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گروه بین الملــل – علی  ودایع: رئیس 
جمهوری آمریکا از مشارکت و همکاری امنیتی 
– نظامی جدید »اوکوس« )AUKUS( میان 
آمریکا، استرالیا و بریتانیا خبر داد. تحلیلگران 
می گویند این ائتالف احتماال مهم ترین توافق 
امنیتی پــس از پیمان آتالنتیک شــمالی در 
کوران جنگ ســرد است. در نتیجه این پیمان 
اســترالیا هفتمین کشور جهان خواهد بود که 
به زیردریایی هایی با نیروی محرکه اتمی مجهز 

می شود.
 این پیمان ظاهرا یک همکاری مشــترک 
نظامی اســت اما در عمل جنجــال بزرگی در 
بلــوک غرب به راه افتاده اســت. واقعیت این 
است که گسل های منافع کالن اروپا و آمریکا 
آنچنان عمیق اســت که عمال از برگزیت هم 
فراتر رفت. شــاید فهم این اتفاق در نگاه اول 
غیر قابل باور باشــد اما واقعیت این است که 
اتحادیه اروپایی اتفاقی اســت که برای ایاالت 
متحده جذابیتی ندارد و در عین حال ناتو هم 
برای واشــنگتن تنها یک میــراث پرهزینه از 
دوران جنگ سرد است. برخی گمان می کردند 
کــه »دونالد تــراپ«، »مرد دیوانــه« در کاخ 
ســفید به عنوان مصیبت برای اروپاست اما در 
حکومت ایاالت متحده، رئیس جمهوری تنها 
یک مجری اســت. »جو بایدن« هم سیاست 
اول آمریــکا مبتنی بر خانواده واشــنگتن را 

دنبال می کند.
بریتانیا و آمریکا در حقیقت مادر و پســری 
هســتند که همیشــه منافع یکدیگر را لحاظ 
می کنند ؛ بنابراین لندن برای دل واشنگتن، با 
برگزیت از اتحادیه اروپایی طالق گرفت. حاال 
آمریکا، بریتانیا و اســترالیا که تحت قیمومیت 
لندن اســت به بهانه مقابله با تهدیدات چین 

قرارداد امنیتی- نظامی امضا کرده اند.
قرارداد استراتژیک 

به گــزارش ســی ان ان، »جوبایدن« رئیس 
جمهــوری آمریکا در نشســت مشــترک با 
بریتانیا  نخســت وزیر  جانســون«  »بوریــس 
و»اســکات موریسون« نخســت وزیر استرالیا 
خبر تشکیل ائتالف امنیتی تازه ای را در حوزه 
اقیانوس هند و آرام با انگلیس و استرالیا برای 
همکاری های بیشتر در زمینه توانایی امنیتی 
اعالن و افزود: »ســه کشــور در بــاره تبادل 
اطالعات در حوزه های توانایی هوش مصنوعی، 
ســایبری و دفاع زیرسطحی به ویژه کمک به 
اســترالیا برای دستیابی زیردریایی های هسته 

ای، توافق کرده اند«.
واشــنگتن تاکنون فناوری ساخت پیشرانه 
هســته ای خــود را تنها در اختیــار انگلیس 
گذاشته بوده اســت. در چارچوب این معاهده 
به استرالیا برای دســتیابی به زیردریایی های 
اتمی کمک خواهد شد. نخست وزیر استرالیا در 
این رابطه گفت که زیردریایی ها در »آدالید« 
با همکاری نزدیک با آمریکا و بریتانیا ســاخته 

می شوند.
ســفیر چین عنوان کرد که این توافقنامه 
خطرناک مغایــر اهداف و تعهدات پیمان عدم 
اشــاعه سالح های هســته ای به شمار می رود 
و پکن به شــدت نگران این مســاله اســت. 
کــوان بر همین اســاس از آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی به عنــوان نهادی که بر حســن 
اجرای ان پی تی توســط اعضــای آن نظارت 
دارد خواســت تا موضع خود را نسبت به این 
توافقنامه کــه با تعهدات آمریــکا، انگلیس و 
اســترالیا ذیل ان پی تی مغایــرت دارد اعالم 
کنــد. این دیپلمــات چین با اشــاره به تاثیر 
منفــی توافقنامه یادشــده بــر مذاکرات وین 
درباره برجام و مناقشــه اتمی کره شــمالی، از 
سایر کشورهای عضو شورای حکام خواست تا 
موضع خود را نســبت اقدام آمریکا، استرالیا و 

بریتانیا روشن کنند.
آمریــکا و انگلیس به گفته وی با در اختیار 
گذاشتن فناوری حســاس تولید زیردریایی با 
نیروی محرکه اتمی به استرالیا باردیگر سیاست 
دوگانــه در پیش گرفته و منافــع ژئوپلیتیک 
خود را دنبال کرده اند. این درحالیست که وارد 
کردن فناوری یادشــده از ســوی استرالیا هم 

اقدامی غیر مسئوالنه به شمار می رود.
»گلوبال تایمز« چــاپ پکن با لحن تهدید 
آمیز نوشت: »به گفته کارشناسان نظامی چین، 
چنیــن اقداماتی در صورت بــروز یک جنگ 
اتمی، اســترالیا را به یک هــدف برای حمله 

اتمی تبدیل می کنــد. اگر چــه آمریکا اعالم 
کرده ســالح اتمــی در اختیار اســترالیا قرار 
نخواهد داد، اما این کشــور به راحتی می تواند 
زیردریایی های اتمی استرالیا را به موشک های 

هسته ای مجهز کند.«
تحقیر فرانسه

نکته اساسی اینجاست که فرانسه به عنوان 
قدرت نظامی اروپا نســبت به توافق آمریکا – 
بریتانیا – اســترالیا واکنش تندی نشان داد. 
فرانسه در واکنش به حذف پاریس از قرارداد 
۹۰ میلیارد دالری برنامه زیردریایی با استرالیا 
در پــی امضای معاهــده همــکاری آمریکا، 
انگلیس و استرالیا، مراسم گرامیداشت روابط 
خود با آمریکا را لغو کرد.به نوشــته نیویورک 
پست، این مراســم قرار بود روز جمعه برگزار 
شــود و در آن دویســت و چهلمین سالگرد 
نبرد چساپیک در ســفارت فرانسه در آمریکا 
و بر روی یک کشــتی جنگی این کشــور در 

بالتیمور، مریلند، جشن گرفته شود.
نبرد چســاپیک همچنین شناخته شده به 
عنــوان نبرد ویرجینیا، یک نبــرد دریایی در 
دوران جنگ انقالب آمریکا است که در نزدیکی 
دهانٔه خلیج چســاپیک در ۵ سپتامبر ۱۷۸۱ 
بین نیروهای انگلیســی و فرانسوی روی داد.  
لغو این مراسم در حالی انجام می شود که روز 
گذشــته ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه 
گفته بود معاهده آمریکا، بریتانیا و اســترالیا 
موســوم به »اوکوس« اقدامی »بی رحمانه« و 

»خنجری از پشت« است. 
لودریان افزود: »این تصمیم ناخوشــایند، 
یکجانبــه و غیرقابل پیش بینــی من را به یاد 

بسیاری از اقدامات ترامپ می اندازد.«
در همین حال ســفارت فرانسه در آمریکا 
نیز ضمن انتقاد از آمریــکا در بیانیه ای اعالم 
کرد: »تصمیم آمریکا برای حذف یک متحد و 
شریک اروپایی مانند فرانسه از مشارکت موثر 
با اســترالیا، در زمانی که مــا در منطقه هند 
و اقیانوســیه با چالش های بی سابقه ای روبرو 
هســتیم، چه از نظر ارزش های مشترک و چه 
از نظر احترام بــه چندجانبه گرایی در مورد 
حاکمیت قانون، عدم انسجام را نشان می دهد 
که فرانسه فقط می تواند آن را به خاطر سپرده 

و تاسف بخورد.«
خشم و سرگیجه اروپا

منهای غرور خدشــه دار شده فرانسوی ها، 
اروپایی ها هم دچار خشم و سرگیجه شده اند. 
حاال تنها راه اروپایی ها این است که روی پای 
خودشان بایستند و این یعنی پیمان آتالنتیک 
شــمالی )ناتو ( بیش از پیش تضعیف خواهد 
شد. بروکسل در ماجرای تخلیه افغانستان هم 
از آمریکا رودســت خورد و حاال در مهم ترین 

پیمان نظامی آمریکا، هیچ نقشی ندارد. 
درســایه خشــم و ســرگیجه اروپا، حاال 
طرفداران »ارتش اروپا« فریاد می زنند که اگر 
اتحادیه اروپا دســت کم یــک نیروی متمرکز، 
آمــوزش دیده و آماده برای اعزام می داشــت، 

می توانســت امنیت فــرودگاه کابــل را برای 
روزهای بیشتری تامین کند و به دست و پای 

آمریکا نیافتد. 
مســاله اساسی اینجاســت که در ماجرای 
افغانســتان، اروپا در عمل فهمید که زیر چتر 
ناتــو باید مطیع دســتورات آمریکا باشــد و 
پنتاگون برای شــرکای اروپایی هیچ ارزشــی 
قائل نیســت. طبق برنامه اعالم شده، اتحادیه 
اروپا در سال آینده، در دوران ریاست فرانسه، 
در پاریــس یــک نشســت دفاعی تشــکیل 
خواهــد داد. این نشســت به ریاســت خانم 
»فن در الیــن« و »امانوئــل مکــرون« برگزار 
می شــود که هر دو از طرفداران تشکیل ارتش 
اروپا هســتند. اگــر این ایده یــک بار بختی 
 برای عملی شــدن داشــته، آن یک بار همین

نشست است.
بر اســاس نظرســنجی هایی که توســط 
اروپا(  اتحادیه  افکارسنجی  )نهاد  یوروبارومیتر 
منتشــر می شــود، شــهروندان این اتحادیه 
سالهاســت که از فعال تر شدن این نهاد برای 
تامیــن امنیت و مقابله با تهدیدها، اســتقبال 
می کننــد. در این میان تشــکیل یک نیروی 
اروپایــی کوچکتر به عنــوان واحد »واکنش 
سریع« از حمایت بیشتری نیز برخوردار است؛ 
هدفی که ظاهــرا طرفداران ارتــش اروپا در 

نخستین گام به دنبالش هستند.
ابهامــات زیــادی درباره ارتش مشــترک 
اروپایی وجود دارد اما در حال حاضر »پیمان 
لیسبون« حکم قانون اساسی اتحادیه اروپا را 
دارد. براساس این پیمان، »سیاست مشترک 
امنیتی و دفاعی« نه تنها راه را برای تاســیس 
نیروهــای نظامی مخصوص اتحادیــه اروپا باز 
کــرده، بلکــه در آن از همگرایی ســاختاری 
ارتش های ملی فعلی نیز صحبت شــده است؛ 
یک ایــده بلندپروازانه دیگر کــه در صورت 
عملی شدن حداکثری، تحولی تاریخی خواهد 

بود.
قــدرت سیاســی اتحادیه اروپا در ســطح 
بین المللی به شــکل قابل مالحظه ای از قدرت 
سیاســی ایاالت متحده کمتر اســت. موافقان 
ارتــش اروپا می گوینــد یکــی از دالیل این 
وضعیت، جــای خالی قــدرت نظامی اتحادیه 
اروپاســت؛ قدرتی کــه در درازمدت می تواند 
این اتحادیــه را از یک »نهــاد منطقه ای« به 
یک بازیگر فعال بین المللی و چه بســا یکی از 

ابرقدرت های جهان تبدیل کند.
در درون اتحادیــه امــا، از بی اعتمادی ها و 
تا کینه توزی های  رقابت های منطقه ای گرفته 
تاریخــی و حتی گاه تضــاد منافع ژئوپولتیک 
بین کشــورهای عضو، از موانع اصلی هستند 
که در پروژه همگرایی اروپایی، بیش از هرچیز 
سیاست مشــترک امنیتی را تحت تاثیر قرار 
داده و موجب شــده تا این بخــش از پیمان 

لیسبون با حداقل توجه و بودجه پیش برود.

اتحادیه اروپا از پیمان آمریکا، بریتانیا و استرالیا به شدت انتقاد کرد

تحقیر قدرت نظامی  اروپا
وزیرخارجه فرانسه : پیمان »اوکوس« اقدامی »بی رحمانه« و »خنجری از پشت« است

رئیس جمهوری فرانســه ادعا کرد که یکی از سرکردگان گروه تروریستی 
داعش در آفریقا در حمله هوایی نیروهای فرانسه کشته شده است. به گزارش 
واشــنگتن پست، »امانوئل مکرون« با انتشار خبری در توییتر اعالم کرد که 
نیروهای فرانســه »عدنــان ابو ولید الصحراوی« رهبــر داعش در »صحرای 
بزرگ« را از میان برداشــته اند. »فلورانس پارلی« وزیر دفاع فرانســه نیز در 
یک کنفرانس خبری اعالم کرد: مرگ الصحراوی ضربه شــدیدی به داعش 

در منطقه ساحل به شمار می رود و جانشینی او قطعا کار دشواری است.
گفته می شود که الصحراوی طراح حمله ای در سال 2۰۱۷ در کشور نیجر 

بود که موجب کشته شدن چهار سرباز آمریکایی شده بود.

مرگ فرمانده داعش آفریقا
پارلمان هلند روز پنجشــنبه از عملکرد کابینه دولت این کشور در خروج 
متحدان و شــهروندان هلندی از افغانستان به شدت انتقاد کرده و وزیر امور 
خارجه آن نیز به دلیل ســو مدیریت در خروج از افغانســتان استعفای خود 
را اعالم نمود. به گزارش یورونیوز، »ســیگرید کائگ« وزیر امور خارجه هلند 
با اعتراف به اینکه دولت این کشــور واکنش کندی به اخطارهای مربوط به 
تسلط گروه طالبان بر افغانستان داشته است اعالم کرد دولت هلند نتوانسته 
اســت تعدادی از مترجمــان افغان همکار خود را از افغانســتان خارج کند. 
پس از رای عدم اعتماد پارلمان هلند، وزیر امور خارجه این کشــور بالفاصله 

استعفای خود را اعالم کرد. 

استعفای وزیرخارجه هلند
منابع خبری پنجشــنبه شب از ورود یک کاروان پشتیبانی جدید آمریکا به 
خاک سوریه خبر دادند.به گزارش سانا، کاروان جدید نیروهای آمریکا متشکل 
از ۶۰ کامیــون و خودروی حامل تجهیزات و مهمــات نظامی از طریق گذرگاه 
غیرقانونی الولید در شــمال عراق وارد خاک سوریه شــده است. بر اساس این 
گزارش، این کاروان تجهیزات نظامی و پشتیبانی نیروهای آمریکایی را به حومه 
تل حمیس واقع در شمال حسکه منتقل کرد.این گزارش می افزاید، شبه نظامیان 
کرد قسد وابسته به آمریکا این کاروان را همراهی می کردند. دوشنبه گذشته نیز 
کاروان حامل تجهیزات نظامی، مواد پشــتیبانی و تسلیحات آمریکا به فرودگاه 

خراب الجیر در استان الحسکه در شمال شرق سوریه منتقل شده بود.

ورود کاروان پشتیبانی آمریکا به سوریه

آغاز انتخابات دومای روسیه

انتخابات واحد در روســیه شامل انتخابات 
دومای روسیه، ســران ۱2 جمهوری و استان 
و نمایندگان شــوراهای اســتانی، شــهری و 

روستایی در این کشور آغاز شد.
به گــزارش ایرنــا، رای گیــری انتخابات 
واحد در روســیه از ساعت هشت بامداد دیروز 

)جمعه( در مسکو آغاز شد و در مناطق شرقی 
تر این کشــور پهناور از چندین ساعت پیش 

آغاز شده بود. 
بر اســاس تصمیم گرفته شــده ازســوی 
کمیسیون مرکزی انتخابات، تشکیالت دست 
اندرکار برگزاری انتخابات در روســیه، از روز 

جمعــه تا روز یکشــنبه رای گیــری صورت 
می گیرد اما روز یکشنبه ۱۹ ماه سپتامبر روز 

اصلی رای گیری است. 
درهای بیش از ۹۵ حوزه رای گیری در این 
ســه روز برای اخذ آرای رای دهندگان روس 
باز اســت و در هر حوزه رای گیری چند ناظر 
برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات مستقر 
هســتند. در همه حوزه هــای رای گیری نیز 
دوربین های مدار بســته نصب شده است که 
کنتــرل رای گیری و نظارت بر آن را آســانتر 
کرده اســت. مهم ترین انتخابات در این ســه 
روز، انتخابات دومای روسیه )مجلس سفالی 
پارلمان روســیه( اســت که بر اساس قوانین 
انتخاباتی این کشور 22۵ نفر از طریق فهرست 
حزبــی و 22۵ نفــر دیگر از بیــن نامزدهای 

انفرادی برگزیده می شوند.

نمایندگان دومای روســیه برای دوره پنج 
ســاله انتخاب خواهند شــد. در این انتخابات 
۱۵ حزب نامزد شــده بود کــه ۱۴ حزب به 
ثبت رســیده و کمیســیون مرکزی انتخابات 
یک حزب را برای ثبت تایید نکرد. این احزاب 
شامل حزب کمونیست روسیه، حزب سبزها، 
حزب لیبرال دمکرات، حزب روسیه واحد، افراد 
جدید، روسیه عادل-طرفدار حقیقت، یابلوکا، 
حزب رشــد، حزب روســی آزادی و عدالت، 
کمونیست های روسیه، پلتفرم مدنی، آلترناتیو 

سبز، میهن، حزب بازنشستگان می شوند. 
در مجموع ۴ هزار و ۱۷۸ نفر به عنوان نامزد 
برای شــرکت در انتخابات دوما معرفی شــده 
بودند که ۳ هــزار و ۸۱2 نفر تایید صالحیت 
شده و ثبت شدند. انتخابات برای تعیین سران 
مناطق روسیه هم در ۱2 منطقه برگزار می شود 

و روســای جمهور چچن، اوســتیای شمالی، 
ماردوویا، داغستان، تووا و کاراچایوو-چرکسیا 
و اســتانداران خاباروفســک، پنــزا، بلگورود، 
تیورسکایا، تولســکایا و اولیانوف با رای مردم 
انتخاب می شــوند.  رای انتخابات واحد روسیه 
در شرایط تدابیر شدید برای پیشگیری از همه 
گیری کرونا برگزار می شود و برای اجرای این 
تدابیر در حوزه هــای رای گیری، ۴.۸ میلیارد 
روبل )نزدیک به ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر( 
تخصیص یافته است.   انتخابات دومای روسیه 
به عرصه جدید تنش های روســیه و غرب به 
رهبری آمریکا تبدیل شــده است و مسکو در 
ماههای اخیر بــرای مقابله با اقدامات مداخله 
جویانه غرب بویژه آمریکا در جریان انتخابات و 
تاثیرگذاری بر نتایج آن اقدامات گسترده بکار 

بست. 

وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد که وزارت خارجه این کشور 
برای توافق نظامی به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر با عربســتان 

موافقت کرده است.
به گزارش رویتــرز، آژانس همــکاری دفاعی و امنیتی 
وابســته به پنتاگون روز جمعه در بیانیــه ای اعالم کرد که 
وزارت خارجه با قرار داد احتمالی به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر 
برای ارایه خدمات پشتیبانی نظامی به عربستان موافقت و این 
توافق را برای بررسی به کنگره این کشور ارسال کرده است.

بر اســاس این گزارش، در قرارداد نظامی میان واشنگتن 
و ریاض، خدمات پشتیبانی نگهداری تجهیزات نظامی برای 

ناوگان بالگردهای شینوک پیش بینی شده است.
این نخستین توافق عمده نظامی برای عربستان سعودی 
بوده که از زمان ریاســت جو بایدن در 2۰ ژانویه انجام شده 

است.
این در حالی اســت که عربستان سعودی به دلیل انجام 
عملیات تحت عنوان ائتالف ســعودی در خاک یمن مورد 

انتقاد شدید مجامع حقوق بشری بین المللی قرار دارد.
از سال ۱۹۹۰ عربستان بیشترین نیروهای آمریکایی در 
منطقه خلیج فارس را در خود جا داده اســت. در این کشور 
امکانات نظامی مختلفی متعلق به نیروهای آمریکا در مناطق 
»دمام، هفوف، خبر، تبوک، ینبع«، پایگاه »ملک عبدالعزیز« 
در ظهران، پایگاه دریایی »ملک فهد« در جده، پایگاه هوایی 
»ملک خالد« در ابها، پایگاه نظامی ریاض و »الطائف« مستقر 
هســتند. پایگاه هوایی »األمیر ســلطان« در جنوب ریاض، 
مهمترین پایگاه نیروهای نظامی آمریکا در عربستان است که 

در آن بیش از پنج هزار نظامی آمریکایی حضور دارند.

کمپین رسمی مربوط به انتخاب رهبر جدید حزب حاکم 
لیبرال دموکرات ژاپن از امروز جمعه آغاز شــد؛ کســی که 

معموال به عنوان رهبر بعدی این کشور تلقی می شود.
به گزارش آسوشــیتدپرس، در رای گیری 2۹ سپتامبر 
برای تعیین جانشین »یوشیهیده ســوگا« نخست وزیر در 
حال کناره گیری ژاپن و رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات 
چهار کاندیدا شرکت دارند؛ ســوگا که تنها برای یک سال 
نخســت وزیر ژاپن بوده بعد از پایــان دوره اش در پایان ماه 
جاری میالدی سمتش را ترک خواهد کرد. او به نوبه خودش 
جانشین شینزو آبه، نخست وزیر سابق شده بود. در اتفاقی 
نامعمول برای ژاپن در این رقابت دو زن نیز شــرکت دارند. 
پیشتر تنها کاندیدای زن این سمت »یوریکو کویکه« فرماندار 

فعلی توکیو بود که در رقابت سال 2۰۰۸ کاندیدا شد.

دیروز جمعــه این چهار فرد کاندیداتوری رســمی خود 
برای انتخابات تعیین رهبری حزب حاکم لیبرال دموکرات 
را در محل مقر این حزب ثبت کردند و در ادامه قرار اســت 
نشست های عمومی مناظره مشترک و دیگر اقدامات تبلیغاتی 

طی ۱2 روز آیندده از سوی این کاندیداها برگزار شود.
تمرکز سیاســتهای این نامزدها بر همه گیری بیماری و 
تبعات اقتصادی آن و نقــش تهاجمی فزاینده چین در امور 
منطقه ای اســت. میزان حمایتها از سوگا و دولتش اخیرا به 
دلیــل مدیریت او در قبال همه گیــری ویروس و تاکیدش 
بــر میزبانی از بازی های المپیک به رغم همه گیری بیماری 
ســقوط کرد و حزب او امیدوار اســت که یک چهره جدید 
بتواند پیروزی آنها را در رقابت انتخابات سراسری که باید تا 

اواخر نوامبر برگزار شود، رقم بزند.

آغاز رقابت برای انتخاب نخست وزیر ژاپنتوافق نظامی 500 میلیون دالری آمریکا و عربستان

کاروان تانکرهای حامل مــازوت ایران از 
خاک ســوریه وارد ســرزمین لبنان شــد.به 
گــزارش روز پنجشــنبه شــبکه تلویزیونی 
المیادیــن، این کاروان ۱۰۴ تانکر را شــامل 
می شــود و تانکرهای پیشــقراول به منطقه 

بعلبک رسیدند.
خبرنــگار المیادیــن در بقاع شــمالی از 
رسیدن ده ها تانکر به این منطقه خبر داده و 
خاطرنشان کرد که فرآیند رسیدن کاروان ها 

طی چند مرحله شکل خواهد گرفت.
وی ابراز داشت: ارســال و ورود تانکرها با 
تدابیر امنیتی همراه شــده اســت و علیرغم 
لغو مراســم جشن های مردمی ، مردم به طور 
خودجوش گردهم جمع شدند و به استقبال 

کاروان ها شتافتند و به آنها خوشامد گفتند.
میــان  در  کاروان هــا  داد:  توضیــح  وی 
تدابیر شــدید امنیتی نیروهــای مقاومت به 
شــهرک های منطقه بقاع نزدیک شــده اند. 
مقاومــت تمامی تجهیزات امنیتی، پزشــکی 
و بهداشــتی الزم جهت رسیدن کاروان ها را 
فراهم کرده اســت و در آمادگی کامل بســر 
می برد. خبرنگار المیادین همچنین از رسیدن 
دومین بخــش از کاروان تانکرهای مازوت به 

شهرک العین خبر داد.
»رفیق نصراهلل« مدیر مرکــز بین المللی 
رســانه و تحقیقــات گفت: صحنه رســیدن 
کاروان هــا در داخل لبنــان و خارج از آن در 

بردارنده پیام های بسیار بزرگی است.

وی افــزود : رســیدن نفتکــش ایران به 
سواحل سوریه چالش بزرگی به شمار می رود. 
این اقدام بدون آنکه کسی متعرض آن شود، 

تکرار خواهد شد.
از ســوی دیگر غالب قندیل رئیس مرکز 
تحقیقات شــرق جدیــد گفت: مــا در برابر 
فرآینــد جدید خیزش مورد نیــاز لبنان قرار 
داریم. خبری که در راه است، فراگیر می باشد 
و تمامی لبنانی هــا بدون اســتثناء از آن بهره 

مند خواهند شد.
قندیــل توضیح داد : حــزب اهلل بار دیگر 
ثابت کرد کــه به ســود تمامی لبنانی ها کار 

می کند.
ســید حســن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل 

لبنان شــب گذشــته با صــدور بیانیه ای از 
مردم لبنان خواست تا در هنگام عبور کاروان 
تانکرهای حامل ســوخت در منطقه بعلبک 

هیچ گونه گردهمایی مردمی تشکیل ندهند.

سید نصراهلل روز دوشنبه از رسیدن اولین 
نفتکش حامــل فرآورده های نفتــی به بندر 
بانیاس سوریه در یکشنبه شب و پایان یافتن 

فرآیند تخلیه محموله آن خبر داد.

استقبال لبنان از تانکرهای سوخت ایران

لیز تراس جانشین راب شد
وزیرخارجه بریتانیا در رویای بانوی آهنین

»لیز تراس« که در جریان ترمیم کابینه دولت بریتانیا جانشین »دومینیک 
راب« در وزارت خارجه شد پیشتر سکان وزارت تجارت بین الملل و مذاکرات 
تجاری دوران پســابرگزیت را برعهده داشــت و موفق شد چندین تفاهم نامه 
تجــارت آزاد امضاء کند. از این جهت انتخاب او را نماد دیپلماســی اقتصادی 

درانگلیس می دانند
تراس شــامگاه چهارشنبه به ســمت وزیر امور خارجه بریتانیا ارتقاء شغل 
یافت. او از نگاه رسانه ها انتخاب شده تا ثابت کند که خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا نه تنها در حوزه اقتصاد که در توســعه روابط بین الملل و دیپلماسی نیز 

کار می کند.
به تعبیر روزنامه تایمز چاپ لندن، ارتقاء او به این ســمت پاداش تالش ها 
و زحمات نامبرده در عقد چندین قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای جهان 
اســت. آخرین قرارداد خرداد گذشــته منعقد شــد که انگلیس و استرالیا در 
زمینه توســعه همکاری های اقتصادی در دوره پسا برگزیت توافقنامه تجارت 

آزاد امضاء کردند که شامل حذف تعرفه های متقابل میان دو کشور می شود.
ایــن توافقنامه به عنوان گامی مهم در راســتای الحاق بریتانیا به توافقنامه 
گســترده تر تجاری آسیا-پاسیفیک دیده می شــود. بریتانیا که بهمن ماه سال 
گذشــته از اتحادیه اروپا خارج شــد به دنبال عقد قراردادهای تجارت آزاد با 
سایر کشورهای جهان است و تراس طی دو سال گذشته موفق شد که اهداف 

دولت محافظه کار بوریس جانسون را در این زمینه محقق کند.
»لیز تراس« ۴۶ ســاله دومین وزیر امورخارجه زن در بریتانیا است که به 
رغم سابقه کمی که در پارلمان دارد در مناصب رده باال فعالیت کرده است. او 
حاال با چالش های متعددی در ســطح بین المللی از جمله آنچه تهدید روسیه 
و چین خوانده می شود تا مناقشه اتمی ایران و برجام روبروست و در عین حال 

ماموریت دارد تا جایگاه انگلیس در دوران پسابرگزیت را ارتقاء دهد.
دختری در نقش مارگارت تاچر

تراس متولد سال ۱۹۷۵ میالدی در شهر آکسفورد است. پدرش پروفسور 
ریاضی و مادرش پرستار بوده است. آن ها زمانی که تراس چهارساله بود راهی 
اسکاتلند و گفته می شود که او نقش مارگارت تاچر نخست وزیر اسبق بریتانیا 

را در تاتر دبستان بازی کرده است.
خانواده تراس ســپس راهی لیدز می شــوند و او دوران متوســطه را آنجا 
می گذراند. نامبرده ســپس وارد دانشگاه آکسفورد می شود تا در رشته فلسفه، 
سیاست و اقتصاد تحصیل کند. او فعالیت سیاسی خود را از دوران دانشجویی 
با پیوســتن به حزب لیبرال دمکرات آغاز کرد و بعدها وارد حزب محفافظه کار 

شود.
تراس پس از اتمام دانشــگاه به عنوان حســابدار در شــرکت  شل فعالیت 
داشت اما در رویای ورود به پارلمان و ادامه فعالیت های سیاسی به سر می برد. 
او شــانس خود را در انتخابات پارلمانی سال های 2۰۰۱ و 2۰۰۵ برای کسب 
کرسی حوزه »همزوورث و کلدرولی« آزمود اما در هیچ کدام پیروز نشد. تراس 
در ســال 2۰۰۶ به عضویت شورای شهر منطقه گرینویچ لندن درآمد و از دو 

سال بعد هم به عنوان معاون اندیشکده دست راستی ریفورم انتخاب شد.
او سال 2۰۱۰ که دیوید کامرون رهبر وقت حزب محافظه کار در انتخابات 
پارلمانی پیروز شــد، با کســب ۱۳ هزار و ۱۴۰ رای کرسی منطقه نورفولک 
جنوب غربی را به دست آورد و به این ترتیب به پارلمان راه یافت. »بریتانیای 
ازبند رها شــده« یکی از تالیف های مهم تراس به شــمار می رود که در آن بر 

کاهش قوانین دست وپاگیر اقتصادی و تقویت تجارت آزاد تاکید شده است.
سال 2۰۱2، یعنی تنها دو سال پس از ورود تراس به پارلمان، او به عنوان 
معاون وزیر آموزش منصوب شد و چهار سال بعد سکان وزارت دادگستری را 
در دولت »ترزا می« دست گرفت. این سیاستمدار انگلیسی در سال 2۰۱۹ به 
عنوان وزیر تجارت بین الملل دولت بوریس جانسون انتخاب شد تا در راستای 
توسعه ظرفیت های اقتصادی کشور با رهبران سیاسی و اقتصادی مالقات کند. 
اما با راه یافتن او به عنوان وزیر خارجه بریتانیا، اظهارنظرها و موضع گیری های 

او با دقت بیشتری از سوی رهبران سیاسی دنبال خواهد شد.
اما از برایند اظهارنظرها به نظر می رسد که وزیر خارجه جدید انگلیس اصال 
میانه خوبی با چین ندارد. برخی منابع، نخســت وزیر انگلیس را میانه رو تر از 
تراس در قبال چین می دانند. جانسون گفته که چین هراس نیست و در پروژه 
احداث زیر ساخت اینترنت پر سرعت توسط غول چینی هوآوی به زور آمریکا 

تصمیم خود را تغییر داد.
اما تراس مایل است تا حد امکان وابستگی انگلیس به چین کم و بیشتر در 

حوزه ایندوپاسیفیک متمرکز شود.
او در نخستین توئیت خود به عنوان وزیر امور خارجه نوشت که بی صبرانه 
منتظر اســت تا از طریق همکاری با متحدان انگلیس با بزرگترین چالش های 
جهان مقابله کند. او همچنین با نیم نگاهی به ماموریت مشــترک وزارت امور 
خارجه و سرویس جاسوســی ام آی۶ عنوان کرد که اطمینان حاصل می کند 

سیاست خارجی در خدمت مردم بریتانیا باشد.

ویژه

تحویل سامانه اس - 500 به ارتش روسیه
نخســتین مجموعه های پدافند موشکی اس-۵۰۰ به ارتش روسیه تحویل 
شــد. به گزارش خبرگزاری تاس، سیســتم پدافند موشکی اس - ۵۰۰ هیچ 
مشابهی در جهان ندارد و برای هدف گیری تمام محدوده سالح های عملیاتی 
و آینده نگر حمالت هوافضا طراحی شــده اســت.این ســامانه می تواند همه 
سالح های تهاجمی هوافضای موجود و آتی را در ارتفاع حداکثر 2۰۰ کیلومتر 

و برد ۵۰۰ کیلومتر از بین ببرد.
سیســتم اس - ۵۰۰ برای جایگزینی با سیستم پدافند هوایی »اس ۴۰۰ 
تریومف« طراحی شــده است. پیشــتر یک منبع صنایع دفاعی روسیه اعالم 
کرد که شــرکت »آلماز آنتی« تولید سری موشک های ســامانه دفاع هوایی 
»اس – ۵۰۰ پرومتری« را آغاز کرده اســت. این منبع تاکید کرد که در قالب 
قرارداد بین وزارت دفاع روســیه و شــرکت آلماز آنتی که اواخر سال 2۰2۰ 
منعقد شــد، تولید این موشک ها برای تحویل دادن به نیروهای هوافضایی در 

دست انجام است.
وزارت دفاع روسیه چندی پیش خبر داد که این سیستم موشکی پیشرفت 
پدافند هوایی اس - ۵۰۰ در حین پرتاب آزمایشــی به یک هدف بالســتیک 

پرسرعت اصابت کرده است.

استراتژیک

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت گروه تولیدی صنعتی سازان )سهامی خاص(

به شماره ثبت ۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰2۰۴۱۵2
بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت گروه تولیدی صنعتی 
سازان ســهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۹ سمنان دعوت می گردد 
که در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در 
تاریخ ۱۴۰۰/۷/۸ راس ساعت ۱۸ بعد از ظهر در محل شرکت واقع 
در سمنان شــهرک صنعتی شرق خ اعتماد بن بست نصر تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

۱- تصویب صورت های مالی عملکرد سال ۱۳۹۹
2- انتخاب بازرسان شرکت

هیات مدیره شرکت:
محمد حسن عصارحسینی 

علی اکبری
محمد حسین عصارحسینی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک موقــت فارغ التحصیلی اینجانب محمــود حرمتی فرزند احمد 
به کــد ملــی 0010600302 صادره از تهران مقطع کارشناســی رشــته 
مهندســی صنایع صادره از دانشــگاه آزاد اســالمی واحد نراق به شماره 
129218500153 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســالمی واحد نراق به نشــانی 
نراق، خیابان امام خمینی)ره(، دانشــگاه آزاد اسالمی واحد نراق کدپستی 

58719-37961 ارسال نماید.


