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پایان ماه عسل طالبان پاکستان  با دولت؟!
انفجار انتحاری روز چهار     ش��نبه در ش��هر کویته، مرکز ایالت بلوچستان 
پاکستان، باعث کشته شدن دست کم سه نفر و زخمی شدن بیش از 30 نفر 
شده است. هدف این حمله خودروی گشت پلیس بود که به گفته یکی از 
مقامات پلیس کویته، بیش از نیمی از کشته      ها و زخمی      ها از میان نیروهای 
پلیس بوده اند. این حمله خونین دو روز بعد از این انجام ش��د که تحریک 
طالبان در دو     ش��نبه اعالم کرد به آتش بس خود با دولت پاکستان پایان 
می دهد و از تمامی نیروهایش در سرتاسر پاکستان خواست حمالت خود را 
از سر بگیرند. آتش بس مورد نظر پنج ماه پیش با میانجیگری طالبان حاکم 
بر افغانستان به دست آمد و حاال با این حمله و پایان یافتن آتش بس، باید 

گفت که پاکستان وارد دوره ای از خشونت های خونین شده است. 
بیانیه روز دو     ش��نبه و عملیات دو روز بعد تحریک طالبان را باید با توجه به 
دو اتفاق در رأس قدرت کشور پاکستان مورد ارزیابی قرار داد، به نحوی که 
هم بیانیه و هم عملیات انتحاری به نوعی هشدار این گروه به دولت و ارتش 
پاکستان است. اتفاق اول مربوط می شود به تغییر در ریاست ارتش پاکستان 
زیرا ژنرال قمر جاوید باجوا بعد از ش��ش س��ال تمدید ریاستش بر ارتش 
پاکستان، باالخره در روز سه      شنبه بازنشسته و مقام خود را طی مراسم رسمی 
در شهر راولپندی به ژنرال عاصم منیر احمد واگذار کرد. در واقع، این ژنرال 
باجوا بود که بعد از یک دوره طوالنی مدت جنگ با تحریک طالبان سرانجام 
به میانجیگری طالبان افغانستان، مذاکره با تحریک طالبان و آتش بس تن 
داد. به نظر می رسد که ارزیابی تحریک طالبان از این تغییر در رأس ارتش 
پاکستان چندان مثبت نباشد و تحریک آمدن عاصم منیر احمد به جای باجوا 
را تغییر در رویکرد فرماندهی ارتش نسبت به آتش بس قلمداد کرده است. 
هرچند که انتصاب عاصم منیر به ریاست ارتش به عنوان اقدام شهباز شریف، 
نخست وزیر پاکس��تان، علیه عمران خان و حزب تحریک انصاف او تفسیر 
شده، چرا که عاصم منیر از مخالفان عمران خان است اما باید گفت که در 
معادالت پیچیده نظامی-امنیتی این کشور، می تواند اقدامی علیه تحریک 
طالبان نیز باشد. از این رو، تحریک طالبان یک روز بعد از مراسم راولپندی 
این عملیات را انجام داده تا پیام آمادگی خود را برای ازسر گیری درگیری به 

عاصم منیر داده باشد. 
واقعه دیگر مربوط به س��فر حنا ربان��ی، معاون وزیر خارجه پاکس��تان، به 
افغانستان می شود که این اتفاق نیز همزمان بود با مراسم ارتش پاکستان در 
راولپندی. هرچند که بیانیه وزارت خارجه پاکستان هدف از این سفر را برای 
تبادل نظر در زمینه های آموزشی، تجاری، سرمایه گذاری، ارتباط منطقه ای 
و تماس های مردمی عنوان کرده بود اما معلوم است که سفر ربانی در اصل با 
وضعیت امنیتی در مرز دو کشور و به خصوص بیانیه تحریک طالبان ارتباط 
داشت زیرا او هفته پیش از این سفری به افغانستان داشت و با مقامات دولت 
طالبان افغانستان در خصوص مسائل تجاری و تقویت روابط گفت وگو کرده 
بود. به نظر می رسد که این سفر به منظور متقاعد کردن طالبان افغانستان 
برای فشار آوردن بر تحریک طالبان بوده تا خواسته های دولت پاکستان از 
جمله انحالل این گروه و پذیرش قانون اساسی پاکستان را بپذیرد و البته 
روابط تجاری از جمله بازگش��ایی گمرک خرالچی در مرز دو کشور نیز به 
نوعی پاداش دولت پاکستان به طالبان حاکم بر افغانستان برای همکاری در 
این زمینه بوده است. باید گفت که تحریک طالبان پاکستان با وجود پذیرش 
»آتش بس نامحدود « در پنج ماه قبل، هیچ گاه حاضر نشد درخواست های 
دولت پاکستان به خصوص این دو درخواست را بپذیرد و سفرهای مقامات 
پاکستان به کابل این نگرانی را برای تحریک طالبان به وجود آورده که کابل 
نیز با اسالم آباد برای قبوالندن این درخواست      ها به آن همکاری کند. به نظر 
می رسد که اتمام آتش بس و شروع حمالت راه حل تحریک طالبان برای پایان 
دادن به این دست بده بستان      ها بین اسالم آباد و کابل است و از این رو، شروع 

دوره جدیدی از خشونت و خونریزی در پاکستان بعید به نظر نمی رسد. 
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 روسیه: صدور قطعنامه احیای برجام را پیچیده کرده است
معاون وزیر خارجه روسیه روز سه      شنبه هشدار داد وضعیت احیای برجام 
بعد از قطعنامه اخیر برخی کشور     ها در جلسه ش��ورای حکام آژانس در 
محکومیت ایران بسیار پیچیده شده است.  سرگئی ریابکوف در این مورد 
گفت: »این مس��ئله مصداق بار     ها و بار     ها افتادن در یک دام است. فضای 
سیاسی نامطلوب است ولی فاصله بین کش��ور     ها چندان زیاد نیست.« 
 ریابکوف افزود: »فکر می کنم در صورت وجود اراده سیاسی برای توافق 
می توان به سرعت به چنین توافقی رسید. در گذشته، چنین قطعنامه     هایی 
باعث وقفه های طوالنی مدت در گفت وگو     ها شده و اکنون در حساس      ترین 

برهه که توافق در دسترس بود چنین اقداماتی مضر بودند.«
-----------------------------------------------------
  اعتصاب کارکنان اداره پست و اساتید دانشگاه در انگلیس

هزاران ت��ن از کارکنان اداره پس��ت، اس��اتید دانش��گاه و آم��وزگاران 
دبیرستان های سراسر انگلیس روز چهار     ش��نبه در ادامه اعتراض های 
عمومی به مشکالت اقتصادی و حقوق      هایی که با تورم افسارگسیخته در 
این کشور سازگاری ندارد، دست از کار کشیدند.  اتحادیه کارکنان اداره 
پست انگلیس موسوم به سی دبلیویو )CWU( هشدار داده است که اگر 
به اعتراض کارکنان ناراضی رسیدگی نشود در ایام کریسمس نیز که اوج 
فعالیت کاری این سازمان به شمار می رود اعتصاب می کنند.  دیو وارد، 
رئیس سندیکای سی دبلیویو به خبرنگاران گفت که با لجاجت و امتناع 
مدیران اداره پست از رفتار محترمانه با کارکنان این سازمان، کریسمس 
در معرض خطر است. کارکنان به گفته او مایل هستند که به تحویل هدایا 
در ایام کریسمس ادامه دهند، اما با تحمیل شرایط نامناسب کاری کنار 
نخواهند آمد.  همزمان هزاران تن از آموزگاران دبیرس��تان های سراسر 

انگلیس در اعتراض به شرایط شغلی خود، دست از کار کشیده اند. 
-----------------------------------------------------

  هشدار انصاراهلل به غارتگران منابع نفت و گاز یمن
جنبش انصاراهلل یمن تهدید ک��رد، به منظور حفاظ��ت از منابع ملی 
و جلوگیری از ص��ادرات نفت، به حمالت خود علیه بن��ادر یمن ادامه 
می دهد.  به گزارش المس��یره، مهدی المش��اط، رئیس شورای عالی 
سیاسی یمن به مناسبت سالروز استقالل این کشور از استعمار انگلیس 
در 30 نوامبر ۱۹۶۷ گفت: »بر موضع قاطع خود در حفظ منابع مردم و 
جلوگیری از غارت ثروت نفت و گاز آنها )صادرات نفت( تأکید می کنیم، 
زیرا این رفتار صحیح قانون اساسی و رفتار منطقی و مشروع است. « وی 
ادامه داد: اما این حق به معنای تهدید کش��تیرانی بین المللی نیست، 
هرکس کشتیرانی را تهدید کند در واقع همان کسی است که به تجاوز، 
محاصره و غارت ثروت این قوم ادامه می دهد. المشاط نسبت به تبعات 
تداوم مانع تراشی در برابر پرداخت حقوق کارمندان دولتی در مناطق 
تحت کنترل انصاراهلل هشدار داد که از سال ۲0۱۶ متوقف شده است. 
-----------------------------------------------------

  رکورد آمار مرگ و میر مسلحانه در امریکا 
نتایج ی��ک پژوهش جدید نش��ان می دهد، آمار مرگ ومی��ر مرتبط با 
سالح گرم در امریکا درحالی به باال     ترین نرخ خود در سه دهه گذشته 
رس��یده که این آمار در زنان نسبت به مردان رش��د فزاینده ای داشته 
است.  به گزارش آسوشیتدپرس، یکی از محققان این پژوهش در این 
رابطه عنوان کرد: اگرچه شمار کشته شدگان در مردان بسیار بیشتر از 
زنان است اما افزایش صعودی آمار کشته ش��دگان در زنان که بیشتر 
آنها نیز سیاه پوس��ت هستند، بس��یار دردناک اس��ت. بنابر نتایج این 
بررسی، شمار قتل های مرتبط با اس��لحه در زنان سیاه پوست از سال 
۲0۱0 میالدی، بیش از سه برابر شده است. همچنین خودکشی های 
با استفاده از سالح گرم نیز در جامعه زنان سیاه پوست امریکایی از سال 
۲0۱۵، به بیش از  دوبرابر رسیده است. به گفته مدیر مرکز تحقیقات 
 کنترل آسیب دانشگاه هاروارد، این پژوهش که مشروح آن در نشریه 
»JAMA Network Open« منتشر شده، یکی از جامع      ترین بررسی      ها 
در مورد مرگ های مرتبط با اسلحه در امریکا در سال های اخیر است. 

ناتو: اوکراین مقابل روسیه 
»منعطف« باشد

وزرای خارج�ه نات�و با ص�دور ی�ک بیانیه پن�ج م�اده ای متعهد 
ش�دند که از اوکرای�ن حمایتی تمام عی�ار به عمل آورن�د ولی در 
البه الی بند ه�ای همی�ن بیانیه، از رهب�ران کی یف خواس�ته اند 
با  »تکیه ب�ر حمایت     هایی ک�ه تاکنون ارائه ش�ده  و از ای�ن به بعد 
نیز ادامه خواهد یاف�ت، « انعطاف پذی�ری خ�ود را تقویت کنند.

وزرای خارجه کش��ورهای عضو ناتو پس از اولین روز مذاکرات شان در 
بخارست یک بیانیه صادر کردند که متن آن مملو از لفاظی علیه روسیه 
و حمایت از اوکراین است. مهم  ترین نکته این بیانیه، تالش برای مطمئن 
کردن اعضای ناتو، به خصوص دولت های خط مقدم اس��ت که در بند 
)۵( بیانیه به آن اشاره شده است: » ناتو به حفاظت از جمعیت و دفاع از 
هر وجب از خاک متحدانش در هر زمان ادامه خواهد داد.«  وزرای ناتو 
همچنین  به جنگ اوکراین اش��اره کرده و گفته اند »روسیه مسئولیت 
کامل این جنگ را بر عه��ده دارد«  وزرای ناتو همچنی��ن بر تعهد » به 
استقالل، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین ثابت قدم « هستند و »هرگز 
الحاق های غیرقانونی روسیه را که آشکارا منشور سازمان ملل را نقض 
می کنند« به رسمیت نخواهند شناخت. با وجود این لفاظی ها، آنها دولت 
اوکراین را به انعطاف پذیری دعوت کرده و تلویحاً گفته اند که در صورتی 
که رهبران کی یف انعطاف نش��ان دهند، » ب��ه اوکراین کمک خواهند 
کرد تا زیرس��اخت های انرژی خود را بازس��ازی و از مردم خود در برابر 
حمالت موشکی محافظت کند. « در بند )۲( بیانیه ناتو آمده است: »با 
تکیه بر حمایت     هایی که تاکنون ارائه ش��ده اس��ت، اکنون به اوکراین 
کمک خواهیم کرد تا انعطاف پذیری خود را تقوی��ت کند، از مردمش 
محافظت کند و با کمپین های اطالعات نادرس��ت و دروغ های روسیه 
مقابله کند. « آنها به طور ضمنی گفته اند که در صورت انعطاف پذیری، 
ضمن »حمایت از تالش های بلندمدت اوکراین در مس��یر بازسازی و 
اصالحات پس از جنگ « مصمم خواهند ماند زمینه ای فراهم کنند که 
اوکراین» بتواند آینده آزاد و دموکراتیک خود را تضمین ، بخش دفاعی 
خود را مدرن سازی ، قابلیت همکاری طوالنی مدت را تقویت و از تجاوزات 
آینده جلوگیری کند.« بلومبرگ با توصیف بیانیه ناتو به عنوان بیانیه ای 
مبهم، از قول منابع ناش��ناس خود گزارش کرده که درهای آن به روی 
اوکراین باز اس��ت اما اکنون زمان الحاق این کشور نیست؛ صحبتی که 
ینس استولتنبرگ نیز در سخنرانی خود در جمع وزارت خارجه به اشاره 
کرده است. دبیرکل ناتو گفته است: » ناتو تمایل اوکراین برای پیوستن 
به این ائتالف را به رسمیت می شناسد، ولی اولویت اصلی بروکسل فعاًل 

حمایت نظامی از کی یف است.«
 اسلوونی: اتکا اشتباه بود

همزمان با بیانیه ناتو، دولت های خط مقدم ، از جمله لتونی این سازمان را 
به رویکرد تندتر مقابل مس��کو دعوت کرده اند. دگارز رینکویچ، وزیر امور 
خارجه لتونی در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو در مصاحبه  با بلومبرگ 
از این ائتالف نظامی خواس��ت تا به اوکراین اجازه بدهد که با تس��لیحات 
غربی حمالت شدید و گسترده ای علیه روسیه انجام دهد.  »سانا مارین « 
نخس��ت وزیر فنالند هم که دنبال عضویت در ناتو است، در نخستین سفر 
خود به نیوزیلند و اس��ترالیا در آکلند تأکید کرد که باید سالح و حمایت 
بیش��تری از اوکراین ش��ود » تا مطمئن شویم که این کش��ور در جنگ با 
روسیه پیروز می ش��ود.« با این حال، وزیر خارجه اسلوونی در موضعی که 
نشان دهنده ناامیدی کشورش از ناتو است، به این موضوع اشاره کرده که 
الحاق اوکراین به ناتو در حال حاضر موضوع مورد بحث اعضای ناتو نیست و 
تأکید کرده: »اکنون مشخص شده که اتکا به وعده های امریکا و ناتو و تقابل 

با روسیه تا چه حد اشتباه بوده است.«
 مسکو: تسلیحات ادامه یابد درباره »استارت« مذاکره نمی کنیم 
روس    ها بخش لفاظانه بیانیه ناتو را به تندی جواب داده و هشدار داده اند که 
در صورت ادامه حمایت های تسلیحاتی این ائتالف از اوکراین، مذاکرات 
کنترل تسلیحاتی را از سرنخواهد گرفت. مارایا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
خارجه روسیه با هشدار به امریکا درباره پیمان »استارت نو«، گفت که 
ادامه تأمین سالح برای اوکراین از سوی واشنگتن، مذاکرات درباره این 
پیمان را متوقف خواهد ک��رد. زاخارووا درباره ای��ن موضوع گفت:  آنها 
همچنان به تأمین سالح ادامه داده و رژیم کی یف را به ارتکاب جنایت و 
خونریزی بیشتر ترغیب می کنند و در عین حال، برای فعالیت های افراطی 
که به دستور س��اکنان خیابان بانکوایا )خیابان دفتر ریاست جمهوری 
اوکراین( انجام می ش��ود، پول و بودجه تخصی��ص می دهد؛ افرادی که 
به هیچ عنوان منطقی نیس��تند. حاال ما باید برای بحث درباره مس��ائل 
امنیتی دوجانبه با آنها، سر میز بنش��ینیم؟« دیمیتری مدودف، معاون 
شورای امنیت ملی روسیه هم در کانال تلگرامی خود ناتو را یک » سازمان 
جنایتکار « خواند که کشورهای عضو آن تنها حدود ۱۲ درصد از جمعیت 
جهان را تشکیل می دهند و تأکید کرد که جهان نیازی به آن ندارد: » جهان 
متمدن به این سازمان نیازی ندارد. باید در برابر بشریت ابراز ندامت کند و 
خود را به دلیل جنایتکار بودن منحل کند. « به گفته مدودف ناتو به راحتی 
آنچه را که در سرتاسر جهان انجام داده بود، از جمله سازماندهی کودتاهای 
دولتی و سرنگونی رهبران مشروع دولت، » به راحتی فراموش کرده است.« 
مدودف همچنین با اشاره به صحبت اخیر ینس استولتنبرگ، دبیرکل 
ناتو در مورد لزوم حفظ حاکمیت و استقالل اوکراین گفت:» اما او هیچ 
اشاره ای به تمامیت ارضی اوکراین نکرد. مثل اینکه قرار است پیروز شود، 

اما ظاهراً با یک قلمرو از دست رفته.«

دمشق: شورای امنیت ترکیه و امریکا را
ملزم به خروج از سوریه کند

با جدی ش�دن تهدیدهای آن�کارا به انج�ام عملی�ات زمینی در 
مناط�ق ش�مالی س�وریه، مع�اون نماین�ده دائ�م س�وریه در 
س�ازمان مل�ل در س�خنانی از ش�ورای امنی�ت خواس�ت ک�ه 
ترکی�ه و امری�کا را مل�زم ب�ه خ�روج از خ�اک کش�ورش کند. 
با مخالفت ش��به نظامیان »قسد« وابس��ته به امریکا با خواسته های 
آنکارا، عملیات زمینی ترکیه در شمال س��وریه قریب الوقوع است و 
»رجب طیب اردوغان«، رئیس جمهور ترکیه هم از آغاز قریب الوقوع 
عملیات نظامی در شمال سوریه شامل سه منطقه »تل رفعت، منبج 
و عین العرب« طی روزهای آتی خبر داده اس��ت. آنکارا برای پاسخ به 
خواس��ته هایش ضرب االجل تعیین کرده و درصورت برآورده نشدن 
این خواسته     ها عملیات نظامی در شهرهای »منبج، عین العرب و تل 
رفعت« انجام خواهد داد. آرام حنا، سخنگوی نیروهای دموکراتیک 
سوریه )قس��د( دیروز گفت که ترکیه برای عدم اجرای این عملیات 
شرط     هایی تعیین کرده که شامل عقب نشینی نیروهای قسد به میزان 
30 کیلومتر از مرز ترکیه، تحویل دادن سران حزب کارگران کردستان 
در س��وریه، حضور نیروهای ارتش ترکی��ه و دوربین های نظارتی در 
سراسر مرز ترکیه و سوریه می شود و افزود که نیروهای قسد این شرط 
را نپذیرفته اند. با رد این ش��روط و قریب الوقوع بودن عملیات نظامی 
آنکارا، الحکم دندی، درنشست شورای امنیت گفت که نشست های 
این شورا درباره سوریه بدون توقف حمایت از تروریسم، پایان دادن به 
حضور غیرقانونی نظامی و لغو اقدامات اجباری بی فایده است.  دندی 
همچنین تأکید کرد: س��وریه از ش��ورای امنیت می خواهد ترکیه را 
ملزم به پایان حضور نظامی غیرقانونی خود در اراضی سوریه کند. وی 
همچنین خواستار خروج نظامیان امریکا از سوریه شد. وی ادامه داد: 
اشغالگران امریکایی همچنان نفت و گندم سوریه را غارت می کنند 
و ترکیه نیز با قطع آب یک میلیون شهروند در حسکه از آب به عنوان 

سالح جنگی استفاده می کند. 

سيدرحيمنعمتی

پن�ج روز بع�داز     گزارش  یک
در  اعتراض�ات 
برخی شهرهای چین در واکنش به سیاست  های 
سختگیرانه کرونایی، ش�اخک غربی    ها نیز تیز 
ش�ده تا از این بحران به نفع خ�ود بهره برداری 
کنند. آلمان و انگلیس زودتر از دیگران وارد گود 
ش�ده و در ژس�تی ظاهراً دموکراتی�ک از پکن 
خواسته اند به حقوق معترضان احترام بگذارد اما 
امریکا سیاست محتاطانه ای را در پیش گرفته و 
در برآوردی که کاخ سفید از وضعیت معترضان 
چینی داش�ت، گس�تردگی آن را جزئی عنوان 
کرده که در مقایس�ه با جمعیت میلیاردی چین 
رقمی به حساب نمی آید و بیشتر هدف معترضان 
پای�ان دادن ب�ه قرنطینه های کرونایی اس�ت. 

درحالی که چین ب��رای مقابله با تلفات بیش��تر 
شدید    ترین سیاست های کرونایی را در سه سال 
اخیر اعمال کرده است، همین مسئله شرایط بدی 
را برای مردم رقم زده است و از این وضعیت خسته 
شده و در روزهای اخیر عده ای به خیابان    ها آمده 
و مخالفت خود را با ادامه این وضعیت ابراز کردند. 
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، این تظاهرات در 
شهرهای بزرگ چین از جمله پکن و شانگهای آغاز 
شد و نیروهای امنیتی سعی کردند اجازه ندهند این 
اعتراضات گسترده شود. با این حال روز چهار    شنبه 
اعتراضات به شهر گوانگ ژو رسید و در تصاویری که   
منتشر شده، مردم اجسامی را به سمت نیروهای 

امنیتی پرتاب می کنند. حزب کمونیس��ت چین 
متعهد ش��ده که »اقدامات جاسوسی و نفوذی « 
نیروهای متخاصم را به ش��کل جدی س��رکوب 
خواهد ک��رد. دهها تن در این اعتراضات توس��ط 
نیروهای امنیتی دستگیر شده اند. از سوی دیگر، 
وزیر امنیت هنگ کنگ نیز دیروز هشدار داد که این 
تظاهرات »مقدمات یک انقالب رنگی دیگر« است 
و از شهروندان خواست از شرکت در این فعالیت     ها 
که به امنیت ملی آسیب می زند، خودداری کنند. 
به گزارش رویترز، در بحبوحه افزایش موارد ابتال 
به کووید ۱۹ در چین، اعتراض های گسترده ای به 
بازگرداندن پروتکل های سختگیرانه در این کشور 
در حال انجام اس��ت. در چین قرنطینه     ها مجدداً 
برقرار شده و مردم به شرکت در آزمایش های انبوه 
کرونا تشویق ش��ده اند. مردم چین می گویند در 
تمام نقاط دنیا وضعیت زندگی و کسب و کار مردم 
به حالت عادی درآمده اما آنها همچنان باید شاهد 
قرنطینه های سفت و سخت باشند. این اعتراضات 
چند روز پیش در پی آتش سوزی مرگبار در مرکز 
اس��تان مسلمان نشین چین شروع ش��د. در این 
آتش سوزی که در شهر اورومچی رخ داد، ۱0نفر 
کش��ته ش��دند و مردم می گویند قرنطینه باعث 
سخت شدن کمک رسانی به این افراد شده است. 
بس��یاری از مردم چین بر این باورند که قرنطینه 
کووید تالش های نجات را با مشکل مواجه کرده 
یا قربانیان را در خانه های ش��ان ب��ه دام انداخته 
است. هرچند برخی رسانه های غربی سعی دارند 

اینگونه نشان دهند که اعتراضات در چین در حال 
گسترش است اما شبکه اسکای نیوز دیروز با حضور 
در میادین و مکان هایی که معترض��ان به قانون 
کووید صفر در شانگهای در آن تجمع می کردند 
تأیید کرد زندگی مردم به حالت عادی بازگشته 

است و تجمعی دیگر وجود ندارد. 
 موضع محتاطانه امریکا

جان کربی سخنگوی ش��ورای امنیت ملی امریکا 
با اعتراضات چی��ن همراهی و  تآکی��د کرده که 
نمی خواهد معترضان آسیب دیده یا ارعاب شوند. 
با این حال کاخ سفید در برابر تحوالت اخیر موضع 
محتاطانه ای گرفته اس��ت. به گزارش سی ان ان، 
مقامات ارشد ایاالت متحده که از نزدیک ناآرامی    ها  
را در چین زیر نظر داشته اند، در چند روز گذشته 
دو چیز را روشن کرده اند؛ اینکه دولت جو بایدن 
رئیس جمهور امریکا از حق هر مردمی برای اعتراض 
مسالمت  آمیز حمایت می کند و اینکه سیاست به 
اصطالح چین در برابر کووید صفر را به سادگی یک 
رویکرد صحیح نمی داند. اما مقامات دولت مراقب 
بوده اند که فراتر از حاشیه های این نظرات عمومی 
قدم نگذارند و با دقت به س��ؤاالت گسترده تر در 
مورد ارزیابی ایاالت متح��ده از وضعیت یا نقش 
بالقوه آینده آن در حمایت از فریادهای مردم چین 
برای آزادی بیش��تر گام بردارند. یک مقام ارشد 
امریکایی به سی ان ان، گفت که کاخ سفید مراقب 
است ماهیت اعتراضات را اغراق  آمیز نشان ندهد و 
خاطرنشان کرد در حالی که برخی درخواست    ها 

برای کناره گیری ش��ی جین پینگ وجود داشته 
است، از هم اکنون، اکثر اعتراضات در این کشور 
بیش از ی��ک میلیارد نفری، کوچ��ک و محلی به 
نظر می رسند و بیش��تر هدف ش��ان پایان دادن 
به قرنطینه ه��ای کووید و تأمین ش��رایط کاری 
بهتر است تا فش��ار بلندتر برای دموکراسی. این 
مقام گفت: »ما باید بس��یار مراقب باشیم که یک 
واقعیت تحریف ش��ده ایجاد نکنیم. « یک مقام 
ارشد واشنگتن هم گفت:»نگرانی از اینکه مقامات 
چینی از هرگونه واکنش ایاالت متحده به عنوان 
تالش��ی برای دامن زدن به اعتراض��ات به عنوان 
یک تالش مخرب خارجی ب��رای تضعیف چین 
استفاده کنند، عاملی است که با دقت مورد توجه 

قرار گرفته است.«
 ارزیابی اندیشکده امریکایی 

عالوه ب��ر کاخ س��فید، ارزیابی اندیش��کده های 
امریکایی هم از وضعیت اعتراضات چین مش��ابه 
همان موضعی است که دولت دارد. اسکات کندی 
عضو مرک��ز مطالعات اس��تراتژیک و بین المللی 
واشنگتن در این باره گفت:»سطح اعتراضات خیلی 
گسترده نیست. مشخص نیست که این اعتراضات 
در هر جایی چقدر بزرگ اس��ت. به نظر می رسد 
شاید چند صد نفر. اما چیزی که واقعاً چشمگیر 
است این است که این موضوع در چندین شهر به 
طور همزمان در مورد هم��ان موضوع پایان دادن 
به کووید صفر اتفاق می افت��د.  او گفته که به نظر 
می رسد که خواسته های مرکزی معترضان حول 
پایان دادن به کووید صف��ر و انتقال به دوران پس 
از همه گیری در س��ریع     ترین زمان ممکن است و 
تهدیدی برای دولت نیس��ت«. اگرچه واشنگتن 
در ماه های اخیر بر سر مناقش��ه تایوان با چین به 
ش��دت درگیر اس��ت اما مقامات دو طرف سعی 
دارند اختالفات را به حداقل رسانده و اجازه ندهند 
تنش    ها بیش از این تشدید شود و این مسئله در 
دیدار اخیر بایدن و ش��ی جین پینگ در حاشیه 
نشست گروه ۲0 مورد تأکید قرار گرفت. بنابراین، 
واشنگتن سعی دارد در برخورد با اعتراضات اخیر 
موضعی اتخاذ نکند که به روابط دو جانبه صدمه ای 

وارد کند. 
برخالف مواض��ع محتاطانه امریکا، کش��ورهای 
اروپایی و کانادا از همان ابت��دا موضعی خصمانه 
در براب��ر چین گرفتند و س��عی کردند با ژس��ت 
دموکراس��ی خواهانه، از معترض��ان حمای��ت 
کنن��د. جاس��تین ت��رودو، نخس��ت وزیر کانادا 
دیروز در س��خنانی گفت، همه باید در چین حق 
تظاهرات داشته و از آزادی بیان بهره مند باشند و 
کانادایی     ها تظاهرات چین را با دقت زیر نظر دارند. 
رئیس جمهور آلمان هم پیش ت��ر از دولت چین 
خواسته بود به حقوق معترضان که دنبال عدالت 
و آزادی هس��تند، احترام بگذارد. غربی    ها اخیراً 
بودجه    هایی را برای مقابله با پیشرفت های نظامی و 
اقتصادی چین در منطقه و جهان اختصاص داده اند 

تا قدرت این غول نوظهور را مهار کنند. 

خشم و اعتصاب در کرانه باختری
در پی تشدید ناآرامی در کرانه باختری که به 
دستگیری و شهادت ش�ماری از فلسطینیان 
منجر شد، گروه فلس�طینی عرین االسود روز 
چهار      ش�نبه را در کرانه باخت�ری و قدس، روز 
خش�م عموم�ی و اتحادیه وکالی فلس�طین 
ه�م دی�روز را روز عزا اع�الم ک�رد. تحوالت 
اخیر واکن�ش مراجع دین�ی و نگرانی محافل 
امنیتی صهیونیست را به دنبال داشته است. 

کرانه باخت��ری رود اردن در ط��ول ماه های اخیر 
شاهد افزایش مقاومت شهروندان فلسطینی در 
برابر یورش های نظامیان صهیونیس��ت و مبارزه 
مس��لحانه مبارزان فلس��طینی با صهیونیست       ها 
است. براس��اس فایل های ویدئویی منتشر شده 
در رسانه      ها و شبکه های اجتماعی، درگیری های 
شدیدی طی سه       شنبه شب بین مبارزان فلسطینی 
و نیروهای رژیم صهیونیستی در منطقه جنین در 
کرانه باختری روی داده است. این درگیری      ها بین 
هسته های وابسته به سرایا القدس شاخه نظامی 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین و نیروهای رژیم 
صهیونیستی در ش��هرک جبع در جنوب منطقه 
جنین به وقوع پیوسته است. همزمان دیروز صبح 
نیز یگان های ارتش رژیم صهیونیس��تی به محله 
» عین منجد « در ش��هر رام اهلل در کرانه باختری 
رود اردن یورش برده اند. درپی این یورش، مبارزان 
فلسطینی به شدت با نیروهای رژیم صهیونیستی 
درگیر ش��ده اند. این در حالی اس��ت که عالوه بر 
این موارد، پایگاه خب��ری العهد هم اعالم کرد که 
عیسی الطلقات، کودک فلسطینی اهل روستای 
عرعره النقب در داخل اراضی اش��غالی ۱۹۴۸ به 
ش��هادت رس��ید. الطلقات اول نوامبر )۱0 آبان( 
در شب برگزاری انتخابات کنست )پارلمان رژیم 
صهیونیس��تی( به ضرب گلوله صهیونیس��ت       ها 
مجروح ش��ده بود. این کودک فلس��طینی پس 
از حدود یک ماه بس��تری بودن در بیمارس��تان 
دیروز  در نتیجه همین جراحت به شهادت رسید. 
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز گفت که 
طی یورش نظامیان اس��رائیل به مناطق مختلف 
کرانه باختری، ۱۱نفر از فلس��طینیان بازداشت 

شده اند. دیروز نیز در یورش روزانه مشابه، ۹ نفر نیز 
بازداشت شده بودند. رسانه های عبری همچنین 
گزارش دادند که یک شهرک نشین صهیونیست 
در س��نگ پرانی جوانان فلس��طینی در نزدیکی 
روس��تای معالیه واقع در جن��وب نابلس زخمی 
شده اس��ت. همزمان با اعالم بازداشت ۱۱ نفر از 
جوانان فلس��طینی در کرانه باختری، شهرهای 
مختلف این منطقه در اعتراض به ش��هادت پنچ 
تن از فلس��طینیان، دس��ت به اعتصاب گسترده 
زده اند. فقط بنابر آنچه وزارت بهداشت فلسطین 
اعالم کرده است در کمتر از ۲۴ ساعت، دست کم 
چهار فلسطینی به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی 

به شهادت رسیده اند. 
 اعتصاب، عزا و بسیج عمومی

به دنبال این تحوالت، گروه فلسطینی عرین االسود 
)بیشه شیران( در بیانیه ای ش��دیداللحن، دیروز 
را روز خش��م عمومی در تمامی ش��هرهای کرانه 
باختری، قدس اش��غالی و تمام��ی نقاط برخورد 
اعالم کرد. ای��ن گروه فلس��طینی در بیانیه خود 
تأکید کرد: »قس��م می خوریم خون شهدا هرگز 
هدر نخواهد رفت و هر وعده ای که دادیم، محقق 
خواهد شد. با وجود شرایط بد اقتصادی و در حالی 

که خون       ها به زمین ریخته می ش��وند، روز عادی 
وجود ندارد. این گروه چهار      شنبه را روز اعتصاب، 
عزا و بس��یج عمومی اعالم کرد.«  اتحادیه وکالی 
فلسطین نیز همزمان با این فراخوان، در اعتراض 
به شهادت فلسطینیان به دست صهیونیست       ها و 
شهادت یکی از وکالی فلسطینی روز چهار      شنبه 

را روز عزا اعالم کرد. 
 هشدار درباره رویکرد وزیر صهیونیست

خالد مشعل، رئیس جنبش حماس در سخنانی به 
مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین 
بر لزوم انسجام ملت فلسطین در مقاومت در برابر 
اشغالگران تا بیرون راندن آنان از سرزمین فلسطین 
تأکید کرد و گفت:»روز جهانی همبستگی با ملت 
فلس��طین امس��ال با مجموع��ه ای از رویداد       ها و 
تحوالت پیاپی همزمان ش��ده ک��ه مهم ترینش 
شعله ورتر شدن مقاومت در کرانه باختری است.« 
 مش��عل تصریح کرد مقاومت در نوار غزه موجب 
تقویت ش��دید طرح مقاومت و آزادسازی است و 
پش��توانه ملت فلس��طین باقی خواهد ماند و روز 
جهانی همبس��تگی با ملت فلس��طین امسال با 
حمله صهیونیس��م به قدس و مس��جداالقصی و 
تشدید حمالت شان همزمان شده است. مراجع 

و شخصیت های دینی و ملی فلسطین در قدس 
اظهارات اخیر »بن غفیر« از تندرو های صهیونیست 
را در خصوص تغییر وضع مسجداالقصی خطرناک 
توصیف و آن را نوعی اع��الم جنگ دینی قلمداد 
کردند. عاهد الرشق، عضو جنبش فتح در قدس هم 
گفت: »آسیب زدن به مقدسات اسالمی و مسیحی 
و در رأس آنها مسجد مبارک االقصی، نوعی بازی 
با آتش است. مس��جداالقصی برای ما مسئله ای 
عقیدتی اس��ت و مکان معراج پیامبر اسالم)ص( 

به شمار می آید. « 
خض��ر ش��اهین، خبرن��گار العالم معتقد اس��ت: 
»وض��ع کنونی مس��جداالقصی ب��ه زودی به نفع 
شهرک نشینان و همه یهودیان تغییر خواهد یافت. 
این اظهارنظری اس��ت که »بن غفیر« وزیر آینده 
امنیت داخلی در دولت تندرو و راستگرای اسرائیل 
به ریاست بنیامین نتانیاهو عنوان کرده است. در 
همین حال تمامی احزاب و جنبش های راستگرای 
افراطی مشارکت کننده در کابینه، توافق کرده اند به 
سمت و سوی تغییری حرکت کنند که »بن غفیر« 
تندرو و افراطی از آن صحبت کرده است. مراجع 
دین��ی و ملی در ق��دس، اینگون��ه اظهارنظر       ها را 
نژادپرس��تانه خواندند و خواس��تار تحرک جدی 
برای مه��ار کردن دولت آینده و ع��دم ضربه زدن 
به مس��جد مبارک االقصی و وضعیت کنونی آن 
شدند و هرگونه آسیب زدن به این مسجد را باعث 
انفجار اوضاع داخلی و خارجی دانستند.  همچنین، 
محافل امنیتی رژیم صهیونیس��تی با ابراز نگرانی 
از تشدید عملیات فلس��طینیان علیه اهدافی در 
سرزمین های اشغالی و گسترش دامنه این عملیات 
به خارج از کرانه باختری اشغالی در ماه های آتی و 
افزایش فعالیت گروه های مقاومت فلسطینی برای 
عضوگیری و تشکیل هسته های مقاومت فعال تر، 
هشدار داده اند. سرویس های امنیتی این رژیم با 
ارائه گزارش��ی دراین زمینه در جلسه توجیهی با 
کمیته روابط خارجی و امنیت در کنس��ت رژیم 
صهیونیستی، نگرانی خود را از تکرار عملیات  مشابه 
عملیات  اخیر جوانان فلس��طینی علیه نیروهای 
اشغالگر و شهرک نشینان افراطی در کرانه باختری 

و بیت المقدس اشغالی اعالم کردند. 
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کاخ سفید: اعتراضات چین محدود است
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