
 ارتش میانمار متهم به جنایت 
جنگی شد

س��کوت جهانی در برابر کشتار سراسری مسلمانان 
میانم��ار در حالی ادامه دارد که س��ازمان عفو بین 
الملل دیروز با متهم کردن میانمار به ارتکاب جنایت 
جنگی علیه مسلمانان روهینگیا، خواستار تحقیقات 

شورای امنیت سازمان ملل در این رابطه شد.
سازمان عفو بین الملل با اعالم اینکه بمباران ایالت 
راخین از سوی ارتش میانمار منجر به کشته شدن 
افراد غیر مس��لح از جمله کودکان و زنان ش��ده و 
این اقدام جزء جنایات جنگی محسوب می شود از 
همین رو شورای امنیت سازمان ملل باید درباره آن 
تحقیق کند. عفو بین الملل در گزارش خود آورده 
که به اسناد جدید دست یافته که ارتش میانمار در 
ماه های آوریل و مارس اقدام به بمباران ایالت های 
راخین و چین کرده که در این حمالت بیش از ۱۰ 

نفر کشته شده اند. 
در هفته گذش��ته نیز اعالم ش��د که هزاران نفر از 
مس��لمانان روهینگیا در ایالت راخین واقع در غرب 
میانم��ار به دلیل تصمیم ارتش برای انجام عملیات 
پاکس��ازی، اقدام به تخلیله من��ازل خود نموده اند.
ای��ن موضوع توس��ط مقامات محلی به مس��ئوالن 
روس��تاها منتقل شده و آنها مسلمانان را در جریان 
این تصمیم ارتش میانمار قرار داده اند. این تصمیم 
در حال��ی اتخاذ ش��ده ک��ه هنوز تکلی��ف آوارگان 
روهینگیایی مس��تقر در کمپ ه��ای مهاجرین در 
بنگالدش مشخص نیس��ت. در سال های ۲۰۱۷ و 
۲۰۱۸ نیز عملیات ارتش میانمار در مناطق مسلمان 
نشین راخین موجب آوارگی هزاران مسلمان شده 
بود.  الزم به ذکر اس��ت، در ۱۴ ژوئن سال گذشته 
میالدی، س��ازمان ملل با میانمار توافقی را به امضا 
رس��اند که بر اس��اس آن صدها هزار روهینگیایی 
آواره در بنگالدش اجازه همراه با انتخاب به میانمار 

یعنی زادگاه خود را داشته باشند.

نیمچه گزارش

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

یمن به عنوان س��رزمینی که از سال ۲۰۱5 آماج تجاوز و 
حمالت گس��ترده ائتالف سعودی – آمریکایی قرار گرفته 
اکن��ون از یک س��و با بحران کرونا و وبا مواجه اس��ت و از 
س��وی دیگر همچنان آماج حمالت س��عودی است. نکته 

مهم آنکه ادعاهای س��ازمان ملل مبنی بر راهکار سیاسی 
ب��رای پایان دادن به بحران این کش��ور نیز هیچ نتیجه ای 
نداش��ته است. در کنار این مباحث مسئله مهم اقدام اخیر 
انگلیس مبنی بر فروش تس��لیحات به سعودی است. وزیر 
تج��ارت انگلیس  اطالعیه ای مبنی ب��ر آغاز دوباره فروش 
س��الح به عربستان صادر شده است. کمک لندن به دولت 
س��عودی برای بمباران یمن صرفا به فروش سالح محدود 
نمی ش��ود و وبگاه »دیلی ماوریک« سه شنبه از همدستی 
نیروی دریایی انگلیس با نیروی دریایی عربس��تان، امارات 
و بحرین  و ارائه آموزشهای الزم به آنها در  زمینه محاصره 

بنادر یمن پرده برداشت.
پی��ش از این نیز گ��زارش ها از حض��ور نیروهای امنیتی 
و اطالعات��ی انگلی��س در یم��ن خبر دادند ک��ه همکاری 
گس��ترده ای با امارات و گروه های تروریستی در این کشور 

دارن��د. در همین حال در حوزه هوای��ی نیز انگلیس بارها 
همکاری خود با س��عودی در کش��تار مردم یمن را عنوان 
کرده است. حال این سوال مطرح است که هدف انگلیس از 
این رویکرد چیست و چرا به بحران در یمن دامن می زند؟ 
اصلی ترین مس��ئله ای که از سوی مقامات انگلیس نیز به 
آن تاکید ش��ده است کسب منافع اصلی است. همزمان با 
اعت��راض مردم و پارلمان انگلیس به فروش تس��لیحات به 
س��عودی، سران رژیم سلطنتی انگلیس رسما اعالم کردند 
که نمی توانند از عربس��تان چش��م بپوش��ند چرا که آن را 
منبعی مهم برای اقتصاد می دانند. انگلیس از زمان خروج 
از اتحادیه اروپا برای تامین منابع اقتصادی دو گزینه را در 
پیش گرفته است. بخشی از آن در قالب فروش تسلیحات 
اس��ت و بخش��ی نیز در قالب سرکیس��ه کردن کشورهای 
عرب��ی صورت می گی��رد. انگلیس با فروش تس��لیحات به 

س��عودی هر دو گزینه را صورت می دهد بویژه اینکه آنها 
به خوبی از بحران درون خاندان س��عودی  آگاه است و از 
این اختالفات برای رسیدن به اهداف خود بهره می گیرند 
نکت��ه مهم آنکه مقامات ارش��د انگلیس در قالب مش��اور 
س��کان حاکمیت سعودی را در دست دارند چنانکه تونلی 
بلر نخس��ت وزیر سابق انگلیس مش��اور ولیعهد و پادشاه 
س��عودی اس��ت. نکته دیگر در اهداف انگلیس در تسلیح 
سعودی را در طراحی ادامه بحران در منطقه و نسل کشی 
مسلمانان می توان مشاهده کرد. انگلیس سابقه ای طوالنی 
در نسل کشی دارد چنانکه به دلیل عدم ارسال برنج برای 
هندی ها 3میلیون نفر جان دادند و در طول جنگ جهانی 
اول نی��ز انگلیس با ایجاد قحطی در ایران 9 میلیون نفر را 
با قحطی قتل عام کرد که البته تاکنون نیز پاسخگوی این 

جنایت نبوده است. 

یادداشت

گزارش

در اقدامی که بس��یاری از ناظران سیاس��ی و حقوق بشری 
آن را اصرار لندن بر کش��تار مردم یم��ن می دانند، تقویت 
تجهی��زات نظام��ی ریاض، مح��ور گفت وگ��وی وزیر دفاع 

انگلیس با معاون وزیر دفاع عربستان بود.
در ادامه همکاری ها و نقش آفرینی انگلیس در کشتار مردم 
یمن و البته تقویت تروریس��م در منطقه توس��ط سعودی، 
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعالم کرد بن واالس، 
وزی��ر دفاع انگلی��س تاکید کرد که کش��ورش تمایل دارد 
روابط خود با عربس��تان س��عودی را در زمنیه دفاعی و به 
ویژه برای صادرات تجهیزات نظامی تقویت کند.بن واالس 
در جری��ان دی��دار با خالد بن س��لمان، مع��اون وزیر دفاع 
عربس��تان س��عودی از آنچه  نقش این کش��ور در مقابله با 
تهدی��دات ثب��ات منطقه از جمله حفاظ��ت از آزادی تردد 
کشتیرانی خوانده، قدردانی کرد. این اقدام در حالی صورت 
گرفت که کمک نی��روی دریایی انگلیس به نیروی دریایی 
ائتالف س��عودی و آموزش نحوه محاصره یمن به پرس��نل 
سعودی، امارات و بحرین از سوی یک رسانه فاش شد. یک 
وبگاه خبری  از همدستی نیروی دریایی انگلیس با نیروی 
دریایی عربس��تان، امارات و بحرین  و ارائه آموزشهای الزم 

به آنها در  زمینه محاصره بنادر یمن پرده برداشت.
به نوش��ته وبگاه »دیلی ماوریک« ، نیروی دریایی انگلیس 

در س��پتامیر )مهر( ۲۰۱5  یک افسر نیروی دریایی امارات 
متح��ده عربی را برای آموزش��های الزم چهار هفته ای در 
زمینه نحوه محاصره بنادر یمن به ش��هر »پورت موث« در 
جن��وب انگلیس دعوت میکند. به گفته برخی منابع مطلع، 
نی��روی دریایی کوچک بحرین نیز ب��رای محاصره دریایی 
یم��ن به ائتالف کمک ک��رده  و برخ��ی نیروهای بحرینی 
در جریان نبرد در یمن کش��ته ش��دند. به نوشته این منبع 
خب��ری، در م��ارس )فروردین( ۲۰۱6 نیز افس��ران نیروی 
دریایی انگلیس یک دوره یک هفته ای  را برای آموزش ۱5 
ملوان سعودی برگزار کردند. نیروی دریایی انگلیس سپس 
در سپتامبر ۲۰۱6 تا مارس ۲۰۱۷ نیز دوره ای تحت عنوان 
»Exclusive Economic Zone Protection «  را 

برای پرسنل اماراتی و عربستانی برگزار کرد.
»س��ید احمد الوادایی« از تحلیلگران موسسه »دموکراسی 
و حقوق بحرین«  آموزشهای دریایی انگلیس به ائتالف آل 
س��عود را ش��رم آور خواند و گفت: »در ازای پایگاه دریایی 
انگلیس در بحرین، دولت فاجعه انس��انی بی س��ابقه ای را 
در یمن تس��هیل کرد.«این نشریه در بخش دیگر به دامنه 
برنامه های آموزشی نیروی دریایی انگلیس در سال ۲۰۱9 
برای نیروی دریایی امارات  اشاره کرد و نوشت، شماری  از 
کماندوهای اماراتی در »لیمپستون« در جنوب انگلیس در 

دوره ای 6۰ هفت��ه ای نحوه عملیات آبی خاکی  و عملیات 
از بالگرد را فرا گرفتند. خبرن��گار روزنامه »دیلی تلگراف« 
چاپ انگلیس نیز در توییتی نوشت که انگیس فروش سالح 
به عربس��تان را مجددا آغاز می کند. این در حالی است که 
س��ال گذشته ممنوعیت فروش تس��لیحات به عربستان به 

دلیل نقض حقوق بشر در یمن و ممنوع شده بود.
الزم به ذکر اس��ت دیروز جنگنده های متجاوز س��عودی با 
بمب��اران مجدد »الحدیده« یمن بار دیگر توافق اس��تکهلم 
مبنی بر برقراری آتش بس در این اس��تان را نقض کردند.
این در حالی اس��ت که جنگنده های س��عودی همزمان با 
بمب��اران الحدی��ده، مناطق مختلفی از اس��تان های صعده 
و البیض��اء را نیز ه��دف قرار دادند.از زم��ان امضای توافق 
اس��تکهلم که بر لزوم برقراری آتش بس در الحدیده تأکید 

دارد، ائتالف متجاوز س��عودی کوچک ترین پایبندی به این 
توافق نداشته است. »محمد عبدالسالم« در پیامی توئیتری 
از عربس��تان به عن��وان اجراکننده نقش��ه های قدرت های 
استکباری یاد کرد و با اشاره به کشتار هزاران حاجی یمنی 
توس��ط س��عودی ها، افزود که این رژیم گذشته خونباری 
دارد.»محمد عبدالسالم« در صفحه توئیتر خود نوشت: یک 
قرن از کشتار هزاران حجاج یمنی توسط عربستان سپری 
شد؛ کش��تاری که بزرگترین و وحش��یانه ترین جنایت در 
حق حجاج یمنی بود و به کش��تار تنومه معروف گشت.وی 
همچنین احیای یاد و خاطره قربانیان این کش��تار را زنده 
نگه داشتن مظلومیتی توصیف کرد که همچنان به صورت 
حمل��ه و تجاوز نظامی ائتالف س��عودی به یمن و محاصره 

این کشور ادامه دارد.

محور جنایت در یمن 
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بازدید اون از مقبره سونگ
رهبر کره شمالی در سالروز درگذشت بنیانگذار نظام فعلی این کشور، از 
مقب��ره پدربزرگش در پیونگ یانگ بازدید کرد. »کیم جونگ  اون«، پس 
از غیبت جنجالی خود در مراس��م تولد »کیم ایل سونگ«، پدربزرگش 
و بنیانگ��ذار نظام فعلی این کش��ور در ماه آوریل، ب��ه تازگی از آرامگاه 
او بازدید کرده است.رس��انه رسمی کره ش��مالی »یونهاپ« کرد که کیم 
جونگ اون به کاخ خورشید رفت و از اقامتگاه ابدی پدر و پدربزرگش بازدید 
کرد. این دیدار به مناسبت بیست و ششمین سالگرد درگذشت کیم ایل سونگ 
صورت گرفت.مش��خص نیس��ت که این دیدار چه زمانی صورت گرفته است، اما 
خبرگزاری رس��می کره ش��مالی عموما یک روز پس از انج��ام فعالیت های کیم 
جونگ اون، اقدامات وی را در رسانه اعالم می کند. شماری از مقام های عالی رتبه 

حزب کمونیست کره شمالی نیز در این دیدار کیم را همراهی کردند.

بهترین مدال را بر گردنم انداختی
محمد مازح، قاضی لبنانی در پیامی به سخنان سید حسن نصراهلل پاسخ 
داد و تقدی��ر او از ای��ن قاضی را باالترین مدالی دانس��ت که تاکنون در 

زندگی خود کسب کرده است.
سید حس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان در سخنرانی خود درباره 
اقدامات س��فیر آمریکا در این کش��ور گفت: حکم قاضی ش��ریف لبنانی 
به ممنوعیت س��خنرانی س��فیر آمریکا در لبنان نشان می دهد که در لبنان 
قضاتی وطن دوس��ت و شجاع وجود دارد. محمد مازح، قاضی لبنانی در این پیام 
فیس��بوکی نوش��ت: »امروز باالترین مدال را بر گردنم انداختی. ای عزیز، جناب 
دبیرکل، چه افتخار بزرگی نصیبم ش��د؛ رویایی که در خواب می دیدم در بیداری 
تعبیر شد. با هزار تحیت و سالم بر عمامه مطهر شما بوسه می زنم.«. سفیر آمریکا 

در لبنان به دامن  زدن بر بحران این کشور متهم است.

طرح تروریسم دولت هند در سازمان ملل 
نماینده دائم پاکس��تان در س��ازمان ملل گفت: موضوع تروریسم دولت 

هند را در این سازمان مطرح می کنیم.
 با توجه به اعالم هفته مبارزه با تروریسم از سوی سازمان ملل، پاکستان 
قصد دارد موضوع تروریسم دولت هند را در جلسات این سازمان مطرح 
کند.»منی��ر اکرم« نماینده دائم پاکس��تان در س��ازمان ملل با اعالم این 
مطلب یادآور شد: هند از گروه های تروریستی برای انجام اقدامات خرابکارانه 
در پاکستان حمایت می کند. به گفته وی، هند در حمله تروریستی به ساختمان 
بورس در کراچی، حمله به کنسولگری چین در کراچی، ایجاد تهدیدهای امنیتی 
برای پاکس��تان دست داش��ته و س��ازمان ملل باید به این تهدیدها از سوی هند 
علیه پاکس��تان توجه کند.اکرم با اش��اره به جنایات هند در کش��میر یادآور شد: 

اسالم هراسی پروژه ای است که توسط هند به آن دامن زده می شود. 

لندن بر تقویت روابط نظامی با ریاض تاکید کرد 

اصرار انگلیس بر کشتار 
مردم یمن 

 سوریه: روسیه در نشست بامداد چهارشنبه )به 
وقت تهران( ش��ورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 
ارس��ال کمک  به س��وریه بدون هماهنگی با دولت 
مرکزی این کش��ور را وت��و کرد.چین نی��ز به این 
قطعنامه که حق حاکمیت سوریه را خدشه دار می 

کند رای منفی داد.

 افغانستان: یک مقام محلی در قندهار گفت که 
انفجار جان س��ه پلی��س را گرفته و ۱۴ تن دیگر را 
زخمی کرده اس��ت. بهیر احمدی، سخنگوی والی 
قندهار، گفت که یک خودروی بمب گذاری ش��ده 
که قصد حمله به س��اختمان شهرستان و فرمانده 
پلیس شاه ولی کوت را داش��ت، پیش از رسیدن به 

هدف در ورودی ساختمان منفجر شده است.

 پاکس�تان: رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان، 
نمایندگان مجلس و وزارت امور خارجه این کشوربه 
طور گسترده و با اجماع ضمن رد طرح الحاق کرانه 
باختری از رژیم صهیونیستی، این اقدام غیرقانونی را 
باعث تشدید خطرناک اوضاع و بی ثباتی در منطقه 
توصیف کردند. س��خنگوی وزارت امور خارجه این 
کشور بار دیگر طرح دولت ائتالفی در سرزمین های 
اش��غالی برای الحاق کرانه باختری را رد و نسبت به 

این اقدام به شدت ابراز نگرانی کرد. 

 آمری�کا: گروه��ی از قانونگ��ذاران دموک��رات و 
جمهوریخ��واه آمریکا در نامه ای خطاب به وزیر دفاع 
این کش��ور خواس��تار توقف خرید قطعات جنگنده 
»اف-35« س��اخت ترکیه ش��دند.»جیمز لنکفورد«، 
»جین شاهین«، »تام تیلیس« و »کریس کان هولن«  
چهار قانونگذار آمریکایی در نامه ای خطاب به »مارک 
اسپر« وزیر دفاع آمریکا از وی خواستند خرید قطعات 

جنگنده  اف-35 ساخت ترکیه را متوقف کند.

 صربس�تان: هزاران نف��ر از مردم صربس��تان در 
اعت��راض ب��ه تصمیم دولت این کش��ور در تش��دید 
محدودیت ها به منظور جلوگیری از ش��یوع بیش��تر 
کرون��ا، در خیابان های »بلگراد« تظاهرات برپا کردند 
که با ورود نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و 
ش��هر را به صحنه جنگ تبدیل کرد. نیروهای پلیس 
صربستان با استفاده از گاز اشک آور و باتون به سمت 
هزاران معترضی که مقابل پارلمان صربستان در بلگراد 

تجمع کرده بودند، حمله کرد تا آنها را متفرق کند.

 اعتصاب اسرای فلسطینی 
به یاد شهید الغرابلی

ب��ه دنبال ش��هادت اس��یر فلس��طینی در پ��ی اهمال 
کادر درمان بیمارس��تانی رژیم صهیونیس��تی، اسیران 

فلسطینی دست به اعتصاب غذا زدند.
برخی پایگاه های فلس��طینی نوشتند: سعدی الغرابلی، 
اسیر فلسطینی، در زندان های رژیم اشغالگر به شهادت 
رسید و اسرای فلس��طینی در اعتراض به این موضوع، 
اعتصاب غذا کرده اند.این اس��یر فلسطینی اهل غزه بود 
و چند روز پیش در پی اهمال کادر درمان بیمارستانی در پی مرگ مغزی وی 

و در نهایت منجر به شهادتش شد.
جنبش مقاومت اس��المی فلس��طین، حماس در بیانیه ای در این باره اعالم کرد: 
ش��هادت اسیر سعدی الغرابلی در زندان های رژیم اشغالگر در پی کوتاهی و قصور 
پزش��کی، به منزله زیر پا گذاشتن خطوط قرمز در سیاس��ت سازمان یافته رژیم 
اش��غالگر علیه اسیران اس��ت.جنبش جهاد اس��المی هم تاکید کرد: کوتاهی ها و 
اهمال های پزشکی رژیم اشغالگر به منزله اعدام تدریجی و شاهدی زنده برای ظلم 
و تروریسم اداره زندان های این رژیم است.جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین در 
بیانیه ای تاکید کرد: از سازمان های بین المللی می خواهیم سکوت خود را بشکنند و 
این جنایت را محکوم کنند.جنبش آزادگان فلسطین با صدور بیانیه ای اعالم کرد: 
شهادت سعدی الغرابلی اسیر فلسطینی در زندان های رژیم اشغالگر جنایت دیگری 
اس��ت که به سایر جنایت های رژیم اش��غالگر اضافه شده است.گروه های مقاومت 
فلسطینی شهادت سعدی الغرابلی اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی 
را محکوم کرده و به این رژیم هش��دار دادند. در این میان س��فیر پیش��ین آمریکا 
در اراضی اش��غالی فلس��طین خبر داد که کش��ورهای عربی موسوم به »میانه رو« 
تالش کردند که از مخالفت اردن با طرح اشغال کرانه باختری بکاهند و همچنان 
کانال های تماس خود را با تل آویو و واشنگتن حفظ کرده اند. »دان شاپیرو« سفیر 
پیشین ایاالت متحده آمریکا در اراضی اشغالی فلسطین از تالش کشورهای عربی 
موس��وم به »میانه رو« برای اجرای طرح اشغال کرانه باختری فلسطین خبر داد.از 
س��وی دیگر یک منبع آمریکایی با اش��اره به جلسه امروز کاخ سفید برای بررسی 
ابعاد طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال سی درصدی کرانه باختری، گفت احتمال 

اجرای آن در ماه جوالی همچنان وجود دارد. 

 لبیک لبنان به فراخوان 
ضد آمریکایی نصرهللا

پس از س��خنرانی افشاگرایانه دبیر کل حزب اهلل درباره 
دخالت های س��فیر آمریکا در امور لبنان، منابع لبنانی 
گ��زارش دادند که ع��ده ای از مردم این کش��ور در رد 
دخال��ت آمریکا در ام��ور لبنان و در اعتراض به س��فر 
رئیس س��تاد فرمانده��ی مرکزی نیروه��ای آمریکا در 

غرب آسیا به این کشور، تحصن کردند.
پایگاه خبری ش��بکه »المن��ار«، تحصن عده ای از مردم 
لبنان در ورودی فرودگاه بین الملل��ی بیروت در اعتراض به دخالت های آمریکا 
در ام��ور لبنان خبر داد. منابع لبنانی در این خصوص گزارش دادند که عده ای 
از مردم این کش��ور در اعتراض سفر »کنت مک کنزی« رئیس ستاد فرماندهی 
مرکزی نیروهای آمریکا در غرب آسیا به این کشور، در جاده فرودگاه بین  المللی 

بیروت تجمع کردند.
دخالت آمریکا در امور لبنان که به امری کامال آش��کار مبدل شده، به تازگی از 
س��وی سفیر این کشور در بیروت تشدید شده است؛  در همین ارتباط، پیشتر، 
شیخ »بالل سعید شعبان« دبیرکل جنبش »التوحیداالسالمی« و از شخصت های 
معروف اهل سنت در لبنان در خطبه های نماز جمعه شهر طرابلس از فتنه گری 
جدید »دورتی ش��یا« سفیر آمریکا در لبنان پرده برداشته و گفته بود: »دورتی 
ش��یا، سفیر آمریکا در لبنان با گروه های سیاس��ی در طرابلس دیدار کرده و به 
آن ها گفته است که حق کمک به فقرا و گرسنگان را ندارد«.خبر دیگر از لبنان 
آنکه نخست وزیر لبنان درباره خطرات آغاز حفاری با هدف اکتشاف نفت و گاز 
در اطراف منطقه اقتصادی این کش��ور از س��وی رژیم صهیونیستی هشدار داد.

جوزپ بورل، نماینده عالی سیاس��ت های امنیتی و روابط خارجی اتحادیه اروپا 
تماس تلفنی با حسان دیاب، نخست وزیر لبنان برقرار کرد.

نخست وزیر لبنان در جریان این تماس، ضمن هشدار درباره خطرات آغاز حفاری 
برای دستیابی  به نفت و گاز در اطراف منطقه اقتصادی این کشور از سوی رژیم 
صهیونیستی، بر حقوق مشروع کشورش در آب های منطقه ای که از سوی جامعه 
جهانی به رسمیت شناخته می شود، تاکید کرد.وی به مسئله همه گیری ویروس 
کرونا نیز پرداخت و بر ضرورت خروج کشورش از لیست کشور های ممنوع السفِر 

اتحادیه اروپا با توجه به مهار این بیماری در لبنان تاکید کرد.

کاهش زرادخانه هسته ای آمریکا 
شرط چین 

یک مقام وزارت خارجه چین می گوید ش��رط پیوستن 
پکن به مذاکرات کنترل تسلیحاتی واشنگتن با مسکو، 
کاهش زرادخانه اتمی آمریکا به س��طح زرادخانه چین 

است.
ی��ک روز بعد از پیوس��تن پک��ن به معاه��ده تجارت  

تس��لیحات )ATT( در سازمان ملل، یک مقام چینی 
از آمریکا خواس��ت زرادخانه تسلیحات اتمی خود را به 

کشور کاهش دهد.»فو چونگ« رئیس دپارتمان کنترل تسلیحاتی س��طح این 
در وزارت خارجه چین گفت اگر آمریکا مایل باش��د زرادخانه اتمی خود را به 
س��طح زرادخانه چین کاهش دهد، پکن نیز با رضایت در مذاکرات س��ه جانبه 

کنترل تسلیحاتی آمریکا با روسیه مشارکت خواهد کرد.
وی در نشس��ت خبری در پک��ن اما تاکید کرد در غی��ر این صورت، چین هیچ 
تمایلی به پیوس��تن به این مذاکرات نخواهد داشت.این اظهارات در حالی است 
ک��ه آمریکا طی ماه های اخیر مکرراً از چین درخواس��ت کرده تا به مذاکرات با 
روس��یه بر سر معاهده جدیدی برای کنترل تسلیحات اتمی بپیوندد. همچنین 
وزارت خارجه چین در پاسخ به تحریمهای آمریکا علیه مقامات چینی در مورد 
مس��اله تبت، مقامات آمریکایی که در این زمینه دخیل هستند را تحت تحریم 
قرار داد.  در ادامه بحران س��ازی آمری��کا علیه چین، رئیس دفتر کارکنان کاخ 
س��فید در مصاحبه با یک رس��انه آمریکایی به حمایت ایاالت متحده از هند در 
صورت درگیری محتمل این کش��ور با چین اش��اره کرد. این اقدامات در حالی 
ص��ورت می گیرد که چین دیروز اداره امنیت مل��ی جدید خود را در یک هتل 
در منطق��ه تجاری هنگ کنگ افتتاح کرد. مقام ه��ای هنگ کنگی دانش آموزان 
مدارس را از خواندن س��رود "افتخار هنگ کنگ" که س��رود غیررسمی جنبش 
معترضان دموکراسی خواه محسوب می شود، منع کردند؛ این اقدام ساعاتی پس 
از راه اندازی مقر امنیت ملی پکن در این دولت ش��هر انجام شد. در همین حال 
مدیرکل دفتر کنترل تسلیحات وزارت خارجه چین ضمن تاکید بر ارتباط مداوم 
دو کش��ور چین و روسیه در خصوص مسائل امنیتی استراتژیک، همکاری های 
دوجانبه را عالی توصیف کرد. از س��وی دیگر چین و پاکستان در راستای طرح 

توسعه اقتصادی سی پک توافق کردند یک نیروگاه برق بزرگ احداث کنند.


