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کنگره حزب کمونیست چین
با تثبیت جایگاه »شی« پایان یافت

حزب کمونیست چین دیروز )شنبه( تغییراتی 
در قانون اساسی این کشور را تایید کرد که محوریت 
نقش شی جینپینگ در سیاست این کشور را تقویت 
می کند. به گزارش رویترز، حزب کمونیست چین 
همچنین روز گذشته )شنبه( کمیته مرکزی خود 
را انتخاب کرد و کمیته ای دیگر امروز )یکشــنبه( 
اعضای کمیته دائمی پلیتبوروی )دفتر سیاسی( 

حزب کمونیست چین را انتخاب خواهد کرد. 
انتظار می رود شی جینپینگ، رئیس جمهوری 
چین برای ســومین دوره متوالی بــرای رهبری 
این حزب انتخاب شــود. اگر شی برای سومین بار 
به عنوان رهبر حزب کمونیســت انتخاب شــود، 
بــه قدرتمندترین رهبر این کشــور پــس از مائو 
تسه تونگ، بنیان گذار جمهوری خلق چین تبدیل 

خواهد شد. 
از جمله تغییراتی که در قانون اساســی چین 
بوجود آمده می توان به »دو حکم« و »دو تضمین« 
اشاره کرد. بر اساس این دو حکم یا دو تثبیت، شی 
جینپینگ به عنوان رهبر »مرکــزی« این حزب 
مشخص شده و ایده های او به عنوان اصول راهنمای 
توسعه آینده چین تثبیت می شــود. دو تضمین 
هم وضعیت »مرکزی« شــی جینپینگ در حزب 
کمونیســت و قدرت مرکزی این حزب در چین را 

ضمانت می کند. 
متن این اصالحیه بالفاصله منتشر نشد، اما قبل 
از تصویب آن گوینده اســتدالل پشت آن را خواند 
و مکرراً از شی و دســتاوردهای او در تقویت ارتش 
و اقتصاد و تقویت اقتدار حزب یاد کرد. شــی، در 
سخنان پایانی مختصری، گفت که این تجدید نظر 
شرایط روشــنی را برای حمایت و تقویت رهبری 
کلی حزب تعیین می کنــد. رای گیری برای تایید 
این تغییرات در تاالر بزرگ خلق چین انجام شــد، 
جایی که نشســت یک هفته ای کنگره غالبا پشت 

درهای بسته انجام شد.
لی کچیانگ، نخست وزیر چین، مقام شماره دو 
کشور و یکی از حامیان اصلی اصالحات اقتصادی، 
یکی از چهار عضو از هفت عضو کمیته دائمی دفتر 
سیاسی پرقدرت این کشور است که در یک تغییر 
رهبری در روز یکشــنبه دوباره منصوب نخواهند 

شد. 
در کنگــره قبلی در ســال ۲۰۱۷، این حزب با 
گنجاندن ایده های شی جینپینگ در منشور خود 
موقعیت شــی را ارتقا داد. ســه عضو دیگر کمیته 
دائمی که کنار گذاشــته شــدند عبارتند از هان 
ژنگ، رئیس حزب شــانگهای، وانگ یانگ، رئیس 
شورای مشورتی حزب، و لی ژانشو، متحد قدیمی 
 شی و رئیس کنگره ملی خلق که عمدتا تشریفاتی 

است. 
انتظار می رود شی در زمان معرفی کمیته دائمی 
جدید در روز یکشنبه جایگاه نخست را حفظ کند. 
تقریباً ۲۰۰۰ نماینده کنگره حزب در تاالر بزرگ 
مردم در مرکــز پکن گرد هم آمدند. رســانه های 
خارجی احتماالً در زمان رای گیری اجازه ورود به 
بخش اول جلسه را نداشتند. هو جین تائو، رئیس 
جمهور سابق چین، سلف شی به عنوان رهبر حزب، 
اندکی پس از ورود رســانه های خارجی از صحنه 
خارج شــد و گمانه زنی هایی در مــورد وضعیت 

سالمتی او ایجاد کرد. 
هو، ۷۹ ســاله، زمانی که دو دستیار به او کمک 
کردند بایستد، کمی سرگردان به نظر می رسید، 
اما به طور خالصه با شــی، که در ردیف اول کنار او 
نشسته بود، صحبت کرد. جیانگ زمین، ۹۶ ساله، 
که قبل از هــو رئیس جمهور بــود، در این کنگره 
حاضر نشــد. پلیس در امتــداد جاده های اصلی 

مستقر شده بود.
گزارشی که یک هفته پیش توسط شی در جلسه 
افتتاحیه کنگره قرائت شد، عزم خود را برای ماندن 
در مســیر فعلی در مواجهه با چالش های داخلی و 
بین المللی نشان داد. شی در اولین دهه قدرت خود 
به عنوان یکی از قدرتمندتریــن رهبران چین در 
دوران مدرن ظاهر شد و رقیب مائو تسه تونگ بود 
که دولت کمونیستی را در سال ۱۹4۹ تأسیس کرد 
و برای ربع قرن رهبری کشور را بر عهده داشت. بر 
اساس قطعنامه ای که در پایان کنگره منتشر شد، 
حزب کمونیســت چین مخالفت خود با استقالل 

تایوان را در قانون اساسی ثبت کرد.

جهان نما

فرشاد گلزاری

حدود هشت ماه است که جنگ 
روسیه علیه اوکراین آغاز شده و از ۲4 
فوریه ســال جاری میالدی تاکنون 
شــاهد فراز و فرودهای متعددی در 
ایــن پرونده هســتیم. آنهایی که از 
ابتدای این جنگ بــه صورت روزانه 
تحــوالت را دنبــال می کردنــد به 
خوبی می دانند که این پرونده هم از 
حیث سیاسی و هم از منظر میدانی 
محورهایی را در درون خود دارد که 
این محورها هر از چندگاهی پررنگ 

یا کم رنگ می شوند. 
به عنوان مثال زمانی که روسیه 
چهار منطقه خرســون، زاپوریژیا، 
لوهانســک و دونتســک را به خاک 
خود ضمیمه کرد، یکباره پیشروی 
میدانی از سوی دو طرف کاهش پیدا 
کرد و همه چیز حول محور مانورهای 
سیاسی- رسانه ای موجودیت پیدا 
کــرد. در آن برهه، ایــاالت متحده 
و اروپــا بی محابا به روســیه حمله 
دیپلماتیک کردنــد و عالوه بر وضع 
تحریم های جدید ســعی کردند تا 
یک اجماع سیاســی علیه مسکو به 
وجــود بیاورند که تا حــدودی هم 
موفق به این کار شــدند. کمی بعد از 
این مساله، یکباره شاهد وقوع انفجار 
در »پــل ِکِرچ« بودیم کــه به نوعی 
باید آن را شــاهرگ حیاتی روسیه 
در جنــگ اوکراین دانســت. از آن 
زمان نه تنهــا روس ها در چند نوبت 
به کی یف و برخی دیگر از شهرهای 
اوکراین حمله نظامی صورت دادند 
بلکه طی روزهای اخیر میزان تبادل 
آتش در برخی مناطق افزایش پیدا 
کرده است و به دنبال آن شاهد اتخاذ 
مواضع جدید از سوی کی یف، مسکو 
وواشنگتن بودیم. به عنوان مثال روز 
گذشته )شنبه( ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین ارتش روسیه 
را به مین گــذاری بــرای غیرقابل 
استفاده کردن ســدها و نیروگاه ها 
متهم کرد و درباره یک فاجعه بزرگ 
در صورت خراب شــدن سد منطقه 

خرسون هشدار داد. 
در مقابــل هم واســیلی نبنزیا، 
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل 
در جریان نشست شــورای امنیت 
درباره اوکراین اعالم کرد نمونه های 

زیادی دربــاره حمله تروریســتی 
اوکراین علیــه اراضــی و قلمروی 
روســیه وجود دارد که حمله به پل 
کریمه )پل ِکــِرچ( در رأس آنها قرار 
دارد. این دو نمونه بســیار کوچک 
به خوبی نشان می دهد که در محور 
سیاســی و دیپلماتیــک دو طرف 
نمی گذارنــد که حتی چنــد روز از 
اظهارات طرف مقابل بگذرد و سپس 
اقدام به موضع گیــری کنند، بلکه 
چند ســاعت بعد به صورت کوبنده 
یکدیگر را مورد هدف قرار می دهند. 

این مســاله به خوبی نشان می دهد 
که تنش ها در کی یف و مسکو بسیار 
تندتر از گذشــته پیش می رود. این 
تندخویی سیاسی و حواشی مربوط 
به آن حاال به حدی بــاال رفته که به 
نظر می آید کســانی مانند الکساندر 
لوکاشنکو، رئیس جمهوری بالروس 
هم از این روند احساس خطر کرده 
است. لوکاشنکو روز شنبه در جمع 
خبرنگاران اعالم کرد که بالروس در 
هیچ جنگی مداخله نمی کند، مگر 
آنکه دیگر کشــورها به دنبال جنگ 
با کشورش باشند. این اظهارات او در 
میانه اتهام زنی هایی مطرح شده که 
سربازان این کشور شاید به نیروهای 
روسی در جنگ اوکراین ملحق شوند 
و به نظر می آید که لوکاشــنکو فعاًل 
قصد ندارد کشــورش را به صورت 
عملی و نظامی وارد چنین درگیری 

کند. 

کوچ نظامی به اروپا 
پس از 80 سال!

در میانه این تنش ها اما یک اتفاق 

مهم هم رخ داده است و آن هم اعزام 
نظامیــان آمریکا به رومانی اســت. 
روز گذشته )شــنبه( شبکه خبری 
سی. بی. اس نیوز با انتشار خبر اعزام 
نظامیان آمریکایی به رومانی اعالم 
کرد آمریکا با هدف ادامه جنگ بین 
اوکراین و روســیه، پس از ۸۰ سال 
و برای نخســتین بار اقدام به اعزام 
قوای نظامــی خود به خــاک اروپا 
کرد. براســاس این گزارش، آمریکا 
لشگر ۱۰۱ هوابرد خود را که شامل 
واحد آموزش دیده ای تحت عنوان 
 Screaming(  »فریاد عقاب هــا«
Eagles( می شود و می تواند ظرف 
چند ساعت به هر نقطه از جهان اعزام 
شــده و بالفاصله وارد نبرد شوند را 
به خاک رومانی گسیل کرده است. 
اکنون این واحــد نظامی  در صورت 
تشدید تنش  بین مسکو و کی یف و 
یا حمله به یکی از اعضای ناتو، آماده 
ورود به خاک اوکراین خواهد بود. بر 
اســاس داده های موجود، این واحد 
نظامی آمریکایی هم اکنون در فاصله 
ســه مایلی مرز رومانی بــا اوکراین 

مســتقر شــده که در واقع آخرین 
نقطه حیاتی ناتو در اروپا و در جنگ 
اوکراین به شــمار مــی رود. ایاالت 
متحده معتقد است که اکنون تهدید 
جنگ به نزدیکی قلمرو ناتو یعنی به 
مرزهای رومانی رســیده و به همین 
منظور یگان زبده تهاجمی آمریکا با 
تجهیزات سنگین به ناحیه اعزام شده 
است که این می تواند برای تحلیلگران 
نظامی و سیاسی یک موضوع بسیار 
مهم تلقی شود. اینکه چرا این اقداِم 

ارتش آمریکا برای مفسران و ناظران 
بین المللی تا به این حد اهمیت دارد، 
مولفه های زیادی را در خود جای داده 
است اما واقعیت این است که رومانی 
برای غــرب و اعضای ناتــو اهمیت 
بســزایی دارد. توجه داشته باشید 
که قبل از شــروع جنگ اوکراین و 
دقیقــاً در تاریــخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۲ 
حدود ۱۰۰ ســرباز ایاالت متحده از 
آلمان به رومانی منتقل شدند تا در 
صورت گســترش بحران اوکراین 
از جناح شــرقی ناتو دفاع کنند. اما 
حاال به نظر می رســد کــه اعداد و 
 ارقام در این میــان مفهوم دیگری را 

به ما می فهمانند. 
در این رابطه سرتیپ جان لوباس، 
معاون فرمانده لشــگر ۱۰۱ هوابرد 
ارتش آمریکا به سی بی اس نیوز گفته 
است که واشنگتن آماده دفاع از هر 
وجب از خاک ناتو است و در مجموع 
حــدود چهارهزار و ۷۰۰ ســرباز از 
لشــکر ۱۰۱ هوابرد آمریکا از پایگاه 
»فورت کمپل « ایالت کنتاکی برای 
تقویت جبهه شــرقی ناتــو، اعزام و 
مستقر شده اند. این اظهارات و اعالم 
تعــداد نیروهای آمریــکا در جبهه 
شــرقی ناتو به خوبی نشان می دهد 
که آمریکایی ها دقیقاً چند کیلومتر 
آنطرف تر از مرزهای اوکراین و دریای 
سیاه در حال اعالم هشدار به روسیه 
هستند و این می تواند به منزله چنگ 
و دندان نشان دادن به کرملین تلقی 
شود. در این میان اما باید متوجه بود 
که یک اتفاق نادر هم به وقوع پیوسته 
اســت. روز گذشته )شــنبه( ارتش 
روسیه اعالم کرد که سرگئی شویگو، 
وزیر دفاع این کشور با لوید آستین، 
وزیر دفاع آمریکا تماس مســتقیم 

داشته است. 
بر اســاس این گــزارش کوتاه، 
این دو مقام ارشــد تلفنی »مسائل 
امنیت بین المللی، از جمله وضعیت 
اوکراین« را مورد بحث قرار دادند و 
بر اهمیت حفظ خطوط ارتباطی در 
بحبوحه جنگ جاری تاکید کردند. 
این تمــاس در حالی برقرار شــده 
که آخرین تماس مســتند مقامات 
دو طرف بین آنتونــی بلینکن، وزیر 
خارجه آمریکا و همتای روســی او، 
سرگئی الوروف، در ماه ژوئیه رخ داد. 
بر همین اســاس مولفه مهم دوم در 
مورد هرگونه درگیری یا پرهیز از آن 

را باید همین تماس مذکور دانست.

 اعالم تعداد نیروهای 
آمریکا در جبهه شرقی 

ناتو به خوبی نشان می دهد 
که آمریکایی ها دقیقًا 

چند کیلومتر آنطرف تر از 
مرزهای اوکراین و دریای 

سیاه در حال اعالم هشدار 
و چنگ و دندان نشان دادن 

به کرملین هستند

لشگر ۱0۱ هوابرد ارتش آمریکا برای نخستین  بار طی 80 سال اخیر در اروپا مستقر شد؛

صدور هشدار جنگ به روسیه از خاک رومانی

تندخویی سیاسی و 
حواشی مربوط به آن در 

پرونده جنگ اوکراین حاال 
به حدی باال گرفته که به 

نظر می آید کسانی مانند 
الکساندر لوکاشنکو، رئیس 
جمهوری بالروس هم از این 
روند احساس خطر کرده اند 
و حاال در حال روشن کردن 
موضع نظامی خود هستند

منابع خبری ســوریه از مقابله پدافند هوایی ارتش 
این کشور با حمله موشکی رژیم صهیونیستی به حومه 
دمشق خبر دادند. خبرگزاری سانا اعالم کرد که پدافند 
هوایی ارتش سوریه با حمله موشکی اسرائیل که بعضی 
نقاط در اطراف شهر دمشق را هدف قرار گرفت مقابله و 
اکثر موشکهای شلیک شده را رهگیری و منهدم کرد. 
یک منبع نظامی در این باره به سانا گفت: حدود ساعت 
۲۳:۰۳ جمعه دشمن اسرائیلی با شلیک چند موشک از 
طرف شمال شرق دریاچه طبریا چند موضع در اطراف 
شهر دمشق را هدف قرار داد، پدافند هوایی ارتش اکثر 
موشک های شــلیک شــده را رهگیری و منهدم کرد. 
این منبع افزود: این حمله تلفات جانی نداشــته وتنها 
خسارات مادی به جا گذاشت. این تجاوزات هوایی رژیم 
صهیونیســتی در حالی تکرار می شود که دولت سوریه 
بارها با ارسال نامه به ســازمان ملل متحد این حمالت 

را محکوم و خواستار توقف آن شــده است. اسرائیل در 
سال های اخیر بارها به دمشق و مناطق مختلف سوریه 
حمله هوایی کرده که با رهگیری به موقع پدافند هوایی 
در بیشتر مواقع این حمالت دفع شده است. در همین 
راســتا حازم قاسم، ســخنگوی حماس با اشاره به این 
حمالت این اقدام تل آویو را تروریسم علیه ملت سوریه و 

فلسطین دانست.

مقابله پدافند هوایی سوریه با حمله موشکی اسرائیل
خبر

گزارشــگر ویژه حقوق بشر ســازمان ملل در امور 
افغانســتان اعالم کرد کــه وضعیت بشردوســتانه در 
افغانستان به شدت وخیم بوده و حمالت به عبادتگاه ها، 
مدارس، سیســتم های حمل و نقل و گروه های اقلیت 
افزایش یافته اســت. به گزارش آناتولی، شورای حقوق 
بشر سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی از سفر ۱۲ روزه 
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این نهاد در امور افغانستان 
اعالم کرد: ریچارد بنت، پس از تکمیل سفر ۱۲ روزه خود 
به افغانستان، به این نتیجه رسیده که این کشور همچنان 
با یک بحران جدی مواجه اســت و بــرای جلوگیری از 
وخامت بیشــتر اوضاع، اقدامات فوری از ســوی همه 
طرف ها الزم است. این کارشناس سازمان ملل در طول 
سفر خود به طور گسترده با ذینفعان از جمله مدافعان 
حقوق بشر، گروه های زنان، قربانیان نقض حقوق بشر، 
از جمله کارکنان و قربانیان حمله اخیر به مرکز آموزشی 

کاج، خبرنگاران، زنان بازرگان، معلمان، علمای دین و 
نمایندگان گروه های اقلیت و همچنین با رهبری سازمان 
ملل در این کشور و سایر نمایندگان جامعه بین المللی 
دیدار و گفت وگو کرده اســت. گزارشگر ویژه از والیات 
کابل، بامیان و پنجشــیر بازدید کرد و مقامات محلی، 
بزرگان جامعه، فعاالن و خبرنگاران نگرانی های خود را 

در میان گذاشتند.

خبر

سازمان ملل:وضعیت انسانی افغانستان به شدت وخیم است

رئیس جمهوری فرانســه اعالم کرد که قصد دارد 
از معاهده منشــور انرژی )ای. ســی. تی( خارج شود؛ 
معاهده ای که از ســرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز 
حفاظــت می کند. به گــزارش خبرگزاری فرانســه، 
امانوئــل ماکــرون، رئیس جمهوری فرانســه پس از 
نشست رهبران اتحادیه اروپا گفت: در راستای اهداف 
 اقلیمی خود قصد داریم از معاهده منشور انرژی خارج 

شویم. 
ماکرون این تصمیم را هم راســتای پیمان اقلیمی 
پاریس در سال ۲۰۱۵ دانست و از اتحادیه اروپا خواست 
تا نیازهایش در حوزه انرژی را تنها از طریق برق تامین 
کند. این اظهارات ماکرون پس از تصمیم اخیر پارلمان 
لهستان برای خروج از این توافق و ابراز تمایل اسپانیا و 

هلند برای خروج از آن صورت گرفت. ایتالیا هم در سال 
۲۰۱۶ این معاهده را ترک کرده اســت. او همچنین با 
اشاره به جنگ روســیه و اوکراین گفت، ۲۰۰۰ سرباز 
اوکراینی در فرانســه آموزش خواهند دید و ارســال 

تسلیحات هم روال جاری خود را طی می کند.

دیده بان بین المللی مبــارزه با پولشــویی )اف .ای .
تی. اف( اعالم کرد، پاکســتان را از لیســت خود موسوم 
به لیست خاکستری کشــورهایی که اقدامات کامل را 
برای مبارزه با پولشــویی و تامین مالی تروریسم انجام 
نمی دهند، خارج می کند؛ اقدامی که به ســرعت مورد 
استقبال نخســت وزیر و دیگر مقامات اســالم آباد قرار 
گرفت. به گزارش آسوشــیتدپرس، این اطالعیه توسط 
راجا کومار، رئیس نیروی ضربت اقدام مالی )FATF( در 
یک کنفرانس خبری در پاریس اعالم شد. اف.ای.تی.اف از 
پیشرفت قابل توجه پاکستان در ارتقا سیاست هایش در 
مورد مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم 
استقبال کرد. پاکستان از سال ۲۰۱۸ میالدی در لیست 
خاکستری اف.ای.تی.اف بوده است. قرار داشتن در لیست 

خاکســتری این دیده بان بین المللی مستقر در پاریس 
می تواند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان را فراری بدهد 
و به صادرت، تولید و مصرف لطمه بزند. این امر همچنین 
ممکن است بانک های جهانی را نسبت به همکاری با یک 

کشور محتاط کند.

پاکستان از لیست خاکستری اف. ای. تی. اف خارج شد!فرانسه از »معاهده منشور انرژی« خارج می شود


