
صفحه آخر صفحه ۳

گروه سیاســت: ۲۳۷ نماینده مجلــس در نامه ای به 
رئیس جمهــور از زمزمــه ادغــام معاونــت پارلمانی 
وزارتخانه ها و تقلیل ســاختار سازمانی این معاونت ها 
به «مرکز» انتقاد کردند. به گزارش ایســنا، در این نامه 

خطاب به ابراهیم رئیسی آمده است...

هیئــت تحریریه آنســامبل هنر معاصر  گروه ادبیات: 
تهران با مدیریت ســیامک فالحی از روی صحنه رفتن 
اپرای کلنــل خبر می  دهد.  اپرای کلنل در ســال ۲۰۱۸ 
توســط سیامک فالحی آهنگ سازی شده و لیبرتوی آن 

را آنجلیکا مسنر، لیبرتیست اهل وین...

کلنل 
در ُاپرا 

ابقای معاونت پارلمانی 
وزارتخانه ها

کتاب محمود دولت آبادی روی صحنه می رود  ۲۳۷ نماینده  از  رئیس جمهور خواستند

 ما و جنگ فیل ها

حملــه نظامــی روســیه بــه 
اوکرایــن تحلیل ها و تفســیرهای 
و  شــده  موجــب  را  گوناگونــی 
مفســران و تحلیلگران بسیاری را 
به اظهار نظر وادار ســاخته است. 

در این میــان عــده ای هم پا را از تحلیــل و تبیین فراتر 
نهــاده، علیه و لــه یکی از طرفین منازعــه به داوری 
پرداخته اند. این یادداشــت در پی تحلیل چیســتی و 
چرایی حمله نظامی مزبــور یا اظهارنظر درخصوص 
قلم زنی ها و سخن پراکنی های مورد اشاره نیست. مراد 
آن اســت که با انداختن نگاهی به صفحه مختصات 
روزآمد شده سپهر سیاست جهانی از جایگاه کشورمان 
در آن ارزیابی درستی داشته باشیم تا بتوانیم رفتارمان 
را در مواجهــه با تحوالتی از قبیل آنچه در حال حاضر 
در جریان اســت، به صواب نزدیک کنیــم و از انجام 
اقدامــات نســنجیده و کژتابــی در گفتار و نوشــتار و 
موضع گیری های رســمی پرهیز کنیــم. نگاهی گذرا 
به صفحه مختصــات مزبور از ایــن حکایت می کند 
که با وجود پیشــرفت های شــگرف علمــی و به ویژه 
تکنولوژیکی در ســه دهه گذشــته که چهره جهان را 
دگرگــون کرده، روابط بین الملل چرخشــی معکوس 
داشته و به همان سه دهه پیش شباهت یافته است. 
این به آن معنا اســت که روابط بین الملل در این سی 
سال نه تنها نتوانسته است طرحی متناظر و متناسب با 
پیشرفت های شگرف در عرصه های علمی و فناوری و 
اقتصادی ارائه کند بلکه حتی با نشان دادن همبستگی 
معکوس با آن، ممکن است به شکلی به دوران قبل از 
فروپاشی شوروی سابق که با دو ویژگی نظام دو قطبی 
و جنگ ســرد شــناخته می شــد، بازگــردد. در زمان 
فروپاشــی، روســیه به عنوان یکی از پانزده جمهوری 
ســرزمین اصلی  و البته قدرتمندتریــن، پهناورترین و 
پرجمعیت تریــن آن، خود با خطر جدی فروپاشــی از 
درون و تجزیــه به بخش های کوچک تر روبه رو شــد. 
ناامنــی و مافیا نیز مزید بر علت بــود. پوتین به همه 
ایــن داســتان ها پایــان داد و در فرجام کار کشــوری 
برکشــاند که حداقل جنگ داخلی و تجزیه تهدیدش 
نمی کرد. از ســوی دیگر، غرب به رهبــری آمریکا که 
دیگر به جز موارد استثنائی نظیر جنگ بالکان، استفاده 
از شــیوه های ســنتی جنگ ســخت را برای برخورد 
بــا معارضــان نظم جدید پســاجنگ ســرد ضروری 
نمی دید، جنگ نرم را با آن جایگزین و اســلحه مالی 
(weaponization of finance) را مهم ترین جنگ افزار 
آن کرد. این در حالی بود که مسکو نه از چنین امکانی 
برخوردار بود و نه اصوال برای توسل به چنین سالحی 
دلیل و توجیهی داشت. به گمان نگارنده روسیه قبل 
از شــروع تهاجم به کی یف به این نتیجه رسیده بوده 
که اتکای بیــش از اندازه غربی ها به جنگ مالی، آنها 
را از گرفتن آرایش جنگــی در برابر حمله نظامی آن 
کشــور به اوکراین بازمی دارد. چنانچه ناتو در روزهای 
آینده دست به اقدام نظامی نزند، که بعید است بزند، 
این تحلیل در عمل به اثبات می رســد؛ اما روی دیگر 
ســکه، قدرت بالمنازع غرب در اعمال انواع و اقســام 
تحریم های اقتصــادی به ویــژه در زمینه های مالی و 

قطع تراکنش های بانکی است.

سرمقاله

غالمرضا نظربلند . تحلیلگر

ادامه در صفحه ۲

حرف اول

 رفقا جنگ چیز خوبی نیست!

برای نســل ما، نسل دومی های 
پــس از انقــالب کــه جنگ را 
درک نکرده ایــم، تعریف جنگ 
با چیــزی که امروز شــاهدش 
آســمان  تــا  زمیــن  هســتیم، 
متفاوت اســت. گویی که ما بــا دو جنگ روبه رو 
بودیم. جنِگ ســینمایی که در آن همیشه طرفی 
ظالــم و طرفی مظلوم بــود و جنگ در واقعیت 
که روایتش همیشــه برایمان غریــب بود. برای 
ما یعنی نســلی که ترکیب تکنولوژی و رســانه 
را در ســطح مــورد قبولی در قــرن ۲۱ دیده بود 
و جنگ افغانســتان، عراق، ســوریه، فلســطین، 
یمن و بســیاری از جنگ های دیگــر را از دریچه 
دوربین رسانه ها دیده بود، جنگ هیچ گاه این قدر 
قابل لمس نبود که این روزها می توان دید. انگار 
چیــزی در کیفیت دیــدن بی کیفیتی جنگ تغییر 
کــرده بود. در واقــع چیزی که امروز شــاهدش 
هســتیم بحران رسانه های رســمی در کیفیت و 
کمیت اطالع رسانی در برابر شبکه های اجتماعی 
است. اخبار تهاجم به اوکراین لحظه به لحظه از 
طریق تلفن های همراه رصد و منتشــر می شود 
و رســانه های دنیا مفهوم «شاهد» را با تعریفی 
جدید به مخاطب عرضه می کنند. شــاهدی که 
دیگــر دوربین هــای حرفه ای در دســت ندارد و 
موبایل به عنوان ابزاری برای ثبت وقایع تاریخی 
به کمکش آمده است. گویی تکنولوژی در سال 

۲۰۲۲ مانعی را از میان برداشته است. 

سینا رحیم پور . سردبیر شرق آنالین

ادامه در صفحه ۴
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گفت وگوی «شرق»گفت وگوی «شرق»
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تیترها

صفحه ۵

غیرعلنى هاى  مجلس 
براى کلى گویى هاى 

رئیس

کانال عباس آباد
 قتلگاه کودکان رى

جوابیه وزارت راه و شهرسازى
 به گزارش «شرق»

باز هم رادیکال ها 
علیه برجام

گام هاي غرب 
برای فشار  بر  پوتین

جنگ گاز 

همکار گرامى سرکار خانم فرانک جواهرى  
درگذشت عموى گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض  

مى کنیم. از خداوند سبحان براى آن مرحومه علو 
درجات و براى شما و سایر بازماندگان، صبر آرزومندیم. 

روزنامه شرق

براي درج رپرتاژ  و آگهي دربراي درج رپرتاژ  و آگهي در
  

و  سایت  شرق آنالین و  سایت  شرق آنالین 
با شماره زیر تماس حاصل فرماییدبا شماره زیر تماس حاصل فرمایید

۸۶۰۳۶۱۱۹۸۶۰۳۶۱۱۹
تحویل روزنامه درب منزل

 یا محل کار شما  بدون هزینه ارسال
واتس اپ ۰۹۳۵۵۰۷۱۴۸۳

۰۲۱-۸۸۹۰۳۵۴۸

تحو
 یا محل
واتس اپ ۸۳

۰۳۵۴۸

سـالنـامه شـرق را بخـوانیـد و بشنـویـد

آیا نفت  و گاز  ایران جنگ روسیه و غرب را  پیچیده تر می کند؟
گــروه اقتصاد: ماجــرای چندیــن هفتــه گمانه زنی 
تحلیلگران و جــدل مقامات قدرت های دنیا، با حمله 
روســیه به اوکراین وارد مرحله تازه ای شد و بالفاصله 
یــک پیش بینــی در حوزه انــرژی را هــم جامه عمل 
پوشــاند؛ قیمت هر بشــکه نفت که ســالیان سال در 
آرزوی بازگشــت به باالی ۱۰۰ دالر بود و از ۲۰۱۴ چنین 
عــددی را به خود ندیده بود، بالفاصله از مرز ۱۰۰ دالر 
گذشــت و حاال به ۱۳۰ دالر هم نزدیک شده است. این 
اما پایان ماجرا نیســت و حــاال نگرانی ها درخصوص 
ادامــه این روند و افزایش قیمــت نفت به ۱۳۰ و ۱۵۰ 
دالر هم براســاس تحلیل «اویل پرایــس» وجود دارد 
کــه بحرانی غیرقابل تصور در ســطح جهانی اســت. 

در صورتــی که بحــران اوکراین با آتش بــس روبه رو 
نشــود و ادامه پیدا کند چالشــی جدی در بازار انرژی 
به وجود می آید. روســیه عالوه بــر صادرات نفت، ۴۰ 
درصد صادرات گاز طبیعی به اروپا را هم دارد که این 
رقم در برخی کشور ها ۱۰۰ درصد و در برخی کشور ها 
بسیار کم و نزدیک به صفر است؛ به عنوان مثال کشور 
مولداوی صددرصد وابســته به گاز روســیه  است، اما 
این رقم برای فرانســه ۲۴ درصد است. با شروع جنگ 
روســیه و اوکراین کشــورهایی مانند ایــاالت متحده 
آمریکا  یا انگلســتان خواهــان تحریم های اقتصادی و 

مالی علیه روسیه شدند. 
مشروح گزارش را در صفحه ۵ بخوانید

پیگیری  می کندشرق 
عبور از  وضع موجود

مدت هاســت که چین و هند به دلیل موقعیت 
جغرافیایــی، در دروازه هــای مرزی خــود یعنی 
کشــورهای کوهســتانی هیمالیا از قبیــل نپال یا 
بوتــان، با یکدیگر رویارویی داشــته اند. از هیمالیا 
تا اقیانوس هند تنها گام کوچکی برای گســترش 
نفــوذ چین و در تنگنا قــراردادن هند وجود دارد. 
این دقیقا هــدف اســتراتژی «دو اقیانوس» چین 
اســت. چین نه تنها در اقیانوس آرام حضور دارد، 
بلکه برای مدت یک دهه اســت کــه نفوذ خود 
در اقیانوس هنــد را که طبیعتا حیاط خلوت هند 
در نظــر گرفته می شــود نیز تقویت کرده اســت. 
عالقــه ژئواســتراتژیک نســبت به ایــن اقیانوس 
به عنوان مرکــز ثقل تجارت جهانــی و مبادالت 
انرژی بسیار واضح اســت. در واقع اقیانوس هند 
منطقــه ضروری ترانزیت میان خاورمیانه، شــرق 
آفریقــا و آسیاســت و دو تنگه راهبــردی دریایی 
یعنــی تنگــه مــاالکا در منطقه شــرقی و تنگه 
باب المنــدب در منطقه غربــی آن قرار دارند. این 
مســیرهای دریایی برای صادرات گسترده چین به 
اتحادیه اروپا که یکی از بازارهای اصلی این کشور 
محســوب می شود از اهمیت بســزایی برخوردار 
هســتند؛ بنابراین جای تعجب نبــود که در اوایل 
ژانویــه، وانگ یی وزیر امور خارجه چین، ســفری 
دیپلماتیک را از شــاخ آفریقا به سریالنکا و در این 

میان برخی از کشــورهای جزیره ای محلی مانند 
کومور و مالدیو آغاز کرد. این بخشــی از استراتژی 
معروف «رشته مروارید» است که با استراتژی «دو 
اقیانوس» ترکیب شده و شامل افزایش چشمگیر 
حضور چین در کل سواحل اقیانوس هند با هدف 
نهایــی ادغــام آن با اقیانوس آرام اســت. به این  
ترتیب، چین قصد ایجاد منطقه گسترده دریایی و 
گســترش فضای عملیاتی و نفوذ برای مقابله با 
رقیب هندی و جاه طلبی هــای آمریکا را دارد که 
به عمد این منطقه را به ایندو-پاسیفیک تغییر نام 
داده اســت. این واقعیت که هنــد در این منطقه 
از نزدیکی جغرافیایی بیشــتری نســبت به چین 
برخوردار است، در مقابل استدالل های اقتصادی 
و نظامــی پکن برای اغوای کشــورهای اقیانوس 
هند اعتبار کمی دارد. نقطه شــروع ســفر وانگ 
یی، شــاخ آفریقا مرکز تاریخی تجارت دریایی در 
اقیانوس هند بوده است که مدت هاست به عنوان 
مرکز پایه گــذاری منافع چیــن در منطقه در نظر 
گرفته می شــود؛ بنابرایــن پکن به طور گســترده 
در سراســر شــرق آفریقا ســرمایه گذاری می کند 
و مشــارکت خود با اریتره و همچنیــن کنیا را که 
به طور ســنتی با قدرت استعماری سابق بریتانیا و 
ایاالت متحده به ویژه در زمینه مبارزه با تروریســم 
مرتبط اســت، تقویت می کند. واشــنگتن به قصد 
چین برای افزایــش پایگاه هــای نظامی خود در 
منطقــه مظنون اســت، اما این موضوع توســط 
مقامات چینی رد شــده اســت. آمریکا به خوبی 
از حضــور چیــن در جیبوتی و اهداف این کشــور 
در جهت حمایت از یکپارچگی کشــورهای شاخ 

آفریقــا در پــروژه اقتصادی جاده ابریشــم جدید 
آگاهی دارد. کشــورهای جزیــره ای واقع در غرب 
منطقه همگی قطب های استراتژیک بالقوه چین 
محسوب می شــوند که در سراسر خطوط اصلی 
کشــتیرانی اقیانوس هند پراکنده شده اند؛ بنابراین 
بازدیــد وزیر امور خارجه چیــن از کومور واقع در 
کانــال موزامبیک یا مالدیو بــه دلیل مرکزیت این 
کشــورها صورت گرفته اســت. حضور چین برای 
این کشورها که همیشه به دنبال ایجاد توازن میان 
دو قدرت بزرگ به جای ســوگند وفاداری به یکی 
از آنها هســتند، از اهمیت بسزایی برخوردار است 
و این مسئله عالوه بر یکپارچگی سیاست داخلی، 
صفحه  شطرنج سیاســی را بین طرفداران چین و 
هند تقسیم کرده اســت. این مشاهدات به ویژه در 
مالدیو و حتی در ســریالنکا واقع در انتهای جنوبی 
کشــور هند نیز صادق است. از زمان استقالل هند 
در ســال ۱۹۶۵، مالدیو محل تالقی چندین کریدور 

تجاری دریایی بااهمیت بوده اســت. این کشور از 
سال ۲۰۱۳ به طور متناوب به سمت چین و از سال 
۲۰۱۸ با توجــه به تغییر مواضع سیاســی مجددا 
به ســوی هند برگشته اســت. در همین حال، چین 
با امضــای توافق نامه تجــارت آزاد چندین پروژه 
زیربنایی را در آنجا آغاز کرد که در نهایت با بازگشت 
مالدیو به سمت هند تحت حمایت رئیس جمهور 
عبــداهللا یمین به حالت تعلیــق درآمد؛ اما صرف 
نظر از ســلطه قدرت، دولت هــای متوالی مرتبا به 
تضعیف حاکمیت ملی متهم می شوند که این امر 
مداخله اقتصــادی و دیپلماتیک را برای دو رقیب 
آسیایی دشــوارتر می کند. این موضوع در سریالنکا 
بیشتر مشهود است. چندین دهه جنگ های داخلی 
به ویــژه در اوایل دهه ۲۰۰۰ به چیــن اجازه داد تا 
موقعیت خــود را بدون مداخله رســمی در امور 

سیاسی در این کشور ثبیت کند.
ادامه در صفحه ۴

یادداشت

اقیانوس هند، منطقه دریایى تحت نفوذ چین در آینده؟

 اردوان امیراصالنى


