
فازجدیداسالمستیزیآلمانها
در حالی که غرب، سکوالریس��م را بخشی از آزادی 
زن��ان عنوان می کند اما حاضر به پذیرش حق زنان 
برای داش��تن حجاب نیس��ت چنانک��ه ایالت بادن 
وورتمبرگ آلمان استفاده از پوشش نقاب و برقع را 
برای دانش آموزان این ایالت ممنوع اعالم کرد. یک 
مقام مسئول ایالت بادن وورتمبرگ اعالم کرد برقع 
و نقاب متعلق به جوامع آزاد نیست و دانش آموزان 
مسلمان نمی توانند با چنین پوششی در کالس های 

درس خود حاضر شوند.
پیش��تر این قانون در خصوص معلم��ان این ایالت 
اجرایی ش��د. چندی پیش نیز شهرداری هامبورگ 
استفاده از پوش��ینه و نقاب را در مدارس این شهر 
ممنوع اعالم کرد. همچنین س��ال گذشته میالدی 
دادگاه عال��ی آلمان ممنوعیت پوش��یدن روس��ری 
برای کارآموزان مس��لمان رش��ته حقوق در دادگاه 

را تائید کرد.
بر اس��اس قانون ایالت هسن، زنان محجبه کارآموز 
رش��ته حقوق، در انجام برخی از وظایف خود اجازه 
ندارند با پوش��ش حجاب ب��ه نمایندگی از دولت یا 
دس��تگاه قضایی عمل کنند. این بدان معناست که 
این کارآموزان محجبه اج��ازه ندارند همانند دیگر 
کارآموزان در زمان برگزاری دادگاه، در جایگاه ویژه 
قاضی در کنار او بنش��ینند. آن ها تنها می توانند از 
جای��گاه تماش��اچیان ب��ه کار خود ادام��ه دهند و 
همچنی��ن آن ها فاق��د حق اداره جلس��ه دادگاه یا 
دریافت مدرک هس��تند. این تصمی��م ایالت بادن 
وورتمبرگ احتماال بحث های بسیاری را در جامعه 
آلمان در موضوع حجاب به دنبال خواهد داش��ت. 
آلمان نزدیک به ۴.۵ میلیون نفر جمعیت مسلمان 
دارد و قوانی��ن متفاوتی درباره حجاب در ۱۶ ایالت 

فدرال آن حاکم است.

نیمچه گزارش

ghassem_tg@yahoo.com

قاسمغفوری

س��وریه که از س��ال 20۱۱ ب��ا بحران تروریس��م تحمیلی 
مواجه اس��ت طی ماه های اخیر با چالش��ی به نام تش��دید 
تجاوزگری آمریکا مواجه ش��ده اس��ت. گزارش های رسمی 

منتشره از حضور گسترده نظامیان آمریکا در منطقه فرات 
و مرزهای سوریه با عراق حکایت دارد در حالی که همزمان 
آمریکایی ها به ارس��ال تسلیهات نظامی به سوریه و سرقت 
نفت ای��ن منطقه نی��ز می پردازند. نکته قاب��ل توجه آنکه 
در جدیدترین رفتار تروریس��تی و نقض حاکمیت سوریه، 
جنگنده ه��ای آمریکایی اقدام به تهدید هواپیمای مس��افر 
ب��ری پرواز ته��ران به بیروت کردند که چندین مس��افر از 
جمله زنان و کودکان مجروح شدند. این اقدام آمریکایی ها 
در حال��ی صورت گرفته اس��ت ک��ه عامالن ای��ن جنایت 
حامیان تروریست هایی هستند که در زمین به کشتار مردم 
س��وریه می پردازند و این جنایت را ادامه اقدامات حامیان 
تروریست ها برای روحیه دادن به آنها می توان ارزیابی کرد. 
نکته مهم آنکه س��خنگوی ستاد فرماندهی مرکزی ایاالت 
متحده در خاورمیانه ادعا کرده اس��ت که هواپیمای ماهان 
بی��ش از حد به پایگاه نظام��ی تنف که نیروهای آمریکایی 

در آن مستقر هس��تند، نزدیک شده بود.این ادعا در حالی 
مطرح ش��ده است که  سوریه کشوری مستقل با نظامی با 
ثبات اس��ت لذا وجود پایگاه نظامی آمریکا در این کش��ور 
بدون اجازه دولت س��وریه نقض حاکمیت این کشور است 
و ل��ذا ادعای ارتش آمریکا ب��رای توجیه این جنایت، بدون 
هیچ پش��توانه حقوقی و بی��ن المللی و آمری��کا هم برای 
اشغال سوریه و هم این جنایت باید پاسخگو باشد. می توان 
گفت این جنایت نتیجه س��کوت س��ازمان مل��ل در برابر 
اشغال بخش هایی از خاک سوریه توسط آمریکاست و این 
س��ازمان باید پاس��خگوی چنین وضعیتی باشد. نکته مهم 
آنکه سکوت جهانی در برابر این تروریسم هوایی زمینه ساز 
جری تر شدن تروریس��ت ها در منطقه از جمله در سوریه 
و عراق خواهد ش��د و س��کوت کنندگان باید پاس��خگوی 
خون هایی باشند که بعد از این جنایت در منطقه به دست 

تروریست ها ریخته خواهد شد.

این مسئله از سوی برخی محافل رسانه ای مطرح می شود 
که حضور ایران در سوریه موجب، تحرکات نظامی آمریکا 
و صهیونیس��ت ها در این کش��ور شده است حال آنکه باید 
توجه داشت که حضور ایران در سوریه به درخواست دولت 
مردمی و قانونی آن بوده و کامال مش��روع اس��ت و حضور 
آمریکا در قالبی اش��غالگرایانه و حمایت از تروریسم است 
ل��ذا ادعای حضور آمریکا در س��وریه برای مقابله با حضور 
ای��ران یک ادع��ای واهی و فریبکارانه اس��ت. به هر تقدیر 
می توان گفت آنچه از س��وی آمریکایی ها صورت می گیرد 
نقش آش��کار حاکمیت یک کشور مس��تقل عضو سازمان 
ملل اس��ت و و تحرکات آمریکا تروریس��م دولتی است که 
در ابع��اد زمینی، هوای��ی و اقتصادی در حال اجراس��ت. 
رویک��ردی که تهدیدی برای امنیت کل منطقه می باش��د 
و تنه��ا راه مقابل��ه با آن نیز اخراج نیروه��ای آمریکایی از 

منطقه خواهد بود. 

یادداشت

گزارش

آمریکا این روزها به میدان جنگی بزرگ مبدل ش��ده است 
ک��ه دامن��ه آن از پورتلند تا س��یاتل ادام��ه دارد و هر روز 
بر وس��عت آن افزوده می ش��ود بویژه اینکه ترامپ دس��تور 

استقرار گارد ملی در شهرها را داده است. 
با گذشت شش روز از اعتراضات بی سابقه در شهر پورتلند 
آمریکا این ش��هر به پادگان نظامی و شهر جنگ زده تبدیل 
شده است و در سیاتل نیز نیروهای نظامی شهر را به میدان 
جنگ مبدل کرده اند. .در همین حال، ش��هردار پورتلند در 
حین صحبت با معترضان در معرض ش��لیک گاز اشک آور 
ق��رار گرفت.دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد 
تا ۶0 هزار س��رباز فدرال را به خیابان ه��ای آمریکا خواهد 
فرس��تاد؛ همچنانکه معترضان در پورتلند را افرادی هرج و 
مرج طلب خواند.ترام��پ از نیرو های دولت فدرال به خاطر 
سرکوب جنبش ضد بی عدالتی در شهر های مختلف آمریکا 
تقدیر و تش��کر ک��رد.اداره حفاظت ف��درال آمریکا با صدور 
یک بیانیه اعالم کرد که تیم واکنش ویژه وابس��ته به »اداره 
گمرک و حفاظت مرزی آمریکا« که به ش��هر سیاتل اعزام 
ش��ده اند، در این منطقه در حالت آماده باش خواهند بود. 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا دستور اعزام این تیم 

واکنش ویژه به شهر سیاتل را با هدف ادعایی »کمک رسانی 
فوری به نهادهای انتظامی و رهبران محلی جهت جلوگیری 
از افزایش قربانیاِن« خشونت سالح و سایر جرائم صادر کرد.
تظاهرات های سراسری که در آمریکا بعد از قتل نژادپرستانه 

یک مرد سیاه پوست آغاز شده اند کماکان ادامه دارند.
س��ی ان ان نوش��ته در هفت��ه گذش��ته تظاهرات کنندگان 
در ش��یکاگو نزدی��ک من��زل ش��هردار تجم��ع کرده ان��د. 
تظاهرات کنن��دگان در این تجمعات پلیس را به اس��تفاده 
از زور مف��رط متهم کردند. در ش��هر لس آنجلس در ایالت 
کالیفرنیا تظاهرات کنندگان تقریباً هر چهارشنبه تظاهرات 
برگزار می کنند.هفته  نامه نیشن اخیراً گزارش داده مأموران 
پلیس های فدرال در ش��هر »پورتلن��د« در ایالت »اورگن« 
ب��ا اس��تفاده از خودروهایی که آرم پلیس ندارند در ش��هر 
گش��ت زنی کرده و معترضان را دستگیر می کنند. در ادامه 
بحران اقتصادی نی��ز وزارت کار آمریکا اعالم کرد در هفته 
منتهی به ۱۸ جوالی ۱.۴۱۶ میلیون آمریکایی درخواس��ت 
دریافت حقوق بی��کاری خود را ثبت کرده اند. این در حالی 
است که تحلیل گران انتظار داشتند تعداد بیکار شدگان این 
هفته آمریکا از ۱.۳ میلی��ون نفر فراتر نرود.خبر دیگر آنکه 

تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت در واکنش 
به ادعا های وزی��ر خارجه آمریکا درباره این نهاد بین المللی 

واکنش نشان داده و آن ها را بی اساس توصیف کرد.

جنگ کنسولگری ها 
در واکنش به اقدام واشنگتن در تعطیل کردن کنسولگری 
چین در شهر هوستون، پکن خواستار تعطیلی کنسولگری 
آمری��کا در »چنگدو« واقع در جنوب چین ش��د.در بیانیه 
دولت چین که دیروز منتش��ر ش��ده، این اق��دام به عنوان 
پاس��خ مش��روع، دیپلماتیک و ضروری به اقدام آمریکا در 
تعطیل کردن کنسولگری چین در هیوستون توصیف شده 
است.آمریکا روز چهارش��نبه به مقام های چینی اعالم کرد 
که به دلیل »حفاظت از مالکیت اطالعات معنوی آمریکا و 

اطالعات خصوصی آمریکایی ها«، باید کنسولگری چین در 
هوستون تعطیل شود.

همچنی��ن پومپئو وزی��ر خارجه آمری��کا در اظهاراتی تازه 
مدعی ش��د ک��ه کنس��ولگری چین در ش��هر هوس��تون 
)هیوس��تون( ایالت تگزاس یک »قطب جاسوسی و محلی 
برای س��رقت مالکیت معنوی« بود.ترام��پ رئیس  جمهور 
آمری��کا در دفاع از اق��دام خود مبنی ب��ر تعطیلی یکی از 
کنس��ولگری های چین، این احتمال که شاید درباره دیگر 
مقرهای دیپلماتیک چین، تصمیم مش��ابهی اتخاذ کند؛ رد 
نکرد. در ادامه بازی آمریکایی وزیر خارجه تایوان ادعا کرد، 
هواپیماها و جت های چین تقریبا به صورت روزانه در حال 
نقض حریم هوایی تایوان هستند. تایوان چین را به »نقض 

روزانه« حریم هوایی خود متهم کرد

نقض حریم سوریه 
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روابطروسیهوچینبهسطحبیسابقهایرسیدهاست
رئیس جمهور روسیه در اظهارنظری به روابط پکن و مسکو اشاره کرده و 

گفته روابط دو کشور به سطح بی سابقه ای رسیده است.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه در پیامی به شرکت کنندگان در 
»مذاکرات حزب روس��یه متحد و حزب کمونیس��ت چی��ن« از تعمیق 
روابط پکن و مس��کو تمجی��د کرد. والدیمیر پوتی��ن در این پیام عنوان 
کرد: »روابط روس��یه و چین به س��طح بی سابقه ای رس��یده و به درستی به 
عنوان نمونه یک همکاری بین کشور ها]ی دیگر[ در جهان امروز در نظر گرفته 
ش��ده است.« پوتین در ادامه با اشاره به همکاری چین و روسیه در حل و فصل 
مس��ائل بین المللی خاطرنشان کرد: »تالش های صورت گرفته از سوی مسکو و 
پکن برای هماهنگی اقدامات برای حل و فصل مسائل مبرم منطقه ای و جهانی 

به تضمین امنیت و ثبات بین المللی کمک می کند.« 

جاهطلبینظامیفرانسهدرفضا
فلورن��س پارلی، وزیر دفاع فرانس��ه، جمعه از تغیی��ر نام »نیروی هوایی 
ارتش« به »نیروی هوا و فضای ارتش« خبر داد و اعالم کرد اکنون فضا 
به مکانی مورد مناقش��ه برای برتری جویی در جهان تبدیل شده است 
که ممکن است »مانور هایی غیردوستانه« در آن روی دهد.او خبر تغییر 
نام رسمی نیروی هوایی ارتش فرانسه را اعالم و گفت: »ما به هیچ وجه 
درگیر رقابت تسلیحاتی نیس��تیم. فرانسه خواهان استفاده صلح آمیز از فضا 
است. اما مسئولیت من این است که تهدید های بالقوه ای را که فرانسه با آن ها رو 
به رو است، کامال شناسایی کنم. فرماندهی بزرگ هوا-فضا که قلب نیروی فضایی 
فرانس��ه محسوب می شود بالغ بر سه میلیارد و ۶00 میلیون یورو سرمایه گذاری 
می ش��ود که ابت��دا در قانون برنامه بودجه نظامی )س��ال 20۱۹ تا 202۵( چهار 

میلیارد و ۳00 میلیون دالر پیش بینی شده بود.

ادعایجنگیوزیردفاعآلمان!
»آنه گ��رت کرامپ کارن باوئر« وزیر دفاع آلمان، اعالم کرد که صدراعظم 
این کشور، آنگال مرکل، در تازه ترین مناقشه میان آتن و آنکارا توانست 
بی��ن ترکیه و یونان وس��اطت کند و جلوی ب��روز یک جنگ در اروپا را 
بگی��رد.وی گفت: یک مزیت مهم مرکل این بوده که می توانس��ته با دو 
طرف وارد گفتگو ش��ود و بر همین اس��اس اتفاقی نیست که صدراعظم 
آلمان توانس��ته بین آنها میانجی گری کند و یا ب��ه عبارتی به میانجی گری 
فراخوانده ش��ود.وزیر دفاع آلمان در صحبت های خود هم به مناقشه میان آنکارا 
و آتن بر س��ر حفاری در آب های مرزی برای اکتش��اف منابع احتمالی گاز اشاره 
ک��رده، هم به تنش نظامی میان ش��ناورهای جنگی ترکیه و فرانس��ه در دریای 
مدیترانه.بر اس��اس این گزارش گویا مناقشه میان یونان و ترکیه ظاهرا تا سرحد 

درگیری نظامی باال گرفته بود.

ترامپ دستور استقرارنیروهای گارد مرزی آمریکا در شهرها را صادر کرد

 جنگ خیابانی از پورتلند
تا سیاتل

یمن:نهاده��ای امدادی س��ازمان ملل از جمله 
یونیسف و فائو در گزارشی مشترک درباره وضعیت 
بغرنج کمبود مواد غذایی در یمن هشدار دادند.این 
نهادهای امدادی بین المللی در گزارش��ی مشترک 
هش��دار دادن��د، احتمال می رود تع��داد یمنی های 
س��اکن جنوب این کشور که با خطر ناامنی غذایی 
حاد مواجه هستند، از دو میلیون نفر در حال حاضر 
به ۳.2 میلیون نفر افزایش یابد. الزم به ذکر اس��ت 
ائتالف متجاوز س��عودی طی 2۴ ساعت  ۵۵ مرتبه 

آتش بس »الحدیده« را نقض کرده است.

لبنان:پیکر رزمنده حزب اهلل که در حمله هوایی 
رژیم صهیونیس��تی به اطراف دمش��ق شهید شده 
بود، در جنوب لبنان به خاک س��پرده شد.مقاومت 
اس��المی در لبنان پیکر شهید رزمنده »علی کامل 
محس��ن«  معروف به »جواد« را که در حمله هوایی 

صهیونیست ها شهید شده بود، تشییع کرد.

عراق:»مصطفی الکاظمی« نخس��ت وزیر عراق، 
در جری��ان دیدار با وزیر خارج��ه فنالند اعالم کرد 
که نقش ائتالف آمریکا در عراق باید بر اساس اصل 
حاکمی��ت عراق و اولویت های این کش��ور تعریف 
ش��ود. در این میان نچیروان بارزان��ی رئیس اقلیم 
کردس��تان ع��راق در دی��دار با سرکنس��ول جدید 
آمریکا در منطقه کردستان بر لزوم حضور نظامیان 

آمریکایی در این منطقه تاکید کرد.

ارمنس�تان:نخس��ت وزیر ارمنس��تان در جلسه 
کابینه این کشور ضمن انتقاد از رویکرد »خصمانه« 
ترکی��ه در قب��ال کش��ورش در ارتباط با مناقش��ه 
»ناگورنو-قره ب��اغ« می��ان باکو و ایروان، خواس��تار 
تجدیدنظر در سیاس��ت های ارمنس��تان برای مهار 
خص��وص  در  پاش��ینیان«  ش��د.»نیکول  آن��کارا 
رویکردهای ارمنس��تان برای حل و فصل مناقش��ه 
قره ب��اغ، از رویکرد ترکیه در قبال مناقش��ه مرزی 

کشورش با آذربایجان انتقاد کرد. 

فرانس�ه:در ادام��ه جاه طلبی ه��ای پاریس برای 
سلطه بر منابع انرژی مدیترانه، رئیس جمهور فرانسه 
ترکیه و روس��یه را به قدرتنمایی در شرق مدیترانه 
متهم کرد و گفت اج��ازه نمی دهیم امنیت اتحادیه 
اروپا به دست دیگران بیفتد.امانوئل ماکرون در جلسه 
مطبوعاتی مش��ترک با »نیکوس آناستاس��یادس« 
همتای قبرسی، مدعی شد عدم واکنش اتحادیه اروپا 
ب��ه اقدامات تحریک کننده ای که در دریای مدیترانه 

شرقی صورت می گیرد، اشتباه بزرگی است.

پیام آیت هللا شیخ عیسی قاسم 
به مردم بحرین 

رهبر ش��یعیان بحرین در بیانیه ای با تأکید بر ضرورت 
برقراری یک رابطه سیاس��ی عادالن��ه میان حکومت و 
ملت، لغو احکام اعدام و آزادی زندانیان سیاس��ی را راه 

برون رفت از بحران کنونی در بحرین دانست.
»آیت اهلل ش��یخ عیسی قاس��م« رهبر نهضت اسالمی 
بحری��ن در بیانیه ای تحت عنوان »مش��کل بحرین از 
کجاست؟« تأکید کرد: »هیچکس نمی تواند ادعا کند 
که ملت بحرین از حقوق سیاس��ی خود برخوردار اس��ت، و چنانچه این حق از 
مردم بحرین گرفته ش��ده، وظیفه صحیح و واجب جریان های معارض بحرین 
)مخالفان رژیم بحرین( این است که تا اصالح وضعیت کنونی کار خود را ادامه 
دهند. دین، انسانیت، منافع ملی و حتی قانون اساسی کشور این را می گویند 

که این روند در صورت ضرورت و نیاز همواره باید ادامه داشته باشد«.
وی اف��زود: »اکن��ون در بحرین نه انق��الب )به نوع ملم��وس و فیزیکی( و نه 
اقدامات تحریک آمیزی از س��وی مردم علیه حکومت وجود دارد و نه عملیات 
خرابکارانه ای صورت می گیرد، فعالیت های سیاس��ی مخالفان حکومت نیز با 
آرام ترین روش ممکن انجام می ش��وند و کس��انی که مردم را برای انجام این 
حق مجازات می کنند، تجاوزگران آش��کار هس��تند«.در بخش دیگری از این 
بیانیه آمده است: »زندان های بحرین امروز مملو از مخالفان سیاسی و صاحب 
نظران مخالف ظلم و س��تم می باش��د و دادگاه ها همواره حکم های ظالمانه 
حبس ابد یا حبس های مختلف دیگر صادر می کنند. به گفته س��ازمان های 
حقوق��ی، حکم های اعدام نیز با اس��تناد به اعترافات گرفته ش��ده تحت انواع 

شکنجه هایی صادر می شود که هیچ بشری نمی تواند آنها را تحمل کند«.
شیخ عیسی قاس��م در ادامه افزود: »رابطه میان ملت و حکومت بحرین رابطه 
ای راس��ت و مستحکم نیس��ت و دلیل آن موضع حکومت است. ایجاد راه حل 
های مناس��ب برای برقراری صلح در کش��ور و تامین منافع آن و ایجاد روحیه 
برادری در آن یک ضرورت اس��ت«. الزم به ذکر اس��ت ۱۶ سازمان بحرینی و 
بی��ن المللی در نامه ای خطاب به پادش��اه بحرین توقف اجرای حکم اعدام دو 

جوان را خواستار شدند.

 همدستی کاله سفیدها 
با تروریسم 

س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه تاکید کرد که گروه 
موسوم به کاله سفیدها که تحت حمایت غربی هاست، 
دزدی، غارتگ��ری و همدس��تی مس��تقیم خ��ود ب��ا 
تروریس��ت ها را پش��ت اقدامات به ظاهر انسان دوستانه 

مخفی می کنند.
»ماری��ا زاخ��اروا« در ی��ک نشس��ت خب��ری گف��ت: 
»قدرت های غربی هنوز دس��ت از حمایت از گروه کاله 
سفیده ها و گروه های وابسته به آن برنداشته اند و ما به نوبه خود بارها گفته ایم 
که این گروه ها در پشت نقاب انسان دوستی، چهره واقعی خود در چپاولگری، 
باج خواه��ی، حم��الت ش��یمیایی نظام مند، حم��الت هوای��ی و توپخانه ای و 
همدستی مستقیم با تروریسم پنهان کرده اند«.گروه موسوم به کاله سفیدها از 
س��ال 20۱۳ در سوریه نقش زیادی در حمایت از تروریست ها دارد. این گروه 
که توس��ط انگلیس و آمریکا حمایت مالی می ش��ود، مدعی کمک به افراد غیر 

نظامی در سوریه است. خبر دیگر از سوریه آنکه 
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد گفت: سازمان ملل باید دخالت های 
آمریکا،رژیم صهیونیس��تی و ترکیه را در س��وریه محکوم کند. بشار الجعفری 
گفت، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه باید به دخالت های رژیم 
صهیونیس��تی، ترکیه و آمریکا در امور داخلی سوریه اعتراض کند و همچنین 
باید از تدابیر ظالمانه ای که آمریکا و اروپا علیه س��وریه اعمال کرده اند انتقاد 
کند، زیرا این تدابیر به ش��کلی غیرانس��انی، حق س��وری ها را برای دس��تیابی 
ب��ه غذا و دارو با مش��کل مواج��ه می کند. خبر دیگر آنکه فرس��تاده ویژه دبیر 
کل س��ازمان ملل در س��وریه ضمن تعیین زمان نشست کمیته قانون اساسی 
س��وریه از تبعات تحریم های یکجانبه آمریکا بر معیشت و سالمت ملت سوریه 
گفت.»گئر پدرس��ون« فرستاده سازمان ملل به سوریه 2۴ آگوست آتی )سوم 

شهریور ماه( را زمان ازسرگیری کار کمیته قانون اساسی سوریه تعیین کرد.
از سوی دیگر نبنزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل ضمن تأکید بر ادامه 
روند مذاکرات سوریه با همکاری ایران و ترکیه گفته این روند باید از مداخالت 

خارجی محفوظ باشد. منابع خبری همچنین خبر دادند 

سرنگونی نتانیاهو تنها نقطه 
اشتراک صهیونیست ها

دیکتات��وری و نیز ناتوان��ی در مقابله با بحران اقتصادی 
و بحران کرونا موجب ش��ده تا از یک س��و جریان های 
سیاسی و از س��وی دیگر س��اکنان اراضی اشغالی یک 

صدا سرنگونی نتانیاهو را خواستار باشند. 
س��رزمین های اش��غالی ط��ی روزه��ای اخی��ر صحنه 
اعتراض های گس��ترده برای س��رنگونی نتانیاهو نخست 
وزیر صهیونیس��ت ها که البته با س��رکوب گری همراه 

حداقل ۵۵ نفر از معترضانی که با تجمع مقابل اقامتگاه نخست وزیر بوده است.  
رژیم صهیونیس��تی خواس��تار استعفای او ش��ده بودند، توسط پلیس بازداشت 
ش��دند. پلیس اسرائیل ش��مار تظاهرات کنندگان را بیش از ۴ هزار نفر تخمین 
زده و می گوید حتی بعد از متفرق کردن آنها نیز باز هم نزدیک به یک هزار نفر 

تا صبح جمعه در میدان پاریس و نزدیکی اقامتگاه نتانیاهو باقی ماندند.
تصاویر و ویدئوهای منتش��ر ش��ده از این اعتراضات نش��ان می دهد که پلیس 
صهیونیس��تی نیز با روش های خشن و اس��تفاده از توپ های آب پاش سعی در 

متفرق کردن معترضان داشت.
در حوزه سیاس��ی نیز مس��ئوالن ائتالف آبی سفید به رهبری بنی گانتس، وزیر 
جنگ و نخس��ت وزیر تناوبی اس��رائیل تاکید کردند که در صورت انحالل دولت 
ائتالفی در پی اصرارهای بنیامین نتانیاهو بر تصویب بودجه دولت به مدت یک 
س��ال، گانتس باید بجای او نخست وزیر ش��ود.ائتالف آبی سفید تاکید کرد که 
طبق توافق تشکیل دولت ائتالفی، بودجه دولت به مدت چند سال تصویب شده 
و در صورتی که نتانیاهو این توافق را نقض کند و بر تصویب بودجه به مدت یک 
سال اصرار داشته باشد، او مسبب انحالل دولت خواهد بود و بالفاصله باید گانتس 
جای او را بگیرد. خبر دیگر از حوزه سرزمین های اشغالی آنکه »نافذ عزام« عضو 
دفتر سیاسی جنبش جهاد اسالمی فلسطین اعالم کرد که مبارزه ملت فلسطین 
با اشغالگران صهیونیست نامحدود و ادامه دار خواهد بود.خبر دیگر آنکه روزنامه 
فرامنطقه ای القدس العربی ضمن انتقاد از تالش��های ابوظبی برای جلوگیری از 
همگرایی گروه های فلس��طینی، تأکید کرد، اقدامات امارات، همدستی خبیثانه 

علیه ملت فلسطین است، نه فقط علیه رهبران سیاسی این کشور. 


