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شــاید بارهــا و بارهــا نــام 
»اســکاندیناوی« را شــنیده باشید؛ 
به خصوص در شــرایط کنونی ایران 
که اغلب از مهاجرت به خارج از کشور 
سخن به میان می آید، نام این منطقه 
به گوش می خــورد. این منطقه که در 
شمال اروپا واقع شــده، اغلب به نظام 
رفاهی مــدون و مترقــی اش معروف 
است. عموماً در این منطقه با آب و هوای 
سرد روبرو هســتید که دلیلش متاثر 
بودن این منطقه از اقلیم قطب شمال 
اســت. نظم و وجود نظــام اقتصادی 
-اجتماعی مشــخص که بدان »نظام 
رفاقتی« یا »نظام دوستانه« هم گفته 
می شود باعث شده بســیاری از مردم 
دنیا اســکاندیناوی را برای مهاجرت 
انتخاب کننده که البته میزان دریافت 
مالیات با ارقام باال یکی از مسائلی است 
که باعث می شود هرکسی این منطقه 

را برای هجرت تا زمــان فوت انتخاب 
نکند! در این میان باید توجه داشــت 
که اســکاندیناوی در معنای محدود 
آن دربرگیرنده سه کشور سوئد، نروژ 
و دانمارک است که به آن شبه جزیره 
اسکاندیناوی گفته می شود و در معنای 
گســترش یافته آن فنالند، ایسلند، 
جزایر فارو و جزایر الند را نیز شــامل 
می شــود. این منطقه از حیث وجود 

انــرژی از مناطق جغرافیایی بســیار 
مهم به حســاب می آید که در نهایت 
موردنظر بسیاری از ابرقدرت ها مانند 
روسیه و آمریکا بوده است. این جغرافیا 
البته با جمعیت حــدوداً 22 میلیون 
نفری بیش از هر مــوردی به عنوان دو 
نقطه مهم برای مســکو در نظر گرفته 
می شود؛ چراکه فنالند دقیقاً دیوار به 
دیوار روسیه است و سوئد هم به دلیل 
نزدیکی با روسیه یک کشور مهم برای 
کرملین )خصوصاً از حیث امنیتی( به 
شمار می آید. در این میان آنچه که باعث 
شده در این نوشــتار به سوئد و فنالند 
اشاره کنیم، صرفاً آب و هوای خوب یا 
نظام رفاهی مترقی این دو کشورِ اروپای 
شمالی نیست، بلکه چند روزی  است 
پرونده اوکرایــن و تعمیق این بحران 
باعث شــده تا هر دو کشــور )سوئد و 
فنالند( به سرتیتر اخبار رسانه ها تبدیل 
شوند. بدون تردید طی هفته های اخیر 
همه جهان متوجه شده اند که یک تقابل 
همه جانبه و بیش از حد خطرناک میان 
روسیه و غرب )اعم از آمریکا و اتحادیه 

اروپا( به وجود آمــده که خروجی این 
تقابل را در زمین اوکراین شاهد هستیم. 
اینکه آلمان بودجه یک میلیارد یورویی 
برای ارســال تســلیحات به اوکراین 
تصویب می کند و از سوی دیگر بریتانیا 
و آمریکا بدون وقفه تســلیحات ضد 
تانک و ضد هلی کوپتر به کی یف روانه 
می کنند و حتی ایتالیا در فکر صادرات 
مجدد اســلحه و مهمات به این کشور 
است، نشــان می دهد که تنش میان 
مسکو و دولت های غربی علناً باال گرفته 
و گویا قرار نیســت به این زودی آتش 
درگیری ها فروکش کند. در این میان 
ناتو یا همان سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی یکی از محورهایی است که به 
صورت مستقیم سعی دارد روسیه را از 
حیث امنیتی و نظامی مورد هدف قرار 
دهد و روس ها هــم علناً این موضوع را 
طی 50 روزاخیر با گوشــت و پوست و 
استخوانشان درک کرده اند، اما مساله 
این اســت که آیا این اقدامات ناتو قرار 
است ادامه داشته باشــد یا در همین 

نقطه متوقف خواهد شد؟ 

تهدید از مرزهای شرقی!
اگر به نقشــه جغرافیا نــگاه کنیم 
به خوبی می بینیم کــه فنالند، دقیقاً 
دیوار به دیوار مرزهای شــرقی روسیه 
قرار دارد و روس ها از گذشته در مورد 
پیوســتن این کشــور به ناتو حساس 
بوده انــد. واقعیت این اســت که پس 
از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی 
روســیه ســعی کرد خود را از حیث 
سیاســی، امنیتی و اقتصــادی تا حد 
زیادی رشــد دهد و نگذارد که از غرب 
عقب بمانــد. در این میــان والدیمیر 
پوتین بخــش اعظم این پــروژه را به 
عهده داشــته و دارد و همین حاال هم 
در حال تالش برای برتری همه جانبه 
بر غرب است. اما در مقابل کشورهای 
اروپایی و ایاالت متحــده آمریکا هم 
بیکار ننشســته اند و بر همین اساس، 
دو عامل برای تهدید روسیه به وجود 
آمد. عامل نخست، رشــد همگرایی 
و گســترش مرزهای اتحادیــه اروپا 
بود. روســیه پس از شوروی به صورت 
مشخص شاهد این رشــد بوده است. 
عامل یا ســطح دوم، مسائل نظامی یا 
همان پیمان ناتو اســت. کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا وارد پیمانی شدند 
که بنیانگــذارش آمریکا بود و هدفش 
ایجاد یک ســپر دفاعی مقاوم در برابر 
تهدید شوروی ســابق و روسیه فعلی 
بوده است. بر این اســاس این پیمان 
در حالی که روســیه به اوکراین حمله 
کرده، بیش از پیش فعال شده است و 
عماًل یک ابزار برای رویارویی با مسکو 
به شمار می رود. اینکه فنالند و سوئد 
حاال اعالم کرده اند که به احتمال زیاد 
تا تابستان به عضویت ناتو درمی آیند 
دقیقاً نشــان می دهد غــرب در حال 
ایجاد یک آرایش جدید علیه روســیه 
آن هم کمی آنطرف تر از مرزهای این 
کشور است. مساله عضویت دو کشور 
سوئد و فنالند در ناتو بدون تردید برای 
روســیه نه تنها خوشایند نیست بلکه 
کرملین این موضــوع را به نوعی اعالم 
جنگ می داند. همین چند روز پیش 
بود که دمیتری مدودف، معاون رئیس 
شورای امنیت ملی روسیه هشدار داد 

که در صورت پیوستن سوئد و فنالند 
به پیمان آتالنتیک شــمالی، روسیه 
نیز باید سیاست دفاعی خود را تقویت 
کند؛ چراکه دیگــر نمی توان در مورد 
وضعیت عاری از ســالح هسته ای در 
منطقــه بالتیک صحبت کــرد و باید 
تعادل برقرار شود. اگر سخنان مدودف 
را کالبدشکافی کنیم، می بینیم که او 
به صورت نه چندان غیرمســتقیم به 
بحث استقرار موشک های فراصوت با 
قابلیت حمل کالهک هسته ای در مرز 
با فنالند اشاره می کند که سوئد را هم 
تهدید خواهد کرد. روسیه با این اقدام 
علناٌ اتحادیه اروپا را تهدید کرده است 
و حاال شاهد آن هســتیم که مقامات 
کشورهای اروپایی مانند آلمان و غیره 
عضویت ســوئد و فنالند در ناتو را یک 
حق مشروع قلمداد می کنند. این اقداِم 
اتحادیه اروپا در سوق دادن هلسینکی 
و اســتکهلم به ســمت ناتو در حالی 
انجام می شود که بروکسل قصد دارد 
ششمین بسته تحریمی علیه مسکو 
با موضوعیت بانکداری و انرژی را ظرف 
روزهای آینده اعمال کند. از سوی دیگر 
سفرهایی که از سوی مقامات اروپایی 
مانند بوریس جانســون، نخست وزیر 
بریتانیا و سایر مقامات اروپا به اوکراین 
انجام شده این پیام را صادر می کند که 
غرب یک تنه به دنبال تجدیدنظر در 
روابطش با روسیه است. حال باید دید 
که آیا عضویت فنالند و ســوئد باعث 
می شود که آرایش دفاعی غرب علیه 
روسیه به اینجا ختم شود یا اینکه آنها 
مسکو را مجدداً به نوعی دیگر سورپرایز 

خواهند کرد.

روسیه عضویت سوئد و فنالند در ناتو را افزایش تعداد دشمنان خود خواند؛ 

آرایش دفاعی غرب، پشت دروازه های مسکو 
روسیه پس از فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی 

به صورت مشخص شاهد 
رشد همگرایی و گسترش 

مرزهای اتحادیه اروپا بوده 
است که حاال همین موضوع 

باعث تحت فشار قرار 
گرفتن روسیه شده است

اقداِم اتحادیه اروپا در سوق 
دادن هلسینکی و استکهلم 

به سمت عضویت در ناتو 
در حالی انجام می شود که 

بروکسل قصد دارد ششمین 
بسته تحریمی علیه مسکو 

با موضوعیت بانکداری 
و انرژی را ظرف روزهای 

آینده اعمال کند که احتماالً 
اوضاع را متشنج تر خواهد 

کرد

کره شمالی دیروز )یکشنبه( نوع جدیدی از سالح های هدایت شــونده تاکتیکی را آزمایش کرد که مدعی است 
»اهمیت زیادی« دارد. بر اساس اعالم ارتش کره جنوبی، پیونگ یانگ دو پرتابه از سواحل شرقی شلیک کرده است. 
طبق این گزارش، پرتابه ها حدود ۶۸ مایل )۱۱0 کیلومتر( بر روی دریای شــرقی به پرواز درآمدند. شبکه اسکای 
نیوز گزارش داد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی شــخصا بر انجام این آزمایش نظارت کرده است و عکسی از 
او گرفته شــده که او و ژنرال های پشت ســرش انجام آزمایش مذکور را تشویق 
می کنند. رسانه های دولتی کره شمالی زمان انجام آزمایش و جزئیات بیشتر آن 
را اعالم نکردند. همزمان منابع دولتی کره شــمالی اعالم کردند کیم جونگ اون 
دســتورالعمل های مهمی در مورد تقویت قابلیت های دفاعی و نیروهای رزمی 
هسته ای کشور داده است. این رویداد در آستانه مانورهای نظامی مشترک مورد 

انتظار کره جنوبی و ایاالت متحده برگزار می شود.

وزارت خارجه تایوان پس از مانورهای چین در نزدیکی این جزیره که همزمان با ســفر قانونگذاران آمریکایی به 
تایپه انجام شــد، گفت که تهدیدهای نظامی چین تنها منجر به افزایش حمایت هــا از جانب ایاالت متحده و دیگر 
دموکراسی ها از تایوان می شود. به گزارش رویترز،  پکن از سفر این قانونگذاران آمریکایی که باب منندز، رئیس کمیته 
روابط خارجی سنای ایاالت متحده هم در میان آنهاست، بابت تشدید تنش ها از طریق سفر تحریک آمیز خودشان 
انتقاد کرده است. چین، تایوان را بخشــی از اراضی خود قلمداد می کند. وزارت 
خارجه تایوان شامگاه جمعه در بیانیه ای واکنش سرسختانه و مضحک چین به 
دو ســفر قانونگذاران آمریکایی که یکی اوایل امسال انجام شد، محکوم کرد. در 
این بیانیه آمده است: تهدید زور از سوی دولت خودکامه حزب کمونیست چین 
علیه تایوان، تنها اراده مردم تایوان برای دفاع از آزادی و دموکراســی را تقویت و 

بیشتر می کند.

تایوان: تهدید چین به افزایش حمایت  از »ما« منجر می شودآزمایش موشکی جدید کره شمالی با نظارت کیم جونگ اون! 

خاخام ارشــد امارات متحده عربــی اعالم کرد که 
شورای همکاری خلیج فارس در نظر دارد اولین محله 
یهودی را ایجاد کند که دارای دانشــکده و موسســه 
برای هزاران یهودی ســاکن امارات است. به گزارش 
جروزالیم پست، دکتر الی عبدی، خاخام ارشد شورای 
یهودی امارات، در حال حاضر رهبری شورای جوامع 
یهودی خلیج فارس را بر عهده دارد که در سال 202۱ 
تاسیس شــد تا جمعیت یهودی امارات متحده عربی، 
بحرین، کویت، قطر، عمان، و عربســتان ســعودی به 
دادگاه شــرعی یهودی )بت دین( دسترســی داشته 
باشند. عبدی می گوید حدود 2000 یهودی در امارات 
متحده عربی ساکن اند و 500 نفر آن ها به  صورت فعاالنه 
آیین های مذهبی را به  جا می آورنــد. امارات متحده 
عربی از زمــان امضای پیمان ابراهیم و عادی ســازی 
روابط با اسرائیل در سال 2020، پذیرای بیش از 200 

هزار گردشگر یهودی بوده است و شمار زیادی از آن ها 
در این فکرند که به امارات نقل مکان کنند و کسب و کار 
به راه بیندازند. عبدی پیش بینی می کند در پنج سال 
آینده، این رقم چهار برابر شــود. عبدی در ادامه افزود 
این یعنی زمان آن رســیده اســت که امارات متحده 
عربی محله یهودی داشته باشد با هتل ها، مراکز خرید، 

مدارس، کنیسه و مرکز اجتماعات.

فراکســیون پارلمانی ائتالف دولــت قانونی عراق از 
نشست آتی رؤسای فراکسیون های سیاسی برای خروج 
از بن بست سیاســی قبل از عید فطر خبر داد. به گزارش 
شــفق نیوز، داخل راضی، یکی از نمایندگان فراکسیون 
دولت قانون خاطرنشان کرد، رایزنی های میان گروه های 
سیاســی ادامه دارد و این گفت وگوها برای خروج از بن 
بست سیاسی هنوز پایان نیافته است. وی در ادامه افزود: 
امیدواریم تا پایان ماه مبارک رمضان به نتیجه برسیم و 
رایزنی های میان چارچوب هماهنگی و فراکسیون جریان 
صدر ادامه دارد و هنوز پایان نیافته است. راضی همچنین 
تصریح کرد، رؤسای فراکســیون های سیاسی احتماال 
نشســتی را طی ماه مبارک رمضان و قبل از فرا رســدن 
عید فطر برگزار می کنند تا به نتیجه ای مثبت برســند. 
از ســوی دیگر، مســعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات 
کردستان عراق در جریان دیدار با شاخوان عبداهلل احمد، 

معاون رئیس پارلمان این کشور در استان اربیل، احزاب و 
گروه های سیاسی این کشور را به تداوم رایزنی ها و تفاهم ها 
برای حل اختالفات و قدم برداشــتن در مســیر تکمیل 
تعهدات قانون اساسی از جمله تشکیل دولت فدرال آتی در 
این کشور ترغیب کرد. مسعود بارزانی و شاخوان عبداهلل در 
جریان این دیدار در خصوص تحوالت سیاسی و امنیتی 

و رخدادهای اخیر عراق به بحث و تبادل نظر پرداختند.

موافقت امارات با ساخت یک محله کامال یهودینشست رهبران عراق برای خروج از بن  بست سیاسی 

خبرخبر

فرشاد گلزاری

تشکیالت خودگردان فلسطین:
کلید حل درگیری ها، تشکیل 
کشور مستقل فلسطین است

تشــکیالت خودگردان فلسطین تاکید کرد، 
تنها راه حل برای درگیری ها با رژیم صهیونیستی، 
تشکیل کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس 
شرقی است. به گزارش اسپوتنیک، نبیل ابوردینه، 
سخنگوی این تشکیالت در بیانیه ای در پاسخ به 
طرح بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
برای حل سیاســی اختالفات با فلسطینی ها که 
پیشــنهاد داده بود 2 نظام سیاسی مجزا تشکیل 
شــود، اظهار کرد: هر ایده ای چه کشــور دارای 
مرزهای موقت و چه نظامی بدون حاکمیت، هرگز 
به درگیری ها پایان نخواهد داد بلکه موجب بروز 
درگیری ها و جنگ هایی خواهد شــد. ابوردینه 
تاکید کرد: اصول و آرمان های فلســطین اساس 
هر راه حلی است و امکان عبور از خطوط قرمزهای 
فلسطین از سوی هیچ طرفی وجود ندارد و برقراری 
صلح تنها با اجرای قطعنامه های بین المللی و اصول 
فلسطین محقق می شود. سخنگوی تشکیالت 
خودگردان فلسطین در ادامه گفت: فداکاری ها 
و مقاومت مردم فلســطین برای سرزمین شان 
یک واقعیت سیاســی اســت و قدس یک گزینه 
استراتژیک همیشگی است و سازمان آزادسازی 
فلسطین تا آزادی ســرزمین فلسطین و تشکیل 
کشور مســتقل آن با پایتختی قدس شرقی، بر 
سر عهد و پیمان خود باقی خواهد ماند. او افزود: 
قدس و مقدســات آن گزینه ای استراتژیک بوده 
و یک فرصت ملی را برای همه ایجاد می کند. این 
مسؤول فلسطینی در ادامه گفت: قدس بار دیگر 

ثابت کرد که خودش به تنهایی تمامی توطئه ها 
برای یهودی سازی مقدســات را خنثی می کند، 
همانگونه کــه پیش از این نیــز تمامی طرح ها و 
نقشه ها برای نابودی مســاله فلسطین از قرارداد 
دونالد ترامپ )رئیس جمهور سابق آمریکا( گرفته 
تا تشکیل یک کشور دارای مرزهای موقت را خنثی 
کرد و یک توافق ملی منحصر به  فرد فلسطینی و 
عربی را از سوی تمامی آزادگان جهان ایجاد کرد. 
گانتس در گفتگو با سایت عبری زبان والال مدعی 
شده بود، راه حل مستلزم برقراری این شرایط است 
که دو نظام مجزای سیاسی همراه با حفظ کنترل 
امنیتی اسرائیل بر کل منطقه وجود داشته باشند 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه با اشاره به 
دشوار بودن دستیابی به صلحی فراگیر مدعی شد، 
این دو تشکل از نظر سیاسی جدا خواهند بود و باید 
با یکدیگر همکاری های امنیتی داشته باشند و این 
راه حل ضامن ارتباط جغرافیایی مناطق فلسطینی 
از طریق ایجاد زیرساخت های ارتباطی است و ما 
برای ایجاد شرایطی بهتر برای زندگی در صلح و 

آرامش تالش می کنیم.
پس از این اظهارات نیز محمد الهندی، رئیس 
دفتر سیاســی جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
اعالم کرد که  مردم ما در داخل اراضی اشــغالی، 
قدس و کرانه باختری که به سمت مسجد االقصی 
بــه راه افتادند، همان هایی هســتند که نقشــه 
شهرک نشــین های افراطی برای ذبح قربانی را 
ناکام گذاشــتند. الهندی اظهار کرد: این نبردی 
همه جانبه است و مردم فلسطین برای حفاظت 
از قدس و مســجد االقصی هر فداکاری خواهند 
کرد. رئیس دفتر سیاسی جنبش جهاد اسالمی 
فلســطین تاکید کرد: این اســرائیل است که به 
نمازگزاران در مسجد االقصی حمله کرده و مانع 
آنها می شود و هر جنایتی که رخ می دهد، طرف 
اشغالگر مســؤول کامل آن اســت. این مسؤول 
فلسطینی در ادامه گفت: ما باید هوشیار باشیم، 
دشمن ما فریبکار اســت و ما تجربه هایی از سال 
20۱۹ داریم، در دوره نخست وزیری نتانیاهو، در 
روز عید قربان به مسجد االقصی حمله شد. الهندی 
ادامه داد: حاکمیت های عربی که روابط خود را با 
اسرائیل عادی کرده و خصومت با فلسطینی ها را 
نهادینه کردند، تصور می کنند که اسرائیل از آنها 
حمایت خواهد کرد اما آنها به توهمات دل خوش 
کرده اند و اســرائیل آنها را تنها خواهد گذاشت، 
همانگونه که آمریکا همپیمانانش را رها کرد. او با 
اشاره به اینکه برخی حاکمیت های عربی فلسطین 
را رها کردند و برخی دیگر میانجیگری می کنند و 
گروه سومی نیز دشمن مساله فلسطین شده اند، 
گفت: ملت فلســطین دورویی حاکمیت هایی 
را که برای اســرائیل پیام تبریک می فرستند در 
حالی که اسرائیل به مسجد االقصی یورش برده، 

برمال کردند.

جهاننما


