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در اصــول روابــط بین الملــل 
و به خصــوص در منازعات سیاســی 
- اقتصــادی که پس از 11 ســپتامبر 
2001 میالدی در جهان به وجود آمد، 
قدرت هایی مانند ایاالت متحده و روسیه 
عماًل در حال موازنه بــا یکدیگر بودند. 
غاطبه تحلیلگرانی که امروز در موسسات 
و اندیشــکده های مطرح آمریکا و اروپا 
حضور دارند، معتقدند در طول زمانی که 
آمریکا سرگرم حمله به افغانستان و عراق 
بود، چین توانست خود را به عنوان یک 
قطب اقتصادی و سیاسی تقویت کند 
اما در این میان اختالف نظر همچنان بر 
سر خاورمیانه وجود دارد. اغلب مخالفان 
حمله به عراق یا افغانستان اعتقاد دارند 
که هزینه های آمریــکا به خصوص در 
یک دهه گذشته برای ابقا در خاورمیانه 
سر به فلک کشیده اســت و به همین 
دلیل اســت که ما می بینیم این کشور 
در حال هجرت از غرب آسیا یا خروج از 
کشوری مانند افغانستان است. شاید 

این تحلیل تاحدودی درست باشد اما 
نمی توان به صــورت 100 درصدی بر 
آن ُمهر تایید زد؛ چراکــه حاال ایاالت 
متحده سیاســت موازنــه از راه دور یا 
همــان offshore balancing را 
با تکیه بــر نیروی دریایــی خود کلید 
زده اســت که در این راستا چین هدف 
اول خواهد بود. به عبارتی دیگر بازوی 
نظامی ایاالت متحده در این روند نیروی 
دریایی این کشور خواهد بود که در حکم 
balancer یا همــان باالنس کننده 
مورد تایید استراتژیســت های امنیت 
ملی آمریکا هســتند. حال در شرایط 
فعلی یک سوال بسیار مهم وجود دارد 
که آیا خاورمیانه از نگاه ایاالت متحده 
به سرزمین ســوخته یا یک سرزمین 
کم اهمیت تبدیل شده است؟ پاسخ به 
این پرسش به صورت مشخص و شفاف، 
منفی است ولی از جهتی دیگر نمی توان 
اعالم کرد که غرب آسیا همانند گذشته 
برای واشنگتن و همپیمانانش اهمیت 
شــگرف و کلیدی دارد. بگذارید کمی 
صریح سخن بگوییم. اینکه امروز آمریکا 
و اروپایی ها به صورت تمام قد هزینه و 
بودجه و اهداف استراتژیک خودشان 

را در خاورمیانه علنی و روشن به میدان 
بیاورند و یا از آنها رونمایی کنند، خیلی 
خوشبینانه است. واشنگتن به رهبری 
شخصی مانند جو بایدن که همه دنیا 
تایید کرده اند او و تیمش با ارائه اطالعات 
غلط، روســیه را به یک آوردگاه نظامی 
و جنگ بی سر و ته کشانده است، بعید 
به نظر می رسد که به صورت شفاف نیت 
خود و دوستانش را در اروپا مشخص کند. 
نکته اصلی در این میان بحث استفاده از 
خاورمیانه برای ضربه زدن به قدرت هایی 
مانند روسیه و چین است و به این دلیل 

باید گفت که این منطقه حاال به باتالقی 
برای ضربه زدن به مسکو و همپیمانانش 
تبدیل شده اســت که به صورت علنی 
ایران و چین را هم باید در این مدار و در 

کنار روسیه دانست. 
نادیده گرفتن مسکو در حل 
بحران های سیاسی منطقه!

شاید عده ای متعصب بگویند که به 
هیچ وجه نمی توان روسیه و چین و حتی 
ایران را از مدار تحــوالت منطقه بیرون 
انداخت اما این تحلیل هم درست نیست. 
چندی پیش کاخ ســفید در بیانیه ای 
اعالم کرد که جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا وضعیت اضطــراری ملی ویژه 
سوریه را که از ســال 200۴ اعالم شده، 
از تاریــخ 11 مه که مــدت آن به پایان 
می رسد، به مدت یک سال دیگر تمدید 
کرده اســت. طبق بیانیه کاخ ســفید، 
همچنین بایدن وضعیــت اضطراری 
ملی دربــاره عراق را که از 22 مه ســال 
200۳ اعالم شده، از تاریخ 22 مه جاری 
به مدت یک سال دیگر تمدید کرده است. 
اما نکته مهمتر این اســت که بایدن در 
پیامی خطاب به نانسی پلوسی، رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا و کاماال هریس، 

معاون خود و رئیس سنای آمریکا اعالم 
کرد: »موانعی که در راه بازسازی عراق و 
بازگرداندن صلح و امنیت در این کشور 
و حفظ آنها وجــود دارند، هنوز خطری 
غیرعادی برای امنیت ملی و سیاســت 
خارجی آمریکا ایجاد می کنند«. همین 
یک عبــارت کوتاه مشــخص کرد که 
ایاالت متحده به بهانــه به خطر افتادن 
منافعش عــراق را ســرزمینی می داند 
که تحت نفوذ روســیه و ایران قرار دارد 
و چین هم در ابعاد اقتصــادی آن فعال 
است. اما بایدن پا را از این فراتر گذاشته 
اســت. او کمی بعد از دستور اخیرش، با 
تمدید تحریم ها علیه نظام سوریه برای 
یک ســال دیگر موافقت کرد. او در متن 
دســتورش برای تمدید تحریم سوریه 
اعالم کرد که »آمریکا خشونت و نقض 
حقوق بشــر و تجاوزات نظام بشار اسد و 
حامیان روس آن را محکوم می کند و از 
نظام اسد و حامیانش می خواهد جنگ 
خشــونت آمیز علیه مردمش را متوقف 
کرده و آتش بس را در سرتاســر کشور 
برقرار کنند و کمک های انسانی را بدون 
مانع به تمام سوری ها رسانده و برای حل 
و فصل سیاسی در سوریه مذاکره کنند«. 
اشاره مستقیم بایدن به روس ها در دستور 
فوق که برای تمدید تحریم سوریه مطرح 
شده، به وضوح نشان می دهد که اوضاع 
در خاورمیانه برای روس ها در حال تبدیل 
شدن به یک تهدید اســت، نه فرصت. 
در این میــان اروپایی ها هــم با آمریکا 
هماهنگ هستند. همین چند روز پیش 
فرحان حق، سخنگوی آنتونیو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل با تاکید بر نقش 
محوری و اصلی روسیه در آشتی سوریه، 
تعجب خود را از تصمیــم اتحادیه اروپا 
برای دعوت نکردن روسیه به کنفرانس 
»حمایت از آینده سوریه و منطقه« در 
بروکسل ابراز داشت و مشخص شد که 
اروپایی ها هم در حال تنبیه سیاســی 
مسکو هستند. از سوی دیگر روز گذشته 
)جمعه( وزارت امور خارجه روســیه به 
دنبال عدم دعوت این کشور در کمیته 
هماهنگی موقت کمک ها به فلسطین 
در بروکســل، اعالم کرد که تالش برای 
نادیده گرفتن روسیه در حل بحران های 

خاورمیانه،  حماقت سیاسی است. وزارت 
امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد 
برگزارکنندگان این نشست در راستای 
موضع ضد روسی خود، روسیه که یکی از 
بزرگترین و موثرترین بازیگران خاورمیانه 
است را به این نشست دعوت نکردند. این 
اقدام هم باید تایید مورد اول دانســت؛ 
چراکه بروکسل به عنوان متحد واشنگتن 
در حال بی آبرو کردن روســیه در عرصه 
منطقه ای است و به همین دلیل متحدان 
آن را هم شاید با مشکل روبرو کند. در این 
میان اما باید توجه داشت که نقطه مرکزی 
این درگیری سوریه است، نه عراق، یمن، 
لبنان و غیره. درست اســت که ناظران 
روس در انتخابــات 15 مه لبنان حاضر 
خواهند بود، اما به هر ترتیب آمریکایی ها 
در سوریه که بیشترین و قدرتمندترین 
پایگاه های نظامی و اطالعاتی روســیه 
وجود دارد در حال اعمال فشار بر مسکو 
هستند. همین روز گذشته )جمعه( بود 
که شــبکه المیادین از کشته شدن 12 
نیروی ارتش سوریه در حمله به اتوبوس 
نظامیــان در غرب خلب خبــر دادند و 
مشخص شد که 1۴ نفر دیگر هم زخمی 
شده اند. این عملیات در منطقه ای انجام 
شده که هیئت تحریرالشام در آنجا حضور 
داشتند و از ســوی پست های دیدبانی و 
گشتی های روسیه و ترکیه در آنجا مستقر 
بوده است. بر همین اساس باید دید که 
روند بایکوت روســیه در خاورمیانه، به 
خصوص از حیث سیاســی تا کجا ادامه 
خواهد داشت و مسکو چه واکنشی به آن 

نشان خواهد داد.

دعوت نشدن در نشست کمک به فلسطین و سوریه، به اختالف روسیه با بروکسل دامن زد؛ 

مسکو و سناریوی بایکوت در خاورمیانه 
اشاره مستقیم بایدن به 

روس ها در دستور تمدید 
وضعیت اضطراری ملی 
ویژه سوریه، به وضوح 

نشان می دهد که اوضاع در 
خاورمیانه برای روس ها در 

حال تبدیل شدن به یک 
تهدید است که البته در 

این میان اروپایی ها هم با 
آمریکا هماهنگ هستند

دعوت نکردن روسیه 
به کنفرانس »حمایت از 

آینده سوریه و منطقه« و 
همچنین عدم دعوت از آن 
به کمیته هماهنگی موقت 

کمک ها به فلسطین در 
بروکسل که اعتراض مسکو 
را برانگیخت، نشان دهنده 

راهبرد جدید غربی ها علیه 
مسکو در خاورمیانه است

پیتر داتون وزیردفاع اســترالیا مدعی شد که این کشور یک کشــتی اطالعاتی چین را در ساحل غربی استرالیا 
ردیابی کرده است. وی در کنفرانس خبری گفت: فکر میکنم این یک اقدام تجاوزکارانه است، زیرا خیلی زیاد به سمت 
جنوب حرکت کرده است. وزیر دفاع استرالیا افزود که این کشتی در نزدیکی تاسیسات نظامی و اطالعاتی در سواحل 
غربی استرالیا حرکت میکرد. روز 21 مه انتخابات سراسری در اســترالیا برگزار میشود و ادعاهایی مبنی بر تهدید 
امنیت ملی از جانب چین به یک کمپین بزرگ در تبلیغات انتخاباتی تبدیل شده 
است. کشتی های نیروی دریایی چین در ســال های اخیر چندین بار در سواحل 
شمالی و شرقی استرالیا ردیابی شده اند. در ماه فوریه، پکن و کانبرا یکدیگر را مقصر 
حادثه ای دانستند که در آن استرالیا مدعی است یک هواپیمای گشت دریایی این 
کشور توسط اشعه لیزر یک کشتی نیروی دریایی ارتش آزادی بخش خلق چین 

هدف قرار گرفته است. 

خبرگزاری رسمی امارات از درگذشت شیخ »خلیفه بن زاید« رئیس امارات متحده عربی خبر داد. خلیفه بن  
زاید )7۳ساله( از زمان ســکته در ژانویه 201۴، از شرکت در فعالیت های رســمی علنی خودداری می کرد. او از 
۳ نوامبر 200۴ ریاست امارات متحده عربی را برعهده داشــت. در این مدت محمد بن زاید، یکی دیگر از فرزندان 
شیخ زاید و برادر کوچکتر شیخ خلیفه که ولیعهد امارت ابوظبی بود، اداره این کشور را در دست گرفت. وزارت امور 
ریاســتی امارات روز جمعه در بیانیه ای خبر درگذشت شیخ خلیفه را به مردم 
امارات تسلیت گفت و از امروز به مدت ۴0 روز عزای عمومی اعالم کرد. خلیفه 
بن زاید متولد ابوظبی در سال 1۹۴۸ اســت و فرزند ارشد »زاید بن سلطان آل 
نهیان« مؤسس دولت امارات متحده عربی به شمار می رود که بالفاصه پس از 
فوت پدرش به عنوان حاکم ابوظبی و در نوامبر 200۴ به عنوان رئیس امارات 

متحده عربی انتخاب شد.

رئیس امارات متحده عربی درگذشتاسترالیا مدعی عبور کشتی اطالعاتی چین از سواحل خود شد

نخست وزیر رژیم صهیونیســتی اعالم کرد که دولت 
فلســطین درحال حاضر مانع هرگونــه انجام تحقیقات 
مشترک درباره شهادت خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره 
می شود. به گزارش روسیاالیوم، نفتالی بنت اعالم کرد که 
تشکیالت خودگردان فلسطین حتی مانع دریافت اطالعات 
اساسی برای رسیدن به حقیقت درباره کشته شدن شیرین 
ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی می شود. من انتظار دارم که 
تحقیقاتی نامحدود و شفاف و کامل انجام شود. همچنین 
از تشکیالت خودگردان فلســطین می خواهم هیچ گونه 
اقدامی اتخاذ نکند که مانع تحقیقات شود. تحقیقات اولیه 
ارتش رژیم صهیونیستی احتمال قتل ابوعاقله در جریان 
تیراندازی ســربازان اســرائیلی در اردوگاه جنین را بعید 
نمی داند. در این راســتا محمود عباس، رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین با مشــارکت مقامات اسرائیلی در 
تحقیقات درباره شــهادت ابوعاقله مخالفت و تأکید کرد 
که باید این پرونده فورا به دیوان کیفری بین المللی ارجاع 

داده شود. براساس گزارش واشنگتن پست یک مسئول در 
ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد که تحقیقاتی را درباره 
سه حادثه تیراندازی آغاز کرده است.  در این گزارش آمده 
است: اذعان اســرائیل به منزله عقب نشینی از اعالم اولیه 
درباره قتل احتمالی ابوعاقله توسط افراد مسلح فلسطینی 
است. در مقابل محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطین هم نیروهای اسرائیلی را مسئول شهادت ابوعاقله 

دانست و به آنها هشدار داد.

کمیته پزشــکان ســودان اعالم کرد پلیس این 
کشور از سالح جدیدی علیه تظاهرکنندگان استفاده 
می کند که آن ها را به شکل عجیبی زخمی می کند. به 
گزارش اسپوتنیک، کمیته مرکزی پزشکان سودان 
در بیانیه ای اعالم کرد: مجــددا پلیس از نوع جدیدی 
از سالح اســتفاده کرده اســت که موجب شکستگی 
عضو مکرر بین تعدادی از معترضان و در همان مکان 
شده اســت. این نوع زخمی شــدن ها عجیب و غیر 
معمولی است که نشــان می دهد پلیس از ابزار جدید 
ناشناخته ای استفاده می کند که موجب زخمی شدن 
معترضان می شود بدون اینکه زخمی را برجای بگذارد 
یا اثری از آن بماند. براساس گزارشات زخمی شدگان، 
آن ها حین زخمی شــدن احســاس برق گرفتگی یا 
لرزش می کنند. در این راســتا خبرنگار اســپوتنیک 
اعالم کرد که پلیس ســودان به سمت صدها معترض 
مخالف نظامیان در خارطوم گاز اشــک آور شــلیک 

کرد. تظاهرات هزاران سودانی در مسیر کاخ ریاست 
جمهوری در خارطوم درحالی برگزار می شود که هیچ 
پیشرفتی در تحرکات دیپلماتیک برای حل سیاسی 
بحران صورت نگرفته است. طی دوره اخیر تالش های 
بین المللی و منطقه ای برای حل بحران رکود سیاسی 
در سودان افزایش یافته است که از جمله مهم ترین آن 
طرح سازمان ملل، طرح اتحادیه آفریقا و طرح سازمان 

بین دولتی توسعه )ایگاد( است.

اسرائیل: فلسطین مانع تحقیقات درباره خبرنگار الجزیره می شود!اعتراضات در سودان به رغم امیدواری سازمان ملل به مهار بحران

خبرخبر

فرشاد گلزاری

مسکو تهدید کرد: 
پیوستن به ناتو؛ سوئد و فنالند را به 

اهداف احتمالی روسیه تبدیل می کند
دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده روسیه در 
ســازمان ملل گفت که موضع روسیه درباره تمایل 
اوکراین برای پیوســتن به اتحادیه اروپا تغییر کرده 
و در حال حاضر همانند موضع دسترســی اوکراین 
به ناتو است. به گزارش اســپوتنیک، وی در ادامه به 
موضوع سوئد و فنالند نیز اشاره کرد و گفت: پیوستن 
ســوئد و فنالند به ناتو تهدیدی برای امنیت روسیه 
نبوده و مسکو آماده مقابله با تهدید ایجاد شده توسط 
این ائتالف است. پولیانسکی در ادامه گفت: در عین 
حال، عضویت فنالند و سوئد به ناتو و حضور نظامی 
این ائتالف در این دو کشور سبب می شود که قلمری 
سوئد و فنالند به هدف احتمالی ارتش روسیه تبدیل 
شود.  تصمیم فنالند برای عضویت در پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( جبهه جدیدی را در پرونده تقابل میان 
روسیه و غرب گشــوده. این تصمیم در حالی که با 
استقبال سران این اتحاد نظامی روبرو شده هشدار 

روسیه را در پی داشته است. فنالند به عنوان یکی از 
کشورهای حوزه اسکاندیناوی، حدود هزار کیلومتر 
مرز با روسیه داشته و اولین کشور دارای مرز مشترک 
با این کشور محسوب می شــود که قرار است در ناتو 
عضویت پیدا کند. ساعتی بعد از اعالم تصمیم فنالند 
از سوی سائولی نینیسته، رئیس جمهور این کشور، 
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو از آن استقبال کرد. 
دبیرکل ناتو گفت، هنگامی کــه فنالند تصمیم به 
ثبت درخواست عضویت در ناتو بگیرد به گرمی مورد 
اســتقبال ناتو قرار می گیرد و روند ملحق شدن این 
کشور ســریع و روان خواهد بود. در این راستا در پی 
تهدید روسیه علیه روسیه و فنالند در صورت عضویت 
در ناتو، جن ساکی، ســخنگوی کاخ سفید گفت که 
ایاالت متحده از درخواســت فنالند و ســوئد برای 
عضویت در ناتو در صورت طرح این خواسته از سوی 
آن ها، حمایت خواهد کرد. چندی پیش ســائولی 
نینیسته، رئیس جمهوری فالند در جریان کنفرانس 
مطبوعاتی در کنار بوریس جانســون، نخست وزیر 
انگلیس در هلسینکی در پاسخ به این پرسش که اگر 
فنالند در آینده نزدیک به ناتو ملحق شوند و روسیه 
علت آنرا جویا شود، جواب او چیست، گفت: می گویم 

شما )روسیه( باعث آن شدید و به آینه بنگرید. 
    

واکنش سازمان ملل به اوضاع 
نگران کننده پنجشیر، تخار و بغالن 
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان 
ملل برای افغانستان گفته است که ویدیوها، فایل های 
صوتی و گزارش های بســیار نگران کننده از نقض 
حقوق بشر در والیت های شــمالی پنجشیر، تخار 
و بغالن منتشــر شــده که نیاز به تأیید بیشتر دارد. 
او افزوده اســت کــه رعایت حقوق بشــر و حقوق 
بشردوســتانه بین المللی اساسی است و وضعیت را 
او از نزدیک دنبال می کند و خواســتار پاسخگویی 
شده اســت. به گزارش بی.بی.سی، عبداهلل عبداهلل، 
رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان خواستار 
تحقیقات مستقل جامعه جهانی در مورد بدرفتاری، 
شکنجه، قتل های صحرایی غیرنظامیان در پنجشیر، 
اندراب و تخار شده اســت. عبداهلل در رشته تویتی 
نوشته است که گزارش های مســتند از بدرفتاری، 
شــکنجه و قتل های صحرایی مردم غیرنظامی در 
پنجشــیر، اندراب و تخار در دســت دارد، اما گروه 
طالبان این گزارش ها را رد می کند. عبداهلل از طالبان 
به عنوان عاملین این اقدام ها اســمی نبرده و به آنها 
نظامیان خطاب کرده اســت. در هفته های گذشته 
گزارش های تکان دهنده ای از مردم محل، عکس ها، 
ویدئوهایی از مناطق در حال جنگ منتشر شد. این 
نخستین واکنش روشــن از عبداهلل عبداهلل در مورد 
گزارش های نقض حقوق بشر و قتل های صحرایی در 
حوزه  طرفداران او است. قبل از عبداهلل، محمد کریم 
خلیلی، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان 
هم از خلق فجایع انسانی در والیات پنحشیر، تخار و 

بغالن از سوی طالبان نوشته بود. 
 جداسازی زنان و مردان
 در رستوران ها و پارک ها

در این میان اما طالبان دســت به اقدام دیگری 
هم زده اســت. اداره محلی امر به معروف و نهی از 
منکر طالبان در والیت هرات به رستوران های این 
شهر دســتور داده تا اجازه ندهند اعضای زن و مرد 
خانواده  در کنار هم غذا صــرف کنند. با اجرای این 
طرح بخش خانوادگی رستوران ها حذف شده است 
و زنان در بخش زنانه و مردان در بخش مردانه باید 

غذا بخورند. 

جهاننما


