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 حمله نظامی روســیه بــه اوکراین 
درحالی دیروز )شنبه( وارد سومین روز 
خود شد که منابع محلی و نظامی از هدف 
قرار گرفتن کی یف، پایتخت این کشور 
خبر دادند. رویترز در این میان گزارش 
داد که پایتخت اوکراین روز گذشــته 
آماج حمالت هوایــی و بمباران ها پی 
در پی بوده اســت. براساس این گزارش 
تعدادی از ســاختمان های مســکونی 
هدف موشــک های ارتش روسیه قرار 
گرفتند. این رســانه در ادامه تصاویری 
از درگیری در اوکراین و جنگ خیابانی 
در مناطقــی از کی یف را منتشــر کرد. 
همزمان منابع خبری در اوکراین از هدف 
قرار دادن مجدد شهر خارکیف، دومین 
شــهر بزرگ اوکراین خبر دادند. طبق 
گزارش این رسانه ها، مقامات خارکیف 
از ساکنان خواسته اند به پناهگاه ها بروند. 
شبکه الجزیره نیز روز گذشته )شنبه( 

اعالم کرد که پایتخت اوکراین از جهات 
مختلف هدف حمله نیروهای روســیه 
قرار گرفته است. به موازات این تحوالت 
هم ارتش اوکرایــن اعالم کرد که حمله 
روسیه به پایگاه نظامی خود در کی یف را 
دفع کرده است. ارتش اوکراین همچنین 
اعالم کرد که ســربازان روسیه درصدد 
تسلط بر ایستگاه تولید برق در کی یف 
هستند. مسکو نیز اعالم کرده که ارتش 
روســیه بدون هیچگونه مقاومتی وارد 
شــهر ملیتوپل در جنوب اوکراین شده 
است. در این میان آنچه که به عنوان روزنه 
امید برای پایان جنگ از آن سخن گفته 
می شد، احتمال مذاکره روسای جمهور 
روسیه و اوکراین بود. از روز پنجشنبه که 
روســیه حمالت خود به اوکراین را آغاز 
کرد، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
اوکراین اعالم کرد که خواهان گفت وگو با 
روسیه است و این موضوع را بارها مورد 
تاکید قرار داد که حاضر است با همتای 
روس خود بر سر میز در مینسک، پایتخت 
بالروس بنشیند. بر همین اساس شیب 
و ضریب عملیات نظامی روســیه علیه 

اوکراین تا حدودی آرام شد اما روز گذشته 
)شنبه( دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
رئیس جمهوری روسیه از انصراف طرف 
اوکراینی از مذاکره خبــر داد و درپی آن 
عملیات نظامی روسیه ازسرگرفته شد. 
کمی بعد از سخنان پســکوف، یکباره 
ویاچسالو ولودین، رئیس دومای روسیه 
اعالم کرد که رئیس جمهوری اوکراین از 
کی یف فرار کرده و به شهر لویو واقع در 
غرب اوکراین رفته است. رئیس دومای 

روسیه همچنین به این نکته اشاره کرد 
که تمامی ویدئوهایی که زلنســکی در 
شبکه های اجتماعی منتشــر کرده از 
همان لویو ضبط شده و اطالعات درباره 
ترک کی یف از سوی نمایندگان پارلمان 
اوکراین به دست مســکو رسیده است. 
نکته جالب دیکر این اســت که طی دو 
روز گذشته نام اســرائیل در این پرونده 
بارها به گوش خورده است. دیروز )شنبه( 
یاوگن کورنیچوک ســفیر اوکراین در 
فلسطین اشغالی اعالم کرد که کشورش 
از تل آویو می خواهــد تا از روابط نزدیک 
خود با مسکو برای کمک به تأثیرگذاری 
بر والدیمیر پوتین برای توقف عملیات 
نظامی استفاده کند. کمی بعد هم روزنامه 
عبری زبان یدیعوت آحارونوت اعالم کرد 
که اســرائیل قطعنامه ای که آمریکا به 
شورای امنیت ارائه کرد و در آن عملیات 
نظامی روسیه در اوکراین محکوم شده 
بود را به رغم درخواست رئیس جمهوری 
آمریکا رد کرد. این اتفاق نشان می دهد که 
اساساً دیگر پرونده اوکراین را نمی توانیم 
یک موضوع منطقه ای بدانیم بلکه این 

بحران در حال اثرگــذاری بر نظم نوین 
جهانی اســت و در این میان کشورهای 
دیگری مانند چین هم دخیل در پرونده 

خواهند شد. 
اتحاد کمونیست ها؟ 

اگر بپذیریم که تحریم های وضع شده 
علیه روسیه از ناحیه اروپا و به خصوص 
آمریکا می تواند ضربه ای مهلک به حجم 
تبادالت مالی عجیب و غریب طرفین وارد 
کند، سوال اصلی این خواهد بود که پوتین 
چه نقشــه ای برای فرار از این تحریم ها 
خواهد داشت؟ پاسخ به این سوال چندان 
سخت نیست و باید اعداد و ارقام را مورد 
تحلیل قرار داد. بر اساس آمارهای موجود 
که نشریه فارن پالسی آن را قبل از حمله 
روسیه به اوکراین منتشر کرده بود، روابط 
اقتصادی روسیه با چین به رکورد ساالنه 
بیش از ۱۴۶ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۱ 
رســید و این در حالیست که نزدیک به 
۱۱۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ رسیده 
بود. با این حال، تجارت روسیه با اتحادیه 
اروپا در سال ۲۰۲۱ در مجموع نزدیک 
به ۲۲۰ میلیارد دالر بود که تقریباً ۱.۵ 
برابر حجم تجارت روسیه با چین است و 
همین اعداد و ارقام ابتدایی نشان می دهد 
که نه تنها اروپا به روسیه نیاز دارد، بلکه 
روسیه هم از این راه بودجه خود را تامین 
می کند. موضوع مهم دیگر این است که 
روسیه به عنوان یک صادرکننده بزرگ 
انرژی به اتحادیه اروپــا عمل می کند و 
۲۶ درصد از واردات نفت بلوک اروپایی 
و ۴۰ درصــد از واردات گاز طبیعی آن 
را به خود اختصــاص می دهد. اگرچه 
بسیاری به وابســتگی اتحادیه اروپا به 
انرژی به عنوان منبــع اصلی اهرم و ابزار 
ژئوپلیتیکی برای کرملین اشاره کرده اند، 
اما واقعیت این اســت که این وابستگی 
دو طرفه است و بخش انرژی تقریباً ۴۰ 
درصد از درآمدهای بودجه روســیه را 
تشکیل می دهد. این در حالی است که 
صادرات انرژی روسیه به چین در حال 
افزایش بوده اما حجم کلی این صادرات به 
صورت مطلق بسیار کمتر از اتحادیه اروپا 
است. این مساله در حالی مطرح می شود 
که آلمان ها هم اعالم کرده اند خط لوله 
نورداســتریم ۲ را تعلیق کرده اند ولی 
برلین به خوبی می داند که بیش از روسیه 

متضرر خواهد بود. از ســوی دیگر باید 
توجه داشت که برای آمریکایی ها تقابل 
با چین بر تقابل با روسیه ارجحیت دارد و 
پوتین این موضوع را به خوبی درک کرده 
است. اینکه می بینیم رئیس جمهوری 
روسیه چندی قبل از مداخله نظامی در 
اوکراین به هند مــی رود و قراردادهای 
تســلیحاتی هنگفت را با نارندا مودی 
به امضا می رســاند و چندی بعد هم در 
هنگامه تحریم های غرب علیه پکن، برای 
شرکت در المپیک زمستانی وارد چین 
می شود و روابط مسکو و پکن را تاریخی 
می خواند، بــه نوعی یک مقدمه چینی 
برای برگردانــدن ورق در اوکراین بود. 
به عبارتی دیگر پوتین با این دو ســفر 
زیربناهای روابط تجاری خود را مستحکم 
کرد و حاال مقابل غرب ایستاد. در مقابل 
ایاالت متحده هم به خوبی می داند که 
اگر بیش از حد به روسیه فشار بیاورد، این 
کشور هم بیش از گذشته به چین نزدیک 
می شود و بر همین اساس اتحاد دو کشور 
می تواند چالش بسیار بزرگی برای آمریکا 
و اروپا در قرن بیست و یکم شود. بایدن 
به خوبی می داند که چسبندگی میان 
پکن و مســکو، کار را در تمام عرصه ها 
اعم از نظامی، سیاسی و اقتصادی برای 
کاخ سفید ســخت می کند و بر همین 
اساس آرام آرام و با تعلل به روسیه ضربه 
می زند. این در حالیست که بسیاری از 
تحلیلگران اقتصادی مطرح جهان هم 
معتقدند که بازار چین نمی تواند همانند 
اروپا نیازهای اقتصادی روسیه را برآورده 
کند و حاال باید دید که چین برای روسیه 
انتخاب مطلوب و اختیاری است، یا یک 

اجبار استراتژیک؟!

موج تحریم های غرب، روسیه را به سمت اتحاد جدید سوق می دهد؛ 

چسبندگی به پکن؛ گزینه مطلوب یا اجباری؟
نفوذ روسیه در تل آویو به 

حدی است که اسرائیل 
حمایت از قطعنامه ای که 
آمریکا به شورای امنیت 

ارائه کرد و در آن عملیات 
نظامی روسیه در اوکراین 
محکوم شده بود را به رغم 

درخواست رئیس جمهوری 
آمریکا رد کرد

اینکه می بینیم 
رئیس جمهوری روسیه در 
هنگامه تحریم های غرب 

علیه پکن، برای شرکت در 
المپیک زمستانی وارد چین 

می شود و روابط مسکو و 
پکن را تاریخی می خواند، 
به نوعی یک مقدمه چینی 

برای برگرداندن ورق در 
اوکراین بود

وزارت خزانه داری آمریکا با صدور مجوز جدیدی به سازمان های امداد بین المللی و شرکت های خصوصی مجوز 
داد تا تراکنش و معامالت تجاری و مالی با نهادهای دولت افغانســتان داشته باشــند. به گزارش رویترز، صدور این 
مجوز جدید بیانگر تغییری اندک در سیاست آمریکاست که بعد از به قدرت رسیدن نیروهای طالبان در ماه اوت با 
عقب نشینی نیروهای تحت رهبری ایاالت متحده، تجارت با نهادهای دولتی افغانستان را که تحت ریاست رهبران 
طالبان و شبکه حقانی تحت تحریم های آمریکا قرار دارند، با مشکل مواجه می کرد. 
با این حال مجوز مذکور، ممنوعیت معامالت با رهبران تحریم شده و سایر افراد منع 
شده را حفظ و انتقال اقالم لوکس را مستثنی می کند. یک مقام ارشد دولت آمریکا 
به خبرنگاران گفت، این مجوز روشن می کند در حالی که تحریم ها علیه طالبان 
پابرجاست، این اقدام فعالیت شرکت های خصوصی و سازمان های کمک رسانی 

را تسهیل و مشکالت را تا حدودی رفع می کند.

نظامیان رژیم صهیونیســتی با حمله به فلســطینیان در نقاط مختلف کرانه باختری، ده ها نفر از آن ها را زخمی 
کردند. به گزارش روسیاالیوم، نظامیان صهیونیست با استفاده از گلوله پالســتیکی و گاز اشک آور فلسطینیانی را 
که در راهپیمایی های هفتگی در شهرک بیت دجن، بیتا شرق و جنوب نابلس شرکت کرده بودند، هدف قرار داده و 
به گفته جمعیت هالل احمر فلسطین ۲۲ نفر را زخمی کردند. جمعیت هالل احمر فلسطین گزارش داد که در این 
درگیری پنج فلسطینی هدف اصابت گلوله پالستیکی قرار گرفته و ۱۰ نفر در اثر 
استنشاق گاز اشک آور دچار حالت خفگی شدند. در روستای قریوت در جنوب 
نابلس نیز شش نفر مورد اصابت گلوله پالستیکی قرار گرفته و ده ها نفر دیگر نیز 
در اثر استنشاق گاز اشک آور دچار حالت خفگی شــدند. در روستای کفر قدوم 
واقع در شرق قلقیلیه نیز درگیری مشابهی به وقوع پیوست و سه نفر زخمی و یک 

نفر نیز بازداشت شد. 

ده ها زخمی در درگیری نظامیان صهیونیست با فلسطینیان آمریکا برای تراکنش های مالی افغانستان مجوز جدید صادر کرد

ســخنگوی دبیرکل ســازمان ملل متحد نسبت 
به توقف کمک های غذایی بــه ۸ میلیون نفر در یمن 
هشــدار داد و گفت که بیش از ۲۳ هزار شهروند این 
کشــور از آغاز ســال ۲۰۲۲ تاکنون آواره شده اند. 
اســتفان دوجاریک در نشســت مطبوعاتی در مقر 
ســازمان ملل متحــد در نیویورک اظهــار کرد که 
درگیری ها در یمن از ابتدای ســال جاری میالدی 
تاکنون بیش از ۲۳ هزار نفر را در این کشور آواره کرده 
است که بیشتر آنان را اهالی استان های حدیده )در 
غرب(، مارب، شبوه )در شرق( و تعز )در جنوب غربی( 
تشــکیل می دهند. وی افزود که این افراد به بیش از 
۴ میلیون مرد، زن و کودکــی می پیوندند که از زمان 
آغاز درگیری های در ســال ۲۰۱۵ در سراسر یمن 
آواره شده اند. دوجاریک هشدار داد که کمبود شدید 
بودجه، جریان کمک های بشردوستانه به آوارگان را 

تهدید می کند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد 
یادآور شد که این نهاد از آغاز سال جاری میالدی، به 
دلیل کمبود منابع مالی ناچار شده است که نزدیک 
به دو ســوم برنامه های کمک به یمن را کاهش دهد 
یا تعطیل کند. دوجاریک هشــدار داد که در صورت 
دریافت نکردن بودجه، کاهش بیشــتری در انتظار 

کمک به یمن است.

یک فعال برجسته عربســتانی که در حال حاضر در 
تبعید به سر می برد، فاش کرد به دلیل انتقادهایش از 
ولیعهد این کشور در سرکوب مخالفان، تهدید به قتل 
شده است.  علیاء الحویطی، فعال زن عربستانی که در 
حال حاضر در لندن به سر می برد، در مصاحبه با روزنامه 
ایندیپندنت انگلیس اعالم کرد: به دلیل انتقادهایش از 
حاکمیت عربستان و اقدامات محمد بن سلمان، ولیعهد 
این کشور در سرکوب مخالفان، تهدیدات وحشتناکی 
برای کشته شدنش دریافت کرده است. الحویطی اظهار 
کرد: پس از آنکه تهدیدات ترسناکی درباره کشته شدن 
دریافت کردم و ایمیل هایم هک شدند، زنگ هشدار را 
در منزلــم در لندن فعال کردم. علیاء ۳۶ ســاله که در 
ســال ۲۰۰۵ اولین زن سوارکار عربســتانی در سطح 
بین المللی بود، اظهار کرد: ریاض از او بابت انتقادهای 
علنی اش از دولت و نیــز رهبری کمپینی در حمایت از 

قبیله الحویطات خشمگین است. الحویطی به ویژه پس 
از ترور جمال خاشقجی، روزنامه نگار واشنگتن پست 
در سال ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان در استانبول، 
انتقادهای تندی از بن سلمان در شبکه های اجتماعی 
و مصاحبه هــای تلویزیونی داشــت. ایــن فعال زنان 
عربستانی گفت: باید صدایم را در جهان باال ببرم زیرا اگر 

سکوت کنی، آنها به تهدید کردنت ادامه خواهند داد.

توقف کمک های غذایی به ۸ میلیون نفر در یمنفعال زن سعودی در تبعید، تهدید به قتل شد

خبرخبر

فرشاد گلزاری

فاز جدید بحران سیاسی در بغداد؛
هیچ توافقی بر سر کاندیدای 

ریاست جمهوری عراق وجود ندارد
گروه های سیاسی عراق هنوز به اتفاق نظری 
درباره یک کاندیدای مشــترک برای ریاســت 
جمهــوری نرســیده اند و اختالف نظرها میان 
طرف های بانفوذ عراقی ادامــه دارند، همچنین 
پیش بینی می شود دادگاه عالی فدرال عراق حکم 
جدیدی را در پرونده شکایت علیه اقدام پارلمان 
در تمدید مهلت ثبت نام کاندیداها صادر کند. به 
گزارش ســایت العربی الجدید، با وجود گذشت 
بیش از چهار ماه از انتخابــات پارلمانی عراق در 
دهم اکتبر ۲۰۲۱، گروه های سیاسی این کشور تا 
امروز به اتفاق نظری درباره یک کاندیدای مشترک 
برای ریاست جمهوری نرسیده اند و اختالف نظرها 
درباره این سمت میان طرف های بانفوذ در عراق 
ادامه دارند، همچنین پیش بینی می شود دادگاه 
عالی فدرال عراق که قرار است یکم ماه آتی میالدی 
جلسه ای برای بررسی شکایت مطرح شده درباره 
اقدام پارلمان در تمدید مهلت ثبت نام کاندیداها 
برگزار کند، حکم جدیدی را در این پرونده صادر 
کند. طبق عرف سیاســی حاکم در عراق از سال 
۲۰۰۵، سمت ریاست جمهوری سهمیه احزاب 
ُکرد بوده و از آن زمان اتحادیه میهنی کردســتان 
طبق توافق ها میان گروه های ُکرد، این ســمت را 
در دست داشــته؛ اما حزب دموکرات کردستان 
این بار می خواهد این معامله سیاسی را بر هم زده 
و این سمت را به دســت بگیرد. برخی منابع آگاه 
سیاسی در گفت وگو با العربی الجدید تاکید کردند: 
گروه های ُکرد تا امروز درباره یک کاندیدای واحد 
برای ریاست جمهوری توافق نکردند به این شکل 
که حزب دموکرات کردســتان اصــرار دارد ریبر 
احمد، وزیر کشور فعلی در دولت اقلیم کردستان 
عراق سمت ریاســت جمهوری را به دست بگیرد 
و همزمان اتحادیه میهنی کردســتان خواستار 

انتصاب دوباره برهم صالح در این سمت است.

این منابع به شرط فاش نشــدن نامشان اظهار 
کردند: حزب دموکرات کردســتان بــرای تایید 
کاندیدای خود بــر روی هم پیمانانش در جریان 
صدر و ائتالف حاکمیت حساب باز کرده است. منابع 
یاد شــده افزودند: در حال حاضر نگاه ها به دادگاه 
فدرال است که سه شــنبه این هفته قانونی بودن 
حکم پارلمان در تمدید مهلت ثبت نام کاندیداهای 
ریاســت جمهوری را اعالم خواهد کرد. ریاســت 
پارلمان عراق هشتم ماه جاری میالدی پس از اتمام 
مهلت دوره اول ثبت نام که نهم ماه گذشــته آغاز 
شــده بود و ۳۰ روز ادامه داشت، دوباره امکان ثبت 
نام کاندیداهای ریاســت جمهوری را فراهم کرد. 
برخی طرف های سیاسی عراق این اقدام پارلمان را 
تالش جهت ایجاد فرصتی برای حزب دموکراتیک 
کردستان دانستند تا پس از رد کاندیداتوری هوشیار 
زیباری، تنهــا کاندیــدای آن در مهلت اولیه ثبت 
نام و حذف او از دور رقابت ها، فرصتی برای معرفی 
چهره های جدیدی داشته باشد. این در حالی است 
که گروه های چهارچوب هماهنگی به تالش های 
خود جهت جلوگیری از تشکیل جلسه رای گیری 
برای رئیس جمهور قبل از ایجاد توافقی سیاســی 
ضامن حضورش در کابینه ادامه می دهند. در قانون 
اساسی عراق حضور دو سوم اعضای پارلمان برای 
برگزاری جلســه رای گیری جهت انتخاب رئیس 
جمهوری جدید کشور الزم است. هفتم ماه جاری 
میالدی پارلمان عراق به دلیل به حدنصاب نرسیدن 
نمایندگان حاضر، موفق به تشکیل جلسه رای گیری 

برای رئیس جمهوری نشد.
جاســم محمد جعفر، از رهبران ائتالف دولت 
قانون که عضــو چارچوب هماهنگی اســت، در 
مصاحبه ای تلویزیونی اظهار کرد: احزاب چارچوب 
هماهنگی تالش خواهند کرد جبهه یک سوم باقی 
مانده در پارلمان را برای جلوگیری از انتخاب رئیس 
جمهوری پیش از حصول توافقی سیاسی ضامن 
مشارکت آن در کابینه توسعه دهد. محمد جعفر در 
ادامه بر اهمیت وجود توافق هایی سیاسی برای حل 
بحران سیاسی فعلی تاکید کرد. غیاث السورچی، 
عضو اتحادیه میهنی کردســتان عراق روز جمعه 
گفته بود که حزبش احتماال با چارچوب هماهنگی 
ائتالف می کند و در صورتی که بن بست سیاسی 
در میان احزاب ُکرد ادامه یابد، این اتفاق احتماال 
رخ می دهد. در این میان امــا عادل عبدالمهدی، 
نخست وزیر پیشین عراق بازگشــت به استبداد 
دولتی و وقوع درگیری های داخلی در این کشور 

را بعید دانست.

جهاننما


