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شهادت ۴۴ فلسطینی طی ۳ روز جنگ؛
آغاز آتش بس در غزه 

همزمان با نقض آن ازسوی اسرائیل

توافق آتش بــس میان رژیم صهیونیســتی و 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین از ساعت ۲۳:۳۰ 
یکشنبه شب آغاز شد. اما اســرائیل اندکی پس از 
اجرایی شدن آتش بس، با حمله مجدد به غزه، این 

توافق را نقض کرد.
به گزارش الجزیــره، با اجرای ایــن توافق که 
با میانجیگــری مصر صورت گرفتــه، دو طرف به 
درگیری های ســه روزه که دســت کم ۴۴ شهید 
فلسطینی برجای گذاشــت، پایان دادند. جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین هم ســاعاتی قبل از آغاز 
اجرای این توافــق، از حصول آتش بــس با رژیم 
صهیونیستی خبر داد و ضمن استقبال از تالش های 
مصر بر حق خود برای پاسخ به هر تجاوزی از سوی 
اســراییل تاکید کرد. زیاد النخاله، دبیرکل جهاد 
اســالمی نیز آغاز آتش بس را تاییــد کرد و گفت 
اســرائیل به دنبال آتش بس بود و اگر به شروط ما 

پایبند نباشد جنگ دوباره از سر گرفته می شود.
این توافق همچنین تصریــح می کند که مصر 
تالش خواهد کرد تا بسام السعدی را در اسرع وقت 
آزاد کند. همچنین بر اســاس اعالم برخی منابع، 
طبق این آتش بس می بایست تمامی گذرگاه های 
باریکه غزه گشوده و سوخت رســانی به غزه از سر 
گرفته شــود و محاصره غزه نیز کاهش پیدا کند. 
رسانه های محلی و عربی بامداد دیروز )دوشنبه( 
گزارش دادند که با گذشــت چند ســاعت از آغاز 
اجرای آتش بــس، وضعیت آرامــش در نوار غزه 

ادامه دارد.
آویخــای ادرعــی، ســخنگوی ارتــش رژیم 
صهیونیستی شامگاه یکشنبه اقرار کرد که نیروهای 
اسرائیلی همزمان با آغاز آتش بس میان تل آویو و 
جنبش جهاد اسالمی حمالتی را به نوار غزه انجام 
دادند. طبق اذعان رســانه های صهیونیستی، این 
رژیم دو منطقه در غزه را هدف گرفت. ســخنگوی 
ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد که یک پهپاد را 

به نوار غزه شلیک کرده است.
طبق گزارش آر.تــی، گردان های قدس هم به 
نوبه خود از بمباران سدیروت در جواب این نقض 
اســرائیل خبر دادند. همچنین اخباری از شنیده 
شدن صدای آژیر خطر در این شهرک منتشر شده 
است. تور وینسلند، هماهنگ کننده ویژه سازمان 
ملل در امور صلح خاورمیانه با استقبال از این توافق 
تاکید کرد که نقش مصر در دستیابی به آتش بس 
در نوار غزه بین جنبش جهاد اسالمی و اسرائیل که 

دقایقی پیش الزم االجرا شد، حیاتی است.
از ســوی دیگر جو بایدن، رئیــس جمهوری 
آمریــکا در اظهاراتــی از اعالم آتــش بس میان 
اســرائیل و جنبش جهاد اسالمی در غزه استقبال 
کرد. بایدن در عین حال بــار دیگر به جانبداری از 
رژیم صهیونیستی و مواضع کشورش در حمایت از 
جنایات این رژیم اشاره کرده و گفت: حمایت من از 
امنیت اسرائیل، از جمله حق اسرائیل برای دفاع از 
خود در برابر حمالت طوالنی مدت و تزلزل ناپذیر 
اســت. ما به حمایت خود از گنبد آهنین اسرائیل 
افتخار می کنیم. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل هم از اعالم آتش بس در نوار غزه استقبال کرد.

محمود عباس، رئیس  تشــکیالت خودگردان 
فلسطین هم از تالش های مصر که منجر به توقف 
تشــدید تنش ها در نوار غزه و اراضی اشغالی شد، 
تشکر کرد. یائیر الپید، نخســت وزیر اسرائیل نیز 
از تالش های مصر کــه منجر به این توافق شــد، 
تشکر کرد. عادل بن عبدالرحمن العسومی، رئیس 
پارلمان عربی هــم تالش های مصــر به رهبری 
عبدالفتاح السیسی برای دســتیابی به آتش بس 
میان اســرائیلی ها و فلســطینی ها را ارزشــمند 
دانست. وی در بیانیه ای با اشــاره به اینکه توافق 
حاصل شده گامی در راه نجات خون مردم فلسطین 
و پایان دادن به خشــونت اســت، تاکید کرد که 
دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه نیازمند 
تالش هــای هماهنگ بین المللی بیشــتر برای از 

سرگیری صلح است.
از سوی دیگر منابع پزشــکی در غزه از شهادت 
۴۴ فلسطینی طی ۳ روز حمله رژیم صهیونیستی 

به غزه خبر دادند.

جهان نما

از روزی کــه نانســی پلوســی، 
رئیس مجلس نماینــدگان آمریکا 
وارد تایوان شد، این جزیره در حال 
دست و پنجه نرم کردن با پیام های 
تهدید »چین« است. آنچه به چشم 
مخاطبان و مفســران می آید، صرفاً 
بحث حضور نانسی پلوسی در تایوان 
به عنوان نفر ســوم ساختار سیاسی 
ایاالت متحده اســت. گرچه حضور 
پلوســی در تایوان بــه تنش میان 
آمریکا و چین دامن زده اســت؛ اما 
در این میان یک نکته بســیار مهم 
وجــود دارد که کمتر کســی به آن 

پرداخته است. 
در سفر پلوســی به تایوان، لوید 
آستین، وزیر دفاع ایاالت متحده نیز 
همراه و در کنار او پای بر خاک این 
کشور گذاشت و این دقیقاً همان پیام 
»هشدار قرمزی« بود که واشنگتن 
در ابتــدای ســفر رئیــس مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایپه به چین 

مخابره کرد. این پیام دقیقاً چینی ها 
را متوجه کرد که اگــر یک گلوله به 
سوی تایوان شلیک شود یا هواپیمای 
پلوسی که وزیر دفاع آمریکا یا همان 
ریاست بزرگترین ارتش دنیا در آن 
قرار دارد مورد اصابت قرار بگیرد، به 
منزله هدف قرار دادن ارتش ایاالت 
متحده و همچنین نهاد قانونگذاری 
آمریکا است. این هشــدار آمریکا با 
اســکورت هواپیمای حامل پلوسی 
توسط جنگنده های نیروی هوایی 
ارتش ایاالت متحده به چین صادر 
نشد، بلکه قرار گرفتن وزیر دفاع در 
کنار نانسی پلوسی بود که حرف اول 

و آخر را به نظامیان اژدهای سرخ زد 
و به آنها با زبــان بی زبانی گفت که 
دست ها را از روی ماشه بردارید. به 
هر ترتیب، پلوســی وارد تایوان شد 
و آنچه که چین انتظار نداشــت رخ 
داد اما در ادامــه رفتار پکن به نوعی 
نشان از یک نگرانی و عصبانیت چند 

الیه دارد. 
چند روز پیــش وزارت خارجه 
چین با صدور بیانیــه ای اعالم کرد 
که پکن دیدارهای آتی بین وزیران 
دفاع چین و آمریکا را لغو کرده و به 
همکاری در حــوزه ایمنی دریایی 
با واشــنگتن پایان می دهــد. این 
بیانیه از لغو موقــت همکاری چین 
با آمریکا در حوزه های بازگرداندن 
مهاجــران غیرقانونــی، همکاری 
قضایی، جنایات فراملی و تغییرات 
آب وهوایی خبر می دهد و این مساله 
به جای باریک کشیده شده است. در 
این رابطه وو کین، سخنگوی وزارت 
دفاع چین از لغو مذاکرات نظامی با 
واشــنگتن در اعتراض به سفر اخیر 
رئیس مجلس نماینــدگان آمریکا 
به تایوان دفاع کرد و هشــدار داد، 

واشــنگتن باید مســئولیت تبعات 
جدی این ســفر را بپذیرد. بر همین 
اساس مذاکرات دو طرف با محوریت 
نظامی هم لغو شد و این در حالیست 
که بسیاری از مقامات آمریکا صرفاً 
یک موضع کاماًل آرام در این مورد و 
سایر محورهایی که چین همکاری 

خود را با آمریکا قطع کــرد، اتخاذ 
کردند. البته مقامــات پنتاگون هم 
این اقدام پکــن را  موضعی افراطی 
و غیرمســئوالنه قلمداد کردند اما 
مساله این است که به هر ترتیب این 
تشــنج در حال تبدیل شدن به یک 

مقابله خطرناک است. 

اقدامات متقابل 
علیه حمله شبیه سازی شده 

اینکه چین و آمریکا وارد چه نوع 
مجادله ای خواهند شد، چندان مورد 
نظر ما نیست و در گذشته هم بارها 
در مورد این تقابل در همین صفحه 
صحبت کرده ایم امــا آنچه مهم به 
نظر می رسد، کشــیده شدن سطح 
تنازع میان چیــن و تایوان از ورطه 
تئوری به ســطح »نیمه عملیاتی« 
اســت. فارغ از اینکه در زمان سفر 
پلوســی به تایپه چندین جنگنده 
اقدام به مانور بر فراز آسمان تایوان 
کردند و پس از آن حدود 5 تا 6 ناو و 
ناوچه چین وارد تنگه تایوان شدند، 
اما آنچه از رزمایش های نظامی چین 
برمی آید، به نوعی نشان دهنده آن 
است که پکن به دنبال چنگ و دندان 
نشان دادن به تایوان در این اثنا است. 
بر همین اســاس ارتش چین یک 
روز پس از پایان برنامه ریزی شــده 
بزرگتریــن مانورهــای تاریخ خود 
در اعتراض به ســفر هفته گذشته 
رئیس مجلس نماینــدگان آمریکا، 
از برگــزاری رزمایش نظامی جدید 
از دیروز )دوشــنبه( در دریا و حریم 
هوایــی اطــراف تایوان خبــر داد. 
فرماندهی ارتش شرقی چین اعالم 
کرد تمرینات مشترکی را با تمرکز 
بر عملیات ضــد زیردریایی و حمله 
دریایــی انجام خواهــد داد که این 
نگرانی برخی از تحلیلگران امنیتی 
و دیپلمات ها را از ادامه فشار پکن بر 
قدرت دفاعی تایوان تایید می کند. 
مدت زمان و مــکان دقیق آخرین 
مانورها هنوز مشــخص نیست، اما 

تایوان قباًل محدودیت های پروازی 
را در نزدیکی شش منطقه تمرینی 
قبلی چین در اطراف جزیره کاهش 
داده است. توجه داشــته باشید که 
فراتر از شلیک ۱۱ موشک بالستیک 
کوتاه بــرد طــی چهــار روز قبل از 
رزمایش مذکور، کشتی های جنگی 

چینی، جت های جنگنده و پهپادها 
به طور گســترده در اطراف جزیره 
مانور دادنــد اما در همین راســتا 
تایوانی ها هم ســاکت ننشســتند. 
سخنگوی یگان هشتم ارتش تایوان 
دیروز )دوشــنبه( اعالم کرد که در 
واکنش به رزمایش های چین، دست 
به انجــام رزمایش »دفــاع در برابر 
حمله« خواهد زد. نکتــه مهم این 
است که مقامات تایوانی اعالم کردند 
در این رزمایش که سه شنبه )امروز( 
تا پنجشنبه انجام می گیرد )همانند 
رزمایش های چین( از قدرت واقعی 
آتش استفاده و اقدامات متقابل علیه 
حمله شبیه ســازی شــده چین به 
تایوان را تمرین خواهند کرد. اینکه 
در این میان قرار اســت چه اتفاقی 
رخ دهد کاماًل مشــخص نیست اما 
به صــورت علنی شــاهد رد و بدل 
شدن تهدید از سوی چین و تایوان 
به سوی یکدیگر هستیم که به نظر 
می آید ایاالت متحده هم چندان از 
این موضوع ناراحت نیست. واقعیت 
تأسفبار این اســت که واشنگتن با 
اســتفاده از »تحریک هوشــمند« 
اقدام بــه عصبانی کــردن چین از 
ناحیه تایوان کرد و این در حالیست 
که نمونه این اســتراتژی را در مورد 
روسیه هم مشاهده کردیم. ایاالت 
متحده با تحریک برنامه ریزی شده 
توانست روسیه را به حمله به اوکراین 
وادارد و حاال با تحریک چین به دنبال 
ایجاد یک تنــش جدی میان پکن و 
تایپه است. هیچ شکی وجود ندارد 
که قطــع ارتباط میان واشــنگتن 
و پکــن می تواند هرگونــه برخورد 
تصادفی را محتمل تر نشــان دهد 
اما در این میــان هیچ اثری در مورد 
قطع ارتبــاط در حــوزه اقتصادی 
نیست. چین به خوبی می داند که در 
دام آمریکا قرار دارد و باید آهسته و 
پیوسته گام بردارد و به همین دلیل 
اســت که فعاًل خبری از منازعه در 

محور اقتصادی وجود ندارد. 

همزمان با تحکیم آرایش هجومی پکن، تایپه از برگزاری رزمایش دفاعی خبر داد؛

تبادل تهدید در تنگة تایوان

فرشاد گلزاری

چین به خوبی می داند که 
در دام آمریکا قرار دارد و 

باید آهسته و پیوسته گام 
بردارد؛ به همین دلیل فعاًل 
خبری از منازعه در محور 

اقتصادی نیست و پکن سعی 
دارد وارد این محور نشود 

واشنگتن با استفاده از 
»تحریک هوشمند« اقدام 

به عصبانی کردن چین از 
ناحیه تایوان کرد. نمونه 

این استراتژی را در مورد 
روسیه هم مشاهده کردیم و 
ماههاست که مسکو در حال 

زورآزمایی علیه کی یف است 

رئیس جمهوری اوکراین اعالم کرد اگر مســکو به 
دنبال برگزاری رفراندوم در مناطق تحت کنترلش در 
اوکراین جهت الحاق به روســیه باشد، کی یف دیگر با 
مسکو مذاکره ای نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری 
اســپوتنیک، نیروهای روســیه اکنــون بخش های 
وسیعی از شرق و جنوب اوکراین را به دست گرفته اند 
و مقام های دو منطقه احتمــال برگزاری رفراندوم را 
نیز مطرح کرده انــد. ولودیمیر زلنســکی، در پیامی 
ویدئویی گفت، کی یف به موضع خــود مبنی بر منع 
واگذاری بخش های اوکراین به روسیه محکم ایستاده 
است. موضع اوکراین همواره اینطور بوده است. ما هیچ 
بخشی از ســرزمین خود را واگذار نمی کنیم. رئیس 
جمهوری اوکراین ادامه داد: اگر اشغالگران به دنبال 
برگزاری رفراندوم ساختگی باشند دیگر فرصتی برای 
مذاکره با اوکراین نخواهند داشــت. مقام های مسکو 
و کی یف چندیــن دور مذاکــرات را بالفاصله پس از 

حمله نیروهای روســی به اوکرایــن در فوریه ۲۰۲۲ 
برگزار کردند اما پیشــرفت کمی در این مذاکرات به 
دست آمد و از اواخر مارس ســال جاری میالدی نیز 
هیچ گفت وگویی سر نگرفته چون هر یک از طرف های 
درگیر، دیگری را به توقف مذاکرات مقصر می داند. در 
همین راستا یکی از اعضای شورای منطقه ای زاپروژیا 
اعالم کرد، این منطقه قصد دارد سپتامبر ۲۰۲۲ برای 

پیوستن به روسیه رفراندوم برگزار کند. 

زلنسکی برای مذاکره صلح با روسیه شرط گذاشت
خبر

مقام های آلمان در باره بروز ناآرامی های اجتماعی 
و واکنش های افراطی در پی تورم فزاینده و بی سابقه 
و کمبود شــدید انــرژی در فصل زمســتان، نگران 
هســتند. به گــزارش تارنمای دویچه ولــه، اعضای 
مجلس های ایالتی و فدرال آلمان، افزون بر بررســی 
مجموعه گسترده ای از اقدامات برای صرفه جویی در 
مصرف انرژی از خاموش کردن چراغ های خیابان ها 
تا پائین آوردن دمای ســاختمان ها، از شــهروندان 
 درخواســت کرده اند که مصرف انرژی را در خانه ها 

کاهش دهند. 
منجر شــدن این تالش ها به یکپارچی همگانی یا 
قیام اعتراضی تا هنگام فرارســیدن سرمای زمستان 
و صادر شــدن قبض هــای بهای انرژی، مشــخص 
نخواهد شــد. بوندســتاگ )مجلس فدرال آلمان( از 
یک ســو قانونی را برای حفظ آسیب پذیر ترین اقشار 
جامعه از تکانه های قیمتی تصویب کرده و از ســوی 

دیگر سازمان ها و شــرکت های ارایه دهنده خدمات 
عمومی مانند آب و برق تنها مجاز به دریافت بخشی 
از افزایش هزینه هــا از مصرف کنندگان خواهند بود. 
وزارت کشــور فدرال آلمان به دویچــه وله گفته که 
تظاهرات اعتراض آمیز در ابعــادی مانند اعتراض به 
محدودیت های همه گیری، قابل پیش بینی اســت و 
گسترده ان به میزان فشار هزینه ها و عرضه انرژی بر 

جامعه بستگی خواهد داشت.

خبر

نگرانی آلمان از ناآرامی های اجتماعی در پی بحران انرژی

گوســتاوو پتــرو در حالی بــه عنوان نخســتین 
رئیس جمهور چپ گرای کلمبیا ســوگند یاد کرد که 
متعهد شــد تا کشــورش را در مقابله علیه نابرابری و 
تغییرات جوی متحد کرده و به صلح با چپ ها و گروه های 
تبهکار دست پیدا کند. به گزارش رویترز، پترو که سابق 
بر این از اعضای گروه چریکی ام- ۱9 بود یکشــنبه به 
عنوان رئیس جمهوری کلمبیا و در حالی سوگند یاد کرد 
که ۱۰۰ هزار تن از جمله فیلیپه ششم پادشاه اسپانیا به 
همراه 9 رئیس جمهوری آمریکای التین در این مراسم 
دعوت بودند. وی در سخنرانی مراسم سوگند خود گفت: 
من نمی خواهم دو جامعه و دو کشور داشته باشیم. من 
یک کلمبیا قوی، واحــد و متحد می خواهم. چالش ها و 

آزمون هایی که ما به عنوان یک ملت داریم، مستلزم یک 
دوره وحدت و اجماع اساسی است. پترو همچنین قول 
داده تا مذاکرات متوقف شده صلح با ارتش آزادی بخش 

ملی را از سر بگیرد. 

منابع خبری از امضای طرح نهایی صلح میان دولت و 
اپوزیسیون چاد در دوحه قطر خبر دادند. طبق گزارش 
خبرگزاری قطر )قنا(، هیئت مذاکره کننده دولت انتقالی، 
نمایندگان گروه های مخالف، نمایندگان اتحادیه آفریقا، 
تعدادی از سازمان های منطقه ای و بین المللی و چندین 
کشور مختلف در مراســم امضای این توافقنامه شرکت 
داشتند. وزیر خارجه قطر پس از امضای این توافق تاکید 
کرد که دوحه از هیچ تالشی برای حفظ صلح در چاد دریغ 
نخواهد کرد. وی افزود: ما امیدواریم توافق صلح یک نقطه 
عطفی در مسیر دســتیابی به ثبات در چاد باشد. محمد 
ادریس دبی، رئیس شــورای نظامی انتقالی چاد نیز به 
نوبه خود گفت: مذاکره گام نخســت در مسیر برگزاری 

انتخابات اســت. طبق این گزارش، این توافق راه را برای 
آغاز گفت وگوی ملی جامع و مستقل در انجامنا، پایتخت 
چاد هموار می کند و دو طرف قرار اســت که به طورکلی 

خضومت را کنار بگذارند.

توافق صلح دولت و اپوزیسیون چاد در دوحه امضا شدنخستین رئیس جمهور چپ گرای کلمبیا سوگند خورد


