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اجالس بیت المقدس لغو شد
 ادامه بحران 

در روابط ورشو- تل آویو
مریم عالمه زاده

وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی در اظهاراتی 
که از سوی نخست وزیر لهستان، نژادپرستانه تلقی 
می شد، لهســتان را متهم به رفتار نفرت آمیز علیه 

یهودیان کرد.
نخست وزیر لهســتان وزیر امور خارجه رژیم 
اشغالگر قدس را به رفتار نژادپرستانه در جریان یک 
رشته تقابالت دیپلماتیک بر سر موضوع هولوکاست 
متهم کرد، اقدامی کــه در نهایت منجر به لغو یک 

اجالس بین المللی در بیت المقدس شد.
به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، پس از آنکه 
یســرائیل کاتز، که اخیراً به عنوان کفیل وزیر امور 
خارجه رژیم صهیونیستی انتخاب شده است، روز 
یکشنبه )28 بهمن ماه( گفته بود لهستانی ها همراه 
شــیر مادر خود منش یهودســتیزی را مکیده اند 
و همه مردم لهســتان را متهم بــه مخفی کردن 
تفکرات یهودستیزی کرد، ماتئوش موراویه تسکی 
نخست وزیر لهستان از مشارکت کشورش در این 

اجالس انصراف داد.
موراویه تسکی به خبرنگاران گفت اظهارات کاتز 
غیرقابل پذیرش است؛ ما نه تنها نمی توانیم چنین 
اظهارات نژادپرستانه ای را  بپذیریم بلکه با تمام قدرت 
می خواهیم برای حقایق تاریخی و برای احترام مردم 

لهستان بجنگیم.
بحران سیاسی اخیر روز پنج شنبه )25بهمن ماه( 
زمانی آغاز شــد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی بر اساس نوشــته رسانه های 
این رژیم مدعی شده بود که لهستانی ها با نازی ها 
همدست بودند؛ با این حال دفتر نتانیاهو بعدتر اعالم 
کرد  رسانه ها اشتباه اظهارات وی را منتشر کرده اند 
و نتانیاهو منظورش به اشــخاص بــوده و نه ملت 
لهستان. باال گرفتن این تقابل سیاسی بر اجالس 
گروه موسم به V4 که قرار بود روز دوشنبه )29 بهمن 
ماه( به میزبانی رژیم صهیونیستی با حضور لهستان، 
جمهوری چک، مجارستان و اسلوواکی برگزار شود 
سایه افکند. این موضوع حتی بر تالش های نتانیاهو 
برای ایجاد اتحاد با کشــورهای اروپای مرکزی نیز 
تأثیر گذاشت. با افزایش احساسات یهودستیزی در 
اروپای مرکزی، افزایش نگرانی ملی صهیونیست ها 
منجر به تالش برای ایجاد همبستگی با مردم این 

منطقه شده است.

بعد از این اتفاقات رژیم صهیونستی اعالم کرد  
نشست V4 بدون لهستان با حضور تنها سه عضو 
احتماالً لغو می شــود. امانوئل ناشون، سخنگوی 
وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی گفت اجالس 

کامل V4 برگزار نمی شود.
وزیر امور خارجه لهستان در طول سه روز، دوبار 
سفیر رژیم صهیونیستی را فراخواند و رئیس دفتر 
نخست وزیری لهستان اظهارات وزیر امور خارجه 
رژیم صهیونیســتی را شــرم آور خواند. میشائیل 
اچودریچ، خاخام اعظم لهستان نیز با صدور بیانیه ای 
گفت اظهارات کاتز به جامعه یهودیان لهســتان 

توهین کرده است.
کاتــز روز دوشــنبه بــه رادیو ارتــش رژیم 
صهیونیستی گفته بود که او خواستار حفظ روابط 
خوب با لهستان است اما حقیقت تاریخ را نمی توان 
انکار کرد. بسیاری از لهستانی ها با نازی ها همدستی  
و به کشتار یهودیان در جریان هولوکاست  کمک 
کردند؛ یهودی ستیزی در وجود لهستانی ها پیش از 
هولوکاست، در همان دوران و پس از آن بوده و هست. 
پیش از جنگ جهانی دوم، لهستان مرکز بزرگ ترین 
جوامع یهودی بود که به دست نازی ها به کل نابود 
شد. منتقدان دولت ملی گرای لهستان را متهم به 
تالش برای پاکسازی شواهد همکاری این کشور 
با نازی ها می کنند. نتانیاهو پیش تــر امیدوار بود 
کشورهای اروپای مرکزی را علیه دولت های اتحادیه 
همراه کند، چرا که اتحادیه اروپا مخالف این رژیم و  
مخالف اشغال سرزمین های فلسطینیان از سوی 
اسرائیل هستند. دنی دنان، سفیر رژیم صهیونیستی 
در ســازمان ملل متحد، گفت این متحدان جلوی 
محکومیت ترامپ از سوی دولت های اروپایی به دلیل 
به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت 

رژیم صهیونیستی را گرفتند.
در همین حال برخی در داخل ســرزمین های 
اشغالی در تقابل با نتانیاهو مدعی هستند که وی با 
نادیده گرفتن سوابق تاریخی اقدامات یهودستیزانه 

کشورهای اروپای مرکزی را از یاد برده است.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

شبه نظامیان کشمیر یک فرمانده 
ارتش هند و حداقل سه سرباز را تنها چند 
روز پس از جریان بمب گذاری در هند که 
منجر به کشته شدن ده ها نیروی امنیتی 

این کشور شد، کشتند.
حــاال نگرانی ها در مورد کشــمیر 
افزایش یافته اســت، منطقــه ای در 
مناقشه بین هند و رقیب منطقه ای آن 
یعنی پاکستان؛ تحلیل گران احتمال 
می دهند این منطقه دوبــاره وارد فاز 

مرگبار شود.
نیویورک تایمــز در مطلبی در این 
رابطه نوشــت:  روابط دیپلماتیک بین 
هند و پاکســتان در حال فروپاشــی 
اســت، دانش آمــوزان کشــمیری 
بازداشت می شوند و یا در معرض حمله 
قرار می گیرند، دیگــر جوانان متهم به 
اغتشاش به دلیل انتقاد به سیاست های 
ارتش هنــد می شــوند و هندی ها بر 
شهروندان پاکستانی می تازند و بازیگران 
بالیوودی تبعه پاکستان را آزار می دهند.

 خشــونت های جدید در کشمیر، 
که در اختیار هندی هــای با نژاد هندو 
اســت و اکثریت مردم آن مســلمان 
هستند؛ به واسطه موجی از وطن پرستی 
متعصبانه در حال ســرایت به سرتاسر 

هند، است.
پرچم ســه رنگ نارنجی، سفید و 
سبز در هرجایی از کشــور باال می رود 
و بســیاری از مردم می گویند به دنبال 

انتقام هستند.
پاکســتان ســابقه ای طوالنی در 
حمایت از گروه های شــبه نظامی در 
منطقه تحــت کنترل هند کشــمیر 
دارد. هند پاکســتان را به طرح ریزی 
خشــونت های اخیــر متهم کــرده و 
خواستار انتقام شده است؛ اما به عقیده 
تحلیل گران، هنــد گزینه های نظامی 
چندانی در اختیار ندارد و به نظر می رسد  

جامعه هند این را احساس می کند.
گورچاران داس، نویســنده هندی 
به این موضوع اشاره کرده و گفته است: 
حس سرخوردگی و عصبانیت واقعی 
در بین مردم حس می شــود؛ چراکه 

پاکســتان برنده بازی اســت. بیشتر 
هندی ها احســاس می کنند هند در 
موضوع پاکستان شکســت خورده و 
در مقابل آن به اندازی کافی جدیت به 
خرج نداده و این کار پاکستان را خرسند 

کرده است.
در همین حال وی افــزود: من فکر 
نمی کنم کســی  واقعا خواهان جنگ 

باشد.
حمله محکوم به شکست

حمله روز دوشــنبه حدود ساعت 
دو صبح در تاریکی شــب اتفاق افتاد 
و ســربازان هندی در منطقه پولوامه 
کشــمیر خانه ای را که انتظار می رفت 
محل اختالفی شــبه نظامیان باشد، 

محاصره کردند.
شبه نظامیان به سوی افرادی که در 
حال نزدیک شدن بودند، آتش گشودند 
و یک فرمانده و سه سرباز را کشتند و یک 
سرباز را به شدت مجروح کردند؛ حداقل 
یک شــهروند هم در حین تبادل آتش 

کشته شد.
مقامــات هنــدی عنــوان کردند 

شــبه نظامیان حاضر در خانه اعضای 
گروه جیش محمد یــا ارتش محمد، 
گروه جدایی طلبی بودند که مسئولیت 
بمب گذاری هفته گذشته که منجر به 
کشته شدن 40 سرباز هندی شد را بر 
عهده گرفتند. گفته شد که حمله هفته 
گذشته یکی از مرگبارترین حمالت در 

چند دهه اخیر بوده است.
تا اواسط عصر روز دوشنبه مقامات 
هندی عنوان کردند که دو شبه نظامی 
کشته شــدند؛ اما نیروهای امنیتی 
به شــدت دچار چالش برای نزدیک 
شــدن به خانه بودند، چراکه صد ها 
شهروند کشمیر در حال پرت کردن 
آجر به ســمت نیروها برای حفاظت 
از شــبه نظامیان مخفی شده در خانه 
بودند. این شــبه نظامیان در کشمیر 
مبــارزان آزادی قانونــی به شــمار 

می روند.
پاکستان مشارکت در بمب گذاری 
اخیر کشمیر را تکذیب کردند؛ حادثه ای 
که نارندا مودی، نخست وزیر هند وعده 

پاسخ درخور برای آن را داد.

مخاطرات منطقه ای
این انتقام جویی ها البته مخاطرات 
بســیاری را متوجه دو طرف می کند. 
هر دو کشور دارای انبارهای هسته ای 
وســیع هســتند و شــرایط حساس 
منطقه این گونه تنش ها را برنمی تابد. 
مقامات ایاالت متحده به دنبال حمایت 
قدرت های منطقــه از طرح صلح برای 
خروج آمریکا از افغانســتان هستند، 
کشوری که پاکســتان از گذشته دور 

نفوذ قدرتمندی روی آن داشته است.
از طرفی هند در گیر و دار انتخاباتی 
گســترده ظرف چندماهه آینده است 
و مودی اصاًل دوســت ندارد ضعیف به 

نظر برسد.
سرویس های امنیتی پاکستان سابقه 
طوالنی در حمایــت از جدایی طلبان 
کشمیری و دیگر گروه های شبه نظامی 
دارند و عمدتاً  از آن ها به عنوان نیروهای 
استعماری علیه هند استفاده می کنند. 
ایاالت متحده ارتش محمد را سازمانی 
تروریستی می شناسد، این گروه به طور 
رسمی در پاکستان غیرقانونی شناخته 
می شود، اما مقامات هند و آمریکا بر این  
باورند که این گروه همچنان با نام های 

مختلف در حال فعالیت است.
وضعیت کشمیر چندین دهه موضوع 
تنش بین هند و پاکستان بوده است و هر 
دو ادعای مالکیت بخش بزرگی از این 
منطقه کوهستانی را دارند. بسیاری از 
شبه نظامیان کشمیری مردان جوانی 
هســتند که کل دوران عمر خود را در 
مناطق تحت کنترل هند گذرانده اند و 
سال های بسیاری از عمرشان در مناطق 
تحت اشغال ســربازان هندی گذشته 
است. تحلیل گران امنیتی بر این باورند 
که بســیاری از شبه نظامیان همچنان 
پول و تسلیحات را از پاکستان دریافت 
می کنند. روز پنج شنبه، یک شبه نظامی 
کشــمیری کامیونی حامل بمب های 
قوی و غیرمعمول را به کاروانی از سربازان 
هندی که در منطقه کشــمیر در تردد 
بودند کوباند. در جریان این حادثه بیش 
از 40 افسر غیر عملیاتی و مقامات هندی 
کشته  شــدند. به گفته مقامات هندی 

سازنده بمب از پاکستان آمده بود.
شهروندان قربانی خشونت ها

از آن روز نیروهــای امنیتی هند به 
دنبال همدســتان ایــن بمب گذاران 
هستند و اغلب جســت وجوی خانه به 

خانه را در برنامه خود قرار می دهند.

شهروندان کشمیری نیز در معرض 
این منازعات هستند. در دانشگاه شهر 
دهرادون، فردی با اســتفاده از نرم افزار 
پیام رســان واتســاپ اقدام به تهدید 
برخی دانشجویان کشــمیری کرده و 
به آن ها پیام داده اســت: ما شما را زنده 

نمی گذاریم.
در ورودی تابلو یــک مغازه موبایل 
فروشی نوشته شده است:  سگ ها اجازه 

ورود دارند،  اما کشمیری ها نه.
شــاهدان از تظاهــرات مردمی در 
خیابان های دهــرادون خبر می دهند 
که اقدام به ضرب و شــتم دانشجویان 
کشمیری و فراری دادن آن ها می کنند.

روز جمعــه هند ســفیر خــودرا 
از پاکســتان  فراخواند و روز دوشــنبه 
پاکستان همین گام را در پیش گرفت. در 
سرتاسر هند بیش از ده ها نفر بازداشت 
شده، کار خود را از دست داده یا به دلیل 
نوشتن پست در شبکه های اجتماعی در 
انتقاد از ارتش هند و یا به تعبیر مقامات 
هندی بــه دلیل همســویی با حمله 

کنندگان، از دانشگاه اخراج شدند.
سورابی ســینگ، یکی از کارکنان 
مرکز تحقیقی و وکالت، یک موسســه 
غیرانتفاعی پس از بمب گذاری هفته 
گذشته در فیس بوک خود در انتقاد از 
ســابقه اقدامات ارتش هند نوشت: اگر 
حمله به ســربازان مسلح بزدلی است، 
پس حمله به شــهروندان غیرمسلح 
ازجمله کودکان بی دفاع شجاعانه است؟

پس ازاین مطلب او اخراج شــد. او 
که با رســانه های بین المللی ازجمله 
نیویورک تایمز همکاری می کند گفت: 
حتی دیگر نمی توانیم آزاد فکر کنیم. 
برای زنــده ماندن باید همســو با عوام 

باشید.

تنش های هند و پاکستان باال گرفت

وضعیت قرمز در کشمیر

گزارش

سینا سبزیان

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده به 
مقامات نظامی ونزوئال هشدار داد که حامی خوان 
گوایدو، رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال باشند 
و اجازه ورود کمک های بشر دوســتانه را به این 

کشور بدهند.
درحالی که کمک های بشــر دوستانه در مرز 
ونزوئال متوقف شــده اند، ترامپ در جریان یک 
سخنرانی در ایالت میامی آمریکا، نیکالس مادورو، 
رئیس جمهور ونزوئال را دست نشانده کوبا خواند و 
به مقاماتی که به وی کمک می کنند گفت: چشم 
همه دنیا بر شــما است. این ســخنرانی آخرین 
تالش ترامپ برای متمرکز کردن فشار عمومی 
بر رئیس جمهــور ونزوئال، پــس از مجموعه ای 
تحریم های ســخت علیه این کشور و همچنین 
مانورهای دیپلماتیک به منظــور بیرون راندن 
مادورو از قدرت بود. ســایت تحلیلی پولتیکو در 
تشریح این سخنرانی نوشــت، ترامپ در جریان 
این سخنرانی گفت: دو روز پیش، اولین هواپیمای 
C-17 ناوگان هوایی ایاالت متحده در کلمبیا که 
حامل کمک های حیاتی شامل غذا برای کودکان 
خردسال ونزوئالیی، در کلمبیا به زمین نشست. 
بدبختانه مــادوروی دیکتاتور جلــوی ورود این 
کمک های نجات دهنده به  کل کشورش را گرفت. 
او ترجیح می دهد گرســنگی مردمش را ببیند 

به جای آنکه به آن ها کمک کند.
وی افزود: مادورو یک وطن پرست ونزوئالیی 

نیست، او عروسک خیمه شب بازی کوبا است.
ترامپ خطاب به مقامات ارتش ونزوئال به آن ها 
هشدار داد اجازه دهند کمک های بشردوستانه 

آزادانه به این کشور قحطی زده وارد شوند.
وی افزود: شــما نباید از دســتورات مادورو 
پیروی کنید. ترامپ انگشت اتهام خود را نه فقط به 
سمت مادورو بلکه به گفته خودش به سمت تعداد 
انگشت شمار مقامات ارشد رژیم مادورو گرفت که 

متهم به غارت مردم هستند.
ترامپ با هشدار به مقامات نظامی که همچنان 
با حمایت مادورو آینده خود را به خطر می اندازند 
گفت: ما می دانیم که آن ها چه کسانی هستند و کجا 
میلیاردها دالری را که دزدیده اند مخفی کرده اند.

وی ادامه داد: ما در مورد یــک انتقال قدرت 
مصالحه آمیز صحبت می کنیم، بااین حال همه 

گزینه ها روی میز هستند.
همچنان که ترامپ به حکومت مادورو نهیب 
می زد، اشاره کرد که ونزوئال نمونه بارزی از خطرات 
سوسیالیســم اســت و پا را فراتر گذاشت و همه 
حکومت های سوسیالیســت در نیمکره غربی را 

محکوم به سقوط دانست.
وی گفت: غروب سوسیالیسم در نیم کره غربی 
فرا رسیده است. روزهای سوسیالیسم و کمونیسم 
به شماره افتاده اند؛ این موضوع نه تنها در ونزوئال 

بلکه در نیکاراگوئه و کوبا نیز اتفاق می افتد.
ترامپ با امتناع از چســباندن سیاست های 
دموکرات های کشورش به دولت سوسیالیست 
ونزوئال همچون دفعات گذشته، به طور مختصر 
ســخنرانی خود در مــورد ونزوئال را به ســمت 
سیاست های داخلی کشــاند و سوگند خورد که 
ایاالت متحده هیچ وقت یک کشــور سوســیال 
نمی شــود. وی در پایان ســخنرانی خود گفت: 
باید به آن ها که تالش می کنند سوسیالیســم را 
بر ایاالت متحده اعمال کننــد، یک بار دیگر پیام 
شــفافمان را بگویم: آمریکا هیچ وقت یک کشور 

سوسیالیست نخواهد بود.
ایاالت متحده و ده ها کشور دیگر ماه گذشته 
میالدی،  هم زمان با افزایش تنش های سیاسی،  
اقتصادی و بحران انسانی، گوایدو، رئیس مجلس 
نماینــدگان ونزوئال را به عنــوان رئیس جمهور 
موقت برحق ونزوئال به رسمیت شناخت. مخالفان 
ونزوئالیی و حامیان بین المللی آن ها بر این باورند 
که انتخاب دوباره مادورو به عنوان رئیس جمهور 
غیرقانونی اســت چراکه انتخابات عمومی یک 
کاله برداری بود و قانون اساســی کشور به رئیس  
مجلس اجازه می دهد تا زمان برگزاری انتخابات 

دوباره به عنوان رئیس جمهور موقت عمل کند.
اواخر ماه گذشته میالدی ایاالت متحده یکی از 
مهم ترین تحریم های اقتصادی خود را علیه ونزوئال 
اعمال کرد. این تحریم ها شرکت ملی نفت کشور را 

به منظور براندازی رژیم مادورو هدف قرار دادند؛ اما 
مادورو تاکنون هیچ نشانه ای برای کناره گیری از 

خود بروز نداده است.
جان بولتون، مشــاور امنیت ملی ترامپ روز 
جمعه )26 بهمن ماه( به خبرنگاران گفت بسیاری 
از مقامات نظامی ونزوئال در حال مذاکره با مخالفان 

هستند.
وی گفت: من شگفت زده نخواهم شد اگر در 
هفته های آتی مقامات ارشد نظامی گوایدو را به 

رسمیت بشناسند یا کشور را ترک کنند.
پیش از سخنرانی ترامپ در روز دوشنبه، بولتون 
عنوان کرد ایاالت متحده خوشــحال می شود با 
مادورو یا هر کس دیگری در رژیم سابق خود برای 

راهبرد شرایط خروج از ونزوئال مذاکره کند.
وی بابیان اینکه همه گزینه های ایاالت متحده 
روی میز است، افزود: هیچ تالشی برای استفاده 
از نیــروی نظامی بــرای رســاندن کمک های 
بشردوستانه وجود ندارد. کمک هایی که دولت 
ونزوئال از ارائه مجــوز بــرای ورود آن ها امتناع 

کرده اســت. ترامپ پیش تر با حمله به وضعیت 
بغرنج ونزوئال آن را یک بحران سیاســی در این 
کشــور خوانده بود و در ســخنانی اغراق آمیز به 
رأی دهندگان دموکرات کشورش هشدار داده بود 
که سیاست های دموکرات ها آمریکا را به ونزوئالیی 

دیگر تبدیل می کند.
ترامپ در یادداشتی که برای روزنامه یو اس ای  
تودی، پیــش از برگزاری انتخابــات میان دوره 
کنگره آمریکا در سال 2018 نوشت، اذعان کرد: 
دموکرات های جدید، سوسیالیست های رادیکالی 
هستند که قصد دارند مدل اقتصادی ونزوئال را در 

آمریکا به اجرا بگذارند.
در جریان انتخابات میان دوره آمریکا که اواخر 
سال 2018 میالدی برگزار شــد، دموکرات ها 
توانستند با اختالفی اندکی مجلس نمایندگان 
آمریکا را از دســت جمهوری خواهان هم حزب 
ترامپ بربایند و درعین حال مجلس سنا همچنان 
در دست جمهوری خواهان باقی ماند. کنگره آمریکا 

متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا است.

ترامپ در سخنرانی پرخروش علیه طرفداران مادورو:

حکومت های سوسیالیست محکوم به سقوط  هستند

پاکستان سابقه ای طوالنی 
در حمایت از گروه های 
شبه نظامی در منطقه 

تحت کنترل هند کشمیر 
دارد. هند پاکستان را به 

طرح ریزی خشونت های 
اخیر متهم کرده و خواستار 

انتقام شده است؛ اما به 
عقیده تحلیل گران، هند 

گزینه های نظامی چندانی 
در اختیار ندارد
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