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روزنامه نیویورک تایمز ]آمريكا[

لهستان؛ ورود برخی پناهجویان ممنوع
نیویورک تایمــز در گزارشــی مفصل، به سرگذشــت 
2پناهجویی که از جنگ گریخته و به خاک لهســتان پناه 
برده اند، پرداخته است؛ یکی سودانی و دیگری اوکراینی 
است. این روزنامه نوشته که لهســتانی ها از پناهجویان 
اوکراینی استقبال می کنند، اما به دیگر پناهجویان روی 

خوش نشان نمی دهند. 

آمریکا و متحدان این کشور در ناتو، 
در شرایطی که اوکراین به شدت زیر 
آتش حمالت روسیه است، اولویت 
اول خود را کمک به کی یف خوانده اند اما در نگاهی 
کالن تر، ایــن پیمان امنیتــی می خواهد در مقابل 
»واقعیت جدیدی« که در شــرق با آن مواجه شده 

به فکر چاره باشد.
به گزارش رویتــرز، کارشناســان نظامی تخمین 
می زنند که کشورهای عضو ناتو تا به اینجا، بیش از 
20هزار موشک ضد تانک و دیگر تسلیحات به کی یف 
تحویل داده اند. در هفته های اخیر این بحث مطرح 
بوده است که اگر روسیه به تسلیحاتی که ناتو برای 
اوکراین می فرستد حمله کند تکلیف چه خواهد بود. 
اما به نظر می رسد کشورهای ناتو، بدون توجه به این 
مسئله، به تامین سالح برای اوکراین ادامه خواهند 
داد. وزیر دفاع هلند، عمال این موضوع را تأیید کرده و 
گفته است: »اوکراین حق دارد که از خود دفاع کند.«

مسئله بزرگ تر و حادتر براي ناتو اما پس زدن تهدید 
روسیه در شــرق اروپاست. کشــورهاي مهم ناتو 
ازجمله آمریکا، فرانسه و انگلیس همین حاال نیروها، 
کشتی های جنگی و جنگنده های بیشتری به جبهه 
شــرق اروپا اعزام کرده اند و نیروهای بیشتری را به 
حالت آماده  باش درآورده اند اما با این حال، پیمان ناتو 
باید در میان مدت خود را برای مقابله با یک وضعیت 
جدید امنیتی در اروپا آماده کند. دیروز وزرای دفاع 
کشورهای عضو ناتو در بروکسل با هم مالقات کردند 
تا مقدماتــی را برای تصمیم گیری هــای بزرگ در 
اجالس سران که قرار اســت هفته بعد در بروکسل 
برگزار شود آماده کنند. ینس استولتنبرگ، دبیر کل 
ناتو گفته است: »ما باید وضعیت نظامی خود را برای 
واقعیت های جدید از نو تعریف کنیم. موضوع، تقویت 

امنیت ما در بلندمدت است.«
در اجالس وزرا، قرار بود که اولکســی رزنیکو، وزیر 
دفاع اوکراین هم حضور داشته باشد. او هم همچون 
دیگر رهبران اوکراین، خواستار کمک های بیشتری 
از ناتو است. اوکراین عضو ناتو نیست. با این حال بارها 
گفته اســت که می خواهد از منافع این پیمان بهره 
ببرد. ولودیمیر زلینســکی، رئیس جمهور اوکراین، 
که بارها خواســتار برقراری منطقه پــرواز ممنوع 
توسط ناتو بر فراز کشورش شــده، سه شنبه  گفته 
که درک می کند درهای ناتو به روی این کشــور باز 
نیست اما همچنان می خواهد از طرق دیگری از دیگر 

تضمین های امنیتی این پیمان بهره ببرد.

ناتو تالش زیــادی کرده تا از ایــن درگیری تا آنجا 
که می تواند دور بماند اما حمله موشــکی روســیه 
به یک پایگاه آموزشــی در مرز غربــی اوکراین در 
نزدیکی لهستان، جنگ را تا جای ممکن به قلمروی 
زیرنظر ناتو نزدیک کرده است. براساس گزارش های 
رســانه ای، ناتو در این پایگاه، نیروهای اوکراینی را 
آموزش می داده اســت. آمریکا گفته است که این 
موشک ها از خاک روسیه شلیک شده اند و مسکو با 
این کار، توانایی روسیه برای هدف قراردادن متحدان 

شرقی ناتو را به رخ کشیده است.
ناتو که در ســال1949 با هدف مهار تهدید نظامی 

شوروی سابق تاسیس شــده، از نظر قانونی الزامی 
برای دفاع از اوکراین نــدارد. اما اگر حتی یک عضو 
این پیمان مــورد حمله یک کشــور خارجی قرار 
بگیرد، تمامی اعضــای آن موظف هســتند از آن 
کشور دفاع کنند. با این حال، دیپلمات ها می گویند 
که ناتو می خواهد تا حد امــکان، از فعال کردن بند 
5پیمان، که مربوط به دفاع جمعی است، دوری کند. 
فرماندهان نظامی ناتو قرار است در آستانه اجالس 
سران، نقشه های جدیدی را برای پس زدن تهدید 
نظامی روسیه فراهم کنند. نقشه های جدید می تواند 
شامل افزایش نیرو و اســتقرار سامانه های موشکی 

بیشتر در شرق باشد. روســیه عالوه بر مخالفت با 
عضویت اوکراین در ناتو، خواســتار برچیده شدن 
موشک های ناتو در کشورهای سابق اتحاد جماهیر 
شــوروی اســت. تغییر وضعیت ناتو در شرق اروپا، 
از یک ماه و نیم پیش که روســیه نیروهای نظامی 
زیادی را در پشــت مرزهای اوکراین مستقر کرده 
بود مطرح بــود. همان زمان اســتولتنبرگ درباره 
تغییر وضعیت ناتو گفته بود: »ما در حال بررســی 
تغییرات بلندمدت درباره وضعیت خود و همینطور 
حضورمان در بخش های شرقی ائتالف )ناتو( هستیم. 
تصمیمی نهایی در این باره گرفته نشــده اما در ناتو 
درباره آن بحث می شــود. اگر روسیه اصرار  کند که 
ناتو کمتر نزدیک مرزهایش باشــد، دقیقا برعکس 
آن را به دست خواهد آورد.« با وجود این صحبت ها، 
اوکراینی ها به شدت از اینکه ناتو منطقه پرواز ممنوع 
بر فراز این کشــور ایجاد نمی کند ناراحت هستند. 
ولودیمیر زلینســکی، رئیس جمهور اوکراین بارها 
این درخواست را مطرح کرده و گفته است که قبول 
نکردن این درخواست، نشانه ضعف ناتو و چراغ سبز 

به روسیه برای بمباران بیشتر اوکراین است.

چهره جدید ناتو در شرق اروپا
در پی حمله روسیه به اوکراین، پیمان ناتو به فکر تغییرات استراتژیک در آرایش نظامی خود در شرق اروپا افتاده است

اوالف شولتز
صدراعظم آلمان

به رغم پیشــروی  های روســیه و تلفات 
جانی و خسارت ها، همچنان با دخالت 
ناتو در جنگ اوکرایــن مخالفیم. غرب 
همچنان از اعمال تحریم علیه روسیه 
دفــاع می کنــد، اما ما بــر فــراز اوکراین 
منطقــه پرواز ممنــوع برقــرار نخواهیم 
کرد. ایــن به معنــای رویارویــی نظامی 
مســتقیم بــا روســیه و هواپیماهــای 

جنگی روسی است.)یورونیوز(

بوریس جانسون
نخست وزیر انگلیس

وقتــی به وابســتگی غــرب بــه نفت و 
گاز روســیه نگاه می کنیــد، می بینید 
کــه ایــن یــک اشــتباه بــزرگ بــوده 
است؛ زیرا والدیمیر پوتین می تواند 
اقتصادهای غربی را گروگان بگیرد. 
مــا بــه اســتقالل در زمینــه انــرژی 

نیازمندیم. )رویترز(

نقل قول دیپلماسی

کیوسک

نصراهلل: حضور ما در دولت و پارلمان 
برای حمایت از مقاومت ضروری است

سید حســن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان طی سخنانی 
درباره انتخابات آتی در این کشور، گفت: »نبرد ما در انتخابات 
آتی، همان نبرد متحدان ماســت... و ما همانطور که برای 
نامزدهای خود کار می کنیم، برای نامزدهای متحدانمان نیز 
کار خواهیم کرد.« به گزارش فارس، نصراهلل درباره دالیلی که 
موجب شد تا حزب اهلل لبنان در انتخابات پارلمانی سال 1992 

و سپس دولت در ســال 2005، شــرکت کند، توضیح داد 
و گفت که ایــن اقدامات، همگی بــرای حمایت از مقاومت 
صورت گرفته است. سیدحســن نصراهلل با اشاره به دوران 
جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیســتی با لبنان در سال 200۶ 
معروف به جنگ تموز، تأکید کرد: »تجربه به ما نشان داده که 
نمی توانیم در هیچ دولتی غایب باشیم. به دلیل کینه و نفرت 
سیاسی که در دولت وجود داشت، ما در سایه جنگ 200۶ 
با رژیم صهیونیستی در معرض اقدامی مشــابه ۷ می  قرار 
داشتیم. بنابراین حضور ما در دولت و پارلمان برای حمایت از 
مقاومت ضروری است؛ حتی اگر در دولتی باشیم که رئیس 

آن مخالف ما باشد.«
سید حسن نصراهلل بر ضرورت تالش برای افزایش مشارکت 
رأی دهندگان و حتی درصــورت لزوم، دیدار بــا مردم در 
خانه هایشان و عدم  اکتفا به دیدارها و نشست های عمومی 
تأکید کرد و افــزود که هدف پیــروزی نامزدهای حزب اهلل 
نیست، بلکه رسیدن به نتایجی برای تقویت و تحکیم وضعیت 
متحدان خود در جبیل، کسروان، الشوف و عالیه و در تمامی 

دوایر است.
نصراهلل اشــاره ای به فهرســت های انتخاباتی نکرد و صرفا 
درخصوص حوزه انتخاباتی بیروت گفت: »حزب اهلل با جنبش 
امل، حزب مسیحی جریان ملی آزاد )التیار الوطنی الحر( در 

این نبرد انتخاباتی شرکت خواهد کرد.«
پارلمان لبنان چندی پیش تغییر موعد انتخابات پارلمانی 
این کشور از 1۸اردیبهشت )۸ می( به هفتم فروردین 1401 
)2۷ مارس( را تأیید کرد اما میشل عون، رئیس جمهوری این 
کشور این موضوع را نپذیرفت. انتخابات قرار است در تاریخ 

25 اردیبهشت )15می( برگزار شود.

خط خبر
 سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه گفته که به توافق در مذاکرات با اوکراین »کمی امیدوار« 
شده است. ولودیمیر زلینسکی، رئیس جمهور اوکراین هم گفته که درخواست های روسیه در 

مذاکرات، اندکی بیشتر از گذشته واقع بینانه شده است.
 ولودیمیر زلینسکی، رئیس جمهور اوکراین دیروز طبق برنامه به صورت مجازی در کنگره 
آمریکا سخنرانی کرد و از دولت آمریکا درخواست کرد به کشورش برای مقابله برابر روسیه 

بیشتر کمک کند.
 یک مقام ارشــد اوکراینی گفته است که سه شــنبه بیش از 29هزار غیرنظامی از طریق 

داالن های انسان دوستانه از شهرهای جنگی اوکراین خارج شده اند.
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گزارش


