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 درگیری روســیه با آمریکا و اروپا بر 
سر اوکراین روز به روز ابعاد جدیدتری به 
خود می گیرد و مولفه های موجود نشان 
می دهد که اوضاع به سمتی می رود که  
طرفین درگیر برای هم شرط و شروط 
تعیین کنند. در این میــان باید توجه 
داشته باشید که آمریکایی ها و سپس 
اروپایی ها در حال اســتفاده از قدرت 
نرم خود علیه مسکو هستند و این روند 
در حال شــدت گرفتن اســت. یکی از 
ابزاری که ایاالت متحده علیه روســیه 
و برخی از متحــدان آن مانند بالروس 
و حتی چیــن به کار گرفته، اســتفاده 
علنی و عریان از رسانه ها است. هر روز 
که به اخبار بین الملل سرک می کشیم 
یا روزنامه هــا را ورق می زنیم حداقل 
دو خبر به مساله اوکراین و تنش میان 
روســیه با جبهه غرب مربوط است. در 
نمای کلی باید به این موضوع اشــاره 
کنیم که جو بایدن در نشست مجازی 
دموکراسی که هفته گذشته برگزار شد 
و اتفاقاً در آن کشورهایی مانند روسیه، 
چین، عربستان، امارات و غیره حضور 

نداشتند، اعالم کرد که ایاالت متحده 
برای ســال جدید میــالدی )2022( 
مبلغ 424 میلیــون دالر برای حمایت 
از رســانه  که پایه چهارم دموکراسی به 
حساب می آید، اختصاص داده و در این 
میان قرار است چندین رسانه نوشتاری 
و تصویری جدید هم توســط آمریکا 
و با مشارکت متحدانشــان راه اندازی 
شــود. با این وصف بــه خوبی می توان 
فهمید که ایاالت متحده همین حاال با 
همراهی اروپایی ها اقدام به استفاده از 
قدرت نرم علیه رقبای خود یعنی چین 
و روســیه کرده که در این میان حتی 
ممکن است ایران، کره شمالی، پاکستان 
و بسیاری از کشــورهای مورد نظر آنها 
هم به این فهرســت اضافه شوند. با این 
وصف ما همین حاال نبرد میان مسکو و 
واشنگتن را رویت می کنیم اما حاال این 
مساله آرام آرام در حال تبدیل شدن به 
یک مجادله سیاســی تمام عیار است. 
تا چند هفته پیــش تحرکات نظامی از 
سوی دو طرف به صورت کم و بیش در 
دریای سیاه و بالکان علیه یکدیگر انجام 
می شــد ولی حاال و پس از گفت وگوی 
مجازی اخیر بایــدن و پوتین به وضوح 
مشاهده می شود که آتش لحن دو طرف 
تا حدودی فروکش کرده، اما در محور 

رسانه ای و سپس سیاسی اتفاقات مهمی 
رخ داده اســت. در همین راســتا جان 
کربی، سخنگوی پنتاگون روز گذشته 
)شنبه( در کنفرانسی خبری اعالم کرد 
در صورتی که روسیه به اوکراین حمله 
کند، آمریکا آماده است تا توانایی های 
نظامی بیشتری از جمله تقویت و استقرار 
چرخشی نیروها را برای متحدان ناتو در 
اروپا فراهم کند. این موضع سخنگوی 
پنتاگون به خوبی نشــان می دهد که 
حداقل آمریکایی هــا به صورت لفظی 
حمایت خود را از اوکراین اعالم می کنند 
اما مساله این است که در درون کنگره 
ایــاالت متحده، ســناتورهایی وجود 
دارند که معتقدند دولــت بایدن باید 
بیش از گذشته به روســیه فشار وارد 
کند. در این راســتا مجله دیلی بیست 
در گزارشی اعالم کرد »با اینکه آمریکا 
کمک های نظامی به اوکراین ارائه کرده 
و ارتش اوکراین هم از این تســلیحات 
بهره مند شده، قانونگذاران آمریکایی 
هشــدار می دهند که دولت جو بایدن، 
رئیس جمهوری این کشور به قدر کافی 
به تامین سالح برای اوکراین به منظور 
خنثی کردن یک حمله دیگر از سوی 
روسیه اقدام نکرده است«. از سوی دیگر 
عده ای معتقدند که بسته های کمک 

نظامی به اوکراین بــه طور قطع کافی 
هســتند و آمریکا بیش از 2.۵ میلیارد 
دالر از 20۱4 بــه اوکراین کمک کرده 
و دولت بایدن هم در اوایل سال جاری 
میالدی یک کمک ۶0 میلیون دالری به 
کی یف کرده است و دیگر نیازی به شارژ 
تسلیحاتی کی یف نیست. در مقابل اما 
روسیه ســناریوی دیگری را در دستور 

کار گذاشته است. 
 خرید زمان

 برای تصمیم گیری نهایی
روس ها در وضعیت فعلی به خوبی 

درک کرده انــد که ایــاالت متحده به 
رهبری بایدن با دوران ترامپ به شدت 
متفاوت است و بر همین اساس به دنبال 
ترسیم خطوط و ســناریوهای جدید 
هستند. در این میان مسکو روز جمعه 
پیش نویس توافقنامــه تضمین های 
امنیتی روسیه را منتشر کرد. براساس 
پیش نویــس توافقنامــه درخصوص 
تضمین های امنیتی که توسط وزارت 
خارجه روسیه منتشر شــد، شورای 
مشترک ناتو-روسیه باید در حل وفصل 
اختالفات طرفین مشــارکت کند. در 
پیش نویس این توافقنامه آمده است 
که جهت رســیدگی و حل مشکالت 
موجود، طرفین باید از مکانیسم مشاوره 
فوری دوجانبه یــا چندجانبه از جمله 
شورای ناتو-روسیه اســتفاده کنند و 
ناتو باید متعهد شود که به سمت شرق 
متمایل نمی شود و اوکراین نباید به این 
ائتالف بپیوندد. در این پیش نویس آمده 
است که فدراســیون روسیه و تمامی 
طرفینی که از تاریخ 2۷ مه ۱۹۹۷ عضو 
ناتو بوده اند، نبایــد نیروهای نظامی و 
تسلیحات خود را در قلمرو سایر کشورها 
مستقر کنند. با توافق طرفین، هرگونه 
استقرار تسلیحات نظامی و تسلیحات 
جدید در اروپا فقط در موارد استثنایی 
جهت از بین بردن تهدید امنیتی یک 
یا چند طرف مجاز اســت. همچنین 
روس ها اعالم کرده اند آمریکا باید متعهد 
شود که از گسترش ناتو به سمت شرق 
جلوگیری خواهد کرد. طرفین باید از 
پرواز بمب افکن های سنگین مجهز به 
تسلیحات هسته ای یا غیرهسته ای در 
مناطق خارج از حریم هوایی و یا استقرار 
کشتی های جنگی سطحی از هر نوع در 
آب های ملی خودداری کنند. مســکو 
معتقد است طرفین باید متعهد شوند 
که موشک های میان-برد و کوتاه-برد 
زمین پرتاب را در خــارج از قلمرو ملی 
خود و همچنین در مناطقی از خاک خود 
که از آن جا چنین سالح هایی می توانند 
به قلمرو طرف دیگر حمله کنند، مستقر 
نکنند. با نگاهی گذرا به این پیش نویس 
به وضوح می بینم کــه روس ها مجدداً 
قضیه ناتو را خط قرمز خود عالم کرده اند 
و در درجه دوم به دنبال آن هســتند تا 
مانعی برای پیوســتن کشورهای جدا 

شده از شوروی ســابق به اتحادیه اروپا 
به وجود بیاورند اما مســاله اصلی این 
است که این درخواست های روسیه تا 
حدی زیاده خواهانه است. توجه داشته 
باشید که از منظر حقوقی و سیاسی اگر 
کشوری )به هر دلیل( بخواهد عضو ناتو 
یا اتحادیه اروپا شــود، می تواند آزادانه 
درخواست خود را به هر کدام از نهادهای 
مذکور ارائه دهد و منتظر پذیرش یا رِد 
این درخواست باشد. این آزادی عمل 
همین حاال در مورد ترکیه وجود دارد 
اما اتحادیه اروپــا آن را نمی پذیرد. در 
مورد کشورهایی که در خارِج نزدیِک 
روسیه قرار دارند اوضاع فرق می کند و 
مسکو این اقدام را نقض خط قرمزهای 
خود می داند. در ایــن میان باید توجه 
داشت که روس ها با انتشار پیش نویس 
توافقنامه تضمین های امنیتی به دنبال 
مذاکره مجدد با آمریکایی ها هستند که 
اتفاقاً جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
ایاالت متحده هم از این موضوع استقبال 
کرده است؛ اما مشــکل اینجاست که 
کاخ سفید دیروز )شنبه( اعالم کرد که 
اوکراین هم مرز با کشــورهای اروپایی 
است و به همین دلیل کشورهای اروپایی 
هم باید در این مذاکرات حضور داشته 
باشــند. در نهایت این اقدام روسیه را 
هم باید خریدن زمــان و فرصت برای 
تصمیم گیری نهایی در مورد اوکراین 
دانســت؛ تصمیمی  کــه می تواند یا 
به جنــگ بینجامد و یا به داد و ســتد 
امتیازهای اســتراتژیک میان مسکو و 

واشنگتن ختم شود! 

روسیه خواستار مشاوره فوری دوجانبه یا چندجانبه با غرب بر سر اوکراین شد؛ 

مسکو به دنبال تضمین امنیتی!
قانونگذاران آمریکایی 

معتقدند که دولت جو بایدن 
به قدر کافی به تامین سالح 

برای اوکراین به منظور 
خنثی کردن یک حمله 

دیگر از سوی روسیه اقدام 
نکرده است، اما در مقابل 
عده ای می گویند آمریکا 
بیش از ۲.۵ میلیارد دالر 
از ۲۰۱۴ به اوکراین کمک 

کرده و جای نگرانی نیست!

روس ها با انتشار پیش نویس 
توافقنامه تضمین های 

امنیتی به دنبال مذاکره 
مجدد با آمریکایی ها 

هستند که اتفاقاً واشنگتن 
از آن استقبال کرده اما 

مشکل مسکو این است 
که کاخ سفید اعالم کرده 

کشورهای اروپایی هم باید 
در این مذاکرات حضور 

داشته باشند

منابع محلی از تظاهرات مجدد معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر عراق در منطقه سبز بغداد خبر دادند. 
روزنامه العربی الجدید به نقل از منابع محلی در بغداد اعالم کرد که شــهروندان عراقی معترض به نتایج انتخابات 
پارلمانی دهم اکتبر بار دیگر تظاهرات در منطقه سبز بغداد را از سر گرفتند. طبق این گزارش معترضان با سردادن 
شعارهایی خواستار لغو نتایج انتخابات و محاکمه کمیساریای عالی انتخابات عراق شدند. طبق گفته منابع مذکور، 
معترضان با تجمع در مقابل ورودی های منطقه سبز درصدد ورود به این منطقه 
بودند اما نیروهای امنیتی حشد شــعبی مانع از ورود آنها شدند و درگیری لفظی 
میان آنها شکل گرفت. معترضان عراقی همچنین مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
شورشان را به کمک به کمیساریای انتخابات برای تقلب در آن متهم کردند. منابع 
مذکور همچنین اعالم کردند که همزمان با تظاهرات نیروهای امنیتی نیز تدابیر 

امنیتی را در منطقه سبز اتخاذ کرده اند.

بر اســاس تحقیقات کارگروه حقوق بشری عدالت انتقالی مســتقر در کره جنوبی دست کم هفت نفر به دلیل 
تماشای کلیپ موسیقی های عامه پسند کره جنوبی که در صنعت موســیقی جهان به کی پاپ مشهور هستند، 
اعدام شده اند. به گزارش اسپوتنیک، کره شمالی در ســال های گذشته تعدادی از شهروندان خود را تنها به دلیل 
تماشای کلیپ موسیقی های کره جنوبی اعدام کرده اســت. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در اختیار داشتن 
یا توزیع سرگرمی های کره جنوبی را غیرقانونی اعالم و برای خاطیان مجازات 
اعدام وضع کرده است. او معتقد اســت که نفوذ کی پاپ در جامعه کره شمالی 
باعث فروریختن آن می شود. کره شمالی همچنین به تازگی یک شهروند دیگر 
را به دلیل قاچاق نسخه های کپی شده  سریال بازی مرکب به اعدام محکوم کرد. 
شش مورد از هفت اعدام، در شهر هیســان واقع در مرز این کشور و چین انجام 

شده است. 

اعدام ۷ نفر در کره شمالی به دلیل گوش دادن به موسیقی کی پاپادامه اعتراضات به نتایج انتخابات عراق

نماینده دائم عربستان در سازمان ملل ضمن تعیین 
شرطی برای بازگشت ســوریه به اتحادیه عرب، عدم 
تایید پایان جنگ در سوریه را خواستار شد. به گزارش 
اســپوتنیک روســیه، عبداهلل المعلمی، نماینده دائم 
عربستان در ســازمان ملل در سخنرانی که روز جمعه 
در پنجاه وسومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
داشت، مدعی شد: اگر آنها گفتند که جنگ در سوریه 
تمام شده، شما آنها را باور نکنید، اگر رهبر آنها در حالی 
که روی انباشتی از جمجمه های افراد بیگناه ایستاده 
بود، ادعای پیروزی بزرگی را کرد، او را باور نکنید. او در 
ادامه اظهارات کذب و فرافکنانه خود باز هم مدعی شد: 
اگر آنها گفتند که در حال مبارزه با تروریسم در منطقه 
هســتند، آنها را باور نکنید زیرا اولین کســانی بودند 
که بزرگترین درب ها را به روی تروریســم گشودند و 
حزب اهلل، سرکرده تروریسم در منطقه و سازمان های 

طایفه ای شــرق را وارد کردند. همچنین نماینده دائم 
عربستان در ســازمان ملل گفت: راه حل سیاسی تنها 
راه حل بحران سوریه اســت و این بحران باید از طریق 
یک روند سیاســی همه جانبه که خواسته های قانونی 
مردم ســوریه را برآورده می کند و با قطعنامه 224۵ 
شــورای امنیت و نیز روند مذاکرات ژنو یک همخوانی 

دارد، حل شود. 

رئیس شــورای عالی لیبی اعالم کرد که انتخابات 24 
دسامبر توهم و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری محال 
است. به گزارش روسیاالیوم، خالد المشری، رئیس شورای 
عالی لیبی گفت: انتخابات 24 دسامبر توهم است. انتخابات 
در لیبی برگزار هرگز نخواهد شــد. برگــزاری انتخابات 
ریاست جمهوری محال اســت. وی افزود: من امیدوارم 
که عبدالحمید الدبیبه، نخســت وزیر لیبــی در مقابل 
سیف االسالم قذافی، پســر معمر قذافی، دیکتاتور سابق 
لیبی و خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی در انتخابات 
ریاست جمهوری پیروز شود. ما با نامزدی سیف االسالم 
قذافی در انتخابات ریاست جمهوری مخالفیم و وی باید 
خودش را به دستگاه قضایی تسلیم کند. این مسئول لیبیایی 
گفت: قانون عفو عمومی که پارلمان صادر کرده شامل سیف 
االسالم قذافی نیست. نمی توانیم از الدبیبه بخواهیم که وارد 
رقابت ریاست جمهوری نشود. طرف های خارجی و سفرای 

برخی کشورها و کمیسیون انتخابات و پارلمان و شورای 
عالی قضایی برای برگزاری انتخابات از طریق قوانین ناقص 
فشار می آورند. المشری گفت: استفانی ویلیامز، نماینده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل در لیبی دوشنبه طرحی را برای نجات 
انتخابات اعالم خواهد کــرد. وی گفت که با عقیله صالح، 
نامزد ریاست جمهوری که رئیس پارلمان است برای نزدیک 

کردن دیدگاه های پارلمان و شورای عالی در تماس است.

رئیس شورای عالی: 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در لیبی محال است
نماینده عربستان در سازمان ملل:

جنگ در سوریه هنوز تمام نشده است! 

خبرخبر

فرشاد گلزاری

اعتراض به توقف مذاکرات 
عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

ترکیه با متهم کردن اتحادیه اروپا به بی بصیرتی 
استراتژیک، تصمیم این نهاد برای تعلیق مذاکرات 
عضویت آنکارا را به دور از واقعیت و بر پایه انگیزه های 
ایدئولوژیک خواند. به گزارش راشــا تودی، وزارت 
خارجه ترکیه در واکنش به تصمیم روز سه شنبه 
شــورای روابط عمومی اتحادیه اروپا گفت، این بار 
دیگر اثبات می کند که بروکسل به توسعه این نهاد 
از دریچه استراتژیک نمی نگرد. در بیانیه روز جمعه 
این وزارتخانه آمده است که در عوض اتحادیه اروپا به 
این مساله بر پایه منافع محدود و همبستگی عضویت 
نزدیک می شود.  براساس این بیانیه، وزارت خارجه 
ترکیه معتقد است که تصمیم مذکور تعهد ترکیه به 
مذاکرات عضویت و اهمیت صلح و ثبات منطقه ای را 
نادیده می گیرد. این وزارتخانه، اتحادیه اروپا را متهم 
کرد که شبیه به یک گروه ذی نفع مبتنی بر چانه زنی 
کار می کند نه طبق اصول و ارزش هــا. در جریان 
نشســت شــورای روابط عمومی اتحادیه اروپا که 
دستورکار 2020 این نهاد را مشخص می کرد، گفته 
شد که ترکیه همچنان به دور شدن از اتحادیه اروپا 
ادامه می دهد. این شورا بار دیگر به نگرانی های جدی 
بر سر عقب گرد نگران کننده و عمیق دموکراسی، 
حاکمیت قانون، حقوق و استقالل قضایی در ترکیه 
اشاره کرد.این شــورای اتحادیه اروپا همچنان به 
تصمیم قبلی اشاره داشت، مبنی بر اینکه مذاکرات 
الحاق عمال به بن بست رسیده و هیچ فصل دیگری 
برای باز شدن یا بسته شــدن قابل بررسی نیست. 
این شورا همچنین سیاست خارجی ترکیه را مغایر 
با اولویت های اتحادیه اروپا دانســت و به تنش ها با 
یونان بر سر مساله قبرس اشــاره کرد. وزارت امور 
خارجه ترکیــه با تاکید به اتحادیــه اروپا برای رها 
کردن بی بصیرتی استراتژیک خود، تاکید کرد که 
ترکیه تمایل دارد تا مناسباتش با این نهاد سیاسی - 
اقتصادی را از طریق دستورکار مثبت و جامع بر پایه 
چشم انداز عضویت توســعه دهد. گرچه ترکیه در 
۱۹۸۷ برای عضویت رسمی درخواست داده بود، اما 
اتحادیه اروپا مذاکرات الحاق با آنکارا را در سال 200۵ 
آغاز کرد. این گفت وگوها برای چندین سال است که 
بر سر مواردی از جمله اختالفات سیاسی و تنش ها 
با کشورهای همسایه ترکیه به حالت تعلیق درآمده 
است. این خبر در حالی منتشر شده که فواد اوکتای، 
معاون رئیس جمهوری ترکیه بــه قانونگذاران در 
پارلمان گفت: نبرد ما علیه تروریسم در کشور و در 
خارج بی وقفه علیه تمامی گروه های تروریســتی 
به ویژه سازمان فتو، پ.ک.ک، یگان های حفاظت 
خلق و داعش ادامه دارد. این مواضع معاون رئیس 
جمهوری ترکیه به خوبی نشان می دهد که ترکیه 
هنوز هم بر سیاست های خود در منطقه اصرار دارد. 

    
فرار صدها میانماری به تایلند

مقام های تایلنــدی اعالم کردنــد، صدها تن 
از جمله تعــداد زیادی از کــودکان در پی افزایش 
درگیری بین ارتش میانمار و یک گروه شورشی به 
مرز تایلند گریخته اند. به گزارش رویترز، مقام های 
تایلندی در استان تاک واقع در مرز غربی این کشور 
در بیانیه ای اعالم کردند: حــدود ۷00 تن از مردم 
میانمار که تعداد زیادی کودک در میان آنها دیده 
می شود به شهر مائه سوت گریخته اند و این رویداد 
پس از درگیری میان اتحادیه ملی کارن )یک گروه 
شورشی میانماری( با ارتش این کشــور رخ داده 
است. یه مین، یکی از مقام های کمیته ائتالف کمک 
رسان که یک گروه حمایت از مهاجران میانماری در 
تایلند است، گفت، 2۵0۳ تن از جمله ۵4۵ کودک 
در شــهر مرزی تایلند پناه گرفته اند. وی ادامه داد: 
این افراد که بیشتر از روستای الی کای کاو و دیگر 
مناطق میانمار هستند، در شهر مرزی با تایلند پناه 
گرفته اند. میانمار اول فوریه سال جاری میالدی با 
کودتای نظامی ارتشی ها علیه دولت دموکراتیک 
آنگ سان سوچی، رهبر دموکراسی خواه این کشور 
در آشوب و تنش به سر می برد و این مساله باعث شده 
تا اعتراضاتی گسترده در شهرهای این کشور رخ دهد 
و درگیری هایی نیز بین نیروهای مخالف حکومت 

نظامیان و ارتش در بگیرد. 

جهاننما


