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انتقاد شدید تُرک ها از عملکرد 
دولت اردوغان در قرنطینه ۲۰ روزه

افزایش شــمار مبتالیان و قربانیــان ویروس 
کرونا در ترکیه قرنطینه ۲۰ روزه در این کشــور را 
در پی داشــت. دولت محددودیت های سراسری 
در ماه رمضان را راهکاری بــرای مهار همه گیری 
کرونا اعالم کرده بود اما کاربران فضای اجتماعی با 
هشتگ »حالل نمی کنم« اردوغان و دولت او را به 
باد انتقاد گرفتند. به گزارش ایندیپندنت، با دستور 
رئیس جمهور ترکیه از روز پنجشنبه ۲۹ آوریل تا ۱۷ 
ماه می محدودیت های سراسری در کشور اجرا شد. 
این محدودیت ها مواردی همچون تعطیلی مدارس، 
کسب وکارها و منع کلیه رفت وآمدهای غیرضروری 
را در برمی گرفت. اردوغان مهار همه گیری کرونا را به 
عنوان دلیل این تصمیم اعالم کرده و گفته بود: »با 
وجود خسارات سنگین هدف از قرنطینه سراسری 
کاهش ابتالی روزانه به کرونا بــه زیر پنج هزار نفر 
است«. بر اساس مقررات اعمال شده مردم جز برای 
خرید اقالم ضروری و نیازهای درمانی اجازه خروج از 
خانه را نداشتند اما قرنطینه سراسری ترکیه در حالی 
اتفاق می افتاد که گردشــگران خارجی از رعایت 
مقررات اعالم شده معاف بودند و آنکارا برای رونق 
دادن به صنعت گردشگری خود در تابستان، اعالم 
کرد از مسافران ۱۶ کشور تست کرونا نمی خواهد. 
اگرچه مسافران سه کشــور ایران، آلمان و روسیه 
که گردشگران اصلی این کشور هستند همچنان 
باید تا ۷۲ ساعت پیش از پرواز، تست PCR بدهند. 
قرنطینه سراسری بسیاری از کسب وکارها در ترکیه 
را با خسارات جبران ناپذیری مواجه کرد و نوک پیکان 
انتقادات به وضعیت موجود رجب طیب اردوغان 
است که زمزمه های حضور او در انتخابات سال ۲۰۲۳ 
در حالی شنیده  می شود که کارنامه موفقی نداشته 
است. او در سخنرانی خود وقتی پایان دوران قرنطینه 
را اعالم می کرد و از دســتاوردهای موفقیت آمیز 
آن می گفت از کســانی کــه در دوران قرنطینه با 
مشکالت مالی مواجه شدند حاللیت خواست اما 
پس از سخنرانی او هشــتگ »حالل نمی کنم« از 
مرز نیم میلیون گذشت و ترند شد. هفته گذشته 
نیز کاربران اجتماعی ترکیه پس از منع فروش نوار 
بهداشتی با هشتگ »پد ممنوع شدنی نیست« و 
»پد نیاز ضروری است« از دولت انتقاد کرده بودند. 

طبق بخشنامه وزارت کشور ترکیه سوپرمارکت ها 
فقط اجازه فروش اقالم ضروری را داشــتند و نوار 
بهداشتی در لیست اقالم ضروری قرار ندارد. روزنامه 
جمهوریت در همین زمینه نوشته بود: »عدم فروش 
نوار بهداشتی در دوران قرنطینه به دلیل این است 
که دولت مالیات ۱۸ درصد )معادل مالیات اجناس 
لوکس( از فروش آن دریافت می کند«. دولت ترکیه 
اعالم کرد واکسیناســیون عمومی در این کشور از 
۱۴ ژانویه ۲۰۲۱ شروع شده و تاکنون ۲۲ میلیون و 

۸۰۰هزار نفر واکسن زده اند. 
    

نمایندگان پارلمان خواستار شدند؛
اخراج سفیر چک از کویت به دلیل 

همبستگی  با رژیم صهیونیستی
نمایندگان پارلمــان کویت اخراج ســفیر 
جمهوری چک به دلیل موضعش در همبستگی  
با رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. به گزارش 
پایگاه العهــد، عبدالکریم الکنــدری، نماینده 
پارلمان کویــت گفت: اقدام ســفیر جمهوری 
چک در کویت درباره اعالم همبســتگی اش با 
رژیم صهیونیســتی یک اقــدام تحریک آمیز و 
مغایر با مأموریت های دیپلماتیک وی اســت. 
به همین دلیل وزارت خارجه بایــد او را فردی 
نامطلوب اعالم و اخراج کند. اســامه المناور، از 
دیگر نمایندگان پارلمان کویت گفت: براساس 
عرف هیئت های دیپلماتیک باید منافع کشورها 
را حفظ کنند. این سفیر می داند ما در کویت در 
ســطح مردمی و حاکمیتی از مردم فلســطین 
حمایــت می کنیم با ایــن حــال وی حمایت 
خود را از قاتــالن یهودی اعــالم می کند برای 
همین می گوییم که سفیر چک را اخراج کنید. 
عبدالعزیز الصقعبی، یکی دیگــر از نمایندگان 
کویتی و عضو اخوان المسلمین نیز گفت: حمایت 
علنی از رژیم صهیونیســتی در کویت از سوی 
سفیر چک جریحه دار کردن احساسات کویتی ها 
و به چالش کشیدن موضع رسمی است. وزارت 
خارجه باید اقدامات جدی و عملی را در قبال این 
اقدام خالف عرف دیپلماتیک اتخاذ کند. جنبش 
تحریم رژیم صهیونیستی در کویت نیز خواهان 

تحرک علیه اقدام سفیر چک شد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

بر اساس اخبار منتشر شده از منابع 
میدانی و رســانه ای، صدای اصابت 
موشــک های رژیم صهیونیستی به 
جای جــای غزه همچنــان به گوش 
می رســد. بر اســاس اعالم شــبکه 
الجزیــره، جنگنده هــای رژیــم 
صهیونیســتی از بامداد روز گذشته 
)دوشــنبه( و تنهــا ســاعاتی پس 
از آرامش نســبی، وحشــیانه ترین و 
خونین تریــن حمالتشــان را به غزه 
آغاز کرده و صدها حمله هوایی به این 

باریکه انجام شده است. 
بر اســاس بیانیه منتشــر شــده 
از ســوی ســخنگوی ارتــش رژیم 
صهیونیستی، صبح دیروز ۳۵ هدف 
در غزه ظرف ۲۰ دقیقه بمباران شــد 
که براســاس گفته های کارشناسان 
امنیتی مانند »وســیم نصر« که در 
خبرگزاری راشــاتودی مشــغول به 
رصد اقدامات نظامی اسرائیل است، 
این یکــی از بدتریــن و عمیق تریم 
حمالت طــی ۹ روز گذشــته بوده 

است. در این میان المیادین هم اعالم 
کرده که حمالت صبح روز گذشــته 
توسط ۵۴ جنگنده شــروع شده که 
۱۱۰ موشــک را ظرف ۲۰ دقیقه به 
نوار غزه شــلیک کردند. رسانه های 
فلسطینی هم گزارش دادند که ارتش 
رژیم صهیونیستی بیش از ۱۰۰ حمله 
پیاپی و خونین را به شهر غزه و اطراف 
آن طی نیم ســاعت انجــام داده که 
هدف آنها چندین منطقه در جنوب، 
غرب، مرکز، شــمال و جنوب شــهر 
غزه و همچنین ســایت های مقاومت 
فلســطین، زمین های کشــاورزی، 
خیابان هــا، زیرســاخت ها و مناطق 

مسکونی و غیرنظامی بوده است. 
گفته شــده عــالوه بــر تخریب 
گســترده خیابان هــا و تقاطع هــا، 
خســارات زیــادی بــه خانه هــا و 
ساختمان های مسکونی وارد و منجر 
به قطع برق در بلوک های مســکونی 
مجاور شده است. همزمان قایق های 
جنگی ارتش اســرائیل که مســتقر 
در دریا هســتند حمالت موشکی و 
راکتی خود را به سمت سواحل شهر 
غزه و شمال نوار غزه شــروع کردند. 
مرکز اطالع رســانی فلســطین هم 

اعالم کرد که جنگنده های اسرائیلی 
یک ساختمان مســکونی ۴ طبقه در 
خیابــان ابوحصیره در غــرب غزه را 
بمباران کرده اند. مهمترین خبری که 
از نظر میدانی و روانی طی ۴۸ ساعت 
اخیر منتشر شد این بود که سخنگوی 
ارتش اســرائیل اعالم کــرده در یک 
حمله، حســام أبو هربیــد، فرمانده 
تیپ شمال گردان های سرایا القدس 
شاخه نظامی جهاد اسالمی فلسطین 
به شهادت رسیده است و رسانه های 
فلسطینی نیز شــهادت ابوهربید را 

تایید کردند. 
یکی دیگــر از اقدامات اســرائیل 
طی روز گذشــته کــه واکنش های 
بســیار زیادی را هم به همراه داشت، 
حمالت شــدید به مجتمع پزشکی 
شفا در غرب شــهر غزه بود که اعزام 
آمبوالنس ها برای کمک به مجروحان 
را دچار مشــکل کرد. همچنین یک 
خانه در اردوگاه جبالیا در شمال غزه 
هدفگیری شــد که گفته می شود دو 
کودک و یک زن و مرد کشته شده اند. 
پس از این حمالت، وزارت بهداشت 
غزه اعالم کــرد که تعداد شــهدای 
حمالت اســرائیل به ایــن باریکه به 

۱۹۹ تــن از جمله ۵۸ کــودک و ۳۵ 
زن افزایش یافته و تعــداد زخمی ها 
به ۱۳۰۰ نفر رسیده است. در مقابِل 
افزایش تلفات، گردان های عزالدین 
قسام، شاخه نظامی حماس مجددا در 
پاسخ به قتل و کشتار زنان و کودکان 
در غزه، شــهرهای اراضی اشغالی را 

هدف حمله راکتی قرار دادند. 
ســخنگوی ایــن گردان هــا روز 
گذشته )دوشنبه( اعالم کرد که شهر 
بئر السبع و ســدیروت و شهرک های 
نتیفوت و اوواکیم را هدف حمله راکتی 
قرار داده است. سرایا القدس، شاخه 
نظامی جنبش جهاد اســالمی نیز از 

حمله موشکی به سدیروت ونتیفوت 
وشعار هنیغف در چندین نوبت خبر 
داد. این گردان هــا همچنین تصاویر 
و فیلم هایی از اســتفاده موشک های 
پیشــرفته بدر۳ در حمله به نتیفوت 
منتشــر و اعالم کردند که یکی از این 
موشــک ها به نزدیکی ایستگاه قطار 
شهر نتیفوت اصابت کرده و خسارات 
زیرســاختی زیادی بر جای گذاشته 

است. 
باز هم سکوت! 

بدون شــک هر شــخصی که این 
حجم از تلفات و خسارات را تنها طی 
۹ روز مشــاهده می کند، به این فکر 
می افتد که بــه زودی مجامع جهانی 
و در رأس آن، ســازمان ملل متحد و 
همچنین شورای امنیت این سازمان، 
برای حل و فصل بحران آســتین باال 
می زنند اما متاسفانه این یک تحلیل 
غلط است. علیرغم اینکه طی این چند 
روز بیانیه های محکومیت بســیاری 
از سوی کشورهای اروپایی، آسیایی 
و حتی آمریکایی  توســط رسانه ها و 
سخنگویان رسمی وزارت خارجه شان 
منتشر شده، اما باز هم شاهد بی عملی 
و سکوت در قبال جنایاتی هستیم که 

در غزه و کرانه باختری رخ می دهد. 
شاید برای کســی مهم نباشد که 
روزانه ده هــا کــودک و زن که همه 
آنهــا غیرنظامی به شــمار می آیند، 
در زیــر ســقف و آوار خانه های خود 
دفن می شــوند اما برای دنیای امروز 
و ســازمان ملــل که صبح تا شــب 
دموکراسی را اهرم برقراری حکومت 
عادالنه اعالم می کننــد، محو کردن 
یک برج ۱۱ طبقه که تمام رســانه ها 
نمایندگانی در آن داشتند مهم تر به 
نظر می آید. این بدان دلیل اســت که 
تمام حکومت ها رســانه ها را مخالف 
خود می دانند و سازمان ملل هم از این 

امر مستثنی نیست. 
در این راســتا آنتونیــو گوترش، 
دبیر کل ســازمان ملل متحد در پی 
حمالت رژیم اشغالگر قدس، به جای 
آغاز اقداماتی برای ممانعت از شهادت 
ده ها غیرنظامی فلسطینی،  از حمله 
این رژیم به ســاختمان رســانه های 
خارجی در غزه صرفــاً ابراز ناراحتی و 
تأسف کرده است! استفان دوجاریک، 
سخنگوی دبیرکل ســازمان ملل در 
اظهاراتــی درباره موضــع گوترش 

در این زمینه به پایــگاه خبری هیل 
گفته است که آقای گوترش از حمله 
هوایی اسرائیل به برج غزه که میزبان 
رسانه های بین المللی بود و همچنین 
حمله به ســاختمان های مسکونی 
و تخریــب این ســاختمان ها عمیقا 
ناراحت اســت. این ابراز تاسف زمانی 
اتفاق افتاده که هیچ اقــدام عملی از 
سوی این سازمان برای خنثی کردن 
حمالت اسرائیل انجام نمی شود. این 
سکوت حتی به مهمترین نهاد امنیتی 
دنیا یعنی شورای امنیت سازمان ملل 
که رکــن بازدارنده دارد هم رســوخ 

کرده است. 
توجه داشته باشــید که از منظر 
حقوقی شورای امنیت نهادی است 
که در موارد شــبیه به جنایاتی که 
توسط اسرائیل در ســرزمین های 
اشغالی فلسطین انجام شده، کارآمد 
بوده است، اما مســئله فلسطین و 
حسابرســی به جنایات اســرائیل 
و کارگــزاران آن  همــواره در این 
نهاد مسدود شده اســت. این بدان 
معناست که پرونده غزه قرار نیست 
به این زودی ها در دســتور کار قرار 
بگیرد و به همین دلیل شاهد ادامه 
جنایات خواهیم بــود؛ تا جایی که 
روز گذشته )دوشنبه( بنی گانتس، 
وزیر رژیم صهیونیستی نه تنها برای 
بازدید از میداِن درگیری به مرز غزه 
رفته، بلکه ارتش رژیم صهیونیستی 
دیروز به نهادهای سازمان ملل اعالم 
کرده اســت که قصد حملــه به دو 
مدرســه البراق و االقصی در اطراف 
مســجد فلســطین در غزه را دارد 
که این نشــان از بی عملــی جامعه 

بین الملل دارد. 

صهیونیست ها ظرف ۲۰ دقیقه ۱۱۰ موشک به نوار غزه شلیک کردند؛

سکوت و بی عملی سازمان ملل در اوج بحران 
صبح دیروز ۳۵ هدف 

در غزه ظرف ۲۰ دقیقه 
بمباران شد که براساس 

گفته های کارشناسان 
امنیتی مانند »وسیم نصر« 

که در خبرگزاری راشاتودی 
مشغول به رصد اقدامات 

نظامی اسرائیل است، یکی 
از بدترین و عمیق ترین 

حمالت طی 9 روز گذشته 
بوده است

ارتش رژیم صهیونیستی 
دیروز به نهادهای سازمان 

ملل اعالم کرده است که 
قصد حمله به دو مدرسه 

البراق و االقصی در اطراف 
مسجد فلسطین در غزه 

را دارد که این نشان از 
بی عملی جامعه بین الملل 

دارد

یک مقام ارشــد ارتش بالروس گفت، نیروهای هوایی ناتو در جریان پروازهای نمایشی اخیر خود در منطقه به 
احتمال خیلی زیاد به تمرین حمالت علیه روسیه و بالروس پرداخته اند. به گزارش اسپوتنیک، ژنرال ایگور کورول، 
معاون اول رئیس ستاد کل نیروهای مســلح بالروس در مصاحبه ای به سی.تی.وی اظهار کرد: متاسفانه پروازهای 
نمایشــی اخیر بمب افکن های راهبردی ناتو، به ویژه آنهایی که متعلق به آمریکا هســتند، به شکل مکررتری رخ 
می دهند. در ســال جاری میالدی، ۹ مورد از چنین پروازهایــی بر فرار مناطق 
مجاور اجرا شدند و ما می توانیم با احتمال باال بگوییم که در جریان این پروازهای 
نمایشــی، به عالوه یک ســری اهداف دیگر، در مورد گزینه ها برای حمله هم به 
بالروس و هم روســیه تمرین اجرا شــده اســت. بنا به اعالم ارتش بالروس، این 
 کشــور در هر هفته بالغ بر ۳۰ پرواز هواپیماهای شناسایی ناتو از جمله با پهپادها 

را ثبت کرده است.

رئیس جمهور فرانسه دیروز )دوشنبه( میزبان رهبران، دیپلمات ها و وام دهندگان آفریقا در نشستی با هدف کمک 
به سودان پس از سال ها حکومت استبدادی است. به گزارش خبرگزاری فرانســه، چندین تن از سران کشورها در 
پاریس گردهم می آیند تا درباره سرمایه گذاری در سودان و بدهی هایش صحبت کنند و به دولت عبداهلل حمدوک، 
نخست وزیر سودان در این گذار قدرت پس از سرنگونی عمر البشیر، رئیس جمهور سابق این کشور در سال ۲۰۱۹ 
میالدی کمک کنند. روز سه شنبه نشســتی در خصوص اقتصادهای آفریقایی 
برگزار خواهد شد که تالش خواهد کرد کسری  مالی ۳۰۰ میلیارد دالری به وجود 
آمده بر اثر پاندمی کرونا را جبران کند. هر دو نشست فرصتی برای امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانســه خواهند بود تا خود را به عنوان یک دولتمرد در آفریقا که 
نفوذش ورای مناطق فرانسه زبان این قاره است، نشان دهد. این نشست های رو 

در رو در به معنای گذار از پاندمی کرونا خواهد بود.

ماکرون، میزبان نشست دوران گذار سودان بالروس ناتو را به تدارک حمله به مینسک متهم کرد

بســیاری از افغان هایی که به نیروهای آمریکایی 
در جنگ افغانســتان کمک کرده بودند حاال با خروج 
نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشــور بیم آن را دارند 
که فراموش شوند و حتی مورد اقدامات تالفی جویانه 
طالبان قرار گیرند. به گزارش آسوشیتدپرس، یکی از 
این افغان ها که ۴۱ ساله و پدر شش فرزند است و برای 
ناتو یا نیروهای آمریکایــی کار کرده، گفت: ما در امان 
نیستیم. طالبان به ما می گوید که برادر ناتنی تان دارد 
به زودی از افغانستان خارج می شــود و ما همه شما را 
می کشیم. سرنوشت مترجمان نیروهای ناتو و آمریکا 
پس از خروج این نیروها از افغانستان در هاله ای از ابهام 
است. مترجمان و ســایر غیرنظامیانی که برای دولت 
آمریکا یا ناتو کار کردند می توانند بر اســاس برنامه ای 
که مصوب ۲۰۰۹ است ویزای ویژه مهاجرتی دریافت 
کنند، اما بسیاری از این برنامه به خاطر طوالنی بودن 

روند صدور ویزا شــکایت دارند. آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه آمریکا ماه گذشــته میالدی بــه خبرنگاران 
گفته بود که آمریکا به تعهــدش در قبال مترجمان و 
سایر غیرنظامیان افغان که در جریان جنگ افغانستان 
کمک کرده اند، پای بند است. دولت جو بایدن، رئیس 
جمهوری آمریکا نیز به بررســی این برنامه پرداخته و 

تاخیرها را مورد تحقیق قرار داد. 

خبرگزاری ســوریه به نقل از منابع محلی گزارش 
کرد، نیروهای اشــغالگر آمریکایی و شــبه نظامیان 
موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه که هم پیمان 
آنها هســتند اقدام به قاچاق ۳۸ کامیون و تانکر دیگر 
گندم و نفت به خارج از سوریه از طریق گذرگاه الولید 
کرده اند. به گزارش اسپوتنیک، منابع این خبرگزاری 
گفتند، این محموله ها برگرفته از منطقه جزیره استان 
حسکه که در اشــغال آمریکا و کردها است، هستند. 
بر اســاس این گزارش ها ادعا شــده که شبه نظامیان 
نیروهای دموکراتیک سوریه این کاروان را در مسیرش 
به سمت گذرگاه الولید که از نظر دولت سوریه به دلیل 
خارج بودن از کنترل دمشق غیرقانونی است، همراهی 
کرده اند. روز شنبه گزارش دیگری منتشر شد مبنی بر 
این که نیروهای آمریکایی اقدام به وارد کردن ۱۰ تریلی 
حامل خودروهای هامر از عراق به داخل سوریه کرده و 

آنها را به سمت رمالن در الحسکه برده اند. سوریه پیشتر 
به انتشار گزارش درباره جریان ورود هزاران خودروی 
نظامی، کامیون های حامل تجهیزات و محموله های 
نظامــی، کامیون های یخچالــی و خودروهای حامل 
مصالح ساختمانی به داخل سوریه از طریق عراق و در 
مقابل قاچاقی خارج ساختن صدها کامیون و تانکر از 
نفت دزدیده شده سوریه و اخیرا نیز گندم پرداخته بود. 

آسوشیتدپرس: افغان هایی که به آمریکا کمک کردند نگران جانشان هستند! تداوم غارت نفت و گندم سوریه توسط نیروهای اشغالگر
خبرخبر


