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دو ك��ره پس از برقرارى خط ارتباطی نظامی، با تيم واحد 
در المپيک زمستانی شركت كردند در حالی كه همزمان خواهر 
رهبر كره ش��مالی در جریان سفر به كره  جنوبی دعوتنامه اى از 
س��وى برادرش به مون جائه این، رئيس جمهور كره  جنوبی به 
منظور سفر به كره شمالی و شركت در اجالسی در شهر پيونگ 
یانگ، تقدیم كرد.كي��م یو جونگ اولين عضو از خاندان حاكم 
كره ش��مالی اس��ت كه از زمان پایان جنگ داخلی كره قدم به 

كشور كره  جنوبی گذاشته است
نکته قابل توجه آن اس��ت كه ای��ن دیدارها و توافقات در 

حال��ی صورت گرفته كه پنس مع��اون رئيس جمهورى آمریکا 
نيز در كره جنوبی حضور داش��ته و دو كش��ور به رغم مخالفت 
وى و كش��ورش ب��ر این همگرای��ی تاكيد كرده ان��د. حال این 
س��وال مطرح است كه چرا دو كره كه در آستانه جنگ نظامی 
قرار داش��ته اند ب��ه این همگرایی روى آورده ان��د و بویژه اینکه 
كره جنوب��ی تحت نظارت آمری��کا به جاى اج��راى طرح هاى 
آمریکا براى تش��دید تحریم هاى كره شمالی به سمت دوستی 

با پيونگ یانگ روى آورده است؟
برخی از ناظران سياسی این رویکردها را برگرفته از نيازهاى 
درونی دو كره می دانند. در یک س��وى معادله كره ش��مالی قرار 
دارد كه تحریم ها و فش��ارهاى آمریکا و البته جنگ با همسایه 
خ��ود را براب��ر با تهدی��دات امنيتی و حتی نابس��امانی داخلی 
می دان��د لذا با رویکرد تعاملی به دنب��ال مدیریت این وضعيت 
است. عملکردى كه می تواند ادامه حمایت چين و روسيه از این 

كشور در برابر تهدیدات  آمریکا را نيز به همراه داشته باشد. 
در سوى دیگر معادله كره جنوبی قرار دارد كه همگرایی اش 

با آمریکا با اعتراض هاى مردمی بسيارى مواجه شده و از سوى 
دیگ��ر فضاى تنش آلود تاثيرات منفی بس��يارى بر اقتصاد این 
كش��ور خواهد داش��ت لذا گزینه مطل��وب آن كاهش تنش و 

بهبود مناسبات با پيونگ یانگ است. 
نکته مهم دیگرى در رفتار دو كره مشاهده می شود آگاهی 
آنها از ضعف و ناتوانی آمریکا در اجراى تهدیداتش و البته ناتوانی 
آن در ایج��اد اجماع جهانی براى تحقق تهدیدات و طرح هایش 
است. رفتار نظامی و تحریمی آمریکا در شبه جزیره كره قطعا به 
نفع هيچ كدام از دو كره نبوده و در عين حال نظامی گرى آمریکا 
در منطقه به بهانه مقابله با كره شمالی، هزینه هاى سنگينی هم 
براى دو كره و هم ش��رق آس��يا به هم��راه دارد كه از آن جمله 
ایجاد رقابت تس��ليحاتی در منطقه اس��ت كه قطعا به نفع هيچ 
كدام از كشورها نخواهد بود. بر این اساس دو كره به جاى ادامه 
بازى در زمين آمریکا به سياست همگرایی و مقابله با رفتارهاى 
بحران س��از آمریکا روى آورده اند تا در سایه آرامش نسبی برقرار 

شده در منطقه هر كدام منافع خود را تامين سازند. 

البت��ه این به منزله پایان دخالت آمریکا در منطقه نخواهد 
بود چرا كه از یک س��و وابس��تگی كره جنوبی به آمریکا چنان 
است كه قدرت مانور چندانی براى فاصله گرفتن از آن ندارد و 
از سوى دیگر راهبرد آمریکا بر تشدید نظامی گرى در شرق آسيا 
اس��توار ش��ده و براى تحقق آن هر روز بهانه اى جدید را ایجاد 
می كن��د چنانکه پس از اعالم همگرایی دو كره، آمریکا از اعزام 
ناوگان نظامی به شرق آسيا براى مقابله همه جانبه با تهدیدات 

چين و حمایت از متحدانش در دریاى چين خبر داد. 
كره ش��مالی: ب��ه گ��زارش اس��پوتنيک، نمایندگ��ی دائم 
كره ش��مالی در سازمان ملل متحد از این س��ازمان براى عدم 
پذیرش پيشنهاد تش��کيل یک انجمن بين المللی براى تشریح 
مبن��اى قانون��ی مصوب��ات س��ازمان مل��ل در تحریم هاى ضد 
پيونگ یانگ انتقاد كرد. در بيانيه نمایندگی دائم كره شمالی در 
سازمان ملل متحد آمده است: دبيرخانه سازمان ملل همچنان 
درخواس��ت منطقی ما را براى تش��کيل انجمنی بين المللی از 

كارشناسان حقوقی رد می كند. 

مترجم: حسين ارجلو2018/02/13كيوسك

بشار اس�د خط قرمزهای ما را رعایت نکند به خطر 
می افتد/ وزیر انرژى و آب رژیم صهيونيس��تی دولت سوریه 
را تهدید كرده در صورتی كه خط قرمزهاى صهيونيست ها 
درباره ای��ران را رعایت نکند، موجودیتش به خطر می افتد. 
»یوال اشتاینيتز« كه یکی از 12 عضو كابينه امنيتی این رژیم 
است اولين خط قرمز این رژیم را تبدیل كردن سوریه به یک 
پایگاه نظامی براى نيروهاى اطالعاتی، دریایی و هوایی ایران 
عنوان كرد. خط قرمز دوم، به ادعاى او این است كه سوریه به 
ارتقاى توانمندى هاى موشکی حزب الل لبنان و تبدیل كردن 

سالح هاى حزب الل به موشک هاى نقطه زن كمک كند. 

نگرانی ه�ای امنیت�ی ترکی�ه در س�وریه را درك 
می  کنی�م/ وزیر خارجه آمریکا گفت م��ا از تحوالت اخير 
در شمال غرب سوریه نگرانيم و نگرانی هاى امنيتی تركيه 
را كامال درک می كني��م. وى افزود: پایان عمليات جنگی 
اصلی به معناى این نيس��ت كه ما گروه تروریستی داعش 
را كامال شکست داده ایم. تيلرسون گفت: ما 200 ميليون 
دیگ��ر براى تحقق ثابت در مناطق آزاد ش��ده در س��وریه 
اختص��اص خواهي��م داد. تركيه گ��روه »یگان هاى مدافع 

خلق« را تشکيالتی تروریستی می داند.
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کاهش چشمگیر محبوبیت احزاب بزرگ آلمانی/ 
نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه اینسا نشان می دهد 
كه ائتالف ب��زرگ در بين مردم آلم��ان دیگر از حمایت 
اكثریتی برخوردار نيس��ت. نتایج این نظرس��نجی نشان 
می دهد كه حدود سه روز بعد از انصراف "مارتين شولتز"، 
رئيس حزب سوس��يال دموكرات از عهده دارى س��مت 
وزارت امور خارجه، سوس��يال دموكرات ها با كسب 16.5 
درصد آراى ش��هروندان ركورد بس��يار پایينی را بدست 
آوردند. اتحادیه احزاب متحد مسيحی نيز تنها توانستند 

29.5 درصد آراى شهروندان را بدست آورند.

ت�وان بالق�وه نظامی الزم در س�وریه حف�ظ خواهد 
شد/ سخنگوى دفتر ریاست  جمهورى روسيه اطمينان داد 
نيروهاى روسی كه همچنان در سوریه مستقر هستند، توان 
بالقوه نظامی الزم براى ممانعت از اقدامات تروریس��تی را در 

اختيار دارند.
 "دميترى پسکوف" گفت: در رابطه با حمالت تروریستی 
در خاک سوریه باید بگویم كه متاسفانه این اقدامات را نمی 
توان فورا متوقف نمود و گروه هاى تروریس��تی اگر ش��رایط 

مساعدى پيدا كنند، دست به اقدام می زنند.
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وق�ت حماق�ت در خاورمیان�ه ب�ه پایان رس�یده/ 
رئيس جمهور آمریکا از پيشنهاد بودجه خود براى سال مالی 
2019 رونمای��ی كرد. وى خواس��تار افزایش بودجه بخش 
نظامی و خواستار ساخت دیوار مرزى با مکزیک شده است. 
ترامپ قبل از رونمایی از این پيشنهاد، در حساب توئيترش 
از اینکه آمریکا در س��ال هاى گذشته چندین تریليون دالر 
در خاورميانه هزینه كرده انتقاد كرده است. او نوشت: هفته 
بزرگی براى زیرساخت ها خواهد بود. بعد از این همه حماقت 
براى هزینه كردن 7 تریليون دالر در خاورميانه، حاال وقت 

این است كه در كشور خودمان سرمایه گذارى كنيم.

بیش از ۳۰ تن از دس�تیاران ترام�پ گواهی عدم 
سوءپیشینه ندارند/ س��ال گذشته و در جریان تبليغات 
ریاست جمهورى آمریکا، دونالد ترامپ وعده داده بود كه 
»بهتری��ن افراد جهان« را به كاخ س��فيد خواهد آورد، اما 
پس از گذشت یکسال از ورود به كاخ سفيد، همچنان بين 
30 تا 40 نفر از افرادى را كه به همراه خود به كاخ سفيد 
آورده اس��ت، گواهی عدم سوءپيشينه امنيتی ندارند و بر 
همين اساس ممکن است براى تصدى مناسب عالی رتبه 

كنونی خود فاقد صالحيت شناخته شوند.
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تمایل رهبر کره شمالی برای برقراری روابط گرم با 
کره جنوبی/ پس از بازگشت هيئت عالی رتبه كره شمالی 
از كره جنوبی و ش��ركت در مراس��م افتتاحيه بازى هاى 
المپيک زمس��تانی و دیدار این هيئت با مقام هاى ارش��د 
س��ئول از جمله مون جائه این رئيس جمهور كره جنوبی، 
كيم جونگ اون رهبر كره شمالی گفته است كه خواستار 
یک فضاى گرم براى آش��تی و گفتگو با همسایه جنوبی 
است. بنابر این گزارش، این در شرایطی است كه دشمنان 
كره ش��مالی همچنان بر اعمال فش��ار و اجراى تحریم ها 

تاكيد و پافشارى می كنند.

تاکید رئیس جمه�ور چین بر نوس�ازی و مدرنیزه 
کردن ارتش/ ش��ی جين پين��گ رئيس جمهور چين در 
جریان دیدار با مقام هاى ارشد نظامی در آستانه سال جدید 
چينی بر لزوم مدرنيزه كردن و دستيابی به پيشرفت هاى 
فنی تاكيد داشته است. رئيس جمهور چين ارتقا و نوسازى 
ارتش را به عنوان یکی از مهمترین اولویت هاى خود مطرح 
كرده است. پکن سرمایه گذارى هاى زیادى را براى توسعه 
فناورى هاى جدید از جمله توليد جنگنده هاى رادارگریز، 

ناو هواپيمابر و موشک هاى پيشرفته انجام داده است. 
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اردن: مردم اردن ب��راى دوازدهمين روز متوالی در 
ميدان العين ش��هر الس��لط در نزدیک��ی پایتخت تجمع 
كرده و خواستار بركنارى دولت و انحالل پارلمان شدند. 
ساكنان شهر السلط در ميدان العين تجمع كرده و ضمن 
اعتراض به گرانی، افزای��ش قيمت نان و برخی كاالهاى 
ض��رورى، بركنارى دولت و انحالل پارلمان را خواس��تار 
ش��دند. تظاهرات كنن��دگان بر ض��رورت بركنارى دولت 
الملق��ی و انحالل پارلم��ان و انصراف دول��ت از افزایش 

قيمت كاالها تأكيد كردند.

سودان جنوبی: دادگاهی در سودان جنوبی »جيمز 
گادیت« سخنگوى سابق »ریاک مشار« رهبر شورشيان 
این كش��ور را به اعدام محکوم كرد. نوامبر س��ال 2016 
دول��ت كنيا، گادی��ت را به دولت جوب��ا تحویل داده بود 
در حاليکه سازمان ملل و سازمان هاى حقوق بشرى این 
اق��دام كنيا را نقض قوانين بين المللی می دانند. س��ودان 
جنوبی در س��ال 2011 به استقالل رس��يده است اما از 
س��ال 2013 شاهد درگيرى داخلی است و این درگيرى 
از زمانی شروع شد كه سلواكر معاون خود »ریاک مشار« 

را به طراحی براى كودتا عليه وى متهم كرد.

پاکستان: گروه تروریستی »تحریک طالبان پاكستان« 
با انتشار بيانيه اى ضمن تأیيد خبر كشته شدن »خان سيد 
سجنا« معاون این گروه در حمله اخير پهپادهاى آمریکایی، 
»مفتی نور ولی« را به عنوان معاون جدید رهبر خود معرفی 
كرد. »اعظم طارق محس��ود« سخنگوى طالبان پاكستان 
 در این زمين��ه گفت: »مفتی نور ول��ی« از حمایت كامل 

»مالفضل الل« رهبر این گروه برخودار است.

مصر: ده ها گروه بين المللی و حقوق بشرى با تاكيد بر 
اینکه انتخابات ریاست جمهورى ماه آتی در مصر "حداقل 
ملزومات" شامل راى گيرى منصفانه و آزادانه را ندارد، از 
متحدان قاهره خواس��تند تا این انتخابات "نمایش��ی" را 
محکوم كنند. عبدالفتاح سيسی، رئيس جمهورى كنونی 
مصر كه سابقا رئيس ستاد مشترک نيروهاى مسلح مصر 
بود، به احتمال قریب به یقين پيروز انتخابات ماه مارس 
اس��ت و تنها رقيب او یک سياس��تمدار گمنام و یکی از 

حاميان تند و تيز اوست. 

یمن: ارت��ش و كميته هاي مردمي یم��ن یک فروند 
موش��ک زلزال 2 به مواضع مزدوران سعودي در شهرستان 
الخب و الش��عف در استان الجوف شليک كردند. نيروهاي 
یمني در همين حال حمله مزدوران سعودي را به منطقه اى 
در شهرستان مصراخ در استان تعز دفع كردند كه به كشته یا 
زخمي شدن ده ها نفر از مزدوران منجر شد. نيروهاي یمني 
همچنين هنگام دفع حمله مزدوران سعودي در شهرستان 

صلو در استان تعز، تلفات سنگيني به آنان وارد كردند.

عراق: مع��اون رئيس جمهور عراق در دیدار با رئيس 
جریان حکمت ملی درباره پرونده انتخابات در این كشور 
رایزنی كرد. »نورى المالکی« با حضور در دفتر »سيد عمار 
الحکيم« رئيس جریان حکمت ملی با وى گفت وگو كرد. 
طبق اعالم دفتر رسانه اى »جریان حکمت ملی« در تهران، 
حکيم در این دیدار بر همکارى گروه هاى سياسی عراق در 

راستاى رسيدن به مرحله آرامش سياسی تاكيد كرد.
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بحرینی ها ب��ا وجود اقدامات 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
س��ركوبگرانه رژیم آل خليفه 
به تظاهرات خ��ود عليه این 
رژیم ادامه می دهن��د و همچنان بر تجدید پيمان 

با شهدا و انقالب تاكيد كردند.
مناطق مختلف بحرین صحنه راهپيمایي بود و 
نظاميان رژیم آل خليفه مانند هميشه راهپيمایان 
را س��ركوب كردند. بحریني ه��ا در چندین منطقه 
در بحرین تظاهرات كردند. این در حالي است كه 
تعدادي تجمعات ابراز همبس��تگي در ش��ماري از 
كش��ورهاي اروپایي به مناس��بت هفتمين سالگرد 

آغاز انقالب در بحرین برگزار شد.
گزارشگر ش��بکه تلویزیوني العالم در گزارشي 
گفت: درخواس��ت ب��راي تغيير نظام و به دس��ت 
آوردن آزادي و دموكراس��ي و حقوق شهروندي از 

خواسته هاي تظاهركنندگان است.
بحریني ه��ا با تظاه��رات در منطق��ه كرانا بر 
خواسته ملت مبني بر تغيير نظام قبيله اي و تبدیل 
آن ب��ه نظام منتخب و نماینده مردم تأكيد كردند. 
تظاهركنندگان در منطقه ش��اخوره و ابوصبيع بر 
اهميت ادامه جنبش انقالبي تأكيدكردند. ساكنان 
منطقه كرب آباد نيز در راهپيمایي خشمگينانه اي 
ب��ر ادامه خط ش��هدا تأكيد كردند تا خواس��ته ها 
محقق ش��ود. درگيري هایي بين تظاهركنندگان و 
نظامي��ان رژیم آل خليفه در مناط��ق معامير، عکر 
و س��ار رخ داد. راهپيمای��ي بحریني ها در منطقه 
الدراز س��ركوب ش��د. راهپيمایي در الدراز در ابراز 
همبس��تگي با آیت الل شيخ عيس��ي قاسم )رهبر 

نهضت اسالمي بحرین( برگزار شده بود.
تظاه��رات دیگ��ري در منطقه بوري با ش��عار 

»رهبران ما در خطر « برگزار شد. تظاهركنندگان 
محاكمه شيخ عيسي قاسم را محکوم كردند. این در 
حالي اس��ت كه درگيري هایي بين تظاهركنندگان 
و نظامي��ان آل خليفه در ك��رزكان صورت گرفت. 
دادگاه��ي در بحرین در س��الگرد انقالب بحرین، 
محاكمه 140شهروند كه نيروهاي امنيتي آنان را 

به علت ش��ركت در تحصن در اطراف خانه آیت الل 
ش��يخ عيسي قاسم بازداشت كرده بودند به تعویق 

انداخته است.
چندین كشور اروپایي صحنه برگزاري تجمع 
به مناسبت سالگرد انقالب بحرین در سال 2011 

ميالدي بود.

جالل فيروز یکي از نمایندگان س��ابق مجلس 
بحرین گفت:  » هفت سال رنج و سختي كشيده ایم 

اما تسليم نشده ایم و شکست نخورده ایم .«
س��عيد الش��هابي عضو جنبش اح��رار بحرین 
گفت:» انقالبي كه از هفت س��ال پيش در بحرین 
آغاز ش��ده براي تحقق آزادي و تش��کيل حکومت 
قانون اس��ت.« فعاالن بحریني به مناسبت سالگرد 
انق��الب بحرین، تصاویر ليزري ب��ا مفاهيم انقالب 
بر روي ساختمان س��فارت بحرین در لندن ایجاد 
كردند. این مفاهيم نش��انگر پایداري بحریني ها در 
ادامه انقالب بود . همچنين تصاویري از محکومان 

به اعدام نشان داده شد.
تصاویر لي��زري همچنين به مس��ئله آیت الل 
شيخ عيس��ي قاسم و زنان بازداشت شده پرداخت 
و با این اقدام از جهانيان خواس��ته ش��د از انقالب 
مسالمت آميز بحرین حمایت شود. در ادامه افشاى 
س��ركوب گرى آل خليفه منابع خبرى فاش كردند 
در زندان ه��اي بحری��ن از ظ��روف مواد ش��وینده 
"وایتک��س" به عنوان ظرف آب و غ��ذاي زندانيان 
انقالب بحرین استفاده مي شود."فاطمه الحلواچي" 
فعال حقوقي بحرین و نایب رئيس موسسه حقوق 
بشري بحریني-اروپایي، روز گذشته با بيان اینکه 
زندانيان سياس��ي بحرین سالهاست بخاطر مطالبه 

آزادي و حقوق بشر در رنج بسر مي برند.

خبر دیگر آنکه دبيركل جمعيت الوفاق بحرین 
تأكيد كرد كه مردم این كش��ور به رغم س��ركوب 
در مس��ير رسيدن به خواسته هاى عادالنه گام هاى 

بزرگی برداشته اند.
عليا الرضی س��لمان، همسر شيخ علی سلمان، 
دبيركل جمعيت الوفاق بحرین )بزرگترین جمعيت 
مخالف شيعه در بحرین( در مصاحبه با خبرگزارى 
یونيوز به مناسبت هفتمين سالروز آغاز انقالب این 
كشور گفت: مردم بحرین هرگز از خواسته هاى خود 
كوتاه نخواهند آمد و طی هفت س��ال گذش��ته این 
مساله ثابت شده است. هيچ چيزى مردم را از رفتن 
در مسير تحقق آزادى، دموكراسی و برابرى منحرف 

نخواهد كرد. این نظر شيخ علی سلمان نيز هست.
الرضی س��لمان گفت: در بحرین بحران جدى 
وجود دارد كه بر هيچ كس پوشيده نيست. عاقالن 
باید بر س��ر ميز مذاكره واقعی بنشينند تا كشور را 
به امنيت برسانند و خونریزى را متوقف كنند و به 
راهکار فراگيرى برس��ند كه به نفع تمامی طرف ها 

باشد.
وى درباره پرونده اخير شيخ سلمان درخصوص 
ميانجيگرى آمریکا و شوراى همکارى خليج فارس 
در س��ال 2011 گفت: مقامات بحری��ن درباره این 
پرونده اطالع داش��تند. پادش��اه و وليعه��د در این 
پرونده طرف بودند اما این طرح به پرونده و اتهاماتی 
براى انتقام گيرى و طوالنی كردن مدت حبس شيخ 
س��لمان و كنار زدنش از عرصه سياسی تبدیل شد. 
الرضی سلمان درباره اینکه آیا به شيخ سلمان اجازه 
دیدار با خانواده اش داده می شود یا خير، گفت: شيخ 
علی سلمان و شخصيت هایی كه با او هستند كامال 

از مالقات هاى خانوادگی منع شده اند.

بحرینی ها در هفتمین سالگرد قیامشان علیه آل خلیفه تاکید کردند؛

تجدید پیمان با شهدا و انقالب 

یکا بازسازی عراق رسوایی دیگر آمر
در حالی كه هزینه مالی بازس��ازى عراق حدود یکصد ميليارد 

دالر برآورد ش��ده اس��ت، دولت آمریکا به صراحت اعالم كرد غ�رب آس�یا
حتی یک دالر هم براى این كار اختصاص نمی دهد.

در حال��ی كه مس��ئوليت آمری��کا در تخری��ب و ویرانی عراق كمت��ر از گروه 
تروریستی داعش نيست، واشنگتن اعالم كرد یک دالر هم به بازسازى عراق كمک 
نمی كند. دولت كویت در حالی ميزبان كشورهاى كمک كننده به عراق و بازسازى 
این كشور بود كه وزیر خارجه آمریکا به نمایندگی از كشورش در این نشست اعالم 
كرد یک دالر هم به بازسازى عراق كمک نمی كند حال آنکه آمریکا مسبب ویرانی 

عراق به شکل مستقيم یا غيرمستقيم است.
در این ميان یک نماینده پارلمان عراق اعالم كرد كه دست كم 35 تا 40 هزار 
نظامی آمریکایی در صالح الدین، االنبار، كركوک و نينوا حضور دارند. وى در پاسخ 
به مجرى برنامه »المناوره« كه این افراد مستشارهاى نظامی هستند گفت با دليل 
و ب��ه صورت قاطع می توانم بگویم كه بيش از 35 تا 40 هزار س��رباز آمریکایی در 

استان هاى صالح الدین، االنبار، كركوک و نينوا حضور دارند.
خبر دیگر از عراق آنکه »ابراهيم الجعفرى« وزیر خارجه عراق كه براى شركت 
در نشس��ت وزراى ائتالف بين المللی عليه داعش و كنفرانس بين المللی بازس��ازى 
عراق به كویت سفر كرده است با »صباح الخالد« همتاى كویتی خود دیدار كرد. 

همچني��ن »مولود چ��اووش اوغلو« وزی��ر خارجه تركيه كه براى ش��ركت در 
كنفرانس مذكور و نشس��ت وزراى خارجه كش��ورهاى عضو ائتالف بين المللی عليه 

داعش به كویت سفر كرده است، با همتاى كویتی خود دیدار كرد.

بازی انگليس برای بودجه نظامی 
در ادعاهایی كه بيش��تر براى توجي��ه افزایش بودجه نظامی 

خط اس��ت، وزی��ر دف��اع انگلي��س در س��فر ب��ه اس��تراليا ط��ی س����ر
گفت وگوهایی با رس��انه هاى این كشور نسبت به چالش هاى 
رو به رش��د از سوى چين، روسيه و ایران هش��دار داد و افزود: باید درباره حفاظت 

از زیرساخت هاى حياتی ملی انگليس اطمينان حاصل كرد.
 »گاوین ویليامس��ون« وزیر دفاع انگليس گفت كشتی »اچ ام اس ساترلند« این 
كش��ور بر اس��اس حق آزادى آمد و ش��د دریایی ماه آینده به دریاى چين جنوبی 
خواهد رفت. به نوش��ته روزنام��ه گاردین، وزیر دفاع انگلي��س در گفت وگو با یک 
روزنامه اس��تراليایی گفت این كشتی انگليسی از اس��تراليا به سمت آب هاى مورد 

مناقشه دریاى چين جنوبی حركت می كند. 
چي��ن مدعی مالکيت ب��ر تمامی آب هاى دریاى چين جنوبی اس��ت و در این 
آب ه��ا اقدام به س��اخت جزایر مصنوعی و اس��تقرار تجهيزات نظامی كرده اس��ت. 
همين مس��ئله، به مناقشه اى منطقه اى ميان چين و دیگر كشورهاى منطقه منجر 
شده است و كشورهاى دیگر چون آمریکا و انگليس نيز مالکيت چين بر این جزایر 

را قبول ندارند. 
وزیر دفاع انگليس گفته است كشتی انگليسی براى بازگشت به وطن از استراليا 
حركت كرده و یک ماه دیگر با استفاده از قوانين عبور و مرور آزاد دریایی، از دریاى 
چين جنوبی عبور خواهد كرد. وزیر دفاع انگليس در گفت وگو با ش��بکه اى بی سی 
استراليا هم گفت كه الزم است درباره نيات سو ء چين هشيار بود و در نظر داشت 

كه پکن به دنبال آن است به ابرقدرتی جهانی تبدیل شود. 

پشتيبانی هليکوپترهای ناشناس از داعش افغانستان
»الکس��اندر مانتسکی« سفير روسيه در كابل با ابراز نگرانی از 

فعاليت داعش در افغانستان، گفت كه هليکوپترهاى ناشناس چ�����الش
گروه داعش را در شمال این كشور پشتيبانی می كنند.

وى افزود كه هرچند در این باره بارها از كش��ورهاى غربی اطالعات خواس��ته 
ش��ده، اما آنها هنوز از ارائه آن خوددارى كرده اند. س��فير روسيه در كابل در ادامه 
گف��ت كه دولت افغانس��تان نيز از ارائه اطالع��ات درباره چگونگ��ی انتقال داعش 
به ش��مال این كش��ور، خوددارى كرده اس��ت. ب��ه گفته وى به احتم��ال زیاد این 
هليکوپترهاى ناش��ناس، تجهيرات نظامی را براى گروه داعش در شمال افغانستان 
انتقال می دهند. افزون بر این خبرگزارى تاس نيز اعالم كرد كه روسيه این موضوع 
را با نمایندگی س��ازمان ملل در ميان گذاش��ته است. این درحالی است كه پيشتر 
»ضمير كابلوف« نماینده ویژه رئيس جمهورى روس��يه در افغانستان گفته بود كه 
آمریکا و ناتو در انتقال عناصر داعش از عراق و س��وریه به افغانس��تان دست دارند. 
درپی شکست داعش در عراق و سوریه، مسکو شاهد افزایش چشمگير عناصر این 

این گروه در افغانستان به ویژه مناطق شمالی این كشور بوده است.
در این ميان وزیر خارجه آمریکا در سخنانی در نشست وزراى خارجه كشورهاى 
عض��و ائتالف بين المللی عليه داعش در كویت تأكيد كرد كه داعش در تالش براى 

تبدیل شدن به یک گروه شورشی در ليبی، افغانستان و فيليپين است.
»ركس تيلرس��ون« وزیر خارج��ه آمریکا با حضور در نشس��ت وزراى خارجه 
كش��ورهاى عضو ائتالف بين المللی علي��ه داعش گفت كه پایان عمليات هاى رزمی 

عليه داعش به معناى آن نيست كه ما داعش را به طور كامل شکست داده ایم.


