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ماهنامه دیپلمات ]آمریکا[

چین و روسیه؛ فراتر از روابط پوتین  - شی
همگرایی بی ســابقه ای که در ماه های گذشته میان روسیه و 
چین ایجاد شده است شاید با گرم شدن بیش از پیش روابط 
شخصی میان »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه و »شی 
جین پینگ« رئیس جمهور چین، آغاز شده باشد اما به همین 
جا ختم نمی شود و طیف گسترده ای از عوامل را دربرمی گیرد.

فلسطین؛ یک گام تا انتفاضه سوم
تشدید خشونت های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و افزایش قتل عام فلسطینی ها، احتمال خیزش سراسری مردمی 

علیه این رژیم را افزایش داده است

درخواست بولسونارو برای 
روادید گردشگری آمریکا

رئیس جمهور ســابق برزیل بــرای دریافت روادید 
گردشــگری 6ماهه به دولت آمریکا درخواســت 
داده اســت. به گزارش رویتــرز، ژائیر بولســونارو، 
رئیس جمهور ســابق برزیل که 2روز پیش از پایان 
دوره ریاست جمهوری اش و واگذاری قدرت به لوال 
داسیلوا جانشین چپگرای خود به آمریکا رفته بود 
به طور رسمی از دولت آمریکا خواسته است تا با ارائه 
روادید 6ماهه با ادامه حضورش در آمریکا موافقت 
کند. تالش بولســونارو برای ادامه حضور در آمریکا 
در شــرایطی اســت که اخیرا دادگاه عالی برزیل با 
آغاز تحقیقات درباره او به اتهام تشویق اعتراض های 

ضد دمکراتیک در برزیل موافقت کرده است. 

نقل قول

 خبر

کیوسک

جهان برای صلح اوکراین و روسیه 
باید تالش کند

لوال داسیلوا، رئیس جمهور برزیل: جهان 
باید انجمنی از کشورها را برای رسیدن به 
توافق صلح میان روسیه و اوکراین شکل 
دهد. بایــد گروهــی از کشــورها را که به 
اندازه کافی قدرتمند هســتند، تشکیل 
دهیم تا با هــر دو طرف پای میــز مذاکره 

بنشینند.)خبرگزاری راشا تودی(

ایران به روند احیای روابط ترکیه-
سوریه می پیوندد

ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روســیه: 
به توافق اولیه ای برای پیوستن ایران به روند 
احیای روابط ترکیه و ســوریه با مشــارکت و 
میانجیگری روسیه دست یافته ایم. روسیه 
از تمایل اردوغــان برای عادی ســازی روابط 
با بشار اســد حمایت می کند و آماده است 
تا تالش هــا در این زمینــه را افزایــش دهد.

)خبرگزاری اسپوتنیک(

آرایش انتخاباتی گاندی در برابر مودی 
رهبر بزرگ ترین حزب اپوزیسیون هند برای تقویت کمپین 

انتخاباتی اش راهپیمایی 3600کیلومتری برگزار کرد

درحالی که یک سال تا انتخابات عمومی در هند باقی است، 
رائول گاندی، رهبر مهم ترین حزب اپوزیسیون با برگزاری 
راهپیمایی، رقابت با »نارندرا مودی«، نخســت وزیر فعلی 
را آغاز کرده اســت. انتخابات عمومی هند قرار اســت ماه 
می 2024 برگزار شود. به گزارش هفته نامه نیوالینز، رائول 
گاندی، رهبر حــزب کنگره ملی که 137ســال از عمر آن 
می گذرد، برای تقویت کمپین انتخاباتــی اش راهپیمایی 
3600کیلومتــری را در منطقه جامو و کشــمیر با حضور 
بی سابقه رهبران احزاب اپوزیســیون به پایان رساند. رائول 
گاندی که از نســل پنجم خانواده نهرو - گاندی است، اعالم 
کرده که ایــن راهپیمایی را برای متحدکــردن هند انجام 

داده است.
پیاده روی سیاسی در هند از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
راهپیمایــی ماهاتما گاندی، رهبر ضد اســتعماری هند در 
سال1930 نقطه عطفی در مبارزه او با استعمار انگلیس بود 
و الهام بخش بسیاری از هندی ها در مبارزه با سلطه انگلیس 
شــد. در آن زمان مهاتما گاندی همراه 78نفر از پیروانش 
حدود 400کیلومتر را طی 24روز با پــای پیاده طی کرد. 
گفته شده که در جریان این راهپیمایی بیش از 75هزار نفر 

به او پیوستند.

به گزارش مجله نیوالینز، راهپیمایی های گسترده اغلب به 
سیاستمداران هند کمک کرده است که با توده مردم ارتباط 
برقرار کنند. »چاندرا شکار« سیاستمدار سوسیالیستی که 
در اوایل دهه1990 نخست وزیر هند شد، پیش از انتخابات 
در سال1983 یک راهپیمایی گسترده را در سراسر هند 
آغاز کرده بود. نمونه موفق دیگــر از راهپیمایی انتخاباتی 
در هند، کمپین »راما رائو«، سیاســتمدار و بازیگر هندی 
در سال1983 بود که به پیروزی او در ایالت آندرا پرادش 
منتهی شــد. راهپیمایی اخیر رائول گاندی نیز به افزایش 
چشمگیر محبوبیت او منجر شده؛ با این حال ناظران تأکید 
می کنند که با توجه به محبوبیت فزاینده »نارندرا مودی«، 
نخست وزیر ملی گرای هندو که کمپین گسترده ای را برای 
ابقای خود در پست نخست وزیری به راه انداخته، باید دید 
آیا محبوبیت اخیر گاندی به صندوق های رأی نیز خواهد 

رسید یا خیر.

مخالفت آمریکا با تحویل جنگنده 
اف۱۶ به اوکراین 

پس از آلمان، رئیس جمهور آمریکا نیز احتمال ارسال 
جنگنده های اف16 به اوکراین را رد کرد 

رئیس جمهور آمریکا احتمال ارســال هواپیماهای جنگنده به 
اوکراین را رد کرده اســت. جو بایدن در جمــع خبرنگاران در 
کاخ ســفید اعالم کرده آمریکا برای ارســال جنگنده های نوع 
اف16 به اوکراین برنامه ای ندارد. پیش تر نیز »اوالف شولتز«، 
صدراعظم آلمان، با اعالم اینکه برلین هیچ برنامه ای برای ارسال 
جنگنده به کی یف ندارد هرگونه احتمالــی را در این زمینه رد 

کرده بود.
به گزارش گاردین، پــس از موافقت برخی کشــورهای غربی 
با ارســال تانک های تهاجمی پیشــرفته به اوکراین، ولودیمیر 
زلینســکی، رئیس جمهور این کشور و شــماری از مقام های 
ارشد آن خواســتار دریافت هواپیماهای جنگنده شده  و البی 
گسترده ای را نیز آغاز کرده بودند که به نظر می رسید بی نتیجه 
مانده اســت. اوکراین هم اکنون از جنگنده های میگ استفاده 
می کند که در دوران اتحاد جماهیر شوروی و پیش از استقالل 
این کشور ساخته شــده اســت. به اعتقاد کارشناسان، نیروی 
هوایی نه چنــدان قدرتمند اوکراین در جریــان 11 ماه جنگ 
با روسیه به شــدت ضعیف شده اســت. این در حالی است که 
کی یف برای حفاظت از زیرســاخت های حیاتی خود در برابر 
حمالت هوایی روســیه به تقویت نیروی هوایی خود نیاز دارد. 
بر همین اساس، زلینسکی البی های گسترده ای را برای خرید 
جنگنده های آمریکایی به ویژه از شــرکت الکهید مارتین آغاز 
کرده بود. آمریکا پیش تر نیز در ماه های اولیه آغاز جنگ از ارسال 
جنگنده های میگ29 از کشور لهستان به اوکراین جلوگیری 
کرده بود. با این حال موافقت اخیر واشنگتن با ارسال تانک های 
آبرامز، کی  یــف را امیدوار کرده بود که این بــار بتواند موافقت 

آمریکا را برای دریافت جنگنده های اف16 دریافت کند.
برخالف اظهارات صریح جو بایدن درباره عدم ارسال هواپیماهای 
جنگنده بــه اوکراین، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه، 
احتمال این کار را منتفی ندانســته و گفته به طور اصولی هیچ 
اقدامی در این زمینه ممنوع نیست. چهارشنبه گذشته اوالف 
شولتز، صدراعظم آلمان، پس از ماه ها فشار فزاینده متحدانش 
اعالم کرد که برلین 14تانک لئوپارد2 را در اختیار اوکراین قرار 
خواهد داد. منتقدان ارسال تسلیحات سنگین، مانند تانک های 
تهاجمی به اوکراین هشدار می دهند که آلمان با این کار به یکی 

از طرف های جنگ تبدیل می شود. 

دریچه

جهان نما

افکار عمومی جهان 
عرب علیه اسرائیل

رمزی بارود، پژوهشگر ارشد 
مرکز اسالم و روابط جهانی: 
آرمان فلسطین همچنان موضوع 
محوری در جهان عرب اســت 
و مــردم در کشــورهای عربی 
به طور کلی عادی ســازی  روابط 
با اسرائیل را رد می کنند. مسئله 
نفرت از اسرائیل را نمی توان در 
موضوع اختالف تاریخی اعراب با 
یهودیان محدود کرد، بلکه اعراب 
به طور کلی به دلیل سیاست های 
اســتعماری و توســعه طلبانه و 
همچنین نژادپرســتی اسرائیل 
نســبت بــه فلســطینی ها و 
پافشــاری در مصادره زمین ها، 
مخالف اسرائیل هســتند. باید 
توجه داشــت که برخالف اکثر 
آمریکایی ها و غربی ها، عرب ها 
لزوماً دیدگاه های خود را براساس 
برنامه رسانه ها تنظیم نمی کنند، 
بلکه کانال های ارتباطی مردمی 
درون خود جوامع عرب اســت 
که افکارعمومی آنها را شــکل 
می دهد. این کانال های ارتباطی 
می تواند براســاس رسانه های 
اجتماعی جدید یا خطبه امامان 
جماعت در مساجد محل شکل 
گرفته باشد. درواقع مبارزه برای 
فلسطین در اعمال روزمره یک 
زن یا مرد معمولی عرب درونی 

شده است. 

تحلیل

 25 سال پیش، مرد 51ساله فلسطینی به نام خیری علقم، 
وقتی صبح زود در خیابان های بیت المقدس در حال رفتن 
به محل کارش بود، توســط یک شهرک نشین تندروی 
حریدی با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفت و آن قدر 
خون از بدنش رفت که جانش را در محل حادثه از دست 
داد. پس از این حادثه، هیچ گاه اقدام جدی برای شناسایی 
قاتل علقم از سوی مقامات تل آویو صورت نگرفت. هفته 
گذشــته نوه 21ســاله او که هیچ گاه پدربزرگش را هم 
ندیده و البته هم نام پدربزرگش هم بود، با شلیک 9گلوله، 
7شهرک نشین را هنگام خروج از یک کنیسه در قدس 
اشغالی از پای درآورد. در واکنش به این رویداد، کابینه 
تل آویو به ریاســت نتانیاهو وعده واکنش فوری ازجمله 
تخریب خانه عامل حمله را داد و اعالم کرد مجوز حمل 
سالح برای غیرنظامیان اسرائیلی صادر خواهد شد. حمله 
این جوان فلسطینی به کنیسه، واکنشی به حمله روز قبل 
از آن توسط ارتش اسرائیل به اردوگاه جنین بود که در 
نتیجه آن حداقل 10فلسطینی به شهادت رسیدند. این 
تسلســل واکنش ها حکایت از آن دارد که روند تشدید 
تنش ها و درگیری ها در سرزمین های فلسطینی در حال 
افزایش است؛ روندی که با افزایش ترورهای انجام شده از 

سوی نیروهای اشغالگر آغاز شده است.

راه حل تک دولتی به جای 2دولتی
بخشی از تشدید تنش ها در مناطق مختلف فلسطینی در 
واکنش به آن صورت می گیرد که فلسطینی ها به درستی 
احســاس می کنند که طرف مقابل در تل آویو هیچ گونه 
اعتقادی به حق و حقوق آنها ندارد. این نگاه فلسطینی ها 
از آن روست که کمتر کسی به توافقات 1993اسلو برای 
تشکیل دولت فلسطینی در محدوده کرانه باختری توجه 
می کند و تقریبا همه کابینه های اســرائیلی که پس از 
توافق اسلو قدرت را در دســت گرفته اند، نه تنها اقدامی 
برای برچیدن شــهرک های احداثی در مناطق اشغالی 
کرانه باختری نکرده اند، بلکه فراتر از آن در تمام سال های 
2دهه گذشته شــهرک های جدیدی در کرانه باختری 

احداث کرده اند.
آمارها حکایت از استقرار یک جمعیت نزدیک به 600هزار 
نفری از صهیونیســت ها در کرانه باختری دارد و اراضی 
مورد تصرف این شــهرک ها، همان محدوده ای اســت 
که طبق قطعنامه شــورای امنیت سازمان ملل قرار بود 
قلمروی دولت فلسطینی باشد، اما همه نخست وزیران 
رژیم صهیونیستی با احداث شــهرک های جدید نشان 
دادند که هیچ قصدی برای تخلیه کرانه باختری ندارند. 
درواقع کابینه های مختلف در تل آویو ثابت کرده اند که 
راه حل آنها برای فلسطین یک راه حل تک دولتی یهودی 
اســت و آنها نیز قرار نیســت موجودیت فلسطین را به 

رسمیت بشناسند.
جیمز اســنل، کارشــناس اســترات ژیک در »مؤسسه 
تحقیقات استرات ژیک نیوالین« در واشنگتن معتقد است 
که ســنگ اندازی تل آویو برای تشکیل دولت فلسطین 
طی چند دهه گذشــته باعث شــده تا گروه های مسلح 
مانند حماس و جهاد اسالمی دارای حامیان بیشتری به 
نسبت گذشته در میان فلسطینی ها باشند و حرف این 
گروه های مسلح بیش از تشکیالت خودگردان فلسطین 
خریدار داشته باشــد. این در حالی است که گروه هایی 
مانند حماس و جهاد اسالمی ضمن رد هرگونه مذاکره 
و گفت وگو با تل آویو، آرمــان نهایی خود را آزادی کامل 

فلسطین از اشــغال و حرکت به ســمت عملیات های 
مسلحانه بیشتر توســط فلســطینی ها قرار داده اند؛ از 
همین رو نیز در فضایی که عملیات های مسلحانه حامیان 
بیشتری پیدا کرده، وقوع انتفاضه سوم بیش از گذشته 

محتمل است.
اســتفان دیزلی، یادداشــت نویس دیلی میل با انتشار 
یادداشتی درباره شادی فلسطینی ها پس از عملیات اخیر 
جوان فلسطینی در هدف قرار دادن کنیسه بیت المقدس، 
این واکنش در فلســطین را بارزترین نشــانی می داند 
که شرایط فلســطین بیش از گذشــته به سمت تنش 
حرکت می کند و حتی این افزایش تنش ها، به تنش های 

سلسله وار بعدی منجر خواهد شد.

نشانه های انتفاضه سوم
در عین حال، نه فقط کارشناسان، بلکه منابع داخلی در 
اسرائیل نیز اذعان دارند که وقوع انتفاضه سوم امروز بیش 
از هر زمان دیگری محتمل اســت. ژنرال تامیر هیمن، 
رئیس ســابق ســرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی 
حدود 3 ماه پیش اعالم کرد که نشانه های آشکاری از آغاز 
انتفاضه سوم فلسطینی ها وجود دارد. اظهارات هیمن در 
رســانه های منطقه مانند المیادین و روسیاالیوم بازتاب 
یافت و او درباره نشــانه های نزدیک بودن انتفاضه سوم 
گفت: »مناطق فلســطینی فراتر از تصور خیلی از مردم 

دچار تنش و خشم است. باید عملیات های فلسطینی ها 
در بیت المقدس را به عنوان نشــانه ها و شــاخص بروز 

احتمالی انفجار سهمگین اوضاع دانست.«
گدعون لوی، خبرنگار و تحلیلگر ارشد در تل آویو نیز طی 
یادداشتی در روزنامه »هاآرتص«، ضمن اعتراف به نتایج 
معکوس یورش ارتش صهیونیســتی به اردوگاه جنین، 
نوشت: »فرماندهان ارتش اسرائیل گفته اند که عملیات 
یورش به اردوگاه جنین برای از بین بردن تروریسم بوده، 
اما تا به اینجا که اوضاع امنیتی بدتر شــده است؛ ضمن 
اینکه امکان حمله به این اردوگاه بدون ارتکاب قتل عام، 
میســر نیســت.« این تحلیلگر در پایان نوشت: »شبح 
انتفاضه سوم همچنان بر باالی سر ما پرسه می زند؛ لذا 
هرگونه عملیات انتقام جویانه از ســوی اسرائیل، قطعا 
موجب برافروخته شدن آتش بیشــتری خواهد شد. در 
عین حال، تصمیمات تل آویو بــرای تحمیل تحریم ها 
و مجازات های جمعی علیه فلســطینی ها به این تنش 
دامن خواهد زد و در را بــرای وقوع یک انفجار بزرگ باز 

می کند.« 
پیش تر نیز هفته نامه ساندی تایمز در گزارشی از وضعیت 
این روزهای فلسطین اشغالی نوشــته بود که همه  چیز 
برای شعله ور شدن انتفاضه سوم مهیاست؛ کابینه ای که 
تندروترین وزرا را در خود جای داده و جوانان فلسطینی 

که چیزی برای از دست دادن ندارند.
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فلسطین؛ آرمان مردمی در کشورهای عربی
براساس نظرسنجی انجام شده از سوی »مرکز تحقیقاتی عربی« در واشنگتن، 76درصد از مردم در کشورهای عربی 

معتقدند که مسئله فلسطین همچنان آرمان جهان عرب است و به همه اعراب مربوط می شود و نه فقط فلسطینی ها. 
اعراب در اردن، الجزایر و موریتانی بیشترین میزان همدلی با مسئله فلسطین را دارند.
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