
 سوریه: نخست وزیر سوریه از فرودگاه بین المللی 
دمشــق که هدف حمله رژیم صهیونیســتی قرار 
گرفته بود، بازدید کرد. »حســین عرنوس« نخست 
وزیر سوریه در بازدید از فرودگاه بین المللی دمشق 
بر ضرورت تســریع در روند بازســازی بخش های 
خسارت دیده فرودگاه در جریان حمله اخیر رژیم 

صهیونیستی تأکید کرد.

 لهستان: مــرز مشترک لهســتان و بالروس، از 
مهم ترین مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به شــمار 
می رود و سال گذشته شاهد تالش هزاران پناهجو 
بــرای عبور از ایــن مرز بود و اکنون ورشــو برای 
مقابله با این وضعیــت مرزبانان و نیروهای نظامی 
خود در مناطق مرزی را تقویت و گذرگاه های مهم 
را حصار کشــی کرده اســت.دویچه وله می گوید،  
لهســتان بخــش بزرگی از مرزهــای زمینی ۱۸۶ 
کیلومتــری خود با بالروس را با یک ســازه فلزی 
بند و مستحکم مســدود کرد. بالروس سال پیش 
به تالفی تحریم های غرب هزاران پناهجو را ترغیب 

کرد از این مرز وارد اتحادیه اروپا شوند.

 هند: مقامــات در ایالت "اوتار پــرادش" هند 
خانه چندین تن را که به مشارکت در ناآرامی های 
هفته گذشــته متهم شــده بودند، تخریب کردند؛ 
اعتراضاتــی که به دنبال اظهــارات موهن مقامات 
حــزب حاکم هند علیه پیامبر اســالم )ص( به راه 
افتاد. مقامات هند گفتند، در کشمیر تحت کنترل 
دهلی نو، پلیس جوانی را به خاطر انتشــار ویدئویی 

"تهدیدآمیز" بازداشت کرد.

 قطر: به دنبال واگذاری توســعه یک میدان گازی 
در قطر به شرکت توتال، مدیر عامل آن این اقدام را 
برای کاهش قیمت گاز در اروپا ضروری عنوان کرد. 
شرکت توتال فرانسه با امضای قراردادی »دو میلیارد 
دالری« اولیــن شــریک قطر برای طرح رشــد ۳۰ 
درصدی صادرات گاز مایع از میدان مشــترک پارس 
جنوبی شد که بر اساس آن، توتال سهم ۲۵ درصدی 

و شرکت گاز قطر سهم ۷۵ درصدی خواهد داشت.

 »جنایت اسپایکر«
شهادت ۱۷۰۰ شیعه به دست داعش

در هشتمین ســالروز کشتار جمعی شیعیان عراق 
به دست تروریست های داعش در تکریت، تالش ها 
برای شناسایی اجساد ادامه دارد در حالی که غرب 
مدعی حقوق بشر هرگز اقدامی برای محکوم سازی 

این جنایت صورت نداد.
۸ سال پیش بزرگ ترین عملیات تروریستی تاریخ 
پس از حمله به برج های دوقلو به وقوع پیوســت. 
نزدیک به ۲ هزار عراقی در پایگاه هوایی »اسپایکر« 
به دست تروریست های داعش به شهادت رسیدند. 
نیرو های این گروهک تروریستی پس از به شهادت 
رساندن دانشجویان نظامی غیرمسلح، اجساد آن ها 
را درون رود دجله انداختند یا در گور های دســته 
جمعی دفــن کردند. برخی از این افــراد نیز زنده 
به گور شــدند. این کشــتار جــز ۱۰ حمله بزرگ 
تروریســتی در دو دهه اخیر دسته بندی می شود. 
۱۱ ژوئن ۲۰۱۴ )۲۱ خرداد ۱۳۹۳( کنترل شــهر 
تکریت، در ۱۵۰ کیلومتری بغداد به دســت داعش 
افتاد. پایگاه هوایی اســپایکر که بزرگ ترین پایگاه 
هوایی کشــور عراق محسوب می شــود، در غرب 
منطقه تکریت و استان صالح الدین واقع شده است. 
این پایگاه هوایی پیش از این با نام الصحرا شناخته 
می شــد، اما آمریکایی ها نام آن را به اسپایکر تغییر 

دادند.
به روایت ســربازان نجات یافتــه از این فاجعه، به 
افراد  دســتور فرماندهی پایگاه اســپایکر، تمامی 
این پایگاه کــه عمدتا دانشــجویان نظامی بودند، 
۱۵ روز مرخصی دریافت کرده بودند. ســربازان با 
کامیون هــای نظامی به نزدیکــی بزرگراه تکریت-

موصل منتقل شــدند و از آن جا دل به جاده زدند. 
در همیــن حین، خودروی حامل تروریســت های 
داعش، آنها را سوار کردند. در نهایت تروریست های 
داعش تمامی سربازان غیرمسلح پایگاه اسپایکر را 
اسیر و به کاخ ریاســت  جمهوری واقع در تکریت 
منتقــل کردند. پس از بررســی ها و بازجویی های 
طوالنی مدت در کاخ، عصر روز ۱۲ ژوئن کشــتار 

آغاز شد.
هنگام ســقوط تکریت، حدود ۴ هزار دانشــجوی 
نظامی غیرمسلح در پایگاه اسپایکر حضور داشتند. 
تمامی این افراد به اسارت نیرو های داعش درآمدند. 
منابع خبری به نقل از مقامات عراقی از ۱۷۰۰ نفر 
دانشجوی شیعه یاد کردند که همگی زیر ۲۲ سال 
بودند و در این فاجعه شهید شدند و احتماالً برخی 
از آنان در اسارت داعش ماندند. داعش در اطالعیه 
رســمی خود پس از این حمله، تعداد شیعیان به 
شهادت رسیده را ۱۷۰۰ نفر عنوان کرده. دیده بان 
حقوق بشــر نیــز جانباختن ۵۶۰ تا ۷۷۰ ســرباز 
دستگیر شده در پایگاه اسپایکر را تأیید کرد. پایگاه 
خبر صوت العراق طی خبری در سال ۲۰۱۸ اعالم 
کرد که در میان شــهدای ایــن جنایت ۱۷۰۰ نفر 
ســرباز نوآموز و ۱۵۷ ســرباز آموزش دیده نیروی 
هوایی عراق به چشــم می خورد. بــا وجود آن که 
وزارت دفــاع عراق و رســانه های دولتی در اولین 
واکنش به اعدام های داعش، این خبر را انکار کرد، 
اما چندی بعد، وزارت بهداشــت این کشــور، آمار 
رســمی کشته شــدگان این حمله را ۱۹۰۷ نفر به 

تفکیک استان های محل زندگی آنان، اعالم نمود.

نیمچه گزارش

سال ۲۰۱۴ بود که داعش با تصرف موصل فعالیت آشکار 
خــود را در عراق آغاز نمود در حالــی که از ماه ها قبل تر 
تحت حمایت آمریکا و خیانــت برخی جریان های عراقی 
هسته های گسترده ای را در عراق شکل داده بود. ماهیتی 
که جنایتــی بزرگ همچون اســپایکر را رقم زد و صدها 
ســرباز را در پایگاه نظامی قتل عام نمود. آنچه زمینه ساز 
شکست و ناکامی داعش شــد فتوای مرجعیت دینی بود 

که بســیجی سراسری را رقم زد. ســیزدهم ژوئن سالروز 
تاســیس حشد شــعبی عراق اســت. آیت اهلل سیستانی 
با فتــوای تاریخی خود در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴، زمینه ســاز 
ســازمانی مردمی و نظامی با نام حشــد شعبی عراق شد 
که به تروریســم داعش در این کشــور پایان داد. نتیجه 
این فتوای تشکیل نیروهای حشدالشعبی بود که در کنار 
مردم و ارتش عراق برای مبارزه با تروریســم قرار گرفت.
نیروهای حشد شــعبی از گروههای مختلف تشکیل شده 
است که عمدتا گروههای شیعه هستد اما گروههای سنی 
مذهب و مســیحی و ایزدی هم در آن حضور دارند. همه 
طوایف دینی از شیعه، سنی و مسیحی و همه قومیت ها از 
عرب، کرد و ترکمن در حشــد شعبی حضور دارند. نتیجه 

این حضور سقوط امارت داعش در موصل بود که در سال 
۲۰۱۷ رقم زده شــد چنانکه ســردار سپهبد شهید قاسم 
سلیمانی در مراسم شهادت حججی به دست داعش، پایان 
عمر این گروهک در کمتر از دو ماه را اعالم داشت. حضور 
حشدالشــعبی در مناطق مختلف عراق به عنوان نیرویی 
مردمی موجب شد تا از یک ســو طرح آمریکایی ها برای 
ایجاد بحران امنیتی در لوای نام تروریســم ناکام بماند و 
از سوی دیگر سناریوی گسترش بحران در سراسر منطقه 
نــاکام ماند. جالــب توجه  آنکه در طول ســالهای مبارزه 
عراق با تروریســم آمریکایی ها به تعهــدات امنیتی خود 
در قبال این کشــور عمل نکردنــد چنانکه اربیل در زمان 
حمله داعش به این منطقه اذعان کرد که صرفا جمهوری 

اســالمی و حشدالشــعبی بودند که به یاری این منطقه 
شتافتند. خشم آمریکایی ها از حشدالشعبی چنان است که 
در ۱۳ دی ۱۳۹۸ در تروریســم دولتی آشکار در فرودگاه 
بغداد سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
معاون حشدالشعبی را به شــهادت رساندند. جنایتی که 
تشییع میلیونی پیکر ســرداران مقاومت در عراق و ایران 
شکست این تصور خام را اشــکار ساخت. امروز در حالی 
حشدالشعبی به حراست از امنیت عراق ادامه می دهد که 
مشــارکت فعال برای تحقق آشتی ملی در روند سیاسی و 
نیــز پیگیری مطالبه مردم برای اخراج نیروهای آمریکایی 
و مقابله با جوالت جوخه های ترور رژیم صهیونیســتی در 

عراق از کانون های اصلی فعالیت آن را تشکیل می دهد. 

یادداشت

گزارش

دولتمردان انگلیس در حالی با هدف تضعیف روسیه و اروپا 
و توسعه نظامی گری در اروپای شرقی به جنگ افروزی در 
اوکراین دامن می زنند که نتیجه این رفتار تشــدید بحران 
اقتصادی گریبانگیر مردم انگلیس بوده است که دامنه آن 
اکنون از تورم گســترده به ســرقت بنزین در جایگاه های 

سوخت رسیده است. 
طی ماه های اخیــر انگلیس که کانون جنــگ افروزی در 
اوکراین اســت با بحران اقتصادی مواجه است چنانکه »بی 
بی سی« در گزارشــی اعالم کرده است که افزایش قیمت 
ســوخت در انگلیس منجر به افزایش سرقت بنزین در این 
کشــور شده است. با توجه به متوسط قیمت بنزین در این 
کشور، پر کردن یک باک خودروی معمولی به طور میانگین 
۱۰۰ پوند هزینه دارد.شرکت »فورکورت آی« که با بیش از 
هزار پمپ  بنزین اعالم کرده است، از ماه ژانویه به بعد فرار 
از پرداخت هزینه بنزین چهل درصد افزایش یافته اســت. 
بنا به گفته مســئوالن این شــرکت، برخی افراد پس از پر 
کردن باک خود از محل فرار می کنند.کارشناســان دلیل 
افزایش بی ســابقه قیمت ســوخت را به اخالل در زنجیره 
تامین در اثر جنگ اوکراین و تحریم روسیه می دانند.پیش 
از این نیز نشــریه سان در ســایت خود اینترنتی خود در 
گزارشی نوشته بود در یک سال گذشته، قیمت مواد غذایی 
به قدری افزایش یافته اســت که خریداران بر ســر اقالم 
تخفیف خورده با یکدیگر نزاع می کنند.در همین چارچوب 
پایگاه اینترنتی دیلی رکورد، افزایش هزینه های زندگی در 
انگلیس، باعث گســترش فقر در این کشور شده است. این 
گزارش می افزاید هزاران نفر از کارگرانی که کشور انگلیس 
را در طــول همه گیری کرونا حفظ کردند، اکنون به علت 
بحــران هزینه زندگی در فقر زندگــی می کنند. همچنین 
پایگاه خبری »بلومبرگ« با اســتناد به داده های »موسسه 
ملی تحقیقات اقتصــادی و اجتماعی« انگلیس پیش بینی 
کرد، تعداد انگلیسی هایی که در فقر شدید زندگی می کنند 
ممکن اســت در ســال ۲۰۲۳ به یک میلیون نفر برسد.بر 

اساس داده های مؤسسه انگلیســی مذکور، تورم در پایان 
ســال جاری در این کشــور به ۱۴.۴ درصد خواهد رسید 
که باالترین نرخ در چهار دهه گذشــته است و پیش بینی 
می شود اقتصاد انگلیس تا پایان سال ۵ درصد کاهش یابد.  
منابع خبری انگلیس اعالم کردند آمار رســمی این کشور 
نشان می دهد تولید ناخالص داخلی ماهانه این کشور روند 
کاهشی دارد و احتماال باید منتظر رکود و بحران اقتصادی 
بود.روزنامه »ســان« انگلیس نیز به گزارش دفتر آمار ملی 
این کشورواکنش نشان داده و نوشته »کارشناسان هشدار 
می دهنــد که اقتصاد انگلیس به ســمت رکود و بحران در 
حرکت است«.کنفدراســیون صنعــت انگلیس پیش بینی 
می کند اقتصاد این کشــور تنها ۱ درصد در ســال آینده 
میالدی رشد کند و به خاطر افزایش تورم وارد رکود شود.
روزنامه تلگراف در گزارشــی اعالم کرد که افزایش قبوض 
انرژی باعث تعطیلی دائمی یکی از بزرگترین کارخانه های 
کود شــیمیایی در انگلیس شــده و نگرانی هــا را در مورد 

عرضه مواد غذایی در این کشور افزایش داده است.
در همین حال متحد اصلــی انگلیس در جنگ افروزی در 
اوکراین نیز وضعیتی مشــابه دارد چنانکه شبکه تلویزیونی 
ســی بی اس گزارش داد: تورم در آســتانه انتخابات میان 
دوره ای در آمریــکا به بحرانی تمام عیار برای کاخ ســفید 
و دموکرات ها تبدیل شــده اســت. »خانوار های آمریکایی 
حاال هر ماه ۴۶۰ دالر بیشــتر برای خرید همان اقالمی که 
سال گذشــته خریداری می کردند، پرداخت می کنند.« در 
این میــان دولتمردان آمریکا و انگلیــس به جنگ افروزی 
در اوکراین ادامه می  دهنــد چنانکه وزارت دفاع انگلیس با 
بیــان اینکه ۹۰ کیلومتر از خط مقــدم نبرد بین نیروهای 
روس و اوکراینی در غرب رودخانه »سیِورســکی دونتس« 
قرار دارد، گفت عبور روس ها از این رودخانه مهمترین عامل 
تعیین کننده اســت.وزارت دفاع انگلیس ادامه داد: »روسیه 
برای دستیابی به موفقیت در مرحله عملیاتی فعلی و تهاجم 
در دونباس، یا باید اقدامات جانبی بلندپروازانه را انجام دهد 

یا گذرگاه های رودخانه ای را مورد حمله قرار دهد«.
الزم به ذکر اســت ارتش روســیه طی عملیــات زمینی و 
هوایی در خاک اوکراین، توانست حجم زیادی از تسلیحات 
ارائه شــده توســط غرب به دولت کی یــف را نابود کند.

تحقیقــات حاکی از آن اســت که علی رغــم تحریم های 
کشــور های غربی، روســیه از زمان جنگ اوکراین درآمد 
خوبی از صادرات انرژی داشــته است.بر اساس اعالم یک 
موسســه تحقیقاتی مستقل، روســیه طی صد روز نخست 
جنــگ اوکرایــن بیش از نود و ســه میلیارد یــورو از راه 
صادرات انرژی های فســیلی درآمد کسب کرده است. این 
در حالی اســت که دبیرکل اتحادیه عرب از فشار غرب بر 
کشورهای عربی به منظور »رد عملیات ویژه نظامی روسیه 

در اوکراین« خبر داد. 
خبــر دیگر آنکه نمایندگان پارلمان آلمان، صندوق بودجه 
ویــژه دفاعی ۱۰۰ میلیارد یورویی )معادل ۱۰۷/۲ میلیارد 
دالر( را برای تقویت ارتش این کشــور تصویب کردند که 
بر این اساس، بودجه دفاعی ساالنه کنونی آلمان طی چند 
سال به میزان ۵۰ میلیارد یورو افزایش پیدا می کند. مقام 
دفاعی اوکراین در مصاحبه ای با اشاره به مشکالت تامین 
سالح از ناحیه اروپا، اعالم کرد که آلمان و فرانسه اوکراین 

را به نوعی مخل آسایش و راحتی خود می دانند.
خبر دیگر آنکه رئیس جمهور فنالند با اشــاره به فشارهای 
ترکیه علیه عضویت این کشور و سوئد در ناتو، تاکید کرد، 
هلسینکی و اســتکهلم همگام با هم روند عضویت را طی 
خواهند کرد.به دنبال چندین هفته درگیری شــدید بین 
نیروهای اوکراینی و روسی، ارتش اوکراین به عقب نشینی 
از مرکز سیورودونتســک اذعان کــرد. در این میان بورل 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا علی رغم شــش 
بســته تحریمی که اتحادیه اروپا بــه بهانه جنگ اوکراین 
علیه روســیه وضــع کرده امــا »جوزپ بورل« مســئول 
 سیاست خارجی این اتحادیه بر اهمیت گفت وگو با مسکو 

تاکید کرد.

رهایی بخش عراق 

علی تتماج 
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در حالی میزان مشــارکت مــردم در انتخابات پارلمانی، 
صفحه تاریکی در کارنامه مکرون اســت که اتحاد احزاب 
مخالف رئیس جمهوری فرانسه موسوم به »نوپس« وزیر 
کشــور را به تقلب و »دســتکاری« ارقام مربوط به تعداد 
آرای احزاب در دور نخست انتخابات پارلمانی متهم کرد.

نخســتین نارضایتــی حزب رقیــب طرفــداران رئیس 
جمهوری در انتخابات پارلمانی که »اتحادیه جدید مردمی 
اکولوژیکی و اجتماعی« با مخفف »نوپس« شاخته می شود 
در نخستین واکنش به اعالم نتایج قطعی انتخابات دیروز 
توسط وزارت کشور از بروز»تقلب« سخن گفت.دور نخست 
انتخابات پارلمانی فرانسه  )یکشنبه/ ۲۲ خرداد( برگزار شد 
و بر پایه گزارش وزارت کشــور فرانســه احزابی که »ژان 
لوک مالنشــون« آنها را در مقابل مکرون متحد کرد تنها 
چند دهم درصد از احزاب موســوم به »مکرونی« فاصله 
دارند. نتیجه انتخابات در این ســاعت نشــان می دهد که   
»اتحادیه جدید مردمی اکولوژیکی و اجتماعی« موســوم 
به »نوپس« متشــکل از حزب »فرانســه تسلیم ناپذیر«، 
 )PC( حزب کمونیست ،)EELV( »اروپ اکولوژی-سبزها«
و حزب سوسیالیســت )PS(توانسته ۲۵.۶ درصد آرا را به 
خود اختصاص دهد. این در حالی اســت که ائتالف »همه 
با هم« متشــکل از حزب مکرون با عنوان »جمهوری به 
پیــش«، »جنبش دمکراتیــک« )Modem(، »افق ها« 
)Horizons نزدیک به ادوارد فیلیپ نسخت وزیر اسبق( 
و »اقدام« از احزاب سیاسی راست میانه، موفق شد ۲۵.۷۵ 
درصد آرا را از آن خود کند.در حالی که اختالف دو حزب 

۲۱ هزار رای اســت، »مانوئل بونپار« یکــی از نامزدهای 
حزب نوپس ساعت ۳ بامداد به وقت پاریس زنگ هشدار 
را بــه صــدا درآورد و »ژرال دارمنن« وزیر کشــور را به 
دســتکاری ارقام متهم کرد.وی گفــت: در حالی که آرای 
نوپس ۶ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۹۶۸ رای برابر ۲۶.۸ درصد 
آراســت، وزارت کشور این رقم را ۵ میلیون و ۸۳۶ هزار و 
۲۰۲ رای )۲۵.۷ درصــد( اعالم می کند تا احزاب طرفدار 

مکرون در صدر قرار گیرند.
همچنین »داوید کورمان« نامزد طرفدار محیط زیســت 
از نوپــس نیز در گفت گو با رادیــو »فرانس انفو« اعالم 
کرد که همه آرای این اتحادیه به ویژه در بخش ماورای 
بحار که احزاب با عناوین دیگری )چون سوسیالیست و 
طرفدار محیط زیست( شرکت کرده اند، شمارش نشده 
اســت.در انتخابات دیروز  ۵۲.۳ واجدین شرایط شرکت 
نکردنــد تا پایین تریــن نرخ مشــارکت در انتخابات در 
جمهوری پنجم فرانسه به ثبت برسد. این رکورد پیشتر 
به انتخابات پارلمانی گذشــته )۲۰۱۷( با عدم مشارکت 
۵۱.۳ درصدی فرانســویان تعلق داشــت.وزارت کشور 
فرانســه نیز در واکنش به مطرح شــدن اتهاماتی مبنی 
بر دستکاری ارقام انتخاباتی با هدف پیشتاز جلوه دادن 
ائتــالف حامی رئیس جمهور این کشــور، در بیانیه ای 
اعالم کرد: این مدیریت ائتالف موسوم به "نوپس" است 
که از طریق ایمیلی که در تاریخ هشــتم ژوئن ۲۰۲۲ به 
این وزارتخانه ارسال کرد، فهرست نامزدهایی را که زیر 

سایه این ائتالف قرار می گیرند را مشخص کرده است.

برگزاری انتخابات پارلمانی فرانسه با پایین ترین میزان مشارکت از ۱958

وزیر کشور مکرون  به تقلب در انتخابات متهم شد
در کنار ســایر مقامات و مردم عراق که زبان به قدردانی 
از مقاومتی ســتوده اند، رئیس سازمان حشد شعبی در 
ســالروز تأســیس این گروه مقاومتی تأکید کرد: سالح 

»حشد شعبی« برای دفاع از امنیت ملی عراق است.
»فالح الفیاض« رئیس ســازمان حشد شعبی در سالروز 
تأســیس این گروه مقاومتی تأکید کرد: ســالح »حشد 
شــعبی« برای دفــاع از امنیت ملی عراق اســت.رئیس 
ســازمان حشد شــعبی افزود: حشد شــعبی تاکنون با 
توطئه ها و دسیســه های فراوانی مواجه شــده اســت. 
همین توطئه ها در نهایت به هدف قرار دادن فرماندهان 
پیروزی منجر شــد.وی اظهار داشــت: علیرغم تمامی 
توطئه ها علیه حشد شعبی، این گروه مقاومتی همچنان 
به مســیر خود ادامه می دهد. حشد شــعبی از میراث 
شــهداء و نیز رهنمودهای مرجعیت برخوردار است و بر 

اساس همین خط مشی حرکت می کند.
این شــخصیت عراقی عنوان کرد: هدف حشــد شعبی، 
حمایت از ملت عراق اســت. حشــد شــعبی به دنبال 
تکیه زدن بر کرســی قدرت نیست. ما امروز حامل سالِح 
حق هســتیم و از ســالح خود به عنوان وسیله ای برای 
حفظ کرامت عراق اســتفاده مــی کنیم.الفیاض تصریح 
کرد: حشد شــعبی تنها به دنبال تأمین امنیت و ثبات 
عراق است. حشــد شــعبی طرفدار هیچیک از احزاب 
سیاسی نیست. ما با یک جنگ نرم کثیف مواجه هستیم. 
در اینجا جای دارد از آقای مقتدی صدر به خاطر پیامی 
که در ســالروز تأسیس حشد شعبی صادر کرد، تشکر و 

قدردانی کنم. 
»سید عمار حکیم«، رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز 
در پیامی هشتمین ســالروز صدور فتوای جهاد کفایی 
از جانب مرجعیت عالی شــیعه را گرامی داشت.وی در 
این پیام گفت: این فتوا عالوه بر واداشتن غیرتمندان به 
حضور در میدان، ساختار تربیتی و معرفتی ملت عراق، از 
پیر و جوان و عشایر و دیگران، و پیوند آنان با مرجعیت 
را به افکار عمومی جهان نشان داد. رهبر جریان حکمت 
ملــی عراق همچنیــن افزود: این فتــوای مبارک عامل 
وحــدت ملت عراق با همه طیف ها و مذاهب و قومیت ها 
و حتی گرایش های گوناگون سیاســی و فرهنگی شــان 
شــد و به برکت این اتحاد توانستند تروریسم را از پای 
درآوردند و وضعیت کشور را به حالت عادی برگردانند و 

خاک میهن را از چنگ اشرار آزاد کنند«. 
دبیرکل جنبش نجباء نیز به مناســبت ســالروز صدور 
فتــوای جهاد کفایی و تأســیس الحشــد الشــعبی در 
بیانیه ای ازحمایت های جمهوری اســالمی ایران تقدیر 
الکعبی« دبیرکل مقاومت اســالمی  کرد.شــیخ »اکرم 
نَُجباء در پیامی ضمن تبریک سالروز صدور فتوای جهاد 
کفایی و تأسیس بسیج مردمی )الحشد الشعبی( با صدور 
بیانیه ای  بر ادامه مبارزه با تروریســم تأکید کرد.در این 
بیانیه آمده است: »در این روز خجسته، نقشه قدرت های 
بزرگ با صرف هزینه های هنگفت و حمایت های متنوع 
از گروه هــای تروریســتی به منظــور اشــغال، تجزیه و 

نسل کشی فرزندان عراق، به شکست انجامید.«

در سالروز تاسیس نیروهای مقاومت مردمی عنوان شد:

حشدالشعبی ضامن امنیت عراق

جنگ افروزی جانسون در اوکراین گریبان مردم انگلیس را گرفته است  

از تشدید گرانی ها تا سرقت بنزین از جایگاه های سوخت 

رســانه ها یک ســند محرمانه آمریکایی را که در آن از لبنان برای چشم پوشی از 
یک منطقه مهم مرزی در میدان »کاریش« درخواست کرده است، افشا کردند.

 در آستانه سفر »آموس هوکشتاین« فرســتاده آمریکا به لبنان، رسانه های این 
کشــور یک ســند محرمانه آمریکایی درباره چشم پوشــی لبنان از منطقه مورد 
مناقشــه با رژیم صهیونیســتی در میدان کاریش و اتکا به مرز ۲۳ به عنوان مرز 

دریایی دو طرف را افشا کردند.
این ســند محرمانه شامل نقشه راهی اســت که آموس هوکشتاین مشاور وزارت 
خارجه آمریکا در امور امنیت انرژی و میانجی گر آمریکا در مذاکرات غیرمستقیم 
بین لبنان و رژیم صهیونیستی، در ماه فوریه گذشته در آخرین سفرش به لبنان 
ارائه کرد.بر اســاس این ســند، آمریکا به موضع رژیم صهیونیستی پایبند بوده و 
عقیده دارد که منطقه دریایی مورد مناقشــه در میدان کاریش و خط مرزی ۲۹ 
خارج از محدوده آب های منطقه ای لبنان اســت و تقسیم بندی این منطقه به دو 

بخش به عنوان راه حل رضایت بخش دو طرف را پیشنهاد می کند.

طبــق گزارش وبگاه »الخلیج الجدید«، به گفته هوکشــتاین هیچ یک از بحث و 
بررسی های داخلی لبنان درباره خط مرزی ۲۹ ارزشی ندارد و در قاموس آمریکا 
و اسرائیل نمی گنجد و حتی این میانجی آمریکا به مسئوالن لبنان گفته است که 
این کشور حق مخالفت با هیچ گونه مساحتی در جنوب خط مرزی ۲۳ را ندارد 
و مســئوالن لبنانی نباید هیچ بحث و جدلی درباره خط مرزی ۲۹ داشته باشند.
طبق این سند، دولت آمریکا به لبنان گفته است که منطقه واقع در بین خط ۱ 
و خط ۲۳ همگی متعلق به لبنان نخواهد بود و بایستی رژیم اشغالگر نیز بخشی 
از آن را در تملک خود بگیرد. مطابق این سند، آن بخشی که میانجی آمریکایی 

تصمیم دارد آن را در مقابل »بلوک ۸« به رژیم اشــغالگر ببخشد نشان می دهد 
که وجود مقادیر زیادی گاز در این منطقه جدی است.

خط ۱ در ســال ۲۰۰۷ بر اساس اشتباهی که مقامات لبنانی در توافق با قبرس 
مرتکب شــدند، ترسیم شد اما خط ۲۳ را دولت لبنان به نخست وزیری »نجیب 
میقاتی« بدون هیچ استناد علمی ترسیم کرد و خط مرزی ۲۹ را نیز ارتش لبنان 
بر اســاس پژوهش های انجام شده و پیشــنهادات مرکز هیدروژئوگرافی انگلیس 
ترسیم کرده تا اصل و اساس مذاکرات با رژیم اشغالگر قرار گیرد اما دولت لبنان 
موضع ارتش را در فرمان رســمی نادیده گرفت. این درخواست در حالی مطرح 
شده اســت که هواپیماهای نظامی رژیم صهیونیستی در ۱۵ سال اخیر بیش از 
۲۲ هزار بار حریم لبنان را نقض کرده اند. در این میان »جبران باســیل« رئیس 
جریــان »ملی آزاد« لبنان با اشــاره به اقدامات تحریک آمیز صهیونیســتها در 
مناطق مورد مناقشــه با کشورش، گفت: اسرائیل ناتوان تر از آن است که بتواند 

با لبنان وارد جنگ شود.

 افشای درخواست اشغالگرایانه آمریکا 
از لبنان


