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روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

تحقیق و تفحص درباره ترامپ

ســرگئی الوروف وزیــر خارجه 
روسیه، شــنبه برای سفر به مصر، 
کنگو، اوگاندا و اتیوپی راهی آفریقا 
شد. تنها 2روز بعد، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه، نیز ســفر دوره ای خود به آفریقا را با هدف 
دیدار از کشــورهای کامرون، بنین و گینه بیســائو 
آغاز کرد. هر دوی این سفرها، سفرهای استرات ژیکی 
هســتند که به اعتقاد ناظران بیانگر تشدید رقابت 
قدرت های جهانی برای گسترش نفوذ در قاره آفریقا 
است. مایک هامر، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا 
برای منطقه شاخ آفریقا نیز در راه اتیوپی است تا با 
دولت این کشور در مورد مذاکرات صلح با شورشیان 
تیگرای گفت وگو کند. اما پیش از همه  اینها، چینی ها 
بودند که روابط خود را با آفریقایی ها گسترش دادند.

قاره ســیاه با منابع طبیعی فــراوان میزبان برخی 
از اقتصادهای نوظهور با ســریع ترین ضرب آهنگ 
رشد است اما بیشــتر مناطق این قاره با فقر، تورم 
و نابرابری های گسترده روبه روست. همین مسئله 
باعث شــده تا زمینه برای حضور قدرت های بزرگ 
فراهم شــود. همه رویدادهای این قاره حاکی از آن 
است که در سال های پیش رو، کشورهای این منطقه 
یکی از مهم ترین حوزه های رقابت میان قدرت های 

برتر اقتصادی و نظامی خواهد بود.

روسیه: ارائه جایگزین برای غرب 
نشریه آمریکایی تایم همزمان با سفر سرگئی الوروف 
به آفریقا نوشــته: درحالی که تمام توجه ها متوجه 
جنگ روسیه و اوکراین اســت، والدیمیر پوتین در 
جبهه دیگری نیز غرب را به چالش کشیده؛ تقابلی 
که نمی توان از نشــانه های بارز پیشروی مسکو در 
آن چشم پوشــی کرد. همین چند ماه پیش بود که 
در جریان رای گیری ســازمان ملل بر سر قطعنامه 
محکومیت جنگ روســیه در اوکراین 17کشــور 
آفریقایی در جلســه شــرکت نکردند و یک کشور 
نیز علیه قطعنامه رأی داد؛ امری که نشــان دهنده 
احیای نفوذ روس هــا در قاره آفریقاســت. ناظران 
بسیاری بر این عقیده اند که روسیه در حال احیای 
روابط دوران اتحاد جماهیر شــوروی با دولت های 
آفریقایی برای اســتخراج منابع طبیعی منطقه در 
ازای ارائه خدمات امنیتی است. گروه واگنر که ارتباط 
نزدیکی با دولت روسیه دارد، مجموعه ای از نیروهای 
امنیتی خصوصی روس است که در برخی کشورهای 
آفریقایی حضور پررنگی دارند. لیبی، سودان، گینه، 

کنگو و زیمبابوه برخی از این کشورها هستند.
وب ســایت تحلیلی آفریقاریپورت نیز درباره نفوذ 
روســیه در آفریقا نوشته: مســکو در دوران اتحاد 
جماهیر شــوروی برای چند دهه نفوذ گسترده ای 
در آفریقا داشــت و در زمینه های مختلف ازجمله 
توسعه زیرساخت ها به کشــورهای منطقه کمک 
کرد. روس ها همچنین از نظر سیاســی همواره در 
این قاره تأثیرگذار بوده اند. آنها در دوره های مختلف 
از جنبش های آزادی بخش ملی در آفریقای جنوبی، 
آنگوال، موزامبیک و گینه بیســائو حمایت کردند. 
مسکو اما این روزها تاکتیک خود را تغییر داده است. 
این کشور امروز به دلیل تحریم های گسترده غرب 
نمی تواند در توسعه زیرســاخت های آفریقا پیشتاز 
باشــد اما هنوز هم حضور مؤثری در این قاره دارد. 
روس ها امــروز به دنبال ســرمایه گذاری در آفریقا 
نیســتند بلکه بیشــتر معامله می کنند. هری جی 
برودمن، مدیر مؤسسه تحقیقاتی برکلی، می گوید: 
»روس هــا در آفریقا به دنبال خریــد منابع طبیعی 
هستند. شما در آفریقا معادن یا کارخانه های روسی 

پیدا نمی کنید اما معامالت این کشور با دولت های 
آفریقایی به طور چشــمگیری افزایــش پیدا کرده 
است. اکنون حجم مبادالت روسیه با آفریقا در سال 
به 20میلیارد دالر می رســد که 2برابر سال2015 

است.«
روســیه همچنین عالوه بر صادرات غــالت به وی ژه 
گندم به کشورهای آفریقایی، به همکاری در بخش 
انرژی هسته ای نیز تمایل زیادی دارد. آفریقاریپورت 
گزارش داده: گرچه بسیاری از پروژه و قراردادهای 
فعلی روسیه با کشورهای آفریقایی به دلیل درگیری 
این کشور در جنگ اوکراین متوقف شده یا به کندی 
پیش می رود اما حوزه  دیگری نیــز وجود دارد که 
روسیه عالقه مند به همکاری با کشورهای آفریقایی 
در آن بخش است؛ فروش تسلیحات و ارائه خدمات 

امنیتی.
آمارهای منتشــر شــده ســازمان تجارت جهانی 
نشان می دهد که روسیه در ســال2020 میالدی 
12.4میلیارد دالر کاال به آفریقا صادر کرده اســت. 
این در حالی اســت که واردات روســیه از این قاره 

1.6میلیارد دالر بوده است. مصر، الجزایر، مراکش، 
آفریقای جنوبی و تونس ازجمله کشورهایی هستند 
که بیشترین حجم مبادالت تجاری با روسیه را دارند.

چین: توسعه نفوذ اقتصادی و فرهنگی 
پکن با حضــور گســترده در قاره آفریقــا، اکنون 
حمایت بیشتر کشورهای این قاره را دارد. به گزارش 
اندیشــکده بروکینز، چین به عنــوان بزرگ ترین 
حامی خارجــی آفریقا به 8روش روابــط خود را با 
آفریقایی ها پیش می برد: تکمیل پروژه ها، صادرات 
کاال، همکاری هــای فنی، همکاری توســعه ای در 
زمینه منابع انسانی، کمک های پزشکی، کمک های 
اضطراری بشردوســتانه، برنامه هــای داوطلبانه و 

بخشش بدهی.
درحالی که اغلــب قدرت های بزرگ، کشــورهای 
محدودی را در آفریقا برای کمک انتخاب کرده اند، 
چین تنها کشــوری اســت که در چارچوب طرح 
»کمربند و راه« به بیشــتر کشــورهای این منطقه 
کمک می کند. وب ســایت دویچه وله نیز با اشاره به 
مطالعات یک اندیشــکده کنیایی و دالیل پیشــی 
گرفتن شرکت های چینی از اروپایی در آفریقا نوشته: 
شرکت های دولتی چین در گرفتن و پیشبرد پروژه ها 
از رقبای اروپایی خود در آفریقا پیشــی گرفته اند. 
نظرسنجی ها نشــان داده که بیشتر سیاستگذاران 
آفریقایی شرکت های چینی را برای همکاری ترجیح 
می دهند، چون سریع تر تصمیم می گیرند، با سرعت 
بیشــتری پروژه ها را پیش می برنــد، کمتر در امور 
داخلی کشورها دخالت می کنند و نگرانی کمتری 
نسبت به فســاد دارند. شــاید به همین دلیل بوده 
که حجم تجــارت چین و کشــور هایی آفریقایی از 
سال1۹۹5 تا سال2021 رشدی انفجاری را تجربه 
کرده و از ۳میلیارد دالر به 250میلیارد دالر در سال 
رسیده است. همچنین انتظار می رود تا سال20۳0 
میالدی کنترل 75درصد از منابع طبیعی قاره آفریقا 
در دست چین باشــد. این در حالی است که حجم 
تجارت ساالنه آمریکا و آفریقا فقط 64.۳۳میلیارد 

دالر است.
چین عالوه بر ســرمایه گذاری های گســترده، در 
ســال های اخیر کوشــیده تا با اســتفاده از قدرت 
نرم، مقبولیت مدل سیاســی-اقتصادی خود را در 
آفریقا نیز گســترش دهد؛ به عنوان مثال، آموزش 
زبان ماندارین)چینی( در کشــور های آفریقایی در 

سال های اخیر به شدت افزایش یافته است.

پیشروی شرق در آفریقا 
روسیه و چین با ایجاد ارتباطات امنیتی و اقتصادی با کشورهای آفریقایی توانسته اند رقبای غربی خود را در این منطقه به حاشیه برانند

تصمیم اتحادیه اروپا برای کاهش مصرف گاز، زمینه نارضایتی 
برخی کشورهای اروپایی را ایجاد کرده است

اروپایی ها زیر فشار گازی روسیه

وزرای انرژی کشورهای اتحادیه 
اروپا بر ســر کاهش مصرف گاز 
طبیعی بــا یکدیگر بــه توافق 
رسیدند؛ توافقی که اروپایی ها آن را جدیدترین 
نمایش همبســتگی در برابر تهاجم روســیه به 
اوکراین توصیــف کرده اند، امــا در عمل زمینه 
ایجاد شــکاف میان اعضای اتحادیــه را فراهم 
ســاخته اســت. تصمیم برای کاهش مصرف و 
ذخیره 15درصد از گاز مصرفــی اتحادیه اروپا 
تا فصل بهار، با هــدف خنثی کردن تالش های 
روسیه برای استفاده ابزاری از صادرات گاز علیه 
اروپا اتخاذ شــده اســت. درحال حاضر کاهش 
مصرف گاز و ذخیره این حجم، داوطلبانه خواهد 
بود اما درصورتی که کاهش منابع گازی وضعیت 
اضطراری ایجاد کند، کاهــش مصرف اجباری 
خواهد شد. به گزارش دویچه وله، تمامی اعضای 
اتحادیه اروپا به جز مجارستان موافقت خود را با 
این تصمیم اعــالم کرده اند؛ تصمیمی که کمتر 
از 24ساعت پس از آن اتخاذ شــد که گاز پروم، 
شــرکت دولتی گاز روســیه، از کاهش دوباره و 
20درصدی )۳۳میلیون مترمکعب در روز( حجم 

گاز صادراتی خود به آلمان خبر داد.
کشــورهای اروپایی با این تصمیم تالش دارند 
اتحاد خود در برابــر اقدامات روســیه را به رخ 
بکشند. اما در واقعیت، تناقض میان معافیت ها و 
راه های فراری که برای تعدادی از اعضای اتحادیه 
درنظر گرفته شــده، با هزینه های سنگینی که 
کشــورهای وابسته به گاز روســیه باید در ازای 
همکاری با ایــن توافقنامه بپردازنــد، می تواند 
زمینه ســاز اختالف و تفرقه میان کشــورهای 
اروپایی شــود. یکی از بند های ایــن توافقنامه 
به صورت ویژه خطر اختالف میان اعضای اتحادیه 
را پررنگ تر ساخته است؛ بندی که براساس آن 
هر کشــور مختار است براســاس مقررات خود 
به توافقنامه پایبند باشــد. در طــرح اولیه این 
توافقنامه برای بروکسل این اختیار درنظر گرفته 
شــده بود که درصورت بروز وضعیت اضطراری، 
بتواند کشــورها را وادار به کاهــش مصرف گاز 
کند. اما آنچه در نهایت مــورد توافق قرار گرفت 
کامال متفاوت از این طرح اســت. در توافقنامه 
نهایی، اتحادیه اروپا تنها زمانی می تواند وضعیت 
اضطراری اعالم کند که دســت کم 5کشور در 
سطح ملی وضعیت اضطراری اعالم کرده باشند، 
یا شورای اروپا به کمیســیون اروپا دستور اعالم 
وضعیت اضطراری دهد. پس از آن، کمیســیون 
اروپــا می توانــد در سرتاســر اتحادیه وضعیت 
هشدار اعالم کند اما کشورها باید تک به تک این 

وضعیت را تأیید کنند.

شکاف شمال-جنوب 
نشانه های اختالف نظر برســر این توافقنامه از 
زمانی هویدا شد که کشــورهایی مانند اسپانیا 
و پرتغال که از نظر منابع گازی وابســته به گاز 
روسیه نیستند، نســبت به کاهش 15درصدی 
مصرف گاز و تبعات آن برای شهروندانشان ابراز 
نگرانی کردند. از این رو به منظور دســتیابی به 
توافقی جامع، برای تعدادی از کشورهای اروپایی 
معافیت هایــی در این توافقنامــه درنظر گرفته 
شده است. برای مثال جزیره هایی مانند ایرلند، 
مالت و قبرس که به هیچ خط لوله گازی متصل 
نیستند، همچنین اسپانیا، پرتغال و یونان به دلیل 
نبود منابع جایگزین گاز، از الزام به این توافقنامه 
معاف شده اند. عالوه بر این، اگر کشورها از اهداف 
تعیین شــده خود برای ذخیره سازی گاز فاصله 
زیادی داشته باشند، مســئولیتی در قبال این 
توافقنامه نخواهند داشــت. مجارستان، دوست 
مسکو در اتحادیه اروپا، هم به رسم ماه های اخیر 
علیه این توافقنامه رأی داد و با اجرای آن موافقت 
نکرد. یک هفته پیش از این هم وزیر خارجه این 
کشور با سفری به مسکو تالش کرد روند افزایش 

واردات گاز از روسیه را تضمین کند.
بسیاری از کارشناسان باور دارند دوام آوردن این 
توافقنامه در شــرایط بحران اقتصادی، کمبود 
گاز و افزایش قیمت انرژی مســتلزم آن اســت 
که توافقنامه ای واقع بینانه تر، براســاس شرایط 
سیاسی موجود تدوین می شــد. نبود مکانیزم 
مالی جبرانی برای تامین مالی کشــورهایی که 
در برابر بحران انرژی آســیب پذیرترند می تواند 
دوام ایــن توافقنامه را کاهش دهــد. در غیاب 
چنین مکانیزمی، شرایط کنونی توافقنامه تنها 
می تواند شکاف قدیمی میان شمال و جنوب اروپا 
را احیا کند و میان اعضای اتحادیه تفرقه بیندازد؛ 
آن هم در وضعیتی که آلمان، ایتالیا و فرانســه 
)وابسته ترین کشورهای اتحادیه به گاز روسیه( 
اصلی ترین کشورهایی هستند که باید بیشترین 
هزینه سیاسی و اجتماعی را برای همراهی با مفاد 

توافقنامه جدید بپردازند.

اروپا

گزارش

 معادله تایوان-چین؛ 
کاخ سفید بر سر دوراهی

 تصمیم رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برای سفر
به تایوان باعث شده تا کاخ سفید با توجه به هشدارهای 

پکن درباره انجام این سفر دچار تردید شود

این روزها موضوع تایوان و تنش چین و آمریکا بر ســر این 
جزیره بیشتر از گذشته در رسانه ها شنیده می شود. از همان 
ابتدای شروع جنگ در اوکراین هم بسیاری نگران آن بودند 
که حمله روســیه به اوکراین، چینی ها را تشویق به حمله 
نظامی تمام عیار به تایوان کند. این پیش بینی هنوز محقق 
نشده، اما آنچه هم اکنون باعث شده تا موضوع تایوان بیش 
از گذشته در روابط آمریکا و چین مطرح شود، اعالم برنامه 
سفر نانسی پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به 

تایوان است.
از هفته گذشته که منابع نزدیک به پلوسی از احتمال سفر 
او به تایــوان خبر دادند، این موضوع با واکنش خشــم آلود 
چین روبه رو شده اســت. وزارت خارجه چین، روز دوشنبه 
نسبت به »پیامدهای جدی« چنین سفری هشدار داد. یک 
روز بعد واکنش چینی ها تندتر هم شــد و این بار هشدار به 
آمریکا از زبان یک مقام نظامی چین شنیده شد. سخنگوی 
وزارت دفاع چین در این ارتباط هشدار داد که ارتش چین 
در برابر سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا قطعا واکنش 

نشان خواهد داد.
حتی روزنامه »ساوث چاینا مورنینگ پست« به عنوان نشریه 
نزدیک به حزب کمونیســم چین روز چهارشنبه یک قدم 
پیش تر رفت و نوشت که شاید پکن برای جلوگیری از سفر 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، حریم هوایی این 

جزیره را پرواز ممنوع اعالم کند.

1949؛ شروع یک کشور و 2سرزمین
پکن، تایوان را بخشی از قلمروی چین تحت عنوان »چین 
واحد« می داند و گفته است برای الحاق تایوان به سرزمین 
اصلی ممکن است حتی به نیروی نظامی هم متوسل شود. 
ریشه مناقشه چین و تایوان به صورت تاریخی به سال1۹4۹ 
بازمی گردد که جنگ داخلی چین با پیروزی کمونیست ها 
به رهبری مائو تسه تونگ به پایان رسید. ناسیونالیست های 
شکست خورده از حزب کمونیســم به رهبری چیانگ کای 
شــک به جزیره تایوان عقب نشــینی کردند و از آن زمان 
تایوان و چین بــا 2حاکمیت مختلف اداره می شــوند. این 
جزیره توســط تنگه تایوان از ســرزمین اصلی چین جدا 
شــده و حدود 2۳میلیون نفر در آن زندگی می کنند. چین 
به کشــورهایی که به صورت مســتقل با تایوان وارد تعامل 
می شوند، فشــار وارد می کند که روابط خارجی خود را از 
مجرای پکن با تایوان تنظیم کنند. هم اکنون فقط 14کشور 
روابط دیپلماتیک رســمی با تایوان دارند. تایوان همچنین 
عضــو آژانس های ســازمان ملل نیســت؛ اگرچه عضویت 
سازمان هایی مانند بانک توسعه آسیایی و سازمان تجارت 

جهانی را دارد.
معادله پکن و تایوان یک ضلع سوم هم دارد و آن واشنگتن 
است. تقریباً تا ۳دهه پس از روی کار آمدن حزب کمونیست 
در سرزمین اصلی چین، آمریکا تایوان را همچنان به عنوان 
دولت و نماینده تمام چین به رســمیت می شناخت، اما در 
سال1۹7۹، واشــنگتن روابط دیپلماتیکش با تایوان را لغو 
و روابط دیپلماتیک رسمی با پکن برقرار کرد. با وجود این 
تغییر، واشنگتن روابط نزدیک غیررسمی با تایوان را حفظ 
کرده است. آمریکا همچنین به فروش تجهیزات نظامی به 
تایوان ادامه می دهد و همین موضوع به تنش چین و آمریکا 
دامن زده اســت. چینی ها آمریکا را متهــم می کنند که با 

حمایت از تایوان به حاکمیت یکپارچه چین ضربه می زند.

پلوسی ، واشنگتن را سردرگم کرد
پس از اعالم تصمیم رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برای 
سفر به تایوان، موضع کاخ سفید همچنان مبهم بوده است. 
روزنامه دولتی گلوبال تایمز، چاپ پکن، هفته گذشــته در 
گزارشی نوشت که بایدن پیام هشدار پکن را گرفته و به نقل 
از رئیس جمهور آمریکا گفت که پنتاگون از سفر پلوسی به 

تایوان حمایت نمی کند.
روز سه شــنبه هم جان کربــی، هماهنگ کننده ارتباطات 
راهبردی کاخ ســفید با بیانی دوپهلو گفت که کاخ سفید 
به پلوســی کمک خواهد کرد و تمام اطالعات مورد نیاز را 
به او خواهد داد تا بهترین تصمیم را در سفر احتمالی خود 
به تایوان بگیرد. این مقام آمریکایــی اما نگفت که بهترین 
تصمیم برای پلوســی، رفتن به تایوان است یا خیر. او سعی 

کرد همچنان موضع مشخصی درباره این سفر اتخاذ نکند.
به نظر می رسد که واشنگتن درباره ســفر پلوسی به تایوان 
کمی سردرگم شده و هنوز تکلیف خود را با سفر او مشخص 
نکرده اســت. از ســویی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
تصمیمی گرفته که هزینه بســیار زیادی برای واشــنگتن 
خواهد داشت و از ســوی دیگر برخی معتقدند که او درباره 
این ســفر، هماهنگی الزم را از قبل با مقامات کاخ ســفید 
نداشته است. این موضوع را نشریه فارن پالیسی هم تأیید 
می کند و می گوید، کاخ سفید درباره سفر جنجالی پلوسی به 
تایوان بر سر یک دوراهی خطرناک است. به گفته این نشریه 
آمریکایی، اگر پلوسی به تایوان سفر کند، احتمال درگیری 
نظامی آمریکا با چین وجود خواهد داشــت و اگر واشنگتن 
سفر پلوسی به تایوان را پس از هشدارهای پکن لغو کند، در 
عمل در برابر چینی ها عقب نشسته و یک بار دیگر پشت یک 

متحد خود را این بار در تایوان خالی کرده است.

بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی 
مــا در بحبوحــه یــک بحــران جــدی در 
روابط مان با روسیه هستیم، اما امکان 
خروج از این بحران وجود دارد؛ باید این 
کار را انجــام دهیــم. در طول ســال ها، 
روابط متوازن و مسئوالنه ای با روسیه 
داشــته ایم و اکنــون از منافع اســرائیل 
و شــهروندانش حفاظــت می کنیــم. 

)i24 پایگاه خبری(

مولود چاووش اوغلو
وزیر خارجه ترکیه

عــراق نمی توانــد تروریســت ها را از 
خاکــش بیــرون کنــد، بنابراین مــا این 
کار را می کنیم. دولت عراق نتوانسته 
نبرد مؤثری علیه گروه های تروریستی 
انجام دهد و این منشا اصلی تحرکات 
علیــه ترکیــه شــده اســت. گروه هــای 
تروریســتی همچنــان در عــراق حضور 

)TV 100 دارند. )شبکه

نقل قول جهان نما

کیوسک

واشنگتن پســت از تحقیقات جدید وزارت دادگستری 
آمریکا درباره اقدامات دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
این کشور، در تحریک هوادارانش برای حمله به ساختمان 
کنگره در روز 6ژانویه سال2021 خبر داده است؛ تحقیقاتی 

مستقل از کمیته 6ژانویه مجلس نمایندگان آمریکا. 
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