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ســازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری 
روســیه )CSTO( ۳ رزمایــش نظامی را از 
۱۸ الــی ۲۳ اکتبر )۲۶ مهر الی یکم آبان( به 
دلیل شرایط کنونی افغانستان و برای مقابله با 
تهدیدات بالقوه در تاجیکستان برگزار می کند.
به گــزارش پایگاه خبری »آســیا پالس« 
تاجیکستان، وزارت دفاع این کشور اعالم کرد: 
این عملیات نظامی بزرگ در »هاربمیدون« و 
»مومیراک« در والیت »ختلون« نزدیک مرز 

تاجیکستان و افغانستان انجام می شود. 
عنوان  اول »شناســایی ۲۰۲۱«  رزمایش 
شــده و طــی آن ســرویس های اطالعاتی و 
واحدهــای مربوطــه ارتش های کشــورهای 
عضو ســازمان پیمان امنیت جمعی عملیات 

سازماندهی و شناسایی انجام خواهند داد.
در چارچــوب رزمایــش دوم تحت عنوان 
»قطــار ۲۰۲۱«، فعالیت هــای مربــوط بــه 
سازماندهی پشــتیبانی مادی و فنی نیروهای 
پیمان امنیت جمعی با هدف آماده ســازی و 
اجرای عملیات مشترک مورد اجرا قرار خواهد 

گرفت.
در جریــان رزمایــش »تعامــل ۲۰۲۱«، 
نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت 
جمعی برنامه ســازماندهی و اجرای عملیات 
مشــترک برای مهار درگیری مسلحانه مرزی 
در منطقه آسیای مرکزی را انجام خواهند داد.
به گفتــه وزارتخانه های دفاع کشــورهای 
روسیه و تاجیکســتان، در این رزمایش بیش 
از ۵ هزار سرباز که بیش از نیمی از آن ها روس 

هستند، شرکت دارند.

ایــن رزمایش ۶ روزه مکمل مجموعه ای از 
رزمایش های با مقیاس کوچک اســت که در 
ماه های آگوست و سپتامبر با مشارکت روسیه 
و متحدانش در نزدیکی مرز افغانستان برگزار 

شد.
افراد شــرکت کننده در رزمایش ســوم، 
عملیات مناقشــات محلی مــرزی در منطقه 

آسیای میانه را تمرین خواهند کرد. 
اعضــای ســازمان پیمان امنیــت جمعی 
)سســتو ( شــامل کشــورهای ارمنســتان، 
و  قرقیزستان،روســیه  قزاقســتان،  بالروس، 

تاجیکستان می باشند. 
دبیر کل ســازمان پیمــان امنیت جمعی 
اعالم کرد: اقدامات و همکاری های مشــترک 
برای ضمانت امنیت در تاجیکستان در صورت 
تشدید مناقشــات مرزی می باشد و در همین 
راستا عملیات نیروهای سازمان پیمان امنیت 
جمعی انجام خواهد شد. هدف اصلی سازمان، 

تامین امنیت کشورهای عضو است. 
در ماه اوت روسیه رزمایش نظامی مشترکی 
با نیروهای تاجیکستان و ازبکستان در نزدیکی 
مرزهای افغانســتان انجام داد. این رزمایش ۶ 

روزه در ادامــه همان برنامــه و با هدف ایجاد 
امنیت در آسیای میانه است. 

قرار اســت هیئتــی بلندپایــه از مقامات 
طالبان این هفته به مســکو ســفر کنند و به 
گفت و گو با مقامات روســیه درباره تحوالت 
افغانستان بپردازند. »ضمیر کابولوف« نماینده 
رئیــس جمهوری  پوتین«  ویژه »والدیمیــر 
روســیه در امور افغانستان اعالم کرد مقامات 
روســیه به طور جداگانه با مقامــات آمریکا، 
چین و پاکســتان درباره تحوالت و شــرایط 

افغانستان دیدار و گفت و گو می کنند. 

به گــزارش خبرگزاری رویتــرز، برخالف 
همســایگان شــمالی دیگــر افغانســتان، تا 
کنون تاجیکســتان دولت موقت طالبان را به 
رسمیت نشناخته اســت. گفتنی است که در 
میان اعضای ســازمان پیمان امنیت جمعی، 
مشــترک  مرز  طوالنی تریــن  تاجیکســتان 
بــا افغانســتان را دارد و پیش تــر »امامعلی 
تاجیکستان خواستار  رحمان« رئیس جمهور 

برگزاری این رزمایش شده بود.
ســازمان پیمــان امنیت جمعــی یکی از 
ســازمان های فعال رزمــی و چندمنظوره در 
حوزه آســیای میانه و قفقاز است که پس از 
فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی، روسیه با 
هدف باالبردن ظرفیت ها و متحد نگه داشتِن 
کشــورهای عضو پیشــین، چنین سازمانی را 
پایه  گذاری کرد. یکــی از دیگر اهداف عمدٔه 
ســازمان پیمان امنیت جمعی، محدود کردن 
زمینه گســترش »ســازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی« )ناتو( و نفوذ ایاالت متحده آمریکا در 
حوزه کشورهای همســایه و متحدان پیشیِن 

آن است. 
ایــن پیمــان در ۱۵ مه ۱۹۹۲ در شــهر 
تاشــکند ازبکستان امضا شــد. امضاکنندگان 
این پیمان کشــورهای ارمنستان، قزاقستان، 
قرقیزســتان، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه 
بودند. جمهوری آذربایجان در ۲۴ ســپتامبر 
۱۹۹۳، گرجســتان در ۹ دســامبر ۱۹۹۳ و 
بــالروس در ۳۱ دســامبر ۱۹۹۳ این پیمان 
را امضا کردند و پیمــان مذکور از ۲۰ آوریل 

۱۹۹۴ رسماً فعالیتش را آغاز کرد.
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رزمایش زنجیره ای متحدین روسیه در مرز طالبان

وزارت خارجه ترکیه ســفیران ۱۰ کشــور در آنکارا از جمله آمریکا، آلمان و 
فرانســه را احضار کرد. خبرگزاری »آناتولی« به نقل از منابع دیپلماتیک بدون 
ذکر نام اعالم کرد که این احضار پس از بیانیه ســفارتخانه های این کشورها در 
مورد یک بازرگان بازداشت شده به نام »عثمان کاواال« صورت گرفت که در زمان 
کودتای نافرجام علیه »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه در تابستان 
سال ۲۰۱۶ میالدی دستگیر شده بود. آمریکا، آلمان، دانمارک، فنالند، فرانسه، 
هلند، ســوئد، کانادا، نروژ و نیوزلند ۱۰ کشوری هســتند که دولت ترکیه روز 
دوشنبه سفیران آنها را احضار کردند. سفارتخانه های کشورهای مذکور در آنکارا 
پیشتر بیانیه ای در شبکه های اجتماعی منتشر کرده و در آن اعالم کردند که 
پرونده جاری علیه کاواال بر دموکراسی و حاکمیت قانون در ترکیه سایه افکنده 

است و این سفارتخانه ها خواستار آزادی وی شدند.

تشنجروابطترکیهباکشورهایاروپایی
صدها نامزد انتخابات مجلس نمایندگان ژاپن از امروز سه شنبه مبارزات 
انتخاباتی خود را شــروع می کنند و رای دهندگان در پایان ماه جاری برای 

انتخاب نماینده خود به پای صندوق های رای خواهند رفت.
به گزارش شــبکه خبــری NHK، در این انتخابات همه ۴۶۵ کرســی 
مجلس نمایندگان به رقابت گذاشــته شده است. ۲۸۹ کرسی به حوزه های 
تک کرســی اختصاص یافته و ۱۷۶ کرسی هم از طریق سیستم نمایندگی 
نسبی کسب خواهند شد. حد نصاب برای کسب اکثریت ۲۳۳ کرسی است.

نخست وزیر »کیشیدا فومیئو« می گوید اگر ائتالف حاکم موفق به کسب 
اکثریت شــود، این موفقیت را برای خود یک پیروزی محسوب خواهد کرد. 
ائتالف حاکم وقتی که کیشــیدا هفته گذشــته مجلس را منحل کرد دارای 

۳۰۵ کرسی بود.

رقابتانتخاباتپارلمانیژاپن
نخست وزیر لهستان در نامه ای به دیگر رهبران اروپایی در بحبوحه تشدید 
اختالفات دو طرف بر ســر مساله حاکمیت قانون تاکید کرد، کشورش عضو 
وفادار اتحادیه اروپاست، اما با متمرکزسازی بیش از حد قدرت مخالف است. 
به گزارش رویترز، بروکســل مدتهاســت هشــدار میدهد که اصالحات 
اجرا شده توســط دولت راستگرای لهستان، استقالل قوه قضاییه را تضعیف 
می کند، اما مناقشــه بیــن آنها در ماه جاری میــالدی زمانی افزایش یافت 
که دادگاه قانون اساســی لهســتان حکم داد بخشــهایی از معاهدات اروپا 
با قانون اساســی این کشــور سازگار نیســت و به این ترتیب یکی از اصول 
اساســی یکپارچگی در اتحادیه اروپا را به چالش کشــید. این مناقشــه به 
 صورت بالقوه خروج لهســتان از اتحادیه اروپا یا به اصطالح »پولیگزیت« را 

قوت بخشید.

هشدارلهستاننسبتبهفروپاشیاتحادیهاروپا

آخرینامیدبهنجاتزمین

»جان کــری« نماینده ویژه آمریکا در امور 
اقلیمی می گویــد که اجــالس تغییرات آب و 
هوایی ســازمان ملل در گالســکو اســکاتلند 
»آخریــن امید جهــان برای اقــدام یکپارچه 

است.«
کری به این رســانه انگلیســی تاکید کرد 
که کشــورهای بزرگ سیاســت های »بسیار 

خطرناکی« را در پیش گرفته اند.
وزیر امورخارجه اســبق آمریکا گفت: »اگر 
انتشــار گازهای گلخانه ای در ۹ سال آینده به 
انــدازه کافی کاهش نیابد، هیــچ بختی برای 
رســیدن به اهداف بلندمدت وجــود نخواهد 

داشت.«
روزنامــه ال پائیس اســپانیا، بیش از یک 
ســوم گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های 
کشاورزی اســت که با هدف اصلی تولید مواد 

غذایــی انجام می شــود. اگرچــه این موضوع 
ممکن اســت باعث تعجب شــود، اما یکی از 
بخــش های اصلی که عامل انتشــار وســیع 
گازهای گلخانه ای اســت مرتبــط با موضوع 
اجتناب ناپذیری اســت که به طــور روزمره 
آن را انجــام می دهیم: غذا خوردن. به عبارت 
دقیق تر، مربوط به میزان و نحوه تولید برخی 

از مواد غذایی مصرفی است.
امسال  بارسلون اســپانیا میزبان هفتمین 
نشست سیاست جهانی غذا خواهد بود. در این 
اجالس که با حضور ۴۵ شــهر جهان از جمله 
گالسگو، میالن و سایر شهرهای جهان در ۱۹ 
تــا ۲۱ اکتبر )۲۹-۲۷ مهر( برگزار می شــود 
درباره راهکارهای تقویت صنعت غذایی پایدار 
و تغییرات آب و هوایی تبادل نظر خواهد شد.

همچنیــن تغییــرات آب و هوایــی کــه 

بزرگترین چالش کنونی جهان است، دولت ها 
را در اوایل نوامبر )آبان( در شــهر گالسکو در 
انگلیس محل کنوانســیون سازمان ملل برای 

تغییرات آب و هوا COP۲۶گردهم می آورد.
این نشســت ها فرصتــی فراهم می کند تا 
فراتــر از حرف و ســخن، دولت هــا به دنبال 
اقدام عملی باشــند. الزم اســت که تغییرات 
نظام کشاروزی، برای اقدام در زمینه تغییرات 
اقلیمی در کانون توجه دولتها قرار گیرد. ایجاد 
تحوالت فوری در نظام های کشــاورزی بدون 

انتشار گازهای گلخانه امری ضروری است.
همان گونه که در بیانیه گالسگو نیز آمده، 
دستیابی به این هدف مستلزم همکاری دولت 
هاســت. بیانیه گالسکو مورد حمایت ۶۰ شهر 
جهان و بســیاری از نهادهــای جوامع مدنی 

است.
درصورتی که اراده سیاسی در میان باشد، 
تغییر مدل کنونــی تولید مواد غذایی و ایجاد 
تغییر در عادات مصرف کامال امکانپذیر خواهد 
بود و می توان سبک غذایی متعادلی داشت که 
بدون آســیب زدن به محیط زیست، به همه 
انواع مواد غذایی مورد نیاز برای ســالمت بدن 

دست یافت.
از سوی دیگر، بحران آب و هوایی بزرگترین 
چالشــی است که بشر با آن مواجه شده است. 
مســاله ای که نیازمند ایجاد تحوالت بنیادین 

در نحوه تولید، مصرف، حمل و نقل و به طور 
کلی زندگی انسان در جهان است؛ انسانی که 
با دســت های خود، سالمتی، رفاه و زندگی بر 

روی سیاره زمین را به خطر می اندازد.
در چنیــن وضعیتی شــهرها نقش پررنگ 
تری دارند. زیرا نیمی از جمعیت جهان که در 
شهرها زندگی می کنند، ۷۰ درصد مواد غذایی 
تولیدشــده در جهان را به مصرف می رسانند. 
بنابراین به تدریج شهرهای بیشتری در جهت 
ایجاد تغییــرات الزم تالش می کنند تا به یک 
ســبک غذایی کافی، پایدار و سالم برای تمام 
جمعیت جهان دست یابند و به همین دلیل بر 
تولید فصلی و محلی در جهت کاهش گازهای 

گلخانه ای و آالینده ها متمرکز می شوند.
اگرچه شــهرها در برگزاری مجمع جهانی 
غذا پیشــتاز و مبدع این ایــده بودند، اما این 
دولتها هستند که منابع اصلی و بازار رقابتی را 
در دست دارند؛ بنابراین مسئولیت اتخاذ تدابیر 
پیشــرفته تر بر عهده دولت ها خواهد بود. در 
حالی که همواره از شهروندان خواسته می شود 
در ســبک زندگی خود تغییر ایجاد کنند، اما 
این دولتها هستند که می توانند با وضع قوانین 
به طور ریشــه ای این مســائل را حل و فصل 

کنند.
جنبــش های صــورت گرفتــه در زمینه 
تغییرات اقلیمــی و غذایی به ویــژه در میان 

جوانــان بطــور فزاینده ای در حــال افزایش 
اســت. این جریان های فکــری، به کارگیری 
فوری راهبردهای شــجاعانه و جهانی را برای 
مقابله با وخاومت جدی زیست محیطی یادآور 

می شوند.
چه گالسگو، چه بارســلونا، در هر نقطه از 
جهان که باشــد ، جهان به این نتیجه رسیده 
که زمان بهانه جویی به ســر آمده و باید همه 
باهم اقدامات عملی را بــرای مقابله با بحران 

غذایی و تغییرات آب و هوا در پیش بگیرند.
به گزارش ایرنا، پیش از نشســت سیاست 
جهانی غــذا، چهل و نهمین نشســت کمیته 
امنیت جهانی غذا سازمان ملل متحد با هدف 
ارایه گزارش کشورها از وضعیت امنیت غذایی 
جهان در سال ۲۰۲۱، چالش های پیش رو و 
چگونگی کاهش ناامنی غذایی توسط سازمان 
خواربار و کشاورزی ملل متحد )FAO( از ۱۹ 

تا ۲۲ مهر به صورت مجازی برگزار شد.
حال کــه مردم سراســر جهــان، هم در 
کشــورهای توســعه یافته و هم در کشورهای 
درحــال توســعه درپــی یافتن راهــی برای 
رویارویــی با افزایــش قیمت ها بــه ویژه در 
بخش موادغذایی هستند، فعاالن امیدوارند به 
شرط واکنش سریع و سنجیدٔه رهبران جهان، 
بحران غذایی و اقتصادی جهان با راهکارهای 

سنجیده مهار شود.

وزارت خزانــه داری آمریکا پس از ماه ها بازبینی در نظام 
تحریم ها، با انتشار گزارشی نشان داد که همچون اسالف خود 
تحریم را ابزاری می داند برای پیشبرد آنچه منافع ملی آمریکا 

نامیده، و به دنبال مدرنیزه کردن آن است.
خبرگزاری رویترز نوشــت که وزارت خزانه داری آمریکا 
توصیه هایی را برای بهسازی کاربست تحریم های اقتصادی 
و تبدیــل آن به یک ابزار مؤثرتر در سیاســت خارجی این 
کشور منتشر کرد و با این حال هشدار داد که باید اقدام های 

بیشتری علیه رمز ارزها اتخاذ شود.
به نوشته این خبرگزاری، پارسال و اندکی پس از آنکه جو 
بایدن بر ســر کار آمد، وزارت خزانه داری بازبینی جامع ابراز 
تحریم ها را آغاز و اکنون از چارچوب جدیدی رونمایی کرده 
که در آن به جای تحریم های سفت وســخت مورد حمایت 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا نسبت به تحریم ها 

رویکرد هدفمندانه تری خواهد داشت.
این وزارتخانه در بیانیه دیشــب هشــدار داد در حالیکه 
ارزهــای دیجیتال و دیگر نوآوری های فناوری، خطری علیه 
موفقیت ابزار تحریم ها به شــمار می روند، کاهش استفاده از 
دالر آمریکا و اجتناب از نظام مالی این کشــور نیز می تواند 

آثــار تحریم ها را کاهش دهد. گر چه این بیانیه تالش کرده 
تا سیاست های دولت فعلی را با دوران ترامپ متفاوت نشان 
دهد، با این حال جزئیات نحوه تغییر در اعمال تحریم ها علیه 
کشــورهایی مانند ایران، ونزوئال و چین ارائه نشده است. به 
نوشته رویترز، مقام های وزارت خزانه داری وعده داده اند که 
فرآیند تحریم ها ســخت گیرانه تر خواهد شد. در عین حال 
این ابزار در چارچوب جدید کــه در پی اعمال تحریم ها بر 
مبنای اهداف روشــن، هماهنگی چند جانبه و کاهش آثار 

بشردوستانه تحریم هاست، نوسازی خواهد شد.
بر اســاس توصیه هــای فوق، بــرای مقابله بــا تهدید 
ارزهای دیجیتال، وزارت خزانــه داری آمریکا باید در ایجاد 
توانمندی های فّناورانه و نیروی کار جدید سرمایه گذاری کند.
در بیانیه والی آدیمو )Wally Adeyemo( معاون وزیر 
خزانه داری آمریکا، آمده اســت: تحریم ها یک ابزار اساسی 
برای پیشبرد منافع امنیت ملی ماست. بازبینی تحریم های 
خزانه داری نشان داد که این ابزار قدرتمند همچنان ثمربخش 
بوده ولی با چالش های جدیدی نیز روبرو است. ما متعهدیم 
که با شــرکا و متحدان خود برای نوسازی و تقویت این ابزار 

حیاتی همکاری کنیم.

تالش بایدن برای عادی ســازی وضعیت آمریکا پس از 
همه گیری ویروس کرونا که پیامدهای سیاسی را برای خود 
رئیس جمهور و حزبش در پی داشته، بیش از آنچه که تصور 

می شود، پیچیدگی دارد و طوالنی است.
به گزارش شبکه ســی. اِن.اِن، پیت بوتجج، وزیر ترابری 
دولــت بایدن، در گفت وگو با این شــبکه گفت، اختالل در 
زنجیره تامین که بر کل اقتصاد آمریکا اثر گذاشــته است، 
تا سال آینده هم ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به مسئله 
اقتصاد آمریکا گفت که در صورت اســتمرار این مشکالت، 
دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای ســال آینده در کنگره 

کار دشواری پیش رو خواهند داشت.
آمریکا در چند ماه اخیر با افزایش قیمت بعضی اقالم از 
جمله گوشت و بنزین مواجه شده است؛ قیمت بعضی اقالم 
غذایی دو برابر شــده است و طبق آمار انجمن اتومبیل رانی 
آمریکا، قیمت بنزین در سطح کشــور به گالنی ۳.۳۲ دالر 
رســیده اســت. انتظار می رود که جمهوری خواهان از این 
افزایش قیمت ها در تبلیغات انتخاباتی خود اســتفاده کنند. 
همچنین دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا که برای 
وارد شدن مجدد به انتخابات سال ۲۰۲۴ آماده می شود، نیز 

خواهد کوشید این افزایش قیمت ها را »در روایت اضمحالل 
و تحقیر ملی« خود جای دهد. ترامپ در ایمیلی به هواداران 
خود، ضمن تقاضای کمک مالی، به »افزایش قیمت ها« در 
کشور اشاره کرد. عالوه بر افزایش تورم و قیمت ها، معضالت 
موجود در بازار کار، سیاسی شدن شدید بحث واکسیناسیون 
و بحران مهاجرت در مرز جنوبی آمریکا با مکزیک، از دیگر 
مشــکالتی هستند که دولت بایدن باید در سال اول خود با 

آن ها دست و پنجه نرم می کند.
انتظار می رود که میزان مرگ و میر و بستری شدن بر اثر 
ویروس کرونا در هفته های آینده کاهش یابد، اما سویه دلتا 
باعث شده است که همچنان منتظر رویدادهای غیرمنتظره 
در این زمینه باشیم. منتقدان می گویند بایدن در روز جشن 
»اســتقالل آمریکا« در چهار ژوئیه، کمی زود هنگام در برابر 
کرونا اعالم پیروزی کرد. بایدن البته هم در آن هنگام و هم 
در گفته های خود از آن پس، تاکید کرده است که مبارزه با 
کرونا هنوز تمام نشده است. بایدن، رئیس  جمهوری آمریکا 
چند روز پیش ضمن اشــاره به »پیشروی مهم« علیه همه 
گیری کرونا، گفت: االن زمان توقف نیست. هنوز خیلی کار 

باید انجام دهیم. ما در دوره ای بسیار حساس قرار داریم.

تورمدرآمریکاخطریبرایبایدنودموکراتهااستفادهابزاریدولتبایدنازتحریم

همزمان با نزدیک شــدن به زمان برگزاری 
انتخابات شیلی، راهپیمایی هایی در سراسر این 
کشور برای بزرگداشت دومین سالگرد چندین 
ماه اعتراضات علیه بــی کفایتی دولت برگزار 

شد.
به گزارش رویترز، اعتراضات سال ۲۰۱۹ در 
شیلی به اعتراضاتی گسترده علیه بی کفایتی 
مقام های این کشــور و در نهایت به تشــکیل 
مجمــع نمایندگان بــرای تدوین پیش نویس 

مجدد قانون اساسی شیلی منجر شد.
هزاران تن از مردم شــیلی در روز دوشنبه 
در بزرگداشــت دومین سالگرد این اعتراضات 
در سراســر این کشور دســت به راهپیمایی 
زدند. بســیاری از این تجمعــات صلح آمیز و 

در آرامش برگزار شد و اکثر شرکت کنندگان 
در شــهرهای مختلــف از طریق رســانه های 
اجتماعی با خبر شده بودند. با این حال، برخی 
از راهپیمایی های روز گذشــته با خشونت نیز 
همراه شد و چند مورد غارت اموال و یک مورد 

آتش زدن خودرو نیز گزارش شده است.
در اعتراضات ۲۰۱۹ که هم با خشــونت و 
هم با آرامش همراه بود، حدود ۳۰ تن کشــته 
و یکسری خرابی ها و آسیب ها به اماکن شهری 

در سانتیاگو، پایتخت شیلی وارد شد.
شیلی پیش از انتخابات پارلمانی و ریاست 
جمهوری در ۲۱ نوامبر ســال جاری میالدی 
در حالی دچار شــکاف در میان مردم شده که 
رای دهندگان قرار است بین چپ های مدعی 

تغییر اجتماعی و محافظه کارهای مدعی حفظ 
وضعیت کنونی، انتخاب کنند.

اعتراضــات ۲۰۱۹ در مکانی موســوم به 
»پالزا دو ال دیگنیداد« در سانتیاگو برگزار شد 
و طبقه های مختلف جامعه شیلی در آن حضور 
یافتند و این مساله ترافیک سنگینی در منطقه 
ایجاد کرد چون ایستگاه های مترو بسته شدند. 
معترضان همچنین آتش سوزی های بزرگی به 
راه انداخته و برخی نیز با پلیس درگیر شدند.

بر اساس نظرسنجی های موجود، »گابریل 
بوریس« قانونگذار و رهبر سابق دانشجویی در 
رقابت انتخابات ریاست جمهوری پیشرو است 
و مورد حمایت یک ائتالف چپگراست. »خوزه 
آنتونیو کاست«، قانونگذار سابق راست افراطی 

نیز در این نظرســنجی ها خوب عمل کرده و 
یکی از نظرسنجی ها از پیشرو بودن وی داللت 

دارد.
ســال گذشــته میالدی، ده ها هزار تن از 

مردم شیلی در خیابان های این کشور و برای 
بزرگداشت نخستین سالگرد اعتراضات ۲۰۱۹ 
گردهم آمدند و چندین مورد خشونت و غارت 

اموال مردم گزارش شد.

تجمعهزاراننفریدرشیلیدرسالگرداعتراضاتمردمی

آغازتمریناتنظامیجمهوریآذربایجان
درالچین

تمرینات فرماندهی و ستادی نیروی زمینی ارتش جمهوری آذربایجان دیروز 
)سه شــنبه( در اراضی شهرستان آزاد شده »الچین« در »قره باغ« آغاز شد . به 
گزارش ایرنا به نقل از اطالعیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، این تمرینات در 
شــرایط صحرایی و بر روی نقشــه ها و ماکت های منطقه مورد نظر و با استفاده 

گسترده از وسایل ارتباطی و مخابراتی انجام می شود.
در جریان این برنامه فرماندهی و ســتادی، تعامــل نیروهای زمینی با دیگر 
واحدهای نظامی جمهوری آذربایجان با استفاده از روشهای مدیریت مدرن تمرین 
می شود. در اطالعیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان به مدت ادامه این تمرینات، 
تعداد نیروها و تجهیزات نظامی مورد اســتفاده، اشــاره ای نشده است. شهرستان 
الچین که در جریان جنگ ۴۴ روزه ســال گذشته  از دست نیروهای ارمنستان 

خارج شده، در میان قره باغ و خاک ارمنستان قرار دارد.
در حال حاضر مرکز این شهرستان و کریدور زمینی میان قره باغ و ارمنستان 
تحت کنترل صلحبانان روسیه مســتقر در منطقه است. بر اساس توافقنامه سه 
جانبه روســای جمهوری آذربایجان و روسیه و نخست وزیر ارمنستان امضا شده 
در ۲۰ آبان ماه ســال گذشــته در باره پایان جنگ میان جمهوری آذربایجان و 
ارمنســتان، پس از دو سال مرکز شهرستان الچین نیز به آذری واگذار می شود و 

مسیر کریدور الچین نیز تغییر خواهد کرد.

ویژه

قطعامیدالوروفازمذاکرهباناتو
»ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که این سازمان پیمان 

آتالنتیک شمالی )ناتو( بود که ایده رایزنی با مسکو را دفن کرد.
به گزارش اسپوتنیک، روسیه پیشتر از تعلیق فعالیت دفتر نمایندگی اش در ناتو 
و همچنین فعالیت های ماموریت رابط نظامی این ائتالف و دفتر اطالع رسانی ناتو 
در مسکو خبر داد. الوروف گفت که کرملین و این ائتالف غربی از مدت ها قبل از 

تصمیم روسیه برای قطع مناسبات دو جانبه، مبادالتی با هم نداشتند.
وزیر امور خارجه روسیه افزود: قبال به شما گفته ام که چطور افرادی در بدنه 
ناتو به آسانی قانونی کلیدی را که مبنای اصلی برای شورای ناتو – روسیه بود به 
ویژه لزوم رایزنی های فوری در شــرایط بحرانی را دفن کردند و این روند به طور 
کلی ادامه دارد. وی از واکنش غرب نسبت به اعالم خبر اتمام فرمت مناسبات دو 

جانبه انتقاد کرد و آن را نشانه ای از نداشتن فرهنگ دیپلماتیک دانست.
الوروف در ادامه تاکید کرد اگر ناتو خواستار اصالح این روابط دو جانبه است، 
باید گام نخست را بردارد.  تنش ها بین روسیه و سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
)ناتو( که از ســال ۲۰۱۴ پس از حوادث اوکراین و روی کار آمدن دولت غرب گرا 
در این کشور آغاز شــده بود و در سالهای اخیر تداوم داشت، با اخراج هشت نفر 

از کارکنان مقر نمایندگی روسیه در ناتو در بروکسل وارد مرحله جدیدی شد.
روسیه و ناتو برای قدرت نمایی در برابر یکدیگر رزمایش های زمینی، هوایی و 
دریایی در مناطق حائل شامل غرب و شمال غرب روسیه و جمهوری های بالتیک، 
اوکراین، گرجستان و لهستان و نیز دریای بالتیک و دریای سیاه برگزار می کنند 

که در آن از پیشرفته ترین تسلیحات استفاده می شود.   
بسیاری از صاحبنظران انتظار دارند رویارویی سیاسی و تنش ها بین روسیه و 
بروکسل ادامه یابد و کانون این تنش ها نیز دریای سیاه باشد چرا که روس ها در 
حال تقویت ناوگان خود در این منطقه هستند و خبر می رسد که دو اسکادران از 
بمب افکن ها و نیز پیشرفته ترین تسلیحات موشکی ازجمله موشک های ساحل 
به دریای باســتیون و موشک های پانتسیر-اس و مجموعه های پدافند موشکی 
اس-۴۰۰ در کریمه مستقر شده اند تا این نقطه از جهان را به دژی مستحکم در 

برابر سازمان پیمان آتالنتیک شمالی تبدیل کند.

استعفایفرستادهویژهآمریکادرامورافغانستان
»آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد که »زلمای خلیلزاد« فرستاده 
ویژه ایاالت متحده در امور افغانســتان تصمیم گرفته از سمت خود استعفا دهد. 
بلینکن همچنین گفت که »تام وست«، معاون فعلی خلیلزاد وظایفش را بر عهده 
خواهد گرفت. بلینکن در بیانیه ای که شامگاه دوشنبه منتشر شد، گفت که خلیلزاد 
در حال ترک ســمت خود اســت و از وی بابت »دهه ها خدمت به مردم آمریکا« 
تشــکر کرد. بلینکن تأکید کرد که تام وست، معاون خلیلزاد که پیش از این در 
دوران فعالیــت جو بایدن به عنوان معاون رئیس جمهــور در دولت باراک اوباما، 
در تیــم امنیت ملی فعالیت می کرد، به عنــوان نماینده جدید ایاالت متحده در 
افغانستان خدمت می کند. خلیلزاد قبال در مصاحبه ای با الجزیره اعالم کرده بود 
که قصد دارد این سمت را ترک کند. این امر حدود دو ماه پس از خروج نیروهای 

آمریکایی از افغانستان صورت می گیرد که با انتقادات شدید روبرو شد.
خلیلزاد از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ریاست هیات ایاالت متحده و 
پست نمایندگی ویژه را بر عهده داشت و مذاکراتی را با طالبان در قطر انجام داد 

که به توافق صلح بین دو طرف منجر شد.
در همین حال به گزارش رویترز، یک فرد آشــنا با موضوع به شرط ناشناس 
ماندن، اظهار داشت که خلیلزاد روز جمعه استعفای خود را ارائه کرده است. خروج 
وی در پی محرومیت وی از اولین مذاکرات رســمی دولت بایدن با طالبان پس از 
خروج آمریکا از افغانستان، که در اوایل ماه جاری میالدی )اکتبر( در دوحه برگزار 
شــد، صورت گرفت. خلیلزاد، متولد افغانستان، از سال ۲۰۱۸ رهبری مذاکرات با 
طالبان را بر عهده داشــت که منجر به توافق فوریه ۲۰۲۰ برای خروج نیروهای 
آمریکایی در ســال جاری شد. وی سپس بر جنبش طالبان و دولت اشرف غنی، 
رئیس جمهور سابق افغانستان فشار آورد تا بر سر راه حل سیاسی برای پایان سالها 
درگیری مذاکره کند. پس از ســقوط دولت اشــرف غنی و قدرت گیری طالبان، 
خلیلزاد به دنبال کمک به تخلیه شهروندان آمریکایی و افغان های در معرض خطر 

که برای دولت ایاالت متحده کار می کردند، بود.
مقامات فعلی و ســابق آمریکا پیشــتر به رویترز گفته بودند که در سه سالی 
که خلیلزاد در این نقش حضور داشــت، چهره یکی از بزرگترین شکســت های 
دیپلماتیک آمریکا در حافظه تاریخ شــد. مقامات آمریکایی که خواستند نامشان 
فاش نشــود، گفتند که دیپلمات کهنه کار آمریکایــی از اهرم قدرت برای گروه 
طالبــان صرف نظر کرد، به طور مداوم دولت افغانســتان را تضعیف کرد و عالقه 

چندانی به شنیدن دیدگاه های مختلف در داخل دولت آمریکا نداشت.

افزایشسرمایهثروتمندانآمریکایی
آمار جدید نشــان می دهد که ۱۰ درصد از ثروتمندترین اقشــار در آمریکا 
۸۹ درصد از ســهام این کشور را در اختیار دارند؛ رقم بی سابقه ای که بر نقش 
بازارهای ســهام در آمریکا در افزایش بی عدالتی در تقسیم ثروت در این کشور 

تاکید دارد.
 شــبکه خبری سی ان بی سی نوشت: بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی 
آمریکا، یک درصد از جمعیت بســیار ثروتمنــد در آمریکا بیش از ۶.۵ تریلیون 
دالر از ســهام شرکتها و دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک در دوران همه 
گیری کووید-۱۹ درآمد کسب کردند و این در حالیست که درآمد ۹۰ درصد از 

جمعیت این کشور تنها ۱.۲ تریلیون دالر بوده است.
 بازار سهام که تقریبا نسبت به کاهش رشد مارس ۲۰۲۰ رشد دو برابری و از 
ژانویه ۲۰۲۰ افزایش رشد ۴۰ درصدی داشته است، منبع اصلی ایجاد ثروت در 
آمریکا در دوران همه گیری کرونا و منشا اصلی نابرابری در این کشور بوده است.

افزایش دارایی ثروتمندان از محل بازار ســهام با وجود ورود سرمایه گذاران 
جدید در بازار سهام برای نخستین بار در دوران همه گیری کرونا رخ داده است 
و این امر باعث شــده که »دموکراتیک شــدن« بازار سهام مطرح شود؛ اگرچه 
بازار سهام در آمریکا ممکن است تحت مالکیت طیف گسترده تری از مردم قرار 
گرفته باشــد اما درآمد و ثروت ناشی از آن به طور عادالنه و گسترده ای توزیع 
نشده است. بســیاری از سرمایه گذاران جوان تر بازار ســهام آمریکا، سهام را با 
قیمتی باالتر نســبت به سرمایه گذاران بزرگتر که سالها در بازار بوده اند و سود 
بیشــتری را کسب می کنند، خریدارند. سرمایه گذاران جوان امیدوار هستند که 
به زودی به ســود دست یابند اما نسبت به کسانی که سرمایه گذاران قوی تری 
هســتند و سهام را می خرند وبرای مدت طوالنی تری آن را نگه می دارند، سود 

کمتری عایدشان می شود.
بر اســاس گزارش بانک مرکزی آمریکا، ۱۰ درصد از ثروتمندترین افراد در 
آمریکا شــاهد افزایش ۴۳ درصدی سود ســهام خود بین ژانویه ۲۰۲۰ تا ژوئن 
۲۰۲۱ بودند. این درحالیســت که افزایش ثروت ۹۰ درصد از جمعیت آمریکا 

رشد کمتری داشته و حدود ۳۳ درصد بوده است.  
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