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ارتــش ترکیه بــا ورود یک ســتون بزرگ 
نظامیان خود از گذرگاه باب السالمه به سمت 
مناطق شمالی سوریه تجاوز گسترده نظامی را 
علیه این کشــور آغاز کرد. ارتش ترکیه بامداد 
پنجشــنبه هم بــه بهانه مبارزه بــا گروه های 
تروریستی و شــبه نظامی، مناطقی در شمال 
عراق و سوریه را بمباران کرده بود. شبکه عربی 
»ترکیا عاجل« خبــر داده که ارتش ترکیه به 
مناطق عملیاتی »سپر فرات«، »شاخه زیتون«، 
»چشمه صلح« و ادلب در شمال و شمال غرب 

سوریه نیروهای کمکی اعزام کرده است.
همزمــان با این تحوالت، یک منبع امنیتی 
ترکیه به اســکای نیــوز عربی خبــر داد که 
نیروهای امنیتی این کشور، ابوالحسن القرشی، 
رهبر جدید گروه تروریستی داعش را دستگیر 
کرده اند. یک منبع آگاه ترک به اســکای نیوز 
القرشی ســرکرده گروه  ابولحســن  خبرداده 
تروریســتی داعش ابوالحسن القرشی طی یک 
عملیات اطالعاتی ویژه در اســتانبول دستگیر 
شــده است ، به این ترتیب وی نخستین رهبر 
این گروه به شــمار می آید که زنده دســتگیر 

می شود .
 پــس از ابوبکر البغدادی فــردی به نام ابو 
ابراهیم القرشــی ریاســت این گروه را بعهده 
گرفت که در ماه فوریه گذشــته )بهمن سال 
گذشــته(در استان ادلب ســوریه کشته شد و 
پس از وی ابوالحســن القرشی به عنوان زعیم 
این گروه معرفی شــد .داعش معموال جانشین 
رهبران کشته شــده اش را به سرعت معرفی 
می کرد ولی این بار نام ابوالحســن القرشــی 
با تاخیر اعالم شــد و همین امر زمینه گمانه 

زنی های بسیار را فراهم کرده بود.
صدور مجوز حمالت فرامرزی 

عصر پنجشــنبه، ســه روز پــس از آن که 
»رجب طیب اردوغان« در نشســت کابینه در 
باره عملیات نظامی در ســوریه ســخن گفت؛ 
شورای امنیت ملی ترکیه با برگزاری جلسه ای 
بر اظهارات وی مهر تایید زد و عملیات نظامی 

در مرزهای جنوبی را ضروری دانست.
رئیس جمهوری ترکیه روز دوشــنبه، اعالم 
کــرده بود که ترکیه به زودی عملیاتی را برای 
ایجاد »منطقه امــن« در عمق ۳۰ کیلومتری 
مرز ترکیه با ســوریه در جنوب کشورش انجام 
خواهــد داد و تصمیــم نهایــی در این زمینه 
پنجشنبه در نشست شورای امنیت ملی ترکیه 

گرفته خواهد شد.
در پــی اظهارات رئیس جمهــوری ترکیه، 
شــورای امنیت ملی ترکیه در پایان نشســت 
عصر روز پنجشنبه به ریاست اردوغان بیانیه ای 
صادر و اعــالم کرد که عملیات های نظامی در 

مرزهای جنوبی ]سوریه و عراق[ یک ضرورت 
امنیت ملی به شمار می رود و آرامش کشورهای 

همسایه را نیز فراهم می کند.« 
نقشه ترکیه برای دستکاری جمعیتی

اردوغان اعالم کرده که قصد جابجایی یک 
میلیون آواره سوری از ترکیه به شمال سوریه 
را دارد. ایــن موضوع اگرچه بــا هدف اعالمی 
ایجاد منطقه امن و دوری تروریستها از مرزهای 
جنوبی ترکیه انجام می گیرد اما یکی از اهداف 
مهم آن را باید تغییر بافت جغرافیایی در شمال 
سوریه دانست که کردهای این مناطق را وادار 
بــه ترک آنها کرده و به جای آنها اعراب عمدتاً 
حامی آنکارا را مستقر می کنند که این موضوع 
تاثیرات عمیق اجتماعی و سیاســی در آینده 

سوریه خواهد داشت.
براساس اخبار منتشر شــده در رسانه های 
ترکیه که در حال آماده ســازی افکار عمومی 
خود هســتند، مناطقی که هدف لشکر کشی 
احتمالی ترکیه به شمال سوریه خواهد بود را 

می توان شــهرهای منبج و تل رفعت در غرب 
فرات و عیــن العرب، کوبانی، راس العین و نیز 

حسکه در شرق فرات اشاره کرد.
رئیس جمهــوری ترکیه روز دوشــنبه در 
نشســت کابینه در مــورد عملیات هــا برای 
تامین امنیت مرزهای جنوبی کشور گفته بود 
کــه »روند لحاظ گام هــای الزم برای تکمیل 
کمبودهای مرتبط با ایجاد منطقه امن با عمق 
۳۰ کیلومتــری در مرزهای جنوبی مان را آغاز 
می کنیم. مناطقی که از سمت آن به کشورمان 
و مناطــق امن حملــه می شــود، در اولویت 
عملیات  )نظامــی( قرار دارد. به محض تکمیل 
آمادگی های نیروهای مسلح، سازمان اطالعات 
و نیروهای امنیتی ترکیه عملیات  آغاز خواهد 
شــد. این موضوع را روز پنجشنبه در نشست 
شــورای امنیت ملی به طور دقیق بررســی و 

تصمیمات الزم را اتخاذ خواهیم کرد.«
بنا بر اخبار دریافتی از منابع غیر رســمی، 
ترکیــه در روزهــای اخیر شــماری زیادی از 

نظامیان خود را به همراه انبوه تجهیزات نظامی 
وارد استان ادلب و همچنین مرز حلب در شمال 
سوریه کرده که حکایت از حمله احتمالی آنها 
بــه مواضع ارتش ســوریه دارد و این در حالی 
است که روس ها چندین پایگاه خود را در این 

منطقه تخلیه و تحویل ارتش سوریه داده اند.
در همین حــال، منابع خبــری منطقه با 
بیــان جزئیاتی از عملیات نظامی جدید ترکیه 
اعــالم کردند که قرار اســت طــی این حمله 
یگان های مدافع خلق کرد با استفاده از حمالت 
جنگنده های »اف-۱۶« و پهپادها پیش از آغاز 

عملیات زمینی هدف قرار بگیرند. 
»العربیه« به نقل از منابــع آگاه فاش کرد 
که ترکیه بنا دارد با این حمله، مناطق اجرای 
عملیات های پیشین خود در داخل سوریه را با 
هم ادغام کند.بر پایه این اطالعات، حمله جدید 
ترکیه، مناطــق تل رفعت، منبج و عین العرب 
)کوبانی( را با هدف ارتباط منطقه جرابلس به 
منبج در حومه شرقی حلب هدف قرار خواهد 

داد. ایــن حمله همچنین مناطق عملیات درع 
الفرات )جرابلس( را با مناطق عملیات »چشمه 
صلح« )تل ابیض و رأس العین( از طریق کنترل 
مناطق عین العرب و عین عیسی، مرتبط خواهد 

کرد.
این منابع تصریــح کردند، مناطقی که زیر 
پوشش عملیات نظامی قرار خواهند گرفت به 

ادلب متصل خواهند شد.
به گفته همین منابع، منطقه تل رفعت در 
جریان عملیات نظامی نیروهای ترکیه در اکتبر 
۲۰۱۹ هدف قرار گرفــت، اما این عملیات به 
دلیل مذاکرات با مسکو در مورد حضور سربازان 

روسی در آنجا به تعویق افتاد.
اقدامات مداخلــه جویانه مقامات ترکیه در 
امور ســوریه که در ۱۱ سال گذشته و با شروع 
اقدامات تروریستی در سوریه و حمایت آنکارا 
از تروریســت ها به اوج خود رسیده، با واکنش 
شدید دمشق و سازمان ملل مواجه شده است.

نگرانی واشنگتن
 در واکنش به این اظهارات اردوغان، آمریکا 
درباره عملیــات نظامی احتمالــی و افزایش 
تحرکات ترکیه در شــمال سوریه ابراز نگرانی 
شدید کرد. »ند پرایس«، سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا در این بــاره گفت که هر گونه 
اقدام نظامی در شــمال سوریه سبب گسترش 

ناامنی و بی ثباتی در منطقه خواهد شد.
وی با ابراز نگرانی شــدید نسبت به افزایش 
اقدام های نظامی ترکیه در شمال سوریه حمله 
نظامی احتمالی آنکارا به این منطقه را تهدیدی 
علیه امنیــت نیروهای آمریکایی و ائتالف بین 

المللی به سرکردگی واشنگتن توصیف کرد.
ســخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد نیز 
روز سه شــنبه در واکنش به خواســته رئیس 
جمهور ترکیه برای ایجاد منطقه امن در شمال 
سوریه گفت که سوریه نیازی به عملیات نظامی 

بیشتر از سوی هیچ طرفی ندارد.
اردوغان پیش تر در اظهاراتی از ناتو خواسته 
بود که برای اســکان آوارگان به این کشور در 
ایجاد منطقه امن در نوار مرزی با سوریه کمک 
کنند.وزارت خارجه سوریه نیز در بیانیه ای گفته 
بود که اظهارات ســخیف رئیس جمهور ترکیه 
مبنی بر ایجاد منطقه ای امن در شمال سوریه 
بازیچه ای خصمانه اســت که این کشور علیه 
سوریه و تمامیت ارضی آن به راه انداخته است.
در بیانیــه وزارت امور خارجه تأکید شــده 
بود: سوریه از جامعه جهانی می خواهد که برای 
دســتیابی به اهداف کوته فکرانه ای که اثرات 
فاجعه باری بــر امنیت، صلح و ثبات منطقه و 
جهان خواهد داشــت، با اردوغان بر سر خاک 

دیگر کشورها چانه زنی نکنند.
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نگرانیاروپادربارهگسترشجنگاوکراین

»ولودیمیــر زلنســکی« رئیــس جمهوری 
اوکرایــن با انتقاد چندین باره از انفعال غرب در 
حمایت از اوکراین، گفت که مسامحه با روسیه 
را کنار گذاشــته و جنگ را با اعمال تحریم های 

سخت تر متوقف کنید. رییس جمهوری اوکراین 
پنجشنبه در یک نطق شبانه بیان کرد:اوکراین 
همیشــه یک کشور مستقل خواهد بود و از هم 
گسسته نخواهد شــد. تنها سوال این است که 

مردم ما باید چه بهایی برای آزادی خود بپردازند 
و روسیه چه هزینه ای برای این جنگ بی معنی 
علیه ما خواهد پرداخت. وی افزود: »اگر جهان با 
وضعیت اوکراین به گونه ای رفتار کند که گویی 
خود با همین وضعیت روبه رو استو اگر قدرت ها 
با روسیه مسامحه نکنند و واقعا برای پایان دادن 
به جنگ فشــار بیاورند، باز هم می توان جلوی 
رویدادهای فاجعه بار را گرفت.« در طرف مقابل 
، »جوســپ بورل« مســوول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا اعالم کرد کــه این اتحادیه برای 
جنگ آماده نیست و اگر با جنگی مانند اوکراین 
ارتش های کشــورهای  مواجه شــود، مهمات 
اروپایی ظرف ۲ هفته به اتمام می رســد. بورل 
در اظهارات خود در اندیشــکده مرکز مطالعات 

سیاسی اروپا گفت: به نظر نمی رسد کشورهای 
اروپایی بتوانند به موقع قابلیت های نظامی خود 
را به شکل قابل توجهی افزایش دهند زیرا این 
فرایند اختیاری اســت و قانونی وجود ندارد تا 
افزایــش قابلیت های نظامــی را محقق کند. او 
توضیح داد که اگرچه ضعف های دفاعی اتحادیه 
اروپا به خوبی شناخته شــده است با این حال 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به یک زنگ هشدار 
نیاز دارند تا به شــیوه ای هماهنگ عمل کنند. 
بورل همچنین در خصوص جنگ اوکراین گفت: 
ما باید از این جنــگ درس بگیریم. ارتش های 
اروپایــی نمی توانند بیش از دو هفته در جنگی 
مانند اوکراین دوام بیاورنــد زیرا مهمات آن ها 
تمــام خواهد شــد. او در ادامه اشــاره کرد که 

اروپایی ها بیش از حد به صلح عادت کرده اند و از 
پذیرش تهدید نشات گرفته از خارج خودداری 
می کنند. مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
تاکید کرد: نباید فکر کنیم که وضعیت طبیعی 
صلح اســت. وضعیت طبیعی همه امور جنگ 
است و ما در اروپا به این باور عادت کرده ایم که 
صلح یک وضعیت عادی است و امیدوارم شاهد 
خالف این باور نباشیم. بورل در پایان اظهارات 
خود تصریح کرد: زمان پیشبرد قابلیت های دفاع 
اروپایی فرا رســیده است. ما باید پایگاه صنعتی 
دفاعی اروپا را تقویت و ظرفیت های نظامی مورد 
نیاز برای دفاع از خود را ایجاد کنیم. ما باید ناتو 
را قوی تر و هر زمان که الزم باشــد از شــرکای 

خود به خوبی حمایت کنیم.

ســرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه در اظهار نظری 
تنــد علیه رهبران غربی گفت که آنها عالوه بر کج خیالی 
توهم خود بزرگ بینی دارند. الوروف در مصاحبه با روسیا 
الیوم گفت رهبران غربی خودشان را استثنایی می دانند و 
توهم خود بزرگ بینی و ترس های غیرمنطقی بر روی آنها 
تاثیر گذاشــته است. وزیر خارجه روسیه در این مصاحبه 
که روز چهارشــنبه انجام شده اما به تازگی انتشار یافته، 
تاکید کرد: می دانیم دوستان غربی ما فوبیاها و عقده های 
بســیاری دارند. آنها عقده برتری و لغزش ناپذیری دارند 
و معتقدم آنها مقداری پارانویا )کج خیالی( نیز دارند.  به 
موازات حمله لفظی الوروف، رئیس جمهور روسیه گفت: 
در صورت لغو تحریم ها علیه روســیه، مسکو آماده است 

برای غلبه بر بحران غذایی ناشــی از مسدود شدن غالت 
اوکراین و روســیه به دلیل درگیری هــای جاری، کمک 
کند. به گزارش لو فیگارو، والدیمیر پوتین روز پنجشــنبه 
در گفت وگوی تلفنی با ماریو دراگی نخســت وزیر ایتالیا، 
اظهار داشت: در صورت تحقق این خواسته، روسیه آماده 
اســت تا در غلبه بر بحران غذایی از طریق صادرات غالت 
و کود، مشــارکت قابل توجهی داشته باشد. تحلیل گران 
معتقدنــد که بحران غــذا و ناامنی غذایــی تنها یکی از 
تبعات جنگ در اوکراین است که با توجه به خشکسالی و 
تغییرات اقلیمی اخیر، بخش قابل توجهی از مردم سراسر 
جهــان را متاثر کرده و جمعیت مواجه با ناامنی غذایی را 

به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

وزارت دفاع بریتانیا باردیگر ناکامی روسیه در پیش بینی 
مقاومــت اوکراین را تکــرار کرد و افزود کــه بی خیالی 
فرماندهــان روس منجر به خســارات قابــل توجهی در 
بسیاری از یگان های نخبه  این کشور شده است. درهمین 
حال،یک مقام ارشــد وزارت دفاع آمریــکا )پنتاگون( که 
نامش فاش نشــده است، به خبرنگاران گفت که نیروهای 
روسیه تاکنون »تقریبا یک هزار دستگاه تانک« و »بیش از 
۳۵۰ اراده توپ« و همچنین »تقریباً ۳۶ فروند هواپیمای 
بمب افکن و بیش از ۵۰ فروند بالگرد« را از دست داده اند. 
بنا به گفته وزارت دفاع بریتانیا، نیروهای هوابرد روسیه از 
زمان آغاز جنگ در چندین نوبت شکســت های تاکتیکی 
سنگینی را متحمل شدند. این شامل تالش برای پیشروی 

در کی یف از طریق فرودگاه هاستومل در ماه مارس، توقف 
پیشرفت در محور ایزیوم در ماه آوریل، و عملیات ناموفق 
و پرهزینه اخیر در رودخانه سیورسکی دونتس است. این 
بیانیه با اشاره به اینکه دکترین روسیه تخصیص نیروهای 
هوابرد به انجام برخی از عملیات های بســیار سخت است 
افزود: نیروهای هوابرد روسیه بیشتر از سربازان حرفه ای 
قراردادی تشکیل شده است. اعضای آن از موقعیت نخبه 
برخوردارند و دســتمزد اضافی دریافــت می کنند. اما بر 
اساس ارزیابی وزارت دفاع بریتانیا، آن ها در مأموریت هایی 
به کار گرفته می شوند که برای پیاده نظام زرهی مناسب تر 
اســت و به همین خاطر تلفات سنگینی را در طول جنگ 

متحمل شده است.

تحلیللندندربارهگافاطالعاتیمسکودرجنگاوکراینشرطپوتینبرایبازگشاییمسیرصادراتغالتاوکراین

تحلیلگــران اعالم کردند باوجود ســکوت 
رســانه های کره شــمالی درباره آزمایش های 
موشکی اخیر این کشور در بحبوحه گسترش 
بی ســابقه همه گیری ویروس کرونا احتمال 
آمادگی برای آزمایش هسته ای افزایش یافته 

است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کره شــمالی 
روز گذشــته  ۳ موشک بالستیک دور برد قاره 
پیما پرتاب کرد که با رزمایش های آمریکا و کره 
جنوبی و اعمال فشار برای تجدید تحریم های 
جدید سازمان ملل متحد علیه این کشور همراه 

شد. 
براســاس گزارش آژانس های سازمان ملل 
متحد انجام آزمایش های چندگانه موشکی که 
با اعالم نخســتین موارد ابتال به ویروس کرونا 
در این کشور پس از ۲ سال شروع همه گیری 

در جهان همزمان شد ممکن است  به بحرانی 
ویرانگر برای جمعیت ۲۵ میلیونی این کشــور 

تبدیل شود.
موشکی  آزمایش های  معتقدند  تحلیلگران 
کره شــمالی نشــان می دهد این کشــور به 
پیشــرفت فنی برنامه های سالح هایش متعهد 
است. اما رسانه های این کشور که غالبا درباره 
ظرفیت ها و موفقیت های آزمایش های موشکی 
سرو صدا می کردند به طرز غیرمعمولی درباره 

آزمایش های اخیر سکوت کردند. 
با این حــال کــره جنوبی معتقد اســت 
آزمایش های اخیر موشکی کره شمالی موفقیت 
آمیز نبوده است. براساس اطالعات کره جنوبی 
دومین موشــکی که روز گذشــته پرتاب شد، 
موشک بالستیک  کوتاه برد »کی ان- ۲۳« در 

میانه راه سقوط کرد. 

»کیم تائــی هیئو« معاون مشــاور امنیت 
ملی کــره جنوبی در مصاحبه بــا خبرنگاران 
گفت به نظر می رسد آزمایش موشک های قاره 
پیمای بالســتیک کره شمالی با هدف بررسی 
مرحله جداســازی  وسیســتم های پیشــران 
موشکی باشد. در حالی که پرتاب موشک های 
کوتاه بــرد می تواند با هــدف افزایش قابلیت 
حمل سالح های هســته ای و بهبود ظرفیت 

سیستم های مربوط به مسائل هسته ای باشد.
وی همچنین خاطر نشــان کرد نشانه هایی 
وجــود دارد که کره شــمالی ممکن اســت 
آزمایش های چندگانه ای با ابزار انفجاری برای 
آماده ســازی اولین آزمایش هسته ای خود از 

سال ۲۰۱۷ ترتیب دهد. 
ایــن مقام کــره جنوبی افزود بــه دلیل از 
ســرگیری و ادامه آزمایش های هسته ای کره 

شمالی، الزم است تحریم ها اعمال شوند تا کره 
شمالی را از این اقدام بازدارد یا روند انجام این 

کار را به تاخیر بیندازد.
کره شمالی پیش تر به پیشنهاد کمک کره 
جنوبی و آمریکا در زمینه ارسال واکسن و دارو 
برای کنترل همه گیری ویروس کرونا را رد کرد 

و به جای آن از چین درخواست کمک کرد. در 
اقدامی دیگر امروز هم ارتش آمریکا و ژاپن در 
رزمایشــی جنگنده های خود را بر فراز آسمان 
دریای ژاپن بــه پرواز درآوردنــد که به گفته 
مقامات دو کشور نمایش قدرت پس از آزمایش 

موشکی اخیر کره شمالی است.

تدارککرهشمالیبرایآزمایشاتمیبزرگ

اولتیماتومعمرانخانبهدولتپاکستان
»عمران خان« نخست وزیر برکنار شده پاکستان که از بامداد روز پنجشنبه 
با ورود به قلب پایتخت این کشــور به همراه طرفدارانش دســت به تظاهرات 
زده است، برای انحالل پارلمان و تعیین تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام در 
پاکستان مهلت ۶ روزه برای دولت تعیین کرد. عمران خان رهبر حزب تحریک 
انصــاف در کنار انبوهی از حامیان این حزب در میدان D که روبروی پارلمان 
و دیگر ساختمان های مهم دولتی واقع است، تجمع کرده و خواستار استعفای 

دولت و انحالل پارلمان شد.
نخســت وزیر سابق پاکستان با هشدار نســبت به هرگونه اعمال خشونت 
دولت علیه معترضان، به مســووالن کشور اولتیماتوم داد تا ظرف ۶ روز آینده 
پارلمــان را منحل و تاریخ نهایی برای انتخابات عمومی در پاکســتان را اعالم 
کنند. او از کشــته شــدن ۵ نفر از فعاالن سیاسی حزب خود همزمان با آغاز 
تظاهرات گســترده علیه دولت در شهرهای کراچی و در حومه اسالم آباد خبر 
داد و اظهار داشــت: بیــش از هزار نفر از حامیان حــزب تحریک انصاف نیز 

بازداشت شده اند.
عمران خــان خطــاب به دولت پاکســتان گفت: اگر تا مــاه آینده )ژوئن( 
انتخابات در کشور برگزار نشــود، بار دیگر تظاهرات گسترده و خروش مردم 
به ســمت پایتخت سرنوشت پاکســتان را مشخص خواهد کرد. گفتنی است، 
بــه دنبال ورود انبوهی از معترضان ضددولتی به پایتخت پاکســتان در قالب 
تظاهرات حزب تحریک انصاف به رهبری نخســت وزیرسابق، ارتش پاکستان 
بــرای کمک به امنیت و حفاظت از »منطقه قرمز« به اســالم آباد فرا خوانده 
شــد. عمران خان اوایل ماه گذشته میالدی پس از رای عدم اعتماد نمایندگان 
مجلس از مقام خود برکنار و پس از آن دولت جدید در پاکستان تشکیل شد.

ویژه

الیحهتروریسمخانگیتصویبنشد
حمایتجنجالیجمهوریخواهانازالبیاسلحه

جمهوری خواهان در مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی به 
رغم دو تیراندازی مرگبار بوفالو و تگزاس با تصویب الیحه تروریســم خانگی 
مخالفت کردند. این الیحه به دنبال ایجاد دفاتر تروریسم خانگی در اداره های 
فدرال پلیس اســت که در واکنش  به تیراندازی دســته جمعی در بوفالو در 
نیویورک و کشته شدن ۱۰ نفر مطرح شده بود. »چارلز شومر« رهبر اکثریت 
ســنا، قانون پیشگیری از تروریســم داخلی را به عنوان فرصتی برای کنترل 
خشونت های مسلحانه در امریکا معرفی کرد اما الیحه پیشنهادی او نتوانست 

حمایت هیچ یک از سناتورهای جمهوری خواه را بدست آورد.
شــومر در سخنانی گفت: این الیحه بسیار مهم است زیرا تیراندازی دسته 
جمعی در بوفالو یک اقدام تروریســتی خانگی بود. ما باید اسمش را تروریسم 
خانگــی بگذاریم. این تروریســم از تئوری های بی اساســی مانند جایگزینی 

سفیدپوستان تغذیه شده بود.
در رای گیری این الیحه ۴۷ ســناتور به آن رای مثبت داده و ۴۷ ســناتور 
دیگر به آن رای منفی دادند و هیچ یک از جمهوری خواهان به این الیحه رای 
ندادند. سناتورهای جمهوری خواه استدالل کردند که نیازی به ایجاد  قوانین 
و دفاتــر فدرال جدید برای نظارت و پیگرد قانونی تروریســم  خانگی  وجود 

ندارد زیرا قوانین موجود خشونت با انگیزه سیاسی  را پوشش می دهد.
آنها همچنین ابراز نگرانی کردند که این الیحه می تواند راه را برای نظارت 
بر گروه های سیاسی هموار کرده و  استانداردی دوگانه برای گروه های سیاسی 
افراطی راســت و چپ ایجاد کند. در تیراندازی در مدرسه ابتدایی شهر اوالد 
ایالت تگزاس ۱۹ دانش آموز و معلم آنها و نیز تیرانداز که نوجوانی ۱۸ ســاله 

بود، کشته شدند.
در تیراندازی مرگبار فروشگاه مواد غذایی »تاپس فرندلی مارکت« در بلوک 
یک هزار و ۲۰۰ خیابان جفرســون در شهر بافلو ایالت نیویورک  نیز که چند 

روز قبل تگزاس رخ داد، ۱۰ نفر کشته و ۳ نفر مجروح شدند.
به گفته پلیس ایالت نیویورک،عامل این تیراندازی مرگبار، جوانی ۱۸ ساله 

بود که در شهر بافلو نیویورک سکونت نداشت و انگیزه نژادپرستانه داشت.
بر اســاس اعالم پلیس نیویورک، از میان ۱۳ قربانی این تیراندازی، ۱۱ نفر 
سیاهپوســت و ۲ نفر سفید پوست بودند. خشونت علیه جامعه رنگین پوست 
آمریکا بویژه سیاهپوســتان چندین دهه اســت که ادامه داشته و هیچ یک از 
مقامات بلندپایه این کشور از جمله روسای جمهوری کنونی و گذشته آمریکا 

هرگز اقدامی موثر برای پایان دادن به این رویه در پیش نگرفتند.
کارشناسان مسائل داخلی آمریکا معتقدند آنچه که از منظر امنیتی آمریکا 
را تهدید می کند، تروریســت بین الملل و یا تهدیدهای خارجی نیســت بلکه  
رفتارهای خشــونت آمیز سفید پوســتان از جمله پلیس سفید پوست آمریکا 

است که ، تهدید بالقوه علیه شهروندان این کشور به شمار می رود.
قانون اجازه حمل اســلحه یکی از قوانین مورد مناقشــه در آمریکا است. 
عده بســیاری از مردم خواســتار اعمال کنترل و محدودیت های شدیدتر در 
زمینه فروش ســالح هســتند و عده ای دیگر معتقدند هیچ قانونی نباید حق 

آمریکایی ها برای حمل سالح را به خطر بیندازد.
»جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا در پی قتل عام کودکان دبســتانی در 
تگزاس با اذعان به ســرعت باالی تیراندازی های دســته جمعی در کشورش، 
خواســتار مقابله با البی اســلحه شد. به گزارش ســی ان ان، برای هر ۱۰۰ 
آمریکایی حدود ۱۲۰ قبضه اســلحه وجود دارد که برای جهانیان این موضوع 
باور کردنی نیست. شمار دقیق سالح هایی که در اختیار شهروندان آمریکایی 
قرار دارد به خاطر عواملی مانند، فروش غیرقانونی و ســالح های ثبت نشــده 
مشخص نیســت اما بنا بر داده های »اسمال آرمز ُسروی« برآورد می شود که 
آمریکایی ها از ۸۵۷ میلیون قبضه ســالح قابل دسترس برای افراد غیر نظامی 

در جهان، ۳۹۳ میلیون قبضه از این سالح ها را در اختیار دارند.

پولیتیک

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامه
قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی

وساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره ۷۰۲ و۶۳۱ و۶۹۷ و۷۰۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بهشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شکیبا و محدثه و زینب و شمسیه 
شــهرت همگی شکری فرزندان حسن در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۹۷۹/۵۴ متر مربع که ســهم هر یک به نسبت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ می باشد 
قسمتی از پالک ۱۵ اصلی به شــماره کالسه های ۹۲۰ و۹۲۳ و۹۲۲ و۱۴۰۰/۹۲۱ واقع در 
اراضی هلی باغ  بخش ۱۷ ثبت بهشهر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۴ آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند. می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1317662
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/7

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/21
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر- محمد مهدی قلیان

آگهیدعوتسهامداران
برایتشکیلمجمععمومیفوقالعاده

درشرکتبهینافرافیروزبامسئولیتمحدود
آگهی دعوت سهامدارن شرکت بهین افرا فیروز با مسئولیت محدود  ثبت 
شــده به شماره ۴۰۴۴۲۵  و شناســه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۰۴۴۴ جهت تشکیل  

مجمع عمومی فوق العاده  
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده در ســاعت 9 صبح مورخ 17/ 1401/03 در آدرس استان 
تهران - شهرســتان اسالمشهر - بخش مرکزي - شهر اسالمشهر- احمدآباد 
مستوفي- کوچه بوستان شهید خورشیدي- خیابان شهیداحمدخورشیدي- 
پالک ۰-ساختمان صنایع بهسازي چوب ایران- سالنA -۱۰ طبقه همکف- 

کدپستی: ۳۳۱۳۱۳۶۶۹۹  تشکیل می گردد حضور به همراه رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
۱- افزایش سرمایه شرکت

رئیس هیات مدیره شرکت 

همزمان با برنامه اســترالیا بــرای تقویت حضور نظامی 
خود در منطقه هند-اقیانوســیه، وزارت دفاع آمریکا اعالم 
کرد دولت این کشــور مجوز فروش سامانه های موشکی به 
اســترالیا را صادر کرده است.  به گزارش روز جمعه ایرنا از 
خبرگــزاری »رویترز«، پنتاگون اعالم کرد که دولت آمریکا 
فروش سالح هایی به ارزش ۳.۱ میلیارد دالر به متحدانش 
را تصویب کرد. این سالح ها شامل چندین فروند بالگرد به 
مصر و موشــک هایی به هلند می باشــد. استرالیا طی یک 
سال گذشته به علت افزایش حضور چین در منطقه هند- 
اقیانوسیه به دنبال تقویت نیروهای دفاعی بوده است. سال 
گذشــته این کشــور قراردادی برای خرید زیردریایی های 
هسته ای از آمریکا و انگلیس تنظیم کرد.  فروش سامانه های 

موشکی »هیمارس« و تجهیزات مرتبط با آن برای استرالیا 
تقریبا ۳۸۵ میلیون دالر هزینه در بر خواهد داشت. وزارت 
دفاع آمریکا گفت که استرالیا درخواست ۲۰ سامانه موشکی 
هیمارس را داده و پیمانکاران اصلی آن شرکت های الکهید 
مارتین، چلتون و ال۳هریس خواهند بود. آمریکا همچنین 
فروش بالگردهای سی اچ-۴۷اف چینوک و تجهیزات مرتبط 
بــا آن را به مصر با ارزش تقریبی ۲.۶ میلیارد دالر تصویب 
کرد. بر اساس اعالم پنتاگون، مصر درخواست ۲۳ فروند از 
این بالگردها را کرده که پیمانکار اصلی آن شرکت »بوئینگ 
هلیکوپتر« است.در همین راستا هلند نیز با افزایش سفارش 
پیشــین خود موشــک هایی به ارزش ۱۱۷ میلیون دالر از 

آمریکا خریداری خواهد کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا با اذعان به قدرت پکن و بیان 
این ادعا که کشورش به دنبال جنگ سرد با چین نیست، 
از ایجــاد »خانه چین« در وزارتخانه خــود خبر داد و از 
کنگره خواســت بودجه تحقیق و توســعه در زمینه های 
هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و محاســبات کوانتومی را 

افزایش دهد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در ســخنانی 
درباره سیاســت های دولت بایدن درباره چین در دانشگاه 
جورج واشــنگتن اعالم کرد کــه  وزارت امور خارجه این 
کشــور در حال ایجاد نهادی به نــام »خانه چین« برای 
هماهنــگ کــردن سیاســت ها در ارتباط بــا مناطق و 

موضوعات مختلف در خصوص چین است.

بلینکن همچنین تاکید کرد که اولین بخش از راهکار 
دولــت آمریکا بــرای مقابله با چین، ســرمایه گذاری در 
نوآوری و صنعت این کشــور است.  وی از کنگره آمریکا 
خواســت بودجه تحقیق و توســعه در زمینه های هوش 
مصنوعی، بیوتکنولوژی و محاســبات کوانتومی را افزایش 
دهد. قانونگذاران مجلس نمایندگان و سنا در حال بررسی 
ادغام قوانینی با هدف افزایش ســرمایه گذاری در داخلی 
آمریکا برای رقابت با چین در عرصه جهانی هســتند که  
قانون نوآوری و رقابت آمریکا نامیده می شــود. بلینکن از 
کنگره خواست تا »قانون را برای امضا به رئیس جمهوری 
ارسال کند.« وی ادعا کرد: همانطور که بایدن گفته است، 

حزب کمونیست چین علیه این قانون البی می کند.

دغدغهبایدندربارهقدرتچینفروشسامانهموشکیآمریکابهاسترالیا


