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دشوارترین مانع در روابط آمریکا-اتحادیه 
اروپا وخامت وضعیت دموکراسی در واشنگتن 
اســت؛ ضمن اینکه احتمال قــدرت گرفتن 
جمهوری خواهــان در انتخابات ســال جاری 

کنگره به نگرانی ها دامن زده است.
به گزارش پولیتیکو، اندکی تا پایان ســال 
اول دوره ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس 
جمهوری آمریــکا )۲۰ ژانویه، ۳۰ دی( باقی 
اســت؛ دولتی که با وعده احترام و بازسازی 
روابط اروپا و آمریکا بعد از سال ها بی توجهی 

به این روابط روی کار آمد.
کارشناس سیاست خارجی در اندیشکده ای 
در واشنگتن می گوید: البته انتظارات به ویژه 
بین آمریکایی های اروپایی  دوست بسیار زیاد 
بود مبنی بر اینکه اروپا اولویت مهم تری برای 
دولت بایدن است و ما شاهد روزهای جدید و 

پربارتری در روابط خواهیم بود.
۲۰۲۱ سالی پرچالش برای سیاست 

خارجی آمریکا
یکی از سفیران سابق آمریکا در ناتو در این 
مورد می گوید: سال ۲۰۲۱ سالی پر از چالش 
برای سیاســت خارجی آمریکا بود؛ مســاله 
افغانســتان و خروج نیروهای نظامی  آمریکا از 
این کشور، پیمان دفاعی آکوس بین استرالیا، 
انگلیــس و آمریکا بــرای رویارویی با چین، 
مسائل بین واشنگتن و مسکو و پکن که باید 
به این وضعیت تحوالت داخلی آمریکا را نیز 
اضافه کرد. همه این مســائل و توجه به آنها 
نشــان می دهد ســطح روابط دوباره به سال 

۲۰۱۶ برنمی گردد.
یــک کارشــناس امور سیاســت خارجی 
لهســتانی نیز در این مورد می گوید: آمریکا 
باید بداند غیــر از اروپا دوســتی ندارد، اگر 
مذاکرات را با اروپا درست اداره نکند؛ موجب 
تضعیــف رابطه با اروپا خواهد شــد که برای 

آمریکا خوب نیست.

همچنیــن وقتی رویارویــی محتمل را با 
روسیه بر سر ماجرای اوکراین در نظر بگیریم 
اروپایی ها نگران هســتند کــه آمریکا هنوز 
درس عبــرت نگرفته و به ویژه کارشناســان 
لهستانی معتقدند ممکن است توافقی صورت 

بگیرد که به شدت به ضرر آینده آنها باشد. 
 از این گذشــته پیمان آکوس آشــکارا به 
اروپایی ها نشــان داد چین مهم ترین اولویت 
کاخ سفید اســت و آمریکا به اروپا به عنوان 

شریکی مهم و مفید اهمیتی نمی دهد.
برلیــن معتقد  کارشناســی مســتقر در 
اســت: نگرانی و بدبینی در مورد سیاســت 

چرخش به آســیا )که از دوران باراک اوباما، 
آمریکا شروع شد(  پیشــین  رئیس جمهوری 
در همه اروپا شنیده می شــود. برخی از این 
بابــت هــراس دارند که این سیاســت باعث 
دورشــدن بیشــتر اروپا و آمریکا شده و در 
حالیکه توجه واشنگتن هر روز بیشتر به آسیا 
معطوف می شــود، رویدادهای بیشــتری هم 
اتفاق می افتد کــه نگرانی اروپایی ها را مبنی 
بر کنار گذاشته شدن یا خیانت توسط آمریکا 
تقویت می کند. این گزارش با ارائه مثال هایی 
از ایــن رویدادهــا مانند ماجرای تاســیس 
سفارت تایوان در لیتوانی و اعمال تحریم های 

اقتصادی علیه تایوان توسط چین، می افزاید 
ســال ۲۰۲۲ می تواند آزمایشی برای وحدت 
نظر و عمل اروپا و آمریکا بر ســر تحریم های 
اقتصادی روســیه و چین باشد. با وجود این 
مهم ترین تحول در روابط دو سوی آتالنتیک 
می تواند وخیم شدن وضعیت دموکراسی در 
خود آمریکا باشــد و آنچه از این امر می توان 
در مورد قابلیت اعتماد بــه آمریکا به عنوان 

متحد نتیجه گرفت.
نگرانی اروپایی ها از وضعیت 

دموکراسی آمریکا 
المللــی دموکراســی و  موسســه بیــن 

همکاری هــای انتخاباتی واقع در اســتکهلم، 
آمریکا را بر اســاس نظرســنجی موسســه 
تحقیقاتــی پو دموکراســی واپس گرا خوانده 
اســت. بر اساس نظرسنجی یادشده فقط ۱۸ 
درصد از مردم ۹ کشــور اروپایــی باور دارند 
که دموکراســی آمریکا نمونه ای خوب برای 

پیروی دیگر کشورهاست. 
در  کارشــناس سیاســت خارجی  یــک 
نیویــورک می گوید: دیگر کســی در اروپا در 
مورد مــرد بیمار اروپا حــرف نمی زند؛ بلکه 
این امریکاست که امروز این لقب را به دوش 
می کشد. یکی از اعضای پارلمان اروپا معتقد 
اســت: آمریکا هنوز ماننــد رهبر جهان عمل 
می کند، اما پیش شرط های رهبری بر اروپا و 
آمریکا و رابطه آنها به شدت تغییر کرده است. 
آمریکا به اندازه قبل در مقام برتری قرار ندارد 
و به متحدانی نیاز دارد بیشتر از اینکه آنها به 

او نیاز داشته باشند.
از این گذشــته انتخابات کنگــره آمریکا 
در ســال ۲۰۲۲ )۸ نوامبــر ۲۰۲۲/ ۱۷ آبان 
۱۴۰۱( و آمــار کاهشــی میــزان محبوبیت 
بایدن نیــز اروپایی ها را نگران کرده اســت. 
یک کارشناس روابط اروپا-آمریکا مستقر در 
واشنگتن معتقد است: این نگرانی وجود دارد 
که جمهوریخواهان در انتخابات ســال آینده 
اکثریت مجلس سنا و نمایندگان را به دست 
بگیرند و در سال ۲۰۲۴ دوباره به کاخ سفید 

راه یابند.
یک کارشناس مسائل آمریکا در اندیشکده 
ای انگلیســی نیز می گوید: دولت بایدن واقعا 
فرصت زیادی ندارد تنهــا نزدیک به ۱۱ ماه 
وقــت داریم و بعد از یک انتخابات میان دوره 

امکان تغییر شرایط وجود دارد. 
سوال اصلی این است که آیا بایدن سرمایه 
سیاســی کافی برای هزینه بر اموری را دارد 

که برای اروپا مهم به شمار می آیند یا خیر؟

بایدندرداخلوخارجبامشکالتمتعددیمواجهمیشود

سال سخت در انتظار کاخ سفید

با گذشــت کمتر از ۴۸ ساعت فضای سیاســی عراق همچنان در التهاب 
از برخوردهای روز یکشــنبه در پارلمان قرار دارد و در حالی که آمریکایی ها 
از این روند اســتقبال کرده اند، جریان سیاسی مخالف، روند و نتایج نشست 
افتتاحیه پارلمان را قانونی نمی داند و در عین حال ُکردها وارد چالش پست 

ریاست جمهوری شدند.
یکی از مهمترین خبرهای تحوالت عراق، خبری بود که رســانه های این 
کشور مقارن ظهر منتشــر کردند، مبنی بر اینکه مصطفی الکاظمی  نخست 
وزیــر فعلی به منزل هادی العامری رئیس ســازمان بــدر و نیز ائتالف الفتح 

رفته است.

ادامهتبعاتجلسهجنجالیپارلمانعراق
واحد فرماندهی منطقه نظامی جنوبی روسیه دیروز )سه شنبه( به خبرنگاران 
گفت، قرار است پاییز سال ۲۰۲۲ چند سری رزمایش با شرکت سربازان روس 
و همتایانشان از هند، مصر و پاکستان برگزار شود. به گزارش ایتارتاس، سرویس 
مطبوعاتی منطقه نظامی جنوبی روسیه به خبرنگاران اعالم کرد: قرار است یک 
رزمایش مشترک نظامی بین روسیه و هند موسوم به »ایندرا-۲۰۲۲« در حوزه 
فرماندهی منطقه نظامی جنوبی روســیه برگزار شــود. در جریان این رزمایش 
واحدهای نیروهای زمینی روسیه و هند در زمینه اهداف تمرینی مشترک در یک 
منطقه تمرینی واقع در منطقه وولگوگراد در جنوب روســیه مانور اجرا خواهند 

کرد. بخش دریایی این رزمایش نیز در دریای سیاه برگزار خواهد شد.

برنامهرزمایشمشترکروسیه
گارد ســاحلی ژاپن بامداد سه شنبه گزارش داد که کره شمالی یک موشک 

بالستیک شلیک کرده است.
به گزارش روزنامه گاردین، ارتش کره جنوبی نیز اعالم کرد، کره شمالی بامداد 

سه شنبه یک پرتابه ناشناس به سمت سواحل شرقی شلیک کرده است.
این پرتاب در حالی انجام می شــود که کره شــمالی در هفته گذشــته یک 

»موشک مافوق صوت« شلیک کرد که با موفقیت به هدف اصابت کرد.
خبرگزاری دولتی »کی سی ان ای« کره شمالی هفته گذشته گزارش داد: در 
آزمایش موشکی روز چهارشنبه، یک موشک مافوق صوت پس از ۷۰۰ کیلومتر 

پرواز بدون خطا به هدف برخورد کرد.

آزمایشموشکبالستیککرهشمالی

نگرانیواشنگتندربارهتبعاتتحریمآمریکاعلیهنورداستریم2

چند سناتور دموکرات آمریکا پس از دیدار 
با مقام های دولت جو بایدن رئیس جمهوری 
این کشــور گفتند که به اعتقــاد آنها تحریم 
خط لوله نورد اســتریم ۲ روســیه به روابط 

واشنگتن با برلین صدمه می زند.
به گــزارش رویترز، ویکتوریا نوالند معاون 
وزیــر امور خارجه آمریکا و آموس هاشــتاین 
مشــاور امور امنیت انرژی جهانی بایدن روز 
دوشنبه در جلســه ای پشت درهای بسته با 
تعدادی از سناتورهای دموکرات دیدار کردند 

تا درمــورد الیحه قانونی تحــت حمایت تد 
کروز ســناتور جمهوریخواه این کشور گفت 

و گو کنند.
انتظار می رود این الیحه در هفته جاری به 
رای سنا گذاشته شود. این الیحه در سنا باید 

به موافقت ۶۰ سناتور برسد.
همچنین پیش بینی می شــود این الیحه 
در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسد 
و جو بایدن رئیس جمهوری این کشــور که 
خود یک فرد دموکرات است، آن را امضا کند.

در همیــن حال، کریس مورفی ســناتور 
ایالت کانکتیکات در ســنا گفــت که الیحه 
ارائه شده می تواند به مناسبات با دولت جدید 
آلمــان لطمه زند زیرا واشــنگتن به حمایت 

برلین برای اعمال فشار بر روسیه نیاز دارد.
وی مدعی شــد: اصالحیه کروز، احتمال 
تهاجم روســیه به اوکراین را بیشتر می کند. 
تحریم کردن دولت جدید آلمان در زمانی که 
موضع خود را تغییر داده اســت تا در نهایت 
این خط لوله را روی یــخ قرار دهد، منطقی 

نیست.
این خط لوله که گاز روســیه را از بســتر 
دریــای بالتیک بــه آلمان منتقــل می کند، 
چندی پیش تکمیل شــد، اما ممکن اســت 
به دلیل عقب نشــینی آلمان تحت فشارهای 
آمریکا، تا اواسط ســال جاری مورد تصویب 

قرار نگیرد.
ائتالف حاکم آلمان در مورد نورد استریم 
۲ دو پاره اســت، بــه طوری که سوســیال 
دموکرات ها از آن حمایت می کنند، زیرا پس 

از تعطیلــی نیروگاه های هســته ای و زغال 
ســنگ در آلمان، این کشــور بــه دنبال گاز 
طبیعی اســت، اما سبزها که یکی از شرکای 
این ائتالف هستند، با این خط لوله مخالفند.

براســاس این گزارش، مقام های آمریکا و 
روســیه روز دوشــنبه در ژنو دیدار کردند، با 
توجه به اینکه واشنگتن تالش می کند مسکو 

را از تهاجم به اوکراین منصرف کند.
دولت بایدن مخالف نورد استریم ۲ است، 
زیرا اوکراین را دور می زند و این کشــور را از 
هزینه های ترانزیت ســودآور محروم می کند، 
ضمن اینکه به طور بالقوه برای روند مقابله با 

روسیه خطرآفرین است.
اما سال گذشته، دولت آمریکا تحریم ها بر 
شرکت کنترل کننده این پروژه به نام »نورد 
استریم ۲ ای جی« را با هدف تقویت روابط با 

آلمان و دیگر متحدان اروپایی لغو کرد.
ند پرایس ســخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریــکا هفتــه گذشــته گفت کــه الیحه 
پیشنهادی کروز، جبهه واحد در برابر روسیه 

را تضعیف می کند.
پروژه خط لوله نورد اســتریم ۲ شامل دو 
خط لولــه گاز با مجموع ظرفیت ۵۵ میلیارد 
مترمکعب در سال است که از سواحل روسیه 
و از طریــق دریای بالتیک بــه آلمان امتداد 

می یابد.
روسیه ســاالنه تا ۱۳۰ میلیارد مترمکعب 
گاز به کشــورهای اروپایی صادر می کند که 
بخــش قابل توجهــی از آن از طریق خطوط 
لولــه گاز اوکراین ترانزیت می شــود و بقیه 
گاز از طریــق خط لولــه گاز جریان ترکیه و 
خــط لوله جریان شــمالی و نیز خطوط لوله 
گاز بالروس بــه مقصد کشــورهای اروپایی 
صادر می شود. مقام های روسیه خواستار آغاز 
صادرات گاز به اروپــا از طریق خط لوله گاز 

نورد استریم ۲ هستند.
منتقــدان ایــن پــروژه گازی می گویند 
این طرح وابســتگی اروپا به گاز روســیه را 
افزایش می دهد و اوکراین آن را یک اســلحه 

ژئوپلتیکی توصیف کرده است.

تارنمای شبکه خبری سی ان ان امروز خبر داد که دولت 
آمریکا به صورت محرمانه با یک کمک نظامی ۲۰۰ میلیون 

دالری به اوکراین موافقت کرده است.
به گزارش سی ان ان به نقل از چهار منبع آگاه نوشت که 
بخش عمده این بسته امنیتی شامل تجهیزات نظامی از قبیل 

سالح های سبک، مهمات، بیسیم و تجهیزات پزشکی است.
این شبکه تلویزیونی نزدیک به دموکرات ها به نقل از دو 
منبع آگاه در کنگره نوشت که دولت بایدن در پی آن بود که 
این کمک امنیتی تا پیش از برگزاری مذاکرات دیپلمات های 

آمریکایی و روس در ژنو پنهان بماند.
یک منبع آگاه دیگر گفــت که این کمک ۲۰۰ میلیون 
دالری کفاف دفاع در برابر هر گونه حمله احتمالی روسیه را 
نداده و کی یف نیز روشن ساخته که به کمک های امنیتی ای 
فراتر از تســلیحات دفاعــی  که آمریکا در اختیــار آن قرار 

می دهد، نیاز دارد. درهمین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس 
جمهوری اوکراین، در پی نشست چهارجانبه با سران فرانسه، 
روسیه و آلمان گفت که این کشور آماده اتخاذ تصمیم های 

الزم برای خاتمه جنگ در منطقه شرقی دونباس است.
آندری یرموک رئیس دفتر زلنســکی هــم در اظهارات 
مشابهی گفت که اوکراین باید بر سر تدابیر الزم برای برقراری 

آتش بس و تبادل بیشتر زندانیان توافق کند. 
بر اساس این خبر، واشنگتن و کی یف از استقرار نیروهای 
نظامی روسیه در نزدیکی اوکراین اظهار نارضایتی کرده اند اما 
روســیه بارها به صراحت اعالم کرده است که قصد حمله به 
اوکرایــن را ندارد و تنها خــود را آماده واکنش به رفتارهای 
تحریک آمیز و تهاجمی احتمالی ســازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( و اوکراین می کند. اوکراین با گرایش به غرب، 

امیدوار است به این پیمان نظامی ملحق شود.

وندی شــرمن معاون وزیر امور خارجــه آمریکا گفت، 
هیئت آمریکایی در ژنو سوییس هیچ چارچوب زمانی برای 
مذاکرات با روســیه در مورد تضمین هــای امنیتی تعیین 
نکرده است. به گزارش خبرگزاری تاس، شرمن که در راس 
هیئت آمریکایی در مذاکرات حضور دارد، دوشنبه شــب به 
خبرنگاران گفت: ما برای هیــچ چیز جدول زمانی تعیین 
نکردیم، مطمئنــاً روس ها گفته اند که مایلند به ســرعت 

حرکت کنند.
شــرمن افزود: ما گفتــه بودیم کارهایی وجــود دارد 
که می توانیم انجام دهیم، ما خوشــحالیم می شویم که با 

بیشترین سرعت ممکن حرکت کنیم.
به گفته شــرمن، مســائلی مانند کنترل تسلیحات را 
نمی توان تنهــا در یک روز یا حتی یــک هفته حل کرد. 
آنها به طور کلی بسیار پیچیده و فنی هستند و کمی زمان 

می برند. اما ما مطمئناً آماده هســتیم تا در این شــرایط تا 
آنجا که ممکن است سریع حرکت کنیم. سرگئی ریابکوف 
معاون وزیر امورخارجه روســیه پیش از این به خبرنگاران 
گفت، گفت وگوهای روســیه و آمریکا و روســیه و ناتو در 
مورد تضمین های امنیتی نباید بــه تعویق بیفتد یا اجازه 

داده شود ماه ها و سال ها به طول انجامد.
رایزنی های روسیه و آمریکا درباره تضمین های امنیتی 
روز دوشــنبه در ژنو برگزار شــد. همچنین قرار است روز 
چهارشنبه نشست شورای روسیه و ناتو در بروکسل برگزار 
شــود و شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا برای 

نشستی در روز بعد در وین گرد هم خواهد آمد.
به نوشــته خبرگزاری تاس، موضوع اصلی این دیدارها 
ابتکارات روسیه در زمینه امنیت در منطقه یورو آتالنتیک 

خواهد بود.
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آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد میزان 
برق تولید شــده از محل منبع زغال ســنگ 
در ســال ۲۰۲۱ با رشد ۹ درصدی به رکورد 

جدیدی رسید.
به گزارش نشــریه ال اکونومیستا اسپانیا، 
بر اســاس داده های آژانس بین المللی انرژی، 
مصرف زغال ســنگ اگر چه در ســال های 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ کاهش یافته بود، اما بهبودی 
ســریع اقتصادی در ســال ۲۰۲۱ سبب شد 

تقاضا برای برق افزایش یابد.
همچنین افزایش شدید قیمت گاز طبیعی 
از دیگر دالیلی اســت که تقاضــا برای زغال 
ســنگ را افزایش داد و ایــن منبع را مقرون 

به صرفه تر کرد.
آژانــس بین المللی انــرژی اطمینان داد 
»بســته به الگوهای اقلیمی و رشد اقتصادی، 
تقاضای جهانی زغال سنگ می تواند در اوایل 
ســال جاری به باالترین میزان خود برسد و 
تا دو ســال آینده در آن ســطح باقی بماند. 
امری که نیاز به اقدام سیاســی سریع و قاطع 

را می طلبد«.   
در طول ســال ۲۰۲۰، تقاضــا برای زغال 
ســنگ، نفت و گاز بــه طور قابــل توجهی 
کاهش یافت چرا که کشورهای سراسر جهان 
اعمال  جابجایــی  برای  را  محدودیت هایــی 
کردند. بســیاری از ســازمان ها این موقعیت 

را فرصتی کلیدی برای گذار از ســوخت های 
تجدیدپذیر  جایگزیــن   منابــع  به  فســیلی 

می دانستند.
در حالی که تقاضای انرژی در سال ۲۰۲۱ 
افزایش یافته و برخی کشــورها نیز در تولید 
نفت و گاز با مشکل مواجه شده اند که این امر 
منجر به کمبود حامل های انرژی شده است.

در اروپــا، باال رفتن قیمت عمده فروشــی 
گاز، شــرکت های برق را تشویق کرده است 
تا برای تولید برق به زغال سنگ روی آورند. 
این در حالی اســت که اتحادیه اروپا ســعی 
می کند کشــورهای این منطقه را از سوخت 

بسیار آالینده زغال سنگ دور کند.
در آســیا نیــز تقاضــای زغال ســنگ از 
بازارهای اصلی مانند چین و هند با بازگشایی 
اقتصاد آن ها پس از رکود شــدید ناشــی از 

بحران کرونا، افزایش یافته است.
بر اســاس این گزارش، هنــد و چین به 
رغم دسترســی به مقادیر فراوان انرژی های 
تجدیدپذیــر، در مجموع دو ســوم تقاضای 
جهانی زغال ســنگ در سال گذشته میالدی 

را به خود اختصاص دادند.
این دو اقتصاد وابســته به زغال ســنگ و 
با جمعیتی نزدیک به ســه میلیارد نفر، نقش 
کلیدی در تقاضای آینده زغال سنگ خواهند 

داشت.

چرخش دوباره جهان به سمت 
»انرژی کثیف« تا سال ۲۰۳۰

روزنامه ال وانگواردیا اســپانیا پیشــتر در 
گزارشــی پیرامون چرخش دوباره جهان به 
ســمت »انرژی کثیف« نوشــت: کشورها در 
ســال های اخیر اهــداف و برنامه ریزی ها در 
چارچوب توافقنامه پاریس به منظور کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای را در نظر گرفته اند 
اما به طور مــوازی برنامــه ای برای کاهش 
سریع استخراج سوخت های فسیلی مطرح و 

اجرا نکرده اند.
بر اســاس »گزارش شکاف تولید ۲۰۲۱« 
 PRODUCTION GAP  ۲۰۲۱(
REPORT( انجام شــده توســط »برنامه 
محیط زیست ســازمان ملل« )UNEP(، تا 
کنون تنها چند تولیدکننده ســوخت فسیلی 
تــالش کرده اند تا این پــازل را در کنار هم 
بچینند تا کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای 
به تولید کمتر زغال سنگ، نفت و گاز تبدیل 

شود.  
طبق این گــزارش دولت های جهان قصد 
دارند تا ســال ۲۰۳۰، ســوخت های فسیلی 
را ۱۱۰ درصد بیشــتر از هــدف مورد انتظار 
در محدود کــردن گرمایش زمیــن به ۱.۵ 
درجــه ســانتی گراد و ۴۵ درصــد بیش از 
برنامه در نظر گرفته شــده بــرای عدم فراتر 

 رفتن میــزان گرمایش جهانــی از ۲ درجه
 تولید کنند.

به عبارت دیگر آن ها در حال برنامه ریزی 
و پیش بینی ســطوح تولیدی باالتر از الزامات 
در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هستند 
و پیش بینــی دو دهه آینده این اســت که 
افزایــش تولیــد جهانی نفت و گاز توســط 
دولت هــا با محدود کــردن گرمایش به ۱.۵ 
درجه ســانتی گراد یا ۲ درجه ســانتی گراد 

مطابقت ندارد.
محیط  برنامه  رییــس  »اینگر اندرســن« 
زیست سازمان ملل می گوید: تاثیرات مخرب 
تغییــرات آب وهوایی در معــرض دید عموم 
است. ما برای محدود کردن گرم شدن زمین 
به ۱.۵ درجه هنوز وقت داریم اما این دریچه 

فرصت به سرعت در حال بسته شدن است.

وی خاطر نشان کرد: در کنفرانس گالسکو 
و فراتــر از آن، دولت هــای جهــان باید قدم 
بردارند و برای از بین بردن شکاف میان تولید 
سوخت های فسیلی و تضمین انتقالی عادالنه، 

اقدامی سریع و فوری انجام دهند.
چشم انداز جهانی نشان می دهد که تولید 
گاز یکــی از نگرانی هــای اصلی اســت زیرا 
انتظار می رود تولید این ســوخت فسیلی در 
بازه زمانی  ســال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ شاهد 

افزایش باشد.
بر اســاس داده هــای ارائه شــده در این 
گزارش، برنامه ها و پیش بینی دولت ها، تولید 
۲۴۰ درصد بیشــتر زغال سنگ، ۵۷ درصد 
بیشــتر نفت و ۷۱ درصد بیشــتر گاز نسبت 
به محدودیــت گرمایش جهانی تا ۱.۵ درجه 

سانتی گراد را نشان می دهد.

شکستجامعهجهانیدرکنترلاستفادهازذعالسنگ

معرفینخستوزیرجدیقزاقستان
پارلمان قزاقســتان دیروز پس از اعالم نامزدی »علی خان اســماعیل اُف« 
از ســوی »قاسم جومارت توقایف« رئیس جمهوری این کشور، فورا به نخست 

وزیری وی رای داد.
به گزارش روز ســه شــنبه ایرنا از خبرگزاری »رویترز«، »قاسم جومارت 
توقایف« رئیس جمهوری قزاقســتان امروز »علی خان اســماعیل اُف« را به 
عنوان نامزد نخســت وزیری این کشــور معرفی کرد و بالفاصله در جلســه 
پارلمان از سوی نمایندگان رای آورد. این جلسه به صورت زنده از شبکه های 

تلویزیونی این کشور پخش شد. 
اســماعیل اُف ۴۹ ساله در کابینه دولت پیشــین قزاقستان که در جریان 
ناآرامی های این کشور  هفته گذشته منحل شد، به عنوان معاون اول نخست 

وزیر بود. 
وزارت کشور قزاقستان امروز اعالم کرد، نیروهای امنیتی قزاقستان تا کنون 
۹ هــزار و ۹۰۰ نفر را در جریان ناآرامی های این کشــور که به دلیل افزایش 

قیمت سوخت آغاز شده بود، بازداشت کردند.

ویژه

محاصرهبالکانتوسطناتو
صربســتان و بوسنی و هرزگوین دو کشــور در بالکان غربی هستند که به 
طور کامل توسط اعضای پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( در این منطقه محصور 

شده اند.
صربســتان و بوســنی و هرزگوین با کرواســی هم مرز هستند که از سال 
۲۰۰۹ در ناتو عضویت دارد. صربســتان همچنین با مجارســتان که از سال 
۱۹۹۹، با رومانی و بلغارســتان که از ســال ۲۰۰۴، با مونته نگرو که از سال 
۲۰۱۷ و با مقدونیه شمالی که از سال ۲۰۲۰ به عضویت ناتو در آمده اند، مرز 

مشترک دارد.
از طرف دیگر کشــور اســلوونی و آلبانی که در منطقــه بالکان غربی واقع 
هستند به ترتیب از ســال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ در پیمان نظامی آتالنتیک شمالی 

عضو هستند.
دلیل اصلی و اساســی به عضویت درنیامدن صربستان در ناتو، این واقعیت 
اســت که مردم صربستان به دلیل بمباران این کشور در چارچوب یوگسالوی 
ســابق در ســال ۱۹۹۹ میالدی از ســوی ناتو، خاطره خوبی از این سازمان 
نظامی ندارند و بر اســاس قانون اساسی خود سیاست بیطرفی نظامی دارد و به 

همین دلیل در هیچ بلوک نظامی عضویت ندارد.
صربستان هرچند بر اساس قانون اساسی خود سیاست بی طرفی برگزیده، 
اما با اعضای ناتو در چارچوب طرح »مشــارکت برای دوستی« از جمله آمریکا 
بطور مرتب همکاری و تمرین نظامی مشــترک دارد. صربســتان عالوه بر این 

با روسیه نیز در زمینه های مختلف رزمایش مشترک نظامی برگزار می کند.
اگرچه صربســتان مانند دیگر شــرکای بالکان غربی تمایل به عضویت در 
اتحادیه اروپا دارد اما خواهان ملحق شــدن به پیمان نظامی آتالنتیک شمالی 

نیست.
صربستان در منطقه بالکان غربی به واسطه موقعیت راهبردی و جغرفیایی 
- سیاســی خود از موضع برتر و بهتر نســبت به دیگر کشورهای این منطقه 
برخوردار است و از سوی دیگر روابط بسیار مستحکم و پایدار بلگراد با مسکو 

و پکن موجب شده که این موقعیت صربستان در منطقه چند برابر شود.
در مورد بوســنی و هرزگوین بایستی اشاره شود که این کشور در گذشته 
رســما خواهان پیوستن به ناتو بوده اســت، زیرا که شورای ریاست جمهوری 
بوســنی و هرزگوین در ســال ۲۰۰۹، آمادگی خود را در نامه ای به ناتو برای 

همکاری با این پیمان نظامی اعالم کرد.
ناتو در اجالس ســران خود در ســال بعد یعنی در ســال ۲۰۱۰ در شهر 
»تالین« پایتخت اســتونی از بوســنی و هرزگوین خواست تا به برنامه »اقدام 
برای عضویت« که مســیری برای الحاق کشــورها به این پیمان نظامی است 
بپیوندد، البته مشــروط بر اینکه بوســنی و هرزگوین مســاله اموال دولتی و 

نظامی خود را حل کند.
ناتو ابتدا اصرار داشت که بوسنی و هرزگوین موضوع مربوط به اموال دولتی 
و نظامی را حل کند، اما در ســال ۲۰۱۹ به رغم این مساله تصمیم گرفت که 
بوســنی و هرزگوین را بدون حل اموال دولتی و نظامی در برنامه »اقدام برای 

عضویت« بپذیرد.
در این بین جمهوری صرب بوســنی موضع خود در مورد پیوستن بوسنی 
و هرزگوین به ناتو را تغییر داد و اعالم کرد که با عضویت این کشــور در ناتو 

موافقت نمی کند.
جمهوری صرب بوســنی بعنوان هویت سیاسی کوچک بوسنی و هرزگوین 
که از سیاســت صربستان پیروی می کند، مانع عضویت بوسنی و هرزگوین در 

ناتو است.
یکــی از اهداف بســیار مهــم آمریــکا در منطقه بالکان غربــی؛ عضویت 
تمامی کشورهای این منطقه در پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( است که اکنون 
به غیر از صربستان و بوسنی و هرزگوین، دیگر کشورهای منطقه بالکان عضو 

این پیمان نظامی هستند.
با این وجود همکاری نظامی بین صربســتان و آمریکا از سال ۲۰۱۵ پس از 
امضای طرح همکاری های نظامــی دو جانبه بین ›میالن کونیکوواتس‹ رئیس 
وقت اداره همکاری های بین المللی وزارت دفاع صربســتان و ›پل بروتســن‹ 
نماینده نظامی وقت ایاالت متحده آمریکا در بلگراد آغاز و در حال انجام است.

طــرح همکاری های نظامی دوجانبه صربســتان و آمریکا شــامل تمرینات 
مشــترک نظامی، فعالیت های نظامی پزشــکی، آموزشی و امنیتی بوده که در 

سال ۲۰۱۵ به مرحله اجرایی رسیده است.
صربستان با وجود اینکه بیشتر همسایگانش عضو پیمان آتالنتیک شمالی 
)ناتو( هســتند، تالش دارد که سیاســت بی طرفانه نظامی خود را حفظ و در 
همین حال با تمامی کشــورها همکاری دفاعی - نظامی  و رزمایش مشــترک 

برگزار کند.
صربستان که عمدتا ســالح و تجهیزات نظامی خود را از فدراسیون روسیه 
تهیه می کند، در »دوم دی ماه« امســال محموله ارســالی از روســیه حامل 
سیســتم های موشــکی ضد تانک را دریافت کــرد که به نظر کارشناســان 
نظامی این موشک ها که در نوع خود پیشرفته هستند، می توانند قدرت نیروی 

زمینی ارتش صربستان را به میزان باالیی افزایش دهد.
صربستان همچنین عالوه بر دریافت ۳۰ دستگاه تانک و ۳۰ دستگاه نفربر 
زرهی از فدراســیون روســیه در چند ماه گذشــته، همچنین از سال ۲۰۱۸ 
میالدی به تجهیزات و ســالح های روســی از جمله با ۴ فروند بالگرد نظامی، 
۶ فرونــد میگ ۲۹، ۱۰ خودروی زرهــی آبی- زمینی، ۳ فروند بالگرد باری و 

سیستم های موشکی دفاع هوایی »پانتسیر- اس«مجهز شده است.

ناامیدینسبتبهبهبودوضعیتاقتصادجهانی
مجمع جهانی اقتصاد )WEF( در تازه ترین گزارش خود نوشت: امید چندانی 
به بهبود سریع اقتصاد جهان نیست و مقامات و رهبران تجاری به تغییرات آب و 
هوایی و افزایش تنش های اجتماعی در کنار همه گیری کرونا به عنوان بزرگترین 
تهدیدهای جهان اشاره می کنند. شبکه خبری بلومبرگ با استناد به گزارش روز 
سه شنبه مجمع جهانی اقتصاد درباره »تهدیدهای جهانی در سال ۲۰۲۲« نوشت:  
از هر شــش نفر از مقام های دولتی، جامعه مدنی و ســران تجاری تنها یک نفر 
چشم انداز خوشبینانه ای را درباره بهبود وضعیت اقتصاد جهان در آینده ارائه داد و 
از هر ۱۰ نفر از آنها تنها یک نفر فکر می کند که توسعه اقتصادی با سرعت پیش 
خواهد رفت. بر اساس این گزارش، نگرانی ها درباره وخامت اوضاع آب و هوایی در 

بین مهم ترین دغدغه های جهانی در پنج تا ۱۰ سال آینده بوده است.
این گزارش نشــان داد نگرانی های کوتاه مدت شامل شکاف های بهداشتی و 
اجتماعی ناشی از کووید-۱۹ است و مسائل اقتصادی و بدهی ها جزو خطرات میان 
مدت هستند و کارشناسان می گویند بهبود وضعیت اقتصادی جهان می تواند غیر 
یکنواخت باشــد. این گزارش همچنین نشان داد که همه گیری کرونا درک ما را 
از این که کدامیک از خطرات ممکن است در دهه آینده محقق شوند تغییر داده 
است و نگرانی های آب و هوایی و اجتماعی جای خود را به نگرانی ها درباره  کاله 
برداری های ســایبری و اطالعاتی داده است. پیتر گیگر رئیس بخش خطر گروه 
بیمه زوریخ درباره یادداشــتی که مجمع جهانی اقتصادی به همراه گزارش خود 
منتشر کرده نوشت: شکست در اقدام درباره تغییرات اب و هوایی می تواند تولید 
ناخالص جهانی را به اندازه یک ششــم کاهش دهد. تعهداتی که در اجالس آب و 
هوایی COP۲۶  مطرح شد برای دستیابی به پایین نگهداشتن دمای زمین به زیر 

۱.۵ درصد کافی نبوده است.
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