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روزنامه نیویورک تایمز ]آمريكا[

جنگ پوتین
نیویورک تایمز جنگ اوکراین را جنــگ پوتین خوانده و 
نوشته که سربازان روسی با غذای کم، گلوله های محدود 
و دســتورالعمل هایی که از ویکی پدیا برای کار با ســاح  
می خوانند، به نبرد اعزام می شوند. خیلی از آنها فقط چند 
هفته قبل از اعزام، کارگران کارخانه یا راننده کامیون بوده 

و مهارت کافی نظامی ندارند.

 افزایش اقبال اروپا 
به برق هسته ای

بحران انرژي ناشي از جنگ اوكراين، اروپايي ها را به سمت تولید برق هسته اي سوق داده است

تــا قبــل از جنــگ اوكراين، 
بســیاری در اروپا تولید برق 
هســته ای را مسیری پرهزينه 
و محکوم به شکست می دانستند. با اين حال 
جنگ اوكراين و به تبع آن كمبود و گرانی 
سوخت در بازار جهانی انرژی باعث شد 
تا يک بار ديگر نگاه هــا متوجه اهمیت 
انرژی هسته ای شود. براساس گزارش 
بلومبرگ، اكنــون 25درصــد از برق 
تولیدی در اتحاديه اروپــا و 10درصد 
در سراســر جهان از طريق نیروگاه های 
هسته ای تولید می شود. انگلیس و فرانسه 
به شدت به دنبال ساخت نیروگاه های بزرگ 
جديد هسته ای هســتند و آلمان تعطیلی 
برخــی رآكتورهــای قديمــی خــود را در 

سال جاری متوقف كرده است.
شــركت برق دولتی هنــد نیــز در حال 
برنامه ريزی بــرای افزايش تولیــد برق از 
نیروگاه های هســته ای جديد است. با ادامه 
گرمايــش زمین و انتقــادات علیه عملکرد 

نیروگاه های ســوخت فســیلی، نگاه های 
زيادی متوجه نیروگاه های هســته ای شده 
و آژانس بین المللی انرژی در گزارشی اعالم 
كرده اســت كه اگر جهان بــه دنبال حذف 
انتشــار كربن يا همان سیاست كربن صفر 
اســت، به ناچار بايد میزان تولید انرژی برق 
از نیروگاه های هســته ای را تا سال2050 

دوبرابر كند.
البتــه در اين میــان تجربــه پرهزينه برخی 
كشورها مانند فرانســه نیز پیش روی جهان 
اســت. فرانسه پس از نخســتین شوک نفتی 
در ســال1973، رآكتورهای هسته ای كافی 
برای تامیــن حدود 70درصد انــرژی خود را 
ايجاد كرد، اما مشــکالت مربــوط به تعمیر و 
نگهداری در ســال های گذشــته به انباشت 
بدهی 350میلیارد دالری شركت برق فرانسه 
منجر شده است. فرانســه حتی برای تعمیر و 
نگهداری برخی از نیروگاه های فرســوده خود 
مجبور به استفاده از تکنیسین های پروازی از 

آمريکا و كاناداست.

 وضعیت فوق العاده
در مرزهای جنوبی آمریکا

ســیل ورود مهاجران از مرز مکزيک به جنوب 
آمريکا باعث شده تا شهردار شهر مرزی ال پاسو 
تگزاس در اين شهر وضعیت فوق العاده اعالم كند. 
رويترز گزارش داده اســت كه با وجود سرمای 
هوا، صدها نفر از مهاجران شــب ها در پیاده روها 
می خوابند و هر روز هزاران نفر دستگیر می شوند. 
شهرداری گفته اســت كه مصمم به ساماندهی 
اين وضعیت اســت. طبق آمار رسمی، مأموران 
مرزی آمريکا به طور متوسط روزانه با ورود بیش 
از 2400مهاجر در ال پاسو روبه رو بوده اند كه اين 
تعداد در مقايسه با 2 ماه پیش 40درصد بیشتر 
شده است. مقامات محلي شهر ال پاسو گفته اند 
كه اعالم وضعیت فوق العاده باعث مي شود جذب 

كمک هاي بیشتر از دولت فدرال آسان تر شود.

نقل قول

 خبر

كیوسک

شبح شوروی در واشنگتن 
آناتولــی آنتونــوف، ســفیر روســیه در 
واشنگتن: شــبح اتحاد جماهیر شوروی 
هنــوز در راهروهــای قــدرت در پایتخــت 
آمریکا احســاس می شــود و جنگ سرد 
به هیــچ وجــه بــه پایان نرســیده اســت. 
همیشه می توان مشکالت و محاسبات 
اشــتباه را به گردن روســیه انداخــت و از 
مســکو برای توجیــه هزینه هــای نظامی 

بی سابقه استفاده کرد. )نیوزویک(

جنگ اوکراین، جنگ جهانی
پــاپ فرانســیس،رهبر کاتولیک هــای 
جهــان:  پایــان جنــگ اوکرایــن را در 
کوتاه مدت نمی بینم، زیرا این یک جنگ 
جهانی اســت. هم اکنون، چندین طرف 
درگیــر جنــگ هســتند و منافــع زیــادی 
وجــود دارد. معتقــدم کــه جنــگ زمانــی 
آغاز می شود که یک امپراتوری تضعیف 
می شــود و تســلیحات بــرای اســتفاده و 
فــروش وجــود دارد. )روزنامــه آ.ب .ث 

اسپانیا(

امارات-طالبان؛ دشمنان دیروز، دوستان امروز
طالبان در سايه تشديد تنش  با همسايگان، به سمت برقراری ارتباط با ديگر بازيگران منطقه ای گام برداشته است

 حــدود 2 هفتــه پیــش بــود كــه
»محمد بن زايد« رئیس امارات متحده 
عربی در ابوظبی میزبــان »مال محمد 
يعقــوب« سرپرســت وزارت دفاع طالبان بــود. گرچه 
جزئیات زيادی از اين ديدار منتشــر نشده اما يک چیز 
مشخص است: طالبان منزوی در جامعه جهانی كه اين 
روزها روابطش با اســالم آباد و تهران نیز رو به وخامت 

گذاشته، به دنبال متحدانی جديد است.
ايران دولت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته 
است با اين حال همواره روابط خود را با آن حفظ كرده 
است. با اين حال تنش های مرزی و اختالفات دو طرف 
بر ســر رودخانه هیرمند باعث تیره شدن روابط طالبان 
و ايران شده اســت. رابطه طالبان با همسايه ديگر خود 
يعنی پاكستان نیز در ماه های گذشته به شدت متشنج 
شده است. درگیری های مرزی، به اتفاقی روزمره میان 
دو طرف تبديل شده كه چشم انداز روابط دوجانبه میان 

آنها را تیره و تار كرده است.

به دنبال اتحاد با دشمن سابق
امارات در كنار عربستان و پاكســتان، پس از به قدرت 
رســیدن طالبان در ســال1996، حکومــت اين گروه 
را به رســمیت شــناخت. اما در ســال2001 با سقوط 
حکومت طالبان، اماراتی ها عقیده داشتند كه بايد روابط 
نزديک خود را با دولت های پس از طالبان به ويژه دولت 
اشــرف غنی حفظ كنند. محمد بن زايد در دشــمنی با 
طالبان افغانســتان از اين هم فراتر رفت. روزنامه العربی 
الجديد در گزارشــی نوشــته كه رئیس امارات متحده 
آشکارا در نشست سال2019 خود با مايک پمپئو، وزير 
خارجه وقت آمريکا، پیشنهاد ترور رهبران ارشد طالبان 
را مطرح كرده بود. دو طرف اما به نظر می رســد گذشته 

را پشت سر گذاشته اند. العربی الجديد می نويسد: »آنچه 
امروز باعث نزديکی طالبان به امارات شــده اين اســت 
كه هر دو طرف نیــاز دارند تا وجهه خــود را در جامعه 
جهانی تعديل كنند. مهم تر اينکه، طالبان كه اين روزها 
اختالفاتش با همســايگانش جدی تر شده، قصد دارد تا 
با تقويت روابطش با امارات توازنی در سیاست خارجی 

خود ايجاد كند.« 
ابوظبی با وجــود اعطــای پناهندگی به اشــرف غنی 
رئیس جمهور پیشین افغانستان به  داليل بشردوستانه، 
همواره روابطش را با طالبان حفظ كرده اســت. امارات 
متحده در نخســتین بیانیه ای كه در واكنش به قدرت 
گرفتن طالبان منتشــر كرد، از افغانســتانی ها با عنوان 
»برادر« يــاد كرد و كمتر از يک مــاه بعد، محموله های 
كمک های پزشکی و غذايی به افغانستان ارسال كرد تا 

نشان دهد كه اين بار هم قصد تعامل با طالبان را دارد.

احیای روابط طالبان و امارات 
در واقع ارسال كمک های بشردوســتانه اصلی ترين پل 
ارتباطی ابوظبی با طالبان در نیمه نخســت سال جاری 
میالدی بوده است. اماراتی ها درپی زمین لرزه 21ژوئن در 
واليت خوست نیز محموله  كمک های بشردوستانه خود 
را روانه افغانستان كردند كه شامل تجهیزات داير كردن 
يک بیمارستان صحرايی به مساحت يک هزار مترمربع، 
30تن مواد غذايی و كمک به برقراری ارتباط هوايی برای 

ارسال تجهیزات پزشکی بود.
امارات همچنین تــالش كرد تا جايی كــه امکان دارد 
نگرانی های طالبان نسبت به همدلی ابوظبی با رهبران 
دولت پیشین افغانســتان را رفع كند. »احمداهلل واثق« 
معاون ســخنگوی طالبان تأيید كرد كه امارات متحده، 
اشرف غنی، حمداهلل محب، مشــاور امنیت ملی سابق 

افغانستان و عطا نورمحمد، فرمانده سابق واليت بلخ را 
از فعالیت های سیاســی در تبعید منع كرده است. »انور 
قرقاش« مشــاور ارشــد ديپلماتیک رئیس امارات نیز 
درست در نخستین روزهای به قدرت رسیدن طالبان در 
افغانستان اظهارات ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان 
را مبنی بر مدارای طالبان با مقام های دولت پیشــین و 
احترام به حقوق زنان ســتود. انور قرقاش در آن زمان از 
جامعه جهانی خواست كه برای تضمین آينده افغانستان، 

با طالبان رابطه برقرار كنند.
همین كمک های بشردوستانه و ژست های آشتی جويانه 
سیاسی بود كه درنهايت به توافق ابوظبی و طالبان مبنی 
بر واگذاری اداره فرودگاه های مهم افغانستان به امارات 
منجر شد. خبرگزاری رويترز حدود 6 ماه پیش با انتشار 
گزارشــی اختصاصی خبر داد كه اداره 3فرودگاه بزرگ 
افغانســتان يعنی فرودگاه های كابل، هرات و قندهار به 
امارات متحده واگذار می شــود. گرچه انتظار می رفت 
كه اين پروژه بزرگ و مهم به كنسرســیومی متشــکل 
از تركیه و قطر برســد، اما در نهايت اين امارات بود كه 
در اين رقابت منطقه ای موفق شــد تا قرارداد نهايی را با 

طالبان امضا كند.
امارات نوامبر سال گذشته بود كه مذاكرات درباره اداره 
فرودگاه كابل را با طالبان آغاز كرد. ابتدا گفته می شد كه 
تالش های ديپلماتیک ابوظبی ثمره چندانی نداشــته 
و تركیه و قطر برنده اين قرارداد هســتند. حتی مولود 
چاووش اوغلو، وزيــر خارجه تركیه پیشــنهاد كرد كه 
فرودگاه كابــل می تواند در يک چارچوب ســه جانبه و 
توسط تركیه، قطر و امارات اداره شــود اما نتیجه چیز 
ديگری بود. العربی الجديد نوشــته، آنچه باعث شــد تا 
طالبان از توافق اولیه خود با تركیه و قطر عقب نشــینی 
كند اصرار آن دو كشور برای اعزام نیروهای امنیتی خود 
به فرودگاه های افغانســتان بود. اصرار آنکارا و دوحه بر 
خواسته هايشان در نهايت طالبان را واداشت تا درباره رد 
پیشنهاد امارات تجديدنظر كرده و مديريت 3 فرودگاه 

اصلی افغانستان را به اين كشور واگذار كند.
مقام های طالبان امیدوارند كه ايــن توافقنامه امنیتی 
بتواند راه را برای ســرمايه گذاری امارات در افغانستان 
هموار كنــد. اما به نظر می رســد تا زمانی كــه طالبان 
تغییراتی در رويکرد خود نسبت به مسائل حقوق بشری 
ازجمله رعايت حقوق زنان ايجاد نکنــد اين امیدواری 
محقق نخواهد شد به ويژه اينکه »النه نصیبه« نماينده 
امارات در سازمان ملل، بیستم اكتبر سال جاری با انتقاد 
از طالبان، محدوديت های تحصیل زنان در افغانستان را 

به نوعی آپارتايد جنسیتی خوانده است.

گزارش 1
دولت فراگیر طالبان را 

فراموش کنید 

ویلیام برد ، کارشناس ارشد 
مؤسســه صلــح مطالعات 
افغانســتان: از زمان به قدرت 
رســیدن دوباره طالبــان بحث 
غالب در محافل بین المللی، لزوم 
تشــکیل دولتی فراگیــر در اين 
كشور است. آمريکا در مذاكرات 
دوحه بــرای صلح بیــن طالبان 
و دولت افغانســتان تالش كرد. 
با شکســت مذاكرات، نیروهای 
آمريکايی و ديگر نیروهای غربی 
به سرعت افغانستان را ترک كردند 
كه نتیجه اش پیروزی غیرمنتظره 
طالبان بود. اكنون جامعه جهانی 
تالش دارد تا با تشــديد فشارها 
بر طالبان، اين گروه را وادار كند 
كه دولتی فراگیر تشکیل دهد اما 
واقعیت اين است كه چنین اقدامی 
می تواند پايه های حکومت كامال 
اقتدارگرای طالبان را تضعیف كند. 
بر همین اســاس، انتظار چنین 
كاری از طالبــان نه تنها منطقی 
نیست كه احمقانه به نظر می رسد. 
عالوه بر اين، جامعه جهانی اهرم  
زيادی برای تأثیرگذاری و تغییر 
رفتار طالبان در اختیار ندارد، چه 
رسد به اينکه بخواهد اين حکومت 
را وادار كند كــه به معنای واقعی 
كلمه يک دولت فراگیرتر تشکیل 
دهد؛ اقدامی كــه به هیچ وجه در 
راستای منافع طالبان نیست. به 
رسمیت شناختن اين محدوديت 
نخســتین گام جامعه جهانی در 
برخورد عملی تــر و منطقی تر با 

طالبان است.

تحلیل

بازگشت کامرون به سیاست
نخست وزير پیشین انگلیس در شهر ابوظبی به تدريس 

علوم سیاسی خواهد پرداخت

ديويد كامرون، نخســت وزير پیشــین انگلیس بار ديگر به 
دنیای سیاست بازگشــته اســت؛ اما اين بار در قامت يک 
مدرس سیاســت. كامــرون به عنــوان پنجاه و ســومین 
نخســت وزير انگلیس در حــد فاصل ســال های 2010 تا 
2016 در خانه شماره 10خیابان داونینگ لندن كه همان 
دفتر نخست وزيری انگلیس اســت، اقامت داشت و در پی 
اعالم نتیجه همه پرســی درباره خروج انگلیس از اتحاديه 
اروپا )برگزيت( از مقــام خود كناره گیری كــرد. منتقدان 
كامرون، نگاه چندان مثبتی به كارنامــه دوران او ندارند و 
خروج انگلیس از اتحاديه اروپا، سیاست های خصمانه علیه 
مهاجران و ســال ها رياضت اقتصــادی را نتیجه حاكمیت 
دوران كامرون می دانند. نام كامرون پــس از پايان كارش 
در مقام نخست وزيری كمتر در رسانه ها شنیده شد و شغل 
جديد او اكنون خبرساز شده اســت. البته محل كار جديد 
كامرون در لندن يا ديگر شــهرهای انگلیس نیســت، بلکه 
قرار اســت كامرون كار جديد و البته كوتاه مــدت خود را 
حدود 7 هزار كیلومتر دورتر، در دانشگاهی در شهر ابوظبی، 
پايتخت امارات متحده عربی دنبال كنــد و با تجربه دوران 
نخســت وزيری خود، دوره 3 هفته ای را در پرديس ابوظبی 
دانشــگاه نیويورک تدريس خواهد داشــت. عنــوان دوره 
آموزشــی كامرون، »تمرين سیاســت و حکومت در عصر 
آشفتگی« است و در اين دوره ســرفصل هايی با موضوعات 

جنگ اوكراين و بحران های مهاجرت تدريس می شود.
خبر تدريس علوم سیاسی توسط كامرون با واكنش منفی 
رســانه های محافظه كار و هم حزبی های او در لندن روبه رو 

شده اســت. آنها معقتدند او تجربه سیاسی موفقی 
نداشته و تدريس سیاست شــغل مناسبی برای 
او نیست. البته نام كامرون ســال گذشته نیز در 

ماجرای رسوايی يک شــركت خدمات مالی 
در لندن شــنیده شد. اين رســوايی مالی 
نخستین بار توســط فايننشــال تايمز و 
ســاندی تايمز افشا شــد. اين پرونده به 
البی گری كامرون در ســال 2020 برای 
دريافــت وام و كمک هــای مالی دولتی 
برای شــركتی به نام »گرين سیل« اشاره 

داشت كه او در آن شركت مشغول به كار بود. 
كامرون قبل از اشتغال در شركت گرين سیل، 
مدتی هم مشــغول همکاری با يک صندوق 

سرمايه گذاری مشترک چین و انگلیس بود كه 
هدف آن جمع آوری يک میلیارد دالر سرمايه اعالم 

شده بود، اما با سردشــدن روابط پکن و لندن، اين 
برنامه هم شکست خورد. ديويد كامرون هم اكنون 

رئیس مركز تحقیقات آلزايمر انگلیس است، اما ديگر 
مجبور نیست درآمد ساالنه خود را اعالم كند، زيرا ديگر 

نماينده مجلس نیست.

دريچه

جهان نما

بربرهای الجزایر به دنبال استقال 
 فعالیت يک جنبش تجزيه طلب در شمال الجزاير، 

به محکومیت اعضای آن منجر شده است 

دادگاهی در الجزاير 6نفــر را به دلیل عضويــت در »جنبش 
خودمختاری قبايلی-MAK« به حبس محکوم كرده اســت. 
جنبش خودمختاری قبايلی، يک جنبش تجزيه طلب است كه 
توسط الجزاير به عنوان گروه تروريستی شناخته می شود. اين 
جنبش در ژوئن2001 تأسیس شد و از سال2011 خواستار 
ايجاد خودمختاری در منطقه قبايلی واقع در شــمال الجزاير 
است. در میان محکومان نام يک اســتاد دانشگاه و يک افسر 
پلیس 54ساله نیز ديده می شود. دولت تونس اين افسر پلیس 
الجزايــری را با وجود پناهندگی در تونــس، برای محاكمه به 
الجزاير تحويل داده است. دادگاه الجزاير همچنین برای برخی 
ديگر از اعضای اين جنبش قومیتی كه در فرانسه ساكن هستند، 
حکم بازداشت بین المللی صادر كرده است. حضور برخی فعاالن 
جنبش قومیتی قبايلی در فرانسه محل اختالف بین الجزاير و 
پاريس است، چون تا كنون مقامات فرانسوی از استرداد آنها به 

الجزاير خودداری كرده اند.
ســرزمین قبايلی،  منطقه ای فرهنگی و تاريخــی با مرزهای 
مشخص در شــمال الجزاير و در حاشیه دريای مديترانه است 
كه اســتان های »بجايه« و »تیزی وزو« را شــامل می شود. 
اهالی اين منطقه به طور عمده از اقوام بربر به شــمار می روند. 
جنبش قومیتــی بربرها به دنبال خودمختاری و اســتقالل از 
الجزاير هســتند. دولت الجزاير محدوديت هــای زيادی را بر 
اين جنبش قومیتی اعمال می كند و مانع برگزاری كنگره ها و 
نشست های مرتبط با جنبش قبايلی می شود. منطقه قبايلی، در 
آوريل1980 نیز شاهد شورش ها و اعتصاباتی در تیزی وزو بود 
و به دنبال آن چندين ماه تظاهرات در دانشگاه های اين منطقه 
برگزار شد. برخی از اين اعتراضات را در آن زمان »بهار بربرها« 
خواندند و معترضان در آن خواســتار رسمی شدن زبان های 
بربری بودند. اين اعتراضات به دســتگیری و تبعید بسیاری از 
فعاالن جنبش قومی بربری منجر شد. شورش ها و اعتراضات 
در منطقه قبايلــی در نیمه دهه1990 نیــز ادامه يافت و اين 
شورش ها سرانجام منجر به آن شد كه دولت الجزاير زبان بربری 
را در سال2016 به عنوان يکی از زبان های رسمی در كنار زبان 
عربی به رسمیت بشناسد. جمعیت و دين بیشتر مردم قبايلی، 
اسالم در كنار اقلیت های كوچکی از مسیحیان كاتولیک رومی و 
پروتستان است. منطقه قبايلی الجزاير با 7میلیون نفر جمعیت، 
بزرگ ترين جمعیت اقوام بربر را در 
اين كشور داراست. منطقه 
قبايلــی از نظــر 
جمعیتــی نیز 
دومین منطقه 
پرجمعیت بربرها 
در آفريقاست.
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پاکستان:درروابطباطالبانتجدیدنظرمیکنیم
چند ســاعت بعد پس از احضار نماینده طالبان در اســام آباد به وزارت خارجه، در اعتراض به درگیری 
مرزی اخیر میان دو طرف که ده ها کشته  و زخمی بر جای گذاشــت، بیاوال بوتو زرداری، وزیر خارجه 
پاکستان، در مراسم سالگرد حمله تروریستی 2014 به مدرسه نظامی پیشاور گفت که کشورش در نحوه 
تعامات خود با طالبان افغانستان تجدیدنظر خواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان گفت: »نه تنها پاکستان، 
بلکه دیگر کشورهای جهان نیز باید با طالبان در افغانســتان تعامل کنند. ما نمی توانیم طالبان را نادیده 
بگیریم، آنها بخشی از واقعیت ها هستند اما می توانیم درباره نحوه تعامل خود با دولت فعلی افغانستان 
تجدید نظر کنیم.« از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، نه تنها مناطق مرزی پاکستان شاهد 
افزایش نگران کننده در تعداد اخاذی ها، آدم ربایی ها برای باج گیری و سایر اشکال دزدی بوده است که 
تحرکات گروه های تروریستی نزدیک به طالبان نیز تشدید شده است. گروه »تحریک طالبان پاکستان« 
مهم ترین گروهی است که در این مناطق فعالیت دارد. این گروه دشمن شماره یک دولت پاکستان است 
و به دنبال تشکیل یک دولت شبیه دولت طالبان افغانستان در اسام آباد است. دولت پاکستان تاکنون 
نتوانسته طالبان افغانستان را برای منع فعالیت طالبان پاکستان در مناطق مرزی متقاعد کند؛ موضوعی 

که به اختاف میان دو طرف دامن زده است.

مکث

اروپا


