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افغانس�تان: در اثر وقوع چندین انفج��ار متوالی در 
مرکز آموزش نظامی کابل، دستکم چهار سرباز زخمی 
ش��دند.  در گذش��ته هم طالبان و هم تروریست های 
داعش حمالتی را در کابل انجام داده بودند. چند روز 
قبل نیز یک خودرو بمب گذاری شده که یک شرکت 
امنیتی را هدف قرار داده بود باعث کش��ته شدن ۱۲ 
نفر در کابل شد که چندین کودک در حال عزیمت به 

مدرسه نیز در میان آن ها قرار داشتند.

اوکرای�ن: وزارت خارجه روس��یه اعالم ک��رد، بعد از 
اتم��ام تحقیقات درباره حضور س��ه کش��تی اوکراین 
در آب های روس��یه در تنگه کرچ، مس��کو امروز س��ه 
کشتی توقیفی اوکراین را به کی یف تحویل داد.وزارت 
خارجه روسیه امروز دوشنبه از رفع توقیف سه کشتی 
اوکراین توسط مسکو و تحویل آنها به کی یف خبر داد. 
طبق اعالم این وزارتخانه، تحویل این کشتی ها بعد از 
اتمام تحقیقات مس��کو درباره اقدام سال گذشته آنها 
در ورود غی��ر مجاز به آب های روس��یه در تنگه کرچ 

صورت گرفته است.

روس�یه: یکی از دیپلمات های وزارت خارجه روسیه 
تصری��ح کرد ک��ه احتم��االً بریتانیا بع��د از خروج از 
اتحادیه اروپا، سیاس��ت آمریکا در تشدید تحریم های 
روس��یه را در پیش بگیرد. در س��ال ۲0۱8، »جرمی 
هان��ت« وزیر خارجه وق��ت بریتانی��ا از اتحادیه اروپا 
خواست تا تحریم ها علیه روسیه را تشدید کنند و بعد 
از آن رس��انه های انگلیسی گزارش کردند که احتماالً 
بریتانی��ا بعد از »برگزیت«، موض��ع آمریکا را در وضع 

تحریم های سخت تر علیه روسیه، در پیش بگیرد.

لیبی:  فایز السراج رئیس شورای ریاستی دولت وفاق 
ملی لیبی گفت: راه حل بحران کنونی در لیبی تقسیم 
قدرت نیست بلکه اجرای انتخابات آزاد و شفاف طبق 
قانون اساسی سالم است. وی افزود: باید به مردم حق 
انتخاب حکام از طریق انتخابات آزاد و ش��فاف را داد. 
همه می دانند که راه حل بحران لیبی نظامی نیست. 
تالشهای بین المللی به دنبال ایجاد راهکار سیاسی و 
توقف دخالت های منفی خارجی در امور لیبی اس��ت. 
انتخابات شفاف تحت نظارت سازمان ملل باید برگزار 

شود تا مردم حرف خود را بزنند. 

پاکستان: پاکستان موشک بالستیک سطح به سطح 
»ش��اهین ۱« را با موفقیت پرت��اب کرد.  ژنرال آصف 
غف��ور، مدی��ر کل رواب��ط عمومی س��ازمان اطالعات 
نظامی پاکستان در توییتر ویدئویی از پرتاب آزمایشی 
این موشک منتشر کرد. رییس بخش رسانه ای ارتش 
پاکستان اظهار کرد، این موشک توانایی حمل هرگونه 

کالهک را تا برد ۶۵0 کیلومتر دارد.

ذرهبین

تشدید اسالم هراسی در استرالیا 
گزارش��ی جدید نش��ان داد که بی��ش از نیمی از کل 
رویدادهای گزارش ش��ده مربوط به اس��الم هراس��ی 
خ��ارج از فض��ای مجازی در اس��ترالیا طی دو س��ال 
اخیر در مناطق حفاظت ش��ده یا مناطقی که در آنها 
گش��ت زنی صورت می گیرد، رخ داده است؛ مساله ای 
که ای��ن نگرانی را به وجود می آورد ک��ه بدرفتاری با 

مسلمانان کامال علنی شده است.
این گزارش دانش��گاه چارلز استورت ، همچنین نشان 
داد ک��ه نه تنه��ا دوربین ها و نیروه��ای امنیتی بلکه 
حضور عابرین پیاده نیز مانع وقوع رویدادهای اس��الم 
هراس��انه نشده است.گزارش دانش��گاه چارلز استورت 
درباره اسالم هراسی در استرالیا طی سال های ۲0۱۶ 
و ۲0۱۷ میالدی ۳۴۹ رویداد مربوط به اسالم هراسی 
را ثبت و آنها را به عنوان ارتکاب بدرفتاری های کالمی 
ی��ا فیزیکی علیه مس��لمانان به هم��راه تحقیر و بدنام 

کردن هویت آنها تعریف کرده است.
از ای��ن ۳۴۹ رویداد قریب به یک س��وم آن علیه زنان 
صورت گرفته در حالی ک��ه ۹۶ درصد از قربانیان زن 
در خارج از فضای مجازی حجاب داش��تند.از هر پنج 
مج��رم گزارش ش��ده چهار تن آنگلو-س��رتیک بودند 
و بی��ش از ۷0 درص��د از مجرمان را مردان تش��کیل 
می دهند.این گزارش همچنین دریافت که ۶0 درصد 
از رویدادهای گزارش ش��ده مربوط به اس��الم هراسی 
در خ��ارج از فضای مجازی، در مناطق حفاظت ش��ده 
رخ داده اند؛ مناطقی همچون مراکز خرید که ماموران 
پلیس یا نیروهای امنیتی در آنجا حاضر هس��تند و یا 
دوربین های نظارتی در آن مناطق نصب شده اند. دریا 
اینر، نویس��نده اصلی این گ��زارش در بیانیه ای گفت: 
این گزارش نش��ان می دهد که عمدتا زنان و دختران 
مس��لمان هدف بدرفتاری های کالمی، توهین، ارعاب 
فیزیک��ی و تهدید به مرگ در مکان های عمومی اغلب 
در مراک��ز خرید و عمدتا توس��ط مجرمان مرد آنگلو-
س��رتیک قرار می گیرند. این گزارش نش��ان داد که از 
۲0۲ مورد اس��الم هراسی خارج از فضای مجازی، ۱۱ 
درصد ش��امل خسارت به اموال و پنج درصد منجر به 

بستری شدن قربانی در بیمارستان شده است.   

نیمچهگزارش

اوضاع لبنان شبیه کشتی در حال غرق است
همزمان با استمرار اعتراضات مردمی، رئیس پارلمان لبنان اعالم کرد که اوضاع 
کشورش شبیه کشتی در حال غرق است که در صورت عدم اتخاذ اقدامات الزم 

به صورت کامل غرق خواهد شد.
نبیه بری اظهار داش��ت: کشور در حال حاضر ش��بیه کشتی است که لحظه به 
لحظه در حال غرق شدن است و اگر اقدامات الزم برای حل بحران در نظر گرفته 
نش��ود به طور کامل غرق خواهد ش��د. وی با بیان این مطلب افزود: اوضاع کنونی در 
روند دولتی در رکود کامل اس��ت و هر لحظ��ه در انتظار رویدادهایی ]برای حل بحران[ 
است اما تاکنون امور تغییر نکرده است و در حال درجا زدن است. بری خاطرنشان کرد 
که موضع وی همچنان مبتنی بر بازگش��ت س��عد الحریری به دولت است. گفتنی است 
اعتراضات مردم لبنان نسبت به اوضاع معیشتی همچنان ادامه دارد و در ۲۹ اکتبر منجر 

به استعفای سعد الحریری از نخست وزیری شد.

ادعای نیجریه درباره  شیخ زکزاکی 
آژانس اطالعاتی نیجریه مدعی ش��د دبیرکل زندانی جنبش اسالمی این کشور 

خودش می خواهد در بازداشت این آژانس بماند.
آژان��س اطالعاتی نیجریه مدعی ش��د عالمه ابراهیم زکزاک��ی، دبیرکل جنبش 
اسالمی این کشور، خودش می خواهد در بازداشت این آژانس به سر برد و هیچ 
تمایلی به آزاد شدن ندارد.این در حالی است که مسئوالن این آژانس به او اجازه 
نمی دهن��د با خبرنگاران مصاحبه کند تا این مطلب را با زبان خودش به اطالع مردم 
برس��اند.در همین حال، حامیان این مبلِّغ اسالمی این ادعا را رد کرده و خواستار آزادی 
فوری ش��یخ زکزاکی شده اند. مردم نیجریه بار ها با برگزاری تظاهرات در ابوجا -پایتخت 
این کشور- خواستار آزادی شیخ زکزاکی -که از سال ۲0۱۵ به رغم صدور حکم آزادی 
در بازداش��ت به سر می برد- شده اند. ش��یخ زکزاکی در درگیری خونین ۲0۱۵ و حمله 

نیرو های دولتی به حامیانش در شهر زاریا بازداشت شده است.

اردوغان، عنصر نامطلوب شد
یک وکیل مصری به نیابت از ش��ماری از ُکردهای مصر از دادس��تانی این کشور 
درخواس��ت کرد که رئیس جمهور ترکی��ه را عنصر نامطلوب معرفی کند.»عزب 
مخل��وف« وکی��ل مصری، ابالغیه ای ب��ه »حماده الصاوی« دادس��تان کل مصر 
تس��لیم کرد. شبکه خبری اسکای نیوز گزارش داد که این وکیل، این ابالغیه را 

علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تنظیم کرده است.
 وی در این ابالغیه از الصاوی خواس��ت که وزیر کش��ور مصر را ملزم کند که رئیس 
جمه��ور ترکیه را »عنصر نامطلوب در مص��ر« قلمداد کند. این وکیل مصری تأکید کرد 
که باید قراری صادر ش��ود که در جریان آن، اردوغان در لیس��ت افراد تحت تعقیب قرار 
گیرد؛ زیرا وی در س��وریه »جنایات بسیاری مرتکب ش��ده است«. مخلوف می گوید که 
وی این ابالغیه را به وکالت از س��وی گروهی از ُکردهای مصر به دادس��تانی این کش��ور 

تحویل داده است.

فرامرز اصغری

انگلیس در حالی این روزها با بحران سیاس��ی و البته چالش 
بزرگ��ی به ن��ام برگزیت و پیامدهای آن مواجه اس��ت که در 
اقدام��ی قاب��ل تامل حزب محافظ��ه کار انگلی��س طرحی به 
پارلمان ارائه کرد که بر اس��اس آن نظامیان سابق این کشور 
به علت ارتکاب جرائم در عراق و افغانس��تان و ایرلند شمالی 
محاکمه نخواهند ش��د. برای همه نظامیان انگلیس��ی که در 

ایرلند شمالی و در زمان جنگ داخلی این کشور جنگیده اند، 
عف��و عمومی در نظر گرفته می ش��ود حتی برای کس��انی که 
هم اکنون هم به ارتکاب جنایت متهم هستند. پیش از این نیز 
در اقدامی تقریبا مشابه در آمریکا ترامپ رئیس جمهور اقدام 
به عفو تع��دادی از جنایتکاران جنگی کرد. حال این س��وال 
پیش می آید که چ��را چنین اقدامی در مقطع کنونی صورت 
گرفته و چه اهدافی را دنبال می کند؟ بخش��ی از اهداف این 
اقدام��ات را تحوالت اخیر در حوزه نظامی این کش��ورها می 
توان جس��تجو کرد. نش��ت اطالعات از دو تحقیق دولتی در 
مورد رفتار نیرو های انگلیسی در جنگ های افغانستان و عراق 
نشان می دهد سربازان انگلیسی در قتل و شکنجه کودکان و 
غیرنظامیان در این دو کش��ور دست داشته اند در آمریکا نیز 
مطالبات برای بررس��ی ابعاد جنای��ات نیروهای آمریکایی در 

افغانستان و عراق ش��دت گرفته بویژه اینکه سازمان ملل نیز 
گزارش ه��ای متعددی از جنایات نیروهای آمریکایی منتش��ر 
کرده اس��ت . با این اوص��اف می توان گفت ک��ه دولتمردان 
آمریکا و انگلیس در اقدامی پیش دستانه به دنبال جلوگیری 
از محاکمه این جانیان هس��تند چرا که نگران گسترش دامنه 
این محاکمه ها به راس هرم هس��تند که م��ی تواند محاکمه 

خود سران آمریکا و انگلیس را رقم زند. 
نکته دیگر آنکه محافظه کاران در انگلیس و ترامپ در آمریکا 
خ��ود را برای انتخابات آماده م��ی کنند و در این میان جلب 
نظر کهنه س��ربازان مولفه ای برای کس��ب رای است لذا این 
اق��دام آنها را در قالب رفتارهای  آنها انتخاباتی آنها مش��اهده 
ک��رد. نکته دیگر آنک��ه آمریکا و انگلی��س در حالی به دنبال 
تش��دید نظامی گری در جهان هس��تند که ب��ا بحرانی به نام 

کمبود رویکرد جوانان به ارتش و نیز بی انگیزه بودن نظامیان 
برای این اقدامات مواجه اس��ت. بر این اساس سران انگلیس 
و آمریکا ب��ا این اقدامات به دنبال نوعی ایجاد اطمینان میان 
نظامیان برای ادامه عملیات نظامی هستند تا شاید از تشدید 

نابسامانی در نیروهای مسلح خود جلوگیری نمایند. 
به هر تقدیر این مسئله را نیز باید در نظر داشت که این اقدام 
با هر هدف و بهانه ای که صورت گرفته باشد بیانگر یک اصل 
مهم و اساسی اس��ت و آن ماهیت ضد بشری سران آمریکا و 
انگلیس اس��ت. وقتی چنین حاکمانی بر این کش��ورها حاکم 
هس��تند نتیجه آن می شود که س��ربازان آمریکایی سر مردم 
افغانس��تان را از بدن جدا کرده و با آن فوتبال بازی می کنند 
و یا اینک��ه در عملیات های هوایی صدها زن و کودک را قتل 

و عام می کنند. 

یادداشت

 خبرگزاری رسمی کره شمالی اعالم کرد،  پیونگ یانگ بدون 
دریافت امتیاز از واشنگتن، هیچ امتیازی به »دونالد ترامپ« 

نخواهد داد.
در بیانی��ه ای که از طرف »کیم کی گوان«، مش��اور وزارت 
خارجه کره شمالی، در خبرگزاری رسمی این کشور منتشر 
ش��د، آمده اس��ت، پیونگ به نشس��تی که برایش فایده ای 
نداشته باش��د، عالقه ای ندارد. این بیانیه افزود: اگر آمریکا 
خواس��تار ادامه مذاکره با ماست، باید درباره کنار گذاشتن 
سیاس��ت خصمانه اش نس��بت به ما و محس��وب کردن ما 
به عنوان دش��من تصمیم بگیرد. رئی��س جمهوری آمریکا 
یکش��نبه در پیام توئیتری از »کیم جونگ اون«، رهبر کره 
شمالی خواست س��ریع تر اقدام کند و معامله را تمام کند. 
ترامپ در این توئیت اعالم کرد: من تنها کس��ی هستم که 
می توانم ش��ما را به جایی که باید باشید،  برسانم. در حالی 
که پیونگ یانگ در مذاکرات هس��ته ای با آمریکا، در ازای 
توقف برنامه هسته ای اش خواستار لغو تحریم ها و تضمین 
های امنیتی است، واشنگتن تاکید دارد، پیونگ یانگ ابتدا 

قدم های اساسی را برای خلع سالح هسته ای بردارد.
در این میان رهبر کره ش��مالی در حالی بر رزمایش هوایی 
این کش��ور نظارت کرده اس��ت که آمریکا با امید به تداوم 
مذاک��ره با پیونگ یانگ، از تعلیق رزمایش مش��ترک با کره 
جنوب��ی خبر می دهد.همزمان با تصمیم واشنگتن-س��ئول 
برای تعلیق رزمایش مش��ترک  ش��ان، رس��انه رسمی کره 

ش��مالی از انجام رزمایش��ی خبر داد که با نظارت مستقیم 
کیم جونگ اون رهبر این کش��ور انجام ش��د.این دومین بار 
طی ۳ س��ال گذشته اس��ت که کیم بر رزمایش های هوایی 
کره ش��مالی نظارت می کند و مشخص نیست تاریخ دقیق 
مانور نظامی ِکی بوده اس��ت. وی طی اظهاراتی تاکید کرد: 
برگزاری رزمایش تحت ش��رایط جنگی شبیه س��ازی شده 
در راس��تای ارتقاء س��طح آمادگی یگان های نظامی کشور 

ضروری است.
گفتنی اس��ت آمریکا رزمایش مش��ترک با کره جنوبی را به 
امید خارج کردن مذاکرات هسته ای کره شمالی از بن بست 
ب��ه تعویق انداخته اس��ت. در این میان خبرگزاری رس��می 
ژاپن از س��فر معاون وزیر امور خارجه کره شمالی به مسکو 
خبر داد. »کیودو« خبرگزاری رسمی ژاپن اعالم کرد، »چو 
سون هوئی« معاون وزیر خارجه کره شمالی به مسکو سفر 
ک��رد و احتماال در خصوص مذاکرات کره ش��مالی و آمریکا 
بحث و گفت وگو می کند. به نوش��ته خبرگزاری »رویترز«، 
چو در صدر مذاکراتی قرار دارد که آمریکا امیدوار اس��ت در 
آن، برنامه های موش��کی و هسته ای کره شمالی را در ازای 
رفع تحریم ها از بین ببرد. این در حالی است که رسانه های 
دولتی کره شمالی در مورد سفر چو به روسیه هیچ اشاره ای 
نکرده ان��د. »دونال��د ترامپ« رئیس جمه��ور آمریکا و »کیم 
جونگ اون« رهبر کره ش��مالی در سال ۲0۱8 و در کشور 

سنگاپور مذاکراتی را برگزار کردند که نتیجه ای نداشت.

کره شمالی امتیاز یکجانبه  به آمریکا نمی دهد
عقب نش��ینی نیرو های دموکراتیک سوریه از مناطق مرزی 
ش��مالی و اس��تقرار نیروهای این کش��ور در ای��ن منطقه، 

نظامیان ترکیه را با مشکالت زیادی روبرو کرده است.
 تحوالت ش��مال س��وریه و عقب نش��ینی نیرو های سوریه 
دموکراتی��ک از مناطق مرزی اوضاع را برای نیرو های ترکیه 
در شمال س��وریه بغرنج کرده اس��ت. در حالی که بیش از 
یک ماه از حمله نیرو های ترکیه به شمال سوریه می گذرد، 
عقب نشینی نیرو های دموکراتیک سوریه )قسد( از بخش های 
وسیعی از مناطق مرزی ش��مال سوریه و استقرار نیرو های 
ارتش این کشور به جای آن ها در منطقه ای به وسعت ۷00 
کیلومتر مربع، نیرو های ارتش ترکیه را با مش��کالت زیادی 
روبرو کرده اس��ت. محافل سیاسی دمشق استقرار نیرو های 
ارتش سوریه به جای نیرو های قسد را که از مناطق شمالی 
عقب نشینی کرده اند عامل برقراری توازن سیاسی و نظامی 

در این مناطق می دانند.
مهند الضاهر، کارش��ناس مس��ائل راهبردی، گفت: آمریکا 
می خواه��د اوضاع هر چه بیش��تر پیچیده و بغرنج ش��ود به 
همین س��بب می خواهد کرد ها را متقاع��د کند برای آنچه 
دف��اع از موجودی��ت ُکرد ه��ا می نامد در ای��ن مناطق باقی 
بمانن��د ت��ا اوضاع همچنان به همین ش��کل باق��ی بماند و 
بحران طوالنی تر ش��ود. بهانه آن ه��ا نیز حمایت از میدان ها 
و چاه ه��ای نف��ت یا بهره ب��رداری از ای��ن میدان ها به نفع 
کردهاس��ت. به نظر من دولت س��وریه همچنان به عملیات 

آزادس��ازی مناطق کشور ادامه می دهد و این نشان می دهد 
فعالیت های سیاسی و نظامی به یکدیگر گره خورده اند و از 
یکدیگر جدا نیس��تند. در ادامه گزارش آمده است: با ادامه 
تجاوزات ترکیه به سوریه، نقشه جدیدی از گروه های نظامی 
مختلف ترسیم شده است که طی آن حضور نظامی ترکیه و 

آمریکا با هم درآمیخته است.
 این در حالی اس��ت ک��ه آخرین اطالعات نش��ان می دهد 
آمریکا فقط در هفت منطقه از حومه الحس��که حضور دارد 
و نیرو های این کشور از حومه های رقه و حلب عقب نشینی 
کرده و ایجاد پایگاه های جدید در حومه های شرقی و غربی 
قامش��لی را آغ��از کرده اند که ه��دف از آن مقابله با حضور 
روس��یه است. خبر دیگر آنکه ش��به نظامیان ُکرد موسوم به 
»نیروهای دموکراتیک س��وریه« تأیی��د کردند که ترکیه و 
روسیه بر سر شهرک تل تمر و مسیر بین المللی »M-۴« به 
توافق رسیدند و نیروهای ترکیه ای باید از این مناطق خارج 
ش��وند. در این میان وزارت دفاع ترکیه گفت، شبه نظامیان 
»ی پ گ« از ی��ک مدرس��ه در ش��مال س��وریه به عنوان 

مخفیگاه خود استفاده کرده بودند.
این وزارتخانه در حس��اب توئیتری خود نوش��ت: »مشخص 
ش��ده ک��ه ش��به نظامیان »ی پ گ« از ی��ک مدرس��ه در 
روستای »نوکرا« در شهر »راس العین« به عنوان مخفیگاه 
خود اس��تفاده کرده و خس��ارات گس��ترده ای را در آنجا به 

وجود آورده است.« 

وضعیت بحرانی ارتش ترکیه در شمال سوریه

کارشناس��ان رژیم صهیونیستی اذعان کرده اند 
ک��ه این رژیم قدرت بازدارندگی خود را در برابر 
گروه ه��ای مقاوم��ت در نوار غزه از دس��ت داده 

است.
»عمیر اورن« کارشناس نظامی صهیونیست در 
مطلبی نوش��ت دور اخیر تنش با غزه نشان داد 
ک��ه نزاع ما ب��ا چالش راکت ه��ا همچنان ادامه 
دارد و پای��ان نیافت��ه اس��ت. وی در تحلیلی که 
در پایگاه عبری والال منتش��ر ش��د، آورده است 
فقط پس از گذشت دو روز از شلیک موشکها به 

اسرائیل)مناطق اشغالی ۱۹۴8(، آرامشی از بین 
رفت که حدود چه��ل و دو ماه پایدار مانده بود 
و ای��ن آرامش عمال در م��اه مارس ۲0۱8 پایان 
یافت، از زمان پایان جنگ »صخره سخت« علیه 
نوارغزه در سال ۲0۱۴ معنایش این بود که باید 
برای چالش آینده از طری��ق دور آتی رویارویی 

آماده شد.
وی اف��زود آنچ��ه در برابر غزه رخ م��ی دهد، با 

نظری��ه امنیتی نظامی که موسس��ان نخس��ت 
اس��رائیل از دیوید بن گورین و موش��ه دایان تا 
اس��حاق رابین وضع کرده بودن��د، تناقض دارد، 
آنها این اصل را بر کشورهای عربی تحمیل کرده 
بودند که یا آرامش مطلق یا جنگ فراگیری که 
نظامها و س��رزمینهای آنه��ا را تهدید می کند و 
این گونه بود که اس��رائیل جنگ های خود علیه 
اعراب را در س��الهای دهه پنجاه و دهه ش��صت 

تا جنگ شش روزه س��ال ۱۹۶۷ مدیریت کرد. 
این تحلیلگر صهیونیس��ت آورده اس��ت س��ران 
سیاس��ی در اسرائیل باید، اس��رائیل را به آینده 
ب��دون موش��ک و راک��ت و ب��دون اینک��ه روند 
امور مختل ش��ود، برس��انند، کاری که نتانیاهو 
در طول بیس��ت و س��ه س��ال از زمان انتخابش 
در س��ال ۱۹۹۶ و طی یازده س��الی که نخست 
وزیری را در دس��ت داش��ته، انجام نداده است. 
روزنام��ه یدیعوت آحرونوت رژیم صهیونیس��تی 
از دور اخی��ر درگیری در نوار غزه س��خن گفت 

و ب��ر ضرورت تش��کیل کمیته تحقیق رس��می 
درباره ناتوانی رژیم اسرائیل درمتوقف کردن این 

موشک ها تاکید کرد.
الزم به ذکر است رژیم صهیونیستی در دور اخیر 
حم��الت خود قصد داش��ت بین حماس و جهاد 
اسالمی شکاف ایجاد کند، ولی گروه های مقاومت 
فلس��طین، با هوش��یاری این فتنه اس��رائیلی را 
خنثی کردند. جنبش مقاومت اسالمی فلسطین 
)حماس( در حال انجام اقداماتی برای همگرایی 

با جنبش جهاد اسالمی است.

گزارش
همزمان با تش��دید دخالت ه��ای آمریکا در امور 
چین بویژه در قب��ال هنگ کنگ و تایوان، وزیر 
دف��اع چین در دیدار با همت��ای آمریکایی خود 
در حاش��یه نشس��ت بانکوک، درب��اره اقدامات 
تحریک آمیز واش��نگتن در دریای چین جنوبی 
هش��دار داد و اعالم کرد، پکن استقالل تایوان را 

تحمل نخواهد کرد.
»ِوی فِنگ« وزیر دفاع چین در یک دیدار پشت 
درهای بسته با همتای آمریکایی خود در تایلند، 
درباره  دریای چین جنوبی، فروش تسلیحات به 
تایوان و تالش ها برای جدایی تایوان از چین، به 
واش��نگتن هشداری جدی داده است.  آنطور که 
رسانه  ها از قبیل »رویترز« و »اسپوتنیک« خبر 
دادند، »وو کی آن« سخنگوی وزارت دفاع چین 
بیانی��ه ای درباره دیدار دوجانبه امروز دوش��نبه 
ِوی فِنگ و »مارک اس��پر« وزرای دفاع چین و 
آمریکا در حاش��یه نشست تایلند منتشر کرد. به 
گفته آق��ای وو، وزیر دفاع چی��ن در این دیدار 
با هش��دار درباره اقدامات ض��د چینی آمریکا از 
واشنگتن خواس��ت، »به قدرت نمایی در دریای 
چین جنوبی پایان دهد و سبب افزایش تنش ها 
در دری��ای چی��ن جنوبی و تحری��ک تنش های 
بیش��تر نش��ود«. طبق این روایت، وی فنگ در 
دیدار با مارک اس��پر درب��اره تایوان هم صحبت 
ک��رد و ضم��ن انتق��اد از مواضع واش��نگتن در 
قبال این منطقه، خواس��تار اجتناب از هر گونه 
تالش ب��رای جدایی تایوان از س��رزمین مادری 
چین ش��د.به گفته سخنگوی وزارت دفاع چین، 
»طرف چینی از طرف آمریکایی خواس��ته که به 
دقت مس��ائل مرتبط با تایوان را مدیریت کند و 
تردیدهای تازه به مس��ائل تنگه )تایوان( اضافه 
نکند«. در جریان حضور هیات عالی رتبه نظامی 
چی��ن در بانک��وک، یک خبرنگار از س��خنگوی 

وزارت دفاع چین درباره انتظارات و خواسته های 
پکن از واشنگتن درباره عبور و مرور کشتی های 

آمریکایی در دریای چین جنوبی سوال کرد.
س��خنگوی وزارت دفاع چین در پاسخ گفت: »ما 
از ط��رف آمریکای��ی می خواهیم ک��ه مداخله در 
دری��ای چین جنوبی را متوقف کن��د و از اقدامات 
تحریک آمیز در دریای چین جنوبی دست بردارد«. 
دیدار و رایزنی وزرای دفاع چین و آمریکا در تایلند 
یک روز بعد از انتش��ار خب��ری عبور ناو هواپیمابر 
چی��ن از تنگه تای��وان از یک س��و و اعالم گزینه 

رئیس جمهور تایوان برای منصب معاونت ریاست 
جمهوری در انتخابات پیش رو انجام شده است.

برخالف هشدارهای پی در پی پکن در خصوص 
هرگون��ه مداخله خارجی در امور داخلی »هنگ 
کنگ«، یکی از مقام های ارش��د آمریکا با صدور 
بیانی��ه ای مداخله جویان��ه، از پکن خواس��ت تا 
آزادی های بیشتری به معترضان بدهد.  علیرغم 
هش��دارهای پک��ن ب��ه کش��ورهای خارجی در 
خصوص هرگونه مداخله در امور داخلی »هنگ 
کنگ«، بار دیگر یک مقام آمریکایی در حمایت 

از معترضان خشن این منطقه، نیروهای امنیتی 
هنگ کنگ را به اس��تفاده از زور علیه معترضان 
مته��م کرد. این مقام آمریکایی در ادامه با متهم 
کردن پکن به محدود کردن آزادی های معترضان 
هنگ کنگ گف��ت: »همانطور که رئیس جمهور 
)آمری��کا(، گفت، آمریکا از پک��ن انتظار دارد تا 
به تعهداتش طبق بیانیه مشترک چین-بریتانیا 
احترام بگذارد و از آزادی های هنگ کنگ، نظام 
قانونی و ش��یوه های دموکراتیک امور محفاظت 
کند«. خبر دیگر آنک��ه چین عبور ناو هواپیمابر 

خود از تنگه تایوان را تایید کردبه گزارش گروه 
بین الملل باش��گاه خبرنگاران ج��وان به نقل از 
خبرگزاری فرانسه، چین تایید کرد نخستین ناو 
هواپیمابر ساخت این کشور از تنگه تایوان عبور 

کرده است.
در این میان پس از مخالفت چین با تقسیم بندی 
جدید جامو و کش��میر توسط دولت هند، اکنون 
پک��ن به دهلی نو اخطار داده اس��ت که هرگونه 
ارتباط مقام های هندی با داالیی الما رهبر تبتی 
که در هند زندگی می کند، می تواند بر روابط دو 
جانبه دو کش��ور تاثیر منفی بگذارد.  ماه گذشته 
بود که ایالت جامو  و کش��میر به صورت رسمی 
ب��ه دو منطقه الداخ و جامو و کش��میر تقس��یم 
بندی ش��د. این دو منطقه به صورت مس��تقیم 
تح��ت نظارت دولت مرکزی هن��د اداره خواهند 
ش��د. همچنین س��فیر چین در انگلیس در یک 
پیام هش��دارآمیز از کش��ورهای غربی و به طور 
خاص بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا خواست که 
دخالت در امور داخلی هنگ کنگ که مربوط به 
چین می شود را متوقف کنند.»لئو شیائومینگ« 
س��فیر چین در انگلیس در واکنش به مداخالت 
مک��رر انگلیس و آمریکا در ام��ور داخلی »هنگ 
کن��گ« بار دیگر به این دو کش��ور هش��دار داد. 
وی تصری��ح کرد ک��ه برخی کش��ورها از جمله 
ایاالت متحده آمری��کا و بریتانیا باید مداخله در 
امور داخل��ی هنگ کنگ را متوق��ف کنند. این 
دیپلم��ات چین��ی در پیامی هش��دارآمیز گفت: 
»برخی کش��ورهای غربی آش��کارا از مجرمان به 
شدت خشن حمایت کرده اند. مجلس نمایندگان 
آمریکا قانون باصطالح حقوق بش��ر و دموکراسی 
هن��گ کنگ را به تصویب درآورده اند تا آش��کارا 
در امور هنگ کنگ که امور داخلی چین اس��ت، 

مداخله کنند«.

عفو قاتالن 

 

تنشهای چین و آمریکا بر سر هنک  کنگ و تایوان باال گرفت

اخطارهای حیثیتی پکن 
به واشنگتن 

اذعان صهیونیست ها به شکست در برابر موشک های مقاومت


