
داعش در آس�تانه تواف�ق طالبان ب�ا امریکا، 
ب�ا حمل�ه ای انتحاری یک مراس�م عروس�ی 
را تبدی�ل به ع�زا کرد. ای�ن حمل�ه انتحاری 
که در بخش شیعه نش�ین کابل انجام ش�ده، 
دست کم ۶۳ کش�ته و ۱۸۲ نفر زخمی برجای 
گذاشت و به قدری وحش�یانه بود که طالبان 
ضمن محک�وم نم�ودن آن گفته ک�ه اینگونه 
قتل های عمدی و وحشیانه و هدف قرار دادن 
زنان و اطف�ال هی�چ توجیه و ج�وازی ندارد. 
بر اثر یک حمله انتحاری که حوالی ساعت 22:40 
شنبه ش��ب به وقت کابل در جم��ع مهمانان یک 
مراسم عروسی در ناحیه ششم ش��هر کابل اتفاق 
افتاد، ۶۳ تن شهید و ۱۸2 نفر زخمی شدند. داعش 
با انتشار خبرنامه ای عکس عامل انتحاری را منتشر 
کرده و مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته 
است که شیعیان را هدف قرار داده است. بمب گذار 
انتحاری پس از ورود به بخش آقایان در سالن هتل، 
خود را منفجر کرده است. شاهدان عینی که از این 
حادثه جان به در برده اند، گفته اند که در قس��مت 
مردان عروسی تقریباً هیچ کس سالم نمانده است. 
همه مرد    ها یا کش��ته یا مجروح ش��ده اند. نصرت 
رحیمی، س��خنگوی وزارت امور داخله  افغانستان 
گفته که در جمع قربانیان این رویداد زنان و کودکان 
نیز هستند.  ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان 
در صفحه توئیتر خود ضمن محکوم کردن این حمله 

گفته است: » اینگونه قتل های عمدی و وحشیانه و 
هدف قرار دادن زنان و اطفال هیچ توجیه و جوازی 
ندارد.«  ساعاتی پس از این اعالمیه  طالبان، داعش 
مسئولیت آن را بر عهده گرفت. محمد اشرف غنی، 
رئیس جمهور افغانستان در صفحه رسمی توئیتر 
ضمن محکوم کردن این حمله نوشته: » اولویت من 
در حال حاضر رس��یدگی به خانواده های قربانیان 
این حمله وحشیانه است.«  ارگ ریاست جمهوری 

این حمله را بزرگ ترین و فجیع     ترین جنایت علیه 
بشریت خوانده و گفته: آماج قرار دادن مردم ما در 
مراسم خوشی، مکاتب، مساجد، بازار    ها و مکان های 
عامه نشان دهنده قساوت یک گروه هراس افکن است 

که برای کشتن مردم بی گناه ما کمر بسته اند. 
    واشنگتن پست: توافق نهایی است

این حمله تروریس��تی در آس��تانه توافق طالبان با 
امریکا انجام شده، به طوری که دیروز واشنگتن پست 

گزارش کرد توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در 
مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نهایی 
شده اما اگر طالبان با برقراری آتش بس موافقت نکند، 
خطر شکست این مذاکرات نیز وجود دارد. طالبان 
این حمل��ه را محکوم کرده، ولی مس��عود اندرابی، 
سرپرست وزارت داخله افغانستان گفته که »طالبان 
 در مجم��وع به عن��وان چتری ب��رای فعالیت های 
تروریستی در افغانستان عمل می کند و نمی تواند با 
نشر اعالمیه و بیانیه      مسئولیت خود را در قبال مردم 
افغانستان مرفوع سازد.«  او گفته است:» مواد و شیوه 
عملیات      شنبه ش��ب هیچ گونه فرقی با شیوه  انجام 
انفجار    ها یا انتحار    هایی که طالبان به عهده می گیرد، 
نداشته اس��ت؛ عین مواد، شیوه و نص و تکنیک در 
چنین عملیات     هایی که طالبان بر عهده نمی گیرند، 
استفاده می شود.« پیش از این طالبان مسلح هشدار 
داده بودند که هتل های عروس��ی را در کابل مورد 
حمله قرار می دهند. این حمله با واکنش تند کاربران 
شبکه های اجتماعی نیز مواجه شده است. بسیاری از 
کاربران این حمله را به طالبان نسبت داده اند. محمد 
عالم کاتب یکی از کاربران ش��بکه های اجتماعی 
گفته: » توحش کفتار صفتانی که به طالب مشهورند، 
هیچ حد و مرزی ندارد. نفرین بر ذات شان و نفرین به 
عقایدی که از آن پیروی می کنند.«  سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران نیز عملیات انتحاری در یک مراسم 

عروسی در کابل را به شدت محکوم کرد. 
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حمله تروریستی به مراسم عروسی بیش از ۲40 کشته و زخمی برجای گذاشت

عروسی خون داعش در آستانه توافق امریکا– طالبان

  گزارش  2

هزاران ت�ن از مردم مس�لمان پاکس�تان روز 
یک    شنبه در گردهمایی عظیم والیت در ایالت 
الهور، در حمایت از انقالب اسالمی ایران، امام 
خمینی و حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور یافتند. 
به گزارش خبرگزاری فارس، مردم ش��هر الهور 
پاکس��تان با تجمع در گردهمایی عظیمی تحت 

عنوان والیت، حمایت خود را از انقالب اس��المی 
ایران، ام��ام خمینی )ره( و رهب��ر معظم انقالب 
اسالمی نشان دادند. در این گردهمایی که در شهر 
الهور برگزار شد و تا شب نیز ادامه داشت، مردم 
پاکستان حمایت  خود را از آرمان های بنیانگذار 
جمهوری اس��المی ایران اعالم کرده و با هرگونه 

خصومت با نظام جمهوری اسالمی ایران مخالفت 
کردند. این گردهمایی در منطقه »ناصر باغ « شهر 
الهور با حضور هزاران تن از شهروندان پاکستانی 
در حال برگزاری اس��ت و از بس��یاری ایالت     ها از 
جمله پنجاب، سند، پاچنار و کراچی در آن حضور 
دارند. هزاران نفر از مردم مسلمان پاکستان و علما 

و فرهیختگان این کش��ور در این اجتماع عظیم 
شرکت  کرده اند. گفته  می ش��ود این اجتماع در 
اعتراض به برگزاری یک کنفرانس ضد ایرانی در 
۶ جوالی سال جاری در پاکستان صورت گرفت 
که با واکنش های بسیاری از سرتاسر این کشور 

مواجه شده بود. 

اجتماع عظیم مردم پاکستان در حمایت از انقالب اسالمی ایران
   خبر

پیام های ضربه پهپادی انصاراهلل
انصاراهلل یمن در 52 ماه گذش��ته موفق شده به عنوان یک قدرت سیاسی 
و اقتصادی خود را در عرصه منطقه ای اثبات کند. عربس��تان و امارات در 
فروردین ماه 94 با حمله به یمن سعی داشتند در چند هفته انقالبیون یمن را 
شکست داده و صنعا را تصرف کنند. اما در این مسیر شکست سختی متحمل 
شدند. بنابراین فاز دوم نقشه ائتالف سعودی یعنی تجزیه یمن شروع شده 
و درگیری های عدن به عنوان مقدمات این نقشه مشترک سعودی- اماراتی 
اس��ت. اما همزمان انصاراهلل یمن با مجموعه ای از پیروزی های سیاسی و 

نظامی به ابوظبی و ریاض پیام های مهمی صادر کرده است. 
در عرصه نظامی، روز     ش��نبه 2۶ مردادماه بزرگ ترین عملیات پهپادی 
یمن اتفاق افتاد. »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم 
کرد که با ۱0 فروند پهپاد تهاجمی، تأسیسات نفتی آرامکو را در نزدیکی 
مرز امارات هدف قرار داده و این عملیات در چارچوب عملیات »بازدارنده 
شماره یک« اس��ت. یکی از مهم  ترین پیام های حمله پهپادی انصاراهلل 
به جنوب شرق عربستان اتمام حجت با آل سعود بود. انصاراهلل با انجام 
بزرگ ترین عملیات پهپادی در تاریخ یمن به عربستان این پیام را مخابره 
کرد که در ص��ورت تداوم تجاوز و تالش   ها ب��رای تجزیه یمن، حمالت 
بعدی قطعاً س��خت تر خواهد بود. رهبر انصاراهلل یمن پس از انجام این 
حمله موفق، خطاب به عربستان و امارات هشدار داد که خسارت های 
اقتصادی کش��ورهای متجاوز در صورت ادامه تجاوزات شان، بیشتر و 
بیشتر خواهد شد و امریکا با ادامه این جنگ، شما را می دوشد. اما پیام 
دیگر به امارات بود. امارات اخیراً با تبلیغات رسانه ای زیاد اعالم کرد که 
به دنبال خارج کردن نظامیان خود از یمن است. اما درگیری های اخیر 
شهر عدن نشان داد که ابوظبی، تنها، تاکتیک خود را در یمن تغییر داده 
است. به طور حتم با توجه به موقعیت جغرافیایی پاالیشگاه الشیبه، در 
فاصله ۱0کیلومتری از مرز های جنوبی عربستان با امارات و از سوی دیگر 
در فاصله 40 کیلومتری بخش شرقی ش��هر ابوظبی، باید این عملیات 
بزرگ و پیچیده را پیام جدی انصاراهلل به مقامات اماراتی دانست که وعده 
خروج سریع از جنگ یمن را داده اند. »سید عبدالملک الحوثی « رهبر 
جنبش انصاراهلل یمن، با اشاره به عملیات یگان پهپادی، آن را بزرگ ترین 
عملیات یمنی    ها از ابتدای جنگ ائتالف سعودی دانست و خاطرنشان 
کرد، عملیات پهپادی یمن درس مشترک و هش��داری مهم به امارات 
است. بنابراین در عرصه نظامی پیروزی مهمی برای انصاراهلل به دست 
آمده است که قدرت بازدارندگی انصاراهلل را به میزان زیادی ارتقا داده و 

به نوعی انقالبی در صنعت پهپادی یمن تلقی می شود. 
اما در کنار این پیروزی مهم نظامی، انصاراهلل یمن به پیروزی مهمی در 
عرصه سیاسی نیز دست یافته است. کش��ورهای غربی به دلیل حمایت 
از عربستان و امارات در س��ال های گذشته به صورت مکرر انصاراهلل یمن 
را یک گروه شورشی و نامشروع دانس��ته و به ندرت حاضر به گفت وگو با 
این جنبش    می شدند اما اکنون و پس از موفقیت های میدانی و پیروزی 
در میدان نبرد مجبور به اعتراف به مشروعیت و حقانیت انصاراهلل شده و 
حاضر به گفت وگو با این جنبش شده اند. در این راستا وزارت خارجه ایران 
میزبان نشستی با حضور نماینده های ایران، انصاراهلل و سفرای چهار کشور 
اروپایی انگلستان، آلمان، فرانسه و ایتالیا بود. این مسئله یک اتفاق مهم 
برای انصاراهلل به ش��مار می رود. پیروزی دیگر انصاراهلل نیز نزدیک شدن 
این جنبش به تکمیل دولت قانونی و مشروع در صنعا است. در این راستا 
دولت نجات ملی یمن »ابراهیم محمد محمد الدیلمی« را به عنوان سفیر 
فوق العاده یمن در ایران تعیین کرد. عالوه بر این سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در یمن نیز تعیین شده و به زودی به عنوان نماینده رسمی جمهوری 
اسالمی ایران در صنعا کار خود را آغاز خواهد کرد. در واقع همزمانی این 
عملیات بزرگ نظامی با این عملیات بزرگ دیپلماتیک که بیانگر رسمیت 
یافتن دولت قانونی یمن یکپارچه به پایتختی صنعا و شناسایی رسمی آن 
توسط ایران به عنوان مهم  ترین قدرت منطقه ای است، پیام مهمی را به 
طرف های منطقه ای و بین المللی ارسال می کند که نشان دهنده آغاز گام 

دوم انقالب مردم یمن با اعالم دولت رسمی و فراگیر این کشور است.

۱5

حکم امریکایی توقیف نفتکش ایرانی رد شد
دولت محل�ی جبل الط�ارق اعالم کرد درخواس�ت امری�کا برای 
توقیف نفتکش ایرانی با نظام تحریم های اتحادیه اروپا همخوانی 
ندارد و به همی�ن دلیل این درخواس�ت قابل اجرا نیس�ت. بماند 
ک�ه دادگاه منطقه کلمبی�ا در امریکا ک�ه حکم توقی�ف نفتکش 
ایرانی »آدری�ان دریا« و محموله نف�ت آن را صادر ک�رده، تاریخ 
توقیف این کشتی در جبل الطارق و نام آن را اشتباه نوشته است. 
به گ��زارش فارس، دول��ت محلی جبل الطارق روز یک    ش��نبه رس��ماً 
درخواست امریکا برای ادامه توقیف نفتکش »گریس ۱ « )آدریان دریا( 
حامل نفت ایران را رد کرد.  به نوش��ته پای��گاه »گیبرالتار کرونیکل«، 
در بیانیه دولت محلی جبل الطارق عنوان ش��ده اس��ت که درخواست 
واشنگتن برای توقیف این نفتکش ماهیتاً با تحریم های امریکا مرتبط 
اس��ت و از آنجا که این تحریم     ها یکجانبه بوده و ب��ا نظام تحریم های 
اتحادیه اروپا همخوان نیست، امکان اجرای آن وجود ندارد.  در بخشی 
از این بیانیه آمده است: »نظام تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران اساساً 

با نظام تحریم های ایاالت متحده ]علیه ایران[ متفاوت است.«
این بیانیه می افزاید: »]از همی��ن رو[ حاکمیت مرکزی جبل الطارق ]در 
زمینه توافق استرداد[ نمی تواند برای ارائه مساعدت توقیفی مورد درخواست 
ایاالت متحده، از دیوان عالی حکم دریافت کند. ناتوانی حاکمیت مرکزی 
در دریافت حکم مورد درخواست نتیجه اجرای قوانین اتحادیه اروپا و تفاوت 
میان نظام تحریم های اتحادیه اروپا و ایاالت متحده در ارتباط با ایران است.« 
بر اساس گفته های منابع آگاه، ابرنفتکش گریس ۱ که چند روز پیش به 
آدریان دریا تغییر نام داد و حدود دو ماه پیش توسط نیروهای انگلیسی در 
اقدامی مشابه نیاکان راهزن دریایی خود در تنگه جبل الطارق متوقف شده 

بود، در حال ترک این منطقه به سمت بندری در مدیترانه است. 
وزارت دادگستری امریکا روز جمعه خبر داد که یک دادگاه حکم توقیف 
گریس ۱ را صادر کرده اس��ت. حکم این دادگاه دو اشتباه محرز را آشکار 
می کند. نام نفتکش »گریس ۱ « روز جمعه ۱۶ اوت به »آدریان دریا« و 
پرچم آن از پاناما به ایران تغییر کرده است. حکم دادگاه امریکایی در همین 
روز نام قبلی آن را به کار برده و این در حالی است که روز امریکا دست کم ۸ 
ساعت و نیم دیرتر از تهران آغاز می شود.  اشتباه دیگر دادگاه امریکایی این 
است که در حکم خود تاریخ ثبت شکایت علیه نفتکش ایرانی در این دادگاه 

را ۱۶ نوامبر 20۱9 ذکر کرده که سه ماه دیگر فرامی رسد. 

خوش خدمتی کور ترامپ و نتانیاهو
نخس�ت وزیر رژیم  صهیونیس�تی ب�ه درخواس�ت رئیس جمهور 
امریکا از س�فر دو نماینده کنگره به س�رزمین اشغالی جلوگیری 
کرد. اگرچه بعداً به یکی از این اف�راد که از منتقدان رئیس جمهور 
هس�تند، مج�وز ورود داده ش�د ام�ا این اق�دام که پش�تیبانی 
صریح س�ران تل آویو و واش�نگتن از یکدیگر تلقی ش�ده است، 
می تواند در درازمدت مناس�بات این دو را تح�ت تأثیر قرار دهد. 
پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا توئیتی علیه دو نماینده 
مسلمان کنگره منتشر کرد، وقایع بعدی مربوط به این اقدام به سرعت 
رقم خوردند. او پنج  شنبه گذشته از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم  
صهیونیستی خواست مانع سفر »ایلهان عمر « سومالیایی تبار و»رشیده 
طلیب« فلسطینی تبار به سرزمین های اشغالی شود. رئیس جمهور امریکا 
مدعی ش��ده بود که این افراد از یهودی    ها و رژیم  صهیونیس��تی متنفر 
هستند. او سپس با بیان اینکه امکان حضور این دو نماینده در دوره بعدی 
کنگره بسیار کم است، آنها را »مایه شرم « توصیف کرد.  فقط نیم ساعت 
از توئیت ترامپ گذشته بود که رژیم  صهیونیستی، آرزوی واشنگتن را 
برآورده کرد. »زیپی هوتوولی « معاون وزیر امور خارجه در تلویزیون این 
رژیم گفت: »کسی که موجودیت ما را در جهان به بازی می گیرد، ما هم 
به او اجازه ورود نخواهیم داد.« این در حالی است که طلیب که حامی 
جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی است، اعالم کرده بود که هدفش 
از این سفر، دیدار با مادربزرگ 90ساله اش در کرانه باختری است.  طلیب 
روز پنج  شنبه نامه ای به وزارت امور داخلی رژیم صهیونیستی ارسال و 
در آن به کهولت سن مادربزرگش اشاره کرد و نوشت: »شاید این سفر 
آخرین فرصت من برای دیدار با او باشد.«  سرانجام وزارت امور داخلی 
کابینه رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد که این وزارتخانه به طلیب اجازه 
سفر به کرانه باختری را می دهد. هر دو نماینده مسلمان کنگره امریکا 
ابراز امیدواری کرده اند که فلسطین در آینده ای نزدیک آزاد شود.  عمر و 
طلیب از حامیان کمپین تحریم رژیم صهیونیستی، اخیراً الیحه ای را ارائه 
کردند که به امریکایی    ها حق مشارکت در کمپین های دعوت به تحریم 
اسرائیل را می دهد. به همین دلیل، تل آویو نگران بود آنها مثل قبل در 

سرزمین های اشغالی از رژیم  صهیونیستی انتقاد کنند. 
   جبران بخشی کوچک

نشریه آلمانی اشپیگل  درباره ورود نتانیاهو در بازی که ترامپ به راه انداخته ، 
نوشت که نخست وزیر اسرائیل با این اقدام امتیاز کوچکی به ترامپ داد؛ 
امتیازی که با در نظر گرفتن ش��رایط کنونی و نه منافع درازمدت، برای 
او هزینه کمی دارد. رئیس جمهور امریکا از زمانی که به قدرت رس��یده، 
خدمات زیادی به اس��رائیل انجام داده از جمله اینکه به رغم انتقاد های 
فراوان، اورشلیم )بیت المقدس( را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت 
شناخته است. ترامپ همچنین گفته که بلندی های جوالن که از آن به 
عنوان منطقه ای اشغال شده یاد می شود به اراضی اسرائیل تعلق دارند. 
با این اوصاف می توان گفت که نتانیاهو ب��ا اقدام اخیر، بخش کوچکی از 
خدمات ترامپ را جبران کرد.  از طرفی، ترامپ از روابط خوبی که با نتانیاهو 
دارد استفاده کرد تا رقبای خود را در عرصه داخلی امریکا تضعیف کند. او 
یک سال پیش از انتخاب در سمت رئیس جمهور امریکا، دموکرات  ها را 
»افراط گرا« خطاب کرده بود. در واقع نفرت او از افرادی مانند طلیب و عمر 
در این زمینه نقش کلیدی دارد. اکنون ترامپ برای حل مسئله ای داخلی به 

هم پیمان خارجی متوسل می شود، تا به اظهارات خود وزن بدهد. 
   به ضرر طرفین خواهد بود

سیاست حمایت های اقتصادی، نظامی و سیاس��ی از رژیم صهیونیستی، 
موضوعی اس��ت که دموکرات  ها و جمهوریخواهان درباره آن اختالف نظر 
ندارند اما از آنجایی که این رژیم در دوران نخس��ت وزیری نتانیاهو هر چه 
بیش��تر از پیگیری راهکار دو دولت که مورد حمایت غرب است، به عنوان 
راه حلی زیربنایی در حل بحران میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی فاصله 
گرفته است، پیکان انتقاد دموکرات  ها متوجه نتانیاهو شده است.  در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 20۱۶ امریکا، 7۱درصد از رأی دهندگان یهودی به 
»هیالری کلینتون « نامزد دموکرات رأی دادند و فقط 24درصد آنها در صف 
حامیان ریاس��ت جمهوری ترامپ بودند. عالوه بر این، برآوردهای کمیته 
یهودیان امریکا در ژوئن 20۱9 نشان می دهد که فقط ۳7 درصد از یهودیان 
این کشور از توسعه روابط میان تل آویو و واشنگتن در دوران ریاست جمهوری 
ترامپ راضی هستند.   با در نظر گرفتن این موارد روشن است که اگر فردی 
دموکرات در کاخ سفید به قدرت برسد، تمرکز توسعه روابط میان دو طرف 
در صورتی که بر مبنای روابط نزدیک س��ران استوار باشد می تواند به ویژه 
برای تل آویو گران تمام شود. موضع »آیپک«، البی صهیونیستی کمیته امور 
عمومی امریکا-اسرائیل هم که از ممنوعیت سفر نمایندگان کنگره انتقاد 
کرده بود در این زمینه نقش تعیین کننده ای دارد و در شرایط کنونی، این 
نهاد نزدیک به حزب »لیکود«، آینده مثبت در روابط کنونی میان دو طرف 
را به دیده تردید می نگرد. از این رو، تصمیم اخیر نتانیاهو برای جانبداری از 
ترامپ در ممانعت از ورود نمایندگان منتقد رئیس جمهور امریکا اگرچه در 
وهله نخست به نظر می رسد که نوعی »توسل به دوست برای انتقام از دشمن« 
است اما در شرایطی که حتی نهاد تندرویی مانند آیپک هم از آن حمایت 

نمی کند، می تواند هر چه بیشتر به فاصله گرفتن طرفین منجر شود.

 بعد از یک آرامش شکننده ۲4 ساعته
 درگیری     ها تشدید شد

شبه حکومت نظامی در کشمیر
کشمیر بعد از یک آرامش نسبی شاید ۲4 ساعته ، بار دیگر طوفانی شد. 
نیروهای امنیتی هند دیروز به ساکنان سرینگر حمله کردند و در این شهر 
محدودیت های گسترده آمد و شد، شبیه به حکومت نظامی برقرار شد. 
مقام های هندی دیروز با حمله به معترضان بار دیگر محدودیت های تردد 
در بخش های اصلی سرینگر، بزرگ ترین شهر بخش هندی کشمیر را 
برقرار کردند. این محدودیت    ها یک روز بعد از آن اعمال شد که مقامات 
هند از کاهش محدودیت    ها در ایالت جامو و کشمیر خبر دادند، ایالتی که 
از۱2 روز گذشته به دنبال لغو ماده ۳70 قانون اساسی هند ، دچار بحران 
شده اس��ت. این اصل موقعیت ویژه ای شبه خودمختار به منطقه جامو 
و کشمیر اعطا کرد ولی حاال با لغو آن، کش��میری    ها دست به اعتراض 
زده اند. به گزارش رویترز، پلیس هند ش��امگاه      شنبه در شهر سرینگر 
حمله کرد که درگیری آن با اهالی این شهر که حدود 94 درصد جمعیت 
آن مسلمان هستند، دهها نفر مجروح شدند. نمایندگان دولت کشمیر 
هند در سرینگر و دولت فدرال در دهلی نو درباره تازه     ترین درگیری های 
شنبه شب اظهار نظری نکرده و آنگونه که رویترز نوشته، درباره اعتراضات 
و تعداد زخمی     ها نیز اطالع رسانی نمی کنند. با این حال، یکی از مقامات 
دولتی و مسئوالن بیمارستان اصلی سرینگر اعالم کردند که دست کم ۱7 
نفر با جراحاتی که در نتیجه درگیری های      شنبه شب به وجود آمده است، 
به بیمارستان منتقل شده اند. تعدادی از س��اکنان این شهر می گویند 
طی دو روز گذشته عالوه بر اینکه نیروهای امنیتی هندی به آنها حمله 
کرده یا آنها را مورد دشنام قرار دادند، به خانه های شان نیز یورش برده و 

اموال شان را تخریب کرده اند. 
شاهدان عینی همچنین گفته اند که درگیری های شبانه بیشتر در مناطق 
ریناواری، نوهتا و گوجوارا از شهر قدیم کشمیر هند بوده و نیروهای هندی 
برای متفرق کردن معترضان به شلیک گاز اشک آور، نارنجک های فلفل 
و گلوله های پالستیکی متوسل شدند. بعد از درگیری های      شنبه شب که 
گفته می شود یکی از شدید     ترین درگیری های روزهای اخیر بوده، نیروهای 
امنیتی هند در این شهر محدودیت های گسترده امنیتی ، چیزی شبیه به 
حکومت نظامی برقرار کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده از زمانی 
که هند خودمختاری کشمیر را لغو کرده بیش از 4 هزار نفر از سوی پلیس 
و نیروهای این کشور در کشمیر بازداشت ش��ده اند و بیش از ۳00 نفر از 
سیاستمداران کشمیری نیز در حصر خانگی و یا بازداشت به سر می برند. 

با گسترش درگیری ها در کشمیر، وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای از 
سازمان ملل درخواست کرد نقش فعال تری در زمینه رفع تنش در جامو و 
کشمیر ایفا کند. »عمران خان « نخست وزیر پاکستان نیز در توئیتی ضمن 
انتقاد از »نارندرا مودی« نخست وزیر هند وی را به نژادپرستی و برترپنداری 
متهم کرد. عمران خان همچنین از جامعه جهانی خواسته موضوع زرادخانه 
هسته ای هند را به شکل ویژه ای مورد توجه قرار دهند، چراکه این موضوع 
نه تنها بر منطقه بلکه بر کل جهان تأثیر می گذارد. این اظهارات عمران خان 
بعد از تهدید هسته ای تلویحی وزیر دفاع در کشاکش بحران کشمیر ابراز 
شده است. وزیر دفاع هند روز جمعه گفته بود که دهلی نو تاکنون به شدت 
به سیاست » عدم استفاده پیشگیرانه در مورد سالح هسته ای موجود در 
زرادخانه خود « پایبند بوده است ، با این وجود ، آیا موضع این کشور در مورد 
این موضوع در آینده تغییر خواهد کرد یا به شرایط بستگی دارد. عمران خان 
در واکنش به این تهدید هند دیروز توئیت کرد، آیا جهان با سکوت نظاره گر 
وقوع کشتاری دیگر نظیر کشتار سربرنیتسا در بوسنی یا پاکسازی نژادی 

علیه مسلمانان کشمیر خواهد بود؟

درخواست مداخله غربگرایان هنگ کنگ از غرب
پکن: حمایت کنگره امریکا از معترضان نقض فاحش روح حاکمیت است

محمدمرادی آزادهساداتعطار

با گسترش دامنه        گزارش یک
اعتراض�ات در 
هنگ کن�گ، گروه موس�وم به »حقوق بش�ر 
مدنی« که اعتراضات در این منطقه را برگزار و 
سازماندهی می کند، مدعی شد که ممکن است 
از کشورهای خارجی درخواست کمک کنند یا 
پرون�ده را  ب�ه س�ازمان مل�ل ارج�اع دهند. 
درخواست غربگرایان هنگ کنگ از کشورهای 
خارجی، در پ�ی حمایت های علن�ی دولت و 
کنگره امریکا از معترض�ان و مداخله در امور 
داخلی چین انجام ش�ده اس�ت. دولت چین 
حمایت کنگ�ره از معترض�ان را محکوم کرده 
است. دهها هزار معترض دیروز یک جاده اصلی 
در مرکز هنگ کنگ را به اشغال خود درآوردند 
ک�ه ب�ه درگی�ری ب�ا پلی�س منج�ر ش�د. 
پس از گذش��ت ۱۱ هفته از اعتراضات غربگرایان 
در هنگ کن��گ، این اعتراضات ابع��اد جدیدی به 
خود گرفته اس��ت. معترضانی ک��ه در واکنش به 
الیحه جنجالی، آش��وب   ها را کلی��د زدند اکنون 
با اهت��زاز پرچم های امریکا و انگلی��س عماًل علم 
تجزیه طلبی را در این منطقه تحت حاکمیت چین 
بلند کرده اند. درحالی که چین مخالفت خود را با 
هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی خود اعالم 
کرده اس��ت اما معترضان هنگ کنگ��ی خواهان 
مداخله کش��ورهای غربی در این منطقه هستند. 
به گزارش خبرگ��زاری اس��پوتنیک، وونگ کیم 
مو، س��خنگوی »گروه جبهه حقوق شهروندی « 
و از رهبران معترضان هنگ کنگ     ش��نبه شب در 
سخنانی اعالم کرده که ممکن است معترضان از 
دیگر کشور   ها و سازمان های بین المللی خواستار 
حمایت ش��وند یا تحوالت فعلی در س��ازمان ملل 
مطرح شود. رهبران معترضان با این حال در نشست 

با خبرنگاران درخواست حمایت خارجی به معنای 
دخالت در این منطقه را رد کرده  و مدعی شده اند که 
درخواست برای حمایت خارجی در ادامه دیپلماسی 

برای حل مشکالت این منطقه است. 
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس، 
س��ازمان دهندگان تظاه��رات در هنگ کن��گ 
همچنین از امریکا خواس��تند که هرگونه نقض 
حقوق بشر را با اعمال تحریم   هایی نظیر مسدود 
کردن دارایی های مقامات هنگ کنگ یا بازنگری 
در پیم��ان تج��ارت ترجیح��ی، مج��ازات کند. 
درخواس��ت معترضان هنگ کنگی برای حمایت 
خارجی در ش��رایطی مطرح ش��ده ک��ه پیش تر 
دولت مرکزی چین با هشدار به واشنگتن و لندن 
خواستار پرهیز از مداخله جویی در امور داخلی 

هنگ کنگ شده بود. 
به گزارش شبکه العالم، وونگ در ادامه ادعاهایش، 
گفت:»اگر در دیپلماسی سر رشته داشته باشید، 
باید بدانید که تمام کنسولگری ها و سفارتخانه    ها 
با دولت و مخالفان آن ارتباط دارند. وظیفه شغلی 
آنها درک اتفاقاتی اس��ت که در کش��ور یا شهر 
رخ می ده��د و بنابراین ای��ن کار وظیفه  متداول 
کنسول    ها و دیپلمات    ها است. داشتن ارتباط چیز 
مهمی است. اما همیشه این دولت چین است که 
همه چیز را ش��یطانی جلوه می دهد و سپس به 
مردم می گوید امریکا پش��ت تمام اینها اس��ت«. 
سخنگوی شورشیان هنگ کنگ همچنین مدعی 
ش��د:»پکن حداقل در آینده نزدی��ک از نیروی 
نظام��ی در مقاب��ل اعتراضات اس��تفاده نخواهد 
کرد«. او همچنین اعالم کرد که تظاهرات بزرگ 
بعدی معترضان روز چهار   ش��نبه برگزار خواهد 
شد. درخواس��ت رهبران معترضان هنگ کنگی 
برای جلب حمایت از کشورهای خارجی، پس از 

آن انجام شد که رهبران آشوبگران با یک دیپلمات 
امریکایی دیدار و گفت وگو کرده و نسبت به جلب 
حمایت کاخ س��فید از معترضان ابراز امیدواری 
کرده بودند. این درحالی است که رهبر معترضان، 
درباره محتوای دیدار با دیپلمات امریکایی مدعی 
شد:»دیدار با دیپلمات امریکایی به قصد مداخله 
خارجی انجام نش��د و این دیپلمات مطابق روال 

عادی پیگیر اوضاع در شهر بود.«
به گزارش شبکه راشاتودی، پکن گفته که دیدار 
دیپلمات امریکایی با شورشیان، نشانه دیگری است 
مبنی بر اینکه دستان سیاه واشنگتن در پشت پرده 
اعتراضات قرار دارد و امریکا در تالش اس��ت تا از 
این ناآرامی    ها به عنوان اهرمی برای فشار به چین 
استفاده کند. برخی جریان های سیاسی امریکا نیز 
علناً اعالم کرده اند، دونالد ترامپ باید خیلی جدی 
و علنی وارد عمل شده و از این اعتراض    ها حمایت 
کند. از زمان آغاز خش��ونت    ها و ه��رج و مرج در 
هنگ کنگ، کشورهای اروپایی و امریکا اظهارات 
مداخله جویانه ای را در ارتباط با این تحوالت عنوان 
کرده اند. امریکا حامی اصلی آشوبگران هنگ کنگی 

است و سعی دارد با جداسازی این منطقه از چین 
و افزایش نفوذ خود، از نزدیک تحرکات چین در 

شرق آسیا را رصد کند. 
اعتراض   ها در هنگ کنگ بر س��ر اس��ترداد یک 
متهم به چین آغاز شد ولی معترضان هم اکنون با 
تغییر خواسته های خود و تحت تأثیر دخالت های 
غربی   ها خواستار خودمختاری کامل و برکناری 
رئیس اجرایی هنگ کنگ هس��تند که منصوب 
چین است. سقف خواسته های تظاهر کنندگان 
مخالف دولت باال رفته و شرکت کنندگان در یکی 
از راهپیمایی    ها خواستار کاهش تعداد مسافران 
چینی به هنگ کنگ ش��دند. دهها هزار معترض 
روز یک   شنبه یک جاده اصلی در مرکز هنگ کنگ 
را به اشغال خود درآوردند که به درگیری با پلیس 
منجر شد. دولت مرکزی چین با تأکید بر حمایت 
کامل از رئیس اجرایی دولت هنگ کنگ و پلیس 
منطقه اعالم کرده با هرگونه اقدام که استقرار نظم 
و قانون و اصل یک کش��ور و دو نظام را به چالش 
بکشد و به ثبات و ش��کوفایی هنگ کنگ آسیب 

برساند مقابله خواهد کرد. 
   واکنش پکن به مداخله امریکا 

مداخله امریکا در امور داخلی چین، واکنش پکن را 
در پی داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
یو ونزه، س��خنگوی کمیته ام��ور خارجی کنگره 
ملی خلق چی��ن روز یک ش��نبه، اظهارنظرهای 
قانونگ��ذاران امریکایی در حمای��ت از معترضان 
هنگ کنگی را یک نقض فاح��ش روح حاکمیت 
قانون، یک استاندارد دوگانه آشکار و یک مداخله 
فاحش در امور داخلی چین توصیف کرد. او تأکید 
کرد:»7/5 میلی��ون مردم هنگ کن��گ و به طور 
کلی چینی    ها اقدامات یک گروه بسیار کوچک از 
معترضان خشونت طلب و همزمان هرگونه مداخله 
نیروه��ای خارجی علی��ه خ��ود را رد می کنند«. 
پکن معتقد است که واش��نگتن در دامن زدن به 
آشوب های هنگ کنگ نقش داشته است. اخیراً نیز 
تصاویری از یک دیپلمات امریکایی در حین دیدار 
با رهبران معترضان هنگ کنگ منتشر شده است. 
با این حال، واشنگتن مدعی اس��ت که نقشی در 
اعتراضات هنگ کنگ ندارد و دیدار با افراد مختلف 

را امری کاماًل طبیعی و عادی جلوه داده است. 
   اعتراضات هنگ کنگ در ابعاد جهانی 

اعتراض��ات هنگ کنگ ب��ه خ��ارج از چین هم 
گس��ترش یافته و ابع��اد جهانی به خ��ود گرفته 
اس��ت. به گزارش روزنامه دیلی می��ل، یک هزار 
نفر از فع��االن دموکراس��ی خواه هنگ کنگ در 
لندن دست به راهپیمایی زده و در مقابل ایشان 
گروهی از حامیان چین نیز حضور داشتند که آنها 
را خائن می خواندند. درگیری میان حامیان چین 
و حامیان دموکراس��ی خواه هنگ کنگ درحالی 
به خیابان های لندن کش��یده ش��د که دو طرف 
با یکدیگر دس��ت به گریبان ش��دند. همچنین 
هزاران نف��ر از حامیان غربگ��رای هنگ کنگ در 
شهر   های کانادا به تظاهرات پرداختند. آنها طی 
اعتراضات شان، با گردهمایی های معترضان حامی 
چین نیز رو در رو شده اند. در روزهای گذشته در 
اس��ترالیا هم درگیری   هایی بین حامیان چین و 

حامیان شورشیان هنگ کنگ درگرفته است. 
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