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هشدار پکن درباره اعمال زور 
علیه جدایی طلبی تایوان

چین روز چهارشنبه هشدار داد که هیچگونه رفتار »جدایی طلبانه« تایوان را 
نمی پذیرد و در صورت لزوم این جزیره را با زور تصرف خواهد کرد.

پکن این هشــدار دوبــاره را در حالی مطرح کرده اســت که ارتش چین در 
روزهای گذشــته رزمایش گسترده و بی سابقه ای را به دنبال سفر نانسی پلوسی، 

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان برگزار کرد.
این کشور با »بسیار خطرناک« توصیف کردن سفر خانم پلوسی به تایوان، آن 
را به شدت محکوم کرد. خانم پلوسی بلندپایه ترین مقام آمریکایی است که در ۲۵ 
سال گذشته به تایوان سفر کرده است. چین تایوان را بخشی از قلمرو حاکمیت و 
یکی از استان های خود می داند و از همین رو تالش می کند تا تایپه را در جهان 
منزوی نگه دارد. دفتر امور تایوان چین روز چهارشنبه در گزارشی رسمی اعالم 
کرد که پکن آماده است حداکثر تالش خود را برای اتحاد دوباره مسالمت آمیز با 

تایوان انجام دهد اما رفتار »جدایی طلبانه« را به هر شکلی نمی پذیرد.
دفتر امور تایوان چین در بخش دیگری از این گزارش رســمی اعالم کرد که 
پکن »تنها« در صورت عبور تایوان از »خطوط قرمز استقالل« و همچنین دخالت 

قدرت های خارجی اقدام خواهد کرد.
روابــط پکــن و تایپه پس از انتخاب »تســای اینگ ون« بــه عنوان رئیس 
جمهور تایوان در سال ۲۰۱۶ به شدت تیره  شده است. تسای اینگ ون و حزب 

»دموکراتیک مترقی« او تایوان را بخشی از قلمرو حاکمیت چین نمی دانند.
در هر حال چین وعده داده اســت که تایوان پس از »اتحاد دوباره« از »رونق 
اقتصــادی« و »امنیت و عزت بیشــتر« برخوردار شــود، وعده ای که در ســایه 

بزرگترین رزمایش چین ارائه شده است.
برخی از رســانه های خبری اعالم کرده اند که چین با این رزمایش قصد دارد 

طرح محاصره تایوان را به اجرا بگذارد تا روزی این جزیره را »تصرف« کند.
در ابتدا اعالم شد که این رزمایش چهار روزه خواهد بود و ظهر روز یک شنبه 
۷ پایان می پذیرد اما ارتش چین روز دوشــنبه از ادامه رزمایش خود بدون اشاره 

به زمان پایان آن خبر داد.
تایوان بر این نظر اســت که چین با تمرینات نظامی در نزدیکی جزیره برای 
»آماده ســازی« خود و حمله به تایوان اســتفاده می کند. از همین رو تایوان در 
واکنــش به رزمایش چین، تمرینات نظامی ارتــش خود را آغاز کرد، اقدامی که 
با هشدار پکن مواجه شد. بر اســاس پیش بینی برخی از کارشناسان، تایوان در 
صورت رویارویی آشــکار با چین حداکثر کاری که می تواند انجام دهد این است 
که سعی کند با کاهش سرعت حمله نظامیان چینی از ورود آن ها به خاک جزیره 

از راه دریا جلوگیری کند.

ویژه

پیروزی »ایلهان عمر« در انتخابات درون حزبی
نماینده مسلمان و چپ گرای مجلس نمایندگان آمریکا توانست در انتخابات 
درون حزبی دموکراتها با اختالفی ناچیز بر رقیب میانه روی خود پیروز شده و به 
انتخابات میاندوره ای کنگره راه یابد. تارنمای شــبکه سی ان ان گزارش کرد که 
»ایلهان عمر« نماینده کنونی حوزه پنجم انتخاباتی ایالت مینه سوتا به رقابت های 

میاندوره ای راه یافته است.
بــر اســاس آمــار منتشــر شــده در تارنمــای ریــل کلیــر پالیتیکس 
)RealClearPolitics(، با شمارش ۹۹ درصد آراء اخذ شده در انتخابات درون 
حزبی حزب دموکرات، عمر توانسته با کسب ۵۰.۳ درصد آراء و با اختالف بیش از 
۲ هزار رای از دان ساموئل رقیب میانه رو و عضو پیشین شورای شهر مینیاپلیس 
و حائز ۴۸.۲ درصد آراء، پیشــی گیرد. به نوشته سی ان ان، اختالف ناچیز میان 
عمر و ســاموئل می تواند منتقدان این نماینده چپگرا را تشویق کند تا دو سال 

دیگر نیز وی را به چالش کشند.
ســاموئل بر خالف عمر از پلیس حمایت کرده و منتقد سیاست »لغو بودجه 
پلیس« بود. انتخابات ۲۰۲۲ آمریکا ۱۷ آبان امسال و برای گزینش ۴۳۵ نماینده 
مجلس، ۳۵ ســناتور، ۳۹ فرماندار و شمار زیادی از مقام های محلی و ایالتی در 
سراسر این کشور برگزار می شود. میانگین جدیدترین یافته های نظرسنجی های 
انتخاباتی نشــان می دهد که فاصله جمهوریخواهان و دموکرات ها بسیار کاهش 

یافته و افکار عمومی با اختالف تنها ۰.۱ درصد حامی جمهوریخواهان است.
دموکرات ها هم اکنون ۲۲۰ کرسی و جمهوریخواهان ۲۱۰ کرسی از مجموع 
۴۳۵ کرســی مجلس نمایندگان را به خود اختصاص داده اند. جمهوریخواهان 
برای کســب اکثریت مجلس باید به حد نصاب ۲۱۸ کرســی در انتخابات پائیز 

امسال دست یابند.

همکاری جاسوسی سایبری عربستان و اسرائیل
ســایت »ســعودی لیکس« که از آن به عنوان یکی از ســایت های مخالف 
حکومت سعودی یاد می شــود، در گزارشی به نقل از منابعی نوشت: مسئوالن 
سعودی قراردادهای سرمایه گذاری بزرگی را با شرکت های جاسوسی اسرائیل در 
چارچوب آغاز برنامه »سایبرک« برای توسعه بخش امنیت سایبری در عربستان 

امضا کرده اند.
سایت »سعودی لیکس« به نقل از این منابع که از آنها به عنوان »منابع آگاه« 
یاد کرد، افزود: این قراردادها شــامل هزینــه کردن ماهیانه میلیون ها دالر برای 
وارد کردن مدرن ترین فناوری های جاسوسی و نظارت اسرائیل بر عربستان برای 

توسعه توان سعودی ها در این زمینه است.
این منابع گفتند: روابط ســری رو به رشــد امنیتی شــرکت های جاسوسی 
اســرائیلی رکن آغاز برنامه سایبرک برای توسعه بخش امنیت سایبری سعودی 
اســت. برپایه این گزارش، برنامه ســایبرک توسط سازمان ملی امنیت سایبری 
عربستان آغاز شد و مقامات سعودی گفتند که یکی از راهکارهای اصلی دستیابی 

به اهداف استراتژی ملی امنیت سایبری است.
آنهــا هدف از این برنامه را توســعه و ایجاد ظرفیت هــای ملی تخصصی در 
زمینه های امنیت ســایبری، بومی ســازی فناوری امنیت ســایبری و محتوای 
آموزشی در این زمینه و تشویق صنایع بومی و نوآوری در حوزه امنیت سایبری 
در عربستان دانستند. برپایه این گزارش، این اقدام جدید پس از آن صورت گرفت 
که منابع سعودی اخیرا از یک گزارش امنیتی محرمانه پرده برداشتند که به دربار 
سلطنتی ارجاع شد و برنامه های عربستان برای نظارت و جاسوسی از شهروندان 

و مسافران به این کشور را برمال می کرد.

درگیری مزدوران عربستان و امارات در یمن
عناصر وابسته به دولت مستعفی و فراری یمن از یک سو و مزدوران دو گروه 
مســلح »العمالقه« و »دفاع الشــبوه« تحت حمایت امارات و وابسته به شورای 

انتقالی جنوب در استان شبوه یمن دوباره درگیر شدند.
پایگاه العربی الجدید به نقل از منابع محلی و نظامی در این نوشــت که این 
درگیری ها ده ها کشــته و زخمی از دو طرف برجای گذاشته اما آمار دقیق این 
تلفات هنوز مشــخص نیست. یک منبع نظامی به العربی الجدید درباره دالیل از 
سرگیری این درگیریها در روز گذشته گفت: نیروهای دولتی به دستورات شورای 
ریاست جمهوری برای عقب نشینی و رفتن به اردوگاه ها و خروج از شهر عتق  به 
مواضع خود عقب نشینی کردند، اما نیروهای طرف مقابل )مزدوران تحت حمایت 
امارات( از عقب نشینی و اجرای دستور خودداری کرده و اقدام به پیشروی برای 
بدست گرفتن کنترل شهر کردند. به عالوه آنها همچنان محاصره منزل »عبدربه 
لعکب« فرمانده برکنار شده نیروی ویژه امنیتی ادامه داده و اقدام به بمباران کمپ 

النجده کردند که همین امر باعث شروع مجدد درگیری ها شد.
نیروهای الشبوه  در روزهای دوشنبه و صبح سه شنبه به رغم دستور رئیس 
جمهور ساکن عربستان یمن مبنی بر توقف عملیات جذب نیرو و پیشروی، اقدام 

به گسیل نیروها و تجهیزات نظامی به شهر عتق کردند.
یک منبع رسمی یمنی بامداد چهارشنبه فاش کرد: ارتش و نیروهای امنیتی 
ویژه پس از درگیری های مجدد در شــامگاه سه شنبه، پایگاهها و مراکز نظامی 
متعلق به نیروهای تحت حمایت امارات در اســتان شبوه در شرق یمن را تحت 
کنترل خود گرفتند. عربســتان با همراهی امارات متحده عربی، بحرین، سودان 
و آمریکا در ششــم فروردین سال ۱۳۹۴ با تشــکیل به اصطالح ائتالف عربی- 
آمریکایی، تجاوز به کشــور یمن را آغاز کرد، اما طی بیش از ۷ سال گذشته به 
اســتثنای امارات و آمریکا، سایر همپیمانان سعودی از این ائتالف خارج شدند و 
ابوظبی نیز هم اکنون از یک همپیمــان قدیمی به یک رقیب رو در روی ریاض 
در جنوب یمن تبدیل شــده است. این جنگ غیرانسانی تاکنون موجب شهادت 

هزاران یمنی و ویرانی این کشور اسالمی شده است.

پولیتیک

استراتژیک

رویداد

با گذشت پنج روز از آتش سوزی بی سابقه 
در انبار سوخت حیاتی کوبا که با بحران انرژی 
دســت و پنجه نرم می کند، شــعله های آتش 
چهارمین مخزن انبار نفت در غرب این جزیره 

را فرا گرفت.
به گــزارش فرانــس۲۴، مقام هــای کوبا 
تایید کردند شــعله های آتش بــه چهارمین 
اصلی  تاسیســات  پایگاه »ماتانزاس«،  مخزن 
ذخیره سازی نفت در غرب این جزیره رسیده 
است. اطفای این بدترین آتش سوزی انبار نفت 
در تاریخ کوبا که از پنج اوت )۱۴ مرداد( آغاز 
شده است، به دلیل دمای باالی هوا و وزش باد 

پیچیده شده است.
جمعه گذشــته و پس از اصابت صاعقه به 
گنبد یکــی از انبارهای حــاوی ۲۵ هزار متر 
مکعب نفت، آتش ســوزی عظیمــی در این 
انبار نفت آغاز شــد و باعث چندین انفجار در 

روزهای اخیر شده است.
»الکســاندر آوالــوس خورخــه« معــاون 
سازمان ملی آتش نشــانی کوبا اعالم کرد این 

نوع آتش سوزی هرگز در تاریخ کوبا رخ نداده 
است، بنابراین پیش بینی دوره مهار و اطفای 

آن بسیار دشوار است.
تاکنون دو مورد فوت در اثر این آتش سوزی 
ثبت شده، ۱۴ نفر مفقود و بیش از یکصد نفر 
مجروح شــده اند. صدها نفر از مردم کوبا برای 
اهدای خــون به مجروحان این آتش ســوزی 
عظیم به مراکز مربوطه مراجعه کرده اند. وزارت 
بهداشــت کوبا گزارش داد تا بامداد دیروز )۹ 
اوت(، ۱۲۵ مجــروح به مراکز درمانی مراجعه 
کرده اند و از این میان ۱۹ تن همچنان بستری 
هســتند. وضعیت هفت نفر وخیــم گزارش 
شده اســت. طبق اعالم منابع مختلف، بیشتر 

مفقودشدگان از آتش نشان ها هستند.
به گفته فرماندار اســتان ماتانزاس، حدود 
چهــار هزار و ۸۰۰ نفــر از این منطقه تخلیه 
شده اند. این پایگاه در مجموع از هشت مخزن 
نفت تشــکیل شده و نشت سوخت مخازن دو 
و ســه موجب آتش سوزی مخزن چهارم شده 

است.

این آتش ســوزی در حالی منابع ســوخت 
حیاتی کوبا که با بحران فزاینده انرژی مواجه 
اســت را هدف قرار داده که آتش نشانان این 
کشور و کارشناسانی از مکزیک و ونزوئال برای 
مهار آتش، فعالیت خود را تشــدید کرده اند. 
عالوه بر بالگردهای نظامی کوبا که در اطفای 
حریق شرکت می کنند، هواپیماها و بالگردها و 
همچنین متخصصان و تیم هایی از مکزیک و 
ونزوئال برای کمک به خاموش کردن آتش وارد 

کوبا شده اند.
»میگل دیاز کانل« رئیس جمهوری کوبا، از 
روســیه و وزارت امور خارجه آن که در تماس 
دائمی با مقام های کوبا هســتند و به خاموش 

کردن آتش کمک می کنند، تشکر کرد.
بخش چینی کمیته بین المللی صلیب سرخ 
)ICRC( از اهدای کمک ۱۵۰ هزار دالری به 
کوبــا برای حمایت از عملیات نجات خبر داده 
است. آتش نشان ها در تالش هستند تا مخازن 
در حال ســوختن را خنک کنند و از سرایت 
آتش به ژنراتورهــا و پایانه فرآورده های نفتی 

جلوگیری کنند.
ماتانزاس مهم ترین بندر کوبا برای واردات 
نفت و سایر سوخت ها است. نفت خام سنگین 
کوبــا و همچنین نفت کوره و گازوئیل ذخیره 
شده در این شهر به صورت عمده برای تولید 

برق در جزیره استفاده می شود.
به نوشته اسپوتنیک موندو، کوبا این روزها 

با قطعی برق و کمبود ســوخت مواجه است 
و وقوع این آتش ســوزی می تواند وضعیت را 

تشدید کند.
آتش سوزی در انبار نفت ماتانزاس می تواند 
برای کل اقتصاد کوبا که به شــدت به عرضه 
نفت از آمریکای التین وابسته است، مشکالتی 

ایجاد کند.

آتش سوزی مهیب در انبار سوخت حیاتی کوبا

گفته   ودایع:  علــی   – گروه بین الملل 
می شــود که در ســاختار پیچیده حاکمیت 
ایاالت متحده ، مکانیسم  واشنگتن علیه عنصر 
نامطلوب این اســت که پلیس فدرال FBI و 
پلیس مخفی در زمان خطر وارد عمل می شوند. 
روسای جمهوری آمریکا همواره از نوع برخورد 
پلیس مخفی در زمان ترک کاخ ســفید گالیه 
داشــته اند ؛ ایــن موضوع نشــان می دهد که 
حاکمیت در واشــنگتن با کسی شوخی ندارد.  
این بحث در کمیته تحقیق بررســی یورش به 
کنگره در سال ۲۰۲۱ مطرح شده که »دونالد 
ترامپ« با خیانت به سوگند ریاست جمهوری ، 
عامدانه برای کودتا زمینه سازی کرده است. او 
در عین حال متهم به خروج اسناد طبقه بندی 
شده کاخ سفید شــده است ؛ موضوعی که در 
نهایت منجر به شــبیخون علیه  ویالی  مارئه 
الگو شده است. گفته می شود که یک لیست 
بلند از رفقای ترامپ در لیست سیاه قرار گرفته 
اند. روزنامه نیویورک تایمــز گزارش کرده که 
مامــوران FBI  تلفن همراه »اســکات پری« 
نماینده جمهوری خــواه کنگره آمریکا، هنگام 
ســفر با خانواده اش مصادره کردند. این مساله 

نشــانه دیگری از باال گرفتن تــب تحقیقات 
وزارت دادگستری آمریکا درباره حمله ۶ ژانویه 
۲۰۲۱ بــه کنگره آمریکا اســت. این نماینده 
ایالت پنســیلوانیا بــدون ذکر علــت توقیف 
تلفــن همراه خود توســط FBI، این اقدام را 
توهین آمیز دانســت. پری بــه عنوان حامی 
رئیس جمهوری ســابق آمریــکا، در تحقیقات 
حادثه حمله به کنگره توســط حامیان ترامپ 
مورد پرســش و پاسخ قرار گرفته است.  پری 
 FBI در این بیانیه اشــاره کرد کــه ماموران
اجازه صحبت کردن او را با وکیلش ندادند.این 
نماینده جمهوری خواه که به انتشار گسترده 
اظهارات غلط ترامپ درباره تقلب در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا کمک می کرد، 
چند هفته پیش از حمله به کنگره در ســال 

۲۰۲۱ با کاخ سفید در ارتباط بود.
در جریان جلســه اســتماع کنگره در ماه 
ژوئن، قانونگذاران شــهادت دادنــد که پری 
از ترامپ درخواســت عفو کــرده اما وی این 
مســاله را رد می کند. پری پذیرفته که ترامپ 
را به جفری باسرت کالرک وکیل سابق وزارت 
دادگســتری معرفی کرده اســت. کالرک از 

جفری روزن کفیل دادستان کل آن زمان می 
خواست که نامه ای به ایالت جورجیا بفرستد 
و ادعا کند که وزارتخانه متوجه تقلب در رای 
گیری شده اســت. زمانی که این کار شکست 
خورد، کالرک بــه دنبال این بود که ترامپ او 
را به عنوان کفیل دادستان کل منصوب کند. 
در ماه ژوئــن، ماموران فدرال دســتگاه های 
الکترونیکی کالرک را از خانه وی در ویرجینیا 

مصادره کردند.
بحث درباره یورش به عمارت ترامپ

طرف ۴۸ ساعت گذشــته ، یورش پلیس 
فدرال آمریکا به ویالی لوکس رئیس جمهوری 
ســابق آمریکا در صدر اخبار ایاال متحده بوده 
اســت. اگرچه ظرف چند هفته اخیر ماجرای 
اتهام »تــالش ترامپ برای کودتا در ششــم 
ژانویه« به شــدت مورد توجه قرار گرفته است 
اما در تاریخ آمریکا هرگز ســابقه نداشــته که 
ملک شــخصی رئیس جمهوری این کشور به 
این شــکل تحقیرآمیز و پلیسی تفتیش شود. 
این شــایعه وجود دارد که پلیس فدرال برج 
ترامپ در نیویورک را نیز زیرنظر گرفته است.

ترامــپ  طرفــداران  جمهوری خواهــان 

تالش می کنند موضــوع را به جنگ قدرت با 
دموکرات ها مربوط کنند. کاخ سفید در واکنش 
به این ادعا تالش کرده خود را بی طرف معرفی 
کند. »کارین ژان پی یر« سخنگوی کاخ سفید 
در نشســتی خبری در کاخ سفید در پاسخ به 
این ســوال که آیا بایــدن از قبل از این حمله 
مطلع شده بود؟ گفت: خیر، رئیس جمهوری 

در جریان نبود و از آن اطالع نداشت.
سخنگوی کاخ ســفید ادامه داد که رئیس 
جمهوری آمریکا  و کارکنان کاخ سفید مانند 
سایر مردم آمریکا، از طریق گزارش رسانه ها از 
یورش اف بی آی به خانه ترامپ خبردار شدند.
وی اضافه کرد که این اقدام با مســئولیت 
وزارت دادگستری انجام شده و تحقیقات این 

مستقل است و در آن دخالت نمی کنیم.
هنگامی که »پیتر دوسی« خبرنگار شبکه 
فاکس نیوز وابسته به جمهوری خواهان آمریکا، 
ســخنگوی دموکرات کاخ ســفید را  در مورد 
این رویداد تحت فشــار قرار داد، ســخنگوی 
دولت بایدن تاکید کرد که کاخ سفید توضیح 
بیشــتری در مورد »تحقیقــات جنایی« ارائه 

نخواهد کرد.

پلیس فدرال در شبیخون به عمارت ترامپ 
به دنبال اسنادی بوده است که ترامپ به هنگام 
خروج از کاخ ســفید با خود به بیرون منتقل 
کرده، در حالی که این اســناد به آرشیو ملی 
آمریکا تعلق دارند. این که در میان اســنادی 
که در اختیار ترامپ اســت مدرک یا شواهدی 
برای شــکایت علیه او پیدا شود، هنوز معلوم 
نیست.»جیســون بارون« رئیس آرشــیو ملی 
آمریکا به  شــبکه تلویزیونی سی ان ان گفته 
اســت که جای اسناد محرمانه در خانه رئیس 
جمهور نیســت، به خصوص که اگر این اسناد 
انتشار علنی پیدا کنند می  توانند به امنیت ملی 

آمریکا ضربه وارد کند.
بنا بر مقررات و قوانین جاری آمریکا مصوبه 
ســال ۱۹۷۸ بخــش عمده اســناد و مدارک 
روســای جمهوری آمریکا در کاخ سفید باید 
جهت دسترســی نســل های بعدی در اختیار 
آرشــیو ملی قرار گیــرد. این نهــاد از ماه ها 
پیش با ترامپ در باره تحویل دادن اســنادی 
که از کاخ ســفید خارج کرده مشغول جدال 
و مشــاجره بوده است و نهایتا مسئله را به قوه 
قضائیه ارجاع داده است. تفتیش و بازرسی روز 
دوشنبه که با حکم دادگستری فدرال صورت 
گرفت به نظر می رســد که در ارتباط با همین 

منافشه باشد.
فرصت و تهدید برای ترامپ

ترامپ  بیوگرافی نویس  آنتونیــو«  »مایکل 
بعید ندانست که ترامپ برای واکنش به اقدام 
اف بی آی از قبل آمادگی داشته است، چرا که 
او اندک زمانی بعــد از تفتیش محل اقامتش 
یک شــعار تبلیغات انتخاباتی را روی شــبکه 
 )Truth Social( اجتماعی متعلق به خودش
منتشر کرد. آنتونیو به شبکه سی ان ان گفته 
اســت که ترامپ استاد این است که هر حمله 
به خود را به محملی برای تبلیغ به سود خود 
بــدل کند. او این گمانه را مطرح کرده که ۳۵ 
درصدی از رأی دهندگان آمریکا که به ترامپ 
تمایل دارند با اقــدام FBI ، او روحیه تازه ای 
گرفته اند و این سبب می شود که برای ترامپ 

روز خوبی بوده باشد.
احتمال داده می شــود کــه ترامپ پیش 
از موعــد قابــل انتظار نامزدی خــود را برای 
رقابت هــای درون حزبی جهــت تعیین نامزد 
انتخابــات ریاســت جمهوری اعــالم کند. با 
چنین اعالمی تعقیب قضایی او بسیار دشوارتر 
می  شــود. کمیتــه بررســی کودتای ششــم 
ژانویــه با همکاری پلیس فــدرال این فرصت 
را پیــدا کرده اند کــه همانند »همــه مردان 
رئیس جمهوری« ســوژه یک اتفــاق تاریخی 
در سینمای آمریکا بشــوند.  ورای تمام بحث 
و جدل ها ، مکانیســم حاکمیت ایاالت متحده 
با عنصر نامطلوب برخورد می کند. ترامپ نیز 
سرنوشتی بهتر از »جان اف کندی« یا »ریچارد 
نیکسون« پیدا نخواهد کرد. واشنگتن می داند 
که بازگشت ترامپ به کاخ سفید برای ایاالت 

متحده گران تمام خواهد شد. 

تلفن همراه نماینده جمهوری خواه توسط FBI توقیف شد

مکانیسم حذف علیه ترامپ
شبیخونبهعمارتاسرارمارئهالگوبدوناطالعکاخسفیدبودهاست

رئیس جمهــوری اوکراین در ویدیویی بدون اشــاره به 
انفجارهای روز گذشــته در پایگاه نظامی روسیه در کریمه 
با بیان اینکه این شبه جزیره متعلق به اوکراین است، گفت: 
جنگ با مسکو با کریمه آغاز شده و باید با کریمه پایان یابد.
به گزارش پولیتیکو، ولودیمیر زلنســکی طی اظهاراتی 
ویدیویــی در تلگرام پــس از وقوع انفجارهــای متعدد در 
پایگاه های نظامی روسیه در شبه جزیره کریمه اعالم کرد: 
امروز، به درســتی بیشتر توجه ها به سمت »کریمه« است، 
چرا که این شــبه جزیره بخشی از اوکراین است و ما از آن 

دست نمی کشیم.
زلنســکی با اشاره به درگیری ها میان اوکراین و روسیه، 
ادامه داد: این جنگ با کریمه آغاز شــده اســت و با - آزاد 

سازی- کریمه پایان می یابد.
رئیس  جمهوری اوکراین با بیــان اینکه نمی تواند زمان 
دقیقی را برای »آزاد ســازی شبه جزیره کریمه« مشخص 
کند، اظهار داشــت کــه کی یف در حال اســتفاده از تمام 

ابزارهای ضروری برای دستیابی به این هدف است.
در این راســتا، میخائیلو پودولیاک مشاور ارشد رئیس 
جمهور اوکرایــن در گفت وگویی تلویزیونی هرگونه ارتباط 
کی یــف با انفجارهــای روز گذشــته در پایگاه های نظامی 
روســیه در کریمه را رد کرد و گفت: اوکراین با این موضوع 

ارتباطی ندارد.

بر اســاس این گزارش، پودولیاک پارتیزان ها را مسئول 
احتمالی این انفجارها دانست.

با این حال، روز گذشــته مسکو تمامی احتمال ها را در 
مــورد حمله به این پایگاه ها رد و تاکید کرد که انفجارها به 
صورت تصادفی و بر اثر رعایت نشــدن اصول ضد حریق در 

انبار مهمات رخ داده است.
به گزارش ایرنا،  شاهدان عینی روز سه شنبه از رخ دادن 
دســتکم ۱۲ انفجار جداگانه نزدیک پایــگاه نیروی هوایی 
روسیه در غرب شــبه جزیره کریمه خبر دادند. به گزارش 
رســانه های خبری این پایگاه در فاصله بیش از ۱۳۰ مایلی 

خاک اوکراین قرار دارد.
دیمیتری مدودف رئیس جمهوری ســابق روسیه پیشتر 
هشــدار داده بــود که هرگونــه تجاوز از ســوی هریک از 
کشورهای عضو پیمان ناتو به شبه جزیره کریمه که به عنوان 
خاک روســیه محسوب می شــود، می تواند منجر به جنگ 

جهانی سوم شود.
روســیه به دنبال تحوالت داخلی اوکراین و ســرنگونی 
»ویکتور یانوکوویچ« رئیس جمهوری اسبق آن کشور که با 
تحریک غرب صورت گرفته بود، شبه جزیره کریمه را در ماه 
مارس ۲۰۱۴ به خاک خود ضمیمه کرد. این اقدام مســکو 
منجر به درگیری بزرگی با غرب شــد و غرب تاکنون بارها 

مسکو را به دلیل این اقدام تحریم کرده است.

یــک مقام ارشــد وزارت دفاع آمریــکا )پنتاگون( برای 
نخســتین بار تایید کرد که واشــنگتن موشــک های ضد 

تشعشع را به اوکراین ارسال کرده است.
»کالین کال« معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاســی 
روز سه شنبه به وقت محلی گفت: این موشک ها به عنوان 
بخشــی از بسته های امنیتی اخیر ارسال شده اند که رئیس 
جمهوری آمریکا با آنها موافقت کرده و پنتاگون این سالح ها 

را از ذخایر خود به اوکراین ارسال کرده است.
به گــزارش تارنمای هیل، این مقــام پنتاگون افزود: ما 
تعدادی موشــک ضد تشعشع را در این بسته گنجانده ایم 
که می توانند از هواپیماهای اوکراینی شــلیک شــوند و بر 

رادارهای روسیه و اهداف دیگر تاثیر بگذارند.
این مقام وزارت دفاع آمریکا به تعداد موشک های ارسال 

شده به اوکراین اشاره ای نکرد.
با این حال یک مقام دفاعی آمریکایی به سی ان ان اعالم 
کرده است که واشنگتن موشک های سریع ای جی ام-۸۸ 
موســوم به هارم را که توسط شرکت رایتون تولید شده، به 

اوکراین تحویل داده است.
سی ان ان همچنین ادعا کرده است که این موشک ها به 

یک هدف روس در داخل اوکراین برخورد کرده اند.
موشک های هارم از نوع هوا به زمین با برد  ۴۸ کیلومتر 
هستند که برای شناســایی و نابودی سیستم های پدافند 

هوایی مجهز به رادار ساخته شده اند. پیش از این، سخنگوی 
موقت پنتاگون تایید کرد که کشورش بسته تسلیحاتی یک 

میلیارد دالری دیگری برای اوکراین ارسال می کند.
»تاد بریسیل« سخنگوی موقت پنتاگون آمریکا به وقت 
محلی افزود: بسته یک میلیارد دالری امنیتی که به اوکراین 
ارائه خواهد کرد که بزرگترین بسته امنیتی برای این کشور 
و شامل مهمات برای سالح های دوربرد و خودروهای زرهی 
پزشکی است. این بسته تسلیحاتی، ارسال تجهیزات نظامی 
آمریکا به اوکراین را از زمان آغاز جنگ در این کشور در ۲۴ 

فوریه را به ۸.۸ میلیارد می رساند.
این بسته شامل مهمات سامانه راکتی هیمارس، مهمات 
سامانه موشــکی زمین به هوای ناسامز و ۵۰ وسیله نقلیه 

زرهی پزشکی است.
دولت جو بایدن در حالیکــه آمریکایی ها با بحران های 
مختلف اقتصادی دســت و پنجه نرم می کنند، از سویی با 
ارسال تجهیزات نظامی بر آتش این جنگ همچنان می دمد 
و از سوی دیگر خواســتار پایان این بحران از سوی روسیه 
اســت. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا، این کمک های 
نظامی مجموعه ســامانه های موشکی هیمارس اوکراین را 
به ۱۶ ســامانه افزایش می دهد و ۵۸۰ ســامانه »فونیکس 
گوست« دیگر را به خط مقدم درگیری ها در اوکراین ارسال 

می کند.

ارسال موشک های ضدتشعشع پنتاگون به اوکراینوعده زلنسکی درباره آزادی شبه جزیره کریمه

رئیس جمهوری یونان خواستار تحقیق گسترده درباره 
شــنود تلفنی یکی از رهبران حزب اپوزیســیون توســط 

سرویس اطالعاتی این کشور شد.
به گزارش رویترز، کاترینا ساکالروپولو، رئیس جمهوری 
یونان خواســتار تحقیق درباره شنود مکالمات تلفنی یک 

رهبر سیاسی توسط سرویس اطالعاتی )EYP( شد.
این رسوایی هفته گذشــته در بحبوحه نگرانی فزاینده 
اتحادیه اروپا در مورد استفاده از نرم افزارهای جاسوسی رخ 
داد و جنجالی سیاسی در داخل کشور یونان را ایجاد کرد.

ساکالروپولو در بیانیه ای گفت که حفاظت از حق حریم 
خصوصی شرط اساســی یک جامعه دموکراتیک و لیبرال 

است و احترام به دموکراسی فراتر از سیاست است.
وی گفت: این امر مســتلزم روشن شدن فوری و کامل 
پرونده شنود اســت. »نیکوس آندروالکیس« رهبر حزب 
سوسیالیست پاسوک یونان و عضو پارلمان اروپا، روز جمعه 
گفته بود که متوجه شــده است که سرویس اطالعاتی به 

مکالمات او گوش کرده است.
اوایل همان روز، رئیس سرویس اطالعاتی یونان و رئیس 

دفتر نخست وزیر کیریاکوس میتسوتاکیس برکنار شدند.
یک سخنگوی دولت یونان گفته بود سرویس اطالعاتی 
مکالمات آندروالکیس را شــنود کرده است ولی این شنود 

با دستور مستقیم دادستان و به صورت قانونی بوده است.

نتایح تازه ترین نظرســنجی  در ایتالیا در فاصله ۶ هفته 
تا برگزاری انتخابات پارلمانی، از پیشــتازی راست افراطی 
با کسب ۴۵ درصد آرا حکایت دارد. استعفای ماریو دراگی 
نخســت وزیر ایتالیا در پی اختالف های داخلی در ترکیب 
احزاب دولت وحدت ملی این کشــور، نگرانی از به قدرت 
رسیدن احزاب تندروی دست راســتی را ایجاد کرده بود. 
حال نظرســنجی که نتیجه آن منتشر شد این نگرانی ها را 

تایید می کند.
رادیو فرانســه در گزارشی با توجه به این نظرسنجی از 
احتمــال قدرت گرفتن حزب راســت افراطی در ایتالیا در 
انتخابات پیش رو نوشت و خبر داد که احزاب چپ و میانه 

موفق به تشکیل ائتالف نشــده اند. انریکو لتا، رهبر حزب 
چپ ایتالیا هنوز نتوانســته است یک ائتالف تشکیالتی را 
گرد هم آورد که بتوانند در مقابل راســت افراطی بایستند. 
بــا این حال، بدون ائتالف هم  پیروزی ناممکن به نظر می 
رسد. در مقابل او، ائتالف مستحکم و غالب راست ها ایجاد 
شده است که بر پایه نظرسنجی ها ۴۵ تا ۴۶ درصد آرا را به 
خود اختصاص می دهند. این ائتالف، حزب برادران ایتالیا، 
وارث جنبش فاشیســتی ایتالیا و اولین حزب و پس از آن 
اتحادیه ماتئو سالوینی و در نهایت حزب سیلویو برلوسکونی 
را شامل می شود. این احزاب برای دستیابی به این ائتالف، 

اختالف نظرها را به ویژه در مورد اروپا، کنار گذاشته اند.

پیشتازی راست  افراطی در ایتالیارسوایی شنود تلفنی مخالفین در یونان


