بین الملل

پنج شنبه  3آذر 1401
 29ربیع الثانی .1444شماره 21089

تحلیل روز
دکترسیدرضی عمادی

international@khorasannews.com

محکیزودهنگامبرایالسودانی
عـــراق کــشــوری نفتخیز اس ــت و در زمــره
بــزر گتــریــن تولیدکنندگان نفت در جهان
مــحــســوب مــیشــود .بــا ای ــن حـــال ،عـــراق با
چالشهای اقتصادی متعددی مواجه است به
نحوی که زمینه تظاهرات گسترده مردمی را در
سالهای گذشته فراهم کرد و حتی دولت عادل
عبدالمهدی نیز در سال  2019با تظاهرات
اقتصادی سرنگون شد.با وجود چالشهای
گسترده اقتصادی ،اما این کشور شاهد فساد
گسترده ای است .در واقع ،فساد گسترده یکی
از علل اصلی چالشهای اقتصادی در عراق
اســت .سازمان شفافیت بینالملل ،عــراق را
در رتبه  ۱۵۷از  ۱۸۰کشور در فهرست سال
 ۲۰۲۱خــود بــرای حکومت پــاک قــرار داد.
مردم عراق هم به فساد گسترده در این کشور
معترض هستند .حاال منابع عراقی اعالم کرده
اند شبکهای از اختالس سازمان یافته به ارزش
 2.5میلیارد دالر کشف شده اســت  .مطابق
اخبار منتشر شــده ،کمیسیون عمومی ا مو ر
مالیاتی  -سرویس درآمد داخلی عراق  -حدود
 3.7تریلیون دینار عراق یا حدود  2.5میلیارد
دالر را با اقدامات کالهبرداری به  ۵شرکت
پرداخت کرده است .این پرداختها از طریق
 ۲۴۷چک بین  ۹سپتامبر  ۲۰۲۱تا  ۱۱اوت
ســال جــاری مــیــادی از شعبه بانک دولتی
الرافدین واقــع در داخــل کمیسیون مالیات
عراق انجام شده بنابراین ،این اختالس بزرگ
در زمان دولت مصطفی الکاظمی بوده است.
لذا میتوان گفت یکی از چالشهای پیش روی
کابینه جدید عراق این است که با پروندههای
فساد بزرگ بهجامانده از دولت قبلی مواجه
خواهد شد .نکتهای که درباره رسوایی جدید
وجــود دارد این است که این اختالس توسط
شبکه گستردهای از مقامات ،کارمندان دولتی و
تاجران سازمان دهی شده و با بده و بستانهایی
در قدرت ،چنین فسادی انجام شده است .در
این بین محمد شیاع السودانی که به تازگی
نخست وزیر عراق شده و کابینه را تشکیل داده
است ،متعهد شد به طور جدی با فساد اقتصادی
در این کشور مبارزه کند .اکنون افشای این
فساد اقتصادی بزرگ ،محکی برای دولت نوپای
شیاع السودانی در زمینه مبارزه با فساد در عراق
است .در صورتی که شیاع السودانی در این
پرونده نمره قبولی نگیرد ممکن است خیلی زود
با فشارهای مردمی و سیاسی در عراق مواجه
شود.با توجه به این که فضای عمومی در عراق
نیز درباره مقوله فساد حساسیت زیادی دارد
و حتی جریان صدر هم روی این موضوع مانور
زیادی میدهد ،دولت شیاع السودانی باید عزم
جدی برای مبارزه با فساد از خود نشان دهد تا
اعتماد عمومی را جلب کند.

نمای روز

اولین سفر رئیس جمهور یک کشور به انگلیس
در دوره پادشاهی چارلز سوم/رئیس جمهور
آفریقایجنوبی(سیریلرامابوزا)درسفربهلندن
با استقبال چارلز سوم و همسرش کامیال مواجه
شد.آفریقایجنوبیقبالمستعمرهبریتانیابود.
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ضربه امنیتی به تلآویو

 2انفجاردرغربقدس،یکصهیونیسترابههالکترساندو ۲۲نفررازخمیکرد
گروههایفلسطینیعملیاتقدسراضربهبهساختارامنیتیاسرائیلخواندند
قدس اشغالی ،دیروز شاهد دو انفجار بود که
منجر به کشته شدن حداقل یک شهرکنشین
و زخمی شدن  22تن دیگر شد که حال پنج
نفر از آ نها وخیم گزارش شده است .انفجار
نخست در نزدیکی پایانه مرکزی اتوبو سها
در غرب این شهر روی داد که تعدادی زخمی
به جا گذاشت .بالفاصله پس از این انفجار،
نیروهای امنیتی و اطالعاتی اسرائیل در محل
حادثه حضور یافتند و تمامی ورود یه ــای
شهر قدس اشغالی بسته شد .انفجار دوم نیز
در چهارراه «رامــوت» در غرب قدس روی داد
و در آن چهار نفر جراحت برداشتند .بمب
در یک دستگاه موتورسیکلت جاسازی شده
بود .دو انفجار پیاپی و پشت سر هم کافی بود
تا صهیونیستها به وحشت بیفتند و از ترس
وجود یک بمب سوم کوچه به کوچه و خیابان به
خیابانهای منطقه را به دنبال بمب سوم جست
وجــو کنند .گــروه هــای مختلف فلسطینی،
عملیات دالورانه در شهر اشغالی قدس علیه
صهیونیست ها را به ملت فلسطین تبریک

گفتند و آن را پاسخ به جنایات اشغالگران و
بیانگر ناتوانی ساختار امنیتی این رژیم توصیف
کردند .قــدرت گیری جبهه جدید مقاومت
در کرانه باختری ،بــزرگ ترین تهدید برای
صهیونیست ها به شمار م ـیرود زیــرا از این
مسئله واهمه دارنــد که در صــورت درگیری
تمام عیار ،از دو جهت غزه و کرانه باختری
هــدف قــرار خواهند گرفت .ارتــش اسرائیل
در مقابله با مقاومت غــزه هم نــاتــوان بــوده و
در جنگ های مکرر با این گــروه ها شکست
خورده است و در صورت تشکیل جبهه دوم،
ضربات سختی را از فلسطینیها خواهد خورد.
آتشی که صهیونیست ها به تازگی در کرانه
باختری روشن کردهاند ،میتواند جرقه سوم
باشد ،انتفاضهای که این بار سنگ و تیر و کمان
نخواهد بود و وارد مرحله مسلحانه خواهد شد
که میتواند فلسطینیان را در موقعیت برتر در
برابر اشغالگران قرار دهد .شواهد و قراین
نشان میدهد که راهبرد رژیم صهیونیستی
در مقابله با راهبرد مقاومت در کرانه باختری

شکست خورده و سرکوب فلسطینیان در این
منطقه نه تنها موجب عقبنشینی آن ها نشده
بلکه انگیزه شان را برای تشدید مبارزات علیه
پروژه اشغالگری بیشتر کرده است .بنابراین،
یورشهای مستمر به این منطقه نه تنها امنیت
سرزمین های اشغالی را تامین نخواهد کرد
بلکه با ورود همه جانبه مقاومت به صحنه نبرد،
این رژیم بیش از پیش به فروپاشی خود نزدیک

خواهد شد .یکی از مقامات امنیتی اسرائیل
به تازگی در اظهاراتی به موازنه به وجود آمده
بین فلسطینیها و این رژیم در کرانه باختری
اعــتــراف کــرده و گفته که پیش از ایــن وقتی
تهدیداتی از سوی فلسطینیها در این منطقه
متوجه اسرائیلیها میشد نیروهای پلیس با
یورش به آن ها درگیری ها را خاموش میکردند
اما اکنون برای از بین بردن تهدیدات ،همه
نیروهای موساد ،شاباک ،ارتش و نیروهای
پلیس بــا همدیگر وارد عمل میشوند تــا با
فلسطینیها مقابله کنند .این گونه اظهارات
نــشــان م ـیدهــد وضعیت امنیتی در کرانه
باختری فراتر از تهدیداتی است که صهیونیست
ها از آن نگران هستند و فلسطینیها تا حدی
توانستهاند بازدارندگی برای خود ایجاد کنند
تا دشمنان هوس نکنند به اشغالگری های خود
ادامه دهند .نگرانی صهیونیست ها درخصوص
از کنترل خارج شدن وضعیت امنیتی کرانه
باختری درحالی است که در هفتههای اخیر
گروه های فلسطینی اختالفات خود را کنار
گذاشته و توافق نامه صلح را در الجزایر امضا
کرده و در برابر اشغالگران یکدست و متحد
شدهاند زیرا اسرائیل از شکاف بین این گروه
ها در ســال هــای گذشته استفاده میکرد و
برنامههای اشغالگرانه خود را در کرانه باختری
و قدس به پیش میبرد اما پس از این دست به
عصاتر عمل خواهد کرد.

رئیسجمهورروسیهبرایشرکتدرنشستسازمانپیمانامنیتجمعی
واردپایتختارمنستانشد

والدیمیر در ایروان

رودست دسانتیس به ترامپ

درنظرسنجیها،راندسانتیسفرماندارجمهوریخواهفلوریدا

فاصلهخودرابادونالدترامپبرایرقابتهای 2024کاهشدادهاست
دونالد ترامپ نامزدی خود را برای
انتخابات ریاست جمهوری سال
 2024اعالم کرده است اما بر اساس
نظرسنجی دانشگاه کوئینیپیاک
در ایــالــت کنتیکت ،بــســیــاری از
شهروندان آمریکایی با نامزدی وی
مخالف هستند .بــه گـــزارش سی
ان ان ،در ایــن نظرسنجی ،از هر
10آمریکایی ،تقریب ًا شش نفر (57
درصد) گفته اند این که ترامپ نامزد
شده است ،اتفاق خوبی نیست و فقط
 34درصد از این مسئله ابراز رضایت
کردند .شمار دموکرات هایی هم که
از نامزدی ترامپ در این انتخابات
رضایت ندارند بسیار چشمگیر است
و  88درصــد می گویند ایــن اتفاق
خــوبــی نیست .امــا ایــن موضوعی
نیست که ترامپ را نگران کند .آن چه
باید موجب نگرانی رئیس جمهوری
پیشین آمریکا شود ،نارضایتی 58
درصد از افراد مستقل و  27درصد
جمهوری خواهان از اعالم نامزدی
وی در این انتخابات است .واقعیت
ساده ای که در نظرسنجی دانشگاه
کوئینیپیاک آشکار شد ،این است
که شمار قابل توجهی از شهروندان
آمریکایی و نــه فقط دمــوکــرات ها
معتقدند نامزدی مجدد ترامپ در
انتخابات ریاست جمهوری اتفاق
خوبی بــرای ایــن کشور نیست .در
این نظرسنجی هنگامی که از آن ها
ســوال شد ترجیح می دهند کدام

نامزد جمهوری خواه در انتخابات
 2024پــیــروز شـــود 44 ،درصــد
جمهوری خواهان از دسانتیس و
 44درصد از ترامپ حمایت کردند.
«هری انتن» ،نویسنده و تحلیل گر
ســی ان ان ،بــه تــازگــی در مطلبی
دربـــاره تــرامــپ نــوشــت :تــرامــپ در
مــیــان محافل جمهوری خــواهــان
همچنان یک قــدرت محسوب می
شود و خبرها دربــاره این که وزارت
دادگستری مشاور ویژه ای را برای
نظارت بر تحقیقات مربوط به رئیس
جمهور سابق منصوب کرده است،
می تواند بر جایگاه ترامپ در میان
جمهوری خواهان تاثیر بگذارد .با
وجود این ،آشکار است که قدرت وی
در میان حزبش به دنبال انتخابات
میان دوره ای  2022کاهش یافته
است .از طرفی ،دیوان عالی آمریکا
درخواست دونالد ترامپ را برای رد
دستور کمیته مجلس نمایندگان
کنگره که خواستار دریافت برگههای
مالیاتی او شده بــود ،نپذیرفته و به
ایــن ترتیب راه را بــرای تحویل این
بــرگـههــا هــمــوار کـــرده اســـت .این
تصمیم ضربهای به رئیس جمهور
سابق آمریکاست که سالهاست از
علنی کردن برگههای مالیاتیاش
خودداری میکند .ترامپ اولین فرد
از سال  ۱۹۷۶بود که بعد از نامزدی
در انتخابات از انتشار برگههای
یکرد.
یاش خودداری م 
مالیات 

نشست ســازمــان پیمان امنیت
جمعی در ایــروان در حالی برگزار
مــی شــود کــه در صـــورت گرفتن
یک تصمیم مهم دربـــاره مناقشه
جمهوری آذربایجان و ارمنستان
بــر ســر مالکیت منطقه قــره بــاغ،
اهمیت نشست ایــروان دو چندان
خواهد بود .نشست سازمان پیمان
امنیت دسته جمعی ( )CSTOبا
حضوررهبرانششکشورعضواین
سازمان از دیروز در ایروان پایتخت
ارمنستان آغاز به کار کرده است.
پوتین نیز عصر دیــروز وارد ایروان
شد.ایندرحالیاستکهمقامهای
ارمنستان انتظار مشخص و روشنی
از نشست دو روزه ایروان دارند تا در
نهایت،ارزیابیسیاسیموردانتظار
این کشور از ساختار سازمان پیمان
امنیت جمعی را در خصوص تهاجم
جمهوری آذربایجان به ارمنستان
در دوســال اخــیــر دریــافــت کنند.
ارمنستان از جمله اعضای فعال
سازمان پیمان امنیت دسته جمعی
است.مقام هــای دولــت ای ــروان با
امضای توافق نامه استقرار نیروی
نظامی روسیه در اراضی این کشور،
صیانت از مرزهای ارمنستان را به
روسیه واگــذار کــرده انــد .با وجود
آن که دولــت ارمنستان در زمینه
همکاری با روسیه و مشارکت در
ط ــرح ه ــای مشترک ای ــن کشور
فعال است اما در دو سال گذشته،
روسیه نتوانسته است پاسخ مثبت
و سازنده ای به مقام های ارمنی
درخصوص اشغال بخش هایی از
اراضی ارمنستان توسط جمهوری
آذربــایــجــان ارائ ــه کند .بــه همین
دلیل ،در دوسال گذشته مقام های
ارمنستان مــدام به طرح انتقاد از
روسیه پرداخته اند .پس از امضای
تــوافــق نامه صلح قــره بــاغ در ماه

نوامبر سال  ۲۰۲۰میالدی ،مقام
های جمهوری آذربایجان و ترکیه
به صورت مستمر موضوع دریافت
راهــگــذر از جــنــوب ارمــنــســتــان،
را مطرح کــرده انــد امــا ایــن اقــدام
با سکوت نسبی رهــبــران روسیه
مواجه شد .مقام های ارمنستان به
اشکالمختلفبهطرحانتقادازمقام
های روسیه پرداخته اند و همواره
خواستار صراحت لهجه مقام های
مسکو دربــــاره ادعــاهــای ارضــی
جمهوری آذربایجان علیه اراضی
ارمنستان شده اند .با توجه به این
سابقه ،انتظار می رود در نشست
سازمان پیمان امنیت دسته جمعی
در ایروان ،موضوع ادعاهای ارضی
جمهوریآذربایجانعلیهارمنستان
بــه عــنــوان یــک مــوضــوع اصلی در
دستور کار قرار داشته باشد .بدیهی
استدرصورتگرفتنتصمیمیدر
این زمینه ،یک رویداد مهم توسط
سازمان پیمان امنیت دسته جمعی
رقم خواهد خورد.سازمان پیمان
امنیت دســتــه جمعی ()CSTO
یکی از سازمانهای فعال نظامی
و چندمنظوره در ح ــوزه آسیای
مرکزی و قفقاز محسوب می شود.
پــس از فروپاشی اتــحــاد جماهیر
شوروی ،توان سیاسی ،اقتصادی

و نظامی فدراسیون روسیه به میزان
چشمگیری کاهش یافت و این
کشور به منظور افزایش ظرفیتها و
داشتنکشورهایپیشین
متحدنگه
ِ
عضو اتحاد جماهیر شوروی ،چنین
سازمانی را پای ه گذاری کرد .از دیگر
اهداف عمده سازمان پیمان امنیت
دست ه جمعی ،محدود کردن زمینه
گسترش سازمان پیمان آتالنتیک
شمالی (ناتو) و نفوذ آمریکا در حوزه
کــشــورهــای همسایه و متحدان
پیشین آن اعالم شده است.با آن که
ِ
روسیه هدف اصلی و عمده سازمان
پیمان امنیت دسته جمعی را مقابله
با تحرکات ناتو اعالم کرده است اما
مقام های مسکو به طمع کشاندن
تــرکــیــه ب ــه ســمــت بــلــوک ش ــرق،
امتیازات زیادی را به این کشور در
منطقه قفقاز جنوبی واگــذار کرده
اند .با وجود این ،مقام های ترکیه
در عمل این حقیقت را اثبات کرده
اند که نه تنها قصد فاصله گرفتن از
سازمان نظامی ناتو را ندارند بلکه
تالش می کنند همزمان با بلوک
شرقوغربهمکارینظامیداشته
باشند .بدیهی است ادامه این روند،
خسارت های جبران ناپذیری را به
روسیه و دیگر کشورهای منطقه
وارد خواهد کرد.

خواهر اون :آمریکا همچون ِ
سگ ترسیده است
خــواهــر رهبرکره شمالی پــس از
بــرگــزاری نشست شــورای امنیت
س ــازم ــان مــلــل و مــحــکــوم کــردن
آخرین آزمایش موشک بالستیک
قاره پیمای پیونگ یانگ ،آمریکا را
یک «سگ ترسیده در حال پارس
کردن» نامید .پس از نشست شورای
امنیت سازمان ملل ،آمریکا و ۱۳
کشور دیگر بیانیه مشترکی ارائه
کردند و خواستار اقــدام تنبیهی
از سوی شــورای امنیت شدند و از
پیونگ یانگ خواستند برنامههای
تسلیحاتی غیرقانونی خود را کنار
بــگــذارد .بعد از ایــن نشست ،کیم
یو جونگ ،خواهر اون ،این اقدام
را «نفرت انگیز» و بهانهای برای
حمله ناعادالنه به کشورش خواند.
کیم یو جونگ گفت :مضحک این
است که پس از پایان نشست علنی

شــورای امنیت ،آمریکا نتوانست
ناراحتی خود را پنهان کند .ایاالت
متحده با گروهی متجاوز از جمله
انگلیس ،فرانسه ،استرالیا ،ژاپن
و کــره جنوبی با صــدور یک بیانیه
مــشــتــرک عــقــده گــشــایــی کـــرد.
او افــزود« :من ایــاالت متحده را با
سگ ترسیدهای که پارس میکند،
مقایسه میکنم ».کیم همچنین
بــرگــزاری نشست شــورای امنیت
سازمان ملل را ناعادالنه خواند و
آ نرا محکوم کرد و گفت که انتقاد
شورای امنیت از پرتاب موشکهای
کره شمالی در حالی که چشم بر
ارتش خطرناک آمریکا و کره جنوبی
م ـیبــنــدد ،مــصــداق «مــعــیــارهــای
دوگــانــه» اســت .بــه دنــبــال شلیک
موشک بالستیک کره شمالی ،وزیر
دفاع ژاپن اظهار کرد :برد موشک

کـــره شــمــالــی بــیــش از ۱۰هــــزار
کیلومتر ب ــوده اس ــت .وزی ــر دفــاع
ژاپــن نوع این موشک را قــاره پیما
خواند که بــردی بیش از ۱۰هزار
کیلومتر داشته است .این موشک
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هفته نامه نیویوروپین ،به موضوع سوء استفاده
قطر از کــارگــران مهاجر بــرای آمـــاده ســازی
ورزشگاههایجامجهانیوکشتهشدنبسیاری
از آن ها در این راه پرداخته است .این هفته نامه
با انتشار عکس کودکی روی جلد که به نظر
کودک یکی از همان کارگران مهاجر است ،با
تیتری کنایه آمیز می نویسد« :از جام جهانی
لذت ببرید ،پدر این کودک برای برگزاری این
مسابقات جانش را از دست داده است».

قاب بین الملل
ایــوانــکــا تــرامــپ و
خانواده اش پیش
از تعطیالت عید
شـــکـــرگـــزاری به
کــشــور مصر رفته
اند تا از اولین سفر
مشترک خــود به
ایـــن کــشــور لــذت
بــبــرنــد .ای ــن سفر
خانوادگی کمتر از یک هفته پس از آن است که
ایوانکا اعالم کرد کار سیاسی را کنار گذشته
اســت و بــه جــای پیوستن بــه کمپین ریاست
جمهوری پدرش ،زندگی خصوصی خود را در
اولویت قرار خواهد داد.

چهره روز

خبرنگارخبرجنجالیآسوشیتدپرس
اخراجشد
خبرنگار آسوشیتدپرس ،جیمز الپــورتــا که
خبر اصابت «موشک روســیــه» به لهستان را
منتشر کرده بود ،از این خبرگزاری اخراج شده
است .هفته گذشته یک موشک به روستایی در
لهستان در نزدیکی مرز اوکراین اصابت کرد
و جان دو تن را گرفت؛ موشکی که کمی بعد
مشخص شد نه از سمت روسیه بلکه از سمت
اوکراین شلیک شده است .در ابتدا ،خبرنگار
خبرگزاری آسوشیتدپرس با استناد به تنها یک
منبع اطالعاتی و بدون این که دقیقا مشخص
ک از کجا شلیک شده ،مسئولیت این
شود موش 
شلیک موشکی را به گردن روسیه انداخت و
در گزارشی نوشت« :یک مقام ارشد اطالعاتی
آمریکا میگوید «موشکهای روسی» به لهستان
 که عضو ناتو است  -برخورد کرده است» .اگرواقعا این موشک متعلق به روسیه بود ،تنشها
میان این کشور و اروپا و ناتو به شدت افزایش می
یافت و اوضاع جنگ وخیمتر میشد.

ترکیه

 ۶۹دقیقه پــرواز کــرد.وزیــر دفاع
ژاپن گفت که موشک قاره پیمای
کره شمالی توانایی پرواز ۱۵۰۰۰
کیلومتر و برد کافی برای رسیدن
بــه آمــریــکــا را دارد .خــبــرگــزاری

کیودوی ژاپــن نیز گــزارش داد که
این موشک حدود ۲۰۰کیلومتری
غرب جزیره «اوشیما» در هوکایدو
فرود آمد .ژاپن اعالم کرده که این
موشک در مسیر باال پرواز میکرده
است «.کیم جونگ اون» رهبر کره
شمالی نیز به آمریکا هشدار داده که
هرگونه تهدید نظامی را با واکنش
قاطع اتمی پاسخ میدهد .رسانه
دولتی کره شمالی گزارش داد که
کیم این اظهارات را حین نظارت بر
شلیک موشک بالستیک قارهپیمای
«هواسونگ »۱۷-به همراه دختر
 ۹ســال ـهاش ،مطرح کــرده اســت.
مــوشــک مــذکــور کــه از فــرودگــاه
بینالمللی پیونگیانگ شلیک
شد999.2 ،کیلومتر مسافت را در
آسمان تا ارتفاع  ۶هزار کیلومتری
طی کرد.

اردوغان:بابشاراسددیدارمیکنم
رئیسجمهور ترکیه دربــاره امکان دیــدارش
با بشار اسد ،رئیسجمهور سوریه گفت :ما در
نهایت ایــن کــار را انجام می دهیم .اردوغــان
در سخنانی در پــایــان نشست فراکسیون
پارلمانیاش ،در پاسخ به خبرنگاری که از
او پــرســیــده بــود ممکن اســت بــا بــشــار اســد،
رئیسجمهور سوریه دیــدار کند ،گفت :این
امکان وجود دارد که با اسد دیدار کنم زیرا هیچ
دشمن سیاسی دایمی وجود ندارد و در نهایت
این کار را انجام میدهیم.

