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ارتش اسرائیل به حالت آماده باش درآمد؛ 
آغاز درگیری مسلحانه در نابلس

بعد از عملیات شــهادت طلبانه یک فلسطینی  در 
شهرک اریئیل که به کشــته شدن چند شهرک نشین 
منجر شد، ارتش رژیم صهیونیســتی سطح آماده باش 
خود در کرانه باختری را افزایش داد. به گزارش فلسطین 
الیوم، در جریان یورش نیروهای اسرائیلی به شهر نابلس 
در شمال کرانه باختری برای بازداشت تعدادی از جوانان 
این شهر درگیری های مسلحانه ای میان اعضای مقاومت 
فلســطین و نیروهای اشــغالگر رخ داد. نیروهای رژیم 
صهیونیستی پنج جوان فلسطینی را در شهرک بیتا در 
جنوب نابلس بازداشــت کردند. این درگیری ها بعد از 
عملیات شهادت طلبانه یک فلسطینی  در شهرک اریئیل 
در استان سلفیت در شــمال کرانه باختری رخ داد. این 
عملیات به کشته شدن سه شهرک نشین و زخمی شدن 
دو تن دیگر منجر شــد. به دنبال این عملیات نظامیان 
اسرائیلی به منزل شهید محمد مراد سامی صوف، ساکن 
شهرک حارس در غرب سلفیت و عامل عملیات شهرک 
اریئیل در سلفیت یورش بردند. اســرائیلی ها مادر این 
شهید فلسطینی و شماری از بستگانش را به مدت بیش 
از ۴ ساعت مورد بازجویی قرار دادند. نظامیان اسرائیلی دو 
پسر عموی شهید صوف به نام های زکریا محمد سامی 
صوف )۲۱ ساله( و هادی مصطفی سامی صوف )۱۶ ساله( 
را بازداشت کردند. هالل احمر فلسطین هم تاکید کرد که 
در یورش نظامیان اسرائیلی به این منطقه و شلیک گاز 
اشک آور به سمت فلسطینیان، یک نفر زخمی شد. در 
این راستا ارتش رژیم صهیونیستی به تیپ های نظامی 
در کرانه باختری دســتور باال بردن سطح آماده باش به 
مدت ۷۲ ساعت را داد. بعد از عملیات روز سه شنبه آویو 
کوخاوی، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به محل 
عملیات رفت و تحقیقی را با مشارکت فرمانده فرماندهی 
مرکزی ارتش ایــن رژیم و فرمانده تیــپ نظامی کرانه 
باختری و فرمانده گردان منطقه افرایــم انجام داد. وی 
گفت: ارتش به عملیات موج شکن در کرانه باختری در 
صورت لزوم ادامه می دهد. همچنین رادیو ارتش رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد که این رژیم در سال ۲۰۲۲ شاهد 
کشته شدن بیشترین تعداد از اسرائیلی ها در عملیات 
مقاومت فلسطین از ســال ۲۰۰۵ بوده است. همچنین 
براساس گزارش شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی، 
در ســال ۲۰۲۲ تعداد ۲۹ اســرائیلی در عملیات های 

فلسطینی ها کشته شده اند.
    

ترامپ نامزد انتخابات ۲۰۲۴ 
آمریکا شد

ســرانجام پس از مدت ها انتظار و گمانه زنی، دونالد 
ترامپ نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۴ ایاالت متحده آمریکا رسما اعالم کرد. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، درســت یک هفته پس از انتخابات 
میان دوره ای آمریکا و شکســت جمهوری خواهان در 
مجلس ســنای آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
ســابق این کشــور روز سه شــنبه در عمارت ماراالگو 
در فلوریدا نامــزدی خود را برای شــرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا رسما اعالم کرد و انتظار 
می رود که با جو بایــدن، رئیس جمهوری آمریکا رقابت 
کند. ترامپ در جریان یک سخنرانی در عمارت فلوریدا در 
حضور اعضای خانواده  و کارمندان سابق دولتش عنوان 
داشــت: برای اینکه مجدد آمریکا را به اوج برسانیم، من 
امشب نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا رسما اعالم می کنم. دو سال قبل کشور ما در اوج بود 
و به زودی این کشور به دوران اوج خود بازخواهد گشت. وی 
افزود که در آینده خواستار مجازات مرگ برای قاچاقچیان 
مواد مخدر خواهد شد و آن دسته از اعضای ارتش را که به 
دلیل عدم دریافت واکسن کووید-۱۹ از کار برکنار شده اند، 
مجدد استخدام خواهد کرد. اگرچه این رئیس جمهوری 
سابق از روند انتخاباتی آمریکا انتقاد کرد اما طی سخنرانی 
خود به ادعاهایش مبنی بر تقلــب در انتخابات ۲۰۲۰ و 
خشــونت حامیانش برای شــورش در کنگره در تاریخ 
۶ ژانویه ۲۰۲۱ اشــاره نکرد. این تصمیم ترامپ زودتر 
از زمان معمول اعالم شــد و بدین ترتیب احتماال سایر 
جمهوری خواهان از جمله ران دیســانتیس، فرماندار 
فلوریدا و یا مایک پنس، معاون سابق خودش را نسبت به 

شرکت در رقابت ریاست جمهوری دلسرد و ناامید کند. 

جهان نما

فرشاد گلزاری

با وزیدن بادهــای تغییر در نظام 
بین الملــل بســیاری از محققــان 
و مفســران معتقدند که در شرایط 
کنونی و در پالن کلی ما با دنیایی روبرو 
هستیم که هیچگونه نظم جهانی در 
آن وجود ندارد. به عبارتی دیگر این 
طیف معتقدند که مــا در حال رنج 
بردن از عدم وجود نظام نوین جهانی 
هســتیم و به همین دلیل است که 
می گویند این نظم به صورت پله کانی 
در حال تکمیل شدن و شکل گرفتن 
است. همین موضوع به خوبی نشان 
می دهد که در قرن حاضــر از این به 
بعد هر کدام از شهرونداِن کره خاکی 
به هر ترتیب که شــده در ۲۴ ساعت 
زندگی روزانه خــود منتظر اتفاقی 
باشند که می تواند آنها را در آِن واحد 

شگفت زده کند. 
ما در مورد فیلم ســینمایی با ژانِر 
ماجراجویی حرف نمی زنیم بلکه در 
حال مخابره هشــداری هستیم که 
بدون تردید برای همــگان )بعدها( 
اهمیت پیدا خواهد کــرد؛ چراکه از 
این به بعد و با توجه به اوضاع و احوال 
بحرانی اقتصــاد بین الملل هر واقعه 
سیاسی و نظامی می تواند در کسری 
از ثانیه بــر رواِل اقتصاد جهانی تاثیر 
بگــذارد و در نهایت ایــن تاثیر را در 
زندگی مردم مشــاهده )ما و شما( 
مشــاهده خواهیم کرد. نمونه بارز 
این موضوع را باید جنگی دانســت 
که روس ها بر اســاس فطرت و ذاِت 
دیرینه خــود که عالقــه ای عمیق 
به اشــغالگری اســت، از فوریه سال 
جاری میالدی بــه راه انداختند. این 
جنگ اگرچه از هر نظــر و نوعی که 
باشد قبیح و محکوم است اما روسیه 
به نظر می رســد که در حال شــکل 
دادن به این تقابل سیاسی- نظامی 
است گه حاال به غده سرطانی در دنیا 
تبدیل شده اســت. اینکه می گویم 
غده ســرطانی به این دلیل است که 
اوکراین یک جغرافیای بسیار با ارزش 
و حائز اهمیت برای اروپا، آمریکا و به 
خصوص روسیه به حساب می آید و در 
این میان به میدان  نبرد شرق و غرب 
تبدیل شده است. حاال اما جنگ در 
اوکراین به همان ســمتی میرود که 
بسیاری از دولت های اروپایی نگرانش 
بودند. بگذارید بــا یک مثال از کتاب 

»جنگ و پادجنگ« نوشــته الوین و 
هیدی تافلر که در سال ۱3۷۴ برای 
اولین بار در ایران ترجمه شد سخن 
را ادامه دهیم. در جایی از این کتاِب به 
غایت ارزشمند با اشاره به استراتژی 
»ایفیکراتس« که یک سردار یونانی 
بود و از ســوی پارس ها بــا مصریان 
می جنگید به این موضوع اشاره شده 
که اصوالً مخلوقین جنگ در سراسر 
تاریخ کوشیده اند میدان عمل خود 
را به هر ترتیبی که شــده گسترش 
دهند. همین موضوع کوچک را اگر 

در مورد رفتار روســیه بررسی کنیم 
می بینیم که این کشور به هر ترتیب 
که شده به دنبال آن است تا بتواند از 
هر طریقی دامنه جنگ را گسترش 
دهد و حاال به نظر میرسد که لهستان 
مورد طمع روس ها قرار گرفته است. 
واپسین ساعات روز سه شنبه بود که 
یکباره خبر آمد دو فروند موشک به 
روستای مرزی پســوودوف واقع در 
شهر لوبلین لهستان در نزدیکی مرز 
اوکراین اصابت کرده است. علیرغم 
اینکه خبرهای اولیه از شــلیک این 
موشک از کشور روسیه و کشته شدن 
دست کم ۲ لهستان حکایت داشت 
بسیاری از عوام و خواص معتقد بودند 
که این موضوع به این آســانی قابل 

تحلیل نیست. 

تردید لهستانی ها نسبت به 
جایگاه خود در جنگ اوکراین 

مطابــق روال جــاری در نظــام 
بین الملل هر زمان که چنین اتفاقاتی 
رخ می دهد، عمومــاً مقامات نظامی 

و امنیتی و ســپس سیاسیون سعی 
می کنند که با شــتاب نسبت به آن 
واکنش نگیرند و ســعی دارند به هر 
ترتیب که شده ابعاد پیدا و پنهان آن را 
مشخص کنند و سپس اقدام به اتخاذ 
موضع کنند. در این میان در ساعات 
ابتدایی این حادثه همه معتقد بودند 
که روسیه عامل این حمالت است و 
حتی وزارت دفاع این کشور در همان 
ابتدای امر اعالم کرد که هیچ عملیات 
موشکی از ناحیه مســکو در مناطق 
منتهی به مرز اوکراین و لهستان انجام 

نشده است. 
در همان هنــگام پنتاگون اعالم 
کرد که که لوید آســتین، وزیر دفاع 
آمریکا در گفت وگوی تلفنی با معاون 
نخســت وزیر و وزیر دفاع لهســتان 
درباره اوضاع امنیتی کنونی در امتداد 
جناح شرقی ناتو از جمله گزارشات 
درباره اصابت یک موشــک به خاک 
لهستان صحبت کرد که نشان میداد 
ایــاالت متحده صرفاً بــه دنبال این 
اســت تا نگذارد برخــورد نظامی و 

سیاسی میان ورشــو و مسکو پیش 
بیاید. از سوی دیگر اعضای ناتو و گروه 
۷ از تحقیقات لهستان درباره انفجار 
موشکی در نزدیکی مرز این کشور با 
اوکراین اعالم حمایت کردند ولی یک 
نکته مهم در این میان وجود دارد که به 
نظر می رسد مقامات سیاسی و امنیتی 
لهستان به نوعی در حال خودداری و 
خودخوری هســتند و دلیل این امر 
هم تا حد زیادی مشخص است. روز 
گذشته )چهارشــنبه( خبرگزاری 
آسوشیتدپرس به نقل چند مقامت 

نظامی آمریکا اعالم کرد که یافته های 
اولیه نشــان می دهد موشــک های 
برخورد کرده با لهســتان، توســط 
نیروهای اوکراینی بــرای رهگیری 
موشــک های روسی شــلیک شده 
بود و این موضوع ارتباطی به مسکو 
ندارد. دقیقاً ســاعاتی پس از انتشار 
این خبر، وزارت دفاع روسیه با بیان 
اینکه قطعاتی از الشه موشک سامانه 
پدافنــدی اس-3۰۰ متعلــق بــه 
اوکراین در محل حادثه در لهستان 
شناســایی شــد، اعالم کرد که در 
جریان این عملیــات هیچ حمله ای 
به کی یــف از جانب روســیه انجام 

نشده است. 
همین دو اظهارنظر باعث شــده 
حاال لهســتانی ها قــدری در مورد 
آینده خود و جایگاهشــان در جنگ 
اوکراین با شک و تردید روبرو شوند. 
این کشور از ۲۴ فوریه تاکنون معبر 
خروج پناهندگان اوکراینی به مقصد 
اروپا بوده و از ســوی دیگر بخشــی 
از تســلیحات ایاالت متحده و سایر 
شرکای اروپایی آن از طریق مرزهای 
لهســتان وارد اوکراین می شود. این 
کشور به نوعی آخرین سنگر اروپا در 
مقابل روســیه به حساب می آید که 
اتفاقاً عضو ناتو هم به شمار می رود اما 
حاال مقامات ورشو در حال باال بردن 

سطح آمادگی نظامی خود هستند. 
در همیــن رابطــه ماتئــوس 
موراویتسکی، نخست وزیر لهستان 
اعالم کرد که ورشــو دربــاره لزوم 
فعال سازی ماده ۴ پیمان واشنگتن 
مربوط به سازمان آتالنتیک شمالی 
بحث و تصمیم گیــری خواهد کرد. 
طبق ماده ۴ منشور ناتو، هرگاه یکی 
از اعضا احساس کند »تمامیت ارضی، 
اســتقالل سیاســی یا امنیتش« به 
خطر افتاده است می تواند درخواست 
نشست مشورتی کند. این درخواست 
به نوعی نشــان می دهد که لهستان 
به دنبال جلب حمایت های بیشــتر 
اعضای ناتو و اتحادیــه اروپا در برابر 
روسیه است. ورشــو احتماالً به این 
نتیجه رسیده که چون مواضع روسیه 
و آمریکا در مورد حمله موشــکی به 
لهستان یکی بوده و معلوم نشده که 
چه در پشــت صحنه گذشته است، 
احتمــال دارد که در آینده و بر ســر 
مذاکرات با اوکراین هم نگرانی های 
ورشو جدی گرفته نشود. این همان 
احساس خطر لهستانی ها در بازی دو 

قدرت است.

واشنگتن و مسکو موشک های اوکراینی را عامل انفجار در لهستان خواندند؛

احساس خطر »ورشو« در بازی بزرگان

ائتالف دولت قانون عراق ضمن هشــدار نسبت به 
دیدارهای الینا رومانوسکی، ســفیر آمریکا در بغداد با 
برخی چهره های سیاسی، اجتماعی و نهادهای مدنی، 
تاکید کرد که فعالیت های او منجر به آســیب رسیدن 
به امنیت ملی عراق می شــود. عباس المالکی، یکی از 
رهبران ائتالف دولت قانون عراق در گفتگو با ســایت 
المعلومه اظهار کرد: ســفیر آمریکا در عراق به گونه ای 

رفتار می کند که گویا یک نماینده عالی رتبه اســت و با 
چهره های سیاسی و غیرسیاسی دیدار می کند و تمامی 
درب ها از جمله حوزه های اجتماعی و سیاسی به روی 
این ســفیر باز اســت و او تصور می کند فرمان دهنده و 
بازدارنده در عراق اســت. این رهبر ائتالف دولت قانون 
گفت: دستورالعمل های نخست وزیر در این خصوص بر 
اهمیت این مساله تاکید دارد که دیپلمات های خارجی 
باید نقش خود را مطابق با عرف و قوانین بین المللی انجام 
داده و تنها محدود به دیدارهایی با وزارت خارجه یا دولت 
عراق و در چارچوب کانال های دیپلماتیک دولتی مربوط 
به رویه های قبلی باشد. عباس المالکی در ادامه تاکید 
کرد: سفیر آمریکا باید به اصول دیپلماتیک بین المللی 
مبنی بر احترام به حاکمیت کشوری که در آن مستقر 
هستند و قوانین جاری و دستورالعمل های صادر شده 

در آن کشور پایبند باشد.

هشدار درباره فعالیت های سفیر آمریکا در عراق
خبر

نخست وزیر انگلیس گفت به جای اینکه چین را نوعی 
تهدید ببیند، آن را نوعی چالش تلقی می کند و علی رغم 
دیدگاه هــا و ارزش های متفاوت میان این دو کشــور، 
لندن همچنان به کمک پکن درخصوص مســائلی در 
صحنه جهانی نیاز دارد. به گزارش راشــا تودی، ریشی 
سوناک، نخست وزیر انگلیس در حاشیه نشست گروه 
۲۰ در بالی اندونزی به خبرنگاران گفت: چین بی شک 

به جای تهدید سیستماتیک، یک چالش سیستماتیک 
برای ارزش ها و منافع ما محسوب می شود. اما علی رغم 
همه این ها، رهبران جهان نمی توانند نفوذ و قدرت چین 
را در روابط جهانی نادیده بگیرند. وی افزود: مسلما چین 
نقش غیرقابل انکاری در اقتصاد جهانی دارد و ما بدون 
گفت وگو با پکن، قادر به مرتفع کردن چالش های جهانی 
از جمله تغییرات اقلیمی، ســالمت عمومی و یا جنگ 
اوکراین نخواهیم بود. برگزاری چنین گفت وگوهایی با 
چین ضروری است. ریشی سوناک دو دفعه از پاسخ دادن 
به سوالی مبنی بر اینکه آیا انگلیس قصد دارد چین را در 
اسناد سیاست خارجه اش به عنوان یک تهدید معرفی 
کند، خودداری کرد اما در نهایت گفت: موضع انگلیس 
همسو با متحدانش در آمریکا، کانادا و استرالیا است و من 
دقیقاً همان چیزی که آمریکایی ها مطرح کردند را برای 

شما و سایرین توصیف کردم. 

خبر

لندن: چین یک چالش است نه تهدید

دولت فرانسه بدون ارائه دلیلی اعالم کرد که حدود ۴۴ 
نفر از پناهندگان اخیرا نجات یافته از دریای مدیترانه که 
بعد از مناقشات با ایتالیا به فرانسه آمدند به سرعت اخراج 
و به کشورهای مبدا بازگردانده می شــوند. به گزارش 

ان.تی.وی، مهاجران نجات یافته از دریای مدیترانه در 
عرشه کشتی نجات دریایی Ocean Viking اخیرا 
منجر به یک بحران دیپلماتیک بین پاریس و رم شــد. 
وزیر کشور فرانسه اکنون اعالم کرده است که برخی از 
پناهجویان قرار است فورا به کشورشان بازگردانده شوند. 
به این ترتیب پس از طناب کشــی ها و مناقشات بر سر 
کشتی نجات دریایی Ocean Viking که در نهایت 
توسط فرانسه با ۲3۴ پناهنده پذیرفته شد، پاریس می 
خواهد ۴۴ نفر از آنها را به کشورهای مبدأ خود بازگرداند. 
جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه در مجلس ملی پاریس 
گفت: پس از بررســی، نشان داده شــد که ۴۴ نفر حق 

درخواست پناهندگی ندارند. 

نماینده دبیرکل سازمان ملل در لیبی بر لزوم پیشرفت در 
پرونده انتخابات تأکید کرد. به گزارش العربی الجدید، عبداهلل 
باتیلی، فرستاده دبیرکل سازمان ملل به لیبی در جلسه شورای 
امنیت گفت: من به نشست های خود با اعضای شورای ریاستی 

و شورای عالی و طرف های اصلی لیبی در زمینه های سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی ادامه می دهم. مسئولیت اخالقی و سیاسی 
آن ها تالش برای تحقق صلح و ثبات برای حل بحران لیبی 
است. وی بر لزوم برگزاری مذاکرات داخلی میان طرف های 
لیبیایی تأکید کــرد و گفت: برگزاری مذاکــرات می تواند 
پیام واضحی را برای لیبیایی ها داشــته باشد مبنی بر اینکه 
این مسئوالن در حل اختالفاتشان جدی هستند. نماینده 
ســازمان ملل در لیبی گفت: برگزاری انتخابات تالش های 
زیادی از سوی تمام طرف ها می طلبد. نهادهای لیبی با بحران 
خطرناکی درباره مشــروعیت مواجه هستند و بازگرداندن 
این مشروعیت در تمام زمینه ها اهمیت زیادی دارد. برخی 

طرف ها در برگزاری انتخابات کارشکنی می کنند. 

درخواست سازمان ملل برای برگزاری انتخابات در لیبیفرانسه پناهجویان نجات یافته از مدیترانه را اخراج می کند!

لهستان به نوعی آخرین 
سنگر اروپا در مقابل روسیه 
است که اتفاقاً عضو ناتو هم 
به شمار می رود ولی به نظر 

می رسد که پشت صحنه هایی 
وجود دارد که ورشو از آن یا 

بی خبر است یا اینکه با دیده 
شک به آنها می نگرد

اوکراین یک جغرافیای بسیار 
باارزش و حائز اهمیت برای 
اروپا، آمریکا و به خصوص 

روسیه تلقی می شود و در این 
میان به میدان  نبرد شرق و 
غرب تبدیل شده و حاال به 

سمتی می رود که دولت های 
اروپایی نگرانش بودند


