
بدنبال حمله به همسر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا

نمایندگان کنگره آمریکا تامین امنیت خانواده

گروه بین الملل -  تهدید نمایندگان کنگره آمریکا 
طی دو سال گذشته پس از واقعه تروریستی ۶ 
ژانویه ۲۰۲۱ )۱۷ دی ۱۳۹۹( این روزها به اعضای 
خانواده آنان تسری یافته و مقام های این کشور 
تامین  به  قادر  که  کنند  می  اعالم  به صراحت 
امنیت خانواده خود نبوده و از این بابت بسیار 

نگران و درمانده هستند.
شبکه خبری سی ان ان با انتشار گزارشی در 
این زمینه، افزود: بدنبال حمله به همسر نانسی 
پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، شاهد 
آن هستیم که تهدید نمایندگان کنگره امروزه به 
فدرال  پلیس  و  رسیده  آنان  بستگان  و  خانواده 
آمریکا نیز اعالم کرده که به علت کمبود نیرو، 

قادر به محافظت از اعضای خانواده نمایندگان 
کنگره در برابر چنین تهدیدهایی، نیست.

که  درصورتی  تنها  گزارش،  این  براساس 
نمایندگان کنگره به حوزه انتخابی و خانه خود 
حال  شامل  تواند  می  امنیت  تامین  بازگردند، 
اعضای خانواده آنان شود در غیر اینصورت این 

چتر محافظت برای خانواده وجود ندارد.
این گزارش می افزاید: درخواست برای اعمال 
و  کنگره  منتخب  نمایندگان  علیه  خشونت 
های  شبکه  در  آنان  خانواده  اعضای  همچنینی 
ساختمان  به  ژانویه  زمان حمالت ۶  از  مجازی 
کنگره فزونی یافته و اکنون نهادهای مجری قانون 
و پلیس در تالش هستند که چگونه با این موارد 

تهدید آمیز،  برخورد کنند.
ماه ها پس از واقعه ۶ ژانویه، نیروهای امنیتی و 
پلیس تالش ها در محافظت از نمایندگان کنگره 
در همه شرایط را افزوده اند و به گفته یک مشاور 
درحال  پلیس  و  امنیتی  نیروهای  کنگره،  ارشد 
اعضای  از  افزایش محافظت  های  گزینه  برآورد 

بستگان کنگره آمریکا هستند.
نهادهای  خبری،  شبکه  این  اعالم  اساس  بر 
 ۶ واقعه  از  پس  آمریکا(  )پلیس  قانون  اجرای 
ژانویه نسبت به افزایش تهدیدها در شبکه های 
اجتماعی علیه نمایندگان کنگره  که می تواند در 
نهایت عملی شود، بارها هشدار داده اند و بنابر 
تازه ترین آمارها، پلیس کنگره آمریکا حدود ۹هزار 

و ۶۰۰ مورد تهدید را در سال ۲۰۲۱ علیه افراد و 
اماکنی را که این نهاد موظف به محافظت از آنان 

است ، دریافت کرده.
نمایندگان کنگره در صف انتظار محافظت از 

خانواده- کنگره فاقد نیروی پلیس کافی
این گزارش می افزاید: بسیاری از قانونگذاران 
از  جمله  از  بیشتری  محافظت  خواستار  کنگره 
خانواده های خود شده اند، اما پلیس کنگره اعالم 
کرده درحال حاضر فاقد منابع، نیروهای الزم و 

تعلیم دیده در این زمینه است.
»آدام کینزینگر« نماینده ایالت » ایلینوی« روز 
گذشته )جمعه ۶ آبان ماه( در مصاحبه با سی 
خواستار  آمریکا  کنگره  پلیس  از  ان،گفت:  ان 
محافظت از خانواده خود در زمانی که از آنان دور 
است شده و پلیس به وی گفته است که او در 
صف انتظار قرار دارد، چرا که سایر نمایندگان نیز 

چنین خواسته ای از پلیس کنگره دارند.
برای  ها  درخواست  افزایش  ایرنا،  گزارش  به 
امنیت اعضای خانواده نمایندگان کنگره  تامین 
آمریکا درحالی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته 
است که روز گذشته )جمعه( فردی مهاجم به 
نمایندگان  مجلس  رئیس  پلوسی  نانسی  منزل 
آمریکا در سانفرانسیسکو حمله برد و همسر وی 

را مجروح کرد.
دفتر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد که »پل پلوسی«، 
در  آمریکا  نمایندگان  مجلس  رئیس   همسر 
اقامتگاه شخصی اش مورد حمله قرار گرفت و در 

بیمارستان بستری شد.
با شکستن  بیانیه، فرد مهاجم  این  بر اساس 
در، وارد اقامتگاه وی در سانفرانسیسکو شده و 
با خشونت به همسر رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا حمله ور شده است، در این بیانیه آمده 
است که ضارب بازداشت شده و انگیزه حمله در 
حال بررسی است. این بیانیه می افزاید: همسر 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پس از این حمله 
به بیمارستان منتقل شده و تحت مراقبت های 

پزشکی قرار دارد .

نخست وزیر جدید عراق پس از تحویل رسمی این سمت از مصطفی 
الکاظمی نخستین جلسه دولت را نیز برگزار کرد.

نیوز، محمد شیاع  از خبرگزاری شفق  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
السودانی، نخست وزیر جدید عراق شامگاه جمعه و پس از تحویل 
رسمی این سمت از مصطفی الکاظمی، نخست وزیر سابق کارش را در 

این سمت آغاز کرد.
وی بالفاصله پس از تحویل سمت نخست وزیری نخستین جلسه 

کابینه را برگزار کرد.
وی در جریان این نشست با تبریک اخذ رأی اعتماد به اعضای 
تیم دولت از پارلمان، ابراز امیدواری کرد که اعضای دولت بتوانند 

پاسخگوی اعتماد ملت عراق باشند.
السودانی در ادامه تایکد کرد که برگزاری جلسه نخست دولت در 
روز جمعه بیانگر تالش شبانه روزی اعضای کابینه برای حل و فصل 

مشکالت عراق است.
وی همچنین به اعضای کابینه دولت دستور داد که مدیران دفاتر 

وزارتخانه ها از میان کادرهای خود وزارتخانه ها انتخاب شوند.
ازجمله دستورات دیگر السودانی در جلسه نخست دولت، افشای 

دارایی های وزیران طی یک هفته بود.
السودانی عصر جمعه با برگزاری یک مراسم ویژه وارد کاخ نخست 

وزیری عراق در بغداد شد و پس از دیدار با مصطفی الکاظمی سمت 
نخست وزیری را رسما تحویل گرفت.

پنج شنبه  السودانی  شیاع  محمد  ریاست  به  عراق  جدید  دولت 
توانست رأی اعتماد پارلمان را جلب کند.

در این دولت، فواد حسین، به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر 
امور خارجه؛ حیان عبدالغنی عبدالزهره، به عنوان معاون نخست وزیر 
و وزیر نفت؛ محمد علی تمیمم به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر 
برنامه ریزی؛ خانم طیف سامی محمد برای سکانداری وزارت دارایی؛ 
ثابت محمد سعید رضا، وزیر دفاع؛ سرلشکر عبداالمیر کامل الشمری، 
برای سکانداری وزارت کشور؛ صالح مهدی مطلب، به عنوان وزیر 
رزاق  مهاجرت؛  وزارت  تصدی  برای  یعقوب،  فائق  ایفان  بهداشت؛ 
محیبس عجیمی، وزیر حمل و نقل؛ عون ذیاب عبدالله، به عنوان 
وزیر منابع آبی؛ احمد جاسم صابر، وزیر کار و امور اجتماعی رأی 

اعتماد گرفتند.
ورزش؛  و  جوانان  وزیر  قاسم،  حسین  محمد  احمد  همچنین 
ابراهیم نامس یاسین، وزیر آموزش و پرورش؛ اثیر داود سلمان به 
عنوان وزیر تجارت؛ خالد سالم سعید شوانی برای تصدی  وزارت 
دادگستری؛ زیاد علی فاضل برای سکانداری وزارت برق؛ خانم هیام 
عبود کاظم به عنوان وزیر ارتباطات؛ عباس جبر عباده برای تصدی 

وزارت  سکانداری  برای  باسر  عبد  نعیم  کشاورزی؛  وزارت  ریاست 
علوم؛ خالد بتال نجم به عنوان وزیر صنایع و معادن؛ احمد فکاک 
احمد، به عنوان وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی رأی اعتماد 

پارلمان را کسب کردند.

ماه ها پس از واقعه ۶ ژانویه، 
نیروهای امنیتی و پلیس تالش 
ها در محافظت از نمایندگان 
کنگره در همه شرایط را افزوده 
اند و به گفته یک مشاور ارشد 
کنگره، نیروهای امنیتی و 
پلیس درحال برآورد گزینه 
های افزایش محافظت از 
اعضای بستگان کنگره آمریکا 
هستند

تشکیل نخستین جلسه دولت جدید عراق به ریاست السودانی

  

اردوغان در آنکارا میزبان سعد حریری بود

رئیس جمهور ترکیه در ساختمان ریاست جمهوری در آنکارا میزبان 
نخست وزیر پیشین لبنان بود.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، رجب طیب اردوغان، 
با سعد  آنکارا  در  ریاست جمهوری  ساختمان  در  ترکیه  رئیس جمهور 

حریری، نخست وزیر پیشین لبنان دیدار کرد.
این دیدار به دور از رسانه ها انجام شد.

حریری ۲۴ ژانویه گذشته توقف فعالیت های سیاسی خود را اعالم کرده 
و از جریان المستقبل نیز که ریاست آن را بر عهده دارد، خواست همین 
اقدام را در پیش گرفته و در انتخابات پارلمانی ۱۵ مه گذشته شرکت نکند.

روی  از  را  تصمیم  این  که  کرد  اعالم  زمانی  مقطع  آن  در  حریری 
مسؤولیت پذیری گرفته و بر این باور است که با توجه به ناکامی بین المللی، 
شکاف ملی، بازگشت طائفه گرایی و فرسودگی دولت، فرصت مثبتی وجود 
ندارد. در حالی که دوره ریاست جمهور میشل عون ۳۱ اکتبر جاری به پایان 
می رسد، نجیب میقاتی، نخست وزیر مکلف لبنان تا این لحظه موفق به 

تشکیل کابینه نشده و همچنان در راس دولت موقت قرار دارد.

بایدن به مصر می رود
رئیس  جمهوری آمریکا به مصر سفر می کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، »جو بایدن«،  رئیس  جمهوری آمریکا به 
مصر سفر می کند. 

آینده برای  نوامبر   کاخ سفید اعالم کرد که رئیس جمهوری آمریکا ۱۱ 
شرکت در کنفرانس آب وهوایی سازمان ملل به مصر سفر می کند.

درباره  کنفرانس  این  در  بایدن  که  آمده  کاخ سفید  بیانیه رسمی  در 
اقدامات آمریکا در مبارزه با تغییرات اقلیمی در سطح جهانی سخنرانی 
خواهد کرد. بایدن همچنین قرار است به کمبوجیه و سپس برای شرکت در 

نشست سران گروه ۲۰ به اندونزی سفر کند.

گروسی:
رهبری آمریکا در فناوری های هسته ای از دست رفته 

است
زمینه  در  آمریکا  می گوید  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  کل  مدیر 
فناوری های تجاری هسته ای پیشرو بود، اما در ۲۰ سال گذشته جای خود 

را به روسیه داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، »رافائل گروسی«، مدیر 
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید آمریکا رهبری اش در زمینه 

فناوری های تجاری هسته ای را از دست داده است.
گروسی روز جمعه در سخنرانی خود در »بنیاد کارنگی« در آمریکا گفت: 
واشنگتن رهبری و پیشروی اش در زمینه فناوری های تجاری هسته ای از 
دست داده است. آمریکا همان گونه که بازیگر اقتصادی قدرت مندی است، 
در زمینه فناوری های تجاری هسته ای به اندازه چین و روسیه قدرتمند 
نیست. وی با اشاره به اینکه در ۲۰ سال گذشته تنها ۳ درصد گیگاوات 
)فناوری هسته ای( از آمریکا بوده افزود: این مشکلی برای آمریکاست. به 
صورت سنتی آمریکا همیشه در این زمینه پیشرو بوده، اما اکنون این جایگاه 
را از دست داده است. به گفته گروسی »روسیه مهمترین تأمین کننده 
فناوری های هسته ای است و چین نیز فعاالنه خود را در این عرصه نشان 
داده. آنها در این زمینه به گونه ای سرمایه گذاری می کنند که در بازارهای 

بین المللی انعطاف زیادی دارند.

آمریکا طرح موشک های کروز هسته ای دریایی را کنار 
می گذارد

آمریکا طرح موشک های کروز هسته ای دریایی را که مربوط به دولت 
ترامپ بود، کنار می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وارزون، دولت بایدن قرار است برنامه 
موشکی کروز هسته ای دوران ترامپ را کنار گذارد.

بر اساس گزارش بررسی وضعیت هسته ای ۲۰۲۲ آمریکا که به تازگی 
منتشر شده، پنتاگون تصمیم گرفته است برنامه خود را برای توسعه موشک 
کروز هسته ای از دریا را کنار گذارد. این گزارش نشان می دهد که ایاالت 
متحده اکنون یک سه گانه هسته ای »انعطاف پذیر« و »مدرن« را برای 

جلوگیری از حمله استراتژیک دنبال خواهد کرد.
یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا گفته است کنار گذاشتن این نوع از 

موشک های کروز بدلیل هزینه های زیاد ساخت آن صورت می گیرد.
پنتاگون همچنین وضعیت بازدارندگی آمریکا را مناسب توصیف کرده 
وگفته است روسیه از حمله به ناتو منصرف شده و ما همچنان بر روسیه و 
چین تمرکز می کنیم. موشک های کروز هسته ای دریایی برای اولین بار در 
دولت ترامپ در ۲۰۱۸ به عنوان یک گزینه کالهک کم بازده برای آمریکا با 
هدف توجه بر تهدیدات تولید شد. این موشک ها اساساً برای رفع نیازهای 

دریایی سه گانه هسته ای ایاالت متحده در نظر گرفته شده بود.
نزدیک  مجموع  از   ۲۰۱۷ سال  در  می دهد  نشان  آماری  بررسی های 
به ۳۶.۵ میلیارد دالر صادرات تجهیزات و تسلیحات نظامی در جهان، 
۳۴ درصد از آن سهم آمریکا، ۶۰ درصد آن در اختیار ۱۴ کشور عمدتاً 
غربی و ۶ درصد مابقی نیز مربوط به بیش از ۱۶۰ کشور دیگر است؛ اما 
نکته قابل تامل در این زمینه، لیست خریداران تسلیحات نظامی آمریکا 
و کشورهای غربی است، به طوری که از مجموع نزدیک به ۳۶.۵ میلیارد 
دالر صادرات تجهیزات و تسلیحات نظامی در سال ۲۰۱۷، حدود ۱۲ درصد 
آن را هندی ها، ۱۰ درصد را عربستان سعودی و ۴.۵ درصد را مصری ها 

خریداری کرده اند.
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مدودف از ایالن ماسک خواست استارلینک را در 
اوکراین قطع کند

رئیس جمهوری پیشین روسیه با آرزوی پیروزی برای ایالن ماسک به 
منظور غلبه بر آنچه "دیکتاتوری سیاسی" در شبکه اجتماعی توییتر خواند، 
از او خواست تا به کار اینترنت ماهواره ای "استارلینک" در اوکراین خاتمه 

دهد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، »دیمیتری مدودف« معاون 
شورای امنیت روسیه که پیشتر رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور هم 
بود، جمعه در پیامی توییتری مستقیما »ایالن ماسک« را خطاب قرار داد 
و نوشت: برای ایالن ماسک در غلبه بر جانبداری سیاسی و دیکتاتوری 
ایدئولوژیکی در توییتر آرزوی موفقیت دارم. و به کار استارلینک در اوکراین 

پایان دهید.
ایالن ماسک، صاحب شرکت تسال، توییتر را خریده است. او همچنین 
ماهواره ای  ارتباط  خدمات  که  است  اسپیس ایکس  شرکت  بنیانگذار 

استارلینک را ارائه می کند.  
به  دسترسی  که  داشت  اظهار  آمریکایی  میلیاردر  این  فوریه،  در ۲۷ 
سیستم استارلینک در اوکراین را باز کرده است. در ماه مارس، رسانه های 
آمریکایی گزارش دادند که نیروهای اوکراینی از سیستم استارلینک برای 
انجام حمالت به نیروهای روسی در بحبوحه فقدان کانال های ارتباطی 

جایگزین استفاده می کنند.
در ۱۴ اکتبر، ایالن ماسک گفت که اسپیس ایکس نمی تواند به شکل 
بی پایان استارلینک در اوکراین را تأمین مالی کند، اما بعداً، این شرکت 
ارتباطی  این سیستم  از  مالی  برای حمایت  پنتاگون  از  درخواست خود 

ماهواره ای را پس گرفت.

روسیه: استفاده از پهپاد های ایرانی در اوکراین را 
قاطعانه رد می کنیم

واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل ادعاهای مطرح شده از 
سوی کشورهای غربی مبنی بر استفاده مسکو از پهپادهای تهاجمی ایران 

در جنگ اوکراین را رد کرد. 
بر این اساس، نبنزیا در نشست شورای امنیت گفت: ما بارها اعالم کرده 
ایم که از پهپادهای ایرانی در اوکراین استفاده نمی کنیم. این ادعاها در 
راستای اعمال فشار بر شورای امنیت مطرح می شود و ما به طور قاطعانه 

آن را رد می کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: ما در جلسه امروز شاهد تکرار مواضع غربی 
ها از سوی نماینده اسراییل بودیم. نماینده این رژیم می گوید مسکو از 
پهپادهای ایرانی استفاده می کند. این گفته ها برای ما جای تعجب دارد. 

ما در گذشته بارها این ادعاها را رد کرده ایم. 
پیشتر، سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه بر پایه ادعا های 
اثبات نشده درباره استفاده روسیه از پهپاد های ایران در اوکراین نامه ای به 
سازمان ملل ارسال کرده و خواستار تحقیقات درباره ارتباط این موضوع با 

نقض قطعنامه شورای امنیت، شدند.
تروئیکای اروپایی در حالی خواستار تحقیقات درباره نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت شده است که اخیرا ریاست دوره ای اتحادیه اروپا اعالم 
کرد اعضای این اتحادیه بر سر اقدامات جدید علیه ایران به دلیل آنچه 

تامین پهپاد برای روسیه می خوانند، موافقت کردند.
پیش از این، روسیه ادعا های بیان شده درباره استفاده از پهپاد های ایرانی 
در جنگ اوکراین را به شدت رد و اعالم کرد پهپاد های ساخت مسکو در 

عملیات ها استفاده می شوند.

آمریکا: از هر ابزاری برای مقابله با انتقال تسلیحات 
ایرانی به روسیه استفاده می کنیم

در خصوص  ادعاها  تکرار  با  آمریکا  خارجه  وزارت  پرایسسخنگوی  ند 
انتقال تسلیحات ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، گفت که 

کشورش از هر ابزار ممکن برای مقابله با این روند استفاده می کند.
»ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تکرار برخی فضاسازی ها در 
خصوص انتقال تسلیحات ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، 
این روند استفاده  با  برای مقابله  ابزار ممکن  از هر  گفت که کشورش 

می کند.
به گزارش اسپوتنیک، وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که ایاالت 
متحده چگونه تصمیم دارد با انتقال تسلیحات ایران به روسیه مقابله کند، 
گفت: »ما ابزارهایی داریم که فراتر از تحریم ها و سایر اقدام های اقتصادی 
است، قرار است کاری را انجام دهیم که در نهایت به نفع ما باشد تا 
با جریان این فناوری ها از ایران به کشورها و سازمان های سراسر جهان 

مقابله کرده و از آن جلوگیری کنیم«
پرایس در ادامه گفت: »البته قرار نیست از قبل اعالم و اطالع رسانی 
کنیم. اما همانطور که قبالً نشان دادیم، وقتی نوبت به مقابله با فعالیت های 

بی ثبات کننده ایران می رسد، از تمامی ابزارها استفاده خواهیم کرد«.
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