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پرس��تار بیمارس��تان ،مردی با یونیفرم
ارتش��ی با ظاهری خسته و مضطرب را
باالی س��ر بیم��اری آورد و به پیرمردی
ک��ه روی تخت دراز کش��یده بود گفت:
«آقا پسر شما اینجاست ».پرستار مجبور
شد چند بار حرفش را تکرار کند تا بیمار
چش��مانش را باز کند .پیرمرد به سختی
چشمانش را باز کرد و در حالیکه بخاطر
حمله قلبی درد می کشید ،جوان یونیفرم
پوشی را که کنار چادر اکسیژن ایستاده
بود دید و دس��تش را بسوی او دراز کرد
و س��رباز دس��ت زمخت او را که در اثر

س��کته لمس ش��ده بود در دست گرفت
و گرم��ی محب��ت را در آن ح��س کرد.
پرستار یک صندلی برایش آورد و سرباز
توانس��ت کنار تخت بنشیند .تمام طول
ش��ب آن سرباز کنار تخت نشسته بود و
در حالیکه نور مالیمی به آنها می تابید،
دس��ت پیرمرد را گرفت��ه بود و جمالتی
از عشق و اس��تقامت برایش می گفت.
پس از مدتی پرس��تار به او پیشنهاد کرد
که کمی استراحت کند ولی او نپذیرفت.
آن س��رباز هیچ توجهی ب��ه رفت و آمد
پرستار ،صداهای ش��بانه بیمارستان ،آه

فناوري

پیرمرد منتظر

و نال��ه بیماران دیگر و ص��دای مخزن
اکس��یژن رسانی نداشت و در تمام مدت
ب��ا آرامش صحبت می کرد و پیرمرد در
حال مرگ بدون آنکه چیزی بگوید تنها
دس��ت پس��رش را در تمام طول ش��ب
محکم گرفته ب��ود .در آخر ،پیرمرد مرد
و س��رباز دس��ت بیجان او را رها کرد و
رفت تا به پرس��تار بگوید .منتظر ماند تا
او کارهایش را انجام دهد .وقتی پرستار
آم��د و دید پیرمرد مرده ،ش��روع کرد به
سرباز تسلیت و دلداری دادن ،ولی سرباز
حرف او را قطع کرد و پرسید« :این مرد

که بود؟» پرس��تار با حی��رت جواب داد:
«پدرتون!» سرباز گفت« :نه اون پدر من
نیس��ت ،من تا بحال او را ندیده بودم».
پرس��تار گفت« :پس چرا وقتی من شما
را پیش او بردم چیزی نگفتید؟» س��رباز
گفت« :میدونم اشتباه شده بود ولی اون
مرد به پس��رش نیاز داش��ت و پس��رش
اینجا نبود و وقتی دیدم او آنقدر مریض
اس��ت که نمی تواند تشخیص دهد من
پسرش نیستم و چقدر به وجود من نیاز
دارد تصمیم گرفتم بمانم .در هر صورت
من امشب آمده بودم اینجا تا آقای ویلیام

گری را پیدا کنم .پس��ر ایشان امروز در
جنگ کش��ته ش��ده و من مامور شدم تا
این خبر را به ایش��ان بدهم .راستی اسم
این پیرمرد چه بود؟» پرستار در حالیکه
اشک در چشمانش حلقه زده بود ،گفت:
«آقای ویلی��ام گری »...دفعه بعد زمانی
که کسی به ش��ما نیاز داشت فقط آنجا
باش��ید و بمانید و تنهای��ش نگذارید .ما
انس��انهائی نیس��تیم که در حال عبور از
ی��ک تجربه گذرای روحی باش��یم بلکه
روح هائی هس��تیم ک��ه در حال عبور از
یک تجربه گذرای بشری هستیم.

جمع آوری سنبل آبی از تاالب انزلی به روش مکانیزه

داروی کاهش کلسترول بیماران کرونا را از
مرگ نجات می دهد

گروهی از داروهای کاهش کلس��ترول بد خون به
نام استاتین ها خطر مرگ در نتیجه ابتال به کووید
 ۱۹را  ۴۱درص��د کاه��ش می دهن��د .به گزارش
مه��ر به نقل از دیلی می��ل ،پیش از این تحقیقات
درباره دس��تهای از داروهای کاهش کلس��ترول به
نام استاتین ها جنجال برانگیز شده بود .اما اکنون
پژوهش��ی جدید نشان میدهد این دسته از داروها
ریس��ک مرگ در نتیج��ه ابتالء ب��ه کووید  ۱۹را
کاه��ش میده��د .محققان در س��ن دیگو آمریکا
س��وابق پزشکی افراد را طی دوران پاندمی بررسی
کردند .نمونههای بررس��ی شده مربوط به افرادی
بودند که قبل از ابتالء به کووید  ۱۹و بستری شدن
در بیمارستان استاتین ها را مصرف کرده یا نکرده
بودند .محققان متوجه شدند این دارو که به شکل
یک قرص مصرف میشود ،ریسک مرگ در نتیجه
ابتالء به کووی��د  ۱۹را  ۴۱درصد کاهش میدهد.
اس��تاتین ها طبقهای از داروها هس��تند که سطح
کلسترول بد ( )LDLرا پایین میآورند.

یک موتورس��یکلت پرنده مجهز به توربین های جت به نام «اس��پیدر» آزمایش ش��ده که می تواند به
ارتف��اع  ۱۵ه��زار فوتی زمین ب��رود .به گزارش مهر به نق��ل از دیلی میل ،وس��یله نقلیه ای لوکس به
نام «موتورس��یکلت پرنده» ابداع ش��ده که میتواند با س��رعت  ۳۰۰مایل بر س��اعت پرواز کند .نمونه
اولیه این وس��یله نقلیه آزمایش را تکمیل کرد و اکنون آماده پیش س��فارش اس��ت .شرکت «جت پک
اویشن»( )Jetpack Aviationاین وسیله نقلیه عمود پرواز به نام «اسپیدر» را ساخته که مجهز به
توربین جت اس��ت و برای عملیاتهای پزش��کی و آتش نشانی و نجات کارآمد است .نمونه اولیه وسیله
نقلیه به نام  P۱شاسیهای آلومینیومی دارد و طی پرواز آزمایشی در جنوب کالیفرنیا با طنابی به زمین
وصل بود .اسپیدر میتواند از زمین بلند شود ،پرواز کند و به آرامی فرایند انتقال به حالت پرواز مستقیم
را انج��ام دهد .همچنین این وس��یله نقلی��ه میتواند به ارتفاع  ۱۵هزار فوتی زمی��ن برود .عالوه بر آن
س��رعت حرکت وسیله نقلیه مذکور در حالت خودران و هنگام حمل بار به  ۳۰۰مایل برساعت میرسد.
البته نسخه سرنشین دار اسپیدر با سرعت کمتری حرکت میکند تا خلبان بتواند در شرایط ایمن تنفس
کند .هم اکنون هزینه موتورس��یکلت پرنده  ۳۸۰هزار دالر اعالم ش��ده اما احتما ً
ال در آینده قیمت آن
افزایش یابد .اس��پیدر به اندازهای کوچک اس��ت که بتوان آن را در یک کامیون جابه جا کرد و قبل از
بلند شدن از زمین نیازی به شارژ ندارد .زیرا وسیله نقلیه با گازوئیل یا کراسین کار میکند .در کنار این
موارد وسیله نقلیه میتواند دو مسافر را جابه جا کند .شرکت سازنده از هم اکنون مشغول توسعه نسخه
جدید «اسپیدر» است.

نگاهی متفاوت به عوامل انفجار شهرک صدر

بی تفاوتی مس�ئوالن امنیتی به رغم هش�دارهای موجود


آنچه که در این حادثه وحشتناک ،تأسف بار تر بود این است که
ی��ک روز قبل از انفجار ،اداره کل اطالعات و امنیت وابس��ته به
وزارت دف��اع عراق طی یک نامه ف��وری و محرمانه به نهادهای
مربوطه اطالع داده بود که احتمال انفجار در مدت تعطیالت عید
قرب��ان وجود دارد و فاجعه بار تر اینجا بود که اداره کل اطالعات
در ای��ن نامه حت��ی جزئیات را نیز ذکر کرده ب��ود .برای مثال در
این نامه اهداف احتمالی (که ش��هرک ص��در هم به عنوان یک
هدف احتمالی در آن نامه ذکر ش��ده اس��ت) و محل آماده سازی
تروریستها (در طارمیه بغداد) ،طریق انفجارها (شامل بمبهای
دس��تی یا کمربندهای انتحاری) ،تمامی این موارد جزئی هم ذکر
ش��ده اس��ت .تحلیلگران عراقی میگویند این نشان دهنده عمق
فس��اد و ناکارآمدی و انتصابات سیاس��ی در نهاده��ای امنیتی و
نظامی خصوص ًا در وزارت کشور و ارتش و پلیس فدرال است که
با وجود ارس��ال اطالعاتی اینچنینی برای آنان اما بازهم از خنثی
ک��ردن حمالت عاجز میباش��ند .و البته ارس��ال چنین نامههای
دقیق اطالعاتی ما را به یاد ایام نزدیک به سقوط موصل و حمله
داع��ش به آن میاندازد که دقیق�� ًا نهادهای اطالعاتی به صورت
تفصیل��ی درخصوص تحرکات تروریس��تها در موصل به مرکز
چنین نامههایی را ارس��ال میکردند .اما با وجود چنین اطالعات
ارزش��مندی بازهم نتوانستند جلوی سقوط موصل و حمله داعش
به آن را بگیرند.
درباره شهرس�تان طارمیه و لزوم چگونگی عالج آن


یکی از شهرستانهای اطراف بغداد ،طارمیه است .این شهرستان
که یک شهرستان سنی نش��ین است ،همیشه یکی از مهمترین
پناهگاههای تروریس��تها بوده است یعنی اگر بخواهیم صریحتر
و واضحتر س��خن بگوییم ،در این منطق��ه ،مردم محلی آن حال
از روی ت��رس ی��ا از روی رغب��ت ،تروریس��تها را در خانهها یا
ام�لاک خود پناه میدهند و محیطی را برای آماده س��ازی آنان
فراه��م میکنند .حال اگر بخواهیم عامل ترس را فاکتور بگیریم،
عامل رغبت فقط یک ریش��ه دارد و آن کینه توزی های مذهبی

هک آیفون بدون کلیک بر روی لینکهای آلوده هم ممکن است

بر اس��اس گزارش تازه س��ازمان عفو بینالملل گوش��یهای آیفون اپل با استفاده از نرم افزارهای هک
قابل نفوذ هس��تند و برای این کار نیازی به کلیک بر روی لینکهای آلوده ارس��الی نیست .به گزارش
س��ی ان بی س��ی ،در این گزارش به شواهد و اسنادی اشاره ش��ده که نشان میدهد گوشیهای آیفون
متعلق به روزنامه نگاران و فعاالن حقوق بش��ر به بدافزار پگاس��وس که توسط شرکت صهیونیستی ان
اس او تولید ش��ده ،آلوده شدهاند .نکته مهم این اس��ت که این آلودگی بدون کلیک بر روی لینکهای
آلوده ارس��الی این ش��رکت اتفاق افتاده اس��ت .به گفته رئیس واحد مهندسی امنیت اپل حمالتی از این
دست به شدت پیچیده هستند و طراحی آنها مستلزم صرف میلیونها دالر هزینه است و در اغلب مواقع
موفقیت حمالت یادشده برای مدت کوتاهی رخ میدهد .به گفته وی این حمالت بر علیه افرادی خاص
انجام میشوند .بدافزار پگاسوس شرکت صهیونیستی ان اس او گروپ برای سرقت اطالعات حساس از
گوشی آیفون مورد استفاده قرار گرفته که از جمله این اطالعات میتوان به محتوای ایمیلها ،پیامکها،
پیامهای ش��بکههای اجتماعی و غیره اش��اره کرد .پگاسوس دسترسی به میکروفون و دوربین گوشیها
را نیز ممکن میکند.
موتورسیکلت پرنده آزمایش شد

از رویکرد ضعیف امنیتی تا خأل سیاسی

ی��ک روز قبل از انفجار ،اداره کل اطالعات و امنیت وابس��ته به
وزارت دف��اع عراق طی یک نامه ف��وری و محرمانه به نهادهای
مربوط��ه اط�لاع داده بود که احتمال انفج��ار در مدت تعطیالت
عید قربان وجود دارد .به گزارش مهر ،حدود س��اعت  ۸شب روز
دوش��نبه بود که صدای انفجاری سهمگین در بازار «الوحیالت»
در ش��هرک صدر شنیده ش��د که بر اثر آن  ۳۴نفر شهید و بیش
از  ۷۰نفر زخمی ش��دند .این درحالی ب��ود که الکاظمی در اولین
اقدام ،فرمانده یکی از هنگها از پلیس فدرال که مسئول امنیت
منطقه آن بازار بود را عزل و پرونده انجام تحقیقاتی را برای وی
گش��ود .البته که مطالبات مردمی خواستار تغییرات ریشهایتری
بود که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت .ذکر این نکته نیز
ضروری اس��ت که بنابر اعالم مقامات دولتی انفجار توس��ط یک
بمب دستی ساخته شده در داخل کشور اتفاق افتاد اما طبق گفته
ش��اهدان عینی و پس از کش��ف هویت از عامل انفجار مشخص
ش��د که این انفجار توس��ط یک کمربند انتحاری که یک عامل
انتحاری آن را به دور خود بسته بود ،صورت گرفته است.

عکس :مهر

یک واکس��ن جدید کووید  ۱۹س��اخته ش��ده که می توان آن را در دمای  ۳۷درجه نگهداری کرد .به
گزارش نیواطلس ،نتایج آزمایش پیش بالینی یک واکسن کووید  ۱۹مقاوم نسبت به گرما ،موفقیت آمیز
بوده اس��ت .این واکسن را میتوان تا  ۳۰روز در دمای  ۳۷درجه سانتیگراد نگهداری کرد .محققان هم
اکنون مشغول انجام بررسیهایی برای آغاز آزمایش بالینی هستند.
واکس��ن جدید توس��ط استارت آپ بیوزیستی  Mynvaxو انس��تیتو علوم هند ساخته شده و پژوهش
مربوط به آن در ژورنال  ACS Infectious Diseasesمنتشر شده است .محققان در این پژوهش
توضیح دادهاند طی آزمایش واکس��ن مذکور آنتی بادی خنثی کننده قدرتمندی در مقابل ویروس کرونا
در موشها و خوکچههای هندی به وجود آورده اس��ت .یک چالش مهم در توزیع واکس��ن کووید ۱۹
در سراس��ر جهان نیاز به نگهداری واکس��نها در محیط سرد است .درهمین راستا راب گرنفل از آژانس
ملی علوم اس��ترالیا ( )CSIROدر این باره میگوید :یک واکس��ن گرم ب��رای مناطق دورافتاده با آب
وهوای گرم و بدون زنجیره ذخیره مناس��ب مانند برخی بخشهای اس��ترالیا ،بسیار حیاتی است« .اس
اس واسان» یکی از مؤلفان پژوهش درباره این واکسن در این باره میگوید :دادههای ما نشان میدهد
تمام فرمولهای آزمایش ش��ده  Mynvaxبه تولید آنتی بادی خنثی کننده شاخههای آلفا ،بتا ،گاما و
دلتای ویروس کرونا منجر میشوند.

میباشد .در همین منطقه نیز تروریستهای داعشی خود را برای
انجام عملیات انتحاری اخیر در ش��هرک صدر آماده کرده بودند.
در واقع این منطقه شباهت بسیاری به منطقه جرف النصر (جرف
الصخر) در استان بابل دارد یعنی همانطور که جرف النصر تا قبل
از زمان آزادس��ازی آن توسط حشد الش��عبی از دست داعشیان،
پناهگاهی برای تروریس��تهای القاعده و منبع خطری برای دو
اس��تان کربال و بابل بود و بسیاری از انفجارها در این دو استان،
توس��ط تروریستهای این منطقه انجام شده بود ،همین وضعیت
را طارمیه و اطراف بغداد نسبت به مناطق شیعه نشین بغداد دارند.
اما عالج جرف النصر را ،ش��هید ابو مه��دی المهندس رحمة اهلل
علیه برعهده گرفت ،هنگامی که به رغم جوسازیها و اعتراضات
علیه حش��د ،این نی��رو را برای بازپس گیری آن فرس��تاد تا این
منطقه یک بار و برای همیش��ه از لوث تروریس��تها پاکس��ازی
ش��ده و تا به امروز دو اس��تان کربال و بابل روی امنیت و آرامش
را ب��ه طور تقریبی به خود دیدند .ام��ا درخصوص طارمیه ،دولت
قب� ً
لا ارتش و پلیس فدرال را مأمور حفظ امنیت آن کرده بود اما
ای��ن راهکار فایده نداش��ت ،پس از آن بنابر مطالبات سیاس��یون
اهل س��نت ،افرادی از فرزندان همین منطق��ه را مأمور حفاظت
این منطقه قرار داد و در همین راستا هنگ طارمیه تحت نظارت
حش��د عشایری (بخش س��نی حشد الشعبی) تش��کیل شد اما با
انفجار اخیر ظاهراً این راهکار نیز فایده نداش��ته اس��ت .به همین
دلیل بس��یاری این مطالبه را از دول��ت و مجلس و فالح الفیاض
رئیس حشد الشعبی و ابو فدک نایب رئیس آن دارند که به مانند
اقدام ش��هید ابو مهدی المهندس درخصوص جرف النصر ،همین
اقدام را برای طارمیه با ارس��ال بخش شیعی حشد الشعبی انجام
دهند تا این منطقه نیز برای همیش��ه از تروریس��تها پاکسازی
ش��ده و امنیت و آرامش به مناطق ش��یعه نش��ین بغداد بازگردد.
البته ک��ه این مطالبه برای بار چندم دیش��ب پس از انفجار اخیر
مطرح ش��د ،مطالبه آن در این زمان یک جنبه سیاس��ی نیز دارد
که در ادامه به آن خواهیم پرداخت اما در هر حال حتی اگر نیت
سیاس��ی نیز پشت آن باشد اما واقع بینانه بودن اصل این مطالبه
را نمیتوان انکار کرد.
موض�وع تغیی�رات در مناص�ب امنیتی پس از انفجار ش�هرک

ص� رد

این انفجار که نش��ان دهنده ضعف شدید نهاد پلیس فدرال بود،
ای��ن موضوع را پیش میکش��د که پس از انفج��ار خونین میدان

الطی��ران در بغداد ،الکاظمی فرمانده پلیس فدرال ،س��پهبد جعفر
البطاط را عزل کرده و سرلش��کر صالح العامری را که مورد تأیید
جریان صدر بود ،به جای وی منصوب کرد .البته باید اشاره داشت
که س��پهبد جعفر البطاط علی رغم شایستگی وی اما خود او نیز
نزدی��ک به این جریان بود ام��ا در هر حال از آنجا که مورد تأیید
الکاظمی نبود ،نخس��ت وزیر عراق از آن حادثه استفاده کرده و با
موافقت جریان صدر وی را عزل و ش��خصیتی دیگر را که مورد
تأیید این جریان بود ،به جای وی منصوب کرد .حاال باید دید که
الکاظم��ی پس از این حادثه آیا منصب فرماندهی پلیس فدرال را
از دس��ت این جریان خواهد گرفت و آن را به شخصیتی مستقل
و کارآمد یا شخصیتی کارآمد اما وابسته به جریانی دیگر بسپارد؟
زی��را پس از انفجار میدان الطیران همین کار را الکاظمی با گروه
اطالعات��ی الصقور انجام داده و به خاطر اختالفات سیاس��ی این
گ��روه را منحل و رئیس آن ابوعلی البصری را نیز از منصب خود
عزل کرده بود .اقدامی که با توجه به حادثه اخیر در شهرک صدر
حاال مورد انتقاد رئیس فراکس��یون نص��ر عدنان الزرفی هم قرار
گرفته است و وی این اقدام الکاظمی علیه گروه الصقور و رئیس
آن را یک اقدام انفعالی و سیاسی از طرف دولت خوانده و در این
خصوص از الکاظمی انتقاد کرده است.
وزارت کشور که مسئول این حوادث است ،سهم کدام ائتالف

اس�ت؟

پ��س از اینکه موضوع حادثه فاجعه آمیز می��دان الطیران را ذکر
کردیم ،این سؤال مطرح میشود که با توجه به اینکه وزارت کشور
و رأس هرم آن یعنی وزیر کش��ور باید نسبت به دو حادثه میدان
الطیران بغداد و بازار الوحیالت ش��هرک صدر پاسخگو باشد ،این
وزارت س��هم کدام ائتالف است؟ پاسخ این است که این وزارت
خانه سهم ائتالف فتح است؛ البته که این ائتالف یک شخصیت
مستقل را در رأس این وزارت خانه گذاشته است و این شخصیت
نیز س��پهبد عثمان الغانمی است اما در هر حال عثمان الغانمی با
موافقت این ائتالف به این منصب رس��یده اس��ت و همانطور که
در حوادث بخش بهداش��ت و نیز بخ��ش برق به ائتالفی که این
دو وزارت خانه را در دس��ت دارد ،اش��اره داش��تیم و آن را هم در
این حوادث مسئول دانس��تیم ،در اینجا نیز طبیعت ًا به ائتالفی که
وزارت کشور را در دست دارد ،باید اشاره کنیم چرا که این ائتالف
یکی از مس��ئوالن این مش��کل امنیتی است .در همین راستا هم
مطالبات گس��تردهای برای عزل وزیر کشور منتشر شده است که
البته این مطالبات پس از این حوادث سهمگین ،مطالباتی به حق
میباش��د اما همزمان این موضوع برخی از سیاسی کاریها را در
میان برخی از مطالبه کنندگان که وابسته به جریان صدر هستند
و به طور واضح میخواهند که وزیر کشور به دلیل استعفای وزیر
بهداش��ت ،اس��تعفا دهد را نیز نمیتوان نفی کرد .در این جاست
که ما میتوانیم به دلیل وجود برخی از سیاس��ی کاریها در این
زمان برای ورود حش��د به طارمیه با وجود به حق بودن اصل این
درخواس��ت پی ببریم زیرا برخیها که طرفدار بقای وزیر کش��ور
هس��تند ،با قصد جهت دادن به مطالبات در یک سوی مشخص،
میخواهند مطالبات را صرف ًا بر موضوع طارمیه متمرکز کرده و از
استعفای وزیر کشور دور کنند.

بلومبرگ:

سناتورهایآمریکاییبدنبال
پس گیری قدرت جنگ از «جوبایدن» هستند

نمایندگان کنگره آمریکا بدنبال تصویب طرحی برای محدود کردن قدرت اختیارات رئیس جمهور این کشور در مواقع جنگی هستند .به گزارش
بلومبرگ ،س��ناتورهای آمریکایی در حال آماده س��ازی الیحهای هستند که قرار است اختیار اعالم جنگ ،فرستادن نیروی نظامی برای نبرد و
فروش تسلیحات استراتژیک و مرگبار و همچنین اعالم وضعیت اضطراری را به کنگره واگذار کند .این طرح پیشنهادی از سوی سناتورهای هر
دو حزب دموکرات و جمهوری خواه از جمله کریس مورفی ،برنی سندرز و مایک لی تهیه و دنبال میشود .مایک لی ،از سناتورهای جمهوری
خواه محافظه کار یکی از دالیل ارائه این طرح را نادیده گرفتن کنگره از سوی روسای جمهور از جمله در جریان صدور دستور حمله دونالد ترامپ
در فرودگاه بغداد علیه یک مقام نظامی ارشد ایران بدون اطالع کنگره اعالم کرده است .اشاره این سناتور آمریکایی به اقدام تروریستی این کشور
علیه سردار سلیمانی در عراق است که در همان زمان نیز در داخل آمریکا با انتقادات گستردهای روبرو شد .این الیحه همچنین کسب مجوز از
کنگره توسط رئیس جمهور برای فروش برخی تسلیحات سنگین مانند هواپیماهای بدون سرنشین ،خودروهای زرهی و موشکهای هوا به زمین
به کشورهای خارجی را ضروری میکند .سناتورهای مدافع این طرح گفتهاند که بدنبال مشارکت دادن کنگره در تصمیمات مهم و حیاتی آمریکا
در جریان برخی مقاطع مهم و همچنین تغییرات ساختاری در تصمیم گیری در حوزه مسائل نظامی و امنیتی این کشور هستند .اقدام سناتورها
در بازپس گیری قدرت جنگ از رییس جمهوری آمریکا در حالی انجام میشود که در ماه قبل مجلس نمایندگان آمریکا طرح اختیارات جنگی
که در سال  ۲۰۰۲برای حمله به عراق به رییس جمهوری این کشور داده شده بود را لغو کرد .این قانون به رئیسجمهوری آمریکا اجازه میداد
در برخی شرایط معین بدون کسب تأیید کنگره دستور اقدامات نظامی در منطقه غرب آسیا را صادر کند.

قیس الخزعلی:

انگشت اتهام را به سوی رژیم صهیونیستی نشانه میرویم

دبیر کل عصائب اهل الحق عراق با اشاره به حوادثی که طی روزهای گذشته در عراق رخ داده است و حوادث قبلی به نقش رژیم صهیونیستی
در این زمینه پرداخت .به گزارش مهر به نقل از العهدنیوز ،قیس الخزعلی دبیر کل عصائب اهل الحق عراق با اشاره به حوادثی که طی روزهای
گذشته در عراق رخ داده است و حوادث قبلی به نقش رژیم صهیونیستی در این زمینه پرداخت .وی افزود :صرف نظر از اینکه مجری کیست
آیا رژیم صهیونیستی به طور مستقیم است یا ادوات و عوامل آن در داخل ،می گویم که اسرائیل برای عراقیها شر میخواهد و گمان میکند
که دش��من اول آن عراق و عراقیها هس��تند .الخزعلی گفت :ما انگشت اتهام را به سوی رژیم صهیونیستی نشانه میرویم .این رژیم غاصب
س��رزمین فلسطین و مقدس��ات اسالمی مسئول است .این رژیم مسئول اقدامات تروریس��تی و روزی فرا خواهد رسید که تاوان این اقدامات
جنایتکارانه خود را پس خواهد داد .وی افزود :اما درباره انفجار ش��هرک صدر باید بگوییم که این انفجار چند روز قبل از س��فر نخس��ت وزیر
به آمریکا رخ میدهد .همه میدانند که داعش در عراق ضعیف ش��ده اس��ت و آمریکا به منظور ادامه حضور در عراق با هدف حمایت از رژیم
صهیونیستی ،بهانه ماندن خود را داعش قرار میدهد .آمریکا میخواهد که عراقیها را قانع کند که داعش تهدیدی واقعی برای عراقیهاست و
انفجار ش��هرک صدر هم در این راستاس��ت .الخزعلی گفت :داعش ساخته و پرداخته آمریکا و اسرائیل و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس
است و سرویسهای اطالعاتی آنها در واقع داعش را کنترل میکنند .نظامیان آمریکایی حامی داعش بوده و هستند .کمک و نجات داعشی
از سوی نظامیان آمریکایی را ارتش و حشد شعبی عراق ثبت کردهاند.

امیرعبداللهیان:

رایزنیهای سیاسی ایران و عمان
به ثبات و امنیت منطقه کمک میکند

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل بر تداوم رایزنی و مشورتهای سیاسی میان ایران و عمان تاکید کرد و گفت :این رایزنیها به تأمین
ثبات و امنیت منطقه کمک میکند .به گزارش خانه ملت ،حسین امیرعبداللهیان در دیدار با «ابراهیم بن احمد المعینی» سفیر عمان در تهران
مناسبات دو کشور را برادرانه و رو به رشد خواند و گفت :تعمیق و تقویت ارتباطات دوستانه تهران  -مسقط در عرصههای مختلف به ویژه در عرصه
پارلمانی ،نقش مهمی در افزایش سطح تعامالت دوستانه فیمابین دارد .وی افزود :تداوم رایزنی و مشورتهای سیاسی جمهوری اسالمی ایران و
سلطنت عمان ،حائز اهمیت فراوانی است و به تأمین ثبات و امنیت در منطقه کمک میکند .ابراهیم بن احمد المعینی نیز در این دیدار بر ضرورت
تحکیم و تقویت مناس��بات دو کشور در عرصههای سیاس��ی ،اقتصادی و پارلمانی تاکید کرد و افزود :توسعه و گسترش ارتباطات دوستانه میان
جمهوری اسالمی ایران و سلطنت عمان ،نقش مهمی در افزایش همکاریهای دو کشور در سطوح دوجانبه ،منطقهای و بین المللی دارد .وی در
این دیدار بر آمادگی دولت و پارلمان این کشور برای توسعه تعامالت میان بخشهای مختلف دو کشور تاکید کرد.

