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دکترسید رضی عمادی

پیام ها و پیامدهای حمله به یک «زندان»
سعودیها بامداد  21ژانویه به زندانی در استان
صعده حمله کردند که یک جنایت آشکار بود.
در این حمله جنگند ههای سعودی دست کم
 77نفر کشته و  230نفر زخمی شدند که تقریب ًا
همگی غیرنظامی بودند .مقامات ریاض تالش
کردند با این حمله انتقام عملیات توفان یمنیها
ضد ابوظبی را بگیرند .در واقع ،تالش ریاض در
قالب این حمله این بود که نشان دهد همچنان
میان عربستان و امــارات در جنگ علیه یمن
همسویی وجود دارد و به نوعی همکاری بیشتر
امارات را در این جنگ به دست آورد .از سوی
دیگر سعود یها این حمله را با هدف هشدار
دادن و ایجاد هراس نزد یمنیها انجام دادند و
تالش کردند این پیام را منتقل کنند که ادامه
حملههای یمنیها علیه عربستان یا امارات با
واکنش قاطع آن ها مواجه خواهد شد.در همین
راستا« ،محمد البخیتی» عضو شورای سیاسی
جنبش انــصــارا ...یمن تاکید کــرد که هدف
ائتالف متجاوز سعودی -اماراتی از جنایتهای
روزهای اخیر به وحشت انداختن یمنیهاست.
موضوعی که درباره حمله سعودیها به صعده و
مناطق دیگر یمن وجود دارد ،انفعال نهادهای
بینالمللی و قدرتهای غربی است .در حالی
که حمله دوشنبه گذشته یمنیها به ابوظبی با
واکنش قاطع شورای امنیت و قدرتهای غربی
مواجه شده و انصارا ...را محکوم کرده بودند،
حمله سعودیها به غیرنظامیان واکنش جدی
نداشته است .بدون تردید چنین واکنشهای
انفعالی و حتی حمایتآمیزی سبب شد که
هفتمین ســال جنگ ائــتــاف ســعــودی علیه
یمن رو به پایان باشد .به نظر می رسد با توجه
بــه شکست راهــکــار دیپلماسی باید منتظر
شدیدتر شدن تقابل یمنیها با سعود یها و
اماراتیها بــود .در همین راستا نیز سرتیپ
«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن از
شرکتهای خارجی که در امارات حضور دارند،
خواست از این کشور خــارج شوند تا حمالت
یمنیها موجب خسارت مالی به آن ها نشود.

توئیت روز

مرزهایاوکرایندرمرزانفجار
با ادامه تنش ها و استقرار هزاران سرباز روسیه
در امتداد مرز با اوکراین ،لندن مدعی شد که کرملین
در پی گماردن حامی خود در کی یف است

در حالی که مسکو آمادگی خود را برای حمله
احتمالی به اوکراین گسترش میدهد ،روسیه
نیروهای خود را به چهار هزار مایلی مرزهای
اوکراین اعــزام و رزمایش دریایی گستردهای
اعالم کرده است .در همین حال به نظر میرسد
مــذاکــرات صلح بــه بنبست رســیــده اســت.
اطالعات نظامی اوکراین نیز مدعی شده است
که روسیه مزدورانی را به استخدام درمیآورد و

برای نیروهای نیابتی خود در مناطق دونتسک
و لوهانسک به منظور آمــاده شــدن در صورت
افزایش احتمالی درگیریها سوخت ،تانک
و توپخانه تامین میکند.یک نیروی نظامی
بزرگ ،از جمله موشکهای بالستیک کوتاهبرد
اسکندر ،نیروهای ویــژه اسپتناز و باتریهای
ضدهوایی از ناحیه نظامی شرق روسیه وارد
بالروس شده است؛ استقرار فوقالعادهای که

اولینقربانیتنشدرشرقاروپا

فرمانده نیروی دریایی آلمان بعد از اظهاراتی درباره پیوستن شبه جزیره کریمه به روسیه و «بیهوده»
بودن ادعاها درباره حمله مسکو به اوکراین ،از سمت خود استعفا کرد

«کــی آخیم شونباخ» فرمانده نیروی دریایی
آلمان به دلیل انتقاد فراوان از سخنانش درباره
«والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه استعفا
کرد .این فرمانده «پوتین» را «شایسته احترام»
خــوانــده و گفته بــود کــه «کــی یــف» (پایتخت
اوکراین) هرگز قادر به بازگرداندن «کریمه»
به خاکش نخواهد شــد .شونباخ با بحث در
یک اندیشکده هندی اظهاراتی دربــاره پوتین
بیان کرد و ویدئوی او به سرعت در شبکه های
اجتماعی بازتاب یافت .حساسیت روی این
اظــهــارات به دلیل چینش ده ها هــزار نیروی

روس در مرز اوکراین بسیار زیــاد شده است.
رویترز نوشت :شونباخ که در دهلی نو و به زبان
انگلیسی صحبت میکرد گفت که پوتین به
دنبال آن است که با او مانند غرب برابر رفتار
شود .شونباخ افزود« :آن چه پوتین میخواهد
قابلاحتراماست».اوروسیهراکشوریقدیمیو
مهمخواندوگفت«:احترامگذاشتنهزینهکمی
دارد و حتی هزینه ندارد .به راحتی می توان به
او احترامی داد که واقعا میخواهد و احتماال
شایسته آن است» .او افزود :شبه جزیره کریمه
رفته اســت و دیگر به اوکــرایــن بــاز نمیگردد.

گفت وگوهای طالبان با کشورهای غربی و جامعه مدنی افغانستان
پشت درهای بسته در نروژ آغاز شد

سفرهیئتمردانهبرایحقوقزنان!
لن میلهایزر ،خبرنگار رسانه «:VOXبه نظر می
رسد یک توافق شیرین در حزب جمهوریخواه
باشد که جمهوریخواهان در مجلس سنا می
توانند قوانین (پیشنهادی بایدن) را وتو کنند،
جمهور ی خواهان در دیــوان عالی میتوانند
تــاشهــای بــایــدن ب ــرای مــبــارزه بــا کــرونــا را
خــراب کنند و سپس (بــا وجــود همه ایــن ها)،
سیاستمداران جمهوری خواه می توانند درباره
شکست بایدن در مبارزه با ویروس کرونا کمپین
تشکیل دهند!».

خبر متفاوت
صـــدف کــابــاش خبرنگار
مــشــهــور تــرکــی ـ ه ســاعــت ۲
بــامــداد شنبه در خانه اش
بـــازداشـــت و بــه کالنتری
اســتــانــبــول منتقل شــد تا
منتظر دادگاه باشد .اتهام او اهانت به رجب طیب
اردوغان رئیس جمهور آن کشور است.کاباش
در یک کانال تلویزیونی مخالف دولت و نیز در
حساب توئیتر خود ضربالمثلی درباره اردوغان
به کار برد که موجب شد همه مقامات دولتی
ترکیه به آن واکنش نشان دهند.فخرالدین
آلتون ،رئیس اداره ارتباطات ترکیه در توئیتی
نوشت« :عزت ریاست جمهوری افتخار کشور
ماست .توهینهای مبتذل به رئیس جمهور و
دفتر او را محکوم میکنم» /.رصــد سیاست و
دیپلماسی

چهره روز
جاسیندا آردرن ،نخست
وزیـــــر نــیــوزیــلــنــد مــراســم
ازدواج خـــود را بــه دلیل
مـــحـــدودیـــتهـــای جــدیــد
کــرونــا در ایـــن کــشــور لغو
کرد .نیوزیلند در پی شناسایی  ۹مبتال به سویه
امیکرون ،باالترین میزان محدودیت ها را به
اجرا گذاشته است.آردرن به خبرنگاران گفت
که مراسم عروسی او با کالرک گیفورد که یک
مجری رادیو و تلویزیون است ،برگزار نخواهد
شد.تا به امروز در این کشور  ۱۵هزار و ۱۰۴
مبتال به کووید شناسایی شده و  ۵۲نفر نیز جان
خود را از دست دادهاند /بی بی سی

خطوط قرمز :وضعیت استقرار فعلی نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین

تحلیل روز

به گفته مقامات غربی و تحلیل گران میتواند به
مسکو کمک کند تا کییف پایتخت اوکراین را
تهدید کند.همزمان،سیانان به نقل از منابع
آگاه گزارش داد که سفارت آمریکا در اوکراین
از وزارت خارجه ایــاالت متحده خواسته است
که اجــازه دهد کارکنان غیرضروری سفارت و
خانوادههای آن ها از این کشور خــارج شوند.
افزونبراین،دولتانگلیسدراقدامیبیسابقه
روسیه را متهم کرده که سعی دارد افراد معتمد
خودشراوارددولتاوکراینکند.لندنکسانی
راکهازنظرروسیهظرفیتورودبهدولتاوکراین
را دارند نیز نام برده است .وزارت خارجه روسیه
اما ،اظهارات لندن را «دروغپردازی هدفمند»
نامیده و آن ها را رد کرده است .این وزارتخانه در
صفحه رسمی توئیترش نوشته« :اطالعات غلط
منتشرشدهازسویوزارتخارجهبریتانیانشانه
دیگریازایناستکهاعضایپیمانناتوکهتوسط
آنگلوساکسونهاهدایتمیشوندتالشدارندتا
تنش اوکراین را تشدید کنند .ما از وزارت خارجه
[بریتانیا] میخواهیم که انتشار این مهمالت
را متوقف کند ».آن چه از تنش اوکراین مشهود
است ،کشورهای غربی از هر روشی برای تحت
فشار گذاشتن مسکو استفاده می کنند .این
ابزارهامیتواندکمکتسلیحاتیبهدولتکییف
باشدکهابتدایهفتهجاریرخداد؛یامیتوانددر
قالبتنشلفظییاتحریمهایاقتصادیپیگیری
شود.عملکردروسیهدرالحاقکریمه،حمایتاز
جداییطلبانروسزباناوکراینواشغالبخش
هاییازگرجستانازجملهدالیلاروپابرایتحت
فشار قرار دادن روسیه است .هر چند کرملین

هواپیمای اعــزامــی دولــت نــروژ بــه فــرودگــاه
بینالمللی کابل ،هیئت دیپلماتیک طالبان
را به «اسلو» برد .مقامات طالبان در نخستین
سفر رسمی خود به اروپا ،دیروز با نمایندگانی از
جامعه مدنی افغانستان پشت درهای بسته در
هتلی در کوههای پوشیده از برف پایتخت نروژ
گفتوگوکردند .اعضای
هیئت طالبان به ریاست
امــــیــــرخــــان مــتــقــی،
وزی ــر ام ــور خــارجــه ،در
نخستین روز از سفر سه
روزه خود در این کشور
اروپ ــای ــی بــه گفتوگو
ب ــا روزنـــامـــهنـــگـــاران و
کنشگران حقوق زنان
پرداختند .گفت و گو با کنشگران زن دربــاره
حقوق آن ها در حالی بــود که هیئت اعزامی
طالبان را یک پارچه مردان تشکیل می دادند و
هیچ نماینده زنی از این گروه به مذاکرات اعزام
نشده بــود .حال آن که ،آنیکن هویتفلد؛ وزیر
خارج هنروژگفتهاست«:مادرخصوصانتظارات
خود از طالبان ،بهویژه درباره آموزش دختران
و حقوق بشر ،از جمله حق زنان برای مشارکت
در جامعه ،شفاف خواهیم بــود ».عبدالقهار
بلخی ،سخنگوی وزارت خارجه طالبان پیش

از این سفر در توئیتی نوشته بود که قرار است
متقی بــا نمایندگان نــروژ و شــمــاری دیگر از
کشورها و همچنین شهروندان افغانستان در
اسلو دربــاره مسائل بشردوستانه ،سیاسی،
آموزشیواقتصادیبحثوگفتوگوکند.وزارت
خارجه این کشور میگوید ،قشرهای مختلف
جامعه افغانستان در
ایــــن نــشــســت دعـــوت
شــدهانــد .ایــن وزارت
در اعــامــی ـهای گفت:
«ب ــرای ای ـن که بتوانیم
به جمعیت غیرنظامی
در افغانستان کمک
کنیم ،ضروری است که
هم جامعه بینالملل و
هم اقشار مختلف جامعه افغانستان با طالبان
گفتوگو کنند ».در ادامه سفر سه روزه طالبان،
آنهاامروزوروزسهشنبهبابرخیدیپلماتهای
غربی از کشورهای آمریکا ،فرانسه ،بریتانیا،
آلمانوایتالیادیدارمیکنند.هنوزهیچکشوری
در جهان گروه طالبان را که بالفعل قدرت را در
کابل در دست دارد ،به رسمیت نشناخته است
و وزیر امور خارجه نروژ هم تأکید کرده است که
اینگفتوگوهابهمعنی«مشروعیتدادن»یا«به
رسمیتشناختن»طالباننیست.

این یک واقعیت اســت .این موضوع با موضع
مشترکغربکهنمیتواندالحاقکریمهدرسال
 2014بهروسیهرابپذیرد،درتضاداست.قبلاز
استعفایشونباخ،وزارتدفاعآلمان
علنا از اظهارات او انتقاد و اعالم
کرد که این اظهارات نه در محتوا
و نه در چارچوب بیان ،موضع
آلمان را مشخص نمیکند.
شونباخنیزبهدلیلاظهاراتش
عذرخواهی کــرد .او گفت:
«اظهاراتعجوالنهمندرهند

عضویت کشورهای همسایه خــود در پیمان
آتالنتیکشمالیراکهاوکرایننیزبرایپیوستن
بهاینلیستتالشمیکند،چالشامنیتیخود
می داند و ارسال نیرو به مناطق مرزی را دفاع
از حق خود اعالم می کند .در تازه ترین رویداد،
لیز تراس ،وزیر امور خارجه بریتانیا روز شنبه در
بیانیهای«گستردهشدنتحرکاتروسیهباهدف
بهخطرانداختناوکراین»رامحکومکردهاست.
وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است« :یوگنی
مورایف،نمایندهسابقمجلساوکراینبهعنوان
نامزدبالقوهبرایرهبریاینکشوردرنظرگرفته
شده است» ،اما او تنها نیست زیرا سرویسهای
اطالعاتی روسیه «با بسیاری از سیاستمداران
پیشین اوکراین درارتــبــاط هستند» .دستگاه
دیپلماسی بریتانیا از سرگئی آربــوزوف ،معاون
اولنخستوزیراوکراینازسال ۲۰۱۲تا۲۰۱۴
و پس از آن نخست وزیر موقت این کشور ،آندری
کلوئیف ،رئیس دفتر رئیس جمهوری پیشین
ویکتور یانوکوویچ ،ولودیمیر سیوکوویچ ،معاون
پیشین شــورای امنیت ملی و دفــاع اوکراین یا
حتیمیکوالآزاروف،نخستوزیراوکراینازسال
 ۲۰۱۰تا ۲۰۱۴نامبردهاست.اتهاماتبریتانیا
تنها چند ساعت پس از توافق سرگئی شویگو،
وزیر دفاع روسیه با همتای بریتانیاییاش ،بن
واالس،برایدیداربایکدیگردرمسکومطرحشده
است .یک منبع در وزارت دفاع بریتانیا روز شنبه
گفت هدف از این نشست دوجانبه که نخستین
دیدار از سال  ۲۰۱۳خواهد بود« ،بررسی همه
راههابرایدستیابیبهثباتوحلوفصلبحران
اوکراین»است.
به شدت بر من فشار وارد کرد و من «استعفا» را
برایجلوگیریازآسیببیشتربهنیرویدریایی
آلمان،نیروهایآلمانوجمهوریفدرالآلمان
ضروری میدانم».همزمان وزیر خارجه
اوکــرایــن نیز در توئیتی جداگانه
نوشت« :اوکراین از آلمان به دلیل
حمایتی که در سال  2014کرده
و همچنین تالش های دیپلماتیک
بــرای حــل مناقشه مسلحانه
روسیه و اوکــرایــن سپاس
گــزار اســت امــا اظهارات
کنونی فرمانده نیروی
دریــایــی آلــمــان ناامید
کننده تلقی می شود و
در تضاد با این حمایت و
تالشهاست».
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پیشخوان بین الملل

هفتهنامهویکدرگزارشیبهنزدیکشدنهرچه
بیشتر روسیه به حمله به اوکراین پرداخته است.
ایننشریهدرطرحجلدخودپوتینرامشغولبازی
شطرنج نشان می دهد و با انتخاب تیتر «پوتین
در موقعیت حمله» می خواهد به این سوال پاسخ
دهدکهآیاآمریکاوناتومیتوانندروسیهرادرمسیر
کیشوماتکردناوکراینمتوقفکنند؟

قاب بین الملل

دو عضو طالبان از باالى تپه وزير اكبر خان به
كابل مى نگرند /عكس از AFP :

نمای روز

نشست بايدن با تيم امنيتى كاخ سفيد براى
بررسى اوضاع روسيه و اوكراين

