اعتراض

استرالیا

چندین هزار نفر در اعتراض به قوانین واکسیناســیون کووید ۱۹
به خیابانهای اســترالیا آمدند ،درحالیکــه جمعیت کوچکتری
برای حمایت از اقداماتی که این کشور را به یکی از کشورهایی که
بیشــترین تزریق این واکسن را در جهان تبدیل کرده است ،تجمع
کردند .حدود  ۸۵درصد از استرالیاییهای  ۱۶ساله و باالتر از تاریخ
نوزدهم نوامبر بهطور کامل در برابر ویروس کرونا واکسینه شدهاند.
درحالیکه واکسیناســیون در سراسر این کشــور داوطلبانه است،
ایالتها و مناطق مختلف ،واکسیناسیون را برای بسیاری از مشاغل
اجباری کردهاند و افراد واکســینه نشده را از فعالیتهایی مانند غذا
خوردن در مکانهای عمومی و کنسرت منع کردهاند.

چند نظامی  رژیم صهیونیستی کشته و زخمی شدند

هراس صهیونیست ها
از عملیات شهادت طلبانه در قدس

آمریکا

پلیس شــهر پورتلند ایالت اورگان در آمریــکا در پی اعتراضات به
تبرئه یک نوجوان که  ۲نفر را در ویسکانسین کشته و یک نفر دیگر
را زخمی کرده بود ،وضعیت اضطراری اعالم کرد .اداره پلیس شهر
«مالتنوما» ،میگوید که معترضان در حال شکستن شیشهها ،پرتاب
اشیا به ســمت پلیس و صحبت در مورد آتش زدن یک ساختمان
دولتی محلی در مرکز شهر پورتلند بودند ،اما جمعیت حدود ساعت
 ۱۱شب متفرق شــد .معترضان پس از تبرئه «کایل ریتنهاوس»
 ۱۸ساله ،در شهر کنوشا نیز تجمع کردند.

کیوسک بینالملل

مقامات نظامی و دولتی ســودان اعالم کردند توافقی بین رهبران
نظامی و غیرنظامی این کشور برای بازگرداندن عبداهلل حمدوک،
نخستوزیر برکنار شده در کودتای ماه گذشته حاصلشده است .به
گزارش روزنامه «االهرام» ،این مقامات همچنین گفتند که مقامات
دولتی و سیاستمدارانی که پس از کودتای  ۲۵اکتبر دستگیر شدهاند،
بهعنوان بخشی از توافق بین ارتش و احزاب سیاسی ،ازجمله حزب
بزرگ امت ،آزاد خواهند شــد و حمدوک یــک کابینه تکنوکرات
مستقل را رهبری خواهد کرد .این کودتا که پس از دو سال از قیام
مردمی علیه عمر البشــیر صورت گرفت ،انتقادهای بینالمللی را
برانگیخت .ســودانیها از زمان کودتای ارتش به خیابانها آمدند
و فرایند انتقال شــکننده این کشــور به دموکراسی را تحت تأثیر
قرار دادنــد .این توافق تنها چند روز پس از آن صورت میگیرد که
پزشکان اعالم کردند دســتکم  ۱۵نفر در جریان تظاهرات ضد
کودتا براثر شلیک گلوله کشته شدند.

پسازاینکه لیتوانی به تایوان اجازه داد تا سفارت خود را در ویلنیوس
(پایتخت لیتوانی) افتتاح کند ،چین رسم ًا روابط دیپلماتیک خود را با
لیتوانی کاهش داد .به گزارش روزنامه «دیلی میل» ،وزارت خارجه
چین روز یکشنبه در بیانیهای اعالم کرد که لیتوانی «موضع جدی»
چین و هنجارهای اساســی روابط بینالملل را نادیده گرفت تا به
تایوان اجازه ایجاد دفتر نمایندگــی بدهد .در بیانیه این وزارتخانه
آمده است :این اقدام «حاکمیت و تمامیت ارضی چین را تضعیف
و بهشــدت در امور داخلی چین مداخله کرد»« ،ســابقه بدی در
ســطح بینالمللی» ایجاد نمود و به دالیل فوق ،روابط به ســطح
کاردار  -یک پله کمتر از سفیر -کاهش مییابد .وزارت خارجه چین
در ادامه افزود« :ما از طرف لیتوانیایی میخواهیم اشتباهات خود
را فوراً اصالح کند و عزم راســخ مردم چین برای دفاع از حاکمیت
ملی و تمامیت ارضی را دســتکم نگیرد ».از سوی دیگر ،وزارت
خارجه لیتوانی در پاسخ به این اقدام اعالم کرد که از تصمیم چین
«متأسف» است.

بقایای اجساد بیش از  ۱۰۰دانشآموز بومی در مدرسهای در ایالت
نبراسکای آمریکا کشف شد .به نوشته روزنامه «واشنگتن پست»،
این دانش آموزان در مدارس تحت کنترل دولت آمریکا که در آنها
فرزندان بومیان را آموزش میداد جانباختهاند .محققان معتقدند که
مرگ این دانشآموزان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم
رویداده است .تحقیقات در محل کشف اجساد ادامه دارد .آنها به
روشهای مختلف جان خود را ازدستدادهاند .متأسفانه برخی از
آنها براثر بیماریهایی ،چون سل و ذاتالریه جانباختهاند .تعدادی
از آنها غرقشدهاند و حتی به بدن برخی از آنها شلیکشده است.
هنوز علت مرگ دیگر دانشآموزان مشخص نیست و تحقیقات در
این رابطه ادامه دارد .اجساد این دانشآموزان در نزدیکی این مدرسه
کشفشده است .این دانشآموزان که از بومیان آمریکا بودهاند از
خانواده خود بهزور جدا شدهاند و آنها را مجبور به آموزش در این
مدرسه کردهاند .این یک برنامه فدرال برای آموزش بومیان بوده
اســت .یکی از ژنرالهای ارتش آمریکا در آن زمان این مدرسه را
بنانهاده است و جای تعجب ندارد که شمار زیادی از دانشآموزان
در آنجا جانباخته باشند.

رئیس ســازمان اطالعات دفاعی اوکراین مدعی شد روسیه بیش
از  ۹۲هزار نظامی اطراف مرزهای اوکراین مستقر کرده و در حال
آماده شــدن برای حمله به اوکراین تا پایان ژانویه یا اوایل فوریه
است .به گزارش روزنامه «مسکو تایمز» ،ژنرال «کایرلو بودانوف»
صبح شنبه در توضیح این ادعا ،گفت :چنین حملهای احتما ًال شامل
حمالت هوایی ،توپخانهای و زرهی و به دنبال آن حمالت هوایی
در شرق ،حمالت آبی خاکی در «اودسا» و «ماریوپول» و تهاجم
کوچکتر از طریق کشور همســایه بالروس خواهد بود .او گفت،
برای مثال ،رزمایش بزرگ نظامی «زاپاد  »۲۱روسیه در اوایل سال
جاری ثابت کرد که آنها میتوانند بیش از  ۳۵۰۰نیروی هوابرد و
عملیات ویژه را به یکباره بکار بگیرند.
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گروه
بین الملل

رسانههای رژیم صهیونیستی یکشنبه از وقوع تیراندازی در نزدیکی مسجد االقصی واقع در شهر قدس اشغالی فلسطین
خبر دادند.

براساس گزارشها 4،صهیونیست (دو نظامی و
ی زخمی
دو شهرک نشین) در جریان این تیرانداز 
شدهاند که رسانههای صهیونیستی خبر مرگ یک
نظامی این رژیــم در این عملیات را تائید کردند.
وب ســایت خبری «والال» گزارش داد که این
تیراندازی در نزدیکی ورودی «باب السلســله»
یکی از ورودیهای مســجداالقصی در قدس
اشغالی رخ داده اســت .به دنبال این حاثه ،رژیم
اسرائیل همه ورودیهای بخش قدیمی قدس
را بســته و نیروهای زیادی به این منطقه گسیل
داشته است .گفته میشود عامل این عملیات به
شهادت رسیده است .رسانههای صهیونیستی
هویت عامل عملیات دیروز مبارز فلســطینی در
قدس اشــغالی را «فادی أبو شخیدم» از شعفاط
و یکی از فعاالن جنبش حماس اعالم کردند.

واکنش حماس به عملیات
شهادت طلبانه
جنبش مقاومت اسالمی فلسطین (حماس) هم
در واکنش به ایــن عملیات گفت که این عملیات
شــهادت طلبانه بوده اســت« .حازم قاســم»،
سخنگوی حماس گفت« :عملیات شهادت طلبانه
در قدس اشغالی  ...این شهر مقدس برای همیشه
مبارزه خواهد کرد تا اشــغالگر بیگانه را طرد کند و
هرگزدربرابرواقعیتیکهاشغالگرمنفورایجادکرده،
تسلیمنخواهدشد».ویهمچنینگفت«:عملیات
قدسبرتداومانقالبمردمماتاآزادیقدساشغالی
و پاک کردن فلسطین از لوث صهیونیست اشغالگر
تأکیــد دارد ».همچنین جنبش جهاد اســامی
فلســطین با صدور بیانیهای عملیات قهرمانانه
یکشنبه در قدس که به هالکت یک صهیونیست

و زخمی شدن سه نفر دیگر انجامید را تبریک گفت.
اینبیانیهافزود:اینعملیاتپاسخطبیعیبهافزایش
تروریسم شهرک نشــینان و نظامیان اشغالگر و
اســتمرار تجاوزات این رژیم و سیاست تخریب
و آواره کردن اهالی قدس اســت .جهاد اسالمی،
رژیم صهیونیستی را مسئول کامل سیاستهای این
رژیم دانست و تاکید کرد کسی که گمان کند مردم
فلسطین تسلیم سیاستهای اشغالگران و تروریسم
صهیونیستها خواهند شد ،دچار توهم شده است.
جنبش جهاد اسالمی فلســطین ادامه داد که این
عملیات قهرمانانه نشانه قدرت و پویایی مقاومت و
تمسکمردمفلسطینبهمقاومتبهعنوانشیوهای
اســت که قادر به بازدارندگی اشغالگر و شکستن
ابهت آن است.
از ســوی دیگر «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم
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به عمق خاک عربستان
ســخنگوی ارتش یمن از  ۱۴مورد حمله
پهپــادی در عمــق خاک عربســتان از
جمله حمله بــه پایگاه «ملــک خالد» ،
تاسیساتنظامیفرودگاهبینالمللی«ملک
عبدالعزیز» و پاالیشگاه آرامکو در جده و
یک هدف مهم نظامی در «ابها» خبر داد.

«یحیی سریع» ســخنگوی ارتش یمن با صدور
بیانیهای اعالم کرد که ارتش یمن در پاســخ به
تشــدید و افزایش تجاوزات و ادامــه جنایات و
محاصره ملت یمن ،عملیات «موازنه بازدارندگی
هشتم» را انجام داده اســت .در این بیانیه آمده
اســت :در این عملیات ارتش و نیروهای مسلح
یمن ،پایــگاه نظامی «ملک خالــد» در منطقه
«عسیر» را با  4فروند پهپاد از نوع «صماد  »3هدف
گرفت .این بیانیه میافزاید :اهداف نظامی موجود

صهیونیستی (یکشنبه) به نیروهای امنیتی دستور
داد که خود را برای هر سناریویی در بیتالمقدس
آماده کنند .این دســتور پس از آن صادر میشود
که یک فلسطینی در قدس اشــغالی در عملیات
شهادتطلبانه چهار صهیونیست زخمی شده و
یک تن دیگر به هالکت رســید و عامل حمله نیز
به شهادت رســید .نفتالی بنت در ابتدای نشست
کابینه خود گفت که گزارش اتفاقات دیروز را از وزیر
امنیت داخلــی و بازپرس کل پلیس دریافت کرده
است .او عملیات شهادت طلبانه یکشنبه را «اقدام
تروریســتی» نامید و گفت که این حادثه دومین
عملیاتی بود که در مدت اخیر در بیتالمقدس رخ
میدهد .نخستوزیر رژیم صهیونیستی سپس از
نیروهای امنیتی این رژیم خواست تا اقدامات الزم
را برای آماده شــدن جهت هر سناریوی محتملی
انجام دهند و آماده هر عملیات مشابه دیگر باشند.
نکته جالب درباره قدس شریف اینکه «یسرائیل
ونکلشــتاین» اســتاد معروف باستانشناسی در
دانشگاه تل آویو که نظراتی خالف گزارههای ذکر
شده دارد ،بار دیگر در مقالهای تأکید کرد که میان
یهود و بیتالمقدس هیــچ ارتباطی وجود ندارد .او
در مقالهای در نشریه «جروزالم ریپورت» نوشت
که دانشمندان باستان شناس یهود تاکنون هیچ
شواهد تاریخی یا باستانی که داستانهای تورات
از جمله «ســفر خروج» و عبور از سیناء و پیروزی
«یوشع بن نون» بر کنعانیان را تأیید کند ،نیافتهاند.
او افزود« :اســرائیلیهای اولیه تمدن کنعان را در
عصر متأخر برونزی توسعه دادند و هیچ خبری از
درگیرینظامیشدیدیاامثالآننبود».ونکلشتاین
همچنین در قصه حضرت داود (ع) که بیشــترین
ارتباط را با بیتالمقدس در تورات دارد ،ابراز تردید
کرد .این باستان شناس یهودی همچنین نوشت
که حکومت حضرت سلیمان از نیل تا فرات محل
تردید اســت و هیچ اثر باســتانی که وجود چنین
حکومتیراثابتکند،یافتنشدهاست.بهگفتهوی
اگر چنین حکومتی وجود داشته باشد در حد قبائل
بود و جنگهــا در حد جنگ میان قبیلهها رخ داده
و  قدس داوود چیزی بیشتر از یک روستای فقیر
نبوده است .در خصوص هیکل سلیمان نبی نیز،
هیچنشانهایمبنیبروجودچنینبناییوجودندارد.

سوریه به اتحادیه عرب
بازمی گردد

در فرودگاه بینالمللی «ملک عبدالعزیز» در جده
و پاالیشگاههای شرکت نفتی آرامکو در جده نیز
توســط  4پهپاد از نوع «صماد  »2بمباران شدند.
یحیی ســریع تاکید کرد کــه در جریان عملیات
موازنه بازدارندگی هشتم ،یک هدف نظامی مهم
در فرودگاه بین المللی «ابها» با یک پهپاد از نوع
صماد  3هدف گرفته شد .همچنین اهداف نظامی
مختلفی در مناطق ابها ،جیزان و نجران توسط 5
پهپاد از نوع «قاصف  » 2Kبمباران شــدند .این
بیانیه میافزاید :در عملیــات موازنه بازدارندگی
هشتم 14 ،پهپاد از نوع صماد  ، 3صماد  2و قاصف
 2Kبه خدمت گرفته شــدند .ارتش و نیروهای
مســلح یمن همچنین بر توانمندی و قدرت خود
جهت انجام عملیاتهای هجومی بیشــتر علیه
دشمن سعودی و اماراتی در چارچوب دفاع مشروع
از ملت و کشور یمن تأکید کرد.

یک عضو ارشــد دبیرخانه اتحادیه عرب
فاش کرد که در کنفرانس ســران عرب
که در ماه مارس آینده برگزار می شــود،
ســوریه به جایگاه خود در این اتحادیه
بازخواهدگشت.

العربــی الجدید گــزارش داد :یک عضو ارشــد
دبیرخانه اتحادیه عرب فاش کرد که در کنفرانس
ســران عرب که در مــاه مارس آینــده برگزار
می شود،ســوریه به جایگاه خود در این اتحادیه
بازخواهد گشــت .این منبع اظهار کرد در جریان
تماســهای مقامات الجزایر با کشورهای عربی،
توافق اولیه برای دعوت از ســوریه به حضور در
اتحادیه عرب حاصل شد .العربی الجدید گزارش
داد :با وجود مخالفتهــای دولت قطرمبنی بر آن
که دالیلی که منجر به تعلیق عضویت ســوریه

از عضویــت در اتحادیه عرب شــده ،همچنان
پابرجاســت ،اما به گفته منبع مذکور در اتحادیه
عرب ،تعلیق ســوریه از عضویت در این اتحادیه
با منشور آن که می گوید« :هر یک از کشورهای
شــرکت کننده در اتحادیه بایدبه نظام حاکمیت
موجود در سایرکشــورهای عضو اتحادیه احترام
بگذارد و آن را حق آن دولت ها می داند و متعهد
می شــود که هیچ اقدامی با هدف تغییر آن نظام
در آن انجام ندهد» در تناقض اســت .این رسانه
می نویســد :از طرفی منابــع دیپلمات مصری
گزارش داده اند مصر به روسیه و سوریه برای حل
مسئله بازگشت دمشــق به اتحادیه عرب متعهد
شده است تا به طور فوری از طریق هماهنگی با
امارات و دیگرکشورهای عربی و طرح جایگزین
هایــی به عنوان راه حل قبــل از عضویت کامل
سوریه در اتحادیه عرب وارد عمل شود.

فرانسه روی خط اعتراضها

دولت ماکرون حریف معترضان نمی شود
دولت «امانوئــل مکــرون» ،رئیس جمهور فرانســه ،با
اعتراضهای گسترده به موضوعهای مختلف مواجه است.

به گزارش «آسوشیتدپرس و رویترز» ،هزاران نفر در میانه خشم فزاینده
به گسترش خشــونت علیه زنان در سراسر فرانسه به خیابانها رفتند.
معترضان در «پاریس» ،پایتخت فرانسه و دیگر شهرهای این کشور،
خواستار اقدام موثرتر دولت برای جلوگیری از خشونت علیه زنان شدند؛
آنها ،اقدامهای دولت در این زمینه را ناکافی خواندند.
براساس اعالم گروههای مبارزه با خشونت علیه زنان ،دستکم  ۱۰۱زن
فرانسوی در سال جاری توسط همســر یا اعضای مرد خانواده خود به
قتل رســیدند که این آمار معادل قتل یک زن در هر تقریبا  ۳روز است.

براساس یک مطالعه سراسری انجام شده در سال  ،۲۰۱۷ساالنه بیش
از  ۲۲۰هزار زن فرانسوی مورد آزار جسمی و جنسی اعضای مرد خانواده
قرار میگیرند.
اعتراضهای روز شــنبه به خشــونت علیه زنان در فرانسه بخشی از
هفته جهانی اقدام برای محو خشونت علیه زنان است .در همین حال،
اعتراض به پروتکلهای کرونایی در بخشهایی از فرانسه سبب بروز
شورشهای جدی شده است.
«جرالد دارمانین» ،وزیر کشور فرانسه ،روز شنبه ،نیروهای ویژه پلیس
این کشور را برای بازگشت نظم به «گوادلوپ» ،قلمرو دریایی فرانسه به
این منطقه اعزام کرد .به گفته «دارمانین» ،حدود  ۵۰نفر از نیروهای ویژه
پلیس برای رسیدگی به وضعیت به «گوادلوپ» اعزام شدند .اعتراض به

پروتکلهای کرونایی در «گوادلوپ» ،سبب تیراندازی به سمت پلیس
و بازداشت  ۳۱نفر شد .وزیر کشــور فرانسه همچنین گفت که شمار
نیروهای پلیس در «گوادلوپ» به  ۲هزار و  ۲۵۰نفر افزایش خواهد یافت.
«ژان کاستکس» ،نخست وزیر فرانســه نیز روز دوشنبه با مقامهای
«گوادلوپ» در مورد وضعیت شــورش و غــارت در این منطقه ،دیدار
خواهد کرد.
«گوادلوپ» از روز جمعه و در پی  ۵روز تنش و ناآرامی به دلیل اعتراض
به پروتکل کرونایی شاهد اجرای قانون منع آمد و شد است .همچنین
اتحادیههای کارگری در «گوادلوپ» ،روز دوشنبه هفته قبل در اعتراض
به واکسیناسیون اجباری کرونایی کارکنان بهداشتی و الزامات گذرنامه
بهداشتی ،اعتصاب نامحدودی را آغاز کردند.

چهره خبر

ارائه ادله
برای ابطال نتایج انتخابات عراق

رئیس ائتالف الفتح اعالم کرد که درخواست تجدید نظر این ائتالف و شواهدی که به دادگاه فدرال عراق
ارائه کرده است ،برای ابطال انتخابات کافی است.
به گزارش المعلومه ،هادی العامری ،رئیس ائتالف فتح( ،یکشــنبه) اعالم کرد که درخواست تجدید نظر
این ائتالف به دادگاه فدرال عراق ،شواهد کافی برای ابطال انتخابات را دارد .در بیانیهای که دفتر رسانهای
العامری منتشر کرد ،نوشته شده که هادی العامری ،عصر روز شنبه با حیدر العبادی ،رئیس ائتالف النصر و
ایاد عالوی ،رئیس ائتالف الوطنیه در بغداد برای بررسی تحوالت سیاسی اخیر و نتایج انتخابات دیدارهای
جداگانهای داشت .در این دیدارها ،العامری ،العبادی و عالوی بر پیگیری درخواست تجدیدنظر در نتایج
انتخابات پارلمانی از طریق قانونی و قضایی تاکید کردنــد .در ادامه این بیانیه به نقل از
العامری آمده است که درخواست تجدید نظر ائتالف فتح به دادگاه فدرال که روز
پنجشنبه فرستاده شد ،حاوی شــواهد کافی برای ابطال نتایج انتخابات بود.
پنجمین انتخابات پارلمانی عراق در  ۱۰اکتبر  ۱۸( ۲۰۲۱مهر  )۱۴۰۰برگزار
شــد .در این انتخابات جریان صدر به رهبری «مقتدی الصدر» بیشترین
کرسی ها را کســب کرد .گروههای مقاومت معتقدند در جریان انتخابات
تقلب شده است .محمد البلداوی ،عضو ائتالف الفتح پیشتر در گفتگویی
تلویزیونی چهار کشور خارجی از جمله انگلیس را به دست
بردن و تغییر نتایج آن متهم کرد.

آمریکادرفناوریفراصوت
عقبماندهاست

ژنرال آمریکایی طی سخنانی در کنفرانس امنیت بین الملل در کانادا اعالم کرد که ایاالت متحده در زمینه
فناوری فراصوت ،بسیار از چین و روسیه عقب تر است.
به گزارش پولیتیکو ،یک مقام ارشد فضایی ارتش آمریکا روز شنبه اذعان کرد که ایاالت متحده باید به
سرعت عقب ماندگی اش در زمینه قابلیت های فراصوت را به اندازه قابلیت های پکن و مسکو برساند.
ژنرال «دیوید تامپســون» معاون بخش عملیات های فضایی ارتش آمریکا طی سخنانی در همایش
بین المللی امنیت در شــهر «هالیفکس» در کانادا در این رابطه گفت:
ما به اندازه چینی ها و یــا روس ها در رابطه با برنامه های فراصوت،
پیشــرفته نیستیم .تامپســون پس از اظهارات عمومی اش در این
همایش در گفتگو بــا پولیتیکو در این رابطه ادامــه داد که نیروی
فضایی آمریکا در حال کار کردن بر روی این مســئله اســت که به
چه نــوع ماهواره هایی برای ردیابی موشــک هــای فراصوت نیاز
دارد.
وی در ادامه با اشــاره به ضعف آمریکا در این زمینه افزود :این
مسئله چالشی جدید اســت ،اما به این صورت هم نیست که
پاسخی برایش نداشته باشیم و ما فقط باید آن را درک کرده،
به طور کامل طراحی اش کنیم و بعد آن را به پرواز دربیاوریم.
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بینالملل
جلد روز
توفانــی که از یکشــنبه هفته
پیش در کانادا آغازشده تاکنون
به تعطیلی خــط لوله «ترانس
مونتین» (خط انتقال نفت خام از
آلبرتا به سواحل بریتیش کلمبیا)
انجامید و در ادامه باعث آســیب
به خط راهآهــن مواصالتی بین
غرب و شرق کانادا بهعنوان یکی
از خطوط اصلی تأمین ســوخت و
کاالی این کشور شد .به گزارش
روزنامه «ســاندی استار» ،اپراتور
اصلی یکــی از این دو خطوط گفته
اســت که کار تعمیر زیرساختها
بدون وقفه ادامــه خواهد یافت و تا
اواسط هفته بعد خدمات آنها از سر گرفته میشود .حدود  ۱۴هزار نفر در
این استان ســیلزده کانادا با دستور تخلیه منازل خود مواجه هستند .این
فاجعه طبیعی پرهزینهترین فاجعهای بــوده که تاکنون در کانادا رخداده
است .قطع خطوط راهآهن صاحبان و شرکتهای انتقال کاالها را مجبور
به تغییر مسیر از ونکوور کرده و آسیبپذیری زنجیره تأمین در کانادا را در
مقابل تغییرات آب و هوایی نشــان میدهد .خطوط انتقال آب همچنان
در شهر «آبوتســفورد» در شرق ونکوور فعال است و به گفته مقامات اگر
اختاللی در آن ایجاد شود همه  ۱۶۰هزار نفر از ساکنان آن باید منطقه را
ترک کنند .به گفته مقامات هزینه تعمیرات فقط بیش از یک میلیارد دالر
کانادا خواهد بود که به غیر هزینه خرابی محصوالت کشــاورزی است.
توفانی که میتواند موتور اصلی یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده
را خاموش کند شکنندگی منحصربفرد اقتصاد کانادا را نشان میدهد .اکثر
صادرکنندگان کانادایی که تقریب ًا یکســوم از تولید ناخالص داخلی این
کشور را تشــکیل میدهد را مجبور کرده برای رسیدن به بازارهای آسیا
خود را به ساحل اقیانوس آرام برسانند.

عکس نوشت

پس از وقوع آتشسوزی در منطقه فقیرنشین کراچی ،ساکنان در میان آوار
خانههای سوخته خود نشستهاند.

گزارش
فرانسیسفوکویاما:

پایان دوران آمریکا خیلی زودتر از موعد
فرا رسید

یک نظریهپرداز مشــهور آمریکایی مشــکالت داخلی آمریــکا را مانند
موریانههایی که تخته زیرین هژمونی جهانی این کشور را از درون خوردند،
توصیفکرد.
فرانســیس فوکویاما نظریهپرداز و متخصص روابط بینالملل آمریکایی
طی یادداشتی نوشــت :به نظر میرسید که تصاویر وحشتناک افغانهای
ناامید برای خروج از کابل پس از فروپاشی دولت موردحمایت غرب در ماه
آگوست ،نشاندهنده یک مقطع بزرگ در تاریخ جهان است ،زیرا آمریکا از
جهان رویگردان شده است .بااینحال در حقیقت ،پایان دوران آمریکا خیلی
زودتر از موعد رسیده بود .سرچشمههای قدیمی ضعف و افول آمریکا بیشتر
داخلی است تا بینالمللی ...اینکه [آمریکا] چقدر در جهان تأثیرگذار خواهد
بودبه توانایی آندر حل مشکالتداخلی بستگیدارد تا سیاست خارجیاش.
جهان پیشرو ()TheWorldAhead
فوکویاما در تحلیل خود در وبگاه ِ
توضیحداد:دورهاوجهژمونی آمریکاکمتراز ۲۰سالطولکشید،ازفروپاشی
دیواربرلین در سال ۱۹۸۹تا بحران مالی .۲۰۰۹-۲۰۰۷این کشوردر بسیاری
از حوزههای قدرت  -نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی  -مسلط بود .اوج
غرور آمریکا حمله به عراق در سال  ۲۰۰۳بود ،زمانی که امیدوار بود نهتنها
عراق و افغانستان (که دو سال قبل به آن حمله کرد) ،بلکه کل خاورمیانه را
تغییر شکل دهد .آمریکا کارایی قدرت نظامی را برای ایجاد تغییرات عمیق
سیاسی بیشازحد تصور میکرد ،حتی اگر تأثیر مدل اقتصادی بازار آزاد خود
را بر امور مالی جهانی دستکم میگرفت .این دهه با گرفتار شدن سربازانش
در دو جنگ ضد شورش و بحران مالی که بر نابرابریهایی که جهانیسازی
به رهبری آمریکا ایجاد کرده بود ،به پایان رسید.
وی مشکالت داخلی آمریکا را مانند موریانههایی که تخته زیرین هژمونی
جهانی این کشور را از درون نابود کردند ،توصیف نموده و اظهار داشت :میزان
تکقطبی در این دوره از تاریخ نادر بوده اســت ،و جهان از آن زمان با قدرت
گرفتنچین،روسیه،هند،اروپاوسایرمراکزنسبتبهآمریکابهحالتعادیتر
ازچندقطبیبازگشتهاست.تأثیرنهاییافغانستانبرژئوپلیتیکاحتما ًالاندک
خواهد بود :آمریکا با خروج از ویتنام در سال ۱۹۷۵از یک شکست تحقیرآمیز
قبلی جان سالم به در برد ،اما در کمتر از یک دهه سلطه خود را دوباره به دست
آورد .چالش بسیار بزرگتر برای جایگاه جهانی آمریکا ،چالش داخلی است.
این تحلیلگر آیندهنگر آمریکایی ادامه داد :جامعه آمریکا عمیق ًا دوقطبی شده
است،ودستیابیبهاجماعدرموردهرچیزیرامشکلیافتهاست.ایندوقطبی
شدن بر سر مسائل مربوط به سیاستهای مرسوم مانند مالیات و سقطجنین
آغاز شد ،اما از آن زمان به یک مبارزه تلخ بر سر هویت فرهنگی تبدیلشده
است .بهطورمعمول یک تهدید خارجی بزرگ مانند یک بیماری همهگیر
جهانی باید فرصتی برای شهروندان باشــد تا حول یک واکنش مشترک
جمع شوند .اما بحران کووید ۱۹با فاصلهگذاری اجتماعی ،پوشیدن ماسک و
واکسیناسیوننهبهعنواناقداماتبهداشتعمومی،بلکهبهعنواننشانههای
سیاسی ،بیشتر به تعمیق شکافهای آمریکا کمک کرد .این درگیریها به
همه جنبههای زندگی ،از ورزش گرفته تا برندها گســترشیافته است .از
محصوالتمصرفیکهآمریکاییهایقرمزوآبی(اشارهبهجمهوریخواهان
و دموکراتها) خریداری میکنند .فوکویاما با وابسته دانستن نفوذ آمریکا در
خارجبهتواناییآندررفعمشکالتداخلی،تحلیلکرد:قطبیشدن،مستقیم ًا
بر سیاست خارجی تأثیر گذاشته اســت .در دوران ریاست جمهوری باراک
اوباما ،جمهوری خواهان موضعی جنگطلبانه اتخاذ کردند و دموکراتها را
به دلیل آغاز مجدد [روابط با] روسیه و ادعای سادهلوحی در مورد والدیمیر
پوتین سرزنش کردند .دونالد ترامپ با در آغوش گرفتن آقای پوتین جدول
را برگرداند و امروز تقریب ًا نیمی از جمهوریخواهان معتقدند که دموکراتها
تهدیدی بزرگتر از روسیه برای سبک زندگی آمریکایی هستند.

