محمد حلبوسی رییس مجلس شد

اعتراض
اروپا
مخالفان واکسیناســیون و دیگر معترضان بــه محدودیتهای
کرونایی در بروکسل ،پراگ و سایر شهرهای اروپا دست به اعتراض
و تجمع زدند .این اعتراضات در حالی برگزار شد که سویه اومیکرون
در چندین کشــور اروپایی شدت گرفته و کارشناسان نسبت به این
مسئله هشدار میدهند که افراد واکســینه نشده در معرض خطر
بیشتری قرار دارند .هزاران تن در اعتراضات علیه محدودیتهای
کرونایی روزهای شــنبه و یکشــنبه در بلژیک و جمهوری چک و
همچنین آلمان و وین شرکت داشتند .اعتراضات شنبه و یکشنبه در
شهرهای اروپایی در حالی ادامه داشت که دولتهای این کشورها
محدودیتهای شدیدتری وضع و قوانین جدیدی را برای تشویق
به تزریق واکسن کرونا و دوزهای بوستر اجرا کردهاند.
سویه امیکرون با شیوع باال باعث شده تا میزان مبتالیان به بیماری
ویروسی کرونا در اتحادیه اروپا بیشتر شود و کارشناسان بیماریهای
عفونی و کادر درمان نسبت به افزایش این بیماری ویروسی هشدار
میدهند که میتواند باعث هرجومرج در بیمارستانها شود .بسیاری
از معترضان پرچم این کشور را در دست داشتند و علیه واکسیناسیون
اجباری کرونا شعار میدادند و دیگران هم فریاد «آزادی ،آزادی»
ســر دادند .معترضان پالکاردهایی در دســت داشتند که رویشان
«دیکتاتوری واکسن» نوشتهشده بود و خشم خود را درباره کارت
واکسن کرونا برای ورود به رستورانها ،کلوپها و سایر رویدادهای
فرهنگی ابراز داشتند.

کیوسک بینالملل

افزایش ناامنی در فرانســه هر روز بیش از گذشته فرانسویها را به
تجهیز به سالح گرم تشــویق میکند ،مسئلهای که وزارت کشور
فرانســه را به طراحی و اجرایی کردن ســایتی برای ثبت اسلحه
غیرنظامیان واداشــته اســت .به گزارش روزنامه فرانســوی «لو
فیگارو» ،از ماه فوریه (بهمنماه) نزدیک به پنج میلیون فرانسوی
باید اطالعات مربوط به سالح خود را در سامانهای متعلق به وزارت
کشــور ثبت کنند .هدف از اجرای این طرح از سویی تسهیل رویه
صدور مجوز برای کاربران و از ســوی دیگر تقویت قابلیت ردیابی
سالحها عنوانشده است .مقامات فرانسه همچنین وعده دادهاند که
روند ثبت سالح در شش ماه نخست راهاندازی سایت بهویژه برای
افرادی که سالح خانوادگی ثبتنشده در اختیار دارند« ،ساده» باشد.
بر پایه نتایج یک طرح بررسی موسسه مطالعات عالی بینالمللی و
توسعه ژنو با عنوان طرح «بررسی سالح کوچک» (Small Arms
 ،)Surveyدر فرانســه بیش از  ۱۲میلیون ســاح در اختیار افراد
غیرنظامی است ۱۹ .و  ۶دهم درصد قبضه سالح برای هر  ۱۰۰نفر،
فرانسه را در جدول جهانی ردهبندی نرخ تسلیحات در جایگاه بیست
و چهارم قرار میدهد.

«جبریل الرجوب» عضو کمیته مرکزی جنبش فتح فلســطین در
کنفرانسی مطبوعاتی در هتل «الشام» دمشق گفت ،حضور سوریه
در خارج از اتحادیه عرب مایه شرمســاری کشورهای عربی است،
بویژه آنکه ســوریه از کشورهای مؤســس اتحادیه عرب به شمار
میرود .بــه گزارش روزنامه «الوطن» ،جبریــل الرجوب در ادامه
تأکید کرد ،ســوریه باید به اتحادیه عرب بازگردد .عضو فتح ادامه
داد ،ســفر وی و هیأت همراه به دمشق یک نقطه آغاز واقعی برای
سامان دادن به وضعیت فلسطینی در سایه تشدید بی سابقه اشغالگر
اسرائیلی برای پایان دادن به مســأله فلسطین است .وی در ادامه
ضمن اعالم اینکه «محمود عباس» رئیس تشکیالت خودگردان
سفری نزدیک به ســوریه خواهد داشت ،از ملت و دولت سوریه به
خاطر مواضع حمایتی از فلســطین با وجود شرایط سختی که این
کشور طی سالهای اخیر داشته ،قدردانی کرد.

حسین الحاج حســن نماینده پارلمان لبنان گفت :آمریکا به دالیل
سیاسی مانع استخراج نفت و گاز از سوی لبنان میشود .به گزارش
روزنامه «الجمهوریه» ،حســین الحاج حســن عضو فراکسیون
«وفاداری به مقاومت» وابســته به حزباهلل لبنان روز یکشنبه در
دیدار با مسئوالن ادارات و نهادهای عمومی استان بعلبک الهرمل
واقع در شمال شرق لبنان گفت :ما در کشور به دالیل داخلی مرتبط
با سیاست اقتصادی وابســته و نیز شرایط خارجی مرتبط با تحریم
و محاصره ،هماکنون در شرایط دشواری بسر میبریم .وی افزود:
لبنان از دو سال پیش در پی فروپاشی ارزش پول ملی (لیره) و کمبود
دارو ،ســوخت و دیگر کاالهای اساسی با بدترین بحران اقتصادی
در تاریخ خود رو به روست .مقام لبنانی خاطرنشان کرد :لبنان یک
کشور فقیر نیســت بلکه دارای ذخایر نفت و گاز است اما آمریکا به
دالیل سیاسی مانع بهرهبرداری از این منابع میشود.

بر اســاس تجزیهوتحلیلی جدید ،به حــدود  ۳۰درصد از زندانیان
سابق گوانتانامو که در کشــورهای ثالث اسکان داده شدهاند ،هیچ
حق و حقوق و جایگاه قانونی تعلق نگرفته است و همین امر آنها
را در معرض خطر اخراج از کشور و محدود شدن تواناییشان برای
بازسازی زندگیشان قرار داده است .به گزارش روزنامه «گاردین»،
از صدها مــردی که از زندان گوانتانامو از زمان بازگشــاییاش در
 ۲۰سال پیش آزادشدهاند ،حدود  ۱۵۰تن طبق توافقهای دوجانبه
که با میانجیگری آمریکا صورت گرفتهاند ،به کشــورهای ثالث
فرســتاده شــدند چراکه زادگاههایشــان همچنان آنها را برای
بازگشت به کشور «خطرناک» میدیدند .بهصورت عمومی آمریکا
متعهد به انتقال آنها به شــیوهای انسانی شد که تجدید اسکان و
بازســازی زندگی پس از سالها حبس و در بسیاری موارد شکنجه
بدون اتهام را تضمین میکرد .اما بسیاری از آنها در برزخ قانونی
ماندهاند و قادر به کار کردن یا ملحق شدن مجدد به خانوادههایشان
نیستند و سالها در بازداشت ماندهاند .برخی از آنها اجباراً به شرایط
«خطرناک» بازگشتهاند.

استرالیا در راستای بهروزرسانی ناوگان نظامی خود ،قراردادی ۳.۵
میلیارد دالری برای خرید بیــش از  ۱۲۰تانک و دیگر خودروهای
زرهی با آمریکا امضا کرده است .به نوشته نشریه «هیل» ،آمریکا
در سال گذشــته با این خرید موافقت کرد و پیتر داتون ،وزیر دفاع
استرالیا نیز دوشنبه این قرارداد را تأیید میکند .استرالیا بهموجب این
قرارداد ۷۵ ،تانــک « ”M۱A۲آبرامز ۲۹ ،خودروی زرهی تهاجمی
برای پاکسازی مواد منفجره ۱۷ ،خودروی نظامی پلساز و شش
خودرو زرهی بازیابی دریافت میکند .داتون در بیانیهای گفت ،این
خودروها بهترین امــکان پیروزی و حفاظت در برابر خطرات آینده
را به سربازان استرالیا میدهند .انتظار میرود استرالیا در سالهای
آتی ،چیزی حدود  ۳۰تــا  ۴۲میلیارد دالر صرف خودروهای زرهی
کند .این توافق بحثهایی بر ســر نیازهای نظامی اســترالیا را به
دنبال داشته است.
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شمارش معکوس برای انتخاب رییس جمهور در عراق
پارلمان جدید عراق پــس از انتخاب دوباره اش
به سمت ریاست پارلمان اعالم کرد طبق قانون
فرصتــی  ۱۵روزه برای اعالم نامزدی پســت
ریاســت جمهوری وجود دارد .همچنین محمد
الحلبوسی پس از انتخاب مجدد به عنوان رئیس
پارلمان عراق ،با مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر
مالقات و گفتگو کرد.

گروه
بین الملل

پس از فضای متشنج پارلمان عراق که سرانجام به انتخاب هیئت رئیسه این کشور منجر شد ،حال شمارش معکوس
برای انتخاب رئیس جمهوری جدید آغاز شده است.

بعد از تنش در مجلس عــراق و تعطیلی موقت
پارلمان ،جلســه مجلــس بار دیگر با ریاســت
«خالد الدراجی» رئیس سِ ــنی علی البدل از سر
گرفته شد و حلبوســی برای دومین بار به عنوان
رئیس پارلمان عراق معرفی شد .در شمارش آرا،
محمد الحلبوسی  ۲۰۰رأی و محمود المشهدانی
 ۱۴رأی آوردند و  ۱۴رأی نیز باطله اعالم شــد.
همچنیــن فراکســیون بدر عــراق همزمان با
تشکیل جلسه اول دور جدید پارلمان این کشور،
مهدی تقی اســماعیل امرلی را به عنوان رئیس
این فراکســیون انتخاب کرد .در ادامه جلســه
پارلمان عراق و پــس از انتخاب رئیس پارلمان،
نوبت به انتخــاب معاون اول او رســید .حاکم
الزاملی از طرف جریان صدر برای تصدی پست
معاون اولی الجلبوســی نامزد شد .حمید عباس
الشبالوی نیز به عنوان دومین نامزد تصدی این
پست از جنبش امتداد برخاسته از تظاهرات اکتبر
معرفی و سپس شمارش آرا این دو نامزد آغاز شد.
پس از پایان شمارش آرا ،حاکم الزاملی نماینده
جریان صدر با کسب بیشترین آرا به عنوان معاون

اول الجلبوسی رئیس پارلمان عراق انتخاب شد.
همچنین شاخوان عبد اهلل نیز به عنوان معاون دوم
رئیس پارلمان انتخاب شد.
تبریک برهم صالح
برهم صالــح رئیــس جمهورعــراق انتخاب
محمد الحلبوســی را به عنــوان رئیس پارلمان
تبریک گفــت .صالح در بیانیــهای اعالم کرد:
صمیمانهتریــن تبریکات خود را به مناســبت
انتخاب شــما برای دومین دوره به عنوان رئیس
پارلمان تقدیم میکنم و آرزوی موفقیت شما در
انجام وظایف وموفقیــت پارلمان جدید را دارم.
خمیــس الخنجر ،رئیس ائتــاف «العزم» هم
انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان
عراق برای دومین دوره را تبریک گفت .وی که
از ائتالف سنیها و متحدان الحلبوسی به شمار
میرود ،اعالم کرد که انتخاب محمد الحلبوسی به
عنوان رئیس پارلمان را تبریک می گویم و از همه
همه برادران و خواهرانی که به ما ایمان داشتند و
در کنار ما ایستادند ،تشکر میکنم.

قزاقستان کودتا را
پشت سر گذاشت
رئیس جمهور قزاقســتان ضمن اشاره
به وجود عناصر خارجی در اغتشاشــات
اخیر در این کشــور ،گفت که هدف اصلی
تروریســت ها تضعیف قانــون و انجام
کودتا بود.

به گزارش اسپوتنیک« ،قاسم جومرت توکایف»
رئیس جمهور قزاقســتان دوشــنبه در نشست
مجازی فوقالعاده سران کشورهای عضو سازمان
پیمان امنیت جمعی ()CSTOکه به درخواســت
وی برگزار شده است ،اعالم کرد که هدف اصلی
تروریســتها در ناآرامی اخیــر ،تضعیف قانون
اساسی ،قبضه کردن قدرت و تالش برای انجام
کودتا بود .توکایف گفت :یک مرحله (درگیری)
جنجالی آغاز شــد و گروههایی از شبه نظامیان
مســلح که منتظر بودند ،وارد عمل شدند .هدف
اصلی آشکار شــد :تضعیف نظم قانون اساسی،
تخریب نهادهای حکومتی ،تصرف قدرت .چیزی

که ما دربارهاش صحبــت میکنیم تالش برای
انجام کودتا اســت .وی همچنین افزود که شبه
نظامیان خارجی در اغتشاشات اخیر در قزاقستان
مشــارکت داشــتهاند .به گفته رئیــس جمهور
قزاقستان ،وضعیت بحرانی و «آلماتی» به همراه
 ۹مرکز منطقهای دیگر در دست تروریستها بود.
توکایف پیشــتر و در تماس تلفنی با «والدیمیر
پوتین» رئیس جمهور روسیه پیشنهاد کرده بود
که گفتگویی با رهبران کشورهای عضو سازمان
پیمان امنیت جمعی در قالب یک ویدئو کنفرانس
درباره وضعیت قزاقســتان ،برگزار شود .گفتنی
است که از دوم ژانویه تظاهراتی در مناطق غربی
قزاقستان و در مخالفت با افزایش بهای سوخت
مصرفی خودروها آغاز شــد .ایــن اعتراضات به
شهرهای دیگر از جمله آلماتی رسید و به شورش
و ناآرامی و حمالت مســلحانه به سازمانهای
حکومتی تبدیل شد که مقامات قزاقستان را بر آن
داشت تا در تمامی مناطق کشور حالت آمادهباش

اما کمیته همانگ شــیعیان عراق در واکنش به
اتفاقات اولین جلسه پارلمان بیانیهای صادر کرد.
کمیته هماهنگی در بیانیه خــود اعالم کرد :ما
نتایج جلسه انتخاب رئیس مجلس و دو معاونش
را رد میکنیم زیرا در غیاب رئیس سِ نی مجلس
برگزار شد .کمیته هماهنگی شیعیان تاکید کرده
که ما فراکسیون بزرگتر پارلمان را طبق قانون
اساسی عراق تشکیل دادیم.
مقتدی صــدر رهبر جریان صــدر نیز از محمد
الحلبوســی که برای دومین بار پیاپی به عنوان
رئیس پارلمان عراق انتخاب شده و نیز از حاکم
الزاملی و شاخوان عبد اهلل معاونان اول و دوم وی
خواست که در راه مسئولیتها ،تمام تالش خود را
به کار گیرند .از سوی دیگر برخی رسانهای عربی
مدعی شدند ،حســن العذاری رئیس فراکسیون
صدر اســامی  ۹۰نماینده از فراکســیون خود را
تقدیم حلبوســی رئیس جدید پارلمــان کرد تا
صدریها با  ۲نماینده بیشتر از گروههای کمیته
هماهنگی شــیعی خود را بزرگترین فراکسیون
مجلس معرفی کنند .محمد الحلبوســی رئیس

دستورکار بعدی برای انتخاب
رییس جمهور
گام بعــدی انتخاب رئیس جمهوری اســت که
طبق قانون باید پدر و مادرش عراقی باشــند و از
خوشنامی برخوردار باشد و به پاکدستی و خدمت
صادقانه به میهن شــناخته شده باشد .بر اساس
اصل  70قانون اساســی عراق ،نامزد ریاســت
جمهوری باید از رأی دوسوم نمایندگان برخوردار
شود .همین شرط است که تشکلهای پیروز در
انتخابات را به تالش برای ایجاد فراکســیونی با
 200کرسی از  329کرســی مجلس وامیدارد.
اگر هیچ یک از رؤســای جمهوری از دوســوم
آرای نمایندگان برخوردار نشد ،برای دو نامزدی
که بیشــترین رأی را آوردهاند دوباره رأیگیری
میشود و هر کدام که بیشترین رأی را آورد رئیس
جمهوری خواهد بود .به موجب اصل  72قانون
اساســی عراق ،مجلس موظف است که ظرف
 30روز پس از برگزاری اولین جلســه مجلس،
رئیس جمهوری جدیــد را معرفی کند .درهمین
رابطه ،حزب دموکرات کردســتان عراق گفت
که مسئله انتخاب رئیس جمهور برای این حزب
و کردها و متحدان آن قطعی شده است« .مهدی
کریم» ،نماینده حزب دموکرات کردستان عراق
به خبرگزاری رسمی این کشور (واع) گفت« :دو
حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردســتان بر
معرفی دو نامزد برای ریاست جمهوری به توافق
رســیدند و دو کاندیدا از ســوی اتحادیه میهنی
معرفی خواهد شد».
او ادامه داد« :این مسئله از سوی فراکسیونهای
کرد و سایر فراکسیونها مانند فراکسیون تقدم
(به رهبری محمد الحلبوســی) یا جریان الصدر
(به رهبری مقتدی الصدر) قطعی شــده اســت
و همانگونــه که رئیس پارلمــان و معاونان آن
انتخاب شد ،رأی گیری برای تعیین نامزد کردها
برای ریاســت جمهوری نیز به راحتی برگزار و
انتخاب خواهد شد».

حمله به زیرساختهای مخابراتی یمن
از سوی متجاوزان
ائتــاف ســعودی در راســتای تحقق
اهدافشان برای قطع ارتباطات یمنیها،
بار دیگر زیرســاختهای مخابراتی در
شــمال یمن را هدف حمالت هوایی خود
قرار داد.

به گزارش شبکه خبری المسیره ،جنگند ه  -بمب
افکن های ائتالف سعودی در ادامه حمالت خود
به زیرســاختهای ارتباطی یمن ،شــبکههای
مخابراتی این کشــور در استان صنعاء را بمباران
کردند .ائتالف متجاوز سعودی علیه یمن ،بامداد
دیروز سه بار شــبک ه مخابراتی منطقه «عالف»
شهرستان سحار استان صنعاء را هدف حمالت
هوایی خود قــرار داد .جنگند ه  -بمب افکن های
ائتالف سعودی بامداد (یکشنبه) نیز هم سه بار به
دکلهای مخابراتــی در منطقه «قرن االعجم»
استان عمران یمن حمله کردند .ائتالف سعودی
صبح یکشــنبه همچنین دو بار شبکه ارتباطی

شهرستان «الصفراء» در اســتان صعده واقع در
شمال یمن را هدف حمالت هوایی خود قرار داد.
بمباران پیاپی زیر ســاختهای مخابراتی شمال
یمن طی  48ساعت گذشــته ،نشان میدهد که
ائتالف متجاوز حمله به زیرساختهای مخابراتی
یمن را در دستور کار خود قرار داده است.
همچنین وزارت دفاع عربســتان سعودی اعالم
کرد که روز یکشــنب ه تمرینات نظامی نیروهای
ســعودی با نیروهای مصری و اردنی به صورت
جداگانــه آغاز شــد .طبق اعــام وزارت دفاع
عربســتان ،تمرین «الشــط اآلمن »۵ -ناوگان
شرقی در الجبیل با مشارکت یگانهای دریایی
سعودی واردنی آغاز شــد .خبرگزاری عربستان
سعودی (واس) به نقل از سرتیپ «علی بن سعید
الشهری» فرمانده نیروهای شرکتکننده در این
تمرین گزارش داد که هــدف از این تمرین باال
بردن ســطح آمادگی و توان رزمــی یگانهای
شرکتکننده در آن است.

گراهام :آمریکا در خطرناکترین دوره به سر میبرد
ســناتور جمهوریخواه آمریکایی در اشاره به دوران رکود
بزرگ در آمریکا ،گفت مردم این کشــور ب ه خاطر دستورکار
«رادیکال» بایدن و همکاران دموکراتش در خطرناکترین
دوره به سر میبرند.

«لیندسی گراهام» ســناتور جمهوریخواه آمریکایی گفت که مردم
این کشــور در خطرناکتریــن دوره از اواخر دهــه ( ۳۰دوران رکود
بزرگ) ب ه خاطر دستورکار قانونگذاری «رادیکال» بایدن و همکاران
دموکراتاش زندگی میکنند.
به گزارش «نیویورک پست» ،گراهام در مصاحبهای پیشبینی کرد که
رایدهندگان آمریکایی در انتخابات میاندورهای  ۲۰۲۲نه بر اساس
آنچه در  ۶ژانویه اتفاق افتاد ،بلکه با توجه به «دستورکار شکستخورده

رادیکال دموکرات» مشارکت و رای خواهند داد .وی گفت این دستور
کار آمریکا را در خطرناکترین دوران از اواخر دهه  ۳۰قرار داده است.
گراهام همچنین در این مصاحبه رادیویی که یکشــنبه پخش شــد،
پیشبینی کرد که جمهوریخواهان در انتخابات نوامبر به موفقیتهای
بزرگی دست خواهند یافت و دونالد ترامپ رئیسجمهور سابق آمریکا
در انتخابات ریاســتجمهوری  ۲۰۲۴پیروز خواهد شــد .این سناتور
جمهوریخواه تندرو و حامی ترامپ گفت« :ما یک کشور سوسیالیستی
نیستیم» .او با اشاره به این که «چگونه دموکراتها ایده افزایش تعداد
قضات دادگاه عالی را مطرح کردهاند تا اکثریت  ۳-۶محافظهکار فعلی
را جبران کنند» ،افزود :آنچه دموکراتها میخواهند انجام دهند تکه
تکه کردن قانون اساسی است .آنها سعی میکنند توازن قوا را در کشور
تغییر دهند .این رادیکالترین رویکرد به بررسی و توازن قانون اساسی ما

در طول زندگی من و شاید همیشه است .در سال  ۲۰۲۲با واکنشهای
منفی روبرو خواهیم شد .او همچنین سخنرانی ششم ژانویه بایدن در
سالگرد حمله مرگبار طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا را به باد انتقاد
گرفت و گفــت وقایع آن روز به پیروزی دموکراتها در ســال ۲۰۲۲
منتهی نمیشود .او ششم ژانویه را روز تاریک خواند و گفت کسانی که
به ساختمان کنگره حمله کردند باید مجازات شوند اما مدعی شد که نباید
ترامپ را به خاطر اقدامات آنها مقصر دانست .او درباره سخنرانی بایدن
گفت :این تالشی از سوی او برای ایجاد یک لحظه سیاسی گستاخانه
بود ،تا (توجهات) از ریاســتجمهوری ناموفق آنها منحرف شود .من
واقع ًا از لحن رئیسجمهور و معاون رئیسجمهور ناامید شدم  -از سیاسی
کردن (حادثه) شش ژانویه .مردم آمریکا آنچه در ششم ژانویه اتفاق افتاد
را رد میکنند ،اما در نوامبر  ۲۰۲۲میخواهند حزب دموکرات را رد کنند.

چهره خبر

حکم زندان آنگ سان سوچی اضافه شد

ناتوبهدنبالمعاملهباروسیهاست

دادگاهی در میانمار به دلیل واردات غیر قانونی رئیس برکنار شده حزب حاکم این کشور ۴ ،سال دیگر به
حکم زندان او اضافه کرد.
یک مقام حقوقی میگوید دادگاهی در میانمار ۴ ،سال دیگر به حکم زندان آنگ سان سوچی ،رئیس برکنار
شده حزب حاکم این کشور ،اضافه کرد .سوچی به واردات غیرقانونی و داشتن دستگاههای واکی تاکی (یک
وسیله قابل حمل است که امواج رادیویی را به صورت دو طرفه مخابره میکند) و نقض محدودیتهای
کرونا متهم است .ماه گذشته ،زاو مین تون ،سخنگوی وزارت امور خارجه میانمار گفت :سوچی بر اساس
بند  ۵۰۵قانون به دو ســال حبس و بر اســاس قانون بالیای طبیعی به دو سال
حبس دیگر محکوم شد .وی با بیان اینکه وین مایینت ،رئیس جمهور سابق
این کشور نیز به همین اتهامات به چهار ســال زندان محکوم شد ،بدون
اشــاره به جزئیات از اتهامات دیگری این متهمان خبر داد .حزب اتحادیه
ملی دموکراسی به ریاست سوچی در فوریه سال گذشته توانست با کسب
 ۸۳درصــد آراء در انتخابات مجلس پیروز شــود .ارتش میانمار نتیجه این
انتخابات را نپذیرفت و اعالم کرد در روند آن تقلب صورت گرفته و باید دوباره
برگزار شود .همین امر موجب آغاز اختالفات داخلی و در نهایت کودتای نظامی
در این کشور شد .رئیس دولت میانمار پس از تسلط نظامی در این
کشور در فوریه  ۲۰۲۱در حبس خانگی قرار گرفت و نیروهای
مسلح او و حزبش را به تقلب و فساد متهم کردند.

به گفته دبیرکل ناتو ،مذاکرات امنیتی با روسیه شاید همه مسائل را به یکباره حل نکند ،اما همچنان امکان
معامله با مسکو را فراهم میکند.
ینس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دیمیترو کولبا ،وزیر امور خارجه اوکراین
گفت :ناتو هرگز درباره سیاست خود مبنی بر حق و حقوق کشورها برای عضویت در این سازمان ،مصالحه
نخواهد کرد .این بلوک به اوکراین کمک میکند تا به سمت عضویت در ناتو حرکت کند .به گفته او مذاکرات
امنیتی این هفته با روسیه ممکن است همه مسائل را به یکباره حل نکند ،اما همچنان میتواند راهی برای
جلوگیری از درگیری فراهم کند؛ همچنین امکان معامله با روسیه وجود دارد.
روسیه و آمریکا مذاکرات درباره تضمینهای امنیتی را در ژنو آغاز کردند.
این نشست به صورت غیر علنی در محل نمایندگی دائم آمریکا در دفتر
سازمان ملل برگزار میشود .موضوع اصلی این مذاکرات پیشنهادات
امنیتی روسیه برای ناتو و واشنگتن است که شامل مفاد استقرار نیافتن
متقابل موشکهای میان برد و کوتاه برد ،جلوگیری از حضور ناتو به
سمت شرق و کاهش رزمایشهای نظامی است .ریاست هیئت روسی
را سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر خارجه روسیه و الکساندر فومین
معاون وزیر دفاع روسیه بر عهده دارند .هیئت آمریکایی
هم از سوی وندی شرمن ،معاون وزیر امور خارجه این
کشور هدایت میشود.
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بینالملل
جلد روز
یک استاد دانشــگاه کانادایی
هشــدار داد :این احتمال وجود
دارد کــه تا ســال  ۲۰۳۰یک
دیکتاتوری راستگرا در آمریکا
حکمفرما شــود به همین دلیل
واشــنگتن باید خــود را در برابر
فروپاشــی دموکراسی آمریکایی
حفاظت کند .به نوشــته روزنامه
«تورونتو اســتار» ،توماس هومر
دیکســون یک اســتاد دانشگاه
بریتیش کلمبیا در مطلبی نوشت :ما
نباید نسبت به این احتما ًال بیتوجه
باشــیم چون تصور آنهم بســیار
وحشتناک است .وی در ادامه نوشت:
در سال  ۲۰۱۴اینکه دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا خواهد شد ،تقریب ًا
از دید هر کسی مسئلهای مضحک و بیمعنی تلقی میشد اما امروز ما در
دنیایی زندگی میکنیم که اینگونه مسائل ممکن است به واقعیت تبدیل
شــود و شرایط وحشتناک به دنبال داشته باشد .در ادامه مطلب این استاد
دانشگاه در کانادا آمده است :تا سال  ،۲۰۲۵دموکراسی آمریکایی ممکن
با فروپاشی مواجه شــود که درنتیجه منجر به بیثباتی شدید در سیاست
داخلی این کشــور ازجمله خشونت داخلی گســترده خواهد شد .تا سال
 ۲۰۳۰نیز این احتمالمــیرود که آمریکا تحت هدایت یک دیکتاتوری
راستگرا قرار بگیرد.
این استاد دانشگاه کانادایی در ادامه به عواملی که متمرکز بر بازگرداندن
ترامپ به کاخ سفید رد انتخابات سال  ۲۰۲۴دارند ،اشاره کرد که ازجمله
احتمال پررنگتر شدن فعالیت جمهوریخواهان در کنگره و یا به دست
گرفتن سنا و مجلس نمایندگان آمریکا توسط حزب جمهوریخواه طی
سالهای آتی است .توماس هومر دیکسون در این مطلب ضمن هشدار
در این رابطه که کانادا باید مراقب این بحران احتمالی در آمریکا باشــد،
نوشت :طوفانی وحشــتناک در حال حرکت از جنوب کاناداست و کانادا
آماده با این مواجهه نیست.

عکس نوشت

مقامات آمریکایی اعالم کردند که آتشســوزی بزرگ در ســاختمانی
در نیویورک  ۱۹کشــته ازجمله  ۹کودک بر جای گذاشــته است .اداره
آتشنشانی نیویورک روز یکشــنبه گفت که بیش از  ۶۰نفر نیز در حادثه
آتشسوزی زخمی شدند .بزرگی این آتشسوزی به حدی بود که بیش از
 ۲۰۰آتشنشان برای اطفای حریق در محل حادثه حاضر شدند.

گزارش

کارگران اروپایی گرفتار افزایش تورم
و دستمزدهای ثابت

روزنامه آمریکایی «والاســتریت ژورنال» با اشاره به افزایش نرخ تورم
در منطقه یورو ،افزایش دســتمزدها را به دلیــل وضعیت کلی اقتصادی
غیرمحتمل دانست.
نرخ بیکاری  ۷.۳درصدی اکتبر  ۲۰۲۰در منطقه یورو نسبت به میزان
این شاخص در دوره قبل از شیوع کرونا و حتی در سپتامبر همین سال
که  ۸.۶درصد بود ،کاهشیافته اســت .اما اقتصاددانان معتقدند این
نوسانات جزئی به دلیل برنامههای مرخصیهای با حقوق به کارگران
بوده است که دولتها بخش زیادی از هزینههای آن را تأمین کردند
تا کارگران کمتری در دورانهمهگیری بیکار شوند .این برنامهها در
زمان اوج شــیوع کرونا دهها میلیون کارگر را در سراســر منطقه یورو
تحت پوشش قرار داد ،اما اکنون بهشدت کاهشیافته است.
اقتصاددانان با توجه به اینکه بسیاری از کارگران مشغول به کار به شمار
میآمدند ولی بهاندازه قبل کار نمیکردند ،معتقدند ساعات کاری راهنمای
بهتری برای برآورد وضعیت بازار کار منطقه یورو است درحالیکه اقتصاد با
موجهای پیاپی افزایش شیوع کرونا خود را هماهنگ گرده است.
همچنین آمار یاد شده نشان میدهد که کارگران منطقه یورو در سه ماه
منتهی به سپتامبر (تابستان  )۲۰۲۱هنوز  ۲درصد کمتر نسبت به ماههای
منتهی به پایان سال  ۲۰۱۹کار میکردهاند .ازنظر بسیاری اقتصاددانان
این وضع نشان میدهد کسبوکارها باید بتوانند بدون اجبار برای افزایش
شدید حقوقها به خروجی بیشتری دست یابند.
موارد ابتالی جدید به کرونا از پایان سهماهه سوم سال گذشته میالدی
در سراسر منطقه یورو بهشــدت افزایشیافته است و این امر که ناشی از
شیوع ســویههای جدید دلتا و اومیکرون بوده به اعمال محدودیتهای
جدیدتر و درنتیجه مرخصیهای با حقوق به کارگران بیشتری و رکود در
بازار کار منجر شده است.
موسسه آی فو در آلمان برآورد کرده است که در ماه نوامبر ( ۲۰۲۱آبان /آذر
 ۶۰۸ )۱۴۰۰هزار نفر از مرخصی بدون حقوق استفاده کردهاند که نسبت به
رقم ماه اکتبر (مهر /آبان  )۱۴۰۰یعنی  ۵۹۸هزار نفر افزایش نشان میدهد،
ولی نســبت به اوج این رقم در ماه آوریل ( ۲۰۲۰فروردین /اردیبهشت
 )۱۳۹۹که شش میلیون نفر بود ،بسیار کمتر است.
افزایش حقوقها اکنون به موضوعی مناقشــه برانگیز بین اتحادیههای
کارگری و کســبوکارها تبدیلشــده است ،بر اســاس اطالعات اداره
آمار اتحادیه اروپا حقوقهای ســاعتی در منطقه یورو  ۲.۵درصد بیشتر از
سهماهه منتهی به ماه سپتامبر( ۲۰۲۱شهریور /مهر )۱۴۰۰بوده است .البته
این رقم نسبت به افزایش  ۴.۵درصدی در حقوقهای ساعتی آمریکا در ۱۲
ماه منتهی به ماه سپتامبر کمتر است ،هرچند باید برنامههای مرخصیهای
با حقوق کارگران در منطقه یورو را هم در نظر گرفت.
با وجود برنامههــای مرخصی باحقوق در منطقه یورو ،رابطه کارگران
این کشــورها با کارفرمایان ادامه یافت و اروپا شــاهد کاهش کمتر
بیماری نســبت به آمریکا بود .افزون بر این ،به نظر میرســد سهم
اروپاییهای شاغل یا در حال جستوجو برای شغل (در اقتصاد) نسبت
به آمریکاییها کمتر کاهشیافته اســت .نرخ مشارکت نیروی کار در
آمریکا  ۶۱.۶درصد در ماه ژوئــن ( ۲۰۲۱خرداد/تیر  )۱۴۰۰بوده که
نسبت به ماه دسامبر ( ۲۰۱۹آذر /دی  )۱۳۹۸کاهش  ۱.۷درصدی را
نشان میدهد .مشــارکت نیروی کار درمنطقه یورو طی سهماهه دوم
سال  ۲۰۲۱حدود  ۶۴.۳درصد و  ۶دهم درصد کمتر نسبت به سهماهه
پایانی سال  ۲۰۱۹بوده است.

