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قطر: محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر 
که به واشنگتن س��فر کرده است با همتای آمریکایی 
خود دی��دار و درباره همکاری های دو کش��ور به ویژه 
در زمینه امنیت��ی و دفاعی گفت وگو کرد. خبرگزاری 
قطر)قن��ا( گزارش داد که در این دیدار روابط دوجانبه 
و راهکاره��ای تقویت همکاری دو کش��ور به ویژه در 
زمینه ه��ای دفاع��ی، امنی��ت منطق��ه ای ، مب��ارزه با 

تروریسم و اوضاع سوریه، عراق و لیبی بررسی شد.

اندونزی: در حمله یک عامل انتحاری به اداره پلیس 
در سومین شهر بزرگ اندونزی، دستکم 6 نفر زخمی 
شدند و عامل انتحاری نیز کشته شد. »محمد اقبال« 
سخنگوی پلیس ملی اندونزی در خصوص این حادثه 
توضیح داد، عامل انتحاری از ایس��ت بازرس��ی پلیس 
عبور کرد و به س��مت حیاطی رف��ت که تعداد زیادی 
از افراد در آنجا برای ورود به اداره پلیس صف بس��ته 
بودند و س��پس با منفجر کردن وسیله انفجاری خود، 
ع��اوه ب��ر برجا گذاش��تن تعدادی زخم��ی، خود نیز 

جانش را از دست داد.

روسیه: نماینده روسیه در وین با بیان اینکه اسراییل 
از ش��رکت در کنفرانس خاورمیانه عاری از ساحهای 
کش��تار جمعی خودداری کرده، از ای��ن موضوع ابراز 
تاس��ف کرد.»میخائیل اولیانوف« نماینده دائم روسیه 
در س��ازمانهایی بین المللی مستقر در وین در حساب 
توئیتری خود نوشت: »اسرائیل مشارکت در »کنفرانس 
خاورمیانه عاری از س��احهای کش��تار جمعی« را رد 
کرده اس��ت. این تاس��ف آور اس��ت. حضور اس��رائیل 

می توانست به غنی شدن مباحث کمک کند.«

تون�س: پارلم��ان جدید تون��س که ح��زب النهضه 
بیشترین کرس��ی های آن را کسب کرده است، دیروز 
آغاز بکار کرد. جلسه پارلمان با سخنرانی »عبدالفتاح 
مورو« رئیس س��ابق پارلمان آغاز شد و وی این جلسه 
را ی��ک جلس��ه تاریخی با هدف تحکی��م رویکردهای 
تونس ب��رای تقویت روند دموکراس��ی پس از انقاب 

۲۰۱۱ خواند.

فرانس�ه: س��خنگوی وزارت امور خارجه فرانس��ه از 
تمایل کش��ورش برای هم��کاری با ترکیه در خصوص 
بازگش��ت تروریست ها به این کشور، خبر داد. »اگنس 
واندرم��ول« س��خنگوی وزارت امور خارجه فرانس��ه 
بیانیه ای را در رابطه با تروریست های داعشی که پس 
از خروج از ترکیه به فرانس��ه فرس��تاده خواهند شد، 
منتش��ر کرد. از طرفی »فلورانس پارل��ی« وزیر دفاع 
فرانس��ه نیز گفت، ترکیه و فرانس��ه توافقنامه ای را در 

خصوص اخراج تروریست ها وضع کرده اند.

ذرهبین

انتقاد چین از رفتارهای انگلیس و آمریکا 
س��خنگوی وزارت خارج��ه چین گف��ت برخوردهای 
انگلیس و آمریکا با خشونت های هنگ کنگ، نشانگر 
استانداردهای دوگانه این کشورها در خصوص مسایل 

بین المللی است.
»گنگ ش��وانگ« در جم��ع خبرن��گاران تصریح کرد 
خش��ونت های فراوان در هنگ کن��گ و برخوردهای 
بس��یار خطرن��اک معترضان ب��ا مردم و م��کان های 
عمومی از س��وی این دو کش��ور محکوم نشده است. 
انگلس��تان و آمریکا در بیانیه هایی درباره مس��ایل و 
خش��ونت های اخیر در هنگ کنگ فقط ابراز تاس��ف 
کرده اند اما چین می گوید که چنین خش��ونت هایی 
باید از س��وی آنها محکوم ش��ود.روز دوشنبه یکی از 
خونین ترین روزهای اعتراضی در هنگ کنگ بود در 
جریان خش��ونت ها، برخی از آشوبگران روی یک مرد 
بنزین ریخته و او را آتش زدند و یک نفر نیز از س��وی 

یکی از ماموران پلیس هدف قرار گرفت.
این دو کش��ور غربی به این مس��ایل کمترین اش��اره 
ای نکرده اند اما با انتش��ار بیانی��ه هایی که مضامین 
متناقضی دارد، تاکید ک��رده اند نباید به زور در قبال 
مس��ایل هنگ کنگ متوس��ل شد. س��خنگوی وزارت 
خارجه چین تاکید کرد که لندن و واش��نگتن درباره 
اعتراضات و خشونت های هنگ کنگ واقعیات را بیان 
نم��ی کنند و دو رویی نش��ان می دهند و این نش��انه 
ای از اس��تاندارد دوگانه آنها دربرخورد با مس��ایل این 
منطقه و خش��ونت های آشوبگران است. وی گفت که 
امروز مردم هنگ کنگ از خش��ونت اب��راز انزجار می 
کنن��د اما اگر انگلس��تان و آمریکا هم همین عقیده را 
دارن��د چرا نباید این وقایع خش��ونت آمیز را با قدرت 
و ش��دت محکوم کنن��د. اداره وزارت خارجه چین در 
هنگ کنگ نیز در بیانیه ای خشونت های فزاینده در 
هنگ کنگ و بخصوص اقدامات خشن روز دوشنبه را 
بش��دت محکوم کرده و آن را اقدامات شبه تروریستی 
توصیف کرده اس��ت. این بیانیه م��ی افزاید که برخی 
از سیاس��تمداران آمریکای��ی و بریتانیایی بجای اینکه 
خش��ونت ها را محکوم کنن��د ، اقدامات پلیس هنگ 
کنگ را هدف ق��رار داده اند و این فقط باعث ترغیب 

آشوبگران به خشونت های بیشتر می شود.

نیمچهگزارش

شهادت »أبوالعطا« محرکی برای آزدسازی قدس 
س��خنگوی جنبش مقاومت اس��امی نجباء در س��خنانی تأکید کرد: ش��هادت 

»أبوالعطا« محرکی برای آزداسازی قدس خواهد بود.
 »نصر الش��مری« س��خنگوی این گروه مقاومت اس��امی در عراق به ش��هادت 
بهاء ابوالعطا، فرمانده مقاومت فلس��طین واکنش نشان داد. وی در این خصوص 
گفت: ش��هادت »أبوالعطا« محرکی برای آزداس��ازی قدس خواهد بود.وی افزود: 
اقدام رژیم صهیونیس��تی در ترور فرمانده شهید بهاء ابوالعطاء نشانگر درماندگی این 
رژیم افسارگس��یخته اس��ت. الشمری تأکید کرد: خون ش��هدا اندوخته ای برای استمرار 
انقاب و جهاد در برابر رژیم صهیونیس��تی اس��ت. در همین حال سخنگوی نجباء اظهار 
داش��ت: ش��هادت ابوالعطا محرک عزم و اراده  بقیه برادرانش در جنبش جهاد اس��امی 
و س��ایر گروه های مقاومت برای آزادی س��رزمین های اش��غالی و نگین آن قدس شریف 

خواهد بود. 

احتمال حضور کلینتون در انتخابات ۲۰۲۰
هیاری کلینتون، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا می گوید افراد زیادی از وی می خواهند 

در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ این کشور شرکت کند.
 نش��ریه پولیتیکو در گزارش��ی نوش��ت هیاری کلینتون، می گوید »افراد بسیار 
بس��یار زیادی« از وی می خواهند تا در رقابت های انتخاباتی ریاس��ت جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا ش��رکت کند. هیاری کلینتون که پیش تر نیز در انتخابات ریاست 
جمهوری س��ال ۲۰۱6 آمریکا شرکت و از دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی شکست 
خ��ورده بود، احتم��ال نامزدی اش را در انتخابات س��ال ۲۰۲۰ به ط��ور کامل رد نکرد. 
کلینتون احتمال نامزدی مجدد خود را رد نکرد و گفت »شمار بسیار زیادی از مردم« او 
را برای شرکت مجدد در انتخابات تحت فشار قرار داده اند.  در حالی که در انتخابات قبلی 
با نزدیک ش��دن مناظرات مقدماتی، چرخه انتخابات محدود شده بود، اما انتخابات سال 

۲۰۲۰ متفاوت است و دموکرات ها همچنان می توانند به چرخه انتخابات بپیوندند.

حمایت عون از حزب اهلل 
رئیس جمهور لبنان در یک مصاحب��ه تلویزیونی اعام کرد که دولت تکنوکرات 
قادر به تعیین سیاس��ت کشور نیست و هیچ کس نمی تواند مرا مجبور به حذف 

حزب اهلل از دولت کند.
کاخ  در  تلویزیون��ی  مصاحب��ه  ی��ک  در  لبن��ان  رئیس جمه��ور  میش��ل عون 
ریاست جمهوری اظهار داش��ت: ما درحال حاضر در یک جامعه سیاسی متناقض 
هس��تیم و نمی خواهیم با خروج از آن وارد تناقضات جدیدتر بش��ویم ما می خواهیم 
یک قانون هماهنگ را برای تهیه یک برنامه قابل اجرا وضع و با فس��اد در کش��ور مقابله 
کنیم. وی ادامه داد که س��ه بار از معترضان تقاضا کردم تا در میدان ها باهم متحد شده 
و همگی برای انجام اصاحات همکاری کنند و نیز از آنها خواستم تا در میادین بمانند و 
به من کمک کنند؛ اما پاسخی دریافت نکردم. رئیس جمهور لبنان اشاره کرد: من درگیر 

تناقضات جامعه هستم و هسته های فاسد نیز کشور را محاصره کرده اند.

فرامرز اصغری 

اروپا طی روزهای اخیر تح��رکات قابل توجهی برای توافقات 
نظامی داش��ته است چنانکه بر اس��اس توافقی که در نشست 
وزرای دف��اع کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپا در بروکس��ل، 
پایتخ��ت بلژیک به دس��ت آم��د، ۱۳ طرح از جمل��ه پروژه 
تولی��د یک ناو گش��تی جدید، ی��ک نوع س��اح الکترونیکی 
متاشی کننده سامانه های ضد هوایی و نیز یک سامانه جدید 

ردیابی موشکی تصویب شد. این اقدام در حالی صورت گرفته 
اس��ت که اخیرا برخی از مقامات ارش��د اروپا بر لزوم رویکرد 
تن��د و تقویت نظام��ی اروپا تاکید کرده ان��د. نکته قابل توجه 
آنک��ه گفتگو برای تصویب این طرح ها چند ماه طول کش��ید 
و تنه��ا چند روز پس از آن به س��رانجام رس��ید ک��ه امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، ناتو به رهبری آمریکا را در 
وضعیت مرگ مغزی توصیف کرده و خواستار همکاری بیشتر 

کشورهای اروپایی در زمینه دفاعی شده بود. 
با آنکه ۲۲ کشور از کشورهای اتحادیه اروپا عضو ناتو هستند، 
اما این اتحادیه در صدد است تا از سال ۲۰۲۱ با تأسیس یک 
صندوق تسلیحاتی چند میلیارد یورویی، اعضا را به همکاری 
در طراحی و تولید تانک ها، ناوها و فناوری های جدید تشویق 
کند. فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه در گفتگویی یادآوری 

ک��رد که در اروپا ۲۰ نوع و در آمری��کا تنها 6 نوع هواپیمای 
جنگی تولید می شود.بررسی برنامه دفاعی، عملیات و توسعه 
ساح ها در اروپا نشان می دهد که فرانسه در 6۰ درصد از ۴۷ 
پروژه مشترک جاری اتحادیه نقش مهمی ایفا می کند، اگرچه 
آلمان، ایتالیا و اس��پانیا هم در اغلب این پروژه ها نقش دارند. 
فرانسه به همراه ایتالیا نیز در حال توسعه پیش نمونه ای برای 
کاس جدیدی از کش��تی های کوچک جنگی است که به نام 
ناوچه های س��بک گشتی یا کوروت اروپایی شناخته می شود. 
فرانس��ه، پرتغال، اسپانیا و س��وئد همچنین مشغول همکاری 
برای راه اندازی یک س��امانه جدید ض��د زیردریایی به هدف 
تأمین امنیت خطوط ارتباطی آبی هستند. عاوه بر این موارد 
فرانس��ه از هم اکنون هدایت پروژه ساخت بالگردهای جدید 

اروپایی را نیز بر عهده دارد.

 ای��ن تحرکات در حالی که پیش از این نیز برخی کش��ورهای 
اروپای��ی طرح ارتش واحد اروپ��ا را مطرح کرده بودند. با توجه 
به این ش��رایط می توان گفت آنچه در اروپا در جریان اس��ت 
برگرفت��ه از دو حقیقت اس��ت از یک این امر برگرفته از ضعف 
ناتوست که ادعای ناجی بودن آن را در ابهام قرار داده است و از 
سوی دیگر بیانگر دوری اروپا از آمریکاست که از حوزه سیاسی 

و اقتصادی به عرصه نظامی و امنیتی نیز رسیده است. 
کشورهای اروپایی به دنبال رویکردی مستقل از آمریکا و ناتو 
هس��تند تا بتوانند در حوزه نظامی از باج خواهی های آمریکا 
رهایی یابند بویژه اینکه افکار عمومی اروپا نیز خواستار پایان 
این وابس��تگی بوده و تاکید دانرد ک��ه ناتو مولفه ای برای باج 
خواهی آمریکا ش��ده اس��ت و راهکار پایان ای��ن وضعیت نیز 

رویکرد به استقال نظامی است.

یادداشت

بعد از اقدام »جنینه آنز« قانونگذار مخالف دولت 
س��ابق بولیوی در اعام خود به عنوان جانشین 
»اوو مورال��س«، در کن��ار مقام��ات انگلیس��ی، 
دستیار وزیر خارجه آمریکا اعام کرد، واشنگتن 
آنز را به عنوان »رئیس جمهور موقت بولیوی« به 

رسمیت می شناسد.
 در حال��ی ک��ه »اوو مورالس« تح��والت جاری 
در بولی��وی را »جنایت بارترین کودتای جهان« 
خوانده اس��ت، دس��تیار وزیر خارجه آمریکا در 
ام��ور »نیمکره غربی« )آمری��کای التین( ضمن 

حمایت از اقدام »جنینه آنز« معاون دوم مجلس 
س��نای بولیوی و قانونگ��ذار مخالف مورالس در 
اعام خ��ودش به عن��وان رئیس جمه��ور اعام 
ک��رد، واش��نگتن آن��ز را رئیس جمه��ور موقت 
بولیوی می شناسد.»مایکل جی کوزاک« دستیار 
وزیر خارج��ه آمریکا در ام��ور نیمکره غربی در 

پیام��ی توئیت��ری نوش��ت: » آنز رئی��س موقت 
س��نا )در بولیوی( طبق قانون اساس��ی بولیوی، 
مس��ئولیت های ریاس��ت جمهوری این کشور را 
برعهده گرفته است. ما آماده همکاری با او و دیگر 
مقام های غیرنظامی بولیوی هستیم تا آنها طبق 
قانون اساس��ی بولیوی، هر چ��ه زودتر انتخابات 

آزاد و منصفانه را در کشور ترتیب دهند«. آمریکا 
در شرایطی آنز را به عنوان رئیس جمهور موقت 
بولیوی به رس��میت شناخته که پیش از این نیز 
این کشور در اقدامی غیرقانونی و مداخله جویانه 
درب��اره ونزوئا، »خوان گوای��دو« رئیس جمهور 
خودخوانده را به عن��وان »رئیس جمهور قانونی 

ونزوئا« به رسمیت شناخته بود. اوو مورالس در 
واکنش به اقدام قانونگذار مخالف دولت س��ابق 
بولیوی در اعام خودش به عنوان رئیس جمهور 
موقت این کشور اعام کرد. »این خیانت بارترین 

و وحشتناک ترین کودتا در تاریخ است«.
با اس��تقبال مقام ه��ای مکزیک��ی از اوو مورالس 
رئیس جمه��ور مس��تعفی بولیوی بع��د از اعطای 
پناهندگی به او، یک مقام آمریکایی مدعی شده که 
این کشور پیشتر توسط مکزیک در جریان اعطای 

پناهندگی سیاسی به مورالس قرار گرفته بود. 

اعتراضات در شیلی به خشونت کشیده شد
در ش��یلی ده ها هزار معترض به خیابان آمدند و اصاحات اجتماعی گسترده 

را از دولت خواستار شدند.
در حالی که طبق آمار رسمی بیش از ۸۰ هزار نفر به درخواست چند سازمان 
اجتماعی در مرکز س��انتیاگو تجم��ع کردند، درگیری های خش��ونت بار با فرا 
رس��یدن شب در س��انتیاگو و بسیاری دیگر از شهر های کش��ور باال گرفت. در 
سناریویی که به مسئله ای هر روزه تبدیل شده است، هزاران نفر عصر سه شنبه 
در میدان ایتالیا تجمع کردند. درگیری در حوالی همین محل میان معترضان 
تندرو و نیرو های پلیس رخ داد که به طور گس��ترده به محل اعزام ش��دند. یک 
رستوران به آتش کشیده شد و یک هتل نیز غارت شد. معترضان با روشن کردن 
آتش به شادمانی پرداختند. خوزه بوردون سفیر آرژانتین اعام کرد معترضان در 

نزدیکی محل درگیری ها تاش کردند وارد سفارت آرژانتین شوند.
در منطقه گردش��گری الس��تاریا در مرکز س��انتیاگو هم یک کلیسا به آتش 
کش��یده ش��د. غارت و درگیری های خش��ونت بار در دیگر نقاط پایتخت هم 
رخ داد. اعتراضات در دیگر نقاط کش��ور هم قابل توجه بود.در کانسپس��یون 
در جنوب ش��یلی معترضان مقر دولت محلی را به آتش کشیدند. در وینا دل 
مار و والپارس��و هم تعدادی از مغازه ها غارت ش��د. پارلم��ان نیز فعالیت خود 
را به حال تعلیق درآورد.در برابر این خش��ونت ها، سباس��تین پینیه را رئیس 
جمهور محافظه کار ش��یلی در پیامی به مردم، افس��ران بازنشس��ته پلیس را 
ب��رای حمایت از نیرو های پلیس فراخواند. با این حال وی همانند آغاز بحران 
در ۱۸ اکتبر، وضع فوق العاده اعام نکرد. وی بار دیگر فراخوان توافق بزرگ 
مل��ی برای قانون اساس��ی جدید را مطرح کرد، اما بر خ��اف آنچه مخالفان، 
س��ازمان های اجتماعی و بس��یاری از معترضان خواستارند به تشکیل مجلس 
موسسان اشاره ای نکرد.در نتیجه تداوم موج اعتراضات بی سابقه در این کشور 
که در آمریکای التین به عنوان الگوی ثبات شناخته می شد، ارزش پول شیلی 

۳.۱ درصد کاهش یافت که از ۱۰ اکتبر سال ۲۰۰۲ بی سابقه بود.

محرومیت ۵۵ درصد یمنی ها از آب سالم 
۵۵ درصد یمنی ها در نتیجه حمله ائتاف متجاوز به سرکردگی سعودی ها، 

از آب آشامیدنی سالم محروم شده اند
  در نتیجه تهاجم نظامی عربس��تان به یم��ن، بخش های مختلف زندگی در 
این کش��ور با شرایط دش��وار و حادی روبه رو و به مرحله کمبود شدید مواد 
غذایی و نبود آب آش��امیدنی سالم رسیده است و بر اساس آمار سازمان بین 
المللی مهاجرت در حال حاضر ۵۵ درصد یمنی ها به آب آش��امیدنی س��الم 

دسترسی ندارند.
این س��ازمان افزود: نزدیک به ۵۵ درصد از ساکنان یمن از دسترسی به آب 
س��الم و خدمات اولیه بهداشتی محروم هستند.سازمان بین المللی مهاجرت 
تأکی��د کرد در ص��ورت تکمیل روند بازس��ازی هفت تصفیه خانه آب، س��ه 
بیمارس��تان و چهار مرکز بهداش��تی در استان ش��بوه در جنوب شرق یمن، 
پیش بینی می ش��ود ح��دود ۲۰ هزار بیم��ار در این اس��تان، ماهیانه از آب 
آشامیدنی س��الم بهره مند ش��وند.بر اثر حمات هوایی مستمر جنگنده های 
س��عودی و ویرانی های روزانه در یمن، بخش بهداش��تی این کش��ور شرایط 
بسیار نامس��اعدی دارد و سازمان های دولتی به ویژه بخش بهداشتی یمن با 
کمبود های شدیدی مواجه هستند و این امر باعث شیوع بی سابقه بیمار های 

واگیردار در این کشور شده است.
تهاج��م نظامی ب��ه یمن تحت فرماندهی عربس��تان، محاصره این کش��ور و 
جلوگی��ری از ورود کمک ه��ا به یمن همچنین به وخامت اوضاع انس��انی در 
این کش��ور منجر شده اس��ت و بر اساس گزارش های س��ازمان ملل، یمن با 
یکی از بدترین بحران انس��انی در جهان روبه رو است.در همین حال سازمان 
بهداش��ت جهانی اعام کرد از اواس��ط اوت سال ۲۰۱۷ تا ۱۲ اکتبر گذشته، 
۲۲۷ مورد مرگ ناش��ی از ابتا به بیماری دیفتری در یمن ثبت ش��ده است.

سازمان بهداشت جهانی افزود در این مدت چهار هزار و ۵۴۱ مورد مشکوک 
به ابتا به بیماری دیفتری در یمن گزارش شده است.

تظاهرکنندگان شبح دخالت آمریکا را دور کنند
رهب��ر جریان صدر در بیانیه ای ضم��ن مخالفت با تعرض تظاهرکنندگان به 
مراکز دیپلماتیک »کش��ورهایی که در اشغال عراق نقش نداشته اند« از آنان 

خواست تا شبح دخالت آمریکا در امور عراق را از این کشور دور کنند.
مقتدا صدر در این بیانیه که امروز چهارشنبه منتشر کرده از تظاهرکنندگان 
که بر آنها نام »انقابیون« گذاشته خواسته است که »از تعرض به نمایندگی 
های دیپلماتیک و س��فارتخانه های کش��ورهایی که در اش��غال عراق نقش 
نداش��ته خودداری کنند.« وی همچنین از تظاهرکنندگان خواس��ته اس��ت 
که »حتی از ش��عار دادن و ناس��زا گفتن علیه این کش��ورهای غیر اش��غالگر 
خ��ودداری کنند زیرا ای��ن اخاق و رویه مردم عراق نیس��ت.« رهبر معنوی 
فراکس��یون س��ائرون در پارلمان عراق عما حساب کشورهایی که در اشغال 
عراق نقش مس��تقیم داش��ته اند، به ویژه آمری��کا را از تعرض های احتمالی 
تظاهرکنندگان مس��تثنا کرده اس��ت. صدر گفته اس��ت تظاهرکنندگان باید 
ش��بح دخالت خارجی امری��کا و حتی برخی فعاالن اجتماعی که انگش��تان 
آنها در پش��ت کیبردهای رایانه ها براساس سیاست های استعماری آمریکا و 
غی��ره به حرکت می آیند را از فضای اعتراضات فعلی عراق دور کنند. وی از 
مطالبات س��ابق خود مبنی بر استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام 
عقب نشینی کرده و گفته است که از نمایندگان شریف در پارلمان عراق می 
خواهد که برای تدوین اصاحات ریش��ه ای و تغییر کمیسیون عالی مستقل 

انتخابات و تغییر قانون آن تاش کنند. 
مقتدا صدر به وجود اش��تباههایی در تظاهراته��ا و اعتراض های فعلی اعتراف 
کرده و گفته است: از نیروهای امنیتی که توانستند موصل )را از تصرف داعش( 
آزاد کنن��د می خواه��د از تظاهرکنندگان حمایت کرده و عوامل نفوذی و غیر 
ضابطهمن��د را از تظاه��رات ها دور کنند.  به گفته نمایندگان و کارشناس��ان 
عراقی، ایاالت متحده آمریکا در ش��عله ور ک��ردن اعتراضات مردم عراق نقش 

منفی را ایفا کرده و از طریق فضای مجازی دست به این اقدام زده است.

گزارش

صهیونیست ها در حالی ادعای تجاوز همه جانبه به غزه را سر 
می داند که پاس��خ مقاومت این رجزخوانی را به کابوسی برای 
این رژیم مبدل س��اخت چنانکه ش��اخه نظامی جهاد اسامی 
فلس��طین، در بیانیه ای مش��ترک از هدف گرفتن دو ش��هرک 

صهیونیستی با ۲۰ موشک گراد خبر داد.
»س��رایا القدس« ش��اخه نظامی جهاد اس��امی فلسطین در 
بیانی��ه ای مش��ترک ب��ا »کتائ��ب المجاهدی��ن« )گردان های 
المجاهدین( اعام کرد، شهرک های »عسقان« و »سدیروت« 
با ۲۰ موش��ک گراد هدف گرفته ش��دند. در بیانیه صادر شده 
آمده اس��ت،   سرایاالقدس و کتائب المجاهدین با ۲۰ موشک 
گراد این دو ش��هرک صهیونیستی را هدف گرفتند؛ موشک ها 
با دقت به هدف اصابت کرد اما رژیم صهیونیستی مانند عادت 
همیش��گی، خس��ارت ها را رس��انه ای نمی کند. جهاد اسامی 
در ادامه مس��ؤولیت ای��ن عملیات را بر عه��ده گرفت و آن را 
پاس��خی طبیعی به ت��رور »بهاء ابوالعطا« و ت��اش برای ترور 
»اکرم العجوری« در دمشق و دیگر جنایات رژیم صهیونیستی 
دانس��ت. رژیم صهیونیس��تی ز با حمله به نوار غزه ابوالعطا از 
فرماندهان ارش��د جهاداسامی را به شهادت رساند و با حمله 
به دمشق قصد ترور »اکرم العجوری« عضو دفتر سیاسی جهاد 
اسامی را داش��ت اما به هدف خود نرسید. وزیر جنگ جدید 
رژیم صهیونیس��تی ب��ا دفاع از ترور یک��ی از فرماندهان جهاد 
اس��امی، دیگر سران گروه های مقاومت فلس��طینی را نیز به 
ترور تهدید کرد. »نفتالی بنت« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
که بتازگی سکان دار این وزارت شده است، با دفاع از ترور یکی 
از فرماندهان جهاد اسامی، مدعی شد او علیه صهیونیست ها 
اقدام کرده بود، پس باید کش��ته می ش��د. دیروز یک فرمانده 

دیگر ش��اخه نظامی جهاد اسامی فلس��طین  در حمله رژیم 
صهیونیستی به ش��هادت رسید.»سرایا القدس« شاخه نظامی 
جنبش جهاد اس��امی فلسطین اعام کرد، در پی حمله رژیم 
صهیونیس��تی به مرک��ز نوار غزه » خالد معوض س��الم فراج« 
)۳۸ ساله( از فرماندهان سرایا القدس به شهادت رسید. جهاد 
اسامی بر ادامه مسیر جهادی خالد معوض تأکید کرد و افزود، 
خون ش��هدا به هدر نخواهد رفت. ارتش رژیم صهیونیستی با 
اشاره به شلیک ۲۵۰ راکت از نوار غزه به سمت اراضی اشغالی، 
اع��ام ک��رد تقریبا در هر هف��ت و نیم دقیقه، ی��ک راکت به 
سمت آنها شلیک شده است. در این میان وزارت خارجه اردن 
تجاوزات جدید رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کرد و 
این رژیم را مس��ئول تشدید حمات دانست. اما بایدن یکی از 
نامزدهای بالقوه حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ این کش��ور از جنایت های رژیم صهیونیس��تی در غزه 
حمایت کرد و آن را »دفاع از خود« تعبیر کرد. نتانیاهو در آغاز 
جلس��ه هفتگی کابینه گفت: »ما بعد از کش��تن فرمانده ارشد 
جهاد اس��امی در غزه، در حال تداوم حمله به آنها هستیم. او 
]بها ابوالعطا[ مس��ئول بیشتر حمات تروریستی سال گذشته 
از ن��وار غزه بود و ب��رای حمات بیش��تری در روزهای آینده 
برنامه ریزی می کرد«. به نوش��ته دفتر نخست وزیری این رژیم، 
وی ب��ا تقدیر از دس��تگاه های دخیل در ت��رور ابوالعطا، مدعی 
شد: »طی بیست وچهار س��اعت گذشته، اهداف مهمی متعلق 
به جهاد اس��امی و همچنین گروه هایی را که مشغول پرتاب 

راکت به سمت اسرائیل بودند، از بین بردیم«.
در ای��ن میان منابع فلس��طینی ب��ه آخرین آمار ش��هیدان و 
زخمی شدگان بر اثر حمات هوایی و توپخانه ای ارتش رژیم 

صهیونیستی اشاره کردند.بر اثر حمات رژیم صهیونیستی به 
غ��زه تاکن��ون ۲۲ نفر ش��هید و بیش از ۷۰ نفر زخمی ش��ده 
اند.ب��ر اس��اس این گ��زارش؛ بیش از ۵۰ حمل��ه هوایی و ۲۱ 
حمله توپخانه ای به منازل، اراضی کش��اورزی و مرغداری ها، 
استراحتگاههای دریایی و مواضع وابسته به مقاومت فلسطین 
در مناطق مختلف غزه انجام شده است. منابع فلسطینی اعام 
کردند که ۴۸ منزل بر اثر حمات آسیب دیده اند که این بین 

ویرانی کامل یا جزیی اس��ت. حمات صهیونیس��تها عاوه بر 
مراکز تجمع شهروندان در بیت الهیا و شرق غزه و بیت حانون 
و ش��رق خانیونس به هفت موتور سیلکت حامل فلسطینی ها 
بوده اس��ت. بر اس��اس این گزارش؛ بر اثر این حمات ۲۲ نفر 
شهید شده اند که در میان آنها شماری زن و کودک به چشم 
می خورد و ۷۰ نفر زخمی شده اند که ۱۰ زخمی در حمات 

دیروز و بقیه مربوط به دو روز گذشته است.

وپا به دنبال چیست؟  ار

»عسقالن« و »سدیروت« زیر آتش موشک های مقاومت 
رجزخوانی صهیونیست ها به کابوس مبدل شد

آمریکا و انگلیس دولت برآمده از کودتا در بولیوی را به رسمیت شناختند
دموکراسی به وقت لندن- واشنگتن


