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بغداد:
نبرد با تروریسم تمام نشده است

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق 
تاکید کرد، در عراق به ســربازان آمریکایی و یا 
ناتو نیاز نداریم،حضور کشورهای عضو ائتالف 
ضد داعش و ناتو برای حمایــت از عراق بوده و 
تنها به همکاری محدود اســت و هیچ دخالتی 
از ســوی آمریکا و یا ائتالف بین المللی و یا ناتو 
در فعالیت هــای نهاد نظامی عــراق و یا دولت 
آن وجود ندارد. بــه گزارش العربــی الجدید، 
با انتقــال جنگ علیــه تروریســم در عراق از 
مرحله درگیری های مســتقیم در شــهرها و 
شــهرک هایی که بغداد طی پنج سال گذشته 
موفق شــد آنها را به شــکل کامل پس بگیرد، 
موسســه نظامی عراق وارد مرحله ای شــد که 
برای تعقیب باقی مانده هــای داعش، تقریبا به 
طور کامل بــر داده ها و گزارش های دســتگاه 
اطالعات تکیه می کند و به گفتــه فرماندهان 
نظامی عراق آنها ایــن ماموریت را با تالش خود 
و گهگاهی با حمایت های ائتــالف بین المللی 
به رهبــری آمریکا انجام می دهنــد. به موازات 
آن ارتش عراق با این مشــکل مواجه است که 
دو سوم نیروهایش یا زخمی هستند و یا باالی 
۴۰ ســال دارند و عالوه بر این، با مشکل کمبود 
بودجه مواجه است که بر ارتقای توانمندی های 
آن متناســب با حجم چالش هــا تاثیر دارد، در 
مقابل بروزرسانی نیروی هوایی یک ضرورت و 
اولویت است زیرا عراق با روی آوردن به فرانسه 
و چین و اکتفا نکردن به حمایت های آمریکا در 
این مورد، در راستای توسعه منابع خود تالش 

می کند.
یحیی رسول، ســخنگوی دفتر فرمانده کل 
نیروهای مســلح و وزارت دفاع عراق در گفتگو 
با ســایت العربی الجدید از طرح های ارتش این 
کشــور برای تقویت توانمندی های خود سخن 
گفته و همکاری های فعلی با ائتالف بین المللی 
و پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( را شرح داد. 
همچنین یحیی رســول خطر دخالت سیاسی 
در فعالیت های نهــاد نظامی عراق بــه ویژه از 
طریق فعالیت های پارلمانی را که پیش از آغاز 
به بررســی تهدیدهای امنیتی نیــاز دارند، یاد 
آور شــد و گفت: خطر تروریســتی وجود دارد 
و با پایــان نبردهای میدانی با تروریســم تمام 

نشده است.
 سخنگوی دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح 
عراق در گفتگو با العربی الجدید درباره ماموریت 
اصلی که در حال خاضر ارتش عراق در درون و 
بیرون شهرها بر عهده دارد، اظهار کرد: روشن 
اســت که ماموریت اصلی ارتش تامین امنیت 
مرزهــا و دفاع از کشــور بود و امنیــت داخلی 
مسؤولیت وزارت کشور اســت اما چالش های 
موجود، موجب شــدند ارتش در تامین امنیت 
شــهرها و حفظ امنیت داخلی نیز مشــارکت 
کند، در حال حاضر مســؤولیت امنیت داخلی 
اســتان های فرات میانه و برخی اســتان های 
جنوبی با وزارت کشور اســت و این موضوع به 
ارتش اجازه داده مشــارکت خــود را در مقابله 
با داعش در برخی مناطــق تقویت کند چرا که 
نبرد با داعش با وجود پیروزی نظامی بر آن هنوز 
ادامه داشــته و خطر آن هنوز در مرزهای غربی 
عراق به ویژه در همســایگی با سوریه و به طور 
مشــخص در شمال شــرقی آن ادامه دارد زیرا 
داعش در بخش هایی از اســتان های حسکه و 

دیر الزور حضور دارد.
او درباره تدابیری که در مرزها برای دفع خطر 
داعش در پیش گرفته شــده اند و کارکرد آنها 
گفت: تالش کردیم با ساخت خندقی به عرض و 
عمق سه متر که مرزهای دو کشور را از هم جدا 
می کند، ایجــاد خاکریز، حصار ســیم  خاردار، 
دوربین های حرارتی، ساخت برج های مراقبت 
در طول مرزها، افزایــش تعداد مرزبان ها که در 
فاصلــه ۱۰ کیلومتری آنهــا یگان های ارتش 
مستقر بوده و به این شــکل نفوذ به مرزها برای 
تروریســت ها بسیار دشوار شــده، مرزهایمان 
با ســوریه را بیــش از ۶۰۰ کیلومتر هســتند، 
مســتحکم کنیم. همزمان نیــز عملیات های 
امنیتــی در داخل عراق در مناطــق نزدیک به 
مرزها برای جلوگیری از هرگونه نفوذ به مرزها 
در حال اجرا هســتند، آخرین آنهــا عملیات 
ویژه ای در شهرســتان الرطبه واقع در مرزهای 

اردن بود.

جهان نما

عملکرد دولت  - ملت ها در نظام 
بین الملــل کنونی هــر روز عجایب 
و وقایــع جدیدی را پیــش روی ما 
قرار می دهد که گاهــی خبره ترین 
ن  ن و تحلیلگــرا را سیاســتمدا
هــم نمی تواننــد آن را از زیــر تیِغ 
کارشناســی خود بگذرانند. وقایعی 
که خواه به صــورت عمدی به وجود 
می آید و خــواه به صورت ســهوی 
پدیدار می شــود ولــی خروجی آن 
به چنان مشــکلی تبدیل می شود 
که هیچکس در دنیــا نمی تواند آن 
را حل وفصــل کند. از این دســت 
چالش ها در هر برهــه ای از تاریخ به 
خصوص پس از جنــگ جهانی دوم 
و ســپس جنگ ســرد بارها و بارها 
دیده شده اما به گواه اسناد و شرایط، 
بحران های فعلــی به هیچ وجه قابل 
مقایسه با سالیان گذشته نیست. به 
عنوان مثال از زمــان پیدایش کرونا 
در سراســر دنیا، اتفاقاتی رخ داد که 

پیدایش صحنه هــای آخرالزمانی 
صرفاً بخشی از آن به شمار می رود، 
اما آنچه در نتیجــه همه گیری این 
طاعون قرن بیست ویکمی باعث شد 
تا اوضاع بهم بریزد، تبعات اقتصادی، 
انسانی و اجتماعی آن است. واقعیت 
غیرقابل انکار این است که شهروندان 
تمام کشــورهای دنیا حاال که کرونا 
به پایــان رســیده، از حیث روحی 
یک افسردگی به تمام معنا را تجربه 

می کنند.
از نظر اقتصــادی اما، دولت هایی 
که طی دو ســال اخیر وام های کالن 
از اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی 
پول و ســایر نهادهــای بین المللی 
دریافت کرده اند، به وضعیتی دچار 
شــده اند که نه تنها قادر نیســتند 
این وام هــا را بازپرداخت کنند، بلکه 
با تورمی روبه رو شــده اند که حاال بر 
مشــکالت حاصل از پاندمی کرونا 
هم بار شــده و تــوان حکمرانی را از 
آنها ربوده است. اما آنچه در این میان 
باید موردنظر قــرار بگیرد وقوع یک 
رخداد پیچیده و چند منظومه ای با 
مرکزیت روسیه در اوکراین است که 

حاال بحران های قبلی را به گوشه ای 
هدایت کرده و خود یکه تاز فهرست 
بحران ها و چالش های جهانی شده 
اســت. آری، این همان چالش قرن 
بیســت ویکمی اســت که بــه نظر 
بســیاری از صاحب نظــران نه تنها 
تبعــات همه جانبه پاندمــی کرونا 
را در خــود ذوب کــرده، بلکه حاال 
رادیکال های سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعی و حتی امنیتــی به وجود 
آورده که هیچکــس نمی داند قرار 
اســت این پارامترهای سرگردان و 

افسارگســیخته چگونه مهار شوند! 
به قول هنری کسینجر، وزیر خارجه 
افســانه ای ایاالت متحده، 2۴ فوریه 
2۰22 میالدی جهان را تغییر خواهد 
داد و به نظر می رســد که این نخبه 
سیاسی 99 ساله بیراه نگفته است؛ 
چراکه هــر روز از گوشــه و کنار نام 
اوکراین و روســیه به گوش می رسد 
و گویی تحوالت دنیا قرار است فعاًل 
در این دو کشــور خالصه شود. آنچه 
در شرایط کنونی به صورت علنی و به 
عنوان یک خط ممتد در منحنی های 
سیاست بین الملل به چشم می خورد، 
ائتالف هایی است که حاال بیش از هر 
زمان دیگر در حال خودنمایی است؛ 
ائتالف هایی که به اعتقاد بسیاری از 
تیزبینان عرصه سیاســت و امنیت، 
آرام آرام می تواند جهان را به یک دو 
قطبی جدید تبدیل کند. با همه این 
تفاسیر آنچه طی روزهای اخیر از نظر 
می گذرد دقیقاً شکل قدیمی ائتالف 
غرب علیه شرق است، اما در این میان 
پارامترهایی وجود دارد که نشــان 
دهنده اوضاع و احوال وخیم جامعه 

بین الملل است. 

تاخت و تاز بر مسکو
در تازه ترین رویداد بین المللی، 
سران کشــورهای عضو گروه هفت 
دور یکدیگر جمع شده اند تا بتوانند 
در مــورد پرونده اوکرایــن به یک 
ائتالف جدید دســت پیــدا کنند؛ 
نشستی سه روزه در دامنه کوه های 
آلپ واقع در شــهر باواریای آلمان 
واقع در ایالت بایرن که تحت الشعاع 
جنگ اوکراین و تبعات گسترده آن، 
از کمبود انرژی تا بحران غذایی قرار 

گرفته است.
در ایــن اجالس ســران چهار 
کشور اروپایی اعم از آلمان، فرانسه، 
بریتانیا و ایتالیا، دو کشور آمریکای 
شمالی یعنی کانادا و ایاالت متحده 
و قطب تکنولوژی آسیا یعنی ژاپن 
حضور دارند و از نهاِد اتحادیه اروپا 
و ناتو هم نمایندگانی در این شست 
حاضرند. توجه داشــته باشید که 
گروه هفت یک سازمان بین المللی 
نیســت و نمی توانــد تصمیم های 
الزام آور بگیرد اما به طور مشترک 
برای هماهنگــی موضع گیری ها و 
ابتکارات میان اعضا اقدام می کند 
که حاصل آن در بیانیه های سران 
و روســای دولت های هفت کشور 
منعکس می شــود. آنچــه در این 
بین باید مــورد نظر قــرار بگیرد 
نگاه ســران حاضر در این نشست 
 به پرونده اوکراین و رفتار روســیه 

است. 
به عنوان مثــال در جریان دیدار 
امانوئل مکرون و بوریس جانســون 
)رهبــران فرانســه و بریتانیــا( در 
حاشیه نشست ســران گروه هفت 
دو طرف توافق کردنــد که این یک 
لحظه بحرانی برای درگیری اســت 
و امکان معکوس کردن روند جنگ 
وجود دارد. جانســون در آســتانه 
برگــزاری این نشســت از آمادگی 
کشــورش برای تضمین وام ۵2۵ 
میلیــون دالری بانــک جهانی به 
اوکراین خبــر داد کــه در صورت 
تحقق، مجموع حمایت مالی لندن 
از کی یف را در ســال 2۰22 به ۱.۵ 
میلیارد دالر می رســاند. جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا هم که روز 

شنبه وارد خاک آلمان شده بود قرار 
است پس از شرکت در نشست گروه 
هفت، به مادرید در اســپانیا برود تا 
در نشست ســران ناتو شرکت کند. 
ســی.ان.ان گزارش داده که بایدن 
امیدوار است در جریان این سفرها به 
اعالم و تشریح تحریم های جدید و 
کمک های نظامی به همراه متحدان 
اروپایــی اش در ارتبــاط با جنگ 
اوکراین بپردازد که همین موضوع 
می تواند روســیه را بیــش از پیش 

عصبانی کند.
از دیگر محورهایی که قرار است 
در این نشست سه روزه مطرح شود، 
باز هم بحــث تکــراری و پرچالش 
تغییرات آب وهوایی است اما چالش 
دیگر، چیــن و اقندارگرایی در این 
کشــور اســت. به باور اکثر ناظران 
بین المللی، چین برای آمریکا هدف 
نهایی در عرصه سیاســت خارجی 
خواهد بــود اما اروپایی هــا به دلیل 
چســبندگی اقتصادی که به پکن 
دارند، چندان مایل نیســتند در این 
پرونده واشنگتن را همراهی کنند؛ 
چراکه آنها هنوز ار تبعات روسیه در 
عرصه انرژی جان سالم به در نبرده اند 
و با شــروع فصل پاییز و زمســتان 
مشکالتشــان از چند جهت نمایان 
می شود. آنچه در این میان به عنوان 
یک واقعه دردناک پیگیری خواهد 
شــد و دقیقاً یکی از همان تحوالت 
عجیب و غریب به حســاب می آید، 
شیوع گرســنگی و بحران زنجیره 
غذایی اســت که تمام اعضای گروه 
هفت و حتی سایر کشورهای جهان 
بدان اذعان دارند؛ بحرانی که ریشه 
آن باز هم به جنــگ اوکراین و فعل 
و انفعــاالت میدانی و سیاســی باز 
می گردد و حاال باید دید که اجتماع 
علیه مسکو چگونه می خواهد پرونده 
اوکراین و چالش هــای فوق الذکر را 

حل و فصل کند؟

سران گروه 7 همزمان با موشک باران کی یف توسط روسیه گرد هم آمدند؛

رایزنی برای هدف گذاری در یک پیکار

فرشاد گلزاری

گروه هفت یک سازمان 
بین المللی نیست و نمی تواند 

تصمیم های الزام آور بگیرد 
اما به طور مشترک برای 

هماهنگی موضع گیری ها و 
ابتکارات میان اعضا اقدام 

می کند که حاصل آن در 
بیانیه های سران و روسای 

دولت های هفت کشور 
منعکس می شود

بایدن امیدوار است در 
جریان سفر به آلمان و 

اسپانیا به اعالم و تشریح 
تحریم های جدید و 

کمک های نظامی به همراه 
متحدان اروپایی اش در 
ارتباط با جنگ اوکراین 

بپردازد که همین موضوع 
می تواند روسیه را بیش از 

پیش عصبانی کند

مقام ارشد فضایی روسیه اعالم کرد که این کشور انبوه سازی موشک بالستیک قاره پیمای 
سارمات را آغاز کرده است و همچنین آماده دومین آزمایش این موشک می شوند.دیمیتری 
روگوزین، مقام ارشد فضایی روسیه گزارش داد که این کشور در حال آماده سازی دومین 
آزمایش موشک سارمات است اما وی هیچ جزئیاتی را درخصوص اینکه کجا و چه زمان این 
آزمایش انجام خواهد شد، ارائه نداد. والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه هفته پیش 
خاطرنشان کرد که موشک بالستیک قاره پیمای سارمات )شیطان( با موفقیت آزمایش شده 
و همچنین قرار است که اولین سامانه از این نوع در اواخر سال2۰22 مورد استفاده قرار بگیرد. 
تقریبا دو ماه پیش، والدیمیر پوتین پس از پرتاب آزمایشی موشک بالستیک قاره پیمای 
جدید این کشور تحت عنوان »ســارمات« این رویداد را عظیم و چشمگیر توصیف کرد. 

وزارت دفاع روسیه اعالم کرد، این موشک بالستیک قاره پیمای جدید »سارمات« که قابلیت حمل کالهک هسته ای دارد.

علی رغم درخواست ها از بوریس جانســون برای استعفا، وی گفت که قصد دارد تا 
اواسط دهه آینده در قدرت باقی بماند؛ اقدامی که باعث می شود او طوالنی ترین رهبر 
این کشور در 2۰۰ سال گذشته باشد. به گزارش رویترز، انتخابات میان دوره ای روز 
جمعه در استان های یورکشایر غربی و دوون برگزار شــد و در آن حزب محافظه کار 
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس دو کرسی را از دست داد؛ کرسی که برای بیش 
از یک قرن در اختیار حزب محافظه کار بود. در این میان، اولیور دودن، رئیس حزب 
محافظه کار انگلیس نامه استعفای خود را به جانسون داد و گفت: انتخابات پارلمانی 
میان دوره در نهایت نتایج ضعیفی برای حزب محافظه کار داشــت. همچنین رهبر 
سابق این حزب گفت که وقت آن رسیده جانسون برود. با این حال، جانسون اظهار کرد 

که او می خواهد برای دوره سوم تا اواسط دهه 2۰۳۰ نخست وزیر بماند.

تمایل جانسون به ابقا در قدرت تا 2030! روسیه تولید انبوه موشک قاره پیمای سارمات را کلید زد

یک رســانه عبری زبان از تالش هــای بی وقفه و 
محرمانه رژیم صهیونیستی برای به سرانجام رساندن 
پرونده عادی سازی روابط با عربستان سعودی پیش از 
سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه پرده برداشت. 
روسیاالیوم به نقل از رسانه های عبری زبان اعالم کرد 
که روند فراهم کردن مقدمات سفر جو بایدن، رئیس 
جمهوری آمریکا به اراضی اشــغالی طی ۱۳ ماه آتی 
میالدی شدت بیشتری گرفته اســت. طبق گزارش 
این رســانه ها، انتظار می رود که دستور کار این سفر 
طی روزهای آتی نهایی شود و با آغاز ماه آتی میالدی 
تیم مقدماتی آمریکا وارد اراضی اشــغالی خواهد شد 
تا تمام جزئیات را بررســی کند. ســایت عبری زبان 
واینت در این باره فاش کرد: تالش های بی وقفه ای در 
راستای به سرانجام رساندن پرونده عادی سازی روابط 
میان اسرائیل و عربستان حتی پیش از سفر بایدن به 

خاورمیانه درحال انجام اســت. وبسایت عبری نیز در 
این باره فاش کرد: تالش ها شــامل تمامی نهادهای 
اســرائیل از ارتش و موســاد گرفته تا شورای امنیت 
داخلی و وزارت امور خارجه می شود. در این گزارش 
آمده است: کسی انتظار ندارد که عادی سازی روابط 
با عربستان به صورت کامل و به زودی محقق شود، اما 

تالش ها به صورت مداوم ادامه دارد.

تالش  بی وقفه تل آویو برای عادی سازی روابط با ریاض 
خبر

وزیــر کشــور طالبــان ضمــن درخواســت 
از جامعــه بین الملل بــرای کمک به زلزلــه زدگان 
افغان،تحریم هــای آمریکا را مانع کمک رســانی به 
افغانستان دانست. ســراج الدین حقانی، وزیر کشور 
طالبان در مصاحبه با الجزیره اعالم کرد که دولت قادر 
به تامین نیازهای افراد آســیب دیده از زلزله نیست. 
وی تاکید کرد که جامعه بین الملل باید دســت یاری 
را برای کمک به زلزله زدگان دراز کند. حقانی عنوان 
داشــت که تحریم های آمریکا مانع ارسال کمک های 
بســیاری از کشــورها به زلزله زدگان شده است. وی 
گفت: جهانیان به دلیل موضع تندرویی که نســبت 
به ما دارند، نتوانســتند به زلزله زدگان کمک کنند و 
به همین دلیل، باید در موضــع خود در این خصوص 
بازنگری کنند. اگر کانال های ارتباطی میان ما و جهان 
وجود داشــت، به صورت آســان  بر این بحران غلبه 

می کردیم. حقانــی گفت که جامعه بیــن الملل باید 
از موضع رادیکالی خود پا پس بکشــد و به شعارهای 
انســانی که مطرح می کند، احترام بگذارد. در همین 
حال، وزارت خارجه چین اعالم کرده اســت که پکن 
کمک های انســانی به ارزش ۵۰ میلیون یوان )۷.۵ 
میلیون دالر( به افغانســتان در پی وقوع زلزله دراین 

کشور ارائه خواهد داد.

خبر

تحریم های آمریکا مانع کمک رسانی به افغانستان است


