
t oseei r ani . i r
5 جهان  شماره  1017 /  دوشنبه 2 اسفند   1400  /    19 رجب 1443  /  21 فوریه   2022

 لحظه به لحظه اوضــاع پرونده 
اوکراین بحرانی تر می شود و رسانه ها 
پر مشغله ترین روزهای خود را سپری 
می کنند. سیاســتمداران دو سوی 
اقیانوس آرام پشــت میزهای خود 
نشســته اند و هر دقیقه برآوردهای 
اطالعاتی، نظامی و سیاســی جدید 
را دریافت می کنند و برخی  از آنها را 
رد و مابقی را اصالح یا مجدداً تنظیم 
می کنند. گویی جنگ جهانی سوم در 
حال رخ دادن است که البته استفاده 
از این عنــوان هم چندان درســت 
نیست؛ ولی بدون تردید ما شاهد یک 
جنگ سرد تمام عیار هستیم که چند 
ماهی است در پشت پرده این مناقشه 
شروع شده است. منظور از جنگ سرد 
دیگر صرفاً جاسوس بازی  های قدیم یا 
رخنه های امنیتی همانند آن سال ها 
نیست، بلکه ما حاال شاهد یک رویکرد 
جدید از جنگ سرد هستیم که ابعاد 
امنیتی را در کنار اقتصاد و سیاست 

قرار می دهد و یک خوانش جدید را 
تولید می کند. رویکرد جدیدی که 
از آن حرف می زنیم در اصل رد و بدل 
شدن و تبادل نظر شرکایی است که 
در شرق و غرب قرار دارند و هر کدام 
مدعی آن هستند که حق با آنهاست 

و دیگری را متهم می نامند. 
همه می داننــد زمانی که ایاالت 
متحده ناتــو را بــرای متحد کردن 
کشــورهای اروپایی با خود در سال 
1949 میالدی بنا کرد، قصد بر این 
بود که بلوک غرب به رهبری ایاالت 
متحده به نوعی روس ها را وارد یک 
فاز تقابلی کنــد و به آنها بفهماند که 
فروپاشی شوروی و فروریزش دیوار 
برلین اساساً به نفع آنها رقم نخواهد 
خورد، بلکه در این میان آنها هستند 
که می خواهند به دنیای جدید بعد 
از شــوروی سر و شــکل دهند. این 
برنامه ایاالت متحده صرفــاً در فاز 
دفاعی و نظامی نبود، بلکه مســائل 
امنیتی و مهمتر از آن اقتصادی را هم 
دربرگرفت؛ به گونه ای که مشارکت 
و ســرمایه گذاری های اقتصــادی 
گسترده ای انجام شــد و اساساً این 

روند توانست یک باالنس مشخص 
در روابــط آمریکا با اروپــا به وجود 
بیاورد. در این میــان روس ها هم به 
دنبال گشــترش نفوذ خود رفتند و 
از آسیای میانه و قفقاز گرفته تا عمق 
آمریکای التین و اروپا را به رخنه های 
خود آلــوده کردند کــه مهمترین 
آنها، مسائل اقتصادی و در رأس آن 
موضوعات مربوط به انرژی بود. نکته 
اساســی که در این میان باید مورد 
اشاره و توجه قرار بگیرد این است که 
اصوالً ســرمایه گذاری های خارجی 
به عنوان »چســِب روابــط« عمل 
می کند. به عبارتی دیگر کشورهای 
دنیا بــرای آنکه بتواننــد از هرگونه 

اصطکاک و جنگ جلوگیری کنند، 
در محیط شرکا و حتی رقبای خود 
اقدام به سرمایه گذاری های هنگفت 
مالی و نظامی می کنند تا این موضوع 
بتوانند یــک روز از هرگونه برخورد 
شدید طرفین با هم جلوگیری کنند. 
به عنوان مثال چیــن همین اقدام 
را در تمام دنیا انجــام داده تا بتواند 
این موضوع را بــه نوعی حل و فصل 
کند و به این دلیل است که خیلی ها 
تنش و درگیری نظامی میان پکن و 

واشنگتن را منتفی می دانند. 
 مسکو را چگونه

 مجازات می کنند؟ 
در این میان و حال کــه پرونده 
اوکراین به نقطه حســاس رسیده 
اســت، همین مســاله به نوعی یک 
سوال بزرگتر را در ذهن کارشناسان 
روابط بین الملل و تحلیلگران مطرح 
کرده و آن این اســت کــه مجموعه 
غرب )اعم از آمریکا و اتحادیه اروپا( 
چگونه می خواهد با مسکو برخورد 
کند؟ اوضــاع انقدرها هم شــفاف 
نیســت که بتوانیم چنین ســوالی 
را با تکــرار کلمه »تحریم« پاســخ 

دهیم. اینکه روز گذشته )یکشنبه( 
ناتو اعالم می کند کارمندانش را در 
کی یف به لِویو واقع در غرب اوکراین 
و بروکســل، بلژیک منتقل کرده و 
در مقابل ویکتور خرنین، وزیر دفاع 
بالروس اعالم می کند که مســکو و 
مینسک تصمیم گرفته اند، مانورهای 
نظامی مشترکشان را با هدف آزمودن 
نیروی پاسخ دهنده ائتالف دو کشور 
ادامه دهند، در اصل نشان می دهد 
که هر اقدامی از ســوی هــر یک از 
طرفین انجام می شود، طرف مقابل 
هم دست به یک اقدام جدید می زند و 
هیچکدام نمی گذارند که اقداماتشان 
بی پاســخ بماند. اما بحث اینجاست 
که رویکرد در اردوگاه غرب در مورد 
مقابله به مثل با روسیه کمی متزلزل 
شــده اســت. به عنوان مثال دیروز 
)یکشنیه( بوریس جانسون، نخست 
وزیر انگلیس هشدار داد که وضعیت 
بین اوکراین و روســیه می تواند به 
بزرگتریــن جنگ در اروپــا از زمان 
جنگ جهانــی دوم منجر شــود و 
کمی بعد هم لیز تراس، وزیر خارجه 
انگلیس اعالم کــرد حمله پوتین به 
اوکراین، می توانــد پایان حکومت 
۲۳ ساله اش بر روسیه باشد و سربازان 
روســیه در تابوت به کشورشــان 
بازخواهند گشت. این مواضع را اگر 
کنار رویکرد آمریکا در قبال مســکو 
قرار دهیــم به خوبی یــک موضوع 
متفاوت می بینیم. اینکه جن ساکی، 
سخنگوی کاخ ســفید از برگزاری 
نشست شــورای امنیت ملی آمریکا 
توســط جو بایدن، رئیس جمهوری 
این کشــور خبر می دهد و نانســی 
پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان 
ایــاالت متحده هم اعــالم می کند 
که روســیه به هر جهت باید تاوان 
رفتارش را بدهد، نشــان از آن دارد 
که دو شریک سنتی یعنی آمریکا و 
انگلیس با هم علیه مسکو هماهنگ 
هستند اما گویا اتحادیه اروپا اینگونه 
نیست. اوالف شــولتس، صدراعظم 
آلمان در نشست مونیخ درباره تحریم 
روسیه گفت که ما این کار را به جای 

این که االن انجام دهیــم در همان 
زمان انجام خواهیــم داد و حتی در 
این مدت به دنبال آن خواهیم بود که 
راهی برای صلح بیابیم. از سوی دیگر 
یک مقام ریاست جمهوری فرانسه 
بعد از صحبت های امانوئل ماکرون با 
همتای اوکراینی خود گفت که رهبر 
الیزه در حال انجام آخرین تالش های 
خود برای جلوگیــری از وقوع یک 
درگیــری تمام عیــار در اوکرایــن 
اســت اما نکته جالب اینجاست که 
فرانسه هم چندان رغبتی به اعمال 
تحریم های کمرشــکن علیه مسکو 
ندارد. رویکرد سایر کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا ماننــد اتریش، هلند، 
ســوئد، بلژیک و حتی لهستان هم 
چندان علیه روسیه و همسو با آمریکا 
نیســت، بلکه چندین کشور عضو 
اتحادیه اروپا اساساً در مقام تماشاچی 
ظاهر شــده اند. دلیل این امر کاماًل 
مشخص است؛ آلمان ها و فرانسوی ها 
که روزی با انگلیس بر سر عدم خروج 
از اتحادیه اروپا درگیر بودند، معتقدند 
که نباید تخم مرغ های خــود را در 
سبد آمریکا و انگلیس گذاشت و این 
تجربه ای اســت که از زمان دوران 
ترامپ به دست آوردند. از سوی دیگر 
وابستگی اروپا به گاز روسیه هم اهرم 
قدرتمندی است که در دستان پوتین 
قرار دارد و حاال به ایجاد اختالف در 

اردوگاه غرب دامن زده است. 

اتحادیه اروپا بر سر تحریم روسیه در پرونده اوکراین با آمریکا همسو نیست

گسستگی اردوگاه غرب در قبال مسکو 
آلمان ها و فرانسوی ها 

که روزی با انگلیس بر سر 
عدم خروج از اتحادیه اروپا 

درگیر بودند، معتقدند که 
نباید  در قضیه اوکراین و 

دست به یقه شدن با روسیه 
تمام تخم مرغ های خود را 
در سبد آمریکا و انگلیس 
گذاشت و این موضوع را 
در دوران ترامپ تجربه 

کرده اند 

وابستگی اروپا به گاز 
روسیه اهرم قدرتمندی 

است که در دستان پوتین 
قرار دارد و حاال به ایجاد 

اختالف در اردوگاه غرب 
بر سر فرمت تقابل با مسکو 

دامن زده است

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعالم کرد که این ســازمان با تخلیه منازل فلسطینیان در محله شیخ جراح قدس 
مخالف است چراکه این امر نقض قوانین بین المللی و انسانی است. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در 
مصاحبه با روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی در پاسخ به سوالی در خصوص بازدید هیئتی از سازمان ملل در فلسطین 
اشغالی از جمله آژانس امداد و کار آوارگان فلسطینی آنروا از منزل خانواده سالم که توسط نیروهای رژیم صهیونیستی 
در معرض تهدید تخلیه قرار دارد، خاطرنشــان کرد، این ســازمان با تخلیه منازل 
فلسطینیان مخالف است؛ چراکه این امر نقض قوانین بین المللی بشردوستانه است. 
دوجاریک در جریان کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود در مقر ســازمان ملل درباره 
بازدید اعضای هیئت سازمان ملل تصریح کرد، بله؛ در واقع نمایندگان تیم قطری 
سازمان ملل فعال در زمینه اقدامات بشردوستانه، از محله الشیخ جراح بازدید کردند. 

اعضای این تیم با اعضای خانواده سالم در محله شیخ جراح دیدار کردند.

ملی گراهای کروات در بوسنی گفتند، می توانند روندی سیاســی را به جریان بیاندازند تا منطقه خود را در بوسنی 
شکل دهند، مگر آنکه قوانین انتخابات به گونه ای تغییر کنند که این جمعیت کروات، حضور بیشتری در نهادهای ملی 
بوسنی داشته باشد. به گزارش رویترز، پارلمان ملی کروات افزود، اگر توافقی در زمینه تغییرات انتخاباتی حاصل نشود، 
آنها هم موضوع برگزاری انتخابات سراسری در ماه اکتبر را منتفی می دانند. مسلمانان بوسنی همراه با کمیسیون مرکزی 
انتخابات و فرستادگان بین المللی گفته اند انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی 
اکتبر می تواند بر اساس قوانین جاری برگزار شود. تحریم احتمالی انتخابات پارلمانی 
و ریاست جمهوری بوسنی توسط کروات ها، بحران سیاسی بوسنی را تشدید خواهد 
کرد. بوسنی از دو بخش تشکیل شده است که تا حد زیادی خودمختار هستند: یک 
فدراسیون که مشترکا توســط کاتولیک های کروات و مسلمانان بوسنیایی اداره 

می شود و  بخشی دیگر که جمهوری صرب تحت سلطه صرب هاست.

ُکروات های بوسنی: اگر قوانین انتخابات تغییر نکند، جدا می شویم! سازمان ملل: تخلیه منازل فلسطینیان نقض قوانین انسانی است

رئیس جمهور ترکیه در یک سفر ۳ روزه به جمهوری 
دموکراتیک کنگو، ســنگال و گینه بیسائو می رود. وی 
در ایــن دیدارها روابط دوجانبه و فرصت های توســعه 
همکاری ها در همــه زمینه ها را بررســی خواهد کرد. 
به گزارش آناتولی، ســفر رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهور ترکیه به سه کشور آفریقایی از جمله جمهوری 
دموکراتیک کنگو، ســنگال و گینه بیســائو از دیروز 
یکشنبه ۲۰ فوریه تا ۲۳ فوریه صورت می گیرد. براساس 
بیانیه صادره از اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، 
اردوغان در این ســفر، با دیدار با رهبران آن کشــورها، 
راه های تقویت روابط دوجانبه و همچنین اســتفاده از 
فرصت های پیش رو برای گسترش همکاری ها در تمامی 
سطوح را بررسی خواهد کرد. اردوغان در جریان سفر خود 
به داکار، پایتخت سنگال، به همراه همتای سنگالی خود 
مکی سال و دیگر سران کشورهای دعوت شده در مراسم 

افتتاحیه استادیوم المپیک ۵۰ هزار نفری داکار که توسط 
یک شرکت ترکیه ای ساخته شده است، شرکت خواهد 
کرد. براســاس برنامه ریزی های انجام شده، اردوغان 
در این افتتاحیه نشســت های دوجانبه ای را با رهبران 
کشورهای شرکت کننده در این مراسم برگزار خواهد 
کرد. همچنین قرار است که وی ساختمان جدید سفارت 

ترکیه در داکار، پایتخت سنگال را افتتاح کند. 

رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد که رمز موفقیت و 
ایستادگی این کشــور وحدت و میانه روی است. نبیه 
بری، رئیس پارلمــان لبنان در مصاحبــه با روزنامه 
االهرام مصر گفت: رمزی که باعث شــده کشور ما در 
ســایه تنوع دینی و مذهبی و ایدئولوژی دوام بیاورد 
میانه روی و وحدت است. 1۸ طایفه، مذهب و احزاب 
مختلف در لبنان وجــود دارد و لبنان نمی تواند وجود 
داشته باشد مگر با میانه روی و وحدت. در مقاومت مان 
در برابر اســرائیل نیز باید میانه روی و وحدت داشته 
باشیم و اگر وحدت نبود ما موفق نمی شدیم. بهترین 
روش مقاومت علیه هر دشــمنی و به ویژه اســرائیل 
وحدت داخلی اســت. وی درباره اختالفات سیاسی 
در ایــن مرحله گفــت: چیــزی که اتفــاق می افتد 
کرونای سیاســی اســت. این کرونا منجر به اتفاقی 
شده که هیچ کســی انتظار آن را نداشت. لبنانی که 

سوئیس شرق نامیده می شد و تمام عرب آن را دوست 
داشتند، تاکنون ورشکســته نشده است. لبنان منابع 
و درآمدهای خود و دریایی سرشــار از منابع گازی را 
دارد؛ اما نقدینگی ندارد. ما شــاهد نبود روند سیاسی 
هستیم نه فقر سیاســی. این دلیلی است که وضعیت 
ما را به اینجا رسانده است؛ اما در آینده ای نزدیک باید 

منتظر باشیم.  

رئیس پارلمان لبنان:

بیروت درگیر کرونای سیاسی و محاصره عربی است
آغاز تور آفریقایی رئیس جمهور ترکیه؛

اردوغان به کنگو، سنگال و گینه بیسائو می رود

خبرخبر

فرشاد گلزاری

لیندسی گراهام در نشست مونیخ: 
طالبان هرگز تغییر نمی کنند! 

لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی، در میزگردی 
در نشست امنیتی مونیخ که به افغانستان اختصاص 
یافته بود، خطاب به کشورهای جهان گفت، نباید 
برای دست یابی طالبان به مشروعیت سیاسی تالش 
کنند، چون این گروه هرگز تغییر نکرده است و در 
آینده نیز تغییر نمی کند. به گزارش ایندیپندنت، 
لیندسی گراهام با اشاره به کشتار نیروهای امنیتی 
دولت پیشین افغانستان در شش ماه اخیر، گفت که 
تعداد جنگجویان داعش خراسان درحال افزایش 
است، چون شــماری از نظامیان دولت پیشین، از 
ترس انتقام جویی طالبان، به داعش ملحق می شوند. 
او از مقاومت مردم افغانستان علیه طالبان و داعش 
دفاع کرد و با تاکید، یادآور شــد که طالبان به آنچه 
می گویند، پایبند نیستند و نباید به آنان اعتماد کرد. او 
همچنین افزود که کمک رسانی به مردم افغانستان، 
نباید به نفع طالبان تمام شــود و باید سازمان ها و 
کشورهای مددرسان، به این امر توجه داشته باشند.

در همین حال، معید یوســف، مشاور امنیت 
ملی دولت پاکستان، در نشست امنیتی مونیخ از 
تعامل کشورهای جهان با طالبان دفاع کرد و گفت: 
انزوای بیشتر طالبان، به ضرر همه طرف ها است و 
اکنون که افغانستان در کنترل طالبان است، باید 
با آنان تعامل شود.« معید یوسف در مورد ادعاها 
درباره نفوذ و کنترل دولت پاکســتان بر طالبان و 
پیروی آن گروه از دســتورهای پاکستان، گفت: 
»ما قدرت کنترل طالبان را نداریم؛ آنان اکنون در 
قدرت اند و افغانستان را اداره می کنند. اگر ما چنین 
قدرتی می داشتیم، حمله ها از داخل افغانستان در 

مرزهای پاکســتان رخ نمی دادند. معید یوسف با 
یادآوری افزایش حمله های شورشیان اسالم گرا 
در شهرهای پاکستان، گفت که نگرانی های امنیتی 
افزایش یافته است و اگر اقدامی در مسیر کنترل 
اوضاع نشود، همه کشــورها از بحران افغانستان 
آسیب خواهند دید. توماس وست، فرستاده ویژه 
دولت آمریــکا در امور افغانســتان که به صورت 
مجازی در آن نشست ســخن می گفت، از ادامه 
تالش ها برای رسیدگی به بحران افغانستان و نیز 
تعامل با طالبان از طریق دیپلماسی حمایت کرد 
و گفت: با آن که گفت وگوهای زیادی در این مورد 
با طالبان صورت گرفته اســت، اما تاکنون شاهد 
پیشرفتی در زمینه زنان، حقوق بشر، و شکل گیری 
دولت فراگیری که مورد تایید همه اقوام افغانستان 
باشد، نبوده ایم. توماس وست افزود که ایجاد دولت 
فراگیر، نیاز داخلی افغانستان است و طالبان باید به 
این درخواست پاسخ دهند. فرستاده ویژه ایاالت 
متحده در امور افغانستان، با انتقاد از ساختار دولت 
انحصاری طالبان، گفت: حتــی یک زن در دولت 
کنونی طالبان حضور ندارد. با این حال اگر طالبان 
مدارس دخترانه را باز کنند و به زنان اجازه اشتغال 

دهند، ما حقوق آنها را پرداخت می کنیم.
    

 امارات به دنبال سپر دفاعی
 برای مقابله با حمالت پهپادی

وزیر مشــاور در امور هوش مصنوعی امارات 
خواستار همکاری کشورهای هم پیمان با ابوظبی 
برای ساخت یک ســپر دفاعی در مقابل حمالت 
پهپادی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عمر 
بن ســلطان العلماء، وزیر مشــاور در امور هوش 
مصنوعی امارات در سخنانی خواستار همکاری 
ارتش های کشــورهای هم پیمان برای ساخت 
یک ســپر دفاعی در مقابل حمالت پهپادی شد. 
وی در جریان کنفرانس تخصصی »سیستم های 
بدون سرنشین« در ابوظبی در حضور نمایندگان 
ارتش های کشــورهای عربی و غربــی از جمله 
آمریکا، فرانسه و انگلیس که برای بررسی توسعه 
این سامانه ها و نحوه مقابله با خطرات آن برگزار 
شد، اظهار کرد: این سیســتم ها بسیار ارزان تر و 
در دسترس تر از همیشه هستند و این دسترسی 
اجازه می دهد این سیستم ها و پهپادها به دست 
افرادی برسد که ما نمی خواهیم از آن برخوردار 
باشــند و این افراد همان گروه های تروریستی 
هســتند. این مقام اماراتی افزود: این چالش ما 
را ملزم می کند که دور هم جمع شــویم و با هم 
کار کنیم تا سپری بسازیم که از ما در برابر خطر 
استفاده از این سیستم ها محافظت کند. امارات 
اخیرا با حمالت پهپادی و موشکی مختلف توسط 
ارتش یمــن مواجه بوده اســت. ارتش یمن این 
حمالت را در واکنش به نقش برجسته امارات در 

جنگ یمن انجام می دهد.

جهاننما


