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 از زمانی که تنش میــان آمریکا و 
روسیه بر ســر اوکراین افزایش پیدا 
کرده، جنب وجوش هــای والدیمیر 
پوتین، حاکم فعلی کرملین هم بیشتر 
شده است. همه می دانند که اوکراین 
برای روسیه حتی از ایران هم با ارزش تر 
است و اساساً این کشور برای مسکو، 
به مثابه شاهرگ استراتژیک شناخته 
می شود. در این میان روس ها و شخص 
پوتین سعی می کنند که تا به هر ترتیب 
که شــده بتوانند اوضاع را به نفع خود 
هدایت کننــد و در این میان کرملین 
ســعی دارد تا به نوعی گام بردارد که 
کمترین هزینه را متقبل شود. در این 
میان روســیه معتقد است که ایاالت 
متحده در حال تحریــک کردن این 
کشــور به حمله علیه کی یف است، 
ولی مساله به شــدت مهم این است 
که در اردوگاه غرب اوضاع به گونه ای 
دیگر تحلیل و تفسیر می شود. پوتین 
و الیگارش های حاکم بر مسکو بر این 
عقیده هستند که ایاالت متحده و به 

خصوص تیم فعلی امنیتی - سیاسی 
بایدن که حاکم بر کاخ سفید است، به 
دنبال عملیاتی کــردن روند عضویت 
اوکراین در ناتو هستند که این موضوع 
کاماًل درست است. همه می دانند که 
روسیه از  ناتو به شدت هراس دارد و از 
زمان جنگ سرد تاکنون تقابل میان 
ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی با 
مسکو در باالترین حالت خود قرار دارد. 
روس ها به این جمع بندی رسیده اند 
که آمریکایی ها در شــرایط فعلی و با 
ارسال صدها تن تسلیحات به اوکراین، 
به دنبال آن هستند تا آرام آرام بتوانند 
اوکرایــن را وارد چرخــه اطالعاتی و 
نظامی ناتو کنند که همین مساله به 
عنوان »آزار سیاسی - امنیتی مسکو از 
سوی غرب« مورد نظر روس ها است. 
در این میان توجه داشــته باشید که 
روسیه در این مدار ممکن است نقش 
مغلوب را بازی کند، اما هم واشنگتن 
و هم اتحادیه اروپا به خوبی می دانند 
که روسیه از مولفه استراتژیکی به نام 
صادرات انرژی برخوردار اســت و به 
همین دلیل می توان این مساله را یک 
نوع عنصر بازدارنده برای حمله نظامی 
تمام عیار به منافع روســیه دانست. 

با این حال باید توجه داشــته باشید 
که این نزاع فعاًل در ســطح سیاســی 
بیشــترین زد و خورد را شاهد است و 
حاال پوتین بعد از سفر اخیرش به هند 
و دیدار با نارندا مودی، به ســراغ غول 
اقتصادی چین رفته اســت. در حالی 
که پکن اولین شهر در جهان با تجربه 
میزبانی از بازی های المپیک تابستانی 
و المپیک زمســتانی 2022 میالدی 
به حســاب می آید، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه روز جمعه وارد 
چین شد تا عالوه بر حضور در مراسم 

افتتاحیه المپیک، بــا همتای چینی 
خود دیدار و گفت وگــو کنند. فارغ از 
آنکه در جریان افتتاحیه المپیک چه 
اتفاقی افتاده، بایــد به این نکته توجه 
شود که حضور پوتین در چین به نوعی 
نشــان دادن یک اتحاد کاماًل مهم و 
استراتژیک به آمریکایی ها و اروپا بود 
که حاال در بحبوحه بحــران اوکراین 
برای مسکو بسیار ارزشمند به حساب 
می آید. رئیس جمهور روسیه در دیدار 
با شی جینپینگ، همتای چینی خود 
در پکن، روابط نزدیک کشــورش با 
چیــن را همچنان کــه تنش ها بین 
مسکو و کی یف تهدید بروز یک جنگ 
را مطرح ساخته،بی سابقه خواند. در 
همین راســتا، پوتین طــی مقاله ای 
که در خبرگزاری رســمی شینهوای 
چین منتشــر کرد اعالم کرده بود که 
روسیه مشارکت اســتراتژیک جامع 
مبتنی بــر همکاری میان روســیه و 
چین را ارج می نهد و این مشــارکت 
با ورود بــه دوره ای جدید، به ســطح 
بی ســابقه ای رســیده و به الگویی از 
کارایی، مســئولیت پذیری و آرمان 
برای آینده تبدیل شــده اســت. این 
اقدام پوتین و انتشار چنین یادداشتی 

در شینهوا دقیقاً نشــان می دهد که 
روسیه برای دیپلماســی رسانه ای و 
مجازی جایگاه بسیار وسیع و مهمی 

قائل است. 
 هشدار ناتو 

در مورد اتحاد کمونیست ها 
نکته مهــم که بدون شــک از نظر 
آمریکایی ها پنهان نمانده این اســت 
که در ســفر رئیس جمهوری روسیه 
به چین، ۱۶ ســند بیــن دولتی، بین 
بخشی و تجاری با پکن به امضا رسید. 
حتی بیانیه مشترک چین و روسیه در 
مورد ورود روابط بین الملل به عصری 
جدید و همچنین رشد پایدار جهانی 
در گفت وهای نشســت چین و روسیه 
به تصویب رسید. از سوی دیگر شرکت 
دولتی روسی روسکازموس و کمیسیون 
سامانه ناوبری ماهواره ای چین قرارداد 
مشــارکتی در حوزه تکمیل متقابل 
سامانه های ناوبری ماهواره ای جهانی 
گلونــاس و بیــدو به امضا رســاندند. 
همچنین مقامات گمرکی روســیه و 
چین پروتکلی را در مورد به رســمیت 
شناختن متقابل یک کارگزار اقتصادی 
قانونی امضا کردند و طرفین در مجموع 
۱۱ ســند بین دولتی و بین بخشی را 
به تصویــب رســاندند. در متن بیانیه 
مشترک پوتین و شی جین پینگ که 
از سوی کرملین منتشر شد آمده است 
که چین و روســیه با گسترش بیشتر 
ناتو مخالفنــد و از ائتــالف آتالنتیک 
شــمالی می خواهند که رویکردهای 
ایدئولوژیک جنگ ســرد خود را کنار 
بگذارد، به حاکمیــت، امنیت و منافع 
سایر کشــورها، تنوع پیشــینه های 
تمدنی، فرهنگی و تاریخی آنها احترام 
بگذارد و نگرشــی منصفانــه و عینی 
نسبت به توسعه صلح آمیز سایر کشورها 
در پیش بگیرد. دراین راستا روسیه باز 
هم دست خود را بر پرونده ای گذاشت 
که محل تنش چین و آمریکا به حساب 
می آید؛ به گونه ای کــه در این بیانیه 
مشترک عنوان شد روسیه مجدداً تاکید 
می کند که تایوان بخش جدایی ناپذیر از 
چین است و با استقالل آن به هر شکلی 
مخالف است. همین موضوع باعث شد تا 
صدای دبیرکل ناتو باال برود و نسبت به 
این دیدار و سفر پوتین به چپن هشدار 

بدهد. ینس اســتولتنبرگ، دبیرکل 
ناتو با اشــاره به نزدیکی هرچه بیشتر 
رابطه چین و روســیه، از این موضوع 
به عنوان چالشــی جدی نام برد که در 
ابعادی جدید بروز پیدا کرده است. به 
گفته وی، چین و روسیه بیش از پیش 
در ســازمان های بین المللی از جمله 
ســازمان ملل متحد، قدم هایشان را با 
یکدیگر هماهنگ می کننــد. این در 
حالی است که این دو کشور رزمایش ها، 
پروازهــای دور بُــرد و عملیات های 
دریایی مشــترک انجــام می دهند و 
تجربه هایشــان در عرصه های نظامی 
و ســایبری را با یکدیگر به اشــتراک 
می گذارند. استولتنبرگ اعالم کرد که 
در نشست پیش روی سران کشورهای 
عضو ناتو، دربــاره راهبرد این پیمان تا 
سال 20۳0 میالدی که یکی از اهداف 
آن یافتن پاسخ برای تغییر موازنه قدرت 
با توجه به چالش های امنیتی پیش رو 
اســت؛ صحبت خواهد شــد تا بتوان 
مدل و عمق موازنه با چین و روســیه را 
مشــخص کرد. این در حالیست که با 
وجود تهدیدهای مجدد از سوی روسیه، 
فنالند و سوئد در حال حاضر تصمیمی 
برای پیوستن به ناتو نگرفته اند، اما هر دو 
برای تقویت همکاری دفاعی کشورهای 
حوزه نوردیک )قطب شــمال( و ایجاد 
پیوندهای نزدیک تر بــا ناتو و اتحادیه 
اروپــا برنامه ریزی می کننــد که این 
موضوع باز هــم می تواند به ترســیم 
اتحادهای جدید در دو سوی اقیانوس 

آرام شود. 

دبیرکل ناتو پس از دیدار پوتین و شی ، بر اتحاد اعضای پیمان تأکید کرد؛ 

نگرانی های جدید در دو سوی اقیانوس آرام
پوتین طی مقاله ای که 
در خبرگزاری رسمی 

شینهوای چین منتشر کرد 
گفت که روسیه به شدت 

مشارکت استراتژیک جامع 
مبتنی بر همکاری با چین 
را ارج می نهد و این اقدام 

پوتین دقیقاً نشان می دهد 
که روسیه برای دیپلماسی 
رسانه ای و مجازی جایگاه 
بسیار وسیع و مهمی قائل 

است 

با وجود تهدیدهای مجدد از 
سوی روسیه؛ فنالند و سوئد 

در حال حاضر تصمیمی 
برای پیوستن به ناتو 

نگرفته اند، اما هر دو برای 
تقویت همکاری دفاعی 

کشورهای حوزه نوردیک 
)قطب شمال( و ایجاد 

پیوندهای نزدیک تر با ناتو 
و اتحادیه اروپا برنامه ریزی 

می کنند

سازمان ملل متحد ۱۳۵ میلیون دالر در بانک افغانستان دارد اما نمی تواند از آن استفاده کند، چراکه بانک 
مرکزی افغانستان توانایی تبدیل آن به پول ملی این کشور را ندارد. به گزارش رویترز، عبداهلل الدردری، رئیس 
برنامه توسعه ســازمان ملل در افغانســتان گفت، این نهاد دالر آمریکا را وارد افغانستان کرده و با وعده بانک 
مرکزی این کشور مبنی بر تبدیل آن ها به پول ملی افغانستان، آن ها را در اختیار بانک بین المللی افغانستان 
قرار داده است. عبداهلل الدردری در نشست انجمن کارشناسان خبره مبارزه 
با پولشویی گفت: اما این اتفاق نیافتاد. برنامه توسعه سازمان ملل به تنهایی 
۳0 میلیون دالر در بانک بین المللی افغانستان دارد و نمی تواند آن را به افغانی 
تبدیل کند؛ ما نمی توانیم بدون افغانی، همــه برنامه هایمان را عملی کنیم. 
طالبان که در ماه اوت به قدرت رسیدند، استفاده از ارز خارجی در این کشور 

را ممنوع کردند. 

فرانسه قرار است نهادی تحت عنوان مجمع اسالم فرانسه )FORIF( را راه اندازی و متعاقب این اقدام نهاد پرسابقه 
شورای مذهب مسلمان فرانسه )CFCM( را که از زمان رونمایی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از طرح اسالم 
فرانسوی مورد توجه قرار گرفته بود منحل کند. به گزارش آناتولی، اگرچه قرار است روحانیون مسلمان و نمایندگان 
انجمن های اسالمی فرانسه در چهار گروه کاری در مجمع اسالم فرانسه گنجانده شوند؛ اما آنها توسط وزارت کشور و 
فرمانداران فرانسه انتخاب خواهند شد که این برای بسیاری از مسلمانان فرانسه 
پرســش هایی در مورد اهداف زیربنایی این مجمع ایجاد می کند. یکی از اعضای 
برجسته جامعه مسلمانان این کشور که خواست نامش فاش نشود، می گوید هیچ 
معیار مشخصی برای انتخاب اعضای کارگروه های مجمع اسالم فرانسه وجود ندارد. 
با این حال، او اذعان کرد که نهاد شــورای مذهب مسلمان فرانسه با سوءمدیریت 

همراه بود و صرفاً به دنبال رصد جامعه مسلمانان است. 

تاسیسنهادجدیددرفرانسهبرایرصدمسلمانان۱۳۵میلیوندالربودجهسازمانمللدرافغانستانخاکمیخورد

وزارت ساخت و ساز و مسکن رژیم صهیونیستی 
از تصویــب اجــرای طرح ســاخت ۵ هــزار و 2۵0 
واحد مســکونی پنج تــا ۱2 طبقــه در نزدیکی باغ 
وحش شــهر قدس خبر داد. به گزارش خبرگزاری 
فلسطینی »ســما«، وزارت ســاخت و ساز و مسکن 
رژیم صهیونیستی اعالم کرد، این طرح شامل هتلی 
دارای ۳00 اتاق و یک مرکز تجاری است و زمینی به 
مساحت ۸۴0 دونم برای احداث این شهرک جدید 
اختصاص داده شده است و قرار اســت این واحدها 
در ســاختمان هایی پنج الی ۱2 طبقــه در نزدیکی 
باغ وحش قدس اشــغالی احداث شوند. کمیته مالی 
شهرداری قدس اشــغالی با اختصاص بودجه ای به 
ارزش ۸00 هزار ِشِکل برای احداث این شهرک سازی 
جدید بین »الولجه« و باغ وحش واقع در جنوب شهر 
قدس اشــغالی و اراضی روســتای صطاف موافقت 
کرد. در همین راســتا،  خلیل التفکجی، کارشناس 

مسائل شهرک ســازی اعالم کرد، این طرح قدیمی 
اســت و بیش از ۱۸ بار مورد بررسی قرار گرفته شد و 
در چند بخش باالی کوه های »الولجه«، پایین ایست 
نظامی در دامنه کوه های »بیت جاال« واقع در جنوب 
شهر قدس تا مرزهای روستای »عین کارم« احداث 
می شــود.  وی در ادامه افزود، این طــرح در ۱۵ اوت 
20۱۸ تدوین شد ولی پس از تشکیل البی در کنست 

متوقف شد.

نخست وزیر پاکستان دیروز )شنبه( هند را به نقض 
کنوانســیون های ژنو متهم کرد و از جامعه بین المللی 
خواست تا به نقض شدید حقوق بشر در منطقه جامو 
و کشــمیر توجه کند. به گزارش اســپوتنیک، مردم 
پاکستان هر ســال در تاریخ ۵ فوریه روز همبستگی 
کشــمیر را جشــن گرفته و حمایت و اتحاد خود را با 
مردم منطقه کشــمیر نشــان می دهند و به تحسین 
از تالش های جدایی طلبان کشــمیری در راســتای 
جدایی از هند می پردازند. در کشــمیر تحت کنترل 
پاکستان تظاهرات همبستگی توسط سازمان جماعت 
الدعوه سازماندهی می  شوند. عمران خان نخست وزیر 
پاکســتان با ابراز حمایت خود از مردم جامو و کشمیر 
و متعهد بودن کشورش به مبارزه مشــروع آنها برای 
کسب حق تعیین سرنوشــت خود در مجموعه ای از 
توئیت ها گفت: سیاست های فاشیستی مبتنی بر ظلم 
و خشونت نارندرا مودی نخست وزیر هند نتوانسته اند 

روحیه مقاومت کشمیری ها در جامو و کشمیر را درهم 
بشکنند. او در ادامه توئیتهایش نوشت: زمان آن رسیده 
که جهان به موارد حاد نقض حقوق بشر از سوی هند در 
منطقه جامو و کشمیر تحت کنترل این کشور که شامل 
جنایات ضد بشری، جنایات جنگی و اقدامات مرتبط 
با نسل کشی به همراه تهدید اعمال اجباری تغییرات 
جمعیتی هســتند، توجه کند. همه ایــن موارد نقض 

کامل کنوانسیون های ژنو هستند.
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خبرخبر

فرشاد گلزاری

اوکراین: 
پوتینبهدنبالاحیای
امپراتوریروسیهاست

نماینده اوکراین 
در ســازمان ملل با 
بیان اینکه کی یف به 
آمریکا اعتماد کامل 
دارد، مدعی شــد 
که پوتین به دنبال 
احیــای امپراتوری 

روسیه است. به گزارش ســی.بی.اس نیوز، جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا گفت که همتای 
روســی خود می تواند فرمان حملــه ای دیگر به 
اوکراین را در هر زمانی صادر کند و دولت آمریکا 
هفته گذشته ادعا کرد که مسکو در فکر ساخت 
یک ویدئوی ساختگی و اســتفاده از آن به عنون 
زمینه  و بهانه ای برای حمله به اوکراین است. در 
همین راســتا نماینده دائم اوکراین در سازمان 
ملل متحد در گفت وگو با سی.بی.اس نیوز گفت 
کــه والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه 
مصمم اســت که اوکراین را به عنوان سرزمینی 
حامی روســیه دوباره تصاحب کند. او از حمایت 
آمریکا ابراز رضایت کرد و کی یف را با واشــنگتن 
همگام دانســت. او همچنین تاکید کرد که اگر 
روســیه به اوکراین حمله کند، خونریزی مطلق 
به راه خواهد افتاد. ایــن نماینده دائمی اوکراین 
در ســازمان ملل متحد، در پاســخ به این سوال 
که پوتین چه در ســر دارد، گفت: او می خواهد 
امپراتوری روســی را فــارغ از اینکــه آن را چه 
بنامیم، احیا کند، شــوروری جدید، امپراتوری 
روسیه، فدراســیون جدید، هر چه می خواهید 
آن را بنامید. او می خواهد در کتاب تاریخ، نامش 
به عنوان رهبری راه یابد که آن امپراتوری را احیا 
کرد. او همچنین در پاســخ به میزان کارآمدی 
پاســخ غرب به تضمین های درخواستی روسیه 
گفت: ما قبل از روســیه پیش نویس این پاســخ 
را خواندیم. ما به صــورت روزانه با آمریکا تماس 
داشــته و به آنچه تاکنون انجام داده اند، اعتماد 
داریم. این دیپلمات همچنین در پاسخ به سوالی 
مبنی بر میزان آمادگی مردم اوکراین برای جنگ 
احتمالی با روسیه گفت: شک ندارم که مردم به 
صحنه می آیند. او در ادامه حمله احتمالی روسیه 
را خونریزی تمام عیار خوانــده و گفت: اوکراین 
می خواهد عضو ناتو باشد. مردم اوکراین می دانند 
که دفاع از خود به تنهایی، نه تنها از لحاظ نظامی 
پرسش برانگیز است، بلکه از نظر اقتصادی و مالی 

نیز هزینه  دارد.
    

تاکیدائتالفشیعیانعراق
برگزینهدولتتوافقی

ائتالف شیعیان 
عراق در بیانیه ای 
بار دیگر بر خواسته 
اعضای خود برای 
تشــکیل دولــت 
توافقی تاکید کرد. 
به نوشته روزنامه 

العربی الجدید، ائتالف شیعیان عراق در بیانیه ای 
بر انتخاب نخست وزیر جدید عراق با توافق میان 
احزاب سیاسی این کشور تاکید کرد. در این بیانیه 
آمده اســت: اعضای ائتالف با هیئتی از اتحادیه 
میهنی کردستان عراق به ریاست بافل طالبانی در 
بغداد دیدار کردند. در این دیدار آخرین تحوالت 
سیاسی و امنیتی عراق مورد بررسی قرار گرفت و 
درباره روند گفت وگوها برای تشکیل دولت جدید 
گفت وگو شد. در این بیانیه به نقل از نوری المالکی، 
رهبر ائتالف دولت قانون آمده است: ائتالف شیعیان 
بر توافق با احزاب دیگر برای تسریع در روند تشکیل 
دولت جدید طبق چارچوب هــای قانونی تاکید 
دارد. العامری گفت: طرحی که ما مطرح می کنیم 
کامال واضح است و ما به آن متعهد هستیم؛ طرح 
ما توافق درباره نخست وزیر است. هادی عامری، 
رئیس ائتالف الفتح نیز در جریان این دیدار گفت 
که درهای چارچوب هماهنگی بــه روی احزاب 
سیاســی عراقی جهت تقویت زبان گفت وگو و به 
منظور رسیدن به راه حل برای بحران های کنونی، 
گشــوده اســت. در همین حال؛ عمار الحکیم، 
رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز در ســخنانی 
تمامی طرف ها را به خویشــتن داری و سعه صدر 
و همچنین استفاده از ابزارهای قانونی برای حل 
و فصل اختالفات و مشکالت موجود فراخواند. وی 
تاکید کرد: حاکمیت ملی تحت هر شرایطی اولویت 
نخست باقی خواهد ماند. وی ادامه داد: یک اکثریت 
ملی محدود یا گســترده بدون ایجاد یک دولت 
خدمت گذار موفق که مسئولیت انجام اولویت های 
واقعی با ســقف زمانی مشــخص را بر دوش خود 
نبیند، معنایی ندارد. الحکیم همچنین از احزاب 
کرد خواست که برای نجات کشور از چنگال فتنه، 

تفرقه و اختالف تالش کنند. 

جهاننما


