
 بین الملل   11چهارشنبه 7 مهر 1400- 22 صفر 1443 - 29 سپتامبر 2021 - سال بیستم - شماره  5542

»سبک سیاسی آنگال مرکل که با صبوری، 
رضایت بخشی و تواضع گره خورده است، پس 
از شانزده سال حضور او در قدرت به قدری در 
آلمان جا افتاده اســت که سه نامزد اصلی در 
انتخابات یکشنبه برای جایگزینی او به دنبال 
تقلیــد از مرکل در طول مبــارزات انتخاباتی 
بودند. با پایــان یافتن انتخابــات پارلمانی و 
اینکه هیچ حزبی بیــش از ۲۶ درصد آرا را به 
دســت نیاورد است، این ســبک بیشتر از هر 

زمان دیگری در بزرگترین اقتصاد اروپا مطرح 
است.«

به نوشــته کریسشــن ســاینس مانیتور، 
مذاکرات برای تشــکیل اولین ائتالف سه گانه 
آلمان پس از جنگ به زودی آغاز می شود. آنها 
در یافتن راه سازش، تحت الشعاع میراث آنگال 
مرکل که مالیمت همراه با جدیت است، قرار 

گرفته اند.
آرمیــن الشــت، نامــزد صدراعظمــی از 

حزب راســت میانه مرکل موسوم به اتحادیه 
دموکراتیک مســیحی آلمان که در انتخابات 
دوم شد، گفت: هیچ حزبی نمیتواند به تنهایی 
این کار را انجام دهد. ما باید بر اختالفات غلبه 

کرده و آلمان را متحد نگاه داریم.
مذاکرات برای جلــب اکثریت پارلمانی در 
آلمان، با توجه به شــکاف های ایدئولوژیکی به 
ندرت آســان یا سریع بوده اســت. مرکل در 
سال ۲۰۰۹ ریاســت یکی از همین مذاکرات 
را بر عهده داشت که هفته ها به طول انجامید 
و منجــر بــه توافق ۱۵۸ صفحــه ای بین ۲۷ 
سیاســتمدار شــد. رهبران ائتــالف آینده یا 
دموکرات  مســیحی ها هســتند و یا سوسیال 
دموکرات هــا و هــر دو پیش بینــی می کنند 
که مذاکرات ممکن اســت تا سه ماه به طول 
انجامــد. هر یک از این احزاب ســنتی نیاز به 

مشارکت با برندگان سوم و چهارم دارند که به 
ترتیب حزب ســبزها و حزب دموکراتیک آزاد 

دوستدار تجارت هستند.
شــیوه مذاکره مرکل این است که به اندازه 
کافی نرم و مالیم باشد تا بتواند بهترین ایده ها 
را بشنود. اگر مخالفان نیاز به سازش های دشوار 
دارند، او ســعی می کند اطمینان یابد که آنها 
وجهه خود را از دست نمی دهند. او همچنین 
چشم اندازی رو به جلو را ارائه می دهد. او یک 
بار گفته بود: اجازه ندهید بپرسیم چه چیزی 
اشتباه اســت یا اینکه همیشه چه بوده است. 
اجازه دهید ابتدا بپرســیم چه چیزی ممکن 
اســت و به دنبال چیزی باشیم که قباًل انجام 

نشده است.
او میگوید، بهترین رهبران، فضایی را پیدا 
می کنند کــه در آن »منافــع مختلف تعادل 

پیدا می کنند و ســازش حاصل می شود. آنها 
همچنین دارای قطب نمای درونی هستند که 

بر ارزش های فراگیر استوار است.«
شیوه و ســبک خویشتنداری و تفکر او، به 
صادرات آلمان برای سایر دموکراسی ها تبدیل 
شده اســت. کریســتین الگارد، رئیس بانک 
مرکزی اروپا در ادای احترام به این صدراعظم 
می گوید که هدف مرکل دستیابی به سازشی 
است که »همه را کمی ناراضی می کند، اما در 
واقع آنها را وضع بسیار بهتری قرار می دهد.« 
او افزود که این روحیه »به تغییر شکل جهان 

ما کمک کرده است.«
و در روزهای آینده، این روحیه ممکن است 
به کاهش اختالفات بین احزاب پیشروی آلمان 
و تشــکیل دولت جدید پــس از مرکل کمک 

کند.

مذاکرات برای تشکل دولت ائتالفی آلمان آغاز شده است

میراثمرکلبرایژرمنها

منابع خبری بامداد سه شــنبه به نقل از ارتش کره جنوبی گزارش دادند 
که کره شمالی پرتابه ای نامشخص را شلیک کرده است.

خبرگزاری یونیهاپ کره جنوبی به نقل از ستاد مشترک ارتش این کشور 
اعالم کرد که این پرتابه دوشنبه شب آزمایش شده است.

تاکنون جزئیات بیشتری از شــمار پرتابه ها، نوع و محل فرود آن منتشر 
نشده است. این آزمایش سه روز پس از اظهارات کیم یو جونگ خواهر رهبر 
کره شــمالی انجام می شود. وی گفته بود که اگر سئول از معیارهای دوگانه 
و مواضع خصمانه علیه پیونگ یانگ دست بکشد، کره شمالی می تواند پایان 

رسمی جنگ دو کره را اعالم کند.

آزمایش موشکی پرابهام کره شمالی
وزرای امــور خارجــه الجزایر و مغرب در ســخنرانی های خود در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در مورد درگیری در صحرای غربی وارد مجادالت 
تندی شــده و یکدیگــر را متهم کردند. بــه گزارش  »العربــی«، »رمطان 
لعمامــره« وزیر خارجه الجزایر از تریبون مجمــع عمومی گفت: حق تعیین 

سرنوشت مردم این صحرا اجتناب ناپذیر، تغییر ناپذیر است.
وی افزود: برگزاری یک همه پرســی آزاد و عادالنه برای تعیین سرنوشت 
و آینده سیاسی این مردم سربلند نمی تواند برای همیشه گروگان سرسختی 
یک کشور اشغالگر باشد که مکرراً تعهدات بین المللی خود را زیر پا گذاشته 

است.

بگو مگوی الجزایر و مراکش در سازمان ملل
عبور یکی از ناوچه های وزارت دفاع انگلیس به نام »اچ ام اس« ریچموند 

از تنگه تایوان، واکنش و انتقاد شدید پکن را بر انگیخت.
به گزارش روزنامه ســاوث چاینا مورنینگ پســت، ناوچــه »اچ ام اس« 
ریچموند که بخشــی از گروه ضربت ناو هواپیمابر بریتانیا اســت، توسط ناو 

هواپیمابر اچ ام اس ملکه الیزابت رهبری می شود.
این گروه مانورهایی را در منطقه اقیانوس های هند و آرام با کشورهایی از 

جمله ژاپن و آمریکا انجام داده است.
ســخنگوی وزارت دفاع انگلیس روز دوشنبه عبور »اچ ام اس« ریچموند 

از تنگه تایوان را تأیید کرد.

ناوچه انگلیس روی اعصاب چین

انتقاد مکرون از ساده لوحی اروپا در رفاقت با آمریکا

افشای توطئه سیا برای ترور یا ربایش جولیان آسانژ

شبکه خبری فرانس۲۴ نوشت که »امانوئل 
مکرون« در حاشــیه امضای قــرارداد خرید 
کشــتی های جنگی فرانسوی توسط یونان، با 
تاکید بر افزایش خودمختاری نظامی گفت که 

اروپا باید ساده لوحی را کنار بگذارد.
»امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانسه 
دیروز سه شــنبه پس از امضای قرارداد خرید 
کشتی های جنگی فرانسوی به یونان به ارزش 
سه میلیارد یورو )۳.۵۱ میلیارد دالر(، اظهار 
داشــت که اروپا باید در دفــاع از منافع خود 
و ایجاد ظرفیت نظامی دســت از ساده لوحی 

بردارد.
قرارداد بــزرگ ۵۵ میلیارد یورویی خرید 
زیردریایی پیش تر بواسطه توافق تازه امنیتی 
میان استرالیا، بریتانیا و ایاالت متحده موسوم 
بــه »آکوس« لغو و واشــنگتن بــرای تامین 
اتمی جایگزین  با ســوخت  زیردریایی هایــی 

فرانسه شد.
فرانســه این پیمان را خنجری از پشــت 
تعبیر کرد و افزایش فشــارهای داخلی سبب 
شد تا بحث خروج از سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی و قطع اتحاد استراتژیک میان پاریس 
و واشــنگتن دوبــاره از ســوی منتقــدان و 

تحلیل گران در فرانسه داغ شود.
مکرون این سخنان را در پی امضای پیمان 
راهبردی دفاعــی و امنیتی با یونان به عنوان 
بخشی از تالش ها برای افزایش خودمختاری 
نظامی اروپــا ایراد کرد؛ پیمانــی که به گفته 
رئیس جمهوری فرانسه پس از  لغو جنجالی 
قرارداد خرید زیردریایی های فرانســه توسط 

استرالیا حتی حیاتی تر است.
مکــرون در نشســت خبــری در کنــار 
»کیریاکوس میتســوتاکیس« نخســت وزیر 
یونان گفت: »ایــن پیمان بــه امنیت اروپا، 
تقویــت خودمختــاری و حاکمیت راهبردی 
اروپا و در نتیجه صلــح و امنیت بین المللی 

کمک می کند.
وی در این نشســت همچنین تاکید کرد 
که تصمیم اســترالیا برای لغو قرارداد خرید 
زیردریایی های هســته ای فرانســه، راهبرد 
پاریس در منطقه هند و اقیانوس آرام را تغییر 
نمی دهد. مکــرون در ادامه گفت: لغو قرارداد 
تاثیر نسبتا محدودی بر فرانسه خواهد داشت.
میتســوتاکیس هم در مــورد این توافق 
گفت: »این امر ما را برای چندین دهه به هم 

پیوند می زند«.

دولت آتــن پیش از این و در ســالجاری 
ســفارش ۲۴ فروند جنگنده رافائل ســاخت 
»شــرکت هواپیماســازی داســو« را داده و 
اروپا اســت که  اتحادیه  نخســتین کشــور 

هواپیمای جنگی خریداری کرده است.
فرانســه در اوایل ماه جــاری و در پی لغو 
قــرارداد خرید ۱۲ فروند زیردریایی توســط 
اســترالیا و امضــای پیمان »آکــوس« میان 
واشنگتن، کانبرا و لندن بسیار خشمگین شد 
و آن را »خنجــر از پشــت« توصیف کرد. اما 
همین ماجرا باعث شــد تا پاریس به بررسی 
دقیق تر اتحادهای دیرینه روی آورد. مکرون 
امروز ســه شــنبه برای نخســتین بار و در 
حاشــیه امضای توافق فروش کشتی جنگی 
به یونان، فرصت را غنیمت شمرد و خواستار 
خودمختاری بیشتر اروپا شد، چراکه به گفته 
وی واشــنگتن به طور فزاینده ای منافع خود 
را نســبت به چین و هند و اقیانوســیه تغییر 

جهت داده است.
مکــرون در این اظهــارات تاکید کرد که 
اروپایی ها باید ســاده لوحی را کنار بگذارند. 
وی افــزود: »وقتی ما تحت فشــار قدرت ها 
قــرار می گیریم که گاهی اوقات )موضع آنها( 

سخت می شــود، باید واکنش نشــان داده و 
ثابــت کنیم که قدرت و ظرفیت دفاع از خود 
را داریم«. مکرون خاطرنشان کرد: »ما نه در 
 پی تشــدید تنش بلکه بــه دنبال حفاظت از 

خود هستیم«.
هــدف از تقویت برنامه تســلیحاتی یونان 
مقابله با تحریکات ترکیه در شــرق مدیترانه 
اســت که فرانســه به عنوان یکی از معدود 
کشورهای اتحادیه اروپا طی ماه های اخیر به 

طور علنی و آشکار به آن اعتراض کرده بود.
رئیس جمهــور فرانســه همچنین تاکید 
کرده که تقویــت مشــارکت نظامی با یونان 
بیانگر »نخســتین گام جســورانه به ســوی 

خودمختاری اســتراتژیک اروپا« اســت.آتن 
ســال گذشــته  میالدی خرید چهار ناوچه و 
بازســازی ناو گان خود را به مناقصه گذشته 
بود. شرکت فرانسوی »ناوال گروپ« به همراه 
شــرکت هایی از آلمان، هلنــد، ایتالیا و نیز 
شــرکت آمریکایی مشهور الکهید مارتین در 

این مناقصه شرکت کرده بودند.
یونان اوایل ماه جاری نیز از خرید شــش 
جنگنده فرانســوی رافال خبر داده بود. این 
در حالیســت که مقامات یونانی پیش تر نیز 
قــراردادی به ارزش ۲.۵ میلیــارد یورو برای 
فروش ۱۲ فروند رافال دســت دوم و شــش 

رافاِل نو با فرانسه امضا کرده بودند.

تحقیقات یاهو نیوز نشان میدهد، سازمان 
سیا در ســال ۲۰۱۷ مقامات دولت ترامپ را 
بــا برنامه هایی برای آدم ربایی یا ترور جولیان 
آسانژ، موسس سایت افشاگر ویلکی لیکس که 

در سفارت لندن به سر می برد، ترغیب کرده 
بود.

این گزارش گفته اســت بر پایه مصاحبه 
با بیش از ۳۰ مقام ســابق آمریکایی اســت، 

تاکیــد دارد که ســیا از اقدام ســال ۲۰۱۷ 
ویکی لیکس و انتشــار هزاران سند محرمانه 
که از تکنیک های شناسایی این نهاد پرده بر 

می داشت، خشمگین شده بود.  
در ایــن گزارش آمده اســت که مقامهای 
ارشد گزینه هایی را بررسی می کردند که چه 
کاری میتوان درباره آسانژ انجام داد، از جمله 
امــکان ترور یا ربایــش او. طبق این گزارش، 
مایــک پامپئو، مدیر وقت ســیا که بعدا وزیر 
خارجه دولت ترامپ شد، بعد از این افشاگری 

مصمم بود انتقام بگیرد.
پامپئــو در ســال ۲۰۱۷ ویکی لیکس را 
»ســرویس اطالعاتی متخاصــم غیردولتی« 
تعیین کــرد. این بدان معناســت که ممکن 

بــود آن را با همان اقدامــات خصمانه ای که 
علیه نهادهای اطالعاتی کشــورهای خارجی 

استفاده می شود، هدف قرار می داد.
یک مقام ضداطالعاتی ارشد سابق به یاهو 
نیوز گفت که به نظر میرسد هیچ حد و مرزی 
حین گفتگو با دولت ترامپ درباره آســانژ در 
ســال ۲۰۱۷ وجود نداشت. یک مقام امنیت 
ملی ســابق هم گفت: پامپئو و دیگر مقامات 
ارشد کامال از واقعیت به دور بودند چون بابت 

این افشاگری بسیار خجالت زده بودند.
ســیا و مایک پامپئو به درخواســت این 

رسانه برای اظهارنظر پاسخی ندادند.ش
یاهــو نیــوز همچنیــن گــزارش داد که 
مقامهای اطالعاتی به مواردی دســت یافتند 

که نشان میداد روســیه برای انتقال آسانژ از 
انگلیس به مســکو برنامه ریــزی می کند و به 
همین دلیل به دنبال راه هایی بودند تا از عدم 

فرار او اطمینان حاصل کنند.
در  آســانژ  جولیــان   ۲۰۱۷ ســال  در 
ســفارت اکوادور در لندن به ســر می برد. او 
از ســال ۲۰۱۲ به آنجا پناه بــرده بود چون 
دادســتان های سوئدی تحقیقاتی را در رابطه 
با اتهام تجاوز علیه او به جریان انداخته بودند. 
آســانژ مدعی بود که اگر بابت این پرونده به 
ســوئد بــرود، در نهایت بابــت اقداماتش به 
آمریکا فرستاده می شد. او بابت انتشار اسناد 
 محرمانه دیپلماتیــک در آمریکا تحت پیگرد

 قرار داشت.

رئیس جمهوری بالروس هشــدار داد که این کشور با 
همراهی روســیه ممکن اســت با هدف پاسخ به رزمایش 
نظامی با حضور نیروهای ناتــو در اوکراین اقداماتی انجام 

دهد.
بــه گــزارش رویتــرز، اوکرایــن اخیــرا رزمایــش 
نظامی مشــترکی را با آمریکا و چنــد عضو ناتو آغاز کرده 
بود و همزمان روسیه و بالروس نیز رزمایش گسترده ای 

را برگزار کردند.
الکساندر لوکاشــنکو همچنین غرب را عامل آنچه وی 
فاجعه انسانی اخیر مربوط به مهاجران در مرز بالروس – 

لهستان خواند، معرفی کرد.
اوکراین عضو ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی) ناتو( 
نیســت اما مدتهاســت به دنبال همگرایــی نزدیک تر با 

ارتش های غرب به امید روزی اســت کــه به این ائتالف 
بپیوندد؛ تالشــی که با مخالفت روســیه نیز همراه شده 
است. لوکاشنکو روز گذشــته اعالم کرد که وی در مورد 
اوضاع اوکراین چندیــن مرتبه با والدیمیر پوتین همتای 
روس خود گفت وگو کرده و این در حالی اســت که کاخ 
کرملیــن نیز اعالم کرد، حضور تاسیســات نظامی ناتو در 

اوکراین خط قرمز مدنظر مسکو را رد کرده است.
لوکاشــنکو در نشســتی با حضور مقامات بالروس در 
مینســک گفت: شــما می بیند که پــای نیروهای ناتو به 
اوکراین باز شده. به بهانه مراکز تمرین و رزمایش نظامی، 
آنها در واقع در حــال ایجاد پایگاه های نظامی هســتند. 
آمریکا در حال ایجاد پایگاههایی در اوکراین اســت. الزم 

است به این مسئله واکنش نشان دهیم.

جمهوری خواهان ارشــد در کنگره امریکا نســبت به 
هماهنگی های نظامی بیشتر میان آمریکا و روسیه هشدار 

دادند و اعالم کردند، نگران این مسئله هستند.
به گزارش تارنمای هیل، شماری از این جمهوری خواهان 
ارشــد ســنا و مجلس نمایندگان آمریکا اعالم کرده اند، 
نگران درخواست اخیر پنتاگون برای افزایش هماهنگی ها 
میان ارتش های آمریکا و روســیه هستند. ژنرال »مایک 
میلی« رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا اخیرا 
اعالم کرده بود که نیروهای نظامی آمریکا و روســیه باید 
ابزارهای موثر و سازنده ارتباطات ارتش با ارتش در اختیار 
داشــته باشــند تا آشــکارا مواضع یکدیگر را در یکسری 
مسائل بسیار پرچالش درک کنند و به کاهش تنش ها در 

هر شرایط بحرانی کمک کنند.

این اظهــارات ژنرال مایــک میلــی در حالی مطرح 
شده اســت که دولت آمریکا امیدوار اســت زمینه برای 
جلــب کمک های مســکو در مقابله بــا گروههای تندرو 
در افغانســتان فراهم شــود. در همین حال  شــماری از 
اعضای کمیته های روابط خارجی و نیروهای مســلح سنا 
و همچنیــن کمیته های امور خارجه و نیروهای مســلح 
مجلس نماینــدگان آمریکا اعالم کردند که این ارتباطات 

می تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.
قانونگذاران آمریکایی مدعی شــدند: دعوت از روسیه 
برای مذاکره نه برای اهداف ضد تروریستی آمریکا حیاتی 
و واجب اســت نه در مســیر یک رابطــه »باثبات و قابل 
پیش بینی« با مســکو اســت که دولت بایدن خواهان آن 

می باشد.

نارضایتی جمهوری خواهان از ارتباطات نظامی آمریکا و روسیههشدار لوکاشنکو به نیروهای ناتو در اوکراین

بحران کمبود ســوخت در انگلیس برخالف 
تالش دولت محافظه کار بوریس جانســون در 
روزهــای اخیر برای عادی جلوه دادن اوضاع، با 
افزایش قیمت و سهمیه بندی سوخت، تشدید 
شده و ارتش برای کمک به حل بحران در حالت 

آماده باش درآمده است.
به گزارش ایرنا، مجری سرشناس یک شبکه 
رادیویی انگلیــس دیروز در باب وخامت اوضاع 
 گفت به محض اینکه دولت از مردم خواست تا 
وحشت نکنند، دچار اضطراب و برای پر کردن 
باک ماشــینش راهی پمپ بنزین شده است. 
افــرادی هم که با برنامــه او تماس می گرفتند 
عموما رانندگانی بودند که ســاعت ها در صف 
پمپ بنزین انتظار می کشــیدند و از ادامه این 

وضع شاکی بودند.
بحــران کمبود ســوخت در انگلیس که از 
اواخر هفته گذشــته آغاز شد به دنبال کمبود 
رانندگان کامیون به وجود آمده که به دلیل ابتال 
به کرونا خانه نشین شده اند. تشکیل صف های 
طوالنی مقابل پمپ بنزین ها از عصر جمعه آغاز 
شــد و به رغم ادعای دولت مبنی بر رد مشکل 

کمبود سوخت، اوضاع همچنان ادامه دار و رو به 
وخامت است. گزارش ها حاکیست که ذخایر ۹۰ 
درصد پمپ بنزین ها خشک شده و مابقی هم به 

زودی تمام می شود.
تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان 
می دهد تعــدادی از رانندگان ، پس از تکمیل 
ظرفیت بــاک خودورهای خود، چند گالن های 
چند لیتری بنزین را هم پر می کنند. انتشار این 
تصاویر اعتراض افکار عمومی و افزایش فشارها 
برای سهمیه بندی بنزین را در پی داشته است. 
امروز هم رسانه ها از درگیری بین رانندگان در 
یکی از پمپ بنزین های جنوب شــرق لندن با 
استفاده از سالح سرد خبر دادند. گویا راننده ای 
که قصــد جلوزدن از صف بنزین را داشــته با 
اعتراض شــدید ســایر رانندگان مواجه شده، 
اما یکی از رانندگان او را با ســالح سرد تهدید 

می کند.
کمبود ســوخت همچنین باعــث اختالل 
گســترده در چرخه توزیع کاال، به ویژه پخش 
مواد غذایی برای خرده فروشــان و رستوران ها 
شــده و نیروهای بخش خدمات عمومی را هم 

خانه نشین کرده اســت. همچنین شهرداری 
برخی مناطق کشــور کار جمع آوری زباله ها را 
متوقف کرده و اتحادیه آموزگاران هم هشــدار 
داده که اگر کارکنان مدارس قادر به حضور سر 
کالس ها نباشند، آموزش از راه دور مانند دوران 

قرنطینه از سرگرفته خواهد شد.
دولت در نظر دارد تا در چارچوب یک برنامه 
اضطراری، فهرستی از مشاغل کلیدی را منتشر 
کنــد که برای دریافت ســوخت دارای اولویت 
باشــند. احتمال می رود کــه کارکنان بخش 
خدمات درمانی و اورژانس در اولویت هســتند. 
بر اســاس این طرح، فروش بنزین هم سهمیه 
بندی خواهد شد تا ذخایر موجود پمپ بنزین ها 
به همه  برســد. برخی گزارش ها حاکیست که 
تعدادی از جایگاه های سوخت از جمله شرکت 
ازدا )شاخه انگلیسی شرکت آمریکایی والمارت(، 
از امروز دست به سهمیه بندی فروش بنزین تا 
ســقف ۳۰ پوند زده اند. اما اگر طرح مورد نظر 
دولت اجرا شود تمام شرکت های نفتی ملزم به 

اجرای  آن خواهد بود. 
در این میان افزایش چشمگیر بهای سوخت 

هم بر مشــکالت اضافه کرده اســت. در برخی 
مناطق گزارش شــده که قیمت هر لیتر بنزین 
نزدیک به ۱۰ پنس نسبت به قبل از بروز بحران 
افزایش یافته است. به عبارت دیگر پر کردن یک 

باک ۶۰ لیتری ۶ پوند گران تر شده است.
دولت یکشنبه گذشته تصمیم گرفت تا برای 
کنترل اوضاع قانون سال ۱۹۹۸ را در خصوص 
رقابت بین شــرکت های خصوصــی فعال در 
حوزه انــرژی را لغو کند تا به این ترتیب پمپ 
بنزین هایی که ذخایر سوختشــان تمام شده، 
بسرعت شناسایی و مراحل سوخت رسانی انجام 

شود.
انگلیس  بازرگانی  »کواسی کوارتنگ« وزیر 
پس از دیدار اضطرا ری با مدیران شــرکت های 
فعــال در حوزه انرژی اظهار داشــت که با لغو 
قانون سال ۱۹۹۸ مناطقی که در سراسر کشور 
دچار کمبود سوخت هستند با اشتراک داده های 
مهم شناســایی و هدف گذاری می شــوند. او با 
تکرار این ادعا که کشور با کمبود سوخت مواجه 
نیست افزود که دولت برای کاهش اختالل در 
روند سوخت رسانی پروتکل پایین دستی نفت را 

به اجرا گذاشته است.

وخامت اوضاع سوخت در بریتانیا

وعده لوپن برای برگزاری همه پرسی مهاجرت 
»مارین لوپن« رهبر حزب راســت افراطی فرانســه گفت اگر در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ پیروز شود در زمینه پیشنهاد طرح محدودیت شدید 

مهاجرتی در این کشور همه پرسی برگزار خواهد کرد.
لوپن در مصاحبه با کانال ۲ تلویزیون فرانســه اظهار داشــت در این همه 
پرســی اعمال مالک های شــدید برای ورود به خاک فرانسه به شرط تابعیت 
پیشــنهاد می شود. همچنین شــهروندان فرانسوی در دسترســی به مزایای 

مسکن اجتماعی مشاغل و بیمه در اولویت خواهند بود.
وی کــه نامزد حزب اجتمــاع ملی در انتخابات ریاســت جمهوری آوریل 
در فرانســه اســت در ای مصاحبه گفت: همه پرســی طرح اصالحاتی کاملی 
 را ارائــه خواهــد داد که هــدف آن تغییر چشــمگیر در مقــررات مهاجرتی

 کنونی است.
بر اساس قانون اساسی فرانســه امکان برگزاری همه پرسی انجام دارد اما 
کمتر از این گزینه اســتفاده می شــود. آخرین همه پرسی مهم در فرانسه در 

سال ۲۰۰۵ برگزار شد و مردم با اصالح قانون اساسی اروپا مخالفت کردند.
مارین لوپن در ســال ۲۰۱۷ نیز به دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریــکا راه یافت امــا در مقابل امانوئل مکرون نامزد وقت میانه رو شکســت 

خورد. مکرون دراین انتخابات بیش از ۶۶ درصد از آرا را کسب کرد.
مکرون هنوز اعالم نکرده که آیا در انتخابات اتی برگزار خواهد کرد یا نه اما 
نظرسنجی ها نشان می دهد که وی و لوپن احتماال نامزدهایی خواهند بود که 

به دور دوم راه پیدا می کنند و مکرون برنده نهایی خواهد بود.
شــانس لوپن برای پیروزی در انتخابات ممکن اســت با رقابت رایک زمور 
ســتاره راســت گرای برنامه گفت و محور که می تواند آرای راست افراطی را 
بشــکند به خطر بیفتد. این امر به یک نامزد راست میانه اجازه خواهد داد به 

رقیب مکرون تبدیل شود.
لوپن در مصاحبه اخیر خود گفت از این موضوع نگران نیســت و باور دارد 

که مردم فرانسه حزب وی را در مقابل مکرون قرار خواهد داد.
وی گفت حزب ما از الگوهای بسیار متفاوت اجتماعی دفاع کرده ایم.

دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۲میالدی بین ۱۰ 
تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۲ )فروردین اردیبهشــت ۱۴۰۱(برگزار می شود و دور دوم 
نیز دو هفته پس از دور اول برگزار می شــود. اگر هیچ کاندیدایی در دور اول 
اکثریت آرا را کســب نکند، دو هفته بعــد دور دوم میان دو نامزد برتر برگزار 
می شود.   دوره ریاســت جمهوری مکرون رئیس جمهوری فعلی فرانسه، که 
در انتخابات ۲۰۱۷ پیروز شد تا ۱۳ مه ۲۰۲۲ )۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱(  ادامه 

دارد.

ویژه

روایت چین درباره پیشینه کرونا ویروس
مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های چین تاکید کرد که احتمال 
دارد ویروس کووید-۱۹ از ۲۰، ۳۰ یا حتی ۵۰ سال پیش در جایی در جهان 

مخفی و اکنون فعال شده باشد.
بــه گزارش رادیو بین المللی چین، »گائو فــو« در مجمع ۲۰۲۱ »جونگ 
گوانچون«، پلتفرم ملی مهم و کلیدی برای نوآوری و گشایش در چین تاکید 
کرد: »ما چند ســال پیش متوجه شــدیم که ویروس کرونــا احتماال چالش 

عظیمی را برای بشریت ایجاد خواهد کرد.«
وی به مرور ویروس هایی که از سال ۱۹۶۵ میالدی تاکنون کشف شده اند، 
پرداخت و افزود: بر این اســاس، در سال ۲۰۰۴ میالدی بود که یک ویروس 
کرونا با نام »HCoV-HKU۱« در دانشــگاه هنگ کنگ جداسازی شد. اما 
مطالعات بعدی نشان داد که این ویروس پیشتر در نمونه ویروس ذخیره شده 

در یک یخچال در برزیل در سال ۱۹۹۵ میالدی وجود داشته است.
»گائو فو« گفت: ردیابی ریشــه های ویروس کرونا یک سؤال علمی است و 
اگرچــه ویروس جدید امروز کووید-۱۹ نامیده می شــود، اما احتمال دارد که 

۲۰، ۳۰ و یا حتی ۵۰ سال قبل جایی پنهان شده باشد.«
این مقام ارشد چینی از سیاست »پویایی صفر« چین با تمرکز بر سرکوب 
ویــروس کرونا تقدیر کرد و گفت: به طور قطع پویایی صفر ویروس کرونا یک 
سیاســت مطلوب است چرا که سیاستی علمی و مطابق با اصل اولویت زندگی 

است.
مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های چین ضمن تاکید بر اشتراک 
جهانی واکسن های ضد کرونا و تقویت برنامه ریزی اقدامات مربوط به مدیریت 
خطرات ناشی از عامل ابتال به کووید-۱۹ هشدار داد: »اگر جهان واکسن هایش 

را به اشتراک نگذارد، ویروس را به اشتراک خواهد گذاشت.«

مسیر خطرناک میانمار
هشت ماه بعد از کودتای نظامیان در میانمار شیوه های اعتراضات در این کشور 
به سمت شــورش نظامی تغییر کرده و برخی ناظران می گویند که امکان جنگ 

داخلی تمام عیار و تشدید فاجعه انسانی در این کشور وجود دارد.
به گزارش آسیا تایمز ، اعتراضات شکل گرفته در مخالفت با کودتای نظامیان 
میانمار در اول فوریه ســال جاری میالدی به یک شورش سرتاسری مبدل شده 
و حتی به مناطقی هم ســرایت کرده که در چند دهه گذشــته شاهد رویارویی 

نظامی بین شورشیان و نیروهای دولتی نبوده است.
ســرکوب های خشــن نیروهای ارتش موجب شده که شــهرت آن به عنوان 
بدنام ترین نهاد این کشور بار دیگر مورد تاکید قرار بگیرد و این در حالی است با 

قدرت مطلق یک دولت غیر منتخب و سرکوبگر را تشکیل داده است.
در همین حال همه گیری کرونا نیز و ضعف اقتصاد نیز به این کشور ضربه  وارد 
کرده است . بانک جهانی در ماه جاری پیش بینی کرد که اقتصاد میانمار در سال 
۲۰۲۱ میالدی به میزان دســتکم ۱۸ درصد کوچک خواهد شد و انتظار می رود 
که درصد مردم فقیر تا سال ۲۰۲۲ به ۴۸.۲ درصد برسد که تقریبا دو برابر مردم 
فقیر در سال ۲۰۱۷ است که در آن زمان ۲۴.۸ درصد بود. میانمار که بعد از شروع 
اصالحات سیاسی و اقتصادی در سال ۲۰۱۰ محبوب کمک کنندگان غربی شده 
بود اکنون بار دیگر در حال تبدیل شدن به یک کشور منزوی است و با هر مالک 
و معیاری ، این کشور به نظر می رسد که در مسیر یک فاجعه بی سابقه قرار دارد. 
هشت ماه پیش ، میلیون تن از مردم تقریبا در همه شهرها و روستاها در سرتاسر 
کشــور در اعتراض به کودتا به خیابان ها آمدند و در مواقعی هم کل کشور دست 
به اعتصاب زد. اما زمانی که نیروهای ارتش شروع به تیراندازی مستقیم به سمت 

معترضان کردند ، روند رویدادها به سمت بدتر شدن پیش رفت.
»مین اونگ هالنم« فرمانده ارتش حتی در پایان ماه مارس در یک سخنرانی 
تلویزیونی معترضان را تهدید کرد و گفت: باید از تراژدی روزهای گذشــته درس 

بگیرید چرا که ممکن است به سر و کمر شما شلیک بشود.
امروز پس از آنکه بیش از یک هزار تظاهرکننده کشته شده اند و هزاران نفر نیز 
در بازداشت به سر می برند ، تظاهرات در مقیاس کوچک در شهر یانگون پایتخت 

قدیمی ، شهر مانداالی در مرکز کشور و نقاط دیگر ادامه دارد.
امــا در حالی که نیروهای ضد حاکمان نظامی میانمار بطور فزاینده ای اقدام به 
انفجار بمب و حمله به هدف های نظامی و مرتبط با ارتش می کنند ، شیوه های بیان 

مخالفت در حال تغییر است.
نیروهای شورشی جدید موسوم به »نیروهای دفاعی مردم« )PDFs( در حال 
نبرد با ارتش در برخی از ایالت های کشــور هســتند. ارتش که قادر به شناسایی 
موقعیت این شورشــیان نسل جدید نیست شروع به تیراندازی کور به روستاها از 

طریق بالگرد کرده و غیرنظامیان را بدون هیچ علت مشخصی به قتل می رساند.
برخی از ســالح های این شورشــیان از پلیس و ارتش به غنیمت گرفته شده  
اســت. وخامت اوضاع امنیتی در میانمار موجب شــد که سفارت آمریکا روز ۲۵ 

سپتامبر هشداری درباره حمالت بالقوه »در ماه های آینده« صادر کند.
در سطح بین المللی تنها دوستان باقی مانده میانمار کشورهای عضو اتحادیه 
جنوب شرقی آسیا )آسه آن( ، روسیه و چین هستند. اما حتی چین ضمن رابطه 
بــا دولت نظامیــان و کمک ۶ میلیون دالری به نظامیــان میانمار ، رابطه حزب 
کمونیست چین با »اتحادیه ملی برای دموکراسی« میانمار به رهبری آنگ سان 
سوچی را حفظ کرده است. توافق اخیر چین با آمریکا درباره اینکه چه دولتی باید 
نماینده میانمار در سازمان ملل باشد نیز نشان دهنده بازی دوگانه چین در میانمار 
است. از سوی دیگر نیز برخی از گروههای شورشی در میانمار به سالح های چینی 
مسلح هستند و این سالح ها را گروه موسوم به »ارتش متحد ایالت وا« تهیه کرده 
است. با این حال به نظر می رسد که ژنرال های ارتش مصمم هستند به هر قیمتی 
قدرت را حفظ کنند. با این حــال برخی از نیروهای ارتش، فرماندهی را ضعیف 
می دانند و طرفدار سرکوب های شدیدتر هستند. در این شرایط برخی بر این باورند 
که هر گونه شــکاف جدی ارتش ممکن است به جنگ داخلی تمام عیار منجر و 

فاجعه انسانی بزرگتر منجر شود.
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