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پرونده تنش میان اوکراین و روسیه 
این روزها دو وضعیت مجــزا را تجربه 
می کند. محور اول مسائل سیاسی است 
که طی دو هفته اخیر شاهد تشدید آن 
بودیم و محور دوم هم مربوط به مسائل 
نظامی و امنیتی می شود. در محور اول 
یک نوع ترافیــک دیپلماتیک به وقوع 
پیوســت و از رئیس جمهوری فرانسه 
گرفته تــا صدراعظم آلمــان وارد این 
پرونده شدند اما گویا هیچ اتفاق مثبتی 
به وقوع نپیوســت و اوضــاع همچنان 
بحرانی است. در این میان روز پنجشنبه 
لیز تراس، وزیر خارجــه انگلیس هم 
بعد از ســفر به مســکو با همتای خود 
یعنی سرگئی الوروف دیدار و گفت و گو 
کرد. وزیر خارجه روسیه در ابتدای این 
دیدار که در مسکو انجام گرفت، اعالم 
کرد: »این نشســت اولین نشست در 
نوع خود از دســامبر ۲۰۱۷ است و ما از 
سخنان نخســت وزیر انگلیس مطلع 
شدیم که او خواهان ترمیم روابط با مسکو 
شده اســت.« الوروف تاکید کرد: »اگر 
این مساله در واقعیت هدف همکاران 

انگلیسی ما باشد ما مسلما مقابله به مثل 
خواهیم کرد؛ زیرا نمی توانیم به روابطی 
که از سال های متمادی به پایین ترین 
سطح رسیده، راضی شــویم.« رئیس 
دستگاه دیپلماسی روســیه ادامه داد: 
»رویکردهای دیپلماتیک و هشدارهای 
نهایــی و تهدیدات و موعظه هــا راه به 
جایی نمی برند و متاسفانه بسیاری از 
هم قطاران غربی در حال حاضر عادت 
کرده اند از این شیوه ها در فعالیت های 
علنی خود اســتفاده کنند و نمی توانم 
این مساله را دیپلماتیک بدانم.« نکته ای 
که توجه خبرنــگاران را در این دیدار 
به خود جلب کرد این بــود که الوروف 
به زعم بســیاری از اصحاب رسانه، یک 
دروغ بزرگ گفته است. او اعالم کرد که 
ما هیچ کس را تهدید نمی کنیم، بلکه 
این غرب است که ما را تهدید می کند، 
وگرنه هیچ خصومتی از جانب ما علیه 
اوکراین نیست. این سخنان الوروف در 
حالی بیان می شود که سرگئی شویگو، 
وزیر دفاع روســیه و بن واالس همتای 
انگلیسی او دیروز )جمعه( با هم دیدار 
کردند و حــاال باید پرونــده اوکراین را 
از منظر نظامی مورد بررســی قرار داد. 
واقعیت این است که هشدارهای زیادی 
در مورد وضعیت فعلی این پرونده داده 

شده است؛ به عنوان مثال روز گذشته 
)جمعه( اوالف شــولتس، صدراعظم 
آلمان در نشســت خبری مشترک با 
رهبران کشــورهای حوزه بالتیک در 
برلین اعالم کرد که آنچه از روسیه انتظار 
داریم کاهش تنش ها در منطقه است و ما 
آماده گفت وگوی معنادار با روسیه درباره 
مسائل امنیتی اروپا هستیم. این مدل از 
مواضع به نظر می رسد که در وضعیت 
کنونی پرونــده اوکراین چندان مهم و 
موثر  نباشد چراکه تحوالت نظامی در 
حال سایه انداختن بر محور سیاسی این 
منازعه است. این موضوع محوریتش بر 

پایه ناتو استوار است و روز به روز موضع 
روسیه علیه آن تشدید می شود. الوروف 
در گفت وگوی تلفنی بــا لوئیجی دی 
مایو، همتای ایتالیایی خود به این مساله 
پرداخت که ماهیــت بی ثبات کننده 
اقدامات ناتو در کشــورهای استقالل 
یافته شوروی و نظامی کردن اوکراین به 
افزایش درگیری ها و تنش های موجود 
منجر می شــود. الوروف بــه همتای 
ایتالیایی خود گفت که کی یف باید برای 
کاهش تنش ها به توافق های مینسک و 
پیمان های به دست آمده در چارچوب 
نشست نرماندی و گروه سه جانبه تماس 
پایبند بماند اما هیچگاه این موضوع را 
مورد اشاره قرار نداد  که  چرا آرام آرام در 
حال قطع شاهرگ های تنفسی و منافذ 
گفت وگو با کی یف و ســایر کشورهای 

غربی حاضر در پرونده اوکراین است. 
مخابرهپیامهشدارازسویکییف

اوکراین معتقد اســت که روس ها 
دیر یا زود به خاکــش حمله می کند 
و لشگرکشــی های مشخصی صورت 
خواهد گرفت اما در این میان مســکو 
این موضوع را تکذیب  می کند. طبیعی 
اســت که ایاالت متحده هم به عنوان 
کشور ســوم و بازیگر اصلی در عرصه 
سیاسی و نظامی این پرونده، نقش خود 

را ایفا می کند و حاال اســناد جدیدی 
منتشر کرده که روس ها را برانگیخته 
است. نیوزویک با انتشار گزارشی اعالم 
کرده کــه تصاویر جدیــد ماهواره ای 
نشان دهنده افزایش حضور و استقرار 
نیروهای روسی در ســه جبهه اطراف 
اوکراین است و این مســاله نگرانی ها 
درباره وقــوع یک تهاجــم را افزایش 
می دهد. این تصاویر که روز پنجشنبه 
توسط کمپانی فناوری ماکسار مستقر 
در کلورادو منتشــر شد نشان می دهد 
که ســربازان و تجهیزات روســی در 
جبهه های این کشور در کریمه، بالروس 
و غرب روسیه مستقر شده اند. کمپانی 
ماکســار همچنین گــزارش داده که 
ســربازان و تجهیزات نظامی و ارتش 
روسی اخیرا به منطقه آموزشی شرق 
روســیه به نام کورسک رســیده اند 
که ۷۵ مایلی شــرق مرز بــا اوکراین 
اســت. همچنین گفته شده که بیش 
از ۵۵۰ چادر و صدها خودروی زرهی 
در فرودگاه اوکتیابرسکویه بزرگترین 
شــهر شــبه جزیره کریمه دیده شده 
اســت. در این مســیر اوکراین معتقد 
است که روســیه عماًل دسترسی این 
کشور از طریق دریا به بیرون را مسدود 
کرده و این درحالی اســت که روسیه 
برای یک مانــور دریایی در طول هفته 
آینده آمــاده می شــود. در این میان 
دمیترو کولِبا، وزیــر خارجه اوکراین 
اعالم کرد که دسترســی این کشــور 
به دریــای آزوف کامال ســد شــده و 
نیروهای روسیه دسترسی این کشور 
به دریای ســیاه را هم تقریبــا به طور 
کامل قطع کرده اند. بر اســاس اسناد 
موجود مانورهــای دریایی روســیه 
هفته آینده در ایــن دو دریا در جنوب 
اوکراین انجام خواهد شــد و روسیه با 
اشاره به انجام آزمایش های موشکی و 
توپخانه ای هشدارهای ساحلی صادر 
کرده است. وزارت خارجه اوکراین هم 
اعالم کرده که وسعت بی سابقه ناحیه 
محل مانورها، کشتیرانی در هر دو دریا 
را عمال غیرممکن می کند و اولکســی 
رزنیکف، وزیر دفاع این کشور در توییتی 
نوشــت که آب های بین المللی این دو 
دریا توسط روسیه مسدود شده است 
و ما در محاصره قرار داریم. این مواضع 

کی یف توســط ایاالت متحــده اما به 
صورتی دیگر مورد حمایت قرار گرفت 
و واشــنگتن باز هم  یک هشدار جدید 
اما خطرناک را صادر کرد. روز گذشته 
)جمعه( وزارت خارجه آمریکا در هشدار 
جدید به شهروندانش در اوکراین آورده 
اســت: »به دلیل افزایش تهدیدهای 
مربوط به اقدام نظامی روســیه و کرونا 
به اوکراین نرویــد و آنهایی هم که در 
اوکراین هســتند از طریق پروازهای 
تجاری یا شــخصی این کشور را ترک 
کنند«. در جای دیگــری از این بیانیه 
آمده است که »آن دسته از شهروندان 
آمریکایی که در اوکراین می مانند باید 
به دلیل عملیات بالقوه نظامی روسیه، 
ناآرامی های مدنی و جرایمی که ممکن 
اســت رخ دهد، هشیار باشــند«. این 
هشدار آمریکا در حالی انجام شده که 
گروهی از نیروهــای نظامی انگلیس 
وارد خاک لهستان شــدند و از سوی 
دیگر فرماندهی نیروی هوایی آمریکا 
در اروپــا، از اســتقرار مجموعه ای از 
 ۵۲H-B بمب افکن های راهبــردی
خود با قابلیت حمل بمب های هسته ای 
در پایگاه فیرفورد انگلیس خبر داد. از 
سوی دیگر دیروز )جمعه( نخست وزیر 
دانمارک هم اعالم کرد که این کشور و 
آمریکا گفت وگوها درباره یک توافقنامه 
دفاعی جدیــد را که می تواند شــامل 
اســتقرار نیروهای آمریکایی در خاک 
دانمارک باشد، آغاز کرده اند. همه این 
مولفه ها نشــان از اتخاذ آرایش جنگی 
یا حداقل تدافعی دارد، نه مذاکره برای 

صلح یکپارچه. 

همزمانباهشدارواشنگتن،کییفروسیهرابهمحاصرهدریاییمتهمکرد؛

انسداد منافذ صلح در اوکراین
توئیتوزیردفاعاوکراین
کهاعالمکردهآبهای

بینالمللیدودریایآزوف
ودریایسیاهتوسطروسیه

مسدودشدهومحاصره
دریایجنوباینکشور
صورتگرفته،میتواند

مقدمهایبرایشروعیک
تحریکنظامیجدیدباشد
کهآمریکاییهاآنرارصد

میکنند

هشدارآمریکابه
شهروندانشدراوکراین

وهمزمانیآنباورود
نیروهاینظامیانگلیس

بهخاکلهستانو
استقرارمجموعهایاز

بمبافکنهایراهبردی
52H-Bآمریکادرپایگاه
فیرفوردانگلیس،نشاناز
تشدیدتنشهادرمحور
نظامیاینکشوردارد

منابع خبری اردن از هک تلفن های نهادها و افراد مرتبط با دیوان پادشاهی اردن با استفاده از جاسوس افزار اسرائیلی 
پگاسوس پرده برداشتند. خبرگزاری عمون اعالم کرد به اطالعاتی از یک منبع آمریکایی دست یافته است که نشان 
می دهد که تلفن های نهادها و افراد مرتبط با دیوان پادشاهی این کشور با اســتفاده از جاسوس افزار پگاسوس مورد 
جاسوسی قرار گرفته اند. طبق این گزارش، دو شرکت اسرائیلی ۸۰۰۰ تلفن همراه از جمله ۲۰۰ شماره اردنی را هک 
کرده اند. این رســانه همچنین گزارش داد که شــماره های هک شده با استفاده از 
جاسوس افزار پگاسوس متعلق به دیوان پادشاهی، کمیته المپیک، مصطفی حمارنه، 
عضو مجلس اعیان اردن و چند فعال و روزنامه نگار اردنی دیگر هستند. عمون به نقل از 
حمارنه گزارش داد که او قبالً اخطاری از شرکت سازنده گوشی اپل خود دریافت کرده 
بود مبنی بر اینکه گوشی او از فوریه تا ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱ به طور مداوم هک شده است.

هادی العامری رهبر ائتالف الفتح در پی حوادث امنیتی در استان میسان پیامی به جریان صدر و عصائب اهل الحق 
ارسال کرد و آنان را دعوت به خویشتنداری کرد. به گزارش میدل ایست نیوز، العامری در بیانیه ای اعالم کرد که حوادث 
خونینی که استان میسان شاهد آن است، مایه تاسف و تشویش خاطر ماست و باعث از بین رفتن احساس امنیت و 
ثبات می شود. العامری افزود: ما از برادران عزیزمان در جریان صدر و عصائب اهل حق و طوایف و جریان های سیاسی 
هوادار آنان می خواهیم که باالترین حد خویشــتن داری، آگاهی از مسؤولیت 
قانونی را نسبت به عواقب امور از خود نشــان دهند. وی خاطرنشان کرد: جنگ 
داخلی که دشمنان برای آن میلیاردها هزینه کردند و به نتیجه نرسیدند، ممکن 
است این گونه به راحتی رخ دهد، بنابراین ما برادران خود را از کشیده شدن به فتنه 

و پیروی از احساسات برحذر می داریم.

رهبر ائتالف الفتح خواستار خویشتنداری در حوادث میسان شد جاسوسی از دیوان پادشاهی اردن با پگاسوس

معترضــان نیوزیلندی که خواســتار پایان دادن 
به واکسیناســیون اجباری و محدودیت های سخت 
کرونایی هســتند، با وجود بازداشــت شدن از سوی 
پلیس، از پایان دادن به تظاهــرات امتناع کرده اند و 
دیروز )جمعــه( نیز معترضان بیشــتری در محوطه 
بیرونی پارلمان این کشــور تجمع کردند. به گزارش 
رویترز، ایــن چهارمین روز اعتراضــات در نیوزیلند 
اســت که هزاران تن در آن حضور دارند و برگرفته از 
اعتراضات کامیون داران کانادایــی به محدودیت ها 
و قوانیــن ســختگیرانه کرونایی اســت. معترضان 
نیوزیلندی بــر روی چمن های بیرونی ســاختمان 
پارلمــان این کشــور در ولینگتون دســت به تجمع 
زده و خیابان هــای اطراف را با کامیــون، خودرو، ون 
و موتورســیکلت های خــود مســدود کرده اند. روز 
پنجشنبه پلیس همزمان با توسل به زور برای متفرق 
کردن معترضان، ۱۲۰ تن از آنها را دســتگیر کرد اما 

معترضان از متفرق شدن دست نکشیدند. پلیس دیروز 
در بیانیه ای اعالم کرد هیچ حادثه ای در محوطه بیرونی 
پارلمان گزارش نشــده اگرچه دو تن بــه دلیل رفتار 
ناشی از شرب خمر و مستی دســتگیر شدند. بازرس 
کوری پارنل از پلیس نیوزیلند در بیانیه ای اعالم کرد: 
ماموران برای متفرق کردن معترضان که می خواهند 
بیشتر نزدیک به محوطه پارلمان شوند اقداماتی انجام 

می دهد و از آنها می خواهد تا منطقه را ترک کنند.

رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا در ســخنانی 
به ناتوانی در رصد و شناســایی حمــالت یمن به 
عربستان و امارات اذعان کرد. به گزارش خبرگزاری 
اســپوتنیک، ژنــرال فرانک مک کنــزی، رئیس 
فرماندهی مرکــزی آمریکا در ســخنانی با اعالم 
نگرانی نسبت به حمالت انصاراهلل یمن به عربستان 
ســعودی و امارات اذعان کرد که با توجه به وسعت 
یمن، توانایی هــای آمریکا برای انجام شناســایی 
و رصد حمالت در یمن محدود اســت. وی گفت: 
یمن کشور بزرگی اســت و باید بر اساس اولویت ها 
تصمیم گیری کرد. مک کنزی در ادامه با اشــاره به 
ناتوانی اماراتی ها در رهگیری موشک های شلیک 
شده توسط انصاراهلل یمن به سمت ابوظبی و دوبی 
نیز گفت: آمریــکا به امارات کمــک خواهد کرد تا 
سیستم دفاع موشکی مورد استفاده برای سرنگونی 
موشــک ها را مدرن کند و در ایــن زمینه تمامی 

توان خود را به کار خواهد گرفت و تا حد توانمان از 
امارات برای دفاع از خودش حمایت خواهیم کرد. 
مک کنزی به جزئیات بیشتر و نحوه کمک به امارات 
در این زمینه اشاره نکرد، اما یک منبع مطلع در این 
باره گفت که امارات متحده عربی رســما از آمریکا 
خواسته است که موشــک های استفاده شده برای 
رهگیری موشک های یمن را جایگزین کند تا بتواند 

دفاع هوایی را گسترش دهد.

چهارمین روز اعتراض نیوزیلندی ها به واکسیناسیونآمریکا: تا حد توانمان از امارات حمایت می کنیم

خبرخبر

 تظاهرات پناهجویان افغان 
در ابوظبی

منابع از تظاهرات پناهجویان افغانستانی در 
ابوظبی در اعتراض به وضعیت نامشخص اسکان 
مجدد خود و طوالنی شــدن مدت اسکانشان در 
امارات خبر دادند. روزنامــه القدس العربی اعالم 
کرد که صدها پناهجوی افغانستانی در اعتراض 
به وضعیت نامشخص خود در کمپی در ابوظبی 
تظاهرات کردنــد. این پناهجویان که توســط 
آمریکا به امارات منتقل شــده اند و قرار بود برای 
یک دوره موقت در این کشور اسکان داده شده و 
سپس به آمریکا منتقل شوند با در دست داشتن 
پالکاردهایی خواستار اســکان در آمریکا شدند. 
بر روی یکی از پالکاردها در اعتراض به بی توجهی 
مقامات آمریکا به آنها پس از گذشــت شش ماه 
از زمان انتقال شــان به امارات نوشــته شده بود: 
زمانی که ما را منتقل کردند، وزارت دفاع )آمریکا( 
فرودگاه کابل را تحت کنترل داشت و هیچ کس 
خودش به اینجا نیامده است. یکی از این معترضان 
گفت: این اعتراض پس از آن آغاز شد که بسیاری 
از افغان ها امید خود را بــرای مهاجرت به ایاالت 
متحده از دست دادند. وی اظهار کرد که شرایط در 
کمپ های محل اسکانشان در امارات شبیه زندان 
اســت و مقامات امارات همزمان با آغاز تظاهرات 
تعدادی از افغان هــا را بازداشــت کرده اند. یک 
معترض دیگر نیز گفت؛ یکی از مقامات سفارت 
آمریکا روز پنجشنبه پس از آغاز اعتراضات از این 
کمپ بازدید کرد و اعالم کــرد که جدول زمانی 
مشخصی برای رسیدگی به همه پرونده ها وجود 
ندارد و بعید اســت همه پناهجویان افغانستانی 
به آمریکا منتقل شــوند. مشخص نیست که چه 
تعداد پناهجوی افغان درحــال حاضر در امارات 
هستند. با این وجود برآورد فعاالن و کارشناسان 
حاکی از آن اســت که حدود ۱۲ هزار افغان در دو 
کمپ در ابوظبی اســکان داده شــده اند. هزاران 
افغان سال گذشــته میالدی و در بحبوحه عقب 
نشینی آمریکا از افغانستان و همچنین به دست 
گرفتن کنترل این کشور توسط طالبان، توسط 
واشنگتن به امارات منتقل شــدند و ابوظبی نیز 
با درخواست آمریکا برای اسکان موقت این افراد 
تا زمان تصمیم گیری درباره درخواست های آنها 
برای مهاجرت و انتقال به کشور ثالث موافقت کرد، 
اما علی رغم گذشت بیش از شش ماه از اسکان این 
پناهجویان در افغانستان وضعیت آنها مشخص 
نیست و آمریکایی ها فکری برای انتقال و اسکان 

مجدد آنها نکرده اند.
    

 انتقاد دیده بان حقوق بشر
 از ممنوعیت حجاب در هند

دیده بان حقوق بشــر اعالم کرد، ممنوعیت 
حجاب بــه منزله نقض تعهدات هند براســاس 
قانون بین المللی حقوق بشر است که حق آزادی 
در اعتقادات دینی فردی و آزادی بیان و آموزش 
بدون هیچ تبعیضی را تضمین می کند. به گزارش 
شبکه الحره، طی ماه گذشته تعدادی از موسسات 
آموزشی دولتی در ایالت کارناتاکا دانش آموزان 
مسلمان را ار پوشش حجاب منع کرده اند. دیده بان 
حقوق بشر تاکید کرد: ممنوعیت حجاب یکی از 
جدیدترین نمونه ها در راســتای تالش مقامات 
هند برای به حاشیه کشاندن مسلمانان و خشونت 
روزافزون علیه آنهاست. درگیری پرآشوب بر سر 
حجاب موجب افزایش ترس در میان دانش آموزان 
مسلمانی شــده اســت که می گویند از حقوق 
مذهبی خود منع می شوند. در هفتم فوریه، صدها 
تن از این دانش آموزان به همراه خانواده هایشان 
به خیابان ها آمده و خواستار این شدند که بتوانند 
با حجاب در کالس هایشان شرکت کنند. یکی از 
دانش آموزان ۱۸ ســاله ای که در تظاهرات چند 
هفته گذشته شرکت داشته است، گفت: آنچه ما 
شاهد آن هستیم، نوعی از آپارتاید مذهبی است. 
این فرمان تبعیض آمیز است و زنان مسلمان را به 
طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار می دهد. تاکنون، 
چندین مالقات میان کارکنان مدرسه، نمایندگان 
دولت و دانش آموزان معتــرض راه بجایی نبرده 
اســت. وزیر آموزش و پرورش ایــن ایالت هند 
نیز از لغو ممنوعیت حجاب امتنــاع می کند. او 
اخیرا به گزارشــگران گفت: کسانی که تمایل به 
رعایت سبک پوشش مدرسه ندارند، می توانند به 
گزینه های دیگری فکر کنند. در این میان برخی 
دیگر از نهادها اعالم کرده اند که این اقدام به نوعی 

می تواند حمله هندوها به مسلمانان تلقی شود. 

جهاننما

فرشادگلزاری


