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داعش سرکرده جدید خود را 
معرفی کرد

گروه تروریستی داعش باالخره هالکت سرکرده 
ارشــد خود در ســوریه را تایید و از تعیین سرکرده 
جدیدی خبر داد. بــه گزارش شــبکه تلویزیونی 
المیادین، گروه تروریستی داعش در بیانیه ای کشته 
شدن »ابو ابراهیم القرشی« سرکرده ارشد این گروه را 
تایید و از تعیین سرکرده دیگری خبر داد. این گروه 
تروریستی در بیانیه خود اعالم کرد که فردی به نام 
»ابو الحسن الهاشمی القرشی« جانشین ابو ابراهیم 
القرشی سرکرده ارشد پیشین این گروه شده است. 
مقامات آمریکایی بهمن ماه گذشته اعالم کرده بودند 
که القریشی در جریان عملیات نیروهای آمریکایی در 
سوریه کشته شده است. رئیس جمهوری آمریکا در آن 
زمان گفت که سرکرده ارشد گروه تروریستی داعش 
در طول یک عملیات شبانه نیروهای ویژه آمریکایی 
در استان ادلب سوریه کشته شد. این درحالی است 
که پیشتر منابع خبری از همکاری ابو ابراهیم القرشی 
سرکرده کشته شده داعش با مقامات آمریکایی پرده 
برداشته بودند. پایگاه خبری »بغداد الیوم« عراق ۳۰ 
آبان ۱۳۹۹ نوشته بود: در اسناد نظامی آمریکا که به 
تازگی از حالت محرمانه خارج شده، آمده است: »امیر 
محمد ســعید عبدالرحمن المولی« مشهور به »ابو 
ابراهیم القرشی« ســرکرده جدید گروه داعش در 
دوره بازداشت خود در زندان »بوکا« در جنوب عراق 
که در سال ۲۰۰۸ میالدی تحت مدیریت آمریکا قرار 
داشت، با مقامات آمریکایی همکاری کرده و اطالعاتی 
محرمانه را درباره عناصر همکار خود ارایه کرده است. 
آمریکا زندان بوکا را پس از حمله سال ۲۰۰۳ به عراق 
و اشغال این کشور در اطراف شهر ام القصر در استان 
بصره در جنوب عراق بنا کرد و ظرف مدت شش سال، 
حدود یکصد هزار نفر از تروریســت های القاعده و 
نظامیان بعث عراقی در آن زندانی شدند که اوج آن در 
سال ۲۰۰۷ میالدی بود. »ابوبکر البغدادی« سرکرده 
اسبق گروه تروریستی داعش از جمله کسانی بود که 
مدتی را در این زندان گذراند. سابقه آشنایی القرشی 
با ابوبکر البغدادی به سال ۲۰۰۳ بازمی گشت و این دو 
در آن زمان به جــرم همکاری با القاعــده در زندان 
»بوکا« زندانی بودند. به نوشته بغداد الیوم، تاکنون 
از بین ۶۶ گزارش مربوط به بازجویی های القرشی که 
وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( آن زمان انجام داد، فقط 
سه مورد فاش شده است. در سومین گزارش بازجویی 
آمده است که القرشی اسامی ۸۸ نفر از عناصر همکار 
تروریست خود را در اختیار آمریکایی ها قرار داد. این 
در حالیست که بسیاری از کارشناسان معتقدند او 
همزمان که رهبری داعش را به عهده داشته، با ایاالت 

متحده آمریکا هم همکاری می کرده است.
    

وزير دفاع سوئد:
  تا زمانی که من وزیرم، 

به ناتو نمی پیوندیم
وزیر دفاع سوئد اعالم کرد تا زمانی که وزیر دفاع این 
کشور باقی بماند، کشورش عضو ناتو نخواهد شد. به 
گزارش آناتولی، »پیتر هولتکویست«، وزیر دفاع سوئد 
در یک برنامه تلویزیونی که از یک رسانه دولتی در ماه 
نوامبر سال پیش پخش شد، عنوان داشت: تا زمانی که 
من وزیر دفاع سوئد هستم، این کشور هرگز عضو ناتو 
نخواهد شد. وی اکنون مجدد اظهارات خود را تکرار 
کرد و گفت: من در حال حاضر نظر مشابه ای دارم. من 
همین نظر را بدون استفاده از واژه هرگز مجدد بیان 
می کنم. وزیر دفاع ســوئد افزود: موقعیتی که در آن 
هستیم به من آموخت که از واژه هرگز استفاده نکنم. 
پیتر هولتکویست خاطرنشان کرد: سوئد تمایلی به 
عضویت در ناتو ندارد و معتقدم که عضویت کشور ما در 
این ائتالف، امنیت منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. 
وی اظهار کرد که کشورش بزرگترین سرمایه گذاری 
تمــام دوران را در دفاع نظامی انجــام خواهد داد و 
۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به دفاع اختصاص 
خواهد یافت. به گفته رسانه های محلی، سوئد سال 
گذشــته ۶.۵ میلیارد دالر برای دفاع نظامی بودجه 
اختصاص داده است، در حالی که این مبلغ به دلیل 
جنگ روسیه و اوکراین به ۱۱ میلیارد دالر افزایش 

خواهد یافت. 

جهاننما

جهان

جنگ ویرانگر اوکراین شانزدهمین 
روز را از ســر گذراند و هنوز صدای رد و 
بدل شدن آتش میان تمام جناح های 
درگیر شنیده می شود. یک مقام ارشد 
وزارت دفاع آمریکا روز گذشته )جمعه( 
خبر داد که نیروهای روســیه به پنج 
کیلومتری کی یف نزدیک شده اند. این 
مقام به خبرنگاران گفته است که به این 
ترتیب آن دسته از نیروهای روسیه که 
از جهت شمال غربی به طرف پایتخت 
اوکراین پیشروی می کنند، اکنون در 
۱۵ کیلومتری مرکز این شهر هستند 
و هر دو جناح می تواننــد به راحتی در 
یک نقطه مشترک به هم ملحق شوند. 
هم چنین گزارش شده است یک کاروان 
کمک های بشردوستانه که قصد داشت 
به بندر محاصره شده ماریوپل برسد، 
به دلیل حمالت مداوم روسیه مجبور 
به بازگشت شده است. همزمان دفتر 
بی.بی.ســی در اوکراین گزارش کرده 
که در حمله موشکی به شهر »لوتسک« 
یک فرودگاه هدف قرار گرفته اســت. 
گزارش هایی نیز در مورد حمله به یک 
کارخانه که محل تعمیــر موتورهای 
جت های جنگنده بوده منتشــر شده 
اســت. این ســایت در فهرســتی از 
محل های استراتژیک و کلیدی اوکراین 
قرار داشت که توسط روسیه هدف قرار 
گرفت؛ هدف گیری ای که نشــان داد 
که روس ها به سمت بمباران هدفمند 
گام برداشته اند؛ چراکه اساساً دستاورد 
نظامی که آنها مدنظرشان بوده تاکنون 
محقق نشــده اســت. از جهتی دیگر 
گزارش هایی از انفجار در دو شهر در دو 
سوی مختلف اوکراین منتشر شده است. 
تلویزیون اوکراین و ســایر رسانه های 

این کشور انفجارهایی را در لوتسک در 
شــمال غربی و دنیپرو در بخش میانه 
شرقی اوکراین گزارش می دهند. طبق 
گزارش های منتشــر شــده از سوی 
رویترز، در شهر دنیپرو در مرکز اوکراین 
حمالت آغاز و شماری از غیرنظامیان 
کشته شــده اند. اورژانس اوکراین هم 

اعالم کرده که بمب ها در نزدیکی یک 
مهدکودک و یک ساختمان مسکونی 
فرود آمدند که گفته می شود حدود ۵ نفر 
در این حمالت و در نزدیکی مهدکودک 
کشته شده اند. در این میان حاال دامنه 
اتهام زنی ها میان دو طــرف بار دیگر 
باال گرفته اســت. ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهوری اوکراین دیروز )جمعه( 
ارتش روسیه را به جلوگیری از تخلیه 
غیرنظامیــان از شــهرهای محاصره 
شــده ماریوپل، ولنوواخــا و حمله به 
گذرگاه های بشردوستانه متهم کرد. 
او در همین حال به ادعاهای روســیه 
دایر بر این که اوکراین با کمک آمریکا 
درحال توسعه سالح های شیمیایی یا 
بیولوژیکی است، تاخته است؛ چراکه 
دیمیتری پولیانســکی، معــاون اول 
نماینده دائم روســیه در سازمان ملل 
در توئیتی اعالم کرد که هیأت روسی 
از شــورای امنیت خواسته تا )جمعه( 
۱۱ مارس نشســتی برای بررســی 

فعالیت های نظامی بیولوژیکی آمریکا 
در قلمرو اوکراین برگزار کند. این موضع 
روس ها به مذاق آمریکایی ها هم خوش 
نیامد و اولویا دالتون، سخنگوی هیات 
آمریکا در ســازمان ملل به تصریح این 
موضوع را رد و اعالم کرد که روســیه با 
اتخاذ چنین مواضعی به دنبال آن است 
تا حمله خود به اوکراین را به نوعی که 
کرملین می خواهد توجیه کند. اما در این 
میان آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد، 
به وجود آمدن یک »سکته تاکتیکی« از 
سوی روس ها در پیشروی های میدانی 
و موضع گیری های سیاســی است که 

خودشان آن را کلید زده اند. 
کرملين و خطای محاسبه! 

متاسفانه در حکومت های اقتدارگرا 
و توتالیتر کــه یک نفــر در رأس هرم 
قدرت، کنترل همه چیز را به دســت 
دارد، گاهی توهماتی به وجود می آید که 
عاقبت خوشی را برای آن شخص و حتی 
کشورش رقم نخواهد زد. این توهمات 

عموماً از نفوذها و برآوردهای غلط نشأت 
می گیرد که در طول تاریخ بارها و بارها 
این موضوع را دیده  یا شنیده ایم و حتی در 
آینده نه چندان دور ممکن است اسنادی 
از ســوی روس ها یا غربی ها )به صورت 
عمدی یا غیرعمدی( منتشر شود که 
نشان دهد کرملین در برآوردهای خود 
با اشتباه روبرو شــده است و اطالعات 
غلط به پوتین داده اند! اینکه بخواهیم 
بگوییم در دستگاه نظامی » امنیتی و 
حتی سیاسی « اقتصادی روسیه غرب 
همانند جنگ سرد نفوذ کرده و داده های 
اشتباه را روی میز کار پوتین می گذارد، 
ادعایی است که نمی توان اثبات کرد اما 
در سه محور می توان به وضوح دید که 
محاســبات و برآوردهای روسیه تا حد 
زیادی غلط از آب درآمده است. اولین 
موضوعی که به نظر می رسد تیم پوتین و 
کرملین با آن به صورت حقیقی و واقعی 
برخورد نکرده اند، شناخت دقیق و جدید 
از جامعه اوکراین اســت. روس ها فکر 
می کردند که مردم جمهوری های جدا 
شده از شوروی سابق هنوز به پرچم های 
داس و چکــش می بالند و خــود را زیر 
پرچم به رهبری واحد پایبند می دانند، 
اوکراین را هــم از این قائده مســتثنا 
نمی دانستند. اما مســاله ای که خیلی 
عیان است ولی مسکو به آن توجه نکرده، 
رسوخ فرهنگ غربی است. همه می دانند 
که »مک دونالد« و »مارلبورو« به عنوان 
نماد سرمایه داری اولین برندهایی بودند 
که پس از فروپاشی شوروی وارد مسکو 
شدند و طعم آنها سالیان سال است که 
زیر دندان مردم روسیه است و از همین 
مثال ساده باید دانســت که نمی توان 
انتظار داشت روس ها به صورت نظامی 
و تمام عیار وارد خاک اوکراین شــوند 
و مردم این کشــور هم برای آنها فرش 
قرمز پهن کننــد! البتــه در این میان 
پروژه عریــض و طویــل پروپاگاندای 
آمریکا و بریتانیا برای تحریک روسیه و 
تزریق حس ملی گرایی در خون مردم 
اوکراین توسط زلنسکی هم موثر بود، 
اما ســوال بی جواب این اســت که آیا 
جامعه اطالعاتی فدراسیون روسیه این 
برآوردها را به صورت صحیح انجام داده 
بودند یا فقط »خیــال می کردند« که 

مردم اوکراین به روسیه سمپاتی دارند؟ 
موضوع دوم بحث انرژی است. در سال 
۲۰۱4 یکی از دالیل ترس و کوتاه آمدن 
اروپا در مقابل روسیه بر سر الحاق کریمه، 
تهدید مسکو به قطع صادرات گاز به قاره 
سبز بود اما حاال ایاالت متحده تجدید 
روابطش با ونزوئــال را برای بی نیازی از 
گاز روسیه کلید زده است و قطر و امارات 
و حتی ایران گزینه های بعدی خواهند 
بود. بر همین اســاس روسیه که فکر 
می کرد شیر فلکه گاز دنیا را در دست 
دارد و از آن بــه عنوان اهرم سیاســی، 
اقتصادی و امنیتی اســتفاده می کرد، 
حاال برآوردش در این حوزه هم تا حد 
زیادی اشــتباه از آب درآمده است؛ تا 
جایی که آلمانی ها هم پروژه خط لوله 
گاز نورداستریم ۲ را متوقف و مختومه 
اعالم کردند. مساله سوم )نهایی( تکیه 
روســیه بر ذخیره ارزی ۶۰۰ میلیارد 
دالری است. اگر فرض را بر این بگذاریم 
که هزینه نبرد روسیه در اوکراین روزی ۲ 
میلیارد دالر است، این رقم درنهایت طی 
کمتر از یکسال )۳۰۰ روز( صرف خواهد 
شــد؛ مضاف بر اینکه صادرات انرژی 
روسیه و سایر تجارت های دوجانبه هم با 
مشکل روبرو می شود و این در حالیست 
که فشار اقتصادی از همین حاال بر مردم 
و کسب و کارهای روسیه مشهود است. 
از ســوی دیگر تصویب بودجه ۱۳.۶ 
میلیارد دالری توسط کنگره آمریکا برای 
کمک به اوکراین هم می تواند رویارویی 
میدانی را طوالنی تر از گذشته کند که 
همه این موارد نشان دهنده محاصره 
کرملین توسط برآوردهای اشتباه است. 

ادامه سريال تحريم روسيه و کمک 13.6 ميليارد دالری آمريکا به اوکراين؛ 

پوتین در محاصره برآوردهای اشتباه 
حمله به يک کارخانه که 

محل تعمير موتور جت های 
جنگنده بود نشان می دهد 

که روسيه به دنبال هدف 
قرار دادن محل های 

استراتژيک و کليدی 
اوکراين است که بخشی از 
آن به شکست های پی در 

پی در محور ميدانی مربوط 
است

روسيه فکر می کرد شير 
فلکه گاز دنيا را در دست 

دارد و از آن به عنوان اهرم 
سياسی، اقتصادی و امنيتی 
استفاده می کرد؛ اما برآورد 

پوتين در اين حوزه هم تا 
حد زيادی اشتباه از آب 

درآمده است؛ تا جايی که 
آلمانی ها هم پروژه خط لوله 
گاز نورداستريم 2 را متوقف 

و مختومه اعالم کردند

وزارت انرژی عربســتان ســعودی از حمله پهپادی به پاالیشــگاه نفت ریاض خبر داد. به گزارش سایت شبکه 
روسیاالیوم، یک مقام وزارت انرژی عربستان سعودی اعالم کرد که پاالیشگاه نفت ریاض هدف حمله پهپادی قرار 
گرفته است. این منبع در این باره گفت: حدود ساعت 4:4۰ بامداد پنجشنبه پاالیشگاه نفت ریاض مورد حمله یک 
پهپاد از راه دور قرار گرفت. این مقام سعودی گزارش داد: این حمله منجر به آتش سوزی کوچک در پاالیشگاه شد که 
بالفاصله مهار شد. وی همچنین افزود: این حمله تلفاتی نداشته و منجر به اخالل 
در فعالیت پاالیشگاه نشد. این مقام وزارت انرژی عربســتان در ادامه این حمله 
را محکوم کرد. وی همچنین از جامعه بین الملل خواســت که علیه این حمالت 
موضع گیری کرده و با عامــالن آنها مقابله کنند. در این میــان برخی از مقامات 
تندروی عربستان معتقدند که فاز جدید حمالت انصاراهلل یمن به مواضع عربستان 

سعودی آغاز شده است. 

منابع سیاسی عراق از گزینه رهبر جریان صدر برای تصدی پست نخســت وزیری این کشور پرده برداشتند. به 
گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، منابع سیاسی عراقی اعالم کردند که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر بعد از مدت ها 
جعفر صدر، پسر عموی خود را برای تصدی پست نخست وزیری این کشــور پیشنهاد کرده است. این منابع در این 
باره تصریح کردند که مقتدی صدر پسر عمویش را در جریان گفت وگوی تلفنی شب گذشته خود با نوری المالکی، 
رهبر ائتالف دولت قانون پیشنهاد داده اســت. رهبر جریان صدر عراق اخیراً در 
تماس های تلفنی جداگانه با مســعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان 
عراق، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان، نوری المالکی و خمیس الخنجر، رئیس 
ائتالف السیاده، مسائل مهم و وضعیت کنونی عراق را بررسی کرد. به گفته برخی 
از منابع آگاِه سیاسی در بغداد این تماس ها برای جلوگیری از ایجاد اخالل در روند 

تشکیل دولت انجام شد. 

مقتدی صدر پسرعموی خود را برای نخست وزیری پیشنهاد داد! حمله پهپادی به پاالیشگاه نفت ریاض

دبیرکل ناتو اعالم کرد که در بحبوحه حمله روسیه به 
اوکراین، به ترکیه اطالع داده شده است که این ائتالف از 
همه اعضا انتظار دارد تحریم هایی را علیه روسیه اعمال 
کنند. به گزارش اسپوتنیک، ینس استولتنبرگ، دبیرکل 
ناتو عنوان داشت: ما از تمامی اعضای ناتو انتظار داریم تا 
تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کنند. این روشی ست 
که می توان روسیه را مجبور کرد تا بهای کارش را بپردازد. 
من همچنین مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه 
را در این خصوص مطلع کــرده ام. ترکیه نقش کلیدی 
در اینجا ایفا می کند. اظهارات دبیــرکل ناتو پس از آن 
بیان می شود که  جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا اعالم کرد که این اتحادیه به حداکثر توان 
خود برای اعمال تحریم های مالی علیه روسیه رسیده 
اســت. وی همچنین در واکنش به دســتور جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا درباره تحریم نفت و گاز روسیه 

گفت که اروپا در این مورد از واشنگتن پیروی نمی کند. 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در تاریخ ۲4 
فوریه حمله به اوکراین را با هدف نازی زدایی و جلوگیری 
از پیوستن این کشــور به ناتو آغاز کرده است؛ حمله ای 
که روسیه خود آن را عملیات ویژه نظامی نامیده است و 
باعث شده که غرب واکنش های مختلفی نسبت به این 

مسئله نشان دهد. 

ســخنگوی وزارت خارجــه چین اعالم کــرد اگر 
واشــنگتن به دلیل اختالف روســیه و آمریکا بر ســر 
بحران اوکراین، چین را تحریم کنــد، پکن با اقدامات 
ســخت گیرانه تالفی می کند. به گزارش از خبرگزاری 
تاس، ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در 
یک نشست خبری تاکید کرد: آمریکا در روند حل وفصل 
روابط با فدراســیون روســیه، حق اعمال به اصطالح 
تحریم ها را علیه شرکت ها و افراد چینی ندارد. در غیر این 
صورت، چین پاسخی قاطع و جدی خواهد داد. به گفته 
این دیپلمات چینی، تحریم های واشنگتن علیه روسیه 
کمکی به حل بحران اوکراین نکرده اســت. وی افزود: 
برعکس، آمریکا به این طریق مشکالت زیادی را ایجاد 
کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین خاطرنشان 
کرد که تحریم های واشنگتن تاثیرات منفی را در روند 
حل وفصل اختالفات داشته است. در همین راستا روز 

گذشته )جمعه( لی که چیانگ، نخست وزیر چین هم 
اعالم کرد که تحریمهای اعمال شده علیه روسیه میتواند 
اقتصاد و توسعه بین المللی را با مشکل روبرو کند و در آن 
وقفه عمیق بیندازد. این در حالیست که اخیراً مقامات 
آمریکایی اقدام به تشدید تحریمهای روسیه کرده اند و 
چین هم از این موضوع احساس خطر کرده است و بیشتر 

نقش تماشاچی را بازی می کند. 

پکن: 

اگر آمریکا ما را تحریم کند، پاسخ قاطع می دهیم
دبيرکل ناتو:

 از ترکیه انتظار تحریم روسیه را داریم

خبرخبر

فرشاد گلزاری


