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روزنامه گلوبال تایمز ]چین[

تأکید دوباره بر خطوط قرمز پکن 

چهارشــنبه  روز  کاری  صبــح 
در بیت المقــدس بــا صــدای 
2انفجــار ســهمگین در مناطــق 
صهیونیست نشین آغاز شد. این دو انفجار حداقل یک 
کشته برجای گذاشت. مقامات تل آویو بالفاصله پس 
از این حادثه از برگزاری نشست اضطراری کابینه خبر 
دادند و اعالم کردند که اوضاع را تحت کنترل دارند. 
شهر بیت المقدس دارای 2بخش غربی و شرقی است 
و براساس نقشه ای که الجزیره از محل انفجارهای این 
شهر نشان داده، انفجارها در بخش غربی در 2مکان 

مختلف رخ داده است.
در ســال 1948، بیت المقدس به 2 بخش شــرقی 
تحت مدیریــت اردن و غربی تحــت کنترل رژیم 
صهیونیستی تقسیم شد. ســال های بعد در جریان 
جنگ 1967اعراب و اســرائیل، بخش شرقی هم به 
اشغال نیروهای صهیونیستی درآمد. منطقه شرقی 
اگرچه به عنوان بخشــی از خاک فلسطین شناخته 
می شود، اما با گذشت دهه ها همچنان تحت کنترل 
ارتش اسرائیل است. به گزارش روزنامه جروزالم پست 
چاپ تل آویو، نخستین انفجار حدود ساعت 7صبح به 
وقت محلی )4صبح به وقــت گرینویچ( در نزدیکی 
یک ایستگاه اتوبوس در امتداد بزرگراهی در ورودی 
غربی بیت المقدس که معموالً مملو از مسافر است، 
روی داد. به گفته پزشکان در نخستین انفجار 7نفر 
زخمی شدند که حال حداقل 2نفر وخیم است. پس 
از آن، انفجار دوم در کمتر از نیم ساعت بعد در تقاطع 
راموت در شــمال بیت المقدس غربی روی داد. در 
این انفجار نیز حداقل 5نفر بر اثر اصابت ترکش های 
ناشی از انفجار زخمی شدند. گفته شده این انفجارها 
برای نخستین بار است که از سال 2016در سیستم 
حمل ونقل اسرائیل انجام می شود. شب گذشته آمار 

دقیق زخمی های این دو انفجار 19نفر اعالم شد.
خبرنگار الجزیره به نقل از پلیس اسرائیل گزارش داده 
که انفجار اول ناشی از مواد منفجره جاسازی شده در 
یک دوچرخه بوده که در ایستگاه اتوبوس رها شده 
بود. همچنین گفته شــده که هر دو انفجار احتماال 
با کنترل از راه دور انجام شده است. پلیس اسرائیل 
همچنین گفته که شــیوه انفجار اخیر، هیچ گاه در 
سال های گذشته دیده نشده و در نوع خود بی سابقه 

است.

انفجار پس از پیروزی تندروها در تل آویو
کمتر از یک ساعت پس از انفجارها، ایتمار بن گویر، 

جنجالی ترین چهره سیاســی ایــن روزهای رژیم 
صهیونیستی خود را به محل حادثه رساند. بن گویر، 
رئیس حزب »قدرت یهودی« است و حزب او همراه 
با حزب »صهیونیسم دینی« و در ائتالف با بنیامین 
نتانیاهو در انتخابات پارلمانی اخیر به پیروزی رسید. 
ائتالف راســت های افراطی قرار اســت تندروترین 

کابینه تاریخ رژیم صهیونیستی را تشکیل دهند.
بن گویــر به الحاق کامــل کرانه باختــری به دیگر 
مناطق اشغالی و بیرون کردن همه اعراب از مناطق 
تحت کنترل اســرائیل اعتقاد دارد. اگر همه  چیز در 
تل آویو ســرجای خود باشــد، بن گویر قرار است تا 
کمتر از یک ماه دیگر وزیر امنیت داخلی در کابینه 
جدید رژیم صهیونیستی باشد. او صبح چهارشنبه در 
محل انفجارها فلسطینی ها را مسئول انفجار خواند 
و خواستار مجازات اعدام برای عامالن شد. بن گویر 
تأکید کرد که این انفجارها لزوم اقدامات سخت تر را 
نشان می دهد. او حتی پا را فراتر گذاشت و در واکنش 
به عملیات های نیروهای فلسطینی، خواستار انجام 
»ترورهای هدفمند« شــد. بن گویــر گفت: »باید 

فلسطینی ها را وادار به پرداخت هزینه کنیم.«
البته از 2هفته قبل که نتایــج انتخابات زودهنگام 
پارلمان رژیم صهیونیستی، روی کارآمدن تندروترین 
جناح های سیاســی و دینی در تل آویو را تأیید کرد، 
بسیاری نسبت به بی ثباتی بیشتر هشدار داده بودند. 
روزنامه تایمز اسرائیل پس از پیروزی بن گویر به نقل 
از اسحاق هرتزوگ، رئیس  رژیم صهیونیستی نوشته 
بود: »تمام جهان نگران افراط گرایی بن گویر است.« 

اغلب تحلیلگران معقتدند که سیاست های تندروهای 
صهیونیســتی در کابینه جدید کــه بن گویر یکی 
از آنهاســت، آتش خشــم در مناطق فلسطینی را 
شعله ورتر خواهد کرد و انفجارهای روز چهارشنبه، 
نشانه آغاز چنین فضایی است. این انفجارها به عنوان 
نخستین عملیات در مناطق اشغالی پس از انتخابات 
اخیر کنست نشان می دهد که شاید بعد از این شاهد 
عملیات های بیشتری در واکنش به مواضع افراطی 

اعضای کابینه جدید تل آویو باشیم.

حمالت زنجیره ای در کرانه باختری
پلیس رژیم صهیونیســتی انفجارهای چهارشنبه را 
به نیروهای فلسطینی نســبت داده؛ هرچند گفته 
اســت که تحقیقات در این ارتباط ادامــه دارد. این 
انفجارها ساعاتی پس از شهادت یک نوجوان 16ساله 
فلســطینی در جریان یورش نظامیان صهیونیستی 

به شهر نابلس رخ داد. گفته شده که یورش نظامیان 
به نابلس به بهانــه تامین امنیت شهرک نشــینان 
صهیونیســت صورت گرفت که قرار بوده وارد حرم 
یوســف، به عنوان یک مکان مقدس شــوند. مکان 
حساس حرم یوسف حدود یک کیلومتر دورتر از مرکز 
شهر نابلس اســت و برای پلیس رژیم صهیونیستی 
تامین امنیت این مکان دینی مهم اســت؛ از این رو 
وقتی شهرک نشــینان تصمیم به برگزاری مراسم 
دینی در حرم یوســف دارند، قبل از آن پلیس رژیم 
صهیونیســتی اردوگاه آوارگان و شــهر نابلــس را 
تحت محاصره قرار می دهد. حمله اخیر نظامیان به 
نابلس تعدادی زخمی نیز برجای گذاشــته اســت. 
به گفته هالل احمر فلسطین، در این یورش حداقل 

22نفر زخمی شده اند.
کرانه باختری طی 6ماه گذشته صحنه شدیدترین 
تنش ها میان دوطــرف و همچنین حمالت متعدد 
از سوی نظامیان صهیونیستی بوده است. وب سایت 
آکسیوس در گزارشی با اشاره به افزایش تنش ها در 
کرانه باختری، نوشته: »واشــنگتن نگران است که 
وضعیت کرانه باختری به انتفاضه سوم تبدیل شود.« 
نیویورک تایمز نیز در گزارشــی درباره انفجارهای 
چهارشــنبه نوشــته: »این انفجارهــا در بحبوحه 
مرگبارترین موج خشونت ها در کرانه باختری پس 

از سال 2015 به وقوع پیوسته است.«
حداقل از 6ماه گذشته، کرانه باختری شاهد موجی 
از عملیات های مرگبار علیه فلسطینی ها بوده است. 
بســیاری از ناظران معتقدند که فشارهای امنیتی و 
نظامی اســرائیل به گروه های فلسطینی به عملیات 
دیروز منجر شده اســت. این حمالت به ویژه با ترور 
شیرین ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی در اردیبهشت ماه 
امسال تشدید شد. ابوعاقله، خبرنگار شبکه الجزیره، 
درحالی که مشغول تهیه گزارش از یورش نیروهای 
صهیونیســتی به اردوگاه جنین بود، هدف شلیک 

مستقیم گلوله سربازان صهیونیست قرار گرفت.
تنها 2روز پس از ترور ابوعاقله، نظامیان صهیونیست 
به جنین حمله کرده و خانــه محمود الدبعی، مبارز 
فلســطینی را با شــلیک خمپاره تخریــب کردند. 
نحوه انجــام ایــن حمله بی ســابقه بــود و پایگاه 
خبــری عبری زبان روتر اعالم کرد کــه ارتش رژیم 
صهیونیستی برای نخستین بار در اردوگاه جنین از 
خمپاره استفاده کرده اســت. در این حادثه حداقل 
37 فلسطینی به شــدت زخمی شــدند. یک هفته 
بعد نیز، حسین حسن قواریق 59ساله که از 10روز 

قبل در نزدیکی ایست بازرسی نظام حواره در جنوب 
نابلس به ضرب گلوله زخمی شــده بود، بر اثر شدت 

جراحت های وارده به شهادت رسید.
در اواخــر خردادماه نیــز، نیروهــای نظامی رژیم 
صهیونیستی یک خودرو در شرق شهر جنین را هدف 
قرار دادند که طی این حمله 3جوان فلسطینی از گروه 
مجاهدان کتائب القسام شاخه نظامی جنبش حماس 
به شهادت رسیدند. در ابتدای تیرماه امسال نیز، یک 
جوان فلسطینی 19ساله بر اثر شدت جراحات ناشی 
از درگیری با نظامیان صهیونیســت، در شهر جنین 
به شــهادت رســید. در ســال 2003 نیز برادر این 
شهید 19ساله، به دست نظامیان به شهادت رسیده 
بود. پدر او نیز از اســرای آزاده فلســطینی است که 
سال های طوالنی را در زندان های رژیم صهیونیستی 
سپری کرده است. یک روز قبل از شهادت این جوان 
فلسطینی، ســعدیه فرج اهلل، بانوی اســیر 68ساله 
فلســطینی در زندان دامون رژیم صهیونیستی به 
شهادت رسید و شهادت او موجی از خشم را در میان 

فلسطینیان برانگیخت.
سپس در مردادماه، 2جوان فلســطینی به نام های 
عبود صبح )29 ساله( و محمد العزیزی )22 ساله( در 
جریان هجوم نظامیان اشغالگر به شهر نابلس به ضرب 
گلوله به شهادت رسیدند و شماری نیز زخمی شدند. 
در ســحرگاه روز 18مرداد، نیروهای امنیتی رژیم 
صهیونیســتی در عملیاتی ابراهیم نابلسی، فرمانده 
ارشد گردان های االقصی را در شهر نابلس به شهادت 
رساندند. او به »شیر نابلس« معروف بود و شهادتش 
موجی از درگیری ها را میان دوطرف به راه انداخت. 
اسرائیل شهادت ابراهیم نابلسی را یکی از بزرگ ترین 

دستاوردهای امنیتی خود توصیف کرد.
در ابتدای شهریورماه نیز، 2جوان فلسطینی در ایست 
بازرسی »الجلمه« در شهر جنین به شهادت رسیدند. 
شهر و اردوگاه جنین بیشترین تعداد شهدای کرانه 
باختری را ثبت کرده و یکی از آخرین شهدای جنین، 
قیس عماد شجاعیه جوان 23ساله بود که در اواخر 

مهرماه به ضرب گلوله اشغالگران به شهادت رسید.
یکی از مهم ترین یورش ها در کرانه باختری نیز حدود 
یک ماه پیش در جریان حمله به نابلس انجام شــد 
که در جریان آن، تامــر الکیالنی، معروف به ابویامن 
از فرماندهان گروه عرین االســود به شهادت رسید. 
گروه عرین االسود )بیشه شــیران( از نیمه تابستان  
امسال ظهور خود را اعالم کرد و از آن زمان در معرض 

شدیدترین حمالت بوده است.

آتش جواب آتش
تشدید عملیات ترور نیروهای امنیتی اسرائیل علیه گروه های فلسطینی طی 6ماه اخیر، به بمب گذاری فلسطینی ها در منطقه 

صهیونیست نشین بیت المقدس منجر شد

جنگ تجاری اروپا و آمریکا 
آلمان و فرانسه با کنار گذاشتن 
اختالفــات چندماهــه خود، 
بر ســر مقابله بــا تهدیدهای 
تجاری آمریکا توافق کردند. 2اقتصاد پیشروی 
اتحادیه اروپا که در ماه های گذشته بر سر طیف 
گسترده ای از مســائل ازجمله تجارت با چین با 
یکدیگر اختالف داشتند، دیروز با انتشار بیانیه اي  
اعالم کردند که به منظور حمایت از شرکت ها و 
کســب وکارهای اروپایی در برابر قانون ضدتورم 
آمریکا که تهدیدی جدی علیه اقتصاد اروپاست، 

رویکرد مشترک در پیش خواهند گرفت.
به  گزارش پلیتیکو، »روبرت هابک«، وزیر اقتصاد 
آلمان و »برونو لومر« همتای فرانسوی او، با صدور 
بیانیه ای مشــترک خواســتار تصویب سیاست 
صنعتی اتحادیه اروپا شــدند که شــرکت های 
اتحادیه را قادر می کند در رقابت جهانی به ویژه 
از طریق رهبری تکنولوژیک پیشــرفت کنند. 
آنها به ویژه خواســتار رویکرد مشترک اروپایی 
در مقابل چالش ناشی از قانون ضد تورم آمریکا 

شدند.
در قانون ضدتورم دولت جو بایدن، که اعتراض 
اتحادیه اروپــا را برانگیخته، سوبســید مالیاتی 
7هزار و 500دالری برای خرید خودروهای برقی 
که تنها در آمریکا، کانادا یا مکزیک تولید یا مونتاژ 

شده باشــند درنظر گرفته شده است. همچنین 
شرکت هایی که این خودروها را تولید می کنند 
مکلف شــده اند تا منابع مورد نیــاز برای تولید 
باتری های این خودروها شامل لیتیوم و نیکل را 
از آمریکا یا کشورهایی که با آمریکا پیمان تجارت 

آزاد دارند، خریداری کنند.
به اعتقاد ناظران، عالوه بر افزایش قیمت  انرژی 
به دلیل جنگ اوکراین، قانــون ضدتورم بایدن 
فشار را بر صنایع اروپایی دوبرابر کرده است تا 
جایی که »تری برتون«، رئیس صنایع اتحادیه 
اروپا هشدار داده بسته سوبسیدی جدید دولت 
بایدن، چالشی علیه موجودیت اقتصاد اروپاست. 
برتون هشــدار داده که طرح دولــت آمریکا به 
مثابه توفانی مهیب برای تولیدکنندگان اروپایی 

است.
وب سایت پلیتیکو نوشته است: کمیسیون اروپا 
و کشورهایی چون فرانســه و آلمان دریافته اند 
که اگر می خواهند از تبدیل شدن اروپا به زمین 
ســوخته صنعتی جلوگیری کنند، باید ســریع 
وارد عمل شوند. گفته شــده، راه حل آزمایشی 
که بروکسل اکنون برای مقابله با سوبسیدهای 
آمریکا آماده کرده، استفاده از صندوق حاکمیت 
اروپاست که هدف آن کمک به سرمایه گذاری در 
اروپا با استفاده از استانداردهای انرژی سبز است.

اروپا

گزارش

مثلث بحران در افغانستان
افغانســتان تحت ســلطه طالبان با 
بحران هــای متعددی روبه روســت 
که هریــک از این بحران هــا با خرده  
بحران های دیگــر مواجه هســتند. 
طالبان در حالی بر افغانســتان مسلط 
شــد که با اوضاع اقتصادی آشفته، این کشــور در ورطه  
ورشکستگی قرار گرفته اســت، فقر تقریباً سراسری شده، 
اوضاع امنیتی که ادعا می شد با آمدن طالبان بهتر می شود 
به همان روال سابق باقی مانده و مشروعیت نظام سیاسی 
وجود ندارد. این در حالی است که جهان هم درگیر مسئله 
جنگ روسیه با اوکراین شده و تورم بی سابقه  تمامی جهان 
را فرا گرفته اســت که نشــانی از بازتعریف موقعیت های 
ژئوپلیتیکي در جهان و همینطور نظم جدید پساآمریکایی 
دارد. افغانســتان تنها زمانی می تواند به بحران هایی چون 
مشــروعیت، امنیت و تروریســم پایان دهد که حکومتی 
در آن ایجاد شــود که به جای بازیچه، بازیگر باشد و منافع 
افغانستان را فراتر از قوم و قبیله، مذهب و جنسیت تعریف 

کند.

بحران مشروعیت
با فرار اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نظام جمهوریت 
از هم پاشید و طالبان بر کابل و سایر والیات مسلط شد. اما با 
توجه به معیار های بین المللی مشروعیت این گروه طی یک 
سال و اندی هنوز مشروعیت داخلی و پذیرش بین المللی 
کســب نکرده اســت. علت آن هم روش های سختگیرانه  
طالبان بر زنان، محروم کردن دختــران از آموزش و وضع 
محدودیت های اجتماعی- سیاسی بر شهروندان افغانستان 
است. تمامی دســتگاه سیاســی- نظامی طالبان را افراد 
منسوب به این گروه تشــکیل داده و برخی از درشت ترین  
چهره های حکومت طالبان در فهرســت ســیاه گروه های 
تروریســتی  قرار دارند و از ســفر به خارج از کشور محروم 
هستند. محروم بودن طالبان از سفر به خارج از یک طرف 
و تحریم علیه چهره های سیاسی این گروه از سوی دیگر بر 
پیچید گی اوضاع در افغانستان افزوده است. از سوی دیگر 
محدودیت هایی که از سوی ایاالت متحده بر طالبان اعمال 
شــده عماًل طالبان را به 2 بخش موافق و مخالف آن کشور 
مبدل کرده است. این شگرد مداوم قدرت های غربی است 
که بخشی از گروه ها را در مدار اصلی قدرت حفظ کرده و در 
کنار آن از نفوذ بر گروه های حاشیه ای نیز بهره می گیرند تا 
بدین ترتیب بتوانند نوعی موازنه را در همه بخش ها ایجاد 
کرده و امکان خارج شــدن از مدار را تا حد امکان محدود 

کنند.
طالبان در بین خود به 2 بخش تقســیم شــده که بخش 
درانی هــای آن در تالش بــرای تعامل با غرب هســتند و 
می کوشند دست پاکستان را تا حد زیادی از صحنه  سیاسی 
افغانستان کوتاه کنند. اما در سوی دیگر غلجایی ها هستند، 
گروهی که نماینده  آنها حقانی ها هســتند. اکنون آمریکا 
در های گفت وگو های اطالعاتی را به روی طالبان باز کرده 
و می کوشــد نیرو های طرفدار خود را مــورد حمایت های 
بیشــتری قرار دهد تا از نفوذ سایر قدرت های منطقه ای بر 
آنها جلوگیری کند. به هر ترتیب با وجود کمک های مالی 
و فنی آمریکا به طالبان، اما این کشور هنوز از موانع اصلی 
فرا راه به رسمیت شناختن طالبان بوده و این روند تا زمانی 
که آمریکا به اهداف منطقه ای و جهانی خود نایل نشــود و 

طالبان هم به تحول رفتاری نرسد ادامه خواهد یافت.
 

بحران امنیت
بحران دیگری که طالبان را با چالش های متعددی روبه رو 
کرده بحث امنیت است. طالبان حتی در ساده ترین تعریف 
از امنیت که آزادی از ترس است درگیر است و در گام بعدی 
حمالت تروریســتی، قتل های هدفمنــد، چپاول و غارت 
اموال، امنیــت را با تهدیدهای جدی روبه رو کرده اســت. 
در مدت یک سال ســلطه  طالبان بر افغانستان، بخشی از 
مردم دســت به مهاجرت زدند و یا در جست وجوی راهی 
برای ترک این کشــور هســتند. اگر کمی دقت شود نظام 
قبلی افغانســتان و شــرکای بین المللی آن 20سال تمام 
علیه طالبان تبلیغ کردند و در نتیجه اکنون همان کابوس 
بر افغانســتان مسلط شــده پس در عادی ترین حالت هم 
شهروندان کشور حداقل از لحاظ روانی نمی توانند احساس 
امنیت کنند. این بحران ضمن اوضاع آشــفته اقتصادی- 
سیاسی و فقر گسترده باعث شده تا امنیت در همه سطوح 
و ابعاد با چالش های اساسی روبه رو شود که مدیریت آن از 

توان گروه طالبان خارج است.

بحران تروریسم
بحران دیگر تروریسم است. اکنون که طالبان زمام قدرت را 
به دست گرفته است، گروه های تروریستی که در افغانستان 
فعالیــت می کنند و با توجه به شــرایط اقتصادی، فضای 
مناسبی برای ســربازگیری دارند. نگرانی هایی مبنی بر 
حضور گروه های تروریستی نه تنها از سوی مقامات آمریکا 
بلکه از سوی متحدان طالبان ازجمله پاکستان نیز مطرح 
شده است. تغییر در جغرافیای جنگ در کشور و افزایش 
فعالیت های تروریســتی در مرز های شمالی نگرانی های 
جدیــد امنیتی را پدیــد آورده و قدرت هــای منطقه ای 
به خصوص روســیه، چین و ایران را نگران کرده است. با 
توجه به تجربه  قبلی از طالبان می توان گفت که شــرایط 
حاکم بر افغانستان آرامش قبل از توفان است و بستر جنگ 
جدید در بخش دیگر افغانستان را فراهم می آورد. بحران 
تروریسم اکنون نه تنها مسئله داخلی افغانستان بوده بلکه 
بخش های بزرگی از آسیا را با خود درگیر کرده و جنگ را 
پشت دروازه های چین، روسیه و ایران کشانده است. تغییر 
در سیاست های جهانی و تالش برای بازتعریف ژئوپلیتیک 
جهانی بار دیگر افغانســتان را به کانون منازعات جهانی 
مبدل خواهد کرد. زیرا اقتصاد جنگی حاکم بر افغانستان 
خود چرخه مولد های خشونت و دوام آن را با خود دارد و 
از منظر اقتصادی هزینه های جنگ را تا ســطح حداقلی 
کاهش می دهد. زیــرا نیــروی  کار ارزان و فاقد مهارت، 
مواد مخدر فراوان برای به دســت آوردن سرمایه و سالح 
فراوان موجود در افغانستان، به اضافه امکان ورود سالح به 

این کشور، تداوم جنگ در افغانستان را افزایش می دهد.
 منبع: مؤسسه مطالعات راهبردی شرق

رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور ترکیه

تمــام کســانی کــه در انفجــار خیابــان 
اســتقالل در اســتانبول دخیــل بودنــد را 
پیدا و مجــازات می کنیــم. ترکیــه در برابر 
این حمالت سکوت نخواهد کرد و احزاب 
حامی گروه های تروریستی را می شناسد. 
عملیــات هوایــی در شــمال ســوریه تــازه 
شروع شــده اســت. ما عملیات زمینی را 
هم در مناســب ترین زمان برای خود آغاز 

خواهیم کرد. )خبرگزاری آناتولی(

اوالف شولتز 
صدراعظم آلمان

سال قبل، مخازن گاز آلمان خالی بود اما 
امســال تمــام مخازن مــا کامال پر اســت؛ 
چيزی که قبال ســابقه نداشــته اســت. از 
مــردم آلمــان به خاطــر احتیاطــی کــه در 
مصــرف گاز بــه خــرج داده انــد و به خاطــر 
روحیه اجتماعی که دارند، تشکر می کنم. 
اعالم می کنم که آلمان برای تامین انرژی 
مــورد نیاز خــود در فصــل زمســتان کامال 

آماده است. )خبرگزاری فرانسه(

بولسونارو، نتیجه انتخابات 
برزیل را زیر سؤال برد 

ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل، در نخستین 
ســخنرانی بعد از انتخابات ریاســت جمهوری از 
پذیرفتن شکست در برابر لوال داسیلوا خودداری 
کرد. به گــزارش آسوشــیتدپرس، رئیس جمهور 
راستگرای افراطی برزیل، پیش از انتخابات بارها 
اعالم کرده بــود که به سیســتم انتخاباتی برزیل 
اعتماد ندارد؛ چــرا که دســتگاه های رای گیری 
الکترونیکی، مستعد تقلب هستند. گرچه بولسونارو 
شکســت در انتخابــات را نپذیرفتــه، اما رئیس 
ستاد کل نیروهای مســلح برزیل اعالم کرده که 
رئیس جمهور فعلی به او اجازه داده تا روند انتقال 
را آغاز کند. لوال داســیلوا، رهبــر چپگرای حزب 
کارگران برزیل در دور دوم انتخابات موفق شد با 
کســب 50.8درصد آرا در برابر 49.2 رقیب خود، 

پس از سال ها دوباره رئیس جمهور برزیل شود.

نقل قول  نگاه

 خبر

کیوسک

پکن برای دومین بار طی چند هفته گذشته، خطوط قرمز خود 
را بر ســر مســئله تایوان برای طرف آمریکایی خود مشخص 
کرد. وزرای دفاع چین و آمریکا برای نخســتین  بار پس از سفر 
مناقشــه برانگیز رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان که 
منجر به واکنش چین شد، این بار در کامبوج دیدار کردند و وزیر 
دفاع چین به همتای آمریکایی خود، رویکرد غیرقابل تغییر پکن 

در برابر تایوان را یادآوری کرد.

حسیب اهلل شاهین؛ کارشناس ارشد روابط بین الملل
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