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آنچه در روند بحران ها مشــخص و 
معلوم است، حرکت سینوسی تحوالتی 
خواهد بود که یک روز ممکن است به نفع 
یک طرف رقم بخورد و روز بعد بازیگر 
دیگر آن را به نفع خود رقم بزند. آنچه در 
اوکراین به وضوح دیده می شود این است 
که عموماً وضعیت حاکم بر درگیری این 
کشور، چندان به نفع کی یف نیست و 
دلیلش هم حمالت بی امان و دیوانه وار 
ماشین جنگی روسیه است و حاال این 
جنگ یازدهمین روز خود را نیز پشت 
سر گذاشت. در یازدهمین روز حمله 
به اوکراین، ارتش روســیه همچنان 
استراتژی تنگ تر کردن دامنه محاصره 
اطراف شــهرهای کلیــدی اوکراین 
از جمله پایتخت را دنبــال می کند و 
حمالت توپخانه ای ادامه دارد. پوتین هم 
تحریم های غرب علیه روسیه را »اعالم 
جنگ« توصیف کرد و مسئولیت وضع 
موجود را برعهــده حاکمیت اوکراین 
گذاشــت. در ســوی دیگر این ماجرا، 

جدایی طلبان طرفدار روســیه و گارد 
ملی اوکراین یکدیگر را به عدم ایجاد یک 
کریدور بشردوستانه از شهر ماریوپل 
اوکراین متهم کرده انــد و این دومین 
باری اســت که طرف ها برای ترتیب 
دادن ایــن کریدور تــالش می کنند. 
تلویزیون اوکراین ۲۴ هم یک جنگنده از 
هنگ آزوف گارد ملی را نشان داد و گفت 
نیروهای روســی و طرفدار روسیه که 
شهر بندری با ۴۰۰ هزار نفر را محاصره 
کرده اند و به گلوله بــاران مناطقی که 
قرار بود امن باشــد ادامه می دهند. از 
ســوی دیگر لوران لیگوزا، مســئول 
هماهنگی سازمان پزشکان بدون مرز 
در اوکراین شامگاه شنبه با اشاره به ادامه 
محاصره و نبرد در ماریوپول شــرایط 
این شــهر بندری را فاجعه بار توصیف 
کرد. ارتــش اوکراین هــم در گزارش 
روزانه خود از تمرکز حمالت روســیه 
بر پایتخت این کشــور و ادامه حمالت 
مسکو علیه خارکیف و میکوالیف خبر 
داد. این بیانیه همچنین از ادامه تالش 
روســیه برای ایجاد یک معبر زمینی 
با شــبه جزیره کریمه پرده برداشت. 
طبق این گزارش که توسط ستاد کل 

نیروهای مسلح اوکراین منتشر شده، 
هواپیماهای مستقر در خاک بالروس 
در حمالت هوایی به زیرســاخت های 
نظامی و غیرنظامی کی یف و ژیتومیر 
شرکت داشــتند. ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین هم هشدار داد 
که نیروهای روسیه برای بمباران اودسا، 
شهر استراتژیک و بندر اصلی اوکراین 
واقع در سواحل دریای ســیاه، آماده 
می شوند. در همین راستا و کمی بعد از 
این هشدار زلنسکی، روزنامه نیویورک 

تایمز اعالم کرد همچنان که آمریکا و 
متحدان اروپایی آن تالش های خود را 
برای تقویت ارتــش اوکراین در نبرد با 
ارتشی بسیار مجهزتر افزایش می دهند، 
حدود ۱۴ هواپیمــای ترابری بزرگ 
مجموعه ای از موشک های ضدتانک 
جاولین، راکت اندازها، تفنگ و مهمات 
را به فرودگاهی در نزدیکی مرز اوکراین 
منتقل کردند. همزمان بــا این اقدام 
ایاالت متحده، آنتونــی بلینکن، وزیر 
خارجه آمریکا که برای ابراز همبستگی با 
اوکراین در منطقه به سر می برد، حدود 
۴۵ دقیقه تحت تدابیر امنیتی شدید در 
مرز لهســتان با همتای اوکراینی خود 
دیدار کرد و دو طــرف در مورد افزایش 
فشار بین المللی بر روســیه با کمک 
تسلیحاتی بیشــتر به کی یف رایزنی 
کردنــد. بر همین اســاس اگر مواضع 
زلنسکی و اقدام ایاالت متحده در ارسال 
تسلیحات به اوکراین را با رایزنی های 
دیپلماتیک بلینکن کنار هم قرار دهیم، 
می بینیم که اوضاع تاحدودی به سمت 
تشدید درگیری پیش می رود و احتماالً 
طی روزهای آینــده تبادل آتش میان 

طرفین افزایش می یابد. 

اصرار تل آویو بر میانجیگری! 
فارغ از مسائل نظامی و میدانی باید 
به یک موضوع بسیار مهم توجه و اشاره 
کرد که آن هم تحرکات دیپلماتیک در 
حاشــیه پرونده اوکراین است. از چند 
روز پیش تاکنون کشورهای عربستان 
سعودی، امارات، ترکیه و بسیاری دیگر 
از دولت ها پیشنهاد میانجیگری میان 
دو طرف نزاع را ارائــه کردند اما به نظر 
می رســد که برنده این قضیه، تل آویو 
بوده اســت. بر این اساس نفتالی بنت، 
عصر روز شــنبه پس از تماس تلفنی 
با امانوئل مکــرون، رئیس جمهوری 
فرانسه عازم روسیه شد و با والدیمیر 
پوتین دیدار و گفت وگو کرد. زیو الکین، 
وزیر مسکن اسرائیل در این سفر بنت را 
همراهی کرده است که در امر ترجمه 
عبری به روســی مهــارت دارد. او در 
طول دهه گذشته بارها در جلسات بین 
بنیامین نتانیاهــو و والدیمیر پوتین، 
در مقام مترجم ایفــای نقش کرده و 
جالب اینجاست که وزیر مسکن رژیم 
صهیونیســتی یکی از یهودیانی است 
که در ســال ۱97۱ میالدی در شهر 
خارکیف اوکراین به دنیــا آمده و او به 
عنوان یک یهــودی اوکراینی تبار که 
زادگاهش از سوی پوتین زیر گلوله باران 
قرار دارد، بین بنت و پوتین قرار گرفت. 
در این میان باید به این موضوع توجه 
داشــت که اساســاً پذیرفتن بنت به 
عنوان اولین مقام سیاسی دنیا توسط 
روســیه آن هم در پرونده اوکراین، به 
نوعی نشان می دهد که نفوذ یهودی ها 
در اوکراین و روســیه بسیار باال است. 
علیرغم اینکه رئیس جمهوری اوکراین 
هم یک یهــودی به حســاب می آید 
و عامل مذهــب در اینجا بــه خوبی 
احساس می شــود، باید این موضوع را 
هم مدنظر قرار داد که اساساً اسرائیل 
با کی یــف رابطه تاریخــی و مذهبی 
عمیقی دارد، اما در مقابل با روســیه و 
آمریکا هم همگرایی نظامی، سیاسی و 
اقتصادی چندضلعی را تجربه می کند. 
اسرائیل در سوریه با چراغ سبز روسیه 
و از طریق کانال کرملین اهداف جریان 
مقاومت را مورد هــدف قرار می دهد 

و این برای تل آویــو یک نیاز حیاتی به 
شمار می آید. از سوی دیگر توجه داشته 
باشید که بنت در داخل اسرائیل باید هم 
به کسانی مانند آویگدور لیبرمن که یک 
روس تبار یهودی است پاسخگو باشد و 
هم از منافع ایالت متحده به نفع خود 
دفاع کند؛ چراکه متحد اصلی اسرائیل 
در حاشــیه خلیج فارس که به تازگی 
آن را در تمــام رزمایش هــای نظامی 
بازی می دهد، ایاالت متحده است لذا 
اسرائیل باید به گونه ای بازی کند که 
در وهله اول از رئیس جمهوری یهودی 
اوکراین و یهودیان این کشــور به نفع 
خود و برای مانــور مذهبی و تبلیغاتی 
استفاده کند و در سوی دیگر، روابطش 
با روسیه و آمریکا را به گونه ای مدیریت 
کند که هیچ خللی به بندبازی سیاسی 
کابینه فعلی اســرائیل میان مسکو و 
واشنگتن وارد نشود. در این میان شبکه 
کان اسرائیل هم اعالم کرد که نفتالی 
بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
پس  از بازگشت از ســفر کوتاهش به 
مسکو، روز گذشته )یکشنبه( بار دیگر 
با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
اوکرایــن، تلفنــی گفت وگــو کرد. 
سخنگوی بنت بدون اشاره به جزئیات 
بیشــتر، اعالم کرد که این ســومین 
گفت وگوی نخســت وزیر اسرائیل با 
ولودیمیر زلنسکی طی ۲۴ ساعت بوده 
است. بر این اساس تمام مشخصه ها و 
مولفه های موجود نشــان می دهد که 
تل آویو و شخِص بنت به دنبال آن است 
تا از عنصر مذهب همانند ادوار گذشته 

به نفع خود استفاده کند.

 بنت در بحبوحه جنگ اوکراین، به عنوان نخستین میانجی به مسکو راه  یافت؛ 

عنصر مذهب و میانجیگری چندمنظوره
تمام مشخصه ها و 

مولفه های موجود نشان 
می دهد که تل آویو و شخِص 

بنت به دنبال آن است تا با 
میانجیگری میان روسیه 

و اوکراین،  از عنصر مذهب 
همانند ادوار گذشته به نفع 

خود استفاده کند

اگر هشدار زلنسکی در 
مورد حمله روسیه به اودسا 

و اقدام ایاالت متحده 
در ارسال تسلیحات به 

اوکراین را با رایزنی های 
دیپلماتیک بلینکن کنار 

هم قرار دهیم، به این نتیجه 
می رسیم که احتماالً طی 

روزهای آینده تبادل 
آتش میان طرفین افزایش 

می یابد

یک روز پس از ابراز نگرانی ها مبنی بر آزمایش موشک بالستیک توسط کره شمالی، پیونگ یانگ اعالم کرد که آزمایش مهم 
دیگری در حوزه سیستم های شناسایی ماهواره ای انجام داده است. به گزارش رویترز، کره شمالی اعالم کرد که آزمایش مهم 
دیگری در حوزه سیستم های شناسایی ماهواره ای انجام داده است. این در حالیست که یک روز قبل، مقامات نظامی منطقه 
از دومین پرتاب موشک بالستیک کره شمالی در یک هفته گذشته خبر دادند. این پرتاب مورد محکومیت دولت های آمریکا، 
کره جنوبی و ژاپن قرار گرفت، کشورهایی که می ترسند کره شمالی در حال آماده سازی 
یک آزمایش تسلیحاتی بزرگ در ماه های پیش رو باشــد. این کشورها آزمایش های 
ماهواره ای کره شمالی را پوششی برای آزمایش  تکنولوژی موشک های بالستیکی می دانند 
که در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوع اعالم شده است. خبرگزاری 
دولتی کره شمالی اعالم کرد، اداره توسعه هوافضای ملی کره شمالی و آکادمی علوم دفاعی 

این کشور، این پرتاب را تحت طرحی برای توسعه یک ماهواره شناسایی انجام دادند.

رئیس رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه )۱۸ اســفند( به منظور دیدار با رئیس جمهوری ترکیه عازم این کشور 
می شود. روزنامه عبری زبان »اسرائیل هیوم« گزارش کرد، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی و همسرش 
روز چهارشنبه نهم مارس )۱۸ اسفند( بنا به دعوت رســمی رجب طیب اردوغان به این کشور سفر خواهند کرد. در 
این سفر قرار است هرتزوگ و همسرش با اتباع یهودی ساکن ترکیه نیز دیدار کنند. این نخستین سفر رئیس رژیم 
صهیونیستی به ترکیه از ســال ۲۰۰۸ قلمداد می شود. در همین رابطه، ریاست 
جمهوری ترکیه اعالم کرد، اردوغان و هرتزوگ در جریــان دیدار با یکدیگر در 
آنکارا در خصوص تقویت همکاری بین دو طرف رایزنی خواهند کرد. ترکیه و رژیم 
صهیونیستی در حال قدم برداشتن در مسیر بهبود روابط متشنج خود از زمانی 
طوالنی هستند. هرتزوگ و اردوغان قرار است در خصوص تمامی جوانب روابط 

دوجانبه بین ترکیه و اسرائیل بحث و تبادل نظر کنند.

رئیس رژیم صهیونیستی پس از 13 سال به ترکیه می رودکره شمالی از آزمایش دومین ماهواره جاسوسی خبر داد

یک مقام سعودی اعالم کرد که کشورش قصد دارد 
بودجه نظامــی و دفاعی خود را تــا ۵۰ درصد افزایش 
دهد. او همچنین گفت عربستان تالش دارد با همکاری 
شــرکای منطقه ای و بین المللی خود در بخش صنایع 
دفاعی به خودکفایی رســد. به گــزارش خبرگزاری 
آناتولی، احمد العوهلی، رئیس سازمان صنایع نظامی- 
دفاعی عربستان، شنبه در آستانه راه اندازی اولین دوره 
از نمایشگاه صنایع دفاعی جهان در ریاض اعالم کرد که 
کشورش در تالش اســت از طریق همکاری  با شرکای 
منطقــه ای و بین المللی خود در زمینه تاسیســات و 
صنایع دفاعی بــه خودکفایی رســد. مجمع صنایع 
دفاعی ریاض ۲۰۲۲، دیروز یکشــنبه با حضور بیش 
از ۳۰۰ شخصیت دولتی و نظامی از اقصی نقاط جهان 
برای گفتگو و تبادل نظر درباره مسائل و صنایع دفاعی، 
در ریاض پایتخت عربستان افتتاح شد. العوهلی اعالم 
کرد؛ عربستان به بومی سازی صنایع نظامی و امنیتی 

خود ادامه می دهد و تا سال ۲۰۳۰ هزینه های نظامی 
برای تجهیــزات و خدمات نظامی خــود را ۵۰ درصد 
افزایش خواهد داد. او با تاکید بر اهمیت بومی ســازی 
صنایع و تجهیــزات نظامی اعالم کــرد که محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربســتان نیز به صراحت گفته است 
که هیچ معامله تسلیحاتی بدون درنظر گرفتن فرآیند 
تولید محلــی و انتقال محتوای علمــی آن تجهیزات 

امکان پذیر نیست.

مقامــات تونس از خنثی ســازی یــک عملیات 
تروریســتی خبر دادند که هــدف آن ربودن برخی 
از نیروهای امنیتی و نظامی بود. به نوشــته روزنامه 
فرامنطقه ای القدس العربی، وزارت کشــور تونس 
با صــدور بیانیه ای اعــالم کرد، قرار بــود این طرح 
تروریستی توسط یک عنصر زن تکفیری اجرا شود 
که به خاطر دست داشــتن در اقدامات تروریستی 
سابقه زندان داشته اســت. در این بیانیه همچنین 
آمده است، این طرح تروریستی در جریان عملیاتی 
مشترک تحت نظارت دادستانی کل بخش مبارزه با 
تروریسم خنثی شــد. در بیانیه مذکور آمده است، 
این عنصر تکفیری قصد داشت تا برخی از نیروهای 
امنیتی و نظامی را ربوده و با شماری از زندانیانی که 
در اقدامات تروریستی دست داشتند، مبادله شوند. 
وزارت کشــور تونس همچنین در بیانیه خود اعالم 
کرد، این زن همچنین برای هــدف قرار دادن یکی 

از تاسیسات امنیتی با اســتفاده از کمربند انفجاری 
برنامه ریزی کرده بود. این وزارتخانه اعالم کرد، این 
تروریست زن به منظور تحقیق و بازجویی به دستگاه 
قضایی ارجاع داده شده اســت. از مه ۲۰۱۱ تونس 
گاهی اوقات شــاهد اقدامات تروریســتی است که 
روند آن از ابتدای سال ۲۰۱۳ افزایش یافته است و 
در نتیجه آن ده ها نیروی امنیتی و گردشگر خارجی 

کشته شده اند.

عربستان بودجه نظامی خود را ۵۰ درصد افزایش می دهدخنثی سازی عملیات تروریستی علیه نیروهای امنیتی تونس

خبرخبر

فرشاد گلزاری

ادامه دودستگی سیاسی؛
 آمریکا با نخست وزیران موقت 

و مکلف لیبی تماس گرفت!
سفیر ایاالت متحده آمریکا در طرابلس با رئیس 
دولت وحدت ملی لیبی و نخســت وزیر منتخب 
پارلمان این کشــور به منظور شــکل گیری یک 
گفتگوی جامع سیاســی جهت برگزاری سریع 
انتخابات ریاســت جمهوری و پارلمانی در لیبی 
دیدار و گفتگو کرد. همزمان دبیرکل سازمان ملل 
به منظور تسریع روند برگزاری انتخابات با رئیس 
دولت وحدت ملی لیبی، تلفنــی رایزنی کرد. به 
گزارش روسیا الیوم، دولت واشنگتن از عبدالحمید 
الدبیبه، رئیس دولت وحــدت ملی لیبی و فتحی 
پاشاغا، نخســت وزیر منتخب پارلمان این کشور 
خواسته تا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری 
را در اسرع وقت در این کشور برگزار کنند. ریچارد 
نورالند، ســفیر ایاالت متحده آمریکا در لیبی در 
توییتر خود نوشت: در راستای تنش های سیاسی 
جاری در لیبی، با الدبیبه و پاشاغا تماس گرفتم و 
مطمئن هستم که هر دو رهبر تمایل دارند از تشدید 
خشونت جلوگیری کنند. وی در ادامه نوشت: آنها 
را تشویق کردم که با توجه به تالش های سازمان 
ملل برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاســت 
جمهوری در سریع ترین زمان ممکن در لیبی، با 
این روند همکاری کننــد. نورالند در پیامی دیگر 
در توییتر نوشت؛ در تماس تلفنی با عقیله صالح، 
رئیس پارلمان نمایندگان لیبی، درباره چگونگی 
کاهش تنش هــا، پرهیز از خشــونت و برگزاری 
انتخابات لیبی در ســریع ترین زمان ممکن بحث 

و گفتگو شد.

ســفیر آمریکا و رئیس پارلمــان لیبی در این 
دیدارتوافق کردند که لیبی به دوره آشفتگی های 
سیاسی گذشته بازنگردد. در همین راستا آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل در تماس تلفنی با 
عبدالحمید الدبیبه، راه هــای برگزاری انتخابات 
شفاف و گسترده در ســریع ترین زمان ممکن در 
لیبی را مورد بحث و بررســی قرار داد. گوترش در 
این تماس تلفنی نگرانی عمیق خود نســبت به 
دودستگی و قطب بندی شدید سیاسی در لیبی 
که ثبات، امنیت و رفاه شهروندان لیبیایی را تحت 
تاثیر قرار داده، ابــراز کرد. وی همچنین بر اجرای 
گفتگوهای سازنده و فوری میان همه طرف های 
سیاسی درگیر با هدف یافتن راهی جهت خروج 
از بحران سیاســی فعلی لیبی تاکید کرد. دولت 
وحدت ملی لیبــی نیز به نوبه خــود در بیانیه ای 
اعالم کرد که الدبیبه با دبیرکل سازمان ملل تلفنی 
گفتگو کرده است. براساس این بیانیه، در این تماس 
تلفنی وضعیت سیاسی لیبی و راه های حمایت از 
تالش های سازمان ملل برای تکمیل هرچه سریع تر 
روند انتخابات به منظور حفظ ثبات و صلح در لیبی 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از آنکه پارلمان 
لیبی تصمیم به انتخاب نخست وزیر جدید گرفت 
و فتحی پاشاغا را برای این سمت معرفی کرد، این 
کشور دچار شــکاف و دوگانگی سیاسی شدیدی 
شد؛ عبدالحمید الدبیبه تصمیم پارلمان کشورش 
مبنی بر اتمام دوره نخست وزیری خود را نپذیرفته 
و از تحویل کاخ نخست وزیری به پاشاغا خودداری 
کرده است. الدبیبه معتقد است که نتایج مجمع 
گفتگوی لیبی )موافقتنامه سیاسی(، مدت فعالیت 
دولت انتقالی را ۱۸ ماه تعیین کرده است که تا سال 

۲۰۲۲ امکان تمدید را دارد.
    

 انفجار مهیب در پایگاه آمریکا 
در شمال شرق سوریه

منابع خبری از وقوع انفجار مهیب در پایگاه 
نیروهای آمریکا در شــمال شــرق سوریه خبر 
دادند. خبرنگار اســپوتنیک در ســوریه دیروز 
)یکشــنبه( اعالم کرد که یک انفجار مهیب در 
پایگاه نیروهای آمریــکا در بزرگ ترین میدان 
نفتی سوریه موســوم به میدان العمر در شمال 
شرق ســوریه رخ داد. منابع محلی در دیر الزور 
نیز از شنیده شدن صدای شدید انفجار در شهر 
مسکونی در اطراف میدان نفی العمر خبر دادند. 
یکی از این منابع گفت که پس از شــنیده شدن 
صدای این انفجار هواپیماهای بدون سرنشین 
در آسمان شهرک های الشــحیل و الحوایج در 
نزدیکی میدان نفتی العمر مشاهده شده اند. این 
منبع در ادامه گفت که ممکن است انفجار ناشی 
از حمله موشــکی به پایگاه نیروهای آمریکایی 
باشــد. تا بدین لحظه اطالعات بیشتری درباره 

تلفات و خسارات منتشر نشده است.

جهاننما


