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یادداشت

جنگ اوکراین و نابودی 
رؤیای »اروپای مستقل«

ثمانه اکوان: »جنگ، حافظ فضایی است که جامعه 
مبتنی بر طبقه بندی سلسله مراتبی به آن نیاز 
دارد. جنگ حاال دیگر تبدیل به یک امر داخلی 
شده است. جنگ به راه می افتد تا ساختار جامعه 

دست نخورده باقی بماند«.
این گفته »جورج اورول« در کتاب »1984« را 
می توان برای تحلیل روابط آمریکا و اروپا در فضای 
امروز بین الملل به کار برد. جنگ در اوکراین، همان 
فضایی را که آمریکا به دنبالش بود تا بتواند اتحادیه 
اروپایی را مدیریت کند، برایش به ارمغان آورد. این 
فضا، یعنی حفظ سلسله مراتب موجود در جامعه 
غربی، دستاورد بزرگی برای دولت بایدن و رهبری 
و مدیریت ایاالت متحده در دنیا بویژه در مقابل 
اتحادیه اروپایی بود؛ این نکته ای است که کمتر 
در رسانه های غربی به آن توجه می شود اما این 
روزها که شکست شدید مکرون در پیشبرد اهداف 
و برنامه های سیاست خارجی اش در دوران ریاست 
بر اتحادیه اروپایی را شاهد هستیم، می توان کم کم 

آن را در رسانه ها مشاهده کرد. 
قبل از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین )یعنی 
یک کشور حوزه اروپای شرقی(، مهم ترین موضع 
اروپا در مقابل آمریکا، تالش برخی رهبران این 
اتحادیه برای جدا کردن جامعه و سیاست ش��ان 
از ایاالت متحده بود. آلمان و فرانس��ه به عنوان 
۲ کشور بزرگ و تاثیرگذار اروپایی، در جلسات و 
اجماع های بین المللی بر ایجاد سیاست خارجی 
واحد در اتحادیه اروپایی، ایجاد سیاست اقتصادی 
واح��د در بین کش��ورهای اروپایی و همچنین 
ایجاد نیروی نظامی ویژه اروپا تاکید می کردند. 
در اج��الس گروه ج��ی7، امانوئل مکرون پا را از 
این هم فراتر گذاشت و دم از ضرورت تشکیل » 
نات��وی اروپایی« زد. او معتقد بود ناتو به رهبری 
آمریکا توان حفاظت از منافع اروپا را ندارد و البته 
انگیزه این کار را نیز ندارد، زیرا آمریکایی ها بر این 
عقیده اند اروپا »سهم خود« از هزینه های مالی ناتو 
را بخوبی نمی پردازد. مکرون بر این عقیده بود در 
جهانی که شاهد »غرب زدایی« از سیاست هایش 
هستیم، موجودیت اتحادیه اروپایی هر روز توسط 
کش��ورهای کوچک تر اروپایی مانند لهس��تان، 
مجارس��تان و حتی یونان و ایتالیا و اسپانیا زیر 
سوال می رود و انگلستان نیز از آن خارج شده و 
سودای نزدیک شدن به آمریکا را در سر دارد؛ تنها 
یک جبهه واحد نظامی می تواند دوباره همبستگی 

و اتحاد اروپا را به ارمغان بیاورد. 
جنگ اوکراین، تالش آمریکا برای به دس��ت 
گرفتن رهبری جبهه غرب در مقابل روس��یه و 
تحریم های آمریکا علیه اقتصاد روسیه که یکراست 
قلب منابع انرژی اروپا را نشانه رفت، همه نشان داد 

رویای مکرون یا سایر کسانی که ...
ادامه در صفحه 6

سیگنال   منفی 
واشنگتن

 جنگ اوکراین، برگزیت، کرونا و  بی دولتی
 انگلیس را در آستانه بحرانی همه جانبه قرار داده است

انگلیس    برنامه  
حل   بحران   ندارد!

 دیوانگان 
وزه! جنگ    33   ر

یکی از ژنرال های اسرائیل از دچار شدن بسیاری 
از نظامیان صهیونیست به بیماری PTSD خبر داد

 استقبال چشمگیر 30 کشور جهان 
از جشنواره عروسکی تهران

مقامات آمریکایی برای چندمین بار اعالم کردند 
گزارش ها درباره دادن امتیازهای جدید به ایران 

برای بازگشت به برجام مطلقا نادرست است
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 دولت    سیزدهم
 قرارگاه    جوانی جمعیت

 پسر 
خلیج فارس

  شهردار لندن: اگر دولت مداخله نکند 
 زمستان میلیون ها نفر با مشکل تأمین گرما
و غذا در خانه های خود مواجه خواهند شد

 احیای گروه های مرجع و میدان داری جریانات معتبر در عرصه سیاسی مهم ترین عامل مهار امواج رادیکالیسم سیاسی
به عنوان یکی از چالش های داخلی دولت سیزدهم است

مقابله با خط تخریبی گروه های مرجع به تقویت عقالنیت و امید و برجسته شدن فضای قانونی رقابت سیاسی کمک می کند

»داریا دوگین« دختر پروفسور»الکساندر دوگین« متحد 
پوتین روز شنبه در انفجار خودروی بمب گذاری شده 
در حوالی مس��کو کشته ش��د. ظهر روز شنبه به وقت 
محلی خبرگزاری روسی تاس گزارش داد یک دستگاه 
تویوتا لندکروزر در نزدیکی روستای »بولشیه ویازمی« 
در منطقه »اودینتسفسکی« در حوالی مسکو منفجر 
شد و در نتیجه یک راننده زن جان باخت. لحظاتی بعد 
خبرگزاری تاس اعالم کرد راننده خودرو احتماال داریا 
دوگین دختر الکساندر دوگین است. به گزارش روزنامه 
روس��ی  Rossiiskaya Gazeta این پدر و دختر در 
یک جشنواره فرهنگی در خارج از مسکو شرکت کرده 
بودند و تصمیم گرفتند در آخرین لحظه ماشین خود 
را تعویض کنند. نیروه��ای امنیتی در بیانیه ای اعالم 
کردند داریا دوگین ۲9 ساله، پس از انفجار یک بسته 
انفجاری مش��کوک، جان خود را از دست داد. به گفته 
بازرس��ان دولتی، این وسیله انفجاری در زیر خودروی 
تویوت��ا لندکروزر که داریا دوگی��ن در حال راندن آن 
بود، جاسازی ش��ده بود. این خودرو حدود ساعت ۲1 
شنبه به وقت محلی در منطقه »اودینتسفسکی« در 
منطقه ای نزدیک مسکو منفجر شد. آندری کراسنوف، 
رئیس »جنبش اجتماعی افق روس��ی« و یکی از افراد 
نزدیک دوگین روز یکشنبه به تاس گفت: این یک اتفاق 
بسیار نامطلوب است. من شخصا داریا را می شناختم. 
داریا دوگین س��ال 199۲ به دنیا آمد و از گروه فلسفه 
دانش��گاه دولتی لومونوسوف مسکو در مقطع دکتری 

فارغ التحصیل شده بود. وی در عین حال مدرس دانشگاه 
و از جمله تحلیلگران مسائل سیاسی در رسانه بود که 
نزدیکی زیادی با افکار الکساندر دوگین )پدرش( فیلسوف 
روس و یکی از چهره های نزدیک به پوتین داشت. داریا 
دوگین همانند پدرش در فهرست افراد تحریم شده از 

سوی آمریکا قرار داشت. 
در پی مرگ داریا دوگین، »ماریا زاخارووا« سخنگوی 
وزارت خارجه روسیه گفت اگر دست داشتن اوکراین در 
مرگ داریا دوگین تایید شود، این اقدام تروریسم دولتی 
خواه��د بود. این دیپلمات روس در کانال تلگرامی خود 
نوشت: اگر ردپای اوکراین تایید شود - نسخه ای که دنیس 
پوشیلین رئیس جمهوری خلق دونتسک بیان کرده- ]این 
موضوع[ باید توسط مقامات ذی صالح بررسی شود، بعد 
باید درباره سیاس��ت تروریس��م دولتی که توسط رژیم 
کی یف اجرا می شود، صحبت کنیم. در عین حال کی یف 
این مساله را رد و هرگونه دخالت در این ترور را تکذیب 
کرد. میخائیل پودولیاک، مشاور دفتر ریاست جمهوری 
اوکراین گفت کی یف در انفجار خودروی روزنامه نگار و 

تحلیلگر سیاسی روس داریا دوگین دخالتی ندارد. 
نش��ریه اوکراینی Liga.net روز یکش��نبه به نقل 
از او، نوش��ت: »م��ن تاکید می کن��م اوکراین مطمئنا 
ربط��ی به آن ]حادثه[ ندارد«. تصاویر منتشرش��ده در 
ش��بکه های اجتماعی، پروفس��ور الکس��اندر دوگین را 
نش��ان می دهد که در صحنه ترور حاضر ش��ده است. 
در همی��ن رابط��ه روزنامه گاردین از ق��ول »مارگاریتا 

سیمونیان« سردبیر شبکه تلویزیونی راشاتودی روسیه 
نوش��ت این ترور احتماال از س��وی آژان��س اطالعاتی 
اوکراین انجام ش��ده است. بر این اساس گاردین تاکید 
کرد: »اگر انفجار خودروی بمب گذاری ش��ده با جنگ 
مرتبط باش��د، نخس��تین بار از فوریه ۲0۲۲ اس��ت که 
خش��ونت  های جنگ به پایتخت روس��یه می رس��د و 
 خان��واده یکی از متحدان کرملین را در نزدیکی یکی از

منحصر به فردترین مناطق مس��کو تح��ت تأثیر قرار 
می دهد«. نقش داشتن آژانس اطالعاتی اوکراین در این 
ترور را نخستین بار »دنیس پوشیلین« رئیس جمهوری 
دونتسک در کانال تلگرامی خود مطرح کرد. او نوشت: 
»دوگینا کشته شده است و دولت اوکراین مقصر است. 
شرورهای خبیث! تروریست های رژیم اوکراین، در تالش 
برای از بین بردن الکس��اندر دوگین، دختر او را در یک 

ماشین منفجر کردند«. 
رسانه های غربی الکساندر دوگین را به عنوان نیروی 
محرکه سیاست خارجی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه در دهه گذشته معرفی کرده اند. در ماه های اخیر، 
»سی بی اس« او را »تئوریسین راست افراطی پشت طرح 
پوتین« نامید، در حالی که واشنگتن پست او را »نویسنده 
عرفانی راست افراطی که به شکل گیری دیدگاه پوتین 
نس��بت به روس��یه کمک کرد« نامید. رویت��رز در این 
باره نوشت الکس��اندر دوگین، پدر داریا مدت هاست از 
اتح��اد روس زبانان و س��ایر مناطق در ی��ک امپراتوری 
وس��یع جدید تحت زعامت روسیه حمایت می کند. او 

می خواهد این امپراتوری شامل اوکراین شود.  نیوزویک 
آمریکا هم درباره وی نوش��ته اس��ت دوگین بنیانگذار 
جنبش »نئواوراسیایسم« است و هدف فعالیت سیاسی 
او ایجاد یک ابرقدرت اوراس��یا از طریق ادغام روسیه با 
جمهوری های شوروی سابق است. از سوی دیگر برخی 
رسانه ها به دیدگاه خاورمیانه ای پوتین اشاره کرده اند و 
بر این اساس اتهاماتی علیه سرویس های امنیتی اسرائیل 
در افکار عمومی مطرح شده است. واشنگتن پست آمریکا 
اخیرا در مطلبی درباره افکار دوگین نوشته است: »پوتین 
در خاورمیانه تحت تأثیر ایده دوگین بر محور مس��کو- 
تهران اقدام خواهد کرد و از این رو اس��رائیل باید بیدار 
ش��ود و دست از بازی با روسیه بردارد«. دیدگاه دوگین 
نسبت به سیاست خاورمیانه ای پوتین و تنش های اخیر 
در روابط مسکو- تل آویو بر سر جنگ اوکراین و تعطیلی 
آژانس یهود در روسیه سبب شده انگشت اتهام در این ترور 
 به سمت سازمان اطالعات و عملیات ویژه )موساد( نیز

گرفته شود.
عالوه بر این س��بک ترور کامال شبیه عملیات های 
ترور موساد است، بویژه اینکه در طراحی این ترور انفجار 
خودرو برای از بین بردن س��وژه مورد نظر انتخاب شده 
است؛ موضوعی که در بین سرویس های امنیتی دنیا، به 

شیوه مورد عالقه موساد معروف است.
  دوگین و اسرائیل

یکی از نکات قابل توجه در ارتباط با الکساندر دوگین، 
دیدگاه های یهودستیزانه او است. دکتر ولید عبدالحی 

»در مرک��ز مطالعات الزیتونه« در مطلبی درباره افکار 
دوگین پیرامون یهود و اس��رائیل نوش��ته است: »وی 
پیش از فروپاشی شوروی با جریاناتی ارتباط داشت که 
این گروه ها و جریانات از نظر یهودیان و غربی ها متهم 
به یهودستیزی می شدند. او اگرچه در دهه 90 میالدی 
برخی ایده های راست گرای صهیونیستی را تایید کرد 
اما افکار دوگین در دهه ۲000 و پس از آن تحت تاثیر 
رفتارهای ضد حقوق بشری اسرائیل و آنچه او اقدامات 
فریبکارانه یهودیان در اسرائیل مطرح کرده است، مجددا 
س��مت و س��وی ضدیت با یهود و اسرائیل گرفت«. او 
در ادامه می نویس��د: »یهودیان خارج اسرائیل از اغلب 
فعالیت های حقوق بشری در دنیا حمایت می کنند، چون 
یهودیان همه جای دنیا اقلیت هستند ولی این دفاع و 
حمایت یهودیان از حقوق بشر وقتی به اسرائیل می رسد، 
ناگهان غیب می شود! در اینجا با یهودی متفاوتی مواجه 
می شویم! یهودی ای که نه تنها نقض کننده حقوق بشر 
فلسطینی است، بلکه حتی قاتل مدافعان حقوق بشر 
اس��ت«. از نظر دوگین نباید به اسرائیل به عنوان یک 
دول��ت دموکراتیک غربی نگریس��ته ش��ود. در کتاب 
»راهنمای تئوری توطئه و دین معاصر« که سال ۲018 
منتشر شده است، »یهودستیزی باطنی« بخشی از افکار 
دوگین عنوان شده است. همچنین گاردین در مقاله ای 
که فوریه ۲0۲۲ پس از تهاجم روسیه به اوکراین منتشر 
کرد »افکار یهودستیزانه دوگین« را پیشران حمله روسیه 

به اوکراین عنوان کرد.

 وزیر بهداشت: مراکز درمان ناباروری باید مجهز به تمام امکانات
و خدمات مورد نیاز زوجین باشند

 یکصدمین بازی طارمی برای پورتو
و لقب خاص باشگاه به او

تیترهای امروز
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جنگ غرب با روسیه وارد مرحله ترور شد
 در عملیات ترور »الکساندر دوگین« چهره  ضد صهیونیست نزدیک به پوتین

دخترش »داریا دوگین« کشته شد 
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