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 ترجمهوتلخيص:فرزانروشنضمير
جريان راست هندوگرا در هند از جشنواره هاي 
هندو در س��ال2022 به عنوان سالحي براي 
شعله وركردن اختالفات فرقه اي در هند استفاده 
كرد. مركز مطالع��ات جامعه و سكوالريس��م 
)CSSS( با رصد گزارش هاي چاپ شده در سه 
روزنامه انگليسي زبان هندو، ايندين اكسپرس 
و تايمز آو اينديا به اين نتيجه رسيده است كه 
در سال2022، اين روزنامه ها 40حادثه دال بر 
درگيري هاي فرقه اي را گزارش كردند كه اين 
موضوع افزايش 400درصدي در مقايسه با سال 
گذشته را كه تنها ش��اهد 10حادثه بود، نشان 
مي دهد. در س��ال2022 تعداد 15مورد اعدام 
از طرف گروه هاي خودسر )لينچينگ( در سه 

روزنامه ياد شده گزارش شد. 
 قوانينضدتغييرمذهب

در سال2022، همسو با بعضي از ايالت هاي 
ديگر در س��ال2021، چه��ار ايال��ت ديگر 
اوتارخن��د، كارنات��اكا، هيماچ��ال پرادش و 
هاريانا قوانين ضدتغيير مذه��ب را تصويب 
يا قوانين آزادي مذه��ب را تغيير دادند. اين 
قوانين، تغيير مذهب را اقدامي غيرقانوني و 
مشمول مجازات سنگين، حداكثر تا 10سال 
و در بعضي از م��وارد جرايمي ت��ا 300هزار 
روپيه وضع مي كنند. اي��ن قوانين تغيير در 
مذهب از طري��ق »زور يا اغ��وا« را ممنوع و 
تصريح مي كنند ازدواج با هدف صرف تغيير 
مذه��ب باطل و فاق��د اعتبار اس��ت. تعريف 
كلمات »فريب«، »اغوا« ي��ا »زور« ذيل اين 
قوانين آنقدر مبهم و نامشخص است كه دايره 
شمول تهديد آن حتي متوجه افرادي مي شود 
كه با اختي��ار خود اقدام ب��ه پذيرش مذهب 
جديد مي كنند. در واقع اين قوانين سالحي 
در اختيار دولت هند قرار مي دهد تا شهروندان 
بي گناهي را كه )لزوماً( به زور هم تغيير مذهب 

نداده اند، مورد پيگرد قانوني قرار بدهد. 
قوانين ضدتغيير مذهب و روايات نادرس��ت 
متأثر از اتهام��ات و نظريه توطئ��ه مبني بر 
اينكه مردان مسلمان با انگيزه »جهاد عشق« 
زنان هندو را ب��ه ازدواج با خود اغوا مي كنند 
تا دين آنها را تغيير دهند، منجر به حمالت 
گروه هاي راست هندو عليه چنين زوج هايي 
در هند شده است. اين قوانين و انفعال دولت 
در حمايت از اين زوج ها باعث شده يك فرد 
بزرگس��ال در ازدواج ب��ا فردي ك��ه آگاهانه 
انتخاب كرده اس��ت ولي به مذهب ديگري 

تعلق دارد، با مشكل مواجه شود. 
 تخري�بخانههاب�هعن�وانمجازات

دستهجمعي
تخري��ب خانه ه��ا و اموال مس��لمانان تحت 

بهانه هاي مختلف در س��ال2022 به روندي 
تبديل ش��د كه مورد انتقاد محافل مختلف 
حقوق بشري قرار گرفت؛ اقدامی كه هدفش 
اين  بود كه نش��ان دهد مس��لمانان نبايد به 
چيزي در كشورشان اعتراض كنند و از حق 
دموكراتيك اب��راز نارضايتي ب��ه عنوان يك 
شهروند برابر در هند برخوردار نيستند. از اين 
تخريب ها براي ترساندن و ارعاب مسلمانان 
استفاده مي ش��ود. اگر چه دولت سعي كرده 
اس��ت اين تخريب ها را ب��ا غيرقانوني بودن 
ساخت اين اماكن توجيه كند، ولي به تدريج 
شاهد روندي هستيم كه در آن، تخريب خانه ها 
به عنوان مجازات براي علل ديگر در نظر گرفته 
مي شود. اين تخريب هاي خودسرانه كه هيچ 
گون��ه مبناي قانوني درس��تي ن��دارد، مورد 
مالحظه ديوان عالي هند در ماه ژوئن2022 
قرار گرفت، ولي روند تخريب ها به صورت مكرر 
و نگران كننده همچنان در حال اتفاق افتادن 
است و اين گونه اقدامات در اكثر موارد بدون 

اخطاريه قبلي صورت مي گيرد. 
 مناقشهبرسرحجاب

محدوديت اس��تفاده از حج��اب در مكان هاي 
عمومي باعث ايجاد بحث هاي داغ در هند شده و 
جامعه را در بين خطوط مذهبي متفرق ساخته 
است. ايجاد محدوديت براي پوشش حجاب به 
عنوان ابزاري براي هدف ق��رار دادن و محدود 

كردن آزادي زنان مسلمان به كار گرفته مي شود. 
در سال2022 دانشكده ها و دانشگاه ها در ايالت 
كارناتاكا در هند با ممنوعيتي كه براي پوشش 
حجاب دختران مس��لمان گذاش��تند، در واقع 
آنان را بين دو گزينه مخي��ر كردند: تحصيل يا 
آزادي براي عمل بر اساس دين و آيين. اگرچه 
دختران دانشجو استدالل مي كنند كه حجاب 
مانعي براي رفتار يا عملكرد آنها در مؤسس��ات 
آموزشي نيس��ت، ولي دولت پافشاري مي كند 
نمادهاي مذهبي نبايد در اماكن آموزشي بروز 
داشته باشند. در يك نامه سرگشاده كه 2هزار 
نفر از دانشگاهيان، گروه هاي زنان، وكال و فعاالن 
جامعه مدني آن را امضا كرده اند، با اشاره به اين 
محدوديت در مؤسسات آموزشي كارناتاكا، از آن 
به عنوان يك »ج��رم نفرت انگيز« و »آپارتايد« 
عليه زنان مسلمان نام برده ش��د. به دنبال اين 
محدوديت، بعضي از دختران مسلمان نتوانستند 
در امتحانات پايان ترم شركت كنند،  زيرا به آنان 
اجازه ش��ركت در كالس هاي درس داده نشد. 
در واقع، اين محروميت از حق آموزش، شرايط 
اقتصادي- اجتماعي جامعه مسلمانان در هند 
را وخيم تر مي كند، در شرايطي كه زنان بايد در 
برابر تبعيض نسبت به جنسيت و مذهب خود به 

طور همزمان بجنگند. 
به نظر يوهان گالتونگ، جامعه ش��ناس مطرح 
نروژي »خش��ونت زمان��ي اتف��اق مي افتد كه 

انسان ها به نحوي تحت تأثير قرار مي گيرند كه 
بروز قابليت هاي روان��ي و فيزيكي آنها پايين تر 
از توانايي ه��اي بالقوه آنهاس��ت.« گالتونگ در 
نوشته هاي خود خش��ونت را به انواع مستقيم، 
ساختاري و فرهنگي تقسيم بندي مي كند. آنچه 
از نظريات كالتونگ اس��تنباط مي شود، اينكه 
خشونت ساختاري شبيه بي عدالتي اجتماعي و 
ساختارهايي  است كه اين بي عدالتي اجتماعي 

را ترويج مي كنند. 

اگر اي��ن نظري��ه را در ارتباط با خش��ونت هاي 
فرقه اي در هند به كار بگيريم، خشونت ساختاري 
يعني خشونتي كه ساختارهايي آن را به وجود 
آورده اند كه از به فعليت رس��يدن توانايي هاي 
بالقوه شهروندان و افراد جلوگيري مي كند. بروز 
خشونت ساختاري در هند كه با سرعت در حال 
اتفاق افتادن است، بيانگر گذار از ملي گرايي مدني 
به ملي گرايي قوميتي است. قانون اساسي هند بر 
براب��ري، آزادي و برادري به رغ��م تفاوت ها در 
كاست، جنسيت، طبقه اجتماعي و مذهب تأكيد 
دارد. ايده ش��هروندي در هند بر اساس مذهب 
نيست، بلكه بر اساس ارزش هاي برابري، پذيرش 
و فراگيري اس��ت كه دال ب��ر ملي گرايي مدني 
است. به رغم اين، در چند سال گذشته، با وضع 
قوانين، سياست ها و تغيير كلي ماهيت نهادهاي 
دولتي، گام هايي براي تبديل ملي گرايي مدني به 
ملي قوميتي در هند برداشته شده است. جريان 
راست هندو در هند به دنبال تأسيس يك دولت 
 هندو است. دولت هندو علت وجودي سازمان

 ،Rashtriya Swayamsevak Sangh 
يك س��ازمان ملي گراي هندي است؛ سازماني 
كه مادر اعتقادي حزب حاك��م باهاراتيا جاناتا 
)BJP(  در هند اس��ت. در واقع، دولت در حال 
وضع قوانين و سياس��ت هايي است كه فعاالنه 
تبعيض و حذف گروه هاي به حاشيه رانده شده را 
افزايش مي دهد كه گام هايي در راستاي تشكيل 

دولت هندو است. 
خشونت س��اختاري در هند در راستاي ايجاد 
ملي گرايي قوميتي در انحراف حاكميت به سمت 
جريان راست و از دست رفتن استقالل نهادهاي 
حاكميت از جمله دستگاه قضايي، كميسيون 
انتخابات، سازمان هاي آموزش��ي و تحقيقاتي 
دولتي، كميس��يون هاي مختلف فعال در حوزه 
حقوق زنان و اقليت ها و غيره نقش داشته است. 
بديهي است فعاليت قوي و مستقل اين سازمان ها 
تضمين كننده دموكراس��ي و ملي گرايي مدني 
است و فروپاشي اين نهادها يا اقدامات ناكارآمد 
اين دستگاه ها در راستاي خدمت به ملي گرايي 
قوميتي عمل مي كند. ملي گراي��ي قوميتي از 
طريق ي��ك رواي��ت منحرف قوميت��ي توجيه 
مي شود و مسائل و رويكردهاي مختلف توسط 
جريان راست هندو، خشونت و حذف مسلمانان 

و مسيحيان را توجيه مي كنند. 
منبع:مركزمطالعاتجامعهوسكوالريسم
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 سيدرحيمنعمتي
همان گونه كه انتظار مي رفت، بنيامين نتانياهو 
با بازگش��ت به قدرت و با تكيه ب��ر حلقه اي از 
راست گراترين احزاب فعلي در رژيم صهيونيستي 
دور جديدي از تنش را چ��ه در داخل اين رژيم 
و چه در خ��ارج از آن به پا كرده اس��ت. به نظر 
مي رس��د تنش در داخل رژيم تنها محدود به 
برگزاري تظاهرات ها از سوي مخالفان نتانياهو 
نمي ش��ود بلكه حكم دادگاه عالي اين رژيم در 
مورد لغ��و تصميم نتانياهو ب��راي انتصاب آريه 
درعي، رهبر حزب راست گراي افراطي شاس به 
عنوان مقام وزير كشور و بهداشت رژيم حاكي از 
تنش شديد در سطوح بااليي رژيم است. با اين 
حال، مسئله اساسي واكنش حكومت هاي عربي 
به بازگشت مجدد نتانياهو به قدرت است كه گويا 
از هم اكنون نگران پيامدهاي آن هستند. نشست 
رهبران مصر، اردن و تشكيالت خودگردان در 
قاهره كه روز سه شنبه 17ژانويه 2022 برگزار 
شد، نش��انه بارز اين نگراني بود. امارات از سوي 
ديگر نگراني خود را بابت تأثير نشست قاهره بر 
روند عادي س��ازي، با برگزاري اجالس ابوظبي 
يك روز بعد از نشست قاهره نشان داد و حذف 
تشكيالت خودگردان نشانه اي از قصد ابوظبي 
براي حذف فلسطيني ها از معادالت منطقه اي 
بود، بنابر اين به نظر مي رسد دو جبهه در واكنش 
عربي به نتانياهو در حال ش��كل گيري اس��ت، 
در عين اينكه عربستان س��عي مي كند با قرار 
گرفتن بين اين دو جري��ان، موضع خاص خود 

را حفظ كند. 
 نشستقاهره

عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهور مصر و ملك 
عبداهلل دوم، پادش��اه اردن در نشست قاهره بر 
حمايت خود از اقدامات محمود عباس، رئيس 
تشكيالت خودگردان تأكيد كردند و خواستار 
حمايت جامعه جهاني از ملت فلسطين و حقوق 
قانوني آنان شدند. اين خواسته ها در بيانيه پاياني 
نشست قاهره هم منعكس شد، چنان كه هر سه 
تن در بيانيه پاياني از نبود افق سياسي در مناقشه 
بين رژيم صهيونيستي و تشكيالت خودگردان 
فلسطيني و پيامدهاي آن براي امنيت و ثبات 
منطقه اي هشدار دادند و خواستار »توقف همه 
اقدامات يك جانبه و غيرقانوني« از جمله ادامه 

شهرك سازي، مصادره زمين هاي فلسطينيان، 
تخريب منازل و آوارگي فلس��طينيان و زير پا 
گذاشتن وضعيت تاريخي و قانوني بيت المقدس 
و مقدسات آن شدند. به نظر مي رسد اين بيانيه 
حاكي از بازگش��ت مص��ر و اردن ب��ه موضوع 
فلسطين و قرار دادن آن در اولويت كشورهاي 
عربي باش��د اما به نظر مي رس��د نگراني واقعي 
السيسي، ملك عبداهلل و عباس بيشتر از هر چيز 
مربوط به پيامدهاي اقدامات كابينه به ش��دت 
راست گراي نتانياهو در موقعيت داخلي خودشان 
باش��د نه اينكه نگراني جدي در مورد وضعيت 
فلس��طيني ها بعد از بازگش��ت نتانياهو داشته 
باشند. اين سه تن شك و ترديدي ندارند كه ادامه 
تندروي كابينه نتانياهو مي تواند دور جديدي از 
درگيري خشونت بار و ازس��ر گيري انتفاضه در 
اراضي اشغالي و حتي جنگ تازه اي بين دو طرف 
فلسطيني باشد كه ديگر مثل گذشته محدود به 
غزه نبوده و حتي كرانه باختري را نيز درگير اين 
جنگ كند. بايد توجه داشت كه درگيري هاي 
نظامي گذشته محدود به رويارويي بين ارتش 
رژيم و گروه هاي مقاومت حاضر در باريكه غزه 
بود و كرانه باختري تا اندازه زيادي از درگيري 
مستقيم دور مانده بود و اين موضوع مي توانست 
باعث آس��ودگي خاطر ملك عبداهلل باش��د اما 
ظهور گروه هاي مسلح نظير تيپ جنين، تيپ 
بيشه شيرها و دره سياه و ديگر گروه هاي مسلح 
در اين منطقه بعد از جنگ شمشير قدس اوضاع 
را به طور كلي تغيير داده و حاال برخالف گذشته، 
كرانه باختري مبدل به انبار باروتي شده كه هر 
گونه مداخله صهيونيست ها به خصوص در مورد 
مس��جداالقصي و تعرض به آن مي تواند باعث 

انفجار اين انبار بشود. 
 تقويتمحمودعباس

ظهور گروه هاي مسلح جديد در كرانه باختري 
از يك س��و نش��ان دهنده نارضايتي س��اكنان 
اين منطقه از تش��كيالت خودگردان و رويكرد 
سازش��كارانه آن اس��ت كه ب��راي رويارويي با 
زياده خواهي هاي صهيونيست ها روي به گزينه 
مس��لحانه آورده اند و از س��وي ديگر، حاكي از 
پيوندهاي دوگانه اي دارد ك��ه اين گروه ها هم 
با غزه و حم��اس و جهاد اس��المي دارند و هم 
اينكه نش��ان دهنده ارتباط ه��اي قابل توجه و 

البته مخفيانه اي اس��ت كه اين گروه ها با خود 
تشكيالت خودگردان و نهاد امنيتي آن دارند. 
ت��رور جميل العموري، فرمانده س��رايا القدس 
در نزديك��ي س��اختمان اطالع��ات نظام��ي 
تشكيالت خودگردان و ش��هادت ادهم علوي 
و طيسر عيس��ي از افسران س��ازمان اطالعات 
فلسطين نشان داد ارتباط بين گروه هاي نظامي 
نوظه��ور در كرانه باختري و بخ��ش اطالعاتي 
تش��كيالت خودگردان بس��يار عميق تر از آن 
چيزي است كه تصور مي ش��د، از اين رو به نظر 
مي رسد السيسي و ملك عبداهلل نگران وخامت 
اين اوضاع ش��ده اند، به خصوص اينكه محمود 
عباس وضعيت جسماني مناسبي ندارد و نزاع 
بر سر جانش��يني او در تش��كيالت خودگردان 
از مدت ها پيش ش��روع شده اس��ت. گسترش 
اين روند در كران��ه باختري ن��ه تنها موقعيت 
خطرناكي براي ملك عبداهلل به وجود مي آورد 
بلكه مي تواند آن سوي مرز و داخل اردن را نيز 
تحت تأثير قرار دهد. بايد توجه داشت از ميان 
10ميليون سكنه اردن، بيش از 2ميليون نفر آنها 
فلسطيني هستند و گسترش گرايش به گزينه 
مس��لحانه در برابر رژيم صهيونيستي به داخل 
اردن بدون ترديد موقعيت مل��ك عبداهلل را در 
اين كشور متزلزل مي كند، جداي از اينكه مقابله 
با رژيم صهيونيستي خواس��ته تاريخي جريان 
اخوان المسلمين شاخه اردن بود و اين موضوع 
بيش از پيش باعث تقويت اين جريان مي شود، 
بنابراين تنها گزينه موجود براي السيسي و ملك 

عبداهلل براي پرهيز از تندروي هاي كابينه نتانياهو 
و رشد گزينه مسلحانه در ميان فلسطينيان كرانه 
باختري اين است كه موضع سازشكارانه محمود 
عباس را چه در داخل تشكيالت خودگردان و 
چه نزد ساكنان فلسطيني كرانه باختري تقويت 
كنند تا به اين وس��يله بتوانند اوضاع را در اين 

بخش فلسطيني تحت كنترل خود درآورند.
 گزينهناكارآمد

مفاد بيانيه نشس��ت قاهره و تأكيد آن بر حفظ 
وضعي��ت تاريخ��ي و قانون��ي بيت المقدس و 
»اختصاص كامل مس��جداالقصي ب��ه عبادت 
مس��لمانان و سرپرس��تي اداره اوق��اف و امور 

مقدسات اردن بر آن« تنها هشدار نشست قاهره 
به مقامات رژيم صهيونيس��تي و تعرض افرادي 
نظير آريه درعي و بن گوير به مس��جداالقصي 
نبود بلكه نمايشي براي فلسطينيان ساكن كرانه 
باختري بود كه مص��ر و اردن از محمود عباس 
حمايت مي كنند. در واقع، اين نوع تعابير بيش 
از هر چيز نمايش��ي براي جلب اف��كار عمومي 
فلس��طينيان كرانه باختري و حماي��ت آنها از 
محمود عباس و تشكيالت خودگردان آن بود تا 
به اين وسيله، بتوانند شكافي بين آنها و گروه هاي 
مسلح نوظهور ايجاد كنند و اين گروه هاي مسلح 
را از حمايت مردمي مح��روم بكنند. اين ترفند 
السيس��ي و ملك عبداهلل قادر به تغيير اساسي 
در وضعيت فعلي كرانه باختري نيست. قبل از 
هر چيز، وخامت وضعيت عمومي محمود عباس 
و تشديد اختالفات بر س��ر جانشيني وي نكته 
اساسي در ناكارآمدي ترفند نشست قاهره است. 
درگيري بين توفيق الطيراوي و حسين الشيخ 
و ربوده ش��دن مدير دفتر الطيراوي در ماه هاي 
گذشته خبرساز شده بود و روزنامه لبنانی االخبار 
در اين خصوص خبر از تشديد رقابت داخل فتح 
بر سر جانشيني محمود عباس داد. اين جنگ 
داخلي در تشكيالت خودگردان در حالي ادامه 
دارد كه گروه هاي مس��لح در كرانه باختري در 
حال گس��ترش هس��تند. هاليل بيتوت رازين، 
خبرنگار نظامي ش��بكه 14رژيم صهيونيستي، 
در گزارش خبري 24دسامبر خود گزارش كرد 
كه با كشته شدن سه صهيونيست ديگر، شمار 
كش��ته هاي صهيونيست ها در س��ال2022 به 
29نفر رسيد و اين تعداد از سال2005 به اين سو 
بي سابقه بوده است. راديو رژيم صهيونيستي نيز 
در گزارش جداگانه خود اين موضوع را تأييد كرد 
و انديشكده امنيت رژيم صهيونيستي نيز اعالم 
كرد كه »پديده هاي بيشه شيران و گردان  جنين 
روزبه روز در حال گسترش هستند«، بنابر اين 
بايد گفت كه گزينه نشست قاهره براي حمايت از 
محمود عباس و نسخه اسلو ديگر چندان اعتباري 
براي س��اكنان كرانه باختري ندارد و آنها بعد از 
جنگ هاي غزه، به اين نتيجه رسيده اند كه بايد 
با در پيش گرفتن مسير حماس و جهاد اسالمي 
گزينه مقاومت را در برابر رژيم صهيونيس��تي و 

شهرك نشينان آن اتخاذ كنند. 

مسلمانان هند در مسير بولدوزر هندوئيسم افراطي 

افق مقاومت مسلحانه پيش روي كرانه باختري

   پرونده

 دكترسيدرضاميرطاهر
دولت بايدن جنگي تركيبي را عليه روسيه به راه 
 انداخته است و عالوه بر كارزار سياسي و اقتصادي 
ضدمسكو و ارائه كمك هاي هنگفت مالي، نظامي 
و تسليحاتي به دولت غرب گراي كي يف در راستاي 
تقويت ارتش اوكراين و گس��ترش دامنه جنگ 
خونبار كنوني، كارزاري رسانه اي نيز عليه روسيه 
به پي��ش مي برد. ب��ا افزايش كمك ه��اي امريكا 
كه در بس��ته جديد آن 2/5ميلي��ارد دالر بوده و 
به طور كلي ش��امل 45 ميليارد دالر خواهد شد، 
دولت غرب گراي اوكراين دامنه جنگ را گسترش 

خواهد داد. 
»سابرينا سينگ« معاون سخنگوي پنتاگون روز 
29دي گفت كه اياالت متحده، شبه جزيره كريمه 
را بخش��ي از خاك اوكراين مي داند و از عمليات 
كي يف براي بازپس گي��ري آن حمايت مي كند. 
س��ينگ گفت: »اگر آنه��ا )اوكرايني ها( تصميم 
به انجام عمليات در كريم��ه بگيرند، در محدوده 
خود تصميم به عمليات گرفته اند. ما تا زماني كه 
جنگ طول بكشد، در كنار اوكراين خواهيم بود و 
اين جنگ شامل عمليات در كريمه هم مي شود، 
آنها حق دارند آن را پس بگيرند.« پيش تر روزنامه 
نيويورك تايمز گزارش داده ب��ود دولت بايدن در 
حال بررسي ارائه تسليحات الزم به اوكراين براي 
هدف قرار دادن شبه جزيره كريمه است. ند پرايس، 
س��خنگوي وزارت امورخارجه امريكا در پاسخ به 
اين سؤال كه آيا واشنگتن به دنبال جلوگيري از 

استفاده اوكراين از تسليحات امريكايي در كريمه 
اس��ت، گفت: »اين شبه جزيره بخش��ي از خاك 
اوكراين اس��ت و واش��نگتن تجهيزات مورد نياز 
براي دفاع از خاك خ��ود را در اختيار كي يف قرار 
مي دهد.« الحاق كريمه به روسيه در سال2014 
پس از همه پرسي ای كه در آن بيش از 9۶درصد 
از رأي دهندگان شبه جزيره موافقت خود را اعالم 
كردند، صورت گرفت. اوكراين همچنان كريمه را 
بخش��ي از خاك خود مي داند و آن را اشغال شده 
عنوان مي كند. در مقابل، روسيه نسبت به حمله 
احتمالي اوكراين به كريمه هش��دار داده و اعالم 
كرده اس��ت اين حمله »بي نهاي��ت خطرناك« 
خواهد بود. والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه 
گفته كه اين شبه جزيره مانند بسياري از مناطق 
ديگر اوكراين كه از آغاز جن��گ در فوريه2022 
توسط نيروهاي نظامي روسيه تصرف شده است، 
از نظر تاريخي جزئي از سرزمين روسيه محسوب 

مي شوند. 
 موضعمسكو

ديميت��ري پس��كوف، س��خنگوي كاخ كرملين 
روز 29دي درباره رويكرد جديد واش��نگتن براي 
گس��ترش عامدانه جنگ اوكراين گفت: »نفس 
تأمين تس��ليحاتي كه به اوكراين اج��ازه حمله 
به خاك روس��يه را بدهد، به خودي خود بس��يار 
خطرناك اس��ت. اين به معناي رساندن درگيري 
به سطح جديدي است كه نويد خوبي براي امنيت 
جهاني و به خصوص كش��ورهاي مركزي و غربي 
قاره اروپا در پي نخواهد داشت.« آناتولي آنتونوف، 
سفير مسكو در واشنگتن معتقد است دولت بايدن 
با اين موضع گيري ها عمالً به مقامات اوكراين فشار 
مي آورد در روسيه اقدام تروريستي انجام دهند. 
ند پرايس، س��خنگوي وزارت خارج��ه امريكا به 
 تازگي درباره امكان واقعي و عملي حمله نيروهاي 
مسلح اوكراين به شبه جزيره كريمه با استفاده از 
تسليحات امريكايي، صحبت كرده بود و اظهارات 
سفير روسيه واكنش��ي به آن محسوب مي شود. 
آنتونوف با اشاره به اظهارات وزارت خارجه امريكا 
درباره ش��به جزيره كريمه مي گويد: »لحن كالم 
مقامات امريكايي بيش��تر و بيشتر ستيزه جويانه 
مي شود. وزارت خارجه امريكا با تكيه بر اظهارات 
خالف واقع مبني بر اينكه كريمه بخشي از اوكراين 
اس��ت و نيروهاي مسلح اين كش��ور مي توانند با 
اس��تفاده از س��الح هاي امريكايي از قلمرو خود 

محافظت كنند، در واقع رژي��م كي يف را وادار به 
ارتكاب اقدام تروريس��تي در روس��يه مي كند.« 
وزير امور خارجه روس��يه با بيان اينكه س��ازمان 
پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( از طريق اوكراين 
با روس��يه مي جنگد، گفت: »آنچ��ه در اوكراين 
اتفاق مي افتد، نتيجه آمادگي امريكا براي جنگ 
تركيبي)هيبريدي( عليه روسيه است.« »سرگئي 
الوروف« تأكيد ك��رد: »اتحاديه اروپا اس��تقالل 
خود را از دست داده و كاماًل تابع دستورات امريكا 

شده است.«
تأكيد الوروف بر جنگ نيابتي ناتو به سركردگي 
امريكا با روسيه از طريق اوكراين با توجه به رويكرد 
جنگ طلبانه غربي ها و تداوم ارسال انواع تجهيزات 
نظامي و تسليحات مختلف به اوكراين معنا پيدا 
مي كند. امريكا از ابت��داي جنگ اوكراين تاكنون 
حدود 22 ميليارد دالر كمك نظامي در اختيار اين 
كشور قرار داده اس��ت. بريتانيا كه در سال2022 
مي��الدي، 2/3ميلي��ارد پوند ب��ه اوكراين كمك 
كرد، همزمان با ارس��ال كمك هاي تس��ليحاتي 
جديد به اوكراين اعالم كرد در سال2023 حدود 
2/3ميلي��ارد پوند )2/77ميلي��ارد دالر( ديگر به 
كي يف كمك خواهد كرد. »جوزپ بورل« مسئول 
سياست خارجي و امنيتي اتحاديه اروپا در اوايل 
نوامب��ر2022 در نشس��ت وزراي ام��ور خارجه 
كشورهاي گروه7 در مونستر اعالم كرد كه اتحاديه 
اروپا تاكنون 22 ميليارد يورو در سال2022 براي 
اوكراين هزينه كرده است كه البته اين مبلغ شامل 

كمك نظامي و تأمين تسليحاتي مستقيم از سوي 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا نمي شود، ضمن 
اينكه »اورزال ف��ن در الين« رئيس كميس��يون 
اروپا در 13ژانويه2023 در اظهاراتي تأكيد كرد: 
»بايد فشار بر روسيه افزايش يابد و اتحاديه اروپا نيز 

همچنان به حمايت از اوكراين ادامه دهد.«
هدفامريكا

امريكا و ش��ركاي اروپايي و غيراروپايي آن مانند 
كانادا و اس��تراليا و حتي ژاپن، جنگ اوكراين را 
ب��ه مثابه فرصت��ي بي همت��ا براي ب��ه اصطالح 
تسويه حس��اب با روس��يه و »والديمير پوتين« 
رئيس جمهور اين كش��ور مي دانن��د كه به مدت 
بيش از دو دهه در مقابل زياده خواهي هاي امريكا 
و ناتو در اروپا، غرب آسيا و امريكاي التين و حتي 
شمالگان ايس��تادگي كرده اس��ت. از نگاه »جو 
بايدن« رئيس جمه��ور امريكا و مقامات ارش��د 
نظامي و امنيتي دولت او، جنگ اوكراين فرصتي 
بي همتا و غيرقابل تكرار براي ضديت هر چه بيشتر 
عليه روسيه و تضعيف آن و در نهايت جلوگيري از 
شكل گيري كامل نظام چندقطبي فراهم آورده 
است، ضمن اينكه از ديدگاه سران غربي، پيروزي 
روسيه در جنگ اوكراين آن هم در مجاورت ناتو به 
معناي بي اعتباري اين سازمان نظامي و گسترش 
هر چه بيشتر نفوذ و قدرت منطقه اي و بين المللي 
روس��يه خواهد بود و معادالت امنيتي، نظامي و 
سياسي را در اروپا به ضرر غرب تغيير خواهد داد، 
لذا آنها به اصطالح عزم خ��ود را جزم كرده اند به 
هر قيم��ت از پيروزي روس��يه در جنگ اوكراين 
جلوگيري كنند. از ديدگاه مسكو، هدف غرب از 
تداوم اين جنگ تضعيف هر چه بيشتر روسيه با 

هدف نهايي تجزيه آن است. 
به اين ترتيب انتظار مي رود جن��گ اوكراين كه 
هم اكنون ني��ز در يازدهمين م��اه خود موجب 
تلفات عظيم انساني و خسارات نظامي گسترده 
و نيز نابودي زيرساخت هاي اوكراين شده است نه 
تنها پايان نيابد، بلكه با توجه به موضع »ولوديمير 
زلنسكي« رئيس جمهور اوكراين و پشتگرمي او 
به حمايت هاي گس��ترده امريكا در ماه هاي آتي 
نيز همچنان با ش��دت ادامه پيدا كن��د. نماد اين 
امر تصويب كمك تسليحاتي جديد 2/5ميليارد 
دالري امريكا و كمك كلي بي��ش از 40 ميليارد 
دالري در س��ال2023، چراغ س��بز بايدن براي 
تحويل خودروهاي رزمي زرهي پيشرفته »برادلي« 
به اوكراين اس��ت؛ س��ناريويي كه به رغم ادعاي 
غرب درب��اره جلوگيري از وق��وع آن، اما عماًل در 
مسير تحقق اين سناريو با افزايش قابل مالحظه 
كمك هاي تسليحاتي امريكا و نيز تشويق دولت 
كي يف براي تداوم جن��گ حركت مي كند، البته 
اين بار احتمال توسعه دامنه اين جنگ به داخل 
خاك روسيه بس��يار بيش از گذشته خواهد بود. 
مس��لماً تداوم اين جنگ احتمال تس��ري آن به 
كشورهاي همس��ايه اوكراين به ويژه لهستان يا 
جمهوري هاي سه گانه بالتيك را افزايش خواهد 
داد كه اي��ن امر به منزله تقابل نظامي مس��تقيم 

روسيه و ناتو خواهد بود. 

چشم انداز تقابل مستقيم ناتو- روسيه 
از داالن كريمه
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