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 بحران اوکرایــن به داوری تاریخ 
همانند یک نزاع همه گیِر سیاســی 
شده است و این دقیقاً همان برهه ای 
است که شــطرنج قدرت در پشت 
میزهای مذاکره و گفت وگو را شکل 
می دهد. در این بین باید متوجه بود 
که زهِر حمالت روســیه به اوکراین 
احتماال گرفته شده است، اما همانند 
بسیاری از منازعات شاهد آن هستیم 
که حاال دیپلمات ها و بازیگران اصلی 
به میدان آمده اند. اینکه بگوییم زد و 
خورد در اوکراین قرار است به زودی 
منحنی نزولی به خود بگیرد، عماًل 
یک تحلیــل غیردقیق به حســاب 
می آید و باعث می شــود که خطای 
دیدگاهی بر متون منتشــر شــده 
حاکم شــود، اما آنچه در این میان 
باید مــورد توجه قــرار بگیرد رفت 
و آمدهــا و مواضعی اســت که حاال 
به نوعی تغییر پیدا کــرده یا اینکه 
فاز جدید آن رخ عیان کرده اســت. 
مهمترین اتفاقی که حــاال در این 
بحبوحــه درگیــری رخ داد، اقدام 
اخیر کنگره ایــاالت متحده بود که 
به نوعــی می تواند دامنــه جنگ را 
بیش از پیش گسترده تر کند؛ چراکه 
ســرانجام پس از کش وقوس های 
فراوان، ســنای آمریــکا کمکی به 
ارزش تقریبا ۴۰ میلیارد دالر برای 
ارائه بــه اوکرایــن را تصویب و این 
الیحه را به کاخ ســفید ارسال کرد 
تا جو بایــدن آن را امضــا کند. این 
بسته که با ۸۶ رأی مثبت در مقابل 
۱۱ رأی مخالف تصویب شد، شامل 
کمک هــای نظامــی، اقتصادی و 
بشردوستانه می شود. گزارش شده 
است که این ۱۱ رأی مخالف همه از 
حزب جمهوری خواه بوده اند. اینکه 
چنین رقمی توسط ایاالت متحده 
تصویب شــود چندان دور از ذهن 
نبود امــا باید توجه داشــت که این 
بسته برای کی یف شاهرگ حیاتی 
نظامی به حساب می آید؛ چراکه از 

یک سو این رقم باعث می شود حجم 
قابل توجهی از تســلیحات و ادوات 
نظامی و کمک های بشردوســتانه 
روانه اوکراین شــود و از سوی دیگر 
هم روس ها نظاره گر اوضاع هستند. 
بدون تردید این رقم برای روسیه نه 
تنها خوشایند نیســت بلکه تهدید 
اســت و قطعا دســت بــه تعریض 
عملیات نظامی خود خواهند زد.ً اگر 
هم جبهه جدیدی را در درگیری ها 
باز نکنند، سعی خواهند کرد ادوات و 
تسلیحات زرهی خود را برای مقابله 

با اوکراین چند برابر کنند. از سوی 
دیگر این اقدام دولت ایاالت متحده 
و همچنین ســنای این کشور یک 
پیام روانی هم برای روســیه دارد. 
واشنگتن با این اقدام سعی می کند 
تا به مســکو بفهماند که اگر قرار بر 
آغاز عملیات نظامی جدید در شرق 
و جنوب شرقی اوکراین باشد، بدون 
شــک غربی ها با این ارقــام نه تنها 
جنگ را فرسایشی می کنند، بلکه در 
این میان ممکن است شرق اوکراین 
هم مورد حمالتی قرار بگیرد! مساله 
دیگر هم این است که از حیث روانی، 
روس ها با دیدن این ارقام و اعداد اگر 
هم بخواهند بودجه ای را به تصویب 
برسانند، تحریم هایی که علیه آنها 
اعمال شــده، این اجازه را نمی دهد 
و باید آهسته و پیوسته قدم بردارند.

بایدندرشرقآسیا
نکته دیگری که در مورد تصویب 

این بسته کمکی دولت آمریکا باید 
موردنظر قرار بگیرد این اســت که 
ســنای ایاالت متحــده زمانی این 
بســته را تایید کرد که بایدن راهی 
سئول شد. از حدود سه هفته پیش 
برنامه ســفر پنج روزه بایدن به کره 
جنوبی و ژاپن مطرح شــده بود اما 
همزمانی این دو موضــوع به نوعی 
نشان می دهد که کاخ سفید تا دقیقه 
آخری که بایدن قصــد ترک خاک 
آمریکا را داشــته، ســناریوها علیه 
روسیه را در داخِل کشورش دنبال 
کرده و سپس عازم سئول شده است. 
خبرگزاری یونهاپ دیروز )جمعه( 
اعالم کرد که جو بایــدن وارد کره 

جنوبی شــد تا در اولین دیدار خود 
با رئیس جمهوری جدید این کشور 
در خصــوص طیف گســترده ای از 
موضوعات از جمله برنامه هسته ای 
کره شمالی و خطرات زنجیره تامین 
گفت وگو کند. این خبرگزاری اعالم 
کرده که انتظار مــی رود جو بایدن 
مســتقیماً به کارخانه تراشــه های 
سامسونگ در شهر ســئول برود تا 
عالوه بر بازدید از تاسیسات کارخانه، 
»یون سوک یول«، رئیس جمهوری 
کره جنوبی را مالقــات و بر تعهد دو 
کشــور در خصوص همکاری ها در 
جهت تقویــت زنجیره های تامین 
تاکید کند. سفر جو بایدن که اولین 

ســفر او از زمان روی کار آمدنش به 
آسیا است، در حالی انجام می شود 
که هــم ســئول و هم واشــنگتن 
معتقدند آزمایش موشک بالستیک 
هسته ای یا قاره پیمای کره شمالی 
قریب الوقوع بوده و ممکن است حتی 
در زمانی که بایــدن در کره جنوبی 
یا ژاپن به ســر می برد، رخ دهد. در 
این  میان گفته شــده بود که بایدن 
احتماالً از منطقه مرزی میان دو کره 
که به عنوان  مدار 3۸ درجه شناخته 
می شــود دیدار می کند، اما رویترز 
گــزارش داد که رئیــس جمهوری 
آمریکا برنامه دیدار از منطقه مرزی 
میان دو کره را لغو کرده اســت. در 

این میان اما سفر بایدن به ژاپن هم 
باید مــورد نظر قرار بگیــرد. او قرار 
است در این سفر پنج روزه با فومیو 
کیشیدا، نخست وزیر ژاپن در توکیو 
هم دیــدار کند که پیــام این دیدار 
بیش از هرچیز می تواند اخطاری به 
روس ها و چینی ها باشد. بایدن قرار 
است در توکیو با نخست وزیرانی از 
کشــورهای عضو »گروه۴« یعنی 
کیشیدا از ژاپن، نارندرا مودی از هند 
و برنده انتخابات پارلمانی استرالیا 
که امروز )شنبه( مشخص می شود، 
دیدار کند. در ایــن میان باید توجه 
داشــت که حدود 2۰ سال از زمانی 
که یک رئیس جمهور آمریکا به ژاپن 
سفر کرده می گذرد و به نظر می رسد 
که حاال بحران اوکراین و شــراکت 
کره جنوبی و ژاپن بــا آمریکا برای 
هدف قرار دادن روســیه باعث شده 
تا وی وارد شــبه جزیره کره شــود. 
اما نکته بســیار مهــم دیگر چین و 
هشــدار علنی آمریکا است. بایدن 
با این سفر درصدد است تا در میانه 
بحران اوکراین به صورت علنی عالوه 
بر اینکه مانور قدرت خود را اجرایی 
کند، به پکن هم هشدار دهد که مبادا 
در این میان بخواهــد علیه ایاالت 
متحــده و شــرکای آن بیش از حد 
معمول به روسیه نزدیک شود. البته 
این اقدام بایدن شــلیک تیر اخطار 
برای چینی ها در پرونده تایوان هم به 
حساب می آید که باید دید طی این 
ســفر چه توافق هایی قرار است در 
حوزه فناوری و اقتصاد میان آمریکا 

و شرکایش منعقد شود. 

سنایآمریکاهمزمانباسفربایدنبهآسیا،کمک40میلیارددالریبرایاوکرایندرنظرگرفت؛

مانور قدرت علیه مسکو، بیخ گوش چین! 
پسازکشوقوسهای
فراوان،سنایآمریکا

کمکیبهارزش40میلیارد
دالربرایارائهبهاوکراین
راتصویبواینالیحهرا
بهکاخسفیدارسالکرد
کههمزمانیایناقدامبا
سفربایدنمیتواندپیام
جدیدیبهمسکوباشد

بایدنقراراستدرتوکیو
بانخستوزیرانیاز

کشورهایعضو»گروه4«
یعنیکیشیداازژاپن،
نارندرامودیازهندو

برندهانتخاباتپارلمانی
استرالیاکهامروز)شنبه(
مشخصمیشود،دیدار
کندکهبهنوعیمیتواند
یکائتالفسازیجدیدرا

نمایانکند

منابع خبری از ضربه ای دیگر به کابینه ائتالفی سســت دولت رژیم صهیونیستی با جدا شدن یک نماینده دیگر 
از این ائتالف خبر دادند. اســکای نیوز عربی اعالم کرد که گیدا ریناوی زعبی، نماینده عرب و معاون رئیس کنست 
)پارلمان رژیم صهیونیســتی( از حزب چپ گرای مرتس از ائتالف دولت ائتالفی نفتالی بنت، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی جدا شد. زعبی در نامه ای به نفتالی بنت و یائیر الپید، وزیر خارجه دولت رژیم صهیونیستی درباره این 
تصمیم نوشت که دیگر عضو کابینه ائتالفی نیست و منصب پیشنهادی به او برای 
فعالیت به عنوان سرکنسول رژیم صهیونیستی در شانگهای چین را هم نمی پذیرد. 
در این نامه به تجاوزات روزافزون نظامیان رژیم صهیونیستی به فلسطینی ها در 
مســجداألقصی و همچنین تجاوز آنها به تشییع کنندگان پیکر شیرین ابوعاقله، 
خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره در قدس اشاره شده است. وی گفت: نمی توانم 

از ائتالفی حمایت کنم که آزار جامعه عرب را درپیش گرفته است. 

جبهه مقاومت ملی افغانستان از کشته شدن ۱۷ عضو گروه طالبان در پنجشیر خبر داد. به گزارش منابع خبری 
افغانستان، صبغت اهلل احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی در حساب توییتری خود نوشت: ۱۷ جنگجوی عضو 
گروه طالبان در یک کمین از پیش برنامه ریزی شــده ی  اعضای قرارگاه خینج، در منطقه ی چوبک خینج در والیت 
پنجشیر کشته شده اند. او همچنین تاکید کرد که در این درگیری به نیروهای جبهه مقاومت آسیبی نرسیده است. 
گروه طالبان تاکنون در این مورد به رسانه ها اطالعات خاصی نداده است. در این 
میان بســیاری از ناظران بین المللی اعالم کرده اند که از حدود ســه هفته پیش 
مجدداً درگیری میان طالبان و جناح مستقر در پنجشیر آغاز شده و حاال هم این 
روند در حال تشدید است. سایر منابع خبری هم اعالم کرده اند که این درگیری ها 
می تواند به یکســری از منازعــات داخلی بینجامد که در نهایت دوپاره ســازی 

افغانستان را در بلند مدت رقم خواهد زد.

 ۱۷ عضو گروه طالبان در پنجشیر کشته شدند بحران در کابینه ائتالفی اسرائیل پس از جدا شدن معاون رئیس کنست 

رئیس کمیســیون اروپایی گفت، اتحادیــه اروپا به 
دنبال راه هایی برای استفاده از دارایی های مسدود شده 
الیگارش های روســی به منظور تامین مالی بازســازی 
اوکراین پس از جنگ اســت. به گزارش رویترز، اورزوال 
فون در الین، رئیس کمیســیون اروپا گفت: وکالی ما به 
دنبال یافتن راه هایی برای استفاده از دارایی های مسدود 
شده الیگارش های روسی برای بازسازی اوکراین هستند. 
فکر می کنم روســیه باید در این مورد همکاری کند. وی 
همچنین ادامــه داد، طرفدار مرتبط کردن بازســازی 
بلندمدت اوکراین با اصالحات مورد نیاز برای پیوستن این 
کشور به اتحادیه اروپاست. درحالیکه اوکراینی ها آینده 
خود را در عضویت در اتحادیه اروپا می بینند، استاندارهای 
الزم برای این اقدام در حوزه هایی چون اجرای قانون و در 
سیاست و اقتصاد هم باید رعایت شود. رئیس کمیسیون 
اروپا افزود: روند الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا به یکسری 

شرایط الزم و انجام آنها بستگی دارد. اوکراین می خواهد به 
هر قیمتی به اتحادیه اروپا ملحق شود و این مساله انگیزه را 
برای ایجاد اصالحات الزم به وجود می آورد. فون در الین 
همچنین گفت: ما باید برای بازسازی اوکراین همکاری 
الزم مالی را داشته باشیم. همچنین باید اصالحات مورد 
نیاز پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را هم ایجاد کنیم 

که شامل مقابله با فساد یا اجرای قانون است.

رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی اختالفات میان 
آنکارا با عربستان سعودی و امارات را اختالفات داخل 
یک خانواده خواند.به گزارش روسیاالیوم، رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیــه اخیرا برای دومین 
بار طی چند ماه گذشته به امارات ســفر کرده بود در 
ســخنانی در آنکارا درباره اختالفات میان کشورش با 
عربستان سعودی و امارات اظهار کرد که این اختالفات، 
اختالفات داخل یک خانواده است. اردوغان اختالفات 
ترکیه با عربستان و امارات را کم اهمیت دانست و تاکید 
کرد که کشورش اشــتراکاتی با ریاض و ابوظبی دارد. 
وی ادامه داد: ما بر اختالفات بــا ریاض و ابوظبی غلیه 
کرده  و برای توسعه سریع روابط دوجانبه در زمینه های 
تجاری، صنعتی، صنایع دفاعی، فرهنگی و گردشگری 
برنامه ریزی کرده ایم و در حال انجام اقداماتی در این 
راستا هستیم. اردوغان همچنین گفت: به نظرم روند 

کنونی که با هر دو کشــور آغاز شده است به نفع هر دو 
کشــور هم در روابط تجاری و هم در روابط سیاســی 
خواهد بود. وی در ادامه تاکید کرد که ترکیه تجربیات 
خود در زمینه صنایع دفاعی را در اختیار عربســتان 
و امارات قرار خواهــد داد. رئیس جمهــوری ترکیه 
همچنین گفت: روابط با عربستان سعودی نیز در جهت 

مثبت تری پیش می رود.

اردوغان:

اختالفات ترکیه  با عربستان و امارات، درون خانوادگی است
اتحادیهاروپا:

 دارایی الیگارش ها را صرف بازسازی اوکراین می کنیم

خبرخبر

فرشادگلزاری

ابراز نگرانی غرب از درگیری های 
خشونت آمیز در تاجیکستان

نمایندگی اتحادیه اروپا و سفارت های فرانسه، 
آلمان، بریتانیا و آمریکا در شــهر دوشــنبه روز 
پنج شنبه ، ۱۹ مه با انتشــار بیانیه ای مشترک، 
نگرانــی عمیق خــود را از تنش هــای داخلی و 
درگیری خشونت آمیز در والیت مختار کوهستان 
بدخشــان ابراز کرده اند. شــهر خــاروغ، مرکز 
بدخشان و ناحیه روشــان این والیت در سه روز 
گذشــته صحنه رویارویی معترضان و نیروهای 
دولتی بود. طبق گزارشــهای رســمی، در این 
درگیری ها در مجموع ۱۰ نفر کشــته و 2۷ نفر 
زخمی شده اند. در میان کشته شدگان یک افسر 
نیروهای امنیتی تاجیکستان هم هست.  کشورها 
و سازمان های غربی از همه طرفها خواسته اند از 
هیچ تالشــی برای تنش زدایی و خویشتنداری 
دریغ ندارند و از اســتفاده بیش از حــد از زور و 
تحریک به خشــونت خودداری کنند. در بیانیه 
نمایندگی اتحادیه اروپا و ســفارت های فرانسه، 
آلمان، بریتانیا و آمریکا در شهر دوشنبه، از دولت 
تاجیکستان خواسته شــده تا اطمینان حاصل 
کند که نهادهای مجری قانــون با رعایت دقیق 
حاکمیت قانون عمل می کنند و معیارهای احترام 
به حقوق بشر و آزادیهای اساسی را حتی در شرایط 
بحرانی مرتبط با امنیت رعایت می کنند. در این 
بیانیه همچنین آمده کــه ارعاب و پیگرد قانونی 
شــهروندان و خبرنگاران، محدودیت گسترده و 
آشکار دسترسی به اطالعات چشم انداز کاهش 
تنش و بازگشت به نظم عادی را تضعیف می کند. 
در این بیانیه مشــترک از همه کشته شده های 
ناآرامی های اخیر شهر خاروغ و ناحیه روشان ابراز 
تأســف و به خانواده های آنها تسلیت گفته شده 
است. در بیانیه از همه طرف ها خواسته شده از راه 
تماس و گفت وگو برای کاهش تنش راهی سریع 
پیدا کنند.  در همین حال، دیدبان حقوق بشر هم 
با انتشــار بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از حوادث 
اخیر در والیت مختار کوهســتان بدخشــان، 
از مقامات تاجیک خواســته علت خشــونت در 
اعتراض های اخیر را بررســی و مسئوالن آن را 

بازخواست کنند. 

در ایــن بیانیه به احتــرام بــه آزادی بیان و 
دسترســی به اطالعات، از جمله، دسترسی به 
اینترنت و حق اعتراض صلح آمیز تأکید شده است. 
از طرف دیگر، کریم آقاخان، پیشوای اسماعیلیان 
جهان، گفته که از تکرار ناآرامی ها در والیت مختار 
کوهستان بدخشان ســخت نگران است. او روز 
چهارشنبه، در پیامی از پیروانش در تاجیکستان 
خواســت اختالف ها را از راه مکالمه و با روحیه 
احترام و درک متقابل حل کنند. بیشتر ساکنان 
والیت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان 
پیروان آقاخان هستند. پیشــوای اسماعیلیان 
در پیامش پیروانش در تاجیکســتان را به حفظ 
آرامش، رعایت قانون های کشور، پرهیز از همه 
گونه زورآوری، بی نظمــی، فعالیت غیرقانونی و 
عمل های دیگر که ممکن اســت امنیت آنها را با 
خطر مواجه کند، دعوت کرده اســت. شاهزاده 
کریم آقاخان از پیروانش خواسته از خشونت کار 
نگیرند و در کنار هم وطنان دیگرشان در صلح و 

آسایش زندگی کنند. 
ناآرامی در والیت مختار کوهستان بدخشان 
تاجیکستان دوشنبه گذشــته، بعد از آن شروع 
شد که مقامات تقاضای ســاکنان این منطقه را 
در مورد استعفای اســتاندار بدخشان و شهردار 
خاروغ، همین طور آزادی ســاکنانی که در پی 
اعتراضات اواخر ماه نوامبر سال 2۰2۱ بازداشت 
و زندانی شده اند، اجرا نکردند. گروهی از جوانان 
معترض بعد از پایان مهلتــی که به مقامات داده 
بودند، تالش کردند در مرکز شهر خاروغ گردهم 
آیند، اما با برخورد نیروهای دولتی روبرو شدند. در 
نتیجه رویارویی یک جوان 3۰ ساله کشته و سه 
افسر بلندپایه پلیس زخمی شدند. یک روز بعد، 
ناآرامی ها به مرکز ناحیه روشــان کشیده شد. از 
مرکز این ناحیه تا شهر خاروغ بیش از ۷۰ کیلومتر 
فاصله است. طبق گزارش ها، دهها جوان ساکن 
این ناحیه راه منتهی به شــهر خاروغ را بستند و 
مانع حرکت وسایل نقلیه نیروهای ویژه امنیتی 
تاجیکستان شدند. در این راســتا وزارت کشور 
تاجیکســتان ازآغاز عملیات ضد تروریستیدر 
ناحیه روشان خبر داد. مقامات گفتند که بر ضد 
گروه های سازمان یافته جنایی عملیاتی را آغاز 
کرده اند که البته با مخالفت معترضان روبرو شد. 
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