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مدودف: 
سطح روابط روسیه و آمریکا 

درحال حاضر »صفر مطلق« است
معاون رئیــس شــورای امنیت روســیه دیروز 
)دوشــنبه( تاکید کرد، وضعیت فعلی روابط روسیه 
و آمریکا هم اکنون در پایین ترین ســطح یعنی صفر 

مطلق است.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، در مصاحبه با 
خبرگزاری اسپوتنیک گفت: »ما در حال حاضر هیچ 
روابطی با آمریکا نداریم. وضعیت این روابط در سطح 
دمای صفر کلوین است و امروز لزومی برای از انجماد 
خارج ساختنش نیســت و هنوز نیازی به مذاکره با 

آمریکا نیست. این برای روسیه مضر است.«
او خاطر نشان کرد، همچنین بررسی دست زدن 
به مذاکراتــی جدید با آمریکا بر ســر تمدید معاهده 
کاهش تسلیحات استراتژیک جدید )استارت جدید( 

هنوز زود است.
مدودف افزود: »این کار به تصمیم والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه بستگی خواهد داشت. من به نوبه 
خود به عنوان فردی که مستقیماً با معاهده استارت 
جدید مرتبط بودم و آن را در سال ۲۰۱۰ امضا کردم، 
اکنون را به عنوان زمان مذاکرات جدید، بدترین زمان 

ممکن می دانم.«

عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا
 50 سال طول می کشد

مدودف همچنین بــاور دارد که محقق شــدن 
عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا بیش از ۵۰ ســال 
طول خواهد کشــید. او پیش بینی کرد که اوکراین 
تا دهه ۵۰ قرن ۲۱ )یعنی بین ســال های ۲۰۵۰ تا 
۲۰۵۹( به عضویت اتحادیه اروپا دست یابد، اما شاید 
تا آن زمان دیگر این اتحادیه وجود نداشــته باشــد. 
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین تنها 
چهار روز پس از حمله روسیه، درخواست کشورش 
برای عضویــت در اتحادیه اروپا را اعــام کرد و این 
اظهارات مدودف چند روز پس از آن مطرح شــد که 
کمیســیون اروپا با اعطای عنوان »نامزد عضویت« 
به اوکراین موافقت کــرد. او عضویــت اوکراین در 
اتحادیــه اروپا را بــه پی ریزی کمونیســم در اتحاد 
جماهیر شــوروی تشــبیه کرد. مدودف در کانال 
تلگرامی خود نوشــت: ما فرزندان دهه ۱۹۷۰ همه 
منتظر آغاز کمونیســم بودیم. حیف کــه این اتفاق 
نیافتاد. اتحاد جماهیر شــوروی فروپاشید و حزب 
کمونیســت جماهیر شــوروی منحل شــد. وعده 
پیدایش شــادی جهانی در اتحاد جماهیر شوروی 
مرا به یاد افسون های کمیسیون اروپا درباره نامزدی 
عضویت اوکراین می اندازد. او همچنین به عضویت 
ترکیه اشــاره کرد. آنکارا در ســال ۱۹۸۷ خواستار 
عضویت در اتحادیه اروپا شــد که آن زمــان به نام 
»جامعه اقتصادی اروپا« شــناخته می شــد و هنوز 
نتوانسته رسما عضو آن شود و مذاکرات آن باتکلیف 
مانده است. ترکیه در حال حاضر در اتحادیه گمرگ 

این نهاد عضو است.
از سوی دیگر اوالف شــولتس، صدراعظم آلمان 
در گفت وگو با خبرگزاری د.پ.آ گفت: اتحادیه اروپا 
باید برای گسترش آماده شود. به منظور رسیدن به 
این هدف باید ســاختارها و روندهای تصمیم گیری 
را به  روز رسانی کند. همیشــه نمی توان تصمیمات 
درباره مسائلی که امروز به راه حل نیاز دارند را با اتفاق 
آرا اتخاذ کرد. ما درباره این موضوع و موضوعات دیگر 
در نشست قریب الوقوع اتحادیه اروپا صحبت خواهیم 
کرد. وی افزود: الزم است که راه حل های مشخصی 
درباره پذیرش کشورهایی که ۲۰ سال پیش به آنها 
عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا اعطا شده، ارائه 
شود. در غیر این صورت اینگونه به نظر می رسد که این 
عنوان هیچ معنایی ندارد. کمیسیون اروپا روز جمعه 
به شــورای اروپا توصیه کرد تا به اوکراین و مولداوی 
عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا داده شــود، اما 
اعطای این عنوان به گرجستان را به تعویق انداخت. 
تصمیم نهایی در این باره توســط سران کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا در نشســتی که قرار اســت ۲3 و 
۲3 ژوئن سال جاری میادی )دوم و سوم تیرماه( در 
بروکسل برگزار شود، اتخاذ شود. اگر این نشست به 
اوکراین و مولداوی عنوان نامزد عضویت در اتحادیه 
اروپا را اعطا کند، هر یک از آنها باید پیش از آغاز روند 

پذیرش یک سری اصاحات انجام دهند.

جهاننما

شهر عدن شاهد تظاهرات مردمی در اعتراض به باال 
رفتن قیمت سوخت و عدم خدمات رسانی در این شهر 
بود. به گزارش روسیاالیوم، پس از آنکه یک مسئول در 
شــرکت نفت عدن از تصمیم این شرکت برای افزایش 
۱۴ درصدی قیمت بنزین در مناطق تحت کنترل دولت 
مستعفی یمن خبر داد، شهر عدن عصر یکشنبه شاهد 
تظاهرات مردمی در اعتراض به باال رفتن قیمت سوخت 
و عدم خدمات رســانی در این شهر بود. طبق گفته این 
مسئول شرکت نفت عدن، این تصمیم از روز یکشنبه 
اجرایی شد. شــاهدان عینی اعام کردند، صدها تن از 
معترضان در اعتراض به وخامت اوضاع خدمات رسانی و 
افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت، الستیک خودروها 
را آتش زده و خیابان های اصلــی در منطقه المنصوره 
واقع در شهر عدن را بســتند. معترضان تهدید کردند 
در صورتی که به خواســته های آنها پاسخ داده نشود، 
اعتراضات را افزایش خواهند داد. معترضان همچنین 

خواســتار کنترل قیمت مواد غذایی و بهبود خدمات 
رسانی به ویژه در زمینه برق شــدند که شاهد افزایش 
چشمگیر ساعات قطعی برق است. معترضان همچنین 
خواستار فراهم کردن مشــتقات نفتی با قیمت قبلی 
و منصرف شــدن از تصمیم غیرقابــل توجیه افزایش 
قیمت ها شدند که شهروندان و رانندگان خودروها قادر 

به خرید آن نیستند.

تظاهرات ساکنان عدن در اعتراض به افزایش قیمت سوخت
خبر

تاکنون حداقل ۵۹ نفر بر اثر صاعقه و رانش زمین ناشی از طوفان های موسمی 
شدید در هند و بنگادش جان خود را از دست داده اند. میلیون ها نفر نیز سرگردان 
شده اند و نیروهای امدادی در تاش هستند تا خود را به مناطق آسیب دیده و مردم 
برسانند. براســاس پیش بینی ها، سیل طی چند روز آینده تشــدید خواهد شد و 

هشدارهای متعددی در این خصوص صادر شده است. 
مقامات دولتی بنگادش سیل اخیر را بدترین سیل از سال ۲۰۰۴ در این کشور 
توصیف کرده اند. باران های بی امان در هفته گذشــته بخش های وسیعی از منطقه 
شمال شرق این کشور را به زیر آب برده و جاری شدن آب از کوه های کشور هند به 
سمت بنگادش اوضاع را وخیم تر کرده است. مدارس به پناهگاه های موقت تبدیل 
شده اند و نیروهای امدادی در تاش هستند تا خانوارهای درگیر در سیل را تخلیه 

کنند.

خبرگزاری رسمی سوریه »سانا« از حمله تروریستی به یک دستگاه اتوبوس در 
رقه خبر داد. در این حمله تروریستی ۱3 نظامی سوری کشته و دو نفر دیگر زخمی 
شدند. دو هفته پیش هم، عناصر تروریســتی به یک اتوبوس مسافربری در استان 
دیرالزور در شرق سوریه حمله کردند و در پی آن، ســه غیرنظامی کشته و بیش از 
بیست نفر دیگر نیز زخمی شده اند. این در حالی است که سانا فروردین ماه گذشته 
خبر داد که تحــرکات داعش به خاطر حمایت های نظامیان تروریســت آمریکایی 
است؛ به نحوی که این عناصر در حال آموزش تروریست های داعش در شمال شرق 
سوریه هستند. به گفته خبرگزاری رسمی سوریه، نظامیان آمریکایی، آموزش های 
فشرده ای را برای آشــنایی عناصر داعش با اســتفاده از »آر.پی.جی« و موشکهای 
دوش پرتاب آغاز کرده اند. این آموزش ها مخصوص یک گروه از عناصر داعش است 

که عناصر آمریکایی آنان را در یک زندان واقع در جنوب الحسکه، زندانی کرده اند. 

حمله تروریستی به اتوبوس نظامیان سوری با 13 کشتهسیل در هند و بنگالدش با ده ها کشته و میلیون ها آواره 

گروه های حقوق بشــری به ســازمان ملل تاکید 
کرده اند تا به لغــو تحریم هــای دوران ترامپ علیه 
طالبان افغانســتان پایــان دهد چون ایــن اقدام به 
اعضای این گروه اجازه می دهد با وجود دست داشتن 
در سرکوب زنان در افغانســتان همچنان به خارج از 
این کشور سفر کنند. به گزارش گاردین، منتقدان با 
آزمودن تمایات جامعه بین الملل در منزوی کردن 
طالبــان به این مســاله می پردازند که آن دســته از 
اعضای طالبان که حقوق زنان در این کشــور را نقض 
می کنند حداقل نباید اجازه خروج از افغانســتان را 
داشته باشند. سازمان ملل تحریم هایی جدی را علیه 
طالبان وضع کرده اما شورای امنیت سازمان ملل قرار 
است در روزهای آتی به بررســی این مساله بپردازد 
که آیا ممنوعیت سفر باید علیه تمامی اعضای ارشد 
این گروه باشــد یا خیر چون این مســیری است که 
نشان می دهد خط سیر به رســمیت شناخته شدن 

بین المللی طالبان تا مادامی که آنها زنان افغانستان 
را از حضور در انظار عمومی و دختــران نوجوان را از 
تحصیل در مدارس متوسطه منع می کنند، مسدود 
می شود. ممنوعیت سفر برای مقام ها و اعضای طالبان 
به صورت خودکار دیروز )دوشنبه( منقضی شد مگر 
آنکه سازمان ملل آنرا تمدید کند یا آمریکایی ها این 

موضوع را پیگیری کنند.

درخواست از سازمان ملل برای اعمال منع سفر رهبران طالبان
خبر

فرانســه ایــن روزهــا یکــی از 
کشورهایی است که عمًا در بسیاری 
از معادالت بین المللی حضور دارد. از 
پرونده اوکراین که حاال وارد یک فاز 
حیاتی شــده گرفته تا معادالتی که 
در شمال ســوریه، لبنان و آفریقا رخ 
می دهد، نام و یا پرچم این کشــور را 
می توان بــه راحتی مشــاهده کرد. 
پاریس اخیــراً اعام کــرده بود که 
سیاســت خارجی اش را قرار است در 
فاز جدیدی انشــا کنــد و محورهای 
مدنظرش را به گونــه ای دیگر در این 
منظومه بگنجاند. اینکه ارتش فرانسه 
و نیروی دریایی این کشور در شمال 
لیبی و مالی در حــال انجام ماموریت 
خود هســتند و به نوعی می خواهند 
تا خود را در تقســیم غنایم سیاسی و 
میدانی ســهیم کنند موضوعی است 
که از دیرباز تاکنون وجود داشــته اما 

در این میــان باید توجه داشــت که 
این اقدامات ریشــه در پشتوانه ملی 
و داخلی دولت های فرانسه از گذشته 
تاکنون دارد. شاید شنیده باشید که 
می گویند مردم آمریــکا و اروپا عمًا 
هیچ نگاه و دخل و تصرفی در سیاست 
خارجی کشورشــان ندارند و اگر هم 
قرار باشد دولت های غربی یک اقدام 
مشخص را علیه یک کشور دیگر به کار 
بگیرند، بدون شک مردم چندان به این 
موضوع توجهی نمی کنند. شاید این 
موضوع درست باشــد که شهروندان 
غربی، رفــاه عمومی و حــال و هوای 
زندگی شــان را مهمتر از هر مســاله 
جاری در ساختار سیاسی کشورشان 
می دانند، اما بحث اینجاست که عموما 
دولت های غربی و احــزاب حاضر در 
این کشورها هر چند ســال یکبار از 
سوی مردمشان ســوپرایز می شوند! 
به عنوان مثال در انتخابات ریاســت 
جمهوری ۲۰۲۰ آمریــکا، تمام دنیا 
بر این بــاور بودند کــه دونالد ترامپ 
به عنــوان چهل و ششــمین رئیس 

جمهوری آمریکا انتخاب خواهد شد، 
اما آنچه در این میان به عنوان خروجی 
این رویداد سیاســی اعام شــد، به 
صورت علنی تمــام معادالت را به هم 
ریخت؛ چراکه اینبــار بایدن به روی 
کار آمد. در کشــورهای اروپایی هم 
این سوپرایز در حال ُرخ عیان کردن 
است که فرانســه یکی از آنها به شمار 
می رود. چندی پیش همه شاهد آن 

بودیم که رقابت بر سر کسب جایگاه 
ریاست جمهوری فرانســه، با شور و 
شوق بســیاری انجام شد. یک سوی 
این رقابت امانوئــل ماکرون، رئیس 
جمهور فعلی ایستاده بود و در سمت 
دیگر مارین لوپن، رهبر حزب جبهه 
ملی فرانسه. اریک زمور، روزنامه نگار 
و نامزد راستگرای فرانسوی هم ضلع 
ســوم این رقابت ها را تشــکیل داد. 
مبارزه میان این ســه نفــر به حدی 
تنگاتنگ بود که بسیاری از تحلیلگران 
معتقد بودند اگر ماکــرون هم بتواند 
پیروز انتخابات شود، اوضاع به صورتی 
پیــش خواهد رفــت کــه در آینده 
مشــکات زیادی برای وی به وجود 
می آید. آن هنگام کــه این انتخابات 
در دو دور برگــزار و ماکرون به عنوان 
خروجی این رویداد سیاسی انتخاب 
شد، بسیاری از تحلیلگران فرانسوی 
و کسانی که کار و پیشــه آنها برآورد 
سیاســی و آینده پژوهــی راهبردی 
به حســاب می آمد، اعام کردند که 
احتماالً فرانســه و ماکرون وارد یک 

سیکل باطل و معیوب نظامی خواهند 
شد. دلیل این امر هم مشارکت پایین 
مردم فرانســه در انتخابات و نزدیک 
بودن میزان آرای مکــرون و لوپن به 
یکدیگر بود. بعاوه اینکه، بســیاری 
از رسانه ها و منتقدان مکرون معتقد 
بودند انتخاب مجدد او می تواند اوضاع 
داخلی را در فرانسه به یک بحران چند 

ضلعی تبدیل کند.

عدم انسجام سیاسی
 در پاریس!  

پــس از انتخاب مجــدد ماکرون 
به عنوان رئیس جمهوری فرانســه، 
برگزاری انتخابــات پارلمانی در این 
کشور یکی از مسائلی بود که بسیاری 
از تحلیلگــران معتقــد بودند حاکم 
الیزه از این ناحیه احســاس »ناامنِی 
سیاسی« خواهد کرد. این تحلیل حاال 
که ۴۸ ســاعت از برگزاری انتخابات 
پارلمانی گذشته، به واقعیت پیوست 
و آمار نشــان از ســقوط کرسی های 
حزب ماکرون در پارلمان دارد. روزنامه 
فرانسوی لو فیگارو در سر مقاله خود 
نوشــت اعام نتایج اولیــه انتخابات 
پارلمانی نشــان داد احــزاب طرفدار 
»امانوئــل ماکــرون« نتوانســته اند 
اکثریــت مطلق را از آن خــود کنند. 
بر اســاس این گزارش، در انتخابات 
پارلمانی اخیر، احزاب طرفدار امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فرانسه ۲۴۵ 
کرسی را به خود اختصاص دادند و به 
این ترتیب مکــرون در دوره دوم پنج 
ساله ریاست جمهوری خود از حمایت 
اکثریــت قاطع نماینــدگان محروم 
شد. در همین راســتا باید دانست که 
مطابق ماده ۱۲ قانون اساسی فرانسه 
دولت می تواند در این شرایط مجلس 
را منحل کند. همین امر ســبب شده 
است تا برخی رسانه ها این احتمال را 
مطرح کنند که ماکرون به امید کسب 
اکثریت مطلق از این ماده اســتفاده 
کند، اما سخنگوی دولت در اظهاراتی 
عنوان کــرد که انحــال مجلس در 
دستور کار نیست و تمام گمانه زنی ها را 
مردود اعام کرد. نکته دیگر این است 
که بر پایه قانون اساسی فرانسه، رئیس 
جمهــوری موظف اســت در صورت 
ناکامی در کســب اکثریت مطلق در 
انتخابات پارلمانی، نخســت وزیر را از 
میان احــزاب دارای اکثریت انتخاب 
کند. برای این حالت نیز تقسیم قدرت 
میان رئیس جمهوری و نخست وزیر 

پیش بینی شده اســت ولی این بار به 
رغم ناکامی احزاب طرفدار مکرون در 
کسب اکثریت قاطع، حزب دیگری نیز 
موفق به کسب اکثریت نشده است. این 
اتفاق باعث شده تا درخواست مخالفان 
ماکرون از وی مبنی بر کنار گذاشتن 
الیزابت بورن از کسوت نخست وزیری 
فرانسه عمًا به حاشیه برود. آنچه در 
این میان باید موردنظر قــرار بگیرد 
این اســت که هیچ حزبی نتوانســت 
اکثریت را در انتخابات پارلمانی اخیر 
فرانسه کســب کند و به همین دلیل 
نخست وزیر فعلی دیروز )دوشنبه( در 
نطق خود اعام کرد که این وضعیت 
را باید تهدیدی برای فرانســه و آینده 
این کشور دانست. اینکه چرا نخست 
وزیر این کشور وضعیت کنونی را یک 
شــرایط خطرناک قلمــداد می کند، 
دالیل متعددی دارد امــا مهمترین 
دلیــل آن را باید، عدم وفــاق و اتحاد 
سیاسی در فرانسه دانست. اینکه هیچ 
حزبی در پارلمان فرانسه اکثریت را به 
دست نیاورده، شــاید از نظر بسیاری 
مدلی از دموکراسی به حساب بیاید اما 
واقعیت این است که این اقدام نشان از 
گسست سیاسی در این کشور است. 
بدون شــک اختاف میــان احزاب، 
آن هم در کشــوری مانند فرانســه را 
باید یک مشــکل بنیادین تلقی کرد؛ 
چراکه نه تنها روندهای جاری در امر 
کشــورداری )به خصوص در عرصه 
سیاســت و امنیت داخلی( با مشکل 
روبرو می شــود، بلکــه در این میان 
مواضع متضاد می تواند ماکرون را در 
شــرایط فعلی برای تصویب هرگونه 
مصوبه یا قانــون، با مشــکل مواجه 
کند. لذا گســل سیاســی در زیرپای 
ماکرون در حال عمیق شــدن است و 
علناً پاریس با یک گسســت سیاسی 

بی سابقه روبرو خواهد شد.

مکرون عدم کسب اکثریت  در پارلمان کشورش را  خطرناک خواند؛ 

گسست سیاسی بی سابقه در پاریس

فرشاد گلزاری

اینکه هیچ حزبی در 
پارلمان فرانسه اکثریت 

را به دست نیاورده، شاید 
از نظر بسیاری مدلی از 

دموکراسی تلقی شود؛ اما 
واقعیت این است که این 
مساله نشان از یک به  هم 
ریختگی تاریخی دارد که 
هر زمان می تواند بر روند 

تصمیم گیری های سیاسی 
تاثیرگذار باشد

مطابق ماده ۱۲ قانون 
اساسی فرانسه دولت 

می تواند در شرایط فعلی 
مجلس را منحل کند و 

همین امر سبب شده است 
تا برخی رسانه های پاریس 
این احتمال را مطرح کنند 
که ماکرون به امید کسب 
اکثریت مطلق از این ماده 
علیه پارلمان استفاده کند


