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 از سال 2014 میالدی تاکنون اگر 
بخواهیم به صورت نموداری یک آمار 
مشخص از تنش روســیه و غرب بر سر 
اوکراین منتشــر کنیم، بــدون تردید 
در ســال 2021 و 2022 بیشــترین 
میزان زد و خوردهــای دیپلماتیک در 
این حوزه به ثبت رســیده است. شاید 
برخی از مخاطبــان و خوانندگان این 
سطور به یاد نداشته باشند، اما در سال 
2014 که روسیه شــبه جزیره کریمه 
را با یک همه پرســی به ظاهر قانونی به 
خاک خود الحاق کرد، غربی ها هب این 
نتیجه رسیدند که این منازعه در دراز 
مدت می تواند بدل به یــک رویارویی 
سیاسی میان دو طرف شــود که این 
اتفاق حاال رخ داده است. همه می دانند 
که در دوران ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ، اساساً هیچ برخورد قاطعی میان 
واشنگتن و مسکو ثبت و ضبط نشد و در 
این مرحله ما هیچ تداخل آشکاری در 
روابط دو قدرت ندیدیم و به همین دلیل 
انتقادهای زیادی به ترامپ در این مورد 
وارد شده است. تا جایی که در کتاب جان 
بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی ایاالت 
متحده شاهد هستیم که او می گوید ما در 

کنفرانس مطبوعاتی مشترک ترامپ و 
پوتین در هلسینکی )پایتخت فنالند(، 
به طرز شوک آوری شــاهد مسامحه و 
ُکرنِش ترامپ در برابــر پوتین بودیم. 
همین مسله حاال حدود 180 دره تغییر 
پیدا کرده و اساساً روند تقابل دموکرات ها 
با مسکو را به نوعی دیگر نشان می دهد. 
جو بایدن که به نوعــی میراث دار اوباما 
و حامِل سیاســت های خارجــی او به 
حســاب می آید، عماًل شمشیر را برای 
حاکم کرملین از رو بسته است و به نظر 
می رسد در مدت چهار سالی که بایدن 
در کاخ سفید اســت و حاال یکسال آن 
طی شده، قرار نیست هیچ مسامحه ای 
در کار باشــد. به عنوان مثال ویکتوریا 
نوالند، معاون امور سیاســی وزیر امور 
خارجه آمریکا روز شنبه صراحتاً اعالم 
کرد که واشــنگتن 18 ســناریو برای 
اقدام در صورت تشدید تنش ها در مرز 
اوکراین و روســیه آماده کرده که آن ها 
شامل مجموعه ای از اقدامات قاطع برای 
بازداشتن روســیه از تشدید تنش ها با 
اوکراین هســتند. این مواضع مقامات 
ایاالت متحده که در بطن پرونده اوکراین 
در وزارت خارجه حضور دارند، صراحتاً 
نشان از آن دارد که واشنگتن به دنبال 
یک تقابل صرف با روســیه است اما در 
این میان بحث تضمین های امنیتی هم 
مطرح هستند. طی روزهای اخیر وندی 

شرمن، و ســرگئی ریابکوف، معاونین 
وزرای خارجه آمریکا و روسیه با یکدیگر 
در شهر ژنو بر سر میز مذاکرات نشستند 
و در مورد مســائلی از جمله اوکراین با 

یکدیگر بحث و گفت وگــو کردند. این 
دیدار به نوعی بر سر ارائه تضمین های 
امنیتی به روسیه از سوی ناتو و ایاالت 
متحده بر ســر پرونده اوکراین و سایر 
نقاِط اختالفی بوده است که هنوز هیچ 
خروجی مشخصی در برنداشته است. اما 
حاال به نظر می رسد که رد و بدل شدن 
اظهارات و واکنش ها در مورد اوکراین به 
اوج خود رسیده است. به عنوان نمونه 
یک هفته پس از تعامالت دیپلماتیک، 
آمریکا روســیه را به بهانه تراشی برای 
حمله به اوکراین متهــم کرد. به گفته 
یک مقام سفارت آمریکا در روسیه، این 
نشانه دیگری از کوبیدن به طبل جنگ 
است؛ آن هم پس از برگزاری سه نشست 
کلیدی برای کاســتن از تنش ها بعد از 
تجمع حدود 100 هزار نیرو در مرزهای 

روسیه با اوکراین. 

بویباروتمیآید؟
پس از آنکه آمریکایی ها مســکو را 
به حمله احتمالی بــه اوکراین متهم 
کردند، هیات دیپلماتیک روسیه در 
واشــنگتن صراحتاً اعالم کرد که این 
مواضــع ایاالت متحــده در حقیقت 
یک جنگ اطالعاتی قوی به حســاب 
می آید اما باز هم تنش میان دو طرف به 
اینجا ختم نشد. روس ها بار دیگر اعالم 
کردند که اتهام زنی های مستمر علیه 
مسکو در آمریکا )چه در سطح رسمی 
و چه در سطح رســانه ای( بی اساس 
هستند و هیچ پشــتوانه ای ندارند اما 
در این میان به نظر می رسد که مواضع 
والدیمیر پوتین، رئیــس جمهوری 
روسیه در مورد اوکراین و پرونده این 
کشور تا حد زیادی فصل الخطاب بوده 
است. پوتین روز شنبه در گفت وگو با 
شبکه تلویزیونی روسیه 1 که در برنامه 
سیاسی »مســکو. کرملین. پوتین« 
پخش شد، خاطر نشان کرد که ساعت 
ویژه کاخ کرملین روز شمار پیشنهاد 
روسیه را نشــان می دهد و ما منتظر 
پاسخ واشــنگتن هســتیم. پوتین با 
انتقاد از رویکرد آمریکا و همپیمانان آن 
کشور در ناتو علیه روسیه اعالم کرد که 
آنها وضعیت را به گونه ای قرار داده اند 
که بیش از این جایی برای عقب نشینی 
وجود ندارد و کشورش در اقدامات خود 
در مورد ناتو و غــرب تردیدی ندارد. 
این مواضع روســیه حاال به یک ترس 
عمومی در اوکراین تبدیل شده است 
و همه معادالت را بهم ریخته اســت. 
در این میان وب سایت روزنامه دیلی 
میل، اخیراً تصویری از داوطلبان واحد 
نیروهای مردمی کی یف منتشر کرده 
که در یکی از مناطق صنعتی پایتخت 
این کشــور و با اســلحه های چوبی 
آموزش می بینند. انشتار این تصاویر 
به حدی از منظر روانی روی شهروندان 
اوکراین تاثیر منفی گذاشته است که 
بسیاری معتقدند به زودی شاهد حمله 
روسیه خواهیم بود. این در حالیست که 
طی اواخر هفته گذشته، آمریکا اعالم 
کرد اطالعاتی در اختیــار دارد مبنی 
بر اینکه روســیه در حال برنامه ریزی 
یک عملیات »پرچم دروغین« با اعزام 
نیروهایی در دل نیروهــای اوکراین 
اســت که با اقدامات خرابکارانه علیه 
نیروهای مسکو، مقدمات آغاز جنگ 

را فراهم کنند. در همین رابطه یکی از 
مقامات اوکراینی هم اعالم کرد که این 
ماموران مخفی برای جنگ شــهری 
و استفاده از مواد منفجره برای انجام 
اقدامات خرابکارانــه علیه نیروهای 
نیابتی روســیه، آموزش دیده اند. در 
همین راســتا روزنامه تلگــراف هم 
اعالم کــرد که در بحبوحــه احتمال 
حمله روســیه به اوکرایــن، کی یف 
پناهگاه های امن زمان جنگ ســرد 
را بار دیگر بازگشــایی کرده و در حال 
آماده سازی آنها است؛ پناهگاه هایی 
که قابلیت حفاظت از ساکنان خود در 
برابر حمله هســته ای را دارند. یکی از 
این پناهگاه ها در کی یف که گنجایش 
۳۵0 نفر را دارد، به تازگی رنگ آمیزی 
شده که حاوی 10 تخت خواب دوطبقه 
است و سیستم تسویه هوایی دارد که 
اکسیژن مورد نیاز ساکنانش را به مدت 
دو هفته تامین می کند. تصاویر دیگری 
که از این پناهگاه ها منتشر شده نشان 
از آن دارد که پناهگاه ها تمیز و مجددا 
رنگ آمیزی شده و کپک های دیوارها 
را زدوده اند و تنها دلیلش این اســت 
که کی یف با خطر حمله روسیه مواجه 
است. اینکه چرا رسانه های بریتانیایی 
در حال مخابره این پیام هستند و اساساً 
چرا در این زمان یک گام جلوتر از مسکو 
حرکت می کنند، موضوعی است که در 
دل آن یک ســناریوی مشخص قرار 
دارد که آنهم، زیرپاکشی علیه مسکو به 
شمار می رود. لندن و کی یف به دنبال 
آن هستند تا روسها را به هر نحوی مورد 
حمله قرار دهند و حاال در فاز رسانه ای 
این اقدام را عملیاتــی کرده اند. حال 
سوال این اســت که با توجه به هشدار 
پوتین، یا احتمال حملــه به کی یف 

وجود دارد یا خیر؟ 

پوتینباردیگربرعدمعقبنشینیازمواضعشدرقبالاوکراینتاکیدکرد؛

پاتکهایمسکودرکمینکییف
پوتینباانتقادازرویکرد
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سناریویمشخصقراردارد
کهآنهم،زیرپاکشیعلیه
مسکوبرایتحتفشارقرار

دادنآناست

پلیس سومالی از زخمی شدن سخنگوی دولت این کشور در نتیجه وقوع انفجاری انتحاری در موگادیشو خبر داد. 
به گزارش سایت شبکه خبری روسیا الیوم، پلیس سومالی اعالم کرد، خودروی حامل محمد ابراهیم معلمو، سخنگوی 
دولت این کشور )که پست مشاور ارشد رسانه ای نخست وزیر را نیز برعهده دارد( در جریان یک انفجار انتحاری در 
تقاطعی شلوغ در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری هدف قرار گرفته شد. در همین 
رابطه، عبدالفتاح عدن، سخنگوی پلیس ســومالی تصریح کرد که معلمو زخمی 
شده است و  در یکی از بیمارســتان های پایتخت تحت معالجه و درمان قرار دارد. 
هنوز هیچ گزارشی در خصوص کشته و یا زخمی شدن سایر اشخاص در نتیجه این 
انفجار ارائه نشده است. این نخستین حمله نیست که معلمو را هدف قرار داده است. 

کمی پی از انفجار جنبش الشباب سومالی مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.

دونالد ترامپ گفت، سرسخت ترین کشوری که در دوره ریاست جمهوری اش با آن دست و پنجه نرم کرده نه روسیه، چین 
یا کره شمالی بلکه خود آمریکا بوده است. او دولت بایدن را هم به بی کفایتی متهم کرد. به گزارش اسپوتنیک، »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری سابق آمریکا در جمع حامیانش با عنوان آمریکا را نجات دهید اظهار کرد: این جمعیت سمبل بزرگ اتفاقی 
است که افتاده زیرا مردم تشنه دانستن حقیقت هستند. آنها می خواهند که کشورشان 
را پس بگیرند. من می خواهم که کشــور آنها را از وضعیت مرزهای باز و انتخابات بد 
بازیابی کنم و ما همواره کشوری زیبا و برخوردار از انتخابات عادالنه را در خاطر داریم و 
هم اکنون از بابت دالیل فراوانی مایه خنده در کل جهان شده ایم. به ادعای این رئیس 
جمهوری سابق آمریکا، در دوره ریاست جمهوری او آمریکا هیچ مشکلی با روسیه و 

اوکراین، یا تایوان و یا شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین نداشت.

ترامپ: کاخ سفید را دوباره پس می گیریمسخنگوی دولت سومالی در حمله تروریستی الشباب زخمی شد

نشریه وال استریت ژورنال نوشــت، با وجود آنکه 
عربستان سعودی تالش هایی کرد تا نظر شرکت های 
بزرگ دنیا را به خود با هدف مدرنیزه ساختن اقتصادش 
جلب کند اما به جایش محیط تجاری این کشور تبدیل 
به یک محیط خصمانه تر شده و سرمایه گذاران نیز از 
این کشور نفت خیز رویگردان می شوند. وال استریت 
ژورنال نوشت، سرمایه گذاری خارجی در عربستان به 
شکلی ادامه دار پایین بوده و برخی از شرکت ها مشغول 
برچیدن فعالیت هایشان در این کشــور و یا به تاخیر 
انداختن اجرای وعده گسترش برنامه هایشان بوده اند. 
به نوشته این نشریه، این وضعیت ضربه ای به محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان و حاکم دوفاکتوی این کشور 
وارد کرده است. او در سال 201۶  وعده داد در عربستان 
از طریق ارتقــای محیط تجاری و ایجــاد یک کانون 
جهانی نوآوری، صنایعی جدید مجزای از صنعت نفت 

ایجاد کند. با توجه به فاصله گرفتن هر چه بیشتر اقتصاد 
جهانی از سوخت های فسیلی،  از آن زمان به بعد کاستن 
از اتکای عربستان به نفت فوریت هر چه بیشتری پیدا 
کرده است. به نوشته وال استریت ژورنال از جمله دالیل 
به وجود آمدن این وضعیت در عربستان عالوه بر عدم 
اجرایی شدن یک سری پروژه های مشترک برنامه ریزی 

شده، سخت تر شدن محیط تجارت در این است.

سخنگوی طالبان در گفتگو با آسوشیتدپرس ابراز 
امیدواری کرده که در سال جدید تحصیلی، تمام مکاتب 
دخترانه باز شوند. این در حالی  است که پس از روی کار 
آمدن طالبان در بیشــتر مناطق، دختران باالی کالس 
ششم از رفتن به مکتب محروم شده اند. به گزارش افق 
نیوز، ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان گفته که وزارت 
معارف در تالش است در ســال جدید تحصیلی تمام 
مکاتب دخترانه را فعال سازد. مجاهد آموزش دختران 
را مساله ای مرتبط به ظرفیت عنوان کرده و گفته  است 
دختران و پسران در مکاتب بر اســاس جنسیت از هم 
تفکیک شــوند. وی افزود: بزرگ تریــن مانع تاکنون 
یافتن یا ســاختن خوابگاه های کافی است تا دختران 
بتوانند در حین رفتن به مکتب در آنجا اقامت کنند. در 
مناطق پرجمعیت، داشتن کالس های درسی جداگانه 
برای پســران و دختران کافی نیست و ساختمان های 

جداگانه مورد نیاز است. مقررات طالبان در مورد آموزش 
دختران تاکنون نامنظم بوده و از والیتی به والیت دیگر 
فرق می کند. دختران بجز در چند والیت از ۳4 والیت 
کشور، اجازه بازگشت به کالس های درس باالتر از کالس 
ششم در مدارس دولتی را نداشته اند. در کابل، پایتخت، 
دانشگاه ها و واحدهای خصوصی بدون  وقفه به کار خود 

ادامه داده اند. 

رویگردانی شرکت های خارجی و آمریکایی از عربستانمدارس دخترانه در سال جدید بازگشایی خواهند شد

خبرخبر

فرشادگلزاری

رقابتهوشیارزیباریوبرهمصالح؛
 شانس کدام نامزد برای 

ریاست جمهوری عراق بیشتر است؟
دو حزب اصلی اقلیم کردســتان عراق هنوز 
درباره نامزد پست ریاست جمهوری بعد از چند 
روز مذاکرات به توافق نرسیدند و همین مسئله 
باعث شده تا هر دو طرف نامزد خود را به صورت 
جداگانه اعالم و انتخاب یکی از این دو شخصیت 
را به پارلمان طی جلسه هشــتم فوریه واگذار 
کنند. به گزارش سایت روزنامه عربی21، حزب 
دموکراتیک کردستان عراق به رهبری مسعود 
بارزانی به صورت رسمی هوشیار زیباری، وزیر 
خارجه اســبق را نامزد پست ریاست جمهوری 
عراق کرد. برهم صالح، رئیــس جمهور کنونی 
عراق نیز از سوی حزب اتحاد میهنی کردستان 
نامزد شده اســت. طارق جوهر، عضو اتحادیه 
میهنی کردستان عراق درباره دالیل اختالفات 
میان دو حزب اصلــی کرد گفــت: توافقی که 
یکشنبه قبل از رفتن به بغداد و حضور در جلسه 
اول پارلمان میان دو حزب امضا شــد به دلیل 
خروج حــزب دموکراتیک از ایــن توافق دیگر 
پابرجا نیســت. حزب دموکراتیک کردســتان 
حمایت از جریان مقتدی صــدر و ائتالف های 
تقدم و عزم برای تشــکیل فراکسیون اکثریت 
پارلمانی را برای تشکیل دولت انتخاب کرد برای 
همین توافق یا مذاکــره ای میان دو حزب برای 
حل مشکالتی که بعد از جلسه پارلمان رخ داد، 
وجود ندارد. وی گفت: هر دو حزب دنبال پیروزی 
نامزد خود هستند. هنوز فرصت برای مذاکرات 
قبــل از موعد نهایــی انتخاب رئیــس جمهور 

در هشــت فوریه وجود دارد برای همین تمام 
احتماالت وجود دارد. اتحادیه میهنی از همان 
آغاز مایل به وحدت کردها بــود و همچنان به 
توافق پایبند است و به جلسه اول پارلمان نرفت تا 
موجب برهم زدن وحدت شیعیان نشود اما حزب 
دموکراتیک با سنی ها و بخشی از شیعیان رفتند 
تا فراکسیون اکثریت را برای تشکیل دولت آتی 
تشکل دهند. اتحادیه میهنی کردستان روابط 
تاریخی با بســیاری از طرف هــای عراقی دارد 
و تالش می کنــد تا طی دوره آتی نقشــی را در 
چگونگی اداره روند سیاســی و تشکیل دولت 

آتی ایفا کند.
از سوی دیگر کاظم یاور، پژوهشگر و تحلیلگر 
سیاســی عراقی گفت: نامزدی هوشیار زیباری 
در این زمان برای فشــار آوردن جهت بازگشت 
اتحادیه میهنی به ائتالف با حزب دموکراتیک 
کردستان و بعد تشکیل ائتالف کردی با جریان 
صدر و تقدم و عزم نیست بلکه نامزدی وی برای 
دستیابی به پست ریاست جمهوری و معامله به 
مثل با اتحادیه میهنی و طرف هایی اســت که 
در ســال 2018 از او حمایت کردند. یاور گفت: 
برهم صالح در نامزدی اش بر توافق های قدیمی 
با طرف هــای تأثیرگذار در صحنه سیاســی از 
احزاب شــیعی در ائتالف چارچوب شــیعیان 
عراق و روابطش با شــخصیت های مســتقل و 
گروه های وابسته به جنبش تشرین و نزدیکان 
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق حساب 
باز می کند. الکاظمی به برهم صالح نزدیک است. 
وی تأکید کرد: ما نقش منطقه ای و بین المللی 
را فراموش نمی کنیم. آن ها از اینکه برهم صالح 
رئیس جمهور باشد خرسند هستند. مشکالتی 
در داخل اتحاد میهنی وجود دارد که برای حل 
این مشکالت این حزب هیچ راهی جز حمایت از 
صالح ندارد چراکه نادیده گرفتن این مشکالت 
به دودستگی بیشــتر در حزب منجر می شود. 
دو حزب اصلی کرد درحــال حاضر نمی توانند 
توافق جدیدی داشته باشند. مسئله به چارچوب 
هماهنگی شیعیان و جریان مقتدی صدر مرتبط 
اســت. هرگونه نزدیکی میان این دو می تواند 
توافق میــان دو حزب کرد را برقــرار کند. یاور 
درباره شانس دو نامزد برای رئیس جمهور شدن 
گفت: پیروزی از آن نامــزد حزب دموکراتیک 
است مشخصا هوشیار زیباری نیست بلکه گزینه 
حزب در لحظات آخر است که ممکن است یکی 
از شخصیت های مستقل باشد یا اینکه به توافق 
با اتحاد میهنی برســد به این شرط که زیباری 
ریاست یک وزارتخانه را داشته باشد. مثال ممکن 
است بتواند مجددا پســت وزارت خارجه را در 

دست بگیرد.

جهاننما


