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پوتین خطاب به مودی: 
هرکاری می کنیم تا بحران اوکراین 

تمام شود

نخســت وزیر هند طــی دیداری حضــوری با 
رئیس جمهوری روســیه در حاشیه نشست سران 
سازمان همکاری شــانگهای در سمرقند از حمله 
روسیه به اوکراین انتقاد کرد و همچنین خطاب به 
والدیمیر پوتین گفت کــه عصر امروز، عصر جنگ 

نیست. 
به گزارش خبرگزاری رویتــرز، نارندرا مودی، 
نخست وزیر هند روز جمعه در حاشیه نشست سران 
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر 
سمرقند واقع در ازبکســتان خطاب به والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفت: می دانم که 
امروز عصر جنگ نیست و من در این خصوص با شما 
به صورت تلفنی گفت وگو کرده ام. پوتین در پاسخ به 
نخست وزیر هند گفت: من نگرانی ها و موضع شما را 
نسبت به درگیری اوکراین می دانم. ما هر چه زودتر 
به این درگیری خاتمه می دهیم. براساس گزارش 
اســپوتنیک، والدیمیر پوتین در ادامه اظهار کرد: 
ما هر کاری خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم 
که این درگیری هر چه زودتر تمام خواهد شد... با 
این حال، کی یف از مذاکرات خودداری می کند... 
دولت اوکراین قصد دارد از طریق جنگ به اهداف 

خود برسد. 
رئیس جمهوری روسیه روز جمعه از نخست وزیر 
هند برای سفر به روسیه دعوت به عمل آورد و افزود 
که این دو کشــور باید روند ســفر بدون روادید را 
افزایش دهند. مودی به نوبه خود خواستار یافتن 
راه حل هایی برای مسائل مربوط به امنیت جهانی 
غذا و ســوخت شــد. پوتین همچنین روز قبلش 
گفت وگویی در این خصوص با شــی جینپینگ، 
رئیس جمهوری چین داشت و گفت: هنگامی که 
صحبت از بحران اوکراین می شــود، ما نسبت به 
موضع متعادل دوستان چینی خود ارزش زیادی 
قائل هســتیم. وی افــزود: ما متوجه ســواالت و 
نگرانی های شما در این راستا هســتیم. البته که 
طی این نشست ما با جزئیات به شرح موضع خود 
خواهیم پرداخت اگرچه درخصوص آن پیشــتر 
صحبت کرده ایــم. چین و هند روابــط نزدیکی با 
مســکو دارند و هم زمان با تحریم های غرب، این 
دو کشور به خرید گاز و نفت روسیه ادامه داده اند. 
اما کارشناسان سیاســت خارجه و ناظران روسی 
معتقدند که جنــگ اوکراین ظاهــرا باعث ایجاد 
شکاف بزرگی در روابط شده است. براساس گزارش 
الجزیره، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا 
روز جمعه به خبرنگاران گفــت: من فکر می کنم 
آنچه که شــما از چین و هند می شــنوید، بازتاب 
نگرانی های جهان نسبت به تاثیرات جنگ روسیه 
در اوکراین و مردم این کشور است. من فکر می کنم 
این مسئله فشار بر روسیه را افزایش می دهد تا به 

جنگ خاتمه دهد. 
در همین راستا دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
کرملین دیروز )شــنبه( در جمــع خبرنگاران در 
پاسخ به این ســوال که آیا احتمال حمله هسته ای 
روســیه علیه اوکراین وجود دارد، گفت: دکترین 
هســته ای روســیه را بخوانید، همه چیز در آنجا 
نوشته شده اســت. این در حالیست که ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین طی مصاحبه ای 
با خبرگزاری رویترز، روسیه را به جنایات جنگی در 
شمال شرق اوکراین متهم کرد و نتیجه این جنگ 
را وابســته به ارسال سریع تســلیحات خارجی به 
کشــورش دانست. زلنســکی وضعیت در مناطق 
تازه آزادشــده در شمال شــرق اوکراین را با شهر 
بوچا مقایسه کرد، شــهری نزدیک به خارکیف که 
نیروهای روســی را به جنایــات جنگی متعددی 
در آن متهم کرد. اما این درحالیســت که مســکو 
تمامــی اتهامات را رد می کند. وی مدعی شــد: تا 
به امروز، ۴۵۰ جسد دفن شده، کشف شده است. 
اما تعداد افراد دیگری نیز وجود دارند؛ اعضای کل 
خانواده ها در برخی مناطق و افرادی که شــکنجه 
شده اند. زلنسکی در پاسخ به سوالی که آیا شواهدی 
از جنایات جنگی وجود دارد، پاسخ داد: شواهدی 
وجود دارد و ارزیابی ها در حال انجام اســت چه از 
طرف اوکراین و چه از طــرف جامعه جهانی. برای 
ما بسیار مهم اســت که جهان این جنایات جنگی 
را بشناســد و تایید کند. کاخ کرملین پاسخ فوری 
به اتهامات جدید زلنسکی نداد با این حال روسیه 
بارها هدف گیری غیرنظامیــان در اوکراین را رد 

کرده است. 

جهان نما

فرشاد گلزاری

هر ازچندگاهی شاهد انتشار یک 
خبر یا وقوع یک رخــداد در منطقه 
قفقاز جنوبی هستیم. منطقه ای که 
ارمنســتان، جمهوری آذربایجان و 
گرجستان آن را تشکیل می دهند؛ 
امــا ارزش هرکدام از این کشــورها 
بــرای قدرت هایی مانند روســیه، 
اتحادیه اروپا و بــه خصوص ایاالت 
متحده متفاوت است. به عنوان مثال 
گرجستان برای روســیه و آمریکا و 
حتی اروپایی ها یک ارزش مشخص 
دارد. نگاه غرب به گرجستان به دلیل 
مشترکات مذهبی و فرهنگی با نگاه 

روسیه تفاوت فاحش دارد. 
روس ها به نوعی گرجســتان را 
حوزه نفوذ ســنتی خود می دانند و 
به هر ترتیب که شــده به دنبال آن 
هســتند تا اجازه ندهند این کشور 
به حیاط خلوت غرب تبدیل شــود. 
اینکه حتی در ســال 2۰۰8 روس ها 
ستونی از تانک های خود را به سوی 
گرجســتان روانه کردند و در نهایت 
آبخازیا و اوستیای جنوبی را به عنوان 
نقاط نفوِذ خود که مردمش با مسکو 
همراه هستند مورد تهاجم قرار دادند، 
دقیقاً نشــان می دهد کــه روس ها 
نگاهشــان به گرجســتان به عنوان 
یکی از کشورهای قفقاز جنوبی بسیار 
حســاس و نافذ اســت. اما دو کشور 
دیگر در این ناحیه یعنی ارمنستان 
و جمهــوری آذربایجان هم برای هر 
کدام از قدرت ها اهمیت ویژه ای دارند. 
مثاًل اروپا و آمریکا باز هم نگاهشان به 
ارمنســتان بیش از آذربایجان است 
و اساســاً آنها این کشور را به گونه ای 

دیگر تحلیل می کنند. 
در ایــن میــان از ســال 2۰2۰ 
میالدی که جنگ ۴۴ روزه میان باکو 
و ایروان رخ داد تاکنــون هر کدام از 
طرفین )اروپا، آمریکا و حتی روسیه( 
به گونه ای عمل کردند که خیلی ها 
فکر می کردند دســت برتــر در این 
پرونده ها با مسکو است. از آن روزها 
حدود دو سال می گذرد و ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان با واسطه گری 
روســیه به یک جمع بندی کلی در 
مــورد مناطق مورد مناقشــه میان 
دو کشور رســیدند. فارغ از حواشی، 
باید توجــه کرد که از ســال 2۰2۰ 
میالدی تاکنون چندین بار دو کشور 
با یکدیگر درگیر شــده اند و همین 

چند روز اخیر هم شاهد آن بودیم که 
مجدداً جمهوری آذربایجان مواضع 
ارمنســتان را مورد هدف قــرار داد. 
برابر آنچــه که نیکول پاشــینیان، 
نخست وزیر ارمنستان اعالم کرده، 
طی درگیری اخیــر حدود 11۰ نفر 
از سربازان ایروان کشته شده اند ولی 
از جبهه آذربایجان هیچ آمار دقیقی 
از میزان تلفات وجود ندارد. آخرین 
آمار چیزی حدود 8۰ تا 1۰۰ کشته 
را برای باکو نشان می داد. اینکه چرا 
چنین درگیری به سرعت به باالترین 
حد خود رسید و به نوعی به یک نزاع 
تمام عیار تبدیل شد دالیل متعددی 
دارد اما اکثر کارشناسان و تحلیلگران 
معتقدند که عدم شفافیت در توافق 
مسکو و مشــخص نبودن وضعیت 
مناطق مورد درگیری، دلیل اصلی به 
راه افتادن این جنگ است. نکته ای که 
در این میان باید بدان توجه شود این 
است که مناقشه بر سر منطقه قره باغ 
که یک ســرزمین کوهستانی درون 
جمهوری آذربایجان اســت و از دهه 
۹۰ میالدی کنتــرل آن در اختیار 

ارمنی هاست، در سال 2۰2۰ به یک 
جنگ شــش هفته ای کشیده شد و 
طی آن نیروهای جمهوری آذربایجان 
بخش هایی از این سرزمین را دوباره به 
دست گرفتند، اما مشکل اینجاست 
که در شــرایط فعلی به نظر می رسد 
روس ها نمی خواهند یک نکته در این 

میان شفاف شود. 

پلوسی در راه ایروان
آنچه در مورد پرونــده درگیری 
آذربایجــان و ارمنســتان بایــد 
موردنظر قرار بگیرد این اســت که 
اساساً نیروهای روســیه که خود را 
حافظ صلــح می نامیدنــد و در مرز 
الچین مســتقر بودند، هیچ اقدامی 
در این مدت در مــورد جلوگیری از 
درگیری ها انجام ندادند و اساساً مسکو 
به گونه ای نقش یک تماشاچی را دارد. 
در این میان اما باید توجه شود که به 
موازات این روند ما شــاهد درگیری 
مرزی میان دو کشــور قرقیزستان 
و تاجیکستان هســتیم. روز گذشته 
)شنبه( قرقیزستان از نبردی شدید 

با تاجیکستان خبر داد که تاکنون 2۴ 
تن را به کام مرگ کشانده است و وزیر 
موقعیت های اضطراری قرقیزستان 
از تخلیه 1۳۶ هزار نفر از ســاکنان 
مناطق مورد مناقشه خبر داد. آنچه 
در مورد این درگیری ها و مقایســه 
آن با درگیری ارمنستان و آذربایجان 
باید موردتوجه قرار بگیرد این است 
که هر دو مناقشــه بر ســر مسائل و 
اختالفات مرزی اســت. بــه عنوان 

مثــال قرقیزســتان از درگیری در 
منطقــه جنوبی بادکنــد خبر داده 
که با منطقه شــمالی والیت سغد در 
تاجیکستان همسایه بوده و میزبان 
یک برون بوم تاجیک بــه نام واروخ 
است. این منطقه به دلیل جغرافیای 
سیاســی و قومی مبهم خود معروف 
است و به محل خصومت های مشابهی 
در سال گذشته تبدیل شده که تقریباً 
به جنگ منجر شد. در مورد ارمنستان 
و آذربایجان هم چنین درگیری هایی 
در مورد قره باغ و سایر مناطق به وجود 
آمده که به نظر بسیاری از تحلیلگران 
همســو شــدن این دو درگیری با 
محوریت چهار کشور، عادی نیست. 

آنهــا معتقدند روســیه به دنبال 
آن اســت تا برای پشت سر گذاشتن 
شکست هایش در اوکراین باز هم یک 
ســناریوی انحرافی را تدوین و اجرا 
کند اما واقعیت این اســت که گویا 
آمریکایی ها از این روند آگاه هستند؛ 
چراکه جمعه گذشــته پولیتیکو به 
نقل از منابع آگاه گزارش داد، نانسی 
پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان 

و جکی اسپیر، نماینده دموکرات از 
ایالت کالیفرنیا، طــی روزهای آتی 
برای نشــان دادن حمایت از  نیکول 
پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان به 

این کشور سفر خواهند کرد. 
این اقدام پلوســی دقیقاً مشابه 
همان موضوعی است که ما در مورد 
تایوان مشــاهده کردیــم. در آنجا 
پلوسی با مانور سیاســی و رسانه ای 
خود به نوعی ســعی کرد تا چین را 
تحریک کند که به درستی این اقدام 
صورت گرفت و در مورد اوکراین هم 
این تقابل با روسیه علنی شده است. 
اما در مورد ارمنستان  به نظر می رسد 
که پلوســی به دنبال آن است که باز 
هم به روســیه اخطار بدهد که این 
دیدگاه غیرخوش بینانه اســت. نگاه 
خوش بینانه هم در مورد سفر وی به 
ارمنستان این است که او می خواهد 
یک توازن میان ایروان و باکو به وجود 
بیاورد تــا بتواند پــس از آرام کردن 
اوضاع میان دو کشور در نهایت بستر 
صادرات گاِز جمهوری آذربایجان به 

اروپا را فراهم کند. 
در این میان اگر این پروژه عملیاتی 
شود بدون شک ترکیه هم از آن منتفع 
خواهد شــد. آنچه در مورد درگیری 
اخیر دو کشور همسایه ایران باید به 
عنوان یک هشدار مورد نظر قرار بگیرد 
این است که اساساً منطقه قفقاز توان 
هضم اینگونه درگیری هــا را ندارد؛ 
چراکه از یک ســو روسیه به اوکراین 
تجاوز کرده و از سوی دیگر هم رقابت 
واشنگتن و مســکو در حوزه انرژی 
حاال به ســمت قفقاز کشــیده شده 
است. حال باید دید قدم بعدی روسیه 
برای پروژه آمریکا با محوریت نانسی 

پلوسی در قفقاز چیست! 

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در امتداد درگیری آذربایجان و ارمنستان به ایروان می رود؛

 به  باور بسیاری از سرکشی به بحران حین درگیری دو همسایه
تحلیلگران و خبرگان 

روابط بین الملل درگیری 
قرقیزستان و تاجیکستان 

و همسویی آن با نزاع 
سخت ارمنستان و 

آذربایجان عادی نیست و 
روسیه به دنبال آن است 

تا برای پشت سر گذاشتن 
شکست هایش در اوکراین 

باز هم یک سناریوی 
 انحرافی را تدوین 

و اجرا کند

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه بین المللی 
دمشق و برخی مناطق جنوبی پایتخت سوریه باعث جان 
باختن پنج نفر شد. یک مقام نظامی سوری به خبرگزاری 
رسمی سوریه گفت که در ساعت ۴۵ دقیقه بامداد به وقت 
محلی، رژیم صهیونیستی دست به یک حمله هوایی از 
سوی شمال شرق دریاچه طبریا زد. این مقام نظامی افزود: 
به دنبال این حمله، فرودگاه بین المللی دمشق و برخی 
مناطق در جنوب شهر هدف قرار گرفت، اما پدافند هوایی 
ارتش سوریه با موشک های متجاوز مقابله و بیشتر آنها را 
ســرنگون کرد. به گفته این مقام  نظامی، عالوه بر کشته 
شدن این پنج نفر، خسارت مادی نیز به نقاط مورد حمله 
وارد آمد. ساعانی پیش سانا اعالم کرد که جنگنده های 
متخاصم اســرائیل نقاطی را در اطراف دمشق؛ پایتخت 
سوریه هدف قرار داده است و پدافند هوایی با حمله اسرائیل 

مقابله کرده است. این تجاوزات هوایی اسرائیل در حالی 
است که دولت سوریه بارها با ارسال نامه به سازمان ملل 
متحد این حمالت را محکوم و خواستار توقف آن شده است. 
رژیم اسرائیل در سال های اخیر بارها به دمشق و مناطق 
مختلف سوریه حمله هوایی کرده که با رهگیری به موقع 
پدافند هوایی در بیشتر مواقع این حمالت دفع شده است.

جان باختن پنج نفر در حمله اسرائیل به جنوب دمشق
خبر

پس از ایجاد صندوق افغان در سوئیس جهت انتقال ۳.۵ 
میلیارد دالر دارایی مســدود شده افغانستان، دولت چین 
از ایاالت متحده خواست تا تمام دارایی های مسدود شده 
افغانســتان را آزاد کند و تمامی تحریم های یکجانبه علیه 
این کشور را بردارد. به گزارش خبرگزاری طلوع افغانستان، 
مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن بیان 
اینکه آمریکا باید مسئولیت اصلی خود را جهت بازسازی 
افغانســتان برعهده بگیرد، افزود: ایــن دارایی های بانک 
مرکزی افغانستان که توسط ایاالت متحده مسدود شده، 
دارایی ملی افغانســتان و پول های نجات دهنده مردم این 
کشور است. این دارایی ها تماما باید به این کشور بازگردند، به 
طور مستقل توسط خود افغان ها مدیریت شوند و در راستای 
بهبود وضعیت زندگی مردم و افزایش صلح و بازسازی در این 
کشور استفاده شوند. وی در ادامه افزود: ما از طرف آمریکایی 

می خواهیم تا ایــن دارایی ها را به طور کامــل آزاد کنند و 
تحریم های یکجانبه علیه این کشور را هر چه زودتر لغو کنند. 
در عین حال، وزارت امور خارجه سوئیس با صدور بیانیه ای 
درخصوص اهداف این صندوق اعالم کرد: هدف این صندوق 
دریافت، محافظت و نگهداری از دارایی های افغانستان که در 

حال حاضر در ایاالت متحده مسدود شده، است.

خبر

چین: آمریکا باید تمام دارایی های افغانستان را آزاد کند

وزارت خارجه ترکیه دیروز )شنبه( تصمیم آمریکا برای 
تمدید لغو تحریم تسلیحاتی قبرس را که برای نخستین 
بار در سپتامبر 2۰2۰ اتخاذ شــده بود، قویا محکوم کرد. 
خبرگزاری رویترز نوشت: وزارت خارجه ترکیه گفت که این 
تصمیم آمریکا بیش از پیش باعث تقویت ناسازگاری طرف 
یونانی قبرس خواهد شــد و بر تالش ها برای حل و فصل 
مجدد مساله قبرس تاثیر منفی خواهد گذاشت. وزارت 
خارجه آمریکا روز جمعه گفت آنتونی بلینکن محدودیت 
های تجاری دفاعی قبرس را برای ســال مالی 2۰2۳ لغو 
کرده است. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است: »این 
تصمیم منجر به رقابت تسلیحاتی در این جزیره خواهد شد 
و به صلح و ثبات در شرق دریای مدیترانه لطمه خواهد زد. 

یونان و ترکیه )اعضای ناتو( اختالفاتی در مورد مرزهای 
دریایی و هوایی دارند که بــه قرن ها پیش بازمی گردد، از 
جمله تقسیم قبرس به شمالی و جنوبی در سال 1۹۷۴ و 
همچنین کشف سوخت های فسیلی در دریای مدیترانه. 

رئیس جمهور تونس دســتوری را صــادر کرد که 
براســاس آن کســانی که اخبار دروغین را در اینترنت 
منتشر کنند به پنج ســال حبس محکوم می شوند. به 
گزارش شبکه خبری روســیاالیوم، طبق دستوری که 
قیس ســعید، رئیس جمهور تونس صادر کرده اســت 
کسانی که عمدا از شبکه های ارتباطی اجتماعی برای 
تولید، تبلیغ یا انتشــار و ارســال اطالعات دروغین یا 
شایعه پراکنی استفاده کنند به پنج سال حبس و جریمه 
مالی ۵۰ هزار دینار محکوم می شــوند. این حکم برای 
کسانی است که این اقدامات را با هدف تجاوز به دیگران 
یا آسیب رساندن به امنیت عمومی یا ایجاد وحشت بین 
شهروندان انجام می دهند. بر اساس این دستور اگر کسی 

که مورد هدف قرار گرفته شده یک کارمند دولتی باشد 
این مجازات دو برابر خواهد شد. در این راستا اتحادیه ملی 
خبرنگاران نســبت به تهدیدات خطرناک علیه آزادی 

مطبوعات در این کشور هشدار داد.

۵ سال حبس برای انتشار اخبار دروغین اینترنتی در تونسترکیه و محکومیت تصمیم آمریکا برای لغو تحریم تسلیحاتی قبرس

اینکه چرا درگیری 
آذربایجان و ارمنستان 

به سرعت به باالترین حد 
خود رسید و به نوعی به یک 

نزاع تمام عیار تبدیل شد 
دالیل متعددی دارد اما عدم 

شفافیت در توافق مسکو 
و مشخص نبودن وضعیت 

مناطق مورد درگیری، 
دلیل اصلی به راه افتادن 

مجدد این جنگ است


