
لبن�ان: یکی از اعضای فراکس��یون ح��زب اهلل در 
پارل��کان لبنان اعالم کرد، همانطور که این جنبش 
پرچ��م مقاوم��ت نظامی را باال ب��رد اکنون با توجه 
به ش��یوع کرونا در مقدمه صف مقاومت بهداشتی 
است. »حسین الحاج حسن« از اعضای فراکسیون 
ح��زب اهلل در پارلمان لبنان »الوفاء للمقاومه« اعالم 
کرد، در نبرد با »کرونا« باید همه طرف های دولتی 
و اجتماعی متحد باش��ند و هر ف��ردی نیز ملزم به 
انجام تمام اقدامات الزم برای حمایت خود، خانواده 

و وطنش است.

ژاپن: وبس��ایت نظامی ژاپن می گوید این کشور به 
دنبال توسعه تسلیحات بومی فراصوت از جمله نوعی 
موشک کروز با سرعت و بُرد بیشتر است و این برنامه 
را تا ۲۰۳۰ عملیاتی می کند. موش��ک کروز دلخواه 
ژاپن ش��بیه موشک های معمولی اس��ت که البته از 
س��رعت و بُرد بیش��تری برخوردار اس��ت.قرار است 
این تس��لیحات فراصوت به انواع کالهک ها با هدف 
تضمین دفاع دریایی و زمینی مجهز شوند و به ویژه 

قابلیت نفوذ به عرشه کشتی ها را داشته باشند.

عربستان: گزارشی که بتازگی منتشر شده، نشان 
می دهد بازداش��ت های خاندان پادشاهی عربستان 
س��عودی به دستور »محمد بن س��لمان« ولی عهد 
تنها شامل مردان نیست بلکه یکی از دخترعموهای 
وی نی��ز ح��دود یک س��ال اس��ت ک��ه در زندان 
»الحائر« زندانی اس��ت. بن سلمان در فوریه ۲۰۱۹ 
دخترعموی خود »بسمه بنت سعود بن عبدالعزیز« 
را که قصد سفر درمانی به سوئیس داشته، بازداشت 

کرده است.

رومانی: نخس��ت وزیر رومانی که قرار بود در آینده 
نزدیک برکنار ش��ود، به دلیل مواجه این کش��ور با 
ویروس کرونا دوباره از س��وی پارلمان رأی اعتماد 
گرف��ت تا به مقابله با این بیم��اری بپردازد. کابینه 
دولت »لودوویک اوربان« که چند روزی اس��ت به 
دلیل احتمال ابتال به ویروس کرونا خود را قرنطینه 

کرده اند، از پارلمان رأی اعتماد گرفتند.

سودان: محمد حمدان دقلو معاون شورای انتقالی 
سودان در قاهره با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور 
مصر دیدار و در خصوص مسائل دو جانبه گفت و گو 
کرد. این مقام س��ودانی قرار است در سفر خود به 
مصر در خصوص مبارزه با تروریس��م، حمایت مصر 
از سودان، هماهنگی اطالعاتی دو کشور و همچنین 
هماهنگی مواضع قاهره و خارطوم در خصوص سد 

النهضه و اتخاذ موضع واحد رایزنی کند.

جدال کرونایی آمریکا و آلمان 
همزمان با تش��دید وضعیت بحرانی ناشی از کرونا 
در آمریکا، رئیس جمه��وری آمریکا تالش می کند 
با ص��رف هزینه زیاد نتایج تحقیقات یک ش��رکت 
آلمانی در زمینه تولید واکسن کرونا را برای آمریکا 

خریداری کند.
نش��ریه آلمانی ولت ام زونتاگ، با اش��اره به رقابت 
میان آمریکا و آلمان در خصوص مالکیت واکس��ن 
کرونا که ش��رکت آلمانی CureVac در حال کار 
بر روی آن اس��ت می نویس��د: دونال��د ترامپ مبلغ 
هنگفتی را به شرکت آلمانی CureVac پیشنهاد 
کرده تا نتایج تحقیقات آن برای تولید واکسن کرونا 
را به صورت اختصاصی در اختیار آمریکا قرار دهد.
خبرگ��زاری آلمان نیز به نقل از س��خنگوی وزارت 
بهداش��ت آلمان نوشته اس��ت که دولت این کشور 
ش��دیداً در حال تالش برای نگه داشتن این شرکت 
در کش��ور و تولید واکس��ن در آلمان است.شرکت 
خصوص��ی CureVac و انس��تیتوی دولتی پاول 
ارلیش در حال حاضر با اس��تفاده از بودجه عمومی 
در حال تحقیق و آزمایش بر روی واکس��ن ویروس 
کرونا هستند.تا بعد از ظهر جمعه، ۲۳ اسفند )۱۳ 
مارس( تعداد موارد شناسایی شده ابتال به ویروس 
جدید کرونا در آلمان سه هزار و ۱۳۹ مورد و تعداد 

قربانیان بیماری کووید ۱۹ هفت مورد بوده است.
با افزایش تعداد مبتالیان شناسایی شده به ویروس 
کرون��ا در روزهای اخیر تدابی��ر جدیدی برای کند 
ک��ردن ای��ن روند در دس��تور کار ق��رار گرفته که 
لغ��و تجمع ه��ای ورزش��ی، فرهنگی و سیاس��ی و 
تعطیل��ی مراکز آموزش��ی در صدر آنه��ا قرار دارد. 
برلی��ن، پایتخت آلمان و ایالت ه��ای بایرن، زارلند 
و نیدرزاکس��ن از نخستین مناطقی بودند که اعالم 
کردند م��دارس و مهد کودک های آنه��ا از ابتدای 

هفته آینده تعطیل خواهند بود.

نیمچه گزارش

کرونا به داد نتانیاهو رسید
دادگاه رسیدگی به فساد مالی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل شیوع 
ویروس کرونا به تعویق افتاد. اس��پوتنیک اعالم کرد که دادگاه رس��یدگی به 
فساد مالی »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر اسرائیل، به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، به تعویق افتاد.قرار بود محاکمه نتانیاهو در سه پرونده اتهامی فساد از 
۲۷ اسفند در دادگاهی در اورشلیم آغاز شود.نتانیاهو با اتهامات مختلفی مواجه 
اس��ت: اختالس، فساد مالی، گرفتن رش��وه و سوءاستفاده از اعتماد عمومی. دریافت 
رشوه تا ۱۰ سال و اختالس تا سه سال در اسرائیل مجازات دارد. نتانیاهو این اتهامات 
را با انگیزه های سیاس��ی دانس��ته و آنها را رد کرده اس��ت. اعالم جرم دادستان علیه 
نتانیاهو تش��کیل دولت جدید را در اسرائیل با دش��واری روبرو می کند. الزم به ذکر 
است اداره اوقاف اسالمی شهر قدس اشغالی از بسته شدن مصالهای مسجداالقصی 

و مسجد قبة الصخره به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

فرار ملکه انگلیس 
نش��ریه س��ان انگلیس گزارش کرد، ملکه این کشور با وخیمتر شدن شیوع 

ویروس کرونای جدید در این کشور کاخ باکینگهام را ترک کرده است.
نش��ریه س��ان انگلیس گزارش کرد، ملکه الیزابت دوم و همسرش شاهزاده 
فیلیپ که به ترتیب ۹۳ و ۹۸ س��ال س��ن دارند، بعد از برپایی یک نشست 
موسوم به "ُکبرا" از سوی دولت به منظور بررسی بحران شیوع ویروس کووید 
۱۹ در این کش��ور، کاخ باکینگهام را ترک کرده و به قلعه ویندس��ور رفته اند. یک 
منبع وابس��ته به دربار س��لطنتی انگلیس به نشریه س��ان عنوان کرد: ملکه الیزابت 
دوم ت��ا همین چند وقت اخیر با افراد زیادی دیدار داش��ته اس��ت اما چند هفته تا 
فرارس��یدن نودوچهارمین سالگرد تولد او باقی مانده و مشاوران معتقدند بهتر است 
او از آسیب دور بماند. این منبع خاطر نشان کرد: در حال حاضر او وضعیت سالمت 

مساعدی دارد اما صالح دیده شد که او نقل مکان کند.

سکوی پرتاب موشک ترکیه در لیبی 
سخنگوی گروه موسوم به »ارتش ملی لیبی« مدعی شد که ترکیه در خاک 

لیبی اقدام به ساخت ایستگاه رادار و سکوی پرتاب موشک کرده است.
  »احمد المس��ماری« در یک کنفرانس مطبوعاتی، اعالم کرد که ترکیه در 
خاک این کش��ور اقدام به س��اخت ایستگاه رادار و سکوی پرتاب موشک در 
اطراف »مصراته« و »معیتیقه« )ش��مال غرب لیبی( کرده اس��ت. سخنگوی 
گروه موس��وم به »ارتش مل��ی لیبی«، ادعا کرد، این گ��روه  »از آتش بس در لیبی 
محافظ��ت می کند« و »ش��به نظامیان« دولت الوفاق لیبی از آتش بس سواس��تفاده 
می کنن��د. او تاکید کرد که این نیروها به هیچ وجه حضور ترکیه در این کش��ور را 
برنمی تابند و مدعی شد که نیروهای ارتش ملی لیبی برخی اهداف وابسته به ترکیه 
در ف��رودگاه معیتیقه را هدف قرار دادند. المس��ماری همچنی��ن ادعا کرد که تمام 

چاه های نفت و گاز لیبی تحت کنترل گروه موسوم به ارتش ملی لیبی است.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

س��ال ۲۰۱۱ آغاز بحرانی بزرگ در س��وریه بود بگونه ای 
ک��ه عده ای از آن با نام جنگ داخلی و عده ای جنگ برای 
دموکراس��ی و عده ای آن را کودتایی بیرونی و درونی علیه 
نظام حاکم به ریاست جمهوری بشار اسد و عده ای نیز آن 
را معادل��ه ای در قامت کل منطقه و بعضا صحنه نظام بین 

الملل نامیدند که هر تغییر و سرنوش��تی در آن زمینه ساز 
معادالت جدید در غرب آس��یا و چینش بازیگران می کرد. 
ه��ر چند که در ابتدای این بحران، فضایی غبارآلود و فاقد 
ش��فافیت مانع از آن می شد که حقیقت ماجرا آشکار شود 
اما به مروز زمان حقایق آشکار شد و نشان داد که طرحی 
فراگیر ب��رای تغییر در س��اختار سیاس��ی و حتی تجزیه 
س��وریه و بهره گیری از این تغییرات ب��رای تاثیر گذاری 
بر کل معادالت منطقه با محوریت حذف جبهه مقاومت و 
تحقق اهداف آمریکا و رژیم صهیونیس��تی در جریان است 
که گروه های تروریستی، ارتجاع عربی و ترکیه نقش پیاده 
نظام این طراحی را تش��کیل می دادند. نگاهی بر تحوالت 
این س��ال ها نکاتی قابل توجه را نش��ان می دهد. نخس��ت 
آنک��ه جنگ افروزان ب��ر این ادعا بودند که نظام س��وریه، 
نظامی غیر مردمی اس��ت و بای��د تغییر کند حال آنکه در 
طول این سالها حمایت های گسترده مردمی از بشار اسد 
نشانگر اعتماد آنها به نظام حاکم و واهی بودن بهانه جنگ 

افروزان بوده است.
 دوم آنک��ه ادع��ای جنگ اف��روزان اجرای روند سیاس��ی 
بوده حال آنکه در این س��الها هی��چ اقدامی در این عرصه 
ص��ورت نداده و ب��ا حمایت از گروه های تروریس��تی علیه 
وحدت س��وریه اقدام کرده اند در حالی که نظام س��وریه 
دهها نشست با محوریت سوری- سوری با آنانی که سالح 
علی��ه مردم به دس��ت نگرفته اند برگزار ک��رده و بر ادامه 
این روند تاکید داش��ته و حتی تغییر قانون اساس��ی برای 
گس��ترش دامنه مشارکت سیاس��ی را صورت داده است. 
نقش بازیگ��ران بیرونی نیز از مولفه ای این دوران اس��ت. 
یک سوی معادله تروریست های اجاره ای اعزام شده به این 
کشور به همراه ائتالف ضد داعش با محوریت آمریکا بوده 
و در سوی دیگر سوریه و متحدانش شامل جبهه مقاومت 
و روسیه قرار داش��ته اند. محور نخست به دنبال نابودی و 
چندپاره کردن سوریه و کشتار مردم بوده و دسته دوم در 
مسیر برقراری امنیت و مبارزه با تروریسم گام برداشته اند 

و جهانی��ان اذعان دارند که اگ��ر مقاومت نبود اکنون کل 
منطقه در دستان تروریست ها بود. 

حمایت غرب از تروریس��ت ها چنان بوده که حتی اقدام به 
ترور سرداران مقاومت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس 
و همرزمانش��ان که در صف اول مبارزه با تروریسم بوده اند 
پرداختند. حال این س��وال مطرح است که آینده معادالت 
سوریه چه خواهد شد؟ آنچه در معادالت سوریه بر می آید 
آنکه نبرد ادلب نقش��ی مهم در سرنوشت این کشور دارد. 
یک س��وی معادله ترکیه و حامیان غربی، صهیونیستی و 
عربی آن هستند که بر آتش بحران می دهند و طرف دیگر 
س��وریه و متحدانش که ب��رای آزادی این منطقه در نبرد 
هستند. سرنوش��ت این جنگ تعیین کننده آینده سوریه 
و حتی معادالت منطقه اس��ت در حال��ی که یک اصل بر 
جهانیان آش��کار ش��ده و آن اینکه ائتالف آمریکایی محور 
بحران منطقه اس��ت و خروج آن تنه��ا گزینه برای پایان 

بحران های این منطقه است. 

یادداشت

پناهجویان آواره نزاع های 
ترکیه و یونان

پناه جوی��ان همچنان آواره و س��رگردان از نزاع ها و 
باج خواهی های ترکیه و یونان هس��تند، سخنگوی 
وزارت ام��ور خارج��ه ترکی��ه از رفت��ار یون��ان با 
پناهجویان به شدت انتقاد و آن را شرم آور توصیف 

کرد.
»حامی آکس��وی« س��خنگوی وزارت امور خارجه 
ترکی��ه ب��ا بیان اینکه یون��ان با پناهجوی��ان مانند 
دش��من رفتار می کند و علیه آن��ان بدون توجه به 
اینکه زنان و کودکان نیز در میانش��ان هس��تند از 
گاز اشک آور، سموم کشاورزی استفاده و به سوی 
پناهجویان تیراندازی می کند، افزود: یونانی ها پول 
و وسایل پناهجویان را از آنان گرفته سپس آن ها را 
به ترکیه باز می گردانند. این رفتار یادآور رفتار های 
نازی های آلمان است. سخنگوی وزارت امور خارجه 
ترکی��ه رفتار های نیرو های یونان��ی با پناهجویان را 
شرم آور توصیف کرد و افزود: یونان با این اقدامات 
نه تنها از مرز های اتحادیه اروپا محافظت نمی کند 
بلکه همه اصول و ارزش های��ی را که اتحادیه اروپا 
بر روی آن بنا ش��ده اس��ت، لگد مال کرده اس��ت. 
حامی آکس��وی تاکی��د کرد: یونان ب��ا این رفتار ها 
پیمان حقوق بشر اروپا، معاهده حقوق پناهجویان، 
معاه��ده حقوق سیاس��ی و مدنی س��ازمان ملل و 
معاهده منع ش��کنجه س��ازمان ملل را نقض کرده 
است. وی افزود: یونان با این اقدامات نشان داد که 
اهمیتی به موازین حقوق بین الملل، حقوق بش��ر و 
ارزش های اروپا که همواره از آن س��خن می گوید: 

هیچ اهمیتی نمی دهد.

ورود سوریه به 10 سال 
جنگ و مقاومت 

با ورود جنگ س��وریه به س��ال دهم س��وری ها در 
آس��تانه پانزده دقیقه آخر اعالم پیروزی نهایی قرار 
دارند، آنها وارد نبرد ادلب شده اند و تا کنون هزاران 

کیلومترمربع را از تروریست ها پاکسازی کرده اند.
در همی��ن خصوص، »ایمن سوس��ان« مع��اون وزیر 
خارجه س��وریه به روزنامه »الوطن« این کشور گفت، 
با گذشت نه سال از جنگ ظالمانه، سوریه و سوری ها 
ب��ا گام های مطمئن ب��رای تحقق پی��روزی نهایی بر 
تروریس��م و وحدت ملی گام برمی دارند.سوس��ان در 
ادام��ه به اظهارات »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان در 
پنجم ماه جاری میالدی اشاره کرد. مرکل از سیاست 
غرب در قبال س��وریه انتقاد و اعالم کرده بود، اکنون 
مشخص شده که تغییر نظام حاکم از خارج غیرممکن 
اس��ت و جنگ تنها به افزایش »افراط گرایی« منجر 
می شود.معاون وزیر خارجه سوریه گفت: این اظهارات 
واقعیت آنچه در سوریه رخ داد، نشان می دهد. آنچه رخ 
داد اجرای سناریویی محکم برای این منطقه با هدف 
تغییر رویکردهای سیاس��ی برای آن ب��ود؛ رویکردی 
که مصادره تصمیم سیاس��ی را تضمین و گزینه هایی 
همگام با منافع آمریکا و ائتالف آن در پیش بگیرد.وی 
ادامه داد: از ابتدا می دانستیم چه برای کشور ما در حال 
اتفاق است، شیوه دولت و ملت سوریه در مقابله با این 
توطئه ناشی از درک عمیق اهداف اتفاقات علیه کشور 
ما و منطقه بود؛ آنها از انواع ش��یوه های فریب و جنگ 
اس��تفاده کردند. خبر دیگر از سوریه آنکه وزارت دفاع 
روسیه اعالم کرد که گشت زنی مشترک نظامیان این 

کشور با ترکیه یکشنبه از سرگرفته شد.

گزارش

ه��ر چند بح��ران کرونا جهان را فرا گرفت��ه و در حالی که 
کرون��ا تاکنون در فرانس��ه ج��ان نزدیک به یکص��د نفر را 
گرفته، این کش��ور دیروز صحن��ه برگزاری انتخابات محلی 

)شهرداری ها( بود. 
کش��ورهای غربی در فضایی رسانه ای در حالی ایران را که 
در زمان انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی تنها دو مورد 
کرون��ا در آن اعالم ش��ده بود، متهم به ع��دم لغو انتخابات 
می کنند که خود در حالی که کرونا جهان را فرا گرفته به 
برگزاری انتخابات می کنند چنانکه انتخابات شهرداری های 
فرانسه از ظهر دیروز با ۵۰ میلیون نفر واجد شرایط در ۵۰ 
هزار مدرس��ه و دبیرستان آغاز ش��ده و این در حالی است 
که ش��یوع کرونا در این کش��ور تاکنون ۴۴۶۹ نفر را مبتال 
کرده و جان ۹۱ نفر را گرفته اس��ت. فرانسه از شنبه رسماً 
وارد مرحله سوم اپیدمی ویروس کرونا شده است.انتخابات 
در فرانسه در حالی برگزار می شود که نخست وزیر فرانسه 
تعطیلی همه مش��اغل غیرضروری، کافه ها، رس��توران ها و 
س��ینماها را اعالم کرده اس��ت. مراکز اخذ رای س��اعت ۸ 
بام��داد به وقت محلی برای نخس��تین دور انتخابات محلی 
آغاز ب��ه کار کردند. برگزاری دور دوم ای��ن انتخابات برای 
۲۲ مارس پیش بینی شده اس��ت.انتخابات شهرداری های 
فرانس��ه با ۵۰ میلیون نفر واجد شرایط در ۵۰ هزار مدرسه 
و دبیرستان برگزار ش��د. ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه  
برای تش��دید اقدامات مقابله ای با شیوع ویروس کووید۱۹ 
اعالم کرد که از بامداد یکشنبه همه فروشگاه ها، رستوران ها 
و اماکن س��رگرمی در این کشور تعطیل می شود. در حالی 

ک��ه بس��یاری از چهره های سیاس��ی و مس��ووالن مناطق 
فرانس��ه خواستار به تعویق افتادن و لغو این انتخابات شده 
بودن��د اما کاخ الیزه بر برگزاری ای��ن انتخابات تاکید دارد. 
در این میان مس��ئوالن ازبکستان و جمهوری کنگو از ثبت 
نخس��تین موارد ابتال به ویروس کرونا در این کشورها خبر 
دادند. این وزارتخانه اعالم کرد که یک شهروند ازبکستانی 

که به تازگی از فرانس��ه به این کش��ور بازگشته به ویروس 
کرونا مبتال شده است.

ای��ن وزارتخانه از نهادهای ذیربط خواس��ت تا تمام اقدامات 
الزم برای ممانعت از گسترش ویروس کرونا را در ازبکستان 
اتخاذ کنند.همچنین دولت جمهوری کنگو  از ثبت نخستین 
م��ورد ابتال به ویروس کرونا در این کش��ور خب��ر داد.بدین 

ترتیب جمهوری کنگو بیس��ت و پنجمین کش��ور آفریقایی 
است که ویروس کرونا به آنجا منتقل شده است. دولت کنگو 
اعالم کرد که یک مرد ۵۰ ساله که به تازگی از فرانسه به این 

کشور بازگشته به بیماری کرونا مبتال شده است.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ای��ن روزه��ا اعتراض های م��ردم به 
سیاس��ت های دولتم��ردان فرانس��ه ادام��ه دارد چنانک��ه 
معترضان جنبش جلیقه زردهای فرانس��ه ممنوعیت اعالم 
ش��ده از سوی مقامهای این کش��ور برای تشکیل تجمع به 
هدف مقابله با ش��یوع ویروس کرون��ای جدید را به چالش 
کش��یده و به خیابانهای پاریس آمدن��د و همزمان هزاران 
تن از نیروهای امنیتی این کش��ور نیز در سراسر این شهر 
مستقر شدند. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه اخیرا 
در یک س��خنرانی تلویزیونی تعطیلی مدارس این کشور را 
در واکنش به بحران ش��یوع وی��روس کرونای جدید اعالم 
کرده و از مردم خواست از هر گونه تماس نزدیک به منظور 
مقابله با ش��یوع این ویروس که تا کنون ۷۹ فرانسوی را به 
کام م��رگ کش��انده و بیش از ۳۶۰۰ ت��ن را در آنجا مبتال 
کرده اجتناب کنند. کریستوف کاستانر، وزیر کشور فرانسه 
نی��ز اعالم کرد، هر گون��ه تجمع با حضور بیش از ۱۰۰ نفر 
در این کش��ور به دلیل بحران شیوع ویروس کرونا ممنوع 
است. پلیس شهر پاریس در راستای این فرمان درخواست 
معترض��ان برای برپایی تجمع در مکانهای مش��هور و مهم 
این ش��هر نظیر ش��انزلیزه را رد کرد. این خیابان مش��هور 
شهر پاریس حدود یک س��ال پیش صحنه خشونتها میان 

معترضان فرانسوی و نیروهای امنیتی این کشور بود.
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برگزاری انتخابات محلی فرانسه در میان شیوع کرونا
فرانسوی ها دیروز پای صندوق های رای رفتند

همزم��ان با مطالبات مردم عراق مبنی بر پایان اش��غال 
کشورش��ان از حضور نیروه��ای آمریکای��ی، فرماندهی 
عملیات مش��ترک ع��راق از تعلیق هم��کاری با ائتالف 
آمریکایی موسوم به ضد داعش به دلیل حمله اخیر این 

ائتالف به نیروهای نظامی رسمی عراقی خبر داد.
 س��رتیپ »تحس��ین الخفاجی« س��خنگوی فرماندهی 
عملیات مشترک عراق از تعلیق همکاری این فرماندهی 
با ارتش آمریکا پ��س از حمله هوایی به مقرهای نظامی 
ع��راق خب��ر داد. وی در گفت وگ��و ب��ا پای��گاه خبری 
»المعلومه« تصریح کرد که فرماندهی عملیات مشترک 
عراق، تجاوز به نیروهای نظامی رس��می عراق را محکوم 
کرد و آن را اقدامی خصمانه می داند.الخفاجی افزود: در 
پ��ی این تج��اوز، همکاری با ائت��الف بین المللی تا زمان 
اعالم یک اصل مشارکت جدید میان دو طرف متوقف و 

به حالت تعلیق در می آید.
وی تاکی��د ک��رد که هیچ طرف��ی مس��ئولیت حمله به 
التاجی را برعهده نگرفته اس��ت. برخی منابع رس��انه ای 
اع��الم کردند که تجهیزات نظامی جدیدی به پایگاه های 
آمریکای��ی در عراق از طریق یک ف��رودگاه نظامی واقع 
در نزدیک بغداد وارد ش��ده اس��ت و نیروهای آمریکایی 
حاضر در پای��گاه التاجی، خود را از نیروهای عراقی جدا 

کرده اند. 
»کریم علیوی« عضو کمیس��یون امنیت و دفاع پارلمان 
ع��راق گفت ک��ه در صورت اصرار واش��نگتن ب��ر ابقای 
نیروهای��ش در عراق، گزینه نظامی مطرح می ش��ود. در 
این میان عضو ش��ورای مش��ورتی ترامپ حمالت اخیر 
آمریکا به فرودگاه در حال س��اخت کرب��ال و هدف قرار 
دادن نیروهای ارتش، پلیس و الحش��د الشعبی را توجیه 

کرد.
»گابری��ل س��وما« عض��و ش��ورای مش��ورتی سیاس��ی 
رئیس جمه��ور آمری��کا  در یک اظهارنظ��ر تلویزیونی از 
حمله جنگنده های آمریکایی به مقرهای سازمان الحشد 
الش��عبی در عراق و هدف قرار دادن فرودگاه غیرنظامی 
و درحال س��اخت کربالی معلی دفاع و  مدعی ش��د که 

بمباران اخیر آمریکا دفاع از خود بوده است.
در مقابل یکی از فرماندهان الحش��د الش��عبی از دولت 
عراق خواس��ت تصمیم و موضعی در حد و اندازه بزرگی 
تج��اوز آمری��کا به ع��راق و مقدس��ات آن بگیرد.»عادل 
الکرعاوی« یکی از فرماندهان س��ازمان الحش��د الشعبی 
از دول��ت عراق خواس��ت تصمیم و موضعی متناس��ب با 
شدت تجاوز آمریکا به مواضع ارتش و این سازمان اتخاذ 
کند. گردان های حزب اهلل عراق می گوید گستاخی رژیم 
اش��غالگر آمریکا در حمله به نیروهای مسلح عراق باعث 
ش��ده نیروهای مردمی این کشور با جدیّت برای بیرون 

راندن آنها تالش کنند. 
منبع آگاه امنیتی عراق در گفت وگوبا خبرگزاری روسیه 
از اعزام لش��کر ۱۰۱ هوابرد آمریکا به کشورش خبر داد. 
در این میان عباس س��روط نماینده کمیسیون امنیت و 
دفاع پارلمان عراق بعید ندانس��ت حمله راکتی به پایگاه 
»التاجی« س��اخته خود آمریکا باش��د تا بمباران مواضع 

الحشد الشعبی را توجیه کند. 
»حسن الکعبی« رئیس فراکسیون »بدر« پارلمان عراق،، 
در گفت و گو ب��ا وبگاه خبری »بغداد الی��وم«، به آمریکا 
هش��دار داد که چنانچه این کشور از عراق خارج نشود، 
عراق نوعی دیگری با حضور نظامیان این کشور برخورد 

خواهد کرد.

در چارچوب پایان دادن به اشغالگری ایاالت متحده صورت گرفت

تعلیق همکاری عراق با ائتالف آمریکایی 


