
دیپلماسی تحمیل یا حمایت؟

مناب��ع لبنان��ی، دی��روز از ورود »جوزپ��ه کونته« 
نخس��ت وزیر ایتالیا به بیروت خبر دادند. این سفر 

در حالی صورت می گیرد که 
س��فر این مقام ایتالیایی در حالی صورت می گیرد  
ک��ه بی��روت در ۱۴ مرداد، ش��اهد انفجاری مهیب 
ب��ود که بی��ش از ۱۹۰ کش��ته و ۶۵۰۰ مجروح بر 
جای گذاش��ت. از س��وی دیگر به دنبال این انفجار 
ویرانگر و بروز بحران سیاسی در لبنان حسان دیاب 
نخست وزیر پیشین و نخست وزیر پیشبرد امور فعلی 
در این کش��ور اس��تعفای دولت خود را اعالم کرد. 
پ��س از وی، مصطفی ادیب ب��ا رأی پارلمان لبنان 
به عنوان مأمور تش��کیل کابینه انتخاب ش��د. حال 
این سوال مطرح اس��ت که این سفر با چه اهدافی 
صورت می گیرد و آیا می تواند کمکی به حل بحران 
لبنان داشته باش��د؟ پس از انفجار بیروت، مقامات 
بسیاری از کش��ورهای اروپایی و عربی و آمریکایی 
راهی بیروت ش��دند که در راس آنها می ش��ود که 
به س��فر مکرون رئیس جمهور فرانسه، معاون وزیر 
خارج��ه آمریکا، دبیر کل اتحادیه عرب و... اش��اره 
ک��رد. مجموع این س��فرها با وع��ده کمک به حل 
بحران سیاس��ی و اقتصادی لبنان در حالی صورت 
گرفته اس��ت که یک نقطه مشترک در این سفرها 
مش��اهده ش��ده و آن مطالب��ات و پیش ش��رط ها 
برای اجرای وعده های داده ش��ده به لبنان اس��ت. 
مطالباتی که با نام اجرای اصالحات مطرح می شود 
ام��ا معنای اصالحات آن متف��اوت از معنای عرفی 
آن اس��ت. اصالحات مطرح ش��ده ش��امل تشکیل 
دولتی بی طرف است که به گفته آنها برابر با دولتی 
اس��ت که نه در برابر حمالت رژیم صهیونیس��تی و 
فشار های آمریکا، فرانسه و عربستان ایستادگی کند 
و نه در مبارزه با تروریس��م شرکت داشته باشد. به 
عبارت��ی دیگر این بی طرفی یعنی وابس��ته و مطیع 
بودن لبنان. ش��رط دیگر مطرح شده تمکین لبنان 
در برابر خواست غرب در نحوه تشکیل دولت است 
که باید همس��و با آنها باشد و در عین حال مجری 
خواس��ته های صن��دوق بین المللی پول باش��د. بر 
این اساس سفر نخس��ت وزیر ایتالیا به لبنان ادامه 
همان سیاست های غربی، عربی برای تسلیم سازی 
لبنان است که نتیجه آن استمرار بحران این کشور 
خواهد بود بویژه اینکه طراحان این سناریو بر آنند 

تا تن دادن به این خواسته ها
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طی هفته های اخیر برخی کشورهای عربی همچون امارات 
رویکرد آش��کار به رواب��ط با رژیم صهیونیس��تی و خیانت 
ب��ه فلس��طین را در پیش گرفته اند چنانکه حتی ش��ورای 

هم��کاری خلیج فارس نشس��ت گروه های فلس��طینی در 
بیروت را محکوم کرده اس��ت. همزمان صهیونیس��ت ها در 
حال توسعه اشغالگری در کرانه باختری هستند. این رفتارها 
در حالی صورت می گیرد که برای مقابله با این روند در کنار 
اصل حمایت از مقاومت و تسلیح کرانه باختری بهره گیری 

از سیاست تحریم اصلی قابل توجه است.  
مس��ئله ای که طی س��الهای اخیر توس��ط جنبش تحریم 
رژیم صهیونیس��تی موسوم به بی دی اس اجرا شده است. 
عملکرده��ای چندالی��ۀ جنبش تحری��م در عرصۀ جهانی 
موجب ش��ده اس��ت که رژیم صهیونیستی، جنبش مذکور 
را در جم��ع تهدی��دات امنیتی خ��ود بداند و ب��ا ابزارهای 
قانون گذاری، رس��انه ای، دیپلماس��ی عموم��ی، تهدیدات 
مال��ی و بهره گی��ری از ظرفیت ه��ای متح��دان اروپایی و 
آمریکای��ی، جنگ��ی چندالی��ه را علیه این جنب��ش به راه 
بین��دازد. حوزه های فعالی��ت این جنب��ش در چهارچوب 
تهدی��دات امنیت ملی قابل تعریف اس��ت که با مفاهیمی 

همچون جنگ نرم قابل تبیین اس��ت؛ جنگی چندالیه که 
درظاه��ر ابعاد نظام��ی ندارد اما هرک��دام از آنها می توانند 
چالش��ی به وس��عت تهدیدات نظامی برای این رژیم ایجاد 
نمایند، به ویژه اینکه محور اصلی آن را ازیک س��و، بیداری 
افکار عمومی درقبال ماهیت ضد بش��ری این رژیم تشکیل 
می دهد که بحران مشروعیت این رژیم را تشدید می کند و 
ازسوی دیگر، ابعاد اقتصادی گسترده ای را دربرگرفته است، 
درحالی که اقتصاد از مهم ترین ش��اکله های بقای این رژیم 
به ش��مار می رود.  برهمین اس��اس، رویکرد کنست، وزارت 
امور استراتژیک ، شخص نخست وزیر، وزارت امور خارجه و 
اندیشکده ها و نهادهای امنیتی و اطالعاتی و حتی علمی و 
تحقیقاتی رژیم صهیونیستی به مقابله با این جنبش بیانگر 
آن است که این رژیم با نگاه تهدید به این جنبش می نگرد. 
ش��اید این جنبش به صورت مستقیم، س��ایش چندانی با 
رژیم صهیونیس��تی نداشته باشد، اما نهادینه شدن رویکرد 
تحری��م در صحنۀ جهانی علیه این رژیم بر بحران های آنها 

خواهد افزود. رژیم صهیونیس��تی که در حوزه های نظامی 
و امنیتی و به شکل س��خت افزاری در برابر فلسطینی ها و 
جبهۀ مقاومت منطقه با چالش های متعددی مواجه شده، 
جنب��ش تحریم را نیز بخش��ی از تهدیدات ن��رم می داند؛ 
بنابرای��ن، مقابله ب��ا جنبش »بی دی اس« و مش��ابه آن را 
جزو راهبردهای مهم در حف��ظ امنیت و اهداف راهبردی 
خود برمی شمرد. تالش برای متهم سازی این جنبش ها به 
یهودس��تیزی و نژادپرستی، خود نش��انه ای بر اهمیت این 
جنبش ه��ا در تهدیدات امنیت ملی این رژیم اس��ت که با 
افزایش دامنۀ فعالی��ت این جنبش ها بر میزان تهدیدات و 
نیز بر شدت اقدامات این رژیم علیه آنها نیز افزوده می شود. 
در شرایط کنونی تحریم رژیم صهیونیستی و خیانتکاران به 
فلسطین می تواند حلقه تکمیلی این روند باشد بویژه اینکه 
تل آویو با بحران شدید اقتصادی مواجه است و کشورهایی 
همچون عربستان، امارات و بحرین نیز به دلیل هزینه های 

سنگین جنگ یمن وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند. 
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واکشن ها به خیانت سران ارتجاع عربی به فلسطین، جهان 
اسالم و جهان عرب همچنان اداره دارد چنانکه 

آیت اهلل »ش��یخ عیس��ی قاس��م« رهبر ش��یعیان بحرین ، 
عادی س��ازی مناس��بات با رژیم صهیونیستی را فعلی حرام 
و فت��وا برای عادی س��ازی روابط با این رژی��م را خیانت به 
امت اس��المی، خروج از دین خدا و دروغ بس��تن به اسالم 

دانست. 
س��کوت ام��ت اس��المی مقابل عادی س��ازی رواب��ط و در 
برابر فتوای عادی س��ازی، خیان��ت و جنایتی دیگر ] علیه 
مس��لمانان [ است. وی اظهار داش��ت تجاوز صهیونیست ها 
علیه امت اس��المی همچنان باقی اس��ت و صهیونیست ها 
هویت مس��لمانان را هدف گرفته اند و برای تسلط کامل بر 

مسلمانان و تحقیر آن ها تالش می کنند. 
آیت اهلل ش��یخ عیس��ی قاس��م در یک ویدئو کنفرانس که 
برای مس��اله عادی سازی روابط برگزار ش��ده بود و در آن 
۱۴ تن از شخصیت های مذهبی کشورهای اسالمی شرکت 
داش��تند، افزود: عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی 
روشی آشکار برای از بین بردن مساله فلسطین است.  وی 
خاطرنشان کرد:  عادی سازی روابط روشی ظالمانه برای به 
رسمیت ش��ناختن رژیم صهیونیستی و قانونی شدن بقای 
آن و حت��ی توس��عه تس��لط آن بر جهان اس��الم و عرب و 
محکومیت اس��الم و جهان اسالم است.  این عالم بحرینی 
ادامه داد: عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی یعنی 
محکوم کردن مقاومت در برابر اش��غالگران و پذیرش نقش 
تخریبی که صهیونیس��ت ها ب��رای بی ثبات کردن منطقه و 
امت اس��المی انجام می دهند. آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
امارات متحده عربی پنجشنبه ۲۳ مرداد با انتشار بیانیه ای 
مشترک اعالم کردند؛ ابوظبی و تل آویو رسماً روابط خود را 
عادی می کنند. همچنی��ن تظاهرات دیگری در مخالفت با 

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در ابین یمن به راه 
افتاد و نیروهای وابس��ته به شورای انتقالی جنوب که تحت 
حمایت امارات هس��تند، تالش کردند مانع این اعتراضات 
ش��وند.در مقابل نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب 
که تحت حمایت امارات هستند، تالش کردند راهپیمایی ها 

علیه عادی سازی را ناکام بگذارند.
در این میان رس��انه های رژیم صهیونیستی به نقل از یک 
مقام اماراتی گ��زارش دادند که »محمد بن زاید« ولی عهد 
ابوظبی به زودی به قدس اش��غالی س��فر خواهد کرد. این 
مقام اماراتی نیز گفت که توافق س��ازش ابوظبی با تل آویو 
ط��ی ماه جاری میالدی در کاخ س��فید ب��ه امضا خواهند 

رسید.
خبر دیگر آنگ��ه عضو کمیته اجرایی س��ازمان آزادیبخش 
فلس��طین »ساف« و سخنگوی حماس به انتقادات دبیرکل 
ش��ورای همکاری خلیج فارس از مواضع ش��رکت کنندگان 
در نشس��ت بیروت واکنش نش��ان دادند.  »نایف الحجرف« 
دبیر کل ش��ورای همکاری خلیج فارس مدعی ش��د برخی 
ش��رکت کنندگان در نشست گروه های فلسطینی در بیروت 
دست به تهدید و تحریک  آفرینی زده اند و »محمود عباس« 
رئیس تش��کیالت خودگ��ردان باید به خاط��ر این موضوع 
عذرخواه��ی کند.»واص��ل یوس��ف« عضو کمیت��ه اجرایی 
س��ازمان آزادیبخش فلسطین »س��اف« در واکنش به این 

موضوع گف��ت: اظهارات »الحجرف« نابجاس��ت. وی افزود، 
نشس��ت دبیران کل گروه های فلس��طینی با حضور محمود 
عباس نشس��تی مهم بود که برای مقابله با خطرات معامله 
قرن و مقابله با عادی سازی روابط تشکیل شد.»حازم قاسم« 
سخنگوی حماس نیز در واکنش به اظهارات الحجرف گفت، 
مواضع حم��اس و دیگر گروه  های فلس��طینی در رد توافق 
س��ازش امارات با رژیم صهیونیستی مواضع ملی اصیل بود. 
سازش کاری بر خی سران عرب در حالی صورت می گیرد که 
سران صهیونیست ها در داخل نیز محبوبیتی ندارد چنانکه 
پیمایش افکارس��نجی جدید در فلس��طین اش��غالی نشان 
می دهد اکثر صهیونیس��ت ها از بی کفایتی های نخست وزیر 
خود ناراضی و به آینده نیز بدبین هستند.در کنار تظاهرات 
هفتگی در فلس��طین اش��غالی در اعتراض به نحوه عملکرد 
کابینه تل آویو در مقابله با ش��یوع ویروس کرونا و همچنین 
پرونده های فس��اد »بنیامی��ن نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی، نظرسنجی ها هم نارضایتی اکثر صهیونیست ها 
را نشان می دهد. الزم به ذکر است شبکه »الجزیره« گزارش 
داد که نظامیان رژیم صهیونیس��تی بیش از ۵۰ فلسطینی 
از جمله چند عضو ارشد جنبش مقاومت اسالمی فلسطین 

)حماس( را دستگیر کرده اند.
طبق گزارش خبرنگار الجزیره، نیروهای رژیم صهیونیستی 
بیش از پنجاه فلس��طینی از جمله دو نماینده و چند عضو 
ارش��د جنبش مقاومت اس��المی فلس��طین )حم��اس( را 
دس��تگیر کرده اند.خبرگزاری »صف��ا« نیز در این خصوص 
گزارش داد که صبح امروز نظامیان صهیونیس��ت با یورش 
به برخی مناطق اس��تان »الخلیل« )جنوب کرانه باختری(  
بی��ش از ۳۰ ت��ن از جمل��ه چند اس��یر آزادش��ده، برخی 
نمایندگان مجلس قانون گذاری و چند عضو ارش��د حماس 

را دستگیر کرده اند.

تحریم جنایتکاران و 
خیانتکاران

مهسا شاه محمدی 
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دشمنی با طالبان باید تمام شود
رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعالم کرد مذاکرات بین االفغانی 
به زودی آغاز می ش��ود و هیأت مذاکره کننده دول��ت در آینده نزدیک به 
قطر می رود. »عبداهلل عبداهلل« از س��فر هیات مذاکره کننده دولت به قطر 
در آینده ای نزدیک خبر داد.عبداهلل گفت: با هیچ فردی در داخل کش��ور 
دش��منی نداریم و به همین دلیل، خواهان بسته ش��دن صفحه دشمنی با 
طالبان نیستیم. وی که در مراسم یادبود »هفته شهید« و ترور احمدشاه مسعود 
سخنرانی می کرد، گفت که با وجود تفاوت نظرها، کسی را در داخل کشور دشمن 
خود نمی داند.عبداهلل افزود که تنها دشمن عزت و بقای افغانستان که بخواهد کشور 
را محکوم کند، دشمن خود می داند.وی گفت: هم زمانی هفته شهید با آغاز مذاکرات 
افغانستان بسیار مهم است تا بدین ترتیب، کسانی که در جریان رویدادهای گذشته 

نبوده اند، در مورد کوشش های احمدشاه مسعود، قهرمان ملی بیش تر بدانند.

روسیه آماده میانجی گری بین ترکیه و قبرس 
وزی��ر خارجه روس��یه با ابراز نگرانی از تنش های اخیر در ش��رق دریای 
مدیترانه، گفت این واشنگتن است که تالش می کند تا با تحریک کردن 
کشورهای منطقه علیه یکدیگر، از این تنش ها نفع ببرد. سرگئی الوروف 
از آمادگی مسکو برای میانجی گری بین ترکیه و کشورهای درگیر تنش 
در حوزه شرق دریای مدیترانه خبر داد. الوروف که به قبرس سفر کرده، 
گفت: »ما آماده ایم تا برای برگزاری جلس��ات گفت وگو بین قبرس و ترکیه 
میانجی گری کنیم. ما نگران وضعیت منطقه )ش��رق مدیترانه( هس��تیم«. وی با 
اب��راز نگرانی از فتنه انگیزی های کش��ورهایی که فاصله بس��یار زیادی با منطقه 
مدیترانه دارند، توضیح داد: »از اقدامات واش��نگتن که تالش می کند کشورهای 
ش��رق مدیترانه را به جان یکدیگر بیاندازد تا این اصل که "هرکسی با ما نیست، 

علیه ماست" را تقویت کند، نگران هستیم«.

ثبات در آمریکای التین، تنها راه مقابله با آمریکا
وزی��ر امور خارجه کوب��ا در صفحه توئیتر خود نوش��ت: آمریکای التین 
برای مقابله با سیاس��ت های استعماری آمریکا باید صلح، ثبات و امنیت 
منطق��ه را حفظ کند. »برون��و رودریگس« وزیر ام��ور خارجه کوبا در 
توئیتری نوش��ت: تنها راه مقابله با دکتری��ن مونرو آمریکا حفظ صلح و 
امنیت در منطقه اس��ت. این مقام دولتی با اشاره به اعالمیه امضاشده از 
س��وی سران کش��ورها و دولت های منطقه در ژانویه ۲۰۱۴، نوشت: اساس 
این بیانیه ناظر بر اصول حاکمیت ملی، تساوی حقوق و تصمیم آزادانه مردم بوده 
اس��ت.رودریگس افزود: تنها راه مقابله با سیاس��ت تحمیلی مونرو آمریکا احترام 
به تعهدات این اعالمیه اس��ت. اعالمیه حوزه آمریکای التین و کارائیب به عنوان 
منطقه صلح طی برگزاری دومین نشس��ت این س��ازمان در هاوانا از سوی جامعه 

دولت های آمریکای التین و کارائیب  ارائه شد.

 اردن: وزارت خارج��ه اردن ضمن محکوم کردن 
تصمیم کوزوو و صربستان برای انتقال سفارتشان به 
قدس اش��غالی، آن را نقض صریح قانون بین المللی 
برش��مرد.»ضیف  اهلل علی الفایز« سخنگوی رسمی 
وزارت خارجه اردن تأکید کرد که تصمیم کوزوو و 
صربس��تان برای انتقال سفارتشان به قدس اشغالی 

نقض آشکار قانون بین المللی است.

 ناتو: چهار کش��ور عضو ناتو ب��ا هدف به چالش 
کش��یدن قدرت روس��یه در اقیانوس شمالگان، در 
این منطقه رزمای��ش برگزار خواهن��د کرد.نیروی 
دریایی انگلیس از قصد ش��ماری از کشورهای ناتو 
برای انجام رزمایش نظامی در »آرکتیک« یا قطب 
ش��مال خبر داد و مدعی ش��د این اق��دام با انگیزه 

کمک به حفظ صلح در منطقه انجام می شود.

حض��ور  از  بولی��وی  در  دادگاه��ی  بولی�وی:   
رئیس جمه��ور پیش��ین ای��ن کش��ور در انتخابات 
مجلس س��نا ممانعت به عم��ل آورد.اِوو مورالس« 
رئیس جمهور پیش��ین بولیوی با حکم دادگاهی در 
این کش��ور، از حضور در انتخابات مجلس س��نای 

بولیوی محروم شد.

 چی�ن: »ش��ی جی��ن پین��گ« در مراس��می در 
تقدیر از الگوهای چی��ن در مبارزه علیه همه گیری 
کرون��ا، عملکرد کش��ورش را ش��فاف توصیف کرد 
و اف��زود تالش های پکن جان ده ه��ا میلیون نفر در 
سراس��ر جهان را نجات داده است.شی جین پینگ« 
رئیس جمهور چین گفت که پکن به طور باز و شفاف 
در ارتب��اط با همه گیری »کووید-۱۹« عمل کرده و 
تالش های ملموسی انجام داده که به نجات جان ده ها 

میلیون نفر در سراسر جهان منتهی شده است.

اتمام حجت با سازشکاران و خیانت کاران به فلسطین 

عادی سازی روابط با صهیونیست ها حرام است

باج خواهی انگلیس از اروپا بر سر برگزیت
در اقدامی که بیشتر یک باج خواهی اقتصادی و سیاسی است،وزیر مسکن انگلیس 
گفته در صورتی که اتحادیه اروپا در خصوص توافق تجاری برگزیت انعطاف پذیر 

نباشد، کشورش بدون انعقاد این توافق از این بلوک خارج خواهد شد.
»رابرت ِجنریک«، وزیر مس��کن انگلیس در مصاحبه ای با ش��بکه اس��کای نیوز 
درب��اره توافق تج��اری برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادی��ه اروپا( اظهارنظر کرد. 
جنریک در پاس��خ به این سؤال که آیا کش��ور او به دنبال خروج از اتحادیه اروپا 
بدون منعقد کردن توافق تجاری اس��ت، گفت: »ما می خواهیم با اس��تقرار یک 
توافق تجاری آزاد به س��بک کانادا، اتحادیه اروپا را ترک کنیم، ترجیح ما بر این 
مس��ئله بوده و ما بر این عقیده ایم که این کار ممکن اس��ت.«وی در ادامه افزود: 
»ام��ا اگر آنها )اتحادیه اروپا( مقداری انعطاف پذیری و واقع گرایی از خود نش��ان 
ندهند، ما با همان ترتیبات تجاری که اس��ترالیا و دیگر کشور ها با یکدیگر دارند 
]ای��ن بل��وک را[ ترک خواهیم کرد. به نظر ما این ترتیبات نیز برای آینده خوب 
هستند.« »بوریس جانس��ون« نخست وزیر انگلیس همچنین از قصد خود برای 
ارائه پیش نویس طرحی به پارلمان کش��ورش برای تغیی��ر بخش هایی از توافق 
برگزیت خبر داد.بر اس��اس این طرح، انگلیس بخش��ی از تواف��ق میان لندن و 
بروکسل بر سر ایرلند شمالی را حذف خواهد کرد.جانسون روز یکشنبه نیز گفته 
بود به مذاکره کنندگان بر س��ر توافق تجاری پسابرگزیت که دور هشتم آن این 
هفته در لندن برگزار می شود، تا ۱۵ اکتبر مهلت می دهد تا مذاکرات خود را به 
نتیجه برس��انند و در غیر این صورت بریتانیا این مذاکرات را به طور کامل ترک 
خواهد کرد. انگلیس ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ )۱۱ بهمن۹۸( رسماً از اتحادیه اروپا خارج 
شد اما در دوره گذار که قرار است تا پایان امسال باشد، همچنان معیارهای اصلی 
عضویت در این اتحادیه را حفظ خواهد کرد. اکنون روابط انگلیس و اتحادیه اروپا 
به مدت یک سال حالت گذار را سپری خواهد کرد و دو طرف در این بازه زمانی 

فرصت دارند درخصوص نحوه روابط پسابرگزیت به توافق برسند.

جنایت جدید سعودی در فرودگاه صنعاء 
در حال��ی که قحطی و جنگ ج��ان ۲۰ میلیون یمنی را تهدید می کند، زکریا 
الش��امی وزی��ر حمل و نقل یمن اعالم کرد که ف��رودگاه صنعاء به دلیل تداوم 
توقیف کش��تی های حامل مشتقات نفتی از س��وی ائتالف متجاوز سعودی و 

تامین نشدن سوخت مورد نیاز خود، از امروز تعطیل می شود.
وی ب��ا بی��ان این مطلب افزود: بی��ش از ۵۴۰ هزار بیمار که ب��رای ادامه درمان 
خود نیاز به س��فر به خارج از کش��ور دارند با بس��ته ش��دن فرودگاه بین الملل 
صنعاء سرگردان خواهند بود و سرنوش��ت نامعلومی در انتظارشان است.این در 
حالی اس��ت که دهها بیمارس��تان در یمن با کمبود شدید سوخت مواجه شده 
و در آس��تانه تعطیلی هس��تند. این وزیر یمنی اعالم کرد: ب��ا توجه به اقدامات 
خودس��رانه اعمال شده توسط کش��ورهای ائتالف متجاوز سعودی در جلوگیری 
از ورود کش��تی های حامل مش��تقات نفتی، ذخیره گازوئیل و نفت این فرودگاه 
در حال اتمام اس��ت و مقادیر موجود فقط برای چند روز نیاز کاری را پوش��ش 
می دهد.با اینکه حدود ۱۵ کشتی حامل مشتقات نفتی مجوز سازمان ملل برای 
ورود به بندر »الحدیده« را دارند، ائتالف س��عودی به آنها اجازه ورود نمی دهد و 
همین موضوع منجر به بحران سوخت در یمن شده است. در واکنش به جنایات 
سعودی، »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی ارتش 
این کشور به فرودگاه بین المللی »ابها« عربستان طی بامداد دیروز خبر داد. خبر 
دیگر از یمن آنکه دولت مستعفی یمن اعالم کرد، تا زمانی که »ابهیجیت گوها« 
رئیس تیم ناظران سازمان ملل در اجرای توافق آتش بس »الحدیده« و بازاستقرار 
نیروه��ا تغییر نکند دیگر با این تیم دیداری انج��ام نخواهد داد. خبر دیگر آنکه 
در حالی که نبرد در مأرب )مرکز یمن( به مراحل حساسی رسیده، معاون وزیر 
خارجه دولت نجات ملی یمن از تش��کیل دو تیپ نظامی در یکی از قبایل این 
منطق��ه ب��رای کمک به صنعاء خبر داد. قبایل م��راد از  قبایل معروف یمنی در 

استان مأرب )در مرکز یمن( است که نسب آن به »مراد بن مذجح« می رسد.

مرز هند و چین در وضعیت هشدار جنگ
در ادامه تنش��ها میان دهلی نو و پکن، بنا بر اعالم فرماندهی غربی ارتش چین، 
نیروهای هندی در »اقدامی تحریک آمیز« بعد از عبور از مرز مورد مناقش��ه در 

منطقه »لداخ«، به سمت پاسگاه مرزی چین به نشانه هشدار تیراندازی کردند.
ب��ه گفته پک��ن، نیروهای هن��دی در اقدامی که چی��ن آن را »تحریک جدی 
نظامی« و نقض توافق نامه هایش��ان خوانده، بعد از عبور از مرز مورد مناقشه دو 

طرف، به طرف ایستگاه مرزبانی چین تیراندازی کردند.
دو ط��رف از ماه م��ی در منطقه کویری »لداخ« در کشمکش��ی پرتنش درگیر 
هستند و وزرای دفاع دو کشور روز جمعه در نخستین دیدار مستقیم سطح باال 
بین دو طرف از زمان آغاز تنش ها، در مس��کو دیدار کردند. این در حالی اس��ت 
که وزارت دفاع هند روز ش��نبه اعالم کرد با ط��رف چینی در خصوص کاهش 
تنش های مرزی به توافق رسیده است.  ارتش هند در این بیانیه مدعی شد که 
دهلی نو متعهد است تا تنش ها در مرز مشترک دو کشور موسوم به »خط کنترل 
واقع��ی« را کاهش دهد. هند در حال به تنش آفرینی علیه چین می پردازد که 
د تح��رک ضد چینی دیگر، رئیس جمهور تای��وان با متهم کردن چین به انجام 
»اقدامات ستیزه جویانه« در دریای جنوبی، از کشورهای جهان خواست اتحادی 
محکم برای مقابله با این کشور تشکیل دهند.همزمان با افزایش تنش های بین 
چین، تایوان و آمریکا بر سر مناطق مورد مناقشه در دریای جنوبی چین، »تسای 
اینگ ون« رئیس جمهور تایوان خواس��تار اتحاد جهانی برای مقابله با چین شد. 
همزمان نیز »دونالد ترامپ« برای بار دوم ایده جدا کردن اقتصادهای آمریکا و 
چین را که به »جداسازی« مشهور است مطرح کرد و گفت: اگر دو کشور هیچ 
تجارتی با هم نداشتند ایاالت متحده هیچ پولی را از دست نمی داد. وزیر خارجه 
چین با انتقاد از سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا و برخی کشورها در عرصه 
جهانی، گفت آنها با فشار آوردن به شرکت های نرم افزاری دیگر کشورها در حال 

زورگویی بین المللی هستند. 


