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جهاننما

میزبانی ژاپن از نظامیان 
آمریکایی، ۵ سال دیگر تمدید شد

در گفت وگوی روز گذشته )جمعه( مقامات ارشد 
آمریکا و ژاپن، حمایت توکیه از نیروهای آمریکایی 
تمدید شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونی 
بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرد که دو 
طرف در حال امضای قــراردادی برای تمدید پنج 
ساله بسته حمایتی ژاپن در میزبانی از ۵۰ هزار سرباز 
آمریکایی در خاکش هســتند. بلینکن در ابتدای 
گفت وگوی چهارجانبه وزرای دفــاع و خارجه دو 
کشور گفت: این توافق جدید، منابع بیشتری را به 
تعمیق آمادگی نظامی و کارکردپذیری مشترک 
اختصاص می دهد. وی روز گذشــته در واشنگتن 
گفت: متحدانمان نباید فقط ابزارهایشان را تقویت 
کنند، آن ها باید ابزاری جدیدی بســازند. توکیو 
هزینه ســربازان آمریکایی حاضر در خاک خود را 
پرداخت می کند. توافق قبلی قــرار بود در مارس 
۲۰۲۱ منقضی شــود اما بــا روی کار آمدن دولت 
جدید در آمریکا، یک ســال دیگر تمدید شده بود. 
لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا گفت که این دو متحد 
در حال تحول نقش ها و ماموریت های خود به نحوی 
هستند که نمایان گر توانایی در حال رشد ژاپن برای 
خدمت به صلح و ثبات منطقه ای باشد. ژاپن از پایان 
جنگ جهانی دوم، حق آغاز جنگ را ندارد و از این رو، 
به آمریکا روی آورده است که طبق توافقات، وظیفه 
دارد از این ســومین قدرت اقتصادی دنیا حفاظت 
کند. به گفته وزارت خارجه، این بســته حمایتی 
پنج ساله جدید، در هر سال مالی ۱.۸ میلیارد دالر 
هزینه روی دســت ژاپن می گذارد که نســبت به 
دوره قبل، ۵ درصد افزایش یافته اســت. این توافق 
در میان تنش های فزاینده با چین حاصل شده که 
فعالیت هایش در نزدیکی تایــوان را افزایش داده 
است. تایوان جزیره ای خودمختار است که با ژاپن و 
آمریکا روابطی نزدیکی ایجاد کرده است اما چین آن 
را بخشی از سرزمین اصلی خود می داند که روزی 
دوباره آن را پس خواهد گرفت و حاال تنش میان دو 

طرف بر سر آن افزایش پیدا کرده است.
    

توقیف دارایی های 
رئیس جمهور سابق اوکراین

قــوه قضاییــه 
اوکراین بــا صدور 
حکمی مجوز توقیف 
اموال و دارایی های 
پتــرو پروشــنکو، 
رئیــس جمهوری 
ســابق این کشور را 

صادر کرد. دفتر دادســتانی عمومی اوکراین در 
بیانیه ای اعــالم کرد که بر اســاس حکم دادگاه، 
دارایی های پترو پروشنکو در چارچوب تحقیقات 
پرونده ای قضایی به  اتهــام خیانت بزرگ توقیف 
می شود. پروشنکو که اکنون ۵۶ سال دارد، از سال 
۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ میالدی زمام دستگاه اجرایی در 
اوکراین را در دســت داشت و در آخرین انتخابات 
ریاست جمهوری از ولودیمیر زلنسکی شکست 
خورد. به گزارش یورو نیوز، وی متهم اســت که 
تســهیالتی را در زمینه فروش زغال سنگ برای 
شرکت هایی در شــرق اوکراین که تحت کنترل 
جدایی طلباِن تحت حمایت روســیه هســتند، 
فراهم کرده اســت. در بیانیه دادستانی عمومی 
اوکراین آمده اســت: دادگاه تصمیــم به توقیف 
دارایی های فرد مظنــون در این پرونده گرفته که 
اموال غیرمنقول و سهام وی در شرکت ها را شامل 
می شود. پترو پروشنکو که در حال حاضر خارج از 
کشور به ســر می برد هنوز در خصوص این حکم 
اظهار نظر نکرده اســت؛ وی اما وعده داده که روز 
هفدهم ژانویه به اوکراین بازگردد. رئیس جمهوری 
سابق اوکراین بارها دست داشتن در هرگونه خیانت 
را رد کرده و جانشین خود، ولودیمیر زلنسکی را به 
دسیسه چینی قانونی و رقم زدن مشکالت قضایی 
برای وی متهم کرده اســت. وی پیش از رسانه ای 
شدن حکم دادگاه در صفحه فیس بوک خود نوشته 
بود که به زودی به کی یف باز خواهد گشت تا نه برای 
دفاع از خود بلکه برای دفاع از اوکراین در برابر دولتی 
ناالیق مقابل قاضی حاضر شود. پترو پروشنکو به 
طور مشــخص طبق این پرونده متهم است که به 
جمهوری های خودخوانده دونتسک و لوهانسک 
در شــرق اوکراین کمک کرده تا طی ســال های 
۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ محموله های زغال سنگ به ارزش 
۴۸ میلیون یورو را به کی یف بفروشد و از سود آن 

انتفاع شخصی کسب کند. 

جهان

پس از فروپاشی شــوروی در سال 
۱۹۹۱ میالدی، شاهد کوچکتر شدن 
جغرافیای این کشور به لحاظ وسعت و 
سپس نفوذ سیاسی بودیم. درست است 
که ایدئولوژی کمونیسم و سوسیالیسم 
همچنان در بســیاری از کشــورهای 
دنیا هواخواه دارد و پیروانــی از آن در 
چهار گوشه دنیا حاضر هستند، اما باید 
توجه داشــت که ریزش دیوار برلین و 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باعث 
شد تا بلوک شرق تا حد زیادی، میزان 
نفوذ خود در کشورهای زیرنظرش را از 
دســت بدهد. زمانی که رستوران های 
زنجیــره ای مک دونالــد در مســکو، 
پترزبورگ و بسیاری از شهرهای روسیه 
در حال افتتاح بودند و پس از بازگشایی، 
صف های عظیم مردم بــرای آزمایش 
کردن »طعم سرمایه داری« جلوی این 
رستوران ها تشکیل شد، باقی مانده های 
شوروی در ساختار امنیتی، سیاسی و 
نظامی روسیه به این فکر می کردند که 
حاال باید با چه چالشــی روبرو شوند؟ 
آنها طعم فروپاشی را با به هوا رفتن دود 

سیگارهای آمریکایی مارلبورو، عمیق تر 
درک می کردند اما نمی دانستند که 3۰ 
سال بعد قرار است اطراف مرزهای خود 
با غرب دست و پنجه نرم کنند. فروپاشی 
شوروی اگرچه بســیاری از کشورهای 
کوچک که تا دیروز زیــر پرچم داس و 
چکش بودند را به اســتقالل و پرچم و 
سرود مستقل رســاند، اما پدید آمدن 
این کشورها مشــکالتی را برای مسکو 
به وجود آورد که حاال هم این مشکالت 
ادامه دارد. به عنوان مثال پس از استقالل 
کشورهای آســیای میانه از شوروی، 
میان این کشــورها به ویژه ازبکستان، 
تاجیکســتان و قرقیزستان اختالفات 
مرزی وجود دارد و این کشورها تاکنون 
به طور کامل برای حــل این اختالفات 
به نتیجه نرســیده اند. قرقیزســتان و 
ازبکستان بر سر حدود 3۰۰ کیلومتر از 
یک هزار کیلومتر مرز مشترک اختالف 
دارند. تاجیکســتان و قرقیزستان نیز 
از ۹۷۶ کیلومتر مرز مشــترک بین دو 
کشور تا امروز در مجموع ۵۰۴ کیلومتر 
را مشــخص و عالمت گذاری کرده اند 
و درگیری های مــرزی زیادی رخ داده 
است. به عنوان نمونه تنها در سال ۲۰۱۴ 
در مرز قرقیزستان با تاجیکستان 3۰ 
درگیــری رخ داد کــه زخمی های نیز 

دربرداشت و قرقیزســتان در ابتدای 
سال ۲۰۱۴ در پی یک نزاع، مرزهایش 
با تاجیکســتان را برای ســه ماه بست 
و ســفیرش را از دوشــنبه فراخواند. 
اینها بخشــی از ضررهایی است که از 
فروپاشی شوروی به وجود آمد اما آنچه 
از چهارشنبه هفته گذشته در قزاقستان 
رخ داده نشان از آن دارد که روس ها بار 
دیگر باید برای حفظ منافع خود به تکاپو 
بیافتند. بر اساس اعالم رویترز به دنبال 
آنکه اعتراضات سراســری به افزایش 
قیمت سوخت در قزاقستان به خشونت 
کشیده شد، دفتر ریاست جمهوری این 
کشور آسیای میانه صبح روز چهارشنبه 
به مدت دو هفته در آلماتی، بزرگترین 
شهر و استان منگستائو حالت فوق العاده 
اعالم کرد و اســتعفای دولت پذیرفته 
شد. کمی بعد وب ســایت دفتر قاسم 
جومارت توکایــف، رئیس جمهوری 
قزاقستان اعالم کرد که این اقدام شامل 
منع آمد و شد از ســاعت ۱۱ شب تا ۷ 
صبح به وقت محلی، محدودیت تردد و 
ممنوعیت تجمع گسترده می شود اما 
معترضان به حدی خشــمگین بودند 
که حتی حیــن ســخنرانی توکایف، 
پلیس در شــهر آلماتی از گاز اشک آور 
و نارنجک صوتی بــرای متفرق کردن 

صدها معترضی که به دفتر شهرداری 
حمله ور شده بودند، استفاده کرد. کمی 
بعد و چند ساعت پس از اعالم وضعیت 
فوق العاده، رئیس جمهوری قزاقستان 
اســتعفای دولت را پذیرفت و علیخان 
اســمایلوف را به جای عسکر مامین به 
عنوان نخست وزیر موقت منصوب کرد. 

کشمکش مسکو و غرب
اینکه چرا قزاقستان یک مرتبه اسیر 
بحران همه گیر شــد، موضوعی است 
که به نظر می رسد ریشــه آن اقتصاد و 
گره خوردنش به معیشت باشد. دولت 
این کشــور فکر می کرد که اگر قیمت 
حامل های انرژی و ســوخت را افزایش 
دهد، درنهایت با یــک اعتراض نصفه و 

نیمه که در همه جای دنیا مرسوم است، 
مواجه می شود اما اوضاع به اینجا ختم 
نشد و یک بحران به وجود آمد. بسیاری 
از شهروندان قزاقستان، مصرف سوخت 
خودروهای خود را بــه گاز ال.پی .جی 
تبدیل کردند که بسیار ارزان تر از بنزین 
در قزاقستان است، اما دولت استدالل 
کرد که قیمت پایین ناپایدار اســت و 
سقف افزایش قیمت ها را در اول ژانویه 
برداشت و به این ترتیب این قطب تولید 
نفت را به صحنــه اعتراضات بدل کرد. 
در این میان موج برخوردها و رد و بدل 
شدن گلوله به حدی است که بسیاری از 
کارشناسان می گویند این اعتراضات به 
نوعی سازمان یافته تلقی می شود. وزارت 
کشور قزاقستان هم روز گذشته )جمعه( 
در بیانیه ای جداگانه اعالم کرده که به 
دنبال ناآرامی های چند روز اخیر در این 
کشور ۲۶ مجرم مسلح کشته شدند و ۲۵ 
تن از نیروهای پلیس و امنیتی این کشور 
نیز از ابتدای این اعتراضات تاکنون کشته 
شده اند. در این میان اما رئیس جمهوری 
قزاقســتان که کاماًل زیر سلطه و تحت 
نفوذ روس ها قــرار دارد اعالم کرده که 
نیروهای نظامی روسیه به درخواست 
این کشور در نورســلطان )پایتخت(، 
آلماتی و سایر شــهرهایی که درگیری 
در آن وجود دارد مستقر شــده اند. بر 
اساس آنچه که یورونیوز منتشر کرده 
رئیس جمهوری قزاقستان با درخواست 
فعال شدن بندهای توافق سازمان پیمان 
امنیت جمعی، راه را برای ورود نظامیان 
روسیه به قزاقستان باز کرد. این پیمان 
که میان قزاقســتان، بالروس، روسیه، 
ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان 
در سال ۱۹۹۲ میالدی و با طرح روسیه 
میان این کشورها به امضا رسید، قصد 
دارد تا بتواند از این طریق جبهه غرب را 
عقب بزند و با ناتو مقابله کند. در این میان 
کمیسیون اروپا که شاخه اجرایی اتحادیه 
اروپا به شمار می آید صریحا اعالم کرده 
که استقرار نیروهای چریکی روسیه در 
قزاقســتان مصداق بارز تجاوز به خاک 
یک کشــور و دخالت در امــور داخلی 
نورســلطان تلقی می شــود. اتحادیه 
اروپا معتقد است »صلحبان« خواندن 
نیروهای روســیه که در قرن بیست و 
یکم از ترس تهدید شــدن منافعشان 

از زمان شوروی ســابق تاکنون بر آن 
تاکید دارند، مصداق بارز دخالت در امور 
داخلی این کشور اســت. در این میان 
عصر دیروز )جمعه( عالوه بر آنکه ترکیه 
پروازهایش را به قزاقستان تعلیق کرد، 
به صورت علنی از دولت همسو با روسیه 
در قزاقستان حمایت کرد. رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه با تاکید 
بر همبستگی کشورش با قزاقستان ابراز 
امیدواری کرد که ناآرامی ها در این کشور 
حوزه آسیای مرکزی به زودی فروکش 
خواهد کــرد. کمی پس از ســخنان 
اردوغان، دولت چین هم اعالم کرد که 
برای کمک به دولت قزاقســتان آماده 
است و از سوی دیگر ایگور کوناشنکوف، 
ســخنگوی وزارت دفاع روسیه عصر 
جمعه اعالم کرد که نیروهای روسیه با 
همتایان قزاقستانی خود برای بازیابی 
نظم در این فــرودگاه همکاری کردند. 
نکته نهایی و مهم این است که روس ها 
همانند گذشــته معتقدند که غربی ها 
در شکل گیری و تحریک این اوضاع به 
صورت مستقیم دســت داشته اند ولی 
غرب این موضوع را رد می کند. این در 
حالیست که رئیس جمهوری قزاقستان 
از لفظ »تروریسم« علیه معترضان به 
افزایش قیمت ســوخت استفاده کرد 
که نشان می دهد باز هم سناریوی اکتبر 
۲۰۲۰ - مهرماه ۱3۹۹ - قرقیزستان در 
پیش است که کرملین را عصبانی کرد؛ 
ســناریویی به نام ترس از شورش های 

جدید در حوزه های نفوذ مسکو! 

اعتراضات گسترده و خونین قزاقستان، پای روسیه را به نورسلطان باز کرد؛ 

لشگرکشی مسکو برای سرکوب در خارِج نزدیک
روس ها همانند گذشته 
معتقدند که غربی ها در 
شکل گیری و تحریک 

شورش های قزاقستان 
به صورت مستقیم دست 
داشته اند، ولی غرب این 

موضوع را رد می کند 
و این در حالیست که 

رئیس جمهوری این کشور 
علیه معترضان به افزایش 

قیمت سوخت از لفظ 
»تروریسم« استفاده کرد

اتحادیه اروپا معتقد است 
»صلحبان« خواندن 
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شدن منافعشان از زمان 
شوروی سابق تاکنون بر آن 

تاکید دارند، مصداق بارز 
دخالت در امور داخلی این 

کشور است

جنبش عصائب اهل الحق از رسیدن به نقاط مشترکی میان چارچوب هماهنگی شیعیان و مقتدی صدر درباره تشکیل 
فراکسیون اکثریت پارلمانی خبر داد. به گزارش شفق نیوز، سعد السعدی، از رهبران عصائب اهل الحق گفت: مذاکرات 
میان چارچوب هماهنگی شیعیان و مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق خوب و سازنده است و به نقاط مشترک زیادی 
رسیدیم که در تســریع توافق درباره تشکیل فراکســیون اکثریت پارلمانی نقش 
دارد. السعدی افزود: امیدواریم که به زودی دیدار مشترکی میان هیئت چهارچوب 
هماهنگی شیعیان و رهبر جریان صدر در نجف برای توافق با موضوع ملی متحد برگزار 
شود. وی درباره شرط مقتدی صدر برای کنار گذاشتن نوری المالکی، رهبر ائتالف 
دولت قانون از چارچوب هماهنگی شیعیان گفت: آنچه در رسانه ها در این باره گفته 
شده درست نیســت. چارچوب هماهنگی شیعیان به عنوان یک فراکسیون متحد 

رایزنی و همکاری با فراکسیون صدر را جهت تشکیل دولت ادامه می دهد.

نیروهای امنیتی ترکیه در آدانا صبح دیــروز )جمعه( اقدام به عملیاتی علیه عناصــر مرتبط با داعش کردند. به 
گزارش آناتولی، در این عملیات که همزمان در ۷ منطقه انجام گرفت، رهبر یکی از گروهها ملقب به امیر محمود ازدن 
و ۶ نفر دیگر دستگیر شــدند. نیروهای امنیتی ترکیه طی دو سال اخیر عملیاتهای زیادی را برای دستگیری عناصر 
تروریستی از جمله داعش که در شهرهای مختلف این کشور اقامت دارند انجام 
داده اند که بیشترین این عملیاتها در آنکارا و استانبول انجام گرفته است. پس از 
قدرت گیری داعش در عراق و سوریه کشورهای غربی ترکیه را متهم به استفاده 
ابزاری از داعش برای کنار زدن دولت ســوریه می کردند که در این راستا ترکیه 
مرزهای خود را برای انتقال این عناصر به داخل سوریه باز گذاشته است و اجازه 
تردد را به آنها می دهد اما مقامات ترکیه با رد ایــن اتهامات عنوان می کردند که 

علیه داعش عملیاتهای زیادی انجام داده اند.

عملیات نیروهای امنیتی ترکیه علیه داعش در آدانا شیعیان عراق و صدر به تشکیل فراکسیون اکثریت نزدیک شدند

یک نهاد فرانســوی ناظر بر محرمانگــی داده های 
کاربــران اینترنت، شــرکت های آمریکایــی گوگل و 
فیســبوک را به دلیل ایجاد ممانعــت در جلوگیری از 
ردیابی فعالیت های آنالین کاربــران، در مجموع ۲۱۰ 
میلیون یورو جریمه کرد. تارنمای روزنامه انگلیســی 
گاردین نوشت که کمیسیون ملی اطالعات و آزادی ها 
)CNIL( روز پنج شنبه )۱۶ دی( اعالم کرد که گوگل را 
به دلیل ایجاد مشکل در امتناع کاربران اینترنت از ردیابی 
فعالیت هایشان ۱۵۰ میلیون یورو جریمه کرده است. 
این کمیسیون فیسبوک را نیز به همین دلیل ۶۰ میلیون 
یورو جریمه کرد. این سازمان اعالم کرد که شرکت های 
مذکور سه ماه فرصت دارند تا احکام آن را اجرا کرده یا با 
جریمه  ۱۰۰ هزار یورو برای هر روز تاخیر مواجه  شوند. 
پیشتر یکی از دادگاه های مسکو نیز گوگل و فیسبوک را 
به پرداخت دهها میلیون دالر جریمه نقدی محکوم کرده 

بود. دادگاه ناحیه تاگانســکی مسکو روز جمعه شرکت 
گوگل را بخاطر خودداری از حذف اطالعات ممنوعه در 
روسیه به پرداخت جریمه ۷.۲ میلیارد روبلی )حدود ۹۸ 
میلیون دالر( محکوم کرد. این حکم پس از آنکه سازمان 
نظارت بر ارتباطات جمعی روسیه برای حذف اطالعات 
ممنوع به شرکت گوگل اخطار داده و از طرف این شرکت 

نادیده گرفته شده بود، صادر شد. 

گروه هــای آزادی و تغییر ســودان از شــورای امنیت 
خواســتند کمیته مســتقلی را برای تحقیقــات درباره 
جنایت هایی که توسط مقامات سودانی از ۲۵ اکتبر انجام 
شده، تشکیل دهد. به گزارش روسیاالیوم، گروه های آزادی و 
تغییر سودان در بیانیه ای به شورای امنیت سازمان ملل اعالم 
کرد: مقامات نظامی کشور همچنان به ارتکاب جنایت های 
ضد بشری ادامه داده و هر روز تعداد زخمی ها و کشته شدگان 
در اعتراضات افزایش می یابد. کودتاچیان همچنین تظاهرات 
مردم را با زور سرکوب کرده و به تجاوز علیه بیمارستان ها و 
نهادهای پزشکی ادامه می دهند. این ها جنایت ضد بشری 
هستند. برای همین ما از شورای امنیت می خواهیم کمیته 
مستقلی برای تحقیقات درباره جنایت هایی که از ۲۵ اکتبر 
صورت گرفته تشکیل دهد. این بیانیه در حالی صادر شد که 
پنجشنبه خارطوم و شهرهای دیگر شاهد تظاهرات گسترده 
مردم بود. معترضان خواهان حکومت غیر نظامی هستند. در 

جریان این تظاهرات سه تن کشته شدند. از ۲۵ اکتبر تاکنون 
تعداد کشته شــدگان در تظاهرات به ۶۰ نفر رسیده است. 
سودان از ماه اکتبر شاهد اعتراضات گسترده علیه اقدامات 
عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی سودان است. 
وی کابینه و شورای حاکمیتی را منحل کرده و شورای جدید 
تشکیل داد. اخیرا نخست وزیر سودان در پی اعمال زور توسط 

ارتش علیه معترضان استعفا داد.

گروه های آزادی و تغییر از شورای امنیت خواستند؛

تشکیل کمیته مستقل رسیدگی به جنایت های مقامات سودان
به دلیل بسترسازی برای ردیابی فعالیت های کاربران؛

فرانسه؛گوگل و فیسبوک را ۲۱۰ میلیون یورو جریمه کرد

خبرخبر

فرشاد گلزاری


