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سازمان ملل: ۶۰ درصد ساکنان 
سوریه امنیت غذایی ندارند

ســازمان ملل اعالم کرد که نیازهای انسانی در 
سوریه بعد از گذشت ۱۰ سال از جنگ رو به افزایش 
است و علت آن درگیری مسلحانه، کرونا و وضعیت 
اقتصادی است. به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، 
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوســتانه سازمان 
ملل اعالم کرد، خدمات آب، بهداشت و زیرساخت 
اصلی در بیشــتر مناطق ســوریه وجود ندارد یا 
بسیار کم است. ژانویه گذشته تعداد کسانی که به 
کمک بشردوستانه نیاز دارند به ۱۳.۴ میلیون تن 
رسید که حدود دو میلیون نفر نسبت به سال قبل 
افزایش داشته است. امنیت غذایی جزو بیشترین 
نیازهای سوری ها است. برنامه جهانی غذا برآورد 
کرده که ۱۲.۴ میلیون تن یعنی ۶۰ درصد ساکنان 
از نبود امنیت غذایی و گرســنگی رنــج می برند و 
این میزان ۴.۵ میلیون نفر طی یک ســال افزایش 
داشته است. ســازمان ملل برآورد کرده که حدود 
دو میلیون ســوری در فقر مطلق هستند و تعداد 
کودکانی که به مدرســه نرفته اند به ۲.۴ میلیون 
می رسد. آژانس های امدادرســانی سال میالدی 
گذشته توانســتند کمک های بشردوستانه را به 
صورت ماهانه به ۷.۶ میلیون تن در سوریه برسانند. 
۱8 فوریه در یک گزارش بین المللی اعالم شد، بیش 
از نیمی از ساکنان ســوریه قبل از درگیری مجبور 
به مهاجرت شدند و شــهرها تبدیل به ویرانه شده 
و همچنان گروه های تروریســتی بــه تجاوز علیه 
ساکنان ادامه می دهند. کمیته تحقیقات بین المللی 
درباره ســوریه که این گزارش را صادر کرده، اعالم 
کرد، شــنیع ترین نقض های قوانین بشردوستانه 
بین المللی از مارس ۲۰۱۱ علیه ساکنان در سوریه 
صورت گرفته است. این نقض ها به سطح جنایت های 
ضد انسانی و جنایت های جنگی و نسل کشی رسیده 
اســت. کارین ابوزید، عضو این کمیته بین المللی 
گفت: افراد به نیازهای انسانی اساسی مثل آب، غذا 
و نظارت پزشــکی و آموزش نیاز دارند که باید این 
نیازها را صرف نظر از منطقه ای که در آن هستند، 

برآورده کرد.
    

تشدید جنگ لفظی سودان و اتیوپی

وزارت خارجه ســودان در بیانیــه ای از اتیوپی 
خواست که دست از مطرح کردن ادعاهای دروغین 
درباره درگیری مرزی میان دو کشــور بردارد. به 
گزارش رویترز، وزارت خارجه سودان در بیانیه ای 
نسبت به بیانیه جمعه وزارت خارجه اتیوپی درباره 
درگیری مرزی میان دو کشور واکنش نشان داد. در 
بیانیه وزارت خارجه سودان آمده است: وزارت امور 
خارجه اتیوپی بیانیه  تأسف باری را صادر کرد که در 
راستای خیانت به تاریخ روابط اتیوپی با سودان بود 
و توصیف آن از ســودان یک توهین نابخشودنی 
اســت. این وزارتخانه همچنین از اتیوپی خواست 
که از مطرح کردن ادعاهایی کــه هیچ ارتباطی با 
حقیقت ندارند، دست بردارد. وزارت خارجه سودان 
در این بیانیه افزود: سودان برای کمک به برقراری 
صلح نمی تواند به اتیوپی و نیروهای آن اعتماد کند 
و نیروهای اتیوپی به مانند متجــاوز از مرزها عبور 
می کنند. متهم کردن ما به دست نشانده طرف سوم 
بودن توسط اتیوپی؛ توهینی غیر قابل بخشش است 
و اتیوپی از درگیری های مرزی برای تحقق اهداف 
مورد نظر یک گروه مشخص استفاده می کند. این 
وزارتخانه تأکید کرد: اتیوپی باید به جای تهدید صلح 
منطقه ای، به گزینه های قانونی متوسل شود. اتیوپی 
در حمالت خود به اراضی ســودان دست به دامان 
طرف ثالث شده است. این بیانیه پس از آن صادر شد 
که وزارت خارجه اتیوپی جمعه از سودان خواست 
که تشدید تنش و تحریک در مناطق مرزی را کنار 
بگذارد و به دنبال حل و فصل مسالمت آمیز درگیری 
مرزی با اتیوپی باشد. تنش در منطقه مرزی مشترک 
میان سودان و اتیوپی پس از آن تشدید شد که اوایل 
نوامبر درگیری هایی در منطقه تیگرای در شمال 
اتیوپی رخ داد و ۵۰ هزار آواره به شــرق سودان پناه 
بردند. اختالفات آدیس آبابا و خارطوم بر سر اراضی 
کشاورزی در منطقه الفشقه واقع در مرزهای سودان 
است. اما کشاورزان اهل اتیوپی از سال ها پیش در این 

منطقه ساکن هستند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

آمدن »جو بایدن« در کاخ سفید 
بدون تردید برای چین و روسیه یک 
کابوس جدی به حســاب می آید. 
دلیل آن هم کاماًل مشــخص است. 
طی چهار ســال ریاست جمهوری 
ترامپ در کاخ ســفید او به صورت 
کاماًل شفاف سعی کرد تا از رویارویی 
و به چالش کشــیدن جدی مسکو 
طفره برود که این موضوع بسیاری 
از سیاستمداران و رسانه های حزب 
دموکرات  مانند سی.ان.ان را نسبت 

به او بدبین کرد. 
همه معتقــد بودند کــه ترامپ 
شــیفته و حتی عنصــر تحت نظر 
والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهوری 
روســیه اســت و حتی دامنه این 
اتهام زنی به جایی رسید که بسیاری 
از منتقــدان وی اعــالم کردند او 
جاسوس روسیه در کاخ سفید است! 
اینکه تا چد این اتهام ها پایه و اساس 
دارد مهم نیست، بلکه اهمیت اصلی 
این موضوع به این است که ترامپ و 
تیمش هیچگاه در طول مدتی که در 

کاخ سفید بودند، تقابل جدی علیه 
کرملین را کلید نزدند. در نهایت تنها 
اقدام آمریکا علیه روســیه طی این 
مدت، انتقال نیروهای نظامی اش از 
آلمان به لهستان بود که مسکو این 
موضوع را به راه انداختن یک جنگ 
ســرد جدید قلمداد کرد. در مقابل 
ترامپ با تمــام قوای خــود مقابل 
چین ایستاد. او نه تنها در بحث وضع 
تعرفه های گمرکی علیه چین، بلکه 
در مسائل دیپلماتیک و سیاسی هم 

مقابل پکن ایستاد. 
به عنــوان مثــال بارها شــاهد 
بودیم که طی دو ســال آخر ریاست 
جمهوری ترامــپ، آمریکا از صدور 
روادید بــرای برخــی از کارکنان 
دیپلماتیــک چین ســرباز زد و در 
مقابل چینی ها هم دست به چنین 
کاری زدند. حتی در بحث مســائل 
تکنولوژیک و تجارت طیفی از اقالم 
الکترونیکی، باز هم ما شــاهد این 
تقابل بودیم و دامنه آن تا محصوالت 
کشاورزی هم امتداد یافت. در محور 
سیاست خارجی هم تیم ترامپ و در 
صدر آنها مایک پمپئو که سکان دار 
دســتگاه دیپلماســی آمریکا بود، 
مســتقیماً دولت چیــن را به نقض 

دموکراسی در هنگ کنگ محکوم 
کرد و یک جنجال عظیم با محوریت 
این دولتشهر به راه افتاد. حاال هم که 
بایدن به روی کار آمــده این روند و 
وضعیت ادامه دارد و حتی نمی توان 
گفت که این موضوع ذره ای تقلیل 
پیدا کرده است. نمونه این موضوع را 
می توان در چند محور مورد بررسی 
قرار داد. نخســتین محور این است 
که رئیس جمهوری آمریکا در اولین 
جلســه با رهبران گروه هفت که به 
صورت مجازی برگزار می شود، عالوه 
بر پاندمی کرونــا و اقتصاد جهانی، 
تعامل بــا چین را مورد اشــاره قرار 
خواهد داد؛ چراکه از منظر واشنگتن 
پکن یک تهدید علنی و جدی است. 
ایــن خط مشــی حــدود چند 
هفته پیــش )اواخر بهمــن ماه( از 
سوی کاخ ســفید اعالم شد اما این 
موضوع، تازه اول کار بود. روز جمعه 
رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی 
مجازی خــود در کنفرانس امنیتی 
مونیخ صریحا پکن را مورد اشاره قرار 
داد. او خواستار همکاری با متحدان 
اروپایی برای مقابله با چین شــد و 
اعالم کرد که بایــد از نوآوری های 
جامعــه دموکراتیک بهــره ببریم، 

نباید در برابر ســوء اســتفاده های 
اقتصادی چین ســاکت بنشینیم و 
همه باید طبق یک قاعده کار کنیم؛ 
چراکه آمریکا و اروپا باید شــفاف به 
جنگ فســاد بروند و شــرکت های 
چینی هم باید شــفاف باشند. این 
سخنان طعنه  آمیز بایدن در حقیقت 
اشاره وی به دنیای سایبری و هوش 
مصنوعی است و او خواهان آن است 
تا چین از قواعد مشترک پیروی کند 
که همان جنــگ تکنولوژیک را به 

نمایش می  کشد. 
در ادامــه ایــن ســخنان وی، 
واکنش های بســیار مشــخصی از 
ســوی کشــورهای اروپایی ساطع 

شد. به گونه ای که امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانسه هم اعالم کرد 
آمریکا عالقه مند بــه تغییر رویکرد 
از اروپا به اقیانــوس آرام در رقابت با 
چین اســت و اتحادیه اروپا باید بر 
امور دفاعی خود تمرکز بیشــتری 
داشته باشــد؛ چراکه وقتی حرف از 
معماری اعتماد و امنیت می شود و 
وقتی با روسیه و چین درباره موشک 
بالســتیک مذاکره می شــود، باید 
اروپا هم بخشی از این مذاکره باشد. 
آنگال مرکل، صداعظم آلمان هم در 
نشست مونیخ دنباله روی مکرون و 

بایدن بود. 
او بر لزوم توســعه دســتور کار 
مشــترک ترنس آتالنتیــک برای 
اروپا و آمریــکا با رویکــرد تقابل با 
روسیه و چین تاکید و اعالم کرد که 
وظیفه دشوار تر، توسعه یک دستور 
کار برای چین اســت که یک رقیب 
سیستماتیک به شــمار می آید اما 
همزمان چین باید مشکالت جهانی 
نظیر تغییرات اقلیمی را مدنظر قرار 
دهد. این اظهارات به خوبی نشــان 
می دهد که اجمــاع جهانی با آمدن 
بایــدن )برخــالف دوران ترامپ( 
علیه چین و روسیه شــکل گرفته 
است، ولی پکن در این میان ساکت 

نشسته است. 
تنش در شبه جزیره  

روزنامه فایننشــال تایمز چند 
روز پیش به نقل از منابعش در پکن 
گزارش داد که چین مشغول بررسی 
محدود کردن صادرات عنصرهای 
معدنی کمیاب خاکی برای آســیب 
زدن به بخش نظامی آمریکا است. به 
نوشته این روزنامه وزارت صنعت و 
فن آوری اطالعات چین طرح اعمال 
تدابیر کنترلی بــر تولید و صادرات 
۱۷ ماده معدنی کمیاب خاکی را در 
ماه ژانویه مطرح کرده است؛ چراکه 
چین کنترل کننده بالغ بر 8۰ درصد 
از تامین جهانی مواد معدنی اســت 
که برای تولید و ســاخت کاالهایی 
همچون جنگنده هــای اف-۳۵ و 
دیگر تســلیحات پیشرفته ضروری 
هســتند. بالفاصله آمریکایی ها هم 
روز گذشــته )شــنبه( به این اقدام 
احتمالی چین واکنش نشان دادند. 

بر این اساس وزارت امور خارجه 
آمریکا به ابراز نگرانی در مورد قوانین 
جدید تصویب شــده از سوی چین 
پرداخــت که به گارد ســاحلی این 
کشور اجازه اســتفاده از تسلیحات 
علیه کشتی های خارجی در صورت 
تشــخیص ورود غیــر قانونی این 
کشتی ها به آب های چین را می دهد. 
آنتونی بلینکن، وزیــر امور خارجه 
آمریکا هم در تماس با توشیمیتسو 
موتگی، همتای ژاپنی اش نسبت به 
قانون دریایی چیــن اظهار نگرانی 
کرده بود. به مــوازات این موضوع، 
دبیر کابینه ژاپــن هم اعالم کرد که 
توکیو مراتب اعتراض خود را به پکن 
اعالم کرد و گفت که کشــتی های 
چینی وارد آب های ساحلی ژاپن در 
نزدیک جزایر مورد مناقشه سنکاکو 

در دریای چین شرقی شدند. 
این اقــدام ژاپن به نوعی نشــان 
می دهد کــه توکیو هم عــالوه بر 
اروپایی ها، به صورت ۱۰۰ درصدی 
در مــدار آمریکا قــرار دارنــد. اما 
مســاله این اســت که تنش میان 
واشــنگتن و پکن علیرغــم تصور 
بســاری از تحلیلگران، بــه دریای 
چین ختم نمی شــود. افغانســتان 
یکی از موقعیت های دیگری اســت 
که تنش میان دو طــرف را نمایان 
می کند؛ چراکه قرار است اواخر ماه 
فوریه، روسیه نشســت بین المللی 
در مورد صلــح افغانســتان برگزار 
کند و برای اولین بــار، چین هم در 
این نشســت شــرکت می کند که 
موضوع بــاز هــم قطب بندی های 
 جدیــد علیــه آمریــکای بایــدن 

را نشان می دهد. 

نیم نگاهی به تنش های نظامی - سیاسی واشنگتن و پکن با آرایش جدید   

تقویت ترنس  آتالنتیک؛ متد جدید علیه چین
چین به دنبال محدود کردن 
صادرات عنصرهای معدنی 
کمیاب خاکی برای آسیب 

زدن به بخش نظامی آمریکا 
است و همین موضوع 

می تواند به خوبی سطح 
تنش های جدید میان دولت 

جو بایدن با چین همانند 
دوران تامپ را نشان دهد

افغانستان یکی از 
موقعیت های دیگری است 

که تنش میان چین و آمریکا 
را نمایان می کند؛ چراکه 

قرار است اواخر ماه فوریه، 
روسیه نشست بین المللی 

در مورد صلح افغانستان 
برگزار کند و برای اولین بار، 

چین هم در این نشست 
شرکت می کند

اسرائیل در ازای آزادی یک شهروند خود در سوریه، اقدام به خریداری واکسن کرونای اسپوتنیک-وی به ارزش 
۱.۲ میلیون دالر برای دولت سوریه کرده اســت. خبرگزاری آناتولی به نقل از رسانه های اسرائیل اعالم کرد که در 
چارچوب توافق  انجام شده بین سوریه و اسرائیل واکسن های اسپوتنیک خریداری شده مستقیماً به دمشق ارسال 
می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و بنی گانتز وزیر دفاع و شریک وی در دولت ائتالفی اسرائیل، به دلیل واکنش 
رای دهندگان قبل از انتخابات زودهنگام که در ۲۳ مارس برگزار می شــود  این 
اطالعات را مخفی نگه داشته  بودند. هنوز مقامات اســرائیلی در این مورد اظهار 
نظری نکرده اند. گفتنی است سوریه و رژیم صهیونیستی با وساطت مسکو اقدام 
به تبادل اسرا کردند. نهال المقط و زیاب کاهموز اسرای سوری که در زندان های 
اسرائیل هستند با یک دختر جوان اسرائیلی که پس از ورود غیرعمدی به قنیطره 

دستگیر شده بود، مبادله شدند.

اعضای گروه های قومی در میانمار دیروز )شــنبه( در اعتراض به کودتای ارتش که به سرنگونی دولت مدنی و 
دستگیری و زندانی رهبر دوفاکتو و مقام های این کشور منجر شــد، دست به راهپیمایی زدند. به گزارش رویترز، 
معترضان علیه کودتای اول فوریه سال جاری میالدی دســت به اعتراض زدند و این اعتراض در حالی برگزار شد 
که ارتش و دولت خونتا وعده برگزاری انتخاباتی را داده که معترضان به آن خوشــبین نیستند. یکی از معترضان 
روز جمعه و پس از اصابت گلوله از ســوی پلیس به سوی معترضان در جریان 
اعتراضات در نایپیداو درگذشــت؛ این نخســتین تلفات در میان مخالفان به 
کودتای اول فوریه محسوب می شود. دیروز نیز جوانان میانمار در یانگون دست 
به اعتراض زده و در محلی که این زن جوان کشته شــد گل قرار دادند. یکی از 
سخنگوهای وزارت خارجه آمریکا نیز اعالم کرد، واشنگتن استفاده از زور علیه 

معترضان را محکوم می کند.

راهپیمایی گروه های اقلیت میانمار در اعتراض به کودتاتل آویو با هدف تبادل اسرا، برای سوریه واکسن کرونا خرید

در حالیکه گفتگوها بین دولت کابل و طالبان متوقف 
شــده و دولت جدید آمریکا نیز در حال بررسی توافق 
صلح قبلی اســت، روســیه تالش هایش را برای یافتن 
راهی در مسیر روند صلح افغانســتان دو چندان کرده 
است. به گزارش آسوشــیتدپرس، فرستادگان مسکو 
پا پیش گذاشــته و با مقام ها منطقــه ای و چهره های 
برجسته طالبان دیدار می کنند و این دیدارها در حالی 
صورت می گیرد که کنفرانس وزرای خارجه ناتو به این 
نتیجه رسیده که هیچ راه آسانی برای پایان جنگ دامنه 
دار در افغانستان وجود ندارد. ضمیر کابلوف، فرستاده 
ویژه والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در امور 
افغانســتان روز جمعه در پاکســتان بود تا با مقام های 
این کشور گفتگو گند. اســالم آباد عامل اصلی در تاثیر 
گذاری بر طالبان محسوب می شود. کابلوف همچنین با 
ژنرال کنت مک کنزی، رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا 

دیدار داشت و محور گفتگوی آن دو درباره افغانستان 
بود. با اینکه بیانیه پس از این دیدار مبهم بود، اما دو طرف 
به این نتیجه رسیدند که پاکستان عامل کلیدی برای 
متقاعد کردن طالبان در کاهش خشــونت و در نهایت 
رسیدن به آتش بس است؛ رهبری طالبان همچنان در 
پاکستان به ســر می برد. طالبان می گوید در بخشی از 

مذاکرات صلح با دولت کابل وارد مذاکره می شود.

رئیس مدیریت صنعت نظامی عربستان روز گذشته 
)شنبه( اعالم کرد، این کشور قصد دارد تا در یک دهه 
آتی و به عنوان بخشــی از برنامه هایــش برای تقویت 
هزینه های نظامی بیش از ۲۰ میلیارد دالر در صنعت 
نظامی داخلی این کشور سرمایه گذاری کند. به گزارش 
رویترز، این کشور به دنبال توسعه و ساخت تسلیحات 
بیشتر و سیستم های نظامی داخلی است و می خواهد 
تا ۲۰۳۰، ۵۰ درصد از بودجه نظامی را به صورت محلی 
هزینه کند. أحمد بن عبدالعزیــز العوهلی، مدیر اداره 
کل صنایع نظامی عربســتان در یک نشســت خبری 
در ابوظبی گفت: دولت عربســتان طرحــی را در نظر 
گرفته است که بر اساس آن، ما بیش از ۱۰ میلیارد دالر 
در صنعت نظامی عربســتان در یک دهه آتی سرمایه 
گذاری خواهیم کرد و مقادیر مساوی را نیز در تحقیق 
و توسعه سرمایه گذاری می کنیم. وی همچنین گفت، 

دولت ریاض قصد دارد هزینه های تحقیق و توســعه 
نظامی را از ۰.۲ درصد به حدود چهار درصد هزینه های 
تسلیحاتی تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد. این در حالیست 
که منابع خبری و برخی از اندیشکده های اقتصادی - 
سیاسی در واشنگتن گزارش داده اند که سنای آمریکا 
با تقویت نظامی بیش از حد عربستان سعودی چندان 

موافق نیست. 

تالش های روسیه برای صلح در افغانستان سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دالری عربستان در صنعت نظامی 

خبرخبر


