
بح�ران در کش�میر در حال تش�دید ش�دن 
اس�ت. رئیس جمهور پاکس�تان اقدامات هند 
را نسل کش�ي خوانده و مقام های پاکس�تانی 
می گویند در صورت تش�دید اوضاع، احتمال 
رویارویی نظامی با هند را بعی�د نمی دانند. در 
این کش و قوس، برخی مناب�ع از جمله فارین 
پالیس�ی می گویند ک�ه تصمیم نخس�ت وزیر 
هند ب�رای لغو خودمختاری منطقه کش�میر و 
برقراری ش�رایط امنیتی در آن، در واکنش به 
رویکرد معامله گرانه دونالد ترامپ رئیس جمهور 
امری�کا در قب�ال هن�د انج�ام ش�ده اس�ت. 

پلیس هند روز جمعه برای متفرق کردن بیش از 
۱۰ هزار نفر که در خیابان های سرینگر، بزرگ ترین 
شهر ایالت جامو و کشمیر تجمع کرده بودند از گاز 
اشک آور استفاده کرد. گفته می شود تظاهرات روز 
جمعه، از زمان لغو اختیارات وی��ژه ایالت جامو و 
کشمیر در هفته گذشته، بزرگ     ترین تظاهرات بوده 
و بر اساس گزارش رویترز، مردم با نادیده گرفتن 
قانون ممنوعیت تجمع در منطقه س��ورا سرینگر 
تجمع کرده و نیروهای پلی��س را به عقب راندند. 
در تظاهرات روز جمعه روی یک پوس��تر دس��ت 
نوشته در یکی از مساجد نوشته شده بود:»هرگاه 
ما به هند روی آورده ایم آنها گلوی ما را بریده اند.« 
 در این پوستر از مردم خواس��ته شده که زمین     ها 
و امالک خود را نفروش��ند و پ��س از نماز روز عید 
در روز دو    ش��نبه تظاهرات برپا کنند. با این حال، 
وزارت کش��ور هند روز      ش��نبه با صدور بیانیه ای، 
این را رد کرده که تظاهرات روز جمعه گس��ترده 
بوده و گفته که شمار کمی از افراد در بخش    هایی 
از سرینگر اقدام به تظاهرات کرده اند. » ساتیتا پال 
مالک«  فرماندار ایالت جامو و کشمیر پا از این فراتر 
گذاشته و گفته که وضعیت در این ایالت آرام است 
و ناآرامی به وقوع نپیوسته است. با این حال، عمران 
خان رویدادهای کش��میر را نسل کشی خوانده و 

ارتش پاکس��تان نیز گفته که نیروهای هندی از 
بمب های خوشه ای برای حمله به غیرنظامیان در 
»خط کنترل « استفاده کرده اند، موضعی که سبب 
شده مقام های پاکستانی احتمال مداخله نظامی 
کشورشان به نفع کشمیر را منتفی ندانند. قاضی 
خلیل اهلل، سفیر پاکستان در روسیه هرچند گفته 
که در حال حاضر اسالم آباد توجه خود را معطوف به 
اقدامات دیپلماتیک، سیاسی و حقوقی کرده ولی 
این را هم گفته که با در نظر داشتن تجارب سابق 
و » غیرقابل پیش بینی بودن « رفتار هند باید برای 
هرگونه پیشرفت اوضاع و دفاع از خود آماده باشد. 

تحت چنین شرایطی، نخست وزیر پاکستان عصر 
جمعه با برخی س��ران عرب از جمل��ه امیر قطر و 
پادشاه بحرین درباره تحوالت منطقه مورد اختالف 
کشمیر تلفنی گفت وگو کرد. وی سه     شنبه گذشته 
نیز با »محمد بن سلمان«، ولیعهد سعودی تماس 
تلفنی داشته و با او درباره آخرین تحوالت منطقه 

کشمیر رایزنی کرده بود. 

 نقش ترامپ؟
همزمان با تشدید اوضاع، ابعاد جدیدی از تحوالت 
در کشمیر در حال منتشر ش��دن است که بخش 
مهمی از آنها ناظر بر نقش امریکا در تشدید اوضاع 
بین طرفین است. وزارت خارجه امریکا دیروز اعالم 
کرد که »از نظر کاخ س��فید کش��میر یک منطقه 
تعیین تکلیف نشده بین هند و پاکستان است« ولی 
برخی تحلیلگران تأکید می کنند که دولت امریکا 
غیرمستقیم در شعله ور ش��دن بحران در کشمیر 
نقش داشته است. فارین پالیسی در تحلیلی با اشاره 
به اینک��ه »در هر نقطه ای از جه��ان که بحرانی به 
چشم می خورد رد پایی از امریکا نیز وجود دارد« به 
اظهارات ماه قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا 
اشاره کرده که گفته بود  »خواهان میانجیگری بین 
هند و پاکس��تان بر سر مناقش��ات کشمیر است« 
و نوش��ته که این موض��ع ترامپ، باع��ث تحریک 
نخس��ت وزیر هند به لغو موقعی��ت حقوقی ویژه 
ایالت جامو و کشمیر شده است. اظهارات دو    شنبه 

قبل عمران خان نخس��ت وزیر پاکستان که گفته 
بود »تنش میان هند و پاکستان در موضوع کشمیر 
می تواند به یک بحران منطقه ای ختم شود و اکنون 
زمان مناسبی برای میانجیگری ترامپ در این رابطه 
است« این تحلیل فارین پالیس��ی را تقویت کرده 
است. فارین پالیسی با اشاره به اینکه ترامپ خواهان 
آن اس��ت که نیروهای نظامی کشورش تا پیش از 
انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۰ از خاک 
افغانستان خارج شوند، نوشته است: » این موضوع 
به یک الگوی پایدار تبدیل شده است؛ کشورهای 
دیگر با پی بردن به این موضوع که دولت ترامپ تنها 
به دنبال دستیابی به منافع خود است و منافع دیگر 
کشور    ها برای او اهمیتی ندارد، راه شان را از امریکا 
جدا کرده و راه خود را می روند.«  فارین پالیس��ی 
از قول »حسین حقانی« سفیر سابق پاکستان در 
امریکا نوش��ته اس��ت: » تنها دلیل دیدار ترامپ با 
نخست وزیر پاکستان دریافت کمک اسالم آباد برای 
خروج از افغانستان تا انتخابات سال ۲۰۲۰ امریکا 
اس��ت و کوچک ترین توجهی به هند ندارد که این 
موضوع نخست وزیر هند را خشمگین کرده است به 
گونه ای که باعث لغو خودمختاری منطقه کشمیر 
و اجرای تدابیر امنیتی بی سابقه ای در این منطقه 
شد.« این فقط فارین پالیسی نیست که نوشته دونالد 
ترامپ از مسئله کشمیر به عنوان ابزاری برای جلب 
کمک پاکستان برای صلح در افغانستان استفاده 
کرده است. هفته قبل ، شهباز شریف، رهبر مخالفان 
در پارلمان پاکستان نیز گفته بود که عمران خان 
نخست وزیر پاکس��تان در جریان مالقات با دونالد 
ترامپ رئیس جمهور امریکا کش��میر را در مقابل 
تأمین صلح در افغانستان معامله کرده  است. شهباز 
شریف گفته بود:»این ممکن نیست که کشمیر در 
آتش بسوزد، زنان و کودکان کش��ته شوند و ما به 
رئیس جمهور ترامپ بگوییم که در افغانستان صلح 
تأمین می کنیم. آیا ما قرارداد این کار را گرفته ایم؟ 

این شدنی نیست و این گونه نخواهد شد.«

طالب�ان ک�ه از ماه    ه�ا قب�ل درگی�ر مذاکره 
ب�ا امریکا اس�ت، گفت�ه ک�ه احتم�االً توافق 
صلح پس از عی�د قرب�ان امضا خواهد ش�د. 
به گ��زارش طلوع نی��وز افغانس��تان، م��ال خیراهلل 
خیرخواه، عضو ارش��د طالبان دیروز گفت، امریکا و 
مذاکره کنندگان طالبان احتماالً توافق صلحی را که 
مدت هاست انتظار آن می رود، پس از عید قربان امضا 

خواهند کرد. این عضو طالبان در پیامی ویدئویی که 
در یوتیوب منتشر شد، گفت مذاکرات میان امریکا 
و این گروه شبه نظامی پس از عید که سه     شنبه آتی 
به پایان می رسد، ادامه خواهد یافت. او گفت، توافق 
صلح می��ان امریکا و طالبان در حض��ور نمایندگان 
سازمان ملل، سازمان کشورهای اسالمی و منطقه ای 
پس از بازگشت زلمای خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا 

به دوحه پس از عید )۱۴ اوت( به امضا خواهد رسید. 
به گفته خیرخواه، گفت وگو    ها روی مسائل دیگر از 
جمله مذاکرات بین افغانی پس از امضای این توافق 
صلح انجام می شود. »مالهبت اهلل آخندزاده« رهبر 
گروه طالبان نیز در آستانه عید قربان گفته که دشمن 
در حال شکست است و طالبان در عرصه های نظامی 
و سیاسی با تدبیر راه می پیماید. به گفته او، طالبان در 

جریان عملیات الفتح مناطق زیادی را تصرف کرده 
است. رهبر طالبان با اشاره به افزایش درگیری     ها و 
روند مذاکرات صلح تصریح کرد که هدف ما از جنگ 
و مذاکره پایان اشغال و حاکمیت نظامی اسالمی در 
افغانستان اس��ت. آخندزاده همچنین از نیروهای 
طالبان خواسته که در آستانه عید قربان و در روزهای 

عید به مصونیت مردم توجه داشته باشند. 
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هیزم صلح ترامپ در شعله های بحران کشمیر!
فارین پالیسی: رد پای امریکا در همه بحران های جهان به چشم می خورد 

طالبان: توافق با امریکا بعد از عید قربان امضا می شود 

  گزارش  2

  چشم انداز

شورشهایهنگکنگ
درادامهجنگاقتصادیجهانی

هنگ کنگ به معنای »بندرگاه عطرآگین « است. منطقه ای که 5 هزار سال 
قدمت دارد و از زمان حکمرانی دودمان سونگ در چین، یعنی از هزار سال 
پیش منطقه ای چینی بوده است. اما یک انقطاع تاریخی اینجا وجود دارد. 
هنگ کنگ از سال ۱8۴۲ تا سال ۱997 در کنترل بریتانیا بود. در این سال 

بود که زیر نظر پکن به خودمختاری رسید. 
مدت کوتاهی بعد از اینکه انگلیسی ها به تکنولوژی ماشین بخار رسیدند 
و یکصد سال دانش آن را از همه دنیا پنهان کردند، با قدرتی که به دست 
آوردند، تنها به آفتاب بی غروب امپراطوری خود می اندیشیدند؛ آفتابی 
که نور آن تنها به انگلیسی    ها می تابید و برای دیگر سرزمین    ها جز خون 
و کشتار و غارت چیز دیگری نداشت. در این سال هنگ کنگ در جنوب 
چین نیز همانند هند در این منطقه تحت کنترل انگلیسی    ها قرار گرفت. 
به همین دلیل زبان آن در کنار چینی، انگلیسی هم هست.  این چند جمله 
را بگذاریم کنار موضع هشدارآمیز سخنگوی وزارت خارجه امریکا در انتقاد 
از انتشار جزئیات دیدار دیپلمات امریکایی با معترضان هنگ کنگی که آن 
را خطرناک خوانده است. »مورگان اورتگاس « روز گذشته اعتراض کرد 
که چرا پکن جریان مالقات دیپلمات های امریکا را با معترضان خیابانی 

هنگ کنگ افشا کرده است. 
رسانه    ها در هنگ کنگ عکسی از جولی ایدی، دیپلمات امریکایی در این 
منطقه منتشر کرده اند که در یک هتل با رهبران دانشجویی و معترض 
هنگ کنگ دیدار کرده است.  سخنگوی وزارت خارجه امریکا در توئیت اول 
خود نوشت که »گزارش های رسانه های رسمی چین درباره دیپلمات مان 
در هنک کنگ از اقدامی غیرمس��ئوالنه فراتر رفته و به اقدامی خطرناک 
تبدیل شده است. این اقدامات باید متوقف شوند. مقام های چین به خوبی 
اطالع دارند که اعضای هیئت کنسول اکردیته ما مانند همه دیپلمات های 
دیگر کشورها، فقط داشتند کارشان را انجام می دادند.« این مقام امریکایی 
در پیام دوم گفت: »دیپلمات های خارجی از قبیل دیپلمات های چینی 
در ایاالت متحده، از دسترسی آزاد به همه عناصر سیاست، جامعه مدنی، 

آکادمیک و تجارت در امریکا برخوردار هستند.«
این مق��ام امریکای��ی حتی ب��ا متهم کردن چی��ن به »نق��ض تعهدات 
بین المللی«! تأکید کرده اس��ت که »من فکر نمی کنم که درز اطالعات 
محرمانه یک دیپلمات امریکایی، تصاویر و ن��ام فرزندانش یک اعتراض 
رسمی باشد و این کاری است که یک رژیم یاغی آن را انجام می دهد و این 

به گونه ای نمی باشد که یک ملت مسئولیت پذیر رفتار می کند.«
اکنون 6۰ روز اس��ت که برخی از معترضان در هنگ کنگ به خیابان    ها 
آمده و نسبت به تصویب طرح استرداد مجرمان دست به اعتراض زده اند. 
این اعتراضات باعث شد طرح مورد نظر منتفی شود و اعتراضات هم آرام 
گرفت اما به یکباره زمینه اعتراضات تغییر کرد و به سمت دیگری پیش 
رفت. آن هم در زمانی که جنگ تج��اری امریکا و چین به مرز خطرناکی 
رسیده و در حال تبدیل شدن به یک جنگی تمام عیار است. هنگ کنگ با 
حدود 7میلیون و نیم جمعیت، از مهم  ترین بازارهای مالی و تجاری چین، 
آسیا و جهان است. هر گونه شکس��ت اقتصادی در آن منافع امریکا را در 
جنگ اقتصادی با چین برآورده می کند. با توجه به اینکه بحران پیچیده 
برگزیت انگلیس را نیازمند به کمک های اقتصادی امریکا می کند، بنابراین 
برای لندن می ارزد که با ش��ناختی که از هنگ کنگ دارد در کنار امریکا 
بایستد، به خصوص که در این اعتراضات همزمان پرچم امریکا و انگلیس 

در هنگ کنگ برافراشته شده است. 
چین با تأکید ب��ر اینکه هرگون��ه ش��ورش را برنمی تاب��د می گوید که 
»دست های سیاه « در این اعتراضات حضور دارند. »اتفاقات خشونت باری 
در هنگ کنگ رخ داد و در سراس��ر این روند امریکا از آن حمایت کرد.« 
 خواسته مقامات چین این است که »آیا مقامات امریکایی صادقانه به دنیا 

می گویند که چه نقشی ایفا می کنند و اهداف آنها چیست؟«
از شواهد پیدا است که یکی از سیاس��ت های مورد تأکید امریکا شورش 
سیاسی برای تأثیرگذاری اقتصادی به منظور پیروزی در جنگ تجاری با 
چین است؛ برعکس برنامه ای که  برای ایران دارند یعنی فشار اقتصادی 
برای شورش س��ازی سیاس��ی. در این جنگ که سبب ش��ده چین طی 
روزهای اخیر ارزش ی��وان را به پایین     ترین حد در طول ۱۱ س��اله اخیر 
برساند، امریکا را به شدت عصبانی کرده است. دولت ترامپ به صراحت 
اعالم کرده اس��ت که چین ارزش یوان را دستکاری کرده است. امریکا با 
وضعیت اقتصاد کنونی مطلع است که اگر همین سیری که طی چند دهه 
به وجود آمده، ادامه پیدا کند، قافیه را خواهد باخت و کم کم امپراطوری 
دالر را باید مرده بپندارد. درست شبیه همان مسئله ای که بعد از جنگ 
جهانی دوم،  بر سر استرلینگ انگلیس آمد و بر اساس توافق برتون وودز در 
برابر دالر امریکا زانو زد تا امپراطوری بدون غروب آفتاب فروبپاشد. حال 
امریکا خود را در چنین وضعیتی می بین��د و دالر را در حال زانو زدن در 
مقابل دیگر رقبا می بیند. به همین دلیل نه تنها چین را هدف گرفته بلکه 
هر ائتالفی را که بتواند به این روند کمک کند، مورد حمله قرار می دهد. 
فشار حداکثری امریکا علیه ایران به عنوان یک مؤتلف جدی ضد هژمون 
و همچنین روسیه ای که رویکردهای نظامی – امنیتی امریکا را به چالش 
می کشاند در همین راستا است. اکنون بهتر می توان فهمید چرا زمانی که 
ایران در س��وریه مقاومت می کند،  چین و روسیه همزمان قطعنامه های 
ضدسوری را وتو می کنند یا چرا ایران به امریکای جنوبی نیروی دریایی 
اعزام می کند. همچنین اینکه چرا روسیه برای جلوگیری از حمله احتمالی 

امریکا به ونزوئال نیروهای خود را در این کشور پیاده می کند. 
جنگ های امروز چندالیه هستند. فقط به مقتضای زمان و شرایط در یک 
الیه نمایان تر می ش��وند. این جنگ که هژمونی امریکا در آن نشانه رفته 
است، ادامه خواهد داشت حتی اگر به مرزهای خطرناک تری برسد زیرا 
همانطور که انگلیس پیش از جنگ جهانی اول نخواس��ت آلماِن مخالف 
لیبرالیس��م وارد عرصه تصمیم گیری بین المللی ش��ود و همین مسئله 
فاجعه جنگ های جهانی را رقم زد، اکنون هم امریکا نمی تواند قبول کند 
که چین، روس��یه، ایران و متحدان ضد هژمون در حال ورود به سطوح 
باالی تصمیم گیری بین المللی هستند. تالش برای ائتالف سازی دریایی 
در خلیج فارس، تقال برای آشوب س��ازی در امریکاي التین و همچنین 
سعی در بحران سازی مداوم در شرق آسیا و دیگر نقاط جهان در همین 

راستا انجام می شود. 
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  پهپاد امریکایی ساقط شده در عراق جاسوسی و تهاجمی بود
روزنامه سعودی الشرق االوسط تأیید کرد که پهپاد امریکایی ساقط شده 
در حومه بغداد روز چهار   شنبه گذشته، پرنده جاسوسی و مسلح به موشک 
بوده است. الشرق االوسط به نقل از یک منبع امنیتی که نامی از وی نبرده، 
نوشته است که از پهپاد از نوع » درون«، پرنده ای جاسوسی و حامل موشک 
بوده اس��ت. این منبع به واکنش های متفاوت به این رویداد اشاره کرده و 
گفته است که علت سقوط یا فرود اجباری آن هک یا اختالل الکترونیکی 

عمدی از سوی طرف های ناشناس و یا اختالل فنی بوده است. 
-----------------------------------------------------

  امریکا، آلمان را به خروج نیروهایش تهدید کرد
در پی مناقشات دولت امریکا و آلمان بر سر افزایش بودجه دفاعی این 
کش��ور، امریکا به تازگی تهدید کرده که در حال بررسی امکان خارج 
کردن هزاران نیروی مستقر خود در آلمان اس��ت. به نوشته تلگراف، 
ریچارد گرنل، س��فیر امریکا در آلمان، هش��دار داده که اگر این کشور 
نتواند بودجه دفاعی خود را به میزان ۲ درصد از تولید ناخالص ملی –که 
مورد انتظار هم پیمانانش است- برساند، امریکا ممکن است بخواهد تا 

بخشی از نیروهایش را از آلمان خارج کند. 

همزمان با زدن مقر نظامیان سعودی
 در نجران و فرودگاه ابها ابراز شد

دعوتتهاجمیانصاراهلل
بهگفتوگوهاییمنی

 انصاراهلل ضمن ادامه حمالت مؤثر به مرکز فرماندهی ائتالف سعودی 
در منطقه نجران عربس�تان و همین طور ف�رودگاه ابها، گروه های 
یمنی را دعوت به برگزاری نشس�تی برای برقراری آتش بس کرد.

به گزارش ایسنا، شبکه المسیره به نقل از یحیی سریع، سخنگوی ارتش 
و کمیته های مردمی یمن وابسته به انصاراهلل اعالم کرد، ارتش با موشک 
بالستیک  بدر P1  مرکز فرماندهی و کنترل نیروهای متجاوز وابسته به ائتالف 
سعودی را در سقام در منطقه نجران واقع در جنوب غرب عربستان هدف داد.  
این منبع گزارش کرد، این عملیات با دقت باال به هدف اصابت کرد و مرکز 

عملیات منهدم شده و تعداد زیادی کشته و زخمی برجای گذاشت. 
به گفته این سخنگو، این حمله در پی عملیات اطالعاتی دقیق انجام گرفت.  
همچنین یحیی سریع، از حمالت مجدد گسترده با چند فروند پهپاد قاصف 
کی ۲ به فرودگاه ابها خبر داد.  این سخنگو تصریح کرد: عملیات اول ایستگاه 
س��وخت فرودگاه را هدف گرفت و با دقت به هدف مورد نظر اصابت کرد. 
عملیات دوم برج مراقبت فرودگاه را هدف گرفت که آن هم با دقت به هدف 
اصابت کرد.  وی تأکید کرد، این دو عملیات موجب توقف ناوگان حمل و نقل 
هوایی در فرودگاه شد.  این حمالت در حالی است که محمد البخیتی، عضو 
شورای سیاسی گروه انصاراهلل در فیس بوک نمایندگان رسمی انصاراهلل، 
حزب اصالح و ش��ورای انتقالی را به منظور برقراری آتش بس تا دستیابی 
به توافق بر سر تش��کیل دولت انتقالی به نشس��ت دعوت کرد.  وی افزود: 
می بینیم که یمنی     ها زمام امور را به دست گرفته اند. وی خطاب به اعضای 
حزب االصالح و شورای انتقالی این اظهارات را مطرح کرد و افزود، زمان برای 
صحبت درباره تعیین تکلیف نظامی زود است.  البخیتی ادامه داد: عربستان 
و امارات توجهی به رنج ملت عدن در جنوب یمن نمی کنند و این منطقه 
تبدیل به صحنه جنگ شده درس��ت مثل کاری که با تعز در جنوب غرب 
کردند.  به گفته البخیتی، این قدرت جدید به بسط اختیارات و نظارت قانون 
اساسی و اجرای قانون در تمام استان     ها توجه خواهد داشت و نماینده یمن 
در محافل بین المللی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، پارلمان و 
محلی خواهد بود.  این رهبر انصاراهلل خاطرنشان کرد: اگر رهبران اصلی با هم 
توافق کنند ما در تصمیم گیری های مان بازنگری خواهیم کرد و هرگز اجازه 

مداخله از خارج برای تأثیرگذاری در این باره را نمی دهیم. 
 سقوط مقر دولت منصور هادی در عدن 

کاخ »المعاشیق « مقر دولت مس��تعفی یمن به ریاست عبدربه منصور 
هادی در چهارمین روز درگیری های عدن)مرکز جنوب یمن( س��قوط 
کرد. جدایی طلبان جنوب یم��ن پس از درگیری چن��د روزه با عناصر 
وابسته به دولت مستعفی یمن)تحت حمایت عربستان(، عصر روز     شنبه 
وارد این کاخ ش��دند.  رویترز غروب دیروز به وقت تهران به نقل از منابع 
محلی در عدن گفت که کاخ ریاست جمهوری یمن موسوم به »معاشیق « 
سابق و »الیمامه« کنونی به تصرف »شورای انتقالی جنوب یمن « )تحت 
حمایت امارات( درآمده است. پایگاه خبری الیمن العربی هم گزارش داد 
که نیروهای »شورای انتقالی جنوب یمن « که تحت حمایت امارات قرار 
دارند، عصر روز     شنبه پس از درگیری چند روزه با عناصر وابسته به دولت 
مستعفی یمن )تحت حمایت عربستان(، موفق ش��دند وارد کاخ مزبور 
شوند. الیمن العربی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که »نیروهای جنوب 
یمن پس از تصرف معاشیق در داخل و اطراف کاخ مستقر شده و مواضع 
خود را در ساختمان های حومه تثبیت کردند.«  منابع آگاه ابراز داشتند که 
نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب یمن مواضع خود را در اردوگاه    ها 
و پایگاه های مختلفی که نیروهای طرفدار حزب اخوانی االصالح )تحت 
حمایت عربستان( در آن مستقر بودند، تثبیت کردند.  عدن پایتخت موقت 
دولت مستعفی یمن از روز چهار    شنبه صحنه درگیری شدید بین نیروهای 
تحت حمایت دولت مس��تعفی از طرفی و نیروهای کمربند امنیتی مورد 

حمایت امارات از سوی دیگر بوده است. 

عربستانومصر
مخالفسفرهیئتحماسبهتهرانبودند

روزنامه االخبار فاش کرد که س�فر اخیر هیئ�ت حماس به تهران 
ب�ا وج�ود مخالفت های مص�ر و عربس�تان صورت گرفته اس�ت. 
به گزارش ایرنا، روزنامه االخبار دیروز نوشت که هیئت حماس در سفر 
اخیر خود به تهران حامل نامه »اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی 
جنبش حماس برای آیت اهلل »علی خامنه ای « بود و از نظر آن موافقت 
رهبر عالی ایران با دریافت این نامه، نشانه قدردانی از حماس و عمق رابطه 
با این جنبش بود، زیرا آیت اهلل خامنه ای چندی قبل از آن، دریافت پیام 

رئیس جمهور امریکا با میانجیگری نخست وزیر ژاپن را رد کرده بود. 
نامه هنیه به رهبر ایران شامل چهار محور به شرح زیر بود:

-  خطرات » معامله قرن « برای منطقه و راهب��رد حماس برای مقابله 
با آن. 

-  چگونگی ایستادگی کشورهای منطقه در برابر طرح معامله قرن. 
-  برداشت و ارزیابی حماس از تنش منطقه ای و سازو کار مقابله با آن. 

  - تشکر و قدردانی از حمایت ایران از مقاومت. 
رهبر ایران پس از خواندن این نامه بر لزوم مقابله با معامله قرن و شکست 
آن تأکید کردند و خطاب به مسئوالن حماس اظهار داشتند: پیروزی از 
آن شماست و شما و »سیدحسن نصراهلل « در االقصی نماز خواهید خواند. 

هیئت مزبور نیز در پاسخ به ایشان گفتند » شما نیز با ما خواهید بود.«
به نوش��ته االخبار، پس از خروج عکاس��ان و خبرنگاران، س��ردار » قاسم 
سلیمانی « فرمانده سپاه قدس جمهوری اسالمی ایران، حضور یافت و در 
ادامه، هیئت حماس موضوع تغییرات ساختار نظامی خود، موانع موجود 
و نیز سالح مورد نیاز را مطرح کرد و سپس همگی بر اهمیت اتحاد محور 
مقاومت تأکید و اعالم کردند که در صورت حمله علیه یکی از طرف های 
محور مقاومت، سایر طرف ها، به یاری آن خواهند آمد. به نوشته االخبار ، 
در نشست هیئت حماس با رهبر ایران، اصل »وحدت جبهه ها« و »وحدت 
سرنوشت« به شکل رسمی به عنوان بخشی از سیاست محور مقاومت مورد 
تأیید قرار گرفت. االخبار گفته که سفر هیئت حماس یک تحول مهم بود 
که از زمان جنگ ۲۰۱۴ پایه گذاری شد. در آن زمان، فرماندهان گردان های 
»القسام « به تهران آمدند و خواستار موشک های نقطه زن شدند. جمهوری 
اسالمی ایران نیز متعهد شد که تکنولوژی این موش��ک    ها را به قلب غزه 
خواهد رس��اند که عماًل این اتفاق رخ داد. در این دی��دار، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با تأکید بر حمایت تهران از فلس��طین، تأکید کردند: »تحت هر 
شرایطی، جمهوری اسالمی با تمام توان در کنار ملت و مقاومت فلسطین 
خواهد بود تا فلسطین آزاد شود«. به نوشته االخبار، رهبر عالی ایران در پایان 
این دیدار با تأکید بر حمایت تهران از فلسطین، اظهار داشتند، جمهوری 
اس��المی ایران تحت هر ش��رایطی با تمام توان و امکانات در کنار ملت و 
مقاومت فلسطین خواهد ایستاد تا فلسطین آزاد شود. االخبار همچنین 
فاش کرده که چند روز پیش از سفر هیئت حماس به تهران، عربستان پیامی 
به این جنبش داد با این مضمون که با ایران قطع رابطه کنید، در غیر این 
صورت ریاض روابط خود را با حماس قطع خواهد کرد و حماس نیز در پاسخ 
اعالم کرد، رابطه مستحکم با ایران را ادامه خواهیم داد و چنانچه عربستان 
درصدد اجرایی کردن تهدید خود برآید، زی��ان خواهد دید نه حماس. به 
نوشته االخبار، هرچند سفر هیئت حماس به تهران پیش از تهدید عربستان 
برنامه ریزی شده بود، با این حال به مثابه پاسخ غیرمستقیم به درخواست 
ریاض بود و البته فقط عربستان مخالف این سفر نبود، بلکه مصر نیز اجازه 
خروج هنیه از غزه را به خودداری از س��فر به تهران مشروط کرد، اما هنیه 

تأکید کرد که درصدد است در سفر خارجی راهی ایران شود. 

»موشکدرماني«کیمبراي»مالقاتدیپلماسی«ترامپ
پیونگ یانگ باز هم موشک آزمایش کرد

رضاحجتشمامی

ه�ی  ا خو ر عذ «   گزارش  یک
کوچ�ک«؛ فع�اًل 
رئیس جمهور امری�کا در ح�ال بهره ب�رداری از 
ژست صلح طلبانه و رابطه شخصی اش با رهبر جوان 
کره شمالی است. او حتی حاضر است مانور    هایی را 
که به طور مش�ترک با کره جنوبی برگزار می کند 
مضحک بخواند اما امتیازی از کره شمالی بخواهد 
که رهبران کره سال    ها خط قرمزشان بوده است؛ 
»تعطیلی کامل صنعت هس�ته ای در برابر تبدیل 
شدن به موفق ترین کشور اقتصادی جهان«. ترامپ 
فعالً سیاست دیدار مستقیم با کیم را پیش می برد 
نه طرح صلحی با کره؛ چنانکه وعده دیدار چهارم 
ب�ا رهب�ر کره ش�مالی را ه�م داده اس�ت . ظاهراً 
پیونگ یانگ هم متوجه ش�ده ک�ه ترامپ به این 
لفاظی و ژست احتیاج دارد و حاضر است در برابر 
آزمایشات موش�کی به خصوص از نوع میان برد 
کوتاه بیاید. بنابراین همزمان با رزمایش های سئول 
- واشنگتن، پیونگ یانگ هم آزمایش موشک های 
کوتاه برد را ادامه می دهد. دو طرف فعالً دیپلماسی 
دی�دار و دیگ�ر هی�چ را در پی�ش گرفته ان�د. 

در ش��رایطی ک��ه واش��نگتن- س��ئول از امروز 
رزمایش��ی ۱۰ روزه را ب��ه راه انداخته اند که به 
نوعی در واکنش به آزمایش های موش��کی اخیر 
کره ش��مالی به حس��اب می آید ، کره شمالی هم 
برای چندمین بار طي روزهاي گذشته دو موشک 
بالستیک میان برد دیگر همزمان با سفر »مارک 

اسپر « وزیر دفاع امریکا به سئول آزمایش کرد. 
 آزمایش موش��کی بامداد      ش��نبه کره ش��مالی 
پنجمین آزمای��ش در نوع خ��ود در کمتر از دو 
هفته بوده اس��ت.  پیونگ یانگ در حالی اقدام به 
شلیک این موش��ک     ها کرد که »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور امریکا روز جمع��ه )۱8 مرداد/ 9 
اوت( اعالم کرد »نامه بس��یار زیبای « دیگری از 
»کیم جونگ اون«، رهبر کره شمالی دریافت کرده 
اس��ت.  خبرگزاری کیودو ژاپن فاش ساخت که 
کیم در این نامه نسبت به برگزاری این رزمایش    ها 

هشدار داده است. 
ترامپ  مدعی شده که یک عذرخواهی کوچک 
به خاطر آزمایش های موشکی اخیر پیونگ یانگ 
وجود دارد و در صفحه خود در توئیتر نوشت: »در 

نامه ای خطاب به من که توس��ط کیم جونگ اون 
ارسال ش��د، او به زیبایی بیان کرد که به محض 
پای��ان تمرین��ات نظام��ی مش��ترک امریکا و 
کره جنوبی، تمایل به دی��دار و آغاز گفت وگو    ها 
دارد. این نامه بلند بود و بیش��تر آن ش��کایت از 

تمرینات نظامی مضحک و گران قیمت.«
به گزارش روزنام��ه ایندیپندنت، وی افزود: فکر 
می کنم نشست دیگری خواهیم داشت. او واقعاً 
نامه س��ه صفحه ای زیبایی نوش��ت که از ابتدا تا 
انتهایش واقعاً زیبا بود و ش��اید نتایج این نامه را 

منتشر کنم اما بسیار مثبت بود. 
ترامپ با اظهار اینکه کیم از آزمایش های موشکی 
که اخی��راً در واکنش به مانور نظامی مش��ترک 
امری��کا و کره جنوبی انجام ش��ده، » خوش��حال 
نیست « افزود: خودش هم  هرگز طرفدار  مانورهای 
نظامی نبوده است.  رئیس جمهور امریکا تصریح 
کرد: می دانید چرا؟ چون دوست ندارم برای این 
مانور    ها هزین��ه کنم. این هزینه     ه��ا باید برای ما 
جبران ش��وند و من این را با کره جنوبی در میان 

گذاشته ام. 

ترامپ افزود: به آنها گفتیم این مانور را انجام دهند 
چون آزمون بزرگی بود و بازده زمینه های نظامی 

گوناگونی را برای کره شمالی مشخص می کرد. 
ترام��پ اف��زود: در ای��ن نام��ه همچنی��ن یک 
عذرخواهی کوچک در خصوص آزمایش موشک 
کوتاه برد وجود داش��ت و بیان ش��ده بود که این 
آزمایش     ها با پای��ان تمرینات نظام��ی امریکا و 
کره جنوبی، پایان می یابن��د. من منتظر دیدار با 
کیم جونگ اون در آینده ای نه چندان دور هستم. 
یک کره شمالی غیرهسته ای به یکی از موفق     ترین 

کشورهای جهان تبدیل خواهد شد!
 دور جدید رویارویی

 به رغم تالش ترامپ برای زیبا نشان دادن همه 
چیز خبرگزاری کره ش��مالی در بیانیه ای به نقل 
از یک سخنگوی وزارت خارجه و بدون اشاره به 
نام کیم نوشته است که پرتاب موشک های این 
کشور پاسخی به دور شدن امریکا و کره جنوبی 
از دیپلماسی اس��ت. این بیانیه می افزاید که آنها 
)امریکا و کره شمالی( در حال برگزاری رزمایشی 
خطرن��اک و حرکتی گس��تاخانه هس��تند که 
تهدیدی برای کره شمالی و کل منطقه محسوب 

می شود. 
کره ش��مالی تأکید کرده اس��ت که به اس��تقرار 
تسلیحات جدید و پیش��رفته ادامه خواهد داد و 
هرچقدر هم امریکا و کره جنوبی فشار وارد آورند 
و خواستار توقف این روند ش��وند باز هم در اراده 

کره شمالی تأثیری نخواهد کرد. 
»جیونگ یونگ« از مؤسسه مطالعات کره شمالی 
در کره جنوب��ی می گوی��د: برگ��زاری چنی��ن 
رزمایش    هایی در واقع نشان دهنده شکل گیری 
دور تازه ای از رویارویی اس��ت.  وی خاطرنشان 
کرد: کره ش��مالی خیلی زود با پرتاب موشک به 
این رزمایش واکنش نشان داد. این کشور دیگر 
صبر و تحمل ندارد و برای اقدامات فیزیکی چون 

استقرار تسلیحات جدید آماده می شود. 
این کارش��ناس پیش بین��ی ک��رد گفت وگو    ها 
دس��ت کم تا یکی دو ماه دیگر به تعویق بیفتد، 
اگرچه تأکید کرد کره شمالی عالقه ای به بازگشت 
به مذاکرات نشان نمی دهد و خیلی راسخ تر از قبل 

دست به آزمایش های موشکی می زند. 
و صد البته اینکه وزارت خارجه کره شمالی اعالم 
کرده است زمانی که گفت وگو    ها بی ثمر باشد چه 
نیازی به برگزاری آن اس��ت:»گفت وگو در سایه 
برگزاری رزمایش نتیجه نمی دهد، با کسانی که 
احس��اس گفت وگو را درک نمی کنند، نیازی به 

گفت وگو نیست.« 


