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 لبن�ان: نعیم قاس��م معاون ح��زب اهلل ضمن اعالم 
اینکه تحریم های آمریکا بر این جنبش تأثیری ندارد، 
تصریح کرد، برخی طرف های داخلی در لبنان با ارائه 
گزارش به آمریکا درب��اره چگونگی مقابله با حزب اهلل 
مش��ورت می دهن��د. ش��یخ نعین قاس��م ب��ه روزنامه 
»الجمهوریه« گف��ت: »ما اطالعاتی داریم که نش��ان 
می دهد برخی طرف های داخلی، بخش��ی از سیس��تم 
تش��ویق آمریکایی ه��ا و تحریم ه��ای آنهاس��ت، این 
طرف ه��ا گزارش های دوره ای به آمریکایی ها می دهند 
و اقدامات مشخصی درباره چگونگی مقابله با حزب اهلل 

در لبنان به آنها ارائه می کنند«.

 چین:  چین اس��تقبال رئیس کنگره آمریکا از سفر 
یک��ی از رهبران مخالفان هنگ کنگ به این کش��ور را 
محکوم کرد و آن را »تبانی آش��کار« خواند.سخنگوی 
کمیس��یونر وزارت امور خارجه چی��ن در هنگ کنگ 
ضمن ابراز خش��م و مخالفت شدید نسبت به سخنان 
و اقدامات »نانسی پلوسی« رئیس کنگره آمریکا گفت 
او »تبانی آش��کاری« با مخالفان هنگ کنگی داشته و 
در ام��ور این منطقه ویژه که ج��زو امور داخلی چین 
محسوب می ش��ود، تحت عنوان حمایت از »آزادی و 

عدالت« دخالت کرده است.

 عربس�تان: منابع آگاه در عربس��تان س��عودی از 
احتمال صدور احکام مجازات برای شماری از مبلغان 
س��عودی در آینده نزدیک خبر دادند. حساب کاربری 
»معتقل��ی ال��رأی« در توییتر که به افش��ای زندانیان 
سیاس��ی و عقیدت��ی در عربس��تان س��عودی معروف 
اس��ت، به نقل از »عبداهلل«، پسر »سلمان العوده«، از 
مبلغان سعودی بازداشت ش��ده نوشت که شماری از 
این مبلغان بازداش��ت ش��ده به زندان ریاض، پایتخت 
س��عودی منتق��ل ش��ده اند و در بین آن ه��ا، »عوض 
القرنی« و »س��فر الحوالی« از مبلغان معروف سعودی 

نیز وجود دارند.

 انگلیس: جنگنده های اف-15 رژیم صهیونیس��تی 
ب��رای اولین ب��ار در رزمایش هوایی انگلیس ش��رکت 
ک��رده و فرمانده��ان اس��رائیلی نی��ز گزارش هایی از 
عملیات های منطقه ای خود ارائه دادند. نیروی هوایی 
رژیم صهیونیس��تی برای اولین بار جنگنده های خود 
را جهت ش��رکت در رزمایش نظامی به همراه نیروی 

هوایی سلطنتی بریتانیا، به این کشور اعزام کرد.

و  صنعت��ی  اتحادی��ه  رئی��س  قرقیزس�تان:   
تولیدکنن��دگان ترکمنس��تان در ش��هر »بیش��کک« 
پیش��نهاد حذف دالر از مبادالت تجاری با قرقیزستان 
را مط��رح کرد. »الکس��اندر دادایف« رئی��س اتحادیه 
صنعت��ی و تولیدکنندگان ترکمنس��تان در چارچوب 
نشس��ت کمیس��یون بین دولتی ترکمن��ی- قرقیزی 
در شهر »بیشکک« پیش��نهاد حذف دالر از مبادالت 

دوجانبه تجاری را داد.

ذرهبین

حرکت »اراده پیروزی« به مرزهای اردن

فرمانده عملیات الحش��د الش��عبی در االنبار با اش��اره 
به پیش��روی 40 کیلومتری نیروهای عراقی به سمت 
مرزهای اردن، اعالم کرد که دو فرودگاه و چند روستا 

نیز پاکسازی شده است.
»قاس��م مصلح« فرمان��ده عملیات الحش��د در االنبار 
به خبرگ��زاری »پونا« گفت که نتای��ج عملیات اراده 
پی��روزی تا کن��ون، »تفتی��ش و پاکس��ازی اردوگاه 
الطبقات بوده که یک��ی از مهمترین مواضع راهبردی 
نظامی اس��ت«. مصلح تصریح ک��رد که در جریان این 
عملی��ات، ده ها منزل و چندین روس��تا از جمله »البو 
فیاض«، »البو خلف«، »فزعة الش��دیدة« و »القرغول« 
پاکس��ازی ش��د. وی ادامه داد: »نیروهای مش��ترک 
الحش��د و ارتش توانس��تند فرودگاه "الولید" و اطراف 
منطقه "الغذف" را از سمت شرق پاکسازی... و چندین 
مقر وابسته به داعش را منهدم کنند«. خبر دیگر آنکه 
حس��ن الکعبی رئیس فراکسیون بدر در پارلمان عراق 
به درخواس��ت س��عودیها برای خرید نفت از عراق به 
منظور جبران کاهش تولیدات نفت عربس��تان پس از 
حمل��ه یمنی ها، واکنش نش��ان داد. وی افزود: عراق 
یک بشکه نفت هم به عربستان نخواهد داد زیرا عراق 
خارج از بازی اخیر اس��ت. از سوی دیگر یک نماینده 
عراقی اعالم کرد که بازگشایی گذرگاه مرزی »عرعر« 
بین عربستان سعودی و بغداد، خطر واقعی برای عراق 
محسوب می ش��ود. »محمد الصیهود« نماینده عراقی 
و عض��و ائتالف »دولة القانون« نس��بت به بازگش��ایی 
گذرگاه مرزی »عرعر« با عربس��تان س��عودی هشدار 
داد. الصیه��ود ب��ه پایگاه خبری »بغ��داد الیوم« گفت 
که بازگش��ایی این گذرگاه، »خط��ر واقعی برای عراق 
اس��ت«. در همی��ن حال المهدی نخس��ت وزیر عراق 
ضمن هشدار نسبت به آغاز یک جنگ دیگر در منطقه 
خاورمیانه، اعالم کرد که بغداد در تالش است که مانع 

از وقوع چنین جنگی شود.

نیمچهگزارش

ائتالفآمریکاییثباتبهارمغاننمیآورد
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به ادعای آمریکا مبنی بر ایجاد ائتالفی برای 

حفظ امنیت در منطقه غرب آسیا واکنش نشان داد.
»ماریا زاخارووا« با انتقاد از تصمیم آمریکا برای ایجاد »ائتالف راهکار مسالمت آمیز« 
در غرب آس��یا گفت که این ائتالف باعث ثبات در منطقه نخواهد ش��د.زاخارووا  
درب��اره دخال��ت آمریکا در امور داخل��ی ونزوئال نیز گفت: »وضعی��ت ونزوئال هنوز 
هشدارآمیز است و دلیل اصلی آن نیز سیاست واشنگتن در تبلیغ غیرمسئوالنه احتمال 
دخالت نظامی در این کش��ور اس��ت«. وی در واکنش به اظه��ارات فرمانده بخش اروپای 
نیروی هوایی آمریکا درباره احتمال شکستن سپر دفاع موشکی شهر روسی »کالینینگراد« 
در نزدیکی دریای بالتیک تاکید کرد: »ما این ]صحبت ها[ را تهدید ]مستقیم[ علیه روسیه 
می دانیم«. وی همچنین دیدار احتمالی »سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه و پامپئو در 

حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داد.

رشداقتصادیجهانشکنندهاست
رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داد رشد اقتصادی جهان به ویژه به علت 
تنش های تجاری "شکننده" و "در معرض خطر" است کریستین الگارد هشدار 
داد رش��د اقتصادی جهان "شکننده" و "در معرض خطر" است. وی هشدار داد 
رشد اقتصادی جهان به ویژه به علت تنش های تجاری "شکننده" و "در معرض 
خطر" اس��ت. الگارد توس��عه اقتصادی در جهان را "متوسط" خواند و با اشاره به 
جن��گ تجاری میان چین و آمریکا و مطرح کردن موضوع خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا )برگزیت(، از س��ران کش��ور ها خواست به منظور تالش برای "حل و فصل ابهاماتی 

که جهان را احاطه کرده است"، گفتگو کنند.
 الزم به ذکر است که به گفته رئیس صندوق بین المللی پول، جنگ تجاری میان آمریکا 
و چی��ن تبادالت در سراس��ر جهان را تحت تأثیر ق��رار داده و برگزیت نیز آینده اروپا را 

تیره و تار کرده است.

پیامدیکتاتورتونسپیشازمرگ
دختر زین العابدین بن علی پیام اخیر پدرش را در صفحه خود در اینس��تاگرام 
منتش��ر کرد که در آن آمده اس��ت: "ای وطن قدرنش��ناس، استخوان هایم را به 
تو نخواهم داد". این پیام نس��رین بن علی، دختر زین العابدین بن علی، رئیس 
جمهوری تازه درگذش��ته تونس چندین س��اعت پس از فوت وی منتش��ر شد. 
رئیس جمهوری پیشین تونس پس از انقالب ۲011 و فرارش به خارج از کشور، 
اقامت در عربس��تان را انتخاب کرد. منیر بن صالح��ه، وکیل مدافع رئیس جمهوری 
اس��بق تونس گفت که ب��ن علی قبل مرگش وصیت کرد که در تونس دفن نش��ود و او 

خواسته است که در عربستان سعودی دفن شود. 
رس��انه های تونسی پنجشنبه )۲۸ ش��هریور( اعالم کردند که زین العبادین بن علی پس 
از درگیری  طوالنی با بیماری که بر اثر آن به یکی از بیمارس��تان های س��عودی منتقل 

شده بود، مرده است.

نیوی��ورک خود را ب��رای برگزاری بزرگترین رویداد سیاس��ی 
جه��ان آماده می کند. س��ران و مقاومت ارش��د و نمایندگانی 
از سراس��ر جهان راهی نیویورک می شوند تا در مراسم هفتاد 
و چهارمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد حضور یابند. 
س��ازمانی که به عنوان اصل��ی ترین مرج��ع جهانی تصمیم 
گیری شناخته می ش��ود و بر اساس منشور ملل متحد اصلی 

ترین مس��ئولیت آن برقراری ثبات و امنیت، مقابله با جنگ و 
بحران ها، مقابله با نظام س��لطه، کمک و امدادرسانی های بشر 
دوس��تانه بدون توجه به ملیت و ن��ژاد و قومیت، ایجاد اتحاد 
و پیون��د جهانی برای تحق��ق آزادی و براب��ری و برادری و... 
اس��ت. نشست امسال س��ازمان ملل در حالی برگزار می شود 
که مروری به کارنامه این س��ازمان نکاتی قابل توجه را نشان 

می دهد. جهان امروز دورانی بس بحرانی را سپری می کند.
 بحران های اقتصادی و فقر جهانی می رود تا جان میلیون ها 
انس��ان را به مخاطره اندازد که البته فقر تحصیلی و فرهنگی 
را نی��ز باید ب��ه آن افزود. در حوزه امنی��ت جهانی نیز از یک 
سو خطر تروریسم جهان را تهدید می کند و همچنان امنیت 
ب��ه مولفه ای دس��ت نیافتنی مبدل ش��ده و ه��ر روز هزاران 
نفر قربانی تروریس��م و حمالت تروریس��تی می شوند. جنگ 
و ناامنی نیز مولفه ای دیگر امنیت بحران زده جهان است که 

جنایات گسترده صهیونیست ها علیه ملت فلسطین، اقدامات 
تروریس��تی و حامیانشان در عراق و س��وریه همچنان قربانی 
می گیرد و تجاوز ائتالف س��عودی به مردم مظلوم و بی دفاع 
یمن هر روز ابعاد جدیدی از بحران انسانی را رقم می زند. نمود 
این وضعیت بحران زده امنیتی را در بس��یاری از کش��ورهای 
آفریقایی نظیر س��ومالی، س��ودان، لیبی و... می توان مشاهده 
ک��رد. در میانمار هن��وز صدها هزار مس��لمان روهینگیایی یا 
آواره ش��هرها ش��ده اند و ی��ه به در بدترین ش��رایط در هند 
و بنگالدش به س��ر می برند. در آمری��کای التین نیز وضعیت 
مطلوبی حاکم نیز و بحران های امنیتی در قالب های اجتماعی 
در حال گسترش است که بحران ونزوئال نمودی از آن است. 
حال این س��وال مطرح می شود که ریشه این وضعیت بحرانی 
چیس��ت و چرا این روند ش��کل گرفته اس��ت؟ پاسخ به این 
پرسش را در یک جمله می توان جستجو کرد و آن ناکارآمدی 

سازمان ملل متحد است. س��ازمانی که باید به مقابله با نظام 
س��لطه پرداخته و عدالت و صلح را بر قرار سازد نه تنها گامی 
در این عرصه برنداش��ته بلکه به مرک��زی برای تحقق اهداف 
قدرت ه��ای بزرگ مبدل ش��ده که نتیج��ه آن نیز جنگ ها و 
بحران های گسترده در جهان است. حق وتو برای 5 قدرت از 
زمینه سازان استمرار این وضعیت است چرا که منافع فردی 
کش��ورها به منافع نظام بین المللی برت��ری یافته چنانکه به 
رغم جنایات گس��ترده صهیونیست هاف تاکنون آمریکا اجازه 
تصویب هیچ قطعنامه ای علیه این رژیم در ش��ورای امنیت را 
نداده است. بر این اس��اس می توان گفت که کارنامه هفتاد و 
چهار سال فعالیت سازمان را در جلمه ساختاری بی کفایت و 
ناتوان می توان خالصه کرد که استمرار روند کنونی اش تکرار 
سرنوشت جامعه ملل یعنی فروپاشی را در انتظار این سازمان 

قرار خواهد داد. 

یادداشت

بحران های ناش��ی از توافقنامه امنیتی کابل- واش��نگتن و 
البته زی��اده خواهی آمریکا در مذاکره ب��ا طالبان همچنان 
برای افغانس��تان بحران ساز اس��ت چنانکه، یک مقام افغان 
اعالم کرد، انفجار یک کامیون بمبگذاری ش��ده طالبان در 
نزدیکی بیمارس��تانی در جنوب افغانس��تان دس��ت کم ۳0 

کشته و ۹5 زخمی بر جای گذاشت.
 گروه ش��به نظامی طالبان که از زمان فروپاشی مذاکرات با 
آمریکا تقریبا هر روز حمله ای را در افغانستان داشته است، 
اع��الم کرد هدف ای��ن عملیات، س��اختمان اداره اطالعات 
دولت در ش��هر "قالت" مرکز والیت زابل بوده اس��ت. یک 
مقام ارش��د وزارت دفاع افغانستان اعالم کرد، شبه نظامیان 
طالبان قصد داش��تند یک پایگاه آموزشی متعلق به آژانس 
"اداره مل��ی امنیت" را هدف بگیرند اما خودروی حامل مواد 
منفجره را مقابل بیمارس��تانی که در نزدیکی آن بود، پارک 

کردند.
برخی گزارش ها حاکی  از آن اس��ت که بیشتر قربانیان این 
حمله بیماران و کارمندان همین بیمارس��تان بودند. بخش 
دری رادیو اروپای آزاد گزارش داد انفجار در حدود س��اعت 
ش�ش صبح به وقت محلی رخ داده و "قرارگاه امنیت ملی" 

را هدف قرار داده اس��ت.از س��وی دیگر »س��هراب قادری« 
عضو ش��ورای اس��تانی ننگرهار اعالم کرد: بمباران نظامیان 
آمریکایی در شهرس��تان »خوگیانی« اس��تان ننگرهار سی 
کش��ته و چهل زخمی برجای گذاشت. در این میان سفارت 
آمریکا در کابل به افزایش حمالت انتحاری در گردهمایی ها 
و تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هشدار داد. 
از سوی دیگر کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت 
اگر آمریکا با صداقت رفتار نکند مردم با قیام خود در مقابل 

آمریکا می توانند صلح را در کشورشان تامین کنند.
وی تصری��ح کرد: آمریکا و پاکس��تان ب��رای تحقق اهداف 
خود، جنگ را در افغانس��تان آغاز کردن��د و اکنون این دو 
کش��ور باید به جنگ کنون��ی پایان دهن��د. رئیس جمهور 
س��ابق افغانستان با اش��اره به توقف مذاکرات خروج آمریکا 
با طالبان، خواس��تار ایفای نقش فعال کشورهای همسایه و 
منطقه از جمله چین و روسیه در روند صلح این کشور شد. 
وی افزود: اگر "ترامپ" به علت کش��ته ش��دن یک نظامی 
خود مذاکرات را متوقف می کند، پس چرا افغانها که روزانه 
صده��ا فرزند خود را از دس��ت می دهند ب��رای توقف این 

کشتار مذاکرات را آغاز نکنند.

سوختن افغانستان در پیمان امنیتی با آمریکا 
در چارچ��وب مقابله با سیاس��ت های بحران س��از آمریکا، 
روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را 
که خواهان متوقف ش��دن عملیا های نظامی علیه گروه های 

مسلح و تروریستی در شمال سوریه بود، وتو کردند.
پیش نویش این قطعنامه را آلمان، کویت و بلژیک به شورای 
امنیت ارائه کرده بودند و خواستار برسی اوضاع اسن استان 

سوری شده بودند.
»واس��یلی نبنزیا«، نماینده دائم روسیه در این شورا در باره 
ای��ن پیش نویس گفت: »هدف ای��ن پیش نویس این بود که 
روس��یه را به عنوان مسئول کشته دش��ن افراد غیر نظامی 
در ادلب معرفی کند و تروریس��ت ها را از "شکس��ت نهایی" 

نجات دهد«.1۲
 کشور عضو شورای امنیت به این پیش نویس قطعنامه رأی 

مثبت داده بودند که با وتوی مسکو و پکن رد شد.
»بش��ار الجعفری«، نماینده دائم س��وریه در شورای امنیت 
س��ازمان ملل نیز ب��ا انتق��اد از این پیش نوی��س گفت که 
تروریس��ت ها در اس��تان ادل��ب این کش��ور از ش��هروندان 
غیرنظامی س��وری به عنوان »س��پرهای انس��انی« استفاده 
می کنند و با تیراندازی به س��مت آن ها، مانع از خروج آن ها 

به مناطق امن می ش��وند. در ادامه سیاست های بحران ساز، 
آمری��کا با اعالم مخالفت حضور ش��رکت ها در نمایش��گاه 
بازس��ازی س��وریه اعالم کرد که حضور ش��رکت ها در این 

نمایشگاه را زیر نظر دارد. 
خبر دیگر آنکه ش��به نظامیان ُکرد موس��وم ب��ه »نیروهای 
دموکراتیک س��وریه« که تحت حمای��ت آمریکا قرار دارند، 
با ایجاد یک مؤسس��ه قالبی، مدعی ش��دند که این مؤسسه 
وابس��ته به س��ازمان ملل اس��ت و از این طریق، دس��ت به 

کالهبرداری می زدند.
 در ای��ن میان تواف��ق »منطقه امن« بی��ن ترکیه و آمریکا 
باعث نگرانی و خش��م ساکنان ش��مال و شرق سوریه شده 
اس��ت؛ زیرا بیم آن دارند که مانند شهر عفرین، این بار نیز، 
تروریس��ت های وابسته به ترکیه، این مناطق را اشغال کرده 

و تمامی مایملک ساکنان را به یغما ببرند. 
در این میان با تش��دید اختالفات میان آنکارا و واش��نگتن، 
وزیر دفاع ترکیه به آمریکا هشدار داد: در صورتی که آمریکا 
پیرامون ایجاد منطقه امن در شمال سوریه تعلل کند، آنکارا 
همکاری خود را با واشنگتن متوقف و طرح های جایگزینی 

را اجرایی می کند.

مسلمانان میانمار همچنان 
بی سرپناه 

وضعیت بحرانی مسلمانان روهینگیا گویا پایانی ندارد چنانکه 
شیخ حسینه نخست وزیر بنگالدش در دیدار با هیأت پارلمانی 
انگلی��س اعالم کرد ک��ه میانم��ار باید هرچه زودتر ش��رایط 
بازگشت مس��لمانان روهینگیا به کشورشان را فراهم کند زیرا 
حضور تعداد زیادی از پناه جوی��ان روهینگیا در اردوگاه ها به 

یک مشکل بزرگ برای بنگالدش تبدیل شده است.
روزنامه »دیلی استار« بنگالدش به نقل از شیخ حسینه نوشت 
پناهجویان روهینگیایی مش��کالت زیادی ب��رای مردم محلی 
و دول��ت بنگالدش ایجاد کرده و میانمار باید هرچه س��ریعتر 

شرایط بازگشت این افراد به میانمار را فراهم کند.
آنه مین رییس ای��ن هیات پارلمانی انگلیس نیز پس از دیدار 
با نخس��ت وزیر بنگالدش در بیانیه ای اعالم کرد که وضعیت 
در اردوگاه های مهاجران در منطقه کاگس بازار در مقایسه با 
دو س��ال گذشته بس��یار بهبود یافته است. وی  از اقدام انسان 
دوس��تانه بنگالدش در پذیرش مس��لمانان روهینگیا قدردانی 

ک��رد در حالی که انگلیس ب��ا حمایت از دولت میانمار خود از 
عوامل بحران پیش آمده است. این درحالی است که تالش ماه 
جاری بنگالدش و میانمار برای بازگش��ت مسلمانان روهینگیا 
در روز های پایانی ماه گذشته با شکست روبرو شد.پناهجویان 
روهینگیایی از دولت میانمار خواس��ته اند با تضمین  امنیت و 
حقوق ش��هروندی زمینه بازگشت آنان به کشورشان را فراهم 
کنن��د. بن��گالدش و میانمار در ۲5 ماه نوامب��ر ۲01۷) 4 آذر 
1۳۹۶( ی��ک توافق نامه برای بازگش��ت پناهجویان روهینگیا 
به خانه های خود در راخین امضا کردند. بر اس��اس این توافق 
روند بازگش��ت مسلمانان روهینگیا به تدریج انجام خواهد شد 

درحال��ی که دو کش��ور باید امنیت، س��المت و کرامت آنها را 
تامی��ن کنند. به گفته مقامات بنگالدش��ی از ماه اوت) مرداد( 
س��ال ۲01۷ نزدیک به ۷00 ه��زار مس��لمان روهینگیا وارد 
بنگالدش ش��ده اند درحالی که پیش از این حدود 400 هزار 
نفر از مسلمانان روهینگیا در مناطق مختلف بنگالدش زندگی 
م��ی کردند. هم اکنون بیش از ۹00 هزار مس��لمان روهیگنیا 
در اردوگاه ه��ای مهاجران در منطقه "کاگس بازار" بنگالدش 
حض��ور دارند. نزدی��ک به ۶۸۸ هزار نفر از ای��ن تعداد پس از 
آغاز دور جدید خش��ونت ها در میانمار در اواخر ماه اوت سال 

گذشته به بنگالدش آمده اند.

وتوی چین و روسیه پای قطعنامه ضد سوری 

هفتاد و چهار سال 
بی کفایتی 

علی تتماج 

گزارشویژه

نتانیاه��و با ادعای دولت ملی و نخس��ت وزیری چرخش��ی در 
حالی به دنبال فرار از محاکمه به جرم فساد خود و خانواده اش 
بوده که مخالفت جریان های سیاس��ی ب��ا طرح هایش، او را به 

میز محاکمه نزدیک تر کرده است. 
نتانیاهو نخس��ت وزیر صهیونیست ها به رغم تحرکات گسترده 
در نهایت نتوانس��ت پیروز انتخابات زودهنگام کنست باشد و 
لیکود با شکس��ت، رویاهایش را بر باد داد. نتانیاهو می داند که 
تنها راه برای فرار از مجازات و محاکمه به خرم فس��اد خود و 
خانواده اش، داش��تن سمت نخس��ت وزیری است لذا دو اصل 
دولت ملی و نخس��ت وزیری چرخشی را به رقبا پیشنهاد داده 
اس��ت حال آنکه این حربه ها نیز نتوانس��ت او را نجات دهد و 
واکنش ها به طرحهایش نزدیک تر ش��دن وی به پایان حیاتی 

سیاسی اش را آشکارتر ساخته است. 
»بنی گانتز« رهبر ائتالف آبی و سفید پیشنهاد نخست وزیری 
چرخش��ی از س��وی »بنیامین نتانیاهو« رهب��ر حزب لیکود و 
نخست وزیر فعلی رژیم صهیونیس��تی را رد کرد. گانتز معتقد 
اس��ت نتانیاهو تمایل دارد انتخابات مجدد )برای سومین بار( 
در فلس��طین اش��غالی برگزار ش��ود به همین دلیل پیشنهاد 

نخست وزیری چرخشی وی را نمی پذیرد.
 از طرفی منابعی در ائتالف آبی وس��فید می گویند گانتز هرگز 
پیشنهاد ائتالف نتانیاهو را نمی پذیرد زیرا اگر این کار را کند، 
»یائیر الپید« رهبر حزب »یش عتید« )بخشی از این ائتالف( 
را از خ��ود می راند و اینگونه اصل ائت��الف آنها از بین می رود. 
نتانیاهو با انتش��ار یک پیام ویدئویی، ضمن پذیرش شکس��ت 
در تش��کیل ائتالف راس��ت گرا، از گانتز دعوت کرد تا امروز با 
هم مالقات جدی برای تش��کیل کابینه فراگیر داش��ته باشند. 

کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیس��تی از پایان شمارش 
آراء انتخابات بیست ودومین دوره پارلمان این رژیم »کنست« 
خب��ر داد. در ای��ن دوره، ک��ه دومین انتخابات سراس��ری در 
فلسطین اشغالی برای انتخاب 1۲0 نماینده کنست طی سال 
جاری بود، ش��ش میلیون و چهارصد هزار نفر از ساکنان واجد 
ش��روط رأی دادن در سرزمین های اش��غالی، روز سه شنبه به 

پای صندوق ها رفتند. بر اس��اس آخرین نتایج منتش��ر شده از 
س��وی این کمیته در س��اعت ۸:0۶ صبح به وقت محلی )بعد 
از پایان ش��مارش آراء( ائتالف »آبی و سفید« به رهبری »بنی 
گانتز« توانس��ت با مجم��وع ۲5.۸1 درصد کل آراء، تعداد ۳۳ 
کرس��ی از پارلمان را به خود اختص��اص دهد. حزب لیکود به 
رهبری »بنیامین نتانیاه��و« نیز با مجموع ۲5.0۹ درصد آراء 

توانست ۳۲ کرسی را در کنست کسب کند.
از س��وی دیگر لیبرمن رئیس حزب "اسرائیل خانه ما" نسبت 
به درخواست نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی از رئیس حزب 
"آبی- سفید" برای تشکیل دولت وحدت فراگیر واکنش نشان 
داد. رئیس حزب "اس��رائیل خانه ما" در نشستی خبری گفت: 
نتانیاهو به فریب های سیاس��ی خود ادامه می دهد تا مسئله را 
به دور سوم انتخابات بکشاند. همچنین رسانه ای صهیونیستی 
مدی شد که نتانیاهو برای ایجاد ائتالف جهت تشکیل کابینه، 
به رهبر یکی از احزاب پیشنهادهای اغواکننده ای داده ولی این 

پیشنهادها رد شده است. 
در این می��ان منابع خبری اعالم کردند نماینده رئیس جمهور 
آمری��کا در ام��ور مذاک��رات صلح بی��ن فلس��طینیان و رژیم 
صهیونیس��تی برای رایزن��ی درباره طرح موس��وم به »معامله 
قرن«، به فلسطین اشغالی رفت. این در حالی است که »رکس 
تیلرس��ون«، وزیر خارجه سابق آمریکا در یک افشاگری جدید 
گفته »بنیامین نتانیاهو«، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی با 
ارائه اطالع��ات غلط درباره درگیری های اسرائیل-فلس��طین، 
او را فریب می داده اس��ت. به نوش��ته روزنامه جروزالم پس��ت، 
تیلرسون این اظهارات را در یک سخنرانی در دانشگاه هاروارد 

بر سر زبان آورده است. 
او گف��ت: »نتانیاه��و، ترام��پ را ب��ازی داد.« او گف��ت: »آنها 
)اسرائیلی ها( این کار را انجام می دادند تا ترامپ را مجاب کنند 
که "ما )اس��رائیلی ها( خوبیم و آنها )فلسطینی ها( بد هستند.« 
خبر دیگر از فلسطین آنکه نظامیان رژیم صهیونیستی به دفاتر 
متعلق به موسس��ه حقوق بشری فلسطینی حمایت از اسیران 

"الضمیر" در کرانه باختری حمله کردند.

پس لرزه های شکست لیکود در انتخابات اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد


