
فرامرز اصغری

عراق در حالی با چالش های امنیتی و سیاسی مواجه است 
که در ادامه روند بحران امنیتی هشام الهاشمی تحلیل گر 
و کارش��ناس ام��ور امنیتی عراق که زمانی مش��اور حیدر 
العبادی در دوره نخس��ت وزیری او ب��ود،  نزدیک منزلش 
در منطقه الزیونه بغداد ترور ش��د. این ترور  با محکومیت 
گسترده از سوی مقامات و نهادهای سیاسی و امنیتی این 
کشور همراه شد و همگی بر ضرورت افشای هویت عامالن 
پش��ت پرده این حمله تروریستی و تحویل آنها به مراجع 

قضایی تاکید کردند.

حال این سوال مطرح است که ترور چه پیامدهایی دارد و 
چه اهدافی در قبال آن دنبال شده است؟ بررسی توحوالت 
عراق نش��ان می دهد که طی هفته ه��ای اخیر رویدادهای 
امنیتی ویژه ای در این کش��ور روی داده است. در اقدامی 
س��وال برانگیز مقر حشدالشعبی از سوی نیروهای امنیتی 
هدف قرار می گیرد که بسیاری آن را برگرفته از اطالعات 
نادرستی دانسته اند که دستگاه امنیتی داده شده بود. در 
بحران س��ازی دیگر رسانه نزدیک به آل سعود به مرجعت 
عالی دینی عراق اهانت می کند که موجب خش��م مردمی 
می ش��ود. در اقدامی مغایر با امنیت ملی عراق، آمریکا در 
س��فارت خود در بغداد آزمایش سامانه پدافندی می کند. 
نکته قابل توجه آنکه اهانت سعودی ها به آیت اهلل سیستانی 
از یک س��و و آزمایش س��امانه پدافندی آمریکا در منطقه 
سبز از دیگر س��و و نیز هدف قرار دادن مقر حشدالشعبی 

که گفته می ش��ود به فرمان آمریکایی ها بوده، فضای ضد 
س��عودی و ضد آمریکایی در عراق را تقویت کرد، تا جایی 
که  ش��ماری از شهروندان عراقی با عبور از موانع، خود را 
به منطقه سبز بغداد رس��اندند تا مقابل سفارت عربستان 
س��عودی در حمایت از مرجعیت عالی خ��ود که با صدور 
فت��وای جهاد کفایی، پایان داع��ش را رقم زد، دفاع کنند 
و به ری��اض درباره ضرورت عدم دخال��ت در امور داخلی 
کشورش��ان هش��دار دهند.در همین حال  شخصیت های 
سیاس��ی و اح��زاب عراقی نی��ز به ص��ورت یک پارچه این 
اهانت به مرجعیت را که به لطف فتوای او، سازمان الحشد 
الشعبی تشکیل ش��د و به شکست تروریسم داعش منجر 
ش��د، محکوم کردند و حتی بر ضرورت پیگرد قضایی این 

امر و گرفتن غرامت از دولت سعودی تاکید کردند. 
در همین حال مردم و جریان های سیاسی درباره هرگونه 

اقدام علیه حشدالشعبی هشدار دادند. 
انتشار خبر استقرار سامانه دفاعی آمریکا در داخل سفارت 
این کش��ور در منطقه امنیتی س��بز بغداد و آزمایش آن، 
که با هدف اصلی تحریک س��ازمان الحش��د الشعبی برای 
نش��ان دادن واکنش نظام��ی و در نتیج��ه توجیه حضور 
نظام��ی آمریکا در بغ��داد صورت گرف��ت، کامال معکوس 
نتیج��ه داد و به تش��دید نارضایتی ش��خصیت ها و احزاب 
سیاس��ی و شهروندان عراقی از حضور نظامیان خارجی در 
این کش��ور، منجر ش��د. با توجه به تقارن این تحوالت با 
مذاک��رات امنیتی آمریکا و عراق می ت��وان گفت که ترور 
الهاش��می ادامه روند بحران سازی برای غبارآلود ساختن 
فضای عراق برای توجیه حضور نیروهای آمریکایی اس��ت 
ک��ه در لوای توافقنامه بغداد- واش��نگتن به دنبال اجرای 

آن هستند. 

یادداشت

عراقی ها ترور تحلیل گر امور امنیتی را محکوم کردند

ترور برای فتنه انگیزی و هرج و مرج
ترور »هش��ام الهاش��می« کارش��ناس و تحلیل گر امور امنیتی عراق با موجی از 
محکومیت از سوی مقامات و شخصیت های سیاسی این کشور همراه شد و برخی 

این ترور را تالشی برای فتنه انگیزی و هرج ومرج در این کشور توصیف کردند.
به گفته مدیر روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت کشور عراق و با استناد به تصویرهای 
دوربین های مدار بس��ته، شب گذشته، دو فرد موتورسوار در منطقه »زیونه« بغداد، 
»هشام الهاشمی« تحلیل گر و کارشناس امور امنیتی عراق را هدف قرار دادند و وی 
پس از انتقال به بیمارس��تان جان خود را از دس��ت داد. گفته می شود که وی پس 

از اتمام یک مصاحبه تلویزیونی ترور ش��ده اس��ت. برخی اکانت های مرتبط با گروه 
تروریستی داعش اعالم کردند که اعضای این گروه این ترور را انجام داده اند.

»مصطفی الکاظمی« نخس��ت وزیر و فرماندهی کل نیروهای مس��لح عراق، پس 
از تایید خبر ترور الهاش��می، دس��تور برکناری سرتیپ ستاد »محمد قاسم فهد« 
فرمانده لش��کر اول در پلیس فدرال که مس��ئول تامین امنیت بخش »الرصافه« 
بود را صادر کرد و از وزارت کش��ور خواس��ت تا از وی بازجویی کند.  س��ازمان 
الحش��د الش��عبی عراق نیز طی بیانیه ای که در پایگاه اطالع رس��انی آن منتش��ر 
ش��د، با ش��هید دانستن الهاشمی، این ضایعه را تس��لیت گفت و اعالم کرد: اداره 
اطالع رس��انی، الحشد الشعبی از صمیم قلب، شهادت هشام الهاشمی را که امروز 
به دس��ت گروه های تروریستی ترور شد، به خانواده این روزنامه  نگار عراقی، کلیه 
مراکز پژوهش��ی و راهبردی و مرکز اتحادیه کارشناسان راهبردی و تحلیل گران 

سیاسی تسلیت می گوید.
»برهم صالح«، رئیس جمهور عراق نیز حادثه ترور این تحلیل گر عراقی را محکوم 
و اعالم کرد: ترور هشام الهاشمی این تحلیل گر صادق و ملی ، در واقع هدف قرار 
دادن شخصیت عراقی و حق آن در داشتن زندگی آزاد و عزت مند است. کمترین 
وظیفه در قبال این امر، شناس��ایی مجرمان اس��ت. »محمد الحلبوس��ی« رئیس 
پارلمان عراق نیز طی بیانیه ای این حمله تروریس��تی را محکوم و اعالم کرد: در 
عین حال که این اقدام ننگین را که به از دس��ت دادن هشم الهاشمی کارشناس 
امور امنیتی عراق و ترور او در مرکز بغداد به دس��ت افراد مس��لح ناشناس منجر 
شد، محکوم می کنیم از طرف های دولتی می خواهیم که حاصل تحقیقات خود را 
در اختیار افکار عمومی بگذارند و هر چه س��ریع تر هویت طرف های عامل در این 

اقدام بزدالنه را فاش کنند.

گزارش

فضای امنیتی هر روز در آمریکا تش��دید می شود چنانکه در 
پی تشدید اعتراضات به خشونت های پلیس آمریکا، فرماندار 
ایالت »جورجیا« ضمن اعالم وضعیت فوق العاده، از استقرار 

یکهزار نیروی گارد ملی برای مقابله با معترضان خبر داد.
 در پ��ی تش��دید اعتراض��ات ب��ه خش��ونت و رفتاره��ای 
تبعیض آمی��ز پلی��س آمریکا بع��د از قتل »ج��ورج فلوید« 
ش��هروند ۴۶ س��اله سیاهپوس��ت آمریکایی به دست افسر 
پلیس ش��هر »مینیاپولیس« ایالت »مینه س��وتا« در تاریخ 
پنجم خرداد ماه، »برایان کمپ« فرماندار ایالت »جورجیا« 
ضمن اعالم وضعیت فوق العاده، از اس��تقرار یکهزار نیروی 

گارد ملی آمریکا را برای مقابله با معترضان صادر کرد.
شبکه روسی »راشاتودی« در این خصوص گزارش کرد،  در 
پی اعتراضات سراسری در آمریکا بعد از قتل فلوید، برخی 
از معترضان خش��ن در »آتالنتا« مرکز ایالت »جورجیا« به 
دفات��ر پلیس ایالتی حمله کردند و تیراندازی ها نیز در این 
شهر افزایش یافت.کمپ به وقت محلی اعالم کرد که حدود 
یکه��زار نیروی گارد ملی آمریکا ب��رای مقابله با معترضان 
و آنچه ک��ه محافظت از کنگ��ره ایالت��ی، اداره فرمانداری 
و س��اختمان اداره امنیت عمومی توصیف ش��ده، در شهر 

مس��تقر خواهن��د ش��د. وی توضی��ح داد: »اعتراضات آرام 
مورد سوء اس��تفاده مجرمانی قرار گرفته است که اقدامات 
خطرن��اک و مخربی را مرتکب می ش��وند. هم اکنون، مردم 
بی گن��اه جورجیا هدف ق��رار گرفته ش��ده اند، مورد اصابت 
گلوله ق��رار می گیرند و در معرض خطر م��رگ قرار دارند. 
ای��ن بی قانونی ها باید متوقف ش��ود و نظم به مرکز جورجیا 
)آتالنتا( بازگردد«.با اینحال، »کیش��ا النس باتمز« شهردار 
آتالنتا هنوز در خصوص استقرار نیروهای گارد ملی آمریکا 
در شهر اظهارنظر نکرده است. شهردار آتالنتا بعدازظهر روز 
دوش��نبه اعالم کرد که نتیجه آزمای��ش کرونای وی مثبت 
اعالم شده است. در تعطیالت اوایل هفته جاری و همزمان 
با روز استقالل آمریکا، در خشونت های مرتبط با تیراندازی 
در آتالنتا، دس��تکم چهارنفر از جمله یک دختر هشت ساله 

جان خود را از دست دادند.
 )AJC( »طبق گزارش نشریه »آتالنتا ژورنال کانستیتوشن
در ب��ازه زمانی ۳۱ ماه می )۱۱ خرداد( تا ۲۷ ژوئن )هفتم 
تیرماه(، ۹۳ نفر در آتالنتا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که 
این رقم دو برابر همین بازه زمانی در سال ۲۰۱۹ است.در 
اوج اعتراضات به قتل فلوید در مینه سوتا، معترضان آتالنتا 

نیز از اقدام پلیس این شهر در قتل »ریچارد بروکس« یک 
مرد سیاهپوست دیگر نیز به خشم آمده بودند.

در تاریخ ۲۳ خردادماه، »دفتر تحقیقات ایالت جورجیا« به 
نقل از اداره پلیس ش��هر »آتالنتا« از کشته شدن یک مرد 
سیاه پوست حین پارک خودرو در محوطه یک رستوران در 
جمعه شب به وقت تهران خبر داد. پلیس منطقه اعالم کرد 
که فرد کش��ته شده »ریچارد بروکس« ۲۷ ساله نام داشت 
و بعد از تالش پلیس برای انجام یک آزمایش هوش��یاری و 
ممانعت وی ، ماموران تالش می کنند وی را به زندان ببرند.

طبق این گزارش، پس از مقاومت این فرد س��یاه پوست  و 
ج��ر و بحث با ماموران ، پلیس از کلت الکتریکی اس��تفاده 
می کند. فیلم های منتشر شده نیز از تالش ریچارد بروکس 
ب��رای گریز از چنگال پلیس و س��پس به زمی��ن افتادن و 

م��رگ وی حکایت دارد. پلیس ایال��ت جورجیا اعالم کرده 
که این شخص بعد از این حادثه به بیمارستان انتقال داده 
ش��د، اما  بعد از عمل جراحی درگذش��ت.تظاهرکنندگان 
آمریکایی بیش از هر زمانی خواستار اجرای عدالت و پایان 
خشونت پلیس این کشور هس��تند . مردم شعار می دهند: 
دیگر کافیست. این شعاریست که از زبان بسیاری از کسانی 
که در اعتراضات سراسری در آمریکا شرکت کردند، شنیده 
شد. تظاهرکنندگانی که خواستار اجرای عدالت برای جورج 
فلوید و صد ها سیاه پوست آمریکایی شدند که در بازداشت 
پلیس آمریکا جان خود را از دس��ت داده اند.این اعتراضات 
بحث عمومی را درباره وجود نژادپرس��تی س��ازمان یافته و 
خشونت پلیس در آمریکا برانگیخت. اما آنچه در این بحث 

به آن توجه نشده، نقش اسلحه در جامعه آمریکاست.

چرایی یک ترور 
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توطئه تاریخی انگلیس علیه مالزی
»ماهاتیر محمد« نخس��ت وزیر پیش��ین مالزی در چهاردهمین قسمت 
مصاحبه اش با برنامه »شاهد علی العصر« شبکه تلویزیونی الجزیره، از راز 
توطئه تاریخی انگلیس برای جدا کردن سنگاپور از سرزمین مادری پرده 
برداش��ت. ماهاتیر محمد با شرح برجسته ترین اختالفات میان کشورش 
و سنگاپور ابراز داشت: سنگاپور در گذشته بخشی از کشور مالزی بود، اما 
انگلیس با پرداخت ۶۰ هزار دالر آن را از مالزی خریداری کرد و سالیان طوالنی 
در آن اقامت گزید. پس از خارج ش��دن انگلیسی ها از سرزمین سنگاپور، رهبران 
مالزی با الحاق مجدد س��نگاپور به خاک کشورشان مخالفت کردند زیرا دریافتند 
که ساکنان سنگاپور از نظر ساختار جمعیت در مالزی و تمامی کشورهای منطقه 
کامال تفاوت یافته اند. وی افزود: یکی از برجسته ترین این مشکالت توافقنامه های 

فروش آب بود که توافقنامه های غیرمنصفانه ای علیه مالزی به شمار می رفتند.

اقدام رئیس جمهور تونس در حمایت از فلسطین
رئی��س جمهور تون��س در جدیدترین اقدام خ��ود در حمایت از آرمان 
فلس��طین به شماری از فلسطینی های مقیم این کشور تابعیت تونسی 

داد.
 القدس العربی از تصمیم قیس س��عید در حمایت از فلسطین خبر داد 
که بر اس��اس آن، وی به ۳۴ فلس��طینی تابعیت تونس��ی اعطا کرد.این 
تصمیم رئیس جمهور تونس در راس��تای مواض��ع وی در حمایت از آرمان 
فلسطین است و در پایان دادن به رنج شمار زیادی از فلسطینی های مقیم تونس 
که تابعیت خارجی آن مش��کالت زیادی را برایشان ایجاد کرده بود، نقش موثری 
دارد. این تصمیم قیس سعید ترجمان حمایت وی از آرمان فلسطین است و قباًل 
قیس سعید خواستار جرم شمردن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی شده 

بود و هر تالش برای عادی سازی را خیانت بزرگ دانسته است.

روسیه تحریم های انگلیس را تالفی می کند
»دیمیتری پس��کوف« س��خنگوی کرملین طی ی��ک کنفرانس خبری 
هش��دار داد که مس��کو اق��دام بریتانی��ا در تحمی��ل تحریم هایی علیه 
مقام های عالیرتبه روسیه به واسطه آنچه که مشارکت در قتل »سرگئی 
ماگنیتسکی« وکیل روس در یکی از زندان های روسیه خواندند، تالفی 
خواهد کرد. خبرگزاری روسی تاس در این خصوص گزارش کرد، پسکوف 
در این خصوص گفت: »ما می توانیم تنها از چنین گام های غیردوس��تانه ای 
تأس��ف بخوریم. قطعاً اصل تقابل در راستای منافع فدراسیون روسیه اجرا خواهد 
شد«. الزم به ذکر است روز دوشنبه، ۱۶ تیرماه، دومینیک راب وزیر امور خارجه 
انگلیس متمم ماگنیتس��کی را در الیحه »تحریم ها و ضدپولشویی« معرفی کرد. 
این الیحه در ماه می ۲۰۱۸ در مجلس عوام تصویب ش��د و قرار بر آن ش��ده بود 

که به محض خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اجرایی شود.

اعتراض به نژادپرستی در آمریکا به هفته هفتم رسید 

فراخوان گارد ملی برای 
سرکوب جورجیا 

نگاهی به وضعیت حقوق بشر در انگلیس 
سایه خشونت های خانگی بر سر زنان 
در حالی دولتمردان رژیم س��لطنتی انگلیس تالش 
دارند تا کشورشان را مهد حقوق زنان معرفی کنند 
اما آمار ها نش��ان می دهد از هر ۴ زن انگلیسی یک 
نفر خش��ونت خانگی را در زندگی تجربه می کند و 
این در حالی اس��ت که خش��ونت های خانگی علیه 
زنان از سال ۲۰۱۰ تا کنون به باالترین سطح خود 

در انگلیس رسیده است.
جرای��م خانگی مرتبط با خش��ونت علی��ه زنان در 
حدود ۱۷ درصد از تمامی پیگری های قانونی انجام 
ش��ده در انگلیس و ولز را به خ��ود اختصاص داده 

است.
ب��ه  گزارش ایندیپندنت، ب��ا وجود آن که آمار ها از 
کاهش ۴.۸ درصدی خش��ونت خانگ��ی علیه زنان 
خبر می دهد، اما اتهامات از سال ۲۰۱۰ به باالترین 
میزان خود رسیده است. شمار زنانی که در انگلیس 
قربانی رفتار خشونت آمیز در خانه می شوند، شوکه 
کننده اس��ت. از هر ۴ زن انگلیسی یک نفر این نوع 
از خش��ونت خانگی را در طول زندگی خود تجربه 
خواهند کرد.در این کشور هر هفته ۲ زن به دست 
شریک زندگی فعلی یا سابق شان به قتل می رسند. 
زنان جامعه انگلیس از س��اختار های حاکم که قرار 
اس��ت حامی حقوق آنان باشد، سرخورده و نا امید 

شده اند.
عدم توجه دولتمردان و پارلمان موجب ش��ده تا در 
نتیجه انگلیس ش��اهد زنانی در جامعه خواهد بود 
که همچنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به قتل 
می رس��ند و مجبورند با زورگویی مردان دس��ت و 
پنجه نرم کنند.بسیاری از سازمان های حامی حقوق 
زنان حذف ارائه خدمات به قربانیان خش��ونت های 
خانگی و تخصیص بودجه بس��یار ناچیز را به شدت 
محکوم کردند.پوش��ش رس��انه ای خبر های مربوط 
به خش��ونت های خانگ��ی، تج��اوز، ازدواج اجباری 
می تواند از زنان بی ش��ماری محافظت کند، اما این 
در حالی است که انگلیس همچنان وقت تلف کرده 

و اقدامی انجام نمی دهد.
همزم��ان با ط��رح پارلم��ان برای تصوی��ب الیحه 
مبارزه با خش��ونت های خانگی علیه زنان، بسیاری 
از موسس��ات خیریه بر این باورند که الیحه مذکور 
کمتر از آن چیزی اس��ت که انگلیس برای تصویب 
این الیحه در دس��ت دارد، این الیحه برای حمایت 
زنان مهاجر، س��یاه پوس��ت و اقلیت ه��ای قومی با 
شکس��ت رو به رو خواهد ش��د. این قوانین نیازمند 
حفاظت از همه زنان اس��ت ب��دون آن که بخواهد 
وضعیت شهروندی آنان را در نظر بگیرد. ساالنه در 
حدود ۲ میلیون نفر در جهان قربانی خشونت های 
خانگی می ش��وند که ۱.۳ میلی��ون از این قربانیان 

زنان هستند.

 یم�ن: »عبدالخالق العجری« س��خنگوی وزارت 
کشور دولت نجات ملی یمن اعالم کرد، مواد مخدر 
ضبط ش��ده، از خارج وارد ش��ده و کشورهای عضو 
ائتالف س��عودی ورود این مواد را تسهیل می کنند.

العج��ری ادام��ه داد: قوای ائتالف ب��ه تاجران مواد 
مخ��در در داخل یم��ن در ارتباطند و اینها فرقی با 
مزدور ندارند. برخی مواد مخدر از طریق خودروهای 

زرهی اماراتی و سعودی وارد یمن می شوند.

 روس�یه: منابع خبری از تجهیز ناوگان ش��مالی 
نیروی دریایی روس��یه به موش��کهای ابر فراصوت 

خبر دادند.
 روس��یه در تداوم تقویت ارت��ش و طی یک پروژه 
نظامی ناوچ��ه »آدمیرال کاس��تاتونف«  متعلق به 
ناوگان ش��مالی خود را به ۱۶ موش��ک ابرفراصوت 

»زیرکان« تجهیز خواهد کرد

 ترکی�ه: »مولود چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه 
ترکیه روز دوش��نبه گفت در صورت��ی که اتحادیه 
اروپا تحریم های بیشتری را علیه ترکیه اعمال کند، 
آن��کارا با گام های خود به این اقدام واکنش نش��ان 

خواهد داد.
وزیر خارجه فرانسه هفته پیش گفته بود که وزیران 
اتحادیه اروپا در نشس��ت هفته آینده درباره اتخاذ 
اقدامات بیش��تر علی��ه ترکیه به دلی��ل حفاری در 

منطقه اقتصادی قبرس بحث خواهند کرد.

9پرونده

»یوسف الحس��اینه« عضو دفتر سیاس��ی جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین بیان کرد: صهیونیستها سیاست مرگ 

تدریجی را در قبال اسرای فلسطینی اعمال می کنند.
وی در ادام��ه افزود: صهیونیس��تها عالوه ب��ر رفتارهای 
خصمانه علیه اسرای فلسطینی، به ارائه خدمات پزشکی 
به آنها نیز بی توجه بوده و باعث مرگ تدریجی این اسرا 
می شوند.الحساینه همچنین گفت: اسرای فلسطینی در 
زندان های رژیم صهیونیس��تی در معرض آزمایش های 
پزشکی اجباری قرار می گیرند. این سیاستها به صورت 
تعمدی علیه اس��را اعمال می شود و هدف از آن، سست 

کردن اراده قهرمانان ما است.
وی اظه��ار داش��ت: رفت��ار وحش��یانه و غی��ر انس��انی 
صهیونیس��تها علیه اس��را فلس��طینی در تضاد با قوانین 
و معاه��دات بین المللی اس��ت.این عض��و جنبش جهاد 
اسالمی افزود: اش��غالگران صهیونیست هیچ اهمیتی به 
قوانی��ن بین المللی نمی دهند. اس��رای فلس��طینی در 
زندان های اس��رائیل تحت شکنجه قرار گرفته و جامعه 

بین الملل نیز در قبال این مس��ائل س��کوت اختیار می 
کند. همچنین یک مرکز حقوق بش��ری از ثبت بیش از 
5۰۰ مورد تخلف علیه فلس��طینی ها در شش ماهه اول 
س��ال جاری میالدی مانند تیراندازی به سمت کارگران 
در تأسیسات صنعتی، کش��اورزان، چوپانان و غیره خبر 
داد.برآورده��ای مرکز حقوق بش��ری »المیزان« نش��ان 
می دهد رژیم صهیونیس��تی در شش ماه اول سال جاری 
می��الدی )۲۰۲۰( 5۳۲ م��ورد تخلف علیه ش��هروندان 
فلسطینی در مناطق مرزی غزه با اراضی اشغالی ۱۹۴۸ 
انجام داده اس��ت. خبر دیگر از فلس��طین آنکه دو تن از 
اعض��ای ارش��د جنبش های فتح و حم��اس با حضور در 
برنام��ه ای تلویزیون��ی اعالم کردند، تصمی��م برای پایان 
دادن به اختالفات فلس��طینی جدی است. از سوی دیگر 
مناب��ع خبری اعالم کردند پیمایش افکارس��نجی جدید 
در فلس��طین اش��غالی نش��ان می دهد که ی��ک چهارم 
صهیونیس��ت ها مخالف اجرای طرح اشغال و یک چهارم 

خواستار اجرای آن در سراسر کرانه باختری هستند.

معاون دبیرکل حزب اهلل لبن��ان با تأکید بر اینکه بحران 
اقتصادی لبنان نتیجه سیاست های مغرضانه آمریکا علیه 
مقاومت است اظهار داشت که حزب اهلل در همه جبهه ها 

مقابل دشمن آمادگی دارد.
  در آستانه چهاردهمین سالگرد حمله رژیم صهیونیستی 
ب��ه لبنان در ج��والی ۲۰۰۶ معروف ب��ه جنگ ۳۳روزه 
»ش��یخ نعیم قاس��م« مع��اون دبیرکل ح��زب اهلل لبنان 

مصاحبه ای با وب سایت خبری العهد انجام داده است. 
ش��یخ قاس��م تأکید کرد: در زمان حاض��ر توطئه تحریم 
و گرس��نگی ک��ه آمری��کا و هم پیمانان آن ب��رای اجرای 
سیاس��ت های خودش��ان در لبنان س��ازماندهی می کنند 
در راس��تای منافع دش��من صهیونیستی اس��ت و آمریکا 
می خواه��د از این طریق ب��ه مقاومت لبن��ان پایان دهد. 
همه می دانند که مش��کل لبن��ان در وهله اول اقتصاد این 
کش��ور اس��ت که بحران آن به سیاس��ت های آمریکا ضد 
لبنان و فش��ار بر صندوق بین الملل��ی پول برای قرار دادن 
شروط س��خت مقابل کش��ور برمی گردد. اظهارات سفیر 

آمریکا برای فتنه انگیزی در لبنان کاماًل مردود و ناش��ی از 
تبلیغات و ادعاهای واش��نگتن برای متهم کردن حزب اهلل 
است. در همین حال کمیته هماهنگی نشست احزاب، قوا 
و ش��خصیت هایی ملی لبن��ان در اظهاراتی تأکید کرد که 
حمله آمریکا علیه لبنان اوضاع اقتصادی و اجتماعی وخیم 
کنونی در لبنان را به وجود آورده است. در همین ارتباط، 
کش��ور لبنان با بدترین بحران اقتصادی خود از زمان پایان 
جنگ داخلی )۱۹۷5-۱۹۹۰( روبروست و مردم این کشور 
در اعتراض به وضعیت کنونی این کشور چندین بار دست 
به اعتراض زدند. به گزارش پایگاه خبری »النشره«، کمیته 
یادش��ده با ابزار تعجب از اظهارات برخی افراد در لبنان که 
خواس��تار دخالت خارجی در امور داخلی این کشور شدند، 
گفت که این اظهارات اهانتی آش��کار به ملت لبنان است. 
این کمیته در ادامه با اشاره به اظهارات افراد یادشده تأکید 
کرد که دخالت کشورهای خارجی در لبنان به معنی چشم 
پوشی از حاکمیت ملی لبنان است که به هیچ عنوان و از 

جانب هیچ گروهی نمی توان آن را پذیرفت.

اجرای سیاست مرگ تدریجی در قبال 
اسرای فلسطین 

بحران اقتصادی لبنان ناشی از 
فتنه انگیزی های آمریکاست


