
هواداران شیخ الزکزاکی در سوگ 
حسین)ع(

ش��ماری از هواداران »ش��یخ الزکزاک��ی« با وجود 
س��ختگیری های پلی��س نیجریه مراس��م عزاداری 
ساالر ش��هیدان امام حسین )ع( را در پایتخت این 

کشور برگزار کردند.
شماری از هواداران شیخ »الزکزاکی« رهبر جمعیت 
اسالمی نیجریه  مراسم عزاداری ساالر شهیدان امام 
حس��ین )ع( را برگزار کردند. این مراسم با حضور 
هواداران شیخ الزکراکی  در شهر »آبوجا« پایتخت 
نیجریه برگزار ش��د. در روزهای گذشته نیز مراسم 
عزاداری س��االر ش��هیدان از س��وی هوداران شیخ 

الزکزاکی در شهرهای مختلف نیجریه برگزار شد.
مناب��ع مطلع از برخورد پلی��س نیجریه با عزداران 
ایام محرم و  مجروح و شهید شدن شماری از آن ها 

خبر دادند.
 ب��ه گفته منابع محلی، پلی��س ایالت »کادونا« در 
ش��مال نیجریه شنبه بعد از ظهر به وقت محلی به 
ش��ماری از  عزاداران ای��ام محرم حمله کرده و  در 
نتیج��ه ش��ماری از آنها مجروح ش��ده و 2 نفر نیز 
به ش��هادت رسیدند. این مراس��م عزاداری از سوی 
هواداران »ش��یخ الزکزاکی« رهبر جمعیت اسالمی 

نیجریه تدارک دیده شده بود.
 طی روزهای گذش��ته نیز هوداران شیخ الزکزاکی 
ب��ا برپایی تظاه��رات خواس��تار آزادی فوری بدون 
قید و ش��رط وی و همسر ایش��ان از زندان شدند. 
ش��یخ زکزاکی از آذرم��اه ۱۳۹۴ و به دنبال یورش 
وحشیانه نیروهای ارتش و پلیس به اقامتگاه وی در 
ایالت کادونا در شمال نیجریه بازداشت و محبوس 
شد؛ یورش��ی که در نتیجه آن تعداد زیادی شهید 
و زخمی ش��دند. نیروهای امنیتی و نظامی، »زینت 
ابراهی��م« همس��ر ش��یخ زکزاکی را هم دس��تگیر 
کردند. به تازگی پسر رهبر جنبش اسالمی نیجریه  
در مصاحب��ه ای ضمن توصیف ش��رایط نامس��اعد 
جس��مانی پدرش در زندان گف��ت دولت نیجریه 6 

فرزند شیخ زکزاکی را قتل عام کرده است.

نیمچه گزارش

علی تتماج 

هیاکو م��اس وزیر امور خارجه آلمان در س��فری دوره ای 
راهی ترکیه و یونان ش��ده اس��ت. هدف از این س��فر نیز 
میانج��ی گری میان دو کش��ور برای حل تنش��های ایجاد 
شده در مدیترانه است. طی هفته های اخیر یونان و ترکیه 
یکدیگ��ر را به س��لطه گری ب��ر منابع و امنی��ت مدیترانه 
متهم می س��ازند بگونه ای که تنشهای آنها حتی به عرصه 
صف آرایی نظامی نیز رس��یده است. حال این سوال مطرح 

می ش��ود که هدف از این میانجی گری چیس��ت؟ یکی از 
دالی��ل ورود آلمان به ان بحران را باق��ی ماندن آلمان به 
عن��وان تنها گزینه میانجی گری تش��کیل می دهد.  ورود 
فرانسه به این معرکه و پس آن هم اعزام یک ناو آمریکایی 
به آبهای مدیترانه باعث ش��ده اوضاع جاری در این منطقه 
پیچیده تر شود. اکنون فرانسه ای که همواره ادعای ناجی 
بودن س��ر می داد دیگ��ر نمی تواند نقش ناج��ی را ایفا لذا 
آلمان به رغم مالحظات بس��یاری که در روابط با یونان و 
ترکیه دارد این نقش را ایفا می کند. در این چارچوب چند 

اصل برای آلمان ها دارای اهمیت است. 
نخست آنکه یونان و فرانسه بخشی از اتحادیه اروپا هستند 
و در نتیج��ه هر بحرانی  که روی دهد آلمان اجبارا باید در 

کنار یونان و فرانسه قرار گیرد و تحت نام اتحادیه اروپا به 
مقابل��ه با ترکیه بپردازد. دوم آنکه آلمان میزبان میلیون ها 
مهاجر ترکیه ای است که نقشی اساسی در اقتصاد و حتی 
سیاس��ت این کش��ور دارند و عدم همراه��ی آنها می تواند 
برلین را با چالش��های قابل توجهی همراه سازد. در همین 
حال ترکیه به عنوان محور نگهداری آوارگان سوری است 
که چشم پوشی ترکیه می تواند سیل آوارگان را راهی اروپا 
و از جمله آلمان س��ازد. س��وم آنکه آلمان نیازمند انرژی 

است که بخشی از آن از مدیترانه تامین می شود. 
آلمان چن��دان برایش تفاوتی نمی کند که نفت و گاز را از 
کجا تامین اما ثبات و آرامش در این مس��یر برایش دارای 
اهمیت اس��ت. بر این اس��اس می توان گف��ت که آلمان با 

میانجی گری میان یونان و ترکیه سعی دارد تا مانع از قرار 
گرفتن اجباری در یکی از دو جبهه شود تا منافعش در هر 
دو کشور تامین شود در حالی که همزمان تامین نیازهای 
انرژی اش را نیز پیگیری می نماید. بر این اس��اس می توان 
گف��ت که آلمان ب��ه دنبال خروج از ب��رزح ترکیه و یونان 
اس��ت و سفر ماس را نیز در این چارچوب می توان تعریف 
نم��ود. آلمان با این میانجی گ��ری در حالی این اهداف را 
دنب��ال می کند ک��ه تحقق این میانجی گ��ری می تواند در 
صحنه جهانی برای آلم��ان اعتبار یک میانجی را رقم زند 
که در دورانی که با زوال اقتدار آمریکا، بازیگران متعددی 
به میدان آمده اند برای این کش��ور دارای اهمیت بسیاری 

می باشد. 

یادداشت

گزارش

آمری��کا دی��روز در حالی همچن��ان در فضای��ی امنیتی از 
اعترا ض های مردمی به سر می برد که همزمان دموکرات ها 
به دنبال مهندس��ی انتخابات آتی آمریکا هس��تند چنانکه 
وزیر خارجه اس��بق آمری��کا به نامزد ح��زب دموکرات در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری این کشور گفته نباید شبی که 

انتخابات برگزار شده شکست را بپذیرد.
»هی��الری کلینتون«، وزی��ر خارجه اس��بق آمریکا به »جو 
بایدن«، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 
این کش��ور توصیه کرده در شب سوم نوامبر، صرفنظر از هر 
اتفاقی که در انتخابات می افتد شکس��ت را نپذیرد.هیالری 
کلینتون در انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 2۰۱6 رقیب 
»دونال��د ترامپ«، رئیس جمهور فعلی آمری��کا بود و نتیجه 
رأی گیری را به او واگذار کرد. کلینتون ش��ب س��وم نوامبر 
2۰۱6 شکست را پذیرفت، اما او گفته با توجه به اینکه امسال 
رأی گیری ها به صورت پستی برگزار می شوند مشخص شدن 

برنده انتخابات احتماالً زمان بیشتری خواهد گرفت.
در همین حال یک مقام سابق آمریکایی هشدار داد، ترامپ 
در صورت شکست نمی تواند در کاخ سفید بماند زیرا در آن 
زم��ان نیروهای نظامی و امنیتی تحت فرمان رئیس جمهور 

جدید خواهند بود.»ال گور« معاون رئیس جمهور پیش��ین 
آمریکا هش��دار داد، اگر »دونال��د ترامپ« رئیس جمهور این 
کشور شکست در انتخابات را قبول نکند به زور از کاخ سفید 
بیرون انداخته می شود.این مقام سابق آمریکایی هشدار داد، 
در آن زمان نیروهای نظامی و امنیتی فقط به رئیس جمهور 
جدید پاسخگو خواهند بود. این تقابل  های سیاسی در حالی 
آمریکا را فراگرفته است که همزمان شهرهای مختلف آمریکا 

شاهد درگیری مردم و نیروهای گارد ملی است. 
سومین شب اعتراضات شهر »کنوشا« در ایالت ویسکانسین 
علیه اقدام پلیس در فلج کردن یک سیاهپوس��ت آمریکایی 
در حال��ی ادام��ه دارد که معترض��ان و مأم��وران پلیس با 
یکدیگر درگیر ش��دند.در پی تیراندازی مکرر پلیس آمریکا 
به »جیکوب بلیک«، جوان 2۹ ساله سیاهپوست غیرمسلح 
در ش��هر کنوشای ایالت ویسکانسین، که موجب فلج شدن 
وی شد، این شهر شاهد سومین شب اعتراضات بود.گزارش 
خبر گ��زاری رویترز حاکی از آن اس��ت که این اعتراضات با 
حضور ۳۰۰ تا ۴۰۰ معترض برپا ش��د و پلیس ضدشورش 
نیز با گلوله های پالستیکی، گاز اشک آور و فلش بنگ به این 
معترضان حمله کرد.مقامات محلی این تجمعات را غیر قانونی 

دانسته و سعی در متفرق کردن معترضان داشته اند.در این 
میان خانواده یک جوان سیاهپوست غیرمسلح که چند روز 
پیش هفت مرتبه مورد اصابت گلوله پلیس »ویسکانسین« 
ق��رار گرفته اعالم کردند ک��ه وی از ناحیه کم��ر به پایین 
فلج ش��ده است.شبکه »س��ی ان بی سی« در این خصوص 
گزارش کرد، »پاتریک س��الوی« وکیل مدافع خانواده بلیک 
تصریح کرد که جیکوب در پی تیراندازی یکشنبه شب افسر 
پلیس در »کنوش��ا« متحمل آسیب شدیدی در ناحیه روده 
بزرگ، روده کوچک،  کلیه، کبد و معده ش��ده است.سالوی 
در خص��وص زخم هایی که موکلش متحمل ش��ده، توضیح 
داد: »جراحات شدید و احتماالً دائمی وارد آمده است. فکر 
می کنم همه شما این کلیپ ویدئویی را تماشا کرده اید، زنده 

بودن جیکوب یک معجزه است«.
اوایل ، پدر این جوان سیاهپوست به روزنامه »شیکاگو سان 
تایمز« گف��ت که بخش پایین بدن پس��رش هیچ حرکتی 
ندارد و سپس در گفت وگو با شبکه ان بی سی در خصوص 
وضعیت جس��مانی پس��رش توضیح داد: »آنها هفت بار به 
پس��رم تیراندازی کردن��د، هفت بار، طوریک��ه انگار اتفاقی 
برایش نمی افتد اما برای پس��رم اتفاق افتاد، او یک انس��ان 
اس��ت و برایش اتفاق افتاده اس��ت«.طبق گفته یکی دیگر 
از وکالی خانواده بلی��ک به نام »بنجامین کرامپ«، گرچه 
پزشکان نمی دانند که آیا جیکوب برای همیشه فلج خواهد 
بود یا خیر، به خانواده اش اعالم ش��ده است که چشم انداز 

بهبود وضعیت پسرشان چندان امیدوارکننده نیست.

آلمان گرفتار یونان و ترکیه 
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کوی��ا مدیتران��ه میان آب و آتش ب��ازی می  کند چنانکه 
همزمان با تشدید تنش ها بین آتن و آنکارا، وزارت دفاع 
یون��ان از آغاز رزمایش س��ه روزه در دری��ای مدیترانه با 

مشارکت فرانسه، ایتالیا و قبرس خبر داد.
تشدید تنش  در مدیترانه| یونان، فرانسه، قبرس و ایتالیا 

رزمایش مشترک برگزار کردند
س��اعاتی بعد از رزمایش مشترک یونان با رزمناو نیروی 
دریای��ی آمریکا در جنوب جزیره »کرت«، مقام های آتن 
از آغاز رزمایش مش��ترک با فرانس��ه، ایتالیا و قبرس در 

شرق دریای مدیترانه خبر دادند.
بنا بر گ��زارش »کاتیمرینی«، یونان، قبرس، فرانس��ه و 
ایتالی��ا از بامداد در جنوب قبرس واقع در ش��رق دریای 
مدیتران��ه یک رزمایش مش��ترک را آغ��از کردند.طبق 
گزارش ای��ن روزنامه یونانی، تصویری ک��ه وزارت دفاع 
یونان از این رزمایش مش��ترک منتش��ر کرد از حضور و 
مش��ارکت ناوچه ها، زیردریایی ها، هواپیماها و نیروهای 
عملی��ات وی��ژه در این رزمایش حکای��ت دارد.»نیکوس 

پاناگیوتوتولوس« وزیر دفاع یونان در بیانیه ای درباره این 
رزمایش اعالم کرد که هدف از آن »نشان دادن عزم چهار 
کش��ور اروپایی مدیترانه درباره حاکمیت قانون به عنوان 
بخشی از سیاست کاستن از تنش ها است«.در این میان 
اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک سخنرانی شدیدا به 
یونان درباره تنش ها در شرق مدیترانه هشدار داد و اعالم 
ک��رد، آتن بهای اقداماتش علیه آنکارا را پرداخت خواهد 
کرد.  همچنین وزیر خارجه ترکیه در نشس��ت خبری با 
همتای آلمانی خود، یونان را به طور مس��تقیم تهدید به 
جنگ کرد. در ادامه تنش بین دو کشور همسایه ترکیه و 
یونان و در حالیکه برخی کشورها در تالش برای خاتمه 
تنش ها هس��تند، وزیر خارجه ترکیه، یونان را تهدید به 
جنگ کرد. »مولود چاووش اغلو« وزیر خارجه ترکیه سه 
شنبه شب حین نشست خبری با »هایکو ماس« همتای 
آلمان��ی خود یونان را به طور مس��تقیم تهدید به جنگ 
کرد. چاووش اغلو گفت که پاس��خ ترکیه اتفاقی نخواهد 

بود، بلکه اقدامی مستقیم و قاطع است.

مدیترانه میان آب و آتش 
در سایه سکوت جهانی و حمایت غربی ها، جنگنده های 
متجاوز س��عودی ش��هر محاصره ش��ده »الدریهمی« در 

الحدیده یمن را به شدت بمباران کردند.
 حمالت گس��ترده جنگنده های متجاوز سعودی به نقاط 
مختل��ف یمن همچنان ادام��ه دارد.جنگنده های متجاوز 
س��عودی در ادام��ه حمالت خود ش��هر محاصره ش��ده 
الدریهمی در اس��تان الحدیده را به شدت بمباران کردند. 
این در حالی است که جنگنده های متجاوز سعودی شهر 
تحیتا در اس��تان الحدیده را هدف حمالت گسترده خود 
ق��رار داده بودند.طب��ق آخرین گزارش ه��ا، جنگنده های 
س��عودی طی 2۴ س��اعت بی��ش از 6۰ مرتبه آتش بس 
الحدیده را نقض کردند.نقض توافق استکهلم درخصوص 
برق��راری آتش بس در الحدیده توس��ط س��عودی ها در 
سایه س��کوت جامعه جهانی همچنان ادامه دارد.از سوی 
دیگر تنها پس از گذش��ت چند ساعت از تعلیق مشارکت 
شورای انتقالی جنوب )وابسته به امارات( در توافق ریاض، 
سخنگوی این شورا خبر داد که نیروهای دولت مستعفی 

با نیروهای این شورا درگیر شده اند.»ابو مشعل الکازمی« 
مدیر امنیت اس��تان »ابین« در جن��وب یمن و »محمد 
النقیب« سخنگوی »المجلس االنتقالی الجنوبی« )شورای 
انتقالی جنوب-وابسته به امارات( در حساب توئیترشان از  

درگیری در جنوب یمن خبر دادند.
در ای��ن میان وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن با اش��اره 
به ت��داوم تجاوزگری ه��ا علیه این کش��ور، تأکید کرد: 
کش��ورهای متجاوز بدانند که ادامه این مس��یر عواقب و 

پیامدهای وخیمی برای آنها به دنبال خواهد داشت.
 »محمد ناصر العاطفی« وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن 
نس��بت به تداوم تجاوز نظامی ائتالف س��عودی علیه این 
کشور هشدار داد.بر اساس این گزارش، وی در این خصوص 
گفت: کشورهای متجاوز بدانند که ادامه این مسیر عواقب 
و پیامدهای وخیمی برای آنها به دنبال خواهد داشت.وزیر 
دفاع دولت نجات ملی یمن اظهار داشت: نیروهای مسلح 
یم��ن ب��ه زودی وارد فاز انجام عملیات های اس��تراتژیک 

فراگیر علیه دشمن سعودی می شوند.

محاصره شدگان الدریهمی زیر آتش سعودی

سفر ماکرون به عراق 
منابع رس��انه ای ع��راق به نقل از یک منب��ع آگاه در وزارت خارجه این 
کش��ور از س��فر هفته آینده رئیس جمهور فرانس��ه به بغداد خبر دادند. 
پایگاه خبری »ناس«، نوش��ت ک��ه »امانوئل ماک��رون« رئیس جمهور 
فرانس��ه، هفته آینده طی س��فری رس��می وارد بغداد خواهد ش��د و بر 
احیای جایگاه و نقش بغداد تاکید خواهد کرد. ریاس��ت جمهوری فرانسه 
در ژوئیه سال گذشته اعالم کرده بود که احتمال دارد ماکرون طی ماه های 
آتی به بغداد سفر کند اما این سفر تا به امروز صورت نگرفته است.اما  »ژان ایو 
لودریان« وزیر امور خارجه فرانس��ه، اواخر تیرماه گذشته به عراق سفر کرد و با 
مقامات دولت مرکزی و س��پس مقامات منطقه کردستان دیدار و گفت وگو کرد. 
وی در این س��فر اعالم کرد که پاریس به اقدامات دولت کنونی عراق به ریاست 

الکاظمی خوشبین است.

بررسی فرجام خواهی قصاب بالکان
 جلس��ه دادگاه رس��یدگی به درخواس��ت تجدیدنظ��ر در حکم »راتکو 
مالدیچ« فرمانده پیشین نظامیان صرب معروف به »قصاب سربرنیتسا« 
ی��ا »قصاب بال��کان« آغاز ش��د.مالدیچ ک��ه در س��ال 2۰۱۷ به جرم 
»نسل کشی« و »جنایت علیه بشریت« به حبس ابد محکوم شده و هم 
اکنون در زندان به س��ر می برد، از دادگاه بین المللی رس��یدگی به جرائم 

یوگسالوی سابق در شهر الهه تقاضای فرجام خواهی کرده بود.
جرم او در ارتباط با کش��تار بیش از هش��ت هزار مرد و پس��ر مسلمان بوسنیایی 
در سربرنیتس��ا در سال ۱۹۹۵ و حمله و قتل افراد غیر نظامی در جریان ۴۳ ماه 

محاصره سارایوو، پایتخت بوسنی در سال ۱۹۹۵ بوده است.
در آن زمان مالدیچ فرمانده نظامیان صرب بوس��نی در جریان جنگ یوگسالوی 

در سال های ۱۹۹2 تا ۱۹۹۵ بود که به فروپاشی این کشور انجامید.

اون در جلسه شورای سیاست گذاری حزب کارگران
رهبر کره ش��مالی با حضور در جلس��ه ش��ورای سیاس��ت گذاری حزب 
کارگران این کشور، به شایعات در مورد وضعیت سالمتی خود پایان داد. 
»کیم جونگ اون« رهبر کره ش��مالی در جلسه شورای سیاست گذاری 
حزب کارگران این کشور حاضر شد. این در حالی است که در روزهای 
گذشته شایعاتی در مورد وضعیت سالمتی وی منتشر شده و حتی یکی 
از مقامات کره جنوبی مدعی ش��ده بود که »اون« به کما رفته اس��ت. اقدام 
رهبر کره شمالی در واگذاری برخی مسئولیت ها به خواهرش سبب قوت گرفتن 
ش��ایعات در خصوص وضعیت س��المتی وی ش��ده بود. چند م��اه قبل نیز رهبر 
کره ش��مالی مدتی در انظار عمومی حاضر نش��ده بود و همین امر س��بب انتشار 
ش��ایعاتی در مورد بیماری و مرگ وی ش��ده بود که حضور وی این ش��ایعات را 

باطل ساخت.

 فلسطین: دهها شهرک نشین صهیونیست تحت 
حمای��ت نظامیان رژیم صهیونیس��تی به مس��جد 
االقص��ی تع��رض کردن��د. آخرین اخب��ار از قدس 
اش��غالی حاکی از آن است که مس��جداالقصی بار 
دیگر مورد تعرض دهها شهرک نشین صهیونیست 
قرار گرفته است. رسانه های فلسطینی اعالم کردند 
که تعرض شهرک نشینان به مسجداالقصی با چراغ 

سبز نظامیان این رژیم اتفاق افتاده است.

 ع�راق: ش��بکه »المیادی��ن« گ��زارش داد ک��ه 
نخست وزیر عراق نامه ای برای رئیس جمهور سوریه 
ارسال کرده است. پایگاه خبری شبکه »المیادین«، 
گزارش داد که »مصطفی الکاظمی« نخس��ت وزیر 
عراق نامه ای برای »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه 
ارس��ال کرده اس��ت.پایگاه خبری المیادین به نقل 
از مناب��ع خود نوش��ت که »فال��ح الفیاض« رئیس 
س��ازمان الحشد الش��عبی وارد دمشق شده است و 
نامه ای را از س��وی الکاظمی به بش��ار اسد تحویل 

داده است.

 روس�یه: س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه با 
انتقاد از دکتری��ن فضایی آمریکا گفت، آمریکا فضا 
را ب��ه عنوان یک عرصه نظامی تلقی می کند.»ماریا 
زاخارووا« س��خنگوی وزارت خارجه روسیه در این 
زمینه گفت: »دکترین تهاجمی مبتنی بر ابرقدرتی 
آمریکا در فضا به هدف دستیابی به برتری یا حتی 
برتری در س��یارات دیگر اس��ت که از سوی آمریکا 
به عنوان یک عرصه نظامی تلقی می ش��ود. روسیه 
خواهان اس��تفاده صل��ح آمیز از فضا و اکتش��افات 

فضایی بوده و به دنبال سلطه نیست.«

 پاکس�تان: »ش��اه محمود قریش��ی« وزیر امور 
خارجه پاکستان در دیدار با هیأت سیاسی طالبان 
که به اس��الم آباد س��فر کرده نس��بت به کارشکنی 
برخی افراد در فرآیند مذاکرات بین االفغانی و صلح 

در افغانستان هشدار داد.
به گفته وی، این افراد و جریان ها نمی خواهند صلح 
و ثبات ب��ه منطقه بازگردد.در ای��ن دیدار، طرفین 
دیدگاه های خود را در مورد روند صلح افغانس��تان 
و مس��یر پیش رو مطرح کرده و به بحث و بررسی 

پرداختند.

نسخه پیچی  دموکرات ها برای ایجاد  آشوب های انتخاباتی به داخل آمریکا رسید 

ادعای پیروزی بایدن پیش از 
شمارش آرا

رئی��س ش��ورای اجرایی ح��زب اهلل لبنان ضمن اش��اره به 
تالش های��ی برای تخری��ب چهره این جنب��ش و مقاومت، 
اعالم کرد، لبنان امروز نیازمند موضعی قوی و حمایتگرانه 
اس��ت نه کسانی که برای دس��تاوردهای سیاسی دست به 

فتنه بزنند.

 »س��ید هاشم صفی الدین« رئیس شورای اجرایی حزب اهلل 
در س��خنرانی به مناس��بت شب شش��م محرم اعالم کرد، 
مقاوم��ت در مکت��ب امام حس��ین -علیه الس��الم- درس 
آموخته اس��ت.صفی الدین ادامه داد: تأثیر شکس��ت جنگ 
ژوئیه 2۰۰6 همچنان برای دش��من اسرائیلی باقی مانده و 
از آن زمان چیزی نبوده که انجام نداده باش��ند اما مقاومت 
توانس��ته اس��رائیل را شکس��ت دهد، جبروت آن را در هم 
بش��کند و پروژه ه��ای آمریکایی را در منطقه س��اقط کند. 
ما لبنان را از دش��من اسرائیلی-تکفیری و از فتنه هایی که 

آمریکا بر روی آن کار می کند، حفظ می کنیم.

وی گف��ت، لبنان نیازمند منطق قوی، موضع قوی و حامی 
است نه کسانی که برای دستاوردهای سیاسی فتنه انگیزی 
می کنند حزب اهلل چیزهایی را به لبنان تقدیم کرد که کسی 
در طول تاریخ لبن��ان تقدیم نکرده بود. مقاومت یک نقطه 
ضع��ف دارد و این نقطه ضعف جلوگیری از درگیری داخلی 
اس��ت اما به این موضوع افتخار می کند.الزم به ذکر اس��ت 
دیروز نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با متهم کردن 
نیروهای ح��زب اهلل لبنان به تیراندازی به س��مت نظامیان 
صهیونیست، تهدید کرد که در صورت تکرار با قدرت پاسخ 
می دهند. وی در ادامه رجزخوانی و تهدیدهای پوشالی خود 

افزود: »من به حزب اهلل توصی��ه می کنم که نیروی کوبنده 
اسرائیل را نیازماید. حزب اهلل با ستیزه جویی هایش بار دیگر 
لبنان را به خطر می اندازد«.در این میان شورای عالی دفاع 
لبنان در جلسه  خود بسیج عمومی در این کشور را تا پایان 
سال جاری میالدی تمدید و اعالم کرد، از رژیم صهیونیستی 
به خاطر تجاوز به شورای امنیت شکایت می کند.خبر دیگر 
از حوزه سیاسی لبنان آنکه »سعد الحریری« رئیس جریان 
»المستقبل« از قصد خود برای عدم نخست وزیری در دولت 
آینده لبنان خبر داد اما با این حال هنوز نام وی در کنار دو 

نامزد دیگر برای این پست مطرح است.

  مقاومت، شاگرد مکتب 

حسین )ع( است


