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در فرانســه صــدای پای راســت گرایان 
افراطــی  بیش از هرزمــان دیگری به گوش 
می رســد. در ورشــو جلســه مهمی جهت 
ســاماندهی راســت گرایان افراطــی و ملی 
گرایان اروپایی تشــکیل شد. پاپ فرانسیس 
رهبر واتیکان روز شــنبه در آتن با هشدار در 
باره تهدید پوپولیسم برای اروپا گفت که این 
قــاره با خودخواهی های ملی گرایانه بر ســر 

پناهجویان، پاره پاره شده است.
به گزارش ایرنا از اسوشیتدپرس؛ پاپ که 
در دومین بخش دیدار دوره ای از کشورهای 
اروپایی از قبــرس وارد یونان شــده، افزود: 
واکنش های ساده عوام گرایی و تمرکزگرایی،  
مردمســاالری را در اروپــا تهدید می کند و 
خواستار فداکاری برای گسترش خیرخواهی 

همگانی شد.  
پــاپ فرانســیس در ســخنرانی بــرای 
ســران سیاســی و فرهنگی یونان که زادگاه 
مردمســاالری در این قاره به شمار می رود، 
خطاب بــه همــه اروپائیان گفت کــه تنها 
چندجانبه گرایی سرســختانه مــی تواند به 
صــورت موفقیت آمیــز، با مســائل بحرانی 
و حســاس روز از حفاظت از محیط زیســت 
تا همه گیری و فقــر،  برخورد کند و جهان 
سیاست به منظور قرار دادن نیازهای اساسی 
و مشــترک پیشــاپیش منافــع خصوصی و 
شخصی، به آن نیاز دارد. امروز ما نمی توانیم 
از توجه همراه با نگرانی به این موضوع پرهیز 
کنیم کــه نه تنها در اروپا، بلکه در سراســر 
جهان، شاهد عقب نشــینی از مردمساالری 

هستیم.
ســخنان پــاپ در حقیقت واکنشــی به 
نشســت دیروز ورشــو بود. رهبــران احزاب 
ملی گرا و راســت گراهــای افراطی اروپا روز 
شنبه در ورشو تشکیل جلسه دادند تا ائتالف 
جدیدی را ایجاد کنند که دومین گروه بزرگ 

در پارلمان اروپا باشد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام های ۱۴ 
حزب اروپایی در این نشســت که به میزبانی 
یاروسال کاچینسکی رئیس حزب پوپولیستی 
و راست گرای حاکم لهستان موسم به قانون 

و عدالت برگزار شد، شرکت کردند.
ویکتور اوربان نخســت وزیر مجارســتان، 
مارین لوپن رهبر حزب راست گراهای افراطی 
فرانسه و سانتیاگو آباسکال رهبر حزب وکس 
اسپانیا از چهره های شاخص شرکت کننده در 

این گردهمایی بودند.
لوپن که نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۲ فرانســه اســت، با اعــالم اینکه این 
نشســت، گام مهمی اســت، گفت که انتظار 

ندارد در مورد تشکیل گروه جدید در پارلمان 
اروپا به زودی خبری اعالم شود.

وی افزود: می توانیم به تشکیل این نیروی 
سیاسی در ماه های پیشرو خوش بین باشیم.

در خالل برگزاری این نشست، دهها فعال 
سیاســی در مقابل محل برگــزاری مذاکرات 
تجمع کردند و فریاد »نه به فاشیســم« ســر 

دادند.
یکی از غایبان این نشست مائتو سالوینی 
رهبر حزب راســت افراطی لیگا ایتالیا بود که 
با انتشار بیانیه ای زمان را برای تشکیل گروه 

جدید، مناسب دانست.
ســالوینی یکی از امضاکنندگان بیانیه ای 

بود که از سوی ۱۶ حزب و جنبش امضا شد 
که برنامه هایی را برای تشکیل ائتالفی بزرگ 
در پارلمان اروپا اعالم می کرد که مقدمه ای 

برای مذاکرات روز شنبه بود.
اوربان نخســت وزیر مجارستان در آستانه 
نشست روز شنبه در صفحه فیس بوک خود 
نوشــت: ما می خواهیم سیاست بروکسل را 

تغییر دهیم.
وی افزود: ماه ها برای تشکیل یک خانوده 
حزبی قوی تــالش کرده یم بــه امید اینکه 
امروز یا فردا بتوانیم گامی به سوی این هدف 

برداریم. این مساله زمان بر است.  
در این میان، اوا مارســینیاک دانشــمند 

سیاســی آکادمــی علوم لهســتان گفت که 
شــرکت کنندگان در این نشست تالش می 
کنند اختالفات بین خود شــامل موضوعاتی 
چون مناســبات با روسیه و نگرش نسبت به 

سقط جنین را به حداقل برسانند.
وی یادآور شــد که مذاکــره کنندگان در 
عوض بر تمایل شان بر بازگشت به ریشه های 

اتحادیه اروپا تاکید می ورزند.
لهســتان و مجارســتان، اتحادیه اروپا را 
به تضعیف حــق حاکمیت شــان متهم می 
کننــد، در حالی که بروکســل می گوید این 
دو کشور آزادی های دموکراتیک را عقب می 
اندازند.   لهســتان چندین ســال است که با 
بروکســل )محل نهادهای اتحادیــه اروپا( بر 
ســر اصالحات قضایــی که از ســوی حزب 
محافظــه کار حاکــم یعنی حــزب »قانون و 
عدالت« اجرا و به تضعیف اســتقالل قضایی 
متهم شــده، درگیر اســت. اکنون با گذشت 
پنج ســال از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، 
تنش ها میان لهستان و اتحادیه اروپا شرایط 

مشابهی با دوره برگزیت را رقم زده است.
لهستان از جمله کشورهای اروپای شرقی 
اســت که به لحاظ اقتصــادی و موقعیت ژئو 
اســتراتژیک از اهمیت باالیــی برای اتحادیه 
اروپا برخوردار اســت. لهســتان اما نخستین 
کشوری است که توافق سبز کمیسیون اروپا 

را امضا نکرد و عضو منطقه یورو نیست.  
از زمــان گــذار دموکراتیک لهســتان در 
ســال ۱۹۸۹ میالدی، این کشور چرخه ای 
از رشــد اقتصادی بدون وقفه را آغاز کرد. با 
گذشــت تنها سه دهه، اقتصاد لهستان از ۴۵ 
درصد به ۷۳ درصد درآمد ســرانه در مقایسه 
با میانگین اتحادیه اروپا رسیده است. از یکم 
می ۲۰۰۴ و عضویت این کشــور در اتحادیه 
اروپا، وابستگی این کشور در حوزه صادرات و 
واردات در عرصــه تجارت خارجی به اتحادیه 

اروپا افزایش یافت.  

پاپ هشدار داد

وحشت از پوپولیست ها در اروپا

فضای سیاســی عراق و تماس های میان مقامات این کشــور در رابطه با 
انتخابات پارلمانی دهم اکتبر حاکی از آن است که دیدگاه غالب در عراق به 

سمت تکیل دولت اکثریت ملی است.
به گزارش ایســنا، النهار العربی در گزارشی درباره تحوالت عراق پس از 
اعالم نتایج نهایی انتخابات پارلمانی دهم اکتبر در این کشور نوشت: پس از 
آنکه مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در نشست »چارچوب هماهنگی 
شیعیان« تاکید کرد که دولت جدید عراق بر اساس سهمیه ای تشکیل نخواهد 
شد و توافقی نخواهد بود، اکنون فضای سیاسی حاکی از آن است که دیدگاه 
غالب در عراق تشکیل دولت اکثریت ملی است. این رسانه نوشت؛ همانطور که 
نتایج نشست شیعیان که خانه هادی العامری، رهبر ائتالف فتح در مرکز بغداد 
برگزار شد، نشان داد، منابع سیاسی آگاه گزارش دادند که وعده های از سوی 
 وزیران برای ائتالف و تشــکیل دولت جدید عراق تحت عنوان دولت اکثریت

 وجود دارد.

پافشاری صدر بر دولت اکثریت
دادســتانی کل ترکیــه نحــوه فعالیــت یک شــبکه جاسوســی رژیم 
 صهیونیستی برای موساد را شرح داده و حبس ۱۵ تا ۲۰ ساله اعضای آن را 

خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری »معا« فلســطین، دادســتانی ترکیــه اعالم کرد، 
شــبکه جاسوســی رژیم صهیونیســتی با ۱۶ عضو که اکتبر گذشته از هم 
پاشــیده شــد، تصاویری گرفته شــده با دوربین های کارگذاری شــده در 
داخل عینک ها را برای موســاد ارســال می کرد. هدف این شبکه جاسوسی 
از اتباع خارجی از جمله فلســطینی ها و ســوری ها و نهادهای جامعه مدنی 
در ترکیه برای موســاد در مقابل دریافت مبالغی بود. دادســتانی کل ترکیه 
حبس ۱۵ تا ۲۰ ســال متهمان این پرونده به اتهام جاسوسی بین المللی به 
نمایندگی از اطالعات اســرائیل از طریق کنتــرل فعالیت نهادهای خارجی 
 در ترکیه و زندگی و ارتباطات خارجی اتباع بیگانه به ویژه فلســطینی ها را 

خواستار شد.

افشای مکانیسم فعالیت موساد در ترکیه
شماری از معترضان لبنانی به وزارت امور عمومی و حمل و نقل در بیروت 
یورش بردند و خواســتار دیدار با وزیر شدند. به گزارش آی ۲۴، علی حمیه، 
وزیر امور عمومی و حمل و نقل لبنان در جریان دیدار با معترضان لبنانی که 
به این وزارتخانه یورش برده بودند، خاطرنشــان کرد: گرچه من وزیر هستم 
اما جزو مردم هســتم و هنگامی که قبول کردم وزیر باشــم به این معناست 
که من مســئولیت خود را برعهده گرفته و متوجه میزان شکاف موجود بین 
نیازهای مردم و دولت و همچنین وضعیت مالی کشور هستم. حمیه در ادامه 

افزود، همه چیز طبق قانون پیش می رود.
وی همچنین تصریح کرد: بندر بیروت در گرو کشــمکش های سیاســی، 

داخلی و منطقه ای باقی نخواهد ماند و باید مانند سابق شود.
حمیه گفت، پشــتوانه وزارت کار تنها ۹۰ میلیارد لیره لبنان است و برای 
هموار و عریض کردن راه های اصلی اختصاص یافته که به طور مســتقیم به 

امنیت شهروندان مربوط می شود.

ادامه اعتراضات  لبنان

نارضایتی پوتین از استفاده اوکراین از پهپادهای ترکیه

والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و 
رجب طیب اردوغان همتای ترکیه ای وی، در 
گفت وگویی تلفنی درخصوص مسائل مهمی 
همچون اوضاع منطقه قفقاز جنوبی و بحران 

اوکراین مذاکره و تبادل نظر کردند.
دفتر مطبوعاتــی کاخ کرملین روز جمعه 

اعالم کــرد: در گفت و گــوی تلفنی پوتین 
و اردوغــان، مســائل مهم دوجانبــه ازجمله 
موضوعات مربوط به همکاریهای دو کشور در 
بخش انرژی و کشاورزی بررسی شد و سران 
دو کشور توافق کردند در مورد مقدمات برای 
همکاریهای  عالی  شــورای  اجالس  برگزاری 

روسیه و ترکیه که قرار است اوایل سال آینده 
برگزار شود، دستورات الزم بدهند.

به درخواســت رئیس جمهــوری ترکیه، 
پوتیــن اطالعاتی در مورد نتایج دیدار ســه 
جانبــه اخیر ســران روســیه، ارمنســتان و 
جمهوری آذربایجان که روز ۲۶ ماه نوامبر در 
شهر بندری سوچی در ســاحل دریای سیاه 

برگزار شد، ارائه کرد.
در جریــان دیدار ســه جانبه ســوچی، 
الهام علی یف رئیــس جمهوری آذربایجان و 
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای 
همکاری در تامیــن ثبات منطقه و نیز ایجاد 
ســاز و کاری برای عالمت گذاری مرزی بین 
دو کشــور توفق کردند. عالوه بر آن دو طرف 
بر عزم خود برای حل مسائل مربوط به احیای 
مسیرهای اقتصادی و جاده های مواصالتی در 

قفقــاز جنوبی تاکید کردند. اردوغان با تاکید 
بر اهمیت تالش های میانجی گرانه روســیه 
بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان خواستار 
افزایش هماهنگی بین آنکارا و مسکو ازجمله 
با اســتفاده از امکانات مرکز کنترل بر آتش 
بس در قره باغ تحت نظارت روســیه و ترکیه 

تاکید کرد.
پوتین و اردوغان از ســطح همکاریها برای 
تثبیت اوضاع ســوریه و آغــاز روند صلح در 
این کشور ابراز خرسندی کرده و خاطرنشان 
کردند کــه نظامیان دو کشــور همچنان در 
منطقه امن ادلــب و مناطق ماورای فرات به 

اقدامات مشترک ادامه خواهند داد.  
 دو طــرف در مورد مســاله لیبی هم  بر 
غیرقابــل جایگزین بودن رونــد حل و فصل 
سیاســی با میانجی گری سازمان ملل تاکید 

کــرده و ابراز امیدواری کردنــد که انتخابات 
ملی در این کشــور در روز ۲۴ ماه دسامبر با 
موفقیت برگزار شود. روسای جمهوری روسیه 
و ترکیه در گفت و گو در خصوص اوکراین، بر 
اجرای کامل توافقنامه مینســک مورخه سال 
۲۰۱۵ و ســایر توافق های بدست آمده برای 
حل و فصل بحران در این کشور تاکید کردند.
پوتین در همین حــال گفت که کی یف 
به سیاســت های مخرب ادامــه می دهد که 
منجر بــه ناکامــی توافقنامه مینســک می 
شــود و اقدامات تحریک آمیز ارتش اوکراین 
در منطقــه مناقشــه ازجمله با اســتفاده از 
پهبادهای بایراکتار حاکی از این مساله است.

وی تصریح کرد که کی یف باید از هرگونه 
تالش برای استفاده از زور برای حل مناقشه 

دونباس صرف نظر کند.

در شــرایطی که روسیه پیش از این اتهام آمریکا برای 
حمله به اوکراین را رد و آن را تبلیغات وقیحانه از ســوی 
واشــنگتن توصیف کرده بود، کاخ سفید همچنان اصرار 
دارد تنش هــا میان مســکو- کی یف را در یک شــرایط 

بحرانی و رو به مسیر تقابل نظامی توصیف کند.
در همین حال یک سند اطالعاتی غیرمحرمانه آمریکا 
ادعا می کند که روسیه در این طرح ممکن است از ۱۰۰ 
گردان تاکتیکی به همراه جنگ افزارهای سنگین، آتشبار 

و دیگر تجهیزات نظامی استفاده کند.
این ســند اطالعاتی آمریکا در حالی این ادعا را مطرح 
کــرده که مقامــات آمریکایــی تاکید دارند کــه اهداف 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه در این راســتا 
همچنان نامشــخص است و این سند اطالعاتی واشنگتن 
نشــان نمی دهد که پوتین تصمیم گرفته این طرح آشکار 

جنگی را اجرایی کند.
در حالــی آمریکا به دنبال متشــنج جلوه دادن اوضاع 
مرز اوکراین با روســیه اســت که یک سخنگوی شورای 
امنیت ملی آمریکا تصریح می کند که  واشنگتن به دنبال 
مناقشه با مسکو نیست و معتقد است دیپلماسی بهترین 
راه برای جلوگیری از بروز بحران و ممانعت از روند تنزلی 

در روابط آمریکا- روسیه است.
جو بایدن رئیــس جمهوری آمریکا نیر روز گذشــته 
ادعا کرد که واشــنگتن در حال گردآوری مجموعه ای از 

ابتکارات اســت که تنش احتمالی در مرز اوکراین را برای 
روسیه بسیار بســیار دشوار خواهد کرد.  وی در پاسخ به 
ســوالی درباره تنش میان اوکراین و روسیه اظهار داشت 
که در مورد مســاله اوکراین با همــه متحدان اروپایی در 

ارتباط است.
همچنین ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
نیز ضمن اشــاره به  دیدار اخیــر وزرای خارجه آمریکا و 
روسیه گفت: بلینکن در این دیدار به مساله رفتار خصمانه 
روسیه در مقابل اوکراین از جمله تحرکات نظامی روسیه 
در نزدیکــی مرز اوکراین  پرداخــت.   به گفته وی، وزیر 
خارجه آمریکا بر خواســته واشــنگتن برای عقب نشینی 
نیروهای روســی از نزدیک مرزهای اوکراین و بازگشت به 
موضع صلح و پیروی از توافقات مینســک و توافق آتش 

بس در دنباس تاکید کرد.
آمریکا که همواره به دنبال راه هایی برای تحت فشــار 
قرار دادن روســیه به عنوان ابرقدرت رقیب خود در شرق 
است، اکنون با طرح این ادعا که حضور نیروهای روس در 
مرز اوکراین تهدیدی برای این کشــور محسوب می شود، 
به دنبال بهانه ای تــازه برای ایجاد تنش در این منطقه و 
افزایش فشــار بر روسیه است. روســیه بارها عنوان کرده 
اقدامــات نظامــی اش در مرز با اوکرایــن اقدامات عادی 
نظامی اســت اما آمریکا و متحدانش همچنان قصد دارند 

شرایط مرز روسیه با اوکراین را پرتنش جلوه دهند.

منابــع آگاه اعالم کردند که تلفن هــای همراه ۹ مقام 
وزارت خارجه آمریکا به وســیله جاسوس افزار پگاسوس 
ساخته شرکت صهیونیستی »ان اس او« هک شده است.

به گزارش رویترز،  به گفته این منابع که نامی از آن ها 
برده نشــده است، گوشی های ساخت شرکت اپل مقامات 
وزارت خارجه آمریکا که در اوگاندا حضور داشته اند یا در 
امور مرتبط با این کشــور فعالیت می کردند در چند ماه 

گذشته هک شده اند.  
این منابع مدعی شده اند که مشخص نیست چه کسانی 
تلفن های هوشمند این مقامات آمریکایی را هک کرده اند.  
این اولین بار اســت که هک گوشی مقامات آمریکایی 
توسط جاسوس افزار پگاسوس گزارش شده است. پیش از 
این لیستی از شماره تلفن هایی که از سوی جاسوس افزار 
پگاسوس هک شده بودند در رسانه ها منتشر شد. در این 
لیست نام مقامات آمریکایی نیز حضور داشت اما مشخص 

نبود همه این حمالت موفقیت آمیز بوده است.  
یک ســخنگوی شــرکت ان اس او در واکنش به این 
گزارش رویترز مدعی شــد: اگر تحقیقات نشــان دهند 
که چنین اقداماتی بوســیله ابــزار ان اس او رخ داده اند، 
دسترسی مشتری برای همیشه مسدود می شود و اقدامات 

قانونی علیه وی انجام خواهد شد.  
بــه گزارش ایرنا، شــرکت اپل از شــرکت اســرائیلی 
»NSO Group« که در اوایل ماه جاری توســط دولت 

بایدن در لیست سیاه قرار گرفت، شکایت کرد.  
شــرکت اپل این شرکت اســرائیلی که سازنده بدافزار 
»پگاسوس« نیز اســت را به هدف قرار دادن و نظارت بر 

کاربران اپل متهم کرد.  
این درحالی اســت که ماه گذشــته آمریکا شــرکت 
اسرائیلی ان اس او که نرم افزار جاسوسی »پگاسوس« آن 
در جهان جنجال به پا کرده اســت را در لیست سیاه قرار 

داد.  
جنجال نرم افزار جاسوســی پگاسوس کمتر از سه ماه 
پیش و پس از انتشــار گزارشی از ســوی چندین رسانه 
جهانی در مورد نفوذ این نرم افزار جاسوســی به تلفن های 
همراه چندین فعال سیاســی، خبرنگار و مقام سیاسی در 

جهان آغاز شد.  
تحقیقات جامع بیش از ۱۷ ســازمان خبری نشان داد 
که از نرم افزار جاسوسی موســوم به »پگاسوس« ساخت 
شرکت فناوری صهیونیستی »ان اس او« برای جاسوسی 
از گوشــی های همــراه صدها خبرنگار، فعال سیاســی و 
اجتماعــی وهمچنین سیاســتمدار در سرتاســر جهان 

استفاده شده است.  
طبق گزارش »ســی ان بی سی« یک از شخصیت های 
مهم که گوشی او توسط این نرم افزار جاسوسی هک شده 
اســت، نامزد جمال خاشقچی اســت که توسط عامالن 

حکومت سعودی در سال ۲۰۱۸ به قتل رسید.  

شنود تلفن اندرویدی 9 مقام آمریکایی توسط بدافزار اسرائیلبازی آمریکا با تنش روسیه و اوکراین

وزیر امورخارجه آمریکا با انتقاد از تصمیم 
واشنگتن برای خروج از برجام تاکید کرد که 
این اقدام موجب انزوای آمریکا شد، نه ایران.

به گزارش ایســنا، آنتونــی بلینکن وزیر 
امورخارجه آمریکا در گفت وگوی اختصاصی 
بــا خبرگزاری رویترز دربــاره روند مذاکرات 
وین اظهار داشــت: ما کماکان بر این باوریم 
که دیپلماسی و بازگشت متقابل به پایبندی 
به توافق هسته ای با ایران، موسوم به برجام 
است اما این مســیر در حال باریک و باریک 
و باریک تر شــدن است. مسئله این است که 
خروج از برجام یک اشــتباه فاجعه آمیز بود، 
چراکه به ایــران اجازه داد علی رغم فشــار 
حداکثری علیه این کشــور برنامه هسته ای 
خود را توســعه دهد، درحالیکه توافق هسته 

ای موجب محدودیت آن شده بود. 
وی ادامــه داد: ایران به ویژه طی  ماه های 

اخیر ســانتریفیوژهای پیشــرفته بیشتری را 
به کار گرفته و اقدام به غنی سازی در سطوح 
باالتر کرده است و این موجب شده تا فضای 
ما برای بازگشــت به توافق کوچکتر شود. ما 
پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران ۶ 
دور مذاکره داشــتیم و نتایج واقعی برای حل 
اختالفات حاصل شده بود، اما بعد از انتخابات 
شکاف بزرگی داشتیم و دولت جدید )ایران( 

به مذاکرات بازنگشت.
وزیر امورخارجــه آمریکا تالش کرد توپ 
را بــه زمین ایــران بیندازد و گفــت: اکنون 
دور جدیدی از مذاکرات برگزار شــده است 
و بایــد ببینیم که آیا ایران برای مشــارکت 
و انجــام آنچه برای بازگشــت )بــه برجام( 
ضروری اســت، جدیــت الزم را دارد یا خیر. 
ما اکنون با شــرکای خــود در این مذاکرات، 
یعنی اروپایی ها و همچنین چین و روسیه در 

حال مشورت و رایزنی هستیم. با سایرین نیز 
همچون اســرائیل و کشورهای حاشیه خلیج 
)فارس( در این باره گفت وگو می کنیم اما ما 
بارها گفته ایم که اگر مسیر بازگشت به توافق 
هسته ای به بن بست برسد، سایر گزینه ها را 

دنبال خواهیم کرد.
بلینکن در پاســخ به این ســوال که این 
گزینه ها چــه چیزهایی هســتند؟ گفت: در 
حال حاضــر نمی خواهم در این باره صحبت 
کنم اما ما راجع به آن با شرکای خود و سایر 
کشورها گفت وگو کرده ایم. حرف آخر اینکه 
به نفع همه اســت که این مســئله از طریق 
دیپلماسی حل وفصل شــود. این موثرترین 
راه بــرای مراحهه با این مســئله اســت. در 
حقیقــت برجام یــک توافق موثــر بود که 
سبب شد برنامه هسته ای ایران مهار شود و 
موثرترین بازرسی ها و ابزارهای نظارتی نیز از 

فعالیت های هسته ای این کشور انجام شود.
وزیر امورخارجه آمریــکا در ادامه تصریح 
کرد: یکی از نتایج مثبتی که مشارکت دوباره 
ما در مذاکرات هســته ای در پی داشت این 
بود کــه ما مجددا بــا نزدیکترین متحدان و 
شرکای خود در یک ســمت قرار گرفته ایم. 
ما از یکدیگر جدا شــده بودیــم و البته این 

آمریکا بود که با خروج از برجام منزوی شد، 
نه ایران. اکنون در موقعیتی دیگر قرار داریم 
اما ایران باید در روزهای پیش رو تصمیمات 
مهمی بگیرد. مــا نیز یا به پایبندی به توافق 
باز خواهیم گشت یا اینکه باید ببینیم به چه 

طریق دیگری با این مشکل برخورد کنیم.

ابراز نارضایتی بلینکن از تبعات اقدام ترامپ علیه برجام

دستگیری چند عضو منافقین در آلبانی
یک روزنامه آلبانیایی بر اساس سندی رسمی از اداره پلیس این کشور، گزارش 
داد کــه چند تن از اعضای گروهک منافقیــن به اتهام قاچاق مواد مخدر، قاچاق 

انسان و پول شویی، در این کشور دستگیر شده اند.
به گزارش ایسنا روزنامه آلبانیایی اگزیت نوشت، طبق سندی رسمی که اگزیت 
آن را رویت کرده است، چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین که از سال 
۲۰۱۳ در آلبانی مستقر شــده اند، با اتهاماتی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق 

انسان و پول شویی دستگیر شده اند. 
این سند که به دست یک منبع دیپلماتیک خارجی رسیده است، دارای امضا 
و مهر رئیس دایره جنایی اداره پلیس این کشــور و دربرگیرنده جزئیات اتهامات 

وارده به این افراد است. 
طبق این سند، دو تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین با هم دستی افراد 
آلبانیایی و یونانی به اتهام مبادرت مســتقیم به قاچاق انسان بازداشت شده اند. 
یازدهم ژوئیه ۲۰۲۱ پلیس یک خودروی حامل شهروندان سوری، عراقی و اقلیم 
کردستان را متوقف کرد. تحقیقات بیشتر به دستگیری اعضای اصلی گروه منجر 
شــد.  این سند بیان می کند بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، همین گروه قاچاق 
تالش کرده بودند ۴۰۰ نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را از آلبانی به 

فرانسه منتقل کنند. 
اما این تمام ماجرا نیســت.  در ژوئیه ۲۰۲۱، مرسوله ای از مواد مخدر توسط 
پلیــس توقیف شــد و دو تن از مقامات ارشــد این گروهک بــه نام های نرگس 
ابریشــمچی و حسن نایت آقا دستگیر شــدند. در این سند رسمی گزارش شده 
است، آن ها به داشتن نقشی اساسی در انتقال محموله ای از مواد مخدر به ایتالیا 

اعتراف کرده اند.

ویژه

مکرون در قطر
»تمیم بن حمــد آل ثانی« امیر 
قطــر و »امانوئل مکــرون« رئیس 
جمهــور فرانســه دربــاره برخی از 
موضوعات مورد عالقه مشــترک در 
سطح منطقه ای و بین المللی گفتگو 

و تبادل نظر کردند.
به گزارش پایگاه خبری »الشرق« 
در این دیدار که با حضور جمعی از 

وزیران دو کشــور در دیوان امیری قطر برگزار شد، دو طرف روابط دوستی و 
همکاری و راه های تقویت و توسعه آن در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی، 
سرمایه گذاری، دفاعی، امنیتی، آموزشی و توسعه ای را با هدف تامین منافع 

متقابل دو کشور مورد بحث و بررسی قرار دادند.
مکرون که از امارات راهی قطر شده و بعد از آن قرار به عربستان سفر کند 
، با بیان اینکه قطر شریک استراتژیک فرانسه است، خاطرنشان کرد: همکاری 

دو کشور قدیمی و دوستی بین آنها قوی است.
رئیس جمهوری فرانسه درباره عملیات مشترک قطر و فرانسه برای حمایت 
از افغانســتان گفت: ما از طریق قطر بیش از ۲۲ تن تجهیزات پزشکی را برای 

سازمان های بین المللی در افغانستان ارسال کرده ایم.
وی افزود: همکاری فرانسه و قطر در این زمینه ادامه دارد. ما نیازهای مردم 
افغانســتان را می دانیم و در حال ایجاد یک عملیات مشــترک بشردوستانه 

هستیم.
شــیخ تمیم بن حمد آل ثانــی امیر قطر نیز گفت: روابط قطر و فرانســه 
در زمینه های مختلف همــکاری از جمله اقتصادی، دفاعی و امنیتی و تبادل 

تجربیات فرهنگی و ورزشی شاهد رشد مداوم است.
روابــط قطر و فرانســه در طول ســال های گذشــته با نقشــی که دولت 
قطر به عنوان یــک میانجی مهم در درگیری های بیــن المللی و تالش برای 
 کاهــش تنش و بحــران در بســیاری از مناطــق جهان ایفا کرده، توســعه

 یافته است.
قطر و فرانسه در سطوح تجاری روابط گسترده ای را در سالهای اخیر برقرار 
کرده اند. به طوری که فرانســه هفتمین شریک اقتصادی قطر و دوحه یکی از 

برجسته ترین شرکای تجاری فرانسه در منطقه خلیج فارس است.
  تعداد شرکت های فعال فرانسوی در قطر به ۴۱۸ شرکت رسیده است که 
شامل ۶۸ شــرکت با مالکیت ۱۰۰ درصد فرانسوی، ۳۳۹ شرکت با مشارکت 
طرف قطری، ۸ شرکت دارای مجوز از مرکز مالی قطر و ۳ شرکت به نمایندگی 

دفاتر فرانسه را شامل می شود.
مکرون پیش از قطر به امارات ســفر کرد. امارات همزمان با ســفر امانوئل 
مکرون رییس جمهوری فرانسه به این کشور یک توافق برای خرید ۸۰ فروند 

جنگنده رافائل از پاریس را امضا کرد.
کاخ الیزه اعالم کرد که روز جمعــه این توافق بین پاریس و ابوظبی برای 
خرید ۸۰ جنگنده رافائل از شــرکت هواپیماسازی داسو فرانسه امضا شده که 

نتیجه شراکت راهبردی بین دو کشور است.
عالوه بر جنگنــده رافائل، امارات یک توافق برای خرید ۱۲ بالگرد کارکال 

شرکت ایرباس با فرانسه امضا کرد.

شباهت اومیکرون به سرماخوردگی
محققــان معتقدند ســویه اومیکرون احتماال دســتکم یکی از جهش های 
خود را از بخش کوچکی از مواد ژنتیکی ویروس دیگری مانند ویروس ســرما 

خوردگی عادی گرفته است.
خبرگزاری رویترز نوشت که محققان می گویند توالی ژنتیکی در انواع اولیه 
ویروس کرونا موسوم به SARS-COV۲ دیده نمی شود اما در ویروس های 
دیگر از جمله عامل ســرما خوردگی و نیز در ژنوم انسانی )مجموعٔه کاملی از 

توالی اسید نوکلئیک موجود در سلول های انسان( موجود است.
ِونکی ساونداراجان از دانشمندان شرکت تحلیل داده ها »اِنفرنس« در شهر 
کمبریج ایالت ماساچوســت آمریکا گفت: به نظر می رسد اومیکرون با تزریق 
این قطعه کوچک  ژنتیکی از ویروس دیگر به خود بیشتر یک ویروس »انسانی 

« است و می تواند سیستم ایمنی بدن انسان را دور بزند.
این بدان معناســت که ویروس به آسانی منتقل می شود اما عالئم بیماری 

خفیفی را بروز می دهد یا اصال عالئم ندارد.
دانشمندان هنوز اطالعی ندارند که آیا ابتالی اویکرون بیشتر است یا باعث 
بیماری شــدیدتری می شــود یا نه. آنها همچنین اطالعی درباره این موضوع 
ندارند که آیا شــیوع این ویروس از دلتا ســریع تر خواهد بود یا نه و پاسخ به 

این سواالت ممکن است هفته ها طول بکشد.
مطالعات اولیه نشان می دهد سلول هایی که در شش و یا دستگاه گوارش 
قــرار دارند می توانند همزمان میزبــان ویروس SARS-COV۲ و ویروس 
سرماخوردگی عادی باشــند. این آلودگی دوگانه می تواند یک ترکیب جدید 
ویروسی را ایجاد کند. در این روند دو ویروس متفاوت در یک سلول میزبان با 
هم تعامل برقرار می کنند و از خود کپی ســازی کرده و کپی های جدیدی را 

تولید می کنند که همان مواد ژنتیکی »والد« خود را دارند.
به گفته ســاونداراجان، این توالی ژنتیکی بارها در ویروس های کرونایی رخ 
می دهد که باعث ســرما خوردگی در افراد ناشــی از ضعف سیستم بدنی که 

باعث ایدز می شود، ظاهر می گردد.
به گفته این دانشــمند، در  آفریقای جنوبی که اومیکرون نخســت در این 
کشور شناسایی شد بیشترین میزان ابتال به اچ آی وی وجود دارد که سیستم 
بدن را ضعیف می کند و میزان آســیب پذیری افراد در مقابل دیگر ویروس ها 
مانند سرما خوردگی و دیگر پاتوژن ها )عوامل بیماری زا( را افزایش می دهد.

وی افزود: ما احتماال بسیاری از ترکیب های جدید را که بارها اتفاق افتاده 
و منجر به ظهور اومیکرون شده از دست داده ایم.

با این حال به تحقیقات بیشتری برای تایید منشا جهش اومیکرون و تاثیر 
و میزان انتقال آن نیاز هست. فرضیه های زیادی نشان می دهند که تازه ترین 

سویه ویروس ممکن است در میزبان جانوری تکامل پیدا کرده باشد.
ســاونداراجان گفت یافته های جدید نشان می دهند که مهم است مردم از 

همین واکسن های موجود کووید-۱۹ استفاده کنند.
شیوع سویه جدید ویروس کرونا با توجه به ابعاد ناشناخته آن نگرانی هایی 
را برای بازارها و سرمایه گذاران ایجاد کرده است. آمریکا و اتریش با پیوستن 
به برخی دیگر از کشــورها از روز پنجشنبه مقررات محدود کننده جدیدی را 
اعمال کردند. صندوق بین المللی پول نیز هشــدار داده که سویه جدید کرونا 

می تواند به رشد اقتصادی جهان آسیب بزند.

پولیتیک

رویداد


