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 بارها پیش آمده کــه آژانس های 
خبری، تحلیلگران و حتی عالی ترین 
مقامات سیاسی - امنیتی در دنیا، یک 
منازعه یا تحول مهم در حوزه سیاست 
بین الملل را با مولفه های مدنظرشــان 
تحلیــل کرده انــد، امــا در نهایــت 
گزارش هایی که آنها ارائــه داده اند به 
جایی نرســید و از اســاس باطل از آب 
درآمد. اینکه چــرا چنین تحلیل های 
نادرســت جلوه می کنند و اساســاً راه 
به جایــی نمی برند و حتــی خروجی 
آنها 180 درجه با واقعیت تفاوت دارد، 
موضوعی اســت که می توان هفته ها 
در مورد آن سخن گفت و پارامترهای 
زیادی را دربرمی گیرد که بخشی از آن به 
نامعتبر بودن داده های ارائه شده نهایی 
برمی گردد. واقعیت ماجرا این اســت 
که دستگاه ها و سازمان های اطالعاتی 
هر کشور به عنوان نوک پیکان تامین 
امنیت و ارائــه برآوردهای نهایی، مدام 
در حال بررسی و آنالیز اطالعات هستند 
و به نوعی آنهــا را باید موثرترین عنصر 
در تصمیم گیری نهایی روسای جمهور 
و مقامات سیاســی - نظامی کشورها 
دانســت. حاال در قضیه نزاع اوکراین و 

روسیه هم شــاهد این اتفاق هستیم. 
چندی پیش جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا اعالم کرد که روسیه قرار است 16 
فوریه به اوکراین حمله کند که بسیاری 
در داخل و خارج از کشور این موضوع را 
قطعی دانستند ولی دیدیم که چنین 
اتفاقی رخ نداد. این جماعت هیچگاه از 
خودشان نپرسیدند که این چه عملیاتی 
است که آمریکایی ها در فضای رسانه ای 
خبر آن را می دهند و روس ها هم باید جا 
پای کاخ سفید بگذارند و حمله کنند؟ 
عقل سلیم در محاسبات نظامی )حتی 
در 8 سال جنگ تحمیلی( می گوید که تا 
آخرین لحظه از یک حمله نظامی، هیچ 
احدی جز 2 تا 3 نفر از ارشدترین مقامات 
نظامی و سیاسی یک کشــور نباید در 
جریان این موضوع باشند؛ پس چرا باید 
منتظر این باشیم که ارتش بزرگی آن هم 
مانند روسیه که اتاق فرمانش در دست 
یک افسر ســابق ک.گ.ب )والدیمیر 
پوتین( است، زمانی که واشنگتن چنین 
خبــری را علنی می کند، بــه اوکراین 
حمله کند؟ شاید بسیاری بگویند که 
بایدن با این اقدام به دنبال باطل کردن 
و یا سوزاندن ســناریوی کرملین علیه 

کی یف بوده اســت که این موضوع هم 
چندان درست نیست، اما آنچه در این 
میان باید مورد توجه قرار بگیرد )که البته 
در سه هفته اخیر به آن توجهی نشد(، 
آرایش جدایی طلبان شــرق اوکراین 
اســت که اتفاقاً روس تبار هستند. در 
فوریه سال 2014 میالدی و زمانی که 
ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهوری سابق 
اوکراین توسط پارلمان این کشور و در 
جریان انقالب، از ســمتش برکنار شد 
و به روســیه گریخت، روس ها فوراً به 
این موضوع فکر کردند که چگونه باید 

اوضاع را به نفع خــود مدیریت کنند؟ 
آنها فوراً روس تبارهای مقیم استان های 
لوهانسک و دونتسک را تسلیح کردند و 
یکباره جهان به خودش آمد و دید این دو 
استان شرقی، توسط طرفداران کرملین 
اشغال شده اســت. روس  ها در اقدامی 
دیگر، فوراً شــبه جزیره اســتراتژیک 
کریمه را با 99 درصد آرای موافق اخذ 
شده در دوما )پارلمان روسیه( مجدداً 
جزئی از خاک خود اعــالم کردند و در 
اینجا بود که روسیه یک کمربند امنیتی 

و حائل را برای خود دست و پا کرد. 
اعالم استقالل از ترس ناتو!   

ایجاد کمربند امنیتی مذکور دقیقاً 
هیچ دلیلی نداشــت جز برای مقابله 
با نفوذ غرب و ناتو کــه این امر به نوعی 
عملیاتی شد؛ چراکه هنوز و با گذشت 
7 سال از آن روزها هنوز اختالف میان 
روسیه و گروه مینسک پابرجاست. حاال 
اما این روند وارد فاز جدیدی شده است. 
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو روز 
گذشته )شنبه( با صدای بلند و رسا اعالم 
کرد: »این روزها، روزهای خطرناکی 
برای اروپاست. روســیه در بزرگترین 
تقویت نظامی از زمان جنگ ســرد، 

نیروهایش را در داخل و اطراف اوکراین 
جمع آوری کرده است. نمی دانیم چه 
اتفاقی خواهد افتاد، اما خطر درگیری 
واقعی است«. لوید آستین، وزیر دفاع 
آمریکا هم دیروز )شــنبه( اعالم کرد 
که رئیس جمهوری روســیه می تواند 
مســیر متفاوتی را انتخــاب کند و به 
دنبال راه حل دیپلماتیک باشد. او در 
قسمتی از سخنانش به نوعی روسیه 
را غیرمستقیم تهدید کرد و گفت که 
همه در لیتوانی، استونی و لتونی بدانند 
و من می خواهم رئیس جمهور پوتین 
و کرملین بدانند که ایاالت متحده در 
کنار متحدانش می ایستد! چند ساعت 
بعد از این موضع گیری ژنرال مارتین 
هرم، فرمانده نیروهای دفاعی استونی از 
تحویل موشک های ضدتانک آمریکایی 
جاولین به اوکراین خبر داد که نشان 
می دهد غربی ها در حال تشدید آرایش 
دفاعی اوکراین به نفع خود هستند اما 
در اردوگاه طرفداران پوتین که در شرق 
اوکراین منتظر دستور »آتش به اختیار« 
هستند، اوضاع طوری دیگر طی شده 
اســت. خبرگزاری تاس صبح دیروز 
)شنبه( اعالم کرد که نیس پوشیلین، 
رئیس دولــت جدایی طلب اســتان 
دونتسک، با انتشار بیانیه ای از بسیج 
کامل نیروها خبــر داده و از نیروهای 
ذخیره خواســت تا در دفاتر ثبت نام 
ارتش حاضر شوند. کمی بعد و به موازات 
آن لئونید پاسچنیک، رئیس جمهوری 
خودخوانده لوهانسک نیز دستور بسیج 
عمومــی را صــادر و در فرمانی که در 
فضای مجازی منتشــر شد اعالم کرد 
بســیج عمومی در قلمرو جمهوری 
خلق لوهانسک از همین حاال اجرایی 
می شــود. راشــاتودی هم کمی بعد 
اعالم کرد که رهبــران جدایی طلبان 
شرق اوکراین در پی تشدید تنش های 
موجــود گفته اند درصدد هســتند 
700 هزار نفر از ســاکنان غیرنظامی 
این مناطق را به خاک روسیه منتقل 
کنند. در مقابل پوتین نیــز به دولت 
روسیه دستور داد تا افرادی را که از دو 
جمهوری جداشده خودخوانده شرق 
اوکراین )لوهانسک و دونتسک( خارج 

می شوند، اســکان داده و غذا بدهند. 
در این میان احتمــال دارد که چنین 
اقداماتی به منزله نوعی عملیات روانی 
گسترده از سوی کرملین علیه کی یف 
و غرب به حساب بیاید؛ چراکه رئیس 
جمهوری خودخوانده و جدایی طلب 
دونتسک در شرق اوکراین در بیانیه ای 
از ســاکنان غیرنظامی خواسته است 
به دلیل »وخیم شدن شدید اوضاع« 
هرچه ســریعتر این منطقــه را ترک 
کنند و اخبار تکمیلی نشــان می دهد 
که منطقــه ُدنباس )واقــع در بخش  
شمالی و مرکزی اســتان دونتسک و 
بخش جنوبی اســتان لوهانسک( در 
حال تخلیه شدن است. ازسوی دیگر 
کسانی که به تحرکات مذکور خوش بین 
نیســتند به این نتیجه رسیده اند که 
روســیه از ابزار و اهرم فشار خود یعنی 
جدایی طلبان شرق اوکراین برای حمله 
به کی یف و به چالش کشیدن اردوگاه 
غرب اســتفاده خواهد کرد و به هیچ 
وجه روس ها به صورت مستقیم ورود 
نخواهند کرد. این در حالی اســت که 
رئیس جمهوری روســیه )بعدازظهر 
دیروز( آغــاز تمرینات نظامی با هدف 
آزمودن توان بازدارندگی استراتژیک 
کشورش را تایید کرد. جالب اینجاست 
که در این رزمایش »موشک هسته ای 
کینژال« توسط نیروی هوایی روسیه با 
موفقیت آزمایش شــد که بدون شک 
پیام مســتقیمی به ناتو و آمریکا بوده 
است! حال باید دید پرده دوم نمایشنامه 

پوتین چگونه به روی صحنه می رود.

در اوکراین، جدایی طلبان لوهانسک و دونتسک اعالم بسیج عمومی کردند؛ 

شورش از درون؛ پرده دوم نمایشنامه پوتین در کی یف 
برگزاری رزمایش با 

حضور نیروهای سه گانه 
هسته ای روسیه و آزمایش 

موشک های بالستیک و 
کروز حامل کالهک های 

هسته ای که با حضور پوتین 
انجام شد پیام مشخص اما 
خطرناکی به ناتو و آمریکا 
بود که می تواند اوضاع را 

متشنج کند

اقدام رئیس جمهوری 
خودخوانده و جدایی طلب 
دونتسک در شرق اوکراین 

برای تخلیه غیرنظامیان این 
استان و اعالم بسیج عمومی 

در استان لوهانسک نشان 
می دهد که احتماالً روس ها 

در حال تدارک حمله از 
دروِن خاک اوکراین به 

کی یف هستند

حزب اهلل لبنان اعالم کرد، پهپادی که ارتش اســرائیل نتوانست آن را ســرنگون کند متعلق به این حزب بوده و 
عملیات شناسایی را در عمق اراضی اشــغالی انجام داده اســت. به گزارش پایگاه خبری المنار، حزب اهلل لبنان در 
بیانیه ای اعالم کرد: جمعه مقاومت اسالمی لبنان پهپاد حسان را در داخل اراضی اشغالی به پرواز درآورد و این پهپاد 
به مدت 40 دقیقه در منطقه مورد هدف عملیات شناسایی را در طول 70 کیلومتر 
در شمال اراضی اشغالی انجام داد. در این بیانیه آمده است: این پهپاد بعد از انجام 
مأموریت خود با موفقیت به حریم هوایی لبنان بازگشــت بدون اینکه آسیبی به 
آن برسد، هرچند که ارتش اســرائیل برای سرنگونی آن تالش زیادی کرد. ارتش 
رژیم صهیونیســتی پیش از این اذعان کرده بود که در رهگیری پهپادی که وارد 
حریم هوایی لبنان شده است، شکســت خورده است و این اقدام یکی دیگر از این 

شکست ها به حساب می آید.

رســانه های خبری از وقوع انفجاری در مرکز سومالی خبر دادند. شــبکه الجزیره گزارش داد که در نتیجه وقوع 
انفجار در رستورانی در شهر بلدوین واقع در مرکز سومالی دســتکم 10 نفر کشته شدند. وبگاه الصومال الجدید نیز 
گزارش داد که گزارش های رسیده از شهر بلدوین مرکز منطقه هیران در والیت هیرشبیلی حاکی از آن است که یک 
عامل انتحاری کمربند انفجاری خود را منفجر کرده و در نتیجه آن دستکم 10 
نفر کشته و 1۵ نفر نیز زخمی شدند. این انفجار در رستورانی در نزدیکی یک مقر 
حکومتی رخ داد و دو تن از مسئوالن اداره شهر بلدوین و منطقه هیران نیز در میان 
کشته ها قرار دارند. سومالی هفته گذشته نیز شاهد حمله عناصر گروه تروریستی 
الشباب به چند مرکز پلیس بود. وزیر امنیت داخلی سومالی گزارش داد که عناصر 
الشباب به مراکز پلیس و نقاط ایست و بازرسی امنیتی در موگادیشو حمله کردند 

و دستکم شش نفر کشته شدند.

انفجار در سومالی 10 کشته برجا گذاشت عملیات شناسایی پهپادی حزب اهلل بر فراز اراضی اشغالی 

نخســت وزیر دولت نجات ملی یمــن تاکید کرد، 
هیچگونــه توجیهی بــرای چانه زنی  دربــاره موضوع 
بشردوستانه در یمن وجود ندارد. به گزارش سایت شبکه 
خبری روسیاالیوم، عبدالعزیز صالح بن حبتور، نخست 
وزیر دولت نجات ملی یمن خاطرنشان کرد: سؤاالت و 
ابتکارات متعددی درخصوص نفتکش »صافر« مطرح 
شد و ما اخیراً ابتکار عملی در خصوص این نفتکش ارائه 
کردیم؛ تیمی که از سوی ســازمان ملل آمده بودند این 
ابتکارعمل را مورد بررســی قرار دادند و ما همچنان در 
انتظار پاسخ آن هســتیم. وی در ادامه افزود: ما تمامی 
اصول، ضوابط و همه شــرایط را آماده کرده ایم، اما آنها 
می گویند یک روز سازمان ملل به منزله هزار روز است. 
بن حبتور در خصوص رزمایش های دریایی برگزار شده 
در دریای سرخ با مشــارکت رژیم صهیونیستی تصریح 
کرد: این رزمایش ها بیان کننده دیــدگاه راهبردی به 

کشورهایی است که آنها را ســازماندهی کرده اند و آنها 
می خواهند سرتاسر منطقه را بترســانند و ما جزوی از 
این منطقه هستیم. نخست وزیر دولت نجات ملی یمن 
همچنین اظهار داشت: کشورهای متجاوز می خواهند 
به ما بگویند که دنیای غرب همراه آنها است، آنها پول در 
اختیار دارند، تسلیحات و مهمات می خرند و این مسأله 

تنها نوعی از ارعاب و ترس است.

وزیر خارجه عــراق دیروز )شــنبه( در حاشــیه 
کنفرانس مونیخ بر اهمیت احترام کشورهای همسایه 
به حاکمیت و ثبات عراق که برای ثبات منطقه ضروری 
اســت، تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری شــفق نیوز 
عراق، طبق بیانیه وزارت خارجه عراق، فؤاد حســین، 
وزیر خارجه این کشور در حاشــیه پنجاه وهشتمین 
کنفرانس بین المللی امنیتی که در شهر مونیخ آلمان 
برگزار شــد، با خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه دیدار و 
گفتگو کرد. طبق این بیانیه، وزیر خارجه عراق و وزیر 
دفاع ترکیه درباره پیوندهای دوستی و همکاری این دو 
کشور همسایه و راه های توسعه آنها و نیز برخی مسایل 
مهم و مشــترک گفت وگو کرده و شرایط منطقه ای و 
بین المللی را بررسی کردند. فؤاد حسین در این دیدار 
بر اهمیت احترام کشورهای همسایه به حاکمیت عراق 
و نیز اهمیت ثبات آن که بــرای ثبات منطقه ضروری 

اســت، تاکید کرد و گفت: اصول قانون اساسی عراق 
نشان دهنده تمایل این کشور به برقراری بهترین روابط 
دوستانه با کشورها و حل مشکالت از طریق گفت وگو 
و مذاکرات است و عراق اجازه نخواهد داد هیچ طرفی 
خاک آن را نقطه آغاز جنگ علیه کشورهای همسایه 
قرار دهد. وزیــر دفاع ترکیه در این دیــدار بر اهمیت 

همکاری های امنیتی با عراق تاکید کرد.

هشدار فؤاد حسین به ترکیه:

کشورهای همسایه به حاکمیت عراق احترام بگذارند
دولت نجات ملی:

توجیهی برای تعلل در موضوعات بشردوستانه یمن وجود ندارد

خبرخبر

ادامه اعتراضات کانادا؛
پلیس اتاوا بیش از 100 معترض را 

بازداشت کرد
نیروهای پلیس پایتخــت کانادا که برخی 
سوار بر اسب بودند، جمعیت تظاهرکنندگان 
در خیابان های مرکــزی را برای پاکســازی 
مسیرها تحت فشــار قرار داده و بیش از 100 
تن را بازداشت کرده و تعدادی از خودروهایی 
که بالــغ بر ســه هفته بــود در اعتــراض به 
محدودیت هــای کرونایــی راه بنــدان ایجاد 
کرده بودند، جابجــا کردند. به گزارش رویترز، 
پلیس اتاوا از روی نگرانی از بابت تشدید تنش 
یا خشــونت، تالش کرده بود این معترضان را 
با جریمه و تهدید به دســتگیری متفرق سازد 
اما روز جمعه صدها افســر با وجود هوای سرد 
و بارش برف وارد محل تجمع شدند و به تدریج 
بخشی از شهر را پاکسازی کردند. با این حال بر 
اساس گزارشها، لحظات پرتنشی در طول روز 
ایجاد شــد. در حالی که برخی از معترضان از 
خودروهای خود بیرون کشیده شدند و برخی 
دیگر از آنها که در برابر پیشروی پلیس مقاومت 
کردند، روی زمین انداخته شــده و ماموران از 
پشــت به آنها دســتبند زدند. بر اساس بیانیه 
پلیس، معترضان رفتار تهاجمی از خود نشان 
دادند و پلیس سواره را مجبور کردند به جهت 
فراهم کردن یک فضای حیاتی در اواخر بعد از 
ظهر وارد محل شــوند. به گفته پلیس، با وقوع 
این اتفاق، یک نفر یک دوچرخه را به ســمت 
اســب یک نیروی پلیس پرتاب کرد و به سبب 
آسیب رســاندن به حیوان خدماتی نیروهای 
پلیس دســتگیر شــد. مقامات گفتند ممکن 
است پاکسازی کامل معترضان و کامیونهایی 

که از 28 ژانویه در خیابانهای اتاوا پارک شــده 
اند، چند روز طول بکشــد. اســتیو بل، رئیس 
پلیس موقت اتاوا هم به خبرنــگاران گفت: ما 
این عملیات را به صورت 24 ساعته تا زمانی که 
ساکنان و جامعه، شاهد بازگشت کل شهرشان 
به آنها باشــند اجرا خواهیم کرد. بر اســاس 
گزارشها، حداقل یک خودروی زرهی به سبک 
خودروهای ارتش در مرکز این شهر دیده شد 
و حداقل هشت افسر دارای کاله ایمنی و سوار 
بر اسب نیز وجود داشــتند. برخی از ماموران 
پلیس اســلحه حمل می کردند و دست برخی 
دیگر از آنها چیزی شبیه به پرتاب کننده های 

گاز اشک آور بود.
در طول روز جمعه ماموران از گاز اشک آور 
استفاده نکردند اما بر اساس گزارش تلویزیون 
کانادایی CTV، برخــی از تظاهرکنندگان 
گــزارش دادند کــه در طول ایــن روز برخی 
ماموران پلیس به ســمت آنها اســپری فلفل 
پاشــیده و برخی دیگر از ماموران پلیس اسب 
سوار آنها را زیر گرفتند. این اعتراضات زمانی 
آغاز شد که کاروانی از کامیون داران خواستار 
پایان دادن به الزام به تزریق واکسن کووید-19 
برای همه کامیون داران تردد کننده از مرز که 
از ایاالت متحده دوباره وارد کانادا می شــوند، 
شــدند. اما این محاصره به تدریج به اعتراضی 
گســترده تر علیــه دولت جاســتین ترودو، 
نخســت وزیر کانادا تبدیل شــد. پلیس اتاوا 
عملیات ســرکوب خود را با ایجاد 100 ایست 
بازرسی در اطراف منطقه اعتراضات آغاز کرد تا 
هرگونه جریان برای ورود بیشتر غذا، سوخت 
یا تظاهرکنندگان به منطقــه را قطع کند. تا 
اواخر روز جمعه، پلیــس اتاوا گفت که بیش از 
100 نفر را دستگیر کرده و 21 وسیله نقلیه را با 
خود برده است. شبکه سی. تی وی گزارش داد 
که روز جمعه مشاهده شــد که کامیون داران 
زیادی با موافقت خودشان از این منطقه خارج 
شدند اما ده ها کامیون همچنان تا اواخر آن روز 
در آنجا باقی ماندند. پلیس کانادا اعالم داشت، 
عالوه بر معترضانی که بازداشــت شدند، سه 
تن از برجسته ترین ســازمان دهندگان این 
اعتراضات را شــامل دو نفر در روز پنجشنبه 
و یک نفر در روز جمعه دســتگیر کرده است. 
این کاروان اعتراضی موسوم به کاروان آزادی 
2022 که یک گروه فراگیر نماینده معترضان 
است، در مورد دستگیری رهبران خود گفت: 

ما به حفظ موضع ادامه خواهیم داد. 

جهاننما


