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جهاننما
ژنرالهای آمریکایی بازنشسته
علیه بایدن نامه نوشتند:

انتخابات مشروعیت نداشت!

بیش از  ۱۲۰ژنــرال و آدمیــرال آمریکایی
بازنشســته در نامهای سرگشــاده تاکید کردند
که جو بایدن به صورت مشــروع به عنوان رئیس
جمهــور انتخاب نشــده اســت و صالحیت او
برای این مقام را زیر ســوال بردنــد .به گزارش
روزنامه دیلی تلگراف ،در این نامه که  ۱۲۴عضو
بازنشسته نیروهای مســلح تحت عنوان افسران
پرچمدار برای آمریکا امضا کردهاند ،آمده است
که آمریکا در معرض خطر جــدی قرار دارد و به
ســمت سوسیالیســم و یک نوع مارکسیست از
دولت خودکامه حرکت کرده است .در نامه این
رهبران نظامی بازنشســته آمریکا آمده اســت:
بدون انتخابــات منصفانه و صادقانــه که دقیقا
خواســت مردم را نشــان دهد ،جمهوری قانون
اساسی ما شکســت خورده اســت .افبیآی و
دیوان عالی تخلفات را در  ۲۰۲۰نادیده گرفتند.
این گــروه همچنین وضعیت فیزیکــی و روانی
فرمانده کل قوا را زیر ســوال بــرده و گفتند که
ســواالتی درباره اینکه چه کســی رهبری را به
دســت دارد ،ایجاد شده اســت .آنها به وضعیت
مرز جنوبی ،توافق هســتهای ایران ،آزادی بیان
و چین هم اشــاره کردند .نامــه مذکور چند روز
پس از آن منتشر میشود که سربازان فرانسوی با
انتشار نامه سرگشاده خودشان امانوئل ماکرون،
رئیس جمهوری فرانســه را به تســلیم شــدن
مقابل افراطگرایی اســامی متهــم کردند .این
امضاکنندگان آمریکایی که اکثرا دو دهه اســت
بازنشســته شــدهاند ،گفتند که امروز سربازان
به عنوان مهرههای سیاســی مورد استفاده قرار
میگیرند و هــزاران نیرو در اطراف ســاختمان
کنگره آمریکا مستقر شده و در اطراف حصارهایی
که برای مقابله با یک تهدید غیرموجود اســت،
گشتزنی میکنند .یکی از امضاکنندگان ،ژنرال
دونالد بولدک اســت که برای انتخابات سنا در
نیوهمپشایر در ســال آینده نامزد شده است .در
این نامه آمده است :ما در حال مبارزه برای بقای
خودمان به عنوان یک جمهوری قانون اساســی
هســتیم که از زمان تاســیس ما در  ۱۷۷۶هیچ
وقت اینگونه نبوده است .درگیری میان حامیان
سوسیالیسم و مارکسیسم مقابل حامیان آزادی
و استقالل قانون اساسی است.

واکنشها
این بیانیه محکومیتهایی هم در پی داشت.
یکی از افسران نیروی دریایی آمریکا در گفتوگو
با پولیتیکو این نامــه را ناراحتکننده و بیمهابا
توصیف کرد .ژنرال مایکل هیدن ،مدیر سابق سیا
و ان.اس.ای گفت که این نامه به دســت افرادی
نوشته شده که او میشناســد و موجب ناراحتی
او شده و اینکه او امیدوار است نامه جعلی باشد.
جیم گولبای ،کارشــناس ارشــد مرکز امنیت
ملی کلمنتز در دانشــگاه تگــزاس گفت :من از
این نامهها زیاد دیدهام اما ایــن یکی فرق دارد.
لحن آن شــوکهکننده اســت .خصوصا به دلیل
اینکه کل حزب دموکرات را هدف گرفته ،اشاره
دارد که انتخابات غیرقانونــی بوده و حاوی یک
تعداد دروغ قابل رسیدگی است .در همین حال
چیس فریمن ،معاون سابق وزیر دفاع آمریکا در
واکنش به این نامه گفت ،نظامیسازی فزاینده
سیاســت خارجی آمریکا و سیاستهای ملی به
شــدت افراطی و قطبی ،منطق سیاستگذاری
در ایاالت متحده را فلج میکنــد .فریمن که در
دولت کلینتون خدمت میکــرد ،گفت :این نامه
نمونهای از تجلی نظامیگری فزایندهای اســت
که در سیاســت خارجی ایاالت متحده از پایان
جنگ سرد مشهود است و همچنین قطبی شدن
سیاســت اســت که اکنون مانع سیاستگذاری
منطقی در ایاالت متحده میشود .فریمن گفت
این نامه خروج بدیمن از ســنت دیرینه ایاالت
متحده در جدایی سیاســت از امور نظامی است
که حداقل یک قرن و نیم به عقب برمیگردد .او
گفت :چنین حملهای از جانب افسران پرچمدار
بازنشســته علیه فرمانده کل قوا بیسابقه بوده
است .این دور شدن بدیمن از سنت آمریکایی در
زمینه جدا شــدن ارتش از سیاست است .چیس
فریمن خاطرنشان کرد :این نامه نشاندهنده کم
رنگ شدن کنترل غیرنظامی ارتش است که در
طول تاریخ ایاالت متحده یک سنت پر افتخار و
بسیار مشهور بوده است.

جهان 5

همزمان با آواره شدن10هزار فلسطینی ،نماینده آمریکا وارد تلآویو شد؛

پیگیری صلح ،همزمان باحمله به اردوگاه آوارگان

فرشاد گلزاری

درگیــری و تبادل آتــش میان
غزه و تلآویو همچنــان ادامه دارد
و تصاویری که از ســوی رسانهها در
طول یک هفته گذشته در بابِ جنگ
میــان ارتش رژیم صهیونیســتی و
جریانهای فلسطینی منتشر شده
نشــان میدهد که دو طرف در حال
اســتفاده از بهروزترین تسلیحات و
تجهیزات نظامی هســتند؛ چراکه
حجم تخریبها و میزان خســاراتی
که در این چند روز از سوی طرفین
به یکدیگر تحمیل شــده بسیار باال
بوده است.
به عنــوان مثال طــی پنجمین
و ششــمین روز حمــات رژیــم
صهیونیستی به نوار غزه ۵۰۰ ،واحد
مسکونی در غزه تخریب شده و ۱۰
هزار خانه نیز بــدون آب ماندهاند.
ایــن حمالت بــه حدی گســترده
بوده که منابع شــبکه الجزیره اعالم
کردهاند که شبکه برق غزه متحمل
خسارتهای زیادی شــده و حتی

باعث قطع برق در محله الرمال (غرب
شهر غزه) شده اســت .اداره رسانه
دولتــی در غزه نیز اعــام کرده که
ارتش رژیم صهیونیســتی  ۶۰مقر
دولتــی را بمباران کــرده و چیزی
حدود  ۷۳میلیون دالر خســارت به
زیرساختها و ســاختمانهای غزه
وارد شــده اســت .در همین حال،
سحرگاه روز گذشته (شنبه) ،رژیم
صهیویســتی به منزلی در اردوگاه
آوارگان الشــاطی واقع در غرب غزه
حمله کرد و  ۱۰تن از جمله شماری
زن وکودک فلســطینی به شهادت
رسیدند.
همچنیــن منابع اعــام کردند
که عملیات بیرون کشــیدن شهدا
و مجروحــان از زیــر آوار همچنان
ادامه دارد اما افــرادی که در محل
ایــن اردوگاه حاضر هســتند اعالم
کردهاند صدای انفجار در پنج استان
غزه شنیده شده که منجر به افزایش
شمار شهدا و مجروحان فلسطینی
شده است .منابع خبری به خصوص
خبرگزاریها و رســانههای اروپایی
حملــه بــه اردوگاه آوارگان را یک
اتفاق به شدت مهم در عرصه سیاسی

میدانند و حتی گفته میشــود که
طیف زیادی از روزنامهنگاران آلمان
خواهان واکنش برلین به درگیریها
در غزه شــدهاند .طبیعی اســت که
مقاومت فلسطین هم در این راستا
بیکار ننشست و پاسخهای مختص
به خود را داد .بر اساس اعالم مراکز
رسانهای گروههای فلسطینی ،این
جریانها از جمعه شــب گذشته تا
اوایل صبح شــنبه در چندین نوبت
حمالت شــدیدی علیه مناطقی در
شهرکهای یهودینشین عسقالن،
اشدود و بئر الســبع انجام دادهاند و
خسارتهای شــدیدی را به منطقه
صنعتی در اشدود وارد کردند.
دراین راســتا آویخــای ادرعی،
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی
اعالم کرد که گروههای فلسطینی از
ساعت هفت عصر روز جمعه تا هفت
صبح روز گذشته (شنبه) حدود ۲۰۰
موشک از نوار غزه به داخل اسرائیل
شــلیک کردند .او مدعی شــده که
گنبد آهنین بیش از  ۱۰۰موشــک
را رهگیری کرده اســت .همچنین
طبق گفته منابع رسمی اسرائیلی،
در پی تشــدید تنشهای اخیر در

طیپنجمینوششمینروز
حمالترژیمصهیونیستی
به غزه ۵۰۰،واحد مسکونی
تخریب شده و ۱۰هزار خانه
بدون آب ماندهاند و از سوی
دیگر این حمالت به حدی
گستردهبودکهشبکهبرق
غزهمتحملخسارتهای
زیادی شده است

اراضی فلســطینی ،هشــت نظامی
اسرائیلی کشته شــدند که یکی از
آنها ســربازی بود کــه در مرزهای
غزه گشــتزنی میکرد و عالوه بر
آن شش غیرنظامی اســرائیلی نیز
کشته شدند.
همزمان با انتشــار این آمار ،یک
کارشــناس مســائل امنیــت ملی
اســرائیل در گفتوگو با رویترز در
مورد تبعات این بمبارانها هشــدار
داده و در گزارش خود اعالم کرده که
حدود 2هزار راکت به سوی اسرائیل
شلیک شده اســت .به موازات این
تبادالت نفسگیر ،روزنامه یدیعوت
آحارونوت اعالم کرده که گردانهای

عزالدین قسام ،شاخه نظامی جنبش
حماس در این روزها جنگ سایبری
را در چارچوب رویاروییهای نظامی
با اسرائیل به راه انداخته است.
این روزنامه از یک منبع امنیتی
عالی رتبه در ســازمان جاسوســی
اســرائیل نقل کرد که از ســاکنان
صهیونیســتی شــهر کهای غزه
خواسته شده اســت تا دوربینهای
نظارتی را در منازل و شــرکتها از
حالت آنالین و اتصال بــه اینترنت
خارج کنند.
اســرائیل با ایــن کار میخواهد
حمالت ســایبری حمــاس را علیه
شــهرکهای صهیونیستنشــین
مســدود کند تا آنها به صورت دقیق
مورد اصابت موشک قرار نگیرند.
تالش برای قطع درگیری
در امتداد این تحــوالت ،منابع
خبری اسرائیل به نقل از وزارت امور
خارجه آمریکا اعالم کردند که هادی
عمرو ،دستیار وزیر خارجه این کشور
در امور فلسطین در رأس هیاتی بلند
پایه با هواپیمای نظامی وارد تلآویو
شــد و جلســاتی را با مقامات ارشد
اسرائیلی برگزار کرد.
این وزارتخانه همچنین اعالم کرد
که عمرو با مقامات ارشد اسرائیلی و
رهبری فلســطین و دیگر طرفها
گفتوگو کرده اســت .به دنبال این
موضوع ،منابعی در ســفارت آمریکا
در اراضی اشغالی گزارش دادند که
عمرو و تیمش بــرای ایجاد آرامش
پایدار بیــن طرفهای اســرائیلی
و فلســطینی تــاش خواهند کرد.
همزمــان شــبکه  CNNگزارش
داد که مقامــات دولــت بایدن در
پشــت صحنه با همتایان اسرائیلی
خود قاطعانهتر از مواضع اعالم شده
برخورد میکنند.
این بــدان معناســت کــه تیم
دموکراتها و در راس آنها بایدن به
دنبال آن اســت تا بتواند از یک سو
فشــارهای خود بر بنیامین نتانیاهو
را افزایش دهد و از ســوی دیگر هم
طرفهای فلسطینی را مجاب کند
که از شلیک موشــکهای بیشتر به
سمت سرزمینهای اشغالی اجتناب

دولت بایدن از اسرائیلیها
خواست که روند
اخراجفلسطینیهااز
خانههایشان را در محله
شیخجراحمتوقفکنند.
در پی مذاکرات با متحدان
منطقهازجملهمصروقطر
در مورد پایان بحران
خوشبیناست
ورزند .در همین راســتا هم سی.بی.
اس در گــزارش تحلیلی بــه نقل از
مقامات آگاه اعالم کــرد که دولت
بایدن از اسرائیلیها خواسته که روند
اخراج فلسطینیان از خانههایشان را
در محله شیخ جراح متوقف کنند.
ان.بی.ســی نیوز هم اعالم کرده
که بایــدن در مورد پایــان بحران
خوشبین اســت و خوشبینی او در
پی مذاکراتش با متحــدان منطقه
از جمله مصــر و قطر دربــاره روند
مذکــرات آتشبس حاصل شــده
اســت .در این میان و قبــل از ورود
تیم آمریکایی به تلآویو ،خبرگزاری
آناتولی ترکیه ،به نقل از دفتر سازمان
ملل برای هماهنگی امور انســانی
در اراضی فلســطین (اوچــا) اعالم
کرد که تعداد فلســطینیهایی که
در پی حمــات اخیر اســرائیل به
نوار غــزه ،خانههای خــود را ترک
کــرده و در مدارس و مســاجد این
منطقه آواره شــدهاند ،به حدود ۱۰
هزار تن میرســد و در کنار آن فقط
تعداد محدودی از سکنه غزه به آب،
غذا ،خدمات بهداشــتی و نظافتی
دسترســی دارند .به زعم بســیاری
از تحلیلگــران سیاســی و امنیتی،
این بیانیة اوچه بــه نوعی یک زنگ
خطر برای تمام کشــورهای منطقه
خصوصــاً لبنان و اردن به حســاب
میآید؛ چراکه این دو کشــور دیگر
تحمل و توان پذیرش آوارگان جدید
را ندارنــد و ایــن در حالیســت که
آوارگان ســوری که از سال 2015
در ایــن دو کشــور حضــور دارند،
بالتکلیف هستند.

خبر

خبر

درگیری ارتش میانمار با معترضان ضدکودتا

آمریکاوجمهوریچک؛درفهرست«کشورهایغیردوست» روسیه

ارتــش میانمار روز گذشــته (شــنبه) با شــبه
نظامیــان محلی در شــمال غــرب این کشــور که
مخالف کودتــای نظامی هســتند ،درگیر شــدند.
به گــزارش رویتــرز ،درگیریها در شــهر میندات
در اســتان چین میانمار در حالی شــدت گرفته که
خونتا در مواجهه بــا اعتراضات روزانــه ،اعتصابها
و حمــات خرابکارانه پــس از کودتــای اول فوریه
ســال جاری میــادی بــا چالشهایی روبروســت.
خونتــا در شــهر مذکــور حکومــت نظامــی وضع
کــرده و بعــدش هــم حمــات را علیــه آنچه که
تروریســتهای مســلح نامید ،افزایش داده اســت.
ویدئوی ضبط شــده از سوی یکی از ســاکنان که در
رســانههای اجتماعی منتشــر شد نشــان میدهد
که هلیکوپتــر ارتش یــک راکت شــلیک میکند.
در نتیجه حمــات توپخانهای ارتــش چندین منزل
مسکونی در شــهر تخریب شــدهاند .یکی از ساکنان
گفت :ما در کابــوس زندگی میکنیم .شــهر به واقع

سرکوب اعتراضات در الجزایر

به یــک منطقــه جنگی تبدیل شــده اســت .آنها از
توپخانه ســنگین و شــلیک خمپاره علیه ما استفاده
میکنند .مــا نمیتوانیم بجنگیم .ما بیشــتر مهمات
خودمان را اســتفاده میکنیم و همــه چیز را به خطر
میاندازیم .ما تــاش میکنیم تا به بهترین شــکل
ممکن از خودمان دفاع کنیم اما این روند زیاد به طول
نمیانجامد .این در حالیســت که گروه شــبه نظامی
«نیــروی دفاعی چینلنــد» برای واکنش بــه کودتا
تشکیل شد.

پلیس الجزایر جمعه اعتراضات در پایتخت این کشور را متفرق کرده و به تظاهرکنندگان اجازه رسیدن به مرکز
شهر را نداد .به گزارش اسپوتنیک ،شــاهدان اعالم کردند که دهها نیروی پلیس به سمت  ۱۰۰فردی شتافتند که
تالش داشتند در مرکز پایتخت تظاهرات برپا کنند و پلیس آنها را متفرق کرد .حدود  ۲۰۰معترض در راهپیمایی در
محله باب الوا شرکت کرده اما نتوانستند از نیروهای امنیتی عبور کنند تا به گروههای دیگری از تظاهرکنندگان در
مکانهای مختلفی از شهر بپیوندند .مشخص نبود که علت این تظاهرات محدود،
تعطیالت عید فطر بود یا قوانین صادره برای تظاهرات که توســط دولت در روز
یکشنبه اعالم شد .وزارت کشور الجزایر هشدار داده بود که از اکنون به بعد اجازه
تظاهرات بدون مجوز و بدون معرفی نامــه برپاکنندگان و بدون تعیین زمان آغاز
و پایان هر اعتراض را نمیدهد .این در حالی اســت که در تظاهراتهای هفتگی
هزاران تن شرکت میکردند.

روسیهبهطوررسمیآمریکاوجمهوریچکرادرفهرست
«کشورهای غیردوســت» قرار داد .به گزارش خبرگزاری
فرانسه ،دولت روســیه فرمانی را با امضای نخستوزیر این
کشور،میخائیلمیشوستینمنتشركردكهدرآنفهرستی
از «کشورهای غیر دوست» از جمله ایاالت متحده آمریکا و
جمهوری چک به چشم میخورد .تهیه این فهرست ،اخیرا
بهدستوروالدیمیرپوتین،رئیسجمهوریروسیهبهمنظور
معرفیکشورهاییانجامشدهكهبه«اقداماتغیردوستانهای»
علیهروسیهواتباعونهادهایآندستزدهاند.پیشترروسیه
تنها آمریکا را این فهرست قرار داده بود ،اما از روز جمعه اعالم
شد که جمهوری چک هم به این فهرست اضافه شده است.
دیمیتریپسکوف،سخنگویکاخکرملیندرپیانتشاراین
فهرستدرروزجمعهازآمادگیمسکوبرایگفتوگوبادولت
چک خبر داد .وزارت خارجه چــک در واکنش به این اقدام
روسیه گفت که این اقدام تنها به تنشها در روابط روسیه با
این کشور ،متحدان آن و اتحادیه اروپا دامن میزند و به طور
غیر مستقیم بر توســعه بالقوه روابط بین شهروندان عادی،

گردشگری و توسعه روابط تجاری تأثیر خواهد گذاشت .در
ماههایاخیر،تنشهابینروسیهوغربدرموردموضوعهایی
چون حضور نیروهای روســیه در مرز اوکراین و دخالت در
انتخابات ایاالت متحده و برخی اقدامات دیگر افزایش یافته
اســت .دولت آمریکا  ۲۶فروردین اعالم کــرد که به تالفی
ت جمهوری سال  ۲۰۲۰و
دخالت روسیه در انتخابات ریاس 
حملههکرهایوابستهبهکرملینبهنهادهایدولتیآمریکا،
 ۱۰دیپلماتروسرااخراجو ۳۸شخصیتحقیقیوحقوقی
روسیهراتحریممیکند.

گوترش خواهان خروج نظامیان خارجی ازلیبی شد

دبیرکل ســازمان ملل اعالم کرد ،تعداد نظامیان خارجی یا فعالیت آنها در لیبی کاهش نیافته اســت و بار دیگر
خواســتار خروج این نظامیان و پایان دادن به نقض تحریم تســلیحاتی به لیبی شــد .به گزارش المیادین ،آنتونیو
گوترش ،دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که به شــورای امنیت ارائه کرد ،گفت ،تعداد نظامیان خارجی یا فعالیت
آنها در لیبی به خصوص در مرکز این کشور کاهش نیافته اســت .وی در این گزارش آورده است ،در حالی که توافق
آتشبس در حال اجراســت ،گزارشهایی درباره تداوم حضور نیروها و امکانات
خارجی ،استقرار استحکامات و پایگاههای دفاعی در طول محور سرت -الجفره
در مرکز لیبی وجود دارد .گوترش گفت ،با وجود تعهدات طرفین ،حمل هوایی
بار به پایگاههای نظامی مختلف در مناطق غرب و شــرق لیبــی ادامه دارد .وی
بار دیگر خواهــان عدم نقض تحریم تســلیحاتی در لیبی توســط اعضای دائم
شورای امنیت شد.

