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نقطه عطف مقاومت فلسطین

دو عملیات شهادت طلبانه فلسطینیها طی
تنها یک هفته ،هراس مقامات صهیونیستی
را از امــکــان آغــاز یــک انتفاضه جدید در پی
داشــتــه اســت.ایــن عملیا تها از یــک جهت،
نقطه عطفی برای مقاومت محسوب میشود
چــرا که در زمانی انجام شد که عاد یسازی
روابــط کشورهای عربی با اسرائیل پیگیری
میشود و دولت انگلیس نیز جنبش مقاومت
اســامــی فلسطین (حــمــاس) را تروریستی
خواند .پس از این تصمیم دولت انگلیس ،انتظار
میرفت که درگیری میان فلسطینیها و رژیم
اسرائیل افزایش یابد .به عبارت دیگر ،عملیات
شهاد تطلبانه شیخ «فـــادی ابوشخیدم»
واکنشی به اقدام غیرقانونی و ضد فلسطینی
دولــت انگلیس و تــداوم عــادیســازی روابــط
بود.موضوع دیگر این است که این دو عملیات
شهادتطلبانه در قدس اشغالی انجام شد .این
نشان میدهد که فلسطینیها قدس را نماد
هویت مذهبی و تاریخی خود میدانند و هرگز
حاضر به پذیرش تصمیمهای غیرقانونی درباره
قدس نیستند .پیش از این ،در سالهای1987
و  2000میالدی تعرض به قدس سبب انتفاضه
اول و دوم و در ما ههای گذشته نیز تعرض به
قدس و ساکنان آن سبب بروز جنگ  12روزه
شد.نکته مهم دیگر این است که عملیاتهای
شهاد تطلبانه سبب بــروز هــراس و نگرانی
نزد صهیونیستها شد .صهیونیستها که از
تصمیم دولت انگلیس علیه حماس و گسترش
رواب ــط بــا برخی کشورهای عربی سرمست
بودند ،پس از این عملیاتها وضعیت آمادهباش
نیروهای نظامی خود را افزایش دادهاند .ترس
صهیونیست ها از شعله ور شدن اوضاع به حدی
است که «نفتالی بنت» ،نخست وزیر این رژیم
در واکنش به عملیات استشهادی در قدس
اشغالی گفت :به نیروهای امنیتی دستور دادم
تا آماده شوند و هوشیار باشند .همچنین ترس
از ادامه این حمالت وجود دارد و باید هوشیاری
خود را افزایش دهیم و از عملیا تهای بعدی
جلوگیری کنیم.در واقــع ،این عملیا تهای
شهاد تطلبانه ،تحوالت را به نفع گرو ههای
مقاومت فلسطین برگرداند و نشان داد این
گرو هها نه تنها تحت تاثیر تصمیماتی نظیر
تروریستی خواندن حماس قرار نمیگیرند بلکه
این چنین تصمیماتی ،عزم آن ها را برای ادامه
مقاومت قویتر میکند.

اندیشکده روز

اوکراین؛کارناتمامپوتین
کارنگیدریادداشتیبیان کردهاستکهاوکراین
بایدبیشازگذشته،نگرانرویکردنظامیکرملین
درقبالشبهجزیرهکریمهباشد.زیراپوتینبامانور
نظامی گسترده در مرزهای اوکراین ،به راحتی
واشنگتن را وادار کرد که از وعدههای انتخاباتی
بایدن درخصوص ضــرورت بازگشت کریمه به
اوکراین عقبنشینی کند.رفع تحریمهای خط
لولهنورداستریم 2موجبناامیدیاتحادیهاروپاو
ناتوازسیاستآمریکاشد.درعینحالکهاروپانیز
به دلیل نیازمندی به گاز روسیه از تشدید فشارها
بر مسکو در مسئله ناوالنی پرهیز کــرد .از نظر
نویسنده ،کار ناتمام پوتین پس از سلطه داخلی و
بهبودنسبیوضعیتاقتصادی،تکمیلمیراثشبا
احیایهژمونیروسیهبرمناطقاسالوتباراست.
در این میان ،اوکراین به دلیل ژئوپلیتیک خاص
آن ،نوستالژی تلخ نقشآفرینی آن در انحالل
شــوروی و سابقه انقالبهای رنگی در آن علیه
متحدان روسیه ،گزینهای است که پوتین اصرار
ویــژهای بــرای تسلط بر آن دارد.نــه تحریمهای
آمریکا و نه گفت وگوهای دیپلماتیک آلمان و
فرانسه نتوانست روسیه را از موضع اش درباره
اوکراین به عقب براند .در مقابل ،آمریکا و بریتانیا
نیز از هیچ کمکی اعم از اطالعاتی ،سایبری،
تسلیحاتی و اقتصادی برای کمک به اوکراین در
مقابل روسیه دریغ نکردهاند.به اعتقاد نویسنده،
هدف استراتژیک کرملین ،وادار کردن اوکراین
بهتسلیمسیاسیوژئوپلیتیکاست.جلوگیریاز
فعالیتنظامیدیگردولتهادرمحیطپیرامونی
اوکراین ،وادارسازی اوکراین به شناسایی کریمه
به عنوان منطقه خودمختار ،گسترش مناطق
تحت سلطه از شبهجزیره کریمه به شهر بندری
ماریوپل و سرانجام ورود ارتش روسیه به کریمه از
جملهگزینههایپوتینبرایدستیابیبهاینهدف
است.به نظر میرسد اوکراین در شرایطی که
آمریکاوناتوتمایلیبهورودنظامیدربرابرروسیه
ندارند ،چارهای جز صبر نداشته باشد .در عین
حال که مسکو نیز به احتمال بسیار در شرایطی
که در مسیر تعدیل تنشها با آمریکا گام برداشته
است ،گزینه نظامی را در کوتاهمدت به تعویق
خواهد انداخت .بنابراین تداوم شرایط فعلی،
محتملتربهنظرمیرسد.

طناب «لیر» برگردن اردوغان

همزمانباراهپیماییمعترضاندراستانبولوآنکارادو رهبراحزابمخالفدرترکیه،
خواستاربرگزاریفوریانتخاباتشدند
خادم-شامگاهسهشنبهصدهانفرازشهروندان
ترکیه در اعتراض به سیاستهای اقتصادی
دولترجب طیباردوغانکهبهسقوطارزشلیر
انجامید در آنکارا و استانبول به خیابانها آمدند.
بخشی از آن ها قابلمه و قاشق به دست به خیابان
ها آمدند تا از وضع بد معیشتی خود و گرانی مواد

غذاییناشیازتورمسخنبگویند.بهگفتهاولیور
مایر روت ،گزارشگر شبکه یک تلویزیون آلمان در
ترکیه،تظاهرکنندگاندرشعارهایشانخواستار
استعفای رجب طیب اردوغــان ،رئیس جمهور
ترکیه شدند .کناره گیری اردوغان تنها محدود
به مردم حاضر در خیابان نمی شود و بدنه اصلی

رقابت
ابوظبی -دوحه
بر سر فرودگاه کابل

کالف سردرگم
بحران سودان
کودتاچیانباامیدپایاندادنبه
اعتراضاتبانخستوزیرمعزولسودان
توافقکردندکهاوبهقدرتبرگردد.اما
معترضانحمدوکرابهخیانتمتهم
کردهاند
به رغم توافق سیاسی «عبدالفتاح البرهان»
فرمانده کل ارتش با «عبدا ...حمدوک» نخست
وزیرسودانوبازگشتحمدوکبهقدرت،برخی
احــزاب و بسیاری از شهروندان این کشور این
توافق را نپذیرفته اند و حمدوک را به خیانت
متهم می کنند.در این زمینه حمدوک با تاکید
بر این که به مــردم خیانت نکرده اســت ،گفت:
"تغییر دموکراتیک مسئولیت مشترک ما و
نظامیان است و ما بازگشت به جامعه جهانی را
آغــاز کردیم".حمدوک مدعی تشکیل دولتی
دموکراتیک برای گذار از شرایط کنونی و ایجاد
زمینه های الزم برای برگزاری انتخابات در این
کشور است ،این درحالی است که اعتراضات
در سودان همچنان ادامــه دارد.در بسیاری از
شهرهای ســودان از جمله پایتخت این کشور،
معترضانامضایتوافقنامهسیاسیراخیانتبه
کشور می دانند .در این خصوص ائتالف مدنی
قوى «الحریه والتغییر» بر پایبندی به موضع
خود در رد هر گونه مذاکره یا شراکت با کسانی
که آن ها را کودتاچیان غیرقانونی خواند تاکید
کرد«.جمال ادریـــس» ،عضو شــورای مرکزی
ایــن ائتالف گفت" :توافق جدید فقط توسط
حــمــدوک انــجــام شــده و ائــتــاف وی «الحریه
والتغییر» آن را تایید نمی کند ،ما به تظاهرات تا
سرنگونی حکومت نظامیان ادامه می دهیم زیرا
حمدوک هم تحت فشار و خواسته کودتاچیان
قرارگرفت".اتحادیهمشاغلسوداننیزمخالفت
خودراباتوافقسیاسیبهامضارسیدهاعالموآن
را توافق خیانت توصیف کرد .این اتحادیه توافق
صــورت گرفته را «ذلــت بار و ننگین» ،به دور از
خواستههایملتسودانوفاقدهرگونهارزشو
اعتباردانستوافزود":امضایتوافقنامهتندادن
بهاهدافومطالباتکودتاگرانوخیانتبهخون
جانباختگان انقالبدسامبراست".
ی پدافند هوایی
سحرگاه چهارشنبه سامانهها 
ارتــش سوریه به مقابله با حمله موشکی رژیم
صهیونیستی به استان«حمص» واقع در مرکز
سوریه،پرداختندوآنه ارارهگیری کردند،حتی
کانال۱۲تلویزیونرژیمصهیونیستیگزارشداد
پس از حمله جنگندههای این رژیم به «حمص»
 ،یکی از موشکهای شلیکشده پدافند هوایی
سوریه جنگنده متخاصم را تا خاک فلسطین
اشغالیتعقیبمیکندودرنهایتدرآسمان
«حیفا»منفجرمیشودبیآنکهپدافندرژیم
صهیونیستیآنرارهگیریکند.توانمندی
ســامــان ـههــای موشکی سوریه موفقیت
بیسابقه ای بهشمار میرود که سببساز
نگرانی رژیم صهیونیستی شده است .این
تجاوزگریه ابهخاکسوریهکهجنگندههای
رژیم صهیونیستی از فراز خاک لبنان انجام
دادند،نقضحاکمیتدو کشورعضوسازمان
ملل متحد نیز ،بهشمار میرود.بنابراین،
ایندو کشوری که مدام و در مقاطع زمانی
مختلف از سوی رژیــم صهیونیستی مورد
تجاوزگری قــرار میگیرند ،حق دارنــد که
بهطو ررسمیازسازمانمللوشورایامنیت
سازمان ملل متحد بخواهند که بر اساس
مسئولیتهای تعریف شدهخــود ،در این
باره ،وارد مداخله شوند و به این درخواست
دو کشور سوریه ولبنان عمل کنند.سوریه
یرسمیبهشورای
تاکنونبارهاطینامهها 
امنیت و سازمان ملل ،خواستار مداخله
آنها برای متوقف کردن یاغیگری رژیم
نباره،
صهیونیستیشدهاست،اماآنه ادرای 
یسوریه
برخالفمسئولیتخود،خواستهها 
ولبنانرانادیدهانگاشتهاندکهخودبهنوعی
چراغسبزنشاندادنبهاینرژیمبرایادامه

مخالفان ترکیه نیز خواستار برگزاری انتخابات
هستند .در پی سقوط تاریخی ارزش لیر احمد
داوود اوغلو ،دبیر کل «حزب آینده» و نخستوزیر
پیشین ترکیه ،پس از دیــداری با کمال قلیچدار
اوغلو ،دبی ر کل «حزب جمهوری خواه خلق» طی
کنفرانسمطبوعاتیمشترکخواستاربرگزاری
انتخابات فوری شد .داوود اوغلو در این نشست
گفت«:مننمیگویمانتخاباتزودهنگام،منظورم
انتخابات فــوری اســت» کمال قلیچداراوغلو،
سیاستمدار و اقتصاددان نیز به رویترز گفت:
«چنین فاجعهای [سقوط ارزش لیر] در تاریخ
جمهوریترکیهبیسابقهاست».قلیچداراوغلوبا
صراحتاعالمکردکهمسئولیتاینفاجعهصرف ًا
بارجبطیباردوغان،رئیسجمهورترکیهاست.
رهبرحزبجمهوریخواهاندرادامهمصاحبهبا
رویترزگفتهماکنونسقوطارزشپولمهمترین
«مشکلامنیتی»جمهوریترکیهبهشمارمیآید.
اعتراضات علیه دولــت و حزب حاکم «عدالت
و توسعه» در حالی شــدت گرفته اســت که روز
دوشنبه لیر ترکیه تنها در چند ساعت 17درصد
از ارزش خود در برابر دالر آمریکا را از دست داد.

اما،اردوغانباامیدجلبسرمایهگذاریهاوایجاد
اشتغالدرکشورباافزایشنرخبهرهبانکمرکزی
مخالف است .کارشناسان اقتصادی ترکیه اما
بارهابهرئیسجمهور هشداردادهاندکهکاهش
نرخبانکی،تورمرادورقمیمیکندوسببسقوط
بیشتر ارزش لیر و قدرت خرید مردم میشود .با
اینحالاردوغانهمچنانبهاعمالفشاربربانک
مرکزی ادامه میدهد« .شهاب کاواجیاوغلو»
،رئیسجدیدبانکمرکزیترکیهدرسهماهاخیر
در پیروی از سیاستهای پولی اردوغــان سه بار
میزانبهرهبانکیراکاهشدادودرپیآنسقوط
ارزش لیر شتاب بیشتری گرفت .رئیس جمهور
ترکیه در سالهای اخیر سه رئیس کل بانک
مرکزیرابهدلیلهمراهینکردنباسیاستهای
او به ویژه درباره کاهش بهره بانکی برکنار کرده
است .بانک مرکزی ترکیه از استقالل خود دفاع
کردهامارجبطیباردوغانبهطورمکررخواستار
کاهشنرخهایبهرهبرایتقویتاقتصادازجمله
صادرات و اشتغال شده است .لیر ترکیه در سال
 ۲۰۲۱بیشازنیمیازارزشخودراازدستداده
استواینروندهمچنانادامهدارد.
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"گاردینویکلی" در شماره این هفته خود با تیتر
"رفتار غیراخالقی و دولت بریتانیا چطور در آن
گرفتار شد" به مشکالت نخست وزیر انگلیس
با برگزیت پرداخته و در مقالهای دیگر بررسی
میکند که آیا اجالسهای اقلیمی توانستهاند
تغییرات الزم برای جلوگیری از افزایش دمای
کره زمین را فراهم آورند؟

نمای روز

طالبان:باانجاماقداماتموثرازسقوط
نظامبانکیافغانستانجلوگیریمیکنیم
▪تشدید تنشهایسیاسی

به این ترتیب تنش های سیاسی در سودان باال
گرفته است .احزاب و شهروندان این کشور از
عملکرد نخست وزیر و رئیس ارتش ناراضی
هستند و آن را برخالف آرمان های خود می
دانند این در حالی است که مداخالت خارجی
نیز در ایــن کشور ادامــه دارد.ســـودان مدت
هاست به محل رقابت و باج خواهی برخی
کشورهای منطقه و آمریکا و رژیم صهیونیستی
تبدیل شده  ،چنان که در واقع در بحران کنونی
نیز رد پای کشورهای خارجی مشهود است.
موقعیتسوداندرمنطقهومنابعآنهمچنین
حضور آن در ائتالف عربی سبب شده است تا
مورد توجه کشورهای خارجی به ویژه آمریکا
قــرار بگیرد به طــوری که ماه های گذشته با
پذیرش خواست آمریکا در راســتــای عادی
سازی روابط با رژیم صهیونیستی پیش رفت
و در این زمینه توافقنامه عادی سازی روابط
را امضا کرد«.مریم المهدی» ،وزیر خارجه در
دولت پیشین سودان با اشاره به حمایت رژیم
صهیونیستی و مصر از کودتا در این کشور،
توافق بین نخست وزیر و فرمانده ارتش را غیر
قابل قبول و نوعی عقب گرد دانست و گفت:
"نمیتوان چنین توافقی را نقطه عطف خواند
چرا که اعتماد به نهاد نظامی وجود ندارد به
ویژه این که این نهاد به نفع کودتا عمل میکند
و به خواستههای جوانان و جان فشانیهای
آن ها در جریان انقالب اعتنایی ندارد".بیشتر
وزیران دولت حمدوک طی چند روز گذشته
و پس از امضای توافقنامه ،استعفا کرده اند و
تظاهرات بار دیگر اکثر مناطق سودان را در بر
گرفتهاست.معترضاناعالمکردهاندتامستقر
شدن دولتی مردمی به روش دموکراتیک به
اعتراضات خود ادامه می دهند.

اماراتدررقابتباقطربراینفوذدرافغانستان،
مذاکرات با طالبان را جهت مدیریت فرودگاه
کابل آغاز کرده است .به نوشته رویترز ،یکی
از مسائلی که هنوز بین طالبان و اپراتورهای
احتمالی فرودگاه کابل حل نشده این است که
چه کسی مسئولیت تامین امنیت فرودگاه را به
عهده خواهد داشت ،چرا که طالبان با حضور
نیروهای خارجی در افغانستان مخالف است.
«محمد بن عبدالرحمان آل ثانی» ،وزیر خارجه
قطر چندی قبل گفته بود که تا توافق روشن
همه جوانب دخیل ،از جمله گروه طالبان در
موضوع تامین امنیت فرودگاه کابل حاصل
نشود ،کشورش این مسئولیت را نمیپذیرد.
وی گفته بود ،گفتوگوها درباره فرودگاه کابل
میان گروه طالبان ،ترکیه و قطر جریان دارد
ولــی احتمال همکاری کشورهای بیشتری
وجوددارد.همزمان،گروهطالباندرواکنشبه
هشدار سازمان ملل متحد تاکید کرد ،این گروه
با اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات موثر از سقوط
نظام بانکی افغانستان جلوگیری خواهد کرد.
ذبیحا...مجاهد،سخنگویگروهطالبانایجاد
محدودیتبرایبرداشتپولازبانکهاونظارت
دقیق بر هزینه عواید ملی را بخشی از راهکارها
اعالمکرد.سازمانمللمتحددرآخرینگزارش
تهیهشدهدربارهوضعیتاقتصادیافغانستان،
باتاکیدبرضرورتحمایتازنهادهایمالیاین
کشور ،درباره احتمال فروپاشی سیستم بانکی
ومالیافغانستاندرششماهآیندههشدارداده
بود.واکنش گروه طالبان درخصوص گزارش
سازمانمللمتحددربارهفروپاشینظامبانکی
افغانستان نشان می دهد این گروه ،نگران آن
اســت که انتشار گــزارش هایی منفی دربــاره
اوضاع افغانستان ،به نا امیدی و بی اعتمادی
مردم به کارآمدی دولت موقت طالبان منجر

یاغیگری سریالی صهیونیست ها

پدافندهواییسوریهچندینموشکاسرائیلیرادرآسماناستانحمص
درمرکزاینکشوررهگیریودفعکرد

دادنبهاینتجاوزگریهاست.نکتهدیگردراین
باره ،سکوت مرگبار و غیر مسئوالنه کشورهای
غربی و نهادهای بینالمللی و رژیمهای عربی

منطقه است.نکته آخــر امــا دربـــاره موفقیت
سامانههای دفــاع هوایی ارتــش سوریه است.
درســت است که رژیــم صهیونیستی بهصورت

شود.بر همین اســاس است که گــزارش های
منفیهفتههایاخیردربارهافغانستانازجمله
فروپاشی اقتصادی ،گرسنگی و فقر ،با واکنش
تند دولــت موقت طالبان روبــه رو شده است.
گــزارش سازمان ملل متحد دربــاره فروپاشی
نظام بانکی طالبان در شرایطی منتشر شده که
هماکنونبابلوکهشدنداراییهایافغانستان
توسط آمریکا ،این گروه برای تامین هزینه های
اداره افغانستان با محدودیت های گسترده ای
مواجه است و این مسئله به چالشی برای ادامه
حاکمیتطالبانتبدیلشدهاست.ایندیدگاه
وجودداردکهدرصورتتزریقنشدنمنابعمالی
افغانستان در خارج از کشور به بانک مرکزی،
به تدریج نظام بانکی افغانستان را به سمت
فروپاشی هدایت می کند ،به خصوص آن که
هم اکنون صــادرات این کشور نیز با کاهش
مواجه شده و کاهش شدید ارزش پول ملی
افغانستان نیز بر مشکالت دولت موقت طالبان
افزوده است .یکی از چالش های کنونی نظام
بانکی افغانستان که سبب شده سازمان ملل
متحد دربــاره آن هشدار دهــد ،بی اعتمادی
مردم این کشور به بانک هاست که باعث شده
است آنان در مبادالت خود شیوه های دیگر را
بر نظام بانکی ترجیح دهند.گزارش ها نشان
می دهد ،اکنون تنها حدود  10درصد از مردم
افغانستانبرایمعامالتخودازسیستمبانکی
استفاده می کنند و  90درصــد دیگر ،روش
های غیررسمی را برای مبادالت یا ذخیر ه های
مالی خود به کار می گیرند.این دیدگاه وجود
دارد که تا زمانی که دولت موقت طالبان نتواند
اعتمادگذشتهمردمافغانستانرابهنظامبانکی
بازگرداند،همچناننظامبانکیاینکشوررونق
نخواهد داشت و این سیستم با خطر فروپاشی
مواجه خواهد شد.
پیاپی و با نقض حریم هوایی سوریهخاک آن
را مورد تجاوزگری قرار میدهد ،اما نکته مهم
این جاست که سامانههایدفاع هوایی ارتش
سوریه نیز بهعلت همین تداوم حمالت ،اکنون
با کمکدوستان و متحدان خود توانسته است
با تقویت توان رصد و انهدام خود ،مانعاز اصابت
موشکهای رژیم صهیونیستی به اهداف خود
درمناطقمختلفسوریهشود.

دیدار جنجالی ترامپ
کایل ریتنهاوس به همراه خانواده خود با دونالد
ترامپدیدارکرد.ریتنهاوسنوجوان 18سالهاهل
ایالتویسکانسیناستکهبهجرمکشتندونفردر
جریان اعتراضات "جان سیاه پوستان مهم است"
درشهرکنوشادرایالتویسکانسیندستگیرشد،
اما در نهایت هیئت منصفه دادگاه شهر کنوشا ،در
یکقضاوتجنجالیحکمبهبیگناهیریتنهاوس
صادرکرد.ترامپیکیازبزرگترینحامیانجنبش
های برتری سفیدپوستان بود به طوری که بارها
از جنبش های ضد نژادپرستی مانند «جان سیاه
پوستانمهماست»انتقادکرد.

چهره روز

انتخاب اولین زن در مقام نخست وزیری سوئد /
پارلمان سوئد «ماگدالنا اندرسون» وزیر دارایی
این کشور را به عنوان اولین نخست وزیــر زن
سوئد انتخاب کرد.اندرسون ۵۴ساله که پیشتر
در ماه جاری رهبری حزب سوسیال دموکرات
را برعهده گرفت ،با حزب چپ در زمینه افزایش
حقوق بازنشستگی در ازای حمایت این حزب از
وی در رای گیری پارلمان به توافق رسید/.ایرنا

قاب بین الملل

بقایای خودروهای سوخته در جریان شورش
مــردمــی علیه مــحــدودیــت هــای کــرونــایــی در
"گوادلوپ" از مناطق فرادریایی فرانسه  /رویترز

