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جهاننما

نقلقول

ریاست امارات
به محمد بن زاید رسید

حرکت بهسوی قدرت

محمد بن زاید؛ محور بحرانهای منطقه

محمد بن زاید در کنار محمد بن سلمان زمانی که زمام امور را
در کشورهایشان در دست گرفتند ،بهعنوان نسل جدید رهبران
کشورهای عرب حاشیه خلیجفارس شناخته شدند؛ رهبرانی که
تحول در سیاست خارجی یکی از محورهای برنامههایشان بود.
امارات طرح منطقهای سیاست خارجی خود را در قالب تحرکات
جدید در حوزه ژئوپلیتیکی غرب آسیا و شمال آفریقا سازماندهی
کرد .این کشور تحت رهبری محمد بن زاید سیاست خارجی
مداخلهگرایانهای را در پیش گرفته که هدف آن طرح ابوظبی
بهعنوان یک قدرت منطقهای بود .از این به بعد ،رد پای امارات در
تمام بحرانهای خاورمیانه دیده میشد؛ از سوریه گرفته تا یمن،
لیبی و مصر .محمد بن زاید اساسا سیاست خارجی امارات را بر
مبنای حضور فعال در بحرانهای منطقهای تعریف کرده بود.
2سال قبل ،نشریه فوربس در گزارش مفصلی به بررسی نقش
محمد بن زاید در ایجاد ناامنی در خاورمیانه و شــمال آفریقا
پرداخت .در گزارش این نشــریه آمده است :محمد بن زاید در
مقایسه با محمد بن سلمان کمتر شناخته میشود ،اما بسیاری از
مقامهای عالیرتبه آمریکا معتقدند که او «خطرناکتر و غیرقابل
اعتمادتر» از بنسلمان اســت .فوربس همچنین سیاستهای
محمد بن زاید را عامل وقوع درگیری و خشونتهای غیرقابل
کنترل در کشورهایی مانند یمن و لیبی دانسته است .این نشریه
همچنین او را موجب عدمثبات در تنگه هرمز دانسته است.
قدرتگیری محمــد بن زاید با انقالبهای کشــورهای عربی
همزمان شــد؛ انقالبهایی که بهعنوان «بهار عربی» شناخته
شــدند و مورد حمایت ترکیــه و قطر قرار گرفتنــد .امارات و
عربســتان اما برای مهار این انقالبها جبههای در برابر محور
ترکیه و قطر تشــکیل دادند .فوربس در مورد نقش محمد بن
زاید نوشــته اســت« :او دیکتاتوری اســت که به بهانه مبارزه
با اســامگرایی افراطی امکانات نظامی و مالی کشــور خود را
صرف سرکوب جنبشهای دمکراتیک در منطقه
میکند ».حمایت محمد بن زاید از از عبدالفتاح
السیسی ،رئیسجمهور کودتاگر مصر و خلیفه
حفتر ،رهبــر کودتاگران در شــرق لیبی
نمونههایی اســت که از سوی فوربس به
آنها اشاره شده است.
دولــت دونالــد ترامپ ،بیشــترین
همراهی را با سیاســتهای محمد
بن زاید داشت .مزد این همراهی،
عادیسازی روابط میان امارات و
اسرائیل بود که با محوریت محمد
بن زاید انجام شد .اما تغییر قدرت
در کاخ ســفید ،باعث تغییرات
اساســی در سیاســت خارجی
امارات هم شــد .اصالح روابط با
قطر ،ترکیه ،سوریه و ایران ثمره
این تغییرات بوده است؛ تغییراتی
که همچنان محمد بــن زاید در
کانون تصمیمگیریهای آن است.

مسکو ،پنجه در پنجه ناتو

عبدهللا عبدهللا
رئیس پیشین شورایعالی صلح
افغانستان
بحران جــاری را میتــوان از راه مذاکره،
تفاهــم ،احتــرام بــه اراده مــردم ،تنــوع
مذهبی و تفاوتهای هویتی-فرهنگی
موجود در کشور حل و فصل کرد .ادامه
سیاســتهای ضدبشــری ،ســرکوب،
ارعــاب و اعمــال محدودیتهــا بــر
دختــران و زنان،افغانســتان را به طرف
جنگ داخلی سوق میدهد( .توییتر)

رژه نيروهاي روسيه در ميدان سرخ مسكو .عكسAP :

یک روز پس از مرگ شیخ خلیفه بنزاید آلنهیان ،برادر کوچک
او رســما بهعنوان رئیس و حاکم امارات متحده عربی برگزیده
شــد .این خبر ظهر دیروز از ســوی خبرگزاری دولت امارات،
وام( )WAMاعالم شد.
ن ۶۱ساله که در پی بیماری طوالنی مدت
محمد بن زاید آلنهیا 
برادرش عمال طی 8سال گذشته زمام امور را در دست داشت،
اکنون بهطور رسمی بر کرسی ریاست تکیه میزند .شیخ خلیفه
بهعنوان بزرگترین پسر شیخ زاید ،در سال 2004و در پی مرگ
پدرش به این مقام رسیده بود .شیخ زاید از سال ،1971یعنی
زمانی که امارات متحده عربی تاســیس شد ،رئیس این کشور
بود .شیخ خلیفه در سال ۲۰۱۴سکته مغزی کرد و از آن زمان،
اداره امور کشور بهدست محمد بن زاید افتاد؛ ولیعهد جوانی که
در کنار محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی ،بهعنوان معماران
خاورمیانه عربی جدید لقب گرفتند.
محمد بن زاید در ســال ۱۹۶۱در ابوظبی به دنیا آمد10 .سال
بعد ،زمانی که دولت استعماری انگلیس اعالم کرد قصد خروج
از خلیجفارس را دارد ،کشــور امارات متحده عربی از کنار هم
قرار گرفتن 7امارت ابوظبی ،دوبی ،شــارجه ،عجمان ،فجیره،
رأسالخیمه و امالقوین تشکیل شــد .این امارتها در واقع از
اســتعمار انگلیس اعالم اســتقالل میکردند .براساس قانون
اساسی امارات ،کســی که اداره ابوظبی را برعهده دارد ،رئیس
کشور نیز هست و کسی که اداره دوبی را بر عهده دارد ،همواره
رئیس دولت یا نخستوزیر کشــور خواهد بود .بنابراین ،شیخ
زاید رئیس امارات شد .در سالهای پایانی حکومت شیخ زاید،
بیماری و کهولت سن او موجب شد تا نقش شیخ خلیفه ،بهعنوان
ولیعهد ،در اداره کشور آرامآرام پررنگتر شود .همین وضعیت
در سالهای پایانی عمر شیخ خلیفه تکرار شد و این بار قرعه به
نام محمد بن زاید افتاد.
محمد بن زاید در ســال ۱۹۷۹از مدرســه نظامی ســلطنتی
سندهرســت در انگلیس فارغالتحصیل شد .او در آموزشهای
خود در این مدرســه ،آموزش خلبانی هلیکوپتــر دیده بود.
محمد بن زاید در ۲۹سالگی به فرماندهی نیروی هوایی بسیار
کوچک ارتش امارات منصوب شد .همان زمان ،با هدف خرید
جنگندههای ساخت آمریکا ،به این کشــور سفر کرد .او قصد
داشــت نیروهای هوایی امارات را متحول کند تا این کشور به
قدرتی نظامی در منطقه تبدیل شود .در آن دوران ،هنوز صدام
حسین در عراق در قدرت بود و چند ماهی نیز از اشغال کویت
توســط ارتش عراق میگذشــت .اعضای کنگره آمریکا که در
آســتانه یک جنگ تازه در خاورمیانه بودند ،چندان با فروش
تسلیحات به اماراتیها موافق نبودند .پنتاگون اما نظر مثبتی به
این معامله داشت .ریچارد کالرک ،مشاور وقت دولت آمریکا در
امور مبارزه با تروریسم ،در همان سال به اعضای کنگره اطمینان
داد که این شــاهزاده جوان هرگز تهدیدی برای امنیت و صلح
منطقه نخواهد بود .در ســالهای بعد ،امارات همواره مشتری
شماره یک تســلیحات آمریکا در خاورمیانه و حتی جهان بود.
برآورد کالرک اما اشتباه از آب در آمد و در دهه بعد ،محمد بن
زاید به یک پای بحرانهای امنیتی و سیاسی خاورمیانه و شمال
آفریقا تبدیل شد.
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لیز تراس
وزیر خارجه انگلیس
نبرد دونباس در حال باال گرفتن است
و نیروهای روس در حال تصرف شرق و
جنوب اوکراین هستند .اگر پوتین پیروز
شــود ،نــگاه خــود را بــه باقی ســرزمین
اوکرایــن خواهد دوخــت و تــا زمانی که
تمــام ایــن کشــور را تصــرف نکنــد از پا
نمینشــیند .پوتین در حال قمــار روی
واکنش غرب است( .اکسپرس)
سرگئی الوروف
وزیر خارجه روسیه
وظیفــه اصلــی بازســازی افغانســتان،
بایــد بــر دوش آمریــکا و متحدانشــان
گذاشــته شــود کــه طــی 20ســال هیچ
کاری نکردنــد جــز تضمیــن حضــور
نظامی خود کــه در نهایت نتوانســتند
به این هدف برسند .نباید اجازه دهیم
وضعیت این کشــور دوباره فرو بریزد و
بیثبات شود( .ریانووستی)

عضویت فنالند و سوئد در ناتو در شرایطی که بهانه روسیه برای حمله به اوکراین ،گسترش ناتو پشت مرزهایش بوده ،تقابل
میان مسکو و غرب را وارد مرحلهای تازه خواهد کرد
فنالند امروز درخواست رسمی خود
برای پیوستن به ناتو را اعالم میکند؛
گزارش
مسیری که انتظار میرود سوئد هم
بهزودی و در هفته جــاری در آن گام بردارد .فنالند
یک مرز طوالنی با روسیه دارد و خط مرز زمینی میان
روســیه و ناتو ،درصورت نهایی شدن روند پیوستن
فنالند ،دوبرابر خواهد شد .روسیه درحال حاضر مرزی
به طول هزار و 300کیلومتر با اعضای ناتو دارد .پس
از پیوســتن فنالند ،طول این مرزها به حدود 2هزار
و 600کیلومتر خواهد رســید .این یعنی به حقیقت
تبدیل شدن کابوسی که روســیه مدعی است برای
جلوگیری از وقوع آن به اوکراین حمله کرده اســت.
با توجه به نگرانیهای شــدید مسکو از گسترش ناتو
در پشت مرزهایش و هشدارهایی که پیشتر درباره
تبعات پیوستن فنالند به ناتو داده بود ،انتظار میرود
تصویب پیوستن فنالند و سوئد به ناتو ،زمینه تقابل
شدیدتر میان ناتو و مسکو را در شرق اروپا فراهم آورد.
تجدیدنظر تاریخی

پس از تجزیه شوروی در سال  ،1991فنالند و سوئد
به اتحادیه اروپا نزدیکتر شده و ســرانجام در سال
1995به آن پیوستند ،اما همزمان «بیطرفی نظامی»
خود را حفظ کردند .بهعبارت دیگر آنها پذیرفتند که
در تقابل میان شرق و غرب ،در هیچیک از  2اردوگاه
قرار نگیرند و ســرزمین حائل میان دو طرف باشند.
فنالند پس از شکست در جنگ جهانی دوم ،با فشار
شوروی به ســمت بیطرفی نظامی سوق داده شد؛
بیطرفیای که تا به امروز آن را حفظ کرده اســت.
اکنون اما درگیری میان روســیه و اوکراین ،محافل
سیاسی و اجتماعی  2کشور را نگران امنیت آینده خود
ساخته است .تا چند هفته پیش از آغاز حمله روسیه به
اوکراین ،نظر فنالندیها برای پیوستن به ناتو منفی
بود50 .درصد از مردم این کشور مخالف و 20درصد
آنها موافق پیوستن کشورشــان به ناتو بودند؛ آماری
که با شدت گرفتن جنگ در اوکراین به سرعت تغییر
کرده و رکوردی بیســابقه از حمایت مردمی برای
پیوستن به ناتو را ثبت کرد .به گزارش یورونیوز نتایج
آخرین نظرسنجیها حاکی از آن است که 76درصد
از فنالندیها هماکنون موافق پیوستن کشورشان به
بزرگترین ائتالف نظامی جهان هستند.
روند ایــن تغییر دیــدگاه اما در ســوئد ســرعتی
محســوستر دارد و این کشــور اکنــون متقاضی
پرشورتری برای پیوســتن به ناتو است .سوئد بیش
از 200سال است که عضو هیچ ائتالف نظامی نبوده
و حتــی در دوران جنگ جهانی دوم هم توانســت
بیطرفی خود را حفظ کند ،اما بــا درگرفتن جنگ
اوکراین و تصمیم فنالند برای پیوستن به ناتو ،سوئد
که سالهاست خود را ملزم به عضویت در هیچ ائتالف
نظامی ندیده ،اکنون تصمیم گرفتــه که درصورت
عضویت فنالند ،بالفاصله عضو ناتو شود زیرا در غیر
این صورت خارج از مرزهای ناتو تنها باقی میماند و
باید هزینههای بیشــتری برای دفاع از مرزهای خود
بپردازد.
ناتو و اعضای آن از جملــه آمریکا و انگلیس با آغوش
باز از درخواست ســوئد و فنالند استقبال کردهاند و

وعده دادهاند به ســرعت روند عضویت این دو کشور
به سرانجام خواهد رســید .این ائتالف امیدوار است
پیوستن ســوئد و فنالند که از قبل بهعنوان شرکای
قدرتمند و متحد ناتو شــناخته میشــدند منجر به
افزایــش امنیت و قدرتمندتر شــدن حضور دریایی
ناتو در دریای بالتیک شــود .با ایــن همه درصورت
محقق شدن پیوستن ســوئد و فنالند به ناتو ،باید در
انتظار واکنشهای والدیمیــر پوتین ،رئیسجمهور
روسیه ماند.
تقابل مسکو و ناتو

پوتین در همــان هفتههای اول هجوم روســیه به
اوکراین هشــدار داده بــود که پیوســتن هریک از
همسایگان هممرز با روســیه ازجمله فنالند به ناتو
میتواند عواقب نظامی امنیتی شدیدی بهدنبال داشته
باشد .مسکو پیش از این تأکید کرده بود که گسترش
ناتو به سمت شرق ،هرگز امنیت اروپا را تقویت نخواهد
کرد .دیمیتری مــدودوف ،معاون رئیس شــورای
امنیت ملی روسیه هم ماه گذشته هشدار داده بود که
درصورت پیوستن فنالند و سوئد به ناتو ،روسیه حضور
خود را در منطقه دریای بالتیک تقویت خواهد کرد.
درحقیقت جنگهایی که روسیه در چند دهه اخیر و
در ماههای اخیر در منطقه شرق اروپا ،در گرجستان
و اوکراین به راه انداخته ،همگی با محوریت عضویت
در ناتو بوده است .مسکو پیش از آغاز حمله اخیرش
به اوکراین ،بارها و بارها از عزم اوکراین برای پیوستن
به ناتو ابراز نگرانی و نســبت به گسترش این ائتالف
نظامی در پشــت مرزهای روســیه ابراز ناخشنودی
کرده بود .با اینهمه بهنظر میآید تداوم دور از انتظار
جنگی که قرار بود مانع از پیوســتن اوکراین به ناتو
شود ،هزینههای هنگفتی برای دو طرف جنگ و کل

جهان به بار آورده و عالوه بر این ،در منصرف کردن
همسایگان روسیه از پیوستن به ناتو هم ناموفق عمل
کرده است .تحلیلگران معتقدند در این شرایط احتمال
اقدام نظامی روسیه درصورت پیوستن فنالند و سوئد
به ناتو بسیار ضعیف است ،زیرا مسکو منابع کافی برای
مدیریت چند جنگ همزمان را در اختیار ندارد .بااین
حال ،مسکو بالفاصله به اخبار مربوط به تمایل فنالند
برای عضویت در ناتو واکنش نشان داده و از برداشتن
قدمهای تالفیجویانه ازجمله «واکنشهای نظامی-
فنی» خبر داده است .از نظر بسیاری از کارشناسان
این تهدید به معنی اســتقرار ســاحهای تاکتیکی
هستهای در نزدیکی مرز روسیه و فنالند خواهد بود.
چرا اوکراین نه؟

اگرچه آمریکا و متحدان غربی این کشــور پیوستن
فنالند و ســوئد را پاســخی کوبنده برای خطاهای
استراتژیک روســیه طی ماههای اخیر میدانند ،اما
تصمیم به پیوستن این دو کشور به ناتو یک پرسش
کلیدی ایجاد میکنــد؛ چرا اوکراین نــه؟ اوکراین
بهعنوان یک دمکراســی پرنقص وفاسد اما همزمان
قهرمان جنگ روســیه و غرب شــناخته میشود.
پس چرا نباید مانند فنالند بتواند به ســرعت به ناتو
بپیوندد؟
برای آمریکا و متحدانشــان بحث پذیرفتن عضویت
فنالند و سوئد و راه ندادن اوکراین به ناتو بحثی کامال
شفاف اســت .این دو کشــور دارای دمکراسیهایی
بینقص و مجهــز به ارتشهایی مدرن هســتند که
با آمریکا و دیگر اعضای ناتــو در برگزاری مانورهای
مشــترک ،زیرنظر گرفتن زیردریاییهای روســیه،
محافظت از کابلهای ارتباطاتــی زیردریا و هدایت
گشــتهای هوایی بر فراز دریای بالتیک همکاری
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مکفارلین ،محور ماجرای ایران-کنترا درگذشت
رابرت مکفارلین ،مشــاور امنیت
ملی رونالد ریگان در ۸۴ســالگی
آمریکا درگذشــت .خانــواده مکفارلین
اعــام کردهاند کــه او روز پنجشــنبه بهعلت
بیماری ریوی درگذشته است.
رابرت مکفارلین بین ســالهای  1983تا 1985
مشاور امنیت ملی دولت دونالد ریگان بود اما پس از
افشای عملیاتی محرمانه که به ماجرای ایران-کنترا
معروف شد ،برای همیشــه از صحنه سیاست
آمریکا کنار رفت .در ماجــرای ایران-کنترا
فاش شــد که دولت ریگان در ســال۱۹۸۵

بهطور پنهانی به ایران کــه در حال جنگ با عراق
بود ،اسلحه فروخته تا ایران برای آزادی نیروهای
آمریکایی که در دســت حزباهلل لبنــان بودند،
تالش کند .پول حاصل از فروش این ســاحها ،به
مخالفان دولت چپگرای نیکاراگوئه موســوم به
ساندینیستها داده شد .مخالفان دولت نظامی و
سوسیالیست نیکاراگوئه گروههای مسلحی بودند
که به نام کنتراها شــناخته میشــدند .آن زمان،
کنگره آمریکا هم مخالف فروش اسلحه به ایران بود
و هم مخالف کمک مالی به کنتراهای نیکاراگوئه.
هرگز مشخص نشد که چه فرد یا گروهی ماجرای

عملیات انجامشده از ســوی دولت ریگان را فاش
کرد ،اما مکفارلیــن بهعنوان یکی از عوامل اصلی
این عملیات در دادگاه محاکمه شد و اعتراف کرد
که به کنگره دروغ گفته اســت .گفته میشود که
سازمان سیا در افشای این ماجرا نقش داشته است.
مکفارلین آنقدر تحتتأثیر این رسوایی سیاسی
بود که در سال ۱۹۸۷در خانهاش با خوردن قرص
خودکشــی کرد .با اقدام فوری همســرش ،او به
بیمارســتان منتقل شــد و زنده ماند .در ماجرای
ایران-کنترا ،شــماری از نیروهــای آمریکایی با
وساطت ایران از سوی حزباهلل آزاد شدند.

دارند .به بیانی دیگر،فنالند و ســوئد تا به امروز از هر
منظری شرکای حقیقی اما غیررسمی ناتو بودهاند.
درمقابل این دو کشور ،اوکراین قرار دارد که زمانی در
ساختار امنیتی اتحاد جماهیر شوروی نقشی کلیدی
داشته است؛ اتحادی که پوتین اکنون در تالش است
دستکم بخشــی از آن را احیا کند .اوکراین 3سال
پیش قانون اساســی خود را بهخاطر پیوستن به ناتو
تغییر داد ،اما نظام سیاسی این کشور از نظر اعضای
ناتو تا حدی فاســد و فاقد نهادهای دمکراتیک است
که عضویت آن احتماال سالها و چه بسا دههها زمان
میبرد .از ســویی دیگر اعضای کلیدی ناتو ازجمله
فرانسه و آلمان آشکارا علیه عضویت اوکراین در این
ائتالف موضع گرفتهاند .این موضعگیری با درگیری
اوکراین در جنگ ،قویتر شد ،زیرا درصورت عضویت
اوکراین در ناتو تمامی اعضــای این ائتالف باید علیه
روسیه درگیر جنگ میشدند .وضعیتی که جو بایدن
رئیسجمهور آمریکا علنا اعالم کــرده باید از درگیر
شدن در آن اجتناب کرد.
ولودیمیر زلینسکی ،رئیسجمهور اوکراین ،هماکنون
با آگاهی از این وضعیت ،دســت از ســماجت برای
عضویت در ناتو برداشــته اســت .با تشدید حمالت
روســیه ،او طی هفتههای اخیر بارهــا اعالم کرده
درصورتی که روســیه برای همیشه به جنگ خاتمه
دهــد ،اوکراین هماعــام بیطرفــی خواهد کرد؛
اظهاراتی که اگرچــه مانع تداوم جنگ نشــده،اما
موجب راحتی خیال آمریکا از عدمآغاز جنگ جهانی
سوم شده است.
ساز مخالفترکیه

در روزهای اخیر هم ه نگاهها به مسکو و سیاستمداران
روس و واکنش آنهــا به خبرهــای عضویت فنالند
و ســوئد در ناتو بوده اســت ،دیروز اما رجب طیب
اردوغــان ،رئیسجمهور ترکیه ،از آنکارا خبرســاز
شــد .او اعالم کرد که از عضویت این دو کشــور در
ناتو پشــتیبانی نخواهد کرد .ترکیه در شــرایطی با
عضویت فنالند و ســوئد مخالفت کرده اســت که
چشم امید روســیه برای ســنگاندازی در فرایند
عضویت این دو کشور بهسوی ویکتور اوربان ،همتای
مجارســتانی خود در اتحادیه اروپا بود .اردوغان در
توضیح این تصمیــم خود گفته که نســبت به این
دو کشور اســکاندیناوی دیدگاه مثبتی ندارد و آنها
را «النه سازمانهای تروریســتی» میداند .ترکیه
تاکنون بارها سوئد و دیگر کشورهای اروپای غربی را
بهخاطر کمکهایشان به اشخاص و سازمانهایی که
آنکارا آنها را تروریست تلقی میکند ،ازجمله حزب
کارگران کردســتان (پکک) ،یــگان مدافع خلق
یپگ) و طرفداران فتحاهلل گولن
سوریه-کردستان ( 
مورد انتقاد قرار داده است .آنکارا گولن و طرفدارانش
را در ســال 2016به تالش برای کودتا علیه دولت
متهم کرد .رویکرد ترکیه میتواند مشکالت زیادی را
برسر راه سوئد و فنالند قرار دهد زیرا برای عضویت در
ناتو ،باید تمامی 30عضو کنونی این ائتالف موافقت
خود را اعالم کنند .ترکیه معتقد است پذیرفتن یونان
به عضویت ناتو هم اقدامی اشــتباه بوده و ناتو نباید
اکنون این اشتباه را تکرار کند.

خبر

شولتز :مواضع پوتین تغییری
نکرده است
اوالف شــولتز ،صدراعظم آلمــان ،یک روز پس
از تماس تلفنی با والدیمیــر پوتین گفت که در
گفتوگوی انجام شــده هیچ تغییری در رویکرد
و مواضــع رئیسجمهور روســیه در قبال جنگ
اوکراین ندیده است .به گزارش دویچهوله ،شولتز
گفت که در مکالمه ۷۵دقیقــهای خود با پوتین
از او خواســته که راهحلی دیپلماتیک برای حل
مناقشه اوکراین پیدا کند .صدراعظم آلمان تأکید
کرد که معتقد است که روسیه به اهداف نظامی
اولیه خود در اوکراین نرســیده است .او مواضع
ناتو در جنــگ اوکراین را هم ســتود و گفت ناتو
نهتنها عقبنشــینی نکرده بلکه نیروهای خود را
در منطقه مســتقر و یکپارچگی خود را تقویت
کرده است .صدراعظم آلمان همچنین بار دیگر
از عضویت فنالند و ســوئد در ناتو حمایت کرد.
بهگفته او ارتش روسیه بیشتر از دوران ۱۰ساله
اشغال افغانستان توسط شوروی متحمل تلفات
شده است .شولتز تأکید کرد که پوتین باید متوجه
شــود که در شــرایط فعلی تنها راه خروج از این
وضعیت دستیابی به تفاهم با اوکراین است .او به
صراحت گفت که این توافق اما نمیتواند یک صلح
دیکته شده از سوی مسکو باشد .صدراعظم آلمان
قبل و بعد از حمله روسیه به اوکراین چندین بار با
پوتین تلفنی گفتوگو کرده اما تاکنون تغییری
در رویکرد و مواضع پوتین بهوجود نیامده است.

کیوسک

روزنامه گاردین [انگلیس]

حمله به تابوت شیرین ابوعاقله
روزنامه گاردین جزو معدود روزنامههای غربی اســت
که تصویر حمله نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی به
مراسم تشییع پیکر شیرین ابوعاقله ،خبرنگار فلسطینی
شبکه تلویزیونی الجزیره را در صفحه اول خود منتشر
کرده است .خبرنگار 51ساله الجزیره ،روز چهارشنبه
به ضرب گلوله ارتش اسرائیل به شهادت رسید .حمله
نیروهای صهیونیستی به تابوت شیرین ابوعاقله از سوی
بسیاری از کشورها و همچنین ســازمان ملل محکوم
شده است .دولت بایدن نیز بهخاطر این اقدام به تل آویو
اعتراض کرده است.

