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روزنامه وال استریت ژورنال ]آمريكا[

روز خونین تایلند 
روزنامه آمریکایی وال اســتریت ژورنال تصویر نخست 
خود را به فاجعه حمله مرگبار یک افســر سابق پلیس به 
مهدکودکی در تایلند اختصاص داده است. در این گزارش 
آمده: پانیا خامبراب پس از این حمله که با استفاده از سالح 
گرم و سرد انجام شد و کشتن 35نفر ازجمله 24کودک و 
همسر خود، دست به خودکشــی زده است. به گفته پلیس 
تایلند، مهاجم که پیش تــر به دلیل اعتیاد به موادمخدر از 

نیروی پلیس اخراج شده بود تحت تعقیب بوده است.

فلسطین، دهه هشتم اشغال خود را سپری می کند. 
اگرچه اشــغال فلســطین از مدت ها قبل از اعالم 
تاسیس رژیم صهیونیستی در سال 1948آغاز شده 
بود، اما به طور رســمی در 8 دهه گذشته نسل های 
جمعیتی مختلفی از فلسطینی ها آمده و رفته اند و 
همه آنها با یک تجربه مشترک به نام اشغال روبه رو 
بوده اند. در این 8 دهه، نوع رویکرد و مقابله نسل های 
مختلف فلســطینی با اشــغالگری صهیونیست ها 
به شــیوه های مختلف و گوناگونی بوده اســت. در 
واقع فلســطینی ها طیفی از راه های گوناگون برای 
پایان اشغال سرزمین شان را از مذاکرات سیاسی تا 

حمالت استشهادی تجربه کرده اند.

تشکیالت ضعیف
مذاکرات اســلو 1و 2 در دهه1990 میان یاســر 
عرفات به عنوان رئیس وقت تشکیالت خودگردان 
فلســطین و مقامات تل آویو، زمانی دنبال شد که 
بخش قابل توجهی از فلسطینی هایی که از دربه دری 
و اشغال به ســتوه آمده بودند، در پی راه حلی برای 
بازگشــت به خاک وطن برآمدند و از همین رو در 
آن زمــان اینگونه مذاکــرات از ســوی گروهی از 
فلسطینی ها پذیرفته شد. براســاس آن مذاکرات 
قرار بود کرانه باختری به 3 منطقه B، A و C تقسیم 
شــود. منطقهA، تحت کنترل کامل تشــکیالت 
خودگردان، منطقه Bتحت کنترل مشترک تل آویو 
و تشکیالت خودگردان و منطقه C نیز تحت کنترل 
کامل رژیم صهیونیســتی قرار گیرد. قــرار بود در 
منطقه C که حدود 60درصــد از کرانه باختری را 
تشکیل می دهد، عقب نشــینی تدریجی نظامیان 
صهیونیست آغاز شود، اما نه تنها این عقب نشینی 
صورت نگرفت، بلکــه طی 3 دهه گذشــته ده ها 
شــهرک صهیونیست نشــین در مناطق اشــغالی 
احداث شد. در واقع طی 30ســال گذشته پس از 
مذاکرات صلح اسلو، تشکیالت خودگردان فلسطین 
نه تنها نتوانسته حداقل خواســته فلسطینی ها را 
برآورده سازد، بلکه در موارد متعددی از مواضع خود 

عقب نشینی نیز کرده است.
یک مقام ارشــد تشــکیالت خودگردان که نامش 
اعالم نشده، درباره ضعف این تشکیالت به روزنامه 
العربی الجدید می گویــد: اگرچه در دوران عرفات، 
تشکیالت، اقداماتی را برای پیگیری خواسته های 
فلسطینی ها در برابر تل آویو انجام می داد، اما اکنون 
همین حداقــل پیگیری ها هم انجام نمی شــود. او 
می گوید که از زمان مرگ عرفات در ســال 2004، 
روش ها تغییر کــرده و اســتراتژی محمود عباس 

مبتنی بر مذاکره سیاسی بدون استفاده از مقاومت 
نظامی است. به گفته این مقام تشکیالت خودگردان 
که نامش ذکر نشــده، این سازمان در یک بن بست 
دیپلماتیــک به ابزار ســرکوب اســرائیلی ها علیه 

فلسطینیان تبدیل شده است.
می توان گفت که تشــکیالت خودگردان به عنوان 
نهادی رســمی که قرار بود حقوق مردم فلسطین 
را برای آزادســازی و رهایی از اشــغال دنبال کند، 
کارایی خود را از دست داده و در نگاه فلسطینی ها، 
تشــکیالت خودگردان حافظ منافع تل آویو است. 
این نگاه را در نقل قولی که از یک شهروند فلسطینی 
در العربی الجدید منتشر شــده، می توان دید. این 
شهروند فلسطینی درباره تشــکیالت خودگردان 
می گوید: »آنها هیچ کاری برای ما انجام نمی دهند؛ 
نقش اصلی آنها حفاظت از شهرک نشینان و اجرای 

دستورات اسرائیل است.«

نسل جدید ضد سازش
ضعف روزافزون تشــکیالت خودگردان و ناامیدی 
فلســطینی ها از یافتن راه حلی برای پایان اشغال 
باعث شده تا نسل جدیدی در فلسطین شکل بگیرد 
که اهدافش را بیش از آنکه از میز سیاســت دنبال 
کند، از میدان سنگ و سالح دنبال می کند. پویایی 
و افزایش عملیات های مسلحانه علیه صهیونیست ها 
طی چند سال گذشــته و به ویژه در چند ماه اخیر 
بزرگ ترین نشانه آن است که نسل جوان در کرانه 
باختری هر روز بیشتر از گذشــته به فکر آن است 
که برای دفاع از خود به ســمت عملیات مسلحانه 

حرکت کند.
افزایش عملیات مسلحانه در کرانه باختری را حتی 
در گزارش منابع عبری زبان تل آویــو نیز می توان 
دید و بســیاری از آنها گفته اند که ســال 2022، 
کرانه باختری، میدان جنگ فلســطینی ها و ارتش 
اسرائیل بوده اســت. به نوشــته نیوعرب، مقامات 
اسرائیلی اذعان دارند که در ســال 2022 تاکنون 
130تیراندازی در کرانه باختری رخ داده است که 

نسبت به مجموع ســال 2021 که 98مورد بوده، 
شیب تند افزایشی را نشان می دهد. در این گزارش 
همچنین گفته شده که طی 6 ماه گذشته حداقل 
312 عملیات مســلحانه در کرانه باختری خنثی 

شده است.
البته در این سال آمار رسمی شهدای فلسطینی هم 
کم نبوده و مرکز اطالع رسانی فلسطین در گزارشی 
نوشــت که حداقل 90فلســطینی از جمله زنان و 
کودکان در جریان حمالت نظامیان صهیونیستی 
به شهادت رسیده اند و ســال 2022 مرگبارترین 
سال برای کرانه باختری از سال 2015 تاکنون بوده 
است. همچنین براســاس آمار سازمان ملل متحد، 
در همین 6 ماه گذشته، نزدیک به 7000فلسطینی 

مجروح شده اند.
نکته قابل توجــه در عمده عملیات انجام شــده از 
سوی فلسطینی ها در 6 ماه گذشته آن است که این 
عملیات ها به طور عمده از سوی جوانان فلسطینی 
انجام شده که به هیچ گروه مسلح فلسطینی مانند 
جهاد اسالمی، حماس و یا شاخه نظامی فتح وابسته 
نبوده اند و به نوعی این عملیات ها به صورت انفرادی 
و غیرســازماندهی شده انجام شــده است. در این 
میان اگرچــه عملیات های انفرادی فلســطینی ها 
علیه اشغالگری مورد حمایت گروه ها و سازمان های 
مقاومت فلسطینی بوده اســت، اما انجام انفرادی 
عملیات های مقاومتی حکایــت از تغییر معادالت 
در میدان فلســطین دارد و احتمــاال بعد از این در 
کنار اقدامات سازماندهی شده گروه های مقاومت 
فلسطینی با نســلی روبه رو هســتیم که ناامید از 
رویکرد سیاسی تشــکیالت خودگردان، خود برای 
آزادی فلســطین دســت به کار شــده اند. العربی 
الجدید در گزارش خود نوشته اســت: اکنون ما با 
نسل جدیدی در فلســطین مواجه هستیم که به 
ایدئولوژی جناح های سیاسی فلسطین یا تشکیالت 
خودگردان اعتقادی ندارد. محمد، یکی از مبارزان 
فلسطینی ســاکن جنین، به این روزنامه می گوید 
که ســرویس های اطالعاتی تشکیالت خودگردان 

تا کنون چندین بار به او پیشنهاد داده اند که در ازای 
تضمینی مبنی بر تامین امنیت او، اســلحه خود را 
تحویل دهد، ولی او همه این پیشنهادات را رد کرده 
است. او تأکید می کند: من، هم در مقابل تشکیالت 

و هم در برابر تل آویو مقاومت خواهم کرد.
هانی المصری، تحلیلگر مســتقر در رام اهلل در این 
ارتباط می گوید: ما نسل جدیدی داریم که مشخصه 
آنها اقدامات خودجوش و فردی اســت. همچنین 
عصمت منصور، تحلیلگر فلســطینی نیــز با این 
موضوع موافق است و می گوید که ضعف تشکیالت 
خودگردان به ظهور نسل جدیدی کمک کرده که به 

تنهایی آماده مقاومت در برابر اسرائیل است.

مبارزانی که تل آویو را خسته کرده اند
طی چند ماه گذشــته که عملیات هــای انفرادی 
فلســطینی ها در کرانه باختری تشــدید شــده، 
صهیونیست ها نیز محدودیت بیشتری را برای نسل 
جوان فلســطینی اعمال می کنند. عمده عملیات 
انجام شــده در فلســطین طی چند ماه گذشته از 
سوی افرادی انجام شــده که به جز یک مورد، زیر 
35سال سن داشته اند. بر این اساس، مقامات نظامی 
تل آویو محدودیت ســنی جدیدی بــرای ورود به 
مســجداالقصی اعمال کرده اند. در نمازجمعه های 
مسجداالقصی پیش از این افراد زیر 12سال و باالی 
40 سال می توانستند شرکت کنند، اما در چند ماه 
گذشته شرکت در نمازجمعه مسجداالقصی به افراد 

باالی 45سال محدود شده است.
»اشــرف العجرمی«، تحلیلگر سیاسی مستقر در 
رام اهلل می گوید: عملیات گســترده، دســتگیری، 
کشــتار، تخریب خانه ها، شهرک ســازی  مداوم و 
حمالت مکرر شهرک نشــینان به فلســطینی ها 
و اموال آنها هیچ ســطح امنیتی را برای اســرائیل 
به دست نیاورده و فقط واکنش فلسطینی را بیشتر 
کرده است. برخی از ناظران فلسطینی معتقدند که 
شــرایط کنونی در کرانه باختری اشــغالی، مشابه 
شرایط قبل از انتفاضه اول در سال 1987 و انتفاضه 

دوم در سال 2000 است.
تشــدید تنش های امنیتی در کرانه باختری حتی 
از ســوی مقامات صهیونیســتی نیز مورد اذعان 
قرار گرفتــه و روزنامه یدیعــوت آحارونوت به نقل 
از رونن بار، رئیس ســازمان امنیت داخلی اسرائیل 
موسوم به شــاباک نوشته اســت: »کرانه باختری 
در حال جوشــش اســت و از زمان حمله ارتش به 
غزه و کرانه باختری )فروردیــن 1400( هنوز آرام 

نشده است.«

ظهور نسل جدید مبارزان فلسطینی
طی سال های اخیر، نسلی از جوانان در فلسطین پا گرفته اند که مستقل از گرو ه ها و سازمان های فلسطینی، دست به عملیات 

علیه رژیم صهیونیستی می زنند

سیلی نفتی اوپک به صورت بایدن
تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت نشان دهنده 

شکست آشکار قمار سیاست خارجی دولت بایدن در 
قبال ریاض است

سیاست های ســازش کارانه دولت آمریکا در برابر عربستان 
سعودی در چند ماه گذشته برای ترغیب ریاض به افزایش 
تولید نفت نتیجه  نداد و سازمان اوپک اواخر هفته گذشته از 
کاهش تولید 2 میلیون بشکه نفت در روز خبر داد؛ تصمیمی 
که با توجه به تالش های بی وقفه رئیس جمهور آمریکا برای 
متقاعدکردن شریک قدیمی اش به افزایش تولید، باعث شد 
بسیاری آن را توهین آشکار و مستقیم دولت سعودی به جو 

بایدن تلقی کنند.
واشنگتن پست نوشته: یک مقام کاخ سفید تصمیم اوپک را 
برای دولت آمریکا فاجعه خوانده و دیگری این تصمیم را اقدام 
عامدانه برای دخالت در انتخابات آمریکا و افزایش شــانس 
جمهوریخواهان برای پیــروزی در انتخابات میان دوره ای و 

حتی ریاست جمهوری 2 سال دیگر می داند.
کاهش تولید نفت اوپک در شرایطی است که جو بایدن در 
آســتانه انتخابات میان دوره ای قرار دارد و به دلیل افزایش 
تورم با محبوبیت پایینی در بیــن رأی دهندگان آمریکایی 
روبه روســت. او در ســفر 3ماه پیش خود به عربستان که با 
انتقادهای گسترده ای نیز همراه شد، از ریاض خواسته بود تا 

با افزایش تولید نفت به کاهش قیمت آن کمک کند.
رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اقدام دولت ســعودی 
گفت: »تصمیم کاهش تولید نفت ناامیدکننده بود و نشان 
می دهد که در روابط واشــنگتنـ  ریاض مشــکالت جدی 
وجود دارد.« خبرگزاری آسوشیتدپرس در این باره نوشته: 
»جو بایدن به شکست یکی از بزرگ ترین و تحقیرآمیزترین 
قمارهای سیاســت خارجی خود اعتراف کــرد. او پذیرفت 
که سیاست احوالپرسی به شــیوه زدن مشت به یکدیگر در 
قبال ولیعهد سعودی، کارســاز نبوده است. نتیجه این قمار 
بزرگ، سیلی ای بود که محمد بن سلمان در آستانه انتخابات 
سرنوشت ساز آمریکا به صورت دولت بایدن نواخت، چرا که 
با کاهش تولید نفت و افزایش قیمت آن در بازارها، بار دیگر 
قیمت سوخت در آمریکا باال خواهد رفت و این مسئله خشم 
رأی دهندگان آمریکایی را درپی خواهد داشت؛ شرایطی که 
چشم انداز پیروزی احتمالی بایدن و دمکرات ها در انتخابات 

پیش رو را بیش از پیش تیره و تار خواهد کرد.«

در این میان، نمایندگان خشمگین حزب دمکرات در کنگره 
خواستار اقدامات شفاف دولت آمریکا علیه عربستان هستند؛ 
ازجمله توقف فروش تســلیحات و پایان حمایت نظامی از 
ریاض. گفته شــده، تام مالینوفســکی، نماینــده دمکرات 
ایالت نیوجرســی، به همراه 2 نماینده دیگر طرحی را برای 
خروج نیروهای آمریکایی و تجهیزات مربوط به موشک های 
پاتریوت متعلق به آمریکا از خاک عربســتان به کنگره ارائه 
خواهند کرد. وبگاه خبری اکسیوس نیز در گزارشی با عنوان 
»استراتژی جدید بایدن در قبال سعودی ها« نوشته: بایدن 
ابتدا تالش کرد تا با عسل، سعودی ها را راضی کند که نفت 
بیشتری تولید کنند؛ حاال باید ســرکه را امتحان  کند. او در 
آستانه انتخابات مجبور است برای آرام کردن دمکرات های 
خشمگین گام های عملی در رابطه با ریاض بردارد؛ به عنوان 
مثال، می توانــد با تعیین ضرب االجل بــرای تغییر تصمیم 
ریاض، درصورتی که عربستان بر کاهش تولید نفت پافشاری 
کرد از طرح دمکرات ها برای توقف فروش تسلیحات حمایت 

کند.
بلومبرگ می نویسد: 3 ماه پیش، زمانی که بایدن غرور خود 
را زیر پا گذاشت و به عربســتان رفت تا با محمد بن سلمان 
دیدار کند، به افزایش تولید نفت این کشور بسیار خوش بین 
بود، اما شرایط کامال برعکس آنچه تصور می کرد پیش رفت. 
برای مقام های آمریکایی که یک هفته گذشــته به سختی 
تالش کرده بودند تا بــا البی های گســترده ریاض و دیگر 
تولیدکنندگان نفت، سازمان اوپک را متقاعد کنند که تولید 
نفت را افزایش دهند، بیانیه پایانی اوپک یک معنای روشن 
دارد: تشدید جنگ انرژی میان روسیه و غرب و در این میان، 
عربستان ســعودی با رد درخواســت دولت بایدن، تصمیم 
گرفته تا به روسیه کمک کند. تصمیم اوپک ضربه ای جدی به 
موقعیت بایدن است؛ کسی که در طول مبارزه های انتخابات 
ریاســت جمهوری وعده داده بــود تا عربســتان را به دلیل 
سابقه اش در نقض حقوق بشر و نقش بن سلمان در قتل جمال 
خاشقچی، روزنامه نگار سعودی، تنبیه کند، اما افزایش قیمت 
سوخت در آمریکا او را مجبور کرد که با عقب نشینی از این 
وعده ها و با هدف تامین منابع نفتی در سال جاری به دنبال 

اصالح روابط با ریاض باشد.
نیویورک تایمز نیز تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت را به 
خنجری تشبیه کرده که عربستان از پشت به دولت آمریکا 
زده است. در این گزارش آمده: در آستانه انتخابات، پرسشی 
که پیش روی دولت بایدن قرار دارد این اســت که با خیانت 
عربستان چه باید کرد؟ تصمیم اوپک برای دولت بایدن از این 
جهت مهم است که قیمت سوخت حتی پیش از تصمیم اوپک 
هم در حال باال رفتن بود، اما نگرانی اصلی مقام های آمریکایی 
از این است که بحران واقعی انرژی در ماه دسامبر آغاز شود؛ 
زمانی که سقف تعیین شده دولت آمریکا برای فروش نفت 
از سوی روسیه اجرایی شود و اتحادیه اروپا ممنوعیت خرید 

نفت خام روسیه را آغاز کند.
دین بیکر، سیاستمدار نزدیک به کاخ  سفید و مشاور اقتصادی 
مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاســت نیز به واشنگتن پست 
گفته اســت: »تصمیم ســعودی ها برای کاهش تولید نفت 
تنها چند هفته مانده به انتخابات میان دوره ای، مانند پرتاب 
کردن آب دهان به صورت بایدن اســت. هر کسی که 3 ماه 
پیش فکر می کرد ایده سفر بایدن به عربستان سعودی برای 
درخواست نفت ایده خوبی بوده است، حاال باید برای این کار 

توضیح بدهد.« 

سرگئی الوروف
 وزیر خارجه روسیه

اظهارات زلينسکی درباره ضرورت حمله 
پيشگيرانه ناتو علیه روسیه همان دليلی 
بود كه باعث شــد مــا عملیاتــی ویژه در 
اوکرایــن آغــاز كنيــم. با ايــن اظهــارات، 
زليسنكی شواهد بیشتری از تهدیدات 
رژیم کی يف به جهان نشان داد. اساسا 
دليــل عملیــات نظامــی مــا هــم همين 

تهديدات بود. )رويترز(

جو بایدن
 رئیس جمهور آمریکا

بــا آدمــی طرفیــم کــه خیلــی خــوب 
)پوتيــن(  او  وقتــی  می شناســمش. 
درباره احتمال اســتفاده از ســاح های 
یــا ســاح های  تاکتیکــی  هســته ای 
بیولوژیک و شیمیایی صحبت می کند، 
به هيچ عنوان شــوخی نمی کنــد. ما از 
زمــان کنــدی و بحــران موشــکی کوبا تا 
به امــروز، هيچــگاه مانند ايــن روزها با 
خطر يك آرماگدون )جنگ آخرالزمانی( 

روبه رو نبوده ایم.)نيوزويك(

دیدار رهبران ترکیه، ارمنستان 
و آذربایجان در پراگ

رجب طیــب اردوغان، رئیس جمهــوری ترکیه، 
که برای شــرکت در نشســت جامعه سیاســی 
اروپا به پراگ ســفر کــرده بود با الهــام علی اف، 
رئیس جمهوری آذربایجان، و نیکول پاشــینیان، 
نخست وزیر ارمنستان دیدار کرده است. به گزارش 
رویترز، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، نیز 
در این دیدار حضور داشته است. جزئیات بیشتری 
درباره محورهای این نشســت غیررسمی که در 
اوج تنش های ارمنستان و آذربایجان برگزار شده، 
منتشر نشده است. این نخستین دیدار مستقیم بین 
مقامات ایروان و باکو پس از درگیری  های مرگبار 
مرزی 2 کشور است. در این درگیري ها در سمت 
ارمنستان، حداقل 105سرباز و در سمت جمهوری 

آذربایجان، حداقل 50 سرباز کشته شدند.

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

افزایش6برابریعملیاتفلسطینیها
سرویس  امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به شاباک از افزایش 30درصدی عملیات های 
مسلحانه فلسطینیان در کرانه باختری در مقایســه با سال گذشته و افزایش 600درصدی نسبت 
به 2 سال پیش خبر می دهد. رونن بار، رئیس شاباک در این ارتباط می گوید: »افزایش عملیات های 
فلسطینیان در 3سال گذشته دلیلی بر وجود مقادیر زیاد ســالح در کرانه باختری و ناکارآمدی 
و ناتوانی سرویس های امنیتی تشــکیالت خودگردان در این منطقه است.« همچنین براساس 
جدیدترین اطالعات منتشر شده توسط شاباک، فلســطینیان در 2 ماه اخیر، 172حمله در کرانه 
باختری انجام داده اند که شــامل 23مورد تیراندازی و 135مورد پرتاب کوکتل مولوتف یا وسایل 

دست ساز بوده است.
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