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جانسون در ریاض؛
بن سلمان، دیکتاتوری که انگلیس 

می تواند با او دوست باشد!
بوریس جانسون به عربســتان سعودی سفر 
می کند و احتماال محاسبه کرده است که مجازات 
یک مستبد برای شــروع جنگ در اروپا مستلزم 
ایجاد آرامش با مستبد دیگری در خاورمیانه است. 
»کمپبل مک دیارمید« در تحلیلی برای روزنامه 
تلگراف نوشــت: »بوریس جانسون، نخست وزیر 
انگلیس می گوید اقدامات وحشــیانه والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه علیه اوکراین، نه 
تنها اوکراین را بلکه کل بشریت را آزمایش می کند 
و انگلیس باید درخصوص دور شدن از وابستگی به 
نفت روســیه اقداماتی را انجام دهد. تحریم های 
انگلیس علیه انرژی روسیه منجر به افزایش قیمت 
سوخت شده است و هم زمان با این مسئله، دولت 
انگلیس می گوید که نیاز ما می تواند توسط تولید 
و تامین کنندگان دیگر برطرف شــود. جانسون 
برای بیان درخواست های خود به ریاض، یکی از 
تولیدکنندگان عمده نفت، سفر خواهد کرد تا از 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان بخواهد تا نفت 
بیشتری جهت کاهش قیمت ها به آن ها بدهد. در 
حالیکه بوریس جانسون، والدیمیر پوتین را به دلیل 
حمله روسیه علیه اوکراین که طی آن غیرنظامیان 
اوکراینی در خانه ها، مدارس و بیمارستان ها هدف 
قرار گرفتند، محکوم کرده اســت، اما جانسون با 
رهبر دوفاکتو ۳۶ ســاله عربستان سعودی بسیار 
محتاط تر مکاتبه می کند. ســخنگوی جانسون 
هفته پیش اعــام کرد که جانســون ریاض را به 
عنوان یک شــریک می بیند. و این بدان معناست 
که رهبر دوفاکتو عربســتان ماننــد پوتین مورد 
انتقاد قرار نمی گیرد. بنابراین تصور نمی شود که 
بوریس جانســون علنا علیه بزرگترین اعدام های 
دسته جمعی در تاریخ پادشاهی عربستان صحبت 
کند. این موضوع همچنین آقای جانســون را با 

جو بایدن، رئیس جمهــوری آمریکا که با وعده به 
چالش کشیدن نقض حقوق بشــر در عربستان و 
پاسخگویی بن سلمان برای قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار سعودی انتخاب شــد، در تضاد قرار 
می دهد. همچنین، جنگ هوایی و فجیع عربستان 
علیه یمن، به اندازه حمله روسیه به اوکراین مورد 
انتقاد قرار نمی گیرد؛ جنگی که جدی تر از حمله 
علیه اوکراین بوده است. درگیری هفت ساله یمن 
به عنوان بدترین فاجعه انســانی توصیف شــده 
است؛ جنگی که با فروش تسلیحات انگلیسی به 
ارزش میلیاردها پوند به عربستان سعودی شدت 
گرفت. هواپیماها و بمب های ســاخت انگلیس 
در حمات عربستان سعودی علیه یمن استفاده 
شده که منجر به کشتار غیرنظامیان شده است. به 
گفته صنم وکیل، معاون مدیر برنامه خاورمیانه و 
شمال آفریقا در چتم هاوس، به جای تحت فشار 
قرار دادن عربستان ســعودی جهت دستیابی به 
یک راه حل مسالمت آمیز، ممکن است از بوریس 
جانسون خواسته شود تا تسلیحات بیشتری را به 
عربستان سعودی بفروشد و یا از سیاست امنیتی 

ریاض حمایت کند. 
 در همین راستا سازمان ملل حکم های اخیر اعدام 
در عربستان را محکوم کرد. میچل باچله، کمیسر 
حقوق بشر ســازمان ملل در بیانیه ای اعام کرد: از 
جمله کسانی که اعدام شده اند ۴۱ شیعه هستند 
که در اعتراضات ضد دولتی در سال های ۲۰۱۱ و 
۲۰۱۲ شرکت کردند و خواهان مشارکت سیاسی 
بیشتر بودند. همچنین از جمله این افراد هفت یمنی 
و یک شهروند سوری بودند. باچله گفت: برخی از این 
اعدام ها براساس شروط محاکمه عادالنه و اقدامات 
قانونی صورت نگرفته اســت و جرم هایی به آن ها 
نسبت داده شده اســت که خطر چندانی ندارد. ما 
نگران این هستیم که برخی از این اعدام ها با درگیری 
یمن مرتبط است. یک منبع یمنی دوشنبه اعام کرد 
که از جمله کسانی که اعدام شده اند دو اسیر یمنی 
هستند که حدود پنج سال پیش در جبهه های جنگ 
جیزان اسیر شده اند. باچله گفت: قوانین حقوق بشر 
سازمان ملل و قوانین بشردوستانه بین المللی احکام 
اعدام را بعد از محاکمه های غیرعادالنه ممنوع کرده 
اســت. چنین حکم هایی احتماال در حد جنایت 
جنگی هستند. از سوی دیگر ند پرایس، سخنگوی 
وزارت خارجه آمریــکا در کنفرانس مطبوعاتی از 
محکوم کردن اعدام ۸۱ فرد در عربستان خودداری 
کرد.وی به گفتن این جمله بسنده کرد که مقامات 
واشنگتن همچنان نگران تضمین محاکمه عادالنه 

در عربستان هستند.

جهاننما

 دیروز )سه شــنبه( جنگ اوکراین 
۲۰ روزه شد. شــاید باور سخت باشد اما 
کشوری که حاال آماج گلوله قرار گرفته، 
هنوز نمی داند که چگونه باید از خود در 
برابر قدرت های سیاسی دفاع کند. جنگی 
که در اوکراین جریان دارد به زعم بسیاری 
از کارشناســان و تحلیلگران سیاسی و 
نظامی، یک فرآیند به شــدت پیچیده 
اســت. دلیل این امر هم وجود بازیگران 
متعدد در زمیِن بازی اوکراین اســت. 
بدون شک اقدام روســیه علیه کی یف 
نمی تواند توجیه منطقی از حیث سیاسی 
داشته باشد، اما روس ها سعی می کنند 
با »رنگ آمیزی دالیل امنیتی« آنها را به 
مسائل سیاسی و سرزمینی تبدیل کنند و 
به دنیا بگویند که دستور حمله به اوکراین 
درست بوده است. شکی نداریم که این 
روند نه تنها تحوالت شرق اروپا و به صورت 
کلی قاره سبز یا اوراسیا و قفقار را تغییر 
می دهد، بلکه با اطمینان می توان گفت 
که جهان از ۲۴ فوریــه ۲۰۲۲ میادی 
وارد یک برهه جدید شــده است. شاید 

برخی  این سخنان را در روزهای پایانی 
سال ۱۴۰۰ »تحلیل عجوالنه« بدانند، 
امــا واقعیت صحنه سیاســت و اعداد و 
ارقامی که از اجســاد، تعداد تحریم ها، 
ابعاد ویرانی ها، صف بندی های سیاسی 
- اقتصادی در غرب و غیره طی این ۲۰ 
روز منتشر شده نشان می دهد که حداقل 
سال ۲۰۲۲ میادی سالی بسیار سخت 
از حیث اقتصادی خواهد بود و از حیث 
سیاســی - امنیتی هم قطب بندی ها و 
تغییرات ماهوی در حوزه ژئوپلیتیک و 
نظم نوین جهانی را شاهد خواهیم بود. 
بر اساس آنچه طی روز گذشته مخابره 
شده، بیســتمین روز حمله روسیه به 
اوکراین با ادامه گلوله باران شــهرهای 
مهم این کشور از جمله کی یف، پایتخت، 
آغاز شد و تصاویر ویدیویی حاکی از وقوع 
آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی 
در غرب کی یف پس از شــنیده شدن 
صدی انفجارهای بــزرگ در پایتخت 
اســت. این تصاویر اگرچه ممکن است 
پس از ۲۰ روز تکراری به نظر برسد، اما 
نشان می دهد که هنوز مذاکرات میان 
طرفین به نتیجه نرسیده است. در این 
میان شهردار کی یف، دیروز )سه شنبه( 
اعام کــرد که تا صبح روز پنجشــنبه 

مقررات منع رفت و آمد در شهر به مدت 
۳۶ ساعت به اجرا درخواهد آمد که این 
اقدام احتماالً به دلیل تشــدید حمات 
روســیه به کی یف خواهد بود. از سوی 
دیگر گفته شده که خروج غیرنظامیان 
از طریق گذرگاه امــن در ماریوپل ادامه 
دارد و قرار اســت امروز )چهارشــنبه( 
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری 
اوکراین برای کنگره آمریکا ســخنرانی 
کند. او پیشــتر در مجلس عوام بریتانیا 
نیز به طور ویدیویی سخنرانی کرده است 
که به نوعی می تواند یک دیپلماسی چند 
سویه برای تحریک غرب علیه روسیه و 
اجرایی کردن کمک هایشان به کی یف 
قلمداد شود. از سوی دیگر آخرین آمار 
سازمان ملل متحد نشان می دهد شمار 
افرادی که از زمان آغاز جنگ مجبور به 
فرار از اوکراین شــده اند به دو میلیون و 
۸۰۰ هزار نفر رسیده است. این مسائل 
صرفاً  گوشه ای از وضعیت فعلی بحران 
اوکراین به حساب می آید. در سوی مقابل 
اما )با کنار گذاشتن تنش میان روسیه و 
مجموعه غرب( یک بازیگر وجود دارد که 
چندان از این وضعیت و به خاک و خون 
کشیده شدن اوکراین، ناراحت نیست و 

آن »چین« است. 

زیستن در شکاِف بحران! 
بدون شــک همانگونه کــه توماس 
فریدمن، ســتون نویس پرآوازه روزنامه 
نیویورک تایمز گفته بود، چین می تواند 
برنده اصلی این منازعه سیاسی - نظامی 
باشــد. در این میان چند روزی است که 
چینی ها به تیتر یک اخبار تبدیل شده اند 
و دلیلش هم گرم شدن روابط و نزدیک 
شدن چین به روسیه است. در این میان 
دو روز پیش جیک ســالیوان، مشــاور 
امنیت ملی ایاالت متحده به ســی. ان .

ان گفت که آمریکا معتقد است چین از 
برنامه ریزی روســیه برای اقدام نظامی 
علیه اوکراین قبل از حملــه اش به این 
کشور آگاه بوده، اگرچه پکن ممکن است 
ابعاد کامل آنچه که برنامه ریزی شده بود 
را درک نکرده باشــد. در این میان دیروز 
)سه شــنبه( روزنامه گاردین اعام کرد 
که یانگ جیچی و جیک سالیوان، مشاور  
امور خارجی دولت چین  و مشاور امنیت 
ملی دولت بایدن در ُرم )پایتخت ایتالیا( 
با یکدیگــر دیدار کردند کــه این دیدار 
حدود ۸ ساعت به طول انجامیده است. 
در این میان باید توجه کــرد که ایاالت 
متحده معتقد است چین در حال حمایت 
تسلیحاتی و اقتصادی از روسیه در بحران 
اوکراین است؛ به گونه ای که سازمان سیا 
سفر اخیر پوتین به چین برای شرکت در 
المپیک زمستانی پکن را نوعی هماهنگی 
میان مسکو و پکن برای سناریوهای بعد 
از حمله به اوکراین ارزیابی کرده اســت. 
اما در این میان چینی هــا صرفاً در حال 
تغییــر دادن فضای اذهــان عمومی در 
قضیه اوکراین هســتند. به عنوان نمونه 
ند پرایــس، ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا دیروز )سه شــنبه( اعام کرد که 
نمی گذاریم چین تحریم های غرب علیه 
روسیه را با کمک به مسکو بی اثر کند. در 
مقابل وانگ یی، وزیر امور خارجه چین 
هم به سرعت اعام کرد که پکن به نقش 
سازنده خود درخصوص پیشبرد مذاکرات 
صلــح، کاهش تنش هــا و جلوگیری از 
بحران انســانی در اوکراین ادامه خواهد 
داد. در واقع چین خــود را به عنوان یک 
ناجی معرفی می کند اما این اســت که 
پکن در حال سوءاستفاده از قطع تنفس 
اقتصادی - سیاسی روسیه به نفع خود 
است. اگر به این جمله اعتقاد داشته باشیم 
که »در سیاست هیچ دوست دائمی و هیچ 
دشــمن دائمی وجود ندارد، بلکه منافع 
دائمی وجود دارد«، آنوقت می توان فهمید 
که چرا چند رو پیش چند جنگنده نسل 
جدید چینی مدل ِجی۱۰ که به پاکستان 
تحویل داده شــده بود، یکباره توســط 
اسام آباد رونمایی شد. موضوع دیگر بحث 
تنش در دریای چین و اقیانوس آرام است. 
بدون تردید درگیری اوکراین می تواند به 
چین کمک کند تــا کمی در جبهه هند 

و اقیانوس آرام اعتمــاد به نفس بگیرد و 
به نوعی آرام شــود؛ چراکه این منطقه 
حیاتی برای رقابت سیاسی و اقتصادی 
پکن بــا جهان غرب به شــدت اهمیت 
دارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که 
جمهوری های جدا شده از شوروی سابق، 
عموماً به دلیل اعمال نفوذ مسکو، وابسته 
به اقتصــاد روس ها هســتند. به عنوان 
مثال بخش اعظمی از درآمد قزاقستان 
از طریق صادرات نفت این کشور تامین 
می شد که روس ها مســئول فروختن 
آن بوده اند. حاال که خوِد روسیه تحریم 
است، جمهوری های جدا شده از شوروی 
سابق مانند تاجیکستان، قرقیزستان، 
ترکمنستان، قزاقستان، مغولستان و غیره 
خود را در خطر می بینند. از منظری دیگر 
هم باید توجه داشــت روسیه زمانی که 
تاش می کند با چین در مورد معامات 
و توافق نامه ها مذاکره کنــد، خود را از 
نظر چانه زنی در موقعیتی نازل خواهد 
یافت و ایــن دقیقاً به نفع چین اســت. 
جالب اینجاســت که همزمان با بحران 
اوکراین، تعداد کشتی های کانتینری که 
در نزدیکی چینگ دائو، یکی از بزرگ ترین 
بنادر چین منتظر ماندند همچنان در حال 
افزایش است؛ چراکه چین سیاست های 
مقابله با »کووید صفر« را دو برابر کرده و در 
همین راستا نرخ حمل ونقل کانتینری در 
بنادر چین افزایش یافته است. این دقیقاً 
سوءاستفاده چند جانبه چین از بحرانی 

است به نام اوکراین!

پکن بر ایفای نقش سازنده در پیشبرد مذاکرات صلح تاکید کرد؛ 

سوءاستفاده چین از بحرانی به نام اوکراین!
همانگونه که توماس 

فریدمن، ستون نویس 
پرآوازه روزنامه نیویورک 

تایمز گفته بود، چین 
می تواند برنده اصلی 

منازعه سیاسی - نظامی 
روسیه و اوکراین باشد. 
در این میان چند روزی 

است که چینی ها به تیتر 
یک اخبار تبدیل شده اند و 

دلیلش هم گرم شدن روابط 
و نزدیک شدن چین به 

روسیه است

آمریکا معتقد است چین 
در حال حمایت تسلیحاتی 

و اقتصادی از روسیه در 
بحران اوکراین است؛ به 
گونه ای که سازمان سیا 

سفر اخیر پوتین به چین 
برای شرکت در المپیک 
زمستانی پکن را نوعی 

هماهنگی میان مسکو و 
پکن برای سناریوهای بعد 
از حمله به اوکراین ارزیابی 

کرده است

خبرگزاری رویترز به نقل از دو تن از مقامات شورای همکاری خلیج فارس خبر داد که این شورا در حال بررسی 
دعوت از انصاراهلل و دیگر احزاب یمنی برای مذاکراتی بوده که قرار اســت ماه جاری در ریاض برگزار شــود. رویترز 
نوشت: دو مقام شورای همکاری به این رسانه گفته اند که دعوت از احزاب یمنی بخشی از یک طرح مبتکرانه برای 
حمایت از طرح صلح مورد حمایت سازمان ملل متحد است. مقامات مذکور گفتند 
که این دعوت رسمی به منظور مذاکرات در زمینه ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی 
جنگ بین انصاراهلل و ائتاف ســعودی خواهند بود که در  عربستان  انجام خواهد 
شد. گفت وگوها قرار است از ۲۹ مارس تا ۷ آوریل )۹ تا ۱۸ فروردین ( برگزار شود. 
هنوز مقام های انصاراهلل تایید نکرده اند که آیا به عربستان سفر خواهند کرد یا خیر. 

گفته شده منصور هادی که در ریاض بسر می برد با مذاکره موافقت کرده است.

چند ســاعت مانده به اتمام مهلت ثبت نام کاندیداهای انتخابات پارلمانی لبنان، نخست وزیر این کشور اعام کرد در 
انتخابات شرکت نمی کند. به گزارش العربی الجدید، با نزدیک شدن به اتمام مهلت ثبت نام کاندیداهای انتخابات پارلمانی 
لبنان، احزاب و گروه های سیاسی لبنان تحرکات خود را با اعام اسامی کاندیداها و برنامه های انتخاباتی افزایش دادند. در 
این میان نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان اعام کرد که تصمیم ندارد در این انتخابات 
شرکت کند. میقاتی روز دوشنبه از دفتر خود در  طرابلس خطاب به لبنانی ها پیام داد و 
به دالیلی از جمله اطمینانش درباره لزوم تغییر و ایجاد فرصتی برای نسل جدید جهت 
بیان نظراتشان، انصراف خود را از کاندیداتوری در انتخابات پارلمانی اعام کرد. نخست 
وزیر لبنان اظهار کرد: بر این باورم که فرد مسئول باید عاری از هرگونه منفعت طلبی 

باشد به ویژه در این انتخابات دموکراتیک و حساس که در آستانه آن هستیم.

نخست وزیر لبنان: در انتخابات شرکت نمی کنمدعوت از انصاراهلل برای مذاکرات ریاض بررسی می شود

دادگاهی در هند دیروز )سه شــنبه( ممنوعیت 
اســتفاده از حجاب در کاس های درس را در ایالت 
جنوبی این کشــور تایید کرد که می تواند نخستین 
نمونه برای سراسر کشــور باشد که جمعیت بزرگی 
از مســلمانان را در خود جای داده است. به گزارش 
رویترز، ایــن ممنوعیــت ماه گذشــته میادی با 
اعتراضات گسترده ای از ســوی برخی از محصان 
مسلمان و والدین آنها و همچنین اقدام مقابله ای از 
سوی محصان هندو مواجه شد. منتقدان ممنوعیت 
می گویند این یک اقدام دیگری در به حاشیه راندن 
جامعه ای است که حدود ۱۳ درصد از جمعیت این 
کشــور اکثرا هندو را تشکیل می دهند. قاضی ارشد 
ریتو راج آواستی از دادگاه عالی کارناتاکا در جنوب 
هند در حکمی گفت: ما به این نتیجه رسیده ایم که 
استفاده از حجاب توســط زنان مسلمان بخشی از 
انجام وظایف اصلی و مهم مذهبی در دین اســام 

نیست! وی ادامه داد: دولت قدرت و اختیار دارد که 
درباره خط مشی استفاده از یونیفورم نظر بدهد. ما 
بر این عقیده هستیم که دستور استفاده از لباس فرم 
برای مدارس صرفا یک محدودیــت معقول از نظر 
قانون اساسی اســت که محصان نمی توانند به آن 
اعتراض کنند. با این وجود یکی از این محصان گفته 
است: ما نمی توانیم حجابمان را کنار بگذاریم و این 

کار را نمی کنیم.

تظاهرات جدیــدی در پایتخت ســودان و دیگر 
شهرهای این کشور آغاز شــده و معترضان بازگشت 
حاکمیت غیر نظامــی و آزادی بازداشت شــدگان را 
خواستار شدند، از سوی دیگر مقامات حاکم واکنشی 
نسبت به ابتکار عمل پیشنهادی کمیته های مقاومت 
نشــان ندادند. به نوشــته روزنامه عربی۲۱، هزاران 
معترض سودانی در تظاهرات جدیدی در منطقه باشدار 
واقع در نزدیکی کاخ ریاســت جمهوری در خارطوم با 
در دست داشــتن پرچم های این کشور، حرکت خود 
را به سمت دفتر شورای ریاستی آغاز کرده و برقراری 
حاکمیت غیرنظامــی و آزادی زندانیان را خواســتار 
شــدند. در مقابل مقامات حاکم در این کشور پاسخی 
به ابتکار عمــل کمیته های مقاومت نشــان ندادند. 
روز یکشــنبه قیمت نان در سراسر سودان بیش از ۴۰ 
درصد و هزینه حمل و نقل ۵۰ درصد افزایش داشــت 
و در کنار آن قیمت ســوخت نیز باال رفــت. با افزایش 

قیمت نان و سوخت، دانشجویان و ساکنان شهرهای 
مختلف سودان به خیابان ها آمده و بازگشت حاکمیت 
غیرنظامی را خواستار شده و اعتراض خود را نسبت به 
افزایش هزینه های معیشتی در این کشور اعام کردند. 
سودان یکی از فقیرترین کشــورهای جهان بوده و از 
جمله کشورهایی است که در صورت کاهش کمک های 
خارجی در پی بحران روسیه و اوکراین زیان بسیاری را 

متحمل خواهد شد. 

ممنوعیت حجاب در مدارس هند تایید شدزخمی شدن ده ها تن در اعتراضات سودان

خبرخبر

فرشاد گلزاری


