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بینالملل

داعش دوباره شهر مرزی ابوکمال در سوریه را تصرف کرد

گروه داعش دوباره کنترل شهر مرزی ابوکمال در سوریه را به دست گرفت .پیشتر نیروی
حزباهلللبنانودیگرگروههایشبهنظامیشیعههوادارایرانموفقشدهبودندنیروهایداعش
را از این شهر بیرون کنند .شهر ابوکمال در مرز سوریه و عراق قرار دارد و یکی از آخرین مناطق
مهمی است کههنوزدر اختیارداعش است.به گزارشخبرگزاری رویترز،نیروهایداعشباحفر
تونلموفقشدهاندکهبهدرونشهررخنهکردهونیروهایشبهنظامیشیعهراغافلگیرکنند.

عربستان

عربستان قصد باز کردن راههای آبی و هوایی یمن را دارد

خبرگــزاری آلمان گزارش داد که عربســتان
سعودی قصد باز کردن راههای هوایی و دریایی
در یمن را دارد .نماینده عربستان سعودی در
ســازمان ملل متحد با انتشار پیامی در شبکه
توئیتر گفته که نخستین اقدام در این راستا باز
کردن بنادر تحت کنترل دولت یمن خواهد بود،
از جمله بندر عدن واقع در جنوب یمن.
سازمانهای حقوق بشری و همچنین مقامات
سازمان ملل در پی این اقدام هشدار دادند که
یمن بهرغم دسترســی به کمکهای اولیه با
بزرگترین فاجعه گرسنگی در طی دهههای

گذشــته روبرو خواهد شــد ،چرا که در آنجا
بیــش از بیســت میلیون نفر بــه کمکهای
انساندوستانه نیازمند هستند.
مارک لوکاک ،معاون دبیرکل و هماهنگکننده
سازمان ملل در امور بشردوستانه اعضای شورای
امنیت ســازمان ملل را پشــت درهای بسته
در جریان وضعیت حاکــم در یمن قرار داده
و تصریح کــرده بود« :ما با بزرگترین قحطی
و گرســنگی روبرو خواهیم شد که جهان در
دههای اخیر به چشم دیده است .این قحطی
میلیونها قربانی خواهد گرفت».

آمریکا

انتقاد از اظهارات ترامپ درباره پوتین

دو رئیس سابق دستگاه های اطالعاتی آمریکا
از موضع گیری دونالد ترامپ رئیس جمهور این
کشــور در مورد "مداخله" روسیه در انتخابات
سال گذشــته ریاست جمهوری انتقاد کرده و
یکی از آنها حتی آن را خطرناک خوانده است.
جان برنان رئیس ســابق ســیا در یک برنامه
شبکه سی ان ان گفت" :او در مورد این مسئله
مستقیما با پوتین رو در رو نمی شود و اذعان
نمی کند که ما می دانیم او مسئول است ،و با
این کار راه پوتین را باز می کند".
جیمز کالپر مدیر سابق سازمان های اطالعاتی
هم در همیــن برنامه گفت ســخنان رئیس
جمهور برای او یک زنگ خطر اســت" :پوتین

نسبت به تضعیف سیستم ما ،دموکراسی و کل
سازوکار کشور ما متعهد است .اگر بخواهیم هر
اسم دیگری بر آن بگذاریم به نظر من حیرت
انگیز است و در واقع برای کشور ما خطرناک
است ".جنجال تازه به سخنان یک روز پیشتر
آقــای ترامپ مربوط می شــود که گفته بود
حرف والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه،
دایر بر عدم مداخله در انتخابات آمریکا را باور
می کند .رهبران دو کشــور در جریان اجالس
سران منطقه آسیا  -اقیانوسیه درباره این ادعا
بحث کردند .دســتگاه های اطالعاتی آمریکا
قبال نتیجه گرفته اند که روسیه سعی کرد به
نفع آقای ترامپ بر انتخابات تاثیر بگذارد.

سئول

ارتش کره جنوبی آمادگی نظامی خود را افزایش داد

ارتش کره جنوبی طی بیانیه ای اعالم کرد :در
پی تیراندازی نیروهای کره شمالی در منطقه
عاری از ســاح در مرزهای مشترک دو کره،
سطح آمادگی یگانهای نظامی خود را در برابر
حمالت ایذایی از ســوی پیونگ یانگ افزایش
داده است .در این بیانی ه آمده است :یک سرباز
کره شمالی در حین فرار به سمت کره جنوبی
در منطقه عاری از سالح در مرز بین دو کشور

آفتاب یزد ـ گروه بیــن الملل :آمارهای
رســمی نشــان می دهد چین بــا دارا بودن
 22هزار کیلومتر شــبکه ریلــی تندرو ،رتبه
نخســت جهان را در زمینه قطارهای تندرو به
خود اختصاص داده بــه طوری که نزدیک به
 60درصد از کل خطوط ریلی تندرو دنیا متعلق
به چین اســت .شمار کل مسافرانی که ساالنه
در چین بــا قطارهای تندرو ســفر می کنند
هم اکنون به مرز یک میلیارد و  600میلیون
نفر رســیده که معادل نیمی از کل مسافرانی
است که در این کشور از خط آهن برای سفر
بهره می گیرند .چین توانست در سال 2016
میالدی طــول خطوط راه آهــن تندرو را به
خصوص در مناطق غربــی و مرکزی افزایش
دهد به طوری که نزدیک به  13هزار کیلومتر
خط آهن تنها در این ســال ســاخته اســت.
تا سال  2020میالدی  11هزار کیلومتر خط آهن
تندرو دیگر در این کشــور ســاخته خواهد شد
و  80درصــد شــهرهای مهم کشــور نیز با
قطارهای تندرو مرتبط خواهند شــد .سرعت
بیشترقطارهایتندروییکهقبلاز
این در خاک چین تردد می کردند
در نهایت  300کیلومتر در ساعت
سرعت داشتند ،اما چند ماه پیش
چین موفق به ساخت قطارهای
تندرو از نســل جدید شد که به
گفته مسئوالن راه آهن این کشور
با سرعتی معادل  400کیلومتر در
ساعتحرکتمیکند.چیناکنون
دو هزار و  700قطار تندرو دارد که
روزانه چهار هزار و  500سفر انجام
میدهند

هدف گلوله نیروهای کره شمالی قرار گرفته و
مجروح شده است.
گفتنی است ژوئن گذشــته نیز  2سرباز کره
شــمالی با فرار از این کشــور به کره جنوبی
پناهنده شده بودند .مرز حائل بین دو کشور با
عرض تقریبی  2کیلومتر از سال  1953و پس از
جنگ دو کره از ســوی سازمان ملل متحد به
عنوان منطقه عاری از سالح شناخته میشود.

سفر آسیایی دونالد ترامپ به پایان میرسد .آخرین
ایســتگاه او در این ســفر ،شــهر مانیل و کنفرانس
اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا بود و دیدار با
رئیس جمهور فیلیپین .نقض حقوق بشر در فیلیپین
در دیدار رهبران دو کشــور از قلم افتــاد .برگزاری
تظاهرات ضد آمریکایی در مانیــل و دیدار  ۴۰دقیقهای دونالد
ترامپ با همتای فیلیپینی خود همزمان خبرســاز شدند .رئیس
جمهور آمریکا در پایان ســفر آسیایی خود به عنوان مهمان در

قطارهای تندرو در چین بر اساس استقبال و
خواست مســافران از  200کیلومتر در ساعت
شروع می شــود و تا  400کیلومتر در ساعت
افزایش می یابد که سریع ترین آن مربوط به
خط آهن شــهر پکن به شانگهای از شمال به
شرق چین است .بیشتر قطارهای تندرویی که
قبل از این در خاک چین تردد می کردند در
نهایت  300کیلومتر در ساعت سرعت داشتند،
امــا چند ماه پیــش چین موفق به ســاخت
قطارهای تندرو از نسل جدید شد که به گفته
مسئوالن راه آهن این کشور با سرعتی معادل
 400کیلومتر در ساعت حرکت میکند .چین
اکنــون دو هزار و  700قطــار تندرو دارد که
روزانه چهار هزار و  500سفر انجام میدهند.
خط آهــن پکــن  -شــانگهای پرترددترین
راه آهن در چین محســوب می شود و روزانه
بیــش از  500هزار نفر در این مســیر تردد
می کننــد .چیــن از ســال  2004میالدی
دانش ساخت و توسعه قطارهای سریع السیر
خــود را فــرا گرفتــه اســت و با بســیاری
از کشــورهای دیگر هم حتــی قراردادهایی
امضــا کــرده که بــه آنهــا امــکان میدهد
از این فناوری بهره مند شــوند .این کشــور
در حال حاضر رقیب بزرگی برای کشورهایی
چون آلمان ،فرانســه و ژاپن است .پشتیبانی
از ســاخت و ســاز راه آهن همواره در توسعه
اقتصادی چین نقش بســیار مهمی ایفا کرده
است به طوری که این کشــور تا کنون برای
توســعه خطوط ریلــی تندرو بیــش از 360
میلیارد دالر هزینه کرده است.

به دنبال توســعه شــبکه ریلی تنــدرو چین

پیماندوستیترامپبارئیسجمهور"جنجالی"فیلیپین

کنفرانس اتحادیهکشــورهای جنوب شرقی آسیا
( )ASEANشــرکت کرد .اتحادیهای که اکنون
پنجاهمین سالگرد تاسیس خود را جشن میگیرد.
در دیدار  ۴۰دقیقهای بین ترامپ و دوترته مسائل
مختلفی مطرح شــد ،اما ترامــپ موضوع رویکرد
خشــن رئیس جمهور فیلیپین را مطرح نکــرد .بنا بر اظهارات
سارا ساندرز ،ســخنگوی ترامپ ،در گفتگوی رهبران دو کشور،
موضوع نقض حقوق بشــر به گونهای مختصر مطرح شــده ،اما

مســائل مربوط به داد و ســتد بازرگانی بین دو کشور و موضوع
مقابله با گروه تروریســتی داعش مضمون گفتگوی رهبران دو
کشور را تشــکیل میداده است .سخنگوی دوترته پس از پایان
دیدار رهبران دو کشور حتی اعالم کرد که ترامپ از سیاستهای
رئیس جمهور فیلیپین در مقابله با قاچاق مواد مخدر حمایت و
پشــتیبانی کرده و گفته است که او همواره رویکردی دوستانه و
خوب نسبت به دولت دوترته داشته است .دوترته در دیدار خود
با ترامپ از جمله گفته است« :ما دوست و متحد شما هستیم».

مصاحبه مشکوک زیر ذرهبین
واکنش روزنامه نیویورک تایمز به مصاحبه حریری چگونه بود؟

آفتاب یزد ـ گروه بین الملل :رهبر لبنان که
همچنان در عربستان است ،مدعی است که آزاد
اســت اما مصاحبه جدید او هم نتوانست پرده از
رازهای مگویی که موجب شــده تــا او به دور از
وطنش استعفا دهد ،بردارد.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته است :سعد الحریری،
نخستوزیر لبنان که اقامت مرموز او در عربستان،
خاورمیانه را به تالطم انداخته است ،یکشنبه شب
در مصاحبهای تلویزیونی مدعی شــد قادر است
آزادانه حرکــت کند و اینکه لبنان را ترک کرد تا
از خــودش حفاظت کند و ظــرف "چند روز" به
خانه بــاز میگردد.این اظهــارات اولین گفتگوی
او از زمــان پرواز غیرمترقبهاش به عربســتان در
ســوم نوامبر و اســتعفای او یــک روز پس از آن
در آنجا محســوب میشــود .اما به نظر میرسد
اظهارات او بــرای ابهامزدایــی و کاهش تنشها
بر ســر اینکه آیا او آزادانه عمل کرده است؛ آیا او
گروگان سعودیهاســت و یا اینکه آنها در بخشی
از استراتژی گستردهتر خودشــان او را مجاب به
استعفا کردند تا به رقیب منطقهای خودشان ایران
فشــار آورند ،کافی نبوده باشد .چنین سواالتی را
نمیتوان تنها با مصاحب ه در یکی از شــبکههای
حزب سیاسی ســعودیگرای حریری و با حضور
پائــوال یاکوبیــان ،مجری تلویزیونــی که مطابق
خط مشــی سعودیها حرکت میکند ،پاسخ داد.
حریری پاسخ روشــنی به چرایی اعالم استعفا از
عربستان به جای لبنان ،نداد .او همچنین هیچگونه
آن کسانی که در مصاحبه یکشنبه
حریری به دنبال سرنخهایی از نیات
میزبان ســعودی او میگشتند به
این نکته اشــاره کردند که حریری
مشارکت حزباهلل در یمن ،جایی که
ائتالف تحت امر عربستان با نیروهای
متحد با ایران میجنگند را مشــکل
دانسته است

بزرگترین شبکه ریلی تندرو جهان در چین

برنامه چین برای راه اندازی
قطار پروازی چین

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

و ارتقا ســرعت قطارهای ایــن خط به حدود
 400کیلومتر در ســاعت  ،این کشور اکنون
به فکر ســاخت خط آهن فضایی اســت .در
برنامه توســعه فضایی شــرکت گــروه علم و
صنعــت فضاپیمایی چین ،پروژه قطار پروازی
تندرو وارد مرحله بیان و اثبات شــده اســت
و قرار اســت در آینده با اســتفاده از فناوری
فضاپیمایی حرکت ســریع قطار محقق شود.
به گفته مسئوالن این کشور  ،سرعت حرکت
قطار پروازی در مقایســه بــا قطارهای تندرو
ســنتی 10 ،برابر بیشتر است .در گام اول این
پروژه ،قطارهایی با سرعت  1000کیلومتر در
ساعت ساخته می شوند تا پاسخگوی تقاضای
حمــل و نقل بین شــهرها باشــند .گام دوم،
ساخت قطارهایی با ســرعت  2000کیلومتر
در ســاعت و در نهایت ساخت قطار با سرعت
 4000کیلومتر در ساعت محقق خواهد شد.
قطار پروازی تنــدرو نه تنهــا فاصله و زمان
بین شهرها را کوتاه می کند ،بلکه در عین حال
تحــت تاثیــر آب و هــوا قــرار نمیگیرد و
همچنین انرژی فســیلی مصــرف نمیکندو
به متروی شهری متصل می شود .کارشناسان
معتقدنــد با توجــه به اولویت هــای متعدد،
چنین قطاری نماینده توســعه حمل و نقل و
پیشرفته ترین فناوری ها در آینده خواهد بود.
قطار ســریع الســیر نه تنها یک وسیله نقلیه
برای چینیها است ،بلکه نماد کاالهای تولید
چین نیز به شــمار میرود .خطــوط راهآهن
سریعالســیر چین اکنون با اتکا به تکنولوژی
سطح باال ،قابلیت ســازگاری قوی و شاخص
عملکرد هزینه مناسب ،به کشورهای آسیایی،
اروپایــی ،آمریکایی و آفریقایــی نیز راه یافته
است.

جزئیات جدیدی از آنچه هشت روز پیش به عنوان
توطئــه علیه جانش توصیف کرده بود ،ارائه نکرد.
او رنگپریــده و خســته با چشــمانی گودافتاده
اغلب با ســرعت به سمتی مینگریست و اینطور
به نظر میرســید که به فرد دیگر حاضر در اتاق
نگاه میکرد .آن کســانی که نگرانند که حریری
ممکن اســت تحت فشار قرار گرفته باشد و حتی
از طرف عربستان بازداشــت شده باشد ،از جمله
مقامهای لبنانــی ،دیپلماتهای غربی و برخی از
متحدان سیاسی حریری ،بعید است که به چیزی
کمتر از بازگشت او به لبنان متقاعد شوند .آنچه به
ظن آنها میافزاید این است که استعفای حریری
دقیقا همان روزی انجام شد که محمد بن سلمان،
ولیعهد عربســتان بر بازداشت صدها سعودی در

طرحی نظــارت کرد که خودش آن را ســرکوب
ضد فساد و منتقدان آن را پاکسازی توصیف کردند.
به اعالم استعفای حریری ،عمدتا به چشم تالش
سعودیها برای ساقط کردن دولت ائتالفی حریری
با حضور نمایندگان حزب سیاسی شیعه حزباهلل
نگاه شد که متحد ایران هم هست .دستکم پنج
شبکه تلویزیونی لبنان از انتشار مصاحبه یکشنبه
حریری خودداری کرده و میگویند هنوز مشخص
نیست که حریری قادر بوده باشد آزادانه صحبت
کند.میشــل عون ،رئیسجمهوری لبنان پیشتر
گفته بود که هر آنچه حریری از عربســتان بگوید
"بازتاب حقیقت نیســت و نتیجه شرایط مرموز
و مشــکوکی است که در پادشــاهی عربستان در
جریان اســت و بنابراین نمیتــوان آن را جدی

گرفت ".حریری به یاکوبیان گفــت" :من آزادم،
ممکن است فردا بروم ".با این حال او افزود ،زمانی
که در ریاض بوده اطالعاتی نمایان شــده که او را
متقاعد کرده تدابیر امنیتیاش را پیش از بازگشت
مورد بازبینی قرار دهد .مقامهای لبنانی میگویند
اطالعاتی درباره توطئهای علیه او در دست ندارند.
حریری در سخنرانی استعفایش در چهارم نوامبر
گفت تهدیداتی علیه زندگــیاش وجود دارد که
اشــارهای ضمنی به این مســئله داشت که این
تهدیــدات از جانب حزباهلل اســت .او همچنین
بــه مداخله ایران در لبنان و ســلطه حزباهلل به
عنوان دلیــل دیگری برای تصمیم به کنارهگیری
اشــاره کرد .اما در مصاحبه حریری به این سوال
که آیا استعفایش نهایی است ،جواب روشنی نداد.
او گفت طبق قانون اساسی به محض بازگشت به
لبنان باید شخصا استعفایش را تقدیم کند اما به
این نکته اشاره کرد که مذاکراتی را با میشل عون
و سایرین خواهد داشت و اگر لبنان بتواند سیاست
بیطرفی در منطقه پیشه کند ممکن است او در
قدرت بماند.حریری که شــهروندی عربســتان و
لبنان را دارد ،گفت همسر و فرزندانش در منزلشان
در عربستان ســکونت دارند و رابطه خوبی هم با
ملک سلمان و ولیعهد دارد .به نظر میرسد لحن
او خطاب به حزباهلل نســبت به زمان سخنرانی
استعفا که متعهد شده بود تا "دست متحدان ایران
را قطع کند" نرمتر شده باشد؛ در عوض در انتقادی
مالیمتر به حزباهلل گفت که آنها زمانی که حریری
سازشــی درون دولت ائتالفی انجام میداد ،آن را
جبران نکردند.آن کسانی که در مصاحبه یکشنبه
حریــری به دنبال ســرنخهایی از نیــات میزبان
سعودی او میگشــتند به این نکته اشاره کردند
که حریری مشارکت حزباهلل در یمن ،جایی که
ائتالف تحت امر عربستان با نیروهای متحد با ایران
میجنگند را مشــکل دانسته است .این مصاحبه
ساعاتی پس از آن انجام شد که شمار بیسابقهای
از لبنانیها از ماراتن ســاالنه بیروت برای ارسال
پیامشان علیه مداخله بینالمللی در لبنان از سوی
هر طرفی استفاده کردند.

