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هفته نامه تایم ]آمریکا[

زلینسکی؛ چهره سال تایم
طی 10ماه گذشته تحوالت مرتبط با جنگ اوکراین، خبر تقریبا 
ثابت و روزانه بسیاری از رســانه های بین المللی بوده است. 
در این میان رســانه های غربی تمرکز بیشتری را روی نقش 
ولودیمیر زلینســکی، رئیس جمهور این کشور داشته اند و از 
همین رو نیز مجله آمریکایی تایم با انتخاب او به عنوان چهره 
سال نوشت: انتخاب چهره امسال چندان دشوار نبود. ولودیمیر 
زلینسکی با انجام کاری که در چند دهه گذشته هرگز شاهدش 
نبودیم، جهان را شوکه کرد. پس از بمباران اوکراین، تصمیم 
زلینسکی برای فرار نکردن از کی یف، ماندن در اوکراین و تالش 
برای جلب حمایت های بین المللی، سرنوشت ساز بود. پست 
40ثانیه ای او در اینستاگرام در روز دوم جنگ که نشان می داد 
او و کابینه اش همچنان بر سر کار هســتند، نقش مهمی در 
حفظ صفوف نظامیان اوکراین داشت. او در مقام رئیس جمهور 
اوکراین تقریبا هر روز برای سازمان های بین المللی سخنرانی و 
با سیاستمداران کشورهای مختلف گفت وگو کرده است. جنگ 
رسانه ای زلینسکی، فضای ژئوپلیتیک را تغییر داد و موجی را 

به راه انداخت که جهانی شد.

رد بحران، روی چهره جهان
در سال 2022، جنگ و آوارگی شدت یافت، کابوس جنگ هسته ای دوباره زنده و پنجره تعامالت استراتژیک میان قدرت های 

جهانی بسته شد و تهدید رکود، نفس اقتصاد جهان را به شماره انداخت 

جهاِن 8میلیارد نفری 
صندوق جمعیت ســازمان ملــل در آخرین گزارش 
خود دربــاره جمعیت جهــان اعالم کرد که شــمار 
ســاکنان کره زمین در 15 نوامبر 2022 برابر با 24 
آبان ماه 1401 به 8میلیارد نفر رســید. براساس این 
گزارش، جهــش جمعیت کره زمیــن در بازه زمانی 
300هزار ساله گذشته بی سابقه بوده است. به گزارش 
لومونــد، یک میلیــارد نفری که اخیــرا به جمعیت 
زمین افزوده شدند، طی 11ســال اتفاق افتاده است. 
براســاس آخرین پیش بینی های جمعیت شناسان 
سازمان ملل که تیرماه سال جاری منتشر شده، رشد 
جمعیت کره زمین تا دهه 2080 ادامه خواهد یافت و 
به 10.4میلیارد نفر خواهد رسید. این رقم اما تا سال 
2100ثابت خواهد ماند. همچنین پیش بینی می شود 
که بیش از نیمی از رشــد جمعیت جهان را تا ســال 
2050 در جنوب صحرای آفریقا شاهد باشیم. جمعیت 
کره زمین در شرایطی به سطح بی سابقه 8میلیارد نفر 
رسیده که نگرانی ها نســبت به تغییرات آب وهوایی 
و تأثیرات آن بر زندگی ســاکنان کشورهای مختلف 
به اوج خود رســیده اســت؛ به عنوان مثال، سازمان 
بین المللی هواشناسی اخیرا هشــدار داده که تأثیر 
دوجانبه و پایدار آلودگی هوا و گرمایش، کره زمین را 
وارد دوره ای از شوک آب وهوایی کرده است. سازمان 
بهداشــت جهانی نیز اعالم کرده کــه افزایش امواج 
گرمایی و دیگر تغییرات آب وهوایی شدید در دهه های 
آینده منجر به بیماری ها و مرگ ومیرهای بیشــتری 

خواهد شد؛ مگر آنکه اقدامات جدی صورت گیرد.

نقل قول سال

 خبر سال

کیوسک سال

درخواست ابطال قانون اساسی 
آمریکا 

دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور پیشــین 
آمریــکا: بــا افشــای تقلــب و فریــب 
گسترده و همکاری نزدیک شرکت های 
بزرگ فناوری و حزب دمکرات در جریان 
انتخابــات ریاســت جمهوری 2020، آیــا 
می توان نتایــج انتخابات گذشــته را رد و 
برنده واقعی را اعالم کــرد؟ یا اینکه باید 
یــک قانــون اساســی جدیــد را برگزیــد؟ 
چنیــن تقلــب بزرگــی امــکان لغــو همــه 
قوانیــن حتــی قانــون اساســی را هــم 

)turth می دهد. )شبکه اجتماعی

فساد، بزرگ ترین سرطان است
شــی جین پینــگ، رئیس جمهــور چین: 
فســاد بزرگ تریــن ســرطانی اســت کــه 
بــه کارایی حــزب لطمــه خواهــد زد. باید 
توجــه کنیم که مبــارزه با فســاد خودش 
بــه تنهایــی بزرگ تریــن اقــدام انقالبــی 
اســت. تا زمانی که شرایط فســاد وجود 
داشته باشــد، مبارزه با فساد حتی برای 
یک لحظه متوقف نخواهد شد. )رویترز(

ترس، مشاور خوبی نیست
آنگال مرکل، صدراعظم پیشــین آلمان: 
ترس هرگز مشاور خوبی نبوده است؛ نه 
در زندگی شخصی و نه در جامعه، ترس 
هیــچ گاه نتوانســته کمکــی بــه مــا کند. 
فرهنگ ها و جوامعی که با مفهوم ترس 
شــکل گرفته انــد، بــدون شــک کنتــرل 
اوضــاع را در آینــده از دســت خواهنــد 

داد. )توییتر(

 چطور مانع از یک جنگ جهانی
تازه شویم؟

جنــگ جهانــی اول نوعی خودکشــی 
فرهنگی بــود که جایگاه مهــم اروپا را از 
بین برد. رهبران اروپا در خواب بودند که 
ناگهان وارد جنگی بزرگ شدند. شاید اگر 
کشــورهای جهان قبل از جنگ می توانستند وضعیت پس از 
جنگ در سال 1918را پیش بینی کنند، هیچ کدام وارد جنگ 
نمی شــدند. پس از 2سال جنگ در ســال 1916، میلیون ها 
تلفات انسانی روی دست کشورها ماند و همین وضعیت باعث 
شد تا بازیگران اصلی جنگ در غرب )شامل انگلیس، فرانسه 
و آلمان( به دنبال چشم اندازی برای پایان دادن به آن باشند. 
در این شرایط، دیپلماسی به عنوان راهی انتخاب شد که قبل 
از آن کمتر امتحان شــده بود. البته جنگ 2 سال دیگر ادامه 
یافت و میلیون ها قربانی گرفت و نقشــه اروپا را دگرگون کرد 
و دولت های جدید روی نقشــه پدید آمدنــد. امروز جهان در 
ماجرای اوکراین، خود را در نقطه عطف مشابه جنگ جهانی 
اول می بیند. تا کنون بارها حمایت خود را از تالش های نظامی 
برای خنثی کردن تجاوز روسیه در اوکراین اعالم کرده ام، اما 
اکنون زمان آن فرارسیده که به ســمت تغییرات استراتژیک 
برای دستیابی به صلح حرکت کنیم. قبل از هرچیز باید بدانیم 
اوکراین برای نخستین بار در تاریخ مدرن به یک کشور بزرگ 
در اروپای مرکزی تبدیل شده و این روند مسائل مهمی را در 
مورد عضویــت اوکراین در ناتو ایجاد کرده اســت. هم اکنون 
اوکراین یکی از بزرگ ترین و مؤثرترین ارتش های زمینی در 
اروپا را دارد که توسط آمریکا و متحدانش تجهیز شده است. در 
هر روند صلحی این مسائل باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع 
روندی الزم است تا اوکراین را به ناتو مرتبط کند. حقیقت هم 
آن است که پس از پیوستن فنالند و ســوئد به ناتو، بی طرفی 

دیگر معنایی ندارد.
به جای بی طرفی، مــا نیاز به یک خط آتــش بس در همان 
مرزهایی داریم که جنگ از آن جا آغاز شد. الزم است تا روسیه 
از فتوحات خود عقب نشینی کند؛ هرچند وضعیت شبه جزیره 
کریمه می تواند پس از آتش بس مــورد مذاکره قرار گیرد. از 
طرف دیگر اگر بازگشــت به خط مرزی قبل از جنگ امکان 
پذیر نباشــد، می توان اصل خودمختاری را مالک قرار داد و 
یک همه پرسی تحت نظارت سازمان های بین المللی در مورد 
تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه برگزار کرد. هدف از این 
روند صلح دو چیز خواهد بود: تأیید آزادی اوکراین و تعریف 
یک نظم بین المللی جدید به ویژه برای اروپای مرکزی و شرقی.

در نهایت روســیه باید در این نظم جدید جایی داشته باشد. 
هرچند برخی به دنبال یک روســیه ضعیــف پس از جنگ 
هستند، اما من مخالف تضعیف روسیه هستم. نقش تاریخی 
روسیه نباید کمرنگ شود. تضعیف آن می تواند یک خأل قدرت 

در قلمرو آن ایجاد کند و مناقشات جدیدی ایجاد شود.

مرگ ملکه الیزابت 96ساله
طوالنی ترین دوره پادشاهی انگلیس با مرگ ملکه 

الیزابت به پایان رسید

در 8ســپتامبر2022، یعنی حدود 4ماه پیــش که »الیزابت 
الکســاندرا مری« 96ســاله در مجموعه 20هکتاری »قلعه 
بالمورال« درگذشت، طوالنی ترین دوره پادشاهی انگلیس و 
ممالک تابعه به پایان رســید. الیزابت بیش از 70سال ملکه 
انگلیس و 14کشور دیگر بود.  مراسم خاکسپاری او 11روز بعد 
در 19سپتامبر برگزار شد و رسانه های غربی اعالم کردند که 

این مراسم حداقل برای 4.1میلیارد نفر پخش شده 
است. ملکه الیزابت آخرین رئیس دولت برجای 
مانده از جنگ جهانی دوم بود، او شاهد آغاز و 

پایان جنگ سرد بود و رویه های جدیدی را 
در نهاد سلطنت بر جای گذاشت؛ ازجمله 
اجازه داد تا رویدادهای سلطنتی از رسانه ها 
پخش شود. تشــییع جنازه او، نخستین 
تشییع جنازه یک پادشاه انگلیسی بود که 
از تلویزیون پخش می شــد. همسر ملکه 
الیزابت، با نام شــاهزاده فیلیپ، یک سال 

قبل از او در 99ســالگی فوت کرده بود، اما 
پیکر هر 2نفر به صــورت همزمان به خاک 

سپرده شد.

ترور غیرسیاسی سیاستمدار 
کهنه کار ژاپن

آبه شینزو در یک ترور با انگیزه غیرسیاسی کشته شد

یکی از مهم ترین حوادث ســال2022، ماجرای ترور »آبه 
شینزو«، نخســت وزیر ســابق ژاپن هنگام ســخنرانی در 
جریان رقابت های انتخاباتی بود. آبــه روز جمعه 8جوالی 
در شــهر نارا در جنوب غربی این کشور هدف شلیک گلوله 
قرار گرفت و پس از انتقال با هلی کوپتر به بیمارســتان در 
67سالگی جان باخت. با هدف قرار گرفتن آبه شینزو، عمر 

پرسابقه ترین نخســت وزیر ژاپن به پایان رسید. آبه از 
پشت سر و با یک اسلحه دست سازِ خانگی هدف قرار 

گرفت. داشتن اسلحه در ژاپن بسیار دشوار است. 
مجوز اسلحه مستلزم آموزش اجباری، نداشتن 
هیچ گونه سابقه کیفری، ارزیابی روانشناختی 
و بررسی های گســترده پیشــینه ازجمله 
مصاحبه پلیس با همسایگان است به همین 
دلیل عامل ترور، خود اسلحه ساخته بود. او 
مردی 41ساله و از اعضای سابق نیروی دریایی 
ژاپن بود. قاتل در بازجویی ها انگیزه اش از ترور 

را ارتباط شــینزو آبه با یک »گــروه مذهبی« 
اعالم کرد و گفته بود که کینه اش منشأ سیاسی 

نداشته است.

مرگ سال

ترور سال

تحلیل سال

تشــدید بحران  هــای آب وهوایی در 4گوشــه 
دنیــا، تاخت وتاز تورم، کاهش رشــد اقتصادی، 
 کم رنگ شــدن و لغو محدودیت های کرونایی و از 
همه مهم تر روشن شدن آتش جنگی پرهزینه در اروپا که پایان 

زودهنگامی برای آن پیش بینی نمی شــود، برخی از مهم ترین 
تحوالت جهان در سال 2022میالدی بود. گروهی از تحلیلگران بر 
این باورند که مورخان احتماال در آینده، سال 2022 را نقطه عطف 
پایان یک دوره و آغاز عصری جدید خواهند نامید؛ سالی که در 

آن کابوس وقوع جنگ هسته ای دوباره زنده شد، پنجره تعامالت 
استراتژیک میان قدرت های جهانی بسته شد و تهدید رکود بار 
دیگر نفس اقتصاد جهان را به شماره انداخت. 10 رویداد و روند مهم 

جهان در سال 2022 را مرور کرده  ایم.

جنگ اوکراین؛ بازگشت جنگ های کالسیک 
اواخر سال 2021بود که سازمان های اطالعاتی غربی 
ازجمله آمریکا و انگلیس نســبت به حمله روســیه به 
اوکراین هشدار دادند. با این حال، بسیاری از رهبران اروپایی ازجمله 
ولودیمیر زلینسکی، رئیس جمهور اوکراین، این هشدار را نادیده 
گرفتــه و ایده وقوع یک جنگ کالســیک دیگــر در اروپای قرن 
بیست ویکم را رد کردند، اما درست چند ماه بعد یعنی در انتهای 
دومین ماه از سال 2022روسیه عملیات نظامی ویژه خود را علیه 
اوکراین آغاز کرد؛ عملیات نظامی ای که بنا بر اعالم مســکو برای 
»غیرنظامی ســازی « اوکراین الزم بود. اوکراین اما خالف انتظار 
کرملین و اغلب کارشناســان نظامی در برابر حمله اولیه روسیه 
مقاومت کرد و حتی نیروهای روسیه را از برخی مناطق اشغال شده 
عقب راند؛ بنابراین مسکو هدف اولیه خود مبنی بر تصرف کی یف را 
کنار گذاشت و به تصرف مناطق شرقی اوکراین روی آورد. حمله 
روسیه به اوکراین تبعات ژئوپلیتیکی گسترده ای را در پی داشت و 
صف بندی آشکاری را میان شرق و غرب ایجاد کرد؛ به این معنا که 
کشــورهای غربی و اروپایی از اوکراین حمایت و در مقابل چین و 
اغلب کشورهای جنوب )آفریقا، آمریکای التین و کشورهای در حال 
توسعه( از روســیه حمایت کردند. برخی توسعه پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( به سوی مرزهای روسیه را که همواره تهدیدی برای 
مسکو به شمار می رفت، عامل شروع این جنگ خوانده اند. ریچارد 
هاووس، رئیس اندیشــکده شــورای روابط خارجی، با اشــاره به 
غیرقابل پیش بینی بودن برخی از تحوالت 2022 می نویسد: »سالی 
که گذشت به ما یادآوری کرد جنگ کالسیک که از نظر بسیاری 

دیگر منسوخ شده، هنوز امکان وقوع دارد.« 

پایان محدودیت های کرونایی
3سال پس از ظهور کوویدـ19، به نظر می رسد که جهان 
در ماه های پایانی 2022 به پایان نخستین همه گیری 
جهانی در یک قرن گذشته نزدیک شده است. گرچه هنوز تهدید 
ظهور سویه های جدید کوویدـ19 ازجمله اومیکرون وجود دارد. با 
این حال حدود 3ماه پیش سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که 
پایان قریب الوقوع همه گیری محتمل است. تقریبا اغلب کشورهای 
جهان، قرنطینه ها و محدودیت های سختگیرانه رفت وآمد را در اوایل 
سال 2022 کنار گذاشتند؛ به جز چین که تا همین چند هفته قبل، 
قرنطینه های سراسری را اعمال می کرد، در پی اعتراض های عمومی 
مجبور به کنار گذاشتن این سیاست شد. دلیل لغو محدودیت ها این 
است که واکسیناســیون موفق بوده، مرگ ومیرها کاهش یافته و 
احتماال بسیاری از شــهروندانی که قبال به این بیماری مبتال شده 

بودند در برابر آن مقاوم شده اند.

تشدید بحران های آب وهوایی
40سال پیش که دانشمندان برای نخســتین بار نسبت به فجایع 
آب وهوایی هشدار دادند، از نظر بسیاری این فاجعه متعلق به آینده 
بود، اما تحوالت 2022نشان داد که آن آینده فرارسیده است. گرمای بی سابقه، 
جنگل سوزی های گســترده، خشک شــدن رودخانه ها و سیل های ویرانگر 
ازجمله فجایع محیط زیستی بود که در ماه های گذشته در 5قاره دیده شد. 
ســازمان ملل هشــدار داده که اثرات تغییرات آب و هوایی به زودی به سطح 
غیرقابل بازگشتی خواهد رسید. این در حالی است که مهم ترین نشست این 
سازمان در ســال 2022موسوم به نشســت کوپ27که در شرم الشیخ مصر 
برگزار شد، یک ناامیدی تمام عیار برای مدافعان محیط زیست بود و عمال بدون 

هیچ پیشرفتی در کاهش گازهای گلخانه ای به کار خود پایان داد.

تشدید بحران آوارگی 
 جنگ روسیه  و اوکراین و بی خانمان شدن شمار زیادی 
از اوکراینی ها باعث تمرکز جامعه جهانی بر این مسئله 
شــد؛ امری که به نوبه خود باعث شد تا بحران های انسانی در سایر 
بخش های جهان از نظرها دور بماند. هم اکنون حدود 32میلیون نفر 
در سراسر جهان آواره دیگر کشورها هستند؛ این بدان معناست که 
این افراد از کشور خود به دلیل آزار و اذیت، خشونت های داخلی یا 
جنگ، گریخته اند. به گزارش شورای روابط خارجی با درنظر گرفتن 
آوارگان داخلیـ  یعنی افرادی که محل زندگی خود را ترک کرده، 
اما همچنان در کشورشان حضور دارندـ  شمار آوارگان در جهان به 
بیش از 100میلیون نفر می رسد. افزایش شــمار آوارگان داخلی 
تاحد زیادی به دلیل جنگ در اوکراین اســت. در این میان، هیچ 
چشم انداز روشنی برای بهبود شرایط زندگی در کشورهایی مانند 
افغانستان، ســودان جنوبی و یمن دیده نمی شود. آوارگان سوری  

هم اکنون بیش از یک پنجم آوارگان جهان را تشکیل می دهند. 

گردش به چپ آمریکای التین
در آمریکای التین تا سال 2017 اغلب دولت ها، دولت های راست گرا بودند، اما 
تغییر این روند از سال بعد )2018( آغاز شد و در سال 2022 نیز ادامه یافت. در 

سال 2018 »آندرس مانوئل لوپز اوبرادور« چپ گرا در مکزیک بر سر کار آمد.
»آلبرتو فرناندز« چپ گرا نیز در انتخابات 2019 در آرژانتین به قدرت رســید. ســال بعد 
)2020( نیز »لوئیس آرسه« در انتخابات ریاست جمهوری در بولیوی به پیروزی رسید. در 
سال 2021 »پدرو کاستیلو« رئیس جمهور پرو شد و در همان سال نیز »گابریل بوریک« 
به ریاست جمهوری شیلی رسید. این فرایند گردش به چپ دولت ها در آمریکای التین در 
سال 2022 نیز ادامه یافت و »سیومارا کاسترو« در هندوراس به عنوان رئیس جمهور، سوگند 
یاد کرد. در کلمبیا نیز »گوستاو پترو«، شورشی سابق، نخستین رئیس جمهور چپ گرای 
 این کشور شــد. در برزیل نیز »لوال داسیلوا« چپ گرا توانســت در یک انتخابات جنجالی

»ژائیر بولسونارو« سیاستمدار راســت گرا را شکست دهد تا بزرگ ترین و مهم ترین کشور 
منطقه هم به دست چپ ها بیفتد. اینکه گرایش کشورهای آمریکای التین به سیاست های 

چپ گرایانه امری پایدار یا موقتی است، هنوز در هاله ای از ابهام است. 

جهش هزینه های زندگی و بازگشت تورم 
سال 2022تورم در بیشتر کشورهای جهان به طور چشمگیری افزایش یافت. به گزارش بانک 
جهانی، ســال گذشــته قیمت موادغذایی در بازارهای جهانی به طور متوســط 25درصد، 
حامل های انرژی 87درصد، فلزات و مواد معدنی 16.6درصد و کودهای شیمیایی بیش از 110درصد 
رشد داشته است. افزایش هزینه ها درواقع نتیجه مجموعه ای از مشکالت در بخش عرضه و تقاضا بود. در 
ســمت تقاضا، سیاست های انبســاطی پولی به همراه ســیلی از بودجه های دولتی برای جلوگیری از 
فروپاشی اقتصادی در دوره همه گیری کرونا باعث رشد نقدینگی شد. در طرف عرضه، ابتدا همه گیری 
کرونا و ســپس جنگ اوکراین، زنجیره تامین را مختل کرده و باعث کمبود کاال در سطح وسیع شدند. 
اکنون افزایش قیمت ها، دولت ها را همزمان در کشورهای فقیر و ثروتمند تحت فشار قرار داده و امروز 
اغلب رهبران جهان در تالش برای مقابله با خشــم فزاینده عمومی هســتند. به اعتقاد کارشناســان 
اقتصادی، درمان تورم، افزایش نرخ بهره است؛ به این معنا که وقتی نمی شود هزینه تولید را پایین آورد 
و عرضه را افزایش داد، بانک های مرکزی می توانند با افزایش نرخ بهره و مهار نقدینگی، تقاضا را کاهش 
داده و تورم را کنترل کنند، اما مشکل اینجاســت که این سیاست هم به رفع اختالل در زنجیره تامین 

کمک چندانی نمی کند و می تواند باعث رکود اقتصادی شود. 

تنش های فزاینده چین و آمریکا 
سال جاری میالدی در حالی 
بــه روزهــای پایانــی خود 
نزدیک می شود که رقابت چین و آمریکا 
به سطح بی ســابقه ای رسیده است. در 
ســند اســتراتژی امنیت ملــی دولت 
جو بایدن که چند ماه پیش منتشر شد به 
صراحت به این مسئله اشاره شده است. 
در این ســند آمده: »چین قصد دارد تا 
نظم بین المللی را به نفع خود تغییر دهد 
و در این مسیر به طور فزاینده ای به دنبال 
تغییر فضای بین المللی است. آمریکا نیز 
قصد دارد تا برنده این رقابت باشــد.« 
دولت آمریکا به نظامی ســازی دریای 
جنوبی چین، حمایت پکن از روسیه در 
حمله به اوکراین، تالش برای تحت فشار 
گذاشتن تایوان و اختالفات 2کشور در 
حوزه فناوری و چالش مالکیت معنوی 
اشــاره و عنوان کرده که این اختالفات 
واشــنگتن را مجبور کرده تا سیاســت 
تعامل با چین را کنار بگذارد. اختالفات 
2کشور اما زمانی به اوج خود رسید که 
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا، به تایوان رفت؛ اقدامی که به گفته 
پکن نقض »سیاست چین واحد« بود. 
سپس دولت آمریکا دسترسی چین به 
تراشه های نیمه هادی پیشرفته را ممنوع 
کرد. واشنگتن در تقابل با پکن از این هم 
فراتر رفت و از متحدان آمریکا خواست تا 
رویکرد ســختگیرانه مشــابهی را در 
مراودات تجاری و اقتصادی خود با چین 
در پیــش بگیرنــد، اما سیاســت های 
یکجانبه گرایانه دولــت آمریکا ازجمله 
ابتــکارات تجــاری که کامــال به ضرر 
متحدان آمریــکا بود، باعث شــد تا از 
دعوت واشــنگتن برای منزوی کردن 

پکن استقبال نشود.

کالف پیچیده بحران در پاکستان
2022سال درهم پیچیدن بحران های 
سیاسی، اقتصادی و اقلیمی در پاکستان 
بــود. در ماه های نخســت ســال، عمــران خان، 
نخست وزیر پاکستان، با رأی عدم اعتماد در پارلمان 
روبه رو شد و نتوانســت دوره 5ساله نخست وزیری 
خود را تمام کنــد، اما او حاضر نشــد به شــیوه 
مســالمت آمیز قدرت را ترک کنــد. او در عوض 
حامیانــش را بســیج کــرد و با هــدف برکناری 
جانشینش شهباز شــریف، یک راهپیمایی بزرگ 
اعتراضی را در این کشور آغاز کرد. دولت پاکستان 
نیز در اقدامی تالفی جویانه عمران خان را به نقض 
قوانین ضدتروریســم متهم کرد. او ماه گذشته در 
جریان همین راهپیمایی ها هدف ســوءقصد قرار 
گرفت، اما جان سالم به در برد. او دولت را به تالش 
برای ترور خود متهم کرده اســت. بحران سیاسی 
پاکســتان در شــرایطی ادامه دارد که این کشور 
به لحاظ اقتصادی نیز در آستانه ورشکستگی قرار 
دارد؛ به  ویژه اینکه ســیل های گسترده سال جاری 
بخش زیادی از صنعت کشاورزی آن را نابود کرده 
است. یک سوم از زمین های کشاورزی پاکستان را 

سیالب پوشاند. پاکستان 30میلیارد دالر فقط به 
چین بدهکار اســت که معادل 30درصد از تولید 
ناخالص داخلی این کشــور می شــود. اسالم آباد 
همچنیــن بایــد 2میلیــارد دالر وام خارجی را 
بازپرداخت کند. به اعتقاد ناظران، بحران سه گانه 
سیاسی، اقتصادی و اقلیمی روزهای سختی را برای 
جمعیت 225میلیونی این کشور در سال آینده رقم 

خواهد زد.

گزارش

هنری کیسینجر؛ وزیرخارجه پیشین آمریکا

دختران افغان؛ محروم از تحصیل 
تعلیق تحصیل دختران دانشــجو در افغانســتان از آخرین 
تحوالت جنجالی ســال 2022بوده اســت. دولت طالبان در 
افغانستان هفته گذشته در اقدامی جنجالی اعالم کرد که دختران دانشجو 
تا اطالع ثانوی حق حضور در دانشگاه ها و مراکز آموزشی در این کشور را 
ندارند؛ تصمیمی که به اعتقاد ناظران نشان دهنده بازگشت این گروه به 
سیاست های 2دهه پیش است؛ زمانی که برای نخستین بار در افغانستان 
به قدرت رسید و محدودیت های بسیار ســختگیرانه ای را علیه زنان این 
کشور اعمال کرد. زنان در افغانستان از زمان بازگشت دوباره طالبان به این 
کشور به طور فزاینده ای از دسترسی به مکان های عمومی و آموزشی منع 
شده اند. با توجه به این دستور جدید طالبان، اکنون فقط دختران در مقطع 
ابتدایی )از کالس اول تا ششــم( می توانند در مــدارس درس بخوانند و 
تحصیل در مقاطع دیگر هم ممنوع شده است. اینگونه تصمیم های طالبان 
در شرایطی اعالم می شود که مردم افغانستان با شرایط وخیم معیشتی 
دست به گریبان هستند. یک سال ونیم پس از تسلط دوباره طالبان بر کابل، 

این گروه نشان داده که همان نظام فکری 2دهه قبل را دنبال می کند.

جام جهانی قطر؛ گران ترین و پرحاشیه ترین 
میزبانــی جام جهانــی فوتبال توســط قطــر یکــی از مهم ترین و 
جنجالی ترین تحوالت جهانی در ســال 2022بود. از اتهام پرداخت 
رشوه برای گرفتن میزبانی رقابت ها تا شرایط اسفناک زندگی کارگران خارجی در 
قطر که زیرساخت های الزم برای برگزاری مسابقات را فراهم کردند، برجسته شدن 
حضور فلسطینی ها و تقابل شهروندان کشــورهای عربی با اسرائیلی هایی که به 
دوحه سفر کرده بودند، همگی این رویداد های بزرگ ورزشی را به عرصه ای برای 
نمایش بحران های جهانی تبدیل کرد. دیدار رهبران سیاسی در حاشیه بازی ها 
ازجمله دیدار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با عبدالفتاح السیســی، 
همتای مصری اش یا سفر محمدبن سلمان، ولیعهد سعودی به قطر نیز ازجمله 
تحوالت مهم سیاسی در حاشیه جام جهانی قطر بود. قطر برای میزبانی جام جهانی 
فوتبال 16برابر جام جهانی روسیه هزینه کرده است. گرچه مقام های قطری خود 
اذعان کرده اند که هزینه ساخت تجهیزات و زیرساخت ها به بیش از 500میلیارد 

دالر می رسد، اما باالترین رقم تأیید شده 200میلیارد دالر بوده است.


