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افزایــش تــورم و هزینههــای زندگــی
در اروپــا ،بیمــاران انگلیســی را نگــران از
مخارج هنگفت درمانی و از دســت دادن
شغلشان و مجبور به امتناع از مرخصی
استعالجی کرده است .پزشکان انگلیسی
بــا هشــدار دربــاره این بحــران روانــی ،بر
لزوم کمــک به خانوادههای آســیبپذیر
تأکیــد کردنــد .براســاس ایــن گــزارش،
امتناع از درمان ،شمار بیماران تنفسی را
به رکورد خطرناکی رسانده است.

دورنــما

وزیــر دفاع چیــن در نخســتین دیدار
حضــوری بــا همتــای امریکاییاش پس
از ســفر جنجالــی نانســی پلوســی بــه
تایوان ،به واشــنگتن درباره رعایت خط
قرمزهای پکن هشــدار داد .در این دیدار
کــه در کامبوج برگزار شــد چین با مثبت
خواندن مذاکرات ،با امیدواری به تعهد
امریــکا بــر اصل چیــن واحد ،نســبت به
برگزاری روابط ســالم و با ثبات میان دو
کشور چراغ سبز نشان داد.

رمزی بارود ،کارشناس مسائل فلسطین و نویسنده کتاب «دیدگاه ما برای رهایی»

تحلیل روز

دادگاه عالی امریکا مجوز به جریان
انداختن پرونده مالیاتی دونالد ترامپ
را بــه کنگره داد .این دســتور به معنای
آن اســت که وزارت خزانهداری امریکا
بــه فوریــت آمــار شــش ســاله مالیــات
رئیــس جمهــوری ســابق و برخــی
کمپانیهای او را به کمیسیون مربوطه
در کنگره اعــام خواهد کرد .این مجوز
بدون هیــچ مخالفتــی از ســوی دادگاه
عالی صادر شده است.

لزوم یک ریلگذاری موفق برای اتحاد نهادهای فلسطینی

در انفجار بمب هایی در قدس غربی ،دســت کم یک صهیونیست کشته و  18نفر مجروح شدند

 3انفجار در قلب سرزمین های اشغالی

Maannews

حسین فاطمی /وقوع سه انفجار از جمله
یکــی در ورودی شــهر قــدس اشــغالی
و زخمــی شــدن چندیــن شهرکنشــین
صهیونیســت آژیرهــای خطــر را در
شهرکهای صهیونیستی به صدا درآورد.
شــبکه الجزیره دیروز (چهارشــنبه) به
نقــل از رادیــو ارتــش رژیم صهیونیســتی
اعــام کرد که در پی انفجــار یک بمب در
ایستگاه اتوبوسی در ورودی قدس اشغالی
 ۱۲شهرکنشــین مجروح شــدند که حال
دو نفــر از آنهــا وخیم اعالم شــده و برخی
منابع از کشته شدن یکی از مجروحان خبر
دادهاند .شواهد اولیه حاکی از آن است که
این بمب در یک کیف جاسازی شده بود.
اســکای نیــوز عربــی نیــز در ایــن بــاره
اعالم کرد پلیس رژیم صهیونیستی برای
تحقیقــات و یافتــن عامــان ایــن انفجــار
ورودیهای قدس را بسته است .تلویزیون
اســرائیل نیــز از وقــوع دو انفجــار دیگر در
شهرک «راموت» در قدس غربی خبر داد
که دستکم  ۶زخمی برجا گذاشته است.
به گزارش منابع خبری درپی انفجارهای
صبــح دیــروز چهارشــنبه جلســهای
میــان رؤســای نهادهــای امنیتــی رژیــم
صهیونیســتی و در رأس آنها بنی گانتس،
وزیــر جنــگ و رئیــس شــاباک در حــال
برگزاری است .طبق این گزارش ،نیروهای
پلیــس و ارتــش رژیــم صهیونیســتی در
قــدس به حالت آمادهبــاش درآمده و در
جستوجوی عامالن انفجار هستند.
ایتمار بن غفیر ،عضو تندروی کنســت
اسرائیل که گفته میشــود یکی از اعضای
اصلــی کابینــه دولــت بنیامیــن نتانیاهــو
خواهــد بــود در واکنــش بــه انفجارهــای
قــدس اذعان کــرد« :انفجــار در قدس ما
را بــه زمــان انتفاضــه لعنتــی بازگرداند».
شــبکه خبــری آی  24اســرائیل نیــز از
دســتگیری ســه فلســطینی در ارتبــاط بــا

این عملیات خبــر داد .انفجارهای قدس
اســتقبال گروههــای مقاومــت فلســطین
و در رأس آنهــا جنبشهــای حمــاس و
جهاد اســامی را به همراه داشــته اســت.
گروههای مقاومت این انفجارها را نتیجه
یــک عملیات دالورانه و پاســخی طبیعی
به جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیســتی
و شهرکنشــینان تنــدروی آن در قــدس
اشــغالی ،مســجداالقصی و دیگر مناطق
فلسطین خواندند .عبداللطیف القانوع،
ســخنگوی حماس در این باره تأکید کرد:
«اشــغالگران ثمــره جنایتهــای خــود
علیه ملت فلسطین و مســجداالقصی را
برداشت میکنند .خشم االقصی شعلهور
شــده و همه مناطق را درخواهد نوردید».
جنبش جهاد اسالمی فلسطین نیز تأکید
کــرد« :تمامــی عملیــات یهودیســازی،
حمله به مقدســات و مــردم ما در قدس،
الخلیــل ،جنیــن و نابلس بــدون مجازات
نخواهد ماند».
 ëëدورجدیدیورشهابهنابلس
همزمــان بــا وقــوع انفجــار در قــدس
اشــغالی ،دور جدیــد یورش ارتــش رژیم
صهیونیســتی به شــهر نابلس در شــمال
کرانــه باختــری آغــاز شــد کــه تاکنــون بــه
شهادت یک کودک و مجروح شدن دهها
فلسطینی انجامید .آن گونه که فلسطین
اآلن ،گزارش داده است ،وزارت بهداشت
فلســطین دیــروز چهارشــنبه در بیانیهای
اعــام کرد کــه در اثر تیرانــدازی نیروهای
رژیــم صهیونیســتی در نابلــس کــه اخیراً
بــه بهانه شــروع حمالت فلســطینیها از
این منطقه علیه صهیونیســتها ،توسط
ارتــش اشــغالگر محاصــره شــده اســت،
یــک کــودک شــهید ،پنــج فلســطینی بــا
گلولههای نیروهای صهیونیســتی زخمی
و دهها نفر دیگر در اثر پرتاب گاز اشــکآور
دچــار خفگی شــدند .پیش از ایــن وزارت

بهداشت فلسطین اعالم کرده بود ،در اثر
تیراندازیهای ارتش رژیم صهیونیســتی
پنج نفر زخمی شدند که حال یکی از آنها
وخیم است و همگی به بیمارستان دولتی
رفیدیــا در نابلــس منتقــل شــدند .هــال
احمر فلســطین هم اعالم کرد ،نیروهای
رژیم صهیونیستی مســتقیماً به کادر این
نهاد تیرانــدازی کردهانــد و در اثر آن یکی
از خودروهــا خســارت ســنگینی متحمــل
شــده اســت .شــاهدان میگوینــد ،شــمار
زیــادی از نیروهــای رژیم صهیونیســتی با
بولدوزر نظامی بــه چندین محله نابلس
یــورش بردنــد و درگیریهایــی میــان
فلســطینیها و نیروهای صهیونیستی رخ
داده اســت .یورشهــا و حمالت نیروهای
رژیــم صهیونیســتی از چنــد مــاه پیش به
کرانه باختری بویژه نابلس و جنین ادامه
دارد که در اثر آن دهها فلســطینی شــهید
شــدهاند .در مقابل عملیات فلسطینیها
علیه ارتش رژیم صهیونیســتی و شهرک
نشــینان افزایــش یافته و چندین کشــته و
زخمی بر جا گذاشته است.

آل سعود  17عربستانی را که عمدتاً از مخالفان حکومت بودند در  12روز سر برید

ضحاک حجاز

 51درصــد آرای صحیــح را از آن خــود
خواهد کرد و در سمت خود ابقا خواهد
شــد .ایــن در حالــی اســت که داســیلوا
رقیب سرسخت او در انتخابات  8آبان،
با کســب  50.8درصد آرا در برابر 49.2
آرای بولســونارو ،پیــروز انتخابات شــد.
داسیلوا توانست  ۶۰میلیون و  ۳۴۱هزار
و  ۱۹۸رأی بــه دســت آورد و در مقابــل
بولســونارو  ۵۸میلیــون و  ۲۰۳هــزار و
 ۶۲۰رأی کسب کرد.

عقب نشینی واشنگتن از کمک نظامی به کییف

جمعــی از ســناتورهای امریــکا بــا فشــار
بــه دولت جــو بایــدن ،خواســتار مخالفت با
درخواســت اوکرایــن برای ارســال پهپادهای
مرگبار به این کشور شدند و از رئیس جمهور
خواســتند تا در جزئیات محموله تسلیحاتی
به کییف تجدید نظر کند.
بــه گــزارش ایرنا به نقــل از وال اســتریت
ژورنــال ،در ایــن نامــه  16ســناتور از دو حزب
دموکــرات و جمهوریخــواه ضمــن بیــان
درخواستشان ،خواستار توضیح پنتاگون در
مورد علت بیاعتنایی به این مسأله شدند.
دولــت بایــدن تاکنــون درخواســتهایی
برای ارســال پهپاد فوق پیشــرفته گری ایگل
را کــه قابلیــت عملیــات در ارتفاع  8هــزار و
 800متری دارد ،هنوز نپذیرفته و علت عدم
تمایل واشــنگتن در این باره نگرانی از ساقط
شدن آنها با تشدید درگیریها است.

ëëجدی شدن خطر قطع گاز اروپا
در شــرایطی کــه ســران کی یف بــر آتش
جنگ دامن مــی زنند ،گاز پــروم ،غول گازی
روســیه با متهم کــردن اوکراین به برداشــت
گاز مولــداوی ،تهدید کرد کــه در روزهای آتی
صادرات گاز به غرب اروپا را کاهش می دهد.
بــه گــزارش ایرنا به نقــل از فایننشــال تایمز،
ایــن تهدیــد در حالی مطرح شــده اســت که
صادرات گاز روســیه بــه مولداوی تنها بخش
کوچکی از گاز ترانزیت شده از طریق اوکراین
را تشــکیل مــی دهــد ،امــا هرگونــه تهدید به
قطع باقیمانــده گاز در حال صدور به اروپای
غربــی میتواند بازارهای انرژی را در آســتانه
دچار تالطم کند .سران و کارشناسان اروپایی
معتقدند اروپا برای تأمین نیازهای گرمایشی
و صنعتی در طول زمســتان به گازی بیش از
آنچه ذخیره کردند ،نیاز دارد.

روسیه

والدیمیــر پوتیــن کــه دیــروز برای شــرکت در اجــاس پیمــان امنیت
جمعی راهی ایروان شــده بود ،پیش از ســفرش با همتای کوباییاش
دیــدار و در حضــور او از بنای یادبود فیدل کاســترو ،رهبــر انقالبی کوبا
رونمایی کرد.
اسکاتلند

با رد شدن طرح افزایش حقوق معلمان اسکاتلندی از سوی کارفرما و
دولت این کشور ،سه اتحادیه بزرگ معلمان اسکاتلند برای اعتصاب
سراسری از امروز(پنجشنبه) فراخوان دادند.
لهستان

خبرنگار آسوشــیتدپرس که نخســتین بار خبر اصابت موشک روسیه
بــه لهســتان را منتشــر کــرده بــود از ایــن خبرگــزاری اخراج شــد زیرا
بررســیها نشــان داد این موشــک متعلق به اوکراین بوده و در مسیر
دفع حمله روســیه از مسیر خارج شده و در خاک لهستان فرود آمده
است.

دور دنیا با چند خبر

ژائــر بولســونارو که بعد از شکســت
در انتخابــات ریاســت جمهــوری در
اظهــارات دو دقیقــهایاش حاضــر بــه
پذیرش نتیجه نشــد ،پس از چند هفته
ســکوت بــا طــرح شــکایتی رســمی ،به
پیروزی رقیب اعتراض کرد و به ســیاق
دونالــد ترامــپ امریکایــی ،خواســتار
ابطال انتخابات شد.
بــه گــزارش ایرنا به نقــل از پولتیکو،
بولســونارو در این شکایت مدعی شده
است در جریان انتخابات اخیر ریاست
جمهــوری در بیشــتر مراکــز رأی گیری،
دستگاههای اخذ آرای الکترونیک دچار
اختــال نرمافزاری بودنــد و باید نتایج
انتخابات باطل اعالم شود.
در صورتــی که کمیســیون انتخابات
برزیل شــکایت بولســونارو را بپذیرد ،او

almayadeen

درخواست ترامپ برزیل بر ابطال انتخابات

خواســتار توقــف اجــرای حکــم اعــدام
حسین ابوالخیر ،متهم اردنی زندانهای
عربســتان شــد که به اتهام مرتبط با مواد
مخــدر بــه مــرگ محکــوم شــده اســت.
همچنین ســازمانهای ســعودی اروپایی
حقــوق بشــر نیز تأکیــد کردهانــد در میان
محکومــان اعــدام  8نوجــوان نیــز در

معرض اعدام هستند.
براساس آخرین گزارشها ،عربستان
درســالجاری  144مــورد حکــم مــرگ
داشــته اســت کــه ایــن عــدد از مجمــوع
اعدامهــا در ســالهای  2020و  2021نیــز
بیشتر اســت .فاجعه بارتر اینکه  81مورد
از این اعدامها در یک روز به اجرا درآمده

که بزرگترین جنایت آل سعود در تاریخ
مدرن بهشمار میرود.
ëëسبعیتیدرلباسروشنفکری
محمــد بــن ســلمان از زمانــی کــه
توانســت قــدرت را بــه دســت بگیــرد
برخــاف اســاف خــود برای جلــب نظر
غــرب ،تغییــر سیاســتهای گذشــته و
انجــام اقدامــات روشــنفکرانهای ماننــد
افتتاح ســالنهای سینما ،افزایش حقوق
مدنــی زنان و جوانان و ...را در دســتور کار
قــرار داد .اما ایــن رفتارهای روشــنفکرانه
تنهــا پوســتهای بود بر ســبعیتی که عالوه
بــر اعدامهــای متعــدد ،چنــد ســال قبل
جمــال خاشــقجی ،روزنامــه نــگار منتقد
سعودی و ستوننویس واشنگتن پست را
به فجیعترین شکل ممکن به کشتن داد.
محمد بــن ســلمان برای رســیدن به
اهدافــش حتــی نتوانســت مــدت زیادی
بــه اظهــارات خودش نیــز پایبنــد بماند.
او پیشتــر گفته بود احــکام اعدام در این

کشــور تنها برای قاتالن و عوامل کشتارها
اجرا میشــود که در این میــان نیز درصد
باالیــی از اعدامهــا بــا پرداخــت خونبها
یــا همــان دیه بــه خانــواده قربانیــان لغو
میشــود« :مــا تقریبــاً از اعــدام اجتنــاب
میکنیــم مگــر در مــورد قتــل کــه حکــم
شرعی آن قصاص است .در این مورد اگر
خانواده قربانی گذشــت کنند که هیچ اما
در غیر این صورت کاری از من برنمی آید
و ایــن حکم باید اجرا شــود ».بــه گزارش
المیادیــن یکــی از فعاالن حقوق بشــری
عربســتان معتقــد اســت« :محمــد بــن
ســلمان در روزهایی برخــاف حرفهای
خود ،متهمان بیشــتری را ســر میبرد که
همــه چشــمها معطوف به فوتبال شــده
اســت و عربســتان کــه در  6مــاه ابتدایــی
امســال فارغ از آمار غیررسمی ،بیشترین
آمــار اعدامهــا را ثبت کرده اســت ،از این
فضــا بــرای تغییــر توجهــات از جنایــات
حقوق بشریاش بهرهبرداری میکند».

همسایگان

زهــره صفاری /درســت زمانــی که محمد
بــن ســلمان ،ولیعهــد جوان ســعودی با
خونســردی و آرامش در قطر به تماشای
فوتبــال نشســته بــود ،چنــد ده کیلومتــر
دورتــر عوامــل او در حــال اجــرای احکام
ســر بریــدن مجرمانــی بودند کــه عمدتاً
به خاطــر مخالفــت با حاکمان ســعودی
در زندان به سر میبردند .فاجعهای که با
افزودن  17اعدام دیگر به آمار سالجاری
عربســتان ،شــمار اجرای احکام مرگ در
این کشور را به  144رساند و فریاد اعتراض
سازمانهای حقوق بشری را برانگیخت.
به گزارش ایندیپندنت ،گزارش اعدام
 17نفــر از  10تــا  22نوامبــر در عربســتان
در حالــی کارنامــه جنایــات ســعودیها
را ســنگینتر کــرده اســت کــه ایــن کشــور
تنهــا در  2ســال شــیوع ویــروس کرونا در
اجرای احکام اعــدام کمی ترمز اعدامها
را کشــیده بــود .در همیــن زمــان بــود کــه
محمــد بــن ســلمان فرصتــی یافــت تــا

بــا ژســتی بشردوســتانه از سیاســتهای
جدیــدی پرده بــردارد؛ سیاســتهایی که
بــه ظاهــر حکــم اعــدام در ایــن کشــور را
محــدود بــه جرایم قتل و کشــتار میکرد.
الیزابت تروســل ،ســخنگوی دفتر حقوق
بشــر ســازمان ملــل در کنفرانــس خبری
ژنــو در اعتــراض بــه اعدامهــای اخیــر
عربســتان با ابراز تأسف عمیق گفت« :از
ســرگیری اعدامهــا بــه خاطــر اتهامهای
مرتبــط با مواد مخدر در عربســتان واقعاً
باعــث تأســف اســت .چراکــه ایــن اقدام
در شــرایطی در دســتور اجــرا قــرار گرفته
اســت که اکثر کشــورها درمجمع عمومی
ســازمان ملل در سراسر جهان نسبت به
مهلــت دادن بــرای اجرای احــکام مرگ
موافقــت کردهانــد .در عیــن حــال اعدام
افــراد بــه خاطــر جرایــم مرتبــط بــا مواد
مخــدر بــا اســتانداردهای بینالمللی در
تناقض است».
تروســل در ایــن بیانیــه همچنیــن

ëëهشــدار ســازمان ملــل درباره خســارت
میلیاردیتحمیلیبهفلسطین
به موازات تحوالت میدانی یاده شــده
در ســرزمینهای اشــغالی ،ســازمان ملل
در گزارشــی اعــام کــرد ،محدودیتهای
اعمال شــده توسط رژیم صهیونیستی در
کرانه باختری حدود  ۵۰میلیارد دالر برای
اقتصــاد فلســطین بیــن ســالهای ۲۰۰۰
تــا  ۲۰۲۰هزینه داشــته اســت .بــه گزارش
فلســطین اآلن ،ســازمان ملل در گزارشی
از محدودیتهــای اضافــی اســرائیل در
کرانــه باختری کــه ناقــض قطعنامههای
شــورای امنیت و مجمع عمومی سازمان
ملل اســت ،صحبت میکند .این سازمان
اعالم کرد ،محدودیتهای اضافی اعمال
شده بر توسعه فلســطین در بخشهایی
از کرانه باختری که تحت کنترل اســرائیل
است حدود  ۵۰میلیارد دالر برای اقتصاد
فلســطین بیــن ســالهای  ۲۰۰۰تــا ۲۰۲۰
هزینه داشته است.
کنفرانــس تجارت و توســعه ســازمان
ملــل« ،آنکتــاد» ،در گزارشــی اعــام کرد

کــه محدودیتهــای اضافی اعمالشــده
در منطقــه  Gدر کرانــه باختــری ،که هنوز
تحت کنترل کامل اســرائیل است ،ساالنه
 ۲،۵میلیارد دالر هزینه دارد( .یعنی آنچه
کــه اقتصــاد فلســطین در طــول  ۲۰ســال
از دســت داده اســت  ۵۰میلیــارد تخمین
زده میشــود) .این مبلغ بیش از دو و نیم
برابــر تولیــد ناخالــص داخلی فلســطین
در ســال  ۲۰۲۰اســت .آنکتــاد اعــام کرد،
علیرغم تعدادی از قطعنامههای شورای
امنیــت و مجمــع عمومــی که بر اســاس
قوانیــن بینالمللــی ،غیرقانونــی بــودن
شهرکسازیها و تصاحب زمینها با زور
را تأیید میکند ،این اقدامات همچنان در
حال گسترش هستند.
ایــن ســازمان در ادامــه اعالم کــرد ،در
عیــن حال دسترســی فلســطینیان به ۳۰
درصــد باقیمانــده منطقــه  Gهمچنــان
بــه شــدت محــدود اســت .گفتنــی اســت
کــه تعــدادی از محدودیتهــا در سراســر
کرانــه باختــری اعمال میشــود ،از جمله
ممنوعیــت واردات برخــی فناوریهــا،

الزامات ســختگیرانه مجــوز ،کنترلهای
شــدید اداری و ایســتهای بازرســی و
مســدود کردن جادههــا .آنکتاد همچنین
بــرآورد کــرده اســت کــه ســهم ســاالنه
شهرکهای اسرائیلی به اقتصاد اشغالگر
اســرائیل بالــغ بــر  ۴۱میلیــارد دالر یا ۲۲۷
درصد از تولید ناخالص داخلی فلسطین
در سال  ۲۰۲۱است.
بــر اســاس «توافق اســلو» که در ســال
 ۱۹۹۳منعقــد شــد ،کرانه باختری به ســه
بخــش اداری تقســیم شــد« :منطقــه A
کــه تحــت کنتــرل تشــکیالت خودگــردان
فلسطین است ،منطقه  Bکه تحت کنترل
مشــترک اســت و منطقه  Gکــه بزرگترین
بخش اســت حــدود  ۶۰درصــد از اراضی
را تشــکیل میدهد کــه تحت کنترل کامل
اســرائیل اســت ».منطقه  Gتنها قسمت
هممــرز بــا کرانه باختــری اســت و حاوی
حاصلخیزتریــن زمینها و بــا ارزشترین
منابع طبیعی است.
ëëفراخوانبرایتشکیل«کشورفلسطین»
در کنــار این تحوالت ،دبیرکل پیشــین
اتحادیــه عــرب خواســتار اقــدام تمامــی
محافــل و رویدادها برای تشــکیل «کشــور
فلسطین» شــد ،دبیرکل سازمان ملل نیز
با توجه به چالشهــای موجود در جهان،
حمایــت از منابــع کشــورهای در حــال
توسعه را خواستار شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری اســپوتنیک
روســیه ،عمــرو موســی ،دبیــرکل پیشــین
اتحادیــه عرب در نهمیــن همایش اتحاد
تمدنهــا ،تأکیــد کــرد« :کشــور فلســطین
موضوعی نمادین نیست و باید یک کشور
فلســطینی مؤثــر و کارآمــد وجود داشــته
باشد و در تمامی مجامع و رویدادها برای
تشکیل کشور فلسطین اقدام شود و همه
و نــه فقط اعراب خواســتار چنین نقشــی
هستند».

مترجم :وصال روحانی

فلسطینیها حق دارند بابت پیروزی لوئیز ایناسیو لوال داسیلوا در انتخابات
اخیر ریاست جمهوری برزیل خوشحال باشند زیرا او گرایشهایی محسوس
بــه این ملت مظلــوم دارد اما اگر ســازکارهای الزم برای یک کمکرســانی
مفید از سوی داسیلوا به ملت فلسطین برقرار نشود ،شاید پیروزی او تفاوت
چندانی را برای فلسطینیها به وجود نیاورد.
 12ســال پیش بود که داســیلوا در مقطع نخســت ریاست جمهوریاش
به نوار غزه سفر کرد و آنجا گفت که یکی از آرزوهای شیرینش این است که
فلسطین از ظلم شدید رژیم صهیونیستی رها شود و بیدغدغه زندگی کند.
او طی آن سفر نه تنها از پذیرش دعوت سران اسرائیل برای مالقات با آنها
ســرباز زد بلکه به راماهلل رفت تا بر خاک یاســرعرفات رهبر فقید ســازمان
آزادیبخش فلســطین ( )PLOظاهر شــود و بر او احترام بگــذارد .در اواخر
همان ســال ( )2010لوال داســیلوا کشــور فلسطین را به رســمیت شناخت و
اعالم کرد از دیدگاه برزیل فلسطین کشوری مستقل و دارای تمامی حقوق
مختص به خویش است.
ëëنقطهمقابلبولسونارو
بواقع داســیلوا نقطه مقابل ژائر بولسونارو ،رئیسجمهور قبلی برزیل و
کاندیدای شکســت خورده این دوره اســت زیر ا بولسونارو با اعالم حمایت
آشــکارش از رژیم غاصب صهیونیستی کوشــیده بود بسیاری از قدرتهای
غربی را به ارائه کمکهای مختلف به دولت خویش تشویق و آنها را با خود
همســو کند .حتی در جریان کمپینهای انتخابات اخیر برزیل هم میشــل،
همســر بولسونارو تیشــرتی را به تن کرده بود که نقش پرچم اسرائیل روی
آن حک شــده بود .همدستی بولسونارو با جنایتکاران صهیونیستی از سال
 2018کــه وی بــه صراحــت در مصاحبــهای گفت هــر جا را که اســرائیلیها
پایتخت خود بنامند او به رســمیت میشناســد ،عیانتر از هر زمانی شــد و
ملتهای آزاده جهان را به هویت واقعی وی واقف ترساخت.
ëëسفرهای کم ثمر سران فلسطین به مسکو
پیروزی داسیلوا بر رقیب فوق نشان میدهد که حمایت از رژیم اشغالگر
قدس دیگر شــرط فتح انتخابات سیاســی در برخی کشــورهای متمایل به
غرب نیســت و دســت این رژیم جعلی بیش از پیش نزد جهانیان رو شــده
اســت .در حالی که بولســونارو همیشــه کوشــیده بود به شهرکســازیهای
بیشرمانه اســرائیلیها در سرزمینهای اشــغالی وجههای قانونی ببخشد
داســیلوا بارهــا تأکیــد کرده اســت کــه حــرف اول را در این ســرزمینها باید
فلسطین بزند که این منطقه ،ملک آبا و اجدادی آنها است .بواقع شکست
بولسونارو در انتخابات برزیل یک میخ تازه بر تابوت تالشهای امریکا برای
نزدیکسازی صهیونیستها به دولتهای عرب خاورمیانه و چیزی بود که
دونالد ترامپ آن را «معامله قرن» خوانده بود .با این همه اگر فلسطینیها
میخواهند از پیروزی داسیلوا درانتخابات برزیل بهرههای بیشتری را ببرند،
ابتدا باید خودشان در این زمینه به برنامهریزی کامل و طراحی نقشههایی
دقیق بپردازند و از تعداد آرا و اختالف سلیقههایی که بین نهادهای مختلف
فلسطینی برقرار است ،بکاهند و تا سرحدامکان همسو و صاحب یک خط
مشــی واحــد شــوند .در ماههای اخیــر ســران گروههای متعدد فلســطینی
که در تصمیم گیریها شــریک و در ترســیم سرنوشــت آنها دخیل هستند،
سفرهایی به مسکو داشته و بر سرمسائل مختلف و تعیین جایگاهی امن و
توگو
مستقل برای خود با والدیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه دیدار و گف 
کردهانــد ولی تضاد دیدگاههای آنان ایــن دیدارها را کم ثمر و کرملین را در
اتخاذ تدابیر کمک رساننده الزم به آنها دچار سرگردانی کرده است.
ëëچراغ راه برای کشورهای کمک رسان
یکــی از ســفرکنندگان بــه مســکو ،محمــود عبــاس رئیــس تشــکیالت
خودگــردان فلســطین بوده ولی از یکســو شــماری از رویکردهــای وی مورد
تأیید گروههای مقاومت در فلسطین نیست و از سوی دیگر سفر وی باعث
شــد جو بایدن رئیسجمهور امریکا در جهتگیریهای سیاسیاش نسبت
بــه فلســطین تجدیدنظر و برخــی حمایتهای صــوری از فلســطینیها را
در دســتور کار خود قرار دهد زیرا میترســد اســتمرار روند فعلی پناه بردن
فلســطینیها به روسها را کامل و وابســتگی آنها به کرملین را صد درصد
کند .بنابراین ارگانهای مختلف فلسطینی باید با برپایی نشستهای الزم
توگوهای مؤثر ،پروســهای را ایجــاد و آن را اجرایی کنند که مورد تأیید
و گف 
گروههای مقاومت هم باشد و تعاملها و داد و ستدهای آنان با امثال دولت
برزیل را به نهایت بهره دهی الزم برساند .چنین پروسهای چراغ راهی برای
ســایر کشورهایی هم خواهد بود که از رژیم کودک کش تل آویو متنفرند اما
دولتهایشان هنوز ازاعالم نامشروع شمردن این رژیم خودداری کردهاند.
پیروزی «داســیلوا»ی دوستدار فلسطین در انتخابات اخیر برزیل اتفاق
خوبــی اســت اما تا بــه حال ریلگــذاری الزم بــرای بهرهگیــری حداکثری از
مزایای سیاسی و اجتماعی این رویداد و رساندن این بهرهها به دست ملت
فلســطین صورت نگرفته و تا شرایط کنونی و فاقد یکپارچگی برقرار است،
هر دســتاورد از این قبیل و هر پیروزی تازه سیاســتمداران طرفدار فلسطین
حتی بخشــی از نیازهای عظیم و حقوق حقه فلسطینیها را به آنان ارزانی
نخواهد کرد.
ëëمنبعMint Press :

دوئل راکتی ترکیه و شبه نظامیان کرد در شمال سوریه

تشــدید تنشها در شمال ســوریه و حمالت متقابل ترکیه و شبه نظامیان
دموکراتیــک ســوریه ،جهان را بــه واکنش واداشــت و کرملین و واشــنگتن
خواستار خویشتنداری طرفین شدند.
بــه گــزارش العالم به نقل از رویتــرز ،نیروهای دموکراتیک سوریه(قســد)،
شــامگاه سهشــنبه چندین راکت بــه داخل اراضــی ترکیه در مرز با ســوریه
شلیک کردند .همزمان با این حمالت به نوشته ایسنا یگانهای توپخانهای
ارتش ترکیه شــهر تــل رفعت و فــرودگاه نظامی منگ در شــمال حلب را
هدف قــرار دادند .در همین حال دیروز نیز جنگندههای ترکیه تأسیســات
نفتی الشــلهومیه در حومه شرقی قامشــلی واقع در استان حسکه را هدف
قرار دادند.
رجــب طیــب اردوغان ،رئیــس جمهور ترکیه نیــز پیش از ایــن حمالت با
هشــدار اینکه آنــکارا بزودی حمالت زمینی علیه گروههای مســلح کرد در
مناطق شــمالی سوریه و عراق آغاز میکند گفت« :پاسخ به حمله کثیفی
که شــهروندان ما را در استانبول هدف قرار داد در قلب مراکز سازمانهای
تروریســتی در شــمال ســوریه و عــراق و در عمق مناطقی بود کــه آنها فکر
میکردند برایشــان امن اســت ».این اظهارات در حالی است که به نوشته
روسیا الیوم ،مظلوم عبدی ،فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک قسد با رد
دخالت این گروه در انفجار استانبول گفت« :اطالعاتی را برای اولین بار در
اختیار رسانهها قرار میدهم که ثابت میکند زنی که به اتهام کار گذاشتن
بمب در استانبول دستگیر شد از خانوادهای مرتبط با داعش است».
همزمــان با این تحــوالت که با واکنش جهانی همراه شــد و اعالم آمادگی
ترکیــه بــرای اســتفاده از پدافنــد موشــکی اس  ،400دیمیتــری پســکوف،
ســخنگوی کرملیــن در واکنش به اظهــارات رجب طیــب اردوغان ،رئیس
جمهوری ترکیه گفت« :روسیه نگرانیهای امنیتی ترکیه را درباره وضعیت
سوریه درک میکند اما از همه طرفها میخواهد از اقداماتی که اوضاع را
پیچیدهتر میکنــد اجتناب کنند ».فرماندهی مرکزی امریکا نیز در واکنش
به تشــدید تنشها در شــمال سوریه اعالم کرد واشــنگتن با هر گونه اقدام
نظامی که منجر به بیثباتی در سوریه شود مخالف است.

