
انتشار مطلبی موهن ضد اسالمی در فیسبوک 
در پی داشت

درگیری خونین در هند 
در حال��ی اس��ام س��تیزی همچن��ان با س��کوت 
کشورهای غربی همراه است که، در پی انتشار یک 
پس��ت موهن و تحریک آمیز درباره پیامبر اس��ام 
)ص( در فیس��بوک، درگیری های خشونت آمیزی 
میان معترض��ان با پلیس در ش��هر بنگلور هند به 

وقوع پیوست.
اعتراضات خش��ونت آمی��ز در بخش هایی از بنگلور 
و پ��س از آن آغاز ش��د ک��ه هزاران ت��ن بابت این 
مطلب منتش��ر شده در فیس��بوک از سوی یکی از 
خویشاوندان سیاستمدار محلی به خیابان ها آمدند.

پلیس شهری بنگلور در توئیتی نوشت: اوضاع تحت 
کنترل اس��ت. پلیس پس از استفاده از باتوم و گاز 
اش��ک آور برای متفرق کردن معترض��ان از گلوله 
واقعی اس��تفاده کرد.این رویداد س��ه کش��ته و ۶۰ 

زخمی برجای گذاشت.
کانال های تلویزیونی گروهی از مردم را نشان دادند 
که جلوی پاس��گاه پلیس جمع ش��ده و با ماموران 
درگیر شده اند. فیلم ها نشان می دهد که مردم بعدا 
تاش کردند تا به زور وارد پاس��گاه پلیس ش��وند 
و برخ��ی دیگر هم درمقابل خانه این سیاس��تمدار 
تجم��ع کرده، فریاد می زدند، به س��وی آن س��نگ 
پرت��اب می کردن��د و در نهای��ت خودروهای پارک 
شده در کنار خیابان را به آتش کشیدند.در پی این 
وقایع مفتی مزمل، از جمعیت علمای هند خواستار 
آرامش ش��د و گفت که پلیس اقدامی علیه این فرد 
که پس��ت تحریک آمیز منتش��ر کرده، انجام داده 

است.
یکی از مقام های پلیس گفت: فردی بابت این پست 
فیس��بوکی دستگیر شده و ۱۱۰ تن دیگر هم بابت 
آت��ش زدن اموال، پرتاب س��نگ و حمله به پلیس 

دستگیر شده اند.
س��رینیواس مورت��ی، یک��ی از اعض��ای پارلم��ان 
قانونگذاری ایالت��ی کارناتاکا، با مرکزیت بنگلور که 
یکی از خویش��اوندانش این پس��ت را منتشر کرد، 
خواس��تار آرامش شد و نوشت: از دوستان مسلمانم 
می خواه��م ت��ا بابت این اش��تباه از س��وی برخی 
بدعت گذاران نجنگند. ما برادر هستیم. من از شما 
مس��لمانان می خواهم تا همچنان در آرامش باشید. 

من در کنار شما هستم.

نیمچه گزارش

علی تتماج 

انفجار خونی��ن بیروت و البته پس لرزه های سیاس��ی آن 
در لبن��ان و منطقه در حالی ادام��ه دارد که طی روزهای 
اخی��ر رس��انه های عراقی از حمل��ه یک پهپ��اد ترکیه  به 
نشس��ت نیروهای مرزبانی عراق با عناصر »حزب کارگران 
کردس��تان« )پ.ک.ک( در شمال این کشور خبر دادند و 
در این حمله دس��ت کم ۱۶ نفر از جمله دو افس��ر ارش��د 
مرزبانی و دو س��رباز عراقی کشته شدند. آنچه ترکیه برای 

این تح��رکات ادعا می کند مقابله با گروهک تروریس��تی 
پ.ک.ک اس��ت چنانکه ب��ا همین بهانه علیه س��وریه نیز 
اقدام کرده است. حال این سوال مطرح است که آیا ترکیه 
با ای��ن رویکرد به امنیت خواهد رس��ید و در نهایت آنکه 
راهکار برقراری ثبات در مرزهای دو کش��ور چیس��ت؟ هر 
چند که مقابله ترکیه ب��ا تهدید پ.ک.ک امری امنیتی و 
در حقوق این کش��ور قلمداد می شود اما تحرکات نظامی 
این کشور در مقطع کنونی می توان برگرفته از مولفه های 
دیگری باشد. ترکیه به بهانه حمایت از ترکمن های همواره 
تحرکات نظامی در عراق داشته است و حتی بعضا از توافق 
۱92۶ میان بغداد و آنکارا س��خن می گوید که حق ترکیه 

برای اقدام نظامی را به رسمیت می شناسد. 
با این وجود ش��واهد امر نش��ان می ده��د تحوالت داخلی 

عراق از جمله خاء سیاس��ی و تشدید ناآرامی های امنیتی 
در این کش��ور در معطوف ش��دن افکار عمومی جهان به 
بحران ایجاد ش��ده در لبنان موجب ش��ده ت��ا ترکیه این 
تصور را داش��ته باش��د که از فرصت ایجاد ش��ده می تواند 
برای اهداف خود در ترکی��ه بهره گیرد. تصوری که پیش 
از این نیز س��وریه داش��ته و بخش هایی از اغین کش��ور را 
اشغال کرده اس��ت. این رویکرد به ظاهر امنیتی در حالی 
از سوی ترکیه صورت گرفته است که شواهد و تجربه های 
گذش��ته نش��ان می دهد که آنکارا در نهایت نمی تواند به 
اهداف خویش دس��ت یابد چنانکه در س��وریه نیز به این 

مهم دست نیافته است. 
آنچ��ه بیش از هر چیز در این میان به چش��م می آید آن 
اس��ت که تقابل نظامی میان دو کش��ور در کنار س��ایش 

نظامی طرفین موجب قدرت گرفتن گروه های تروریستی 
اس��ت که حلقه تکمیلی آن نیز بهانه جویی کش��ورهایی 
همچون آمریکاس��ت که به بهانه امنیت حضور نظامی در 
منطقه را اس��تمرار دهند. آمریکایی ها نشان داده اند که از 
یک س��و تضعیف ترکیه را در س��ر می پرورانند و از سوی 
دیگ��ر به دنبال بهانه ای برای حضور نظامی در منطقه و از 
جمله اشغال عراق هستند. تنش های کنونی میان عراق و 
ترکیه موجب می شود تا هر دو خواسته آمریکا محقق شود 
در حالی که بحران امنیت نیز میان دو کشور باقی خواهد 
ماند. بر این اساس راهکار ترکیه برای رسیدن به امنیت نه 
اقدام نظامی یک جانبه بلکه همراهی و هماهنگی با عراق 
است چنانکه اگر این سیاست را در قبال سوریه اجرا کرده 

بود اکنون در باطاق این کشور گرفتار نبود. 

یادداشت

گزارش

ترکی��ه طی روزهای اخیر به نام مقابله با پ.ک.ک حمات 
نظامی قابل توجهی به عراق داش��ته اس��ت که به تش��دید 
تنش��ها میان دو کشور منجر شده است در حالی که برنده 
این بازی آمریکاس��ت که هر دو کشور را تضعیف و حضور 

خود در منطقه را توجیه می کند. 
آمریکا به سنت همیشگی نظان سلطه از تنشهای منطقه ای 
برای تضعیف کش��ورها و توجیه نظامی گری و اش��غالگری 
به��ره می گیرد. اکنون این معادله را در میان ترکیه و عراق 
می توان مشاهده کرد که با تنش میان دو کشور از یک سو 
قوای نظامی و امنیتی طرفین را با س��ایش مواجه می سازد 
و از س��وی دیگر به بهانه امنی��ت حضور نظامی در عراق را 
توجیه و اش��غال این کش��ور ادامه می دهد. در ادامه همین 
سیاس��ت رس��انه های عراقی از حمله یک پهپ��اد ترکیه  به 
نشس��ت نیروهای مرزبانی عراق با عناصر »حزب کارگران 
کردستان« )پ.ک.ک( در شمال این کشور خبر دادند و در 
این حمله دست کم ۱۶ نفر از جمله دو افسر ارشد مرزبانی 
و دو س��رباز عراقی کش��ته شدند.در پی انتش��ار این خبر، 
س��خنگوی فرماندهی عملیات مش��ترک عراق، خبر حمله 
هوایی ترکیه به منطقه »س��یدکان« واقع در ش��مال عراق 
را تایی��د کرد و ضمن محکوم ک��ردن آن گفت که موضوع 
را با منطقه کردس��تان بررس��ی می کند. »حسن الکعبی« 
مع��اون رئیس پارلمان عراق نی��ز این حمله را محکوم کرد 
و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست برای توقف 

سریع این حمات وارد عمل شود.
وزارت خارج��ه ع��راق نی��ز این حمل��ه ترکیه ب��ه منطقه 
»س��یدکان« در استان اربیل را نقض آشکار  حاکمیت این 

کش��ور و تجاوزی بر خاف قوانی��ن المللی توصیف کرد و 
هش��دار داد که تک��رار حمات ترکیه موج��ب بازبینی در 
میزان همکاری میان دو کش��ور خواهد شد.این وزارت خانه 
همچنین سفر برنامه ریزی ش��ده روز پنجشنبه »حلوصی 
آکار« وزیر دفاع ترکیه به عراق را لغو کرد و س��فیر ترکیه 

در بغداد را نیز فراخواند.
جنب��ش »عصائ��ب اهل الحق« ع��راق،  ط��ی بیانیه ای که 
نس��خه ای از آن در پایگاه خبری »بغداد الیوم« منتشر شد، 
تجاور ترکیه ب��ه اراضی عراقی را محکوم کرد و از گروه های 
سیاس��ی خواست تا با کنار گذاشتن اختافات، موضع واحد 
و یکپارچه ای مقابل تجاوزه��ا و حمات ترکیه اتخاذ کنند.

سخنگوی رسمی ریاس��ت جمهوری عراق نیز طی بیانیه ای 
که نس��خه ای از آن در پایگاه خبری »الس��ومریه« منتش��ر 
ش��د، حمله پهپادی ترکیه به منطقه »سیدکان« در منطقه 
کردستان را محکوم کرد.دفتر اطاع رسانی »قاسم االعرجی« 
مشاور شورای امنیت ملی عراق نیز اعام کرد که اعضای این 

شورا تجاوزهای ترکیه به اراضی عراقی را بررسی کردند.
»سید عمار الحکیم« رئیس ائتاف تازه تاسیس »عراقیون« 
نیز از دولت عراق خواس��ت تا تصمیمات الزم را برای حفظ 
حاکمیت کش��ور اتخاذ کن��د. وی طی پس��تی در توییتر، 
نوش��ت: حمله هوایی ترکیه به منطقه سیدکان کردستان 
را که به شهادت شماری از شهروندان و فرماندهان مرزبانی 
منجر شد، محکوم می کنیم و از دولت عراق می خواهیم که 
تصمیمانت الزم برای حفظ حاکمیت ملی را اتخاذ کند و از 
طرف ترکی نیز می خواهیم که به اصول حسن هم جواری و 
روابط متقابل احترام بگذارد.وزارت داخلی منطقه کردستان 

نیز ضم��ن محکومیت این حمله ترکیه طی بیانیه ای اعام 
ک��رد که بعد از ظهر س��ه ش��نبه در منطقه »برادوس��ت« 
نیروهای مرزبانی دولت فدرال عراق در حالی بررسی نحوه 
دور ک��ردن تنش ها و درگیری ه��ا از منطقه بودند که یک 
هواپیم��ای نظامی ترکیه خودروی حامل نیروهای مرزبانی 
را هدف قرار داد و دو افسر ارشد به نامهای سرتیپ محمد 
رش��ید س��لیمان فرمانده تیپ دو مرزبانی و سرهنگ زبی 
حالی تاج الدین فرماندهی هنگ س��وم مرزبانی به شهادت 
رس��یدند و س��رهنگ حس��ام الدین عبدالرحمن حسن نیز 
زخمی شد.یحیی رسول س��خنگوی فرمانده کل نیروهای 

مسلح عراق در واکنش به تجاوز ترکیه به شمال عراق گفت 
که این کشور منتظر بیانیه آنکارا درباره تعرض به مرزبانان 
عراقی است.رئیس پارلمان عربی ضمن محکومیت حمات 
ترکیه به عراق، تأکید کرد که این اقدامات خصمانه، تجاوز 
آش��کار به حاکمیت بغداد اس��ت.دولت عراق در واکنش به 
حمله پهپادی ارتش ترکیه به ش��مال اربیل اعام کرد که 
س��فر وزیر دفاع ترکیه به این کش��ور را لغو می کند. نکته 
قابل توجه آنکه آمریکا تنها پیروز این درگیری هاس��ت که 
ادامه حضور در عراق و تضعیف ترکیه را با سایش در عراق 

و سوریه پیگیری می کند. 

ریشه محاسبات آنکارا 
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محکومیت منطق دزدی در روز روشن 
لی یوچنگ معاون وزیر امور خارجه چین ضمن هشدار درباره دنبال کردن 
سیاس��ت جنگ سرد توسط برخی سیاست مداران آمریکا، اقدام این کشور 
علیه ش��رکت های چینی را دزدی در روز روش��ن توصیف کرد. یوچنگ با 
اشاره به اظهارات ضد چینی برخی قانون گذاران آمریکایی گفت، »آمادگی 
ب��رای دروغ گفت��ن« و »عادت قانون ش��کنی« از ویژگی ه��ای بارز چنین 
سیاست مدارانی است. وی گفت، ادعاهای چنین افرادی که می گویند »آمریکا 
چین را بازسازی کرد و چین می خواهد بر آمریکا حکومت کند« افسانه  پردازی هایی 
هس��تند که حتی نمی توانند کودکان را فریب دهند. هدف چنین سیاست مدارانی 
تقابل ایدئولوژیک با چین و احیای جنگ س��رد در قرن 2۱ است. وی اقدام آمریکا 
در خصوص اعمال محدودیت بر روی شرکت های چینی را محکوم کرد و گفت این 
»هنر معامله« نیست بلکه »منطق گانگستری مطلق و دزدی در روز روشن« است.

محبوبیت آبه شینزو به پایین ترین حد رسید
گزارش تلویزیون دولتی ژاپن نش��ان می دهد ک��ه نرخ محبوبیت »آبه 
ش��ینزو« نخست وزیر ژاپن به پایین ترین حد خود از زمان آغاز به کار 

دولت دوم او در دسامبر سال 2۰۱2 میادی رسیده است.
تازه ترین نظرس��نجی "ان. اچ. کی" نش��ان می دهد که نرخ محبوبیت 
کابینه نخس��ت وزیر آبه شینزو به ۳۴ درصد کاهش یافته است این رقم 
در مقایس��ه با ماه گذش��ته دو واحد افت کرده اس��ت.این پایین ترین نرخ 
محبوبیت آبه از زمان آغاز به کار دولت دوم او در دس��امبر س��ال 2۰۱2 میادی 

تا کنون است.
نرخ نارضایتی از کابینه هم دو واحد بیش��تر شده و به ۴۷ درصد رسیده است. از 
میان افراد ناراضی از کابینه، ۳۷ درصد پاسخ دادند که گمان نمی کنند سیاست 

های این کابینه کار چندانی پیش ببرد 

توهمات آمریکا و استفاده از تسلیحات اتمی 
وزیر خارجه روس��یه هشدار داد که توهمات آمریکا برای سلطه جهانی، 

خطر استفاده محدود از تسلیحات اتمی را افزایش داده است.
»س��رگئی الوروف« تاکید کرد که شرایط ثبات اس��تراتژیک و امنیت 
جهانی بس��رعت در حال بدتر ش��دن اس��ت. الوروف افزود: مس��کو در 
حال کار با دیگر قدرت های اتمی اس��ت ت��ا بار دیگر اصول عدم پذیرش 
هرگونه جنگ اتمی را مورد تایید قرار دهد. این دیپلمات ارشد روسی افزود: 
مکانیسم های کنترل تسلیحات اس��تراتژیک از بین رفته اند. دکترین های نظامی 
برخی از کشورها یک بار دیگر خطر استفاده محدود از تسلیحات اتمی را افزایش 
داده است. الوروف در پایان تاکید کرد که مسکو با دیگر قدرتهای اتمی در تماس 
نزدی��ک باق��ی خواهد ماند تا دوباره اصول بنیاین در ای��ن حوزه را مورد تاکید و 

تایید دوباره قرار بدهد.

 فلس�طین: جنبش ه��ای فلس��طینی حماس و 
جهاد اس��امی در واکنش به حم��ات اخیر رژیم 
صهیونیس��تی بر گزینه مقاومت، عدم تغییر قواعد 
درگی��ری و نیز رف��ع محاصره غزه تأکی��د کردند.
بالگردهای رژیم صهیونیس��تی دیروز چندین نقطه 
را در ن��وار غزه ه��دف گرفتند و س��ران این رژیم، 
مقاوم��ت فلس��طین را تهدید به پاس��خ محکم در 

صورت ادامه ارسال بالن های آتش زا کرده اند.

 چین: هنگ کنگ در پاس��خ به اقدام فرانس��ه و 
آلمان در تعلیق توافق استرداد مجرم با این منطقه، 
همی��ن توافق را با این دو کش��ور اروپایی به حالت 
تعلیق در آورد.دوشنبه هفته گذشته بود که وزارت 
خارجه فرانسه طی بیانیه ای از تعلیق این توافقنامه 

با هنگ کنگ خبر  داد. 

 ک�ره جنوبی: آمری��کا و کره جنوب��ی رزمایش 
نظامی مجازی خود را به علت شیوع ویروس کرونا 
به صورت مختصر برگزار می کنند. روزنامه چوسان 
ایلبو چاپ کره جنوبی نوش��ت: س��ئول روند آماده 
س��ازی این رزمایش را که قرار است ۱۶ تا 2۸ اوت 
برگزاری شود، از دیروز سه شنبه آغاز کرده است.

 انگلیس: نیروی دریایی انگلیس از ملحق ش��دن 
کشتی های جنگی خود به پایگاه دریایی آمریکا در 
بحرین ب��رای رصد بهتر اوضاع خبر داد.به نوش��نه 
وب��گاه »فورس نت« نیروی دریای��ی انگلیس اعام 
ک��رده که دو فروند کش��تی جنگی این کش��ور به  
تازگی به مکان مناسبتری در خلیج فارس رفته اند. 

 افغانس�تان: رئیس جمهور افغانس��تان با تاکید 
ب��ر آغاز فوری مذاکرات بین االفغانی گفت که دیگر 
هیچ مانعی در این باره وجود ندارد.»اش��رف غنی« 
رئیس جمهور افغانس��تان در دی��دار اعضای هیات 
مذاکره کننده تاکید ک��رد گفت وگوهای صلح باید 

در اولین فرصت آغاز شود. 

حمالت نظامی ترکیه به عراق تشدید تنشها در منطقه را رقم زده است 

بغداد- آنکارا بازنده بازی آمریکایی 

شکنجه  یمنی ها در زندان سعودی
غرب در حالی در برابر جنایات سعودی در یمن سکوت و از آن حمایت می کند 
که یک س��ازمان حقوق بشری از شکنجه سازمان یافته بازداشتی های یمنی در 

زندان »جازان« عربستان سعودی پرده برداشت.
سازمان حقوق بشری »سام« که مقر آن در ژنو قرار دارد از تخلف های گسترده 
در حق بازداش��تی های یمنی در زندان »جازان« عربس��تان سعودی خبر داد.

در بیانیه این س��ازمان آمده است: مقامات س��عودی صدها یمنی را در زندانی 
وابس��ته به نیروی هوایی س��عودی زندانی کرده اند، ای��ن زندان فاقد نازل ترین 
اس��تانداردهای الزم است و در آن به صورت سازمان یافته شکنجه و بدرفتاری 

اعمال می شود.
این سازمان حقوق بشری تأکید کرد، افسران و نظامیان سعودی، بازداشتی  های 
یمنی را با کابل برق و امثال آن ش��کنجه می کنند، برخی بازداش��تی ها حدود 
یک ماه در زندان انفرادی هس��تند و اجازه تماس ب��ا جهان خارج و یا ارتباط 
با دیگر زندانیان را ندارند.»توفیق الحمیدی« رئیس س��ازمان س��ام اعام کرد، 
از جمله این بازداش��تی ها، کس��انی هس��تند که در مرزهای جنوبی عربستان 

سعودی علیه »حوثی ها« می جنگیده اند. 
تعداد آنها بیش از ۵۰۰ نفر است و 2۸ نفر از آنها به دلیل درخواست مرخضی 
برای عید فطر بازداش��ت شده اند.از دیگر بازداش��تی ها، صیادان یمنی هستند 
که گارد س��احلی یمن به دالیلی نامشخص آنها را بازداشت و تحویل نیروهای 
س��عودی داده اس��ت، حداقل یکی از این صیادان به دلیل ش��کنجه در زندان 
فوت کرده اس��ت. خبر دیگر از یمن آنکه نظامیان وابسته به عربستان و عناصر 
»شورای انتقالی« )وابسته به امارات( همچنان در جنوب یمن درگیر هستند و 

تجهیزات نظامی جدید به این منطقه ارسال شد.
منابع محلی هم خبر دادند که درگیری دو طرف، با حمات راکتی و توپخانه ای 
بوده و درگیری های روزهای نیز از زمان اعام آتش بش، ش��دیدترین درگیری 

اعام شده است. 
از س��وی دیگر صدها نفر از مردم یمن در ش��هر حدیبو مرکز اس��تان سقطری 
علیه گروه موسوم به »المجلس االنتقالی الجنوبی« شورای انتقالی جنوب یمن، 
تظاهرات کردند.این نخس��تین تظاهرات از زمان سیطره شورای انتقالی جنوب 

بر سقطری در تاریخ ۱9 ژوئن )۳۰ خرداد( است.

جدال مسکو- واشنگتن این شماره 
واکسن کرونا

تنش��ها میان آمریکا و روس��یه این روزها وارد ابعاد تازه ای شده است که محور 
آن را اعام خبر کش��ف واکسن کرونا تشکیل می دهد چنانکه همزمان با اعام 
خبر س��اخت واکنس توس��ط پوتین، ترامپ نیز ادعای خبر خوش واکسنی را 

مطرح کرد. 
وزیر بهداشت روسیه ضمن ارائه جزئیات جدید درباره واکسن کرونای ساخت این 
کش��ور، برخی ادعاها درباره ایمن نبودن آن را ناشی از رقابت دانست.اولین سری 
واکس��ن کرونا در جهان با نام »اسپوتنیک-وی« که توسط مرکز تحقیقات ملی 
اپیدمولوژی و میکروبیولوژی »گامالیا« روس��یه ساخته شده و تولید انبوه آن در 
کارخانه دارویی AFK Sistema's Binnopharm آغاز شده، قرار است تا دو 
هفته آینده مورد اس��تفاده قرار بگیرد.»میخائیل موراشکو« وزیر بهداشت روسیه 
اع��ام کرد: انتظار می رود تولید کلی این دارو به میزان ۵۰۰ میلیون دوز در ۱2 
ماه آینده انجام شود. اولین سری واکسن کرونا که مدتهاست منتظر آن بودیم در 
دو هفته آینده تولید و آماده برای استفاده خواهد بود.وی افزود: امروز آزمایش های 
کنت��رل کیفیت در حال انجام اس��ت. در دو هفته آتی اولین س��ری ارائه و برای 
]واکسینه کردن[ کادر پزشکی در گروه های پرخطر تحویل داده می شود.این مقام 
بهداش��ت و درمان روس تاکید کرد واکسیناس��یون برای همه از جمله پزشکان 
اختی��اری خواهد بود. او همچنین گفت یک نرم اف��زار مخصوص ردیابی در حال 
تولید است که شهروندان روسیه با استفاده از آن می توانند وضعیت سامتی خود 
را تایید کنند. این نرم افزار همچنین عوارض جانبی احتمالی دارو را در کسانی که 

این واکسن را استفاده کرده اند، تحت نظارت دارد.
در این میان رئیس جمهور آمریکا اعام کرد »خبر های مسرت بخش��ی« درباره 
ساخت واکس��ن کرونا در این کشور پیش روست.دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا، اعام کرد خبر های مسرت بخش��ی درباره موفقیت در س��اخت واکسن 
کرون��ا، آن هم در یک رکورد زمانی، در پیش اس��ت.او افزود: برای خرید ۱2۰ 
میلی��ون دوز از این واکس��ن توافق کردیم و به محض تولید واکس��ن، این کار 
انجام خواهد شد.روسیه اعام کرده است تاکنون، یک میلیارد ُدز از این واکسن 

از طرف دست کم بیست کشور سفارش داده شده است.

قدم های ماس بر ردپاهای مکرون 
وزیرخارجه آلمان که دیروز وارد بیروت شد در اقدامی همسو با مکرون رئیس 

جمهور فرانسه گفت که لبنان نیازمند اصاحات اقتصادی عمیقی است.
دخالت های غرب برای بی ثبات س��ازی و الگوسازی از لبنان به عنوان کشوری 
که به راحتی مس��تعمره می ش��ود، پایگاه خبری ش��بکه »الجزیره« به نقل از 
خبرگ��زاری آلمان گ��زارش داد که هایکو ماس پ��س از ورود به لبنان،  گفت: 
»لبنان نیازمند اصاحات اقتصادی عمیقی اس��ت«.وزیرخارجه آلمان در ادامه 
گفت: »کمک های آلمان به طور مستقیم به شهروندان ]لبنانی[ خواهد رسید«.

منابع خبری گزارش دادند که س��ه کش��ور اروپایی فرانس��ه، انگلیس و آلمان 
مدعی شده اند که با هدف کمک به مردم لبنان سه ناو در بندر بیروت مستقر 

کرده اند.
در این گزارش اشاره شده بود که نیروی دریایی فرانسه اعام کرده که کشتی 
نظام��ی »Tonnerre«  پایگاه دریایی تولون فرانس��ه را به مقصد بندر بیروت 
ترک ک��رده و انتظار می رود که روز پنجش��نبه به لبنان برد.این کش��تی آبی 
و خاک��ی ب��ا ۷۰۰ نیروی نظامی به لبنان اعزام ش��ده و بنا ب��ر ادعای مقامات 
فرانس��وی، حامل کمک های بشردوستانه برای لبنان است.پیش از هایکو ماس 
رئیس جمهور فرانس��ه نیز به بیروت س��فر کرده بود. یک روزنامه نگار فرانسوی 
به نقل از یک منبع که در نشس��ت های رئیس جمهور فرانسه در بیروت حضور 
داش��ت، گزارش داده بود که او برخی مقامات لبنانی را به تحریم تهدید کرده 

است.
در ادامه دخالت در امور لبنان یان کوبیچ نماینده س��ازمان ملل در امور لبنان 
تش��کیل هرچه سریعتر دولت جدید این کشور را که مورد قبول مردم باشد و 
به خواس��ته های آنان پاسخ دهد، خواستار شد.خبر دیگر از لبنان آنکه ، »ایلی 
الفرزلی« معاون »نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان اعام کرد، پس از اس��تعفای 
دولت »حسان دیاب« کار برای تشکیل دولت جدید آغاز شده، دولتی که نقاط 

ضعف دولت قبلی را نداشته باشد.
 الزم به ذکر اس��ت نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفتگوی تلفنی 
با رئیس جمهور فرانس��ه بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره حزب اهلل لبنان را 
تکرار کرد. بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی با امانوئل ماکرون 

رئیس جمهور فرانسه تلفنی گفتگو کرد.


