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تحلیل روز

اروپابرسردوراهینفتی
سيدرضا ميرطاهر « -ج ــوزپ بورل»مسئول
سیاستخارجیاتحادیهاروپاپسازنشستوزیران
اتحادیه اروپــا در بروکسل اظهار کرد که امکان
دستیابی به توافق بر سر ششمین بسته تحریمی
علیه روسیه وجــود نــدارد و ما دربــاره تحریم نفت
روسیه اتفاق آرا نداریم .بورل اذعان کرد که سران
این اتحادیه نمیتوانند بر سر تحریم نفت روسیه
به توافق برسند.وزیران خارجه  ۲۷کشور اروپایی
دربارهبستهششمتحریمهاعلیهروسیهشاملقطع
واردات نفت از این کشور بحث کردند اما با توجه به
مخالفت مجارستان که ۶۵درصد از نفت خود را از
نمیکند،بهاجماعنرسیدند.اتحادیه
روسیهتامی 
اروپابرایتصویباینتحریمهابهرایمثبتتمامی
 ۲۷کشور این اتحادیه نیاز دارد.کمیسیون اروپا
پیشنهاد کرده که واردات نفت ظرف شش ماه و
واردات فراورده های نفتی از روسیه تا پایان سال
جاری میالدی متوقف شود و «سبربانک» به عنوان
بزرگ ترین بانک روسیه از سامانه سوئیفت حذف
شود.بااینحالمجارستانمخالفجدیاینتحریم
هاست.در واقع برای آن دسته ازاین کشورها که به
نفتروسیهوابستههستندکنارگذاشتنآنورفتن
بهدنبالمنابعجایگزیننفتیکارآسانینخواهدبود
وبهویژهدرکوتاهمدتوحتیدرمیانمدتخسارات
زیادی را متوجه اقتصاد آن ها خواهد کرد.موضع
گیریوزیرخارجهمجارستانوپیشازاین«ریچارد
سولیک وزیر اقتصاد اسلواکی و تصریح به این که
تحریمنفتیروسیهموجبویرانشدناقتصاداروپا
خواهد شد اشاره به همین امر دارد.بدین ترتیب
اکنوناروپابرسردوراهیانتخابمنافعاقتصادی
خودوتداوموارداتنفتوگازازروسیهباهدفرونق
ورشداقتصادیوجلوگیریازواردآمدنخساراتو
زیانهایشدیدبهاینکشورها یاهمراهیباآمریکا
درزمینهاهدافژئوپلیتیکیکالنغربیعنیمقابله
باقدرتهایبینالمللیخواهانتغییرنظمکنونی
بهویژهروسیهودروهلهبعدیچینقرارگرفتهاست.

اظهارنظر روز

طالبان:باآمریکادشمنینداریم
«سراجالدینحقانی»سرپرستوزارتکشوردولت
طالبانبه«سیانان»گفت:هماکنونمابهآمریکا
بهعنوان دشمن نگاه نمیکنیم .زمــان آن است
دربار هدیپلماسیحرفبزنیم.درآیندهروابطحسنه
باآمریکاودیگرکشورهایجهانخواهیمداشت.او
همچنینگفتهاینگروهبهتوافقدوحهپایبندبوده
و افغانستان هرگز تهدید تروریستی برای آمریکا
نخواهد بــود.او همچنین گفته هیچکس مخالف
تحصیلدختراننیستومردمافغانستانبهزودی
خبرهایخوبیدربارهاینموضوعخواهندشنید.
سراجالدینحقانیدرلیستتروریستیآمریکاقرار
داردوواشنگتنبرایبازداشت او ۱۰میلیوندالر
جایزهتعیینکردهاست.

تسخیرماریوپل،نرمشدربارهسوئدوفنالند
روسیهدرحالیدیروزبعداز 82روزماریوپلرابهطورکاملتسخیرکردکه
موضعجدیدپوتیندربارهپیوستنسوئدوفنالندبهناتوحاکیاز
عقبنشینیاوست
شریفی 264 -تن از ســربــازان اوکراینی که
همچنان در آخرین سنگر باقیمانده در ماریوپل
مقاومتمیکردند،عصردوشنبه۱۶،می،مجتمع
صنعتی فوالدسازی آزوفستال را ترک کردند.
اینجنگ،باخروجنظامیاناوکراینیواردمرحله
جدیدی شــد .بدینترتیب طوالنیمدت ترین
مقاومت اوکراینیها در برابر حمله ارتش روسیه
پس از  82روز جنگ شکست و کنترل کامل شهر
بندری ماریوپل به دست ارتش روسیه افتاد .در

ماه آوریل ،در حالی که نیروهای روسی بهدنبال
تصرف کامل ماریوپل بودند ،والدیمیر پوتین،
رئیس جمهوری روسیه از نیروهایش خواسته بود
اینشهرراچنانمسدودکنند«کهحتییکمگس
از آن عبور نکند ».به گفته مقامهای وزارت دفاع
اوکراین ۵۳،سرباز زخمی از مجتمع فوالدسازی
آزوفستالبهشهرنوواآزوفسکدر ۳۲کیلومتری
شرق کارخانه منتقل شدهاند .شهر نوواآزوفسک
اکنون در اشغال نظامیان روسیه است ۲۱۱ .نفر

موشک روسی،قفل روی جنگنده های اسرائیلی
کانال ۱۳تلویزیونرژیمصهیونیستی:نیروهایروسیههفتهگذشتهبا
اس ۳۰۰-بهجنگندههایاینرژیمدرسوریهشلیککردند
رسانههایرژیمصهیونیستیازجمله
کانال  ۱۳تلویزیون اسرائیل گزارش
داد که نیروهای روسیه هفته گذشته
با موشکهای ضد هوایی پیشرفته
اس ۳۰۰-بـــه ســمــت ج ـتهــای
جنگنده ایــن رژیــم که به اهدافی در
شــمــال غــربــی ســوریــه حمله کــرده
بودند ،شلیک کردند.شلیک روسیه
به جنگندههای ایــن رژیــم در سوریه
«میتواند نشان دهنده تغییر قابل
توجهی در نگرش مسکو به اسرائیل
باشد.تایمز اسرائیل در گزارش خود
نوشت« :این حادثه زمانی رخ داد که
نیروی هوایی اسرائیل چندین هدف

را در نزدیکی شهر مصیاف در شمال
غــرب ســوریــه بمباران کــرد.ایــن بار
سامانههای (آتشبار) اس ۳۰۰-در
حالیکهجتهای(اسرائیلی)منطقه
را تــرک میکردند ،آتــش گشودند.
سامانهاس ۳۰۰-سوریهتوسطارتش
روسیه اداره میشوند و نمیتوانند
بدون تأیید آن ها شلیک کنند»«.تایمز
اسرائیل» در پایان گزارش خود درباره
شلیکروسیهبهجنگندههایاسرائیلی
نوشت«:اگرتاییدشود،ایناولینباری
است که چنین اتفاقی رخ میدهد و
تحولی نگرانکننده بــرای اسرائیل
خواهد بود که صدها حمله هوایی در

داخل سوریه در جریان جنگ داخلی
این کشور انجام داده است و آن چه را
که میگوید محمولههای تسلیحاتی
برای گروه تروریستی حزب ا ...لبنان
تحت حمایت ایران است ،هدف قرار
داده است».انتشار خبر شلیک اس-
 ۳۰۰روسیه به جنگندههای رژیم
صهیونیستیدرشرایطیانجامشدهکه
بهتازگیباالگرفتنتنشهابینمسکوو
تلآویوخبرسازشدهبود.سهشنبههفته

اندیشکده روز

مستقل ها ،تعیینکننده در تشکیل دولت

جنگاوکراین،فرصتاصالحسازمانملل؟

حزبا...بزرگترینفراکسیونشداماهیچیکازجریانهااکثریتپارلمانرادراختیار

اندیشکده گروه بحران در مقالهای به ارزیابی این
مسئله پرداخته که آیا نبرد اوکراین ،ممکن است
فرصتیبرایاصالحساختارسازمانمللبهشمار
بیاید؟ ساختاری که در «لحظه سانفرانسیسکو» یا
زمان تثبیت نظم کنونی بر مبنای قدرت اعضای
دایــم ش ــورای امنیت در  1945شکل گرفت.
نویسنده با اشــاره به سندی تحت عنوان «برنامه
مشترک ما» که از سوی دفتر دبیر کل سازمان
ملل تهیه شده ،پیشنهادهایی در سه حوزه ارائه
داده است .مدیریت شوکهای اقتصادی:تبعات
کرونا و نبرد اوکراین بر بازارهای انرژی و غالت،
م ـیتــوانــد محرکی بـــرای افــزایــش هماهنگی
گروههای اقتصادی مانند  G7و  G20باشد که
با همکاری دفتر دبیر کل بتوانند کنسرسیومی
از «کشورهای عضو ،گروههای کلیدی سازمان
ملل متحد و مؤسسات مالی بینالمللی» برای
مدیریت شــوکهــای اقتصادی تشکیل دهند.
مقابلهباترویجاطالعاتنادرست:ترویجاطالعات
ناقص یا نادرست در جریان همهگیری کرونا و
نبرد اوکراین به بحران اعتماد به نهادهای رسمی
و فــقــدان درک مشترک در عرصه بینالمللی
منجر شــده اســت .ســازمــان ملل متحد با جلب
مشارکتهایبینبخشیباجامعهمدنیونخبگان
میتواند نــظــارت قــویتــری بــر محتوای فضای
مجازی اِعمال کند و تالشهای پیشگیرانهای
بــرای ارائــه پیامهای واقعی شکل دهد .کنترل
تسلیحات:تقویت گروههای حقیقتیاب سازمان
ملل برای ارزیابی خلع سالحهای کشتار جمعی،
ارتقایمفادتوافقنامههایممنوعیتبهکارگیری
مینها و تسلیحات شیمیایی و ایجاد ائتالفهایی
ازدولتهایکوچکبرایترویجهنجارهایکاربرد
مسئوالنهتسلیحات،ازپیشنهادهایاینمقالهبرای
سازمان ملل است .جنگ اوکراین به دلیل این که
یکسویآنروسیه،عضودایمشورایامنیتاست
وچیننیزدراینبارهموضعمحافظهکارانهایدارد،
بهتغییراساسیمنجرنخواهدشد.

دیگر به شهر یلهناوکا انتقال داده شدهاند .این
شهرهمدرکنترلجداییطلباناوکرایناستکه
توسطروسیهحمایتمیشوند.سربازاناوکراینی
میگویندبامقاومتخودبرایبقیهاوکرایندرنبرد
باروسیهواطمینانیافتنازارسالسالحهایغرب
زمانخریدهاند.پیشازاین،گفتهمیشدکهحدود
 ۶۰۰سرباز همچنان در داخل کارخانه فوالد،
آخرینسنگرماریوپلمقاومتمیکردند.باخروج
 264تن ،شماری دیگر از سربازان اوکراینی که
قصدخروجندارندهمچناندرداخلاینکارخانه
گیرافتادهاند؛ اما ارتش میگوید ماموریت این
عده به انجام رسیده است .ولودیمیر زلنسکی،
رئیس جمهوری اوکــرایــن ،شامگاه دوشنبه در
پیامیبرایانتقال ۲۶۴سربازکشورشگفت«:ما
امیدواریمجانافرادمانرانجاتدهیم.درمیانآن
هابرخیبهشدتزخمیشدهاندودرمانخواهند
شد .اوکراین قهرمانانش را زنــده میخواهد».
رسانههای دولتی روسیه تصاویری منتشر کردند
که در آن سربازان مجروح اوکراینی درحال ترک
مجتمع فوالد آزوفستال هستند .آزوف ستال
کارخانهای عظیم با هزارتویی از پناهگاهها و
تونلهاست که بــرای مقاومت در برابر حمالت
نظامیدردورانسلطهژوزفاستالین،رهبراتحاد
جماهیر شوروی سابق ،طراحی و تاسیس شد.
با خروج سربازان اوکراینی از این کارخانه ،هانا
مالیار ،معاون وزیر دفاع اوکراین گفت که آن ها با

سربازان اسیر روسی مبادله خواهند شد .جنگ
اوکراین که درخواست عضویت کی یف در ناتو
یکی از عوامل تصمیم روسیه برای آغاز آن بود،
در حالی ادامه دارد که والدیمیر پوتین رئیس
جمهوری روسیه روز دوشنبه لحن اش درباره
تهدید علیه سوئد و فنالند درصورت پیوستن به
ناتو را نرمتر کرد .پوتین گفت« :در رابطه با توسعه
(ناتو)  ،از جمله اعضای جدید آن فنالند و سوئد،
روسیه مشکلی با این دور کشور ندارد .از این نظر
بهواسطهپیوستناینکشورهاهیچتهدیدفوری
متوجهروسیهنیستاماگسترشزیرساختهای
نظامی در این منطقه تحریکی برای واکنش ما
خواهدبود».بهنظرمیرسدایننظرپوتیننوعی
راه بینابین برای این مسئله است به این معنا که
این کشورها به ناتو می پیوندند تا خیالشان از
حمله روسیه راحت شود اما حق استقرار سالح
های سنگین ناتو را نخواهند داشــت  .این در
حالی است که وزارت خارجه روسیه پیشتر
با هشدار دربــاره اقدامات غرب بــرای منزوی
کردن مسکو از عرصه بینالمللی ،اعالم کرده
بود در صــورت پیوستن سوئد به ناتو ،مجبور
به برداشتن گامهایی با ماهیت نظامی-فنی
خواهند شد.سالهاست که پوتین توسعه ناتو را
تهدیدی مستقیم علیه امنیت روسیه تلقی کرده
و تهدید به تالفی میکند .اظهار نظر اخیر پوتین
به نوعی تغییر موضع به حساب میآید.

نگرفتند،همزمان،درتحولیبیسابقه 13نامزدمستقلبهپارلمانراهپیداکردند

کامیار-با گذشت 2روز از انتخابات ،سرانجام
وزارتکشورلبنانبااعالمنسبتمشارکت41
درصدی ،نتایج نهایی و رسمی را اعالم کرد.
آخرینانتخاباتپارلمانیلبناندرسال2018
با مشارکت 49درصدی رای دهندگان برگزار
شدهبود.برایناساس،حزبا...لبنانوجنبش
امل در کنار هم  31کرسی به دست آوردهاند.
حزب ا...همچنین به تنهایی موفق شده آرای
باالیی از نامزدهای سرلیست های انتخاباتی
راکهبهآرایویژهدرلبنانمعروفاست،نسبت
به انتخابات قبلی به خود اختصاص دهد که
این نشانگر اقبال و افزایش میل افکار عمومی
لبنانبهمقاومتاست.همچنینحزب«القوات
اللبنانیه»بهرهبریسمیرجعجعبادستیابیبه
 20کرسی بر حزب جریان ملی آزاد به رهبری
جبران باسیل که  18کرسی به دست آورده
پیشافتاد واینبهمعنایازدستدادنجایگاه
خــود در مجلس سابق به عنوان بزرگترین
فراکسیون مسیحی است.همچنین حزب
ترقی خــواه سوسیالیست به رهبری «تیمور
جنبالط» نیز  9کرسی در مجلس به دست
آورده است.نیروهای جامعه مدنی لبنان که
شامل گروههای برآمده از تظاهرات و احزاب
غیر سنتی میشود نیز توانستهاند  13کرسی
درمجلسبهدستآورند.باایننتایج،حزبا...و
متحدانشدرجریان 8مارساکثریتپارلمانرا
که در سالهای گذشته از آن برخوردار بودند از
دستدادند 13.نمایندهمستقلنیزبهمجلس
راه یافتهاند که همه آن ها برای اولین بار وارد
مجلس لبنان میشوند.بسیاری معتقدند که
در وضعیت تغییر نیافتن حجم فراکسیونهای
شیعه و سنی و مسیحی در مجلس ،نیروهای
مستقل می توانند به عنصری تأثیرگذار در
صحنه سیاسی لبنان تبدیل شوند.بنا بر اعالم
وزارت کشور لبنان ،حزبا ...و متحدانش 62

کرسی کسب کردهاند که سه کرسی کمتر از
حد نصاب اکثریت اســت.در انتخابات سال
 ،۲۰۱۸حــزبا ...و متحدانش  ۷۱کرسی از
 ۱۲۸کرسیپارلمانرابهدستآوردهبودند.به
حدنصابنرسیدنتعدادکرسیهایمقاومت،
به عنوان اکثریت پارلمانی برای تشکیل دولت
آینده ،برای خیلی ها سوال برانگیز شده است،
اما نباید فراموش کرد که لبنان با همه کوچکی
مرزهای سرزمینی اش ،به نقطه ای در تاریخ
تبدیلشدهاستکهمیتوانگفتکشورتالقی
منافعقدرتهایبینالمللیومنطقهایاست
و تا زمانی که جریان های سیاسی ،نخبگان و
فضای عمومی در لبنان نتوانند برای تغییر این
ساختتحمیلیوخروجازالکآنچارهاندیشی
کنند ،در همچنان بر همین پاشنه خواهد
چرخید.به نظر می رسد پارلمان جدید لبنان
دو وظیفه مهم دارد .وظیفه فوری آن ،معرفی
نخست وزیر جدید است که باید کابینه جدید را
تشکیل دهد .وظیفه مهم دیگر معرفی رئیس
جمهور جدید در اکتبر آینده اســت .در دوره
گذشته،نمایندگانپارلمانلبنانپساز 30ماه
موفقشدهبودندرئیسجمهورجدیدراانتخاب
کنند.لبنانازپاییزسال ۲۰۱۹میالدیشاهد
بحران شدید اقتصادی و مالی است که شیوع
کرونا از ماه مارس سال  ۲۰۲۰میالدی و به
دنبال آن انفجار هولناک بندر بیروت در اوت
همانسال،اینوضعیترابدترکردواینکشور
را در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داد .در 4
سال اخیر ارزش پولی لبنان به شدت کاهش
پیداکردوهرلیرلبنانبه 27هزاردالرافزایش
یافت ،بیکاری در این کشور به 40درصد و تورم
نیزبهبیشاز 50درصدرسید.دستکمبیشاز
نیمیازمردماینکشورزیرخطفقرقراردارند.
مطابق اعــام بانک جهانی ،لبنان با بدترین
بحراناقتصادییکقرناخیرمواجهاست.

گذشته بود که «آناتولی ویکتوروف»
سفیرروسیهدرفلسطیناشغالیپساز
انتقادنمایندگانکنست(پارلمانرژیم
صهیونیستی)ازعملیاتنظامیروسیه
در اوکراین ،پارلمان را ترک کرد.رژیم
صهیونیستی که طی روزهای نخست
حملهروسیهبهاوکراین،تالشمیکرد
موضعیمیانهاتخاذکندباگذشتزمان
و احتما ًال متأثر از فشارهای واشنگتن
به انتقاد از روسیه پرداخت .ازجمله

نتایج این رفتار ،میتواند شکاف میان
مسکو و تلآویو در پرونده سوریه باشد.
طی هفتههای اخیر برخی رسانهها از
تغییرآرایشنظامیروسیهدرمناطقی
از خــاک ســوریــه خبر داده و مدعی
شدند ایــران حضور نظامی خــود در
جنوب این کشور را افزایش داده و در
برخی نقاط دیگر نیز مقرهای نظامی
روسیه را تحویل گرفته است .از اینرو
محتملاستکهروسیهبهدنبالارسال
پیامهای اعتراضی به تلآویو باشد.
درمجموعامابهنظرمیرسدمناسبات
روسیه و رژیم صهیونیستی در پرونده
سوریه دچار گسست قابل مالحظهای
نشود.روابطمسکووتلآویوریشههای
مستحکمیداردکهبعیداستطرفین
به دنبال تخریب آن باشند .هرچند که
احتما ًالسطحیازنارضایتیدرروسیه
بهوجودآمدهاست.

3
پیشخوان بین الملل
"بلومبرگبیزینسویک"
با تیتر «تله کووید صفر»
شکست سیاستهای
کــویــیــد صــفــر چــیــن را
بــررســی کــــرده اســت.
میلیونها نفر بیش از
یک ماه است که در شهر
شانگهای بــا کــار تست
گروهیوشهربندانکاملروبهروهستند،اماهنوز
همویروسکروناریشهکننشدهاست.

چهره روز

امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور فرانسه  ،الیزابت
بـــورن ،آخــریــن وزی ــر کــار ایــن کشور را بــه مقام
نخستوزیری منصوب کرد .این تصمیم در پی
استعفایژانکستکس،رئیسهیئتدولتانجام
شد .کاخ الیزه در معرفی خانم بورن از او به عنوان
زنی کارا ،موفق و شایسته برای خدمت به فرانسه
نامبرد.الیزابتبورن،دومینزنیاستکهتاکنون
در فرانسه به مقام نخستوزیری منصوب شده
است/.یورونیوز

کارتون روز

توهم دموکراسی! /در این تصویر دو فرد که یکی
نمادآمریکادرعراقورژیمصهیونیستیدرفلسطین
است،بهرغمجنایاتمتعدددرمنطقه ،پایبندیبه
دموکراسییکدیگرراستایشمیکنند.

