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 پکن: امریکا  در تایوان با آتش بازي نکند
پس از صدور دستورالعمل جدید از سوی امریکایی     ها درباره دیدارهای 
آزادانه تر با مقامات تایوانی، چین روز سه      شنبه از امریکا خواست از بازی 
با آتش در موضوع تایوان خودداری کند. براساس گزارش خبرگزاری 
رویترز، »ژائو لی جیان « سخنگوی وزارت خارجه چین در این زمینه 
گفت: پکن قویاً هرگونه تماس میان مقامات امریکایی با مقامات تایوانی 
را رد می کند«. همچنین به نوشته »آسیا تایمز « ارتش چین قایق های 
تندرو موشک انداز از نوع »هوبی « را که می تواند پیامدهای راهبردی 
در دریای چین جنوبی داشته باش��د در منطقه مستقر کرده است. در 
نوامبر گذشته نیز چند قایق تندرو موشک انداز چین در رزمایش های 
این کشور در منطقه شرکت کردند. این قایق های تندرو رادار گریز بوده 
و اکنون نیروی دریایی چین مجهز به 82 قایق تندروی هوبی اس��ت. 
این قایق برای گشت زنی در مناطق ساحلی چین و فعالیت در منطقه 

ساحلی آن طراحی شده است. 
-----------------------------------------------------

   اشرف غنی خواستار آتش بس طالبان در ماه رمضان شد
همزمان با فرارس��یدن ماه مبارک رمضان، اشرف غنی رئیس جمهور 
افغانس��تان از گروه طالبان خواسته است با خواس��ت برحق مردم که 
آتش بس دائمی اس��ت،  موافقت کند. به گزارش اس��پوتنیک، در پیام 
ویدئویی غنی که به همین مناس��بت منتش��ر ش��ده، رئیس جمهور 
افغانستان خطاب به طالبان گفته است که به جای جنگ ناروا، نیت و 
خواس��ته های خود را برای صلح در عمل ثابت کنند. غنی در این پیام 
گفته اس��ت که او تالش می کند از دریچه ای که برای صلح ایجاد شده 
است، با تدبیر به منظور تأمین صلح پایدار و عادالنه و ایجاد زندگی مرفه 
به مردم استفاده کند. وی تأکید کرد: »ما می خواهیم به گونه  اساسی به 
جنگ پایان دهیم. « منبعی در وزارت امور خارجه ترکیه گفت: مولود 
چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه رایزنی تلفنی » سازنده و پرباری « 
با آنتونی بلینک��ن، همتای امریکایی اش درباره روند س��ازش صلح در 
افغانستان و مقدمات کنفرانسی که قرار است در استانبول برگزار شود 

گفت وگو کردند. 
-----------------------------------------------------

  تقابل جنگنده های یونان با جت های »اف-16« ترکیه 
وزارت دفاع یونان از »داگفایت« )رویارویی مستقیم( جنگنده های خود 
با چند فروند اف-16 ترکیه و نقض مکرر بخش      هایی از حریم هوایی این 
کشور از سوی آنکارا خبر داد. به نوشته وبگاه »پروتوثما« وزارت دفاع 
یونان اعالم کرده که جنگنده      ها و هواپیماهای نظامی ترکیه دو     شنبه 
در مجموع 29 نوبت حریم هوایی این کش��ور را نقض کردند که در دو 
مورد کار به داگ فایت بر فراز دریای اژه کش��ید. وزارت دفاع یونان به 
نوع جنگنده های خود در این مأموریت اش��اره ای نکرده، اما معموالً از 
میراژهای 2000 ساخت فرانسه در این گونه مأموریت های رهگیری 
و درگیری نزدیک اس��تفاده می کند. وزات دفاع یون��ان در بیانیه خود 
افزوده که چهار فروند اف-16 ترکیه که دو فروند از آنها مسلح بودند و 
چهار هواپیمای جاسوسی »سی ان-235 « بر فراز شمال شرقی، مرکز 

و جنوب شرقی یونان پرواز کردند. 
-----------------------------------------------------

  کانادا مجوز صادرات تسلیحات به ترکیه را لغو کرد
وزیر امور خارجه کانادا اعالم کرد، پس از آنکه تحقیقات انجام ش��ده 
نشان داد که تسلیحات کانادایی در درگیری قره باغ استفاده شده اند، 
کانادا صادرات نظامی خود به ترکیه را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری 
اس��پوتنیک، » مارک گارنو«، وزیر امور خارجه کانادا روز دو     ش��نبه در 
بیانیه ای گفت: به دنبال این بررس��ی که مدارک موثق و معتبری ارائه 
کرد دال ب��ر اینکه تکنولوژی های کانادایی صادر ش��ده ب��ه ترکیه در 
قره باغ استفاده شده بودند، من امروز لغو مجوزهای صادرات نظامی به 
ترکیه را که در پاییز سال 2020 به حالت تعلیق درآمده بودند، اعالم 
می کنم. او تأکید کرد: این نوع اس��تفاده، نه با سیاست خارجه کانادا و 
نه با ضمانت      هایی که ترکی��ه در رابطه با هدف نهایی اس��تفاده از این 

تکنولوژی      ها داده بود، مطابقت ندارد. 
-----------------------------------------------------
  قول فعاالن میانماری به یک هفته اعتراضات مردمی به کودتا
فعاالن حامی دموکراسی در میانمار روز سه      شنبه اعالم کردند که قرار 
اس��ت در جریان مهم  ترین تعطیالت کشورشان دس��ت به اعتراضات 
جدیدی برای حفظ فشار بر خونتای حاکم بزنند. به گزارش خبرگزاری 
رویت��رز، این تعطیلی پن��ج روزه ب��ه ن��ام » Thingyan « معموال از 
س��وی عبادت کنندگان و با پاکیزه کردن تصاویر ب��ودا در معابد و آب 
و جارو ک��ردن خیابان      ها و معاب��ر در میانمار برگزار می ش��ود. فعاالن 
دموکراسی خواه میانمار در سال جاری میالدی به مردم تأکید کردند تا 
از آغاز این مراسم که امروز است دست به اعتراضات نمادین زده و نماد 
» سه انگشت « را که نش��انه اعتراض به حکومت خونتا در کشور است، 
روی گلدان های پر از گل که برای مراسم به کار برده می شوند، نقاشی 
کنند. رهبر گروه اعتراضی » کمیته همکاری اعتصاب سراس��ری « در 
فیس بوکش نوشت: ش��ورای نظامی مالک این مراسم نیست. قدرت و 

خواست مردم در دست خودشان است. 

بايدن: 
خشم سياهپوستان جدي است

اعتراضات به هدف قرار گرفتن جوانی 20 س�اله به دس�ت پلیس در 
نزدیکی محلی که س�ال گذش�ته جورج فلوید در آن ج�ان باخت، 
همچن�ان ادام�ه دارد. در این بی�ن رئیس جمهور امریکا که پاس�خ 
روشنی برای معترضان به خشونت و نژادپرستی ندارد، به حمایت از 
تحقیقات درباره این واقعه و تظاهرات مسالمت  آمیز اکتفا کرده است. 
روز یک   شنبه پلیس امریکا با ش��لیک به دانته رایت، راننده 20 ساله یک 
خودرو باعث تصادف و مرگ او در فاصله 16 کیلومتری محل قتل جورج 
فلوید شد. معترضان، شامگاه یک   شنبه در بروکلین سنتر در حالی که نام 
رایت را فریاد می زدند، از یک عالمت مقر پلیس باال رفتند. با ادامه اعتراضات 
به کشته شدن این جوان سیاهپوست، در این منطقه مقررات منع آمد و شد 
اعالم شد. حجم ناآرامی   ها نیز به حدی بود که عالوه بر اقدام افسران پلیس 
ضد شورش در استفاده از گاز اشک آور و مهمات دیگر برای متفرق کردن 

جمعیت، گارد ملی نیز در محل مستقر شده است. 
پلیس امریکا ضمن انتشار تصاویر مأموران دخیل در تیراندازی به سمت 
رایت، به نقل از رئیس پلیس بروکلین سنتر اعالم کرد که افسری که به این 
جوان سیاهپوست ش��لیک کرد، تفنگ دستی خود را با تفنگ الکتریکی 
)تِیزر( اشتباه گرفته بود. هویت افسر خاطی هنوز اعالم نشده اما وی به طور 
موقت از کار برکنار شده اس��ت. از اوایل خرداد ماه گذشته و پس از اقدام 
پلیس مینیاپولیس در قتل جورج فلوید ش��هروند ۴6 ساله سیاهپوست 
از طریق فش��ردن زانو روی گردنش به مدت ح��دود 9 دقیقه، اعتراضات 
سراسری علیه خشونت پلیس امریکا و تبعیض های نژادپرستانه از شهر 
مینیاپولیس کلید خورد و به دیگر ش��هرهای امریکا و حتی کش��ورهای 

دیگر سرایت کرد. 
 ببینیم چه مي شود

جو بایدن، رئیس جمهور امریکا در واکنش به حادثه اخیر در مینه سوتا به 
خبرنگاران گفت که با تیم والز فرماندار مینه سوتا و مقام های محلی بروکلین 
سنتر درباره تیراندازی مرگبار روز یک   شنبه علیه دانته رایت صبحت کرده 
اما هنوز تماسی با خانواده دانته نداشته است. بایدن گفت: »به اعتقاد من 
باید منتظر بمانیم و ببینیم نتیجه تحقیقات چه می شود. یک تحقیقات 
کامل. سؤال اینجاست که آیا این یک اتفاق بود، آیا عامدانه بود؟ این فقط با 
تحقیقات جامع مشخص می شود. اما در این میان می خواهم دوباره شفاف 
بگویم که قطعاً هیچ توجیهی برای غارت وجود ندارد. هیچ توجیهی برای 

خشونت وجود ندارد و تنها اعتراضات مسالمت آمیز درک می شود.«
رئیس جمه��ور امری��کا همچنی��ن تأکید کرد ک��ه خش��می در جامعه 
سیاهپوستان وجود دارد. او با درخواس��ت برقراری صلح و آرامش گفت: 
»می دانیم که این خشم، درد و ضربه ای که در جامعه سیاهپوستان و این 

فضا وجود دارد، حقیقی، جدی و دارای اهمیت است.«
بایدن این را هم گفت در صورت لزوم نیروه��ای فدرال در منطقه حاضر 
هستند تا به اعتراضات رسیدگی کنند. تیم والز نیز استقرار نیروهای مازاد 
گارد ملی در بروکلین سنتر را تأیید کرد. گارد ملی امریکا با انتشار دو پیام 
در روز دو   ش��نبه تأکید کرد که حدود 500 نیرو به منظور تأمین امنیت 
دادگاه درک شووین، قاتل جورج فلوید مستقر شدند و استقرار نیروهای 
بیشتر تسریع می شود. مینه سوتا هنوز بابت قتل دردناک فلوید سیاهپوست 

به دست یک افسر سفیدپوست ناآرام است. 
در ادامه اخباری که از سطح باالی خش��ونت   ها در جامعه امریکا منتشر 
می ش��ود، بامداد سه    شنبه در ش��هر ناکس��ویل واقع در ایالت تنسی نیز 
تیراندازی یک دانش آموز دبیرس��تانی به زخمی شدن یک افسر پلیس و 
در نهایت به کشته شدن دانش آموز ضارب منجر شد. گزارش    ها حاکی از 
این است که دانش آموز تیرانداز خود را در سرویس بهداشتی حبس کرده 
و در حالی که دو مأمور پلیس از او می خواستند که خود را تسلیم کند، به 
سمت آنها شلیک کرد. در پی این تیراندازی مجدد، یکی از مأموران پلیس 
زخمی شد و دیگری به سمت دانش آموز شلیک کرد و او را از پای درآورد. 
دو روز قبل نیز پلیس ایالت تگزاس خبر داده بود که در جریان یک حادثه 
تیراندازی در بزرگراه »فورت ورث « دست کم یک نفر کشته و پنج نفر دیگر 
مجروح شدند.  بنابر آماری که مرکز »آرش��یو خشونت با سالح گرم « در 
امریکا منتشر کرده، تا اول دسامبر سال 2020 بیش از 17 هزار و ۴00 قتل 
و بیش از 36 هزار مورد جراحت با سالح گرم در این کشور ثبت شده است. 
از این میان هزار و 289 مورد در دفاع از خود، 2 هزار و ۴3 مورد تیراندازی 

غیرعمدی و 587 مورد نیز تیراندازی کور بوده است. 

انصاراهلل: اقدام نظامی سعودی
 پاسخی قوی تر دريافت خواهد کرد 

رئی�س ش�ورای عال�ی سیاس�ی یم�ن ضم�ن فراخوان�دن 
ائت�اف عرب�ی ب�ه صل�ح، ب�ه آنه�ا هش�دار داد ک�ه هرگون�ه 
تن�ش نظامی، واکن�ش ش�دیدتری را ب�ه دنبال خواهد داش�ت. 
مهدی المشاط در سخنانی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، 
با اع��الم اینکه صحبت دش��من در م��ورد صلح چیزی جز س��رپوش 
گذاشتن بر جنایات آنها علیه مردم یمن نیست، گفت: »ادامه محاصره و 
تجاوزات خفقان آور امریکایی- سعودی علیه مردم یمن برای هفتمین 
سال متوالی و مصادره کش��تی های نفتی، به همه جهان ثابت می کند 
که کش��ورهای متجاوز به ویژه امریکا، عاری از هرگونه ارزش انسانی 

هستند.«
رئیس شورای عالی سیاسی یمن همچنین، به ائتالف عربی هشدار داد 
هرگونه تنش نظامی از جانب آنها، با شدت بیشتر پاسخ داده خواهد شد. 
وی از کشورهای عضو ائتالف خواست جنگ را کنار بگذارند و به صلح 
روی آورند. المشاط همچنین عربستان سعودی را به بازداشت مهاجران 
خارج از کشور در گذرگاه مرزی عربستان و جلوگیری از بازگشت آنها 
به یمن متهم کرد و گفت: »چنین اقدامات غیرانسانی بیانگر ابعاد تجاوز 

رژیم سعودی به مردم یمن است.«
به موازات اظهارات این مقام یمنی، برلین دو     شنبه شب میزبان نشستی 
برای بررسی بحران یمن بود که در آن عالوه بر تیموتی لیندرکینگ، 
نماینده ویژه امریکا در یمن، مارتین گریفیتث، فرستاده ویژه سازمان 
ملل در یمن، نمایندگان پنج کشور عضو دائم شورای امنیت، مقاماتی 
از اتحادیه اروپا، کویت و سوئد شرکت داشتند اما طرف های درگیر در 

بحران هفت ساله یمن، در این نشست حضور نداشتند. 
لیندرکینگ موفقیت  آمیز بودن حل بحران یمن را منوط به همکاری 
همه طرف     ها دانست. گریفیتث نیز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک 
با هایکو م��اس، وزیر خارجه آلم��ان نیز گفت:»س��ازمان ملل متحد 
طرحی را برای اطمینان از آتش بس سراس��ری، بازگش��ایی جاده ها، 
اجازه جابه جایی آزادانه به غیرنظامیان، کاالهای تجاری و کمک های 
بشردوس��تانه، بازگش��ایی فرودگاه صنعا ارائه کرده اس��ت. ما نظرات 
طرف های یمنی را درک می کنیم و برای رفع اختالفات ش��ان از هیچ 

تالشی دریغ نمی کنیم.«

ايران غنی سازی 60 درصدی را در نطنز آغاز کرد
کشتی اسرائیلی در سواحل امارات هدف موشک قرار گرفت

مش�اور امنی�ت    گزارش  یک
س�ابق  داخل�ی 
رژیم صهیونیستی ضمن هشدار درباره اینکه 
ایران از توانمندی الزم برای وارد کردن صدمه 
شدید به این رژیم برخوردار است، تصریح کرد 
امریکایی     ها س�ابقه این را دارند که با تکنیک 
درز عمدی اطاعات مربوط به عملیات طرف 
مقابل را گم�راه می کنند، به گون�ه ای که فکر 
می کند امریکا درز دهنده اطاعات است و نه 
عامل آن. همزمان سخنگوی کاخ سفید بدون 
اعام موضع در قبال حمله تروریستی به سایت 
هسته ای نطنز، هرگونه دخالت امریکا را در این 

حادثه رد کرد.

»یاکوف عمیدرور « مش��اور امنیت داخلی سابق 
رژیم کودک کش صهیونیستی بامداد سه شنبه، با 
هشدار درباره توانمندی که ایران برای وارد کردن 
آسیب جدی به این رژیم دارد، بر لزوم همکاری با 

دولت جدید امریکا در این زمینه تأکید کرد. 
به نوشته وبگاه »تایمز اسرائیل«، عمیدرور در یک 
مصاحبه رادیویی گفت: »بله ایران پتانسیل این را 
دارد که به طرز چشمگیری به ما صدمه بزند. البته 
به این بس��تگی دارد که در چه سطحی بخواهند 

این برخورد را ایجاد کنند.«
وی درباره سناریو    هایی که ایران می تواند انتقام 
خرابکاری های اخیر این رژیم را بگیرد، هش��دار 
داد: »آنها می توانند آدم ربای��ی کنند و این دفعه 
اول شان نیس��ت. آنها می توانند به اسرائیلی     ها و 
نهادهای آن در خارج آسیب بزنند و این نیز دفعه 
اول نیست. آنها می توانند علیه کشتی های تحت 
مالکیت اسرائیل اقدام کنند. در باال    ترین سطح نیز 
می توانند موشک     هایی به اسرائیل شلیک کنند.«

این ژنرال بازنشسته صهیونیست احتمال داد که 
رسانه ای شدن برخی اطالعات درباره خرابکاری 
در تأسیسات هسته ای نطنز از سوی امریکایی     ها 
باشد و گفت: »بر اساس تجربیات قبلی می گویم، 
امریکایی     ه��ا چند ب��ار چنین چیز    های��ی را درز 
داده اند، تا نگذارند طرف مقابل لحظه ای فکر کند 
کار امریکا بوده اس��ت.« از س��وی دیگر، روزنامه 
»جروزالم پست « با اشاره تلویحی به دست داشتن 
سازمان موساد در خرابکاری در تأسیسات نطنز 
گفت کابین��ه امنیتی رژیم صهیونیس��تی بعد از 
دو ماه تش��کیل جلس��ه می دهد.  جنیفر ساکی، 
سخنگوی کاخ س��فید در نشست خبری شامگاه 
دو    شنبه مدعی ش��د امریکا نقش��ی در »حادثه 

نطنز« نداشته است. 

ساکی در این نشست خبری گفت: »گزارش     های 
حادث��ه رخ داده در مرک��ز غنی س��ازی نطنز را 
دیده ایم. به هیچ ش��کلی در حمله به تأسیسات 

هسته ای نطنز نقش نداشته ایم.«
یک��ی از مقام��ات امریکای��ی نیز در گزارش��ی 
با خبرگ��زاری » politico « اظه��ار کرد که در 
گزارش ه��ای اطالعات��ی هیچ نش��انه ای دال بر 
هماهنگی اس��رائیل با ایاالت متحده برای انجام 
چنین عملیاتی وجود ندارد و به عالوه بعید به نظر 
می رسد که اسرائیل از پیش مقامات امریکایی را 

مطلع کرده باشد. 
 ظریف: وضع براي امریکا دشوار مي شود

وزیر امور خارجه در نشس��ت خبری مشترک با 
الوروف گفت که اگر رژیم صهیونیستی مسئول 
خرابکاری در نطنز ش��ناخته شود، پاسخ خود را 
خواهد گرفت و افزود: امریکایی     ها باید بدانند که 
نه تحریم و نه اقدامات خرابکارانه، ابزار مذاکراتی 
به آنه��ا نخواه��د داد.  محمدج��واد ظریف روز 
سه شنبه  در نشست خبری مشترک با »سرگئی 
الوروف« همت��ای روس خود در ته��ران گفت 
که با وی درب��اره برج��ام گفت وگوهای جدی و 
دوستانه ای برای همکاری  بیشتر در زمینه رفع 

تحریم     ها داشته است. 

ظریف  همچنی��ن افزود: از موضع قوی روس��یه 
علیه خرابکاری در نطنز قدردانی می کنم و تأکید 
می کنیم که ضرورت دارد هم��کاری ادامه یابد. 
ض��رورت دارد امریکا بدون توق��ف به تعهداتش 
برگردد و همه تحریم     ها را رف��ع کند و ایران هم 
پس از راس��تی آزمایی، اقدامات خودش را انجام 
خواهد داد. رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی یادآور 
شد: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، 
ما هیچ مش��کلی با بازگش��ت به اجرای تعهدات 

برجامی نداریم. 
وی گفت: امریکایی     ها باید بدانند که نه تحریم و نه 
اقدامات خرابکارانه، ابزار مذاکراتی به آنها نخواهد 
داد و آنها باید بدانند که این اقدامات فقط وضعیت 

را برای آنها دشوارتر خواهد کرد. 
رئیس دستگاه دیپلماس��ی در پاسخ به سؤالی 
عن��وان ک��رد: امریکایی     ها باید ی��ک واقعیت را 
درک کنند ک��ه تحریم یک ابزار ب��رای گرفتن 
امتیاز از ایران نیس��ت. تحریم     ها یک بار اس��ت، 
بر دوش سیاس��ت خارجی امریکا ک��ه تا امروز 
فقط نتیجه متضاد داده اس��ت. فراموش نکنند 
زمانی که ترام��پ روی کار آمد ایران 300 کیلو 
اورانیوم غنی ش��ده داش��ت امروز باالی ۴هزار 
کیلو دارد. زمانی که ترامپ روی کار آمد، ایران 
فقط از سانتریفیوژ IR1 استفاده می کرد امروز 
زنجیره های IR6 کار می کن��د. فراموش نکنند 
که قبل از اقدام تروریس��تی 5 هزار سانتریفیوژ 
IR1 در نطنز غنی س��ازی می کرد، بعد از اقدام 
تروریستی پریشب اگر قرار باشد برگردیم حتماً 
به سانتریفیوژهای پیشرفته تر برمی گردیم چه 

IR1 و چه سانتریفیوژهای پیشرفته تر. 
وی گفت:  این را امریکا باید بعد از ۴2 سال امتحان 
مردم ایران فهمیده باشد که راه برخورد با ایران، 
تهدید و تحری��م نیس��ت. راه برخورد ب��ا ایران، 
تروریسم هسته ای نیست. اگر امریکا می خواهد 
به برجام برگردد، باید تمامی تحریم     ها را بردارد 
و فهرست تمامی تحریم     ها را ارائه دهد،  براساس 
برجام این وظیفه امریکاست که فهرست تحریم     ها 
را ارائه دهد.  رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان 
کرد: البته ما یک فهرست مثالی نه فهرست کامل 
ارائه داده ایم که بدانند با چی بحث می کنند. اما 
طبق برجام وظیفه امریکاست که تمامی تحریم     ها 
را اوالً اع��الم کن��د و ثانیاً بردارد و این سیاس��ت 
غیرقابل تغییر ماست. ایران هم اعالم کرده است.  
رئیس دستگاه دیپلماس��ی تصریح کرد: امریکا 
ناگزیر اس��ت این تفکر را متوقف کن��د که از راه 
تحری��م، از راه حمایت از رژیم صهیونیس��تی و 
حمایت از اقدامات تروریستی می تواند از ایران 
امتیاز بگی��رد. امریکا باید این فکر را از س��رش 

بیرون بکند. 

امری�کا در بحبوح�ه تصاع�د تنش     ه�ا میان 
روس�یه و اوکراین، چند ناو جنگی به دریای 
س�یاه اعزام ک�رده؛ روس    ها نیز با هش�داری 
ج�دی گفته ان�د ب�ه نف�ع امریکاس�ت ک�ه 
کش�تی هایش را از کریم�ه دور نگ�ه دارد. 

نشست شورای ناتو- اوکراین دیروز در کشاکش 
تنش    ها بین روسیه و اوکراین برگزار شد. فیلیپ 
ریکر، دستیار وزیر خارجه امریکا هشدار داد در 
صورتی که روسیه به طور تهاجمی و بی مالحظه 
عمل کند » هزینه هایی « وجود خواهد داش��ت. 
در حال��ی که قرار اس��ت آنتونی بلینک��ن، وزیر 
خارجه امریکا نیز در این نشس��ت شرکت کند، 
»دیمیتری کولبا« وزیر خارجه اوکراین در یک 
نشست خبری مشترک با »ینس استولتنبرگ « 
دبیرکل ناتو مجدداً از افزای��ش حضور نظامیان 
روس در مناطق مرزی با این کشور انتقاد کرد و 
مدعی شد که مسکو اقدامات خصمانه خود علیه 
کی یف را افزایش داده اس��ت. وی هشدار داد که 
اگر روسیه اقدامی علیه ما انجام دهد هزینه های 
زیادی برای این کشور در برخواهد داشت. کولبا 
در عین حال مدعی شد که کی یف به دنبال جنگ 
با روسیه نیست و به دنبال حل و فصل دیپلماتیک 
بحران در مناطق شرقی اوکراین است. همزمان، 
هفت وزیر خارجه، از جمله دیپلمات های ارشد 
از امریکا، آلمان و بریتانیا گفتند » عمیقاً نگران « 
افزایش نیروه��ای نظامی روس��یه در مرزهای 
اوکراین و کریمه هستند. در بیانیه گروه 7 آمده 

اس��ت: »اقدامات بزرگ مقی��اس نیروه��ا، بدون 
اطالع قبل��ی، بیانگر فعالیت ه��ای تهدیدآمیز و 

بی ثبات کننده است.«
  امریکا همزمان با تش��دید تنش    ها بین روس��یه 
و اوکراین در حمای��ت از اوکراین چند فروند ناو 
به دریای س��یاه اع��زام کرده اس��ت. پنتاگون از 
صحبت درباره استقرار کشتی های جنگی خود 
خودداری کرده و مدعی ش��ده ارتش امریکا به 
طور معمول کش��تی به این منطقه می فرستد. 
یک مقام امریکای��ی هم که نام او فاش نش��ده، 
گفت:» نیروی دریایی امریکا به صورت منظم در 

دریای سیاه حضور دارد اما اعزام کشتی جنگی 
در برهه کنونی حامل پیامی به روس��یه مبنی بر 
این است که امریکا وضعیت را تحت رصد دقیق 
دارد.«  »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه 
روسیه روز سه      شنبه در واکنشی شدید به استقرار 
ناوهای امریکایی آن را اقدامی تحریک آمیز خواند 
و هش��دار داد به نفع امریکاست که کشتی های 
جنگی خود را از کریمه و س��واحل روس��یه دور 

نگه دارد. 
به گزارش رویت��رز، ریابکوف درب��اره باال بودن 
»خطر بروز وقایع نامش��خص در ص��ورت ادامه 

حض��ور کش��تی های امری��کا « هش��دار داد و 
گفت:»کش��تی های امریکایی قطعاً کاری برای 
انجام دادن نزدیک س��واحل ما ندارند. تحریک 
به معنای واقع��ی کلمه، آنها ب��ا روی اعصاب ما 
رفتن، در حال آزمایش طاقت ما هستند اما موفق 
نخواهند شد.« دیپلمات ارش��د روس گفت:» به 
ایاالت متحده هشدار می دهیم که به نفعش است 
از کریمه و سواحل دریای سیاه ما فاصله بگیرند. 
به نفع خودش��ان خواهد ب��ود.«  ریابکوف گفت: 
»معموالً این سؤال پرس��یده می شود که روسیه 
در مرز با اوکراین چه می کند. پاس��خ این سؤال 
ساده است، ما اینجا زندگی می کنیم، کشورمان 
است.« وی ادامه داد: »اما اینکه امریکا در قالب 
اعزام نیرو و س��ازمان دهی فعالیت ه��ای ناتو در 
اوکراین که کیلومتر    ها از خاک آن کشور فاصله 
دارد، قصد انجام چه کاری دارد پرسشی است که 

هنوز پاسخ داده نشده است.«  
پیش از موضع گیری معاون وزیر خارجه روسیه، 
سرگئی الوروف، وزیر خارجه هم روز دو    شنبه به 
ترکیه و سایر کشور    ها در مورد موضع گیری های 
تحریک کننده نظامی در قبال اوکراین و فروش 
تجهیزات جنگی از جمله پهپاد هشدار داده بود. 
»الوروف« در نشس��ت خبری ب��ا رئیس جمهور 
مصر در پاسخ به سؤالی در مورد اقدام های ترکیه 
در این زمینه گفت: »همه کش��ورهای مرتبط از 
جمله ترکیه باید اعالمیه های نظامی اعالم شده از 
سوی رژیم اوکراین را تحلیل کرده و از دامن زدن 

به گرایش های نظامی  پرهیز کنند.«

رئیس جمه�ور ع�راق روز سه     ش�نبه پ�س از 
صدور فرم�ان برگزاری انتخاب�ات زودهنگام 
در عراق از نهادهای دولتی این کشور خواست 
الزامات انجام انتخابات عادالنه را تسریع کنند. 
به نوشته پایگاه خبری موازین نیوز، برهم صالح در 
سخنرانی خود هنگام امضای این فرمان گفت: »این 
انتخابات مهم، کلیدی و بنیادی است و در پی یک 
جنبش مردمی خواهد آمد که خواستار اصالحات 

و اصالح مسیر    ها بوده است. بنابراین، تأمین حق 
عراقی     ها در انتخ��اب نمایندگان خ��ود به دور از 
فشارها، باج گیری و سرقت آرای شان از ضروریات 
است. « وی افزود: » از نهادهای دولتی ذی ربط پس 
از صدور حکم ریاست جمهوری، خواسته می شود 
که الزامات انجام انتخابات عادالنه را تسریع کنند 
به گونه ای که نگرانی     ها و تردید    ها را که دلیل اصلی 
عدم رضایت عده نه چندان اندکی از شهروندان از 

انتخابات قبلی بود، رفع کند. « صالح بر ضرورت 
همکاری و هماهنگی مؤثر و جدی بین س��ازمان 
ملل و کمیس��یون انتخابات برای تأمین نظارت 
سازمان ملل و تضمین یکپارچگی فرآیند انتخابات 
تأکید کرد و گفت این امر ب��ه موفقیت انتخابات 
کمک می کند و ضامن حفظ حاکمیت و احترام به 
تصمیم مستقل عراقی هاست. رئیس جمهور عراق 
بر آمادگی برای انتخابات و مشارکت جدی در آن 

به منظور بیان اراده آزاد ش��هروندان تأکید کرد و 
گفت: عراقی     ها ثابت می کنند که مردمی سرزنده 
و قادر به اجرای اراده خود هستند و به این منظور 
باید فضای سیاسی مطلوب را برای رفع درد و رنج 
مردم و تحقق عدالت در انتخاب قوای قانونگذاری 
و مجریه قوی فراهم کنند، به گونه ای که موجب 
حفظ استقالل و اقتدار کشور و تحکیم عدالت در 

بین شهروندان شوند. 

اخطار شدید به امریکا

مسکو: واشنگتن ناوهایش را از کریمه دور کند

رئیس جمهور عراق
 فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد

هشدار حماس به تل آويو 
درباره اخالل در  انتخابات فلسطين

پس از اق�دام تل آویو در زندانی کردن ش�ماری از اعضای ارش�د 
جنبش مقاومت اسامی فلس�طین )حماس(  در آستانه انتخابات 
فلس�طین،  برخی منابع در این جنبش خبر دادند که حماس پیام 
هشداری به تل  آویو درباره برهم زدن انتخابات مخابره کرده است. 
 در آستانه چند ماه مانده تا برگزاری انتخابات فلسطین، گروه های مقاومت 
به هرگونه خرابکاری رژیم صهیونیستی در انتخابات هشدار دادند. روزنامه 
»االخبار«، روز سه    شنبه به نقل از منابعی در حماس نوشت که جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین به هیئت مصری که اخیراً وارد نوار غزه شده 
بود، خبر داده است که در صورت برهم زدن انتخابات در فلسطین اوضاع 
میدانی و نظامی تغییر خواهد کرد. هفته گذش��ته، سخنگوی جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی ضمن اعالم 
ورود هیئت مصری به نوار غزه و دیدار این هیئت با مقامات حماس، خبر 
داده بود که دو طرف پرونده انتخابات فلسطین و اجرای توافقنامه فوریه 
گروه های فلس��طینی را در جریان این دیدار مورد بحث و بررس��ی قرار 
داده اند. طبق گزارش االخبار، محتوای پیام حماس به هیئت مصری این 
بود که چنانچه اش��غالگران مانع انتخابات در فلسطین به ویژه در قدس 
شوند، به احتمال بسیار زیاد وضعیت میدانی و نظامی به شکل دیگری 
رقم خواهد خورد. در ادامه این گزارش آمده است که این پیام در راستای 
پیام یک ماه و نیم پیش »یحیی السنوار « رهبر حماس در غزه است که 
هشدار داده بود در صورت مداخله در انتخابات فلسطین محاسبات دشمن 
و روند انتخابات آنها برهم زده خواهد شد. هشدار حماس درحالی است 
که نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیس��تی یک عضو ائتالف انتخاباتی 
»القدس موعدنا« در کرانه باختری را بازداشت کردند. به گزارش روزنامه 
القدس العربی، نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیس��تی به منزل ناجح 
عاصی عضو ائتالف انتخاباتی القدس موعدنا در شهر البیره واقع در کرانه 
باختری یورش برده و وی را با خود بردند. به گفته اعضای خانواده عاصی، 
اشغالگران پیش از بازداشت این نامزد انتخاباتی پارلمان فلسطین تمامی 
وس��ایل الکترونیکی از قبیل لپ تاپ و تلفن همراه وی را ضبط کردند. 
این اقدام رژیم صهیونیستی که به نوعی ایجاد اخالل در روند برگزاری 
انتخابات سراسری فلسطین به شمار می رود، با محکومیت شدید »عالء 
حمیدان « سخنگوی ائتالف القدس موعدنا روبه رو شد. گروه های عضو 
سازمان آزادی بخش فلسطین هم بر لزوم پیشبرد تمامی مراحل برگزاری 
انتخابات در سرتاسر اراضی فلسطینی اعم از قدس، کرانه باختری و نوار 
غزه تأکید و عنوان کردند که بدون قدس انتخاباتی در کار نخواهد بود. به 
گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، این گروه    ها در نشست روز دو   شنبه 
خود جامعه بین الملل از جمله سازمان ملل، اتحادیه اروپا، روسیه، چین 
و تمامی طرف های دیگر را به اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی به منظور 
خودداری از مانع تراشی بر سر راه برگزاری انتخابات در فلسطین از جمله 

قدس شرقی فراخواندند. 


