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خطر درگیری های خشن در بغداد
رسانه های جهان با نگرانی وضعیت منطقه الخضرا بغداد را مخابره می کنند. 
هر لحظه ممکن اســت طرفداران مقتدی صدر با حامیان چارچوب هماهنگی 
وارد فاز درگیری شــوند.  همزمان با اعالم چارچوب هماهنگی برای برگزاری 
تظاهرات در بغداد، صدرهای هم ســاعت ۵ عصر به وقت محلی در استانهای 
مختلف به غیر از نجف تظاهرات برگزار می کنند. به گزارش شفق نیوز، برخی 
منابــع عراقی از آغاز حضور هواداران چارچوب هماهنگی از سراســر عراق در 

بغداد برای تظاهرات علیه اشغال منطقه الخضراء و پارلمان خبر دادند.
»مقتدی صدر«  رهبر جریان صدر دیروز در توییتی نوشــت که آزادسازی 
منطقه سبز، مرحله اول »انقالب خودجوش مسالمت آمیز« و فرصتی طالیی 
برای هر شــهروندی اســت که با آتش ظلم و تروریسم و فساد و اشغالگری و 

تبعیت، سوخته است.
 مقتدی صدر نوشــت که »این فرصتی برای از بین بردن فســاد و ســهم 
خواهی و فرقه گرایی اســت و امیدوارم تجربه از دســت دادن فرصت طالیی 

سال ۲۰۱۶ دوباره تکرار نشود.«
از ســوی دیگر،مقامــات دولت بغــداد از صبح دیروز نیروهــای امنیتی و 
خودروهــای زرهی را برای حفاظــت از امنیت وزارت خانه ها، دســتگاه های 
اجرایی و ســفارت خانه خارجی در منطقه سبز بغداد مستقر کردند. افزایش 
شــمار نیروها و برقراری حالت ویژه در منطقه بغداد در حالی اتخاذ شده  که 
تحصن هواداران »مقتدی صدر« وارد پنجمین روز خود در داخل ســاختمان 
پارلمان عراق شــده است. مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق و فرمانده 
کل نیروهای مســلح این کشــور پیشــتر از معترضان خواست تا به مسالمت 
آمیز بودن تجمع خود و دســتورهای نیروهای امنیتی پایبند باشند. تحرکات 
هواداران مقتدی صدر در اعتراض به نامزدی »محمد شــیاع السودانی« برای 
تصدی سمت نخست وزیری از چهارشــنبه هفته گذشته و اشغال ساختمان 

پارلمان عراق آغاز شده است.

ویژه

تظاهرات هزاران سودانی علیه دولت نظامی
منابع خبری یکشــنبه شــب گزارش دادند، هزاران نفر از مردم سودان در 
شــهرهای مختلف این کشــور از جمله پایتخت علیه دولت نظامی تظاهرات 
کردند. به گزارش آناتولی ، هزاران نفر در خارطوم پایتخت و شــهرهای دیگر 
این کشور از جمله أم درمان، بحری، مدنی و کسال به خیابان ها آمدند و علیه 

دولت نظامی و استقرار یک دولت غیرنظامی تظاهرات کردند.
بر اساس این گزارش، معترضان در پایتخت سودان با ایجاد موانعی راه های 

اصلی و فرعی در مرکز این شهر را مسدود کردند.
این گزارش می افزایــد، نیروهای امنیتی به صورت گســترده ای در مرکز 

خارطوم به ویژه در اطراف قصر ریاست جمهوری حضور داشتند.
معترضان سودانی که پرچم های این کشور را در دست داشتند با سردادن 

شعارهایی علیه دولت نظامی خواستار بازگشت غیرنظامیان به قدرت شدند.
تظاهرات علیه دخالت ارتــش در امور دولت غیرنظامی در مناطق مختلف 
ســودان از اکتبر ســال گذشــته )مهر ۱۴۰۰( تاکنون تقریبا هر روز برگزار 
می شــود. صبح روز ۲۵ اکتبر سال گذشــته عبداهلل حمدوک نخست وزیر و 
بســیاری از سیاستمداران سودانی بازداشــت و حمدوک روز بعد آزاد شد. در 
۲۱ نوامبر نظامیانی که با کودتا قدرت را به دست گرفتند با عبداهلل حمدوک 
نخســت وزیر دولت منحل شده برای بازگشــت وی به سمت خود به توافق 

رسیدند.
بر اســاس گزارش های منتشر شده در رسانه های سودانی، این توافق میان 
اعضای نظامی شورای حاکمیت و نخست وزیر سابق به دست آمده و حمدوک 
با مشورت همه نیروهای سیاسی به جز حزب »کنگره ملی« که در دوره عمر 
البشــیر قدرت را در دست داشت، دولت تشــکیل خواهد داد. گفته می شود 
نظامیان و حمدوک در مورد چند موضوع دیگر از جمله آزادی تمامی زندانیان 
سیاســی توافق کرده اند اما حمدوک در تاریخ ۲ ژانویه گذشته از سمت خود 

استعفا کرد.

پیش بینی فروپاشی اجتماعی در سال ۲۰۴۰
اگرچه تمدن بشری به پایان نمی رســد اما اوضاع مردم در بحبوحه تولید 
مــواد غذایی، تولیدات صنعتی و تعداد جمعیــت، به طرز قابل توجهی بدتر از 

نسل های قبلی خواهد بود.
»گایــا هرینگتون« تحلیلگر در زمینه پایداری )sustainability(، زمانی 
که مقاله اش برای نخستین بار در تابستان سال گذشته به تیتر خبرها تبدیل 
شد، نگرانی های مهم تری داشت- این مقاله، پیش بینی ای را تایید می کرد که 
در دهه ۱۹۷۰ مطرح شده بود و عطش سیری ناپذیر بشر برای رشد اقتصادی 
را عامل رســیدن به بن بست و احتماال فروپاشی تمدن در حوالی سال ۲۰۴۰ 

می دانست.
او به ایندیپندنت گفت: »زمانی که ]این مقاله[ مشهور و فراگیر شد، دوران 
بســیار جالبی ]در زندگی من[ بود چون ]به تازگی[ صاحب یک نوزاد شــده 
بــودم که کمتر از دو ماه داشــت. من در دوران شــیردهی هم مصاحبه هایی 

انجام دادم.«
درک اینکه چرا این مقاله دانشگاهی که در مجله نسبتا گمنام »اینداستریال 
اکولوژی« منتشر شــده بود، اینک بحث داغ روز شده است، به فرایند فکری 
پیچیده ای نیاز ندارد. در جهانی که چندین ماه است آتش سوزی های جنگلی، 
طوفان های پشت ســر هم، ســیل های ویرانگر و موج گرما را تجربه می کند 
و تصــورات تیره وتار ما از آینده دائما نزدیک تر و نزدیک تر به نظر می رســند 

]عجیب نیست که چنین مقاله ای مورد اقبال عمومی قرار بگیرد.]
هرینگتون، مدیر ســابق پایداری در بخش حســابداری شرکت چندملیتی 
کی پی ام جی )KPMG( و معاون فعلی تحقیقات زیســت محیطی، اجتماعی 
و مدیریتی در »اشــنایدر الکتریک« است. این شرکت متخصص زمینه انرژی 

و اتوماسیون است و به عنوان پایدارترین شرکت جهان رده بندی شده است.
هرینگتون تصمیم گرفت به عنوان بخشــی از پروژه کارشناسی ارشد خود 
در رشته پایداری در دانشگاه هاروارد، یک پژوهش شاخص از موسسه فناوری 
ماساچوســت )MIT( در اوایل دهه هفتاد میــالدی را مرور کند. محققان به 
درخواست اندیشکده اروپایی »کالب آو رم« )Club of Rome(، این سوال 
را مطرح کرده بودند: در چه مقطع زمانی، میزان مصرف بشر از منابع محدود 
و ]فرایند[ افسارگســیخته صنعتی شــدن، از توانایی زمین بــرای مقابله ]با 

پیامدهای مخرب آن[ پیشی خواهد گرفت؟
تیم پژوهشی ام آی تی با استفاده از مدل سازی رایانه ای، سناریوهای آینده 
را به کمک تعدادی متغیر مشــخص کردند- جمعیت، غذا، صنعتی شــدن، 
اســتفاده از منابع طبیعی تجدیدناپذیر، و آلودگی )که شــامل انتشــار کربن 
می شــد(. نتایج تحقیقاتی که در ســال ۱۹۷۲ تحت عنوان »محدودیت های 
رشــد« منتشر شــده بود، تامل برانگیز و نگران کننده بودند. این گروه دریافته 
بودند که اتخاذ رویکرد به اصطالح »کســب وکار مرســوم« در رشد اقتصادی، 
منابع زمین را خالی می کند و در قرن بیست ویکم به فروپاشی منجر می شود.
اگرچه تمدن بشــری به پایان نمی رســد اما ]اوضاع[ مــردم در بحبوحه 
تولید مواد غذایــی، تولیدات صنعتی و تعداد جمعیــت، به طرز قابل توجهی 
بدتر از نســل های قبلی خواهد بــود. البته تمام ســناریوهای آینده در مورد 
»محدودیت هــای رشــد« )Limits to Growth: LtG( هــم تا این حد 
تیره وتار نبودند. تیم تحقیقاتی ام آی تی همچنین دریافت که ]دســتیابی به[ 
»دنیای پایدار« امکان پذیر اســت، در صورتی که جامعــه، اولویت ها را حول 
محور رفاه شــهروندان بازســازی کند، از منابع به طور کارآمد استفاده کند و 
آلودگی را کاهش دهد. با وجودی که این کتاب ۳۰ میلیون نســخه فروخت و 
به ۳۰ زبان منتشــر شد، واکنش اولیه به آن بسیار متفاوت بود. برخی متوجه 
هشدارهای پیشگویانه در مورد خطرهای مصرف بی پایان و ویرانی بی رحمانه 

طبیعت شدند، اما برخی هم به شدت از این پژوهش انتقاد کردند.
ســردبیران اقتصاد نیویورک تایمز در بخشــی از نقــد کوبنده و تند خود 
نوشــتند: »در بهترین حالــت می توان کتاب »محدودیت های رشــد« را این 
گونه خالصه کرد: کشــف مجدد قدیمی ترین اصل علوم رایانه: ورودی اشتباه 

.Kخروجی اشتباه. نه کشف مجدد قوانین طبیعت
با گذشــت پنــج دهه از تحلیل تطبیقی-مقایســه ای خانــم هرینگتون و 
چندین پژوهش که در میان این ســال ها ]انجام شــده[ مشخص شده است 
که ]تز طرح شــده در[ »محدودیت های رشــد« تا حد زیــادی در گذر زمان 
]موفق بیرون آمده اســت[. او در پایان نامه خود، چهار ســناریوی مطرح شده 
در »محدودیت های رشــد« را با جدیدترین داده های تجربی موجود مقایسه 
کرده اســت تا دریابد که آیا جامعه جهانی همچنان به سمت فروپاشی پیش 

می رود یا خیر.

رویداد

جامعه جهانی

گروه بین الملل -  علی ودایع: روسیه در 
جنگ اوکراین به  خونســردی به سمت غرب 
درحال پیشروی است. کی یف که از دونتسک 
هم دست کشیده نگران زمستان است. کرملین 
براســاس باور قدیمی روس ها معتقد است که 
آنها همانند پدرانشــان در جنــگ با ناپلئون 
یــا جنگ با هیتلر به پیروزی دســت خواهند 
یافت. واقعیت این اســت که روســیه با اهرم 
هژمونی انرژی از اواخر ســپتامبر فشار به اروپا 
و حامیان اوکراین را به شــدت افزایش خواهد 
داد. در شرایطی که ترسیم شد ؛ مسکو در حال 
گشودن جبهه جدیدی از جنگ با بلوک غرب 
اســت تا ضامن تشــکیل اوکراین شرقی را در 
دست بگیرد. رسانه های محلی بامداد دوشنبه 
از شــنیده شــدن صدای آژیر حمله هوایی و 
تیراندازی در مناطق شــمالی و صرب نشــین 
کوزوو و در نزدیکی مرز با صربستان خبر دادند. 

گفته شده که مردم محلی درحال سنگربندی 
هســتند. تصاویر منتشر شــده در رسانه های 
اجتماعی، استفاده از کامیون ها و خودروها برای 
ایجاد سنگر و مســدود کردن جاده ها را نشان 

می دهد. 
می توان گفت، فضــای کوزوو یادآور جنگ  
داخلی آنهاست. الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور 
صربســتان، روز یکشــنبه در یک ســخنرانی 
تلویزیونی اعالم کرد که پلیس کوزوو در حال 
برنامه ریزی عملیات نظامــی علیه صرب های 

ساکن در مناطق شمالی این کشور است.
وزارت  ســخنگوی  زاخــارووا«  »ماریــا 
امورخارجــه روســیه از مقامات پریشــتینا و 
حامیان آمریکایی و اتحادیه اروپا آن ها خواست 
تــا »اقدامات تحریک آمیــز را متوقف کنند و 
به حقوق صرب هــا در کوزوو احترام بگذارند.« 
نیروهای ناتو مســتقر در کوزوو )کی فور( در 

بیانیــه ای اعالم کرد که اوضــاع کلی امنیتی 
در بخش های شــمالی کوزوو تنش آلود است 
و »آمادگــی دارد تا در صورت به خطر افتادن 
ثبات و براساس قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت 
مداخله کند.« دورجدید تنش ها زمانی آغاز شد 
که صرب های قومیتی در مناطق شمالی کوزوو 
در اعتراض به تصمیــم مقام های کوزوو مبنی 
بر الزام خودروهای ورودی از صربســتان برای 
تعویض پالک خودروها با پالک کوزوو، جاده ها 

را بستند و با نیروهای پلیس درگیر شدند.
خط آتش در قلب کوزوو 

منطقه کوزووســکا میتروویستا در شمال 
کوزوو قرار دارد که توســط رودخانه »ایبرا« به 
دو قسمت جنوبی و شمالی تقسیم شده است. 
ساکنین قسمت شمالی کوزووسکا میترویتسا را 
صرب ها و قسمت جنوبی آن را آلبانیایی تباران 
تشــکیل می دهند. صربهای کوزوو از حکومت 

مرکزی صربستان در بلگراد پیروی می کنند. 
 آلبانیایی تبارهــای کوزوو بطور یکجانبه در 
سال ۲۰۰۸میالدی از صربستان اعالم استقالل 
کردند.  صربســتان که بر اساس قانون اساسی 
خود و قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت سازمان 
ملــل متحد، کــوزوو را اســتان جنوبی خود 
می داند، اعالم استقالل یک جانبه آن را قبول 
ندارد و خواستار ابطال سند استقالل کوزوو از 
راه های دیپلماتیک و صلح آمیز است. صربستان 
از اکتبر ســال ۲۰۱۲ برای حل و فصل مساله 
کوزوو، مذاکراتی را با مقامات پریشتینا شروع 
کرده و این مذاکرات اکنون با وساطت اتحادیه 

اروپا ادامه دارد.
کوزوو براســاس قطعنامه ۱۲۴۴ شــورای 
امنیت سازمان ملل متحد در ژوئن سال ۱۹۹۹، 
تحت قیمومیت هیات غیرنظامی این سازمان 
قرار دارد و نیروهای ســازمان پیمان آتالنتیک 

شــمالی )ناتو( موسوم به ›کی فور‹ برای تامین 
امنیت در این سرزمین مستقر شده اند.

نگاه خاص کرملین به صربستان
به طور ســنتی ، صربســتان متحد روسیه 
محسوب می شــود ؛ تنها رفیق قدیمی بلوک 
شــرق در اروپا که به شکل ضمنی به کرملین 
وفادار است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد 
که »والدیمیرپوتیــن« در مالقاتی با »آنتونیو 
گوتــرش« دبیرکل ســازمان ملل بــه میراث 
مداخله ناتو در یوگسالوی سابق در سال ۱۹۹۹ 
اشــاره کرد، حمالتی که اهدافی را در سراسر 
آنچه آن زمان ترکیبی از صربســتان و مونته 
نگرو بود، نشــانه گرفت تا تهاجم صربســتان 
علیه قومیت ها را که برای خودمختاری مبارزه 
می کردند، متوقف کند. پوتین معتقد اســت، 
مجموعه اقدامات مسکو درحمایت از استقالل 
مناطق روس تبار همانند رفتار غرب در تشکیل 
کوزوو است. واشــنگتن پست تاکید می کند ، 
در شرایطی که اکثر رهبران اروپایی تمهیدات 
خصمانه ای را علیــه کرملین دنبال کرده اند، 
رئیس جمهوری صربستان اینگونه نبوده است. 
وی از پیوستن به رژیم تحریم های اتحادیه اروپا 

علیه روسیه خودداری کرد. 
همچنین یــک توافــق گازی پرمنفعت با 
مســکو منعقد کرد، حتی با وجودی که بقیه 
کشــورهای اروپایی تالش می کنند خود را از 

صادرات انرژی روسیه رها کنند.
با وجــودی که حکومت ملی گرایانه رئیس 
جمهوری صربســتان به فرسایش دموکراسی 
صربســتان و افزایش نگرانی ها در مورد آزادی 
مطبوعات منجر شد، وی به رسانه های دولتی 
روســیه اجازه داد در صربستان فعالیت داشته 
باشد. نکته اینجاســت که صربستان برخالف 
روســیه نامزد عضویت در اتحادیه اروپاســت 
و موقعیــت پیچیده تــری را در اروپا به خود 
اختصاص مــی دهد. امــا ژئوپولیتیک جدید 
ناشــی از تهاجم روسیه به اوکراین، وویچیچ را 

به گوشه ای رانده است.
کوزوو اما می داند به کدام سمت می خواهد 
بــرود، هر چند راه پیچیــده ای پیش رو دارد. 
ســازمان ملل، کوزوو را به رسمیت نشناخته و 
وتوی روســیه در شورای امنیت همچنان یک 
مانع اصلی است، همچنین بخش قابل توجهی 
از جامعه بین الملل از جمله پنج کشــور عضو 
اتحادیــه اروپا هنوز وضعیت کوزوو را به عنوان 

یک کشور مستقل به رسمیت نشناخته اند.
در این میان، اتحادیه اروپا پیشــتر در سال 
جاری رونــد اعطای نامزدی به اوکراین در این 
اتحادیه را سرعت بخشید که نشان از تحسین 

این قاره از مبارزات کی یف دارد.
برخی منتقدان در غرب بالکان نگرانند که 
این مساله، پیشنهاد عضویت کشورهایشان را 

بیش از پیش به تاخیر اندازد.

تنش های صربستان با کوزوو تشدید شده است

بالکان زمین بازی جدید پوتین

: غرب تالش ها برای محدود کردن تجارت نفت روسیه را با 
افزایش تورم و تهدیدهای ناشی از کمبود منابع انرژی کاهش 
داده است؛ تصمیمی که به نظر می رسد از عقب نشینی غرب 
در سختگیری بر روسیه در شرایط فشارهای ناشی از بحران 
انرژی حکایت دارد.روزنامه فایننشــال تایمز در گزارشــی 
از تاخیــر در اجرای طرح اروپا برای محروم کردن مســکو 
از بازار بیمه دریایی خبر داد و نوشــت: دولت های اروپایی 
تالش هــا برای محدود کردن تجارت نفت روســیه را با به 
تاخیر انداختن طرحی که مسکو را از بازار مهم بیمه دریایی 
»لویدز« لندن محروم می کند، کاهش داده اند. براساس این 
گزارش، دولت های اروپایی همچنین همزمان با نگرانی ها از 
افزایش بهای نفت خام و کمبودها در عرضه انرژی در جهان، 
مجوز انتقال برخی محموله های بین المللی را صادر کرده اند. 
اتحادیه اروپــا دو ماه پیش ممنوعیت جهانــی ارائه بیمه 
دریایی برای کشــتی های حامل نفت روسیه را اعالم کرد و 
انتظار داشــت دولت بریتانیا نیز در اقدامی هماهنگ به آن 
کمک کند. با این حال، بریتانیا هنوز محدودیت های مشابهی 

را اعمال نکرده است. مشارکت بریتانیا برای اثربخشی چنین 
ممنوعیتی بسیار مهم است زیرا لندن در مرکز صنعت بیمه 
دریایــی قرار دارد. این گزارش با اشــاره به اینکه همزمان، 
بروکســل در اواخر ژوئیه با اشــاره به نگرانی هــا در مورد 
امنیت انرژی جهانی، برخی از محدودیت ها را در معامله با 
شرکت های دولتی روسی اصالح کرد، می افزاید: ممنوعیت 
مشــترک بریتانیــا و اتحادیه اروپا در مــورد بیمه دریایی، 
جامع ترین محدودیت تا به امروز برای نفت روسیه خواهد 
بود و به دسترســی بیشــتر به ناوگان نفتکش های جهانی 
جهت صادرات مســکو پایان می دهد. با این حال، مقام های 
آمریکایی ابراز نگرانی کرده اند که ممنوعیت جهانی فوری 
بیمه دریایی با محروم کردن بازارها از میلیون ها بشکه نفت 
خام و فرآورده های نفتی روسیه، قیمت های این محصوالت 
را افزایش می دهد. مقام های اروپایی و بریتانیای  در ماه مه 
)اردیبهشــت( به روزنامه فایننشال تایمز گفتند که بریتانیا 
برای هماهنگ کردن ممنوعیت بیمــه محموله های نفت 

روسیه با اتحادیه اروپا به توافق رسیده است.

هواپیماهای جنگنده آلمان، مجارستان و ایتالیا از امروز 
)دوشنبه( با آغاز گشت  هوایی بر فراز کشورهای حوزه دریای 
بالتیک، به شکل رســمی اجرای طرح پلیس هوایی ناتو را 

برعهده می گیرند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ناتو، این طرح از امروز و 
نخســتین روز ماه اوت اجرایی شــد و در جریان آن چهار 
فرونده JAS-۳۹ با حدود ۸۰ ســرباز ایــن ماموریت را از 
پایگاه هوایی شیائولیای )لیتوانی( و نیز چهار فروند یوروفایتر 
آلمانــی از ایســتگاه آنماری در اســتونی، هدایت خواهند 
کرد. همچنین یوروفایترهای ایتالیایی مستقر در مالبورک 

)لهستان( نیز آنها را همراهی می کنند.
»اوآنــا لونگســکو« ســخنگوی ناتو این طــرح را یک 
»هوشــیاری دائمی« خواند و گفت: ماموریت پلیس هوایی 
ناتو نمایش واضحی از همبســتگی میان متحدان است. در 
زمانی که امنیت اروپا به دلیل جنگ روســیه علیه اوکراین 
مختل شــده است، جنگنده های کشورهای ناتو شبانه روز 

آماده حفاظت از حریم هوایی »ائتالف« هستند.

پیشتر واحدهای بلژیکی، فرانســوی و اسپانیایی از ماه 
آوریل گشــت زنی در منطقه را آغاز کرده بودند. همچنین 
جنگنده های نیروی هوایی چک در طول تابستان از پایگاه 

شیائولیای در منطقه حضور خواهند داشت.
اســتونی، لتونی و لیتوانی در ســال ۲۰۰۴ به عضویت 
ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( درآمــده اند و از 
آنجا که جت جنگنده در اختیــار ندارند، این ائتالف طرح 
گشــت زنی را برای آســمان این کشــورها در نظر گرفته 
اســت. با آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ میالدی، ناتو 
گشت زنی های هوایی را در بخش شرقی قلمرو این اتحاد با 

بسیج جنگنده های بیشتر، تقویت کرده است.
در جریــان ماموریــت پلیس هوایی ناتــو، هر زمان که 
هواپیمایی به حریم هوایی ائتالف نزدیک شود یا از پروازی 
متعارف و ارتباط با کنترل کننده های ترافیک هوایی امتناع 
کند، جنگنده ها برخاسته و در واکنشی سریع در عرض چند 
دقیقه هواپیمایی که تهدید حریم هوایی شناخته می شود را 

رهگیری می کند.

آغاز طرح پلیس هوایی ناتو در حوزه بالتیکهزینه سنگین ورشکستگی انرژی اروپا در جنگ اوکراین

شــبکه فاکس نیوز گفت در حالی که تنها ۱۰۰ روز به 
برگــزاری انتخابات میان دوره ای کنگره باقی مانده، نگرانی 
دمکرات هــا از نتایــج احتمالی آن به ویژه از دســت دادن 
تســلط بر کنگره، جدی تر می شــود: در فاصله سه ماهه تا 
موعد برگزاری انتخابات میان دوره ای نوامبر ایاالت متحده 
و قرار برگزاری انتخابــات مقدماتی در ۲۲ ایالت در هفت 
هفته آتی، توجه بر رقابت های انتخاباتی متمرکز شده است.
نظرسنجی شــبکه خبری سی بی اس نشان می دهد که 
جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای امســال آمریکا 
بــرای کنترل مجلــس نمایندگان در مقابــل دموکرات ها 

پیشتاز هستند.
به گزارش نشــریه هیل، نتایج این نظرسنجی حاکیست 
کــه جمهوری خواهــان در این انتخابات ۲۳۰ کرســی و 
دموکرات هــا ۲۰۵ کرســی مجلس نماینــدگان آمریکا را 

بدست خواهند آورد. 
جمهوری خواهان برای بدســت آوردن اکثریت مجلس 
نمایندگان به ۲۱۸ کرســی نیاز دارند و کسب ۲۳۰ کرسی 
به این معنی است که آن ها ۱۲ کرسی بیشتر از تعداد مورد 
نظر به منظور بدست آوردن کنترل مجلس نمایندگان، در 

اختیار خواهند داشت. 

دموکرات ها در حال حاضر با ۲۲۰ کرسی در مقابل ۲۱۱ 
کرسی جمهوری خواه، اکثریت شکننده مجلس نمایندگان 

را در اختیار دارند. 
این نظرســنجی همچنین نشان می دهدکه دموکرات ها 
نســبت به همتایان جمهوری خواه خود از مســائل جاری 
دلسرد شده اند و تعداد کمتری از آن ها در انتخابات شرکت 

خواهند کرد.
در این نظرسنجی ۱۶ درصد از دموکرات ها و ۴۳ درصد 
از جمهوری خواهــان اعالم کردند دموکرات های کنگره به 

وعده های خود عمل نکرده اند. 
۶۷ درصــد از رای دهندگان دموکــرات می گویند که 
دموکرات هــای کنگره بــه »برخی« از ایــن وعده ها عمل 
کرده اند و ۱۷ درصد معتقدند که آن ها »بیشــتر یا همه« 

وعده های خود را عملی کرده اند. 
۶۸ درصــد از جمهــوری خواهان و تنهــا ۷ درصد از 
دموکرات ها احساس می کنند که جمهوری خواهان کنگره 

برای تامین خواسته های آن ها می جنگند. 
 در ســه ماه مانده تا برگزاری انتخابــات میان دوره ای 
نوامبــر آمریکا و قرار برگزاری انتخابــات مقدماتی در ۲۲ 
ایالــت در هفت هفته آتی، توجه بــر رقابت های انتخاباتی 

متمرکز شــده اســت. یکی از امتیازهای مهمی که در این 
رای گیری مطرح است، تسلط بر کنگره است که تاکنون با 

اکثریت ناچیزی تحت تسلط دمکرات ها بوده است.  
جمهوری خواهان که قصد بازپس گیری ریاست مجلس 
نمایندگان را دارند که از ۲۰۱۸ به این سو از دست داده اند، 

تنها به پنج کرســی بیشــتر برای بازپس گیری ریاست بر 
این مجلس با ۴۳۵ عضو نیــاز دارند که تاکنون در اختیار 
نانسی پلوسی قرار دارد. در صورت پیروزی حزب جمهوری 
خواه، کوین مک کارتی رهبر کنونی اقلیت جمهوری خواه، 

ریاست آن را برعهده خواهد گرفت.  

دورخیز جمهوری خواهان برای فتح کنگره

شبکه سی ان ان روز دوشــنبه گزارش داد که نانسی 
پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به رغم 
برخی گمانه زنی ها درباره حذف تایوان از فهرست مقاصد 
سفر آســیایی کنونی خود، قصد دارد از این جزیره دیدار 

کند.
هم زمان با آغاز سفر آسیایی رئیس مجلس نمایندگان 
آمریــکا، پایگاه خبری »تایوان تایمز« نیز به نقل از برخی 
منابع نوشــت: برخی گزارش ها حاکی است که پلوسی از 
طریق فیلیپین به جزیره تایوان سفر خواهد کرد. احتماال 
پلوسی از طریق فرودگاه بین المللی کالرک فیلیپین روز 

پنجشنبه )۱۳ مرداد ماه( به تایوان سفر کند.
خبرگزاری کیودو ژاپن هم به نقل از رسانه های تایوانی 
نوشــت که احتماال خانم پلوســی سه شــنبه شب هفته 

جاری به تایوان می رود.
تاکنون هیچ خبر یا بیانیه رسمی مبنی بر برنامه سفر 
پلوسی به تایوان منتشر نشــده است.دفتر رسمی رئیس 
مجلس نماینــدگان آمریکا ۹ مرداد ماه بــا صدور بیانیه 
رســمی اعالم کرد پلوسی در صدر هیاتی متشکل از چند 

عضو کنگره، سفر آســیایی خود به چهار کشور سنگاپور، 
مالزی، کره جنوبی و ژاپن را آغاز کرده است. نام تایوان در 

فهرست مقصدهای این سفر ذکر نشده است.
بر اساس بیانیه مذکور، تمرکز این تور آسیایی بر روی 
»مسائل مشترک امنیتی«، شراکت اقتصادی و حکمرانی 

دموکراتیک منطقه هند-اقیانوسیه است.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد مالقات هایی در سطوح 
بسیار باال  با مقام های ارشد در کشورهای مالزی، سنگاپور، 
کره جنوبی و ژاپن برای بحث و تبادل نظر پیرامون منافع 

و ارزش های مشترک برگزار خواهد شد.   
بنظر می رســد تایوان بزرگترین نقطه چالش در روابط 
ایاالت متحده و چین باشد. حضور نیروهای نظامی چین 
در حریــم هوایی و آب های نزدیک تایوان در چند ســال 
گذشته تهاجمی تر شده است و خطر درگیری را افزایش 
داده اســت. این در حالیســت که برخــی از تحلیلگران 
آمریکایــی به صراحــت اعالم کرده اند کــه توانایی های 
نظامی چین به حدی رسیده است که پیروزی آمریکا در 

دفاع از تایوان دیگر تضمین شده نیست.

آمریکا ساخت سالحی جدید را به منظور بهبود توانایی 
نیروی دریایی و امکان رویارویی با ناوگان پیشرفته چینی ها 

در دریاها آغاز کرده است.
به گزارش فاکس نیوز، مقامات ارتش آمریکا بارها تاکید 
کرده اند چین را به عنوان رقیب اصلی خود در پیشرفت های 
نظامی می دانند و بر این باورند که دســتاوردهای نظامی 
چینی هــا، راهبردهــای دفاعی آمریکایی هــا را به چالش 
می کشد. بر این اســاس، یکی از دالیلی که نیروی دریایی 
آمریــکا به ســاخت »پهپادهای دریاپایــه« روی آورده به 
پیش گیری از بــروز این گونه چالش هــا در تقابل نظامی 
با چین اســت. بر اســاس این گزارش ایــن پهپادها برای 
آمریکایی ها در زمینه  برد تسلیحات، فرماندهی و دیده بانی 
امــکان رویارویی با ناوگان پیشــرفته چینی هــا را فراهم 
می کنند. این فناوری همچنین از انجام اشتباهات پرهزینه 
ناشــی از استفاده از کشتی های سنتی طی سال های اخیر 
از جمله هزینه های نگهداری از »سامانه تفنگ پیشرفته« 
و مشکالت در سامانه پیشران کشتی ها جلوگیری می کند.

به گزارش این خبرگزاری آمریکایی، ناوگان پنجم نیروی 

دریایی این کشور پیش از این نیز پهپادهایی از این نوع را 
با ابعاد کوچکتر در نزدیکی آب های آســیای غربی مستقر 
کرده بود. قرار اســت تعدادی از پهپادهای دریاپایه جدید 
آمریکایی در ابعــاد بزرگتر در رزمایش دریایی چندملیتی 
با رهبری ایاالت متحده که در طول تابســتان در آب های 

اقیانوس آرام برگزار می شود رونمایی شوند.
به گفتــه منتقدیــن، ایاالت متحــده بــرای افزودن 
فناوری های پیشرفته به کشتی های نظامی خود شتاب زده 
عمل کرده اســت. با ایــن حال »جرمیا دایلــی« یکی از 
فرماندهان نیروی دریایی آمریکا در پاسخ اظهار داشت که 
ارتقای سطح فناوری های نظامی نشانه اعتماد به توانایی های 
کشور است. یک افسر بازنشسته نیروی دریایی آمریکا نیز 
ضمن اذعان به رفتار شتاب زده آمریکایی ها در این زمینه، 
با اشــاره به »سال ها شکســت در پروژهای کشتی سازی 
این کشــور« نیروی دریایی آمریکا را در زمینه اســتفاده 
از تمام منابع موجود در توســعه »کشــتی های رباتیک« 
 با وجود تمام مزایایی که می تواند به دنبال داشــته باشد، 

به احتیاط دعوت کرد.

برنامه پهپادهای آبی آمریکا علیه چیناحتمال سفر پلوسی به تایوان


