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امریکا دیگر قدرت بالمنازع نیست
س��خنرانی ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مش��ترک ارتش امریکا، 
در جمع دانش��جویان فارغ التحصیل از دانشگاه نظامی وست پوینت، 
حاوی نکاتی جالب توجه است. این سخنرانی نه تنها گویای وضعیت 
امریکا در جهان امروز، قدرت نظامی و نظم بین المللی است که با اتکا 
به این قدرت در بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شده، بلکه دورنمایی 
از آینده  نه چندان دور را به نمایش می گذارد که امریکا در آن همان 
موقعیتی را نخواهد داشت که در بیش از هفت دهه بعد از جنگ جهانی 
دوم داشته است. او به واسطه تصویری که از آینده می بیند به جوانان 
نظامی امریکا هشدار می دهد تا آمادگی مواجهه با این تصویر را داشته 
باشند اما این تصویر به خوبی نشان می دهد که جهان در پیش رو نه 
تنها جهان تک قطبی بر محور قدرت نظامی امریکا نیست بلکه جهانی 

به طور کلی متفاوت است. 
اولین و مهم  ترین نکته در سخنرانی میلی، اعتراف او به این واقعیت است 
که امریکا دیگر آن »قدرت بالمنازع« سابق نیست. این تصویری به طور 
کامل متفاوت با چیزی است که امریکا تاکنون سعی در حفظ آن داشت 
و بدیهی است که کاماًل متفاوت با جهان تک قطبی است که امریکا بعد از 
پایان گرفتن جنگ سرد مدعی آن بود. به عبارت دیگر، این سخن میلی 
اعتراف ارشد      ترین مقام نظامی امریکا به این واقعیت است که رؤیای جهان 
تک قطبی به رهبری امریکا دیگر به سر رس��یده و به این جهت است که 
به نظامیان جوان امریکایی هش��دار می دهد: »هر پیش��رفت نظامی که 
در ۷۰ سال گذش��ته داشته ایم به س��رعت در حال متوقف شدن است و 
ایاالت متحده در واقع چالش های زیادی در همه زمینه      ها از جمله جنگ، 
فضا، اینترنت، نیروی دریایی، نیروی هوایی و زمینی خواهد داش��ت.« 
 او به چالش های عم��ده امریکا با قدرت نظامی روس��یه در اروپا، رش��د 
عظیم اقتصادی و نظامی چین در آسیا، تهدیدهای هسته ای و موشکی 
کره شمالی و بی ثباتی خاورمیانه و آفریقا اش��اره می کند و این چالش      ها 
وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که از نظر این ژنرال امریکایی، احتمال 
وقوع جنگی عظیم در حد یک جنگ جهانی سوم نه تنها کاهش نیافته 

بلکه در حال افزایش است. 
شکی نیست که حمله روسیه به اوکراین و جنگ در این منطقه از اروپا 
محرک و عامل اصلی سخنان میلی است. جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، 
طی این سه ماه از جنگ اوکراین تمام تالش خود را کرد تا امریکا را به 
موقعیتی بازگرداند که طی بیش از هفت دهه گذشته داشته اما با وجود 
تبلیغات وسیعی که رس��انه های غربی در این زمینه می کنند، واقعیت 
این است که تالش بایدن ناموفق بوده و به همین دلیل است که فرمانده 
ارتش او می گوید: »امریکا دیگر قدرت بالمنازع جهانی نیست.«  بخش 
قابل توجهی از کشورهای آسیایی، آفریقایی، امریکای مرکزی و التین 
حاضر به همراهی با رئیس جمهور امریکا نشدند و گذشته از این، حتی 
اتحادیه اروپا و متحدان امریکا در این اتحادیه نیز نتوانسته اند خواسته 
اصلی دولت امریکا را برای تحریم کامل انرژی روسیه عملی سازند. وجه 
دیگر از مسئله معادله قدرت در سخنان میلی مربوط به تغییر اساسی در 
عرصه های نبرد است که به گفته وی، »رهبران ارتش فردا با تانک، کشتی 
و هواپیماهای رباتیک خواهند جنگید و بر هوش مصنوعی، سوخت های 
مصنوعی، مصنوعات سه بعدی و مهندسی انسانی تکیه خواهند کرد.« 
 نقش پهپاد     ها در میادین جنگ طی کمتر از یک دهه گذشته مؤید این 
حرف است و شاید یکی از نقاط ضعف روسیه در جنگ فعلی با اوکراین 
آمادگی نداشتن آن در همین عرصه بود. در واقع، پهپاد     ها توانایی خود 
را برای انجام عملیات های دقی��ق، کم هزینه  و مؤثر ثابت کرده اند و این 
موضوع عرصه ای از نبرد را به نمایش می گذارد که کشوری با توانایی و 
تجهیزات به مراتب ضعیف تر اما مجهز به تسلیحات نوین رباتیک می تواند 
در عرصه های نبرد حرفی برای گفتن داشته باشد. روشن است که چنین 
دورنمایی یک چالش اساس��ی برای ارتش امریکا است و باعث می شود 
چکش امریکایی، دیگر آن کوبندگی س��ابق را نداش��ته باشد. در واقع، 
جنگ اوکراین از یک سو صف بندی های جدیدی را در عرصه بین الملل 
به نمایش گذاش��ت که دیگر مبتنی بر نظم بین الملل مورد نظر امریکا 
نیست و از سوی دیگر، بیانگر تغییر بنیادین در عرصه نبرد بود و این زنگ 
خطر را برای قدرت نظامی امریکا به صدا درآورد که یک ارتش کوچک 
اما مجهز به تجهیزات رباتیک تا چه مقدار می تواند در عرصه نبرد حرفی 

برای گفتن داشته باشد. 
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تسلیحاتاتمیامریکادرشبهجزیرهکرهمستقرنمیشود
رئیس جمه��ور کره جنوب��ی اعالم کرد که ب��ه دنبال اس��تقرار مجدد 
تسلیحات هسته ای تاکتیکی امریکا در ش��به جزیره کره نیست.  یون 
س��وک یول در گفت وگو با س��ی ان ان گفت که در ص��ورت حمله به 
سئول، امریکا در دفاع از خاک کره جنوبی کمک خواهد کرد؛ از جمله 
با تسلیحات موشکی دفاعی و حفاظت در برابر تهدیدات هسته ای، اما 
»استقرار مجدد تس��لیحات هسته ای تاکتیکی در ش��به جزیره کره « 

اتفاق نخواهد افتاد. 
-----------------------------------------------------
  تواف�قطالب�انوام�اراتب�رایمدیری�تفرودگاهه�ای

افغانستان
همزمان با اعالم شکس��ت مذاکرات ب��ا ترکیه و قطر ب��رای مدیریت 
فرودگاه های افغانستان، معاون نخست وزیر طالبان از واگذاری مدیریت 
فرودگاه       ها به امارات خبر داد.  به گزارش ف��ارس، مالعبدالغنی برادر، 
معاون نخس��ت وزیر طالبان از امضای قرارداد با امارات برای مدیریت 
فرودگاه های کابل خبر داد. قرارداد مدیریت چهار فرودگاه افغانستان 
با حضور مالعبدالغنی برادر و رزاق اسلم، مدیر عامل شرکت » گاک « 
امارات متحده عربی امضا شد. این در حالی است که قرار بود مدیریت 
فرودگاه های افغانستان به قطر و ترکیه واگذار شود، اما گفت وگو      ها در 

این زمینه به بن بست خورده بود. 
-----------------------------------------------------

 قیمتبنزینازمحبوبیتبایدنبیشترمیشود
عضو جمهوریخواه مجمع نوادا و کاندی��دای ناحیه چهارم کنگره این 
ایالت، کاهش بی سابقه محبوبیت رئیس جمهور امریکا را به باد تمسخر 
گرفت و گفت که به زودی قیمت بنزین از میزان محبوبیت بایدن باالتر 
می رود. آنی بلک در پیامی در صفحه توئیتری خود با اش��اره به میزان 
محبوبیت جو بایدن در نظرسنجی       ها بین امریکایی       ها نوشت: »به زودی 
قیمت بنزین از میزان محبوبیت جو بایدن باالتر خواهد رفت.«  اظهارات 
این سیاستمدار جمهوریخواه امریکایی در حالی مطرح شده است که 
طبق جدید      ترین نتایج نظرسنجی شبکه امریکایی »ان بی سی نیوز«، 
میزان محبوبیت »جو بای��دن « رئیس جمهور امریکا ب��ا ۳۹ درصد به 
پایین       ترین حد خود از زمان آغاز ریاست جمهوری وی تاکنون رسید و 

رکورد تازه ای را به ثبت رساند. 
-----------------------------------------------------

  سفردورهایبنسلمانبهمنطقه
برخی منابع آگاه از تصمیم ولیعهد سعودی برای انجام سفر دوره ای با 
محوریت مسائل منطقه ای و بین المللی خبر دادند.  محمد بن سلمان 
تصمیم دارد طی یک سفر دوره ای به ترکیه، یونان، قبرس، اردن و مصر، 
مسائل منطقه ای و جهانی را بررسی کند. از زمان کشته شدن »جمال 
خاشقجی« روزنامه نگار سعودی در کنسولگری عربستان سعودی در 
سال ۲۰۱۸، این نخستین س��فر دوره ای ولیعهد سعودی در خارج از 
منطقه است و او تنها در سال ۲۰۱۹ برای حضور در نشست گروه ۲۰ 
به ژاپن سفر کرد. به نوشته روزنامه »رأی الیوم«، این منابع گفتند که 

احتماالً سفر وی اوایل ژوئن خواهد بود. 

اردوغان طرح شکست خورده
»منطقه امن« را روی میز گذاشت

رئیسجمه�ورترکی�هب�امس�اعدش�دنش�رایطدرس�وریه
ب�رایج�والننیروه�ایکش�ورشوهمراس�تاب�اتح�والت
ب�رای را تالشه�ا اوکرای�ن، جن�گ درخص�وص کالن
ایج�ادمنطق�هحائ�لدرس�وریهتس�ریعک�ردهاس�ت.
آنکارا در راستای تحوالت جهانی با محوریت جنگ اوکراین در تالش 
است رؤیای قدیمی خود را برای ایجاد منطقه امن تا عمق ۳۰ کیلومتری 
شمال سوریه که پیش از این نتوانسته بود آن را محقق کند، اجرایی کند. 
از یک طرف مسکو به دنبال شدت گرفتن جنگ اوکراین، نیروهایش را 
در سوریه کاهش داده است و این باعث شده ترکیه قدرت عمل بیشتری 
داشته باش��د و از طرف دیگر آنکارا به دلیل عضویت در سازمان پیمان 
آتالنتیک ش��مالی )ناتو( می کوش��د از حقوق خود در عضویت در این 
سازمان برای باج گیری از سوئد و فنالند در زمینه تحت فشار گذاشتن 
کرد       ها اس��تفاده کند. همزمان آنکارا از س��وئد و فنالند خواسته است 
رسماً و با صراحت پ.ک.ک و سایر گروه های وابسته به حزب کارگران 
کردستان را محکوم کنند. دبیرکل ناتو می گوید که نگرانی های ترکیه 
را باید جدی گرفت. مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه روز 
دو       شنبه ۲۳ مه گفته بود که آنکارا از سوئد و فنالند درخواست کرده که 
محدودیت های تجاری را که علیه ترکیه وضع کرده اند، لغو کنند. شبکه 
خبری بلومبرگ فهرستی را از تقاضاهای ترکیه برای موافقت با عضویت 
فنالند و سوئد منتشر کرده است. بر این اساس ترکیه عالوه بر مسئله 
پناهندگی کردهای مخالف دولت اردوغان، خواهان حذف تحریم های 
آنکارا به دلیل خرید سامانه های دفاع موش��کی »اس-۴۰۰ « روسیه 
و همچنین وارد کردن مجدد ترکیه در برنامه هواپیماهای پیش��رفته 

»اف-۳۵« امریکاست. 
 اقداماتخصمانهعلیهدمشق

رجب طیب اردوغان روز دو       ش��نبه گفت که کش��ورش عملیات نظامی 
جدیدی را در امت��داد مرزهای جنوبی خود آغاز خواه��د کرد. اردوغان 
تصریح کرد: »مناطقی که از سمت آن به کشورمان و مناطق امن حمله 
می شود، در اولویت این عملیات  نظامی قرار دارد. « ترکیه، طی ماه های 
اخیر بار       ها بر لزوم ایجاد منطقه امن در شمال سوریه به منظور ساخت خانه 
برای آوارگان سوری و انتقال مهاجران سوری از ترکیه به این مناطق تأکید 
کرده بودند. آنکارا در شرایطی در جهت ایجاد منطقه امن حرکت می کند 
که وزارت خارجه سوریه سخنان مقامات ترکیه را برای ایجاد منطقه امن 
در شمال سوریه اقدامی خصمانه و در راستای اجرای طرح های تروریستی 
علیه دمشق دانست. وزارت خارجه سوریه چند روز پیش با انتشار بیانیه ای 
با اشاره به سخنان اخیر اردوغان اعالم کرد: »سخنان رئیس جمهور ترکیه 
در خصوص ایجاد یک منطقه امن در ش��مال سوریه نش��ان از اقدامات 
خصمانه این کشور علیه س��وریه دارد.«  وزارت خارجه سوریه در بیانیه 
خود ضمن دفاع از ملت و حاکمیت ارضی این کش��ور بر مقابله با چنین 

توطئه        هایی با تمامی ابزارهای مشروع تأکید کرد. 
 سیگنالیبرایحملهبهکردها

عالوه بر سوریه، منتقدان اردوغان، از جمله دو روزنامه نگار و تحلیلگر 
سرش��ناس ترکیه، چنگیز آکتار و عبداهلل بوزک��ورت، این اظهارات را 
سیگنال حمله ای جدید به کردهای سوریه تفسیر کرده اند. همچنین، 
مرکز اطالع رسانی نیروهای سوریه دموکراتیک )قسد( در واکنش به 
اظهارات اردوغان درباره تصمیم این کشور برای انجام عملیات نظامی 
در مرزهای جنوبی با سوریه اعالم کرد: »هیچ تغییر استراتژیکی درباره 
استقرار نیروهای بین المللی ضامن آتش بس در مناطق شمال و شرق 
س��وریه صورت نگرفته است. تش��دید اوضاع از جانب ترکیه و نمایش 
قدرت این کشور در شمال سوریه برای برهم زدن ثبات و فراهم کردن 
زمینه برای فعال کردن گروه های باقیمانده داعش است.«  در این بیانیه 
آمده است: »نیروهای ما س��طح تهدیدات ترکیه علیه مناطق شمال 
و شرق س��وریه را بررس��ی می کنند و به تبادل اطالعات با گروه های 

بین المللی ضامن آتش بس می پردازند.«

حمله موشکی به پایگاه نظامی امریکا
 در عراق

درپیاص�رارامریکاب�رایمان�دندرع�راق،باردیگ�رمواضع
امریکاییه�امورده�دفق�رارگرف�تومنابععراق�یازحمله
موش�کیبهپایگاهنظامی»ویکتوری�ا«محلاس�تقرارنظامیان
امریکای�یدرنزدی�کف�رودگاهبینالملل�یبغدادخب�ردادند.
پایگاه های تحت کنترل امریکا در عراق بار دیگر شاهد حمالت موشکی 
بود. به گزارش کانال »صابرین نیوز«، بامداد سه      ش��نبه صدای چندین 
انفجار در پای��گاه نظامی ویکتوریا محل اس��تقرار نیروهای اش��غالگر 
امریکایی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد ش��نیده شد و هشدار 
خطر به صدا درآمد. بر پای��ه این گزارش، صدای آژی��ر آمبوالنس در 
داخل پایگاه شنیده شد و بالگرد     ها بر فراز این محل به پرواز درآمدند. 
برخی منابع هم به نقل از مقام های عراقی اعالم کردند حمله به پایگاه 
ویکتوریا با یک فروند پهپاد انجام گرفته است. شبکه روسیا الیوم اعالم 
کرد که سیستم های پارازیت انداز ائتالف بین المللی پهپاد را سرنگون 
کرده اند و همزمان سامانه های پدافند هوایی نیز فعال شده اند. طبق این 
گزارش، س��ازمان های ذی ربط عراق پس از یافتن بخش      هایی از الشه 
پهپاد، تحقیقات خود را در این خصوص آغ��از کرده اند. پایگاه خبری 
»ش��فق نیوز« گزارش داد که عامل حمله مشخص نش��ده و جزئیات 
بیشتری در این خصوص در دست نیست. پایگاه ویکتوریا در نزدیکی 
فرودگاه بین المللی بغداد از پایگاه های مهم هوایی امریکا در عراق دارای 
باند فرود انواع هواپیما اس��ت. از ابتدای سال جاری میالدی، حمالت 
راکتی و پهپادی علیه نیروهای امریکایی در بخش های مختلفی از خاک 
عراق و سوریه تشدید شده است. پس از آنکه امریکا اعالم کرد به حضور 
نظامیان خود در عراق ادامه خواهد داد، بس��یاری از مردم و گروه های 
مقاومت مخالفت قاطعانه خود را با این تصمیم دولت امریکا اعالم کردند. 
از سوی دیگر، هیئت هماهنگی مقاومت عراق در بیانیه ای اعالم کرد که 
در اقلیم کردستان این کشور، عملیات آموزش برخی گروه های مسلح 
با نظارت مسرور بارزانی، نخست وزیر این اقلیم را رصد کرده است. به 
گزارش شبکه المیادین، این هیئت گزارش داد، » تحرکات مشکوکی را 
از سوی گروه      هایی در داخل برای جاسوسان خارجی رصد کردیم که رد 
پای رژیم صهیونیستی در آنها مشهود بوده و هدف از آنها ایجاد آشوب 
بود.« هیئت یاد شده در ادامه به مقامات اقلیم کردستان عراق هشدار 
داد که تالش شان برای روشن کردن آتش به خودشان باز خواهد گشت 
و قبل از دیگران، خودش��ان را خواهد سوزاند. هوشیار زیباری، یکی از 
رهبران حزب دموکرات کردستان در پاس��خ به بیانیه هیئت مقاومت 
عراق گفت: »آنچه در این بیانیه آمده،  اتهام      هایی بی اساس و اطالعاتی 

غلط هستند که باید بازنگری شوند.«

کیسینجر: اوکراین عقالنیت به خرج دهد و مصالحه ارضی کند 
جنگاوکرایننظمجهانیآیندهراشکلخواهدداد

سيدرحيمنعمتی

هنریکیسینجر،   گزارش  یک
وزیرخارجهاسبق
امریکامعتقداستکهبرایبرقرارشدنصلح
میاناوکراینوروس�یه،غرببای�دازتحمیل
شکستیخردکنندهبهروسیهدستبردارد.او
همچنیندراظهارنظریمناقشهبرانگیز،تلویحاً
ازاوکراینخواس�تهکهبرایبرقراریصلح،از
بخش�یازقلم�روخ�ودصرفنظ�رکن�د.

به گزارش »جوان«، جن��گ در اوکراین در حالی 
وارد سومین ماه خود شده که چشم انداز روشنی 
برای تمام شدنش در افق نمایان نیست. اوکراین، 
داغ    ترین بحث روی میز در نشست امسال مجمع 
جهانی اقتصاد در داووس سوئیس است؛ جایی که 
سال هاست دیپلمات های بلندپایه، کارکشتگان 
سیاست و اقتصاد در کنار چهره های دانشگاهی 
دیدگاه های خود را درباره حس��اس ترین مسائل 
روز جهان بیان می کنند. جنگ اوکراین نقطه داغ 
بحث های نشس��ت داووس و ولودیمیر زلنسکی 
رئیس جمهور اوکرای��ن، یکی از چهره های اصلی 
دعوت شده به این نشست بود که به دلیل شرایط 
خاص کشورش، از ویدئوکنفرانس برای بیان این 
دیدگاه   ها استفاده کرد . زلنسکی در سالن محل 
نشست که مملو از جمعیت بود، گفت: »موضوع 
اصلی ]اجالس داووس[ امسال این است؛ »تاریخ 
در نقطه عطف«. به گفته رئیس جمهور اوکراین، 
امسال، واژگان»نقطه عطف « بیش از یک لفاظی 
صرف است: » امسال واقعاً سالی است که تصمیم 
گرفته می ش��ود که آیا زور وحش��یانه بر جهان 
حکومت خواهد کرد یا خیر. «او با اشاره به حمله 
روس��یه به اوکراین، گفت که اگر آن نقطه عطف 
پاسخ مناس��بی از سوی بش��ریت نداشته باشد، 

جهان ب��ه این ش��کل خواهد بود و ب��ه مجموعه 
بزرگی از جنایات جنگی شباهت خواهد داشت. 
 به گفته رئیس جمهور اوکراین، همه چیز از جمله 
تمام شدن جنگ به والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه بستگی دارد و تأکید کرد که تنها راه تمام 
ش��دن جنگ این اس��ت که او ش��خصاً با پوتین 
مالقات کند:» هم��ه چیز به تصمی��م والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه بس��تگی دارد، اگر 
ما بخواهیم درخصوص خاتمه دادن به این جنگ 
صحبت کنیم، عماًل ب��دون حضور او این تصمیم 
شدنی نیست.«  زلنسکی گفته است:»من به جز 
رئیس جمهور روس��یه، مذاکره با س��ایر مقامات 
روسی را نمی پذیرم و تنها شرط من این است که 
یک موضوع روی میز باشد؛  توقف جنگ.« روس   ها 
هنوز به سخنان زلنسکی واکنشی نشان نداده اند و 
معلوم نیست که چنین پیشنهادی را که در مجمع 
داووس بیشتر به دعوت به یک مناظره شبیه است 

تا مذاکره، قبول می کنند یا نه؟
 دالوریراباعقلمخلوطکنید

صحبت های تند و حماسی رئیس جمهور اوکراین 
که احتماالً طی دهه های اخیر، هیچ رئیس جمهوری 
به اندازه او، قادر به جلب حمایت نظامی غرب نبوده، 
با سخنرانی هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق 
امریکا به نقط��ه داغ بحث   ها در نشس��ت داووس 
تبدیل شد. کیسینجر که بیشتر از هرچیز به دلیل 
دیدگاه های رئالیستی مخلوط شده با عمل گرایی 
جنگ سردی اش شناخته ش��ده، روز دو   شنبه در 
سخنرانی از طریق ویدئوکنفرانس در مجمع جهانی 
اقتصاد، از اوکراین خواست »قبل از ایجاد تحوالت 
و تنش    هایی که به آس��انی نمی توان ب��ر آنها غلبه 
کرد«  مذاکره با روس   ها را ش��روع کند. کیسینجر 
۹۸ ساله که سیاست خارجی ایاالت متحده را در 

دهه های ۱۹6۰ و ۱۹۷۰ هدایت کرده و پیش��گام 
سیاس��ت تنش زدایی با ش��وروی و تنظیم کننده 
مناس��بات دیپلماتیک با چینی   ها ب��وده، در یکی 
از مناقش��ه برانگیز   ترین اظهارنظره��ای خود ابراز 
امیدواری کرده که اوکراینی ها » دالوری را که در 
جنگ از خود نشان داده اند با خرد مخلوط کنند« 
و گفت:» در حالت ایده آل، خط )مرز( تقسیم باید 
بازگشت به وضعیت قبلی باشد. ادامه جنگ فراتر از 
آن نقطه به خاطر آزادی اوکراین نخواهد بود، بلکه 
جنگ جدیدی علیه خود روسیه است.«  او گفته که 
اوکراین بهتر است به جای اینکه خودش را تبدیل 
به مرز اروپا با روس��یه کند »یک کش��ور حائل بی 
طرف باش��د. « به گفته کیسینجر، روسیه به مدت 
۴۰۰ س��ال بخش مهمی از اروپا و ضامن ساختار 
موازنه قدرت اروپا در مواقع حس��اس بوده اس��ت. 
رهبران اروپایی نباید روابط بلندمدت را از دس��ت 
بدهند و نباید روسیه را به س��مت اتحاد دائمی با 

چین سوق دهند. 
 تحقیرروسیهبهفاجعهمنجرمیشود

سیاس��تمدار کهنه کار ۹۸ س��اله امریکا، از غرب 
خواس��ته اس��ت از تالش برای تحمیل شکست 
خردکننده به نیروهای روسیه در اوکراین دست 
بردارد و هشدار داد که این امر عواقب فاجعه باری 
برای ثبات دراز م��دت اروپا خواهد داش��ت: »ما 
اکن��ون با وضعیتی روبه رو هس��تیم که روس��یه 
می تواند خود را به طور کام��ل از اروپا جدا کند و 
به دنبال اتحاد دائمی در جای دیگری باشد. این 
ممکن است به فاصله های دیپلماتیک مانند جنگ 
سرد منجر ش��ود که ما را به دهه    ها عقب خواهد 
برد. ما باید برای صلح بلندم��دت تالش کنیم.« 
 کیسینجر هش��دار داده که برای غرب » مرگبار « 
خواهد بود که غرق در » حال و هوای لحظه « شود 

و موقعیت قدرت روسیه در اروپا را فراموش کند. 
کیس��ینجر معتقد اس��ت که جنگ در اوکراین 
می تواند نظم جهانی را برای همیش��ه بازسازی 
کند. او به وضعیت متفاوت چی��ن امروز از چین 
دهه ۱۹۷۰ اشاره کرده و گفته که »این کشور یک 
مرکز قدرت )Powerhouse( با منافع اقتصادی 
و استراتژیک قابل توجه است و  »جنبه خصمانه 
بالقوه روابط امری��کا و چین بای��د کاهش یابد و 
منافع مش��ترک باید دنبال و حمایت شود. « به 
گفته کیسینجر، »ایاالت متحده باید متوجه شود 
که صالحیت استراتژیک و فنی چین تکامل یافته 
است. مذاکرات دیپلماتیک باید حساس، آگاهانه 

و یکجانبه برای صلح تالش کند.«
 سفیراوکراین:صلحبههرقیمتی»نه«

در جریان بحث  و گفت وگوهای دوشنبه، معاون 
صدراعظم آلمان ب��ا لحنی تند مجارس��تان و 
برخی کش��ورهای » منفع��ل « در بحث تحریم 
نفت��ی اتحادیه اروپا علیه روس��یه را س��رزنش 
کرد. او گفت: »ما ش��اهد بد   ترین وضعیت اروپا 
هستیم.« از آن مهم تر، واکنش مستقیم سفیر 
اوکراین در امریکا به صحبت های کیسینجر بود. 
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه هیل، اوکسانا 
مارکارووا، سفیر اوکراین در امریکا گفت: »صلح 
به هر قیمت به نفع هیچ کس نیست، زیرا ممکن 
نیست. یا پیروز می شوید و می توانید در کشور 
خود در صلح زندگی کنید یا می میرید و فرقی 
نمی کند که س��ریع و بالفاصله بع��د از اصابت 
گلوله بمیرید، یا به آرامی در اثر اشغال و شکنجه 
بمیرید.«  او وضعیت کنونی اوکراین را با وضعیت 
اروپای پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد، در 
حالی که هر دو وضعیت شامل » ویرانی و تلفات 

جانی وسیع « بود. 

تالش مخفیانه امریکا برای عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل
تالشهایدونال�دترامپبرایعادیس�ازی
روابطاعراببارژیمصهیونیس�تیدردولت
کنونیامریکاهمادامهپیداکردهاستوآنگونه
کهرسانههایصهیونیستیگفتهاند،جوبایدن
بهص�ورتمحرمانهبرایعادیس�ازیروابط
میاناسرائیلوعربستانمیانجیگریمیکند.

در حالی که تالش دونال��د ترامپ، رئیس جمهور 
سابق امریکا برای عادی سازی روابط کشورهای 
عربی با رژیم صهیونیستی ناتمام ماند اما اخالف 
او در کاخ سفید این سیاست را به پیش می ببرند. 
س��ایت عبری والال روز سه          ش��نبه در گزارش��ی 
نوش��ت:»دولت جو بایدن، رئیس جمهور امریکا 
به صورت محرمانه میان اس��رائیل، عربس��تان و 
مصر برای رس��یدن به حل و فصلی میانجیگری 
می کند که اقدامات مربوط به انتقال جزایر تیران 
و صنافیر مصر در دریای سرخ به تحت حاکمیت 
عربستان را تکمیل کند. همچنین شامل اقداماتی 
برای عادی سازی روابط میان اسرائیل و عربستان 
اس��ت.« این س��ایت اعالم ک��رد: در صورتی که 
مذاکرات ب��ا موفقیت به پایان رس��ید و اقداماتی 
برای عادی سازی روابط میان اسرائیل و عربستان 
اتخاذ شد به منزله دستاوردی برای دولت نفتالی 
بنت و همچنین دولت امریکا در خاورمیانه است. 
توافق صلح میان مصر و اس��رائیل ش��امل تخلیه 
جزایر تیران و صنافیر از نیروهای نظامی و استقرار 
نیروهای ناظر بین المللی است. برای همین توافق 
انتقال حاکمیت این جزایر از مصر به عربستان باید 
با موافقت اسرائیل باشد. این مسئله در سال ۲۰۱۷ 
اتفاق افتاد و اسرائیل در آن زمان شرط گذاشت که 
مصر و عربستان با ابقای نیروهای ناظر بین المللی 
در این دو جزیره موافقت کنند. « والال نوش��ت: » 
دولت بایدن برای انجام این توافق میان عربستان، 
مصر و اسرائیل درباره دو جزیره تالش می کند و 

معتقد اس��ت که چنین اتفاقی راه را برای تقویت 
روابط میان اسرائیل و عربستان باز خواهد کرد.« 

این سایت به نقل از دو مس��ئول امریکایی اعالم 
کرد: »عربس��تانی          ها خواهان پای��ان فعالیت تیم 
ناظر بین المللی در این دو جزیره هستند. ریاض 
می خواهد هیچ گون��ه نیروی نظام��ی در این دو 
جزیره باقی نماند و آزادی کشتیرانی تضمین شود. 
اسرائیل می خواهد در ازای موافقت با این اقدامات 
گام          هایی برای عادی سازی روابط میان عربستان 
و اسرائیل برداشته شود. اسرائیل به عنوان مثال 
درخواست کرده که عربس��تان به جنگنده های 
اس��رائیلی اجازه بدهد تا از حری��م هوایی اش در 
پرواز         ها به سمت شرق آسیا با هدف کاهش ساعات 
سفر استفاده کنند. عربستان موافقت خود را با این 
مسئله به دولت دونالد ترامپ اعالم کرد اما تنها به 
هواپیماهای اسرائیلی که به سمت امارات و بحرین 
می روند اج��ازه داد از حریم هوایی اش اس��تفاده 

کنند. میانجیگری دولت بایدن برای توافق میان 
مصر و عربستان و اسرائیل هنوز نتیجه ای نداشته 
و مذاکرات ادامه دارد. کاخ سفید امیدوار است که 
توافقی قبل از سفر بایدن به خاورمیانه در اواخر ماه 

میالدی آتی حاصل شود.« 
تالش های بای��دن برای نزدیک کردن اس��رائیل 
و عربستان درحالی اس��ت که ترامپ در آخرین 
ماه های حضور در کاخ سفید گفته بود که ریاض 
و تل آویو یک گام تا عادی سازی فاصله دارند و به 
زودی خبر عادی سازی دو طرف منتشر خواهد شد 
اما شکست ترامپ و روی کار آمدن دموکرات  ها در 
امریکا، این برنامه را به تأخیر انداخت، اما آنگونه 
که پیداس��ت دولت بایدن هم طرح عادی سازی 
را ادامه می دهد. پیش تر نی��ز برخی منابع غربی 
اعالم ک��رده بودن��د محمد بن س��لمان، ولیعهد 
س��عودی ۲ میلیارد دالر به دام��اد ترامپ داده تا 
در سرزمین های اشغالی سرمایه گذاری کند که 

با هدف جلب نظر صهیونیست         ها برای همکاری 
در عرصه های فناوری عربس��تان در آینده انجام 
شده است. امارات و بحرین روابط خود را با اسرائیل 
عادی کرده اند و س��ایر کش��ورهای عربی هم در 
صف انتظار عادی سازی هستند و با توجه به نفوذ 
عربستان در برخی کشورهای عربی، در صورتی که 
روابط ریاض با تل آویو عادی شود دیگر اعراب هم 
در مدت کوتاهی روابط خود را با رژیم صهیونیستی 

برقرار خواهند کرد. 
 وزیرخارجهترکیهدرتلآویو

در ادامه گرمی روابط آنکارا و تل آویو، مولود چاووش 
اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه          شنبه وارد فلسطین 
اشغالی شد. منابع رسانه  ای رژیم صهیونیستی خبر 
دادند که »گیل هاس��کل « رئیس بخش پروتکل 
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به همراه »ایریت 
لیلیان « دیپلمات ارشد این وزارتخانه در فرودگاه 
از وزیر خارجه ترکیه استقبال کردند. خبرنگاران 
رژیم صهیونیستی هم در ش��بکه های اجتماعی 
تصاویری از سفر چاووش اوغلو به فلسطین اشغالی 
و استقبال مقام های رژیم صهیونیستی از او منتشر 
کردند. ش��بکه »کان نیوز« رژیم صهیونیس��تی 
پیش از این گزارش��ی درباره س��فر وزیر خارجه 
ترکیه به فلسطین اشغالی منتشر کرده بود. طبق 
گزارش این رس��انه، چاووش اوغل��و قصد دارد در 
سفر به فلسطین اشغالی از حرم قدس شریف هم 
دیدن کند. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی روز 
یک         شنبه در واکنش به این خبر اعالم کرده بود که 
جزئیات سفر چاووش اوغلو هنوز نهایی نشده است. 
وزیر خارجه ترکیه اواخر فروردین ماه درباره برنامه 
خود برای سفر به فلسطین اشغالی حرف زده بود. 
مولود چاووش اوغلو گفته بود: »در نظر دارم هفته 
سوم می  به اس��رائیل بروم«. این سفر، اولین سفر 
وزیر خارجه ترکیه به اسرائیل طی ۱۵ سال اخیر 

محسوب می شود. 


