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گروه بین الملل - علــی ودایع: جنگ 
اوکراین با تلفات باالی انســانی ادامه دارد.  آمار 
و ارقام جدید سازمان ملل نشان می دهد ۴ هزار 
و ۳۱ غیرنظامی از زمان آغاز تهاجم روســیه به 
اوکراین در ماه فوریه )اسفند ۱۴۰۰( کشته شده 

اند که ۲۶۱ نفرشان کودک بودند.
اگرچــه آمریــکا و متحدیــن غربی تالش 
می کنند با تســلیح کی یف ، مانع ارتش سرخ 
شوند ؛ اما بنا به روایت تصاویر ماهواره ای، روسیه 

خیلی آرام درحال پیش روی است. 
گزارش ها حاکی از آن است در پی پیشروی 
نیروهای ارتش روسیه در جبهه شرقی، فرماندار 
لوهانســک با اعالم این خبر که در حال حاضر 
۱۰ هزار سرباز روس در این منطقه حضور دارند، 
گفت نیروهای اوکراینی احتماال مجبور به عقب 
نشینی از بخش هایی از لوهانسک شوند تا اسیر 

نشوند.
لوهانســک  فرماندار  گایــدای«  »ســرهی 
همچنیــن می گویــد نیروهــای روســی وارد 
سیورودونتسک در استان لوهانسک شده اند که 
هنوز در کنتــرل اوکراین بود. وی با بیان اینکه 
حدود ۹۰ درصد ساختمان های این شهر آسیب 
دیده است، در عین حال اضافه کرد که روس ها 
نمی توانند آنگونه که تحلیلگران پیش بینی کرده 
اند، در روزهای آینده لوهانسک را تصرف کنند. 
براســاس تازه ترین گزارش ها، نیروهای روسیه 
کنتــرل »لیمان« در اســتان دونتســک را که 
دومین شهر نسبتا بزرگ اوکراین است، بدست 

آورده اند.
اســتراتژی پیشروی آرام ارتش سرخ مبتنی 
بر جدایی منطقه دونباســک در جنوب شرقی 
اوکرایــن، ایجاد دو جمهوری مســتقل در آن 
)دونتســک و لوهانســک( و مقاومــت در برابر 
هرگونه پروژه آمریکا برای الحاق ۱۵ جمهوری 
شوروی سابق به ناتو و ایجاد پایگاه های نظامی 
با موشک های بالستیک هسته ای برای محاصره 

روسیه است.
اگرچه در ابتــدا ، آمریکایی ها به دنبال یک 
جنگ فرسایشــی بودند ؛ حاال کرملین چشــم 
انتظار پاییز نشسته است. روسیه می داند که اروپا 

هیچ راه فراری از چتر هژمونی گاز پروم ندارد.
درآمدهای سرسام آور روسیه

می تــوان گفت که جبهه جنگ اقتصادی به 
مــوازات جنگ نظامی اوکرایــن دارای اهمیت 
است.در ۱۰۰ روز گذشته ، واشنگتن و طراحان 
تحریم های کشنده به دنبال قلع و قمع اقتصاد 
روســیه بوده اند. برخالف آنچه که برخی گمانه 

زنی می کردند ، آمار وحشتناکی برای واشنگتن 
درباره سرازیر شــدن میلیاردها دالر پول نفت 
و گاز به خزانه روســیه به لطف جنگ اوکراین 
منتشــر شده اســت. ارزش روبل افزایش یافته 
یا حداقل تضعیف نشــده اســت. در زمانی که 
ارزش برخــی از ارزهــای اروپایی و دالر آمریکا 
رو به کاهش اســت، »والدیمیر پوتین« رئیس 
جمهوری روسیه به خود افتخار می کند که پول 
ملی او در حال صعود دائمی اســت؛ زیرا قیمت 
آن با وجود تحریم های »ســنگین« اقتصادی و 
هزینه هــای هنگفت جنــگ اوکراین در بورس 

جهانی به حدود ۶۲ روبل در برابر دالر رســیده 
است. »آنتون ســیلوانوف« وزیر دارایی روسیه 
می گوید که »پول و منابع عظیمی برای عملیات 
ویژه روسیه در اوکراین الزم است.« وزیر دارایی 
روسیه خاطر نشان می کند که روسیه طی سال 
جاری میالدی بیش از یک تریلیون روبل درآمد 
مازاد نفت و گاز بدست خواهد آورد؛ بودجه ای 
که برای افزایــش پرداختی های مربوط به رفاه 
اجتماعی اختصاص خواهــد یافت. وزیر دارایی 
روســیه همچنین از طرح کنترل ســرمایه ها و 
توقیف دارایی های سرمایه گذاران خارجی مربوط 

به کشــورهای »غیردوست« روسیه که پاسخی 
از سوی کرملین به تحریم های غرب بوده، دفاع 
کرد. خبرگزاری »بلومبرگ« با پخش گزارشی به 
علت اصلی افزایش درآمدهای روسیه پرداخت 
و به نقــل از آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد 
که درآمد روسیه از صادرات نفت و گاز به دلیل 
افزایش پنجاه درصدی قیمت ها از اویل ســال 
۲۰۲۲ حدود ۲۰ میلیــارد دالر در ماه افزایش 
یافته است. صادرات نفت روسیه 8 میلیون بشکه 
در روز اســت که ۲۰ درصد آن به اروپاســت و 
ســاالنه حدود ۱۵۵ میلیارد متر مکعب گاز به 

اتحادیه اروپا صادر می کند که معادل ۴۵ درصد 
نیاز آن است. این امر یعنی خزانه داری روسیه 
بیشترین ســود را از تهاجم نیروهای روسیه به 

اوکراین بدست آورده است.
هزینه سنگین اروپا در تحریم های روسیه

اقتصادی  می توان گفت کــه تحریم هــای 
تهاجمی که »جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا 
علیه روسیه تحمیل کرده نتیجه معکوس داشته 
و در بحرانی کردن اقتصاد روســیه موفق نبوده 
اســت. عالوه بر اینکه شــکاف های  بزرگی در 
صفوف اتحادیه اروپا به علت مخالفت کشورهایی 
مانند مجارستان، بلغارستان،ایتالیا و آلمان ایجاد 

کرده است.
بلومبرگ می نویســد که کمیسیون اروپا در 
تالش برای برطرف کردن این اختالفات و حفظ 
آبروی آمریکا، ممنوعیــت تدریجی نفت و گاز 
روسیه و همزمان جستجو برای منابع جایگزین 
)مانند کشــف میدان های جدید نفت و گاز در 
دریای شمال یا  تولید گاز پاک از ضایعات مواد 
غذایی( را پیشــنهاد کرد؛ اما این پیشــنهادها 
غیرعملی به نظر می رســند و تنها ۲۰ درصد از 

مصرف اروپا از گاز روسیه را پوشش می دهند.
آنچه می خواهیم از موارد فوق نتیجه بگیریم 
این است که به نظر می رسد پوتین برای مقابله 
با این تحریم ها و کاهش اثرات آن آماده شــده 
است در حالی که عکس آن در طرف آمریکایی 
و اروپایی مشــاهده می شــود. به طــوری که 
تصمیم گیری این طرف ها برای محاصره روسیه 
تاکنون به اندازه کافی حســاب شده نبوده و هر 
چه جنگ اوکراین طوالنی تر شود، خزانه روسیه 
با صدها میلیارد دالر اضافی پر می شــود که نه 
تنها برای تأمین مالی جنگ کافی اســت بلکه 
بیشتر هم است. در حالی که فرسایش آمریکا و 
اروپا به دلیل پوشش خسارات اوکراین و ارسال 
تســلیحات به ارزش ده ها میلیارد دالر بیشــتر 

می شود.
درآمد هنگفت کرملین در استراتژی جنگ 
آرام که اتفاقا هزینه انسانی کمتری برای ارتش 
سرخ دارد ، زمستان سخت تری برای اروپا رقم 
خواهد زد. با یک حساب و کتاب ساده می توان 
گفت که طوالنی شــدن جنگ اوکراین اروپا را 
بی ثبات و اقتصاد یورو را فرســوده و چه بســا 
تجزیــه می کند. ایجاد منطقــه حائل با الگوی 
دیوار برلین در کوران جنگ ســرد که »هنری 
کیسینجر« برای تشکیل اوکراین شرقی تجویز 
کرد ؛ شاید تنها راه اروپا برای گریز از گسترش 

جنگ به ورای مرزهای اوکراین باشد.

کرملین معادالت جنگ اقتصادی آمریکا با روسیه را برهم زد

استراتژی نبرد آرام ارتش سرخ
مسکو چشم انتظار زمستان سخت اروپا است

»جان لی« رهبر آینده هنگ کنگ دیروز شــنبه برای ســفری ۴ روزه وارد 
پکن شد تا برای آغاز کار ماه آینده تائید دولت مرکزی را کسب کند. به گزارش 
خبرگزاری فرانســه، »جان لی« ۶۴ ســاله رئیس سابق امنیتی هنگ کنگ قرار 
است ماه آینده کار خود را به عنوان رهبر آینده هنگ کنگ آغاز کند و به عنوان 
رئیس اجرایی آینده از سوی کمیته وفاداران پکن اوایل ماه مه انتخاب شده است. 
وی پس از تغییر سیستم انتخاباتی فدرال هنگ کنگ در سال ۲۰۲۱ تنها نامزد 
در این انتخابات بود و ۹۹ درصد آرا را کسب کرد. اعضای کمیته انتخابات هنگ 
کنگ که عمدتاً متمایل به دولت مرکزی چین هستند، در یک رای گیری مخفی 
»جــان لی« را با ۹۹ درصد آرا به عنوان رئیس اجرایی این کالنشــهر چین و یا 
رهبر آن برگزیدند. براساس گزارش رسانه های محلی، در این سفر ۴ روزه »جان 
لی « رســما به عنوان رهبر آینده منصوب می شود و قرار است با مقام های عالی 
رتبه چین مالقات کند. وی قرار اســت با »شــی جین پینگ« رئیس جمهوری 
چین نیز دیدار کند و فهرســت اعضای گروه خود را برای پذیرفته شــدن ارائه 
کند.  رهبر آینده اجرایی هنگ کنگ اول ژوئیه که همزمان با بیست و پنجمین 
سالگرد انتقال هنگ کنگ از انگلیس به چین است، کار خود را آغاز می کند. هنوز 
تائید نشده که رئیس جمهوری چین در مراسم بیست و پنجمین سالگرد هنگ 
کنگ شــرکت خواهد کرد یا خیر. در صورتی که این سفر انجام شود نخستین 
ســفر رئیس جمهوری چین به خارج از این کشور از شروع همه گیری ویروس 

کرونا خواهد بود. 

سفر رهبر آینده هنگ کنگ به پکن
منابع خبری از حمالت توپخانه ای گســترده ترکیه به مناطقی در حومه 
حســکه همزمان با اســتقرار نیروهای روس در مناطق شمالی سوریه خبر 
دادند.  روزنامه رای الیوم اعالم کرد که ارتش ترکیه شــماری از روســتاها و 

شهرک ها در حومه حسکه را با شلیک توپ هدف قرار داد.
طبق این گزارش، یگان توپخانه ای ارتش ترکیه شــهرک »أبو رأسین« و 
روستاهای »الطویله«، »تل طویل« و »سکیر األحیمر« در حومه شمال غربی 
حسکه را هدف قرار داده اســت. ارتش ترکیه همچنین حمالتی را به مرکز 
»تل رفعت« در شمال حلب انجام داده است. رای الیوم در ادامه گزارش داد، 
همزمان با این حمالت و صحبت ها درباره احتمال آغاز عملیات جدید ترکیه 
علیه کردهای سوریه، شماری از شهرها و مناطق مختلف در شمال و شمال 
شــرق سوریه شاهد استقرار و تحرک قابل توجه نیروهای روسیه بوده اند. در 
همین راستا، منابع میدانی ســوری به المیادین گفته اند: نیروهای روسیه با 
همراهی نیروهای ارتش ســوریه گشــتزنی های زمینی و هوایی را در امتداد 
نوار مرزی با ترکیه انجام داده اند. این منابع معتقد هستند: روسیه می خواهد 
حضــور خود در منطقــه را تثبیت کند و پیام های هشــدارآمیزی به ترکیه 
بفرســتد مبنی بر اینکــه آماده جلوگیری از انجــام هرگونه عملیات نظامی 
جدید ترکیه در شــمال سوریه است. منابع المیادین همچنین گزارش دادند 
که نیروهای روســیه حاضر در فرودگاه قامشــلی در حال استقرار تجهیزات 
نظامی جدید ازجمله جنگنده و بالگرد در پایگاه خود در این فرودگاه هستند.

استقرار گسترده نیروهای روسی در شمال سوریه
در ادامه تشــدید بحران اقتصادی در انگلیس، »تیم دیوی« مدیرکل شبکه 
خبری بی بی سی اعالم کرد براساس بخشی از برنامه صرفه جویی هزینه ها، طی 

چند سال آینده تا یک هزار کارمند این شبکه از کار اخراج می شوند.
به گزارش بلومبرگ، شــبکه خبری بی بی سی بریتانیا قصد دارد طی چند 
ســال آینده تا یک هزار کارمند خود را براساس بخشی از برنامه صرفه جویی 
ساالنه ۵۰۰ میلیون پوند اخراج کند. دولت بریتانیا تحت تاثیر هزینه های جنگ 

اوکراین با کسری بودجه مواجه است.
»تیم دیوی« مدیرکل این شــبکه خبری، اخراج این میزان از کارمندان را 
با هدف تبدیل شدن بی بی ســی به یک سازمان رسانه ای دیجیتال اعالم کرد. 
وی در سخنرانی ضمن اعالم این خبر تاکید کرد بی بی سی باید اصالح شود تا 

همچنان ارزش زیادی برای همه فراهم کند.
قرار است بی بی سی یک کانال خبری ۲۴ ساعته برای مخاطبان بریتانیایی 

و بین المللی داشته باشد و پخش آن در کانال های کوچک تر متوقف می شود.
توقف پخش برنامه های بی بی ســی پس از آن صورت می گیرد که »نادین 
دوریس« وزیر فرهنگ بریتانیا، هزینه مجوز این شرکت را در ژانویه به مدت دو 
سال مسدود و تعرفه استفاده آنالین از بی بی سی را در بریتانیا به همان میزان 

قبلی ۱۵۹ پوند )۲۰۰ دالر( اعالم کرد.
دوریس ضمن انتقاد مکرر از مدل بودجه گفته است که این نوع تعرفه مجوز 

عوض می شود و شیوه عملکرد بی بی سی را هدف گرفته است.

تعدیل نیرو در بی بی سی

نتایج تازه ترین افکارسنجی صورت گرفته 
در بریتانیا نشان می دهد که میزان محبوبیت 
حزب حاکم بوریس جانسون به دلیل جنجال 
بر ســر برگزاری میهمانی های غیرقانونی در 

دفتر نخست وزیری سقوط کرده است.
یافته های نظرســنجی موسسه »یوگاو« 
حاکیســت که اگر فردا انتخابــات پارلمانی 
برگزار شــود، جانسون در حوزه انتخابیه خود 
 Uxbridge & South Ruislip یعنــی
رای نخواهد آورد و حــزب محافظه کار عمال 
کله پا خواهد شــد. حــزب محافظه کار طبق 
نظرســنجی صورت گرفته، آرای در بیشــتر 
مناطقــی که را در انتخابات ســال ۲۰۱۹ به 
دســت آورد، به حزب کارگــر واگذار خواهد 

کرد.
طبــق یافته هــای یــوگاو »ایــن دانکن 
اســمیت« رهبر اسبق حزب محافظه کار هم 
حوزه انتخابیه چینگفــورد و وودفورد گرین 
خود را از دســت خواهد داد و  اســتیو بیکر، 
از مخالفان سرسخت برگزیت هم ممکن است 

در حوزه انتخابیه ویکومب شکست بخورد.
حزب حاکم محافظه کار به رهبری بوریس 
جانسون پس از انتشــار گزارش کامل درباره 
مهمانی های غیرقانونی دفتر نخست وزیری، 
تحت فشــار فزاینده ای از سوی افکار عمومی 
قرار دارد. جانسون متهم است که مهمانی های 
برگزار شده در اوج محدودیت های کرونایی و 

زیر چتر او منعقد شده است.
»ســو گری« مامــور تحقیــق در زمینه 
مهمانــی های خالف مقررات دفتر نخســت 

وزیری پس از ماه ها کش و قوس و گمانه زنی، 
گزارش کامل تحقیقات خود را روز چهارشنبه 

منتشر کرد. 
او در گزارشــی ۳۷ صفحه ای با ۹ عکس 
از گردهمایی هــای غیرقانونی دفتر نخســت 
وزیــری گفت که مردم »از این که رفتارهایی 
از این نوع در قلب دولت رخ داده است، ناامید 
هســتند. » وی افزود که رفتار کارکنان دفتر 
نخســت وزیری در طول همه گیری کرونا با 

پروتکل های بهداشتی »ناسازگار« بود.
در گزارش خانم گری آمده اســت: »هدف 
اولیه هرچه که باشــد، آنچه در بســیاری از 
ایــن گردهمایی هــا اتفاق افتــاد مطابق با 
اصول بهداشــتی آن زمان نبــود. حتی با در 
نظر گرفتن فشــارهای فوق العاده ای که روی 
دولت قرار داشت، برخی رفتارها مغایر اصول 
بهداشتی بوده اســت. این درحالیست که از 
نتیجه تحقیقات پلیس مشــخص اســت که 
تعداد زیــادی از افراد )8۳ نفــر( که در این 
مهمانی هــا شــرکت کرده انــد، پروتکل های 

بهداشتی را زیر پا گذاشته اند.«
گری نخســت وزیــر بریتانیا را مســئول 
تخلفات دانست و گفت که این مهمانی ها زیر 
چتر او برگزار شده است و باید مسئولیت آن 

را بپذیرد.
وی در بخشی از گزارش خود آورده است 
که برخــی از کارمندان ارشــد دولت معتقد 
بودند مشــارکت آنها در برخی از مهمانی ها 
با توجه به حضور رهبران ارشــد مجاز است. 
وی بر همین اساس نتیجه گیری کرد: مقامات 

ارشــد دولت، اعم از سیاســی و رسمی، باید 
مسئولیت این تخلف ها را بر عهده بگیرند.

جانســون ســاعاتی پس از انتشــار کامل 
گزارش در پارلمان حاضر شد تا به بهانه های 
مختلــف از جمله مشــغله هــای دولت در 
بحبوحه جنگ اوکراین، از تخلف های صورت 
گرفته شانه خالی کند و در راس قدرت بماند.
وی ادعــا کرد حضــور او در مهمانی های 
دفتر نخست وزیری که در اوج محدودیت های 
کرونایــی برگــزار و به ماجــرای پارتی گیت 
معروف شــد بــرای تقدیر از تــالش اعضای 
دولت در دوران قرنطینه بوده »که ساعت های 
طوالنــی برای حفاظت از جــان مردم تالش 
می کردنــد«. وی در عین حــال اعتراف کرد 
کــه برخی از گردهمایی هــا طوالنی تر از حد 
الزم برگزار شد و ناقض قوانین بشمار می رود. 
نخست وزیر بریتانیا البته مدعی شد که او در 
طوالنی شدن مراسم نقش و حضوری نداشته 

و آن را غیرقابل قبول خواند.
وی بار دیگر از مــردم بریتانیا عذرخواهی 
کرد و گفت که »خاضعانه« مســئولیت کامل 
همه اشــتباهات خود را می پذیــرد و از این 

رویداد درس گرفته است.
امــا ایــن روزهــا اســتعفا ترجیــع بند 
انتقادهای شمار زیادی از نمایندگان از جمله 
هم حزبی های جانســون اســت. دیشب یک 
نماینده ارشــد حزب محافظه کار ششــمین 
نماینده حــزب محافظه کار شــد که پس از 
انتشــار گزارش »ســو گری« علناً خواستار 
استعفای جانسون شد. باب نیل، رئیس کمیته 

پارلمانی دادگستری، گفت که به دلیل »رفتار 
کاماًل غیرقابل قبول« در دفتر نخست وزیری، 
نامه عدم اعتماد به نخست وزیر را برای رئیس 

فراکسیون حزب ارسال کرده است.
او به شبکه رادیویی تایمز گفت: »او اعتماد 
بســیاری از رای دهندگان محافظه کار را از 
دســت داده است. » او در پاسخ به این سوال 
که آیا فکر می کند محافظه کاران در انتخابات 
بعدی شکســت خواهند خورد یا خیر، گفت: 

صادقانه بگویم، بله.
»پل هولمز« نماینــده حزب محافظه کار 
در منطقه ایستلی، اولین عضوی از دولت بود 
که پس از انتشــار گزارش خانم گری استعفا 
داد. او جانسون را به ریاست بر یک »فرهنگ 
ســمی« در دفتر نخســت وزیری متهم کرد 
و گفت که از گزارش منتشــر شــده »شوکه 
و عصبانی شده اســت«. وی تصریح کرد که 
مهمانی ها باعث شده اند رای دهندگان یک 
»بی اعتمادی عمیق« نسبت به دولت داشته 
باشند. همچنین »آلیسیا کرنز« نماینده حزب 

محافظــه کار در راتلند و ملتون هم گفت که 
جانســون حزب محافظه کار را به »بد نامی« 
کشــانده اســت. کرنز گفت که افشاگری ها 
دربــاره مهمانی هــای دفتر نخســت وزیری 
باعث شده  که »محافظه کاران احساس شرم 

کنند«.
جانســون دیروز گفت که از تالش ها برای 
برکناری او جان ســالم به در خواهد برد.  او 
در پاسخ به این سوال که آیا مطمئن است از 
حمایت کافی نمایندگان محافظه کار برخوردار 
است یا خیر، گفت بله، و افزود که به سؤاالت 
مربوط به مهمانی های دفتر نخســت وزیری 

پاسخ جامعی را ارائه داده است.
اما  نظرســنجی موسســه یوگاو نشــان 
می دهد که حزب محافظــه کار در انتخابات 
پیش رو شکست سنگینی را متحمل خواهند 
شد. یافته های موسسه نظرسنجی یوگاو نشان 
می دهد که شــانس پیروزی حزب کارگر در 
انتخابــات ۱۵ درصد بیشــتر از حزب حاکم 

محافظه کار است.

سقوط مشروعیت نخست وزیر بریتانیا

مخالفت آمریکا با مقاومت مسلحانه مقابل طالبان
رسانه های بین المللی به نقل از مقام های آمریکایی گزارش دادند که این کشور 
اعالم کرده اســت از مقاومت های مســلحانه در برابر گروه طالبان در افغانستان 

حمایت نمی کند.
به گزارش روزنامه اطالعات روز افغانستان، »دونالد لو« معاون وزارت خارجه  
امریکا در امور جنوب آسیا و آسیای میانه در سفر اخیرش به قیرقیزستان گفته 
اســت که امریکا از صلح و ثبات در افغانســتان حمایت می کند. او افزوده است: 
»ما هیچگاه از برخوردهای مســلحانه که در برابر حکومت و طالبان قرار دارند، 
پشتیبانی نمی کنیم….. فکر می کنم مردم افغانستان بیش از ۴۰ سال خونریزی 
را تجربــه کرده اند و اکنون این خونریزی باید پایان یابد.« تاکنون چندین جبهه 
علیه طالبان در شماری از والیت ها اعالم موجودیت کرده اند. در این میان، جبهه 
مقاومت به رهبری احمد مســعود اخیرا در پنجشــیر و بغالن حمالتی را علیه 
طالبان انجام داده و مدعی است که تلفات سنگین به این گروه وارد کرده است. 
طالبان تحرکات نظامی علیه خود را دســت کم می گیرند و در عین حال تأکید 
دارند که نباید کشورها از مخالفان مسلح این گروه حمایت کنند. پیشتر یک مقام 
اروپایی نیز گفته بود که اروپا از مخالفان مسلح حمایت نمی کند. به تازگی جان 
بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی امریکا در اظهاراتی گفته بود که دولت فعلی از 

جبهه مقاومت در افغانستان در برابر طالبان حمایت کند.
معاون  وزیر خارجه  امریکا اما گفته است که این کشور از مقاومت مسلحانه در 
برابر طالبان حمایت نخواهد کرد و تشــکیل دولت فراگیر در افغانستان از سوی 
طالبان برای ایاالت متحده یک موفقیت است. او گفته است که امریکا با مقام های 
حکومت طالبان تماس هایی دارند؛ اما این به معنای مقدمه ای برای به رســمیت 

شناختن این گروه نیست.
دونالد لو افزوده اســت که امریکا از طالبان می خواهد تا به حق کار و آموزش 
زنان و دختــران احترام بگذارند و همچنین حکومت فراگیر تشــکیل دهند. با 
گذشت ۹ ماه از تسلط طالبان بر افغانستان تاکنون هیچ کشوری این گروه را به 
رسمیت نشاخته اســت. احترام به حقوق بشر، تشکیل دولت فراگیر و مبارزه با 

ترویسم شروط کشورها برای شناسایی طالبان هستند.

ویژه

گزارش سازمان بهداشت جهانی درباره آبله میمون
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که تاکنون گزارش هایی مبنی بر شناسایی 
نزدیک به ۲۰۰ مورد ابتال به بیماری آبله میمون در بیش از ۲۰ کشــور دریافت 
کرده است. این نهاد بین المللی با این حال همه گیری آبله میمون در بین انسان ها 
را »قابل کنترل« توصیف کرد.  سازمان جهانی بهداشت همچنین خواستار ذخیره 
واکسن ها و داروهای موجود برای مقابله با آبله میمون در راستای توزیع عادالنه 

آنها در سطح جهان شد.  
به گفته سازمان جهانی بهداشت هنوز بسیاری از پرسش ها درباره نحوه شیوع 
اولیه آبله میمون در بین انســان ها بی پاسخ مانده است. با این حال مقامات این 
سازمان بر این باور هســتند که تغییرات ژنتیکی ویروس آبله میمون نقشی در 
شیوع آن بین انســان ها ندارد.   یکی از مشاوران ارشد سازمان جهانی بهداشت 
پیش از این گفتــه بود که همه گیری آبله میمون در اروپا، آمریکا، اســرائیل و 
اســترالیا احتماال به برقراری رابطه جنسی در دو گردهمایی در بلژیک و اسپانیا 
مرتبط اســت. انتقال ویروس آبله میمون از انســان به انسان در جریان برقراری 

رابطه جنسی با الگوی معمول شیوع این ویروس در بین انسان ها تفاوت دارد.  
بیمــاری آبله میمون در مرکز و غرب قاره آفریقا تاکنون اغلب بر اثر تماس با 

حیوانات شیوع پیدا می کرد و به دیگر مناطق جهان نیز سرایت نمی کرد.  
مقامات اسپانیا اعالم کردند که موارد ابتال شناسایی شده از ابتال به آبله میمون 
در این کشور به ۹8 مورد رسیده است. به گفته پزشکان اکثر افرادی که تاکنون 
در شماری از کشــورهای جهان به آبله میمون مبتال شدند مردانی بودند که با 
مردان دیگر رابطه جنسی داشتند. با این حال به گفته پزشکان شیوع آبله میمون 
ارتباطی با گرایش جنسی افراد ندارد و این بیماری در صورت عدم پیشگیری از 

آن می تواند بین بقیه جمعیت نیز شیوع پیدا کند.  
اغلب مبتالیان به آبله میمون از تب و لرز، بدن درد و خستگی رنج می برند. با 
این حال در موارد جدی تر این بیماری بثورات پوستی و زخم هایی بر روی صورت 
و دستان مشاهده می شود که قابلیت گسترش به دیگر قسمت های بدن را دارد.

ادامه ارتباط القاعده با طالبان
یک گزارش تازه ســازمان ملل می گوید که ایمن الظواهری، رهبر القاعده 
»عهــد وفاداری )بیعت(« خود را با هبت اهلل اخوندزاده، رهبر طالبان تجدید و 

القاعده »روابط نزدیک« خود با طالبان را حفظ کرده است.
به گزارش بی بی ســی، در این گزارش آمده، اکنون که طالبان پس از به 
قدرت رســیدن دوباره »آزادی عمل بیشــتری« در افغانستان به دست آورده 
است، ایمن الظواهری نیز »پیام های ضبط شده بیشتری منتشر کرده است.«

در گزارش تازه ۲۵ صفحه ای ســازمان ملل آمده اســت: طالبان همچنان 
به روش های گذشــته خــود عمل می کند، پناهگاه های امــن برای گروه های 
تروریســتی مانند القاعده فراهم کرده و افراد گروه طالبان را که در فهرســت 

تحریم های سازمان ملل قرار داشتند، به مقام های کابینه خود گماشته اند.
همانطور که گزارش جدید ســازمان ملل متحد نشان می دهد، طالبان از 
القاعده جدا نشد و این گروه تروریستی در عوض »از تسلط طالبان برای جذب 

نیرو و بودجه جدید استفاده کرده است«.

جلوگیری چین و روسیه از صدور بیانیه شورای امنیت 
در مورد میانمار

چین و روسیه مانع از آن شــدند که شورای امنیت سازمان ملل بیانیه ای را 
به نشــانه نگرانی از خشونت و اوضاع بشردوستانه در میانمار و پیشرفت محدود 
در اجــرای یک طرح منطقه ای بــرای بازگرداندن صلح به این کشــور واقع در 
جنوب شــرق آسیا صادر کند.  به گزارش روز شــنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس، نشست شــورای امنیت درمورد بحران میانمار بعد از ظهر روز 

جمعه به صورت مجازی پشت درهای بسته برگزار شد.
زمانی که ارتش میانمار دولت منتخب آنگ ســان سوچی را سرنگونی کرد، 
مدعی شد که انتخابات سراسری که حزب وی در نوامبر ۲۰۲۰ در جریان آن به 

پیروزی دست یافت، با تقلب گسترده مخدوش شده است.
کودتای میانمار بالفاصله اعتراض های گســترده خیابانی را برانگیخت که با 
ســرکوب نیروهای امنیتی همراه بود و ادامه مقاومت در برابر تســلط ارتش بر 
میانمار به شــرایطی منجر شده اســت که برخی کارشناسان سازمان ملل از آن 
به جنگ داخلی یاد کرده اند. بیانیه مطبوعاتی پیشنهادی انگلیس که خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس به نســخه ای از آن دســت یافت، بر نقش محوری آسه آن در 
تسهیل راهکار مسالمت آمیز بر بحران میانمار تاکید دارد و بر درخواست اعضای 
شــورا در پیگیری مذاکرات با همه طرف های مربوطه در راســتای منافع مردم 
میانمار مهر تائید می نهد. دیپلمات های شورای امنیت سازمان ملل درحالی که 
خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که چین و روسیه با بخش هایی از متن این 
بیانیه مخالفت کردند. گروه آسه آن متشکل از ۱۰ عضو اواخر آوریل ۲۰۲۱ یک 

طرح پنج مرحله ای را در مورد بحران میانمار منتشر کرد.
در این طرح، توقف فوری خشــونت، مذاکراه بیــن همه طرف های مربوطه، 
میانجیگــری فرآیند مذاکره از ســوی نماینده ویژه آســه آن، ارائه کمک های 
بشردوستانه از کانال های آسه آن و دیدار فرستاده ویژه از میانمار برای مالقات با 

همه طرف های ذیربط مطرح شده است.
میانمار عضوی از آسه آن است اما تمایلی به اجرای این طرح نشان نداده است. 
خشــونت ها در میانمار ادامه دارد و مذاکراتی با گروه مخالف انجام نشده است. 
سوچی به ۱۱ ســال زندان و برخورداری از اتهامات بیشتری محکوم شده است 
که هواداران وی و گروه های مدافع حقوق بشــری می گویند به منظور بی اعتبار 
کردن او و مشروعیت بخشیدن به سلطه گری ارتش بر میانمار انجام شده است.

رویداد

تروریسم

پولیتیک

اعالم مفقودی
 پروانه کســب اینجانــب فــرزان فرهت نیا به 
شــماره بــه   ۰۰۴۶۱8۰۰۵۲ ملــی   کــد 

 ۳۶۹۱-۱۲8۲-8۱ مفقــود گردیــده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

ارتش روسیه روز شنبه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که همزمان با تشدید 
حمالت مســکو به اوکراین، آزمایش موشــک کروز مافوق صوت زیرُکن 
)Zircon( را با موفقیت انجام داده است.  ارتش روسیه به جنگ اوکراین 
به عنوان موقعیتی نگاه می کند که در آن تســلیحات مدرن موشــکی یا 

زرهی خود را به رخ همسایگان اروپایی و آمریکا بکشاند.
وزارت دفاع روسیه اعالم کرد: موشک زیرکن از ناوچه آدمیرال گورچکوف 
در دریای بارنتز به ســمت هدفی در آب های دریای ســفید قطب شمال 

شلیک شد. این شلیک به عنوان بخشی از آزمایش های جدید تسلیحات 
روسیه انجام و هدف واقعی در یکهزار کیلومتری با موفقیت مورد اصابت 
قرار گرفت. بر اســاس گزارش لو فیگارو، نخستین شلیک رسمی موشک 
زیرکن به اکتبر ۲۰۲۰ برمی گردد. آزمایش های دیگری از آن زمان به ویژه 
از ناوچه آدمیرال گورچکوف و یک زیردریایی دیگر صورت گرفته اســت.

این موشک با حداکثر برد حدود یکهزار کیلومتر، باید کشتی های سطحی 
و زیردریایی های ناوگان روسیه را تجهیز کند.

آزمایش موشک غیرقابل مهار زیرُکن

خبرگزاری رویترز به نقــل از منابع آگاه از مذاکرات بین 
مقامات ترکیه و هیات هایی از سوئد و فنالند نوشت: مذاکرات 
برای فائق آمدن بر مخالفت آنکارا با عضویت این دو کشــور 
نوردیک در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( پیشرفتی 
نداشت و زمان از سرگیری مذاکرات معلوم نیست. یک مقام 
ارشــد ترکیه به این رسانه گفته است که این مذاکرات روند 
ســاده ای نیســت. وی افزود: طرف های مذاکره کننده باید 
گام های ملموسی را بردارند که این امر دشوار است. مذاکرات 
بیشــتر ادامه می یابد ولی به نظر نمی رســد تاریخ مذاکرات 
چندان نزدیک باشــد.  فنالند و ســوئد هفته پیش رســما 
درخواســت عضویت در ناتو را با هدف تقویت امنیت خود در 
برابر حمله روســیه به اوکراین ارائه دادند. هر ۳۰ کشور عضو 
ناتو باید طرح گسترش این ائتالف را تصویب کنند. اما ترکیه 
این تالش را به چالش کشیده و می گوید این دو کشور پناهگاه 

افرادی هســتند که ترکیه آنهــا را دارای ارتباط با گروه های 
تروریستی می داند. یکی دیگر از دالیل ترکیه برای مخالفت 
با عضویت سوئد و فنالند در ناتو این است که به گفته آنکارا 
دو کشــور صادرات سالح به ترکیه را متقوف کرده اند. مولود 
چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه گفت که کشورش 
انتظار دارد ســوئد و فنالند اقدامات ملموسی را بکار بسته و 
حمایت از افراد وابسته به گروه های تروریستی را متوقف کند 
تا ترکیه هم دســت از مخالفت بردارد.  رویترز نوشــت: فرد 
دیگری که از اوضــاع حاکم در مذاکرات بین ترکیه و فنالند 
و سوئد  آگاه اســت گفت مذاکرات روز چهارشنبه پیشرفت 
واضحی نداشت و بدون تعیین زمان برای ادامه مذاکرات پایان 
یافت؛ این موضوع انتظارات را درباره ادامه مخالفت های ترکیه 
در اجالس ناتو که قرار اســت )۳۰-۲۹ ژوئن ( )۹-8 تیر( در 

مادرید برگزار شود، افزایش داده است.

وزیر امور خارجه بریتانیا هشدار داد که در صورت پیروزی 
روســیه در جنگ اوکراین، کشورهای غربی احساس امنیت 
نخواهند کرد. »لیز تراس« با ایراد سخنانی در جریان سفرش 
بــه جمهوری چک گفت: »ما باید اطمینان حاصل کنیم که 
اوکرایــن در این مبارزه بزرگ برای آزادی پیروز می شــود.« 
وی ادعا کرد که روسیه نه تنها علیه مردم اوکراین بلکه علیه 
»آزادی و حاکمیت قانون« کشــورهای غربی عمل می کند. 
وی بر همین اساس مدعی شــد: »اگر او ]والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه[ در اوکراین موفق شود، دیگر هرگز 
احســاس امنیت نخواهیم کرد.« وزیر امــور خارجه بریتانیا 
تکرار کرد که مماشــات با روسیه مناسب نیست و »ما باید 
با قدرت پاســخ دهیم.« وزیر امور خارجه بریتانیا طی دو روز 
گذشته راهی اروپای شرقی شده بود تا با مقامات این کشورها 
در خصوص اوضــاع اوکراین گفت وگو کند. تراس در جریان 

سفرش به »بوسنی و هرزگوین« کرملین را متهم کرد که از 
طریق محاصــره صادرات غالت اوکراین، به دنبال باج گیری 
از جهان اســت. در گفت وگو با خبرنگاران، اقدامات ادعایی 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روســیه را وحشــتناک 
خواند و گفت:  او در واقع گرســنگی و کمبود غذا را در میان 
مردم فقیر در جهان به ســالح تبدیل کرده است. وی افزود: 
ما نمی توانیم اجازه دهیم که این وضع ادامه یابد. پوتین باید 
بــه محاصره گندم اوکراین پایان دهد. ما به همراه شــرکا و 
متحدان مان هر اقدامی را که الزم باشد برای خروج گندم از 
اوکراین و صادرات آن به سایر کشورها انجام می دهیم. پیشتر 
یک نشریه بریتانیای گزارش داد که لندن به همراه شرکای 
خود در ناتو قصد دارد تا به دلیل آنچه محافظت و اســکورت 
کشتی های حامل غالت مهم اوکراین خوانده می شود، کشتی 

جنگی به »اودسا« در دریای سیاه اعزام کند.

هشدار لندن درباره پیروزی روسیه در جنگ اوکراینبن بست ترکیه برای عضویت سوئد و فنالند در ناتو


