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پزشــکان و محققــان انگلیســی فــاش
کردهانــد ،یکــی از آثــار مهــم کرونــا،
همچــون هــر بیمــاری مرگبــار دیگــری
که در تاریخ شــیوع پیدا کــرده ،تأثیرات
روانــی آن اســت و از همیــن رو جامعه
فــردای جهــان بایــد انتظــار مشــکالت
روانی زیادی را داشته باشد.

در حالــی که وزارت ســامت کویت خبر
داده بیــش از یــک هزار نفــر در این امیر
نشین به بیماری کووید  19مبتال شدهاند،
آمارها نشان میدهد  45درصد مشاغل
نیز به تعطیلی کشــانده شــدهاند که این
میتوانــد ضربههــای اقتصــادی چندی
داشته باشد.

دونالــد ترامــپ از کارخانجــات فــورد
در میشــیگان در حالــی بازدیــد کــرد که
هیــچ کــدام از اصــول ایمنــی را رعایــت
نکرده بود و حتی ماســکی هم بر چهره
نداشــت .همیــن باعــث اعتراضهــای
زیادی شده است و خشم سیاستمداران
ایالت را برانگیخته است.

برپایی نشست ساالنه کنگره ملی خلق چین تحت تدابیر بهداشتی
ندا آکیش
خبرنگار

EPA

روزهــای پنجشــنبه و جمعــه هــزاران
نماینده از گوشه و کنار چین به پکن آمده
بودند تا بــا تأخیری بیــش از دو ماهه در
کنفرانس ساالنه مشورتی سیاسی و پس
از آن نشســت ســاالنه کنگــره ملی خلق
چیــن؛ مهمتریــن رویدادهــای سیاســی
کشورشــان شــرکت کنند .رویدادی که به
خاطر همهگیری ویــروس کرونا به جای
دو هفتــه در یــک هفتــه برگزار میشــود
و زدن ماســک و انجــام تســتهای اولیه
کووید  19بخش اجتنابناپذیر برای ســه
هزار مدعو این نشست خواهد بود.
بهگــزارش نیویــورک تایمــز ،لــی
کهگیانگ،نخستوزیرچینروزپنجشنبه
در کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین
گزارش ساالنه خود را برای حاضران ارائه
کــرد و گفت که کشــورش دســتاوردهای
اساســی در پاســخ به همهگیری ویروس
کرونا داشــته و اکنــون مهمترین اولویت
کشــور توســعه اقتصــادی اســت .او از
اهداف دولت برای محدود کردن تورم و
بیکاری ســخن گفت اما اشارهای به رقم
مورد هدف برای رشــد اقتصادی و تولید
ناخالــص داخلــی در ســال  2020نکــرد.
در حالی که این کار از ســال  1990همواره
مرسوم بوده است .نخستوزیر چین که

پس از شــی ،دومین فرد قدرتمند حزب
حاکم و کشور چین است و دیروز جمعه
هــم در نشســت کنگــره ملــی نخســتین
ســخنران بــود ،افــزود ،بــا اینکــه رشــد
اقتصادی چین کند شــده اما تغییری در
هدف ریشــه کنی فقر تا پایان سالجاری
میالدی رخ نداده اســت .همچنین رشد
بودجــه نظامــی چیــن در ســالجاری
میالدی متوقف نخواهد شد و 6.6درصد
افزایش خواهد یافت هرچند که مخارج
کلی دولت  0.2درصد کاهش مییابد.
ëëپیامسیاسیآشکارچینبهجهان
بهگزارش ســیانان ،اگرچه نشســت
ساالنه کنگره ملی چین امسال نسبت به
ســالهای گذشته بیســر و صداتر برگزار
میشود اما پیامسیاسی آنمبنی بر اینکه
چین برخالف دیگر کشــورهای جهان به
زندگی عادی بازگشته و حزب کمونیست
ایــن کشــور همــه چیــز را تحــت کنتــرل
خود دارد ،مانند همیشــه شــفاف است.
ایــن در حالی اســت کــه روز چهارشــنبه
ســازمان جهانی بهداشت باالترین رقم
ابتــا بــه کوویــد  19طــی  24ســاعت در
سراســر جهــان را گــزارش داد کــه حدود
دو سوم مبتالها مربوط به امریکا ،روسیه،
برزیل و هند بود.
بــه گــزارش گاردیــن« ،وو کیانــگ»،
تحلیلگر سیاســی و استاد سابق دانشگاه
«سینگوآ»یچیندربارهاینرویدادمهم

فلسطین،محموله
امارات را
پس فرستاد

خاورمیانه

شــاید هیــچ مردمــی بــه انــدازه مــا لبنانیهــا در ِد
فلسطینیها را درک نکنیم .این امر دو علت دارد.
 )1مــا دیــوار بــه دیــوار اســرائیل ،ایــن جنایتــکار
طبع تجاوزکارانهاش
بشــریت ،هســتیم و زورگویی و ِ
صالح فحص
را در عمــل دیدهایــم و گرفتار آن بودهایم وهســتیم.
نماینده جنبش امل
مــا هم همچــون برادران فلســطینی مــان ،در لبنان
در تهران
طعــم زیادهخواهــی اشــغالگران را چشــیدهایم.
شــیعیان جنوب لبنان ســالها دور از خانه خود ،جنوب لبنان ،آواره بودند .سالها
مهیب بمبافکنهای اســرائیلی خــو کردهایم )2 .مــا لبنانیها بودیم
بــا صــدای ِ
کــه برادران فلســطینی را با آغوش باز در خانه خود میهمــان که نه ،صاحب خانه
کردیم و ســالها از نزدیک شــاهد رنج و مصیبت آنها بودیم .این دو ســبب ،ما دو
ملــت را بیش از هــر دو ملت دیگری به همنزدیک و همسرنوشــت کرد .به تعبیر
یاســر عرفات«:محرومان از وطن» و «محرومان در وطن» .بر این اساس ،توجه به
سرنوشت فلسطین و فلسطینیها و مسأله آزادسازی قدس عزیز همواره در متن
توجه شیعیان لبنان بوده است .همه گروههای مقاومت ،خصوصاً جنبش امل در
برابر مطامع اسرائیل ،همواره حامی و پشتیبان آرمان فلسطین بوده و خواهد بود.
این توجه در بیانات و دیدگاهها و مواضع رهبران مقاومت تبلور یافته است که از باب
نمونه به چند مورد اشاره میکنم .1 .مهمترین سند جنبش امل «منشور جنبش»
اســت که امام موســی صدر آن را نگاشت و تا امروز هیچ تغییری نکرده است .این
منشــور نقشــ ه راه جنبش تلقی میشــود و مفاد آن امروز محور همه فعالیتهای
جنبش است .بند ششم منشور به مسأله فلسطین و سرزمین قدس پرداخته است
و آن را درصدر اهتمام جنبش نشــانده است«:کوشــش برای آزادســازی فلسطین
میــزان اهمیت مســأله
در صــدر اهتمــام جنبــش مــا قــرار دارد ».همین عبــارت
ِ
فلسطین را نشان میدهد و جریان مقاومت ،آن را مایه افتخار خود تلقی میکند.
 .2مســجداالقصی در تلقــی مــا ،کــه آن را از امام صدر آموختهایم ،نشــانه جهانی
بودن اســام است .این مســجد نباید از اختیار و اداره مسلمانان خارج شود و همه
ِ
دست اشغالگران تالش کنند .این
باید برای بازگرداندن این مسجد و نجات آن از ِ
موضوع بهصراحت در تفسیر امام موسی صدر از آیات نخستین سوره اسراء آمده
است .3 .مخالفت و دشمنی ما با اسرائیل فقط جنبه نظامی ندارد .این دشمنی
ابعادی تمدنی دارد .نژادپرســتی در ذات این رژیم سرشــته است .صهیونیستها
برداشــتی نژادپرســتانه از دین یهود دارند و باید گفت که ســبب انحراف این دین
بیــان دیگــر ،این برداشــت نژادپرســتانه ،برای صهیونیســتها جنبه
شــدهاند .به ِ
تقــدس یافتــه و در متن تعالیم آنان گنجانده شــده اســت .با این رویکرد ،اساســاً،
تجاوز و تعدی در سرشــت و نگاه شــان جای دارد .به این ســبب ،امام صدر وجود
لبنــان متکثر با فرقههای متعدد را که در کنار هم مســالمتآمیز زندگی میکنند،
نافــی و ناقض رژیمنژاد پرســت صهیونیســتی تلقــی میکرد .اســرائیل هم وجود
لبنــان را برنمیتابیده و همیشــه در صدد حذف آن بوده اســت .نهال مقاومت را
امام صدر کاشــت و جمهوری اســامی آن نهال را پروراند و شهدا نیز آن را سیراب
کردنــد .نامگــذاری روز قــدس از ابتــکارات امام خمینــی(ره) بود کــه حتی پیش از
پیروزی انقالب اسالمی به مسأله فلسطین توجه داشت .پس از او جانشین خلف
او ،حضــرت آیتاهللالعظمــی خامنــهای نیــز در همیــن مســیر حمایــت از مردم
مظلوم قدم برداشــت .ملت ایران نیز به تبع این دو رهبر و بر اســاس حقخواهی
خود همواره جزو حامیان مردم مظلوم فلسطین و دشمنان اسرائیل بودهاند .این
عوامل امروز مقاومت را بهچنان درخت تناوری بدل کرده است که اسرائیل درحال
حاضر رسیدن به مطامع خود را فقط در خواب میبیند و انشاءاهلل بزودی اثری از
آن روی نقشه نخواهیم یافت.
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سیاســی میگویــد :شــی در حالی تالش
میکنــد با تقدیرهــا و ســتایشها در این
رویداد سیاســی جایگاه خود را استحکام
بخشــد که در ســه ماهه اول ســالجاری
میــادی چیــن نخســتین انقبــاض
اقتصــادی خود از ســال  1992به این ســو
را تجربــه کــرد .تحلیلگــران اقتصــادی
معتقدند ،تحقق چشم اندازهایی نظیر
دو برابــر شــدن تولیــد ناخالــص داخلی
چیــن در دهه منتهی به  2020و اســتقرار
یک «جامعه نسبتاً کامیاب» در این دهه
احتماالً دشــوارتر از آنچه تصور میشــد،
خواهد بود و رشــد اقتصادی آن در ســال
 2020تنها یک تا دو درصد خواهد بود.
«جســیکا چــن ویــس» ،اســتادیار

دانشگاه کرنل هم معتقد است ،رهبری
چیــن یــک چالــش دشــوار دارد؛ چالش
بازآفرینــی انتظارات و اســتقرار یک ُنرم
جدیــد بــرای رویارویــی بــا چالشهــای
بینالمللــی و داخلی جدیــد .در داخل،
پس از آنکه همهگیــری ویروس کرونا در
ووهان به باالترین حد رســید ،شی جین
پینــگ با تهدید خشــم عمومــی مواجه
شد البته این روزها اثری از خشم عمومی
نیســت زیرا شــدت و وخامت همهگیری
ایــن ویروس در دیگر کشــورها ،توانســته
خشم عمومی را خاموش کند.
ëëچالشهای خارجــی پکــن از امریکا تا
هنگکنگ
در خــارج هم روابط چین و امریکا به

تیرهترین شکل رســیده است .امریکا که
خواســتار تحقیقات درباره منشأ ویروس
کرونا اســت ،حمایتهای خود از تایوان
را افزایش داده در نظر دارد  180میلیون
دالر بــه تایــوان تســلیحات پیشــرفته
بفروشــد .همین مســأله خشــم پکــن از
واشــنگتن را بیش از پیش کرده است .در
هنگ کنگ هم پس از آنکه روز پنجشنبه
نخســتوزیر چین در نشســت مشورتی
سیاســی از وضــع قانــون جدیــد امنیتی
برای این دولتشــهر خبــر داد ،تظاهرات
دموکراســی خواهانــه ضدچینــی کــه به
خاطر همهگیری ویــروس کرونا متوقف
شده بود ،از سر گرفته شد و دیروز جمعه
خیایانهای هنگ کنگ ناآرام بود.

دولت امارات پس از اینکه
نخســتین پــرواز خــود را در
فــرودگاه «بــن گوریــون»
اســرائیل به زمین نشــاند،
محمولــه کمکهایــی بــه
فلســطین فرســتاد امــا
دولت این کشور از پذیرش
آن امتناع کرد.
بهگــزارش شــبکه خبــری
«الجزیــره» ،یــک منبــع
نزدیک به دولت فلسطین
گفــت« :دولــت امــارات
تعاملــی برای کمــک با ما
نداشــت و از آنجــا کــه مــا
نمیخواهیــم پلــی بــرای
عادیســازی روابط اعراب
بــا اســرائیل باشــیم ،ایــن
محموله را نپذیرفتیم».
در ســالهای اخیر بسیاری
از کشــورهای حــوزه خلیج
فــارس ماننــد امــارات،
عربســتان و عمــان بــا
عقبنشــینی از مواضــع
پیشــین خود با اشغالگران
قــدس دســت دوســتی
دادهاند.

اولتیماتوم به اسرائیل روی خط قدس
زهره صفاری
خبرنگار

دیدگاه

«برای ســورپرایز بزرگ آماده باشــید»،
تهدیدی هراسناک زیرنویس تصویری
شــعله ور از پایتخت تجاری اســرائیل،
پیامــی بــود کــه ســاعاتی پیــشاز آغــاز
جهانــی تظاهــرات روز قــدس ،روی
ســایتهای اســرائیلی نقــش بســت.
گرچــه ســران رژیــم صهیونیســتی این
حمله هکری را بســیار ناچیــز خواندند
امــا آنطــور کــه «المانیتور» بــه نقل از
رســانههای رژیم صهیونیســتی نوشته،
بیــش از هــزار ســایت ســازمانهای
بزرگ و کوچک در اســرائیل این تهدید
را دریافــت کردنــد .هنــوز هیــچ کــس
مســئولیت این حمله بــزرگ هکری را
نپذیرفتــه امــا به نظر میرســد پیام آن
بخوبــی به اشــغالگران رســیده؛ «خطر
بیخ گوش اسرائیل است».
امســال روز جهانی قــدس در خطر
همهگیــری ویــروس کرونــا از خانهها و
روی خــط آنالیــن توئیتــر ،فیسبوک و
یوتیوب برگزار شد .برخیها هم پرچم
فلسطین را از پنجرههای خانههایشان
بــه اهتــزار درآوردند تا کرونــا نیز نتواند
سایه امنی برای اسرائیل دربرابر خشم
جهانیان باشــد .امســال با وجــود همه
محدودیتها صدای اعتراضها بلندتر
از ســالهای گذشــته بهگوش اســرائیل
و حامیانــش رســید .چراکــه تظاهــرات
مجازی نه نیاز به اجازه دولت داشت و
نه حضور در خیابانهــا و معترضان با
گوشــیهای موبایل و رایانههایشــان به
این گردهمایی بزرگ پیوســتند تا آن را
باشکوهتر از هر سال برگزار کنند.

سازمان حقوق بشر اسالمی با تأکید
بــر حمایــت  100کانون فعــاالن مدنی،
یهودیان ضدصهیونیســتم و گروههای
حقوق بشــری از برگــزاری این همایش
بــزرگ جهانی بــا هشــتگ «روز قدس
در
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یوتیــوب ،توئیتر و فیسبــوک خبر داد.
همچنیــن اســتادان دانشــگاه و رهبران
سیاسی برجســته جهانی در بسیاری از
کشــورهای آفریقایی ،خاورمیانه ،هند،
پاکســتان ،چیــن و ...نیــز بــا حضــوری
میلیونــی بــه ایــن اعتــراض گســترده
پیوســتند تــا پایــان آپارتایــد اســرائیلی
را فریــاد بزننــد .مــردم عراق امــا فارغ
از تهدیــد کرونــا در چندیــن شــهر بــه
خیابانهــا آمــده یــا بــا رژه خودرویــی،
فریاد خشم خود را بر سر اسرائیل و هم
پیمانانش آوار کردند.
در همیــن حــال به نوشــته «ایرنا»،
گروههای مقاومت فلســطین با انتشــار
بیانیــهای خواســتار تشــکیل جبهــه
ملــی ،عربی و اســامی بــرای مقابله با
جریــان عادیســازی روابط با دشــمن
صهیونیســتی شــدند .ایــن گروههــا در
روزهایــی کــه دولــت متزلــزل ائتالفــی
«نتانیاهــو» بــا حمایــت امریــکا بــرای
اجــرای معامله قــرن «دونالد ترامپ»
تصمیــم بــر الحــاق کرانــه باختــری و
یهودیســازی قدس و مســجداالقصی
دارد ،اهمیــت ایــن اتحــاد را بیــش از
گذشته اعالم کردند.
ëëسیاســت زور اســرائیل محکــوم بــه
شکستاست
تحلیلگران «الجزیره» نیز معتقدند
اگر فلسطینیها بتوانند از ظرفیتهای
خــود بــرای ارتبــاط بــا اروپــا ،امریکای

قطع روابط با اسرائیل و امریکا

التیــن ،آفریقــا و بســیاری از حامیــان
بینالمللیشان استفاده کنند،سیاست
زور و تجــاوزکاری اســرائیل محکــوم به
شکســت خواهد شد .شاید آنچه سران
رژیــم صهیونیســتی از یــاد بردهانــد
ماهیــت عربــی و اســامی فلســطین
اســت کــه میتوانــد حمایــت جامعــه
عرب را به همراه داشــته باشــد .نمونه
آن موضــع اخیــر حمایتــی عربســتان
در تشــکیل دولت مســتقل فلسطینی
و مخالفــت بــا طرحهــای اســرائیل در
الحــاق کرانــه باختری اســت .از ســوی
دیگــر بســیاری از کشــورهای اســامی
زخم خورده غرب هستند و همبستگی

امریکا از «آسمانهای باز» هم خارج شد

دولــت امریــکا روز پنجشــنبه بــا متهم
کــردن روســیه بــه «نقض مکــرر» مفاد
پیمان «آســمانهای باز» خروج خود را
از این پیمان اعالم کرد.
بهگــزارش یورونیــوز ،مقامــات
امریکایــی مدتهاســت از این موضوع
شــکایت دارنــد کــه مســکو برخــاف
تعهــدش در پیمان «آســمانهای باز»
اجازه پرواز تجسسی بر فراز منطقهای را
که گفته میشود روسیه در حال استقرار
ســاحهای هســتهای قابل دستیابی به
غرب اروپا ،همچنین اجازه پرواز بر فراز
مناطقی که در آنجا تمرینات نظامی در

حال انجام اســت را نمیدهد .مقامات
امریــکا همچنیــن میگویند کــه دونالد
ترامپ در ســال  ۲۰۱۷میــادی از انجام
یکی از پروازهای روسیه بر فراز امالکش
خشمگین شده است.
این در حالی است که تصمیم امریکا
برای خروج از پیمان «آسمانهای باز»
نگرانــی متحــدان اروپایــی او را در پــی
داشــته اســت .اگرچه آنهــا همچنان در
این توافق باقی خواهند ماند اما هشدار
دادهاند که با خروج واشــنگتن ،روســیه
بــرای انجــام پروازهای نظارتی توســط
متحــدان از اروپایــی «آســمانهای باز»

رئیــس جنبش آزادیبخش فلســطین روز پنجشــنبه از قطع تعامالت
توافــق شــده امنیتــی فلســطین و اســرائیل خبــر داد .گرچــه بســیاری از
تحلیلگــران ایــن اظهــارات «محمــود عبــاس» را ماننــد گذشــته بلوفــی
سیاســی خواندنــد اما این بار «صائــب عریقات» دبیــر کل این جنبش با
اعــام قطــع روابط با ســازمان ســیای امریکا و اســرائیل ،بر جــدی بودن
این تهدید صحه گذاشــت .وی در گفتوگو با «رویترز» گفت« :اظهارات
رئیــس جمهــوری امریکا ،ســبب قطــع تعامالت امنیتی با ســازمان ســیا
شــد ».به نوشــته «المانیتور»« ،دنیــس راس» ،نماینده ســابق امریکا در
خاورمیانه ،از آنجا که این ســازمان پل ارتباطی امریکا و فلســطین است،
آن را بــه زیــان هر دو طرف خواند و گفت« :این شــرایط ســوءتفاهمات را
باال برده و تنش آفرین میشود ».از سوی دیگر قطع معاهدات امنیتی با
اسرائیل که به نوشته «تایمز اسرائیل» هم از سوی نخستوزیر تشکیالت
خودگــردان فلســطین و هــم مقامات اســرائیلی تأیید شــده اســت ،نفوذ
گروههای مقاومت به مناطق اشــغالی را در پی داشــته و خطرات تازهای
را پیــش روی دولــت ائتالفی قرار میدهــد که میتواند «بنــی گانتس» و
حزب آبی و ســفیدها را از تحقق الحاق منصرف کند .این در حالی اســت
که «نیکوالی مالدنوف» ،فرســتاده ویژه ســازمان ملــل در خاورمیانه نیز
خواســتار لغــو اجــرای طــرح الحــاق کرانــه باختری شــد« :اســرائیل باید
تهدیدات خود را در این باره تمام کند».

بویژهدرمنطقهبالتیکمحدودیتهای
بیشتری قائل خواهد شد.
این پیمان که سه دهه پیش از این
منعقد شــده ،به  ۳۴کشور عضو اجازه
میدهــد بــا هواپیماهای جاسوســی و
تجسســی بر فراز قلمــرو یکدیگر پرواز
کرده و به این ترتیب اطمینان حاصل
کننــد که دیگران در حال آماده شــدن
بــرای اقــدام نظامــی نیســتند .دیــروز
در حالــی کــه بســیاری از کارشناســان
ژئوپلیتیــک از احتمال اقــدام متقابل
مســکو نگــران بودنــد ،روســیه تأکیــد
کــرد تمام تــوان خــود را بــرای نجات

آنهــا با فلســطین ،خطــر بزرگــی برای
صهیونیســم و حامیانــش بــه شــمار
میرونــد .فلســطین حامیــان دیگــری
نیز در میان یهودیان ضدصهیونیســم
دارد کــه میتواننــد درســت ماننــد
سفیدپوســتها در دوران آپارتایــد
آفریقــا ،بــا همبســتگی همــه جانبه با
فلســطین ،اســرائیل را به زانو درآورند.
فلسطین باید برای حفظ آرمانهایش
خط مشــی جدیدی را تعیین کند .تنها
در این شــرایط اســت که سیاستهای
خصمانه رژیم صهیونیســتی ،بهجای
ضربــه بــه فلســطین ،خــود را از درون
نابود میکند.

ایــن معاهــده بــه کار خواهــد گرفــت.
از نظــر تحلیلگــران ،تصمیــم ترامپ
ایــن احتمال را که او بــزودی از پیمان
کاهش تسلیحات هستهای موسوم به
«نیو اســتارت» نیز خارج شود ،تقویت
میکند.
ایــن ســومین بــار اســت کــه دونالــد
ترامــپ از یــک توافــق مهــم کنتــرل
تســلیحات خارج میشــود .او دو ســال
پیــش از توافق هســتهای امضا شــده با
ایران خارج شد و سال گذشته نیز پیمان
منع موشــکهای هســتهای میانبرد با
روسیه را ترک کرد.

