سقوط ارزش پول ملی ترکیه همچنان ادامه دارد

اعتراض

تظاهرات در استانبول و آنکارا
علیه اردوغان

اردن

شــهروندان اردنی مجــدداً مخالفت خــود را بــا تالشها برای
عادیسازی اجباری روابط با رژیم صهیونیستی اعالم کردند .کمپین
ملی اردن برای لغو توافق گاز با رژیم صهیونیستی اعالم کرد ،پس از
امضای توافق تبادل برق و آب با این رژیم اشغالگر ،تصمیمگیرندگان
اردن از عادیســازی سیاســی به تحمیل اجباری عادیسازی به
شهروندان انتقال یافتهاند .این کمپین همچنین اعالم کرد ،اردن
از طریق امضای این توافق با رژیم صهیونیستی ،مستقیم ًا در نقض
قوانین بینالمللی و جنایتهای جنگی که اشغالگران صهیونیستی
مرتکب آنها شدهاند ،شریک میشود .این توافق امنیت آبی اردن
در آینده را در اختیار اشغالگران قرار میدهد.

آمریکا

یک هیئت ژوری در آمریکا دستور داد تا به قربانیان یک راهپیمایی
مرگبار از ســوی افراطگرایان در سال  ۲۰۱۷مبلغ  ۲۵میلیون دالر
غرامت پرداخت شود .این هیئت ژوری در شارلوتسویل ،ویرجینیا
تصمیم گرفت آنهایی که «راهپیمایی راستهای افراطی» را در
اوت  ۲۰۱۷بــه راه انداختند ،قوانین ایالتــی درباره توطئه را نقض
کردهاند که شامل سه مورد از شش فقره جرم اعالمشده علیه آنها
میشود .گروه راست افراطی سه فقره جرم اعالمی را نپذیرفتند۲۴ .
متهم و سازمان با یکدیگر برای سازماندهی و شرکت دادن صدها
تن نئونازی و ملیگرایان سفیدپوست از سراسر آمریکا برای تجمع
و برگزاری راهپیمایی در پارکی در شارلوتسویل همکاری کردند.

کیوسک بینالملل
گروه
بین الملل

منابع محلی در جنوب شرق شهر قامشلی در استان الحسکه گفتند
که ارتش این کشور مانع عبور یک کاروان آمریکایی در این منطقه
شدند .به نوشــته روزنامه «الوطن» ،نیروهای سوری اجازه ندادند
کاروان آمریکایی از نزدیکی روســتای «عاکوله» عبور کرده و به
سمت قامشلی حرکت کند .منابع مذکور تأکید کردند ،این کاروان
شامل پنج خودروی زرهی بود و به هنگام مواجه با مقاومت ارتش
ســوریه مجبور به عقبنشینی شــدند .چهارشنبهشب گذشته نیز
ساکنان روستای تلذهب در حومه جنوبی قامشلی در سوریه ضمن
مقابله با خودروهای نظامی اشغالگران آمریکایی ،مانع از عبور آنها
از این روستا به سمت قامشلی شده بودند .این اقدام ساکنان مناطق
شرقی سوریه یک هفته پس از آن صورت میگیرد که ارتش سوریه
پنجشــنبه گذشــته مانع ورود یک کاروان نظامی آمریکا به شهر
القامشلی شد .با شکســت گروه تروریستی داعش بهعنوان بازوی
آمریکا در ســوریه در آذرماه سال  ،۱۳۹۶تروریستهای آمریکایی
مستقیم ًا جایگزین این گروهک شــدند و دقیق ًا از همان زمان نیز
بهجای داعش شروع به استخراج و سرقت نفت سوریه و ادامه کشتار
مردم این کشور کردند.

کیندییا گبرهیــوت ( )Kindeya Gebrehiwotعضو دفتر
امور خارجی جبهه تیگرای ویدئویی از اسارت نظامیان ارتش اتیوپی
منتشر کرد .به گزارش روزنامه «االهرام» ،این فرد در صفحه توییتر
خود ادعا کــرد ،تعداد نظامیان ارتش اتیوپی که به اســارت جبهه
تیگرای درآمدهاند حدود  ۱۱هزار نفر اســت .از سوی دیگر« ،آبی
احمد» نخستوزیر اتیوپی وظایف نخستوزیری را به وزیر خارجه
این کشــور محول کرد و خود به میدان درگیری در اقلیم تیگرای
در شمال این کشور رفت .جبهه آزادیبخش خلق تیگرای قبل از
روی کار آمدن آبی احمدعلی در سال  ۲۰۱۸که اولین نخستوزیر
از قوم «اورومو» اتیوپی است ،حدود سه دهه حیات سیاسی در این
کشور را در کنترل خود داشت .اورومو ،بزرگترین قوم در اتیوپی با
 ۳۴.۹درصد جمعیت ،یعنی حدود  ۱۰۸میلیون نفر است ،درحالیکه
تیگرای با  ۷.۳درصد ســومین قوم بزرگ این کشور است .ماجرا از
آنجا آغاز شــد که آبی احمدعلی ،نخستوزیر اتیوپی در پی تشدید
اختالفات قدیمی با منطقه تیگرای ،چهارم نوامبر گذشته نیروهای
ارتش و هواپیماهای جنگی خود را به این منطقه اعزام کرد و ارتش
اتیوپی هم اعالم کرد که ناچار شده «جنگی ناخواسته و بیفایده»
را در منطقه تیگرای آغاز کند .نخستوزیر اتیوپی رهبران تیگرای
را به تضعیف اصالحات دموکراتیک مد نظر دولت متهم میکند.

فیسبوک در اقدامــی در جهت منافع صهیونیســتها صفحات
خبری القســطل و میدان القدس را که رویدادهای فلســطین را
پوشــش میدادند ،حذف کرده است .به نوشــته روزنامه «القدس
العربی» ،این کار با هدف ســرپوش گذاشتن بر جنایتهای رژیم
اشغالگر قدس صورت میگیرد .به دنبال این اقدام روزنامهنگاران و
فعاالن فلسطینی کمپینی راهاندازی و اعالم کردند که فیسبوک
به سیاست خود در مخالفت با فلسطین بازگشته است .این کمپین
اعالم کرده است که رژیم اشغالگر قدس نمیتواند از طریق رابطهای
که با فیسبوک دارد ،حوادث جاری در فلسطین را که با خون شهدا
و شکنجه اســیران و مجروحان تغذیهشده است ،پاک کند ،چراکه
روایت فلســطینیها بزرگتر و گستردهتر از جهان مجازی است و
هرگز رژیم اشــغالگر قدس نمیتواند مانع از گسترش آن در بین
ملتهای جهان شود.

در حالی که سقوط ارزش پول ملی ترکیه همچنان ادامه دارد ،مردم این کشور روز سهشنبه در خیابانهای استانبول و
آنکارا علیه اردوغان تظاهرات کردند.

ســقوط ارزش لیر ترکیه (واحد پــول ملی این
کشور) روز سهشــنبه همچنان ادامه یافت تا به
 13.5لیر در برابر هر دالر آمریکا برســد .در پی
ســقوط  ۱۲درصدی ارزش پول ملی ترکیه تنها
طی  ۲۴ساعت ،مردم این کشور به خیابانهای
استانبول و آنکارا سرازیر شده و علیه «رجب طیب
اردوغان» رئیس جمهور این کشــور تظاهرات
کردند .فعاالن در رسانههای اجتماعی با انتشار
تصاویری از تظاهرات نوشتند که مردم در آنکارا،
پایتخت ترکیه در اعتراض به وضعیت اقتصادی
تجمع کرده و خواستار استعفای حزب اردوغان
شدند .همچنین فعاالن در رسانههای اجتماعی
از تظاهرات در خیابانهای استانبول خبر داده و
پلیس نیز اقدام به بستن میدان «تقسیم» کرده

است .از ســوی دیگر پلیس اســتانبول مسیر
راهپیمایــی معترضان در کادیکوی را مســدود
کرده و تظاهرات کنندگان مجبور شدند در مسیر
مخالف به مسیر خود ادامه دادند.
انتقاد احزاب به اردوغان
رهبران احزاب اپوزیسیون ترکیه به شدت عملکرد
حزب حاکم عدالت و توسعه و رئیسجمهور این
کشــور را آماج انتقادات خود قرار دادهاند .سران
احزاب اپوزیسیون ترکیه روز پنجشنبه گذشته در
واکنش به ثبت رکورد جدید سقوط ارزش لیر در
برابر دالر ،خواستار برگزاری فوری انتخابات در
این کشور شدند .کمال قلیچدار اوغلو رهبر «حزب

ناتوانی رژیم صهیونیستی در رهگیری
موشک سوری
پس از گزارش منابع رسمی سوریه درباره
تجاوز جنگندههای رژیم صهیونیستی به
خاک این کشور ،رسانههای صهیونیستی
فاش کردند که پدافند هوایی این رژیم در
رهگیری یک موشک شلیک شده از خاک
سوریه ناتوان بوده است.

منابع رسمی ســوریه ،بامداد دیروز ،گزارش دادند
که حوالی ســاعت  ،۱:۲۶جنگندههای تلآویو در
حملهای از شمال شرق بیروت ،نقاطی را در منطقه
الوسطی هدف قرار دادهاند .کانال  ۱۲تلویزیون رژیم
صهیونیستیفاشکردکهپدافندهواییسوریهبااین
حمله مقابله کرده و به سمت جنگندههای اسرائیلی

موشک شلیک کرده است .طبق این گزارش ،یکی از
موشکهایشلیکشدهجنگندهمتخاصمراتاداخل
خاک فلسطین اشغالی تعقیب میکند و در نهایت در
آسمان حیفا منفجر میشــود بیآنکه پدافند رژیم
صهیونیستی آن را رهگیری کند .خبرگزاری رسمی
سوریهخبردادهبودکهدرپیحمل هجنگندههایرژیم
صهیونیستی ،دو نفر کشــته و شش نظامی زخمی
شدهاند .این خبر ساعاتی پس از اعالم پدافند هوایی
سوریه مبنی بر مقابله با یک حمله هوایی منتشر شد.
جنگندههای رژیم صهیونیستی به صورت متناوب با
استفاده از حریمهوایی لبنان یا از طریق بلندیهای
اشغالی جوالن به ســمت اهدافی در شرق و شمال
غرب سوریه حمالت موشکی انجام میدهند.

جمهوریخواه خلــق» ترکیه در پیامی توییتری
خطاب به رئیسجمهور این کشــور نوشــت:
«اردوغان! انتخابــات فورا (برگزار کن)» .کمال
قلیچدار اوغلو رهبر اصلیترین رقیب حزب حاکم
عدالت و توسعه نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی
«هابرترک» این کشور باز هم درخواستش برای
برگزاری انتخابــات زودهنگام را تکرار کرد .روز
جمعه گذشــته هزاران نفر در ازمیــر ترکیه در
اعتراض بــه گرانی ،تورم و ســقوط ارزش پول
ملی تظاهرات کردند .این تظاهرات بعد از آن رخ
داده که ارزش واحد ملی پول ترکیه (لیر) در برابر
دالر در سراشیبی ســقوط قرار گرفته ارزش لیر
ترکیه روز جمعه گذشته  ۱۰.۹۱لیر در برابر  ۱دالر
رسیده بود .این تحوالت در حالی روی میدهد

که اردوغان روز سه شنبه در نشست کابینه و در
واکنش به سقوط ارزش پول ملی این کشور گفت:
«ما مصمم هستیم که از طریق سرمایهگذاری،
تولید ،اشتغال زایی ،هر چیزی را که صحیح است
برای کشورمان انجام دهیم و سیاست اقتصادی
ترکیه بر اســاس صادرات بنا نهاده شده است».
رئیس جمهــور ترکیه اضافه کــرد« :به عنوان
دولتی که دارای شــناخت و تجربــه برای اداره
بحرانهای مالی اســت ،ما مصصم به غنیمت
شمردن از فرصت دوران بحرانی که جهان در آن
قرار دارد ،هستیم» .اردوغان در ادامه سخنانش
گفت« :افزایــش قیمتها در نتیجــه افزایش
قیمت ارز به طور مســتقیم بر ســرمایهگذاری،
تولید و اشــتغالزایی تاثیری نخواهد گذاشت و
نرخ رقابتی ارز منجر به افزایش سرمایهگذاری،
تولید و اشتغال خواهد شد» .رئیس جمهور ترکیه
همچنین با اشاره به درگیر شدن ترکیه در جنگ
اقتصادی گفت که این کشور از این جنگ پیروز
بیرون خواهد آمد .اردوغان متعهد شد به کسانی
که وی آنها را فرصت طلب توصیف کرده ،اجازه
ندهد که از کاهش قیمت لیر سوء استفاده کنند.
رئیس جمهور ترکیه در این سخنرانی قول داد که
کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور ،باعث
افزایش سرسامآور قیمتها نشود.
گفتنی اســت؛ در پی تشدید بحران اقتصادی در
کشور ترکیه ،اپل فروش تقریبا همه محصوالت
خود را در این کشور به حالت تعلیق درآورده است.
این شرکت هنوز بیانیه رسمی در این باره صادر
نکــرده ،اما گزارشها از توقــف فروش آنالین
محصوالت اپل بــه خاطر بحران اقتصادی خبر
میدهند .با وجود این که وبســایت اپل ترکیه
هنوز در دسترس قرار دارد و محصوالت مختلف
این شــرکت را نشــان میدهد ،اما مشــتریان
نمیتوانند ایــن محصوالت را به ســبد خرید
خود اضافه کنند .این شــرایط تقریبا برای همه
دستگاههای اپل دیده میشود و خرید آنها برای
کاربران ناممکن است.

منابع عراقی از انهدام خطرناکترین باند
هک اطالعات در کربال خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری واع ،واحد اطالع رســانی
امنیتی عراق از اقدام امنیت ملی این کشــور در
انهدام خطرناکترین بانــد هک اطالعات خبر
داد .در بیانیه واحد اطالع رســانی امنیتی عراق
آمده است :بنابر دادههای اطالعاتی وارده به واحد
امنیت جنوب صالح الدیــن مبنی بر وجود یک
باند هک اطالعات در اســتان کربال ،واحدهای
دستگاه امنیت ملی در جنوب استان صالح الدین
با هماهنگی واحدهــای امنیت کربال وارد عمل
شدند .واحدهای نهاد امنیت ملی در جنوب استان

صالح الدین توانستند پس از نظارت چند روزه و
تالش اطالعاتی و میدانی ،یک باند متشــکل از
 5متهم که از خطرناک ترین باندهای جاسوسی
و هک اطالعات در عراق محســوب میشود را
متالشی کنند.
در ادامه بیانیه اشاره شده است که اعترافات این
افراد ثبت شده اســت .آنها اعتراف کردند که در
خارج از کشــور آموزش دیدهاند و سعی داشتند
اطالعات نهادهای امنیتی عــراق و اطالعات
دستگاه امنیتی ملی را برای فروش هک کنند .در
این بیانیه تاکید شده است که این افراد به مراجع
قانونی تحویل داده شــده تا اقدامات الزم علیه
آنها به عمل آید.

عفو بین الملل :جان میلیون ها افغانستانی در خطر است
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای با اشاره به وضعیت
بحرانی اقتصــادی افغانســتان ،از جامعه بین الملل
خواست محدودیت ها و تحریم های مالی اعمال شده
بر کابل را برطرف کند.

به گزارش اســپوتنیک ،ســازمان عفو بین الملل در بیانیهای
اعــام کرد که جامعه بیــن الملل باید فــوراً محدودیتهای
مالی اعمال شــده بر افغانســتان را کاهش دهد ،چرا که این
محدودیتها مانع از ارائه مراقبتهای بهداشتی و درمانی ،غذا
و دیگر خدمات ضروری میشــود و باعث به خطر افتادن جان
میلیونها نفر میگردد .در بیانیه مذکور آمده است :مجموعهای
از تعلیق کمکهای بین المللی ،بلوکه شدن داراییهای دولت
افغانســتان و همچنین تحریمهای بین المللی علیه طالبان،
باعث شده است این کشور که در حال حاضر سطح باالیی از فقر
در آن بیداد میکند ،وارد یک بحران اقتصادی تمام عیار شود.
بیانیه عفو بین الملل همچنین به گزارش ســازمان ملل متحد
اشاره میکند که تخمین میزند  ۲۲میلیون و  ۸۰۰هزار افغان،

یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشــور ،اکنون با کمبود غذایی
حاد و گرســنگی مواجه هستند و حداقل یک میلیون کودک از
ســو تغذیه رنج میبرند .سازمان ملل همچنین تخمین میزند
که بیش از  ۲۰۰میلیون دالر کمک بشردوســتانه در ماه برای
جلوگیری از فاجعه مورد نیاز است .چند روز پیش نیز سازمان ملل
متحد با قید فوریت هشدار داد که چنانچه برای سرپا نگه داشتن
بانکهای افغانستان اقدامی صورت نگیرد ،با توجه به ناتوانی
مردم از بازپرداخت وامها ،کاهش ســپرده گذاری و همچنین
کندی چرخش نقدینگی ،نظام مالی این کشور در کمتر از چند
ماه فرو خواهد پاشید.
همچنین ســهیل شاهین ســخنگوی دفتر طالبان در قطر در
گفتگو با خبرگزاری آناتولی اعالم کرد که غرب عمداً به بحران
اقتصادی در افغانستان دامن میزند .پیشتر نیز امیرخان متقی
سرپرســت وزارت خارجه طالبان در نامهای به اعضای کنگره
آمریکا ،مصادره ثروت و پول افغانستان را دور از منطق خوانده
و گفته بود که مســدود کردن پولهای افغانستان نه مشکل را
حل میکند و نه خواست مردم آمریکا است.

اتفاق نظر روسیه و جهان اسالم
درباره مسائل جهانی

رئیس جمهوری روسیه بر یکسانی موضعگیریهای کشورش با جهان اسالم درباره لزوم ایجاد جهانی
دموکراتیک و عادالنه متکی بر حاکمیت قانون و همزیستی مسالمتآمیز تاکید کرد.
به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم ،رستم مینیخانوف ،رئیس جمهور تاتارستان در نشستی که گروه رویکرد
استراتژیک روسیه و جهان اسالم (چهارشنبه) در استان جده عربستان برگزار کرد ،به نمایندگی از والدیمیر
پوتین ،رئیس جمهوری روسیه گفت :مسکو برای توسعه روابط دوستانه خود با کشورهای اسالمی چه در
سطح دوجانبه چه در چارچوب گفتوگو با سازمان همکاری اسالمی اهمیت زیادی قائل است .مینیخانوف
به نقل از پوتین گفت :موضعگیریهای روسیه و کشورهای اسالمی درباره مسایل پیچیده متعددی که در
دستورکارهای منطقهای و بینالمللی بسیار نزدیک به هم بوده و همه آنها خواستار ایجاد یک
جهان دموکراتیک ،عادل ،متکی بر حاکمیت قانون و همزیستی مسالمتآمیز میان
کشورها ،به دور از هر گونه زورگویی و تبعیضی هستند .رئیس جمهوری روسیه در
ادامه از دستور کار فشرده نشست فعلی تقدیر و تاکید کرد :طرفها در این نشست
راههای همکاری برای حلوفصل درگیریها و مناقشههای منطقهای و مبارزه با
خطرات تروریسم و افراطگرایی بینالمللی را بررسی خواهند کرد .همچنین پوتین
تاکید کرد :مســایل مربوط به همکاری در زمینههای تجاری،
اقتصادی ،علمی و انســانی مســتحق توجه جدی اســت،
امیدواریم این اقدام مشترک سازنده و نتیجهبخش باشد و
به تقویت همکاریها و اعتماد متقابل کشورهای
حاضر در نشست کمک کند.
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بینالملل
جلد روز
دفتر نخســتوزیری انگلیس
در راستای اتفاقی که در هنگام
سخنرانی برای بوریس جانسون
رخ داد و او یادداشــتهایش
را پیــدا نمیکرد ،اعــام کرد
جانســون بــه لحــاظ فیزیکی
ســالم است .به نوشــته روزنامه
«ایندیپندنت» ،بوریس جانسون،
نخستوزیر انگلیس روز دوشنبه
در "کنفدراسیون صنایع بریتانیا”
( )CBIسخنرانی داشت .جانسون
اما در حین این سخنرانی ،لحظهای
مکث کرد و بــرای مدت طوالنی
برگههای سخنرانی خود را جابهجا
کرد و زیر لب ســه بار گفت" :مرا ببخشــید ”.ســخنگوی نخستوزیر
انگلیس اظهار کرد :نخستوزیر جانسون به مدت کوتاهی تمرکز خود را
از دست داد .او صدها سخنرانی انجام داده است .فکر نمیکنم برای مردم،
در مواقع نادری ،از دســت دادن تمرکز چیز عجیبی باشد .طی روزهای
گذشته ،جانسون سرماخورده بود اما سخنگویش اصرار کرد که حال این
نخستوزیر مساعد است .سخنگوی نخستوزیر انگلیس از پاسخگویی
به گزارش بیبیسی در خصوص یک منبع بینام که گفته بود دغدغهها
و نگرانیهای زیادی در رابطه با جانسون وجود دارد ،خودداری کرده بود.
وی گفت :من تعداد زیادی جمالت از منابع بینامونشان مشاهده میکنم
و همانطور کــه مالحظه میفرمایید به هیچکدام یک از آن منابع بینام
پاســخ نمیدهم .گرچه این ســخنگو ایدههایی مبنی بر اینکه "وزیران
قادر نیســتند که به جانسون بگویند که وی در مســیر درستی نیست"
گفت :نخســتوزیر جانســون کابینهای دارد که پیشنهادات مختلفی را
به او میدهند و ازآنجاییکه انتظار میرود ،این کابینه در راستای همین
اهداف تشکیلشده است .البته که نخستوزیر جانسون از مردم میخواهد
که آزادانه نظرات خود را به اشــتراک بگذارند .در حقیقت این قسمتی از
عملکرد دولت است.

عکس نوشت

انهدام خطرناکترین باند هک اطالعات
در کربال

چهره خبر
میشــل بارنیه نماینده ســابق اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت
(خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) و نامزد کنونی انتخابات ریاســت
جمهوری فرانسه گفت این کشور کنترل بر مهاجرت را ازدستداده
و دیگر احساس امنیت بر فرانسه حاکم نیست .به گزارش روزنامه
«لوفیگارو» ،بارنیه که در رقابتهای پنججانبه برای نامزدی حزب
راســت میانه جمهوریخواه شــرکت دارد گفت ،سبک رهبری
امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه متکبرانه و انعطافناپذیر بوده
و نتوانسته شکافهای کشور را التیام دهد .بارنیه که اکنون  ۷۹ساله
است در مصاحبه با رویترز افزود :دیگر امنیت ما تضمینشده نیست.
احســاس عدم مصونیت و نیز ناامنی در سراسر کشور حاکم است.
بارنیه طرحی را پیشنهاد کرده که خواســتار تعیین مهلتی قانونی
برای مسئله مهاجرت برای اصالح مقررات نقض شده مهاجرتی در
فرانسه و اروپا است .وی همچنین خواستار حضور نیرو در برخی از
مناطقی است که به نظر میرسد پلیس کنترل خود را ازدستداده
است .بارنیه که خود یک راستگرای میانه است گمانهزنیها درباره
تغییر گرایش او به راست افراطی برای کسب آرا محافظهکاران از
نامزدهای طیفهای راست افراطی همچون مارین لوپن و اریک
زیمــور را تکذیب کرده اســت .وی گفت به دنبــال راهحلی برای
مشکالتی است که کشورش با آن مواجه است .دولت مکرون این
اتهام را که کنترل بر تعداد خارجیها در فرانســه را ازدستداده رد
میکند .اداره آمار رسمی فرانسه اعالم کرده که آمار خالص مهاجرت
از دهه  ۲۰۰۰میالدی در فرانسه افزایش داشته است.
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اولیننخستوزیرزنتاریخسوئد
منصوبشد

ماگدالنا آندرسون ،رهبر سوسیال دموکرات سوئد( ،چهارشنبه) به اولین نخست وزیر زن این کشور تبدیل
شد اما خیلی زود بحران ناشی از رای گیری بودجه گریبانش را گرفت.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،آندرســون  ۵۴ساله پس از رســیدن به توافق دقیقه آخری با حزب سابقا
کمونیست «چپ» ،حمایت پارلمان را کسب کرد؛ اما قدرت آندرسون به دلیل وضعیت شکننده سیاسی
این کشور شــمال اروپا« ،ضعیف» و «متزلزل» است .استفان لوفون ،نخست وزیر سابق ،تالش زیادی
برای جلب حمایت دو حزب «چپ» و «مرکزی» در پارلمان کرد گرچه که آنها قسمتی از دولت ائتالفی
سابق نبودند .گرچه آندرسون به نخست وزیری رسید اما حزب «مرکزی» نسبت
به توافق با حزب «چپ» نگران اســت و گفته که دولت آندرسون را در یک
رای گیری درخصوص بودجه که توسط سه حزب اپوزیسیون پیشنهاد شده
است ،حمایت نخواهد کرد .آنی لوف ،رهبر حزب «مرکزی» به خبرنگاران
گفت :ما نمیتوانیم از بودج ه دولت که به سمت چپ گرایش دارد ،حمایت
کنیم؛ چیزی که فکر میکنیم دولت آتی در حال انجام آن است .آندرسون
از سال  ۲۰۱۴وزیر دارایی بود اما اکنون وی با احتمال تصمیمگیری حزب
«مرکزی» درخصوص اولویتهای مخارج مواجه شــده است .لوفون که
اخیرا از ســمت خود کناره گیری کرد تا به آندرسون این فرصت را بدهد
که حمایت از حزب را قبل از انتخابات سراسری در سپتامبر سال
آینده ،افزایش دهد ،گفت که اگر رای گیری بودجه را از دســت
بدهد ،دیگر ادامه نخواهد داد.

نمایان شدن ویرانههای زیر آب روستای سابق آسردو ،به دلیل پایین آمدن
سطح آب ،در نزدیکی لوبیوس ،اسپانیا.

گزارش
علیرغم واکسیناسیون عمومی

جان باختگان کرونا در آمریکا نسبت به
سال  ۲۰۲۰افزایش یافتند

آمارها نشــان میدهد که بهرغم واکسیناسیون گسترده در آمریکا ،افراد
بیشــتری در این کشور به دلیل ابتال به کرونا طی سال جاری میالدی در
مقایسه با سال گذشته جان خود را از دست دادهاند.
روزنامه نیویورکتایمز طی گزارشــی در این رابطه عنوان کرد :قرار بود
امسال واکسیناسیون باعث شود تا همهگیری کرونا در آمریکا تحت کنترل
درآید اما برعکس افراد بیشتری نســبت به سال گذشته به دلیل ابتال به
بیماری کووید ۱۹-جان خود را از دســت دادند .بر اساس آمارهای مرکز
پیشگیری و کنترل بیماریها در آمریکا تا روز سهشنبه ۳۸۶ ،هزار و ۲۳۳
نفر در سال جاری میالدی به دلیل کرونا فوت کردهاند که این آمار در کل
ســال  ۳۸۵ ،۲۰۲۰هزار و  ۳۴۳نفر بود .این در حالی است که آمار نهایی
سال جاری با توجه به اینکه هنوز  ۲۰۲۱به پایان نرسیده ،بیشتر نیز خواهد
شد .کارشناسان اعالم کردهاند که مرگومیر باالتر ناشی از کرونا درنتیجه
یکسری عوامل بوده که عبارتاند از میزان واکسیناسیون موردنیاز کمتر،
کاهش یکســری محدودیتها و پروتکلهای بهداشتی ازجمله ماسک
نزدنها و عدم فاصلهگذاریهای اجتماعی و درنهایت گونه جدید کرونا
دلتا .کارشناسان حوزه بهداشت و درمان میگویند ،بسیاری از آمریکایی
بهگونهای رفتار میکنند گویی بیمــاری کووید ۱۹-در حال حاضر یک
بیماری قابلمهار و محدودشده است تا یک بحران؛ رویدادی که درنهایت
رخ میدهد اما هنوز رخ نداده است .در این میان هنوز بسیاری در آمریکا از
واکسینه شدن امتناع میکنند که در افزایش آمارها نیز تأثیرگذار بوده است.
جنیفر نوزو یک متخصص بیماریهای واگیردار در مرکز جان هاپکینز برای
امنیت بهداشتی گفت :شرایط بسیار نامناسبی وجود دارد که شاهد سطح
باالی پوششی واکسیناسیون نیستیم و در کنار آن در بیشتر مناطق رفتارها
و اقدامات افراد به حالت عادی بازگشته که این مسئله وضعیت جسمانی
افراد را بیشتر در معرض خطر قرار میدهد .وی افزود :اگر شما هیچیک از
تدابیر محافظتی را در پیش نگیرید ،با ویروسی روبرو هستید که میتواند
سریعتر انتقال یابد و شاهد شکاف خطرناکی در روند ایمنسازی خواهید
بود .این در حالی اســت که کاخ سفید اخیراً اعالم کرده که برنامهای برای
بازگشتبهدورانقرنطینهوتعطیلیاقتصادبهمنظورجلوگیریازشیوعموج
جدید کرونا را ندارد؛ تصمیمی که به نظر میرسد دولت بایدن به دلیل بروز
اعتراضات در آمریکا به دنبال ناآرامیها در چند پایتخت اروپایی اتخاذشده
است .جهشهای ویروس کرونا در اروپا نشان میدهد که آمریکا باید منتظر
ورود ویروس جدید باشد .شیوع ویروس در ایتالیا و اسپانیا در آغاز همهگیری
باعث افزایش موارد ابتال در شهر نیویورک شد و گونه آلفای ویروس قبل از
ورود آمریکا و سراسر جهان ،انگلیس را درنوردید .جو بایدن رئیسجمهور
آمریکا با مقاومتهایی در مقابل واکسیناسیون اجباری در محل کار مواجه
است اما از صحبت درباره محدودیتهای اجراشده به سبک سال ۲۰۲۰
خودداری کرده و در مقابل درزمینه واکسن تبلیغ میکند و میلیونها دوز
از قرصهای درمانی کووید را پیشخرید کرده است .علیرغم شدت یافتن
شیوع کرونا در آمریکا ،مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ( )CDCو وزارت
امور خارجه آمریکا با انتشار اطالعیهای درباره سفر به کشورهای آلمان و
دانمارک هشدار داده است .در این اطالعیه آمده است :از سفر به این کشورها
خودداری کنید .در صورت الزام به سفر از کامل بودن واکسیناسیون خود
مطمئن شوید .مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا کشورهای
سطح هشدار سفر به کشورهای آلمان و دانمارک را به سطح  4که
نشانگر خطر بسیار زیاد سفر به این کشورها است ،افزایش داد.
در حال حاضر  75کشور در لیست هشدار سفر به ایاالتمتحده
آمریکا درجشده است.

