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گروه بین الملل - علی ودایع: فرانسه 4 ماه تا انتخابات 
ریاســت جمهوری فاصله دارد. اوضاع »امانوئل مکرون« در 
کاخ الیزه چندان خوب نیســت. روند روســای جمهوری 
یک دوره ای در فرانســه نشــان دهنده افول سیاست های 

حاکمیتی پاریس است که در 12 سال گذشته است.
»مارین لوپــن« رهبری جبهه ملی فرانســه کاندیدای 
بالقوه انتخابات این کشــور است که اروپایی ها به وحشت 
می انداخت اما حاال یک چهره خشن عالوه بر دختر یاغی به 
میدان آمده اســت.  »اریک زمور« یک چهره ناسیونالیست 
با ادبیات فاشیســتی است. مساله اساســی اینجاست که 
صدای پای ناسیونالیســم در اروپا آنچنان بلند شده است 
که پاپ فرانســیس هم اظهار نگرانی می کند. بروکســل و 
حامیان اتحادیه اروپایی که پس از جنگ جهانی دوم نبض 
اروپا را در دست گرفتند ؛ می گویند که این وضعیت منجر 
به فروپاشــی دموکراســی در اروپا و تکرار زد وخوردهای 

قدیمی خواهد شد.
امروز می توان گفت که بروکسل از ترس نتیجه انتخابات 
فرانســه ناخن به دندان گرفته است. به گزارش یورونیوز ، 
همایش انتخابات زمور با خشــونت همراه شــده است. 13 
هزار طرفدار فاشیست فرانسه خود را به پارک نمایشگاهی 

ویلپنت )ِسن َسن دونی( رساندند.

همزمان حدود 2 هزار نفر از مخالفان اریک زمور با ســر 
دادن شعارهای ضد نژاد پرستی در پاریس تجمع اعتراضی 
برپا کردند. منابع غیر رسمی تعداد مخالفان او را تا ده هزار 
نفر هم عنوان کرده اند. در این میان یک زد و خورد اساسی 

شکل گرفت.
به گفته منابع پلیس، دســتکم 4۵ نفــر از طرفداران و 
مخالفان اریک زمور بازداشــت شده اند. در این درگیری ها 
تعداد بسیاری زخمی و تعدادی نیز برای مداوا به بیمارستان 
منتقــل شــدند. همچنین پــس از پایان مراســم یکی از 
مخالفان اریک زمور در حالیکه دستانش را حلقه کرده بود 
به سمت این نامزد انتخابات پرید که به گفته نزدیکان زمور 

او زخمی شده است.
رادیو بین المللی فرانســه )RFI( در توییتی در واکنش 
به نخســتین گردهمایی انتخاباتی اریک زمور نامزد راست 
افراطی انتخابات ریاســت جمهوری 2۰22 فرانسه نوشت: 

»قدرت نمایی زمور در ویلپنت«.
در همین حال بــه گزارش صفحه توییتــر خبرگزاری 
اسپوتنیک، »ژان لوک مالنشون« رهبر حزب فرانسه تسلیم 
ناپذیر و از نامزد های انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه، 
»اریک زمور نامزد« راست افراطی این انتخابات را »دشمن 
نوع بشــر« توصیف کرد و گفت: انتظار هیچ اتفاق خوبی را 

از نامزدی »والری پکرس« در انتخابات ریاســت جمهوری 
2۰22 ندارد.

ژان لوک مالنشون در جمع هوادارانش در »ال دفانس« 
)در شــمال پاریس( تجمع کرده بودند، اریک زمور رقیب 
خود را در بین »دشــمنان نوع بشر« به شمار آورد. وی از 
ســوی دیگر درباره پیروزی »والــری پکرس« در انتخابات 
مقدماتی حــزب جمهوری خواهان به طعنه گفت: »او یک 
ســوم تاچر )نخست وزیر پیشین انگلیس( و دو سوم مرکل 
)صدر اعظم آلمان( اســت که نمی توانــد ترکیب خوبی از 

آب درآید.«
فرانسه جدید، فرانسه بدون اروپا

اریک زمــور در ایــن گردهمایی بــه هوادرانش وعده 
»یک فرانســه جدیــد« داد. او از هــواداران ناامید حزب 
جمهوریخواهان که از انتخــاب والری پکرس بعنوان نامزد 
حــزب در انتخابــات آتی راضی نیســتند خواســت به او 
بپیوندند. زمور همچنین از کادرها و هواداران مارین لوپن، 
رهبر حزب اجتماع ملی هم خواست تا »سیاست های عقیم 
این حزب را پس از دهه هــا رها کنند« و به جنبش »فتح 

دوباره« او بپیوندند.
اریک زمور با اشــاره به حوادث ابتدای نشست انگشت 
اتهام را به ســوی دولت و رســانه ها گرفــت. او خطاب به 

هواداران خود گفت: »اگر آنها -دولت و رســانه ها- از من 
متنفرند به خاطر این اســت که از شــما متنفرند. با خوار 
و خفیف کــردن من، در اصل می خواهند شــما را خوار و 
کوچــک کنند و هیچ محدودیتی علیه مــن ندارند. دنبال 
مرگ سیاســی من هســتند. روزنامه نگارها در فکر مرگ 
اجتماعی من هستند و اسالمگرایان افراطی هم می خواهند 

که سر به تن من نباشد.«
کاندیدای نوظهور راست افراطی فرانسه همچنین حمله 
به مهاجران گفت سیاست وی به صفر رساندن مهاجرت در 
فرانســه است و اگر فرانسوی های خارجی تبار فعلی تمایلی 
به شــبیه کردن خود به فرانسوی های واقعی ندارند »راه باز 

است و جاده دراز.«
اریک زمور که در ادامه از تشویق های بی امان هواداران 
خود به وجد آمد بود گفت: »طی چند ماه گذشــته شاید 
خیلی چیزها درباره من شنیده باشید. بعضی ها شاید گفته 
باشــند من وحشی هســتم. بله اگر نیاز باشد ممکن است 
این روی مرا هم ببینید برای اینکه به کارم عشقم می ورزم 
و آدم بشــدت متعهدی هســتم و دارم سقوط کردن و فرو 

ریختن فرانسه را می بینم.«
از نگاه هواداران زمور که از گوشــه و کنار فرانسه خود 
را به حومــه پاریس رســانده بودند، او »فرشــته نجات« 

کشورشان است.
اریــک زمــور فریاد که »من دوســت دارم فرانســه از 
فرماندهــی نظامی مشــترک ناتو خارج شــود.« کاندیدای 
افراطــی ریاســت جمهــوری همچنیــن تاکیــد کرد که 
 مــردم فرانســه هرگــز دســت نشــانده اتحادیــه اروپا

 نخواهند بود.
وی از ایجاد جنبش سیاســی با نام دوباره تسخیر کنید 
)Reconquete( خبــر داد. این نامزد کرســی ریاســت 
جمهوری همچنین پیشــنهاد داد همه مهاجران غیرقانونی 
از فرانســه اخراج شوند و تابعیت فرانســوی مجرمانی که 

شهروند کشورهای دیگر  هستند، لغو شود.
زمور که قبال در فرانســه به عنوان یکی از افراد جنجالی 
راست افراطی شناخته می شد، اوایل هفته گذشته نامزدی 
ریاســت جمهوری خود را اعالم کرد. به نوشته دویچه وله، 
مواضع اسالم ســتیزانه زمور بویژه ســخنان تحریک آمیز او 
درباره پناهجویان و خارجیان مقیم فرانسه به طور گسترده 

در جامعه مورد بحث قرار گرفته است.
این روزنامه نگار سابق که خود از یک خانواده ای الجزایری 
- یهودی برخاســته هفته ها اســت که مبارزات انتخاباتی 
فرانسه را تحت الشــاع قرار داده و در نظرسنجی های اخیر 
در رتبه ســوم قرار گرفته است. او همچنین به طور موقت 
از مارین لوپن، سیاستمدار پوپولیست راستگرای فرانسوی 

نیز پیشی گرفته است.
بر اساس نظرسنجی منتشرشده در هفته گذشته، زمور 
در مرحله نخســت رای گیری 14 تا 1۵ درصد، لوپن حدود 

1۹ درصد و مکرون 2۵ درصد آرا را کسب کرده اند.
انتخابات ریاســت جمهوری2۰22 فرانسه در1۰ آوریل  
)21 فروردیــن( برگزار می شــود. در صورت عدم کســب 
اکثریــت آرا نامزدها در دور اول، دومین دور انتخابات بین 
دو نامــزد برتر در 24 آوریل 2۰22 )چهارم اردیبهشــت( 

برگزار می شود.

طرفداران اریک زمور با مخالفان نژادپرستی دست به یقه شدند

قدرت نمایی فاشیسم فرانسوی
کاندیدای راست افراطی خواهان خروج فرانسه از ناتو شد

ســخنگوی حکومت نظامی میانمار اعالم کرد، دادگاه نایپیداو »آنگ سان 
سوچی« رهبر پیشین این کشور را به تحمل 4 سال زندان محکوم کرد.

به گزارش ســی ان ای، سخنگوی حکومت نظامی میانمار در گفت و گو با 
خبرنگاران افزود: دادگاه میانمار »آنگ سان سوچی« رهبر پیشین این کشور 
را به دلیل مخالفت با ارتش و تخطی از قوانین کووید-1۹ به تحمل 4 ســال 

زندان محکوم کرده است. 
»زاو مین تون« سخنگوی حکومت نظامی میانمار تصریح کرد: »آنگ سان 
سوچی« براســاس بند ۵۰۵ قانون به تحمل 2 ســال زندان و برپایه قانون 
بالیای طبیعی به تحمل 2 سال دیگر و در مجموع 4 سال زندان محکوم شد. 

محکومیت سوچی به 4سال زندان
اوالف شــولتس، صدراعظم بعدی آلمان، اعالم کرد کریستین المبرشت، 
وزیر دادگســتری دولت مرکل از حزب سوسیال دموکرات، را به عنوان وزیر 

دفاع در دولت جدید انتخاب کرده است.
به گزارش ســوییس اینفو، شولتس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که 

تصمیم گرفته المبرشت را به عنوان وزیر دفاع منصوب کند.
وی گفت که »دفاع یک وزارت مهم است و زنان و مردان در ارتش آلمان 

شایسته کسی هستند که بتواند این کار را انجام دهد.«
شــولتس با اعالم انتخاب های خود برای وزارت کشــور و دفاع گفت که 

»امنیت در دست زنان قدرتمند این دولت خواهد بود.«

معرفی کابینه جدید آلمان
کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل در امور افغانستان هشدار داد 

در آستانه فصل سرما میلیون ها افغان با گرسنگی و فقر مواجه هستند.
به گزارش  ایرنا ،»بابر بلوچ« سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در 
امور افغانســتان در گفت وگویی با بیان اینکه جنگ و ناامنی تعداد آوارگان 
و بی جا شــدگان را به 3۵ میلیون  نفر  رســانده افزود این  افراد به سرپناه،  

لباس گرم ،مواد غذایی و دارو  دسترسی ندارند.
وی تصریــح کرد 23 میلیون نفر از مردم افغانســتان کــه ۵۵ درصد از 
جمعیت این کشور را تشکیل می دهد با گرسنگی  و ۹ میلیون نفر با  قحطی 

مواجه هستند.

هشدار درباره گرسنگی در افغانستان

تظاهرات سفیدپوستان برتری طلب آمریکا
شماری از طرفداران گروه موسوم به »برتری 
طلبان سفید پوســت« امروز یکشنبه در مرکز 
واشنگتن دی سی تظاهرات کردند و شعارهایی 
مبنی بر این که آمریکا را پس می گیریم، ســر 

داده اند.
به گزارش دیلی بیست، این گروهی از برتری 
طلبان سفیدپوست با حمل پرچم های آمریکا، 
سپرهای پالستیکی و کوبیدن طبل در محدوده 
بنای یادبــود لینکلن راهپیمایــی کردند و به 

ساختمان کاخ سفید نزدیک شدند.  
ایــن گروه معترض کــه در حدود 1۰۰ نفر 
بودند شعارهایی درباره بازپس گیری آمریکا سر 

داده اند.
برترپنداری نژاد سفید یک ایدئولوژی نژادی 
و ترویج کننده این باور است که سفیدپوستان 

در برخی مشخصه ها، صفات و ویژگی ها از مردم 
دیگــر پیش زمینه های نژادی برتر هســتند و 
در نتیجه سفیدپوســتان باید از نظر سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی بر مردم غیر سفیدپوست 
حکمرانی کنند. افراد معترض با نزدیک شدن 
به کاخ سفید موجب ایجاد رعب و ترس عابران 
و تماشاگران شدند و بالفاصله نیروهای امنیتی 
برای جلوگیــری از بروز هرگونه درگیری گروه 

معترض را محاصره کرده اند.
توماس روســو رهبر جبهه میهن پرســتان 
معترض طی ســخنانی اعالم کرد که تظاهرات 
ما نمایشی از توانایی یکپارچه برای سازماندهی، 
نشــان دادن قدرت ما اســت  و این اقدام  نه 
به عنوان نزاع یــا مزاحمت های عمومی، بلکه 
بــه عنــوان مردانی که قــادر به نشــان دادن 

پیامی هستند و به دنبال آمریکایی هستند که 
تامین کننده منافع مردم واقعی آن است.

تظاهرات برتری طلبان سفید پوست در روز 
یکشــنبه در حالی انجام می شود که دولت جو 
بایدن در خرداد ماه، استراتژی ملی خود را برای 
مقابله با تروریســم داخلی، که طیف وسیعی را 
در برمی گیرد، اعالم کرد. بر این اســاس دولت 
بایدن برتری طلبان سفید پوست و افراطگرایان 
خشــونت طلب را پایدارترین تهدیدها کشور 
قلمداد کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا 
نیز در گفت و گویی با شــبکه تلویزیونی ان بی 
سی اذعان کرد که شاهد خطر فزاینده گروه های 

برتری طلب سفیدپوست هستیم.
گروه برتــری طلبان سفیدپوســت آمریکا 
خواســتار از بین رفتن دولت فدرال است و بر 

اســاس گزارش مرکز مطالعــات بین المللی و 
استراتژیک در سال 2۰2۰، افراطیون راست گرا 
دو سوم حمالت و توطئه ها را در ایاالت متحده 
در ســال 2۰1۹ و بیش از ۹۰ درصد آنها را در 

سال 2۰2۰ انجام داده اند.

نهاد امنیت داخلی آمریکا در اکتبر 2۰2۰ در 
گزارشــی ، افراطیون خشونت گرا با انگیزه های 
نژادی و قومی بویژه افراطیون سفیدپوســت را 
همچنان پایدارترین و مرگبارترین تهدید آمریکا 

اعالم کرد.

وزیران دفاع روســیه و هند، قراردادی برای همکاریهای 
فنی-نظامی بین دو کشور تا سال 2۰3۰ امضا کردند.

به گزارش ریانووســتی، وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه 
اعالم کرد که »دمیتری شــوگایف« رئیس ســازمان فدرال 
همکاریهای فنی-نظامی روســیه و »کانتا راگ« معاون امور 
خرید تسلیحات وزیر دفاع هند این قرارداد 1۰ ساله را امضا 
کردند.  این قرارداد در حضور »ســرگئی شایگو« وزیر دفاع 

روسیه و  »راجنات سینگ«  همتای هندی وی امضا شد.
دیروز دیدار وزیران امور خارجه و دفاع روســیه و هند در 
فرمت 2+2 برگزار شــد و دو طرف در خصوص همکاریهای 

دوجانبه در حوزه های مختلف گفت و گو کردند.
 وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که در قرارداد همکاریهای 

فنی-نظامی روسیه و هند از سال 2۰21 تا 2۰3۰، همکاریهای 
وزارت دفاع و سازمان های نظامی و نیروهای مسلح روسیه و 
هند و تحویل تسلیحات روسی به این کشور پیش بینی شده 
است.   در زمان حاضر روسیه و هند در ساخت مجموعه های 
موشکی براموس و طراحی مشترک هواپیمای شکاری نسل 
پنجم و نیز ساخت جنگنده های سوخو-3۰ و تانک تی-۹۰ 
با یکدیگر همکاری می کنند.  روسیه در سال 2۰1۹ کارخانه 
تولید اسلحه های خودکار کالشینکوف در شهر کوروا در هند 

تاسیس و راه اندازی کرد.
مسکو و دهلی نو در اکتبر سال 2۰1۸ قرارداد برای فروش 
تســلیحات پدافند موشکی برای ۵ گردان موشکی به ارزش 

بیش از ۵ میلیارد دالر امضا کردند.

ترکیه به طور قابل توجهی بیش از آنچه پیشــتر فاش 
شده، پهپادهای مسلحی را که روسیه از آنها انتقاد می کند، 
به اوکراین فروخته و توافق های بیشتری هم میان کی یف 
و آنکارا در راه اســت. به نوشته شــبکه خبری بلومبرگ، 
پهپادهــای »بیرقدار تی.بی.2« ترکیه که برای نخســتین 
بار در اکتبر ســال جاری میالدی و برای تخریب و انهدام 
توپخانــه متحرک در دونباس اوکراین به کار گرفته شــد، 
بخشــی از روابط نظامی بین آنکارا و کی یف هســتند. به 
گفته چند تن از مقام ها و مدیر اجرایی یک کمپانی دفاعی 
ترکیه، کارخانه تسلیحات سازی »Bayka« در استانبول 
ده ها فروند پهپاد را به همراه پایگاه های کنترل و موشــک 
به اوکراین از 2۰1۹ فروخته اســت. ســفارش برای خرید 

دست کم ده ها پهپاد در جریان است. این توافق های دفاعی 
در حالی انجام شــده که تنش های بین غرب و شرق دچار 
پیچیدگی هایی شده است. آمریکا به متحدان اروپایی خود 
هشــدار داده که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
در حال استقرار ســربازان در مرز اوکراین است تا خود را 
برای نبردی آماده کند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا 
همین روز پنجشنبه به همتای روس خود سرگئی الوروف 
درباره پیامدهای جدی در صورت وقوع حمله روســیه به 
اوکراین هشــدار داد اما کرملین آماده سازی برای چنین 
برنامه ای را رد کرد و گفت: خطر جدی از ســوی اوکراین 
بــرای حمله به جدایی طلبان شــرق اوکراین وجود دارد؛ 

اتهامی که دولت کی یف آن را رد کرده است.

خشم کرملین از بازی اردوغان در اوکراینقرارداد کالن نظامی  بین هند و روسیه

گروه بین الملل- مهــدی یزدی: »یک 
تجارت ۵31 میلیــارد دالری«؛ گزارش جدید 
سیپری نشــان می دهد که 1۰۰ تولیدکننده 
اصلی تسلیحات جهان همچنان افزایش فروش 
داشته اند، حتی در سال 2۰2۰ که پاندمی کرونا 

بود و به رغم انقباض اقتصاد جهانی.
به گزارش دویچه وله، قرنطینه ها، زنجیره های 

تامیــن در حال فروپاشــی و مصرف کنندگان 
پریشان؛ همه گیری کووید-1۹ رکود اقتصادی 
عظیمی را در سراســر جهان به همراه داشــته 
اســت. با این حــال، یک بخش ثابــت کرده 
اســت که از این ویروس مصون است: صنعت 
تســلیحات! این را تازه ترین گزارش موسســه 
تحقیقات صلح بین المللی استکهلم»سیپری« 

)SIPRI( در مــورد 1۰۰ تولیدکننده بزرگ 
اسلحه در جهان تأیید می کند.

»الکســاندرا مارکشــتاینر« محقق سیپری 
به دویچه وله گفت که او بــه  ویژه از داده های 
ســال 2۰2۰، یعنی سال اول همه گیری کرونا، 
شگفت زده شده است. او گفت: گرچه صندوق 
بین المللی پول انقباض اقتصادی جهانی را 3.1 
درصد اعالم کرد، اما شــاهد بودیم که فروش 
تسلیحات این 1۰۰ شــرکت برتر با این وجود 
افزایش یافته اســت. ما شاهد افزایش کلی 1.3 

درصدی بودیم.
فروش 1۰۰ تولیدکننده اصلی اســلحه در 
ســال 2۰2۰ بالغ بر ۵31 میلیــارد دالر )4۶۹ 
میلیارد یورو( بود که بیشــتر از تولید اقتصادی 
بلژیک شــد. حدود ۵4 درصــد از این میزان، 
متعلق به 41 شرکت آمریکایی در لیست 1۰۰ 
شرکت اصلی سیپری است. شرکت های اصلی 
در این صنعت مستقر در ایاالت متحده هستند؛ 

الکهیــد مارتین به تنهایی بیش از ۵۸ میلیارد 
دالر سیستم های تســلیحاتی در سال گذشته 
فروخت - مبلغی بیشتر از تولید ناخالص داخلی 

لیتوانی.
البیگری موثر

شــرکت های بزرگ از قدرت سیاســی هم 
برخوردارنــد. مارکــوس بایر، دانشــمند علوم 
سیاسی در مرکز بین المللی بُن برای مطالعات 
تعارض )BICC(، می گوید که شــرکت های 
تســلیحاتی عمدا اعمــال نفــوذ می کنند. او 
با اســتناد به گزارشی از ســازمان غیردولتی 
آمریکایی اســناد باز می گوید: »شــرکت های 
دفاعی ســاالنه میلیون ها دالر برای البی کردن 
سیاستمداران و کمک های مالی به کمپین های 
آنها خرج می کنند. در دو دهه گذشــته، شبکه 
گسترده البی گران و کمک کنندگان آن ها 2۸۵ 
میلیون دالر به کمپین هــا و 2.۵ میلیارد دالر 
در البــی کردن هزینه ها بــرای تأثیرگذاری بر 

سیاست دفاعی کمک کرده اند و برای غول های 
تولید تسلیحات، به نظر می رسد این هزینه ها 
جواب می دهد. الکســاندرا مارکشتاینر توضیح 
می دهد که وزارت دفاع ایاالت متحده حمایت 
هدفمنــدی را از صنعت تســلیحات در طول 
همه گیری انجــام داد. او ادامــه داد: به عنوان 
مثــال آنها اطمینان حاصل کردند که کارکنان 
شــرکت های دفاعی تا حد زیادی از دستورات 
مانــدن در خانه معاف هســتند. از طرف دیگر 
دســتوراتی وجود داشت که تنظیم شده بود تا 

کمی زودتر وجوه به شرکت ها منتقل شود.«
بازیگران آسیایی بزرگ

سیمون ویسوتزکی هم ارقام جدید سیپری را 
بررسی کرده است. او که یک کارشناس کنترل 
تسلیحات در موسسه تحقیقات صلح فرانکفورت 
)PRIF( اســت، به ویــژه از »این واقعیت که 
شرکت های تسلیحاتی از جنوب جهانی اهمیت 

فزاینده ای پیدا می کنند« شگفت زده شد. 

رکوردشکنی تجارت اسلحه در چهارگوشه جهان

بازگشت داعش به منطقه اقلیم کردستان عراق
بقایای داعش شــامگاه یکشنبه به نیروهای پیشمرگه در نزدیکی روستایی 
در اســتان کرکوک شبیخون زدند و در پی آن درگیری شدید میان نیروهای 

پیشمرگه و تروریست ها درگرفت.
وبگاه »ناس نیوز« در این باره نوشت که عناصر داعش  با حمله و شبیخون 
به نیروهای پیشــمرگه در روســتای »قره ســالم« در نزدیکی شهر »آلتون 

کوبری« استان کرکوک دستکم  دو نفر از پیشمرگه ها را کشتند.
در همین پیوند منابع عراقی گزارش دادند که مردم روستای »لهیبان« در 
استان کرکوک به دلیل ترس از حمالت داعش و ناامیدی از اعزام و استقرار به 
موقع ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه برای حفاظت از آنها، با وجود وعده های 

مقامات ارشد، دو روز پیش روستای محل زندگی خود را تخلیه کردند.
این منابع اظهار کردند که مهاجرت اهالی این روســتا به دلیل ترس آنها از 
تکرار حمالت داعش نظیر حمله روزهای گذشــته تروریست ها به روستاهای 
اســتان های »نینوا، کرکوک و ســلیمانیه« صورت گرفته که طی آن بیش از 
2۰ پیشمرگه و غیرنظامی کشته شدند.  تارنمای »اسکای نیوز« هم به نقل از 
منابع امنیتی خبر داده که داعش پس از حمله روز شنبه، روستای »لهیبان« 
در شمال عراق و استان کرکوک را اشغال کرده و آن را به کنترل خود درآورده 
اســت.این منابع افزودند که اهالی پیش از ترک این روســتا با داعش درگیر 
شدند و به دنبال آن تروریست ها برخی از خانه ها را به آتش کشیدند. اسکای 
نیوز به نقــل از خبرنگار خود در بغداد گزارش داده که داعش به 3 پاســگاه 
نیروهای کرد پیشــمرگه در روستای قره سالم در شمال کرکوک حمله کرده 

است و نبرد میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
این گزارش افزوده که خبرهای اولیه حاکی است که پنج نیروی پیشمرگه 
از جمله یک افســر در درگیری با داعش کشــته و هشــت نفر دیگر زخمی 

 شده اند.

ویژه

هشدار خالق آسترازنکا درباره اومیکرون
یکی از دست اندرکاران ساخت واکسن آســترازنکا با این هشدار که ظهور 
بیماری های همه گیر درآینده ممکن اســت حتی خطرناک تر و کشــنده تر 
از کرونا باشــند، خواســتار تقویت آمادگی جهانی برای رویارویی احتمالی با 

خطراتی بزرگ تر از کرونا در سال های آتی شد.
به گزارش بی بی سی ،»ســارا گیلبرت« در جریان سخنرانی ای که مشروح 
آن از این شــبکه پخش شــد، گفت که جهش های سویه جدید ویروس کرونا 
به افزایش ســرایت آن منجر خواهد شــد و عالوه بر آن مصونیت ناشــی از 
واکسیناسیون یا ابتالی قبلی ممکن است کارایی کمتری در پیشگیری از ابتال 
به اومیکرون داشــته باشند، بنابراین مردم باید تا زمانی که همه چیز در مورد 

این سویه آشکار نشده، احتیاط کنند.
با این وجود، گیلبرت هشــدار داد که همه گیری های آتی شــاید مرگبارتر 
باشــد و در نتیجــه الزم اســت تا بودجه بیشــتری صرف آمادگــی در برابر 

همه گیری ها شود تا پیشرفت های اخیر از دست نروند.
وی گفت: این آخرین باری نخواهد بود که یک ویروس جان و معیشت ما را 
تهدید می کند. حقیقت آن است که همه گیری بعدی ممکن است بدتر باشد. 
ممکن است مسری تر یا کشنده تر یا توأمان مسری و کشنده باشد. پیشرفت ها 

و دانشی که به دست آورده ایم نباید تباه شوند.
حدود 1۵ روز از شناســایی ســویه اومیکرون در جنوب آفریقا گذشــته و 
نزدیک به 4۰ کشــور موارد ابتال به این سویه را ثبت کرده اند. گرچه سازمان 
جهانی بهداشت این سویه را »نگران کننده« طبقه بندی کرده و میزان سرایت 
آن ۵ برابر سویه مرگبار دلتا برآورد شده، تاکنون بیماری از ابتال به این سویه 

فوت نکرده و عالئم آن عموماً خفیف گزارش شده است.

رضایت توکیو به پرداخت پول بیشتر به ارتش آمریکا
ژاپن تصمیم گرفته اســت با درخواست آمریکا برای پرداخت هزینه بیشتر 

بابت میزبانی از نیروهای نظامی آمریکا از سال مالی 2۰22 موافقت نماید.
به گزارش کیودو، منابع دیپلماتیک اعالم کردند این تصمیم طی مذاکرات 
در ســطح کاری دو طرف در واشــنگتن از اواخر نوامبر تــا اوایل ماه جاری 

میالدی اتخاذ شده است.
این منابع خاطرنشــان کردند، انتظار مــی رود ژاپن پیش از تصمیم دولت 
»فومیو کیشــیدا« نخست وزیر درباره پیش نویس بودجه برای سال مالی یاد 
شــده تا اواخر ماه جاری در این زمینه با آمریکا به توافق برســد. ســال مالی 

2۰22 ژاپن از ماه آوریل آغاز می شود.
اعتقاد بر این اســت کــه دولت ژاپن به این جمع بندی رســیده که مقدار 
مشــخصی از افزایش در بودجه موســوم به هزینه حمایت کشــور میزبان بنا 
به ضرورت تقویت ائتالف امنیتی این کشــور با آمریکا اجتناب ناپذیر اســت. 
نیروهای آمریکا در حال حاضر مشغول بسیج پیشرفته ترین ادوات نظامی خود 
در منطقه برای پرداختن به گسترش سریع )فعالیت های( نظامی چین هستند.

تمرکز بعدی دولت ژاپن بــر میزان این افزایش خواهد بود، چرا که هزینه 
استقرار نیروهای آمریکایی نیز در حال افزایش است.

برای ســال مالی جاری که تا ماه مارس ادامــه دارد، حمایت )مالی( ژاپن 
برای پوشش هزینه ها از جمله هزینه های تاسیساتی و دستمزد برای کارکنان 
ژاپنــی در پایگاه های نظامی آمریکا 2۰1.۷ میلیــارد ین معادل 1.۷۹ میلیارد 

دالر بوده است.
توافق نامه هــای اشــتراک در هزینه هــا بیــن ژاپــن و آمریــکا معموال 
برای پوشــش دوره های پنج ســاله به امضا می رســد، اما برای ســال مالی 
2۰21 دو کشــور با تمدید یک ســاله موافقت کردند کــه در مارس 2۰21 
بــه پایان رســید. در پی توافــق ماه دســامبر، ژاپن و آمریــکا احتماال یک 
توافــق ویژه درباره حمایت کشــور میزبــان را در ماه آینــده امضا خواهند 
 کرد. زمانی که نشســتی با حضــور وزیران دفاع و خارجه دو کشــور برگزار

 خواهد شد.
در دوره ریاســت جمهوری دونالد ترامپ با سیاست خارجی »اول آمریکا«، 
ژاپن و کشــورهای دیگر مانند کره جنوبی با فشار فزاینده ای از سوی آمریکا 

برای افزایش کمک های مالی به پایگاه های نظامی آمریکا رو به رو شدند.

توجیه قطر درباره سفر همزمان اردوغان و بن سلمان
وزیر امور خارجه قطر همزمانی سفر »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری 
ترکیه و »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی به شهر دوحه قطر را اتفاقی دانست 
و گفت که با همتای ترکیه ای خود درباره اوضاع منطقه از جمله عراق، سوریه و 
افغانستان تبادل نظر کرده است. به گزارش الجزیره،  وزیران خارجه قطر و ترکیه 
پیش از سفر »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه به دوحه درباره اوضاع 

منطقه از جمله عراق و سوریه و افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.
»محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیر خارجه قطر دیروز )دوشــنبه(  پس از 
دیدار»مولود چاووش اوغلو« بــا وی در دوحه به خبرنگاران گفت: من با همتای 
ترکیه ای خود درباره تحوالت عراق و سوریه و سایر پرونده های منطقه ای بحث و 
تبادل نظر کردم. وی افزود: من همچنین درباره اوضاع افغانستان و مسئله فرودگاه 

کابل با چاووش اوغلو گفت وگو کردم.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی با اشــاره به سفر امروز رئیس جمهوری ترکیه 
به دوحه گفت: امیر قطر و رئیس جمهوری ترکیه تحوالت سیاسی و بشردوستانه 

پرونده افغانستان را بررسی خواهند کرد.
وی افزود: نشست سران ترکیه و قطر روی تحوالت مسئله فلسطین نیز متمرکز 
خواهد بود. وزیر خارجه قطر گفت: همزمانی سفر رئیس جمهور ترکیه و ولیعهد 
سعودی به قطر اتفاقی است. وزیر خارجه ترکیه نیز به نوبه خود در این کنفرانس 
مطبوعاتــی گفت: ما توافقنامه های جدیدی با قطر امضا خواهیم کرد و در تالش 

برای تقویت روابط خود با دوحه در زمینه های متعدد هستیم.
وی خاطرنشان کرد: روابط آنکارا با دوحه در حال پیشرفت مستمر است و ما 

تالش می کنیم که از تدابیر بین دو کشور در زمینه کرونا بکاهیم.
اوغلو تصریح کرد: ما مواضع مشترکی با قطر درخصوص بسیاری از پرونده ها از 
جمله افغانستان داریم و از دولت قطر برای تالش ها به منظور آزادی اتباع ترکیه 
ربوده شده در لیبی تشکر می کنیم. وی تصریح کرد: ما به همراه قطر مبابغی برای 
مشارکت در کارهای بشردوستانه در افغانستان در نظر گرفته ایم و با دوحه برای 

حفاظت از روند کار فرودگاه کابل همکاری می کنیم.
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