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رویای«خانهمشترکاروپایی»برباد!
رئیس جمهور آلمان در سخنرانی خــود در
مراسم هفتاد و هفتمین سالگرد پایان جنگ
جهانی دوم اعالم کرد که رویای «خانه مشترک
اروپایی» با جنگ اوکراین به کابوس تبدیل
شده است« .فرانک والتر اشتاین مایر» با اشاره
به دورنمای «خانه مشترک اروپایی» که زمانی
«میخائیل گورباچف» رهبر اتحاد جماهیر
شوروی به اروپا داده بود ،گفت :امروز این رویا
نقش بر آب شده و کابوس جای آن را گرفته
اســت .وی با محور قــرار دادن موضوع حمله
نظامی روســیــه بــه اوکــرایــن ،از آن بــه عنوان
«گسستی» یاد کرد که مردم اروپا را واداشت
واقعیات دردناکی را شاهد باشند .تاکید رئیس
جمهور آلمان بر نقش برآب شدن رویای «خانه
مشترک اروپایی» با توجه به تحوالت اخیر در
قاره اروپا به ویژه وقوع جنگ بین دو کشور مهم
اروپایی یعنی روسیه و اوکراین در قرن بیست و
یکم که کمتر کسی حتی تصور آن را هم می کرد،
بیان شده است .هر چند طبق منشور ملل متحد
حمله به کشور دیگر غیرقانونی است اما تعمد
غربی ها از جمله رئیس جمهور آلمان در نادیده
گرفتن اقــدامــات تحریک آمیز غــرب از جمله
ناتو در زمینه تاکید بر گسترش به سوی شرق و
تالش های مستمر برای عضویت اوکراین در این
سازمان نظامی غرب بدون توجه به مالحظات
امنیت ملی روسیه و بدین ترتیب تهدید امنیت
ملی این کشور و همچنین تاکید فزاینده غرب
برای واگرایی هر چه بیشتر اوکراین از روسیه
از جمله دالیل مسکو برای حمله به اوکراین
محسوب می شود .به هر روی ،اکنون بیش از
هر زمان دیگری این موضوع نمایان شده که
ایده خانه مشترک اروپایی یعنی وجود اروپایی
خالی از تخاصم و دشمنی و سرشار از روابط
صلح آمیز و مبتنی بر روابط و پیوندهای مختلف
بین کشورهای این قاره نقش برآب شده که البته
سیاست ها و اقدامات آمریکا در این زمینه نقش
غیرقابل انکاری داشته است .امروزه حتی بین
کشورهای اتحادیه اروپا که نهادی مبتنی بر ایده
همگرایی اروپایی و در نهایت وحدت کامل بین
کشورهای عضو این اتحادیه درابعاد مختلف
اقتصادی ،تجاری ،سیاست خارجی و سیاست
دفاعی و امنیتی بوده است ،روند واگرایی در
ابعاد و زمینه های مختلف شدت گرفته و برخی
کشورهای عضو مانند لهستان و مجارستان
به اعضای یاغی این اتحادیه تبدیل شده که
حاکمیت و قوانین ملی را آشکارا بر قوانین و
تصمیمات اتحادیه اروپا ترجیح داده اند.
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شهادتشیرین

گــروه بین الملل -کــاه حفاظتی و جلیقه
خبرنگاری هم بر تن داشــت؛ پزشکی قانونی
نشان داد گلوله انفجاری از ناحیه گردن و کنار
گوش وارد و انفجارش موجب جان باختن این
خبرنگار شده است .تکتیرانداز صهیونیست
با دقت او را هدف گرفته ،با همان دقتی که
محمد الــدوره را ســال ۲۰۰۰در کنار پدرش

هدف گرفت .آری؛ شیرین ابوعاقله سرشناس
ترین خبرنگار جهان عرب به ضرب گلوله ارتش
اسرائیل کشته شد .این ترور هدفمند ،موجی از
محکومیت جهانی را به دنبال داشته است .در
دو دهه گذشته ابوعاقله با گزارش های حرفه ای
از درگیری های فلسطینی ها و اسرائیلی ها ،به
نوعی صدای مظلومیت فلسطینیان را منعکس

کمکهنگفتکاپیتول بهکی یف

درحالیکهفشارهایهمهجانبهکشورهایغربیعلیهروسیهدرقبالبحراناوکراین
ادامهدارد،مجلسنمایندگانآمریکاکمک ۴۰میلیارددالریبهاوکراینرامصوبکرد
کاخ کاپیتول که سنا و مجلس نمایندگان در آن
واقع شده ،شاهد یکی از کمک های هنگفت
دولــت ف ــدرال آمریکا بــه یــک کشور خارجی
بود .بسته پیشنهادی  ۴۰میلیارد دالری رئیس
جمهور آمریکا به اوکراین با اکثریت قاطع در
مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد؛۳۶۸
رای مثبت در برابر  ۵۷رای منفی که عمدتا از
سوی جمهوریخواهان به صندوق انداخته شد.
نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
در بیانیهای گفت« :این بسته نه فقط برای دفاع
اوکراین از مردم بلکه برای دفاع از دموکراسی

در جهان هم خواهد بود ».به موازات تصویب این
کمک در مجلس نمایندگان ،سنای آمریکا نیز
جلسهای برای شنیدن ارزیابی مدیر اطالعات
ملی از چشمانداز جنگ برگزار کرد« .آوریل
هاینس» در این نشست هشدار داد که والدیمیر
پوتین ،خــود را ب ــرای یــک جنگ طوالنیتر
در اوکراین آمــاده کــرده است که در رونــد آن
همچنان تالش خواهد کرد به اهداف بیشتری
فراتر از شرق اوکراین دست یابد .هاینس تاکید
کرده است که اهداف استراتژیک پوتین احتماال
تغییر نکردهاند و جابهجایی واحدهای نظامی

کارتون روز
آمریکاائتالفخودبایونان،قبرسواسرائیلرابرایمقابلهباترکیهوروسیه
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واشنگتن و راهبرد ائتالف های منطقه ای
ـام گــرگ! /ســازش و روابــط دوجانبه رژیم
سـ ِ
صهیونیستی بــا رژی ـمهــای عربی جــاده یک
طرفهای بوده که هیچ سودی برای عربهای
حوزه خلیج فارس نداشته و تمام منافع آن برای
صهیونیستها و در جهت کشتار فلسطینیان به
کار گرفته شده است /.کاریکاتور شبکه العالم

خبر متفاوت
سهیل شاهین ،سخنگو
و نماینده معرفیشده
از ســــوی طــالــبــان در
سازمان ملل اذعان کرد
که دختران خــودش در
دوحه «با رعایت حجاب»
به مکتب(مدرسه) میروند .این در حالی است
که دختران دانشآموز در افغانستان از دوره
متوسطه(دبیرستان) تاکنون اجــازه رفتن به
مکتب از ســوی حکومت طالبان را ندارند.
شاهین در یک گفت وگوی چالشی با پیرس
مورگان در شبکه «تاک تیوی» مدعی شد که
در افغانستان چهار میلیون دختر دانشآموز
در دور ههــای ابتدایی به مکتب میروند ولی
«مسئله مکاتب متوسطه درحـــال بررسی
است...ما هرگز نگفتهایم آ نهــا [از رفتن به
مکتب] ممنوع شــد هانــد» .او یک بار دیگر بر
موضع طالبان مبنی بر «مهیا کــردن شرایط
مناسب ...مشخص کردن یونیفرم و معلمان
زن» برای بازگشایی تمام مکاتب دختران در
افغانستان تاکید کرد .به تازگی انس حقانی،
یکی از اعضای ارشــد طالبان در یک نشست
عمومی گفت که «در روزهای آینده» نشستی
درباره بازگشایی دبیرستانهای دخترانه در
این کشور برگزار خواهد شد /.بی بی سی

شریفی -آمریکا همکار یهای خــود با
اسرائیل ،یونان و قبرس را در شرق دریای
مدیترانه گسترش می دهد .وزیران خارجه
این دولت ها پس از یک تماس ویدئویی،
بیانیهای را در این زمینه منتشر کردند.
آن ها مدعی شده اند که این همکار یها
زمینههای انــرژی ،حفاظت از آب و هوا،
حفاظت از غیرنظامیان و مبارزه با تروریسم
را در بــر میگیرد .بــا توجه بــه جنگ در
اوکراین؛ یونان ،اسرائیل و قبرس قصد
دارند بار دیگر پروژه احداث خط لوله گاز
از میان دریای مدیترانه را احیا کنند .این
خط لوله  ۱۹۰۰کیلومتری موسوم به
«ایستمد» (شرق مدیترانه) میتواند گاز
را از اسرائیل به یونان و قبرس و سپس
به قلمرو اتحادیه اروپــا و اروپــای مرکزی
برساند .در سواحل اسرائیل میزان زیادی
از ذخایر گــاز کشف شــده اســت .در کنار
برنامه های این ائتالف در بخش انرژی،
اهــداف سیاسی آن نیز اهمیت ویــژه ای
دارد .نخستین بار در دسامبر سال 2018
و در دوره حضور ترامپ در کــاخ سفید،
روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوســط به
نقل از شبکه صهیونیستی «کان» مدعی
شد که تل آویو با هماهنگی آمریکا و برای
مقابله با محور روسیه و ترکیه در منطقه
تــاش دارد یــک ائــتــاف چهارجانبه با
آمریکا ،یونان و قبرس تشکیل دهــد .در
آن زمــان تلآویو اعــام کــرد ،با همکاری
آمریکا تال ش دارد «محور منطقهای» را
با حضور یونان ،قبرس و ایــاالت متحده
تشکیل دهد که هدف آن مقابله با محوری
است که روسیه و ترکیه در خاورمیانه و به
ویژه در سوریه و قبرس هدایت می کنند.
کارشناسان سیاسی بین المللی معتقدند

حضور روز افــزون آمریکا در قبرس باعث
نگرانی روسیه شده است .پوتین پیش از
این اعالم کرده بود که موضع گیری نظامی
آمریکا در قبرس بدون پاسخ نخواهند ماند.
همچنین حضور نظامی روسیه در جنگ
سوریه و نفوذ آن در این کشور به خصوص
در حریم هــوایــی آن موضوعی اســت که
برای اسرائیل و آمریکا یک چالش بزرگ
اســت .این ائتالف چهارجانبه در حالی
جان دوبــاره گرفته که شعله های جنگ
روسیه علیه اوکراین زبانه می کشد .آمریکا
در دوره ریاست جمهوری بایدن سعی در
تقویت ائتالف های منطقه ای برای مهار
چین و روسیه دارد .واشنگتن تابستان
سال گذشته نیز از ائتالف سه جانبه خود با
بریتانیا و استرالیا موسوم به «آکوس» برای
مهار قدرت چین در آب های اقیانوس آرام
و هند رونمایی کرده بود.

کــرده و زنــده نگه داشته بــود .خبرنگار العالم
تصریح کرد که در تماس یا همراهان و همکاران
شیرین ابوعاقله  -که در لحظه شهادت در کنار
او بودند – همه آن ها تأکید کرده اند که قتل وی
با خونسردی انجام شده اســت .صهیونیست
ها به طور مستقیم خبرنگار الجزیره را هدف
قــرار دادنــد و هیچ تصادف و اشتباهی در کار
نبوده اســت .وی خاطرنشان کــرد که ناحیه
گردن تنها جایی است که جلیقه ضد گلوله آن
را نمی پوشاند و نظامی صهیونیست این نقطه
را به دقت و به طور عمدی هدف قرار داده بود.
به گفته خبرنگار العالم ،الصمودی ،همکار
دیگر شیرین ابوعاقله هم دقیقا از همین ناحیه
هدف قرار گرفته اما تیر خطا رفته و به کتفش
اصابت کــرده اســت .همزمان ،دولــت قطر در
بیانیهای به ترور ابوعاقله واکنش نشان داد و آن
را به شدت محکوم کرد .شبکه خبری الجزیره
که شیرین ابوعاقله برای آن کار میکرد نیز در
بیانیهای تعهد داد هر قدر هم که عامالن این
جنایت تالش کنند تا جرم خود را مخفی کنند،
آن ها را از نظر قانونی تحت پیگرد قرار می دهد
و به دستگاه عدالت معرفی می کند .گروه های
مختلف فلسطینی از جمله جنبش های حماس
و جهاد اسالمی فلسطین کشته شدن «شیرین
ابوعاقله» خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره
به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی را
«جنایت» و «هدف قرار دادن حقیقت» دانستند.
اتحادیه عرب هم خواهان تحقیق فوری مجامع

بین المللی و حقوق بشری درباره این جنایت
شنیع شد .حتی بسیاری از مقامات سیاسی
مانند «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان،
شهادت «شیرین ابوعاقله» به دست نظامیان
اسرائیل را به شــدت محکوم کردند .شریف
گفت :خاموش کردن صدای افرادی که داستان
ملت ستمدیده را مخابره میکنند ،راهبرد رژیم
صهیونیستی است .حزب ا ...لبنان نیز در بیانیه
ای ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک
افزود :این خبرنگار در طول  ۲۰سال فعالیت
حرفه ای خــود ،لحظه ای از پوشش خبری
جنایات صهیونیست ها فروگذار نکرد .سعید
خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران
نیز هدف قرار دادن تعمدی شیرین ابوعاقله،
خبرنگار سرشناس شبکه الجزیره در سرزمین
های اشغالی توسط نیروهای رژیــم اشغالگر
صهیونیستی را به شدت محکوم کرد و شهادت
ایــن خبرنگار ارشــد را به خــانــواده وی ،شبکه
الجزیره و خبرنگاران متعهد به آرمان فلسطین
و قدس شریف در سراسر جهان تسلیت گفت.
حتیپسازجنایتهولناکصبحدیروزسربازان
رژیم صهیونیستی در تیراندازی مستقیم به دو
خبرنگارشبکهخبریالجزیرهکهدرحالپوشش
اخبار مربوط به یورش اشغالگران به اردوگاه
جنین بودند ،طر فهای اروپایی و آمریکایی
هم این جنایت را محکوم کردند و خواستار آغاز
تحقیق و شناسایی عامالن آن و معرفی آن ها به
دستگاههای عدالت بینالملل شدند.

روسیه به دونباس به طور موقت است .او تاکید
کرد که پوتین خود را برای جنگی طوالنی آماده
کرده و محاسبهاش چنین است که بدتر شدن
مشکل کمبود و گرانی ،موجب تضعیف اراده
آمریکا و اروپا میشود .به گفته آوریل هاینس،
هماهنگکننده نهادهای اطالعاتی ایاالت
متحده ،ارزیابی نهادهای اطالعاتی این است
که موفقیتهای رو سها در دونباس را نباید
به معنای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین
تلقی کرد .او معتقد است که روسیه دستکم
چهار «هدف نظامی کوتاهمدت» دارد؛ تصرف
کامل و استقرار «منطقه حائل» در دونباس،
محاصره نیروهای اوکراین در غرب دونباس
«به منظور در هم شکستن مجهزترین نیروهای
اوکراین که برای حفظ جبهه شرق میجنگند»،
تحکیم تسلط بر سرزمینهایی که روسیه در
خط ساحلی جنوبی اوکراین به کریمه تصرف

کرده است و به نیروهای روسیه اجازه میدهد
تا منطقه خرسون را اشغال کنند و کنترل منابع
آب کریمه را در اختیار بگیرند .آمریکا همچنین
نشانههایی میبیند مبنی بر این که روسیه
میخواهد سرزمینهای ارتباطی را به غرب
گسترش دهد و بندر تاریخی اودسا را تصرف
و آن را به منطقه ترانسنیستریا در مولداوی
متصل و به این ترتیب ارتباط اوکراین با دریا
را به طور کامل قطع کند .با این حال ،تداوم
حمایتهای آمریکا در شرایطی انجام میشود
که فشارهای غرب علیه روسیه ادامه دارد .در
این میان «دونالد ترامپ جونیور» فرزند ارشد
ترامپ نوشت :اکنون نمیتوانید شیرخشک
در ایاالت متحده پیدا کنید اما کنگره به ارسال
 ۴۰میلیارد دالر به اوکــرایــن رأی میدهد.
برای تغییر وضعیت ،بیاییم آمریکا را در اولویت
قرار دهیم .

3
پیشخوان بین الملل
نیو اِستیتسمن در تازه ترین
شــمــاره خــود مدعی شــد که
برخی رهــبــران در جهان از
تاریخ استفاده می کنند تا
بتوانند شهروندان خــود را
تحت کنترل قرار دهند .این
نشریهباانتخابتیتر«دیکتهکردنآینده»وباانتشار
عکسیازوالدیمیرپوتینرئیسجمهورروسیه،شی
جین پینگ رئیس جمهور چین و کیم جونگ اون
رهبر کره شمالی می گوید ،این رهبران تمامیت
خواه،قطعههایینامرتبطازتاریخراگردهمجمع
می کنند تا بتوانند جنگ و کنترل مردمشان را
توجیهکنند.نیواستیتسمنهمچنیندرمقالهای
اوجگیریخطردرگیریهستهایمیانقدرتهای
جهانرازیرذرهبینقراردادهاست.

چهره روز
مــراســم تحلیف «یــون
ســــوک یـــــول» رئــیــس
جــمــهــوری جــدیــد کــره
جنوبی در پارلمان کره
جنوبی در سئول.

نمای روز

بیلبوردی در یک میدان را ما :...خداحافظ
شیرین ،خداحافظ صدای فلسطین

