
ظریف: 

اروپا می تواند نقش فعال تری را در 
رسیدن به توافق جامع هسته ای ایفا کند 
ش�هروند| گیورگیوس ایناتیس، سفیر جدید 
یونان در جمهوری اسالمی ایران با دکتر محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت 
اس��توارنامه خود را تقدیم کرد. ظریف در این دیدار 
بر گس��ترش همکاری های بین دو کش��ور در همه 
زمینه ها ازجمله همکاری های فرهنگی و گردشگری 
تأکید نمود. وی اضافه کرد: زمینه های زیادی برای 
ارتقای مناسبات دو کشور وجود دارد و طرفین از اراده 
کافی برای به فعلیت رساندن ظرفیت های موجود 
در روابط برخوردارند. وزیر امور خارجه کش��ورمان 
با اشاره به نقش اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته ای 
بین جمهوری اسالمی ایران و گروه 1+5 تصریح کرد: 
اروپا می تواند نقش فعال تری را در رسیدن به توافق 
جامع هس��ته ای ایفا نماید. ظریف با اشاره به حادثه 
تروریستی پاریس تصریح کرد: اروپا بایستی به عنوان 
یک چالش جدی زمینه های واقعی ایجاد خشونت و 
افراطی گری را مورد بررسی قرار دهد و در همکاری و 
هماهنگی با کشورهای مهم منطقه خاورمیانه، زمینه 

فهم مشترک از این مفاهیم را ایجاد نماید. 

 گفت وگوی اوباما و نتانیاهو 
درباره ایران 

رئیس جمه��وری آمری��کا و نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی در گفت وگوی تلفنی با یکدیگر درباره 
مذاکرات هس��ته ای ایران و گروه 1+5 و پیوس��تن 
فلسطین به دیوان کیفری بین المللی رایزنی کردند. 
به گزارش ایس��نا،  ب��اراک اوبام��ا رئیس جمهوری 
آمری��کا و بنیامی��ن نتانیاه��و، نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی روز دوش��نبه در گفت وگوی تلفنی با 
یکدیگر درباره مذاکرات هسته ای و مسأله پیوستن 
فلس��طین به دیوان کیف��ری بین الملل��ی رایزنی 
کردند. کاخ س��فید طی بیانی��ه ای در این خصوص 
اعالم کرد: رئیس جمه��وری در گفت وگو با نتانیاهو 
به وی اطمین��ان داد که آمریکا روی دس��تیابی به 
ی��ک توافق جامع ب��ا ایران متمرکز اس��ت که مانع 
از دستیابی این کشور به س��الح هسته ای شود و به 
جهان اطمینان دهد که برنامه هسته ای این کشور 
ماهیت کامالً صلح آمی��ز دارد. نتانیاهو که همواره از 
مخالفان مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 بوده 
بارها نسبت به روند این مذاکرات ابراز نگرانی کرده 
و مدعی شده اس��ت ایران درحال فریب جهان برای 
رهای��ی از تحریم های آمری��کا اس��ت. در ادامه این 
بیانیه آمده اس��ت: باراک اوباما در گفت وگوی خود 
با نخست وزیر به وی گفت که فلسطین را به عنوان 
یک کشور مستقل به رسمیت نمی شناسد و از این 
رو پیوس��تن آن به دیوان کیفری بین المللی مسیر 

سازنده ای نخواهد بود. 

هشدار سفیر آمریکا در سازمان ملل 
درباره تحریم جدید علیه ایران 

س��فیر آمریکا در س��ازمان مل��ل هش��دار داد: 
تحریم های جدید کنگره آمریکا علیه ایران، می تواند 
به انزوای واش��نگتن به جای تهران، منجر شود. به 
گزارش رویترز، سامانتا پاور که در دانشگاه لوئیزویل 
که س��ناتور میچ مک کانل رهبر اکثریت در سنای 
آمریکا نیز حضور داشت، سخنرانی می کرد با بیان 
این که دستیابی به توافق هسته ای با ایران امکان پذیر 
اس��ت، تصریح ک��رد: اگر م��ا اکن��ون درخصوص 
تحریم های جدید اقدام کنیم، از منزوی کردن ایران 

به سوی منزوی کردن خودمان خواهیم رفت. 
پاور گفت: معتقدیم افزایش تحریم ها علیه ایران، 
به طور قابل توجهی تالش های ما را برای دس��تیابی 
به این هدف مش��ترک تضعیف خواهد کرد. سفیر 
آمریکا در س��ازمان ملل متحد گفت: لحظه ای که 
دولت اوباما تشخیص دهد دس��تیابی به توافقی با 
تهران امکان پذیر نیس��ت، برای اعمال تحریم های 
جدید به کنگره خواهد پیوست. دور جدید مذاکرات 
ایران و 1+5 هجده��م ژانویه در ژنو آغ��از و پیش از 
آن روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا با 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان درباره 

توافق هسته ای با تهران دیدار خواهند کرد. 

شمخانی: 

  ایران به سمت از بین بردن
  اثرگذاری نفت در رفتارهای سیاسی 

حرکت می کند
عادل عبدالمهدی، وزیر نفت ع��راق صبح دیروز 
با علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی دیدار 
و گفت وگو کرد. به گزارش ایس��نا، علی شمخانی با 
اشاره به وجود ظرفیت باالی همکاری های دوجانبه 
و چندجانبه حوزه های اقتصادی و تأثیر آن بر بهبود 
وضع سیاسی و امنیتی منطقه بر اتخاذ رویکردهای 
ابتکاری و مبتن��ی بر توان داخلی کش��ورها در این 
بخش تأکید کرد. ش��مخانی کاهش قیمت نفت را 
موجب تمرکز بیش��تر کش��ورهای تولید کننده به 
اصالح س��ازوکارهای اقتصادی و کاهش وابستگی 
به فروش نفت دانس��ت و افزود: جمهوری اسالمی 
ایران براس��اس راهبرد اقتصاد مقاومت��ی عالوه بر 
مصون سازی کشور در مقابل تحریم های ظالمانه، 
به سمت ارتقای توان اقتصادی مبتنی بر همکاری 
با کشورهای همسایه و از بین بردن اثرگذاری نفت 
در رفتارهای سیاس��ی حرکت خواهد ک��رد. دبیر 
شورایعالی امنیت ملی با اشاره به همکاری دو کشور 
در زمینه برداشت از منابع مشترک نفت و گاز افزود: 
مدل همکاری میان ایران و ع��راق در بهره برداری از 
منابع مش��ترک می تواند به عنوان الگو برای س��ایر 

کشورها مورد استفاده قرار بگیرد.
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رج��ب طی��ب اردوغان ک��ه از زم��ان تکی��ه زدن بر 
مس��ند ریاس��ت جمهوری اظهارات عجیبی در مجامع 
عمومی عنوان می کند روز گذش��ته در استقبالی که از 
محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین به 

عمل آورد، باز هم شگفتی آفرید. 
از محم��ود عب��اس، در کاخ  مراس��م اس��تقبال 
ریاست جمهوری تازه ساخت ترکیه انجام شد و اردوغان 
درحالی با میهمان فلسطینی خود دست می داد که پشت 
سرش دسته ای از نظامیان زره پوش قرار داشتند که نیزه 
به دست و شمشیر به کمر ایستاده بودند. انتشار تصویر 
این 16 سرباز که در دو ردیف روی پلکان ایستاده بودند، 
واکنش بهت زده و گاهی تمسخرآمیز کاربران شبکه های 
اجتماعی را در ترکیه به همراه داش��ت. منابع رسمی در 
ترکیه گفته اند که این شانزده سرباز نمادی از 16 حکومت 
مهم در تاریخ ترک تباران هستند که از امپراتوری هون ها 
در س��ده دوم قبل از میالد تا حکومت های سلجوقیان و 
گورکانیان و درنهایت امپراتوری عثمانی را شامل می شود. 
به گزارش خبرگزاری آناتولی، این نخستین بار است که 
از این گارد در استقبال از رهبران خارجی استفاده شده 

است.
با این ح��ال، بعضی از کارب��ران اردوغ��ان را به تالش 
برای زنده کردن خاطره ش��کوه و جالل دوران عثمانی 
متهم کردن��د. قدری گورس��ل، روزنامه نگار ش��ناخته 
ش��ده ترکیه ای در توییتر نوشت: »س��یرک عثمانی در 
کاخ«! گروهی دیگر دست به کار ش��دند و با دستکاری 
این تصویر با کمک نرم افزارهایی مانند فتوشاپ، عکس 
بعضی از ش��خصیت های تخیلی فیلم ها را به آن اضافه 
کردند. در یکی از تصاویر دستکاری شده، قهرمانان جنگ 
ستارگان در کنار اردوغان و مهمانش دیده می شوند. در 
عکسی دیگر، اردوغان در میان شخصیت های مجموعه 
ارباب حلقه ها قرار گرفته است. حدود 6۰۰ میلیون دالر 
برای س��اخت این کاخ که 115۰ اتاق دارد، هزینه شده 
و اردوغ��ان آن را نماد ترکیه جدیدی می داند که درحال 
بناست. اما مخالفان آن را تصویر حکومتی می دانند که 
آن را به حرکت به سوی خودکامگی متهم می کنند. آنها 
همچنین اردوغان را متهم می کنن��د که با بزرگ کردن 
جلوه های دوران عثمانی سعی در تضعیف دستاوردهای 

حکومت سکوالر در ترکیه دارد.
 نشانه های عثمانی گری
 در رفتار و گفتار اردوغان

از ابتدای ریاس��ت جمهوری اردوغان گمانه زنی هایی 
در این خصوص ک��ه او به دنبال احیای قدرت و ش��کوه 
امپراتوری عثمانی در ترکیه امروز است، مطرح می شد. 
این گمانه زنی زمان��ی به یقین نزدیک تر می ش��ود که 
رئیس جمه��وری ترکیه اع��الم کرد قص��د دارد زمینه 
بازگش��ت زبان عثمانی و رس��م الخط عربی به مدارس 

ترکیه را فراهم کند. اردوغان در س��خنانی اعالم کرد که 
آتاتورک با حذف زبان عثمانی رگ گردن ترکیه را قطع 
کرد. این سخنان اردوغان درحالی مطرح شد که مخالفان 
س��کوالر نگران سیاس��ت های عثمانی گرایانه اردوغان 
هستند. مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه نوین 
زبان عثمانی را در  سال 1۹۲۸ میالدی منسوخ اعالم کرد 
و رسم الخط التین را جایگزین رسم الخط عربی آن کرد. 
آتاتورک همچنین برای باال بردن خلوص زبان رس��می 
ترکیه، دس��تور حذف واژه های عربی، فارسی و یونانی از 
این زبان را صادر کرد. مخالفان اردوغان می گویند طرح 
او برای بازگرداندن زبان عثمانی و رس��م الخط عربی به 
مدارس گامی دیگر در جهت نابودی اصالحاتی اس��ت 
که آتاتورک در ترکیه ایجاد کرده بود. ش��ورای آموزش 
مل��ی ترکیه نیز ب��ه اجباری ش��دن کالس ه��ای زبان 
عثمانی در دبیرستان هاي مذهبی و اختیاری شدن آن 
در دبیرستان هاي معمولی رأی داده است. اکثر اعضای 
این شورا از حامیان دولت اردوغان اند. استدالل اردوغان 
ب��رای بازگرداندن زب��ان عثمانی به مدارس این اس��ت 
که »بای��د روابط مان را با ریش��ه هایمان تقویت کنیم.« 

رئیس جمهوری ترکیه همچنین از این ک��ه اکثر مردم 
کشور نمی توانند حتی نوشته هاي روی سنگ قبر نیاکان 

خود را بخوانند، ابراز تأسف کرد. 
اردوغان پیش��تر به نهادهای آموزشی ترکیه دستور 
داد تا سیاس��ت نمایش اس��الم در عل��وم و هنر جهانی 
ازجمله مسأله کشف قاره آمریکا توسط ملوانان مسلمان 
۳۰۰ سال پیش از کریس��تف کلمب را در پیش گیرند. 
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، رجب طی��ب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه در مراس��م بازگشایی دانشکده 
مذهبی آنکارا گفته بود: من به صراحت اعالم می کنم که 
مسئولیت مهمی بر گردن وزارت آموزش و آموزش عالی 
اس��ت. هدف از نگارش تاریخ باید نشان دادن مشارکت 
شرق و خاورمیانه و اس��الم در علم و هنر باشد. به عنوان 
رئیس جمهوری نمی توانم بپذیرم ک��ه تمدن ما از دیگر 
تمدن ها عقب تر باش��د. اردوغان البت��ه در دیداری که با 
محمودعباس داشت تالش کرد این گونه وانمود کند که 
ایده های قدرت طلبانه اش در خاورمیانه، به هیچ وجه در 
تضاد با منافع کش��ورهای منطقه نیست. شاید از همین 
جهت بود ک��ه او در کنفرانس خبری ب��ا محمودعباس 

ش��رکت نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در 
راهپیمایی اتحاد علیه تروریس��م در پاریس را به شدت 
مورد انتقاد قرار داد. رئیس جمهوری ترکیه به ش��دت از 
حضور نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در راهپیمایی 
پاری��س در محکومیت حمله اخیر به پایتخت فرانس��ه 
انتقاد و ناخرسندی خود را نس��بت به معیارهای دوگانه 
کش��ورهای غربی در قبال تعامل با مسائل تروریستی و 
ربط دادن آن به مس��لمانان ابراز کرد. به گزارش الجزیره، 
رجب طیب اردوغان، گفت: چگونه ممکن است که مردی 
که ۲5۰۰ تن را در غزه از طریق تروریس��م دولتی به قتل 
رسانده است دست خود را در پاریس تکان دهد گویی که 
مردم با اشتیاق بس��یار خواهان این بودند که او این کار را 
انجام دهد. چگونه جسارت رفتن به پاریس را به خود داده 
است. او اول باید در مورد کودکان و زنانی که آنها را به قتل 
رسانده است، صحبت کند. وی تأکید کرد: شورای امنیت 
به مسئولیت هایی که در مقابل عربده کشی های اسراییل 
برعهده دارد عمل نمی کند و ش��ورای امنیت از عمل به 
مس��ئولیت های خود در قبال تعدادی از بحران ها طفره 

می رود.

استقبال اردوغان از محمود عباس به سبک عثمانیاخبار    دیپلماسی
 رئیس جمهوري ترکیه درحالی که با سربازانی که لباس دوران عثمانی را برتن کرده احاطه شده بود از رئیس تشکیالت خودگردان استقبال کرد

اخبار  جهان

 تاکید واشنگتن بر ضرورت 
مشارکت اسد در گفت وگوهای سوریه

س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا ب��ر ضرورت 
مشارکت رئیس جمهوری سوریه در گفت وگوهای 
مربوط به ح��ل بحران این کش��ور تأکید کرد. به 
گزارش خبرگزاری مهر، ماری هارف س��خنگوی 
وزارت خارج��ه آمری��کا گف��ت: »بش��ار اس��د 
رئیس جمهوری س��وریه باید س��ر میز مذاکرات 
باش��د«. س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن 
تمجی��د از تالش های مصر برای ح��ل بحران به 
پیش��رفت های به دس��ت آمده در میان مخالفان 
سوری در زمینه گفت وگوها اش��اره کرد. وی در 
واکنش به طرح روسیه تأکید کرد: »واشنگتن از هر 
تالشی برای حل بحران سوریه حمایت می کند«.  
هارف درباره طرح های روسیه درباره سوریه بیان 
کرد: »هر تالش��ی ب��رای حل سیاس��ی بحران و 
تضمین پیشرفت واقعی و دس��ت یابی به راهکار 

پایدار مفید است«.

زمامدار کره شمالی دعوت »پوتین« 
برای سفر به مسکو را پذیرفت

»کیم جون��گ اون« زمامدار کره ش��مالی دعوت 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه را برای 
س��فر به مس��کو پذیرفت تا با عزیمت به این کشور 
اولین س��فر خارجی خود را بعد از به قدرت رسیدن 
تجربه کند. به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری روسیه 
اواخر آذر ماه جاری از »کیم« خواست برای شرکت 
در مراس��م هفتادمین س��الگرد پیروزی روسیه بر 
آلمان نازی در جنگ جهانی دوم به این کشور سفر 
کند. س��فر زمامدار جوان کره ش��مالی به روسیه از 
جهات دیگری دارای اهمیت است. به این معنی که 
کره شمالی از موضع روسیه در قبال بحران اوکراین 
حمایت می کند و مسکو به همکاری پیونگ یانگ در 
تقویت و افزایش صادرات گاز طبیعی به کره جنوبی 

نیاز دارد.

کشته شدن 143 تروریست بوکوحرام 
در عملیات ارتش کامرون

عملی��ات ارتش کامرون در ش��مال این کش��ور 
باعث کشته شدن 14۳ تروریس��ت بوکوحرام شد. 
خبرگزاری فرانس��ه در روز گذش��ته از کشته شدن 
14۳ تروریست بوکوحرام در عملیات ارتش کامرون 
به ش��هر »کلوفاتا« در شمال این کش��ور خبر داد. 
»عیسی تشیروما بکاری« س��خنگوی دولت و وزیر 
ارتباطات کام��رون در بیانیه ای با بی��ان این که این 
تعداد تلفات از بوکوحرام در خاک کامرون بی سابقه 
بوده در عین حال از کشته شدن یک سرباز ارتش در 
این عملیات خبر داد. ارتش کامرون همچنین چند 
روز گذش��ته با بمباران هوایی، حمله گسترده گروه 
تروریس��تی بوکوحرام به یک پایگاه مرزی در خاک 
خود را ناکام گذاشت. وزارت دفاع کامرون اعالم کرده 
است که نیروهای ارتش این کشور با بیش از هزار تن 
از شبه نظامیان گروه تروریستی بوکوحرام در شمال 
 این کشور درگیر ش��ده و موفق ش��دند تا آنها را به

 عقب برانند. 

 روسیه از فرانسه درباره
  تحویل ندادن ناوهای میسترال 

رسما توضیح خواست
سازمان فدرال همکاری های فنی- نظامی روسیه 
در نامه ای رسمی از مقام های فرانسوی درباره علت 
اجرا نشدن قرارداد تحویل ناوهای بالگردبر میسترال 
به روسیه توضیح کتبی خواست. به گزارش ایرنا، یک 
مقام ارشد سازمان فدرال همکاری های فنی - نظامی 
روسیه گفت: این سازمان در این نامه علت اجرانشدن 
قرارداد ناو میسترال را جویا ش��ده است. وی با بیان 
این که »روسیه نمی تواند با توجه به اظهارات شفاهی 
سیاس��تمداران فرانس��وی حتی رئیس جمهوری 
این کش��ور اق��دام کن��د«، اف��زود: »روس��یه برای 
تصمیم گیری در مورد قرارداد ناو میس��ترال که آیا 
به دادگاه بین المللی ش��کایت کند یا ب��رای دولت 
فرانس��ه برای اجرای قرارداد مهلت تعیین کند، نیاز 
به پاس��خ کتبی پاریس دارد تا علت بروز این وضع را 
توضیح دهد«. قرارداد فروش دو ن��او برنامه ریزی و 
فرماندهی با ویژگی حمل بالگرد به روسیه به ارزش 
یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو، در س��ال ۲۰11 در 
زمان ریاست جمهوری »نیکال سارکوزی« در فرانسه 
امضا شد. مقام های روس بارها از تأخیر در تحویل ناو 

میسترال به روسیه از فرانسه انتقاد کرده اند.

 نشست 4 جانبه فرانسه،
 آلمان، روسیه و اوکراین لغو شد 

اوکرای��ن،  روس��یه،  آلم��ان و فرانس��ه نشس��ت 
چهار جانبه خود را که قرار بود به منظور حل وفصل 
درگیری ها در شرق اوکراین پنجشنبه هفته جاری در 
پایتخت قزاقستان برگزار شود، به دلیل عدم حصول 
پیشرفت در اجرای توافق آتش بسی که 4 ماه پیش در 
شهر مینسک منعقد شد، لغو کردند. رئیس جمهوری 
اوکراین رهبران روسیه، آلمان و فرانسه را دعوت کرده 
بود تا به منظور شرکت در مذاکراتی برای پایان دادن 
به درگیری ها در شرق اوکراین که در طی ۹ ماه بیش 
از 4 هزار و 7۰۰ کشته برجای گذاشته، به شهر آستانه 
بروند. با این حال وزرای امورخارجه این 4کشور روز 
دوش��نبه پس از مذاکراتی در برلین اعالم کردند که 
عدم اجرای کامل توافق آتش بس مینس��ک و لزوم 
توافق درباره چگونگی ارس��ال کم��ک و آزادکردن 
زندانی ها به معنی آن است که پیش از آن که نشستی 
با حضور رهبران 4 کش��ور برگزار شود، باید تدارک 

بیشتری برای آن صورت گیرد.

بحران اوکراین و رویارویی روسیه در مقابل غرب، نتیجه رویارویی دو 
سیاست ژئوپولتیک است. نخست سیاست روسیه در حفظ محدوده نفوذ 
خود در مرزهای روسیه، خصوصا در اوکراین، برای حفظ امنیت و اعمال 
قدرت و دوم سیاس��ت آمریکا در ممانعت از ظهور یک قدرت هژمون در 

منطقه اوراسیا.
در سال ۲۰15، تنش میان روسیه و غرب همچنان باقی خواهد ماند اما 
از شدت آن کاسته خواهد شد. روسیه سال نو میالدی را در شرایطی آغاز 
کرده که دیگر دست برتر را ندارد. چنانچه روسیه در سال نو میالدی دست 
به هر اقدام نظامی بزند با پاسخ گسترده و فلج کننده غرب روبه رو خواهد 
ش��د. عالوه بر این، از آنجایی که اقتصاد روسیه به شدت آسیب پذیر شده 
است، والدیمیر پوتین مجبور خواهد شد تا بیش از همه به طرح هایی برای 
نجات اقتصاد کشورش و حفظ ثبات در کرملین بیندیشد. از این جهت 

انتظار می رود که این دو عامل در تمامی تصمیم هایی که پوتین در سال 
نو میالدی اتخاذ خواهد کرد، دخیل باش��ند. بنابراین انتظار می رود که 
روسیه در سال ۲۰15 دست به اقدام نظامی جدیدی در اوکراین نزند. البته 
روسیه تالش خواهد کرد تا شرایط را در شرق اوکراین به همین شکلی که 
هس��ت باقی نگه دارد و روابط اقتصادی و سیاسی اش را با جدایی طلبان 
شرق اوکراین حفظ کند. بعید به نظر می رسد که روسیه در سال ۲۰15 
اقدامی نظامی علیه دولت های کش��ورهایی نظیر مولداوی و گرجستان 
که غرب از آنها حمایت می کند، انجام دهد، اما همچنان به فش��ار بر این 
کش��ورها از طریق برقراری ارتباط با گروه های اپوزیسیون این کشورها 
ادامه خواه��د داد. در عین ح��ال، غرب از اعمال تحریم ها و فش��ارهای 
بیشتری که روس��یه را به لبه پرتگاه هدایت کند، خودداری خواهد کرد 
چراکه به هر صورت روسیه کشوری است که از توان هسته ای برخوردار 
است. از سوی دیگر کش��ورهای اروپایی به دنبال فروپاشی نظام روسیه 
نیستند چراکه اگر نظام حاکم بر روسیه سرنگون شود، کشورهای اروپایی 
نیز متحمل اثرات اقتصادی و امنیتی  این فروپاش��ی خواهند شد. اگر از 
عامل اشتباه محاسباتی از سوی طرفین ماجرا صرف نظر کنیم، می توان 

گفت که اتحادیه اروپا در سال جدید میالدی تحریم  موثری را علیه روسیه 
اعمال نخواهد کرد. تحریم های اخیر اروپا علیه روسیه به طور اتوماتیک 
ظرف یک سال آینده منقضی خواهند شد و ادامه آنها به رأی موافق هر 
۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد. به این ترتیب انتظار کاهش تنش ها 

بسیار واقع بینانه تر از ادامه تحریم ها و افزایش تنش ها خواهد بود. 
و اما از نقطه نظر امنیتی، احتمال این که ناتو در س��ال ۲۰15 به دنبال 
گسترش حوزه نفوذ خود در مرکز و شرق اروپا باشد، بسیار کم است. در 
عین حال کشورهای اوکراین، مولداوی و گرجستان نیز در سال ۲۰15 به 
ناتو نخواهند پیوست. البته ایاالت متحده آمریکا حمایت های امنیتی خود 
از این کش��ورها را افزایش خواهد داد و این حمایت ها حتی ممکن است 
شامل فروش سالح به این کشورها باشد. ایاالت متحده آمریکا همچنین 
می تواند از اهرم سامانه تس��لیحات استراتژیک خود نظیر موشک های 
بردبلند و سالح های هسته ای خود برای اعمال فشار بر روسیه استفاده 
کند. اما این اعمال فشارها تنها در حد تهدید و رجزخوانی باقی خواهد 
 ماند چراکه اروپا با اس��تقرار چنی��ن س��الح هایی در منطقه مخالفت

 خواهد کرد. 

پیش بینی اندیشکده استراتفور از آینده جهان در سال 2015)بخش دوم(

تنش ها بر سر  اوکراین کاهش خواهد یافت

موج حمالت تروریستی که موجب مرگ 17نفر در 
پاریس و حومه آن شد حس تازه ای از نا امنی را به سراسر 
اروپا آورد، اما ش��اید برای برخ��ی از گروه های مخالف 
مهاجرت و نیرو های ضد اسالم لحظه ای سرنوشت ساز 

باشد.
جنبش های ملی گرایانه و مردمی در سراسر منطقه 
اروپا به ویژه فرانس��ه درحال گسترش هستند و جبهه 
ملی فرانسه، که سابقه همکاری با حزب نازی  را نیز در 
کارنامه خود دارد به س��ومین قدرت سیاس��ی در این 
کشور بدل شده  است. در چنین شرایطی احزاب راست 
افراطی در تالشند تا با استفاده از فضای فعلی و وحشت 
و نگرانی تازه ای که پدید آمده  است به عنوان راهی برای 
مواضع و اهداف دیرین خود برای ترویج اسالم ستیزی، 
افزایش تدابیر امنیتی و سخت گیری در امور مهاجرت 
اس��تفاده کنند. در حالی که فرانسه هنوز در شوک این 
حمالت به سر می برد »مارین لو پن«، رهبر جبهه ملی 
فرانسه گفت »اگر سیاس��تمداران پس از این حمالت 
توانایی مقابله با این مسائل را کاهش دهند، قربانیان این 

حمالت برای دومین بار خواهند مرد.«
با این حال این سیاست مدار فرانسوی تنها نیست و 
دیگر احزاب راست  افراطی در دیگر نقاط نظیر اسپانیا 
و آلمان نیز به دنبال افزایش نفوذ خود در جوامع اروپایی 

هستند.

با این حال ش��مار بس��یاری نیز در مخالف��ت با این 
جریان ه��ا به راهپیمایی پرداختند که ش��هر برلین در 
آلمان تا امروز ش��ماری از بزرگترین گرد همایی ها را در 
خود جای داده اس��ت. با این ح��ال تهدید قدرت یافتن 
احزاب افراطی در اروپا تا آن جا پیشرفته  است که آنگال 
مرکل، صدر اعظم آلمان را نیز به واکنش وا داشته است. 
مرکل در مخالفت با جریان های افراطی از شرکت خود 
در راهپیمایی گروه ها مسلمان در برلین با هدف ترویج 

آزادی های مذهبی خبر داده  است.
با این حال فرانسوا اوالند با پرسشی جدی درخصوص 
اش��تباهات و خأل های امنیتی مواجه است که می تواند 
فرصتی برای »لو پن« به شمار رود که حتی پیش از این 
حمالت نیز در موضع قدرت قرار داش��ت. حزب جبهه 
ملی فرانسه در انتخابات محلی س��ال گذشته فرانسه 
اول ش��د و خود را برای حضوری قدرتمند در انتخابات 
پیش رو در ماه م��ارس آماده می کند. او در نظر دارد تا با 
طی این مسیر در سال ۲۰17 به آرزوی خود دست پیدا 
کند، آن چه پدرش که پیش از او در این حزب عضویت 
داش��ت موفق به انجامش نش��د:  پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه. بسیاری از تحلیلگران شانس 
پیروزی چندانی برای او قائل نمی ش��وند و این درحالی 
است که برخی دیگر از افزایش شمار حامیان وی خبر 

می دهند.

وزیر امورخارج��ه آمریکا روز گذش��ته عنوان کرد 
دولت پاکس��تان باید با ش��به نظامیانی ک��ه منافع 
افغانس��تان، هند و آمریکا را تهدی��د می کنند مبارزه 
کند. جان کری ضمن مطرح کردن این درخواست با 
قربانیان قتل عام طالبان در ماه گذشته و در مدرسه ای 

در پیشاور اعالم همدردی کرد.
غرب از مدت ها قبل به اقدامات مقامات پاکستانی 
به دیده تردید می نگ��رد و برخی گمانه زنی ها حاکی 
از آن اس��ت که دولت پاکس��تان درحالی که با برخی 
از ش��به نظامیان مش��غول جن��گ اس��ت از برخی 
از ش��به نظامیان دیگ��ر برای دس��تیابی ب��ه اهداف 
اس��تراتژیک خود و مقابله با همسایگان خود همانند 
هند و افغانستان استفاده می کند.کری که پس از سفر 
اخیر خود به هند به پاکستان نیز سفر کرد در جریان 
دیدار های خود عنوان کرد برای بازگش��ت امنیت به 
منطقه باید تمامی گروه های ش��به نظامی هدف قرار 
گیرند.جان ک��ری در جری��ان کنفرانس مطبوعاتی 
خود در اسالم آباد از برخی از این شبه نظامیان نام  برد 
و گفت :»گروه های تروریستی نظیر طالبان پاکستان 
و افغانس��تان، ش��بکه حقانی، لش��کر طیبه و برخی 
دیگر گروه ها همچنان برای پاکستان، همسایگانش 
و آمریکا تهدیدی به ش��مار می روند«.کری در ادامه 
گفت :»همه ما وظیفه داریم تا اطمینان حاصل کنیم 

که این گروه ها هیچ جای پایی مگر نقطه کوچکی از 
حافظه افراد نداش��ته باش��ند. این کاری دشوار است 
که هنوز به انجام نرسیده است« مقامات پاکستانی به 
دنبال حمله ماه گذش��ته به مدرسه ای در پیشاور که 
در جریان آن 1۳4 کودک کش��ته شدند وعده دادند 
که به دسته بندی شبه نظامیان به شبه نظامی خوب 
و بد پایان دهند و با عملیاتی پایگاه این شبه نظامیان 
در مرز با افغانستان را هدف قرار دهند.پاکستان یکی 
از شرکای کلیدی آمریکا در نبرد با تروریسم به شمار 
می رود که پس از 11 سپتامبر سال ۲۰۰1 آغاز شد و 
در جریان آن میلیارد ها دالر کمک نظامی برای مبارزه 

با شورشیان دریافت کرد.
با این حال هم��کاری این ۲ متحد ب��ا تردید هایی 
روبه رو شده است و واشنگتن خواستار ارایه شواهدی 
از س��وی پاکس��تان اس��ت تا ثابت کند کمک های 
آمریکا را در جهت تضعیف این ش��به نظامیان به کار 
گرفته است.»س��رتاج عزیز«، مش��اور ام��ور خارجه 
پاکس��تان در این خصوص گفت: »ما انتظار داریم که 
نیرو های دفاعی ما تا آینده ای مش��خص به عملیات 
ضد تروریستی خود ادامه دهند«. وی در این خصوص 
ادامه داد: »ادامه پشتیبانی ائتالف از پرداخت بودجه 
حمایتی ارزشمند است که باید در جهت منافع هر ۲ 

کشور ادامه پیدا کند«. 

 سوء استفاده راست های  افراطی
 از حمالت تروریستی در پاریس

 درخواست کری از پاکستان
 برای مبارزه با تروریسم
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