
سه شنبه  16 اسفند 1401    شماره  6533

آمریکا و عربستان سعودی قرار است به زودی نخستین 
رزمایش مشترک خود را در هفته پایانی ماه مارس برگزار 
کنند. وب سایت »المانیتور« روز یکشنبه، ۵ مارس )۱۴ 
اسفند(، ضمن انتشار گزارش اختصاصی این خبر، نوشت 
تمرکز این رزمایش بر آزمودن تسلیحات و تاکتیک های 

ضدپهپادی مختلف خواهد بود. به گزارش ایسنا، این رزمایش قرار 
است نخستین رونمایی از سلسله رزمایش هایی باشد که »شن های 
سرخ« نام گرفته اند و در آن از سامانه های پدافند هوایی ارتش های 

آمریکا و عربستان سعودی استفاده خواهد شد. چهار 
مقام نظامی آمریــکا در گفت وگو با المانیتور گفتند 
ســایر ارتش های منطقه در این رزمایش مشــارکت 
نخواهند داشت؛ اما امیدوارند که در رزمایش های بعدی 
»شن های سرخ« که طی ماه های آینده در عربستان 
ســعودی برگزار می شود، این ارتش ها نیز شرکت کنند. از آنجا که 
عربســتان سعودی با اسرائیل روابط رســمی ندارد، بعید است که 
اسرائیل در این رزمایش ها حضور یابد. با این حال، آمریکا می کوشد دو 

طرف را در مقام متحدان اصلی خود در منطقه، به یکدیگر نزدیک تر 
کند. رزمایش »شــن های سرخ« از ابتکارهای ژنرال مایکل کوریال، 
فرمانده »سنتکام«، ســتاد نیروهای آمریکا در خاورمیانه و آسیای 
جنوبی و مرکزی، است. آمریکا در سال های اخیر توجه بیشتری به دو 
ابرقدرت جهانی روسیه و چین مبذول داشته است و همین نیز باعث 
شــده که سامانه های پدافند هوایی خود را از خاورمیانه خارج کند. 
بسیاری از دولت های منطقه می خواهند سامانه های ساخت آمریکا را 

دریافت کنند، اما هنوز آن ها را تحویل نگرفته اند.

رزمایش ضدپهپادی مشترک آمریکا و عربستان سعودی

آمریکا به دنبال تضعیف ارتش روســیه و محک زدن توانمندی های 
آن بود و برای وابســتگی بیشــتر اروپا به آن در مورد امنیت و انرژی 
تالش کرد و به این اهداف رسید و زمانی که آمریکا به این سطح و هر 
آنچه می خواهد، برسد، حمایت ها را متوقف کرده و اوکراینی ها را رها 
می کند تا به تنهایی با مرگ مواجه شوند، همان کاری که با افغان ها، 
عراقی ها و ویتنامی ها در گذشته انجام داد. به گزارش ایسنا، به نوشته 
روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط، داگالس مک گرگور، مشاور سابق 
پنتاگون در مصاحبه ای که در تاریخ ۲۸ فوریه سال جاری انجام داد، 
اظهار کرد، ممکن است سازوکار نظامی اوکراین به زودی سقوط کند و 
ولودیمیر زلنسکی )رئیس جمهوری اوکراین( دیر یا زود به آمریکا فرار 
خواهد کرد، اطمینان دارم زلنسکی در نهایت مقیم میامی خواهد شد.
گرگور در ادامه گفت: ارتش آمریکا همیشه حمایت و پشتیبانی الزم را 
تا زمان تحقق اهداف خود انجام می دهد سپس هم پیمان خود را رها 
می کند تا با دشمنش به تنهایی مقابله کند همانگونه که در افغانستان، 
عراق و ویتنام رفتار کردیم و من نگران هســتم این مسئله به زودی 

در اوکراین تکرار شود.
قطعا این جنگ به دو دلیل ادامه می یابد، یکی استفاده نکردن روسیه 
از تمامی نیروها و ســالح هایش و دومی تــداوم حمایت ها و انتقال 
ســالح های غربی به اوکراین. پوتین از ابتــدا ورود نیروهای روس به 
خاک اوکراین را »عملیات نظامی« خواند و قصد داشت با استفاده از 
این عبارت این پیام را به ناتو منتقل کند که »کسانی که وارد خواهند 
شد، نیروهای محدودی هستند و او به شکل گسترده ای به نیروهای 
جدایی طلب اوکراینی از چهار اقلیمی که در ادامه به اشغال درآورد و 

نه ارتش روسیه مگر در مراکز فرماندهی متکی بود«.
در مقابل کشــورهای اروپایی و آمریکا از ابتدا تعهد دادند سالح ها و 
حمایت لجستیک )شامل اطالعات، آموزش، کمک های غیرنظامی و. 

.( مورد نیاز ارتش اوکراین را به آن بدهند.
بــه همین دلیل دوره درگیری یک ســال ادامه پیدا کرد و اکنون به 
شــکلی که انتظار نمی رفت برای سال دوم نیز ادامه دارد زیرا فاصله 
زیادی میان توانمندی های نظامی روسیه و اوکراین به نفع نیروهای 
روس وجــود دارد و اگر اوکراین حمایت غرب را نداشــت، اشــغال 

اقلیم های چهارگانه با اشــغال جزیره کریمه تفاوتی نداشت و هرگز 
چند روز یا چند هفته طول نمی کشید.

اکنون ســوال این اســت که حمایت غرب تا چه زمانی ادامه خواهد 
داشت؟ آیا اروپا خواهد توانست از انبار سالح خود دست کشیده و آن 
را به زلنسکی بدهد؟ فلوریان فیلیپو، رهبر جنبش فرانسوی پاتریوت 
اقدام کشورش در تداوم ارسال سالح برای اوکراین را در شرایطی که 

ارتش فرانسه سالح ندارد، دیوانگی خواند.
فیلیپو توییت کرد، انبارهای نظامی ما رو به پایان هستند؛ اما به ارسال 
اسلحه و مهمات ادامه می دهیم، ما بیایید این دیوانگی کامل را متوقف 
کنیم. اما در آلمان روزنامه دیر اشپیگل به نقل از المبرشت، وزیر دفاع 
ســابق این کشور در اوت سال گذشته در نشست کابینه نوشت، باید 
اعتراف کنم به عنوان وزیر دفاع ما به حداکثر میزانی که می توانیم به 

ارتش آلمان ارائه کنیم، نزدیک می شویم.
انبار رو به پایان اســت، آیا کشورهای اروپایی خود را در خطر تلفات 
بیشــتر و افتادن این سالح ها و سازوکارهای نظامی اروپایی به دست 
روس ها می اندازند؟ آیا ارتش اوکراین می تواند یک سال دیگر مقاومت 
کند؟ آیا مردم اوکراین می توانند مقاومت کنند در حالی که خسارات 
و مشکالتشــان همزمان رو به افزایش اســت؟ آیــا اروپا می تواند به 
پرداخت این هزینه ســنگین و ادامه داده و یک سال دیگر مقاومت 

کند؟ شــدت تنش ها در یکی از مهم ترین کشــورهای اروپایی رو به 
افزایش، کارخانه ها در حال تعطیلی، ذخیره مواد غذایی رو به پایان، 

تورم و بیکاری رو به افزایش هستند.
البته ارتش روســیه نیز خساراتی را متحمل شده اما ملت روسیه به 
زندگی خود به شکل عادی ادامه می دهند و تحریم ها نتوانسته هیچ 
فشــاری را به پوتین وارد کرده و آنگونه که غرب انتظار داشــت، او 
را به مخالفت با فرماندهانش ســوق دهد بلکه نتیجه برعکس شد و 
این ملت های اروپایی هســتند که فرماندهان خود را تحت فشار قرار 
می دهند، تمامی محاسبات اوکراین و اروپا و حتی روسیه اشتباه بود 
چرا که پوتین انتظار نداشت ناتو تا این اندازه از اوکراین حمایت کند 
به ویژه که اوکراین جزو کشــورهای ناتو نیست، اما محاسبات آمریکا 

همگی به نفعش تمام شدند.
آمریکا به دنبال تضعیف ارتش روســیه و محک زدن توانمندی های 
آن بود و برای وابســتگی بیشــتر اروپا به آن در مورد امنیت و انرژی 
تالش کرد و به این اهداف رسید و زمانی که آمریکا به این سطح و هر 
آنچه می خواهد، برسد، حمایت ها را متوقف کرده و اوکراینی ها را رها 
می کند تا به تنهایی با مرگ مواجه شوند، همان کاری که با افغان ها، 

عراقی ها و ویتنامی ها در گذشته انجام داد.
از سوی دیگر مزدوران روس )واگنر( در روزهای آتی نقش بزرگی در 
بازگشایی مسیر ارتش روسیه در شهرهای مهم همانند خارکیف ایفا 
خواهند کرد و نقطه قوت این ســامانه نیروهای مزدور از ملیت های 
مختلف و زندانی ها هستند و این امر به شدت از خسارات ارتش روسیه 

خواهد کاست.
مسائل با گذشــت زمان پیچیده می شــوند، کل جهان تحت تاثیر 
منفی طوالنی شدن این دوره قرار دارد و فراخوان ها برای توقف آن و 
ابتکارعمل های گفت وگو از هر سو رو به افزایش هستند، این امر چین 
را بر آن داشــت ابتکارعمل صلحی را ارائه کند که زلنسکی آن را رد 
کرد، اما فرانسه آن را تایید کرده و فشارها برای برگزاری نشست ها و 

گفت وگو درباره آن را آغاز کرد.
اکنون سوال این است آیا آمریکا به این مقدار دستاورد بسنده می کند 

یا اینکه بیشتر از اینها می خواهد؟

سیاسی

روزنامه نیویورک تایمز نوشت که محبوبیت گروه فلسطینی عرین 
االسود در نابلس رو به افزایش است. به گزارش ایسنا، نیویورک تایمز 
گزارشی را منتشر کرد که توسط پاتریک کینگزلی و هبة یزبک تهیه 
شــده که در آن گفتند گروه های مسلح جدیدی در کرانه باختری 
ظاهر شــده اند. این دو نویسنده می گویند، ابوعبداهلل که از رهبران 
انتفاضه دوم فلسطین بود، با کاهش فعالیت و روند مقاومت تفنگ 
خود را پنهان کرد و به عنوان یک کارمند دولتی در نابلس فعالیت 
کرد. ماه میالدی گذشــته زمانی که نیروهای اسرائیلی به این شهر 
حمله کردند، ابوعبداهلل ۴۲ ساله، اسلحه خود را به گروهی از مردان 
مسلح فلسطینی که ۲۰ سال از او کوچکتر بودند، قرض داد، که در 
یک نبرد چهارساعته با سربازان اسرائیلی در این شهر شرکت کردند. 
همه اینها او را برای اولین بار در چند ســال گذشته وارد درگیری 
کرد. او یکی از چندین مبارزان ســابقی اســت که پس از نبرد آن 
روز به صحنه بازگشت. ابوعبداهلل گفت: ما وظیفه ای داریم که باید 

انجام دهیم.
در سال های گذشته، تشکیالت خودگردان فلسطین برای محدود 
کردن فعالیت های گروه های مسلح فلسطینی با رژیم صهیونیستی 
همکاری کــرد و معتقد بود که از طریق اعتمادســازی با رهبران 
اسرائیل، می تواند آن ها را متقاعد کند که از تشکیل کشور فلسطین 
حمایت کنند. با این حال، کنترل تشــکیالت خودگردان فلسطین 
بر شهرهایی مانند نابلس در ســایه کاهش محبوبیت آن و از بین 
رفتن رؤیای تشــکیل کشــور رو به کاهش است. نسل جدیدی از 
فلســطینی ها در سال گذشــته میالدی ظهور کردند و حمالتی را 
علیه اســرائیلی ها انجام دادند. آن ها در جریان حمالت ارتش رژیم 

صهیونیستی به شهرهایشان از سالح استفاده زیادی کردند.
از جمله مهم ترین گروه های جدید، جنبشــی به نام عرین االسود، 
»بیشه شیرها« اســت که ماه میالدی گذشته هدف عملیات رژیم 
صهیونیســتی قرار گرفت. با وجود کاهش تعداد مبارزان این گروه 
به دلیل حمالت رژیم صهیونیســتی، محبوبیت آن درحال افزایش 
است. مبارزان ســابقی که از جنگ دست کشیده بودند با ترغیب 
نسل جوان وارد عمل می شوند. این تحوالت منعکس کننده حمایت 
روزافزون از اقدام نظامی و مقاومت مســلحانه در برابر اشــغالگری 
۵۶ساله رژیم صهیونیستی و همچنین ناامیدی روزافزون از حمالت 
شهرک نشــینان در کرانه باختری و ناتوانی تشکیالت خودگردان 

فلسطین است.
در مصاحبه هایی در شــهر قدیمی نابلس، سه مبارز جوان گفتند 
که ۱۸ ســال پس از پایان قیام قبلی، قیام مسلحانه گسترده ای را 
آغاز کرده اند. این احســاس تا حدی دلیل تشــدید خشونت ها در 
کرانه باختری در ســال ۲۰۲۳ و آنچه را نظرسنجی ها درباره وقوع 
قریب الوقوع یک انتفاضه جدید می گویند، توضیح می دهد. اقدامات 
مسلحانه در میان فلسطینی ها در بهار سال گذشته و در زمان دولت 
قبلی رژیم صهیونیســتی آغاز شد؛ اما دولت جدید که قدرت را در 

دست گرفت، واکنش خود را به حمالت فلسطینی ها افزایش داد.

طی روزهای گذشــته یک وزیر اســرائیلی خواستار محو شهرک 
فلسطینی حواره شد. این روزنامه می گوید که عرین االسود مسئول 
افزایش مقاومت فلســطین اســت. در ســال ۲۰۲۲، این گروه ۶۰ 
عملیات تیراندازی علیه ســربازان و غیرنظامیان اسرائیلی در داخل 
و خارج شهر انجام داد که نسبت به سال های گذشته افزایش قابل 
توجهی داشــت. این حمالت به واکنش شدید رژیم صهیونیستی 
منجر شــد. به گفته مقامات فلســطینی، بیش از ۶۰ فلسطینی از 
ابتدای ســال جاری میالدی در کرانه باختری شــهید شده اند و به 
گفته مسئوالن فلسطینی این شروع خونینی است که با سال های 

گذشته متفاوت است.
اکثر شــهدا در درگیری بین نیروهای اشــغالگر و گروه های مسلح 
فلسطینی کشته شدند، زیرا نیروهای اسرائیلی به شهرها یورش بردند 
تا افراد مســلحی را دستگیر کنند که آن ها را متهم به توطئه برای 
کشتن سربازان و غیرنظامیان اسرائیلی کرده بودند. اکنون سوال در 
مورد انتفاضه جدید فلسطینی ها است. اولین انتفاضه در دهه ۱۹۸۰ 
آغاز شــد که در جریان آن اعتراضاتی شکل گرفت. انتفاضه دوم در 
آغاز قرن حاضر با تظاهرات آغاز شد؛ اما تبدیل به اقدام مسلحانه و 
حمالت ارتش رژیم صهیونیستی شد. این انتفاضه منجر به کشته 

شدن ۱۰۰۰ اسرائیلی و شهادت ۳۰۰۰ فلسطینی شد.
بیشتر قسمت های مرکزی نابلس ویران شده است. بعد از دو دهه در 
شهر نشانه هایی از حمایت از مبارزات مسلحانه به ویژه گروه عرین 
االسود به چشم می خورد. تصاویر مبارزان عرین االسود در میادین 
نابلس آویزان شد و از قهوه خانه ها سرودهایی در ستایش قهرمانی 
آن ها خوانده شد و تصاویر آن ها بر ویترین مغازه ها، شیشه خودروها 
و صفحه تلفن همراه مشــاهده شــد. این حمایت منعکس کننده 
دیدگاه بسیاری از شهروندان از مبارزان فلسطینی است به این دلیل 
که آن ها کاری را می کنند که تشکیالت خودگردان انجام نمی دهد: 

مبارزه با اسرائیل.
عمید المصــری، یکی از مقامات محلی فتــح در نابلس گفت که 
نسل جدید فلسطینی ها »بدون افق سیاســی« بزرگ شده اند. در 
یک نظرســنجی که ماه دسامبر انجام شد، مشخص شد که نیمی 
از جمعیت کرانه باختری و غزه از انتفاضه جدید حمایت می کنند 
و از هــر ۱۰ نفر هفت نفر از عرین االســود حمایت می کنند. یکی 
از اعضای عرین االسود معتقد اســت که انتفاضه در راه است. این 
جوان ۲۴ســاله گفت: ما انتفاضه هستیم. یک جوان ۲۵ساله دیگر 
گفت: انتفاضه بدون تشــکیالت خودگردان فلسطین. موضع دوم 
نشان دهنده وضعیت فعلی است و اینکه چگونه خشونتی که درحال 

وقوع است به سطح انتفاضه نمی رسد و ممکن است خاموش شود.
انتفاضه دوم، جنبش های فلسطینی را که در کرانه باختری حضور 
دارند، از جمله جنبش فتح که ابوعبداهلل به آن تعلق دارد، هماهنگ 
کرد. رهبری فتح خواســتار انتفاضه جدید نشــد و مقامات ارشد 
فلســطینی درخواست یکی از اعضای فتح از پلیس فلسطین برای 
مقابله با سربازان اسرائیلی را رد کردند. المصری گفت: برای انتفاضه 

ســوم باید تصمیم سیاسی گرفته شود که هنوز گرفته نشده است. 
کمیته مرکزی فتح است که این تصمیم را می گیرد.

مقامات فلســطینی در کرانه باختری می گویند که آن ها تمایلی به 
تغییر سیاست ندارند زیرا گسترش خشونت بیشتر از اینکه به آن ها 
کمک کند به آن ها آسیب می رساند. با این حال، این بالتکلیفی بود 
که نســل جوان را برآن داشــت تا گروه هایی مانند عرین االسود را 
تشــکیل دهند. سه مبارز فلسطینی گفتند که عرین االسود فوریه 
۲۰۲۲ ایجاد شد، اگرچه ارتش رژیم صهیونیستی آن را در ماه ژوئیه 

کشف کرد.
به گفته مبارزان و مسئوالن فلسطینی و اسرائیلی، اکثر اعضای این 
گروه از فتح بودند که از رهبری خود احســاس ناامیدی می کردند. 
این بدان معنا نیست که هیچ مبارزی از حماس و جهاد اسالمی در 
این گروه وجود ندارد. مقامات اسرائیلی می گویند که حماس و جهاد 
اسالمی برای ایجاد اختالف در تشکیالت خودگردان و تقسیم فتح 

از عرین االسود حمایت مالی کردند.
مقامات اسرائیلی می گویند عرین االسود به سربازان و غیرنظامیان 
اسرائیلی حمله کرد و برای عملیاتی در تل آویو برنامه ریزی کرد؛ اما 
خنثی شــد. این گروه اعتراف کرد که یک سرباز اسرائیلی را در ماه 
اکتبر در میان چندین عملیات کشته اســت. مبارزان این گروه را 
نامحدود و متشکل از گروه های فردی و غیر وابسته به رهبری واحد 
توصیف می کنند. تعدادی از اعضای آن به سازمان های دیگر تعلق 

دارند و تعداد کمی از آن ها عضو عرین االسود هستند.
محبوبیت این گروه جدید ناشــی از تبلیغات و اســتفاده از راه های 
ارتباطی مانند TikTok و پخش شهادت مبارزان است به گونه ای 
که تعداد طرفداران آن را در این شبکه ها افزایش داده است و الهام 
بخش ظهور گروه های مشــابه در دیگر شــهرها شده است. عرین 

االسود خواستار اعتصاب و تظاهرات در کرانه باختری شد.
براســاس برآوردهای مختلف، تعداد مبارزان این گروه از ۶۰ تن در 
اوج فعالیت خود به ۳۰ مبارز در ماه سپتامبر کاهش یافت. تعدادی 
از اعضای آن با گلوله های ارتش رژیم صهیونیستی شهید شدند، در 
حالی که برخی دیگر حدود ۳۰ مبارز در ازای وعده های تشکیالت 
خودگردان فلســطین برای محافظت از آن ها در برابر انتقام جویی 

رژیم صهیونیستی خود را تسلیم این تشکیالت کردند.
به نوشــته این روزنامه، گروه جدید با توجه به محبوبیت مبارزان و 
عضویت برخی از آن ها در جنبش فتح، برای تشکیالت خودگردان 
فلســطین معضلی ایجاد کرد و باعث شد این تشکیالت در مداخله 
تردید کند و همین مسئله رژیم صهیونیستی را برآن داشت تا وارد 
عمل شود. نیروهای اســرائیلی وارد نابلس شدند. آخرین عملیات 
آن ها عملیاتی بود که در جریان آن ۱۱ فلســطینی در پایان فوریه 
شــهید شــدند. این عملیات به رغم کاهش نیروهای عرین االسود 
محبوبیت این گروه را افزایش و محبوبیت تشــکیالت خودگردان 
فلسطین را کاهش داد. نیروهای تشکیالت خودگردان فلسطین در 

برابر عملیات اخیر رژیم صهیونیستی فقط تماشاگر بودند.

در حالی که رسانه های اســرائیلی اعالم کردند که هیچ خلبانی 
برای انتقال نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی و همسرش به رم 
داوطلب نشــده شــرکت هواپیمایی العال ناگزیر به توضیح شد. 
به گزارش ایســنا، شبکه خبری روسیا الیوم به نقل از رسانه های 
اسرائیلی اعالم کرد: هیچ خلبانی از شرکت »العال« اسرائیل برای 
انتقال بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل و همسرش به رم 

داوطلب نشد. 
قرار است نتانیاهو و همسرش به ایتالیا بروند و با نخست وزیر این 

کشور دیدار کنند. هنوز مشخص نیست چه کسی آن ها را به رم 
منتقل خواهد کرد.

بعد از بســته شدن مناقصه در شــرکت العال درباره دو خلبانی 
که بایــد این پرواز را انجام دهند، این شــرکت اعالم کرد: کادر 
هواپیما به دلیل نبود دو خلبان هنوز مشخص نشده است. دلیل 
این مشــکل اول اعتراضات علیه اصالحات قضائی و عدم تمایل 
دو خلبان برای همکاری در این پرواز اســت. دلیل دوم این است 
که ناوگان هواپیمایی ۷۷۷ شرکت العال هنوز در حال پشت سر 

گذاشــتن پیامدهای بحران کرونا است و پروازها به کندی انجام 
می شــود. در این راستا دینا بن طال-جنسیا، مدیر شرکت العال 
رژیم صهیونیســتی در واکنش به گزارش های مربوط به مخالفت 
خلبانان این شــرکت با انتقال نتانیاهو و همســرش به رم ناگزیر 
درصدد جبران برآمد. این شرکت گفته است: »ما هرگز اجازه هیچ 
تحریمی را به ویژه علیه یک نخست وزیر اسرائیلی نمی دهیم. این 
پرواز براساس اقدامات شــرکت آماده است و مشکلی ندارد. این 

پرواز طبق برنامه در موعد مقرر انجام خواهد شد.«

الشرق االوسط: 

زمانی که آمریکا سیر شود
جنگ اوکراین متوقف خواهد شد

استونی

سنگاپور

فلسطین

فلسطین

حزب حاکم اســتونی در انتخابات پارلمانی این 
کشــور پیروز شــد. به گزارش ایلنــا به نقل از 
خبرگزاری فرانسه، حزب راست میانه اصالحات 
استونی به رهبری »کایا کاالس«، نخست وزیر 
این کشور در انتخابات پارلمانی که در بحبوحه 
بحران اقتصادی و ادامه جنگ در اوکراین برگزار 

شد، به پیروزی دست یافت.
حزب کاالس با کســب ۳۱ و دو دهم درصد آرا 
نسبت به انتخابات قبلی جایگاه بهتری پیدا کرد 

اما این حزب باید با یک یا چند حزب دیگر در 
پارلمان ائتالف کند. کاالس با بیان اینکه نتایج 
خیلی بهتر از ســطح انتظارمان بوده اســت اما 
همزمان ائتالف با حزب راست افراطی محافظه 
کار خلق استونی را که با کسب ۱۶ و یک دهم 
درصد آرا در رتبه دوم قرار گرفته اســت، بعید 
برشمرد. وی افزود: »ما هرگونه ائتالف با حزب 
محافظــه کار خلق اســتونی را رد کرده ایم و به 

وعده خود در سال ۲۰۱۹ پایبند هستم«.

وزیر امور خارجه سنگاپور گفت، رشد هزینه های 
نظامی از جمله از سوی چین و دیگر کشورهای 
آسیایی نشــان می دهد که »سود صلح« ایجاد 
شــده بعد از جنگ جهانی دوم که باعث رشد 
اقتصادی جهانی شد، تقریبا به سر آمده است. 
به گزارش ایســنا، »ویویان باالکریشنان«، وزیر 
خارجه سنگاپور به شبکه بلومبرگ گفت: هفت، 
هشت دهه سود صلحی که پس از جنگ جهانی 
دوم برقرار بود، به پایان رســیده است و شما به 
معنای واقعی کلمه شــاهد افزایش هزینه های 

نظامی در سراسر جهان خواهید بود.
اشاره این دیپلمات به ســودی است که تصور 
می شــد پس از پایان جنگ سرد بر اثر کاهش 
هزینه های مســابقه تســلیحاتی عاید جامعه 
جهانی شــود. او افــزود: یقیناً در مــورد اروپا، 
آمریکا همچنان بیش از هر طرف دیگری، حتی 
چندین برابر بیشــتر از چیــن هزینه می کند. 
منطقه جنوب شرق آســیا نسبت به چشم انداز 
وقوع یک درگیری در آســیا حســاس تر شده 
اســت، به ویژه در بحبوحه رقابت شدید میان 
آمریکا و چین و اینکه جنگ روسیه در اوکراین 
مناسبات میان قدرت های جهانی را تیره تر کرده 
است. نگرانی های این منطقه به ویژه تنش ها بر 
سر تایوان و قدرت نمایی نظامی چین در دریای 

مورد مناقشه چین جنوبی است.
چیــن روز یکشــنبه اعــالم کرد که امســال 
هزینه های نظامی با سریع ترین سرعت از سال 
۲۰۱۹ به میزان ۷.۲ درصد رشد خواهد کرد و 
این افزایش بودجه در بحبوحه رقابت فزاینده با 
ایاالت متحده صورت می گیرد. پکن همچنین 
در گزارش ســاالنه اش، لحن خــود را در مورد 
تایوان تغییر نداد و به این معناســت که شــی 
جینپینگ، رئیس جمهوری چین به سیاســت 
»اتحاد مجدد مســالمت آمیز« بــا این جزیره 

خودگردان ادامه می دهد.
در همین رابطه وزیر خارجه سنگاپور می افزاید: 
من انتظــار بودجه هــای نظامــی بزرگتر در 
همــه نقاط را دارم، از جمله در آســیا. افزایش 
هزینه های نظامی در چین و دیگر کشورها لزوما 
به معنای رقابت تسلیحاتی نیست که به عنوان 

نمونه، توانایی این منطقه برای سرمایه گذاری در 
زیر ساخت و آموزش را محدود کند.

این دیپلمات ارشد سنگاپور تاکید کرد: منظورم 
این است که دالیل پشت این مسئله شناسایی 
شوند. نظم جهانی مبتنی بر قانون، تمرکز روی 
انســجام اقتصادی، اقتصادهای لیبرال، تجارت 
آزاد و تمــام چیزهایی که فرمولی برای صلح و 
شــکوفایی بودند و اکنون ایمان به آن محورها، 

متزلزل شده است.
در حالــی که منطقه آســیا تا حــد زیادی از 
جانبداری بین ایاالت متحده و چین خودداری 
کرده اســت، این امر برای برخی دشــوارتر هم 
می شــود. رئیس جمهوری فیلیپیــن با اعطای 
دسترســی نظامی بیشــتر به آمریکا، به تعداد 
بی ســابقه ورود چیــن به آب هایی مــورد ادعا 
واکنش نشــان داد، در حالی کــه انور ابراهیم، 
نخســت وزیر مالزی گفته است که استقبال از 
نیروهای نظامی رویکردی اشتباه برای کاهش 

تنش است.
در همین حال سنگاپور از هرگونه تالش کشورها 
برای اینکه یک طرف را در این بلوا انتخاب کنند، 
جلوگیری کرده و ویویان باالکریشنان ماه گذشته 
در جلسه پارلمان کشورش گفت که »ما نیروی 

نیابتی یا قربانی هیچ ابرقدرتی نخواهیم شد.«
ســنگاپور در دریای چین جنوبی ادعایی ندارد، 
اما باالکریشنان در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ 
گفت که حل و فصل مناقشــات ارضی ممکن 
اســت چندین نســل زمان ببرد. او افزود: این 
حوزه ای اســت که چین می تواند و باید که در 
قبال کشورهای کوچک تر و ضعیف تر در جنوب 

شرق آسیا سخاوتمندانه تر رفتار کند.
در همین حال، باالکریشــنان گفت که ایاالت 
متحده و چین باید بر توســعه روابط اقتصادی 
با جنوب شــرق آسیا تمرکز کنند. وزیر خارجه 
سنگاپور گفت: من سعی ندارم تنش ها در دریای 
چیــن جنوبی را بی اهمیت جلوه دهم، اما آنچه 
می گویم این اســت که اگر همه بتوانند آرامش 
خود را حفظ کنند، درام کمتری به راه انداخته و 
تمرکز کرده و سرمایه گذاری را دنبال کنند، فکر 

می کنم که مفید باشد.

دبیــرکل کمیته اجرایی ســازمان آزادی بخش 
فلسطین )ســاف( در ســخنانی گفت که این 
سازمان تنها در صورتی در نشست برنامه ریزی 
شده »شــرم الشــیخ« مصر به عنوان یکی از 
خروجی های نشســت »العقبه« شرکت خواهد 
کرد که رژیم صهیونیســتی به تعهداتش عمل 
کند. به گزارش ایســنا، حسین الشیخ، دبیرکل 
کمیته اجرایی ســازمان آزادی بخش فلسطین 
)ســاف( که یکی از اعضای هیئت تشــکیالت 
خودگردان فلسطین در نشست اخیر »العقبه« 
بود در گفت وگو با شبکه العربیه درباره تحوالت 
پس از برگزاری این نشست اظهار کرد: تشکیالت 
خودگردان همچنان به قانون بین المللی پایبند 

است.
وی با اشــاره به اســتقرار نیروهای مقاومت در 
کرانــه باختری گفت: کل وضعیت فلســطین 
بیانگر واکنشی است به خشونت و جنایتی که 
روزانه علیه ملت فلســطین انجام می شود. این 
واکنش های فلسطینی ها، پاسخ های فردی است 

که دیگر قابل تحمل نیست.
الشیخ تاکید کرد: در سطح رسمی، ما همچنان 
به مقاومت مســالمت آمیز مردمی کامال متعهد 
هســتیم و در آن مسیری را می بینیم که رژیم 
اشغالگر را شرمسار خواهد کرد. شما نمی توانید 
از واکنش های فردی به این جنایت از آتش زدن 
خانه ها در شــهرک »حواره« گرفته تا کشــتار 
نابلس و جنین جلوگیری کنید و این ســریال 
همچنان ادامه دارد. چه کسی می تواند مانع از 
واکنش شهروندان فلسطینی به این حمالت و 

جنایات ارتش رژیم و شهرک نشینان شود؟
وی درباره نشست اخیر العقبه نیز تصریح کرد: 

اسرائیل با اکراه به اجالس العقبه آمد و اظهارات 
برخی مقامات اســرائیلی پس از این نشســت 
حاکی از آن اســت که این رژیم تنها به برنامه 
اشــغالگری خود پایبند است. در نشست درباره 
اقدامات امنیتی صحبت نشد و مشکل با اسرائیل 

یک مشکل سیاسی است نه امنیتی.
وی در ادامــه تاکید کرد که هماهنگی امنیتی 
میان تشــکیالت خودگردان فلسطین و رژیم 

صهیونیستی به طور کامل متوقف شده است.
الشــیخ در بخش دیگــری از اظهاراتش درباره 
مشارکت ساف در نشست برنامه ریزی شده شرم 
الشیخ مصر نیز تاکید کرد که این مشارکت در 
گرو عمل کردن رژیم صهیونیستی به تعهداتش 
در نشست العقبه است و اگر اسرائیل اجرای این 
تعهدات را تضمین کند تشکیالت خودگردان در 

حضور در این نشست تردید نخواهد کرد.
وی ادامــه داد، دولت آمریــکا هنوز هیچ ابتکار 
عملی را برای پیش بردن چشــم انداز سیاسی 
میان فلســطینی ها و رژیم صهیونیســتی ارائه 

نکرده است.
تشــکیالت خودگــردان فلســطین و رژیــم 
صهیونیســتی در بیانیه پایانی مشــترک پس 
از نشســت امنیتی و سیاســی »العقبه« بر سر 
کاهش تنش و توقــف موقت احداث و تصویب 
شــهرک جدید توافق کردنــد. در همین حال، 
ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن نیز در سخنانی 
در این باره از برگزاری دور بعدی این نشســت 
در شرم الشــیخ مصر خبر داد و گفت: نشست 
العقبه یک روند سیاسی را بنیان گذاشت که طی 
یک ماه آینده مجدداً در شهر شرم الشیخ برای 

پیگیری مذاکرات دنبال خواهد شد.

یک منبــع مطلع بــه روزنامه وال اســتریت 
ژورنــال گفت، رئیس جمهور آمریکا از ســوی 
رهبران کشــورهای حوزه بالتیک که خواستار 
شکست روسیه در اوکراین هستند، تحت فشار 
قرار گرفته اســت. به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری راشــاتودی، روزنامه وال اســتریت 
ژورنــال به نقل از یک منبع آگاه اعالم کرد، جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا در جریان سفرش 
به ورشو، پایتخت لهستان در اواخر فوریه سال 
جاری میالدی، این موضوع را با روسای جمهور 

لتونی، لیتوانی و استونی مطرح کرد.

ایــن منبع دقیقا اعالم نکرد کــه بایدن به این 
رهبران چه چیزی گفته اما تاکید داشــت که 
ســخنان بایدن »تردیدهایی را در بین مقامات 
ایجاد کرد که آیا واشنگتن معتقد است ]پیروزی 
اوکرایــن در میدان نبرد[ یک هدف واقع بینانه 

است یا خیر«.
روزنامه وال اســتریت ژورنــال در مقاله اش به 
»نگرانی ها« در بین متحدان کی یف در شــرق 
اروپا نسبت به »وجود این تفکر در پایتخت های 
غربی کــه اوکراین باید به نوعی برای مذاکره با 

کرملین آماده شود« اشاره کرد.
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نیویورک تایمز: 

محبوبیت »عرین االسود« در نابلس رو به افزایش است

امتناع خلبانان اسرائیلی از انتقال نتانیاهو و همسرش به رم

پیروزی حزب حاکم استونی در انتخابات پارلمانی

دیپلمات ارشد سنگاپور: 
»سود صلح« پس از جنگ جهانی دوم تمام شده است

ساف: حضور در »شرم الشیخ« 
درگرو عمل اسرائیل به تعهدات »العقبه« است

فشار رهبران کشورهای بالتیک بر بایدن به خاطر روسیه


