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مجازات ســبک «بوریس جانسون» در
پرونــده رســوایی پارتــی گیــت ،آن هم در
شــرایطی که بســیاری از حاضران با  4تا 5
مــورد مجازات روبرو شــده بودند ،صدای
اعتراضهــا را بلنــد کــرد .کارشناســان
حقوقی معتقدنــد علت صدور این حکم
بــه ســود جانســون و فــرار نخســت وزیــر
بریتانیــا از مجازات بیشــتر ،وجــود خانه و
محل کار او در داونینگ استریت است.

اظهارات «اوالف شولتز» ،صدراعظم آلمان
دربــاره اینکه جنگ روســیه و اوکراین در فرایند
درخواســت کییف برای عضویــت در اتحادیه
اروپــا تغییــری ایجــاد نخواهــد کرد ،بــا واکنش
توئیتری وزیر خارجه اوکراین همراه شد« :ابهام
اســتراتژیک برخی کشــورهای اروپایــی در قبال
اوکرایــن مطرود اســت و باید تغییر کنــد .رفتار
بــا اوکراین به عنوان شــهروندان درجــه دوم به
مردم این کشور آسیب میزند».

در حالــی کــه تــورم صعــودی در امریکا،
درخواســتها برای کاهش تعرفــه کاالهای
چینی را افزایش داده است ،ژانت یلن ،وزیر
خزانــهداری ایــاالت متحــده از اعمال فشــار
بــر دولــت بایدن بــرای توافق بر ســر کاهش
تعرفههای محصوالت چینی پرده برداشت.
چراکــه او معتقــد اســت تعرفههــای بــاال بر
محصوالت غیراســتراتژیک تنها به مصرف
کنندگان امریکایی صدمه خواهد زد.

بایدن در نخستین سفر آسیایی خود ،راهی سئول و توکیو شده است اما به چین میاندیشد

یمن

عملیات پرچم دروغین

AFP

بنفشــه غالمــی« /جــو بایــدن» هنــوز از
جنگ نیابتی با روســیه در زمین اوکراین
خــاص نشــده ،روز گذشــته راهــی کــره
جنوبــی شــد و فردا نیــز به ژاپــن میرود
تــا جنگ اقتصادی با چیــن را کلید بزند.
در واقــع او در اقدامی که مــی توان آن را
در راســتای «عملیــات پرچــم دروغین»
دانســت ،هرچنــد به ســئول و توکیو رفته
اســت ،امــا در ذهــن او فقــط یــک کلمه
چرخ میزند :پکن.
بــه گــزارش خبرگــزاری «رویتــرز»،
نخســتین دیــدار رســمی رئیــس جمهور
امریــکا بــا مقامــات کــره جنوبــی شــب
گذشــته در حاشــیه بازدیــد وی از یکی از
کارخانههــای سامســونگ انجــام شــد و
«یون ســوک یول» ،رئیسجمهور جدید
کــره جنوبــی کــه تــازه  10روز اســت بــر
این کرســی نشســته ،او را در ایــن بازدید
همراهــی کــرد .تحلیلگــران معتقدنــد،
«بایــدن» بازدیــد از ایــن کارخانــه را در
شــروع ســفر آســیایی خود قــرار داد تا بر
جنبه اقتصادی ســفر خــود و رویارویی با
غولهــای تازه متولد شــده فناوری چین
نظیر هوآوی تأکید کند .در همین ارتباط
ســایت شــبکه خبــری «ســیانان» نیــز
نوشــته اســت« ،بایــدن» با چینش ســفر
خــود به این ترتیب و اینکه ســفر خود به
آســیا را محدود به دو کشــور کــره جنوبی

و ژاپــن کــرد ،میخواهــد بــر جنبههــای
اقتصادی ســفرش تأکید کرده و در عین
حــال به شــرکای دیریــن امریکا در آســیا
متذکــر شــود کــه نقطــه تمرکــز او فقــط
بــر مســائل غــرب و آنچــه ایــن روزها در
اوکراین میگذرد نیســت و در کنار آن به
طور کامل آسیا و رقابت کشورش با چین
را نیــز از نظــر دور نداشــته و حمایــت از
شرکایش در مواجهه اقتصادی و سیاسی
بــا چین را فرامــوش نکرده و به مســائل
امنیتی آنان اهمیت میدهد.
ëëاهداف سفر «بایدن»
تیــم رئیسجمهــور امریــکا مدعــی
اســت ،وی در ایــن ســفر هــدف خاصــی
ندارد و بیشــتر برای تحکیم روابط است
کــه به کــره جنوبــی و ژاپن ســفر میکند.
امــا واقعیــت این اســت که «بایــدن» در
ســفر خود به آســیا که نخســتین ســفر او
در کســوت رئیسجمهــور اســت ،ضمن
رویارویــی بــا چالشها ،هــدف مقابله با
چیــن را نیز دنبــال میکنــد« .پولیتیکو»
در تحلیلــی ،اولین چالش رئیسجمهور
امریــکا برای چنین نبــردی را روابط بین
کره جنوبی و ژاپن دانسته است .بسیاری
از مــردم کــره جنوبــی هنوز نتوانســتهاند
خاطرات تلخ جنگ بــا ژاپن را فراموش
کننــد ،همان طــور که توکیو نیز نتوانســته
نارضایتیهــای خــود بابــت اختالفــات

بایدن در بدو سفرش از کارخانه سامسونگ بازدید کرد

ارضی با سئول را نادیده بگیرد .از همین
رو «بایــدن» نیازمند آن اســت که ســران
هر دو کشور را متقاعد به همکاری کند تا
به مقابله با اقتصاد چین بروند.
از همین جا اســت کــه چالش بعدی
«بایــدن» آغــاز میشــود ،زیــرا او مجبور
اســت ایــن کشــورها را متقاعــد کنــد کــه
نــه فقــط بــه مســائل اقتصادی آنــان که
بــه امنیــت آنهــا نیــز میاندیشــد .یکــی
از مســائلی کــه ســئول و توکیــو بابــت آن
دغدغههای امنیتی دارند ،آزمایشهای
کــره شــمالی و مســأله تــوان اتمــی ایــن
کشــور اســت .در حالــی که پیش از ســفر
«بایدن» به کره جنوبی ،دســتگاه امنیتی
امریــکا خبر داد کــه پیونگ یانگ در نظر

دارد هنگام سفر «بایدن» به کره جنوبی
دست به آزمایش موشــکی بزند .انتظار
مــیرود ســئول در مذاکــرات اصلی خود
بــا رئیس جمهور امریکا کــه امروز انجام
میشــود از او بخواهــد تســلیحات دفــاع
هســتهای پنتاگــون را در کــره جنوبــی
مســتقر کند .اما واشــنگتن که ســال 1991
اقــدام به خروج تســلیحات دفاعی خود
از کــره جنوبی کرد تا شــاید پیونگ یانگ
را از فعالیتهای هستهای خود منصرف
کند ،معتقد است با اســتقرار دوباره این
تجهیــزات ممکن اســت کره شــمالی بر
حجم آزمایشهای خود بیفزاید.
ëëتشکیل یک گروه جدید در کنار کواد
چالش و یا شــاید بهتــر بگوییم هدف

بعــدی «بایدن» ریلگــذاری چهارچوب
اقتصــادی اینــدو پســفیک و راهانــدازی
خــط تجاری هنــد و اقیانوس آرام اســت
که آشکارا هدف اصلی آن مقابله با توان
تجاری چین در منطقه است .اما با توجه
بــه موقعیــت چیــن در منطقــه ،جلــب
کشــورها در چنین پروژهای سخت است.
هرچنــد کــه بســیاری از آنها بدشــان هم
نمیآید با مشــارکت در چنین پروژهای،
خــود را از نگرانی قدرت گرفتن آســیا در
چین رها کنند.
«بایــدن» در حالــی بــه ریلگــذاری
چهارچــوب اقتصــادی اینــدو پســفیک
میاندیشــد که «یون سوک یول» ،رئیس
جمهور کره جنوبی مایل است ،به وعده
انتخاباتــی خود برای پیوســتن کشــورش
بــه گروه امنیتی «کواد» متشــکل از ژاپن،
اســترالیا ،هنــد و امریــکا تحقــق بخشــد.
او بــه همین منظــور تــاش خواهد کرد،
موافقــت «بایــدن» را بــا وعــده کمــک
نظامی بــه اوکراین و تقویــت کواد جلب
کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه «بایدن»
بیش از کــره جنوبی به تحکیم موقعیت
هنــد در گــروه «کــواد» عالقهمند اســت.
بویــژه کــه نگــران روابــط هنــد با روســیه
اســت .در حــال حاضــر روســیه یکــی از
بزرگتریــن تغذیهکننــدگان تســلیحاتی
هند است.

عبدالملــک بدرالدیــن الحوثی،
رهبر انصاراهلل یمن در ســخنانی
بــر ادامــه راه مقاومــت در برابــر
اشــغالگران بــرای رســیدن بــه
اســتقالل و آزادی در یمــن تأکید
کرد.

دور دنیا با چند خبر

زهره صفاری /ریاســت امریکا بر شــورای امنیت سازمان ملل ،بهترین فرصت را
در اختیار واشــنگتن قــرار داد تا بتواند بحران غذا در جهان را اهرمی برای فشــار
بر روســیه و اتهامزنی به کرملین قرار دهد؛ موضوعی که مســکو آن را با اســتناد
به قطعنامهها و آمارهای پیشــین این شورا ،نمایش فریبکارانه غرب علیه خود
دانســته و آن را تکذیب میکند .به گزارش سایت رسمی سازمان ملل« ،آنتونیو
بلینکــن» ،وزیــر خارجــه امریــکا در حالی که طی مــاه جاری میالدی با ریاســت
شــورای امنیت ،تریبونی قوی علیه روســیه در اختیار داشــت با اشــاره به گزارش
فائــو و برنامــه جهانی غــذا ،آمار صعودی  100میلیون گرســنه در ســال  2020به
 161میلیــون نفــر در ســال  2022را هشــداری جــدی عنوان کرد و بــا متهم کردن
فدراســیون روسیه برای تداوم جنگ اوکراین ،با اشــاره به پیشبینی افزایش 40
میلیونی این آمار تحت تأثیر میدان کییف ،نسبت به شرایط ابراز نگرانی کرد.
توگوی دیپلماتیک کافی نیست .کرملین
وزیر خارجه امریکا گفت« :تنها گف 
متهم اول و آخر جنگ اوکراین اســت .اگر روســیه فردا جنگ را تمام کند صلح
برقرار میشــود اما اگر اوکراین عقبنشــینی کند ،روســیه آن را محو خواهد کرد.
روسیه تمامی بنادر اوکراین را از  24فوریه مسدود و در جنگ زمینی ،گندمزارها و
انبار غالت این کشور را ویران و زنجیره تأمین غذای آن را نابود کرده است .حاال
زنجیرهای که غذای میلیونها اوکراینی و میلیونها نفر دیگر را در جهان تأمین
میکرد ،توسط ارتش روسیه گرو گرفته شده است و آنها از غذا به عنوان سالحی
برای رســیدن به اهداف این حمله بهره میگیرند .زندگی کشاورزان اوکراینی در
خطر است و آنها به جای زمین در معادن هستند و جلیقههای ضدگلوله بر تن
کردهاند .آنچه بنادر دریای سیاه را بسته و سیلوهای گندم اوکراین را خالی کرده
نه تحریمها که فدراسیون روسیه است».
موضعگیری واشنگتن علیه مسکو که به تعبیر فرستاده کرملین در سازمان
ملــل ،حمله امریکا به روســیه در جنگ نیابتــی در زمین اوکراین بــود ،در حالی
مطرح شد که بخش غذای سازمان ملل نیز عوامل بسیاری از جمله همه گیری
جهانی کرونا و مشــکالت اقتصادی را عامل بروز ناامنی غذایی در جهان عنوان
کرده بود .در این شرایط به نوشته «تاس»« ،واسیلی نبنزیا» ،نماینده دائم روسیه
در سازمان ملل ،تصویرسازی اخیر امریکا از تقصیر روسیه در بحران جهانی غذا
را فریبکارانــه و بــا هدف تخریب مســکو عنوان کرد« :مهمتریــن تحول فرهنگ
سیاســی اخیر کشــورهای غربی تمایل به مقصر جلــوه دادن روســیه در بروز هر
مشــکلی در جهــان اســت و در موضوع بحــران غذا نیز طوری رفتــار میکنند که
گویی مسکو عزم به کشتن مردمانی در اوکراین و دیگر نقاط جهان کرده که غرب
تمرکز بر نجات آنها دارد .غربیها از هیچ تالشــی برای شکســتن ستون اقتصاد
روسیه فروگذار نکردهاند .من نمیخواهم از بازتاب تأثیر مخرب این تحریمهای
غیرقانونی بر اروپا و امریکا صحبت کنم ،اما بحران غذا مدتها پیش از عملیات
نظامی روسیه در اوکراین آغاز شده بود و این تهدید امسال بروز نکرده است .آمار
برنامه غذای سازمان ملل در سال  2020گویای آن است».
اما ســناریوی روسیهستیزی امریکا و ژست صلحطلبانه واشنگتن برای پایان
جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که به نوشــته «ســیانان» ســنا در جلســه روز
پنجشنبه خود بسته  40میلیارد دالری کمکهای تسلیحاتی به کییف را تصویب
کرد؛ موضوعی که نماینده روســیه در ســازمان ملل به آن تاخــت و گفت« :ما از
همکاران غربیمان میخواهیم تا رسماً توافق گندم در برابر سالح با اوکراین را
تکذیب کنند اما کسی پاسخی نداشت .درست همانطور که آنها درباره تأثیر این
توافق بر تقویت امنیت جهانی غذا از سوی کشورهای غربی نیز سکوت کردهاند».

دورنــما

نبرد غذایی
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عربستان

جو بایدن ،رئیس جمهور امریکا
و محمــد بــن ســلمان ،ولیعهــد
عربستان ســعودی ممکن است
مــاه آینــده بــرای اولیــن بــار بــا
یکدیگر دیدار کنند.
عراق

کاروانهــای پشــتیبانی رزمــی
ائتــاف امریــکا روز پنجشــنبه در
عــراق  5بار با بمب کنار جادهای
مورد حمله قرار گرفتند.
انگلیس

پاریــس بــا درخواســت تابعیــت
اســتنلی جانســون ،پــدر بوریــس
جانسون ،نخســتوزیر انگلیس،
موافقــت کــرده و او تابعیــت
فرانسوی دریافت کرد.
اردن

عبــداهلل دوم شــاه اردن از حصر
خانگی برادرش شاهزاده حمزه
بن حسین خبر داد.

