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تحلیل روز

اسرای اسرائیلی و سردرگمی تل آویو
دکتر سیدرضی عمادی -اظهارنظر سخنگوی
گردانهای القسام ،شاخه نظامی جنبش مقاومت
اسالمی فلسطین (حماس) درباره وضعیت یکی از
اسرایاسرائیلیسببسردرگمیمقاماتاینرژیم
شده است .موضوع تبادل اسرا یکی از موضوعات
اختالفی میان رژیــم صهیونیستی و گروههای
فلسطینی است .در زندانهای رژیم صهیونیستی
چهار هزار و 500اسیر فلسطینی از جمله 34زن،
 180کــودک و  500بازداشتی اداری هستند.
حماس نیز چهار سرباز اسرائیلی را در نــوار غزه
بازداشت کــرده و اطالعاتی دربــاره آنهــا منتشر
نمیکند .در حالی که موضوع اسرا عمال به حاشیه
رفتهبود«،ابوعبیده»سخنگویگردانهای«القسام»
اعــام کرد که حال یکی از اســرای صهیونیستی
در نزد این گردانها وخیم است .به نظر میرسد
ایــن اظهارنظر ابوعبیده بــا هــدف خــارج کــردن
پرونده تبادل اسرا از وضعیت راکد و هشدار به رژیم
صهیونیستی مطرح شــده اســت .موضوع دیگر
این است که اظهارنظر ابوعبیده و راهبرد حماس
در نــدادن اطالعات بیشتر سبب دستپاچگی و
سردرگمی مقامات اسرائیلی شده است .از این
رو ،دو تاکتیک از سوی رژیم صهیونیستی در پیش
گرفته شد .تاکتیک نخست ،کم ارزش نشان دادن
اظهارنظر ابوعبیده و زیر سوال بردن صحت آن از
طریقرسانههاست.تاکتیکدیگر،پیگیریوضعیت
اسرای اسرائیلی از کانال مصر است .نکته پایانی
این که اظهارنظر ابوعبیده در خصوص وضعیت
وخیماسیرفلسطینیهمزمانباتحوالتمربوطبه
شکنندگیکابینهوانحاللکنست،بهافزایشفشار
بر کابینه بنت به ویژه با توجه به داغ شدن فضای
انتخاباتیدراینرژیموسردرگمیآنهادرخصوص
هرگونهاقدامجدیبراینجاتجاناسیراسرائیلی
منجرشدهاست.

کارتون روز
پـــــادشـــــاهـــــان
سازشکار بحرین
دنــبــال حمایت
صهیو نیست ها
میگردند.

پوتین به ادعای جنسیتی و رجزخوانی های جانسون در حاشیه نشست های
ناتو و گروه  7واکنش نشان داد

"جزایرفالکلندکجاوانگلیسکجا "
رئیس جمهور روسیه به لفاظیها و شوخیهای
«بوریسجانسون»نخستوزیرانگلیسدرحاشیه
نشستهای گروه  ۷و ناتو جواب داد .به نوشته
«رویترز» پوتین در واکنش به ادعــای جنسیتی
جانسون دربــاره ایــن که اگــر پوتین یک زن بود
هرگز به اوکراین حمله نمیکرد ،حمله انگلیس
به جزایر فالکلند آرژانتین در زمان نخست وزیری

«مارگارت تاچر» در انگلیس را یادآور شد .پوتین
گفت« :میخواهم رخدادهایی در تاریخ معاصر را
یادآورشوم،زمانیکهمارگارتتاچرتصمیمگرفت
عملیاتنظامیعلیهآرژانتیندرجزایرفالکلندبه
راه بیندازد .پس یک زن تصمیم گرفت عملیات
نظامی انجام دهد» .رئیس جمهور روسیه افزود:
«بنابراین ارجاعات نخستوزیر بریتانیا درباره

آن چه امــروزه در حال وقوع است ،خیلی دقیق
نیست .جزایر فالکلند کجا قرار دارد و بریتانیا در
کدام قسمت جهان است؟ اقدامات تاچر چیزی
نبودجزجاهطلبیامپریالیستیومیلبهتأییداین
جایگاه امپریالیستی» .از سوی دیگر ،جانسون در
نشست گروه  ۷در کوهستانهای باواریا عکسی
را از پوتین در کوههای روسیه در حالی که
پیراهن به تن نداشته و در حال اسب سواری
است مورد تمسخر قرار داده بود .جانسون
در جمع ســران گــروه  7گفته بود آنها
نیز میتوانند در کوههای باواریا
پیراهنهای خود را درآورنــد تا
«نشان دهند سرسخت تر از
پوتین» هستند .پوتین روز

ناتو رودررو با چین
ناتوبراینخستینبارچینرایک«چالشامنیتی»خواند.پکندرواکنشگفت:دستانناتوبهخونمردم
جهانآغشتهاست
نشست سران ناتو در پایتخت اسپانیا
بــرگــزار و بــه انــتــشــار بیانیه ســران
شرکت کننده در آن و تصویب سند
مفهوم استراتژیک این ائتالف منجر
شد .این سند روسیه را «مهمترین و
مستقیمترینتهدید»برایناتوخواند.
این بلوک قبال این کشور را شریک
استراتژیک نامیده بــود .ناتو اعالم
کرد بازدارندگی و دفاع را برای همه
متحدانش به میزان قابل توجهی
تقویت خواهد کــرد .همچنین این
مفهوم برای اولین بار به چین اشاره و
اظهار کرد که «جاه طلبیهای اعالم
شدهوسیاستهایقهرآمیزاینکشور
منافع ،امنیت و ارزش های ناتو را به
چالش میکشد ».در مقابل ،پکن در
واکنش به جدیدترین سند ناتو که
در آن قدرت چین چالشی برای این
ائتالف نظامی بیان شده ،گفت این
ناتو است که چالشی نظاممند برای
صلحوثباتجهانیمحسوبمیشود
ودستانشبهخونمردمجهانآغشته
است.ازسویدیگر،شیجینپینگ،
رئیسجمهورچیندریکسخنرانی
در سفرش به هنگ کنگ در حالی

کهناظربراجرایجشنهایبیستو
پنجمین سالگرد واگذاری حاکمیت
این دولتشهر از انگلیس به چین بود،
تاکیدکردکهدموکراسیشکوفاشده
است .شی جین پینگ که دست به
اولین سفر خود به خارج از سرزمین
اصلیچیناززمانشروعهمهگیری
کرونا زده ،قول داد که رویکرد «یک
کشور،دونظام»-یکمدلحکومتی
که بر اســاس آن وعــده بــرخــورداری
هنگکنگازسطحیازخودمختاری
و آزادیها برای مدت  ۵۰سال داده
شد-دوامخواهدآورد.براساسمدل
«یککشور،دونظام»،هنگکنگقرار

است سطح باالیی از خودمختاری
داشته باشد و آزادی بیان و تجمع و
دیگر حقوقی که در سرزمین اصلی
چین وجود ندارد ،در این شهر برقرار
باشد .البته در سال های اخیر چین
با افزایش کنترل خود بر هنگکنگ
با انتقاد مواجه شده است .اصل «یک
کشور،دونظام»برگرفتهازتوافقبین
بریتانیا و چین است و در قانون هنگ
کنگ هم ذکر شده که قــرار است تا
سال  ۲۰۴۷برقرار باشد اما نزدیک
شدن به پایان آن نگرانی بسیاری را
در میان ساکنان هنگکنگ ایجاد
کردهاست.

پنجشنبهدرواکنشبهاینلفاظیجانسونگفت،
رهــبــران کشورهای غربی برخالف وی ،اهل
ورزشنیستندودرمقابلبیشازحدالکلمصرف
میکنند.بهگفتهپوتین،اینکهسرانکشورهای
غربی پیراهن خود را دربیاورند ،صحنه «مشمئز
کنندهای» را رقم خواهد زد .همچنین
مسکودراعتراضبهسخنانجانسون،
سفیر انگلیس را احضار کرد .وزارت
خارجهروسیهدراطالعیهایبیان
کــرد« :در جامعهای که به ادب
پایبند باشد ،مرسوم است
که بــرای اظهاراتی از
این دست عذرخواهی
بکنند».

بله «هیالری» به 2024؟

سیانان:زمزمههایورودهیالریکلینتونبهعرصهانتخابات
ریاستجمهوریبهگوشمیرسد
شبکه ســی ان ان در گــزارشــی به
مطرح شــدن گــزارشهــایــی مربوط
به بازگشت هیالری کلینتون ،وزیر
اسبق امــور خارجه آمریکا به عرصه
رق ــابــته ــای انــتــخــابــات ریــاســت
جمهوری در ســال  2024اشــاره و
تاکید کرد که هیالری کلینتون بعد
از گــذشــت ح ــدود پنج ســال کــه در
حاشیه بوده ،فرصت را مناسب دیده
تا دوبــاره به عرصه انتخاباتی آمریکا
برگردد و در حال بازسازی عناصر
رسانهایبرایکمپینانتخاباتیخود
اســت .مقاله نویس  CNNدو دلیل
را از مهمترین انگیزههای هیالری
کلینتون برای ورود مجدد به عرصه
انتخابات در آمریکا برمیشمارد .اول
این که بانوی اول اسبق ایاالت
متحده ،با دیــدن وضعیت
بــایــدن و احتمال بسیار
ضعیفحضورمجدداودر
انتخابات،2024شرایط
را برای خود مهیا میبیند.
دلیل دوم ،وجود
عــــنــــاصــــر نــه
چــنــدان قوی

در رقابتهای مقدماتی انتخابات
ریــاســت جمهوری آمریکا در سال
 2024است که وجود و حضور این
رقبای ضعیف همچون گوین نیوسام
و کاماال هریس ،احتمال برآمدن وی
به عنوان نامزد اصلی حزب را بسیار
در ذهــن وی پررنگ کــرده اســت .با
ایــن حــال بــایــدن روی قصد دوبــاره
اش در نامزدی مجدد برای ریاست
جمهوری در سال  ۲۰۲۴مانور داده
اســت؛ اگرچه منتقدان ،سن باالی
این رئیسجمهور آمریکا و گافهای
عمومی متعدد او را مستمسک زیر
سوال بردن شایستگی اش برای دور
مجددریاستجمهوریقراردادهاند.
او در روزهای اخیر از این صحبت کرد
که در صورت برخورداری از
سالمت مناسب تصمیم
دارد دوباره نامزد شود
و ظرفیت حضور مجدد
تــرامــپ در ایــن رقابت
باعث افــزایــش میل او
بــرای شرکت دوبــاره
در انتخابات می
شود.
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پیشخوان بین الملل
هفته نامه اسپکتیتر با
انتخابتیتر«میلیاردهای
پوتین» وطرحیکهرئیس
جمهور روسیه را در حال
شیرجه زدن در پول نشان
می دهــد ،می خواهد به
این سوال پاسخ دهد که
چرا تحریم ها علیه روسیه جواب نداده است؟ با
بررسیهاییکهنویسندهاینپرونده انجامداده،
همکاری نکردن برخی از کشورهای اروپایی که
نتوانستندجایگزینیبرایوارداتانرژیازروسیه
پیداکنندوهمینطورکشورهاییکههمپیمانبا
اوکراینیاآمریکانیستند،باعثشدهکهروسیهتنها
در ماه آوریل  9.6میلیارد دالر درآمد کسب کند
که نشان می دهد تاکنون تحریم ها علیه پوتین و
روسیهجوابندادهاست.

نمای روز

کتانجی بــراون جکسون به عنوان نخستین
قاضی زن سیاه پوست تاریخ آمریکا در دیوان
عالی فدرال سوگند یاد کرد.

چهره روز
«کسیدیهاچینسون»
مشاورسابقکاخسفید
در کــنــگــره شــهــادت
داد چطور تــرامــپ در
زمـــان حمله مرگبار
هــوادارانــش به کنگره
دست و پا میزد تا زمان وقوع این خرابکاریها
در کنار آنها باشد و خودش عامل اغتشاشات
بود / .رویترز

