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 پس از فــراز و فرودهــای متعدد 
و مخابــره پیام های تهدیــد میان دو 
ابرقــدرت، باالخــره روز گذشــته 
)دوشنبه( دیپلمات های ارشد روسیه 
و آمریکا وارد ژنو شدند تا با یکدیگر به 
گفت وگو بپردازند. شبکه ای. بی. سی 
نیوز در گزارش خود نوشته است که این 
نشست با محوریت ارائه تضمین های 
امنیتی میان دو کشور برگزار می شود 
و در همین رابطه یکی از دیپلمات های 
ارشد روسیه پس از شرکت در یک شام 
کاری با مقامات آمریکا در ژنو پیش بینی 
کرد که مذاکرات نمایندگان ارشد دو 
طرف دشــوار خواهد بود. رویترز نیز 
گزارش داد که سرگئی ریابکوف، معاون 
وزیر امور خارجه روسیه و دیگر مقامات 
روس یکشنبه شــب با وندی شرمن، 
معاون وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس 
هیات آمریکایی و همچنین تیمش در 
محل اقامت سفیر آمریکا در کنفرانس 
خلع سالح در ژنو شــام کاری برگزار 
کردند. گفته شــده که این شام کاری 

مقدمه ای بــرای مذاکــرات جامع تر 
میان هیأت های آمریکایی و روســی 
در نمایندگی آمریکا در ژنو به شــمار 
می آید که از دیروز )دوشنبه( آغاز شده 
است. این شام کاری همچنین بخشی 
از سری نشست های مجازی و رودررو 
در بین مقامــات آمریکایی، متحدان 
اروپایی شان و رهبران روسی در روزها 
و هفته های اخیر و همزمان با افزایش 
تنش ها به خاطر بسیج نظامی روسی 
در نزدیکی مرز اوکراین است. ریابکوف 
همزمان بــا خروج از این شــام کاری 
اعالم کرده که ما در اصل به مســائل 
آتی ورود کرده ایم امــا این مذاکرات 
دشوار خواهد بود؛ چراکه این مذاکرات 
شبیه مذاکرات کاری خواهند بود و فکر 
می کنم ما وقت مان را هدر نخواهیم داد 
و از آن نهایت استفاده را خواهیم برد. 
مواضع اینچنینــی ریابکوف به نوعی 
نشان می دهد که روس ها قصد دارند با 
زبان بی زبانی به آمریکایی ها بفهمانند 
که در این مذاکرات بســیار جدی و به 
دنبال دســتیابی به یک جمع بندی 
نهایی هستند، یا اینکه حداقل بتوانند 
مواردی را کــه قرار اســت به صورت 
تیتروار بر سر آن در آینده توافق کنند را 

هدف گذاری و مورد اشاره قرار دهند. در 
این میان ند پرایس، سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا با اشــاره به پرونده 
اوکراین و آرمان هایش برای پیوستن 
به ناتو اعالم کرد که وندی شــرمن در 
جریان این شام کاری بر تعهد واشنگتن 
به اصول بین المللــی حق حاکمیت، 
تمامیت ارضی و آزادی کشــورهای 
مســتقل برای انتخــاب ائتالف های 
خودشــان تاکید کرد. کمــی پس از 
سخنان ند پرایس، شاهد آن بودیم که 
وندی شرمن در صفحه توئیتری خود با 
اشاره به آغاز دیدار و گفت وگوی خود با 

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه 
روسیه در ژنو ســوئیس اعالم کرد که 
»نشســت فوق العاده گفت وگوهای 
دوجانبه ثبات استراتژیک هم اکنون در 
ژنو در حال برگزاری است و به همتای 
روسی خود به صراحت گفته ام که بدون 
حضور متحدان و شــرکایمان، درباره 
امنیت اروپا بحــث نمی کنیم.« بنابر 
آنچه که تحلیلگران سی.ان.ان اعالم 
کرده اند، مواضع وندی شرمن گویای 
این است که ایاالت متحده به مواضع 
روســیه گوش می دهد و نگرانی های 
خود را در میــان می گــذارد که این 
نگرانی ها چندین و چند محور را در بر 

خواهد گرفت. 
اوکراین، شاهرگ نشست ژنو

بدون تردید و بر اســاس آنچه طی 
هفته های گذشته از ســوی مسکو و 
واشنگتن اعالم شــده، دو طرف قرار 
است در این نشســت که با هیاهوی 
رسانه ای زیادی همراه بوده، در مورد 
اوکراین با یکدیگــر صحبت کنند تا 
درنهایت بتوانند تضمین های امنیتی 
موردنظر خود را درباره این پرونده اخذ 
کنند. بر اساس آنچه که پایگاه خبری 
پولیتیکو منتشر کرده، این مذاکرات به 

عنوان نخستین گام در راستای احیای 
گفت وگوها همزمان با وخیم شــدن 
روابط به خاطر بسیج نظامی روسیه در 
نزدیکی مرز اوکراین تلقی می شود. بر 
اساس برآوردهای موجود، روسیه 100 
هزار نیرو در امتداد مرزش با اوکراین 
مستقر کرده و همین امر نگرانی هایی را 
در مورد حمله نظامی بزرگ روسیه به 
اوکراین به وجود آورده است. به عبارتی 
گویاتر تیم امنیتی - سیاســی بایدن 
که حاال به قول خودشــان خبره های 
دیپلماســی امنیتی را در کاخ سفید 
گرد هم آورده اند، به دنبال آن هستند 
تا بتوانند در شــرایط فعلی به روس ها 
بفهمانند که نباید بیش از این در مورد 
اوکراین دست به ماجراجویی بزنند. 
یکی از مواردی کــه در این میان باید 
به عنوان ســتون فقرات این نشست 
مورد توجــه قرار بگیرد بحــث ناتو و 
عضویت اوکراین در پیمان آتالنتیک 
شمالی اســت. روس ها از زمان جنگ 
سرد تاکنون همه هزینه ها را داده اند 
تا بتوانند ناتــو را از مرزهای خود دور 
کنند و در امتداد ایــن روند به دنبال 
آن هســتند تا به هر ترتیبی که شده 
حوزه نفوذ ســنتی خود را گسترش 
دهند و نگذارند منافع آنها در بالکان، 
بالتیک، آسیای میانه و جمهور ی های 
جدا شده از شوروی سابق مورد تهدید 
قرار بگیرد. به عنوان نمونه آنها پس از 
وقایع اخیر قزاقستان در کمترین زمان 
به صورت نظامی و در چارچوب پیمان 
امنیت دســته جمعی وارد این کشور 
شدند تا مبادا کوچکترین ضربه ای به 
منافعشان در نورســلطان وارد شود. 
اما در مقابل اوضاع کاماًل فرق می کند. 
لحظاتی پس از شروع دیدارهای شرمن 
و ریابکوف در ژنو، ینس استولتنبرگ، 
دبیــرکل ناتو بر حســب وظیفه اش 
نسبت به ثمربخش بودن این مذاکرات 
و دســتیابی به یک راهکار صلح آمیز 
در تقابل فعلی، ابــراز امیدواری کرد. 
البته این ســخنان دبیــرکل ناتو را 
نمی توان یک مانور انگیزشی به حساب 
آورد؛ چراکه او متعهد شــد نظرات و 
نگرانی های روسیه در حوزه امنیت را 
بشــنود اما همزمان با آن، مسکو را به 

تحریم های بیشتر تهدید و تاکید کرد 
که خطر مناقشه بسیار جدی است. او 
در بخشی از سخنان خود، آب پاکی را 
روی دست روس ها ریخت و اعالم کرد 
که »نگرانی های روســیه را خواهیم 
شــنید اما نمی توانیم اصول اساسی 
خود را نادیده بگیریم؛ از جمله اینکه 
تمامی کشورهای اروپایی می توانند 
سرنوشــت خود را انتخــاب کنند و 
بدیهی اســت که این گزاره در مورد 
اوکراین نیــز صدق می کنــد«. این 
ســخنان دبیرکل ناتو صریحا نشان 
می دهد که غربی ها در حال مذاکره با 
روسیه به نوعی سایه تهدید را همچنان 
باالی ســر مسکو نگه داشــته اند که 
یکی از این تهدیدها احتمال پیوستن 
کی یف به ناتو اســت. از ســوی دیگر 
آنتونــی بلینکن، وزیر امــور خارجه 
آمریکا هم تقریباً همین مواضع را اتخاذ 
کرده اســت. او در گفت وگو با سی.ان.

ان اعالم کرد که یک مسیر گفت وگو 
و دیپلماســی وجود دارد تا برخی از 
اختالفات حل و فصل شــود و جلوی 
رویارویی را بگیرد و راه دیگر رویارویی 
اســت و تبعات هنگفت برای روسیه 
در پــی خواهد داشــت. مجموع این 
اظهارنظرها آن هم در حالی که شرمن 
و ریابکوف برسر تضمین های امنیتی 
در ژنو مشغول چانه زنی هستند نشان 
می دهد که افق چندان روشنی برای 
رســیدن به یک توافق میان دو طرف 
وجود ندارد؛ چراکه دو طرف از مواضع 
خود کوتاه نمی آیند و بــه حداقل ها 

راضی نمی شوند. 

دیپلمات های ارشد روسیه و آمریکا باالخره در ژنو پشت میز مذاکره نشستند؛  

چانه زنی برای اخذ تضمین های امنیتی
سخنان آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه آمریکا 

در مورد مذاکرات ژنو و 
اشاره به دو راهکار صلح 
و تقابل نشان می دهد که 
ایاالت متحده با استفاده 
از ابزارهایی مانند ناتو به 
دنبال آن است تا تهدید 
را در زمان مذاکره بر سر 

مسکو نگه دارد

تیم امنیتی - سیاسی بایدن 
که حاال به قول خودشان 

خبره های دیپلماسی 
امنیتی را در کاخ سفید گرد 

هم آورده اند، به دنبال آن 
هستند تا بتوانند در شرایط 

فعلی به روس ها بفهمانند 
که نباید بیش از این در 
مورد اوکراین دست به 

ماجراجویی بزنند

یکی از نمایندگان پارلمان لبنان اعالم کرد، ایاالت متحده مانع اســتخراج نفت و گاز توســط کشورش بنا به 
دالیل سیاسی می شود. به گزارش خبرگزاری شینهوا، حســین الحاج، یکی از نمایندگان پارلمان لبنان و عضو 
فراکسیون وفاداری به مقاومت وابسته به حزب اهلل خاطرنشان کرد: ما در لبنان به خاطر دالیل داخلی مربوط به 
سیستم اقتصادی و سیاست اقتصادی وابسته و همچنین شرایط خارجی مربوط به محاصره و تحریم ها، با شرایط 
سخت و  دشواری دست و پنجه نرم می کنیم. الحاج در ادامه افزود: پس از اعمال 
تحریم های آمریکا علیه حزب اهلل لبنان و تروریســتی خواندن آن، لبنان از دو 
سال پیش  با شدیدترین و سخت ترین بحران مالی و اقتصادی رو به رو است. وی 
همچنین تصریح کرد، لبنان کشور فقیری نیست و از نفت و گاز برخوردار است 
اما آمریکا به دالیل سیاسی مانع اســتفاده لبنان از آنها می شود و می خواهد به 

بحران دامن بزند.

دست کم 1۹ نفر از جمله ۹ کودک در آتش سوزی یک مجتمع مسکونی در نیویورک کشته شده اند.۳۲ مجروح این 
حادثه به بیمارستان اعزام شده اند که به گفته اریک آدامز شهردار این شهر حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است.

دنیل ناگرو یکی از مسئوالن آتش نشانی نیویورک گفته است از همه طبقات این ساختمان 1۹ طبقه قربانیان را 
گردآوری کرده اند و دودی که از این آتش سوزی برخاسته بی سابقه بوده است.نایگرو به شبکه آمریکایی ان بی سی 
گفته اســت میزان تلفات جانی این حادثه در ۳0 سال گذشته در شهر نیویورک 
بی سابقه بوده است.یک روز پیشتر در شــهر فیالدلفیا در کرانه شرقی آمریکا و 
یک ســاعتی نیویورک، 1۲ نفر از جمله ۸ کودک در یک آتش سوزی دیگر جان 
خود را از دست دادند.به گفته مقام های محلی، آتش سوزی نیویورک، صبح روز 
یکشنبه در طبقات دوم و سوم یک مجتمع مسکونی در منطقه برانکس نیویورک 

گسترش پیدا کرد.

آتشسوزیدرنیویورکجان۱۹نفرراگرفتحزباهلل:آمریکامانعاستخراجنفتوگازلبنانمیشود

مخالفــان واکسیناســیون و دیگــر معترضــان به 
محدودیت های کرونایی در بروکســل، پراگ و ســایر 
شهرهای اروپا دست به اعتراض و تجمع زدند. به گزارش 
دویچه وله، این اعتراضات در حالی برگزار شد که سویه 
امیکــرون در چندین کشــور اروپایی شــدت گرفته و 
کارشناسان نسبت به این مساله هشــدار می دهند که 
افراد واکسینه نشده در معرض خطر بیشتری قرار دارند. 
هزاران تن در اعتراضات علیه محدودیت های کرونایی 
روزهای شنبه و یکشــنبه در بلژیک و جمهوری چک و 
همچنین آلمان و وین شرکت داشتند. اعتراضات شنبه 
و یکشنبه در شهرهای اروپایی در حالی ادامه داشت که 
دولت های این کشورها محدودیت های شدیدتری وضع 
و قوانین جدیدی را برای تشویق به تزریق واکسن کرونا و 
دوزهای بوستر اجرا کرده اند. سویه امیکرون با شیوع باال 
باعث شده تا میزان مبتالیان به بیماری ویروسی کرونا 
در اتحادیه اروپا بیشتر شود و کارشناسان بیماری های 

عفونی و کادر درمان نســبت به افزایــش این بیماری 
ویروسی هشدار میدهند که می تواند باعث هرج و مرج 
در بیمارستان ها شــود. در بلژیک تخمین زده می شود 
که ۵000 نفر در اعتراض بــه محدودیت های کرونایی 
در بروکســل تجمع کردند. معترضان پالکارت هایی در 
دست داشتند که رویشان »دیکتاتوری واکسن« نوشته 
شده بود و خشم خود را درباره کارت واکسن کرونا ابراز 

داشتند.

رهبر دولت سرنگون شــده میانمار کــه از فوریه 
سال گذشــته در حصر خانگی اســت، در دادگاهی 
جدید با چندین مورد اتهام محاکمه شد. این اتهامات 
در مجمــوع می توانند تا 100 ســال حبــس در پی 
داشته باشــند. دادگاه حکومت نظامیان در میانمار، 
آنگ سان سوچی، رییس دولت سرنگون شده میانمار 
را با اتهامات گوناگون به چهار سال حبس دیگر محکوم 
کرد. سوچی در دو مورد به واردات غیرقانونی و داشتن 

واکی تاکی و در یک مورد نیز بــه نقض مقررات کرونا 
متهم شده است. دادگاه ویژه ای که در پایتخت میانمار 
تشکیل شد، صدور حکم این برنده جایزه نوبل صلح را 
چندین نوبت به تعویق انداخته است. آنگ سان سوچی 
در اوایل ماه دسامبر سال گذشته به دلیل تحریک به 
شــورش علیه حکومت نظامیان و نیز نقض مقررات 
کرونایی به چهار ســال حبس محکوم شده بود. این 
حکم امــا بعد به دو ســال کاهش یافت. ســوچی در 
فوریه سال گذشته پس از کودتای نظامیان از ریاست 
دفاکتــوی حکومــت میانمار برکنار شــد. حکومت 
نظامیان او را به ده ها مورد متهــم و هرگونه مخالفت 
را با خشونت و شدت ســرکوب کرد. اتحادیه اروپا از 
زمان وقوع کودتا، صادرات به میانمار را محدود کرده 
و تحریم هایی را علیه حکومــت نظامیان اعمال کرده 
است، ازجمله علیه  اعضای دولت جدید و تعداد زیادی 

شرکت تجاری.
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خبرخبر

فرشاد گلزاری

توپ در زمین کردها؛ 
مهلتدوهفتهایبرایمعرفی

نامزدهایریاستجمهوریعراق

بعــد از اعــالم آغــاز نامــزدی برای پســت 
ریاســت جمهوری عراق، از دیروز )دوشنبه( دور 
جدیدی از مذاکرات سیاســی کــه احتماال ظرف 
دو هفته به پایان برســد، آغاز می شود. به گزارش 
آناتولی، براساس عرف قانون اساسی رایج در عراق 
از اولین انتخابات ســال ۲00۵ گروه های ُکرد باید 
نامزد ریاســت جمهوری عراق را مشخص کنند. 
ظرف 1۷ سال گذشته ســه رئیس جمهور کرد در 
عراق حکمرانی کرده اند که عبارتند از جالل طالبانی، 
فؤاد معصوم و برهم صالح. محمد الحلبوسی، رئیس 
جدید پارلمان عراق در جلسه روز یکشنبه اعالم کرد 
که نامزدی برای پست ریاست جمهوری آغاز شده 
و تا 1۵ روز ادامه دارد. در روز آخر پارلمان جلسه ای را 
برای رأی گیری درباره نامزدها برگزار خواهد کرد. 
گروه های سیاسی باید ظرف دو هفته گزینه های 
خود را قطعی کنند. منابع سیاسی نزدیک به حزب 
دموکراتیک کردستان عراق، از بزرگترین احزاب 
اقلیم کردســتان گفت که این حزب طی روزهای 
گذشته مشغول مذاکرات انتخاب هیئت ریاست 
پارلمان بود و از دیروز )دوشــنبه( تماس هایش را 
برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری آغاز می کند. 
این منابع اعالم کردند: این تماس ها در دو ســطح 
است. اول با احزاب کرد دیگر برای توافق بر سر یک 
شخصیت واحد و بعد انتقال به سطح دوم مذاکرات و 
رایزنی با گروه های سیاسی دیگر در بغداد برای قانع 
کردن آن ها به منظور پذیرش شخصیتی که درباره 

او توافق حاصل شده است.
به گفته این منابــع، قبل از برگزاری جلســه 
رای گیری باید مذاکرات به توافق های سیاســی 
منجر شــود. باید دو ســوم اعضای پارلمان یعنی 
۲۲0 نماینده از ۳۲۹ نماینده با نامزد مشخص شده 
موافقت کنند. محمود محمد، ســخنگوی حزب 
دموکراتیک کردســتان عراق گفت که همچنان 
زمان برای انتخاب نامزد ریاســت جمهوری وجود 
دارد. رسانه های کردزبان به نقل از محمود محمد 
اعالم کردند: احزاب کرد در حال اجرای برنامه کاری 
مشترکی هستند. باید همچنان مذاکراتی درباره بقیه 
پست ها صورت گیرد. حزب دموکراتیک کردستان 
خواهــان مداخله در گزینه هــای گروه های دیگر 
نیست. همچنین نمی خواهد کسی در گزینه هایش 
دخالت کند. تاکنون ســابقه نداشــته که حزب 
دموکراتیک کردستان به پست ریاست جمهوری 
دست یابد چراکه روســای جمهور عراق همواره از 
اتحاد میهنی کردســتان بوده اند. به تازگی ستران 
عبداهلل، از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق 
اعالم کرد: ریاست جمهوری از آن حزب وی خواهد 
بود و مذاکرات با گروه های کرد دیگر برای تکمیل 
مســائل مربوط به مرحله جدید ادامه دارد. این در 
حالیســت که پارلمان جدید عراق یکشنبه اولین 
جلسه خود را برگزار کرد و محمد الحلبوسی مجدداً 

به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد.
    

بازداشتحدود8هزارنفر
ازمعترضاندرقزاقستان

وزارت کشور قزاقستان از بازداشت ۷۹۳۹ نفر 
در ارتباط با اعتراضات در آلباتــی و برخی دیگر از 
شهرهای این کشور خبر داد. اعتراضات در آلماتی 
هفته گذشته در پی افزایش بهای سوخت آغاز شد 
و به سرعت به دیگر نقاط قزاقستان گسترش یافت. 
دولت قزاقستان روز دوشنبه 10 ژانویه )۲0 دی( را 
عزای ملی اعالم کرد. پرچم این کشور در نورسلطان، 
پایتخت قزاقســتان و همچنین در آلماتی و دیگر 
شهرهای این کشور به حالت نیمه افراشته در آمدند. 
قاســم جومرت توقایف، رئیس جمهور قزاقستان 
خواستار برگزاری روز عزای ملی شده بود. این در 
حالی است که شمار کثیری از معترضان طی هفته 
گذشته در جریان سرکوبی خشن جان باخته اند. 
خبرگزاری آلمان روز دوشــنبه با انتشار گزارشی 
از نورســلطان، از بازداشــت حدود ۸000 نفر از 
معترضان خبر داد. پیش از آن، وزارت بهداشت این 
کشور تعداد کشته شدگان اعتراضات اخیر را 1۶0 
نفر اعالم کرده بود. این در حالی است که در برخی 
از گزارش ها تعداد قربانیان این اعتراضات بیشتر از 
این رقم اعالم شده بود. دولت قزاقستان پس از آن 
بدون ارائه هیچگونه توضیحی اقدام به حذف آمار 
قربانیان سرکوب نیروهای انتظامی کرد. افزون بر 
آن، گفته می شود بیش از ۲000 نفر در درگیری ها 

مجروح شده اند.

جهاننما


