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رسانه های روسیه از انتقال انواع تسلیحات 
سنگین توسط ارتش اوکراین به خطوط حائل 
در منطقه دونباس و تشکیل واحدهای ضربتی 
تهاجمی خبر دادند. درهمین حال، وزارت دفاع 
آمریکا اعــام کرد که حــدود ۸۵۰۰ نیروی 
آمریکایی در حالت آماده باش قرار گرفته اند و 
اگر روســیه به اوکراین حمله کند، این  نیروها 
آماده دریافت دســتوراتی برای اســتقرار در 
منطقه هســتند. درهمین حال، ناو هواپیمابر 
»هری اس. ترومن« آمریکا، برای نخستین بار 
از زمان پایان جنگ سرد و همزمان با تشدید 
تنش هــا میان اوکراین و روســیه، بار دیگر به 

خدمت ناتو درمی آید.
به گزارش راشــا24 نقل از سازمان پلیس 
جمهــوری خــود خوانده دونتســک از آماده 
شدن ارتش اوکراین برای تهاجم بزرگ به این 

منطقه خبر دادند. 
بر اســاس این گزارش هــا، در زمان حاضر 
انتقال تســلیحات سنگین از جمله آتشبارها و 
واحدهای تانک و نفربرهای زرهی و تجهیزات 
برای نابودســازی مین به خطــوط حائل در 

منطقه دونباس جریان دارد.
یک مقــام پلیس جمهوری خــود خوانده 
لوگانســک هم در گفت و گو با ریانووســتی 
از انتقــال مقادیری تســلیحات آتشــباری و 
توپ های متحرک ارتــش اوکراین به خطوط 

حائل خبر داد.
 در همین حال این خبرگــزاری از امکان 
استفاده اوکراین از افراد یک واحد ملی گرای 
افراطی به نام »پراوی سکتور« برای تهاجم به 

دونباس و پاکسازی این منطقه خبر داد. 
شبه نظامیان پراوی ســکتور در نبردهای 
ســال 2۰۱4 در منطقه دونبــاس علیه روس 
تبارهای این منطقه شــرکت کرده و روســیه 
بخاطر اعمال خشونت آمیز اعضای این گروه، 
آن را در ردیف گروه های تروریستی قرار داده 

است. 
بحث درباره چرنوبیل

نیویورک تایمز گزارش داد، منطقه ممنوعه 
چرنوبیل واقع در شمال اوکراین که همچنان 
درگیــر آلودگــی رادیواکتیو بــوده و میزبان 
زمین ها و شهرهای اشــباح است، گمان برده 

می شود که با خطر فتح شدن مواجه است.
علت آن این اســت که نیروهای روسیه در 
صورتی که بخواهند کوتاه ترین مسیر به سمت 
شــهر کی یف را در پیش بگیرند به سراغ این 

منطقه ایزوله می روند.
نیروهای اوکراینی در تدارک برای مواجهه 
با حمله بالقوه روسیه به این منطقه از دسترس 
خارج شــده بعد از انفجار راکتور اتمی آنجا در 

ســال ۱۹۸۶، هم اکنون مشــغول گشت زنی 
در جنگل هــای برفــی و خیابان های خالی از 
سکنه شــهر چرنوبیل در ضمن همراه داشتن 
کاشــنیکف و تجهیزات تشخیص و سنجش 

آلودگی رادیواکتیو هستند.
سرهنگ یوری شــاخرایچوک، مقام نیروی 
مرزبانی اوکراین به نیویورک تایمز گفت: مهم 
نیســت که آنجا آلوده باشد یا کسی در اینجا 
زندگی نکند. این سرزمین، کشور ماست و ما 

باید از آن دفاع کنیم.
بر اســاس این گزارش، نیروهای اوکراینی 
که در حال گشــت زنی در این منطقه ممنوعه 
تشعشعات  باید وسیله سنجشــگر  هســتند، 
رادیواکتیــو را روی لباسشــان نصب کنند و 
بر اســاس پروتکل ها، باید فــورا پس از ورود 
به یک منطقه شــدیدا آلوده به رادیواکتیو از 

ماموریتشان کنار بکشند.
دو مــاه قبل تعــداد هر چه بیشــتری از 
ســربازان اوکراینی بعد از انتقــال تعدادی از 
ســربازان روســیه به باروس که مرزش پنج 
مایل به منطقه انفجار راکتور چرنوبیل فاصله 
دارد، به حوزه چرنوبیل اعزام شــدند. منطقه 
چرنوبیل که حدود ۱۰۰۰ مایل مربع وســعت 
دارد، کوتاه تریــن مســیر را از مرز باروس به 
شــهر کی یف دارد. با این حال، این مســیر با 
وجود کوتاهی به دلیل داشتن جنگل های انبوه 

و زمین های باتاقی ممکن است چندان توجه 
کرملین را جلب نکند.

از ســوی دیگر بر اســاس گــزارش دیلی 
میــل، هزاران جوان اوکراینی در مدت اخیر از 
دانشجوی پزشــکی گرفته تا معمار، به جمع 
نیروهای ذخیره ارتش اوکراین پیوســته و به 
دنبال باال گرفتن نگرانی از حمله بالقوه روسیه 

برای جنگ تحت آموزش قرار گرفته اند.
گزارش هــا حاکی از آن اســت که مردان 
و زنــان جوانی که برخــی از آنها حتی تا 2۱ 
ســال ســن دارند، در روزهــای اخیر در یک 
جنگل پوشــیده از بــرف در نزدیکی پایتخت 
اوکرایــن، در آموزش های واحــد دفاع زمینی 
کی یف شــرکت کرده و خــود را برای جنگ 
احتمالی با مسکو آماده می کنند. تعداد زیادی 
از شــهروندان اوکراینی در سراسر این کشور 
ثبت نام  نظامی مشــابه  آموزش  برنامه های  در 
کرده اند تا مهارت هــای اولیه رزمی را دریافت 

کنند.
این جوانان قرار اســت در صــورت حمله 
بالقوه روســیه به اوکراین بخشــی از جنبش 
مقاومت مدنی این کشــور باشند و در صورت 
فشار بیش از حد بر ارتش اوکراین وارد جنگ 

با سربازان روسی شوند.
تنش هــا به دنبال صف آرایــی حدود ۱۰۰ 
هزار نیــروی روس در نزدیکی مــرز اوکراین 

باال گرفته اســت، امــا کرملیــن برنامه ریزی 
بــرای حمله را تکذیب کــرده و واکنش غرب 
را شــاهدی بر این می داند که مســکو هدف 
تخاصم قرار گرفته اســت، نــه اینکه خودش 

محرک باشد.
موضع گیری های صرفا لفظی

به گزارش ســی ان ان ، خطری که اکنون 
بیش از همــه اوکراین را تهدیــد می کند، نه 
حضور نظامی روســیه در اطراف مرزهای آن، 
بلکه سیاســت روس هراســی آمریــکا و ناتو 
برای این کشور اســت، اقدامات دیپلماتیک و 
نظامی واشنگتن و کشــورهای عضو ناتو ، کی 
یف را در هراســی فرو برده که تبعات آن بی 

ثباتی و فرار سرمایه گذاری از اوکراین است.
مقامات اوکراین نســبت به خروج خانواده 
دیپلمات های آمریکایی و پرسنل غیر ضروری 
ســفارت آمریکا ازکی یف دست به انتقاد زده 
و نگران شــده انــد؛ همچنیــن تقویت قوای 
نظامی ناتو در شرق اروپا بر سر احتمال تهدید 
نظامی روسیه به اوکراین، درکل جوی از هراس 
را در داخل و ســطح بین الملل برای اوکراین 

ایجاد کرده است.
روز دوشــنبه جو بایــدن، رئیس جمهوری 
آمریــکا یک تماس تصویــری ۸۰ دقیقه ای با 
شــماری از رهبران اروپایــی از اتاق وضعیت 
کاخ ســفید درباره بحران اوکراین برقرار کرد. 

او به خبرنگاران گفت که »جلسه بسیار بسیار 
خوبی« با اروپایی ها داشته که از جمله شامل 
رهبران آلمان، ایتالیا، بریتانیا و لهســتان بوده 

است. او گفت »اتفاق نظر کامل« وجود دارد.
در بیانیه کاخ سفید هم آمده است که این 
رهبران درباره تاش های مشترک برای ایجاد 
»بازدارندگی مقابل تخاصم بیشتر روسیه علیه 
اوکرایــن از جمله تدارکات برای اعمال تبعات 
سنگین و هزینه های اقتصادی جدی بر روسیه 
برای چنین اقداماتی و همچنین تقویت امنیت 

در جبهه شرقی ناتو رایزنی کردند.«
همچنین ینس اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتو 
با اســتقبال از یک سری اســتقرار نیروها از 
طرف اعضای ائتــاف در روزهای اخیر گفت 
ناتــو »تمام تدابیر ضــروری« را اتخاذ خواهد 
کرد. او در بیانیه ای گفت: ما همواره به هرگونه 
وخامــت فضای امنیتی خودمــان از جمله از 
طریق تقویــت دفاع جمعی خودمان پاســخ 

خواهیم داد.
در حال حاضر ناتو حــدود 4۰۰۰ نیرو در 
گردان های چند ملیتی در اســتونی، لیتوانی، 
لتونــی و لهســتان بــا پشــتیبانی تانک ها، 
پدافندهــای هوایی و یگان هــای اطاعاتی و 

شناسایی دارد.
همچنیــن مقام های آمریکایــی گفتند که 
پنتاگون در حال نهایی سازی برنامه هایی برای 
شناســایی یگان های ویژه ای اســت که بتواند 
در جبهه شــرقی ناتو مســتقر کند. یک مقام 
آمریکایی گفت که ممکن است تا ۵۰۰۰ نیرو 
مستقر شــود، در حالی که یک دیپلمات ناتو 
گفت واشــنگتن در نظر دارد به طور تدریخی 
برخی از نیروهای مســتقر در غــرب اروپا را 
طی هفته های آتی به شــرق اروپا منتقل کند. 
بــه گزارش خبرگزاری روســی اســپوتنیک؛ 
رئیس جمهوری خودخوانده  پوشیلین  دنیس 
مردمی دونتسک در شــرق اوکراین گفته بود 
که کی یف با انتقــال توپخانه و تانک به خط 

تماس، آماده حمله به این سرزمین می شود.
 ســخنگوی ریاست جمهوری روسیه افزود 
کــه در واقع اوکرایــن مقدار بســیار زیادی 
نیــرو، تجهیــزات و ادوات نظامــی در مرز با 
جمهوری هــای خود خوانــده در خط تماس 
مســتقر کــرده و ماهیت این تمرکــز قوا، بر 
آمادگی برای عملیات تهاجمی داللت می کند و 
این تهدید اکنون وجود دارد.  منطقه دونباس 
با ســاکنان روس تبار در شــرق اوکراین واقع 
شده است و از سال 2۰۱4 میادی روس های 
این منطقه دو جمهوری خودخوانده دونتسک 
و لوگانســک تاسیس کرده و دولت های محلی 

مستقل از دولت اوکراین تشکیل داده اند.

کی یف نیروهای ضربت تشکیل داده است

ثانیه شماری اوکراین برای برخورد با روسیه 

پایگاه های نظامی روسیه در تاجیکستان و قرقیزستان در سال جاری به ساح 
و تجهیزات نظامی مجهز می شــوند. رســانه تاجیکی »آسیا پاس«، یک منبع 
مطلع در پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان گفت که »الکساندر الپین« فرمانده 
بخش نظامی مرکزی روســیه از این مساله خبر داده است. الپین گفت: در سال 
2۰22، در مجموع بخش نظامی بیش از یک هزار و ۳۰۰ قبضه ساح و تجهیزات 
نظامی دریافت می کند که تجهیز دو هنگ موشــکی ضد هوایی و هفت یگان با 
نمونه های مدرن را امکان پذیر می کند. همانطور که قبا گزارش شده است، ماه 
گذشته ۳۰ تانک پیشرفته با قابلیت های رزمی بهبود یافته به تاجیکستان انتقال 

یافت تا پایگاه نظامی 2۰۱ روسیه را تجدید تسلیحات کند.

تجهیز پایگاه های روسیه در آسیای میانه
رهبر جریان صدر عراق از حکم دادگاه عالی فدرال این کشــور و قانونی 
خواندن جلســه نخســت پارلمان اســتقبال کرد. در همین حال، یک عضو 
چارچوب هماهنگی شــیعیان و ائتاف نــوری مالکی موضعی دیگر در قبال 
این حکم داشــتند. به گزارش ایســنا، به نقل از شــفق نیوز، مقتدی صدر، 
رهبر جریان صدر عراق نســبت به حکم دادگاه عالی فدرال درباره جلســه 
نخســت پارلمان و رد شکایت باسم خشــان و محمود المشهدانی علیه آن 
واکنش نشــان داد. وی در توییتی نوشــت: بار دیگر دســتگاه قضایی عراق 
 پاک بودن و اســتقالش را ثابت کرد و نشــان داد که تســلیم فشــارهای

 سیاسی نمی شود.

مخالفت مقتدی صدر با نوری مالکی
روزنامه عبری زبان »یدیعوت آحارونوت« فاش کرد که گشت زنی مشترک 
دوشنبه جنگنده های روسیه و ســوریه در حریم هوایی سوریه و به ویژه در 

بلندی های اشغالی جوالن صهیونیست ها را به شدت نگران کرده است.
اسرائیل نگران است که انجام این پروازهای مشترک بیانگر هدف روسیه 

برای کاهش حاشیه مانور نظامی ارتش اسرائیل در سوریه باشد.
طبق این گزارش، برآوردهای غالب در تل آویو حاکی از آن است که انجام 
گشــت های هوایی مشترک ارتش روســیه و ارتش سوریه، به منظور خنثی 
کردن تمایل احتمالی اسرائیل به استفاده از شرایط جوی بهبود یافته و انجام 

حمات در عمق سوریه را صورت گرفته است.

ناخرسندی اسرائیل از رزمایش روسیه و سوریه

»خاویر ســوالنا«، دبیر کل اســبق ناتو و عضو برجسته 
موسســه بروکینگز در گزارشی نوشــت که هیچ راه حلی 
برای بحران روســیه و اوکراین پایدار نخواهد بود مگر اینکه 
اتحادیــه اروپا نقش اصلــی را در آن ایفا کند. همانطور که 
جوزپ بورل، نماینده عالی سیاست خارجی و امنیت اتحادیه 
اروپا خاطرنشــان کرده اســت، اتحادیه نمی تواند در گفت 
وگوهای مربوط به موضوعاتی که مســتقیماً بر امنیت اروپا 
تأثیر می گذارد، یک تماشــاگر بی طرف باشد.  اروپا دارای 
یک چارچوب امنیتی اســت که شــبیه هیچ چیز دیگری 
نیست، که در شبکه پیچیده ای از معاهدات، قوانین و نهادها 
تجسم یافته است. با وجود پیچیدگی، نظم امنیتی اروپا یک 
محصول نهایی نیست، بلکه محصولی است که دائما در حال 
بازنگری است. ترتیبات امنیتی اروپا به تدریج و طی چندین 
دهه ایجاد شــده اســت؛ پایه ها در کنفرانس یالتا در سال 

۱۹4۵، جایی که فرانکلیــن روزولت، رئیس جمهوری وقت 
ایاالت متحده، وینستون چرچیل، نخست وزیر وقت بریتانیا، 
و جوزف اســتالین، رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی، اروپا 
را با تقســیم منطقه به حوزه های نفوذ، سازمان دهی مجدد 
کردند و موقعیت امنیتی اروپا را در وضعیتی باثبات تر و قابل 
پیش بینی تر قرار دادند، گذاشته شد.  سه دهه بعد، در سال 
۱۹7۵، اجاس هلسینکی، کنفرانس امنیت و همکاری در 
اروپا به کاهش تنش های جنگ ســرد کمک کرد. در دهه 
۱۹۹۰، کنفرانســی به عنوان سازمان امنیت و همکاری در 
اروپا )OSCE( نهادینه شد. علی رغم این توافقات حیاتی، 
سقوط اتحاد جماهیر شوروی، اروپا را تا حد زیادی تکان داد.  
میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، از 
تغییراتی که روســیه در دهه های آینده با آن مواجه خواهد 

شد، آگاه بود. 

احتمال درگیری میان روســیه، آمریکا و ناتو در اوکراین 
سبب شد تا شاخص های بازارهای سهام اروپا با سقوط های 

نزدیک به ۵ درصد در روز دوشنبه، هفته را پایان دهند.
به گزارش نشریه سینکو دیاس اسپانیا، همزمان با اینکه 
بحران اوکراین، نگاه ها را به خود معطوف کرده است، احتمال 
درگیــری میان روســیه و ناتو در زمین بــازی اوکراین، در 
دوره ای که شرایط متزلزل شاخص های اقتصاد کان نمایان 
شده، به نگرانی ها دامن زده است. نگرانی هایی که سبب شده 
تا رفتار ســرمایه گذاران در امتناع و عقب نشینی از هرگونه 

ریسک، به شکل ریزش بازارهای بورس خود را نشان دهد.
بازار ســهام اســپانیا )Ibex ۳۵( روز دوشنبه با سقوط 
۳.۱۸ درصدی به کار خــود پایان داد که بدترین کاهش از 
زمان ظهور گونه اومیکرون در نوامبر گذشــته است.  سایر 
شاخص های اروپایی نیز ریزش های چشگیری را ثبت کردند. 

داکس آلمان )Dax( شــاهد کاهــش ۳.۸ درصدی، کاک 
 Euro( افت ۳.۹7 درصدی، یورو استاکس )Cac( فرانســه
Stoxx( کاهــش 4.4 درصدی و شــاخص ام آی بی بورس 
ایتالیا )Mib( شاهد ریزش 4.۱4 درصدی بود. به این ترتیب 
در روزهای اخیر و با انتشــار خبرها از صدور دستور خروج 
پرسنل دیپلماتیک آمریکا و انگلیس از کی یف در واکنش به 
تهدید احتمالی حمله روسیه به اوکراین، بازارهای سهام اروپا 
از اوج های تاریخی خود در ابتدای سال جاری میادی فاصله 
گرفته و تا کنــون، کاهش های نزدیک به ۵ درصد را تجربه 
کرده اند. در وال استریت نیز در حالی که چشم ها به جلسه 
این هفته فدرال رزرو دوخته شــده اســت، همه شاخص ها 
شاهد نوسانات شدید بود؛ با این حال در نهایت مثبت بسته 
شد. شاخص داوجونز )Dow Jones( که تا حدود ۳ درصد 

سقوط کرد، در نهایت شاهد رشد ۰.2۹ درصدی بود.

دوشنبه سیاه بازارهای سهام اروپاکلید حل بحران اوکراین

تارنمای آمریکایی »آنتی وار« در گزارشــی، 
شکســت رویکرد تک قطبی بــودن آمریکا در 
جهان امــروز را مورد توجه قــرار داد و اتحاد 
قدرت هایی چون روسیه و چین را برای مقابله با 

این جهان تک قطبی برجسته ساخت.
این تارنمای آمریکایی در نوشتار خود آورد: 
هیچ کــس نمی داند که مذاکــرات اخیر بین 
آمریکا و روســیه نتایجی دربرخواهد داشــت. 
اما این اتفاق افتــاد و این مذاکرات به وعده به 
مذاکرات بیشــتر منتهی شد. در واقع چه چیز 
پس از ربع قرن فریاد و مخالفت روســیه، جو 
بایدن رئیس جمهوری آمریکا را به میز مذاکره 

آورد؟
آمریکا از مدت هــا قبل جایگاه خود در میز 
مذاکره را ترک کرده اســت. دیپلماســی جای 
خود را به فشــار نظامی و تحریم های اقتصادی 

داده است.
اکنون آمریکا بر لزوم متوســل شدن به زور 

تاکیــد دارد، والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روسیه تنها زور را درک می کند. آنتونی بلینکن 
دیپلمات ارشد آمریکا گفته است: زور می تواند 

مازمی ضروری برای دیپلماسی موثر باشد.
وی تاکید کرده اســت: ما باید دیپلماسی را 
با بازدارندگی مکمــل کنیم. واژگان به تنهایی 
والدیمیر پوتین ها و شی جین پینگ های این 

جهان را بازنخواهد داشت.
وی در اشــتباه اســت. دیپلماسی پیوسته 
بــا چین کار کرده اســت؛ زمانی که تحریم ها، 
خرابکاری ها و تهدید به شکست انجامید، توافق 
هســته ای با ایران حاصل شد؛ دیپلماسی در 
بسیاری از توافق های کنترل تسلیحاتی با روسیه 
موثر واقع شده و در ارتباط با کره شمالی نیز به 

کار آمده است.
از آنجا که آمریکا تنها به زور می اندیشد و تنها 
با افزودن زور و مکمل بازدارندگی در دیپلماسی 
دخیل می شود، طرف های مقابل گفت و گو با 

آمریکا از تاریخ تلخ آموخته اند که نمی توان از 
موضع ضعف و بدون اهرم فشــار وارد مذاکرات 
با آمریکا شــد. آمریکا در میز مذاکره صحبت 
می کند، اما شــما باید چیزی داشته باشید که 
آنهــا را وادار به گوش دادن کنید. اگر بخواهید 
آمریکا چیزی را تســلیم کنــد، باید چیزی را 
خلق کنید که ایاالت متحده بخواهد که شــما 
از آن دست بکشید. ایرانی ها شروع به چرخاندن 
سانتریفیوژها کردند و روسیه نیز نیروهایش را به 
نزدیکی مرز اوکراین منتقل کرد. ناگهان آمریکا 
به این درک رسید که اگر می خواهید روسیه را 
از اســتقرار نیرو در نزدیکی مرز متوقف کنید، 
باید دست از انجام کاری بکشید یا خطر جنگ 

را پذیرا باشید.
ایران و روســیه هــر دو دریافتند چانه زنی 
بــا آمریکا از موضع ضعف و بدون اهرم فشــار، 
منجر به تحقیر می شود. زمانی که ایران شروع 
به غنی سازی اورانیوم کرد، آمریکا گوش داد و 

دیپلماسی به توافق منجر شد. این رویکرد قبا 
نیز برای روســیه موثر واقع شده است. کمتر از 
یک ســال پیش، در بهار 2۰2۱، روسیه حدود 
یکصد هزار نیرو را به طرف مرز اوکراین انتقال 
داد. این امر باعث تماس بایدن با پوتین شــد. 
ناگهان آمریکا در کنــار صحبت کردن، گوش 
می داد. نشستی برای دو ماه بعد ترتیب داده شد 
و روسیه به نمایش قدرت نظامی اش در نزدیکی 

مرز روسیه - اوکراین پایان داد.
رویارویی، تحریم هــا، مداخله و جهانی تک 
قطبی به رهبری آمریکا، تشــکیل مشــارکت 
راهبردی روســیه و چین را ســرعت بخشیده 
است. این مشــارکت نه از روی قصد خصمانه 
نســبت به آمریکاســت، بلکه بیشتر به منظور 
مقابله با جهان تک قطبی آمریکا طراحی شده 

است.

گاف توهین آمیز بایدن

»جــو بایدن« رئیــس  جمهــوری ایاالت 
متحده، روز دوشــنبه در جریان یک گفتگو با 
خبرنگاران در کاخ ســفید در پاسخ به سوال 
خبرنــگار فاکس نیوز از عبــارت توهین آمیز 

استفاده کرد.
ماجرا از آنجا شروع شد که وقتی جو بایدن 
از جلسه شورای رقابت بیرون آمد، پیتر دوسی، 
خبرنگار فاکس نیوز از او در خصوص تاثیر تورم 

بر انتخابات میان دوره ای آمریکا پرسید، اینکه 
آیا از نظر بایدن تورم می تواند بر انتخابات میان 

دوره ای آمریکا تاثیر منفی بگذارد.
بایدن پاســخ داد: »تورم بیشــتر، این یک 
دارایی بزرگ اســت.« او در حالی که متوجه 
نبود میکروفنش هنوز روشــن اســت افزود: 

»عجب احمق حرامزاده ای.«
قیمت ها در ایاالت متحده در ماه دســامبر 
به شدت افزایش یافت و به بزرگترین افزایش 
ســاالنه تورم در نزدیک به چهــار دهه اخیر 

تبدیل شد.
دوسی ســپس به مجری فاکس نیوز گفت 
که در عرض یک ســاعت پس از این توهین، 
جو بایدن با تلفن همراه دوسی تماس گرفت و 

گفته: »موضوع شخصی نیست، رفیق.«
کاخ سفید هنوز به درخواست ها برای اظهار 

نظر در این خصوص پاسخ نداده است.
بایدن که از یک سال پیش رئیس جمهور 
آمریکا شــد، متعهد شــده بود کــه در قبال 
هرگونه بی احترامــی در میان اعضای دولتش 

موضع سختی اتخاذ کند.
بایدن در مراســم تحلیــف اعضای دولت 
خود گفته بود: »اگر زمانی با من کار می کنید 
بشــنوم که با همکار دیگری یــا مخاطبی با 
بی احترامی رفتار می کنید، به شما قول می دهم 
که شما را در جا اخراج خواهم کرد...همه حق 

دارند که با نجابت و وقار با آنها رفتار شود.«
در  بایــدن،  ســلف  ترامــپ«،  »دونالــد 

گردهمایی هــا و کنفرانس های خبری بارها به 
خبرنگاران حمله می کرد که باعث خوشحالی 

بسیاری از حامیانش میشد.
دوســی خبرنگار کاخ سفید شبکه خبری 
فاکــس نیوز اســت، شــبکه ای بــا گرایش 
محافظه کارانه که رویکردی انتقادی به ریاست 

جمهوری بایدن و دموکرات ها دارد.
دفتر آمار کار آمریکا علت افزایش کم سابقه 
نرخ تــورم در این کشــور را کاهش عرضه به 
دلیل تبعات همه گیری ویروس کرونا و افزایش 
تقاضا در پی کاهش محدودیت های اجتماعی 
گزارش کرده است. چنان که بیشترین سهم در 
افزایش نرخ تورم را رشد ۳۰ درصدی شاخص 
انرژی و ۵.۳ درصدی مواد غذایی داشته است.

عدم امکان بازگشت به جهان تک قطبی 

بازداشت 250 عضو فراری داعش در شمال سوریه
گروه دیگری از داعشــی های مستقر در شمال سوریه متشکل از 2۵۰ نفر، 
خود را تسلیم شبه نظامیان »نیروهای دموکراتیک سوریه« موسوم به »قسد« 
کردند. به گزارش روز سه شــنبه ایرنا، داعشی ها پس از سه روز حمله متوالی 
به زندان »غویران« و درگیری با شبه نظامیان »نیروهای دموکراتیک سوریه« 

)قسد( از دیروز به صورت گروهی خود را تسلیم می کنند.
روز دوشــنبه ۳۰۰ نفر از عناصر داعشــی زندان »غویران« استان الحسکه 
که هزاران تروریســت تحت تعقیب را در خود جای داده است، خود را تسلیم 
کردند. در این پیوند، دیروز)سه شنبه( گروهی دیگر از داعش متشکل از 2۵۰ 

نفر دیگر تسلیم شبه نظامیان قسد شدند.
شــبکه اخبار االن گزارش داد که با تســلیم 2۵۰ نفر از داعشی ها، تعداد 
عناصر مســلح این گروه تروریســتی که خود را تحویل قسد داده اند، مجموعا 
به ۵۵۰ نفر رســیده است. گروه تروریستی داعش پنجشنبه شب پس از انجام 
چند انفجار در شــهر الحسکه ســوریه که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک 
سوریه است، به زندان غویران که برای بازداشت اعضای داعش در نظر گرفته 
شــده است، حمله و سعی کرد آن را تحت کنترل خود درآورد، اما با محاصره 
تروریست ها توســط نیروهای قسد، عناصر تروریســتی مجبور شدند خود را 

تسلیم کنند.
در روزهای گذشــته درگیری و تعقیب و گریــز بین نیروهای دموکراتیک 
سوریه که مسئولیت تامین امنیت زندان غوویران در الحسکه را بر عهده دارد 
و عناصــر داعش در نزدیکی زندان رخ داد. داعش با دو خودروی بمب گذاری 
شــده به زندان حمله کرد و ده ها تن از عناصر بازداشت شده را فراری داد، اما 

شبه نظامیان قسد )تحت حمایت آمریکا( بسیاری از آنها را دستگیر کردند.

ویژه

ادامه موشک بازی کره شمالی
یک مقام کره جنوبی اعام کرد که به نظر می رســد کره شمالی حداقل دو 
موشک کروز شــلیک کرده که این اقدام پنجمین دور پرتاب موشک پیونگ 

یانگ در سال جاری است.
به گزارش یونهــاپ، این مقام نظامی کره جنوبی که خواســت نامش ذکر 
نشــود، به خبرنگاران گفت: هنوز نیازمند انجام یک تحلیل با جزئیات )درباره 
پرتاب های موشک( هســتیم. اما باید تاکید کنم که اگر چنین موشکهایی به 
سمت جنوب پرتاب شــوند، سامانه های شناسایی و رهگیری ما هیچ مشکلی 
بــرای مقابله با آن ندارند. وی در عین حــال از ارائه جزئیات موضوع از جمله 

مکان دقیق شلیک موشکها خودداری کرد.
کره شمالی روز ۱7 ژانویه نیز دو پرتابه که آنها را موشکهای هدایت شونده 
تاکتیکی نامید شلیک کرد و سه روز پیش از آن نیز دو موشک دیگر را ظاهرا 

از واحدهای نصب شده روی خط آهن شلیک کرد.
ایــن کشــور همچنیــن روزهــای ۵ و ۱۱ ژانویــه موشــکهای فراصوت 
)هایپرســونیک( پرتاب کــرد و نگرانی ها در این خصــوص را افزایش داد که 
ممکن اســت این موشکها بتوانند از دفاع موشــکی کره جنوبی عبور نمایند، 

هرچند که درستی این ادعاها هنوز مشخص نشده است.

کاهش سود شرکت هیوندایی
شرکت هیوندایی کره جنوبی اعام کرد، نزدیک به ۵۰ درصد سود ۳ ماهه 
خود را به دلیل افزایش هزینه های مواد خام و تبعات ناشــی از کرونا از دست 
داده است. به گزارش رویترز ، شرکت هیوندایی موتور کره جنوبی علت نصف 
شدن سود فصلی خود را عاوه بر تبعات کرونا، افزایش هزینه های مواد خام و 

افزایش هزینه های مرتبط با پاداش کارکنان عنوان کرد.
شرکت هیوندایی که با شرکت کیا موتور مرتبط است، در میان ۱۰ شرکت 
برتر دنیا در فروش اتومبیل می باشــد که در ماه اکتبر و نوامبر ســود خالصی 
برابــر با ۵47 میلیارد وون )4۵۶.۳2 میلیون دالر( در مقایســه با ســود ۱.۱ 
تریلیون وون در سال گذشته داشته است. تحلیلگران اعام کرده اند، افزایش 
تصاعدی بهای مواد خام، کمبود اجزا و مشــکات لجستیکی که به دلیل همه 
گیــری ویروس کرونا اتفاق افتاد، منجر به افزایش هزینه ها در ۳ ماهه کنونی 
است. »لی جائی ایل« تحلیل گر امنیت و سرمایه گذاری یوگن در مصاحبه با 
خبرنگاران گفت: » دشوار است که بدانیم کدام جنس با افزایش قیمت مواجه 
نمی شــود و به نظر می رسد قرار نیست تغییری در این شرایط در آینده اتفاق 
بیفتد.« سهام شرکت هیوندای موتور2.۶ درصد دربرابر شاخص »کی اُ اس پی 

آی« سقوط کرده است.

توسعه ایستگاه های هوایی ارتباطی شرکت »تله کام«
شرکت ژاپنی تله کام بر روی راه های جدیدی برای ادامه و حفظ ارتباطات 
هنگام وقوع بایا با اســتفاده از ایستگاه های پروازی و هوایی با حفظ خدمات 
تلفن هــای همراه کار می کنــد. به گزارش پایگاه خبــری »ان اچ کی« ژاپن، 
 )HAPS( شــرکت تله کام بر روی سیستمی به نام ایستگاه سکوی ارتفاع باال
کار می کند. این فناوری تجهیــزات مخابراتی را بر روی هواپیماهای خودکار 
قرار می دهد تا به عنوان ایســتگاه های تقویتی خدمات ارائه کنند. برپایه این 
گزارش، شــرکت »سافت بانک« در حال ســرمایه گذاری برای پروژه ساخت 
هواپیمایی است که با نیروی خورشیدی کار می کند. این شرکت در ماه جاری 
)ژانویه( در حال صدور اوراق قرضه ای به ارزش ۳۰ میلیارد ین معادل بیش از 
2۶۰ میلیون دالر است تا بودجه این پروژه را تأمین کند. بدین ترتیب حدود 
4۰ فروند از این هواپیماها می تواند پوشــش مخابراتی برای سراســر ژاپن را 
فراهم کند. »سافت بانک« ابتدا قصد دارد این سامانه را در سال 2۰27 خارج 

از ژاپن مورد استفاده قرار دهد.

برنامه توسعه جنگنده فوق مدرن چین
برخی کارشناســان نظامی ایده هایی در زمینه به روز رسانی جنگنده جی-
2۰ ساخت کشــور چین از جمله تهاجم لیزری مطابق با روند جهانی توسعه 

هواپیماهای جنگی مطرح کرده اند.
به گزارش روز ســه شــنبه ایرنا از گلوبال تایمز، جــت جنگنده رادارگریز 
»جی-2۰« ساخت چین می تواند در آینده به ساح های انرژی هدایت شونده 
تجهیز شود و همچنین تجهیزاتی برای هشدار زودهنگام، پرواز بدون سرنشین 
و کنترل پهپادی داشته باشــد. این مطلب را کارشناسان نظامی پس از توجه 

رسانه ها به این جنگنده در هفته گذشته مطرح کردند.
»وانگ مینگلیانگ« یک کارشــناس نظامی چینی روز شــنبه به تلویزیون 
پکن گفت: اعتقاد دارم که بخشــهای صنعتــی ما می توانند برخی از ایده های 
مــا را به واقعیــت تبدیل نمایند. وی پیش بینی کرد کــه جنگنده جی-2۰ / 
J-2۰ می تواند به ســاح های انرژی هدایت شــونده مجهز شود یا با رادارها و 
سامانه های کنترل آتش قوی تر سازگار شود و به یک هواپیمای کوچک هشدار 

زودهنگام تبدیل شود.
همچنین ایــن امکان وجود دارد کــه جی-2۰ توانایــی پروازهای بدون 
سرنشــین را پیدا کند یا فرماندهــی انبوهی از پهپادهــا را در نبرد بر عهده 
بگیرد. در اوایل سال 2۰2۰ شبکه تلویزیونی »سی سی تی وی« چین گزارش 
داد که این کشــور در حال ســاخت تجهیزات تهاجم لیزری هوابرد اســت. 
شــرکتهای دفاعی چین همچنین سامانه های تســلیحاتی دفاعی لیزری را به 
نمایش گذاشــته اند. تحلیلگران می گویند، لیزرها ابزاری عالی برای رهگیری 
هوایی هســتند زیرا هیچ تاخیر زمانی ندارند اما این امر نیازمند مقدار زیادی 
انرژی اســت تا بتواند موثر باشد و باید به این موضوع پرداخته شود. در برخی 
از نمونه هــای این هواپیما امکان جمع آوری و تحلیل داده ها و اســتفاده برای 
آموزش هوش مصنوعی وجود دارد که در نهایت جایگزین خلبان دوم خواهد 
شــد. این اقدامات مطابق با روند جهانی در زمینه توســعه هواپیماها اســت 
و کشــورهایی مانند آمریکا در حال تجســس در فناوری های مرتبط هستند. 
کارشناســان می گویند که چین گامهای مهمی در زمینه تحقق این ایده ها و 
مفاهیم شبیه به داستانهای علمی بر می دارد. عاوه بر به روزرسانی هواپیماهای 
جی-2۰ حتی هواپیماهای بهتر نســل بعدی جایگزین آنها در آینده خواهند 

شد.
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