
بازگشت به دوران جنگ سرد

نشست اتحادیه اروپا دیروز در حالی برگزار شد که 
یکی از بحث های کلی��دی آن را چگونگی مقابله با 
روسیه تش��کیل می داد. در همین چارچوب عنوان 
ش��د که وزی��ران ام��ور خارجه ۲۷ عض��و اتحادیه 
اروپا نح��وه واکنش به وضعیت الکس��ی ناوالنی از 
مخالفان نظام روس��یه که به حکم دادگاه در زندان 
به س��ر می برد را بررس��ی خواهند کرد. نکته قابل 
توجه مباحث مطرح در باب تحریم روس��یه اس��ت 
چنانکه برخی از کشورهای اروپایی مانند لهستان، 
رومانی و کشورهای حوزه بالتیک بارها از بروکسل 
خواس��ته اند تا مس��کو را به خاطر موض��وع ناوالنی 
تحریم کرده و پروژه نورد استریم ۲ که گاز روسیه 
به آلم��ان را منتقل خواهد کرد، ه��دف قرار دهد. 
پس از بهره برداری از این خط لوله، تعدادی از این 
کش��ورها و اوکراین از درآم��د هنگفت ترانزیت گاز 
محروم خواهند ش��د. ش��رکت های دو کشور آلمان 
و اتری��ش در این پروژه مش��ارکت دارند و برلین و 
وین تاکنون با تحریم پروژه نورد استریم ۲ مخالفت 
کرده اند.حال این س��وال مطرح است که چرا اروپا 
چنین رویکردهای تقابلی را علیه روس��یه در پیش 
گرفته اس��ت؟ نگاه��ی بر تحوالت اروپ��ا بیانگر آن 
اس��ت که اروپا از یک سو با بحران اقتصادی مواجه 
است و از سوی دیگر ناتوانی آن در مقابله با کرونا و 
البته شکست واکنس های اروپایی، جایگاه و اعتبار 
جهانی اروپا را زیر سوال برده است. در همین حال 
با خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی، زنگ چندپاره 
شدن اتحادیه به صدا در آمده است. در همین حال 
اروپا در کنار آمریکا در حالی به دنبال افزایش ناتو 
هس��تند که نظامی گری غرب در جهان با اعتراض 
های ش��دیدی مواجه شده است و حتی بسیاری از 
اعضای ناتو حاضر به تامین بودجه آن نیس��تند. با 
توجه به این ش��رایط می توان گفت اروپا با دشمن 
س��ازی از روسیه سعی دارد تا با القای دوران جنگ 
سرد از یک س��و افکار عمومی اروپا از بحران کرونا 
و ناکامی واکس��ن های اروپایی دربرابر واکسن های 
روس��یه را محقق سازند و از سوی دیگر توسعه ناتو 
و افزایش همکاری نظامی با آمریکا را توجیه نمایند 
چنانکه اخیرا ناتو از هش��ت برابر شدن نیروهایش 
در عراق و ادامه حضور در افغانس��تان سخن گفته 
اس��ت. برایند تحوالت بیانگر بهره گیری سران اروپا 
از فضای جنگ س��رد برای جلوگیری از فروپاش��ی 
درونی اتحادیه اروپا و ناتو اس��ت که فضایی امنیتی 
را بر روابط اروپا و روس��یه حاکم س��اخته اس��ت و 
در آینده نزدیک نیز چش��م اندازی برای بهبود آن 
مش��اهده نمی ش��ود چنانک��ه الوروف وزیر خارجه 
روس��یه تاکید کرده اس��ت که جایی ب��رای روابط 

مسکو و اروپا باقی نمانده است. 

یادداشت 

اسپانیا همچنان در آشوب و سرکوب 
آش��وب و شورش در اعتراض به دستگیری و حبس 
یک رپر اسپانیایی در ششمین روز خود به دستگیری 

چند تن از معترضان در بارسلونا منجر شد.
نیروی پلیس کاتالونیا در توئیتی نوش��ت: هش��ت 
تن در بارس��لون دستگیر ش��دند که پنج تن بابت 
س��رقت از یک لباس فروش��ی و س��ه تن بابت بی 
نظمی عمومی و حمله به نیروهای پلیس هس��تند. 
همچنین هفت مامور پلیس جراحت های س��طحی 
برداش��تند و دو تن به بیمارس��تان منتقل ش��دند.
بر اساس گزارش سیس��تم اورژانس اداره بهداشت 
کاتالونیا، ۱۱ تن در جریان اعتراضات زخمی شدند 

و سه تن از آنها در بیمارستان بستری هستند.
پلی��س در توئیتی اعالم ک��رد، معترضان در مرکز 
بارس��لونا موانعی ایجاد کرده و در س��الن موسیقی 
"پاالئ��و دو ال موزیکا" آتش ب��ه پا کردند. گروه های 
خش��ونت طلب به س��مت ماموران سنگ و بطری 

پرتاب کردند.
در بیلبائو، معترضان س��طل های زبال��ه را به آتش 
کش��یدند و پنجره ه��ای مغازه ها را شکس��تند و به 
س��مت پلیس اش��یایی را پرتاب کردند. یک تن در 
این اعتراضات دستگیر شد.بر اساس اعالم سیستم 
اورژان��س کاتالونیا، ده ها ت��ن در جریان اعتراضات 
روز ش��نبه در بارس��لونا، لری��دا، تاراگونا و کوبیس 
زخمی شدند. اعتراضات در پی دستگیر شدن یک 
رپر کاتالونیایی به نام "پابلو هاس��ل" آغاز ش��د که 
در ۲۰۱۸ بابت س��تایش تروریسم و محکوم کردن 
پادشاهی اسپانیا در بیش از ۶۰ توئیت در بازه زمانی 

۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ۹ ماه حبس محکوم شد.

نیمچه گزارش

گزارش

همزم��ان با اس��تمرار تجاوزات و جنایات ائتالف س��عودی 
علیه غیر نظامیان یمنی، یک س��ازمان جهانی امدادرسانی 
اعالم کرد، فروش تسلیحات انگلیسی به سعودی ها، موجب 

طوالنی تر شدن درگیری ها در یمن شده است.
»آکسفام« یکی از سازمان های جهانی امدادرسانی و مبارزه 
با فق��ر، دولت انگلیس را به طوالنی ک��ردن جنگ یمن از 
طریق ص��ادرات تجهیزات س��وختگیری هوایی متهم کرد 
که می تواند بمباران کور مواضع یمنی از س��وی سعودی ها 
را تس��هیل کند.امتیاز اس��تفاده از این تکنولوژی تابستان 
امسال و پس از اتمام محدودیت های تسلیحاتی صادر شده 
اس��ت. عالوه بر این، ۱.۴ میلیارد دالر تسلیحات دیگر نیز 
به سعودی ها فروخته شده که می توانند در طوالنی تر شدن 

مأموریت های هوایی آن ها موثر باشند.
»س��م نِیدل« مس��ئول سیاست گذاری و مش��اوره آکسفام 
دراین ب��اره گف��ت: »همزمان با درخواس��ت آمری��کا برای 
خاتمه یافت��ن درگی��ری در یمن، بریتانی��ا جهت مخالف 
را پیش گرفته اس��ت و ب��ا فروش تس��لیحات و تجهیزات 
س��وختگیری که حمله ه��ای هوایی را تس��هیل می کنند، 
حمای��ت از جنگ ب��ی رحمانه ب��ه رهبری س��عودی ها را 
افزای��ش می دهد«.نیدل اف��زود: »بریتانیا مدعی حمایت از 
صلح در یمن اس��ت. ]اثبات[ این ]ادعا[ می تواند با خاتمه 

فوری فروش تس��لیحاتی آغاز ش��ود که ممکن است علیه 
غیرنظامیان استفاده شده و بحران انسانی را تشدید کند«.
کارشناسان س��ازمان ملل، یمن را صحنه بزرگترین بحران 
بش��ری در جهان توصیف می کنند. ۲۲ میلیون نفر که ۷۵ 
درص��د جمعیت یمن را تش��کیل می دهن��د نیازمند نوعی 
کمک رسانی و حمایت بشردوس��تانه هستند. از این میان، 
۸.۴ میلیون نفر نمی دانند وعده غذایی بعدی ش��ان از کجا 

تأمین خواهد شد.
الزم به ذکر اس��ت داعش اخیرا خبر داد که در جنگ علیه 
ارتش و کمیته های مردمی یمن در ش��هر مأرب مشارکت 
دارد و در کنار عناصر حزب »االصالح« )وابسته به اخوان(، 
نظامی��ان س��عودی و آمریکا، علیه نیروه��ای مردمی یمن 
مشغول جنگ اس��ت.»محمد فتاح« مش��اور شورای عالی 
سیاس��ی یم��ن گفت ک��ه داعش از آغ��از تج��اوز به ملت 
یمن، حضور داش��ته و همچنان در ح��ال ارتکاب جنایات 
در اس��تانهای »تعز« و »ع��دن« اس��ت.»ابراهیم الوجیه« 
کارش��ناس نظامی یمن ه��م تأکید کرد، ب��ا آغاز حمالت 
آمریکا و عربس��تان سعودی به یمن، شمار زیادی از عناصر 
داعش از س��وریه به یمن منتقل ش��دند تا در کنار س��ایر 
گروههای تروریس��تی به ویژه در اس��تانهای جنوبی، علیه 
ارتش و کمیته های مردمی دست به ارتکاب جنایت بزنند.

الوجیه تصریح کرد، ائتالف متجاوز سعودی معموال از داعش 
ب��ه عنوان آخرین اهرم فش��ار خود اس��تفاده می کند؛ زیرا 
مزدوران وابس��ته به این ائتالف در مأرب شکست خورده اند 
و بیانیه اخیر داعش برای باال بردن روحیه این عناصر است.
وی خاطر نش��ان کرد: »حزب االصالح، داعش و القاعده، دو 
روی یک س��که هس��تند. همه آنان، حاصل تفکر تکفیری-
وهابی هس��تند.. مأرب آخرین مقر حزب االصالح در شمال 

]یمن[ است و در مناطق جنوبی هیچ جایگاهی ندارد«.
خبر دیگر آنک��ه دفتر »مارتین گریفیت��س« نماینده ویژه 
دبیرکل س��ازمان ملل در امور یمن پس از پایان مذاکرات 
طرف های یمن��ی درگیر جنگ در ام��ان پایتخت اردن به 
منظ��ور پیگیری اجرای تبادل زندانیان بیانیه ای منتش��ر و 
درباره شکس��ت این رایزنی ها ابراز ناامی��دی کرد.به گفته 
دفتر گریفیتس، طرف های یمن��ی در این دور از رایزنی ها 
که در اردن برگزار شد، بر سر آزادی اسرا و تبادل زندانیان 

توافق نکردند اما ابراز داش��تند که به ادامه رایزنی در آینده 
بر س��ر مولفه های آزادی زندانیان و تبادل اس��را در آینده 

متعهد هستند.
الزم به ذکر اس��ت در ادامه حمایت های غرب از س��عودی 
علیه مردم یمن، وزیر خارجه یونان از امضای یک توافقنامه 
با عربس��تان سعودی برای استقرار موشک های پاتریوت در 

عربستان خبر داد.
نیک��وس دندی��اس، وزیر خارجه یونان در جریان نشس��ت 
کمیس��یون روابط خارج��ه پارلمان این کش��ور اعالم کرد 
ک��ه کش��ورش توافقنامه ای را ب��رای اس��تقرار و راه اندازی 
موش��ک های پاتریوت در عربس��تان، با ریاض امضا خواهد 
کرد.وی افزود: سالحی که به عربستان می دهیم، یک سالح 
هجومی نبوده، بلکه یک س��الح "دفاعی" است.دندیاس در 
ادامه تأکید کرد که کش��ورش هرگز سیاس��ت تهاجمی را 

دنبال نکرده و نخواهد کرد.

انگلیس که  خروجش از اتحادیه اروپا نهایی شده و اکنون 
بیش��تر در قالب کش��وری بدون پش��توانه اروپا ش��ناخته 
می ش��ود طی ماه های اخیر تحرکات قابل تاملی در عرصه 
سیاست خارجی داشته اس��ت. بخشی از سیاست انگلیس 
علیه روس��یه اس��ت چنانکه انگلیس تندترین مواضع را را 
ادعای حمایت از الکسی ناوالنی از مخالفان نظام روسیه که 
به حکم دادگاه در زندان به س��ر می برد را داشت است. در 
همین حال انگلیس از مخالفان اجرای پروژه نورد اس��تریم 

۲ که گاز روسیه به آلمان را منتقل خواهد کرد، می باشد.
 از س��وی دیگر انگلیس در ادامه ب��ازی های دیپلماتیک 
خود و فشارهای سیاسی بر کشورهای غیر همسو با لندن، 
قصد دارد موضوع س��ین کیانگ چین را در شورای امنیت 
مط��رح کند.پیش از این نی��ز انگلیس در باب هنگ کنگ 
علیه چین اقدامات بس��یاری صورت داده بود چنانکه پکن 
، در نهایت فعالیت بی بی س��ی را به عنوان شبکه ای ضد 
مناف��ع و امنیت ملی چین، متوقف ک��رد. در همین حال 
انگلیس از جمله کش��ورهای غربی است که مواضعی تند 
علیه ایران داش��ته و خواستار بازگش��ت ایران به تعهدات 

برجامی بدون تعهد پذیری غرب شده است. 
حال این سوال مطرح است که چرا انگلیس چنین رویکرد 
تهاجم��ی را در سیاس��ت خارجی در پیش گرفته اس��ت؟ 
بخش��ی از رفتار انگلیس را می توان برگرفته از بحران های 

داخلی این کشور در پی شیوع کرونا و پیامدهای اقتصادی 
آن می ت��وان ارزیاب��ی کرد. انگلیس که با رس��وایی پنهان 
کاری کرونایی مواجه اس��ت، سیاست فرافکنی خارجی را 
راهکار انحراف افکار عمومی از بحران های داخلی خود می 
دان��د. نکته دیگ��ر آنکه انگلیس با خ��روج از اتحادیه اروپا 
با چالش��های اقتصادی مواجه ش��ده لذا ت��الش دارد تا با 
تشدید سیاس��ت خارجی به تامین منابع اقتصادی دست 
یاب��د. انگلیس در این چارچوب چن��د رویکرد را در پیش 
گرفته اس��ت چنانکه از یک سو سیاست فروش تسلیحات 
و بحران س��ازی های امنیتی را تشدید کرده است چنانکه 
س��ازمان ملل رسما از افزایش و استمرار فروش تسلیحات 
انگلیس��ی به عربس��تان و پیامدهای مخرب آن برای یمن 
خبر داده اس��ت. هوچی گری های حاش��یه ای را می توان 
مولف��ه ای برای پنهان کردن نقش انگلیس در بحران های 

امنیتی جهان دانس��ت. از س��وی دیگر انگلیس با سیاست 
 های جهانی آمریکا همراه ش��ده اس��ت که همگرایی آنها 

علیه چین، روسیه و ایران نمودی از این رفتارهاست. 
عملکردهای انگلیس نش��ان می دهد که این کش��ور برای 
خ��روج از بحران های داخلی به دنب��ال فضایی بحرانی در 
صحنه جهانی اس��ت. هر چند که جانس��ون نخست وزیر 
انگلی��س ادعای دوری از ترام��پ را مطرح می کند اما در 
عمل گویی همان سیاست دنیای پرآشوب را اجرا می کند 
در حالی که در ظاهر ژس��ت های حقوق بشری، مذاکراتی 
گرفت��ه و ادع��ای ت��الش برای جهان��ی امن ت��ر را مطرح 
می س��ازد و با همین ادعا نیز به دنبال تصویب قطعنامه ای 
در سازمان ملل با ادعای توقف جنس برای واکسینه کردن 
جهان در برابر کرونا را سر می دهد اما در عمل خود محور 

بحران های جهان است نه حالل مشکالت. 
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بازی  انگلیسی
مهسا شاه محمدی 

علی تتماج

رویکرد نیمی از جمهوری خواهان به حزب ترامپ 
افکارس��نجی جدید در آمریکا نشان می دهد که در صورت تأسیس حزب 
جدیدی توس��ط رئیس جمهور س��ابق این کش��ور، نیمی از اعضای حزب 
جمهوری خواه به آن می پیوندند. بعد از وعده »دونال ترامپ« برای تغییر 
آینده حزب جمهوری خواه و بازگش��ت به عرصه سیاسی، بخش بزرگی از 
جمهوری خواهان حامی پیوس��تن به او هس��تند.در این تحقیق که توسط 
دانش��گاه »ساُفک«  انجام شده، ۴۶ درصد از جمهوری خواهان گفتند که این 
حزب را ترک کرده و به حزب ترامپ می پیوندند.۲۷ درصد از اعضای گفتند در این 
حزب باقی می مانند. ۲۷ درصد باقی مانده نیز به گفته خودش��ان، هنوز تصمیمی 
در ای��ن رابطه نگرفته ان��د. ۷۶ درصد از جمهوری خواهان نیز تصریح کردند که در 
صورت حضور مجدد ترامپ در انتخابات س��ال ۲۰۲۴، از او حمایت می کنند. ۱۲ 

درصد پاسخ خیر داده و ۱۲ درصد دیگر نیز گفتند هنوز تصمیم نگرفته اند.

شرط غنی برای کناره گیری از قدرت 
رئیس جمهور افغانس��تان با تایید احتمال برگزاری انتخابات زوردهنگام 
گف��ت که تنها در صورت برگ��زاری انتخابات ق��درت را واگذار می کند. 
»اش��رف غنی« با پذی��رش احتمال برگزاری انتخاب��ات زودهنگام برای 
کم��ک به روند صل��ح تاکید کرد که تنها در ص��ورت برگزاری انتخابات 
قدرت را واگذار می کند.غنی در پاسخ به این پرسش که اگر رئیس جمهور 
آمریکا از او بخواهد تا برای موفقیت روند صلح از قدرت کنار برود چه پاسخی 
خواهد داد، اظهارداش��ت: »من یک ش��اخصه دارم، برگزاری انتخابات؛ جمهوریت 
نظامی اس��ت که با اراده مردم اداره می  ش��ود منبع مش��روعیت دولت آینده باید 
کاماًل واضح باشد«.رئیس جمهور افغانستان با خودداری از اظهارنظر درباره تعداد 
نیروه��ای خارج��ی مورد نیاز یا اینک��ه نیروهای خارجی برای چ��ه مدت باید در 

افغانستان بمانند نیز گفت که این موضوع »به شدت جنگ بستگی دارد«.

تحلیلگر جبهه مقاومت درگذشت
ش��بکه المیادین در خبری از درگذشت »انیس نقاش«، مبارز لبنانی و 
هماهنگ کننده ش��بکه مطالعات و پژوهش ه��ای راهبردی »امان«، در 
۷۰ س��الگی در بیمارستانی در دمشق خبر داد. پیکر او امروز به بیروت 

منتقل می شود تا در زادگاه خود به خاک سپرده شود.
 او یکی از تحلیلگران برجس��ته حامی مقاومت در لبنان بود و پیشتر نه 
تنها خواس��تار لزوم مقابله حزب اهلل با فساد و مفسدان در کشور و ریشه کن 
کردن آنها ش��ده بود، بلکه درخواست کرده اس��ت حزب اهلل به مثابه دولت سایه 
عمل کند تا همه مس��ائل ریز و درش��ت این کش��ور را زیر نظر بگیرد.در همین 
ح��ال نقاش در واکنش به ادعاه��ا درباره مقاومت نیز گفته بود مقاومت در لبنان 
یکپارچه و منس��جم است و دچار لغزش نشده است و مردم نیز مانند گذشته در 

اطراف آن هستند.

سازمان جهانی امدادرسانی اعالم کرد

انگلیس، عامل کشتار
 و طوالنی شدن جنگ یمن 
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افزایش مرگ و میر 
بی خانمان های انگلیسی 

ناتوانی در مابله با بحران کرونا در حالی به رسوایی انگلیس مبدل شده که در 
چالش��ی دیگر برای این کشور مدعی دولت رفاه، به رغم اجرای طرح اسکان 
اضط��راری دولت انگلیس برای بی خانمان ه��ا، حدود یک هزار نفر از آنان در 

سال گذشته میالدی جان خود را از دست داده اند.
 تحقیق��ات نش��ان می دهد که میزان م��رگ و میر در بی��ن بی خانمان های 
انگلیس��ی در س��ال ۲۰۲۰ بیش از یک س��وم افزایش یافته اس��ت.به نوشته 
روزنامه »ایندیپندن��ت«، موزه انجمن محور بی خانمان ه��ا در بریتانیا، ۹۷۶ 
مورد مرگ و میر را در بین بی خانمان ها در انگلیس، اسکاتلند، ویلز و شمال 
ایرلند در س��ال گذشته میالدی به ثبت رس��انده است.به نوشته این روزنامه 
انگلیس��ی، این میزان از مرگ و میر افزایش ۳۷ درصدی شمار کشته شدگان 

بی خانمان را نسبت به سال ۲۰۱۹ نشان می دهد.
این آمار و ارقام ش��امل مرگ و میر بی خانمان هایی اس��ت که در خیابان ها، 
در اس��کان موقت یا بر روی نیمکت ها می خوابیده اند.ایندیپندنت نوشته این 
آمار افزایش یافته در حالی منتش��ر ش��ده که دولت انگلیس در اجرای طرح 
اس��کان اضطراری ظاهراً موفق عمل کرده اس��ت.طبق این طرح برای حدوداً 
۱۵ هزار بی خانمان که با بیماری کووید-۱۹ نیز دس��ت و پنجه نرم کرده اند، 
اس��کان های ضروری فراهم شده است.این در حالی است که مطالعه ای دیگر 
نشان می دهد که این طرح از مرگ حدوداً ۲۶۶ بی خانمان جلو گیری به عمل 
آورده است.طبق این گزارش کمتر از ۳ درصد از این مرگ و میر ها به ویروس 
کرون��ا مربوط بوده اند. همچنین طبق ای��ن تحقیقات ۳۶ درصد از این مرگ 
و میر ه��ا نی��ز به مصرف مواد مخدر و الکل مربوط ب��وده و ۱۵ درصد از آنان 
نیز خودکشی کرده اند.بر اساس گزارش این مرکز، معوقات اجاره بها می تواند 
۴۵ هزار خانوار انگلیس��ی را بی خانمان کند.وزیر بهداشت انگلیس نخستین 
بار روز ۲۴ آذرماه از یافت شدن نوع جدید ویروس کرونا، موسوم به کرونای 

انگلیسی، با  قدرت شیوع سریع تر در این کشور خبر داده بود.

تعیین خطوط قرمز چین برای آمریکا 
س��فیر پکن در واشنگتن، با الزم دانستن تعیین حد و مرزهایی در تعامالت دو 

کشور، گفت مسائلی مانند تایوان برای چین خط قرمز هستند.
»کوی تیان کای« س��فیر چین در ایاالت متحده خواستار مرزبندی در تعامالت 
واش��نگتن-پکن شد.تیان کای طی سخنرانی آنالین در همایشی در پکن، گفت 
آمری��کا و چین باید به ط��رز واضحی حد و مرزهایی برای سیاس��ت های خود 
در قب��ال یکدیگر تعیین کنند.وی با الزم دانس��تن مرزبن��دی در تعامالت دو 
کشور، توضیح داد که پکن و واشنگتن باید درک دقیقی از تمایالت استراتژیک 

یکدیگر داشته باشند.
ای��ن دیپلمات چینی همچنین به دولت جدید آمریکا به ریاس��ت »جو بایدن« 
تاکید کرد که مسائلی مانند تایوان، سین کیانگ و تبت از جمله خط قرمزهای 
پکن هس��تند.تیان کای ب��ا بیان اینکه اکنون زمان تنظیم مجدد مس��یر روابط 
چین-آمریکا است، اظهار داشت که پکن و واشنگتن باید گفت وگوهای صریحی 
جهت تعیین حد و حدود یکدیگر انجام دهند.در این همایش، »وانگ یی« وزیر 
خارج��ه چین نیز با اب��راز تمایل برای ترمیم روابط مخدوش پکن-واش��نگتن، 
گفت در آن صورت امکان همکاری با دولت جدید آمریکا در موضوعات مختلف 
وجود دارد. وی از واشنگتن خواست تا به منافع بنیادین چین احترام گذاشته، 
از تخریب وجهه حزب حاکم این کش��ور دست کشیده، دخالت در امور داخلی 
پک��ن را پای��ان داده و جدایی طلبان تایوان را بیش از پی��ش تحریک نکند. در 
ای��ن میان انگلیس در ادامه بازی های دیپلماتیک خود و فش��ارهای سیاس��ی 
بر کش��ورهای غیر همس��و با لندن، قصد دارد موضوع سین کیانگ چین را در 
شورای امنیت مطرح کند.، انگلیس قصد دارد در نشست امروز دوشنبه شورای 
امنیت س��ازمان ملل با ارائه طرحی خواستار دسترسی به منطقه سین کیانگ 

چین شود.
کشورهای غربی مخالف چین با طرح ادعاهایی مدعی نقض حقوق بشر از سوی 

پکن در سین کیانگ هستند.
گویا قرار است »دومینیک راب« وزیر خارجه انگلیس، صحبت هایی را در این 

خصوص با اعضای شورای امنیت سازمان ملل انجام دهد.

معادله امنیتی سه جانبه 
حشد الشعبی در شمال بغداد 

در ادامه طرح های امنیتی مقاومت مردمی عراق، رئیس سازمان الحشد الشعبی 
در بازدید از شهرس��تان »الطارمیه« در شمال بغداد از ایجاد یک معادله جدید 

امنیتی سه جانبه در این شهرستان خبر داد.
»فالح الفیاض« رئیس س��ازمان الحش��د الش��عبی عراق، در بازدی��د از منطقه 
»الطارمیه« در شمال بغداد که روز شنبه شاهد درگیری تروریست های داعش 
با نیروهای امنیتی مش��ترک عراق بود، تصریح کرد که با عملیات قهرمانه اخیر 
در این شهرستان،  یک معادله امنیتی جدید سه جانبه شامل نیروهای الحشد 
الش��عبی، نیروهای امنیتی و ساکنان این شهرس��تان ایجاد شد.رئیس سازمان 
الحش��د الشعبی تصریح کرد که دستور داده، ش��مار اعضای هنگ الطارمیه دو 
برابر ش��ود و کلیه کاس��تی ها ی موجود از جمله کمبود تجهیزات آن برطرف و 

برای حمایت از خانواده های شهدا و زخمی ها  اعالم آمادگی شود.
از س��وی دیگر مرکز مطالعات »القرار السیاس��ی« عراق ط��ی بیانیه ای درباره 
اهداف پنه��ان و مبهم تصمیم اخیر ناتو مبنی بر افزایش چند برابری نیروهای 

خود در این کشور در شرایط حساس منطقه ای، هشدار داد.
مرک��ز مطالعات »القرار السیاس��ی« عراق طی بیانیه ای درب��اره اهداف مبهم و 
پنه��ان قصد پیم��ان آتالنیتک ش��مالی مبنی بر افزایش ش��مار نیروهایش در 
سراس��ر عراق طی مرحله آتی هشدار داد و اعالم کرد که این امر مغایر با اصل 

حاکمیت کشور است و موجب بروز اختالفات داخلی زیادی می شود.
در بیانیه این مرکز مطالعاتی که نس��خه ای از آن در پایگاه خبری »المعلومه« 
منتش��ر ش��د؛ آمده اس��ت: بر اس��اس اظهارات فرماندهی ناتو، نیروهای آن به 
چندین هزار نفر بیش��تر از آنچه که در حال حاضر در عراق مس��تقرند، افزایش 

خواهد یافت. 
ضمن اینکه منابع رس��می اعالم می کند که ماموری��ت ناتو در هر حال چیزی 
فراتر از آموزش و مش��اوره ای که طی سالهای گذشته به نیروهای نظامی عراق 

می دادند، نخواهد بود.


