
هولوکاست افسانه است
سران آمریکا در حالی حمایت از ادعای هولوکاست را 
وظیفه خود برای خدمت به صهیونیست ها می دانند 
ک��ه نتایج یک بررس��ی جدید آمار ش��وک آوری را از 
شکست تالش های واشنگتن و تل آویو در القای افسانه 

هولوکاست به اذهان عمومی در آمریکا ارائه کرد.
به گزارش گاردین، نتایج یک بررس��ی جدید نشان 
می دهد دو س��وم از جوانان آمریکایی چیزی درباره 
افسانه هولوکاست نمی دانند. این روزنامه انگلیسی 
این سطح از انکار در خصوص افسانه هولوکاست را 
ش��وکه آور توصیف کرد و نوشت نتایج این بررسی 
نش��ان می دهد از هر ده آمریکایی، یک نفر معتقد 
اس��ت هولوکاست ساخته و پرداخته ذهن یهودیان 
اس��ت. بن��ا به نتای��ج ای��ن بررس��ی، ۲۳ درصد از 
بزرگساالن در آمریکا هولوکاست را افسانه ای بیش 
نمی دانند و می گویند در این باره اغراق شده است. 
همچنی��ن ۱۲ درصد از بزرگس��االن آمریکایی نیز 
اعالم کردند حتی یک بار در طول عمرشان نام این 

حادثه را نشنیده اند.
رژیم صهیونیستی و کشور های غربی مدعی هستند 
ک��ه در جریان جنگ جهان��ی دوم ارتش آلمان نازی 
دست به کشتار ۶ میلیون یهودی زده است. این افسانه 
دستاویز صهیونیست ها برای تشکیل دولت جعلی در 
س��رزمین های مادری فلسطینیان و تحمیل جنایات 
چند دهه ای علیه آن ها شد. اما واقعیت عیان آنکه نتایج 
این بررسی تازه خود گواه شکست تالش های غرب و 
رژیم صهیونیستی برای القاء مفاهیم داستان ساختگی 
افسانه هولوکاست در اذهان عمومی است. این بررسی 
به خوب��ی اثبات کرد تقال های صهیونیس��ت ها برای 
تحریف تاریخ در می��ان افکار عمومی آمریکا چندان 

موفقیت آمیز نبوده است.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری

س��رانجام پس از مدت ها گمانه زنی درباره جانش��ین آبه 
ش��ینزو نخست وزیر ژاپن، پارلمان این کشور  یوشی هیده 
س��وگا رئیس جدید ح��زب حاکم لیب��رال دموکرات را به 
عن��وان نخس��ت وزیر جدید این کش��ور انتخ��اب کرد. در 
رای گیری پارلمان ژاپن ۳۱۴ قانون گذار به نفع سوگا رای 

دادند و در مجموع ۴۶۲ رای معتبر شناخته شد.
س��وگا که در دولت آبه دبیر ارش��د کابینه ب��ود، در حالی 

قدرت را تحویل گرفته است که بسیاری از ناظران سیاسی 
و اقتصادی دورانی س��خت را برای او پیش بینی می کنند. 
بحران کرون��ا که تمام جهان درگیر آن اس��ت اصلی ترین 
چالش وی را تش��کیل می دهد چرا که در کنار پیامدهای 
بهداشتی و جانی، در حوزه اقتصادی به عنوان سنگ بنای 
جایگاه جهانی ژاپن نیز تاثیر بس��یاری خواهد گذاشت. لذا 
اولوی��ت اصل��ی وی را مقابله با بحران ک��رون و تبعات آن 
تش��کیل می دهد. نکته دیگر آنکه وضع��ت اقتصادی ژاپن 
چنانکه مورد انتظار دولتمردان این کشور بوده، ادامه نیافته 
اس��ت و در کنار بحران کرونا، برخی کاس��تی ها در رقابت 
جهان��ی اقتصاد نیز بر روند اقتصادی این کش��ور تاثیرگذار 
بوده اس��ت هر چند که ژاپن با رویکرد تعاملی گسترده به 

آمریکا سعی کرده تا حدودی از پیامدهای اقتصادی به دور 
باش��د اما همین وابس��تگی اقتصادی به آمریکا هزینه های 
بسیاری برای ژاپن به همراه داشته است چنانکه رفتار ژاپن 
در قبال ایران و کش��ورهای تحریم ش��ده توسط آمریکا به 
جایگاه جهانی ژاپن خدشه وارد کرده است. بسیاری بر این 
عقیده اند بازی این کش��ور در زمین آمریکا موجب شده تا 
کش��ورها به سمت چین رقیب اصلی توکیو گرایش داشته 
باشند که ضررهای بس��یاری برای ژاپن رقم زده است. در 
این میان مس��ئله رقابت با ژاپن و کره جنوبی و نیز مقابله 
با آنچه تهدیدات کره ش��مالی نامیده می شود از چالشهای 
اصلی و مهم وی خواهد بود. ژاپن به بهانه مقابله با تهدیدات 
مذکور به سمت گس��ترش توان نظامی پیش رفته است و 

حتی محدودیت های دوان جنگ جهانی دوم را کنار نهاده 
و سعی دارد تا به یک قدرت نظامی منطقه ای مبدل شود. 
مش��ارکت در طرح برون مرزی نظام��ی از مولفه های این 

کشور برای خروج از انزوای نظامی است. 
به هر تقدیر روند تحوالت نش��ان می دهد که نخست وزیر 
جدید ژاپن با چالش��های بسیاری بویژه در حوزه اقتصادی 
مواج��ه خواهد  بود در حالی که وابس��تگی کش��ورش به 
آمریکا نیز در شرایطی که آمریکا در وضعیتی نابسامان به 
س��ر می برد می تواند بر چالشها و هزینه های توکیو بیفزاید 
بویژه اینکه اکنون جهان در مس��یر مقابل��ه با آمریکا قرار 
گرفت��ه و متحدان آن نی��ز می توانند در این چرخه تقابلی 

قرار گرفته و با چالش مواجه شوند. 

یادداشت

گزارش

جش��ن نتانیاهو از سازشکاری امارات و بحرین چندان دوام 
نیاورده است چنانکه شاخه نظامی گروه های فلسطینی در 
واکنش به حمالت صهیونیس��تی ب��ه مواضعی در نوار غزه، 
برخی ش��هرک های مج��اور غزه را با راک��ت هدف گرفتند 
و تأکید کردند که معادل��ه »گلوله باران جواب گلوله باران« 

پابرجاست.
جنگنده ه��ای رژیم صهیونیس��تی دیروز سلس��له حمالت 
هوایی علیه مناطق مختلف در نوار انجام دادند. بر اس��اس 
گزارش رسانه  های فلس��طینی در این حمالت چند پایگاه 
مقاومت هدف گرفته ش��د و به منازل غیرنظامیان آس��یب 
وارد شد.شاخه های نظامی گروه های مقاومت فلسطینی هم 
در واکنش، شهرک های صهیونیستی مجاوز غزه را با راکت 
هدف گرفتند و آژیرهای هشدار را در آن به صدا درآوردند.
در همین ارتباط، »س��رایا القدس« ش��اخه نظامی جنبش 
جهاد اس��المی فلسطین اعالم کرد، شلیک راکت به سمت 
ش��هرک های صهیونیستی در پاسخ به حمالت این رژیم به 
مواض��ع مقاومت در غزه و در چارچوب معادله »گلوله باران 
ج��واب گلوله ب��اران« ص��ورت گرفت.گردان های ش��هدای 
»االقص��ی« ش��اخه نظامی فت��ح نیز در پیامی به دش��من 
صهیونیس��تی اعالم ک��رد: گلوله باران مقاب��ل گلوله باران، 
معادله ای اس��ت که مقاومت فلسطین آن را تغییر نخواهد 

داد.
گردان های »ابوعلی المصطفی« ش��اخه نظامی جبهه خلق 
برای آزادی فلسطین و گردان های »المقاومة الوطنیه« هم 
در پیامی کوتاه هش��دار داد: گلوله باران پاس��خ گلوله باران.

گردان های »ناصر صالح الدین« ش��اخه نظامی کمیته های 
مقاومت در فلسطین هم اعالم کرد، زمان سکوت تمام شده 

و آتش با آتش پاسخ داده می  شود.
گردان های »القس��ام« شاخه نظامی حماس نیز اعالم کرد، 
رژی��م صهیونیس��تی هزینه هر تجاوزی به ملت فلس��طین 
ی��ا پایگاه ه��ای مقاومت را خواهد داد و پاس��خ گلوله باران، 
گلوله باران است.اتاق عملیات مشترک گروه های فلسطینی 

نیز به نوبه خود اعالم کرد، به دش��من صهیونیستی اجازه 
هدف گرفتن ملت فلسطین و مواضع مقاومت داده نخواهد 
ش��د و به حمالت صهیونیستی پاس��خ داده می  شود.ارتش 
رژیم صهیونیس��تی با بیان اینکه حدود ۱۵ راکت به سمت 
ش��هرک های صهیونیست نشین در نزدیکی نوار غزه شلیک 
شد، مدعی شد جنبش حماس مسئول تمام اتفاقات داخل 

و خارج نوار غزه است.

خب��ر دیگر آنک��ه  یکی از رهبران مع��ارض بحرینی ضمن 
انتقاد از عادی سازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی، 
تأکید کرد که برخی از کشورهای عربی از دهها سال پیش، 
روابط خود را با صهیونیس��ت ها عادی ک��رده  بودند.»علی 
الفایز« رئیس دفتر سیاس��ی فراکس��یون معارضان بحرین 
امروز چهارش��نبه از عادی س��ازی روابط منامه و ابوظبی با 
تل آویو انتقاد کرد.پایگاه خبری »المعلومه« به نقل از الفایز 

گ��زارش داد که عادی س��ازی به یک اب��زار آمریکایی برای 
مقابله با محور مقاومت تبدیل ش��ده است«.وی بر این باور 
اس��ت که برخی از کش��ورهای عربی از دهها س��ال پیش، 

روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی کرده  بودند.
 همچنی��ن نائ��ب رئیس دفتر سیاس��ی جنب��ش حماس 
ضم��ن انتقاد ش��دید از بحری��ن و ام��ارات، تأکید کرد که 
ملت فلس��طین به مبارزه با رژیم صهیونیستی ادامه خواهد 
داد.»صال��ح العاروری« نائب رئیس دفتر سیاس��ی جنبش 
حماس، این توافق را یک »اتفاق تأسف بار« دانست و گفت 
که این رژیمها، مقدس��ات و اصول امت اس��المی را فدای 
»منافع ش��خصی بی ارزش« کردند.خبرگ��زاری »صفا« به 
نقل از العاروری گزارش داد که این منافع ش��خصی، شامل 
حمای��ت از ترامپ و نتانیاهو ب��رای انتخابات آمریکا و رژیم 

صهیونیستی است.
همچنی��ن »صائب عریقات« دبیر کمیته اجرایی س��ازمان 
آزادی بخش فلسطین )ساف(، به امضای توافق عادی سازی 
روابط میان رژیم صهیونیس��تی با ام��ارات متحده عربی و 
بحری��ن واکنش نش��ان داد. عریقات گفت که آنچه در کاخ 
س��فید رخ داد، امضای نقش��ه دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا در خصوص توافق صلح ادعایی موس��وم به »معامله 
قرن« توس��ط بحرین و امارات بود.تش��کیالت خودگردان 
فلس��طین در واکن��ش به امض��ای توافق س��ازش با رژیم 
صهیونیستی در کاخ سفید، پایان اشغالگری در فلسطین را 
تنها راه تحقق صلح در منطقه دانست. تشکیالت خودگردان 
در بیانیه ای سه شنبه شب گفت که »صلح و ثبات در منطقه 
تنها زمانی محقق خواهد ش��د که اش��غالگری پایان یابد و 
مردم فلس��طین به حقوق خود برس��ند«. در این میان در 
ادام��ه رقابت دموکرات و جمهوریخواه برای جلب نظر البی 
صهیونیس��تی نانس��ی پلوس��ی رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا با پرداختن به موضوع فروش جنگنده »اف-۳۵« به 
امارات به کنگره این کشور توصیه کرد برتری نظامی رژیم 

صهیونیستی در غرب آسیا باید همواره حفظ شود.

دردسرهای آقای نخست وزیر 
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هشدار الوروف به برلین درباره یک پرونده 
وزیر خارجه روس��یه از دولت آلمان خواس��ت از سیاس��ی کردن پرونده 

»ناوالنی« اجتناب کرده و با مسکو در حل این موضوع همکاری کند.
س��رگئی الوروف وزیر خارجه روس��یه و هایکو ماس همتای آلمانی، در 
تماسی تلفنی به بحث در باب مسمومیت »آلکسی ناوالنی« منتقد روس 
پرداختند.از دیگر محورهای گفتگوی طرفین، می توان به چشم انداز رابطه 
مسکو- برلین و همکاری بین المللی در باب مسئله ناوالنی اشاره کرد. در این 
گفتگو، الوروف از طرف آلمانی خواس��ت مسئله ناوالنی را از این بیشتر سیاسی 
نکند.برلین تاکنون با ادعای اس��تقالل دستگاه قضائی، از همکاری الزم با مسکو 
در ب��اب پرونده ناوالن��ی امتناع کرده حال آنکه همزمان روس��یه را به کم کاری 
متهم می کند.ادعا می شود که ناوالنی با عامل اعصاب »نوویچوک« مسموم شده 

و انگشت اتهام غرب هم مثل همیشه به سمت دولت مسکو دراز است.

شورای اروپا مقابل روسیه و ترکیه 
رئیس شورای اروپا با ادعای دفاع از دموکراسی از لزوم مقابله با ترکیه و 
روسیه سخن گفت.  »اورزال فون درالین« مدعی است که اتحادیه اروپا 
باید برای دفاع از اعتراضات بالروس تعجیل بیش��تری کند و ش��جاعت 
ایس��تادگی در مقابل روسیه و ترکیه را هم داشته باشد. وی مدعی شد 
که ش��ورای اروپا قانونی مشابه قانون »ماگنیتسکی« آمریکا برای توقیف 
اموال آنهایی که حقوق بشر را نادیده می گیرند؛ تدارک خواهد دید.به گفته 
فون درالین، هیچ چیز نمی تواند ارعاب یونان و قبرس از س��وی ترکیه را توجیه 
کند.وی با اش��اره به مسمومیت »آلکسی ناوالنی« منتقد روس، مدعی شد نباید 
گمان کنید یک خط لوله گاز می تواند از تنش رابطه برلین-مس��کو بکاهد.برخی 
مقام��ات برلین، به بهانه مس��مومیت ناوالنی خواهان انصراف آلمان از پروژه خط 

لوله انتقال گاز نورد استریم ۲ هستند که با شراکت روسیه است.

یوشی هیده سوگا نخست وزیر جدید ژاپن شد
پارلمان ژاپن »یوش��ی هیده س��وگا« رئیس جدید حزب حاکم »لیبرال 
دموکرات« را به عنوان نخس��ت وزیر جدید این کش��ور و جانشین »آبه 
شینزو« نخس��ت وزیر مس��تعفی انتخاب کرد. مجلس نمایندگان ژاپن 
برای مش��خص کردن وضعیت کرسی نخس��ت وزیری جلسه فوق العاده 
تشکیل داد. در رای گیری پارلمان ژاپن ۳۱۴ قانون گذار به نفع سوگا رای 
دادند و در مجموع ۴۶۲ رای معتبر شناخته شد. سوگا که در دولت آبه دبیر 
ارشد کابینه بود، در حالی قدرت را تحویل گرفته که این کشور با چالش هایی از 
جمله اقتصاد بحران زده به دلیل ش��یوع کرونا مواجه است. یوشی هیده سوگا که 
یکی از افراد مورد اعتماد و نزدیک به آبه محس��وب می ش��ود، روز دوشنبه هفته 
جاری به جای آبه بعنوان رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن برگزیده ش��د. 

آبه به همراه کابینه اش  قبل از رای گیری پارلمان رسماً استعفا کردند.

 لبنان: س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره 
تلویحی به تضاد موضع پاریس و واشنگتن در ارتباط 
با لبنان و با اتهام زنی مجدد علیه حزب اهلل لبنان، این 
جنبش را »تروریستی« خواند. »مورگان اورتاگوس« 
س��خنگوی وزارت خارج��ه آمری��کا، در گفت  و گو با 
شبکه آمریکایی »الحره« ضمن اتهام زنی به جنبش 
حزب اهلل لبنان، به صورت تلویحی تضاد موضع پاریس 
با واش��نگتن در ارتباط با موضوع لبنان اش��اره کرد.

مورگان اورتاگ��وس در ادامه با اتهام زنی به حزب اهلل 
گفت: »فرانس��وی ها باید بفهمن��د که حزب اهلل یک 
سازمان تروریستی است و ابدا نمی تواند اصالحاتی را 
که مردم لبنان یک سال پیش در اعتراضات خواهان 

آن بودند، محقق کند«.

 قطر: »مش��عل ب��ن حمد آل ثانی« س��فیر قطر 
در آمریکا گفت، کش��ورش همواره آماده کمک به 
کاهش تنش و مذاکره می��ان طرف های درگیر در 
خلیج فارس است و همچنان به »طرح صلح عربی« 
پایبند اس��ت. این مقام قطری در مصاحبه با نشریه 
»نی��وز ویک« گف��ت: »اولویت قط��ر همواره حفظ 
ثبات در منطقه خلیج ]فارس[ است. این امر شامل 

حفظ گفت وگو با همسایگان منطقه ای است«.

 افغانس�تان: مقام ه��ای محلی والی��ت قندوز از 
حمل��ه جنگجویان طالبان به پاس��گاه های امنیتی 
در "دش��ت ارچی" در شمال افغانستان خبر دادند. 
در نتیج��ه این حمل��ه ۹ نفر از نیروه��ای امنیتی 
ش��امل پنج س��رباز امنیت ملی کشته شدند و یک 
غیرنظامی زخمی ش��ده است.در رویدادی دیگر در 
والیت تخار، انفجار بمب و پس از آن آتش س��وزی 

تلفاتی را برجا گذاشته است.

 میانم�ار: ارت��ش میانمار اعالم ک��رده، در حال 
بررس��ی الگوه��ای احتمالی گس��ترده تری از نقض 
حقوق روهینجاها پیش و در جریان سرکوب ۲۰۱۷ 
در راخین اس��ت. بیش از ۷۳۰ هزار روهینجایی در 
۲۰۱۷ و در سرکوب ارتش در استان راخین میانمار 

به بنگالدش گریختند.

 الجزای�ر: رئیس جمهور الجزای��ر با امضای حکم 
ریاس��ت جمه��وری خواه��ان مش��ارکت در همه 
پرس��ی اول نوامبر درباره اصالحات قانون اساس��ی 
الجزای��ر   رئیس جمه��ور  تب��ون،  ش��د.عبدالمجید 
دس��توری را امض��ا کرد ک��ه در آن ضمن خواهان 
مش��ارکت در همه پرس��ی اصالحات قانون اساسی 
شد.در این دستور همچنین ۲۰ سپتامبر به عنوان 
موعد بررس��ی لیس��ت رای دهندگان تعیین ش��ده 

است و تا هشت روز ادامه دارد.

گروه های فلسطینی به تجاوز ارتش صهیونیستی به غزه واکنش نشان دادند

گلولهبارانجوابگلولهباران

یمن 4هزار روز دیگر هم 
مقاومت می کند

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد، نبرد آزادی تا زمان نابودی متجاوزان 
ادام��ه دارد و یمن که ۲ ه��زار روز مقاومت کرده می توان��د ۴ هزار روز دیگر 

مقاومت کند.
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در صفحه کاربری خود در توییتر 
به مناس��بت گذشت ۲۰۰۰ روز از حمالت ائتالف عربی تحت امر عربستان به 
این کشور نوشت: ملت بزرگ یمن، قهرمانان نیروهای مسلح و مجاهدان ارتش 
و کمیته های مردمی به یاری خداوند متعال موفق ش��دند در برابر ۲۰۰۰ روز 
حمله و تجاوز به کش��ورمان مقاومت کنند.وی در ادامه افزود، مطمئناً کس��ی 
که با یاری خداوند در این دوره مقاومت کرده، قادر به ایس��تادگی ۴۰۰۰ روزه 

و بلکه بیشتر از آن است.
یحیی س��ریع همچنین اظهار کرد، نبرد آزادی و اس��تقالل تا زمان آزادسازی 
کشور، شکست و نابودی متجاوزان و مزدوران ادامه دارد.از سوی دیگر، محمد 
عل��ی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقالب یمن تصریح کرد، امروز روز متفاوتی 
ب��ود، تاریخ ۲۰۰۰ روز ایس��تادگی ش��هروندان یمنی در براب��ر تجاوز و ننگ 
عادی سازان در واشنگتن را ثبت کرد.الحوثی به مناسبت گذشت ۲۰۰۰ روز از 
حمالت ائتالف عربی به یمن عنوان کرد: یمن امروز نماینده عزت و خط مقابله 

با ظالمان، آمریکا و رژیم صهیونیستی است. 
در همین حال وزیر بهداش��ت یمن ضمن اعالم س��ه برابر ش��دن بیماری های 
قلبی از زمان آغاز حمالت ائتالف سعودی، بر لزوم انجام تحقیقاتی درباره نوع 
س��الح های استفاده شده توسط ائتالف س��عودی تأکید کرد.خبر دیگر از یمن 
آنکه رئیس کمیته عالی انقالب یمن امضای توافق عادی سازی روابط بحرین و 
امارات با رژیم صهیونیستی را ثبت روز ننگ سازشکاران در تاریخ خواند.»محمد 
علی الحوثی« رئیس کمیته عالی انقالب یمن به شبکه »المسیره« گفت، امروز 
روز متفاوتی بود، تاریخ دو هزار روز ایستادگی ملت یمن در برابر تجاوز و ننگ 
سازش��کاران در واش��نگتن را ثبت کرد.وی به مناسبت گذشت دو هزار روز از 
حمالت مداوم ائتالف س��عودی به یمن اعالم کرد: یمن امروز نماینده عزت و 
خط مقابله با ظالمان و آمریکا و اس��رائیل اس��ت؛ ملت یمن از رهبری واقعی، 
زیرک و دارای ایمان راس��خ برخوردار است.  سعودی از سال ۲۰۱۵ با حمایت 

آمریکا و اروپا جنگی تمام عیار را علیه مردم یمن به راه انداخته است. 

مرزهای هند و چین همچنان 
در آشوب 

به رغم تاکید مقامات دو کش��ور مبنی بر تالش برای پایان دادن به اختالفات 
مرزی، وزیر دفاع هند طی سخنرانی در مجلس این کشور از شکست مذاکرات 
با چی��ن در رفع تنش های مرزی به دلیل عدم ارائه پیش��نهادهای قابل قبول 

خبر داد.
»راجناث س��ینگ« وزیر دفاع هند طی سخنرانی در مجلس این کشور در این 
زمینه گفت که موضوع تنش مرزی بین هند وچین تا کنون حل نش��ده و راه 

حل های ارائه شده دو طرف قابل قبول نبوده است.
 وی با اش��اره به این که هر دو کشور خواستار برقراری ثبات در مرزها هستند 
مدعی ش��د که  چین تعداد زیادی نیرو و مهمات را در مناطق مرزی مس��تقر 
کرده است. وزیر دفاع هند گفت که  در واکنش به اقدام چین نیروهای مسلح 
هند نیز در نقاط مرزی استقرار یافته اند. وی مدعی شد که چین برابری مرسوم 
و س��نتی در نقاط مرزی را پذیرا نیس��ت.این در حالی است که  پکن از دهلی 
نو خواسته تا تالش های مشخصی برای بهبود وضعیت در منطقه انجام دهد و 
اطمینان حاصل کند که دو کش��ور از طریق مسیرهای دیپلماتیک و نظامی با 
یکدیگر در ارتباط هس��تند. در ادامه تنش مرزی میان دو کش��ور هند و چین، 
منابع دولتی دهلی نو مدعی هس��تند پکن ۱۰ ه��زار نیروی جدید در منطقه 
»لداخ« مس��تقر کرده است.با این حس��اب تعداد نیروهای ارتش آزادی بخش 
خل��ق چی��ن در مرز با هن��د به حدود ۵۲ هزار نفر رس��یده اس��ت. طبق این 
گ��زارش، چین همچنین در این منطقه ۱۵۰ جنگنده و موش��ک زمین به هوا 

مستقر کرده است.
خب��ر دیگر آنکه در ادامه هش��دارهای پکن به غرب، ی��ک مقام دولتی چین با 
ضروری دانس��تن برگ��زاری رزمایش نظامی در نزدیکی س��واحل جنوب غرب 
تای��وان، گف��ت این اقدام علی��ه دخالت های نیروهای خارج��ی در منطقه بود. 
همچنین وانگ ونبین س��خنگوی وزارت خارج��ه چین گفت، پکن مداخله در 
امور داخلی کش��ورهای دیگر را نمی پذیرد. خبر دیگر آنکه آس��یاتایمز نوشت: 
س��ازمان تجارت جهانی روز سه شنبه شکایت پکن در مورد تعرفه های تجاری 
آمری��کا بر واردات کاالهای چین را تأیید ک��رد و این تعرفه ها را نقض قوانین 
تج��ارت بین المللی خواند. آمریکا طی ماه های اخیر با حمایت ظاهری از هند 

به دنبال تشدید تنش میان دو کشور بوده است. 

20 میلیون دالر برای ناآرام سازی 
خایابان های بالروس

س��رویس اطالعات خارجی روس��یه در بیانیه ای در تایید نقش کلیدی آمریکا 
در اعتراضات بالروس اعالم کرد واشنگتن حدود ۲۰ میلیون دالر صرف ایجاد 

ناآرامی و اعتراض در این کشور کرده است.
همزمان با تش��دید حمایت های اروپا و آمریکا از بحران در بالروس، س��رویس 
اطالعات خارجی روس��یه در بیانیه ای اعالم کرد آمریکا »نقش��ی کلیدی« در 

وقایع بالروس ایفا کرده است.
این نهاد روس در بیان جزئیات این مسئله اعالم کرد: ایاالت متحده حدود ۲۰ 
میلیون دالر از طریق س��ازمان های غیردولتی برای اعتراضات سال های ۲۰۱۹ 
و ۲۰۲۰ بالروس هزینه کرده و حمایت خود را از نیروهای ضد دولتی بالروس 
از آغاز ناآرامی ها افزایش داده اس��ت.در این بیانیه رس��می به نقل از »سرگئی 
نارشیکین« رئیس س��رویس اطالعات خارجی روسیه آمده است: این وقایع به 
وضوح رد پای غرب را نشان می دهد. اقدامات اعتراضی از همان ابتدا بسیار خوب 
س��ازماندهی و هماهنگ ش��ده ... طبق اطالعاِت در دسترس سرویس اطالعات 

خارجی روسیه، آمریکا نقشی کلیدی در وقایع اخیر بالروس ایفا می کند.
به دنبال برگزاری انتخابات ماه گذش��ته در بالروس که به پیروزی »الکس��اندر 
لوکاشنکو« رئیس جمهور بالروس با کسب ۸۰ درصد آرا منتهی شد، موجی از 
اعتراضات در این کشور در اعتراض به نتیجه انتخابات به راه افتاد که همچنان 
ادامه دارد.»س��وتالنا تیخانوفس��کایا« نامزد ناکام انتخابات تنها ۱۰.۱۲ درصد 
آراء را به دس��ت آورد اما تاکنون نتایج انتخابات ریاست جمهوری بالروس را به 
رسمیت نشناخته است.لوکاشنکو اخیراً با اشاره به اعتراضات در بالروس تاکید 
کرده که منش��ا این اعتراضات از خارج از کش��ور اس��ت و به منظور ایجاد یک 
منطقه حائل بین روس��یه و دیگر نقاط اروپا انجام می گیرد.در این میان تحت 
حمایت غرب، نامزد شکست خورده انتخابات بالروس به رئیس جمهور قانونی 
این کش��ور گفت که در صورت کن��اره گیری از قدرت ب��رای وی تضمینهای 
امنیتی فراهم خواهد کرد. درحالیکه »الکساندر لوکانشکو« رئیس جمهور فعلی 
بالروس حرفی درباره واگذاری قدرت نزده است، رقیب بازنده وی در انتخابات 
اخیر که به خارج از کش��ور فرار کرده است می گوید که درصورت کناره گیری 
لوکاش��نکو از قدرت به صورت مس��المت آمیز حاضر است تضمینهای امنیتی 

برای وی فراهم کند. 


