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تحلیل روز

هیستریک؛مثلاسرائیل!
دکترسید رضی عمادی-رژیم صهیونیستی
با موشکهای زمین به زمین به تازگی نقاطی را
در زینبیه دمشق هدف قرار داد که به شهادت سه
نظامیاینکشورمنجرشد.نکاتیدربارهحمالت
اخیررژیمصهیونیستیضدسوریهوجوددارد-1:
اینحملههادرمیانهبحراناوکراینانجاممیشود.
به عبارت دیگر ،در حالی که بحران اوکراین به
مسئله اصلی نظام جهانی تبدیل شده و اسرائیل
نیز در کنار غرب در بحران اوکراین قــرار گرفته
است،اینرژیمازاینبحرانبهعنوانفرصتیبرای
افزایشحمل هضدسوریهبهرهمیگیرد-2.پساز
این که جنگ روسیه علیه اوکراین در کوتاه مدت
خاتمه پیدا نکرد ،خبرهایی درباره خروج نسبی
نظامیان روسیه از سوریه منتشر شد .در همین
حال اختالفهای جدی نیز میان تلآویو و مسکو
در اثر بحران اوکراین به وجود آمد .استنباط رژیم
صهیونیستی این است که از یک سو روسیه در
بحراناوکراینمشغولاستوازتواننظامیخود
برای مقابله با حملههای این رژیم ضد سوریه بهره
نمیگیرد و از سوی دیگر ،خروج نسبی نظامیان
روســی از ســوریــه نیز نباید بــه تقویت موقعیت
جمهوری اسالمی ایران در سوریه منجر شود-3.
رژیــم صهیونیستی تضعیف تــوان پدافند هوایی
ارتــش سوریه را با حملههای مکرر به این کشور
پیگیریمیکند.اگرچهپدافندهواییسوریهموفق
شد برخی از موشکهای شلیک شده را ساقط
کند ،اما برداشت رژیم صهیونیستی این است که
حملههای مکرر ضربهای به قدرت بازدارندگی
پدافندی ارتش سوریه است -4.این حملهها در
میانه افزایش درگیری میان رژیم صهیونیستی و
فلسطینیها انجام میشود .فلسطینیها طی
کمتر از دو ماه پنج عملیات شهادتطلبانه انجام
دادند که دست کم  19صهیونیست کشته و دهها
نفرنیززخمیشدند.رژیمصهیونیستیازتداوماین
عملیاتها ترس و هراس دارد و دچار سردرگمی
شده است .حملههای مکرر ضد سوریه نوعی فرار
بهجلودرمقابلاینسردرگمی ونشانهتنشعصبی
شدید(هیستریک)مقابلفلسطینیهاست.

نمای روز

عبدالغنی بـــرادر ،مــعــاون اول نخست وزیــر
طالبان با شیخ محمد بن زاید آل نهیان ،رئیس
تازه امارات متحده عربی دیدار کرد .بن زاید،
جانشین خلیفه بــن زایـــد آل نهیان رئیس
سابق امــارت متحده عربی شده که به تازگی
درگذشت .به گفته دفتر بــرادر ،در این سفر او
در دیدار با تاجران افغان مقیم امارات متحده
عربی از آن ها دعوت کرد تا به کابل بیایند و در
افغانستان سرمایهگذاری کنند و از امنیت خود
مطمئن باشند .بــرادر از مقامهای امــارات نیز
خواسته است که مشکل ویزا برای افغانها را
حل کنند و پروازها به افغانستان را از سر بگیرند.

قاب بین الملل

سونیا نیازی ،مجری شبکه خبری طلوعنیوز ،در
حال اجرای زنده با روبنده در شهر کابل ،پایتخت
افغانستان؛ هفته پیش وزارت امر به معروف و
نهی از منکر طالبان به رسانهها اعالم کرد که
مجریان زن باید در برنامهها چهرههای شان را تا
قسمت چشم بپوشانند .همان زمان ،مجری یک
تلویزیون خصوصی در کابل که نخواست نامش
فاش شود ،به رادیو اروپای آزاد گفت کارمندان
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز
چهارشنبه به دفترشان رفتند و حکمی را ابالغ
کردند که طبق آن مجریان زن از این پس باید
چهرههای شان را تا قسمت چشم بپوشانند/.
عکس از خبرگزاری فرانسه

عرضاندامکمسابقهمخالفانسلطان

دههاهزارنفرازحامیانجانانکفتانچیاوغلوکهازسیاستمدارانبرجسته
مخالفدولتاردوغاناستدراستانبولتجمعکردند
هزاران نفر از مخالفان سیاستهای اردوغان در
شهر استانبول ترکیه در اعتراض به محکومیت

"جانان کفتانچی اوغلو" سیاستمدار برجسته
مخالف دولت آنکارا اعتراض کردند .کفتانچی

اوغــلــو بــه دلــیــل توهین بــه رئــیــس جمهور و
دولــت تــرکــیــه بــه کمتر از پنج ســال زنــدان
محکوم شده است؛ وی که ریاست شعبه «حزب
جمهوری خواه خلق» در استانبول را بر عهده
دارد ،در سال  ۲۰۱۹نقش مهمی در انتخابات
شهرداری این شهر ایفا کرد و از او به عنوان مغز
متفکر اپوزیسیون دولــت رجب اردوغان یاد
میشود .تظاهرکنندگان ترکیهای در منطقه
مرکزی «مالتپه» سرود خواندند و پرچمهای
این کشور را به اهتزاز درآوردنــد .ده روز پیش
دادگاه تجدیدنظر استانبول حکم چهار سال و
 ۱۱ماه و ۲۰روز حبس و نیز پنج سال محرومیت
از فعالیت سیاسی را برای او تایید کرد .بر اساس
قوانین ترکیه ،محکومیتهای کمتر از پنج سال
به حالت تعلیق در میآیند و احتماال کفتانچی
اوغلو زندانی نخواهد شد .برخی از دالیلی که
دادگاه بر مبنای آن ها خانم کفتانچیاوغلو را
محکوم کرده به توییتهای  ۱۰سال پیش او باز

میگردد .او بارها پرونده قضایی علیه خود را
متاثر از انگیزههای سیاسی دانسته است .گفته
شده که دیدگا ههای کفتانچی اوغلو ،درباره
تظاهراتهای ضد دولتی و گروه تروریستی «پ
ک ک» ،از دالیل دیگری است که سبب شد تا
دادگاه استانبول برای او پرونده تشکیل بدهد.
حزب خلق جمهوریخواه ترکیه قدیمیترین
ح ــزب ســیــاســی در ای ــن کــشــور و مــهــم ترین
حزب چپ میانه ترکیه است که گرایشهای
ملیگرایانه ،سوسیال دموکرات و الئیک دارد.
ایــن حــزب ،حــزب اصلی اپوزیسیون ترکیه و
رئیس آن «کمال قلیچدار اوغــلــو» اســت.در
مــاههــای اخــیــر نــیــز بــارهــا مــردم تــرکــیــه در
تــظــاهــرات مختلف نسبت بــه سیاستهای
اقتصادی اردوغان اعتراض کرده اند .در کمتر
از یک سال گذشته ارزش لیر ترکیه به شدت
سقوط کرده و تورم به طور سرسام آوری در این
کشور رشد داشته است.
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پیشخوان بین الملل
اکــســپــرس شــرایــط
اقتصادی فرانسه را
خوب ارزیابی نکرده و
به تبع آن در خصوص
نـــاهـــنـــجـــاری ه ــای
اجتماعی احتمالی
در ایــن کشور اخطار
مــی ده ــد .ایــن هفته
نامه با طراحی جلدی که یک سبد خرید را به
شکلی عصبانی نشان می دهد و با انتخاب تیتر
«شرایط اضطراری اجتماعی» می گوید وضعیت
کاهش قدرت خرید مردم فرانسه به حد بحرانی
برای اجتماع رسیده است اما امانوئل ماکرون،
رئیس جمهور فرانسه ،در دومین دور ریاست
خود باید از این اندیشه که به هر قیمتی این
قدرت را افزایش دهد و بودجه کشور را بر طبق
آن دستخوش تغییرات اشتباه کند و مشکالت
بزرگ تری در آینده به وجود بیاورد بپرهیزد.

چهره روز

عقب نشینیگازی اروپا در قبال روسها

آلمانوایتالیاهمبهشرکتهایخوداجازهدادندتاحسابیبهروبلدر«گازپرومبانک»برای
پرداختبهروبلوجلوگیریازقطععرضهگاز،بازکنند
آلمانوایتالیابهشرکتهایخوداجازهدادندتا
حسابی به روبل در «گازپروم بانک» برای تطبیق
با طــرح پرداخت روسیه و جلوگیری از قطع
عرضه گاز ،باز کنند .این اقدام پس از متوقف
شدن عرضه گاز روسیه به لهستان ،بلغارستان و
فنالند به علت مخالفت با این سازوکار پرداخت
جدید ،صورت گرفته است .بر اساس سازوکار
جدیدپرداختروسیه،خریدارانگازکشورهای
«غیردوست» که این کشور را تحریم کرده اند
باید یک حساب بانکی در «گازپروم بانک» باز
کنند .سپس آن ها می توانند وجوه خود را به
ارز مدنظرشان سپرد ه گذاری کنند و بعد بانک
آن را به روبل تبدیل کند و به گازپروم انتقال
دهد .تصمیمی که موجب افزایش نرخ برابری
روبل در برابر دالر و یورو حتی به سطحی باالتر
از زمان آغاز جنگ اوکراین شده است .روبل
در مبادالت چند روز اخیر نیز جایگاه خود را در
رئیس پارلمان عــراق در نشست فوقالعاده
اتحادیه پارلمانهای عربی به میزبانی قاهره
به درج نــام «کشور اسرائیل» بهجــای رژیم
صهیونیستی در بیانیه این نشست اعتراض
کرد و گفت که اشغالگری و متجاوز بودن این
رژیم برای همه واضح است.محمد الحلبوسی،
رئیس پارلمان عراق گفت :اسرائیل یک رژیم
اشغالگر و جعلی است و نباید از عنوان «کشور»
برای این رژیم استفاده کرد.حلبوسی که در
سیوسومین نشست اتحادیه پارلمانهای
عربیبهمیزبانیقاهرهمصرحضورداشت،بعد
از تهیه بیانیه پایانی و قرائت آن در نشست ،به
درج نام «کشور اسرائیل» اعتراض کرد.گفتنی

برابر دالر تقویت کرد و هر دالر آمریکا با کمتر از
 ۵۸روبل روسیه معامله شد .از سال ۲۰۱۸این
اولینباراستکهارزش روبل دربرابردالر بهاین
سطح میرسد .هر یورو نیز با کمتر از  ۶۳روبل
روسیه معامله شد.این موضوع نتیجه اقدامات
روسیه برای حفظ توان مالی و اقتصادی خود
در برابر تحریمهای غرب است که وادار کردن
مشتریهای گاز روسیه به پرداخت روبل برای
خرید گاز از آن جمله است .با توجه به این که
بیشتر قــراردادهــای عرضه گاز به کشورهای
اروپایی به یورو یا دالر است ،بنابراین برخی
کشورهای اروپایی از پذیرش خواسته روسیه
امتناعکردندهرچندکهحاالکشورهایبزرگی
مانند آلمان و ایتالیا و اتریش این امر را پذیرفته
اند .در واقع از  54شرکت طرف قرارداد با گاز
پروم نیمی از آن ها پرداخت بهای گاز با روبل
را پذیرفته اند.

انتقال قدرت در عربستان نزدیک است؟

منابعسعودیحضورشاهزاده«عبدالعزیزبناحمد»درسفراخیربنسلمانبهامارات
رانشاندهندهاینمسئلهمیدانندکهروندانتقالقدرتدراینکشورنزدیکاست
منبعی سعودی در واکنش به حضور شاهزاده
«عبدالعزیز بن احمد» در سفر هیئت «محمد
بن سلمان» ولیعهد سعودی به امارات برای
تسلیت به خانواده آل نهیان بابت درگذشت
«خلیفه بن زاید» رئیس سابق امارات گفت،
انتقال قدرت در عربستان سعودی نزدیک
شده است .عبدالعزیز بن احمد بزرگ ترین
فرزند احمد بن عبدالعزیز برادر زندانی شاه
کنونی سعودی «سلمان بن عبدالعزیز»
است .رویترز نوشت :به رغم آن که عبدالعزیز
بن احمد اکنون هیچ منصب رسمی ندارد اما
رسانههای سعودی نام وی را در سرلیست
همراهان محمد بن سلمان در سفر به امارات
قرار دادند .حضور وی در لیست محمد بن
سلمان بــرای سفر مذکور غافلگیرکننده
بود و کارشناسان صحنه سیاسی عربستان
معتقدند که این اقــدام ،سیگنالی از سوی

اعتراض عراق به بیانیه پایانی نشست قاهره درباره رژیم اسرائیل
است که در بیانیه این نشست ،از عبارت «کشور
اسرائیل» بهجای رژیم صهیونیستی استفاده
شده بود.رئیس پارلمان عــراق ،اسرائیل را
رژیم غاصب و اشغالگر خواند و گفت« :ما در
عــراق در حــال تصویب قــانــون جرمانگاری
برقراری هرگونه روابــط با این رژیم اشغالگر
غاصب هستیم».او خطاب به رئیس نشست
گفت« :ما بهعنوان عرب ،خواهان حق خود
در ایجاد کشور عربی خود در اراضی فلسطین
هستیم ،بنابراین جایز نیست کنار اسرائیل

از کلمه کشور استفاده کنیم ،باید از کلمات و
اسامی بهشکل درست استفاده کرد تا بیانگر
اراده ملت عربی باشد».حلبوسی با اشاره به
تصمیم به جرمانگاری برقراری هرگونه روابط
با رژیــم اسرائیل ،گفت که ایــن اقــدام عراق
«پیام همبستگی با مــردم مظلوم فلسطین
است».طبق پیشنویس قانون جرمانگاری
مذکور ،هرگونه همکاری سیاسی ،امنیتی،
اقتصادی ،فنی ،فرهنگی ،ورزشــی و علمی
و هرگونه فعالیت تحت هر عنوانی با رژیم

حاکم فعلی برای وحدت خانواده است .این
منبع سعودی که به دلیل حساسیت موضوع
نخواسته نامش فاش شود ،به رویترز گفت،
حضور عبدالعزیز بن احمد در کنار ولیعهد
سعودی در ابوظبی پیامی قــوی به افکار
عمومی در داخل و خارج است به ویژه آن
که انتقال قدرت نزدیک است .چندی پیش
نیز یک روزنامه لبنانی به همین موضوع
پــرداخــت و نوشت ،عربستان سعودی در
این روزهــا در مرحله حساسی قــرار دارد؛
مرحلهای که در جریان آن به دنبال یک
نقش جدید در جهانی متغیر است و دیگر
روابط با واشنگتن برای ضمانت امنیت این
نظام کافی نیست ،آن هم در شرایطی که
این کشور در آستانه انتقال قدرت از نسل
فرزندان عبدالعزیز به نسل نوادگان او قرار
گرفته است.
صهیونیستی جــرم محسوب میشود.این
قانون تأکید میکند که عراق در حال جنگ با
رژیم اشغالگر است و هر آن چه از سوی افراد،
مؤسسات،گروهها،احزابوجنبشهاسربزند
که مغایر این مفهوم باشد و با هدف حمایت
از حضور اشغالگران بهشکل مادی یا معنوی
باشد،درزمرهخیانتبزرگاستکهمستوجب
احکامی بین اعــدام تا زنــدان ابد طبق قانون
مجازات شماره  111سال  1969خواهد
بود.طبق این قانون همچنین هرگونه تعامل
با شرکت ها و مؤسساتی که با ایــن رژیــم در
تعامل هستند یا حامی و مرتبط با آن هستند،
ممنوع است.

دولت روسیه فهرستی شامل
 ۹۶۳نفرازمقاماتسیاسیو
چهرههای مشهور آمریکایی
تهیه کـــرده کــه ورودشــــان
بــه روســیــه مــمــنــوع اســت.
جــو بــایــدن ،رئــیــس جمهور
ایــن کشور ،جــان مککین،
سناتور فقید و مورگان فریمن ،ستاره هالیوود
در این فهرست هستند .فریمن تاکنون مشمول
تحریمهای روسیه نشده بود ،اما این بار به دلیل
ویدئویی که در ســال  ۲۰۱۷منتشر کــرد و در
آن روسیه را به "توطئهچینی" علیه آمریکا متهم
کرد ،نامش در فهرست جدید آمده است .مارک
زاکربرگ،صاحبفیسبوککهبهمتاتغییرنامیافته
نیز از ورود به روسیه منع شده است .این تحریمها
واکنشیاستبهتحریمهاییکهآمریکاپسازحمله
روسیهبهاوکراینعلیهمسکواعمالکرد.

توییت روز

فعال رســانـهای دموکرات":پوتین ،بایدن و
بیش از 900 آمریکایی دیگر را از سفر به روسیه
منع کرده ،اما ترامپ در این فهرست نیست.
موضوعی قابل تامل برای هر کسی که تا به حال
گفته است ترامپ در برابر روسیه سختگیر بود".

کارتون روز

رسانه،دشمناصلیصهیونیستها/کاریکاتور
"القدس العربی"

