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محافظه کاران در دیوان عالی آمریکا
برتری 6به 3قضات محافظه کار در دیوان عالی آمریکا، بحث 
قانونی کردن سقط جنین در این کشور را بار دیگر جنجالی 
خواهد کرد. بیشــتر مردم آمریکا معتقدند سقط جنین، 
پیش از آنکه روح در جنین دمیده شود، باید قانونی باشد اما 

محافظه کاران این کشور با چنین ایده ای مخالفند.

70روز قبل، زمانی که نخســتین 
نیروهــای روس از خطوط مرزی 
اوکرایــن عبور می کردنــد و وارد 
خاک این کشــور می شدند، تصور 
می شــد که آمریکا برای خود نقشــی محدود در 
این جنــگ در نظر گرفته اســت. به خصوص آنکه 
مسکو بیش از 150هزار نیروی رزمی خود را پشت 
مرزهای اوکراین مستقر کرده بود. با گذشت زمان 
اما آمریکایی ها به یک نیــروی تهاجمی و یک پای 

جنگ تبدیل شده اند.
2روز پس از حمله روسیه به اوکراین، آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه آمریکا، در اظهاراتی محتاطانه هدف 
آمریکا از ارائه کمک محدود چندصد میلیون دالری 
به کی یف را صرفا پشتیبانی از مردم اوکراین اعالم 
کرد. تحریم های کاخ ســفید از این رو در ابتدا چند 
بانک، چهره های سیاسی و اقتصادی و شرکت های 
دولتی روســیه را شامل می شــد. اکنون با گذشت 
بیش از 2ماه، جنگ اوکراین بــرای آمریکا به یک 
جنگ نیابتی تمام عیار با تبعاتی جهانی تبدیل شده 
و مقامات آمریکایی، نقش آمریکا در این جنگ را با 
عباراتی بلندپروازانه توصیف می کنند که از تبدیل 
موضع آمریکا به یک موضع تهاجمی علیه روســیه 

حکایت دارد.
در همین راستا، دولت آمریکا عالوه بر هزینه کرد یک 
بودجه اولیه 14میلیارد دالری، از کنگره درخواست 
یک بودجه 33میلیارد دالری کرده که قرار اســت 
برای پشتیبانی نظامی، اقتصادی و بشردوستانه از 
اوکراین هزینه شود. این مبلغ برابر نیمی از بودجه 
دفاعی روسیه و بیش از نیمی از بودجه ساالنه وزارت 

خارجه آمریکاست.

تغییر رویکرد آمریکا در جنگ اوکراین
نقش آمریکا در جنــگ اوکراین رونــدی تکاملی 
را طی کرده و از یــک رویکرد واکنشــی و انفعالی 
به یک رویکرد فعال تبدیل شــده است. به  عبارت 
دیگر، آمریکا عمال رهبری غرب در تقابل با روسیه 
را در میدان جنگ اوکراین به دســت گرفته است. 
در مقابل، رویکرد والدیمیــر پوتین هم در روزهای 
اخیر جسورانه تر شده است. او به تازگی هر کشوری 
را که قصد مداخله یا تهدید روسیه را داشته باشد به 

واکنش سریع هسته ای تهدید کرده است.
تغییر در رویکرد آمریکا، با انجام سفر از پیش اعالم 
نشــده عالی ترین مقام های سیاســی این کشور به 

کی یف طی روزهای اخیر علنی شده است. آنتونی 
بلینکن و لوید آستین، وزرای خارجه و دفاع آمریکا، 
2هفته پیش برای مالقات با ولودیمیر زلینســکی 
با قطار عازم کی یف شــدند تا بر حمایت آمریکا از 
اوکراین تأکیــد کنند. این ســفر نمایانگر افزایش 
اهداف جاه طلبانه آمریکا در اوکراین است. سیاست 
جدید آمریکا را می توان در ســخنان وزیر دفاع این 
کشور دید. آستین در کی یف گفت:  »ما می خواهیم 
روســیه را تا حدی ضعیف ببینیم کــه دیگر نتواند 
اقداماتی را که در حمله به اوکراین انجام داده، دوباره 

تکرار کند.«
عالوه بر این، وزیر دفاع آمریکا روز سه شنبه گذشته، 
مقام های دفاعی بیــش از 40کشــور را در پایگاه 
رامشــتاین در جنوب غرب آلمــان گردهم آورد تا 
هماهنگی های الزم برای تدویــن برنامه حمایت از 
اوکراین را انجام دهد. به گــزارش نیویورکر در این 
نشست آستین از تشکیل ائتالفی جدید علیه روسیه 
خبر داد. این کشــورها قرار اســت در نشست های 
منظم ماهانه، برنامه های خود را بــرای حمایت از 

اوکراین و شکست روسیه هماهنگ کنند.
در راستای سیاســت تازه آمریکا، ارسال تجهیزات 
نظامی از این کشور ازجمله موشک های ضدتانک و 

توپ های جنگی، سرعت گرفته است. آمریکا اعالم 
کرده بالگردهای  ساخت روســیه را نیز که پیش از 
این برای ارسال به افغانســتان خریداری کرده بود، 
در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. کمک اطالعاتی 
به اوکراین برای هدف قرار دادن ژنرال های روس و 
غرق کردن ناو جنگی مسکووا، نشانه ای دیگر از تغییر 

رویکرد واشنگتن در جنگ اوکراین است.

عوامل مؤثر بر تغییر رویکرد آمریکا
آمریکا بــه چند دلیل بــه الیه هایــی عمیق تر از 
درگیری روســیه و اوکراین نفوذ کرده است. یکی 
از دالیل، عملکرد ضعیف ارتش روسیه در اوکراین 
است که باعث جسورتر شــدن آمریکا شده است. 
دلیل دیگر برای افزایش مداخله آمریکا در جنگ 
اوکراین نگرانی گســترده غرب به ویــژه در میان 
کشورهای هم مرز با روسیه نســبت به گسترش 
جنگ به شــرق اروپا در آینده است. اظهارات یک 
فرمانده ارشد ارتش روســیه در اواخر ماه گذشته 
میالدی درباره ضرورت حمایت مســکو از منطقه 
جدایي طلب روس زبــان مولداوي، موجب نگراني 
این کشور شده است.  همچنین تهدیدهای روسیه 
درباره احتمال اســتفاده از تسلیحات هسته ای به 

دستاویزی برای مقامات آمریکایی تبدیل شده تا 
بر استفاده از فرصت های اســتراتژیک و پرداختن 
به خطرات ناشی از نفوذ روسیه و در نتیجه ضرورت 
مهار این کشور تأکید داشته باشــد. فارغ از اینها، 
همراهی افکار عمومی در آمریکا با مداخله آمریکا در 
بحران اوکراین، دولت آمریکا را جسورتر کرده است. 
براساس نظرسنجی که توســط مرکز نظرسنجی 
دانشــگاه »کوینی پیــاک« انجام شــده، باوجود 
فرسودگی ناشــی از 2دهه جنگ آمریکا در عراق 
و افغانستان، دو  سوم آمریکایی ها معتقدند آمریکا 
برای متوقف ساختن کشتار غیرنظامیان در جنگ 
اوکراین مســئولیت اخالقی دارد. همچنین ســه 
چهارم پاسخ دهندگان در این نظرسنجی نسبت به 
وخیم تر شدن وضعیت جنگ ابراز نگرانی کرده اند. 
با این  همه این خشــم عمومی زمانــی که بحث 
درگیری مستقیم در جنگ پیش می آید، فروکش 
می کند. تنها 19درصــد از آمریکایی هــا در این 
نظرسنجی باور دارند آمریکا باید در جنگ اوکراین 
بیشتر مداخله کند. پوشش رسانه ای گسترده ای را 
که جنگ اوکراین در رسانه های بزرگ غربی دارد، 
می توان دلیل اصلی همراهی جامعه آمریکا با دولت 

این کشور دانست.

جنگ اوکراین؛ جنگ آمریکا 
آمریکا با تغییر رویکرد خود در بحران اوکراین، به یک پاي جنگ نیابتي در شرق اروپا تبدیل شده است

 عمران خان
نخست وزیر پیشین پاکستان

آمریکا می خواهــد از پایگاه هــای هوایی 
پاکســتان بــرای نظــارت بــر افغانســتان 
اســتفاده کند. تصمیم من برای داشتن 
سیاست خارجی مستقل، سبب برکناری 
دولتم شــد؛ دولتــی که 220میلیــون رأی 
داشــت. اما سیاســت خارجی مســتقل 
پاکســتان به معنــی مخالفت بــا آمریکا 

نیست.  )دیلی تایمز(

واسیلی نبنزیا
نماینده روسیه در سازمان ملل 

برای غربی ها، اوکراین صرفاً یک میدان 
برای رویارویی با روســیه اســت و ارزش 
دیگری ندارد. غرب با ارسال تسلیحات 
به اوکرایــن کمک نمی کنــد بلکه فقط 
جنگ را طوالنی می کند. اگر قرار باشد 
از جنــگ جهانــی صحبــت کنیــم، باید 
بگویم کــه اکنون یک جنــگ جهانی در 
ســطح اقتصادی در حال وقوع اســت. 

)اسپوتنیک(

نقل قول  جهان نما

کیوسک

 شکاف در اروپا،
بر سر تحریم روسیه

ســخنان جنجالی دیروز نخست وزیر مجارســتان در مورد 
تحریم واردات نفت از روســیه، اختالف میان کشــورهای 

اروپایی بر سر تحریم مسکو را عیان کرد.
به گزارش یورونیوز، ویکتور اوربن اعالم کرد که تحریم نفت 
روسیه خط قرمز کشورش اســت. نخست وزیر راست گرای 
مجارســتان که به مخالفت های تاریخــی اش با تصمیمات 
اتحادیه اروپا معروف اســت دیروز در گفت وگو با رسانه های 
مجارستانی گفت که تصمیم اروپا برای توقف واردات انرژی 
از روسیه، مثل »انداختن بمب اتم روی اقتصاد مجارستان« 
عمل خواهد کرد. غیراز مجارســتان، کشورهای جمهوری 
چک و اســلواکی هم به این تصمیم اتحادیه اروپا معترض 
هستند. این کشورها برای تامین نفت مورد نیاز خود به طور 
کامل به روسیه وابسته اند. نفت مورد نیاز آنها از طریق یک 
خط لوله مستقیم از روســیه وارد می شود. کمیسیون اروپا 
طرحی را پیشنهاد کرده که براساس آن، کشورهای اروپایی 
طی 6ماه، واردات نفت خام و طی یک ســال، واردات تمام 

محصوالت پاالیشگاهی از روسیه را متوقف می کنند.

اروپا بزرگ ترین مشــتری نفت روسیه اســت. کشورهای 
قاره ســبز روزانه 3.5میلیارد بشکه نفت خام و فرآورده های 
پاالیشگاهی از روسیه وارد می کنند. درآمد روسیه از صادرات 
نفت به اروپا طی سال گذشــته میالدی بیش از 70میلیارد 
یورو بوده اســت. تحریم واردات نفت از روسیه، جدی ترین 
گام اروپا برای اعمال تحریم علیه مسکو از زمان آغاز جنگ 
اوکراین به شمار می رود. مجارستان اعالم کرده که این طرح 
را وتو خواهد کرد. این کشــور گفته که برای قطع وابستگی 
خود به نفت روسیه، دست کم 5سال زمان نیاز دارد. اسلواکی 
هم اعالم کرده که دست کم تا پایان سال 2025برای اجرای 
تحریم نفتی روسیه زمان نیاز دارد. به نظر می رسد اتحادیه 
اروپا قصد دارد به 3کشور یادشده معافیت از تحریم های نفتی 

روسیه ارائه کند و طرح مورد نظر خود را به تصویب برساند.
اروپا در گام بعدی قرار است حمل و نقل نفت روسیه با استفاده 
از کشتی های متعلق به کشورهای اروپایی را ممنوع کند. از 
همین حاال، یونان، قبرس و جزایر مالت که کشتی هایشان 
اساســا به کار جابه جایی نفت روسیه مشغول هستند، با این 

طرح مخالفت کرده اند.


