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همسایگان

شانگهای دیلی (چین)

پکــن در واکنــش بــه اقــدام همســوی
کانــادا ،اســترالیا و انگلیــس بــا امریکا در
بایکــوت دیپلماتیــک المپیک زمســتانی
چیــن ،این اقدام مشــترک را یک کمپین
کثیــف خوانــد .ایــن در حالــی اســت کــه
فرانســه حاضــر بــه همســویی بــا امریــکا
نشــده و اعــام کــرده اســت کــه بایــد
مناســبتهای ورزشــی را از سیاســت دور
نگه داشت.

گالب اند میل (کانادا)

یک معلم جوان و مســلمان در شهر
کبک ،بهخاطر داشتن حجاب از کار خود
اخراج شد.این اقدام در حالی انجام شد
کــه هیأت مدیره مدرســه مخالف اخراج
وی بودنــد و داشــتن حجــاب را نقــض
ارزشهــای کانادا تلقــی نمیکردند .این
معلم شــکایت کرده است و باید منتظر
پاســخ این شــکایت برای بازگشت بهکار
بماند.

بایدن با ادعای حمایت از اوکراین به روسیه کارت تحریم نشان داد

ëëبی.بی.ســی :در پــی پیــروزی
حقوقــی دولــت امریــکا در
جدیدتریــن مرحلــه از پرونــده
قضایــی اســترداد جولیــان ،ایــن
افشــاگر ،بیــش از هــر زمــان بــه
اســترداد از انگلیــس بــه امریــکا
نزدیک شده است .آسانژ بهدلیل
انتشــار هــزاران ســند طبقهبندی
شــده دولــت امریکا در ســالهای
 ۲۰۱۰و  ۲۰۱۱از ســوی ایــن کشــور
تحتتعقیباست.

گزینه های محدود امریکا مقابل روسیه

Reuters

امریکا

زهــره صفاری /سیاســت دوگانه واشــنگتن در قبال
مســکو بــرای حــل بحــران اوکرایــن« ،والدیمیــر
زلینســکی» را بار دیگر به راهکار مذاکره مستقیم با
همتای روســیاش سوق داد .این در حالی است که
بایدن همچنان به تهدیدها علیه روسیه ادامه داده
و پوتین نیز وی را متهم به نسل کشی کرده است.
بهگــزارش خبرگــزاری «تــاس» ،دو روز پــس
توگــوی ویدیویــی رؤســای جمهــور روســیه
از گف 
و امریــکا کــه در عیــن کــری خوانــی بــا نرمشهای
سیاســتمدارانهای از ســوی دو طــرف همــراه بــود،
دفتر «والدیمیر زلینســکی» رئیس جمهور اوکراین
در بیانیــهای از ابــراز تمایــل وی بــرای مذاکــره
مســتقیم بــا «والدیمیــر پوتیــن» پــرده برداشــت.
«آنــدری ســیبیگا» ،مســئول دفتــر «زلینســکی» با
اشــاره به تمــاس تلفنــی رئیس جمهور این کشــور
بــا «جو بایدن» گفت« :روز پنجشــنبه «زلینســکی»
در مذاکــره بــا «بایــدن» اعالم کــرد کــه اوکراین در
راســتای حــل دیپلماتیــک مناقشــات دونبــاس
حاضر به مذاکره مســتقیم با رئیس جمهور روسیه
است ».وی مدعی شــد« :آنچه مسلم است توافق
نرماندی نتوانســت صلــح را در اوکراین تأمین کند
بنابراین طرف اوکراینی بهدنبال مکانیسم ،درگاه و
چهارچوبی اســت که بتواند این پروسه را به جریان
بیندازد ».این درخواســت در حالی پــس از مذاکره
رؤســای جمهــور امریــکا و روســیه بار دیگــر از دفتر
«زلینســکی» تکرار شــده اســت که رئیــس جمهور
اوکرایــن در مــاه مــه نیــز خواســتار این دیدار شــده
و «پوتیــن» تحقــق ایــن خواســته را بــا برنامهریزی

مذاکرهای در مسکو امکانپذیر خوانده بود .در عین
حال به نوشته «یوروآبزرور» ،نگرانیهای واشنگتن
و کــی یف دربــاره تحرکات روســیه در مــرز اوکراین
در شــرایطی اســت که «والدیمیر چیژوف» ،ســفیر
روســیه در اتحادیــه اروپــا هرگونه تهدیدی از ســوی
کرملیــن را رد کرد و گفت« :روســیه برنامهای برای
حمله ندارد .من میتوانم تضمین بدهم که هیچ
سرباز روسی در آمادهباش ورود به اوکراین نیست و
نگرانیهای اروپــا درباره تهدیدی را که وجود ندارد
درک نمیکنیم ».تحلیلگران «انبیســی نیوز» بر
این باورند باوجود این اظهارات ،سیاســت «چماق
و هویج» امریکا در قبال روســیه ،برای پیشــگیری از
تکرار وقایع ســال  2014و الحــاق «کریمه» به خاک
روسیه است.
«جــو بایــدن» پیــش از تمــاس با «زلینســکی»
اعــام کرد کــه امریکا در صــورت حمله روســیه به
اوکراین ،لشکرکشی نخواهد داشت اما در عین حال
نســبت به تبعات اقتصادی و تحریمهای ناشــی از
این حمله به مســکو هشــدار داد و دســت آخر کاخ
سفید بر تداوم تأمین تسلیحاتی برای اوکراین تأکید
کــرد و از افزایش کانالهــای دیپلماتیک با کرملین
پــرده برداشــت« .جیمــز نیکســی» ،مدیــر بخــش
روسیه-اوراسیا چتم هاوس لندن گفت« :واقعیت
ایــن اســت کــه انتخابهای امریــکا بســیار محدود
اســت .آنها گزینــه نظامی را حــذف کردهاند چراکه
نمیخواهند وارد جنگی شــوند که تبعات غیرقابل
تصــوری خواهــد داشــت ».در برابــر ایــن واقعیت
مبهم« ،مســکو تایمز» خبر داده اســت« ،والدیمیر

دوخط خبر

ترامپ :اسرائیل نابود شده است

«دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور سابق امریکا در بخشی از خاطراتش عنوان
کرده اســت که خدمتهای بســیار زیــادی در حق رژیم صهیونیســتی انجام
داده ،امــا نتانیاهــو آن را جبران نکرد .بهگزارش خبرگــزاری فارس بهنقل از
ی «یدیعوت آحارانوت»؛ «دونالد ترامپ» رئیسجمهور سابق
روزنامه عبر 
امریکا در مصاحبهای با «باراک راوید» خبرنگار وبگاه صهیونیســتی «والال»
گفته اســت« :کسی به اندازه من برای نتانیاهو کار انجام نداده است .جوالن
معاملــه بزرگــی بود .برخی به مــن گفتند که این هدیه (جــوالن)  10میلیارد
دالر ارزش دارد .من این کار را پیش از انتخابات اسرائیل کردم تا به او کمک
کنــم ».ترامــپ ادامه داد« :اما او اولین کســی بود که سراســیمه برای تبریک
بــا بایــدن تماس گرفت .مــن از آن زمان تاکنــون با او حرف نــزدهام .لعنت
بــه او! من او را نخواهم بخشــید ».ترامپ در بخش دیگــری از این مصاحبه
نیزگفت« :اگر من نبودم اســرائیل ریشــهکن میشــد .البته تا این لحظه هم
فکر میکنم که اسرائیل نابوده شده است».

دور نما

تغییر کاربری نظامیان امریکایی در عراق

گــروه جهــان /یک ســال پــس از اعتراضهای مــردم عراق بــه حضــور نیروهای
امریکایــی و  11ماه بعــد از رأی پارلمان عراق به پایــان مأموریت نیروهای ائتالف
ضد داعش ،روز پنجشــنبه ،دبیر عالی شورای امنیت ملی عراق ،پایان مأموریت
نظامــی امریــکا در کشــورش را اعالم کــرد .با این حــال امریکا اعالم کرده اســت،
نیروهایش تنها تغییر کاربری دادهاند و از نظامی تبدیل به مستشار شدهاند.
بهگــزارش ســایت شــبکه خبــری «الجزیره» ،قاســم االعرجــی که خبــر پایان
مأموریت نظامی امریکا را در توئیتر خود اعالم کرده ،خبر داده بود ،فقط بخشی
از نیروهــای ائتــاف که قرار اســت نقش مشــاوره و آموزش به نیروهــای عراقی را
داشته باشند ،در این کشور باقی خواهند ماند .اما «جان برنان» ،فرمانده نظامیان
امریکا بالفاصله پس از او ،در سخنانی با طرح این ادعا که حضور نظامیان امریکا
در عراق با هدف اطمینان بخشی به دولت عراق برای شکست کامل داعش بوده
اســت ،خبــر داد  2هزار و  500نظامــی امریکا خاک این کشــور را ترک نمیکنند و
بهعنوان مستشــار در عراق باقی خواهند ماند .او در حالی از اطمینان بخشــی به
دولــت عــراق بابت کمــک امریکا در مبارزه با تروریســم خبر داده کــه همزمان با
این ادعاها ،ســپهبد «عبداالمیر الشــمری» ،معاون فرماندهی عملیات مشترک
عراق گفته اســت« :ســربازان عراقی به طور کامل تواناییهای خود را در شکست
داعش و حفظ برتریشــان نسبت به تهدیدهای تروریستی به اثبات رساندهاند و
قادر هستند ،بدون نیاز به کمک نیروهای ائتالف کار خود را انجام دهند».
نــه فقــط ارتش عراق که حتــی تحلیلگران خارجی نیز نســبت بــه وفای عهد
امریــکا بــه پایــان مأموریــت نظامیانــش در عــراق بدبیــن هســتند .یکــی از ایــن
تحلیلگران «نیکالس هراس» ،از مؤسسه نیوالینز در واشنگتن است که میگوید:
«فضــای امنیتی و سیاســی عراق طوری اســت که تیم بایــدن میخواهد با تغییر
شــکل حضــورش ،خود را از ایجاد بحران و حمالتی که هــر روز پایگاههایش با آن
مواجه هستند ،دور نگه دارد ».تصمیم امریکا برای تغییر کاربری نیروهای خود از
رزمی به مستشــاری در حالی گرفته شده است که نیروهای مقاومت عراق پیشتر
اعــام کــرده بودند ،اگر امریکا در موعد مقرر خاک عــراق را ترک نکند ،با واکنش
آنها مواجه خواهد شد .پس از اعالم این تصمیمگیری نیز «احمد عبدالحسین»،
عضو دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل الحق اعالم کرد« :اگر نظامیان امریکایی
تا پایان دســامبر ،عراق را ترک نکنند ،ســاح مقاومت تا زمانی که آخرین نظامی
امریکایی در عراق حضور دارد ،باقی خواهد ماند».

لیبراسیون (فرانسه)

امانوئل مکرون پنجشنبه شب کمتر
از  6مــاه مانــده بــه انتخابــات ریاســت
جمهــوری کشــورش ،در ســخنانی
تلویزیونــی بــرای جلــب آرای مــردم،
نقشه راه خود برای دومین دور ریاست
جمهــوریاش را تشــریح کــرد .ایــن در
حالــی اســت کــه محبوبیــت مکــرون
طــی ســالهای ریاســت جمهــوریاش
بهشدت تنزل یافته است.
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پوتین» در ســخنانی با رد هرگونه تهدیدی از ســوی
روســیه گفت« :باید بگویم که روســیه هراســی ،گام
نخست به سوی نسل کشــی است .همه ما از آنچه
در دونباس(درگیــری میان ارتش کی یف و جدایی
طلبــان حامــی روســیه) در جریان اســت باخبریم.
بدون شــک وقایع آن مانند نســل کشــی است ».به
بــاور ناظران «ســیان بیســی نیوز» ،دولــت بایدن
درصدد اســت به روســیه و جهان ثابت کند این بار
شدت عمل بیشــتری نسبت به ســال 2014خواهد
داشــت و برای تحریمهــا برنامه بســیار پیچیدهای
دارد« .جیک ســالیوان» مشــاور امنیت ملی بایدن
گفت« :کاخ ســفید در همکاری نزدیک با متحدان
اروپایــی و کارشناســان خزانــه داری ،وزارت خارجه
و شــورای امنیت ملی در حال تهیه بســته تحریمی
تمام عیار سیاســی،اقتصادی اســت ».اما به نوشته

«نیویــورک تایمــز» ،کارشناســان همچنــان درباره
تأثیرگــذاری ابزار تحریم در این موضــوع در تردید
هستند.
«جرمی اسکات» استاد ارشد مؤسسه پیترسون
معتقد اســت« :ما بارها و بارها شاهد این سناریوی
تحریمهــا و نتایــج آن در سیاســتهای بــزرگ
بودهایــم اما این ابزار محدود اســت ،چراکه تنها در
زمانی میتواند بهترین تأثیر را بگذارد که یک کشور
بر دیگری برتری اقتصادی داشــته باشد .اما در این
مســأله این نکته حاکم نیســت .بجز صنایع نفتی،
تجــارت بینالمللی روســیه و ســرمایه گذاریهای
آن بویــژه در امریــکا بســیار محــدود اســت .در این
میان شاید تحریم بانکی ،روسیه را تحت تأثیر قرار
دهد چراکه تحریم روسیه در بعد انرژی ،به شرکای
اروپایی ایاالت متحده نیز لطمه خواهد زد».

ëëفرانس پرس :دولت نیکاراگوئه
اعالمکردروابطدیپلماتیکخود
را با تایوان قطــع میکند و «چین
واحــد» را بــه نمایندگــی از دولت
پکنبهرسمیتمیشناسد.

ëëوالــا نیــوز« :رونن بــار» رئیس
ســازمان امنیــت داخلــی رژیــم
صهیونیســتیبــهکابینــهتلآویو
پیشــنهاد داد در صــورت حمایت
آنهــا از تشــکیالت خودگــردان
فلســطین و تقویــت آن در کرانــه
باختــری ،شــاباک نیــز بــرای
تضعیفحماساقداممیکند.

ëëایســنا :وزارت دفــاع ترکیــه در
بیانیــهای اعــامکــردســهســرباز
ترکیه به دســت عناصر پ.ک.ک
در شــمال عراق کشــته شــدند .در
ادامــه بیانیــه تأکید شــده کــه این
ســه ســرباز در منطقــه عملیــات
«چنگالصاعقه»درشمالعراق
جانخودراازدستدادهاند.

