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 2014 میالدی بی شــک یکی از 
سال هایی در تاریخ قرن معاصر اوکراین 
به شمار می آید که تا مدت ها  باید در 
مورد آن نوشت و خواند. دلیل اهمیت 
این ســال را باید تحوالت سیاسی - 
امنیتی و نظامی در این کشور دانست. 
شاهد بسیاری از مخاطبان این گزارش 
به یاد نداشته باشــند اما در اوکراین 
تظاهرات مردمی در 1۸ فوریه 2014 
و بعد از برخــورد پلیس بــا مردم، به 
صورت ناگهانی شــروع شــد. در این 
تظاهرات که در حقیقــت به انقالب 
اوکراین منجر شــد، حداقل ۸2 نفر 
کشته شــدند که 1۳ نفر آن ها پلیس 
بودنــد و 1100 نفر مجروح شــدند. 
آغاز این شورش در 1۸ فوریه 2014 
و با تظاهــرات 20 هــزار نفری مردم 
اوکراین در واقعه میــدان اروپا اتفاق 
افتاد اما سوال این بود که چرا سرنوشت 
اوکراین به اینجا رسید؟ واقعیت این 
اســت که اوکراین از ســال 2004 به 
عرصه درگیری میان دو ابرقدرت یعنی 

آمریکا و روسیه تبدیل شد. همه به یاد 
دارند که پس از اعالم نتایج انتخابات 
ریاســت جمهوری در ســال 2004 
میالدی، یکباره مردم بــه خیابان ها 
ریختنــد و در اعتراض بــه خروجی 
انتخابات دســت به اعتــراض زدند. 
این اعتراضات کــه از نوامبر 2004 تا 
ژانویه 2005 ادامه داشت، در حقیقت 
از ســوی روس ها »انقالب نارنجی« 
نام گرفت؛ چراکــه طرفداران ویکتور 
یوشچنکو معتقد بودند که پیروز شدن 
ویکتور یانوکوویچ )نامزد مورد حمایت 
مسکو( اساساً یک طرح ریزی مشخص 
از ســوی کرملین بوده است. آنها با در 
دست داشــتن پرچم های نارنجی به 
میدان اســتقالل کی یــف )پایتخت 
اوکرایــن( آمدند و علیــه روس ها و 
نامزد آنها شــعار دادند امــا ادامه این 
تقابل به 10 ســال بعد موکول شــد. 
درست در فوریه 2014 بود که باز هم 
روسیه و آمریکا برای تعمیق و تعریض 
سیطره خود بر اوکراین به جان یکدیگر 
افتادند. در آن زمان یانوکوویچ که به 
رفیِق شفیِق روس ها بدل شده بود، از 
امضای یک توافق تجــاری با اتحادیه 
اروپا سر باز زد و همین موضوع باعث 

شــد تا آمریکایی ها یک شبه اوکراین 
را به هم بریزند. حاال نوبت واشــنگتن 
بود که نزاع 10 سال گذشته را تکمیل 
کند و به هر ترتیب یانکوویچ از کشور 
خارج شد اما ورود شبه نظامیان تحت 
حمایت مســکو به شــرق اوکراین و 
سپس الحاق شبه جزیره استراتژیک 
کریمه به خاک فدراســیون روسیه، 
تمام معــادالت را بهم ریخــت. از آن 
زمان تاکنون ایاالت متحده و روسیه با 
یکدیگر و بر سر اوکراین در نزاع هستند 
و هم اکنون و با گذشت بیش از 7 سال 
شاهد تعمیق این نزاع هستیم. با روی 
کار آمدن جو بایــدن در آمریکا، دیگر 
ترامپ وجود ندارد که بگوییم این نزاع 
به جای باریک نمی رسد؛ بلکه برخالف 
دولت محافظه کار قبلی آمریکا، این بار 
دموکرات های کاخ ســفید به صورت 
علنی به دنبال  آن هستند تا روس ها را 
در محور اوکراین به یک چالش اساسی 
بکشــند. یکی از این چالش ها، تالش 
ایاالت متحده برای عضویت اوکراین 
در ناتو است که به نوعی می توان آن را 
قابل اجرا و البته بسیار هزینه زا دانست؛ 
چراکه از چند ماه پیــش تاکنون که 
این خبر منتشر شــده، روس ها اقدام 

به برگزاری رزمایش در مرز مشترک 
خود با اوکراین کرده اند. 

هشدار آمریکا به کرملین  
بدیهی اســت که روســیه پس از 
تماشای ادعای آمریکا برای پیوستن 
اوکراین بــه ناتو، آرام نمی نشــیند و 
دست به اقدامات جدید می زند. یکی 
از اقدامات کرملین، استقرار نیروهای 
خود در مرز با اوکراین اســت. در این 
راســتا وزارت دفاع اوکراین اعالم کرد 
که روسیه پس از پایان رزمایش اخیر، 
تعدادی از واحدهای نظامی خود را در 

نزدیکی مرز با اوکراین باقی گذاشــته 
و تعداد ســربازان روســی مستقر در 
این مناطــق اکنون به ۹0 هــزار نفر 
رسیده است. بنا به بیانیه وزارت دفاع 
اوکراین، نیروهای مسلح روسیه اخیراً 
چندیــن رزمایش بزرگ با شــرکت 
واحدهای گوناگون از جمله نیروهای 
هوابرد در این مناطق برگزار کرده اند 
و پس از پایان رزمایش، بخشی از سپاه 
41 نیروی زمینی روســیه در فاصله 
2۶0 کیلومتــری مــرز اوکراین باقی 
مانده است. از ســوی دیگر تصاویری 
کــه شــرکت آمریکایی »ماکســار 
تکنولوژی« در اختیار رســانه ها قرار 
داده نشــان می دهند که حدود هزار 
خودروی نظامــی در اطراف شــهر 
یلنیا واقــع در 250 کیلومتری مرز با 
اوکراین مستقر شــده اند. این شرکت 
به خبرگزاری رویتــرز اعالم کرده که 
با مقایسه تصاویر ماهواره ای ماه های 
اخیر می توان به این نتیجه رســید که 
این تجهیزات شامل تانک، نفربرهای 
زرهی، ســامانه های موشــک انداز و 
تجهیزات کمکی آن هــا از اواخر ماه 
ســپتامبر به مرور وارد ایــن منطقه 
شــده اند. این در حالی است که کاخ 
کرملین ضمن تکذیــب این گزارش 
گفته اســت که روســیه متناسب با 
ضرورت ها، نیروهــای نظامی خود را 
در نقاط مختلف کشور مستقر می کند. 
»دیمیتری پســکوف«، ســخنگوی 
کرملین هم در ایــن رابطه اعالم کرد 
که روسیه هر کجا که الزم بداند حضور 
نیروها در قلمرو خود را حفظ می کند. 
در مقابل جــان کربی، ســخنگوی 
پنتاگــون هم در کنفرانســی خبری 
اعالم کرد که ما به نظارت دقیق ادامه 
می دهیم، امــا در حقیقــت هرگونه 
اقدام بزرگ یا تهاجم از ســوی روسیه 
نگران کننده اســت. فارغ از رد و بدل 
شــدن این اظهارات باید توجه داشت 
که به نظر می رســد ایــاالت متحده 
این موضوع را بیش از گذشــته جدی 
گرفته اســت. برای اثبات این موضوع 
می توان به ســفر اخیر ویلیــام برنز، 
رئیس آژانس اطالعات مرکزی آمریکا 
 )سیا( به مسکو اشاره کرد. در این مورد 

ســی.ان.ان اعالم کرده که رئیس سیا 
به دســتور رئیس جمهوری آمریکا به 
مسکو ســفر کرده بود تا درباره تقویت 
قوای روســیه در نزدیکی مرز اوکراین 
به کرملین هشدار داده و مشخص کند 
که چه چیزی محرک اقدامات روسیه 
است. دلیل دوم که نشــان می دهد در 
آمریکا عزم جدی برای مبارزه با روسیه در 
پرونده اوکراین وجود دارد، درخواست 
دو عضو ارشــد کنگره آمریکا از بایدن 
در مورد پرونده اوکراین است. دو تن از 
اعضای ارشــد کمیته نیرو های مسلح 
مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خود 
به بایدن از وی خواســته اند که  نیروی 
نظامی بیشتری در دریای سیاه مستقر 
کند تا سطح بازدارندگی در مقابل حمله 
احتمالی از سوی روسیه را افزایش دهند. 
این تنش ها در حالی روز به روز تشدید 
می شــود که حاال مقامات کی یف هم 
علیه روسیه جبهه گرفته اند. به عنوان 
نمونه روز گذشته )یکشنبه( سرویس 
امنیتــی اوکراین، دولت روســیه را به 
انجام بیش از 5000 حمله سایبری علیه 
زیرساخت های مهم و نهادهای دولتی 
این کشور از ســال 2014 متهم کرده 
است. در همین راســتا دولت اوکراین 
اسامی، تصاویر و مکالمات رهگیری شده 
منتســب به هکرهای سرویس امنیت 
فدرال مسکو را منتشــر کرده است که 
نشان می دهد تنش در حال شدت گرفتن 
است. حال باید دید که مرزبندی جدید 
در کی یف با بازیگری مسکو و واشنگتن 

چگونه ادامه پیدا خواهد کرد. 

روسیه و آمریکا پس از 7 سال مجدداً بر سر اوکراین دست به گریبان شدند؛ 

مرزبندیجدیددرکییف
میان روسیه و آمریکا در 
اوکراین به سال 2004 و 

2005 یعنی پس از انتخابات 
ریاست جمهوری بر 

می گردد، اما در نهایت 
روس ها توانستند این 

نزاع را به 10 سال بعد یعنی 
سال 2014 موکول کنند اما 
حاال باز هم شاهد تقابل در 

کی یف هستیم

یکی از دالیلی که نشان 
می دهد در آمریکا عزم 

جدی برای مبارزه با روسیه 
در پرونده اوکراین وجود 
دارد، درخواست دو عضو 

ارشد کنگره آمریکا از بایدن 
در مورد پرونده اوکراین 

است، چراکه آنها خواهان 
استقرار نظامیان آمریکا در 

دریای سیاه هستند

معترضان ســودانی برخی خیابان های اصلی در خارطوم، بحری و ام درمان را در مخالفت با کودتای نظامی در 
این کشور بستند. به گزارش روزنامه رأی ا لیوم، معترضان ســودانی مخالف کودتا شامگاه شنبه برخی خیابان های 
اصلی در خارطوم و شهرهای بحری و ام درمان را در راســتای فراخوان ها برای نافرمانی مدنی بستند. صبح دیروز 
)یکشنبه( برخی فروشگاه ها در خارطوم باز بودند و برخی دیگر بسته بودند و شاهدان عینی از ایجاد ایست هایی در 
برخی خیابان های ام درمان و بحری خبر دادند. جمعیت مشاغل سودان از رهبران 
اعتراضات 201۹ که به سرنگونی نظام عمر البشیر، رئیس جمهور سابق منجر شد، 
خواسته بود برای نافرمانی مدنی فراگیر طی دیروز )یکشنبه( و امروز )دوشنبه( 
آماده شوند. این جمعیت شنبه اعالم کرد: مردم سودان با کودتای نظامی مخالفند. 
نافرمانی مدنی یکی از انواع مقاومت مسالمت آمیز در برابر نظام های دیکتاتوری و 

به معنای مخالفت با تعامل با تصمیمات کودتاچیان است.

بیل گیتس از دولت ها خواسته است تا بودجه ای چند میلیارد دالری به تحقیق و توسعه برای پیشگیری از همه گیری های 
آتی و بیوتروریسم اختصاص دهند. به گزارش وبسایت روزنامه کویت تایمز، بیل گیتس، میلیاردر و بنیان گذار مایکروسافت، 
هشدار داد که رهبران جهان باید با هر هزینه ای شده، آماده فجایعی مانند حمالت تروریستی آبله باشند و خواستار تشکیل 
یک کارگروه همه گیری چند میلیارد دالری جدید در سازمان جهانی بهداشت شد. او این هشدار و پیشنهاد اختصاص بودجه 
را در مصاحبه  اندیشکده تبادالت سیاسی با رئیس کمیته منتخب سالمت و جرمی 
هانت، وزیر بهداشت سابق انگلیس بیان کرد. گیتس گفت گرچه این تحقیقات ممکن 
است پرهزینه باشد، اما می تواند به نوآوری های دیگری مانند ریشه کن شدن آنفلوانزا و 
سرماخوردگی نیز منجر شود. او گفت که کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس باید ده ها 
میلیارد دالر برای تأمین مالی این تحقیقات هزینه کنند؛ چراکه تهدید بیوتروریسم 

نسبت به سالیان گذشته به شدت افزایش یافته است.

بیل گیتس: آماده فجایع بیوتروریسم باشیدمخالفان کودتای سودان خیابان های اصلی خارطوم را بستند

منابع لیبیایی اعالم کردند، نخست وزیر دولت وحدت 
ملی لیبی با رئیس جمهوری ترکیه بر سر افزایش تعداد 
اعضای هیأت امنیتی و مستشاری خود در لیبی به اتفاق 
نظر رسید. به نوشته روزنامه فرامنطقه ای شرق االوسط، 
منابع اعالم کردند، عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت 
وحدت ملی لیبی در اســتانبول با رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیــه توافق کرد که ایــن دولت یک 
درخواست رســمی از ترکیه برای افزایش تعداد اعضای 
هیأت امنیتی و مستشاری در لیبی و اعزام نیروهای امنیتی 
لیبیایی به آکادمی نظامی جهت آموزش ارائه دهد. منابع 
مذکور همچنین اعالم کردند، انتخابات، بخش عمده ای از 
مذاکرات بین دو طرف را تشکیل داده و از طریق آن دو طرف 
نگرانی خود را نسبت به وخامت اوضاع امنیتی در غرب این 
کشــور اعالم کردند و توافق کردند که دیدار ترکیه ای- 
لیبیایی در نیمه دوم ماه جاری میالدی برای فعالســازی 

تفاهمنامه دریایی برگزار شــود. این اظهــارات در حالی 
صورت می گیرد که لیبی بــرای برگزاری انتخابات آماده 
می شود. در این راســتا عماد السایح، رئیس کمیساریای 
عالی انتخابات لیبی همچنین اعالم کرد نام نویســی از 
کاندیداتورهای انتخابات پارلمانی از امروز )دوشــنبه( تا 
هفتم دسامبر و نامزدهای انتخاب ریاست جمهوری تا 22 

نوامبر خواهد بود. 

نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: 
هیچ مکانی برای کنســولگری آمریکا که در خدمت 
فلسطینی ها باشــد ، در قدس وجود ندارد. به گزارش 
ســما، این اظهارات بنت در یک کنفرانس مطبوعاتی 
مشــترک با یائیر الپید و آویگدور لیبرمن، وزرای امور 
خارجــه و دارایی این رژیم در مــورد موفقیت ائتالف 
دولتی در تصویب بودجه عمومی برای ســال 2022 
ایراد شد. بنت افزود: ما موضع خود را به وضوح و بی پرده 
بیان می کنیم. قدس پایتخت کشــور اسرائیل است! 
کنســت )پارلمان اســرائیل( یک روز پس از تصویب 
بودجه سال جاری 2021، پیش نویس بودجه دولتی 
سال 2022 را در قرائت دوم و سوم تصویب کرد. حجم 
بودجه ســال جاری که بامداد پنجشــنبه به تصویب 
رسید، 4۳2 میلیارد شکل اســت، در حالی که حجم 
بودجه سال مالی آینده 452 میلیارد شکل است. دولت 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، کنسولگری 
این کشور را در سال 201۹ تعطیل کرد و پس از انتقال 
آن از تل آویو به قدس، آن را به بخشی از سفارت آمریکا 
تبدیل کرد. وزارت امــور خارجه آمریکا چندین بار در 
ماه های اخیر گفته است که کنســولگری خود را که 
وظیفه هماهنگی روابط با فلسطینی ها را بر عهده دارد، 

بازگشایی می کند.

نخست وزیر اسرائیل:

جایی برای کنسولگری آمریکا در قدس وجود ندارد
درخواست نخست وزیر لیبی از اردوغان:

نظامیان بیشتری اعزام کنید! 

خبرخبر

فرشاد گلزاری

ترور نافرجام نخست وزیر عراق؛ 
 کتائب حزب اهلل:  شاهد

 یک نمایش هستیم

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر در نخستین 
اظهاراتش پس از تالش نافرجام برای ترور وی 
در جریان بمباران اقامتگاهش در منطقه سبز 
بغداد، خواســتار آرامش و خویشتنداری شد. 
همزمان وزارت امــور خارجه آمریکا این حمله 
را محکوم کرد. به گزارش شفق نیوز، الکاظمی 
در توئیتی نوشــت: من همواره پروژه فداکاری 
برای عراق و مردمش بودم و هستم. موشک های 
نیرنگ مؤمنان را دلسرد نمی کند و به اندازه تار 
مویی در پایداری و پافشاری ما و نیروهای امنیتی 
قهرمان برای حفظ امنیت مردم، دســتیابی به 
حق و اجرای قانون لغزش ایجاد نمی کند. وی 
افزود: به لطف خدا در میان مردمم هستم و حالم 
خوب است و به خاطر عراق همگان را به آرامش و 
خویشتنداری دعوت می کنم. روز یکشنبه، یک 
منبع امنیتی گفت که سه تن از نیروهای محافظ 
نخست وزیر، در جریان بمباران محل اقامت وی 
با پهپاد در منطقه سبز زخمی شدند. این منبع 
به خبرگزاری شفق نیوز گفت که الکاظمی در 
لحظه انفجار در محل اقامت خود حضور داشت 
که تلفات جانی در پی نداشــت. این در حالی 
است که اســکای نیوز گزارش داده الکاظمی 
زمان حمله در منزل خود نبود و شایعات درباره 
جراحت وی صحت ندارد. منبع مذکور گفت که 
بر اساس اطالعات اولیه، الکاظمی آسیب ندیده 
است. تیم رسانه ای امنیتی نیز با تایید این خبر 
گزارش داد که مصطفی الکاظمی مورد سوءقصد 
ناکام قرار گرفته اســت. این تیــم در بیانیه ای 
اعالم کرد که تالش برای ترور توسط یک پهپاد 
بمب گذاری شــده انجام شــد که می خواست 
اقامتگاه وی را در منطقه ســبز در بغداد هدف 
قرار دهد اما نیروهای امنیتــی در رابطه با این 
تالش نافرجام اقدامات الزم را انجام دادند. هیچ 
گروهی مسئولیت این حمله را که الکاظمی آن 
را اقدامی بزدالنه توصیف کرد، بر عهده نگرفته 
است. از سوی دیگر، ند پرایس، سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا در بیانیه ای گفت: ما گزارش 
ها مبنی بر حمله پهپادی به مقر نخســت وزیر 
عراق را دنبال می کنیم. وی افــزود: این اقدام 
تروریستی آشکار که ما آن را به شدت محکوم 
می کنیم، در قلب کشور عراق بوده است. پرایس 
با اشاره به اینکه تعهد ما به شرکای عراقی خود 
تزلزل ناپذیر است، گفت: ما در تماس نزدیک با 
نیروهای امنیتی عراق هستیم که وظیفه حفظ 
حاکمیت و استقالل کشــور را بر عهده دارند و 
پیشنهاد کرده ایم در تحقیق درباره این حمله 

کمک کنیم.
گردان های حزب اهلل عــراق هم در واکنش 
به انتشار خبر ســوء قصد به جان نخست وزیر 
این کشــور، این رویداد را نمایشــی خوانده و 
الکاظمی را به ایفای نقــش قربانی متهم کرد. 
ابوعلی العسکری، مسئول امنیتی گردان های 
حزب اهلل عراق در توئیتی نوشت: طبق اطالعات 
تایید شده، هیچکس در عراق حتی مایل نیست 
یک پهپاد برای هدف قرار دادن خانه نخســت 
وزیر ســابق )اشــاره به الکاظمی( ضرر کند. 
العسکری ادامه داد: ایفای نقش قربانی تبدیل 
به یک تاکتیک نخ نما شده است. وی افزود: اگر 
کسی بخواهد به این موجود فیس بوکی آسیب 
برساند، راه های بسیار کم هزینه تر و مطمئن تری 
برای رسیدن به آن وجود دارد. در جریان حمله با 
پهپاد بمب گذاری شده به محل اقامت نخست 
وزیر عراق سه تن از محافظان وی زخمی شدند. 
هیچ گروهی مسئولیت این حمله را که الکاظمی 
آن را اقدامــی بزدالنه توصیف کــرد، بر عهده 

نگرفته است.
در همین حال، تحسین الخفاجی، سخنگوی 
فرماندهی عملیات مشــترک عــراق نیز گفت 
که تحقیقات فنی مشترکی میان وزارت دفاع، 
وزارت کشور و نیروهای پدافند هوایی و همچنین 
سفارت آمریکا برای مشخص شدن مسیر حرکت 
پهپاد انتحاری و نقش سامانه پدافندی سی رام 
برای محافظت از ساختمان سفارت واشنگتن 
وجود دارد تا جزئیات این تالش ناکام مشخص 
شود. وی گفت: منطقه سبز بغداد امن است و ما 
تمامی افرادی را که دســت به چنین اقداماتی 

می زنند مجازات می کنیم.

جهاننما


