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فرانسه: پزش��کان و کارمندان بیمارستان های دولتی 
فرانس��ه در اعتراض به کاهش بودجه بهداشتی دست 
به اعتصاب زدند. بیمارستان  های عمومی این کشور از 
سال ۲۰۰۵ میالدی تاکنون مجبور شده اند ۹ میلیارد 
یورو از هزینه های خود را کاهش دهند. صدها پزشک، 
پرستار، دانشجوی پزش��کی و کارمند بیمارستانی که 
روز پنجش��نبه در پاریس و ش��مار دیگری از ش��هرها 
اعتص��اب کردند، از امانوئل مک��رون رئیس جمهوری 
فرانسه خواس��تند »بیمارس��تان های دولتی را نجات 

دهد.«

انگلیس: »بوریس جانس��ون« نخس��ت وزیر انگلیس 
ادعاهای مطرح ش��ده در خصوص دخالت روس��یه در 
انتخاب��ات انگلیس را رد کرد.چندی پیش »دومینیک 
گریو« رئیس کمیته اطالعات و امنیت پارلمان انگلیس 
خواستار انتشار گزارشی درخصوص تالش روسیه برای 
مداخله در انتخابات های این کشور و کمک مالی افراد 
نزدیک به دولت روس��یه به حزب محافظه کار ش��د. او 
گف��ت دولت قصد دارد این نتای��ج گزارش را تا بعد از 

انتخابات ماه آینده مخفی نگه دارد.

چین: چین با اعتراض به س��فر راجنات س��ینگ وزیر 
دفاع هند به ایالت اروناچال پرادش اعالم کرد هیچگاه 
این ایالت در ش��مال ش��رق هند را به رس��میت نمی 
شناس��د.وزیر دف��اع هند به منطقه م��رزی »تاوانگ« 
در ایالت اروناچال پرادش س��فر کرد. گنگ ش��وانگ 
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه چین گف��ت: دولت 
چین هیچگاه ایالت موس��وم به اروناچال پرادش را به 
رس��میت نشناخته و به ش��دت با اقدامات هند دراین 

منطقه مخالفت است.

مصر: عبدالفتاح السیس��ی رئیس جمه��ور مصر برای 
یک س��فر دو روزه وارد امارات شد و دو کشور قرارداد 
س��رمایه گذاری ۲۰ میلیارد دالری امضا کردند.در بدو 
ورود »عبدالفتاح السیس��ی« به ابوظبی، جنگنده های 
امارات��ی با پرواز بر ف��راز کاخ »الوطن« پرچم مصر را 
با دودهای رنگی ترسیم کردند.، »محمد بن زاید« در 
صفحه توئیتر خود نوشت که مصر و امارات قراردادهای 
س��رمایه گذاری به ارزش ۲۰ میلیارد دالر برای اجرای 
پروژه ه��ای »حیاتی« امضاء کرده اند. او روابط قاهره و 
ابوظب��ی را »راهبردی« و »تاریخ��ی« توصیف کرد و 
گفت که دو کش��ور در صدد توسعه روابط در راستای 

منافع مشترک هستند.

کره شمالی: کره شمالی نامزد بالقوه حزب دموکرات 
برای انتخابات ریاس��ت جمهوری سال ۲۰۲۰ را »سگ 
ه��ار« توصیف کرده اس��ت. خبرگزاری رس��می کره 
ش��مالی در مطلبی نوش��ته اس��ت: »یک سگ هار در 
آمری��کا در طم��ع قدرت به دوره ای دیگر از اسپاس��م 

مبتال شده است.«

ذرهبین

بحرین زندانی بزرگ شده است
جمعیت الوفاق بحرین با ص��دور بیانیه ای اعالم کرد 
که اقدامات رژیم آل خلیفه، بحرین را به زندانی بزرگ 

تبدیل کرده است.
جمعی��ت الوف��اق در ای��ن بیانی��ه، جامع��ه جهانی و 
نهادهای سازمان ملل متحد را مسؤول اوضاع رعب آور 
این کش��ور دانس��ته اس��ت. الوفاق بحرین با انتقاد از 
نهاده��ای بین المللی افزوده اس��ت: آن ها نس��بت به 
مطالبات و فریادهای مردم بحرین بی توجه هس��تند 
و از رنج ه��ا و عذاب مردم چشم پوش��ی می کنند؛ در 
حال��ی که این نهادها با ه��ر صدایی که در مکان های 
دیگر بلن��د می ش��ود، همراهی می کنن��د. جمعیت 
وفاق اس��المی در واکن��ش به اقدام رژی��م آل خلیفه 
در تهدی��د تعدادی از علمای ش��یعه بحرین به خاطر 
دعای گش��ایش و آزادی زندانیان سیاسی، تأکید کرد: 
بازپرس های وزارت کش��ور و سرویس های امنیتی از 
تعدادی از علما خواس��تند بعد از نماز برای گشایش و 
امنیت بحرین به ویژه زندانیان سیاس��ی که به خاطر 
مطالبات دموکراس��ی خواهانه در زندان بسر می برند، 

دعا نکنند.
در بیانیه الوفاق آمده اس��ت: رژیم آل خلیفه از طریق 
س��رکوب وحشیانه و اس��تفاده از انواع شیوه های غیر 
قانونی، خفقان شدیدی را سایه افکنده و از آزادی بیان 
و تظاهرات جلوگیری می کند و هر کس که مطالبات 
حقوق بشری و سیاس��ی دارد را مورد تعقیب قرار می 
دهد و با این کار بحرین را به زندان بزرگی تبدیل کرده 
که هیچ کس نمی تواند حتی یک کلمه حرف بزند.در 
پای��ان بیانیه الوفاق آمده اس��ت که بیش از ۸۰ درصد 
شهروندان از آزادی محروم هستند و نزدیک به ۵۰۰۰ 
بازداشتی سیاسی به دلیل دیدگاه های سیاسی خود در 
زندان هستند. بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون از بحران 
نارضایتی های عمومی ناش��ی از سیاست های یکجانبه 
حکومت رنج می برد. این رژیم با کمک نیروهای نظامی 
اعزامی از عربس��تان و امارات، تظاهرات مسالمت آمیز 

شهروندان بحرینی را سرکوب کرد.

نیمچهگزارش

باج خواهی واشنگتن از سئول
وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد که س��ئول باید هزینه های بیشتری را برای استقرار 

نیروهای آمریکایی در این کشور بپردازد.
  »مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا ، کره جنوبی را تحت فشار قرار داد تا هزینه های 
بیشتری برای استقرار نیروهای آمریکایی در این کشور بپردازد و توافق اطالعاتی 
نظامی بین سئول و توکیو را حفظ کند. در اقدامی باج گیرانه اسپر پس از جلسه با 
» »جئونگ کیونگ دو« همتای خود گفت، دو کشور به منظور حمایت از تالش های 
دیپلماتیک مداوم برای خاتمه دادن به برنامه هسته ای کره شمالی، باید در رزمایش های 
مشترک نظامی خود انعطاف پذیر باشند.آمریکا و کره جنوبی در تالش هستند تا توافقی 
را در هفته های آتی برای تامین هزینه های اس��تقرار ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیروی آمریکایی در 
س��ال آینده، انجام دهند.اس��پر گفت: »کره جنوبی یک کشور ثروتمند است و می تواند و 

باید هزینه های بیشتری را برای استقرار ارتش آمریکا در کره جنوبی پرداخت کند.«

راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس شد
»راشد الغنوشی« رئیس جنبش اس��المی النهضه تونس به ریاست پارلمان این 
کشور رسید. اعضای پارلمان تونس با اکثریت آرا رئیس جنبش اسالمی النهضه 
را به عنوان رئیس جدید پارلمان انتخاب کردند. الغنوش��ی 7۸ س��اله س��ه روز 
پیش توس��ط شورای مشورتی جنبش النهضه نامزد تصدی ریاست پارلمان شد  
و در جلس��ه امروز پارلمان تونس موفق ش��د آرای ۱۲۳ نماینده از مجموع ۲۱7 
نماینده ای که در رای  گیری ش��رکت کردند، تصاحب کند. غازی الشواش��ی، مروان 
فلفال و عبیر موسی دیگر نامزدهای تصدی ریاست پارلمان تونس بودند که هر کدام به 
ترتیب حائز ۴۵، ۱۸ و ۲۱ رأی شدند.  ده نفر از اعضای پارلمان تونس هم رای سفید به 
صندوق انداختند. الزم به ذکر اس��ت جنبش النهضه در انتخابات اخیر پارلمان تونس با 
کس��ب ۵۲ کرسی پیروز انتخابات شد و حزب قلب تونس با کسب ۳۸ کرسی در ردیف 

دوم قرار گرفت.

روسیه مشکل استراتژیک اتحادیه اروپا 
»دونالد تاس��ک« رئیس شورای اروپا گفت که روسیه »یک مشکل استراتژیک« 

برای اتحادیه اروپا بوده است. 
این گفته تاس��ک پاس��خی به اظهارات »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه 
مبن��ی براینکه اروپا باید روابط کامل با دولت روس��یه را احیا کند تا روند صلح 
در اوکراین به جلو س��وق داده شود، بود. تاسک گفت: »هدف »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روس��یه، در چند سال گذش��ته، نه تنها به دست آوردن مجدد کنترل 
س��رزمین های شوروی س��ابق،  بلکه تضعیف سیس��تماتیک اتحادیه اروپا از طریق دامن 
زدن ب��ه اختالفات داخلی اس��ت.« وی افزود: »من مجبورم تقریب��ا هر هفته به دیگران 
یادآوری کنم که روسیه ش��ریک استراتژیک ما نیست بلکه مشکل استراتژیک ماست.« 
وی همچنین تاکید کرد که موضع رئیس جمهور فرانسه در خصوص تجدیدنظر در روابط 

با روسیه، برای اتحادیه اروپا هزینه خواهد داشت.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

آمریکا بار دیگر نقش میزبان نشستی را بازی کرد که ادعا دارد 
برای صلح و امنیت جهان اس��ت. نشست وزرای امور خارجه 
کش��ورهای عضو ائتالف آمریکایی علیه داعش در واش��نگتن 
در خص��وص چگونگ��ی بازگرداندن جنگجوی��ان خارجی به 

کشورهایشان برگزار شد.  واشنگتن خواهان بازگردانده شدن 
جنگجویان داعش��ی به کشورهایش��ان اس��ت اما کشورهای 
اروپای��ی به دلیل هراس از وقوع حمالت ترویس��تی جدید در 
خاک اروپا تمایلی به پذیرش این شهروندانش��ان ندارند. این 
نشس��ت در حالی برگزار ش��د که اخیرا به پشتوانه تحرکات 
مش��کوک آمریکا، ترکیه عملیات نظامی در خاک س��وریه را 
اجرا کرده اس��ت در حال��ی که همزمان آمری��کا ابتدا ادعای 
خروج از س��وریه را س��ر داد اما بعد از چند روز از بازگش��ت 
به س��وریه خبر داد. نکته مهم آنکه منابع خبری از تش��دید 
تحرکات آمریکا برای س��رقت نفت سوریه خبر داده اند. نکته 
مهم آنکه نشس��ت واش��نگتن در حالی برگزار ش��د که اخیرا 
آمریکا ادعای ترور بغدادی س��رکرده داعش نیز نیز س��رداده 
و تالش نموده تا خود را پیش��گام مبارزه با تروریس��م معرفی 

نماید. 
ب��ا توجه به این ش��رایط اکنون این س��وال مطرح می ش��ود 

که چرا آمریکا نشس��ت وانش��گتن را برگزار کرده و چرا طرح 
پذیرش اعضا داعش از س��وی کشورهای مبدا را مطرح نموده 
است؟ نگاهی به سیاس��ت های آمریکا بیانگر دو اصل اساسی 
است نخست آنکه آمریکا به بهر بهانه ای به دنبال ادامه حضور 
نظامی در منطقه از جمله در عراق و سوریه است بویژه اینکه 
ش��واهد امر حکایت از طراحی اش برای سرقت گسترده منابع 

نفتی این کشورها حکایت دارد. 
دوم آنکه آمریکا در جهان سیاست باج گیری را اجرا می کند و 
عمال ارتش این کشور از قالب یک ناجی به مزدور تقلیل یافته 
اس��ت. آمریکایی ها در س��الهای اخیر برای هر اقدام نظامی، 
رسما مطالبه هزینه  آن را از کشورهای دیگر کرده اند چنانکه 
ترامپ بارها اعالم کرده عربس��تان جز پول هیچ چیز دیگری 
ن��دارد و باید تمام هزینه های تامی��ن امنیتش را بپردازد. این 
سیاس��ت ابعاد کالن تری نیز دارد چرا آمریکا بارها خواستار 
افزایش س��همیه کش��ورهای اروپایی در منابع مالی ناتو شده 

است. 
جالب توجه آنکه مارک اس��پر وزیر دفاع آمریکا در س��فر به 
س��ئول، ک��ره جنوبی را تحت فش��ار قرار داد ت��ا هزینه های 
بیش��تری برای اس��تقرار نیروه��ای آمریکایی در این کش��ور 
بپردازد. با توجه به این سیاست ها می توان گفت که آمریکا با 
ایجاد تهدید بزرگی به نام بازگشت اعضا داعش به کشورهای 
مبدا، تالش دارد تا فضایی از رعب و وحشت را بر این کشورها 
حاکم س��ازد تا در لوای آن از یک س��و رضایت کشورها برای 
ادام��ه حض��ور و غارتگری آمریکا در س��وریه و عراق را جلب 
نماید و از س��وی دیگر با ادعای عدم باز پس دادن داعشی ها، 
به سرکیس��ه کردن کشورهای دیگر بپردازد. در اصل نشست 
واش��نگتن نه برای مبارزه با داعش بلکه در چارچوب س��لطه 
گری و منافع اقتصادی آمریکا برگزار شده است که نتیجه آن 
نیز اجرای ابعاد جدیدی از تروریس��م دولتی آمریکا در صحنه 

جهانی خواهد بود. 

یادداشت

 نشست  وزرای خارجه ائتالف ضد داعش
 در واشنگتن برگزار شد 

گردهمایی باج خواهی آمریکا 
در اقدامی که بیش��تر برگرفته از سیاست باج خواهی آمریکا با 
ادعای بازپس دادن داعش��ی های به کشورهای مبدا آنها است، 
نشس��ت وزرای امور خارجه کشورهای عضو ائتالف آمریکایی 
علیه داعش در واش��نگتن در خص��وص چگونگی بازگرداندن 
جنگجویان خارجی به کشورهایش��ان به دلیل اختالفات زیاد 

بدون نتیجه پایان یافت.
وزرای ام��ور خارجه ائتالف آمریکایی علیه داعش پنجش��نبه 
ش��ب در واش��نگتن گ��رد ه��م آمدند ت��ا ب��ه تصمیم گیری 
درخص��وص جنگجوی��ان خارجی بازداش��ت ش��ده این گروه 
تروریس��تی تصمیم گیری کنند اما نتوانس��تند به جمع بندی 
قابل اتکایی دس��ت پیدا کنند.واش��نگتن خواهان بازگردانده 
شدن جنگجویان داعشی به کشورهایشان است اما کشورهای 
اروپای��ی به دلیل هراس از وقوع حمالت ترویس��تی جدید در 

خاک اروپا تمایلی به پذیرش این شهروندانشان ندارند.
»نیتان ِس��یلز« مس��ئول هماهنگی امور ضد تروریسم آمریکا 

در نشس��تی خبری در وزارت امور خارجه این کش��ور در این 
باره گف��ت:  »هیچ کس نبای��د از آمریکا یا هر کش��ور دیگری 
انتظار داش��ته باش��د این مش��کل را برای آن ها ح��ل کند. از 
دید ما درخواس��ت از دیگر کش��ورهای منطقه )غرب آس��یا( 
ب��رای پذیرفتن جنگجویان خارج��ی و محاکمه و حبس آن ها 
امکان پذیر نیست«. وی با تأکید بر موضع »ژان ایو لودریان«، 
وزیر امور خارجه فرانس��ه گفت: »جنگجویان ]داعش��ی[ باید 
به خاطر جنایاتی که مرتکب ش��ده اند هرچه سریع تر به دست 

قانون سپرده شوند«.
خبر دیگر از سوریه آنکه اسد رئیس جمهور سوریه در مصاحبه با 

رسانه های روس زبان تاکید کرد که حضور روسیه در این کشور 
در چارچوب توازن بین المللی است و ترکیه نباید در خاک سوریه 
حضور داش��ته باشد.  بشار اسد در مصاحبه با چند رسانه روسی 
تاکید کرد که دمشق هرگز با تقسیم سوریه موافقت نخواهد کرد. 
رئیس جمهور سوریه، با تشبیه دولت آمریکا به رژیم نازی آلمان، 
گفت که این کشور در حال سرقت منابع نفتی سوریه است. الزم 
به ذکر اس��ت وزیر دفاع آمریکا اخبار پیشین درباره ماندن بین 
۵۰۰ تا ۶۰۰ نظامی این کشور در سوریه را تأیید کرده است. یک 
ژنرال وزارت دفاع روسیه گفته هدف آمریکا از غارت نفت سوریه 

تأمین مالی معارضان دولت سوریه است.

محمد الصفدی کاندیدای نخست وزیری 
لبنان شد 

همزمان با استمرار اعتراض های مردمی، »جبران باسیل« وزیر خارجه دولت 
پیش��برد امور لبنان گفت ک��ه »محمد الصفدی« وزیر دارایی این کش��ور با 

پذیرش پست نخست وزیری موافقت کرده است.
»جبران باس��یل« وزیر خارجه دولت پیشبرد امور لبنان با بیان اینکه رایزنی ها 
برای انتخاب نخست وزیر میان جریان های سیاسی کماکان ادامه دارد، گفت که 
»محمد الصفدی« با پذیرش این پس��ت موافقت کرده اس��ت.او به وبگاه شبکه 
MTV لبنان گفت که رایزنی ها برای انتخاب نخست وزیر روز دوشنبه نیز ادامه 
خواهد یافت و پیش بینی کرد که انتخاب نخست وزیر مدت زمانی طوالنی زمان 
نبرد. به گفته جبران باس��یل، بحث انتخاب »محمد الصفدی« از مدت ها پیش 
مطرح بوده و او هم سابقه وزارت دارد و هم شبهه فسادی علیه او مطرح نیست. 
رسانه های لبنان مدعی شدند احزاب »المستقبل«، »التیار الوطنی الحر«، »امل« 
و »حزب اهلل« با معرفی »محمد الصفدی« به عنوان نخست وزیر جدید این کشور 
موافقت کرده اند. در این میان »میشل عون« رئیس جمهور لبنان ابراز امیدواری 
کرد که با رفع موانع انتصاب مأمور تش��کیل کابینه و فرآیند تشکیل کابینه این 
کشور، تا چند روز آینده دولت جدید لبنان تشکیل شود. دیروز همزمان با گذشت 
ی��ک ماه از تظاهرات اعتراض آمیز لبنانی ها، برخی بیمارس��تان در اعتراض به 
کمبود دارو و مشکالت پزشکی وبهداشتی، به اعتصاب هشدار آمیز دست زدند. 
مس��ئوالن بیمارستان های لبنان اعالم کردند پس از بی نتیجه ماندن تماس با 
مسئوالن و طرف های مرتبط با امور بهداشت و درمان و هشدار نسبت به کمبود 
دارو، اعتصاب امروز به ش��کل هش��دار آمیز برگزار شده است. این درحالی است 
که کارکنان شرکت های تلفن همراه »آلفا« و »ام. تی. سی تاچ« امروز نیز برای 
چهارمین روز پی در پی در اعتراض به کاهش ۳۰ درصدی حقوق خود اعتصاب 

کرده اند و فعالیت اداری، مالی و فنی این شرکت ها متوقف شده است. 

 تحقیق  دیوان بین المللی الهه
 درباره کشتار روهینگیایی ها

دی��وان کیف��ری الهه با تحقیق درباره کش��تار مس��لمانان میانمار در ش��هر 
روهینگیا موافقت کرد.

قضات دیوان کیفری الهه امروز پس از مدت ها دستور آغاز تحقیقات کیفری 
درباره کش��تار مس��لمانان روهینگیا را ص��ادر کردند. نتیج��ه این تحقیقات 
احتم��ال دارد به  اقدام خش��ونت بار و اخراج اعضای اقلیت روهینگیا از محل 
زندگی ش��ان و در نهایت جنایت علیه بش��ریت باش��د. دی��وان الهه با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد، به دادس��تانی مجوز داده تا درباره جرایم در میانمار که 

بررسی آن در حیطه اختیارات دیوان الهه است تحقیق کند.
چندی پیش،  گامبیا به نمایندگی از سازمان همکاری کشورهای اسالمی شکایتی 
را به دیوان بین المللی الهه علیه نسل کشی اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار 
تسلیم کرده و این نخستین اقدام حقوقی و قضایی ۵7 کشور مسلمان علیه عامالن 
این نسل کشی محسوب می شود.وکالی این پرونده از دیوان خواستند تا به جرم 
کشتار اقلیت مسلمان روهینگیایی در میانمار دستورهایی به فوریت برای جلوگیری 
از این نسل کش��ی علیه مردم صادر شود. ابوبکرماری تامبادو وزیر دادگستری و 
دادستان گامبیا دراین زمینه گفت که می خواهد »یک پیام روشن به میانمار و 
جامعه بین المللی ارس��ال کند که جهان نباید در مقابل تروریسم کنار بایستد 
و کاری انجام ندهد. برای نس��ل ما ش��رم آور است که هیچ کاری انجام ندهیم 
در حالی که نسل کشی درست در برابر چشمان ما به وقوع می پیوندد.  مقامات 
میانمار تاکنون دراین زمینه واکنش��ی نداش��ته اند. ارتش میانمار در واکنش به 
حمله تعدادی از شورشیان میانماری یک جنگ تمام عیار را علیه اقلیت مسلمان 
روهینگیا در ایالت راخین در غرب میانمار در اوت س��ال ۲۰۱7 به راه انداخت 
که بر اثر آن هزاران نفر کشته و بیش از 7۰۰ هزار نفر از روهینگیایی ها پس از 

گریزی دشوار از مهلکه در نقطه مرزی بنگالدش با میانمار پناه گرفتند. 

تسریع در روند تصویب قانون جدید 
انتخابات عراق

آیت اهلل سیس��تانی بر لزوم تسریع در تصویب یک قانون عادالنه و بی طرف 
ب��رای انتخابات عراق تاکید کرد و گفت: تصویب قانونی که چنین فرصتی را 

برای رأی دهندگان ایجاد نکند، غیرقابل قبول و بی فایده خواهد بود.
»احمد الصافی« نماینده آیت اهلل سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان در عراق در 
خطب��ه دوم نماز جمعه دیروز کربال معروف به خطبه مرجعیت بیانیه آیت اهلل 
سیستانی را درباره اعتراضات جاری در این کشور قرائت کرد.در این بیانیه آمده 
اس��ت: موضع مرجعیت حمایت از اعتراضات و تاکید بر پایبندی به مس��المت 
آمی��ز و عاری ب��ودن آن از هر نوع خش��ونت و  همچنین محکومیت حمله به 

تظاهرات کنندگان مسالمت جو با قتل، جرح، ربودن یا ارعاب و غیر آن است.
آیت اهلل سیستانی تاکید کرد: بنابراین اهمیت دارد هر چه سریع تر یک قانون 
عادالنه ای برای انتخابات تصویب ش��ود که اعتماد ش��هروندان به انتخابات را 
مج��ددا جلب کن��د و جانب اح��زاب و جریان های سیاس��ی را نگیرد و یک 
فرصت واقعی برای تغییر نیروهایی را فراهم کند که طی س��ال های گذش��ته 
بر کشور حکومت کرده اند، اگر ملت خواهان تغییر و جایگزین کردن آنها با 
چهره های جدیدی باش��ند.این بیانیه افزود: تصویب قانونی که چنین فرصتی 
را ب��ه رای دهندگان ندهد  غیر قابل قبول و بی فایده خواهد بود، کما اینکه 
باید قانون جدیدی برای کمیته نظارت بر انتخابات تصویب شود به گونه ای 
ک��ه ب��ی طرفی  و حرفه ای ب��ودن آن مورد اعتماد باش��د و از اعتبار در نزد 

مردم برخوردار باشد.
مرجع عالیقدر ش��یعه تاکید کرد: حکومت، مش��روعیت خود را در رژیم های 
غیرمستبد و مانند آن  از طرف مردم به دست می آورد  و کسی غیر از ملت 
نیس��ت که به حکومت مش��روعیت می  دهد و اراده ملت در نتیجه رای گیری 

است که به صورت منصفانه و شفاف برگزار شود.

گزارش
وزارت بهداشت فلسطین با اعالم شهادت هشت نفر از اعضای 
یک خانواده در حمالت وحش��یانه رژیم صهیونیس��تی به نوار 
غزه که شمار شهدا از روز سه شنبه تا دیروز به ۳۴ نفر رسید 

افزود بیشتر زخمی های حمالت اخیر از زنان و کودکانند.
این وزارتخانه با بیان اینکه هشت نفر از کشته شدگان از اعضای 
یک خانواده هس��تند، افزود در حمله بامداد امروز به منزلی در 
دیرالبلح، دوازده نفر از س��اکنان این منزل زخمی شدند. وزارت 
بهداشت فلسطین، یک سوم آمار شهدا را در حمالت هوایی علیه 
نوار غزه دانست و از جهانیان خواست به وظایفشان در حمایت 
از فلسطینیان آگاه باشند. در حمالت دو روزه رژیم صهیونیستی 
ب��ه نوار غزه که البته با پاس��خ محکم مقاوم��ت همراه بود، ۳۴ 
فلس��طینی شهید شدند و ۱۹۰ منزل تخریب شد.درگیری های 
دو روزه اخیر میان رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطین که با 
ترور »بها ابوالعطا« فرمانده ارش��د جهاد اسالمی توسط تل آویو 
س��ه ش��نبه )۲۱ آبان( آغاز شد، پنجش��نبه با وساطت مصر و 
برقراری آتش بس به پایان رس��ید.  رژیم صهیونیس��تی تنها در 
یک جنایت خود هش��ت عضو یک خانواده از جمله پنج کودک 
و دو زن را در یک حمله به ش��هادت رس��اند و ۱۲ نفر دیگر را 
زخم��ی کرد. این رژیم به ای��ن جنایت خود در »دیرالبلح« غزه 
اذعان کرد و مدعی ش��د، هدف این عملی��ات »ابوملحوس« از 

فرماندهان یگان موشکی جهاد اسالمی بوده است.
رژی��م صهیونیس��تی دیروز ب��ه مواضع گروه ه��ای مقاومت در 
غ��زه حمله کرد. گزارش ها حاکی اس��ت این رژیم مواضعی در 
خان یونس را هدف قرار داده اس��ت. رژیم صهیونیستی بامداد 
جمع��ه مواضع گروه ه��ای مقاومت را در غزه ه��دف قرار داد. 
گزارش ها از داخل نوار غزه حاکی اس��ت این رژیم به مواضعی  
در غ��رب »خان یون��س« و غرب »رفح« واق��ع در جنوب نوار 
غزه حمله کرده اس��ت. خبرگزاری صفای فلسطین با اعالم این 
خبر گزارش داد که س��امانه پدافند موشکی رژیم صهیونیستی 
موسوم به »گنبد آهنین« به مقابله با راکت هایی پرداخته است 

که گفته می ش��ود از سمت غزه به سمت این شهرک ها شلیک 
ش��ده اس��ت. این خبرگزاری به نقل از کانال تلویزیونی »کان« 
رژیم صهیونیس��تی گزارش داد که س��ه راکت از غزه به سمت 
فلس��طین اشغالی شلیک شده است که سامانه موشکی یکی از 
آن ها را رهگی��ری و منهدم کرده اس��ت. دو راکت دیگر گفته 

می شود به فضای باز اصابت کرده اند. گروه های مقاومت در غزه 
از جمله جنبش جهاد اس��المی فلسطین با رژیم صهیونیستی 
بر سر آتش بس به توافق رسیدند. این آتش بس با میانجی گری 
طرف مصری حاصل شد. در این میان سران دو حزب سیاسی 
در رژیم صهیونیس��تی بع��د از دیدار ب��رای توافق درخصوص 

تشکیل کابینه ائتالفی، بر لزوم جلوگیری از برگزاری انتخابات 
س��وم در فلس��طین اش��غالی تأکید کردند. »بنی گانتز« رهبر 
ائتالف آبی وس��فید که مأمور تشکیل کابینه نیز هست، بعد از 
دیدار ب��ا »آویگدور لیبرمن« رهبر حزب اس��رائیل بیُتنا و وزیر 
جنگ پیش��ین، گفت: »]بنیامین[ نتانیاهو ]نخست وزیر فعلی[ 
به دنبال برگزاری س��ومین انتخابات است. من هر گزینه ای را 

برای اجتناب از انتخابات مجدد در نظر خواهم گرفت«.
در این میان »س��رایا القدس« ط��ی بیانیه ای اعالم کرد که در 
درگیری اخیری با رژیم صهیونیستی از موشک جدید استفاده 
کرده اس��ت.گروه رس��انه ای »االعالم الحربی« سرایا القدس با 
انتش��ار ویدیوی در وب س��ایت خود گزارش داد که رزمندگان 
جهاد اسالمی فلس��طین طی نبرد دو روز گذشته خود با رژیم 
صهیونیستی موسوم به عملیات »فریاد صبحگاهی« برای اولین 
بار از موش��ک »براق ۱۲۰« استفاده کرده است. شاخه نظامی 
جهاد اس��المی با بیان این که این س��الح ساخت این جنبش 
اس��ت، اعالم کرد که در نبرد اخیر، با این موشک شهر اشغالی 

»الخضیره« را در فلسطین اشغالی را هدف قرار داده است.
جنبش جهاد اس��المی دو روز پیش در واکنش به ترور شهید 
»به��اء ابوالعط��اء«، ش��هرک های صهیونیست نش��ین را هدف 
حمالت راکتی و موش��کی ق��رار داد. رژیم صهیونیس��تی بعد 
از دو روز مجب��ور ش��د به ش��رایط این جنبش ب��رای حصول 
آتش ب��س تن دهد. گروه ه��ای مقاومت بی��ش از ۴۰۰ راکت 
و موش��ک به فلس��طین اشغالی ش��لیک کردند. شاخه نظامی 
جنبش جهاد اس��المی فلس��طین ضمن تقدیر از حمایت های 
جمهوری اسالمی ایران از مقاومت در برابر تجاوزات اخیر رژیم 
صهیونیس��تی، اعالم کرد که رزمندگان این جنبش، گوش به 
فرم��ان فرماندهان خود اس��ت. در این می��ان جمعیت ملی-
اسالمی»الوفاق« به عنوان بزرگ ترین جمعیت معارض بحرین 
تجاوزات صهیونیس��ت ها علیه غزه و دمش��ق را که به شهادت 

چند فلسطینی منجر شد، محکوم کرد.

نشستی برای باج خواهی 

اشک های ناتمام زنان و کودکان غزه 
جنایات ارتش صهیونیستی علیه ملت فلسطین همچنان قربانی می گیرد 


