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»در صورت موفقیت روســیه در 
اوکراین، کشــورهای غربی احساس 
امنیــت نخواهند کــرد«. این همان 
عبارتی است که همه را متعجب کرده 
و حاال همین چند کلمه، به محل بحث 
و جدل دیپلمات ها و سیاســتمداران 
غربی و شــرقی تبدیل شــده است. 
این ســخنان از زبان لیز تراس، وزیر 
خارجه بریتانیــا در جریان بازدیدش 
از پراگ )پایتخــت جمهوری چک( 
مطرح شــد و به خوبی نشان می دهد 
لندن بر خالف بسیاری از کشورهای 
اروپایی دیگر مانند فرانسه و آلمان که 
شرکای روسیه محسوب می شوند، به 
دنبال آن است تا مجدداً بساط جنگ 
ســرد جدید که حاال به صورت علنی 
و مشهود در جریان است را تا بیخ گوِش 
مسکو بگســتراند. همه می دانند که 
روسیه و بریتانیا در زمان جنگ سرد، 
نفس یکدیگر را در تمامی عرصه ها به 
خصوص در بستر امنیتی و اطالعاتی 
به شــمارش انداخته بودند و حاال هم 
به نظر می رسد که حتی اگر مسکو سر 
به سر لندن نگذارد، این بریتانیا خواهد 
بود که به دنبال فرو کردن دشنه خود 

به پهلوی روس ها اســت. وزیر خارجه 
بریتانیا پیشــنهادهای اخیــر درباره 
توافق صلح میان روســیه و اوکراین را 
»مماشات« و »عقب نشینی« توصیف و 
آن را رد کرد. میخایلو پودولیاک، مشاور 
رئیس جمهور اوکراین هم در راستای 
این اظهارات وزیر خارجه بریتانیا گفت 
که هرگونه توافق با روســیه به اندازه 
یک پنی شکســته هم ارزش ندارد و 
ما )کی یف( به این نتیجه رســیده ایم 

که حمله مسکو را تنها می توان با زور 
متوقف کرد، نه مذاکــره و گفت وگو! 
اگر نگاهی به سخنان این دو بیندازیم 
به خوبی می بینیم کــه عماًل مواضع 
تهاجمی غرب علیه روسیه به صورت 
پله کانی در حال افزایش است و از سوی 
دیگر برخی تحلیلگران معتقدند این 
فراز و فرودهای اعمال شــده در اتخاذ 
مواضع علیه مسکو، در یک چارچوب 
از پیش تعیین شــده قرار دارد و حاال 
اوضاع در حال وخیم تر شــدن است. 
اینکه می گوییم شرایط در حال تبدیل 
شــدن به یک فرآیند خطرناک است 
صرفاً به دلیل اظهارات مقامات دو طرف 
نیست. به عنوان مثال سرگئی الوروف، 
وزیر خارجه روسیه روز گذشته )شنبه( 
اعالم کرد که غرب علیه مسکو و همه 
متعلقات روســیه اعالن جنگی همه 
جانبه کرده و هیچکس این حقیقت را 
پنهان نمی کند که ما در حال مشاهده 
یک جنگ تمام عیار هستیم. الوروف 
اعالم کرد که تحریم و لغو هر چیزی که 
نام روسیه بر روی آن حک شده به جایی 
رسیده که غرب آثار کالسیک ادبیات 
روسیه که شــامل آثار چایکوفسکی، 

داستایوفسکی، تولستوی و پوشکین 
می شــود را هم ممنوع کرده اســت. 
این مواضع به خوبی نشــان می دهد 
که روس ها هم در حــال بی اثر کردن 
ســناریوی غربی ها هســتند و از هر 
بهانه ای اســتفاده می کنند تا بتوانند 
اوضاع را به نفع مسکو جلوه دهند. در 
این میان اما روسیه اخیراً اعالم کرده 
که به شرط لغو تحریم های غرب علیه 
این کشــور، حمله به اوکراین را پایان 
خواهد داد و به نظر می رســد سخنان 
تند و تیز وزیر خارجه بریتانیا، مشاور 
زلنسکی و سایر مقامات مانند بوریس 
جانسون، نخست وزیر بریتانیا که دیروز 
گفته بود »پوتین به هیــچ وجه قابل 
اعتماد نیست« هم در همین راستا اوج 

گرفته است. 
هزینه تراشی جدید برای مسکو! 

به موازات این اظهارات، جو بایدن، 
رئیس جمهوری ایــاالت متحده هم 
مواضعی اتخاذ کرده که در بطن خود 
نوعی تحقیر، هشــدار و کنایه را علیه 
روســیه و شــخص پوتین به نمایش 
می گــذارد. بایدن خطــاب به ۱۲۰۰ 
دانشــجوی افســری فارغ التحصیل 

در اســتادیوم یادبود نیــروی دریایی 
آناپولیس واقع در مریلند آمریکا گفت 
که  آنها در زمانی وارد خدمت در ارتش 
آمریکا می شوند که چالش های جهانی 
بسیاری وجود داشته و موظف به کمک 
برای حفظ ثبات در جهانی بی اطمینان 
هســتند. بایدن اعالم کرد که تالش 
پوتین برای ایجاد چند دستگی در میان 
کشــورهای متحد عضو ناتو شکست 
خورده و حاال من به شما می گویم که 
پوتین و حلقه نزدیک به او مســئول 
»ناتویی شدِن اروپا« هستند. سخنان 
بایدن به نوعی همانند یک تیر بر قلب 
اولیگارش های روســیه می نشــیند؛ 
چراکه آنها خودشــان اعالم کرده اند 
که در صورت قطــع تحریم های غرب 
به جنگ پایان می دهند که این موضوع 
صریحا نشان می دهد روسیه از منظر 
اقتصادی بسیار تحت فشار قرار دارد. 
اینکه بایدن می گوید مقصر پیوستن 
کشورهایی مانند سوئد و فنالند به ناتو 
روسیه اســت، در اصل نشان می دهد 
که تحریک مســکو و پوتین از سوی 
غرب و توســط ولودیمیر زلنسکی، به 
درستی انجام شــده و حاال یک اتفاق 
بزرگ دیگر در حال رخ دادن است که 
به نظر می آیــد درون مایه آن، از وقایع 
نظامی و اقتصادی مرکب شده است. 
نخســتین مساله این اســت که جان 
کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا 
اعالم کرده که رزمایش بزرگ ۱۵ عضو 
ناتو در ۵ ژوئن به رهبری ارتش آمریکا 
در حوزه دریای بالتیک برگزار می شود و 
هدف این رزمایش »آموزش در راستای 
تقویت توان واکنش مشترک« است. 
پنتاگون اعالم کرده که در این رزمایش 
سربازان کشورهای بلژیک، بلغارستان، 
دانمارک، اســتونی، فنالند، فرانسه، 
آلمان، لتونی، لیتوانــی، هلند، نروژ، 
لهستان، سوئد، ترکیه، بریتانیا و آمریکا 
شرکت خواهند داشت و آن را در قالب 
برنامه آموزشی مشــترک اعالم کرده 
است. از سوی دیگر روزنامه وال استریت 
ژورنال به نقل از مقامات کاخ سفید اعالم 
کردند که بایدن طــی روزهای آینده 
سامانه های موشکی دوربرد به کی یف 
ارســال می کند و انتظــار می رود که 
ایاالت متحده به اوکراین سامانه های 

موشکی توپخانه ای متحرک موسوم 
به هیمارس را هــم تحویل بدهد. این 
اقدام بدون شــک نوعی »داِم مرکب« 
برای روسیه خواهد بود؛ چراکه از یک 
سو آمریکا با وارد کردن سوئد و فنالند به 
ناتو علناً مرزهای غربی روسیه را ناامن 
کرده و حاال مســکو در شرایط کنونی 
باید میلیاردها دالر هزینه کند تا بتواند 
امنیت این مرزها را برقرار کند و از سوی 
دیگر این اقداِم آمریکا باعث می شود که 
پیشروی روســیه در دونباس سرعت 
بگیرد. غرب به خوبی می داند که روسیه 
بسیار عجله دارد تا بتواند اوضاع را به نفع 
خود جلو ببرد و به همین دلیل از یک 
ســو به تحریک نظامی و سیاسی آن 
ادامه می دهد و از سوی دیگر به مسکو 
اجــازه می دهد که در شــرق، جنوب 
شرق و حتی در جنوب اوکراین مانند 
شهر ماریوپل دست به هر اقدامی بزند تا 
این روند فرسایشی شود و روس ها هم 
به عطش فتح و ظفرشان افزوده شود. 
آمریکا و متحدانــش در حال افزایش 
کمک های نظامی به اوکراین هستند 
تا روســیه را مجبور به عقب نشــینی 
کنند و ایــن موضوع حاال روســیه را 
همانند کوسه ای که در یک دام یا تور 
ماهیگیری اسیر شــده، به دنیا نشان 
می دهد. حال باید دید که آیا روس ها 
می توانند مناطق گرجستان و اوکراین 
را به خاک خود ضمیمه کنند و یا اینکه 
اگر این اتفاق رخ داد قرار اســت پاسخ 
غرب چه باشد؟ این همان داِم مرکبی 
است که مسکو خواسته یا ناخواسته در 

آن گیر افتاده است! 

به موازات تدارک رزمایش ناتو در آب های بالتیک، هجمه های سیاسی علیه روسیه باال گرفت؛

مسکو در »دامِ مرکب«
روسیه و بریتانیا در زمان 

جنگ سرد، نفس یکدیگر 
را در تمامی عرصه ها به 

خصوص در بستر امنیتی 
و اطالعاتی به شمارش 

انداخته بودند و حاال حتی 
اگر مسکو سر به سر لندن 

نگذارد، این بریتانیا خواهد 
بود که به دنبال فرو کردن 

دشنه خود به پهلوی 
روس هاست

آمریکا و متحدانش در حال 
افزایش کمک های نظامی به 

اوکراین هستند تا روسیه 
را مجبور به عقب نشینی 

کنند. بایدن نیز دیروز 
اعالم کرد که تالش پوتین 
برای ایجاد چند دستگی 

در میان کشورهای متحد 
عضو ناتو شکست خورده و 
حاال پوتین و حلقه نزدیک 
به او مسئول »ناتویی شدِن 

اروپا« هستند

شورای امنیت ســازمان ملل ضمن تقدیر از دولت عراق و کمیســاریای انتخابات این کشور به دلیل برگزاری 
انتخابات پارلمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ خواســتار تسریع در روند تشکیل دولت عراق شــد. شورای امنیت سازمان 
ملل مأموریت هیات خود در عراق )یونامی( را تا مه ۲۰۲۳ تمدید کرد. شورای امنیت همچنین از جنین هنیس 
پالســخارت، رئیس دفتر هیات ســازمان ملل در عراق )یونامی(خواست که ارائه مشــاوره، حمایت و کمک به 
دولت و ملت عراق را با هدف ترویج گفت وگوهای سیاســی فراگیر و آشتی ملی 
و همچنین مشــارکت کامل و برابر زنان در اولویت قرار دهد. شورای امنیت در 
ادامه خواستار تسریع در روند تشکیل دولت عراق به شکل مسالمت آمیز شد و از 
جامعه جهانی خواست تا حمایت خود از عراق را در مواجهه با چالش ها از جمله 
مبارزه با تروریسم، داعش، القاعده و گروه های وابسته به آنها برای دستیابی به 

ثبات افزایش دهد.

روسای ستاد ارتش های ۱۰ کشــور جهان از جمله عراق در لندن همکاری ها و افزایش فرصت آموزش نیروهای 
نظامی را بررسی کردند. به گزارش روزنامه االخبار، یحیی رسول، ســخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در 
بیانیه ای از دیدار رئیس ستاد ارتش عراق با رؤسای ستاد ارتش های تعدادی از کشورهای عربی و انگلیس خبر داد. وی 
اعالم کرد: عبداالمیر رشید یاراهلل، رئیس ستاد ارتش عراق در نشست رؤسای ستاد ارتش های گروه اژدرها )انگلیس، 
عراق، کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس، اردن و مصر( در لندن حضور 
یافت. حاضران در این نشست درباره روابط نظامی و افزایش توانایی های نظامی 
ارتش عراق و تقویت فرصت های آموزش نظامی بحث و گفتگو کردند. همچنین 
یاراهلل با همتای اردنی خود در امان درباره چالش های امنیتی دو کشور و تقویت 
فرصت های همکاری نظامی گفتگو کرد که نشان می دهد اَمان و بغداد به زودی 

همکاری نظامی و امنیتی خود را از سر خواهند گرفت.

رؤسای ستاد ارتش  کشورهای عربی به لندن رفتندشورای امنیت: دولت عراق هرچه سریعتر باید تشکیل شود

جنبش انصــاراهلل یمن، دولت مســتعفی را متهم 
کرد در اجرای بزرگترین قرارداد تبادل اســرا میان دو 
طرف شامل بیش از ۲۲۰۰ اســیر، وقت کشی کرده و 
پیشنهادهای آن را رد می کند. به گزارش اسپوتنیک، 
عبد القادر المرتضی، رئیس کمیته امور اسرا در جنبش 
انصاراهلل یمن توییت کرد: با وجود گذشــت بیش از دو 
ماه از زمان توافق تبادل اســرا با نظارت سازمان ملل 
)توافق دولت مســتعفی و انصــاراهلل در اواخر مارس 
گذشته برای تبادل ۲۲۲۳ اســیر( هنوز به ۲۰ درصد 
تبادل هم نرســیدیم. المرتضی در ادامه توییت کرد: 
دولت )مستعفی( وقت کشی می کند و تمامی راه حل ها 
و پیشنهادهای ارائه شــده را رد می کند. این مسؤول 
پرونده اسرا در جنبش انصاراهلل یمن در ادامه سازمان 
ملل را نیز بــه بی طرفی متهم کرده و از این ســازمان 
خواســت برای اجرای توافق اولیه قرارداد تبادل اسرا 

وارد عمل شود، سازمان ملل باید اقدامات جدی را در 
این خصوص در پیش بگیرد. ماجد فضائل، معاون وزیر 
حقوق بشر دولت مستعفی یمن و عضو کمیته نظارت 
بر تبادل اسرا و ربوده شدگان گفته بود که از طریق دفتر 
فرستاده سازمان ملل به توافقی با انصاراهلل برای اجرای 
بزرگترین قرارداد تبادل اسرا میان طرف های درگیر در 

یمن رسیدیم.

در حالی که برخی منابع افغــان از حمله انتحاری 
علیه مال یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان 
در ننگرهار خبر می دهند اما برخی دیگر از این منابع 
این خبر را تکذیــب و به نقل از منابــع دولت طالبان 
آنرا شایعه ای بی اســاس می خوانند.خبرگزاری افق 
افغانســتان به نقل از برخی منابــع خبری اعالم کرد 
که مالمحمد یعقوب مجاهد؛ وزیر دفاع طالبان از این 
حمله انتحاری که دیروز )شنبه( رخ داده، جان سالم 
بدر برده؛ اما برخی از افراد همراه وی کشــته شده اند. 
در همیــن حال، وزارت دفــاع طالبان نیز با انتشــار 
اطالعیه ای اعالم کرده اســت که مال محمد یعقوب 
مجاهد در ســفری به والیت ننگرهار از ولسوالی های 
اچین، غنی خیل، نازیان، مهمندره، لعلپور، گوشته و 
همچنین از مناطق مورد مناقشه خط فرضی دیورند 
و قطعات قول  اردوی ۲۰۱ خالد بــن ولید نیز بازدید 

کرده است. به گفته این وزارت، مال یعقوب در این سفر 
با مسئوالن ذی ربط در باره مسایل منطقه گفت وگو و 
از فعالیت های نیروهای دفاعی در بخش تامین امنیت 
و دفاع از خاک افغانستان ستایش کرده  است. چند روز 
پیش نیز جبهه ملی آزادگان افغانستان ادعا کرده بود 
که در یک حمله در کابل، چند تن از مقام های طالبان 

کشته شده اند. 

انصاراهلل: دولت مستعفی یمن برای تبادل اسرا وقت کشی می کندسرپرست وزارت دفاع طالبان از حمله انتحاری جان به در برد

خبرخبر

طبق آخرین نظرسنجی در اسرائیل: 
 شانس نتانیاهو برای بازگشت 

به قدرت زیاد است! 
همزمان با اینکه رهبران هشت حزب کابینه 
شکننده اسرائیل برای ابقا در حال نزاع هستند، 
نتایج یک نظرسنجی جدید که به تازگی انجام 
شــد، نشــان می دهد بنیامین نتانیاهو، رهبر 
اپوزیسیون رژیم صهیونیستی به کسب اکثریت 
آرا نزدیک است و در صورت برگزاری انتخابات 
احزاب دولتی ضربــه محکمی خواهند خورد و 
هشت کرســی )۱۳ درصد( از قدرت خود را از 
دست می دهند. به نوشته روزنامه فرامنطقه ای 
الشرق االوســط، نتایج این نظرسنجی نشان 
می دهــد، ۶۹ درصد شــرکت کنندگان، ورود 
یک جریان اســالمی به رهبری منصور عباس 
به دولت را تجربه ای نــاکام می دانند و مخالف 
چنین مشارکتی هســتند. این افراد همچنین 
معتقدند که اگر انتخابات در شرایط فعلی برگزار 
شود، احزاب اپوزیســیون که متشکل از چهار 
حزب لیکود، شــاس، یهودیت تورات و حزب 
صهیونیسم مذهبی است، ممکن است که ۵۹ 
و حتی ۶۰ کرسی را به خود اختصاص دهند اما 
اکثریت کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( 
را به دســت نخواهند آورد. با انتشار این نتایج، 
دیوید بیتان، یکی از نماینــدگان حزب لیکود 
اعالم کرد، آماده است شرط ببندد که بنیامین 
نتانیاهو خیلی زود به قدرت بازمی گردد و نتایج 
نظرسنجی های داخلی انجام شده توسط لیکود 
متفاوت از نتایج نظرسنجی های رسانه ای است 
و طبق این نتایج لیکود قطع به یقین اکثریت را 

با ۶۱ کرسی تشکیل خواهد داد.

وی خاطرنشــان کرد، تمامی نظرسنجی ها 
نشان می دهند که نتانیاهو سیاستمدار ارجح 
برای اسرائیلی ها است و تحت رهبری او تعداد 
کرسی های حزب لیکود از ۳۰ کرسی به ۳۵ یا 
۳۶ کرسی افزایش یافته است. این نظرسنجی 
روز گذشــته در روزنامه های اورشــلیم پست 
و معاریــو و همزمان با جدی تر شــدن موضوع 
ســقوط دولت نفتالی بنت منتشــر شــد. بر 
اساس این نظرســنجی، ۶۵ درصد از شرکت 
کنندگان گفته اند که از عملکــرد نفتالی بنت 
راضی نیســتند و در مقابل ۳۰ درصد گفته اند 
که از عملکرد وی راضی هســتند. کارشناسان 
اتفاق نظر دارند که این دولت نمی تواند تا پایان 
دوره خود دوام بیاورد. اگرچه اپوزیسیون نیز با 
بحران مواجه است و در چهار انتخاباتی که طی 
دو سال گذشــته برگزار شد، در کسب اکثریت 
موفق نبود، اما نتایج نظرسنجی های اخیر آن را 
امیدوارکرده که قدرت بیشتری به دست آورد 
تا بتواند به قدرت بازگــردد. حزب لیکود ورود 
فهرســت یکپارچه جنبش اسالمی به رهبری 
منصور عباس به دولت تحــت رهبری نتانیاهو 
را بعید نمی داند، زیرا می داند که او اولین کسی 
بود که وارد مذاکرات با این فراکســیون جهت 
ورود به این ائتالف در یک ســال قبل شد و این 
حزب معتقد است که هدف عباس این است که 
از نظر سیاسی در حاشیه قرار نگیرد و با انگیزه 
زنده کردن حقوق شــهروندان عرب ســاکن 
اراضی اشغالی، مشارکت در حکومت و تاثیر بر 
تصمیمات، به هر ائتالف دولتی بپیوندد. با این 
حال، این نظرسنجی نشان می دهد که پیوستن 
یک حزب عربی به این ائتالف مشــکل ســاز 
خواهد بود، چراکه تنها ۲۲ درصد از مردم از این 
ایده حمایت کرده اند و ۶۹ درصد با آن مخالف 
بودند و ۹ درصد نیز نظر خود را در خصوص آن 
اعالم نکرده اند. علی رغم این مســائل، اما این 
نظرسنجی نشان می دهد که قدرت نمایندگان 
عرب در کنست در حال افزایش است و هر دولتی 
مجبور اســت از نادیده گرفتن آنها خودداری 
کند. فهرست یکپارچه می تواند در نبرد به نفع 
نتانیاهو پیروز شود. در مقابل فهرست مشترک 
وجود دارد که شامل سه حزب عربی به رهبری 
ایمن عوده است که بر اساس نظرسنجی به یک 

حزب مهم تبدیل شده است. 
در همین رابطه بسیاری از تحلیلگران داخل 
اسرائیل معتقدند که اقدامات نفتالی بنت طی 
هفته های آینده و واکنش بســیاری از احزاب 
عربی در داخل کنســت می تواند کابینه فعلی 
را باز هم متزلزل کند و بایــد منتظر بود و دید 
که چگونه بنت و الپید می تواننــد این روند را 

تغییر دهند. 

جهاننما


