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سخنگوی ارتش یمن :عواقب تشدید تجاوزات امارات برای آن بسیار سنگین است

رسوایی ائتالف متجاوز

بحرین

مردم بحریــن با برگزاری تظاهراتی علیه حکــم اعدام دو زندانی
بحرینی توسط دادگاه ســعودی اعتراض کردند .اهالی منطقه دار
الکلیب زادگاه «صادق ثامر» و «جعفر سلطان» دو جوان بحرینی
که دادگاه تجدیدنظر عربستان سعودی حکم اعدام آنها را تأیید کرد،
در اعتراض به این حکم تظاهرات کردند .این دو جوان بحرینی به
اتهام تالش برای انفجار پل «ملک فهد» که بحرین را به عربستان
سعودی متصل میکند ،در ســال  ۲۰۱۵توسط مقامهای سعودی
بازداشت و به اعدام محکوم شدند .همچنین اهالی منطقه السنابس
بحرین نیز تظاهرات شبانهای در همبستگی با صادق ثامر و جعفر
سلطان برگزار و علیه این حکم اعتراض کردند.

سوریه
منابع خبری از تظاهرات اهالی شهر الشدادی واقع در شمال شرق
سوریه علیه نیروهای وابســته به آمریکا خبر دادند .بر اساس این
گزارش ،تظاهرکنندگان شبهنظامیان وابســته به آمریکا را متهم
کردند که بــا ربایش اهالی منطقه آنها را بــه زور در پادگانهای
خود نگهداری کرده و به عنوان ســرباز از آنها استفاده میکنند و
همچنین به غارت و تخریــب دارایی مردم این منطقه میپردازند.
اهالی شهر الشدادی در میدان مرکزی این شهر تظاهرات کردند و
با سر دادن شعارهایی اقدامات این شبهنظامیان و سرسپردگی آنها
برابر نیروهای اشغالگر آمریکایی را محکوم کردند.

کیوسک بینالملل

تحقیقات جدید نشان میدهد که بیش از  ۴۵۰مأمور پلیس آمریکا بعد
از ابتال به کووید ۱۹-یا حین انجاموظیفه در ســال  ۲۰۲۱جان خود را
ازدستدادهاند که بیشترین تلفات پلیس در طول تاریخ این کشور بوده
است .روزنامه آمریکایی «واشنگتنتایمز» نوشت :گزارش تحقیقاتی
بنیاد یادبود مأموران پلیس نشــان میدهد که مرگ  ۴۵۸مأمور پلیس
آمریکا که در اثر ابتال به کرونا یا انجاموظیفه جان خود را در سال ۲۰۲۱
تدادهاند ۵۵،درصدبیشترازشمارجانباختگانپلیسدرسال۲۰۲۰
ازدس 
است .در این سال ( ۲۹۵ )۲۰۲۰مأمور پلیس به دلیل کرونا یا مخاطرات
شغلی جان باختند .آمار جدید ،رکورد تازهای را نسبت به باالترین آمار
جانباختگان ثبتشده در طول تاریخ آمریکا نشان میدهد که به سال
 ۱۹۳۰میالدی با  ۳۱۲پلیس جانباخته در حین مأموریت ،مربوط بوده
است .علت اصلی مرگ نیروهای پلیس آمریکا در سال  ۲۰۲۱ابتال به
بیماری کووید ۱۹-بوده اســت که جان  ۳۰۱افسر پلیس را گرفت و دو
سوم مجموع جانباختگان پلیس در این سال را تشکیل داد.

«والدیمیرژیرینفسکی»سیاستمدارمشهورروسونایبرئیسپیشین
دومای این کشور با اشاره به مناقشات و اختالفات فزاینده قومی و ملی
در آمریکا ،فروپاشــی این ابرقدرت غرب را پیشگویی کرد .به نوشته
روزنامه «دیلی میل» ،وی تأکید کرد :دیر یا زود مناقشات و اختالفات
قومی و ملی در آمریکا منجر به آن خواهد شد که سفیدپوستهای این
کشور که امتیازات و حقوقهای خود را از دست میدهند به جستجوی
سرزمینهای جدید برای سکونت خواهند پرداخت .رهبر حزب «لیبرال
دموکرات» روسیه خاطرنشان کرد که آمریکاییها به سکونت در کانادا،
استرالیا و برخی کشورهای دیگر روی خواهند آورد و این روند در آینده
قطع ًا آغاز خواهد شد .وی تصریح کرد :هیچ بعید نیست که چند میلیون
آمریکایی نیز به روســیه مهاجرت کرده و در منطقه سیبری این کشور
سکونت گزینند .ژیرینفسکی که چندین سال معاون دومای روسیه بود
معتقد است که اگر وضع به همین منوال پیش برود آمریکا حتم ًا تجزیه
خواهد شد زیرا با مهاجرت گســترده ساکنان سفیدپوست ،این کشور
نمیتواندسطحفعلیتکنولوژیواقتصادوسطحباالیمردمراحفظکند.

اتحادیه اروپا قصد دارد بهزودی یک رزمایش امنیت ســایبری فراگیر
را بهمنظور آمادگی برای حملهای که شــبکههای توزیع در این قاره را
تحت تأثیر قرار میدهد ،برگزار کنــد .به گزارش روزنامه «زود دویچه
سایتونگ» ،این رزمایش که احتما ًال طی چند روز آینده آغاز میشود،
به مدت  6هفته ادامه خواهد داشت .فرانسه که ریاست شورای اتحادیه
اروپا را برعهدهگرفته است ،پیشنهاد اولیه برگزاری این رزمایش را مطرح
کرد.اینرزمایشتاحدزیادیزنجیرههایعرضهدرسراسراروپاراهدف
قرار میدهد و شرکتکنندگان در آن پاسخهای دیپلماتیک و عمومی
بهحمالتوهمچنین تأثیراتاجتماعی-اقتصادیدردیگرکشورهای
عضوراهماهنگمیکنند.اگرچهاتحادیهاروپاگفتهاستهرکشورعضو
از ابزارهایی برای مقابله با حمالت سایبری برخوردار است ،درعینحال
هشدار داده است که این نهاد فاقد چارچوبی برای پاسخ مشترک به یک
رویداد بزرگ است ،کاستیای که این رزمایش قرار است به آن بپردازد.

رسانهها از کاهش نرخ دالر در برابر ارزهای دیگر خبر داد و نوشت :این
پایینترین میزان کاهش ارزش دالر در دو ماه گذشته است .به نوشته
روزنامه «والاستریت ژورنال» ،پس از آنکه «جروم پاول» رئیس بانک
مرکزیایاالتمتحدهگفت،ممکناستچندماهطولبکشدتاتصمیمی
برای کاهش ترازنامه ۹تریلیون دالری بانک مرکزی بگیرد ،نرخ برابری
دالرامروزچهارشنبهبهپایینترینحدخودازاواسطنوامبر(اواخرآبان)در
برابرسایرارزهایاصلیسقوطکرد.پاولدرجلسهاستماعتمدیدریاست
خود در مجلس سنا گفت که اقتصاد ایاالتمتحده برای مبارزه با تورم
آمادهنرخهایبهرهباالتراست.ویافزود:هرچندسیاستگذارانهنوزدر
موردرویکردهایکاهشترازنامهبانکمرکزیآمریکاگفتوگومیکنند
واحتما ًالجلساتبیشتریبرایتصمیمگیریدراینخصوصالزماست.
شاخص دالر که ارزش آن را در برابر ۶همتای اصلی اندازهگیری میکند،
در نشست آسیایی (منظور زمانی است که بازارهای آسیایی باز هستند)
بــه  ۹۵.۵۴۳کاهش یافت که پایینترین رقم از  ۱۸نوامبر ( ۲۷آبان) به
اینسو بشمار میرود.

رسانههایپاکستانیروزچهارشنبهاعالمکردندکهسیاستجدیدروابط
خارجی و امنیت ملی روز جمعه توسط «عمرانخان» نخستوزیر این
کشور در اسالمآباد رونمایی خواهد شد که تمرکز اصلی آن بر خصومت
زدایی با هند ،تقویت صلح با همسایگان و پیشبرد دیپلماسی اقتصادی
است .به گزارش روزنامه «نیشن» ،یک مقام ارشد در اداره امنیت ملی
پاکستاننیزدرآستانهرونماییازسیاستجدیدامنیتملیاینکشور،در
جمعخبرنگاراناعالمکردکهبراساسسیاستجدید،اسالمآبادمصرانه
صلح با همســایگان را دنبال میکند و برای  ۱۰۰سال آینده به دنبال
دشمنی با هند نیز نخواهد بود .وی پیشبینی کرد که بر اساس سیاست
جدیدامنیتملیپاکستاندرهایتجارتورفتوآمداینکشوربهسوی
هندبدونحلوفصلنهاییمناقشهکشمیرگشودهخواهدشدمشروطبر
اینکه مذاکرات میان دو رقیب هستهای شبهقاره پیشرفت داشته باشد.

7

گروه
بین الملل

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ضمن اشاره به عملیات بزرگ این نیروها علیه مزدوران اماراتی و عناصر داعش که تلفات
زیادی میان آنها به جا گذاشت تأکید کرد که پیامدهای تشدید تجاوزات امارات بسیار بزرگ است.

به گزارش المسیره« ،یحیی سریع» سخنگوی
نیروهای مســلح یمن اعالم کرد که نیروهای
ما به اذن خداوند طی چند روز گذشــته توانستند
خســارات بســیار زیادی را به مزدوران اماراتی
و عناصــر داعش در اســتان شــبوه وارد کنند.
وی افــزود :به گفتــه منابع اطالعاتی ،شــمار
کشتهشدگان در صفوف آنها به بیش از  515نفر
میرســد که فرماندهان دشمن نیز در میان این
کشتهشدگان هستند .همچنین آمار مجروحان
به بیش از  850نفر میرسد و  200نفر نیز مفقود
شدهاند .ســخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید
کرد :همچنیــن تلفات مادی زیــادی به بیش
از  102ماشین زرهی وارد شــده و عالوه بر آن
تعدادی از توپهای بزرگ و پیشــرفته دشمن
نیز منهدم شــدند .به گفته سخنگوی نیروهای
مســلح یمن ،مزدوران اماراتی و عناصر داعش
ضربــات دردناکی در حمله موشــکی از جانب

یمنیها دریافت کردند که تعداد زیادی کشــته
و زخمی شدند .البته جزئیات این عملیاتها بعداً
منتشر خواهد شد .ســخنگوی نیروهای مسلح
همچنین تأکید کرد :نیروهــای قهرمان ارتش
و کمیتههای مردمی یمن حماســههای جهاد و
دالوری و فداکاری آفریدنــد و در برابر عناصر
داعش و مزدوران اماراتی میایستند .وی گفت:
ما بر آمادگی کامل خود جهت دفاع از کشــور و
مردم و مقابله با دشمن اماراتی تا لحظه رسیدن به
پیروزی آشکار تأکید میکنیم .پیامدهای تشدید
تجاوزات امارات بســیار بزرگ خواهد بود و باید
عواقب این اقدامات خود را تحمل کند .سرتیپ
«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن،
(سهشنبه) ،از سرنگونی یک پهپاد نیروی هوایی
امارات در استان «شبوه» (جنوب یمن) خبر داد.
یحیی ســریع اعالم کرد« :پدافند هوایی ما ـ به
لطف خداوند ـ توانســت یک پهپاد جاسوســی

مسئله اسرا
در راس اولویتهای حماس
رئیس دفتر سیاســی جنبــش مقاومت
اســامی فلســطین ”حمــاس“ اعالم
کرد مســئله اسرای فلســطینی در صدر
اولویتهای ملت فلسطین است.

اسماعیل هنیه بر آمادگی مقاومت برای هر اقدامی
جهت پایان دادن به رنجهای اســرای فلسطینی
تاکید کرد .حماس همچنین به مقامات اشغالگر
درباره ادامه سیاست بی توجهی به نیازهای درمانی
اســیر ناصر ابوحمید که حال وی به شدت وخیم
شده است ،هشدار داد.
گزارشگر العالم شــبکه گفت :مقاومت فلسطین
پیام هشدارآمیز جدیدی درباره اسرای فلسطینی
و ادامه سیاســت بازداشت اداری و بی توجهی به
نیازهای درمانی آنها در زندان ها ،برای مقامات
رژیم اشــغالگر اسرائیل ارســال و بر اولویت این
مســئله برای خود و ملت فلســطین تاکید کرد.
اســماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش

بر آمادگی مقاومت بــرای انجام هر کاری جهت
پایان دادن به مشکالت اسرای فلسطینی تاکید
کرد و در مصاحبهای با شــبکه العالم گفت نبرد
معدههای خالی یکــی از نمادهای مبارزه با رژیم
اسرائیل است که با پیروزیهایی علیه اشغالگران
نیز همراه بوده است.
وی همچنین رژیم اشــغالگر را مسئول هرگونه
اتفاق ناگواری دانست که ممکن است برای اسیر
ناصر ابوحمید بیفتد .هنیه گفت :دشمن مسئول
هر اتفاقی اســت که امکان دارد برای این اسیر
قهرمــان بیفتد .ما برای هــر کاری جهت پایان
دادن به فجایعی که اسرای ما در زندانهای رژیم
اشغالگر با آن روبرو هســتند آماده ایم .در ادامه
گزارش آمده است :حماس همچنین حمایت خود
را از همه اســرایی که وارد نبرد معدههای خالی
شده اند اعالم کرد و ادامه بی توجه درمانی به اسیر
ابوحمید را جنایتی دانست که ماهیت سادیستی
رژیم اشغالگر را نشان میدهد.

مســلح ســاخت چین از نوع «وینگ لونگ »2
متعلق به نیروی هوایی امارات را سرنگون کند».
این عملیات در حالی انجام شده است که نیروی
دریایی یمن به تازگی از توقیف کشــتی نظامی
امارات در غرب یمن خبر داد .کشتی مذکور که در
حال حمل تسلیحات نظامی برای ائتالف سعودی
بود ،توسط نیروی دریایی یمن در مجاورت شهر
الحدیده یمن توقیف شد.
اوضاع فاجعه بار مناطق تحت اشغال
مزدوران سعودی و اماراتی
اما پس از افتضــاح جنجالی ترکــی المالکی،
ســخنگوی ائتالف متجاوز که بخش هایی از
یک مستند آمریکایی در ســال  2003از مراکز
موشــکی عراق را به عنوان انبار موشــک های
ایران در بندر الحدیده معرفی کرده بود سه شنبه
همین شخص سعی کرد به نوعی بر این افتضاح

سرپوش بگذارد .او گفت« :ویدئویی بحثبرانگیز
به اشتباه به دست ما رسید و این جزء اشتباه حاشیه
ای در تعامل با منابع بود»!!.
بی تردید اگر یمنی ها این رســوایی را به موقع
فاش نمی کردند همیــن ویدیوی جعلی باعث
ریخته شدن خون شماری از شهروندان یمنی در
الحدیده و بسته شدن بندر دیگری به روی ملت
یمن و تخریب آن به بهانه وجود موشــک های
بالستیک می شد.
حداقل کاری که المالکی پساز افشای این رسوایی
میتوانستانجامدهد،استعفاوخالیکردنصحنه
بود .یا اینکه رهبران عربستان او را برکنار کنند چون
مایه آبروریزی شان در جهان شــده است!! اما بر
عکس او دوباره در همــان کنفرانس مطبوعاتی
ظاهر می شود و سعی می کند این رسوایی جنجالی
رابهنوعیتوجیهکندکهاینجاهمرسواییبزرگتری
به بار مــی آورد و از آغاز عملیــات «آزادی یمن
خوشبخت» توســط عربستان خبر می دهد و می
گوید که این عملیات صبح دیروز سه شنبه در همه
جبهههاآغازشدهوهدفش«رساندنیمنبهمرحله
رشد و شکوفایی» است .چون ملت یمن به گفته
المالکی«شایستهزندگی»هستندو«یمنشایسته
آناستکهدرردیفکشورهایحاشیهخلیجفارس
قراربگیرد»!!.هنوز کسی نمی داند که این عملیات
«آزادی یمن» برای سرپوش گذاشتن بر رسوایی
موشک های الحدیده آغاز شده است یا سرپوش
گذاشتن بر اوضاع فاجعه بار مناطق تحت اشغال
مزدوران سعودی و اماراتی .این مناطق نه آزادی
دارند و نه توســعه و زیر بار تورم و سقوط ارزش
پول و افزایش میانگین فقر و گرسنگی و تخریب
زیرساخت ها و سازش با رژیم صهیونیستی کمر
خم کرده اند .المالکی آغاز عملیات «آزادسازی
یمن» را در حالی اعالم می کند که مناطق غیر
نظامی صعده ،مأرب ،شبوه و الحدیده زیر بمباران
هیستریک این ائتالف هستند و این گونه ثابت
می شود که عملیات «آزادی یمن» هم تفاوتی
با «بازگردان امیــد» و «توفان قاطعیت» ندارد؛
هدف اول و آخر این عملیات ها به زانو درآوردن
ملت یمن اســت تا ان را وادار کننــد به کاروان
سازش و خیانت ملحق شود .اما این اتفاق هرگز
نخواهد افتاد.

به گــزارش بغداد الیوم ،شــاخوان عبداهلل نایب رئیــس دوم پارلمان
عراق ،دیروز از تشــکیل کمیته ای برای بررسی صالحیت نامزدهای
رئیس جمهوری این کشور خبر داد و زمان پایان فرصت کاندیداتوری
ریاســت جمهوری عراق را مشــخص کرد .وی گفت :طبق ماده ۵۴
قانون اساسی عراق ،کمیته ریاست پارلمان ملزم به رعایت زمان بندی
قانونی در مورد انتخاب رئیس جمهور است ،همچنانکه دادگاه فدرال
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بینالملل
جلد روز
تازهترین نظرسنجیها از تنزل
ســه پلهای جایــگاه امانوئل
مکرون رئیسجمهور فرانســه
در دور نخست انتخابات حکایت
دارد .به گزارش روزنامه فرانسوی
«لو فیگارو» ،تازهترین نظرسنجی
موسســه «الب» به سفارش سه
رسانه فرانســوی نشان میدهد
کــه محبوبیت مکــرون و بخت
پیروزی او در دور نخست انتخابات
کشورش ســه پله کاهشیافته و
شــانس پیروزی او در دور دوم نیز
با رقبای راستگرایش تقریب ًا برابر
اســت .اولین دور انتخابات ریاست
جمهوری  ۲۰۲۲فرانسه در  ۱۰آوریل  ۲۰۲۲میالدی ( ۲۱فروردین )۱۴۰۱
برگزار میشود .دومین دور انتخابات بین دو نامزد برتر نیز در  ۲۴آوریل (۴
اردیبهشت) برگزار میشود .این گزارش با اشاره به اینکه مکرون پیشتر
در چند نظرسنجی پیاپی جایگاه تقریب ًا ثابتی داشت است ،این تنزل رتبه را
به اظهارات تند وی در مورد مخالفان واکسن مربوط دانست .اظهاراتی که
هم صدای رقیبانش را درآورد و هم تظاهرات گسترده مخالفان واکسن را
در پی داشت که هم به اظهارات او اعتراض کردند و هم به تصویب طرحی
در مجلس ملی این کشور که کارت واکسن را جایگزین گواهی سالمت
برای محل کار و فعالیت عمومی میکرد .مکرون گفته بود قصد عصبانی
و کالفه کردن مخالفان واکسن را دارد اما رسانههای فرانسوی تظاهرات
مخالفان را اقدامی برای «کالفه کردن مکرون» خواندند .نظرسنجی الب
یک هفته پس از اظهارات مکرون صورت گرفته است و این نظر روزنامه
فیگارو را با توجه به اینکه جنجال انتخاباتی دیگری در روزهای گذشــته
مطرح نشده ،تأیید میکند .این نظرسنجی احتمال پیروزی مکرون را در
صورت اعالم نامزدی «کریســتیان توبیرا» وزیر ســابق دادگستری در
دولت مکرون  ۲۲.۵درصد و در صورت عدم نامزدی او  ۲۳درصد نشــان
میدهد .بر پایه این گزارش فاصله مکرون با دو رقیب اصلی یعنی «والری
پکرس» و «مارین لوپن» هر دو از احزاب راستگرا نسبت به نظرسنجی
قبلی همچنان زیاد است .بخت پیروزی این دو  ۱۷درصد است و بعد از آنها
«اریک زمور» نامزد راستگرای دیگر با احتمال پیروزی  ۱۳درصدی در
جایگاه چهارم قرار میگیرد.

عکس نوشت

اصالحات در تشکیالت
نیروهای مسلح قزاقستان
نخســت وزیر قزاقستان (چهارشنبه) در
اولین جلسه کابینه جدید به وزارت دفاع
دستور داد تا پیشنهاداتی را در خصوص
اصالح نیروهای مســلح و سازمانهای
اطالعاتی این کشور ارائه دهد.

به گزارش خبرگــزاری اســپوتنیک ،علیخان
اسماعیلوف ،نخست وزیر جدید قزاقستان اظهار
کرد :وزارت دفاع ب ه صورت مشترک با نهادهای
ذینفع ،پیشنهاداتی را برای اصالح نیروهای مسلح
و سازمانهای اطالعاتی و افزایش بنیادی توان
دفاعی ارتش به کارکنان شورای امنیت ارائه دهد.
این اصالحات بر افزایش توانایی ارتش قزاقستان
متمرکز خواهد بود و قرار است پیشنهادها در این
زمینه ،تا هفته آینده به شــورای امنیت ملی این
کشور ارائه شــود .همچنین در اولین جلسه دولت
قزاقستان،علیخاناسماعیلوفدستوردادتاکنترل
بر «گردش تسلیحات» و «گسترش افراطگرایی»

تقویت شود .در همین حال قاسم جومارت توکایف،
رئیسجمهوری قزاقستان سهشنبه به قانونگذاران
کشورش گفت :در سخنرانی آتیام خطاب به ملت
در سپتامبر آینده بسته جدید اصالحات سیاسی را
ارائه خواهم کرد که براســاس مذاکرات سازنده
گســترده با ملت و کارشناسان تنظیم خواهد شد.
ظرف روزهای گذشته چندین ساختمان دولتی در
شهرهای مختلف قزاقستان برای مدت کوتاهی به
دست معترضان ضد دولتی افتاد و آتشسوزیهایی
رخ داد .جرقــه این اعتراضات بــا افزایش بهای
سوخت زده شــد که به خشونت کشید .همچنین
به نیروهای امنیتی دســتور شــلیک داده شد تا
اعتراضات را ســرکوب کنند .مقامات قزاقستان
تقصیر این خشونت را به گردن «افراطگرایانی» از
جمله «شبهنظامیان اسالمگرای آموزشدیده در
خارج» میاندازند .مقامهای قزاقستان همچنین
از بلوک نظامی تحت امر روسیه خواستند تا نیرو
اعزام کند .

تشکیل کمیتهای برای بررسی صالحیت نامزدهای رییس جمهوری عراق
نایب رئیس دوم پارلمان عراق از تشــکیل کمیته ای برای
بررسی صالحیت نامزدهای رئیس جمهوری این کشور خبر
داد و زمان پایان فرصت کاندیداتوری ریاست جمهوری را
مشخص کرد.

پنجشنبه
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اجازه هیج گونه تأخیر در این امر را ندارد .وی با اشاره به اینکه پنج شنبه
مهلت ثبت نام برای این منصب به پایان می رسد ،افزود :اصولی برای
نامزدی منصب رئیس جمهوری وجود دارد و کمیته ای برای بررســی
صالحیت نامزدهای ریاســت جمهوری تشکیل خواهد شد .عبداهلل با
تأکید بر اینکه قانون خصوصیات ویژه ای را برای رئیس جمهور وضع
کرده است ،ادامه داد :پس از پایان کار این کمیته اسامی اعالم خواهد
شد .وی با اشاره به اینکه پست ریاست جمهوری بین اتحادیه میهنی
و حزب دمکرات کردســتان خواهد بود و هیچ نامزدی از دو رکن سنی
یا شــیعه وجود ندارد ،زیرا این حق کردها است ،گفت :سمت ریاست
جمهوری توسط قانون تعیین می شــود و این یک موقعیت حاکمیتی
است و در مرحله بعد مورد توافق قرار خواهد گرفت .همچنین یک منبع

پارلمانی در عراق (چهارشنبه) تعداد نامزدها برای تصدی پست ریاست
جمهوری این کشور را اعالمکرد.اینمنبعگفت:تعدادنامزدهاییکهبرای
تصدی پست ریاست جمهوری رسم ًا ثبت نام کرده اند ،تاکنون به به ۴۴نفر
میرسد.ویبااشارهبهاینکهبینآنهانامزدهایزننیزدیدهمیشود،درباره
تعدادآنهاسخنینگفت.ایندرحالیاستکهصبحدیروز،هیئتهماهنگی
گروه های شیعی عراق با صدور بیانیه ای خط مشی خود را در قبال حوادث
جلسه نخست پارلمان و نتایج آن اعالم کرد .در این بیانیه آمده است :هیئت
هماهنگی در حال بررسی تحوالت جلسه روز یکشنبه پارلمان و تخلفات
صریح قانونی صورت گرفته در آن و نتایج این نشست است که مبتنی بر
هیچ یک از قواعد قانونی نبود .این هیئت به اعتراض خود نزد دادگاه عالی
فدرال برای حل اختالل گسترده در جلسه نخست پارلمان ادامه میدهد.

چهره خبر

گافهای ناتمام بایدن

رسواییجدیدبوریسجانسون

در حالیکه گافهای پی در پی رئیسجمهور آمریکا به دست مایه تمسخر رسانههای جهان تبدیل شده،
این بار نیز «جو بایدن» طی یک سخنرانی ،معاون خود را رئیسجمهور خطاب کرد.
«جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا (جمعه) در جدیدترین ســخنرانی خود ،باز هم گاف داد و به دستمایه
تمســخر رسانههای جهان تبدیل شد .خبرگزاری روسی اسپوتنیک در این خصوص گزارش کرد ،بایدن
در سخنرانی خود «کاماال هریس» ،معاونش را بعنوان رئیسجمهور آمریکا خطاب کرد .این خبرگزاری
روسی نوشت که رئیسجمهور ایاالت متحده با توصیف نادرست سمت معاونش ،باز هم گاف دیگری داد.
این اشتباه رئیسجمهور آمریکا در حین ســخنرانی وی در دانشگاه دولتی «کارولینای جنوبی» به وقوع
پیوست و او گفت« :قطع ًا ،رئیسجمهور هریس یک فارغالتحصیل پرافتخار هاروارد است» .گزارشها نشان
میدهد که رئیسجمهور ایاالت متحده علیرغم آن که هریس را رئیسجمهور
خطاب کرد ،در ادامه نیز این اشتباه را اصالح نکرد .وبسایت آمریکایی «بریت
بارت» در ایــن خصوص گزارش کرد که ظاهراً بایدن هنگام محکوم کردن
اعتراضات در «شارلوتسویل» که چهار سال پیش رخ داده بود ،به اشتباه اسم
این شهر را «چارلستون» و «شــارلوت» خطاب کردو سپس در نهایت نام
درست این شهر یا همان شارلوتسویل را بیان کرد .بایدن از زمانیکه
بعنوان رئیسجمهور آمریکا روی کار آمده است ،در مناسبات
مختلف گافهای متعددی داده است و کار تا جایی پیش
رفته است که چندی پیش نشریه «نشنال اینترست» در
این خصوص گزارش کرد« :چنین اشتباهات اساسی،
آغاز سخت دولت آمریکا در عرصه سیاست خارجی
را نشان میدهد.» .

«بوریس جانسون» ،نخستوزیر انگلیس پس از افشاگریها درباره آنکه یکی از مقامهای ارشد دولت او
در بحبوحه اولین قرنطینه کووید ۱۹-با ارسال دعوتنامهای از دهها نفر از کارکنان دفتر نخستوزیری
برای حضور در یک مراســم جشن دعوت به عمل آورده با رسوایی تازهای روبرو شده و فشارها بر او برای
استعفا شدت گرفته است.
«مارتین رینولدز» از دســتیاران دفتر نخســتوزیر انگلیس بیــش از  ۱۰۰نفــر از کارکنان مجموعه
نخستوزیری را برای حضور در یک جشن میگساری در تاریخ  ۲۰مه  ۲۰۲۰باغ مجموعه «شماره 10
خیابان داونینگ» (خانه و دفتر کار رســمی نخســتوزیر انگلیس) دعوت کرده است .او در این ایمیل از
دعوتشوندگان خواسته خودشان مشروبات الکلی خودشان را به میهمانی آورده و «بیشترین لذت را از هوای
مطبوع و لذتبخش ببرند ».طبق گزارش رسانههای انگلیس ،در تاریخی
که برای برگزاری این جشــن اعالم شده ،محدودیتهای شدید و
قرنطینه در انگلستان جاری بوده و حتی به مردن دستور داده شده
بود از اجتماع بیش از  ۲نفر در اماکن سر باز نیز خودداری کنند.
این افشاگری در ادامه مجموعهای از رسواییها بر سر برگزاری
جشنهای غیرقانونی در داخل ساختمان نخستوزیری و
اطراف آن صورت میگیرد .این رســواییها به
خشم عمومی از اقدامات دولت جانسون منجر
شده و کاهش مقبولیت حزب محافظهکار در
نظرسنجیها را به همراه داشته و اقدامات
او در کسوت نخســتوزیر را زیر ذرهبین
منتقدان قرار داده است.

تصاویر جدید پخششده از کشــور اوکراین نشان میدهد که مدلهای
مختلفی از سالحهای تکتیرانداز ساخت کشورهای غربی به خدمت ارتش
این کشور در آمده اســت .اوکراینیها در جریان درگیریهای شرق این
کشور از سال  ۲۰۱۴تا به امروز تلفات سنگینی را در برابر تکتیراندازهای
نیروهای جداییطلب متحمل شــدهاند و به همین دلیل بهروزرســانی
سالحها در این بخش را در دستور کار قرار دادند.

گزارش

تورم؛ چالش دموکراتهای آمریکا
برای حفظ قدرت

در آستانه نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای ( )۲۰۲۲در آمریکا و سالی
حساس ،نگرانیهای سیاسی آمریکاییها در حال تغییر است و این تغییر
نشان میدهد که دموکراتها برای حفظ کنترل خود بر کنگره با چالشهای
قابلتوجهی روبرو هستند .یک نظرسنجی مرکز تحقیقات روابط عمومی
آسوشیتدپرس نشان میدهد که مدیریت همهگیری کرونا که زمانی برای
اهداف سیاسی جو بایدن و همکاران دموکراتش مفید بود ،در حال از دست
دادن اهمیت خود در ذهن آمریکاییها است .ویروس کرونا بهطور فزایندهای
جایگاه خود را به نگرانیهای دیگری ازجمله اقتصاد و امور مالی شخصی
بهخصوص تورم میدهد و اینها موضوعاتی هستند که میتواند برگ برنده
برای جمهوری خواهان باشد .به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،تنها۳۷
درصد از آمریکاییها ویروس کرونا را بهعنوان یکی از پنج اولویت اصلی در
کار دولت در سال  ۲۰۲۲میدانند .درحالیکه  ۵۳درصد از این آمریکاییها
در سال گذشــته کرونا را اولویت اصلی میدانستند .اقتصاد در سال جاری
میالدی به اولویت اصلی مردم آمریکا تبدیلشده است بهگونهای که ۶۸
درصد از پاسخدهندگان آن را نگرانی اصلی سال  ۲۰۲۲دانستند .در مقایسه
با سال گذشته درصد بیشتری از آمریکاییها تورم را یک نگرانی در سال
جاری میدانند .در نظرســنجی اخیر  ۱۴درصد از آمریکاییها از تورم ابراز
نگرانی کردهاند درحالیکه در ســال گذشته تنها کمتر از  ۱درصد از آنها
نگران تورم بودند .قیمتهای مصرفکننده در آمریکا در  ۱۲ماه منتهی به
نوامبر ۶.۸ ،درصد افزایش یافت که باالترین رقم در چهار دهه اخیر است.
در همین حال ،تعداد آمریکاییهایی که اکنــون نگران امور مالی خانوار
یعنی هزینه زندگی هستند و آنها را بهعنوان اولویت کار دولت این کشور
میدانند دو برابر شده است .بر اساس این نظرسنجی  ۲۴درصد آمریکاییها
نگران امور مالی خانوار هستند درحالیکه  ۱۲درصد آنها در سال گذشته
نگران این امر بودند.
این احساس ،منعکسکننده چالش دموکراتها در آغاز انتخابات در سال
جاری اســت .دموکراتها در سال  ۲۰۲۰در شرایطی کاخ سفید و کنترل
کنگره را به دست آوردند که متعهد به مدیریت بهتر همهگیری کرونا در
مقایسه با دولت ترامپ شــده بودند .این حزب اگرچه در ابتدای کار نمره
باالیی در این خصوص کســب کرد و تقریب ًا  ۷۰درصد از مردم آمریکا تا
اواخر فوریه و اواسط ژوئیه از مدیریت بایدن بر همهگیری راضی بودند ،اما
تداوم گسترش ویروس کرونا در جامعه آمریکا ،تعهدات بایدن را تضعیف
کرده است .کاخ سفید میگوید که کماهمیت شدن مسئله کرونا در ذهن
مردم ،در واقع نشــاندهنده موفقیت دولت آمریــکا در اجرای اقدامات
پیشــگیرانه ازجمله واکسنها اســت .دولت آمریکا همچنین استدالل
میکند که آشفتگیهای اقتصادی که به دلیل همهگیری تشدید شده است،
درنهایت کاهش خواهد یافت .با این حال ،به نظر میرسد دموکراتها در
انتخابات سعی خواهند کرد چنین وانمود کنند که آنها ویروس کرونا را
شکست دادهاند اما رأیدهندگان آمریکایی اکنون دردسرها و نگرانیهای
فوریتری دارند و آن تورم و افزایش هزینه زندگی در این کشور است.

