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در حوالى میدان سرخ 

 تانک ها در مسیر اوکراین؛ آیا 
سرنوشت جنگ تغییر می کند؟

هیچ کس نمی دانــد منازعه اوکراین چگونه و چــه زمانی پایان 
می یابد؛  با این وجود در آســتانه یک ســالگی ایــن کارزار، میخائیل 
پودولیاک، مشــاور زلنسکی می گوید رسیدن ۳۰۰ تا ۴۰۰ تانک به این 

کشور می تواند به پایان گرفتن جنگ به نفع ناتو کمک کند.
گزاف نیســت اگــر بگوییم گزینــه آرمانی کی  یف این اســت که 
کشورهای ناتو مســتقیما در جنگ با روسیه مشارکت داشته باشند، 
اما به نظر می رسد کشورهای عضو سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
به خوبــی این موضوع را درک می کنند که ایــن اقدام آنها می تواند 
به یک جنگ هســته ای جهانی با روسیه ختم شود؛ بنابراین مماس 
بر خط قرمزهای روســیه و بدون عبور از آن تالش می کنند بیشترین 
حمایت ها از کی یف برای فشــار به مســکو را انجــام دهند. اگرچه 
مقامات روســیه نیز در سیاســت های اعالنی خویــش در ۳۴۱ روز 
گذشته برخی کشورهای ناتو و مشخصا ایاالت متحده را به مشارکت 
در جنــگ متهم کرده اند، امــا با این وجود به نظر می رســد طرفین 
(روســیه و ناتو) تــالش دارند بدون خطای محاســباتی، مماس بر 

خطوط قرمز یکدیگر بیشترین منافع خود را جست وجو کنند.
اجازه بدهید به آخرین نمونه در همین هفته ای که گذشت توجه 
داشته باشیم؛ ســران آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا توافق کردند به 
حمایت های نظامی از کی یف ادامه دهند که برایند مذاکرات ائتالف 
ناتــو در این چند روز به تصمیم برای ارســال ۳۰۳ تانک به اوکراین 

منجر شد. موضوعی که واکنش های متفاوتی را در بر داشت.
ابتدا باید توجه داشــته باشیم که زمســتان و دشت های یخ زده، 
بزنگاه طالیی برای ســرعت پیشروی تانک هاســت و همان طور که 
در گفت وگوی تلفنی اخیر زلنســکی با دبیرکل ناتو مشخص است، 
او ســرعت و حجم ارســال تانک ها به اوکراین را حیاتی می خواند؛ 
بااین حــال، ارزیابی ها نشــان می دهد بعید به نظر می رســد اولین 
محموله پیش از ماه مارس به اوکراین برسد و حجم قابل مالحظه ای 
تا پایان سال ۲۰۲۳ برای کی یف ارسال خواهد شد. مالحظاتی که در 
گفت وگوی تلفنی وزرای دفاع اوکراین و آمریکا نیز آلکسی رزنیکوف 
بــه همتای آمریکایی خود بر روند ســرعت و حجم تأمین تانک ها و 

البته ضرورت نگهداری و خدمات برای تعمیر آنها تأکید کرد.
ارســال تانک  به اوکراین را از دو زاویه دیگر نیز می توان نگاه کرد: 
از یک ســو مقامات غربی همچون اوالف شــولتز، صدراعظم آلمان 
کــه از یک طرف بر تداوم کمک های برلین به کی یف توجه دارد و از 
سمتی از پرهیز تشدید تنش با روسیه سخن می گوید؛ یا الیزابت بورن، 
نخســت وزیر فرانسه که ضمن اســتواربودن حمایت های کشورش 
از اوکراین، تأکید دارد که کمک های نظامی فرانســه نباید به تشدید 

تنش ها با مسکو بینجامد.
در زاویه دیگــر مقامات روس، خوانش دیگــری از ماجرا دارند؛ 
سفیر روسیه در آمریکا تصمیم واشنگتن برای ارسال تانک به اوکراین 
را تحریک آمیز و اقدامی مستقیم علیه روسیه معنا می کند. کنستانتین 
گاوریلــوف، رئیس هیئت روســی در مذاکرات کنترل تســلیحات در 
وین می گوید که اگر آمریکا و ناتو برای حمله به شــهرهای روســیه 
تســلیحات ارسال کنند، روســیه اقدامات آنها را تالفی می کند. ماریا 
زاخــارووا صحبت های آنالنا بربوک در مورد تأمین تانک ها از ســوی 
آلمان به اوکراین را به معنای جنگی می داند که از قبل علیه روسیه 
طراحی شــده بوده و دبیر شــورای امنیت ملی روســیه در واکنش 
به ارســال تانک ها به اوکراین معتقد اســت غرب حتی پس از پایان 
مرحله داغ درگیری در اوکراین، جنگ نیابتی علیه روســیه را متوقف 

نمی کند.
از ایــن رو بار دیگر با تضــادی در خوانش ها میان روســیه و ناتو 
روبه رو هســتیم؛ سپهری تاریک در روابط منجمدشده مسکو و غرب 
در ورای موازنه تهدید جدید در معماری امنیتی یوروآتالنتیک. هفته 
پیش در ســتون در حوالی میدان ســرخ به نقش پهپادها به عنوان 
تغییردهنده منازعه در توقفگاه کنونی اشــاره شــد؛ سالح هایی که 
به عنوان یک تغییردهنده می تواند به پیشروی های هر یک از طرفین 
در آوردگاه فرسایشی کنونی کمک کند و البته برای پیشروی و تثبیت 

موقعیت، تانک ها و سامانه های موشکی نقش چشمگیری دارند.
کارشناســان روس تعــداد کل تانک های روســیه را با تعداد کل 
ناوگان ناتو مقایسه می کنند و سخنگوی کرملین می گوید نباید درباره 
تانک های ارســالی ناتو به اوکرایــن بزرگ نمایی کرد؛ بــا این وجود 
دبیرکل ناتو معتقد اســت ارســال تانک های لئوپارد بــه اوکراین در 

تعیین سرنوشت جنگ مؤثر است.
در فرجــام الزم به اشــاره اســت که اگرچه زلنســکی همچنان 
می گوید با کرملین مذاکره ای را آغاز نمی کند، اما فشــارهای روسیه 
و ناتو به یکدیگر را می توان در راســتای کســب موقعیت برتر برای 
کســب قدرت چانه زنــی در مذاکرات احتمالی نیز معنــا کرد؛ با این 
وجود در این کارزار پیچیده یک خطای محاسباتی از سوی  هر یک از 
طرفین، بدترین سناریوها را رقم می زند؛ شاید به همین دلیل است که 
آنتونی بلینکن معتقد است روس ها تسلیحات پیشرفته خود ازجمله 
بمب افکن هــای راهبردی و تســلیحات نقطه زن را بــرای رویارویی 

احتمالی با ناتو نگه داشته اند.

استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه
احمد وخشیته

فرزند  مدرک فارغ التحصیلی 
علیرضا به شماره شناسنامه ۰۰۲۲۲۵۸۹۹۱ صادره از تهران در مقطع 

کارشناسی رشته مهندسی پزشکی صادره از واحد دانشگاهی اسالمشهر 
با شماره سریال ۴۵۴۴۸۳۹ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 

باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اسالمشهر به نشانی اسالمشهر ، میدان نماز ، خیابان شهید صیاد 

شیرازی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر ارسال نماید .

کارت خودرو بنز  رنگ مشکی روغنی مدل ۱۹۹۱ به 
شماره پالک ایران ۷۷ - ۸۵۳ ه ۸۵ و شماره موتور 

 ۱۰۳۹۸۳۱۰۰۴۴۷۶۲ و شماره شاسی
 WDB1240301B617939 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز و سند کمپانی خودرو کوئیک رنگ سفید مشکی 

 مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۹۹ - ۴۶۳ ب ۶۲ 
 و شماره موتور M159623361 و شماره شاسی

 NAPX212AAN1116104 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کابینــه امنیتــی اســرائیل بــه  ریاســت بنیامیــن نتانیاهو 
نخســت وزیر، روز گذشــته و در واکنش به افزایش حمالت به 
اسرائیلی ها، تسهیالت تجهیز شــهروندان به اسلحه را آسان تر 
کرد، از همه شــهروندانی هم که اسلحه دارند، خواست مسلح 
از خانه خود خارج شــوند. ســاعتی پس از این نشست کابینه، 
نیروهای امنیتی اســرائیل که با بولدوزر به محله «بیت حنینا» 
(الطور) در شرق قدس رفته بودند، خانه والدین «خیری علقم» 
را مســدود کردند. این اقدام گام نخســت پیش از انهدام خانه 
بود. در این محله همســایگان یهــودی و عرب کنار هم زندگی 

می کنند.
بر اساس گزارش رسانه ها، «خیری علقم» یک عرب ۲۱ساله 
کــه از گــروه فلســطینیان دارای اوراق هویتی اســرائیلی بود، 
شــامگاه جمعه با یک کلت کمری هفت اسرائیلی را در محله 
«یعقوب نبی» در اورشــلیم کشــت و ســه نفر دیگر را زخمی 
کرد. علقــم دقایقی بعد از این اقدام، در درگیری مســلحانه با 
پلیس اسرائیل، جان خود را از دســت داد. اسرائیل این رویداد 
جمعه شب را «وخیم ترین حمله» از این نوع در ۱۲ سال گذشته 

توصیف کرده است.
یک فلســطینی ۱۳ســاله نیز با کلت به اعضای یک خانواده 
اســرائیلی در «محله داوود» در قدس شــلیک و پدر و پسر این 
خانواده را که یك افســر ارتش اســرائیل بود، زخمی کرد. این 
مهاجم ۱۳ســاله که با شلیک متقابل زخمی شد، به نام محمد 
علیوات، در بیمارستانی بســتری و در بازداشت سازمان امنیت 
اسرائیل است. این رویدادها پس از آن بود که ارتش اسرائیل در 
یک حمله وسیع که در هفته گذشته به اردوگاه فلسطینی جنین 
انجام شد، ۹ فلسطینی را به شهادت رساند. سه برادر و یک زن 

۶۰ساله در میان قربانیان بودند.
در پی این تحوالت بود که کابینه امنیتی اســرائیل در رشــته 
تصمیمــات خود در واکنــش به حمالت فلســطینیان تصمیم 

گرفت خانه هر مهاجمی را که به چنین عملیاتی دست می زند، 
فورا مســدود کند، والدین و فامیــل او از حق بیمه ملی محروم 
شــوند، ســایر امتیازات خانواده لغو و شناسنامه آنها هم باطل 
شــود. تبعید خانواده مهاجم نیز یک گزینــه دیگر خواهد بود. 
به  نوشته روزنامه یدیعوت آحرونوت، تصمیمات کابینه، هزاران 
اسرائیلی دیگر را در روندی پرشــتاب به اسلحه مجهز خواهد 
کرد. کابینه نتانیاهو همچنین تصمیم گرفت شهرک نشــین های 
اســرائیلی در کرانه باختری را تقویت کنــد. جزئیات این بخش 
از تصمیمــات روزهای آینده بررســی خواهد شــد. به  دســتور 
کابینــه، نیروهای ارتــش نیز به نیروهای پلیــس، گارد مرزی و 
ســایر نیروهای امنیتی پیوســته اند تا «در تأمین امنیت اورشلیم 
و سراســر اسرائیل» کمک کنند. کابینه دستور بازداشت گسترده 
و انجام عملیات وسیع با هدف جمع کردن اسلحه های موجود 
در خانه های فلســطینیان در کرانه باختری و شرق قدس را نیز 

صادر کرد.
قرار است تکاورهای ســیاه پوش یگان نخبه پلیس، موسوم 
به «یمام»، ســوار بر موتورســیکلت و مجهز به تسلیحات زیاد، 
در اماکن اورشلیم تردد  کنند تا «حس امنیت» را در اسرائیلی ها 
تقویت کنند. از ســوی دیگر، ده ها هزار اسرائیلی شامگاه شنبه 
در تظاهراتــی بزرگ در تل آویو و شــمار دیگری از شــهرها به 
اعتراض علیه تصمیمات کابینــه نتانیاهو در زمینه «اصالحات 
قضائــی» ادامه دادند. این چهارمیــن تظاهرات بزرگ مخالفان 
در یک ماه کار کابینه تازه نتانیاهو بود. برگزارکنندگان تظاهرات 
درخواســت ها برای تعویق تظاهرات شنبه شب به دلیل بحران 
امنیتــی را رد کرده و گفته بودند که بــرای مقابله مؤثر با ترور، 
لغو «اصالحات قضائی» مورد نظر نتانیاهو یک ضرورت است. 
یائیر الپید، نخســت وزیر پیشــین و رهبر اپوزیســیون، به شبکه 
۱۲ تلویزیون اســرائیل گفت که بنیامیــن نتانیاهو به جای جنگ 
با مــردم از طریق ادعای «اصالحات قضائــی»، باید بر جنگ با 

خشونت و گرانی متمرکز شود.
هم زمــان بــا نشســت کابینــه اســرائیل و پــس از آن نیز 
درگیری های جدیدی در شــرق اورشــلیم و کرانه باختری میان 
نیروهــای اســرائیلی و فلســطینیان رخ داده  اســت. نیروهای 
اسرائیلی بامداد یکشــنبه کرم علی سلمان، یک فلسطینی اهل 
نابلس را در شهرک «کدومیم» به شهادت رساندند. به گزارش 
شبکه کان، این فلسطینی ۱۸ساله «قصد انجام عملیات» علیه 
اسرائیلی ها را داشت. اســرائیل در حالی نگران بروز «انتفاضه 
جدید» شده که قرار است آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در 
ســفر جدید به منطقه، امروز و فردا در اسرائیل و کرانه باختری، 
با نخست وزیر اسرائیل و رهبری تشکیالت فلسطینی دیدار کند. 
دولت جو بایدن با اســرائیل ابراز همدردی عمیق کرده و بایدن 

نیز خود تلفنی با بنیامین نتانیاهو سخن گفته  است.

رســانه های اســرائیل پیش از دور جدید بحران در روابط با 
فلســطینی ها گزارش داده بودند که نتانیاهو مایل است از سفر 
مقامات آمریکایی به منطقه برای پیشــبرد عادی ســازی هر چه 
زودتر رابطه با عربســتان اســتفاده کند. هفته گذشــته ویلیام 
برنز، رئیس ســازمان اطالعــات مرکزی آمریکا، به اســرائیل و 
ســرزمین های فلســطینی ســفر کرده بود. چند روز پیش از آن 
نیز جیک ســالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به اسرائیل و 
کرانه باختری رفته بود. در همین حال، الی کوهن، وزیر خارجه 
اســرائیل، بدون نام بردن از کشــورها، از پیام همدردی برخی از 
دولت هــای عربی به دلیل رویدادهای اخیر «تقدیر کرد». دولت 
عربستان در یک اقدام بی سابقه که واکنش به کشته شدن هفت 
اســرائیلی در رویداد جمعه شب تلقی شــد، از کشته شدن هر 

غیرنظامی ابراز تأسف کرده بود.

تصمیم نگران کننده کابینه افراطی نتانیاهو پس از عملیات های شهادت طلبانه   اخیر

صهیونیست ها مسلح می شوند

تصمیم اتحادیه اروپا برای اعزام ناظرانی به مرزهای ارمنســتان، خشــم روسیه را در 
پی داشته است. روسیه در واکنش به این تصمیم اتحادیه اروپا را متهم کرده که با اعزام 
یک هیئت غیرنظامی برای نظارت بر مرزهای ناآرام ارمنســتان با جمهوری آذربایجان به 
دنبال دامن زدن به «تقابل ژئوپلیتیکی» است. این در حالی است که روسیه در سال های 
اخیر و تحت حکومت والدیمیر پوتین درصدد اســت نقش خود را به عنوان یک کارگزار 

قدرت بین جمهوری های شوروی سابق حفظ کند.
اتحادیــه اروپا اخیــرا اعالم کرده در قالب یــک مأموریت غیرنظامــی، ناظرانی را به 
مرزهای ارمنستان که روسیه آن را حوزه نفوذ خود می داند، خواهد فرستاد و آمریکا هم 
از این اقدام حمایت کرده اســت. در این میان، مســکو اتحادیه اروپا را متهم کرده که به 

دنبال گسترش نفوذ خود در منطقه است.
ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روســیه، پیش تر گفته بود مأموریت اتحادیه اروپا 
«سازنده» نخواهد بود چون جمهوری آذربایجان با آن مخالفت کرده است. این کشور در 
نهایت از طریق یک بیانیه رسمی به این اقدام اتحادیه اروپا واکنش نشان داد. جمهوری 
آذربایجان گفته اســت مأموریت جدید اتحادیه اروپا باید «منافع مشروع» باکو را در نظر 
بگیرد و روند عادی سازی روابط ارمنستان و جمهوری آذربایجان را از مسیر خارج نکند. بر 
اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان 
آمده اســت: «باید اطمینان حاصل شود که استقرار هیئت اتحادیه اروپا در ارمنستان به 
نحو مقتضی منافع مشروع آذربایجان را لحاظ کند و چنین تعهدی از سوی اتحادیه اروپا 
به گونــه ای صورت بگیرد که اعتماد و اطمینان متقابل را تضعیف نکند». وزارت خارجه 
روســیه می گوید تصمیم اتحادیه اروپا برای ارســال یک گروه ناظر بر مرزهای ارمنستان 
«تنها می تواند رویارویی ژئوپلیتیکی را در منطقه ایجاد کند و تضادهای موجود را تشدید 
کند». آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنســتان، در توییتی نوشــت که ایروان «بدون 
تردیــد با این هیئت همکاری و از فعالیت های آن حمایــت خواهد کرد». او افزود: «این 

هیئت بــه صلح، ثبات و امنیت منطقــه کمک خواهد کرد». رئیس پارلمان ارمنســتان 
هم گفته اســت کشــورش از همه ابزارها برای تأمین امنیت کشور استفاده خواهد کرد. 
اما نظر روســیه برخالف سیاستی است که ارمنســتان در پیش گرفته است. وزارت امور 
خارجه روسیه گفته اســت «ما هیچ ارزش افزوده ای در نظارت کارشناسان اتحادیه اروپا 

بر رویدادهای منطقه مرزی ارمنستان-آذربایجان نمی بینیم».
به دنبال درگیری های مرگبار مرزی بین ارمنســتان و جمهوری آذربایجان در سپتامبر 
۲۰۲۲، مقامات ارشــد ارمنستان بارها از روســیه و سازمان پیمان امنیت جمعی به دلیل 
عدم مداخله برای دفاع از ارمنستان انتقاد کرده اند. آرمان باباجانیان، رئیس حزب «برای 
جمهــوری»، در مورد اعزام ناظران اتحادیه اروپا گفته اســت ارمنســتان یک «چرخش 
استراتژیک» انجام داده و «با شرکای غربی خود» تالش می کند «یک فضای امنیتی جدید 
ایجاد کند که به ارمنســتان اجازه دهد پس از جنگ ۲۰۲۰ قره باغ بهبود یابد و بتواند در 

برابر چالش های جدیدی که منطقه با آن مواجه خواهد شد، مقاومت کند».
روزنامه حامی اپوزیسیون هراپاراک هم گفت ارمنستان این حق را برای خود محفوظ 
می دارد که به دلیل «بی تفاوتی» روسیه، برای یافتن تضمین های امنیتی دیگر تالش کند. 
روسیه متحد اصلی ارمنستان به شمار می رود اما این کشور در جریان جنگ دوم قره باغ 
و درگیری های مرزی اخیر و بسته شــدن کریدور الچین که تنها راه ارتباطی ارمنســتان با 
قره باغ کوهســتانی است، با انتقادهای فراوانی مواجه شــده و بسیاری در ارمنستان این 
کشــور را به «کوتاهی» در حمایت از ارمنستان متهم کرده اند. روسیه حضور امنیتی قابل 
توجهی در ارمنستان دارد، از جمله نگهبانان روس در مرزهای این کشور با ترکیه و ایران 

حضور دارند و این کشور یک پایگاه نظامی بزرگ در گیومری، در مرز ترکیه دارد.
واکنش مسکو

اتحادیه اروپا ناظران غیرنظامی خود را در اواخر اکتبر ســال پیش برای یک مأموریت 
دوماهه به مناطق مرزی ارمنســتان فرســتاد. روســیه واکنش خاصی بــه آن مأموریت 

دوماهه نشان نداد، اما اکنون ناخشنودی خود را از مأموریت جدید که دوساله است، علنا 
ابراز کرده و گفته است «موضع اصولی روسیه در مورد پایگاه یافتن عاملی فرامنطقه ای 
در قفقاز جنوبی تغییری نکرده اســت. اگر بروکســل صادقانه بــه صلح عالقه مند بود، 
شــرایط کار هیئت خــود را با جمهــوری آذربایجان هماهنگ می کــرد». هیئت اعزامی 
اتحادیه اروپا که بالغ بر صد نفر خواهد بود، بنا بر بیانیه اتحادیه اروپا «وظیفه ای ابتدایی 
به مدت دو ســال» خواهد داشت و «گشــت زنی های مرتب انجام خواهد داد که باعث 

تقویت فهم اتحادیه اروپا از وضعیت موجود خواهد شد».
روسیه گفته است «ماهیت غیرنظامی اعالم شده هیئت اتحادیه اروپا نباید گمراه کننده 
باشــد. این هیئت در چارچوب سیاســت مشــترک امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا با تمام 
پیامدهای ناشــی از آن شکل گرفته اســت». این بیانیه همچنین از دولت ارمنستان برای 
درخواســت اعزام ناظران اروپایی انتقاد کرده و گفته اســت «ما به این نکته توجه داریم 
کــه ایروان تصمیم به رأیی به نفع اتحادیه اروپا گرفته اســت. اگر متحدان ارمنســتانی 
همچنان عالقه مند به قابلیت سازمان پیمان امنیت جمعی باشند، هیئتی از این سازمان 

را می توان به سرعت به ارمنستان اعزام کرد».
روســیه و سایر کشورهای عضو ســازمان پیمان امنیت جمعی در بحبوحه نبردهای 
مرگبار اخیر با جمهوری آذربایجان، از ارمنســتان حمایت نکردند و این باعث شد گروهی 
از سیاســت مداران به طور علنی از روســیه انتقاد کنند و مقامات این کشــور جست وجو 
برای حامیان جدید را آغاز کرده اند. نیکول پاشــینیان، نخست وزیر ارمنستان، چندی  پیش 
بدون نام بردن از کســی، کشورهای متحد ارمنســتان را متهم کرد که در تأمین تسلیحات 
برای ارمنستان کوتاهی کرده اند، اگرچه ارمنستان «صدها میلیون دالر» برای این سالح ها 
پرداخت کرده اســت. روسیه بزرگ ترین تأمین کننده سالح ارمنســتان بوده ولی اتفاقات 
اخیر باعث شــده ارمنستان به دنبال شرکای جدیدی برای خرید سالح باشد که هند یکی 

از جدی ترین گزینه ها بوده است.

رویارویي روسیه و اتحادیه اروپا بر سر ارمنستان

 نخســت  وزیر بریتانیا روز گذشــته ناظم زهاوی، عضو کابینه و 
رئیــس حزب محافظه کار این کشــور را به دلیــل «نقض جدی» 
مقررات دولتی در زمینه شــفافیت مالیاتی برکنــار کرد. تصمیم 
نخســت  وزیر بریتانیا به دنبال تحقیق مســتقل انجام شده درباره 
کشــمکش بین ناظم زهــاوی و اداره مالیات بریتانیا اتخاذ شــد. 
ریشــی سوناک پیش  از  این در پی افشاگری رسانه ها درباره بدهی 
چند میلیون پوندی به اداره مالیات دســتور انجام تحقیق مستقل 
در ایــن زمینه را صادر کرده بود. ناظم زهاوی ســال گذشــته در 
آخرین هفته های صدارت بوریس جانســون، نخست  وزیر پیشین 
بریتانیــا، به عنوان وزیر دارایی فعالیــت می کرد. او در همان دوره 

با اداره مالیات تسویه حســاب کرد. این در حالی اســت که اکنون 
نتیجه تحقیق مســتقل انجام شده نشان می دهد که ناظم زهاوی 
در این زمینه مرتکب «نقض جــدی» مقررات دولتی برای وزرای 
کابینه شــده اســت. ریشی سوناک پس از به دســت گرفتن قدرت 
ناظم زهاوی را به عنوان عضو کابینه و رئیس حزب حاکم برگزیده 
بود. نخســت وزیر بریتانیا اکنون با برکنــاری ناظم زهاوی امیدوار 
اســت تا بتواند فشارها بر روی دولت خود را کاهش دهد. این در 
حالی اســت که دولت محافظه کار بریتانیا با رشته اعتصاب های 
کم ســابقه در بخش های مختلف و تورم دورقمی روبه رو است. 
ریشــی ســوناک می توانســت به ناظم زهاوی امــکان دهد تا از 

مقامش کناره گیری کند، اما به نظر می رسد نخست وزیر بریتانیا با 
برکناری او در تالش اســت تا قاطعیت و اقتدار خود را هم زمان با 
افزایش فشــارها بر دولتش نشان دهد. ناظم زهاوی، ۵۵ ساله در 
پاســخ به نامه برکناری خود خطاب به نخست  وزیر بریتانیا تأکید 
کرده که اقداماتش ناشــی از «اهمال» بوده و «عامدانه» تخلفی 
انجام نداده است. او همچنین از رویکرد برخی رسانه ها در بریتانیا 
انتقاد کرده اســت. این عضو پیشــین کابینه ریشی سوناک که در 
بغداد متولد شــده، اصالتا از کردهای عراق است. او در ۹ سالگی 
به بریتانیا مهاجرت کرد و بعدها با پایه گذاری مؤسسه نظرسنجی 
«یوگاو» ثروتمند شــد. ناظم زهاوی در دولت بوریس جانســون 

مســئول کارزار واکسیناسیون در برابر بیماری همه گیر «کووید ۱۹» 
بــود. بریتانیــا در ســال ۲۰۲۱ یکــی از موفق ترین و ســریع ترین 

کارزارهای واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا را انجام داد.

«ناظم زهاوي» اولین اخراجي مهم کابینه سوناك


