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ســال  2019امانوئــل مکــرون ،در ســالن
بــزرگ کاخ الیــزه ایســتاد و دربــاره مــرگ
مغــزی ناتــو ســخن گفــت و تأکیــد کــرد
هماهنگی استراتژیکی که باید بین اعضای
ناتــو وجــود داشــته باشــد ،دیده نمیشــود.
البتــه بــا تالشهایــی کــه در برخــی نقــاط
اروپــا صورت گرفته ،این نهاد احیا شــده اما
واقعیت آن است که ناتو نمیتواند غرب را
نجات دهد.

ولودیمیــر زلنســکی ،رئیسجمهــور
اوکرایــن کــه بعــد از جنــگ اوکرایــن تصــور
میشــد خیلی زود از کشــورش فــرار کند ،دو
راه بیشــتر پیــشروی خود نــدارد .او یــا باید
بــه همیــن وضعیــت ادامه دهــد ،یــا آنقدر
مدیریــت بحــران داشــته باشــد کــه بتوانــد
روســیه را مجاب کند آنقدر به مذاکره ادامه
دهنــد که به صلــح بینجامد ،امــا آیا خواهد
توانست؟

امریــکا بــا خطــر تروریســم ملیگــرای
ســفید مواجــه اســت .ایــن تئــوری کــه در
حــال پــا گرفتــن اســت و هــر روز بر شــمار
حامیــان آن افــزوده میشــود ،بــا نفــی
رنگینپوســتها ،جامعــه امریــکا را دچار
شــکاف نژادی بزرگی کرده است .این نوع
تفکــر میتوانــد تکثیــر خطرناکــی داشــته
باشــد و جامعــه ایــن کشــور را بــه ســمت
خشونت بیشتر پیش ببرد.

رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا از عقب ماندگی نظامی واشنگتن در برابر روسیه و چین سخن گفت

افغانستان

اعتراف زودهنگام امریکا به شکست در نبردهای آتی

midhudsonnews

زهــره صفــاری /رئیــس ســتاد مشــترک
امریــکا بــا اعتــراف بــه اینکــه کشــورش
دیگــر قــدرت بیرقیب جهان نیســت و
در میدانهــای اروپایــی و آســیایی بارها
به چالش کشــیده شده است ،آینده را با
عزم ابرقدرتها به تغییر نظم جهانی،
بیثبــات و مســتعد نبردهــای متفــاوت
میان قدرتهای بزرگ پیشبینی کرد.
بــه گــزارش «لــس آنجلــس
تایمــز»« ،مــارک میلــی» در جشــن
فارغالتحصیلــی دانشــجویان دانشــگاه
افســری «وســت پوینــت» در اظهاراتــی
کمســابقه ،بــا ترســیم تصویــری
بحثبرانگیــز از ارتــش امریکا ،افســران
تازهکار را در مســیر نبردهایی دانست که
هرگــز مانند جنگهای امروزی نیســت:
«جهان امروز پتانســیل تبدیل شــدن به
صحنه نبردهای مهم بینالمللی میان
قدرتهای بزرگ را دارد .در این شرایط
هــر آنچه مــا بهعنــوان ارتــش امریکا در
70ســال گذشــته داشــتهایم ،بهسرعت
در حــال پایــان یافتــن اســت و جنــگ
بــرای ایاالتمتحده در همــه حوزههای
فضایی ،سایبری ،دریایی ،هوایی و البته
زمینی ادامــه دارد .بهواقــع امریکا دیگر
آن قــدرت بالمنــازع جهانی نیســت .در
اروپــا با حمله روســیه محــک خوردیم،
در آســیا رشــد اقتصادی و نظامی چین

و تهدید هستهای و موشکی کرهشمالی،
مــا را بــه چالش کشــید و در خاورمیانه و
آفریقا نیز تروریســتها شرایط را دشوار
کرد هاند».
ëëاوکرایــن میــدان آزمایش ســاحهای
امریکایی
در شــرایطی کــه رفتــار قدرتهــای
بزرگــی مثــل چیــن و روســیه الگــوی
نظــم جهانــی را بــا چالشهــای جــدی
روبــهرو کرده اســت ،امریکا بــرای عقب
نماندن از این کارزار ،با شــتاب بیشــتری
بــه ســمت بهرهگیــری از راکتهــا و
ســاحهای فوقپیشــرفته رفته و در این
میان میــدان اوکراین بهترین فضا برای
محک تســلیحاتی آنها است که هنوز در
مراحل اولیه ســاخت هســتند .از جمله
این ســاحها ،خمپارهانــداز قابل حمل
و دســتی اســت که بهرغم کامــل نبودن
طراحی ،در میدان اوکراین علیه روســیه
به کار گرفته شده است.
«میلــی» با اســتناد بــه شــواهدی که
افسران ارتش در جنگ روسیه در اوکراین
شــاهد بودهانــد ،آینده نظامــی جهان را
بشــدت پیچیده توصیف کرد؛ شــرایطی
که عملکرد دشــمن غیرقابل پیشبینی
و جنگهای شــهری با ســاحهای بسیار
پیشــرفته و با دقت باال خواهــد بود« :هر
چــه شــرایط جنــگ در اوکرایــن تغییــر

در نزدیکی محل مراسم یادبود
ســالگرد تــرور مــا اخترمحمــد
منصــور ،رهبــر پیشــین «امــارت
اسالمی» انفجاری رخ داد.

دور دنیا با چند خبر

دور تــازه افزایــش قیمتهــا در امریکا ایــن احتمال را قوت بخشــیده که عبور
نسبی این کشور از مصائب بحران اقتصادی بزرگش (در سال  )2008به آرامی
پایان گیرد و تا اطالع ثانوی خبری از یک رشد ملی پایدار نباشد.
ایــن نکتــه کــه عارضــه مذکــور تــا چــه حــد از جنــگ اوکرایــن و تبعــات آن
برمیخیزد ،کماهمیتتر از ارقام و آمار نگرانکنندهای است که وزارت اقتصادی
امریکا در ماه جاری اعالم کرده اســت .در حالی که رشــد ســرمایه ملی در امریکا
در حدفاصل اکتبر  2021و مارس  2022چیزی حدود 3/4درصد اعالم شده بود،
اینک آمار فزاینده خرید کاالهای ضروری در امریکا به حدی رسیده که وزارتخانه
مذکور اعتراف کرده در گزارش بعدیاش فقط میتواند از تورم موجود و تالش
ناکافی کارشناسان اقتصادی کاخسفید برای جبران این وضعیت بگوید.
نظرســنجیهای تازه میگوید نرخ غذا و مواد خوراکی با چنان شــدتی در ســه
ماه اخیر روبه افزایش رفته که نه فقط ســبد خرید مردم عادی 25درصد کاهش
یافتــه ،بلکه آنها فقط 40درصد نســبت به گذشــته برای شــام خــوردن به بیرون
(رستورانها) میروند و ترجیح میدهند غذایی مختصرتر را در خانه آماده کنند.
45درصد از پرسششــوندهها گفتهاند به سبب گرانیهای سفر و قیمت فزاینده
هتلهــا ،برنامه مســافرتهای تابستانیشــان را کــه معموالً در ماههــای ژوئن تا
اوت (خرداد تا مرداد) صورت میپذیرد ،لغو کردهاند و 76درصد گفتهاند گرانی
بیمهــار ارزاق عمومی و قیمت دائماً روبه افزایش خوراکیهای پایه مثل گندم،
ســیبزمینی و صیفیجــات ،محصــول بیکفایتی دولــت امریکا و آمــاده نبودن
کاخسفید برای خنثیسازی امواج منفی ستیز سه ماه اخیر روسیه با اوکراین است.
ایــن در حالی اســت که یــک پایه اصلــی اقتصاد کاپیتالیســتی امریــکا «پول
دراختیــار مردم» و به واقع قدرت خرید «مشــتریان» بوده که رویدادهای منفی
اخیر ،آن را به حداقل رسانده است .گزارش اخیر بانک سرمایه فیالدلفیا ضمن
نشــان دادن اوضــاع اســفبار اکثــر صنایــع امریکا تصریــح میکند کــه 80درصد
کســبوکارها در ســطح این کشور در چهار ماهه اول ســال  2022به طور متوسط
30درصــد تنــزل درآمد در قیاس با حدنصابهای پایان ســال  2021داشــتهاند
و 85درصــد شــرکتها و کمپانیهــای تجــاری -صنعتــی اعتــراف کردهانــد که
سیاســتهای اجباریشــان درخصوص افزایــش قیمت کاالهای تولیدیشــان
نه تنها باعث ارتقای درآمد و کاســتن از ضررهایشــان نشــده بلکه اقبال مردمی
نسبت به آنها را به پایینترین درجات از سال  2010به بعد رسانده است.
دولت امریکا مدعی اســت روند بازیابی اقتصــادی نهادهای عمده تولیدی
و صنعتــی ایــن کشــور آنقدرها هــم تیــره و ناامیدکننده نیســت کــه گزارشها و
نظرســنجیها میگویند و رشــد اقتصادی استمرار دارد اما شــدت و درجات آن
کاهــش یافتــه که این نیز محصول حمایت مالی واشــنگتن از کییف و اقدامات
تنبیهــی امریــکا علیــه روســیه بهدلیــل جنــگ اوکراین اســت .براســاس چنین
دیدگاههایی ،نرخ رشــد ملی در امریکا تا پایان ســال  2022به حدود 2/5درصد
بازخواهــد گشــت زیــرا تبعــات جنــگ اوکراین بــه خودی خــود و به مــرور زمان
مالیمتر خواهد شد .با این وجود ،شرایط تیره بانک مرکزی و خزانهداری امریکا و
مشکالت عظیم آنها در تأمین نقدینگی نیز حاکی از آن است که دور تازه سقوط
اقتصادی و بیرونقی کسبوکارهای این کشور به سال  2023بسط خواهد یافت
و اگر قویتر و بدخیمتر از سقوط سال  2008نباشد ،از آن ضعیفتر هم نیست.
ëëمنبعProject Syndicate :

دورنــما

از کوچک شدن سبدهای خرید مردم تا لغو سفرهای تابستانی
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میکنــد ،لــزوم اســتفاده از ســاحهای
متفاوت بیشتر میشــود .بهطور مثال در
هفتههای اول نبرد ،تمرکز بر سالحهایی
با دقت باالی دوربرد مانند موشکهای
اســتینگر و جاولین بود اما حــاال تأکید بر
تســلیحات هوایــی و خمپارهاندازهــای
دریایی است».
ëëجان انسانها بهای رقابت قدرتها
رئیــس ســتاد مشــترک ارتــش بــا
تأکیــد بــر اینکــه امریــکا دیگــر نمیتواند
بــه تســلیحات قدیمــی خــود تکیــه کند و
بــرای پیروزی در میدانهــای آتی نیازمند
مدرنســازی ،تجهیــز و تقویــت نیروهــا و
امکانــات بازدارنــده اســت و در عین حال
بایــد طرزتفکر خود را تغییر دهــد ،افزود:

«در  25تــا 30ســال آینده ،شــاخصهای
اساســی جنگ و تســلیحات تغییر خواهد
کرد و فارغالتحصیالن دانشــکده افســری
مســئولیت تغییر مســیر فکری ،آموزشی
و جنــگاوری امریــکا را برعهــده خواهنــد
داشــت .نظامیــان تــازه منصــوب شــده
بهعنوان رهبران ارتش ،در آینده با تانک،
کشــتی و هواپیمــای روباتیــک خواهنــد
جنگید و به هوش مصنوعی ،سوختهای
غیرطبیعــی ،تجهیــزات ســه بعــدی و
مهندسی انسانی تکیه خواهند کرد».
«میلــی» نبــرد ابرقدرتهــا را نیــز
اجتنابناپذیر دانست و افزود« :روزهایی
را بــه یــاد بیاورید کــه رســتههای 26هزار
نفــری ســربازان و دریانــوردان طــی تنها

6ماه در ســال  1918در جبهه موز-آرگون
جنگ جهانی اول کشته شدند ،یا 26هزار
سرباز امریکایی که در 8هفته در تابستان
 1944در ســواحل نرمانــدی تــا پاریــس
جــان خــود را از دســت دادنــد و یــا حتی
58هــزار امریکایی که در تابســتان 1944
در جنگ جهانی دوم کشــته شدهاند و...
را به ذهن بیاورید .اینها همه ،هزینههای
انســانی جنگ قدرتهای بزرگ اســت،
هزینههای جانبی کشتارها».
وی افــزود« :نبردهای آینــده در یک
مکان نیســتند و پیچیدهتــر خواهند بود.
برخی نژادها مقابل هم قرار میگیرند و
برخیها نیز عزم به بازگشــت به گذشته
خواهند کرد».

فلسطین

رژیــم صهیونیســتی در یــورش
بــه جنیــن ،از یــک دختــر نوجوان
فلســطینی بهعنوان ســپر انســانی
استفاده کرد .در همین حال دادگاه
نظامی ناصره از صدور احکام پنج
نفر از اسرای تونل آزادی خبر داد.
امریکا

ایپــــــســـــــوس خـــــــبــــر داد،
ســـهچهـــارم سیـــاهپوستان امریکا
احتمــال میدهند ،خــود یا یکی از
عزیزانشــان هدف حملــه نژادی
قرار گیرند.
عربستان

یک منبع سعودی در گفتوگو
بــا خبرگــزاری «رویتــرز» مدعــی
شــد انتقــال قــدرت در عربســتان
کاست.
سعودی نزدی 
سودان

در جــــریـــــان اعــــتراضــــــات
علیــه کودتــای نظامــی در شــهر
«امدرمان» یک معترض سودانی
کشته و دهها نفر زخمی شدند.

رئیس جمهور ترکیه خواهان مقابله سوئد و فنالند با مخالفان آنکارا شد

بازی اردوغان با کارت عضویت ناتو

Arabobserver

گروه جهــان /در حالی کــه رایزنیها درباره
الحــاق فنالند و ســوئد بــه ناتو ادامــه دارد،
رئیــس جمهــور ترکیــه در مذاکراتی تلفنی
بــا دبیرکل ناتو ،ضمن ابــراز مخالفت خود
بــا ایــن الحــاق ،اعــام کــرد تا رســیدگی به
نگرانیهــای ایــن کشــور درمــورد گروههای
مخالف دولت آنکارا که تحت حمایت آنها
هســتند ،به درخواســتها برای پیوستن به
ائتالف جواب مثبتی نخواهد داد .مخالفت
اردوغــان مانــع بزرگــی بــرای پذیــرش
درخواست این دو کشــور برای عضویت در
ناتو خواهد بود ،زیرا الحاق کشورهای جدید
بــه ناتــو ،بــه اجمــاع بیــن تمامــی اعضای
فعلی نیاز دارد.
بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری
«الجزیــره» ،رجب طیب اردوغــان ،رئیس
جمهور ترکیه روز شــنبه طی تماس تلفنی
بــا ینــس اســتولتنبرگ ،دبیــرکل پیمــان
آتالنتیــک شــمالی (ناتــو) بــا تروریســتی
پکک» گفــت« :بــا وجــود
خوانــدن « 
حمایت ســایر اعضای ناتو از جمله امریکا
از درخواســت ســوئد و فنالند ،تــا زمانی که
این دو کشور نشــان ندهند در زمینه مبارزه
بــا تروریســم با ترکیــه همبســتگی خواهند

داشــت ،مــا عضویت ایــن کشــورها در ناتو
را نخواهیــم پذیرفــت ».اســتولتنبرگ نیــز
در حســاب کاربــری خــود در توئیتــر ضمن
اعــام «اهمیــت درهــای بــاز ناتــو بــرای
ت عضویــت فنالنــد و ســوئد» و
درخواســ 
«ارزشمند بودن اتحاد ترکیه» بیان داشت:
«مــا موافقیــم کــه نگرانیهــای امنیتــی
همــه متحــدان باید در نظــر گرفته شــود و
توگوها برای یافتن راهحل ادامه یابد».
گف 
اردوغــان روز شــنبه همچنیــن با «ســائولی
نینیسته» ،رئیسجمهور فنالند و «ماگدالنا
اندرسون» ،نخســتوزیر سوئد تماسهای
تلفنــی جداگانهای برقــرار کرد .بــه گزارش
«ســیانان» ،او طــی تمــاس تلفنــی بــا
«اندرســون» گفــت« :ترکیــه از مدتهــا

قبــل تأکید کرده اســت کــه از حمایتهای
سیاسی و مالی سوئد از افراد و سازمانهای
پکک» و کردهــای شــمال
تروریســتی « 
ســوریه ناراحــت اســت و بــر ایــن اســاس
حمایــت تســلیحاتی از ســازمانهای
تروریســتی بایــد پایــان یابد« ».اندرســون»
که نگران آینده درخواســت کشــورش برای
عضویــت در ناتــو اســت نیــز بــا قدردانی از
صحبت با رئیس جمهور ترکیه در حســاب
توئیتری خود نوشت« :ما مشتاقانه منتظر
تقویــت روابــط دوجانبــه خــود از جمله در
زمینــه صلح ،امنیــت و مبارزه با تروریســم
هســتیم ».او دیــروز نیز در ســخنانی تالش
کــرد از نگرانیهــای ترکیــه بکاهــد و خبــر
داد ،کشــورش از مبــارزه بــا داعــش و قــرار

گرفتن حزب کارگران کردســتان موسوم به
پکک» در لیســت گروههای تروریستی
« 
حمایــت میکنــد .اردوغــان در تمــاس
تلفنی با «نینیســته» ،رئیسجمهور فنالند
نیــز گفــت« :تفاهماتــی کــه ســازمانهای
تروریســتی را -کــه تهدیدی بــرای متحدان
ناتو هستند -نادیده میگیرد ،با روح دوستی
و اتحاد ناسازگار هستند ».همتای فنالندی
«اردوغــان» نیــز در جــواب او در حســاب
توئیتر خود نوشــت« :فنالند تروریسم را در
همه اشــکال و مظاهــر آن محکوم میکند.
توگوهــای نزدیک ادامــه دارد ».فنالند
گف 
و ســوئد ،چهارشنبه گذشــته به طور رسمی
برای پیوســتن به ناتو درخواســت دادند اما
ترکیه که آنها را به حمایت از حزب کارگران
پکک) متهم میکند ،حاضر
کردستان ( 
نیســت به ســادگی عضویت آنهــا را در ناتو
بپذیرد .این در حالی است که رئیسجمهور
فنالند و نخستوزیر سوئد پنجشنبه گذشته
وارد واشنگتن شده و با «جو بایدن» ،رئیس
جمهــور امریــکا مالقــات کردنــد« .بایدن»
در ایــن دیــدار حمایت کامــل و همه جانبه
امریکا از فنالند و سوئد برای پیوستن به ناتو
را اعالم کرده بود.

