سرنگونی هواپیمای حامل مواد مخدر آمریکا در ونزوئال

پنجشنبه  ۲7شهریور 1399
وطنامروز شماره 3026

نیروهای مسلح ونزوئال یک فروند هواپیمای حامل مواد مخدر را سرنگون کردند .این هواپیما که در آمریکا رجیستر شده بود ،حامل محموله قابل توجهی مواد
مخدر بود و هنگام ورود به ایالت زولیا در نزدیکی مرز با کلمبیا ،توسط نیروهای مسلح ونزوئال سرنگون شد .نستور رورول ،وزیر صلح و دادگستری ونزوئال این
خبر را اعالم کرد .گفته میشود نیروهای مسلح ونزوئال این هواپیمای غیرقانونی را به وسیله رادارهای فرماندهی دفاع هوایی این کشور رهگیری کردهاند.

بینالملل

انتشارمتنتوافقعادیسازیروابطآلنهیانونتانیاهو؛اماراتچهتوافقیرا بارژیمصهیونیستیامضاکردهاست؟

متعلقه اسرائیل

گروه بینالمل�ل :وزرای خارجه
امارات و بحرین سهشنبهش��ب
در حال��ی توافق عادیس��ازی
رابطه با رژیم صهیونیس��تی را
در چارچوب توافق عادیسازی
رواب��ط امضا کردن��د که جز 2
کشور عمان و مصر هیچکدام از
کشورهای منطقه رویکرد مثبتی
نس��بت به این توافق نداشتند
و اکثر کشورهای منطقه پیش
از امضای توافق مخالفت جدی
خود را با این عادیسازی اعالم کردند و آن دسته از کشورهای
جهان اسالم که رویکرد مبهمی نسبت به این توافق داشتند نیز
پس از امضای توافق عادیسازی روابط از اظهارنظر پیرامون آن
خودداریکردند.کارشناسانمعتقدندسکوتسنگینکشورهای
عربی عالوه بر اینکه نشانه شرمساری گسترده آنها از توافق امضا
شده است ،حاکی از ناامیدی آنها به آینده این توافق است .نگاهی
به متن این توافق نشان از دلیل این ناامیدی دارد.

 -۱برق��راری صلح و روابط دیپلماتیک و عادیس��ازی کامل
روابط دوجانبه
ل متحد و اصول
 -۲طرفی��ن در روابطش��ان به منش��ور مل 
قوانین بینالمللی تکیه میکنند و هر کدام حاکمیت دیگری
و حق زیس��تن در صلح و امنیت را به رسمیت میشناسد و
 2طرف روابط دوس��تانه بین خود و شهروندانش��ان برقرار
کرده و تمام اختالفات را به روش مسالمتآمیز حل میکنند.
 -۳افتتاح سفارتخانهها و کنسولگریها و تبادل سفرای دائم
در سریعترین زمان ممکن بعد از امضای معاهده
 -۴طرفی��ن ب��ه اهمیت تفاهم و هم��کاری و هماهنگی در
زمینهه��ای صلح و ثبات به عنوان پایه و اصل روابطش��ان و
ابزاری برای تقویت صلح و ثبات در خاورمیانه توجه میکنند.
 2طرف متعهد میشوند اقدامات الزم را برای ممانعت از هرگونه
فعالیتهای تروریستی و خصمانه علیه یکدیگر اتخاذ کرده و
اجازه حمایت از چنین فعالیتهایی را در داخل یا خارج ندهند.
 -۵به خاطر پیشبرد روند صلح و ثبات و شکوفایی در تمام
خاورمیان��ه  2طرف توافقهای دوجانب��های را در زمینههای
نظارت پزش��کی ،علوم و تکنولوژی ،گردش��گری ،فرهنگ،
ورزش ،انرژی ،محیطزیس��ت ،آم��وزش ،دریایی ،ارتباطات،
پست ،کشاورزی ،امنیت غذایی و آب امضا میکنند 2 .طرف
میتوانند توافقهایی در زمینههای دیگر از جمله حمایت مالی
و سرمایهگذاری ،هواپیمایی ،ویزا و خدمات کنسولگری ،اختراع،
تجارت و روابط اقتصادی داشته باشند.
 -۶تقویت فرهنگ همزیستی بین شهروندان امارات و اسرائیل
از طریق ایجاد برنامهها و مذاکرات ادیان و تبادالت فرهنگی
و آکادمیک و علمی و اتخاذ تدابیر درباره ویزا برای تس��هیل
سفر امن شهروندان 2 .طرف برای مقابله با افراطگرایی که به
انزجار ،دودستگی و تروریسم دعوت میکند و مقابله با تبعیض
و عضوگیری و ایجاد همایش مش��ترک صلح و همزیس��تی

متن کامل توافق صلح امارات و رژیم صهیونیستی
تالش میکنند.
 -۷طرفین آماده پیوس��تن ب��ه آمریکا برای ارتق��ا و ایجاد
دستورکارهای اس��تراتژیک خاورمیانه برای گسترش روابط
دیپلماتیک و تجاری و ثبات منطقه هستند.
 -۸این معاهده بر وظایف و حقوق  2طرف به موجب منشور
ملل متحد و اجرای احکام توافقهای چندجانبه که هر کدام
از امارات و اسرائیل در آن شرکت دارند ،تاثیری ندارد.
 -۹طرفین برای عمل به تعهداتشان صرف نظر از هرگونه
اقدام یا سستی طرف مقابل و صرفنظر از هرگونه سندی که
با این معاهده همسو نباشد ،حسننیت داشته باشند .هر طرفی
به دیگری توضیح میدهد که مغایرتی بین تعهداتش در این
معاهده وجود ندارد 2 .طرف متعهد میشوند وارد هیچگونه
تعهد و توافقی که مغایر با این معاهده باشد ،نشوند.
 -۱۰طرفین در سریعترین زمان ممکن این معاهده را تصویب
میکنند و بعد از تبادل اسناد وارد مرحله اجرایی میشوند.
 -۱۱نزاعهایی که بر س��ر اجرا یا تفسیر این معاهده به وجود
میآید از طریق مذاکره حل میشود .هر نزاعی از این قبیل
که نتوان از طریق مذاکره آن را حل کرد ،به داوری گذاشته
میشود.
 -۱۲این معاهده برای دبیرکل سازمان ملل فرستاده میشود
تا طبق احکام ماده  ۱۰۲منشور سازمان ملل آن را ثبت کند.
■■پیوستها

 2طرف اهمیت انجام پروازهای مس��تقیم و منظم میان
اس��رائیل و امارات به عنوان ابزار اصلی برای ارتقای روابط را
به رسمیت شناخته و برای ایجاد گذرگاه بینالمللی هوایی و
اجرای توافقهای الزم درباره ویزا و خدمات کنسولگری برای
تسهیل سفر شهروندان تالش خواهند کرد.

امارات و اسرائیل برای مقابله با کرونا و در زمینه آموزش
پزشکی و اختراع در زمینه هوش مصنوعی و مدیریت شرایط
فوقالعاده و موارد دیگر همکاری میکنند.

■■هواپیمایی

■■گردشگری

امارات و اس��رائیل بر تمایلشان برای تقویت همکاری در
زمینه گردش��گری به عنوان عنصر اصلی توس��عه اقتصادی
و تقوی��ت روابط مردمی و فرهنگی تاکید دارند .برای تحقق
این هدف طرفین برای تس��هیل تبادل اطالعات و ش��رکت
در نمایش��گاههای گردشگری و تبلیغ پروژههای گردشگری
مشترک و برنامهها تالش میکنند.
■■اختراع و روابط تجاری و اقتصادی

همکاری در زمینه اختراع و روابط تجاری و اقتصادی افزایش
مییابد تا مردم از فایده صلح بهره ببرند.

■■علوم و تکنولوژی

 2طرف به نقش مهم علوم و تکنولوژی و اختراع در رشد
بخشهای اصلی اذعان دارند و تالش مشترک و همکاری در
زمینه پیشرفت علمی و تکنولوژی را تقویت میکنند.

بر اساس بند پنجم که به آن اشاره شد  2طرف توافقهای
دوجانب��های در زمینههایی امضا خواهن��د کرد و این احکام
همراه معاهده و بخش جداییناپذیر آن هستند .این زمینهها
عبارتند از:

طرفین به اهمیت حفاظت محیطزیس��ت و بهبود آن و
تش��ویق ابتکار در این زمینه برای توسعه پایدار در منطقه و
خارج آن اذعان دارند.

طرفین فورا برای گس��ترش روابط سرمایهگذاری و دادن
اولوی��ت به امض��ای توافقهایی در زمین��ه حمایت مالی و

 2طرف برای ارتقای مستمر ارتباطات و تکنولوژی اطالعاتی
و خدمات پست تالش میکنند .همچنین به ایجاد خدمات

■■حمایت مالی و سرمایهگذاری

■■محیطزیست

■■ارتباطات و پست

مالحظاتی پیرامون متن توافق عادیسازی روابط

حسین آجورلو

کارشناس مسائل غرب آسیا

■■مراسم توافق

• فضای حاکم بر جلسه توافق یک فضای صهیونیستی بود تا
عربی و میهمانان عرب کمتر بودند.
• مش��ارکت امارات و بحرین در سطح وزیر خارجه عالوه بر
یداد ،به این دلیل که وزیر
اینکه عدم تراز دیپلماتیک را نشان م 
خارجه بحرین از خاندان سلطنتی این کشور نیست ،میتوان
تردیدهای هیات حاکمه امارات و بحرین درباره آینده توافق
را هم مدنظر داشت.
• ترام��پ ب��ه دنب��ال این ب��ود مراس��م توافق باش��کوه و با
مشارکتهایی باشد و پیش از این زمینهچینی زیادی کرده بود
اما مقاومت برخی کشورهای منطقه و مخالفت جامعه جهانی
با آن نشان داد این طرح شکست خورده است.
■■کلیت توافق

• آنچه از متن منتشرش��ده توافق عادیسازی روابط قابل
ارزیابی است اینکه این توافقنامه یک توافق سیاسی است و بار

حقوقی چندانی ندارد.
• توافق عادیسازی روابط در قبال منطقه غرب آسیا ناظر بر
راهبرد برتری رژیم صهیونیستی و تضعیف امارات است تا جایی
که استقالل رای آن را تحت تاثیر قرار داده است.
• این توافق در پشتپرده حتما مالحظات امنیتی و نظامی
دارد که عالوه بر جریان مقاومت منافع ترکیه ،مصر ،اردن و
حتی عربستان را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
• بنده��ای توافق نش��ان میدهد  ۲طرف به��ره چندانی از
یکدیگر نخواهند ب��رد و در عمل امارات در نقطه ضعف این
توافق قرار دارد.
• از آنج��ا ک��ه امارات پی��ش از این توانای��ی تامین نیازهای
تکنولوژیک خود از اروپا ،آمریکا و برخی دیگر از کش��ورها را
داشته است ،تاکید بر همکاری تکنولوژیک با رژیم صهیونیستی
آورده قابل توجهی برای اماراتیها ندارد.
• مهمترین عایدی رژیم صهیونیستی در این توافق شناسایی

واکنش منفی و شدید گروههای فلسطینی به امضای توافق
حاز م قاسم ،سخنگوی جنبش توافقنامههای عادیسازی روابط میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی ،حتی ارزش جوهری را که با آن نوشته شده ندارد .ملت فلسطین
با اصرار بر مبارزه تا بازپسگیری حقوق کامل خود ،با این توافقنامهها به گونهای رفتار خواهد کرد که گویی اصال وجود نداشت ه است.
مقاومت اسالمی (حماس)
جبهه خلق برای آزادسازی
فلسطین

امضای رسمی این توافقنامهها به منزله «روز سیاه» در تاریخ ملت فلسطین و امت عربی و روز گرفتار شدن نظامهای امارات و بحرین در
منجالب خیانت است .جبهه خلق برای آزادی فلسطین بر راهاندازی تمام اشکال مقاومت برای مقابله با جنایات رژیم اشغالگر تأکید دارد.

ریاض المالکی ،وزیر خارجه
تشکیالت خودگردان فلسطین

عادیسازی روابط میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی ،نقض صریح ابتکار عمل صلح عربی است ،این توافقها تنها ابزاری
تبلیغاتی برای دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکاست.

جنبش جهاد اسالمی فلسطین

این توافق هویت منطقه و آینده آن را تهدید میکند ،به همین خاطر ،وظیفه همه است که با آن مقابله کنیم .این توافقها خیانت و
لکه ننگی است که دامنگیر امضاکنندگان آن خواهد شد و جریانهای جهادی را به سمت اقدامات جهادی بیشتر خواهد کشاند.

صائب عریقات ،دبیر کمیته اجرایی امارات و بحرین با این توافق پذیرفتند مسجداالقصی تحت اشغال صهیونیستها باشد .عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی در
حقیقت مشروعیتبخشی به شهرکسازی و اشغالگری این رژیم است.
سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)
منیر الجاغوب ،مسؤول بخش
اطالعرسانی جنبش فتح

س��رمایهگذاری و اهمی��ت دادن به نقش اصلی این توافقها
در توسعه اقتصادی  2طرف و خاورمیانه تالش خواهند کرد.

ارتباطی مستقیم از جمله خطوط تلفن و تقویت تبادالت پست
و کابل دریایی و استفاده از ماهواره میپردازند.

صلح از فلسطین آغاز میشود و در مقابل جنگ نیز از فلسطین شروع خواهد شد .یک سوال از آمریکا ،اسرائیل ،بحرین و امارات
دارم؛ آیا امضای توافقنامه عادیسازی روابط در کاخ سفید مانع شلیک شبانه موشکها از غزه به رژیم اشغالگر میشود؟

گروه بینالملل :وعدههای دونالد ترامپ
آمریکا
و مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا برای
تقاص پس دادن جان بولتون بعد از انتشار کتاب اخیرش ،حاال
با باز ش��دن پرونده کیفری علیه بولتون در وزارت دادگستری
آمریکا وارد فاز تازهای ش��ده اس��ت .درباره عملکرد ترامپ در ۴
س��ال گذش��ته کتابهای زیادی در آمریکا منتشر شده است
اما هیچ کدام به اندازه کتاب بولتون س��بب اذیت ترامپ نش��د.
بولتون به واسطه نزدیکی به ترامپ حامل اسرار زیادی از رفتارها
و تصمیمگیریه��ای وی بود و همین وی را به خطرناکترین

آن از سوی امارات است.
• کلی بودن بندهای توافق و اینکه در آن مس��اله لغو الحاق
و آینده فلس��طین مطرح نش��ده و بحث شهرکسازی نیز
به میان نیامده ،نش��ان دهنده این اس��ت که بندهای توافق
بدون مالحظات کارشناسی و با سرعت تهیه شده است که
همین نشان از استفاده ابزاری ترامپ از امارات و بحرین برای
انتخابات دارد.
• در تمام توافقات قبلی بین کشورهای عربی (مصر و اردن)
با رژیم صهیونیستی موضوع اراضی اشغالی و فلسطین درج
شده و اینکه یک کشور عربی (امارات) تن به این ذلت داده،
نشاندهنده استیصال امارات در برابر آمریکاست.
■■بررسی برخی بندهای توافق

• در بند  6بحث همزیس��تی مسالمتآمیز مطرح شده که
نشاندهنده عدم اعتماد صد درصدی رژیم صهیونیستی به
این توافق است .صهیونیستها با عبرت گرفتن از توافق قبلی

■■کشاورزی و امنیت غذایی

طرفین برای توس��عه کشاورزی پایدار و نقش آن در حل
دغدغههای امنیت غذایی و حفظ محیطزیست اهمیت قائلند و
درباره تبادل و ارتقای تکنولوژیها و اختراع در زمینه کشاورزی
و آبیاری و زمینههای دیگر تالش میکنند.
■■آب

امارات و اسرائیل اهمیت زیادی برای استفاده پایدار از آب
قائلند و برای حل مسائل در این زمینه و مدیریت منابع آبی و
امنیت آبی و حفظ و تصفیه همکاری میکنند.
■■انرژی

 2طرف در زمینه نیازشان برای تقویت انرژی و گاز طبیعی
و شبکههای منطقهای و انرژیهای جایگزین و امنیت انرژی
همکاری میکنند.

■■اقدامات دریایی

هر کدام از  2طرف حق کشتیهای طرف مقابل برای عبور
از آبهای منطقهای را بر اساس قوانین بینالمللی به رسمیت
میشناس��د و به دیگری حق ورود کشتیها و محمولهها به
بنادر خود را میدهد.
■■همکاریحقوقی

با توجه به اهمیت وجود چارچوب قانونی و حقوقی برای
حمایت از اشخاص و کاالها و تقویت محیط کاری دوستانه
باید  2طرف نهایت تالششان را برای همکاری در این زمینه
و کمک حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری به کار گیرند.

با اردن ،مصر و رژیم پهلوی که پش��توانه مردمی نداش��ت با
مطرح کردن این بند به دنبال نفوذ در بدنه اجتماعی هستند .
• در بند  7طرفین نقش خود را در راهبرد منطقهای آمریکا
در خاورمیانه تعریف کردهاند و این یعنی آنها در بلندمدت به
دنبال نظم آمریکایی در غرب آسیا هستند« .جرد کوشنر»
هم پس از توافق بر این مساله تاکید داشت و از خاورمیانه
جدی��د صحبت کرد؛ روندی که نه تنها در تضاد با منافع
مقاومت قلمداد میشود که حتی منافع ترکیه و عربستان
را هم به خطر میاندازد.
• بند  9توافق حاکی از فشار حداکثری آمریکا و تحقیر امارات
اس��ت .این بند که در صدد محدود کردن امارات و به نوعی
تحقیر جهان اسالم است ،تلویحا بحث برتری این توافق نسبت
ب��ه توافقهای دیگر را مطرح میکند که در پی آن تعهدات
پیش��ین امارات در قبال فلس��طین بویژه تعهدات مربوط به
اتحادیه عرب را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
• در پیوست توافق مسأله مربوط به توافقات دریایی و همکاری
در بخش بنادر هم موضوع مهمی اس��ت که حساسیتهای
امنیتی و نظامی خاص خود را دارد.

بیمحلی رسانههای آمریکایی به توافق عادیسازی امارات و بحرین با اسرائیل

یکی از مهمترین اتفاقات در رابطه با توافق امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی که با نظارت دونالد ترامپ منعقد شد ،این
بود که رسانههای مطرح آمریکایی توجه چندانی به این توافق نشان ندادند .سایت عربی  ۲۱در رصد برجستهترین سایتها و
روزنامههای آمریکایی دریافت که روزنامههای واشنگتنپست ،نیویورکتایمز ،والاستریت ژورنال و یواسایتودی ،این توافق
را نادیده گرفته و این مساله را در عناوین اصلی خود قرار ندادند و صرفا برخی از آنها به خبری کوچک در حاشیه بسنده
کردند .رسانههای آمریکایی به توافقهای عادیسازی میان کشورهای عربی و اسرائیل به عنوان یک هدیه انتخاباتی برای
دونالد ترامپ طی کمپینش برای پیروزی بر جو بایدن ،رقیب دموکرات وی مینگرند .روزنامه نیویورکتایمز گزارشی را روز
سهشنبه منتشر و در آن اعالم کرد بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل بشدت مدیون ترامپ است ،چرا که ترامپ از دادن
هدایای دیپلماتیک به وی دست برنداشته و این هدایا در زمان مناسب به دست وی رسیده و او را در عرصه سیاسی نجات
داده است .این روزنامه نوشت ،این  2توافق آنطور که ترامپ مدعی است ،برای «صلح» نیستند ،چرا که درگیریهای حقیقی
را متوقف نخواهند کرد ،بلکه مرحلهای از عادیسازی از جمله روابط دیپلماتیک و سفرهای متقابل را میان اسرائیل و این 2
کشور عربی آغاز میکنند .این طرفها هیچگاه جنگی با یکدیگر نداشتهاند و طی سالهای مدید روابط محرمانه داشتند.

افشاگری بولتون درباره رئیسجمهوری آمریکا کار دستش داد

احضار کابوس ترامپ به دادگاه

مرد روی زمین برای ترامپ تبدیل کرده است .نشریه پولیتیکو
دیروز نوشت :وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات کیفری درباره
غیرقانونی بودن افشاگریهای صورت گرفته در کتاب خاطرات
ج��ان بولت��ون را آغاز کرد؛ این تحقیقات پس از شکس��ت این
وزارتخانه در ممانعت از انتشار این کتاب آغاز شده است .در همین

■■پزشکی و بهداشتی

ارتباط وزارت دادگستری با تشکیل یک هیأت منصفه درخواست
ارائه مکالمات ضبط شده را از ناشر کتاب خاطرات جان بولتون،
مشاور سابق رئیسجمهور آمریکا داشت ه است .روزی که قاضی
آمریکایی حکم به عدم جلوگیری از انتشار این کتاب داد ،تاکید
داشت که بولتون به صورت عامدانه توافقهای عدم افشایی را که

به امضا رسانده ،نقض کرده و ممکن است با پیگرد مواجه شود.
وکیل بولتون در بیانیهای گفت :از این گزارشها مطلع شدهایم
که احضاریههای هیأت منصفه در راستای کسب اطالعات درباره
کتاب اخیر بولتون صادر شده است .موکل من هرگونه اتهامی
مبنی بر عملکرد نادرس��ت در رابطه با انتش��ار این کتاب را رد
میکند و به صورت کامل همکاری خواهد داشت .تصویری که
بولتون در کتابش از ترامپ ارائه میدهد ،رئیسجمهوری بیاطالع
از سادهترین موضوعات ژئوپلیتیک است که عمده تصمیماتش
با یک هدف مشخص اتخاذ میشود :پیروزی مجدد در انتخابات.

اخبار

تقویت برنامه هستهای عربستان

شبکه خبری بلومبرگ با انتشار گزارشی درباره برنام ه
هستهای عربستان مدعی ش��د برنامه ریاض در زمینه
ان��رژی اتمی با وعده همکاری آژانس نظارتی س��ازمان
ملل و نیز مساعدت چین تقویت میشود .در این گزارش
آمده است که سازمان بینالمللی انرژی اتمی به موازات
مساعدتهای مس��ؤوالن چینی به عربستان در زمینه
بهرهبرداری از اورانیوم کمک میکند .این در حالی است
که عربستان پیشتر از پذیرش بازرسان آژانس بینالمللی
انرژی اتمی سر باززده بود .آژانس بینالمللی انرژی اتمی
پیش از کنفرانس ساالنه خود که قرار است هفته آینده
برگزار شود سندی را منتشر کرد که نشان میدهد این
نهاد نظارتی س��ازمان ملل آماده همکاری با عربستان
برای تولید سوخت هستهای است .در گزارش بلومبرگ
همچنین آمده است یک موسسه چینی وابسته به آژانس
بینالمللی انرژی هس��تهای پیش از این با عربستان در
زمینه تحقیقات مرتبط با اکتشاف اورانیوم همکاری کرده
است .سعودیها در سالهای اخیر پیگیری و تالشهای
ی هستهای افزایش دادهاند
خود را برای دستیابی به فناور 
که این امر با اس��تقبال و آمادگی همکاری بس��یاری از
شرکتهای کرهجنوبی ،روسی و آمریکایی همراه بوده
اس��ت .عربستان س��عودی در آستانه تکمیل نخستین
رآکتور خود است که از آن به عنوان یک واحد کوچک
تحقیقاتی  ۳۰کیلوواتی یاد میشود .این رآکتور در حالی
با مشارکت یک ش��رکت دولتی آرژانتینی به نام «این
واپاسسی» در دست تکمیل است که دولت آمریکا بر
اساس گزارشی که مجلس نمایندگان این کشور منتشر
کرده در صدد تالش برای تجهیز هرچه سریعتر عربستان
به فناوری پیشرفته هستهای است.

بازداشت  ۱۰۶نفر در ترکیه

سیاس��ت آنکارا در پاکس��ازی نهادها و سازمانهای
دولتی از اعضا و وابس��تگان جنب��ش «فتحاهلل گولن»
واعظ و اپوزیس��یون آمریکانش��ین دولت ترکیه بهرغم
ش��یوع گس��ترده وی��روس «کووی��د »۱۹-در ای��ن
کش��ور ،ادامه دارد .به نوش��ته خبرگ��زاری «آناتولی»،
دادس��تانی کل اس��تانبول دی��روز ب��رای  ۱۳۲نف��ر از
مظنونان به همکاری با س��ازمان گولن و دستداشتن
در کودتای نافرجام پانزدهم جوالی  ۲۰۱۶حکم بازداشت
صادر کرد که نیروهای امنیتی تاکنون  ۱۰۶نفر از آنها را
بازداشت کردهاند .این افراد که شامل  ۸۲نظامی فعلی
نیروهای مسلح ترکیه نیز میشود ،به استفاده از نرمافزار
«بایالک» -برنام ه مورد استفاده عوامل گولن در شب
کودتا -متهم ش��دهاند .مقامات ترکی ه میگویند عوامل
کودتای  4سال قبل پس از آنکه گروههای ارتباطی آنها
در شبکه اجتماعی «واتسآپ» لو رفته بود ،از نرمافزار
بایالک برای هماهنگی استفاده کردند .عملیات دیروز
نیروهای امنیتی ترکی��ه که به صورت همزمان در ۳۴
اس��تان انجام ش��د ،بعد از مدتی توقف به دلیل شیوع
ویروس کرونا در این کشور از سر گرفته شده است.

اعالم نظر چین درباره رزمایش
در جنوب تایوان

دول��ت چین دیروز از برگ��زاری رزمایش نظامی در
نزدیک��ی تایوان آن هم در بحبوح��ه تنشها با تایپه و
واشنگتن ،دفاع کرد .ما شیائوگوانگ ،سخنگوی دفتر امور
تایوان در دولت چین طی نشست خبری گفت رزمایش
نظامی ارتش این کشور در نزدیکی ساحل جنوب غربی
تایوان در هفته گذشته« ،اقدامی ضروری» برای محافظت
از حکومت چین بود .دولت چین که تایوان را بخشی از
مفهوم «چین واحد» میداند ،اخیرا فعالیتهای نظامی
خود در نزدیکی این جزیره را افزایش داده و هفته قبل
رزمایش نظامی دریایی و هوایی گستردهای در جنوب
غرب این کشور برگزار کرد .ما شیائوگوانگ با بیان اینکه
تایوان بخش «مقدس و جداییناپذیر» از سرزمین چین
اس��ت ،گفت :فعالیتهای تمرینی رزمی مربوط توسط
ارتش آزادیبخش خلق [چین] ،اقدامی ضروری درباره
وضعیت امنیتی کنونی در تنگه تایوان و برای حفاظت
از حکومت ملی بود.

هند :چین  10هزار نیرو در منطقه مرزی
مستقر کرده است

منابع دولتی هند مدعی هس��تند در ادامه تنشهای
مرزی این کشور با چین در منطقه لداخ ،پکن  ۱۰هزار
نیروی دیگر را به این منطقه اعزام و در آنجا مستقر کرده
است .با این حس��اب تعداد نیروهای ارتش آزادیبخش
خلق چین در مرز با هند به حدود  ۵۲هزار نفر رس��یده
اس��ت .طبق این گزارش ،چین همچنین در این منطقه
 ۱۵۰جنگنده و موشک زمین به هوا مستقر کرده است.
نیروهای جدید در س��احل جنوبی دریاچه «پانگونگ»
جایی که ش��اهد تنشها بین ارتشهای  2کشور بوده،
استقرار یافتهاند .هند و چین در حالی به استقرار نیرو و
تجهیزات نظامی و لجستیکی در منطقه هیمالیایی لداخ
ادامه میدهند که مذاکرات دیپلماتیک بین  ۲طرف برای
کاستن از تنشهای ۵ماهه همچنان در جریان است .پیش
از این وزیر دفاع هند از عدم رفع تنش مرزی با چین در
مذاکرات جدید با این کشور خبر داد« .راجناث سینگ»
طی سخنرانی در مجلس این کشور گفت که موضوع تنش
مرزی بین هند و چین تاکنون حل نشده و راه حلهای
ارائه شده  ۲طرف قابل قبول نبوده است.

کمک نظامی  250میلیون دالری
آمریکا به کردستان عراق

متیو تولر ،سفیر آمریکا در بغداد در کنفرانس خبری
مشترک با شورش اسماعیل ،وزیر پیشمرگه کردستان
عراق ،گفت واش��نگتن تجهیزات نظامی به ارزش ۲۵۰
میلیون دالر در اختیار نیروهای پیشمرگه قرار میدهد.
به گفته این مقام آمریکایی ،یک تیم نظامی نیز قرار است
نوع کار با این تجهیزات را به نیروهای پیشمرگه آموزش
دهد .س��فیر آمریکا در ادامه مدعی شد که این کمکها
و پش��تیبانی آمریکا از کردستان عراق ،با هدف برقراری
امنیت و صلح در منطقه است .او سپس از نقش نیروهای
پیشمرگه در مبارزه با داعش تقدیر کرد.

