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 74سالپسازروزنکبت
هــرســال اواســـط مــاه مــی بــرای فلسطینیها
«روز نکبت» و نماد کوچ اجباری فلسطینیها
توسط صهیونیستهاست .روز نکبت از نظر
فلسطینیها یــادآور روزهــای تلخ یعنی اشغال
سرزمینشان و مصادره اراضی و نخستین موج
آوارگی و اخراج بیش از  800هزار فلسطینی
از خانه و کاشانهشان اســت 74 .سال از این
جنایت رژیــم صهیونیستی میگذرد .نه داغ
فلسطینیها فراموش شده و نه جنایتهای
رژیم اشغالگر صهیونیستی پایان یافته است .در
 74سال گذشته بیش از  100هزار فلسطینی
در داخ ــل و خ ــارج از ســرزمــیــن فلسطین به
شهادت رسیدهاند و همچنان نیز پای دفاع از
وطن فلسطینی ایستاده اند و با رژیم اشغالگر
میجنگند 16 .سال نیز از محاصره باریکه غزه
میگذرد .غزه به بزرگترین زندان روباز جهان
تبدیل شده و مــردم این باریکه با چالشهای
جدی در حــوزه امنیت ،سالمت و غذا مواجه
هستند ،اما همچنان در مقابل جنایتهای رژیم
اشغالگر ایستادگی میکنند.اگرچه دوگانه
سازش یا مقاومت همچنان در فلسطین وجود
دارد و تشکیالت خــودگــردان بــدون توجه به
جنایتهای رژیم بر سازش با آن تأکید دارد ،اما
با گذر زمان وزن مقاومت و همچنین به حق بودن
مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی بیشتر شده
و امروز این رژیم در مقابل مقاومت دچار ضعف و
سردرگمی شده است .عملیاتهای انفرادی
فلسطینیها که درون اراضــی اشغالی انجام
شده و تاکنون  19کشته و دهها زخمی داشته
است ،سندی آشکار و به روز برای اثبات برتری
رویکرد مقاومت در مقابل سازش و همچنین
سندی برای اثبات درماندگی رژیم اشغالگر
است .بر همین اساس جنبش مقاومت اسالمی
فلسطین (حماس) در بیانیهای به مناسبت
هفتاد و چهارمین سالگرد روز نکبت اعالم
کرد :مقاومت فراگیر و در راس آن مقاومت
مسلحانه تنها راه رهایی از اشغالگری و مقابله
با جنایات آن ها و همچنین بازپسگیری حقوق
سلب شده ملت فلسطین است.

چهره روز

کبری گوران ییگیت باشی ،معاون وزیر خانواده
و خدمات اجتماعی ترکیه ،به استانداری آفیون
کاراحصارمنصوبشد.ییگیتباشی،نخستین
زن محجبه ترکیه است که به سمت استانداری
منصوب می شود.

خبرهای متفاوت

روسها؛مقاماولخریدخانهدرترکیه
در پــی «هــجــوم» روسهــــا بــه بــــازار امــاک
و مستغالت ترکیه خرید خانه در ایــن کشور
در مــاه آوریــل جهشی چشمگیر یافت.بنابر
دادههای مرکز آمار ترکیه ،در ماه آوریل سال
جــاری میالدی  133.058واحــد مسکونی
در این کشور به فروش رسید که نسبت به مدت
مشابه سال قبل افزایشی  38.8درصــدی را
نشان میدهد .معامله با مشتریهای خارجی
نیز  58.1درصــد افزایش یافت که نسبت به
میانگین آن رشــدی قابل مالحظه به شمار
میآید.در ماه آوریل فروش خانههای ترکیه به
روسها دوبرابر شد .در حالی که در ماه مارس
 ۵۴۷خانه به شهروندان روس فروخته شد ،این
رقم در ماه آوریل به یکهزار و ۱۵۲واحد رسید.
پیش از این ایرانیها در صدر خریداران خارجی
مسکن در ترکیه قرار داشتند ،اما روسها در
ماه آوریل گوی سبقت را از شهروندان ایرانی
ربودند و در جایگاه اول قرار گرفتند .رتبه سوم
نیز به شهروندان عراق اختصاص یافته است/.
دویچه وله

گاف؛اینبارجورجبوش
رئیسجمهور پیشین آمریکا که با دالیل واهی
در سال  ۲۰۰۳به عراق حمله کرد ،در جریان
یک سخنرانی به اشتباه بهجای آن که از واژه
«اوکراین» استفاده کند ،گفت که حمله به عراق
«غیرقابل توجیه و وحشیانه» بوده است«.جورج
بــوش» بــه شــوخــی ،دلیل ایــن اشتباه را سن
باالی خود خواند و حاضران شروع به خندیدن
کردند/.دیلی میل

جنگاوکرایندرفازفرسایشی

همزمانباهشدارروسهادربارهطوالنیشدنجنگ،سنایآمریکابسته
کمک ۴۰میلیارددالریبهاوکراینراتصویبکرد
با گذشت بیش از دو ماه از آغاز حمله روسیه
به اوکراین ،مواجهه نیروهای نظامی طرفین
به تدریج فرسایشی شده است .پیشرویهای
انــدک و سپس دست به دست شدن مناطق

تصر فشده بین طرفین پس از ضدحمالت
متقابل ،از ویژگیهای وضعیت کنونی جبهه
نــبــرد اســت.ایــن در حــالــی اســت کــه سنای
آمریکا  ۴۰میلیارد دالر کمک تازه به اوکراین

را تصویب کــرد که بــزرگ ترین بسته کمکی
بــرای این کشور از زمــان حمله روسیه است.
این بسته که با  ۸۶رای مثبت در مقابل ۱۱
رای مخالف تصویب شــد ،شامل کمک های
نظامی ،اقتصادی و انسان دوستانه میشود.
الیحه ایــن بسته کمک به اوکــرایــن در حالی
برای امضای «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا
به کاخ سفید ارسال میشود که روسیه درباره
ارسال این کمکها و تأثیر آن بر طوالنی شدن
درگیریهای اوکراین هشدار داده است .اکنون
با موج تسلیحات ارسالی از سوی آمریکا و برخی
کشورهای اروپایی و همچنین انگیزه ارتش
اوکراین برای مقاومت ،مشخص شده که تصرف
کییف و سقوط دولت ،بیش از پیش برای روسیه
دستنیافتنیشدهاست .ازسویدیگرموقعیت
جغرافیایی هموار دونباس ،پشتیبانی سریعتر
روسیه به دلیل نزدیکی به مرز و همچنین حضور
گروههایشبهنظامیروستباردرایناستانها،
بازپسگیری دونباس توسط دولت اوکراین را
بسیار دشوار کرده است و حداقل در کوتاهمدت
امکا نپذیر نیست .اگر روسیه بتواند به طور

تداوم تنش میان مسکو  -تل آویو

روسیهازارسالتجهیزاتنظامیاسرائیلبهاوکراینهمچنانخشمگیناست.بوگدانف
گفت:تلآویوچگونهحملهبهنازیهارامحکوممیکند؟
تنش در روابط روسیه با اسرائیل به دلیل مواضع آن
درباره اوکراین روندی فزاینده داشته و این بار در
تازه ترین موضع گیری معاون وزیر خارجه روسیه
به شدت از تل آویو انتقاد کرد«.میخائیل بوگدانف»
ضمن این که خواهان نقش و موضع متوازن تر رژیم
صهیونیستی شد ،گفت :مواضع تل آویــو موجب
احساس سرخوردگی روسیه شده است .تل آویو
چگونه حمله به نازیها را محکوم میکند؟وی با
انتقاد از ارســال تجهیزات نظامی اسرائیل برای
ارتش اوکراین ،آن را نشانه موضع خصمانه تل آویو
درباره مسکو دانست.رژیم صهیونیستی چهارشنبه
گذشته اعالم کرد که  2000عدد
کالهخود و  500عدد جلیقه ضد
گلوله را برای ارتش اوکراین ارسال
کردهاست.رژیمصهیونیستیحمله
روسیه به اوکــرایــن را محکوم و در
ابــتــدای ایــن درگــیــری به اصطالح
موضع میانجی گرانه در این زمینه
اتخاذ کرده بود ،اما به تدریج مواضع
تندتر و انتقادی تری درباره مسکو
گرفته و اکنون با ارســال تجهیزات
نظامی برای ارتش اوکراین عمال در
اردوگاه غرب علیه روسیه جا گرفته
اســت.ایــن موضع گیری تل آویــو خشم مسکو را
برانگیخته است .پیشتر «ماریا زاخارووا» سخنگوی
وزارت امور خارجه روسیه نیز رژیم صهیونیستی
را متهم به حمایت از نئونازی ها در اوکراین کرده
بود.زاخارووا با انتقاد از اظهارات «یائیرالپید» وزیر
امورخارجه رژیــم صهیونیستی گفت :اظهارات
مغایر با تاریخ وی مورد توجه مسکو قرار گرفته است،
اظهاراتیکهبهطورگستردهایرویکرددولتکنونی
تلآویودرحمایتازرژیمنئونازیهایکییفرابیان
میکند .زاخارووا بار دیگر تأکید کرد:ریشه یهودی
رئیس جمهوری اوکراین تضمینی بر این نخواهد
بودکهویازگسترشنئونازیسمدرکشورشحمایت

زن
دستورجدیدطالبانبهمجریان ِ
تلویزیون
گروه طالبان افغانستان با صدور تصمیمی از
تماممجریانزنکهدرشبکههایتلویزیونیکار
میکنند ،خواست هنگام ارائه برنامه صورت
خود را بپوشانند.به نوشته شبکه طلوع نیوز،
نمایندگان وزارتخانههای امر به معروف و نهی
ازمنکرواطالعاتوفرهنگاعالمکردندکهاین
حکمقطعیاستوقابلتجدیدنظرنیست.حکم
مذکور برای همه رسانههای افغانستان صادر
شده است.هرچند،یلدا علی مجری تلویزیون
طلوع افغانستان دیروز در توئیترش ادعا کرد
که طالبان دستور خود را لغو و اعــام کرده
اند مجریان زن از روز شنبه می توانند با حالت
عادی و بدون ماسک برنامه اجرا کنند.با این
حال،دستور اخیر پس از آن صادر میشود که
دردستوریدیگرکهروز ۱۷اردیبهشتازسوی
هبتا ...آخوندزاده ،رهبر گروه طالبان ،صادر
و توسط سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی
از منکر خوانده شد ،به زنان هشدار داده شد
در صورت سرپیچی از فرمان پوشش اجباری
چهرهشان در خیابان ،پدر یا نزدیکترین عضو
مرد در خانواده آنها احضار و در نهایت زندانی
یاازمشاغلدولتیاخراجمیشوند.

نکند.حدود سه هفته قبل نیز اظهارات جنجالی
«سرگئی الوروف» وزیــر امــور خارجه روسیه که
«آدولف هیتلر» رهبر آلمان نازی را دارای تبار یهودی
دانسته بود به جنجالی بزرگ در روابط مسکو و تل
آویو منجر شد.اکنون با آغاز ارسال کمک های به
اصطالح بشر دوستانه اسرائیل به اوکراین و سپس
ارســال تجهیزات نظامی بــرای کی یف ،مشخص
شده که تل آویو عمال وارد زمین بازی جنگ اوکراین
به ضرر روسیه شده است.اسرائیلی ها ادعــا می
کنند حدود  100تن کمک بشردوستانه به اوکراین
ارسال و یک بیمارستان صحرایی در غرب این کشور
برای مدت شش هفته راه اندازی
کـــرده انـــد .چــرخــش تدریجی
موضع اسرائیل در قبال جنگ
اوکراین برای روسیه که همواره
بر این گمان بود روابط ممتازی
با تل آویو دارد و همواره از سران
اسرائیلی به گرمی استقبال می
کرد بسیار گران آمده است.البته
این اقدامات خصمانه تل آویو از
چشم مسکو دور نمانده و واکنش
های روسیه در قبال این کنش
های رژیم صهیونیستی به تدریج
در حال آشکار شدن است .از جمله این موارد می
توانبهاستقبالگرمازهیئتحماسدرمسکواشاره
کرد.همچنین برای نخستین بار گزارشی درباره
شلیک سامانه پدافند هوایی اس 300 -روسیه
برای مقابله با حمالت اخیر هواپیماهای اسرائیلی
علیهمواضعیدرسوریهمنتشرشدهاست.مسلمااین
اقدام به مثابه هشداری به تل آویو است که اقدامات
حمایت گرانه آن از اوکراین بی پاسخ نخواهد ماند.
رسانههایرژیمصهیونیستیدرتحلیلیاعالمکرده
بودند ،شلیک روسیه به جنگندههای این رژیم در
سوریه «میتواند نشاندهنده تغییر قابل توجهی در
نگرش مسکو به اسرائیل باشد».

کامل دسترسی اوکــرایــن به آ بهــای آزاد را
قطع کند ،شاید دستاوردی جدی بــرای این
کشور باشد .ولی او ًال تحرکاتی درون مناطق
اشغالی مانند آنچه در ماریوپل و خرسون رخ
داده ،پیشروی را دشوار میسازد و ثانی ًا بدون
توقف موج ارسالی تسلیحات از مرزهای غربی
اوکراین ،تصرف دایمی تسهیل نخواهد شد .با
این تفاسیر به نظر میرسد نبرد در نهایت به
یــک جنگ فرسایشی در میا نمدت و حتی
بلندمدت بدل شود .پذیرش آتشبس در شرایط
کنونی برای روسیه مفید نیست .زیرا آن را به
منزله بازسازی و تقویت ارتش اوکراین قلمداد
میکند .روسیه به عملیات نظامی تا کسب
دستاورد میدانی قابل توجه در دونباس ادامه
خواهد داد .در عین حال احتما ًال با اقداماتی
مانند برگزاری همه پرسی ،مقدمات الحاق
مناطقی مانند خرسون و ماریوپل را فراهم کند.
این موارد میتوانند اهرم فشاری در مذاکرات
احتمالی بــرای کسب تضمینهایی دربــاره
خودمختاری مناطق شرقی یا عدم عضویت
اوکراین در ناتو باشند.
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فاجعهغذاییدنیادرراهاست
در حــالــی کــه بــحــران
غذایی بر جهان سایه
افکنده و تولید و تجارت
مــواد غذایی در جهان
تحت تأثیر عواملی مثل
خشکسالی ،تغییرات
آبوهوایی ،کمبود کود
شیمیایی ،گرانی نفت
وجنگاوکراینمختلشدهاست،نشریهاقتصادی
اکونومیستعکسرویجلدشمارهجدیدخودرابه
این موضوع اختصاص داده است.در این عکس سه
خوشه گندم نمایش داده شده که بهجای دانههای
گندم عکس جمجمه انسان کشیده و باالی عکس
همنوشتهشدهاست:فاجعهغذادرحالآمدناست.

نمای روز

جنگ  2برادر برسرتاج و تخت پدر
دربارسلطنتیاردناعالمکردبنابهفرمانملکعبدا...دوم،برادراوتحتحصرخانگی
قرارمیگیرد.تاریخدرپادشاهیاردندرحالتکرارشدناست؟

تا فوریه  1999ملک حسین پادشاه سابق
اردن بــر ایــن کــشــور حکومت م ـیکــرد و
شاهزادهحسنبرادرشجانشیناوبود .در
آن زمان برخی رسانهها همزمان با عزیمت
ملک حسین به خارج برای معالجه و اعالم
وخامت شرایط جسمانیاش فاش کردند
که همسر ولیعهد سرگرم گرفتن انــدازه
پنجرههای کاخ سلطنتی است تا به سلیقه
خود برای آن ها پرده سفارش دهد ،ولی
در بازگشت حسین از یکی از دوره های
معالجات خــود از «مایو کلینیک» آمریکا
نــاگــهــان ورق برگشت
و حسنکنار گذاشته
شد تا عبدا ...برای چند
روزی ولیعهد شـــود و
سپس به عنوان عبدا...
دوم بر مسند پادشاهی
تکیه بــزنــد.در آن زمــان
نور همسر سوگلی و عزیز
ملک حسین از شوهرش
قــول گرفته بــود حمزه
کــه در سلسله مــراتــب
خانوادگی پسر کوچک
پادشاه محسوب میشد به عنوان ولیعهد
برادربزرگشعبدا...انتخابشودواینکار
در روزهــای اول سلطنت برادر انجام شد،
اما خیلی زود ورق برگشت و عبدا ...دوم
پسر خود را به عنوان ولیعهد انتخاب کرد.
اعتماد آنالین نوشت:این تغییرات گرچه به
شکلرسانهایآراموبنابهخواستشاهزاده
حمزه اعــام شــد ،امــا در پشت دیوارهای
کاخ سلطنتی اردن و شاید چند کشور دیگر
همسایه (بخوانید عربستان) به آسانی طی
نشد و بر اساس روایــت رسمی دربــار امان
تدارکاتی برای تغییر این شرایط به سمت و

سویی دیگر توسط عوامل داخلی و خارجی
با محوریت شاهزاده حمزه انجام گرفت.
امروزدرحدود ۲۲سالبعدازبازگشتملک
حسین ،سلف او عبدا ...دوم پادشاه اردن
نیز بعد از بازگشت از واشنگتن که اتفاق ًا باز
همرسانههاآنراسفریبرایمعالجهاعالم
کردهاند ،اقدامی شدیدتر را اینبار علیه
ولیعهد سابق (و نه فعلی) انجام میدهد.
عبدا ...دوم در واقــع یک گام به جلو رفته
و ب ــرادرش شــاهــزاده حمزه بن حسین را
به اتهام سهمخواهی از قــدرت محکوم به
حصرخانگیکرد.کسانی
که رفتار حداقل یک سال
اخــیــر مــلــک عـــبـــدا ...را
پیگیری میکنند ،شاهد
آن هستند کــه دستکم
طی این مــدت ،شاهزاده
حسین بن عــبــدا ،...پسر
و ولیعهدش را در تمام
مراسم و مالقاتهای مهم
و رســانــهای هــمــراه خود
ب ــرده و حسین ج ــوان در
این دیدارها ،چه در داخل
برگزار شوند و چه در خارج ،به یک پای ثابت
آن ها تبدیل شده است ،گویی که پادشاه
اردن برای معرفی پسرش به عنوان پادشاه
بعدی پیشقدم شــده و از هماکنون خیز
برداشته است.به هر ترتیب بار دیگر اردن
شاهد تکرار حوادث است ،شاهزادهای که
تاج و تخت را از خود سلب شده میبیند،
عهدی که با پدر شکسته شده و شاهزادهای
که در سادهترین تفسیر از داخل حرمسرا
برای پادشاهی برگزیده شده است ،گرچه
شرایط امروز اردن به تبعیت از شرایط کلی
جهان تفاوت زیادی با سال  1999دارد!

شــمــاری از زنــان در کابل بــه مناسبت هفته
کتاب نمایشگاه خیابانی برگزار کردند که
عنوانش «کتا بها علمبرداران صلحاند و به
جنگ و جهالت نه میگویند» است.به گفته
برگزارکنندگان ،هدف آنان از راه اندازی این
نمایشگاه خیابانی «ترویج کتا بخوانی میان
مردم به ويژه زنان است».

قاب بین الملل

تانژو اوجان ،شهردار بولو که با نظرات ویژه اش در
باره بازگرداندن مهاجران سوری به کشورشان،
گاه و بی گاه سوژه اخبار ترکیه می شود ،این بار
بیلبوردیعجیبرادرشهرخودنصبکرد.اوزجان
در این بیلبورد نوشت :به پناهندگان موقت اعالم
می کنم 11 ،سال پیش اعالم کردید که به عنوان
مهمان به کشورمان آمده اید .این مهمانی خیلی
طول کشید .بحران اقتصادی کشورمان را می
بینید.اینبیلبوردمیافزاید:جوانانمانبیکارند،
دراینشرایطدیگرآبونانیکهباشماقسمتکنیم،
نداریم.متن بیلبورد مذکور ادامه می دهد :همان
طورکهآمدید،وقترفتنرسیدهاست.دیگرشمارا
نمیخواهیم.بهکشورتانبازگردید.اوزجانپیشتر
نیز اعالم کرده بود آب مصرفی خانه هایی را که
ساکنان آن ها شهروندان سوری هستند  ،با بهایی
گرانترارائهخواهدکرد/.انتیوی

