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روسیه
الوروف:

با طالبان در تماسیم

وزیر امور خارجه روسیه اظهار کرد کشورش
حاضر بــه حفظ گفتگو با ائتــاف ناتو بوده
و چنیــن گفتگویی باید حرفهای باشــد نه
هیجانی اما این ائتالف همچنان به رد صریح
این گفتگــو ادامه میدهــد .وی همچنین
از تماسهای مســکو با طالبــان خبر داد .به
گزارش ایســنا به نقل از اسپوتنیک ،سرگئی
الوروف ،وزیر خارجه روسیه گفت :روسیه با
طالبان در تماس اســت تا اطمینان حاصل
شــود که هیچ تهدیدی از ســوی افغانستان
علیه کشورها وارد نمیشــود ،مسکو انتظار
دارد طالبــان به تعهدات خود پایبند باشــد.
الوروف گفت :البتــه هنوز زمان زیادی برای
نتیجهگیری نهایی سپری نشده است .اما در
این مرحله ،من تکرار میکنــم ،ما در مورد
مســائل جاری با آنها در تماس هستیم ،در
درجــه اول در مورد موضوعاتی که مربوط به
رفع خطرات برای همسایگان آسیای مرکزی
ما است.
وی افزود :روسیه از تعهد طالبان برای مبارزه
با تروریسم و تشــکیل یک دولت فراگیر در
افغانستان استقبال میکند و اکنون نظارهگر
این است که چگونه این امر اجرایی میشود.
طالبان اهداف خود از جمله مبارزه با تروریسم،
مبارزه با قاچاق مواد مخدر را اعالم کرده و به
بقیه اطمینان داده اســت که همه کار انجام
میدهند تا اطمینان حاصل شود که هیچگونه
تهدیــدی از ســوی افغانســتان علیه دیگر
کشورهای همسایه وارد نخواهد شد ،و آنها
قصد بیثباتســازی کشورها را ندارند و یک
دولت فراگیر تشکیل میدهند که طیف کامل
جامعه افغانســتان ،موازنه سیاسی ،قومی و
قبیلهای را منعکس میکند .الوروف در گفتگو
با خبرنگاران گفت :ناتو برگزاری یک گفتگوی
نظامی را که به عنوان یک به اصطالح مجازات
درپی رخدادهای اوکراین و کریمه معلق شد
کام ً
ال رد میکنند .ما برای مذاکره آمادهایم اما
مذاکرهای که فقط حرفهای و بدون این لحن
احساسی و نیمه هیستریک باشد.
ســرگئی الوروف تاکید کرد این دادهها به او
(ســفیر آمریکا) داده شدند و کلیت موضوع
این است که به اندازه کافی جدی هستند .ما
منتظر پاسخ همکاران آمریکایی خود درباره
اینکه چرا چنین اتفاقی میافتد هستیم .من
وارد جزئیات این حقایق نمیشوم .این حقایق
مربوط به خودداری چند شــرکت اینترنتی
آمریکایــی از حذف یک ســری محتواهای
ممنوعه هستند .حقایق به صورت مشخص در
اختیار سفیر آمریکا قرار گرفتند .او این سند
را پذیرفته و قول داد که به راســتی آزمایی
ایــن اطالعات بپردازد .او بــا این حال گفت
آنها سند و مدرکی در خصوص اینکه کسی
قوانین روســیه را نقض کرده باشــد ندارند.
الوروف خاطرنشــان کرد روسیه قرار نیست
بار مســئولیت بحرانهای مهاجرت بالقوهای
که به ســبب اقدامات کشورهای غربی ایجاد
میشوند را پذیرا شود .او به خبرنگاران تصریح
کرد :مهاجران از ســمت افغانستان ،عراق و
همه آن کشورهایی که توسط همکاران غربی
ما آزار دیدند میآینــد و حاال این همکاران
غربی ما صدایشــان را بلند کرده و اقدامات
طرف بالروسی را جنگ هیبریدی میخوانند.
اگــر غرب انقدر نگران مهاجــرت غیرقانونی
است باید وضعیت را آرام کند.
الوروف ادامه داد :من متذکر شدهام مهاجرت
غیرقانونی نخســت بعد از آنکه ناتو لیبی را
بمباران کرد و این کشور تبدیل به یک حفره
سیاه شد مســئلهای حاد شد .وقتی اتحادیه
اروپا دریافت که بار مســئولیت این مشکل
خیلی سنگین است شــروع کرد به این که
از همه بخواهد در این بار مســئولیت مربوط
به تعیین سرنوشــت این مهاجران ســهیم
شوند .ما قرار نیست در بار مسئولیت چیزی
که حمایت نکرده و حتــی محکوم کردهایم
شریک شویم.

عربستان

عربستانبهدنبال
خریدسامانهگنبدآهنین
بهجایپاتریوتهایآمریکایی

یک سایت آمریکایی اعالم کرد که عربستان
درحال بررســی امکان خرید سامانه گنبد
آهنین رژیم صهیونیســتی است .به گزارش
ایسنا ،ســایت بریکینگ دیفنس آمریکا که
متخصــص در زمینه صنایع دفاعی اســت،
به نقــل از منابــع آگاه اعالم کــرد :بعد از
اینکه آمریکا سامانه پاتریوت را از عربستان
خارج کرد عربســتان درحال بررسی امکان
خرید ســامانه دفاع موشکی اسرائیل است.
عربســتان درحال حاضــر جایگزینهایی را
بررســی میکند که از جمله آن سالحهای
چینی ،روسی و اســرائیلی است .این منابع
اعالم کردند :عربستان درحال حاضر سامانه
گنبد آهنیــن را ترجیح میدهد که بهترین
سامانههای ضد موشکی کوتاه برد در منطقه
اســت و برای رهگیری موشــکهای کروز
طراحی شــده اســت .اگر معامله احتمالی
انجام شــود به موافقت آمریکا نیاز دارد .این
منابع اعالم کردند :عربستان مذاکراتی را در
ســطح پایین در طول چند سال انجام داده
اســت اما این مذاکرات بعد از اقدام آمریکا
شــکل جدیتری بــه خود گرفته اســت.
آسوشیتدپرس پیشتر اعالم کرد که آمریکا
ســامانههای پاتریوت را از عربســتان خارج
کرده است.
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سیاسی

بین الملل

خواستههای عربستان و امارات سدّ راه آنکارا؛

از مصر اصرار و از ترکیه انکار

ترکیه و مصــر دور دوم مذاکرات خود را چهار
ماه پــس از دور اول انجام دادنــد و قاهره در
این دور بر برخی خواســتههایی که قاهره آن
را نمیپذیرد ،تاکید کرد .به گزارش ایســنا ،به
نوشته روزنامه عربی ،۲۱عمر چلیک ،سخنگوی
حزب عدالت و توسعه ترکیه اظهار کرد :روابط
دو کشــور ترکیه و مصر در مسیر عادی شدن
اســت و برگزاری دور دوم مذاکرات دو کشور
در آنکارا نشاندهنده پیشروی مرحله دیگری
است .چلیک گفت :ما روابط تاریخی و دوستانه
داشته و بابت دریای مدیترانه که در آن اشتراک
داریم ،مسئولیتهایی بر عهده ما است .روزنامه
حریت چاپ ترکیه اما با اشاره به اینکه مذاکراتی
که از طریق دستگاههای اطالعاتی آغاز شدند،
میان وزارت خارجههای دو کشور ادامه دارند،
نوشت :قاهره بر خواستههای خود که عربستان
و امارات پشــت آنها هستند ،پافشاری دارد و
دشوار است که آنکارا با آنها موافقت کند .این
روزنامه در ادامه نوشت :یکی از خواستههایی که
امارات و عربســتان پشت آن قرار دارند و مصر
بر آن اصرار میکند ،خروج نیروهای ترکیهای
از لیبی اســت .از دیگر خواســتههای مطرح
شــده این اســت که آنکارا تعدادی از اعضای
گروه اخوانالمسلمین را به قاهره تحویل دهد.
حریت در ادامه به صحبتهای سامح شکری،
وزیر خارجــه مصر در گفتگو بــا خبرگزاری
بلومبرگ اشــاره کرده و به نقل از او نوشــت:
مشکالت مهمی میان دو کشور وجود دارند که
اگر حل شــوند ،امکان ازسرگیری روابط میان
دو کشور تا پایان ســال جاری میالدی وجود
دارد .این روزنامه ترکیهای نوشت :رویکرد آنکارا
نسبت به این خواستهها مثبت نیست و محقق
شدن آنها دشوار است ،در واقع مقامات آنکارا
تاکید دارند عمل به خواستههای مصر ،امارات
و عربســتان که با منافع ملیاش تضاد دارند،
ممکن نیست اما میتوان در نتیجه مذاکرات
زمینه مشترکی ایجاد کرد .روزنامه «خبر ترک»
نیز فاش کرد :قاهره از آنکارا خواسته  ۱۵عضو
گروه اخوانالمســلمین را که در ترکیه اقامت
دارند ،تحویل دهد .خبر ترک در ادامه نوشت:
پس از گذشــت نزدیک به چهار سال ،مصر،
عربستان ،امارات و بحرین محاصره اعمال شده
بر قطر را لغو کردند و پس از آن دوحه پیشنهاد
داد بــرای بهبود روابط میان این کشــورها و
ترکیه گفتگویی آغار شود و این گفتگو موجب
همگرایی تدریجی میان این کشورها و ترکیه
شد اما عادیسازی روابط کار آسانی نیست.
ایــن روزنامه در ادامه نوشــت :در پی حمایت
دیپلماتیــک و غیرمســتقیم آنــکارا از گروه
اخوانالمسلمین پس از بهار عربی و موضعگیری
آن نســبت به برکناری محمد مرسی ،رئیس
جمهورپیشینمصردرکودتاینظامیارتشاین
کشور ،برخی اقدامات دیپلماتیک جدید در حال
انجام هستند .همچنین خبر ترک نوشت :ترکیه
از طریق این همگرایی تالش میکند به حالت
انزوای خود در منطقه پایان داده و اقتصادش را
بهبود بخشد در حالی که سه کشور عربی دیگر
(قطر ،امارات و عربستان) به دنبال تغییر دادن
موضعگیری مصر نســبت به اخوانالمسلمین
و وضعیت ســوریه هستند .روزنامه یاد شده با
اشاره به خواســته مصر از ترکیه برای تحویل
دادن  ۱۵عضــو اخوان و مخالفت ترکیه با آن،
نوشــت :ترکیه هرگز آنها را تحویل نخواهد
داد امــا احتماال از آنها میخواهد به کشــور
دیگری بروند.

عراق
ستاد عملیات مشترک عراق:

خروجنیروهایآمریکایی
طبق برنامه پیش میرود

سخنگوی ستاد عملیات مشترک عراق با اشاره
به اینکه نیروهای امریکایی براســاس توافق تا
پایان دسامبر  ۲۰۲۱از کشور خارج میشوند،
تاکید کرد خروج آنها طبق برنامه پیشمیرود.
بــه گــزارش ایســنا ،تحســین الخفاجی،
سخنگوی فرماندهی ستاد عملیات مشترک در
عراق روز سه شنبه تاکید کرد که برنامه خروج
نیروهای رزمی آمریکا از این کشور طبق برنامه
پیش مــیرود .وی در گفتگویی با خبرگزاری
اســپوتنیک گفت :ما در حال حاضر تنها دو
سایت داریم که نیروهای ائتالف بینالمللی در
آن حضور دارند ،یکی از این ســایتها بخش
کوچکی در پایگاه عین االســد است و سایت
دوم بخشــی از فرودگاه اربیل است و ما توافق
کردیم که تا  ۳۱دسامبر  ۲۰۲۱همه نیروهای
رزمی موجود خارج شوند و تاکید میکنیم که
خروج آنها طبق برنامه پیش میرود .الخفاجی
با اشاره به اینکه تعداد بسیار کمی از نیروهای
رزمی آمریکا در این کشور باقی مانده اند ،گفت:
نیروهای رزمی باقی مانده بسیار اندک هستند
و برای ما ،به عنوان فرماندهی ســتاد عملیات
مشــترک ،هدف اصلی حفــظ امنیت عراق
است و ما قطعاً برای این هدف اقدام میکنیم.
سخنگوی فرماندهی ستاد عملیات مشترک
عراق در مورد تعداد نیروهــای رزمی آمریکا
که در دوره گذشــته از عراق خارج شده اند،
گفت :آن اندازه که اجرای روند خروج نیروهای
امریکایی مهم است ،شمار نیروهایی که خارج
شدهاند ،اهمیت ندارد .وی افزود در حال حاضر
امریــکا در حال اجرای مفاد توافقنامه و نتایج
گفتگوی راهبردی اســت و من فکر میکنم
این موضوع بسیار مهم است .به گزارش میدل
ایســت نیوز ،الخفاجی تصریح کرد نیروهای
امریکایی اخیرا خارج شــدهاند و شمار اندکی
ماندهاند که آنها وقت و زمانبندی مشخصی
برای خروج دارند.

ژنرال ارشد آمریکایی در افغانستان گفت که مخالف خروج بود

ژنرال ارشد ارتش آمریکا مستقر در افغانستان به مقامهای
ارشد پنتاگون گفت ،پیش از آنکه جو بایدن تصمیم نهایی
را درباره خروج نظامیها از افغانســتان اتخاذ کند ،مخالف
خروج کلی نیروها بوده اســت .به گزارش ایســنا ،به نقل از
پایگاه واشنگتن تایمز ،ژنرال آستین اسکات میلر در نشست غیرعلنی روز
سهشنبه مقابل کمیته سرویسهای مسلح سنای آمریکا تایید کرد که
اعتراضخودبهتصمیمجوبایدن،رئیسجمهوریآمریکادربارهافغانستان
را به اطالع لوید آستین ،رئیس پنتاگون ،ژنرال مارک میلی ،رئیس ستاد

مشترک ارتش و ژنرال کنت مککنزی ،رئیس فرماندهی
مرکزی آمریکا رســانده بود .براساس گزارش واشنگتن
پست ،ژنرال میلر نسبت به خروج کلی هشدار داده و گفته
بود که سقوط سریع دولت افغانستان محتملترین نتیجه
است .براساس این گزارش ،هشدار میلر چند ماه پیش از آن داده شد که
بایدن از تصمیم خروج خود رونمایی کند .واشنگتن پست گزارش داد:
ژنرال میلر و لوید آستین ،وزیر دفاع آمریکا همچنین به بایدن نسبت به
این برنامه خروج هشدار دادند .ژنرال میلر در ژوئن  ۲۰۱۸به عنوان فرمانده

ارشد در افغانستان به تایید سنا رسید و این سمت را تا پایان جنگ ایاالت
متحده در افغانستان به دست داشت .سناتور اینهوفه گفت جزئیاتی که او از
طریق جلسه سهشنبه از ژنرال میلر متوجه شد نگرانیهایی ایجاد میکند.
او با اشاره به نشستهای علنی و غیرعلنی با مقامهای پنتاگون که برای
۲۸سپتامبر برنامهریزی شده است ،گفت :اکنون مشتاقتر شدهام تا دو
هفته دیگر حرفهای وزیر آستین ،ژنرال میلی و ژنرال مککنزی را بشنوم.
این تنها آغاز یک فرایند باز ،جامع و شفاف است .ما سواالت بسیار بیشتری
داریم و امیدواریم آنها هم پاسخهای بیشتری داشته باشند.

مارک میلی دور از چشم ترامپ با چینیها تماس گرفته بود

بر اســاس محتوای یک کتاب جدید نوشته شده توسط باب وودوارد
و رابرت کاستا ،خبرنگاران واشنگتن پست ،ژنرال مارک میلی ،رئیس
ستاد مشترک ارتش آمریکا در آخرین ماههای دولت دونالد ترامپ به
حدی نگران ســامت روانی او بوده که تماسهای محرمانهای با یک
ژنرال ارشد چینی برقرار کرده تا به او اطمینان دهد آمریکا قرار نیست
دســت به حمله هستهای علیه پکن بزند .به گزارش ایسنا ،به نقل از
یاهو نیوز ،در این کتاب نوشته شده که میلی به ژنرال لی زوئوچنگ،
چهار روز قبل از برگزاری انتخابات ســال  ۲۰۲۰گفت :ژنرال لی من
میخواهم به شــما اطمینان دهم که دولت آمریکا باثبات اســت و
همهچیز قرار است درســت باشد .ما قرار نیست علیه شما دست به
هیچگونه حمله یا عملیاتی بزنیم .به نوشــته این کتاب برقراری این
تماس ناشــی از گزارشــهای اطالعاتی درباره نگرانی چین نسبت به
حملهای از ســوی آمریکا با توجه به لفاظیهای جنگ طلبانه ترامپ
بوده است .میلی به نوشته این کتاب به همتای چینیاش گفت :ژنرال
لی شما و من حاال پنج سال است که همدیگر را میشناسیم .اگر قرار
باشد که ما حمله کنیم من قبل از موعد با شما تماس میگیرم .قرار
نیست این حمله غافلگیرکننده باشد .این افشاگری فوقالعاده در قالب
یک کتاب در آستانه انتشار به نام «خطر» مطرح شده است .این کتاب
شــامل متن یک تماس مربوط به هشــتم ژانویه بین میلی و نانسی
پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان نیز هست.
به نوشته این کتاب در این تماس پلوسی ضمن بحث با میلی بر سر
تالشهای ترامپ برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰که
بعــدا منجر به حمله هوادارانش در ششــم ژاویه به کنگره به منظور
جلوگیری از تایید نتیجه آرای کالج انتخاباتی شــد ،گفت :او دیوانه
است .شما میدانید او دیوانه است .او دیوانه است و کاری که او دیروز
انجام داد سند و مدرک دیگری درباره دیوانگی او است .بر اساس متن
این تماس ،میلی گفت :من در مورد همه چیز با شــما موافق هستم.
این کتاب همچنین دربردارنده جزئیات نشستی به تاریخ پنج ژانویه در
دفتر بیضی کاخ سفید بین ترامپ و مایک پنس ،معاونش در ریاست
جمهوری اســت؛ مایک پنسی که به رئیس جمهور سابق اطالع داد
نمیتواند تصمیم او برای آنکه جلوی تایید نتیجه آرای کالج انتخاباتی
در ششم ژانویه را بگیرد ،اجرا کند.
طبق این کتاب ترامپ با شــنیدن این خبر ناراحت شده و به پنس
گفت :اگر تو این کار را نکنی من دیگر نمیخواهم دوســت تو باشم.

تــو به ما خیانت کــردهای .من تو را به اینجا رســاندم .تو هیچ چیز
نبودی .این در حالی اســت که افشای این رفتار میلی باعث تشدید
انتقاد محافظهکاران بســیاری علیه او شــده و بسیاری او را متهم به
«خیانت» کرده و خواهان برکناری او و دســتگیر کردنش و در ادامه
محاکمه او به اتهام خیانت شدهاند .سناتور مارکو روبیو ،در نامهای به
جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا از او خواســته «فورا ژنرال میلی را از
بابت افشای اطالعات طبقهبندی شده درباره عملیاتهای نظامی آمریکا
برکنــار کند» .همچنین ترامپ نیز در بیانیهای ضمن حمله به میلی
گفت که هرگز حمله به چین را در نظر نداشته است .ترامپ در بیانیه
خود نوشــت :اگر این داستان ژنرال مارک میلی احمق درست باشد،
پس فــرض میگیرم با توجه به تعاملش بــا همتای چینی خود در
پشتسر رئیس جمهور و اینکه به چین میگوید از قبل یک حمله را
اطالع میدهد ،او به جرم خیانت محاکمه خواهد شد.
با این حــال همه انتقادها از این گفتگوی میلی با همتای چینیاش
از ســمت محافظهکاران نبوده است .ســرهنگ بازنشسته آلکساندر
ویندمن که در زمان اســتیضاح اول ترامپ در کنگره شــهادت داد،
اظهار کرد :اگر این گزارشها درســت باشند میلی باید استعفا دهد.
او اختیــار غیرنظامی را غصب کرد ،زنجیره فرماندهی را شکســت و
اصل مقدس کنترل غیرنظامی بر ارتش را نقض کرد .این یک سابقه
شــدیدا خطرناک است .نمیتواند به سادگی از آن شانه خالی کنید.
به نوشته وودوارد و کاستا ،پلوسی در تماس تلفنیاش با مارک میلی
گفته بود که میخواهد بداند «چه تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از

اینکه یک رئیس جمهور بیثبات درگیری نظامی راه بیندازد و یا به
کدهای اجرای حمله دسترسی یافته و دستور به حمله هستهای بدهد
وجود دارد ».میلی به پلوسی گفت «تدابیر مهار زیادی در سیستم»
به منظور جلوگیری از خودســر شــدن ترامپ وجود دارد .به نوشته
واشــنگتن پست ،در کتاب آنها تصریح شده گفتگوهای میلی با لی
و پلوسی سند و مدرکی درباره این باور که سالمت روانی ترامپ بعد
از انتخابات نوامبر افول پیدا کرده ،هستند .به گفته کارول لئونینگ و
فیلیپ راکر ،دو خبرنگار دیگر واشنگتن پست ،میلی مکررا دروغهای
ترامــپ درباره انتخابات را محکوم کرده و حتی یک بار او را با آدولف
هیتلر مقایسه کرده بود .ســی ان ان گزارش کرد ،در کتاب «خطر»
عنوان شــد ،میلی نگران بوده که ترامپ «واقعیت جایگزین خود را
دربــاره تئوریهای توطئه بیپایان در مــورد انتخابات» ایجاد کند و
نســبت به اینکه این رئیس جمهورسابق «خودسر شود» نگران بود.
میلی به کارمندان ارشــدش گفته است :شــما هرگز نمیدانید چه
چیزی ماشه یک رئیس جمهور را میکشد.
به نوشته ســی ان ان ،میلی خواستار نشست مقامهای ارشد نظامی
در پنتاگون در هشــتم ژانویه با هدف بررســی فرآیند اقدام نظامی
از جمله پرتاب تســلیحات هستهای شــد .او به مسئوالن مرکز ملی
فرماندهی نظامی آمریکا که به عنوان اتاق جنگ پنتاگون مطرح است
دستور داده بود بدون مداخله او از هیچ کسی دستور نگیرند .به نوشته
سیانان ،میلی به مقامها گفت :مهم نیست به شما چه چیزی گفته
شود ،شما از رویه پیروی میکنید .شما رویه را انجام میدهید .و من
بخشی از این رویه هســتم .او در ادامه به چشمهای هر افسری نگاه
کرده و از آنها خواسته تا شفاها تایید کنند دستورات او را فهمیدهاند.
محرک این اقدامات میلی گفتگوی تلفنی او در همان تاریخ هشــتم
ژانویه با پلوسی بوده است .به نوشته واشنگتن پست میلی در هشتم
ژانویه به ژنرال چینی گفته اســت :ما صد درصد پایدار هستیم .همه
چیز خوب اســت .اما دموکرسی گاهی اوقات در هم و برهم میشود.
این نشریه همان روز گزارش کرد میلی با دریادار مسئول فرماندهی
هند-اقیانوســیه در ارتش آمریکا تماس گرفتــه و به او توصیه کرده
رزمایــش نظامی این واحد فرماندهی را به تعویق بیندازد و او از این
فرمان تبعیت کرده است .ترامپ در بیانیهاش در واکنش به افشاگری
این کتاب میلی را یک «رهبر شکســت خورده که بدترین عملیات
خروج از یک کشور در تاریخ آمریکا را مهندسی کرد» خواند.

پکن آماده برقراری روابط با دولت جدید افغانستان است

سخنگوی وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه گفت ،پکن برای
تعامل با دولت جدید در افغانستان آمادگی دارد .به گزارش ایسنا،
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،روز سه شنبه طالبان اعالم کرد
ســفیر چین در کابل به افغانســتان بابت تشــکیل دولت جدید
تبریک گفته اســت .ژائو لیجیان ،سخنگوی وزارت خارجه چین
در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت :ســفارت چین در افغانســتان

همچون معمول بــه فعالیتش ادامه میدهد و ما آمادگی داریم با
دولت جدید افغانستان در تماس باشیم.
در اوایــل اوت ،طالبان حمالت علیه نیروهای دولتی افغانســتان
را شــدت داد و در تاریخ  ۱۵اوت وارد کابل شــد .خروج نظامی
آمریکا در  ۳۱اوت تکمیل شــد و پایان حدود بیست سال حضور
نظامی آمریکا در این کشــور را رقم زد .جامعه بینالمللی تاکنون

نمایشدیپلماسینظامیچین
با برگزاری مانور صلحبانی چند ملیتی

نیروهای مسلح چین با برگزاری اولین رزمایش
چند ملیتی صلحبانی ،مهــارت رزمی خود را با
پهپادها و رباتهای پاکسازی مین در ضمن تالش
برای ارائه وجههای صلح طلب از خود به نمایش
گذاشتند .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
رویترز ،همچنان که این غول آســیایی با تداوم
تزریق صدها میلیارد دالر بودجه ساالنه نظامی
ارتشــش را مدرنیزه و تقویت میکند ،همچنان
تالش کرده به کشورهای دیگر اطمینان دهد که
ارتشش نه یک نیروی تهدیدکننده بلکه نیرویی
خیرخواه اســت .بر اساس گزارشها در رزمایش
 ۱۰روزه مذکــور حدود  ۱۰۰۰ســرباز از چین،
پاکستان ،مغولستان و تایلند در محل یک پایگاه
آموزش و مانور ارتش آزادیبخش خلق چین در
منطقه کوئشان در اســتان هنان در مرکز این
کشور شرکت کردند هر چند که به نظر رسید که
اکثریت آنها را سربازان چینی تشکیل میدهند.
سرهنگ لو جیانشــین ،یک کارشناس نظامی
چینی حوزه صلحبانــی به خبرنگاران در پایگاه
مذکور گفت :این مانور با اســم رمز «سرنوشت
مشترک  »۲۰۲۱بر جایگاه چین به عنوان «مدافع
سرسخت صلح جهانی و نظم بینالمللی» تاکید
میکند .در مقابل گــروه کوچکی از خبرنگاران
سربازان درگیریها بین تروریستها و صلحبانها
را در یک کشور تخیلی جنگ زده به نام کارانا به
نمایش گذاشتند .مبنای این مانور بر یک حادثه
ســال  ۲۰۱۶در کشور مالی بود که در جریانش
صلحبانهای چینی مورد حملــه قرار گرفتند و
یکی از آنها کشته شد .این سربازان همچنین به
اجرای مانوری بر مبنای حادثهای دیگر در سال

 ۲۰۱۶در سودان جنوبی که در جریانش صلحبانها
مجبور به محافظت از غیرنظامیان گرفتار شده
در درگیری بین چند دســته ،شدند ،پرداختند.
در یک سناریوی دیگر هم پهپادها بر فراز میدان
جنگ به کار گرفته شدند تا بمبها را تشخیص
دهند و رباتهایی این بمبها را بعد از تشخیص بیاثر
کردند .همچنین این پهپادها به عنوان بلندگو نیز
استفاده شدند و اعالمیههایی در چند رنگ توسط
آنها با هدف درخواســت از مردم برای متوقف
کردن درگیری پخش شــد .این مانور در عین
حال فرصتی برای نمایش گذاشتن ادوات نظامی
ارتش چین بود .سربازان خارجی شرکتکننده در
آن در زمینه تسلیحات و دیگر تجهیزات چینی
آموزش دیده بودند .کالین کو ،کارشــناس امور
نظامی دانشکده مطالعات بینالمللی راجاراتنام
سنگاپور گفت :استفاده از تجهیزات چینی توسط
سربازان خارجی را میتواند نشانه ارتقای قابلیت
عملیات مشترک نظامی و در راستای بازاریابی
کردن برای آنها نزد ارتشهای خارجی دانست.
چین مکررا تالش داشته نگرانیهای کشورهای
همســایه و دیگر کشــورها در خصوص مقاصد
نظامیاش را با وجود برگزاری مانورهای نظامی
مرتــب در نزدیکی تایوان و دریای چین جنوبی
برطرف کند .همچنین این کشور به خود به خاطر
این که بزرگتری تامینکننده سربازان صلحبان
در میان ابرقدرتهای دیگر است افتخار میکند.
چین دومیــن تامینکننده مالــی عملیاتهای
صلحبانی ســازمان ملل در سال  ۲۰۲۰با تقبل
۱۵درصــد از مجموع هزینههای این عملیاتها
بوده است.

درباره برقراری مناســبات با طالبان به عنوان قدرت حکمران در
این کشــور تردید نشان داده اســت و علت دیدگاهها و اقدامات
رادیکال آنهاست .با این حال ،بسیاری از کشورها به نوعی ارتباط
بــا این گروه برقــرار کردهاند تا از تخلیه ایمن شهروندانشــان از
افغانســتان اطمینان حاصل کنند و کمک بشردوستانه به دست
مردم برسانند.

جزئیاتفرار
از زندان فوق امنیتی جلبوع

محمود العارضه ،اسیر فلســطینی از جزئیات
جدیدی در خصوص عملیات فرار از زندان فوق
امنیتی جلبوع پرده برداشت .به گزارش ایسنا ،به
نقل از خبرگزاری فلسطینی «سما» ،با گذشت
چند روز از بازداشت  ۴تن از  ۶اسیر فلسطینی
که از زندان فوق امنیتی جلبوع گریختند رژیم
صهیونیستی در نهایت با دیدار وکیل این اسرا
با آنها موافقت کــرد .محمود العارضه یکی از
این اسرا به رسالن محاجنه ،وکیل خود درباره
فرار از زندان جلبوع گفت که این شــش اسیر
فلسطینی سعی داشــتند تا حد امکان پس از
فرار وارد روستاهای فلسطینی اراضی  ۴۸نشوند
تا هیچکس مورد بازجویی قرار نگیرد .العارضه
در ادامه افزود :هیچ کمکی از سایر اسرای داخل
زندان جلبــوع نگرفتیم و من مســئول اولین
برنامهریز و مجری این عملیات هســتم که در
دســامبر  ۲۰۲۰آغاز شد .این اسیر فلسطینی
همچنیــن تصریح کرد :همــه همراه همدیگر
بودیم تا اینکه به روستای «الناعوره» رسیدیم
و وارد مســجد شــدیم و در آنجا دو تا دو تا از
همدیگر جدا شدیم و سعی داشتیم وارد کرانه
باختری شویم اما تدابیر شدید امنیتی مانع آن
شد .العارضه ادامه داد :من و پنج اسیر دیگر در
مسجد تجمع کردیم و سپس متفرق شدیم .وی
همچنین گفت :ما به صورت تصادفی بازداشت
شدیم و هیچ شخصی از الناصره گزارشی راجع
بــه ما ابالغ نکرد .یک گشــتی پلیس در حال
عبور بود و هنگامی کــه ما را دید توقف کرده
و اقدام به بازداشــت ما کرد .تحقیق و بازجویی
از همان زمان بازداشــت ما تا اکنون ادامه دارد.

محمود العارضه اظهار داشت :هنگامی که تجمع
مردم در مقابل دادگاه الناصره را دیدیم ،بسیار
متأثر شدیم .به اهالی الناصره درود میفرستیم
زیرا روحیه ما را باال بردند .این اسیر فلسطینی
افزود که آنها درمعرض شکنجه بیوقفه توسط
بازپرسان قرار گرفتند اما حال آنها خوب است.
محمــود العارضه همچنین گفــت :یک رادیو
کوچک داشــتیم که حوادثی که در خارج رخ
مــیداد را پیگیری میکردیــم و از آن باخبر
میشدیم .در همین راستا ،خالد محاجنه ،وکیل
محمد العارضه خاطرنشان کرد ،العارضه تهدید
به قتل شده اســت .وی تصریح کرد ،تا به این
لحظه محمد العارضه درمانی دریافت نکرده و
تنهــا یک بار به رغم درخواســتهای مکرر به
درمانگاه منتقل شــد .پیشتر منابع فلسطینی
اعالم کردند که زکریا الزبیدی یکی از  ۶اســیر
فراری از زندان جلبوع که اخیرا بازداشــت شد،
در نتیجــه وخامت حالش به کما رفته اســت.
برادر این اســیر فلسطینی نیز با تایید وخامت
حال وی خواســتار آزادی فوری او شد .منابع
فلســطینی هم تاکید کردند که الزبیدی طی
روزهای اخیر به ســبب شکنجه شدید توسط
بازپرسان اسرائیلی وضعیت بسیار وخیمی دارد
و هر لحظه ممکن است به شهادت برسد .شش
اسیر فلسطینی موفق شدند از زندان به شدت
امنیتی جلبوع واقع در شمال اراضی اشغالی فرار
کنند اما نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی از
عصــر جمعه تاکنون چهار تن از آنها را دوباره
بازداشت کردند و عملیات آنها برای بازداشت
دو اسیر دیگر نیز ادامه دارد.

«بهترین آرزوها برای اون»؛ پیام ملکه انگلیس به رهبر کره شمالی

ملکه انگلیس در روز ملی کره شــمالی برای کیم جونگ اون ،پیام
فرســتاد .به گزارش ایســنا به نقل از دیلی میــل ،کاخ باکینگهام
تایید کرد که «اعلیحضرت از طریق دفتر امور خارجه ،کشــورهای
مشترکالمنافع و توسعه این پیام را برای کیم جونگ اون ،رهبر کره
شمالی ارسال کرده است ».رسانههای کره شمالی اعالم کردند که
این پیام در  ۷سپتامبر ،دو روز قبل از جشن هفتاد و سومین سالگرد
تاسیس جمهوری کمونیستی دریافت شده است .در این پیام آمده
اســت :در حالی که مردم جمهوری دموکراتیک خلق کره روز ملی
خود را جشــن میگیرند ،من آرزوهای خوب خــود را برای آینده
ابالغ میکنم.

این پیام حسن نیت در اختیار رسانههای بریتانیایی یا حسابهای
رسانههای اجتماعی کاخ باکینگهام قرار داده نشد اما ملکه پیامهای
مشابهی در گذشته داشته است .با این حال ،اعتقاد بر این است که
این اولین بار اســت که این پیام به صورت عمومی منتشر میشود.
ســخنگوی وزارت خارجه انگلیس گفت :اعلیحضرت هنگام ارسال
پیام به رهبران خارجی به توصیه دفتر خارجه عمل میکند .مانند
سالهای گذشته ملکه به مردم کره شمالی به مناسبت روز ملی آنها
پیامی ارسال کرده است.
تأیید ارسال پیام در حالی صورت گرفت که کره شمالی اعالم کرده
موشــکهای کروز دوربرد جدید خود را با موفقیت آزمایش کرده

اســت .پیام ملکه همچنین در روزنامه رســمی رودونگ سینمون
در روز یکشنبه منتشر شد .شــبکه دولتی کره شمالی پیام ملکه
را در گزارشی خبری اعالم کرد .این شبکه گفت :کیم جونگ اون،
رئیس امور دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) در
۷سپتامبر پیام سالمی از سوی الیزابت دوم ،ملکه بریتانیای کبیر و
ایرلند شمالی دریافت کرد .در سال  ۲۰۱۴دومین مرد قدرتمند کره
شمالی  -کیم یونگ نام  -به ملکه نامهای به مناسبت تولد رسمی او
ارسال کرد .خبرگزاری رسمی کره جنوبی گزارش داد که این پیام
حامل آرزوی ســامتی و خوشبختی برای ملکه و رفاه برای مردم
انگلیس بوده است.

