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فارنپالسی:
آمریکا دیگر هوای اروپا را ندارد

مجله فارن پالســی در مطلبی به قلم گارَون 
والش، مشاور ســابق سیاســت امنیتی ملی و 
بین المللی حزب محافظــه کار انگلیس به لزوم 
آمادگی اروپا برای دفاع مستقل از خود و بدون 
وابســتگی به آمریکا در امور دفاعی پرداخته و 
تأکید کرده اســت که آمریکا امروز بیش از هر 
زمان دیگــری خود را در زمینــه دفاعی از اروپا 
جدا کرده و به حمایت خــود از این قاره بی میل 

شده است.
والش در این مطلب نوشــته اســت: مایک 
پامپئو، وزیر امــور خارجه آمریکا بــا بیان این 
که در وهله اول انگلیس مســئول محافظت از 
کشــتی هایش اســت، رابطه ویژه میان این دو 
کشــور را نابود کرد و  ناتو را در وضعیت بحرانی 

قرار داد.
لحــن پامپئــو در بیــان ایــن اظهــارات 
رادیکال ترین تغییر در سیاســت های آمریکا 
در رابطه با اروپا را از زمان بحران ســوئز در سال 
۱۹۵۶ نشان می دهد. در آن زمان واشنگتن به 
فرانسه و مهم تر از همه به انگلیس نشان داد که چه 
کسی رییس است و البته رییس، امپراتوری های 
اســتعمارگر قدیمی نبودند. با ایــن حال، این 
اتحاد جنگ ســرد با وجود عدم تعادل به خاطر 

گستردگی ابعاد آمریکا همچنان یک اتحاد بود.
آمریکا در اردوگاه خــود به اروپای غربی نیاز 
داشــت و ارزش متحدان دموکراتیکی را که به 
لحاظ تکنولوژیک پیشرفته بودند، می دانست؛ 
متحدانی که واشــنگتن توانست بار مسئولیت 
مبارزه با کمونیسم و دفاع از آنچه به نظام جهانی 
لیبرال معروف شد را با آن ها تقسیم کند. بار این 
مسئولیت بیرون از اروپا و از جمله در خلیج فارس 
نیز وجود داشت؛ جایی که در دهه ۱۹۸۰ میالدی 
و در جریــان جنگ ایران و عراق، کشــتی های 
مین روب اروپا مسیرهای حمل و نقل دریایی را 

برای تأمین نفت، امن نگه داشتند.
به رغم روابــط ســازمانی ترنس آتالنتیک 
که هنوز اتحاد این دو قــاره را روی کاغذ حفظ 
می کند، دولت ترامپ همچــون قدرتی کامال 
خودشیفته رفتار می کند و گاه و بیگاه رفتاری 
خصومت آمیز در قبال اروپا دارد. جنگ تجاری 
آمریکا با پکن بــه اقتصادهای اروپــا از جمله 
کشورهایی مانند لهستان که روابطی دوستانه با 

چین دارند، آسیب می زند.

اظهارات پامپئو اما از اختالف اســتراتژیک 
دیگری بر سر ایران نشأت می گیرد. قدرت های 
اروپایی از جمله انگلیس به گونه ای می خواهند 
از سقوط کامل توافق هسته ای ایران جلوگیری 
کنند. دولت ترامپ از این توافق هسته ای خارج 
شده و خواستار نابودی آن اســت. با این حال، 
واشنگتن از تفکر جدی درباره پیامدهای پایان 
توقف مذاکره شده برنامه هسته ای ایران سر باز 
زده است. ترامپ ظاهراً هم با دیپلماسی مخالف 

است و هم با جنگ.
بــا این حــال در پــس این هیاهــو، هدف 
واشنگتن غیرمنطقی نیســت. تولید گاز ِشل 
به این معنی اســت کــه آمریکا دیگــر به نفت 
خاورمیانه وابسته نیست. اروپا که هنوز به نفت 
این منطقه وابســتگی دارد و در هر شــرایطی 
نســبت به بی ثباتی در این منطقه که منجر به 
مهاجرت مردم می شود، آسیب پذیر است، باید 
 ظرفیت خــود را برای جبــران اقدامات آمریکا 

افزایش دهد.
روش غیردیپلماتیک ارسال این پیام از سوی 
آمریکا اما اعتبار این کشور را زیر سوال می برد. به 
نظر می رســد دولت ترامپ از جایگاه رهبری به 
موضع تهدیدکنندگی رسیده است و می گوید 
همه چیز را به سبک ما انجام دهید یا درغیر این 
صورت به هیچ وجه روی کمک ما حساب نکنید.

نیروهای دریایی اروپا ظرفیت الزم برای وارد 
عمل شــدن در عملیات حفظ امنیت در خلیج 
فارس را دارد اما لزوم نیاز به اقدام آنان سواالت 
بیشــتری را درباره پایبندی آمریکا به امنیت 
غرب و دفاع از قاره اروپا در برابر تهاجم روســیه 
برمی انگیزد. در صورت اقدام روسیه علیه یکی 
از اعضای ناتو آیا واشــنگتن برای جلوگیری از 
تحرکات روســیه به اندازه کافی ســریع اقدام 
خواهد کرد یا این که بــه متحدان صوری خود 
خواهد گفت که خودشان از خودشان محافظت 

کنند؟

جهاننما

سیدمحمدمیرزامحمدزاده

شمار کشته شــدگان حمله هفته 
جاری جنگجویان بوکوحــرام به یک 
مراســم خاکسپاری در شــمال شرق 
ایالت بورنو در نیجریه، به ۶۵ نفر رسید 
که حدوداً ســه برابر آمــار اولیه اعالم 

شده است.
به گزارش خبرگزاری الجزیره، روز 
یکشنبه )ششم مردادماه( ده ها جسد 
دیگر پس از حمله روز شنبه مردان مسلح 
به روســتایی در نزدیکی مایداگوری، 

پایتخت ایالت بورنو، کشف شدند.
محمد بوالما، فرماندار ایالت با اعالم 
این خبر گفت: در واقع ۶۵ نفر کشــته و 
۱۰ نفر نیز مجروح شــدند. بوالما افزود 
که 2۰ نفر در حمله اولیه در حین مراسم 
خاکسپاری کشته شدند و ده ها نفر نیز در 

حال تعقیب مهاجمان به قتل رسیدند.
رهبر یک گروه محلی شــبه نظامی 
ضد بوکوحــرام نیز بــا تأییــد تعداد 
کشته شدگان این رویداد، روایت حمله 

این گروه را با اندکی تفاوت تعریف کرد.
بونو بوکار مصطفــی، به خبرگزاری 
فرانسه گفت که 23 نفر در حین بازگشت 

از خاکسپاری کشته شدند و 42 نفر دیگر 
در جریان تعقیب تروریست ها جان خود 
را از دست دادند. بوالما گفت که معتقد 
است حمله اخیر بی ارتباط با کشتن ۱۱ 
تن از اعضای گروه بوکوحرام به دســت 
ساکنین یک روســتای محلی نیست؛ 
آن ها برای دفاع از روستای خود این ۱۱ 
نفر را کشته و در جریان این عملیات ۱۰ 

تفنگ خودکار را به دست آورده بودند.
بر اساس بیانیه ای که ازسوی دفتر 
ریاست جمهوری نیجریه منتشر شد، 
محمدو بوهــاری، رئیس جمهور این 
کشور، روز یکشنبه ضمن محکوم کردن 
این حمله به ارتش و نیروی هوایی کشور 
دســتور داد عالوه بر گشت زنی هوایی، 
برای عملیات زمینی به منظور شکار این 

مهاجمان اقدام کنند.
جنگجویان بوکوحرام دائما به نواحی 

اطراف منطقه انگانزای حمله می کنند.
افراطیان بوکوحرام نزدیک به یک 
دهه، طغیان در شــمال شرق نیجریه 
را رقم زدند، جان نزدیــک به 27 هزار 
نفر را گرفتند و بیش از 2 میلیون نفر را 
آواره کردند. این گروه حاال به دو شاخه 
بوکوحرام وفادار به ابوبکر شکائو و شاخه 
دیگر وفادار به گروه تروریستی عراق و 

شام )داعش( تقسیم شده اند.

گروه شــکائو تمایل بیشتر به هدف 
قرار دادن نقاط نرم از جمله شهروندان 
بی دفــاع دارد؛ در حالــی که شــاخه 
آی اس دبلیو ای پی، موســوم به داعش 
ایالت غرب آفریقا، از سال گذشته قدرت 
خود را بر تقابل علیــه  ارتش متمرکز 

کرده است.
بوکوحرامچگونهشکلگرفت؟

خبرگزاری فرانسه چندی پیش در 
رابطه با این گروه نوشت: بمب گذاری، 
آدم ربایی های تــوده ای و ده ها هزار نفر 
کشــته، حاصل حضور این گروه است. 
حضور این گروه در  شمال شرق نیجریه 
هفته گذشته ۱۰ ساله شد؛ منطقه ای 
که به عقیده ساکنان آن زندگی در طول 

این دهه از آنجا عقب نشینی کرده است.
حســن ممان، یکی از ساکنان این 
منطقه که پس از حمله گروه بوکوحرام 
به روســتای محل تولدش، به شــهر 
مایداگوری، اصلی ترین شــهر منطقه 
گریخته است، در این رابطه گفت: انگار 
صد ســال گذشــته، چراکه همه چیز 
خیلی کند پیش می رود و اوضاع برای 
من و خانواده ام بهتر نمی شود. دلم برای 
روستایم تنگ شده است و همیشه دلم 
آنجا اســت؛ اما بازی مرگ بــه ما اجازه 
آرامش نمی دهد. روز جمعه گذشــته 

دهمین ســالروز درگیــری نیروهای 
نیجریایــی با افــراد مســجد مرکزی 
مایداگوری بود. در آن حمله 7۰۰ نفر از 
جمله محمد یوسف، رهبر افراد مسجد 
کشته شــد. بعد از این خشونت بود که 
بوکوحرام شــکل گرفت؛ نام این گروه 
در زبان هوسه یک جمله معنا می دهد: 
آموزه های غربی حرام اســت. تندروها 
تصمیم گرفتند یک خالفت سخت گیرانه 
اسالمی تشــکیل دهند تا حمالتی را 
هرچه دورتر از آبوجا، پایتخت نیجریه 

ترتیب دهند.
خشونتهایناتمام

ایــن خشــونت ها رفتــه رفته به 
کشــورهای همســایه چاد، کامرون و 
جمهوری نیجر رسوخ کرد. در سال های 
اخیر برخــی از ایــن جنگجویــان با 
تروریست های داعش هم پیمان شدند 

و تهدید جدیدی را رقم زدند.
بوکوحرام در سال 2۰۱4، با ربودن 
3۰۰ دختر مدرسه ای در شهر چیبوک،  
توجه جهانیان را به خــود جلب کرد و 
موجب شکل گیری جنبشی با عنوان 
»دختران ما را برگردان« شد که حمایت 
میشــل اوباما، همســر رئیس جمهور 
آمریکا و دیگران را نیز به دنبال داشت. 
اگرچه بسیاری از آن دختران آزاد شدند، 

اما سرنوشت تعداد بی شماری از مردم 
منطقه کــه در طی این ســال ها ربوده  
شــده بودند، همچنان برای خویشان و 
وابستگانشان، در ابهام باقی مانده است؛ 
این افراد شــامل امدادگران منطقه نیز 
می شود. چهارشنبه هفته گذشته بود 
که یکی از پرســتاران تازه ربوده شده، 
در پیامــی ویدئویــی از دولت نیجریه 
درخواست کمک کرد و گفت که ممکن 

است به همراه دیگران کشته شود.
دولت،ناتوانازمقابلهبا
حمالتبوکوحرام

در حالــی که مقامــات نیجریه ای 
دائماً مدعی می شوند که بر ناآرامی های 
بوکوحرام فائق آمده اند، ساکنان درمانده 
منطقه اما، می گویند کــه هیچ پایانی 
در افق حمــالت این گروه کــه یکی از 
بزرگ ترین بحران های بشــری جهان 
را رقــم زده اند، به چشــم نمی بینند؛ 
بحرانی که هفت میلیون نفر را محتاج 

به کمک های غذایی کرده است.
برخی ناظرین مدعی هســتند که 
تعدادی از مقامات خــاص نیجریایی 
از این التهابات به واســطه فســاد بهره 
می برند و منافع کمی برای پایان دادن 
به ایــن خونریزی ها متصور هســتند. 
گروه های حقوق بشری برخی نیروهای 
امنیتی نیجریایی را به سوءاســتفاده از 
جنگ علیه بوکوحرام متهم کرده اند؛ این 
سوءاستفاده شــامل کشتارهای بدون 
فرآیند قضایی و بازداشت های گسترده 
می شوند. دولت نیجریه با خشم، چنین 
ادعاهایی را رد می کند. بابا شیخ هارونا، 
ســخنگوی ایالت بورنــو در این رابطه 
گفته بود که دولت اخیــراً از ۱۵۰ عضو 
تسلیم شده بوکوحرام استقبال کرده و 
امیدوار اســت در سالگرد دهمین سال 

تشکیل بوکوحرام، دیگر جنگجویان نیز 
تسلیحات خود را تسلیم کنند؛ آرزویی 
که خونین شد. به گفته هیلدا یورگنسن، 
۱.۹ میلیون آواره منتظر بازگشــت به 
شهر و دیار خود هستند. بیشترشان در 
اردوگاه هایی ســاکن هستند که بدون 
سرپناه مناسب و عدم دسترسی به آب 

تمیز، بیش از ظرفیت سکنه دارند.
حتی این اردوگاه ها نیز امن نیستند؛ 
پنج شنبه شب گذشــته، مردان مسلح 
بوکوحرام سوار بر موتورسیکلت، به یک 
اردوگاه که به وســیله نیروهای مسلح 
ارتش حفاظت می شد در حاشیه شهر 
مایدوگوری حمله کردنــد و یک مرد و 
یک کودک را کشتند و مغازه ها را غارت 
کردند. به عقیده ساکنان، با وجود آنکه 
گروه بوکوحرام منسجم نیست و رهبری 
واحدی نــدارد،  به دلیــل ضعف دولت 

همچنان به کار خود ادامه می دهند. 
با وجــود همــه مســائل، برخی 
همچون ممان همچنان به بازگشــت 
صلح امیدوارند و فکر می کنند تندروها 

باالخره ناامید می شوند.

درآخرینحملهبوکوحرام65نفرکشتهشدند

سایه وهم آلود هم پیمانان داعش بر نیجریه 
شاخهشکائوبوکوحرام
تمایلبیشتربههدف
قراردادننقاطنرماز

جملهشهروندانبیدفاع
دارد؛درحالیکهشاخه

آیاسدبلیوایپی،موسوم
بهداعشایالتغرب

آفریقا،ازسالگذشته
قدرتخودرابرایتقابل
علیهارتشمتمرکزکرده
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اتحادیه اروپا دستگیری و ســرکوب خشن معترضان در 
مسکو را محکوم کرد.  به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی 
اتحادیه اروپا ســرکوب تظاهرات اخیر مسکو را نقض آشکار 
قانون اساسی روسیه اعالم کرده اســت.  مایا کوسیانچیچ، 
از دولت روسیه خواسته اســت به قانون اساسی آن کشور و 
حقوق بنیادین شــهروندان احترام بگذارد. اتحادیه اروپا از 
دولت روسیه خواسته است تا از حذف نیروهای اپوزیسیون 
در انتخابات شهرداری ها امتناع بورزد. مایا کوسیانچیچ گفته 
است که روسیه باید به نکات مندرج در سازمان امنیت و همکاری اروپا )OSZE( و همچنین تعهدات بین المللی خود 

پایبند بماند. بنابراین گزارش، در جریان تظاهرات نیروهای اپوزیسیون بیش از هزار نفر دستگیر شده اند.

هان سن نخســت وزیر کامبوج اعالم کرد 4۰ میلیون دالر دیگر به 2۹۰ میلیون دالر بودجه پیشین برای خرید  
نظامی از چین اختصاص می دهد. به نوشته خبرگزاری رویترز، هان سن گفت: خریدهای انجام شده شامل ده ها هزار 
سالح است که جایگزین سالح های قدیمی این کشور می شود و در حال حاضر راهی کامبوج شدند. او نیز گزارش هفته 
گذشته روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مبنی بر توافق مخفی چین و کامبوج برای ایجاد پایگاه نظامی دریایی 
در منطقه ریم این کشور را رد کرد. وال استریت ژورنال در این گزارش نوشته بود مقامات آمریکایی، پیش نویس اولیه 
این قرارداد را که ظاهراً بهار امسال به امضا رسیده را دریافت کرده است و طبق آن کامبوج به مدت 3۰ سال به چین 
اجازه دسترسی به پایگاه دریایی خود واقع در منطقه ریم در خلیج تایلند را می دهد که این قرارداد هر ۱۰ سال یکبار 
به طور خودکار تمدید می شود. وو قیان ســخنگوی وزارت دفاع چین نیز تاکید کرد که ارتش چین و کامبوج با این 
همکاری، هیچ کشور ثالثی را هدف نگرفته است. پس از انتشار این گزارش، روابط نظامی بین کامبوج و چین، بیش 

از پیش زیر ذره بین رفته است.

 انتقاد اتحادیه اروپا از  سرکوب معترضان 
در مسکو

 کامبوج خرید تسلیحات نظامی از چین 
را افزایش می دهد

منابع خبری عربی از درگذشت برادر پادشاه عربستان خبر 
دادند.  به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری راشاتودی، بندر 
بن عبدالعزیز، برادر سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان 
در ۹۵ سالگی درگذشــت. فیصل بن ترکی بن فیصل نیز در 
صفحه توییتر خود خبر درگذشت پدرش را تأیید کرده است. 
خبرگزاری رویترز، دیوان پادشاهی عربستان سعودی نیز این 
خبر را یکشنبه شب )ششم مرداد ماه( اعالم کرد و گفت که این 
شاهزاده سعودی که متولد سال ۱۹23 است، ۹۶ سال داشت. 
در همین حال پایگاه اینترنتی النشره نیز گزارش داد، عربستان 
در بیانیه ای اعالم کرده که مراسم تشییع جنازه برادر پادشاه 
این کشور روز دوشنبه )هفتم مرداد ماه( پس از اقامه نماز میت 
متعقاب نماز عشا در مجسد الحرام در مکه مکرمه برگزار شد. 
گفتنی است بندر عبدالعزیز که پدر فیصل بن عبدالعزیز، امیر 
ریاض و ترکی بن عبدالعزیز، فرمانــده نیروهای هوایی این 

کشور است، 23 فرزند دارد. بندر بن عبدالعزیز آل سعود پسر 
دهم ملک عبدالعزیز، موسس آل سعود بعد از ملک فهد بود. بر 
اساس این گزارش، برادر متوفی پادشاه عربستان در حکومت 
این کشور سمت رسمی نداشته است. این در حالی است که 
پسران بندر بن عبدالعزیز، پست های مهمی در خاندان آل 

سعود دارند.

کمیته دفاع از شهرک سلوان در قدس اشغالی نسبت 
به طرح های رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی محله 
وادی الحمص و محله های مجاور آن با احداث شهرک های 
صهیونیست نشین و تغییر ساختار جمعیتی این مناطق و 
اخراج اجباری فلسطینیان از آن ها هشدار داد. به گزارش 
روزنامه اردنی الدستور، فخری ابو دیاب عضو این کمیته در 
بیانیه ای گفت طرح های رژیم صهیونیستی در چارچوب 
برنامه این رژیم برای الحاق محله ها و شهرک های قدس 
اشغالی از جمله محله های الجوز، الشیخ جراح و شهرک 
سلوان و الصوانه از طریق احاطه بر شهرک قدیمی قدس 
و الحاق آن به شهرک های صهیونیستی در منطقه حایل 
در قدس غربی و شرقی برای از بین بردن مرزهای ۱۹۶7 

است.
 وی افزود کــه این رژیم اکنون طرح هــای خود را در 
قدس با ویران کردن منازل از جمله در محله های شــیخ 

جراح و کبانیه پیش می برد و تخریب ۱۱۸ منزل مسکونی 
را در برنامه قرار داده اســت. وی همچنین هشدار داد که 
تالش رژیم اشــغالگر برای احداث چهــار تونل در چهار 
خیابان اصلی در قدس اشــغالی برای تکمیل پروژه قطار 
شهری میان بخش های شرقی و غربی قدس اشغالی برای 
اجرایی کردن طرح خود موسوم به قدس بزرگ و یکپارچه 

کردن آن برای برنامه های خود است.

برادر پادشاه عربستان درگذشتهشدار نسبت به یهودی سازی قدس اشغالی

خبرخبر


