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دنیای امــروز هر دم یــک بحران 
جدید کلیــد می خورد کــه عالوه بر 
متن، حواشــی زیادی هم در پی دارد. 
بســیاری از نومحافظــه کاران عرصه 
تحلیل که سال های ســال است قلم 
می زنند، معتقدنــد نباید یک منازعه 
سیاسی تبدیل به مخاصمه مسلحانه 
و نظامی شود، اما اگر این اتفاق رخ داد 
باید کاری کرد که حواشی و آثار آن به 
حداقل برسد. در مقابل هم طیف دومی 
وجود دارد که معتقد است هر منازعه 
سیاســی زمانی که به یک مخاصمه 
و جنــگ )CONFLICT( تغییر 
وضعیــت می دهد، اساســاً وقایعی را 
با خود به همراه دارد کــه نمی توان از 
بروز آنها جلوگیری کــرد؛ به عبارتی 
دیگر آنها این حواشی )اعم از اقتصادی، 
نظامی و سیاســی( را اجتناب ناپذیر 
می دانند. در همین مسیر می توان برای 
اثبات نظر طیف دوم به چندین پرونده 
اشــاره کرد. به عنــوان مثال خیزش 

داعش در عراق و سوریه نه تنها تبعات 
امنیتی و سیاســی زیادی داشت بلکه 
باعــث کوچاندن میلیون ها ســوری 
به کشــورهایی مانند ترکیــه و اردن 
شد. از منظر سیاســی هم بسیاری از 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس با 
دولت بشــار اســد روابط خود را قطع 
کردند و اما حاال وارد دمشــق شده اند. 
در حوزه اقتصاد هم زیان های زیادی 
بر زیرســاخت ها و نظام بانکی سوریه 
و عراق وارد شــد که البتــه نمی توان 
وضعیت بغداد را با دمشــق مقایســه 
کرد. در افغانستان هم این روند مشهود 
اســت. آمدن طالبان به کابل و خروج 
ایاالت متحده از افغانستان باعث شد 
تا ایران، پاکستان، هند و تاجیکستان 
نه تنها به مقصــد پناهجویان تبدیل 
شــود، بلکه تبعات امنیتی آن همین 
حاال به ُطرق مختلف قابل لمس است. 
در آفریقا هم همین روال دیده می شود 
اما حاال که دنیا متاثر از جنگ اوکراین 
است نمی توان آثار این جنگ را در این 
بازه زمانی بر سایر کشورها و حتی روند 
جاری تحوالت نظام بین الملل نادیده 
گرفت. واقعیت غیرقابل انکار این است 

که جنــگ اوکراین عماًل یــک دعوا و 
مقابله تمام عیار سیاســی، اقتصادی 
و نظامی میان آمریکا - اروپا با روسیه 
اســت و صرفاً زمیِن بازی و اجرای آن 
اوکراین انتخاب شده اســت. از سال 
2015 میالدی که ســند امنیت ملی 
آمریکا منتشر شد و ایاالت متحده بر 
تقابل آشکار چین تاکید کرد، عده ای 
معتقد بودند که واشنگتن هدف غایی و 
نهایی خود را پکن انتخاب کرده است اما 
برای هدف قرار دادن چینی ها شریک 
استراتژیک و هم ایدئولوژی آنها یعنی 

روسیه را نشانه رفته است تا سپس به 
ســراغ چین برود. آن هنگام بسیاری 
از کارشناســان معتقد بودند که این 
اقدام آمریکا نمی تواند عملیاتی شود 
و دلیلش هم چسبندگی های سیاسی-

اقتصادی اســت که پس از فروپاشی 
شــوروی میان اروپا و روسیه به وجود 
آمده اســت. حاال و با نگاهی سطحی 
به وقایع بحــران اوکراین و مرور اخبار 
روزانه در این زمینه می توان درک کرد 
که آن تحلیل غلط از آب درآمده است، 
چراکه تمام اروپــا با دولت بایدن علیه 
روسیه همسو شده اند و حتی بریتانیا 
اخیراً رقمی بالغ بــر 1 میلیارد و 300 
میلیون پوند برای حمایت تسلیحاتی از 
اوکراین اختصاص داده است و آمریکا 
هم در حال تصویب بودجه 33 میلیارد 
دالری برای حمایت از کی یف اســت 
که بدون شــک دامنه جنگ را حتی 
از »فرسایشی شــدن آن گسترده تر« 

می کند. 
مستقیم خطاب به چین! 

ذکر این نکته ضروری اســت که از 
زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین، 
چینی ها هم به دنبال آن هســتند تا 

بتوانند عرض اندامی در شــبه جزیره 
تایوان داشته باشند. به یاد داریم که در 
دو ســال آخِر دولت ترامپ او و تیمش 
به سمت تسلیح تایوان حرکت کردند 
که واکنش چیــن را درپی داشــت. 
هم اکنون نیز به نظر می رسد که دولت 
بایدن قصــد آزارِ چینی ها با محوریت 
تایوان را دارد. این دقیقاً همان تبعات 
و حواشی اســت که جنگ اوکراین به 
جای گذاشته و حاال در حال تنش آلود 
کردن روابط چین و آمریکا اســت. در 
این مسیر نیویورک تایمز گزارش داده 
اســت که آمریکا از عملیــات نظامی 
روسیه در اوکراین استفاده می کند تا 
سالح بیشــتری به تایوان بفروشد، اما 
نگران این است که ســخت افزارهای 
موردتقاضای تایوان، بــرای جنگ با 
ارتش چین مناسب نباشد. همچنین 
نیویورک تایمز گزارش داد که مقامات 
سابق و کنونی آمریکا و تایوان معتقدند 
که این جزیره برای دفع حمله دریایی 
احتمالی چین به سالح های جدید نیاز 
دارد. بر اساس اطالعات و اسناد موجود، 
سای اینگ ون، رئیس جمهوری تایوان 
ســعی دارد تا اولویــت و جهت گیری 
نیروهای نظامی این جزیره خودمختار 
را به »جنگ ناهمگــون« تغییر دهد و 
در همین راستا به دنبال دریافت تعداد 
زیادی از سالح های متحرک و مرگبار 
از آمریکا است که هدف گیری و مقابله 
با آن ها دشوار باشد و چین را در هرگونه 
تجاوز احتمالی با زحمت و هزینه های 
زیادی روبرو کنــد. در این میان برخی 
درخواست های تایوان، مانند دریافت 
بالگردهای »ســیهاوک ام اچ-۶0آر« 
شــرکت آمریکایی الکهید مارتین با 
مخالفت واشنگتن مواجه شده است و 
واشنگتن علت مخالفت خود را ناکافی 
بودن ایــن جنگ افزارها برای »مقابله 
با ارتــش چین« بیان کرده اســت. در 
این میان آمریکایی ها از کارت تحریم 
هم اســتفاده می کنند و بــه نوعی در 
حال خطاب قرار دادن چین به صورت 
مســتقیم هســتند. در این میان لی 
یوچنگ، معاون وزیر امور خارجه چین 
روز گذشته )یکشنبه( در یک نشست 

امنیتی آنالین اعالم کرده که چنانچه 
ایاالت متحده با کارت تایوان بازی کند، 
واشــنگتن با تبعات غیرقابل تصوری 
مواجه خواهد شد و پکن با تحریم هایی 
نظر آنچه بر ســر روســیه آمده است، 
مرعوب نمی شود. چینی ها معتقدند 
که آمریکا از طریق تایوان و تقویت آن، 
اتحاد پکن را نشانه رفته است و به همین 
دلیل قصد دارند تا آخرین نفس علیه 
واشنگتن و تایوان ایستادگی کنند. در 
این میان اما آمریکایی ها نگرش دیگری 
دارند. آنها معتقدند که جنگ اوکراین 
در حقیقت جنگ میــان اقتدارگرایی 
و دموکراسی اســت و اگر اجازه دهند 
روسیه به عنوان پیروز میدان از اوکراین 
خارج شود، در حقیقت به اقتدارگرایی 
در روابط بین الملــل ُمهر تایید زده اند.

کمک های خود و اروپایی ها به کی یف 
را هم در همین مسیر توجیه می کنند. 
واشنگتن معتقد است پیروزی پوتین در 
اوکراین می تواند در فرداهای نه چندان 
دور با هدف بازپس گیــری مرزهای از 
دست رفته؛  باعث حمله چین به تایوان و 
هند به کشمیر و پاکستان شود. بر همین 
اساس جنگ غول هایی که اقتصاد دنیا را 
در دست دارند حاال بر سر تایوان، دقیقاً 
همان حاشیه ای است که متن آن را باید 

در مخاصمه اوکراین جست وجو کرد.

در حاشیه بحران اوکراین، جنگ دیپلماتیک میان چین و آمریکا باال گرفت؛ 

منازعه »غول ها« بر سر تایوان
از زمان حمله نظامی روسیه 

به اوکراین، چینی ها 
هم تحرکاتی در شبه 

جزیره تایوان داشته اند. 
نیویورک تایمز در همین 
راستا گزارش داده است 

که آمریکا قصد دارد تا 
سالح بیشتری به تایوان 
بفروشد، مقامات سابق و 

کنونی آمریکا و تایوان نیز 
معتقدند که این جزیره برای 
دفع حمله دریایی احتمالی 

چین به سالح های جدید 
نیاز دارد

آمریکایی ها معتقدند اگر 
اجازه  دهند روسیه به عنوان 

پیروز میدان از اوکراین 
خارج شود، در حقیقت 

به اقتدارگرایی در روابط 
بین الملل ُمهر تایید زده اند.
کمک های خود و اروپایی ها 

به کی یف را هم در همین 
راستا و برای ممانعت از این 

امر توجیه می کنند

منابع از حمله موشکی به پایگاه نیروهای آمریکایی در حومه شمالی دیرالزور خبر دادند. به گزارش اسپوتنیک، 
افراد ناشناس شامگاه شنبه پایگاه میدان گازی کونیکو در حومه شمالی دیرالزور را مورد حمله موشکی قرار دادند. 
به دنبال این حمله سربازان و افسران ارتش آمریکا و افراد مسلح مورد حمایت آن ها درحالت آماده باش قرار گرفتند و 
جنگنده ها و پهپادهای آمریکایی در آسمان منطقه به پرواز درآمدند. نیروهای آمریکایی شنبه دو حمله هوایی را به 
منطقه حویجه کاطع در اطراف دیرالزور انجام دادند. این حمله برخی پایگاه های 
نزدیک به منطقه حویجه در اطراف شمالی دیرالزور را هدف قرار داد. میدان کونیکو 
که ارتش آمریکا آن را اشغال کرده است از بزرگترین میادین گازی سوریه است. 
ارتش آمریکا تمام میادین نفتی و گازی سوریه در استان های حسکه و دیرالزور در 
شمال شرق سوریه را اشغال کرده است. تیم های مهندسی ارتش آمریکا ده ها چاه 

نفتی جدید را در دیرالزور به راه انداخت.

رهبر القاعده در پیامی ویدئویی، »ضعف آمریکا« را دلیل »طعمه« روســیه شــدن اوکراین دانست. به گزارش 
آسوشــیتدپرس، »ایمن الظواهری« رهبر القاعده در پیامی ویدئویی به مناســبت یازدهمین سالگرد مرگ اسامه 
بن الدن، رهبر پیشین این گروه گفت، اینکه اوکراین »طعمه« روسیه شد، به دلیل »ضعف آمریکا« است. طبق اعالم 
گروه اطالعاتی جستجو برای نهادهای تروریستی بین المللی که نظارت بر فعالیت های شبه نظامی را برعهده دارد، 
این پیام ویدئویی 2۷ دقیقه ای در روز جمعه منتشر شد و الظواهری در آن در کنار 
چند کتاب و یک اسلحه دیده می شود. رهبر القاعده با تشویق مسلمانان به اتحاد 
و با اشاره به اثرات جنگ هایی که پس از حمالت تروریستی 11 سپتامبر در عراق 
و افغانســتان در گرفت، گفت که آمریکا در وضعیت ضعف و زوال به سر می برد. 
اسامه بن الدن مغز متفکر و تامین کننده مالی حمالت 11 سپتامبر بود. بن الدن 
در سال 2011 در حمله نیروهای آمریکا به مخفیگاهش در پاکستان کشته شد.

رهبر القاعده باالخره آفتابی شد! حمله موشکی به پایگاه ارتش آمریکا در شرق سوریه

اســپانیا و مراکش توافق کردند در زمینه مقابله با 
مهاجرت غیرقانونی به کشــورهای عضو اتحادیه اروپا 
همکاری نزدیک داشته باشند. مراکش پیش از این بارها 
از پناهجویان و مهاجران به عنوان اهرم فشار بر دولت 
اسپانیا استفاده کرده است. دور جدید تنش و بحران در 
روابط دیپلماتیک اسپانیا و مراکش به گزارش دویچه 
وله، پس از گفت وگوها و رفت و آمدهای مقام های ارشد 
دو کشــور در ماه های اخیر به پایان رسید و قرار است 
فصل تازه ای از همکاری های تنگاتنگ میان مادرید و 
رباط آغاز شود. اشــپیگل آنالین در گزارشی به بیانیه 
مشترک دو طرف اشاره کرد که روز جمعه پس از دیدار 
نمایندگان اسپانیا و مراکش در رباط منتشر شد. مطابق 
این بیانیه، مراکش و اسپانیا توافق کرده اند ارتباط میان 
نیروهای امنیتی و انتظامی دو کشور ارتقا یابد و تیم های 
عملیاتی مشترکی با حضور نیروهای مرزبانی و امنیتی 

دو طرف تشکیل شود. پادشــاهی مراکش در شمال 
غرب آفریقــا، جنوب دریای مدیترانــه و جنوب تنگه 
جبل الطارق قرار دارد که این دریا را به اقیانوس اطلس 
متصل می کند. مراکش نزدیک ترین کشور آفریقایی به 
قاره اروپا به شمار می رود و به دلیل قرار داشتن در کنار 
تنگه جبل الطارق مهم ترین گذرگاه ورود پناهجویان و 

مهاجران غیرقانونی به کشورهای اروپایی است.

سفیر سوریه در مسکو در سخنانی توقف اقدامات 
غیرانسانی ترکیه علیه ملت سوریه را شرط الزم برای 
ورود دمشق به گفت وگو با آنکارا اعالم کرد. به گزارش 
تاس، ریاض حداد، سفیر سوریه در مسکو در سخنانی 
اظهار کرد که مقامات کشورش چشــم اندازی برای 
آغاز گفت وگو با ترکیه برای حل و فصل مســائل مورد 
مناقشه میان دو کشــور نمی بینند. وی گفت: آنکارا 
به شکل دوره ای آب آشــامیدنی میلیون ها سوری در 
استان حســکه را قطع می کند و همچنین به تعهدات 
خود به عنوان کشور ضامن روند آستانه که بر احترام به 
سوریه، حاکمیت و تمامیت ارضی آن تاکید دارد، عمل 
نکرده است. حداد افزود: ترکیه همچنان به حمایت از 
گروه های تروریستی ادامه می دهد و مانع از حل و فصل 
مسالمت آمیز مشکالت سوریه می شود. سفیر سوریه 
در ادامه تاکید کرد: از نظر ما تا زمانی که ترکیه سیاست 

غیر انسانی خود را رها نکند، هیچ گفت وگوی میان دو 
کشور در سطح دولتی انجام نخواهد شد. این دیپلمات 
ســوری ادامه داد: سوریه همیشــه آماده گفت وگو با 
کشورهایی اســت که از تمامیت ارضی و حاکمیت آن 
حمایت می کنند. این اظهارات پس از آن مطرح شده 
است که اخیرا روزنامه ُحریت خبر داد، آنکارا در حال 

ارزیابی امکان آغاز گفت وگو با دمشق است.

دیپلمات سوری اعالم کرد:

دمشق دلیلی برای گفت وگو با ترکیه نمی بیند
اشپیگل آنالین مدعی شد:

باز شدن یخ روابط اسپانیا و مراکش با محوریت مهاجران

خبرخبر

فرشاد گلزاری

خیز کوشنر برای سرمایه گذاری 
سعودی ها در اسرائیل

منابع آگاه فاش کردند که صندوق سرمایه گذاری 
خصوصی جدید جارد کوشــنر قصــد دارد صدها 
میلیون دالراز پول های عربستان را در شرکت های 
نوپای اســرائیلی ســرمایه گذاری کند.  این منابع 
به وال اســتریت ژورنال گفتند که بنیاد نو تاسیس 
جاردکوشــنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
سابق و مشاور سابق کاخ ســفید، موفق شده بیش 
از 3 میلیارد دالر از جملــه 2 میلیارد دالر از صندوق 
سرمایه گذاری عربســتان جمع آوری کند و اکنون 
دو شرکت اسرائیلی را برای سرمایه گذاری انتخاب 
کرده است. این روزنامه نوشت: تصمیم کوشنر، اولین 
نمونه و تاییدیه ای بر این مطلب است که پول صندوق 
سرمایه گذاری عربستان به اسرائیل هدایت می شود 
و در حقیقت نشانه  تمایل پادشاهی عربستان برای 
معامالت تجاری با تل آویو، علیرغم عدم وجود روابط 
دیپلماتیک بین آنها اســت. به نوشته وال استریت 
ژورنال مسئوالن سعودی با سرمایه گذاری شرکت 
Affinity Partners  در شــرکت های اسرائیلی 
موافقت کرده اند و با این کار، ریاض می تواند اقتصاد 
خود را به روی شرکت های اسرائیلی از طریق همکاری 
با کوشنر بگشاید. نزدیک به دو سال پس از میانجیگری 
ایاالت متحده برای امضای توافق نامه های ابراهیم، 
دولت اسرائیل در تالش است تا روابط تجاری و امنیتی 
با کشورهای عربی از جمله امارات، بحرین و مراکش را 
تعمیق بخشد. جارد کوشنر، نقشی کلیدی در امضای 
به اصطالح »توافق های ابراهیم« ایفا کرد و همچنین 
روابط محکمی با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی 
دارد. از زمان ترک کاخ ســفید، کوشنر برای توسعه 
شرکت خود به کاخ سفید در سراسر خاورمیانه رسیده 
اســت، پروژه ای که بدون در نظر گرفتن موفقیت یا 
شکست سرمایه گذاری، دالرهای زیادی برای او به 
همراه داشته است. در این میان برخی دیگر معتقدند 
که کوشنر در پشت پرده در حال چیدماِن ساز و کار 
جدید برای داللی میان ریاض و تل آویو است که صرفاً 
اقتصادی به نظر نمی آید؛ چراکه اسحاق هرتزوگ، 
رئیس رژیم صهیونیستی اعالم کرده که عالقه دارد 

به ریاض سفر کند! 
    

به بهانه فرا رسیدن روز پیروزی؛
 پوتین: وظیفه ما ممانعت 
از بازگشت نازیسم است

رئیس جمهوری روســیه در پیــام تبریکی به 
کشورها و ملت های همجوار به مناسبت روز پیروزی 
در جنگ جهانی دوم، بر لزوم ممانعت از بازگشت 
نازیســم که موجب مشــکالتی برای ملت های 
کشورهای مختلف شده است تأکید کرد. به گزارش 
اسپوتنیک، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
پیام های تبریکی را به مناسبت هفتاد و هفتمین 
سالروز پیروزی در جنگ جهانی دوم برای رهبران و 
ملت های جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بالروس، 
قزاقستان، قرقیزســتان، مولداوی، تاجیکستان، 
ترکمنستان، ازبکستان، آبخازیا، اوستیای جنوبی، 
دونتسک، لوهانسک و گرجستان و اوکراین فرستاد. 
وی در این پیام ها آورده اســت: وظیفه مشترک ما 
امروز ممانعت از بازگشت نازیسم است که موجب 
مشکالت زیادی برای ملت های کشورهای مختلف 
شده است. الزم اســت حقیقت حوادث سال های 
جنگ و ارزش های معنوی مشترک و اسلوب های 
دوستی و انتقال آن به نســل های آتی حفظ شود. 
وی خاطرنشــان کرد که در این روز به ســربازان 
و کارگــران جبهه داخلی که نازیســم را به قیمت 
قربانیان و مشقت های بی شماری درهم شکستند، 
ادای احترام می کند. رئیس جمهور روسیه در پیام 
های تبریک خود به سران جمهوری خلق دونتسک 
و لوهانسک خاطرنشــان کرد که سربازان ما مانند 
اجدادشان شــانه به شــانه برای آزادی سرزمین 
مادری خود از نازی هــا می جنگند و ابراز اطمینان 
کردند که همانند ســال 1۹۴5، پیروزی برای ما 
خواهد بود. رئیس جمهور روســیه همچنین طی 
پیامی برای کهنه سربازان اوکراینی در جنگ بزرگ 
میهنی آرزوی استقامت، عمر طوالنی و برای همه 
ساکنان اوکراین آینده ای صلح آمیز و عادالنه کرد. 
پوتین گفت: برای جانبــازان اوکراینی در جنگ 
بزرگ میهنی صمیمانه آرزوی استقامت، سالمتی 
و طول عمر و برای همه ساکنان اوکراین  آینده ای 
صلح آمیز و عادالنه دارم. وی تأکید کرد که ۷۷ سال 
پیش، به لطف شــجاعت و قهرمانی سربازان خط 
مقدم و پارتیزان ها، استواری کارگران جبهه داخلی، 

فاشیسم درهم شکسته شد.

جهاننما


