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حمالت ترکیه به شمال شرق سوریه
پایگاه خبری النشــره اعالم کرد که در حمله ارتش ترکیه به شمال شرق 

سوریه، دو نظامی سوری زخمی شدند.
دیده بان حقوق بشــر سوریه در بیانیه ای اعالم کرد این افراد در روستاهای 
حومه الحسکه در شمال شرق ســوریه در حمله ترکیه و مزدوران آن زخمی 

شدند.
ارتش ترکیه از ســال ۲٠١۶ در ۲ عملیات سپر فرات )۳ شهریور ۹۵ تا ۹ 
فروردین ۹۶( و عملیات شــاخه زیتــون )۳٠ دی ماه ۹۶ تا ۴ فروردین ۹۷(، 
چهار هزار کیلومتر از خاک ســوریه از جمله عفرین و شهرهای الباب، اعزاز و 

جرابلس را تصرف کرده است.
از ســوی دیگر، آنکارا در ۲۵ مهرماه ۹۸ برای عقب راندن شــبه نظامیان 
کرد موسوم به »نیروهای دمکراتیک سوری« از مناطق مرزی الرقه والحسکه، 
عملیات نظامی موسوم به »چشمه صلح« را در شمال سوریه آغاز کرد که این 
عملیات یک هفته ای، پس از توافق آتش بس میان آنکارا و واشــنگتن متوقف 
شد و ترکیه به شبه نظامیان ُکرد پنج روز مهلت داد تا عمق ۳۲ کیلومتری از 

مرز ترکیه عقب نشینی کنند.

ویژه

وخامت حال ولیعهد سابق عربستان در زندان
منابع رســانه ای از وخامت حال ولیعهد سابق عربستان سعودی در زندان 

خبر دادند.
یک منبع مطلع به ســایت افشــاگر »ســعودی لیکس« گفت که وضعیت 
جســمانی و حال محمد بن نایف ولیعهد ســابق عربستان سعودی که از سال 

۲٠۲٠ به دستور محمد بن سلمان بازداشت شده وخیم است.
این منبع گزارش داد که محمد بن نایف به شــکل خودسرانه تحت حبس 
خانگی قرار گرفته اســت و وی همچنین مدتی در زندان »الحائر« حبس بوده 
و همین مســئله منجر به بدتر شدن وضعیت جسمانی ولیعهد سابق سعودی 

شده است.
این منبع همچنین به رفتار بسیار بد با بن نایف در زندان اشاره کرد و گفت 
که وی مبتال به دیابت و فشــار خون بــوده و علی رغم بیماری در زندان هیچ 
دارویی دریافت نکرده به همین دلیل وزن وی به شــکل قابل توجهی کاهش 

یافته و همچنین دچار افسردگی و اختالل روانی شده است.
طبق گفته این منبع، اخبار موثقی از شــکنجه محمد بن نایف و ممنوعیت 
وی از خوابیدن و همچنین دست و پا و چشم بسته نگه داشته شدن وی طی 

چند روز دریافت کرده است.
 شایان ذکر است بن نایف پس از برکناری از پست والیتعهدی عربستان در 
ســال ۲٠١۷ و جایگزین شدن پسرعمویش محمد بن سلمان به جای وی در 
مالء عام ظاهر نشــده است تا آنکه گزارش بازداشت وی در ماه مارس ۲٠۲٠ 

منتشر شد.

هشدار درباره قحطی در افغانستان
ســازمان برنامه جهانی غذا دربــاره خطر جدی ترین قحطــی به ویژه در 

زمستان پیش رو در افغانستان هشدار داده است. 
این نهاد با نشــر گزارشــی اعالم کرد اقتصاد فروپاشــیده و مسدودماندن 
دارایی های افغانستان، این کشــور را با خطر جدی ترین قحطی در ۲٠ سال 

اخیر مواجه کرده است.
برپایه گزارش برنامه جهانی غذا، میلیون ها خانواده تقریباً هیچ راهی برای 
کنار آمدن با زمســتان ســخت دیگری ندارند. این نهاد هشــدار داده که این 

برنامه یکی از آخرین موانع باقی مانده بین افغانستان و قحطی است. 
برنامه جهانی غذا همچنین ســد گرســنگی مردم افغانستان را وابسته به 
سخاوتمندی اهدا کنندگان دانست و  افزود برای کمک رسانی به ١۸ میلیون 
نفر در افغانســتان که از ناامنی غذایی رنج می برند به ١.١ میلیارد دالر کمک 

فوری نیاز است.
ایــن برنامه گفته اســت که تنها برای آماده ســازی ١۵٠ هزار تُن غذا در 

زمستان به ١۷۲ میلیون دالر نیاز دارد.
همچنیــن در ادامه این گزارش  آمده اســت اگر بودجــه مورد نیاز فوری 
تأمین شــود، در نظر دارد هفته های قبل از بســته شــدن جاده ها و غیرقابل 
دســترس کردن بســیاری از جوامع، غذا را در مناطق ناهموار و دورافتاده از 

پیش انبار کند.
 به نظر می رســد چنین اقدامی به جلوگیری از ســطوح فاجعه بار ناامنی 

غذایی و حتی گرسنگی کمک می کند.

مراسم خاکسپاری شینزوآبه برگزار شد
خداحافظی ژاپن با سامورایی بزرگ

مراسم خاکســپاری دولتی »شینزو آبه « نخســت وزیر سابق ژاپن دیروز 
) سه شــنبه ( تحت تدابیر شــدید امنیتی و انتقاد مخالفان داخلی برگزاری 
این مراســم، با حضور بیش از ۴ هزار نفــر از جمله مقامات خارجی در توکیو 

برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری » کیودو نیوز « مراســم دولتی خاکسپاری نخست 
وزیر ســابق ژاپن در ۵۵ سال گذشته در نوع خود بی همتاست. در عین حال 
منتقدان معتقدند این مراسم فاقد اساس قانونی است.هزینه این مراسم بیش 
از ١.۶ میلیارد ین معادل ١١ میلیون دالر بر پرداخت کنندگان مالیات در این 

کشور تحمیل کرده است. 
همزمان با آغاز برگزاری این مراســم، صدهــا نفر از مردم مخالف برگزاری 
این آیین پرهزینه در خیابان های توکیو دست به تجمع اعتراضی زدند. هزینه 
برگزاری این مراســم حتی بیشتر از هزینه تشییع و خاکسپاری ملکه بریتانیا 

اعالم شده است.
طی دوران پس از جنگ، ژاپن تنها یک مراســم دولتی برای نخست وزیر 
سابق خود برگزار کرده است. این افتخار در سال ١۹۶۷ به »شیگرو یوشیدا « 
نخســت وزیر سابق که در بازسازی این کشور پس از جنگ جهانی دوم تاثیر 

به سزایی داشت، رسیده است. 
برپایه این گزارش مراســم خاکســپاری خصوصی برای شــینزو آبه ۴ روز 
پس از ترور وی انجام شــد. شــینزو آبه در حالی که در کمپین انتخاباتی روز 
۸ ژوئیه در شــهر »نارا « ســخنرانی می کرد به ضرب گلوله توسط شخصی 

مسلح کشته شد. 
مراسم خاکسپاری دولتی نخست وزیر سابق با حضور ۲٠ هزار مامور پلیس 
ملــی برای تامین امنیت در باالترین ســطح در توکیو پایتخت این کشــور و 
اطراف ســالن » نیپون بودوکان « که مراســم در آنجا برگزار می شود حضور 

داشتند. 
از ســوی دیگر مخالفان برگزاری این مراســم چندین بــار اعتراض های 

خیابانی جلوی دفتر نخست وزیر و پارلمان این کشور برگزار کردند. 
در این مراســم و در میان بیش از ۷٠٠ مهمان خارجی، » کامال هریس « 
معاون رئیس جمهوری آمریکا، » نارندرا مودی « نخست وزیر هند و » توماس 

باخ « رئیس کمیته بین المللی المپیک دیده شده بود. 
شینزو آبه از سال ۲٠١۲ تا ۲٠۲٠ نخست وزیر ژاپن بود وی در طول عمر 
سیاسی خود تالش هایی در جهت بازبینی و شفاف سازی قانون نیروهای دفاع 

از خود انجام داد، تالش هایی که البته به جایی نرسید.

رویداد

بشردوستانه

کوتاه از جهان

گروه بین الملــل - علی ودایع: صدای 
پای راســت افراطی در اروپا بلندتر از هر زمان 
دیگری شنیده می شود ؛ تا اتحادیه اروپا بیش 
از گذشته نگران بازگشت فاشیسم باشد. همین 
هفته گذشــته بود که راست گرایان در کشور 
ســوئد به موفقیت دســت پیدا کردند. حوالی 
شــش ماه پیش بود که اروپــا گمان می کرد 
توانســته میلی متری از خطر »مارین لوپن« 
رهبر راست افراطی فرانسه راحت شود اما حاال 
میراث داران »بنیتو موســیلینی« در ایتالیا به 
یک پیروزی بزرگ دســت یافتــه اند. افزایش 
قدرت راســت افراطی موضوعی است که بیش 

از همه دل کرملین را خنک می کند.
بــه گــزارش گاردیــن ،  همانطــور کــه 
؛  می کردنــد  پیش بینــی  نظرســنجی ها 
رای دهندگان ایتالیایی به حزبی با ریشــه های 
نئوفاشیســتی روی خوش نشــان داده اند و 
ائتالف راســت متشکل از حزب راست افراطی 
 »بــرادران ایتالیا« با رهبــری جورجیا ملونی
)Giorgia Meloni(، حــزب ضد مهاجرت 
»لیگ« )لگا نورد( به رهبری »ماتئو سالوینی« و 
»فورزا ایتالیا« به رهبری »سیلویو برلوسکونی« 

را برای هدایت کشورشان انتخاب کردند.
ملونی پس از اعالم پیروزی در مقر حزبش 
در رم گفــت: »اگــر ما برای اداره این کشــور 
فراخوانده شــویم، این کار را برای همه انجام 
خواهیم داد. بــرای همه ایتالیایی ها و با هدف 
متحد کردن مردم )این کشور( این کار را انجام 
خواهیم داد.« او ادامه داد: »ایتالیا ما را انتخاب 
کرد. ما به )کشور( خیانت نمی کنیم؛ همان طور 

که هرگز خیانت نکرده ایم.«
نکته اینجاســت که حزب ملونی از میراث 
یک حزب نئوفاشیستی شکل گرفت که اندکی 

پس از جنگ توسط نوستالژیست های دیکتاتور 
فاشیست »بنیتو موسولینی« شکل گرفت.

در مجموع ائتالف راست تندرو با کسب ۴۷ 
درصد آرا نشــان داد که ایتالیا می رود تا اولین 
دولت تحت رهبری راست افراطی خود را پس 
از جنــگ جهانی دوم تجربــه کند. همچنین 
جورجیا ملونی اولین رئیس دولت زن برآمده از 
یک حزب »پسا فاشیست« می شود که سکان 
هدایت یکی از کشورهای بنیانگذار اتحادیه اروپا 

را در دست می گیرد.
زلزله در اتحادیه اروپایی در جنگ با روسیه

اتحادیه اروپا کــه تالش کرد در واکنش به 
جنگ اوکراین، جبهه متحــدی از غرب را در 
مقابل روســیه به نمایش بگذارد با اســتعفای 
»ماریو دراگی« نخســت وزیر سابق، نخستین 
ضربه را از نظام سیاسی ایتالیا خورد. کنار رفتن 
او از قدرت، جبهه واحدی را که فرانسه، آلمان 
و ایتالیا در برابر روســیه تشــکیل داده بودند، 
شکننده کرد. حال، قدرت گرفتن راست افراطی 
در ایتالیا و همسویی ملونی با سایر راست گرایان 
اروپایی همچون ویکتور اوربان نخســت وزیر 
مجارستان و نیز مارین لو پن رهبر حزب راست 
افراطی فرانسه، جبهه واحد اروپایی را در برابر 

روسیه تضعیف خواهد کرد.
امروز همچنین وزارت کشــور فرانســه از 
پیروزی سیلویو برلوسکنی نخست وزیر سابق 
و راســتگرای ایتالیا در انتخابات سنا خبر داد. 
به نظر می رســد وی بتواند ریاست این نهاد را 
برعهده بگیرد و به این ترتیب قدرت راستگرایان 
را در ایتالیــا کامــل کند. برلوســکنی که در 
روزهای اخیر به دلیل حمایت از ملونی و حضور 
در تبلیغات احزاب بیش از گذشته در رسانه ها 
دیده شــد، روز جمعه در مصاحبه ای جنجالی 

در مورد جنگ اوکراین گفت که مردم روسیه، 
احزاب، وزرا و اطرافیان والدیمیر پوتین او را به 

عملیات نظامی در اوکراین سوق داده اند.
مساله برای بروکسل این است که برلوسکنی 
بر خالف ســایر سیاســتمداران اروپایی اقدام 

نظامی روسیه در اوکراین را تهاجم نخواند.
رهبــران اروپایی فعال با لبخندهای تصنعی 
ســعی کرده اند به پیروزی راســت افراطی در 
ایتالیا واکنش نشان دهند اما نخست وزیرهلند 
برخــالف همه اعتــراف کرد کــه نتیجه این 
انتخابات موجــب نگرانی در خصوص تحوالت 

اینالیا است.
چالش در آینده بروکسل

فراتر از مساله جنگ اوکراین، قدرت گرفتن 
احزابی که بــر ملی گرایی تاکید دارند، خطری 
برای آینــده اتحادیه اروپا و تعریف یکپارچگی 
اروپا محسوب می شود. همسویی ملونی با سایر 
راست گرایان اروپایی همچون »ویکتور اوربان« 
نخست وزیر مجارستان و نیز مارین لو پن رهبر 
حرب راست افراطی فرانسه جبهه واحد اروپایی 

در برابر روسیه را تضعیف خواهد کرد.
این در حالی است که ملونی با اندیشه های 
مغایــر با ارزش هــای فعلی اتحادیــه اروپا بر 
»اروپای متشــکل از ملت ها« و استقالل رای 

کشورهای عضو، تاکید دارد.
کاترینا بارلی، معاون رئیــس پارلمان اروپا 
با هشــدار در مورد دولتی که قرار است ملونی 
هدایــت آن را برعهده بگیــرد، گفت: جورجیا 
ملونی نخســت وزیری با مدل سیاسی ویکتور 
اوربان و دونالد ترامپ اســت. پیروزی ائتالف 
راست در انتخابات پارلمانی ایتالیا نگران کننده 
اســت. وی افزود: تاکتیــک انتخاباتی ملونی 
نمی تواند این واقعیــت را که او تهدیدی برای 

همزیستی سازنده اروپا است، پنهان کند.
ملونــی در تبلیغات انتخاباتــی خود بارها 
برچسب فاشیست را رد کرد و در آخرین تالش 
ها در ویدئویی به زبان های انگلیسی، اسپانیایی 
و فرانســوی اصرار کرد که حزبش ایدئولوژی 

ابتدایی خود را به تاریخ سپرده است.
حزب برادران ایتالیا بــه رهبری ملونی در 
انتخابات ســال ۲٠١۸ اندکی بیــش از چهار 
درصد آرا را بدست آورده بود. بنیانگذاران این 
حزب از نوادگان سیاســی »جنبش اجتماعی 
ایتالیا« هســتند. این جنبش تشکلی سیاسی 
اســت که پس از جنگ دوم جهانی توســط 
حامیان بنیتو موســولینی، دیکتاتور فاشیست 
ایتالیا بنیان نهاده شــد. آنچه تهدید ایتالیای 
راستگرا برای اتحادیه اروپا محسوب می شود در 
حمایت دو عضو به اصطالح ناسازگار کمیسیون 
اروپا یعنی لهستان و مجارستان از حزب ملونی، 
خود را بیشتر نشان می دهد. این تهدید آنچنان 
جدی است که اورسال فون در الین رئیس این 
کمیسیون از پیش هشدار داده بود که ایتالیا در 
صورت حمله به اصول دمکراتیک اتحادیه اروپا 
تحریم و از بودجه قابل توجهی محروم می شود. 
بخش قابل توجهی از طرح احیای اروپا معادل 
کمکی بــه ارزش ۷٠ میلیارد یــورو به ایتالیا 
اختصاص دارد. اتحادیه اروپا نگران اســت این 
پول عاقالنه استفاده نشود. همچنان که مواضع 
راستگرایان ایتالیا در مواردی چون مهاجرت و 
جنگ اوکراین، احتمال پیچیده شــدن روابط 

این کشور با اتحادیه را مطرح می کند.
چشم انداز آینده رم با وارثان 

موسیلینی
فارین پالیســی می نویسد که فاشیسم در 
قرن بیســتم یک پروژه جوان به نظر می رسید 

اما ایتالیای فعلی جامعه  ای به شــدت پیرشده 
است. باید پرســید جذابیت یک کنش بالقوه 
انقالبــی حتی جنبشــی خشــونت آمیز برای 
جمعیت سالخورده ای مانند ایتالیا چیست؟ این 
یک نکته بســیار مهم است که دوباره به اصل 
تفاوت فاشیســم کنونی و فاشیسم کالسیک 
تاریخی پردازد. دو مولفه فاشیســم تاریخی را 
تعریف می کرد: یکی ترس از انقالب کمونیستی 

و واکنش به آن در ایتالیا بود.
این یک ترس بســیار ملموس بود. پس از 
جنگ جهانی اول یک حزب کمونیست بسیار 
قدرتمند وجود داشت و یک موج اعتصاب بزرگ 
به اصطالح سال های سرخ معروفی که فاشیسم 
به آن پاسخ داد و تجربه تعیین کننده دیگر آن 
دوره جنگ کامل یعنی جنگ جهانی اول بود. 
ممکن اســت جریان فاشیستی توسط مردان 
مســن با یونیفورم رهبری شود اما جنگ های 
کامل توســط مردان جوان انجام می شــوند. 
حزب بــرادران ایتالیا طرفدار افزایش نرخ زاد و 
ولد است. آنچه اعضای آن حزب دوست دارند 
بازگشت به سنی است که در آن جوانان تعداد 
بیش تــری نوزاد داشــتند. با ایــن وجود، این 
رویکرد در سیاست میانسال است این سیاستی 
مسن نیست. بنابراین، ایتالیایی های مسن تر که 
تحت تاثیر سیاست های دهه های ١۹۷٠.١۹۸٠ 
و اوایــل دهه ١۹۹٠ میالدی شــکل گرفته اند 
تمایل دارند به حــزب دمکراتیک رای دهند. 
با ایــن وجود، ایتالیایی های رده ســنی ۳۵ تا 
۶۴ سال به احتمال زیاد به برادران ایتالیا رای 

خواهند داد: افراد میانسال و پر استرس.
جوانان ایتالیایی که ممکن است فکر کنید 
جذب این جذابیت حمایت از ایتالیای جوان و 
سالم خواهند شد )اکثریت رای دهندگان زیر 
۲۴ سال( به طور چشمگیری از دموکرات ها و 
جنبش پنج ستاره در مقایسه با حزب برادران 
ایتالیــا حمایــت می کنند. بنابرایــن، به نظر 
می رسد نوعی سیاست نوستالژی برای جوانان 
بهتر برای ایتالیای بهتر در حمایت از این حزب 

سابقا حاشیه ای )برادران ایتالیا( وجود دارد.
نکته جالــب توجه در مــورد ملونی رهبر 
برادران ایتالیا آن اســت که برخالف سالوینی 
و حــزب تحت رهبری او که قهرمان پیشــین 
راست افراطی در سیاست ایتالیا بود به میراث 
راست نوظهور اروپایی راست نوین دهه ١۹۸٠ 
میالدی پایبند است ایده ای که میراث مشترک 
اروپایی را رویاروی جهان اسالم به عنوان جهان 
بزرگ دیگر مطرح می کنــد. بدین معنا او در 
زمینه آتالنتیک گرایی از سالوینی قوی تر است.
البته این نیز درست است که سیاستمداران 
ایتالیایی باید عملگرا باشند. آنان می دانند که 
هنــوز اکثریت رای دهندگان ایتالیایی طرفدار 
اروپا هستند. بنابراین، موضع قوی ضد اروپایی 
شــما را به حاشــیه می برد. هــم چنین، آنان 
می دانند که ایتالیا در عمل به حمایت اتحادیه 
اروپا به ویژه حمایت بانک مرکزی اروپا وابسته 
اســت. هر دولتی که در رم بر ســر کار آید به 
دنبال مذاکره برای یک معامله اســت اساســا 
یک روش برای زنده مانــدن. این وضعیت در 
تاریخ ایتالیا ریشــه دارد. موســولینی در دهه 
١۹۲٠ میالدی آن موســولینی رادیکال دهه 
١۹۳٠ میالدی نبود. او در داخل ایتالیا رادیکال 
بود و چــپ ایتالیا را نابود کرد اما یکی از عزیز 
دردانه های وال اســتریت بود و در دهه ١۹۲٠ 
میالدی به شکلی کامال عمدی به توسعه امور 
مالی خارجی پرداخت. در نتیجه، ما اکنون نیز 
شــاهد نوعی عملگرایی از سوی برادران ایتالیا 

خواهیم بود.

راست افراطی در انتخابات پارلمانی ایتالیا پیروز شد

بازگشت موسیلینی به رم
ملونی به نخست وزیری و برلوسکنی به ریاست پارلمان می رسند

ادوارد اسنودن کارمند و افشاگر اسناد آژانس امنیت ملی 
آمریکا به دســتور »والدیمیر پوتین« شهروند روسیه شده 

است.
به گزارش اســپوتنیک، والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه با درخواست شهروندی ادوارد اسنودن موافقت کرد.

»اناتولــی کوچیرنا«  وکیل »ادوارد اســنودن« کارمند 
سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در سال ۲٠۲٠ در سخنانی 
به خبرگزاری ریانوســتی اعالم کرد: اسنودن اقامت دائمی 

روسیه را دریافت کرده است.
کوچیرنــا گفت: مراحل تمدید اقامت اســنودن بخاطر 

شیوع ویروس کووید -١۹، به تاخیر افتاده بود.
 اسنودن کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا )NSA( بود 

.  او در ســال ۲٠١۳ اسناد مربوط به استراق سمع جمعی 
این ســازمان امنیتی و همچنین سازمان امنیت بریتانیا را 

رسانه ای کرده بود.
او پس از افشای این اسناد تصمیم داشت خود را از طریق 
هنگ کنگ به اکوادور برســاند اما پس از باطل اعالم شدن 
پاسپورت او از سوی دولت آمریکا، ناگزیر به اقامت در روسیه 
شد. پلیس فدرال آمریکا )FBI( اسنودن را متهم به سرقت 
اسناد دولتی آمریکا و فعالیت های جاسوسی کرده است. در 

صورت بازگشت به آمریکا خطر زندان او را تهدید می کند.
اســنودن بارها اعالم کرده بود کــه در صورت دریافت 
تضمینی ناظر بر اجرای یک محاکمه عادالنه، حاضر است به 

زادگاه خود باز گردد.

شهروندان جمهوری های دونباس، دونتسک، لوهانسک 
و همچنین مناطق خرسون و ژاپوروژیه دیروز)سه شنبه( در 
آخرین همه پرسی الحاق به روسیه شرکت کردند. در همین 
حال قزاقستان اعالم کرده است که مخالف الحاق دونباس 
به روسیه است و این همه پرسی را به رسمیت نمی شناسد.

به گزارش خبرگزاری تاس، امروز ۲۷ سپتامبر آخرین روز 
رای دادن به  همه پرسی شهروندان جمهوری های دونباس، 
دونتسک، لوهانسک و همچنین مناطق آزاد شده خرسون 
و ژاپوروژیه برای الحاق به روســیه بود. این همه پرســی از 
۴ روز پیش آغاز شــده بود.  مسئله برگزاری همه پرسی از 
هفته گذشته به شکل فوری از ســوی اتاق های دونباس، 
دونتســک و لوهانسک در کنار مناطق آزاد شده خرسون و 

ژاپوروژیه مطرح شد. سه شنبه گذشته شهروندان  خرسون 
و ژاپوروژیه به این طرح ابتکاری به عنوان ســازمان محلی 
عمومی پیوستند و درخواست های مشابهی به مقامات خود 
درباره همه پرســی ارائه دادند.  دیروز همه پرسی در تمام 
این ۴ منطقه با شاخص ۵٠ درصدی حضور مردم به پایان 
رسید. حضور مردم در این همه پرسی به ترتیب در مناطق 
دونباس ۸۶.۸۹ درصد، لوهانسک ۸۳.۶١ درصد ، خرسون 
۶۳.۵۸ درصد و ژاپوروژیه ۶۶.۴۳ درصد ثبت شــده است. 
همزمان » الکسی کولمزین « شهردار دونتسک اعالم کرد 
روز دوشنبه نیروهای اوکراینی موجب ایجاد ترس و وحشت 
مردم این منطقه شدند و ١١۵ حمله به این شهر در ۳ روز 

نخست همه پرسی گزارش شده است. 

پایان همه پرسی الحاق دونباس به روسیهاعطای شهروندی روسیه به افشاگر آمریکا

»دیمیتــری مدودوف« رئیــس جمهوری 
ســابق روســیه تاکید کرد که کشورش طبق 
دکترین هســته ای خود و در صورت نیاز، حق 
دارد تا از خود با سالح های هسته ای دفاع کند 

و درصورتی که تحت فشار زیاد باشد، قطعا این 
گزینه یک بلوف نخواهد بود.

به گــزارش تــاس، »دیمیتــری مدودوف 
«رئیس جمهوری سابق و رئیس شورای امنیت 

روســیه هشدار داد مســکو حق دارد » بدون 
مشورت بیشــتر« و با افزایش تنش ها با غرب 
درباره همه گیری های برگزار شــده در مناطق 
وسیعی از اوکراین که تحت تسلط روسیه است، 

واکنشی درخور داشته باشد. 
این مقام سیاسی روسیه با انتقاد از رویکرد 
دولت های غربی بــه ویژه آمریکا و انگلیس در 
قبال مسکو گفت: روسیه می تواند در پاسخ به 
حمله به این کشــور یا متحدانش با استفاده از 
ســالح های جنجالی که موجودیت روسیه را 
تهدید کند، دست به استفاده از سالح هسته ای 

بزند.
مدودف همچنین گفت اگر روسیه در تالفی 
هرگونه حمالت غیرمتعارف از سوی اوکراین، 
دست به استفاده از سالح اتمی بزند، ناتو هیچ 

گونه دخالتی نخواهــد کرد و اوکراین هم باید 
این را بداند. وی افزود: باید این تصور را داشت 
که اگر اقدامات نظامی اوکراین موجودیت دولت 
روســیه را به خطر بیاندازد، روسیه مجبور به 
استفاده از سالح اتمی علیه اوکراین خواهد بود.
پیش تر معاون وزیر خارجه روسیه در پاسخ 
به ســوالی درباره احتمال اســتفاده از سالح 
هســته ای تاکتیکی در جنــگ اوکراین گفت: 
استفاده از ســالح اتمی نیز بخشی از دکترین 
نظامی ماســت. الکساندر گروشــنکو، درباره 
احتمال اســتفاده از یک حمله پیشدســتانه 
تاکتیکی علیه اوکراین گفته بود: تصمیم گیری 
درباره احتمال استفاده از سالح اتمی به روشنی 

در دکترین نظامی روسیه تبیین شده است.
اصول رسمی دفاعی روسیه به نظامیان این 

کشور اجازه می دهد در صورت مورد تهدید قرار 
گرفتن توسط سالح های کشتار جمعی یا وجود 
تهدیــدی که موجودیت این کشــور را تهدید 
کند از سالح اتمی استفاده کند. تصمیم گیری 
درباره استفاده از سالح اتمی در روسیه برعهده 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشــور 
است. پوتین در اوایل شــروع جنگ اوکراین، 
نیروهای بازدارنده هسته ای روسیه را به حالت 

آماده باش درآورد.
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه 
روز ۲١ فوریــه ۲٠۲۲ )دوم اســفند ١۴٠٠( 
بــا انتقــاد از بی توجهی غرب بــه نگرانی های 
امنیتی مسکو، اســتقالل جمهوری های خلق 
 دونتســک و لوگانســک را در منطقه دونباس

به رسمیت شناخت.

تاکید روسیه بر حق استفاده از بمب اتم 

به دنبال اعالم اســتعفای محمد الحلبوســی از سمت 
ریاســت پارلمان عراق، کارشناســان سیاسی این کشور 
دلیــل اتخاذ این تصمیم را تمایل الحلبوســی به گرفتن 
مجــدد رای اعتمــاد از نماینــدگان پس از اســتعفای 
نمایندگان جریان صــدر از پارلمان به عنوان هم پیمانان 
وی عنوان کردند. روزنامه القدس العربی در گزارشــی در 
این باره نوشــت: در سایه انتشار اخباری مبنی بر تشکیل 
ائتالفی گسترده تحت عنوان ائتالف »إداره الدوله« میان 
چارچوب هماهنگی شــیعیان عراق و دیگر احزاب ُکرد و 
سنی و همچنین زمانبندی اعالم استعفای الحلبوسی این 
احتمال را مطرح کرده اســت که الحلبوسی با اتخاذ این 
تصمیــم درصدد دریافت رأی اعتماد مجدد نمایندگان به 
خود درپی اســتعفای هم پیمانانش است. سیاستمداران 
عراقــی می گویند کــه هدف اصلی الحلبوســی دریافت 
رأی اعتمــاد نماینــدگان به وی اســت؛ چراکه تحوالت 

زیادی در صحنه سیاســی عــراق رخ داده و نمایندگان 
جریــان صدر که در واقع هم پیمان الحلبوســی بودند از 
پارلمان اســتعفا کرده و به جای آنها نمایندگان وابســته 
به چارچوب هماهنگی معرفی شــده اند. در همین راستا، 
»اسعد الحلبوسی«، کارشــناس عراقی مسائل سیاسی و 
امنیتی در این باره به اســپوتنیک گفته است: الحلبوسی 
از ســمت خود اســتعفا نخواهد کرد و اگر چنین چیزی 
توســط الحلبوسی مطرح شده اســت هدف وی شناخت 
حامیان و مخالفان خود اســت؛ چراکــه وی این غنیمت 
به دســت آمده را کــه در خواب نیز آن را نمی توانســت 
ببیند، از دســت نخواهد داد. وی معتقد اســت: حتی اگر 
این تصمیم واقعی باشــد بر صحنه سیاسی عراق تاثیری 
نخواهد گذاشــت. خبرگزاری رسمی عراق )واع( دوشنبه 
اعالم کرد که محمد الحلبوســی، رئیس پارلمان عراق از 

سمتش استعفا کرد.

رئیس جمهور ترکیه به شــدت از کشــورهای اروپایی 
که از ســازمان های تروریســتی از جمله پ ک ک و فتو 
حمایت می کننــد، انتقاد کرد. به گــزارش آناتولی، رجب 
طیــب اردوغــان، رئیس جمهوری ترکیه در نشســتی در 
آنکارا، پایتخت این کشور گفتبا ویران شدن النه های ترور، 
اعضای سازمان های تروریســتی آشکارا در برخی کشورها 
اردوگاه هایــی را برای خود برپا کردنــد. قاتالنی که خون 
شهروندان ما را ریختند تقریباً در همه کشورهای اروپا، به 
ویژه در اردوگاه الوریون در یونان، در آغوش گرفته شده اند. 
آن ها می توانند آزادانه با تکان دادن دست هایشان راه بروند.
اظهارات اردوغان یک روز پس از کشته شدن یک افسر 
پلیس و زخمی شدن یک پلیس دیگر در حمله تروریستی 
پ.ک.ک به یک ایستگاه پلیس در استان مرسین در جنوب 

ترکیه بیان شد.
اردوغــان هشــدار داد که تروریســت ها صلح و امنیت 

کشــورهای غربی حافظ گروه های تروریســتی را تهدید 
می کنند و او انتظار دارد همه کشــورها به ویژه همسایگان 
ترکیه اقدامات الزم را علیه ســازمان های تروریستی انجام 
دهند. او گفت: حمایت روزافزون از تروریســت ها توســط 
کشــورهای غربی قبل از هر چیز تهدیــدی برای صلح و 
امنیت آنها اســت. به یاد داشته باشــید که مار در نهایت 
دســتی را که به سمتش دراز شــده گاز می گیرد. مکان 
تروریست ها خیابان ها نیست، دادگاه ها هستند. زندان ها، 

جایی که تاوان خونی را که ریخته اند، خواهند پرداخت.
اردوغان درباره افزایــش  توان نظامی در یونان بار دیگر 
تاکید کــرد که آنکارا به خوبی از اهداف کســانی که آتن 
را تحریک کرده اند آگاه اســت.  سالح های انباشته شده در 
تراکیــه غربی و جزایر برای ما معنایی ندارد، زیرا قدرت ما 
بسیار فراتر از آنها است. یادآوری می کنیم که این به معنای 

اشغال پنهان است.

حمله جدید اردوغان به یونان پشت پرده استعفای رئیس پارلمان عراق


