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پایانیا ِرمعمارامارات!
شیخ خلیفه بن زایــد آل نهیان دومین رئیس
دولــت امــارات از سال  2004و پس از سکته
مغزی دیگر تنها رئیس اسمی امــارات بود؛ اما
شورای عالی دولت فدرال امارات دو بار ریاست
پنج ساله وی را تمدید کرد .از سال ،2014عمال
دوره حکمرانیاش تمام شد و محمد بن زاید در
این هشت سال حاکم واقعی امارات با سیاست
خارجی تقریبا متفاوت و جنجالی بوده و رئیس
امارات هم شد؛ البته از دیروز با اقدام «محمد
بن راشد آل مکتوم» معاون رئیس و نخست وزیر
کشور امارات و حاکم دبی که بالفاصله پس از
اعالم فوت شیخ خلیفه بن زاید رئیس امارات،
با «محمد بن زایــد» حاکم امــارت ابوظبی به
عنوان رئیس کشور امارات بیعت کرد ،تکلیف
جایگاه حاکم در امــارات مشخص شــده بود.
ِ
دست راست معمار
شیخ خلیفه نیز پسر بزرگ و
امارات (پدرش) در کنار او نقش مهمی در تبدیل
یک منطقه قبیله نشین ،چند پاره و لم یزرع به
امارات متحده و نوین امروزی داشت که به قطبی
اقتصادی در منطقه تبدیل شده و دیگر چون
گذشته تنها متکی به درآمدهای نفتی نیست.
خلیفه بن زاید از کودکی به حفظ قرآن پرداخت
که آن هم معطوف به اهتمام خاص پدرش به امر
تربیت و آموزش پسرش بود .او در  21سالگی
ولیعهد ابوظبی مهمترین امارت از امارتهای
ِ
هفتگانه تشکیل دهنده دولت فدرال امارات بود
که نزدیک به  90درصد نفتش از آن جاست .او
در این مقام سهم بسزایی در هدایت درآمدهای
نفتی به سوی توسعه داخلی و تبدیل آن به قدرت
نرم در جهان داشت.

اظهارنظر روز

استفانوالت ،اندیشمند روابــط بینالملل به
دولــت آمریکا هشدار داده تا تهدید هستهای
کرملین را جــدی بگیرد زیــرا دولتها هنگام
مواجهه با چشمانداز یک شکست قریبالوقوع،
بهاجرایتهدیداتشانبیشترتحریکمیشوند.
اوسیاستبایدندرخودداریازدرگیریمستقیم
با روسیه را تحسین میکند .والت این سیاست
را ادامه تعهد آمریکا و شوروی به درگیر نشدن
مستقیم نظامی در دوران جنگ سرد میداند
ولی هشدار میدهد بازیگری که در میدان نبرد
در بنبست گرفتار شود ،ممکن است جنگ را
به سطح دیگری گسترش دهد .به نظر والت،
در این شرایط ،حضور سربازان آمریکا یا ناتو در
اوکراینمیتوانستیک«سپربازدارنده»دربرابر
سالحهای هستهای تاکتیکی روسیه باشد زیرا
احتما ًالکرملینازتشدیدتنشهستهایباآمریکا
پرهیز میکند .والــت هشدار میدهد اگرچه
روسیه از کییف عقبنشینی کرده ولی حمایت
تسلیحاتیگستردهآمریکاوبریتانیاوسوقدهی
اوکراینبهتحمیلیکشکستسنگینبهروسیه،
میتواند پوتین را به یک حمله نمایشی با یک
سالحهستهایکوچکترغیبکند.

چهره روز

آژانــس بین المللی  GTN24وخامت جدی
اوضاع جسمانی «ملک سلمان بن عبدالعزیز
آل سعود» پادشاه عربستان سعودی را در میان
سکوت دربار سلطنتی و کتمان اطالعات واقعی
دربـــاره وضعیت وی ،فــاش کــرد .ایــن آژانــس
بینالمللی اعــام کرد کارشناسان معتقدند
که احتمال زنده ماندن ملک سلمان کمتر از
10درصد است و ممکن است در عرض دو هفته
دیگر یا بیشتر فوت کند.

بر اثر حمله موشکی رژیم صهیونیستی به برخی
نقاط مرکزی سوریه در شامگاه جمعه ،پنج نفر از
جملهیکغیرنظامیشهیدوهفتتندیگرمجروح
شدند .این حمله ظاهرا به لحاظ تعداد موشک به
کاربردهشدهوهمچنینتلفاتانسانی،شدیدترین
حمله صهیونیستها به سوریه طی ماههای اخیر
بودهاست.همچنینروزگذشتهدرحملهتروریستی
بهنیروهایدفاعمحلیارتشسوریه 12نفرشهیدو
 14نفردیگرزخمیشدند.اینحملهرانیزمیتوان
ازشدیدترینعملیاتهایتروریستیدرهفتههای
اخیر دانست .تروریستها همچنین به مراسم
تشییع پیکر شهدای نیروهای دفــاع ملی حمله

نشانههایتنشزاییدرشام

درشدیدترینحملههواییصهیونیستهابهسوریهطیماههایاخیر
 5نفرشهیدو 7نفرنیز زخمیشدند
کردند که بر اثر آن یک نفر شهید و یک نفر زخمی
شد .طی هفتههای اخیر و با طوالنی شدن جنگ
اوکراین ،منابع خبری از خروج برخی نظامیان
روسی از سوریه خبر دادند .براین اساس روسها
حدود 30پایگاهومقرنظامیدردیرالزور،حمیمیم،
قامشلیو...راتخلیهکردندوبهنیروهاینزدیکبه

ایران تحویل دادند بنابراین به نظر میرسد روسیه
به دنبال کاهش تمرکز نظامی در سوریه و تقویت
نیروهای خود در اوکراین است .این روند احتما ًال
به دلیل تنش در روابط مسکو و تلآویو پس از جنگ
اوکراینتشدیدشدهاست.ازاینرومیتوانانتظار
داشت حضور نظامی نیروهای نزدیک به ایران در

سوریه افزایش یابد .با رصد تحوالت اخیر به نظر
میرسدکاهشنقشآفرینیمیانجیگرایانهروسیه
در سوریه ،تحویل برخی مراکز نظامی به نیروهای
نزدیک به ایــران ،تشدید درگیریها میان ارتش
سوریه با ترکیه و متحدانش در شمال و افزایش
حمالت رژیم صهیونیستی به خاک سوریه ازجمله
نشانههایتنشزاییدرپروندهسوریهباشد.افزایش
قیمتهای جهانی بهویژه در کاالهای اساسی،
تداومتحریمهایآمریکاعلیهسوریهدرقبالمناطق
زیر کنترل دولت (بهرغم مستثنا شدن مناطق در
کنترلکردها)ومشکالتاقتصادیفزایندهسوریه،
شرایطدشواریراپیشرویسوریهقراردادهاست.

اولین ضربه جدی روس ها به فنالند

همزمانبادرخواستفنالندبرایعضویتدرناتو،روسیهصادراتبرقبهفنالندرامتوقف
کرد.گازپرومنیزعرضهگازبهاروپاازطریقلهستانراقطعکرد

حتی جنازهاش هم تسلیم نشد

حملهصهیونیستهابهتشییعکنندگانشیرینابوعاقلهخبرنگارالجزیرهموجیاز
واکنشهارادرسراسرجهانوشبکههایاجتماعیبههمراهداشتهاست

شــهــادت مــظــلــومــانــه خــبــرنــگــار الــجــزیــره
«شیرین ابوعاقله» و سپس حمله وحشیانه
نظامیان اسرائیلی به مراسم تشییع جنازه
و تشییعکنندگان او موجی از واکنشها را
در میان فعاالن سیاسی و کاربران فضای
مجازی در سراسر جهان به راه انداخته است.
این جنایت چنان باورنکردنی بود که حتی
بــزرگ ترین حامیان رژیــم صهیونیستی را
مجبور به واکنش کرد .بایدن رئیسجمهور
آمریکا در اولین واکنش به حمله نظامیان
اسرائیل به مراسم تشییع «شیرین ابوعاقله»،
انــجــام تحقیقات در ایــن بــاره را خواستار
شد.آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا نیز
ناراحتی «عمیق» کشورش از دخالت پلیس
اسرائیل در مراسم تشییع جنازه ابوعاقله را
ابراز کرد .همزمان رسانههای آمریکایی از
جمله وب سایت «آکسیوس» اعــام کردند
واشنگتنازطریقچندمقامآمریکاییبهدولت
اسرائیلاعتراضخودرادربارهاقداماتپلیس
اسرائیل حین مراسم تشییع جنازه شیرین
ابوعاقله اطالع داده است .کریس مورفی،
سناتور دموکرات گفت که «حمله به تابوت
شیرین ابوعاقله وحشتناک اســت» .کریس
ون هولن ،سناتور دموکرات نیز خواستار
پاسخ گویی عامالن ایــن حمله و مجازات
عوامل دخیل در کشته شدن این خبرنگار
فلسطینی شد .وزارت امور خارجه ایتالیا هم

در واکنش به حمله نیروهای صهیونیستی
به مردمی که برای تشییع این خبرنگار رفته
بودند ،اعالم کرد« :مشاهده تصاویر مربوط
به حمله نیروهای اسرائیلی به مراسم تشییع
پیکر شیرین ابوعاقله خشم برانگیز است و ما
استفاده افراطی از قدرت نظامی را محکوم
می کنیم» .سفارت فرانسه در سرزمینهای
اشغالی نیز دیدن صحنههای خشونتآمیز
پلیس اسرائیل در مــراســم تشییع جنازه
ابوعاقلهرا«بسیارشوکهکننده»دانستهاست
اما جدا از همه مواضع رسمی که کشورها،
سیاسیون و گروههای مستقل دربــاره این
جنایت اعــام کــردهانــد ،واکنش کاربران
فضای مجازی است که از دل برآمده و بر دل
مینشیند .کاربری در صفحه اینستاگرامش
با انتشار فیلم مقاومت تشییعکنندگان در
برابر حمالت ناجوانمردانه صهیونیستها
نوشت« :زیبا نیست؟ به وا ...اگر تاریخ خونده
باشینمیفهمیناینقومباهرچیزیکهبوی
آزادیوآزادگیبدهددشمنن».کاربردیگری
نوشت«:اینبخشازتصاویرتشییعپیکرشهید
شیرینابوعاقلهشبیهروضهاست.فلسطینیان
مسلمان تابوت شیرین ابوعاقله مسیحی را
همچونعلمشرافتبهدستگرفتهاندواجازه
نمیدهند این تابوت بر زمین بیفتد .پرچم
همچنانباالست»...کاربردیگرینیزنوشته
بود:حتیجنازهاوهمتسلیمنشد...

تحلیل رسانه ها
نشریهآتالنتیکدرمقالهایبهارزیابینگرش
عمومی در روسیه به جنگ اوکراین پرداخته
است .نویسنده معتقد است اگرچه بخشی
از کاهش اعتراضهای عمومی به این جنگ
به دلیل نگرانی از تبعات قضایی آن است
ولــی ایــن همه داســتــان نیست .بــر اســاس
گزارش لوادا سنتر -نزدیکترین مورد به یک
نظرسنجی مستقل در روسیه -محبوبیت
پوتین از  ۶۹درصد در ژانویه به  ۸۳درصد
در اواخر مارس ،یک ماه پس از آغاز جنگ،
افزایش یافت .به نظر میرسد بخش مهمی
از جامعه روسیه بهرغم انتقادات دیگر ،از
حمله به اوکراین استقبال کرده اند .تحلیل
نویسنده از این مسئله آن است که شهروندان
بــرای کسب منافع و بقا در یــک حکومت
متمرکز اقتدارگرا ،از این سیاستها حمایت
میکنند و چشم بر تبعات انسانی جنگ

میبندند .طبق این مقاله ،مخالفتهای
اولیه نیز ناشی از نوعی غافلگیری بود.
در واقــع بخشی از جامعه به سخن پوتین
بــاور داشــت که وی جنگی را آغــاز نخواهد
کرد و وقتی که خالف آن را مشاهده کرد،
معترض شد .تشدید احساسات ضدروسی
در رسانههای غربی نیز در افزایش حمایت
عمومی از جنگ مؤثر بــوده اســت .دولت
مسکو نیز با نمایش احساسات و رضایت
عمومی مردم روسیه از این جنگ ،بخشی
از مسئولیت آن را بر دوش افکار عمومی
مینهد .نویسنده مدعی است« :رژیمهای
استبدادی که با منطق ذاتی زور و بیرحمی
هدایتمیشوند،بهویژهآنهاییکهتوهمات
عظمت امپراتوری را دارنــد ،با بیتفاوتی
مرتکب جنایات میشوند و جمعیت خود را
خواستهیاناخواستهباخودهمراهمیکنند».

باتشدیدفشارهایغربعلیهروسیهبهویژهجنگ
اقتصادیدرقالباعمالگستردهترینتحریمها،
مسکونیزدراقدامیمتقابلبااستفادهازابزارهای
در دسترس خود جنگ اقتصادی گسترده ای
را به ویژه در حوزه انرژی علیه اتحادیه اروپا به راه
انداخته است.در این زمینه شرکت گازپروم ،غول
گازیروسیهدربیانیهایازقطععرضهگازبهاروپا
ازطریقخطلولهیامال-اروپاکهازخاکلهستان
میگذرد و به آلمان متصل میشود ،خبر داد.
تصمیم گازپروم برای توقف صادرات گاز از مسیر
لهستان پس از اعالم تحریمهای روسیه علیه 30
شرکت اروپایی ،از جمله «ایروپول گاز» لهستان
اعالمشدهاست.اینشرکتمالکبخشلهستانی
خط لوله یامال است.خط لوله گاز یامال  -اروپا از
قلمروی چهار کشور روسیه ،بــاروس ،لهستان
و آلمان عبور میکند و ظرفیت آن  32.9میلیارد
متر مکعب گاز در سال اســت .در اقدامی دیگر
روسیه صادرات برق به فنالند را متوقف کرد .یک
اپراتور شبکه برق روسیه اعالم کرد صادرات برق
بهفنالندازبامدادشنبهبهحالتتعلیقدرخواهد
آمد.طبقبیانیهاینشبکه،شرکت«راونوردیک»،
زیرمجموعهشرکتهلدینگانرژیدولتیروسیه
«اینتر رائو» ،مستقر در هلسینکی ،از  6می هیچ
گونه پرداختی در ازای برق عرضه شده به فنالند
دریافت نکرده است .به رغم این موضوع ،به نظر
میرسددلیلواقعیآن،درخواسترسمیفنالند
برایعضویتدرناتوست.رئیسجمهورونخست
وزیر فنالند روز پنج شنبه در بیانیهای مشترک

تاکید کردند به دنبال پیوستن هرچه سریعتر این
کشور به پیمان ناتو هستند .این تصمیم فنالند
اعتراض شدید روسیه را به همراه داشته و مسکو
دربــاره عواقب و پیامدهای این تصمیم هشدار
داد هاست.وزارتخارجهروسیهاعالمکردمسکو
درصورتملحقشدنفنالندبهناتواقداماتفنی
و نظامی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
واشنگتن به عنوان سردمدار بلوک غرب ،جنگ
اوکراین را فرصتی بی همتا برای تسویه حساب با
روسیهقلمدادمیکندوباهمراهیاتحادیهاروپاو
برخیدیگر ازکشورهایبلوکغربمانندکانادا،
ژاپن و استرالیا تحریم های گسترده و همه جانبه
ایراعلیهروسیهبهراهانداختهوخواهانتضعیف
هر چه بیشتر رقیب دیرینه سیاسی و نظامی خود
است .با این حال روسیه نیز حریفی به اصطالح
دستوپابستهنیستوازانواعابزارهاواهرمهای
فشاری که در اختیار دارد برای مقابله با غرب و
اقدامات خصمانه آن استفاده می کند« .دیوید
پیرسون» تحلیل گر سیاسی می گوید :مخدوش
کردن اقتصاد  1.5تریلیون دالری روسیه آسان
نخواهد بود ،به ویژه از زمانی که این کشور پس از
الحاقکریمهاوکرایندرسال،2014تالشبرای
حفظخودازشرتحریمهایبینالمللیراآغازکرده
است .در مقابل «سون استن» اقتصاددان ارشد
می گوید« :تحریم کامل» خطوط لوله گازی که از
روسیه وارد خاک اروپا میشود ،تولید ناخالص
داخلیمنطقهیوروراتا 2.2درصددرسال2022
کاهشمیدهد.

3
پیشخوان بین الملل
«نشنال ریویو» تیتر زده
«معدود،مغرور،بیدار»وبه
رقابتهای نظامی ایاالت
متحده و چین اشاره کرده
اس ــت .نشنال ریــویــو در
مقالهای با عنوان «شکاف
هستهای جدید» این طور
برداشت کرده که آمریکا در رقابتهای نظامی
عقب مانده است .این نشریه به سخنرانی باراک
اوباما در برلین قبل از حمله پوتین به اوکراین
اشاره دارد که اوباما گفته بود« :تا زمانی که سالح
هستهای در دنیا وجــود دارد ما امنیت واقعی
نداریم».اماهمیناوباماسال ۲۰۱۳اعالمکرده
بود که تصمیم دارد زرادخانه هستهای کشور را
فقط به یک سوم کاهش دهد.

نمای روز

شبه نظامیان فلسطینی در حال درگیری با
نیروهای رژیم صهیونیستی در شهر «جنین» در
کرانه باختری فلسطینEPA /

قاب بین الملل

نیروهای داوطــلــب در شهر «لــویــو» در غرب
اوکــرایــن در حــال درســت کــردن لباس های
استتار برای تک تیراندازان ارتش اوکراین/
خبرگزاری آناتولی

