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هفته نامه گاردین ]انگلیس[

6 ماه جهنم
هفته نامه گاردین به مناسبت ششــمین ماه جنگ اوکراین و 
روسیه در گزارشی با عنوان »6 ماه جهنم« صفحه نخست خود 
را به انتشار تصویری از صورت گل آلود و هراسان استپانوف، 
راننده تانک اوکراینی در خط مقدم دونباس، اختصاص داده 
است. این نشریه همچنین در گزارشــی با عنوان »آیا رکود، 
اروپا را فرا خواهد گرفت؟« به بحران اقتصادی ناشی از جنگ 
و تهدیدات محیط زیستی در قاره اروپا پرداخته است. تشدید 
اختالفات سیاسی در پاکستان و شرایط سخت فعاالن اجتماعی 
در عربستان نیز ازجمله موضوعاتی است که هفته نامه گاردین 

در شماره اخیر خود به آنها پرداخته است.

تنش های ترکیه و یونان بار دیگر 
به صــدر اخبار جهان بازگشــته 
اســت. آنــکارا اعالم کــرده که 
سامانه های دفاع هوایی اس300 یونان در جزیره 
کرت در جریان ماموریت نیروی هوایی ترکیه بر 
فراز دریای اژه و شرق مدیترانه، جنگنده های این 
کشــور را به مدت نیم ســاعت رهگیری کرده اند. 
ترکیه با خصمانه خوانــدن این اقدام یونان تأکید 
کرده که آتن به عنوان یکی از هم پیمانان ترکیه در 
ائتالف پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( خالف اصول 
اتحاد عمل کرده است. ترکیه همچنین بار دیگر 
از کشورهای غربی به دلیل سرزنش نکردن یونان 
انتقاد کرده و آنان را به در پیش گرفتن سیاســت 

دوگانه  در قبال ترکیه متهم کرده است.
خصومت در روابط دوجانبه آتــن - آنکارا پدیده 
جدیــدی نیســت. در کارنامه روابط 2کشــور 
مجموعه ای از اقدامات تحریک آمیز، لفاظی های 
دیپلماتیــک و حتی درگیری هــای نظامی دیده 
می شــود، اما آنچه به اعتقاد ناظــران، این دور از 
تنش هــا را متمایز کرده همزمانــی اش با جنگ 
اوکراین و روســیه اســت. حدود 6ماه پیش بود 
که میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان برای دیدار 
رودررو با رجب طیــب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه به استانبول رفت. در آن زمان فضای دیدار 
مثبت و سازنده توصیف شــد و رهبران 2کشور 
تأکید کردند کــه با وجود جنــگ اوکراین، آتن 
و آنــکارا به عنوان اعضای پیمان ناتو مســئولیت 
ویژه ای در حفظ امنیت اروپــا دارند؛ امنیتی که 
به گفته آنان با جنگ اوکراین به شدت در معرض 
خطر قرار گرفته اســت. اما شــرایط خیلی زود 
دستخوش تغییر شد و روابط ترکیه   و یونان پس 
از دیدار استانبول رو به وخامت گذاشت؛ به طوری 
که حدود 1.5مــاه بعد آتن پــرواز جنگنده های 
نظامی ترکیه بر فراز جزایر یونان در دریای اژه در 
مدیترانه را نقض »بی ســابقه« حریم هوایی خود 
خواند و به این اقدام آنکارا شــدیدا اعتراض کرد. 
همچنین میتسوتاکیس در سفر خود به واشنگتن 
با یادآوری رفتار ترکیه سعی کرد تا با البی کردن 
با نماینــدگان کنگره، آنان را ترغیــب کند که با 
طرح دولت جو بایــدن، رئیس جمهوری آمریکا، 
برای فروش جنگنده های F16 آمریکایی به آنکارا 
مخالفت کنند؛ اقدامی که با واکنش تند اردوغان 
روبه رو شد. رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به 
البی های ضد ترکیه ای میتسوتاکیس در واشنگتن 
گفت که »دیگر شــخصی به نام میتســوتاکیس 
برایش وجود خارجی نــدارد؛ بنابراین در آینده 
گفت وگویی هم با او نخواهد داشــت.« پس از آن 
بود که مولود چاووش اوغلــو، وزیر خارجه ترکیه، 
هم در واکنش به اســتقرار تجهیزات ســنگین 
نظامی در جزایر دریای اژه از سوی یونان، آتن را به 
نظامی سازی غیرقانونی اراضی خود در این منطقه 
متهم کرد. وزیر خارجه ترکیه همچنین هشــدار 
داد درصورتی که یونان از غیرنظامی کردن جزایر 
دریای اژه خودداری کند، آنکارا مالکیت یونان بر 

این جزایر را به چالش خواهد کشید.

نقطه سرآغاز تنش ها 
آب های سرزمینی هسته اصلی اختالفات ترکیه 
و یونان است. مرزهای آبی میان این دو کشور در 
دریای اژه محصول مجموعــه ای از درگیری های 
نظامی و توافق های بین المللی اســت. با امضای 
معاهده لوزان در ســال1923 میالدی، ترکیه و 
یونان بر سر مرزهای آبی خود در دریای اژه توافق 
کردند. براســاس این توافق، آتن مالکیت بیشتر 
جزایر اصلی در ســواحل آناتولی را حفظ کرد، اما 
پذیرفت کــه هیچ پایگاه دریایی و اســتحکامات 
نظامی را در این جزایر مســتقر نکند. همچنین 
براساس این توافق، 2کشــور محدودیت هایی را 
برای پروازهــای نظامی خود بر فــراز این جزایر 
پذیرفتند. اما نه معاهده لوزان و نه معاهده دوستی 
پاریس که در ســال1947 میالدی میان 2کشور 
امضا شد، نتوانست از ســطح تنش ها و اختالفات 
2همســایه بکاهد. تقابل آتن و آنکارا در اواســط 
دهه1990 به اوج خود رســید؛ زمانی که یونان 
اعالم کرد که طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد 
درباره حقوق دریاها محدوده آب های سرزمینی 
این کشــور می تواند تا 12مایل )19.3کیلومتر( 
باشد؛ این در حالی است که ترکیه ضمن مخالفت 
آشکار با این اقدام، همواره اعالم کرده که اگر یونان 
براساس کنوانسیون سازمان ملل مرزهای آبی خود 
را گســترش دهد، راه های آبی این کشور به سوی 
آب های آزاد به شــدت محدود می شود. تنش ها 
به حدی بــاال گرفت که 2کشــور آرایش جنگی 
به خود گرفتند و ژانویــه1996 میالدی بود که با 
استقرار نیروهای ترکیه در جزیره سنگی کارداک و 
برافراشتن پرچم ترکیه در این جزیره، دولت یونان 
تسلیم شد. از آن زمان تاکنون اختالفات حقوقی 
و دیپلماتیک 2کشور به قوت خود باقی است. در 
تازه ترین رویارویی نیز که 2روز پیش اتفاق افتاد، 

یونان بار دیگــر ترکیه را به نقــض حریم هوایی 
خود متهم کرده و ترکیــه نیز با خصمانه خواندن 
رهگیری جنگنده های خود توســط سامانه های 
هوایی یونان که به اعتقاد آنکارا به طور غیرقانونی 
در جزایر دریای اژه مستقر شده اند از پیمان شکنی 

آتن سخن گفته است.

ردپای جنگ اوکراین بر مناقشه جزایر اژه 
اما آنچه این دور از تنش ها را متفاوت از گذشــته 
کرده، ردپای جنگ اوکراین است. نشریه تحلیلی 
»وار آن راکس« می نویسد میانجیگری اخیر ترکیه 
برای ازسرگیری صادرات غالت که در پی جنگ 
اوکراین و روسیه متوقف شده بود و می رفت که به 
تهدیدی جدی برای امنیت غذایی جهان تبدیل 
شــود، دســتاورد بزرگی برای دولت اردوغان در 
سیاست خارجی به شمار می رود. دولت اردوغان 
همچنین موفق شــده که با بهبود نســبی روابط 
خود با آمریکا دولت جو بایدن را متقاعد کند که 
جنگنده های F16 آمریکایی را به آنکارا بفروشد؛ 
)روندی که با خرید تســلیحات روســی از سوی 
ترکیه متوقف شــده بــود(. این دســتاوردها در 
سیاست خارجی که در سایه جنگ اوکراین برای 
ترکیه میسر شده ناظران اروپایی را بر آن داشته 
تا گمانه زنی کنند که بحران اوکراین فرصتی را در 
اختیار آنکارا گذاشته که رویکرد خصمانه تری را در 
برابر اختالفات خود در یونان در پیش بگیرد. سلیم 
کورو، کارشناس علوم سیاســی معتقد است که 
رئیس جمهوری ترکیه به جنگ اوکراین به عنوان 
فرصتی برای پیشــبرد اهداف خود در سیاســت 
خارجی نگاه می کند؛ آن هم در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری و پارلمانی سال آینده. بنا بر این 
تحلیل، ترکیه اکنون درگیر تورم افسارگسیخته 
و بحران اقتصادی اســت؛ بنابراین این تمایل در 

آنکارا وجود دارد که بــرای انحراف افکار عمومی 
از مشــکالت جدی داخلی توجه ها را به سیاست 
خارجی معطوف کند. این در حالی اســت که در 
یونان نیز طیف تندرویی وجود دارند که از تشدید 
تنش ها استقبال می کنند؛ به عنوان مثال یانیس 
اگولفوپولوس، دریاســاالر ســابق یونانی در یک 
برنامه زنده تلویزیونی با خط و نشان کشیدن برای 
آنکارا گفته است: »فقط بگذارید ترکیه دست از پا 
خطا کند، آنگاه چیــزی را تجربه خواهد کرد که 

هرگز مانند آن را ندیده است.«

وقوع جنگ؛ آری یا خیر؟
با وجود تشدید تنش های ترکیه و یونان، عضویت 
2کشــور در پیمان ناتو برخی از ناظران سیاسی 
را بر آن داشــته کــه خطر جدی جنــگ را انکار 
کنند. آنها بر این باورند که پادرمیانی همیشــگی 
رهبران ناتو و هزینه های اقتصادی یک درگیری 
احتمالی، وقوع جنگ در بخش دیگری از جهان را 
به امری بعید تبدیل می کند. وار آن راکس نوشته: 
گروهی از ناظران معتقدند هرقدر هم فشــارهای 
داخلی رهبران 2کشور را مجبور کند که رویکرد 
شدیدتری را در برابر اختالفات موجود در دریای 
اژه در پیش بگیرند، دالیل زیادی وجود دارد که 
می تواند از وقوع یک جنــگ احتمالی جلوگیری 
کند؛ ازجمله اینکه آتن و آنکارا با وجود اختالفات 
شدید چندین دهه است که توانسته اند از درگیری 
دوباره اجتناب کنند. عالوه بــر این، هزینه های 
سیاســی و اقتصادی رویارویی مســلحانه برای 
هردوکشور بسیار سنگین خواهد بود؛ به وی ژه اینکه 
ترکیه و یونان، هر دو اکنون به شدت درگیر بحران 
اقتصادی هستند. براســاس این تحلیل، گذشته 
از بحران تورم و آمار بــاالی بیکاری در ترکیه که 
نارضایتی های گســترده ای را در این کشور ایجاد 
کرده اســت، دولت یونان نیز با کســری بودجه 
189درصدی نســبت به تولیــد ناخالص داخلی 
روبه رو است و افزایش نگران کننده قیمت انرژی 
آن هم در آستانه آغاز فصل ســرما بار اقتصادی 

سنگینی را بر دولت تحمیل کرده است.
اما ناظرانی نیز هستند که با اشاره به وقوع جنگ 
اوکراین تأکید می کنند نباید خطر وقوع جنگ را 
دست کم گرفت. رایان گینگراس، کارشناس روابط 
بین الملل در امور ترکیه و بالکان، معتقد است که 
حمایت های اتحادیه اروپــا از یونان بدون درنظر 
گرفتن دغدغه های آنکارا باعث شده تا ترکیه بارها 
از عدم بی طرفی اروپا انتقاد کند. از طرفی استقرار 
تسلیحات سنگین نظامی در جزایر مورد مناقشه 
از ســوی یونان، ترکیه را عمیقا نســبت به وقوع 
یک جنگ نیابتی نگران کرده است. گینگراس با 
اشــاره به اینکه اختالفات سرزمینی میان روسیه 
و اوکراین نیز تاریخی طوالنی داشــت، می گوید: 
»اگر قرار باشــد از بحران اوکراین درسی بگیریم 
این اســت که هیچ گاه نباید خطــر وقوع جنگ 
را دســت کم گرفت. جنگ یونان و ترکیه نه تنها 
ممکن اســت که می توانــد در مقطعی محتمل 

هم باشد.«

 کناره گیری صدر  
برزخ سیاسی در عراق 

هنوز مشخص نیست دومین کناره گیری صدر از سیاست 
تصمیمی قطعی یا مقطعی است از این رو آینده تشکیل 

کابینه سیاسی در بغداد همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد

برای دومین بــار طی کمتــر از 3ماه گذشــته، »مقتدی 
صدر«، رهبر جریان صدر عراق اعالم کرد که از سیاســت 
کناره گیری می کند. رهبر جنبش صدر کناره گیری اش از 
همه فعالیت های سیاسی را در بیانیه ای توییتری در حساب 
کاربری رســمی خود اعالم کرد و گفت از همه ســمت ها 
کناره گیری کــرده و تعطیلی همه مؤسســات به جز حرم 

مطهر، موزه شریف و کمیسیون صدر را اعالم می کند.
 صدر البته در بیانیه خود بهترین راه را گفت وگوی سازنده 
عنوان کرده و گفته اســت که برای حفــظ توانمندی های 
کشور باید به همه اختالفات فعلی پایان دهیم. پس از بیانیه 
مقتدی صدر، دفتر او نیز با انتشــار بیانیه از ممنوعیت های 
گسترده فعالیت به اسم جریان صدر در عراق خبر داد و اعالم 
کرد مشارکت به اسم جریان صدر در امور سیاسی و دولتی 
و همه نهادهای وابســته آن و همه فعالیت های اجتماعی 
ممنوع است. سر دادن شــعار و اهتزاز پرچم به اسم جریان 
صدر و همچنین اســتفاده از هرگونه ابزار رسانه ای ازجمله 

شبکه های اجتماعی به اسم این جریان ممنوع است.

تغییر رأی صدر 
درحالی که صدر تا همین چنــد روز پیش از عزم خود برای 
حمایت از معترضان و رسیدن به اهداف نهایی اعتراضات در 
عراق سخن می گفت و حتی اعتراضات را انقالب می نامید، 
روز دوشــنبه پس از آن کناره گیری خود را اعالم کرد که 
انتقادات از او به دلیل ادامه تظاهرات چند هفته گذشته در 

عراق باال گرفته بود. 

شاید تأثیرگذارترین نقد از جریان صدر را آیت اهلل سیدکاظم 
حسینی حائری اعالم کرد که به عنوان مرجع تقلید بسیاری 
از حامیان جریان صدر و شــخص مقتدی صدر شــناخته 
می شــود. آیت اهلل ســیدکاظم حســینی حائری با اعالم 
کناره گیری خــود از مرجعیت به دلیل بیمــاری و کهولت 
سن، به طور غیرمستقیم مقتدی صدر را خطاب قرار داد و از 
تفرقه افکنی میان مردم عراق به نام شهیدین صدر به شدت 
انتقاد کرد. پس از کناره گیری آیت اهلل حائری از مرجعیت در 
عراق، مقتدی صدر نیز کناره گیری خود را اعالم و تأکید کرد 
که »نجف اشرف مقر اصلی مرجعیت دینی  بوده و هست« 
و افزود که هرگز ادعای عصمت یــا اجتهاد یا حتی رهبری 
نکرده و صرفا خــود را »امرکننده به معروف و نهی کننده از 
منکر« می داند و هدفی جز »اصالح اعوجاجی که عامل اصلی 
آن نیروهای سیاسی شیعه بوده اند« ندارد و می خواسته آنان 

را »به ملتشان نزدیک کند.«

آینده تشکیل کابینه در عراق
این نخستین بار نیست که صدر کناره گیری اش از سیاست 
را اعالم می کند. در اواخر خردادماه امسال نیز خبری مبنی 
بر کناره گیری مقتدی صدر از فضای سیاسی عراق منتشر 
شد. صدر اعالم کرد از روند سیاسی کناره گیری می کند تا 
در دنیا و آخرت شریک سیاستمداران »فاسد« نشود. در آن 
زمان صدر کناره گیری اش از سیاست در عراق را 3روز پس 
از درخواســت از همه نمایندگان این جریان برای استعفا 
از پارلمان عراق اعالم کرد. درخواســتی که به کناره گیری 
73عضو پارلمان منجر شد و در عمل باعث شد تا نمایندگان 
»چارچوب هماهنگی شــیعیان« جای خالــی نمایندگان 
مستعفی را پرکنند. اما وقتی نمایندگان چارچوب هماهنگی 
شــیعیان که پس از کناره گیری جریان صــدر از پارلمان 
اکثریت را به دســت آورده بودند می خواستند جلسه رأی 
اعتماد برای نخســت وزیری »محمد شــیاع السودانی« را 
برگزار کنند، حامیــان جریان صدر به منطقه ســبز عراق 
ریختند و پس از یک هفته تحصن در پارلمان و تعلیق کار 
این نهاد قانون گذاری، شــورای عالی قضایی را نیز به مدت 
2روز هدف قرار دادند. اعتراضاتی که در عمل بغداد را دچار 

اغمای سیاسی کرد.
بغــداد اگرچه هنوز در التهاب اســت، اما هنــوز امید به از 
ســرگیری کار پارلمان همچنان پرنگ اســت. اکنون که 
صدر پس از 3هفتــه جار و جنجال در منطقه ســبز بغداد 
از حامیان خود خواســته میدان اعتــراض را ترک کنند، 
احتمال می رود که پارلمان بتواند کار خود را ازسر گیرد، اما 
برخالف این تصور ابتدایی و ساده، شاید شروع به کار دوباره 
پارلمان به این سادگی نباشد. صدر تا کنون در چند مقطع 
کناره گیری اش از سیاست را اعالم کرده و پس از مدتی کوتاه 
دوباره به میدان تحوالت سیاسی بازگشته است. اکنون نیز 
مشــخص نیســت که آیا کناره گیری صدر از سیاست یک 

تصمیم قطعی است یا یک تصمیم کوتاه مدت و مقطعی.
در واقع اعالم کناره گیری صدر از سیاســت آینده تحوالت 
مربوط به تعییــن تکلیف دولت و کابینه سیاســی عراق را 
بیش از هر زمان دیگری دچار ابهام خواهد کرد و مشخص 
نیســت درصورتی که باردیگر نمایندگان پارلمان به سمت 
تعیین نخست وزیر آتی عراق بروند، آیا صدر این بار فقط یک 
نظاره گر ساکت خواهد بود یا مانند هفته های پیش باردیگر 
طرفدارانش صندلی های قرمز پارلمان عراق را برای چند روز 
اشغال خواهند کرد. تصمیم اخیر صدر بیش از آنکه یک راه 
مشخص را پیش روی سیاســتمداران عراقی قرار دهد، در 
واقع آنان را در برزخی قرار داده تا با نگرانی در انتظار حرکت 

بعدی صدر بمانند.

آن لینده 
وزیر امور خارجه سوئد

مذاکرات با ترکیه درباره روند عضویت 
در ائتــاف ناتــو پــس از برافراشــتن 
توســط  »پ ک ک«  گــروه  پرچــم 
نماینــدگان حــزب چپ ســوئد دشــوار 
شــد. رســانه های ترکیه به طــور مداوم 
ایــن موضــوع و رویدادهــای مشــابه را 
پوشش می دهند، اما براساس قوانین 
ســوئد، ما می گوییــم که ایــن »آزادی 

بیان« است. )ریا نووستی(

آنتونیو گوترش
دبیرکل سازمان ملل

جهــان مــا مدتــی طوالنــی اســت کــه 
گــروگان تســلیحات هســته ای قــرار 
گرفته اســت. این دســتگاه های مرگ 
نــه پیــروزی را تضمیــن می کننــد و نــه 
امنیــت را، آنها هدفشــان تنهــا ویرانی 

به بار آوردن است.
بیاییــد اطمینــان حاصــل کنیــم کــه 
آزمایش های هســته ای برای همیشــه 
متوقف شــده و تســلیحات هســته ای 
را یک بار برای همیشه به بایگانی های 

تاریخ بفرستیم. )توییتر(

اروپا پیگیر آزادی زندانی 
فلسطینی

درخواســت های بین المللی برای آزادســازی 
»خلیــل عــواوده« زندانی فلســطینی که در 
اعتراض به محبوس شدنش بدون داشتن هیچ 
اتهام مشخصی، از بیش از 6ماه پیش دست به 
اعتصاب غذا زده افزایش یافته اســت. تصاویر 
چهره و بدن به شــدت تکیده ایــن زندانی که 
توسط همسر او در شبکه های اجتماعی منتشر 
شده  است، موجی از درخواســت ها را از سوی 
نهاد های مختلف از جمله هیــأت نمایندگان 
اتحادیه اروپا در فلسطین برای آزادسازی این 
زندانی به پا کرده اســت. این هیــأت در بیانیه 
خود اعالم کــرد از دیدن تصاویر دهشــتناک 
این زندانی بهت زده شــده و تأکید کرد عواوده 
در معرض خطر جانی جــدی قرار دارد. در این 
بیانیه صراحتا درخواســت شده یا اتهامی علیه 
این زندانی ارائه و یا به حبس غیرقانونی او پایان 

داده شود.

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

اتهام زنی اوکراین و روسیه علیه یکدیگر برســر نیروگاه هسته ای »زاپروژیا« همچنان 
ادامه دارد. روسیه اوکراین را به تالش برای خرابکاری در نیروگاه متهم می کند و اوکراین 
روسیه را مقصر فاجعه هسته ای معرفی می کند که درصورت ادامه گلوله باران های روسیه 
در اطراف نیروگاهی که تحت کنترل نیروهای روس اســت، رخ خواهد داد. این اتهام زنی ها نگرانی های 
مجامع بین المللی نسبت به بروز فاجعه ای مشابه فاجعه چرنوبیل را افزایش داده است. از این رو گروهی از 
نمایندگان آژانس بین المللی انرژی هسته ای روز دوشنبه راهی این نیروگاه شدند تا از نزدیک وضعیت آن 
را بررسی کنند. نیروگاه زاپروژیا یک ماه پس از آغاز جنگ، به دست نیروهای ارتش روسیه افتاد.  رافائل 
گروسی، رئیس آژانس انرژی هسته ای در پستی توییتری اعالم کرد که باید از ایمنی و امنیت بزرگ ترین 
نیروگاه هسته ای اوکراین و اروپا محافظت شود. او به همراه گروهی از ناظران آژانس قرار است این هفته 
خود را به زاپروژیا که در حاشیه رود دنیپرو در نزدیکی خط مقدم جنوب اوکراین واقع شده برسانند، اما 
روز دقیق بازدید از نیروگاه هنوز مشخص نشده است. آژانس انرژی هسته ای هم در توییتی مجزا اعالم 
کرده است که بازدید از زاپروژیا شامل بازبینی آسیب های فیزیکی، ارزیابی وضعیت کارکنان و بررسی 
عملکرد سیستم های ایمنی و امنیتی خواهد بود. کرملین هم روز دوشنبه اعالم کرده که ماموریت آژانس 
بین المللی هســته ای به نیروگاه زاپروژیا ضروری اســت و از مجامع بین المللی خواست تا برای کاهش 

تنش های نظامی اطراف نیروگاه، اوکراین را تحت  فشار قرار دهند.

اعزام ناظران آژانس انرژی هسته ای به اوکراین

رویداد

گزارش

ترکیه

مقدونیه بلغارستان
شمالی

آلبانی

یونان
 دریای

 اژه

آتن و آنکارا؛ متحدان متخاصم 
با رهگیری جنگنده های ترکیه ای توسط یونان، بار دیگر گمانه زنی ها درباره احتمال وقوع درگیری میان 2عضو ناتو باال گرفته است 


