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جهان نما

به گفته مقامات ترکیــه، تعداد قربانیان زلزله اخیر 
در این کشور به ۶۹۵۷ نفر رسید. در سوریه هم ۲۵۳۰ 
نفر تاکنون قربانی شــده اند که در مجموع تعداد کل 
قربانیان زلزله مرگبار در این دو کشــور به ۹۴۸۷ نفر 
رسیده است. به گزارش الجزیره، دولت سوریه کشته 
شــدن ۱۲۵۰ نفر را تایید کرده و گروه موسوم به کاله 
سفیدها در ســوریه هم از تلفات دستکم ۱۲۸۰ نفری 
خبر داده اســت. مورات کوروم وزیر محیط زیست و 
تغییرات آب وهوایی ترکیه اعالم کرد این کشور تاکنون 
۶۸۴ پس لرزه را بعد از دو زمین لرزه ۷.۸ و ۷.۷ ریشتری 
که اســتان های جنوبی را لرزاند، تجربه کرده است. به 
گفته وی، ۱۳.۵ میلیون نفر از مردم ترکیه مســتقیماً 
تحــت تاثیر ایــن زمین لرزه ها قــرار گرفته اند. طبق 
اعالم رســانه های دولتی ترکیه، رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور این کشور قرار اســت برای سر زدن به 
مناطق زلزله زده به جنــوب ترکیه برود. زمین لرزه ای 

به بزرگــی ۷.۸ درجه در مقیاس ریشــتر به مرکزیت 
ترکیه، سحرگاه دوشنبه، بخش های زیادی از منطقه 
غرب آسیا و شرق مدیترانه را به لرزه درآورد. داده های 
مراکز زلزله نگاری حاکی از آن بود که که این زمین لرزه 
در مرز ترکیه و سوریه و در ۲۶ کیلومتری شمال شرق 

غازی آنتپ ترکیه رخ داده است.

شمار قربانیان زلزله ترکیه و سوریه به بیش از 9هزار نفر رسید
خبر

ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهــور اوکراین، روز 
چهارشنبه در سفری غیرمنتظره وارد بریتانیا شد تا با ریشی 
سوناک، نخست وزیر بریتانیا و چارلز سوم، پادشاه آن کشور 
دیدار کند. این اولین بار است که آقای زلنسکی از بریتانیا 
بازدید می کند و انتظار می رود در این سفر از برنامه آموزشی 
نیروهای اوکراینی در بریتانیا دیدن کــرده و در پارلمان 
بریتانیا نیز ســخنرانی کند. ریشی سوناک، نخست وزیر 
بریتانیا، روز چهارشنبه به پارلمان کشورش گفت که دولت 
او به حمایت از اوکراین برای تضمین »پیروزی قاطع نظامی 
در میدان نبرد« در سال جاری ادامه خواهد داد. ولودیمیر 
زلنسکی نیز هنگام دیدار با ریشی ســوناک در لندن، از 
بریتانیا برای »حمایت بزرگی که از اولین روزهای تهاجم 
تمام عیار روسیه از اوکراین کرده«، تشکر کرد. هم زمان، 
دولت بریتانیا روز چهارشــنبه دور جدیدی از تحریم ها 
را علیه روسیه به دلیل حمله این کشور به اوکراین اعالم 
کرد. جیمز کلورلی، وزیر امــور خارجه بریتانیا گفت که 

این تحریم های جدید ۶ سازمان تأمین کننده تجهیزات 
نظامی، ازجمله پهپاد به روسیه را هدف قرار خواهد داد. 
با حمله روسیه به اوکراین، رسانه های وابسته به کرملین 
تبلیغات گسترده ای مبنی بر فرار زلنســکی از اوکراین 
منتشر کردند. این موضوع موجب شد تا او برای دوره ای 

طوالنی از سفرهای بین المللی خودداری کند.

خبر

سفر غیرمنتظره رئیس جمهور اوکراین به بریتانیا

هیاتی از حزب اپوزیســیون کومینتانــگ تایوان به 
رهبری معاون رئیس این حزب دیروز )چهارشنبه( برای 
سفری ۹ روزه راهی چین شد. به گزارش اسپوتنیک، در 
جریان این سفر که قرار است تا ۱۷ فوریه ادامه داشته باشد، 
اندرو هسیا، معاون رئیس حزب اپوزیسیون کومینتانگ با 
سانگ تائو، رئیس دفتر امور تایوان شورای دولتی چین 
دیدار خواهد کرد. انتظار مــی رود دو طرف درباره روابط 
دوجانبه، مسائل مربوط به شــرایط زندگی اتباع تایوانی 
در چین و ازسرگیری احتمالی پروازهای مستقیم بر فراز 
تنگه تایوان گفت وگو کنند. اندرو هسیا همچنین نشستی 
با جامعه تجاری تایوان در چین برگزار خواهد کرد. انتظار 
می رود هسیا از شهرهای پکن، نانجینگ، شانگهای، ووهان 
و چونگ کینگ دیدن کند. این سفر در ادامه سفر ۱۷ روزه 

اوت سال گذشته خواهد بود. سفر ۹ روزه اندرو هسیا در 
حالی انجام می شــود که چین حمالت خود را به حزب 

حاکم دموکرات پیشرو آغاز کرده است.

وزیردفاع آلمان در اظهارنظری گفت، معتقد است عدم 
وجود پوتین در نظام بین الملل اتفاق خاصی را رقم نمی زند. 
به نوشته پایگاه اوکراینسکا پراودا، بوریس پیستوریوس 
در مصاحبه ای گفت، جهان بدون رئیس جمهور روسیه 
بدون هیچ گونه شک و تردیدی جای بهتری خواهد شد. 
به گفته پیستوریوس، تهدیدات روسیه برای به کارگیری 
تسلیحات هسته ای نباید اخاللی در پشتیبانی های نظامی 
از اوکراین ایجاد کند. وی گفت: در هر صورت، هیچ کدام از 
ما نمی داند پوتین دارد چه کار می کند، اما این نباید جلوی 
ما و متحدانمان را از پیشنهاد کردن حمایت های معقول 
به اوکراین بگیرد. پیستوریوس همچنین اظهار کرد، در 
اوکراین یک جنگ  فرسایشــی بی رحمانه همراه با تعداد 
قربانیان بســیار دارد اتفاق می افتد. او خاطر نشــان کرد: 

اوکراین شایسته تحسین بوده و لیاقت برخورداری از حمایت 
کامل و تزلزل ناپذیر ما را دارد. وزیردفاع آلمان همچنین 

گفت که به اعتقاد او اوکراین پیروز این جنگ خواهد بود.

وزیردفاع آلمان: جهان بدون پوتین جای بهتری استمعاون رئیس حزب اپوزیسیون تایوان راهی چین شد!

در جریان سخنرانی ساالنه بایدن روی داد؛ 
جدال دموکرات ها 

و جمهوریخواهان در کنگره
رئیس جمهوری آمریکا در ســخنرانی ساالنه 
خود خطاب به نمایندگان کنگره و مردم کشورش 
موســوم به ســخنرانی وضعیت کشــور، اهمیت 
همکاری را به نمایندگان جمهوری خواه یادآور و 

همکاری آنان را خواستار شد. 
به گزارش ســی ان ان، جو بایــدن،  در دومین 
سخنرانی ساالنه »وضعیت کشور« در کنگره گفت: 
خطاب به دوستان جمهوری خواه، اگر توانستیم در 
کنگره قبلی با هم همکاری کنیم، دلیلی ندارد که 
در این دوره از کنگره این اتفاق نیفتد و بر سر مسائل 
مهم به توافق نرســیم. شــما هم مانند من مطلع 

هستید که مردم پیغام مهمی به ما دادند. 
به گفته بایدن این پیغــام این بود که جنگیدن 
برای جنگیدن، قدرت برای قدرت، مناقشــه برای 
مناقشه، راه به جایی نمی برد. این همواره چشم انداز 
من برای آمریکا بوده و می دانم که برای بسیاری از 
شما نیز چنین اســت. او گفت که از وقتی روی کار 
آمده، کنگره و کاخ سفید ثابت کردند که مخالفان و 

بدبینان اشتباه می کنند. 
او گفــت: بله اختالفات بســیاری داشــتیم و 
درست است که گاهی اوقات دموکرات ها تنها گام 
برداشتند اما در بسیاری از موارد جمهوری خواهان 
و دموکرات هــا متحد شــدند. او حمایت های دو 
حزبی از تصویب طرح های کمک به اوکراین، الیحه 
اصالح گسترده زیرســاخت و بیش از ۳۰۰ قانون 
را که با حمایت هر دو حزب در دو ســال گذشــته 

تصویب شده، نمونه هایی از این اتحاد دانست. 

در دو ســال اول ریاســت جمهوری جو بایدن، 
کنترل مجلــس نماینــدگان آمریکا در دســت 
دموکرات ها بود اما در انتخابات میان دوره ای نوامبر 
سال گذشته، جمهوری خواهان توانستند اکثریت 
این مجلس را به دســت بگیرند. با این حال کنترل 

مجلس سنا در دست دموکرات ها باقی ماند. 
بایدن که برای اولین بار بود خطاب به کنگره ای 
با اکثریــت جمهوری خواه ســخنرانی می کرد، 
ضمن تبریک به کوین مک کارتی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا، برای پیــروزی او و حزبش در 
انتخابات میان دوره ای ســال گذشــته، به حکیم 
جفریز به عنوان نخســتین رئیس سیاهپوســت 
اقلیت مجلس نمایندگان این کشور تبریک گفت. 
بایدن همچنین اعالم کرد که مشــتاق همکاری 
با این رئیــس جمهوریخواه مجلــس نمایندگان 

آمریکاست.
او همچنین در سخنرانی ساالنه وضعیت کشور 
خود، بار دیگر از کنگره خواســت تا میزان سقف 
بدهی دولت را افزایش دهد. او تاکید کرد که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری ســابق آمریکا که متعلق 
به حزب جمهوری خواه بود، در چهار سال متوالی 
کسری بودجه این کشــور را افزایش داد، افزایشی 

چشمگیر که باعث افزایش بدهی دولت شد. 
در پی ایــن اظهــارات بایــدن، بســیاری از 
جمهوری خواهان مخالفت خــود را با او ابراز کرده 
و بایدن را »هو کردنــد«. او اما ادامه داد: نزدیک به 
۲۵ درصد از بدهی کلی دولت که در ۲۰۰ ســال 
گذشته انباشته شده، در دولت دونالد ترامپ ایجاد 
شده است. اینها حقیقت است. بروید بررسی کنید. 
بررســی کنید که در آن زمان کنگره چه کار کرد. 
آنها به درستی سه بار سقف بدهی مجاز را افزایش 
دادند و شرط و شروط یا بحرانی هم در کار نبود. آنها 
بدهی های آمریکا را پرداخت کردند تا از یک فاجعه 

اقتصادی پیشگیری شود. 
او که این اظهــارات را برای کســب حمایت از 
درخواست افزایش سقف بدهی دولت مطرح کرد، 
افزود: پس امشب از شــما می خواهم که نگذارید 
اعتبار و ایمان آمریکا هرگز زیر ســوال رود. بایدن 
همچنین آن دسته از نمایندگان جمهوری خواه را 
که با تصویب الیحه عظیم زیرساخت ها در آمریکا 

مخالفت کرده بودند، مورد انتقاد قرار داد. 
او اندکی پس از آنکه در سخنرانی خود خواستار 
همکاری و اتحاد دو حزب شده بود گفت: از دوستان 
جمهوری خواه که با این طرح موافق یا مخالف بودند 
تشــکر می کنم. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: 
دو ســال پیش بیماری کووید همه چیز را تعطیل 
کرده بود، اما دیگر زندگی مــا را کنترل نمی کند 
 و در این ســالن امروز نمی بینم کســی ماســک 

زده باشد.

فرشاد گلزاری

نیمــه نخســت ســال ۲۰۲۰ 
میــالدی و زمانی کــه دونالد ترامپ 
برای شــرکت در انتخابات ریاســت 
جمهوری آماده می شد، وزیر خارجه 
ایاالت متحده موضعــی را اتخاذ کرد 
که موجب عصبانیت ترکیه شــد. در 
آن زمــان مایک پمپئو که ســکاندار 
دســتگاه دیپلماســی آمریکا بود در 
یک اظهارنظر کاماًل شــفاف و به دور 
از هرگونه حاشــیه چینی اعالم کرده 
که واشــنگتن، قبرس جنوبــی را در 
چارچوب برنامه حمایت های مالی- 
نظامی )IMET( قــرار می دهد و از 
نظامیان قبرس حمایت جدی کرده و 
آنان را آموزش خواهد داد. در آن هنگام 
و چند ساعت بعد از وزیر خارجه وقت 
ایاالت متحده، عمر چلیک، سخنگوی 
حزب عدالت و توسعه نخستین فردی 
بود که در برابر پمپئو واکنش نشــان 
داد. وی در چنــد پیــام توئیتری، به 
شکل مفصل به مواضع ترکیه در مورد 
جمهوری ترک قبرس شمالی اشاره و 
اعالم کرد که الزم اســت آمریکا با هر 
دو بخش قبرس، به شــکل همسان و 
منصفانه برخورد کند. چلیک بر این باور 
بود که سخنان پمپئو و تصمیم آمریکا 
برای حمایت مالــی و نظامی از بخش 
روم نشــین قبرس که بدان جمهوری 
قبرس هم گفته می شود، موازنه را بر هم 
زده و باعث بی ثباتی در قبرس و اطراف 
آن خواهد شد و نهایتاً بر این موضوع 
تاکید کرد که بدون تردید، ترکیه منافع 
خود را حفظ می کند. عصبانیت آنکارا 
از این اقدام دولت ترامپ به اینجا ختم 
نشــد و کار به رئیس جمهوری ترکیه 
کشــید. رجب طیب اردوغان در یک 
کنفرانس مطبوعاتی آشکارا اعالم کرد 
که کشور او برای حضور سربازان خود 
در قبرس شمالی، از هیچ قدرتی اجازه 
نمی گیرد و هر اندازه که الزم باشد به 
قبرس سرباز خواهد فرستاد اما دقیقا 
مشخص نبود که چند نفر از نظامیان 
ترکیه در قبرس شمالی مشغول تامین 
منافع آنکارا هســتند. توجه داشــته 
باشــید که نظامیان ترکیه از ســال 
۱۹۷۴ میالدی به این ســو به شکل 
رسمی در قبرس حضور دارند و در یک 

لشکر ارتش و واحد  پلیس، مسئولیت 
حفاظت از امنیت قبرس شــمالی را 
بر عهــده گرفته انــد و فرماندهی آن 
نیز در حال حاضــر در اختیار یکی از 
ژنرال های ارتش ترکیه اســت. برخی  
رسانه ها نیز تخمین می زنند که آمار 
کل نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه 
در قبرس شــمالی بین ۴۰ تا ۴۵ هزار 
نفر در نوسان است. بدون شک حضور 

این میزان از نظامیان ترکیه در قبرس 
شمالی برای دو طیف غیرقابل هضم 
است؛ طیف نخســت، ایاالت متحده 
و اروپا خواهند بود که خــود را دارای 
منافع اساسی و اصلی در شرق مدیترانه 
می دانند. در این مورد باید توجه داشت 
که قبرس یونانی نشین یا همان قبرس 
جنوبــی در ســال ۲۰۰۴ میالدی به 
اتحادیه اروپا پیوسته و به همین دلیل 
برای دولت های حاکم بر قاره سبز به 
خصوص از حیث مســائل ژئوانرژی 
اهمیت زیــادی دارد. در مــورد نگاه 
آمریکا هم شایان ذکر است که در چند 
سال اخیر و به خصوص در برهه زمانی 
که ترکیه در شــرق مدیترانه مشغول 
حفاری در اطراف یونان و قبرس جنوبی 
بود، علناً موازنه میان ترکیه با یونان و 
قبرس جنوبی بهم خورد و کارشناسان 
معتقد بودند که ایاالت متحده به نوعی 
در قبال ترکیه که عضو ناتو به شــمار 

می رود کوتاه آمده است.

تقویت شرکا مقابل آنکارا! 
اما طیف دوم که نمی توانند رفتار 
ترکیه را هضم کنند و این اقدام آنکارا 
را نادیده بگیرند، انگلیس و کشورهایی 
مانند فرانسه، کانادا، اســترالیا و کاًل 
دولت های همســو با لندن هستند. 
اساساً منطقه شــرق مدیترانه برای 
مجموعه غرب، اعم از آمریکا و اروپا یک 
جغرافیای استراتژیک تلقی می شود. 
دلیل اول این اهمیــت را باید موضوع 
صادرات گاز و نفت دانست، چراکه این 
منطقه به نوعی چهارراه صادرات انرژی 
به شــمار می آید و اخیراً هم در جنگ 
اوکراین به عنوان هــاب انرژی برای 
تامین گاز اروپــا موردنظر جهانیان و 
ناظران بین المللــی قرار گرفت. دلیل 
دوم عضویت ترکیه و یونــان در ناتو 

است. 
از حدود دو ســال پیــش تاکنون 
درگیری میــان آتن و آنــکارا تا حد 
زیادی افزایــش پیدا کــرده و حتی 

بیم درگیری میان دو طرف می رفت 
که البتــه تاحــدودی فروکش کرده 
اســت؛ اما خطر به قوت خود باقیست 
و ایاالت متحده و شرکای آن در اروپا 
نمی خواهند که میان دو عضو پیمان 
آتالتیک شــمالی نزاع به وجود بیاید. 
دلیل سوم نیز بحث قبرس و تحوالت 
منطقه ای است. ایاالت متحده به نوعی 
مهار و کنترل ترکیه را در دســتور کار 

قرار داده اســت و به همین دلیل حاال 
شاهد حمایت از قبرس جنوبی است. 
برهمین اســاس دو روز پیش وزارت 
امور خارجه قبــرس جنوبی اجرای 
رزمایش شاهین نقره ای ۲۳ را در خاک 
خود در بازه ششــم تا بیست وچهارم 
فوریه ۲۰۲۳ اعالم کــرد و گفت که 
ایــن رزمایش در ضمن همــکاری با 
فرماندهی اروپای ارتش آمریکا، وزارت 
خارجه جمهوری قبرس و گارد ملی 

این کشور برگزار می شود. 
نکته اینجاست که در بیانیه وزارت 
خارجه به این مســاله اشاره شده که 
در طول این رزمایــش تعداد کمی از 
نیروهــای آمریکایی به صورت موقت 
در چنــد مــکان جمهــوری قبرس 
مستقر خواهند شد تا اهداف مانورها 
و تمرین ها را محقق کننــد. اینکه از 
واژه »به صورت موقت« برای استقرار 
نظامیان آمریکا در قبرس استفاده شده 
به نوعی نشان می دهد که قبرس هنوز 
هم نمی خواهد ترکیه را به صورت کامل 
از خود دور یا آن را در شــرایط کنونی 
تحریک کند. اما در مقابل این وضعیت، 
انگلیس هم بیکار ننشســته است؛ به 
گونه ای کــه وزارت دفاع انگلیس روز 
گذشته )چهارشنبه( در بیانیه ای اعالم 
کرد نیکوس پاناجیودوپولوس،  وزیر 
دفاع یونان در جریان ســفر به لندن 
توافقنامه جدید همکاری دفاعی را به 
همراه بــن واالس، وزیر دفاع انگلیس 

امضا کرده است. 
وزارت دفاع انگلیس در ادامه بیانیه 
خود آورده است که وزیر دفاع یونان در 
سفر خود به انگلیس از گارد سلطنتی 
و ناوشــکن نیروی دریایی سلطنتی 
انگلیس موسوم به دیاموند در پایگاه 
نیروی دریایی پورتسموث بازدید کرد. 
این وزارتخانــه در ادامه بیانیه مربوط 
به این دیدار آورده است که توافقنامه 
میــان دو طرف شــامل تصمیم های 
مشــترک به منظور همــکاری برای 
تقویت انعطاف پذیری در مقابل تمامی 
تهدیدهــای امنیتــی و چالش های 
پیــش روی اروپا - آتالنتیک اســت. 
بر همین اســاس برگزاری رزمایش 
مشــترک قبرس و آمریکا به انضمام 
انعقاد توافــق نظامی میــان یونان و 
انگلیس را باید نوعی مرزبندی جدید 
در مدیترانه شرقی دانست که با هدف 

ایجاد موازنه با ترکیه انجام می شود.

همزمان با رزمایش آمریکا و قبرس، توافق نظامی یونان و انگلیس به امضا رسید؛

شرق مدیترانه؛ صحنه مرزبندی  جدید 

اساسًا منطقه شرق 
مدیترانه برای مجموعه 

غرب، اعم از آمریکا و اروپا 
یک جغرافیای استراتژیک 
تلقی می شود و منابع انرژی 
منطقه به خصوص در شرایط 

فعلی که جنگ اوکراین 
در جریان است، اهمیت 

مضاعف می یابد

اینکه از واژه »به صورت 
موقت« برای استقرار 

نظامیان آمریکا در قبرس 
استفاده شده به نوعی نشان 

می دهد که قبرس هنوز 
هم نمی خواهد ترکیه را به 

صورت کامل از خود دور 
یا آن را در شرایط کنونی 

تحریک کند


