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تحلیل روز

پیشخوان بین الملل

بیتفاوتیبایدنبهسیاست"چینواحد"؟

ویک به گسترش موج
جدیدی از تروریسم در
آمریکا پرداخته است.
ایــن نشریه با طراحی
روی جلد از دستی که
مسلسلیبههمراهدارد
واعدادنژادپرستانه۱۴
و ۸۸رویآنحکشده
است ،به تروریسم بومی گرایانه سفیدپوستان در
آمریکا پرداخته است .این هفته نامه از اصطالح
مورد عالقه دیگری از نژادپرستان یعنی نظریه
جانشینی نیز استفاده می کند ،نظریه ای که در
آننژادپرستانمعتقدندجریانیعلیهآنهاوجود
داردکهمیخواهندافرادنژاددیگرورنگینپوست
جای سفید پوستان را در هرم قدرت کشورهای
غربیبگیرند.ویکمعتقداستحرکتتروریستی
اخیردرشهربافالویآمریکاکهجوانسفیدپوست
 ۱۸ساله ای ۱۰،رنگین پوست را به قتل رساند از
همینجریانبهوجودآمدهاست.

سيدرضا ميرطاهر  -جو بایدن رئیسجمهور
آمریکا در اولــیــن سفر خــود در دوران ریاست
جمهوریاشبهشرقآسیا،درتوکیواعالمکرداگر
چین به جزیره تایوان حمله کند ،واشنگتن متعهد
است از تایوان دفاع نظامی کند.طبق قانون روابط
تایوانمصوبسال،۱۹۷۹درصورتحملهچینبه
تایوان،ایاالتمتحدهبهدفاعازتایوانملزمنیست،
اما به تایوان این اطمینان را می دهد که در چنین
شرایطی از حمایت نظامی الزم برای جلوگیری
از هرگونه تغییر یک جانبه چین در وضعیت تایوان
برخوردارباشد.اززمانباالگرفتناختالفاتمیان
آمریکا و چین در دوره ریاست جمهوری دونالد
ترامپ  ،حمایت همه جانبه سیاسی  ،اقتصادی و
نظامی از تایوان به اهرم فشار واشنگتن علیه پکن
تبدیل شدهاست.در این زمینه ضمن فروش های
گسترده تسلیحاتی  ،رئیس جمهور تایوان در دوره
ترامپ به آمریکا سفر کرد.این روند در دوره ریاست
جمهوری جو بایدن نیز تداوم یافته است.هر چند
براساسسیاست«چینواحد»،ایاالتمتحدهپکن
را به عنوان دولت چین به رسمیت میشناسد و با
تایوان روابط دیپلماتیک ندارد با این حال ،ایاالت
متحده تماسهای غیر رسمی از طریق نمایندگی
خود در تایپه را حفظ می کند و به تامین تجهیزات
نظامی برای تایوان درمقیاس گسترده ادامه می
دهد«.وانگونبین»سخنگویوزارتخارجهچین
میگوید:ارزشکلمحمولههایتسلیحاتیآمریکا
به تایوان از ۷۰میلیارد دالر فراتر رفته است.بایدن
پیشازاینیعنیدراواخراکتبر 2021بهصراحت
اعالم کردکه ارتش آمریکا از تایوان دفاع خواهد
کرد و متعهد به دفاع از این جزیره است که چین
آن را متعلق به خود می داند.این موضع گیری که
برخیکارشناسانهمانهنگامازآنبهگافبایدن
تعبیر کردند واکنش تند پکن را به دنبال داشت.
به ویژه این که چین  ،تایوان را یکی از استانهای
خود میداند و هرگونه مداخله در امور این جزیره
را مداخله در امور داخلی چین قلمداد میکند.
مقاماتپکنمعتقدندتایواندرآیندهنزدیکدوباره
به سرزمین مــادری برمیگردد .دولت بایدن در
اکتبر  2021از حضور معنا دار تایوان در سازمان
ملل نیز حمایت کرد که از نگاه تحلیلگران این
اقدام گامی با هدف افزایش فشارها علیه چین و
نیز به مثابه نشانه ای از تغییر رویکرد سنتی آمریکا
درباره سیاست «چین واحد» تلقی شد.این موضع
واشنگتنآشکارابهمعنایبهچالشکشیدنچین
است.باتوجهبهحساسیتزیادمقاماتپکندرباره
هراقدامیکهبهمفهومبهرسمیتشناختنتایوان
ازسویآمریکایازمینهچینیدراینبارهباشد،انتظار
می رود که موضع گیری های بایدن درباره پاسخ
نظامی آمریکا به تهاجم احتمالی چین به تایوان،
منجر به تشدید تنش ها و شکاف هر چه بیشتر بین
آمریکاوچینشود.بهویژهاینکهواشنگتنکارزاری
سیاسی  ،اقتصادی و نظامی را علیه چین به راه
انداختهوباائتالفسازیدرمنطقهایندوپاسیفیک
مانند ائتالف چهار گانه «کواد» و ائتالف سه گانه
«آکوس» ادعای جلوگیری از به اصطالح اقدامات
توسعهطلبانهچیندرمنطقهآسیاپاسیفیکرادارد.

آغوشبازوچشمانبستهاردوغان

وزیرخارجهترکیهبرایاولینباردر ۱۵سالگذشتهبهطوررسمیبهاسرائیلسفرکرد.
بسیاریمعتقدندمتقاعدکردنتلآویوبرایعبورخطلولهگازمدیترانهبهاروپاازطریق
ترکیه،مهمترینهدفاینسفراست
شریفی -چــاووش اوغلو ،وزیر خارجه ترکیه،
دیروز با ورود به فرودگاه بنگوریون سفر دو روزه
خود به سرزمینهای فلسطینی و اسرائیل را
آغــاز کــرد .وزیــر خارجه ترکیه در همین زمینه
روز سه شنبه وارد شهر رام ا ...واقــع در مرکز
کرانه باختری شد و با مقامات فلسطینی دیدار
کرد .پیش از این ،آناتولی اعالم کرده بود قرار
است وی در این سفر با محمود عباس ،رئیس
تشکیالتخودگردانفلسطین،ریاضالمالکی،
وزیرامورخارجهفلسطینویائیرالپید،وزیرامور
خارجه رژیــم اسرائیل دیــدار و گفت وگو کند.
اواخر فروردین ماه بود که وزیر خارجه ترکیه از
برنامهخودبرایسفربهفلسطیناشغالیسخن
گفت .مولود چاووش اوغلو گفته بود« :در نظر
دارم هفته سوم می (اواخــر اردیبهشت -اوایل
خرداد) به اسرائیل بروم» .این نخستین دیدار
یک وزیر امور خارجه ترکیه از اسرائیل پس از
 ۱۵سال است و ناظران معتقدند متقاعد کردن
اسرائیل بــرای عبور خط لوله گاز مدیترانه به
اروپا از طریق ترکیه ،مهمترین هدف این سفر
است .وزیر خارجه ترکیه امروز ،چهارشنبه ،در
بیت المقدس با یائیر الپید ،وزیر امور خارجه
اسرائیل دیــدار خواهد کرد و این دو در پایان
دیدارشان ،کنفرانسی خبری خواهند داشت.
چاووشاوغلوهمچنینقراراستروزچهارشنبه
از موزه یادبود قربانیان هولوکاست در اسرائیل
دیدارکندوعالوهبردیدارباوزیرگردشگریاین
رژیم ،با بازرگانان اسرائیلی و نیز رهبران جامعه
ترکتباران اسرائیل در تلآویو دیــدار خواهد
داشت .وزیر امور خارجه ترکیه همچنین قرار
است بــدون همراهی مقامهای اسرائیلی ،از
مسجداالقصیدیدارکند.گرمشدنرابطهآنکارا
و اسرائیل در حالی است که ترکیه نخستین
کشور اسالمی بود که پس از تشکیل اسرائیل با
اینرژیمروابطدیپلماتیکبرقرارکرد؛اماروابط
دو دولت در  ۱۵سال گذشته با تنش شدیدی
روبهروشد.ترکیهواسرائیلدریکسالگذشته
کوشیدهاند روابط خود را بهبود بخشند و رئیس
رژیم اسرائیل ،اسحاق هرتسوگ ،دو ماه پیش
در سفر به آنکارا ،با رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمهوری ترکیه دیــدار کرد .اسرائیل از ترکیه

خواسته فعالیت رهبران حماس در آن کشور
را محدود و رهبران شاخه نظامی حماس را از
استانبولاخراجکند.درحالیکهجنگاوکراین
موضوع تأمین انرژی را بیش از گذشته به یکی از
دغدغههای اساسی جهان تبدیل کــرده ،وزیر
امور خارجه ترکیه در سفر خود به اسرائیل از
جمله میکوشد مقامهای این رژیم را متقاعد
کندخطلولهگازمدیترانهبهاروپاازطریقترکیه
کشیدهشود.گرچهبهنوشتهخبرگزاریفرانسه،
دستیابی به چنین پروژهای با امکانات پیچیده
و پرهزینه ،از نظر کارشناسان دشــوار به نظر
میرسد.خبرگزاریفرانسهنوشتآناشتیاقی
کهدرمیانمقامهایترکیهبرایانجاماینپروژه
وجود دارد در میان مقامهای اسرائیلی نیست
چون به عقیده برخی کارشناسان ،اسرائیل
اعتمادی را که برای همکاریهای حساس در
حوزه انرژی الزم است ،به ترکیه به رهبری رجب
طیب اردوغان ندارد .با این حال ،اردوغان در
کمال دورویی تالش می کند هم حنجره خود
را برای حمایت از فلسطین به لرزه در آورد و
همزمان دست مقامات اسرائیلی را برای پروژه
های بزرگ اقتصادی بفشارد .رئیسجمهور
ترکیهپیشازایندرتوجیهاینرفتارخودمدعی
شده بود« :اقداماتی که برای روابط سیاسی-
اقتصادیبااسرائیلانجاممیدهیمیکموضوع
است و قضیه بیتالمقدس موضوعی دیگر.
راه دفاع مؤثر از آرمان فلسطین ،داشتن یک
رابطه معقول ،منطقی ،منسجم و متعادل با
اسرائیل اســت» .در گــزارش اخیر «کان نیوز»
آمده است که چاووش اوغلو در جریان سفر خود
به بیت المقدس ،درباره اعزام متقابل سفیر به
پایتختهای دو طرف گفتوگو خواهد کرد؛
اگرچه بر اساس گزارشهای قبلی ،بررسی این
موضوع هنوز روی میز نیست .شواهد نشان می
دهد که اردوغان پس از گذشت سال ها ،حادثه
حمله نظامیان رژیــم صهیونیستی به کشتی
ماوی مرمره (در تاریخ  31مه  )2010را که
حامل کمکهای بشردوستانه به مردم تحت
محاصره غزه بود به دست فراموشی سپرده و
در آستانه انتخابات سال آینده گسترش روابط
اقتصادی را اولویت خود می داند.

نمای روز

نوجوان فلسطینی در حال گل گذاشتن در محل
شهادت یک مبارز فلسطینی که به ضرب گلوله
نیروهای اسرائیل به شهادت رسیده است/.
شهر جنین در کرانه باختری فلسطین /رویترز

خبر متفاوت

خداحافظی"استارباکس"ازروسیه

استارباکس ،یکی از شرکتهای معروف تولید
و فروش قهوه در جهان پس از  ۱۵سال فعالیت
در روسیه ،این کشور را ترک میکند و به حضور
تجاری خود در این کشور پایان میدهد.به این
ترتیب استارباکس آخرین شرکت غربی خواهد
بود که پس از جنگ در اوکراین ،روسیه را ترک
میکند.این شرکت پس از تعلیق تجارتش در ماه
مارس ،اکنون به طور کامل از بازار روسیه بیرون
خواهد شد .استار باکس اما گفته که به مدت
ششماهدستمزدنزدیکبهدوهزارکارمندشاغل
در مغازههای خود در روسیه را خواهد پرداخت
و به آنها کمک میکند که به مشاغل جدیدی
منتقل شوند.این شرکت در سال  ۲۰۰۷وارد
روسیه شد و  ۱۳۰کافی شاپ تحت مالکیت این
شرکت فعالیت میکردند و اکنون قرار است این
فروشگاهها تعطیل شوند.پس از حمله روسیه به
اوکراین ،ایاالت متحده و متحدان غربی آن ،این
کشور را با هدف انزوای اقتصادی و قطع ارتباط
آنباسیستممالیجهانی،تحریمهایاقتصادی
گسترده کردند/.بیبیسی

بدترین وضعیت اقتصاد جهان بعد از
جنگ جهانی دوم
مدیرعاملصندوقبینالمللیپولدرنشستمجمعجهانیاقتصاددر
شهر«داووس»سوئیسراجعبهباالرفتنتورمورکوداقتصادیدرسراسر
جهانهشدارداد
با گذشت بیش از دو سال از همه گیری بیماری
کــوویــد  19-و پیامدهای آن و درحــالــی که
کشورهای مختلف جهان درحال تدوین برنامه
هایی بــرای بهبود شرایط اقتصادی بودند؛
وقوع جنگ روسیه و اوکراین شرایط را بار دیگر
بحرانی کــرده اســت؛ به طــوری که مدیر عامل
صندوق بین المللی پــول در نشست مجمع
جهانی اقتصاد در شهر «داووس» ســوئــیــس
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راجــع به بــاال رفتن تــورم و رکــود اقتصادی در
سراسرجهانهشدارداد«.کریستالیناجورجیوا»
گفت :به خاطر همه گیری ویروس کرونا ،جنگ
اوکراین و تغییرات اقلیمی ،کشورهای جهان
دچارتورمورکوداقتصادیبیسابق هایشد هاند
به طوری که اقتصاد جهان از زمان جنگ جهانی
دوم تاکنون در بدترین وضعیت خود قرار دارد
و شرایط سختی را تجربه میکند.همه گیری
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روبل؛پول رسمیخرسون

همزمانباطرحسازمانسیاسیاروپاازسویفرانسه،زلنسکیهرگونهپروژه
جایگزینیبرایعضویتاوکرایندراتحادیهاروپا
رانوعی«سازش»باروسیهدانست
گروه بین الملل-با گذشت قریب به 90روز
از آغــاز جنگ اوکراین ،همچنان این بحران
کانون اصلی تمرکز و سیاستگذاری رهبران
قدرتهای بزرگ جهانی است .تداوم بحران
و عدم حصول توافق میان کییف و مسکو در
مذاکراتصلح،موجبشدهکههمچنانجبهه
کشورهای غربی ،یعنی ایاالت متحده آمریکا و
اروپاییها،بحراناوکراینرادراولویتراهبرد
سیاست خارجی خــود داشته باشند .طی
ایــن مدت کشورهای غربی در نشستها و
جبهههای مختلف به بررسی نوع مواجهه و
مهار بحران در اوکراین پرداختهاند .برگزاری
نشستهای چندگانه ناتو ،نشست سران جی
 7و نیز نشستهای اتحادیه اروپــا ،مهمترین
صحنههایی بودهاند که غرب در آنها تمرکز بر
مهار روسیه در بحران اوکراین را مدنظر داشته
است.رابرتهابک،وزیراقتصادآلماننیزدیروز
گفت که اتحادیه اروپا احتما ًال ظرف چند روز با
ممنوعیت واردات نفت روسیه موافقت خواهد
کرد.همزمان،مقامات جدید منطقه خرسون
اوکراین که توسط مسکو تصرف شده روبل،
واحد پول روسیه را به موازات گریونای اوکراین
به ارز رسمی تبدیل کردند.به گفته نهاد اداره
کننده خرسون در جنوب اوکراین  ،این منطقه
درحالتبدیلشدنبهیکمنطقهارزیدوگانه
است وروبل نیز به همان روشی که گریونا در
گــردش اســت درمعامالت به جریان خواهد
افتاد.خرسون شهری در جنوب اوکراین است
که  ۱۲اسفند پارسال توسط نیروهای روسی
اشغالشد.اینمنطقهیکبندرمهمدرنزدیکی
دریایسیاهویکیازمراکزصنعتکشتیسازی
اوکراین نیز است.ازسوی دیگر،رئیس جمهور
اوکراین ،درواکنشبهطرحپیشنهادیهمتای
فرانسوی خود ،هر گونه پروژه جایگزینی برای
عضویت اوکــرایــن در اتحادیه اروپــا را نوعی
«سازش»باروسیهدانست.پسازحملهنظامی
روسیه به اوکراین ،زلنسکی بارها درخواست
عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح کرده است؛
اما مقامات اتحادیه اروپا و غالب سران اروپایی
بارهابرطوالنیبودناینفرایندتاکیدکردهاند.
ضمن این که اکنون راه حل های جایگزین در
کووید 19-و قرنطینه های طوالنی مدت ناشی
از آن همچنین اختصاص بخش بزرگی از بودجه
کشورها به بخش دارو و درمــان طی دوســال
گذشته سبب کاهش تولید ،افزایش بیکاری و
ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی در
اقتصاد کشورهای مختلف شده است به طوری
کهحتیاقتصادهای بزرگوصنعتیچونآلمان
را تحت تاثیر قرار داده است.در این زمینه بانک
جهانی دربــاره خطر «فــرود سخت» اقتصادی
ناشی از دوره های جدید شیوع ویروس کرونا،
مشکالت و تنگناهای مداوم در زنجیره تامین
و فشارهای تورمی در بسیاری از نقاط جهان
هشدار داده اســت« .دیوید مالپاس» با تاکید
بر ضــرورت «اقــدامــات هماهنگ بین المللی
و مجموعه سیاست هــای جامع ملی» گفت:
افزایش نابرابری و خطرات امنیتی به ویژه برای
کشورهای در حال توسعه ،آسیب زا خواهد بود.
ازسویدیگرتغییراتآبوهواییوبههمخوردن
چرخه طبیعت همچنین بی توجهی کشورهای
بزرگ آالینده چون آمریکا خود دلیل دیگری بر
افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در جهان
است.تحقیقات کارشناسان سازمان ملل در
این زمینه نشان می دهد که حیات بشریت در
کره زمین بر اثر پیامدهای مخرب تغییرات آب
و هوایی از جمله خشکسالی ،قحطی و انقراض
گونه ها تا ســال   2050تغییر خواهد کرد.
ایــن کارشناسان راجــع به پیامدهای مخرب
تغییرات آب و هوایی هشدار داده اند که گرم
شدن کره زمین بیشتر از 1.5درجه سانتیگراد،
تأثیرات جبران ناپذیری بر سیستم های انسانی

این زمینه مطرح شده است .از جمله «امانوئل
ماکرون» رئیس جمهور فرانسه ،به تازگی
پــروژه «سازمان سیاسی اروپــا» را در پارلمان
اروپــا مطرح و تصریح کــرد :ســازوکــار الحاق
اوکراین به اتحادیه اروپا ،ممکن است «دهه ها»
طول بکشد.وی همزمان پیشنهاد ایجاد یک
«سازمان جدید اروپایی» را که اوکراین به آن
ملحق شده و میتواند شامل بریتانیا نیز باشد،
ارائهکرد.اینپروژهکهقراراستدریکنشست
اروپایی در پایان ژوئن بررسی شود ،با انتقاد
برخی از سران اروپایی از جمله رئیس جمهور
لیتوانی ،مواجه شده که معتقد است این نشان
دهنده تمایل نداشتن به ورود سریع اوکراین
بهاتحادیهاروپاست.قبلازاینمخالفتصریح
آلمان به عنوان مهم ترین کشور اتحادیه اروپا
و بزرگ ترین اقتصاد اروپا و همچنین اتریش با
این مسئله ،امید رئیس جمهور اوکراین برای
عضویتفوریدرایننهاداروپاییرانقشبرآب
کرده و چشم انداز مثبتی در این زمینه باقی
نگذاشتهبود.درمرحلهبعدباانتشاربیانیه12
کشوراروپاییدراوایلمه 2022درمخالفتبا
عضویتفوریاوکرایندراتحادیهاروپامیتوان
گفت که عضویت این کشور در این اتحادیه با
ابهامکاملمواجهشدهاست.باتوجهبهمعیارها
واستانداردهای اتحادیه اروپا و فاصله بسیار
کییف از این استانداردها به ویــژه در زمینه
مبارزه با فساد مالی و اداری ،اساسا تحقق
خواستزلنسکیبرایعضویتفوریاوکراین
درایناتحادیهناممکناست.درحالیکهاکنون
در زمینه عضویت اوکراین در ناتو چشم انداز
روشنی وجــود نداشته و دربــاره پیوستن این
کشور به اتحادیه اروپا نیز اما و اگرهای زیادی
وجــود دارد .در واقــع همین تردیدها موجب
شده تا رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد تشکیل
یک نهاد اروپایی جدید را ارائه کند که بتوان در
آن کشورهایی مانند اوکراین و بریتانیا را نیز
گنجاند ،اما مخالفت شدید زلنسکی رئیس
جمهور اوکراین با این ایده نشان می دهد که
کییفهیچگزینهایجزعضویتهرچهسریع
تر در اتحادیه اروپــا را نمی پذیرد .آرزویــی که
تحققآندرمیانمدتناممکنبهنظرمیرسد.
و زیست محیطی خواهد داشت.اگرچه بسیاری
از دولت ها با امضای توافق نامه پاریس در سال
 2015متعهد شده اند که افزایش گرمایش
کره زمین را به  2درجه سانتیگراد یا در صورت
امکان  1.5درجـــه سانتیگراد محدود کنند
امــا عمال کــاری در ایــن زمینه صــورت نگرفته
اســت؛ این درحالی است که ارزیابی گروهی
از دانشمندان جهان نشان می دهد حتی در
صــورت محقق شــدن ایــن شــرایــط ،حــدود سه
میلیارد و  500میلیون انسان در  50ســال
آینده در پی تغییرات آب و هوایی ،آواره خواهند
شد و زیان اقتصادی شدیدی نیز در پی دارد.
امادر حالی که کشورهای مختلف جهان در پی
تدوین راهبرد های اقتصادی برای گذر از بحران
اقتصادیناشیازهمهگیریکووید 19-بودند،
آغاز جنگ روسیه و اوکراین شرایط را بحرانی تر
کرده است.براساس پیش بینی سازمان تجارت
جهانی ،جنگ روسیه در اوکراین می تواند رشد
تجارت جهانی را طی امسال به نصف  ،کاهش و
رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را نیز کاهش
دهد.بر اساس گــزارش این سازمان ،اگرچه
سهم روسیه و اوکراین در کل تجارت و تولید
جهانی نسبت ًا کوچک است ،اما آن ها تامین
کنندگان مهم محصوالت ضروری به ویژه غذا
و انــرژی هستند .آخرین پیش بینی ها نشان
می دهد که بحران ناشی از جنگ میان روسیه
و اوکراین میتواند رشد تولید ناخالص داخلی
جهانی را بین   0.7ت ــا  1.3درصـــد کاهش
دهــد و بین   3.1ت ــا  3.7درصــد بــرای سال
  2022برساند.
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