
محمد الدوره نماد آزادگی کودکان 
فلسطین

س��ی ام س��پتامبر امس��ال برابر اس��ت با بیستمین 
س��الروز ش��هادت محمد الدوره، نوجوان ۱۲ ساله 
فلسطینی توس��ط نظامیان رژیم صهیونیستی، اما 
با وجود گذشت ۲۰ سال صحنه شهادت مظلومانه 
نماد انتفاضه دوم و مقاومت فلس��طین همچنان در 

ذهن جهانیان زنده مانده است.
۲۰ س��ال پی��ش در س��ی ام س��پتامبر ارتش رژیم 
صهیونیس��تی به طرز وحشیانه ای و مقابل چشمان 
جهانیان »محمد الدوره«، کودک فلس��طینی را در 

آغوش پدرش به شهادت رساند.
 محمد الدوره به همراه پدرش به خرید می رفت که 
توسط نظامیان اس��رائیلی هدف شلیک گلوله قرار 
گرفت. تصاویر قتل وی بارها و بارها از ش��بکه های 
مختلف تلویزیونی سراس��ر دنیا پخش شد. صحنه 
کشته ش��دن محمد نماد بی پناهی مردم فلسطین 
در برابر نظامی گری اس��رائیل اس��ت.در این رویداد 
تلخ جمال الدوره و محمد پسر وی در پشت مانعی 
بتنی پنهان ش��ده  بودند ت��ا از تیراندازی نیروهای 
رژیم اشغالگر در امان بمانند. فریادهای جمال برای 
اینکه سربازان اسرائیلی وی و پسرش را هدف قرار 
ندهند تنها با گلوله های صهیونیس��ت ها پاسخ داده 
می شد.در این حادثه که توسط "طالل ابو رحمان"، 
خبرنگار ش��بکه فرانس ۲ تصویربرداری ش��ده بود 
جالل به ش��دت زخمی شده اما پسر ۱۲ ساله وی 

به خیل انبوه شهیدان فلسطینی پیوست.
محمد الدوره ۲۲ نوامبر ۱۹۸۸ در اردوگاه "البریج" 
در نوار غزه متولد ش��د. او در خانواده ای بزرگ شد 
که ریش��ه آن به ش��هر "الرمله" باز می گردد که در 
س��ال ۱۹۴۸ توس��ط رژیم صهیونیس��تی اشغال و 
از آنجا اخراج شد.ش��هادت دردن��اک محمد الدوره 
توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در ۳۰ سپتامبر 
۲۰۰۰ و در دومی��ن روز از انتفاضه دوم فلس��طین 
روی داد و صحنه آن با گذش��ت ۲۰ سال همچنان 
در ذهن فلس��طینی ها، عرب ها و مس��لمانان جهان 
زنده است.س��الروز ش��هادت محمد ال��دوره به روز 
هم��دردی و همبس��تگی ب��ا ک��ودکان و نوجوانان 
فلسطینی نامگذاری شد و این نوجوان ۱۲ ساله به 

عنوان نماد انتفاضه دوم فلسطین مطرح گشت.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری

ط��ی روزهای اخیر درگیری و تقابل نظامی میان جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان شدت گرفته و طرفین به جنگی تمام 
عیار رس��یده اند. هر چند که سابقه دو کشور نشان می دهد 
که این درگیری ها مدت زمان زیادی طول نخواهد کش��ید 
و طرفی��ن در نهایت به وضعیت گذش��ته باز می گردند اما 
یک س��وال مطرح است و آن اینکه چرا طی نزدیک به سه 
دهه همچنان این بحران ادامه دارد و طرفین نتوانس��ته اند 
به یک راهکار منطقی دس��ت یابن��د؟ آنچه محور منازعات 

میان دو کش��ور اس��ت منطقه قره باغ است. منطقه ای که 
اصالتا برای جمهوری آذربایجان بوده اما در دل ارمنس��تان 
قرار داده و این امر زمینه ساز منازعات شده است. اصرار هر 
کدام از این کشورها بر حفظ برتری در این منطقه از دالیل 
عدم تحقق روند صلح میان آنها شده است. نکته قابل توجه 
دیگر نوع رفتارهای بیرونی در قبال این کشورهاست. گروه 
مینسک)امریکا،روسیه،فرانسه( سه دهه است که نتوانسته 
اند و یا نخواس��ته اند این مشکل را حل کنند و ناکارآمدی 
خود را نشان داده اند چنانکه بسیاری تاکید دارند که دیگر 
ضرورتی ب��ر تداوم محوریت این گ��روه در مدیریت بحران 
نیست. نکته دیگر را در تحرکات برخی کشورها مثل ترکیه 
می ت��وان یاف��ت  چنانکه اخباری داللت بر ای��ن دارد که با 
هدایت برخی سرویسهای اطالعاتی خارجی و باهدف ناامن 

سازی این منطقه طرح انتقال جنگجویان تروریست خارجی 
از جمل��ه جبهه النصره و پ ک ک  به این منطقه در حال 
پیگیری است که هدف اصلی آن با توجه به کاهش درگیری 
در س��وریه،انتقال می��دان درگیریها به این منطقه اس��ت. 
بس��یاری تاکید دارند که ترکیه با ایج��اد فضای ناامنی در 
آن منطقه به دنبال رس��یدن به آنچه امنیت درونی می نامد 
اس��ت. نکته مهم دیگر آنکه رژیم صهیونیستی با ایجاد یک 
رقابت کاذب و هدفمند میان اذربایجان و ارمنس��تان برای 
افزای��ش تقرب هردو ط��رف منازعه به ای��ن رژیم جعلی و 
فروش تسلیحات، باالترین نقش را در ایجاد این درگیری و 
دامن زدن به ان با هدف بی ثبات سازی در جوار مرز ایران 
را دارد. ای��ن روند از اثار اولیه برق��راری روابط دیپلماتیک 
این دو کش��ور با این رژیم اس��ت. رژیم صهیونیس��تی که 

طی ماه های اخیر برای جلب رضایت ارمنس��تان، اطالعات 
نظامی و امنیتی باکو را به آنها داده است سعی داد تا از این 
مناقشه برای کس��ب منافع امنیتی و نیز فروش تسلیحات 
بهره گیرد. بس��یاری از ناظران سیاس��ی ب��ر این عقیده اند 
که رژیم صهیونیس��تی از کانون های اصل��ی بحران در این 
منطقه اس��ت که در چارچوب سناریوی نفوذ در قفقاز این 
رفتار را صورت می ده��د. در همین حال در چارچوب حل 
این بحران بس��یاری بر این عقیده اند که الزم است در یک 
ترکیب ۳+۳)ایران،روسیه،ترکیه به عنوان سه همسایه قفقاز 
با سه کشور قفقاز اذربایجان،ارمنستان،گرجستان( سازوکار 
میانجیگری برای برقراری فوری اتش بس و مذاکرات ایجاد 
و به صورت فعال پیگیری شود تا زمینه ساز برقراری امنیت 

پایدار و سراسری در این منطقه گردد. 

یادداشت

گزارش

همزمان با اس��تمرار سیاست های غیر انسانی و خفقانی که 
دولتمردان فرانس��ه ایجاد کرده اند، سازمان عفو بین الملل 
س��رکوب خشونت آمیز و وحش��یانه معترضان جلیقه زرد از 

سوی پلیس فرانسه را محکوم کرد.
س��رکوب خش��ونت آمیز معترض��ان ضد نژادپرس��تی در 
فرانس��ه با واکنش انتقادآمیز سازمان عفو بین الملل همراه 
شد.سازمان عفو بین الملل با انتقاد از سرکوب »وحشیانه« 
جنبش جلیقه زرد ها و س��ایر اعتراضات در فرانس��ه، اظهار 
داش��ت که مقام��ات با اس��تفاده نادرس��ت از قوانین برای 

دستگیری های خودسرانه بهره برده اند.
این س��ازمان حقوق بشری مقامات فرانس��وی را به توسل 
ناصحیح به قانون برای جریمه، بازداشت و محاکمه افرادی 
ک��ه هیچ خش��ونتی مرتکب نش��ده، متهم ک��رد. این نهاد 
مستقر در انگلیس اظهار داشت که هزاران معترض به دلیل 
فعالیت های مس��المت آمیز که نمی توانند جرم تلقی شود، 
خودس��رانه جریمه، دستگیر، بازداش��ت و محاکمه شدند.
سازمان عفو بین الملل اعالم کرد تظاهرکنندگان فرانسوی 
بر اس��اس قوانین مبهم به جرائمی از جمله مش��ارکت در 

گروه های اغتشاش طلب، متهم شده اند.
جنبش اعتراضی جلیقه زرد ها از ۱۷ نوامبر سال ۲۰۱۸ در 
اعتراض به سیاست های مالی دولت امانوئل مکرون، رئیس 
جمهور فرانس��ه آغاز شد و به طور مداوم در روز های شنبه 
هر هفته در این کش��ور دنبال می ش��ود. دامنه این جنبش 
اعتراضی خیلی زود به کشور های دیگر نیز کشیده شد. در 
طول برگزاری اعتراضات جلیقه زردها، پلیس فرانسه برای 

سرکوب معترضان بار ها متوسل به خشونت شد.
این س��رکوب گری ها در حالی صورت می گیرد که س��ران 
فرانس��ه با ادعای حمای��ت از آزادی و حق مردم به دخالت 

در سایر کش��ورها می پردازند چنانکه منابع خبری وابسته 
ب��ه رهبر مخالف��ان ب��الروس از دیدار او ب��ا رئیس جمهور 
فرانس��ه در جریان سفر وی به لیتوانی خبر دادند.در حالی 
ک��ه مواضع مداخله جویانه »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور 
فرانس��ه درباره بالروس ادامه دارد، کانال رس��می تلگرامی 
»سوتالنا تیخانوفسکایا«، رهبر مخالفان بالروس از دیدارش 
با ماکرون خبر داده است. به نوشته خبر گزاری رویترز، این 
دیدار دیروز و در جریان س��فر ماکرون به ش��هر ویلنیوس ، 

پایتخت لیتوانی صورت گرفته است. 
تیخانوفس��کایا مدعی ش��ده ماکرون در ای��ن دیدار متعهد 
ش��د که ب��ه منظور مذاک��ره ب��ا مقامات ب��الروس به وی 

کمک کند و آزادی زندانیان سیاس��ی در این کشور را نیز 
تضمین کند. کانال تلگرام رس��می تیخانوفسکایا همچنین 
نوش��ته که برنامه ریزی ش��ده بود که وی در این دیدار در 
خصوص میانجیگری های بین المللی در بن بس��ت سیاسی 
ب��ه وجود آمده بعد از بر گزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری 
بالروس صحبت کند.  رئیس جمهور فرانس��ه پیش از سفر 
به کش��ورهای لیتوانی و لتونی که با بالروس مرز مشترک 
دارن��د، به یک هفته نامه فرانس��وی گفته بود، »الکس��اندر 
لوکاشنکو« رئیس جمهور بالروس باید از قدرت کناره گیری 
کند.لوکاشنکو نیز در واکنش به لفاظی های مداخله جویانه 
رئیس جمه��ور فرانس��ه، گفته بود اگر قرار باش��د س��ران 

کش��ورها با اعتراضات استعفا کنند، همان دو سال پیش با 
شروع اعتراض جلیقه  زردها، ماکرون باید استعفا می کرد.به 
دنبال برگزاری انتخابات ماه اوت در بالروس که به پیروزی 
لوکاش��نکو با کس��ب ۸۰ درصد آرا منتهی ش��د موجی از 
اعتراضات در این کش��ور در اعتراض به نتیجه انتخابات به 

راه افتاده که همچنان ادامه دارد.
تیخانوفسکایا، رقیب اصلی لوکاشنکو در این انتخابات تنها 
۱۰.۱۲ درص��د آراء انتخاباتی را به دس��ت آورد اما تاکنون 
نتای��ج انتخابات ریاس��ت جمهوری بالروس را به رس��میت 
نش��ناخته است.تیخانوسکایا بعد از شکست در انتخابات به 
کش��ور لیتوانی گریخت و در آنجا ضم��ن اتهام زنی درباره 
تقل��ب در انتخاب��ات، در حال رایزنی و دی��دار با مقام های 
آمریکایی و برخی کشورهای اروپایی علیه لوکاشنکو است.

الروس از زمان انتخابات ریاست جمهوری جنجالی ۹ اوت 
که الکساندر لوکاشنکو و تیخانوفسکایا هر دو در آن ادعای 
پیروزی کردند، گرفتار اعتراضات گس��ترده ش��ده اس��ت.

تیخانوفس��کایا در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانس��ه گفت: 
ماکرون می تواند والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و 
متحد کلیدی لوکاشنکو را ترغیب به مشارکت در مذاکرات 
کند. قرار نیست اعتراضات متوقف شوند. بالروس به شدت 
به یک گفت وگو میان دولت و اپوزیسیون به منظور تضمین 
توق��ف درگیری ها و خونریزی ها نیاز دارد. دیدار ماکرون با 
رهبر اپوزیس��یون بالروس به عنوان بخشی از یک سفر سه  
روزه به لیتوانی صورت گرفت که در جریان آن با گیتاناس 
نوسدا، رئیس جمهوری لیتوانی شب گذشته دیدار کرد.این 
دو رهب��ر در جریان ای��ن دیدار به توافق نظر رس��یدند که 
اتحادی��ه اروپا باید در خص��وص تحریم ها علیه بالروس در 

نشست قریب الوقوع رهبران این بلوک تصمیم گیری کند.
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فشار های خارجی بی سابقه  علیه بالروس 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روس��یه در نطق تلویزیونی درباره تحوالت 
بالروس صحبت کرده و به مداخالت کشور های خارجی در امور این کشور بار 
دیگر واکنش نشان داد.  پوتین در اظهارات خود گفت بالروس در حال حاضر 
با فشار های بی سابقه ای از س��وی طرف های خارجی روبه رو است.  اظهارات 
پوتین در حالی مطرح ش��ده که »امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور فرانس��ه با 
»سوتالنا تیخانوفسکایا«، رهبر مخالفان بالروس در شهر ویلنیوس ، پایتخت لیتوانی 
دیدار و گفتگو کرد.  لوکاشنکو نیز در واکنش به این اقدام گفت اگر قرار باشد سران 
کشورها با اعتراضات استعفا کنند، همان دو سال پیش با شروع اعتراض جلیقه  زردها، 
ماکرون باید استعفا می کرد.به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بالروس در ماه 
آگوست که به پیروزی لوکاشنکو با کسب ۸۰ درصد آرا منتهی شد اعتراضات در این 

کشور در اعتراض به نتیجه انتخابات به راه افتاده که همچنان ادامه دارد.

روسیه راهکار امنیت اروپا 
رئیس جمهور فرانسه با دفاع از عقیده خود مبنی بر لزوم تماس دیپلماتیک 
با روسیه، گفت اگر کشورهای اروپایی به دنبال صلح در این قاره هستند، 
باید با مس��کو به گفت وگو بنش��یند.  امانوئل ماکرون علی رغم فشارها از 
س��وی کش��ورهای اروپایی درباره موضوع مصالحه جویانه او با روسیه، بر 
لزوم همکاری اتحادیه اروپا با مس��کو اصرار ورزید. ماکرون گفت:»نگرش 
ما اینگونه اس��ت، اگر خواستار ایجاد صلح در قاره اروپا هستیم، باید با روسیه 
همکاری کنیم«. وی ادامه داد: »من این ]اظهارات[ را در خاک ]کشوری[ می گویم 
که بدترین ها را پش��ت سر گذاش��ته اس��ت. اما اگر اروپا را جزیره ای بسیار دور از 
روس��یه بدانیم، نمی توانیم کاری کنیم«. رئیس جمهور فرانس��ه در پاسخ به سوالی 
درباره مسمومیت »آلکسی ناوالنی« چهره مخالف کرملین اظهار داشت که روسیه 

با درباره این پرونده شفاف سازی کند یا با پیامدهای بین المللی آن مواجه شود.

محکومیت تحریم های آمریکا علیه کوبا 
 س��رگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه تحریم های آمریکا علیه کوبا 
را محک��وم کرد. س��رگئی الوروف پس از دیدار ب��ا همتای کوبایی خود 
»ریکاردو کابریس��اس« در مس��کو به خبرنگاران گفت: ما قویا سیاست 
غیر انس��انی و غیر قانونی آمریکا را محک��وم می کنیم. تمام تدابیری که 
در جهت اعمال فش��ار بر هاوانا از طریق تحریم صورت می گیرد، نه تنها 
حقوق عادی ش��هروندان کوبایی را محدود کرده، بلکه محدودیت هایی برای 
ش��هروندان آمریکایی به ب��ار می آورد. الوروف با غیر قانون��ی خواندن تحریم های 
آمریکا، آن را نقض آش��کار اصول اساس��ی مندرج در منشور سازمان ملل توصیف 
کرد.الوروف تاکید کرد با این حال واشنگتن بار دیگر باور خود بر مستثنی بودنش 
و اینک��ه می توان��د علیه کوبا هر کاری که بخواهد، انجام دهد را به اثبات رس��اند. 
تاکید می کنم روسیه همواره آماده پشتیبانی الزم از دوست خود یعنی کوباست.

 یمن: منطقه »الدریهمی« در اس��تان  الحدیده، 
ش��اهد درگیری های به مراتب شدیدتری از دفعات 
گذش��ته بود و عناصر وابسته به ائتالف سعودی به 
طور واضح دست به نقض آتش بس و انجام عملیات 

وسیع زدند.
ش��به نظامیان ائتالف س��عودی از جنوب و ش��رق 
منطق��ه الدریهم��ی، حرک��ت کردن��د و همزم��ان 
توپخانه سنگین آن ها نیز مناطق مسکونی را گلوله 
ب��اران کردند ک��ه در نتیجه تع��دادی از خانه های 

غیرنظامیان آتش گرفت.

 مالزی: ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی، 
در یک کنفرانس خبری اعالم کرد که به دلیل باال 
رفتن س��ن وی در انتخابات سراسری سال ۲۰۲۳ 
ش��رکت نمی کند.نخست وزیر سابق این کشور در 
یک کنفرانس خبری در جزیره لنکاوی در ش��مال 
مالزی به رس��انه های محلی گف��ت که در صورت 
برگزاری انتخابات در س��ال ۲۰۲۳ که دوره نخست 
وزیری فعلی در این کشور به پایان می رسد، نامزد 

نمی شود.

 هند: گروه حقوق بش��ری عف��و بین الملل اعالم 
ک��رد، فعالیت��ش در هند را به خاط��ر اینکه دولت 
این کش��ور حس��ابهای بانکی آن را مس��دود کرده 
متوق��ف می کن��د.در ادامه این بیانیه تصریح ش��د: 
ای��ن جدیدترین مورد از عملیات تعقیب موهوماتی 
اس��ت که دولت هند بر مبن��ای اتهامات بی پایه و 
مغرضانه بی وقفه علیه س��ازمان های حقوق بشری 

به راه انداخته است.

 یون�ان: دبی��ر کل ناتو با ابراز امی��دواری درباره 
کم��ک گفت وگوه��ای ترکی��ه و یون��ان ب��ه حل 
اختالفات در شرق مدیترانه، از افزایش تنش ها بین 
دو عض��و خود در منطقه اب��راز نگرانی کرد.»ینس 
اس��تولتنبرگ« دبیر کل س��ازمان پیمان آتالنتیک 
ش��مالی )ناتو( می گوی��د گفت وگوهای نظامی فنی 
بی��ن ترکیه و یونان می تواند ب��ه حل اختالفات دو 

طرف در حوزه شرق مدیترانه کمک کند.

ضمنهشداردربارهسیاستهایغیرانسانیفرانسهصورتگرفت

اعتراضعفوبینالمللبهسرکوبخشونتآمیزجلیقهزردها

مناقشهباکو-ایروانرویمیز
شورایامنیت

تنش ها میان باکو و ایروان همچنان ادامه یافته اس��ت چنانکه ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل امروز نشستی فوری برای رس��یدگی به تنش ها میان جمهوری 

آذربایجان و ارمنستان برگزار خواهد کرد.
 منابع خبری گزارش دادند ش��ورای امنیت س��ازمان ملل نشستی فوری برای 
رس��یدگی به تنش های میان جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان برگزار خواهد 

کرد.این نشست به درخواست آلمان و فرانسه برگزار خواهد شد.
این در حالی اس��ت که »آنتونی��و گوترش« دبیر کل س��ازمان ملل متحد نیز 
نس��بت به ش��روع مجدد درگیری بین آذربایجان و ارمنس��تان واکنش نشان 
داده بود. پیش��تر اتحادیه اروپا نیز خواهان توقف ف��وری اقدامات خصمانه در 
»ناگورن��و قره ب��اغ« و نیز پایبندی ب��ه آتش بس در این منطقه ش��ده بود.به 
تازگی و ب��ه دنبال باالگرفتن تنش ها در منطقه »ناگورنو قره باغ« کش��ور های 
آذربایجان و ارمنس��تان از اعمال حکومت نظامی در بخش هایی از کش��ور های 
خود خبر دادند.س��خنگوی دبیر کل س��ازمان ملل در واکنش به ادعاها درباره 
برخی دخالت های خارجی در دور جدید تنش های منطقه قره باغ، گفت که این 
س��ازمان اطالعات الزم برای تایید یا تکذیب این ادعاها را ندارد. در واکنش به 

شدت گرفتن تنش ها در قره باغ، چین طرفین را به خویشتن داری فراخواند.
در این میان »الهام علی  اف« رئیس جمهور آذربایجان از حمایت دولت ترکیه از 
آذربایجان در موضوع منطقه مورد مناقشه »قره باغ« قدردانی کرد.»رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهور ترکیه با موضع گیری رسمی علیه ارمنستان و حمایت 
از آذربایجان در موضوع منطقه مورد مناقش��ه »قره باغ«، خواستار عقب نشینی 
نیروهای ارمنس��تان از این منطقه شد.خبر دیگر آنکه وزارت خارجه ارمنستان 
با تکرار ادعای اعزام ش��به نظامی توسط ترکیه به قره باغ، گفت که در حقیقت 
دو کش��ور آذربایجان و ترکیه مشغول مبارزه با این منطقه هستند. در پی باال 
گرفتن تنش های نظامی میان ارمنس��تان و آذر بایجان در منطقه مورد مناقشه 
»قره باغ«، صدر اعظم آلمان در تماس��ی تلفنی با رهبران دو کش��ور خواستار 

آتش بس فوری شده است.

هشدارلبنانبهپاریسوتلآویو
نماینده لبنان در ش��ورای حقوق بشر سازمان ملل به گزافه گویی های نماینده 
رژیم صهیونیستی علیه حزب اهلل پاسخ محکمی داد و جنبش مقاومت را بخش 

الینفک اراده لبنانی ها توصیف کرد.
 وزارت ام��ور خارجه لبنان با ص��دور بیانیه ای اعالم ک��رد:» هیأت نمایندگی 
دائمی لبنان در س��ازمان ملل و س��ازمان های بین المللی در ژنو  در چارچوب 
جلسات بحث عمومی که در چهل و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر برگزار 
می ش��ود، از حق خود برای پاس��خ به اظهارات مداخله جویانه  نماینده دشمن 
اس��رائیلی که به لبنان و ح��ق مقاومت آن تاخته بود، اس��تفاده کرد.«»احمد 
سویدان« که به نمایندگی از هیئت دیپلماتیک لبنان در این جلسه سخنرانی 
می کرد، گف�ت: »لبنان با همه نهادهای قانونی خود که بیانگر اراده ملت لبنان 
هستند، بر حق خود در مقاومت برای آزادسازی خاک خود و دفاع از حاکمیت 
خ��ود تاکی��د می کند و حزب اهلل لبن��ان یکی از جنبش ه��ای مقاومت، بخش 

الینفک از اراده ملت لبنان است.« 
سویدان تاکید کرد: »رژیم اشغالگر اسرائیل در قضیه انفجار بندر بیروت، خود 
را در جای��گاه قوه قضائیه لبنان قرار داده اس��ت، قضی��ه ای که هنوز تحقیقات 
درباره عوامل آن مشخص نیس��ت که البته نمی توان فرضیه توطئه ای طراحی 
ش��ده از خارج را در خصوص آن بعید دانست که در این صورت رژیم اسرائیل 

در راس متهمان این حادثه است.«
از سوی دیگر رسانه نزدیک به حزب اهلل در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهور 
فرانس��ه، اس��تفاده از ادبیات تهدیدآمیز برای کش��وری مانن��د لبنان را مردود 
دانس��ت و از وی خواست حد خود را بشناسد.»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور 
فرانس��ه در س��خنرانی هفته جاری خود که پس از استعفای »مصطفی ادیب« 
نخس��ت وزیر مکلف لبنان صورت گرفت از س��ران لبنان بشدت و با استفاده از 
ان��واع »صفت ها« انتقاد کرد و در اقدامی مداخله جویانه، چهار تا ش��ش هفته 
دیگر به آنها برای تش��کیل دولت جدید در چارچوب طرح پیش��نهادی فرانسه 
مهل��ت داد.گروه معروف به »احزاب و گروه ها و ش��خصیت های ملی لبنان« با 
انتق��اد از موضع  فرانس��ه در خصوص امور داخلی این کش��ور، تصریح کرد که 

فرانسه از موضع حامی لبنان به قیم تغییر رویه داده است.

شیطانبزرگدرصددفتنهانگیزی
درعراق

دبیر کل جنبش مقاومت اس��المی »النجباء« در عراق حمله راکتی به منطقه 
غیرنظامی در بغداد را در راس��تای نقش��ه آمریکا برای فتن��ه انگیزی در عراق 

خواند و بر ضرورت انجام تحقیق شفاف درباره این حادثه تاکید کرد.
 »اکرم الکعبی« دبیر کل جنبش مقاومت اسالمی »النجباء« عراق با انتشار پیامی 
درباره توطئه جدید آمریکا برای فتنه انگیزی در عراق هشدار داد. در یک حمله 
راکتی مش��کوک به منطقه ای مس��کونی نزدیک فرودگاه بغ��داد که هیچ یک از 
گروه های مقاومت عراقی مس��ؤولیت آن را نپذیرفتند، س��ه ک��ودک و دو زن به 
شهادت رسیده و دو کودک نیز مجروح شدند.حجت االسالم و المسلمین »اکرم 
الکعبی« در صفحه کاربری خود در توییتر گفت: »دو روز پیش درباره شیوه های 
خصمانه و حیله گرانه شیطان بزرگ برای ایجاد هرج و مرج و خرابکاری و استفاده 
از همه ابزارهای پلید و ناپاک در فتنه انگیزی برای دس��تیابی به اهداف خبیثش 
هشدار دادیم و جنایت فجیع و حمله به مردم بی گناه و شهادت چند عضو یک 
خانواده، مغایر با ش��ریعت اس��المی و مغایر با همه ادیان آسمانی و اصول انسانی 
اس��ت.« الزم به ذکر اس��ت الحشد الش��عبی اعالم کرد که حمله عناصر سازمان 
تروریس��تی داعش در ش��مال عراق را دفع کرده است.یکی از مقامات مسئول در 
سازمان الحش��د الش��عبی تاکید کرد و اطمینان داد که این سازمان تحت لوای 
مرجعیت دینی قرار دارد و از دستورات فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق پیروی 
می کند. خبر دیگر آنکه ائتالف الفتح عراق طی بیانیه ای ضمن محکومیت شدید 
حمله راکتی به یک منطقه مسکونی در بغداد از دولت خواست به صورت جدی 
و قاطعانه این امر را پیگیری و عامالن این جنایت را شناسایی کند.دبیرکل گروه 
مقاومت اس��المی »کتائب سید الشهداء« عراق با تاکید بر ضرورت تحقیق درباره 
جنایت در »الرضوانیه« بغداد، هدف اصلی اتهام زنی به مقاومت در این جنایت را 
فاش کرد. در همین حال »صباح الطائی« تحلیلگر سیاسی عراق با هشدار درباره 
تالش های آمریکا برای ایجاد آش��فتگی و بحران سیاس��ی در این کشور از طریق 
شایعه پراکنی و نشر اکاذیب گفت: اینکه سفیر آمریکا از بغداد به کردستان عراق 

منتقل شده، دروغی است که ملت عراق همگی به آن پی بردند.


