
تاکید پارلمان انگلیس بر استمرار 
اشغال افغانستان

در ادامه سیاس��ت اشغال افغانستانف مجلس اعیان 
انگلیس از لندن خواست با واشنگتن رایزنی کند که 
نیروهای خارجی تا به نتیجه رسیدن گفت وگوهای 

صلح، در افغانستان حضور داشته باشند.
 مجل��س اعیان انگلیس اعالم کرد با توجه به ادامه 
خط��ر مواد مخدر، تروریس��م و بی ثباتی در منطقه 
آمریکا باید س��ربازان خود در افغانس��تان را حفظ 
کند.کمیته دفاع و رواب��ط بین  الملل مجلس اعیان 
در گزارش جدید خود از دولت انگلیس درخواست 
کرد تا با دولت آمری��کا برای ادامه حضور نظامیان 
این کشور به عنوان اهرم فشار دولت افغانستان در 

مذاکرات صلح رایزنی کند.
کمیت��ه روابط بین الملل مجلس اعیان تاکید کرده 
ک��ه حض��ور نظامی��ان آمریکایی و خارج��ی برای 
تقویت نظامیان افغان و موقعیت دولت افغانس��تان 
در مذاکرات صلح بس��یار با اهمیت است. براساس 
توافق آمریکا و طالبان تا ماه می س��ال 2021 باید 
تمام نیروهای خارجی از افغانس��تان خارج شوند و 
بس��یاری اعتقاد دارند که خروج زود هنگام و بدون 
مس��ئولیت این کش��ور را در یک بح��ران تازه فرو 

خواهد برد. 
»بارون��س آنیلی« رئیس کمیت��ه روابط بین الملل 
مجلس اعیان در این خصوص گفت: دیپلمات های 
انگلیس��ی با دول��ت آین��ده آمریکا درب��اره خروج 
نظامیان خارجی از افغانس��تان ارتباط برقرار کرده 
و س��فیر انگلیس در واشنگتن نیز گفت وگوهایی با 
دولت بایدن انجام داده است. وی به تلگراف گفت: 
نمی خواهی��م موقعیت دولت افغانس��تان با خروج 
نظامی��ان خارج��ی و اقدامات ما تح��ت تاثیر قرار 
بگیرد. به نوش��ته این روزنامه انگلیس��ی، القاعده و 
ش��بکه تروریس��تی داعش در افغانستان فعال بوده 
و 95 درص��د هروئین انگلیس از این کش��ور تامین 
می شود. »کیت کالرک« رئیس موسسه تحلیلگران 
افغانستان در واکنش به این گزارش گفت: انگلیس 
در س��ال 2000 میالدی در حال مذاکره با طالبان 
بوده است که این مذاکرات از سوی واشنگتن قطع 
ش��ده اس��ت. تاکنون 456 نظامی انگلیس از آغاز 

حمله آمریکا به افغانستان کشته شده اند.

نیمچه گزارش

گزارش

جن��گ قدرت در آمریکا این روزه��ا از حوزه منافع ملی به 
عرصه شخصی رسیده است چنانکه از یک سو پلوسی رئیس 
مجلس نمایندگان که س��ابقه ای قدیمی در مقابله شخصی 
ب��ا ترامپ دارد طرح اس��تیضاح او را به جریان انداخته و از 
سوی دیگر ترامپ بر عدم کناره گیری از قدرت و مقابله با 

اقدامات پلوسی تاکید دارد. 
عرصه سیاسی آمریکا این روزها به جنگ قدرت مبدل شده 
که بخش��ی از آن تقابل میان جمهوریخواه و دموکرات ها و 
بخشی از آن نیز برگرفته از تسویه حساب های شخصی است 
که نمود آن را در رفتارهای ترامپ و پلوسی می توان دید. 
تقابلی که شاید ریشه آن را بتوان به زمان سخنرانی ترامپ 
در کنگره نس��بت داد آنجا که ترامپ بی اعتنا به پلوس��ی 
ش��روع به سخنرانی کرد و پلوسی متن سخنرانی ترامپ را 
پاره کرد. اکنون این تس��ویه حساب ها و عقده گشایی ها به 
عرصه استیضاح و البته تالش ترامپ برای ماندن در قدرت 
رس��یده اس��ت. اکثر نمایندگان مجلس آمریکا با اس��تناد 
به متمم 25 قانون اساس��ی آمریکا، ب��ا برکناری ترامپ از 
س��وی معاونش اعالم موافقت کردن��د.در این قطعنامه که 
ب��ا 22۳ رای مواف��ق در مقاب��ل 205 رای مخالف تصویب 
شد، آمده است که دونالد ترامپ »توانایی الزم برای اجرای 

مسئولیت های ریاست جمهوری ایاالت متحده ندارد.«
پلوس��ی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پیش��تر با ارسال 
نام��ه ای به قانونگ��ذاران اعالم کرد طرح اس��تیضاح ترامپ 
روز دوش��نبه در کنگره مطرح خواهد ش��د. در کنار طرح 
استیضاح کنگره، مجلس نمایندگان در نظر دارد با تصویب 
طرح��ی غیرالزام آور از مایک پنس، معاون ترامپ و وزرای 
کابینه بخواهد براس��اس متمم 25 قانون اساسی ظرف یک 

روز رئیس جمهور را از قدرت عزل کنند.
در مقاب��ل رئیس جمه��ور آمریکا که به مرز این کش��ور با 
مکزیک سفر کرده در س��خنانی گفت که هم اکنون زمان 

نظ��م، قانون، صل��ح و آرامش اس��ت.ترامپ در ادامه گفت: 
»احترام به مجریان قانون، اس��اس دس��تور العمل )شعار( 
"آمریکا را دوباره بزرگ کنیم" است.«رئیس جمهور آمریکا 

گفت که هیچگونه نگرانی درباره متمم 25 قانون اساس��ی 
نداش��ته و این موضوع خطری برای وی به ش��مار نمی آید.

وی در ادامه س��خنانش گفت که امروز آزادی بیان با حمله 

بی س��ابقه ای مواجه شده اس��ت. وی بر عدم کناره گیری از 
قدرت تاکید کرد. 

خبر دیگ��ر آنکه دو مقام آمریکایی گفته ان��د حدود ده هزار 
نیروی گارد ملی که قرار اس��ت در آستانه مراسم تحلیف جو 
بای��دن به تضمین امنیت محل بر گزاری این مراس��م کمک 
کنند، مس��لح خواهن��د بود.اما »دنیل هوکانس��ون«، رئیس 
دفت��ر گارد ملی آمریکا گفت که انتظار می رود تا روز ش��نبه 
حدود 10 هزار نیروی گارد ملی به منظور تأمین امنیت، ارائه 
کمک های لجستیکی و ارتباطاتی در واشنگتن مستقر شوند.

از سوی دیگر پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در نامه ای به 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا فعال کردن متمم 25 قانون 
اساسی برای برکناری ترامپ از قدرت را رد کرد.پنس در این 
نامه نوشت: »من اعتقاد ندارم که چنین اقدامی به نفع ملت 
ما و قانون اساسی باشد.« همچنین معاون رئیس جمهوری 
آمریکا خطاب به فرمانداران ایالت های مختلف آمریکا گفت 
ک��ه دوره دولت ترامپ رو به پایان اس��ت و انتقال قدرت به 
آرامی انجام می ش��ود. در مقابل رهبر جمهوری خواهان سنا 
به اطرافیان خود گفته اعتقاد دارد ترامپ خطاهایی مرتکب 
ش��ده که سزاوار اس��تیضاح اس��ت. خبر دیگر آنکه»مایکل 
شروین« سرپرس��ت داستانی واشنگتن گفت که در جریان 
تظاه��رات طرف��داران ترام��پ در برابر کنگ��ره، بمب های 
لوله ای در نزدیک دفتر حزب جمهوری خواه و دموکرات در 
واشنگتن کار گذاشته شده بود.همچنین مدیر یوتیوب اعالم 
کرد که کانال رئیس جمهور آمریکا در این ش��بکه اجتماعی 
به دلیل تحریک به خش��ونت به م��دت هفت روز به حالت 
تعلیق درمی آید.فرماندهان شاخه های مختلف ارتش آمریکا 
در اقدامی نادر، نامه ای منتشر کردند و در آن حوادث کنگره 
را »حمله مستقیم« علیه قانون اساسی خواندند و خواستار 
حفظ آمادگی نیروهای آمریکایی با توجه به نزدیک ش��دن 

مراسم تحلیف شدند.

فرامرز اصغری 

ارتش رژیم صهیونیستی  که طی روزهای گذشته حمالت 
متع��ددی به غزه و کرانه باختری داش��ته و برای اش��غال 
قدس و س��لطه بر مس��جداالقصی نیز تح��رکات جدیدی 
داش��ته، دیروز در مرزهای عراق و س��وریه حمالت هوایی 
انج��ام داده اس��ت. این حم��الت از س��وی جنگنده های 
رژیم صهیونیس��تی و در مناطق��ی از دیرالزور و البوکمال 
در م��رز س��وریه با عراق ص��ورت گرفته اس��ت. حال این 
س��وال مطرح اس��ت که چرا این حمالت ص��ورت گرفته 

اس��ت؟ نگاهی بر تح��وال منطقه چند هدف گ��ذاری را از 
این تجاوز صهیونیس��ت ها نش��ان می دهد. بخش��ی از این 
تجاوزات برگرفته از بحران های شدید سیاسی و اجتماعی 
در س��رزمین های اشغالی است بگونه ای که طرح محاکمه 
نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست ها در دادگاه و بحران های 
ناشی از تلفات گس��ترده کرونا و پیامدهای این بحران در 
رژیم صهیونیستی اساس این وضعیت را تشکیل می دهد. 
نتانیاهو ک��ه ادامه حکومتش را در خطر می بیند با ایجاد 
بحران ه��ای بیرونی همچون تجاوز به س��وریه و لبنان به 
دنبال انحراف افکار عموم��ی از بحران های داخلی و البته 

جلب رضایت راست افراطی است.
 دوم آنکه دس��تاوردهای مقاومت در منطقه سیاست های 
رژیم صهیونیس��تی را با بحران مواجه س��اخته اس��ت در 

همی��ن حال معادالت منطقه نش��ان می ده��د که ائتالف 
صهیونیستی ، عربی و ترکیه در برخی معادالت در جریان 
اس��ت. در شرایطی که عربستان سیاست تطمیع برای دور 
ساختن س��وریه و عراق از مقاومت را به کار گرفته ترکیه 
و صهیونیست ها سیاس��ت تجاوزات نظامی را علیه سوریه 
و عراق اجرا می س��ازند که ترکیب آن سیاس��ت و مذاکره 
اس��ت که بخش فش��ار بر عهده ترکیه و صهیونیست ها و 
بخش مذاکره به س��عودی واگذار شده است. مجموع این 
تح��رکات در حالی ص��ورت می گیرد ک��ه ترامپ آخرین 
روزهای ریاس��ت جمهوری اش را س��پری می کند. نگاهی 
ریش��ه ای نشان می دهد که در آس��تانه تغییر دولت ها در 
آمریکا، صهیونیست ها حمالت و تجاوزات علیه فلسطین و 
کش��ورهای منطقه را تشدید می کنند. در سال 2008 نیز 

در آستانه به قدرت رس��یدن اوباما ، صهیونیست ها جنگ 
22 روزه غزه را به پا کردند.

 اکنون نیز شرایط مشابهی در جریان است و صهیونیست ها 
برآنند تا از ش��رایط تغییر در س��اختار آمریکا برای اهداف 
ضد فلس��طینی و منطقه ای خود به��ره گیرند. نکته مهم 
آن اس��ت که بایدن که مدعی پایان دادن به سیاست های 
بحران ساز ترامپ است در برابر این تجاوزات سکوت کرده 
و باره��ا ارادت خود به این رژیم را اعالم کرده اس��ت. این 
رفتار نش��ان می دهد که فلس��طین نمی توان��د امیدوار به 
تغیی��ر رفتار آمریکا باش��د و لذا تنها گزین��ه برای احقاق 
حقوق ملت فلس��طین صرفا گزینه مقاومت است چنانکه 
همی��ن مقاومت بوده که در س��ال 2008 پیروزی غزه بر 

رژیم صهیونیستی را محقق ساخت. 

یادداشت

تکرار تاریخ

تذکر بغداد به شبکه سعودی
س��خنگوی وزارت خارجه عراق در واکنش به اس��تفاده شبکه  سعودی 
»العربیه-الح��دث« از لف��ظ »ش��به نظامیان« برای توصی��ف نیروهای 
الحشدالش��عبی، ضمن تذکر به این ش��بکه س��عودی، تأکی��د کرد که 
الحشدالش��عبی س��ازمانی رس��می در عراق اس��ت. »احمد الصحاف« 
به اس��تفاده از لفظ »ش��به نظامیان« ب��رای توصیف نیروهای س��ازمان 
الحشدالشعبی عراق واکنش نشان داد.وی  ضمن تذکر درباره استفاده از نام 
درس��ت نیروهای الحشدالشعبی به جای استفاده از کلمه »شبه نظامیان«، گفت: 
»آنچه شما به اصطالح به آن می گویید شبه نظامیان، ما در عراق هم حکومت و 
هم مردم آن را س��ازمان الحشدالشعبی می خوانیم که ]این نهاد[ سازمانی تحت 
امر فرمانده کل نیروهای مس��لح ]عراق[ اس��ت. این سازمان س��ابقه  ای مملو از 

جانفشانی در راه دفاع از کرامت و مقدسات عراق و عراقی ها دارد«.

دولت ترامپ دولت گاوچران های نژادپرست بود
نیکالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال دولت ترامپ را دولت گاوچران های 
نژادپرس��ت توصیف کرد و ش��ورش های کنگ��ره را نمایانگر افول کامل 
اخالقی آمریکا خوان��د.  وی در خصوص تحوالت اخیر در آمریکا پس از 
انتخابات ریاست جمهوری س��وم نوامبر 2020 گفت: »2020 همچنین 
س��ال دولت در حال کناره گیری دونالد ترامپ بود که به ش��یوه شرم آور، 
غیرانسانی و مجرمانه ای برای سر من پاداش 15 میلیون دالری تعیین کرده 
بود. این س��ر کوچک این اندازه ارزش دارد-زیاد اس��ت؟ پاداش کمی است؟« وی 
گفت: »نمونه دیگری از شیوه افراط گرایانه نگرش سیاسی گاوچران های نژادپرست 
)کوکالکس کالن( کاخ سفید و نمونه های بیشتری از ناامیدی و برتری طلبی هایی 
که آنها را به ارتکاب خطاهای بزرگی در دوره چهارساله و همین اشتباهات دوران 

اخیر )شورش های کنگره( واداشت، نمایانگر افول اخالقی کامل آنها است«.

انتقاد کابل از توافقنامه آمریکا و طالبان 
همزم��ان ب��ا روی کار آم��دن دولت جدی��د در آمری��کا، رئیس جمهور 
افغانستان در سخنانی گفت بخش  زیادی از توافقنامه صلح میان آمریکا 
و طالبان دارای ابهام بوده و واش��نگتن اصرار دارد که این توافق مبنای 

حل بحران و اتمام جنگ شود.
»اش��رف غنی« در سخنرانی خود در نشست »اعمار صلح« گفت: بخش  
زی��ادی از توافقنام��ه صلح میان آمری��کا و طالبان دارای ابهام اس��ت و این 
موضوع با نماینده ویژه آمریکا در میان گذاش��ته ش��ده است.وی افزود: توافقنامه 
آمری��کا و طالبان دارای ابهام ب��وده و این موضوع با خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا 
برای صلح افغانس��تان در میان گذاش��ته ش��ده و خواستار ش��فاف سازی در آن 
ش��ده ایم.غنی ادامه داد: اما خلیلزاد تاکید دارد که تمام کشورها با این توافقنامه 

موافق بوده و در پی یافتن راه حل سیاسی بخش اصلی و کلیدی است.

 فرانس�ه: برخ��ی منابع خبری مدعی اس��تقرار 
ناو هواپیمابر »ش��ارل دوگل« فرانسه طی روزهای 
آتی در ش��رق دریای مدیترانه شدند. ناو هوپیمابر 
»شارل دوگل« فرانسه چندی دیگر برای انجام یک 
ماموریت در ش��رق دریای مدیترانه مستقر خواهد 

شد.

 پاکس�تان: »محمدکریم خلیل��ی«، رهبر حزب 
وحدت اس��المی که در س��فر دو روزه از اسالم آباد 
بازدی��د می کند، ب��ا »عمران  خان«، نخس��ت وزیر 
پاکستان دیدار و گفت وگو کرد.عمران خان در این 
دیدار گفت که پاکس��تان به تقویت روابط دوجانبه 
از جمله رواب��ط تجارتی، اقتصادی و رابطه ملت به 

ملت متعهد است.

 اندونزی: »جوکو ویدودو« رئیس جمهور اندونزی 
در آغاز واکسیناس��یون واکس��ن چین��ی مقابله با 
ویروس کرونا در این کش��ور، ب��ه عنوان اولین فرد 
این واکس��ن را دریافت کرد.اس��تفاده از واکس��ن 
چینی سینوواک بایوتک در اندونزی آغاز شد و این 
واکس��ن به »جوکو ویدودو« رئیس جمهور اندونزی 

به عنوان اولین نفر در این کشور تزریق شد.

 تونس: »منعم صاح��ب الطابع« یکی از خلبانان 
خطوط هوایی امارات در فیسبوک خود نوشت، پس 
از آنکه حاضر به پرواز به سمت تل آویو نشده از کار 
تعلیق ش��ده است.وب سایت »الشارع المغربی« هم 
گ��زارش داد، در تماس با این خلبان، وی بر تعلیق 
از کارش تأکید کرده و گفته منتظر تشکیل کمیته 

انضباطی و حضور در این کمیته است.

 آمریکا: بررس��ی های کارشناس��ی از نقص های 
گس��ترده در جدیدترین بمب افکن آمریکایی اف-

۳5 حکای��ت دارد.جنگنده ه��ای اف-۳5 آمریکا در 
س��ال 2018 وارد فاز عملیاتی ش��د. برنامه ساخت 
۳ ه��زار و 200 فروند بمب افکن اف-۳5 از س��وی 
وزارت دفاع آمریکا تدوین ش��ده اس��ت. ش��رکت 
الکهی��د مارتین تاکنون موفق به تولید 9۷0 فروند 

از این بمب افکن شده است.
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هشدار قبایل یمنی درباره تروریستی 
خواندن انصارهللا 

ش��ورای همبس��تگی قبیله ای یمن طی بیانیه ای در واکنش به اظهارات وزیر 
خارجه آمریکا مبنی بر درج نام انصاراهلل یمن در فهرست تروریسم، این اقدام 
را محکوم و اعالم کرد که آمریکا از زمان تاس��یس تاکنون مادر تروریس��م و 

منبع آن است.
در این بیانیه آمده اس��ت: قبائل یمن تاکید می کنند که آمریکا از همان بدو 
تاسیس شوم خود، مادر تروریسم و منبع و منشأ آن بود و در حق مردم بومی 
این کش��ور و س��ایر ملت ها تروریس��م و توحش و بی رحمی را اعمال کرده و 
وحشتناک ترین نسل کشی و توحش را در حق آنها انجام داده است و آخرین 
آنها تجاوز، محاصره و گرسنه نگه داشتن بیش از 20 میلیون یمنی طی شش 
س��ال اخیر است.بر اس��اس این بیانیه قبائل یمنی از این تصمیم ظالمانه که 
رسوایی سیاسی جدیدی برای رژیم آمریکایی و ترامپ، رئیس جمهور گستاخ 
و بی پروای آن به ش��مار می رود، تعجب نمی کنند. این تصمیم واشنگتن تنها 
قدرت، ایس��تادگی، اعتماد فرزندان و قبائل آزاده یمن به رهبری حکیمانه و 
همبس��تگی آنه��ا را می افزاید و عزم و انگیزه آنها ب��رای تداوم این راه و آماده 
باش برای آزادسازی اراضی اشغالی یمن را تقویت خواهد کرد. همچنین دولت 
نجات ملی یمن و پارلمان این کش��ور در صنعاء قصد آمریکا برای تروریستی 
خواندن انصاراهلل را انعکاس بحران کنونی در داخل آمریکا دانس��تند و درباره 
عواقب این تصمیم هش��دار دادند.پارلمان یمن در صنعاء هم در بیانیه ای این 
اق��دام را محکوم و اعالم کرد، این تصمیم انعکاس بحران کنونی دولت آمریکا 
با هدف ضربه زدن به ملت یمن و تش��دید رنج آن در س��ایه محاصره ش��ش 
ساله و حمله ای است که ائتالفی به رهبری و حمایت آمریکایی-صهیونیستی 
آن را فرماندهی می کند. »محمد علی الحوثی« عضو ش��ورای عالی سیاس��ی 
یمن در واکنش به اقدام آمریکا در تروریس��ت خواندن جنبش انصاراهلل اعالم 
کرد: دولت ترامپ، فلس��طینی ها را تروریست می خواند؛ این در حالیست که 
اشغالگران صهیونیست را به حال خود رها کرده است. خبر دیگر آنکه در ادامه 
افشای نقش انگلیس در کشتار یمنی ها، انگلیس طی چهار سال گذشته 4/2 
میلیون پوند به ارتش عربستان سعودی کمک کرده است، طی دورانی که این 

کشور به بمباران و کشتار غیرنظامیان یمنی متهم است.

پرشدن ظرفیت بیمارستان های انگلیس 
و راه اندازی سردخانه های موقت

بحران کرونا در کش��وری که مدعی ساخت واکسن درمان کرونا شده همچنان 
در حال اوج گیری اس��ت چنانکه در حالی که ظرفیت بیمارستان های انگلیس 
برای نگهداری اجس��اد فوتی های ناش��ی از ابتال به ویروس کرونا پر شده است، 
مقام های این کش��ور اقدام به راه اندازی سردخانه های موقت در برخی مناطق 

کرده اند.
بریتانیا طی هفته های اخیر با رش��د فزاینده تعداد مبتالیان و فوتی های ناش��ی 
از بحران ش��یوع گونه جدید ویروس کرونا روبرو ش��ده است.در منطقه ای واقع 
در جنوب لندن ظرفیت س��ردخانه بزرگترین بیمارستان که 600 جایگاه بوده 
پر ش��ده و مقام های محلی مجبور به راه اندازی یک س��ردخانه موقت شده اند.

در س��ردخانه موقت منطقه هددلی نیز هم اکنون بیش از 1۷0 جسد نگهداری 
می ش��ود.بریتانیا تاکنون مرگ بیش از 80 هزار نفر بر اثر ابتال به ویروس کرونا 

را تایید کرده است، این پنجمین آمار باال در جهان به شمار می رود.
بحران کرونای انگلیس��ی برای سایر کش��ورهای اروپایی نیز ادامه دارد چنانکه 
وزیر بهداش��ت اتریش با توجه به شیوع گسترده ویروس جهش یافته انگلیسی 
در سراس��ر اروپا اعالم کرد که س��خت ترین هفته ه��ای کرونایی را در پیش رو 
داریم.رادولف آنشوبر وزیر بهداشت اتریش در سخنانی اعالم کرد که دولت این 
هفته درباره تمدید احتمالی قرنطینه که تا 24 ژانویه معتبر اس��ت و باز ش��دن 
مدارس که مقرر ش��ده در 18 ژانویه انجام ش��ود تصمی��م گیری می کند.وی 
تاکید کرد که اقدامات بعدی به یک تحلیل بسیار دقیق وضعیت فعلی با توجه 
به ش��یوع ویروس جهش یافته انگلیسی که به اتریش هم رسیده است بستگی 
دارد. کش��ورهای آلمان و فرانس��ه نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند. خبر 
دیگر آنکه افزایش ابتال به کرونا در فلسطین اشغالی طی روزهای اخیر سرعت 
بیش��تری به خود گرفته و شمار مبتالیان روزانه در این منطقه بار دیگر رکورد 
بیش��ترین میزان خود را شکست. وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعالم کرد 
که طی بیس��ت وچهار ساعت گذشته 9025 مبتالی جدید در فلسطین اشغالی 
شناس��ایی شدند و این برای دومین روز پیاپی است که شمار ابتالی روزانه در 
این منطقه از نه هزار نفر عبور می کند.تعداد 12۷،۷68 تس��ت ابتال به ویروس 

کرونا در فلسطین اشغالی انجام شد که از میان ۷.2 درصد مثبت شده است.

مشارکت آمریکا در تجاوز هوایی 
اسراییل به سوریه

 منابع خبری صهیونیس��تی اعالم کردند حمله هوایی بامداد امروز اس��رائیل به 
مواضع سوریه، با استفاده از اطالعات دریافتی از جانب آمریکا انجام شده و این 
اطالعات درجریان دیدار اخیر مایک پمپئو با رئیس موس��اد در واش��نگتن، در 

اختیار تل آویو قرار داده شده است.
تارنمای خبری صهیونیس��تی اسرائیل نش��نال نیوز با انتشار این خبر  نوشت:  
ی��ک مقام  ارش��د آمریکایی اعالم کرد که حمل��ه هوایی  امروز  به مواضعی در 
ش��رق سوریه که توسط اسرائیل صورت گرفت با استفاده از  اطالعات محرمانه 
آمریکا بوده اس��ت. یک مقام نظامی س��وری که خواس��ت نامش بیان نشود به 
س��انا گفت که س��اعت یک و 10 دقیقه دیروز، دشمن اسرائیلی اقدام به تجاوز 
هوایی به ش��هر دیرالزور و منطقه البوکمال ]در ش��رق[ سوریه کرد.خبرگزاری 
رس��می سوریه )س��انا( نیز با تأیید این حمالت گزارش داد که مناطقی از شهر 
دیرالزور و ش��هر البوکمال در شرق این کشور هدف حمالت جنگنده های رژیم 
صهیونیس��تی قرار گرفته است.س��خنگوی حماس گفت، تج��اوزات تل آویو به 
س��وریه جز با مقابله واقعی با پروژه صهیونیس��تی و مشارکت تمام قوای بیدار 
امت متوقف نمی  ش��ود.در همین حال الجعفری معاون وزیر خارجه س��وریه در 
نشس��ت شورای امنیت از این نهاد خواست، ضمن بازخواست کشورهای حامی 
تروریس��م در س��وریه آنها را به ترک نقض قوانی��ن و قطعنامه های بین المللی 

وادار کند.
خبر دیگر آنکه ارتش رژیم صهیونیستی از بمباران پایگاهی فلسطینی در شرق 
خان یونس خبر داد. از س��وی دیگر در جنایتی دیگر دفتر اطالع رسانی اسرای 
فلس��طینی وابس��ته به حماس خبر داد وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی 
اصرار دارد که نباید به اس��رای امنیتی فلس��طین واکس��ن کرونا زد. همچنین 
منابع صهیونیس��تی گزارش دادند که یک کمیته محلی این رژیم ساخت 5۳0 
واحد صهیونیست نش��ین در قدس اش��غالی را تصویب کرده اس��ت. در واکنش 
به جنایات صهیونیس��ت ها، رهبران حماس و جهاد اس��المی طی نشس��تی در 
پایتخت قطر بر لزوم ادامه اقدامات برای بازگرداندن وحدت ملی فلس��طین به 
منظور دس��تیابی به یک استراتژی ملی واحد در مبارزه بر اساس مقاومت همه 

جانبه تأکید کردند.

تسویه حساب های شخصی میان پلوسی و ترامپ به خانه استیضاح رسید 

حکومتعقدهایها


