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اعالم استراتژی هند - آراِم کانادا،
با نگاهی بر چین!

کانادا با به جریان انداختن استراتژی هند-اقیانوس 
آرام خود، ۲.۳ میلیارد دالر کانادا را برای افزایش امنیت 
نظامی و سایبری در این منطقه مشخص کرده و متعهد 
شــده که با چین اخاللگر در حالی که با آن در زمینه 
تغییرات اقلیمی و مسائل تجاری همکاری می کند، 
مقابله کند. به گزارش رویترز، ایــن طرح که در یک 
سند ۲۶ صفحه ای به تفصیل شــرح داده شده است، 
می گوید کانادا قوانین سرمایه گذاری خارجی را برای 
محافظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از دستیابی 
شــرکت های دولتی چین به ذخایــر معدنی حیاتی 
تشدید خواهد کرد. کانادا به دنبال تعمیق روابطش با 
منطقه هند-اقیانوس آرام متشکل از ۴۰ کشور است که 
رشد سریع دارد. این کشورها تقریباً ۵۰ تریلیون دالر 
کانادا فعالیت اقتصادی دارند. اما تمرکز بر چین است که 
بیش از ۵۰ بار در این سند به آن اشاره شده است. روابط 
دوجانبه پکن- کانبرا به سردی گراییده است. چهار وزیر 
کابینه کانادا در یک کنفرانس خبری در ونکوور به نوبت 
جزئیات این طرح جدید را تشریح کرده و گفتند که این 
استراتژی برای امنیت ملی کانادا و تغییرات اقلیمی و 
همچنین اهداف اقتصادی آن بسیار مهم است. مالنی 
جولی، وزیر خارجه کانادا گفت: ما وارد دیپلماســی 
می شویم چون فکر می کنیم دیپلماسی، قدرت است و 
همزمان ما قاطع هستیم و برای همین است که ما اکنون 
برنامه بسیار شفافی برای تعامل با چین داریم. دولت 
لیبرال جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا می خواهد 
روابط تجاری و اقتصادی را که به طور عمده به ایاالت 
متحده متکی است، متنوع کند. داده های رسمی در 
ماه سپتامبر نشان می دهد که تجارت دوجانبه با چین 
کمتر از ۷ درصد از کل تجارت کانادا را تشکیل می دهد، 
در حالی که این رقم برای ایاالت متحده ۶۸ درصد است. 
در این سند آمده است که همکاری با دومین اقتصاد 
بزرگ جهان )چین( برای مقابله با برخی از فشارهای 
وجودی جهان از جمله تغییرات اقلیمی، ســالمت 
جهانی و عدم اشاعه هسته ای ضروری است. با این حال 
در این استراتژی آمده است: چین یک قدرت جهانی به 
طور فزاینده اخاللگر است و رویکرد ما براساس ارزیابی 
واقع بینانه و روشن از چین امروزی شکل گرفته است. 

    
حمله الپید به نتانیاهو:

دولتی کامال دیوانه 
درحال تشکیل است

نخســت وزیر فعلی رژیم صهیونیستی با انتقاد از 
توافقات بنیامین نتانیاهو برای تشکیل کابینه جدید 
این رژیم سپردن مناصب به یهودیان تندرو را دیوانگی 
توصیف کرد. به گــزارش اســپوتنیک، یائیر الپید، 
نخســت وزیر موقت رژیم صهیونیستی در سخنانی 
اظهار کرد: حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر مکلف با حزب نوعم توافقی را امضا کرده 
است تا آوی ماعوز، رئیس این حزب در سمت معاون 
وزیر در دفتر نخست وزیری منصوب شود. وی گفت: این 
توافق همچنین شامل تشکیل هیئتی موسوم به هیئت 
هویت ملی یهودی و دادن ریاست آن به ماعوز می شود. 
الپید افزود: هر روز که می گذرد، مشخص می شود که 
به جای تشکیل یک دولت راستگرای صرف، یک دولت 
کامال دیوانه درحال تشکیل شدن است. وی ادامه داد: 
این واقعیت که نتانیاهو آوی ماعوز نماینده تسفی تاو 
خاخام یهودی تندرو  را به سمت معاون وزیر در دفتر 
نخست وزیری منصوب خواهد کرد، کمتر از دیوانگی 
نیست. الپید همچنین تاکید کرد: این )ماعوز( مردی 
است که با خدمت زنان در ارتش اسرائیل مخالف است، 
با انتصاب زنان در پست های مهم مخالف است، از تغییر 
جنسیتی همجنس گرایان و هر نگرش گمراه دیگری 
که فکرش را بکنید حمایــت می کند. وی همچنین 
خطاب به رای دهندگان به حزب لیکود در انتخابات 
اخیر ِکنست نیز گفت: رای دهندگان لیکود، آیا این 
چیزی است که شما می خواستید؟ این ملی گرایی سیاه 
برای زندگی شما تصمیم می گیرد؟ آیا شما می خواهید 
که شکل دولت اسرائیل اینگونه باشد. حزب نوعم در 
ائتالف با حزب صهیونیست دینی در انتخابات کنست 

شرکت کرده بود.

جهان نما

فرشاد گلزاری

اواخر سال ۲۰19 میالدی اتفاقاتی 
در دنیا رخ داد که بدون شک قرن ها 
بعد هم بــه مثابه یــک نقطه عطف 
مطرح خواهد بــود. این نقطه عطف 
نه جنگ بود و نه تجاوز یک کشــور 
خارجی به دولت دیگــر؛ اما تبعات 
اقتصادی، اجتماعی و سپس سیاسی 
آن به حدی دنیا را درگیر خود کرد که 
می توان گفت جهان با یک دشــمن 
پنهان روبرو شــد که نامش را کرونا 
ویروس یــا همان »کوویــد- 19« 

گذاشتند. 
این »طاعوِن قرن بیست و یکم« 
چنان بر همه چیــز و همه جای دنیا 
تاثیر منفی گذاشــت کــه گویا یک 
مــوِج خرابی همه چیــز را با خود به 
قعر تاریکی بُرد. اینکه امروز اقتصاد 
بین الملل نمی تواند کمر خم شــده 
خود را ترمیم کنــد و جنگ اوکراین 
هم سببی دیگر شد برای ضربه های 
متمادی به تجارت جهانــی، دقیقاً 
آثاری است که کرونا بر جای گذاشت. 
کووید 19 بدون شک تنها بیماری در 
دنیا خواهد بود که تا به این حد کسب 
و کارهای کوچک، بزرگ و متوسط 
را به ورطه فروپاشــی و ورشکستگی 
کشاند و هنوز هم بسیاری از بازارها 
)مانند بازار رمزارزهــا( و کمپانی ها 

نتوانسته اند خود را ترمیم کنند. 
بدون شک زمانی که اقتصاد دچار 
تزلزل می شود طیف های گوناگون 
انسان ها بعالوه واکنش های سیاسی 
هم دستخوش تغییر می شوند. اینکه 
در آن دوران شی جینپینگ، رئیس 
جمهوری چین وارد جدال تمام قد با 
دونالد ترامپ، همتای آمریکایی  خود 
شده بود، دقیقاً همان تاثیری است که 
یک ویروِس کمتر از یک میکرون بر 

سیاست گذاشته بود. 
اینکه ترامپ بارها و بارها چینی ها 
را مقصر شــیوع کرونا خواند و شهر 
ووهان را منشــأ نشــت این ویروس 
اعالم کرد و به نوعی چین ســتیزی 
در سراســر دنیا را تشــدید کرد، به 
وضوح نشان می دهد تاثیرات کرونا 
صرفاً پزشکی نبوده و بر عرصه های 
دیگر هم ســرایت کرده است. حاال 
که خیلی ها فکر می کننــد کرونا از 
بین رفتــه و بدون ماســک در انظار 

عمومی ظاهر می شوند، همین دیروز 
)دوشنبه( کمیسیون بهداشت چین 
از شناسایی بیش از ۴۰ هزار مبتالی 
جدید به کرونا در کمتر از ۴۸ ساعت 
گذشــته خبر داد. این کمیســیون 
همچنیــن اعالم کرد کــه ۴۰ هزار 
و ۳۴۷ مــورد جدید ابتال بــه کرونا 
شناسایی شده اند که ۳ هزار و ۸۲۲ 
مورد دارای عالئم بیماری و ۳۶ هزار 
و ۵۲۵ مورد فاقد عالئم بودند. جالب 
اینجاست که کمیســیون بهداشت 

چیــن روز یکشــنبه از شناســایی 
۳9 هزار و ۷91 مــورد ابتال به کرونا 
خبر داده بــود و حاال باز هــم به یاد 
وضعیت ســه ســال پیش میافتیم. 
اینکه چــرا یکباره شــیوع کرونا در 
چین به این طرز وحشیانه صعودی 
شده، موضوعی اســت که پاسخش 
را باید پزشــکان و وزارت بهداشت 
پکن ارائه دهد، امــا آنچه در این بین 
مهــم و کم نظیر به حســاب می آید 
طغیان مردم این کشور علیه دولت و 
سیاست های حزب کمونیست خلق 
چین در قبال تشدید قرنطینه های 

مدت دار است. 

اعتراض به ادامه قرنطینه !
در سه سال گذشــته بارها و بارها 
پایتخت های مهم دنیا را مشــاهده 
کردیم کــه در آن هــزاران نفر علیه 
سیاست های قرنطینه دولت هایشان 
به خیابان آمدند و حتی این اعتراضات 
به درگیری با نیروهــای پلیس هم 
کشــیده شــد. در هنگام اوج شیوع 
کرونا مردم چین بــدون مخالفت، 

سیاست های قرنطینه ای دولت را به 
اجرا می گذاشتند، اما یکی دو روزی 
اســت که خیابان های این کشور در 
اعتراض به محدودیت های کرونایی 
به عرصه اعتراضــات مردمی تبدیل 
شده اســت. ســی.ان.ان در اینباره 
نوشته است که با گذشت سه سال از 
همه گیری، بسیاری از مردم به دلیل 
استفاده بی وقفه دولت از قرنطینه ها 
و آزمایش های کووید خشــمگین 
هستند؛ چراکه تشدید محدودیت ها 
در ماه های اخیر، همراه با مجموعه ای 
از مرگ های دلخراش که ناشــی از 
سیاســت های بیش از حد کنترل ها 
بوده، اوضاع را بــه یکباره تغییر داده 
و مردم چیــن را علیه دولت شــی 

جینپینگ تحریک کرده است. 
افزایش خشم نســبت به مرگ و 
میر ناشی از آتش سوزی یک آپارتمان 
در ارومچی که مرگ 1۰ تن را به دنبال 
داشــت منجر به اقدامات اعتراضی 
قابل توجهی در شانگهای با جمعیت 
۲۵ میلیون نفری شــد. اعتراضات 
به حدی در شهرهای مختلف چین 

اوج گرفتــه کــه در ده هــا محوطه 
دانشگاه، دانشجویان تظاهرات کرده 
یا پوسترهای اعتراضی نصب کردند. 

در بسیاری از نقاط کشور، ساکنان 
محله های مسدود شــده، به دنبال 
تظاهرات گسترده ضد قرنطینه که 
جمعه شــب ارومچی را فرا گرفت، 
موانع را شکســتند و بــه خیابان ها 
ریختند. در ویدئوهای متعددی که 
منتشر شــده صدای مردم شنیده 
می شــود کــه از شــی جینپینگ، 

رئیس جمهوری و حزب کمونیست 
خواســتار »کناره گیری« شده اند. 
جمعیــت همچنیــن شــعارهایی 
مانند »تســت کووید نمی خواهیم، 
آزادی می خواهیم« و »دیکتاتوری 
نمی خواهیــم، دموکراســی مــی 
خواهیــم« ســر دادنــد. برخی از 
ویدئوها نشــان می دهــد که مردم 
در حال خواندن ســرود ملی چین 
هســتند و بنرهایــی در اعتراض به 
اقدامات فوق العاده ســخت گیرانه 
این کشور برای همه گیری در دست 
دارند. منابع ژاپنــی هم اعالم کردند 
که بعدازظهر یکشــنبه صدها نفر از 
ساکنان شــانگهای با وجود حضور 
شدید پلیس و مسدود شدن جاده ها 
به محل تظاهرات بازگشــتند تا به 
اعتراضات خود ادامــه دهند. برخی 
از ویدئوها هم از شــدت عمل پلیس 
چین علیه معترضــان حکایت دارد؛ 
به گونه ای که اینبار، پلیس رویکرد 
ســختگیرانه تری را اتخاذ کرده و با 
سرعت بیشتر و تهاجمی تر اقدام به 
دستگیری و متفرق کردن جمعیت 

کرد. 
رویترز هــم به نقــل از خبرنگار 
خود و همچنین منابع محلی اظهار 
کرد که تظاهرات گســترده به پکن، 
چنگدو، گوانگجو و ووهان کشــیده 
شده است. در این میان ایاالت متحده 
هم از این وضعیت در حال بهره برداری 
به نفع خود اســت. به عنــوان مثال 
آنتونی فائوچی، متخصص برجسته 
بیماری های عفونــی آمریکا که در 
دولت ترامــپ و بایدن مســئولیت 
خط دهی به دولت در امر مبارزه ملی با 
کرونا را داشت و در دنیا سر و صداهای 
زیادی به پا کرد، چنــد روز پیش در 
گفت وگو با پولیتیکو گفت که دولت 
چین حتی وقتی چیزی برای پنهان 
کاری نیست، شک برانگیز و به روشی 
غیر شفاف اقدام می کند و بدون تردید 
درباره منشأ کرونا ذهن بازی دارد و 

همه گزینه ها را در نظر می گیرد. 
سناتور کریس مورفی، عضو ارشد 
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 
هم با انتقاد از سیاست  »کووید صفر« 
دولت چین ابراز کرده که دیکتاتورها 
از ابزارهای بسیار پیچیده برای ماندن 
در قدرت استفاده می کنند! حال باید 
منتظر بود و دید کــه آیا این طغیان 
اجتماعی می تواند »شی« را بیش از 

این تهدید کند یا خیر.

 اعتراضات بی سابقه ضددولتی در چین رو به گسترش است؛

طغیان خانه نشینان علیه »شی«

رئیس شرکت دولتی انرژی هسته ای اوکراین گفت، 
نشــانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه نیروهای روسی 
ممکن است برای ترک نیروگاه هسته ای بزرگ زاپوریژیا 
که در ماه مارس بالفاصله پــس از تهاجم خود تصرف 
کردند، آماده شــوند. به گزارش رویترز، چنین حرکتی 
می تواند تغییــری عمده در میدان جنــگ در منطقه 
زاپوریژیا باشد که در جنوب شرق اوکراین واقع است و 

بخش های از آن در اشغال نیروهای روسی قرار دارد و از 
ابتدای جنگ تاکنون چندین باز خط مقدم در آن جابجا 
شده است. در چند ماه گذشته گلوله باران اطراف نیروگاه 
هسته ای زاپوریژیا، که بزرگترین نیروگاه هسته ای در 
اروپا محسوب می شــود، خطر یک فاجعه هسته ای را 
گوشزد کرده است. پترو کوتین، رئیس شرکت انرژواتم 
اوکراین در تلویزیون ملی گفت: در هفته های اخیر ما به 
طور موثر اطالعاتی دریافت کرده ایم که نشان می دهد 
آنها )نیروهای روسی( احتماالً در حال آماده شدن برای 
ترک نیروگاه هســتند. وی در توضیح این ادعای خود 
افزود: گزارش های زیادی در رسانه های روسی هست که 
عنوان می کنند تخلیه این نیروگاه کاری است که ارزشش 
را دارد و شاید بد نباشد که کنترل این نیروگاه را به آژانس 
بین المللی انرژی اتمی واگذار کنیم. این امر احســاس 

می شود که آنها دارند چمدان هایشان را می بندند.

نیروهای روس برای تخلیه نیروگاه زاپوریژیا آماده می شوند
خبر

پلیس و شــاهدان گفتند که شبه نظامیان الشباب 
به هتلی که توســط مقامات دولتی در موگادیشــو، 
پایتخت سومالی استفاده می شــود، حمله کردند. به 
گزارش رویترز، الشــباب وابسته به القاعده که کنترل 
بخش های وسیعی از کشور سومالی را در دست دارد، 
مســئولیت این حمله را برعهده گرفته و در بیانیه ای 
اعالم کرده کــه هدف آنها کاخ ریاســت جمهوری در 

آن نزدیکی بوده است. احمد عبداللهی که در نزدیکی 
محل حادثه زندگی می کند، گفــت: ابتدا صدای یک 
انفجار مهیب شــنیده شــد و به دنبال آن تیراندازی 
شدید صورت گرفت. ما فقط در داخل خانه هستیم و 
به تیراندازی گوش می دهیم. شبکه دولتی SNTV در 
توییتر اعالم کرد که نیروهای امنیتی در حال پاسخ به 
حمله الشباب به هتلی در منطقه بوندره پایتخت بودند. 
این شبکه اعالم کرد: نیروها، مقامات دولتی و مردمی را 
که در ساختمان محبوس شده بودند، نجات دادند. دو 
افسر پلیس به رویترز گفتند مهاجمان به هتل ویال رز، 
که نزدیک کاخ ریاست جمهوری است، یورش بردند. 
افسران گفتند که هنوز مشخص نیست که چه تعداد 
مهاجم در این بوده اند. محمد عبدی، یکی از افســران 
پلیس، گفت که برخی از مقامــات دولتی در ویال رز از 

پنجره ها فرار کردند.

خبر

حمله الشباب به هتلی در مجاورت کاخ ریاست جمهوری سومالی

منابع خبری دیروز )دوشنبه( از حمله مجدد ترکیه 
و گروه های وابسته به آن در سوریه به مناطقی در حومه 
حسکه خبر دادند. خبرگزاری سانا اعالم کرد که ارتش 
ترکیه و گروه های وابســته به آن حمالت توپخانه ای 

را به چند روستا در حومه حســکه انجام دادند. منابع 
مطلع در این باره گفتند که در این حمله دو روســتای 
تل اللبن و الکوزلیه در منطقه تــل تمر واقع در حومه 
شمالی حسکه هدف قرار گرفتند. در همین حال، منابع 
رســانه ای دیگر اعالم کردند که ارتش ترکیه حمالت 
جدیدی را به حومه رقه و حلب در شمال سوریه انجام 
داد. همزمان بــا ادامه حمالت آنــکارا منابع مطلع از 
تکمیل مقدمات آغاز عملیات زمینــی ترکیه در این 
منطقه خبر داده اند. منابع مطلع در اینباره گفتند این 
احتمال وجود دارد که تل رفعت در حومه شمالی حلب 
 و همچنین شهر کوبانی در شــرق فرات، هدف بعدی 

ترکیه باشد.

پس از تیراندازی های مرگبار اخیر در آمریکا، دموکرات ها 
ناامیدانه به دنبال آن بوده اند تا قانون ممنوعیت سالح های 
جنگی را احیا کنند. روزنامه گاردین با انتشار گزارشی در این 
زمینه نوشت: کنترل اسلحه پس از تیراندازی های مرگبار 

اخیر بار دیگر و در تعطیالت شــکرگزاری آمریکا مطرح 
شده است و دموکرات های بنام کنگره خواهان ممنوعیت 
ســالح های تهاجمی برای مردم عادی شده اند. کریس 
مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت به شبکه سی ان 
ان، گفت: اگر ممنوعیت سالح های تهاجمی تصویب شود، 
کشتارهای مسلحانه کمتری در این کشور رخ خواهد داد. با 
جادو نمی توان کشتارهای مسلحانه را محو کرد. در جریان 
تیراندازی کلرادو از سالح های تهاجمی استفاده شد و در 
تیراندازی به دانشگاه و یکی از فروشگاه های والمارت ایالت 
ویرجینیا نیز انواع گوناگونی از سالح ها به کار رفت. پس از 
آنکه در 199۴ قانون ممنوعیت سالح های جنگی تصویب 

شد، کشتارهای مسلحانه به شدت افت کرد.

داغ شدن دوباره بحث ممنوعیت سالح در آمریکاتکمیل مقدمات عملیات زمینی ترکیه در سوریه

اینکه حدود سه سال پیش 
شی جینپینگ، رئیس 

جمهوری چین وارد جدال 
تمام قد با دونالد ترامپ، 

همتای آمریکایی  خود شده 
بود، دقیقاً همان تاثیری است 

که یک ویروِس کمتر از یک 
میکرون بر سیاست گذاشت 
و حاال هم این نزاع میان مردم 

و دولت چین برقرار است

گسترش اعتراضات 
مردمی علیه سیاست های 

سختگیرانه دولت چین 
برای قرنطینه و مقابله با 

شیوع کرونا به پکن، چنگدو، 
گوانگجو و ووهان؛ واشنگتن 

را هم به تکاپو واداشته و سعی 
دارد از این فضا به نفع خود و 

برای به چالش کشیدن حزب 
حاکم بر چین استفاده کند


