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خبر

رویداد

جهان

«شی جین پینگ» به عربستان  می رود
جین پینــگ،  � شــی  از  ســعودی  عربســتان 

رئیس جمهــوری چیــن، دعــوت کرد تــا به این 
کشــور ســفر کند. انتظار می رود این سفر پس از 
ماه رمضان و در اواخر آوریل ۲۰۲۲ انجام شــود. 
به این ترتیب، ســفر به عربستان سعودی می تواند 
اولین سفر خارجی رئیس جمهوری چین از زمان 
شروع همه گیری کووید ۱۹ باشد. با چنین دعوتی، 
به نظر می رسد شرکای منطقه ای واشنگتن روابط 
امنیتی و اقتصادی جدیدی را دنبال می کنند. سفر 
شــی جین پینگ به ریاض می تواند به عربســتان 
ســعودی کمک کند ضمن تقویت روابط خود با 
پکن، با چنین اتحادی مناسبات خاورمیانه را تغییر 
دهد. به نوشــته وال اســتریت ژورنال، عربستان 
سعودی در حال برنامه ریزی برای تکرار استقبال 
گرمی است که از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
پیشین آمریکا، در سال ۲۰۱۷ به عمل آورد. در این 
گزارش به نقل از یک مقام ســعودی آمده است: 
«روابط دو کشــور عربســتان و چیــن فقط خرید 
نفت و اســلحه نیســت. ولیعهد و شی دوستان 
نزدیک انــد و هــر دو می داننــد که بــرای روابط 
قوی تر، ظرفیت زیادی وجود دارد». این دعوت در 
حالی انجام می شود که روابط عربستان سعودی 
با ایاالت متحده تیره شــده اســت. همان طور که 
وال استریت ژورنال در گزارش خود اشاره می کند، 
بن ســلمان در هفته های اخیر از صحبت با بایدن 
درباره تالش  برای کاهــش افزایش قیمت نفت 
خودداری کرده اســت. در طول حمله روسیه به 
اوکراین، عربستان سعودی درخواست های ایاالت 
متحده برای اســتخراج بیشــتر نفــت به  منظور 
کنترل قیمت  فزاینده نفت خام را رد کرده است. 
از زمان روی کارآمدن جو بایدن، رئیس  جمهوری 
ایاالت متحده، در ژانویه ۲۰۲۱، شراکت راهبردی 
نفت  بزرگ ترین صادرکننده  عربستان ســعودی، 
جهــان و ایاالت متحده تیره شــده اســت. جنگ 
در یمــن و قتــل جمال خاشــقجی، روزنامه نگار 
ســعودی، از مواردی اند که به تیره تر شدن روابط 

دو کشور منجر شدند. 
بــا این حــال، محمــد بن ســلمان، ولیعهد 
عربســتان ســعودی، در مصاحبه ای با نشــریه 
آتالنتیــک که اوایل این ماه منتشــر شــد، گفت 
برایــش اهمیتی ندارد که بایــدن موضوع هایی 
دربــاره او را درک نمی کند و دچار ســوءتفاهم 

است.

اقتصاد سیاسی طرح صیانت از 
کاربران در فضای مجازی

جرم انــگاری از ارائــه خدمــات وی پــی ان نیــز 
هزینه هــای آن را در تولید باال برده و تبعا به افزایش 
قیمــت آن منجــر خواهد شــد و شــبه دولتی های 
تأمین کننــده آن در بازار زیرزمینی نیــز از این افزایش 
قیمت ها با آغوش باز اســتقبال می کنند. در مجموع 
جامعه برای آنچه تا به امروز به دست می آورده باید 
هزینه  بسیار بیشتری بپردازد در عین اینکه افت کیفیت 
خدمــات را تجربه می کند. ۴- آســیب دیدن تجارت 
الکترونیک و کاهش ســرمایه گذاری خارجی: اقتصاد 
در جهان امــروز به تجارت الکترونیــک و بانکداری 
دیجیتال وابســته است. هر شــکلی از محدودشدن 
دسترسی به اینترنت می تواند خسارات قابل توجهی 
به نظــام بانکداری و بیمه ایران هم در ســطح ارائه 
خدمات بــه مشــتریان و هم در ســطح مــراودات 
مالــی بین المللی وارد کند. از طرف دیگر بخشــی از 
فعالیت های مرتبط با جذب مشــتری در نظام بانکی 
و بیمه ای کشور بر شبکه هایی اجتماعی استوار است 
که احتماال پس از اجرای طرح غیرفعال می شــوند و 
تجربه نشان داده است جایگزین های داخلی و بومی 
نمی توانند آن را جبران کنند. زیرساخت های مرتبط با 
تجارت الکترونیک از شــاخص های مهم برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی است. سرمایه گذاران خارجی 
قبل از ورود به هر اقتصادی نخست به زیرساخت های 
ارتباطی آن، ازجمله کیفیت دسترسی شهروندان به 
اینترنت و پهنای باند توجه می کنند. همچنین تحول 
در مفهــوم پول و شــکل گیری رمزارزها نکته دیگری 
است که این طرح احتماال ما را از تمامی مواهبی که 
می توانست به همراه داشته باشد، محروم خواهد کرد 
و حفــظ منافع برخی از شــهروندان که در این زمینه 
فعال بوده اند با ابهــام جدی روبه رو خواهد بود. این 
طــرح به نوعی منطبق با الگــوی جایگزینی واردات 
در عرصه دیجیتال اســت و این یعنی ما ارتباطمان با 
بازار جهانــی را نه فقط به عنوان مصرف کننده بلکه 
به عنــوان تولیدکننــده نیز قطع خواهیــم کرد. هم 
سرمایه گذار خارجی فعال در داخل و هم تولیدکننده 
داخلــی نیازمند آن اســت از فناوری هــای دیجیتال 
که اطالعات، محصوالت و خدماتشــان را به صورت 
آنالین در اختیار مشــتریان قرار می دهد، استفاده کند. 
اینستاگرام وطنی هر قدر هم که کارآمد باشد، حداکثر 
می تواند شــهروند ایرانی را با بخشی از هموطنانش 
مرتبط کند اما نمی تواند جایگزین شــبکه ای شود که 
وی را با جمعیت و بــازار جهانی مرتبط می کرد. ۵- 
آسیب دیدن کســب وکارهای کوچک و نوظهور: بنابر 
تحلیل ریاضــی از گزارش های رســمی درخصوص 
آمار کسب وکارهای اینســتاگرامی، حداقل نزدیک به 
یک ونیــم میلیون نفر معیشت شــان فقــط و فقط با 
محدودســازی اینستاگرام دچار مشــکل خواهد شد 
و این جدای از ســایر کســب وکارهای دیجیتال است. 
متأثر از انقالب اطالعات و ارتباطات، از کســب وکارها 
مکان زدایی شــده و معنای کالســیک «بازار» دال بر 
مکان کســب وکار دچار تحوالت آشــکار شده است. 
اکنــون دیگر مکان فیزیکی کســب وکار، جای خود را 
به بازار مجازی داده اســت. طــرح صیانت از حقوق 
کاربران در جهان امروز شبیه این است که دولت چند 
صــد هزار مغازه و حجره را پلمب کند. هیچ تضمین 
عملــی نیز وجود ندارد که اپلیکیشــن های جایگزین 
قابلیت عملیاتی مشــابهی داشته باشــند. ارجاع به 
جایگزینــی خدمات داخلی به جای اپلیکیشــن های 
موجود مثل این اســت که دولــت، مغازه ای دونبش 
در سر چهارراه اصلی را که صاحب سرقفلی آن پنج 
سال اســت در آن مشــغول فعالیت بوده و اعتباری 
کســب کرده اســت، با وعده اعطای یــک زیرپله در 
انتهای یک کوچه بن بســت تخریب کند. بســیاری از 
این کسب وکارها، کوچک تر و ناتوان تر از آن هستند که 
بتوانند دوره های حتی کوتاه اختالل در کسب وکارشان 
را تحمل کنند. کسب وکارهای کوچک عموما متعلق 
به طبقات فرودست جامعه است که معیشت شان به 
ماه و هفته و حتی روز وابســته است. تردیدی نیست 
که در فرایند و مســیر کوچ اجبــاری از یک محیط به 

محیط دیگر بسیاری از آنها تلف خواهند شد.

ریاض میزبان احتمالی مذاکرات 
صلح یمن

در حالی که جنگ یمن وارد هشــتمین سال خود  �
می شــود، شــورای همکاری خلیج فــارس در حال 
بررســی امکان دعــوت از انصــاراهللا یمــن و دیگر 
طرف های یمنی برای برگزاری مذاکراتی در ریاض در 
هفته های آینده است. دو مسئول در شورای همکاری 
خلیج فارس به رویترز اعالم کردند شورای همکاری 
خلیــج فارس ظرف چند روز آینــده دعوت نامه های 
رســمی را بــرای انصاراهللا و دیگــر طرف های یمنی 
جهــت برگــزاری مذاکراتی دربــاره ابعــاد نظامی، 
سیاســی و اقتصادی جنگ میــان انصاراهللا و ائتالف 
ســعودی-اماراتی در ریــاض ارســال خواهد کرد. 
بــه گفته این منابــع، اگر انصاراهللا بــا حضور در این 
مذاکــرات موافقت کند، این مذاکــرات از ۲۹ مارس 
تا ۷ آوریــل در ریاض برگزار می شــود. این طرح در 
زمانی اجرا می شــود که انصاراهللا مذاکرات دوجانبه  
با احزاب و گروه های سیاسی یمنی با نظارت هانس 
گروندبرگ، فرســتاده سازمان ملل به یمن در اردن را 
تحریم کرده  اســت. قرار است این نشست ها تا پایان 

ماه میالدی جاری ادامه داشته باشد.
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دور تازه حمالت روســیه بــرای تصرف  کی یف 
پایتخت اوکراین آغاز شــده و نظامیان تحت فرمان 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برای تحت 
فشار قراردادن اوکراینی ها، عالوه بر مناطق نظامی 
و صنعتــی، مناطق مســکونی در این شــهر را هم 
هدف قرار می دهند. در چنین شــرایطی روز گذشته 
نخست وزیران لهستان، جمهوری چک و اسلوونی، 
سه کشــور عضو اتحادیه اروپا و ناتو، راهی کی یف 
شــدند تا بر حمایت اتحادیه اروپــا از اوکراین تأکید 
کنند و بســته های حمایتی بیشــتری در اختیار این 

کشور قرار دهند.
روز گذشــته و در بیســتمین روز حمله روســیه 
بــه اوکراین، گلوله باران شــهرهای مهم این کشــور 
ازجمله کی یف ادامه یافت و تصاویر ویدئویی حاکی 
از وقوع آتش ســوزی در یک ساختمان مسکونی در 
غرب کی کیف پس از شنیده شدن صدای انفجار های 
بزرگ در پایتخت است. پس از این حمالت، شهردار 
کی یف به مدت ۳۶ ساعت مقررات منع آمد و شد در 
این شــهر اعالم کرد که از ابتدای حمله روســیه به 

اوکراین سابقه نداشته است.
هم زمان با ادامه درگیری هــا در حومه کی یف، 
هشدارهای حمله هوایی در شهرها و شهرک های 
سراســر کشــور، از نزدیک مرز روســیه در شرق تا 
کوه های کارپات در غــرب، به صدا درآمد. مقامات 
اوکراینی گفتند که نیروهای روســی حومه پایتخت 
را بمبــاران کرده اند کــه هدف اصلی سیاســی و 
استراتژیک تهاجم آنها بود. مقامات اوکراینی اعالم 
کردند که در پی حمله نیروهای روسی به کارخانه 
هواپیماســازی آنتونوف در حومه کی یف که منجر 
به آتش ســوزی بزرگ شــد، دو نفر کشــته و هفت 
نفــر زخمی شــدند. کارخانه آنتونــوف بزرگ ترین 
کارخانه تولید هواپیما در اوکراین است و بیشتر به 
دلیل تولید بسیاری از بزرگ ترین هواپیماهای باری 
جهان شناخته شده است. همچنین آتش توپخانه 
روســیه به یک آپارتمان ۹ طبقه در یکی از مناطق 
شــمالی شــهر اصابت کرد و دو نفر دیگر کشــته 
شدند. هم زمان یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت 
پیشــروی های ارتش روسیه در شماری از شهرهای 
اوکراین کند شــده است. سی ان ان گزارش داده که 
به نظر نمی رســد به زودی تغییر درخور توجهی در 
روند پیشــروی به ســوی کی یف یا خارکیف ایجاد 
شود؛ اما شــهر بندری ماریوپل در جنوب همچنان 

محاصره روسیه است.
در همیــن حال یک مقــام آمریکایی اعالم کرد 
روسیه از چین درخواســت تجهیزات نظامی برای 
استفاده در تهاجم این کشور به اوکراین کرده است؛ 
درخواســتی کــه تنش ها را در مــورد جنگ جاری 
پیش از نشســت بین دســتیاران ارشــد دولت های 
ایاالت متحده و چین در ایتالیا افزایش داد. پیش از 
آغاز مذاکرات هفت ســاعته، جیک سالیوان، مشاور 
امنیت ملی کاخ ســفید، صراحتا به چین هشــدار 
داد کــه از کمک به روســیه برای فــرار از مجازات 
تحریم هــای جهانی کــه اقتصاد روســیه را تحت 
تأثیــر قرار داده اســت، اجتناب کنــد. او گفت: «ما 
اجــازه نخواهیم داد که ایــن موضوع پیش برود». 
چین هم آمریکا را به انتشــار «اطالعات نادرست» 
متهم کرد. درخواســت تســلیحات نظامی از چین 
توسط روســیه در حالی است که نشانه های زیادی 
از چالش نظامیان روسیه برای پیشروی در اوکراین 
دیده می شود. چین تاکنون خود را در جنگ اوکراین 
«بی طرف» معرفی کرده و تهاجم نظامی روسیه را 
نیز محکوم نکرده اســت. آمریکا همچنین درصدد 
راضی کردن چین برای اعمال فشار بیشتر بر دولت 

روسیه برای توقف حمالت به اوکراین است.
با وجود حمالت روســیه به پایتخــت اوکراین، 
نخســت وزیران ســه کشــور اروپایی روز گذشــته 
از کی یــف دیدار کردند. رؤســای دولت لهســتان، 
جمهــوری چک و اســلوونی روز سه شــنبه عالوه 

بر بازدید از شــهر کی یــف با ولودیمیر زلنســکی، 
رئیس جمهــوری اوکراین نیز دیــدار کردند. دولت 
لهســتان هــدف از این دیــدار رســمی را تأکید بر 
«حمایت همه جانبــه کل اتحادیه اروپا از تمامیت 
ارضی و اســتقالل اوکراین» عنوان کرده اســت. در 
بیانیه لهســتانی ها به یک «بسته حمایتی گسترده» 
برای اوکراین نیز اشــاره شده، اما جزئیات این بسته 
منتشــر نشــده اســت. قبل از ورود این مقام های 
اروپایــی بــه کی یــف، ولودیمیر زلنســکی در یک 
سخنرانی زنده خطاب به رهبران کشورهای «نیروی 
مشترک اعزامی» هشدار داد در صورت عدم توقف 
جنگ، «ماشــین جنگی» روســیه آنها را هدف قرار 
خواهد داد. زلنســکی از کشورهایی که در رابطه با 
حمله روســیه به اوکراین «موضع اخالقی» اتخاذ 
کرده اند ، به ویژه از بوریس جانســون، نخســت وزیر 
بریتانیــا «به خاطر رهبری اش» تشــکر کــرد. او به 
رهبران غربی گفت: «ما می توانیم روسیه را متوقف 
کنیم. ما می توانیم جلوی کشــتار مردم را بگیریم. 
اگر برای جلوگیری از ویرانی بنای دموکراسی با هم 
متحد باشــیم، کارمان آســان تر خواهد بود؛ زیرا در 
غیر این صورت آنها نیز به سراغ شما خواهند آمد». 
زلنسکی گفت کشورش به سرعت در حال استفاده 
از ســالح ها و تجهیزاتی است که کشورهای غربی 
در اختیارش گذاشــته اند. وی همچنین خواســتار 
اعمال تحریم تجاری کامل علیه روسیه شد. نیروی 
مشترک اعزامی، گروهی متشکل از ۱۰ کشور اروپای 

شمالی به رهبری بریتانیاست. شماری از کشورهای 
عضو ناتو از جمله کشوهای حوزه دریای بالتیک به 
همراه ســوئد و فنالند که عضو ناتو نیستند در این 

گروه حضور دارند.
هشدار نسبت به توفان گرسنگی

جنگ اوکراین عالوه بر تبعات سیاســی، نظامی 
و امنیتــی، می تواند چالش های اقتصادی و غذایی 
هم برای کشــورهای جهــان ایجاد کنــد. آنتونیو 
گوتــرش، دبیــر کل ســازمان ملل متحد، هشــدار 
داده کــه جنگ اوکراین ممکن اســت به توفانی از 
گرسنگی در بسیاری از کشورهای جهان منجر شود. 
گوترش در جریان یک نشست خبری در نیویورک به 
رســانه ها گفت: «اوکراین کشوری است که جلوی 
چشم جهانیان در حال سوختن است. ما باید تمام 
تالشــمان را برای جلوگیری از یک توفان گرسنگی 
و فروپاشــی نظــام غذایی جهانی انجــام دهیم». 
روســیه و اوکرایــن از بزرگ تریــن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان غالت جهان به شمار می روند. حمله 
نظامی روسیه به اوکراین و تحریم های بین المللی 
علیه مســکو، پیشــاپیش قیمت مــواد غذایی در 
بســیاری از کشــورهای جهان را باال برده و نگرانی 
از کمبود آذوقه در کشورهای اروپایی را باعث شده 
اســت. دبیرکل ســازمان ملل با هشــدار نسبت به 
عواقب وخیم ادامه جنــگ گفت: «به دلیل توقف 
تولید محصوالت کشــاورزی در اوکراین و روســیه، 
آثــار جنگ احتماال دامن گیــر ضعیف ترین مردمان 
خواهد شــد و بذر بی ثباتی سیاسی و ناآرامی را در 
سراسر جهان خواهد پراکند... این جنگ به مرزهای 
اوکرایــن محدود نمی شــود». ســازمان خواربار و 
کشاورزی ملل متحد (فائو) در آخرین گزارش خود 
با هشدار نســبت به وضعیت فقیرترین کشورهای 
جهان اعالم کرد قیمت غالت در سال جاری رکورد 
پیــش از آغــاز «بهار عربی» در ســال ۲۰۱۱ و موج 
گرسنگی ســال های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ را شکسته است. 
۴۵ کشــور آفریقایی و کمتر توسعه یافته دست کم 
یک سوم گندم مورد نیاز خود را از اوکراین یا روسیه 
وارد می کنند. ۱۸ کشور از همین گروه دست کم ۵۰ 
درصــد نیاز گندم خــود را از همین دو طرف جنگ 
می خرند. بورکینافاسو، مصر، جمهوری دموکراتیک 
کنگــو، لبنــان، لیبی، ســومالی، ســودان و یمن از  
وابســته ترین دولت ها به غالت تولیدی روســیه و 

اوکراین به شمار می روند.

جوزف نای، پژوهشگر سیاســی ترجمه بهاره محبی: تجاوز 
روســیه به اوکراین، بازدارندگی هسته ای را عمیقا زیر سؤال 
برده اســت. نتیجه ایــن جنگ که ممکن اســت به تقابلی 
فرسایشی هم تبدیل شود، هرچه باشد، مسائلی را که باعث 
شــده تا تردیدها درباره بازدارندگی هسته ای شکل بگیرد، از 
میان نخواهد برد. اوکراین در سال ۱۹۹۴ تسلیحات هسته ای 
خــود را که میراث اتحاد جماهیر شــوروری بــود، در ازای 
تضمین های امنیتی ایاالت متحده، بریتانیا و روســیه تسلیم 
کرد؛ اما مشــخص شــد این تضمین ها بی فایده بــوده و از 
آنجایی که اوکراین عضو پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) هم 
نبود، تحت پوشش چتر بازدارندگی هسته ای ایاالت متحده 
نیز قرار نگرفت. شرایط درباره دیگر کشورهای به جا مانده از 
اتحاد جماهیر شوروی که به ناتو پیوسته اند، به چه صورت 
اســت؟ آیا چتر بازدارندگی هســته ای ایاالت متحده برای 
استونی، لتونی، لیتوانی یا متحدان آسیایی واشنگتن کاربردی 
خواهد داشت؟ تسلیحات هسته ای برای اینکه بازدارندگی 
داشته باشند، باید قابل استفاده باشند؛ اما از سوی دیگر، اگر 
قابلیت مورد استفاده قرار گرفتن آنان زیاد از حد هم باشد، یک 
تصادف یا سوءبرداشت می تواند به راحتی به جنگ هسته ای 
فاجعه بار منجر شــود. مــا برای ایجاد تعــادل باید ترکیب 
متناسبی از تسلیحات هسته ای و متعارف را در کنار ابزارهای 
دیگر در نظر داشته باشیم و هر زمان که امکانش بود بخش 
هســته ای را کوچک تر کنیم. برای مثال، واکنش مناسب به 
توسعه زرادخانه  های هسته ای کره شمالی هرچه باشد، نباید 
شامل تاکتیک استفاده مجدد از تسلیحات هسته ای باشد که 
جورج واکر بوش، رئیس جمهــوری وقت ایاالت متحده، از 
شــبه جزیره کره خارج کرد. همین طور در مورد ژاپن، اعتبار 
چتر بازدارندگی ایاالت متحده برای این کشــور در اســتقرار 
نیروهــای نظامی آمریکایی اســت، نه حضور تســلیحات 
هســته ای. ایاالت متحده با شریک شــدن در آســیب پذیری 
نیروهای ژاپنی، فضایــی را ایجاد می کند که در آن متحدان 
واشنگتن دیگر هراسی از رهاشدن ندارند. در حالی که برخی 
بدبینانه معتقدند شــمار اندک نیروهای آمریکایی در برلین 
نمی توانســت از این شــهر در برابر اتحاد جماهیر شوروی 
دفــاع کند، حضور فیزیکی آمریکا بــرای بازدارندگی و پایان 
صلح آمیز جنگ جهانی دوم ضــروری بود (زمانی هم بود 
که ایاالت متحده توپخانه های هســته ای را در اروپا مستقر 
کرده بود که در نهایت به دلیل خطراتش برچیده شدند). به 
موازات به روز شدن قوای نظامی ایاالت متحده و کشورهای 
دیگر، بحث بر ســر ناآرامی های احتمالی همچنان به قوت 
خود باقی اســت. بازدارندگی امری روان شناســانه است و 
برخی تحلیلگران بر این باورند که برتری نظامی تسلیحات 
آماده استفاده در شــرایط بحرانی می تواند تغییرات درخور  
توجهی ایجاد کنــد؛ اما گروهی دیگر از تحلیلگران از جمله 
رابــرت جرویس، اســتاد علوم سیاســی دانشــگاه کلمبیا، 
معتقدند معیارهای موازنه هسته ای چنان زمخت و ناپخته 
هستند که خروجی های مدنظر را در پی ندارند. در حقیقت، 
تاریخ نشــان داده که حتما الزم نیســت احتمال استفاده از 
تسلیحات هسته ای زیاد باشــد تا بازدارندگی ایجاد شود. با 

وجود برتری قاطع زرادخانه های هســته  ای ایاالت متحده، 
جان اف کنــدی، رئیس جمهوری وقت آمریــکا، در جریان 
بحران موشکی کوبا به شدت نگران خطر تشدید بحران بود؛ 
حتی به دلیل یک اشتباه کوچک. امروزه تسلیحات هسته ای 
دقیق و کوچک چنان قابل اســتفاده به نظر می رسند که با 
آنان مانند تسلیحات متعارف برخورد می کنیم؛ اما واقعیت 
این است که خطر تشدید بحران همچنان به قوت خود باقی 
اســت و قرار گرفتن برخی اهداف نظامی در نزدیکی شهرها 
به این معناست که خطر همچنان وجود دارد. در این شرایط 
برای اجتناب از فاجعه باید از خطر احتمال جنگ هسته ای 
بکاهیم و برای این کار می توانیم برخی سیاســت ها را کنار 
بگذاریم. برای مثال، پروتکل «شــلیک در زمان هشدار» که 
به فرماندهان حاضر در میدان اجازه شــلیک هســته ای را 
می دهد، شاید بازدارندگی را تقویت کند، ولی خطر تحریک 
غیرضروری را نیز افزایش می دهد. بااین حال، یک مســئله 
نیز وجود دارد: اینکه کنار گذاشتن کامل تسلیحات هسته ای 
قابل استفاده می تواند به نشانه ضعف تعبیر شده و دشمن 
را وسوسه کند که دست به تحرکات بیشتری بزند. در اینجا 
حد وســط میان دو دیدگاه، استراتژی مبتنی بر کاهش خطر 
اســت. تجاوز روســیه به اوکراین به ما یادآوری می کند که 
هنوز در جهانی با وجود خطر تســلیحات هسته ای زندگی 
می کنیم و اینکه مــا باید در بلندمدت این خطر را کم کنیم. 
همان طور که ریچارد گراوین، فیزیک دان، یک بار اشاره کرده: 
«اگر احتمال جنگ هسته ای در سال جاری یک درصد باشد 
و اگر هر سال ما بتوانیم با مدیریت کردن ۸۰ درصد از احتمال 
چنین جنگی در ســال گذشــته کم کنیم، آن گاه خطر جنگ 
هســته ای در تمام دوران ها پنج درصد باقی می ماند». تأثیر 
روان شناسانه بازدارندگی هسته ای بر روی زندگی اخالقی ما 
مســئله بلندمدت دیگری است که باید در نظر گرفت. پاول 
رامزی، الهی دان مسیحی، بازدارندگی هسته ای را به بستن 
نوزادان به ســپر خودروها تشــبیه کرده و گفته «استفاده از 
بازدارندگی هسته ای مانند این است که برای کاهش ترافیک 
و کاســتن از مرگ و میرهای ناشــی از تصادفــات جاده ای، 
نوزادان را به ســپر خودروها ببندید». گرچه هر تالشی برای 
پیش بینی تغییرات بلندمدت تقریبا راه به جایی نخواهد برد، 
اما هنوز می توانیم طرح های کلی سناریوهای آینده را ترسیم 
کنیم. به عنوان مثال، امروزه تشــدید حمالت سایبری علیه 
سیستم های فرماندهی و کنترل تسلیحات نظامی، حمالت 
لیزری به ماهواره ها انواع خطراتی هستند که باید به  دنبال 
پیش بینی، درک و کاستن از دامنه آنها باشیم. دنیای سیاست 
هم تغییر کرده است. در دوران جنگ سرد، آنتاگونیست های 
ایدئولوژیــک به آرامــی مجموعه هایی از قوانین نوشــته و 
نانوشته را تدوین کردند، چون متوجه شدند که منافع شان در 
پرهیز از جنگ هسته ای است؛ اما رقابت استراتژیک امروز با 
روسیه و چین می تواند در آینده شکل های مختلفی به خود 
بگیرد. ما همان طور که با تغییرات و شــگفتی ها هماهنگ 
می شویم، باید به این مسئله نیز فکر کنیم که تصمیم های ما 
چه تأثیری بر هدف بلندمدت کاهش خطر جنگ هســته ای 

خواهد داشت.  

چرا بازدارندگى هسته اى کافى نیست؟

پیشروی کند روسیه برای تسخیر شهرهای بزرگ اوکراین

رایزنی رهبران اروپایی زیر بمباران کی یف

برگ سبز و کارت خودرو  پژو  پارس  XU7  رنگ سفید               
مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۴۷ _ ۸۴۹ ق ۵۹ 

و شماره موتور 124K1659799 و شماره شاسی 
NAAN01CE6MH743779 به نام سعيد 

هدايتي مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو  پراید  سایپا  131SE  رنگ سفید روغنی 

 مدل ۱۳۹۶ به شماره پالک ایران
 ۵۵ _ ۴۱۸ ی ۵۲ و شماره موتور M13/5929519 و شماره 
شاسی NAS411100H1032297 به نام سيد حسين 

خلخالي مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودروی  شاهین  رنگ سفید روغنی
 مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۶۷۸ ط ۲۵ و 

شماره موتور M15TC/2007610 و شماره شاسی 
NAS111100M1007630 به نام فاطمه فرخي 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اينجانب علي آمره مالك خودرو دنا پالس به شماره شاسي                
LE277283 و شماره موتور 147H0545650 بعلت فقدان 

اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. 
لذا چنانچه هر کس ادعایي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف 

۱۰ روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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