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نتانیاهودربرزخ
اوضــاع ایــن روزهــای بنیامین نتانیاهو ،نخست
وزیر اسرائیل چیزی شبیه برزخ است .او پس از
 12سال حضور مستمر در قدرت ،نه توان تشکیل
دولت اکثریت و نه رقبایی جدی دارد که بتوانند او
را از صحنه انتخاباتی کنار بزنند .چهار انتخابات
پارلمانی (کنست) در دوسال گذشته برگزار شده
و او در هیچ یک از آن ها نتوانسته اکثریت پارلمانی
را برای تشکیل دولت به دست آورد .عدم موفقیت
او باعث شده که نتانیاهو هر بار دست به تشکیل
دولت ائتالفی بزند .ائتالف هایی که خیلی زود به
دلیل اختالف میان رهبران احزاب از هم پاشیده
است .از زمانی که آویگدور لیبرمن ،سیاستمدار
سکوالر از حضور در ائتالف با راستیهای مذهبی
خــودداری کرد ،نتانیاهو دیگر نتوانسته ائتالف
منسجمی از احزاب همفکرش را برای کسب ۶۱
کرسی(از 120کرسی)درپارلمانوتشکیلدولت
داشتهباشد.تجربهآخریندولتوائتالفبابخشی
از اپوزیسیون (گروهی از سیاستمداران حزب آبی
و سفید به رهبری بنی گانتس) هم نشان داد که
عمق اختالفات ،جدیتر از آن است که نتانیاهو
بتواند چنان دولتی را بر سر کار نگه دارد .در چند
ماهاخیرهمهآوارهایکییکیبرسرنتانیاهوخراب
شده است .وی ابتدا مهم ترین حامی و پشتیبان
خود یعنی ترامپ را در کاخ سفید از دست داد و نه
تنها شکاف میان تل آویو و واشنگتن بلکه شکاف
میان یهودیان رژیم صهیونیستی و یهودیان آمریکا
عمیق تر شد و گسترش یافت و ابعاد علنی به خود
گرفت .متعاقب آن دیــوان کیفری بین المللی
بررسیجنایاتارتکابیدراراضیاشغالیفلسطین
را در دستور کار خود قــرار داد که امکان پیگرد
قضایی نتانیاهو را در صحنه بین المللی فراهم
می کند ضمن این که در داخل نیز به دلیل داشتن
چندینپروندهفسادواختالسدریکقدمیزندان
قرار دارد و از احــراز مجدد نخست وزیــری در پی
تمدید مصونیت قضایی بود که اکنون به بن بست
خورده است.طیچندهفتهگذشتهرشتهحوادثی
در فلسطین اشغالی نیز روی داد که همگی از
ناکارآمدی های امنیتی و مدیریتی وی دربخش
های مختلف حکایت دارد و اکنون به نظر می رسد
هریک از احزاب و گروه های سیاسی حتی کسانی
کهزمانیهمپیماننتانیاهوبودندنمیخواهندتخم
مرغهایخودرادرسبدنتانیاهوبگذارند .

چهره روز
با شمارش نزدیک به 100
درصد( 99.89درصد)آرای
انتخابات منطقه ای مادرید
اسپانیا« ،حـــزب مــردمــی»
( )PPبا تصاحب  65کرسی
(از  136کرسی) و کسب
حدود 45درصدمجموعآرابهپیروزیقاطعدست
یافت.با پیروزی این حزب محافظه کار راست
میانه ،ایسابِل دیاس آیوسو رئیس ایالت مادرید
برای یک دوره چهار ساله دیگر در ِسمت خود ابقا
شد.بهاینترتیبباتداومحضورراستگرایاندر
مجمع مادرید  ،بی تردید دور تازه ای از تنشها
میان دولت خودمختار مادرید و دولت مرکزی
سوسیالیستایجادخواهدشد.

کارتون روز

آزادیقدسنزدیکاست

نصرا:...حضورشهیدسلیمانیدرکنارنیروهایمقاومتهرگزفراموشنخواهدشد.
نشانههاییوجودداردکه احساسمیشودآزادیقدسازهرزمانینزدیکتراست
فلسطین و جهان اســام فــردا شاهد مهمترین
رویداد سیاسی و سرنوشتساز منطقه ،یعنی روز
جهانی قدس ،خواهند بود.روز جهانی قدس که
ابتکار بینظیر امام خمینی( قدس سره) است،
آتــش خشم مسلمانان را از تجاوزهای مستمر
کشورهای مستکبر علیه مستضعفان جهان
شعلهور میسازد و در واقع ،عرق شرم و عار را بر
پیشانی تمام طرفهایی که از پــروژه اسالمی و
جهان پر از تناقض دست کشیدهاند،
انسانی در
ِ
مینشاند.به رغم شیوع گسترده ویروس کرونا،
روز جمعه مراسم و برنامههایی به مناسبت روز
جهانیقدسبرگزارخواهدشدتانهتنهامظلومیت
قدس بلکه مظلومیت مظلومان جهان فریاد زده

▪حماس:درهمهجایکرانهباختریبرای
دفاع از قدس حضور داریم

همزمان،عضو ارشــد جنبش مقاومت اسالمی
فلسطین تاکید کرد :در خصوص مسئله قدس ما
نه تسلیم میشویم و نه سازش میکنیم«.سهیل
الهندی» در گفتوگو با شبکه المیادین گفت:

پیشخوان بین الملل

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت  /معرفی "طرح
فلیکس"فلیکس ( )Felixســازمــان خیریه
بریتانیایی است که غذای اضافی را که تامین
کنندگان ،عمده فروشان و سوپرمارکت ها به
دالیل مختلف نمی توانند به فروش برسانند
از آن ها دریافت و برای کمک به نیازمندان در
خیریه ها توزیع می کند.

توئیت روز

دیدار سناتور کروز و دونالد ترامپ برای کنترل
کنگره !2022تد کروز ،سناتور جمهوریخواه
ایالت تگزاس":امشب یک شام عالی با رئیس
جمهور ترامپ در مار-ئه-الگو خوردیم.او روحیه
خوبی دارد! ما عصرمان را با گفت وگو درباره کار
با یکدیگر برای گرفتن مجدد (اکثریت) مجلس
نمایندگان و سنا در سال  2022گذراندیم".

نیروهایطالبانشهرستان«بورکه»درشمالافغانستانراتصرفکردند

طالبان بدون توقف میتازد

مــقــامهــای محلی والی ــت (اســتــان) بغالن
میگویند کــه پــس از دو ســال محاصره،
نیروهای امنیتی ،ولسوالی(شهرستان)
بورکه را ترک کرده اند و مراکز اداری و نظامی
این ولسوالی ،به اشغال طالبان درآمدهاست.
جاوید بشارت ،سخنگوی پلیس والیت بغالن
در شمال افغانستان گفته که حوالی ساعت
 10سه شنبه شب ولسوالی بورکه این والیت
به دســت طالبان سقوط کــرده اســت .او در
گفت و گو با بیبیسی مدعی شد که بعد از
درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان
و طالبان ،نیروهای امنیتی از محل «عقب
نشینیتاکتیکی»ساختمانولسوالیراتخلیه
کردند .به گفته او اکنون نیروهای امنیتی
در همین ولسوالی و در محل دیگر مستقر
شدهاندوقراراستبهزودیعملیاتپسگیری
این ولسوالی را آغــاز کنند .از سوی دیگر،
مقامهای افغان خبر میدهند که درگیری
شدید بین نیروهای دولتی و طالبان در یکی
از استانهای جنوبی این کشور آغاز شده و
اکنون هزاران تن از مردم از محل زندگی خود
فراری شدهاند .این واقعه در حالی رخ داده که
ارتش آمریکا روز یکشنبه هفته جاری پایگاه

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
کاریکاتورمجلهطنزفرانسویشارلیابدوباموضوع:
چه استراتژی در هند برای مقابله با کووید؟"اعزام
بودایی های افراطی" بودایی افراطی :به ویروس
مانندروهینگیاییهاشلیککنید

شود.میلیونها مسلمان در روز جهانی قدس از
طریقشبکههایاجتماعیوراهپیمایینمادینبا
مقدساتاسالمتجدیدپیمانمیکنندوبهآزادگان
جهان میگویند که از ذرهای از خاک فلسطین
کوتاه نخواهند آمد و هیچ صدایی باالتر و رساتر از
صدایمقاومتدربرابررژیماشغالگرنیست.البته
قدس امسال در سایه تحرکات غربی و عربی
روز ِ
برایمحوکردنقضیهفلسطینرنگوبویدیگری
خواهد داشت و شعارهای متفاوت در حمایت از
قدس و فلسطین تکرار خواهد شد تا بر ضرورت
شکستتمامتوطئههاوطرحهابرایحذفقضیه
فلسطین تأکید شود.همچنین هشتگ «قدس_
شریف_نزدیکی» و شعار «آزادی قدس نزدیک

است»توسطکاربرانفضایمجازیدرسطحدنیا
به کار برده خواهد شد تا آرمان فلسطین زنده نگه
داشته شود .دبیرکل حزب ا ...لبنان در ابتدای
سخنرانیخودبهمناسبتروزجهانیقدسگفت:
برروحبزرگشهیدحاجقاسمسلیمانیدرودمی
فرستم.حضورشهیدسلیمانیدرکنارنیروهای
مقاومت هرگز فراموش نخواهد شد.نصرا...
آرمان قدس و فلسطین را مقدسترین مسئله در
کره زمین معرفی و بر پایبندی مقاومت به آزادی
قدستاکیدکرد.اوخطاببهاسرائیلیهاگفت:
میدانید عمر این رژیــم کوتاه است و آیندهای
ندارد،بنابراینبیهودهتالشنکنیدوجوانانخود
را از دست ندهید.وی با بیان اینکه نشانه هایی
وجودداردکه احساسمیشودآزادیقدسازهر
زمانینزدیکتراست،افزود:بحرانهایعمیقدر
داخل رژیم صهیونیستی در حال آشکار شدن به
شکلیقوی وروشناستوبسیاریازتحلیلگران
صهیونیست در باره موجودیت این رژیم در میان
اینبحرانهاابرازنگرانیمیکنند.
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش
مقاومت اسالمی حماس نیز در بخشی از پیام
خود به مناسبت روز جهانی قدس اظهار کرد:
امروز در قدس تمامی ارکان الزم برای انتفاضه و
مقاومتمردمیموفقیتآمیزومبتنیبرمظلومیت
تاریخی،روشنیهدفوعزموارادهمردمیفراهم
است.همزمان،رئیس شورای اجرایی حزب ا...
لبنان نیز گفت :ما امــروز در نزدیک ترین زمان
برایآزادسازیقدسقرارداریموارادهوعزمیکه
جبهه مقاومت بر این مسئله دارد شکست ناپذیر
است .سید هاشم صفی الدین عصر چهارشنبه
در دومین کنگره بین المللی قدس شریف ،در قم
افزود:حقایقوتجربههایمااینرانشانمیدهد
کهآزادیقدسازمسیرمقاومتمسلحانهومردمی
میگذردوراهدیگریندارد.

سخنان محمد الضیف فرمانده کل گردانهای
عزالدینقسامدربارهآمادگیاینگروهبرایدفاعاز
قدسدربرابرتجاوزگریرژیمصهیونیستیپیامی
بسیار آشکار داشت که نیازی به تفسیر و توضیح
ندارد.او تاکید کرد :حماس همواره و در همه جای
کرانه باختری حضور دارد و ما نمیتوانیم بیت
المقدس را تنها بگذاریم .قدس خط قرمز است و
سلطهگریوزورگوییشهرکنشینانصهیونیست
هم قابل قبول نیست.محمد الضیف فرمانده کل
گردانهای شهید عزالدین القسام طی پیامی
خطاب به اشغالگران صهیونیست به شدت درباره
تداوم تجاوز علیه محله الشیخ جراح هشدار داد
و اعالم کرد که فرماندهی القسام و مقاومت در
مقابل تــداوم این وضعیت دست بسته نخواهند
ماند و اشغالگران بهای سنگینی را برای تداوم این
وضعیت پرداخت خواهند کرد.الضیف یکی از
مهمترینفرماندهانفلسطینیتحتتعقیبرژیم
صهیونیستیازبیشازدودههپیشتاکنوناست.
ویکهدرعملیاتهاینظامیبزرگیعلیهاینرژیم
نقش داشته ،تاکنون بارها هدف سوءقصد قرار
نآنهامربوطبهسال ۲۰۱۴وایام
گرفتهکهآخری 
جنگعلیهنوارغزهاست.درایننامهکهدرحساب
کاربری «ابوعبیده» سخنگوی گردانهای شهید
عزالدین القسام منتشر شد ،تاکید شده که این
«آخرین هشدار» به اشغالگران است.این در حالی
است که به دلیل تداوم فشارهای شهرکنشینان
صهیونیست و تبانی آن ها با دادگاههای قدس،
خطر آوارگ ــی و کــوچ اجــبــاری ،نزدیک به ۵۰۰
فلسطینیدرقدسراکهدارای ۲۸منزلدرمحله
شیخجراحهستند،تهدیدمیکند.فلسطینیهابه
موجبتوافقنامهایکهدرسال ۱۹۶۵میاندولت
اردن و «آنروا» (آژانس امداد و کاریابی ویژه آوارگان
فلسطینیوابستهبهسازمانملل)بستهشد،مالک
این زمینها در قدس محسوب شده و منازل آن ها
توسط دولت اردن ساخته شد.اما صهیونیستها
مدعی هستند زمینی که منازل فلسطینیها در
آن بنا شده قبال متعلق به خانوادههای یهودی
بوده است .رژیم صهیونیستی اکنون با تبانی در
دادگاههای قدس توانسته این ادعای دروغ خود
را به کرسی بنشاند و صدها فلسطینی با آوارگی
اجباریروبهروهستند.
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خود در والیت هلمند را به نیروهای دولتی
افغان تحویل داد .بامداد دیروز هم خبر رسید
انفجار بمبی که یک مینیبوس حامل کادر
پزشکی را در کابل هدف قرار داده بود باعث
کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه پزشک
شده است .این مینیبوس قرار بود گروهی از
پزشکان و پرستاران را به والیت پنجشیر در
شمال افغانستان برساند .از زمانی که ارتش
ایــاالت متحده رسم ًا از یکم ماه مه۲۵۰۰ ،
سرباز باقیمانده خود را از افغانستان خارج
کرد ،عالوه بر هلمند ،درگیریها در چندین
والیــت دیگر نیز آغــاز شــده اســت .حمالت
مرگبار طالبان در حالی افزایش یافته است
که مذاکرات صلح طالبان در استانبول تا
پایانماهرمضانبهتعویقافتادهاست.هرچند
عبدا ...عبدا ،...مذاکره کننده ارشد دولت
افغانستان در گفتوگوهای صلح میگوید
هنوز قانع نشده که طالبان خواهان صلح
باشد.اوگفتهاستکه«رهبرانسیاسیاغلب
جدا افتادۀ افغانستان باید در مذاکرات صلح
با طالبان به شکل متحدی ظاهر شوند؛ زیرا
خروجنیروهایآمریکاییمیتواندجدالهای
تلختری را در این کشور به وجود آورد».

شکستنتانیاهودرتشکیلدولتاسرائیل،راهرابرایرقباهموارکرد

بیبی سوار بر قطار بدشانسی

مهلت قانونی  ۲۸روزه بنیامین نتانیاهو برای
تشکیل دولــت جدید در اسرائیل ،بامداد روز
چهارشنبهپایانیافت.بهاینترتیب،اوکهازسال
 ۲۰۰۹درقدرتاست،چهارمینشکستخودرا
برایتشکیلدولتپسازبرگزاریچهارانتخابات
پارلمانی (کنست) در دو سال اخیر تجربه کرد.
ائتالفیکهاوسالگذشتهبعدازسومینانتخابات،
باحزبآبی-سفیدبهرهبریبنیامینگانتزوچند
حزبمیانهوراستتشکیلداد،بسیارزودمتزلزل
شد؛دولتنتانیاهو-گانتزازچندماهپیشحالت
انتقالیگرفتوآندوبهرقیبانسرسختیکدیگر
مبدلشدهاند.نتانیاهودردوروزپایانیازمهلتی
که برای تشکیل دولت داشــت ،چند بار آشکارا
از نفتالی بنت ،رهبر حزب راستگرای «یامینا»
خواست با او ائتالف و به احزاب میانه و چپ پشت
کند .نخست وزیر رژیم صهیونیستی حتی برای
اولین بار ابراز آمادگی کرد که برای یک سال از
نخست وزیری کنار برود و این مقام را به نفتالی
بنتدرچارچوبدولتیبانخستوزیریچرخشی
بسپارد؛امابنتپاسخدادهبودکهبنیامیننتانیاهو
نتوانستهدولتتشکیلدهدومیخواهدگناهآن
را به گردن احزاب راست بیندازد .اسرائیلیها
 ۲۳مارس( ۳فروردین)برایچهارمینباربهپای

صندوقهایرأیرفتندزیرادولتائتالفیلیکود
وحزب«آبیوسفید»بنیگانتز،وزیردفاعپیشین
که با تالش فراوان تشکیل شده بود ،در دسامبر
گذشتهفروپاشید.اکنونباشکستحزبلیکود،
انتظارمیروداینمأموریتبهوزیرداراییپیشین،
یائیر الپید ۵۷ساله واگذار شود که حزب « ،آینده
وجود دارد» (یش عتید) در انتخابات اخیر رقیب
اصلی لیکود بود و با  ۲۳کرسی پس از لیکود در
جایگاهدومقرارگرفت.یائیرالپید،باگرایشهای
میانه ،روز دوشنبه گفته بود آماده است تا وظیفه
تشکیل دولت را به او بسپارند .او گفته بود« :زمان
دوره جدید فرا رسیده است ( )...این فرصتی
تاریخی برای از بین بردن موانعی است که جامعه
اسرائیل را تقسیم میکند[ .فرصتی تاریخی]
برایمتحدکردنمذهبیوسکوالروچپوراست
و میانه اســت ».با وجــود این اظــهــارات ،احزاب
مخالف نتانیاهو اختالفات زیادی دارند .یکی از
این مشکالت ائتالف با احزاب عربی است .اگر
مخالفان موفق به تشکیل دولت شوند ،نتانیاهو
پس از  ۱۲سال از قدرت کنار میرود و صفحهای
جدیددرتاریخاسرائیلورقمیخورد.درغیراین
صورت ممکن است انتخابات پنجم در دو سال
اخیرگریزناپذیرباشد.

قاب بین الملل

ترامپرسانهجدیدراهاندازیکرد
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا که
پیشتر وعده راه اندازی یک رسانه را داده بود،
حاال از راه اندازی یک وب سایت ارتباطی برای
انتشار حرف ها و مواضع خود خبر داده است.
بعد از یورش هواداران ترامپ به کنگره در روز
 6ژانویه ،حساب های کاربری او در توئیتر و
فیسبوک تعلیق شد .ترامپ با از دست دادن
صفحه توئیترش ،مهم ترین تریبون ارتباطی
خود با طرفدارانش و با جهان را از دست داد.
جیسون میلر مشاور ارشد ترامپ گفته است که
"در آینده خیلی نزدیک اطالعات بیشتری در
این جبهه خواهیم داشت".چندین پست در این
وب سایت هست که ادعاهای باطل شده درباره
تقلب در انتخابات سال گذشته را تکرار می کند.

