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ژنرال ۴ ســتاره نیروی هوایــی آمریکا در 
یادداشتی به فرماندهان نیروی هوایی و افسران 
تحت فرمان خود نســبت به وقوع جنگ میان 
واشگتن و پکن در ۲۰۲۵ هشدار داد و از آن ها 

خواست که خود را برای آن آماده  کنند.

به گزارش »ان بی سی نیوز«، مایک مینیهان 
)Mike Minihan( رییس فرماندهی تحرک 
هوایی ارتش آمریکا در یادداشــتی به افسران 
تحت فرمانش نوشــت پیش  بینی می کند که 
آمریکا و چین تا ۲ ســال آینــده وارد جنگ 

خواهند شــد و آن ها باید خودشــان را »برای 
خالی کردن یک خشاب با شلیک به سر آماده 
کنند.« در یادداشــت این ژنرال آمریکایی که 
به دست شبکه خبری ان بی سی رسیده، آمده 
است: امیدوارم در اشتباه باشم. اما باور دارم که 

در سال ۲۰۲۵، در جنگ خواهیم بود.
مینیهان توضیح می دهــد: تایوان و آمریکا 
در ۲۰۲۴ ســرگرم انتخابات ریاست جمهوری 
خواهند بود و این امــر این فرصت را به چین 

می دهند تا علیه تایوان اقدام کند.
این یادداشــت که به امضای مینیهان نیز 
رســیده، به تمام فرماندهــان عملیاتی نیروی 
هوایی آمریکا ارســال شده اســت و به آن ها 
دستور می دهد که تا ماه آینده اقدام های الزم 
در جهت آماده سازی برای جنگ با چین را به 

او گزارش دهند.
این گزارش می افزاید: به دنبال انتشــار این 
خبر، یک مقام وزارت دفاع آمریکا اظهار داشت: 
این نظرات ]یادداشــت مینیهان[، ارتباطی به 

دیدگاه این وزارتخانه درباره چین ندارد.
در همین رابطه،  پاتریک رایدر ســخنگوی 
وزارت دفاع آمریــکا در بیانیه ای گفت: راهبرد 
دفــاع ملی به وضوح نشــان می دهد که چین 
چالش پیــش روی وزارت دفاع اســت و ما با 
همکاری در کنار متحدانمان برای حفظ صلح 
Indo-( در آب های منطقه هند و اقیانوس آرام

Pacific( متمرکز هستیم.
لوید آســتین وزیر دفاع آمریکا نیز در اوایل 
ماه جاری درباره احتمــال حمله قریب الوقوع 
چیــن به تایوان گفت بود: آنچه اخیرا شــاهد 
هســتیم، رفتار بســیار تحریک آمیز از سوی 
نیروهای چین و تــاش آن ها برای ایجاد یک 
هنجار جدید است. اما من تردیدم دارم که این 

به معنای حمله ای قریب الوقوع باشد.

بر اساس این گزارش، بخش تحرک هوایی 
نیرو هوایی ارتش آمریکا، ۵۰ هزار پرســنل و 
نزدیک بــه ۵۰۰ هواپیما در اختیــار دارد که 
وظیفه حمل ونقل و سوخت رســانی را برعهده 
دارند. مأموریت آن هــا، برقراری و ارائه تحرک 
هوایی در سطح جهان اســت. این فرماندهی 
همچنیــن نقش مهمــی در ارائه حمایت های 

بشردوستانه ایفا می کند.
در آگوســت ۲۰۲۲، پس از ســفر نانسی 
پلوسی، رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا 
به تایوان، چین مذاکرات با ایاالت متحده را در 

تعدادی از زمینه ها به حالت تعلیق درآورد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از سفر 
مناقشه برانگیز پلوســی به تایوان، در دیدار با 
رئیس جمهور چین گفته بود آمریکا به دنبال 
جنگ ســرد و یا تشکیل ائتافی در برابر چین 
نیست و از استقال تایوان حمایت نمی کند و 

هیچ نیتی برای درگیری با چین ندارد.
با این حال واشنگتن با ارسال تسلیحات به 
این جزیره واکنش چینی ها را برانگیخته است.

اکنون کویــن مک کارتــی رییس جدید 
مجلس نمایندگان آمریکا نیز قصد دارد در بهار 
امســال به تایوان سفر کند که قطعا تنش ها را 
در این منطقه بیــن دو قدرت جهانی بیش از 

پیش خواهد کرد.
کارشناســان هشــدار می دهند که روابط 
پکن و واشــنگتن همچنان پرتنش خواهد بود 
و رقابت در سال جاری میادی ۲۰۲۳ تشدید 

خواهد شد.

از سوی ژنرال مینیهان صادر شد

آماده باش آمریکا برای جنگ با چین

خبرگزاری تاس جمعه شــب گزارش داد نیروهای پدافند هوایی روسیه روز 
جمعه یک هواپیمای تهاجمی زمینی سوخو-۲۵ اوکراین را در نزدیکی اوگلدار در 
جمهوری خلق دونتسک سرنگون کردند. سپهبد »ایگور کوناشنکوف« سخنگوی 
وزارت دفاع روسیه اعام کرد، نیروهای روسیه به حمات خود در مناطق جنوبی 
دونتسک و زاپوریژیا ادامه دادند و روز جمعه کنترل خود را بر اوگلدار در استان 
دونتســک تثبیت کردند. به گفته وی، در جبهه جنوبی دونتســک و زاپوریژیا، 
یگان های گروه نبرد شــرق به عملیات تهاجمی خود ادامــه دادند و مکان های 
اســتراتژیک جدیدی را تصرف کردند. تیپ ۱۰۸ دفاع ارضی ارتش روســیه نیز 
در نزدیکی شهرهای پرچیستوفکا و نووسیولکا در دونتسک، با قدرت آتش خود 
به نیروهای تیپ ۷۲ مکانیزه ارتش اوکراین در منطقه اوگلدار آســیب هایی وارد 
کردند. در ۲۴ ســاعت گذشــته بیش از ۶۵ تن از ارتش اوکراین در این مناطق 
کشــته و یک تانک، دو خودروی زرهی رزمی، یک هویتزر D-۲۰، سه خودروی 
موتوری و ۲ رادار ضد هوایی AN/TPQ-۳۷ ساخت آمریکا منهدم شده است.

کوناشنکوف تصریح کرد که نیروهای روسیه در ۲۶ ژانویه یعنی ۲ روز پیش، 
حمله گسترده ای به سایت های انرژی مربوط به بخش نظامی-صنعتی و سیستم 
حمل ونقل اوکراین انجام دادند. ســخنگوی ارتش روسیه بیان کرد، این حمله 
موجب اختال در تحویل تسلیحات و مهمات، از جمله تسلیحات ناتو، به ارتش 

اوکراین در مناطق جنگی شد.

گزارش مسکو از جنگ اوکراین
وزیــر امور خارجه آلمان پس از آنکه در مجمع پارلمانی شــورای اروپا گفت 
که آلمان در جنگ با روســیه است، هدف انتقاداتی قرار گرفت و سیاستمداران 
اپوزیسیون این سوال را مطرح می کنند که آیا او اصا مناسب این جایگاه هست 
یا خیر. »سارا واگن کنشت« قانونگذار آلمانی که سابقا ریاست حزب »چپ« را در 
پارلمان بر عهده داشــت، جمعه در پیامی توییتری نوشت: سخنان آنالنا بربوک، 
وزیر خارجه آلمان مبنی بر اینکه آلمان در جنگ با روسیه است، نشان می دهد 
که او مناســب این پست نیست. این قانونگذار اپوزیســیون افزود: وزیر خارجه 
باید »دیپلمات ارشــد« باشــد، نه اینکه مثل ناشی ها رفتار کند. بربوک وجهه و 
آبروی آلمان را لگدمال می کند. در جریان مناظره روز سه شــنبه، بربوک گفت 
که کشــورهای اروپایی »در حال جنگ علیه روسیه هستند« و باید برای دفاع از 
اوکراین بیشتر تاش کنند. وزیر خارجه آلمان گفته است: بله، ما باید کار بیشتری 
در دفاع از اوکراین انجام دهیم.  بله، ما باید کار بیشتری در خصوص تامین تانک 
انجام دهیم...اما مهمترین و حســاس ترین نکته این است که این کار را در کنار 
هم انجام دهیم و اینکه بازی مقصر نشــان دادن یکدیگر در اروپا به راه نیندازید، 
چون ما در حال جنگ علیه روسیه هستیم نه علیه یکدیگر. آلیس وایدل، رئیس 
مشترک فراکسیون دست راستی آلترناتیو برای آلمان )AFD( در پارلمان، گفت 
که برلین به وزیر خارجه ای نیاز دارد که بتواند در بحبوحه درگیری در اروپا »به 

عنوان یک دیپلمات مسئول و نه یک آدم فتنه انگیز« عمل کند.

انتقاد از بربوک درباره جنگ آلمان با روسیه
وزارت امور خارجه روســیه، ســفیر لتونی در این کشور را در واکنش به 
اقدام این کشور در تنزل دادن سطح روابط دیپلماتیکش با مسکو اخراج کرد.
به گزارش راشــا تودی، »داســیا روتکا« کاردار لتونی در مسکو به وزارت 
امور خارجه روســیه احضار شــد تا مراتب »اعتراض شدید« روسیه به وی و 
تصمیم مســکو برای اخراج ســفیر لتونی را دریافت کندو در نهایت ۱۵ روز 

فرصت یافت ازخاک روسیه خارج شود.
ریگا هفته گذشته اعام کرد، سطح روابط دیپلماتیک خود را با استناد به 
جنگ روسیه در اوکراین و همبستگی با اقدام مشابهی که استونی انجام داد، 

تنزل می دهد. مسکو و تالین نیز متقابا سفرای یکدیگر را اخراج کرده اند.
ماه جاری میادی پلیس لتونی اقدام به دســتگیری مارات قاسم، سردبیر 
بخش »اســپوتنیک لیتوانی« و یک تبعه لتونی به ظن نقض تحریم ها علیه 
مســکو کرد. مقام های روســیه اتهامات مطرح شــده علیه قاســم را  »باور 

نکردنی« و »پوچ« خواند.
وزارت خارجه روســیه همچنین ریگا را به دلیل تخریب بناهای تاریخی 
مربوط به دوران شــوروی مــورد انتقاد قــرار داد. مقامــات لتونی به  رغم 
اعتراض های جامعه روس های محلی این کشور، چندین بنای یادبود مربوط 
به زمان جنگ جهانی دوم، از جمله یک ستون هرمی بلند در پایتخت را که 

یادبود آزادسازی این کشور از دست نازی ها بود، تخریب کردند.

اخراج سفیر لتونی از روسیه

هشدار درباره چشم انداز فرسایشی جنگ اوکراین
اندیشکده »رند کورپوریشن« در پژوهشی 
ضمن هشدار نسبت به طوالنی شدن جنگ در 
اوکراین، این وضعیت را در تضاد با منافع آمریکا 
دانست و نوشت: نبرد جاری، تمرکز واشنگتن را 
از پرداختن به اولویت های دیگر منحرف کرده  

است.
براســاس نتایج یک پژوهش انجام شــده 
توسط اندیشــکده آمریکایی رند کورپوریشن، 
هزینه های تداوم جنگ اوکراین بیش از منافع 

آن برای ایاالت متحده است.
رند کورپوریشن استدالل می کند که اگرچه 
هــر دو طــرف روس و اوکراینی بــر این باور 
هستند که از ادامه جنگ منتفع می شوند، اما 

این وضعیت به نفع آمریکا نیست.
در متن پژوهش انجام گرفته توســط این 
اتاق فکر آمریکایی که تمرکــز اصلی آن ارائه 
تحلیل های سیاسی به نیروهای نظامی ایاالت 
متحده اســت، تاکید شــده که اگرچه در این 
جنگ در بیشــتر موارد همسویی میان منافع 
واشــنگتن و کی یف وجود دارد، اما این منافع 

مترادف نیســتند. ضمن آنکه این نبرد همین 
حاال هم آسیب های اقتصادی، نظامی و اعتباری 
قابل توجهی به روسیه وارد کرده است، بنابراین 
تضعیف تدریجی بیشتر آن دیگر به نفع آمریکا 
نیست. رند کورپوریشن همچنین با برشمردن 
هزینه های جنگ میان دو همسایه، آن را برای 
غرب بسیار گزاف توصیف کرده و نوشته است: 
این درگیری عــاوه بر بروز اختال های عمده 
در بازارانرژی، مواد غذایی و کود، بار ســنگینی 
را بر دوش اروپا و آمریکا به دلیل پشتیبانی های 

مالی گسترده از دولت اوکراین گذاشته است.
این اندیشــکده اســتدالل می کنــد که با 
طوالنی شدن جنگ در اوکراین، امکان تزلزل 
در کمک های ارســالی ناتو وجود دارد و امکان 
دارد رونــد کنونــی که کی یف براســاس آن 
توانســته با کمک ضدحمات علیه روسیه به 
موفقیت دســت یابد را معکوس کند. این اتاق 
فکــر در ادامه یادآور می شــود که نبرد جاری 
سبب تمرکز بیش از اندازه سیاستگذاران ارشد 
و منابع نظامی آمریکا شده و آنها را از پرداختن 

به اولویت های دیگر جهانی مانند چین منحرف 
می کنــد و در عیــن حال مســکو را به پکن 

نزدیک تر می کند.
رنــد کورپوریشــن همچنین چشــم انداز 
را  اوکراین  زلنسکی رئیس جمهوری  ولودیمیر 
در خصوص پیــروزی، که بر طبق آن اوکراین 
تمــام ســرزمین های تصرف شــده را بازپس 
می گیرد و روســیه را به دلیل جنایات جنگی 
و غرامــت محاکمــه می کنــد، خوش بینانه و 

غیرمحتمل می خواند.
در این مطالعه هشــدار داده شده است که 
از نقطه نظر مســکو، جنگ جاری در اوکراین 
ماهیتــی وجودی دارد و کرملیــن در صورت 
احساس خطر ممکن است دست به استفاده از 
تسلیحات هسته ای بزند. اما از سوی دیگر هم 
چشم انداز صلح از طریق گفت وگو را دستکم در 
کوتاه مدت چندان روشــن ندانسته و دلیل آن 
را اطمینــان خاطر اوکراین از تداوم کمک های 
غرب و عدم ارائه ضمانت به مسکو در خصوص 
رفع تحریم ها عنوان می کند. رند کورپوریشن 

در پایــان بــرای حل این درگیری پیشــنهاد 
می دهد که آمریکا می تواند کمک های نظامی 
آتی خود را مشروط به تعهد اوکراین به مذاکره 
ارائه دهد. واشنگتن همچنین باید به مسکو در 
مورد بی طرفی اوکراین تضمین دهد و شرایطی 

را برای رفع تحریم ها تعیین کند.
اندیشــکده رند کورپوریشــن که از سوی 
تشــکیات نظامی-صنعتــی ایــاالت متحده 
تأسیس شــده، برای چندین دهه به پنتاگون 
مشــاوره سیاســتگذاری ارائه کرده است. در 

ســال ۲۰۱۹، این اندیشــکده یک خطمشی 
در رابطه »توســعه بیش از حد و عدم تعادل« 
روســیه ارائــه کرد کــه شــامل تحریم های 
اقتصادی، ارســال ســاح به اوکراین، تشویق 
ناآرامــی در آســیای میانه و حتی اســتقرار 
ساح های هســته ای بیشــتر در اروپا بود. در 
مقابل، به نظر می رســد توصیه هایی در مورد 
چگونگی جلوگیری از تشــدید تنش با مسکو 
 در حین تسلیح کی یف، از ژوئیه سال گذشته، 

تأثیر چندانی نداشته است.

 دور دوم انتخابــات پارلمانی تونس امروز )یکشــنبه( با 
رقابــت ۲۶۲ نامزد برگزار و نتایج اولیه آن روز چهارشــنبه 
اعام خواهد شــد، نتایج نهایی آن نیز پس از پایان بررسی 

شکایت ها، بعد از تاریخ چهارم مارس اعام می شود.
از دیروز همه نامزدها و احزاب سیاسی تونس، از هرگونه 
فعالیت تبلیغاتی و انجام هر گونه فرآیند برای جلب نظر رای 
دهندگان، منع شده اند، همچنین انتشار نتایج نظرسنجی هایی 
که مستقیم یا غیرمستقیم به انتخابات مربوط می شود و انجام 
همه پرســی، تحقیقات و نظرات مطبوعاتی مرتبط با آن از 
طریق رسانه های مختلف ممنوع اســت.  دور دوم انتخابات 
پارلمانــی تونس پس از پیروزی ۲۳ نامزد از جمله ســه زن 
برای ۱۶۱ کرســی مجلــس، از فردا در بیشــتر حوزه های 
انتخاباتی در مناطق مختلف این کشــور برگزار می شود. دور 
اول این انتخابات ۱۷ دســامبر )۲۶ آذرماه( برگزار شــد که 
میزان مشارکت پایین ۱۱.۲۲ درصد رای دهندگان جنجال 
گســترده ای را در محافل سیاســی تونس به راه انداخت و 
احزاب مخالف این انتخابات را شکست پروژه سیاسی »قیس 
سعید« رئیس جمهوری تونس دانســتند و خواستار ابطال 
نتایج و تعویق انتخابات شدند. از سوی دیگر، رییس جمهوری 
تونــس این انتقادات را نادیده گرفت و تاثیر حضور کم مردم 
بر شفافیت و سامت انتخابات و مشروعیت مجلس آینده را 

کم اهمیت دانست و گفت: میزان مشارکت فقط در دور اول 
سنجیده نمی شود، بلکه در دو دور سنجیده می شود. در عین 
حال اداره انتخابــات تونس از ادامه بی رغبتی رای دهندگان 
بــرای رای در دور دوم انتخابات بیم دارد. بر اســاس قانون 
اساسی جدید تونس که جوالی گذشته پس از برگزاری همه 
پرسی با حضور یک سوم مردم تصویب شد، اختیارات پارلمان 
جدید محدود خواهد شد. پیش از این رئیس جمهوری تونس 
در واکنش به شــرکت فقط ۱۱ درصد واجدین شــرایط در 
انتخابات پارلمانی اخیر در سایه تحریم گسترده آن و کشیده 
شــدن انتخابات در برخی حوزه ها به دور دوم گفت: این آمار 
ماک نیست و مثل بازی فوتبال، هنوز یک نیمه دیگر مانده 
اســت. اولین انتخابات پارلمانی تونس پس از تعلیق فعالیت 
پارلمــان در ۲۵ جوالی ۲۰۲۱ ســپس انحال آن توســط 
»قیس سعید« رئیس جمهوری این کشور ۱۷ دسامبر برگزار 
می شود. دور اول این انتخابات درحالی برگزار شد که بسیاری 
از احزاب از جمله حزب اسامگرای النهضه مخالف آن بودند؛ 
این حزب اکثریت کرسی های پارلمان قبلی را قبل از تعلیق 
فعالیت آن در اختیار داشت.تحریم گسترده انتخابات از سوی 
احزاب و شــهروندان تونسی، درخواســت ها برای برکناری 
 فوری »قیس ســعید« رییس جمهوری کنونی این کشــور 

را افزایش داده است.

پادشاه اردن با اشاره به کودتای ناکام برادرش که با کمک 
مشاور ولیعهد سعودی انجام شد، بن سلمان را به تاش برای 
توطئه علیه اردن و ممانعت از کمک های کشورهای عربی به 
امان متهم کرد. به نوشــته روزنامه االخبار چاپ لبنان، اردن 
ســال ها است با شرایط بدی در ســطوح مختلف به ویژه در 
سطح اقتصادی مواجه است و به نظر می رسد که این شرایط 
نتیجه تحریم اعام نشــده ای با مداخله آمریکا و عربستان و 
با هدف تحمیل دستورکار خاصی به اردن است. دستورکاری 
که عبداهلل دوم، پادشاه اردن یک سال قبل آشکارا در مقابل 
جمعــی از چهره های رســانه ای اردن از آن ســخن گفت و 
جارد کوشــنر، داماد رئیس جمهور سابق آمریکا را به تاش 
برای اعمال آن متهم کرد، همچنین عبداهلل دوم افشــا کرد 
که محمد بن ســلمان، ولیعهد سعودی در حال توطئه علیه 
اردن اســت و از کمک های کشــورهای عربی برادر به اردن 
جلوگیری می کنــد. اظهارات پادشــاه اردن درباره وضعیت 
کشــورش در تمامی سطوح اشــاره دومنظوره ای به معامله 
قرنی دارد که کوشــنر قصد تحمیل آن به امان را داشــت و 
همچنین به کودتای ناکام شاهزاده حمزه، برادر پادشاه اردن 
اشــاره دارد که با کمک باســم عوض اهلل، مشاور بن سلمان 
انجام شــد، او که در حال حاضر در بازداشت مقامات اردنی 
اســت، حلقه اتصال میان ولیعهد سعودی و شاهزاده حمزه 

محسوب می شــود، گرچه ریاض تاش کرد مدرکی دال بر 
مداخله او در این کودتا برجای نماند. پادشــاه اردن همزمان 
با روی گردانی از عربســتان، در راستای تقویت روابط خود با 
محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات و لغو محاصره اعام 
نشــده علیه کشورش که به کمک های خارجی متکی است، 
تاش کرد. این تحــوالت در حالی رخ دادند که ویژگی های 
اردن جدید که هنری ووستر، سفیر آمریکا در امان شرح داده، 
در حال شــکل گیری بوده و نشــانه های بسیار منفی را بروز 
می دهد که از جملــه آنها افزایش نرخ بیکاری تا ۵۰ درصد، 
گسترش اسلحه در دست شــهروندان، رشد پدیده تحمیل 
حــق امتیاز، افزایش رجوع اردنی ها به قبایل خود براســاس 
قانون و استمرار تبعیض میان اردنی های فلسطینی االصل و 
اردنی های قبایل شرق این کشور هستند، عاوه بر آنها اخیرا 
تظاهرات اعتراضی در برخی استان ها به ویژه معان، الطفیله 
و الزرقاء در اعتراض به وخامت شــرایط اقتصادی و استمرار 
بازداشت های سیاسی برگزار شدند. از آنچه بیان شد، اینگونه 
به نظر می رســد که قرارداد صلح با دشمن اسرائیلی دیگر 
برای اردن سودمند نیست، اردن از سال ها قبل تا حاکمیت 
ملک عبداهلل یکی از کشورهایی است که به عنوان مانعی در 
برابر طرح های جدید اسرائیلی و آمریکایی به ویژه در رابطه 

با مناطق اشغالی فلسطین می داند.

نگرانی اردن درباره نقشه های بن سلمان انتخابات تونس در سایه تحریم 

پس از انتشــار تصاویــر دلخراش ضرب و 
شــتم تایر نیکولز )Tyre Nichols( سیاه 
پوســت ۲۹ ساله آمریکایی توسط پلیس این 
کشور در ممفیس،  موج جدیدی از اعتراض ها 
میان مــردم و مقام هــای آمریکایی به رفتار 

خشونت آمیز پلیس آغاز شده است.

بر اساس گزارش رسانه های خبری، جمعه 
شب در ممفیس، بوستون، شیکاگو، دیترویت، 
نیویورک سیتی، پورتلند، اورگان و واشنگتن 
تظاهرات اعتراض آمیزی بخاطر کشته شدن 
یک سیاهپوست با خشونت پلیس برگزار شد.
شــبکه خبری ســی بی اس نیــوز آمریکا 

گزارش داد: جو بایدن رییس جمهوری آمریکا 
پیش از انتشــار تصاویر دلخراش دستگیری 
وحشــیانه این جوان سیاه پوســت، با مادر و 

پرخوانده وی گفت وگو کرده است.
رییس جمهوری آمریــکا همچنین پس از 
انتشــار ویدیوی رفتار خشونت آمیز پلیس با 
تایــر، در بیانیه ای با ابراز همدردی با خانواده 
نیکولــز از فراخــوان آن ها بــرای برگزاری 

تظاهرات مسالمت آمیز حمایت کرد.
در ایــن بیانیــه بایدن آمده اســت: من 
هم مانند بســیاری دیگــر، از دیدن ویدیوی 
وحشتناک ضرب و شــتم که منجر به مرگ 
تایر نیکولز شــد، عصبانــی و عمیقا دردناک 
شدم. آن هایی که به دنبال عدالت هستند از 
خشــونت و تخریب پرهیز کنند. من خانواده 
نیکولــز را برای برگزاری اعتراض مســالمت 

آمیز همراهی می کنم.
وی همچنین به خبرنگاران گفت که برای 
تصویب قانون اصاح پلیس فدرال آمریکا که 
عنوان »عدالت جورج فلوید در اجرای قانون 
توسط پلیس« شــناخته می شود، کنگره این 

کشور را تحت فشار قرار خواهد داد.
»کریســتوفر رای« فرمانده پلیس فدرال 
FBI نیــز در این باره گفــت: آنچه رخ داده  
غم انگیز اســت، من از این ویدئو وحشت زده 
شــدم . واژه ای مناسب تر از وحشت زده برای 

توصیف پیدا نمی کنم.
تارنمای نشریه هیل نیز نوشت: قانونگذاران 
آمریکایی به انتشار ویدیوی ضرب و شتم تایر 
نیکوالس واکنش نشان داده و قتل بی رحمانه 

و وحشیانه او را محکوم کردند.
فیلم دستگیری تایر نیکولز نشان می دهد 

که افســران به مدت سه دقیقه با استفاده از 
اســپری فلفل، یک تفنــگ بیهوش کننده و 
ضربه های متعدد به این مرد سیاهپوست ۲۹ 
ســاله حمله می کنند. صدای نیکولز در طول 
مدت ضرب و شتم که مادرش را صدا می زند 

شنیده می شود.
پنج افســر درگیــر در مــرگ نیکولز که 
همگی نیز سیاه پوست هستند، هفته گذشته 
از اداره پلیس ممفیس اخراج و به قتل درجه 

دو و جرایم دیگر متهم شدند.
به گزارش تارنمای هیل، نیکولز که هفتم 
ژانویه )۱۷ دی ماه ۱۴۰۱( به دلیل رانندگی 
خطرناک توســط پلیس متوقف و با خشونت 
شدید مواجه شده بود پس از سه روز بستری 
در بیمارســتان در ۱۰ ژانویه )۲۰ دی ماه( بر 

اثر شدت جراحات وارده درگذشت.

اعتراض به خشونت پلیس آمریکا

عملیات ضد صهیونیستی در قدس
سخنگوی پلیس رژیم صهیونیســتی از تیراندازی در شهرک سلوان در شهر 
اشغالی قدس و زخمی شدن ۲ صهیونیســت در پی این تیراندازی خبر داد. به 
گزارش ایرنا، شبکه الجزیره با اعام این خبر به نقل از اورژانس رژیم صهیونیستی 
افزود: ۲ صهیونیســت در تیراندازی در نزدیکی یک پاسگاه در مجاورت شهرکی 
صهیونیســت نشین در حومه شهرک سلوان در قدس اشغالی زخمی شدند. این 
شــبکه به نقل از ارتش رژیم اسرائیل نیز گزارش داد که حال یکی از مجروحان 

این حادثه وخیم و یکی دیگر از مجروحان بیهوش است.
»یائیر الپید« نخســت وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در واکنش به عملیات 
شهادت طلبانه شب گذشته در قدس اشغالی در حساب کاربری خود در توییتر 

نوشت: شب سخت  و دردناکی بود و صحنه های ترسناکی رقم خورد.
همچنین »ایتامار بن گویر« وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که به محل 
عملیات رفته بود، در این باره گفت: باید به عملیات قدس پاسخ دهیم زیرا نباید 
اوضاع این گونه تداوم پیدا کند. از ســوی دیگر، »یعقوب شبتای« رئیس پلیس 
رژیم صهیونیســتی اذعان کرد که عملیات قدس ســخت و پیچیده بود و این 

عملیات یکی از بدترین عملیاتی است که در سال های اخیر شاهد آن بودیم.
پیش از این نیز »بنیامین نتانیاهو« در اولین واکنش خود به عملیات شهادت 
طلبانه یک جوان فلســطینی در قدس اشــغالی که منجر به کشــته شــدن ۷ 
صهیونیست و زخمی شدن ۱۰ نفر دیگر شد، گفت: بعد از جلسه با دستگاه های 
امنیتی، تصمیمات فوری در این رابطه اتخاذ کردیم. این تصمیمات را در جلسه 

دیروز کابینه مطرح خواهیم کرد تا تصویب شود.
درحالی که برخی منابع صهیونیستی بدون افشای هویت مجری این عملیات 
ضد صهیونیســتی اعام کردند که وی به شــهادت رسیده است، برخی دیگر از 
منابع صهیونیست با انتشار ویدئویی گفتند که مجری عملیات بازداشت شده و 

وی ۱۳ سال سن دارد.
پنج شنبه شب نیز شهر قدس شاهد عملیات شهادت طلبانه »خیری علقم« 
جوان مبارز فلســطینی در پاسخ به جنایت اخیر صهیونیست ها در شهر جنین 
در کرانه باختری بود. در جریان این عملیات مبارز فلســطینی، ۷ شهرک نشین 

صهیونیست به هاکت رسیده و ۱۲ تن دیگر زخمی شدند.

رویداد

انتخابات ریاست جمهوری چک در ایستگاه پایانی
پتر پاول، فرمانده ســابق ارتش چک و کاندیــدای طرفدار غرب که از کمک 
به اوکراین حمایت می کند، امید دارد روز شــنبه بر آندری بابیش، نخست وزیر 
میلیاردر سابق و رقیب خود پیروز شــود. به گزارش رویترز، رای گیری دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری چک از روز جمعه آغاز شد و قرار است امروز )شنبه( 
ساعت ۱۴ به وقت محلی پایان یابد. انتظار می رود که نتایج چند ساعت پس از 
پایان رای گیری اعام شود. دور اول انتخابات ریاست جمهوری چک در ۲۵ دی 
ماه برگزار شد. آرای هیچ یک از نامزدها به حد نصاب بیش از ۵۰ درصد نرسید 

و انتخابات به دور دوم کشیده شد.  
یکی از کاندیداهای راه یافته به دور دوم، پاول، یک ژنرال بازنشسته ۶۱ ساله 
است که به عنوان یک نامزد مستقل وارد مبارزات انتخاباتی شد. وی از حمایت 
دولت راست میانه برخوردار اســت که در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ بابیس را از 
قدرت برکنار کرد. بابیش ۶۸ ساله، یک بازرگان ثروتمند است که از سال ۲۰۱۷ 
تا ۲۰۲۱ نخســت وزیر بود. او به دنبال جذب رأی دهندگانی است که با افزایش 
قیمت ها دســت و پنجه نرم می کنند و قول داده اســت که دولت را وادار کند تا 

برای کمک به آنها بیشتر تاش کند.
آژانس های نظرســنجی می گویند احتمال پیروزی پاول ۱۰ برابر بیشــتر از 

بابیش است و او با اختاف دو رقمی در نظرسنجی های نهایی پیشتاز است.
رئیس جمهور چک اختیارات زیادی ندارد، اما او نخســت وزیر و رئیس بانک  
مرکزی را انتخاب می کند. رئیس جمهور در سیاســت خارجی امکان اظهار نظر 

دارد و می تواند دولت را در مورد سیاست هایش تحت فشار قرار دهند.
پاول از حفظ این کشــور ۱۰.۵ میلیون نفری اروپای مرکزی در اتحادیه اروپا 
و ائتاف نظامی ناتو حمایت کرده اســت و بر ادامه کمک های دولت به اوکراین 
از زمان حمله روســیه به این کشور در سال گذشته اصرار می ورزد. وی طرفدار 
پذیرش یورو است، موضوعی که برای مدت طوالنی دولت های متعدد چک بدان 
بی تفــاوت بوده اند. پاول که یک نظامی حرفه ای بوده، در دوران کمونیســتی به 
ارتش ملحق شــد، در دهه ۱۹۹۰ در جریان حفظ صلح در یوگساوی سابق، به 
خاطر شجاعتش مدال نظامی دریافت کرد و تا زمان بازنشستگی در سال ۲۰۱۸ 
به رهبری ســتاد کل نیروهای مسلح چک و رئیس کمیته نظامی ناتو برای سه 

سال منصوب شد.
در سوی دیگر، بابیش بزرگترین حزب اپوزیسیون پارلمان را رهبری می کند. 
از زمانی که این دو از دور اول انتخابات با حدود ۳۵ درصد آرا بیرون آمدند، بابیش، 
پاول را به دلیل نامزد دولت بودن مورد حمله قرار داده است. وی با شعار ترس از 
گسترش جنگ در اوکراین به مبارزات انتخاباتی پرداخت و به دنبال میانجیگری 
در مذاکرات صلح بود. بابیش همچنین مدعی شد که پاول به عنوان یک نظامی 
ســابق می تواند مردم چک  را به جنگ بکشــاند؛ ادعایی که پاول آن را رد کرده 

است. وی از حمایت میلوش زمان، رئیس جمهور مستعفی برخوردار است.

ورشکستگی دوباره خطوط هوایی »فالی بی«

خطوط هوایــی فای بی انگلیس که حدود یک ســال پیش فعالیت  خود 
را بعــد از یک دوره ورشکســتگی از ســرگرفته بود، برای دومیــن بار اعام 

ورشکستگی کرد و به فعالیت های خود پایان داد.
این شــرکت انگلیسی روز شــنبه در توئیتر اعام کرد: از اینکه باید اعام 
کنیم فای بی ورشکســت شده است متاسفیم. این شرکت اکنون فعالیت های 
خود را متوقف کرده اســت. به این ترتیب تمــام پروازهای ورودی و خروجی 

فای بی لغو شده است و دوباره برنامه ریزی نخواهد شد.
به این ترتیب صدها مســافری که امروز )شــنبه( برای پرواز با این شرکت 
هواپیمایی بلیت تهیه کرده بودند ســرگردان شدند. این برای دومین بار است 
که فای بی اعام ورشکســتگی می کند. این شــرکت هواپیمایی ســه سال 
پیش هم به دلیل مشــکات مالی ناشــی از برگزیت و همه گیری کرونا اعام 

ورشکستگی کرده بود.
پل اســمیت یکی از مدیران ارشد آژانس هوایی انگلیس در این باره گفت: 
همیشــه دیدن ورشکستگی یک شرکت هواپیمایی غم انگیز است و می دانیم 
که تصمیــم فای بی برای توقف تجارت برای همه کارکنان و مشــتریان آن 
ناراحت کننده اســت. وی از مســافرانی که قصد پرواز با این ایرالین را دارند 

خواست که به فرودگاه نروند »زیرا همه پروازهای فای بی لغو شده است. «
یک ســخنگوی دولت بریتانیا هم در واکنش به این رویداد عنوان کرد که 
صنایع هوایی همچنان با مشــکات ناشی از همه گیری کرونا دست وپنجه نرم 

می کنند و فضای تجارت در این حوزه »چالش برانگیز« است.
فای بی در ماه مارس ســال ۲۰۲۰ اعام ورشکســتگی کــرد و به دنبال 
آن ۲ هزار و ۴۰۰ کارمند این شــرکت بیکار شــدند. امتیاز این شــرکت در 
ســال ۲۰۲۱ توســط موسســه ثایم اوپکو که گفته می شــود با یک صندوق 
سرمایه گذاری آمریکایی موسوم به سایروس کپیتال است، خریداری شد. ثایم 
اوپکو ســپس به فای بی لیمیتــد تغییر نام داد و دفتر خــود را در فرودگاه 
بیرمنگهام تاسیس کرد. این شرکت آوریل سال گذشته فعالیت خود را دوباره 
از سرگرفت و قصد داشت تا ۵۳۰ پرواز در هفته در ۲۳ مسیر انجام دهد و به 
فرودگاه هایی مانند بلفاست سیتی، بیرمنگام، میدلندز شرقی، گاسکو، هیترو 
و لیدز برادفورد خدمات رســانی کند. تاکنون بســیاری از شرکت های تجاری 
و فروشــگاه های زنجیره ای در انگلیس بر اثر پیامدهای برگزیت و همه گیری 
کرونــا تعطیل و یا نیروهــای خود را تعدیل داده اند. بعد از فای بی  شــرکت 
هواپیمایی »فای. بی. ام. آی« و غول گردشــگری تامس کوک با ۱۷۸ سال 
 قدمت، ۲۰ میلیون مشتری، ۱۰۵ هواپیما و ۲۰۰ هتل در ۱۶ کشور جهان هم

 اعام ورشکستگی کرد.

پولیتیک
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