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لبنان:  "حسن عزالدین" نامزد حزب اهلل در انتخابات 
پارلمان��ی از حوزه انتخابی ش��هر صور واقع در جنوب 
لبنان به پیروزی رس��ید. ریا الحسن وزیر کشور لبنان 
موضوع مجاز ب��ودن انصراف از نام��زدی در انتخابات 
پارلمان��ی خارج از مهلت مقرر قانونی را مطرح کرد به 
این معنی که وی پیروزی حس��ن عزالدین را به اطالع 
هیات وزیران رسانده و وزارت کشور رسما این پیروزی 

را اعالم خواهد کرد.

تونس: وکیل »زین العابدین ب��ن علی« رئیس جمهور 
مخلوع تونس که در عربستان سعودی به سر می برد، از 
انتقال وی به بیمارستانی در این کشور خبر داد. »منیر 
بن صالحه« وکیل ب��ن علی گفت که »حلیمه« دختر 
بن علی ب��ه وی خبر داده که پدرش به دلیل ناراحتی 

شدید جسمی به بیمارستان منتقل شده است.

امارات: گزارش س��ازمان »ما ثبت می کنیم« از وقوع 
۶۳ مورد نقض حقوق بش��ر علیه بازداشت شدگان در 
مقر های س��ازمان امنیت کش��ور امارات حکایت دارد 
در ای��ن گ��زارش همچنین به ۳۶ م��ورد نقض حقوق 
بازداشت شدگان در مقر های دادستانی کل و دادگاه ها 
و نی��ز ۵۵ مورد نقض حقوق زندانیان در زندان الوثبه 

اشاره شده است.

ونزوئال: رئیس جمهوری ونزوئال گفته، برای ش��رکت 
در نشس��ت س��االنه مجمع عمومی س��ازمان ملل به 
نیوی��ورک نمی رود اما دو تن از فرس��تادگانش در این 
نشس��ت ش��رکت می کنند. نیکوالس م��ادورو، رئیس 
جمهوری ونزوئال با اعالم اینکه در نشس��ت مذکور در 
آمریکا ش��رکت نمی کند، گفت دو فرس��تاده اش قرار 
اس��ت با حضور در این نشس��ت تحریم های آمریکا بر 

کاراکاس را محکوم کنند.

کان��ادا : نخس��ت وزیر کان��ادا پارلمان این کش��ور را 
منحل کرده و خواس��تار برگزاری انتخابات سراس��ری 
شد.  جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با جولی پایت 
فرمان��دار کل کان��ادا دیدار ک��رد. وی در مقابل محل 
سکونت رسمی پایت در اتاوا به خبرنگاران گفت: مردم 
کان��ادا روز ۲۱ اکتبر )۲۹ مهر( ب��ه پای صندوق های 

رأی خواهند رفت. 

افغانس�تان:  »ذبی��ح اهلل مجاهد« س��خنگوی گروه 
طالب��ان خطاب به »دونالد ترام��پ« رئیس جمهوری 
آمریکا گفت: افغانستان گورستان امپراطوری ها است. 
وی اظهار داشت: باید مشاوران ترامپ برای او تشریح 

کنند که افغانستان گورستان امپراطوری ها است.

ذرهبین

افزایش چشمگیر  بی خانمان ها در انگلیس
شمار افراد بی خانمانی که در نوانخانه ها و سرپناه های 
موق��ت زندگی می کنن��د، به باالترین میزان از س��ال 

۲۰۰۷ میالدی تاکنون رسیده است
رس��انه ها در انگلی��س با اس��تناد به گ��زارش وزارت 
مسکن، جوامع و دولت محلی انگلیس نوشت: تا پایان 
ماه مارس امسال )دهه نخس��ت فروردین ماه(، شمار 
افراد ب��ی خانمانی که در نوانخانه ها و مراکز نگهداری 
ش��بانه می خوابند، به حدود ۸۵ هزار نفر رس��ید.این 
رسانه ها همچنین با استناد به گزارش سازمان خیریه 
ش��لتر )Shelter( یا س��رپناه اعالم کردند: دس��تکم 
۳۲۰ هزار نفر در انگلیس، بی خانمان هستند.روزنامه 
گاردین هم به نقل از آمار دولت انگلیس نوش��ت: هر 
م��اه بیش از یکهزار نفر به ش��مار بی خانمان های این 
کشور افزوده می شود. این نش��ریه همچنین براساس 
آمار دولت انگلیس افزود: ۸۴ هزار و ۷۴۰ بی خانمان 
در پای��ان م��اه مارس س��ال ج��اری، در نوانخانه ها و 
س��رپناه های موقت زندگی می کردند که در مقایس��ه 
با س��ال ۲۰۱۰ می��الدی با ۴۸ ه��زار و یک مورد بی 
خانمان، بیش از ۷۶ درصد افزایش نشان می دهد. این 
وضعیت بحرانی در حالی در انگلیس ادامه دارد که در 
حوزه سیاس��ی نیز فعاالن سیاسی تصاویری بزرگي از 
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس به همراه نوشته 
هایی همانن��د »جنایتکار« و »دروغگو« بر روی دیوار 
پارلم��ان انگلیس انداختند. گروه مب��ارزات انتخاباتی 
 Led( »)لِد بای دانکیز )هدایت شده از سوی االغ ها«
By Donkeys( در پ��س ای��ن ش��یرین کاری بود و 
اعض��ای آن اعالم کردن��د که این اقدام در پاس��خ به 
تهدیدات جانس��ون صورت گرفته است. در این میان 
بوریس جانس��ون، نخست وزیر انگلیس دروغ گفتن به 
ملک��ه الیزابت دوم در خصوص تصمیمش برای تعلیق 
پارلمان این کشور را تکذیب کرد. نخست وزیر انگلیس 
در پاس��خ به این س��وال که آیا او ملکه را در خصوص 
تعلیق پارلمان فریب داده یا خیر گفت قطعا نه. دادگاه 
عالی انگلیس کامال با ما موافق اس��ت، اما دیوان عالی 
باید در ای��ن باره تصمیم بگیرد. ما به س��خنان ملکه 
نیاز داریم و الزم اس��ت همه کار ها را در س��طح ملی 

انجام دهیم.

نیمچهگزارش

استعفا داوود اغلو از حزب عدالت و توسعه 
»احمد داوود اغلو« وزیر خارجه اس��بق ترکیه و از رهبران س��ابق حزب عدالت 
و توس��عه  دی��روز در یک کنفرانس خبری به هم��راه چند تن از متحدان خود، 
اس��تعفای خود را از این حزب اعالم کرد.پایگاه خبری روسیا الیوم در این مورد 
نوش��ت که یکی از مس��ئوالن حزب عدالت و توس��عه پیش از این گفته بود که 
کمیت��ه مرکزی حزب عدالت و توس��عه قصد دارد »داوود اغلو« را به همراه س��ه 
نماین��ده پارلم��ان دیگ��ر از این حزب اخراج کند. نام این س��ه نماین��ده » ایهان فر 
استون«، »س��لجوق اوزداغ« و »عبداهلل باشچی« اس��ت و تصمیم کمیته مرکزی حزب 
پ��س از آن ص��ورت گرفته بود که برخی منابع از تالش داوود اغلو برای تأس��یس حزب 

جدید خبر دادند. 
داوود اغلو پیش از این گفته بود که بس��یاری در حزب عدالت و توس��عه از سیاست های 

اردوغان رضایت ندارند.

محکومیت 12 سال زندان یک روحانی 
عربس��تان س��عودی یک روحانی شیعه را به ۱۲ سال زندان و پس از آن ۵ سال 

ممنوعیت از سفر محکوم کرده است.
 حساب توییتری »المعتقلی الرای« )زندانی فکر و اندیشه( که معموال اخباری از 
بازداشت شدگان در عربستان سعودی منتشر می کند، از صدور حکم حبس علیه 
»محمد الحبیب« از روحانیون شیعه خبر داد.در این توییت آمده است: »مقامات 
س��عودی روحانی و فعال حقوقی »محمد الحبیب« را به ۱۲ س��ال زندان و پنج سال 
ممنوعیت سفر محکوم کردند؛ این احکام پس از سه سال از تمدید بازداشت خودسرانه 
وی به خاطر اندیشه و عقیده صادر شده است.«گفته می شود محمد الحبیب از نزدیکان 
ش��یخ »نمر باقر النمر« رهبر معنوی شیعیان عربستان سعودی بوده است. شیخ نمر در 
تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۴ به اتهام تالش برای انجام اقدامات تروریس��تی در این کش��ور، 

اعدام شد و به شهادت رسید.

نباید به ائتالف آمریکا می پیوستیم
عم��ران خان گفته اس��ت که ما نباید در جنگ آمریکا در افغانس��تان به ائتالف 

آمریکا می پیوستیم
 نخس��ت وزی��ر پاکس��تان گفت: متهم کردن پاکس��تان به شکس��ت طرح های 
ضدتروریس��تی آمری��کا در افغانس��تان و حمای��ت از گروه های تروریس��تی در 
این کش��ور رویکردی غیرمنصفانه اس��ت. »عمران خ��ان« در مصاحبه با یکی از 
ش��بکه های تلویزیونی افزود: سازمان سیا برای شکست اتحاد جماهیر شوروی سابق 
از گروه ه��ای جهادی در منطقه حمایت کرد و پس از این که کارش با این گروه ها تمام 
ش��د همین گروه هایی که زمانی نور چش��می آنان ش��ناخته می شدند تروریست معرفی 
ش��دند. وی افزود: ما نباید در جنگ آمریکا با این گروه ها در افغانستان به ائتالف آمریکا 
می پیوس��تیم. پس از پیوس��تن ما به ائتالف آمریکا در این جنگ بیش از ۷۰ هزار نفر از 

از شهروندان ما جان باختند.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

فلس��طین به عن��وان کانون اصلی تح��والت منطقه همچنان 
دورانی حس��اس را س��پری می کند که محور آن را تحرکات 
اش��غالگرایانه صهیونیس��ت ها در قالب بازی انتخاباتی است. 
آنچ��ه در این میان بی��ش از هر چیز نمایان اس��ت تحرکات 
نتانیاهو اس��ت که زنجیره ای از تحرکات را در عرصه داخلی و 

بیرونی این رژیم داشته است. 

نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی با ادعای اینکه تل آویو در برابر 
فعالیت های ایران در منطقه تنها نیس��ت، هشدار داد که احتمال 
دارد گزین��ه عملیات نظامی در غزه را در پیش بگیرند. در همین 
حال رس��انه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که نتانیاهو در 
صدد است جلسه آتی کابینه خود را در کرانه باختری برگزار کند.

روزنام��ه عبری کان و چند رس��انه دیگر رژیم صهیونیس��تی 
نوش��تند که نتانیاهو تصمیم گرفته اس��ت پی��ش از برگزاری 
انتخابات پارلمانی در ۲۶ ش��هریور، این جلسه را در غور اردن 
)شمال کرانه باختری( برگزار کند این اقدام در حالی صورت 
می گی��رد که نتانیاه��و اخیرا ادعای الح��اق کرانه باختری به 
اراض��ی این رژی��م را مطرح کرده بود. اما در حوزه سیاس��ت 
خارجی نیز نتانیاهو پس از سفر به انگلیس در مسکو با سران 
روس��یه دیدار داش��ته و تالش نموده تا این دیدارها را اقدمی 
در جهت مقابله با ایران عنوان نماید. در همین حال وی اخیرا 
نمایش جدیدی در باب س��ایت های هسته ای ایران اجرا کرد 
که البته چندان دستاوردی برای او نداشت و حتی جریان های 
سیاس��ی در داخل رژیم صهیونیس��تی آن را رد و توهم آمیز 

خواندن��د. نکته دیگ��ر آن طی روزهای اخیر آزادی ش��هرک 
نش��ینان برای یورش به مس��جد االقصی نیز شدت گرفته که 
برگرفته از سیاس��ت های نتانیاهو اس��ت. در کنار این رفتارها 
نکته قابل توجه گزارش های برخی محافل رس��انه ای اس��ت 
چنانکه  روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت از جاسوسی 
یک مقام ارش��د عربی برای رژیم صهیونیستی طی پنج سال 
گذشته تاکنون خبر داد. در همین حال برخی منابع از اقدام 

تل آویو مبنی بر جاسوسی از کاخ سفید خبر داند. 
ح��ال این س��وال مطرح می ش��ود که چ��را نتانیاه��و چنین 
تحرکات��ی که رنگ و بوی ردایکال��ی دارد را صورت می دهد؟ 
پاسخ به این پرسش را می توان در وضعیت انتخاباتی نتانیاهو 
جس��تجو کرد. نتانیاه��و می داند ک��ه در وادی انتخابات ۲۶ 
ش��هریور چندان وضعیت مطلوبی ندارد و احتمال شکس��ت 
وی وج��ود دارد. تنها حربه باق��ی مانده برای نتانیاهو رویکرد 
به تحرکات رادیکالی و تش��دید مواضع اش��غالگرایانه و البته 
معرفی خود به عنوان تنها ناجی صهیونیست هاست حال آنکه 
س��رنگونی پهپاد این رژیم توسط مقاومت غزه، دستاوردهای 

اخی��ر حزب اهلل لبنان در مقابله با ارتش صهیونیس��تی و نیز 
مواضع قاطعانه س��ید حس��ن نصراهلل دبی��ر کل حزب اهلل در 
حمای��ت از ایران و ادام��ه مقاومت، طرح ه��ای نتانیاهو رو با 
ناکامی همراه س��اخته اس��ت. نتانیاهو با سفرهای دوره ای به 
به قدرت های تاثیگذار در معادالت فلس��طین، جو روانی برای 
تش��دید اشغال اراضی فلسطینی س��عی در پنهان سازی این 
وضعیت بحرانی دارد هر چند که شواهد امر همچنان ناتوانی 
وی در آنچه تامین امنیت س��اکنان اراضی اش��غالی می نامد 
را نش��ان می دهد چنانکه منابع خب��ری اعالم کرده اند ارتش 
رژیم صهیونیس��تی از ترس حمالت تالفی جویانه و احتمالی 
گروه های مقاومت فلس��طین به مواض��ع این رژیم، به حالت 
آماده باش در آمده اس��ت. بر این اساس تحرکات نتانیاهو نه 
از روی قدرت که از روی ضعف اس��ت چنانکه نظر سنجی ها 
نشان می دهد در فاصله فاصله چهار روز تا برگزاری انتخابات 
مجلس رژیم صهیونیس��تی، یک نظرس��نجی جدید از پیشی 
گرفتن از ائتالف آبی س��فید به ریاست بینی کانتس بر حزب 

لیکود به سرکردگی بنیامین نتانیاهو حکایت دارد

یادداشت

دست و پا زدن نتانیاهو 

نتانیاهو تجاوز نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و غزه را تشدید کرد

آواره سازی و ریختن خون  فلسطینی ها برای مشتی رای

نقش »کاله سفیدها« در تدوین فیلم های جعلی 
کمیس��ر کمیته بین المللی حقوق بش��ر در خاورمیانه اع��الم کرد که ارتش 
سوریه در غوطه شرقی و خان العسل از سالح شیمیایی استفاده نکرده بود و 

فیلمهای منتشر شده، ساخت کاله سفیدها بود.
»هیثم ابو سعید« کمیسر کمیته بین المللی حقوق بشر در خاورمیانه وضعیت 
سوریه را پیچیده توصیف کرد.ابو سعید در گفت وگو با رادیو »اسپوتنیک« اعالم 

کرد که وضعیت سوریه را فقط می توان به وضعیت کشور لیبی تشبیه کرد.
وی با اش��اره به اینکه از آغاز رخدادهای س��وریه در ۱۵ مارس ۲۰۱۱، این 
کش��ور در معرض یک »توطئه مخفیانه پنهانی« قرار داشت، تصریح کرد که 
این توطئه »با دقت برای آن )س��وریه( تدارک دیده شده بود و ما از آغاز نیز 
آن را دنبال کردیم«. کاله س��فیدها یک گروه تروریس��تی اس��ت که از سال 
۲۰۱۳ در س��وریه نقش زی��ادی در حمایت از تروریس��ت ها دارد. این گروه 
که توس��ط انگلیس و آمریکا حمایت مالی می ش��ود، مدع��ی کمک به افراد 
غیر نظامی در س��وریه اس��ت. خبر دیگر از سوریه آنکه رئیس نهاد موسوم به 
شورای دموکراتیک س��وریه اعالم کرد که توافق منطقه امن را اجرا کرده اند 
و مدعی ش��د که این توافق، امنیت را در ش��مال س��وریه حکمفرما خواهد 
کرد.»ری��اض درار« رئیس نهاد موس��وم به »مجلس س��وریا الدیموقراطیه« 
)ش��ورای دموکراتیک س��وریه( اعالم کرد که به صورت کامل توافق موسوم 
به »منطقه امن« را اجرا کردند. خبر دیگر آنکه وزیر امور خارجه روسیه روز 
پنجش��نبه گفت که در دیدار رئیس جمهور این کش��ور با نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی سوریه تاکید شد.
الزم به ذکر اس��ت در ادامه سیاس��ت بحران س��ازی دیپلمات های آمریکایی 
- س��عودی پنجشنبه گذش��ته در دیرالزور جلسه ای با عش��ایر برگزار کردند 
که طبق گفته منابع محلی، هدف واش��نگتن و ری��اض پرداخت مبالغ مالی 
به برخی از س��ران عش��ایر در مقابل اجرای برخی مأموریت ها بود. این منابع 
تأکید کردند که مس��ئوالن سعودی و آمریکایی س��پس به پایگاه آمریکا در 
میدان نفتی »العمر« واقع در ش��رق دیرالزور منتقل شدند و در آن پایگاه، با 

»مسئوالن محلی و افراد سرشناس محلی نشستی برگزار کردند«.

قبرس ابزار سعودی علیه ترکیه 
وزیر امور خارجه عربس��تان سعودی برای اولین بار در طول تاریخ روابط بین 
این کش��ور با قبرس، به این کش��ور س��فر و بر حمایت ریاض از تمامیت آن 

تأکید کرد.
 »ابراهیم العّس��اف«، وزیر امور خارجه عربس��تان س��عودی پنجش��نبه )۲۱ 
ش��هریور( برای اولین بار به عنوان وزیر خارجه س��عودی به جمهوری قبرس 
)بخش یونانی نشین( س��فر و با مقامات این جمهوری دیدار و گفت وگو کرد. 
س��فر العس��اف به قبرس یک هفته بعد از آن صورت می گیرد که »خالد بن 
محمد الش��ریف«، اولین سفیر عربستان سعودی در جمهوری قبرس، استوار 
نامه خود را به »نیکوس آناستاسیادس«، رئیس جمهور این کشور تقدیم کرد. 
وزیر خارجه عربستان س��عودی که از قاهره، پایتخت مصر راهی »نیکوزیا«، 
پایتخت قبرس ش��ده بود، طی کنفرانس خبری مش��ترک با آناستاس��یادس 

گفت که کشورش از »مشروعیت و حاکمیت قبرس« حمایت می کند.
ابراهیم العس��اف همچنی��ن در این دیدار ابراز امی��دواری کرد که طرف های 
یونانی و ترک، بحران پیش آمده در این جزیره را حل و فصل کرده و روابط 
بی��ن ریاض و نیکوزیا تقویت ش��ود.در مقابل، رئیس جمهوری قبرس، س��فر 
ابراهیم العساف به این کشور را مهم دانست و خواستار تقویت روابط دوجانبه 
در زمینه سیاس��ی، اقتصادی، انرژی، امنیتی و دفاعی ش��د. با این حال، این 
س��فر وزیر خارجه عربس��تان به مذاق مقامات ترکیه خوش نیامد و »یاسین 
اوکتای«، مشاور »رجب طیب اردوغان«، رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت 
و توس��عه ترکیه )حزب حاکم( آن را »چالش« عربس��تان برای ترکیه خواند 
که شایس��ته ریاض نیست. اوکتای گفت ترکیه به عنوان یک کشور مسلمان 
از عربس��تان سعودی که ش��هرهای مکه و مدینه و مقر سازمان همکاری در 
این کشور قرار دارد، انتظار دارد مواضع عاقالنه تری اتخاذ کند؛ چرا که ترکیه 
دشمن سعودی نیست. مش��اور اردوغان سفر ابراهیم العساف به قبرس را به 
قضیه قتل »جمال خاش��قچی«، روزنامه نگار س��عودی مقتول در کنسولگری 
عربستان سعودی در ترکیه ربط داد و گفت ترکیه در این قضیه علیه ریاض 

نبوده بلکه به دنبال روشن شدن حقایق در این مسئله بوده است.

یس را فلج کرد اعتصاب، پار
 پاریس��ی ها دیروز بدنبال اعتصاب کارکنان بخش حمل و نقل این ش��هر و 
تعطیل��ی ۱۰ خط مترو و اختالل در خطوط ریلی و اتوبوس��رانی، با مش��کل 

تردد روبرو شدند.
ترافیک و تردد برای مسافران شهری پاریس با بی نظمی و هرج و مرج همراه 
بود.  اتحادیه س��ازمان های حمل و نقل فرانس��ه برای اعتصاب گس��ترده در 
اعتراض به اصالحات بازنشستگی در این کشور فراخوان دادند. این اعتصاب،   
بزرگترین بس��یج همگانی در سیس��تم حمل و نقل دولتی فرانس��ه از زمان 

اعتصاب سراسری سال ۲۰۰۷ در این کشور است.
اعتصاب کنندگان به طرح کاهش مزایای بازنشستگی خود معترض هستند تا 
بدین طریق، برنامه اصالحات بازنشستگی »امانوئل ماکرون« رئیس جمهوری 
فرانس��ه را به چالش کش��ند. اتحادیه سازمان های حمل و نقل شهری با این 
فراخوان س��عی دارند به دولت ماکرون درخصوص یک��ی از پرمخاطره ترین 

طرح های اصالحی ریاست جمهوری هشدار دهند.
دولت ماکرون قصد دارد ۴۲ سیستم مختلف بازنشستگی فرانسه را در قالب یک 
سیستم واحد امتیازبندی شده ادغام کند. »ادوارد فیلیپ« نخست وزیر فرانسه 
وعده داد برای توجه به نظرات اتحادیه های حمل و نقل ش��هر زمان گذارد و 
دیدگاه های مردمی را پس از متهم شدن به نادیده گرفتن آن در گذشته، مورد 
بررس��ی قرار دهد.با این حال، یکی از سازمان های حمل و نقل شهری، وعده 
نخست وزیر را بی تاثیر خواند و اعالم کرد که اعتصاب شروع شده و مشارکت 
در آن گسترده خواهد بود. دولت فرانسه در پی اعتصاب سراسری سال گذشته 
در این کشور در اعتراض به اصالحات ریلی، متزلزل نشد،  اما شخص ماکرون به 
واسطه اعتراضات ضد دولتی در اواخر سال ۲۰۱۸ و اوایل سال ۲۰۱۹ به لحاظ 
سیاسی تضعیف شد.  به موجب سیستم بازنشستگی فرانسه که به طور خاص 
متوجه کارکنان شبکه حمل و نقل عمومی پاریس است، به رانندگان قطارهای 
زیرزمینی و دیگر کارکنانی که زیر زمین کار می کنند، امکان بازنشستگی در 
سن ۵۲ سالگی را می دهد که یک دهه زودتر از سن قانونی بازنشستگی برای 

برخورداری از حقوق کامل بازنشستگی است.  

گزارش

همزمان با اعالم نتایج نظرس��نجی ها که از عقب ماندن حزب 
لیک��ود از رقبا حکایت دارد، ب��ازی انتخابات نتانیاهو با جان و 
مال فلس��طینی ها برای کس��ب آرای رادیکال ها شدت گرفته 
است چنانکه نظامیان رژیم صهیونیستی امروز جمعه با حمله 
به منازل مردم در کرانه باختری اشغالی شماری از شهروندان 

را بازداشت کردند.
نتانتیاهو نخس��ت وزیر صهیونیس��ت ها تنها چند روز مانده به 
انتخابات کنست با وضعیت بحرانی عدم محبوبیت مواجه است 
چنانکه آخرین نظرسنجی ها، از پیشتازی حزب آبی سفید در 
انتخابات کنست رژیم اش��غالگر قدس حکایت دارد. در فاصله 
فاصله ۴ روز تا برگزاری انتخابات مجلس رژیم صهیونیس��تی، 
یک نظرسنجی جدید از پیشی گرفتن از ائتالف آبی سفید به 
ریاس��ت بینی کانتس بر حزب لیکود به س��رکردگی بنیامین 
نتانیاهو حکایت دارد. اگر انتخابات هم اکنون برگزار می ش��د، 
ائتالف آبی س��فید ۳۳ کرسی به دست می آورد و حزب لیکود 
۳۱ کرس��ی. بر اساس این نظرس��نجی که در روز چهارشنبه 
انجام شد، حزب آبی سفید از ۳۲ کرسی به ۳۳ کرسی رسیده 

و حزب لیکود همچنان ۳۱ کرسی را در اختیار دارد.
این مس��ئله موجب ش��ده تا نتانیاهو سیاس��ت های رادیکالی 
گس��ترده ای را در پی��ش گیرد تا ش��اید ضمن پنهان س��ازی 
رس��وایی هایش در حوزه اخالقی و اقتصادی، و شکس��ت های 
منطق��ه ای اش، رای دادیکال ه��ا را کس��ب نمای��د. در همین 
چارچ��وب دیروز ارتش صهیونیس��تی کران��ه باختری را مورد 
تجاوز گس��ترده قرار داد. از س��وی دیگر نظامیان صهیونیست 
به سمت کش��اورزان فلسطینی در شرق ش��هرک های خزاعه 
و الق��راره و اطراف پایگاه نظامی کیس��وفیم در خان یونس در 
جنوب نوار غزه آتش گشودند.رس��انه های رژیم صهیونیس��تی 
می گویند نخس��ت وزیر این رژیم قصد دارد فردا نشست کابینه 
خ��ود را در کرانه باختری رود اردن برگزار کند. نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیس��تی وعده داد اگ��ر در انتخابات پیش رو پیروز 
و موفق به تش��کیل کابینه ش��ود، بخش های زی��ادی از کرانه 
باختری را به س��رزمین های اشغالی فلسطین ضمیمه کرده و 

شهرک های صهیونیست نشین بیشتری در این منطقه احداث 
کند. 

نتانیاهو در مصاحبه با شبکه رادیویی »ِرِشت بِت« با ادعا اینکه 
اس��رائیل احتماال گزینه ای جز جنگ جدید با نوار غزه نخواهد 
داش��ت، گفت: »ما در گذش��ته ]با غزه جنگ[ داشته ایم... اما 

حماس حکومت خود بر غزه را اجرا نمی کند«.
از سوی دیگر کمپین انتخاباتی نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در صفحه خود در فیسبوک پیامی را خطاب به رای دهندگان 
با این مضمون منتش��ر کرد که "اعراب خواهان نابودی همه ما 
هس��تند".طبق این پیام، نتانیاهو همچنین نسبت به تشکیل 
دول��ت چپ گ��را در دولت عبری هش��دار داده اس��ت. در این 
میان در ادامه تحرکات رادیکالی نتانیاهو، ده ها شهرک نش��ین 

صهیونیست تحت حمایت پلیس رژیم صهیونیستی به مسجد 
االقصی تعرض کردند.

الزم به ذکر اس��ت شاه س��عودی در تماس��ی تلفنی با رئیس 
تش��کیالت خودگردان تأکید کرد، تصمیم نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی درباره کرانه باختری »باطل و بی اعتبار« است. 
همچنی��ن روزنام��ه انگلیس��ی گاردین با غیرقانون��ی خواندن 
تصمیم نخست وزیر رژیم صهیونیستی در الحاق کرانه باختری 
به سرزمین های اش��غالی، هدف نتانیاهو را تبدیل این منطقه 
به زندانی بزرگ برای فلس��طینی ها دانست. »جرمی کوربین« 
رهب��ر حزب کارگ��ر انگلیس نیز در حس��اب کارب��ری توئیتر 
خ��ود نوش��ت، »بنیامین نتانیاه��و« حق ندارد درب��اره الحاق 
کران��ه باختری به س��رزمین های اش��غالی تصمیم گیری کند. 

در این میان کمیس��اریای عالی »آن��روا« در پیامی خطاب به 
ش��رکت کنندگان در نشس��ت وزرای خارجه »شورای عربی«، 
کمک فوری سیاس��ی و مالی کش��ورهای عربی به فلسطین را 

خواستار شد.
در ادامه بازی تبلیغاتی نتانیاهو، روزنامه صهیونیستی یدیعوت 
آحارون��وت از جاسوس��ی یک مقام ارش��د عربی ب��رای رژیم 
صهیونیستی طی پنج س��ال گذشته تاکنون خبر داد. الزم به 
ذکر است گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از وعده جدید 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در خصوص ضمیمه س��ازی 
بخش های��ی از کران��ه باختری به س��رزمین های اش��غالی در 
ص��ورت برگزیده ش��دن مجدد به نخس��ت وزیری ابراز نگرانی 
کرد. از سوی دیگر اس��الم آباد هیچ تالشي برای ایجاد روابط 
دیپلماتیک با تل آویو ندارد زیرا دولت پاکستان هرگز اسرائیل 

را به رسمیت نمی شناسد.
الزم به ذکر اس��ت دیروز مردم فلس��طین در ن��وار غزه آماده 
ش��رکت در هفت��اد و چهارمی��ن راهپیمایی بازگش��ت برگزار 
کردند.راهپیمایی دیروز با عنوان » اسلو باید از تاریخ ما حذف 
ش��ود« در اش��اره به لزوم لغو همیش��گی معاهده سازش اسلو 
برگزار ش��د. از س��وی دیگر حزب اهلل لبن��ان تاکید کرد: طرح 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای الحاق مناطق گسترده ای 
از کرانه باختری در شرایطی شکل گرفت که موضعگیری های 
کش��ورهای عرب حوزه خلیج فارس تاثیر بسزایی در ایجاد آن 
داشت. »احمد الصحاف« سخنگوی وزارت خارجه عراق نیز با 
انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد که عراق اظه��ارات نتانیاهو درباره 
الح��اق دره اردن و ش��مال دریای مرده به اراضی اش��غالی را 
نمی پذیرد. رئیس کمیس��یون امور خارجه پارلمان اردن نیز با 
اشاره به س��خنان تحریک آمیز نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
درب��اره الح��اق »دره اردن« تأکید کرد که »صلح با اس��رائیل 
در آستانه فروپاش��ی قرار گرفته است.« همچنین »سید عمار 
الحکی��م«، رهبر جری��ان حکمت ملی ع��راق تالش های رژیم 
صهیونیستی برای چپاول و دست اندازی به اراضی جدید عربی 

در کرانه باختری و غور اردن را محکوم کرد.


