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اخبار

رایزنی انگلیس و اسرائیل درباره
توافق هستهای

پیشنهاد کسینجر برای خروج از باتالق جنگ
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی از  ۹۰روزه
شدن جنگ در اوکراین آورده است :به نظر میرسد
جنگ اوکراین با سرازیر شدن تسلیحات غربی به
اوکراین برای تقویت ارتش این کشور ،تبدیل به
باتالق شده است؛ هویتزرها و پهپادها ،تانکهای
لهستان و سایر تجهیزات سنگین که بالفاصله به نبرد
فرستاده میشوند.
یک کارشناس میگوید :طرح اوکراین ساده و واضح
است  -برای دریافت تسلیحات غربی و آموزش نحوه
استفاده از آنها زمان به دست آورید و سپس یک
حمله متقابل در جنوب شرقی انجام دهید.
اوکراین امیدوار است سالحهای غربی قویتری
مانند پرتاب کنندههای متعدد موشک ،HIMARS
موشکهای ضد کشتی و سالحهای دفاع هوایی
قویتر دریافت کند.
در همین حال ،روسیه ظاهرا ً قصد دارد با ضربه
زدن روشمند به ذخایر سوخت و زیرساختها ،در
حالی که دستاوردهای نظامی چشمگیری در شرق
به دست میآورد ،اوکراین را به زانو در آورد .کرملین
همچنین ممکن است امیدوار باشد که منافع غرب در
این مناقشه سرانجام در میان چالشهای اقتصادی و
سایر مشکالت محو شود.
نیروهای روسی محمولههای تسلیحات ،انبارهای
مهمات و سوخت و زیرساختهای حیاتی غربی
را با موشکهای کروز و حمالت هوایی هدف قرار
میدهند .به نظر میرسد کرملین همچنان هدف
بلندپروازانهتری برای قطع کردن اوکراین از سواحل
دریای سیاه تا مرز رومانی دارد ،اقدامی که به مسکو
اجازه میدهد تا یک کریدور زمینی به منطقه جدایی
طلب ترانس نیستریا مولداوی بسازد ،اما به نظر
میرسد مسکو میداند که این هدف در حال حاضر
با نیروهای محدودی که دارد قابل دستیابی نیست.
روسیه این جنگ را کمپینی برای هویت زدایی
اوکراین نامیده است  -کشوری با رئیس جمهوری
یهودی خواهان روابط با غرب است.
بسیاری در غرب انتظار داشتند پوتین بسیج
گستردهای را برای پر کردن صفوف روسیه اعالم کند.
اما یک بسیج گسترده احتماال ً نارضایتی گستردهای
را در روسیه دامن میزند ،احساسات ضد جنگ را
دامن میزند و خطرات سیاسی گستردهای را به همراه
خواهد داشت.
روسیه توانسته است راه اوکراین را به طور کامل از
دریای آزوف قطع کند و در نهایت کنترل کامل بندر
کلیدی ماریوپل را پس از محاصرهای نسبتا طوالنی
به دست آورد.
جنگ در حالی وارد چهارمین ماه خود میشود که
حمالت شدیدی آخرین نقطه مقاومت در منطقه
لوهانسک را هدف گرفته است؛ همزمان روسیه

گروه بین الملل  -حمله روسیه به اوکراین که مسکو از آن به عنوان عملیات ویژه نظامی یاد میکند ،روز گذشته وارد چهارمین ماه خود شده است.

هنریکسینجر
وزیر خارجه
اسبقآمریکا
گفت :برای
غرب مرگبار
خواهد بود که
وقعیتروسیه
در اروپا را به
دست فراموشی
بسپارد
در تالش است تا کنترلش را بر مناطق اشغالی در
خارکف (شمال شرق اوکراین) ،خرسون (جنوب)،
زاپوریژیا (جنوب شرق) و دونباس (شرق) از دست
ندهد.
بنا بر اعالم وزارت دفاع اوکراین ،ارتش روسیه با
حمالت سنگین به منطقه لوهانسک سعی دارد
شهرهای سورودونتسک و لیسیچانسک را به تصرف
خود در آورد.
همزمان درگیری سنگینی نیز در شهرهای پپاسنا
و باخموت در استان دونتسک در جریان است و
روسیه قصد دارد استراتژی محاصره را در این منطقه
پیاده کند.
درصورت سقوط باخموت ،روسها میتوانند بر
یک منطقۀ مهم کنترل یابند که در حال حاضر
مرکز فرماندهی اوکراینیها در شرق کشور محسوب
میشود.
در آخرین اظهارنظرها درباره آنچه در این مناطق
میگذرد ،ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین
وضعیت دونباس را «بسیار سخت» توصیف کرد
و افزود که روسها به دنبال «از بین بردن هر چیز
زندهای هستند» که در آنجا وجود دارد.
رئیس جمهوری اوکراین همچنین در جریان
سخنرانی روز دوشنبۀ خود در نشست داووس ،از
جامعه جهانی خواست تا تحریمهای اقتصادی علیه
روسیه را تشدید کنند و تسلیحات بیشتری نیز در

سخنگوی وزارت خارجه مطرح کرد

اختیار کییف بگذارند.

اوکراین امتیاز بدهد!
در همین رابطه هنری کسینجر وزیر خارجه اسبق
آمریکا در اجالس داووس با بیان اینکه غرب باید از
تالش برای وارد آوردن شکست ویرانگر به روسیه
دست بکشد ،به اوکراین پیشنهاد داد تا امتیاز ارضی
بدهد تا توافق صلح برقرار شود.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه دیلی تلگراف،
هنری کیسینجر  ۹۸ساله که سابقا وزیر خارجه
ایاالت متحده بود ،در جریان مجمع جهانی اقتصاد
در داووس سوئیس گفت که اوکراین باید پیش از
آنکه تغییرات و تنشهای فاحش ایجاد شود که
نتوان به سادگی بر آنها غلبه کرد ،مذاکرات را آغاز
کند.
این سیاستمدار کهنهکار آمریکایی در کنفرانس
مذکور گفت :به لحاظ ایدهآل ،نقطه تعیینکننده
و حدفاصل باید بازگشت به وضعیت پیشین
باشد .دنبال کردن جنگ فراتر از آن مرحله ،درباره
آزادسازی اوکراین نخواهد بود ،بلکه به معنای جنگ
جدیدی علیه خود روسیه است.
صحبتهای کیسینجر در شرایطی مطرح شد
که ولودیمیر زلنسکی ،رئیسجمهوری اوکراین در
سخنرانی خود برای گشایش نشست این هفته
داووس در سوئیس گفت که اگر اجازه داده شود تا
حمله روسیه به کشورش همینطور بیپاسخ بماند ،بار

دیگر نیروی بیرحم بر جهان حاکمیت خواهد کرد.
او به نمایندگان حاضر گفت که اگر به پوتین اجازه
داده شود در جنگ پیروز شود ،نشست آنها بیهوده
خواهد شد ،زیرا او عالقهای به افکار ما ندارد و نیرو و
زور بیرحم و وحشیانه حرف نمیزند ،بلکه میکُشد.
اما کیسینجر گفت که برای غرب مرگبار خواهد بود
که در حال و هوای همین لحظه غرق شود و موقعیت
قدرت روسیه در اروپا را به دست فراموشی بسپارد.
براساس گزارش دیلی تلگراف ،او با این توضیح
که روسیه برای بیش از چهار قرن بخش اساسی
اروپا بوده ،تاکید کرد رهبران اروپایی نباید از روابط
بلندمدت غافل شوند چون در غیر این صورت خطر
قرار دادن روسیه در یک اتحاد دائمی با چین را ایجاد
میکنند.
کیسینجر همچنین گفت :امیدوارم که اوکراینیها،
خرد همراه
شجاعتی را که به نمایش گذاشتهاند ،با ِ
کنند.
در جریان نشست چهار روزه داووس که از یکشنبه
آغاز به کار کرده است ،روسیه حاضر نیست و انتظار
میرود اوکراین بر کل مطالب مورد بحث ،سایه
ث و گفتوگوهای دوشنبه،
بیفکند .در جریان بح 
معاون صدراعظم آلمان با لحنی تند مجارستان و
برخی از کشورهای منفعل در بحث تحریم نفتی
اتحادیه اروپا علیه روسیه را سرزنش کرد .او گفت :ما
شاهد بدترین وضعیت اروپا هستیم.

ریزگردها زیر ذره بین دیپلماسی

دیدار باقری با همتای قزاقستانی
علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه روز
دوشنبه در تهران در دیدار عادل تورسانف معاون
وزیر خارجه قزاقستان با اشاره به سیاست دولت
سیزدهم در خصوص اولویت روابط با همسایگان
اعالم داشت ،حوزه های بسیاری برای توسعه
مناسبات دو کشور به خصوص در ابعاد سیاسی،
اقتصادی و منطقهای وجود دارد و خوشبختانه این
مناسبات میتواند به طور قابل توجهی به تقویت
صلح و ثبات در منطقه کمک کند.
علی باقری ضمن ابراز آمادگی دولت جمهوری
اسالمی ایران برای میزبانی و برگزاری هرچه موفقتر
سفر رئیس جمهور قزاقستان به تهران ،بر استفاده
از این فرصت برای نهادینهسازی روابط دو کشور
و تنظیم قراردادهای همکاری تاکید کرد .عادل
تورسانف نیز با اشاره به سفر آتی رئیسجمهور این
کشور به ایران آن را سفری مهم در تنظیم روابط
دو کشور توصیف کرد و تاکید داشت که این سفر
به توافقات مهمی به ویژه در حوزه اقتصادی منجر
خواهد .وی با یادآوری برگزاری نشست سران سیکا
در کشورش ،حضور رئیس جمهوری اسالمی ایران
را در این اجالس بسیار مهم ارزیابی کرد .معاون
وزیر امور خارجه قزاقستان با تائید نظر طرف ایرانی
در خصوص ضرورت گسترش مناسبات طرفین
در بخش خصوصی گفت که کشورش برای تجار
ایرانی تسهیالتی را قائل خواهد شد .در این دیدار
ابعاد مختلف توسعه روابط در حوزههای دوجانبه،
منطقهای و بینالمللی مورد ارزیابی و تبادل نظر
قرار گرفت.

اخبار

سه ماه از آغاز جنگ اوکراین گذشت

چگونه داعش از جنگ اوکراین سود
می برد؟

نشریه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ در
گزارشی مینویسد :حواس پرتی ناشی از جنگ در
اروپای شرقی ،تنها مشکل پیش روی مبارزه ضد
تروریستی غرب نیست .تحوالت در منطقه شام
نیز به نفع داعش است .این سازمان تروریستی
از این واقعیت سود می برد که دولت های آنجا
در حال شکست خوردن بوده و مشکالت اقتصادی
مردم در حال افزایش است.
داعش در جدیدترین پیام تبلیغاتی خود که
حاوی تهدید به حمالت تروریستی بیشتر بود،
این موضوع را با اشاره صریح به مفید بودن جنگ
اوکراین ترکیب کرد .ابوعمر المهاجر ،سخنگوی
جدید این سازمان تروریستی گفت که زمان
مناسبی برای کارزار انتقام برای انتقام از مرگ
رهبر سابق داعش فرا رسیده است .طبق این پیام
صوتی ،اقدام روسها ،غرب را به جنگی واداشته
که در واقع می خواست از آن اجتناب کند .دشمنان
در حال حاضر در حال جنگ با یکدیگر هستند.
هشدارهایی از سوی آژانسهای امنیتی غربی به
گوش میرسد که با وجود جنگ در اوکراین ،داعش
را نباید نادیده گرفت .این سازمان تروریستی اگرچه
به طور قابل توجهی تضعیف شده ،اما همچنان
یک تهدید جدی به ویژه در سوریه و عراق باقی
مانده است .این هشدارها با گزارش پنتاگون که
چند روز پس از حمله علیه رهبر داعش منتشر
شد ،همخوانی دارد .به گزارش دیپلماسی ایرانی،
در ماه های پس از این گزارش ،حمالت تروریستی
داعش از سوریه و عراق به طور مرتب گزارش
می شد .بر اساس گزارش سال گذشته سازمان
ملل متحد ،حدود  10000جنگجوی داعش هنوز
در این دو کشور فعال هستند .ناظران می گویند
سلولهای مخفی بی شماری در رقه سوریه وجود
دارد .از سوی دیگر ،در عراق ،یک عملیات نظامی
گسترده علیه داعش هم اکنون جریان دارد ،اما
سیاست به دلیل جنگ داخلی فلج شده است .در
لبنان ،جایی که اوضاع برای مدتی طوالنی نسبتا
آرام بوده ،اخیرا گزارشهای نگران کننده چندین
برابر شده است .دهها مرد جوان در محله های
فقیر نشین شهر بندری طرابلس ناپدید شده و
اجساد برخی از آنها به عنوان جنگجویان داعش
در عراق یافت شد .فشار اقتصادی در منطقه نیز
به دلیل جنگ در اوکراین در حال افزایش است.
مقامات امنیتی غربی نه تنها نگران تحوالت در
شام و افغانستان جایی که داعش دوباره در حال
قدرت گیری است ،هستند ،بلکه در مورد تحرکات
مهاجران به اروپا نیز نگران میباشند .اگر شمار
مهاجران دوباره افزایش یابد ،برای تروریستها
راحت تر خواهد بود که بدون جلب توجه به اروپا
برسند.
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سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :با ایجاد همگرایی در بین
کشورهای منطقه ،این امیدواری وجود دارد که در میان مدت بتوان
به یکسری از ترتیبات منطقهای دست یافت تا مقابله با معضالت
گرد و غبار در چارچوب همکاری و مشارکت کشورهای منطقه پیش
برده شود.
سعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست
خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات وزارت امور خارجه
درخصوص دستور رئیس جمهوری مبنی بر حل بحران ریزگردها
از طریق دیپلماسی و مجامع بینالمللی و نیز تعامل با کشورهای
همسایه ،اظهار داشت :در کمتر از دو ماه گذشته با وقوع و تشدید
بحران ریزگردها در کشور ،وزارت امور خارجه همکاری با کشورهای
همسایه را به منظور بسط مشارکت منطقه ای و نهایتا پیاده کردن
ترتیبات منطقه ای برای مقابله با گرد و غبار در دستورکار خود قرار
داده است.
وی افزود :ما این مسیر را با عراق شروع کرده ایم و درنظر داریم
در گام بعدی سوریه و تدریجا سایر کشورهای منطقه را به تشریک
مساعی در این ترتیبات منطقه ای ترغیب کنیم .در این چارچوب
به طرف عراقی پیشنهاد شده است در قالب همکاریهای دوجانبه
برای کنترل کانون های غبارخیز ،میزبان هیئت ایران باشد و یا اعزام
هیات عراقی به کشورمان را داشته باشیم تا نقشه راه همکاریهای دو
کشور در زمینه موضوعات زیست محیطی ،از جمله مقابله با گرد و
غبار مورد بحث دو کشور قرار گیرد.

وی تاکید کرد :با ایجاد همگرایی در بین کشورهای منطقه ،این
امیدواری وجود دارد که در میان مدت بتوان به یکسری از ترتیبات
منطقهای دست یافت تا مقابله با معضالت گرد و غبار در چارچوب
همکاری و مشارکت کشورهای منطقه پیش برده شود.
خطیب زاده خاطر نشان کرد :در صحنه داخلی نیز ،وزارت امور
خارجه در جلسات ستاد مقابله با گرد و غبار (به ریاست سازمان
حفاظت محیط زیست) و سایر نهادهایی که در ارتباط با موضوع
گرد و غبار هستند ،به صورت فعال مشارکت می کند.
لزوم پاسخ قاطع به حمالت اسرائیل
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی پیرامون حمله
هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به مواضعی در سوریه اظهار داشت:
متأسفانه بی تفاوتی جامعه جهانی در قبال تجاوزات مکرر رژیم
اشغالگر قدس به جمهوری عربی سوریه و نقض آشکار تمامی
قوانین و مقررات بینالمللی باعث جریتر شدن و افسارگسیختگی
سران این رژیم شده است .شکی نیست که حمایتهای آشکار و
پنهانی رژیم حاکم بر ایاالت متحده آمریکا ،نقش مهمی در افزایش
جسارت و وقاحتهای این رژیم اشغالگر دارد ،به طوری که نه تنها
به اشغال بلندیهای جوالن سوریه ادامه داده ،بلکه بطور مکرر
زیرساختهای دولت و ملت سوریه را مورد حمالت هوایی و موشکی
خود قرار میدهد.
خطیب زاده ادامه داد :بر اساس اخبار واصله ،در حمله اخیر
رژیم صهیونیستی ،پارکینگ وسایل نقلیه عمومی در شهرک زینبیه و
نزدیکی حرم مطهر حضرت زینب علیها السالم هدف حمله موشکی
قرار گرفت که به موجب آن به جان و مال مردم خساراتی وارد شد.
وی افزود :نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر و در
طول بحران سوریه ،معموال ًنقش نیروی هوایی گروههای تروریستی
در سوریه را ایفا کرده است و هر زمانی که ارتش سوریه و نیروهای
متحد ،شکستی بر این گروهها وارد می کنند ،بالفاصله هواپیماهای
رژیم صهیونیستی وارد عمل شده و حمالت تجاوزکارانهای را به عمل
میآورند.
وی تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران ضمن محکوم کردن این
اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی ،بر لزوم پاسخ مناسب و
قاطع به این تجاوزات ،چه در میدان و چه در مجامع بینالمللی

تأکید دارد.
عواقب بر دوش طرف کانادایی است
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه به پرسشی پیرامون اظهارات
سیاسی برخی از دولتمردان کانادایی درخصوص دیدار تدارکاتی
تیم های ملی ایران و کانادا پاسخ داد و گفت :هماهنگی این دیدار
مستقال از سوی فدراسیونهای فوتبال دو کشور ،در چارچوب
دیدارهای معمول تدارکاتی فوتبال صورت گرفته و فدراسیون فوتبال
کانادا در این خصوص اعالم کرده که مصمم است با جلوگیری از
هرگونه سوء استفاده سیاسی گروههای شناخته شده ضد ایران ،این
رویداد صرفا ورزشی را میزبانی کند.
خطیب زاده افزود :متاسفانه به نظر میرسد برخالف ادعاهای
نمایشی ،ورزشی ترین امور هم بازیچه جهت گیریهای حزبی و
جبهه بندی های سیاسی در داخل کانادا شده است .موضعگیریها
و اظهار نظرهای منفی نخست وزیر کانادا و برخی افراد دیگر ،حاکی
از تفوق نگاه صرف سیاسی و حزبی بر همه وجوه حکمرانی در کانادا
بوده و به همین دلیل رفتار مقامات این کشور در علن به راحتی
بازیچه گروههای مخالف و ایران ستیز میشود.
وی تصریح کرد :از دولت و فدراسیون کانادا انتظار می رود فارغ از
جوسازیها ،در اساس منشور حرفه ای ورزش و اصول شناخته شده
فیفا ،برگزاری این دیدار تدارکاتی و دوستانه را به دور از شائبهها
و انگیزه های سیاسی و نیز شانتاژهای تبلیغاتی مخالفین تعامالت
غیرسیاسی میان مردم کشورها ،تسهیل کند .فدراسیون فوتبال
جمهوری اسالمی ایران به ما اطمینان داده است کلیه توافقات الزم
را با فدراسیون فوتبال کانادا در همین چارچوب انجام داده و در
صورت نقض توافقات ،مسئولیت تمامی عواقب آن بر دوش طرف
کانادایی خواهد بود.
توافق آذربایجان و ارمنستان
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان به پرسشی پیرامون برخی
اخبار منتشر شده در رسانهها درخصوص مفاد توافقنامه صلح میان
جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان پاسخ داد و اظهار داشت:
جمهوری اسالمی ایران از حل و فصل این مناقشه براساس اصول
شناخته شده حقوق بین الملل از جمله احترام به تمامیت ارضی،
حق حاکمیت و تامین حقوق همه ساکنان منطقه حمایت می کند.

رئیس هیئت انگلیس در مذاکرات وین از
گفتوگو با نمایندگان ارشد رژیم صهیونیستی
درباره توافق هستهای ایران خبر داد.
به گزارش ایرنا ،استفنی القاق با انتشار پیامی
در توئیتر نوشت که به مدت دو روز مذاکرات
فشردههای را با دیپلماتهای رژیم اسرائیل
داشته است .وی افزود در این جلسات دو طرف
یادداشتها را درباره برنامه هستهای و فعالیتهای
منطقهای ایران مقایسه کردند .به گفته وی در این
جلسه جاشوا زارکا معاون مدیرکل وزارت خارجه،
الون بار مدیرکل سیاسی وزارت خارجه و ایال
هوالتا مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی حضور
داشتند .رژیم صهیونیستی که اساسا بقای خود را
در بستر تنشآفرینی در منطقه مشاهده میکند،
در مذاکرات وین نیز هیاتی دیپلماتیک مشابهی را
برای تحریک کشورهای مذاکره کننده و اخالل در
روند گفتوگوها به اتریش اعزام کرد .اواخر بهمن
 ۱۴۰۰هیاتی به سرپرستی جاشوا زارکا راهی وین
شد تا عالوه بر دیدار با هیاتهای مذاکره کننده با
مدیرکل آژانس انرژی اتمی نیز مالقات کند.
یک منبع اگاه هنگامی که دور جدید مذاکرات وین
از سرگرفته شد ،در گفتوگو با ایرنا از هماهنگی
سه کشور اروپایی عضو برجام با رژیم صهیونیستی
درباره مذاکرات وین خبر داد و گفت که سفرها و
مذاکرات مستمری میان دو طرف برای اخالل در
روند گفتوگوها و به نتیجه نرسیدن توافقات و
تعهدات متقابل  ۲۰۱۵تشکیل شده است.
به گفته وی ،مهمترین محور مشترک آنها،
نگرانی از پررنگ شدن نقش ایران در قبال تحوالت
منطقهای و بینالمللی است که موجب تضعیف
حضور رژیم صهیونیستی از یک طرف و کاهش
منافع اقتصادی این سه کشور اروپایی از جهت
تجارت و فروش سالح است.
دور هشتم مذاکرات رفع تحریمها که از ششم
دیماه سال گذشته آغاز شد ،از  ۲۰اسفند ۱۴۰۰
به پیشنهاد مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
وارد یک دوره تنفس شده بود و مذاکره کنندگان
برای مشورتهای سیاسی به پایتختهای خود
بازگشتهاند .آمریکا مدعی است :اگر ایران خواهان
لغو تحریمها فراتر از توافق هستهای  ۲۰۱۵است،
باید به نگرانیهای آمریکا فراتر از برجام رسیدگی
کند .دولت بایدن که مدعی رویکرد دیپلماسی در
قبال ایران و نیز تالش برای بازگشت به برجام بوده،
تاکنون گامی در جهت نشان دادن حسن نیت خود
برنداشته است.
قریب به اتفاق کشورهای مشارکت کننده در
ت وگوها ،خواهان جمعبندی سریعتر مذاکرات
گف 
هستند اما دستیابی به توافق نهایی در انتظار
تصمیمات سیاسی آمریکا در خصوص چند موضوع
باقیمانده مهم و کلیدی است.

دونباس دیگر به اوکراین باز
نخواهد گشت
نیکالی پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه
روز گذشته درباره آینده اوکراین گفت :سرنوشت
اوکراین توسط افرادی که در خاک آن زندگی
میکنند تعیین خواهد شد .پاتروشف در ادامه ،اما
تاکید کرد که منطقه دونباس به اوکراین بازنخواهد
گشت .وی افزود :همه اهدافی که توسط «والدیمیر
پوتین» رئیس جمهوری روسیه در عملیات ویژه
نظامی برای محافظت از دونباس تعیین شده
محقق خواهد شد.
به گزارش فارس به نقل خبرگزاری تاس ،وی تاکید
کرد ،همه اهداف تعیین شده به طور کامل محقق
خواهد شد زیرا که راه دیگری وجود ندارد .وی
خاطرنشان کرد ،روسیه هرگز سرنوشت کشورهای
مستقل را تعیین نکرده است ،بلکه برعکس ،به
کشورهای مختلف کمک کرد تا از حاکمیت خود
دفاع کنند .وی افزود :ما حتی به آمریکا در دوران
جنگ داخلی کمک کردیم .به فرانسه در زمانهای
متعدد کمک کردیم .ما از تحقیر این کشور در
کنگره وین در سال  1815جلوگیری کردیم و پاریس
را دو بار در طول جنگ جهانی اول نجات دادیم.
این اتحاد جماهیر شوروی بود که به انگلیسیها
و آمریکاییها اجازه نداد در سال  1945آلمان را به
ایالتهای متعدد تقسیم کنند.
پاتروشف اضافه کرد ،همچنین نقش شوروی در
اتحاد آلمان که قویا با مخالفت فرانسه و بریتانیا
مواجه بود کامال مشهود و معروف است.
رئیس شورای امنیت روسیه در پایان تاکید کرد،
امروز غرب به دنبال آن است که سهم کشور ما در
حفاظت از سایر کشورها را محو کند .این صحبتها
در حالی مطرح شده که وزارت دفاع انگلیس دیروز
با اشاره به تشدید عملیات نظامی روسیه در منطقه
دونباس ،گفت تمام استان لوهانسک در شرق
اوکراین در معرض تصرف توسط روسها قرار دارد.

خودبرتری بینی؛ نقطه کور ناسیونالیسم
استفان والت استاد دانشگاه هاروارد در مطلبی برای فارین پالیسی مینویسد:
اگر رییس یک کشور یا وزیر خارجهاش از من مشورتی بخواهد -که البته بعید
است -شاید جمله نخست من این باشد که به قدرت ملی گرایی ،احترام بگذار.
چرا؟ به این دلیل که نگاه به قرن گذشته و توجه به آنچه امروزه رخ می دهد،
روشن میسازد که ناکامی در درک این پدیده ،بسیاری از رهبران را به ورطه
فجایع پرهزینه ای کشانده است.
ملی گرایی چیست؟ جهان از گروههایی اجتماعی شکل گرفته که ویژگیهای
فرهنگی مشترکی دارند و در گذر زمان برخی از این گروهها ،هویت یگانهای به
خود می گیرند که ملت نام دارد .الزامی هم ندارد که داعیههای یک ملت درباره
ویژگی بنیادیناش ،چه از حیث بیولوژیکی و چه تاریخی ،کامال دقیق و درست
باشد .نکته دیگر اینکه دکترین ملی گرایی ،اذعان دارد که هر ملتی ،سزاوار
حکومت بر خویشتن است و نباید زیر سلطه خارجی باشد .این است که ملت
های موجود ،از کسانی که به گروه خودشان تعلق ندارند ،از جمله از مهاجران و
پناهندگان دیگر فرهنگ ها ،واهمه دارند و حضور اینگونه افراد ،همیشه می تواند
یک پیشران نیرومند برای منازعه باشد.
اکنون ببینیم که ملی گرایی ،چگونه توانسته رهبرانی را که قدرت آن را نادیده
گرفته اند ،زمین گیر کند .تازهترین نمونه اش ،والدیمیر پوتین رهبر روسیه
است که نتوانست دریابد که ملی گرایی اوکراینی ممکن است تالش او برای
احیای نفوذ روسیه در اوکراین بوسیله یک پیروزی سریع و موفق نظامی را در
نطفه خفه کند .به گزارش دیپلماسی ایرانی در ادامه این مطلب آمده است:
در بیشتر دوران قرن بیستم ،حاکمان اروپایی ِ امپراطوریهای وسیع استعماری،

کارزارهای طوالنی ،پرهزینه و نهایتا ناموفقی را برای مهار ملتهای سرکش در
چمبره امپراطوری خود ،به راه انداختند .این تالشها تقریبا در همه جای جهان
به شکست انجامید :در ایرلند ،هندوستان ،هندوچین ،بیشتر نقاط خاورمیانه و
آفریقا -البته به بهای هزینه های هولناک انسانی .تالش ژاپن برای تسخیر چین و
کشاندن آن به مدار خود در سال  1931نیز همین سرنوشت را داشت.
ل گرایی نداشته و چندان هم بهتر عمل
آمریکا هم درک درستی از مفهوم م 
نکرده است .در جنگ ویتنام ،کوری مشابهی نسبت به قدرت ملی گرایی ،رهبران
آمریکا را واداشت تا بهایی را که ویتنام شمالی آماده بود برای یکپارچه کردن
کشور بپردازد ،دست کم بگیرند .هجوم شوروی به افغانستان در سال  1979هم
به دلیل ناتوانی کرملین در فهم این واقعیت بود که افغانها برای پس راندن یک
اشغالگر خارجی ،سخت میجنگند.
متاسفانه ،رهبران آمریکا ،چندان درسی از این تجارب نگرفتند و پس از حوادث
یازدهم سپتامبر  ،2001جرج دابلیو بوش ،رئیس جمهوری آمریکا ،خود را متقاعد
کرد که می تواند به آسانی رژیم های افغانستان و عراق را سرنگون کرده و یک
دمکراسی درخشان در این کشورها بر سر کار آورد چرا که گمان میکرد افغانها
و عراقیها در آرزوی آزادیاند و از سربازان آمریکایی همچون نیروهای آزادیبخش
استقبال خواهند کرد .اما آنچه نصیب دولت آمریکا شد ،یک مقاومت سرسختانه
و نهایتا موفقِ جمعیت محلی بود که نمی خواست از یک ارتش اشغالگر دستور
بگیرد و به ارزش ها و نهادهای غربی تن دهد.
این داستان ،محدود به جنگ و اشغال هم نیست .اتحادیه اروپایی تاسیس
شد تا با تقویت یک هویت واحد اروپایی ،فشارهای رقابتی را خنثی کند که بارها و

بارها منجر به جنگهای ویرانگری در این قاره شده بود .اتحادیه اروپایی ،تاثیرات
خوبی در این زمینه داشت اما هویت های ملی همچنان بخش ماندگاری از سپهر
سیاسی اروپاست و انتظارات نخبگان را همچنان محدود میکند .به همین دلیل
است که تالشهای این اتحادیه برای شکل دادن به یک سیاست مشترک خارجی
و امنیتی تا حد زیادی متوقف مانده است.
از این گذشته ،عدم توانایی درک درست از جذابیت پایدار ملی گرایی موجب
شد که بسیاری از ناظران ،ریسک برگزیت یا ظهور غیرمنتظره احزاب تندروی
فیدتز
ملی گرا را دست کم بگیرند .حزب حاکم قانون و عدالت لهستان و حزب
ِ
ویکتور اوربان در مجارستان با تکیه به حس ملی گرایی ِ این کشورها به پیروزی
رسیدند .حتی دونالد ترامپ هم تا حد زیادی به دلیل توانایی اش در جازدن خود
بعنوان یک ملی گرای دو آتشه آمریکایی توانست سوار موج شود.
حال سوال این است که با این همه شواهد روشن از اهمیت پایدار ملی گرایی،
چرا بسیاری از رهبران هوشمند جهان ،آن را نادیده می گیرند .پاسخ مطمئنی
وجود ندارد اما یک نکته این است که ملت ها ،خودشان را برتر از دیگران می
بینند و باور دارند که اگر نزاعی در گیرد ،پیروزی مال آنهاست .این نقطه کور،
موجب میشود نتوانند به روشنی درک کنند که آن ملت دیگر هم درست
همین اندیشه را دارد .برای آمریکاییها ،فهم این واقعیت سخت بود که چگونه
ویتکنگها یا طالبان احتماال می توانند آنها را شکست دهند و اکنون هم ظاهرا
برای پوتین فهم این نکته سخت است که اوکراینی هایی را که زیردست می بیند،
می توانند در برابر یورش روسیه ،قد علم کنند.
نکته آخر هم اینکه ،نخبگانی که در محیط ها و مراودات چندملیتی زندگی می

کنند ،قدرت ملی گرایی را دست کم می گیرند .اگر هرساله در مجمع جهانی
اقتصاد در سوئیس شرکت کنید و به داد و ستد در سراسر جهان بپردازید ،به
تدریج این بینش را از دست می دهید که چگونه مردمانی که بیرون از دایره
اجتماعی شما هستند ،دلبستگی های نیرومندی به مکان ها ،نهادهای محلی و
احساس تعلق به یک ملت را با خود دارند.

