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 اوکراین در حــال ورود به لحظات 
تاریخی و البته خطرناک خود شــده 
اســت. کشــوری که از زمان برپایی 
امپراطوری روسیه تا همین چند سال 
پیش به عنوان شریک ژئواستراتژیک 
و ژئواکونومیک مسکو به شمار می آمد 
و حتی بســیاری از سیاســتمداران 
معتقد بودند که ایــن امپراطوری را 
باید، امپراطوری مسکو - کی یف خواند. 
با این حــال از ســال 2014 میالدی 
که روســیه برای به کرســی نشاندن 
حرف خود، شــرق اوکراین را توسط 
روس تبارهای استقالل طلب به اشغال 
خود درآورد و ســپس شــبه جزیره 
اســتراتژیک کریمه را بــا برگزاری 
همه پرســی نمادین به خــاک خود 
ضمیمه کرد، پیوستگی روابط میان 
دو پایتخت به »گسســت سیاسی و 
راهبردی« تبدیل شــد. از آن ســال، 
بیش از 7 سال گذشــته است و حاال 
شواهد نشــان می دهد که اوضاع در 
حال وخیم شدن و حتی احتمال حمله 

نظامی به این کشــور از سوی مسکو 
است. بر اساس گزارشی که روز گذشته 
)سه شنبه( توســط نیویورک تایمز 
منتشر شــد، اوکراین با این تلقی که 
منطقه ممنوعه چرنوبیل نقطه ورود 
بالقوه نیروهای مهاجم روسیه باشد، 
نظامیانی را برای محافظت از این مکان 
شــدیدا آلوده به مواد رادیواکتیو در 
برابر هرگونه حمله روسیه اعزام کرده 
اســت. علت این گمانه زنی آن است 
که نیروهای روســیه در صورتی که 
بخواهند کوتاه ترین مســیر به سمت 
شــهر کی یف را در پیــش بگیرند به 
سراغ این منطقه ایزوله می روند. منابع 
اوکراینــی بــه نیویورک تایمز اعالم 
کرده اند که نیروهای اوکراین در تدارک 
برای مواجهه با حمله بالقوه روســیه 
به این منطقه از دسترس خارج شده 
بعد از انفجــار راکتور اتمی در ســال 
1۹۸۶، هم اکنون مشغول گشت زنی 
در جنگل های برفــی و خیابان های 
خالی از ســکنه شــهر چرنوبیل در 
ضمن همراه داشــتن کالشینکف و 
تجهیزات تشخیص و سنجش آلودگی 
رادیواکتیو هســتند. سرهنگ یوری 
شــاخرایچوک، مقام نیروی مرزبانی 

اوکراین به نیویورک تایمز اعالم کرده 
که وجود تعداد محدودی از نیروهای 
اوکراینی در این منطقه، در جهت دفع 
تهاجم روسیه نیست، بلکه ثبت هرگونه 
عالئم هشداردهنده به شمار می رود. 
از سوی دیگر بر اساس گزارش دیلی 
میل، هزاران جوان اوکراینی در مدت 
اخیر )از دانشجوی پزشکی گرفته تا 
معمار( به جمع نیروهای ذخیره ارتش 
اوکراین پیوسته و به دنبال باال گرفتن 
نگرانی از حمله بالقوه روســیه برای 
جنگ تحت آموزش قــرار گرفته اند. 
گزارش ها حاکی از آن است که مردان 

و زنان جوانی که برخــی از آنها حتی 
تا 21 سال دارند، در روزهای اخیر در 
یک جنگل پوشیده از برف در نزدیکی 
پایتخت اوکراین، در آموزش های واحد 
دفاع زمینی کی یف شــرکت کرده و 
خود را برای جنگ احتمالی با مسکو 
آماده می کنند. همچنین تعداد زیادی 
از شهروندان اوکراینی در سراسر این 
کشــور در برنامه های آموزش نظامی 
مشابه ثبت نام کرده اند تا مهارت های 
اولیه رزمی را دریافت کنند که مجموع 
این مسائل نشان می دهد که اوضاع به 
شدت وخیم است و اوکراینی ها آرایش 
دفاعی به خود گرفته اند. در این میان 
اما به نظر می رســد که اوکراینی ها از 
مدل برخورد آلمان ها ناراحت هستند. 
ویتالی کلیچکو، شــهردار کی یف در 
مقاله ای برای روزنامــه بیلد آلمان به 
مساله ممنوعیت صدور تسلیحات به 
اوکراین و همچنین حمایت دامنه دار 
برلین از خط لوله گازی نورد استریم 
2 روسیه اشــاره کرد و گفته است که 
یک نارضایتی گسترده در اوکراین از 
دولت فدرال آلمان وجود دارد که یکی 
از آنها به ممنوعیت صدور تسلیحات 
به اوکراین و دیگری به حمایت مداوم 

برلین از این خط لولــه گازی مربوط 
می شود. این اظهارات به نوعی می تواند 
به مقامات اتحادیه اروپا هم مربوط شود؛ 
چراکه آنها هم در این روند به نوعی عمل 
کرده اند که نه به صورت کامل جانب 
روسیه را گرفته اند و نه اینکه اوکراین را 

زیر بال و پر خود قرار داده اند. 
 تقابل شرق و غرب،

 33 سال بعد از جنگ سرد
در سوی دیگر این ماجرا بدون تردید 
ایاالت متحده به عنوان یک بازیگر اصلی 
و تاثیرگذار در حال برنامه ریز ی های 
خاص خود است. برخی از این سناریو ها 
اساســاً جنبه عملیات روانــی دارد و 
بخشی دیگر از آن در حال تحقق پیدا 
کردن در حوزه نظامی است. در همین 
راستا روز گذشــته )سه شنبه( لیندا 
توماس گرینفیلد، ســفیر آمریکا در 
سازمان ملل در حالی که نمی توانیم 
دقیقاً پیش بینی کنیم که در قدم بعد 
چه اتفاقی در ارتباط با اوکراین خواهد 
افتاد، اما دستورکار روسیه را می دانیم. 
او اعالم کرد که حدود 127هزار سرباز 
روس هم اکنون در طول مرز با اوکراین 
استقرار یافته اند. برآورد او تاییدکننده 
ارزیابی چند روز پیــش وزارت دفاع 
اوکراین اســت که اعالم کرد، روسیه 
روند تقویت قوای نظامــی اش برای 
حمله را تقریباً تکمیل کرده اســت و 
رقم مذکور بیشتر از تخمین های اخیر 
است که گفتند حدود 100 هزار سرباز 
روس اکنون در مرز با اوکراین هستند. 
به موازات این اظهــارات، جان کربی، 
سخنگوی پنتاگون هم اعالم کرد که 
حدود ۸۵00 نیروی آمریکایی در حالت 
آماده باش قرار گرفته اند و اگر روسیه به 
اوکراین حمله کند، این  نیروها آماده 
دریافت دســتوراتی برای استقرار در 
شرق اروپا هستند. سخنگوی پنتاگون 
همچنین اعالم کرد که بخش عمده ای 
از نیروهای آمریکایی کــه در حالت 
آماده باش شدید قرار گرفته اند برای 
تقویت نیروهای واکنش ســریع ناتو 
هستند، اما او صریحا اعالم کرد که این 
نیروها برای هرگونه احتماالت دیگر 
نیز آماده خواهند بود. در این میان آنچه 
که باید مورد نظر قرار بگیرد این است 

که اجماع سخنان مقامات آمریکایی 
مانند سفیر واشنگتن در سازمان ملل 
یا مقامات پنتاگون نشان می دهد که 
خروجی برآورد آمریکایی ها صرفاً حمله 
روسیه به اوکراین اســت و آنها به این 
جمع بندی رسیده اند که به احتمال 
زیاد اولین گلوله این جنگ را مســکو 
شلیک خواهد کرد. در این میان عده ای 
دیگر معتقدند که واشنگتن در حال 
تحریک روسیه برای حمله به اوکراین 
است و یک جنگ رسانه ای سنگین از 
چند روز پیش توسط بریتانیا، آمریکا، 
اوکراین و برخی از کشورهای اتحادیه 
اروپا علیه مسکو کلید خورده است که 
روزهای آینده شدت خواهد گرفت. اما 
در این میان یک خبر مهم مخابره شده 
که حاکی از چنگ و دندان نشان دادن 
آمریکا به روسیه اســت. روز گذشته 
)سه شنبه( روزنامه گاردین اعالم کرده 
که ناو هواپیمابر »هری اس. ترومن« 
متعلق به نیروی دریایی آمریکا، برای 
نخستین بار از زمان پایان جنگ سرد 
و همزمــان با تشــدید تنش ها میان 
اوکراین و روسیه، بار دیگر به خدمت 
ناتو درمی آید! سخنگوی پنتاگون در 
اینباره تصریح کرد که مقامات آمریکا با 
توجه به تشدید تنش ها بین اوکراین و 
روسیه، در اعزام این ناو هواپیمابر دچار 
تردید شدند، اما نهایتا تصمیم به اعزام 
گرفتنــد. این اقدام آن هم 33 ســال 
پس از جنگ ســرد نشان می دهد که 
شمارش معکوس برای حمله روسیه 

به اوکراین شروع شده است.

پنتاگون از آماده باش 8500 سرباز آمریکایی برای استقرار در شرق اروپا خبر داد؛ 

تحریک مسکو برای حمله به اوکراین!
 اعالم آماده باش 8500 
نیروی آمریکایی برای 

حمله احتمالی روسیه به 
اوکراین و استقرار آنها 

در شرق اروپا و همچنین 
استقرار گشتی ها کی یف در 

چرنوبیل نشان از رسیدن 
ساعت صفر در پرونده 

حمله روسیه به اوکراین 
دارد

واشنگتن در حال تحریک 
روسیه برای حمله به 

اوکراین است و یک جنگ 
رسانه ای سنگین از چند 
روز پیش توسط بریتانیا، 
آمریکا، اوکراین و برخی 
کشورهای اتحادیه اروپا 
علیه مسکو کلید خورده 

است که روزهای آینده 
شدت خواهد گرفت

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی علیرغم دیدار اخیرش با عضو ارشد جنبش فتح، حاضر به دیدار با محمود عباس 
نشد و گفت: دولتی که ما در آن مشــارکت داریم هیچ مذاکره  سیاسی با تشــکیالت خودگردان فلسطین نخواهد 
داشت. به گزارش خبرگزاری فلسطینی سما، یائیر الپید، وزیر امور خارجه اسرائیل ایده دیدار با محمود عباس، رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین را علی رغم تالش های مکرر برای برگزاری این دیدار، رد کرد. وی افزود، تنها زمانی 
می تواند با عباس دیدار کند که توجیه سیاسی وجود داشته باشد اما در حال حاضر 
این توجیه وجود ندارد. الپید تاکید کرد که شخصاً مذاکرات سیاسی را با تشکیالت 
خودگردان فلسطین آغاز نخواهد کرد، زیرا مصمم است پشت سر شرکای خود در 
دولت کار نکند. در مورد دیدار سه روز پیش با حسین الشیخ، عضو مرکزی جنبش 
فتح، الپید توضیح داد که این دیدار در چارچوب مدیریت روابط مشترک و گفتگو 

در مورد هماهنگی امنیتی با تشکیالت خودگردان فلسطین انجام شده است.

هیأت خزانه داری کانادا اعالم کرد که وزارت امور خارجه این کشور هفته گذشته هدف حمالت سایبری قرار گرفته 
است. بنا بر گزارش شبکه ای.بی.ســی نیوز، طبق بیانیه هیأت خزانه داری کانادا، حمله هکری به وب سایت وزارت 
خارجه آمریکا روز چهارشنبه گذشته صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، در این بیانیه اشاره ای به عوامل پشت 
پرده این حمله سایبری نشده است. آن طور که در این گزارش آمده است، در پی حمله سایبری به وب سایت وزارت 
خارجه کانادا، برخی دسترسی ها به خدمات اینترنتی در حال حاضر غیرممکن 
شده است اما یکسری اقداماتی برای احیای این خدمات در حال انجام است. هیأت 
خزانه داری کانادا اعالم کرد که در حمله سایبری هفته گذشته، هیچ یک از دیگر 
وزارتخانه های کانادا هدف حمله قرار نگرفته است.در این بیانیه آمده است: ما به 
طور مکرر اقداماتی را برای محافظت از مردم کانادا و زیرساخت های مهم خود در 
مقابل حمالت الکترونیکی، هک و جاسوسی سایبری مورد بررسی قرار می دهیم. 

حمله سایبری به وب سایت وزارت خارجه کانادا الپید: مذاکرات سیاسی با فلسطین نخواهیم داشت

رهبر جریان صدر عراق از حکم دادگاه عالی فدرال 
این کشــور و قانونی خواندن جلســه نخست پارلمان 
اســتقبال کرد. در همین حال، یــک عضو چارچوب 
هماهنگی شــیعیان و ائتالف نــوری مالکی موضعی 
دیگر در قبال این حکم داشتند. به گزارش شفق نیوز، 
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق نسبت به حکم 
دادگاه عالی فدرال درباره جلســه نخســت پارلمان و 
رد شــکایت باسم خشــان و محمود المشهدانی علیه 
آن واکنش نشــان داد. وی در توییتی نوشت: بار دیگر 
دســتگاه قضایی عراق پاک بودن و استقاللش را ثابت 
کرد و نشان داد که تسلیم فشارهای سیاسی نمی شود. 
مقتدی صدر گفت: از خداوند و دســتگاه قضایی عراق 
تشــکر می کنیم و با اتخاذ چنین مواضعی کشــورها 
ساخته می شوند. وی ادامه داد: ما در حال تشکیل یک 
دولت اکثریت ملی هســتیم و درهای ما هنوز به روی 
کسانی که همچنان به آنها حسن نیت داریم، باز است. 

همه تا زمانی که درصدد اصالح هســتند و در راستای 
حیثیت حفظ عراق تــالش می کنند، برادر ما خواهند 
ماند، حتی اگر قدم در مســیر مخالفت و اپوزیسیون 
بردارند. صــدر همچنین در ســخنرانی تلویزیونی بر 
مخالفت صریح خود با مشارکت نوری مالکی در دولت 
اکثریت ملی تاکید کرد. صدر افزود: از ســایر رهبران 
خواستم در دولت به شرط عدم مشارکت مالکی حضور 

پیدا کنند.

در حالی که عملیات نیروهای سوریه دموکراتیک با 
حمایت ائتالف آمریکا برای کنترل کامل زندان الصناعه 
در حسکه ادامه دارد، منابع نزدیک به این نیروها اعالم 
کردند که تروریست های داعش در داخل زندان به طور 
کامل محاصره هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
نیروهای سوریه دموکراتیک )قســد( روز دوشنبه با 
حمایت ائتالف آمریکا به تالش خود برای بازپس گیری 
زندان الصناعه در محله غویران در حســکه سوریه که 
داعش از روز جمعه کنترل آن را در دست گرفته، ادامه 
دادند. این حمله و درگیری هــا در این منطقه به آواره 
شدن هزاران نفر منجر شده است. دیده بان حقوق بشر 
سوریه اعالم کرد: یگان هایی از نیروهای امنیتی کرد و 
نیروهای مبارزه با تروریسم قسد خودروهای زرهی را 
به اطراف زندان بعد از مخالفت تروریست های داعش 
با تسلیم شدن، منتقل کردند. فرهاد شامی، سخنگوی 
نیروهای سوریه دموکراتیک گفت: نیروهای ما به یکی 

از مقرهایی که داعش در آنجا کمیــن کرده اند حمله 
کردند. مدیر دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد که 
ده ها تن از اعضای داعش در داخل زندان و اطراف آن 
خود را تسلیم کردند و در حال حاضر زندانیان داعش 
در بخش شــمالی زندان حســکه محاصره شده اند.

منابــع نزدیک به نیروهای قســد نیز اعــالم کردند، 
تروریســت های داعش از اطراف زندان عقب نشینی 

کرده اند.

مخالفت مقتدی صدر با حضور مالکی در دولت اکثریت ملی ادامه عملیات کردهای سوریه برای کنترل زندان حسکه

خبرخبر

فرشاد گلزاری

جنبش انصاراهلل در واکنش به حمالت 
بی امان امارات به یمن؛

 خواب آرام را از ابوظبی
 خواهیم گرفت

ســخنگوی جنبش انصاراهلل یمــن اعالم 
کرد: تــا زمانی که تجاوز امــارات به یمن ادامه 
داشته باشد، حمالت را علیه این کشور با شدت 
بیشــتری ادامه می دهیم. به گــزارش عربی 
21،  محمد عبدالســالم، در جریــان مصاحبه 
تلویزیونی اعالم کرد که امــارات نمی تواند در 
برابر حمالت موشکی مقاومت کند، زیرا کشور 
کوچکی اســت که مبتنی بر امنیت، اقتصاد و 
روابط مجموعه ای از شــرکت های بین المللی 
اســت که در این منطقه فعالیت می کنند. وی 
افزود با اینکه امارات از 201۸ حمالت خود به 
یمن را متوقف کرد اما ایــن اواخر با فکر تصرف 
مناطق جنوبی یمن، حمالت خــود را دوباره 
شروع کرد. عبدالســالم خاطرنشان کرد: پس 
از اعالم امارات مبنی بر خــروج از جنگ یمن، 
انتظار اتخاذ رویکردهای مثبت را از این کشور  
داشتیم. وی ادامه داد: ما هر کشوری را تشویق 
می کنیم که از تجاوزاتش به ما دســت بردارد، 
زیرا نمی خواهیم کسی به ما حمله کند و ما هم 
جنگ را نمی خواهیم. عبدالسالم افزود، امارات 
به ناحق و آشکارا به یمن حمله کرد و باید عواقب 
این اقدام خود را متحمل شــود لذا تا زمانی که 
حمالتش به یمن اســتمرار داشته باشد پاسخ 
یمنی ها ادامه خواهد داشت. عبدالسالم در مورد 
نوع اهــداف یمنی در امارات گفــت که تعیین 
نوع اهداف به تصمیم نظامی بســتگی دارد، اما 
همانطور که قباًل اعالم شده بود، همه تأسیسات 
نظامی و اقتصادی هدف قــرار خواهند گرفت. 
وی مصاحبه اش را با این جمله به پایان برد که 
ما هیچ گزینه ای بجز مقاومت نداریم و از این به 
بعد خواب آرام را از ابوظبی در صورت استمرار 
حمالتش به یمن، خواهیم گرفت. روز دوشنبه، 
جنبش انصاراهلل یمن، از هدف قرار دادن امارات 
و عربستان با تعدادی موشک بالستیک و پهپاد 

خبر داد.
در همین راســتا المیادین اعــالم کرد که 
ائتالف سعودی دیروز )سه شنبه( اطراف صنعا 
را با حمالت متعددی هدف قرار داد که از میان 
آنها شبکه ارتباطات در کوه »حروره« در اطراف 
این شهر و شبکه ارتباطات در »الحدا« واقع در 
استان »ذمار« هدف قرار گرفته شد. نیروهای 
یمنی در دومین عملیــات »طوفان یمن« در 
پاســخ به تشــدید حمالت ائتالف عربی طی 
روزهای اخیر، امارات و عربســتان را هدف قرار 
دادند. اولین عملیات »طوفان یمن« در هفدهم 
ژانویه مناطق مهم و حســاس در عمق امارات 
را هدف قرار داد. این نخســتین بار نیست که 
ائتالف عربی ساختمان ارتباطات در الحدیده 
را مورد هدف قرار می دهد و چنــد روز قبل به 
ســاختمان ارتباطات در الحدیده حمله کرد 
کــه باعث قطع سراســری اینترنــت به مدت 
چهار روز شد. طی 4۸ ساعت گذشته در نتیجه 
حمالت ائتالف سعودی به دو استان »الجوف« 
و »صعده« هفت تن زخمی و کشــته شدند. از 
ســوی دیگر جنگنده های ائتالف سعودی روز 
پنجشنبه حمالتی را به شهر ساحلی الحدیده 
در غرب یمن انجام دادند. منابع پزشکی اعالم 
کردند، در نتیجه حمالت ائتالف سعودی به این 
شهر، شش تن کشته که ســه تن از آنها کودک 
بودند و 1۸ تن نیز زخمی شدند که بیشتر آنها 

کودک بودند.
پایگاه خبری هیل هم روز گذشته )سه  شنبه( 
اعالم کرد که، بیل اوربان، ســخنگوی سنتکام 
در بیانیه ای گفت: نیروهای آمریکایی در پایگاه 
هوایــی الظفره ابوظبی همزمــان با تالش های 
نیروهای مسلح امارات دو تهدید موشکی بر فراز 
این کشور عربی را در ساعات اولیه روز دوشنبه 
با ســامانه های دفاع موشکی پاتریوت رهگیری 
کردند. وی افزود: این تالش مشترک با موفقیت از 
اصابت دو موشک به این پایگاه آمریکا که دو هزار 
نیرو در آن مستقر بودند، جلوگیری کرد. براساس 
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پایگاه هوایی 
الظفره خانه سیصد و هشتادومین جناح اعزامی 
هوایی اســت که هم نیروهــای آمریکایی و هم 

نیروهای انگلیسی در آن مستقر هستند.

جهاننما


