
 قطر: شرکت "قطر انرژی" دیروز توافق ۲۷ ساله 
ای برای فروش و خرید گاز طبیعی مایع )ال ان جی( 
با شــرکت ســینوپک چین منعقد کرد که یکی از 
طوالنی ترین قراردادها در تاریخ قراردادهای ال ان جی 
به شمار می آید. مدیر شرکت "قطر انرژی" پیش از 
امضای این قرارداد در دوحه، به رویترز گفت: امروز 
نقطه عطف مهمی برای نخســتین توافق فروش و 
خرید برای پروژه "نورت فید ایســت" به شمار می 
آید که بر اساس آن چهار میلیون تن برای مدت ۲۷ 

سال به سینوپک چین فروخته خواهد شد.

 امارات: برخی گزارش های حقوق بشری نشان 
مــی دهد که پرونده حقوق بشــر امــارات پس از 
گذشــت شــش ماه از تصدی رسمی پست ریاست 
این کشــور از سوی "محمد بن زاید" در سراشیبی 
ســقوط قرار گرفته و دچار پس رفت شــده است.
سایت "امارات لیکس" در گزارشی درباره وضعیت 
حقوق بشــر و زندانیان در امارات نوشت: امارات در 
دوران ریاست محمد بن زاید به بازداشت ۵۰ زندانی 
که دوران محکومیت خود را سپری کرده اند، ادامه 
داد و مدت بازداشت آنها را تا مدت نامعلومی تمدید 
کــرد. اکثر این افراد پیش از این محاکمه شــده و 
در ارتباط با پرونده ای که در ســطح بین الملل به 

"امارات ۹۴ " شناخته شد، محکوم شدند.

 لبنان: شناســایی و انهدام شبکه های جاسوسی 
رژیم صهیونیســتی در لبنان همچنان ادامه دارد و 
در این راســتا شــعبه اطالعات ارتش یک فرد دیگر 
را به اتهام همکاری با دشمن اسرائیلی دستگیر کرده 
است.تهاجم اطالعاتی رژیم صهیونیستی علیه لبنان 
همچنان ادامه دارد و به ویژه کســانی را هدف قرار 
می دهد که قبال در صفوف مقاومت خدمت می کردند. 
»حسین.ح« فرزند یکی از نیروهای برجسته حزب اهلل 
بود که  ده سال در این حزب فعالیت داشت و اخیرا 
به جرم جاسوسی برای دشمن صهیونیستی توسط 

شعبه اطالعات ارتش لبنان دستگیر شد.

 ژاپن: درحالیکه میزان محبوبیت نخســت وزیر 
ژاپن روز به روز کاهش می یابد، استعفای یک وزیر 
دیگر کابینه وی موقعیت او را متزلزل تر کرده است.  
با اســتعفای وزیر کشــور کابینه ژاپن در ارتباط با 
یک رســوایی بودجه، او سومین وزیری شد که در 
کمتر از یک ماه دولت ژاپن را ترک می کند؛ ضربه 
دیگری بر جایگاه متزلزل »فومیو کیشیدا« نخست 

وزیر این کشور شد.

 عــراق: منابع عراقی از آغاز عملیات گســترده 
حشــد شــعبی در اطراف خانقین و هالکت ۲۷۰ 
داعشــی از ابتدای ســال جاری میــالدی تاکنون 
خبــر دادند.»طالب الموســوی« فرمانده عملیات 
دیالی حشد شــعبی اعالم کرد: فرماندهی عملیات 
دیالــی در عملیاتی با نام شــهید »احمد مکصد« 
علیه داعش در ســه محور در حوض »الثالب« در 
جنوب غرب خانقین آغاز کرده است. محور اول را 
تیپ چهارم و نیروهای امنیت و اطالعات ســازمان 
حشد شعبی، محور دوم را تیپ 11 فرماندهی فرات 
مرکزی و محور سوم را نیروهای ویژه و نیروهایی از 

تیپ یکم حشد شعبی انجام می دهند.

استمرار پیامدهای 20 سال اشغال افغانستان 
افغان ها زمستان برای بقا می جنگند

تبعات ۲۰ ســال حضور اشــغالگران در افغانستان 
همچنــان ادامــه دارد چنانکــه یک مقام ارشــد 
کمیته بین المللی صلیب ســرخ اعــالم کرد، افراد 
بیشــتری در افغانستان برای بقا تقال می کنند، زیرا 
 شــرایط زندگی در این کشــور طی سالجاری رو به 

وخامت می گذارد.
»مارتین شــوپ« مدیر عملیات صلیب سرخ گفت: 
مشکالت اقتصادی وجود دارد و مردم برای گذران 
زندگی خود تالش خواهنــد کرد.تحریم حاکمان 
طالبان، توقف نقل و انتقــاالت بانکی و میلیاردها 
دالر ذخایر ارزی مسدود شده دولت، دسترسی به 
موسسات مالی و پول های خارجی را که از اقتصاد 
افغانســتان تا قبل از خروج نیروهای آمریکا و ناتو 
از این کشور حمایت می کرد، محدود کرده است.

شوپ تاکید کرد که آغاز زمستان، نیازهای انسانی را 
که نیمی از جمعیت این کشور در حال حاضر با آن 
مواجه هستند، تشدید خواهد کرد.وی افزود: قیمت 
ها به واســطه مجموعه ای از دالیــل رو به افزایش 
اســت، اما موضوع تحریم ها نیــز پیامدهای زیادی 
به همراه داشــته است. ما شــاهد هستیم که افغان 
های بیشتری متعلقات خود را برای امرار معاش می 
فروشند و مجبورند نیازهای گرمایشی را تامین کنند 
در شــرایطی که با افزایش هزینه های مواد غذایی 
و دیگر اقــالم ضروری روبه رو هســتند.وی اضافه 
کرد که صلیب ســرخ در حال حاضر دستمزدهای 
1۰ هــزار و ۵۰۰ کادر پزشــکی را در ماه پرداخت 
می کند تــا اطمینان یابد که خدمات اولیه مراقبت 
های بهداشــتی برقرار می ماند.ایلــوا فیلون رییس 
دفتر صلیب ســرخ در افغانستان نیز به تازگی اعالم 
کرد با فرارســیدن فصل ســرما، وضعیت بشری در 
افغانستان بدتر خواهد شــد زیرا حدود ۲۴ میلیون 
نفر به کمک های بشردوســتانه نیــاز دارند. در این 
میان کشــورهای غربی همچنان از اجرای تعهدات 
یک میلیارد دالری برای کمک به مردم افغانســتان 
خودداری و حتی ۹ میلیارد دالر پول های این کشور 

توسط آمریکا مصادره شده است.

نیمچه گزارش

دبیرکل پیمان آتالنتیک شمالی یا همان ناتو در سخنانی 
خواستار آماده شدن اروپایی ها برای جنگی طوالنی مدت 
در اوکراین شــد. دبیرکل ناتو گفت نمی تــوان به پوتین 
اجازه داد در اوکراین به پیروزی برســد، باید حمایت های 

الزم از کی یف صورت گیرد. 
این ســخنان با ادعای تقویت نظامی ناتو در حالی مطرح 

می شود که پیش از وی نیز مقامات اوکراین بر لزوم افزایش 
حمایــت های نظامی از کی یف برای کشــاندن جنگ تا 
نمیه اول ســال ۲۰۲3 تاکید کرده بودند. در همین حال 
بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چندی پیش 
گفته بود که مردم اروپا باید تا بهار ریاضت های اقتصادی 
را تحمل نمایند. همچنین مقامات فرانســه و انگلیس نیز 
بارها عنوان کرده اند که جنگ حداقل تا سال ۲۰۲3 ادامه 
خواهد داشــت و حتی انگلیســی ها از احتمال استفاده از 

سالح هسته ای علیه روسیه سخن گفته بودند. 
کنار هم قرار دادن این ســخنان حکایــت از آن دارد که 
برخی کشــورهای اروپایــی و آمریکا به دنبــال طوالنی 
ساختن جنگ اوکراین هستند چنانکه چندی پیش بورل 

عنوان کرده بــود که اروپا باید برای پــر کردن انبارهای 
تســلیحاتی خود اقدام نماید. ایــن رویکرد جنگ افروزانه 
غربی ها زمانی آشکارتر می شود که این کشور طی ماه های 
اخیر واژه رویکرد سیاسی و مذاکره را کنار نهاده و صرفا بر 

اصل نظامی گری تاکید دارند.
آنچه در این میان باید به آن توجه داشــت آن اســت که 
اقدام جنگی کشــورهای غربی با اهداف متعددی صورت 
می گیرد چنانکه کشــوری همچون آلمان که ســالها در 
تحریم نظامی بــوده با 1۰۰ میلیارد دالر بودجه به دنبال 
احیای نظامی گری اســت و فرانسه سعی دارد تا خود را 
قــدرت برتر اروپا معرفی نمایند و انگلیس با ادعای جنگ 
برآن است تا پیامدهای برگزیت را کم ساخته و اروپا را به 

امتیازدهی وارد سازد. همچنین آمریکا نیز به دنبال حفظ 
نظام تک قطبی با ایجاد چالش علیه روسیه، چین و ایران 
اســت در حالی که همزمان اصل وابسته نگاه داشتن اروپا 
بویــژه در حوزه انرژی، غذایی و تســلیحاتی را نیز دنبال 

می کند.
 بــه عبارتی دیگــر می توان گفت که برخی ســران غرب 
بدون توجه به پیامدهای بحران سازی و جنگ افروزی در 
اوکراین حتی برای ملت های خودشان بر آتش جنگ می 
دهند تا به اهداف شخصی خویش دست یابند. رویکردی 
که برگرفته از ماهیت نژادپرســتانه و سلطه گر غرب است 
هــر چند که در ظاهر فردی همچــون بورل اروپا را باغ و 

سایر نقاط جهان را جنگل معرفی می کند.

یادداشت

گزارش

در مواضعی که حکایت از رویکرد جنگ افروزانه کشورهای 
اروپایــی و آمریــکا برای برهــم زدن نظــم جهانی دارد، 
دبیرکل پیمان آتالنتیک شمالی)ناتو( خواستار آماده شدن 

اروپایی ها برای جنگی طوالنی مدت در اوکراین شد .
ینس اســتولتنبرگ دبیرکل پیمان آتالنتیک شمالی)ناتو( 
گفت: شکست های میدانی روســیه، باور این کشور مبنی 
بر  احتمال شکست را تغییر نداده است.وی در ادامه خاطر 
نشان کرد باید برای یک جنگ طوالنی مدت خود را آماده 

کنیم.
دبیرکل ناتو گفت نمی توان به پوتین اجازه داد در اوکراین 
به پیروزی برســد، باید حمایت های الزم از کی یف صورت 
گیرد.وی افزود پوتین در ارزیابی قدرت اوکراین اشتباه کرد 
و تصور می کرد به راحتی می تواند آن را شکســت دهد، اما 
در خیلی از مناطق شکست خورد.استولتنبرگ اذعان کرد 
جنــگ در اوکراین خیلی از نقــاط ضعف ما از جمله تکیه 
ما بر انرژی روســیه برای مدتــی طوالنی را برمال کرد.وی 
افزود اروپایی ها از پیامدهای اقتصادی جنگ روســیه رنج 
می برند، اما اوکراینی ها بهایش را با خونشــان می پردازند.
استولتنبرگ گفت کشــورهای عضو ناتو آمادگی و هزینه 
نظامی خود را افزایش می دهد و روسیه از انرژی به عنوان 

سالحی برای باج خواهی از ما استفاده می کند.
در این میان در واکنش به تهدیدات اوکراین، رئیس جمهور 
ســابق روسیه و معاون شــورای امنیت ملی این کشور در 
واکنش به تهدیدهای اوکرایــن برای بازپس گیری کریمه، 
کی یف را یک شــهر روســی و »پایتخت روسیه باستان« 
خواند. »دیمیتری مدودف« رئیس جمهور ســابق روسیه و 
معاون شورای امنیت ملی این کشور در پستی تلگرامی در 
واکنش به تهدیدهای اوکراین درباره بازپس گیری کریمه، 
کی یف را یک شهر روســی خواند و تهدید به پس گرفتن 
آن کرد. شــنبه )1۹ نوامبر، ۲۸ آبــان(  »آندری یرماک« 
رئیس دفتر ریاســت جمهوری اوکراین مدعی شد صلح در 
این کشور تنها در صورتی ممکن است که مرزهای 1۹۹1 
آن احیا شــود. اشاره او به سال استقالل اوکراین با انحالل 

اتحاد جماهیر شوروی بود.
از ســوی دیگر سخنگوی کاخ کرملین اعالم کرد که تغییر 
رژیم در اوکراین، جزو اهداف »عملیات نظامی ویژه« روسیه 
در این کشور همسایه نیست.دیمیتری پسکوف سخنگوی 
کاخ کرملین در نشست خبری خود با سوالی درباره سخنان 
اخیر »کنستانتین کساچف« ســناتور روس درباره شرایط 
الزم برای عادی ســازی روابط بین روسیه و اوکراین مواجه 
شد.سناتور روس در اظهارات اخیر خود گفته بود که عادی 
سازی روابط روسیه و اوکراین تنها در صورتی ممکن است 

که در اوکراین »تغییر رژیم« صورت گیرد.
در همین حال روزنامه آمریکایی واشنگتن پســت نوشــت 
اروپایی ها و واشنگتن به دلیل کاهش تسلیحات موجود در 
انبارهای خود برای ارسال به اوکراین جهت نبرد با روسیه، 
با چالش بزرگی روبه رو شده اند.این روزنامه به نقل از منبعی 
در ناتو - که خواســت نامش فاش نشود - نوشت: »غرب با 
وضعیت دشواری روبه رو است. بسیاری از تسلیحات تاکنون 
به اوکراین ارســال شده اند. کشــورهای غربی باید بیش از 

پیش در زرادخانه های خود جستجو کنند«.
وی با بیان اینکه راهکار چالش کمبود تسلیحات در اروپا و 
آمریکا به اقدامی راهبردی و طوالنی مدت نیاز دارد، گفت: 
»در آن طرف اما روســیه حجم زیادی از تجهیزات نظامی 
را در اختیــار دارد. کارخانه های روســی تولید گلوله های 
توپخانــه ای، دو یا ســه شــیفت در روز کار می کنند«.بر 
اســاس داده های وزارت خارجه آمریــکا، طی ۹ ماهی که 
از آغاز جنگ روســیه با اوکراین می گــذرد آمریکا تاکنون 
۸۸ هزار تن تســلیحات به ارزش بیش از ۲1 میلیارد دالر 
به اوکراین ارسال کرده است.مقام مذکور ناتو همچنین به 
واشنگتن پســت گفت که هم اکنون ۹۰ هزار نظامی روسی 
در خطوط مقدم جنگ با اوکراین قرار داشــته و ۲۰۰ هزار 
نفر دیگر نیز در حال طی کردن دوره های آموزشی و اعزام 
شــدن به نبرد در ماه های پیش رو هستند. در همین حال 
وزارت دفــاع آمریکا اعالم کرد تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد 

دالر به اوکراین کمک نظامی اعطاء کرده است.
همچنیــن در حالی که اخیرا رســانه ها از فشــار متحدان 

غربی به کی یف برای وارد شدن به مذاکرات صلح با مسکو 
نوشــتند، فرانســه اعالم کرد، در جســتجوی یک راه حل 
سیاسی برای جنگ در اوکراین است.»سباستین لوکورنو«،  
وزیر دفاع فرانسه اظهار کرد، این کشور به همراه متحدانش 
گزینه ها برای دستیابی به یک راه حل سیاسی برای جنگ 
در اوکرایــن را جســتجو می کند.بــه نوشــته خبرگزاری 
»اســپوتنیک«، لوکورنو در مصاحبه با یک مجله فرانسوی 
بیان داشت: »ما به همراه متحدانمان، راه حل های سیاسی 
احتمالی برای پایــان دادن به جنگ در اوکراین را در نظر 
داریم.« وزیر دفاع فرانســه اضافــه کرد، هیچ جنگی بدون 

یک راه حل دیپلماتیک و سیاسی پایان نمی یابد.
لوکورنو ادعا کرد، »امانوئل ماکرون«، رئیس جمور فرانسه 
»چندین ساعت بحث« با همه طرف های این جنگ داشته 
و به این کار ادامه خواهد داد.این وزیر دولت فرانسه اظهار 
کرد، تنها اوکراین باید بگوید چه شرایط و زمانبندی برای 
مذاکرات قابل قبول اســت. همچنیــن در حالی که برلین 
همچنــان به تامین تســلیحاتی اوکرایــن ادامه می دهد، 
قانونگذار ارشد »بوندستاگ« هشدار داد که ارتش آلمان با 
کمبود شدید مهمات و همچنین برخی تجهیزات شخصی 
اولیه نیروهایش مواجه اســت. »اوا هوگل« کمیسر کمیته 
نیروهای مســلح در پارلمان آلمان )بوندســتاگ( یکشنبه 
هشدار داد ارتش این کشور با کمبود شدید مهمات مواجه 
است. او همچنین نبود برخی تجهیزات شخصی اولیه مورد 
نیاز ارتش را مورد تاکیــد قرار داد. این نماینده آلمانی در 
مصاحبــه با روزنامــه بیلد فاش کرد که پــر کردن ذخایر 
مهمات ارتش آلمان ۲۰ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت. 
وی خواســتار تکمیل انبارهای مهمات ارتش شد و گفت 
که دولت ســال ها در این خصوص تعلل کرده اســت. وی 
گفت: بــدون مهمات، همه چیز، هیچ اســت. او همچنین 
به وضعیت تاســف بار تجهیزات اولیه مــورد نیاز نیروهای 
آلمانی هم پرداخت و به عنوان نمونه از موردی یاد کرد که 
کارکنان ارتش مستقر در لیتوانی مجبور شدند در تمرینات 

نظامی بدون جلیقه ضد گلوله شرکت کنند.

وزی؟ آمادگی یا جنگ افر

علی تتماج 
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وزارت خارجــه دولت نجات ملی یمن در بیانیه ای گفت 
که کودکان یمنی همچنان در معرض کشتار، معلولیت و 

بیماری های ناشی از جنگ و محاصره هستند.
 وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن )مستقر در صنعاء( 
در بیانیه ای به مناســبت روز جهانــی کودک، از درد و 
رنج هایی که کودکان یمنی در طول بیش از هشت سال 
جنگ متحمل شــده اند، ســخن گفت.به نوشــته وبگاه 
الخبــر الیمنــی، در این بیانیه آمده اســت که کودکان 
یمنی همچنان در معرض قتل و کشــتار و نقص عضو و 
بیماری های ناشی از محاصره و تجاوز سعودی-اماراتی از 

هشت سال گذشته تاکنون هستند.
وزارت خارجــه یمن تأکید کرد که کشــورهای ائتالف 
ســعودی در این سال ها از هر ســالح ممنوعه ای علیه 
مردم یمن اســتفاده کردند.این وزارتخانه در ادامه گفت 
که به دلیــل جنگ و پیامدهای آن وضعیت آموزشــی 
و تحصیــل بیش از شــش میلیون کودک در شــرایط 
نامناســبی قرار دارد. از ســوی دیگــر ۵1 درصد مراکز 
بهداشــتی و درمانی در این ســال ها هدف قرار گرفته 
اســت که این مسأله عواقب شــدیدی برای جامعه و به 
خصوص کودکان و مادرانشان دارد.وزارت خارجه دولت 
صنعاء در پیامی به نهادهــای بین المللی اعالم کرد که 
محاصره و جنگ موجب شــده است تا بیش از 1۲۰۰۰ 
کودک نتوانند برای مداوا به خارج از یمن منتقل شوند. 
در این بیانیه از نهادهای بین المللی خواســته شــده تا 
جنایات علیــه کودکان یمنی را محکــوم کرده و برای 

پایان یافتن آن کشــورهای متجاوز را تحت فشــار قرار 
دهند.ســازمان حقوقی »انتصاف« که در زمینه حقوق 
زنــان و کودکان یمنی فعال اســت، گزارش جدیدی از 
جنایــات ائتالف متجــاوز ســعودی-اماراتی به رهبری 
آمریکا منتشر کرده اســت. این سازمان در این گزارش 
خبر داد که طی هشــت سال از آغاز این تجاوز ، هشت 
هزار و 11۶ کودک در یمن کشــته و زخمی شده اند. از 
ســوی دیگر وزیر دفاع دولت نجات ملــی یمن در تازه 
ترین اظهارات خود گفت که توســل دشمن متجاوز به 
 آتش بس به منظور ساماندهی وضعیت خود جهت ادامه 

تجاوز به یمن است. 
»محمــد ناصر العاطفی«، وزیر دفــاع دولت نجات ملی 
یمن )صنعاء( دیروز یکشنبه در تازه ترین اظهارات خود 
درباره آتش بس در این کشــور گفت که صنعا به آتش 
بسی که بر سر آن توافق شده است پایبند است، و تالش 
دارد ســطح تنش ها را کاهش دهد. در همین حال  1۲ 
یمنی از جمله شش کودک بر اثر انفجار در منطقه الجاح 
استان الحدیده، زخمی شــدند که حال بعضی از آن ها 
وخیم است.از سوی دیگر، مرکز حقوق و توسعه »عین«، 
ســکوت جامعه جهانی را در برابــر جنایت های ائتالف 
سعودی در حق یمنی ها محکوم کرد و خواستار تشکیل 
کمیته تحقیقات بین المللی درباره این جنایت ها شــد. 
ایــن مرکز بر لزوم حمایت از ملــت یمن با فاش کردن 
جنایت هــای جنگی ائتالف ســعودی در برابر جهانیان، 

تاکید کرد.

استفاده سعودی از هر نوع سالح ممنوعه ای در یمن
چین به آمریکا اهمیت مســاله تایــوان را به عنوان یک 
»خط قرمز« گوشــزد کرده و نسبت به عبور از این خط 

قرمز هشدار داد.
 »وانگ یی«، وزیر امــور خارجه چین خطاب به آمریکا 
گفت، تایوان یک »خط قرمز« امنیتی برای چین اســت 
که واشنگتن هرگز نباید از آن عبور کند.وانگ یی، وزیر 
امور خارجه چین در بیانیه ای که از ســوی وزارت امور 
خارجه چین منتشر شد در شرح سفر »شی جینپینگ«، 
رئیس جمهور چین در طی روزهای اخیر به اجالس های 
گروه ۲۰ و ســازمان اَپِک تاکید کرد: »شی جینپینگ، 
رئیس جمهور چین در پاســخ به حرفها و کارهای غلط 
اخیر آمریکا در قبال مســاله تایوان و تالش واشــنگتن 
برای خط  کشــی کردن در روابط چین-آمریکا، به طور 
جامع و سیستماتیک اصل مساله تایوان و موضع اصولی 
چیــن در قبال آن را مشــخص و به وضوح اشــاره کرد 
مساله تایوان در بطن منافع بنیادین چین و روابط چین 
با آمریکا قــرار دارد.«وانگ یی طبق ایــن بیانیه تاکید 
کرد: »اســتقالل تایوان با صلح و ثبات در سراسر تنگه 
تایوان مغایر است« و »مردم چین هرگز موافق کسی که 

بخواهد تایوان را از چین جدا کند نخواهند بود.«
وزیــر امــور خارجه چیــن همچنین هشــدار داد، این 
مســاله »یک بنیان سیاســی و خط قرمزی اصلی است 
که هیچکس نمی توانــد از آن عبور کند.«این دیپلمات 
ارشــد چین همچنین از واشنگتن خواست به نوبه خود 
به وعده هایی که »چن شوی-بیان«، رئیس اسبق دولت 

تایــوان در ســال ۲۰۰۰ مطرح کرده و بــه موجب آنها 
متعهد به حفظ وضعیت موجود در سراســر تنگه تایوان 
شد، پایبند باشــد.به گفته وانگ یی، شی جینپینگ در 
گفتگوهایــش با »جو بایدن«، رئیــس جمهور آمریکا از 
واشنگتن خواست رویکرد »بازی مجموع صفر« در قبال 
چین را کنار بگذارد، »به جای تقابل، گفتگو را در پیش 

بگیرد« و »به احترام و صلح دوجانبه پایبند باشد.«
در این میــان در ادامــه رویکرد بحران ســازانه  معاون 
رئیس جمهــور آمریــکا از تصمیم این کشــور برای در 
اختیار قرار دادن فناوری تاسیس نیروگاه هسته ای برای 
فیلیپین خبر داد.»کامــال هریس« معاون رئیس جمهور 
آمریــکا، در جریان ســفر خود به فیلیپیــن، اعالم کرد 
واشــنگتن و مانیل قصد دارند برای قراردادی مذاکرات 
را آغــاز کنند که بــه موجب آن آمریــکا فناوری الزم 
 برای احداث نیــروگاه هســته ای را در اختیار فیلیپین 

قرار دهد.
هریس در حال حاضر به این ســفر در فیلیپین رفته تا 
طیف گسترده ای از ابتکارات برای تقویت روابط دوجانبه 
با این کشور را ارائه دهد، در میان این ابتکارات »قرارداد 
1۲3« در زمینــه همکاری در زمینه انرژی هســته ای 
غیرنظامی است.پیش از این سفر هم یک مقام آمریکایی 
گفتــه بود هریس قصد دارد به نشــانه حمایت از متحد 
خود در برابر پکن، از یک استان فیلیپین نزدیک آب های 
مورد ادعای چین بازدید کند.هریس این سفر را به جای 

»جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا، انجام داد.

تایوان خط قرمزی عبورنکردنی برای چین است

اروپا و آمریکا همچنان بر آتش بحران اوکراین می دمند 

ناتونسخهجنگطوالنیراتجویزمیکند

رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه عملیات در شــمال سوریه و عراق به حمالت 
هوایــی محــدود نخواهد بود، گفت تصمیــم درباره تعداد نیــروی زمینی برای 

مشارکت در این عملیات گرفته شده است.
 »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه از بررســی گزینه استفاده از نیروی 
زمینی برای مشارکت در عملیات نظامی در شمال سوریه، در کنار نیروی هوایی 
خبــر داد.اردوغان در گفتگو بــا خبرنگاران حین پرواز بازگشــت از قطر، گفت: 
»]عملیات پنجه-شمشــیر[ محدود به حمالت هوایــی نخواهد بود. اینکه چقدر 
نیروی زمینی باید اعزام شــود، درباره آن تصمیم گرفته شــده اســت؛ ما  اقدام 
خواهیم کرد«.به نوشــته خبرگزاری »آناتولی«، وی با بیان اینکه آنکارا در برابر 
تروریســم ساکت نمی ماند، توضیح داد: »اگر کسی خاک ترکیه را تهدید کند، ما 
آنها را مجبور می کنیم که بهایش را پس بدهند. سازمان امنیت ما با اجازه این و 
آن کار نمی کند. ما تصمیم می گیریم، این ما هســتیم که اقدام می کنیم. آمریکا 
باید این را بفهمد«.رئیس جمهور ترکیه در پاســخ به سوالی درباره هماهنگی با 
آمریکا و روسیه، تصریح کرد: »ما هیچ گفتگویی با آقای بایدن یا پوتین در رابطه 

با این عملیات نداشــتیم. علی رغم هشــدارهای مکرر ما به روســیه، که مسئول 
پاکســازی تروریست ها از شمال عراق و سوریه طبق توافق ۲۰1۹ سوچی است، 
مســکو این وظیفه اش را انجام نداده اســت«.طبق این گزارش، اردوغان با بیان 
اینکه تاکنون 1۲ پایگاه تروریســت ها در عین العرب )کوبانی( را هدف قرار داده 
و نابود کرده اند، گفت: »ترکیه دســت و پا بســته نخواهد بود. این عملیات ضد 

تروریسم هم از هوا و هم از زمین ادامه خواهد یافت«.
در این میان یک مقام ترکیه ای می گوید در حمله راکتی به مناطق مســکونی در 
یک شهر مرزی در استان »غازی عینتاب«، حداقل دو نفر کشته و شش تن دیگر 
زخمی شدند.شبکه »ســی اِن اِن ترک« گزارش داد که حداقل چهار فروند راکت 

از شمال ســوریه شلیک شده و به مناطق مســکونی در قرقمیش برخورد کرده 
که گفته می شــود یکی از این راکت ها به مدرسه ای با دانش آموزان اصابت نموده 
اســت.یک مقام ترکیه ای در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت که در این حمله 
موشکی به شهر مرزی در غازی عینتاب، حداقل ۲ نفر کشته و ۶ تن دیگر مجروح 
شدند.خبرنگار شــبکه »الجزیره« نیز از منطقه خبر داد که توپخانه شبه نظامیان 
ُکرد موســوم به »یگان های مدافع خلق« )ی.پ.گ( بخشــی از گروه »نیروهای 

دموکراتیک سوریه« )ق.س.د( شهر قرقمیش را هدف حمالت قرار داده اند.
مرکز آشتی روسیه در ســوریه تایید کرده که در حمالت جنگنده های اف-1۶ 
ترکیه به سوریه شــماری غیرنظامی به شهادت رسیده اند. تلویزیون روداو اعالم 
کرد که دســت کم 1۵ سرباز سوری در حمالت گسترده ترکیه در مناطق حلب، 
رقه و الحســکه کشته شده اند. منابع آگاه ســوری در شمال شرق این کشور از 
کشــته شــدن حداقل ۹ غیرنظامی در این حمالت خبر داده بودند. وزارت دفاع 
ترکیه، امروز اعالم کرد که جنگنده های این کشــور، علیه پ.ک.ک و جناح های 

داخلی طرفدار آن در شمال سوریه و عراق عملیات انجام داده است.

 اصرار اردوغان بر عملیات زمینی 
در عراق و سوریه 


