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پس از آن که آمریکا در  ســال 2017 تصمیم گرفت 
جاسوس عالی رتبه خود را که در کاخ کرملین مشغول 
به کار بود، از روســیه خارج کند، حاال با فاش شدن این 
مسأله زندگی این جاسوس به خطر افتاده است. گفته 
می شود که این جاسوس در ویالیی در ویرجینیا زندگی 
می کرد، اما بعد از فاش شدن خبر جاسوسی او از آنجا نقل 
مکان کرده اســت. گفته می شود این جاسوس در کاخ 
کرملین کار می کرد و برای سالیان سال اطالعات بسیار 
حساس را از کرملین به کاخ سفید ارسال می کرد. ظاهرا 
او حتی به والدیمیر پوتین نیز دسترسی داشته است و 
حتی می توانسته از برخی از اسناد که روی میز پوتین 

قرار داشته عکسبرداری کند. 
همچنین به گزارش نیوزویک این جاسوس اطالعات 
مربوط به دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 
 ســال 2016 آمریکا را نیز در اختیار ســازمان ســیا 
آمریکا قرار داده است. روسیه ســابقه طوالنی در ترور 
جاسوس های دیگر کشــورها داشته اســت. یکی از 
مشــهورترین نمونه های این اقدامات قتل ســرگئی 
لیتوینینکو، جاسوس روسی بود که در انگلیس زندگی 

می کرد. بعدها مشخص شد دولت روســیه در ترور او 
نقش مستقیم داشته و با استفاده از مواد رادیو اکتیو او را 

به قتل رسانده است. 
معموال درخصوص پرونده جاسوسی زمانی نام یک 
جاسوس رسانه ای می شود که او بازداشت شده باشد. اما 
در این مورد جاسوس آمریکا با موفقیت کار خود را انجام 
داده، آمریکا او را از روسیه خارج کرده و درنهایت اخیرا نام 
او رسانه ای شده است و مقامات روسی نیز حضور او در 
کرملین را تایید کرده اند. بنابراین کامال محتمل است 

که روسیه برای ترور این جاسوس وارد عمل شود. 
مقامات آمریکایی گفته اند قرار بود سال ها پیش او را از 
روسیه خارج کنند، اما خود او به دلیل مسائل خانوادگی 
با این اقدام مخالفت کرده بود. درنهایت آمریکا به واسطه 
ترس از فاش شــدن هویت او و این که مبادا او به عنوان 
جاسوس دو جانبه مشغول به کار شود، تصمیم گرفت 
او را از روســیه خارج کند. این جاسوس روسی زمانی 
که در منته نگرو به همراه خانــواده خود در تعطیالت 
به سر می برد، ناگهان ناپدید شــد و درنهایت از آمریکا 

سردرآورد. 

نقل مکان از ویالی ویرجینیا
خطرمرگجاسوسآمریکاییکاخکرملینراتهدیدمیکند که

 این
و

عربستان سعودی به دنبال تولید اورانیوم و غنی سازی 
آن برای نیروگاه اتمی اســت. ایــن را وزیر انرژی جدید 
پادشاهی ســعودی، عبدالعزیز بن سلمان روز دوشنبه 

اعالم کرده است.
او در ابوظبی در بیست وچهارمین کنگره جهانی انرژی 
اعالم کرد: »ما با احتیاط پیش می رویم. ما در حال آزمایش 

دو رآکتور هسته ای هستیم.«
عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی پادشاهی سعودی با 
اشاره به اهمیت انرژی گفته است که عربستان  سعودی 
می خواهد تمام و کمال پروژه هسته ای خود را پیش ببرد 
و با تولید و غنی سازی اورانیوم، به عنوان سوخت با هدف 

تولید انرژی، به حرکت خود ادامه دهد.
مدتی است که مقامات عربســتانی می گویند مایلند 
وابستگی خود را به نفت و سوخت های فسیلی کم کنند و 

این، از راه انرژی اتمی و کاربری صلح آمیز آن ممکن است.
در این میان، کشورهایی به چشم سرمایه گذاری به این 
موضوع نگاه می کنند و به خاطر منافع اقتصادی، در حال 
کمک به عربستان  ســعودی برای ساخت این دو رآکتور 
هستند. خالد بن صالح الســلطان، فرماندار شهر »ملک 
عبداهلل« گفته است که عربستان  سعودی پیشنهادهای 
سرمایه گذاری را برای ساخت دو رآکتور اتمی از کشورهای 
آمریکا، روسیه، فرانسه و کره  جنوبی به مبلغ 7 میلیارد دالر 

دریافت کرده است.
اما این که عربســتان  ســعودی می خواهــد از طریق 
غنی ســازی اورانیوم انرژی خود را تأمین کند و به گفته 
خودشان، کاربری صلح آمیز آن را در نظر می گیرند، ادعایی 
است که اثبات آن هنوز قطعی نشده است. خصوصا آن که 
آنها تا پیش از این به فکر کاهش وابســتگی خود به نفت 
نیفتاده بودند و باید پرســید چه اتفاقی افتاده که حاال با 
باال گرفتن نزاع ها و تغییرات منطقه خاورمیانه، خصوصا 
در خلیج فارس، ناگهان به فکــر تأمین انرژی صلح آمیز 

افتاده اند؟
عربستان سعودی چندین  سال است که به نقض حقوق 
شهروندان کشور خودش و همچنین یمن از طریق بمباران 

آنها محکوم شده است. بسیاری از سیاستمداران معتقدند 
که عربستان این رآکتورها را به منظور ساخت بمب اتمی و 

اعمال قدرت و نفوذ بیشتر در منطقه می سازد.
بسیاری از تحلیلگران و حتی سیاستمداران معتقدند که 
سیاست های آمریکا در منطقه خاورمیانه باعث شده که 

بسیاری از کشورها به دنبال ساخت بمب باشند.
از سوی دیگر، ترکیه نیز خواهان گسترش برنامه اتمی 
است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه معتقد 
اســت که کشــورش دارای چنین حقی است که باید به 
رسمیت شناخته شود؛ اتفاقی که خشم جامعه جهانی، 

خصوصا آمریکا را برانگیخته است.
ســخن اردوغان ممکن است سوال بســیاری دیگر از 
رهبران منطقه باشــد که چرا آمریکا از پیمان سالح های 
هسته ای میان برد با روسیه خارج شده و از توافق هسته ای 
بین المللی با ایران به طور یک طرفه بیرون آمده اســت و 
در شرایطی که کشورهایی مثل روسیه و چین تمایل به 
فروش تجهیزات و تکنولوژی هسته ای دارند، چرا ما باید از 

این حق محروم باشیم؟
حاال این را هم به موضوعات قبلی اضافه کنید که جهان 
هنوز نتوانسته کره  شمالی و پاکستان را از هسته ای شدن 
بازدارد و در این میان، استانداردهای دوگانه ای در مقابل 
کشورهای منطقه وجود دارد؛ ازجمله این که رژیم اسرائیل 
بدون هیچ گونه فشاری از سوی کشورهای جهان، رسما 

زرادخانه های هسته ای خود را ایجاد کرده است.
ترکیه، چین و روســیه مخالف یک جانبه گرایی ایاالت 
متحده آمریکا هستند و معتقدند آمریکا، خصوصا آمریکای 
تحت حکومت دونالد ترامپ، هیچ احترامی برای معاهدات 
بین المللی قایل نیست و بنابراین شریک قابل اعتمادی به 

شمار نمی آید. 
سیاست های آمریکا، خصوصا دونالد ترامپ باعث ایجاد 
رقابت تسلیحاتی در منطقه شده است. روسیه نیز در این 
میان به دنبال منافع اقتصادی خود می گــردد و در این 
آتش می دمد، اما تجربه نشان داده چنین اتفاقی سرانجام 

روشنی برای هیچ کشوری در منطقه ندارد.

استانداردهای دوگانه غرب درمقابل کشورهای منطقه

رقابتتسلیحاتی
درخاورمیانهاوجمیگیرد

 عربستان و ترکیه خواهان پیشبرد برنامه هسته ای شده اند

پرونده رسوایی امتحانات ورودی دانشگاه

محکومیتبازیگرنامزداسکار
بهزندان

فلیسیتی  هافمن، بازیگر نامزد جایزه اسکار که برای 
پذیرش دخترش در آزمون ورودی دانشــگاه رشــوه 
داده بود، جرم خود را پذیرفت. این بازیگر ۱۵ هزار دالر 
پرداخته بود تا یک نفر به صورت پنهانی، پاســخ های 
اشتباهی را که دخترش در آزمون ورودی داد، درست 
کند! درنهایت نیز دادگاهی در آمریکا او را به گذراندن 
14روز زندان و پرداخت 30 هزا ردالر جریمه و گذراندن 
200ساعت کالس های آموزشی در حقوق شهروندی 

محکوم کرد. 
این بازیگر  هالیــوود یکــی از 50 والدین ثروتمند 
و بانفــوذی اســت که در تقلــب سراســری ورود به 
چند دانشــگاه معتبر آمریکا نقش داشــته است. این 
افراد، ۲۵ میلیون دالر رشــوه دادند تا فرزندانشــان به 
دانشگاه های معتبری چون »ییل« و »جرج تاون« وارد 

شوند.
هافمن در ماه آوریل که این تقلب ها افشا شد، گفت 
دخترش از این ماجرا بی خبر بوده است. چندی پیش 
دیوید ممت، نمایشــنامه نویس و کارگردان برجسته 
آمریکایی که ســال ها ســابقه همکاری و دوستی با 
فلیسیتی  هافمن و همسرش را دارد، با نوشتن نامه ای 
هم این والدین و هم  دانشــگاه های برجسته ای را که 
چنین شــرایطی را فراهم می کنند، ســرزنش کرد و 
سیاست های این دانشگاه ها را »شوخی تأسف بار فساد« 

خواند.
ممت نوشت: »فلیسیتی را ۳۵ سال است می شناسد و 
او دانشجو و همکار وی بوده و در بسیاری از فیلم های او 
بازی کرده و در سه نمایشنامه وی با نقش هایی که برای 
او نوشته شده بود، به صحنه رفته است.« ممت نوشت: 
»برای این دو نفر )هافمن و دیگر شخصی که رشوه داده 
بود( واقعا متاسفم. والدین با فکر به آینده فرزندانشان 

باید بخواهند داوران بهتری باشند.

چهره

یک پایگاه خبری 
آمریکایی گزارش داد 

که به خالصه ای از 
بازجویی های کمیسیون 
۱۱ سپتامبر آمریکا از 
شاهزاده عربستانی به 

نام بندر بن سلطان که 
تا مدت ها محرمانه نگه 
داشته شده بود، دست 

یافته است. طبق خالصه 
دو و نیم صفحه ای از 

این بازجویی، بندر بن 
سلطان در بخش عمده 
این بازجویی که در ۷ 

اکتبر ۲۰۰۳ صورت 
گرفته به شرح آن چه 

او ریشه های القاعده 
و حمالت ۱۱ سپتامبر 

۲۰۰۱ دانسته، پرداخته 
است. به نوشته فلوریدا 
بولداگ، این بازجویی 

ضبط نشده و هیچ 
یادداشتی نیز از آن 

موجود نیست.

بازجویی های کمیسیون 
 ۱۱ سپتامبر آمریکا
از بندر بن سلطان

عکس خبراخبار روز

اسپانیا- بارندگی شدید در شهر اوریهوال در اسپانیا باعث جاری  شدن سیل در این 
شهر شده است.

EPA

انگلیس- کشاورزانی که در جشنواره بزرگترین کدو حلوایی ها شرکت می کنند.
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گاه
ن بنابر اعالم سخنگوی نیروهای وابسته به انصاراهلل یمن، یگان پهپادی ارتش و کمیته های 

مردمی این کشور صبح دیروز برابر با   ۱۴ سپتامبر با ۱۰ پهپاد دو پاالیشگاه نفت بقیق و خریص 
در شرقی ترین نقطه عربستان را در قالب عملیات »توازن بازدارندگی  دوم« هدف گرفت . شبکه 
المسیره گزارش داد که یحیی سریع، سخنگوی نظامی وابسته به انصاراهلل از جزییات یکی از 
بزرگترین  عملیات پهپادی این گروه در عمق عربستان پرده برداشته . یحیی سریع اظهار کرد، 
یگان پهپادی انصاراهلل با ۱۰ فروند پهپاد  پاالیشگاه نفت بقیق و خریص در شرقی ترین نقطه 

عربستان را هدف قرار داد و بر این عملیات نام »توازن بازدارندگی دوم« اطالق  کرد. 
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بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و میر را در سرنشینان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.


