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روزنامه گاردین ]انگلیس[

پایان دوره طالیی روابط انگلیس و چین
ریشی سوناک، نخســت وزیر انگلیس در واکنش به سرکوب  
اعتراض ها در چین گفته که دوره طالیی روابط میان 2 کشــور 
به پایان رسیده؛ چین نشان داد این قاعده که توسعه تجارت به 
رشد دمکراسی در کشورها منجر می شود، دیگر صحت ندارد. 
این نخستین اظهارنظر جدی سوناک در مورد روابط با پکن است.

پنتاگون اعــام کرده پیشــنهاد 
شرکت بوئینگ برای تولید و تامین 
بمب های کوچک و ارزان قیمت را 
که به سادگی روی راکت های ام-26آمریکایی نصب 
می شوند برای ارســال به اوکراین بررسی می کند. 
نکته قابل توجه این است که برد ۱۵۰کیلومتری این 
راکت ها به اوکراینی ها امــکان می دهد تا به اهدافی 
پشت جبهه روســیه و حتی خاک این کشور حمله 
کنند. رویترز به نقل از منابع مطلع نوشته، بمب های 
GLSDB بوئینگ احتماال اوایل بهار 2۰2۳ در اختیار 
اوکراین قــرار خواهند گرفت. بیــش از 9ماه از آغاز 
جنگ اوکراین می گذرد و با توجه به ارسال تسلیحات 
جدیدی که می تواند به کی یف این قابلیت را بدهد که 
خاک روسیه را هدف قرار دهد، به نظر می رسد باید 
منتظر تشدید جنگ بود و فعا خبری از پایان و حتی 
آتش بس نیست. اما چه دالیلی باعث طوالنی شدن 

این جنگ شده است؟ 

اشتباهات محاسباتی 
در طول 2 قرن گذشته اغلب درگیری های نظامی در 
جهان به طور میانگین ۳ یا 4 ماه طول کشیده است. 
اما به اعتقاد ناظران، جنگ ها به ۳ دلیل استراتژیک 
طوالنی می شــوند: زمانی که رهبران سیاسی فکر 
می کنند شکست شــان در جنگ بقای سیاسی شان 
را تهدید می کند؛ زمانی که رهبــران از قدرت خود 
و دشمن محاسبه درستی ندارند و زمانی که نگران 
هستند دشــمن امروز در آینده، قوی تر از گذشته 
ظاهر شــود. مجله فارین افرز می نویسد: »در جنگ 
اوکراین تمامی این موارد کم وبیش دیده می شوند؛ 
مثا، اگر پوتین باور داشته باشد که شکست در جنگ 
روسیه می تواند به زمامداری او در روسیه پایان دهد، 
صرف نظر از پیامدهای آن برای مردم روسیه، جنگ 

در اوکراین را ادامه خواهد داد.«
یکی دیگر از عواملی که باعث طوالنی شدن جنگ ها 
می شود عدم قطعیت اســت. معموال با گذشت چند 
ماه  از جنگ، طرفین نســبت به توان نظامی خود و 
طرف مقابل ارزیابی نسبتا واقعی بینانه پیدا می کنند 
و برهمین اساس تاش می کنند تا برای پایان دادن 
به درگیریـ  با میانجي یا بدون آنـ  به توافق برسند، 
اما در برخی موارد ازجمله جنــگ اوکراین، چنین 
نشده است. نیروهای اوکراینی فراتر از انتظارات ظاهر 
شــده اند و با حمایت غرب در برابر نیروهای روسیه 
مقاومت کرده اند. با این حال، مشــخص نیست که 

اوکراینی ها بتوانند نیروهای روسیه را از خاک خود 
بیرون کنند. نکته دیگر اینکه، از راه رسیدن زمستان 
سرد می تواند باعث شود تا کشــورهای اروپایی که 
این روزها به شــدت درگیر بحران اقتصادی و انرژی 
هســتند تمایل خود را برای ادامه حمایت از کی یف 
از دست بدهند. در این میان تأثیرات داخلی جنگ 
اوکراین بر روســیه ازجمله فرمان بسیج عمومی که 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، صادر کرده 
و اعتراض هایی را در روســیه به دنبال داشته نیز در 
ماه های آینده مشــخص خواهد شــد. این ابهام ها 
در شــرایط فعلی، در بی میلی طرفیــن برای توافق 
صلح نقش مهمی داشته اســت. فارغ از اینها، جنگ 
اوکراین تا حدی ریشه های ایدئولوژیک دارد. به اعتقاد 
منتقدان غربی مسکو، پوتین برای هویت اوکراینی و 
دولت این کشور اعتباری قائل نیست. از سوی دیگر، 
اوکراین نیز نشــان داده که هیچ تمایلی به سازش 
ندارد و هرگونه نظر مخالفی را در این زمینه به شدت 
طرد می کند. فارین افرز می نویسد: »فرقی نمی کند 
که از چه اصطاحی برای طرفین مخالف با آتش بس 
و مذاکره استفاده کنیم؛ نتیجه تقریبا یکسان است: 
هر دو طرف سیاست عملگرایانه را رد و برای اهدافی 
آرمانی مبارزه می کنند؛ امری که باعث می شــود تا 

چشم انداز پایان این جنگ حداقل تا یک سال آینده 
در هاله ای از ابهام باقی بماند.«

 سود هنگفت فروش تسلیحات 
منافع شرکت های تسلیحاتی عاملی است که اغلب 
در تحلیل هــا از جنگ اوکراین نادیده گرفته شــده 
است. فروش های تســلیحاتی نقش مهمی در ادامه 
یافتن این جنگ دارد. پنتاگون در شرایطی از ارسال 
تسلیحات جدید به اوکراین خبر داده که دولت جو 
بایدن در آمریکا از زمــان آغاز جنگ، صدها میلیون 
دالر تســلیحات به اوکراین فروخته اســت. در این 
مدت، روند قانونی دریافت مجوز فروش تســلیحات 
از سوی شرکت های خصوصی که معموال چند هفته 
زمان نیاز داشت اکنون به چند ساعت رسیده است. 
گفته شــده، تنها در 4 ماه نخســت 2۰22، وزارت 
خارجه آمریکا بیــش از ۳۰۰میلیون دالر معامات 
تســلیحاتی با اوکراین را تأیید کرده اســت. این در 
حالی است که ارزش مجوزهای این وزارتخانه برای 
معامات تسلیحاتی با اوکراین در کل سال گذشته به 
۱۵میلیون دالر هم نمی رسد. نیویورک تایمز نوشته: 
شــاید در مقایســه با قرارداد ۱7.۵میلیارد دالری 
کاخ ســفید با اوکراین که تسلیحاتی چون مسلسل، 

موشک های ضدتانک و کمک های امنیتی را شامل 
می شود ناچیز به نظر می رسید، اما مسئله اصلی، نبود 
امکان ردیابی قراردادهای تســلیحاتی شرکت های 
خصوصی است. اوگا تورس، فعال حقوقی در زمینه 
صادرات تســلیحات، به نیویورک تایمــز می گوید: 
»افراد زیادی که قبا در کار فروش تسلیحات نبودند 
امروز وارد این معامله ها شده اند، چون کار پرمنفعتی 
اســت. امروز می بینیم که حتی پزشکان و صاحبان 
کسب وکارهای خصوصی وارد این بازار شده اند. این 
غرب وحشی است.«  وب سایت پراجکت سندیکیت 
در مطلبی تحلیلی در این رابطه می نویسد: سودهای 
هنگفت شرکت های تسلیحاتی آمریکا یکی از دالیلی 
اســت که امکان پایان جنگ اوکرایــن حداقل در 
ماه های آینــده را کمرنگ کرده اســت. پیمانکاران 
تســلیحاتی آمریکایی که چندین دهــه از مزایای 
جنگ هــای طوالنی مــدت در عراق و افغانســتان 
بهره مند بردند، اکنون به فرصت های جنگ اوکراین 
چشم دوخته اند. این شرکت ها که اکنون ۳9درصد از 
تجارت جهانی تسلیحات نظامی را در دست دارند، 
روند مسلح کردن اروپا را مدت ها قبل از حمله روسیه 
به اوکراین آغاز کرده بودند و اکنون در حال استفاده 

حداکثری از شرایط جنگ اوکراین هستند.

چرا جنگ اوکراین تمام نمی شود؟ 
اشتباهات محاسباتی رهبران سیاسی، تقابل ایدئولوژیک و سود هنگفت شرکت های تسلیحاتی، موانع بزرگ توقف جنگ در اوکراین هستند

 خیزش دوباره
گروه »تحریک طالبان پاکستان«

فضای سیاسی- امنیتی پاکســتان طی روزهای اخیر زیر و 
رو شده است. ابتدا عمران خان، نخســت وزیر پیشین، در 
راهپیمایی اعتراضی خود و هوادارانش، از یک ترور نافرجام 
جان به در برد؛ اندکی بعد همزمان با تغییر فرمانده ارتش، 
عمران خان هم از توقف اعتراض هــا و تصمیم به خروج از 
فعالیت های سیاســی خبر داد و ۳روز بعد، گروه »تحریک 
طالبان پاکســتان« هم اعام کرد که دیگر به آتش بس با 

دولت پایبند نخواهد بود.
تحریک طالبان پاکســتان فقط به پایان آتش بس با دولت 
مرکزی بســنده نکرد و فراتر از آن در بیانیــه خود از آغاز 
حماتش خبر داد. این گروه خطاب به هوادارانش نوشــت: 
»از آنجایی که عملیات نظامــی علیه مجاهدین در مناطق 
مختلف ادامه دارد، ضروری است که در هر کجا که می توانید 

در سراسر کشور حماتی را انجام دهید.«
از شهریور ۱4۰۰که طالبان در افغانستان قدرت را به دست 
گرفت، تحریک طالبان پاکستان در آن سوی مرز، امیدوار 
شد که راه برادران خود را این بار در اسام آباد برای تشکیل 
حکومت اسامی طی کند. این گروه خواستار اجرای شریعت 
اسامی در پاکســتان و حذف قوانین دوران استعماری از 
این کشور اســت. تحریک طالبان پاکستان مجموعه ای از 
گروه های جهادی مختلف است که نخستین بار در دسامبر 
2۰۰7در نتیجه ائتاف ۱۳ گروه جهادی کوچک تر تشکیل 

شد. 

گروه هایی مانند نفاذ شــریعت محمدی که در سال ۱992 
توسط موالنا صوفی محمد تشــکیل شد و همچنین لشکر 
طیبه کــه در دهه ۱99۰توســط حافظ محمد ســعید به 
کمک عبداهلل عزام، از معلمان اســامه بن الدن تاســیس 
شــد و گروه های کوچک تری مانند گــروه جیش محمد 
که توســط موالنا مســعود ازهر در اوایل ســال 2۰۰۰ در 
کراچی اعــام موجودیت کــرد، از مهم تریــن گروه های 
تشکیل دهنده تحریک طالبان پاکستان به شمار می روند. 
بیت اهلل محسود، نخســتین رهبر تحریک طالبان پاکستان 
در ســال 2۰۰9 در حمله هوایی ارتش پاکستان جانش را 
از دست داد و جانشینش، حکیم اهلل محسود نیز در جریان 
حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به وزیرستان 
شمالی در نوامبر 2۰۱۳ کشته شد. هم اکنون مفتی نور ولی 
محسود، رهبر این گروه اســت و برخی بیانیه های تحریک 

طالبان نیز به نقل از او منتشر می شود.
آتش بسی که تحریک طالبان پایان آن را اعام کرده، کمتر 
از 7 ماه پیش به مناســبت عیدفطر در نیمه اردیبهشــت 
ماه برقرار گردیده بود. این آتش بس ســپس در چند نوبت 
به صورت هفتگی تمدید شــد و ســرانجام در خــرداد ماه 
ســال جاری، مذاکرات مقدماتی صلح ارتش پاکســتان با 
تحریک طالبان در کابل و با میانجیگری طالبان افغانستان 

انجام شد.
تحریک طالبان پاکســتان در همان روزی آغاز دوباره نبرد 
علیه اسام آباد را اعام کرد که حنا ربانی کهر، معاون وزیر 
خارجه پاکستان در راس یک هیأت دولتی وارد کابل شد و با 
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان و برخی دیگر از اعضای 
کابینه طالبان دیدار کرد. وزارت خارجه پاکســتان هدف 
از این سفر را اعام نگرانی های پاکســتان در مورد تشدید 
حمات تروریستی علیه نیروهای امنیتی پاکستان از منشا 
افغانستان اعام کرده است. موضع گیری اسام آباد درباره 
نگرانی ها از گروه های شبه نظامی مرزی، در واقع به معنای 
تاش پاکستان برای محدودکردن این گروه هاست. اگرچه 
وزارت خارجه پاکستان اشاره ای به نام این گروه ها نکرده، اما 
از آنجا که پیش تر مقامات پاکستانی، گروه تحریک طالبان 
را به حمله از مناطق مرزی افغانســتان به اهدافی در خاک 
پاکستان متهم کرده بودند، به نظر می رسد که مقصود وزارت 
خارجه پاکستان، همان گروه تحریک طالبان باشد. ضمن 
آنکه تحریک طالبان، مهم ترین گروه شبه نظامی است که 

ارتش پاکستان در مرز افغانستان با آن درگیر است.
 از طرف دیگر، اعــام جنگ تحریک طالبــان علیه دولت 
مرکزی اسام آباد، کمتر از یک هفته پس از تغییر در راس 
ارتش پاکســتان به عنوان یکی از قدرتمندترین نهادهای 
حاکم در این کشــور انجام می شــود؛ نهادی کــه با وجود 
ماموریت نظامی، به گفته ژنرال باجو، فرمانده پیشــین آن، 
وارد مداخات سیاسی هم شده است. تحریک طالبان هم 
در بیانیه خود این نهاد نظامی را بــه نقض آتش بس متهم 
می کند و یکی از دالیل پایان آتش بس خود را ادامه عملیات 

نظامی علیه نیروهایش می داند.
یک نکته دیگر را نیز نمی توان از نظر دور داشت و آن اینکه 
آتش بس گروه تحریک طالبان با دولت اســام آباد از زمان 
حاکمیت دولت عمران خان در اســام آبــاد و از آبان ماه 
۱4۰۰دنبال شده بود. در واقع مقدمات آتش بس با تحریک 
طالبان را دولت عمران خان فراهم کرده بود. مخالفت ها با 
مذاکرات عمران خان و طالبان پاکســتان تا جایی بود که 
باول بوتو زرداری، رهبر حزب مردم پاکســتان، بارها این 
مذاکرات را به باد انتقاد گرفته اســت. او در توییتی نوشت: 
»آیا رئیس جمهور یا نخســت وزیر حق دارند از گروهی که 
مسئول مرگ سربازان ارتش پاکستان و دانش آموزان پیشاور 
هســتند، بدون جلب اعتماد پارلمان، صلح گدایی کنند؟« 
حزب مردم اکنون حزب حاکم در کابینه ائتافی اسام آباد 
و باول بوتو زرداری نیز وزیرخارجه است. عمران خان هم ۳ 
روز پیش از سیاست کناره گیری کرده است. در این وضعیت 
دور شدن عمران خان از سیاســت به عنوان نخست وزیری 
که طرف گفت وگوی تحریک طالبان بوده اســت، شاید در 
تصمیم تحریک طالبان برای پایان آتش بس مؤثر بوده است.

 ابراهیم کالین
سخنگوی رئیس جمهور ترکیه

زمــان، مقیــاس و محــدوده عملیــات 
نظامــی ارتــش ترکیــه در خاک ســوریه 
را آنــکارا تعییــن می کند. ایــن عملیات 
ممکــن اســت همیــن فــردا، یــا شــاید 
هفتــه آینــده یــا در هــر زمــان دیگــری 
در آینــده نزدیــک آغــاز شــود. ارتــش و 
ســازمان های اطالعاتی ترکیــه در حال 

برآورد موقعیت هستند. )توییتر(

ینس استولتنبرگ
دبیرکل ناتو

در پاســخ بــه حمــالت روســیه، ناتــو 
حضورش را از منطقه بالتیک تا دریای 
ســیاه تقویت خواهــد کــرد. یگان های 
مســتقر  منطقــه  در  رزمــی  جدیــد 
شده اند؛ مانند یگانی که به فرماندهی 
فرانســه در رومانــی مســتقر شــده 
اســت. هواپیماهــای جنگنــده کانــادا 
و موشــک های پاتریــوت آمریــکا هــم 
آسمان را کنترل می کنند. )راشاتودی(

نقل قول  جهان نما
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