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کشتی حفاری ترکیه و تابستان داغ در مدیترانه
ســخنان فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه مبنی بر اینکه «کشتی حفاری 
جدید «عبدالحمید خان» را در تاریخ ۹ آگوســت از شهر مرســین بدرقه خواهیم کرد»، 
نگرانی مقامات یونانی آتن را برانگیخته اســت. رســانه های یونان این خبر را با تیترهای 
«تابســتان گرم در مدیترانه، توفان در ماه آگوست، تابستان آرام در مدیترانه یک رؤیاست، 
تحریک حفاری از ســوی ترکیه» برجسته کرده و مدعی اند محل فعالیت حفاری کشتی 
یادشده هنوز تعیین نشــده اما مأموریت آن در منطقه «میهن آبی» و در دریای مدیترانه 
خواهــد بود. کشــتی حفاری «عبدالحمید خــان» با ۲۳۸ متر طــول و ۴۲ متر عرض از 
کشــتی های نسل هفتم و مدرن ترین کشــتی حفاری در ناوگان ترکیه محسوب می شود. 
این کشتی حفاری از فناوری پیشرفته تری نسبت به شناورهای نسل ششم برخوردار است 
که قابلیت حفاری دریایی تحت فشار بسیار باال در عمق ۱۲هزار تا ۱۲هزارو ۵۰۰ متری را 
دارند. کشتی های نسل هفتم قادر به انجام فعالیت حفاری در عمق بیشتر هستند. ترکیه 
در سال ۲۰۲۱ با شرکت Daewoo کره جنوبی قرارداد تهیه چهارمین کشتی حفاری خود 
را امضا کرد. آنکارا سه کشتی حفاری دارد که در حال حاضر در دریای سیاه در حال انجام 

فعالیت تحقیقاتی هســتند. ترکیه مدعی است تابســتان ۲۰۲۰ فعالیت اکتشافی کشتی 
«اوروچ رئیس» در شرق مدیترانه موجب تشدید تنش در روابط یونان و ترکیه شد. ترکیه 
در سال ۲۰۲۱ اعالم کرد ذخایر ۴۰۰ میلیارد مترمکعبی در دریای سیاه را کشف کرده و در 
نظر دارد در ســال ۲۰۲۶ میالدی ۲۵ درصد نیــاز گازی خود را از میادین مورد نظر تأمین 
کند. در حال حاضر ترکیه ۴۴/۹ درصد گاز خود را از روسیه، ۱۶/۱ درصد از ایران و ۱۵ درصد 
را نیز از آذربایجان تأمین می کند. اظهارات مقامات ترکیه مبنی بر آغاز فعالیت چهارمین 
کشــتی حفاری و اعزام آن بــه مدیترانه در ماه آینده برای دولــت آتن کامال قابل انتظار 
بود. در بهار ســال جاری، در آتن این ارزیابی وجود داشــت که فعالیت چهارمین کشتی 
حفاری شــرکت نفت ترکیه پس از ۱۵ جوالی آغاز خواهد شــد و تعیین تاریخ دقیق آن 
به حل برخی مسائل فنی بستگی داشت. در این مورد به نظر می رسد که ترکیه به دنبال 
یک کشــتی کوچک تر کمکی برای همراهی کشتی «عبدالحمید خان» است، در حالی که 
مانند گذشــته، در یافتن کادر علمی متخصص نیز با مشکل مواجه است. انتظار می رود 
که حداکثر تا اواسط آگوست این مشکالت برطرف شود. بر اساس سناریوی خوش بینانه، 

این کشتی به آب های جنوبی ترکیه و در محدوده فالت قاره شناخته شده این کشور اعزام 
خواهد شد.

منابع یونانی ســناریوی اســتقرار کشــتی حفاری در نیمه شــمالی بلوک ۶ منطقه 
انحصــاری اقتصــادی قبرس را بســیار قوی می داننــد. بخش جنوبی بلوک ۶ توســط 
کنسرسیوم ENI/TOTAL در حال حفاری است. بدترین سناریو این است که «عبدالحمید 
خان» به منطقه شــرق مدیترانه و اژه که کشــتی تحقیقاتی «عروج رئیس» در تابستان 
۲۰۲۰ در آنجــا فعالیت می کرد، وارد شــود. داده های لرزه ای احتمــال وجود میدان گاز 

طبیعی در این مناطق حفاری را نشان می دهد.
وزیر خارجه یونان اخیرا اعالم داشــته یونان با هرگونه توسل به زور برای حل وفصل 
اختالفات دریایی مخالف اســت و بر حل وفصل صلح آمیز اختالفات تأکید دارد. یونان از 
اعضای بنیان گذار ســازمان ملل و عضو اتحادیه اروپاســت و همواره از حامیان حقوق 

بین المللی و نظم بین المللی مبتنی بر قواعد بوده است.
روابط بین ترکیه و یونان، دو عضو ناتو اغلب دچار تنش بوده و سال گذشته این روابط 

به شــدت رو به وخامت گذاشــت و کشتی های جنگی در شــرق مدیترانه در نزاع بر سر 
مرزهای دریایی و حقوق انرژی با هم روبه رو شدند. ترکیه بارها از یونان خواسته است تا 
راه حل های سیاسی مسالمت آمیز را به جای راه حل های تهاجمی اتخاذ کند. روابط یونان 
و ترکیه به دلیل رقابت بر ســر مرزبندی های دریایی که بر حقوق حفاری انرژی در شرق 
مدیترانه تأثیر گذاشته، هرازچندی با بحران روبه رو می شود. تنش ها در سال ۲۰۲۰ بر سر 
حقوق حفاری اکتشــافی در مناطقی در دریای مدیترانه که یونان و قبرس مدعی هستند 
آنجا منطقه اقتصادی انحصاری خودشــان اســت، به اوج خود رسید و به یک بن بست 
دریایی منجر شد. ترکیه مدعی است یونان با نظامی  کردن جزایر در دریای اژه توافق های 
بین المللی را نقض می کند. این در حالی اســت که آتن تأکیــد دارد که باید از این جزایر 
که اکثرا در نزدیکی ســاحل ترکیه قرار دارند در برابر حمله بالقوه با اســتفاده از ناوگان 
بزرگ هاور کرافت نظامی ترکیه دفاع کند. به باور ترکیه، این کشــور همواره بر حق خود 
در زمینه اکتشــاف و استخراج نفت و گاز در دریای مدیترانه و در آب هایی که متعلق به 

خود می  داند، تأکید دارد.

سه شنبه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۱

 دیپلمات پیشین و پژوهشگر مسائل بین الملل
محمود فاضلی

سند کمپانی خودرو پژو پارس XU7 رنگ سفید 
 124K1560297 روغنی مدل ۱۴۰۰ به شماره موتور
 NAAN01CE6MH602436 و شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی
 فرزند جهانگیر با شماره دانشجویی 

۹۵۲۳۸۰۴۴۱۷۰۲۶۲ از دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ 
و هنر واحد ۱۱ رشته روابط عمومی در مقطع کاردانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند لطیف به 
شماره شناسنامه ۲۷۵۰ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 
الهیات و معارف اسالمی صادره از واحد دانشگاهی قم با شماره 

۱۴۸۳۱۵۴۰۰۱۹۸ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم 

به نشانی قم ، پردیسان ، بلوار دانشگاه، مجتمع دانشگاهی ، ص پ 
۳۷۱۸۵ / ۳۶۴ اداره فارغ التحصیالن ارسال نماید .

                  

  ۱۲۵CC  برگ سبز و سند کمپانی  موتور  سیکلت جوان
 رنگ نقره ای  مدل ۱۳۹۴ به شماره پالک ایران

 0124NEH017524 ۱۳۸ _ ۱۳۱۸۹ و شماره موتور 
و شماره تنه NEH***125J9441498 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز موتورسیکلت رهرو رنگ مشکی مدل 
۱۳۹۳ به شماره پالک ایران ۱۲۷ - ۶۵۹۹۹ و شماره 

موتور 0196NBJ217858 و شماره شاسی 
NBJ***200T9331899 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز کامیون  کمپرسی  بنز  مدل ۱۳۷۵به رنگ
  نارنجی - روغنی  به شماره پالک ۴۶ ع ۸۴۹ ایران ۴۵ 

 به شماره موتور ۱۰۰۲۲۳۸۴ و شماره شاسی ۱۴۴۰۱۲۹۵ 
 به نام   مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 برگ سبز و سند کمپانی خودرو  ام وی ام  رنگ سفید روغنی
 مدل ۱۳۹۷ به شماره پالک ایران ۳۸ - ۷۳۵ ه ۱۶ و شماره موتور 

 MVMD4G15BAGJ010299 و شماره شاسی

 NATFBABW6J1009347 به نام
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز  و کارت خودرو  کوئیک  رنگ سفید 
 مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۲۹ _ ۷۷۵ ه ۶۵  
و شماره موتور M15/9400043 و شماره شاسی 

NAS841100M338196 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تنش میان کوزوو و صربستان در بالکان، جبهه جدیدی کنار جنگ اوکراین، در رقابت 
روسیه و غرب گشوده است. در روزهای اخیر تیراندازی صرب های مسلح به پلیس کوزوو 
در گذرگاه مرزی در کشور و مسدودکردن جاده ها، نگرانی نسبت به وقوع درگیری نظامی 
میان صربســتان که از معدود متحدان حکومت والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه 
محسوب می شــود و کوزوو را افزایش داده و ناتو هم برای دفاع از کوزوو اعالم آمادگی 
کرده است. یک نیروی حافظ صلح ناتو گفته است که این ائتالف در کشاکش تنش های 

فزاینده بین کوزوو و صربستان، «آماده مداخله» است.
به گفتــه پلیس کوزوو پس از اینکــه صرب های محلی جاده ها را بســتند و برای 
اعتراض، به ســمت پلیــس تیراندازی کردند، دو گذرگاه مــرزی در این منطقه پرتنش 
شــمالی را بسته است. خشم مردم محلی از صدور دستور عوض کردن پالک خودروها 
از صربستانی به کوزوویی طی دو ماه، اعتراض برانگیز شده است. نیروی ناتو در کوزوو 
(KFOR) در بیانیــه ای اعــالم کرد: «وظیفه نیروهای تحت رهبــری ناتو در کوزوو این 
اســت که اوضاع را دقیقا زیر نظر داشــته باشــند و در صورتی که ثبات منطقه به خطر 
بیفتد، طبق دســتور قطع نامه ۱۲۴۴ سال ۱۹۹۹ شــورای امنیت سازمان ملل مداخله 
کنند. این نیروها برای حفظ امنیت دائمی محیط کوزوو طبق دســتور سازمان ملل، هر 

اقدامی که الزم باشد، انجام می دهند».
کوزوو در ســال ۲۰۰۸ از صربســتان اعالم اســتقالل کرد و ۱۴ ســال پس از اعالم 
اســتقالل کوزوو، پالک و مــدارک خودروهای حدود ۵۰ هزار صرب که در شــمال این 
کشــور زندگی می کنند، همچنان صادره از صربستان است و این افراد نهادهای تحت 
حاکمیت پریشــتینا، پایتخت این کشور را به رســمیت نمی شناسند. بیش از صد کشور 
استقالل کشور کوزوو را به رسمیت شناخته اند اما صربستان و روسیه حاضر به پذیرش 
اســتقالل این کشــور نیســتند. دولت آلبین کورتی، نخســت وزیر کوزوو، یک سال پس 

از آنکــه در پی اعتراض های مشــابه صرب ها، از تحمیل این موضوع به آنان دســت 
برداشــت، اعالم کرد که از اول ماه آگوســت ۲۰۲۲ به مدت ۶۰ روز به صرب ها مهلت 
می دهد برای خودروهایشــان پالک کوزوویی بگیرند. دولت کوزوو افزود از روز اول ماه 
آگوســت، همه شهروندان صربستان که می خواهند به کوزوو بیایند، برای کسب اجازه 
ورود، بایــد مدارکی هم در مرز تهیه کنند. مقام های بلگراد نیز برای کوزوویی هایی که 

به صربستان می روند، قانون مشابهی وضع کرده اند.
در این منطقه  که صرب ها اکثریت دارند، معترضان کامیون هایی پر از شــن و ماسه 
و ســایر ماشین های سنگین را در جاده های منتهی به دو گذرگاه مرزی یارینیه و برنیاک 
پارک کرده انــد. در نتیجه پلیس کوزوو هم اعالم کرد که ناچار اســت این گذرگاه های 
مرزی را ببندد. پلیس اعالم کرد: «از تمام شــهروندان می خواهیم از سایر گذرگاه های 
مرزی اســتفاده کنند». پلیس می گوید تیراندازی هایی هم «به سوی یگان های پلیس» 
انجام شــد «اما خوشبختانه کسی آسیب ندید». پلیس همچنین مدعی شد معترضان 
در ایــن جاده ها چندین رهگذر آلبانیایی را کتک زدند و به شــماری از خودروها حمله 
شــد. به نوشته ایندیپندنت، در شــهر کوچک میترویتسای شمالی که عمده ساکنان آن 
صرب اند، صدای آژیرهای حمله هوایی بیش از ســه ســاعت شنیده می شد. یک سال 
پیــش هم بعد از آنکه صرب های محلی در اعتراض به تعویض پالک خودروها همین 
جاده ها را بستند، دولت کوزوو نیروهای ویژه پلیس را اعزام کرد و بلگراد نیز جت های 

جنگنده خود را در نزدیکی مرز به پرواز در آورد.
تنش ها بین این دو کشور اکنون به باالترین حد خود در سال های اخیر رسیده است 
و ناتو با اعزام ســه هزار و ۷۷۰ نیروی زمینی، حافظ صلح شکننده در کوزوو است. در 
روزهای اخیر در میترویتســا و اطراف آن، نیروهای پاســدار صلح ایتالیایی نیز به چشم 
می خوردند. این دو کشــور در سال ۲۰۱۳ متعهد شــدند که با میزبانی اتحادیه اروپا و 

به منظور رفع کردن مشکالت باقی مانده، گفت وگو کنند اما 
پیشرفت اندکی حاصل شــد. در پی افزایش تنش ها میان 
دو طرف، روز گذشته دولت کوزوو، بار دیگر اجرای مصوبه 
الــزام صرب ها به نصب پالک خودرو صادرشــده از جانب 

کوزوو را باز هم به تأخیر انداخت.
این اقدام پس از مشورت دولت کوزوو با سفیران اتحادیه 
اروپــا و آمریکا صورت گرفت و قرار اســت اجــرای برنامه 
پالک واحد را یک ماه به تأخیر بیندازد و به یک ســپتامبر (۱۰ 
شهریور) موکول کند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا هم در توییتی با اســتقبال از این تصمیم ابراز 
امیدواری کــرد که صرب ها فورا به راهبندان خاتمه دهند و 

مسائل جاری از طریق گفت وگو حل وفصل شود.
الکساندر ووســیچ، رئیس جمهوری صربســتان، در یک 
نطــق تلویزیونی و در واکنش بــه ناآرامی های کوزوو گفت: 
ما خواهان صلح هســتیم اما تسلیم نمی شویم و صربستان 
پیروز خواهد شــد. اگر بخواهند آزار و اذیت صرب ها را آغاز 
کنند و آنها را به قتل برســانند، صربستان پیروز خواهد شد. 

در همین حال ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، افزایش تنش ها در 
کوزوو را ناشــی از «مقررات تبعیض آمیز» دانســت. این تحوالت نگران کننده در منطقه 
بالکان در شرایطی رخ می دهد که جنگ روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد و با توجه 
به حمایت روســیه از صربســتان، این احتمال وجود دارد که تحــرکات اخیر صرب ها با 
چراغ ســبز مسکو انجام شده باشــد. در چند ماه اخیر والدیمیر پوتین سعی کرده جنگ 
اوکراین را با اشــاره به وضعیت غرب بالکان توجیه کنــد.  پوتین در مالقات اخیر خود با 
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، به میراث مداخله ناتو در یوگسالوی سابق در سال 
۱۹۹۹ اشــاره کرد، حمالتی که اهدافی را در سراسر آنچه آن زمان ترکیبی از صربستان و 
مونته نگرو بود، نشانه گرفت تا تهاجم صربستان علیه قومیت ها را که برای خودمختاری 
مبارزه می کردند، متوقف کنــد. آن جنگ کوتاه مدت و متعاقب آن عملیات حافظ صلح 

منجر به ظهور کشور مستقل کوزوو شد.
به ادعای پوتین، اقدامات ائتالف غربی در آن زمان هیچ تفاوتی با آنچه اکنون برای 
تضمین اســتقالل دو منطقه جدایی طلب موافق با کرملین در شرق اوکراین موسوم به 

دونباس می شود، ندارد.
جبهه جدید رویارویی

واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به گشوده شدن میدان جدید جنگ روسیه و غرب 
در بالکان غربی می نویسد: دالیل بســیاری برای تمسخر این قیاس وجود دارد، به ویژه 
از آن جهت که روســیه هنوز اســتقالل کوزوو را به رســمیت نمی شناسد و جنگ ناتو 
علیه متحد صرب خود را به شدت محکوم می کند. حمالت هوایی ناتو منجر به تلفات 
غیرنظامیان در صربستان شد، اما همچنین به جلوگیری از دور بعدی پاک سازی قومی 
در بالکان و تثبیت بحرانی که هزاران کشته و صدها هزار بی خانمان برجا گذاشته بود، 
کمک کرد. اما تهاجم پوتین با لفاظی های نسل کشــی کرملین و همچنین گزارش هایی 
از جنایات انجام شــده از سوی نظامیان روسی تعریف می شود. جنگی که منجر به فرار 

میلیون ها اوکراینی از خانه هایشان شده است.
ویوسا عثمانی، رئیس جمهوری کوزوو، یک تشابه کامال متفاوت را می بیند. پیروزی 
نیروهای کوزوو با حمایت ناتو بر حکومت اســلوبودان میلوســوویچ، رئیس جمهوری 
وقت صربســتان، بخشی از مبارزه گسترده تر برای حقوق بشر، حاکمیت قانون و اصول 
دموکراتیــک بود. عثمانی چندی پیش در واشــنگتن گفته بود که ۲۳ ســال پیش این 
ارزش هــا در کــوزوو و فراتر از آن در خطر بود. ۲۳ ســال بعد، همان طور اســت، این 

ارزش ها در اوکراین در خطر قرار گرفته است.
عثمانی به همراه نخســت وزیر کوزوو به تازگی در واشــنگتن بود. تیم آنها مالقاتی با 
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا داشــتند و توافقی در زمینه سرمایه گذاری با یک 
نهاد دولتی آمریکایی برای اختصاص ۲۳۷ میلیون دالر در بخش زیرساخت های انرژی 
کوزوو منعقد شد؛ اما عثمانی مدعی خطرات گسترده تری برای منطقه اش شد، جایی که 

نفوذ روسیه از لحاظ تاریخی، نقش بزرگی داشته است.
به گفته رئیس جمهور کوزوو، پوتین قصد دارد این درگیری 
را به ســایر نقاط جهان گســترش دهد. از آنجــا که هدف او 
بی ثبات کردن اروپا بوده است، می توان انتظار داشت که یکی از 
اهدافش، غرب بالکان باشد. همچنین وضعیت در بوسنی که 
چینش سیاسی پیچیده اش، بوسنیایی ها، کرووات ها و صرب ها 
را باهم ترکیب کرده، نگران کننده تر از همیشه است. تحلیلگران 
معتقدند میلــوراد دودیک، رهبر جمهــوری نیمه خودمختار 
صرب ها در فدراســیون بوســنی برای جدایــی تالش می کند 
کــه می تواند به آشــوب جدیــدی در منطقه منتهی شــود. 
تالش هــای وی از حمایت نزدیک مســکو و بلگراد برخوردار 
است. صربستان به هر حال متحد تاریخی روسیه است و زمینی 

حاصلخیز برای عملیات نفوذ پوتین به شمار می رود.
در حالی کــه اکثر رهبــران اروپایی تمهیداتــی را علیه 
کرملین دنبال کرده اند، رئیس جمهوری صربستان این گونه 
نبوده و از تجاوز حکومت روســیه به خاك اوکراین حمایت 
کرده اســت. او از پیوستن به رژیم تحریم های اتحادیه اروپا 
علیه روسیه خودداری کرد. همچنین یک توافق گازی پرمنفعت با مسکو منعقد کرد، 
حتی با وجود اینکه بقیه کشورهای اروپایی تالش می کنند خود را از صادرات انرژی 
روســیه رها کنند. با وجود اینکه حکومت رئیس جمهوری صربســتان به فرسایش 
دموکراســی صربســتان و افزایش نگرانی ها درباره آزادی مطبوعات منجر شــد، او 
به پروپاگاندای دولتی روســیه اجازه داد در صربستان فعالیت داشته باشد.  عثمانی 
رفتارهــای وویچیچ را رفتارهای خودکامه ای می داند که نباید با آن مماشــات کرد. 
فراتر از داعیه ارضی صربستان در کوزوو، او به دخالت بلگراد در بی ثباتی در بوسنی 
و همچنین به تالش های ادعایی خواســت کرملین برای دامــن زدن به کودتایی در 
مونته نگرو در ســال ۲۰۱۶ برای جلوگیری از پیوســتن این کشــور به ناتو اشاره دارد.  
صربستان برخالف روسیه نامزد عضویت در اتحادیه اروپاست و موقعیت پیچیده تری 
را در اروپا به خود اختصاص می دهد؛ اما ژئوپلیتیک جدید ناشی از تهاجم روسیه به 

اوکراین، وویچیچ را منزوی کرده است.
کوزوو اما می داند به کدام سمت می خواهد برود، هرچند راه پیچیده ای پیش رو 
دارد. سازمان ملل، کوزوو را به رسمیت نشناخته و وتوی روسیه در شورای امنیت 
همچنــان یک مانع اصلی در این مســیر اســت، همچنین بخــش قابل توجهی از 
جامعه بین الملل از جمله پنج کشــور عضو اتحادیه اروپا هنوز کوزوو را به عنوان 

یک کشور مستقل به رسمیت نشناخته اند.
در این میان، اتحادیه اروپا پیش تر در ســال جــاری روند اعطای نامزدی به اوکراین 
در این اتحادیه را ســرعت بخشید که نشان از تحسین این قاره از مبارزات کی یف علیه 
مسکو دارد. برخی منتقدان در غرب بالکان نگران اند که این مسئله، پیشنهاد عضویت 
کشورهایشــان را بیش از پیــش به تأخیر بینــدازد  اما عثمانی این گونه نمی اندیشــد. 
او می گوید: برای مدت های طوالنی، ما خســتگی ناشــی از گســترش اتحادیه اروپا را 
احساس کردیم و شــنیدیم. صراحتی که اتحادیه اروپا نســبت به اوکراین نشان داده، 
جریان را به گونه ای تغییر داده اســت که اتحادیه اروپا در نهایت فرایند گسترش را یک 

فرایند ژئواستراتژیک می بیند به جای آنکه آن را فرایندی بوروکراتیک تلقی کند.

صربستان با تحریك مسکو جبهه جدیدي در تقابل روسیه و غرب مي گشاید

تنش در بالکان


