
گزارش

در ادامه سیاس��ت حف��ظ چین واحد و مقابل��ه با طراحی 
آمریکا و انگلیس برای تجزیه این کش��ور، به دنبال تصویب 
الیح��ه امنیت مل��ی هنگ کنگ در کمیت��ه دائمی مجمع 
خلق چین، رئیس جمهور این کش��ور بالفاصله آن را برای 

اجرا مورد امضا قرار داد.
اجرای این قانون در هنگ کنگ احتماال باعث تشدید تنش 
بین واش��نگتن و پکن می شود و با واکنش کشورهای غربی 
مواجه خواهد شد که مدعی هستند چین قصد دارد آزادی 
عمل هنگ کنگ به عنوان یک منطقه خودمختار را محدود 
کند.دولت چین می گوید هدف این الیحه مقابله با براندازی، 
تروریس��م و مقابله با مداخالت خارجی در امور هنگ کنگ 
است. صبح دیروز چندین رسانه هنگ کنگی گزارش دادند 
که کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین، الیحه امنیت ملی 

هنگ کنگ را با اتفاق آرا تصویب کرده است.
الجزیره نوش��ت، این الیحه زمانی اجرایی خواهد ش��د که 
رس��ما ابالغ شود و انتظار می رود که این الیحه در اول ماه 
جوالیاعمال شود. اول جوالی، سالگرد باز گشت هنگ کنگ 
به حاکمیت س��رزمینی چی��ن است.کش��ورهای غربی به 
رهبری آمریکا به دنبال اعمال فش��ار به چین برای کاهش 

تسلط این کشور بر هنگ کنگ هستند. 

این درحالی اس��ت که سیاس��ت »یک کشور، دو سیستم« 
یا سیاس��ت »چین واحد« از سال ۱۹۷۹ تا به امروز موضع 
رس��می دولت های آمریکا و اروپا بوده و طبق آن واشنگتن 
هنگ کن��گ و تای��وان را بخش��ی از س��رزمین اصلی چین 
می داند اما آمریکا در عمل طی س��ال های اخیر با اقداماتی 
از قبیل فروش تس��لیحات پایبندی کامل به این سیاس��ت 
نش��ان نداده اس��ت. در این میان مقامات ژاپنی اقدام چین 
در تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ را »تاسف برانگیز« 
توصیف و ادعا کردند این اقدام اعتبار حکمرانی »یک کشور، 
دو سیس��تم« را تضعیف می کند.»یوشیدا سوگا« سخنگوی 
دول��ت ژاپ��ن در کنفرانس��ی خب��ری گفت: »ما ب��ه کار با 
کشورهای مرتبط برای رسیدگی مناسب به این مسئله ادامه 
خواهیم داد.« س��وگا همچنین گفت ژاپن ارتباط تنگاتنگ 
با آمریکا و چین را ادامه خواهد داد، زیرا روابط پایدار برای 
امنیت منطقه ای و جهانی بس��یار حیاتی است. وزیر خارجه 

ژاپن هم در خصوص این مسئله ابراز نگرانی کرد.
از س��وی دیگر »ژائ��و لیجیان«، س��خنگوی وزارت خارجه 
چین در بیانیه ای متعهد شد در صورتی که آمریکا امتیازات 
ویژه خود ب��رای هنگ کنگ را لغو کند، تالفی خواهد کرد.

چی��ن در حالی آمریکا را تهدید به تالفی کرده که تنش ها 

در مورد الیحه امنیت ملی هنگ کنگ افزایش یافته اند.
اس��پوتنیک نوشت، لیجیان در بیانیه امروز خود جزئیاتی در 
م��ورد اقدامات احتمالی پکن در قبال آمریکا مطرح نکرد. در 
همین حال در اقدامی مداخله جویانه اتحادیه اروپا از تصویب 
قانون امنیت ملی هنگ کنگ در پارلمان چین، ابراز تاس��ف 
کرد.دبیرکل ناتو نیز به مخالفت بین المللی بابت تصویب قانون 
جدید امنیت ملی چین در هنگ کنگ پیوست و گفت: دولت 
پک��ن خودمختاری این دولتش��هر را تضعیف می کند.  ینس 
اس��تولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفت: مش��خص است که دولت 
چین به ارزش های ما شامل دموکراسی، آزادی و اجرای قانون 
احترام نمی گذارد.وی ادامه داد: ما شاهد این مساله در هنگ 
کنگ هستیم جایی که قانون جدید امنیت ملی، خودمختاری 

این دولتشهر را تضعیف می کند.
خب��ر دیگر آنکه تهدید چی��ن به اق��دام تالفی جویانه این 
کشور علیه آمریکا در قبال اعمال محدودیت ها برای صدور 

روادید برای اتباع چینی، واکنش وزیر خارجه دولت دونالد 
ترام��پ را به دنبال داش��ت. »مایک پامپئ��و« وزیر خارجه 
آمریکا که در هفته های اخیر بارها مواضع تندی علیه چین 
گرفته است، این بار از تهدید پکن برای اقدام تالفی جویانه 
ضد واشنگتن در قبال اعمال محدودیت های صدور روادید 
برآشفته است. این مقام ارشد آمریکایی در پیامی توییتری 
نوش��ت: »تهدیدات حزب کمونیس��ت چی��ن برای محدود 
کردن صدور روادید برای ش��هروندان آمریکایی، تازه ترین 
مث��ال از امتناع پکن از پذیرش مس��ئولیت در قبال نقض 
تعهدش نس��بت به مردم هنگ کنگ است. چنین اقداماتی 

مانع ما برای پاسخ گفتن )به چین( نخواهد شد«.
پیام توییتری پامپئو ساعاتی پس از آن منتشر شد که او در 
یک پیام توییتری دیگر خبر داده بود، این کش��ور صادرات 
تجهی��زات دفاعی و فناوری های حس��اس به هنگ کنگ را 

متوقف می کند.

علی تتماج 

نشس��ت مجازی کش��ورهای حامی س��وریه  
دیروز ب��ا ادعای با کمک به آوارگان س��وری 
برگزار ش��د. این نشس��ت در حال��ی صورت 
گرفته است که سازمان ملل خواستار آن شده 
بود تا  در نشس��ت امسال حدود ۱۰ میلیارد 
دالر برای کمک به ش��هروندان سوری که در 
داخل کش��ور خود و کشور های همسایه آواره 

شده اند، جمع آوری شود.
سازمان ملل در حالی با ادعای حمایت از سوریه 
و آوارگان سوری این نشست را برگزار کرد که 
رفتارهای عملی سازمان ملل کارکردی مغایر با 
این ادعاها را نش��ان می دهد چنانکه از سو این 
سازمان برای پایان خطر تروریسم و دخالت های 
بحران ساز خارجی در این کشور اقدامی صورت 
نداده است و از س��وی دیگر این سازمان برای 
وضعی��ت بحرانی آوارگان س��وری در منطقه و 

اروپا کارکردی نداش��ته چنانک��ه گزارش ها از 
وضعیت بحرانی آوارگان س��وری در اروپا بویژه 
خطر کرونا و گرسنگی برای آنها حکایت دارد. 
نکت��ه دیگر وضعیت کش��ورهای حاضر در این 
نشست اس��ت. در یک سوی معادله کشورهای 
اروپای��ی ق��رار دارند ک��ه در کن��ار حمایت از 
تروریس��م همچنان به بحران س��ازی سیاسی 
در س��وریه دامن می زنند.  در این نشس��ت آن 
که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی 
اظهارات��ی بر تداوم فش��ار حداکث��ری اتحادیه 
اروپا بر مقامات س��وریه تاکید کرد.بورل حین 
سخنرانی در چهارمین کنفرانس بروکسل تحت 
عنوان »حمایت از آینده س��وریه و منطقه« در 
اظهاراتی متناقض گفت: »اتحادیه اروپا به فشار 
حداکثری بر مقامات سوریه ادامه خواهد داد.« 
او مدعی شد: تحریم های اضافی می تواند دمشق 
را به گفت و گوی سیاسی با همه نیرو های فعال 

در این کشور مجبور کند. 
این ادعا در ش��رایطی مطرح ش��ده که اس��د 
رئیس جمهور قانونی و انتخابی مردم س��وریه 
است و اروپا اگر واقعا به دنبال راهکار سیاسی 

است در کنار حمایت از نظام اسد می تواند از 
نشست های آس��تانه ) ایران، ترکیه و روسیه 
( ب��ه عنوان راهکار نهایی حل بحران س��وریه 
حمای��ت نماید ک��ه تاکنون چنی��ن اقدامی 
صورت نداده اس��ت. س��ازمان ملل و اروپا در 
حالی ادعای حمایت از مردم س��وریه را س��ر 
داده اند که بر اس��اس قانون سزار که از سوی 
آمریکا اجرایی ش��ده عالوه بر سوریه، تمامی 
کش��ورها و طرفهای��ی ک��ه با دولت س��وریه 
هم��کاری کنن��د در زمینه ه��ای مختلف به 
ویژه زمینه های اقتصادی تحریم می ش��وند و 
ای��ن مدعیان حمایت از مردم هیچ واکنش��ی 
در قبال این تحریم ها نداش��ته اند. با توجه به 
این حقایق می توان گفت که نشست سازمان 
مل��ل نه برای کمک به س��وری ها بلکه از یک 
سو برای تامین هزینه گروه های تروریستی و 
معارضان س��وری اس��ت و از سوی دیگر اروپا 
با ادع��ای حمای��ت از آوارگان به جمع آوری 
کمک ه��ای جهانی حال آنکه ای��ن منابع در 
جایی ورای سوریه هزینه می شود و در اصل 
آنها به نام سوریه و به کام غرب خواهد بود. 
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هشدار الجعفری به  سیاسی کاری اروپا
نماینده دائم س��وریه در س��ازمان ملل متحد گفت، کش��ور های مدعی 

احترام به قانون بین الملل دست از سیاسی کاری در سوریه بردارند.
"بش��ار الجعفری"، نماینده دائم سوریه در س��ازمان ملل متحد روز سه 
ش��نبه در جلسه ش��ورای امنیت این س��ازمان درباره اوضاع انسانی در 
س��وریه که از طریق تصویری برگزار شد، بار دیگر بر لزوم پایان دادن به 
سیاس��ی کردن امور انسانی در سوریه از جانب کشور هایی که قول داده اند 
ب��ه قانون بین الملل احترام بگذارند و صل��ح و امنیت بین الملل را حفظ کنند، 

تأکید کرد. 
بشار الجعفری تصریح کرد برخی از کشور های عضو شورای امنیت سازمان ملل 
برای دشمنی با سوریه کوشیده اند و به سیاست برتری جویی معتاد شده اند تا 

جاییکه از ایفای هرگونه نقش مثبتی کامال ناتوان هستند.

رّد پای هند علیه پاکستان 
»شاه محمود قریش��ی« وزیر امور خارجه پاکستان در واکنش به حمله 
به س��اختمان بورس این کش��ور در کراچی گفت: ش��واهدی از رّد پای 
س��رویس جاسوس��ی هند در اقدامات تروریس��تی ص��ورت گرفته در 

پاکستان وجود دارد.
به گفته وی، س��خنان و موضع گیری تن��د و تهدیدهای »نارندرا مودی« 
نخس��ت وزیر هند در این زمینه علیه پاکستان و ایجاد بی ثباتی موجود است.

پاکس��تان اعالم کرد س��خنان و موضع وزیر امور خارجه هند در مورد حمله روز 
گذش��ته به ساختمان بورس پاکستان در کراچی چیزی بیش از انکار و رد کردن 
دخالت هند نبوده اس��ت. در این بیانیه حقایق نادیده گرفته ش��ده است. الزم به 
ذکر اس��ت که بر اساس اعالم مقامات پاکستان، هویت یکی از مهاجمینی که روز 
گذشته به ساختمان بورس پاکستان در کراچی حمله کرده بودند، مشخص شد.

اسرائیل بر پایه دزدی اراضی بنا شده است
نخست وزیر پیش��ین مالزی ضمن اعالم اینکه تمام »اسرائیل« از طریق 
تسلط بر خاک فلس��طین بنا شده، گفت، مالزی هیچ زمانی اسرائیل را 

به رسمیت نخواهد شناخت.
»ماهاتی��ر محم��د« اعالم کرد،کش��ورش عادی س��ازی روابط ب��ا رژیم 
صهیونیس��تی را رد می کند و اع��الم قدس به عنوان پایتخت فلس��طین 
اش��غالی را اقدامی غیرقانونی می داند.وی در گفت وگویی با شبکه »المیادین« 
گفت: اعالم قدس به عنوان پایتخت اس��رائیل رفتاری غیرقانونی است که با قانون 
بین المللی و تمام قوانین در تعارض است؛ در هیچ جایی کسی نمی تواند بر اراضی 
دیگری مس��لط شود و ادعا کند که ملک اوس��ت. تمام اسرائیل از طریق تسلط بر 
اراضی فلس��طینی بنا ش��ده است.وی گفت: از ابتدای امر، اس��رائیل را به رسمیت 

نشناختیم و تا کنون نیز میان ما و اسرائیل هیچ رابطه دیپلماتیکی وجود ندارد.  

چین الیحه امنیت ملی هنگ کنگ را تصویب کرد

خیز پکن برای برچیدن  پازل 
آمریکایی تجزیه

 اردن: جنبش اسالمی اردن با تأکید بر لزوم قطع 
روابط این کش��ور با رژیم صهیونیستی، تأکید کرد 
که جمعه آینده در بین کشورهای عربی و اسالمی 
»روز خشم« باشد تا از این طریق، با تصمیم اشغال 
اراضی فلسطین مقابله ش��ود.این جنبش پیشنهاد 
ک��رد که اردن از رهگذر لغو توافقنامه صلح با رژیم 
صهیونیس��تی در س��ال ۱۹۹4 و معاهده گازی در 
س��ال 2۰۱6 و قطع روابط دیپلماتیک به تجاوازت 

صهیونیستها پاسخ دهد.

 ونزوئال: »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در صفحه توییتر خود با انتشار پیامی 
به زبان اس��پانیولی اخراج نماین��ده این اتحادیه از 
ونروئ��ال را محکوم کرد.پیش��تر »نیکالس مادورو« 
رئی��س جمهور ونزوئال ب��ه نماین��ده اتحادیه اروپا 
دراین کش��ور دس��تور داد تا ظرف ۷2 ساعت این 
کش��ور را ترک کند. این تصمی��م پس از آن اتخاذ 
شد که اتحادیه اروپا ۱۱ مقام دیگر ونزوئالیی را به 

لیست تحریم های خود اضافه کرد.

 یمن: »علی جحاف« معاون وزیر بهداش��ت یمن 
در این نشس��ت گفت: ما صدها بیمارس��تان داریم 
که به س��وخت وابس��ته هس��تند و ط��ی چند روز 
آینده چه بس��ا تعطیل ش��وند و ب��ه مرکز اورژانس 
اولیه تبدیل ش��وند. در دقایق اولیه از قطعی برخی 
در بیمارس��تان ها دستکم ۱۰۰۰ فوتی از کوچک و 

بزرگ ثبت خواهد شد.
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