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بررسی الیحه استرداد مجرمان هنگکنگ
به چین معوق ماند

ن ،بنزین و آینده سودان
نا 

تظاهرات هنگکنگ
اهرم فشار واشنگتن بر پکن

موشک کروز یمنی برج مراقبت فرودگاه ابها را فرو ریخت و  26مأمور رژیم سعودی را کشت و زخمی کرد
س�عید ف�روزش :اعتراض��ات مردم��ی علیه
سیاستهای عمر البشیر ،رئیسجمهور سودان
در بعد داخلی مبنی بر گرانی کاالهای اساسی
مانن��د نان و بنزی��ن و در بعد خارجی موضوع
حض��ور موث��ر در ائت�لاف عرب��ی در جنگ با
انصاراهلل ،باعث ایجاد ناآرامیهای اخیر در این
کش��ور و در نهایت به دنبال آن کودتای ارتش
و س��رنگونی عمر البشیر شد .در ابتدای امر به
نظر میرس��ید حضور نظامیان در قدرت فقط
در جه��ت برگزاری انتخاب��ات و انتقال قدرت
ب��ه منتخ��ب مردم اس��ت ول��ی حمایتهای
سیاس��ی و مالی برخی کشورهای منطقهای و
فرامنطقهای باعث تردید در واگذاری قدرت از
س��وی نظامیان به غیرنظامیان شد .همین امر
موجب ش��د دور جدیدی از اعتراضات مردمی
اینبار علیه نظامیانی که قدرت را قبضه کرده
و برنامهای برای واگذاری آن از طریق انتخابات
ندارند ،شکل بگیرد .معترضان معتقدند ارتش با
سرکوبگری و بر خالف خواس��ت و اراده مردم
قدرت را در این کشور قبضه کرده است.
در واق��ع تح��والت سیاس��ی اخی��ر در
کشورهای لیبی و سودان با چراغ سبز آمریکا
و انگلستان به وس��یله دستنشاندههای آنها
(عربس��تان -امارات) برای به خدمت گرفتن
نظامیان در این کش��ورها در راس��تای تغییر
موازنه قدرت و کسب منافع راهبردی در برابر
ترکیه و قطر اس��ت .حضور نظامیان در هرم
قدرت ،برگزار نش��دن انتخاب��ات و در نتیجه
واگذار نکردن قدرت به غیرنظامیان و اقدامات
مخرب عوامل مرتبط با امارات و عربستان در
س��ودان  3خطر جدی برای این کشور بعد از
عمر البشیر محسوب میشود.
حضور مقامات نظامی س��ودان و لیبی در
نشست کش��ورهای عربی تحت عنوان ناتوی
عرب��ی در ری��اض و مالقاته��ای دوجانبه با
ولیعهد و پادشاه عربستان و امارات نشاندهنده
دخالتهای پش��تپرده سعودیها و اماراتیها
در امور داخلی کشورهای منطقه بویژه سودان
اس��ت که بدون تردید با چراغ س��بز آمریکا و
انگلس��تان انجام میشود .از س��وی دیگر این
کش��ورها فقط اجراکننده سیاستهای دیکته
شده آمریکا و انگلستان خواهند بود.
مهمترین نمود حمایت از شورای نظامیان
بعد از سرنگونی عمر البشیر در سودان ،دعوت از
ژنرال البرهان (رئیس شورای نظامیان سودان)
برای ش��رکت در اجالس مکه که اخیرا توسط
عربستان ترتیب داده شد ،است .این سفر بعد
از س��فر ژنرال البرهان به مصر و دیدار با ژنرال
السیس��ی رئیسجمهور آن کشور و مالقات با
مقامات اماراتی انجام شد.
نکته قاب��ل توجه در حاش��یه این اجالس
دیدارهای دوجانب��ه ژنرال البرهان با ولیعهد و
پادش��اه سعودی و حمایتهای مالی عربستان
از آن ش��ورای نظامی در جهت تثبیت قدرت
نیروهای مورد حمایت خود در سودان است.
بدون تردید یکی از محورهای اصلی دیدار
ژنرال البرهان درحاشیه اجالس مکه با مقامات
عربستانی ،سرکوب معترضانی است که مخالف
حضور نظامی��ان در ق��درت و خواهان انتقال
قدرت به منتخ��ب مردم از طری��ق انتخابات
هس��تند؛ امری که خوشایند مقامات کشورها
عربی حاشیه خلیجفارس نیست.
در واقع هدف اصلی تشکیل چنین اجالسی
در ماه مبارک رمضان آن هم در ش��هر مکه و
در جوار خانه خدا ،در خواست کمک عربستان
از سایر کشورهای عربی و مسلمان برای مقابله
با ایران بود که با مخالفت ش��دید کشورهایی
همچون عراق ،قطر و کویت همراه شد .به نظر
میرسد عربستان قدرت و نفوذ خود را در بین
کشورهای عربی و مسلمان از دست داده است.
اقدام��ات مداخلهجویانه در امور داخلی س��ایر
کشورها همچون سوریه ،لیبی ،سودان و یمن
و عدم موفقیت در ایجاد اجماعی از کشورهای
مسلمان و عربی علیه جمهوری اسالمی ایران
گواهی بر این ادعاست.
بعد از کش��تار معترضان توس��ط نیروهای
شورای نظامی سودان که طی آن تعداد زیادی
از معترضان کش��ته یا مجروح ش��دند ،اعتماد
بین ش��ورای نظامی حاکم بر سودان و رهبران
اعتراضهای مسالمتآمیز از بین رفته و اوضاع
به ش��کلی سریع به س��مت هرج و مرج پیش
خواهد رفت و شاید حتی به جنگ داخلی هم
منجر شود؛ جنگی که عمر درگیری را بیشتر
میکند و ویژگی مسالمتآمیز بودن اعتراضها
را پایان میدهد و راه را برای دخالتهای نظامی
خارجی هموار میکند .به نظر میرسد رئیس
شورای نظامی سودان چارهای جز پذیرش نقش
میانجیگری نخستوزیر اتیوپی و کنار آمدن با
خواستههای انقالبیون ندارد.

فرودگا ه در برابر فرودگاه

گروه بینالملل :فرودگاه ابها در عربس��تان سعودی
در مرکز توجه جهانی قرار گرفته است .این فرودگاه
که بزرگترین فرودگاه نظامی در ش��رق س��عودی
آژیر قرمز و پیامهای
محس��وب میش��ود با صدای 
هش��دار لحظاتی میان م��رگ و زندگ��ی را تجربه
کرد و چهارش��نبه ناآرامی را پش��ت س��ر گذاشت.
س��قوط برج مراقب این فرودگاه در مقابل دیدگان
افسران سعودی از جمله صحنههایی بود که تحقیر
نظامیان سعودی را در برابر ارتش یمن و جبهههای
مردمی این کش��ور نمایان کرد .سخنگوی نیروهای
نظام��ی یمن در همین رابطه گفت :موش��ک کروز
ب��رج مراقبت فرودگاه را منهدم کرده اس��ت .وی به
جزئیات این انهدام اشاره نکرد اما آنچه مسلم است
آنکه عربستان سعودی برای رهایی از جبهه جنگ
علیه مردم بیدفاع یمن ،طی هفته آینده تالشهای
جدیدی را چه در عرصه دیپلماسی و چه نظامی آغاز
خواهد کرد تا ش��اید بتواند در مقابل افکار عمومی
جه��ان پرونده جدی��دی را برای انح��راف باز کند.
حاال باید دید آیا کمیتههای مردمی یمن به همین
هشدارها اکتفا میکنند یا بار دیگر وارد عرصه میدانی
میشوند؟ اخبار تکمیلی از یمن نشان میدهد گروه
انصاراهلل حملهای با موشک بالستیک به فرودگاه ابها
در جنوب عربستان انجام داده است .یگان موشکی
یمن همچنین  3موشک به تجمعات ائتالف سعودی
در جبهه عسیر شلیک کرد .در همین رابطه «محمد
عبدالسالم» س��خنگو و رئیس هیأت مذاکرهکننده
جنبش انصاراهلل یمن پس از هدف قرار دادن فرودگاه
ابهای عربستان در پیامی به مقامات ریاض و ابوظبی
تأکید کرد تداوم محاصره یمن توسط ائتالف متجاوز
عربی ،فرودگاههای آنها را در تیررس نیروهای یمن
قرار میدهد .وی افزود :بس��ته بودن فرودگاه صنعا
برای پنجمین سال متوالی و رد حلوفصل سیاسی
و گزینه مسالمتآمیز این موضوع را ضروری میکند
که ملت یمن از خودش��ان دفاع کنند .عبدالس�لام
خاطرنش��ان کرد :باید به کشورهای متجاوز فهماند
ک��ه فرودگاههایش��ان در تیررس اه��داف ما قرار
دارد و بس��تن و تخریب کامل آنها نزدیکترین راه
برای از بین بردن محاصره فرودگاه صنعاس��ت .یک
خاط��رات روزانه یک وزیر صهیونیس��ت باعث
افش��ای جاسوس��ی موس��اد از جنب��ش مردمی
بینالملل��ی تحریم اس��رائیل « »BDSش��د .به
گ��زارش روزنامه هاآرتص« ،گیلع��اد عردان» وزیر
مس��ائل راهبردی رژیم صهیونیستی در خاطرات
س��ال  2018خود فاش کرده درب��اره تقالی این
رژیم در مقابل جنبش بایکوت با «یوشی کوهن»
رئیس سازمان جاسوسی خارجی اسرائیل (موساد)
دیدار کرده که از نظر تحلیلگران روزنامه مزبور این

خاورمیانه عبدالب�اری عط�وان* :چگون��ه
موافق��ت مص��ر ،اردن و مراکش
ب��ا «معامله ق��رن» و حضور در
کنفران��س مربوط��ه در بحرین
ما را ش��وکه ک��رد؟ آنها چگونه
میخواهن��د ملتهایش��ان را
بفریبند؟ و آیا تبادل آتش محدود میان یگانهای
امنیتی فلسطین و اسرائیل در نابلس شروع تمردی
است که انتظارش را میکشیدیم؟
ابت��دا تعجببرانگیز بود که خبرگزاری رویترز
ب��ه نقل از یک مق��ام آمریکایی از پاس��خ مثبت
کشورهای مصر ،اردن و مراکش به دعوت آمریکا
برای حضور در کنفران��س  2هفته آینده نابودی
مسأله فلسطین در بحرین خبر داد .البته تعجب
کردیم اما اصال غافلگیر نشدیم ،چون کسانی وجود
دارن��د که با تامل روی تحوالتی که در منطقه رخ
میده��د مخالفند یا حتی اگر مطالعه میکردند،
قادر به فهم آن نبودند.
دلیل تعجبمان این است که  3کشور یادشده
مدام به هر مناسبتی تاکید میکنند چیزی را که
ملت فلسطین نپذیرد ،هرگز نمیپذیرند و هر آنچه
را ملت فلسطین رد کند رد میکنند .پس چگونه
تصمیم به حضور در کنفرانسی گرفتهاند که همه
فلس��طینیها و گروههایش��ان با آن مخالفند؟
موضوعی که نش��اندهنده وابس��تگی کامل این
کشورها به دولت آمریکا و تایید ضمنی «معامله
قرن» است .آیا این حکومتها فکر میکنند مردم
عرب چنین احمق هستند که آسان بشود آنها را
فریب داد؟
ما گمان میکردیم حکومتهای این سه کشور
موافقت خود را برای شرکت در کنفرانس بحرین
اعالم نمیکنند و فقط  2کش��ور ،یعنی عربستان
سعودی و امارات عربی متحده ،استقبال کنند؛ زیرا
 3کشور یادشده نمیخواهند اوال این کنفرانس را
قانونی جلوه دهند و دوم اینکه مخالف معاملهای

منبع در یگان موشکی ارتش یمن از توقف پروازها
در فرودگاه ابها در پی این حمله موش��کی خبر داد.
«ترکی المالکی» سخنگوی ائتالف متجاوز عربی روز
گذشته ضمن اذعان به وقوع حمله موشکی انصاراهلل
به فرودگاه ابها افزود ائتالف تدابیر جدی برای مقابله
با این «اقدامات تروریستی» لحاظ خواهد کرد .وی
همچنین اذعان ک��رد  ۲۶تن در این حمله زخمی
ش��دند .المالک��ی تاکید کرد بخشه��ای نظامی و
امنیتی روی اینکه نوع موش��ک ش��لیک شده چه
بوده ،کار میکنند« .یحیی سریع» سخنگوی ارتش
یمن نیز اعالم کرد حمله چهارش��نبه در چارچوب
پاسخ به جنایتهای دشمن و محاصره ظالمانه علیه
ملت یمن است .وی افزود موشک کروز شلیکشده

ب��ه فرودگاه به برج مراقب��ت اصابت کرده و فعالیت
آن را متوق��ف کرده اس��ت .انصاراهلل روز سهش��نبه
نی��ز حمالتی پهپادی به پایگاه هوایی ملکخالد در
منطقه خمیسمش��یط در جنوب غرب عربس��تان
انجام داد ،در حالی که  2روز قبل از آن نیز حملهای
پهپادی به فرودگاه جیزان (جازان) در جنوب غرب
عربستان داش��ت .این پنجمین عملیات انصاراهلل از
این نوع طی یک ماه اس��ت .یگان موشکی ارتش و
کمیتهه��ای مردمی یمن در عین حال  3موش��ک
از نوع زلزال یک را به تجمعات ائتالف س��عودی در
جبهه عسیر شلیک کرد .این حمالت موشکی منجر
به کشته شدن تعدادی از نیروهای ائتالف سعودی
در مقابل ورودی عس��یر و کشته و زخمی شدن 8

س��رباز دیگر در عملیات تکتیران��دازان در مقابل
ورودی علب شد .انصاراهلل از هدف گرفتن  ۲۳مزدور
یمنی و سعودی توسط تکتیراندازانش در مناطق
ب غرب عربستان خبر داد .در
جیزان و عسیر در جنو 
این میان پارلمان آلمان (بوندستاگ) از «فرانکوالتر
اش��تاینمایر» رئیسجمهوری این کشور خواست
در دی��دار دوجانبهاش با «محم��د بنزاید» ولیعهد
ابوظبی -که عمال امارات را رهبری میکند -بخواهد
راههای «پایان بخشیدن سریع به جنگ در یمن» را
بررسی کند .ولیعهد ابوظبی و رئیسجمهوری آلمان
روز گذش��ته در برلین دیدار کردند .بنزاید در سفر
 2روزه خود ب��ه آلمان ،همچنین با «آنگال مرکل»
صدراعظم این کش��ور دیدار خواهد کرد« .کالودیا
روت» معاون رئیس پارلم��ان آلمان در گفتوگو با
خبرگزاری آلمان تصریح کرد« :باید اش��تاینمایر با
صراحت به ولیعهد (بنزاید) بگوید که آلمان و اروپا
انتظار تغییری بنیادین در سیاست خارجی امارات
را دارن��د و اینکه به جنگ در یمن هر چه س��ریعتر
پایان داده ش��ود» .وی افزود« :امارات موتور محرک
ی که ولیعهد امارات ،به
جنگ در یمن است به طور 
عنوان معاون فرمانده کل نیروهای مسلح ،مسؤول و
شریک بزرگترین فاجعه انسانی حال حاضر در این
سیاره است» .رژیم س��عودی از ماه مارس  2015با
تشکیل ائتالفی متشکل از رژیمهای مرتجع عربی،
از جمل��ه امارات ،جنگ ویرانگری را علیه یمن آغاز
ک��رد .تالشهای س��ازمان ملل برای دس��تیابی به
راهحلی جهت پایان دادن به این جنگ که قربانیان
آن عمدتا غیرنظامیان است تاکنون بینتیجه مانده
است .رژیم سعودی از  4سال پیش با حمایت آمریکا
و رژیم صهیونیستی و با مشارکت رژیم امارات ،یمن
را آماج حمالت هوای��ی ،زمینی و دریایی خود قرار
داده ک��ه تاکنون هزاران نفر ش��هید ،دهها هزار نفر
زخمی و میلیونها نفر آواره ش��دهاند و عالوه بر آن
به سبب محاصره همهجانبه این کشور ،میلیونها نفر
در معرض گرسنگی هستند .روزانه چندین کودک
بهخاطر گرس��نگی جان خود را از دست میدهند و
در زمینه بهداشت و پزشکی هم یمن با یک فاجعه
بزرگ انسانی روبهرو است.

برنامههای تخریبی موساد علیه جنبش بایکوت

به منزله همکاری عردان و وزارتخانهاش با دستگاه
اطالعاتی در این زمینه است .بر اساس این گزارش،
وزارت مسائل راهبردی رژیم صهیونیستی در متن
اقدام دولت تلآویو در راستای ایجاد یک استارتآپ
خاص مقابله با جنبش «بایکوت» و قرار دادن 20
گروه بینالمللی عضو این جنبش در فهرست سیاه
اسرائیل است .وزارتخانه عردان همچنین با بودجه

دولتی  36میلیون دالری یک شرکت سری تحت
نام «کال شلومو» تاس��یس کرده که کار آن ایجاد
موجها و تبلیغات در فضای مجازی علیه جنبشی
بینالمللی است که در حمایت از حقوق فلسطینیان
برای بایکوت کاالها و خدمات اسرائیلی به راه افتاده
اس��ت .به زعم روزنامه هاآرتص ،حال فاش ش��ده
موساد پشت سر همه این برنامهها بوده است.

برای حکام عربی که به معامله عزت ملتهایشان با معامله قرن تن میدهند

با ننگ از منامه بازگردید!

هس��تند که ب��ه جدایی
بخشی از قلمرو خودشان و
به نفع برنامه اسرائیل برای
ایجاد «اس��رائیل بزرگ»
میانجامد اما متاسفانه ما
در این باره اشتباه کردیم.
ما نمیدانی��م چگونه
کشورهای عربی مجبور میشوند در پشت طرحی
قرار بگیرند که جزئیات آن را جوانی اغواگر مانند
«جرد کوش��نر» وض��ع کرده که هم��ه لیاقت و
شایستگیاش این اس��ت که داماد دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکاس��ت و پدرش در جرمهای
متعددی به دوس��تی گرم با نتانیاهو محکوم بوده
است .این اطاعت و سازشی تحقیرآمیز است ،آن
هم در حالی که چندین دهه اس��ت کش��ورهای
عربی از ضرورت حل مس��أله فلسطین بر اساس
قطعنامههای بینالمللی میگویند کوشنر کیست
که بخواهد برای مقدسترین مسأله عادالنه تاریخ
راهح��ل ارائه بدهد و کنفران��س برگزار کند و نزد
رژیمهای عربی برای حضور در کنفرانسهایش به
این شیوه موهن تبلیغ کند؟ ما نمیخواهیم بیشتر
از این بگوییم.
حتی صرف بحث و بررس��ی «معامله قرن» و
بندهای آن هم در یک پایتخت عربی توهینآمیز
است .این نشانه فروپاشی اوضاع امت عربی است.
در حالی که طرح دیگر کشورها هم که با پایبندی
ب��ه اص��ول ملی عربی وضع ش��ده اس��ت ،وجود
دارد و با طرح نابودی مس��أله فلسطین که مورد
حمایت آمریکا و به نفع ادامه طرح نژادپرس��تانه
اسرائیل و اشغالگری آن در سرزمینهای عربی و
مقدساتشان است ،مقابله میکند.

چگونه میتوان مواضع
این دولته��ای عربی در
تسلیم شدن برابر خصومت
آشکار آمریکا نسبت به امت
عربی و اس�لامی را تفسیر
کرد ،وقتی که کشورهای
بزرگی مثل چین و روسیه
شروع به تشکیل ائتالف با یکدیگر برای مقابله با
هژمونی آمریکا بر ظرفیتهای سیاسی و اقتصادی
دنی��ا کردهاند و میخواهند نظام مالی و اقتصادی
جهانی جدیدی را برای مقابله با دالر آمریکا وضع
کنند تا همه تحریمهایی که آمریکا برای نابودی
اقتصاد دیگر کشورها بهکار گرفتهاند از بین برود؟
ش��اید برخی حکومتهای عربی بگویند برای
اطالع از برنامهه��ای آمریکا در کنفرانس بحرین
حضور پیدا میکنند تا بتوانند مواضعی درست در
مقابله با آن اتخاذ کنند؛ این خود نش��ان میدهد
امت عربی به حد عمیقی از ذاللت رس��یده و آن
را مسخره دیگر ملتها میکند .آیا دیگر حتی یک
کودک فلسطینی یا عرب باقی مانده است که نداند
«معامله قرن» و اهدافش چیست؟
ما به هم��ه دولتها اطمینان خاطر میدهیم
که ملت فلسطین و گروههای مقاومت آن پرچم
تسلیم را باال نبردند و نخواهند برد و هنوز عوامل
قدرت و بازدارندگی بسیاری در اختیار دارند .هنوز
موشکهایشان به رغم پیشرفته نبودنش میتواند
وحشت به جان دش��منان اندازد و آنها را وادار به
گدایی آتشبس کند؛ چون اوال اراده وجود دارد و
ثانیا این ملت به خود اتکا دارد.
خدای را سپاس که یک جبهه مقاومتی وجود
دارد که جالی خالی سازش کشورهای عربی را پر

میکند و معادالت قدرت در منطقه را تغییر داده
است .جبههای که با عزت ،فناوری ساخت موشک
و پهپادهای انتحاری را ب��ر چندرغاز پول برتری
میدهد و آنها تحریمشدههای گرسنهای هستند
که در نوار غزه و کرانه باختری به سر میبرند.
حاالفلسطینیهاییکهتوانستهاندموشکهایی
را ارتق��ا بدهند که تلآوی��و را هدف میگیرند ،به
تنهایی در بین عربها به مقابله با «معامله قرن»
و زورگویی آمریکا میروند و از استقبال یا نشستن
کنار کوشنر خودداری میکنند و تصمیم میگیرند
نماینده شهرکنشینان آمریکایی در قدس اشغالی
را محاکمه کنند و با همه فشارها و توصیهها دیدار
با ترامپ را رد میکنند در حالی که رهبران عرب
که ادعای اس��تقالل دارند برای بوسیدن دست و
پاهای ترامپ از هم س��بقت میگیرند .و اما آتش
انتفاضه بزرگ نزدیک اس��ت و به شما درباره آن
هشدار میدهیم تا آسیب نبینید.
وقتی یگانهایی از نیروهای امنیتی فلسطین
علیه هماهنگی امنیتی با اسرائیل شورش میکنند
و با نظامیان اس��رائیلی درگیر ش��ده و به سمت
مقر آنها در نابلس تیران��دازی میکنند این خود
نشان میدهد تغییر در راه است و ملت فلسطین
که محاصره نیروهای ناپلئون در عکا را شکس��ت
و مقاوم��ت ک��رد و این مقاومت ،آغاز فروپاش��ی
امپراتوری فرانس��ه را رقم زد ،معامله قرن و طرح
اسرائیلی -آمریکایی در منطقه را هم ناکام خواهد
گذاش��ت .فلس��طینیها خروج از اسلو و رد طرح
صلح عربی را آغاز کردهاند و خیلی سریع در حال
آماده کردن قدرت خود با حمایت همه ملتهای
عربی و اس�لامی هستند .به منامه بروید و صدها
میلیارد ب��رای پیاده کردن دیکتهه��ای ترامپ و
کوشنر در نظر بگیرید .همانگونه که به کنفرانس
عادیسازی در ورشو رفتید و فقط با شکست ،ننگ
و نفرین بازخواهید گشت.
*سردبیر روزنامه رایالیوم

دولت چین برای دومین بار طی  48ساعت،
آمریکا را به دخالت در امور داخلی هنگکنگ
که بخشی خودمختار از این کشور است ،متهم
کرد .در ش��رایطی که جن��گ اقتصادی 600
میلیارد دالری بین پکن و واش��نگتن به اوج
خود رسیده و تهدیدات  2طرف علیه یکدیگر
در حال تبدیل شدن به یک جنگ همهجانبه
سیاس��ی اس��ت ،مقام��ات چین��ی معتقدند
آمریکاییها از ناآرامیهای هنگکنگ به عنوان
اهرم فش��اری علیه رقیب اقتصادی آس��یایی
خود استفاده میکنند .روز گذشته تظاهرات
در قلب هنگکنگ علیه دولت مرکزی چین
ادام��ه یافت و به درگی��ری میان معترضان و
پلیس انجامید .پس از آنکه از روز یکش��نبه،
نزدیک به یک میلی��ون مخالف هنگکنگی
مرکز این بندر را به تس��خیر خ��ود درآوردند،
دیروز هم دهها هزار تن در اعتراض به تصمیم
پارلمان این منطقه خودمختار جهت تصویب
الیحه اس��ترداد مجرمان به سرزمین مادری
(چین) در مقابل س��اختمان آن جمع شدند.
به گزارش روزنامه گاردین ،درگیریهای دیروز
به پرتاب گاز اش��کآور و اس��تفاده از آبپاش
توسط نیروهای امنیتی برای جلوگیری از ورود
معترضان به ساختمان پارلمان و پرتاب بطری
و آجر از س��وی معترضان انجامید .معترضان
میگویند تصوی��ب این الیحه حق حاکمیت
و اس��تقالل هنگکنگ را به خطر میاندازد و
ممکن است امنیت جانی خبرنگاران و فعاالن
حقوق بش��ر را تهدید کن��د .در همین حال
وزارت خارجه آمریکا در اقدامی مداخلهجویانه
از نظارت خود بر اصالحات دولت هنگکنگ
خب��ر داده اس��ت .در مقابل حامی��ان دولت
هنگکنگ ،مخالفان را طرفداران جدایی این
منطق��ه از چین میخوانند .هنگکنگ طبق
توافقی پنهان میان جمهوریخواهان چین در
دهههای ابتدایی قرن بیستم و بریتانیا تا سال
 ۱۹۹۷جزو مستعمرات انگلیس بود که در این
سال به کشور مادری عودت داده شد .متعاقب
ناآرامیهای اخیر ،رئیس ش��ورای قانونگذاری
هنگکنگ در بیانیهای نشس��ت نمایندگان
برای بررس��ی الیحه اس��ترداد مجرمان را به
بعد موکول کرد .همچنی��ن روزنامه «چاینا
دیلی» ،ارگان انگلیسیزبان حزب کمونیست
این ناآرامیها را نش��انه تحریک بیگانگان در
راس��تای ضربه زدن به چین بزرگ دانست و
در مقالهای نوشت« :متأسفانه برخی شهروندان
هنگکنگی توس��ط جناح مخالف و متحدان
خارجی آنها که حامی کمپین ضداس��ترداد
هس��تند اغفال ش��دهاند» .روزنام��ه «گلوبال
تایم��ز» چ��اپ پکن نی��ز نوش��ت گروههای
مخالف هنگکنگ و حامیان بینالمللی آنها
فعالیتهای عادی قانونگذاری در این کشور را
با مقاصد سیاسی مورد تهییج قرار میدهند .در
همین راستا سخنگوی وزارت خارجه چین نیز
طی بیانیهای اعالم کرد« :از آمریکا میخواهیم
اظهارات غلط و غیرمسؤوالنه را متوقف ،دخالت
در قانون اساس��ی دولت هنگکنگ را قطع و
از دخال��ت در امور داخلی هنگکنگ و چین
اجتناب کن��د» .از دیگر اقدامات تحریکآمیز
آمریکا علیه چین در ماههای اخیر میتوان به
عبور ناوهای جنگیاش از دریای جنوب چین
و قراردادهای نظامی س��نگین با تایوان اشاره
کرد .واشنگتن مدعی است این تحرکات را در
دفاع از حق آزادی تردد در آبهای بینالمللی
میداند اما چین آن را به منزله زیر پا گذاشتن
ح��ق حاکمیت خود بر جزایری میداند که از
س��رزمینهای اصلی چین جدا ش��دهاند که
جزیره فرمز (تایوان) در جنوب شرقی چین نیز
یکی از همینهاست.

پرواز مودی از آسمان ایران
به جای پاکستان

دولت هندوس��تان با انتخاب آسمان ایران
به عنوان ی��ک کریدور امن هوایی پیام مهمی
برای کشورهای منطقه فرستاد .وزارت خارجه
هند دیروز اعالم کرد هواپیمای حامل «نارندرا
مودی» نخس��توزیر این کش��ور در س��فر به
بیشکک ،پایتخت قرقیزستان برای شرکت در
اجالس شانگهای ،به جای آسمان پاکستان از
فراز ایران پرواز خواهد کرد .به گزارش «ایندیا
تودی» ،س��خنگوی وزارت خارجه هند در این
ب��اره گفت« :دولت هند  2گزین��ه را به عنوان
مسیر حرکت هواپیمای نخستوزیر به بیشکک
بررسی کرده است .اکنون تصمیم گرفته شده
اس��ت هواپیمای نخس��توزیر از مسیر عمان،
ایران و کش��ورهای آسیای مرکزی به بیشکک
پرواز کند» .این در حالی است که پاکستان به
رغم نزاع مرزی و هوایی اس��فند ماه گذشته با
هند ،موافقت اصولی خ��ود با عبور هواپیمای
مودی از آس��مان خ��ود را اعالم ک��رده و ماه
گذشته نیز به هواپیمای وزیر خارجه هند اجازه
عبور داده بود.

