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هفته   نامه نیوزویک ]آمریکا[
صلح اوکراین امکان پذیر است؟

جنگ روسیه و اوکراین به یک سالگی نزدیک می شود و 
کی یف و مسکو خود را برای نبردی شدیدتر و خونبارتر 
آماده می کنند. همه نشانه ها حاکی از آن است که شانس 
کمی برای صلح وجــود دارد و دو طرف اصرار دارند که 
دستاوردهایشــان در میدان جنگ بیشتر از دیگری 
است. مذاکرات از همان روزهای نخستین جنگ آغاز 
شد اما شروط دوطرف و تحوالت میدان جنگ شانس 
هرگونه توافقی را عمیقا ضعیف کرد. کی یف و مســکو 
هر دو اذعان می کنند که برای پایان دادن به بزرگ ترین 
جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم باید مذاکره کرد 
اما به نظر می رسد که در دو دنیای متفاوت و متناقض از 

واقعیت های امروز اوکراین زندگی می کنند.

آتش در جنین،  موشک در عسقالن
ساعاتی پس از یورش نظامیان صهیونیستی به اردوگاه جنین، گروه های مقاومت فلسطینی در غزه، شهرک عسقالن در جنوب 

فلسطین اشغالی را هدف قرار دادند

نخست وزیر هند در واکنش به پخش مستندی درباره کشتار سال2002 مسلمانان در گجرات، تالش می کند تا مانع پخش آن شود
تقالی »مودی« برای سانسور تاریخ

 دولت دمکراتیک هند از سانســور رسانه ها هیچ ابایی 

گزارش  2
ندارد. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، رسانه های این 
کشــور را که روزگاری قدرت زیادی داشتند، با تحت 
تعقیب قرار دادن روزنامه نگاران منتقد و مســتقل تضعیف کرده است. 
گرچه خصومت دولت هند با رسانه های مستقل خبر جدیدی نیست اما 
اقدام جدید این دولت در تنگ تر کردن دایره محدودیت رسانه ها و حمله 
به آزادی بیان زنگ خطر را به صدا درآورده و واکنش های گســترده ای 
داشته است. طی 2هفته اخیر، مستندی 2قسمتی با عنوان »پرسشی از 
مودی« در کانال2 شبکه بی بی سی در انگلیس پخش شد که با نگاهی به 
دوران حضور مودی در مسند قدرت به دوره فعالیت او از زمان سر وزیری 
ایالت گجرات تا نخســت وزیری می پردازد. در این مســتند، به ویژه به 
بدرفتاری با مســلمانان هند در زمان ســر وزیری او در گجرات اشاره 
می شود. وب سایت خبری ـ تحلیلی اسلیت)Slate( نوشته است: با توجه 
به اسناد گسترده بین المللی مبنی بر آزار و اذیت و رویکرد اسالم هراسانه 
تحت نظارت مودی در گجرات، هیچ جای تعجبی نداشــت که در این 
مستند به تاریخچه سیاست های متعصبانه نخست وزیر فعلی هند بپردازد. 
اما تنها چند روز پس از پخش قسمت اول این مستند، مقام های دولت 
هند آن را پروپاگاندای رســانه ای خواندند که بر پایه واقعیات نیست و 

براساس ذهنیت استعمارگری ساخته شده است.
با اینکه این مســتند در هیچ یک از شــبکه های تلویزیونی یا اینترنتی 
هندی زبان پخش نشــده بــود، بخش هایی از آن به طور گســترده در 
شــبکه های اجتماعی پخش شــد تا جایی که دولت هند با استفاده از 

تبصره های قوانین مواقع اضطراری، پخش این مستند را روی شبکه های 
اجتماعی مســدود کرد. دولت هند از توییتر نیز خواسته تا ده ها توییت 
مرتبط با این مستند را حذف کند و حتی پیش دستی کرده و به هرگونه 
پستی در این ارتباط اجازه انتشار ندهد؛ درخواست هایی که تقریبا همگی 
اجرا شدند. محدودیت ها به دانشــگاه ها نیز رسید. دانشجویان دانشگاه 
جواهرلعل نهرو دهلی هفته گذشته اعالم کردند که مسئوالن دانشگاه 
برای جلوگیری از پخش این مستند اینترنت و برق دانشگاه را قطع کردند 
و پلیس شماری از دانشجویان را که قصد داشتند تا این مستند را تماشا 
کنند بازداشت کرده است. یک روز بعد، در دانشگاه جامعه ملی اسالمی 
دهلی نو نیز پلیس بیش از ده ها دانشجو را که قصد داشتند تا در تجمعی 

گروهی این مستند را تماشا کنند بازداشت کرده است. رویترز گزارش 
داده که در دانشگاه ها دیگر ازجمله دانشگاه حیدرآباد نیز شرایط بسیار 
امنیتی و پرتنش است. اعتراض دولت هند به مستند بی بی سی معطوف 
به بخشی است که در آن به دوران ســر وزیری مودی در ایالت گجرات 
اشاره می کند؛ به ویژه به شورش های خونین سال2002 میالدی. آتش 
درگیری ها زمانی برافروخته شــد که یک قطار مسافربری آتش گرفت 
و 60هندو در این واقعه جان خود را از دســت دادند. گرچه علت حادثه 
هیچ گاه مشخص نشد اما اقلیت مسلمان گجرات به دست داشتن در این 
واقعه متهم شــدند و در 3روز درگیری خونبار بین مسلمانان و هندوها 
دست کم ۱200نفر کشته شدند که اغلب آنان مسلمان بودند. در آن زمان 
فعاالن حقوق بشــر دولت محلی مودی را که برآمده از حزب ملی گرای 
هندو بود، به سهل انگاری در پایان دادن به خشونت ها و حتی همدستی در 
کشتار مسلمانان متهم کردند. این اتهام تا زمان کاندیدا شدن مودی برای 
نخست وزیری ادامه داشت تا سرانجام دادگاه عالی هند او را تبرئه کرد. 
نارندرا مودی از زمانی که به نخست وزیری رسیده کسانی را که آشکارا از 
گذشته او در گجرات انتقاد کرده اند، تحت تعقیب قرار داده است ازجمله 
رعنا ایوب، خبرنگار و امیر خان، بازیگر سرشــناس هندی که از قضا هر 
دو مسلمان هستند. مستندی که اخیرا پخش شده زمزمه های انتقاد از 
مودی و ردپای او در وقایع خونبار سال2002 گجرات را به فریادی بلند 
تبدیل کرده است و دولت هند تالش دارد تا با استفاده از تمام ابزارهای 
موجود آن را خاموش کند. بر این اساس انتظار می رود که روند سانسور و 

پیگرد قضایی در داخل هند بیش از پیش افزایش یابد.

تمایل عربستان به 
ازسرگیری روابط با دمشق

عربســتان ســعودی تمایل دارد کــه روابط با 
دمشق را عادی ســازی کند. روزنامه رأی الیوم 
نوشته اســت، نشــانه هایی وجود دارد که تأیید 
می کند عربستان سعودی تمایل به از سرگیری 
روابط با دولت ســوریه را دارد؛ ایــن را می توان 
از گفت وگوی فیصل بن فرحــان، وزیر خارجه 
عربستان با خبرگزاری بلومبرگ برداشت کرد؛ 
چرا که او در این مصاحبه به جای استفاده از واژه 
»رژیم سوریه« طبق روال همیشگی رسانه های 
ســعودی و قطری این بار واژه »دولت دمشق« 
را به کار برده اســت. این وزیر سعودی همچنین 
درباره بررسی های کشورش برای تعامل با دولت 
سوریه صحبت و با نماینده سازمان ملل در سوریه 
دیدار کرده اســت. الشــیخ همچنین سوریه را 
»سوریه دوست داشتنی« توصیف و دلتنگی اش 
برای این کشور را ابراز کرده است. با شروع بحران 
سوریه در ســال 20۱۱، دولت عربستان و شمار 
دیگری از کشورهای عربی در صف حامیان اصلی 
گروه های مخالف دمشق قرار گرفتند و با بستن 
سفارتخانه هایشان، روابط خود را با دمشق قطع 
کردند؛ روندی که در ماه های اخیر معکوس شده 
است و برخی کشــورها از جمله  امارات متحده 
به طور رســمی عادی ســازی روابط با سوریه را 

آغاز کرده اند.

نقل قول

 خبر

کیوسک

حمایت روسیه از سخنان ترامپ
دیمیتــری پســکوف، ســخنگوی دفتــر 
ریاســت جمهوری روســیه: بــا اظهــارات 
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری ســابق 
آمریــکا دربــاره اینکــه ارســال تانک هــای 
غــرب بــرای اوکرایــن می توانــد باعــث 
افزایــش تنش هــا شــود، موافــق هســتم. 
تصمیمــات واشــنگتن و فشــارهایی کــه 
بــر دیگــر کشــورها وارد می کنــد، اوضــاع 
اوکرایــن را بدتــر کــرده اســت. )خبرگــزاری 

اسپوتنیک(

ارسال تانک به اوکراین چند ماه طول 
می کشد

ســابرینا ســینگ، معــاون ســخنگوی 
پنتاگــون: مــا از ابتــکارات امنیتــی بــرای 
کمک بــه اوکرایــن حمایت می کنیــم، اما 
در انبارهــای وزارت دفــاع، تانک هــای 
آبرامز- ام 1 مازاد برای ارســال به اوکراین 
نداریــم و بــه همین دلیــل چند مــاه طول 
می کشــد تا بتوانیــم تانک هــای موردنیاز 
را از آمریــکا بــه میــدان جنگ و به دســت 

اوکراین برسانیم. )روزنامه رأی الیوم(

گفت وگو با سوئد و فنالند بی معنی است
مولود چاووش اغلــو، وزیر خارجــه ترکیه: 
ازســرگیری گفت وگوهــای ســه جانبه بــا 
ســوئد و فنالند برای عضویت آنها در ناتو 
پــس از اقدام اخیــر علیه ترکیــه روبه روی 
ســفارت مــا در اســتکهلم بی معناســت. 
همچنیــن مــا پیشــنهاد عضویــت فنالند 
در ناتو را جدا از ســوئد بررســی نخواهیم 

کرد.)رویترز(

داغ سرما بر پیکر افغانستان 
مرگ بیش از ۱60نفر از مردم افغانستان در نتیجه 

سرمای بی سابقه هوا تأیید شده است

افغانستان در بحبوحه بحران انسانی و فقر فزاینده با زمستانی 
سخت و نفسگیر هم روبه رو شده است. مرگ بیش از ۱60تن در 
نتیجه ســردی هوا در روزهای اخیر تأیید شده است و بیم آن 
می رود که با توجه به پیش بینی ها مبنی بر ســردتر شدن هوا، 
آمار قربانیان به طور چشــمگیری افزایش یابد. در سخت ترین 
زمستان ۱5ســال اخیر افغانســتان، مقام های طالبان تأیید 
کرده اند که حدود ۸۴ مورد از این مرگ ومیرها در هفته گذشته 
رخ داده است. بسیاری از مردم افغانستان به دلیل بحران شدید 
اقتصادی قادر به تهیه سوخت برای گرم کردن خانه های خود در 
دمای 3۴ درجه سانتیگراد زیر صفر نیستند. خبرنگار الجزیره 
از کابل گزارش داشته که شرایط به حدی برای برخی از مردم 
سخت شده  که کودکان خانواده هایی که قادر به خرید چوب یا 
زغال نبوده اند، در شهر در زباله ها به دنبال پالستیک یا هرچیز 
قابل اشتعال هستند تا از این طریق خود را گرم کنند. همچنین 
سرمای شدید باعث تلف شدن صدها هزار راس دام و طیور مردم 
به عنوان اصلی ترین منابع درآمدی و امرار معاش آنها شده است.

الجزیره به نقل از »آشورعلی« کاســب 30ساله که در نزدیکی 
کابل به همراه همســر و 5فرزندش در یک زیرزمین سیمانی 
زندگی می کند، نوشته اســت: »بچه ها از شدت سرما از خواب 
بیدار می شوند و شــب تا صبح گریه می کنند، همگی مریض 
هستند، تاکنون هیچ کمکی به ما نشده است و اکثر اوقات نان 

کافی برای خوردن نداریم.« 

با تسلط طالبان بر افغانستان، مسدود شــدن دارایی های بانک 
مرکزی این کشور و توقف حمایت های مالی نهادها و کشورهای 
غربی، میزان فقر و بیکاری با ســیر صعودی همراه شــده است. 
در بیشتر از یک سال گذشــته، نهادهای امدادرسان از وضعیت 
اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند. بنا بر اعالم سازمان 
برنامه جهانی غذا، ۱۸میلیون نفر در افغانستان نیاز فوری به غذا 
دارند. اداره  هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد )اوچا( 
نیز وضعیت اقتصادی افغانستان را تاریک توصیف کرده است. این 
اداره در گزارشی آورده که دو ســوم جمعیت افغانستان در سال 
2023 به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. »مارتین گریفیتس« 
مسئول کمک های ســازمان ملل متحد، به خبرگزاری رویترز 
می گوید: »زمســتان در افغانســتان عامل عذاب و سختی برای 
بسیاری از خانواده ها شده است. اینکه عده ای جان خود را از شدت 

سرما از دست داده اند تنها بخش کوچکی از عواقب آن است.«

»گانگ جنگجو« سکاندار جدید 
سیاست خارجی چین

حضور دیپلمات قاطع چینی در راس وزارت خارجه، نشان 
دهنده سمت و سوی سیاست خارجی این کشور است

»گانگ جنگجو« این شهرت کسی است که  ماه گذشته به  عنوان 
وزیر خارجه جدید چین انتخاب شد. »کین گانگ« که پیش از 
گرفتن سکان وزارت خارجه 2دوره در سال های 2005 تا 20۱۴ 
سخنگوی این وزارتخانه و مدتی نیز سفیر چین در آمریکا بوده، 
یکی از اعضای حلقه نزدیک به »شی جین پینگ«  رئیس جمهور 
 چین، به شــمار می رود. هفته نامه نیواستیتســمن نوشــته: 
»کین گانگ در میان دیپلمات های چینی به داشتن زبانی صریح 
و رویکرد قاطع شهره است؛ انتخاب او به  عنوان وزیر خارجه در 
شرایطی که روابط پکن با کشورهای غربی و برخی از همسایگان 
پرتالطم است، نشــان از آن دارد که چین می خواهد گام های 

محکمی را در سیاست خارجی بردارد.«
در دهه2000 بود کــه افزایش نفوذ اقتصــادی چین در جهان 
باعث شد تا پکن سیاســت »دنگ شــیائو پینگ« رهبر سابق 
چین که تأکید می کــرد »باید قابلیت های چیــن را پنهان نگه 
 داشت و زمان خرید« کنار بگذارد. پیتر مارتین، نویسنده کتاب

»ارتش غیرنظامی چین: دیپلماســی گرگ جنگجو« می گوید: 
تا مدت ها چینــی ها بر این بــاور بودند که دیپلمات هایشــان 
منفعل هستند و به اندازه کافی از چین دفاع نمی کنند. برخی از 
شهروندان در اقدامی اعتراضی برای وزارت خارجه قرص کلسیم 
ارسال کرده و از دیپلمات ها می خواستند که ستون فقرات خود 
را تقویت کنند. با آغاز رهبری هو جین تائو، تغییرات آغاز شــد 
و با رهبری شی جین پینگ به اوج خود رســید، زمانی که او در 
ســال20۱2 از جهان خواســت تا به دومین اقتصاد بزرگ دنیا 
احترام بگذارند. شــی همچنین از دیپلمات هایش خواست که 
روحیه جنگنده ای داشته باشند. کین گانگ که با 56سال سن 
یکی از جوان ترین وزرای خارجه چین به شمار می رود، کار خود 
را در بخش امور اروپای غربی وزارت خارجه آغاز کرد، زمانی که 
درهای این کشور به روی جامعه جهانی باز شد. او همچنین مدتی 
در سفارت چین در انگلیس بود. با این حال در زمان رهبری شی 
بود که گانگ پله های ترقی را طی کرد و در ســال20۱۴ رئیس 
دفتر تشریفات شی جین پینگ شد؛ کسی که در اغلب سفرهای 
خارجی، او را همراهــی می کرد. گانگ در ســال20۱۸ معاون 

وزیر خارجه و در ســال202۱ ســفیر چین در 
آمریکا شــد. در آمریکا، پکن به امید کاستن از 
دامنه تنش ها تا حد  زیادی خصلت جنگجویی 

گانگ در سیاســت خارجــی را کنترل 
کرد، روندی که احتماال در ماه های 

آینده تعدیل خواهد شد؛ به این 
معنا کــه دیپلمات های چینی 
شاید به دنبال تقابل نباشند اما 
حضور گانــگ در راس وزارت 
خارجه به این معناست که پکن 

قصد عقب نشینی هم در سیاست 
خارجی ندارد.

دریچه

جهان نما

گرایش به عملیات 
مسلحانه در فلسطین

شــان بوینتون، تحلیلگر 
گلوبال نیوز: نظرســنجی ای 
که  ماه گذشــته توســط مرکز 
تحقیقات سیاست و نظرسنجی  
فلســطین منتشر شــد، نشان 
می دهــد کــه دو ســوم مردم 
کرانه باختری، اکنون از مبارزه 
مســلحانه حمایــت می کنند. 
همچنین وضعیت کرانه باختری 
نشان می دهد که اسلحه  در بازار 
سیاه شهرهای فلسطینی قابل 
دســترس اســت و جوانــان و 
نوجوانان فلسطینی می توانند 
در صورتی کــه اراده کنند، به 
سالح دست پیدا کنند. گرایش 
به عملیات های مســلحانه در 
کرانه باختری بیش از هر چیز، 
نشان دهنده شکست تشکیالت 
خودگردان فلسطین است. این 
تشکیالت طی ۱6سال گذشته، 
هیچ انتخاباتی برگــزار نکرده 
و بــه  دلیل ســقوط جایگاه آن 
اکنون گروه های مسلحی مانند 
عرین االســود و سایر گروه های 
مسلح فلسطینی دارای حامیان 
و طرفداران بیشــتری هستند. 
از ســوی دیگــر، راســتگراها 
در تل آویو به شــدت در تالش 
هستند تا تشکیالت خودگردان 
را محدود و ضعیــف کنند. در 
این شرایط، تشــدید تنش ها و 
درگیری ها در کرانه باختری و 
حتی گسترش این درگیری ها 
به نوار غزه طــی ماه های آتی 

بسیار محتمل است. 

تحلیل

صبح پنجشنبه، فلسطینیان ساکن در شمال کرانه باختری، 
روز خود را با حمله شــدید و لشکرکشی نیروهای نظامی 
صهیونیستی به اردوگاه جنین آغاز کردند. براساس اعالم 
رسمی وزارت بهداشت فلسطین، حداقل۱0نفر در جریان 
یورش به جنین به شهادت رســیدند. هفته نامه گاردین، 
این حمله را خونبارترین روز کرانه باختری طی ۱۸ســال 
گذشته توصیف کرده و نوشــت: »تعداد تلفات این حمله 
باالترین آمــار در یــک عملیات نظامیان صهیونیســتی 
از ســال 2005تا کنون اســت.« به گفته وزارت بهداشت 
فلسطین، یک زن 6۱ساله و یک شــهروند غیرنظامی در 
میان کشته شدگان یورش به جنین هستند و در این حمله 

حدود 33نفر دیگر نیز به شدت مجروح شدند.

قطع همکاری امنیتی تشکیالت خودگردان با تل آویو
پس از حمله خونین رژیم صهیونیستی به جنین، تشکیالت 
خودگردان فلســطین، رســما از توقف همکاری امنیتی 
با تل آویو خبر داد. نبیل ابوردینه، ســخنگوی تشکیالت 
خودگردان در اظهاراتی اعالم کرد که رهبران فلســطینی 
تصمیم گرفته اند تا از ایــن لحظه به بعد، همکاری امنیتی 
با تل آویو را متوقف کنند. تشکیالت خودگردان فلسطین 
پس از پیمان اســلو در ســال ۱993 به صــورت موقت تا 
زمان استقرار دولت دائمی در فلسطین، مسئولیت مقابله 
با اقدامات فلســطینی ها علیه نظامیان صهیونیســتی در 
عملیات های ضداشــغالگری را برعهده داشته است. طی 
چند سال گذشته، بســیاری با انتقاد از ضعف تشکیالت 
خودگردان برای احقاق حقوق فلســطینی ها، آن را بازوی 
اجرایی اسرائیل در کرانه باختری خوانده و خواستار پایان 

همکاری این نهاد با تل آویو شده بودند.
با این حال،   قطع همکاری امنیتی تشــکیالت خودگردان 
با تل آویو در گذشته نیز در مقاطعی اعالم شده بود، اما در 
موارد مشابه با وساطت مصر و پس از چند  ماه، بار دیگر این 

همکاری ها از سر گرفته شده است.

رد و بدل کردن آتش
در واکنش به حوادث اخیــر اردوگاه جنین، گروه مقاومت 
حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد، به همراه گروه 
جهاد اسالمی وعده پاسخ به این حمالت را دادند و به دنبال 
همین تهدیدات بود که آژیرهای هشدار حمله موشکی در 
برخی از شهرهای مرزی مناطق اشغالی فلسطین در بامداد 

جمعه به صدا درآمد. ارتش اســرائیل در این ارتباط اعالم 
کرد که در ساعات اولیه روز جمعه،6 موشک از نوار غزه به 
سمت جنوب اسرائیل شلیک شد که بسیاری از آنها توسط 
پدافند موشکی رهگیری شــدند. به نظر می رسد که هدف 
گروه های مقاومت فلســطینی از شــلیک راکت ها، هدف 
گرفتن شهرک صهیونیستی عسقالن )اشکلون( با ۱۴۴هزار 
نفر جمعیت در جنوب مناطق اشغالی و در نزدیکی مرز نوار 
غزه بوده است. مرکز اطالع رســانی فلسطین گزارش داده 
است که گنبد آهنین، موفق به رهگیری همه موشک های 
پرتابی از نوار غزه نشده و حداقل یکی از آنها به یک منطقه 
خالی برخورد کرده است. پس از پاسخ موشکی گروه های 
مقاومت فلسطینی به صهیونیست ها، جنگنده های ارتش 
رژیم صهیونیستی مناطق مختلفی را در نوار غزه بمباران 
کردند. گفته شــده در این حمالت، چند پایگاه متعلق به 
گروه حماس و جهاد اسالمی به همراه یک برج دیده بانی در 
شرق بیت حانون واقع در شمال نوار غزه، مورد حمله قرار 
گرفته اند. اگرچه این حمالت، تلفات جانی در پی نداشت، 

اما اماکنی که هدف قرار گرفتند، ویران شدند.

کرانه باختری در آتش
بهانه نظامیان اسرائیلی برای حمله به اردوگاه جنین، مقابله 
با گروهی از فلســطینی های وابسته به جهاد اسالمی بوده 
اســت. ارتش تل آویو ادعا کرده که این نیروها در جنین، 
مشغول برنامه ریزی برای انجام حمله قریب الوقوع بوده اند، 
اما ماجرای یورش به جنین بسیار فراتر از ادعای ارتش رژیم 
صهیونیستی به نظر می رسد؛ چون تنش ها در کرانه باختری 

حداقل از یک ســال گذشــته تا کنون، در باالترین سطح 
قرار داشته و حتی سازمان ملل، ســال میالدی 2022 را 
خونین ترین سال کرانه باختری عنوان کرده است. سازمان 
ملل اعالم کرده کــه حداقل 220نفــر در حمالت رژیم 
صهیونیستی در سراسر سرزمین های اشغالی در سال 2022 
به شهادت رسیدند که ۴۸نفر از آنها کودک بوده و همچنین 
از مجموع تلفات، ۱67نفر از کرانه باختری و بیت المقدس 

شرقی و 53نفر از نوار غزه بوده اند.
از سوی دیگر انتظار می رود که قدرت گیری راستگراترین 
دولت تاریخ اسرائیل به شعله ورتر شدن اوضاع ناآرام کرانه 
باختری، منجر شود. اعضای افراطی ائتالف جدید کابینه 
بنیامین نتانیاهو متعهد شــده اند که ساخت شهرک های 
یهودی نشــین در کرانه باختری را تســریع کنند و دست 
سربازان و نظامیان را برای مقابله با فلسطینی ها به ویژه در 
کرانه باختری، باز نگه دارند. تشدید خشونت ها و تنش ها در 
کرانه باختری حتی باعث شده تا فلسطینی ها نیز چندان 
اعتقادی به مسیر سیاسی برای حل بحران نداشته باشند. 
گاردین با استناد به  نظرســنجی ها اعالم کرده که حمایت 
از مذاکره با اسرائیل در فلسطین در حداقلی ترین شرایط 
اســت و گرایش عمده افکارعمومی فلسطینی ها به سمت 

راه حل های نظامی به جای دیگر اقدامات است.

حمالت در آستانه سفر آمریکایی ها
نکته قابل توجه در حادثه اخیــر اردوگاه جنین و حمله به 
این اردوگاه این است که این رویداد در آستانه سفر مقامات 
آمریکایی به تل آویو صورت گرفته اســت. روز جمعه پایگاه 
خبری عبری زبان »واال« اعالم کــرد که ویلیام برنز، رئیس 
ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا موســوم به »سیا« وارد 
فلسطین اشغالی شــده و قرار است با مســئوالن تل آویو و 

تشکیالت خودگردان فلسطین، دیدار و گفت وگو کند. 
پس از رئیس ســیا، قرار اســت طی روزهای آینده، تل آویو 
میزبان آنتونی بلینکن، وزیرخارجه آمریکا باشد که سفرش را 
از چند روز پیش اعالم کرده بود. در شرایطی که راستگراترین 
و تندروترین کابینه تاریخ تل آویو، هــم  اکنون قدرت را در 
مناطق اشغالی در دســت دارد؛ مقامات آمریکایی به سمت 
تقویت روابط خود با اســرائیل حرکت کرده اند. همچنین 
هفته گذشته تل آویو و واشنگتن، بزرگ ترین مانور نظامی 
خود را به نشــانه نزدیکی 2 طرف برگــزار کردند. برخالف 
بسیاری از تصورات درباره احتمال تنش در روابط اسرائیل با 
دولت بایدن پس از روی کارآمدن تندروها در تل آویو، به نظر 
می رسد، مقامات کاخ سفید همچنان ترجیح می دهند که 
پیوندهای سنتی خود با اسرائیل را حتی با وجود قدرت گیری 

تندروهای ارتودوکس در تل آویو نگه دارند.

رضا عموییگزارش
روزنامه نگار

آمار شهادت 
فلسطینی ها 
در سال 2022
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