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قدسوانتخاباتفلسطین
با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان دور جدیدی از
تنش میان فلسطینیها و رژیم صهیونیستی در
قدس اشغالی آغاز شد و جهاد اسالمی فلسطین
نیز فراخوان انتفاضه قدس را داده است .از آغاز
ماه مبارک رمضان تاکنون طی درگیر یهای
قدس میان فلسطینیها و نظامیان اسرائیلی
حدود  200فلسطینی بازداشت شدند .عالوه
بر این ،در روزهــای اخیر بیش از  40راکت از
باریکه غــزه به سمت شهر کهای اسرائیلی
شلیک شــد .اکنون ســوال ایــن اســت که علل
آغاز این دور از تنشها چیست؟میتوان گفت
مهمترین عامل آغاز دور جدید تنشها به موضوع
قدس و مسجداالقصی باز میگردد .با شروع
ماه مبارک رمضان ،شمار زیــادی از ساکنان
قدس قصد اعتکاف در مسجداالقصی از اولین
روزهــای ماه مبارک را داشتند که با ممانعت
رژیم صهیونیستی مواجه شدند و این رژیم شمار
زیادی از فلسطینیان را از مسجداالقصی تبعید
کرد و مانع از ورود آنان به این مسجد شد .عالوه
بر دالیلی که رژیم صهیونیستی پیش از این برای
خشونت و درگیری در قدس و مسجداالقصی
داشت ،اکنون این رژیم بر قدس ادعای مالکیت
دارد که ایــن ادعــا نیز در اثــر تصمیم دسامبر
 2017دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری سابق
آمریکا مبنی بر معرفی قدس بهعنوان پایتخت
جدید اسرائیل و انتقال سفارت واشنگتن از
تلآویو به قدس ،به وجود آمد.در واقع ،اکنون
درگیریها در قدس ،درگیری درباره حاکمیت
این شهر راهبردی و مهم است .در همین زمینه،
«خــالــد قــدومــی» ،نماینده جنبش مقاومت
اسالمی فلسطین (حماس) در تهران ،می گوید:
"آن چه اکنون در قدس در جریان است ،نبردی
برای تثبیت حاکمیت بهویژه بر مسجداالقصی
و محیط اطــراف آن که صهیونیستها به آن
حــوض مقدس میگویند ،است".عامل دوم
در خصوص درگــیــر یهــای اخیر بــه موضوع
انتخابات بر میگردد .فلسطینیها درصدد
هستند انتخابات پارلمانی خود را در  22ماه
می برگزار کنند .تأکید فلسطینیها این است
که انتخابات در قدس برگزار شود ،اما اسرائیل
مانع برگزاری انتخابات در قدس است چون
ادعای حاکمیتی بر این شهر دارد .فلسطینیها
معتقد هستند انتخابات بدون قدس ،نهتنها
ارزشی ندارد بلکه به معنای پذیرش حاکمیت
اسرائیل بر قدس است.از سوی دیگر ،بنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل مأمور به تشکیل
کابینه جدید است و حتی نیمنگاهی نیز به
پنجمین انتخابات پارلمانی دارد و حساب
ویژ های بر قدس و صهیونیستهای تندرو باز
کرده است.بنابراین ،برگزار نشدن انتخابات
فلسطینیها در قدس یک امتیاز مهم برای
نتانیاهو خواهد بود.

چهره روز

احزاب اپوزیسیون ژاپن موفق به کسب هر سه
کرسیخالیپارلمانشدندکهبهرقابتگذاشته
شده بود -ضربه ای کاری به «یوشیهید سوگا»
نخست وزیر این کشور که قرار است  ۶ماه دیگر،
در انتخابات عمومی ،بخت خود را برای تثبیت
قدرت بیازماید .سوگا به واسطه انتخابات درون
حزبی و در پی استعفای «شینزو آبه» به دلیل
بیماری ،عنوان نخست وزیری ژاپن را از آن خود
کــرد .دو کرسی «هوکایدو» و «هیروشیما» به
دلیل استعفای نمایندگان حزب حاکم به دلیل
فساد مالی ،خالی مانده بود که بعد از برگزاری
انتخابات  ،به افرادی از احزاب اپوزیسیون واگذار
شد.همچنین ،اپوزیسیون به کسب کرسی
دیگری در استان «ناگانو» موفق شد.به رغم آن
که حزب حاکم لیبرال دموکرات سه کرسی
مهم را از دست داد؛ همچنان از اکثریت پارلمانی
برخوردار است .با این حال ،در آستانه برگزاری
انتخابات عمومی ،این می تواند هشداری باشد
برای سوگا مبنی بر این که تثبیت جایگاه نخست
وزیری کار چندان آسانی نخواهد بود.در مواجهه
با این ناکامی ،او گفته است که رای مردم را با
فروتنی می پذیرد و بعد از بررسی وضعیت هر
منطقه ،آن چه را که الزم است ،تصحیح خواهد
کرد.البته بعید به نظر می رسد که جایگاه سوگا
در آینده نزدیک به چالش کشیده شود؛ با این
حال ،ضرری که دیروز حزب حاکم متحمل شد
می تواند به کاهش حمایت از او منجر شود.

آن سویاعالم خروج زودهنگام
 5ماهماندهبهزمانمقرر؛هدفازاعالمآغازخروجنیروهایآمریکاییوناتو
ازافغانستانچیست؟
فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان
طییککنفرانسخبریاعالمکردکهروندخروج
نظامیان آمریکایی و ناتو از شماری از پایگاه ها در
افغانستان آغاز شده و آمریکا و ناتو تمامی پایگاه
هایخوددرافغانستانرابهنیروهایافغانتحویل
خواهندداد.ژنرال«آستیناسکاتمیلر»بامحکوم
ساختن تشدید حمالت طالبان تاکید کرد که
اینامرتاثیریمنفیبرفرایندصلحدرافغانستان
دارد .به تازگی  ،ناتو اعــام کــرده بود تا اول مه
 2021کشورهای عضو این سازمان نظامی باید
خروج نیروهای خود را از افغانستان و براساس
طــرح برنامهریزی شــده آغــاز کنند و ایــن اقــدام
ظرفچندماهانجاممیشود.آمریکانیزبهدنبال
نهایی کردن خروج نیروهایش از افغانستان تا
 11سپتامبراست.حدوددههزارنیرویخارجی
از  36کشور در افغانستان حضور دارنــد که در
راس آن ها آمریکا با دو هزار و 500نظامی است.
خبر آغاز روند خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از
افغانستان در حالی منتشر شده است که پیش از
س جمهور آمریکا وعده داده
این «جو بایدن» رئی 
بود تا خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را تا
 11سپتامبر_ 2021شهریورماه-تکمیلکند.
وی تاکید کرده بود که زمان پایان طوالنیترین
جنگی که آمریکا درگیر آن بوده فرا رسیده است.
براساستوافقنام هدوحهکهدرفوریه 2020میان
آمریکا و طالبان امضا شد ،نیروهای خارجی باید
تا اول می  2021از افغانستان خارج میشدند.
طالبانپیشازاینهشداردادهبود درصورتیکه
نشدهافغانستان
نیروهایخارجیدرمهلتتعیی 
را ترک نکنند ،از نظر این گروه ،نقض توافقنامه
دوحهتلقیمیشودوآنانحمالتعلیهایننیروها
را از سر خواهند گرفت.به نظر می رسد خبر آغاز
خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در
راستای کاهش حساسیت طالبان و در واقع به
مثابهعالمتیدرزمینهجدیتغربیهادر خروج
ازافغانستاناعالمشدهتابدینترتیبازاحتمال
آغازدوبارهحمالتطالبانعلیهنیروهایخارجی
کاسته شود.البته آمریکا با هدف حفظ ایمنی و
خروج امن نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان

از چند روز قبل تدابیر مشخصی را آغــاز کرده
است«.لوید آستین» وزیــر دفــاع آمریکا تصمیم
گرفته ماموریت ناو هواپیمابر آیزنهاور را در غرب
آسیاتمدیدکند«.جانکربی»سخنگویپنتاگون
نیز گفت" :با تایید آستین ،دو فروند بمبافکن
بــی 52 -نــیــروی هــوایــی آمریکا وارد منطقه
شدهاند".به گفته او ،این تدابیر به عنوان بخشی
از برنامه تقویت امنیت منطقه پیش از آغاز روند
برنامهریزیشدهخروجنیروهاینظامیخارجی
از افغانستان انجام میشوند.با این حال اوضاع
در افغانستان به خوبی پیش نمی رود و خبرها
حاکیازامتناعطالبانازشرکتدرنشستصلح
بین المللی استانبول است .قرار بود روز شنبه
 24آوریل،استانبولمیزباننشستیبامحوریت
صلحافغانستانباشدکهبهدلیلبدعهدیآمریکا
در زمینه خروج نیروهایش از افغانستان ،طالبان
اعالم کرد که با توجه به تداوم حضور اشغالگران
خارجی نمیتواند به صلح در افغانستان امیدوار
باشد؛ بنابراین نشست استانبول به تعویق افتاد.
اکنوناینبیموجودداردکهدرگیریبینطالبان
و نیروهای دولتی تا حد زیــادی گسترش یابد و
مناطق و شهرهای بیشتری در افغانستان را در
برگیرد.درعینحالاگرطالباندرراستایعمل
کردن به وعده خود در زمینه حمله به نیروهای
خارجی،نظامیانآمریکاوناتوراهدفقراردهد،
اینامرموجبتشدیددرگیریهاوایجاداختالل
در زمینه خروج نظامیان خارجی از افغانستان
خواهدشد.ضمناینکهتحققچنینسناریویی
موجب تقویت دیدگاه مخالفان خروج آمریکا از
افغانستاندردستگاهحاکمهآمریکاخواهدشدکه
معتقدندباخروجنیروهایآمریکاییازافغانستان
بار دیگر باید منتظر  11سپتامبر دیگری باشند.
منتقدان معتقدند که خــروج نظامی آمریکا از
افغانستان باعث ایجا خأل امنیتی در این کشور
جنگزده خواهد شد.با این حال ثمره حضور
نظامیان آمریکایی و ناتو در این کشور جز کشتار
غیرنظامیان،ناامنیفزایندهوافزایشقابلتوجه
تولیدوقاچاقموادمخدرازافغانستانچیزدیگری
نبودهاست.

خطلولهگازییاسیاسی!

آلماناعمالتحریمهایبیشترعلیهروسیهبهبهانهپرونده«الکسیناوالنی»رامخرب
دانست.چرابرلینبرخالفواشنگتنباتشدیدتحریمهاعلیهمسکومخالفاست؟
وزیر خارجه آلمان ضمن مخالفت با افزایش
تحریمهای بیشتر علیه مسکو دربــاره پرونده
«الکسی ناوالنی» رهبرمخالفان روسیه ،این
امر را مخرب دانست«.هایکو ماس» با تاکید بر
این که اعمال تحریمهای جدید و بیشتر علیه
مسکوشرایطناوالنیرابهبودنخواهدبخشید،
گفت":بهنظرمنباتداوماینموضوعاتعکس
این اتفاق رخ خواهد داد".تاکید این مقام ارشد
آلمانیبرخودداریازاعمالتحریمهایجدید
علیه روسیه به بهانه وضعیت الکسی ناوالنی،
نشاندهندهتغایردیدگاهبرلینباواشنگتندر
زمینه لزوم تشدید مداوم تحریم ها علیه مسکو
است.با توجه به خبرها دربــاره وخامت حال
جسمانیناوالنیکهاکنون درزندانبهسرمی
بردومطرحشدناحتمالایستقلبیوی،دولت
«جوبایدن»قصداعمالتحریمهایبیشترعلیه
روسیه را دارد.در این زمینه« ،جیک سالیوان»
مشاورامنیتملیآمریکاگفت":واشنگتنپیش
از این راجــع به عواقب ناشی از مرگ الکسی
ناوالنی به مسکو هشدار داده است".باتوجه به
همگرایی دوباره دو سوی اقیانوس اطلس در
دوره زمامداری بایدن  ،اتحادیه اروپا نیز ظاهرا
قصدهمراهیباواشنگتنراداردودراینزمینه
بروکسلبااعمالتحریمهاییعلیهبرخیافراد
که در صدور حکم زندان علیه ناوالنی دخیل
بودند،مسکو را تهدیدبهتحریمهایبیشترکرده
است«.ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه به
تازگی ضمن هشدار به روسیه اعالم کرد" :در
صورت فوت ناوالنی در زنــدان ،اتحادیه اروپا
«والدیمیرپوتین»رئیسجمهوریروسیهودیگر
مقاماتاینکشوررامسئولآنمیداند".بهرغم
این موضع اتحادیه اروپا ،آلمان به عنوان مهم
ترین کشور این اتحادیه و بزرگ ترین اقتصاد
اروپا خواهان تداوم روابط اقتصادی با روسیه به
ویژه در حوزه انرژی و مصون ماندن آن از شمول
تحریم های ضد روســی اســت .نماد این امر،
همکاری روسیه و آلمان در زمینه احداث خط
لوله گازی «نورد استریم »2است که قرار است
با عملیاتی شدن آن ساالنه  55میلیارد متر

نمایندگان در مصاحبه ای گفته 100« :روز اول
ریاست جمهوری جو بایدن "کالهبرداری" بوده
است .بایدن در رقابت های انتخاباتی قول داده
بودمانندیکمیانهروکشورراادارهکند،درحالی
که از زمانی که به ریاست جمهوری رسیده است،
مانندیکسوسیالیستعملمیکند».لیندسی
گراهام ،سناتور جمهوری خواه آمریکایی نیز در
مصاحبه با فاکس نیوز ساندی گفت ،جو بایدن،
ریاست جمهوری خــود را با دور شــدن از لحن
مربوط به کمپین ریاست جمهوری موفقیت آمیز
 ۲۰۲۰خودشروعکرد.گراهامخاطرنشانکرد:
کمپیناوسببشدهمهماباورکنیمکهجوبایدن
یک صدای میانه رو خواهد بود و این که پر کردن
دادگاه عالی یک طرح احمقانه است .به ناگهان
ما با کمیسیونی برای تغییر دادن ساختار دادگاه

عالی روبه رو میشویم و همین طور طرح تبدیل
واشنگتن دی.ســی به ایالت مطرح میشود.
من فکر میکنم ایــن یک طــرح بسیار رادیکال
است که ما بیاییم ترکیب سنای آمریکا را تغییر
بدهیم .کامال هریس ،معاون بایدن در دفاع از
عملکرد رئیس جمهور آمریکا گفته« :بارها و بارها
دیدهام جو بایدن بر اساس آن چه که فکر میکند
درست است تصمیم میگیرد ،با وجود این که
آگاه است آن موضوع احتما ًال برای او محبوبیت
سیاسی نداشته باشد ».به رغم مواضع موافقان و
مخالفان،دولتبایدندرآیندهباچالشهایینیز
مواجه است .یکی از این چالشها تعامل با کنگره
خواهد بود .جو بایدن وعده داده بود عملکردی
فراحزبی داشته باشد اما تا کنون برنامههای خود
را با اتکا به همان اقلیت شکننده در کنگره پیش
برده است .انتخابات محلی سال آینده در برخی
ایالتها ممکن است به از دست رفتن اکثریت
ناچیزنمایندگانحزبدموکراتدرکنگرهآمریکا
منجرشود،درچنینحالتیکاردولتبایدنبرای
پیشبرد برخی از پروژههای مهم بسیار دشوار
خواهد شد .خبرگزاری فرانسه در پایان ارزیابی
خود را از عملکرد سه ماه گذشته دولت جو بایدن
نوشت ،واقعیت این است که دولت جدید آمریکا
در عرصه سیاست خارجی هنوز آزمایش خود
را در بحرانهای واقعی پس نداده است :چین،
روسیه ،جمهوری اسالمی ایــران و کره شمالی
کشورهایی هستند که هر لحظه ممکن است به
چنینبحرانهاییدامنبزنند.

روسیه با حدود ۶۲میلیارد دالر و بریتانیا با بیش
از ۵۹میلیارد دالر در ردههای بعدی قرار دارند.
باید ی ــادآور شد که بهرغم کاهش هزینههای
تسلیحاتی عربستان ،این کشور با صرف ۵۷
میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر در رده ششم قرار
دارد.بهاینترتیب،بودجهنظامیاینششکشور
مجموعا  ۶۵درصد کل هزینههای نظامی سال
 ۲۰۲۰را به خود اختصاص داده است .اوئست
فرانس می نویسد :از زمان بحران مالی ۲۰۰۹
میالدی تاکنون ،بیشترین میزان افزایش هزینه
های نظامی ساالنه در جهان در سال گذشته
( ۲۰۲۰میالدی) به وقوع پیوست .بر اساس
گ ــزارش سیپری ،کشورهای جهان در سال
۲۰۲۰مجموعابودجهایمعادل۱۹۸۱میلیارد

دالر صرف خرید تسلیحات کردهاند .اختصاص
چنین بــودجـهای بــرای تقویت تــوان نظامی از
سویکشورهایجهاناززمانتهیهگزارشهای
انستیتوسیپریدرسال۱۹۸۸تاکنونبیسابقه
بــوده اســت .انستیتو بینالمللی پژوهشهای
صلح استکهلم (سیپری) گزارش ساالنه خود را
دربارهبودجهنظامیودفاعیکشورهایمختلف
جهان منتشر کرده است .کشورهای جهان در
سال  ،۲۰۱۹حدود  1.92تریلیون دالر برای
تامینبودجهنظامیخودهزینهکردهبودند.این
رقم نسبت به سال  ۲۰۱۸حدود  3.6درصد
افزایش داشــت .در سال  ۲۰۱۹آمریکا مبلغ
 ۷۳۲میلیارد دالر و چین ،مبلغ  ۲۶۱میلیارد
دالرراصرفهزینههاینظامیخودکردهبودند.

 100روزنخستریاستجمهوریجوبایدنچگونهگذشت؟

باالترازترامپ،پایینترازریگان

جو بایدن ،پایان هفته جاری  100روز نخست
ریاست جمهوری اش را به پایان می رساند و حاال
عملکرد او زیر ذره بین موافقان و مخالفانش قرار
گرفته است .این در حالی است که در بین چند
رئیسجمهوری اخیر ،وضعیت بایدن بهلحاظ
میزان رضایت عمومی از دستاوردهای صد روز
نخست دولتداریاش وخیم نیست و مشخصا
نسبت به چهرههایی مانند دونالد ترامپ و بیل
کلینتون در جایگاه باالتری قرار دارد؛ اما افرادی
مثل دونالد ریگان و حتی جورج دبلیو بوش در
پایان صد روز نخست دولتشان ،عملکرد قابل
لتریداشتند.بااینحال،خبرگزاریفرانسه
قبو 
درگزارشیمفصل،عملکردرئیسجمهورآمریکا
در سه ماه گذشته را قابل قبول دانسته است .در
این گزارش آمده ،بیستم ژانویه ،هنگامی که جو
بایدن به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهوری
ایاالت متحده وارد کاخ سفید شد آمریکا به شدت
درگیر پاندمی کرونا بود و برنامه واکسیناسیون
برایپیشگیریازابتالبهبیماریکووید ۱۹بسیار
کند جلو میرفت .کارگروه کرونا در دولت دونالد
ترامپ وعده داده بود تا پایان سال گذشته ۲۰
میلیون دوز واکسن کرونا در آمریکا تزریق شود در
عمل این تعداد کمی بیش از دو میلیون دوز بود.
بایدن در مقابل وعده داده بود در صد روز نخست

دولتاوصدمیلیوندوزواکسنکرونابهشهروندان
آمریکایی تزریق شود .این هدف در کمتر از دو ماه
محققشد.خبرگزاریفرانسهمینویسد:دومین
موفقیت بزرگ دولت بایدن در سه ماه گذشته
برنامه احیای اقتصادی است که به خاطر پاندمی
کرونا در بخشهای بزرگی به رکود کشیده شد.
بایدنموفقشدبرایشکوفاییاقتصادیکبسته
حمایتی نزدیک به 2تریلیون دالری را به تصویب
کنگره برساند .بازنگری در مولفههای اصلی
سیاست خارجی سومین اقدام دولت بایدن در
سهماهگذشتهبود.اواولویتاصلیخوددرعرصه
سیاستخارجیراترمیملطمههایدولتدونالد
ترامپبهروابطآمریکاومهمترینمتحدانشبیان
میکند .دعــوت از نخستوزیر ژاپــن ،به عنوان
نخستین دیدار حضوری بایدن با یک مقام ارشد
خارجی در کاخ سفید نشان داد که دولت جدید
آمریکادروعدههایخودبرایاستحکامبخشیدن
به روابــط با کشورهای آسیایی جدی است .سه
اقدام مهم دیگر دولت بایدن در زمینه سیاست
خارجی بازگشت آمریکا به توافق اقلیمی پاریس،
تــاش بــرای احیای توافق هستهای با ایــران و
مشخص کردن تاریخ خروج نیروهای آمریکایی
از افغانستان به شمار میرود .با این حال ،کوین
مک کارتی ،رهبر اقلیت جمهوری خواه مجلس

بودجهنظامیکشورهایجهانبهرغمبحرانکروناافزایشبیسابقهاییافتهاست

جاه طلبیجنگ طلبان ،خطرناکترازپاندمی
براساسآخرینآمارمنتشرشدهازسویموسسه
بینالمللی پــژوه ـشهــای صلح استکهلم،
هزینه های نظامی در جهان در سال گذشته
( ۲۰۲۰میالدی) ،با وجود پاندمی کووید۱۹-
و پیامدهای مــخــرب اقــتــصــادی نــاشــی از آن
همچنان افزایش یافته و به حدود  ۲تریلیون (2
هــزار میلیارد) دالر رسیده اســت .به گــزارش
روزنــامــه فرانسوی اوئست فــرانــس ،به نقل از
موسسهبینالمللیپژوهشهایصلحاستکهلم
(سیپری)،درحالیهزینههاینظامیدرجهان

 ۲,۶درصد افزایش یافته که به دلیل پیامدهای
همه گیری کووید ۱۹-تولید ناخالص داخلی
در جهان  4.4درصد کاهش یافته است .آمریکا
با اختصاص  ۷۷۸میلیارد دالر بیشترین میزان
بودجه نظامی را داشته است .به این ترتیب ۳۹
درصدکلهزینههاینظامیسال ۲۰۲۰مربوط
به خرید تسلیحاتی آمریکا میشود .چین نیز با
اختصاص  ۲۵۲میلیارد دالر بودجه نظامی در
رده دوم قرار دارد .پس از آن هند با صرف حدود
 ۷۳میلیارد دالر در رده سوم قرار گرفته است.

مکعب گاز از روسیه به آلمان و از آن جا به دیگر
نقاط اروپای غربی منتقل شود.آمریکا از دوره
ریاستجمهوری«باراکاوباما»برمخالفتخود
بااجراییشدناینخطلولهگازیتاکیدکردهو
دردورهریاستجمهوری«دونالدترامپ»تحریم
هاییرابرایجلوگیریازتداومساختاینخط
لوله علیه شرکت های اروپایی دخیل در این
پروژهاعمالکرد.دولتجوبایدنرئیسجمهور
کنونیآمریکانیزمخالفاتماموعملیاتیشدن
«نورد استریم  »2به بهانه تسلط هر چه بیشتر
روسیه بر بازار گازی اروپا و مغایرت آن با منافع
کشورهای اروپایی مانند اوکراین و لهستان
است.اکنوندولتبایدنمترصداعمالتحریم
هایجدیدعلیهروسیهبهبهانهوخامتوضعیت
ناوالنی اســت که مشخصا بر تــداوم عملیات
ساخت این خط لوله نیز تاثیر خواهد نهاد.با
این حال دولت آلمان بارها مخالفت خود با این
رویکردزورمدارانهآمریکارااعالمکردهاست.در
تازهترینموضعگیریبرلیندراینزمینه«پیتر
آلتمایر» وزیر اقتصاد آلمان خواستار سیاسی
نکردن پروژه خط لوله گازی «نورد استریم »2
و ارتباط ندادن این پرونده با مسائل دیگر مانند
وضعیت «الکسی ناوالنی» شــده است.پیتر
آلتمایرگفت":عملیاتاحداثخطلولهمذکور
م در این زمینه باید
و موفقیت آن و اتخاذ تصمی 
صرفنظرازمواردفردیبررسیوارزیابیشود،
طی 50سال گذشته هرگز از موضوع واردات و
تأمینگازبهعنوانسالحسیاسیدرروابطشرق
و غرب استفاده نشده است".اشاره این مقام
ارشدآلمانیبهرویکردفرصتطلبانهآمریکاست
کهاکنونقصداستفادهابزاریازمسئلهناوالنی
و ربط دادن آن به تحریم بیشتر پــروژه «نورد
استریم  »2را دارد .در واقع آمریکا با استفاده از
سالح تحریم ها درصدد رسیدن به اهداف خود
در عرصه اقتصادی و انــرژی اروپاست .هدف
اصلی واشنگتن از تشدید فشارها علیه «نورد
استریم  ،»2بیرون راندن روسیه از بازار گازی
اروپا و صادرات هر چه بیشتر گاز مایع آمریکا به
جایآناست.

تیتریکروزنامه"اوئستفرانس"":کرهشمالیجدا
شده از جهان با قحطی تهدید می شود""انباشته
شــدن تحریم هــای بین المللی ،برداشت های
ضعیف و سپس بسته شدن مرزها برای مبارزه با
کووید ،جمعیت [کره شمالی] را در معرض خطر
کمبودبهویژهموادغذاییوداروییقرارمیدهد"

کارتون روز

واکنش اشپیگل به خروج آمریکا از افغانستان:
سرباز یک ... :یک شکست مفتضحانه دیگر.
سرباز دو :دست کم االن دیگر جنگ ویتنام
فراموش شده است!!

خبر متفاوت

جدالهندوتوئیتر!
دستور دولت هند به شبکه اجتماعی توئیتر برای
حذف پستهایی که حــاوی انتقاد از عملکرد
دولت هند در مقابله با شیوع کرونا در این کشور
را دارد ،خشم هــزاران نفر را برانگیخت .یک
سخنگوی توئیتر تایید کرده است که توئیتر مانع
دیده شدن تعدادی از توئیتها در کشور هند
شده است و دسترسی کاربرانی را که از هند به
توئیتروصلمیشوندبهاینمطالبمسدودکرده
است .هند با شیوع شدید بیماری کووید ۱۹رو
به رو است و دیــروز تعداد مــوارد ابتال به کووید
در یک شبانه روز در هند به  ۳۴۹هزار و ۶۹۱
نفر رسید که چهارمین روز متوالی ثبت رکورد
جدید بیماری در این کشور بوده است .هم اکنون
بیمارستانها در هند بیش از ظرفیت معمول
خود بیمار پذیرش کردهاند و کمبود دستگاههای
اکسیژندرتمامیمراکزدرمانیوجوددارد.یکی
از کاربران دولت هند را متهم کرده که برایشان
راحتتر است که توئیتها را حذف کنند تا این
که مطمئن شوند اکسیژن به بیماران میرسد.

اندیشکده روز
اندیشکدهروسی"باشگاهمباحثهوالدای"،درپاسخ
بهاینپرسشکهآیاغربجزئیازبازیآیندهجهان
خواهدبود؟نوشتهاست:تالشغرببرایبازگشت
بهوضعیتگذشتهخودبابنبستمواجهشدهاست
و ترویج برتری ایدئولوژیک در قرن جدید کارساز
نیست" .تفرقه بینداز و حکومت کن" به عنوان یک
ترفند قدیمی دیگر برای دخالت در امور داخلی
سایر کشورها یا ترویج برتری ایدئولوژیک دیگر
موثر نیست .در قرن جدید بهبود زندگی مردم باید
در اولویت اصلی همه دولتها باشد .کشورهای
جهانبایدبرایمقابلهباتهدیدهایمشترکمانند
تغییراتآبوهوایی،گسترشتسلیحاتهستهای،
بیماریها و تروریسم با یکدیگر همکاری داشته
باشند.البتهتصوراینکهدستورکارجهانیتوسط
آسیاییها تعیین میشود و غرب به زودی از بازی
خارج خواهد شد نیز درست نیست .با وجود همه
دستاوردهای اخیر در چین ،سرانه تولید ناخالص
داخلیاینکشورکمترازایاالتمتحدهآمریکا،ژاپن
و دیگر کشورها ست .اما چین یک قدرت در حال
رشدبابازارمصرفبسیارگستردهطبیعت ًایکبازیگر
مهم در سازمانهای بینالمللی است و باید برای
زمامداریجهانیحرفیبرایگفتنداشتهباشد.

