
 برگی دیگر از جنایات انگلیس 
در افغانستان 

در ادامه افش��ای جنایات انگلی��س علیه مردم بی 
دفاع افغانس��تان، خبرگزاری آوا افغانستان به نقل 
از روزنامه ساندی تایمز انگلیس نوشت: یک بخش 
وی��ژه نی��روی هوایی انگلیس ط��ی مجموعه ای از 
حمالت و در کش��تارهای ش��بانه والیت هلمند در 
افغانس��تان، موجب کشته ش��دن غیرنظامیان این 

کشور شده است.
 گزارش��ات از قتل بیش از ۳۳ غیرنظامی افغان در 
۱۱ حمله مختلف ش��بانه این نی��رو در این والیت 
خبر می دهن��د. در تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۱۱ بود که 
چرخبال��ی از نیروی هوایی انگلی��س در پی یافتن 
جوان��ی به نام صدام که مظنون به عضویت در یک 
گروه تروریس��تی بود وارد روس��تای گوهرگین در 

والیت هلمند شده بود .
آنه��ا به خانه صدام حمله کردن��د و خانواده وی از 
جمله س��یف اهلل برادر صدام را اسیر کردند و دست 
و پ��ای زنان و کودکان را بس��تند. س��پس صدای 
تیراندازی ش��نیده ش��د. تحقیقات در سال ۲۰۱۴ 
آغاز ش��د و ارتباطات جالبی بی��ن اعضای بخش و 
اعضای ارش��د نیروهای ویژه فاش ش��د. به نوشته 
س��اندی تایمز، ژنرالی که در روز حادثه ۹ س��رباز 
خود را به همراه داش��ت، یادداشتی نوشته بود که 
یکی از آنها که از خویش��اوندان خانواده س��یف اهلل 
بود به آنها اطمینان داده بود که این کشته شدگان 
معلم و کشاورز بوده اند و نه حامیان طالبان.در این 
یادداش��ت آمده است که ۲ مرد بر اثر شلیک گلوله 
کشته ش��دند و دو مرد دیگر پس از بازداشت ترور 
ش��دند.  وزارت دفاع انگلیس در پاس��خ به ساندی 
تایمز گفته اس��ت: "این شواهد جدید نیست و این 
پرونده قبال توسط پلیس نظامی سلطنتی به صورت 

مستقل مورد بررسی قرار گرفته است."

نیمچه گزارش

علی تتماج 

یمن در حالی با  معضالتی تجاوزات مکرر ائتالف سعودی- 
آمریکای��ی، وبا و کرونا و قحطی و گرس��نگی میلیون ها نفر 
از جمله صدها هزار زن و کودک مواجه اس��ت که همزمان 
توافقاتی خارج از مرزهای این کش��ور با ادعای حل بحران 
این کش��ور صورت می گیرد.  هشتم مردادماه خبر امضای 
توافقی جدید میان منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی 

یمن و ش��ورای انتقالی جنوب موسوم به »توافق ریاض ۲« 
در رسانه ها منتشر شد. این اولین بار نیست که سران ریاض 
ت��الش می کنند اختالف ه��ا میان دولت منص��ور هادی و 
شورای انتقالی جنوب را با امضای توافق حل و فصل کنند.

توافق جدید در حقیقت تکمیل کننده توافق پیشین ریاض 
اس��ت که در آبان ماه سال گذش��ته امضا شد. از مهم ترین 
بنده��ای آن توافق، اس��تقرار دولت منصور هادی در ش��هر 
عدن ظرف مدت ۷ هفته، اس��تقرار نیروهای نظامی زیر نظر 
وزارتخانه های کشور و دفاع، نبرد مشترک با جنبش انصاراهلل 
زیر نظر ائتالف سعودی، تشکیل یک کمیته نظارت بر توافق 
ریاض با نظارت عربستان و تعیین ۱۲ وزیر از شورای انتقالی 
جنوب به عنوان هم پیمان امارات در دولت آینده از مجموع 
۲۴ وزی��ر کابینه بود. حال این س��وال مطرح اس��ت که این 

توافق تا چه میزان می تواند حالل مشکالت یمن باشد و آیا 
اصال این توافق به مرحله اجرایی خواهد رسید؟ 

نگاهی به توافقات صورت گرفته چند اصل آشکار می شود. 
نخست آنکه مجری این توافقات، سعودی و اماراتی هستند 
که خود ریش��ه و محور بحران یمن هس��تند که بیش از 5 
س��ال است که این کش��ور را محاصره و به کشتار مردم آن 
می پردازند. دوم آنکه توافق میان جریان هایی صورت گرفته 
است که هیچ جایگاهی نزد مردم یمن ندارند و اصلی ترین 
مطالبه مردم س��رنگونی آنهاست. مردم تاکید دارند که این 
جریان ها وابسته به دشمنان یمن هستند و باید با آنها مقابله 
شود. سوم آنکه این این توافق علیه انصاراهلل و دولت مردمی 
یمن است که در این سالها با برخوداری از حمایت های همه 
جانبه مردمی توانسته اند در کنار مقابله با متجاوزان خارجی 

و مزدورانشان، کشور را در شرایط تحریمی و محاصره اداره 
کنند. مجموع این مولفه ها نش��ان می ده��د که این توافق 
نمی تواند راهکار حل بحران یمن باش��د بلکه مولفه ای برای 
توجیه ادامه محاصره و تحریم ها و حمالت ائتالف سعودی 
به یمن اس��ت. در اصل این توافقات به دور از مولفه یمنی 
– یمنی و در چارچوب منافع دش��منان یمن بوده است که 
خود زمینه ساز هرج و مرج های بیشتر در این کشور خواهد 
ش��د. راهکار پایان بحران یمن، اتمام تجاوزات به این کشور 
و نیز واگذاری تعیین سرنوشت آن به دست مردم و ساکنان 
این سرزمین است. بر این اساس این توافق را می توان بازی 
رس��انه ای برای مقابله با مطالبات جهانی برای پایان تجاوز 
به یمن دانس��ت که با ادعای صلح دوستی و تشکیل دولت 

صورت می گیرد. 

یادداشت

گزارش

بحران س��ازی مخالفان ثبات و امنیت لبنان همچنان ادامه 
دارد چنانکه پس از برخورد قاطع »حسان دیاب« در مقابل 
بی ادبی های وزیر خارجه فرانسه علیه لبنان در سفر اخیر او 
به بیروت، »ناصیف حتی« که به داشتن گرایشات خارجی 
به ویژه به پاریس مش��هور اس��ت، از قاطعیت نخست وزیر 
ناراحت شده و استعفا داده است تا بازی آمریکایی-فرانسوی 

برای بحران سازی در لبنان وارد فاز جدیدی شود.
»ناصیف حتی« وزیر خارجه لبنان دیروز رس��ما استعفای 
خود را تقدیم »حس��ان دیاب« نخست وزیر این کشور کرد 
که م��ورد پذیرش وی ق��رار گرفت.بر خ��الف آنچه برخی 
گروه های سیاس��ی نزدیک به جریان مخالف دولت مدعی 
ش��ده اند که دخالت های »جب��ران باس��یل« وزیر خارجه 
پیش��ین و داماد »میش��ل عون« رئیس جمهوری فعلی در 
امور خارجی موجب این اس��تعفا ش��ده، گزارش ها از پشت 

پرده دیگری حکایت دارد.
بنابر این اطالعات؛ پس از برخورد قاطع »حسان دیاب« در 
مقابل بی ادبی های وزیر خارجه فرانسه علیه لبنان در سفر 
اخیر او به بیروت، »ناصیف حتی« که به داش��تن گرایشات 
خارجی به ویژه به پاریس مشهور است، از قاطعیت نخست 

وزیر ناراحت شده و اس��تعفا داده است. در سفر اخیر وزیر 
خارجه فرانسه به لبنان حس��ان دیاب به قدری از برخورد 
تحقیرآمیز وزیر فرانسوی و هتاکی او علیه مقاومت عصبانی 
ش��ده که ب��ه او می گوید: »ما در لبنان از کس��ی دس��تور 
نمی گیریم. من هم س��عد الحریری نیستم که هرچه امر از 
خارج آمد انجام دهم.«بر این اس��اس؛ آمریکایی ها که بهانه 
فعالیت حزب اهلل در فرآیندهای سیاس��ی لبنان این کشور 
را زیر فش��ارهای اقتصادی قرار داده اند، در یک برنامه ریزی 
هدفمند، وزرای هم س��و با غرب در کابینه حس��ان دیاب را 
به سمت اس��تعفا کش��انده تا در نهایت جریان مقاومت را 
مس��ئول شرایط لبنان معرفی کنند. روزنامه لبنانی االخبار 
در گزارش��ی با تیتر »استعفای »حتی«؛ تالش جدید برای 
س��اقط کردن دولت لبنان« نوشت: استعفای ناصیف حتی 
وزی��ر خارجه لبنان ضربه محکمی به دولت حس��ان دیاب 
نخست وزیر کشور وارد می آورد. آیا دیاب به همراه حامیان 
دولت��ش می تواند از این بحران عبور کند یا دولت وی کنار 

خواهد رفت؟
تصمیم آمریکا اتخاذ شده است. مطلوب آن است که دولت 
دیاب س��اقط ش��ود اما اجرای آن هنوز با مش��کالتی رو به 

رو اس��ت. پیش از این نی��ز تالش هایی برای تضعیف دولت 
لبنان صورت گرفته بود و دیاب به صورت واضحی در برابر 
س��خنان سفرای آمریکا و عربس��تان سعودی موضع گیری 
کرده بود. س��خنان دوروتی شیا سفیر آمریکا در بیروت در 
خصوص مس��ائل داخلی لبنان و مداخله در آن به صورتی 
بود که انتظ��ار می رفت وزیر خارجه لبنان وی را به وزارت 
خارج��ه احضار کرده تا به ش��یا تذکر دهد اما معلوم ش��د 
هدف از رفتن سفیر آمریکا به وزارت خارجه عذر خواستن 
از او بود!امروز نیز تالش برای س��اقط کردن دولت دیاب از 
س��ر گرفته شده است و این بار، ضربه محکم تر خواهد بود. 
وزیر خارجه لبنان از سمت خود استعفا داده چرا که برخی 
افراد از جمله س��فیر سابق لبنان به نیابت از آمریکایی ها او 

را قانع کرده اند که این کار را انجام دهد.
اما فش��ارهای اصلی از سوی فرانس��ه اعمال شد؛ کشوری 

که از دست دیاب خش��مگین بوده زیرا با لحنی با مقامات 
فرانس��وی صحبت کرده ک��ه پاریس به آن ع��ادت ندارد.

وزیر کار س��ابق لبنان به عوامل خارجی و داخلی استعفای 
»ناصی��ف حتی« وزیر خارجه این کش��ور اش��اره کرد و به 
فشارهای فرانس��ه و اختالف نظر مقامات لبنانی پرداخت.

ط��راد حماده درخصوص اس��تعفای »ناصیف حتی« اظهار 
داش��ت: این ام��ر به خاطر پ��اره ای اختالفات ب��ا »جبران 
باس��یل« و »حسان دیاب« نخس��ت وزیر لبنان در رابطه با 
نحوه اداره دس��تگاه دیپلماس��ی صورت گرفت. نوع تعامل 
نخست وزیر با وزیر خارجه فرانسه و انتصابات دیپلماتیک، 
همگی مس��ائلی بود که وزیر خارجه را در تنگنا قرار داد تا 
جایی که فش��ارها بر وی برای اینکه از سمت خود استعفا 
کند تشدید ش��د تا از این طریق دولت لبنان دچار چالش 

شود.

چرا توافقات به نتیجه 
نمی رسد؟
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محاکمه کسانی که داعش را وارد عراق کردند 
رئیس جمهور عراق در س��خنانی اظهار داش��ت: تمامی کس��انی که در 
مس��أله ورود داعش به عراق نقش داش��تند و یا در این زمینه کوتاهی 
کردند باید محاکمه ش��وند. »برهم صالح« رئیس جمهور عراق سخنانی 
را در خص��وص ل��زوم محاکمه افرادی که به داعش ب��رای ورود به این 
کشور کمک کردند، مطرح کرد. بر اساس این گزارش، وی گفت: تمامی 
کس��انی که در مس��أله ورود داعش به عراق نقش داشتند و یا در این زمینه 

کوتاهی کردند باید محاکمه شوند.
 رئیس جمهور عراق اعالم کرد: عراق به نیابت از جهان با تروریس��م مبارزه کرد 
و همچنان نیز به این نقش خود ادامه می دهد. این مقام سیاس��ی ارش��د عراق 
در ادامه بر لزوم کنار گذاش��تن اختالفات میان احزاب و جریان های سیاسی در 

این کشور تأکید کرد.

جنایات  فجیع داعش علیه ایزدی های عراق 
»خالد المال« رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق با انتشار یک پست 
توئیتری نوشت: شاهد ششمین سالگرد جنایت وحشتناک داعش علیه 
برادران ایزدی خود در عراق هستیم.وی در ادامه نوشت: عناصر داعش 

فجیع ترین جنایات را در حق آنها انجام دادند. 
المال اضافه کرد: عناصر داعش اقدام به کشتار، به اسارت گرفتن و ربودن 
ایزدی ها در عراق کردند. وی همچنین افزود: این اقدامات و جنایات داعش 
در س��ایه بهانه ها و افکار تندروی ص��ورت گرفت که در میان برخی کتب فقهی 
یافت می ش��ود. ما بس��یار نیازمندیم که در این کتب بازنگری کرده و بر اس��اس 
مصلحت و نیازمندی که یکی از اصول فهم اسالم است عمل کنیم. ایزدی ها در 
عراق جزو اقش��اری بودند که عناصر داعش وحش��یانه ترین جنایات خود را علیه 

آنها انجام داد.

بهترین پاسخ به داعش، پایبندی به وطن است
رئیس ائتالف عراقیون در شش��مین س��الروز نابودی گ��روه ایزدی ها به 
دست داعش اعالم کرد، بهترین واکنش ایزدی ها به این جنایت داعش 
پایبندی به وطن و خاکشان است. عمار حکیم، در بیانیه ای در ششمین 
س��الروز نابودی ایزدی ها ضمن یادآوری جنایت های گروه تروریس��تی 
داعش بر این گروه و ترکمان های عراق گفت، این فاجعه حقیقت زشتی 
داعش تروریس��ت را به جهان نشان داد. هدف قرار گرفتن ایزدی ها در واقع 
هدف قرار گرفتن تنوع اقشار در عراق بود. وی از سازمان های بشردوستانه جهان 
خواس��ت این قتل عام ها را مس��تند کنند و از دولت بغداد نیز خواس��ت مس��یر 
بازگش��ت ایزدی ها و تمامی آوارگان را به مناطق خود هموار کند. حکیم خطاب 
به ایزدی ها گفت: بهترین پاس��خ به داعش پایبندی شما به وطن و خاکتان است 

و اینکه از تاریخ و تمدن خود دفاع کنید.

 سوریه: جنگنده های س��وری یکی از مهمترین 
انبارهای سالح و مهمات متعلق به جبهه النصره را 
در ادلب منفجر کردند که بیش از بیست تروریست 
در پ��ی آن کش��ته و زخم��ی ش��دند.خبرگزاری 
اس��پوتنیک گزارش داد که این جنگنده ها، یکی از 
بزرگترین انبارهای تجهی��زات و مهمات متعلق به 
النصره را در اطراف ش��هر »بنش« واقع در ش��مال 

شرق استان ادلب، منهدم کردند.

 یم�ن: یک منب��ع نظام��ی از 5۹8 حمله هوایی 
ائتالف س��عودی-آمریکایی به یمن در ماه گذشته 
میالدی )ژوئیه( خبر داد.ای��ن منبع گفت: نزدیک 
نیمی از این حمالت هوایی علیه اس��تان »مأرب« 
)در شرق یمن( بوده است. روزنامه لبنانی »االخبار« 
ضمن تش��ریح پشتیبانی کامل انگلیس از عربستان 
س��عودی برای انجام حم��الت هوایی به یمن اعالم 
کرد، بخش هوایی جنگ یمن را انگلیس به صورت 

کامل بر عهده گرفته است.

 کره ش�مالی: منابع رس��انه ای خبر دادند، کره 
ش��مالی به منظور مقابله با ویروس کرونا یک فنس 
جدید در نزدیکی »هیسان« واقع در مرز این کشور 
با چین نصب کرد.یک منبع خبری اس��تان »یانگ 
گانگ« کره ش��مالی به دیلی ان  ِکی گفت: »اگرچه 
مقام ه��ا اقدامات قاطعی برای بس��تن مرز به خاطر 
ویروس )کرونا( انجام داده اند اما تالش ها برای عبور 
غیرقانونی از مرز ادامه دارد. نصب سیم های خاردار 
جدید برای مقابله با ای��ن رفتارها بوده و از ابتدای 

ماه جوالی تاکنون ادامه دارد«.

 ع�راق: ائتالف »عراقیون« به ریاس��ت »س��ید 
عمار الحکی��م« از تعیین موعد انتخابات زودهنگام 
در عراق حمایت کرد، مش��روط ب��ر اینکه همه در 
این انتخابات ش��رکت کنند. از س��وی دیگر احمد 
المال طالل سخنگوی نخست وزیر عراق با اشاره به 
اینکه تعیین زمان انتخابات زودهنگام در پاس��خ به 
کش��مکش های سیاسی نبوده گفت که دولت برای 

تامین بودجه این انتخابات مشکلی ندارد.

 افغانس�تان: منابع امنیتی افغانس��تان از کشته 
ش��دن ۲۰ تن در یک درگی��ری در زندان ننگرهار 
خب��ر داده اند.  »عط��اءاهلل خوگیانی« س��خنگوی 
وال��ی ننگرهار، گفت: براس��اس اطالعات اولیه، ۱۳ 
غیرنظامی در این درگیری کش��ته ش��ده و ۴۲ تن 

دیگر برای درمان به بیمارستان منتقل شداند.

وزیر خارجه لبنان استعفا داد

نمایش آمریکایی-  فرانسوی 
برای به آشوب  کشاندن بیروت

امارات غده ای سرطانی در کالبد 
جهان عرب

در س��ایه مداخله های ابوظبی و دس��ت داشتن آن در 
درگیری ها در کشورهای مختلف منطقه، یک فرمانده 
در ارتش لیب��ی اعالم کرد که دولت ام��ارات به مثابه 

"غده ای سرطانی" در کالبد امت عربی است.
القدس العربی آورده است، عبدالهادی دراه، سخنگوی 
اتاق عملیات آزادس��ازی س��رت- الجف��ره گفت: مردم 
امارات مردمی خوب و اصیل هس��تند. اما دولت امارات 
ب��ا "به��ار عربی" جنگی��د و باعث مش��کالت و بحران هایی در یمن و س��وریه 
ش��د.وی ادامه داد: ابوظبی تالش می کند حتی وارد پارلمان تونس نیز بشود و 
ناآرامی هایی را در تونس و الجزایر به پا کند.در یمن نیز امارات اموال بسیاری 
را برای آموزش و مسلح کردن نیروهای جدایی طلب جنوب یمن هزینه کرده 
اس��ت.دراه خاطرنش��ان کرد: امارات از آغاز، از ش��ورش کودتاگران وابسته به 
خلیف��ه حفتر، فرمانده نیروهای ارتش ملی لیبی با س��الح و تجهیزات حمایت 
کرد و تالش می کند لیبی را تبدیل به کش��وری نظامی کند.وی عنوان داشت: 
امارات ید طوالیی در تمامی مش��کالت عرب ها دارد و غده س��رطانی در پیکره 
امت عربی اس��ت. از سوی دیگرمجله فرانس��وی »ماریان« در گزارشی نوشت: 
اخبار منتشر شده بیانگر آن است که محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی در فرانسه 
به دس��ت داشتن در جنایات جنگی و نقض گسترده حقوق بشر در یمن متهم 
شده است. این مسأله شگفتی کسانی که شاهد روابط خوب ابوظبی با پاریس 
طی سالهای اخیر بوده اند را برانگیخته است.در این گزارش آمده است: اگر به 
عمق روابط استراتژیک میان فرانسه و امارات در دوره امانوئل ماکرون و محمد 
ب��ن زاید بنگریم می بینیم که این روابط اس��تراتژیک، منافع ژئواس��تراتژیک 
مشترک میان دو کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا را در بر می گیرد.فرانسه 
حامی امارات در ش��ورای امنیت برای تحت نظارت قرار دادن برنامه هسته ای 
ایران بوده و به ابوظبی آزادی جوالن دادن در تمام نقاط منطقه را داده است. 
ماکرون روابطش را با بن زاید برای تش��کیل مجدد منطقه نفوذ خود در شمال 

آفریقا بر اساس تفکرات نو استعمارگرایانه تقویت کرده است. 

هشدار پکن به واشنگتن در جنگ 
نرم افزارها

وزارت خارج��ه چین ضمن اع��الم مخالفت جدی خود 
ب��ا تصمیم دول��ت آمریکا ب��رای تحریم ش��رکت های 
تولیدکننده نرم افزار در این کش��ور، گفت سیاست های 

تبعیض آمیز واشنگتن باید متوقف شود.
اتهام زن��ی مقامات آمریکایی به چین درباره تالش برای 
دخالت انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر و اظهارات 
»مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا درباره اعالم تحریم 
علیه شرکت های نرم افزاری چینی در آینده نزدیک، با واکنش شدید پکن مواجه 
ش��د. »وانگ ِونبین« سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد دولت این کشور 
قویاََ با هرگونه اقدام آمریکا علیه شرکت های چینی تولیدکننده نرم افزار مخالف 
است. ونبین طی نشست خبری روزانه، اتهام زنی های اخیر واشنگتن را »گناهکار 
پنداشتن دیگران و سیاسی کردن مسائل اقتصادی« توصیف کرده و گفت پکن 
مخالف گرایش��ات آمریکا برای تعمیم دادن موضوع امنیت ملی به هر مس��ئله 
دیگری است.به نوشته وبگاه شبکه »سی جی تی اِن«، وی در ادامه ابراز امیدواری 
کرد که آمریکا هرچه س��ریعتر دست از اینگونه سیاست های تبعیض آمیز خود 
علیه کشورهای دیگر بردارد. پامپئو گفته بود که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا به زودی تحریم هایی را علیه آن دس��ته از ش��رکت های نرم افزاری چین 
ک��ه اطالعاتی را از داخل ایاالت متحده به دولت پک��ن داده و امنیت ملی این 
کشور را به خطر می اندازند، اعالم می کند.هفته پیش نیز گروهی از سناتورهای 
جمهوری خواه آمریکایی مدعی ش��دند که چین تالش می کند تا با اس��تفاده از 
نرم افزار شبکه اجتماعی »تیک تاک«، بر انتخابات ریاست جمهوری نوامبر امسال 
در این کش��ور تاثیر بگذارد. س��خنگوی وزارت خارجه چین گفته کشورش در 
پاس��خ به اقدام نیوزیلند در تعلیق توافق استرداد مجرمان با هنگ کنگ، همین 

توافق را با این کشور به حالت تعلیق در خواهد آورد.
»وینستون پیترز« وزیر امور خارجه نیوزیلند، سه شنبه هفته گذشته در پاسخ 
به تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ از س��وی چین، گفت که این کش��ور 

توافق استرداد مجرمان با هنگ کنگ را به حالت تعلیق در آورده است.  

 تظاهرات ضد نتانیاهو به 
نیویورک رسید

بحران س��ران رژیم صهیونیس��تی هر روز گس��ترده تر 
می ش��ود چنانکه تعدادی از صهیونیست های ساکن در 
شهر نیویورک برای حمایت از اعتراضات روزهای اخیر 
ضد نخست وزیر رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، 

تظاهرات کردند.
 تظاهرات گس��ترده صهیونیست ها به عملکرد ضعیف و 
پرونده های فس��اد »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی، چند روزی است که به آمریکا کشیده شده و بعد از سان فرانسیسکو، 
اکنون نیویورک نیز شاهد این اعتراضات بود.به نوشته روزنامه »هاآرتص« تعدادی 
از اس��رائیلی های س��اکن نیویورک، با تجمع در پارک میدان واشنگتن واقع در 

محله منتهن، علیه نتانیاهو شعار داده و خواستار استعفای او شدند.
در این میان با هدف انحراف افکار عمومی از اعتراض های گس��ترده به نتانیاهو، 
جنگنده های رژیم صهیونیستی دیروز مناطقی از مرکز نوار غزه را هدف حمله 
قرار دادند. در این حمله پایگاه های مقاومت فلسطین در مرکز نوار غزه و در غرب 
شهر دیرالبلح هدف قرار گرفت و جنگنده های صهیونیستی یک پایگاه وابسته 
به گردان های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس را با سه فروند راکت هدف 
گرفتند.سخنگوی جنبش حماس در واکنش به حمالت  جنگنده های اسرائیلی 
به نوار غزه تاکید کرد، هدف دش��من صهیونیس��تی از ای��ن حمله صادر کردن 
بحران های داخلی خود به غزه اس��ت. از س��وی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی 
مدعی شده که یک گروه ۴ نفره که در حال بمبگذاری در کنار فنسهای مرزی 
در جوالن اشغالی بودند را خنثی کرده است. رسانه های صهیونیستی به نقل از 
اعضای حزب نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی گزارش می دهند که لیکود برای 
برگزاری انتخابات سراس��ری زودهنگام آماده می شود.بعد از گزارش ها مبنی بر 
تالش »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی برای دور زدن حزب 
آبی وسفید به ریاست »بنی گانتز« و کنار گذاشتن او از توافق کابینه چرخشی، 
اکنون گفته می شود که حزب لیکود در حال آماده شدن برای برگزاری انتخابات 

زودهنگام سراسری در فلسطین اشغالی است.


