
لبن�ان: رس��انه های لبنانی از نق��ض مجدد حریم 
هوای��ی ای��ن کش��ور توس��ط جنگنده ه��ای رژیم 
صهیونیستی و پرواز آنها بر فراز همه مناطق لبنان 
خب��ر دادن��د. فرماندهی ارتش لبن��ان در بیانیه ای 
اعالم کرد: »شش جنگنده متجاوز اسرائیلی از فراز 
ش��هرک بلده علما الشعب وارد آسمان لبنان شدند 
و س��پس بر فراز مناطق جن��وب و البقاع الغربی و 
ش��هرک کفرکال تا ش��کا و دریای مابین ش��کاف و 
الناقوره تا همه مناطق لبنان گش��ت زنی کرده و در 

نهایت به سرزمین های اشغالی بازگشتند«.

ازبکس�تان: در ادامه سیاس��ت نفوذ در آس��یای 
مرک��زی و قفقاز، اتحادی��ه اروپا ب��رای حمایت از 
اجرای استراتژی جدید توسعه کشاورزی ازبکستان 
ب��ه این کش��ور 40 میلی��ون ی��ورو وام اعطا کرد. 
»ادواردس اس��تیپرایس« رئیس نمایندگی اتحادیه 
اروپا در تاشکند اظهار داشت: این کمک مالی برای 
وزارت کش��اورزی و دولت ازبکستان جهت تسریع 

اصالحات و مدرنیزه سازی این بخش است.

مغرب: روزنامه رای الیوم که از لندن به روز می شود 
در گزارشی نوش��ت: نش��انه های جدیدی از بحران 
خاموش میان مغرب و امارات بروز کرده است. در این 
زمینه رباط تصمیم گرفت سطح روابط دیپلماتیک را 
در ابوظبی کاهش دهد که علت آن به موضع مغرب 

در قبال تحریم قطر مربوط می شود.

نیوزیلن�د: نخس��ت وزیر نیوزیلند در کنفرانس��ی 
رس��انه ای در نزدیک��ی مح��ل تیران��دازی مرگبار 
علی��ه مس��لمانان گف��ت مل��ت نیوزیلن��د از زمان 
وق��وع این حادثه به طور بنیادی��ن تغییر کرده اند و 
دیگر نباید در برابر نژادپرس��تی و قلدری س��اکت 
بمانند.»جاسیندرا آردرن« نخست وزیر نیوزیلند در 
آستانه برگزاری مراسم سالگرد تیراندازی کور علیه 
نمازگزاران گفت، مردم کشورش از زمان وقوع این 

حادثه به طور اساسی تغییر کرده اند.

آلم�ان: »آن��گال مرکل«، ص��در اعظ��م آلمان در 
گفت وگو با »فایز السراج« نخست وزیر دولت وفاق 
ملی لیبی، خواستار توقف فوری درگیری ها در این 
کشور آفریقایی شد.هر دو طرف طی این تماس در 
ب��اره آخرین تحوالت سیاس��ی و نظامی جاری در 

لیبی به بحث و تبادل آرا پرداختند.

استمرار جنایات ائتالف سعودی 
مناب��ع یمن��ی گزارش دادن��د که ائت��الف متجاوز 
س��عودی استا ن های حجه و صعده را آماج حمالت 
خود قرار داد.جنگنده های سعودی همچنین شبکه 
مخابرات��ی در منطقه س��اقین در اس��تان صعده را 
هدف قرار دادند.در پ��ی طمع ورزی های امارات در 
جنوب یمن، س��واحل »عدن« و »ابین« شاهد تلف 
شدن انواع ماهی ها به همراه انتشار بوی نامطبوع و 

تغییر رنگ آب به سبز است.
در ای��ن می��ان نماینده س��ازمان مل��ل در یمن در 
مقابل اعضای ش��ورای امنیت از درگیری های شدید 
در اس��تان های ش��مالی و مرکزی این کش��ور، ابراز 
نگرانی کرد.  همزم��ان با عملیات های موفقیت آمیز 
ارتش یمن در استان های »مأرب« و »الجوف« یمن 
»مارتی��ن گرفیتس« نماینده س��ازمان ملل در امور 
یمن در مقابل اعضای شورای امنیت سازمان ملل در 
خصوص آخرین تحوالت یمن گزارش داد.گریفیتس 
ک��ه پیش از این س��خنرانی، با قبائل اس��تان مأرب 
بعنوان کانون درگیری ها و مسئوالن دولت مستعفی 
هادی و از س��وی دیگر با عبدالمل��ک الحوثی رهبر 
انصاراهلل یمن دی��دار کرده بود، گفت که درگیری ها 
ب��ه طور »نگران کننده ای« افزای��ش یافته و هزاران 
خانواده آواره شده اند. در این میان ائتالف سعودی با 
دس��تاویز قرار دادن یک بهانه، تیم خود را از کمیته 
هماهنگی استقرار مجدد در الحدیده بیرون کشید و 
صنعاء آن را نمایشی برای ادامه کارشکنی ها خواند. 
دولت مس��تعفی یمن مورد حمایت ائتالف سعودی، 
فعالیت تیم وابسته به خود در کمیته هماهنگی »باز 
استقرار« که بر اساس توافق »الحدیده« شکل گرفته 
بود، به تعلی��ق درآورد و با اتهام زنی به دولت نجات 
ملی یمن، توپ را در زمین صنعاء انداخت. باز استقرار 
یا همان اس��تقرار مجدد برای خروج نیروهای مسلح 
از الحدیده و اس��تقرار نیروهای محلی در این استان 
به کار م��ی رود. پس از توافق الحدیده در دس��امبر 
۲0۱۸، صنعاء و دولت مس��تعفی برای جلوگیری از 
نقض آتش  بس با اس��تقرار افس��ران ارتباطی در این 

استان توافق کرده بودند.

نیمچه گزارش

هشدار جدید چین به آمریکا 
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه چین اظهارات برخی مقام��ات آمریکایی از 
جمله مش��اور امنیت ملی این کش��ور درخصوص مقصر دانس��تن چین به  
س��بب ش��یوع ویروس کرونا را غیراخالق��ی و غیرمس��ئوالنه توصیف کرد. 
»گنگ ش��وانگ« در پاسخ به اتهام زنی های اخیر آمریکا گفت، این اظهارات 
»غیرمس��ئوالنه و غیراخالقی« به تالش آمریکایی ها برای مقابله با شیوع این 
وی��روس کمکی نخواهد کرد. چین با بیان اینکه احتم��ال دارد آمریکا عامل انتقال 
ویروس »کرونا« به ش��هر »ووهان« بوده باش��د، به واش��نگتن توصیه کرد در مورد 
سابقه ابتالی شهروندان آمریکایی به این ویروس شفاف سازی کند. »شروع ]ابتالی[ 
بیمار صفر )اولین مورد ابتال( در ایاالت متحده چه زمان بوده است؟ چه تعداد مبتال 
ش��ده اند؟ نام بیمارستان ها چیس��ت؟« چین افزود: »شاید این ارتش ایاالت متحده 

بوده که این همه گیری را به "ووهان" برده است. 

مخالفت با طرح معامله قرن 
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه بر مخالفت مسکو با به اصطالح معامله 
قرن تأکید کرد.هیئتی از جنبش جهاد اس��المی به ریاست زیاد نخاله، دبیر 
کل این جنبش با س��رگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه دیدار کرد.جنبش 
جهاد اس��المی اعالم کرد الوروف با تأکید بر مخالفت روسیه با معامله قرن، 
گفت روس��یه برای کمک به منظور تحقق وحدت بین گروه های فلس��طینی 
آمادگ��ی دارد. این جنبش همچنین بر مواضع ثابت خ��ود در مقابله با معامله قرن 
تأکی��د کرد؛ معامله ای که به دنبال از بین بردن آرمان فلس��طین و حق بازگش��ت 
آوارگان است. وزارت خارجه روسیه تایید کرد که  قصد دارد پس از پایان جلساتی 
که با نمایندگان گروه های فلس��طینی برگزار می کند، کنفرانس عمومی برای آشتی 
ملی فلس��طین ترتیب دهد. از اواخر فوریه )بهمن ماه( س��ال جاری،  وزارت خارجه 

روسیه با نمایندگان گروه های مختلف فلسطین در ارتباط گسترده بوده است.

اسرائیل منطقه را بحرانی تر می کند
ماری��ا زاخ��اروا س��خنگوی وزارت خارج��ه روس��یه حمالت هوای��ی رژیم 
صهیونیس��تی علیه سوریه را موجب افزایش سطح بحران در منطقه و نقض 
حاکمیت کش��ورهای عربی دانست. او با بیان اینکه حمالت هوایی این رژیم 
»خودسرانه« است، تأکید کرد: »ادامه حمالت یکجانبه اسرائیل علیه اراضی 
سوریه، نقض حاکمیت کش��ورهای همسایه عربی و موجب نگرانی است و در 
افزایش بحران در منطقه تأثیر دارد.« به گفته زاخاروا، جنگنده های رژیم صهیونیستی 
در پنجم مارس )۱۵ اس��فند( از آسمان لبنان اقدام به حمله هوایی به سوریه کردند 
که در  این حمله یک سرباز سوری کشته و ۱0 تن دیگر زخمی شدند. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود به موضوع ادلب و توافق با ترکیه در این خصوص پرداخت و 
گفت که به لطف توافقات میان روس��یه و ترکیه تنش در ادلب فروکش کرده و هم 

اکنون این توافق به طور کلی از سوی طرفین درگیری محترم شمرده می شود.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

عراق همچنان صحنه تجاوزات نیروهای آمریکایی است که 
بر خالف تعهدات امنیت��ی مراکز نظامی و امنیتی عراق را 
هدف قرار می ده��د. جنگنده های آمریکایی دیروز چندین 
مقر نیروهای مسلح عراق از جمله فرودگاه در دست احداث 
کرب��ال را بمباران کرد. این حمالت در حالی صورت گرفته 
که آمریکا ادعا دارد در حمله موش��کی به پایگاه التاجی 4 

نظامی امریکایی و۱ نظامی انگلیس��ی کشته شدند.آمریکا 
در یک حمله گس��ترده بخشی از پایگاه های کتائب حزب 
اهلل را هدف ق��رار داد. حزب اهلل عراق و هیچ کدام از دیگر 
گروه های الحش��د الشعبی مس��ئولیت حمله به التاجی را 
نپذیرفتند. این حمالت که نقض حاکمیت و تمامیت ارضی 
عراق اس��ت در حال��ی رو داده آمریکایی ها پیش از این نیز 
حمالت مشابهی را به مواضع نیروهای مردمی عراق صورت 
داده و حتی اقدام به ترور س��رداران مقاومت شهید سپهبد 
قاس��م سلیمانی و ابومهدی المهندس معاون حشدالشعبی 
و همرزمانش��ان نموده بودند. با توجه به این ش��رایط این 
س��وال مطرح است که ریش��ه این اقدامات آمریکا چیست 
و چ��ه اهدافی را دنبال می کند؟ هر چند که ترامپ ادعای 
خروج نیروهای آمریکایی از غرب آسیا را سر می دهد اما در 
عمل به دنبال ادامه حضور نظامی در عراق و س��وریه است 
حال آنکه طرح پارلمان عراق مبنی بر لزوم خروج نیروهای 

آمریکایی با این طراحی مغایرت دارد.
 آمریکایی ها به بهانه های امنیتی و ناامن نشان دادن عراق 

برآنند تا ادامه حضورشان در عراق را توجیه نمایند در حالی 
که همزمان چند ه��دف اصلی را نیز پیگیری می کنند که 
ایجاد ش��کاف میان ارتش و نیروهای مردمی عراق بخشی 
از ای��ن طراحی اس��ت. آنها برآنند تا چنان القا س��ازند که 
حمالتشان به ارتش عراق به خاطر وجود نیروهای مقاومت 
مردمی است تا با این حربه میان نیروهای نظامی و امنیتی 
عراق شکاف ایجاد کرده تا در سایشی درونی هر دو بخش 
را تضعیف نمایند. حذف مقاومت مردمی به عنوان پشتوانه 
ارت��ش عراق در مبارزه با تروریس��م برای اس��تمرار حیات 
تروریسم در این کشور بخشی از اهداف این طراحی است. 
نکته مهم دیگر آنکه آمریکایی ها با نس��بت دادن حمالت 
مش��کوک ب��ه پایگاه ه��ای آمریکایی و انگلیس��ی به آنچه 
نیروهای تحت امر ای��ران می نامند برآنند تا میان ایران و 
عراق به عنوان محورهای مبارزه با تروریس��م شکاف و به 
اصطالح پیوندی که بویژه پس از ترور س��ردار سلیمانی و 
ابومهدی میان ملت های دو کش��ور ایجاد شده هدف قرار 
دهن��د. مجموع طراح��ی آمریکا و انگلیس آن اس��ت که 

همزمان با شروع ویروس کرونا در عراق در کنار چالشهای 
بهداش��تی، تضعیف امنیتی این کش��ور را نیز با هدف قرار 
دادن نیروه��ای مقاومت مردمی و ارتش اجرایی س��ازد تا 
بهانه ای باش��د برای ادامه اش��غال و البته دخالت در روند 
سیاس��ی این کش��ور. این فضای رسانه ای از مدت ها پیش 
ایجاد ش��ده که آمریکا به دنبال استقرار سیستم موشکی 
پاتری��وت برای تامین امنیت رژیم صهیونیس��تی در عراق 
اس��ت و این حم��الت ادعایی ب��ه نیروه��ای آمریکایی را 

می توان در این چارچوب دانست. 
به هر تقدیر می توان گفت که اقدام آمریکا علیه پایگاه های 
عراقی، نقض آش��کار حاکمیت و اس��تقالل عراق است که 
خود سندی بر این حقیقت است که تا زمانی که نیروهای 
آمریکایی و انگلیس��ی در این کش��ور حض��ور دارند، عراق 
روی امنی��ت و ثبات پایدار را نخواهد دید و تنها راه پایان 
حضور اش��غالگران در این کشور است که با تکیه بر اتحاد 
مقاومت مردم��ی و ارتش و مقاومت منطقه که کارنامه ای 
موفق در مبارزه با تروریسم داشته اند محقق خواهد شد. 

یادداشت

طراحی برای نابودی هویت فلسطینی قدس
وزارت خارجه آمریکا با تغییر تعریف خود از فلسطینی های ساکن قدس 
اش��غالی، آنها را »ساکنان عرب« بخش شرقی این شهر خواند  تا جنگی 

هویتی علیه فلسطینی ها را اجرا کرده باشد.
 دولت آمریکا به ریاس��ت »دونالد ترامپ« در ادامه خوش خدمتی به رژیم 
اش��غالگر صهیونیستی، تعریف خود از فلس��طینی های ساکن شرق قدس 
اش��غالی را تغییر داد.گزارش ساالنه حقوق بش��ری وزارت خارجه آمریکا 
نش��ان می دهد واش��نگتن با تغییر تعریف اس��تاندارد خود از »س��اکنان 
فلس��طینی« ش��رق قدس اش��غالی، از این به بعد آنها را »ساکنان عرب« 
یا »س��اکنان غی��ر اس��رائیلی« بیت المق��دس می داند.قریب ب��ه اکثریت 
فلس��طینی های س��اکن شرق قدس اش��غالی، دارای پاس��پورت اسرائیلی 
نیستند اما مجوز اقامت در آن را از رژیم صهیونیستی دریافت کرده اند.این 
گزارش ضمن اشاره به اینکه از نظر آمریکا، تشکیالت خودگردان فلسطین 
هیچ اختیار قانونی در قدس اش��غالی ندارد، فلس��طینی های ساکن قدس 
اشغالی را »ساکنان غیر اسرائیلی« خواند که رژیم صهیونیستی »برای آنها 
کارت های شناسایی اورشلیم )قدس( صادر کرده است«.جبهه دموکراتیک 
ب��رای آزادی فلس��طین به اقدام وزارت خارجه آمری��کا در حذف اصطالح 
»فلسطینی های ساکن قدس« و جایگزینی تعبیر »ساکنان عرب قدس« یا 
»ساکنان غیر اسرائیلی« واکنش نشان داد. در ادامه این بیانیه آمده است: 
این تحریف آش��کار واقعیت در راستای تکمیل سیاست های دونالد ترامپ 
صورت می گیرد، سیاس��ت هایی که صفت »اشغال شده« را از روی مناطق 
فلس��طینی تحت اش��غال و جوالن سوریه برداش��ت و آنها را تحت تسلط 
اسرائیل اعالم کرد. سخنگوی تشکیالت خودگردان فلسطین گزارش اخیر 
واش��نگتن که در آن از شهروندان فلسطینی تحت عنوان »عربهای مقیم« 

یاد کرده است را تالشی برای تحریف واقعیت قلمداد کرد. 

اذعان به اشغال سوریه برای نفت 
س��خنگوی ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا ادعا کرد که نیروهای این 
ائتالف برای محافظت از تاسیس��ات نفتی س��وریه در این کشور و عراق 

حضور دارند.
علی رغم ادعای س��ال گذش��ته ش��به نظامیان ُکرد موس��وم به »نیروهای 
دموکراتیک سوریه« تحت حمایت آمریکا، مبنی بر نابودی گروه تروریستی 
داعش در سوریه، ائتالف بین المللی موسوم به ضد داعش، از ادامه مأموریت 
خود در س��وریه و عراق خبر داد.»میلز کاگینز« سخنگوی رسمی ائتالف 
آمریکا گف��ت که نظامیان این ائتالف »با همکاری همپیمانان بومی خود، 
به تعقیب باقی مانده داعش در داخل خاک عراق و سوریه ادامه می دهد«.

وی ک��ه به صورت غیر قانونی در پایگاه نظامی »رمیالن« س��وریه حضور 
دارد مدعی ش��د: »عناصر داعش در نزدیکی ش��هر دیال��ه عراق، چند نفر 
را ربودن��د و در دیرالزور س��وریه نیز با حمله به چوپان ها، هزار گوس��فند 
را ب��ه یغما بردند. کم��ا اینکه، در برخی از مناطق مرزی عراق و س��وریه، 
مالیات های غی��ر قانونی می گیرند«.خبر دیگر آنک��ه وزرای دفاع ترکیه و 
انگلیس طی دیداری در آنکارا، درباره مسائل منطقه ای با تمرکز بر موضوع 
ادلب، صحبت کردند. بر این اس��اس، وزرای دفاع ترکیه و انگلیس بر عزم 
خود برای متوقف کردن درگیری ها در ادلب، حفظ ثبات در مرزهای ترکیه 
و ممانعت از بحران انسانی در سوریه تاکید کردند. از سوی دیگر انفجار یک 
خودروی بمب گذاری شده دیروز در منطقه »الدحادیل« در جنوب دمشق، 
یک کش��ته بر جای گذاش��ت. وزارت دفاع ترکیه با تاکید بر تداوم حضور 
نظامیان آنها در استان ادلب، دولت سوریه را مجدداً تهدید کرد.  از سوی 
دیگر نماینده دائم سوریه در سازمان منع سالح های شیمیایی با تاکید بر 
ضرورت بی طرفی، استقالل و واقع گرایی این سازمان گفت دبیرخانه فنی 

سازمان نیاز فوری به تغییر رویکرد خود دارد. 

محکومیت خشونت علیه مسلمانان در هند 
قانون گذاران مخالف حزب حاکم پارلمان هند خواس��تار تشکیل پرونده 
قضای��ی علیه عام��الن و تحریک کنندگان حمالت اخیر به مس��لمانان و 

استعفای وزیر کشور شدند.
»اسدالدین اویسی« رهبر حزب »شورای اتحاد مسلمانان کل هند« در این 
جلسه پارلمان ملی گرایان هندو را عامل نفرت پراکنی علیه اقلیت مسلمان 
این کشور دانس��ت. »آمیت شاه« وزیر کشور هند در جلسه پارلمان هند 
مدعی ش��د تالش پلیس هند موجب پایان یافتن درگیری میان هندوها 
و مس��لمانان در نواحی ش��مال پایتخت و جلوگیری از گس��ترش آن به 
»دهلی نو« شدند.آمیت ش��اه همچنین سخنرانی های حزب »کنگره« را 
عامل برانگیختن مسلمانان هند و تحریک آن ها به تظاهرات در روز ورود 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا به این کشور معرفی کرد. او گفت در 
درگیری های رخ داده بین مس��لمانان و هندوها ۵۲ نفر کشته و ۵۲۶ نفر 
زخمی شده اند. با این  حال از اعالم این که چه تعداد از این آمار هندو و چه 
تعداد مس��لمان بودند، خودداری کرد. رهبر حزب کنگره نیز پلیس هند 
را ب��ه بی اعتنایی به تماس های مردمی که تحت حمله بودند متهم کرد و 
گفت نیروهای پلیس در محافظت از شهروندان شکست خورد. وی افزود: 
»با توجه به گستره خشونت ها و عواقب آن که جان و مال بسیاری را گرفت، 
قویاً خواس��تار استعفای وزیر کشور هس��تیم«.رهبر جزب کنگره همچنین 
تش��کیل پرونده ای قضایی برای رس��یدگی به اهمال پلیس در محافظت از 
مردم و محاکمه رهبران حزب حاکم »باهاراتیا جاناتا« به خاطر سخنرانی  علیه 
جامعه مسلمان هند را خواستار شد.روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش 
کرد که ش��واهد بیشتری پدیدار شده که نشان می دهد پلیس هند نه تنها 
در خش��ونت علیه مسلمانان دخیل بوده بلکه در بسیاری موارد خود را کنار 

کشیده تا اراذل هندو، مسلمانان را قتل عام کنند.

گزارش

آمریکایی ه��ا با تج��اوز هوایی ب��ه مقر ارت��ش و نیروهای 
مقاومت مردمی عراق در حالی دهها نفر را شهید و زخمی 
کرد که ش��خصیت ها و گروه های عراقی در واکنش به این 
جنایت��ف اخراج آمریکا را تنها راه رس��یدن کشورش��ان به 

آرامش عنوان کردند.
بحران سازی یکی از مولفه های آمریکا و البته انگلیس برای 
توجیه اشغال سایر کش��ورها و حتی مولفه ای برای اجرای 
سیاس��ت تفرق��ه انداز و حکومت کن در داخل کش��ورها و 
روابط کش��ورها با یکدیگر بوده و هس��ت ک��ه نمود آن را 
به کرات در عراق می توان مش��اهده ک��رد. در ادامه همین 
سیاست و همزمان با تاکید مردم و مقامات عراقی مبنی بر 
لزوم خروج نیروها آمریکایی و انگلیسی از کشورشان، حمله 
جنگنده های آمریکایی به پایگاه های الحشد الشعبی )بسیج 
مردم��ی( در چه��ار منطقه عراق ۳0 ش��هید و ۹0 زخمی 
برجای گذاش��ته اس��ت که البته با حمایت انگلیس صورت 
گرف��ت. در واکنش ب��ه این جنایت آمریکایی- انگلیس��ی، 
ائتالف الفتح عراق با تأکید بر لزوم اخراج نیروهای خارجی 
از این کش��ور، هدف واش��نگتن را تخریب زیرساخت های 

عراق عنوان کرد.
الفت��ح تصریح کرد، حمالت آمریکا نش��ان داد که رهبران 
سیاس��ی و فرماندهان نظام��ی آمریکا عم��دا، اهداف غیر 
نظام��ی را در عراق هدف قرار می دهند؛ زیرا این مس��ئله، 
بخشی از عملیات تخریب و نابودی عراق و ملت این کشور 
و تجربه سیاس��ی نوپای آن است.در این بیانیه تصریح شد، 
حمله آمریکا تالش��ی برای بر ه��م زدن معادالت نزد افکار 
عمومی جهانی و تعامل خارج از چارچوب حقوق بین الملل 
با عراق است که ملت عراق، این مسئله را نخواهند پذیرفت. 
این ائت��الف تأکید کرد که ملت ع��راق در حمالت آمریکا 
به حاکمیت این کش��ور، یکپارچه بوده و الحش��د الشعبی، 

ارتش، رهبران سیاسی و ملت عراق، متحد خواهند بود.

 این ائت��الف ضمن محکومیت ش��دید و مجدد این تجاوز 
آش��کار، تأکید کرد که »هیچ راهکاری جز خروج نیروهای 

خارجی از عراق وجود ندارد«. 
الزم به ذکر اس��ت در پی حمالت پنجش��نبه شب خونین 
آمریکا، وزارت امور خارجه عراق س��فرای آمریکا و انگلیس 
را فرا خواند.ستاد مشترک ارتش عراق در اطالعیه ای ضمن 
محک��وم کردن حمل��ه جنگنده ه��ای آمریکایی به مواضع 
نظامیان عراقی را اقدام وقیحانه و توهین به حاکمیت عراق 
و نقض ش��راکت همکاری های نظامی دانس��ت. همچنین 
س��خنگوی گردان های ح��زب اهلل عراق حمل��ه آمریکا به 
مواض��ع الحش��د را در راس��تای تالش ه��ای مذبوحانه آن 

ب��رای ضربه به مقاومت مش��روع ملت عراق در برابر حضور 
اشغالگران آمریکایی خواند.سخنگوی گردان های حزب اهلل 
تاکید کرد: »مقامات سیاسی و دولت عراق باید به مصوبات 
پارلم��ان و اراده ملت ع��راق و خون آن احت��رام گذارند و 
نظامیان آمریکایی را از ع��راق بیرون کنند«. جنگنده های 
آمریکای��ی چندی��ن مقر نیروهای مس��لح ع��راق از جمله 
فرودگاه در دست احداث کربال را بمباران کرد. »سید عمار 
الحکیم« رهب��ر جریان حکمت ملی عراق امروز جمعه ۲۳ 
اسفند ماه جاری تجاوز شب گذشته جنگنده های آمریکایی 

را محکوم کرد.
جنبش »النجباء« عراق هم با انتشار بیانیه  شدیداللحنی به 

این تجاوز آمریکایی واکنش نشان داد و تأکید کرد: »تداوم 
حماق��ت و تکب��ر آمریکایی ها، باعث درگی��ری در منطقه 
خواهد شد که در آن، قواعد درگیری تغییر خواهد کرد... و 
باعث خواهد ش��د که اکثریت ملت عراق از مرحله مقاومت 
مش��روع )قانون��ی( وارد مرحله ای از مقاومت ش��وند که بر 
تمامی مجاهدانی واجب خواهد بود که آمریکا، پیشتر، آنان 
را آزموده و برایش بس��یار دشوار اس��ت که با این سرعت، 

آنان را فراموش کند«.
 نکت��ه قاب��ل توجه آنکه راب وزیر ام��ور خارجه انگلیس از 
حمالت انجام ش��ده به مواضع الحشد الش��عبی دفاع کرد و 
گفت هرکس بخواهد به مواضع انگلیس و ائتالف آمریکایی 
آس��یب بزند با پاس��خ س��ختی مواج��ه می ش��ود. در این 
می��ان منبعی عراقی فاش کرد که حمل��ه راکتی به پایگاه 
نظامیان آمریکا در عراق، کار خود آمریکایی هاس��ت تا آن 
را دس��تمایه ای برای استقرار س��امانه های پاتریوت جهت 
حفاظ��ت از رژیم صهیونیس��تی قرار دهند. از س��وی دیگر 
نمایندگان وابسته به عصائب اهل الحق عراق و دولت قانون 
با محکومیت ش��دید حمالت جنگنده ه��ای آمریکا به مقر 
الحشد الشعبی، آن را نقض آشکار حاکمیت عراق خواندند. 
همچنین عدنان االس��دی عضو کمیس��یون امنیت و دفاع 
در پارلم��ان عراق ضمن محکوم ک��ردن حمالت آمریکا به 
مقرهای الحشد الش��عبی و فرودگاه کربال، خواستار اخراج 
نظامیان تروریست آمریکا شد. در این میان وزارت خارجه 
عربستان حمله به پایگاه آمریکا در التاجی عراق را محکوم 
ک��رد. وزارت خارجه ترکیه نیز حمله ب��ه پایگاه »التاجی« 
در عراق را که منجر به کش��ته ش��دن چند نظامی ائتالف 
بین المللی آمریکایی شد، محکوم کرد. در همین حال دفتر 
ریاس��ت جمهوری عراق در بیانیه ای حمالت هوایی آمریکا 
به مواضع ارتش، پلیس و الحش��د الش��عبی عراق را نقض 

حاکمیت این کشور توصیف کرد.

بهانه  ای به نام التاجی 
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اخراج آمریکا تنها گزینه رسیدن عراق به آرامش 
تکرار تجاوز هوایی واشنگتن به ارتش و نیروهای مردمی عراق ۱۲۰ شهید و زخمی برجای گذاشت 


