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سرانجام »گوی سفید« چینی ها پس از خروج از آسمان 
آمریکا و بر فراز اقیانوس اطلس توسط جنگنده F22 آمریکا 
ساقط شد.حاال، ماجرای بالن های جاسوسی چین در آسمان 
آمریکا عالوه بر ایجاد تنش در روابط پکن و واشنگتن ، آتش 
حمله جمهوری خواهان به رئیس جمهوری دموکرات آمریکا 
را فراهم کرده اســت. یک مقام ارشــد پنتاگون گفته است 
که که ایاالت متحده »اطمینان بسیار باالیی« دارد که این 
یک بالون چینی در ارتفاع باال اســت که برای جمع آوری 
اطالعات بر فراز سایت های حســاس پرواز می کرد. یکی از 
مکان هایی که بالون مشاهده شده است، ایالت مونتانا بود که 
محل قرارگیری یکی از سه انبار موشک های هسته ای آمریکا 

در پایگاه نیروی هوایی مالمستروم است.
 درحالــی که پکن پــرواز بالون چینی بر فراز آســمان 
آمریکا را ماموریت هواشناسی اعالم کرده است، کارشناس 
پیشین سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( این اقدام را 
یک عملیات گسترده جمع آوری اطالعات توصیف کرد و از 
برخورد نکردن با ایــن تجهیزات پیش از ورود آن به حریم 

هوایی این کشور ابراز تعجب کرد.
دن هافمن، مقام ارشد پیشین سیا در گفت و گو با شبکه 
خبری فاکس نیوز گفت: ما که از چند ماه پیش می دانستیم 
این بالون چینی قرار اســت از آمریکا جاسوســی کند، چرا 
زمانی که وارد فضای کشور شد آن را نابود کردیم؟ بهتر بود 
که پیش از ورود به حریم هوایی آمریکا با آن بالون برخورد 
می شــد. دولت بایدن چنین نکرده و در این زمینه پاسخگو 

خواهد بود.
وی افزود: درســت اســت که بالون را ســرنگون کردیم 
ولی پس از آن انجام شــده است که چین در یک عملیات 
گســترده، کلی اطالعات از آمریکا جمع آوری کرد. این روز 

بدی برای ما بود.
مامور پیشین سیا ارســال بالون چینی بر فراز آمریکا را 
»بازی شطرنج« خواند که هدف آن آمادگی برای نبرد بعدی 

و محک زدن نحوه واکنش واشنگتن بوده است.
وی گفــت: روزی را تصور کنیــد که نه تنها چین، بلکه 
تروریستها بتوانند سالح های کشــتار جمعی در بالون قرار 
داده و آن را بــر فراز آمریکا بــه پرواز درآورده و به ما حمله 

کنند.
هافمن گفت: مطمئنم که ایران نیز این اوضاع را به دقت 

زیر نظر داشته و توانمندی فراوانی دارد.
وی با ابراز اطمینان از اینکــه آمریکا می تواند اطالعات 
موجود در تجهیزات جاسوسی چین را پس از سرنگونی آن 
استخراج کند، گفت: کاش به جای سرنگون کردن این بالون، 
آن را از فضای آمریکا بیرون می کشیدند و پس از تصرف، از 

اطالعات و تجهیزاتش استفاده می کردند.

پیشــتر مایک ازل )Mike Ezell( عضو کمیته امنیت 
داخلی مجلس نمایندگان آمریکا به فاکس نیوز گفته بود که 
تصمیم دولت بایدن برای اجازه دادن به بالون برای عبور بی 

مزاحمت از فضای آمریکا به یک لطیفه شبیه است.
چندین نماینده جمهوری خواه کنگره پس از اینکه بایدن 
دستور ســرنگونی بالون چینی را بر فراز سواحل کارولینای 
جنوبی صادر کرد، خواســتار بررسی این اقدام دولت شدند. 
»پیت سشنز« نماینده جمهوری خواه ایالت تگزاس در این 
خصوص گفت: »بسیار واضح است که، چون آمریکایی ها نه 
تنها به شدت از واکنش های دولت بایدن به ابهامات موجود 
منزجر شــده اند، از این وضعیت هم که ما رئیس جمهوری 
داریم که اجازه می دهد جاســوس افزارهای چینی روزها بر 
فراز کشورمان قرار بگیرند و دولت هیچ کاری نکند، وحشت 
کردند«. سشــنز که این اظهارات را در گفت و گو با فاکس 
نیوز بر زبان می آورد، افزود: من مردم آمریکا و شــهروندان 
عــادی را که به این موضوع ابراز خشــم کردند تحســین 

می کنم. این بالون هم به همین دلیل سرنگون شد.
سشــنز همچنین در ادامه ضمن انتقاد از دولت بایدن، 
گفت که تیم وی در تشخیص خطرات علیه آمریکا و دفاع از 

مرزها و افتخارات ما با تاخیر و کند عمل می کند.
این نماینده جمهوری خواه دولــت بایدن را متهم کرد 
که به دلیل نزدیکی به دولت چین نتوانســته به موقع وارد 

عمل شود.
»جاش هاولی« ســناتور جمهوری خواه ایالت میسوری 
نیز در این خصوص به فاکس نیوز گفت که ســرنگونی بالن 
چین در روز شــنبه تنها نمایش دیگری از ناتوانی و ضعف 

جو بایدن بود.

وی خاطرنشــان کرد که این بالون باید پیش از ورود به 
حریم هوایی آمریکا یا به محض ورود ســرنگون می شد ،نه 
پس از آنکه چندین روز از جمع آوری اطالعات توســط آن 

می گذرد.
راز ادامه استفاده از بالن های جاسوسی

تارنمای آمریکایی پولیتیکو به بهانه پرواز بالون چینی بر 
فراز آمریکا به چرایی اســتفاده ارتش کشورها از بالون های 
جاسوسی اشاره کرده و نوشت: کارشناسان می گویند که این 
ابزار جاسوسی ارزان است، می تواند تجهیزات زیادی را حمل 

کند و برای مدت طوالنی در فضا شناور باشد.
به نوشته این رســانه، بالون های جاسوسی از اواخر دهه 
۱۷۰۰ وجود داشــته اند، اما چرا ارتش ها در سراسر جهان 

هنوز در سال 2۰2۳، آنها را به پرواز در می آورند؟
نخست آنکه، این بالون ها با پرواز در با ارتفاع باال می توانند 
مأموریت های نظارتی را با هزینه کمتری نسبت به ماهواره ها 
انجام داده و قادر هستند محموله های بیشتری را در مقایسه 
با یک پهپاد حمل کنند. وســایل بادی مدرنی که در ارتفاع 
باال پرواز می کنند می توانند بر جریان باد سوار شوند و بسیار 

باالتر از ترافیک هوایی تجاری حرکت کنند.
دلیل دیگر استفاده از بالون های جاسوسی این است که 
می توانند مسافت های طوالنی را بدون نیاز به سوخت گیری 

مجدد طی کنند.
تام کاراکو )Tom Karako( کارشــناس ارشد برنامه 
امنیت بیــن المللی و مدیر پروژه دفاع موشــکی در مرکز 
مطالعات استراتژیک و بین المللی آمریکا در این زمینه گفت: 
بالونی که در آســمان آمریکا شناسایی شد می تواند حامل 
دوربین یا وســایلی برای دریافت سیگنال های الکترونیکی 

همچــون ترافیک خطوط تلفن همراه باشــد. این رســانه 
افزود، عالوه بر پایین تر بودن هزینه اســتفاده از بالون های 
جاسوسی، مزیت دیگر آن نسبت به ماهواره ها این است که 
می توانند به مدت طوالنی تری نســبت به عبور ماهواره از 
یک مدار، شناور باشــند. بایرون کاالن، مدیر عامل شرکت 
تحقیقات ماهوره ای کپیتال آلفا پارتنرز در آمریکا گزارش 
داد : کشــورهای متخاصم می توانند گذرگاه های مداری را 
ردیابی کنند، و آمریکا یا کشور دیگری می تواند برای نظارت 

ماهواره ای برنامه ریزی کند.
پولیتیکو در تشریح علت نگرانی از استفاده از بالون های 
جاسوسی نوشت: بالون هایی که در ارتفاع باال پرواز می کنند 
به راحتی می توانند به عنوان شــی پرنــده ای که ماهیت 
غیرنظامی دارد، معرفی شود. برای مثال اگر یک پهپاد بر فراز 
آمریکا پرواز کرده بود معلوم بود که دولت پکن آن را فرستاده 
اســت. دولت های خارجی می توانند با استفاده از بالون های 
جاسوسی مدعی شوند که برای اهداف غیرنظامی همچون 
نظارت بر الگوهای هواشناسی از آنها استفاده می کنند. یک 
مقام وزارت دفاع روز پنجشنبه گفت، طی چند سال گذشته، 
بالون های جاسوسی بارها بر فراز قاره آمریکا پرواز کرده اند. 
وی که خواست نامش فاش نشود، گفت: اما وجه تمایز بالون 
چینی اخیر در مقایســه با نمونه های دیگر آن این است که 

برای مدت طوالنی تری در فضا معلق بوده است.
استفاده از بالون های جاسوسی به اواخر دهه ۱۷۰۰ و در 
طول جنگ های انقالبی فرانســه باز می گردد. همچنین در 
دهه ۱۸۶۰ و در طول جنگ داخلی آمریکا از آنها برای جمع 

آوری اطالعات استفاده شده است.
ناســا در دهه ۱۹۵۰ میالدی استفاده از بالون های پر از 
هلیوم را آغاز و ارتش آمریکا در اواســط دهه 2۰۱۰ آنها را 

برای پرواز در ارتفاعات پایین تر آزمایش کرد.
ارتش آمریکا ســرمایه گذاری بر روی برنامه بالون های 

جاسوسی کوچک را در سال 2۰۱۷ لغو کرد.
ایــن بالون های کوچک برعکس بالون هایی که در ارتفاع 
باال حرکــت می کنند بــرای ردگیری قایق هــا، پهپادها، 

موشک های کروز و تجهیزات زمینی طراحی شده بودند.
در ســال 2۰۱۹، پنتاگــون روی پــروژه ای کار کرد که 
شناسایی قاچاقچیان مواد مخدر را هدف قرار می داد. در آن 
زمان، پنتاگون 2۵ بالون نظارتی را از ایالت داکوتای جنوبی 

به عنوان بخشی از یک پروژه به پرواز در آورد.
مقامات پنتاگون سال گذشته به پولیتیکو تایید کردند که 
این پروژه به پروژه ای نظامی تغییر کرده اســت اما به دلیل 
محرمانه بودن، از افشــای جزئیات آن خودداری کردند. این 
کشتی های هوایی می توانند در نهایت برای ردیابی سالح های 

مافوق صوت روسیه و چین مورد استفاده قرار گیرند.

جمهوری خواهان بایدن را به شدت مورد انتقاد قرار دادند

بالن جاسوسی چین، سوژه حمله به رئیس جمهوری آمریکا

غرق عمدی ناو برزیلی با معموله سمی نیــروی دریایی برزیل اعــالم کرد که این 
کشــور ناو هواپیمابر از رده خارج شــده خود 
به نام »ســائوپائولو« را با وجود هشــدارهای 
طرفــداران محیط زیســت مبنی بــر ایجاد 
آلودگی محیطی و اخــالل در زنجیره غذایی 
دریایی، در آب هــای آزاد اقیانوس اطلس در 
ســواحل شــمال شــرقی خود غرق کرد. به 
گزارش رویترز، این ناو ۳2 هزار تنی از زمانی 
که دولت ترکیــه از ورود آن به بنادر خود به 
دلیل خطرهای زیست محیطی امتناع کرد و 
پس از اینکه به ســمت برزیل یدک کشــیده 
شــد، پیش از غرق شــدن به مدت ســه ماه 

روی دریا شناور بود. نیروی دریایی برزیل در 
بیانیه ای اعالم کرد: این ناو عصر جمعه در یک 
برنامه از قبل طراحی و کنترل شده، غرق شد 
تا به این ترتیب از بروز خســارات لجستیکی، 
عملیاتــی، زیســت محیطی و اقتصــادی به 
این کشــور جلوگیری شــود. به گفته نیروی 
دریایی برزیل، بدنه ناو سائوپائولو در آب های 
آزاد اقیانــوس اطلس واقــع در فاصله ۳۵۰ 
کیلومتری سواحل این کشور که عمق دریا به 
۵ هزار متر می رسد، غرق شد، مکانی که برای 

کاهش تاثیر آن بر ماهیگیری و اکوسیســتم 
دریایی انتخاب شــده است. دادستان عمومی 
فدرال و سازمان زیست محیطی »صلح سبز« 
از دولت برزیل خواســته بــود که غرق کردن 
این ناو را متوقف کنــد. به گفته آنها این کار 
به دلیل وجود مــواد خطرناک از جمله ۹ تن 
آزبســت مورد استفاده در ســاخت بدنه آن، 
محیط زیســت را به شدت آلوده خواهد کرد. 
صلح ســبز در بیانیه ای با متهم کردن نیروی 
دریایی برزیل به بی توجهی در مورد حفاظت 

از اقیانوس هــا، اعــالم کرد: غــرق کردن ناو 
هواپیمابر سائوپائولو، هزاران کیلوگرم آزبست، 
جیوه، سرب و ســایر مواد بسیار سمی را در 
بستر دریا منتشــر خواهد کرد. ناو هواپیمابر 
کالس کلمانســو به مدت چهار دهــه با نام 
»نــاو هواپیمابر فوچ« )فردینانــد فوچ ژنرال 
ارتش فرانسه در جنگ جهانی اول( به نیروی 
دریایی فرانســه خدمت کرد و توانایی حمل 
۴۰ هواپیمــای جنگی را داشــت. پپه رزنده 
کارشــناس دفاعی و کارمند سابق کمیسیون 

سیاست خارجی مجلس این کشور گفت: این 
ناو توسط نیروی دریایی برزیل در سال ۱۹۹۸ 
و تنهــا به قیمت ۱2 میلیون دالر از فرانســه 
خریداری شد اما نیاز به بازسازی ۸۰ میلیون 
دالری داشت که هرگز انجام نشد. یک شرکت 
بازیافت دریایی ترکیه ای پس از اینکه این ناو 
از رده خارج شد، بدنه آن را به منظور بازیافت 
و به قیمت ۱۰.۵ میلیون دالر خریداری کرد 
اما زمانی که دولت ترکیــه ورود آن به بنادر 
ترکیه را به دلیل ایجاد آلودگی زیست محیطی 
ممنوع کرد، مجبور شد آن را توسط یدک کش 

غرق کند.

»زئیف راز« خلبان ارتش رژیم صهیونیستی 
که در حمله این رژیم به تاسیســات هسته ای 
عراق در سال ۱۹۸۱ مشارکت داشت، گفت که 
»اگر نتانیاهو به اجــرای برنامه های اصالحات 
قضایی خود که یک »کودتا« است، ادامه دهد، 

باید ترور شود.«
این افسر ذخیره که از مخالفان سیاست های 
کابینــه نتانیاهو اســت، اضافه کــرد که »اگر 
نخســت وزیر به قدرت دیکتاتوری دست یابد، 

او و وزیرانش باید کشته شوند«.
حزب لیکود که ریاست آن را نتانیاهو عهده 
دار اســت در واکنش به این اظهارات در بیانیه 
ای اعالم کرد که »اقدامات تحریک آمیز علیه 
نتانیاهو اوج دیوانگی اســت. دعوت زئیف راز 
برای ترور نخســت وزیر و وزیرانش ما را شوکه 
کرد، )دستگاه امنیت داخلی( شاباک و پلیس 
اسرائیل باید فورا او و دیگران را که علیه نتانیاهو 

اقدامات تحریک آمیز انجام می دهند، بازداشت 
کند.«

پلیس اســرائیل نیز پــس از افزایش دامنه 
چنینی اظهاراتی علیه کابینه نتانیاهو در بیانیه 
ای اعالم کرد که »هرکس چنین سخنانی را در 
شبکه های اجتماعی منتشر کند، مورد بازجویی 

قرار خواهد گرفت.«
پلیــس صهیونیســتی اعالم کــرد که »با 
اقدامات تهدیدآمیز و تحریک کننده، مماشات 
نخواهــد کرد و اگر ثابت شــود که شــخصی 
مرتکب جرمی شده الیحه کیفرخواست علیه 

او صادر خواهد شد.«
»یائیر الپید« از سران اپوزیسیون و مخالف 
کابینه نتانیاهو ضمن حمایت از تداوم اعتراضات 
علیه کابینه گفت: »تمام دوستداران اسرائیل را 
به تظاهرات و اعتراض و آمدن به خیابان دعوت 
می کنم، اما به شــرط آنکه از قانون محافظت 

شود و اعتراض ها به سمت خشونت نرود.«
منابع خبری شــنبه شــب گزارش دادند، 
ده ها هزار نفر علیه کابینه نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی در فلسطین اشــغالی تظاهرات 

کردند.
دامنه تظاهــرات اعتراضــی هفتگی علیه 
نتانیاهو شنبه شب گسترش یافت و ده ها شهر 
از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل 
آویو، حیفا، قدس اشــغالی، بئر السبع، ریشون 
لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه 

راست افراطی بودند.
بر اساس این گزارش، هزاران نفر شنبه شب 
در میدان »هبیما« شــهر تل آویو تجمع کرده 
و علیــه نتانیاهو و تالش هــای کابینه او برای 
تضعیف دســتگاه قضایی رژیم صهیونیســتی 
اعتراض کردند. همچنین ده ها هزار نفر نیز در 
راهپیمایی اعتراضی به سمت خیابان »کابالن« 

در تل آویو شرکت داشتند.
برگزار کنندگان تظاهرات در تل آویو اعالم 
کردند که شمار شرکت کنندگان در تظاهرات 
این هفته، بیشتر از تظاهرات شنبه گذشته بود.
این تظاهرات ها در ســایه جدال شدید بین 
ائتالف کابینه راست افراطی به ریاست نتانیاهو 
و جناح اپوزیسیون به ریاست الپید برگزار شده 

است.

اپوزیســیون رژیم صهیونیســتی  ســران 
اصالحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف 
دستگاه قضایی و تالش نتانیاهو برای جلوگیری 
از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی 
و رشوه خواری می دانند و معتقدند که اینگونه 
اقدامات کابینه نتانیاهو، رژیم صهیونیستی را 
به ســمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی 

تدریجی سوق خواهد داد.

اعتراضات علیه نخست وزیر صهیونیستی ادامه دارد

تهدید نتانیاهو به ترور توسط خلبان اسرائیلی

مرگ ژنرال کودتا
ژنرال »پرویز مشرف« که آخرین کودتای نظامی پاکستان را در سال ۱۹۹۹ با 
کنار زدن دولت محمدنواز شریف نخست وزیر وقت رقم زد، سرانجام پس از فراز 
و نشیب های فراوان در دوران حیات نظامی و سیاسی خود و تحمل رنج بیماری 
در سالهای سخت بازنشستگی، دیروز در سن ۷۹ سالگی چشم از جهان فروبست.

به گزارش ایرنا، مشــرف در تاریخ ۱2 اکتبــر ۱۹۹۹ در جریان یک کودتای 
نظامی، با برکنار کردن نواز شریف نخست وزیر وقت پاکستان ،به قدرت رسید و به 
این وسیله عالی ترین مقام اجرائی کشور را تصاحب کرد. پس از آن و در پی انجام 
یک همه پرســی که در تاریخ 2۰ ژوئن 2۰۰۱ برگزار شد، خود را رئیس جمهور 
پاکستان اعالم کرد. او سرانجام در پی تهدید جناح های مخالف خود در پارلمان 
پاکستان مبنی بر استیضاح و برکناری وی از مقام ریاست جمهوری در ۱۸ اوت 
2۰۰۸ استعفای خود از پست ریاست جمهوری در یک نطق تلویزیونی اعالم کرد.

کودتای بدون خونریزی ژنرال مشرف به عنوان فرمانده وقت ارتش پاکستان 
درســال ۱۹۹۹ که به موجب آن دولت محمد نواز شریف نخست وزیر وقت این 
کشور سرنگون شد، بار دیگر شکاف میان نیروهای سیاسی و تشکیالت قدرتمند 
نظامی در پاکستان را گسترده و مخالفت ها با حضور نظامیان در عرصه سیاست 
کشور را عمیق تر کرد. مشرف 2۰ مرداد ۱۳22 یعنی ۴ سال قبل از تشکیل کشور 
مستقل پاکســتان، در دهلی به دنبال آمد و همزمان با جدایی هند و پاکستان، 

خانواده مشرف به شهر کراچی مهاجرت کردند.
وی ۴۶ سال در ارتش پاکستان خدمت کرد و یکسال قبل از برگزاری انتخابات 
عمومــی در ســال 2۰۰۸، از فرماندهی ارتش کناره گیری کــرد و تا برگزاری 
انتخابات تنها به عنوان رئیس جمهور در راس قدرت باقی ماند. پرویز مشرف در 
سال 2۰۰۸ و با حضور مجدد دو حزب مطرح پاکستان مسلم لیگ نواز و حزب 
مردم و مطالبه جدی رهبران آنان برای احیای نظام مردم ساالری در کشور، در 
برابر این خواسته تسلیم شد و برای جلوگیری از استیضاح توسط پارلمان ملی از 
سمت ریاست جمهوری استعفا کرد. وی از سال ۱۹۹۹ تا 2۰۰۸ هنگامی که در 
سمت حاکم نظامی و ریاست جمهوری پاکستان بود، از سه تالش نیروهای افراط 
گرا برای ترور وی جان ســالم به در برد. پس از آن حاکم نظامی سابق پاکستان 
به یک تبعید خودخواسته رفت و ساکن لندن شد. وی مارس 2۰۱۳ ازتبعیدگاه 
خودخواســته در لندن به پاکستان بازگشــت تا در انتخابات عمومی این کشور 
مشارکت کند اما اینبار پرونده های قضایی مانع حضور وی شد و از آن سال کار 

این ژنرال کهنه سال به دادگاه های مختلف پاکستان باز شد.

ویژه

عقب نشینی مکرون از اصالحات بازنشستگی
»الیزابت بورن« نخســت وزیر فرانســه، پیشــنهاد کرد کــه دولت برنامه 
اصالحات بازنشستگی را تعدیل کند تا به برخی از افرادی که پیش تر کار خود 

را شروع کرده اند، اجازه بازنشستگی زودهنگام داده شود.
به گزارش رویترز، دولت »امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه، می خواهد 
سن بازنشستگی را از ۶2 به ۶۴ سال افزایش دهد. دولت مکرون مدعی است 
این بخشــی از اصالحاتی است که برای کاهش مشکالت فرانسه در سال های 

آتی ضروری است.
با توجه به اینکه حزب او در ســال گذشــته اکثریت خود را در مجلس از 
دست داد، دولت برای تصویب اصالحات انتقادبرانگیز خود در پارلمان به آرای 

حزب محافظه کار Les Republicains نیاز دارد.
در این حال، دولت فرانســه که با اعتراضات شــدیدی دســت به گریبان 
است، نخســت وزیر این کشور در تازه ترین اظهار نظر خود گفت که پذیرای 

پیشنهادات محافظه کاران برای این طرح است.
بــورن در مصاحبه ای با روزنامه لوژورنال دو دیمانش گفت: »ما قصد داریم 
با گسترش معیارهای شغلی طوالنی به کسانی که کار را در 2۰ و 2۱ سالگی 

شروع کرده اند، حرکت کنیم. آنها می توانند در ۶۳ سالگی بازنشسته شوند.«
وی اضافــه کرد، این حرکت تا ۳۰ هزار نفــر را تحت تاثیر قرار می دهد و 
بالغ بر یک میلیارد یورو در ســال هزینــه ای دارد که باید منبعی برای تامین 

آن پیدا کرد.
دولــت مکرون از زمان ارائــه اصالحات در ۱۰ ژانویه بــا دو روز اعتصاب 
سراســری روبه رو شده است و اتحادیه ها در حال برنامه ریزی مجدد اعتصاب 

برای روز سه شنبه هستند.
فرانســویان هفته گذشــته در پاســخ به فراخوان اتحادیه های کارکنان و 
کارگران برای اعالم اعتراض خود به طرح دولت برای اصالح قانون بازنشستگی 
و افزایش سن آن تا ۶۴ سال در شهرهای بزرگ و کوچک به خیابان ها آمدند.

عربستان میزبان تمرین بین المللی »رماح النصر ۲۰۲۳«
وزارت دفاع عربســتان اعالم کرد که نیروهای شرکت کننده در تمرین بین 
المللــی »رماح النصر 2۰2۳« )پیکان پیــروزی 2۰2۳( در مرکز تمرین هوایی 
پایگاه »ملک عبدالعزیز« در شرق این کشور برای اجرای این تمرین مستقر شدند.

وزارت دفاع عربســتان با اعالم این خبر در حســاب کاربری خود در توییتر 
افزود: تمام واحدهای نیروهای مســلح، وزارت گارد ملی و ریاست امنیت کشور 
عربستان در این تمرین شرکت می کنند. نیروهایی از کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس به همراه واحدهایی از آمریکا، بریتانیا، پاکســتان، یونان و اردن در 

این تمرین شرکت دارند.
امارات، سلطنت عمان و کویت هم به عنوان ناظر در این تمرین حضور خواهند 
داشــت. برپایه این گزارش، مرکز هوایی پایگاه نظامی »ملک عبدالعزیز« یکی از 
مراکز هوایی پیشرو با توانایی باال برای آموزش خدمه هوایی، فنی و پشتیبانی در 

موقعیت های مشابه جنگ های مدرن است.
در فوریه سال گذشته نیز عربستان تمرین »رماح النصر 2۰22« را با شرکت 
نیروهایی از آمریکا، بحرین و پاکســتان برگزار کرده بــود. هدف از این تمرین، 
افزایش همکاری های نظامی میان کشــورهای شــرکت کننده، ارتقای آمادگی 
رزمی، تبادل تجربیات و افزایش هماهنگی نظامی و عملیاتی بین تمامی نیروهای 
شرکت کننده عنوان شده است. این درحالی است که کشورهای سلطنت عمان 

و امارات نیز از فردا مانور مشترکی را تحت عنوان »تعاون ۳« برگزار می کنند.

ژاپن در تالش برای تولید انرژی بادی در دریا
ژاپن در تالش برای به صفر رســاندن تولید کربن و تضمین امنیت انرژی در 
بحبوحه جنگ روسیه در اوکراین، در حال برنامه ریزی برای گسترش تولید برق 

بادی فراساحلی فراتر از آب های سرزمینی خود است.
به گزارش کیودونیوز، گروهی از کارشناسان ژاپنی که امکان ساخت تاسیسات 
بــرق بادی را در منطقه اقتصادی انحصاری بررســی کردند )»منطقه اقتصادی 
انحصاری« یا »EEZ« ناحیه ای از اقیانوس اســت که عموماً 2۰۰ مایل دریایی 
)2۳۰ مایل( فراتر از دریای ســرزمینی یک کشور امتداد می یابد که در آن یک 
کشور ساحلی برای منابع زنده و غیر زنده صالحیت قضایی دارد( و به این نتیجه 

رسیده اند که با تایید دولت ژاپن، چنین ساخت و سازهایی امکان پذیر است.
مقامات ژاپنی گفتند: بر اســاس این دیدگاه، دولت در حال برنامه ریزی برای 

تهیه قوانین الزم یا بازنگری قانونی است .
این موضوع، زمانی مطرح می شــود که ژاپن قرار است استراتژی دریایی خود 

را در ماه می به روز کند.
جنگ روسیه در اوکراین نگرانی های عرضه انرژی را در سطح جهانی افزایش 

داده و نیاز به تنوع بخشیدن به منابع انرژی را تشدید کرده است.
ژاپن با وجود کمبود منابع، به انرژی حرارتی متکی است، اما حرکت رو به رشد 
جهانی به سمت کربن زدایی به این معنی است که باید انرژی بیشتری را از منابع 
جایگزین مانند انرژی های تجدید پذیر، که تنها بخش کوچکی از منابع انرژی این 

کشور را تشکیل می دهند، تامین کند.
برخی از کشــورهای اروپایی، از جمله بریتانیا، بلژیک و هلند، در حال حاضر 
نیروگاه های بادی فراساحلی در منطقه اقتصادی انحصاری خود دارند. چین و کره 

جنوبی نیز در حال افزایش تولید برق بادی فراساحلی هستند.
تولید برق بادی باالترین رشد را در میان منابع تجدیدپذیر در سال 2۰2۱ به 
دســت آورد، اما طبق اعالم آژانس بین المللی انرژی، ظرفیت تولید ساالنه برای 
دســتیابی به بی طرفی کربن در سال 2۰۵۰ باید افزایش یابد، آژانس بین المللی 

اعالم کرد که کاهش هزینه های بیشتر برای انرژی بادی فراساحلی الزم است.
تا ســال 2۰۴۰، ژاپن قصد دارد تولید برق بادی فراســاحلی را به ۳۰ تا ۴۵ 

گیگاوات، معادل تقریباً ۴۵ راکتور هسته ای، افزایش دهد.
بر اساس کنوانسیون ســازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، دولت های 
ساحلی در هنگام »اکتشاف، بهره برداری، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی« در 

منطقه اقتصادی انحصاری »حقوق حاکمیتی« دارد.

پولیتیک

استراتژیک

اکونومیک

رئیس شــورای امنیت روسیه در اظهاراتی هشدارگونه 
اعــالم کرد چنانچــه کی یف قصد حمله به شــبه جزیره 
کریمه را داشــته باشــد، مســکو می تواند از بازدارندگی 

هسته ای خود استفاده کند.
به گــزارش نیوزویــک، »دیمیتری مــدودف« گفت: 
چنانچــه اوکراین تالش کند کنتــرل کریمه را دوباره به 
دست بگیرد، مسکو ممکن است از توان بازدارندگی هسته 
ای خود استفاده کند. این مقام ارشد روسیه اظهارات فوق 
را دیروز )شــنبه( در گفت و گو با یک روزنامه نگار روسی 
بر زبان آورد و افــزود: هرگونه حمله اوکراین به کریمه با 

واکنش های تالفی جویانه پاسخ داده خواهد شد.
به نوشــته این نشــریه، اظهارات این چهره نزدیک به 

»والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه درحالی است 
که مســکو با وجود ارتش عظیم خــود در نبرد با کی یف 
همچنان به نتیجه مورد نظر دســت نیافته است. هنگامی 
کــه پوتین حمله به اوکراین را در تاریخ 2۴ فوریه 2۰22 
)۵ اســفند ۱۴۰۰( آغاز کرد، هدف او یک پیروزی سریع 
بود، اما دفاع دور از انتظــار اوکراین با کمک های نظامی 
غرب، سرعت دســتاوردهای نظامی کرملین را کند کرده 
و تاکنون این امکان را برای کی یف فراهم کرده اســت تا 
هزاران مایل از سرزمین های اشغالی خود را بازپس گیرد.
از همین رو برخی ناظران پیش بینی کرده اند که ارتش 
اوکراین می تواند کریمه را که در ســال 2۰۱۴ به روسیه 

ملحق شد، هم پس بگیرد.

صدراعظم آلمــان در گفت وگویی و به دنبال اظهارات 
اخیــر بوریس جانســون مبنی بر تهدید شــدن از طرف 
پوتین، گفت که رییس جمهوری روســیه در هیچ  یک از 

تماس های تلفنی، وی و آلمان را تهدید نکرده است.
به گزارش راشاتودی، اوالف شولتس صدر اعظم آلمان 
 Bild am( در گفت وگو با روزنامه آلمانی بیلد آم زونتاگ
Sonntag(، ارســال کمک های نظامی به اوکراین را در 

راستای حفاظت از »نظام صلح اروپا« اعالم کرد.
وی در ایــن گفت وگــو بدون اشــاره بــه دخالت ها و 
سیاست های جنگ طلبانه غرب در جنگ اوکراین، مسکو 
را مقصر درگیری های دانست و ادامه داد: ما و متحدانمان 
با هماهنگی  نزدیک، تجهیزات نظامی از جمله تانک ها را 

در اختیار کی یف قرار می دهیم تا بتوانند از خود در برابر 
روسیه دفاع کنند.

ماه گذشــته، شــولتس اعالم کرد که برلین ۱۴ تانک 
لئوپارد 2A۶ را از انبار ارتش این کشــور )بوندس ور( به 
اوکراین می دهد. آمریکا نیز وعده داد تعدادی تانک  آبرامز 

ام۱ را اواخر سال جاری برای کی یف ارسال کند.
وی در پاسخ به پرسشــی درباره اظهارات اخیر پوتین 
مبنی بر اینکه برلین بار دیگر مسکو را با تانک های لئوپارد 
تهدیــد کرده و به کمک طرافداران هیتلر به دنبال جنگ 
با روســیه در اوکراین اســت،  آن را یک مقایسه تاریخی 
نادرســت خواند و گفت که پوتین به دنبال توجیه حمله 

به اوکراین است.

تقالی صدراعظم آلمان برای مدیریت تنش با روسیهخط و نشان مدودف درباره حمله به کریمه

با وجــود درگیری میــان معترضــان و نیروهای 
پلیس، هزاران نفر از مردم پــرو از نقاط مختلف، در 
یک راهپیمایی جدید ضد دولتــی در لیما، پایتخت 

این کشور تجمع اعتراضی برپاکردند.
به گزارش خبرگزاری افه، معترضان با در دســت 
داشتن پرچم های ملی که روی برخی از آن ها خطوط 
مشــکی به جای قرمز به نشانه عزا کشیده شده بود، 
در خیابان های اصلی مرکز شــهر لیما تجمع کردند و 
با شــعارها و پارچه نوشــته های خود، استعفای دینا 
بلوآرتــه رئیس جمهوری این کشــور، برگزاری زودتر 
از موعد انتخابات در ســال جاری میالدی و تشکیل 

مجلس موسسان را خواستار شدند.
در طول ســاعت های اولیه، راهپیمایی به صورت 
مســالمت آمیز برگزار شد؛ بر خالف شنبه گذشته که 
در جریان آن، نخســتین مورد مرگ یک معترض در 

درگیری بــا نیروهای پلیس در پایتخت ثبت شــد. 
با گذشــت چند ســاعت، پلیس بــرای عقب راندن 
معترضــان از برخی چهارراه ها شــروع به پرتاب گاز 
اشک آور کرد و معترضان نیز به سمت ماموران سنگ 
و مواد محترقه پرتاب کردند. از هفتم دســامبر )۱۶ 
آذر( و به دنبال برکناری پدرو کاستیو رئیس جمهوری 
سابق پرو، آتش خشم معترضان هنوز فروکش نکرده 
و معترضان، اســتعفای دینا بلوآرته رئیس جمهوری 
جدید را خواستار هســتند. تاکنون، ۴۸ نفر از جمله 
یک پلیس در این اعتراض ها قربانی شده اند. ۱۱ نفر 

نیز در جریان مسدودی جاده ها کشته شده اند.
کنگره پــرو در ابتدا به برگــزاری زودتر از موعد 
انتخابات ریاســت جمهوری از 2۰2۶ به 2۰2۴ چراغ 
سبز نشــان داد اما تاکنون به پیشنهادهای برگزاری 
انتخابات در سال جاری میالدی رای منفی داده است.

یکصــد هزار تن از اعضا، فعــاالن و رهبران حزب 
اصلــی اپوزیســیون دولت بنگالدش شــنبه در داکا 
پایتخت این کشــور در اعتراض بــه افزایش قیمت 
سوخت و کاالهای اساسی تظاهرات کرده و خواستار 
اســتعفای نخست وزیر و تشــکیل دولت موقت برای 

برگزاری انتخابات شدند.
به گزارش آناتولــی، میرزا فخراالســالم علمگیر 
دبیرکل حزب ملی گــرای بنگالدش )BNP( خطاب 
به تظاهر کنندگان گفــت: این جنبش برای تضمین 
حق رأی مردم و بازگرداندن دموکراســی، خواســتار 

سرنگونی دولت لیگ عوامی است.
وی مدعی شــد کــه لیگ عوامــی از طریق یک 
انتخابات ســاختگی قدرت را به دست گرفت و کشور 

را به مرکز غارتگری و پولشویی تبدیل کرد.
تظاهرکننــدگان در حالی که پرچم ملی را به دور 

ســر خود بسته بودند، شعارهایی علیه افزایش قیمت 
بنزین، کاالهای اساسی و همچنین نقض حقوق بشر 
از جمله ناپدید شــدن مخالفــان و قتل های صورت 
گرفته سر دادند. رهبران حزب همچنین ادعا کردند 
کــه در ماه های اخیر بیش از ده ها تــن از رهبران و 
فعاالن حزب ملی گرای بنگالدش که مخالف افزایش 
غیرقابل تحمــل قیمت کاالهای اساســی بودند، به 

دستور دولت توسط پلیس ربوده یا کشته شده اند.
دیده بان حقوق بشــر روز شنبه خواســتار انجام 
تحقیقات توســط مقامات بنگالدش دربــاره ادعای 
ربوده و شکنجه شــدن مخالفان در اداره آگاهی این 

کشور شدند.
کمیته سازمان ملل متحد علیه شکنجه در جوالی 
2۰۱۹، پلیــس بنگالدش را »دولتــی خودمختار در 

درون دولِت مستقر« توصیف کرد.

اعتصاب بنگالدشی ها علیه گرانی و تورمادامه اعتراضات به دولت پرو


