
۲۸ حمله ائتالف سعودی به استان های یمن

ادامه نقض آتش بس در الحدیده

که  کرد  اعالم  انصاراهلل  به  وابسته  یمن  مسلح  نیروهای  سخنگوی 
جنگنده های ائتالف عربی روز سه شنبه ۲۸ حمله را در پنج استان یمن 

انجام دادند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری یمنی سبأ، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن اعالم کرد: جنگنده های ائتالف عربی روز سه شنبه ۱۱ حمله به استان 
مأرب، چهار حمله به استان صنعا، چهار حمله به استان الجوف، چهار حمله به منطقه 

المالحیط، سه حمله به استان صعده و دو حمله به استان حجة انجام دادند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیروهای دولت مستعفی را به نقض آتش بس در 
مناطق حیس و الدریهمی و منطقه ۱۶ کیلو در استان الحدیده واقع در غرب یمن 

متهم کرد.
این در حالی است که اخیرا طرف های درگیر یمنی پس از یک هفته مذاکرات در 
سوئد به توافق آتش بس در استان الحدیده و عقب نشینی نیروهای دوطرف از این 

استان دست یافتند.
براساس این توافق دو طرف باید فورا درگیری ها را در استان الحدیده، بندر این 
استان و بنادر الصلیف و راس عیسی متوقف کنند. سازمان ملل نظارت بر آتش بس و 

عقب نشینی نیروها را برعهده دارد.
یحیی سریع اعالم کرد که نیروهای ارتش یمن، تالش نیروهای دولت مستعفی 

برای نفوذ به روستای الشعب در جنوب شرقی الحدیده را ناکام گذاشتند.
وی گفت که نیروهای انصاراهلل عملیات دولت مستعفی برای اشغال منطقه حیفان 
در استان تعز را ناکام گذاشتند. در جریان این عملیات ده ها تن از متجاوزان کشته و 

تعداد دیگری زخمی شدند.

وزیر دادگستری اسرائیل پرونده کردها را دستمایه 
حمله به اردوغان کرد

وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی با توهین به رئیس جمهوری ترکیه و 
دعوت به حمایت از تشکیالت ی پ گ و پ ک ک کردی دست به جنجال 

جدید زد.
به گزارش ایسنا، آیلیت شاکید، وزیر دادگستری اسرائیل که قبال هم خواستار قتل 
مادران فلسطینی شده بود با اهانت به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
و دعوت به حمایت از تشکیالت ی پ گ و پ ک ک کردی که آنکارا آن دو را گروه 

تروریستی می داند، دست به یک جنجال جدید زد.
به نقل از القدس العربی، شاکید در گفت وگو با رادیو ارتش اسرائیل خروج آمریکا از 

سوریه را موجب قدرتمند شدن اردوغان و متضرر شدن اسرائیل دانست.
وی در خصوص دو گروه کرد مذکور گفت، امیدوار است کردها در مبارزه با ترک ها 

پیروز شوند و جامعه بین الملل اردوغان را از کشتن کردها منع کند.
شاکید وابسته به حزب راست گرای خانه یهودی پیشتر هم اقدام فضاحت باری 
داشته است هنگامی که پیامی را پس از ۱۲ سال در صفحه فیس بوک خود منتشر 
کرد، پیامی که بعدها آن را به یکی از مشاوران سابق بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 

اسرائیل نسبت داد که آن را در سال ۲۰۰۲ نوشته بود.
وی در ماه ژوئیه ۲۰۱۴ در فیس بوک خود این پیام را منتشر کرد که: پشت هر 
تروریستی ده ها زن و مرد قرار دارند که بدون آنها نمی تواند در عمل تروریستی ورود 

کند، همه آنها سربازان دشمن هستند و ریختن خونشان واجب است.
شاکید ادامه داد: مادران شهدا هم باید بمیرند که آنها را با گل و بوسه به جهنم 
می فرستند، عادالنه این است که آنها هم بمیرند، شأن و جایگاه این مادران این است 
که در آغوش شان آنها را پرورش داده اند، اگر نمیرند مارهای کوچک در آغوش آنها 

رشد خواهند کرد.
با وجود موجی از نارضایتی درباره این اظهارات، نتانیاهو در سال ۲۰۱۵ در یک 

اقدام جنجال برانگیز به عنوان پاداش او را به سمت وزیر دادگستری منصوب کرد.

سفیر پاکستان در آمریکا برکنار شد
سفیر پاکستان در آمریکا به درخواست وزارت خارجه این کشور از سمت 

خود استعفا داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه تلویزیونی جئو، وزارت خارجه پاکستان در چهارم 
اکتبر اعالم کرده بود می خواهد برخی سفرا و روسای هیات های دیپلماتیک این 
کشور در سراسر جهان را تغییر دهد که نام جهانگیر صدیق، سفیر پاکستان در 
آمریکا نیز در میان آنها بود. پیشتر و به درخواست وزارت خارجه سفرای پاکستان در 

عربستان، کانادا، مراکش، کوبا و صربستان استعفا داده بودند.
گفته شده جهانگیر صدیق که با اتهامات فساد مالی نیز مواجه است، با فشار وزارت 
خارجه مجبور به استعفا شده است. منابع آگاه در اسالم آباد می گویند، وزارت خارجه 

به او ابالغ کرده که یا خود استعفا دهد و یا از سوی دولت برکنار خواهد شد.
سفیر مستعفی پاکستان در نامه استعفای خود آورده است: در طول خدمتم در این 
سمت اعتماد میان دو کشور کاهش یافته است. در حالی که هر دو کشور به دنبال 

حل مسائل دیپلماتیک از جمله جنگ افغانستان هستند.
وی ادامه داد: در ماه ژانویه گذشته برخی پیام های توئیتری منفی توسط مقامات 
آمریکا درباره پاکستان منتشر شد اما اکنون وضعیت بهتر شده است. پاکستان یک 
شریک بسیار مهم است و می تواند نقشی در پایان بخشیدن به جنگ افغانستان 

بازی کند.
صدیقی اضافه کرد: شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در نشست سازمان 
ملل در نیویورک شرکت خواهد کرد و قرار است با وزاری خارجه کشورهای دیگر 
دیدار کند. همچنین قرار است وی با مایک پامپئو وزیرخارجه آمریکا بنا بر درخواست 

وزارت خارجه این کشور دیدار و گفت وگو کند.

روزهای سختی در انتظار دونالد ترامپ است. تحقیقات 
تبانی  با  رابطه  در  روسیه،  ـ  ترامپ  پرونده  ویژه  بازرس 
وارد  مسکو  با  آمریکا  جمهوری  رئیس  تیم  احتمالی 
مرحله ای سرنوشت ساز می شود. برخی از همکاران سابق 

ترامپ قصد افشاگری دارند.
به گزارش ایسنا، به نقل از دویچه وله، بیش از یک سال و نیم 
است که رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده ترامپـ  روسیه تحقیقات 
خود را بر سه موضوع متمرکز کرده است. پاسخ به نخستین 
پرسش، مبنی بر اینکه آیا روسیه تالش کرده تا بر انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۱۶ به نفع ترامپ تأثیر بگذارد، در آمریکا امری واضح 

تلقی می شود.
مولر تاکنون از ۱۳ روس وابسته به آژانس تحقیقاتی اینترنت 
سنت پترزبورگ موسوم به کارخانه ترول و نیز از ۱۲ افسر اطالعاتی 
روسیه شکایت کرده است. آنها متهم به هک کردن کامپیوتر حزب 
دموکرات آمریکا و نیز ارسال ایمیل های جنجالی هیالری کلینتون 

برای سایت افشاگر ویکی لیکس هستند.
افکار عمومی با هیجان بسیار در انتظار پاسخ مولر به دو پرسش 
بعدی هستند: آیا ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه همکاری کرده 
است؟ و آیا ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا تالش کرده 
است تا از طرق مختلف، مثال با کنار گذاشتن جیمز کومی از 
ریاست اف بی آی، مانع از تحقیقات دستگاه قضایی در خصوص 

پرونده روسیه شود؟
بدترین سناریوی محتمل برای رئیس جمهوری

به گفته خبرنگار شبکه اول تلویزیون آلمان در واشنگتن، پیش از 
هر چیز اظهارات ترامپ در روز ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۶ در مرکز تحقیقات 
رابرت مولر قرار دارد. او گفته بود: روسیه، اگر دارید گوش می کنید، 
امیدوارم توان آن را داشته باشید که ۳۰ هزار ایمیل گمشده 

کلینتون را پیدا کنید.
تنها ساعاتی پس از این سخنان بود که حمالت سایبری منتسب 
به روسیه به کامپیوتر دموکرات ها آغاز شد. آیا این تصادفی مطلق 

بود یا گواهی بر تبانی میان تیم انتخاباتی ترامپ و دولت روسیه؟
بدترین سناریو برای رئیس جمهوری آمریکا این است که رابرت 
مولر بتواند همکاری ترامپ، هکرهای سرویس اطالعاتی روسیه 
و ویکی لیکس را ثابت کند؛ امری که خیانت محسوب شده و 
می تواند اقدامات حقوقی برای برکناری ترامپ از مقام ریاست 

جمهوری را توجیه کند.
ترامپ اما همواره چنین اتهامی را رد کرده و به تأکید و با حروف 
درشت در توییتر نوشته است که هیچ گونه همکاری با روسیه در 

کار نبوده است.

مولر ثابت قدم به نظر می رسد
رابرت مولر، بازپرس ویژه پرونده ترامپـ  روسیه و رئیس سابق 
اف بی آی، به شکلی سیستماتیک در حال نزدیک شدن به ترامپ 
پرونده  از شاهدان مهم  فلن، یکی  مایکل  به  او کماکان  است. 
روسیه، دسترسی دارد. امت سولیوان، قاضی فدرال، حکم خود 
علیه مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ را به تعویق انداخت. این 
قاضی بدین وسیله عمال تأیید کرد که فلن کماکان می تواند به 

تمامی با مأموران تحقیقات مولر همکاری کند.
در این میان مولر همچنین توانسته است مایکل کوهن، وکیل 
شخصی سابق ترامپ را وادار به افشای اطالعات اش کند. کوهن 
که حدود ۱۲ سال برای ترامپ کار می کرده، اعتراف کرده است 
که در آستانه انتخابات ۲۰۱۶ به دستور ترامپ به استورمی دنیلز، 
هنرپیشه فیلم های پورن )۱۳۰ هزار دالر( و به کارن مک دوگال، 
مدل نشریه پلی بوی )۱۵۰ هزار دالر( حق السکوت پرداخت کرده 
بوده است. او گفته بود: ترامپ به شدت نگران بود که این امر چه 

تأثیری می تواند بر انتخابات داشته باشد.

مایکل کوهن به سه سال زندان محکوم شده است، زیرا پرداخت 
کارزارهای  مالی  تأمین  با  مرتبط  قوانین  ناقض  حق السکوت 
انتخاباتی در آمریکا است. البته چنانچه ثابت شود که ترامپ عامل 

این پرداخت ها بوده، برخورد قضایی او را هم تهدید خواهد کرد.
احتمال حکم زندان برای ترامپ

البته ترامپ هم توصیف کوهن از ماجرا و هم نوع روابط خود 
با گیرندگان حق السکوت را تکذیب می کند. با وجود این، به گفته 
آدام شف، نماینده دموکرات، به خصوص پس از اطالعات ارزشمند 
دیگری که کوهن در اختیار رابرت مولر گذاشت، ترامپ می تواند 
با مجازات  باشد که  از سال ها نخستین رئیس جمهوری  پس 

احتمالی زندان روبه رو می شود.
رئیس جمهوری کنونی آمریکا تالش کرده بود تا ژوئن ۲۰۱۶ 
برج ترامپ را در مسکو بسازد. مولر در حال تحقیق در این مورد 
است که آیا ترامپ می خواسته از نفوذ فزاینده خود به عنوان نامزد 
ریاست جمهوری برای حمایت دولت روسیه از این پروژه میلیونی 

استفاده کند.

آمریکا  نمایندگان  مجلس  دموکرات های  این،  بر  افزون 
می خواهند از اکثریت داشتن خود از ماه ژانویه سال آتی میالدی 
)۲۰۱۹( استفاده کنند تا در مورد وابستگی های مالی احتمالی 
ترامپ شفاف سازی کنند. آنها برای این کار نیازمند دسترسی به 
اظهارنامه های مالیاتی ترامپ هستند؛ امری که او تاکنون به شدت 

با آن مخالفت کرده است.
دموکرات ها همچنین در نظر دارند وام های میلیونی ترامپ از 
دویچه بانک را زیر ذره بین ببرند. آنها ظن آن دارند که روس های 

نزدیک به والدیمیر پوتین ضامن چنین وام هایی شده باشند.
نهایی  گزارش  مولر  رابرت  که  می رود  انتظار  واشنگتن  در 
به  آینده  تابستان  تا  را  ـ روسیه  ترامپ  پرونده  مورد  خود در 
وزیر دادگستری آمریکا ارائه کند. به گفته خبرنگار شبکه اول 
تلویزیونی آلمان در واشنگتن، تنها مولر می داند که چه تهدیدی 
در انتظار ترامپ خواهد بود. یک چیز اما قطعی است: رئیس 
جمهوری آمریکا در ماه های آینده زمانی طوالنی را با وکالی 

خود خواهد گذراند.
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شمخانی به کابل سفر کرد
دریابان علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح امروز برای دیدار رسمی یک روزه وارد کابل پایتخت افغانستان شد. به گزارش ایسنا، در این سفر که به دعوت حمداله محب مشاور امنیت ملی رییس جمهور افعانستان انجام شده است، 

برخی مقامات عالی امنیتی، نظامی و سیاسی کشورمان، دبیر شورای عالی امنیت ملی را همراهی می کنند. دریابان شمخانی در این سفر عالوه بر مالقات با همتای افغانستانی خود با رئیس جمهور، رییس اجرایی و برخی دیگر از مقامات ارشد سیاسی و امنیتی این کشور 
دیدار و گفت وگو خواهد کرد. بررسی راه های گسترش مناسبات دو جانبه در ابعاد سیاسی،اقتصادی و امنیتی، مبارزه با تروریسم وجرایم سازمان یافته و همکاریهای مشترک مرزی و منطقه ای از جمله مهمترین اهداف سفر دریابان شمخانی به افغانستان به شمار می رود.

اخبار تبانی احتمالی تیم رئیس جمهوری آمریکا با مسکو وارد مرحله ای سرنوشت ساز می شود

پرونده روسیه؛ روزهای سخت رئیس جمهوری آمریکا

پاسخ پدافندی سوریه به حمالت هوایی رژیم صهیونیستی از حریم لبنان

خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( از پاسخ پدافندی شب گذشته ارتش این 
کشور به اهدافی متخاصم در نزدیکی دمشق خبر داد.

به گزارش ایسنا، عالوه بر این خبرگزاری، تلویزیون رسمی سوریه نیز اطالعاتی در 
این باره منتشر کرد. در این باره روزنامه اورشلیم پست در ساعات اولیه صبح امروز 
)چهارشنبه( مدعی شد: هیئتی عالی رتبه از مسؤوالن حزب اهلل لبنان که وارد دمشق 

شدند، هدف حمالت هوایی به سوریه بودند.
این روزنامه در ادامه ادعای خود نوشت: دو هواپیمای ایرانی دقایقی قبل از حمالت 

اسرائیل دمشق را ترک کردند.
یک منبع نظامی عالی رتبه سوریه نیز به خبرگزاری اسپوتنیک گفت،  جنگنده های 
اسرائیلی به منظور اجتناب از رهگیری شان توسط سامانه های دفاع هوایی سوریه به 

طور گسترده از بالن های حرارتی بر فراز آسمان لبنان استفاده کردند.
این منبع افزود، سامانه های دفاع هوایی سوریه توانستند هشت موشک از ۱۰ 
موشکی را که جنگنده های اسرائیلی از حریم هوایی لبنان شلیک کرده  بودند، رهگیری 

کنند.
تلویزیون سوریه نیز به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد، این حمالت به انبار 

تسلیحات خسارت وارد کرد و موجب زخمی شدن سه سرباز  شد.
خبرگزاری رسمی لبنان نیز شب گذشته اعالم کرد، جنگنده های رژیم صهیونیستی 
حمالتی ساختگی را در ارتفاع پایین در حریم هوایی جنوب لبنان انجام داده و 

بالن های حرارتی را بر فراز صیدا و صور به پرواز درآوردند.

به گزارش این خبرگزاری، جنگنده های رژیم صهیونیستی از ساعت ۱۰ شب به 
مدت ۱۰ دقیقه دست به حمالت هوایی در ارتفاع پایین در آسمان نبطیه و التفاح در 

جنوب لبنان زدند.
این خبرگزاری افزود، جنگنده های اسرائیلی حریم هوایی منطقه الزهرانی را از دریا 

نقض کرده و در چند نوبت به سمت نبطیه و منطقه التفاح پرواز کردند.
سه  شد،  مدعی  سوریه  بشر  حقوق  دیده بان  مدیر  عبدالرحمان،  رامی 
نیروهای  مواضع  که  داد  رخ  دمشق  جنوبی  و  غربی  حومه های  در  انفجار 
به  دست کم  موشک  سه  و  بود  گرفته  هدف  را  لبنان  حزب اهلل  و  ایرانی 
این  ارتش سوریه هدف  لبنان اصابت کرد. مواضع  انبار تسلیحاتی حزب اهلل 

نبود. حمالت 
ارتش رژیم صهیونیستی نیز از فعال کردن سامانه موشکی خود علیه موشکی که به 

ادعای آن از خاک سوریه شلیک شده بود، خبر داد.
آویخای اردعی، سخنگوی ارتش این رژیم در توییتی نوشت: سامانه های دفاع هوایی 

ما علیه موشکی که از سوریه شلیک شده بود، فعال شدند.
وی گفت: این حمله موشکی هیچ تلفات یا خسارتی برجای نگذاشت.

جنگنده های رژیم صهیونیستی بعضا حریم هوایی لبنان را نقض می کنند و قایق های 
آن وارد آب های منطقه ای این کشور می شوند.

در شرایطی که دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا دستور 
شفاهی خروج نظامیان این کشور از افغانستان را صادر کرده 
است، چین می کوشد با همکاری کشورهای دیگر منطقه 
از جمله پاکستان حضور و نفوذش در افغانستان را افزایش 

دهد.
به گزارش ایرنا تحوالت اخیر در این منطقه از آسیای مرکزی و 
برگزاری نشست هایی میان مقام های چین، پاکستان و افغانستان 
موید این است که چین تمایل بیشتری به ورود به این منطقه دارد 
تا در کنار پر کردن جای خالی آمریکا، مرزهای خود را با افغانستان 

امن تر کند.
از دیدگاه چین، موضوع افغانستان راه حل نظامی ندارد به طوری 
که پکن همیشه با حضور نظامی آمریکا و متحدانش در این کشور 
مخالفت کرده و راه حل موضوع را رهیافتی سیاسی و مشتمل بر 

راهکارهای صلح آمیز و گفت و گو دانسته است.
این احتمال می رود که از حدود ۱۴ هزار نظامی آمریکایی نزدیک 
به ۷ هزار نفر از افغانستان خارج شوند همزمان با این تحول دیپلمات 
هایی از چین و پاکستان در روزهای اخیر با یکدیگر گفت و گو 
کرده اند که احتماال یکی از موارد مورد رایزنی آنها، خروج آمریکا از 

افغانستان بوده است.
مختلف  های  عرصه  در  نزدیک  بسیار  روابط  دارای  که  چین 
با استفاده از  با پاکستان است حاال  سیاسی، اقتصادی و نظامی 
ابزارهای اقتصادی در حال نزدیک شدن به کابل است پکن بر این 
باور است که کمک هایش برای برون رفت این کشور از مشکالت 

اقتصادی، مهم و سودمند است.
وزارت خارجه چین نیز بیانیه ای منتشر کرده است که بر اساس 
آن وانگ یی عضو ارشد شورای دولتی و وزیر خارجه چین و شاه 
محمود قریشی همتای پاکستانی وی در پکن در روز سه شنبه دیدار 
و درباره آخرین تحوالت افغانستان گفت و گو کرده و به اجماع نظر 

رسیده اند.
بیانیه می افزاید که دیگر نمی توان بر »رهیافت نظامی« برای حل 
مساله افغانستان تکیه کرد زمان آن است که طرفین روی »رهیافت 
سیاسی« برای برون رفت از این مشکالت و بحران های این منطقه 

متمرکز شوند.
با احتساب این رویداد و با نظرداشت توافقاتی که دو کشور داشته 
اند، به نظر می رسد که با بیرون رفتن آمریکا تصمیم پاکستان و 
چین این است که اجماع نظر بیشتری روی تحوالت افغانستان 
داشته باشند و اجازه ندهند خروج نظامیان آمریکایی باعث ناامنی 

بیشتر در افغانستان شود.
البته هنوز دو کشور به طور مستقیم به خروج آمریکا اشاره نکرده 
اند اما اعالم نموده اند از این پس ارتباطات مستقیم آنها و همکاری 

های راهبردی دو طرف افزایش خواهد یافت.
هوا چون اینگ سخنگوی وزارت خارجه چین هم دیدار مقام های 
دو کشور را مورد تایید قرار داده اما حاضر به پاسخگویی به سواالت 
خبرنگاران درباره طرح موضوع خروج آمریکا از افغانستان در مالقات 

مقام های چین و پاکستان نشده است.
چین به هر صورت همیشه امنیت افغانستان را برای مناطق شمال 
غرب خود از جمله منطقه سین کیانگ مهم می دانسته است و از 
نفوذ شبه نظامیان به این منطقه برای ارتکاب عملیات تروریستی و 
انشعاب طلبانه هراس دارد و برای همین نمی خواهد متعاقب خروج 
نظامیان آمریکایی، نا امنی افغانستان دامن مناطق مرزی چین را 

بگیرد.
نکته قابل توجه اینجا است که نزدیک به دو هفته قبل بود که 
وانگ یی وزیر خارجه چین اعالم کرد این کشور قصد دارد در زمینه 
های امنیتی همکاری های بیشتری با کشورهای آسیای مرکزی و 
افغانستان داشته باشد و ظاهرا مدتی است که پکن به احتمال خروج 

تعدادی از نظامیان آمریکایی از این کشور پی برده است.
چین در نشستی که با مقام های پاکستان و افغانستان در اواسط 
ماه جاری میالدی داشت تاکید کرد باید به دنبال پایان جنگ در 
افغانستان بود و درهای مذاکرات را باز نگهداشت و روابط اقتصادی 
و سیاسی را بین کشورهای منطقه با توجه به کم شدن نفوذ آمریکا 

افزایش داد.
در شرایطی که چین در حال اجرای طرح کریدور اقتصادی با 
پاکستان است، وانگ یی وزیر خارجه چین می گوید که حمایت 
های بیشتری از پاکستان و افغانستان خواهد شد تا آنها بتوانند 

مشکالت خود را حل کنند.
در سال ۲۰۱۵ میالدی بود که مذاکرات دولت افغانستان و طالبان 
شکست خورد اما حاال دولت افغانستان تیمی را تشکیل داده است 
که با طالبان مذاکرات را به پیش ببرد هر چند بر اساس گزارش های 

موجود پنج سال طول می کشد تا توافقات میان طرفین اجرا شود.
در چنین شرایطی وزیر خارجه چین گفته است از مذاکرات میان 
طرفین استقبال می کند و امیدوار است هر اقدامی که الزم است 

برای پیشبرد امنیت و ثبات در افغانستان صورت گیرد.
حمایت های چین از پاکستان و افغانستان برای پیشبرد مذاکرات 
صلح با طالبان آنهم در شرایطی که آمریکا تصمیم به خروج از این 
کشور گرفته امری طبیعی است و ضامن مهمی برای پیشبرد برنامه 
راه ابریشم چین در آینده در این مناطق به حساب می آید و به نظر 
می رسد چین در آینده نزدیک بازیگر مهم و جدید این کشور و 

منطقه آسیای مرکزی باشد.
لی جیه کارشناس مسایل نظامی چین می گوید ما در راستای 
الزم  مرکزی،  آسیای  دیگر  کشورهای  و  افغانستان  با  همکاری 
است اجماع نظر کافی برای پیشبرد برنامه صلح آمیز، راهبردهای 

مشارکتی و مبارزه با تروریسم داشته باشیم.
او می افزاید چین برای مبارزه با انشعاب طلبان، ریشه کن کردن 

تروریست ها، مقابله با نیروهای شیطانی در مناطق مرزی خود و 
منطقه سین کیانگ در شمال غرب و جلوگیری از نفوذ شبه نظامیان 
به داخل خاک خود، نیازمند همکاری با پاکستان و افغانستان است.

لی خاطر نشان کرد ارتش چین شناخت خیلی زیادی از وضعیت 
افغانستان ندارد و چین به دنبال نفوذ نظامی نیست لذا راه هایی را 

دنبال می کند که برایش نتیجه برد - برد داشته باشد.
این نگرش بدان معنا نیست که چین همکاری نظامی با افغانستان 
ندارد زیرا به هر صورت افغانستان برای مبارزه با تروریسم و انشعاب 
طلبان توان کافی ندارد برای همین است که در سه سال گذشته 
کمک های نظامی چین به افغانستان به ۷۰ میلیون دالر رسیده 

است.
سونگ جونگ پینگ از کارشناسان مسایل نظامی چین می گوید 
پکن نگران مسایل امنیتی است و این کشور اصال تمایل ندارد که 
راه مرزهایش برای ورود شبه نظامیان و تروریست ها از افغانستان 

باز شود.
وی تصریح کرد چین می خواهد همکاری اقتصادی بیشتری با 
افغانستان داشته باشد اما الزمه آن تقویت همکاری های دفاعی 
و امنیتی دو کشور است و پکن هم نسبت به این روابط بی تمایل 

نیست.

 خروج آمریکا از افغانستان و تالش چین برای حضور بیشتر


