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تحلیل روز

جنگروایتهادرکمین
دکتر سعید غفاری-الکمین ،روایت سینمایی
امــارات متحده عربی از جنگ یمن ،ازچند شب
گذشته روی پــرده سینماهای این کشور و چند
کشور عربی دیگر رفته است.امارات با تولید فیلم
«الکمین» که گفته می شود بــزرگ ترین پروژه
سینمایی این کشور است ،به روایت جنگ یمن از
نگاهسربازاناماراتیحاضردراینجنگپرداخته
است.فیلمالکمینرا پسازفیلمموصلکهآنهم
روایتیمتفاوتوجهتدارازآزادسازیشهرموصل
ازدستداعشاست،دومیناثریمیتواندانست
کهادعامیشودباالهامازحوادثواقعیتولیدشده
است.اثریخوشساختوقابلتاملکهتصویری
غیرواقعیوجهتدارازبازیگرانداخلیمنطقهدر
بحرانجاریغربآسیاارائهمیدهد .جنگروایت
هایعنیکنشیپیشدستانهبرایساختتصاویری
کهمیخواهیمدیگرانبرآنمبنادرککنندوتاریخ
رابهیادآورند.اماراتیهاالبتهبهدودلیلروشناین
روایت سینمایی را تولید کرده اند؛الف  :به دنبال
ترمیمچهرهورفتارنادرستشانبهدلیلمشارکت
باعربستاندرجنگیمنوتهاجمبهملتمظلوماین
کشورهستند.ب:تصویربرندملیشانراباچنین
آثاریارتقادهند.اما نبایدپازلهاییکهتصویراین
سالهایخاورمیانهرامیسازندنادیدهبگیریمواز
آن غفلت کنیم .انگاره سازی رسانه ای را می توان
یکی از مبادی و مبانی جنگ روایــت ها دانست.
انگاره سازی  ،به عنوان یكی از كاركردهای رسانه
های گروهی و از جمله هنر سینما مخاطبان را از
عمـق تحلیل به سطح می رساند و در نهایت فقط
نـوعی ادراك بصـری را برایشـان فـراهم می آورد .
ویژگیمعرفتتصویری،کلیشهایشدنومحدود
شدنفهموادراکاست.

خبر متفاوت
طالبان که در سال  ۲۰۰۱دو مجسمه بودا ،از
آثار باستانی مهم افغانستان را با بمب و دینامیت
نابود کرده بود ،اکنون منطقه مذکور را به عنوان
مرکز گردشگری اعالم کرده و به گردشگران
اجازه میدهد با پرداخت  ۵دالر در این مکان
گردش کنند و عکس بگیرند/ .العین فارسی

توییت روز

رشــیــده طــلــیــب ،نــمــایــنــده مــســلــمــان کنگره
آمریکا«:ایستادندرکنارفلسطین،دفاعازانسانیت
همهمردماست.بههمیندلیلاستکهامروزوهر
روز،مندرهمبستگیباهموطنانفلسطینیخود
درکنارآنهامیایستم،چراکهآنهادایممجبوربه
مبارزهبرایحقزندگیباکرامتهستند».

کارتون روز

خنجر بــرادرهــا در کمر فلسطین/روزنامه
القدس العربی همزمان با ســالــروز جهانی
همبستگی با ملت فلسطین با انتشار کارتونی
به سازش حکومتهای مغرب ،اردن ،سودان،
عربستان ،بحرین و امارات واکنش نشان داد.

باربادوس ۵۵سالپسازاستقالل،بهریاستملکهبریتانیابراین
کشورپایانداد

تولد یک جمهوری جدید

خادم -پس از  ۳۹۶سال ،خورشید
سلطنت بریتانیا در جزیره باربادوس
افــول کــرد .بــاربــادوس در نیمه شب
دوشنبه به وقت محلی ،الیزابت دوم
را از ریاست این جزیره واقع شده در
منطقه کارائیب برکنار کرد .همزمان
با برگزاری مراسم پنجاه و پنجمین

سالگرداستقاللاینکشورازاستعمار
بریتانیا ،پرچم سلطنتی در میدان
«قهرمانان» که نماد حاکمیت ملکه
الیزابت دوم بود ،پایین کشیده شد.
با انجام این مراسم ،ساندرا میسون
 72ساله که اکثریت دو ســوم آرای
پارلمان را کسب کرده بود ،به عنوان

نخستین رئیس جمهور باربادوس،
جوانترین جمهوری جهان ،سوگند
یــاد کــرد .میسون پیشتر بــه عنوان
فرماندار کل باربادوس خدمت کرده
بود ونمایندگی الیزابت دوم در این
قلمرو مشترکالمنافع سابق بریتانیا
را بر عهده داشت .او یک وکیل است
که قبال به عنوان سفیر باربادوس در
ونــزوئــا ،کلمبیا ،شیلی و برزیل نیز
خدمت کرده است .شاهزاده چارلز،
وارث تاج و تخت پادشاهی بریتانیا از
طرف ملکه الیزابت به باربادوس سفر
کردهبودودراینمراسمحضورداشت.
ولیعهد بریتانیا در این مراسم گفت:
«تاسیساینجمهوریشروعجدیدی
را پیش رو میگذارد .از تاریکترین
روزهای گذشته ما و سبعیت هولناک
بردهداری که لکه آن همیشه در تاریخ
ما باقی خواهد ماند .مردم این جزیره
با بردباری خارق العادهای مسیر خود
را شکل دادن ــد ».بــاربــادوس در سال

اعتراضاتسراسریدرلبنانعلیهشرایط
معیشتیازسرگرفتهشد

کمیساریایعالیانتخاباتعراقسرانجام
نتایجنهاییانتخاباتپارلمانی ۲۰۲۱را
اعالمکرد

«نجیب»
در بن بست
تظاهرات سراسری علیه وضعیت معیشتی در
لبنان دوباره از سر گرفته شد .در حالی که نرخ
برابری پوند لبنان بــار دیگر به شــدت کاهش
یافته و چشمانداز اقتصادی را تیرهتر کرده
است ،معترضان در تظاهرات خود به ایجاد راه
بندان در مراکز شهری مبادرت کردهاند .در
بیروت ،پایتخت این کشور معترضان با آتش
زدن الستیکهای خودرو ورودیهــای شهر را
بستند .چند مسیر اصلی داخل بیروت از جمله
میدانالشهدانیزتوسطمعترضانبستهشدند.
درشماللبنان،معترضانراهاتصالیاصلیبین
طرابلس ،المنیه ،منیه ضنیه و عکار را با موانع و
کامیونها،جادهبداویراباکامیونهاوهمچنین
ورودیشمالیطرابلسمقابلهتلپالماراقطع
کردند .حرکت اعتراضی به بیکفایتی و فساد
تشکیالت دولتی و بحران عمیق اقتصادی از
سال ۲۰۱۹آغاز شد .اما سقوط ارزش پول ملی
اینکشوراعتراضاتراگسترشدادهاست.هفته
گذشته(،چهارشنبه ۲۴نوامبر)هردالرآمریکابا
قیمت ۲۴هزارپوندلبنانمعاملهمیشدکه۱۶

 ۱۹۶۶از بریتانیا جــدا شد و اعالم
استقالل کرد ،اما نقش نمادین ملکه
بریتانیا به عنوان رئیس دولــت این
مستعمرهسابق،تاروزدوشنبههمچنان
باقیماندهبود.کشتیهایبریتانیایی
حدود  ۴۰۰سال پیش به باربادوس
رســیــدنــد و آن را بــه یــک مستعمره
برای تولید قند و شکر تبدیل کردند.
طی دو قرن گذشته ،استعمارگران
بریتانیایی بردگان آفریقایی اسیر را
ب ــرای کــار در مـــزارع نیشکر بــه این
جزیره می فرستادند و به همین دلیل،
ام ــروزه اکثریت جمعیت باربادوس
آفریقاییتبارهستند.باربادوساولین
کشوراقماریبریتانیادرجزایرکارائیب
نبودهکهتبدیلبهجمهوریشدهاست؛
«گــویــان» در ســال  ۱۹۷۰میالدی و
کمتر از چهار سال بعد از استقالل از
بریتانیا اقدام مشابهی انجام داده بود.
در سال ۱۹۷۶میالدی هم «ترینیداد
و توباگو» مسیر مشابهی را طی کرده

بودند؛دوسالبعد()۱۹۷۸دومینیکا
هم به جمع این کشورها پیوست .این
سه کشور ،به رقم استقالل شان ،در
جمعکشورهایمشترکالمنافعباقی
مانده اند .اسکاتلند و جامائیکا نیز
از مهم ترین کشورهایی هستند که
قصد خــروج از زیــر سلطه انگلیس را
دارند.برخی کارشناسان معتقدند
که با مرگ ملکه استقالل بخشهای
زیـــادی از انگلستان همچون ولــز و
فــرمــانــداریهــای کــل نیز بــه تحقق
نزدیکتر خواهد شد.اتحاد ایرلند
شمالی و جنوبی نیز که خواست بیش
از  60درصد از ساکنان جزیره ایرلند
اســت ،جانی دوبــاره خواهد گرفت.
الحاق مجدد جبلالطارق به اسپانیا
هم از چالشهای پساملکه ارزیابی
میشود.کارشناسان معتقدند مرگ
ملکه تشکیل جمهوری در انگلستان
و پایان پادشاهی مشروطه را تسریع
خواهدکرد.

تثبیت «صدر»
درصدر
برابرکمترازارزشثابترسمیآنیعنی1500
پوند اســت .کاهش ارزش پول ملی ،در حالی
لبنانی ها را به خیابان ها کشانده که در سپتامبر
 ،۲۰۲۰رئیس جمهور لبنان هشدار داده بود
اگر کابینه تشکیل نشود ،این کشور به «جهنم»
تبدیل خواهد شد .اگرچه در ماه سپتامبر ،پس
از بیش از یک سال بنبست سیاسی در لبنان،
نجیبمیقاتیبهسمتنخستوزیرمنصوبشد،
اما بهبودی در شرایط اقتصادی این کشور دیده
نمیشود .دولت ائتالفی وی نیز ظاهرا به دلیل
اختالف نظر بین شرکای ائتالف با مشکالتی
مواجه بوده و از روز  ۲اکتبر  -نزدیک به دو ماه
پیش  -تا کنون جلسهای تشکیل نداده است.
برنامهاصلیدولتبرایرفعمشکالتاقتصادی،
جلب نظر مساعد صندوق بینالمللی پول برای
کمک بوده است .کشورهای غربی و نهادهای
مالی بینالمللی کمک به حل مشکل اقتصادی
لبنان را به مبارزه جدی با فساد ،اصالح ساختار
اقتصادی و بازگشت ثبات سیاسی به این کشور
مشروطکردهاند.

کمیساریای عالی انتخابات عراق با گذشت
 ۵۱روزازبرگزاریانتخاباتپارلمانیباالخره
نتایج نهایی را پس از بررسی شکایتها و
اعتراضاتاعالمکرد.بهنوشتهوبگاهالسومریه
نیوز« ،جلیل عدنان» رئیس کمیساریای عالی
انتخابات عراق در یک کنفرانس خبری گفت
که نتیجه انتخابات در پی بررسی اعتراضات
موجب تغییر در پنج کرسی شــده اســت که
مرتبط با استانهای بغداد ،اربیل ،موصل،
بصره و کرکوک اســت .به گفته وی تعداد
مشارکت کنندگان  ۹میلیون و  ۶۲۹هزار و
 ۶۱۰نفر( ۴۴درصد)بود.طبقاعالمایننهاد
عالی انتخابات عراق ،فراکسیون الصدریه،
وابستهبهمقتدیصدرهمچنانبا ۷۳کرسی
در رتبه اول ،ائتالف «تــقــدم» (بــزرگ ترین
ائتالفاهلسنتبهرهبریمحمدالحلبوسی،
خمیسالخنجروسلیمالجبوری)با۳۷کرسی
در رتبه دوم ،ائتالف «دولة القانون» به رهبری
نوریالمالکیبا ۳۳کرسیدررتبهسوم،حزب
دموکراتکردستانعراقبا ۳۱کرسیدررتبه

چهارم ،ائتالف کردستان و ائتالف الفتح به
رهبری هادی العامری با  ۱۷کرسی در رتبه
بعدی قرار دارند .انتخابات پارلمانی در ۱۸
مهرماهبرگزارشدوپسازاعالمنتایجبسیاری
از گروه های سیاسی معتقد به تقلب گسترده
بودند تا جایی که در ورودیهای منطقه سبز
تحصن و درگیری رخ داد .کمیته هماهنگی
شیعیان عراق موسوم به «االطار التنسیقی»
شاملاحزابوگروههایشیعهازجملهائتالف
«الفتح»«،دولةالقانون»«،عصائباهلالحق»
بهاضافه«کتائبحزبا» ...ودیگرجریانهای
شیعی است که بیشترین انتقاد و اعتراض را
به این نتایج داشــت .کمیساریای انتخابات
عراق دو هفته پیش ،در پاسخ به حدود۱۴۰۰
درخــواســت تجدیدنظر از ســوی نامزدها و
جناحهای سیاسی ،بازشماری آرای ۲۰۰۰
حوزهانتخاباتیراآغازوچندیپیشاعالمکرد
که شمارش دستی آرای تمام حوزهها پایان
یافته و تطابق کامل با نتایج الکترونیکی آرا
دارد،یعنیهیچتقلبیصورتنگرفتهاست.

3
پیشخوان بین الملل
ایندیپندنت(انگلیس):
وزی ــر بهداشت انگلیس
اعــام کــرد ایــن کشور با
وجود شناسایی سه مورد
جدید مبتال به سویه جدید
کــرونــا ،بــرنــام ـهای بــرای
افزایش محدودیتها در
تعطیالت کریسمس ندارد .درعین حال قانون
ماسک برای همه و تست کرونا برای گردشگران
اجباری اعالم شده است« .جاوید» تأکید کرد:
انگلیس به ایمنی کامل نرسیده اما نزدیک به آن
است بنابراین نیازی به تکرار دورکاری نیست.

اظهارنظر روز
ریــــچــــارد مـــــور ،رئــیــس
ســـــرویـــــس امــنــیــتــی
مخفی بریتانیا ،موسوم
ب ــه امآی:۶مــهــنــدســی
کوانتوم ،زیستشناسی
مــهــنــدس ـیشــده ،انــبــوه
دادههــا و پیشرفتهای بــزرگ در قــدرت رایانه
تهدیدیرامتوجهغربکردهاستکهبایدبرطرف
شود .دشمنان ما برای تسلط بر هوش مصنوعی،
محاسبات کوانتومی و زیستشناسی مصنوعی
پول هنگفتی خرج میکنند و جاهطلبی بسیاری
هم دارند چرا که میدانند تسلط بر این فناوریها
چه قدرتی به آنان میدهد.ما به عنوان یک جامعه
هنوز این واقعیت آشکار و تاثیرات بالقوه آن بر
ژئوپلیتیک جهانی را درونی خود نکردهایم ،اما
این موضوع بسیار مهمی است که امآی ۶باید بر
آنتمرکزکند.

چهره روز
اِریــک ِزمــور ،مقاله نویس
جناح راستگرای افراطی،
نامزد انتخابات ریاست
جمهوری 2022فرانسه
شد .زمور معتقد است که
اسالمیکدیناجتماعی-
سیاسی است و نمیتواند مانند مسیحیت آیینی
فردیباقیبماند.بههمیندلیلباالئیسیتهفرانسه
همخواننیست.امانوئلماکرونهنوزنامزدیخود
رادرانتخاباتریاستجمهوریفرانسهاعالمنکرده
استاماانتظارمیروددراوایلسالآیندهاینکاررا
انجامدهد/.یورونیوز

