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خط خبر
  جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت حمایت کافی از سوی کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا برای تحریم کامل یا وضع تعرفه های تنبیهی بر واردات نفت و گاز روسیه 

وجود ندارد.
  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد )UNHCR( اعالم کرد تعداد اوکراینی هایی 

که آواره دیگر کشورها شده اند به ۵میلیون و ۲۳۲هزار و ۱۴نفر رسیده است.
  نیروهای روســیه همچنان در تالش برای تصرف مجتمع فوالد آزوفستال، آخرین پایگاه 
نیروهای اوکراین در شهر بندری ماریوپل هستند. روسیه اعالم کرده به غیرنظامیانی که در 

این کارخانه گرفتار شده اند اجازه خروج می دهد.
  آنتونی بلینکن و لوید آستین، وزرای خارجه و دفاع آمریکا به کی یف سفر کردند. وزیر دفاع 
آمریکا نسبت به پیروزی اوکراین در جنگ ابراز امیدواری کرد و گفت این کشور می تواند در 

صورت داشتن »تجهیزات مناسب« بر روسیه غلبه کند.
  آمریکا ۷۰۰میلیون دالر کمک نظامی دیگر به اوکراین ارسال خواهد کرد.

   آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در واشنگتن، از ارسال تسلیحات از سوی آمریکا به اوکراین 
ابراز نگرانی کرد و نسبت به ادامه این روند هشدار داد.

مکث

2ماه بعد از آغاز جنــگ اوکراین، 
بــرای  آمریکایی هــا  وعــده 
منزوی کردن روس هــا در جهان، 
بیشــتر شــبیه یک آرزوســت تا 
واقعیت. واقعیت آن اســت که تا به اینجا، تالش ها 
برای به انزوا کشاندن روسیه فقط در غرب خریدار 
داشته و دیگر کشورهای جهان در برابر آن مقاومت 

کرده اند.
کشورهای غربی مقابله با روسیه را با تحریم هایی که 
به قول خودشان در تاریخ بی سابقه بوده آغاز کردند. 
کشــورهای اروپایی به همراه آمریکا، کانادا، ژاپن و 
اســترالیا حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای 
مسافربری روسیه بستند. بسیاری از بانک های روسی 
هم تحریم شدند و از سیســتم پرداخت بین المللی 
ســوئیفت کنار گذاشته شــدند. اموال ثروتمندان 
روس در گوشه و کنار اروپا توقیف شدند و فهرست 
بلندباالیی از چهره های سیاسی و اقتصادی روسیه 
تحت تحریم قرار گرفتنــد. آمریکایی ها هم واردات 
نفت و گاز از روســیه را ممنوع اعــالم کردند. این 
تحریم ها روسیه را به شدت به دردسر انداخته اما این 
دردسر بیشتر در تعامل این کشــور با غرب نمایان 
شده اســت. در دیگر نقاط جهان، وضع به گونه ای 
دیگر است. برخی کشورها که در ارتباطات خارجی 
خود محتاط هستند، در برابر این تحریم ها همچنان 
مقاومت کرده اند. خارج از دنیایــی که به »غرب« 
معروف است اما برخوردها با مسکو بسیار محتاطانه 
بوده است. یک هفته پس از حمله روسیه به اوکراین، 
در نشست مجمع عمومی ســازمان ملل، آفریقای 
جنوبی کــه تصور می شــد همراه غرب باشــد، به 
قطعنامه علیه روســیه رأی ممتنع داد. در آســیا و 
آفریقا هم تعداد کشــورهایی کــه رأی مخالف یا 
ممتنع دادند کم نبودند. در آمریکای التین، برزیل 
و مکزیک با تحریم های غرب علیه روسیه مخالفت 
کردند تا مشخص شود آنقدرها هم که تصور می شد 
جهان در برخورد با آغازگر جنگ اوکراین یکدست 

و هم صدا نیست.
کریس الندسبرگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه 
ژوهانســبورگ، در واکنش به عدم  همراهی برخی 
کشورها با آمریکا و اروپا به خبرگزاری فرانسه گفته 
اســت: »این نشــان می دهد که روزبه روز بر تعداد 
کشورهایی که می خواهند مســتقل از غرب عمل 
کنند، افزوده می شود؛ حتی کشورهایی که به غرب 
وابسته هســتند و به حمایت غربی ها نیاز دارند.« 

خورخه هین، سفیر سابق شیلی در هند و آفریقای 
جنوبی هم در این رابطه گفته اســت: »اینکه شما 
حمله به اوکراین را محکوم کنید، یک چیز اســت 
و همراهی کردن با یک جنــگ تمام عیار اقتصادی 
علیه روسیه یک چیز دیگر. کشورها دیگر به راحتی با 
تصمیم هایی که در نهایت به ضرر منافع اقتصادی یا 

نظامی شان باشد همراهی نمی کنند.«
این کامال در مورد عربستان و امارات صدق می کند. 
این دو کشــور با وجود روابط بسیار نزدیک با غرب 
و به خصوص آمریــکا، هنوز هیــچ موضع جدی و 
خصمانه ای علیه روسیه نگرفته اند. عربستان حتی 
به درخواست های آمریکا برای افزایش تولید نفت هم 
پاسخ نداده است. برای هند، که اکنون بر سر دوراهی 
انتخاب میان روسیه و آمریکا قرار گرفته، طفره رفتن 
از اظهارنظر تا به اینجا بهترین نتیجه را داشته است. 
آمریکا متحد هند است اما روسیه هم شریک مهم 
تجاری و نظامی این کشور است. قراردادن کشورها 
در مقابل انتخاب میان یکی از این دو، چیزی اســت 
که دیگر به راحتی در جهان امروز امکان پذیر نیست؛ 
جهانی که منافع کشــورها در آن، بیش از هر زمان 

دیگری در هم تنیده است.
غربی ها نتوانسته اند در نهادهای بین المللی که خود 
میداندار آن هســتند هم آنگونه که تصور می شــد 
روسیه را به حاشــیه برانند. سازمان یونسکو تالش 
کرد نشســت 2ماه دیگر کمیته میراث جهانی را از 
مسکو به کشوری دیگر منتقل کند اما این پیشنهاد 
آنقدرها مورد اســتقبال اعضا قرار نگرفت. فعال این 
سازمان تصمیم گرفته نشست را تا »اطالع ثانوی« 
لغو کند تا شاید با توقف حمالت روسیه به اوکراین 

و برقراری صلح، بــار دیگر این نشســت در همان 
مسکو برگزار شــود. برای حذف روسیه از نشست 
گروه20 در اندونزی هم تالش های مشابهی شد اما 
اندونزیایی ها اعالم کردند که در این بحران بی طرف 
هستند و حاضر نیستند نماینده روســیه را از این 

جلسه حذف کنند.

غربی های نامنسجم
غربی ها حتی در جبهه خود هم آنقدرها منســجم 
نبوده اند. آمریکا واردات نفت و گاز از روسیه را متوقف 
کرده؛ چراکه خود صاحب منابــع عظیم نفت و گاز 
است. اما کشــورهای اروپایی که وابستگی جدی به 
گاز روســیه دارند، هنوز نتوانسته  اند برای همراهی 
با آمریکا در تحریم واردات انرژی از روسیه، هم نظر 
شوند. اروپا 40درصد گاز و یک چهارم نفت خود را از 

روسیه تامین می کند.
وب سایت فارین پالســی در گزارشی مفصل درباره 
تأثیر تحریم ها بر اقتصاد روسیه نوشته که با وجود 
تبلیغات گسترده درباره اثرگذاری تحریم ها، صادرات 
نفت روســیه به اروپا، ترکیه و هند طی هفته های 
اخیر افزایش هم داشته اســت. باوجود تحریم های 
غرب، حجم صادرات نفت روســیه طی ماه آوریل 
)30روز دوم جنگ اوکراین( 3.6میلیون بشــکه در 
روز بوده اســت. این میزان طی ماه مارس )30روز 
اول جنگ اوکراین( 3.3میلیون بشــکه بوده است. 
این وب سایت به نقل از کارشناســان حوزه انرژی 
در اروپا نوشته که روســیه از فروش نفت و گاز خود 
روزانه حدود یک میلیارد دالر درآمد دارد و بیشــتر 
این پول هم از کشورهای اروپایی می آید. اروپایی ها 

بانک های کلیدی روسیه را از تحریم های سوئیفت 
مستثنی کرده اند تا بتوانند پول نفت  و گاز وارداتی از 

این کشور را پرداخت کنند.
درآمــد مــازاد ارزی روســیه طی 3ماه نخســت 
ســال جاری میالدی، 60میلیارد دالر بوده اســت. 
مقایسه این عدد با درآمد مازاد ارزی این کشور طی 
کل سال گذشــته میالدی، که برابر با 120میلیارد 
دالر بوده، نشــان می دهد که جنــگ اوکراین در 
مجموع آنقدرها هم به اقتصاد روســیه، دســت کم 
تا به اینجا آسیب نزده اســت، چراکه یکی از اثرات 
فوری جنگ اوکرایــن، افزایش قیمت نفت و گاز در 
جهان بود. روسیه بعد از آمریکا و عربستان، سومین 

تولیدکننده بزرگ نفت در جهان است.
تحریــم گاز از تحریم نفت هم ســخت تر اســت. 
قراردادهای گازی اغلــب قراردادهای طوالنی مدت 
هستند و به راحتی نمی توان در بازار جهانی انرژی، 
تامین کننده گاز پیدا کرد. انتقال گاز برخالف نفت، 
از طریق خطوط ثابت لوله انجام می شود و حتی به 
فرض یافتن تامین کننده جدید، ســاخت خطوط 
جدید انتقال گاز پروســه ای زمان بــر خواهد بود. 
درست است که آلمان بالفاصله پس از حمله روسیه 
به اوکرایــن، بهره برداری از پروژه مهــم انتقال گاز 
نورداستریم2 را متوقف کرد اما گاز روسیه همچون 
گذشته در لوله های خط نورداستریم1 بدون توقف 
جریان دارد و صنایع آلمان را تغذیه می کند. گاز مایع 
)LNG( تنها گزینه جایگزین است. انتقال گاز مایع 
از طریق کشتی انجام می شــود اما جایگزین کردن 
گاز مایع تولیدی آمریــکا، قطر و کانادا )بزرگ ترین 
تولیدکنندگان گاز مایع جهان( شاید برای اروپایی ها 

سال ها زمان نیاز داشته باشد.
تنها مبنع انرژی روسیه که فعال صادراتش با مشکل 
روبه رو شده، زغال سنگ اســت. وزیر انرژی روسیه 
اعالم کرده که صادرات زغال ســنگ این کشور در 
مقایسه با سال گذشــته، 20درصد کاهش داشته 
اســت. با این همه، آمریکایی ها و اروپایی ها تأکید 
دارند که در درازمدت، اقتصاد روســیه زیر فشــار 
تحریم های وضع شده متالشــی خواهد شد. شاید 
چنین باشد اما از آنجا که تحریم ها در کوتاه مدت اثر 
چندانی بر اقتصاد روسیه نداشته اند، غرب نتوانسته 
کشورهای جهان را برای همراهی با خود قانع کند. 
فارغ از این، اگر هدف اصلی تحریم ها تنبیه والدیمیر 
پوتین برای توقف ماشــین جنگی روسیه در خاک 

اوکراین بوده، غرب در آن موفق نبوده است.

غرب، ناتوان در انزوای روسیه 
تالش های آمریکا، اروپا و متحدان آنها برای منزوی کردن روسیه و فشار بر اقتصاد این کشور دست کم در کوتاه مدت ناموفق بوده است

 شکست با طعم پیروزی
برای راست هاي افراطی فرانسه

اتفاق بزرگ دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در 
نگاه اول پیروزی دوباره امانوئل مکرون در برابر مارین لوپن 
است اما در نگاهی کالن تر، شیب صعودی آرای راست های 
افراطی در سال های اخیر، زنگ خطر را برای جامعه فرانسه 

به صدا در آورده است.
به صورت سنتی، تمامی احزاب سیاســی در فرانسه، وقتی 
نامزد راســت های افراطی بــه دور دوم راه پیــدا می کند، 
اختالف ها را کنــار می گذارند و از نامــزد مقابل او حمایت 
می کنند تا راســت های افراطی از قــدرت دور بمانند. این 
اتحاد، در چند دهه اخیر کارایی داشــته اما به نظر می رسد 
روزهای دور نگاه داشتن راســت های افراطی از قدرت، به 

شماره افتاده است.
کاهش شــدید اختــالف آرای لوپن و مکرون نســبت به 
انتخابات 5 سال گذشته، نشانه ای از اقبال رو به رشد مردم 
فرانســه به حزب راســت افراطی خانم لوپن است. ژولین 
 GAM هووارد، کارشناس ارشد گروه مشاوره سرمایه گذاری
به سی ان بی سی گفته اســت که آرای باالی لوپن نشانه ای 
از تغییرات بزرگ، نه فقط در فرانســه که در کل اروپاست؛ 
»فاصله کم آرا و این واقعیت که لوپن بیش از 40درصد آرا 
را به خود اختصاص داده،  به نظر من نشانه ای نگران کننده از 
وضعیت سیاست در فرانسه و از آن فراتر، وضعیت نابرابری و 

استانداردهای زندگی در تمام اروپاست.«
مکــرون میانه گــرا، روز یکشــنبه در دور دوم انتخابــات 
58.54درصد آرا را به خود اختصاص داد؛ درحالی که لوپن، 
موفق شــد 41.46درصد آرای مردم را کسب کند. 5سال 
پیش، وقتی کــه همین دو نامزد به دور دوم رفتند، ســیل 
آرای مردم به مکرون، چنان شکست ســنگینی به لوپن و 
حزبش تحمیل کرد که بسیاری گمان می بردند راست های 
افراطی فعال کمر راســت نخواهند کرد؛ در آن سال مکرون 
66.1درصد و لوپن 33.9درصد آرا را به خود اختصاص دادند. 

یک دوره قبل از آن که لوپن برای نخستین بار در انتخابات 
ریاست جمهوری شرکت کرده بود، تنها 17.90آرا را در دور 
اول به خود اختصاص داد و از راهیابی به دور دوم بازماند. با 
این حال شروع قدرت نمایی راست های افراطی، به انتخابات 
سال 2002بر می گردد، جایی که ژان ماری لوپن، پدر مارین 
و رهبر وقــت حزب جبهه ملــی )در دوران مارین لوپن، به 
اجماع ملی تغییر نام داد(، موفق شــد در کمال شگفتی به 
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه پیدا کند. او البته تنها 
17.8درصد آرا را کســب کرد اما صرف حضورش در دوره 
دوم، زنگ خطری بود که حاال دیگــر نمی توان طنینش را 

در فرانسه نشنید.
لوپن یکشنبه بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات، در جمع 
هوادارانش شکست را قبول کرد اما امیدوارانه گفت: »ما به 
هر حال برنده شده ایم. ایده هایی که ما نماینده آنها هستیم 

در حال رسیدن به اوج هستند.«
ایــن آمار باال، دردســری بزرگ بــرای مکــرون در دوره 
ریاســت جمهوری او خواهد بود. مجتبــی رحمان، مدیر 
اجرایی گروه مشاوره ای اوراســیا گفته است: »آرای لوپن 
که از ســوی اکثریت طبقه کارگری و در مناطق روستایی 
و غیرشهری به دست آمده، شکاف عمیق در جامعه فرانسه 
را نشان می دهد، مســئله ای که دور دوم ریاست جمهوری 
مکــرون را همچون دور اول با مشــکالت زیــادی مواجه 

خواهد کرد.«
افزایش حمایت از لوپن تا حــدی به خاطر تغییر لحن او در 
سال های اخیر بوده است. تحلیلگران سیاسی معتقدند که 
او  بسیار میانه روتر از گذشــته شده و برخالف انتخابات دور 
گذشته، از تمرکز بر مسئله مهاجران و مخالفت با اتحاد اروپا 
دوری کرده اســت. به جای آن، لوپن تصمیم گرفته است 
درباره تورم افسار گســیخته و ضعیف تر شدن قدرت خرید 

شهروندان فرانسه صحبت کند.
جســیکان هیند، اقتصاددان در گروه کپیتال اکونومیکس 
گفته است: »ما نباید افزایش آرای او را نادیده بگیریم. این 
افزایش آرا نشان  می دهد که تالش های او برای جا انداختن 

حزب و سیاست هایش کارگر افتاده است.«
در مقابل شــهرهای بزرگ که پایگاه رأی مکرون بوده اند، 
لوپن موفقیتی خیره کننده در مناطق غیرشهری و روستایی 
داشته اســت. به گزارش اکونومیســت، مکرون به صورت 
خیره کننده ای در شهرهایی مثل لیون، پاریس و تولوز برنده 
شد و عملکردی قانع کننده در شمال غرب داشت. او حتی 
در شهرهایی که هوادار چپ های افراطی بودند هم عملکرد 
خوبی داشــت. بهترین عملکرد لوپن، در جنوب شرق بود، 
پایگاه راست های افراطی، جایی که نگرانی ها درباره مهاجران 
بسیار شدید اســت و جمعیت چشــمگیر بازنشستگان به 
راست ها رأی می دهند. لوپن همچنین در مناطق صنعتی  
که فعالیت های صنعتی شان رو به افول است، با اقبال زیادی 

مواجه شد.
او امیدوار اســت با اتکا به همین حمایت های چشمگیر، در 
انتخابات پارلمانی در انتهای بهار هم به موفقیت برسد. این 
انتخابات در فرانسه چنان مهم شده که از آن با عنوان »دور 
سوم انتخابات ریاست جمهوری« نام برده می شود. ترکیب 
پارلمانی تا حــد زیادی تعیین خواهد کــرد که آیا مکرون 
می تواند برنامه ها و وعده هایش را آنطور که دلش می خواهد 
پیش ببرد یا نــه. عالوه بر لوپن، ژان لوک مالنشــن، نامزد 
چپ های افراطی هم که در دور اول انتخابات اخیر سوم شد، 
روی انتخابات پارلمانی حساب زیادی باز کرده و برنامه های 
خاصی برای تشــکیل یک اپوزیســیون پرقدرت در مقابل 

دولت مستقر دارد.

 مایکل فالون
وزیر دفاع سابق انگليس

اوکرایــن بــه مــدت 7 ســال بــرای خرید 
تســلیحات بــه انگليــس درخواســت 
مــی داد اما اين درخواســت ها هربار به 
دلیل ترس از تحریک پوتین رد مي شد. 
در سال 2014، در هیأت دولت از اینکه 
اســلحه موردنیــاز اوکرایــن را برایــش 
بفرســتیم، جلوگیــری کردنــد. برخــی 
اعضای کابینــه می گفتند کــه نباید در 
راســتای تحریک بیشــتر روســیه کاری 

كنيم. )خبرگزاري فرانسه(

 مال یعقوب
سرپرست وزارت دفاع افغانستان

تهدیدهــا علیــه افغانســتان از داخل و 
خــارج را خنثــی خواهیــم کــرد و در این 
باره نگرانی وجود ندارد. در برابر تجاوز 
پاکســتان بــه خوســت و کُنــر بــه  خاطر 
مصالح ملــی ســكوت کردیم امــا دیگر 
ســكوت نخواهیــم کــرد. افغانســتان 
هم اکنون از طرف همسایگانش تحت 

فشار است. )رويترز(

 نمونه گیری انبوه کرونا 
در پکن 

پکن، در پــی افزایش آمار ابتال بــه کرونا در این 
کالنشــهر، نمونه گیری انبوه از ساکنان این شهر 

را آغاز کرده است.
به گــزارش بی بی ســی، در ابتدای ایــن هفته، 
26مورد در منطقه چئویانگ گزارش شــده که 
باالترین نرخ از زمان اوج گیــری دوباره آمار ابتال 
در این شهر است. با وجود هشــدار دولت درباره 
اینکه غذا به انــدازه کافی موجود اســت، مردم 
بیرون سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای، 
 صف های درازی برای خرید ایجاد کرده اند. مردم 
نگران این هســتند این شــهر هم به سرنوشت 
شــانگهای دچار شــود؛ جایی کــه 25میلیون 
شهروند به خاطر قرنطینه بسیار سفت و سخت، 

هفته هاست در خانه هایشان زندانی شده اند.

نقل قول جهان نما

 خبر

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

رأي فرانسه به ادامه وضع موجود
رأي فرانســوي ها به مکرون نشان دهنده آن است که آنها 
خواستار ادامه وضع موجود هستند و با تغییرات بنیادین 
مخالفند. با این پیروزي، اتحادیه اروپا و ناتو مي توانند نفس 
راحتي بکشند اما واقعیت آن است که راست هاي افراطي 

در حال قدرت گرفتن در فرانسه هستند.

کیوسک

بن سلمان، در انتظار بازگشت ترامپ 

محمــد بن ســلمان، ولیعهد 
عربســتان ســعودی بــا رد 
درخواســت دولــت جدید 
آمریکا برای تنبیه روســیه و 
ســرمایه گذاری عظیم 2میلیــارد دالری در 
صندوق ســرمایه گذاری جرد کوشنر، داماد 
و مشاور دونالد ترامپ، خود را برای همکاری 

مجدد با او آماده می کند.
به گــزارش گاردین، آمریکا تــالش زیادی 
می کند تا ریاض را متقاعــد کند که تولید 
نفت را باال ببرد تا قیمت جهانی آن کاهش 
پیدا کند. هدف از این کار، کاهش درآمدهای 
نفتی روســیه است. واشــنگتن در مقابل، 
می خواهد تضمین هــای امنیتی جدیدی 
به عربســتان بدهد. اما گفته می شــود این 
تضمین ها، عربســتان را مجــاب نمی کند. 
بن ســلمان، ماه گذشــته از قبــول تماس 
تلفنی بایدن ســرباز زده است. در مقابل، او 
نشــانه های قدرتمندی از حساب باز کردن 
روی بازگشــت دونالد ترامپ به کاخ سفید 
در ســال2024 از خود نشان داده است. در 
این راستا، قرار است صندوق سرمایه گذاری 

عمومی ســعودی که زیرنظر بن ســلمان 
فعالیت می کند، 2میلیارد دالر در صندوق 
جدیدالتاسیس کوشنر سرمایه گذاری کند. 
بن ســلمان در این راه،  هشــدارهای هیأت 
مشــاوره صندوق تحت مدیریت خود را هم 

نادیده گرفته است.
بروس ریدل، از مقامات ارشــد سیا و رئیس 
فعلی پروژه اطالعاتی مؤسســه بروکینگز در 
این باره گفته است: »مسئله خیلی ساده است، 
سعودی ها، که یعنی همان بن سلمان، ترامپ 
را به بایــدن ترجیح داده انــد، و به قمار خود 

چسبیده اند.«
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بن سلمان در حال سرمایه گذاري در شرکت داماد ترامپ است


