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شیرینیکالجزیرهبود!
شیرین ابــو عاقله سرشنا سترین گزارشگر
جــهــان عـــرب و منطقه کــه بــه ضـــرب گلوله
نظامیان اسرائیلی به شهادت رسید ،از آغاز
به کار الجزیره در  25سال پیش یک پای ثابت
بــخـشهــای خــبــری ایــن شبکه جهانی بــود.
شیرین هم نــام غیر عربیاش (ریشه فارسی
و کــردی) و هم هویت دینیاش به عنوان یک
مسیحی آینهای از تاریخ دور و نزدیک فلسطین و
خاورمیانهوکشتهشدنشنیزلسانحالواقعیت
کنونی کهنترین بحران معاصر جهان است.
شیرین حرفهایحقایق تلخفلسطین را میگفت
سر
و خود یک رسانه و یک الجزیره بود و همین ّ
آوازه جهانیاش بود .البته بخشی از آن هم به
دلیل اشتغال در الجزیره بود که نفوذ این شبکه
 نه فقط در افکار عمومی بلکه در کانونهایقــدرت جهان  -این حجم بیسابقه واکنش و
محکومیت جهانی را رقم زد .از سال ،2000
 45گزارشگر فلسطینی کشته شد هاند ،اما
هیچ کدام به انــدازه ابوعاقله سر و صدا نکرد.
قدرت و نفوذ رسانه حرفهای حتی مخالفان را
در مواقعی در معذوریت اتخاذ موضعی همسو
قرار میدهد و نمایندگان مجلس آمریکا که در
حمایت از اسرائیل کم نمیگذارند ،به احترام
پرآوازهترین خبرنگار منتقد اسرائیل یک دقیقه
سکوت میکنند.

خبر متفاوت
اداره محلی امر به معروف و نهی از منکر طالبان
در والیــت هــرات بــه رســتــورانهــای ایــن شهر
دستور داده اجــازه ندهند اعضای زن و مرد
خانواده در کنار هم غذا صرف کنند.شماری از
ساکنان هرات میگویند بر اساس این دستور،
مردان باید در یک طبقه و زنان در طبقه دیگر
رستورا نها غذا صرف کنند.کارمند یکی از
رستورانهای بزرگ شهر هرات گفت که این
دستور پنجشنبه گذشته به آنــان ابــاغ شده
است/.بی بی سی

قاب بین الملل

کرهشمالی با تایید اولین شیوع ویروس کرونا
در ایــن کشور از زمــان وقــوع پاندمی ،آن را
«خطرناکترین اضطرار ملی» خواند و دستور
قرنطینه سراسری صــادر کــرد .طبق گزارش
رسانه دولتی کرهشمالی ،سویه اومیکرون در
پیونگیانگ شناسایی شده است.

تحلیل رسانه ها
فارنافرزدریادداشتینوشتهاستارتشاوکراین
دیگرهماننیرویینیستکهکریمهراواگذارکرد
بلکه «به لطف سامان دهی مجدد و کمکهای
آموزشی ،مالی و تسلیحاتی غرب دستخوش
تحولی اساسی شده است ».به همین دلیل الزم
استبرایحفظپیروزیهایکنونی،همزمانبا
تغییر استراتژی روسیه ،راهبردش را تغییر دهد.
نویسنده بیان میکند که انگیزه دفاع از کشور
و همچنین سبک نبردهای نامتقارن از جمله
مزیتهاینیروهایاوکرایناست.اما«اگرارتش
اوکراین میخواهد در دونباس پیروز شود ،باید
جنگی متعارفتر را در یک میدان عملیاتی باز و
وسیع انجام دهد ».دشتهای هموار دونباس،
امکان تجمیع نیرو ،استقرار توپخانه و کاربرد
نیروی هوایی را برای روسیه بیشتر از قبل فراهم
میکند .عالوه بر این که به دلیل نزدیکی به مرز
روسیه،پشتیبانیلجستیکنیزتسهیلمیشود.
به نوشته نویسنده ،نقطه ضعف روسیه در این
مرحله ،کاهش انگیزه به دلیل فقدان پیشروی
در مرحله قبلی است .اوکراین برای بهرهبرداری
بهینهازاینضعفنیازمنددریافتتانک،موشک
و آتش توپخانه سنگینتری از کشورهای غربی
است تا بتواند ضدحمله وسیعی را علیه روسها
در دونباس اجرا کند .تغییر رویکرد از پدافندی
بهآفندیوبازپسگیریمناطقاشغالی،نیازمند
انعطافپذیریباالییاستکهساختارفرماندهی
ارتش اوکراین از آن برخوردار است .در عین حال
که تجربه نبرد با جداییطلبان روستبار مناطق
شرقی را نیز دارد .در این یادداشت بیان شده
که اگر اوکراین نتواند نیروی انسانی و همچنین
تجهیزاتکافیرادربرابرپیشرویسریعترروسیه
درمناطقشرقیفراهمکند،بعیداستبتواندبه
پیروزیتضمینشدهایدستیابد.

رئیساماراتمتحدهعربیوحاکمابوظبیدر ۷۳سالگیدرگذشت

پایانشیخخلیفه

اماراتبهطوررسمیخبردرگذشتخلیفهبنزاید
رئیس امارات و حاکم شانزدهم ابوظبی را منتشر
کرد.ویکهدرسال ۲۰۱۴سکتهکردهبود،ازآن
زمان در انظار عمومی ظاهر نشد و به صورت نادر،
گاهیعکسومطلبیازاومنتشرمیکردند.حتی
چند ماه بود که شایعه فوت او منتشر شد اما دیروز
به طوررسمی این موضوع اعالم شد.در امارات
عزایعمومیاعالمشدهوپرچمهاتا ۴۰روزنیمه
افراشته خواهد بود .در این مدت محمد بن زاید
یکی دیگر از فرزندان شیخ زاید وبرادر کوچک تر
شیخخلیفهکهولیعهدامارتابوظبیبود،دراغلب
مالقاتهای رسمی ،به نمایندگی از او شرکت
میکردوادارهاینکشوررادردستداشت.خلیفه
بنزایدمتولدابوظبیدرسال ۱۹۴۸استوفرزند
ارشد «زاید بن سلطان آل نهیان» مؤسس دولت

اماراتمتحدهعربیبهشمارمیرودکهبالفاصله
پس از فوت پدرش به عنوان حاکم ابوظبی و در
نوامبر۲۰۰۴بهعنوانرئیساماراتمتحدهعربی
انتخابشد.ویدومینرئیسدولتاماراتمتحده
عربیاززمانتأسیساینکشوردرتاریخ ۲دسامبر
 ۱۹۷۱و شانزدهمین حاکم امــارت ابوظبی
است.اوهمچنیندرآکادمینظامیسندهرست
انگلستانتحصیلکردهبودوسابقهنخستوزیری
وجانشینیفرماندهکلنیروهایمسلحاماراتدر
زمان حکومت پدرش را داشت .امارت ابوظبی،
بزرگ ترین امارت در میان هفت امارتی است که
با هم «امارات متحده عربی» را تشکیل دادهاند و
شیخ یا رئیس امارت ،ریاست کشور را نیز بر عهده
دارد.انتظار میرود محمد بن زاید جانشین شیخ
خلیفهشودوبهشکلرسمیریاستاماراتمتحده

جبهه جدید روسیه و غرب

تصمیمفنالندبرایعضویتدرناتوازیکسواستقبالاعضایایناتحادنظامیرادرپی
داشتوازسویدیگربههشدارتندروسیهمنجرشد
«سائولی نینیستو» رئیسجمهور و «سنا مارین»
نخستوزیر فنالند ،با انتشار بیانیهای مشترک
ضمن تاکید بر اهمیت عضویت «بــدون تاخیر»
فنالنددرناتوابرازامیدواریکردند:اقداماتملی
الزم برای اخذ این تصمیم «به سرعت ظرف چند
روز آینده» انجام شوند.این موضوع نشاندهنده
تغییرسیاستسنتیاینکشوردرزمینهبیطرفی
با توجه به حمله روسیه به اوکراین ارزیابی شده
است و برخی از تحلیل گران عمال این تصمیم
را به نوعی شکست سیاست بــازدارنــده مسکو
در باره پیوستن به ناتو تلقی می کنند.فنالند که
1300کیلومتر مرز مشترک و گذشته سختی
با روسیه دارد ،از زمانی که روسیه شبهجزیره
کریمه را در سال  2014به خاک خود ضمیمه
کرد ،به تدریج همکاری خود را با سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی(ناتو) به عنوان یک شریک
افزایش داده است ،اما تا زمان حمله روسیه به
اوکراین،اینکشورشمالاروپابرایحفظروابط
دوستانه با مسکو از پیوستن به ناتو خــودداری
کــرده بود.حمایت عمومی فنالند از پیوستن
به ناتو در ماههای اخیر به به طور بی سابقه ای
افزایش یافته اســت ،آخرین نظرسنجی نشان
می دهد  76درصد از فنالندیها موافق و تنها
 12درصد مخالف پیوستن به ناتو هستند ،در
حالی که پیش از این حمایت از عضویت فنالند
در ناتو برای سالهای متوالی تنها حدود 25

درصدبود.ایناقدامفنالندبااستقبالآشکارناتو
مواجهشدهاست.ینساستولتنبرگ،دبیرکلناتو
گفت« :فنالندیها به گرمی مورد استقبال قرار
خواهندگرفت».تصمیمفنالندواحتماالسوئد،
این دو کشور اروپای شمالی برای کنار گذاشتن
بیطرفی که در سراسر دوره جنگ سرد آن را
حفظکردهبودند،ازبزرگترینتغییراتدرحوزه
امنیت اروپا در دهههای اخیر و آغازگر دوره ای
جدیددرمعادالتامنیتیوتوازنقوادراروپاست.
استقبال ناتو از عضویت فنالند و سوئد در این
سازماننظامیباواکنشتندروسیهمواجهشدهو
مسکودربارهتبعاتاینموضوعبهغربیهاهشدار
دادهاست«.ماریازاخارووا» سخنگویوزارتامور
خارجهروسیهبهتازگیهشداردادپیوستنفنالند
و سوئد به ناتو ،باعث تبدیل آن ها به مکانی برای
تقابل بین این ائتالف نظامی و روسیه میشود.
این در حالی است که اکنون واشنگتن عمدا با
ارسالمیلیاردهادالرانواعسالحوتصویبالیحه
تخصیص بودجه  40میلیارد دالری که حداقل
نیمی از آن کمک های امنیتی و نظامی خواهد
بود ،بر آتش جنگ اوکراین دمیده و تالش می
کند به هر نحو ممکن به همراه شرکای اروپایی
خود در ناتو موجبات تــداوم این جنگ خانمان
سوز را که خسارت ها و آسیب های شدید انسانی
و اقتصادی به هر دو کشور روسیه و اوکراین وارد
کرده،فراهمکند.

عربی را به دست بگیرد.نگاهی به کارنامه یک
سال اخیر امارات در حوزه سیاست خارجی نیز
نشان میدهد که ابوظبی در اتخاذ رویکردهای
خود در روابط خارجی با یک تناقض جدی روبه

رو است.دولت امــارات رویکردی نو به توسعه
مناسبات با کشورهایی همچون ایران ،عراق،
روسیه و سوریه داشته که به نوعی نشئت گرفته
از نگاه واقع بینانه این کشور به معادالت سیاسی
و امنیتی منطقه و نقش و تاثیرگذاری کشورهای
مختلف در آن اســـت.در همین حــال امــارات
گستردهترین روابط اقتصادی ،سیاسی و امنیتی
را نیز با رژیم صهیونیستی در پیش گرفته که در
تعارض آشکار با اقدامات این کشور در توسعه
روابــط با کشورهای اصلی در محور مقاومت
است.در پیش گرفتن سیاست همگرایی با رژیم
صهیونیستی برای جلب رضایت غرب و دادن
تعهد به انگلیس درب ــاره تامین انــرژی غرب،
نمودی از این رفتار است.رهبران امارات خاصه
محمد بن زاید با اتخاذ این رویکرد برآن هستند تا
حداکثر منافع را برای این کشور کسب کنند ،اما
روند تحوالت منطقه و جهان بیانگر این حقیقت
است که دوران دل بستن به وعد ههای غرب و
کم توجهی به کانونهای اصلی قدرت در منطقه
پایان یافته است.

سد محکم عراقی ها در مسیر عادی سازی
پارلمانعراقپیشنویسقانون«جرمانگاریعادیسازیوآغازروابطبارژیم
صهیونیستی»راتصویبکرد
پارلمان عراق پیشنویس قانون «جرمانگاری
عادیسازیوآغازروابطبارژیمصهیونیستی»را
تصویبکرد.دراینپیشنویسبرایفردمتخلف
حکم اعدام پیشبینی شده است.عادیسازی
روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی
از سپتامبر  2020و با میانجیگری و حتی به
تعبیری با اجبار «دونالد ترامپ» رئیس جمهور
پیشین آمریکا انجام شد .چهار کشور امارات،
بحرین ،مــغــرب و ســـودان در ســال 2020
عــادیســازی روابــط با رژیــم صهیونیستی را
انجام دادنــد .این روزها،عراق و لبنان نیز دو
کشوری هستند که رژیم صهیونیستی و برخی
کشورهای منطقه و فرامنطقه روی آن ها برای
عادیسازیتمرکزکردهاند.اربیل،مرکزمنطقه
کردستان عراق اکتبر 2021میزبان نشستی
درحمایتازعادیسازیروابطبااسرائیلبود.
ایننشستبهابتکاراندیشکده مرکز ارتباطات
صلح نیویورک در اربیل برگزار شد .همچنین
تالش شد در ساختار قدرت عراق در مخالفت
باعادیسازیروابطبااسرائیل،اختالفهایی
ایجادشودوحمایتبرخیمقاماتعراقیرادر
اینزمینهبهدستآورند .باوجوداینتالشها،
عراق و لبنان در مسیر عادیسازی روابط قرار
نگرفتهاند .حضور قــوی گــروههــای مقاومت
در این دو کشور و همچنین نقشی که جامعه
مدنی و مــردم در این دو کشور دارنــد ،عامل

اصلیشکستپروژهعادیسازیروابطبارژیم
صهیونیستی است.در همین راستا ،پارلمان
عراق پیشنویسقانونممنوعیتعادیسازی
و برقراری هرگونه رابطه با اسرائیل را تصویب
و برای متخلفان حکم اعدام پیشبینی کرده
است .طبقاینقانونهمچنینهرگونهتعامل
باشرکتهاومؤسساتیکهبااینرژیمدرارتباط
یا حامی و مرتبط با آن هستند ،ممنوع است.در
واقع،پارلمانعراقباپیبردنبهاینموضوعکه
برخیدراینکشورازعادیسازیروابطبارژیم
صهیونیستی حمایت میکنند ،چنین قانون
بــازدارنــدهای را تصویب کرده است .پارلمان
عراق تاکید کرد«:این قانون برای هر طرفی
که میخواهد با رژیم اشغالگر صهیونیستی
رابطه برقرار کند مجازات بــازدارنــده اعمال
خواهد کرد .هدف از این قانون حفظ وحدت
صفوف میان فرزندان ملت عراق و هویت ملی
و اسالمی این کشور و بستن راه به روی همه
کسانیاستکهبهدنبالبرقراریارتباطبارژیم
اشغالگر هستند».عالوه بر پارلمان ،وزارت
فرهنگ و گردشگری و آثار باستانی عراق نیز با
صدوربیانیهایاعالمکرد:مقررشدهیکهفته
فرهنگیبرایحمایتازمردمفلسطینبرگزار
شود و همچنین سمینارهایی برای حمایت از
پیشنویس قانون جرمانگاری عادیسازی با
رژیماشغالگربرگزارمیشود.
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ویک در گزارشی با عنوان «زمین لرزه» به حواشی
اخیر دیــوان عالی ایــاالت متحده نگاهی انداخته
است .این هفته نامه با چاپ عکسی از پنج عضو
این دیوان در حالی که پشت سر آن ها ساختمان
ایــن دی ــوان در حــال فروریختن اســت ،به تالش
های آنان برای لغو قانون  50ساله سقط جنین در
ایاالتمتحدهپرداختهاست؛تالشیکهاعتراضات
گستردهایدرآمریکابههمراهداشتهوآنرابیشتربه
ضررزنانفقیروهمینطورقربانیانتجاوزمیدانند.

نمای روز

هجومصهیونیستهابهتابوتشیرین!

مـــراســـم تــشــیــیــع پــیــکــر شــهــیــده شــیــریــن
ابو عاقله ،خبرنگار شبکه الجزیره از بیمارستان
«الفرنسی» در قــدس اشغالی برگزارشد اما
نــیــروهــای رژیـــم صهیونیستی بــا حمله به
ساختمان بیمارستان به شرکتکنندگان در
این مراسم تعرض کردند و آنها را مورد ضرب
و جرح قرار دادند.هالل احمر فلسطین نیز در
بیانیهای اعالم کرد که در پی حمله نظامیان
رژیــم صهیونیستی به بیمارستان ،د ههــا نفر
مجروح شدهاند.روزنامه «هاآرتص» نیز نوشت:
ارتش اسرائیل بعد از انجام تحقیقاتی درباره
ترور ابوعاقله ،اذعان کرد که گلولههای نظامیان
صهیونیست باعث شهادت وی شــده است.
بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که یکی
از نظامیان یگان مخفی «دوفدیوان» در فاصله
 ۱۰۰تا  ۱۵۰متری محل شهادت ابوعاقله
مستقر شده و طی عملیات نظامی دهها گلوله
به محل حضور وی شلیک کرد ه است.

