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 حضور صدراعظم آلمان در پکن، 
کوتاه و پرحاشیه بود

»ترین«های سفر شولتس به چین

اوالف شــولتس برای نخســتین بار به عنوان 
صدراعظم آلمــان و همــراه با یک هیئت ارشــد 
اقتصادی به چین سفر کرد. سفری که حاشیه های 

مناقشه برانگیز حقوق بشری در پی داشت.
به گزارش دویچه وله فارســی، هواپیمای حامل 
صدراعظم آلمان و همراهانش بامداد جمعه، چهارم  
نوامبر در فرودگاه بین المللی پکن بر زمین نشست. 
مطابق برنامه های از پیش اعالم شــده این هواپیما 

فقط ۱۱ ساعت بعد این فرودگاه را ترک کرد.
به ایــن ترتیب ســفر اوالف شــولتس به چین 
کوتاه ترین سفر یک صدراعظم آلمان به این کشور 

خواهد بود، اما این تنها ویژگی این سفر نیست.
سیاستمدار حزب سوســیال دموکرات که در 
دولت قبلی به ریاست آنگال مرکل وزیر دارایی بود، 
نخستین بار است که به عنوان صدراعظم آلمان به 

چین سفر می کند.
 شولتس همچنین نخســتین رئیس دولت یک 
کشور غربی است که دو هفته پس از تحکیم قدرت 
شی جین پینگ و ادامه فعالیت او برای سومین دوره 
رهبری حزب کمونیست و ریاست جمهوری چین 

وارد این کشور می شود.
اوالف شولتس همچنین نخستین رئیس دولتی 
غربی است که از سال ۲۰۱۹ به این سو از چین بازدید 
می کند. این سفر حدود هشت ماه پس از آغاز تجاوز 
نظامی روســیه به خاک اوکراین انجام می شود که 

پکن از محکوم کردن آن خودداری می کند.
بر پایه برنامه های اعالم شــده نخستین برنامه 
رسمی ســفر صدراعظم آلمان به پکن دیدار با شی 

جین پینگ و شرکت در ضیافت ناهار بود.
شولتس بعد از ظهر جمعه پس از دیدار با لی که 
چیانگ، نخست وزیر چین در میزگردی با شرکت 
هیئت های اقتصادی بلندپایه دو کشور حضور یافت.

بسیاری از ناظران زمان سفر شولتس به چین را به 
دالیل مختلف، از جمله تهدیدهای پکن علیه تایوان 
و ادامه ســرکوب اقلیت قومــی و مذهبی اویغورها 

نامناسب ارزیابی می کنند.

 طرح »موضوع های دشوار« 
در سفر شولتس به چین

بسیاری از منتقدان و مخالفان چینی حکومت 
بالمنازع شــی جیــن پینگ و کنفرانــس جهانی 
اویغورها پیش از این خواستار به تعویق افتادن سفر 

صدراعظم آلمان به چین شده  بودند.
شــولتس اندکی پیش از این سفر در یادداشتی 
که در روزنامه »فرانکفورتر آلگماینه« منتشــر شد 
نوشت، چین امروز دیگر همان کشور پنج یا ۱۰ سال 

پیش نیست.
او تاکید کرد که واضح اســت وقتی چین تغییر 
کرده نحوه رفتار و تعامل ما با آن هم باید تغییر کند، و 
افزود در دیدار با رهبران چین از طرح »موضوع های 

دشوار« خودداری نمی کند.
به گفته صدراعظم آلمان این موضوع ها شــامل 
ضرورت احتــرام به آزادی های مدنی و سیاســی و 
حقوق اقلیت های قومی، از جمله در اســتان سین 

کیانگ هستند.
دفتر حقوق بشــر ســازمان ملل متحد و دیگر 
نهادهای حقوق بشری رهبری چین را به سرکوب و 
تحت فشار قرار دادن شهروندان این منطقه که اغلب 

مسلمانان اویغور هستند متهم می کنند.
اوالف شــولتس پیش از ســفر به پکن با اشاره 
به تنش های روزافزون در ارتباط بــا تایوان به طور 
تلویحی نسبت به حمله نظامی به این کشور هشدار 

داد.
از دیگر مسائلی که بر سفر شولتس به پکن سایه 
افکنده ادامه حمایت چین از روســیه به رغم تجاوز 
نظامی به اوکراین و موانع ایجاد شده بر سر فعالیت 
شــرکت های غربی مطابق با موازیــن تجارت آزاد 

بین المللی است.
به تازگی واگذاری بخشی از بندرگاه هامبورگ 
به یک شرکت چینی، که شــولتس از آن حمایت 
می کند، حتی در دولــت ائتالفی نیز با واکنش های 

مخالفت آمیزی روبرو شد.
منتقدان معتقدند بحران انرژی ناشی از وابستگی 
شدید کشورهای اروپایی به روسیه باید زنگ خطری 
در مورد روابط اقتصادی و تجاری با چین باشد که در 
حال حاضر دومین قدرت بــزرگ اقتصادی جهان 

است.

جهان نما

فرشاد گلزاری

 زمانی که نام »کره شمالی« می آید، 
عده ای در همان ابتدای امر چهره  در هم 
می کشند و برخی دیگر هم سرشان را به 
نشانه تأســف تکان می دهند. دلیل این 
امر هم اقدامات و سیاســت این کشور از 
گذشته تاکنون اســت. کیم جونگ اون 
به عنوان وارث پدر و پدربزرگش دســت 
به اقداماتی طی ســال های اخیر در کره 
شمالی زده که حاال به نظر می رسد بیش از 
هر زمان به تهدید امنیت ملی تبدیل شده 
است. واقعیت این است که از سالیان پیش 
تاکنون هر زمان که رهبر کره شمالی در 
انظار عمومی ظاهر شده، چیزی جز نشان 
دادن توان نظامی و حرف و ســخن های 
ایدئولوژیک از او به دنیا مخابره نشده است؛ 
ایدئولوژی که امروزه باعث شــده برخی 
از تحلیلگران غربی او را »مرِد موشکی« 
خطاب کنند. دلیل این عنوان هم مشخص 
است؛ بر اســاس گزارش هایی که برخی 
اندیشکده های مطالعاتی ارائه کرده اند، 
رهبر کره شمالی به صورت میانگین در 
هر فصل دو تا پنج بار دستور آزمایش های 
موشــکی را صادر می کند تا در این میان 
هم بتواند یک چسبندگی ایدئولوژیک 
و اجتماعی همانند گذشــته در داخل 
پیونگ یانگ حفظ کند و هم همســایه 
جنوبی خود را با شوک های گاه و بیگاه، به 

زعم خود به عقب براند. 
اساس نظام های ایدئولوژیک عموماً 
برجسته ســازی تهدیدات پیرامونی و 
فرامنطقه ای است. کشورهایی که بر پایه 
این تئوری ها جلو می روند عموماً از سوی 
یک قدرت همسو با خود هدایت و رهبری 
می شــوند و در مورد کره شمالی هم این 
موضوع کاماًل صــدق می کند. رهبر کره 
شمالی خیلی سعی داشــته و دارد که به 
هر ترتیب خودش را یک چهره مستقل از 
همه جای دنیا به مردمش معرفی کند در 
صورتی که او در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰ میالدی 
در مقابل تمام مردمش اشک ریخت و از 
آنها به دلیل عدم توفیق در بهبود وضعیت 
معیشتی شــان عذرخواهی کرد. کیم 
جونگ اون از آن روزها تاکنون هزاران بار 
غرب را مسئول وضعیت فعلی شبه جزیره 
کره و مشکالت کشورش اعالم کرده اما 
نمی توان و نباید ســخنان وی را واقعیت 
تمام و کمال دانست. کره شمالی اساساً 

گوش به فرماِن چین و در ســطح دوم تا 
حدودی گوش به فرمان روســیه است. 
اینکه دیده می شود یکباره رهبر این کشور 
علیه آمریکا موضع می گیرد و سپس کره 
جنوبی و ژاپن را به عنوان متحدان اصلی 
ایاالت متحده در شــبه جزیره کره مورد 
تهدید قرار می دهد، موضوعی است که 
چین در پشت آن قرار دارد. منازعه میان 

ایاالت متحده با چین و قبل از آن با روسیه، 
به گونه ای طی ماه ها و سال های اخیر پیش 
رفته که واقعاً برآورد آن از نظر عددی کار 
دشواری است؛ چراکه یکباره و پس از بلند 
شدن گرد و غبارها و انتشار سر و صداهای 
زیادی، دنیا متوجه می شود که رهبر کره 
شمالی باز هم فرمان شلیک یک موشک 
جدید را داده اســت. این روند اما حاال به 
جایی رســیده که به غیر از کره جنوبی، 
ژاپن هم در حال آسیب دیدن از این رفتار 
پیونگ یانگ است که بدون شک نمی توان 

آن را با پرونده اوکراین بی ربط دانست. 

آزمایش یک قاره پیما، اما ناموفق! 
اصل ماجرا از این قرار اســت که کره 
شمالی روز پنجشــنبه چندین موشک 
بالستیک از جمله یک موشک بالستیک 
قاره پیما که گویا با شکست مواجه شده 
را شــلیک کرد؛ اقدامی که باعث شــد 
هشداری برای شهروندان شمال و مرکز 

ژاپن مبنی بر رفتن به پناهگاه منتشــر 
شود. علی رغم  هشــدار اولیه دولت کره 
شمالی مبنی بر عبور موشک از ژاپن، اما 
توکیو اعالم کرد که چنین ادعایی صحت 
ندارد. مقامــات در کره جنوبــی و ژاپن 
گفتند که این موشــک احتماال موشک 
بالستیک قاره پیما بوده  که دوربردترین 
سالح کره شمالی محســوب می شود و 
برای حمل کالهک هسته ای به آن سوی 
کره زمین طراحی می شود. خبرگزاری 
یونهاپ بدون اشاره به جزئیات گزارش داد 
که مقامات کره جنوبی معتقدند که این 
موشک بالستیک قاره پیما در هنگام پرواز 
با شکست مواجه شده است. سخنگوی 
وزارت دفاع کره جنوبی از تایید شکست 
احتمالی خودداری کرد. یاسوکازو هامادا، 
وزیر دفاع ژاپن گفت که دولت این کشور رد 
این موشک بر فراز دریای ژاپن را گم کرده 
و همین امر موجب شده تا اطالعیه خود 
مبنی بر پرواز بر فراز ژاپن را تصحیح کند. 

از سوی دیگر ند پرایس، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد که 
ایاالت متحده، پرتاب موشک بالستیک 
قاره پیما کره شمالی را محکوم می کند؛ 
چراکه این پرتاب نقض آشــکار چندین 
قطعنامه شورای امنیت ملی سازمان ملل 
متحد است و البته که این پرتاب، نشانگر 
تهدیدی از سوی تسلیحات غیرقانونی کره 

شمالی است. این مواضع و برخورد منافع 
بازیگران منطقه ای در شبه جزیره کره در 
حالی اتخاذ می شــود که کره شمالی در 
ســال جاری میالدی چندین آزمایش 
ناموفق موشک بالستیک قاره پیما داشته 
است. کره شــمالی همچنین دستکم 
دو موشک بالستیک کوتاه برد را پرتاب 
کرد که ایــن پرتاب ها درســت یک روز 
پس از آن انجام شــد که کره شــمالی 
حداقل ۲۳ موشــک را تنهــا در یک روز 
شلیک کرد. کره شــمالی همچنین در 
پرتاب هــای اخیر خود بــرای اولین بار 
موشکی را به نزدیکی ساحل کره جنوبی 
شلیک کرد که رســماً تهدید همسایه 
جنوبی و همچنین خدشه  وارد کردن به 
منافع ایاالت متحده است. چینی ها هم 
مثل همیشه در آخر کار وارد میدان شدند. 
ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه 
این کشور در یک جلسه توجیهی اعالم 
کرد که ما امیدواریم طرف های مربوطه 
به مسیر حل مشکالت شبه جزیره کره 
از طریق کانال های سیاسی پایبند باشند 
و طرفین باید با یکدیگر دیدار و از تشدید 
تنش ها خودداری کنند. در همین راستا، 
وزارت دفاع ژاپن در حال بررسی استقرار 
موشک های مافوق صوت تا سال ۲۰۳۰ 
اســت تا بدین ترتیب از طریق افزایش 
قابلیت های ضدحمله خود، بازدارندگی را 
افزایش دهد. اینکه ژاپنی ها پس از شلیک 
موشک های کره شمالی مجبور با اسکان 
در پناهگاه ها شــدند، نشان می دهد که 
توکیو احساس ترس می کند. توجه داشته 
باشید که در میان مجموعه ای از تنش ها 
در شــبه جزیره کره، دولت جو بایدن در 
نخستین گزارش استراتژی نظامی خود به 
رهبر کره شمالی هشدار داد که در صورت 
استفاده از سالح اتمی، حکومتش به پایان 
خواهد رسید! این تهدید برای اولین بار 
علیه پیونگ یانگ طــی هفته های اخیر 
مطرح شد که نشان می دهد ایاالت متحده 
در این مسیر می خواهد به صورت قطعیی 
کره شمالی را مورد تهدید و طعنه واقع کند. 
اینکه کره شمالی بعد از رزمایش مشترک 
آمریکا با ســئول تحت عنوان »طوفان 
هوشــیار« که حــدود ۲۴۰ هواپیمای 
جنگــی در آن حضور داشــتند اقدام به 
آزمایش موشک قاره پیما می کند نشان 
از یک درگیری دارد اما به نظر می رســد 
که پیونگ یانگ در حال عبور از خطوط 
قرمز اســت که هزینه های خاص خود را 

خواهد داشت.

کره شمالی با پرتاب موشک بالستیک قاره پیما، ژاپنی ها را روانه پناهگاه کرد؛

عبور پیونگ یانگ از خطوط قرمز!

پس از پیروزی نتانیاهو در انتخابات پارلمانی اسرائیل، 
نخســت وزیر این رژیم در پیام تبریک به وی تاکید کرد: 

»اسرائیل« باالتر از همه مالحظات سیاسی است.
به نقل از خبرگزاری سما، دفتر یائیر الپید، اعالم کرد، وی 
در اولین تماس تلفنی خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسبق این رژیم پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، پیروزی 
وی را در این انتخابات تبریک گفت و خاطرنشان کرد که 
دستورات الزم را برای انتقال منظم قدرت صادر کرده است.
الپید گفت: برای نتانیاهو به خاطر مردم و خود اسرائیل 

آرزوی موفقیت می کنم.
کمیته انتخابات اسرائیل با اعالم نتایج نهایی بیست و 
پنجمین دوره انتخابات ِکنست، پیروزی ائتالف بنیامین 
نتانیاهو را تایید کرد. براســاس شــمارش نهایی آرا که 
پنجشنبه اعالم شد حزب لیکود تحت رهبری نتانیاهو و 
متحدان راســت افراطی و مذهبی آن برنده ۶۴ کرسی از 

۱۲۰ کرسی پارلمانی شده اند.
این بازگشتی چشمگیر برای نخست وزیر سابق است که 

۱۴ ماه پیش از قدرت کنار رفته بود.

این نتایج همچنین به یک دوره بن بســت بی ســابقه 
سیاسی پایان می دهد که در ســال ۲۰۱۹ با متهم شدن 
نتانیاهو به رشــوه خواری، کالهبــرداری و نقض اعتماد 

عمومی شروع شد.
او پیشتر به هواداران حزب لیکود گفت که دولتی تشکیل 
خواهد داد که »بدون استثنا مراقب حال همه شهروندان 
اسرائیل باشد، چون این کشــور متعلق به همه ماست.« 
نتانیاهو در سخنرانی خود به شرکای بالقوه برای تشکیل 
دولت اشاره نکرد اما انتظار می رود شامل گروه صهیونیسم 

مذهبی باشد.

الپید در پیام تبریک به نتانیاهو: 

»اسرائیل« باالتر از همه مالحظات سیاسی است

خبر

رهبر کاتولیک های جهان بحرین را کشوری پرجنب 
و جوش و محل تالقی ملت ها از سراسر جهان دانست و در 

ادامه گفت، پوپولیسم و افراط گرایی همه را تهدید می کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، پاپ فرانسیس در 
جریان سفرش به بحرین از دولت این کشور خواست، آزادی 

کامل مذهبی را برقرار و فرصت ها را برای همه فراهم کند.
وی پس از دیدار با حمد بن عیســی آل خلیفه، پادشاه 
بحرین اظهار داشت: نباید اجازه دهیم امکان گفتگوی میان 
تمدن ها، مذاهب و فرهنگ ها از بین برود. این روزها، روزهای 
ارزشمندی در مســیر دوستی اســت که اخیرا با رهبران 

مذهبی مسلمان تشدید شده است .
پاپ اعالم کرد: من برای همزیســتی مــردم در صلح 
در مجمــع گفتگوی شــرق و غرب شــرکت می کنم و از 
کنفرانس های بین المللی و فرصت های دیداری که توسط 
بحرین به ویژه با تمرکز بر احترام و تسامح برگزار می شود، 

قدردانی می کنم.
پادشاه بحرین هم پس از دیدار با پاپ فرانسیس گفت: 
ما اطمینان داریم که این سفر شما تأثیر اخالقی و معنوی 

زیادی بر قلب دوستداران شــما در منطقه خلیج فارس و 
منطقه عربی خواهد گذاشت و گسترش صلح تنها راه امید و 

آینده ای توام با ثبات و امنیت است.
در این راستا، پادشاه بحرین روز پنجشنبه در استقبال از 
پاپ فرانسیس گفت، کشورش همواره بر اهمیت مشارکت 
بین المللی مبتنی بر گفت وگوی دیپلماتیک و نیز بر راه های 
صلح آمیز به عنوان نقطه کلیدی برای پایان دادن به جنگ ها 

و درگیری ها تاکید دارد. 
پاپ فرانسیس ســوم نوامبر برای شــرکت در مجمع 

گفتگوی بحرین وارد منامه شد.

خبر

پاپ فرانسیس در بحرین:

پوپولیسم و افراط گرایی همه را تهدید می کند

پارلمان لبنان با ادامــه فعالیت »دولت 
پیشــبرد امور«  این کشــور )دولت موقت( 

موافقت کرد.
 به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه العهد، 
پارلمان لبنان نشســتی را برای بررسی نامه 
میشــل عون، رئیس جمهوری کناره گیری 
کرده، درباره کابینه نجیب میقاتی، نخست وزیر 
پیشبرد امور این کشور برگزار کرد. طبق این 

گزارش، نمایندگان پارلمان لبنان در جریان این نشست به 
ادامه کار دولت میقاتی به عنوان دولت پیشبرد امور تا زمان 

انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور رای دادند.
 در پایان این جلسه نبیه بری،  رئیس پارلمان، نمایندگان 
پارلمان را به برگزاری جلســه انتخاب رئیس جمهور طی 

پنج شنبه هفته آتی دعوت کرد.

 جلسه پنجشنبه هفته آتی پنجمین جلسه 
پارلمان لبنان برای انتخــاب رئیس جمهور 
جدید این کشــور خواهد بود و نمایندگان در 
چهار جلسه گذشته به دلیل اختالفات، موفق به 
انتخاب رئیس جمهور جدید کشورشان نشدند 
تا لبنان پس از پایان دوره میشل عون وارد خأل 
ریاست جمهوری شود.  میشل عون در آخرین 
روز کاری خود در پســت ریاست جمهوری، 
دولت لبنان را مستعفی اعالم کرد.  وی در نامه ای این فرمان 

را به پارلمان ابالغ کرد.
 عون از عملکرد میقاتی درباره تشکیل دولت انتقاد کرده 
و گفته بود که وی تمایل و اراده ای برای تشکیل دولت ندارد. 
میقاتی به دلیل اختالفات درباره توزیع وزارتخانه ها نتوانست 

دولت جدید را تشکیل دهد.

منابع خبری فلسطین از حمالت هوایی 
گســترده اســرائیل به مواضعی در نوار غزه 
خبر دادنــد. به گزارش ایســنا، خبرگزاری 
فلسطینی شهاب بامداد جمعه اعالم کرد که 
جنگنده های رژیم صهیونیستی حمالتی را 
به یکی از مواضع مقاومت فلسطین در اردوگاه 
»المغازی« در نوار غزه انجام دادند. طبق این 
گزارش، درپی این حمالت صدای چند انفجار 

در نوار غزه به گوش رسید.
خبرگزاری شهاب همچنین اعالم کرد که حمالت بامداد 
دیروز جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی به غزه منجر به 

قطعی برق در اردوگاه المغازی شد.
ارتش اسرائیل مدعی است که این حمالت در پاسخ به 
شلیک سه فروند موشک از نوار غره به سمت شهرک های 

صهیونیست نشــین در منطقه »غالف غزه« 
انجام شده اند. گردان های عزالدین قسام شاخه 
نظامی جنبش مقاومت اســالمی فلسطین 
»حماس« با اعالم خبر حملــه هوایی رژیم 
صهیونیستی علیه پایگاه »گردان ۱۳« تاکید 
کرد سامانه پدافند هوایی حماس به رویارویی 
با این حمله هوایی برخاسته است. گردان های 
مزبور روز جمعه با صــدور بیانیه ای تصریح 
کرد: جنگنده های رژیم صهیونیستی سپیده دم جمعه با 
ریختن بمب های بسیار پایگاه مزبور واقع در ورودی ارودگاه 
»المغازی« را هــدف قرار داد. بیانیه یاد شــده تاکید کرد: 
گردان های عزالدین قسام همواره نوک پیکان دفاع از ملت 
و سرزمین فلسطین باقی خواهد ماند و با تجاوزگری دشمن 

ددمنش به هر نقطه ای در فلسطین مقابله خواهد کرد.

حمالت هوایی گسترده اسرائیل به نوار غزهموافقت پارلمان لبنان با ادامه کار دولت میقاتی

با توجه به مجموعه ای از 
تنش ها در شبه جزیره کره، 

دولت جو بایدن در نخستین 
گزارش استراتژی نظامی خود 
به رهبر کره شمالی هشدار داد 
که در صورت استفاده از سالح 

اتمی، حکومتش به پایان 
خواهد رسید و این نشان از 

تعمیق درگیری ها دارد

 اینکه دیده می شود یکباره 
رهبر کره شمالی علیه 

آمریکا موضع می گیرد و 
سپس کره جنوبی و ژاپن را به 
عنوان متحدان اصلی ایاالت 

متحده در شبه جزیره کره 
مورد تهدید قرار می دهد، 

موضوعی است که چین در 
پشت آن قرار دارد


