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در چند هفته اخیر، آسمان نابلس 
و دیگــر مناطق کرانــه باختری، 
یک مهمان ناخوانده داشته است؛ 
پهپادهای رژیم صهیونیستی که در طول روز و حتی 
گاهی شب ها رفت وآمد فلسطینی ها را زیرنظر دارند. 
استفاده از پهپاد برای کنترل رفت وآمد فلسطینی ها 
در کرانه باختری از ماه گذشــته در محافل امنیتی 
تل آویو مطرح شد و از آن زمان دستگاه های امنیتی 
تالش دارند تا با بهره گیری از این پرنده های کوچک، 
کنترل اوضاع را در کرانه باختری به دست گیرند. با 
وجود این تالش ها، اما به نظر نمی رسد که اقدامات 
صهیونیســت ها تا کنون در کرانه باختری نتیجه ای 
داشته است. درگیری ها و عملیات مسلحانه در کرانه 
باختری طی ماه های اخیر تا بدان حد زیادشده که 
سازمان ملل ســال 2022را خونبارترین سال برای 
فلسطینی ها و شرایط کرانه باختری را پرتنش تر از 

همیشه توصیف کرده است.
اقدامات صهیونیســت ها علیه گروه های فلسطینی 
طی ماه های اخیر، به ویژه در نابلس و جنین افزایش 
داشته اســت. در واکنش به این اقدامات، عملیات 
فلسطینی ها هم افزایش چشــمگیری یافته است. 
وب سایت خبری-تحلیلی المانیتور درباره افزایش 
تنش ها به نقل از مقامات ارتش رژیم صهیونیستی 
می نویسد: از ماه مارس تاکنون )7ماه گذشته( بیش 
از 2هزار عملیات علیه فلسطینی ها در کرانه باختری 
انجام شده تا از گسترش ناآرامی ها از کرانه باختری به 
مناطق بیرونی جلوگیری شود. اذعان مقامات تل آویو 
به انجام این حجم از عملیات های نظامی شــرایط 

به شدت پرتنش منطقه را تأیید می کند.
همچنیــن براســاس گــزارش ســازمان ملل، در 
سال جاری میالدی بیش از 115شهروند غیرنظامی 
فلســطین در جریان ایــن حمالت، به شــهادت 
رسیده اند که این میزان سنگین ترین حجم تلفات 

طی 7سال گذشته است.

 به سوی انتقاضه سوم
شــرایط پرتنش کرانه باختری باعث شده تا برخی 
صداها درباره احتمال آغاز سومین انتفاضه شنیده 
شود. ســرزمین های اشــغالی فلســطین تاکنون 
2انتفاضه را در ســال های 1987و 2000میالدی 
به خود دیده اســت و خیلی ها از هم اکنون انتفاضه 
سوم را پیش بینی می کنند. خدر عدنان 44ساله، از 
اسرای سابق فلسطینی و از چهره های برجسته جهاد 
اسالمی در شمال کرانه باختری که سال گذشته از 

زندان آزاد شد، درباره وضعیت فعلی درگیری ها در 
کرانه باختری به المانیتور می گوید: »این شــرایط 

می تواند آغاز یک انتفاضه جدید باشد.«
البته عدنان تنها شخصیتی نیست که آغاز انتفاضه 
سوم فلسطینی ها را محتمل می داند؛ حتی محافل 
داخلی رژیم صهیونیستی نیز وقوع انتفاضه جدید را 
محتمل می دانند و در این ارتباط، تسفی یحزقیلی، 
کارشناس امور عربی شبکه 13تلویزیون اسرائیل در 
واکنش به حوادث اخیر کرانه باختری و ادامه حمالت 
و بازداشت ها در شهرهای مختلف این منطقه تأکید 
دارد که ارتش و نهادهای امنیتی تل آویو در متوقف 
کردن این پدیده موفقیتی نداشته اند. این کارشناس 
همچنین گفته است: »حتی مسئله فراتر از اوضاع 
امروز است و ســخن از آغاز انتفاضه یا موج دیگری 
از عملیات های فلسطینی هاســت.« بن کاسپیت، 
روزنامه نگار اسرائیلی نیز شرایط را ملتهب می داند 
و در گزارشی در المانیتور می نویسد: »همه نشانه ها 
حاکی از آن اســت کــه تنش های فزاینــده اخیر، 

مقدمه ای برای انتفاضه سوم است.«
دیگر شــخصیت های صهیونیســتی نیز طی چند 
هفته گذشته بارها سخن از احتمال انتفاضه جدید 
گفته اند. به عنوان نمونه بتسلئیل اسموتریچ، رئیس 
حزب صهیونیســم دینی در کنست )پارلمان رژیم 
صهیونیســتی( کمتر از 3هفته پیش اعالم کرد که 
ســرعت عملیات ها در کرانه باختری افزایش یافته 
و تل آویو با انتفاضه ســوم روبه روست. اسموتریچ 
با اشــاره به عملیات مقاومت فلسطینیان در هدف 
قــراردادن اتوبوس و خــودروی حامــل نظامیان 
صهیونیست در مسیر شــهرک صهیونیست نشین 
الون موریه خاطرنشــان کرد: »در هفته های اخیر 
با گستره زیاد عملیات فلســطینی ها به شیوه های 
مختلف تیراندازی، استفاده از سالح سرد و پرتاب 
کوکتل مولوتف مواجه بوده ایم و این شرایط به آن 
معناست که ما در انتفاضه سوم هستیم؛ با این حال، 
بنی گانتس، وزیر )جنگ( شکســت خورده و یائیر 
الپید )نخســت وزیر( به جای انجــام یک عملیات 

نظامی گســترده در جنین، همچنان بر کمک به 
تشکیالت خودگردان فلسطین و تقویت جایگاه آن 

اصرار می ورزند.«

جوانان سالح به دست
مسئله قابل تمایز در تحوالت این روزهای فلسطین، 
مسلح بودن نسل جدیدی از فلسطینی ها همزمان 
بــا اظهارنظرها درباره احتمال آغاز انتفاضه ســوم 
اســت. معنای اصلی انتفاضه، انقالب سنگ است، 
اما شاید در انتفاضه ســوم، در دست فلسطینی ها 
به جای ســنگ، سالح باشــد. آمارهای رسمی نیز 
افزایش اقدامات مسلحانه در کرانه باختری را تأیید 
می کند. شاباک به عنوان ســرویس  امنیت داخلی 
رژیم صهیونیستی ماه گذشته از افزایش 30درصدی 
تیراندازی فلسطینی ها در کرانه باختری در مقایسه 
با سال گذشته خبر داده است. این آمار ها همچنین 
از افزایش 600درصدی عملیات ها نسبت به 2سال 
پیش حکایت دارد. شاباک گزارش داده که افزایش 
اینگونه عملیات ها دلیلی بر وجــود مقادیر زیادی 
ســالح در کرانه باختری اســت. درواقــع افزایش 
عملیات های مســلحانه نشــان می دهد که نسل 
جدید فلسطینی ها به شــدت رادیکال تر و قاطع تر 
از نسل های گذشته فلسطین عمل می کنند. اعالم 
موجودیت گروهی از مبارزان جوان فلسطینی با نام 
عرین االسود، بارزترین نشانه گرایش بیشتر جوانان 
فلســطینی به عملیات های مسلحانه است. یکی از 
مبارزان جوان فلســطینی درباره علت همکاری و 
عضویتش در گروه تازه تاســیس عرین االســود به 
خبرگزاری فرانسه می گوید: »این گروه را انتخاب 
کردم؛ چون از ســالح برای مقاومت در برابر اشغال 
استفاده می کند و بدون اینکه به جناح ها و گروه های 
سیاسی مختلف وابسته باشد، به خاطر خدا و ملت 

فعالیت دارد.«
ابومصطفی، از مبارزان انتفاضه اول نیز به المانیتور 
می گوید که جوانان فلســطینی ناامیــد و بیکار در 
شرایط اشغال زندگی می کنند و از همین رو وضعیت 

خوبی ندارند. ابومصطفی در عین حال الزمه وقوع 
انتفاضه سوم را توافق بین جناح های سیاسی می داند 
و با نگاهی ناامیدانه به گروه های سیاسی فلسطینی 
می گوید: »حماس به دنبال مشــروعیت بین المللی 
است، چپ ضعیف شــده و فتح به قدرت چسبیده 

است.«

نابلس؛ بیشه شیرها
شاید بدبینی به گروه های سیاسی در فلسطین، خود 
یکی از مهم ترین دالیل شکل گیری گروه های مسلح 
تازه تاسیس مانند عرین االسود باشد. عرین االسود 
)به معنای بیشه شــیرها( با عملیات های مسلحانه 
و تیراندازی به ســوی نظامیان صهیونیست، همه 
را غافلگیر کرده و با صدور بیانیه هایی مســئولیت 
این عملیات های مسلحانه را برعهده می گیرد. این 
گروه، شهر نابلس را به عنوان مقر خود انتخاب کرده  
است. انگیزه شــکل گیری عرین االسود، حمالتی 
بود که نظامیان صهیونیست 6ماه پیش به اردوگاه 
جنین داشتند. بسیاری از مبارزان فلسطینی پس 
از آن حمالت، جنین را ترک کــرده و راهی نابلس 
شدند. آنها ماه گذشــته در آنجا تحت عنوان گروه 
عرین االسود اعالم موجودیت کردند. الجزیره درباره 
عرین االســود گزارش می دهد که آنهــا یک گروه 
سازماندهی شده با رهبری درهم تنیده هستند که 
به صورت خودگردان هر روز به شکل های مختلف و 
در عملیات های گوناگون حاضر می شــوند؛ نبردی 
که به نوشته الجزیره، زیر پرچم »الاله اال اهلل و محمد 
رسول اهلل« به عنوان شعار اصلی این گروه مقاومتی 
انجام می شود. جوانان مسلح عرین االسود حامیان 
زیادی هم در کرانه باختری دارند. المانیتور به کانال 
تلگرامی این گروه اشاره می کند که 180هزار عضو 
دارد. در این کانال از فلســطینی ها خواسته شده تا 
در اعتراضات شبانه در سراسر کرانه باختری شرکت 
کنند. پس از این فراخوان، واکنش فلســطینی ها 
آنقدر سریع بود که همان شب بسیاری در مناطق 
مختلف تجمع کردند و درگیری با سربازان اسرائیلی 
آغاز شــد. جمعیت صهیونیســت های ساکن در 
کرانه باختری بیــش از 475هزار نفر در بلوک های 
مختلف شهرک های تازه تاســیس است که اگرچه 
براســاس قوانین بین المللی غیرقانونی هســتند، 
اما برای تل آویو بســیار مهم است که بتواند امنیت 
این شــهرک ها را تامین کند. براین اساس فعالیت 
گروه های مســلحی مانند عرین االسود بزرگ ترین 

چالش امنیتی این روزهای تل آویو است. 

صدای پای انتفاضه سوم
 افزایش فشارهای رژیم صهیونیستی به ساکنان کرانه باختری و واکنش جوانان فلسطینی با عملیات های مسلحانه

گمانه زنی ها درباره شکل گیری انتفاضه سوم را افزایش داده است

خیز دوباره جانسون برای نخست وزیری 
نخست وزیر انگلیس اســتعفا کرده و بار دیگر بحث انتخاب نخست  وزیر در لندن داغ 
است. در این میان گمانه زنی ها در مورد بازگشت بوریس جانسون، نخست وزیر پیشین 
به قدرت هم افزایش پیدا کرده است. همین باعث شده که او تعطیالت خود را نیمه تمام 
رها کند و به کشورش بازگردد. پنجمین نخست وزیر انگلیس در 6سال اخیر باید ظرف یک هفته انتخاب 
شود. طبق مقررات، 3نفر در انتخابات درون حزبی دوشنبه )فردا( شرکت می کنند و نفرات اول و دوم 

برای رقابت نهایی که جمعه برگزار می شود، انتخاب خواهند شد.
ریشی سوناک، یکی از جدی ترین گزینه های رهبری حزب محافظه کار و کرسی نخست وزیری، اعالم 
کرده که حمایت کافی نمایندگان برای حضور در رقابت بر سر کرسی رهبری حزب و نخست وزیری را 
به دست آورده است. بوریس جانسون هم فقط 6هفته پس از استعفایش از مقام نخست وزیری دوباره 
آماده رقابت برای این کرسی می شود. کاندیداها برای حضور در این رقابت باید حمایت 100نماینده 
را داشته باشند. لیز تراس، نخست وزیر مســتعفی انگلیس که جانشین جانسون شده بود، پنجشنبه 
ضمن کناره گیری از قدرت اعالم کرد که قادر به عملی کردن برنامه اش برای بهبود شرایط اقتصادی 
انگلیس نیست و به همین دلیل از رهبری حزب محافظه کار و نخست وزیری استعفا می کند. گفته شده، 
برخی از مقام های ارشد حزب محافظه کار همچون پریتی پاتل وزیر کشور سابق، از نامزدی جانسون 
حمایت کرده اند. به گزارش الجزیره، پنی موردانت، وزیر دفاع دولت ترزا می، نخستین عضو ارشد حزب 
محافظه کار است که نامزدی خود برای احراز مقام نخست وزیری را اعالم کرده است. مجله اسپکتیتور 
با اشاره به حمایت طیف گســترده ای از نمایندگان حزب محافظه کار از بازگشت بوریس جانسون به 
دفتر نخست وزیری، نوشته: »جانسون برای کسب حمایت نمایندگان باید به آنان اطمینان می داد که 
از اشتباهات گذشته درس گرفته است؛ وعده ای که احتماال شامل ترکیب کابینه آینده هم خواهد شد. 
جانسون به نمایندگان محافظه کار وعده داده که درصورت پیروزی کابینه باتجربه تری را انتخاب خواهد 
کرد. او با در پیش گرفتن رویکرد واقع بینانه تر احتماال در امور اقتصادی اولویت را به جرمی هانت یا حتی 
ریشی سوناک خواهد داد.« گمانه زنی ها درباره بازگشت جانسون در شرایطی است که او 6هفته پیش 
در پی مجموعه ای از رسوایی های پی در پی، شورش نمایندگان حزب محافظه کار و استعفای جمعی 

وزرای کابینه مجبور به کناره گیری از قدرت شد.
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رم در اشغال احزاب ضد اروپایی 
اختالفات خیلی زود در دولت جدید ایتالیا نمایان شده 
اما احزاب ائتالف، همگی روی مخالفت با اتحادیه اروپا 

هم نظرند

جورجیا ملونی، نخستین نخست وزیر زن ایتالیا، راست گراترین 
دولت این کشور پس از جنگ جهانی دوم را تشکیل داد. ملونی 
گرچه دیروز در نخستین روز آغاز به کارش بر حمایت از اتحادیه 
اروپا و پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( تأکید کرد اما تشــدید 
فشارهای اقتصادی ناشــی از بحران انرژی که جنگ اوکراین 
برای ایتالیایی ها به ارمغان آورده، تردیدهای جدی را نسبت به 
تعهدات دولت ملونی به بروکسل و رویکرد ضد روسی سران اروپا 

ایجاد کرده است.
ملونی، رهبر حزب »برادران ایتالیا« که بسیاری آن را بازمانده 
نظام شکســت خورده فاشیســتی ایتالیا در گذشته می دانند، 
توانست در انتخابات سراسری پیروز شــود. او که دیروز پس از 
معرفی کابینه اش سوگند یاد کرد، هفته آینده باید دولتش را در 

معرض رأی اعتماد پارلمان قرار دهد.
ملونی در شرایطی رهبری ایتالیا را به دست می گیرد که کشورش 
با تورمی کم سابقه و بحران انرژی روبه رو است. نیویورک تایمز 
نوشــته که تقریبا تمام طیف های سیاســی در ایتالیا به خاطر 
همین بحران اقتصادی تحت فشار هستند تا از دامنه حمایت ها 
از اوکراین و مخالفت با روســیه بکاهند. در این میان، ترکیب 
کابینه جورجیا ملونی تردیدهایی را ایجاد کرده که دولت جدید 
این کشــور احتماال جبهه متحد اروپا علیه روسیه را تضعیف 
خواهد کرد. حزب برادران ایتالیا نیروی اصلی ائتالف راست های 
ایتالیاست که حزب »فورزا ایتالیا« به رهبری سیلویو برلوسکنی 
و حزب راست افراطی »لیگ« به رهبری ماتئو سالوینی را هم 

شامل می شود.
در آستانه اعالم ترکیب کابینه دولت ایتالیا، فایلی صوتی منتسب 
به برلوســکنی، نخست وزیر ســابق ایتالیا که روابط نزدیکی با 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دارد، منتشر شد که در 
آن می گوید با پوتین هدایــا و نامه های محبت آمیزی رد و بدل 
کرده است. با انتشار این فایل انتقادها از ملونی پس از آغاز به کار 
رسمی دولتش باال گرفت. ملونی در واکنش به این انتقادها به 
حزب فورتزا ایتالیا و برلوسکنی هشدار داد، درصورتی که چنین 
مواضعی در قبال روسیه و جنگ اوکراین داشته باشند، جایی در 
کابینه او نخواهند داشت. تهدید ملونی در حالی مطرح شده که 
او برای تشکیل دولت به حمایت حزب فورتزا ایتالیا به رهبری 
برلوسکنی نیاز دارد. ماتئو سالوینی، دیگر متحد ملونی نیز کسی 

است که همواره پوتین را تحسین کرده است.

اما آنچه به نگرانی رهبران اروپایی نسبت به مواضع آینده دولت 
ایتالیا در قبال اتحادیه اروپا دامن می زند سابقه سخنرانی های 
آتشــین ضداروپایی ملونی اســت. نخســت وزیر فعلی ایتالیا 
روزگاری ازجمله سیاستمدارانی بود که از خروج رم از منطقه 
یورو قویا حمایت می کــرد. او همچنین با ایده های ضداروپایی 
مارین لوپن، سیاستمدار راســت گرای افراطی ضداروپایی در 
فرانســه، و ویکتور اوربان رئیس جمهوری مجارســتان که از 
منتقدان دوآتشه بروکسل به شمار می رود، همسو بود. ملونی 
در دوره ای برای جلوگیری از ورود مهاجران آفریقایی به ایتالیا 
که به گفته او ترکیب بومی جمعیت کشورش را تغییر می دهند، 
پیشــنهاد محاصره دریایی را مطرح کرده بــود. البته او به جز 
برخی استثناء ها ازجمله ســخنرانی اش در جمع اعضای حزب 
راست افراطی »وکس«، در ماه های اخیر با کاستن از لفاظی های 

خود علیه اروپا از مخالفان یورو فاصله گرفته است.

اختالفات زودهنگام در دولت ائتالفی 
اختالفات جورجیا ملونی و برلوســکنی در روزهای آغاز به کار 
دولت جدید ازجمله موضوعات جنجالی این روزهای ایتالیاست. 
روابط ملونــی و برلوســکنی زمانی مورد توجه رســانه ها قرار 
گرفت که روزنامه معروف ایتالیایی »الرپوبلیکا« تصویری را از 
دستنوشته های برلوسکنی در نشست پارلمان منتشر کرد که در 
آن روی کاغذ جلوی دستش نوشته بود: »رفتار ملونی متکبرانه 

و توهین آمیز است؛ او رئیس بازی در می آورد!«
تنش ها زمانی باال گرفت که ملونی درخواست برلوسکنی برای 
اعطای وزارت دادگستری به یکی از اعضای حزب فورزا ایتالیا 
و وفادار به نخست وزیر سابق را رد کرد؛ انتصابی که می توانست 
از دردسرهای برلوســکنی در دادگاه تا حدی کاسته و از منافع 
او حمایت کند. سپس برلوسکنی در مقام انتقام برآمد و تالش 
کرد تا نمایندگان را قانع کند که به ایگنازیو الروسا، نامزد حزب 
ملونی برای تصدی ریاســت مجلس رأی ندهند. اما ملونی که 
پیش تر با نمایندگان برای رأی به الروسا البی کرده بود، عمال 
ضدحمله برلوسکنی را خنثی کرد. روبرتو دالیمونته استاد علوم 
سیاسی دانشگاه لوئیس رم به شبکه تلویزیونی الجزیره می گوید: 
»نکته اینجاست که برلوسکنی تحقیر شد نه فقط به این دلیل 
که به خواسته اش نرســید، بلکه به این دلیل که ملونی در پس 
پرده برای دور زدن او با نمایندگان البی کرد. این چیزی است که 

برلوسکنی نمی تواند به راحتی آن را فراموش کند.«
نیویورک تایمــز درباره وضعیت دولت ائتالفی ایتالیا نوشــته: 
برخورد زودهنگام ملونی و برلوســکنی بخشی از جنگ قدرت 
میان دو حزب است. حزب ملونی توانست در انتخابات 26درصد 
آرا را به دســت بیاورد و این پیروزی او را رهبر بالمنازع ائتالف 
کرد؛ امری که موقعیت سیاسی برلوسکنی را تحت الشعاع قرار 
داده و نخســت وزیر سابق ایتالیا از این مســئله ناراحت است. 
در این میان جورجیا ملونی امیدوار بــود بتواند برای برخی از 
پســت های کلیدی ازجمله وزارت اقتصــاد از تکنوکرات های 
غیرسیاسی استفاده کرده و به این ترتیب نگرانی سرمایه گذاران 
بین المللی را برای ورود ســرمایه به ایتالیا برطــرف کند. اما 
بســیاری از انتخاب های اولیه او رد شــد و در نهایت فهرست 
وزرایی که در روز جمعه ارائه شد بیشتر شامل سیاستمداران 
احزاب ائتالفی بود. در این میان آنچه ناراحتی برلوســکنی را 
تشدید کرده ناتوانی او در گرفتن پست های کلیدی دولت آینده 

برای اعضای حزب خود است.

واسیلی نبنزیا
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل

دبیرخانــه ســازمان ملــل متحــد باالخــره 
نگــران تخریــب زیرســاخت ها هم شــده 
اســت؛ اما چــه فایــده کــه همه  چیــز یک 
طرفــه اســت، فقــط نگــران تخریــب 
زیرســاخت های اوکرایــن هســتند. حتی 
یــک کلمــه از ایــن دبیرخانــه در مــورد 
آسیب هایی که کی یف در 8سال گذشته 
به زیرســاخت های منطقه دونباس وارد 

کرده نشنیده ایم. )تاس(

اورزوال فون در الین
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا

ما از وابستگی بیش از حد به سوخت های 
فسیلی از روسیه درس گرفتیم و می دانیم 
که چقدر دشوار اما ضروری است که از شر 
این وابستگی خالص شویم. در مورد چین 
هم خطر وابستگی اتحادیه اروپا به تامین 
فناوری ها و مواد خام وجود دارد. اتحادیه 
اروپا نباید نسبت به چین ساده لوح باشد، 
هرچند باید از تقابل سیستماتیک با پکن 

اجتناب کند. )رویترز(

نقل قول جهان نما

 خبر

کیوسک

افراطی های صهیونیست روی دور تند
تشدید خشونت ها در کرانه باختری رقابت های انتخاباتی یائیر الپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
و بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر ســابق این رژیم را برای انتخابات اول نوامبر )یک هفته دیگر( 
تحت تأثیر قرار داده است. افزایش عملیات مسلحانه در کرانه باختری، ساکنان صهیونیست را بیش 
از گذشته متمایل به احزاب افراطی و بنیادگرا کرده و اظهارات تند و افراطی افرادی مانند نتانیاهو 
خریدار بیشتری خواهد داشت. در عین حال، رقیب نتانیاهو در انتخابات پیش رو فقط یائیر الپید 
نیست، بلکه در فضای پرتنش فعلی، ایتامار بن گویر، نامزد راست افراطی نیز پرطرفدار شده است. 

او 2ماه پیش با یورش به مسجداالقصی گفته بود: »حتی موشک ها هم مرا متوقف نخواهند کرد.«

مکث

هفته نامه گاردین ]انگلیس[

زندگی با کووید
هفته نامه گاردین ادامه زندگی با ویروس کرونا را بررسی 
کرده اســت. میلیون ها نفر در سراسر جهان هستند که از 
عفونت ویروس جان سالم به در برده اند، اما همچنان عالئم 
بیماری را دارند. عالئمی مانند تنگی نفس، خســتگی و از 
دست دادن بویایی یا چشایی برای ماه ها باقی مانده است. 

شولتز در راه پکن
صدراعظم آلمان قرار اســت در راس یک هیأت 
تجاری مــاه آینده به پکن ســفر کنــد. اوالف 
شولتز، نخســتین رئیس  دولت غربی است که 
بعــد از همه گیری ویروس کرونــا قدم به خاک 
چین می گذارد. این ســفر در شرایطی که شی 
جین پینگ در حال آماده شــدن برای سومین 

دوره ریاســت جمهوری خــود 
اســت، از اهمیــت باالیــی 
برخوردار است. انتشار خبر این 

سفر با واکنش منفی دیگر 
ســران اروپایی روبه رو 
شده اســت. آنها اقدام 
شــولتز را تــک روی 
آلمــان در تعامــل با 

چین دانسته  اند.
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