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تیِم سیاسی - امنیتی جو بایدن این 
روزها به شدت مشــغول هستند. آنها 
بر اســاس راهبردهای کالن سیاست 
خارجی ایاالت متحده و تاکتیک های 
برون گرای دموکرات ها، در حال دست 
و پنجه نرم کردن با دو رقیب سرسخت 
خود یعنی چین و سپس روسیه هستند. 
در پرونــده چین به وضوح شــاهد آن 
هستیم که بایدن و تیمش تقابل علنی 
با پکن را در دســتور کار خود قرار داده 
است که شامل ســه الیحه سیاسی، 
اقتصادی و نظامی می شــود. در محور 
سیاسی اساســاً  دموکرات های حاکم 
بر کاخ ســفید، ژاپن و کره جنوبی را به 
نوعی متحــدان و حافظان منافع خود 
در شبه جزیره کره و شرق آسیا به دنیا 
معرفی کرده اند کــه این موضوع عماًل 
یک بحث سیاســی به حساب می آید 
ولی در درون ایــن روند، حمایت های 
نظامی نهفته است. اینکه ارتش آمریکا 
در خاک ژاپن قرار دارد و بایدن در حال 
تقویت آن است یا اینکه کره جنوبی با 

حمایت های پشت پرده ایاالت متحده 
اقدام به آزمایش موشــک های دریا به 
هوا و حتی اخیراً کروزهای هســته ای 
می کند، نشان می دهد که آمریکایی ها 
همچنــان در حال حمایــت از هر دو 
کشور با پروژه ای مشخص هستند. از 
سوی دیگر تقویت این دو کشور نشان 
از آن دارد که ایاالت متحــده در حاِل 
تقویت جناح ضِد کره شــمالی است؛ 
چراکه این کشــور علناً در حکم اهرم 
فشار چین بر متحدان آمریکا در شبه 
جزیره کره ایفای نقــش می کند و به 
همین دلیل آمریکایی ها هم با رها کردن 
این کشور به حال خود، در حال اعمال 
فشار بر چین هستند. در محور اقتصادی 
هم باید توجه داشــت که آمریکایی ها 
و چینی ها باالترین حجــم مبادالت 
تجاری را با یکدیگر در جهان داشته و 
دارند و به همین دلیل سعی می کنند 
تا اوضاع را به نحوی مدیریت کنند که 
به این موضوع آسیب گزاف وارد نشود. 
این در حالیســت که واشنگتن هم به 
دنبال آن است که بتواند بازار چین را در 
خاک خود گروگان ِ بازی های سیاسی 
خود کند. اما پرونده دوم که این روزها 
به نوعی نه تنها در آمریکا بلکه در تمام 

دنیا جنجال به پا کرده، جدال با روسیه 
است. تقابل آمریکا و روسیه اگرچه به 
دوران جنگ سرد مربوط است، اما آنچه 
که در این میان باید موردنظر قرار بگیرد 
پرونده انقالب اوکراین است که از سال 
2014 میالدی تاکنون نه تنها به یک 
نتیجه مشخص نرسیده است، بلکه حاال 
وارد هفتمین سال خود شده و به نوعی 
در حال نمایان شدند ابعاد دیگری از آن 
هســتیم. این تنش از زمان به روی کار 
آمدن بایدن وارد یک چالش جدی شده 
اســت؛ چراکه عالوه برسرمایه گذاری 
خانواده بایدن در اوکراین، پیشــنهاد 
آمریکا به این کشور برای عضویت در ناتو 
)سازمان پیمان آتالنتیک شمالی( هم 
به موضوعی تبدیل شده که حاال تنش 
میان مسکو و واشنگتن را دو برابر کرده 
است. این روند تا جایی پیش رفته که روز 
شنبه والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
فدراسیون روســیه صریحا اعالم کرد 
که مانورهای نظامــی ناتو در نزدیکی 
مرز روسیه چالشــی خطرناک تلقی 
می شــود؛ چراکه این ائتالف نظامی از 
نیروی هوایی استراتژیک خود استفاده 
می کند و این به مثابه تهدید برای مسکو 

به شمار می آید. 

  نیروهای بریتانیا 36ساعته
 به مرز اوکراین می رسند!

اظهــارات پوتیــن در حالی توجه 
بسیاری از کشورهای ناتو را به خود جلب 
کرده که روز شنبه دفتر اطالع رسانی 
نیروی دریایی اوکراین گــزارش داد 
که اوکرایــن، ایاالت متحــده، ترکیه 
و رومانی رزمایش دریایی مشــترک 
در آب های دریای ســیاه انجام دادند. 
بنابر این گزارش، هفت ناو و کشــتی 
جنگی از جمله دو کشــتی اوکراینی 
و نــاو فرماندهی آمریکایــی »مونت 

ویتنی« به همراه یک هواپیمای گشتی 
»پوسایدون« و یک بالگرد آمریکایی در 
این رزمایش شرکت کردند. همچنین 
در این بیانیه آمده است که خدمه این 
چهار کشــتی بــرای هماهنگی بین 
کشتی هایی که در چارچوب تشکیل 
یک گروه تاکتیکی چند ملیتی مطابق 
با استانداردهای ناتو از جمله »اجرای 
مانور تاکتیکی و دادن سیگنال ها مطابق 
با سیستم سیگنال های بین المللی« کار 
می کنند، آموزش دیده اند. ممکن است 
برای بسیاری از تحلیلگران این اقدامات 
و تنش میان آمریکا و روســیه برســر 
اوکراین عادی و یک سناریوی تکراری 
به حساب  آید، اما واقعیت این است که 
اوضاع تا این حد عادی نیست؛ چراکه 
حاال پای بریتانیا به این معادله باز شده 
است. در همین حال روزنامه میرر، چاپ 
لندن اعالم کرده که در میان تنش های 
فزاینده و نگرانی ها درباره حمله احتمالی 
روسیه به اوکراین، سرویس هوایی ویژه 
)SAS( و هنــگ چتربــازان بریتانیا 
آماده اند تا به همراه پزشکان، مهندسان، 
متخصصیــن راداری و صدها چترباز، 
وارد مرز اوکراین شوند. در این گزارش 
این روزنامه آمده است که بین 400 تا 
۶00 نیرو آماده اعزام هستند. تجهیزات 
آن ها بسته بندی شــده و آماده پرواز 
به اوکرایــن و فرود بــا هواپیما یا چتر 
هستند؛ چراکه آن ها برای هر دو احتمال 
آموزش دیده انــد. در این میان اگرچه 
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه 
روسیه روز گذشته )یکشنبه( اعالم کرد 
که رفتار غرب در مورد پرونده اوکراین 
و بالروس برای مســکو غیرقابل فهم 
است، اما در آنســوی مرزها، یعنی در 
لندن شاهد اتخاذ مواضعی هستیم که 
نشــان می دهد عالوه برآمریکایی ها، 
اینبار بریتانیا که متحد و شریک سنتی 
واشنگتن به حساب می آید هم در حال 
جبهه گیری علیه مسکو است و حتی 
خطر وقوع جنگ را گوشزد می کند. در 
این راستا ژنرال نیک کارتر، ارشدترین 
مقام ارتش انگلیــس، در گفت وگویی 
با رادیو تایمز مدعی شــد که تهدیدی 
جدی و واقعی از سوی روسیه، متوجه 
غرب شده است و به همین دلیل از زمان 
صدور دســتور نظامی از سوی وزارت 

دفاع بریتانیا، صرفاً 3۶ ساعت زمان الزم 
است که نیروهای بریتانیا به مرز اوکراین 
برسند. این ژنرال بریتانیایی اعالم کرد 
که رقبای اقتدارگرا مانند روسیه مایل 
هســتند که از هر راهی برای بی ثبات 
کردن دشمنانشان استفاده کنند که 
این راه ها را باید سوءاستفاده از مسئله 
پناهجویان، افزایش قیمت گاز، نیروهای 
نیابتی و حمالت ترکیبی دانســت. از 
سوی دیگر لیز تراس، وزیر امور خارجه 
بریتانیا هم در مقاله ای برای نشــریه 
تلگراف با محوریت بحران پناهجویان 
در مرز لهســتان نوشــت که کرملین 
مســئولیت واضحی برای پایان دادن 
به تالش های بالروس برای استفاده از 
مهاجران مستأصل به عنوان مهره برای 
بی ثبات کردن منطقه دارد. وزیر امور 
خارجه بریتانیا در مقاله خود خطاب به 
رئیس جمهوری روسیه گفت که باید 
به بحران ساختگی شر م آور مهاجران که 
مرزهای شرقی اروپا تحریک کرده است،  
پایان دهد. رد و بدل شدن این پیام های 
سیاســی در حالی انجام می شود که 
ولودیمیر زلسنکی، رئیس جمهوری 
اوکراین روز گذشــته )یکشنبه( اعالم 
کرد که حدود 100 هزار سرباز روسی 
در نزدیکی مرزهای این کشور مستقر 
هستند و کشورهای غربی اطالعاتی را 
درباره تقابل این سربازان با کی یف به 
اشتراک گذاشته اند. مجموع این داده ها 
نشان می دهد که اوضاع و احوال در مرز 
کی یف ساعت به ساعت در حال تغییر 
است و باید دید که آیا بریتانیا به عنوان 
رقیب دیرینه روسیه، بر آتش این تقابل 

خواهد دمید خیر؟

در بحبوحه تنش آمریکا و روسیه، صدها نظامی بریتانیا آماده اعزام به اوکراین شده اند؛ 

اتحاد سنتی علیه کرملین 
 برگزاری رزمایش مشترک 

دریایی توسط اوکراین، 
ایاالت متحده، ترکیه و 

رومانی در آب های دریای 
سیاه صدای رئیس جمهوری 
روسیه را در قبال این اقدام 

نظامی درآورده است که 
باید آن را زمینه  شروع یک 

تقابل جدی دانست

تقابل میان روسیه و آمریکا 
در پرونده اوکراین به حدی 

افزایش پیدا کرده که 
بریتانیایی ها اعالم کردند 

از زمان صدور دستور 
نظامی از سوی وزارت 

دفاع این کشور، صرفاً 36 
ساعت زمان الزم است که 

نیروهایشان به مرز اوکراین 
برسند

برآورد ســتاد بحران کرونا در ارتش آلمان از تشــدید پاندمی و حدت اوضاع در هفته هــای آتی حکایت دارد. 
اشپیگل آنالین می گوید، اســتمداد از ارتش برای مهار همه گیری افزایش یافته  است. 12هزار سرباز برای اقدامات 
امدادی بسیج شده اند. ارتش آلمان برای مواجهه با شــرایط اضطراری کرونا در سراسر کشور آماده می شود. ژنرال 
مارتین شالیس، فرمانده ستاد کل قصد دارد 12 هزار نیرو را برای کمک به کلینیک ها و مراکز درمانی تحت فشار، هر 
چه سریع تر بسیج کند. یکی از وظایف این امدادگران اونیفورم پوش، کمک به روند 
تزریق واکسن تکمیلی )دوز سوم( و انجام تست های سریع در خانه های سالمندان 
یا بیمارستان ها خواهد بود. ژنرال شــالیس که از زمان همه گیری کرونا، بازرسی 
اقدامات امدادی در پایگاه های نیروهای مســلح ارتش را نیز بر عهده داشته، روز 
جمعه، 12 نوامبر طی ابالغیه ای از این مراکز خواسته است، تا آخر نوامبر ۶000 

نیرو را برای مواجهه با شرایط غیرمترقبه کرونا در حالت آماده باش نگاه  دارند. 

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در سودان از نیروهای امنیتی این کشور خواست باالترین درجه خویشتن داری 
را در پیش گرفته و به حق سودانی ها برای داشتن تجمع های مسالمت آمیز و آزادی بیان احترام بگذارند. به گزارش 
روسیاالیوم، کمیته پزشکان سودان دیروز )یکشــنبه( اعالم کرد که پس از کشته شــدن یک تظاهرکننده بر اثر 
جراحات وارده، شمار کشته های تظاهرات روز شــنبه در خارطوم، پایتخت این کشور، به ۶ نفر افزایش یافت. این 
کمیته در بیانیه ای اعــالم کرد: صبح دیروز محمد فرح 1۵ ســاله بر اثر اصابت 
گلوله های واقعی از ناحیه شکم و ران در جریان 22 آبان در بیمارستان نیل شرقی 
)دولتی( در شرق خارطوم درگذشــت. وی افزود که تعداد تلفات معترضان در 
تظاهرات روز شنبه به ۶ و 21 مجروح از آغاز اعتراضات در 2۵ اکتبر می رسد. از 
سوی دیگر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در سودان خواهان خویشتنداری 

نیروهای نظامی شد.

افزایش کشته های اعتراضات سودان به 6 تناوج گیری کرونا؛ آماده باش ارتش آلمان با ۱۲هزار سرباز

صدها تن از شهروندان تونسی در اعتراض به اقدامات 
رئیس جمهور این کشــور، در تعدادی از خیابان های 
منتهی به میدان باردو در مقابل مقــر پارلمان تجمع 
کردند. به گــزارش آناتولی، صدها تن از شــهروندان 
تونسی بنا به درخواست کمپین شهروندان ضد کودتا 
تظاهراتی را علیه وضعیت فوق العاده بدون دلیل و دفاع 
از مشروعیت قانون اساسی و پارلمانی در میدان باردو و 
اطراف پارلمان برگزار کردند و این مکان شاهد استقرار 
امنیتی گســترده بود و نیروهای امنیتــی مانع ورود 
معترضان به این میدان می شدند. کمپین شهروندان 
ضد کودتا روز شنبه مقامات تونس را به ممانعت از ورود 
شهروندان به پایتخت برای مشــارکت در اعتراضات 
متهم کرد. قیس ســعید، رئیس جمهوری تونس 22 
سپتامبر طی حکمی ریاستی، سکانداری دو قوه مجریه 
و مقننــه را برعهده گرفت . او همچنین 2۵ ســپتامبر 

فعالیت پارلمان و مصونیت قضایی نمایندگان را معلق و 
نخست وزیر را برکنار و اعالم کرد، تا زمان تشکیل دولت 
جدید، مسؤولیت اجرایی کشور را خود برعهده گرفت 
که مخالفان از جمله الغنوشی، این اقدام او را به منزله 
کودتا علیه دولت به حساب آورده اند. همچنین کمپین 
شــهروندان ضدکودتا ابتکارعملی را برای حل بحران 

سیاسی تونس متشکل پیشنهاد داد.

وزیر خارجه عربستان اعالم کرد که کشورش در حال 
حاضر هیچ سودی از تعامل با لبنان نمی برد. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه 
عربستان در گفت وگو با شبکه فرانس 24 خاطرنشان 
کرد که کشورش در حال حاضر قصد ندارد با دولت لبنان 
در بحبوحه اختالفات عمیق میان دو کشور تعامل داشته 
باشــد. بحران دیپلماتیک میان لبنان و اعضای شورای 
همکاری خلیج فارس و در رأس آنها عربستان سعودی 
پس از انتشار مصاحبه تلویزیونی جورج قرداحی، وزیر 
اطالع رســانی لبنان پیش از تصدی این سمت رخ داد. 
قرداحی در این مصاحبه گفت، انصاراهلل در طول جنگ 
یمن تنها از خود در برابر حمــالت خارجی دفاع کرده 
است. در پی این اظهارات عربستان سفیر خود در بیروت 
را احضار و از سفیر لبنان در ریاض نیز خواست ظرف 4۸ 
ساعت کشور را ترک کند. کشــورهای کویت، بحرین 

و امارات هم در این تصمیم به ریاض پیوســتند. پیشتر 
وزیر خارجه عربستان مدعی شــده بود، فساد سیاسی 
و اقتصادی در لبنان شایع بوده و ادامه دارد. سیاسیون 
لبنان باید آنچه الزم است انجام دهند تا لبنان را از تسلط 
حزب اهلل رها کنند. اخیراً ترکی الفیصل، رئیس پیشین 
سازمان اطالعات عربستان هم ادعا کرد که مردم لبنان 

تاوان این تنش ها را می دهند.

فیصل بن فرحان: 

تعامل با لبنان سودی برای عربستان ندارد
روز گذشته انجام شد:

تظاهرات تونسی های علیه رئیس جمهور مقابل پارلمان

خبرخبر

فرشاد گلزاری

وزارت دفاع طالبان:
 ارتش اسالمی

 به زودی تکمیل می شود 

 سخنگوی وزارت دفاع افغانستان درباره 
تشکیل ارتش اسالمی توسط طالبان، زمان 
تکمیل آن و اینکه آیا نظامیان ارتش ســابق 
عضــو آن خواهند بود یا خیــر صحبت کرد. 
عنایت اهلل خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع 
افغانستان به سایت عربی 21 گفت: تشکیل 
ارتش حق هر کشوری است و امارت اسالمی 
افغانستان، دولت و نظامی که امنیت مردمش 
را تامین می کند، حق تشکیل یک حکومت و 
ارتش منظم را دارد. وی افزود، ارتش به تمام 
جنبه های مــادی اعم از تجهیــزات نظامی، 
تسلیحات و غیر آن مجهز و به لحاظ معنوی 
هم اســتقالل، تعهد، صداقت، ایمان و دیگر 
صفــات را دارا خواهد بــود. خوارزمی گفت، 
نمی شــود در حال حاضر زمــان تکمیل این 
ارتش را دقیق اعالم کرد اما به زودی تکمیل 
می شود. وی در مورد اینکه آیا نظامیان ارتش 
ســابق عضو این ارتش جدیــد خواهند بود 
یا خیر، گفــت، البته برخی تفاســیر خاصی 
درمورد نظامیــان دولت ســابق دارند آنها 
معتقدند ژنرال های ســابق که با خون و جان 
مردم تجارت می کردند همان نظامیان سابق 
هستند اما این درست نیست، نظامیان سابق 
بسیار فراتر از این ژنرال ها هستند. وی افزود، 
نظامیان ســابق در حال حاضر هم به خدمت 
گرفته شــده اند و مشــغول خدمت هستند. 
بنابراین اکنون نظامیان سابق بدون هیچ گونه 
تبعیض میان سربازان جدید و قدیم در بخش 
نظامی افغانستان خدمت می کنند. خوارزمی 
درمورد چالش های پیش روی تشــکیل این 
ارتش گفت: بدون شک هر دولتی در ابتدای 
تشکیل خود نواقصی دارد اما طالبان مشکل 
بزرگی ندارد و ارتش در حال تشکیل است اما 
تعداد نیروی آن پس از تمرین ها مشــخص 
خواهد شد و مطابق وضعیت کشور و جامعه 
خواهد بود و در نهایت رهبری امارت اسالمی 
یا وزارت دفاع امارت هستند که تعداد الزم را 
تعیین می کنند. تمرین نظامیان در اردوگاه ها 
و اماکن آموزشی ادامه دارد و برخی از نظامیان 
دوره آموزشــی خود را به اتمام رسانده اند و 

برخی نیز در حال آموزش هستند.
پیش از این روزنامه وال اســتریت ژورنال 
آمریــکا گــزارش داده بود کــه نیروهایی از 
سرویس اطالعات امنیتی و ارتش دولت سابق 
افغانستان به تشکیالت داعش پیوسته اند که 
با کنترل طالبان بر کشور فعالیت این گروه نیز 
افزایش یافته است . اما خوارزمی این اخبار را 
دروغ خواند و تکذیب کرد. وی گفت، ذبیح اهلل 
مجاهد، سخنگوی طالبان قبال این اخبار را رد 
کرده است. این خبرها شایعه و تبلیغات منفی 
است که برخی می خواهند به وسیله آنها مردم 
را از نظام و دولت کنونی متنفر کنند. مجاهد 
در گفتگو با عربــی 21 تاکید کرد که »ارتش 
اسالمی« ظرف دو ســال تکمیل خواهد شد. 
وی افزود، نظامیان سابق بخصوص نظامیان 
دارای مهارت فنی بــه ارتش جدید و خدمت 
نظامی ملحق خواهند شــد اما تعداد نیروی 
این ارتش فعال مشخص نیست ولی مطمئنا 
امنیت افغانستان به 100 هزار نیروی یا بیشتر 
نیاز دارد. مجاهد در مورد مشکالت پیش روی 
تشــکیل ارتش جدید گفت، در حال حاضر 
مهمترین این مشکالت، فقط مشکل اقتصادی 
است که طالبان تالش دارد آن را حل کند. او 
در گفتگو با رادیــو آزادی نیز گفت که ارتش 
پیشین دو نوع نظامی داشت که برخی از آن ها 
از جمله کادر فنی نیروهــای هوایی اکنون با 
طالبان کار می کنند. او گفته  است: »کسانی 
که وفادار هستند و ما در اردوی ملی خود نیاز 
داریم، با ما هســتند. دوم سربازهایی هستند 
که هر روز می جنگیدنــد، حتی حرفه ای هم 
نبودند، بیش تر آن ها معتاد بــه مواد مخدر 
بودند، ما به آن ها نیاز نداریم«. مولوی امیرخان 
متقــی، سرپرســت وزارت خارجه حکومت 
طالبان هم اخیرا در مرکز مطالعات استراتژیک 
اسالم آباد گفت که افغانستان دیگر نیازی به 
ارتش بزرگ ندارد و طالبان نیروهای امنیتی 
و دفاعی دولــت قبلی را در صفــوف خود جا 

نخواهند کرد.

جهاننما


