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تحلیل روز

سرخوردگیزلنسکی
سيدرضا ميرطاهر -در حالی که جنگ اوکراین
واردچهارمینماهخودشدهاست،امامقاماتارشد
کی یف از نحوه حمایت غرب از اوکراین در جنگ با
روسیه رضایت ندارند و انتقادهای تندی را در این
زمینه به ویژه علیه اروپا مطرح کرده اند .سخنرانی
اخیر مجازی زلنسکی در داووس نیز نشان می
دهد که وی از موضع گیری های غرب به ویژه اروپا
دچار سرخوردگی شده است .به گمان وی به رغم
کمکهای نظامی و تسلیحاتی کشورهای غربی
به اوکراین ،کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه
تحریم کامل روسیه به ویژه تحریم نفت این کشور
دچــار تفرقه هستند و مسکو نیز با آگاهی از این
موضوع ،نه فقط درآمدهای نفتی خود را در سه
ماه اخیر به رغم کاهش صادرات خود افزایش داده
بلکه از منابع مالی حاصل از صادرات انرژی اعم
از نفت ،فراورده های نفتی و گاز برای تامین مالی
عملیات نظامی گسترده خود در اوکراین استفاده
می کند .مسئله دیگری که انتقاد تند اوکراین از
غربرابرانگیختهاست،عدممداخلهنظامیناتودر
جنگ اوکراین در راستای حمایت نظامی از دولت
کییف است.البته اعضای ناتو در ماههای اخیر
متعهد شدهاند که دهها میلیارد دالر از اوکراین
حمایتکنند.ازاینبستههایحمایتیمیتوانبه
کمک  40میلیارد دالری آمریکا به اوکراین اشاره
کرد.بااینحالناتوقادربهتامینانتظاراتکییف
نیستوهمینمسئلهموجبشدهاوکراینیهاخود
راباشرایطدشواروپیچیدهایروبهروببینند.ضمن
اینکهبرخالفانتظاراوکراین،ناتوازایدهعضویت
سریع این کشور در این سازمان نظامی استقبال
نکردهوهمینموضوعمنجربهسرخوردگیهرچه
بیشتردولتکییفشدهاست.

چهره روز
ترکیه تصویری از رهبر
داعـــش را منتشر کــرد/
رسانه های ترکیه مدعی
شــــدهانــــد ابــوالــحــســن
القرشی را در استانبول
دستگیر کـــرد هانـــد و به
زودی اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این باره
سخنرانی خواهد کرد.

کارتون روز

کاریکاتور بخش انگلیسی ایرنا درب ــاره قحطی
شیرخشکدرآمریکاهمزمانباتصویبکمک۴۰
میلیارددالریاینکشوربهجنگاوکراین

اظهارات اخیر «هنری کیسینجر» 98ساله،
وزیر خارجه اسبق آمریکا و یکی از کارشناسان
بلندپایه مسائل ژئوپولیتیک مبنی بــر این
که اوکراین باید واگذاری بخشی از اراضیاش
به روسیه را بپذیرد و جنگ را به پایان برساند،
خشم ریاستجمهوری اوکراین را برانگیخت
تا جایی که دفتر ریاستجمهوری این کشور
اروپایی در واکنش به اظهارات کیسینجر گفت
که با چنین پیشنهادهایی به جهنم بروید.به
نوشته«راشاتودی» « ،الکسی آرستوویچ» مشاور
ریاستجمهوری اوکراین برای انتقاد از کسانی
که در غرب از کییف میخواهند به خاطر صلح
بخشی از خاک کشور را به روسیه واگذار کند،
بــه الــفــاظ رکیک متوسل شــد.آرســتــوویــچ در
مصاحبهای گفت« :با چنین پیشنهادهایی به
جهنم بروید ،شما احمقهایی که قلمرو اوکراین
رامعاملهمیکنید!دیوانهشدهاید؟کودکانمادر
حالازدستدادنجانخودهستند،سربازانما
با بدنهای خود ،جلوی خمپارهها و گلولهباران
را میگیرند و آنها (غربیها) به ما میگویند
که چطور سرزمین خود را قربانی کنیم .چنین
چیزیهرگزرخنخواهدداد».اوکراینقب ً
التأکید

خشمریاستجمهوریاوکرایندرپیاظهاراتاخیر«کیسینجر»،مبنیبرواگذاری
بخشیازاراضیبهروسیهبرایپایاندادنبهجنگ

اوکراینخطاببهغرب:برویدبهجهنم!
کرده بود با هیچ پیشنهاد صلحی که به مرزهای
قبل از  2014احترام نمی گــذارد ،موافقت
نمی کند .مسکو نیز تصریح کرده است که
استقالل جمهوریهای خلق دونتسک و
لوهانسک و همچنین وضعیت کریمه به
عنوانیکمنطقهروسیهقابلبحثنیست.
ازسوی دیگر ،آنتونی بلینکن ،وزیر امور
خارجه آمریکا به شدت چین را به
دلیل حمایت از روسیه در
جنگ با اوکــرایــن مورد
انتقاد قرار داد و گفت :
این سیاست پکن باید
زنــگ خطر را بــرای
همه ما که منطقه
اقیانوس هند و آرام
را خانه خود

میخوانیم،بهصدادرآورد .آمریکادوبارهازمیان
دوگانهپکنومسکو،چینراتهدیدیبزرگ
تر می دانــد .این نوع نگاه در حالی
استکهباراکاوباما،رئیسجمهور
اسبقآمریکا،سیاستموازنهقدرت
را با راهبرد چرخش به شرق آسیا
پیش برد .دونالد ترامپ ،جانشین
وی نیز به رغم انتشار برخی داده
ها مبنی بر دخالت مسکو
در انتخابات آمریکا ،آن
را «جنگ تجاری»
خــوانــد و هجمه
های گفتاری را
علیه پــکــن در
پیش گرفت.
اکنون نیز جو

بایدن ،رئیس جمهور آمریکا پیش از تشکیل
ائتالف نظامی و اطالعاتی «آکــوس» در سال
گذشته ،همچنان چین را خطر جــدی تری
نسبت بــه روســیــه مــی دانــد .رئــیــس دستگاه
دیپلماسی آمریکا با اشاره به این که واشنگتن
به دنبال درگیری نظامی یا جنگ سرد جدید با
چین نیست افزود« :حتی با ادامه جنگ پوتین
علیه اوکراین ما همچنان بر جدیترین چالش
بلندمدت نظم بینالملل که آنرا جمهوری
خلق چین ایجاد کرده ،متمرکز خواهیم بود».
تمایز واشنگتن میان پکن و مسکو در حالی
است که بمبافکنهای چینی و روســی روز
سهشنبههمزمانباپایانسفرآسیاییجوبایدن،
رئیسجمهورآمریکابهطورمشترکدرنزدیکی
مناطق دفاع هوایی کره جنوبی و ژاپن عملیات
گشتزنی انجام دادند .عالوه بر این ،جو بایدن
در سفر به ژاپــن تاکید کــرده بود که اگر چین
به تایوان تعرض کند آمریکا آماده است به این
اقدام واکنش نظامی نشان دهد .چین تایوان
را بخشی از خاک خود تلقی میکند و پس از
تهاجم روسیه به اوکراین آن را به حمله نظامی
تهدید کرد.
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پیشخوان بین الملل
صفحه نخست ویــژه
ن ــام ــه پـــایـــان هفته
نــشــریــه اقــتــصــادی
گــلــوبــزاســرائــیــل با
تیتر «ســعــودی روی
اسرائیلی ها در می
گشاید» بــه سفر ماه
های اخیر ده ها تاجر
با گذرنامه اسرائیلی بهعربستان اشاره دارد.

اظهارنظر روز
طالبان گفت که رهبرش،
هــبــتا ...آخـــونـــدزاده ،در
دیــــدار بــا مــقــامــات والیــت
قندهاردرجنوبافغانستان
از اعضای این گروه خواسته
سخنانش را مانند حکم
«شریعتاسالمی»درنظربگیرند!/بیبیسی

نمای روز

خشم یانکی ها از تصویب یک قانون ضدصهیونیستی
پارلمانعراق،بهاتفاقآراقانونجرمانگاریعادیسازیروابط
بارژیمصهیونیستیراتصویبکرد
مجلس عراق با اکثریت آرا ،قانون ممنوعیت
هــرگــونــه س ــازش بــا رژی ــم صهیونیستی را
تصویب کــرد.بــر اســاس قــانــون جدید همه
نها دهای عراقی اعم از دولتی ،غیر دولتی،
شرکتها و حتی افــراد عادی چه در داخل
و چه خارج از این کشور حق تعامل با رژیم
صهیونیستی در مسائل سیاسی ،اقتصادی،
رسانهای ،فرهنگی ،ورزشی و هرگونه رابطه
دیگری را ندارند .حتی خارجیهای مقیم
عراق هم نمیتوانند با اسرائیل رابطه داشته
باشند .همچنین شرکت های خارجی فعال
در عراق در صورتی که همکاری یا ارتباط آن
ها با رژیم اشغالگر اثبات شود ،از کشور اخراج
خواهند شد.به نوشته العالم ،کسانی که این
قانون را نقض کنند ،به «خیانت عظمی»
متهم می شوند که مجازات آن اعدام است.
این قانون منحصربهفرد اولین قانون جهان
عرب و منطقه است که در دوران عادیسازی
و ذلت برخی رژیمهای عربی دربــاره آرمان
فلسطین انصاف به خرج می دهد و همچنین
اولین قانون پارلمان عــراق در دوره پنجم
است و درست زمانی تصویب شد که برخی
نظام های منطقه با فراموش کردن مسئله

فلسطین که اولین مسئله امت اسالمی است،
شتابان در حال عادی سازی رابطه با رژیم یا
آمادگی برای عاد یسازی هستند.از سوی
دیگر واشنگتن تصویب قانون جر مانگاری
عــاد یســازی روابــط با رژیــم اشغالگر قدس
در پارلمان عراق را نگران کننده خواند«.ند
پــرایــس» سخنگوی وزارت امـــور خــارجــه
آمریکا در واکنش به این قانون در بیانیهای
اعــام کــرد« :آمریکا نگرانی عمیق خــود را
از تصویب قانون جر مانگاری عا دیسازی
روابط با اسرائیل توسط پارلمان عراق ابراز
میکند».پرایس مدعی شد که این قانون
بهشدت با پیشرفتی که همسایگان عراق
در عادیسازی روابط با اسرائیل رقم زدند،
تناقض دارد!

نخستین اختالف شورای امنیت بر سر کره شمالی
روسیهوچینقطعنامهآمریکابرایتشدیدتحریمها
علیهپیونگیانگراوتوکردند
چین و روسیه پیشنویس قطعنامه آمریکا را
که خواستار تشدید تحریمهای سازمان ملل
علیهکرهشمالیبهدلیلآزمایشهایموشکی
جدیداینکشوربود،وتوکردند.آمریکاواعضای
شورایامنیتسازمانمللمتحداززماناولین
آزمایش اتمی کره شمالی در سال ۲۰۰۶
میالدی ،چندین دور تحریم علیه کره شمالی
وضع کردهاند.غیر از روسیه و چین تمام ۱۳
عضودیگرشورایامنیتباپیشنویسقطعنامه
آمریکاموافقتکردند.ایننخستینبارازسال
 ۲۰۰۶است که اعضای شورای امنیت بر سر
کره شمالی به اختالف علنی برمیخورند.
قطعنامه پیشنهادی آمریکا خواستار ممنوع
کردنصادراتتنباکوونفتبهکرهشمالیبود.
این قطعنامه همچنین خواستار تحریم گروه

هکری«الزاروس»بودکهایاالتمتحدهمدعی
اســت با حکومت کــره شمالی مرتبط است.
کره شمالی بهرغم تحریمهای بینالمللی بر
تقویتتوانایینظامیخودبرایمقابلهباتهدید
حضورنیروهایآمریکاییدرمنطقهتأکیدکرده
است.کره شمالی میگوید تا زمانی که آمریکا
به سیاست خصمانه خود برای براندازی نظام
حاکم در پیونگیانگ پایان ندهد ،از برنامه
موشکی و هستهای خود عقبنشینی نخواهد
کرد.رأیگیری جدید در شــورای امنیت دو
روز بعد از آن انجام شد که کره شمالی اقدام
به شلیک سه موشک کرد .گفته میشود کره
شمالی در جریان این آزمایش ،یک موشک
بالستیک قارهپیما را برای نخستین بار شلیک
کردهاست.

ادای احترام به19کودک کشته شده در مدرسه
ابتداییشهریوالدهایالتتگزاس.همزمانهمسر
یکی از دو معلم کشته شده در این تیراندازی تاب
نیاوردوبراثرسکتهقلبیدرگذشت.

قاب بین الملل

عــمــران خـــان ،نخست وزیـــر ســابــق پاکستان،
راهپیمایی حامیان خود را لغو کرد ،اما به دولت
هشداردادچنانچهانتخاباتطیششروزبرگزار
نشود،اعتراضاتازسرگرفتهخواهدشد.سخنرانی
او در جمع هــوادارانــش باعث ایجاد آشــوب و بی
نظمی  24ساعتهای در اســام آبــاد ،پایتخت و
همچنینبروزدرگیریهاییبینپلیسومعترضان
درسراسرکشورشد.

