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آمریکاوقدرتپیداوپنهان
صادرکنندگانسالح
قاضی فدرال در شهر بوستون ایالت ماساچوست
بهتازگیشکایتیراکهدرآن،مکزیک،شرکتهای
مهم سازنده سالح در آمریکا را متهم کــرده که
قاچاقچیان مواد مخدر مکزیک را با فروش سالح
به اعمال خشونت آمیز ترغیب و تشویق می کنند،
رد کرد .رد شکایت مکزیک از شرکتهای سازنده
تسلیحاتسبکآمریکاییکهدرزمینهتولیدسالح
هایکمریوتفنگهایاتوماتیکونیمهاتوماتیک
فعالهستند،باردیگرحمایتپنهانوآشکاردولت
و دستگاه قضایی آمریکا از این شرکت ها را که به
صــادرات مرگ می پردازند ،به نمایش گذاشته
است .بهانه قاضی فدرال آمریکایی در این زمینه،
ناموجه بودن استدالل های ارائــه شده از جانب
وکالی مکزیک و دیگر دالیل را نشان می دهد که
با وجود آشکار بودن ارتباط شرکت های اسلحه
سازی آمریکا با کارتل های مواد مخدر و تبهکار در
مکزیک ،به دلیل وجود البی های قدرتمند این
شرکت ها در حاکمیت ایاالت متحده ،قوه قضاییه
آمریکا هیچ رایی علیه آن ها صادر نخواهد کرد.
مکزیک در اوت  ،2021در اقدامی بی سابقه،
علیه 11شرکت سازنده سالح در آمریکا شکایتی
طرح کرد .دولت مکزیک در شکایت خود به رنج
و مصیبتی اشــاره کرده که در اثر فروش و توزیع
غیرقانونی سالح در آن کشور پدید آمده است.
مکزیک در شکایت خود اعالم کرد که برخی از
این سالحها دقیقا برای اعضای باندهای قاچاق
و خالفکار طراحی و تولید میشوند .از جمله این
شرکت ها می توان به نام های مشهوری همچون
«کلت»« ،بــرتــا»« ،اسمیت و وس ــون»« ،گــاک»،
«سنچریآرمز»و«بارت»اشارهکرد.دولتمکزیک
اینشرکتهارابهتجارتغیرقانونیدرخاکخود
متهم و اعالم کرد :بین  70تا  90درصد از سالح
های توقیف شده در صحنه های جرم و جنایت در
مکزیک،سالحهایقاچاقشدهازآمریکاهستند.
در اواخر ژانویه 2022میالدی 13ایالت آمریکا و
دوکشور«آنتیگوآوباربودا»و«بلیز»بهصورتمجزا
در یک شکایت جداگانه ،از یک قاضی فدرال در
بوستون خواستند پرونده شکایت  10میلیارد
دالری مکزیک از شرکتهایی از جمله «اسمیت و
وسون» و «با ِرت» را رد نکند .مکزیک از نیمه های
سال های  2000درگیر خشونت های گسترده
شــده اســت .از ســال  2006به ایــن ســو ،حدود
 340هزار نفر در این کشور در خشونت ها کشته
شده انــد .دولــت مکزیک از همان سال ارتــش را
برای مقابله با کارتل های قاچاق مواد مخدر به کار
گمارد .با این حال کارتل های قاچاق مواد مخدر
مکزیکی با توجه به حمایت همه جانبه تسلیحاتی
از جانب شرکتهای آمریکایی که آگاهانه و در
راستای کسب سود اقتصادی ،مقادیر عظیمی
انواع تسلیحات سبک را به طور قاچاق در اختیار
آن ها قرار می دهند ،فعالیتهای تبهکارانه خود
را سال به سال گسترش داده اند.شکایت دولت
مکزیک از این شرکتها نیز بر مبنای این واقعیت
صورت گرفته که شرکتهای بزرگ اسلحه سازی
آمریکا به خوبی از قاچاق سالح های ساخت خود
به مکزیک برای تسلیح هر چه بیشتر کارتلهای
موادمخدراینکشورآگاهیدارندامااقدامیبرای
نظارتبیشتردراینزمینهانجامندادهاندودرعین
حالباتشدیدمقرراتمربوطبهصادراتتسلیحات
سبکازجانبدولتآمریکامخالفتمیورزند.

توییت روز

آرزوی مرگ ترامپ برای رهبر جمهوری خواهان
مجلسسنا« :آیامککانل(رهبراقلیتجمهوری
خواهان در مجلس سنا) تمام این لوایح چند
دالریموردحمایتدموکراتهاروبدون
میلیارد
ِ
هیچمذاکرهای،بهخاطراینکهازمنمتنفراست
و می دونست که من به شدت با این جور کارها
مخالفم ،تاییدکرد؟یااینکارروانجامدادچونبه
نیودیلسبز(طرحمحیطزیستیجناحترقیخواه
حزب دموکرات) که به شدت دروغین و مخرب
هست ،اعتقاد داره و می خواد با این طرح کشور
رو نابود کنه؟ در هر صــورت ،دیگه هیچ دلیلی
پذیرفتنینیست.منبرایمککانلآرزویمرگ
میکنم.مرگبرایمککانلدمدستیترینپناه
از دست همسر چینی مورد عالقهاش ،کوکوچاو
هست( .در ایــن جا ترامپ همسر مککانل را
مسخره می کند»).عجیب این که همسر تایوانی
االصلمیچمککانل،خانمالنچاو،وزیرحملو
نقلدولتترامپبود.

وحشت غرب از تهدید یمن

پسازگذشت ۶ماهازآتشبسدریمن،صنعاازتمدیدنشدنآنبهدلیلکارشکنیهاو
تخلفاتائتالفسعودیخبرداد.انصارا...اینباربهشرکتهاینفتیدراماراتوعربستان
نیزهشدارداد
توافق آتشبس بین دولــت نجات ملی یمن با
ائتالف سعودی پس از شش ماه با وجود امکان
تمدید آن برای دو بازه زمانی دو ماهه ،بدون آن
که تمدید شود به پایان رسید .صنعا از تمدید
نشدنآنبهدلیلکارشکنیهاوتخلفاتائتالف
سعودی خبر داد.سازمان ملل متحد نیز اعالم
کــرد طــرفهــای درگــیــر در جنگ یمن یعنی
انصارا...ودولتمستعفیاینکشوربرایتمدید
آتشبس به توافق نرسیدند .دیــروز همچنین

سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح
یمناعالمکرد:بهدلیلاینکهکشورهایمتجاوز
بهآتشبسپایبندنیستندواجازهبهرهبرداریاز
منابع نفتی را به ملت یمن برای پرداخت حقوق
کارمندان نمی دهند ،به شرکت هــای نفتی
فعال در عربستان و امارات فرصت می دهیم تا
برنامه های خود را تنظیم و این دو کشور را ترک
کنند .وی افــزود :در صــورت اصــرار عربستان
و امــارات بر محروم کــردن ملت یمن از منابع

و درآمدهای خــود ،نیروهای مسلح ما قادرند
این رژیم ها را از درآمدهای خود محروم کنند.
نیروهای انصارا ...به تازگی چندین رژه نظامی
را با رونمایی از آخرین دستاوردهای نظامی
خود برگزار کردهاند تا به دشمنان ملت یمن
این پیام را بدهند که برای هر گونه اتفاقی آماده
هستند و حتی در صورت شکست توافقات آتش
بس ،حمالت علیه متجاوزان را از سرخواهند
گرفت.انصارا...اگرچهبراساسمفادآتشبس،
عملیات نظامی علیه دشمنان را متوقف کرده
امادراینمدتبهتجهیزوتوسعهتوانمندیهای
نظامی خود مبادرت و دستاوردهای زیادی را
در این عرصه کسب کرده است و تقالی سازمان
ملل و واشنگتن بــرای تمدید آتش بس هم به
دلیل نگرانی از قدرت نظامی یمنیها بود .به
همین منظور حامیان غربی ائتالف سعودی،
درصددندتاباادامهآتشبس،عربستانوامارات
راازعملیاتگستردهانصارا...نجاتدهندتادر
شرایطی که غرب با بحران انرژی روبه روست به
تداوم صــادرات نفت از شیخ نشین های خلیج
فارس ادامه دهند زیرا حمله به تاسیسات نفتی
عربستان و امــارات در شرایط فعلی ،میتواند
بحران جدیدی را در بــازارهــای انــرژی ایجاد
کند که در نهایت منجر به افزایش بهای این
منابع خواهد شد و این مسئله برخالف خواسته
غرب است .مقامات آمریکایی از جمله «آنتونی
بلینکن»وزیرخارجهاینکشورطیتماسهایی
با همتایان سعودی و عمانی از این که آتشبس

برای چهارمین بار تمدید نشود ،ابــراز نگرانی
کرد .پایگاه الخبرالیمنی در همین باره نوشت:
وحشت مقامات غربی و متحدان اماراتی در پی
هشدار نیروهای مسلح یمن ناشی از نگرانیها
دربــاره بــازار انــرژی اســت .هر چند عربستان و
امارات از افزایش قیمت نفت و گاز ناشی از این
تهدیدات منفعت مالی خواهند برد اما مقامات
ریاضوابوظبیباوردارندتهدیدنیروهایمسلح
یمن معطوف و محدود به شرکتهای نفتی و
کشتیرانی نخواهد بود.قدر مسلم این که ،هم
اکنوناروپاییهامتوجهشدهاندعبورازوضعیت
آتشبس و بازگشت به مرحله جنگ برای آن ها
هزینه گزافی خواهد داشت و آثار اقتصادی آن
کمتر از آثار جنگ اوکراین نخواهد بود ،به ویژه
با شروع فصل زمستان در اروپا .در همین راستا
ارتش یمن امسال به مناسبت سالروز انقالب
 ۲۱سپتامبر با رونمایی از موشکهای جدید،
خطونشانتازهایبرایائتالفمتجاوزسعودی
کشید.اینرژههاازجملهدربندرالحدیدهوشهر
صنعابرگزارشد.خالصهآنکهبدعهدیائتالف
سعودی در عمل به تعهداتش ،انصارا ...را برای
تمدید آتش بس مــردد کــرده بود چرا که هیچ
تغییریدررفتارمتجاوزانبهیمنمشاهدهنشده
و تن دادن به آتش بس مجدد با دشمنان ،تنها
دست و بال صنعا برای ادامه عملیات در خاک
عربستان و امارات را می بست و هیچ نفعی برای
مردم یمن که با بحران های انسانی و اقتصادی
دستوپنجهنرممیکنند،نداشت.
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پیشخوان بین الملل
تیتر یک روزنامه فرانسوی
«لوفیگارو»« :با «لیز تراس»،
بریتانیا در بحران فرو می
رود»؛ «مخالفت ها علیه لیز
تراس ،نخست وزیر بریتانیا
پـــس از اعـــــام «ب ــودج ــه
ناکافی» دولــت و در حالی
که این کشور در آشفتگی مالی و اقتصادی فرو
می رود ،افزایش یافت».

نمای روز

لهستان که حدود یک سال پیش پروژه ساخت
دیــواری فوالدین را در مرز خود با بــاروس با
هدف جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی
به داخل خاکش آغاز کرده بود ،از تکمیل این
پروژه خبر داد/.استانیسالو ژاریــن ،نماینده
دولت در امور امنیت اطالعات ،این خبر را در
توئیتر خود اعالم کرد و نوشت« :لهستان ساخت
حصارهای حفاظتی در مرز خود با بالروس را
تکمیل کرده است .اکنون ورود غیرقانونی به
لهستان غیرممکن شده و مرز لهستان حفاظت
شدهترین مرز اروپاست».

قاب بین الملل

«لوال»« -بولسونارو» ؛ راند دوم

بازی اروپا با کارت تایوان

نتایجشمارشآرایانتخاباتریاستجمهوریبرزیلحکایتازآنداردکهبرایشناختنرئیسجمهوربعدی
اینکشوربایدتا ۴هفتهدیگروبرگزاریدوردومصبرکرد

همزمانباافزایشتنشهادرمنطقهجنوبشرقیآسیا،وزارتامورخارجهتایواناز
ورودهیئتپارلمانیآلمانبهاینجزیرهخبرداد

با اعالم نتایج انتخابات ریاستجمهوری برزیل ،هیچ
یک از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلق آرا را به دست
آورند و انتخابات به دور دوم کشیده شده است .بر
اساس نتایج ،لوئیز ایناسیو لوال داسیلوا 48.4درصد
آرا و خائیر بولسونارو  43.2درصد آرا را به دست
آوردند.با این همه ،این نتایج برای بولسونارو بهتر
از حد انتظار بود .بولسونارو حدود  8درصد بیشتر و
داسیلوا حدود  3درصد کمتر از آخرین نظرسنجیها
رأی به دست آوردهاســت .دور دوم انتخابات30 ،
اکتبر ( 8آبان) برگزار خواهد شد.در برهه کنونی
تمام تالش داخلی و خارجی چپ گرایان برزیل بر آن
است تا فرصت را از دست ندهند و بار دیگر لوال را به
قدرت بازگردانند .این جناح وضعیت فعلی برزیل را
در رسانه ها عموما با این ادبیات به تصویر می کشند:
«برزیل کشوری است که از ژانویه  2019با انتخاب
یکافسرنظامیبازنشستهبهسمتاستبدادمسیحی
حرکت کــرده اســت؛ استبدادی که موجب شده
است در دوران کرونا با جدی نگرفتن اوضاع همه
گیری بیماری ،بسیاری از مردم این کشور بی دلیل
کشته شوند .داسیلوا این نوع رویکرد دولت فعلی
برزیل را «نسل کشی» می نامد و انتخابات  2اکتبر
را مبارزه دموکراسی علیه «فاشیسم» می خواند.
موضوع به همین جا ختم نمیشود؛ سیاستهای
حمایتی بولسونارو از حمل آزادانه سالح باعث شده
است تا تعداد غیرنظامیان مسلح در این کشور 474
درصد رشد کند و نگرانیها از باال رفتن خشونت در
شهرهای برزیل را بیش از پیش افزایش دهد .آنها
همچنین حضور گسترده همکیشان و طرفداران
بولسونارو در کنگره این کشور را برنمی تابند و بر
این عقید هاند که کنگره کنونی محافظه کارترین
کنگره از زمان بازگشت دموکراسی به این کشور
است .بیشتر کرسیهای این کنگره بین سه گروه
«بازیگران اصلی تجارت کشاورزی ،بخش تسلیحات
و بنیادگرایان مذهبی انجیلی» تقسیم شده است و در
برزیل آن ها را به اختصار به « »B.B.Bمیشناسند».
اما در عین حال رسانههای جناح راست نیز بیکار
نبودهاند و مانند ادوار گذشته به خوبی از شبکههای
اجتماعی ،تلویزیو نها و تارنماهای خبری بهره

میبرند.آنچهاینرسانههادرخصوصاحزابچپو
به خصوص حزب کارگران به تصویر میکشند ،عمدتا
با این ادبیات همراه است« :با مقایسهای سطحی
میتوان تفاوت وضعیت اقتصادی سوسیالیست ها
در کشورهای ونزوئال ،نیکاراگوئه و کوبا را با دیگر
کشورهای لیبرال فهمید .بولسونارو مانند دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور سابق آمریکا طرف مقابل خود
را به این متهم میکند که «او در نظر دارد تا برزیل را
به سمت ونزوئال ببرد ».از این رو از ابتدای حکمرانی
با شعار «مردم مسلح برده نمیشوند» سعی کرد تا
طرفداران خود را در برابر اقدامات احتمالی چپها
مجهز کند و داسیلوا را «دزد» و «دشمن برزیل»
خواند .همچنین جناح راست برزیل ،همواره اتفاقات
سالهای گذشته این کشور در خصوص رسواییهای
مالی در شرکت نفتی پترو براس ،اتهام رشوه خواری
و  19ماه زندانی شدن داسیلوا را مطرح می کند و
مردم را از فساد مالی حزب کارگران بیم میدهد.
طرفداران بولسونارو همچنین اعالم کردند ،در
صورت پیروزی داسیلوا ،برزیل به یکی از کانونهای
حضور حزب کمونیست چین تبدیل خواهد شد؛
هرچند دولت کنونی روابط تجاری خوبی با چین
دارد اما روابط یک دولت چپگرا با چین ،فراتر از
تجارت پیش خواهد رفت .این موضوع حتی منجر
به آن شد که در ایاالت متحده نیز برخی از محافظه
کاران هشدارهایی را مبنی بر گسترش حضور چین
در منطقه اعالم کنند».این نوع ادبیات و رویکرد هر
دو جناح که از ماهها قبل شروع شده و در هفتههای
منتهی به انتخابات اوج گرفته ،موجب شده است
تا بسیاری از مــردم درخــصــوص آینده و شرکت
در انتخابات واهمه داشته باشند .به هر ترتیب
نتیجه این قبیل واکنشها از چهر ههای برجسته
سیاسی و اجتماعی در این کشور منجر به آن شده
است تا روزهای منتهی به انتخابات ملتهب دنبال
شود؛ خاصه آن که در ماههای اخیر خشونتهای
مختلفی مرتبط با انتخابات دیده شده که از جمله
آن میتوان به دو قتل حامیان لوال توسط هواداران
بولسونارو اشاره کرد که یکی از آن ها با شلیک گلوله
رخ داده است.

هیئت پارلمانی آلمان وارد تایوان شد،
ایــن نخستین سفر هیئت نمایندگان
بوندستاگ آلمان به جزیره تایوان از زمان
آغاز شیوع کووید  ۱۹-به شمار می رود.
همزمان وزارت دفاع تایوان نیز در خبری
اعالم کرد که نیروهای مسلح این جزیره،
 ۲۲هواپیما و چهار کشتی جنگی ارتش
چین را در حال نزدیک شدن به منطقه
شناسایی کرده اند.بر اساس خبر منتشر
شده توسط وزارت دفاع تایوان ،هشت
فروند از هواپیماهای شناسایی شده از
به اصطالح «خط میانی»  تنگه تایوان -
که به عنوان مرز دریایی غیررسمی بین
این جزیره و سرزمین اصلی چین معرفی
شــده اســت  -عبور کــرده انــد .تردیدی
نیست که سفر هیئت پارلمانی آلمان
به تایوان در راستای حمایت از سیاست
هایتحریکآمیزآمریکادرجنوبشرقی
آسیا صورت گرفته است .اساسا مقام
های کاخ سفید با وارد کــردن فشار بر
دولت های اروپایی ،تالش می کنند تا
این دسته از دولت ها را با منافع آمریکا
در مناطق مختلف جهان همراه کنند.
به دلیل فشارهای آمریکا به دولت های
اروپــایــی ،مشخص نیست که حمایت
های این دسته از دولت ها از جمله سفر
جاری هیئت پارلمانی آلمان به جزیره
تایوان با رضایت دولت برلین در دستور
کار قرار گرفته باشد .اوضاع در اطراف
تایوان پس ازآن تشدید شده که نانسی
پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
در اوایل ماه اوت سال جاری میالدی ،از
این جزیره بازدید کرده است .چین  -که
تایوان را بخشی از خاک خود می داند
 در پی سفر نانسی پلوسی مانورهایگسترده ای را در مجاورت جزیره تایوان
تدارک دیده است .بعد از آمریکا ،چندین
کشور از جمله فرانسه ،لیتوانی ،ژاپن و

رئیس شورای اروپا :تحریم ها علیه روسیه تشدید می شود
واشنگتنهمزمانباتصویبالیحهالحاق 4منطقهاوکراینبهخاکروسیهگفت:حملهبهسرزمینهای
الحاقیراحملهبهروسیهنمیدانیم

در شرایطی کــه حمایت کشورهای غربی از
اوکراین و تشدید فشارهای آن ها علیه روسیه
ادامه دارد« ،چارلز میشل» رئیس شورای اروپا
اعالمکردکهنشست 14و 15مهرسراناتحادیه
اروپاباموضوعتداومحمایتهاازاوکراینوتشدید
تحریمها علیه روسیه برگزار مـیشــود.در این
بین ،مجلس دومــای دولتی روسیه به اتفاق آرا
دیروز ،دوشنبه ُ 3اکتبر  ،2022لوایح مربوط به
توافقات الحاق  4منطقه دونتسک ،لوهانسک،

زاپوریژیا و خرسون از اوکراین به روسیه را تصویب
کرد .سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه در
سخنرانیپیشازتصویباینلوایحدردومامدعی
شد« :فرایند الحاق این چهار منطقه به روسیه
ادامــه منطقی رونــد بازگشت مناطق روســی به
روسیه است که هشت سال قبل با رای مردم شبه
جزیره کریمه در یک همهپرسی به نفع الحاق به
روسیه شروع شد ».اما برخی تحلیل گران اقدام
شتاب زده مسکو بــرای الحاق چهار منطقه در

جنوب و شرق اوکراین به فدراسیون روسیه را
واکنشیبهموفقیتهایاخیرنیروهایاوکراینی
درعقبراندناشغالگرانازبرخیمناطقاشغالی
ارزیابیمیکنند.ازطرفی،دانگورهمعاونرئیس
اندیشکده تحقیقات سیاست عمومی موسسه
لکسینگتوننوشت«:اگرنیروهایاوکراینیکهبه
مجموعهایازسالحهایغربیمسلحهستند،به

در بحبوحه آشفتگیهای اقتصادی و افزایش
هــزیــن ـههــای زنــدگــی در انــگــلــیــس ،هـــزاران
کارگر راهآهــن در این کشور دست به اعتصاب
زدند /.همزمان با این که کارگران انگلیسی
خواستار افزایش حقوق و بهتر شدن وضعیت
زندگی شدند ،دو اتحادیه بزرگ تحت عنوان «آر.
ام.تی» ( )RMTو « »ASLEFاین اعتصاب که سفر
و رفتوآمدها را فلج کرده ،سازمان دهی کردند.
پس از آن که گفتوگوها با دولت و شرکتهای
راهآهــن متوقف شد ،این اتحادیهها خواستار
اعتصاب شدند و هـــزاران کارگر راهآهـــن روز
شنبه در انگلیس دست به اعتصاب زدند .آنها
میگویند همزمان با این که کشورشان شاهد
بدترین نرخ تورم ( ۱۰درصد) در  ۴۰سال اخیر
بودهاست،بایدحقوقهاافزایشیابدتاپاسخگوی
افزایشهزینههایزندگیباشد/آناتولی

به تازگی آلمان نیز هیئت هایی را به این
جزیره اعزام کرده اند که این رفتارها،
بــاعــث افــزایــش تنش در تنگه تــایــوان
شده اســت.در عین حال ،آمریکا که از
لحاظ اقتصادی از برخی از کشورهای
مستقل جهان نظیر چین بسیار عقب
افتاده است ،با درگیر کردن این دسته
از کشورها نظیر چین تالش می کند تا
با تحمیل هزینه های نظامی و سیاسی،
سرعت رشد و توسعه اقتصادی این دسته
از کشورها را ُکند ،کند .بدون شک ،چین
در راس کشورهایی قرار دارد که از لحاظ
اقتصادی و صــادرات انــواع محصوالت
مورد نیاز در جهان در رتبه نخست قرار
گرفته است .به همین دلیل ،هر گونه
اق ــدام تحریک آمــیــزی از ســوی دولــت
آمریکا علیه چین امکان پذیر است .ماریا
زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه
در کانال تلگرامی خود نوشت« :آلمان
و برخی از کشورهای اروپـــای شرقی
در طول چند دهه اخیر ،بهلطف طرح
«بازترسیم» آمریکا ،مرزهای خــود را
تغییر داده و بدین ترتیب دارای مرزهای
فعلی شــده انـــد ».در حقیقت ،چنین
به نظر می رســد که مقام هــای آمریکا
همچنان در تالش هستند تا با حمایت
از تاسیس کشورهای جدید ،حامیان
خود را در محافل بین المللی افزایش
دهند .با این همه ،بعید به نظر می رسد،
آمریکا بتواند اهداف و خواسته های خود
را در برخی از مناطق مهم جهان نظیر
جنوب شرقی آسیا محقق سازد .دیروز
همچنین به نوشته یورونیوز ،تایوان
در بحبوحه تنشها با چین ،نخستین
شبکه تلویزیونی انگلیسی زبــان خود
را راهانــدازی کرد تا «تــوان بینالمللی
خود را برای مقابله با فشارهای پکن»
افزایش دهد.

دیوید پترائوس مقام اسبق
نظامی آمریکا پیشبینی
کــرده اســت اگــر روسیه از
سالح هستهای در اوکراین
استفادهکندآمریکابههمراه
متحدان خــود در نــاتــو به
نیروهایروسیهدراوکراین
حملهخواهدکرد.پترائوسگفتهاست:غربباید
تهدیداتهستهایروسیهراجدیبگیرد.اومدعی
شده است که در صورت حمله هستهای روسیه،
آمریکاتالشیجمعیرامدیریتخواهدکردتاهر
نیرویروسیراکهدرمیدانجنگ،قابلشناسایی
هستندازمیانبردارد،همچنیننیروهاییکهدر
کریمههستندوهمهکشتیهایروسیدردریای
سیاه را .ادعای مقام اسبق آمریکایی همزمان با
لفاظیهایمقاماتاینکشوردربارهتبعاتحمله
هستهایروسیهابرازشدهاستکهبهنظرمیرسد
با هدف مرعوبساختن روسیه و تغییر محاسبات
این کشور بیان میشود .جیک سالیوان مشاور
امنیتملیکاخسفیدنیزاز«پیامدهایفاجعهبار»
برایروسیهسخنگفتهبود.

حمالتمتقابلخودادامهدهند،اینامرتهدیدی
برای سرزمین روسیه خواهد بود .پوتین با انجام
کاری که بارها هشدار داده است پاسخ خواهد
داد؛ یعنی استفاده از سالح های هسته ای .چه
استفاده از چنین سالحی علیه یک هــدف در
اوکراینصورتبگیردیافقطیکشلیکنمایشی
باشد ،تأثیرات آن یکسان خواهد بود .با توجه به
این که آمریکا و ناتو قطعا به این شیوه پاسخ نمی
دهند ،چنین اقدامی بدون شک حمایت غرب
از کی یف را تضعیف میکند .این امر همچنین
می تواند منجر به فروپاشی ائتالف ناتو شود».
جان کربی ،هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی
شورای امنیت ملی آمریکا ،نیزضمناعالم جدی
گرفتن تهدیدهای اتمی روسیه گفت« :حمله به

سرزمینهایی را که روسیه به خود الحاق کرده
هرگز حمله به سرزمینهای روسیه نمیدانیم».
همزمان ،ولودیمیر زلنسکی ،رئیس جمهور
اوکراین ،با تصویب الحاق اراضــی کشورش در
روسیه ،درخواست تسریع پیوستن به ناتو را امضا
کــرد .گسترش نفوذ پیمان دفاعی آتالنتیک
شمالی (ناتو) به شرق اروپــا یکی از بهانههای
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه برای
صدور فرمان تجاوز نظامی به خاک اوکراین بود
که ۲۴فوریه امسال آغاز شد .دیمیتری پسکوف،
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه ،می گوید:
«ســودای کییف بــرای عضویت در این ائتالف
نظامی با اهداف ضد روسی بود که منجر به آغاز
عملیاتنظامیویژهدرمنطقهدونباسشد».

چهره روز

