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تشکیل نیروی ویژه در عراق برای 
حفاظت از خطوط برق

سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق 
از تشکیل نیروی مشترک از ارتش، پلیس، حشد 
شعبی و حشد عشایری برای محافظت از دکل ها 
و خطوط انتقال برق این کشور خبر داد.  به گزارش 
سایت شبکه روســیاالیوم، تحســین الخفاجی، 
سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق اعالم 
کرد که حــدود ۴۴ یا ۴۵ دکل بــرق طی روزهای 
گذشته توسط تروریســت ها هدف قرار گرفت اما 
اغلب آنها تعمیر شده اند. وی افزود: داعش با هدف 
قرار دادن دکل های برق به دنبال ایجاد یک نگرانی 
امنیتی میان شهروندان عراقی است. الخفاجی ادامع 
داد: یک اتاق عملیات مشترک میان نیروهای امنیتی 
و وزارت برق تشکیل شد که ماموریت آن برنامه ریزی 
برای نظارت تامین امنیت دکل های برق و پیگیری 
افرادی اســت که آنها را هدف قــرار می دهند. وی 
همچنین گفت: نیروی مشترکی از ارتش، پلیس، 
حشد شعبی و حشد عشایری برای تامین امنیت 
خطوط انتقال برق در تمامی استان ها تشکیل شد. 
عراق هرساله به ویژه در ماه های تابستان در بسیاری 
از مناطق با بحران برق مواجه می شود اما طی چند 
روز اخیر دکل ها و خطوط انتقال برق این کشور در 
مناطق مختلف هدف انفجار قــرار گرفته و همین 
مساله بحران کمبود برق عراق را تشدید کرده است.

در همین راستا شبکه خبری المیادین به نقل از 
یک منبع امنیتی عراقی اعالم کرد که تروریست های 
داعش دو تن از ساکنان روستای ام الحنطه در اطراف 
شهر جلوالء در شمال شرق دیالی را ربودند. به دنبال 
این اقدام درگیری هایی میان ساکنان روستا و حشد 
عشایر با داعشی ها رخ داد. طی درگیری های شدید 
پنج تن از ساکنان روستا کشــته و یک تن زخمی 
شدند و ربوده شدگان آزاد شــدند. گفته می شود 
عناصر داعش از بازه زمانی که عراق درگیر بی برقی 
است برای انجام ترورها یا ربایش مخالفانش استفاده 
می کند. همچنین حشد شــعبی یکشنبه تالش 
تروریست های داعش برای منفجر کردن دکل های 
برق در جنوب نینوا را ناکام گذاشت. حشد شعبی 
طی عملیات امنیتی به ســه بمب دست یافت که 
برای منفجر کردن دکل هــای برق در جنوب نینوا 
کار گذاشته شده بود. همچنین خبرنگار المیادین 
از ناکام گذاشــتن حمله داعش به ایســت نظامی 
شمال کبیسه در استان االنبار خبر داد که به کشته 
شدن یک نیروی امنیتی و زخمی شدن سه تن دیگر 
منجر شد. این در حالیست که روز یکشنبه نشستی 
در وزارت کشــور عراق با حضور مقامات امنیتی و 
نظامی این کشور تشکیل شــد تا بتوانند در مورد 
نحوه صیانت از دکل های برق عراق تصمیم گیری 

و طرح ریزی کنند. 
    

فاینشنال تایمز : روابط امارات و 
عربستان شکرآب است

فاینشنال تایمز انگلیس از شکل گیری بحران در 
روابط عربستان و امارات در زمینه های مختلف خبر 
داد. روزنامه فاینشنال تایمز انگلیس فاش کرد که 
روابط میان عربستان و امارات در بیش از یک سطح 
بحرانی شده و این مساله با تصمیم اخیر امارات برای 
توسعه انرژی تولیدی خود برای حمایت از برنامه های 
متنوع سازی اقتصاد این کشور در ارتباط است. این 
رسانه نوشت: امارات در حالی که تالش های ریاض 
برای پایان دادن به ممنوعیت تجارت و سفر به قطر 
را پذیرفته است، اما درعین حال نگران این سرعت 
آشتی با دوحه است. همچنین آغوش باز امارات برای 
اسرائیل در پی عادی سازی روابط میان آنها در سال 
گذشته میالدی عربستان را شوکه کرده است. طبق 
این گزارش، منابع مطلع اعالم کردند که بحث در 
ابوظبی  و در شرکت ملی نفت این کشور درباره اینکه 
آیا اوپک را ترک می کند و خروج از اوپک به امارات 
برای تأمین مالی برنامه های متنوع سازی اقتصاد 
خود کمک می کند، باال گرفته اســت. پس از عدم 
موفقیت در مذاکرات میان کشورهای صادرکننده 
نفت، اختالفاتی میان عربستان و امارات بر سر تمدید 
توافق کاهش تولید به وجود آمد و وزیران انرژی دو 

کشور از مواضع کشور خود دفاع کردند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

شــاید تنها واقعــه ای در جهان 
که به نوعی هنــوز هم در حال تکرار 
است، »جنگ سرد« باشد. رخدادی 
که تمــام دنیا را در ابعاد سیاســی، 
اقتصادی، امنیتــی و نظامی درگیر 
خود کــرده بود و تا همیــن حاال به 
نوعی دیگــر در حال تکرار اســت. 
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان 
تحوالت بین المللی که طی سال های 
گذشــته  بیشــترین تمرکز خود را 
بر مســائل ســازمان ها و نهادهای 
بین المللی قــرار داده انــد، معتقد 
هستند که اساســاً مولفه هایی در 
جهانِ کنونــی وجود نــدارد که ما 
بتوانیم بگوییم جنگ سرد در حال 

رخ دادن است. 
آنها به این مساله استناد می کنند 
که در زمــان جنگ ســرد، جهان 
یک دوقطبی محض بــود که اتحاد 
جماهیر شوروی رهبری بلوک شرق 
را به عهده داشــت و ایاالت متحده 
هم بلوک غــرب را رهبری می کرد؛ 
اما حاال مــا یک نظــام چند قطبی 
در ســطح جهانی داریم که به نوعی 

فرســنگ ها از دوران جنگ سرد و 
آن روزها دور شــده است. در مقابِل 
این نظریه، عده  دیگری وجود دارند 
که دقیقاً بر خالف دســته اول فکر 
می کنند. این جماعت معتقدند که 
اگرچه دیگر جهاِن دو قطبی وجود 
ندارد، اما نمی توانیم بگوییم که نظام 
فعلی بین الملــل به یک چندقطبی 

مشخص تبدیل شده است. 
این طیــف معتقدند کــه هنوز 
فاصلــه زیادی بــا این تئــوری که 
می گوید نظام چند قطبی در جهان 
تشکیل شــده، داریم و در عوض ما 
با یک جهان »تــک - چندقطبی« 
مواجه هستیم. این منظور از »تک« 
کدام کشور است، به نظر می رسد که 
اشاره این جماعت به ایاالت متحده 
باشد که بزرگترین ارتش، اقتصاد و 
تکنولوژی دنیا را در اختیار دارد که 
واحد پول آنهم سلطه جهانی بر سر 
تمام مبادالت و مناســبات تجاری 
افکنده است. اما اینکه کدام قطب ها 
)چند قطبی( در مقابل واشــنگتن 
قرار گرفته اند موضوعی اســت که 
تفسیرهای زیادی در این میان دارد. 
بر اســاس نظریه های فعلی،  چین، 
روســیه و هند به عنوان سه قطب 
اصلی اقتصادی، نظامی و امنیتی در 

شرِق دور به عنوان قطب های جدید 
نظام بین الملــل در مقابل آمریکا به 
حســاب می آیند. درست است که 
ایاالت متحده طی سال های اخیر به 
خصوص در زمان دونالد ترامپ سعی 
کرد با نزدیک شدن به هند، استرالیا 
و کانادا به نوعی یــک اتحاد جدی و 
عملیاتی در مقابل چین و روسیه به 
وجود بیاورد، اما واقعیت اسن است 
که در این میان روســیه هم بیکار 
ننشسته است. شــکی وجود ندارد 
که جو بایــدن همانند ترامپ، چین 
و سپس روســیه را در سیبِل اهداف 
خود قرار داده اما واقعیت این است 
که در مقابل، مسکو فعاًل بیشترین 
ضرر را از روی کار آمدن دموکرات ها 

در کاخ سفید کرده است.
 واقعیت این اســت کــه اگر نیم 
نگاهی به تحرک روســها در عرصه 
سیاســی و نظامی داشته باشیم، به 
خوبــی می فهمیم که آنهــا حدوداً 
دوبرابر دوران ترامپ در عرصه های 
مذکور فعــال شــده اند. آنها از یک 
ســو باید با ناتو رودررو شــوند و از 
ســوی دیگر باید بتوانند مســابقه 
تســلیحاتی و جنــگ دیپلماتیک 
خود با واشــنگتن را مدیریت کنند. 
بر همین اساس شــکی وجود ندارد 

که کرملین بایــد راهبردهای کوتاه 
مدت و میان مدت خــود را در قبال 
غرب و حتی شــرق تغییر دهد. بر 
این اســاس اخیراً والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه با امضای 
خود سند به روزرسانی شده مربوط 
به اســتراتژی امنیت ملی روسیه را 
تایید کرده و حکم وی روز شنبه در 
پرتال اطالع رســانی حقوقی دولت 
روســیه منتشر شــد تا تمام ارکان 
روســیه به انضمام رقبا و شــرکای 
کرملین متوجه شوند که روسیه در 

حال تغییر راهبردهایش است.
بازتعریف رقابت و شراکت

واقعیت این است که استراتژی 
امنیــت ملی روســیه یک ســند 

استراتژیک با محتوای تدابیری است 
که به موجب آن از شهروندان، جامعه 
و دولت روســیه در برابر تهدیدات 
خارجــی و داخلی در هــر حوزه از 
حیات ملــی محافظت می شــود. 
چنین سندی نخستین بار در سال 
۱۹۹۷ میالدی به امضا رســید و از 
آن تاریخ تاکنون بــه صورت مداوم 
در راســتای تحلیل تحوالت جدید 
به روز رسانی شده است. آنگونه که 
رینووستی در گزارش خود نوشته، 
اســتراتژی امنیــت ملی روســیه 
به عنوان یــک ســند برنامه ریزی 
راهبردی اساســی به تعریف منافع 
ملــی و اولویت های اســتراتژیک 
روســیه و همچنین تعیین اهدافی 
برای تقویت امنیت ملی این کشور 
و تضمین توســعه پایــدار در بلند 
مدت می پردازد که بخشــی از آن 
صرفاً اقتصادی اســت که جایگزین 
نســخه قبلی این ســند که اواخر 
۲۰۱۵ مورد تایید پوتین قرار گرفت، 
می شــود. طبق این سند، با افزایش 
رقابت پذیــری و انعطاف پذیری در 
قبال تهدیــدات داخلی و تهدیدات 
خارجی و با ایجاد شــرایط مناسب 
برای رشــد اقتصــادی در نرخ های 
باالتر از متوســط جهانــی، امنیت 
اقتصادی تضمین می شود. همچنین 
این سند کاهش استفاده از دالر در 
تجارت خارجی روســیه را یکی از 
تدابیر برای تامین امنیت اقتصادی 

این کشور تلقی می کند. 
بخش دیگری از این سند به ناتو 
و مســائل اطالعاتی و امنیتی اشاره 
می کند؛ بــه گونه ای که این ســند 
همزمان با اشــاره به مفاهیم بحث 
شــده توســط ناتو در قبال امکان 
استفاده از تســلیحات هسته ای در 
زمان جنگ اعــالم می کند که این 
تحول جز به افزایش ریســک های 
 امنیتــی پیــش روی روســیه 

خدمت نمی کند. 
همچنین مســکو در این ســند 
اعالم کــرده کــه نظامی ســازی 
خزنده فضا هم در کنار ریســکهای 
مربوط بــه تشــدید درگیری های 
مســلحانه و تبدیل آنها به جنگهای 
محلی و منطقــه ای دخیل کننده 
قدرت های هســته ای جهــان، در 

بردارنده خطراتی اســت. از سوی 
دیگر این سند به حفاظت از امنیت 
سایبری و همچنین فضای مجازی 
داخلی روســیه اشــاره دارد که به 
گفته منتقــدان کرملین، این نوعی 
اعمال فشار و سانسور مردم و زیر نظر 
گرفتن خصوص ترین حرکات آنها 
به حســاب می آید که بحث نظارت 
بر مخالفانی مانند الکســی ناوالنی 
هم در همیــن زمره خواهــد بود؛ 
اما الیگارش های همــراه با پوتین 
 آنرا نوعــی حفاظت از شــهروندان 

قلمداد کرده اند. 
بخش مهــم دیگر این ســند به 
تنظیم روابط روســیه بــا دو قطب 
قدرتمند جهان امروز اشــاره دارد. 
سند به روز رســانی شده استراتژی 
امنیت ملی روسیه شــامل توسعه 
همکاری راهبــردی با چین و هند و 
قرار دادن آن در لیســت اولویتهای 
سیاســت خارجی روســیه است و 
نگاه به ایجــاد مکانیزم هایی برای 
تضمین امنیت و ثبــات منطقه ای 
بر مبنای عــدم تعهــد در منطقه 
آسیا-اقیانوســیه دارد؛ امــری که 
دقیقاً به ما نشان می دهد که روسها 
در حال تویت تئوری شــرق گرایی 
خود هســتند کــه بــدون تردید 
 تنــازه کرملین با غــرب را افزایش 

خواهد داد. 
ایــن مولفه هــا به خوبــی به ما 
می گوید که نه تنها جنگ ســرد در 
جهاِن »تک - چندقطبــی« ادامه 
دارد بلکه جهات و ابعاد آن به صورت 

مشهود تغییر کرده است. 

نگاهی به سند جدید امنیت ملی روسیه و راهبردهای آتی مسکو؛ 

تاکید بر شرق گرایی و مخاصمه با غرب
استراتژی امنیت ملی 
روسیه شامل توسعه 

همکاری راهبردی با چین 
و هند و قرار دادن آن در 

لیست اولویتهای سیاست 
خارجی روسیه است و نگاه 
به ایجاد مکانیزم هایی برای 

تضمین امنیت و ثبات 
منطقه ای بر مبنای عدم 

تعهد در منطقه آسیا-
اقیانوسیه دارد

سند امنیت ملی روسیه به 
حفاظت از امنیت سایبری 
و همچنین فضای مجازی 

داخلی روسیه اشاره 
دارد که به گفته منتقدان 
کرملین، این نوعی اعمال 

فشار و سانسور مردم و زیر 
نظر گرفتن خصوص ترین 

حرکات آنها به شمار می آید

اتحادیه اروپا متعهد شــد که از تمام ابزارهــای ممکن برای بهبود وضعیت حقوق بشــر در بحرین اســتفاده 
کرد. بــه گزارش القــدس العربی، نماینــده اتحادیــه اروپا در نامــه ای برای مرکــز اروپایی آزادی هــا و حقوق 
بشــر اعالم کرد کــه دیدارهایی میــان مســئوالن این اتحادیــه و مقامــات بحرینی برگزار شــده اســت که 
 از جمله آن دیــدار نماینــده اتحادیــه اروپا و وزیــر خارجــه بحریــن در بروکســل و نماینده اتحادیــه اروپا 
در حقوق بشر اســت و در جریان این دیدارها درباره حقوق بشر در بحرین گفتگو 
شــد. اتحادیه اروپا پیش بینی کرد که پرونده حقوق بشر در بحرین تحت رهبری 
ســلمان بن حمد، نخســت وزیر جدید این کشــور بهبود یابد. بن حمد متعهد 
شــده که اصالحاتی را در این راســتا انجام دهد و جامعه ای را به وجود آورد که 
 ســتون میانه روی و مذاکره میان ادیان و تســامح در منطقه را به تمام کشورها

مخابره کند.

حمله سایبری گسترده، فروشگاه های سوئدی کوپ را مجبور کرد ۸۰۰ شعبه خود را تعطیل کند. شبکه راه آهن 
و داروخانه های ســوئد نیز در نتیجه حمالت ســایبری فعالیت خود را قطع کردند. به گزارش دویچه وله، وزیر دفاع 
سوئد این حمالت ســایبری را خطرناک توصیف کرد. سخنگوی ســوپرمارکت زنجیره ای کوپ)Coop(، یکی از 
بزرگ ترین فروشگاه های مواد غذایی سوئد اعالم کرد که این شرکت به دلیل حمالت سایبری مجبور شده است تمام 
۸۰۰ شعبه خود را تعطیل کند. او گفت پس از حمله هکری سیستم های صندوق 
پول فروشگاه های زنجیره ای مسدود شــده اند.  راه آهن دولتی و یک داروخانه 
زنجیره ای در سوئد نیز از بروز اختالالت در سیستم رایانه ای خود گزارش کردند. 
پیتر هولتکوئیست، وزیر دفاع سوئد از یک حمله بسیار خطرناک صحبت کرده و 
در تلویزیون این کشور گفت این حمالت با هدف فلج کردن جامعه سوئد صورت 

گرفته است. هدف این حمله نرم افزار شرکت کاسیا بود.

حمله سایبری به ۸۰۰ فروشگاه زنجیره ای و شبکه راه آهن سوئدتعهد اتحادیه اروپا به حل مسئله حقوق بشر در بحرین

اتحادیه واردکنندگان داروی لبنــان تأکید کرده 
که صدها داروی اساســی در حال حاضر در انبارهای 
این اتحادیه تمام شده و صدها داروی دیگر هم تا پایان 
ماه ژوئن تمام خواهد شد. به گزارش میدل ایست نیوز، 
اتحادیه واردکنندگان داروی لبنان از کمبود شــدید 
دارو در این کشــور خبر داد و گفت کــه لبنان توانایی 
تأمین مایحتاج دارویی بســیاری از بیمــاران خود را 
ندارد. در بیانیه رسمی این اتحادیه آمده که این مشکل 
با توقف کامل واردات از بیش از یک ماه پیش ایجاد شده 
و خواسته شده که اقدامی فوری برای حل این مشکل 
انجام شــود. به صورت معمول »بانک لبنان« ارز الزم 
برای واردات دارو را تأمیــن می کند اما این بانک اعالم 
کرده که به علت کاهش شدید ذخایر خود امکان تأمین 
ارز الزم راندارد. قیمت رســمی ارز در لبنان همچنان 
۱۵۱۵ لیره است اما در بازار آزاد به ۱۸ هزار لیره رسیده 

اســت. اتحادیه واردکننــدگان داورد تأکید کرده که 
در حال حاضر حجم بدهی های معوقه شــرکت های 
واردکننده دارو به ۶۰۰ میلیون دالر رسیده ضمن اینکه 
شرکت های واردکننده مجوزهای الزم برای ازسرگیری 
واردات را دریافت نکرده اســت. بیانیــه این اتحادیه 
تأکید کرده که صدها داروی اساسی در حال حاضر در 

انبارهای این اتحادیه تمام شده است.

منابع تاجیکســتان به بی.بی.سی اعالم کردند که 
بیش از یک هزار سرباز تحت امر ارتش افغانستان نیمه 
شب یکشنبه در پی پیشروی های طالبان در بدخشان 
و تصرف چندین منطقه  به دســت این گروه به سوی 
تاجیکســتان گریخته و در این کشــور پناه گرفتند. 
سرویس های امنیتی تاجیکســتان با تایید این خبر 
اعالم کردند که هزار و ۳۷ ســرباز دولت افغانســتان 
پس از درگیری مســلحانه بــا طالبان بــرای نجات 
جان خود به خاک این کشــور پناه بردنــد. این بیانیه 
می افزاید که جنگجویان طالبان هــم اکنون کنترل 
کامل شش منطقه در والیت بدخشان واقع در شمال 
شرق افغانســتان را که ۹۱۰ کیلومتر مرز مشترک با 
تاجیکستان دارد، در دست گرفته اند. گزارش ها حاکی 
است که طی هفته های گذشته نیز صدها سرباز ارتش 
افغانســتان برای فرار از نبردهای مرگبار با نیروهای 

طالبان از مرز کشور عبور کرده و تاجیکستان پناه برده 
بودند. تاجیکستان با استناد به اصل »حسن همجواری 
و رعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی افغانستان« 
مانعی بر سر ورود ســربازان فراری و پناهجوی افغان 
ایجاد نکرده است. طالبان از اواخر ماه گذشته میالدی 
تاکنون کنترل مهم ترین پســت مرزی با تاجیکستان 

و دیگر راه های منتهی به این کشور را در دست دارد.

ذخایر داروی لبنان رو به اتمام استسربازان افغانستان از ترس طالبان به تاجیکستان پناه بردند
خبرخبر


