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تحلیل روز

تعمیمالگویمقاومتدرغزه
علیرضا تقوی نیا-صبح یک شنبه یک مبارز
فلسطینی در یک عملیات شهادت طلبانه با
سالحگرمتوانستیکصهیونیسترابههالکت
برساند و سه نفر دیگر را زخمی کند .این دومین
عملیات در قدس طی چند روز اخیر اســت .در
خصوص اهمیت این عملیات ها چند نکته باید
ذکر شود -1 :فلسطینیان می دانند که هرگونه
عملیاتیبهکشتهشدنآنهامنتهیخواهدشد،
یعنی نیروهای امنیتی صهیونیست هیچ گونه
مسامحه ای با عامالن حمالت ندارند اما باز هم
این اقدامات تکرار می شود که نشان از قوی تر
شدن روح مقاومت در مردم کرانه غربی رود اردن
وانتقالاینفرهنگبهنسلهایجدیدفلسطین
دارد - 2 .تنوع جایگاه و طبقه اجتماعی عامالن
این عملیات ها نیز جالب توجه است؛ برای مثال
اقداماخیرتوسطیکمعلمانجامشدوحملهقبل
از آن به وسیله یک کارخانه دار ک ه کامال معنادار
است .به عبارت دیگر جان فلسطینیان از تحقیر
و اشغالگری صهیونیست ها به لب رسیده و خرد،
کالن ،فقیر و غنی ایشان آماده قیام با هر اهرم و
وسیله ای هستند -3 .این عملیات با یک سالح
گرمانجامشدکهاهمیتسالحدرمبارزاتکرانه
باختری را نشان می دهد و به نظر می رسد اگر
میزان اسلحه و مهمات بیشتری به مبارزان این
منطقه تزریق شود ،بی شک روزهــای تیره تری
در انتظار اسرائیلیان خواهد بود .در نهایت باید
گفت رفتارهای اخیر مــردم مناطق اشغالی به
تحلیلگرانسیاسیایننکتهرایادآوریمیکند
که الگوی مقاومت در نوار غزه با وجود سختی ها
و تلفات باالی آن ،از سوی ساکنان دیگر مناطق
اشغالی نیز به عنوان یک الگوی موفق دنبال می
شود و حاکی از گسترش فرهنگ مقاومت و افول
دیدگاههایسازشکارانهامثالمحمودعباسدر
میانافکارعمومیفلسطینیهاست.

اندیشکده روز

ارزیابیراهبرداروپادرافغانستان
کارنگی در گزارشی به بررسی نتایج سیاستهای
اتحادیه اروپا درباره افغانستان پرداخته است .به
نظر نویسنده اتحادیه اروپا هنوز باید شکستهای
استراتژیک خود را بپذیرد و به آن ها رسیدگی کند،
زیرااتحادیهاروپاتصوریبسیارسطحیازحمایتاز
دموکراسی و راهبردهای امنیتی غیرمولد داشته
است .اروپا نقش مهمی در پشتیبانی از سیاست
خطای آمریکا در افغانستان داشته است .اتحادیه
اروپــا و کشورهای عضو آن تا  2021تقریب ًا 11
میلیاردیوروبرایتالشهایچندجانبهدرخصوص
بازسازی افغانستان کمک کردند ،با این فرض که
دموکراسی و بازسازی ،توأمان پیش میرود .حال
آن که در واقعیت چنین نبود ،زیرا اروپا بیش از حد
به توان امنیتی و نظامی آمریکا اطمینان داشت.
اروپــا از یک دولــت فاسد و متمرکز حمایت کرد و
هرگز آن را برای اجرای اصالحات تحت فشار قرار
نداد.حتیقبلازتسلططالبان،ظاهردموکراتیک
افغانستان برای بیش از یک دهه در حال پسرفت
بــوده اســت .اصالحات پلیس به رهبری آلمان،
تالشهایبریتانیابرایمبارزهباقاچاقموادمخدر
واصالحاتقضاییباحمایتایتالیا،بسیارمحدود
بودند .بودجههای حمایتی اروپــا به شبکههای
قبیلهساالریتعلقمیگرفتکهدرپوششنیروهاو
نهادهایدولتی،منافعشخصیوگروهیرادنبال
میکردند.نیروهایپلیسبهاخاذیرویمیآوردند
و مردم با سطوح گسترده خشونت و فساد مواجه
بودند که این نگرانیها را برانگیخت و در نهایت به
شورشطالبانکمککرد.اکنونباتسلططالبان،
اتحادیهاروپانمیتواندکاریجزتمرکزبرکمکهای
بشردوستانه و توصیه به رعایت حقوق بشر داشته
باشد.پشتیبانیصرفاروپاازآمریکادرافغانستان،
اکنونکهایاالتمتحدهگریخته،دولتهایاروپایی
راباخألراهبردیروبهروساختهاست.

خبر متفاوت

طالبانحضوربازیگرانزندرفیلمهارا
ممنوعکرد!
طالبان بر اساس یک دستورالعمل جدید ،پخش
برنامههایی را که در آنها زنان حضور دارند ،در
شبکههای تلویزیونی افغانستان ممنوع اعالم
کرد .وزارت «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان
در دستورالعمل هشت مادهای جدیدی با عنوان
«رهنمودهای دینی» ،آخرین محدودیتهای
زندگی تحت طالبان از جمله شرایط حضور
زنــان در برنامههای تلویزیونی را اعــام کرده
است .بر اساس این دستورالعمل عالوه بر توقف
نمایش درامهایی که بازیگران آنها زن هستند،
خبرنگاران زن تلویزیون نیز ملزم به رعایت حجاب
اسالمی هستند و مــردان هم بــرای حضور در
برنامههای مختلف تلویزیون باید لباس مناسب بر
اساس استانداردهای گروه اسالمی بهتن داشته
باشند/.بی بی سی

حزبمادورودرانتخاباتمحلی
ونزوئالبهپیروزی«بزرگ»دست
یافت

مسکوگمانهزنیهایاخیردربارهجنگمیان
روسیهواوکراینرا«افزایشمصنوعیتنشها»
توصیفوآنرامحکومکرد

روسیهبرایحملهبهاوکراینآمادهمیشود؟اینسوالی
است که کارشناسان این روزها به طور مکرر به آن فکر
می کنند .شبکه آمریکایی بلومبرگ نیز مدعی شده
واشنگتن اطالعاتی از جمله نقشههایی را با متحدان
اروپاییخودبهاشتراکگذاشتهکهنشاندهندهآمادگی
روسیهبرایحملهبهاوکرایناست.ارزیابیآمریکاییها
حکایت از آن دارد که پوتین ممکن است اوایــل سال
میالدی آینده (اوایل زمستان) این تهاجم را با توجه به
آنکهنیروهایروسیهدوبارهنزدیکمرزاوکراینمستقر
شدهاند ،انجام دهد .با این حال ،مسکو گمان ه زنیهای
اخیر دربــاره جنگ میان روسیه و اوکراین را «افزایش
مصنوعیتنشها»توصیفوآنرامحکومکرد«.دیمیتری
پسکوف» سخنگوی کرملین در این بــاره گفت« :این
تنش ب ه صورت مصنوعی تشدید شده است .ما از سوی
ن سوی اقیانوس
کسانی که نیروهای مسلح خود را از آ 
اطلس آوردهان ــد ،به فعالیتهای نظامی غیرمعمول
در قلمرو خود متهم شدهایم .این کشور ایاالت متحده
آمریکاست .چنین کاری منطقی نیست ».واکنش تند
مسکو به جنگ روانی و تبلیغاتی اخیر از سوی غرب و
دولتاوکرایندربارهقصدروسیهبرایحملهبهاوکراین،
در پرتو تحوالت کلی چند ماه اخیر در شرق اروپا قابل
تحلیلاست.دربهارسال،2021کیفبرآمادهسازیو
تمرکزنیروهاوتجهیزاتنظامیروسیهدرجوارمرزهای
اوکراینبرایحملهبهاینکشورتاکیدکردوبهاینبهانه
خواهانحمایتهایمستقیمنظامیازسویغربونیز
ارسال تجهیزات نظامی و افزایش حضور ناتو در داخل
اوکراین شد .آمریکا و ناتو هم اتهامات مشابهی را علیه
روسیهمطرحکردندومدعیشدند،روسیهحدود100
هزار نیروی نظامی و تجهیزاتی نظیر تانک و جنگنده را
درنزدیکیمرزاوکراینمستقرکردهاست.پسازآشکار
شدننادرستیاینادعا،تاحدیتنشهایبینروسیهو
اوکراینفروکشکرد،امادربرههکنونیباردیگروالبته
اینبارباصحهنهادنبراینادعاازسویآمریکا،مقامات

ارشدنظامیاوکراینمدعیآمادگیروسیهبرایحمله
نظامی گسترده به اوکراین شده اند؛ ادعایی که تاحد
زیــادی عجیب و غیر واقعی به نظر می رســد« .شعیب
بهمن»کارشناسسیاسیمیگوید«:تنشهایاخیردر
مرزروسیهواوکراینباتوجهبهرویکارآمدندولت«جو
بایدن»درآمریکاقابلپیشبینیبودهواروپاییهاممکن
استباردیگردردامواشنگتنبیفتند«».بودانوف»رئیس
اطالعات دفاعی اوکراین مدعی شده است« :روسیه
بیش از  92هــزار نظامی خود را در اطــراف مرزهای
اوکراینمستقرکردهودرحالآمادهشدنبرایحملهبه
اوکراین تا پایان ژانویه یا اوایل فوریه 2022است ».این
ادعاازسویمقاماتارشدآمریکاییتصدیقشدهاست.
تحلیل گران غربی نیز هدف آماده سازی های نظامی
اخیرروسیهرااقدامنظامیبرایقطعاتصالزمینیبین
اوکراینوشبهجزیرهکریمهودسترسیبهمنابعآبیالزم
برای این منطقه می دانند .سوالی که با توجه به چنین
ادعایی مطرح می شود این است که چرا روسیه باید با
تمرکزنیروهاوتجهیزاتنظامیخوددراطرافمرزهای
اوکراین قصد حمله به این کشور را داشته باشد؟ اساسا
کدام ضرورت می تواند مسکو را وادار به چنین اقدامی
کند؟ ضمن این که حمله روسیه به اوکراین در صورت
وقوع،برخالفقواعدبینالمللیازجملهمنشورسازمان
مللدربارهممنوعیتحملهبهیککشورمستقلخواهد
بود .مسلما مقامات مسکو بر این موضوع واقف اند که
چنین اقدامی واکنش احتمالی نظامی غرب در قالب
ناتو و نیز اعمال تحریم های گسترده و اقدامات سیاسی
علیهروسیهرادرپیخواهدداشت.ضمناینکههرگونه
درگیری نظامی بین روسیه و ناتو می تواند به سرعت به
جنگیفراگیردراروپامنجرشود.

تراژدی «رژه کریسمس» در ویسکانسین

درپیهجومیکخودرویشاسیبلندبهسمتجمعیتحاضردرمراسمرژه
استقبالازکریسمسدرآمریکا ۵ ،نفرکشتهوبیشاز۴۰تندیگرزخمیشدند
یکدستگاهخودرویشاسیبلندباسرعتزیاد
به سوی جمعیتی راند که در رژه کریسمس در

شهر«واکشا»()Waukeshaایالتویسکانسین
شرکت کــرده بودند و آن ها را زیر گرفت .این

توافقیبرایادامهبحران
درسودان؟

بسیار میان ارتش و دولت غیر نظامی سودان در
کاخ ریاست جمهوری در خارطوم امضا شد ،به
«عبدا ...حمدوک» آزادی کامل برای انتخاب
دولتیباصالحیتهایملیرامیدهد.حمدوک
نخستوزیرسودانوژنرال«عبدالفتاحالبرهان»
فرمانده ارتش این کشور با حضور «حمدان دقلو»
جانشین شــورای حکومتی ،این توافق را امضا
کردند.تورم،فقروبیکاریهمچنانمعضلیجدی
درسوداناست.اکنونباگسترشبحران،شورای
نظامیوحمدوکبهتوافقیبرایتشکیلدولتی

ســودان پس از حــدود یک مــاه از کودتا در این
کشور ،شاهد یک توافق سیاسی بیسابقه میان
رهبران نظامی و غیرنظامی بود؛ توافقی که به
گفته مقامات این کشور ،سازمان ملل ،آمریکا و
دیگر طرف های خارجی نقش مهمی در تحقق
آن داشتند .این توافق که پس از کش و قوسهای

پیشخوان بین الملل

راه هموارمادورو
برای 2024

خوشهچینی
از بحران اوکراین

شــورای ملی انتخابات ونزوئال اعالم
کــرد که حــزب حاکم در انتخابات به
پیروزی قابل توجهی دست یافته است
و موفق شده  ۲۰کرسی از مجموع ۲۳
کرسی فرماندار یهای کشور و نیز
شهرداری کاراکاس را از آن خود کند.
این پیروزی برای نیکالس مادورو و هم
حزبیهایش در حالی رقم میخورد
که بخشی از جامعه بینالملل انتخاب
مجدد او به مقام ریاست جمهوری در
سال  ۲۰۱۸را به رسمیت نشناخته
است .در انتخابات محلی دوره پیش در
سال  ،۲۰۱۷حزب حاکم  ۱۹کرسی
را از آن خــود کــرده و چهار کرسی به
اپوزیسیون رســیــده بــود .انتخابات
روز یک شنبه امــا یک تفاوت مهم با
انتخابات سال های گذشته داشت و
آن حضور ناظرانی از اتحادیه اروپا در
جمع ناظران بینالمللی بود .حدود
 ۱۵ســال از آخــریــن حــضــور نــاظــران
اتحادیه اروپا برای نظارت بر انتخابات
ایــن کشور نفتخیز آمریکای التین
میگذشت .در پی حضور این ناظران،
بخش بزرگی از اپوزیسیون و احزاب
مخالف در ونزوئال که طی چند سال
اخیر انتخابات را تحریم کرده بودند،
در این دور از انتخابات شرکت کردند،
هرچند دستاورد چشمگیری نداشتند.
بیش از هشت میلیون نفر از حدود ۲۱
میلیون واجــد شرایط این کشور ۳۰
میلیون نفری بــرای انتخاب بیش از
سه هزار فرماندار و شهردار و اعضای
شوراها در این انتخابات شرکت کردند.

حادثه یک شنبه ساعت  17به وقت محلی رخ
داده است .به گفته مقامات محلی این حادثه
هماکنونیکاقدامتروریستیبهنظرنمیرسد.
به گزارش سی ان ان ،در حساب توئیتری که از
سوی مقامات شهر واکشا در این مورد انتشار
یافت ،آمده است« :هم اکنون می توانیم کشته
شدن پنج نفر و مجروح شدن  ۴۰نفر را تایید
کنیم ،هرچند ایــن تعداد می تواند با کسب
اطالعات بیشتر تغییر کند ،بسیاری از مردم
خودشاناقدامبهانتقالمجروحانبهبیمارستان
کردند .اداره پلیس شهر واکشا هم اکنون یک
فرد را در این خصوص بازداشت کرده است».
خانوادههای آمریکایی زیادی با فرزندانشان
در مراسم رژه نزدیک شدن به جشن کریسمس
شرکت کرده بودند .ویدئوهایی که از زوایای
مختلفگرفتهشدهاند،دررسانههایاجتماعی
منتشر شد ه اند و صحنههای آشفته و دلخراشی
را نشان میدهند؛ یک خــودروی شاسی بلند
ابتدا با سرعت زیاد از کنار شرکتکنندگان در
غیر نظامی دست یافتند .نخست وزیر سودان به
تشکیل دولت تکنوکرات و مستقل متعهد شده
است و برخی زندانیان سیاسی آزاد شده اند و
انتظارمیرودبقیهآناننیزآزادشوند.درحالیکه
امضایاینتوافق،بارقهامیدیدرفضایبحرانی
کنونیسوداناستوبسیاریامیدوارندایندولت
گره بحران کنونی را بگشاید اما برخی احزاب
رسمامخالفتخودراباچنینتوافقیاعالمکردهو
آنرااقدامیبرایخاموشکردنآتشاعتراضات
دانستهاند.

3

طبق آمارهای رسمی نرخ مشارکت
 41.8درصد اعالم شده است .باوجود
نــرخ مشارکت اعالمی« ،دیــوســدادو
کابیو» رهبر حزب سوسیالیست نیز به
نوبه خود با ابراز خرسندی از مشارکت
عظیم انتخاباتی ،اعــام کــرد :این
میزان مشارکت ،ادعاهای دروغین
درباره تقلبی بودن انتخابات را خنثی
کــرد و بــرای «بستن ده ــان» کسانی
که نتایج انتخابات را به رسمیت نمی
شناسند ،کافی است .انتخابات منطقه
ای و محلی ونزوئال یک شنبه  ۳۰آبان،
برای گزینش سه هزار و  ۸۲مقام جدید
( ۲۳فرماندار ۳۳۵ ،شهردار۲۵۳ ،
قانون گذار در شوراهای قانون گذاری
و دو هزار و  ۴۷۱عضو شــورا) برگزار
شــد .ایــن انتخابات از یک سو برای
حزب حاکم که به منظور برچیده شدن
دست کم بخشی از تحریمها به ویژه در
بخش نفت و انرژی تالش میکند و از
سوی دیگر برای گروههای اپوزیسیون
کــه خــود را بــرای انتخابات ریاست
جمهوری  ۲۰۲۴آماده میکنند ،یک
آزمــون مهم محسوب میشد .بحران
اقتصادی در این کشور نفت خیز طی
چند ســال گذشته عمیقتر شــده و
نــرخ تــورم بسیار بــاال زندگی روزمــره
تعداد زیادی از ونزوئالییها را مختل
کرده است.

رژهعبورمیکند،سپسبهمیانجمعیتمیراند
ودرنهایتموانعجادهرامیشکندوباعجلهفرار
می کند .پلیس برای متوقف کردن عامل این
حادثه ،به خــودرو شلیک کرده است .هرچند
جزئیاتی درباره هویت این فرد بازداشت شده و
انگیزهاشازانجاماینحملهمنتشرنشدهاست،
یکی از شاهدان به شبکه تلویزیونی فاکسنیوز
گفته که این خودرو یک گروه رقص متشکل از
دختربچههای  9تا  15ساله را زیر گرفته است.
اطالعات اولیه از سوی سازمان آتشنشانی
واکشا که در نخستین واکنش گفته  ۱۱بزرگ
سالو ۱۲کودکبهبیمارستانمنتقلشدهاند،
بر تعداد باالی کودکان قربانی این حمله صحه
میگذارد.اینحادثهچندروزپسازتبرئهشدن
یک نوجوان سفید پوست آمریکایی از اتهام دو
فقرهقتلدرجریانناآرامیهایسالگذشتهرخ
داده است .حکم این دادگاه موجی از تشویش و
نگرانی را در جامعه آمریکا که مسلح ترین ملت
جهانبهشمارمیرود،ایجادکرد.

«نیویورکر» این هفته
ب ــا تــابــلــوی زیــبــای
«رویــای غیرممکن»
از اریــــک دروکــــر،
تـــردیـــدهـــای خــود
دربـــاره توافقهای
اقلیمی را به تصویر
مــــیکــــشــــد .ایـــن
هـــفـــتـــهنـــامـــه در
گزارشیباعنوان«مقابلهبایکآتشسوزیعظیم
چه شکلی است؟» مینویسد ،در دنیا روزبهروز
آتشسوزیها گستردهتر و البته خطرات مقابله
با آن ها هم بیشتر میشود .این هفتهنامه در
مقالهای دیگر به فرصتسوزی در اجالسهای
اقلیمی پرداخته است.

اظهارنظر روز
هنری کیسینجر وزیر خارجه
پیشین آمریکا در گفت و گو با
فرید زکریا در برنامه «جی پی
اس» شبکه سی ان ان :اگرچه
چین به تایوان طمع دارد ،اما
انتظار نمیرود چین به این
جزیرهحملهکند.فکرنمیکنمدر 10سالآینده،
پکن حمله همه جانبه به تایوان انجام دهد .وقتی
برایاولینباربهچینرفتم،یککشورفقیروضعیف
وسرسختبود،امااکنونکشوریثروتمند،کام ً
ال
قوی و هنوز نسبتا سرسخت است .اما چالش ما در
آن زمان و چالش ما در زمان کنونی یافتن رابطهای
استکهدرآنبتوانیمرقابتکنیمواینیکچالش
بزرگبرایهردورهبراست.چالشدرهردرگیری
ایننیستکهچگونهآنراشروعکنیدبلکهایناست
کهآیامیدانیدچگونهآنراپایاندهید؟

چهره روز

ترامپباکمربندمشکیبهکنگرهمیرود!
موسسه هنرهای رزمی «کوکیوان» که به عنوان
ستاد جهانی تکواندو نیز شناخته میشود و خانه
آکادمی جهانی تکواندو است ،به دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری سابق آمریکا ،کمربند مشکی
دان ۹افتخاریاینرشتهرااهداکرد.اینباالترین
سطح برای ورزشکاران حرفهای هنرهای رزمی
تجمهوری ،بحث و
است .ترامپ که در زمان ریاس 
جدلهایشبارئیسمجلسنمایندگانآمریکابارها
خبرساز شده بود ،در این دیدار ،وعده داد که اگر
دوبارهبهکاخسفیدراهیابد،باهمینلباسوکمربند
مشکیتکواندو،بهکنگرهآمریکاخواهدرفت.

