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 به گواه تاریخ و شــهادت اســناد 
بین المللی، اســرائیل در هفتم ژوئیه 
۱۹۶۷ قدس شرقی را اشغال کرد و آن 
روز را »روز اورشلیم« نامید؛ اما بر اساس 
تقویم عبری، این روز امســال برابر بود 
با یکشــنبه/ 2۹ می 2022 میالدی. 
همانطور که از نــام آن برمی آید، اکثر 
صهیونیست ها این روز را یک روز مقدس 
برای خود به شــمار می آورند که البته 
در پِس این تقدیس، مســائل سیاسی 
بیش از مولفه های دینی و ایدئولوژیک 
برجسته است. این روز به خصوص برای 
شهرک نشینان صهیونیست اهمیت 
زیادی دارد و همین موضوع راه را برای 
سوءاستفاده سیاسی مقامات تل آویو در 
پرونده قدس غربی و شرقی باز می کند. 
اینکه می گوییم رقــص پرچم ها یک 
مساله سیاسی - مذهبی تلقی می شود 
به این دلیل است که در دهه ۶0 میالدی 
این اقدام توسط یک خاخام افراطی با 
راهپیمایی های شبانه در خیابان های 

بیت المقدس شروع شــد که هر سال 
به همراه دانش آموختــگان یهودی در 
این روز با پرچم های رژیم صهیونیستی 
به  سمت دیوار ندبه حرکت می کردند. 
حال این روند ادامه دارد و در این میان 
از چند روز پیش شهرک نشینان اعالم 
کرده بودند که قرار اســت روز یکشنبه 
)دیروز( اقــدام بــه راهپیمایی کنند. 
نکته ای که در این میان باید مورد توجه 

قرار بگیرد این اســت کــه راهپیمایی 
مذکور در گذشــته به صورت شــبانه 
برگزار می شــد و حاال این اقدام در روز 
انجام می شود و بر همین اساس به نظر 
می آید که کابینه اسرائیل طی 30 سال 
گذشته آرام آرام به دنبال علنی کردن و 
از بین بردن ُقبح این ماجرا )به خصوص 
هجوم افراطی ها به بیت المقدس( بوده 
است. از سوی دیگر چراغ سبز و سکوت 
دولت های حاکم بر تل آویو در مورد این 
واقعه سیاسی - مذهبی به نوعی نشان 
می دهد که حتی شهرک نشین ها هم 
در سناریوی دولتی ها بازی می کنند. 
این در حالیست که پُل ارتباطی دولت و 
شهرک نشینان در راهپیمایی پرچم ها، 
خاخام ها و اشخاصی هستند که خود 
را متولی امــور دینی می دانند و همین 
مســاله باعث می شــود که بسیاری از 
شهرک نشــینان این راهپیمایی را به 
مثابه یک امر مقــدس در نظر بگیرند. 
مساله دیگری که در این میان باید مورد 
توجه قرار بگیرد این است که اساساً در 
پنج ماه نخست سال 2022 میالدی، 
تنش در سرزمین های اشغالی و حتی 
در داخل اسرائیل تا حد زیادی افزایش 

پیدا کرد و عمالً شاهد چندین درگیری 
میان اسرائیل و مقاومت فلسطین بودیم. 
شاید به خاطر داشته باشید که در سال 
گذشته میالدی و به خصوص زمانی که 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
بود، درگیری ها میان فلســطینی ها و 
نظامیان اسرائیل بعالوه شهرک نشینان، 
تا حد قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرد 
ولی درگیری های نظامی مانند جنگ 
۱2 روزه غزه و امثالهم هم در این میان 
به یک میزان معیــن افزایش یافت. اما 
از زمانی که نفتالی بنــت و یائیر الپید 
وارد عرصه سیاســی شدند، اوضاع کال 
متفاوت تر از دوران گذشته شد. نفتالی 
بنت به عنوان رهبر حزب یمینا، عمالً در 
همین شهرک ها چشم به جهان گشوده 
است و به نوعی ُخلق و خوی افراط گرایی 
دارد و دستکم در آن محیط رشد پیدا 
کرده است؛ ازاین رو یکی از دالیلی که در 
زمان کابینه فعلی راهپیمایی پرچم ها 
تقویت شــد، افکار و نوع نگاه او به این 

مساله بوده است.
رویارویی در قدس 

فارغ از این مسائل و با فاصله گرفتن 
از ریشه های این مســاله روز گذشته 

)یکشــنبه( بیت المقــدس یکی از 
پُربرخوردترین روزهای خود را سپری 
کرد. شبکه الجزیره در ساعات ابتدایی 
روز گذشــته گزارش داد کــه پس از 
ورود گروهی از شهرک نشینان حامل 
پرچم های اســرائیل به باب العمود، 
درگیری هایــی میان اشــغالگران با 
فلسطینیان رخ داد که به دستگیری 
چند فلســطینی منجر شــد. سایر 
منابــع عربی و فلســطینی  هم اعالم 
کردند به دنبــال درگیری هایی که در 
منطقه باب العمــود رخ داد، نیروهای 
اسرائیلی بسته شدن زودهنگام منطقه 
باب العمود را آغاز کردند که این موضوع 
دقیقاً بر خالف اصل حاکمیت بر قدس 
شرقی قلمداد می شــود. چندی بعد 
منابع عبری هم تصاویر و ویدئوهایی 
از حضور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
سابق اسرائیل در میان یهودیان تندرو 
در نزدیکی دیوار البراق یا همان دیوار 
ندبه منتشــر کردند که همین امر در 
اثنای برگزاری این مراسم باب انتقاد 
دولتی ها در تل آویو را علیه نتانیاهو باز 
کرد. بر اساس گزارش یسرائیل هیوم، 
بیش از ۱000 یهودی تندرو از جمله 
عضو افراطی کنست اقدام به یورش به 
مسجداالقصی و محاصره نمازگزاران 
فلسطینی کردند و این درحالی است 
که گروه های مقاومت فلسطین هشدار 
داده اند عواقب و مســئولیت این اقدام 
تحریک آمیز بر عهده رژیم صهیونیستی 
است و دست بسته نخواهند نشست. 
در همین راستا اســماعیل رضوان، از 
رهبران حماس در مصاحبه با الجزیره 
اعالم کرد که »دســت ما روی ماشه 
است و مقاومت آماده شده تا در صورت 
عبور رژیم صهیونیســتی از خطوط 
قرمز، به هرگونه تجاوز پاسخ دهد«. در 
سایه این تهدیدها رژیم صهیونیستی 
هزاران نیروی امنیتــی و نظامی را در 
قدس اشغالی حاضر و ســامانه های 
گنبد آهنین را نیز در این شهر مستقر 
کرده است. همچنین روزنامه یدیعوت 
آحارونوت اعالم کرد که جنگنده های 
اسرائیل در طول برگزاری راهپیمایی 
پرچم  و پس از آن در آســمان نوار غزه 
پرواز خواهند کرد و اگر حماس از نوار 
غزه موشکی شــلیک کند، این امر به 

واکنش شدید اسرائیل منجر خواهد 
شد. از سوی دیگر، منابع محلی تاکید 
کردند، مبارزان مقاومت فلسطین به 
سمت گروهی از نظامیان اسرائیلی که 
به اردوگاه الدهیشــه در نزدیکی بیت 
لحم یورش برده بودند، آتش گشودند 
ولی رسانه های اسرائیل سعی کردند 
این خبر را نادیده بگیرند و آن را منتشر 
نکنند. ریاست تشکیالت خودگردان 
فلســطین هم اعالم کرد که اسرائیل 
با مجــوز دادن به شهرک نشــین ها 
برای هتک حرمت مقدســات، بدون 
مسئولیت و با بی پروایی شدید با آتش 
بازی می کند. آنچــه در این میان باید 
مورد توجه قرار بگیرد این اســت که 
اساســاً طرف اســرائیلی به دنبال آن 
است تا این راهپیمایی نه تنها به صورت 
علنی برگزار شود بلکه به عنوان فرصتی 
مناسب برای ســرکوب فلسطینی ها 
به شــمارآید. به عنوان مثال نظامیان 
اسرائیل صبح دیروز )یکشنبه( درهای 
مصالی »القبلی« را با زنجیر بستند و 
فلسطینی هایی که در داخل آن برای 
دفاع از بیت المقدس حضور داشــتند 
را محاصره کردند. این در حالیســت 
که رسانه های عبری به نقل از نفتالی 
بنت اعالم کردند که برنامه راهپیمایی 
پرچم ها نباید تغییر  کنــد و حتی در 
صورت تشدید اوضاع امنیتی باید برگزار 
شود. این گزارش به خوبی نشان می دهد 
که کابینه فعلی اسرائیل به رهبری بنت 
به دنبال آن است تا تماِم بیت المقدس 
را تسخیر کند و اوضاع را برای همیشه 

به نفع خود تغییر دهد!

با وجود هشدار جریان های فلسطینی، شهرک نشینان به سمت بیت المقدس روانه شدند؛

» رقص پرچم ها« برای تسخیر قدس !
نفتالی بنت به عنوان 

رهبر حزب یمینا، 
عماًل در شهرک های 

صهیونیست نشین چشم 
به جهان گشوده و به نوعی 
ُخلق و خوی افراط گرایی 
دارد و یکی از دالیلی که 

در زمان کابینه فعلی 
راهپیمایی پرچم ها تقویت 

شد، افکار و نوع نگاه او به 
این مساله بوده است

رسانه های عبری به نقل از 
نفتالی بنت اعالم کردند که 
برنامه راهپیمایی پرچم ها 

نباید تغییر  کند و حتی 
در صورت تشدید اوضاع 
امنیتی باید برگزار شود. 

این گزارش به خوبی نشان 
می دهد که کابینه فعلی 
اسرائیل به رهبری بنت 

به دنبال آن است تا تماِم 
بیت المقدس را تسخیر کند 

و اوضاع را برای همیشه به 
نفع خود تغییر دهد!

رئیس حقوق بشری سازمان ملل در سفر نادری به چین که مورد انتقاد گروه های حقوق بشری و کشورهای غربی قرار 
گرفت، گفت از چین خواسته تا در سیاست هایش در مبارزه با تروریسم به گونه ای بازنگری کند که اطمینان حاصل شود 
مطابق استانداردهای حقوق بشری بین المللی هستند. به گزارش رویترز، »میچل باچله« کمیسیونر عالی شورای حقوق 
بشر سازمان ملل متحد که سفر شش روزه اش به چین روز شنبه پایان یافت و همچنین 
شامل سفری به منطقه سین کیانگ در غرب این کشور شد، بار دیگر تکرار کرد که در واقع 
سفرش تحقیق درباره سیاست های حقوق بشری چین نبوده، بلکه فرصتی برای تعامل 
با دولت پکن بوده است. باچله که اولین کمیسیونر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل 
است که طی ۱۷ سال گذشته به چین رفته، سفرش را دوشنبه گذشته از شهر گوآنگژو 

آغاز کرد و بعد راهی سین کیانگ که محل زندگی قومیت اویغور است شد. 

مقام های نپال روز گذشته )یکشنبه( از ناپدید شدن یک هواپیما در غرب این کشور خبر دادند. منابع رسانه ای از 
قبیل رویترز گزارش دادند، از سرنوشت هواپیمایی که از شهر گردشگری »پوخارا« به مقصد »جومسوم« در غرب نپال 
در حرکت بود، خبری در دست نیست. مقام های نپال صرفاً اعالم کردند، یک هواپیمای کوچک مسافربری متعلق 
به یک شرکت خصوصی در این کشور ناپدید شــد. این هواپیما با 22 سرنشین 
بعد از ۱۵ دقیقه پرواز از شهر گردشگری »پوخارا« به مقصد »جومسوم« در غرب 
نپال از رادار محو شد. رامش تاپا، یک افســر ارشد پلیس نپال اعالم کرد که هیچ 
اطالعی از سرنوشت هواپیمای مفقود شده در دست نیست و جستجو برای یافتن 
آن در حال انجام است. بنا بر گزارش ها، طی روزهای اخیر در مناطق غربی نپال 

که کوهستانی است، هوا بارانی بوده اما پروازها به طور عادی انجام شده است.

یک هواپیمای مسافربری نپال ناپدید شد سازمان ملل خواهان بازنگری چین در سیاست  ضدتروریسم شد

ارتش روســیه با تایید قانونی به دســت والدیمیر 
پوتین، قرار اســت افرادی تا ۶۵ ســال را بــرای کار 
تحت قــرارداد بپذیرد. به گــزارش خبرگزاری تاس، 
رئیس جمهوری روســیه قانونی را به تایید رساند که 
محدودیت سنی برای انعقاد اولین قرارداد با نیروهای 
مســلح روســیه را ملغی می کند. براســاس اطالعیه 
دومای روســیه، مردم اکنون می توانند تحت قرارداد 
و تا زمان بازنشســتگی که برای زنان ۶0 سال و برای 
مردان ۶۵ سال اســت، در ارتش خدمت کنند. دومای 
دولتی روســیه در 2۵ مه قانونی را مورد تایید قرار داد 
که محدودیت ســنی برای امضای اولین قرارداد برای 
خدمت نظامی در روســیه را لغو می کند. معاون وزیر 
دفاع روسیه در این رابطه شفاف سازی کرده و گفت که 
از این طریق امکان امضای اولین قرارداد برای خدمت 
نظامی در روسیه تا سن ۵0 ســالگی به وجود می آید. 

قانون روسیه قبال مقرر کرده بود که شهروندان روسی 
۱۸ تا ۴0 ساله و اتباع خارجی ۱۸ تا 30 ساله می توانند 
اولین قرارداد خود را برای خدمت سربازی امضا کنند. 
روسیه از 2۴ فوریه حمله ای را به پوتین علیه اوکراین 
آغاز کرده که دیروز )یکشنبه( وارد نود و پنجمین روز 
خود شد ولی تاکنون پیروزی میدانی که مدنظر مسکو 

بوده تحقق پیدا نکرده است.

در اعتراضات جدیدی که در مناطق مختلف شــهر 
خارطوم، پایتخت سودان انجام شــد، دو تظاهرکننده 
سودانی جان خود را از دســت دادند. به گزارش العربیه، 
کمیته مرکزی پزشکان سودان در بیانیه ای اعالم کرد که 
یک تظاهرکننده پس از اصابت گلوله جنگی در جریان 
اعتراضاتی در منطقه الکالکلــه واقع در جنوب خارطوم 
کشته شد. همچنین این کمیته گزارش داد، تظاهرکننده 
دیگری نیز در منطقه الکالکله در اثر استنشاق گاز اشک آور 
جان خود را از دست داد. طبق اعالم کمیته یاد شده، به این 
ترتیب تعداد کشته ها از آغاز اعتراضات در سودان در 2۵ 
اکتبر 202۱ به ۹۸ تن رسید. سازمان ملل و اتحادیه آفریقا 
در راستای تســهیل مذاکرات میان گروه های سودانی 
برای حل بحران در این کشــور تالش می کنند. سودان 
از 2۵ اکتبر 202۱ با بحران سیاســی میان دو تشــکل 
مدنی و نظامی مواجه اســت که موجب انحالل کابینه و 

اعالم وضعیت فوق العاده شده اســت. برخی هیات ها و 
مراکز هماهنگی تشکل مدنی در ســودان در آن مقطع 
تظاهرات هایی را به راه  انداختند که هنوز هم گهگاه تکرار 
می شوند. طرح های فوق العاده ای که گروه های مسلح در 
سودان در پیش گرفتند، انتقادهای آمریکا و فراخوان های 
نهادهای بین المللی برای لغو آنها و تشــکیل یک دولت 

مدنی در این کشور را به دنبال داشته است.

پوتین قانون جذب افراد تا ۶۵ سال را  در ارتش امضا کرد!ادامه اعتراضات در پایتخت سودان با دو کشته 

خبرخبر

فرشاد گلزاری

همزمان با افزایش تحرکات نظامیان روسیه؛ 
 عملیات ترکیه در شمال سوریه

 به تعویق افتاد
همزمان با گمانه زنی ها مبنی بر آغاز عملیات 
نظامی جدید ترکیه در مناطق شــمالی سوریه، 
یک منبع مطلع وابسته به شــبه نظامیان تحت 
امر آنکارا در ســوریه از تعویق ایــن عملیات خبر 
داده اســت . به دنبال اظهارات اخیر رجب طیب 
اردوغان مبنی بر اینکه آنــکارا به زودی عملیات 
نظامی را در مناطق شمالی سوریه آغاز می کند و 
همچنین مهر تایید شورای امنیت ملی ترکیه بر 
اظهارات وی و ضروری دانستن انجام این عملیات، 
یک منبع در شــبه نظامیان موسوم به ارتش ملی 
سوریه تحت حمایت آنکارا در گفت وگو با روزنامه 
العربی الجدید اعالم کرد که ترکیه عملیات مذکور 
را به تعویق انداخته اســت. وی در این باره گفت؛ 
آنکارا در نشستی که شامگاه شنبه در مرز سوریه 
و ترکیه برگزار شد، به سرکرده های شبه نظامیان 
تحت امرش در سوریه اعالم کرده است که عملیات 
مورد نظر را تا اطالع ثانوی تعلیق کرده است. این 
منبع در ادامه تصریح کرد: تصمیم تعویق عملیات 
مذکور به طور ناگهانی و پس از مشــخص شدن 
روند و مراحل آن طی جلسه ای که یک روز قبل از 
تعویق عملیات انجام شده بود، اتخاذ شد. قرار است 
که در مرحله اول عملیات تا منطقه سپر فرات در 
حومه شمالی حلب منطقه چشمه صلح در شرق 
فرات پیشروی شود. منبع مذکور ادامه داد: مرحله 
دوم نیز علیــه نیروهای دولت ســوریه در حومه 
غربی حلب برنامه ریزی شده است. العربی الجدید 
درباره دالیل تعلیق عملیات مذکور توسط ترکیه 

نوشت: به نظر می رسد که مخالفت های منطقه ای 
و بین المللی با هرگونه تغییر در نقشه کنترل شمال 
سوریه، آنکارا را بر آن داشته تا عملیات نظامی اعالم 
شده خود در شمال ســوریه را به تعویق بیندازد. 
ترکیه درحالی عملیات برنامه ریزی شــده خود 
در مناطق شمالی سوریه را تعلیق کرده است که 
منابع خبری شنبه از اســتقرار نیروهای روس در 
این مناطقهمزمان با حمالت توپخانه ای گسترده 
ترکیه به مناطقی در حومه حسکه خبر داده بودند. 
در همین راستا، منابع میدانی سوری به المیادین 
گفته اند: نیروهای روسیه با همراهی نیروهای ارتش 
سوریه گشت زنی های زمینی و هوایی را در امتداد 
نوار مرزی با ترکیه انجام داده اند. این منابع معتقد 
هستند: روسیه می خواهد حضور خود در منطقه 
را تثبیت کند و پیام های هشدارآمیزی به ترکیه 
بفرســتد مبنی بر اینکه آماده جلوگیری از انجام 
هرگونه عملیات نظامی جدید ترکیه در شــمال 
سوریه است. برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند 
این اقدام به نوعی تسویه حساب روس ها با ترکیه 
به حســاب می آید؛ چراکه آنکارا فروشنده اصلی 
پهپادهای خود به اوکراین طی 3 ماه گذشته بوده 
است که این به معنای نادیده گرفتن شراکتش با 

روسیه است.
    

گاردین:
 لندن جان خبرنگاران افغان را 

به خطر انداخته است
گروهــی از روزنامه نگاران افغان که ســال ها 
همکاری نزدیکی با رســانه های انگلیسی داشتند 
خطاب به روزنامه گاردین با شــرح نحوه مواجهه 
خود با ضرب و جرح، تهدید به مرگ و ماه ها زندگی 
مخفیانه از ترس حفظ جانشان در افغانستان، دولت 
لندن را به زیر پا گذاشتن تعهد خود برای انتقال آنها به 
انگلیس متهم کردند. به نوشته روزنامه گاردین، این 
گروه از خبرنگاران افغان متشکل از هشت خبرنگاری 
هستند که از زمان بازگشــت طالبان به قدرت در 
افغانستان در تابستان گذشــته، مبارزه شان برای 
کسب مجوز انتقال یافتن به انگلیس بیهوده بوده 
و اکنون شکایت قانونی علیه دولت انگلیس از بابت 
خلف وعده اش به آنها را پیگیری می کنند. آنها پس 
از ماه ها انتظار برای رسیدگی به درخواست هایشان 
برای نقل مکان به انگلیس، برای انجام یک بررسی 
قضایی درخواست کرده اند. آنها گزارش می دهند 
که در این راســتا تنها یک سری ایمیل های پاسخ 
استاندارد را از جانب برنامه موسوم به برنامه سیاست 
جابجایی و کمک برای افغانستان را دریافت می کنند. 
اعضای این گروه گفتند که با رسانه های انگلیسی 
همکاری کرده و در همین راستا در مورد عملیات ها 
علیه طالبان، برنامه های بازسازی زیرساخت های 
افغانستان، حقوق زنان و مبارزه با تجارت مواد مخدر 

گزارش داده اند. 

جهاننما


