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نشست چهارجانبه سران نرماندی به نتیجه رسید 
 توافق مسکو و کی یف 

بر سر آتش بس 
اوکرایــن و روســیه در پــی مذاکراتی در 
ســطح عالی با اجرای یک آتش بس »کامل و 
جامع« در شــرق اوکراین تا پایان سال ۲۰۱۹ 
موافقت کردند. به گزارش سایت شبکه الجزیره، 
والدیمیــر پوتین، رئیس جمهوری روســیه و 
ولودیمیر زلنســکی همتــای اوکراینی او روز 
دوشنبه در پاریس دیدار کردند. این مذاکرات 
با میانجیگری رهبران فرانسه و آلمان انجام شد. 
دو رئیس جمهوری روسیه و اوکراین بر تالش 
جهت برقراری آتش بس جامع و فراگیر در شرق 
اوکراین قبل از فرارســیدن سال نوی میالدی 
توافق کردند، این بعــد از اولین دیدار این دو در 
پاریس در نشست چهارجانبه بود. زلنسکی در 
کنفرانس خبری مشــترک با والدیمیر پوتین 
و ماکــرون و مرکل تبــادل تمــام زندانیان با 
جدایی طلبان نزدیک به روسیه را قبل از پایان 
سال جاری میالدی اعالم کرد. وی تصریح کرد: 
طرف ها برای تبادل زندانیان قبل از ۳۱ دسامبر 
جاری طبق اصل همه مقابل همه تالش خواهند 
کرد. در بیانیه پایانی اجالس چهارجانبه آمده 
اســت، طرف ها به آتش بس کامــل و فراگیر و 
تقویت آن با اجــرای تمام تدابیــر ضروری در 
حمایت از آتش قبل پایان ۲۰۱۹ متعهد شدند. 
در این بیانیه آمده اســت، توافق باید درباره 
ســه منطقه دیگر در شــرق اوکراین با هد ف 
عقب نشــینی نیروها و تجهیــزات همزمان با 
پایان ماه مارس ۲۰۲۰ باشــد. ماکرون، رئیس 
جمهوری فرانسه نیز اظهار کرد، نشست جدید 
ســران طی چهار ماه آینده برگزار خواهد شد. 
ماکرون در کنفرانس خبری مشترک بعد از پایان 
نشســت گفت: ما در زمینه جدا کردن نیروها، 
تبادل زندانیان، آتش بس و تحوالت سیاســی 
پیشرفت داشــتیم. ماکرون همچنین افزود: از 
وزیران خود درخواست کردیم طی مدت چهار 
ماه آینده با هدف برگــزاری انتخابات محلی و 

برگزاری اجالس جدید سران تالش کنند. 
امانوئل ماکرون و آنگال مــرکل صدراعظم 
آلمان مشترکا میزبان این گفت وگوها در کاخ 
الیزه بودند. این اولین مذاکرات ســطح باال در 
سه سال اخیر میان دو کشــور در جهت تالش 
برای پایان دادن به جنگ در شــرق اوکراین و 
اولین دیدار رودررو میان والدیمیر زلنسکی و 

والدیمیر پوتین بود. 

طی پنج سال و نیم درگیری میان شورشیان 
مورد حمایت روسیه و نیروهای دولتی در شرق 
اوکراین بیش از ۱۳ هزار نفر کشــته شده اند. 
این گفت وگوها پــس از یک رشــته اقدامات 
برای اعتمادســازی از جمله مبادله زندانیان و 
عقب نشینی ســربازان اوکراین از سه ناحیه در 
خط مقدم درگیری ها صورت می گیرد. اما این 
گام ها موجب خشم برخی از اوکراینی ها شده که 
زلنسکی را متهم کرده اند بیش از حد به روسیه 
امتیاز می دهد. زلنسکی که در اوایل سال جاری 
با اکثریت باالی آرا در انتخابات پیروز شــد، در 
کمپین انتخاباتی خود برقراری صلح در شرق 
کشور را از اولویت هایش اعالم کرده بود. او پس از 
رسیدن به قدرت، تالش کرده مذاکرات با روسیه 

را از سر بگیرد. 
اما او برای رســیدن به این هــدف با برخی 
از شــرایط روســیه موافقت کرده اســت که 
واکنش های خشــم آلودی را در بین مخالفان 
برانگیخته است. طرح توافق صلح جدایی طلبان 
با دولت اوکراین و برگزاری انتخابات در شــرق 
این کشور که زلنســکی از آن حمایت کرده، به 
فرمول اشتاینمایر معروف است چون این طرح 
را در سال ۲۰۱۵ فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر 
وقت امور خارجه آلمان پیشنهاد کرده بود. روز 
یکشنبه هزاران نفر با شعار »تسلیم نمی شویم« 
به خیابان های کی یف، پایتخت اوکراین رفتند. 
ناتو و کارشناسان مســتقل اطالعاتی در غرب 
مکررا روســیه را به انتقال سالح های سنگین 
و نیروهای رزمی به شــرق اوکراین برای کمک 
به شورشــیان متهم کرده اند. روسیه این اتهام 
را رد می کنــد و می گویــد »داوطلبان« روس 
به شورشــیان اوکراین کمک مــی کنند. پس 
از الحاق شــبه جزیره کریمه به خاک روســیه 
در ســال ۲۰۱۴، بخش های بزرگی از مناطق 
لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین به کنترل 

جدایی طلبان مورد حمایت روسیه درآمد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

»منتظــر هدیه کریســمس کره 
شمالی باشید!« این عنوان، تیتر خبری 
است که »روزنامه جونگ آنگ ایلبو« 
چاپ کره جنوبی از قول یک منبع آن 
را منتشر کرده که نشان می دهد باید 
منتظر اتفاق های جدید و عجیب در 
شبه جزیره کره باشــیم. بدون تردید 
خبری که روزنامــه جونگ آنگ ایلبو 
منتشر کرده از سوی یک مقام امنیتی 
یا نظامی مخابره شده است؛ چراکه او 
رســماً اعالم کرده که پس از آزمایش 
موتور موشــک در ۱8 مارس ۲۰۱7، 
کره شــمالی چهار روز بعــد باز هم 
آزمایش انجام داده اســت. او در ادامه 
سخنانش می گوید که اوایل سال هم 
پیونگ یانگ ســایت »تونگچانگ-

ری« را بازســازی کرد و نشانه هایی 
از آمادگی برای پرتــاب ماهواره از ماه 
گذشــته میالدی دیده می شود و به 
همین دلیل بسته به واکنش آمریکا و 
کره جنوبی، ممکن است کره شمالی 
پیش از کریســمس همانطــور که 
گفته بود، دســت به آزمایش مجدد 
 بزند که باید آن را هدیه کریســمس 

تلقی کرد. 
اینکه خبر فوق و منبــع آن تا چه 

حد موثق و قابل اعتماد است، موضوع 
اصلی بحث ما نیست؛ اما نباید فراموش 
کنیم که بخشی از فاز جدید تنش میان 
آمریکا و کره شــمالی، آزمایش هایی 
است که پیونگ یانگ به فرمان »کیم 
جونگ اون« در حال انجام دادن بوده، 
هســت و خواهد بود! این واقعیت که 
کره شــمالی بعد از دیدار اون و ترامپ 
قرار بوده دست به هیچگونه آزمایش 
موشکی )اعم از موتور موشک، سوخت 
جامد، کالهک  هسته ای، بالستیک، 
موشک های زیر ســطح به سطح و...( 
نزند، بیش از آنکه یک حقیقت سیاسی 
با اتکا به اســناد حقوقی امضا شــده 
فی مابین باشــد، به مثابه یک لطیفه 
است؛ چراکه اساساً کشــوری مانند 
کره شــمالی را باید بــه چند صورت 
مختلف مورد تحلیل قــرار داد. بحث 
اصلی ما تنــش میان کره شــمالی و 
ایاالت متحده نیســت. این موضوع 
ســال های ســال و از زمان پیدایش 
مدار ۳8 درجه )خطی که دو کره را از 
هم جدا می کند و اخیراً ترامپ با کیم 
جونــگ اون از روی همین خط عبور 
کردند و دیدار داشتند( تاکنون ادامه 
دارد و نمی توان گفت به این آســانی 
حل و فصل می شــود؛ چراکه دعوا و 
منازعه فعلی، »بازی بزرگان« است و 
پیونگ یانگ تنها بخشی از این بازی به 

حساب می آید، نه تماِم آن.

 اون، وجه المصالحه 
پکن و واشنگتن 

آنچــه امروز در شــبه جزیــره )با 
محوریــت اقدام های کره شــمالی( 
مشاهده می کنید، قسمتی از پرونده 
تنش میان آمریکا و چین است. تردید 
وجود نــدارد که تمــام آزمایش های 
موشــکی و هســته ای کره شمالی، 
سناریویی است که یک سر آن در پکن 
و روسیه و طرِف دیگرش در آمریکا قرار 
دارد؛ این بلوک بندی باعث نمی شود که 
متغیرهای مهمی مانند کره جنوبی و 
ژاپن را نادیده بگیریــم؛ بلکه باید آنها 
را بازیگران مکمــل این پرونده بدانیم. 
بررسی منحنی اقدام های پیونگ یانگ 
به خوبی نشــان می دهد هر زمان که 
ایاالت متحده و چین بر سر یک موضوع 
مهم مانند تعرفه های گمرکی، سرنوشت 
تایوان یا ســرمایه گذاری های پکن در 
کشورهای غرب آسیا و حاشیه خلیج 
فارس با مشکل اساسی روبرو می شوند 
و تنش ها عمق پیدا می کند، کره شمالی 
دســت به یک اقدام عجیــب و غریب 
می زند. اصل مطلب اینجاست که این 
اقدام باید در حد و اندازه ای باشــد که 
اوالً توجه رسانه های منطقه ای در شبه 
جزیره را به طور مستقیم به خود جلب 
کند و دوماً جزئیاتــش باید به صورتی 
باشد که تا چند روز تفسیر و تحلیل آن 
توسط کارشناســان نظامی و امنیتی 

آمریکا و متحدانش در شبه جزیره کره 
)کره جنوبی و ژاپن( به طول بینجامد. 
به عنوان مثال پــس از آزمایش های 
اخیر کره شمالی تلویزیون دولتی ژاپن، 
اعالم کرد که کره شــمالی در محوطه 
پرتاب »ماهواره سوهه« یک آزمایش 
»با اهمیت زیاد« انجام داده اســت که 
با آزمایش های گذشته تفاوت داشته؛ 
چراکه در گذشته سوهه به عنوان یک 
سایت آزمایش موشک نیز مورد استفاده 
قــرار گرفته اما چندین ســال چنین 
آزمایش هایــی در این ســایت انجام 

نشده بود.
به موازات این بحث، کارشناسان کره 
جنوبی اعالم کرده اند که کره شمالی 
به احتمال زیاد با اســتفاده از سوخت 

جامد، موتور یک موشــک را آزمایش 
کرده اســت؛ چراکه سیستم سوخت 
جامد در مقایسه با سوخت مایع زمان 
کمتری برای بارگیری صرف می کند 
که قابلیــت یک حملــه غافلگیرانه را 
افزایش می دهد. آنها بر این باور هستند 
که این نوع ســوخت، برد موشک را به 
صورت چشم گیر افزایش می دهد. اگر 
نگاهی به این ارزیابی ها داشته باشیم 
به صورت کامــاًل واضح می فهمیم که 
روند آزمایش هــای اخیر پیونگ یانگ 
چیزی فراتر از یک اقدام شیطنت آمیز 
است؛ به گونه ای که هم پیمانان آمریکا 
در شبه جزیره کره از یک طرف احساس 
خطر کرده اند و از سوی دیگر مقامات 
واشنگتن به صورت مستقیم و هجومی 
به کره شــمالی حمله ور شــدند. این 
مولفه ها به خوبی نشــان می دهد که 
تنش میان آمریکا و کره شمالی بیش 
از آنکه به ماهیت مذاکرات اخیر اون و 
ترامپ ارتباط داشته باشد، به پرونده ای 
بدل شده که جدل میان شرق و غرب را 
نمایان می کند که پکن نمایندگِی بلوک 
شرقی و آمریکا سردمدار بلوک غربی آن 

به شمار می رود.
آمریکا چقدر مقصر است؟   

اینکه چرا کره شمالی دست به چنین 
حرکات انفعالی، ســلبی و خطرناک 
می زند موضوعی اســت که باید آن را 
در روابــط واشــنگتن و پیونگ یانگ 
جست وجو کرد. به رغم دیدارهای نادر و 
کم سابقه کیم جونگ اون و دونالد ترامپ 
در موقعیت های مختلــف و بر خالف 
گمانه زنی های امیدوارانه، هیچ اقدام 
عملی در روابط دو کشور صورت نگرفته 
است. باید متوجه بود که عادی سازی 
روابط میان دولت ها در نظام بین الملل 
و قرن حاضــر به ایــن راحتی صورت 
نمی گیرد. اینکه با چند دیدار و تعریف 
و تمجید از یکدیگــر خیال کنیم همه 
چیز به پایان خود رسیده، کامالً نادرست 
اســت. اگرچه دیدارهای اون و ترامپ 
از سوی بسیاری از ناظران بین المللی 
مثبت تلقی شد و بســیاری این روابط 
را خاتمه دهنده تنــش میان دو طرف 
عنوان کردند؛ اما واقعیت این است که 
کره شــمالی زیر بار بدترین تحریم ها 
قرار دارد و تنها کشوری که او را از حیث 
مالی، صنعتی و حتی خوراک و پوشاک 
حمایت می کند، »چین« است. البته در 
این مسیر روسیه هم ارتباط های زیادی 

با کره شمالی دارد؛ اما چه باورمان شود 
یا نه، پکن فصل الخطاب در این پرونده 
است.  شــکی وجود ندارد که چین از 
کره شــمالی به عنوان یک ابزار فشار 
علیه آمریکا اســتفاده می کند و برای 
اثبات این موضوع سندها و وقایع بسیار 
زیادی وجود دارد که نشــان می دهد 
این موضوع هم اکنون در حال اجرایی 
شــدن اســت. به عنوان مثال تحرک 
ناوگان آمریکا در جزیره چین یا خرید 
یک جزیره توسط ژاپن برای تمرینات 
نظامی مشترک با آمریکا موضوعاتی 
است که چین را عصبانی کرده است؛ 
حال اگر مساله تنش و جنگ تجاری را 
به آن اضافه کنید، به خوبی می بینید که 
»کره شمالی به پیمانکار چین« تبدیل 
شده است. در این رهاورد فراموش نکنید 
که چین به دلیــل جمعیت میلیاردی 
خود، با مسائلی مانند اشتغال دست و 
پنجه نرم می کند و این موضوع را به یک 
بحران دائمی بــرای پکن تبدیل کرده 
است. به همین دلیل است که پکن در 
حال ســرمایه گذاری های مختلف و 
متنوع در خاورمیانه است. چین قصد 
دارد از این طریق شــهروندانش را به 
نیروی کار مولد تبدیل کند و بر اساس 
راهبردهایــش مقابل قطب اقتصادی 
آمریکا قرار بگیرد که تاحدودی موفق 
بوده اســت. در مقابل اینکه نشســت 
شورای امنیت درباره نقض حقوق بشر 
در کره شمالی که قرار بود روز گذشته 
)سه شنبه( برگزار شود به درخواست 
آمریکا لغو و به جای آن )امروز( جلسه ای 
درباره آزمایش های موشکی کره شمالی 
برگزار خواهد شــد، نشان می دهد که 
آمریکا نمی خواهد به صورت انفرادی 
پیونگ یانگ را مورد هــدف قرار دهد؛ 

بلکه به دنبال اجماع سازی است.

گزارش »توسعه ایرانی« از ماهیت متغیرهای پنهان در تنش کره شمالی و آمریکا 

اون اهرم پکن! 
اگرچه دیدارهای اون و 

ترامپ از سوی بسیاری از 
ناظران بین المللی مثبت 
تلقی شد، اما واقعیت این 

است که کره شمالی زیر بار 
بدترین تحریم ها قرار دارد 

و تنها کشوری که او را از 
حیث مالی، صنعتی و حتی 
خوراک و پوشاک حمایت 

می کند، »چین« است

این واقعیت که کره شمالی 
بعد از دیدار اون و ترامپ 

قرار بوده دست به هیچ گونه 
آزمایش موشکی )اعم از 
موتور موشک، سوخت 

جامد، کالهک  هسته ای 
و...( نزند، بیش از آنکه یک 
حقیقت سیاسی با اتکا به 
اسناد حقوقی امضا شده 

فی مابین باشد، به مثابه یک 
لطیفه است 

در بحبوحه ناکامی دولت فرانسه برای توافق با رهبران اتحادیه های کارگری بر سر طرح های جنجالی امانوئل ماکرون برای 
بازنشستگی، این اتحادیه ها به تمدید اعتصاب رای مثبت دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، اتحادیه های فرانسه از معلمان، 
پزشکان و دیگر کارمندان بخش دولتی خواسته اند تا روز گذشته )سه شنبه( اعتصاب کنند؛ چراکه ژان پل دولوآ، وزیر و کمیسیونر 
عالی مسوول اصالح بازنشستگی و رهبران اتحادیه کارگری نتوانستند به نتیجه برسند. به گفته دولوآ، رایزنی ها و نه مذاکرات درباره 
اصالحات، متوقف نشده است و در سال ۲۰۲۰ ادامه خواهند داشت. او جزئیاتی از رایزنی 
خودش با رهبران اتحادیه  کارگری درباره اصالحات ارائه نکرد و گفت نخست وزیر فرانسه 
امروز )چهارشنبه( درباره پروژه اصالحات توضیحاتی ارائه می دهد. در پنجمین روز اعتراضات 
سراسری در فرانسه علیه طرح های اصالحی دولت ترافیک برخی شهرها فلج کننده شد. در 
پاریس و حومه مترو و اتوبوس های شهری از کار افتادند و طول خودروهایی که در ترافیک 

ماندند ۶۰۰ کیلومتر تخمین زده شد.

معترضان لبنانی برای اعالم مخالفت خود با چهره های سیاســی حاکم، کیســه های زباله را به در منازل آنها در 
طرابلس پرتاب کردند و در ادامه در حالی کــه ارتش قصد متفرق کردن آنها را داشــت، درگیری هایی با معترضان 
پیدا کرد. به گزارش روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، نزدیک به ۳۰ معتــرض لبنانی راهپیمایی در طرابلس به 
راه انداخته و خود را به مقابل منازل اشرف ریفی، وزیر سابق دادگســتری، واقع در مجاورت منازل محمد کباره، از 
حزب المستقبل و فیصل کرامی، رئیس جریان الکرامة رسانده و در آنجا آشغال 
ریختند. معترضان به محض رســیدن به منزل کرامی، ده ها کیســه زباله را در 
مقابل در این خانه رها کردند که در ادامه محافظان کرامی کیســه ها را به سمت 
معترضان پرتاب کردند و دو طرف با یکدیگر درگیر شدند. این درگیری به زخمی 
 شدن پنج تن از معترضان انجامید و نیروهای ارتش لبنان با پرتاب گاز اشک آور

 وارد عمل شدند.

معترضان لبنانی با آشغال از سیاسیون استقبال کردند!فرانسه زمین گیر شد

رئیس جمهوری سوریه ضمن تاکید بر اینکه کشورش از 
این جنگ قوی تر خارج خواهد شد، گفت که آینده سوریه 
بشارت دهنده خواهد بود و اوضاع میدانی بهتر شده است. به 
گزارش خبرگزاری سانا، »بشار اسد« رئیس جمهوری سوریه  
در مصاحبه با شبکه ایتالیایی »رای نیوز۲۴« گفت که اروپا 
مسبب اصلی ایجاد هرج ومرج در سوریه و مشکل آوارگان به 
علت حمایت مستقیم خود از تروریسم بود و آمریکا، ترکیه و 
بعضی کشورهای دیگر نیز در این مسیر همراهی کردند. وی به 
موفقیت های ارتش عربی سوریه و پیشرو ی های این کشور در 
جنگ علیه تروریسم اشاره کرد. اسد افزود که از ابتدای مطرح 
شدن بحث تسلیحات شیمیایی، سوریه تاکید کرده بود که 
اصاًل آن تسلیحات را به کار نگرفته است و ارزیابی  های اخیر 
در مورد گزارش سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی 
ثابت می کند که تمام مواضع ســوریه در طول ســال های 

گذشــته صحیح بوده وحق با ســوریه بود و آن ها در اشتباه 
بودند. رئیس جمهوری سوریه افزود که سازمان منع گسترش 
تسلیحات شیمیایی فقط برای برآورده کردن خواسته های 
آمریکا اقدام به دســتکاری در گزارش ها کرد و نشان داد که 
این سازمان به عنوان ابزاردستی برای آمریکا وغرب به منظور 

گسترش بی ثباتی بیشتر در منطقه  فعالیت می کند.

وزیر مشــاور در امور خارجه امارات نســبت به آشــتی 
کشورهای خلیج فارس که برخی منتظر طلوع آن در نشست 
ریاض هستند، ابراز تردید کرد. به گزارش روسیا الیوم، »انور 
قرقاش«، وزیر  مشاور در امور خارجه امارات نسبت به آشتی 
در بحران خلیج فارس که برخی انتظار آن را در نشست سران 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می کشند، اظهار 
شک و تردید کرد. قرقاش پیش از اعالم رسمی غیاب »تمیم 
بن حمد آل ثانی«، امیر قطر در خبرگزاری رسمی این کشور 
و دستور به نخست وزیر برای حضور  در این نشست در توئیتی 
نوشت: »تشخیص وضعیت شــورای همکاری برای کسی 
که می خواهد صادق و امین باشد، در اولویت دادن مصلحت 
شوراست.« چند روز پس از اظهارات »محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانی«، وزیر خارجه قطر درباره پیشرفت تالش ها برای پایان 
دادن به بحران، قرقاش شب گذشته با انتشار توئیتی نوشت: 

»مسئولیت از کسی آغاز می شــود که با اتخاذ سیاست های 
اشتباه و منزوی کردن خود، عامل بحران بوده است. پایبندی به 
تعهدها،  بازگردندان اعتبار، توقف حمایت از افراط گرایی و عدم 
دخالت آغاز درمان است«. اخیراً وزیر خارجه قطر در کنفرانس 
گفت وگوی مدیترانه گفته بود: »از رکود خارج شــده و برای 

مذاکرات با سعودی ها قدم در مسیر پیشرفت گذاشته ایم.« 

بشار اسد: اروپا مسبب اصلی ایجاد هرج و مرج در سوریه است تاخت و تاز امارات بر امیر قطر
خبرخبر


