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  گزارش  2

مرز لداخ میان چین و هند
 بار دیگر متشنج شد

در ادامه ناآرامی   ها در منطقه م�رزی لداخ میان چین و هند، پکن، 
دهلی نو را متهم کرد که نیروهای هندی ب�ا ورود به خاک چین به 
سمت پاسگاه مرزی شلیک کرده اند. در مقابل هند نیز اعالم کرد 
که چین اقدامات تحریک  آمیز در منطقه مرزی صورت داده است. 
هند و چین، مرز مش��خص ندارند و بعد از جنگ 1962، تنها یک خط 
کنترل برای جداسازی دو قلمرو ایجاد شد. از این رو مناقشات مرزی، 
همواره یکی از موارد اختالف میان دو کش��ور است. تنش های مرزی 
بین چین و هند از آخرین هفته آوریل در خط کنترل مرزی در شرق 
منطقه لداخ به درگیری های شدیدی منجر شد، به طوری که فقط در 
پی ناآرامی های 1۵ ژوئن )26 خرداد(، 2۰ سرباز هندی کشته شدند. 
وزرای دفاع دو طرف با هدف کاس��تن از تنش ها، روز جمعه در مسکو 

دیدار کردند. 
با این حال بنابر اعالم فرماندهی غربی ارت��ش چین، نیروهای هندی 
روز دو   شنبه بعد از عبور از مرز مورد مناقشه در منطقه »لداخ « و ورود 
به منطقه ای در چین با نام »شنپاوشان « به سمت پاسگاه مرزی چین، 
تیراندازی کردند. این در حالی است که فرماندهان محلی دو طرف در 
این منطقه چندین دور مذاکره کرده اند. چین در تشریح آنچه رخ داد، 
اعالم کرد: »بع��د از تیراندازی ها، نیروهای چینی ب��رای ایجاد ثبات و 
کنترل موقعیت اقدامات الزم را به کار بستند. در ادامه هم از نیروهای 

هندی خواسته شد به عقب برگردند و درباره این اقدام تحقیق شود.«
دهلی نو موضع گیری پکن را اینطور پاسخ داد که نیروهای ارتش هند 
در حال ایجاد ممانعت بوده اند و از مرز مشترک با چین عبور نکرده اند 
و به هیچ وجه به اس��تفاده از ادوات تهاجمی یا شلیک رو نیاورده اند. 
وزارت دفاع هند روز     ش��نبه اعالم ک��رده بود که با ط��رف چینی در 
خصوص کاهش تنش های مرزی به توافق رسیده است و در بیانیه ای 
نوشت که دو طرف بر س��ر اینکه هیچ کدام نباید اقدام دیگری انجام 
دهند که به پیچیده شدن اوضاع یا افزایش تنش در نواحی مرزی منجر 

شود، اتفاق نظر دارند. 
ارتش هند همچنین روز سه    شنبه با انتشار بیانیه ای چین را متهم کرد 
که فعالیت های تحریک آمیز خود را برای افزای��ش این تنش    ها ادامه 
می دهد. در این بیانیه آمده اس��ت که دهلی نو متعهد است تنش    ها را 
در مرز مشترک دو کشور موسوم به »خط کنترل واقعی « کاهش دهد. 
ارتش آزادیبخش خلق چین توافقات در این خصوص را نقض کرده و در 

حال اجرای رزمایش های تهاجمی است.  
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 دیدار وزیر امور خارجه هند با ظریف
وزیر امور خارجه هند در مسیر سفر به روسیه برای شرکت در نشست 
شانگهای پیش از ظهر روز سه    شنبه در تهران با همتای ایرانی خود دیدار 
کرد.  به گزارش فارس، سوبرامانیام جایش��انکار که کشورش از ژانویه 
پیش رو عضو دائم ش��ورای امنیت خواهد بود، با حضور در ساختمان 
وزارت امور خارجه با محمدجواد ظری��ف، وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کرد. این دومین سفر وزیر خارجه هند 

به ایران پس از تصدی این سمت است. 
-----------------------------------------------------

 استقبال وزیر امور خارجه سوئیس از نتایج سفر به ایران
وزیر امور خارجه سوئیس در پایان سفر خود به ایران در پیامی توئیتری 
به دیدار خود با حسن روحانی رئیس جمهور ایران اشاره کرد و نوشت 
که تبادل نظر خوبی درباره آینده توافق هسته ای ایران و ثبات در منطقه 
صورت گرفت.  ایگنازیو کاسیس در ادامه این پیام توئیتری تعدادی از 
عکس های دیدار خود با رئیس جمهور ایران را منتشر کرد و لینک بیانیه 
وزارت خارجه س��وئیس درباره این س��فر را قرار داد. در بیانیه وزارت 
خارجه سوئیس آمده اس��ت که ثبات منطقه ای در خاورمیانه اولویت 
سیاست خارجه سوئیس به شمار می آید. کاسیس در این دیدار آمادگی 
سوئیس را برای ادامه پیشبرد گفت وگوهای سازنده میان کشورهای 

منطقه اعالم کرده است. 
-----------------------------------------------------
 شویگو: ناتو در حال شبیه س�ازی حمالت موشکی به خاک 

روسیه است
وزیر دفاع روسیه در جریان مصاحبه ای تلویزیونی گفت که نیروی هوایی 
کش��ورهای عضو ناتو در حال انجام پروازهای منظم برای شبیه سازی 
حمالت موشکی به خاک روسیه هستند.  سرگئی شویگو در مصاحبه  
با تلویزیون روس��یه 2۴، تصریح کرد که در گذشته پرواز هواپیماهای 
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( به پروازهای شناسایی محدود 
بوده اما در حال حاضر آنها در حال انجام تمرین هایی برای انجام حمالت 

موشکی با استفاده از شمار زیادی هواپیما هستند. 
شویگو همچنین گفت ناتو قصد دارد منطقه دریای سیاه را نظامی کند 
و سه فروند بمب افکن بی ۵2 امریکا متعلق به نیروی هوایی امریکا در 

نزدیکی مرزهای جنوبی روسیه مشاهده شده اند. 
همزمان، وزارت دفاع روسیه از رهگیری و همراهی یک فروند هواپیمای 
جاسوس��ی انگلیس از س��وی یک »میگ-29 « خود بر ف��راز دریای 
»بارنتس« خب��ر داد.   در بیانیه ای به این منظور آمده اس��ت که برای 
شناس��ایی این هدف، یک فروند »میگ-29 « روسیه به موقع به پرواز 

درآمد تا مانع نقض حریم هوایی این کشور شود. 
بنابر این بیانیه، به دنبال رهگیری این هواپیما، خدمه پروازی نوع این 
جت را »آر-1 سنتینل« متعلق به نیروی هوایی انگلیس اعالم کرده و 
آن را بر فراز دریای بارنتس همراهی کردند. روسیه اعالم کرده که پرواز 

این جنگنده با رعات قوانین بین المللی هوانوردی انجام شد. 
-----------------------------------------------------

 آغاز کمپین انتخابات تعیین رهبر جدید حزب حاکم ژاپن
کمپین رسمی انتخابات مربوط به تعیین رهبر حزب حاکم ژاپن از روز 
سه    شنبه آغاز شد و یکی از نزدیک    ترین افراد به نخست وزیر مستعفی، 
به عنوان کاندیدای ارشد و جانش��ین احتمالی او در نخست وزیری در 
نظر گرفته شد.  به گزارش آسوشیتدپرس، یوشیهیده سوگا ۷1 ساله 
که به عنوان دبیرکل کابینه ژاپن کار کرده رسماً چند روز پیش نامزدی 
خود را برای رهبری ح��زب حاکم لیبرال دموک��رات ژاپن اعالم کرد. 
شیگرو ایشیبا، وزیر دفاع سابق و فومیو کیش��یدا، وزیر خارجه سابق 
که هر دو 6۳ سال دارند، رقبای سوگا هستند. برنده رأی گیری درون 
حزبی برای انتخاب رهبر جدید که در تاریخ 1۴ سپتامبر انجام می شود، 
نخست وزیر بعدی ژاپن می ش��ود زیرا این حزب اکثریت را در پارلمان 

در اختیار دارد. 
-----------------------------------------------------

 رد صالحیت مورالس برای کاندیداتوری سنا
یکی از دادگاه ه��ای بولیوی از ص��دور مجوز ثبت ن��ام رئیس جمهور 
سابق این کش��ور برای کاندیداتوری در مجلس سنا امتناع و وی را رد 

صالحیت کرد. 
به گزارش اسپوتنیک، آلوارو کویمبارا، وزیر دادگستری بولیوی اعالم 
کرد، دادگاهی در بولیوی به اوو مورالس، رئیس جمهور سابق کشور برای 

ثبت نام به عنوان کاندیدا برای انتخابات 1۸ اکتبر مجوز نداده است. 
اواخر روز دوش��نبه، مورالس با واکنش به تصمی��م دادگاه در توئیتی 
نوش��ت: »قاضی این پرونده تحت فش��ار و تهدید   ه��ا چنین تصمیم 
سیاسی ای گرفته که غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی است. ما به دلیل 
تعهد و الزاماتی که داریم و اولویت مان خارج کردن مردم از این بحران 

است، از این تصمیم تبعیت می کنیم.«

تل آویو در انتظار قدوم بن زاید 
پ�س از س�فر مقام�ات صهیونیس�تی ب�ه ام�ارات، ای�ن ب�ار 
ولیعه�د ابوظب�ی پاس�خ صهیونیس�ت   ها را اجاب�ت ک�رده 
و ق�رار اس�ت ط�ی هفته ه�ای آت�ی ب�ه تل آوی�و س�فر کن�د. 
امارات و رژیم صهیونیستی در راس��تای توافق عادی سازی، با سفرهای 
متقابل دیپلماتیک تالش می کنند پایه های سازش خود را مستحکم تر بنا 
کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال سفر اخیر هیئتی از مقامات 
اسرائیلی به امارات، مقامات امارات احتماالً دو هفته دیگر به اراضی اشغالی 
سفر می کنند. طبق این گزارش، این س��فر که در راستای عادی سازی 
روابط اسرائیل و امارات در چارچوب توافق میان دو طرف انجام می شود، 
برای 22سپتامبر )اول مهر( برنامه ریزی شده است. رویترز روز سه    شنبه 
در این باره گزارش داد که مقامات امارات و اسرائیل در این باره اظهارنظر 
نکرده اند، اما پیش از این نیز گزارش    هایی از برنامه ریزی برای سفر رسمی 
مقامات امارات به اراضی اشغالی منتشر شده بود. شبکه الجزیره نیز به نقل 
از علی نعیمی، وزیر کمیته روابط خارجی و دفاع امارات گزارش داده که 
انتظار می رود محمد بن زاید،  ولیعهد ابوظبی به زودی به اراضی اشغالی 
سفر کند. تاریخ این س��فر احتماالً پس از نهایی ش��دن مراسم امضای 
توافق میان دو طرف در واش��نگتن، به طور رسمی اعالم می شود. عالوه 
بر امارات، این روز   ها دیگر رژیم های عربی هم برای توافق عادی س��ازی 
با رژیم صهیونیس��تی له له می زنند و به نوش��ته رس��انه های اسرائیلی 
بحرین بیش از دیگران برای این مس��ئله لحظه شماری می کند. شبکه 
12 تلویزیون رژیم صهیونیستی روز سه    شنبه اعالم کرد که انتظار می رود 
توافق عادی سازی روابط میان بحرین و اسرائیل، دو هفته آینده بالفاصله 
پس از مراسم امضای توافقنامه امارات و اسرائیل در کاخ سفید اعالم شود. 
این شبکه صهیونیستی اعالم کرد که »یوسی کوهن« رئیس موساد رژیم 
صهیونیستی به منظور اعالم توافق بحرین و اسرائیل و هماهنگی میان 
دو طرف، ارتباطاتی با مقامات بحرینی برقرار کرده اس��ت. این گزارش 
می افزاید: بحرین در صدر فهرست بلندباالی کشور   هایی است که برای 
امضای توافقنامه عادی سازی روابط با اسرائیل صف کشیده اند و واشنگتن 

نیز برای رسیدن به این توافق تالش های الزم را انجام می دهد. 

تداوم حمله پهپادی ارتش یمن
 به فرودگاه بین المللی »ابها«

س�خنگوی نیروه�ای مس�لح یم�ن اع�الم ک�رد ک�ه ارت�ش و 
کمیته های مردمی این کشور بامداد سه    ش�نبه بار دیگر فرودگاه 
بین الملل�ی ابه�ا در جن�وب عربس�تان را ه�دف ق�رار دادن�د. 
به گزارش فارس، »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح در دولت 
نجات ملی یمن اعالم کرد که بامداد روز سه    شنبه تعدادی از پهپادهای 
صماد ۳ فرودگاه بین المللی ابهای عربستان سعودی را هدف قرار دادند.  
وبگاه »المسیره« با اعالم این خبر افزود که اهداف مورد نظر به صورت 
دقیق هدف قرار گرفته اند.  سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین 
تأکید کرد که این حمله پاس��خ طبیعی به حمالت مس��تمر نیروهای 
متجاوز س��عودی و محاصره مداوم ملت بزرگ یمن اس��ت.  او افزود تا 
زمانی که تجاوزات و محاصره ادام��ه دارد، عملیات ما نیز ادامه خواهد 
داشت.  سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصریح کرد که حمله مستمر 
پهپاد   ها به فرودگاه بین المللی ابها باعث تعطیلی چند ساعته آن شد.  
ائتالف سعودی طی هفته های اخیر دهها حمله هوایی به استان های 
شمال غربی و استان صنعا که در کنترل دولت نجات ملی است، انجام 
داده و در این حمالت شمار زیادی غیرنظامی کشته یا زخمی شده اند.  
عربستان سعودی و امارات از ششم فروردین 1۳9۴ علیه یمن و انقالب 
این کشور اعالن جنگ کرده و شدید   ترین حمالت هوایی را علیه این 
کشور داشته اند.  با گذشت بیش از پنج سال از تهاجم این دو کشور در 
قالب ائتالف ضد یمنی، اهداف اعالم ش��ده از این لشکرکش��ی نه تنها 
محقق نشده که یمن در آس��تانه تجزیه به سه بخش است و عربستان 
سعودی چشم طمع به استان های شرقی مانند المهره دوخته و امارات با 
مزدوران یمنی خود موسوم به شورای انتقالی جنوب، استان های جنوبی 
از عدن و ابین گرفته تا جزیره سقطری را به اشغال خود درآورده است. 

  امارات پل تحقق رؤیای اسرائیل در باب المندب 
توجه اس��رائیل به تنگه باب المندب، از مدت    ها پیش مش��خص شد، 
یعنی در آگوس��ت 2۰1۸، زمانی که بنیامین نتانیاهو تهدید کرد که 
با تمام قدرت با تالش های ایران از طریق هم پیمانان حوثی اش، برای 
بس��تن تنگه هرمز در دریای س��رخ، مقابله می کند.  یوسف حمود در 
الخلیج آنالین نوشت: پس از آنکه امارات روابط خود با اسرائیل را رسمی 
و علنی کرد، به دنبال توسعه این روابط و همچنین افزایش نفوذ خود 
در منطقه است، ولو اینکه این افزایش نفوذ، به ضرر دولت های دیگر، از 
جمله یمن باشد.  در ادامه این مطلب آمده است: به نظر می رسد هدف 
امارات از ورود به ائتالف نظامی یمن به رهبری عربستان، پاسخ مثبت 
به حکومت قانونی در این کشور نبود، بلکه هدف اصلی آن، سیطره بر 
بنادر و سواحل یمن بوده، آنچه که در طول شش سال جنگ یمن، کاماًل 
مشخص شده است.  محمد عبدالس��الم، رئیس مرکز مطالعات ابعاد، 
در گفت وگو با الخلیج آنالین تأکید می کند که اسرائیل از قدیم آرزوی 
حضور دائمی در باب المندب و ش��اخ آفریقا را داشته و جنگ حوثی    ها 
در یمن، فرصت خوبی برای حضور امارات و محقق شدن رؤیای دیرینه 

اسرائیل در این منطقه فراهم کرده است. 

دادگاه س�عودی    گزارش  یک
ب�ه  رس�یدگی 
پرون�ده قتل جمال خاش�قجی، س�تون نویس 
روزنامه امریکایی واشنگتن پست بعد از 23 ماه از 
قتل فجیع و قطعه قطعه شدن او در کنسولگری 
عربستان در ترکیه، با صدور احکامی، پرونده او 
را مختومه کرد. در حکم دادگاه س�عودی که به 
صورت غیرعلنی برگزار شده، نه از محکوم شدن 
محمد بن سلمان ولیعهد و متهم شمار یک این 
قتل خبری هست و نه از »س�عود القحطانی« و 
»احمد العسیری« دو چهره نزدیک به بن سلمان 
که متهم به مشایعت در قتل او هستند. »اگنس 
کاالمارد« گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد 
اعدام های فراقانونی، سریع یا خودسرانه احکام 
صادره عربستان س�عودی را »به سخره گرفتن 
عدال�ت« خوان�ده و آن را محکوم کرده اس�ت. 

دادستانی سعودی دو    شنبه ش��ب با صدور احکام 
نهایی محکوم��ان پرونده قتل جمال خاش��قجی، 
روزنامه نگار منتقد عربستانی این پرونده را مختومه 
اعالم کرد. دادستانی سعودی قتل خاشقجی را از دو 
جنبه خصوصی و عمومی جرم بررسی و درباره آن 
حکم صادر کرده است. به گفته دادستانی عربستان، 
جنبه خصوصی با عفو خانواده خاش��قجی خاتمه 

یافته و از جنبه عمومی نیز پنج نف��ر از محکومان 
هر کدام به 2۰ س��ال زندان، یک نفر به هفت سال 
و دو نفر هم به 1۰ سال زندان)مجموعاً هشت نفر ( 
محکوم شده اند. فرزندان خاشقجی به عنوان اولیای 
دم، ساکن عربستان هس��تند دوم خردادماه سال 
جاری قاتالن پدرشان را بخشیدند. آنها از زمان قتل 
او، اجازه خروج از عربس��تان نیافته اند ولی خدیجه 
چنگیز، نامزد جمال خاشقجی گفت: »حکم قضایی 
صادره در عربستان نمونه جدیدی از مسخره کردن 
عدالت است. مقامات س��عودی درحالی پرونده را 
می بندند که جهان حقیقت را درباره مسئوالن قتل 
جمال نمی داند.«  چنگیز پرسیده است:»چه کسی 
این قتل را برنامه ریزی کرده، چه کسی دستور قتل را 
داده است، جسد وی کجاست؟ و اینها همه سؤاالت 

مهمی در مورد قتل جمال خاشقجی هستند.«
 معترفی که حکم ندارد

خاشقجی ۵9 ساله، بعد از انتخاب بن سلمان به عنوان 
ولیعهد عربستان در سال 2۰1۷، عربستان را ترک و 
به روایتی از این کشور گریخته و به امریکا رفته بود و 
پیش از ناپدید شدن، قصد ازدواج با خدیجه چنگیز 
تبعه ترکیه را داش��ت. خاش��قجی برای طی کردن 
مراحل ثبت ازدواج خود اوایل اکتبر 2۰1۸ مجبور به 
مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول شد ولی 
نه تنها هیچ وقت از آن کنسولگری خارج نشد، بلکه 

جسد او هم هیچ گاه پیدا نشد. شواهد حکایت از اعزام 
یک گروه از طرف دولت عربستان برای قتل این منتقد 
حکومتی دارد. گفته شده او در کنسولگری عربستان 
به قتل رسیده و جسدش تکه تکه و از آنجا خارج شده 
 است. نیویورک تایمز بعد    ها به نقل از رئیس انجمن 
رسانه های عربی نوشت که مقام های ترکیه تکه تکه 
شدن جسد خاشقجی را تأیید کرده اند. همان موقع 
گفته ش��د که مقام های ترکی��ه ای مکالمات داخل 
کنسولگری استانبول در زمان قتل جمال خاشقجی را 
دارد و رئیس سیا نیز  محتوای این نوار را شنیده است. 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان نیز که در زمان 
بیماری پادشاه عربستان، زمام امور را برعهده داشت، 
متهم به دستور به قتل او است. بن سلمان حدود یک 
سال بعد از قتل فجیع خاشقجی 2۵سپتامبر 2۰19 
در مصاحبه با رادیو سراسری امریکا پی بی اس با قبول 
کردن مسئولیت قتل خاش��قجی گفت که این قتل 
توس��ط مجموعه زیر نظر وی انجام گرفته و تمامی 
مس��ئولیت ای��ن کار را می پذیرد ام��ا در عین حال 
ادعا کرد که قتل با اطالع قبلی او انجام نشده است. 
بن سلمان نه در دادگاه حاضر شد و نه در احکام صادره 

به او اشاره ای شده است. 
 آنکارا: چه کس�ی می خواس�ت از ش�رش 

خالص شود
س��خنگوی قوه قضائیه عربس��تان با اعالم احکام 

مجازات ، پرونده قتل جمال خاشقجی را مختومه 
اعالم کرد. معتصم خاش��قجی، پسر عموی جمال 
خاشقجی و وکیل خانواده خاشقجی هم گفته که 
جرایمی ک��ه محکومین مرتکب ش��ده اند، جرائم 
بزرگی است و احکام صادره توسط دادگاه » عادالنه « 
اس��ت! معتصم گفته اس��ت:»این احکام برای هر 
مجرمی بازدارنده خواهد بود و ما به عنوان » خانواده « 
خاشقجی از همان ابتدا جاری شدن شریعت الهی را 
پذیرفتیم و  در جهان امروز دادگاهی وجود ندارد که 
شریعت و حکم الهی را مانند دادگاه های عربستان 
جاری کند! « با این ح��ال این حکم با واکنش های 
گسترده روبه رو شده است. شبکه  سعودي العربیه 
در رویکردی تهوع انگیز مجموع سال های حبس 
صادر ش��ده برای متهمان را جمع زده و نوش��ته 
است: » 12۴ سال زندان: احکام محکومان پرونده 
خاشقجی قطعی شد.« با این حال، فخرالدین آلتون، 
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه در توئیتی 
نوش��ت: »حکم نهایی صادره دادگاه عربستان در 
پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 
سعودی در سطح انتظارات ترکیه و جامعه جهانی 
نبود.«  آلت��ون در جمله ای ک��ه طعنه  آمیز به نظر 
می رسد، گفت: »هنوز نمی دانیم چه بر سر جسد 
خاشقجی آمد. چه کس��ی می خواس��ت از شر او 
خالص ش��ود و آیا طرف های محل��ی در این ترور 
دست داشتند، همین مسائل تردید    هایی را درباره 
اعتبار تدابیر قضایی عربستان به وجود می آورد.« 
 مهم تر از واکنش ترکیه، واکن��ش اگنس کاالمار، 
مخبر ویژه سازمان ملل در قتل های فراقانونی است 
که گفته »احکام صادره از لحاظ قانونی و اخالقی 
مشروعیت ندارد.«کاالمار در سلسله توئیت    هایی 
که دو    شنبه شب منتشر شده، نوشت:» این احکام 
نه از لحاظ قانونی و نه اخالقی مشروعیت ندارد چرا 
که پس از روند قضایی صادر شدند که به هیچ وجه 
شفاف و عادالنه نبود.« او گفته که پنج قاتل مزدور 
به 2۰سال زندان محکوم شدند، در حالی که مقامات 
عالی رتبه ای که اعدام خاشقجی را سازماندهی و 
از وی اس��تقبال کردند هنوز آزادند و به مسئولیت 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربس��تان هم اشاره ای 
نشده است.  این مقام س��ازمان مل��ل متحد تأکید 
کرد که نباید اجازه داده شود این احکام، فشارهای 
بین المللی درباره پرونده خاشقجی را کاهش دهد. 
مخبر ویژه سازمان ملل گفت:»باید دولت های جهان 
به ویژه اعضای شورای امنیت که بر روند دادرسی در 
این پرونده سکوت کردند، هر آنچه در اختیار دارند 

برای پیروزی عدالت به کار گیرند.«
کاالمار خاطرنش��ان کرد:»در حال حاضر بیش از 
هر زمان دیگری مهم است که سازمان اطالعات 
امریکا ارزیابی هایش را درباره نقش بن سلمان در 
این پرونده اعالم کند.«  سخنگوی کمیسیونر ارشد 
حقوق بشر سازمان ملل هم اعالم کرد که دادگاه 
سعودی مسئول رسیدگی به پرونده قتل جمال 
خاشقجی، منتقد و روزنامه نگار سعودی در روند 
اجرای عدالت و دادرسی از شفافیت کافی برخوردار 
نبود. روپرت کولویل، سخنگوی کمیسیونر ارشد 
حقوق بشر سازمان ملل خاطرنشان کرد که عامالن 
قتل جمال خاشقجی باید تحت پیگرد قانونی قرار 
بگیرند و احکام متناس��ب با می��زان این جنایت 

صادر شود. 

رئیس جمهور امریکا بار دیگ�ر موضوع جدایی 
اقتصاده�ای واش�نگتن و پکن را مط�رح کرد؛ 
اظهارات�ی ک�ه حتی اگر ه�م جنب�ه انتخاباتی 
داشته باش�د، پیامی مهم برای چین می فرستد 
که عده ای در واشنگتن نقش�ه های بسیار دور 
و دراز و مفصلی ب�رای پک�ن ریخته اند که یک 
معنایش می تواند این باشد که حتی اگر ترامپ 
برود، این تفکر همچنان در واشنگتن می ماند. 
این حتي  اگر س�طح تنش     ها را ب�اال نبرد، الاقل 
موجب تثبیت این س�طح از تنش     ها و دامنه دار 
شدن آنها می ش�ود. پکن می داند که حتی اگر 
ترامپ برود، بایدن با آن ژس�تی ک�ه در دهه ۹۰ 
در حمایت از گشایش در روابط تجاری امریکا با 
توجه به زمینه سازی برای دموکراسی گرفته بود، 
می تواند به همان نسبت ترامپ خطرناک باشد. 

 
به گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
در کنفرانسی خبری در کاخ سفید به مناسبت روز 
کارگر ضمن آنکه متعهد شد فرصت های شغلی را از 
چین پس بگیرد و به امریکا برگرداند، گفت: هنگامی 
که به واژه جدایی اش��اره می کنید، در حقیقت به 
واژه بس��یار جالبی اش��اره دارید. در حال حاضر ما 
میلیارد     ها دالر از دست می دهیم و اگر با چینی      ها داد 
و ستدی نداشته باشیم دیگر میلیارد     ها دالر از دست 
نمی دهیم! به این جدا کردن می گویند، بنابراین بهتر 
است از االن فکر کردن به این موضوع را آغاز کنید. 

ترامپ که در جری��ان تالش هایش ب��رای گرفتن 
وعده های خوب از چین برای متعادل کردن کسری 
گس��ترده تجاری، مدت      ها به روابط دوستانه خود 
با ش��ی جین پینگ، رئیس جمهور چین می بالید، 
س��ختگیری به چین را یکی از موضوعات کلیدی 
کمپی��ن انتخاباتی اش ب��رای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری نوامب��ر 2۰2۰ قرار داده اس��ت. وی جو 
بایدن، نامزد دموکرات  ها در انتخابات نوامبر را که 
در اکثر نظرسنجی      ها پیشتاز است، به داشتن موضع 
نرم در برابر چین متهم کرده است.  ترامپ در همین 
زمینه دوباره مدعی شد که اگر بایدن در انتخابات 
پیش رو پیروز شود، در حقیقت چین پیروز شده زیرا 

چین مالکیت امریکا را به دست می آورد. 
رئیس جمه��ور امریکا پیش تر ادعا ک��رده  بودکه 

متعهد است در آینده دولتش قراردادهای فدرال 
با کمپانی      های��ی را که متعلق به چین هس��تند، 
ممنوع  کند و پک��ن را » به خاطر آنک��ه اجازه داد 
ویروس کرونا به سراس��ر جهان گسترش یابد « به 
پای میز محاکمه بکشاند.  ترامپ در سخنان روز 
کارگر همچنین وعده داد که امریکا را به ابرقدرت 
تولیدی جهان تبدیل خواهد ک��رد و یک بار برای 
همیشه به وابستگی  امریکا به چین پایان خواهند 
داد. وی افزود: چه از طریق جدایی داد و ستد و چه 
از طریق اعمال تعرفه های ش��دید همانند آنهایی 
که در حال حاضر اعمال کرده ام، به وابستگی مان 
به چین پایان خواهی��م داد، چرا که نمی توانیم به 

چین تکیه کنیم. 
ترامپ افزود:  ما فرصت های ش��غلی را از چین پس 
گرفته و آنها را به امریکا باز می گردانیم و تعرفه      هایی 
را ب��ر کمپانی      هایی ک��ه امریکا را ب��ه خاطر ایجاد 
فرصت های شغلی در چین یا کشورهای دیگر ر     ها 

کرده اند، اعمال خواهیم کرد. 
همزمان روزنامه نیویورک تایمز امریکا گزارش کرد، 
دولت دونالد ترامپ در حال بررسی ممنوع کردن 
واردات همه یا بخش��ی از محصوالت کتان حاصل 
از منطقه سین کیانگ چین بابت نقض حقوق بشر 
اس��ت.  طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز، ابعاد 
این دس��تور از جمله اینکه آی��ا واردات محصوالت 
کتان سین کیانگ انتقال یافته از کشورهای دیگر 
هم ممنوع می شود یا نه، مش��خص نیست. با این 
حال این منطقه با برخی از برندهای بزرگ پوشاک 
جهان به عنوان یک منبع تأمین کتان و منسوجات 

دیگر تعامل دارد. 
ترامپ همچنین دو   شنبه شب در کنفرانس خبری 
خود در کاخ سفید ضمن »احمق « توصیف کردن 
جو بای��دن رقیب دموک��رات خ��ود در انتخابات 
آتی امریکا مدعی شد: »بایدن می خواهد کشور 
ما را تس��لیم ویروس کند و فرصت های ش��غلی 
را به چینی    ها بدهد.«  وی اضاف��ه کرد: »چین از 
ثروت ما برای س��اخت زرادخانه تسلیحاتی خود 
استفاده می کند و بایدن یک پیاده نظام در دستان 
چین بوده و آنه��ا آرزوی رس��یدن وی به قدرت 
را دارند.« ترام��پ در ای��ن کنفرانس ضمن طرح 
این اتهام که»چین طی س��ال های گذشته برای 

ما ویروس ارس��ال کرده و نمی دانم چرا این کار 
را انجام می دهد، مدعی ش��د که واکسن ویروس 
کرونا در ماه اکتبر آم��اده ارائه خواهد بود و وعده 
داد که واکسن کرونا امن خواهد بود و مردم امریکا 
به زودی درباره واکس��ن کووید-19 شگفت زده 

خواهند شد.«
 رونمایی چین از ابتکارعمل جهانی امنیت 

اطالعات 
امریکا اعالم کرد بر اس��اس برنامه ای تحت عنوان 
» شبکه پاک « اپلیکیش��ن های نامطمئن چینی را 
حذف می کند و آنها را کنار می گ��ذارد. به گزارش 
رویترز، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین با انتش��ار 
بیانیه ای تأکید کرد برخی کشور     ها به شدت به دنبال 
یکجانبه گرایی هس��تند و به بهانه » پاکسازی « به 
دیگر کشور     ها تهمت و افترا می زنند و به بهانه امنیت، 
عملیات ش��کار جهانی را علیه کمپانی های پیشرو 
دیگر کشور     ها به راه می اندازند.  وانگ یی روز سه      شنبه 
ضمن اعالم ابتکارعملی برای برقراری استانداردهای 
جهانی درباره امنیت اطالعات، گفت، پکن می خواهد 
چندجانبه گرایی را در این حوزه ارتقا بخشد؛ » آن هم 
در زمانی که برخی کش��ور     ها برای دیگر کشور     ها با 

قلدری کمپانی      ها را شکار می کنند.« 
ای��ن ابتکار عم��ل چی��ن از ش��رکت های فناوری 
می خواهد مانع ایج��اد راه های ورودی س��ری در 
محصوالت و خدمات شان ش��وند که اجازه کسب 
اطالعات و داده      ها به ط��ور غیرقانونی را می دهند و 
همچنین از شرکت کنندگان می خواهد به حقوق 
حاکمیت، قلمرو ق��درت و مدیریت اطالعات دیگر 
کش��ور     ها احترام بگذارند.  این برنامه همچنین از 
شرکت کنندگان می خواهد در برنامه های جاسوسی 
گسترده دیگر کشور     ها یا کسب غیرقانونی اطالعات 
اتباع خارجی از طریق فناوری اطالعات مشارکت 
نکنند.  در ای��ن اطالعیه به جزئی��ات ماهیت این 
ابتکارعمل یا نام دیگر کش��ور     هایی که به این اقدام 

پیوسته اند، اشاره ای نشده است. 
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا با اش��اره 
به نگرانی های امنیت ملی و جم��ع آوری داده های 
ش��خصی به ش��دت از کمپانی های بزرگ چینی 
همچون ه��وآوی و تیک تاک انتقاد کرده اس��ت؛ 

انتقاداتی که این کمپانی      ها آنها را رد کرده اند. 

 تایوان خواستار اتحاد جهانی مقابل چین 
همزمان با افزایش تنش ها بین چین، تایوان و امریکا 
بر سر مناطق مورد مناقشه در دریای جنوبی چین، 
»تس��ای اینگ ون« رئیس جمهور تایوان خواستار 

اتحاد جهانی برای مقابله با چین شد. 
به نوش��ته خبرگزاری رویترز، تسای روز سه      شنبه 
طی سخنرانی در جمع مس��ئوالن امنیتی تایوان 
و همچنین دیپلمات های ارش��د غرب��ی، اقدامات 
چین در دریای جنوبی و تنگه تایوان را تهدید اصلی 
برای ثبات منطقه شرق آسیا خواند و گفت اتحادی 
از دموکراس��ی های جهان باید ب��رای مقابله با این 
»اقدامات ستیزه جویانه« و حفاظت از آزادی تشکیل 
شود.  وی با ادعای اینکه تایوان در خط مقدم دفاع از 
دموکراسی در برابر »ستیزه جویی خودکامه« است، 
توضیح داد: »تایوان به تقویت توانمندی های دفاعی 
همزمان با حفظ الزام��ات صلح و امنیت منطقه ای 

متعهد است.«
رئیس جمهور تایوان در اظهارات خود بدون نام بردن 
مستقیم از چین افزود: »نظامی شدن سریع دریای 
جنوبی چین، افزایش تاکتیک های منطقه خاکستری 
در تنگه تایوان و دریای ش��رقی چین، و استفاده از 
دیپلماسی قهری علیه کش��ور     ها و نهادها، همگی 
منطقه هند- اقیانوس آرام را بی ثبات می کند.« تسای 
ادامه داد: »زمان آن اس��ت که کشورهای هم نظر و 
دموکراسی های دوست در منطقه هند-اقیانوس آرام 
و ماورای آن، چارچوبی را برای انجام اقدامات پایدار 
و هماهنگ برای حفظ نظمی استراتژیک که در برابر 
اقدامات یکجانبه ستیزه جویانه بازدارندگی داشته 

باشد، به بحث بگذارند.«
به نوش��ته رویترز، وی همچنین خواس��تار نوعی 
استراتژی شد که همزمان از وقوع جنگ اجتناب و 
پیام جدیت دموکراسی      ها برای همکاری، شفافیت و 

حل مشکل از طریق گفت وگو را ارسال کند. 
تنش      ها بین چین و تایوان طی هفته های اخیر در 
پی سفر مسئوالن و دیپلمات های ارشد امریکایی 
به تایوان شدت گرفته و این در حالی است که پکن، 
تایوان را بخشی از سرزمین متعلق به چین می داند 
و تحرکات امریکا و فروش سالح به تایوان را نقض 
حاکمیت خود و مغایر با سیاس��ت »چین واحد« 

ارزیابی می کند. 

همزمان با بررسي اعمال تحریم هاي بیشتر علیه پکن صورت مي گیرد

ترامپ در سودای جداکردن اقتصاد امریکا از چین

اصرار کابل برای مذاکره
به رغم درهای بسته طالبان

طالب�ان تأکید دارد ک�ه مذاک�رات بین افغان�ی تا پای�ان تکمیل 
آزادی زندانیان آغاز نمی ش�ود. با این حال، رئیس ش�ورای عالی 
مصالحه افغانس�تان با اعالم آغاز مذاک�رات  در روزهای پیش رو، 
از اهمیت بسته شدن صفحه دشمنی با طالبان سخن گفته است. 
 نعیم وردک، س��خنگوی دفتر طالبان در قطر در توئیتی نوش��ت که 
تاکنون روند آزادی زندانیان این گروه نهایی نشده است. وی همچنین 
گفت که هر زمانی که روند آزادی زندانیان نهایی شود، تیم مذاکراتی 
این گروه آماده شروع مذاکره با دولت جمهوری اسالمی افغانستان است. 
پیش از این، برخی منابع نزدیک به طالبان گفته بودند که تغییرات اخیر 
در هیئت مذاکره کننده طالبان، اختالفاتی را میان سران این گروه به 
وجود آورده و همین مسئله سبب تأخیر در آغاز مذاکرات شده است. 

با وجود این موضع گی��ری طالبان، صدیق صدیقی، س��خنگوی ارگ 
ریاست جمهوری افغانستان روز دو    شنبه در نشستی در کابل گفت که 
روند آزادی هفت زندانی باقی مانده طالبان که استرالیا و فرانسه در مورد 
آزادی آنان مالحظه دارند، نیز تکمیل شده است و تأکید کرد که عدم 
آمادگی هیئت مذاکره کننده طالبان سبب تأخیر در مذاکرات شده و 
این گروه باید هرچه زودتر آماده مذاکره شوند.  عبداهلل عبداهلل، رئیس 
شورای عالی مصالحه افغانستان هم در مراسم گرامیداشت نوزدهمین 
سالروز ترور احمد شاه مس��عود، قهرمان ملی این کشور، گفت: »ما در 
داخل افغانستان کسی را دش��من نمی دانیم، تنها دشمن عزت و وقار 
مردم افغانس��تان را دش��من خود می دانیم و به همین دلیل است که 
می گویم صفحه دشمنی با طالبان باید بسته و راه گفت وگو باز شود.« 
 وی افزود: »همانطوری که در مقاومت استوار بودیم، در روند صلح هم 
استوار خواهیم ایستاد و اگر باز هم جنگ بر ما تحمیل شود و راه صلح 

پیچیده شود، وحدت مردم خود را حفظ خواهیم کرد.«

بن سلمان و 3 چهره نزدیک او، نه محکوم شدند و نه محاکمه

ماستمالی خون خاشقجی
مخبر سازمان ملل: این به سخره گرفتن عدالت است


