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اگر زندگــی در کل یک ترن هوایی 
بود، سال 2021 با ســقوط عمودی و 
چرخش های دیوانه کننده اش همه ما 
را در مقطعی گیج و حتی مبهوت کرد. 
از صحنه های وحشتناک همه گیری 
کرونا و صف کشی تابوت های بی شمار 
گرفتــه، تا بالتکلیفی های سیاســی، 
تنش های جهانی و هــر چیز دیگری 
که پس از آن رخ داد، ســال ســختی 
برای بشــریت در کل رقم خــورد. اما 
اگر تاریخ درســی به ما آموخته باشد، 
این است که انســان ها هر بار، مجدداً 
به پا خاســتند و راه خود را طی کردند. 
بدون تردید 2021 درس های زیادی 
برای سیاســتمداران و حتــی عوام و 
مردم کوچه و خیابان داشــت و باید از 
این رخدادها عبــرت آموخت. همه به 
یاد دارند کــه در اولین روزهای 2021 
میالدی یعنی در ششــم ژانویه، نماد 
دموکراســی ایاالت متحده که همان 
کاخ کنگره به حســاب می آید، آماج 

حمالت بی امان طرفداران ترامپ قرار 
گرفت و تا همین امروز همه از آن واقعه 
به عنوان یک پدیــده غیرقابل باور یاد 
می کنند. بر همین اساس با آمدن بایدن 
بسیاری معتقد بودند که اوضاع الاقل در 
داخل سر و سامان پیدا می کند، ولی در 
عرصه داخلی هیچ اتفاقی نیفتاد و روند 
اقتصاد در ایاالت متحده نزولی شد. تنها 
نکته مثبت آمریکا در حوزه سیاســت 
داخلی، کاهش مالیات ها برای قشــر 
متوسط و فرودست بود اما واقعیت چیز 
دیگریست. اساساً آمریکا به عنوان یکی 
از ابرقدرت ها در نظام تک – چندقطبی 
که چین و روسیه را مقابل خود می بیند، 
در دوران جدیــد بایــد تمرکزش را بر 
سیاســت خارجی قرار خواهــد داد و 
در این میان بدون شــک سال 2022 
سال شلوغ و پرکاری برای دموکرات ها 
خواهد بود. نمونه بارز این موضوع را باید 
تعارض منافع ایاالت متحده با چین و 
روسیه دانست. در اســتراتژی امنیت 
ملی ایاالت متحده که در سال 2014 
و 2015 نگاشــته و منتشر شد، بحث 
تقابل با چین مطرح شــده بود اما حاال 
و با گذشت 6 سال از آن روزها به وضوح 

می بینیم که این تقابل بیش از حد شاخ 
و برگ  پیدا کرده است. در دولت باراک 
اوباما بحث بر سر این بود که باید با چین 
در حوزه فناوری و تکنولوژی وارد یک 
منازعه آشکار شد و این اقدام در زمان 
دونالد ترامپ به صورت چند جانبه رخ 
داد. در مورد روســیه هم این تنازع در 
حوزه دیپلماتیک عیان شد؛ به گونه ای 
که دولت ترامپ و دولــت پوتین بارها 
دیپلمات های یکدیگر را اخراج کردند 
یا اینکه روادید آنهــا را تمدید و صادر 
نکردنــد و همین مســاله جدال های 
مشخص را به وجود آورد. اما در دوران 
بایــدن و با نگاهی بــه تحوالتی که در 
سال 2021 میالی رخ داد، باید گفت 
که بدون شک در سال 2022 میالدی 
این تنازع در محورهایی چون پرونده 
اوکراین و تایوان تشدید می شود اما نکته 
اینجاست که در این میان بایدن بدون 
شــک راهبرد اوباما مبنی بر تقابل در 
حوزه تکنولوژی را هم عملیاتی خواهد 
کرد. در این میان بحث حمالت سایبری 
در ســال 2022 میــالدی و تحمیل 
هزینه های گزاف بر زیرساخت ها یکی 
دیگر از تهدیدهای امنیت بین الملل در 

سال جدید خواهد بود. برای مثال، کره 
شمالی به ســرقت یک میلیارد و 700 
میلیون دالر ارز دیجیتال در سال های 
گذشته متهم شده است. روزنامه های 
کره جنوبــی مدعی شــدند که کره 
شمالی 1.7 میلیارد دالر ارز دیجیتال 
از صرافی ها ســرقت کرده است. این 
گزارش ها همچنین اشــاره کردند که 
این کشور تحریم شــده، دارایی های 
سرقت شده را در لحظه نفروخته و آن ها 

را برای دستیابی به ســود بیشتر، نگه 
داشته اســت. اتهامات وارده علیه کره 
شمالی مبنی بر استفاده اش از هکرها 
برای ســرقت منابع مالی از صرافی ها، 
مدت هاست که در جریان است. آمریکا 
نیز در اکتبر سال گذشته اشاره کرد که 
پیونگ یانگ چندین سال است که به 
این کار مشغول اســت اما در این میان 
تیم بایدن معتقدند که پشت پرده این 
ســناریوها، چین و حزب کمونیست 

ایستاده است. 
به سوی اتحاِد غربی! 

اینکه بایدن برای مهار کره شمالی 
و تهدیدات سایبری چین و روسیه چه 
اقدامی را در دســتور کار قرار می دهد 
تاحدودی به ساختار امنیتی و سیاسی 
آمریکا ربط دارد، اما مساله اینجاست که 
آمریکایی ها در این راستا سعی می کنند 
تا برای جلوگیری از کم شدن توانشان، 
به صورت انفرادی وارد معرکه نشوند و 
در این راه یک اتحاد غربی با اروپایی ها 
را در دستور کار خود قرار می دهند. در 
این میان آنها با اتحادیه اروپا وارد اتحاد 
عمیق تر می شوند ولی در اصل سعی 
می کنند که »نهادگرایی« را در دستور 
کار قرار دهند. تیم بایدن مشخصاً به این 
موضوع اعتقاد دارد که باید هزینه های 
تقابل با چین و روسیه و کشورهایی که 
با این دو دولت هماهنگ هستند را برای 
خود کاهش دهند و در نهایت از طریق 
شراکت با نهادهایی مانند اتحادیه اروپا، 
سازمان ملل، آژانس انرژی اتمی و غیره 
این هزینه را با شــرکای خود تقسیم 
کنند. آنها معتقدند که کشــورهایی 
مانند چین و روســیه و حتی ایران در 
منطقه ای که حضــور دارند، به دنبال 
تکروی های غیرمتعادل هســتند. به 
عنوان مثال واشنگتن در مورد روسیه 
معتقد است که که این کشور با گروگان  
گرفتن اوکراین، بالروس، گرجستان، 
ارمنســتان و غیره، نه تنهــا به دنبال 
تثبیت و تعمیق نفوذ خود است بلکه 
می خواهد روند حضور غــرب در این 
نواحی را یا به تاخیر بیندازد و یا اینکه 
به صورت کلــی آنرا ریشــه کن کند. 
چین هم در قضیه هنگ کنگ و تایوان 

همین اقــدام را در دســتور کار خود 
قــرار داده و به همین دلیل اســت که 
آمریکایی ها در ســال 2021 و 2022 
از اهرم حقوق بشــر بیش از گذشــته 
اســتفاده کرده و خواهند کرد. در این 
میان سازمان ملل هم هشدار داده که 
چشم انداز وقایع سال 2022 می تواند 
کمی خونین و منفی باشد. دلیل این 
امر هم بهم ریختگی هــای داخلی در 
کشورهایی اســت که به عنوان معدن 
یا معبر تروریسم شــناخته می شوند 
که افغانستان در صدر جدول قرار دارد 
و اتیوپی که حاال مخاصمه مســلحانه 
داخلــی در آن جریــان دارد در رده 
دوم قرار گرفته است. ســازمان ملل 
معتقد اســت که اگر در زمستان سال 
2022 که از همین حاال شــروع شده، 
نتوانند کمک های انسانی قابل توجه 
و هدفمندی را به افغانســتان ارسال 
کنند بدون تردید افغانســتانی های 
زیادی یا به سمت عضویت در گروه های 
تروریســتی مانند داعش و القاعده و 
غیره خواهند رفت یا اینکه جهان با یک 
موج جابه جایی انســانی روبرو خواهد 
شد. در این میان سازمان ملل با هشدار 
در مورد ســویه اومیکرون، از بریتانیا، 
آمریکا، فرانســه و آلمان خواسته تا به 
این مساله به عنوان پیشگامان تولید 
واکسن توجه کنند. حال باید دید که 
2022 چه شمایلی از خود در سه ماهه 

اول به دنیا نشان می دهد! 

با شروع 2022، گمانه زنی ها در مورد چشم انداز سیاست های کالن تشدید شد؛ 

جهتدهیبهنهادگراییدرمیانهتکرویهایمنطقهای
تیم بایدن به این موضوع 

اعتقاد دارد که در سال 
2022 باید هزینه های 

تقابل با چین و روسیه و 
کشورهایی که با این دو 

دولت هماهنگ هستند را 
برای خود کاهش دهند و از 
طریق شراکت با نهادهایی 

مانند اتحادیه اروپا، 
سازمان ملل، آژانس انرژی 
اتمی و غیره این هزینه را با 
شرکای خود تقسیم کنند

سازمان ملل معتقد است 
که اگر در زمستان 2022 که 

از همین حاال شروع شده، 
نتوانند کمک های انسانی 
هدفمندی به افغانستان 
ارسال کنند بدون تردید 

افغانستانی های زیادی یا به 
سمت عضویت در گروه های 
تروریستی خواهند رفت یا 

جهان با یک موج جابه جایی 
انسانی روبرو خواهد شد

رها پرس، یک خبرگزاری افغان گزارش کرد که طالبان، لباس فروشی ها را در هرات مجبور کرده تا سر مانکن های زن را 
ببرند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، مقامات طالبان دستور داده اند که حتی نگاه  کردن به سرهای این مانکن ها هم جرم 
محسوب می شود! این دستورالعمل جدید، نگرانی های مغازه دارن را برانگیخته است؛ مغازه دارانی که می گویند این مانکن ها 
را به قیمت 100 تا 200 دالر خریداری کرده اند. برای برخی از آن ها، این مانکن ها تنها دارایی آن ها به حساب می آیند. پیشتر، 
مقامات طالبان گزارش کرده بودند که پخش موســیقی در خودروها ممنوع است و 
همینطور زنان حق ندارند بیش از 72 کیلومتر از خانه شان سفر کنند؛ مگر اینکه توسط 
یک مرد همراهی شوند. طالبان همچنین خاطرنشان کرد که رانندگان از سواری دادن 
به بانوانی که حجاب ندارند، خودداری کنند. طالبان از اواسط ماه اوت 2021، افغانستان 
را تصرف کرد و کنترل این کشور را به دست گرفت. از آن زمان تاکنون قانون های سختی 

علیه شهروندان افغانستان اعمال کرده است. 

ده ها هزار نفر از شــهروندان ایالت کلرادو در جنوب غربی ایاالت متحده آمریکا روز جمعه و در پی حریق 
بزرگ همراه با وزش تند باد، مجبور به ترک محل کار و زندگی خود شــدند. مقام های محلی در نخســتین 
اظهار نظرها اعالم کردند دســت کم 5۸0 خانه، هتل و مرکز خرید در جریان این حریق در حوکه شــهر دنور 
کامال نبود شــدند. این آتش سوزی روز پنجشنبه آغاز شــد. معموال در فصل سرد ســال بروز بالیایی از این 
دست بســیار نادر به شــمار می رود. با این حال هوای خشک و گرم امسال، 
همزمان بــا وزش باد با ســرعت 16۹ کیلومتر در ســاعت در بروز حریق و 
گسترش آن بسیار موثر بوده اســت. به گفته فرمانداری و مقام های پلیس 
کلرادو، دست کم یک نفر در جریان این آتش ســوزی جان خود را از دست 
 داده و 6 نفر دیگر هم زخمی شــده انــد. احتمال افزایش شــمار قربانیان

 وجود دارد.

آتشسوزیدرُکلرادوهزاراننفرراآوارهکردطالبانمانکنهاراگردنمیزند!

صدها تن از شهروندان لیبیایی با برگزاری تظاهراتی 
خواستار برگزاری انتخابات در 24 ژانویه، طبق پیشنهاد 
ارائه شده توسط کمیســاریای عالی انتخابات شدند. به 
گزارش آناتولی، شهروندان لیبیایی با برگزاری تظاهراتی 
در میدان »الجزایر« در مرکز طرابلس خواســتار دوری 
گزیدن مجرمان و کســانی شــدند که مانع برگزاری 
انتخابات می شــوند. آنها همچنین خواستار برگزاری 
انتخابات طبق فهرست اولیه نامزدهایی شدند که توسط 
کمیساریای عالی انتخابات منتشر شد. معترضان لیبیایی 
همچنین مخالفت خود را با تمدید دوره پارلمان کنونی 
اعالم و خواســتار انتخاب پارلمان جدید شدند و تاکید 
کردند موسسات سیاســی کنونی نماینده مردم لیبی 
به شمار نمی آیند. شــرکت کنندگان در این تظاهرات 
اعتراض آمیز از موسســات جامعه مدنی خواســتند 
انتخابات در 24 ژانویه کنونی برگزار شــود. معترضان 
پالکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده 

بود »نه، به نقشه راهی جز راه انتخابات«، »بله، به انتخاب 
2022٫1٫24« و »نه، به مصادره حق مردم در انتخابات 
2022٫1٫24«. پیشــتر تظاهراتی نیز در بنغازی، واقع 
در شرق لیبی برگزار شد و معترضان خواستار برگزاری 
انتخابات بدون تاخیر شدند. انتخابات لیبی قرار بود 24 
دسامبر برگزار شود اما به دلیل اختالفات موجود بر سر 
قانون انتخابات، من جمله صالحیت نامزدها و نقش قوه 

قضاییه در بررسی شکایات، به تعویق افتاد.

رئیس جمهوری تایوان روز گذشــته )شنبه( به 
چین تاکید کرد تــا از ماجراجویی نظامی دســت 
بردارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اظهارنظر 
از سوی تسای اینگ ون، رئیس جمهوری تایوان در 
حالی مطرح شــده که تنش ها بین چین و تایوان در 
سال های اخیر به باالترین سطح خود رسیده است. 
چین از زمان روی کار آمدن تسای اینگ ون به عنوان 
رئیس جمهوری تایوان در 2016 فشارهای نظامی و 
دیپلماتیک خود را بر این جزیره افزایش داده چون وی 
از تالش های استقالل طلبانه خود دست بر نمی دارد. 
جنگنده های چینــی در ماه های اخیــر چندین بار 
حریم هوایی تایوان را نقض کرده اند. تســای اینگ 
ون در پیام ســال نوی میالدی خود گفت، مقام های 
دولت چین باید ماجراجویــی نظامی خود را متوقف 
کنند. استفاده از ابزارهای نظامی به طور قطع گزینه 
حل اختالفات بین دو طرف نیســت. پکن، تایوان را 

قلمروی خود می داند و حتی وعــده داده در صورت 
لزوم با استفاده از قدرت نظامی آن را تحت امر خود در 
می آورد. شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین نیز 
در پیام ســال نوی میالدی خود اعالم کرد که اتحاد 
مجدد سرزمین اصلی یک خواســته مشترک برای 
مردم چین و تایوان است. وزارت دفاع تایوان هشدار 
داده بود که تنش هــای نظامی بین جزیره و چین در 

باالترین حد خود است.

رئیس جمهوری تایوان: 

چیندستازماجراجویینظامیبردارد
در مرکز طرابلس صورت گرفت

تظاهراتلیبیاییهادراعتراضبهتعویقانتخاباتریاستجمهوری

خبرخبر

فرشاد گلزاری

اون۲۰۲۲رابا»غذا«شروع
کرد،نهتسلیحاتهستهای!

رهبر کره شمالی دهمین سال حضورش در عرصه 
قدرت را با سخنانی به پایان رساند که بیش از آنچه به 
تسلیحات هسته ای و ایاالت متحده اشاره داشته 
باشــد، روی کارخانه های تراکتورسازی و روپوش 
مدارس متمرکز بود. به گزارش رویترز، کیم جونگ 
اون، رهبر کره شــمالی در پایان چهارمین نشست 
عمومی هشتمین کمیته مرکزی حزب کارگران کره 
که از دوشنبه آغاز شده بود، گفت مهمترین هدف 
پیونگ یانگ برای سال 2022 شروع جهشی توسعه 
اقتصادی و بهبود معیشت مردم در وضعیتی است 
که با مبارزه بزرگ مرگ و زندگی مواجه هســتند. 
این نشست ها با دهمین ســالروز روی کار آمدن 
کیم در ســال 2011 بعد از مرگ پدرش همزمان 
شد. او پیشتر از سخنرانی های نزدیک به سال نوی 
میالدی برای اعالم سیاست های مهم از جمله تعامل 
چشــم گیر با کره جنوبی و ایاالت متحده استفاده 
می کرد. اما چکیده صحبت های کیــم که دیروز 
)شنبه( از رسانه دولتی کره شمالی منتشر شد، نشان 
می دهد او هیچ اشاره ای به ایاالت متحده نداشته و 
تنها اشاره ای گذرا به گفت وگوهای نامعلوم درباره 
روابط بین دو کره و روابط خارجی دیده می شــود. 
تمرکز داخلی این سخنرانی بر بحران های اقتصادی 
بود که کیم در درون سرزمینش با آنها مواجه است، 
جایی که محدودیت های خودساخته در مرز برای 
مقابله با کرونا موجب شــده تا این کشور منزوی تر 

از همیشه شود. 
براســاس این گزارش کیم جونگ اون گفته 
است: وظایف اساسی پیش روی حزب و مردم در 
سال آینده، ارائه یک ضمانت قطعی برای اجرای 
برنامه پنج ســاله و ایجاد تحوالت چشــمگیر در 
توسعه ملی و معیشت مردم است. سهم عمده ای 
از سخنرانی کیم به مسائل داخلی اشاره داشت، از 
برنامه ای بلندپروازانه برای توسعه روستایی تا خورد 
و خوراک مردم، روپوش مدارس و لزوم ســرکوب 
تحرکات غیر سوسیالیســتی. او از پیشرفت های 
نظامی نامشخص به عنوان دســتاوردی مهم در 
سال گذشته یاد کرد و درباره وظایف نظامی پیش 
روی دفاع ملی در سال 2022 هم سخنانی را مطرح 
کرد. رهبر کره شمالی به تقویت بیشتر قابلیت های 
نظامی کشورش، حفظ دکترین تدابیر ضد کرونا و 
تالش بیشتر برای بهبود اقتصاد متعهد شد. او گفت: 
محیط نظامی به شدت ناپایدار در شبه جزیره کره 
و سیاست بین الملل، درخواست های پیشبرد قوی 
برنامه های تقویت دفاع ملی بدون هیچ تأخیری 
را برانگیخته است. به گفته تحلیلگران، کارخانه 
تراکتورســازی مورد اشــاره کیم جونگ اون هم 
احتماال برای ساخت پرتابه هایی برای موشک مورد 
استفاده قرار می گیرند و گمان می رود کره شمالی 
به رغم محدویت های کرونــا زرادخانه خودش را 

گسترش داده باشد. 
    

اردوغان: 
مردمبهلیرپساندازکنند

رئیس جمهــوری ترکیه از مردم کشــورش 
خواســت تا دارایی های خود را به جای ارزهای 
خارجی به لیر ترکیه ذخیره کنند و مدعی شــد 
که نوسانات اخیر در ارزش پول این کشور تقریبا 
تحت کنترل قرار گرفته است. ارزش لیر در دوماه 
گذشته سقوط شدیدی داشته است.  به گزارش 
رویترز، رجب طیــب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه در ســخنرانی خود در اســتانبول گفت: 
از همه شــهروندان می خواهم پس انداز خود را 
به پول خودمان ذخیره کننــد و خرید و فروش 
و تجارتشــان را با پول ملی ترکیــه انجام دهند. 
او گفت: فراموش نکنیم، مادامــی که پول خود 
را شــاخص قرار ندهیم، محکوم به غرق شــدن 
هستیم. لیر ترکیه پول ما و واحدی است که با آن 
پیش خواهیم رفت؛ نه ارزهای خارجی. اردوغان 
در صحبت با یک گروه تجاری، هم چنین از مردم 
ترکیه خواســت دارایی های طالی خــود را به 
نظام بانکی بدهند و بــار دیگر بر این ادعای خود 
تاکید کرد کــه نرخ کم بهره، دلیل تورم اســت. 
رئیس جمهــوری ترکیه گفت: ما مدتی اســت 
که نبرد نجات اقتصاد ترکیــه از چرخه نرخ بهره 
و تورم باال را در پیش گرفته ایــم و آن را از طریق 
سرمایه گذاری، اشتغال، تولید، صادرات و مازاد 

حساب جاری در مسیر رشد قرار داده ایم. 

جهاننما


