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رئیس جمهوری اوکراین: 
احتمال جنگ با روسیه وجود دارد

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین 
احتمال یک جنگ تمام عیار با روسیه را پذیرفت، اما 
در عین حال گفت که این مساله، بزرگترین اشتباه 
خواهد بــود.  به گزارش خبرگــزاری تاس، وی در 
پاسخ به پرسشی در مورد احتمال جنگ تمام عیار 
اوکراین با روسیه اظهار داشت: فکر می کنم، شاید. 
وی اما به خطا بودن این سناریو برای پیشرفت امور 
اشــاره کرد و افزود: پس از آن، همسایگی روسیه، 
اوکراین و بــاروس هرگز وجود نخواهد داشــت. 
زلنســکی در بخش  دیگری از سخنان خود به این 
مساله اشاره داشت که هیاتی از اوکراین که به تازگی 
از واشــنگتن دیدن کرد، پاسخ مستقیم آمریکا در 
ارتباط با احتمال پیوستن اوکراین به سازمان پیمان 
آتانتیک شمالی )ناتو( را دریافت نکرد. وی گفت: 
درست اســت، ما چیزی در مورد موضع مستقیم 
آمریکا در مورد الحاق اواکراین به ناتو نشنیدیم. وی 
در عین حال اطمینان دارد که کی یف می تواند روی 
آمریکایی ها حساب کند. وی گفت: ما می توانیم به 
آمریکا اتکا کنیم، زیرا مناسباتمان در حال حاضر در 
سطحی متفاوت اســت. زلنسکی چندی پیش به 
خبرنگاران گفته بود در خصوص پیوستن اواکراین 
به ناتو  پاسخی روشن از جو بایدن رئیس جمهوری 
آمریکا می خواهد. او اعضای ناتــو را ترغیب کرده 
بود تا ورود اوکراین  به این ســازمان را پس از به بن 
بست رسیدن مذاکرات با مسکو در سال جاری به 
دلیل افزایش ســربازان و تجهیزات ارتش روسیه 
نزدیک مرزهای اوکراین تسریع کنند. با این وجود 
متحدان ناتو معتقدند اوکراین برای پیوستن به این 
سازمان نیاز به اصاحات سیاسی بیشتری دارد. جن 
ساکی، سخنگوی کاخ ســفید تاکید کرد که الزم 
است اوکراین  برای پیوستن به ناتو بخش های دفاعی 
اش را مدرن و اصاحات قانون را تســریع کند تا به 
استانداردهای این سازمان دست پیدا کند. روسیه 
و اوکرایــن از ســال ۲۰۱۴ و در پی ضمیمه کردن 
شبه جزیره کریمه از سوی روسیه به خاک خود و 
پشتیبانی از جدایی طلبان در نزاع  منطقه شرقی 
دونباس که طبق گفته اوکراین ۱۴ هزار نفر در آن 

کشته شدند، با هم در مناقشه به سر می برند. 
    

گفت وگوی تلفنی 90 دقیقه ای 
بایدن و رئیس جمهور چین

یکی از مقام های ارشد آمریکایی با اعام این که 
روسای جمهوری ایاالت متحده و چین بر ضرورت 
اجتناب از تبدیل شــدن رقابت بین دو کشــور به 
درگیری صحبت کردند، گفــت: بایدن در تماس 
تلفنی با همتای چینی خود گفتگویی ۹۰ دقیقه ای 
داشت. به گزارش رویترز، روابط بین واشنگتن و پکن 
در پایین ترین سطح خود در چند دهه گذشته قرار 
گرفته و این تنها دومین تماس تلفنی بین جو بایدن، 
رئیس آمریکا و شی جینپینگ، رئیس جمهوری 
چین از زمان به قدرت رسیدن بایدن در ژانویه سال 
جاری میادی محسوب می شود. در بیانیه کاخ سفید 
نیز آمده است که دو طرف یک گفتگوی استراتژیک 
و گسترده در زمینه های زیادی داشتند که منافع 
مشترک دو کشور، ارزش ها و دورنمای آن مدنظر 
قرار گرفت. این مقام ارشد آمریکایی همچنین اعام 
کرد، گفتگوی دو طرف درباره مســائل اقتصادی، 
تغییرات جوی و کرونا بود. رسانه های دولتی چین 
نیز گزارش کردند که این گفتگو، عمیق و موثر بود 
و در عین حال، رئیس جمهــوری چین نیز اعام 
کرد سیاست آمریکا درباره چین باعث شده است 
تا مشکات زیادی در روابط دو کشور به وجود بیاید. 
این رســانه چینی همچنین گزارش کرد دو طرف 
همچنین بر حفظ تماس منظم با یکدیگر توافق کرده 
و همچنین خواستار تشکیل تیم های کاری برای 
افزایش ارتباطات شدند. نشست ها در سطح عالی 
بین دو کشور از زمان نخستین گفتگوی تلفنی بین 
روسای جمهوری چین و آمریکا در فوریه سال جاری 
میادی باعث شده اســت تا یکسری پیشرفت ها 
در زمینه مســائل تغییرات جوی، حقوق بشری و 

شفاف سازی منشا کرونا ایجاد شود.
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فرشاد گلزاری

 امروز بیستمین سالگرد واقعه ای 
است که بنابر ســخنان بسیاری از 
تئوریســین های غربی و شــرقی، 
تاریــخ معاصــر آمریکا و ســپس 
تحوالت جهــان را به دو قســمت 
تقسیم کرد. بخش اعظمی از اساتید 
دانشــگاه ها و همچنین سیاسیونی 
که ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ میادی را 
به یاد دارند و نظاره گــر برخورد دو 
هواپیمای مســافربری به برج های 
دوقلــوی مرکــز تجــارت جهانی 
نیویورک بودند، عمًا معتقدند که 
قبل از ان واقعه که جهان را مبهوت 
و متحیر کرده بــود، ایاالت متحده 
اساســاً در یــک بحــران ارگانیِک 
سیاسی اسیر شده بود و نیازمنِد یک 
هیجان مهندسی شده برای فضای 

تحوالت جهان معاصر بود. 
به همیــن دلیل آنهــا معتقدند 
آمریکای قبــل  از ۱۱ ســپتامبر با 
آمریکای پس از آن بــه هیچ وجه با 
یکدیگر قابل مقایسه نیست. بخش 
دیگری از تحلیلگران و حتی کسانی 
که در دولت وقت بــه رهبری بوِش 

پسر حضور داشتند هم نمی دانستند 
که چه اتفاقی رخ داده اســت. آنها 
فقط می دانســتند که شــخص در 
آنسوی دنیا به نام »اسامه بن الدن« 
تشــکیاتی را رهبری می کند که 
در نهایــت او را عامــل ایــن حمله 
دانستند. برخی ها معتقدند که این 
حمات به نوعــی از پیش طراحی 
شده بود و اساســاً تمام این روند را 
یک سناریوی آمریکایی با مشارکت 
عربستان سعودی قلمداد می کنند. 
آنها معتقدند که عمًا این پرونده را 
باید با تئوری توطئــه مورد تحلیل 
قرار داد؛ چراکــه ایاالت متحده بعد 
از این پرونده و فرو ریختن دو برجی 
که هیمنه اقتصادی آمریکا را به تَلی 
از خاک و خاکســتر تبدیل کرد، دو 
جنگ بزرگ را کلید زد که در تاریخ  

این کشور نظیر ندارد. 
نخست لشگرکشی به افغانستان 
در 7 اکتبــر ۲۰۰۱ میادی بود که 
تا همین چند روز پیــش هم ادامه 
داشت و دوم حمله به عراق که از ۲۰ 
مارس ۲۰۰3 میادی شروع شد و 
هنوز هم سربازان واشنگتن در خاک 
این کشورر حضور دارند. اینکه تا چه 
حد باید به این سناریو تکیه کنیم که 
آمریکایی ها خودشان پرونده حمله 

به برج های دوقلو و ســپس یورش 
به کابل و بغداد به عنوان منشــأ این 
تراژدی را طراحی و اجرایی کرده اند، 
موضوعی اســت مه به دون شــک 
هنوز هم برای قضــاوت در مورد آن 
زود اســت؛ چراکه تایید این مساله 

نیازمند اسناد باالدستی است. 
در ایــن میــان امــا عناصــر 
و مولفه هایــی وجود دارنــد که به 
نوعی نشان می دهند ایاالت متحده 
حداقل در افغانستان یک سناریوی 
به شدت مهندسی شــده را پس از 
ورود به این کشــور و با گذشت یک 
دهــه از آن روزها، طراحــی و اجرا 
کرد. دلیل اینکه چنین مســاله ای 
را مطــرح می کنیم هم این اســت 
که حاال ما افغانســتانی را داریم که 
پایتختش در دست جریانی است که 
همین حاال حدود ۱۲ نفر از اعضای 
کابینه اش تحت تعقیب بین المللی 
قرار دارند و این به معنای یک راهبرد 
مشخص در افغانســتان به حساب 
می آید. شــکی وجود ندارد که حاال 
و با گذشت ۲۰ سال از ۱۱ سپتامبر 
۲۰۰۱، ما شاهد یکسری از تغییراتی 
هستیم که شــاید برای بسیاری از 
مخاطبان چندان  اهمیتی نداشته 
باشــد، اما واقیت این است که ما در 

مورد تحوالتی سخن می گوییم که 
در همسایگی کشورمان در حال رخ 

دادن است. 
 بازگشت القاعده: 
شایعه یا واقعیت؟ 

آنچه در این میان و به خصوص در 
بیستمین سالگرد ۱۱ سپتامبر باید 
مورد نظر قرار بگیرد تایید و تکذیب 
یک خبر مهم بود. روز پنجشــنبه 
بســیاری از منابع خبری منطقه ای 
و خصوصاً رســانه های روسیه اعام 
کردند که دولت جدید طالبان قرار 
است امروز )شــنبه( مصادف با ۱۱ 
سپتامبر در کابل تحلیف شود. خبر 

مذکور به حدی مهم بــود که تمام 
رســانه های دنیا آنرا خابره کردند 
ولی همانند همیشــه، اما و اگرهای 
زیادی با آن همراه بود و حتی شایعه 
شــده بود که طالبان از بسیاری از 
کشــورهای منطقه  که نقش مهمی 
در تحوالت افغانســتان دارند، برای 
شــرکت در این مراسم دعوت کرده 
بود ولی نهایتاً بعدازظهر گذشــته 
)جمعه( اینام اهلل ســمنگانی، یکی 
از اعضای ارشد کمیسیون فرهنگی 
طالبــان در صفحــه توییتری خود 
اعام کرد که این مراسم تحلیف لغو 
شده است. حال سوال این است که 
چرا این مراسم لغو شد؟ در نمای اول 
باید توجه داشت که عاوه بر روسیه، 
کشورهایی مانند ایران، قطر، چین 
و پاکســتان در این مراسم تحلیف 
دعوت شده بودند ولی مساله اینجا 
بود کــه در نهایت احتمــاالً چین و 
پاکســتان در این مراســم شرکت 
می کردند؛ چراکه مســکو و تهران 
اساســاً این روند و کابینه جدید را 

قبول ندارند. 
لذا اگر این مراسم انجام می شد، 
بدون شک طالبان و کابینه جدید آن 
با عدم مشروعیت منطقه ای مواجه 
می شــدند که این موضوع به شدت 
برای آینده آنها یــک مولفه منفی 
به حســاب می آمد و می توانست بر 
روند شناســایی این جریان توسط 
کشــورهای فرامنطقــه ای تاثیــر 
منفی بگذارد. امــا موضوع دیگری 
که به نظر می رســد باعث شــد تا 
این مراســم در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ 
برگزار نشود، هشدارهای پنتاگون 
و جامعه اطاعاتــی آمریکا در مورد 
بازگشــت القاعده به افغانســتان 
بود. روز پنجشــنبه لوید آســتین، 
وزیر دفاع آمریکا اعــام کرد گروه 
تروریستی القاعده که ۲۰ سال پیش 
از افغانستان به عنوان پایگاهی برای 
حمله به آمریکا اســتفاده کرده بود 
به دنبال آن اســت تا پس از خروج 
آمریکا از افغانستان و روی کار آمدن 

طالبان، به این کشور بازگردد. 
در روز گذشته )جمعه( هم وزیر 
دفاع آمریــکا برای بــار دوم اعام 
کرد که خطر بازگشــت القاعده به 

افغانســتان وجود دارد. اینکه چرا 
تنها دو روز مانده به ۱۱ ســپتامبر 
آمریکایی ها اینگونه سخن می گویند 
به نوعی تا حدودی می تواند به ادعای 
طالبان برای برگزاری مراسم تحلیف 
مربوط باشد اما واقعیت این نیست. 
اصل مطلــب این اســت که پلیس 
فدرال آمریکا چهارشــنبه گذشته 
جایــزه دســتگیری ســراج الدین 
حقانی، وزیر کشور فعلی افغانستان 
و رهبر شبکه حقانی را به ۱۰ میلیون 
دالر افزایــش داده اســت و این در 
حالیســت که وزارت دفــاع آمریکا 
هم معتقد اســت این شبکه هنوز به 
صورت مستقیم با القاعده در ارتباط 
است. اوضاع زمانی خطرناک شد که 
پنجشنبه طالبان اعام کرد شبکه 
حقانی از ســال ۱۹۹5 با طالبان ر 
بیعت است و این جریان را از خانواده 

خود می دانند. 
از سوی دیگر کابینه جدید کابل 
به حدی از منظر امنیتی و وجاهت 
بین المللی با مشــکل های متعدد 
روبرو است که روز گذشته )جمعه( 
جو بایدن برای یکسال دیگر وضعیت 
اضطرار ملی که ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ 
و در پی حمات ۱۱ سپتامبر آن سال 
وضع شــد را تمدید کرد. بر همین 
اساس داده های زیادی وجود دارد 
که نشان می دهد افغانستان احتماالً 
به زودی میزبــان یاران »اســامه 
بن الدن« خواهد شــد که می تواند 

بحران جدیدی را رقم بزند. 

در سالروز 11 سپتامبر؛ واشنگتن ناامید از کابینه طالبان، درمورد احیای القاعده هشدار داد؛    

هراس از بازگشت مریدان »اُسامه« به کابل
پلیس فدرال آمریکا 

چهارشنبه گذشته جایزه 
دستگیری سراج الدین 

حقانی، وزیر کشور فعلی 
افغانستان و رهبر شبکه 

حقانی را به 1۰ میلیون دالر 
افزایش داده است و این 
در حالیست که وزارت 

دفاع آمریکا معتقد است 
این شبکه هنوز به صورت 

 مستقیم با القاعده 
ارتباط دارد

اگر مراسم تحلیف کابینه 
طالبان انجام می شد، بدون 

شک آنها با عدم مشروعیت 
منطقه ای مواجه می شدند 

که این موضوع به شدت 
برای آینده آنها یک مولفه 

منفی به حساب می آمد 
و می توانست بر روند 

شناسایی این جریان توسط 
کشورهای فرامنطقه ای 

تاثیر منفی بگذارد

منابع خبری از امضای حکم تشکیل دولت جدید لبنان به ریاست نجیب میقاتی توسط میشل عون خبر دادند. 
سایت النشره دیروز )جمعه( اعام کرد که میشل عون، رئیس جمهوری لبنان رسما فرمان تشکیل دولت جدید لبنان 
به ریاست نجیب میقاتی را امضا کرد. طبق این گزارش، این فرمان طی نشستی در کاخ بعبدا با حضور نجیب میقاتی 
و نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان به امضای عون رسید. طبق گزارش شبکه ال.بی.سی.آی کابینه میقاتی متشکل از 
۲3 عضو است. میشل عون، رئیس جمهوری لبنان ۲۶ ژوئیه و در پی انصراف سعد 
حریری از تشکیل دولت، نجیب میقاتی، نخست وزیر پیشین لبنان را به تشکیل 
دولت مکلف کرد. در پی انفجار بیروت در مرداد ماه سال گذشته، حسان دیاب از 
مقام نخست وزیری استعفا کرد و در آن زمان، میشل عون، رئیس جمهور لبنان، 
سعد حریری را به عنوان نخست وزیر تعیین کرد. در این مدت لبنان توسط حسان 

دیاب اداره می شد.

وزیر خارجه روسیه در دیدار با همتای اسرائیلی خود گفت، مسکو به تضمین امنیت اسرائیل پایبند است. او در عین 
حال نسبت به تبدیل شدن خاک سوریه به صحنه تسویه حساب ها بین کشورهای دیگر هشدار داد. به گزارش شبکه 
روسیاالیوم، سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری مشترک با یائیر الپید، همتای اسرائیلی گفت:  
در خصوص حمات اسرائیل به سوریه ما مخالف تبدیل سوریه به صحنه درگیری بین کشورهای دیگر هستیم و در این 
زمینه نمی خواهیم از خاک سوریه برای حمله به اسرائیل یا کشور دیگر استفاده 
شود. رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه تاکید کرد: نظامیان روس و اسرائیلی هر 
روز مســائل فنی مربوط به این موضوع را بررسی می کنند. این تماس ها کارآیی 
خود را ثابت کرده اند و دو طــرف امروز روی ادامه این تماس هــا توافق کردند. 
الوروف اشاره کرد، وضعیت سوریه همچنان پیچیده است بازیگران خارجی هر 

کدام منافع خاص خود را در حل و فصل سوریه دنبال می کنند.

الوروف: امنیت اسرائیل اولویت ماستدولت جدید لبنان سرانجام اعالم شد

وزیر جنــگ رژیم صهیونیســتی در ســخنانی از 
آمادگی این رژیم برای هر ســناریویی در پرونده شش 
اسیر فراری فلسطینی خبر داد. به گزارش اسپوتنیک، 
بنی گانتس، وزیــر جنگ رژیم صهیونیســتی دیروز 
)جمعه( پس از نشست با رؤسای دستگاه های امنیتی 
این رژیم اعام کرد که تل آویو برای هر ســناریویی در 
رابطه با شش اسیر فلسطینی که دوشنبه هفته جاری 
از زندان جلبــوع فرار کردند؛ آماده اســت. وی افزود: 
هماهنگی با تشــکیات خودگردان فلسطین در این 
زمینه ادامه دارد و ارتش اسرائیل دیر یا زود شش اسیر 
فراری را بازداشت خواهد کرد. در همین حال فلسطین 
الیوم از بازداشت پنج تن از نزدیکان شش اسیر مذکور 
توسط نیروهای رژیم اشغالگر خبر داد. فلسطین الیوم 
در این باره گزارش داد که نیروهای رژیم صهیونیستی با 
یورش به خانه این افراد در شهرک های عرابه و بئر الباشا 

در جنین واقع در شمال کرانه باختری آنها را بازداشت 
کردند. باشگاه اسیران فلســطین نیز در این باره اعام 
کرد که نیروهای رژیم اشغالگر سه برادر محمود عارضه، 
یکی از شش اسیر فلسطینی رها شده از زندان جلبوع 
و همچنین رأفت غوادره، اســیر آزاد شده که ۱۲ سال 
دربند اســرائیل بود را به همراه برادرش یوسف قادری 

بازداشت کردند.

فرماندهی عملیات مشــترک عراق در سخنانی گفت 
که آخرین مهلت حضــور نظامیان آمریــکا در عراق 3۱ 
ژانویه است و آمریکا خواســتار حفظ نیروهایش در عراق 
نشده است. به گزارش سایت شبکه روسیاالیوم، تحسین 
الخفاجی، سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک ارتش 
عراق در ســخنانی اظهار کرد: کمیته مشــترک عراق و 
آمریکا اجرای نتایج گفت وگوی استراتژیک میان بغداد و 
واشنگتن را آغاز کرده است. طبق توافقات صورت گرفته 
میان دو طرف در جریان گفت وگوهای استراتژیک، آخرین 
مهلت تعیین شــده برای حضور نیروهای آمریکا در عراق 
3۱ ژانویه خواهد بود. وی افزود: عراق هیچ درخواستی از 
سوی آمریکا مبنی بر حفظ نیروهایش در کشور دریافت 
نکرده اســت. همکاری میان دو طرف در زمینه آموزش 
و تبادل تجربه اســت و همکاری مداومی میان دو طرف 
در زمینه مقابله با داعش وجــود دارد. الخفاجی ادامه داد: 

تعداد زیادی از نیروهای آمریکا شــروع به خروج از عراق 
کرده اند. آمریکایی ها در عراق پادگان یا مراکز نظامی بجز 
بخش اندکی در پایگاه عین االسد ندارند که آن هم در حال 
حاضر تحت فرماندهی ارتش عراق اداره می شود و همچنین 
پایگاه الحریری که تعداد کمــی از نیروهای عراقی در آن 
حضور دارند و بخش اعظمی از آن تحت کنترل نیروهای 

پیشمرگه اقلیم کردستان عراق قرار دارد.

بغداد:

آخرین مهلت حضور نظامیان آمریکا در عراق ۳۱ ژانویه است
گانتس: 

آماده هر سناریویی درباره ۶ اسیر فلسطینی هستیم

خبرخبر


