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 12 روز از حمله نظامی روســیه به 
اوکراین می گذرد و تداوم این حمالت 
باعث کشته، زخمی و آواره شدن تعداد 
زیادی از غیرنظامیان در این کشــور 
شــده و تالش ها برای میانجیگری و 
توقف جنگ عمال بی نتیجه مانده است. 
گزارش های متعددی از کشته شدن 
غیرنظامیان اوکراینی منتشــر شده 
و شــهرهای مختلف اوکراین از جمله 
ماریوپل و ایرپین شــاهد نبرد شدید 
میان نیروهای روســی و اوکراینی در 
مسیرهای منتهی به کی یف است. به 
گفته مقام های نظامی اوکراین ارتش 
روسیه در حال پیشــروی از سه طرف 
برای محاصره کی یــف، پایتخت این 
کشور اســت. آنها همچنین از تالش 
روسیه برای محاصره شهرهای شرق 
اوکراین از جمله ســومی، خارکیف، 
چرنیهیف و میکوالئیف خبر داده اند. 
از سوی دیگر اعالم شده که روند خروج 
رســانه های خارجی و توقف فعالیت 
شــبکه های اجتماعی و شرکت های 
خارجی در روســیه ادامــه دارد اما در 

ســوی دیگر هم بحث مهاجــران داغ 
است. بر اساس آمارهای موجود، شمار 
پناهجویانی که اوکرایــن را به مقصد 
کشورهای همسایه ترک کرده اند، در 
این روز از مرز یک میلیون و 500 هزار 
نفر فراتر رفته است. صلیب سرخ در این 
رابطه اعالم کرد کــه مردم ماریوپل در 
وحشت زندگی می کنند و نیاز مبرمی 
به جای امن دارند. تــالش امروز برای 
تخلیه حدود 200 هزار نفر از این شهر 
به دلیل نبود توافقی مشخص و عملی 
بین طرفین درگیری نــاکام ماند. در 
همین حال، کمیساریای عالی حقوق 
بشــر ســازمان ملل هم با ارائه اخبار و 
آمارهای تکمیلی اعالم کرد که از زمان 
آغاز تهاجم روســیه به اوکراین،  بیش 
از ۳۶0 غیرنظامــی در حمالت ارتش 
روسیه کشته و 112۳ نفر هم زخمی 
شده اند. این نهاد ســازمان ملل گفت 
که ارقام واقعی احتماالً بســیار بیشتر 
اســت و حاال نگرانی در این خصوص 
بســیار افزایش پیدا کرده است. اما در 
این میان پوتین و همقطارانش هم به 
نوعی دست به کار شده اند و یک اقدام 
جدید سیاسی را ترتیب دادند. بر اساس 
اعالم خبرگزاری تاس، دولت روســیه 
دیروز )دوشــنبه( لیســت کشورها و 

مناطقی را که دوســت مسکو نیستند 
و اقدامات غیردوســتانه ای را علیه این 
کشور و شرکت ها و شهروندانش اتخاذ 
کرده اند، منتشر کرد. این لیست شامل 
آمریکا، کانادا، کشورهای اتحادیه اروپا، 
انگلیس، اوکراین، مونته نگرو، سوئیس، 
آلبانی، آندورا، ایسلند، لیختن اشتاین، 
موناکو، نروژ، نیوزیلند، ســن مارینو، 
مقدونیه، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و 
میکرونزی است. مسکو همچنین اعالم 
کرد که این کشورها و مناطق مذکور از 

آغاز عملیات در اوکراین تحریم هایی را 
علیه روسیه اعمال کرده اند. براساس این 
دستور شهروندان و شرکت های روسی 
و مناطق و  شهرک هایی که تعهداتی با 
ارز خارجی در قبال بدهکاران خارجی 
از لیست کشورهای غیردوست دارند، 
می توانند آن را با روبل پرداخت کنند. 
در این میان روزنامه گاردین هم اعالم 
کرد که روسیه دیروز )دوشنبه( در اولین 
جلســه دیوان بین المللی دادگستری 
الهه در مورد رســیدگی بــه اتهامات 
مربوط به جنایات جنگی شرکت نکرد. 
در گزارش گاردین آمده است که یک 
ردیف از صندلی هــای اختصاص داده 
شــده برای وکالی روســی در دیوان 
بین المللی دادگستری صبح روز گذشته 
خالی ماند و به این ترتیب مســکو این 
دادگاه را فاقد وجاهت قانونی اعالم کرد.

 تحریم و چرخش
 به سمت کاراکاس!

با گذر از این آمارهــا و ارقام، آنچه 
اخیراً و در بحبوحــه تنش میان غرب 
و روسیه به تیتر یک اخبار رسانه های 
جهان تبدیل شــد دو موضوعی است 
که به گونه ای به هم ارتباط دارند. طی 
روزهای گذشــته جامعــه جهانی در 
واکنش به اقدام روسیه، تحریم هایی را 

علیه مسکو اعمال کرده که این تحریم ها 
الیگارش هــای روس را نیز هدف قرار 
داده اند. قدرت های غربی و متحدانشان و 
حتی سوئیس که معموالً تالش می کند 
در منازعات بین المللی وارد نشــود، 
با تحریم الیگارش های روس، فشــار 
اقتصادی و سیاسی بر دولت والدیمیر 
پوتیــن را افزایش داده انــد. واقعیت 
غیرقابل انکار این است که الیگارش ها با 
به دست گرفتن شرکت ها، زمام اقتصاد 
روسیه را به دست گرفتند و روز به روز بر 
ثروت خود افزوده اند و حاال این جماعت 
مورد هدف قــرار گرفته اند؛ به گونه ای 
که آمریکا در سری جدید تحریم های 
خود علیه روسیه، 1۹ الیگارش روس 
و ۴۷ عضو خانواده آنان را تحریم کرده 
است. همچنین عالوه بر اتحادیه اروپا و 
آمریکا، بریتانیا نیز 1۶ الیگارش  روس را 
در فهرست سیاه تحریم های خود قرار 
داد و تمام آنها عموماً کســانی هستند 
که کمپانی های بــزرگ نفت و گاز این 
کشور را اداره می کنند. نکته مهم این 
است که همزمان با اعالم و اعمال این 
تحریم ها، آمریکایی ها به سمت ونزوئال 
که بزرگترین ذخیره نفتی دنیا را درون 
خود جــای داده اســت رفته اند. این 
اقدام ایاالت متحده در این بازه زمانی 
نشان می دهد که واشنگتن و تیم جو 
بایدن اساساً یک ســناریوی منظم و 
هدفمند علیه الیگارش ها و حلقه اول 
پوتین در دســتور کار دارند که ستون 
فقرات آن، تجارت و صادرات انرژی به 
حساب می آید. اینکه دیده می شود یک 
هیئت بلندپایه از مقام های آمریکایی 
در سفری کم ســابقه به ونزوال رفتند 
تا با دولت چپگرای این کشــور درباره 
روابط نزدیکش با روســیه گفت وگو 
کنند، نشان می دهد که ایاالت متحده 
به نوعی قصد قطع بازوی انرژی روسیه را 
دارد و حاال این اقدام را ار حیاط خلوت 
خود شروع کرده است. نکته اینجاست 
که سفر مقام های آمریکایی به کاراکاس 
در حالی انجام شده که ایاالت متحده 
در ســال 201۹ و بعد از متهم کردن 
نیکوالس مادورو به تقلب در انتخابات، 
با ونزوئال قطع رابطه و ســفارتش را در 
کاراکاس تعطیل کرد. از سوی دیگر باید 
این موضوع مدنظر باشد که آمریکایی ها 

از سال 2015 و دقیقاً در زمانی که بایدن 
به عنوان معاون باراک اوباما مشغول به 
کار بود، ونزوئال را تحت شــدیدترین 
تحریم ها قرار داد. این تحریم ها تا جایی 
ادامه پیدا کرده است که زیرساخت های 
نفتی ونزوئال از هم پاشید و حاال بحث 
اینجاست که ونزوئال چگونه می خواهد 
با وجود ین مشکالت سیاسی، پیشنهاد 
واشنگتن برای فاصله گرفتن از مسکو را 
بپذیرد؟ نکته بسیار مهم این است که 
دولت مــادورو در وضعیت کنونی اگر 
قرار باشد با آمریکایی ها همسو شود، 
درخواســت های خود را در باالترین 
سطح به طرف آمریکایی  ارائه می کند. 
یکی از ایــن درخواســت ها پذیرش 
حکومت مادورو و حزب سوســیالیت 
ونزوئال است. مورد دوم که بدون تردید 
مــادورو آن را از طرف آمریکایی طلب 
می کند، رفع تحریم هایی اســت که 
کمــر کاراکاس را در این چند ســال 
شکسته اســت. اما مشکل ها در اینجا 
تمام نمی شود، بلکه در داخل آمریکا هم 
جمهوریخواهان و دموکرات هایی وجود 
دارند که اساساً از حیث ایدئولوژیک با 
سوسیالیست ها و چاویست های حاکم 
بر کاراکاس تضاد منافــع دارند و حاال 
از دو طرف )داخل و ونزوئال( با موجی 
از درخواســت ها روبرو خواهد شد که 
اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
حال باید دید که آیا واشنگتن موفق به 
جذب کاراکاس و دور کردن آن از مسکو 

می شود، یا خیر؟! 

همزمان با افزایش تحریم الیگارش ها، مقامات آمریکا به ونزوئال سفر کردند؛  

تالش برای قطع تصاعدی بازوی انرژی روسیه 
طی روزهای گذشته جامعه 
جهانی در واکنش به اقدام 

روسیه، تحریم هایی را علیه 
مسکو اعمال کرده که این 

تحریم ها الیگارش های 
روس را نیز هدف قرار 

داده اند. قدرت های 
غربی و متحدانشان و 

حتی سوئیس با تحریم 
الیگارش های روس، فشار 

اقتصادی و سیاسی بر دولت 
والدیمیر پوتین را افزایش 

داده اند

اینکه دیده می شود یک 
هیئت بلندپایه از مقام های 

آمریکایی در سفری 
کم سابقه به ونزوال رفتند تا 
با دولت چپگرای این کشور 

درباره روابط نزدیکش با 
روسیه گفت وگو کنند، 

نشان می دهد که ایاالت 
متحده به نوعی قصد قطع 

بازوی انرژی روسیه را دارد 
و حاال این اقدام را ار حیاط 

خلوت خود شروع کرده 
است

شورای امنیت سازمان ملل متحد قصد دارد هفته جاری در واکنش به آزمایش های موشکی کره شمالی، نشستی برگزار 
کند. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، یک مقام وزارت امور خارجه کره جنوبی دیروز )دوشنبه( با اعالم این خبر گفت که این 
نشست، دومین جلسه این شورا ظرف یک هفته در ارتباط با پرتاب های موشکی پیونگ یانگ است. مقام وزارت امور خارجه 
کره جنوبی در حالی که خواست نامش فاش نشود، افزود که برخی از اعضای شورای امنیت 
در ارتباط با آزمایش های موشکی کره شمالی خواستار تشکیل جلسات پشت درهای بسته 
شده اند که قرار است این جلسات صبح روز دوشنبه به وقت نیویورک آغاز شود. وی افزود: 
دولت ما در ارتباط نزدیک با اعضای اصلی شورای امنیت از جمله آمریکاست. براساس 
اعالم ارتش کره جنوبی، پیونگ یانگ روز شــنبه یک موشک بالستیک میان برد را در 

نهمین نمایش قدرت خود در سال جاری به سمت دریای شرقی شلیک کرد.

پلیس کنگره آمریکا با توجه به تشدید اعتراضات رانندگان کامیون نســبت به  رفع محدودیت های کرونایی 
در پایتخت آمریکا و با توجه به ترس از شورشــی همانند ۶ ژانویه )1۷ دی 1۳۹۹(، برای محافظت از این منطقه 
وضعیت فوق العاده اعالم کرد. شبکه خبری سی.ان.ان با انتشار این خبر  افزود: کاروانی از کامیون داران و رانندگان 
کامیون آمریکایی که خواستار پایان بخشیدن به سیاست های کرونایی دولت 
بایدن  هستند در جاده کمربندی واشنگتن دی. سی اقدام به تردد کردند. این 
رسانه خبری آمریکایی در ادامه گزارش داد:  این کاروان که موسوم به »کاروان 
مردمی« و نشات گرفته از اعتراض  کامیونداران در کانادا است، با ورود به شهر 
واشنگتن دی. سی از روز یکشنبه باعث ایجاد ترافیک و مشکل تردد در اطراف 
محدوده »کاپیتال هیل« منطقه ای که کنگره آمریکا در آن قرار دارد، شده اند. 
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جســد موکول آریا، نماینده هند در فلســطین در 
داخل ســفارت هند در رام اهلل پیدا شد. وزارت خارجه 
فلســطین در بیانیه ای خبر داد که مقامات تشکیالت 
خودگردان فلسطین، تحقیقات خود درباره علل مرگ 
ســفیر هند در دفتر کارش در فلسطین را آغاز کردند. 
به گزارش روســیا الیوم، اس جایشــانکار، وزیر امور 
خارجه هند، از مرگ ناگهانی آریا که ۳۶ ساله بود، ابراز 
شگفتی کرد. جایشانکار در توییتی نوشت: او یک افسر 
باهوش و با استعداد بود. دلم برای خانواده و عزیزانش 
می سوزد. وزارت خارجه فلســطین در بیانیه ای اعالم 
کرد که به محض رسیدن خبر فوت موکول آریا، سفیر 
هند در فلســطین در دفتر کارش، دستورات فوری از 
ســوی محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان و 
محمد اشتیه، نخست وزیر فلسطین، به تمامی مقامات 
امنیتی، پلیس و دادستانی عمومی و همچنین وزارت 

بهداشت و پزشــکی قانونی صادر شــد تا فوراً به محل 
اقامت سفیر هند، جهت آغاز تحقیقات درباره علل مرگ 
وی، حرکت کنند. وزارت خارجه فلسطین در بیانیه ای 
اعالم کرد: خبر درگذشت ســفیر هند در فلسطین را 
دریافت کرده و به همین مناسبت، ریاض المالکی، وزیر 
امور خارجه، تســلیت صمیمانه خود را به سوبرامانیام 

جایشانکار، همتای هندی خود اعالم کرد.

اتحادیه میهنی کردستان عراق، برهم صالح را تنها 
نامزد این حزب برای تصدی پست ریاست جمهوری این 
کشور اعالم کرد. به گزارش شفق نیوز، اتحادیه میهنی 
کردستان عراق بار دیگر اعالم کرد که برهم صالح تنها 
نامزد این حزب برای تصدی پســت ریاست جمهوری 
عراق است. این حزب همچنین اعالم کرد که برهم صالح 
پس از تصمیم اخیر پارلمان مبنی بر نام نویسی مجدد از 
نامزدهای ریاست جمهوری بار دیگر برای تصدی این 
پست ثبت نام می کند. در همین حال، نرمین معروف، 
نماینده اتحادیه میهنی کردســتان عراق در پارلمان 
گفت: تنها نامزد اتحادیه میهنی برای تصدی پســت 
ریاست جمهوری عراق برهم صالح است. گفت وگوهایی 
میان اتحادیه میهنی و حزب دموکــرات وجود دارد و 
امیدواریم که در دوره پیش رو به توافقاتی منجر شــود. 
حزب دموکرات کردستان عراق نیز یکشنبه اعالم کرده 

بود، تنها نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری 
عراق ریبر احمد است. پارلمان عراق ماه گذشته میالدی 
و پس از رد نامزدی هوشیار زیباری برای تصدی پست 
ریاست جمهوری عراق مجددا اقدام به ثبت نام نامزدهای 
جدید کرد؛ اما این اقدام اعتراض و شکایت برخی طرف ها 
را به همراه داشت. دادگاه فدرال عراق اخیراً این تصمیم 

هیئت رئیسه پارلمان را غیرقانونی دانست.

اتحادیه میهنی کردستان عراق: 

برهمصالحتنهانامزدمابرایریاستجمهوریاست
وزارت خارجه فلسطین: 

جسدسفیرهنددردفترشواقعدرراماهللکشفشد!

خبرخبر

فرشاد گلزاری

وزیرخارجه چین: 
آمریکابهدنبالایجادنسخههند

واقیانوسیهناتواست
وزیر خارجه چین گفت که کشورش آماده 
اســت در صورت لزوم با جامعــه بین المللی 
برای میانجیگــری میان روســیه و اوکراین 
همکاری کند. به گزارش اســپوتنیک، وانگ 
یی، وزیر امــور خارجه چین ابــراز امیدواری 
کرد روســیه و اوکراین در دور سوم مذاکرات 
پیشرفت بیشتری داشته باشند. وانگ در یک 
کنفرانس مطبوعاتی ســاالنه گفت: روسیه و 
اوکراین دو دور مذاکــرات را برگزار کرده اند و 
ما امیدواریم که طرفین در دور سوم مذاکرات 
آتی به پیشــرفت های جدیدی دست یابند. 
برای صلح میانجیگری می کنیم، ما و روســیه 
به دنبال احیای جنگ سرد نیستیم. او روابط 
چین و روســیه را مهم ترین روابــط دوجانبه 
جهان توصیف کرد که به صلح، ثبات و توسعه 
جهانی کمک می کند. وزیر امور خارجه چین 
به تعهدی که در سفر چند هفته پیش پوتین 
به پکن اعالم شد اشاره کرد و گفت: »به وضوح 
و بدون تردید شراکت و پیوند ما به جهان نشان 
می دهد که هر دو کشــور به طور مشــترک با 
احیای جنگ ســرد و دامن زدن به تقابل های 
ایدئولوژیک مخالف هستند. وانگ همچنین 
با بیان اینکه روابط روســیه و چین علیه هیچ 
کشــور ثالثی نیســت، تاکید کرد: »علی رغم 
هرگونه تغییر بین المللی، دو کشور به توسعه 

روابط ادامه خواهند داد.«

او گفت: هــدف واقعی اســتراتژی هند و 
اقیانــوس آرام آمریــکا، ایجاد نســخه هند و 
اقیانوســیه ناتو اســت. هدف از ایــن راهبرد 
حفظ یک سیســتم هژمونیک تحت ســلطه 
ایاالت متحده اســت که ســاختار همکاری 
منطقه ای مبتنی بر همکاری در داخل آسه آن 
را تخریب می کند. وانگ یی گفت: سیاســت 
آمریکا در قبال حوزه شرق آســیا و اقیانوس 
هند و تالشهایش برای تقویت روابط نظامی با 
ژاپن، استرالیا و هند فاجعه ای است که صلح و 
ثبات منطقه را مختل می کند.  آمریکا به بهانه 
ارتقــای همکاری های منطقــه ای بازی های 
ژئوپلیتیکی انجام می دهد. ایــن رویه مغایر  
با تمایــالت منطقه ای برای همــکاری بوده و 
محکوم به نداشتن آینده است. وانگ یی از این 
شکایت کرد که واشنگتن در حال سازماندهی 
متحدانش در راستای سرکوب چین است. او 
گفت: هدف واقعی استراتژی هند-اقیانوسیه 
آمریکا ایجاد نسخه ای از ناتو در منطقه هند-
اقیانوسیه اســت. این در حالی است که روند 
گسترش ائتالف غربی از سوی والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روســیه به عنوان یکی از دالیل 

حمله او به اوکراین مورد استناد قرار گرفت.
وانگ از دولت بایدن خواست روح توافقات 
دهه 1۹۷0 که گشــایش دهنده روابط آمریکا 
با دولت کمونیســتی پکن بودنــد را احیا کند. 
وی تصریح کــرد: ایاالت متحــده همچنان از 
هیچ تالشی در راستای پیشبرد رقابت شدید با 
چین دریغ نمی کند و دائماً به مسائل مربوط به 
منافع اصلی چین حمله می کند و در قبال آنها 
تحریک به ایجاد دردسر می کند. او تاکید کرد که 
واشنگتن باید به مسیر درست عقالنیت و عمل 
گرایی بازگردد. دیپلمات ارشد چین تاکید کرد 
که بهبود روابط با کره شمالی بر عهده دولت جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا است. وانگ یی در 
ادامه از واشنگتن خواست تا برای بهبود روابط با 

کره شمالی دست به ابتکار عمل بزند.
او دولت بایدن را متهم کــرد به این که در 
پاسخ دادن به اقدامات مثبت دولت کیم جونگ 
اون رهبر کره شمالی با هدف حمایت از گفتگو، 
کوتاهی کرده است. وانگ یی تاکید کرد: اینکه 
در قدم بعد به سراغ چه کاری باید رفت تا حد 
زیادی بــه کاری که طــرف آمریکایی انجام 
می دهد بســتگی دارد: آیا آنها واقعاً اقدامات 
ملموســی برای حل مشــکل اتخاذ خواهند 
کرد یا به اســتفاده از مساله شبه جزیره )کره( 
به عنوان یک ابزار برای چانه زنی استراتژیک 
ادامه خواهنــد داد؟ وزیر امــور خارجه چین 
از واشــنگتن خواســت به جهت رسیدگی به 
نگرانی های امنیتی مشروع کره شمالی و ایجاد 
اعتماد گامهایی را اتخاذ کند اما جزئیاتی در این 

خصوص ارائه نکرد.

جهاننما


