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 چین به فکر مداخله 
در اعتراضات هنگ کنگ است

یکی از روزنامه های چین روز جمعه )25 مرداد 
ماه( گزارش داد، پکن گزینه »مداخله اجباری« در 
هنگ کنگ را برای مقابله با اعتراضات خشونت بار 
در این دولتشهر در نظر دارد. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، روزنامه گلوبال تایمز چاپ چین همچنین به 
انتقاد از مداخله آمریکا در هنگ کنگ نیز پرداخت و 
در ادامه نوشت: پکن تصمیمی قطعی برای مداخله 
اجباری بــه منظور مقابله با شورشــی های هنگ 
کنگ ندارد اما این گزینه مدنظر پکن است. استقرار 
پلیس مسلح خلق در شنژن هشداری واضح برای 
شورشی های هنگ کنگ اســت. اگر هنگ کنگ 
نتواند اجرای قانون را خودش برقرار سازد و شورش ها 
ادامه داشته باشد، این وظیفه دولت مرکزی است که 
اقدامات مستقیمی را بر اساس قانون انجام دهد. پکن 
دائما آمریکا را به مداخله در امور هنگ کنگ متهم 
کرده و مقام های آمریکایــی از جمله قانونگذاران 
در این کشور هشــدارها به چین را درباره سرکوب 
مخالفان افزایش می دهند. روزنامه گلوبال تایمز در 
ادامه همچنین آورده است، اوضاع در هنگ کنگ 
نباید تکرار رویداد سیاســی چهارم ژوئن ۱۹۸۹ 
باشد که در آن  سرکوب خونبار ارتش علیه حامیات 
دموکراسی در میدان تیان آن من رخ داد: واشنگتن 
نمی تواند از آن رویداد بــرای تهدید و ارعاب پکن 
استفاده کند. چین حاال قوی تر شده است. اعتراضات 
در هنگ کنــگ از زمانی تشــدید شــد که دولت 
خودمختار این منطقه، الیحه ای به منظور استرداد 
مجرمان به چین را تقدیم پارلمان هنگ کنگ کرد. 
مخالفان این الیحه از حدود 2 ماه پیش در اعتراض به 
تصویب آن تظاهرات کردند و دولت محلی، این الیحه 
را پس گرفت اما مخالفان به اعتراضات خود همچنان 
ادامه دادند و خواستار استعفای خانم کری لم چنگ 
رییس اجرایی هنگ کنگ شده اند. رسانه های غربی 
معترضان هنگ کنگی را با عنوان »دموکراســی 
خواهان« می نامند و آنها را در حال مبارزه با حاکمیت 
تمامیت خواهانه حزب کمونیست چین توصیف 

می کنند.
    

 دیدار ترامپ با مقامات امنیتی 
بر سر موضوع افغانستان

قرار اســت رئیس جمهور امریکا با وزیر خارجه 
و مشاور امنیت ملی این کشــور درباره افغانستان 

دیدار کند.
سی ان ان به نقل از منابع  آگاه گزارش داده است 
که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، قرار اســت 
با مقام های ارشــد این کشور از جمله مایک پمپئو 
وزیر خارجه، جان بولتن مشاور امنیت ملی، مارک 
اسپر، وزیر دفاع و جوزف دانفورد، رئیس ستاد ارتش 

امریکا دیدار کند.
بر اســاس این گزارش، در این دیدار مقام های 
ارشد امریکا روی موضوع صلح افغانستان که زلمی 
خلیلزاد، فرستاده  ویژه امریکا ماه ها بر سر آن کار کرده 

است، بحث و گفت و گو خواهند کرد.
سی ان ان به نقل از چندین منبع دیگر گزارش 
داده اســت که بر اســاس این طرح صلح، کاهش 
قابل مالحظه ای در شــمار نیروهای امریکایی در 
افغانستان به وجود خواهد آمد. گفته می شود، که بر 
اساس این طرح شمار سربازان امریکایی از ۱5۰۰۰ 
به ۸ یا ۹ هزار سرباز کاهش خواهد یافت و همچنان 
از طالبان نیز تضمین مبارزه در برابر هراس  افکنی در 
افغانستان گرفته خواهد شد. این در حالی است، که 
زلمی خلیلزاد، در طول چندین ماه، حداقل هشت بار 
با نمایندگان طالبان در دوحه، پایتخت قطر مذاکره 
کرده است. خلیلزاد در پیام تویتری اش نوشته است: 
این دور مذاکرات بین ایاالت متحده و طالبان که از 
تاریخ ۳ اوت آغاز شده بود به پایان رسید. طی چند روز 
گذشته، دو طرف روی جزئیات بیشتر تمرکز کردند 
و بحث های مفید داشتند. من در حال بازگشت به 
واشنگتن دی سی برای مشورت در مورد گام های 
بعدی هستم. هفته گذشته مجله  نیوزویک به نقل از 
مقام های ارشد وزارت دفاع امریکا گزارش داده بود که 
این کشور به همه نیروهای امریکایی در افغانستان 
دستور داده است تا تقریبا همه عملیات جنگی در 
برابر طالبان را محدود و مشاوره به نیروهای امنیتی و 

دفاعی افغان را نیز متوقف کنند.
اما ماموریت پشتیبانی قاطع، گزارش ها مبنی بر 
»کاهش و یا توقف« عملیات نیروهای امریکایی در 

برابر گروه های مخالف دولت را رد می کند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی روز 
پنج شنبه دچار تناقضی شدید شد. آریه 
دری، وزیر کشــور رژیم صهیونیستی، 
تأیید کرد که این رژیم ورود دو نماینده 
کنگره آمریــکا را به ســرزمین تحت 
اشغالشــان ممنوع کرده است. رشیده 
طلیب و ایلهان عمر، دو نماینده مسلمان 
و دموکرات آمریکایی هستند که به دلیل 
حمایتشان از جنبش BDS )بایکوت، 
عــدم ســرمایه گذاری و تحریم رژیم 
صهیونیستی( نمی توانند به سرزمین 

اشغالی وارد شوند.
تصمیم روز پنج شــنبه برای عدم 
اجازه ورود این دو نماینده مردم آمریکا 
به سرزمین اشغالی در واقع نقض موضع 
پیشین عنوان شده از سوی رون درمر، 
سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا بود؛ 
او ماه گذشــته میالدی گفت که فارغ 
از احترام کنگــره آمریکا به دلیل اتحاد 
بین رژیم صهیونیستی و آمریکا، ما مانع 
ورود هیچ یک از اعضای کنگره آمریکا به 

سرزمین اشغالی نمی شویم.
خبرگزاری ان بی ســی نیوز آمریکا 
در تشریح این موضوع و تبعات آن برای 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی نوشت: 
سیاستی که از ســوی درمر بیان شد، 
موضوعــی قابل انتظــار از یک متحد 
آمریکا بود که همچنیــن بزرگ ترین 
دریافت کننده کمــک خارجی آمریکا 
نیز هست )کمک امنیتی آمریکا به این 
رژیم طی ۱۰ ســال گذشته حدود ۳۸ 

میلیارد دالر بوده است(؛ اما خالف چنین 
موضوعی در واقع نشانگر بی احترامی 
به نمایندگانی اســت که بــه صورت 
دموکراتیک از ســوی رأی دهندگان 
آمریکایــی انتخــاب شــده اند. بدتر 
از آن فشــار دونالد  ترامــپ، برای این 
تغییر سیاســت، بیانگر بی احترامی به 
نهاد دموکراتیک دو کشــور است که 
رهبرانشان به صورت فزاینده بر آن تأکید 
دارند و همچنیــن ثابت می کند که هر 
دو مشتاق به تغییر روابط آمریکا و رژیم 
صهیونیستی به سمت یک بازی سیاسی 
مشابه فوتبال هســتند تا به نفع منافع 

خود امتیاز بگیرند.
ترامپ صبح روز پنج شنبه در واکنش 
به این موضوع در توئیتر خود نوشــت: 
اگر اسرائیل به نمایندگان عمر و طلیب 
اجازه ورود مــی داد، ضعف بزرگی بود. 
ترامپ همچنین مدعی شــد که این 
نمایندگان از اسرائیل و همه مردم یهود 
متنفر هستند و برای تغییر افکارشان 

هیچ کاری نمی توان انجام داد.
در حالی کــه ایــن دو نماینده زن 
آمریکا رژیم صهیونیستی را مورد انتقاد 
قرار داده اند، اتهام ترامپ مبنی بر ضد 
صهیونیست بودن این دو نفر بی اساس 
و فتنه جویانــه اســت و در واقع تداوم 
الگوی بدبینی وی به منظور سوءاستفاده 
از یهودیــان و رژیم صهیونیســتی به 
عنوان ابزاری بــرای حمله به مخالفان 
سیاسی خود اســت. ترامپ همواره با 
عمر، نماینده سومالی االصل و طلیب 
که پدرش یک مهاجر فلسطینی بوده 
سر جنگ داشته است؛ چراکه او و همه 
دستیارانش می دانند که این دو نماینده 

می توانند حمایت از ترامپ را بکاهند. 
اشتیاق بنیامین نتانیاهو متخلص به 
بی بی، برای همراهی ترامپ در تمایلش 
به ممنوعیت ورود عمــر و طلیب نیز 
از طرفی دموکراســی دروغین رژیم 
صهیونیستی را زیر ســوال می برد. با 
پیشــی گرفتن نتانیاهو از بن گورین، 
نخست وزیر بنیانگذار رژیم صهیونیستی 
در زمینه مدت رهبری این رژیم، بنیان 
دموکراســی رژیم اشــغالگر به شکل 
فزاینــده ای رو به اضمحالل اســت. 
این موضــوع در عصر ترامپ شــتابی 
بی سابقه گرفته است؛ دورانی که بیشتر 
ارزش های مشترک بین آمریکا و رژیم 
صهیونیستی دیگر رنگ و بوی حمایت 

لیبرال از آزادی بیان ندارد.
بر اســاس قوانین ورود به سرزمین 
اشــغالی مربوط بــه ســال 2۰۱7، 
اشخاصی که خواهان بایکوت این رژیم 
یا شهرک سازی های غیرقانونی در کرانه 
باختری باشند، از ورود به این سرزمین 
منع می شوند. بر اساس این قانون ضد 
دموکراتیک، دولت رژیم اشغالگر مجبور 
به اعمال معافیت هایی به منظور ورود 

عمر و طلیب به این سرزمین می شود.
نتانیاهو با اشاره به برنامه سفر این دو 
فرد، آن را بهانه ای برای امتناع از اعمال 

چنین معافیتی کرد و مدعی شد 
که تنها هدف بازدید این 

دو نماینده آسیب به 
اسرائیل و تحریک 
بیشتر افکار علیه 
آن اســت. در 
حالی که دستور 
سفر اولیه هیأت 

آمریکایی به فلســطین از ســوی یک 
خبرنگار رژیم صهیونیســتی تشریح 
شده اســت نشــان می دهد که هیأت 
تصمیمی برای صرف زمان در سرزمین 
اشــغالی و یا مالقات بــا مقامات رژیم 
صهیونیستی ندارد و بنابراین ادعاهای 
مقامات این رژیم مبنی بر اینکه طلیب 
 BDS و عمر قصد مشارکت در جنبش
یا آســیب به رژیم اشــغالگر را دارند، 

کامال بی اساس است. همچون ترامپ، 
نتانیاهو نیز دالیل سیاسی خود را برای 
شعله ور ســاختن تناقض هایش با دو 
نماینده مسلمان کنگره آمریکا دارد. 
نخست وزیر صهیونیست ضعیف و ناامید 
از انتخاب دوباره در انتخابات پیش روی 

)۱7سپتامبر -26 شهریور ماه( است. 
انتخاباتی که می تواند او را از رفتن به 
زندان به اتهام فساد حفظ کند. او همواره 
برای اهداف انتخاباتــی، روابط گرم و 
صمیمانه اش با ترامپ و دیگر رهبران 
جهان )کــه عموماً پوپولیســت های 
غیر لیبرال و اســتبدادگرا هستند( را 
فریــاد زده اســت و آن را نقطه عطفی 
مخاطب دوست می داند. همچنین او 
از ترامپ خواسته اســت که از انضمام 
کرانه باختری به ســرزمین اشــغالی 
پیش از برگزاری انتخابات، اســتقبال 
کند؛ سیاستی که در طول سالیان دراز 
در داخل آمریکا بین سیاســتمداران 

اختالف ایجاد کرده بود.
ترامپ در بین رأی دهندگان حزب 
راست رژیم صهیونیستی که خواهان 
ضمیمه کرانه باختری به ســرزمین 
اشغالی هســتند، محبوب بوده است؛ 
کســانی که همچنین حامــی قانون 
منع ورود مدافعــان جنبش BDS به 
سرزمین اشغالی هســتند. از آنجا که 
بی بی به رأی این افــراد نیاز دارد، هیچ 
راهی ندارد که درخواست رئیس جمهور 
آمریکا را برای همراهی وی در حمله به 
جبهه مخالفان سیاسی اش در کنگره 

آمریکا رد کند.
از طرفی اقدام کمیته روابط عمومی 
آمریکا – صهیونیست در زیر سوال بردن 
تصمیم رژیم اشغالگر برای ممنوعیت 
ورود دو نماینده آمریکا شرایط را پیچیده 
کرده است؛ هرچند که این کمیته مدافع 
بالمنازع منافع رژیم صهیونیســتی 
اســت و با عمر نیز مشــکل دارد، اما از 
طرفی خواهان تــداوم حمایت رژیم 
صهیونیســتی از ســوی هر دو حزب 
آمریکا است و نمی خواهد یک حزب را 

از دست بدهد.
شــاید تنها یک نکته مثبت در 
این ماجرا وجود داشــته باشد: 
عدم اجازه ورود بــه طلیب و 
عمر اذهان عمومی آمریکا 
را نســبت به عواقب اشغال 
مناطق فلســطینی از سوی 

رژیم صهیونیستی آگاه می کند؛ از آنجا 
که رژیم صهیونیســتی ورود افراد را به 
کرانه باختری تحت کنترل دارد، طلیب 
نمی تواند مادربزرگ خود و دیگر اعضای 
خانواده خود را در آنجا بدون اجازه رژیم 

اشغالگر مالقات کند.
اگر این موضوع به خیزش مخالفان 
آمریکایی اشــغال 52 ســاله مناطق 
فلســطینی که در جنگ ۱۹67 اتفاق 
افتاد، منجر شــود؛ از آنجا که توســعه 
ســرزمین اشــغالی برای راستی های 
رژیم صهیونیستی از شکستن جنبش 
BDS اهمیت بیشتری دارد؛ می تواند 

خوش یمن باشد.
رژیم اشغالگر همواره مدعی بوده که 
بازدید از این سرزمین بهترین پادزهر 
برای انتقادات ســختی است که به آن 
می شــود. در هفته جاری میالدی در 
یک کنفرانس مشــترک در سرزمین 
اشغالی، اســتنی هویر، رهبر اکثریت 
دموکرات ها و کوین مک کارتی، رهبر 
اقلیت جمهوری خواه بــا تأکید بر این 
مطلب گفتند که رژیم صهیونیستی 
باید به طلیب و عمــر اجازه ورود دهد. 
آنطور که مک کارتی گفت: هر کســی 
که با چشم و گوش باز و ذهنی روشن به 
این موضوع نگاه کند، می داند، همانطور 
که اعضــای مجلس می داننــد، این 
رشته بین آمریکا و رژیم صهیونیستی 

گسستنی نیست.
روز پنج شــنبه، هویر که از تصمیم 
رژیم صهیونیستی برای عدم اجازه ورود 
به طلیب و عمر با وجود همه وعده ها و 
تضامینی که برای اجازه ورود داده بودند، 
ناامید شده بود، این تصمیم را بی شرمانه 
و چشم پوشــی از ایده های نمایندگان 
خواند و گفت: این عمل نشــانه ضعف 

است و نه قدرت.
حاال موضوع به نمایندگان کنگره 
آمریــکا در هر دو حزب بســتگی دارد 
که یک صدا شوند و حقیقت را به رژیم 
صهیونیستی بگویند: دولت این رژیم 
در حــال کندن گــوری بــرای روابط 

ایاالت متحده و اسرائیل است. 

دو نماینده مسلمان کنگره آمریکا از ورود به سرزمین اشغالی منع شدند؛

ائتالف برای قتل دموکراسی
نماینده کنگره که از تصمیم 

رژیم صهیونیستی برای 
عدم اجازه ورود به طلیب 

و عمر با وجود همه وعده ها 
و تضامینی که برای اجازه 

ورود داده بودند، ناامید 
شده بود؛ این تصمیم را 

بی شرمانه و چشم پوشی از 
ایده های نمایندگان خواند

ترامپ همواره با عمر، 
نماینده سومالی االصل و 

طلیب که پدرش یک مهاجر 
فلسطینی بوده سر جنگ 

داشته است؛ چراکه او و همه 
دستیارانش می دانند که این 
دو نماینده می توانند سطح 
حمایت از ترامپ را کاهش 

دهند
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منابــع پاکســتانی تأییــد کردنــد کــه در 
جریــان درگیــری و تبادل آتــش میــان ارتش این 
 کشــور و نظامیان هنــدی حداقــل 5 نظامی هندی 

کشته شدند.
پاکستان در عین حال کشته شــدن حداقل ۳ نفر 
از نظامیان خــود را در جریان این درگیری که روز پنج 
شنبه )24 مرداد ماه( به وقوع پیوسته، تائید کرده است.

ژنرال آصف غفور، سخنگوی ارتش پاکستان نیز در 
حساب کاربری خود در توئیتر ضمن تائید تبادل آتش 
با ارتش هند در منطقه پرتنش کشمیر گفته است که 
درگیری میان دو طرف پس از شلیک از سوی نظامیان 
هندی آغاز شــد و ارتش پاکســتان نیز به اقدام هند 

واکنش نشان داد.
در عین حال ژنرال غفور اعالم کرده که تبادل آتش 

میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
از زمان تشدید تنش اخیر میان هند و پاکستان طی 
چند هفته گذشته بر سر منطقه کشمیر، این نخستین 

تبادل آتش میان نیروهای ارتش دو کشور است.
هند و پاکستان مدعی مالکیت کل کشمیر هستند 
اما هر کدام بخشــی از آن را در کنترل دارند. پاکستان 
جاموکشمیر را یک منطقه واحد به شمار می آورد، اما 
تقسیم این منطقه از سوی هند با واکنش تند مقامات 

اسالم آباد روبرو شده و تنش ها میان دو کشور را افزایش 
داده است.

طی چند روز گذشــته تشــدید تنش میان دهلی 
نو و اســالم آباد به اظهارات تهدیدآمیــز طرفین علیه 
یکدیگر منجر شده بود و از جمله نخست وزیر پاکستان 
از آمادگی کامل نیروهای ارتش کشــورش برای بروز 
جنگ احتمالی و درگیــری در مقابل نیروهای هندی 

خبر داده بود.
با وجود آن که پاکســتان از زمان آغاز تنش بر سر 
کشمیر اعالم کرد از طریق دیپلماتیک این موضوع را 
پیگیری خواهد کرد؛ فرمانده ارتش این کشور پیش از 
این هشــدار داده بود که نیروهای ارتش ماجراجویی 
هند و تالش برای تجاوز به پاکســتان را قاطعانه پاسخ 

خواهند داد.

ارتش کره جنوبی اعالم کرد، کره شــمالی بامداد 
جمعه )25 مرداد ماه( دو پرتابه نامشــخص به سمت 
دریای شرقی شلیک کرد. پرتاب دیروز ششمین پرتاب 

این کشور طی یک ماه گذشته بوده است.
رویترز نوشت، ارتش کره جنوبی، بامداد جمعه در 
بیانیه ای اعالم کرد کره شمالی اقدام به شلیک دو پرتابه 
نامشخص جدید به ســمت دریای ساحل شرقی خود 
کرده است. کره شــمالی به رغم دیداری که ۳۰ ژوئن 
)نهم تیر ماه( میان کیم جونگ اون رهبر این کشــور و 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد، طی 
یک ماه اخیر اقدام به انجام شــش آزمایش موشــکی 
کرده است. شش روز پیش هم کره شمالی دو موشک 

بالستیک کوتاه برد را به دریای ژاپن شلیک کرد.
از ســوی دیگر، کمیته اتحاد کره  شمالی بیانیه ای 
منتشــر کرده که به نظر می رســد در پاســخ به مون 
جائه این رئیس جمهوری کره جنوبی باشد. کره شمالی 
در این بیانیه هرگونه گفت وگوهای صلح با کره جنوبی 
را رد کرده و گفته اســت که دیگــر حرفی برای گفتن 
ندارند. به نظر می رســد آن چه کره شمالی را عصبانی 
کرده، سخنرانی رئیس جمهوری کره جنوبی است که 
در آن گفته تا سال 2۰45 دو کره متحد خواهند شد. 
این سخنرانی در سالگرد استقالل کره از ژاپن ایراد شده 

بود. بعد از جنگ جهانی دوم کره به دو کشــور تقسیم 
شد. کره شمالی کمونیســم را برگزید و جنوبی ها به 
غرب گرایش پیدا کردند. مون همچنین گفته اســت 
که گفت وگوهای مربوط به عاری کردن شبه جزیره از 

سالح های هسته ای به مشکل برخورده است.
کره شمالی اما از همســایه جنوبی ایراد گرفته که 
از یک طرف حرف از صلح می زند و از ســوی دیگر در 

مانورهای نظامی مشترک شرکت می کند.
بیانیه کره شمالی با لحنی تند، این سوال را مطرح 
کرده که آیا رئیس جمهوری کره جنوبی عقلش درست 
کار می کند؟ بــرای این که به گمــان آن ها صحبت از 
صلح معنایی نــدارد، وقتی که کره جنوبی مشــغول 
مانور نظامی برای نابود کردن ارتش کره شــمالی در 

۹۰ روز است.

ماشه جنگ پاکستان و هند کشیده می شود؟کره شمالی: حرفی با کره جنوبی نداریم
خبرخبر


