
واکنش آمریکا بی تفاوتی بود؛
 کره شمالی بار دیگر اقدام 
به آزمایش موشکی کرد 

به دنبال شلیک موشکی جدید کره شمالی، ارتش 
آمریکا اعالم کرد هیچ نوع تهدید فوری  از جانب پرتاب 
موشکی کره شمالی به وجود نیامده است. فرماندهی 
ایاالت متحده در هند - اقیانوســیه در بیانیه ای به 
خبرگزاری اسپوتنیک گفت: ما از پرتاب موشک مطلع 
هستیم و در حال رایزنی نزدیک با متحدان و شرکای 
خود هستیم. در حالی که ما ارزیابی کرده ایم که این 
رویداد تهدیدی فوری برای پرسنل یا قلمرو ایاالت 
متحده یا متحدان ما نیســت، این پرتاب موشــک، 
تاثیر بی ثبات کننده برنامه ســالح های غیرقانونی 
کره شمالی را برجســته می کند. در این بیانیه آمده 
اســت: تعهد آمریکا به دفاع از جمهوری کره و ژاپن 
همچنان راســخ باقی مانده است. دیروز )سه شنبه( 
رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعالم کرد که 
کره شمالی دست کم یک پرتابه نامشخص به سمت 
دریای ژاپن شلیک کرده اســت. یوشیهیده سوگا، 
نخست وزیر ژاپن به خبرنگاران گفت که این موشک 
پیونگ یانگ احتماال از نوع بالســتیک بوده اســت. 
خبرگزاری کیودو ژاپن هم گزارش داد که این موشک 
در نزدیکی منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن سقوط 
کرده است. توشیمیتســو موتگی ، وزیر امور خارجه 
ژاپن نیز گفت که اقدامات پیونــگ یانگ تهدیدی 
جدی برای صلح و امنیت برای این کشور و کل جامعه 

بین المللی است.

موتگــی به خبرنــگاران گفــت: روز گذشــته 
)سه شنبه(، حدود ساعت 06:20 صبح ، کره شمالی 
یک پرتابه که می تواند یک موشک بالستیک باشد ، 
پرتاب کرد. پرتاب از خاک این کشور در جهت شرقی 
انجام شد. جزئیات پرتاب در حال حاضر در حال تجزیه 
و تحلیل اســت. اقدامات اخیر کره شمالی از جمله 
پرتاب های مکرر موشک های بالستیک و دیگر موشک 
ها تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه و ژاپن است و 
همچنین تهدیدی جدی برای کل جامعه بین المللی 
است. همچنین ستاد مشــترک ارتش کره جنوبی 
اعالم کرد، این موشک از یک منطقه در سمت شرقی 
کره شمالی در حدود ساعت 6:۴0 صبح شلیک شده 
اســت. خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که مقام های 
اطالعاتی در سئول و واشــنگتن در حال ارزیابی این 
پرتاب برای استخراج اطالعات بیشتر هستند. جزئیات 
بیشتری هنوز در دسترس نیســت. در همین حال 
مون جائه-این، رئیس جمهوری کره جنوبی به تیم 
امنیت ملی خود دستور داد تا بررسی جامعی از اهداف 
پشت پرده کره شمالی در اجرای این پرتاب موشکی 
و بیانیه هایی که چند روز پیش در رابطه با روابط بین 
دو کره منتشر شد، به عمل آورند. دستور او به دنبال 
دریافت گزارشــی از نتیجه جلسه اضطراری شورای 
امنیت ملی کره جنوبی صادر شد. مون جائه-این به 
بیانیه هایی اشاره دارد که کیم یو-جونگ، خواهر رهبر 
کره شمالی مرتبا منتشر می کند و در آنها به بررسی 
پایان رسمی جنگ کره )۱۹۵0 - ۱۹۵۳( و برگزاری 
مذاکرات با سئول در صورت احیای اعتماد متقابل اشاره 
دارد. در همین حال شورای امنیت کره جنوبی با ابراز 
تاسف از این موشک پراکنی همسایه شمالی، گفت این 
اقدامات در وضعیتی صورت می گیرد که ایجاد ثبات 
در شرایط امنیتی شبه جزیره کره بسیار حائز اهمیت 
است.   شورای امنیت ملی کره جنوبی در بیانیه ای اعالم 
کرد: اعضای کمیته دائمی شورای امنیت ملی کره از 
نزدیک پرتاب موشک توسط کره شمالی و انگیزه را 
مشــاهده کردند و با ابراز پشیمانی از پرتاب در زمانی 
که ثبات در شبه جزیره کره از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار بود ، تصمیم گرفتند که شرایط را تحت نظر 
بگیرند. همچنین اقدامات بیشتر کره شمالی و مشورت 
نزدیک با کشورهای درگیر آغاز می شود. همچنین به 
نظر می رسد بعد از پرتاب موشکی دیروز، کره شمالی 
یک نشست پارلمانی برگزار کرده است. رسانه دولتی 
پیونگ یانگ پیشتر از تشکیل جلسه مجمع عالی خلق 
برای بررسی قوانینی درباره آموزش جوانان و اصالحات 
برنامه اقتصاد ملی و همچنین تصویب قوانینی برای 
توسعه شهرها و بخش ها و مســائل نهادی خبر داده 
بود. انتظار می رود کره شمالی نتایج این جلسه را صبح 

چهارشنبه اعالم کند. 
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فرشاد گلزاری

جغرافیای اروپای شرقی از دیرباز 
تاکنــون محل منازعــه قدرت های 
بزرگی مانند آمریکا و روســیه بوده 
و در طی ســه دهه اخیــر این روند 
نه تنها متوقف نشــده، بلکــه ابعاد 
جدیدی از آنــرا شــاهد و نظاره گر 
بوده ایم. یک واقعیت در مورد شرق 
اروپا وجود دارد و آن این اســت که 
اساساً باید این جغرافیا را محل تالقی 
و برخورد اراده غرب و شرق دانست. 
اگرچه نطفه این مــدل از تقابل در 
زمــان جنگ جهانی دوم گذاشــته 
شــد اما باید توجه داشت که تشدید 
این تقابل در ســال های جنگ سرد 
رخ داد. هیچ دلیلــی وجود ندارد که 
بگوییم جنگ سرد بر اوضاع و احوال 
شــرق اروپا تاثیرگذار نبوده است، 
بلکه برعکس، باید به این نکته توجه 
شود که کشــورهای حاضر در این 
جغرافیا طی آن سال ها به محل نزاع و 

درگیری های اطالعاتی تبدیل شد که 
تا به امروز سوژه بسیاری از کتاب ها، 
مستند ها و فیلم های سینمایی قرار 
گرفته اســت. به عنوان بوداپست، 
پایتخت مجارستان یکی از نقاطی بود 
که طی جنگ سرد قدم های سنگیِن 
ابرجاسوسان آمریکا و شوروی سابق 
را روی شــانه های خود حس کرده 
است. شــهری که شــخصی مانند 
»کارال«، بزرگترین و حرفه ای ترین 
افسر اطالعاتی ک.گ.ب را در خود 
جای داده بود و توانت تا ریاست وقِت 
ســازمان اطالعات خارجی بریتانیا 
)MI6( رخنــه کنــد و در جریان 
حیاتی تریــن پرونده هــای امنیتی 
علیه مســکو کمی جلوتر و زودتر از 
لندن باخبر شــود. در کشــورهایی 
مانند لهستان، رومانی، بلغارستان، 
کرواســی و غیره هم در فهرســت 
وقایع جنگ ســرد قــرار دارند؛ به 
گونه ای که در جمهوری چِک فعلی 
بــه مرکزیت پــراگ، از زمان جنگ 
ســرد تاکنون یک جنــگ روانی و 
رسانه ای به شدت مهیب ادامه دارد 

که میراث آن روزها رســانه ای است 
به نــام رادیــو آزادی. ماموریت این 
رادیو که توسط سازمان سیا در همان 
بحبوحه جنگ ســرد بنا شد، پخش 
برنامه های ضد شوروی و همچنین 
اجرای عملیات روانی علیه مســکو؛ 
البته بعدها مشخص شــد که از این 
رادیو برای شــنوِد متحدان شوروی 
در شرق اروپا هم استفاده می شد اما 
به هر ترتیب این نمونه هایی که ذکر 
شد، نشان می دهد که اروپای شرقی 
هنوز هم برای شــرق و غرب اهمیت 
خاصی دارد. بخشــی از این اهمیت 

نظامی و مربوط به ناتو و استقرار سپر 
دفاع موشکی آمریکا در حوزه بالکان 
علیه روســیه اســت و بخشی دیگر 
از آن اهمیت سیاســی، اقتصادی و 
اجتماعی دارد. به گونه ای که اخیراً 
هم چین در کشــورهای شرق اروپا 
اقدام به سرمایه گذاری کرده است که 
این موضوع چندان مطلوب آمریکا و 
اروپایی ها نیست. با گذر از این مسائل 
و با عنایت به رقابت  روسیه با آمریکا، 
ناتو و اروپا در شــرق این قاره، حاال 
دو کشــور »کوزوو« و »صربستان« 
به جان یکدیگر افتاده اند و بار دیگر 
شاهد شعله ور شدن یک تنش جدید 
در مرزهای مشترک دو طرف هستیم 
کــه آرام آرام پای ناتــو را هم به این 

پرونده باز کرده است. 
انقضای توافق 2016 

اصــل ماجــرا از این قرار اســت 
که چنــد روز پیش منابــع خبری 
روســیه اعالم کردند که مرز کوزوو 
با صربستان به واســطه اعتراضات 
صرب های کــوزوو کــه مقام های 
کــوزوو آن را آغــاز بــرای حــذف 
پالک هــای صرب از ماشــین های 
ورودی به ایــن کشــور می دانند، 
بسته شــد و تمام ترددها به حالت 
مســکوت درآمد. این خبر توســط 
خبرگزاری نووستی روسیه منتشر 
شد و هیچ توضیح دیگری درباره آن 
داده نشــد و به همین دلیل بسیاری 
از کارشناســان آنرا یک شــیطنت 
سیاسی- رســانه ای از سوی مسکو 
اعالم کردند. ساعاتی بعد خبرگزاری 
خبرگزاری آسوشــیتدپرس اعالم 
کرد که کامیون هــا جاده به گذرگاه 
مرزی یارینیه و برینیاک را مسدود 
کرده اند؛ جایی که گروه های کوچکی 
از صرب ها شب را در چادر گذراندند 
و این شــب خوابی ها از سال ها پیش 
شروع شده است. این تنش ها زمانی 
بیشتر شــد که پلیس ویژه کوزوو با 
خودروهای زرهی به مرز اعزام شــد 

تا به اجرای قوانیــن برای رانندگانی 
بپردازد کــه پالک های خــود را به 
صورت موقت بــرای ورود به کوزوو 
برمی دارند. در هیمن رابطه مقام های 
کوزوو می گویند، توافــق 20۱6 با 
میانجی گــری اتحادیه اروپــا که با 
صربســتان انجام شد، منقضی شده 
و تنها پالک هــای کوزوویی معتبر 
هستند تا به این کشــور وارد شوند. 
این در حالیست که پلیس صربستان 
سال هاســت که پالک هــای ثبت 
شــده خودروها در کــوزوو که وارد 
صربستان می شــوند را برمی دارد؛ 
چراکه صربستان، کوزوو را به عنوان 
یک کشــور مســتقل به رســمیت 
نمی شناسد و مرز مشــترک را یک 
مرز اداری و موقــت می داند. در این 
میــان باید توجه داشــت که کوزوو 
در 200۸ اعالم اســتقالل کرد و از 
ســوی آمریکا و چند کشــور غربی 
نیز به رســمیت شــناخته شده اما 
صربســتان به همراه چین و روسیه 
آن را به رسمیت نمی شناسند. اینجا 
دقیقاً همان نقطه ای است که نشان 
می دهد تنش میان دو قطب شــرق 
و غــرب همچنان ادامــه دارد. یکی 
از نکاتــی که نباید فراموش شــود، 
مســابقات ژئوپلیتیکی است که با 
آمدن جو بایدن به کاخ سفید تشدید 
شده اســت. تقریباً هر دو یا سه روز 
یکبــار در تمام رســانه های دنیا به 
وضوح می بینیم که یا مقامات آمریکا 
چین و روســیه را به خاطر مسائلی 
مانند حقوق بشر یا موضوعات نظامی 
مورد انتقاد قــرار می دهند، یا اینکه 
پکن و مسکو در جایی از دینا دست 
به اجرای یک سناریوی طرح ریزی 
شده می زنند که به هر ترتیی واکنش 
واشــنگتن را به دنبال دارد. حاال هم 
در صربســتان که از پرچــم و زبان 
گرفته تا آداب و رســوم محلی شان 
با روس ها گره خورده، شاهد اجرای 
یک سناریوی دیگر هستیم که هدف 

آن ناامن کردن مرزهای همســایه 
جنوبــی یعنی کوزوو اســت. کمی 
قبل تــر از آن یعنی در اردیبهشــت 
ماه ســال جاری هم شــاهد بودیم 
که نشست ســران کشورهای غرب 
منطقه بالکان در اســلوونی با تنش 
بین رهبران صربســتان و کوزوو بر 
سر تغییر مرزهای این منطقه همراه 
بود و حاال این نزاع جنبه عملی تر به 
خود گرفته اســت. این سابقه کوچ 
نشان می دهد که پرونده نزاع میان 
دو کشور چندان جدید نیست اما تا 
حدی بــرای اروپایی ها اهمیت دارد 
که ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو 
از رهبران صربستان و کوزوو خواسته 
است تا برای کاهش تنش در شمال 
کوزوو اقدام کنند. دلیل ورود آشکار 
ناتو هم تا حد زیادی مشخص است؛ 
چراکه پلیس کوزوو از گاز اشک آور 
برای متفرق کردن معترضان استفاده 
کرده اما این اعتراضات و مســدود 
بودن جاده همچنــان ادامه دارد و 
تنش تا جایی ادامه پیدا کرده که به 
گفته پلیس، یک اداره ثبت خودرو در 
شهر زوبین پوتوک به آتش کشیده 
شــده و صرب ها بــا نارنجک های 
دست ســاز به اداره ثبــت احوال در 
شهر زاواکان حمله کردند. حال باید 
دید نــزاع میان دو همســایه تا کجا 

پیش می رود. 

درگیری مرزی میان صربستان و کوزوو ابعاد گسترده تری یافت؛

ورود ناتو به نزاع میان دو همسایه

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جهاننما

مقام های کوزوو 
می گویند، توافق 2016 
با میانجی گری اتحادیه 

اروپا که با صربستان انجام 
شد، منقضی شده و تنها 

پالک های کوزوویی معتبر 
هستند تا به این کشور وارد 

شوند اما کوزوو می گوید 
که این کشور از سال 2008 

مستقل است

در صربستان که از پرچم و 
زبان گرفته تا آداب و رسوم 

محلی شان با روس ها گره 
خورده، شاهد اجرای یک 

سناریوی دیگر هستیم 
که هدف آن ناامن کردن 
مرزهای همسایه جنوبی 

یعنی کوزوو است
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منابع فلسطینی از یورش شهرک نشینیان به مسجد االقصی با حمایت نیروهای رژیم صهیونیستی و درگیری ها و بازداشت ها 
در کرانه باختری خبر دادند. به گزارش روزنامه عربی2۱، بیش از ۳۵00 شهرک نشین دیروز )سه شنبه( با حمایت پلیس رژیم 
صهیونیستی به مسجد االقصی یورش بردند. سایت های اسرائیلی اعالم کردند که دلیل یورش شهرک نشینیان به مسجد االقصی 
برای مراسم هشتمین روز عید العرش است. نیروهای اسرائیلی مانع ورود یک اتوبوس از شهر 
ام الفحم فلسطین شد و دو جوان را بازداشت کرد. در این راستا شهر جنین و اطراف آن همچنان 
شاهد درگیری های خشونت آمیز میان جوانان فلسطینی و نیروهای اشغالگر صهیونیستی 
است. همچنین درگیری هایی میان دوطرف در شهرک قباطیه در جنوب جنین رخ داد. این 
درگیری ها به زخمی شدن دو جوان با گلوله منجر شد. نیروهای اسرائیلی به منطقه جبل 

الزکارنه در قباطیه و منازل علی تیسیر زکارنه و عالء ابوفراشه یورش بردند.

جمهوریخواهان ارشد مجلس نمایندگان آمریکا با درخواست اخیر پنتاگون برای افزایش هماهنگی بین ارتشهای آمریکا و 
روسیه مخالفت کرده و گفتند که از شنیدن این خبر شدیدا ناراحت شده اند. به گزارش هیل، چند روز پیش ژنرال مارک میلی، 
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اظهار کرد، نظامیان کشورش و روسیه باید در راستای درک مواضع یکدیگر در قبال مسائل بسیار 
دشوار ابزارهای موثر برای ارتباط ارتش هایشان داشته باشند و  به کاستن از تنشها در هر 
وضعیت بحرانی کمک کنند. این اظهار نظرهای میلی در حالی مطرح شدند که دولت آمریکا 
امیدوار به حصول پیشرفت در زمینه کسب کمک مسکو برای مبارزه با گروه های افراطگر در 
افغانستان است. با خروج کامل ارتش آمریکا در تاریخ ۳۱ اوت از افغانستان مقامهای دولت 
بایدن خواستار کسب حقوق ایجاد پایگاه و پشتیبانی از مبارزه با تروریسم در کشورهای هم 

مرز با افغانستان هستند. 

هشدار جمهوریخواهان درخصوص همکاری نظامی آمریکا با روسیهیورش شهرک نشینیان به مسجداالقصی و درگیری  در کرانه باختری

دبیرکل ناتو روز دوشــنبه میزبان ضیافت ناهاری برای 
رهبران قبرس بود با این امید که آنها را به میز مذاکرات برای 
اتحاد مجدد این کشــور جزیره ای مدیترانــه ای بازگرداند؛ 
مذاکراتی که از سال 20۱۷ میالدی به حالت تعلیق درآمده 
است. به گزارش آسوشیتدپرس، سازمان ملل فورا درخصوص 
این مذاکــرات اظهارنظر نکــرد. نیکوس آناســتازیادس، 
رئیس جمهوری قبرس این نشست را خالقانه خواند و گفت: 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل به اختالفات در مواضع دو 
طرف اشاره کرد. به دنبال حمله ترکیه، قبرس در سال ۱۹۷۴ 
میالدی به دو بخش یونانی نشین در جنوب و ترک نشین در 
شمال تقسیم شده اســت که فقط بخش یونانی نشین آن از 
سوی جامعه جهانی به عنوان دولت مشروع مورد تایید است. 
مذاکرات متعددی با میانجی گری سازمان ملل بدون نتیجه 
پایان یافته اند. آناستازیادس، رهبر قبرس یونانی نشین گفت: 

ارسین تاتار، رهبر قبرس ترک نشین در جریان این ضیافت 
موضع خود را در مورد برابری حاکمیت قبرس ترک نشین و 
رویکرد دو کشــوری توضیح داد. وی افزود: ما درباره راه های 
مختلفی که از طریق آنها می توانیم بر این بن بست غلبه کنیم 
و شرایطی را برای از سر گیری یک گفت وگوی سازنده و موثر 

ایجاد کنیم، مذاکره کردیم.  

سرپرست وزارت دادگستری افغانستان دیروز )سه شنبه( 
اعالم کرد، این کشور قرار است قانون اساسی دوران ظاهر شاه، 
آخرین پادشاه افغانستان را به کار گیرد، مگر در مواردی که 
برخالف قانون شریعت اسالمی باشد. به گزارش اسپوتنیک، 
عبدالحکیم شارعی، سرپرست وزارت دادگستری طالبان 
افغانستان در جریان دیدار با سفیر چین در کابل این مساله 
را مطرح کرد. اخیرا، ذبیح اهلل مجاهد، معاون وزیر فرهنگ و 
اطالع رســانی دولت طالبان افغانستان به اسپوتنیک گفت 
بود که طالبان قصد دارد تا کمیسیونی را برای پیش نویس 
قانون اساسی جدید در 2022 تشکیل دهد. محمد ظاهرشاه 
آخرین پادشاه افغانستان بود که از ۱۹۳۳ تا ۱۹۷۳ به مدت ۴0 
سال بر این کشور حکمفرمایی کرد. ظاهرشاه از زمان پیدایش 
امپراتوری درانی در قرن هجدهم به بعد، طوالنی ترین دوران 
حکومت بر افغانستان را داشت. او روابط دیپلماتیک افغانستان 

را با بسیاری از کشورها توسعه داد، از جمله با هر دو طرف جنگ 
سرد. در دهه ۱۹۵0، ظاهر شاه شروع به مدرن سازی کشور 
کرد، قانون اساسی جدیدی برای کشور تهیه و نظام پادشاهی 
مشــروطه را حاکم نمود. او از هیچ حزب خاصی طرفداری 
نمی کرد و توانست دوره ای از صلح پایدار را در افغانستان برقرار 

کند که پس از آن از دست رفت.

ضیافت گوترش برای پیوند دادن دو قبرسافغانستان قانون اساسی ظاهرشاه را با برخی مالحظات به کار می گیرد

خبرخبر


