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لبنان: رس��انه های لبنان گ��زارش دادند که »محمد 
الصفدی« از تصدی پس��ت نخست وزیری این کشور 
انصراف داده اس��ت. الصفدی حمای��ت خود از معرفی 
س��عد الحریری برای تصدی نخست وزیری دولت آتی 
را اعالم کرده است. این خبر در حالی منتشر می شود 
که »جبران باس��یل« وزیر خارجه دولت پیشبرد امور 
لبن��ان دو روز پیش خبر داد بود که محمد الصفدی با 

پذیرش این پست موافقت کرده است.

ونزوئلا: حامیان »خوان گوایدو« رهبر مخالفان دولت 
ونزوئال بار دیگر در کاراکاس علیه دولت نیکالس مادورو 
تظاهرات کردند. حامی��ان خوان گوایدو رهبر مخالفان 
دول��ت ونزوئال ب��ار دیگ��ر در خیابان  ه��ای کاراکاس 
تظاهرات کردند. در این تظاهرات که خوان گوایدو نیز 
حضور داشت، معترضان بار دیگر بر کناره گیری نیکالس 
مادورو رئی��س جمهوری ونزوئال از ق��درت و برگزاری 

انتخابات ریاست جمهوری جدید تاکید کردند.

چک: بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مردم جمهوری چک با 
تجمع در مرکز شهر پراگ، پایتخت این کشور خواستار 
کناره گی��ری آندری بابیس، نخس��ت وزیر این کش��ور 
شدند. گفته می شود بابیس با چند پرونده فساد دست 
به گریبان اس��ت. همچنین کمیس��یون اروپا در حال 
انجام تحقیقات درباره فعالیت های اقتصادی گس��ترده 
او در حوزه های کشاورزی، رسانه ای و شیمیایی است.

بولیوی: فعاالن حقوق بش��ری از کش��ته شدن چهار 
نف��ر دیگر به دنبال تداوم ناآرام��ی ها در بولیوی خبر 
دادند. از زمان خروج مورالس از بولیوی، هواداران وی 
تظاه��رات هایی را برگزار کردند و خواهان بازگش��ت 
مورالس به کش��ورش ش��دند. به دنب��ال این اعتراض 
ه��ا درگیری هایی میان حامی��ان مورالس و نیروهای 

امنیتی رخ داده است.

قبلرس: پلیس قبرس اعالم کرد خودروی ون متعلق 
به یک صهیونیس��ت را که مجهز به سیس��تم نظارت 
پیچی��ده ب��وده، توقیف کرده اس��ت. پلی��س قبرس 
اعالم ک��رد خودروی ون متعلق به یک صهیونیس��ت 
را ک��ه مجهز به یک سیس��تم نظ��ارت پیچیده بوده 
توقیف کرده اس��ت. به گفته پلیس ای��ن خودرو قادر 
ب��ه جاسوس��ی از تأسیس��ات مخابراتی اس��ت. بعد از 
آنکه حزب کمونیس��ت قبرس از دولت پرس��یده بود 
قصد دارد پس از انتش��ار یک ویدئو در ماه س��پتامبر 
توس��ط مجله آمریکایی فوربز چه اقدامی کند، پلیس 

تحقیقاتی را آغاز کرد.

تونس: نخست وزیر مأمور تش��کیل کابینه در تونس 
گفت، او مس��تقل از احزاب سیاسی است و برای هیچ 
حزبی اس��تثنایی قائل نیس��ت. »الحبی��ب الجملی« 
نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه تونس اعالم کرد که 
»مستقل« است و »بدون قائل شدن هیچ استثنایی«، 

پذیرای همگان است. 

ذرهبین

بحران اقتصادی سعودی به آرامکو رسید
شرکت نفت دولتی عربستان سعودی اعالم کرد قصد 
دارد یک و نیم درصد از سهام خود را به ارزش حدود 

۲۵ میلیارد دالر آمریکا وارد بورس کند.
شرکت بزرگ آرامکوی عربستان سعودی روز یکشنبه 
اعالم کرد قصد دارد یک و نیم درصد از سهام خود را 
به ارزش بیس��ت و چهار تا بیست و پنج میلیارد دالر 
آمریکا وارد بورس کند. طبق برآورد های صورت گرفته 
توسط کارشناس��ان، عرضه یک و نیم درصد از سهام 
ش��رکت آرامکو به بورس بین بیس��ت و چهار میلیارد 
تا بیس��ت و پنج میلیارد و پانصد میلیون دالر آمریکا 
برای این ش��رکت اعتبار مالی به همراه خواهد داشت 
و ارزش این ش��رکت را به ح��دود یک هزار و هفتصد 
میلیارد دالر خواهد رس��اند. آرامکو در بیانیه ای اعالم 
کرد در اولین گام یک و نیم درصد از س��هام ش��رکت 
به بورس عرضه خواهد ش��د. طب��ق این بیانیه قیمت 
هر س��هم آرامکو بین سی تا سی و دو ریال عربستان 
)بین هش��ت تا هش��ت و نیم دالر( خواهد بود.عرضه 
ی��ک و نیم درصد از س��هام ش��رکت آرامکو به بورس 
کمتر از چیزی اس��ت که پیشتر مقامات ریاض اعالم 

کرده بودند. 
محمد بن س��لمان، ولیعهد عربس��تان سعودی پیشتر 
اعالم کرده بود ارائه سهام بورس آرامکو به بازار ارزش 
آن را به دو هزار میلیارد دالر خواهد رس��اند. پیش از 
این »دیوید پترائوس« رئیس س��ابق سازمان اطالعات 
مرک��زی آمریکا )س��یا( در گفت وگو با »س��ی ان بی 
سی«، یکی از شبکه های تلویزیونی این کشور، درباره 
زوایایی از اقتصاد سعودی که به میزان زیادی وابسته 
به نفت اس��ت، صحبت کرد. اوضاع اقتصادی حکومت 
سعودی چند س��الی اس��ت که دیگر همانند گذشته 
نیس��ت، به خصوص آنکه رژیم حاک��م بر ریاض پس 
از حمل��ه ارتش و کمیته های مردمی یمن به ش��رکت 

بزرگ نفتی آرامکو، متحمل خسارات زیادی شد.

نیمچهگزارش

تاکید مورالس به بازگشت 
رئیس جمهور مستعفی بولیوی اعالم کرد باید به وی اجازه داده شود به کشورش 

بازگردد و دوره ریاست جمهوری خود را به اتمام برساند.
»اوو مورالس« در مکزیکوسیتی در مصاحبه با خبرنگار الجزیره انگلیسی گفت: 
من برنامه ریزی برای بازگش��ت به بولیوی را شروع کرده ام. من نمی توانم خارج 
از کش��ورم باش��م. من عادت کرده ام ب��ه عنوان رهبر اتحادی��ه و رئیس جمهور با 
مردم خودم باش��م. من کار های زیادی انجام می دادم و اکنون بسیاری از چیز ها را از 
دس��ت داده ام. من به دنبال راهی قانونی برای بازگشت به کشورم و بودن در کنار مردم 
خودم هس��تم که در حال حاضر در برابر دیکتاتوری و کودتا مقابله می کنند. وی گفت 
اگر به وی اجازه داده ش��ود به بولیوی بازگردد طرحی برای ش��رکت مجدد در انتخابات 
جدید این کش��ور ندارد که به عامل اختالف میان او و رقیب وی تبدیل شده است. تنها 

می خواهد دو ماه باقی مانده ریاست جمهوری خود را به پایان برساند. 

ماموریت پاپ فرانسیس در ژاپن
پاپ فرانس��یس ماموریت خود را علیه سالح های هس��ته ای به عنوان بخشی از 
س��فرش به ژاپن و تایلند با س��فر به هیروشیما و ناگاس��اکی آغاز می کند. سفر 
هفت روزه پاپ فرانس��یس به ژاپن و تایلند که یکی از طوالنی ترین و دورترین 
سفرهای او است، این فرصت را در اختیار وی قرار می دهد تا از جوامع کوچک 
اما بس��یار مورد احترام کاتولیک در ای��ن منطقه که کمتر از یک درصد جمعیت 
این دو کش��ور را تش��کیل می دهند، حمایت کند.  جمعی��ت کاتولیک های تایلند و 
ژاپن که به ترتیب ۳۸۹ هزار و ۵۳۶ هزار تن هس��تند، کوچک تر از جمعیتی اس��ت که 
در کش��ورهای دیگر در مراسمی با حضور پاپ ش��رکت می کنند.پاپ فرانسیس در سی 
و دومین س��فر خود در این مقام، روز سه ش��نبه به تایلند خواه��د رفت و در بعدازظهر 
چهارش��نبه به بانکوک خواهد رس��ید. او در دیدار خود از این کشور با رهبر بودایی های 

تایلند و پادشاه این کشور دیدار خواهد کرد.

گزارش ادعای مداخله روسیه در انتخابات انگلیس
وزی��ر امنیت بریتانیا اعالم کرد که دولت انگلیس گزارش »مداخله روس��یه« در 

همه پرسی برگزیت ۲۰1۶ را پس از انتخابات منتشر می کند.
»براندون لوئی��س« وزیر امنیت بریتانیا گفت که دولت انگلیس گزارش پارلمانی 
خود را در خصوص »مداخله روس��یه«، پس از انتخابات منتش��ر خواهد کرد. وی 
افزود: »ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که امنیت ملی در این روند به درستی 
و به طور کامل انجام شود. ما نمی توانیم در طول انتخابات عمومی این موارد را منتشر 
کنیم اما پس از آن این گزارش منتشر خواهد شد.« پیش از این »دومینیک گریو« رئیس 
کمیت��ه اطالعات و امنیت پارلمان انگلیس »بوریس جانس��ون« نخس��ت وزیر بریتانیا را به 
جلوگیری از انتشار پرونده ای در خصوص تالش روسیه برای دخالت در همه پرسی برگزیت 
)خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( متهم کرده بود. جانسون گفت: »هیچ دلیلی نمی بینم که 

روال عادی  ]انتشار گزارش[ را تغییر دهم... فقط به خاطر این که انتخابات در راه است. 

فرامرز اصغری

رویکرد به شرق یکی از راهبردهای بلند مدت آمریکا را تشکیل 
می دهد چنانکه در راهبرد س��ال ۲۰۲۵ این کشور، شرق آسیا 
از محورهای اصلی چالش��های آن را تشکیل می دهد. برخی بر 
این عقیده اند که تحرکات آمرکیا در افغانستان برای ادامه بحران 
در این کش��ور و نیز تحرکاتی که علیه روابط هند و پاکس��تان 
صورت می گیرد از جمله ابعاد این تحرکات اس��ت که هدف از 

آن زمینه سازی برای نهادینه کردن بحران در این منطقه است. 
نکته قابل توجه در باب تحرکات آمریکا در حوزه ش��رق آس��یا 
اجرای بازی دو جانبه ای است که اخیرا به پا کرده است. بخشی 
از این سناریو در قالب سیاست های تقابلی با چین و کره شمالی 
صورت می گیرد که چنانکه از یک س��و از اجرای تعهداتش در 
قبال کره شمالی خودداری می کند و از سوی دیگر تحرکاتش 
علیه پکن ش��دت گرفته اس��ت که مداخله در امور هنگ برای 
استمرار بحران در این منطقه و نیز اعمال تعریفه های اقتصادی 
علیه پکن نمودی از این رفتار است. تحرکات آمریکا علیه چین 
چنان بوده که حتی کیس��ینجر تئوریسین بزرگ آمریکا درباره 

پیامدهای استمرار این وضعیت هشدار داده است.
بخ��ش دیگر تحرکات ش��رقی واش��نگتن را در اقداماتش در 
قب��ال کره جنوبی و ژاپن می توان مش��اهده کرد. هر چند که 

این کش��ورها به عنوان متحد آمریکا در منطقه ش��ناخته می 
ش��وند و در این کشورها دارای دهها هزار نیروی نظامی است 
اما نوع رفتار واش��نگتن در قبال این کش��ورها نیز جای تامل 
دارد. گزارش های منتش��ره نشان می دهد که آمریکا خواستار 
افزایش سهم پرداختی ژاپن برای تامین هزینه های نیروهای 
آمریکایی در این کش��ور شده و از س��وی دیگر سعی دارد تا 
خرید ۸ میلیارد دالر تس��لیحات را به ژاپن تحمیل نماید. در 
قبال کره جنوبی نیز آمریکا خواس��تار پرداختن بخش عمده 
ای از هزینه ه��ای نیروه��ای آمریکایی حاضر در این کش��ور 
توسط س��ئول شده اس��ت که عمال هزینه های بسیاری را بر 
این کش��ور تحمیل می سازند. نوع رفتارهای آمریکا در شرق 
آس��یا نش��ان می دهد که آمریکا بازی دو جانب��ه ای را برای 
بحران س��ازی در این منطقه در پیش گرفته است که بخشی 

از آن تش��دید تنش��ها با پکن و کره شمالی است و بخشی از 
آن نیز وادار س��ازی کره جنوبی و ژاپن به افزایش هزینه های 
نظامی است. آمریکا س��عی دارد تا توان اقتصادی شرق آسیا 
را به س��مت مولفه ها و هزینه های نظامی سوق دهد تا ضمن 
کاهش توان اقتصادی این منطقه، از فضای رقابت تسلیحاتی 
در منطقه برای افزایش فروش تسلیحات بهره گیرد. در اصل 
آمریکا به دنبال ش��رق آس��یایی ملتهب و بی ثبات است که 
نتیج��ه آن نیز حفظ برتری دالر در عرص��ه اقتصاد جهانی و 
نیز کس��ب منافع اقتصادی بیش��تر در لوای فروش تسلیحات 
آمریکایی اس��ت. در اصل آمریکا در حال اجرای بازی بحران 
سازی است که جز تش��دید تنش در منطقه کارکردی ندارد 
ه��ر چند ک��ه در ظاهر ادعای حمای��ت از متحدانش در برابر 

تهدیدات چین و کره شمالی را سر می دهد. 

یادداشت

دول��ت و نیروه��ای مس��لح انگلیس به الپوش��انی کش��تار 
غیرنظامیان و قتل کودکان به دس��ت نیروهای این کش��ور 

در عراق و افغانستان متهم شده اند.
تحقیقاتی با اس��تناد ب��ه گفت وگو با 11 بازرس انگلیس��ی 
نش��ان می دهد آن ها ش��واهدی از جرایم جنگی به دس��ت 
آورده ان��د و برخی از مقام ها تاکید دارند این افراد باید بابت 
این کشتارها محاکمه شوند. این اتهاماتی که با انکار وزارت 
دفاع انگلیس همراه ش��ده اس��ت، پ��س از تحقیق روزنامه 
س��اندی تایمز و بی بی سی  پانوراما فاش شد.  دولت انگلیس 
مختومه ش��دن تحقیقات درباره جرای��م جنگی ادعایی در 
عراق و افغانستان را پیش از آنکه سربازی تحت پیگرد قرار 
بگیرد، اعالم کرده اس��ت. ریچارد بیلتون خبرنگار بی بی سی 
با بازرس��ان انگلیس��ی صحبت کرده و آن ها برای اولین بار 
گفتن��د که چطور موانعی بر س��ر راهش��ان ب��رای محاکمه 
س��ربازان متهم ب��ه وجود آم��د. او ش��واهدی را فاش کرد 
که نش��ان می دهد وزارت دفاع و افس��ران ارشد انگلیس در 
الپوشانی شکنجه و کش��تارهای غیر قانونی دخیل بوده اند.

ش��واهد جدید، از تحقیقات تیم عراق بیرون آمده است که 
درباره جرایم جنگی ادعایی حین اش��غال عراق و افغانستان 
تحقیق می کرد. یکی از بازرس��ان این تیم به برنامه پانوراما 
گف��ت: »وزارت دف��اع هیچ قص��دی برای پیگرد س��ربازان 
ندارد مگر اینکه کامال ضرورت داش��ته باشد.« طبق یکی از 

پرونده ها که مورد بررسی تیم مذکور قرار گرفت، یک سرباز 
انگلیس��ی در س��ال ۲۰۰۳ حین گشت زنی در بصره به یک 
پلیس عراق ش��لیک کرد. این پلیس عراقی جان خود را از 
دس��ت داد اما دادستان های ارتش انگلیس هیچ شخصی را 

بابت این کار محاکمه نکردند.
 وزارت دف��اع انگلیس می گوی��د، عملیات های ارتش طبق 
قان��ون اس��ت و اتهامات مورد بررس��ی ق��رار می گیرد. این 
گزارش ها در حالی منتش��ر می ش��ود که انگلیس با چالش 
سیاس��ی در داخل مواجه است چنانکه براساس نتایج چهار 
نظرس��نجی حزب محافظه کار جانسون 1۰ تا 1۷ درصد از 
حزب کارگر پیش��ی گرفته است. خبر دیگر آنکه وزیر دفاع 
آمریکا نسبت به توانایی نظام قضایی ارتش آمریکا در زمینه 

بازخواست سربازان ابراز اطمینان کرد.
مارک اس��پر، وزیر دفاع آمریکا در پاس��خ به سوالی درباره 
اطمینان دادن به کش��ورهایی مانند عراق و افغانس��تان در 
خصوص بازخواس��ت مناس��ب س��ربازان آمریکایی با توجه 
به عف��و اخیر برخی از آنان از س��وی دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا، اظهار کرد: ما نظام قضایی ای نظامی و بسیار 
کارآمدی داریم. من به سیستم قضایی نظامی اعتماد زیادی 
دارم. منتقدان عفوهای ترامپ می گویند، این اقدام می تواند 
عدال��ت نظامی را تضعیف کن��د و این پیام را به همراه دارد 

که جرایم جنگی تحمل خواهند شد. 

جرایم جنگی انگلیس در عراق و افغانستان 
یکی از از فرماندهان سازمان »الحشد الشعبی« خبر داد که 
واشنگتن در حال ایجاد اردوگاه هایی برای عناصر داعش در 

نزدیکی مرزهای بین سوریه و عراق است.
 »عادل الکرعاوی« از فرماندهان سازمان »الحشد الشعبی« 
)بس��یج مردمی( عراق نس��بت به تحرکات جدید نظامیان 
تروریس��ت آمری��کا در حمایت از گروه تروریس��تی داعش 
هش��دار داد. الکرعاوی به پایگاه خب��ری »المعلومه« گفت 
که مرزهای عراق شاهد تحرکات عجیب و مشکوک است و 
شمار زیادی از فرماندهان داعش به همراه خانواده های خود 
در ای��ن مناطق حضور دارن��د. وی تصریح کرد که نیروهای 
آمریکای��ی در حال تأمین امنیت عناصر داعش هس��تند و 
تحرکاتش��ان از طریق دوربین های حرارتی رصد می ش��ود. 
الکرعاوی خبر داد که واشنگتن در حال ایجاد اردوگاه هایی 
برای عناصر داعش در نزدیکی مرزهای بین س��وریه و عراق 
است. این فرمانده الحشد خاطر نشان کرد که تأمین امنیت 
عناصر داعش توس��ط آمریکا، بیانگر طرح جدیدی است که 
این کش��ور با بهره برداری از وضعیت ع��راق، قصد دارد آن 
را اجرا کند.در راس��تای اظهارات الکرعاوی مبنی بر نقش��ه 
جدید آمریکا برای عراق، »حافظ آل بشاره« از کارشناسان 
مسائل امنیتی عراق ماه گذشته تأکید کرد که آمریکا قصد 
دارد از بیش از س��ه هزار داعش��ی حمایت ک��رده و پایگاه 
امنی برای آنان ایجاد کند. آمریکا با نقض قوانین بین الملل، 

کاروانی از خودرو های حامل کمک های لجستیک را به شهر 
قامشلی سوریه اعزام کرد. این کاروان متشکل از ده خودرو 
و حامل تجهیزاتی اس��ت ک��ه در حوزه مهندس��ی نظامی 
کاربرد دارن��د. همچنین یک پهپاد اس��تراتژیک آمریکایی 
مأموریتی را بر فراز س��احل س��وریه در نزدیکی پایگاه های 
روس��یه انجام داد. خبرگزاری اینترفاک��س به نقل از منابع 
غربی ویژه نظارت بر پرواز هواپیماها گفت: پهپاد جاسوسی 
آمری��کا مأموریت هایی را در نزدیکی پایگاه دریایی روس��یه 
در بن��در طرطوس و پایگاه هوای��ی حمیمیم انجام داد. این 
پروازه��ا در ارتفاع 1۶ کیلومتری بر فراز آب های بین المللی 
در ش��رق دریای مدیترانه انجام شد و این هواپیما مرزهای 

دریایی سوریه را نقض نکرد.
این منابع اعالم کردند که این عملیات بیش از 1۰ س��اعت 
طول کش��ید و مسیر آن شامل سواحل اسرائیل و لبنان بود 
و می توانس��ت حومه دمش��ق را تحت کنترل داشته باشد. 
در این میان گش��تی های امنیتی س��وریه با تروریست های 
داعش در ش��رق اس��تان »حماه« درگیر ش��دند و چند نفر 
از آنها را کش��ته و زخمی کردند. نیروهای امنیتی س��وریه 
برای دس��تگیری تعدادی مجرم راهی این روستا بودند که 
در کمین تروریس��ت ها قرار گرفتند و پس از درگیری، یک 
تروریس��ت کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. چهار تن از 

نیروی امنیتی سوریه نیز زخمی شدند.

اردوگاه جدید آمریکا برای داعش در مرز سوریه و عراق 

جنگ تجاری بلند  مدت 
واشنگتن - پکن 

همزمان با تش��دید دخالت های آمری��کا در امور هنگ کنگ و 
نیز اصرار این کشور بر وضع تعرفه های سنگین برای کاالهای 
چین��ی، وزارت بازرگانی چی��ن دیروز در بیانی��ه ای مکالمات 
تلفنی مذاکره کنندگان ارشد چین و آمریکا برسر توافق تجاری 

بین دو کشور را سازنده توصیف کرد.
 وزارت بازرگانی چین اعالم کرد مذاکره کنندگان ارشد چینی 
و آمریکای��ی مکالم��ات تلفنی س��ازنده ای درخصوص بحث و 

بررسی توافق تجاری بین دو کشور برقرار کردند.
وزارت بازرگان��ی چی��ن در بیانی��ه ای مکالم��ات تلفن��ی بین 
مذاکره کنندگان ارش��د چی��ن و آمریکا برس��ر توافق تجاری 

بی��ن دو کش��ور را س��ازنده توصیف و اعالم ک��رد: »لیو هی« 
معاون نخس��ت وزیر چی��ن روز ش��نبه با »راب��رت الیتیتزر« 
نماین��ده تجاری آمریکا و »اس��تیو منوچین« وزیر خزانه داری 
آمریکا تلفنی صحبت کرد و طرفین گفت وگو های س��ازنده ای 
درخص��وص مس��ائل اصل��ی م��ورد نگرانی و مدنظ��ر طرفین 
درخص��وص توافقنامه فاز یک داش��تند. دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا ماه گذش��ته توافقنامه تجاری »فاز 1« را اعالم 
کرد ولی هنوز نهایی و امضا نشده است. وزارت بازرگانی چین 
در ادام��ه بیانیه خود اعالم کرد دو طرف ب��ه حفظ ارتباطات 
نزدیک ادامه خواهند داد. این وزارتخانه به جزئیات بیش��تری 
اش��اره نک��رد. از ماه اکتبر اختالفات و جن��گ تجاری طوالنی 
مدت بین واش��نگتن و پکن بر سر اعمال تعرفه ها بر کاال های 
یکدیگر ش��دت گرفته است. دو کش��ور تعرفه های تنبیهی بر 
صد ها میلیارد دالر از کاال ه��ای یکدیگر وضع کرده اند. ترامپ 

ای��ن ماه ادعای وزارت بازرگان��ی چین را درخصوص توافق دو 
ط��رف برای برداش��تن تعرفه های موجود به عنوان بخش��ی از 

توافقنامه -که جزئیات آن منتشر نشده است- تکذیب کرد.
در همین حال هنری کیسینجر در اظهاراتی هشدار داد، جنگ 
تجاری آمریکا و چین می تواند منجر به یک »نتیجه فاجعه بار« 
حتی بدتر از جنگهای جهانی شود.هنری کیسینجر، وزیر امور 
خارجه اس��بق آمریکا در یک سخنرانی در شهر نیویورک بیان 
کرد، »آینده جهان« وابس��ته به این اس��ت که آمریکا و چین 
اختالفاتش��ان را حل کنند. او هش��دار داد، رقابت میان این دو 
قدرت اول اقتصادی جهان »دائمی« اس��ت و آنها مجبورند به 
رقابت میان خود »عادت کنند« و یا با ریسک تبعاتی فاجعه بار 
مواجه شوند. کیسینجر کسی است که نیروی محرک دیپلماتیک 
مهمی برای س��فر سال 1۹۷۲ ریچارد نیکسون، رئیس جمهور 
وقت آمریکا ب��ه چین بود. در ادامه دخالت های آمریکا در امور 

چین، نش��ریه آمریکایی نیویورک تایمز با اس��تناد به آنچه که 
»افشای کم سابقه و نادر اسناد دولتی چین« خوانده، جزئیاتی 
درباره عملیات امنیتی پکن علیه مسلمانان منطقه سین کیانگ 
را منتشر کرده از جمله اینکه رئیس جمهور چین به مقامهای 
این کشور در این ارتباط دستور داده بود »هیچگونه رحمی در 
برخورد با جدایی طلبی و افراطگری« نداش��ته باش��ند. روزنامه 
نیوی��ورک تایم��ز گزارش کرده ک��ه به 4۰۳ صفحه از اس��ناد 
داخلی دولت چین دس��ت پیدا کرده ک��ه جزئیات جدیدی را 
درباره سیاس��تها و اقدامات به شدت محرمانه و مناقشه برانگیز 
حزب کمونیست چین علیه مسلمانان منطقه سین کیانگ این 
کشور مشخص می کند. دیروز خشونت های تازه در اطراف یک 
محوطه دانشگاهی محاصره شده در هنگ کنگ مشاهده می شود 
و معترضان پس از درگیری های ش��بانه خشونت بار آماده اقدام 

احتمالی پلیس برای پاکسازی می شوند. 

گزارش

همزمان با اس��تمرار نقض آتش بس توس��ط ائتالف سعودی، 
خالد الشایف در گفت وگو با المسیره گفت ۲۰ بیماری که قرار 
بود ماه گذش��ته از طریق خدم��ات فرودگاهی برای معالجات 
به خارج از کش��ور بروند به دلیل تداوم تعطیلی فرودگاه جان 

دادند.
وی با اش��اره به اینکه سازمان ملل متحد درباره فرودگاه صنعا 
به تعهداتش عمل نکرده، این سازمان را در این اتفاقات مسئول 
دانست. الش��ایف تاکید کرد: توافق ش��ده بود بیستم اکتبر با 
ایج��اد پل هوایی ب��ه بیمارانی که برای درم��ان نیاز به انتقال 
به خارج از کش��ور داش��تند کمک شود، ما به این بیماران هم 
اطالع دادیم و بیماران هم از استان های دیگر خود را به صنعا 
رس��اندند و آنان را در هتل ها اس��کان دادیم، اما سازمان ملل 
متحد و سازمان بهداش��ت جهانی به تعهداتشان در قبال این 
بیماران وفا نکردند حال آنکه این بیماران به ش��دت به کمک 
نیاز داشتند. این اتفاق موجب شد تا بیش از بیست نفر از این 
بیماران��ی که خود را به صنعا رس��انده بودن��د جان دهند. وی 
افزود همچنین با هماهنگ کننده امور بشردوس��تانه به عنوان 
نماینده س��ازمان ملل متحد در امور انسان دوس��تانه در یمن 
توافق کرده بودیم این ارتباط هوایی فعال ش��ود، اما متاسفانه 
ب��ا این توجیه که بیمارس��تان های مصر ب��رای پذیرش چنین 
بیماران��ی آمادگی ندارند ارتباط هوایی مورد نظر فعال نش��د؛ 
در ش��رایطی که بهانه ای چون آماده نبودن بیمارس��تان های 
مصر برای پذیرش حداکثر ۵۰ بیماری که قرار بود روز بیستم 
اکتب��ر اعزام ش��وند، توجیهی منطقی و عقالنی نیس��ت، البته 
فرودگاه هم مشکلی نداشت زیرا همین فرودگاه روزانه پذیرای 
س��ه پرواز متعلق به صلیب سرخ، پزشکان بدون مرز و سازمان 

ملل متحد است.
الش��ایف همچنین در گفت وگویی با پایگاه بیس��ت و شش��م 
سپتامبر اظهار داشت، از زمان آغاز تجاوز به یمن تا به امروز، به 

دلیل تعطیلی فرودگاه، بیش از شصت هزار بیمار در یمن جان 
داده اند. او ادامه داد روزانه سی بیمار از مجموع سیصد و پنجاه 
هزار بیمار در سراسر کشور که جهت پیگیری معالجاتشان در 
خارج از کش��ور، نیاز به کمک دارند، جان می دهند. غالبا این 
بیماران، مبتال به سرطان، اختالالت کلیوی، اختالالت قلبی و 
اختالالت کبدی هس��تند. الشایف ادامه داد حدود دو میلیون 
از مجم��وع ده میلیون یمنی مقیم کش��ور های مختلف جهان 
می خواهند برای دیدار با خویشاوندانش��ان وارد کش��ور شوند، 

اما نمی توانند.
الزم به ذکر اس��ت یک منبع نظام��ی یمنی از ادامه نقض های 
متع��دد توافق نامه آتش بس در حدیده توس��ط ائتالف متجاوز 
عربی خبر داد که سازمان ملل از 11 ماه پیش بر اجرای آن در 
مناطق مختلف این اس��تان ساحلی در غرب یمن نظارت دارد. 
جنگنده های ائتالف سعودی س��ه مرتبه منطقه ساحلی رأس 
عیسی در منطقه الصلیف واقع در شمال غرب حدیده را هدف 
ق��رار دادند و یک روز پیش از این نیز، به منطقه اللحیه حمله 

کرده بودند؛ اقداماتی که نقض آش��کار و مکرر توافق  آتش بس 
محس��وب می ش��ود. در جریان این حمالت، یک زن و مرد در 
روستای المس��لب و منطقه الجبلیه در جنوب حدیده زخمی 
شدند. جنگنده های ائتالف عربی در کنار حمالت توپخانه ای و 
موشکی به منطقه رازح در غرب استان صعده در شمال یمن، 
مجددا حمالت هوایی خود را به منطقه الظاهر از سر گرفتند.
در این میان یک منبع آگاه سیاس��ی گفت که عمان در حال 
انجام مقدماتی برای دیدار ولی عهد س��عودی با هیأت انصاراهلل 

در مسقط است.  
یک منبع آگاه سیاسی گفت که امضای توافقنامه اخیر ریاض 
بین دولت مس��تعفی یمن)تحت حمایت عربس��تان( و شورای 
انتقال��ی جنوب یم��ن )تحت حمایت ام��ارات( تنها مقدمه ای 
ب��رای تغیی��رات بزرگ در قواع��د جنگ در یمن بوده اس��ت. 
خبرگ��زاری آناتولی به نقل از این منبع گزارش کرد که عمان 
در ح��ال انجام مقدمات دیدار »محمد بن س��لمان« ولی عهد 
ابوظبی و هیأت انصارهلل ش��رکت کننده در گفت وگوهای صلح 
تحت نظارت س��ازمان ملل اس��ت که ریاس��ت آن را »محمد 
عبدالسالم« س��خنگوی انصاراهلل بر عهده داشت. یک مسئول 
عالی رتبه انص��ارهلل نیز در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی گفت 
ک��ه گفت وگوه��ای این جنبش ب��ا ریاض به دنب��ال حمله به 
تأسیس��ات نفتی آرامکو، آغاز شده است. این مسئول انصاراهلل 
که خواس��ت نامش فاش نشود، گفت که تماس ها در باالترین 
س��طح ادام��ه دارد که از جمل��ه آن تماس تلفن��ی بین خالد 
بن س��لمان و »مهدی المش��اط« رئیس شورای عالی سیاسی 
انصاراهلل برای بررس��ی آتش بس در مرزها ب��ود. یک منبع در 
دولت مس��تعفی یم��ن نیز در مصاحبه با خبرگ��زاری آناتولی 
گفت که دول��ت منصور هادی همچنان از حمایت های ائتالف 
بین الملل��ی، جامعه جهان��ی، قطعنامه های ش��ورای امنیت و 

سازمان ملل برخوردار است.

بازی بحران ساز 

جان باختن 60 هزار بیمار یمنی 
در محاصره فرودگاه 
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