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هراس اروپا از کشف نسخه 
جدید ویروس کرونا در انگلیس 

کشف گونه جدید ویروس کرونا در انگلیس 
نه تنها در این کشور بلکه در برخی کشورهای 
دیگر اروپا نگرانی هایی ایجاد کرده اســت به 
همین دلیل دولتهــای اروپایی در تالش برای 
اتخاذ تدابیر جدید در این زمینه هســتند.  به 
گزارش خبرگزاری رویترز، رسانه های انگلیس 
روز گذشــته گزارش دادند که اعضای دولت 
لندن در پی شناســایی گونــه جدید ویروس 
کرونا در جنوب شــرق این کشور جمعه شب 
جلســه مخفیانه ای را تشــکیل داده تا درباره 
تشــدید محدودیت های کرونایی برای مهار 
این ویروس تصمیم گیری کنند. شناسایی گونه 
جدید ویروس کرونا در انگلیس نگرانی هایی را 
در میان مقامات و مردم اروپا ایجاد کرده است. 
در این میان همزمان با شناسایی گونه جدید 
ویروس کرونا، هلند قرار است از امروز پروازهای 
حامل مسافران از مبدا انگلیس را ممنوع کند. 
این ممنوعیت سفر از انگلیس به هلند در حالی 
تا اول ژانویــه )۱۲ دی( پابرجا خواهد ماند که 
دولت آدمستردام روز گذشته )یکشنبه( اعالم 
کرد که در حال نظارت بــر تحوالت مرتبط با 
کشف این گونه جدید ویروس کرونا در انگلیس 
و احتمــال ســرایت آن به دیگر کشــورهای 
اروپایی اســت. دولت هلنــد همچنین برای 
کنترل شیوع کرونا به شــهروندان این کشور 
توصیه کرده فعال ســفر نکنند مگر در شرایط 
کامال ضــروری. در همین حال دولت ســوئد 
نیز اعالم کرد که شدیدترین محدودیت ها را 
از زمان آغاز شــیوع کرونا در این کشور اعمال 
می کند. این محدودیت هــا از چهار روز دیگر 
در سوئد آغاز و تا ۲۴ ژانویه ادامه خواهد یافت.

پاتریک واالنس مشــاور ارشد امور علمی در 
انگلیس گفت: فکر می کنیم ایــن گونه جدید 
ویروس کرونا ممکن است در دیگر کشورها نیز 
وجود داشته باشد. ممکن است در انگلیس شیوع  
آن آغاز شده باشد اما در این رابطه مطمئن نیستیم. 
شناســایی گونه جدید ویروس کرونا چند روز 
پیش از سوی وزیر بهداشت انگلیس مطرح شد. 
وی اظهار داشت که این گونه اولین بار در منطقه 
کنت واقع در جنوب شرق انگلیس کشف و بیش 
از هزار مورد ابتال به آن شناسایی شده است. »مت  
هنکاک« بیان داشت که این ویروس با سرعت 
بیشتری نسبت به گونه فعلی در حال گسترش در 
مناطق جنوب شرق انگلیس است. او تالش کرد تا 
این مساله را کم اهمیت جلو دهد و بیان داشت که 
هنوز ثابت نشده واکسن کرونا برای مقابله با گونه  

جدید، اثربخش نیست. 

نگرانی  از توسل ترامپ به 
قدرت برای تغییر نتایج انتخابات

چند مقام ارشد آمریکایی اذعان داشتند بیم 
آن دارند که ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات 
به ســوء اســتفاده از قدرتش روی بیاورد. به 
گزارش پایگاه خبری آکســیوس، مسئوالن 
ارشد دولت آمریکا بســیار نگران هستند که 
مبادا دونالد ترامپ رئیس جمهور حال حاضر 
کشــور از قدرت دولتی سوءاســتفاده کند تا 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را تغییر دهد. 
این پایگاه خبری به نقل از مقامات آمریکایی 
نوشت: ترامپ زمان بسیار زیادی را با کسانی 
می گذارند که به نظریه پرداز توطئه و شکاک 
بودن مشهور هستند و به سوءاستفاده آشکار 
از قدرت، تشــویق می کنند. نگرانی مسئوالن 
کاخ سفید این اســت که ترامپ به اتخاذ ایده 
مایکل فلن مشاور پیشــین امنیت ملی خود 
برای اعمال حکومت نظامی، استقرار ارتش و 
تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، تمایل 
دارد. یک مقام ارشــد آمریکایی خاطر نشان 
می کند: زمانی که ترامپ به بازنشر توئیت های 
محتوی تهدیدها برای زندانی کردن سیاسیون 
و صحبت کردن با افــراد دارای توهم توطئه 
می پردازد، غیرممکن است که درباره پایان این 
ماجرا نگران نشد. آکسیوس همچنین نوشت 
که در جلســه روز جمعه ترامپ با مشاوران و 
دســتیاران خود، از یک مقــام وزارت امنیت 
داخلی درباره احتمال توقیف دســتگاه های 
شمارش آراء ســوال کرده و او نیز پاسخ داده 
که ایــن وزارتخانه صالحیــت الزم برای این 

اقدام را ندارد.

جهاننما
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 از هفته گذشــته تاکنون، شاهد 
شــروع موج تازه ای از عملیات های 
تروریســتی در افغانستان هستیم. 
عملیات هایــی کــه برخــی از آنها 
توســط عناصر انتحــاری صورت 
می گیرد و بخشــی دیگر از آنها در 
قالب بمب گذاری هــای هدفمند و 
غیرهدفمند اســت. اینکــه اهداِف 
عملیات ها چیست موضوعی است 
که به این راحتی نمی توان در مورد 
آنها نظــر داد. به عنــوان مثال روز 
جمعه گذشــته در پــی انفجار یک 
موتور بمب گذاری شــده در والیت 
غزنی در مرکز کشور، ۱۵ تن کشته 
شدند و ۲۰ تن دیگر هم در این انفجار 
زخمی شدند. کمی بعد مشخص شد 
که این انفجار همزمان با برگزار شدن 
جلسه ختم قرآن در مرکز غزنی اتفاق 
افتاده است. کمی بعد طارق آریان، 
سخنگوی وزارت کشور افغانستان 
اعالم کــرد که این موتور ســیکلت 
توسط یک فرد ناشــناس در محل 
برگزاری جلسه ختم قرآن پارک شده 
که به نشانه هایی که اهالی داده اند، 

احتمال می رود که این شــخص با 
شبکه حقانی در ارتباط بوده است. 

یک روز بعد )شنبه هفته جاری( 
ســخنگوی والی پروان در حساب 
فیسبوک خود اعالم کرد که فرودگاه 
بگرام که بزرگترین پایگاه نظامیان 
آمریکایی در این کشــور به حساب 
می آید، هدف حمــالت راکتی قرار 
گرفته است. خبر به سرعت در صدر 
اخبار رسانه های جهان قرار گرفت. 
کمی بعد مشخص شد که ۱۲ فروند 
راکت در یک خودرو جاسازی شده 
بود و به محض شــلیک، پنج فروند 
آن به طرف فــرودگاه نظامی بگرام 
در شــمال کابل شلیک شــده و ۷ 
راکت دیگر پیش از شلیک به دست 
نیروهای امنیتی افغانســتان افتاده 
است. اخبار تکمیلی در این خصوص 
می گوید که راکت هــا که روی یک 
دســتگاه کامیونت نصب شده بود، 
ســاعت ۰۵:۵۰ صبح روز شــنبه از 
منطقه قلندرخیل شهرستان بگرام به 
پایگاه نظامی بگرام شلیک شده است 
که جزئیات تلفات در این پایگاه هنوز 
مشخص نیســت. پس از این اتفاق، 
روز گذشته )یکشنبه( پلیس کابل از 
انفجار یک بمب در این شهر و کشته 
شــدن حداقل ۹ تن و زخمی شدن 

حاج محمــد وردک، عضو مجلس 
ملی افغانســتان خبــر داد. در این 
راستا منابع امنیتی افغانستان اعالم 
کرده اند که هدف از افنجار این بمب، 
خودروی محمد وردک بوده است. در 
آن روی سکه هم اتفاق بزرگ دیگری 
رقم خورد. وزارت دفاع افغانســتان 
روز گذشته )یکشــنبه( اعالم کرد 
که تعداد ۷۴ شــبه نظامی طالبان 
طی درگیری ها با نیروهای مســلح 
افغانســتان در والیت قندهار کشته 
شــده اند. این در حالیست که طبق 
داده های وزارت دفاع افغانســتان، 
۸۲ شــبه نظامی طالبان هم هفته 
گذشــته طی یک عملیات نظامی 
ادامه دار در این والیت، کشته شدند 
و حاال تنها سوالی که این میان برای 
ما اهمیت دارد این است که، چنین 
حجمی از نیروهای طالبان چگونه و 
از چه طریقی یکباره وارد میدان های 
درگیری شدند؟ پاسخ کاماًل روشن 
اســت؛ این میزان از درگیری های 
جدید دقیقــاً به ما نشــان می دهد 
تمام عناصر طالبان که قبل و حین 
مذاکرات دوحه با دستور اشرف غنی 
از زندان آزاد شدند، مجدداً به دامان 
این تشکیالت بنیادگرا برگشته اند. در 
این میان نکته ای که باید بدان توجه 

شود این است که حجم عملیات های 
تروریستی در افغانســتان در حالی 
افزایــش پیدا کرده کــه هیچکدام 
از جریان ها و گروه های مســتقر در 
این کشور مسئولیت این حمالت و 
بمب گذاری ها را به عهده نگرفته اند 
و این اوضــاع را به صورت مشــهود 

پیچیده تر می کند.  
توزیع خطر و بن بست مذاکرات

چندی پیــش منابــع مرتبط با 
وزارت کشــور اعالم کردند که طی 
ســه ماه اخیر ۳۵ حمله انتحاری و 
۵۰۷ انفجار بمب توســط طالبان 
رخ داده کــه بیش از ۴۸۰ کشــته 
از غیرنظامیــان و ۱۰۰۰ زخمــی 

برجای گذاشته اســت. این رقم را 
حتی اگر نصــف کنیم، بــاز هم به 
وضوح می بینیم که ایــن میزان از 
جرم و جنایت و کشــته هایی که بر 
زمین مانده اســت، هیچ توجیهی 
ندارد و حتی نشــان دهنده امنیت 
شکننده کابل اســت؛ چراکه عموِم 
این عملیات هــا در پایتخت انجام 
می شود. نکته اینجاست که با وجود 
مذاکرات جاری صلــح بین دولت 
افغانستان و طالبان که ماه سپتامبر 
)شــهریور( در قطر آغاز شــد، این 
کشور همچنان در معرض خشونت 
و انفجار بمب قرار دارد. مساله حاال 
انفجار بمب و انتخار نیســت، بلکه 
حاال ســوال این است که چه عاملی 
موجب تشــدید این حمالت شده 
اســت؟ چندی پیش طالبان برای 
پیشــبرد روند صلح در افغانستان 
خواهان آزادی هفت هزار زندانی این 
گروه از زندان دولت افغانستان شد. 
آنها مدعی بودند که آمریکایی ها با 
فشــار بر ارگ زندانی های طالبان را 
آزاد خواهند کرد، اما سخنان اخیر 
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری 
افغانســتان نشــان داد کــه این ار 
تقریباً محــال اســت. او اعالم کرد 
که تا زمــان پایــان نیافتن جنگ و 
خشــونت هیچ فــردی از طالبان 
آزاد نخواهد شــد و همین مساله به 
صورت واضح باعث از ســر گرفتن 
عملیات های اخیر در افغانســتان 
شده است. زلمای خلیلزاد، فرستاده 
ویژه آمریکا در امور افغانســتان در 
توئیتی ضمن محکــوم کردن این 
حمــالت، از طرف هــای درگیر در 
افغانســتان خواســت تا خشونت 
را کاهــش داده و بــه ســرعت به 
آتش بس برســند! ایــن اظهارات 
خلیلزاد به خوبی نشان می دهد که 
آمریکایی ها علیرغــم آنکه طالبان 
 حمالت اخیر را بــه عهده نگرفتند، 
معتقدند که جریان مذکور به صورت 
مســتقیم اقدام به طراحی و اجرای 
عملیات ها میدانی دارد. جالب این 
اســت که، پایگاه نظامی بگرام که 
محل اســتقرار نیروهــای نظامی 
آمریکا به حساب می آید، روز شنبه 
برای نخســتین بار پــس از امضای 

توافق نامه صلح میان طالبان آمریکا، 
هدف حمالت راکتی قــرار گرفته 
است و همین مساله کوچک می تواند 
نشان دهنده وخیم تر شدند اوضاع 
باشــد. این در حالیســت که عالوه 
بر طالبان ما شــاهد اقدام های گاه و 
بیگاه داعش در افغانستان هستیم. 
در این راستا آنا یوستیگنیوا، معاون 
نماینده دائم روســیه در ســازمان 
ملل در جریان گفت وگوی مجازی 
اخیر شــورای امنیت درباره اوضاع 
افغانســتان صریحا اعالم کرده که 
والیت خراسان )شــاخه داعش در 
افغانســتان( نه تنهــا مخفیانه کار 
خود را انجــام نمی دهــد، بلکه در 
حال ایجاد پتانســیلی برای ترویج 
فعالیت های تروریســتی در آسیای 
مرکزی است. از سوی دیگر شورای 
امنیت ســازمان ملــل فعالیت تیم 
ناظر بــر تحریم ها علیه اشــخاص 
و موجودیت هــای مرتبــط با گروه 
طالبان را برای یک سال دیگر تمدید 
کرد. این بدان معناست که طالبان 
نه تنها نتوانســت رهبــران و افراد 
کلیدی خود را از فهرســت تحریم 
خارج کنــد، بلکه حــاال نظارت بر 
تحریم های آنها یکســال دیگر هم 
ادامه پیــدا کرده اســت که همین 
مســاله مجدداً موجب خشمگین 
شــدن این جریان از رونــد مذکور 
است. بنابراین حمالت اخیر به نوعی 
نشــان می دهد که طالبان به بخش 
مهمی از مطالبات خود دســت پیدا 
نکرده و برای احقاق آن دروازه های 
جهنــم را بــه روی غیرنظامیان باز 
کرده است که خروجی اش انتحار و 

بن بست در مذاکرات است. 

واکاوی دالیل شروع فاز جدید عملیات  میدانی در افغانستان طی روزهای اخیر 

تما میت خواهی، تضاد منافع و باز هم بن بست 
شورای امنیت سازمان 
ملل فعالیت تیم ناظر بر 
تحریم ها علیه اشخاص 

مرتبط با طالبان را برای یک 
سال دیگر تمدید کرد و این 

به آن معناست که طالبان 
نتوانست رهبران و افراد 

کلیدی خود را از فهرست 
تحریم خارج کند

پایگاه نظامی بگرام که محل 
استقرار نظامیان آمریکا 

به شمار می آید، روز شنبه 
برای نخستین بار پس از 
امضای توافق نامه صلح 
طالبان و آمریکا، هدف 

حمالت راکتی قرار گرفت 
و همین مساله کوچک 

می تواند اوضاع را وخیم تر 
کند

هزاران اسرائیلی شنبه شب در قدس اشــغالی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تظاهرات 
کردند. به گزارش شــبکه کان اعالم کرد که تظاهــرات از مکان های جداگانه به ویژه از میــدان صهیون در قدس 
اشغالی تا محل اقامت نخســت وزیر در خیابان بالفور برگزار شــد. رادیو ارتش اســرائیل نیز اعالم کرد اعتراضات 
در اراضی اشــغالی در اعتراض به بی کفایتی بنیامین نتانیاهو بیش از شش ماه اســت که به طور متوالی ادامه دارد. 
بیش از ۲۰۰۰ تظاهرکننده برای اعتراض به سیاســت های نتانیاهو به میدان پاریس در قدس اشغالی رفتند. این 
هفته بیست و ششــمین هفته اعتراضات با شعار اســتعفای نتانیاهو به خاطر بی 
کفایتی در مهار بیماری همه گیر کرونا و اتهاماتش در ۳ پرونده فســاد اســت. از 
سوی دیگر تشــدید اختالفات میان نتانیاهو با بنی گانتس، وزیر جنگ و شریک 
 دولت ائتالفی رژیم صهیونیستی، این رژیم را به سوی برگزاری انتخاباتی جدید 

سوق می دهد.

پس از افزایش اقدامات خرابکارانه و سرقت ها در جریان اعتراضات شــبانه، نیروهای ارتش تونس در مرکز شهر 
»توزر« واقع در جنوب این کشــور به منظور حفاظت از نهادهای دولتی و عمومی مستقر شدند. به گزارش القدس 
العربی، شهر »توزر« واقع در جنوب تونس روز گذشته شاهد تنش بین معترضان و نیروهای امنیتی این کشور به دلیل 
تقسیم اراضی مسکونی این منطقه و حل وفصل وضعیت حقوقی و قانونی آن بود. معترضان که مقامات را به فساد و 
کنترل غیرقانونی بر اراضی متهم می کنند با نیروهای امنیتی درگیر شدند و نیروهای امنیتی نیز برای متفرق کردن 
تحصن کنندگان با گاز اشک آور وارد عمل شدند. شاهدان می گویند، معترضان 
مسیرها را بستند، در خیابان های اصلی اقدام به آتش زدن الستیک کردند و در 
مرکز شهر با نیروهای امنیتی درگیر شدند. تصاویر نشان می دهد دست کم یکی از 
مراکز تجاری بزرگ وابسته به مراکز تجاری زنجیره ای کارفور، در معرض اقدامات 

خرابکارانه قرار گرفته است.

درگیری معترضان با پلیس تونسبیست و ششمین هفته تظاهرات در قدس علیه نتانیاهو

نتایج تازه ترین نظرســنجی آنالین نشان می دهد، 
حدود ۶۰ درصد از فرانسوی ها از عملکرد رئیس جمهور 
و نخست وزیر کشورشــان ناراضی هستند. به گزارش 
آناتولی، این نظرسنجی از سوی موسسه افکارسنجی 
دولتی فرانســه )IFOP( در میان ۱۹۳۶ تن در رده 
سنی ۱۸ سال به باال انجام شد. براساس این نظرسنجی، 
۶۰ درصد از فرانسوی ها گفتند که از عملکرد امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه که اکنون بر اثر ابتال 
به کرونا در قرنطینه به سر می برد، رضایت ندارند. حدود 
۵۹ درصد هم گفته اند که از عملکرد نخست وزیر فرانسه 
رضایت ندارند. روز پنجشــنبه دفتر ریاست جمهوری 
فرانسه اعالم کرد، تست کرونای امانوئل ماکرون مثبت 
شده است. کاج الیزه در بیانیه ای در رابطه با این مساله 
گفت، رئیس جمهوری تســت پی.سی.آر انجام داده و 
عالئم کرونا دارد. این نظرسنجی همچنین نشان داد که 

محبوبیت ماکرون با سه درصد کاهش به ۳۸ درصد در 
ماه دسامبر رسیده است. محبوبیت نخست وزیر فرانسه 
هم با دو درصد کاهش به ۳۷ درصد رسید. نظرسنجی 
دیگر نشان داد که هفت تن از هر ۱۰ فرانسوی در این 
کشور به دولت ماکرون در مقابله با پاندمی کرونا اعتماد 
ندارد. نظرسنجی دیگر نشان داد تدابیر این دولت برای 

مقابله با این پاندمی متناقض است.

نخســت وزیر عراق ضمن مرتبط دانســتن بحران 
سیاسی در این کشــور با فساد، نســبت به فروپاشی 
نظام سیاسی و اجتماعی عراق هشدار داد. به گزارش 
روســیاالیوم، مصطفی الکاظمی در جلسه فوق العاده 
کابینه درباره بودجه ۲۰۲۱، گفت: از ســال ۲۰۰۳ از 
اشتباهاتی رنج می بریم که نظام سیاسی و اجتماعی را 
به فروپاشی کامل تهدید می کند. یا باید فروپاشی کامل 
و آشــوب را بپذیریم یا اصالحات انجام دهیم. عاقالنه 
نیست تســلیم معادله فساد سابق شــویم یا اوضاع را 
درست کنیم یا مردم را به بازی بگیریم. الکاظمی گفت: 
بحران سیاسی در عراق با سه مسئله قدرت، پول و فساد 
مرتبط است و ما برای حل بحران با روش اقتصادی و با 
اتخاذ تصمیمی جسورانه برای از بین بردن مانع فساد و 
پول تالش می کنیم. الکاظمی گفت: من اولین متضرر 
از بودجه سال آتی هســتم چرا که در معرض انتقادات 

زیادی قرار می گیرم. می توانستم وارد انتخابات شوم 
و مردم را فریب دهــم اما وجدانم هرگــز این را قبول 
نمی کند. ما باید مسئولیت پذیر باشیم، این یک مسئله 
تاریخی و سرنوشت ساز است. پیش از این بانک مرکزی 
عراق تصمیم گرفــت ارزش ارز ملی را به ۱۴۵۰ دینار 
برای یک دالر کاهش دهد. این اقــدام با هدف تأمین 

نقدینگی به خاطر بحران مالی در کشور است.

60  درصد فرانسوی ها از ماکرون ناراضی اندهشدار الکاظمی نسبت به فروپاشی عراق

خبرخبر
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