اعتراضات عراقی ها همچنان ادامه دارد

اعتراض

افشای رد پای صهیونیست ها
در انتخابات عراق

سودان

منابع خبری از برگزاری تظاهرات شبانه مردم سودان در اعتراض
به تشکیل شورای حاکمیتی جدید در این کشور توسط «عبدالفتاح
البرهان» فرمانده ارتش خبر دادند .مردم در محلههای «الشجره»
در خارطوم« ،الحلفایا» در شــهر بحری و «ود نوباوی» در شهر أم
درمان تظاهرات کردند و خواســتار تشــکیل دولت غیرنظامی در
سودان شدند .بر اســاس این گزارش ،معترضان پالکاردهایی در
دست داشتند که بر روی آنها نوشتهشده بود« :نه به کودتای نظامی»
و «دموکراسی بازمیگردد» به اقدامات «البرهان» فرمانده ارتش
این کشور اعتراض کردند.

رئیس ائتالف الفتح عراق گفت که بعید نیست رژیم صهیونیستی در تقلب در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور نقش
داشته باشد.

کشور ،فرضیه دستکاری و دخالت این طرفهای
خارجی در نتایج انتخابــات پارلمانی اخیر را تأیید
کردند.جمعهدوهفتهپیش،تظاهراتمردمدربغداد
به خشونت کشیده شد و در درگیری میان نیروهای
امنیتی و معترضان ،دستکم یک نفر کشته و۱۲۵
نفر زخمی شدند .نخستوزیر دستور تحقیق جامع
در این خصوص را صادر کرد .شنبه پیش نیز شمار
زیادیازمعترضانعراقبهنتایجانتخاباتودرگیری
نیروهای امنیتی با تظاهراتکنندگان مسالمتجو
و آتــش زدن خیمههای تحصن آنها در نزدیکی
ورودیهای منطقه سبز ،به خیابانها آمدند .پس
از آن بود کــه گزارشهای متناقضی درباره حمله
به منزل «مصطفی الکاظمی» نخستوزیر عراق
منتشر شد و تصاویری از این حمله نیز منتشر شد
و برخی طرفها ،مسئولیت این حمله مشکوک را
به گردن احزاب سیاسی معترض به نتایج انتخابات
انداختند .امری که با محکومیت شدید این احزاب
همراه شد و از دستگاههای ذیربط خواستند درباره
این موضوع و عوامل پشت پرده آن تحقیق جدی
و شفاف صورت گیرد و از فرضیه وجود طرف سوم
برای برهم زدن اوضاع و ایجاد فتنه در پشت پرده
اینحادثهسخنگفتند.

و خالف حقی که در قانون اساســی به آن اذعان
شــده ،نیست .وی افزود که ســازمان ملل در کار
کمیســاریا دخالت داشت و نقش آن بسیار بد بود..
هیچ درگیری شیعی  -شــیعی روی نخواهد داد
هرچند کسانی هستند که پول هزینه میکنند ،تا
این امر را محقق سازند .هادی العامری در خصوص
موضوع سوءقصد به جان «مصطفی الکاظمی»
نخستوزیرعراقوحملهبهمنزلاو،گفت:هرکس
که به منزل نخستوزیر حمله کرده ،باید بازخوست
شود.اینحملهکامالمردودومحکوماستوبایددر
خصوص هدف قرار گرفتن منزل الکاظمیتحقیق
شود و عامالن آن بازخواست و به دستگاه قضایی
تحویل داده شوند .تعدادی از شهرهای عراق پس از
اعالمنتایجانتخاباتشاهدتظاهراتهایمتعدددر
اعتراضبهآنبودندبهنحویکهمعترضانخواستار
شمارش دستی کلیه آراء شدند چراکه معتقد بودند
در شــمارش الکترونیکی آراء ،دستکاری صورت
گرفته است .برخی سیاستمداران عراقی نیز با تایید
نفوذ امارات ،انگلیس و آمریکا در انتخابات اخیر این

ادامه اعتراضات
درهمین رابطــه ،مردم عراق جمعــه در مقابل
«منطقه ســبز» واقع در بغداد دست به برگزاری
تظاهــرات زدند .بر اســاس این گــزارش ،این
تظاهرات در اعتراض به حوادث «جمعه خونین»
گذشته که طی آن شماری از معترضان به نتایج
انتخابات پارلمانی کشــته و زخمی شدند ،برگزار
شــد .شــرکت کنندگان در تظاهرات مذکور با
سر دادن شــعارهایی خواستار محاکمه عامالن
کشتار معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی شدند.
تظاهرات کنندگان همچنین در مقابل منطقه سبز
شعارهایی را علیه «مصطفی الکاظمی» نخست
وزیر عراق سر دادند.
گفتنیاست،شماریازمردمعراقکهطیروزجمعه
هفتهگذشتهدر اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی
در منطقه ســبز تظاهرات کرده بودند هدف حمله
نیروهای امنیتی قرار گرفتند .در جریان این حمله
تعدادی از تظاهرات کنندگان کشته و شماری نیز
زخمی شدند .از همین روی ،روز جمعه هفته گذشته
را «جمعه خونین» می نامند.

سوریه

دهها تن از ساکنان روستاها و شهرکهای حومه دیرالزور در شرق
ســوریه در تظاهراتی اقدام ائتالف آمریکایی ضد داعش در ربودن
یک زن طی یک عملیات هلیبــرن را محکوم کردند .دهها تن از
ســاکنان روستاها و شــهرکهای حومه دیرالزور در شرق سوریه
در تظاهراتی گســترده مخالفت خود را با اقدام ائتالف آمریکایی
ضد داعش و نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) در ربودن یکی از
زنان قبایل عربی طی یــک عملیات هلیبرن اعالم کردند .برخی
منابع محلی به اسپوتنیک گفتند :دهها تن از ساکنان شهرکهای
الصبحه و بریهه و روستاهای مجاور آن دو در حومه شرقی دیرالزور
در تظاهراتی آزادی فوری یکی از زنان شهرک الصبحه از قبیله عربی
العکیدات را خواستار شدند.

کیوسک بینالملل

نفتالی بنت ،نخســت وزیــر رژیم صهیونیســتی رقبایــش را به
بهره برداری از دیوار ندبه برای اهداف سیاسی جهت سرنگونی دولت
متهم کرد .به نوشته روزنامه «هاآرتص» ،اظهارات بنت یک هفته بعد
از درگیریها میان یهودیان ارتدوکــس و فعاالن اصالح گرایی که
برای ادای آداب دینی در دیوار ندبه قدس آمده بودند ایراد شد .بنت در
پستی در فیسبوک نوشت :اگر اختالفی باید باید با مذاکره آن را حل
کنیم .گروهی با عنوان نساء الحائط خواهان برابری در عبادت کردن
در مقابلدیوار ندبههستند کهجنبشهای لیبرالیهودی از آن حمایت
میکنند .نمایندگان مخالف از جمله بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر
رژیم صهیونیستی و اعضای احزابارتدوکس با اعتراضی درباره وجود
زنان در دیوار ندبه موافقت کردند.

یک سیاستمدار فرانسوی در مصاحبهای با اشاره به بحران مهاجران در
مرز بالروس -لهستان گفت که هرگز نباید اجازه ورود این مهاجران
به اروپا داده شود و آنها از یخبندان بمیرند بهتر از آن است که به اروپا
وارد شوند .به نوشته روزنامه «لوموند» ،وی که با شبکه محلیBFM
مصاحبه میکرد گفت که وظیفه اروپا در وهله نخســت ،حمایت از
اروپاییهاست .این سیاستمدار فرانسوی اضافه کرد« :قطعا نباید مرز
را (در برابر مهاجران از بالروس به ســوی لهستان) باز کنیم و نباید از
آنها استقبال شود و اکثر این مهاجران خطرناک هستند» .خبرنگار
این شبکه در ادامه از اودل پرسید« :آیا این مهاجران را پشت سیمهای
خاردار رها کنیم تا از سرما بمیرند» که این سیاستمدار پاسخ داد« :بله،
البته ،منظورم کامال بله است» .خبرنگار این شبکه که هنوز پاسخ این
سیاســتمدار را درک نکرده بود دوباره پرسید« :آیا آنها را رها کنیم تا
از یخبندان بمیرند؟» اودل پاسخ داد« :اگر عکس آن شود ،با تهاجم
مهاجران مواجه خواهیم شــد» .این در حالی است که شرایط در مرز
بالروس با لهستان بسیار بغرنج بوده و پناهجویان در سرمای شدید با
کمبود موادغذایی و آب مواجه هستند.

«نیک کارتر» ،رئیس ستاد ارتش انگلیس استدالل کرد که به دلیل
تشــدید تنشها بین غرب و روسیه ،خطر وقوع یک جنگ ناخواسته
در حال حاضر به باالترین میزان در دهههای اخیر رســیده است .به
نوشته روزنامه «تایمز» ،این ژنرال ارشد انگلیسی در مصاحبه با رادیو
تایمز اظهار کرد که انگلیس و بقیه کشورهای جهان «در دنیایی بسیار
رقابتیتر از  10یا  15سال پیش هستند ».کارتر همچنین به بسیاری
از ابزارها و سازوکارهای دیپلماتیک سنتی مربوط به دوران جنگ سرد
اشــاره کرد که به گفته او «دیگر وجود ندارند» .کارتر در پاسخ به این
سؤال که آیا تنشهای غرب با روســیه و خطر جنگ در حال حاضر
بیشتر از هر برههای از زندگی  44ساله او بوده است ،پاسخ مثبت داد و
افزود«:درگذشتهمشکالتیهمچونجهاندوقطبیودوبلوکاتحاد
جماهیر شوروی و غرب وجود داشت اما اکنون در دورهای هستیم که
جهان چند قطبیتر است».

نخستوزیر اســبق قطر اعالم کرد آنچه در ســودان اتفاق افتاده و
اتفاق میافتد چیزی بهغیراز نخستین نتایج برنامهریزی ،همکاری
و هماهنگی رژیم صهیونیستی و یک کشور عربی نیست .به نوشته
روزنامه «العربی الجدید»« ،حمد بن جاسم بن جابر» جمعهشب در
توئیتیافزود:متأسفانهباآگاهیازتبلیغآنکشوردرمجامعغربیمبنی
بر اینکه سیاستهایش را تغییر داده و اقدام خود را از سر گرفته است به
چیزی جز اقتصاد و توسعه تمایلی نشان نمیدهد .او در توئیت دیگری
اضافهکرد:بااینوجود،هدفمنانتقالاخبارنیست.بلکهبیشتربراین
تأکید دارم که باید به خواست مردم احترام گذاشته و از آن حمایت کرده
و برای تحمیل سیاستهای چه موفق چه ناموفق یا اعتقادات خود به
دیگران دخالت نکنیم .آر.تی عربی دراینباره نوشته است :اگرچه او
(حمد بن جاسم) نام کشور عربی که از آن صحبت کرده نبرده ،اما این
اظهارات با نزدیکی قابلتوجه میان اسرائیل و امارات همزمان شده
است که در ماه سپتامبر سال  ۲۰۲۰با امضای یک توافق صلح ،روابط
دوجانبه را در چندین زمینه تقویت کرد.

ترکیه در مستندی با عنوان «کارخانه» به پرداخت میلیونها دالر پول
به داعش و پ.ک.ک در سوریه توسط غول سیمان فرانسه «الفارژ»
با اطالع سازمان اطالعات فرانسه پرداخته است .به نوشته روزنامه
«ینی شفق» ،در این فیلم بر روی روابط مشکوک میان اطالعات
فرانسه و شرکت الفارژ با پ.ک.ک و داعش در سوریه تمرکز شده
است .بخش اول آن از شبکه «تی آر تی وردلد» و «تی آر تی خبر»
پخش شده و قرار اســت بخش دوم آن یکشنبه شب پخش شود.
در این مســتند با سند و گفتههای شاهدان عینی اعالم میشود که
شرکت الفارژ نزدیک به دولت فرانسه هنگام فعالیت در سوریه ،دهها
میلیون دالر به دو داعش و پ.ک.ک داده اســت .در واقع فرانسه با
پرداخت این پولها ،اجازه ادامه فعالیت کارخانه شرکت الفارج را
که در پنجاه کیلومتری «کوبانی» بوده ،میگرفته و اطالعات
ترکیه در جریان موضوع بوده است.
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گروه
بین الملل

به گزارش شبکه االتجاه؛ «هادی العامری» رئیس
ائتالف الفتح عراق( ،شنبه) ،در سومین نمایشگاه
هنریمرکزفرهنگیشهید«ابومهدیالمهندس»
و گرامیداشت شــهداء با تمجید از فداکاریهای
شــهدای عراق در راه دین و وطن و حیثیت کشور
در خصوص تحوالت سیاسی و میدانی جاری در
عراق گفت که تقلب انتخاباتی عراق سایبری بود و
هدف از آن کشاندن کشور به هرج و مرج بود .هادی
العامریتصریحکرد«:مادخالترژیمصهیونیستی
در تقلب در انتخابات را بعیــد نمیدانیم» .وی در
آغاز این ســخنرانی گفت :ما در راه دین و وطن و
ناموس فداکاری کردیم و خواهیم داشــت .خون
شهدا ،ایمان راســخ و اراده استوار ،شاخ تروریسم
شکسته شد» .رئیس ائتالف الفتح با اشاره به نقش
جمهوریاسالمیایراندرحمایتازعراقدرجنگ
با داعش گفت »:برخی درباره نقش حشد الشعبی
خود را به فراموشی میزنند ،اما این سازمان سوپاپ
اطمینان کشور اســت» .العامری ضمن حمایت
از اعتراضهای مســالمتآمیز به نتایج انتخابات

پارلمانی اخیر کشــور گفت« :سردرگمی به وجود
آمده در جریان رایگیری ،گواه ناتوانی کمیساریای
عالی انتخابات در برگزاری انتخاباتی شفاف است.
از روز نخســت ما درباره کار این کمیساریا تردید
داشــتیم و به همین دلیل خواســتار عقد قرارداد
با یک شــرکت بررســیکننده امور شدیم» .وی
افزود« :در روز رأیگیری ۳۶۰۰ ،دســتگاه از کار
افتاده بود .تظاهرات [کنونی در اعتراض به نتایج
انتخابات اخیر]علیه طرفهای پیروز در انتخابات
نیست بلکه علیه کمیســاریای انتخابات به دلیل
ناکامی و شکستش در اداره فرایند انتخابات است.
تقلب در این انتخابات ســایبری بود و هدف آن،
کشــاندن عراق به تونلی تاریک بود و ما دخالت
رژیم صهیونیستی در این امر را بعید نمیدانیم».
رئیس ائتالف الفتح عراق تاکید کرد که تجاوز به
تظاهراتکنندگان معترض بــه نتایح انتخابات،
مردود اســت و باید طرفی که دستور این حمالت
را صادر کرده ،شناسایی و معرفی شود .تظاهرات
در اعتراض به نتایج انتخابات ،مسالمتآمیز است

دیاز کانل :کوبا در برابر آمریکا از
انقالب دفاع میکند
رئیسجمهوری کوبا گفــت ،حامیانش
آماده دفــاع از انقــاب در رویارویی با
تظاهرات مخالفان هستند که قرار است
روز دوشنبه با مطالبه برای آزادی زندانیان
سیاسی برگزار شود ،این در حالی است
که دولت هاوانا اصرار دارد راهپیمایی روز
دوشنبه برگزار نخواهد شد؛ اما فعاالن قول
دادهاند که راهپیمایی در موعد مقرر انجام
خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ،میگوئل دیاز کانل،
رئیسجمهوری کوبا در گفتوگویی تلویزیونی
اظهار کرد :در رویارویی با اســتراتژی امپراتوری
یعنی آمریکا به منظور تالش برای نابودی انقالب،
ما آرام هســتیم و به خودمان اطمینان داریم؛ اما

هوشــیار و بیداریم و آمادهایم به دفاع از انقالب
به منظور پایان دادن به تمام انواع مداخلههای در
کشورمان بپردازیم .او افزود :انقالب ما نسبت به
گفتوگو و مذاکره رویکرد بازی دارد؛ اما جامعه به
روی فشارها ،باجخواهیها و مداخله خارجی بسته
است .به نقل از ان بی سی ،دولت کمونیستی کوبا
میگوید آنها اجازه نمیدهند تظاهرات برگزار شود.
تلویزیون دولتی در گزارشهای طوالنی یونیور
گارســیا ،رهبر مخالفان کوبایی و سازمان دهنده
این تظاهرات را به دریافت حمایت مالی و هدایت
از سوی ایاالت متحده متهم کرده است.
وزیر امــور خارجه کوبا روز چهارشــنبه در جمع
دیپلماتهــا در هاوانا گفت که ایــن تظاهرات
یــک «عملیات بیثباتکننده طراحیشــده در
واشنگتن» است.

فریاد «مرگ بر اسرائیل» در انگلیس
طنین انداز شد
صدها تن از فعاالن ضد صهیونیســم و
اقشــار مختلف مردم ظهر شنبه در شهر
برایتون انگلیس دست به تظاهرات زده
و ضمن حمایت از ملت مظلوم فلسطین،
جنایات رژیم کودککش صهیونیستی را
محکوم کردند.

معترضان در این حرکت اعتراضی شعار مرگ بر
اسرائیل سر داده و خواستار توقف حمایت دولت
لندن از صهیونیســتها شــدند .آنها همچنین
با حمل پرچم فلســطین و اهتــزاز آن  ،جنایات
وحشیانه رژیم صهیونیســتی در غزه را محکوم
ش مردمی تحریم
کرده و خواستار حمایت از جنب 
رژیم آپارتاید و کودک کش اســرائیل شــدند.
اعتراضات ضد صهیونیســتی در انگلیس پس از

حمالت و تجاوزهای وحشیانه اشغالگران قدس
علیه باریکه غزه که بر اثر آن ۲۳۰ ،تن از جمله ۶۵
کودک ۳۹ ،زن و  ۱۷ســالمند شهید و یک هزار و
 ۷۱۹تن زخمی شدند در ماههای اخیر باال گرفته
است .تاکنون چندین تظاهرات ضد صهیونیستی
در پایتخت انگلیس برگزار شده که در یک مورد،
معترضان پرچــم رژیم صهیونیســتی را مقابل
ســفارتخانه این رژیم در لندن به آتش کشــیده
و خواســتار اخراج دیپلماتهای صهیونیســتی
شدند .سه روز پیش هم شــماری از دانشجویان
حامی فلســطین در دانشــکده اقتصاد دانشگاه
لندن« »LSEبه حضور «زیپی هوتولی» سفیر
رژیم صهیونیستی در انگلستان اعتراض و نه تنها
از سخنرانی او جلوگیری کردند که او را مجبور به
فرار از دانشگاه کردند.

ارتش یمن در یک قدمی آزادسازی کامل استان الحدیده
پس از گزارش رسانهها درباره عقبنشینی نیروهای ائتالف
ســعودی-اماراتی از غرب یمن ،منابع یمنــی خبر دادند که
نیروهایارتشوکمیتههایمردمی ۷۰۰کیلومترمربعازاستان
الحدیده را آزاد کردند.

شبکه تلویزیونی المیادین به نقل از منابع مطلع یمنی گزارش داد :ارتش و
کمیتههای مردمی کنترل ساحل غربی یمن در استان الحدیده (غرب یمن)
را به طور کامل در دست گرفتند و درگیریها هم اکنون در الخوخه و حیس
ادامه دارد .به گفته این منابع ،نیروهــای ارتش و کمیتههای مردمی یمن،
 ۷۰۰کیلومتر مربع از ساحل غربی را آزاد کردند و همه استان الحدیده به جز
منطقه الخوخه پاکسازی شــده است و پیش بینی میشود ،این منطقه هم
امروز آزاد شود .عقب نشینی نیروهای ائتالف سعودی از ساحل غربی یمن در

چارچوب نگرانی آمریکا و امارات از تحوالت استان مأرب صورت میگیرد.
عقبنشینیاین ائتالفپسازآنصورتگرفتکهآگاهیپیداکردندراهبرد
بعدی پس از آزادسازی مأرب ،آزادسازی ساحل غربی یمن است .منابع یمنی،
شامگاه پنجشنبه ،خبر داده بودند که نیروهای ائتالف سعودی-اماراتی در
اقدامی ناگهانی از دهها موضع خود در جنوب و شرق استان الحدیده (غرب
یمن)خارجشدهاند.منابعیمنیبااشارهبهاینکهنیروهایائتالفپسازخروج
از الحدیده ،به سمت شهر «المخا» واقع در غرب استان تعز حرکت کردهاند،
احتمال دادند که هدف از این عقبنشینی ناگهانی ،کمک به نیروهای دولت
مستعفی یمن و حزب اخوانی االصالح در مأرب باشد .در ادامه این گزارش
آمدهاستکهنیروهایائتالفسعودیپیشازمتحملشدنشکستیسخت،
هماکنون در حال ساماندهی اوضاع خود در جنوب یمن هستند .منابع یمنی
اضافه کردند که ائتالف سعودی تمام نیروهای خود از جمله نیروهای «طارق

صالح» (از افراد وابســته به متحدان امارات) و «اولویه العمالقه» (تیپهای
غولپیکران)ازسواحلغربییمنخارجکردهوآنهارابهسمتعدن(جنوب)
یمنبردهاست.اینگزارشدرحالیمنتشرشدهاستکهرسانههاییمنیخبر
میدهندپسازپیشرویچشمگیرارتشوکمیتههایمردمییمندراستان
مأرب ،شمارش معکوس برای آزادسازی این استان آغاز شده است .عربستان
سعودی در رأس یک ائتالف عربی و تحت حمایت آمریکا ،از ششم فروردین
 ۱۳۹۴باادعایتالشبرایبازگرداندنرئیسجمهورمستعفییمنبهقدرت
اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی ،هوایی و دریایی این کشور
کرد .این تجاوز نظامی هیچ کدام از اهداف ائتالف سعودی را محقق نکرد و
فقط با کشته و زخمی شدن دهها هزار یمنی ،آواره شدن میلیونها نفر ،به بار
آمدن خرابی برای زیرساختهای این کشور و گسترش قحطی و گرسنگی
و بیماریهای واگیردار همراه شده است.

چهره خبر

برقراری ثبات در سوریه
به نفع اردن است

وزیر خارجه اردن با بیان اینکه برقراری ثبات در ســوریه به نفع کشورش است ،گفت :ما همچنان بر لزوم
تحقق راهکار سیاسی برای برون رفت از بحران سوریه تأکید داریم.
به گزارش روسیا الیوم« ،ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن سخنانی را در خصوص بحران سوریه مطرح
کرد .وی گفت :حل و فصل بحران ســوریه و برقراری ثبات در این کشور به نفع اردن است .بر اساس این
گزارش ،این مقام اردنی افزود :ما معتقدیم که تحقق راهکار سیاســی بهترین راه حل برای برون رفت از
بحران ســوریه است .امروز دیگر همگان در خصوص این مسأله اتفاق نظر دارند و اختالفی در این زمینه
دیده نمی شود .الصفدی در خصوص تالش ها برای بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب نیز
گفت :تصمیم درباره بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب تنها به اردن مربوط نمی شود بلکه
تمامی کشورهای منطقه باید در این زمینه اعالم نظر کنند .پیشتر یک مقام بلندپایه سوری
سخنانی را در خصوص ازســرگیری تماسها میان دمشق و امان ،مطرح کرد .وی گفت:
ازسرگیری تماسها میان دمشــق و امان از یک سال پیش آغاز شده است و
این مسأله مربوط به دیروز و امروز نیست .این مقام عالیرتبه سوری افزود:
تماسها میان سوریه و اردن در ســطوح عالی میان مقامات دو کشور از
سرگرفته شده است .تماس تلفنی اخیر میان بشار اسد و عبداهلل دوم اولین
تماس آنها طی یک سال گذشته نبود.

دختر دوترته نامزد معاونت ریاست جمهوری
فیلیپین شد

دختررئیسجمهورفیلیپین،باکاندیداشدنبرایمعاونتریاستجمهوریبهماههاگمانهزنیدربارهبرنامههای
انتخاباتی او در سال  ۲۰۲۲پایان داد.به گزارش رویترز ،سارا دوترته ،دختر رئیس جمهور فیلیپین نامزدی خود
را برای معاونت ریاست جمهوری این کشور به ثبت رساند .کمیسیون انتخابات فلیپین ()COMELEC
در صفحه فیس بوک خود اعالم کرد :دختر رودریگو دوترته ،با کاندیدا شدن برای معاونت ریاست جمهوری
به ماهها گمانه زنی درباره برنامههای انتخاباتی او برای سال  ۲۰۲۲پایان داد .نامزد معاون ریاست جمهوری
حزب الکاس Lakas-CMDگواهی نامزدی خود را برای این عنوان پس گرفت و سارا دوترته جایگزین او
شد .سخنگوی رئیس جمهور فیلیپین ،این ثبت نام را تایید و گفت که او به زودی بیانیهای را منتشر خواهد کرد.
آنتونیوالوینا،استادحقوقوسیاستدردانشگاهآتنئودومانیلبهرویترزگفت:اینیکشگفتی
بود .رودریگو دوترته ،رئیس جمهور فیلیپین که قرار بود با پایان دوره ریاست جمهوری خود
نامش را به عنوان نامزد معاون رئیس جمهوری ثبت کند ،به طور ناگهانی از کنارهگیری
خود از فعالیتهای سیاسی خبر داد .اقدامی که تحلیلگران آن را زمینهساز حضور احتمالی
دخترشدرعرصهسیاستارزیابیمیکردند.پیشتر،رودریگودوترتهرئیسجمهور
 ۷۶ساله فیلیپین دوم اکتبر اعالم کرد که در کمتر از یک سال پیش از انتخابات
ریاســت جمهوری آینده از عرصه سیاست کناره گیری میکند .او همچنین
گفت که سارا ،دخترش تصمیم دارد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.
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بینالملل
جلد روز
ســازمان جاسوســی کانــادا
نســبت به افزایش جدالهای
لفظی آنالین و خشــونتآمیز
بــا انگیزههــای ایدئولوژیک،
ابراز نگرانــی کرد و این موضوع
را تــا حدی ناشــی از تنشهای
همهگیــری کرونا دانســت .به
نوشته روزنامه «رکورد» ،سازمان
اطالعات امنیتــی کانادا گفت ،از
آغاز همهگیری ،تهدیدات از سوی
افراطگراها با کثرت بیســابقهای
افزایشیافته اســت .این سازمان
گفــت ،ویروس کرونــا ،تمایالت
بیگانههراسی و ضد اقتدارگرایی را
که از قبل وجود داشــت تشدید کرده است و افراطگرایان خشونتطلب،
از شــرایط همهگیری برای ترویج اطالعات نادرســت در مورد اقدامات
دولت کانادا و ویروس کرونا ،سوءاســتفاده کردهاند .معترضان مخالف با
واکسیناسیون اجباری ،راههای دسترسی به بیمارستانهای سراسر کانادا
را مســدود کرده و خدمه درمانی را هم بهصورت فیزیکی هم در فضای
مجازی ،مورد آزار و اذیت قرار دادهاند.
در بیانیه این سازمان آمده است :جدالهای لفظی آنالین ،که روز به روز
خشــونتآمیزتر میشوند و نیازمند بازداشــت و مجازات کردن افراد به
خصوصی است ،یک نگرانی فزاینده اســت .به گفته سازمان اطالعات
امنیتی کانادا ،از ســال  ،۲۰۱۴اقدامات افرادی بــا انگیزههایی تمام ًا یا تا
حدودی متأثر از ایدئولوژیهــای افراطگرایانه ۲۵ ،تن را در کانادا به کام
مرگ کشانده و  ۴۱تن را مجروح کرده است .این آمار ،از آمار تلفات اقداماتی
با انگیزههای سیاســی و مذهبی ،بیشتر است .در ماه ژوئن ،در اقدامی که
پلیس کانادا آن را اقدامی از روی تنفر دانســت ،مردی با یک وانت ،چهار
عضو یک خانواده مسلمان کانادایی را زیر گرفته و کشت.

عکس نوشت

واکنشیککودکمهاجردرحالیکهخانوادهاشبرایورودبهلهستانتالش
میکنند .رهبران اتحادیه اروپا ،دولت مستقر در مینسک (پایتخت بالروس)
را به تاکتیکهای «جنگ ترکیبی» متهم کرده و گفتهاند که از این طریق،
مهاجران را از کشــورهای جنگزده و فقیر خاورمیانه و آفریقا جذب کرده و
سپس آنها را به سمت مرز سوق داده است .مقامات اتحادیه اروپا میگویند
سیاستهایمینسکنوعیتالفیبرایتحریمهاییاستکهبروکسلعلیه
دولت لوکاشنکو به دلیل سرکوب خشونتآمیز مخالفان پس از پیروزی او در
انتخابات سال گذشته اعمال کرده است .مخالفان لوکاشنکو مدعی تقلب در
انتخابات بودند و تظاهرات گستردهای به این بهانه برگزار کردند.

گزارش

 ۴/۴میلیون آمریکایی مشاغل خود را
رها کردند

اقتصادآمریکاکههمچنانتحتتأثیرشیوعویروسکروناوسویهدلتاقراردارد،
باعث شده تا تنها در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) ۴.۴میلیون آمریکایی مشاغل
خودرارهاکنند.نشریهآمریکایینیویورکتایمزدراینبارهنوشت:کارفرمایاندر
آمریکاهمچنانبامعضلنبودنیرویکاردرمحلکارروبروهستندبهطوریکه
میلیونها فرصت شغلی بدون نیروی کار همچنان خالی ماندهاند .این نشریه
آمریکاییافزود:بنابراعالموزارتکارآمریکابیشاز ۴.۴میلیوننفر،درسپتامبر
داوطلبانه شغل خود را رها کردند .نیویورکتایمز نوشت :این میزان رها کردن
شغل نسبت به ماه گذشته میالدی که  ۴.۳میلیون بوده یک رکورد محسوب
میشود.البتهاینرکوردنیزنسبتبهدودههگذشتهبیسابقهبودهاست.بنابراین
گزارش ،تا اواخر ماه سپتامبر ۱۰ ،میلیون و  ۴۰۰هزار فرصت شغلی در آمریکا
وجود داشــت که این میزان در ما ماه جوالی (تیر) و تا پیش از شیوع ویروس
«سویه دلتا»  ۱۱.۱میلیون فرصت شغلی بود .نیویورکتایمز در ادامه نوشت:
تقریب ًا از هر ۱۰۰فرصت شغلی ۷۵کارگر بیکار در ماه سپتامبر وجود داشت.
چرایی رها کردن مشاغل از سوی نیروی کار در آمریکا
ایننشریهآمریکاییمیافزاید:اقتصاددانانبرخیعللراباعثاحیایضعیف
اقتصاد و بازگشت نیروی کار به مشاغل خالی از سمت در آمریکا میدانند،
یکی از این موارد ادامه ویروس سویه دلتا است که بر فعالیت مراکز نگهداری
از کودکان تأثیر گذارده و والدین برای رفتن به کار قادر نیستند فرزندان خود را
به این مراکز بسپارند .از دیگر علل ،هراس نیروی کار از ابتال به این ویروس
و تبدیلشدن به ناقلی که میتواند خطری برای دیگر اعضای خانواده شوند.
تارنمای این روزنامه آمریکایی مینویسد که نیروی کار آمریکا بر پسانداز
بانکی خود متکی است .باوجوداینکه آمریکا کارزار واکسیناسیون سراسری
برای مقابله با ویروس کرونا به راه انداخته است ،اما برخی تحقیقات نشان داده
که میلیونها آمریکایی از بیم ابتال به ویروس کرونا و یا اینکه بهطور ناخواسته
ناقل این ویروس شوند حاضر به یافتن کار و رفتن به سرکار نیستند.
بیم بازگشت به محل کار در آمریکا
نشریه آمریکایی والاســتریت ژورنال نیز در  ۲۳فروردین نوشت :برخی از
متقاضیانکاردرآمریکاکهشغلییافتهاند،درمحیطکارمتوجهبرخیازعالئم
ابتال به ویروس کرونا در اطرافیان خود میشوند ،برخی عطسه ،برخی سرفه و
برخیدرتماسهایتلفنیبانزدیکانخودشنیدهمیشودکهمیگویندبهنوعی
از آنفوالنزا مبتال شدهاند؛ همگی این موارد ،باعث نگرانی افرادی که بهتازگی
شغلی یافتهودرچنین محیطیهایکاری قرار میگیرند.والاستریتژورنال
در ادامه نوشت :حتی زمانی که مسئله دورکاری در برخی از شرکتها خاتمه
یافتوکارفرمایانخواستاربازگشتکارمندانوکارکنانخودبهسرکارشدند،
برخی از بیم ابتال به ویروس کرونا ،در خانه ماندند.
چالش استخدام در آمریکا
نیویورکتایمز در  ۱۷مهر دراینباره مینویسد اکنون با توجه به ادامه شیوع
ویروسکرونادرآمریکااستخدامافرادوبازگشتآنهابهمحلکاربرایصنایع
و بخشهای اقتصادی که نیازمند به نیروی کار هستند را با یک چالش مواجه
ساخته و باور بر این است که این موضوع بهزودی حل نخواهد شد .آمریکا با
وجود واکسیناسیون سراسری کووید ،۱۹-اما با داشتن بیش از ۴۷میلیون نفر
مبتال به این بیماری و بیش از ۷۸۰هزار جان باخته ناشی از ابتال به کووید۱۹-
همچنان کانون شماره یک شیوع ویروس کرونا در جهان شناخته میشود.

