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 زمانی که صدای اولین شلیک های 
سربازان روســیه و ادوات نظامی آنها 
به ســمت مواضع اوکراین شنیده شد، 
بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
به همراه ایاالت متحده آمریکا مواضع 
تندی علیه مســکو اتخاذ کردند. این 
روند تا همین حاال هم ادامه دارد و غرب 
اساساً در حال اعمال فشارهای شدید 
علیه روس ها اســت. در این میان تنها 
دولتی که نظاره گر اوضاع بود و به نوعی 
ســکوت خود را تا آخرین دقایق حفظ 
کرد، اسرائیل بود. دولت نفتالی بنت که 
در وضعیت کنونی نخست وزیری رژیم 
صهیونیستی را به عهده دارد، در همان 
روزهای ابتدایی بحران اوکراین سعی 
کرد تا از اتخاذ موضع روشن علیه هر یک 
از طرفین این پرونده خودداری کند ولی 
دیری نپایید که عازم مسکو شد. دیدار 
نفتالی بنت به عنوان اولین مقام سیاسی 
در دنیا با والدیمیر پوتین آن هم در زمانی 

که او درگیر یک جنگ تمام عیار شده به 
خوبی نشان داد که تل آویو تا چه حد در 
مسکو نفوذ دارد. در این میان باید توجه 
داشت که اسرائیل سال هاست میزبان 
یهودیان روس تبار بوده؛ مخصوصاً در 
دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ میالدی که اوضاع 
در روسیه چندان خوب نبود و بعد از آن 
هم فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی 
رخ داد. اگرچه اســرائیل و روســیه در 
دوره جنگ سرد مخالف یکدیگر تلقی 
می شدند، اما از ســال 2۰۰۰ میالدی 
و با انتخاب والدیمیــر پوتین به عنوان 
رئیس جمهوری روسیه، او علناً حامی 
اسرائیل شناخته شد؛ به گونه ای که در 
زمان نخســت وزیری آریل شارون که 
بیش از پیش حامی روسیه بود، روابط 
اسرائیل و روسیه به  طور شایان توجهی 
بهبود پیدا کرد. از سوی دیگر باید دانست 
که اسرائیل تنها کشور روس زبان جهان 
خارج از روسیه محسوب می شود. زبان 
روسی پس از زبان های عبری و عربی، 
سومین زبان پراستفاده در اسرائیل است 
و سومین گروه بزرگ روس زبانان خارج 
از کشورهای شوروی سابق و بزرگترین 

میزان روس تبارها از کل جمعیت، در 
اسرائیل زندگی می کنند. همین چند 
آمار ابتدایی به ما می گوید که چرا پس 
از حمله روسیه به اوکراین، نفتالی بنت 
توانست به مسکو سفر کند. سفر بنت 
به روسیه بدون شک ریشه در علقه های 
عاطفی و ریشه های مذهبی یهودیان 
اوکراین با اســرائیل دارد. شاید بحث 
این باشد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس 

جمهوری اوکراین یهودی تبار اســت 
و به همین دلیل مسائل اوکراین برای 
اسرائیل ارجحیت دارد، اما واقعیت این 
است که علیرغم ریشه یهودی زلنسکی، 
جامعه بزرگی از یهودیــان در اوکراین 
زندگی می کنند و به همین دلیل این 
کشــور از قدیم االیام برای تل آویو مهم 
بوده اســت. بر این اساس اگر بخواهیم 
اهمیت سفر بنت را کنار بگذاریم، باید 
به سمت اظهارات و مواضع اخیر مقامات 
اسرائیل چرخش تحلیلی داشته باشیم؛ 
چراکه نه تنها طــی روزهای اخیر هیچ 
حمایتی از روسیه توسط اسرائیل انجام 
نشده، بلکه حاال کار به جایی رسیده که 
عالوه بر احضار سفیر اسرائیل در روسیه، 
بیانیه ای کوبنده علیه تل آویو از سوی 
وزارت خارجه روسیه صادر شده است. 
اما سوال اصلی این اســت که چرا روند 
دیپلماسی دو کشــور به صدور بیانیه 
رادیکال از سوی مســکو علیه تل آویو 

انجامیده است.
یک مجادله آشکار اما بی سابقه!    
پاسخ به این سوال تا حد زیادی به 
اظهارات اخیر یائیر الپید، وزیر خارجه 

رژیم صهیونیســتی برمی گــردد. او 
چندی پیش در مورد رفتار نظامیان 
روسیه در اوکراین اعالم کرد که مسکو 
در چندین شــهر اوکرایــن، مرتکب 
جنایات جنگی شده است. این اظهارات 
به حدی برای روســیه گران تمام شد 
که دستگاه دیپلماسی این کشور هم 
اقدام بــه صدور بیانیه  علیــه تل آویو 
کرد، اما این بیانیه صرفــاً یک بیانیه 
عادی نبود، بلکه علناً اسرائیل را مورد 
عتاب و خطاب هایی قرار داد که تاکنون 
سابقه نداشته اســت. در گام نخست، 
روسیه در اقدامی بی سابقه جزئیاتی 
از آخرین حمله جنگنده های اسرائیلی 
در سوریه را منتشــر کرد. این اسناد 
به نوعی نشان می دهد که اسرائیل از 
کدام مســیر هوایی، چگونه و حتی با 
چه مهماتی مواضــع نیروهای دولتی 
سوریه را هدف قرار می دهد که برای 
اولین بار این اقدام در تاریخ روابط دو 
کشور رخ داده اســت. روسیه از سال 
2۰۱5 میــالدی تاکنون در ســوریه 
حضور دارند و حدوِد 6 سال اخیر هیچ 
واکنشی نسبت به انجام عملیات های 
تخریبی اســرائیل علیه دولت سوریه 
و مواضع ارتش این کشــور نداشــته 
اســت. به همین دلیل اقدام روس ها 
علیه اســرائیل در این مقطع آن هم با 
محوریت سوریه که تل آویو حساسیت 
ویژه ای روی آن دارد را باید نشــانه از 
تخاصم دیپلماتیک و طعنه سیاسی به 
اسرائیل در بحث امنیت ملی این رژیم 
دانست. این اقدام به حدی سر و صدا 
به پا کرده که رادیوی ارتش اســرائیل 
در ارزیابــی خود اعالم کــرد واکنش 
اسرائیل به بیانیه های روسیه یا اقدام 
روسیه در افشــای جزئیات حمالت 
اخیر در ســوریه، ممکن است به بروز 
تنش واقعی در روابط مسکو با تل آویو 
منجر شــود یا حتی روســیه در گام 
بعدی، اقدامات عملی در جلوگیری از 
حمالت اسرائیل در سوریه انجام دهد. 
اما بیانیه وزارت خارجه روسیه به اینجا 
محدود نشد بلکه مسکو به رویدادهای 
اخیر مسجداالقصی اشاره کرده و گفته 
 است که اسرائیل غزه را به زندانی بزرگ 
برای فلسطینی ها تبدیل کرده  است! 

به این ترتیب، ما شــاهد اســتفاده از 
یک »کارِت فعاِل سیاســی« توسط 
روسیه علیه تل آویو هستیم. روس ها 
می گویند که اسرائیل از وضعیت ایجاد 
شده در اوکراین برای منحرف کردن 
افکار عمومی بین المللــی در قضیه 
فلسطین سوء اســتفاده می کند. این 
برخالف تمام قطعنامه های سازمان 
ملل است که در مورد پرونده فلسطین 
صادر شده است. در این میان اما باید 
توجه داشــت که رأی مثبت اسرائیل 
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
بر سر تعلیق عضویت روسیه از شورای 
حقوق بشر سازمان ملل هم یکی دیگر 
از موارد اختالفی میان مسکو و تل آویو 
است. روسیه به هیچ وجه انتظار نداشت 
که اسرائیل چنین اقدامی کند ولی به 
هر ترتیب این موضــوع باعث تعمیق 
شکاف شده اســت. در این میان نکته 
مهم، استفاده از وضعیت فعلی منطقه 
توسط روسیه بر علیه اسرائیل است. 
اینکه روس ها صرفاً بــه بیانیه اکتفا 
می کنند یا خیر، موضوعی اســت که 
نمی توان به روشــنی به آن پاسخ داد؛ 
چراکه ِگره هــای مذهبی، فرهنگی و 
تاریخی میان دو طرف بســیار متعدد 
است و نمی توان متصور بود که مسکو 
با تمام قوا علیه اسرائیل اقدام  کند. اما 
آنچه در این میان مورد توجه خواهد 
بود این اســت که روس ها برای ضربه 
زدن به تل آویو از اهرم  سازی منطقه ای 
استفاده خواهند کرد که شاید ایران، 
ســوریه و عراق بخشــی از سناریوی 

احتمالی آنها باشند! 

وزارت خارجه روسیه علیه مواضع اسرائیل در مورد اوکراین بیانیه صادر کرد؛

نهیب دیپلماتیک مسکو به متحد دیرینه
روس ها از سال 2015 

میالدی تاکنون در سوریه 
حضور دارند و حدوِد 6 سال 

اخیر هیچ واکنشی نسبت به 
انجام عملیات های تخریبی 
اسرائیل علیه دولت سوریه 

و مواضع ارتش این کشور 
نداشته اند اما حاال از این 

پرونده علیه تل آویو 
استفاده کرده اند

اینکه روس ها صرفاً به 
صدور بیانیه خصمانه علیه 

اسرائیل اکتفا می کنند یا 
خیر، موضوعی است که 

نمی توان به روشنی به آن 
پاسخ داد؛ چراکه ِگره های 

مذهبی، فرهنگی و تاریخی 
میان دو طرف بسیار متعدد 
است و نمی توان متصور بود 

که مسکو با تمام قوا علیه 
متحد قدیمی خود اقدام 

کند

گروه تروریستی داعش در یک فایل صوتی از آغاز نبرد برای گرفتن انتقام رهبر سابق خود که سوم فوریه گذشته 
در جریان عملیات آمریکا در شمال غرب سوریه کشته شــد، خبر داد. به گزارش روسیاالیوم، ۱۰ مارس، این گروه 
تروریستی کشته شــدن ابوابراهیم القرشی، رهبر سابق و ابوحمزه القرشی، ســخنگوی رسمی سابق خود را تایید 
و تعیین ابوالحسن الهاشمی القرشی به عنوان رهبر جدید داعش را به عنوان سومین رهبر این سازمان تروریستی 
اعالم کرد. ابوعمر المهاجر، ســخنگوی داعش در پیامی ضبط شده گفت: ما آغاز 
نبرد انتقام برای ابوابراهیم الهاشمی القرشی و المهاجر شیخ ابی حمزه القرشی را 
اعالم می کنیم. وی از حامیان داعش خواست تا از مشغله اروپا بابت جنگ جاری 
در اوکراین و فرصت موجود استفاده کرده و عملیات در اروپا را از سر بگیرند. در این 
بین تحلیلگران حوزه رادیکالیسم اعالم کرده اند که این موج می تواند سهمگین تر 

از حمالت 2۰۱5 و 2۰۱6 باشد.

شمار قربانیان سیل که آفریقای جنوبی را در هم کوبیده است، از ۴۴۰ نفر تجاوز کرد در حالی که کاهش باران 
این اجازه را به گروه های نجات داده تا به عملیات خود شــتاب بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باران های 
شدیدی که هفته گذشته در منطقه ساحلی جنوب شــرق آفریقای جنوبی باریدن گرفت به سرعت تبدیل به 
سیل سنگینی شد که شــهر دوربان و مناطق اطراف آن را زیر آب برد. این سیالب های خروشان همراه با رانش 
زمین تا روز یکشنبه ۴۴۳ نفر تلفات داشــته که یکی از مرگبارترین حوادثی 
از این دست در تاریخ معاصر آفریقای جنوبی محسوب می شود. دست کم 6۳ 
نفر نیز همچنان مفقود هســتند که بیم آن می رود بر اثر سیل جان خود را از 
دست داده باشند. دانشمندان پیش از این هشدار داده بودند که با گرم شدن 
زمین در نتیجه تغییرات آب و هوایی ســیل ها نیز قدرتمندتر و پرشمارتر از 

قبل می شوند. 

۴۴۳ نفر در آفریقای جنوبی قربانی سیل شدنداطالعیه داعش درباره آغاز حمالت تروریستی به اروپا

مقام های رســمی افغانســتان اعالم کردند، آمار 
کشته شــدگان حمله هوایی پاکســتان و والیت های 
»خوســت« و »کنر« واقع در شــرق این کشور به ۴۷ 
نفر افزایش یافت. بــه گزارش پایگاه خبری »ســی.

جی.تی.ان« چین، شبیر احمد عثمانی، مدیر اطالعات 
و فرهنگ والیت خوســت در گفت و گو با خبرنگاران 
گفت در حمله هوایــی نیروهای پاکســتانی نزدیک 
»دوراند« در والیت خوســت ۴۱ نفر کشته و 22 نفر 
مجروح شدند. 2 مقام رســمی دیگر افغان نیز این آمار 
را تائید کردند. همچنین یک مقام رسمی دیگر افغان 
نیز اعالم کرد، روز شــنبه 6 نفر در والیت کنر کشــته 
شــدند. بدین ترتیب آمار کشته شدگان  در مجموع تا 
کنون به ۴۷ نفر رسیده است. با افزایش تنش ها میان 
2 کشور همسایه پاکســتان و افغانستان پس از حمله 
هوایی شنبه شب پاکستان به افغانستان و احضار سفیر 

پاکستان در کابل از سوی مقام های طالبان در اعتراض 
به این حمله هوایی، پاکســتان از طالبان درخواست 
کرد تا در برابر ستیزه جویان اقدام کند. برخی از منابع 
خبری اعالم کرده اند که طالبان به شــدت از این اقدام 
اسالم آباد خشمگین است و پاکستان را تهدید به اقدام 
تالفی جویانه کرده اســت. هنوز مشــخص نیست که 

واکنش مقامات کابل در این مورد چه خواهد بود.

خبرگزاری آناتولی به نقل از وزیر دفاع ترکیه گزارش داد 
که هواپیماهای جنگی، هلیکوپترها و پهپادهای ارتش این 
کشور مواضع شبه نظامیان کرد را در مناطق شمال عراق 
هدف قرار داده اند. به گفته خلوصی آکار در این عملیات 
پناهگاه ها، تونل ها و انبارهای مهمات شبه نظامیان کرد 
در مناطق متینا، زاپ و آواســین باسیان مورد هدف قرار 
گرفتند. وزیر دفاع ترکیه بدون اشاره به آمار تلفات ناشی 
از این عملیات، اظهار داشــت: عملیات مــا تا این لحظه 
همانگونه که برنامه ریزی شده بود، با موفقیت ادامه یافته 
است. همچنین اهدافی که برای مرحله اول تعیین شده 
بود، به  دست آمده است. آکار افزود: هدف از این عملیات 
جلوگیری از حمالت تروریســتی و اطمینــان از امنیت 
مرزهای کشور بوده است. واحدهای توپخانه ارتش ترکیه 
نیز از این عملیات پشتیبانی کرده اند. این عملیات بخشی 
از کارزار نظامی ترکیه در عراق و سوریه علیه شبه نظامیان 

حــزب کارگران کردســتان )PKK( و شــبه نظامیان 
کرد سوریه )YPG( اســت که آنکارا هر دو را گروه های 
تروریستی می نامد. ترکیه به طور مرتب حمالت هوایی 
را در شمال عراق انجام می دهد و کماندوهای خود را برای 
پشتیبانی از این حمالت به منطقه می فرستد. پ.ک.ک 
از سال ۱۹۸۴ وارد مبارزه مسلحانه با ترکیه شده و تاکنون 

بیش از ۴۰ هزار نفر در این درگیری ها جان باخته اند.

شمار کشته شدگان حمله هوایی پاکستان به افغانستان به ۴۷ نفر رسید حمله جنگنده های ترکیه به شبه نظامیان ُکرد شمال عراق 

خبرخبر

فرشاد گلزاری

ضمن دعوت از بایدن برای سفر به اوکراین؛
 زلنسکی: ماکرون بیاید 

نسل کشی را ببیند! 
رئیس  جمهوری اوکراین از امانوئل ماکرون، 
همتای فرانسوی خود دعوت کرده است برای 
مشاهده نسل کشی روســیه در این کشور به 
اوکراین ســفر کند؛ اصطالحی کــه ماکرون 
تاکنون از به کارگیری آن خودداری کرده است.

 ولودیمیر زلنسکی، در مصاحبه ای با شبکه 
ســی ان ان گفت: من با امانوئل صحبت کردم. 
فکر می کنــم او می خواهد اطمینــان یابد که 
روســیه وارد گفتگو می شــود. رئیس جمهور 
فرانســه برخالف جو بایــدن، رئیس جمهور 
آمریکا تاکنون از اصطالح نسل کشی درمورد 
اوکراین استفاده نکرده و معتقد است که تعیین 
نسل کشی کار وکال اســت نه سیاستمداران. 
رئیس جمهــور اوکراین این امتنــاع ماکرون 
را بســیار دردناک ارزیابی کرد. زلنســکی به 
ســی ان ان گفت: من به او گفتــم می خواهم 
بفهمد که این یک جنگ نیســت، این چیزی 
جز نسل کشــی نیســت. مطمئنم او متوجه 

خواهد شد.
ماکرون پنجشــنبه در توضیح دلیل عدم 
اســتفاده از واژه نسل کشــی گفت که تشدید 
لفاظی ها به اوکراین کمکی نمی کند و می تواند 
باعث مداخله غرب شود. وی افزود: کلمه نسل 
کشی بار معنایی خاصی دارد و باید کارشناسان 
حقوقــی و نــه سیاســتمداران آن را تعیین 
کنند. رئیس جمهور فرانسه خاطرنشان کرد: 
کشــورهایی که اقدامات روسیه را نسل کشی 

می دانند باید بر اساس توافقات بین المللی وارد 
عمل شــوند. در این مصاحبه، رئیس جمهور 
اوکراین همچنین گفت که مشــتاق اســت با 
جو بایدن در کشــورش دیدار کند. زلنسکی 
گفت که معتقد است رئیس جمهور آمریکا باید 
علیرغم وضعیت امنیتی به اوکراین سفر کند تا 
شاهد وحشت و درد واقعی تهاجم روسیه باشد. 
او در پاسخ به این ســوال که آیا برنامه ای برای 
اســتقبال از رئیس جمهور ایاالت متحده دارد 
یا خیر، گفت: »فکر می کنم او این کار را خواهد 
کرد. البته این تصمیم اوست و آنها باید وضعیت 
ایمنی را در نظر بگیرند. اما من فکر می کنم که 
او رهبر ایاالت متحده اســت و به همین دلیل 

است که باید به اینجا بیاید تا  شاهد باشد.
رئیس جمهور اوکراین ادامه داد: شواهد قابل 
توجهی وجود دارد که نشان می دهد نیروهای 
روسی مرتکب نسل کشی شده اند. او گفت: »آنها 
فقط در خیابان به مردم شــلیک کردند. مردم 
دوچرخه سواری می کردند، سوار اتوبوس بودند 
یا فقط در خیابان راه می رفتند. جســدهایی 
در خیابان ها هست. اینها ســرباز نبودند. آنها 
غیرنظامی بودند. ما شــواهد قابل توجه صوتی 
و تصویــری داریم که نشــان می دهد این یک 
نسل کشی، اســت در این نوارها در آن درباره 
اینکه چقدر از ما نفرت دارند صحبت می کنند. 
او همچنین گفت که از ویدیوی دلخراشی که 
مادری جســد پسرش را شناســایی می کند، 

تقریباً شوکه شده است.
او گفت: این وحشتناک ترین چیزی است که 
در زندگی خود دیده ام. من اول از همه به عنوان 
یک پدر بــه این موضوع نــگاه می کنم. خیلی 
دردناک است. این یک تراژدی است. این یک 
رنج است. من نمی توانم مقیاس رنج این مردم، 
این زن را تصور کنم. تراژدی خانواده. این یک 
فاجعه است. این رویاها و زندگی است که شما 
به تازگی از دست داده اید. ما برای بچه هایمان 

زندگی می کنیم، این درست است. 
زلنسکی گفت: متوجه هســتم باید نقش 
دولتــی خــود را از زندگی شــخصی خود در 
حین تماشــای ویدئوهایی از این دســت جدا 
کنم. ایــن برای مــن درد بزرگی اســت. من 
نمی توانم به عنوان یک پدر آن را تماشــا کنم، 
فقط به این دلیل که تمام چیزی که بعد از این 
می خواهید، انتقام و کشــتن است. من باید به 
عنوان رئیس جمهــور ایالتی که بســیاری از 
مردم در آن حضور دارند آنها را ببینم. زلنسکی 
در پایان ســخنان خود بار دیگر از جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا خواست تا به اوکراین 

سفر کند.

جهاننما


