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مسکو رسما واشنگتن را تهدید کرد

تهدید بازگشت موشکهای ارتش سرخ به آمریکای التین

سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه ،امکان
استقرار موشکهای روسی در ونزوئال و کوبا را برای پاسخ به
اقدامهای برتری جویانه نظامی آمریکا بعید ندانست.
به گزارش ایرنا ،ریابکوف مذاکره کننده ارشــد هسته ای
و موشکی روسیه که سرپرستی هیات روسیه در مذاکرات با
آمریکا در مورد امنیت راهبردی در ژنو را برعهده داشت ،روز
جمعه در گفت و گو با شبکه تلویزیونی اینترنتی روسی ار.
آی .ت.و در مورد امکان استقرار موشکهای روسی در کوبا
و ونزوئال ،چنین احتمالی را رد نکرد.
وی گفــت :در این مورد نمیخواهم امکان صد درصدی
استقرار موشکهای روسیه (در کوبا و ونزوئال) را تایید کنم و
در همین حال چنین احتمالی را رد نمیکنم.
معاون وزیر خارجه روسیه با بیان این که طرف روسی از
درست بودن پیش بینیها (در مورد مقاصد نظامی آمریکا و
ناتو) خرسند نیست ،افزود :هیچ مورد غیرمنتظره ای در این
زمینه وجود ندارد.
ریابکوف توضیح داد :مســاله اصلی این است که آمریکا
و همپیمانان این کشــور در ناتو به هیچ وجه و تحت هیچ
شــرایطی در مســائل کلیدی ازجمله عدم گسترش ناتو و
اســتقرار زیرســاختهای ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه،
حاضر به سازش و مصالحه نیستند.
وی افــزود :در مورد امکان اینکه روســیه و ناتو حاضر
به ســازش با مسکو شــوند ،من طرفدار گفت و گو هستم
و معتقدم که همواره گفتمان بهتر از رویارویی و ســکوت و
تظاهر و افتادن به دام است.
ریابکوف با بیان اینکه تا لحظه آخر امید وجود دارد ،ادامه
داد :اما در این مورد (اختالفات امنیتی روســیه و غرب) به
احتمال زیاد چنین نیســت و اطمینان خاطر که این گونه
امیدی تحقق بیابد وجود ندارد.
وی به پاســخهای احتمالی روسیه به اقدامهای آمریکا و
غرب ازجمله اســتقرار ناوهای حامل موشکهای روسی در
سواحل کوبا و ونزوئال اشاره کرد.
به عقیده کارشناســان ،در صورت اســتقرار تسلیحات
موشــکی روســیه در ونزوئال و کوبا ،وضعیتی شبیه بحران
کارائیب که با استقرار موشکهای شوروی در کوبا در دوره
حکومت جــان کندی رییس جمهوری وقــت آمریکا و در
بحبوحه جنگ ســرد رخ داد ،بین مسکو و واشنگتن تکرار
خواهد شد.

بحران کارائیب یا بحران موشکیکوبا که با عناوین بحران
اکتبر  ۱۹۶۲یا هراس موشکی شناخته میشود ،تقابل ۱۳
روزه میان ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شــوروی بود که
در پی استقرار موشــکهای بالستیک میانبرد شوروی در
خاک کوبا آغاز شد .از این بحران اغلب به عنوان واقعهای یاد
میشود که به طور بالقوهای میتوانست جنگ سرد را به یک
جنگ هستهای تمام عیار تبدیل کند.
خشم کرملین از تحریمهای احتمالی
بــه موازات خط و نشــان ریابکوف  ،دمیتری پســکوف
ســخنگوی کاخ کرملین در یک نشست خبری تاکید کرد:
معرفی تحریم علیه رئیس دولت یا رئیس کشور روسیه یک
اقدام افراطی است که قابل قیاس با شکست کامل در روابط
به شــمار میرود .وی افزود :روسیه همواره آماده انجام هر
کاری است که مطابق با منافع کشور ما است.
سناتورهای آمریکا روز چهارشنبه با حمایت کاخ سفید

بازهم آزمایش موشکی کرهشمالی

کره شمالی از ابتدای سال جدید میالدی برای سومین بار دست به شلیک
آزمایشی یک موشک زده است .به گزارش خبرگزاری یونهاپ ،ارتش کره جنوبی
اعالم کرد که همسایه شمالی یک پرتابه ناشناس را به سمت شرق شلیک کرده
است .کره شــمالی پیش از این در روز  ۲۲دی از آزمایش یک موشک مافوق
صوت جدید خبر داده بود درحالیکه این کشــور در هفته اول سال نو میالدی
( ۱۵دی) نیز یک موشــک بالستیک با برد کوتاه را آزمایش کرد .قطعنامههای
شــورای امنیت ســازمان ملل تمام آزمایشهای موشک بالستیک و هستهای
توســط کره شــمالی را ممنوع و تحریمهایی علیه این برنامه وضع کردند .این
درحالی اســت که به گفته مقامهای کره جنوبی ،نیروهای کره شمالی از چند
هفته پیش در حال انجام رزمایشهای زمستانی بودهاند.

آمریکا بســته ای از تحریمهای شــدید را با هدف ادعایی
«ویران کردن اقتصاد روســیه در صورت اقدام مسکو برای
اشغال اوکراین» مطرح کردند.
تحریمهایی علیه شــخص رئیس جمهور و تنی چند از
دیگر مقامات ارشــد شامل نخست وزیر و وزیر امور خارجه
روسیه ،از جمله تدابیر پیش بینی شده در این بسته مطرح
شده از سوی سناتورهای آمریکایی است.
مطابــق با طرح پیشــنهادی در مجلس ســنای آمریکا
همچنین دولت آمریکا موظف خواهد شد که گزارشی درباره
ثروت شــخصی پوتین و افراد خانواده و نزدیکان او منتشر
نماید.
بر اســاس این گزارش ،مذاکرات بین مسکو ،واشنگتن و
«ناتــو» در این هفته تا کنون موفق به نزدیک کردن طرفها
نشــده اســت و روســیه از باقی بودن «اختالفات بزرگ و
اساســی» صحبت کرده است .مسکو خواستار تضمینهای

انتشار بودجه طالبان برای اداره افغانستان

با گذشــت پنج ماه از فروپاشــی دولت کابل ،طالبان برای نخســتین بار
بودجه افغانســتان را بدون وابســتگی به کمکهای بینالمللی تصویب کرد.
بــه گزارش ایرنــا از اردو پوینت ،احمد ولی حقمل ســخنگوی وزارت مالیه
طالبان پنجشــنبه شب گفت :برای اولین بار در دو دهه گذشته بودجهای را
تصویب کردیم که به کمکهای خارجی وابســته نیست و این یک دستاورد
بســیار بزرگ است .بودجه  ۵۳.۹میلیارد افغانی ( ۵۰۸میلیون دالر) که روز
پنجشنبه تصویب شد ،ســه ماه اول سال  ۲۰۲۲را پوشش میدهد و تقریباً
کل آن به بودجه مؤسســات دولتی اختصاص دارد .حقمل گفت ،کارمندان
دولتی که بسیاری از آنها ماههاست حقوق نگرفتهاند ،تا پایان ژانویه (بهمن)
شروع به دریافت حقوق خواهند کرد.

حقوقی است مبنی بر اینکه ائتالف نظامی ناتو هرگز اوکراین
را بــه عضویــت نخواهد پذیرفت و همچنین خواســته که
نیروهای ناتو به مواضع ســال  ۱۹۹۷پیش از گسترش ناتو
در شرق اروپا بازگردند.
سخنگوی کرملین همچنین درخواستهای ناتو برای عقب
کشیدن حدود  ۱۰۰هزار نیروی روسی از نزدیکی مرزهای
اوکرایــن را رد کرد و گفت :امکان پذیر نیســت که ناتو به
روسیه دیکته نماید نیروهایش را در قلمرو خودش در کجا
مستقر کند.
در همین حال بنا به گزارش دیلی میل ،روســیه هشدار
داده است که چنانچه کشورهای غربی به خواستهای مسکو
در اوکراین تن در ندهند روسیه به ابزارهای نظامی متوسل
خواهد شد.
کاخ کرملین پیش از این در اوایل دی ماه نیز در بیانیهای
به گفت وگــوی تلفنی والدیمیر پوتیــن رئیس جمهوری
روسیه و جو بایدن همتای آمریکایی او اشاره کرد و نوشت:
پوتین در این مکالمه تلفنی بــه بایدن در مورد پیامدهای
جــدی تحریمهای جدید آمریکا علیه روســیه در مســاله
اوکراین حتی تا قطع روابط دو کشور هشدار داد.
گفت و گوهای امنیتی راهبردی روسیه و آمریکا در ۱۰
ژانویه  ۲۰( ۲۰۲۲دی) ،نشست شورای ناتو و روسیه در ۱۲
ژانویه ( ۲۲دی) و نشســت شورای دائمی سازمان امنیت و
همکاری اروپا در  ۱۳ژانویه ( ۲۳دی) از جمله اقدامات برای
کاستن از تنشهای دوجانبه برگزار شد.
ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که
مذاکرات با آمریکا و سازمان پیمان آتالنیتکی شمالی (ناتو)
نشانگر جدی بودن رویارویی کشورها در سطح جهانی است.
الوروف روز پنجشنبه در گفت و گو با شبکه اول تلویزیون
سراسری روسیه یادآورشد که مذاکرات با آمریکا و پیمان ناتو
در مورد ارائه ضمانتهای امنیتی ،جدی بودن رویاروییها و
تالش غرب برای تثبیت برتری در سطح جهانی را نشان داد.
مقامهای روســیه و ناتو روز چهارشنبه در بروکسل برای
گفتوگو در مورد پیشــنهادهای امنیتی مطرح شده توسط
وزارت خارجه روسیه در دسامبر با هدف کاهش تنش بین
مسکو و بلوک غرب با یکدیگر دیدار کردند.
الوروف همچنین گفت که طرف آمریکایی و دبیر کل ناتو
وعده دادند که هفته آینده به صورت کتبی به پیشنهادهای
مسکو برای ارائه ضمانتهای امنیتی پاسخ دهند.

حمله راکتی به سفارت آمریکا

مقامات عراق در ســخنانی نسبت به حمله راکتی پنجشنبه شب به منطقه
ســبز بغداد و سفارت آمریکا در این منطقه واکنش نشان دادند و انجام چنین
اقداماتی با توجه به شــرایط فعلی این کشــور را غیر قابــل قبول خواندند .به
گزارش روسیا الیوم ،قیس الخزعلی ،دبیرکل عصائب اهل الحق عراق با انتشار
توییتی نوشــت :هدف قرار دادن منطقه ســبز در این برهه و به همان شگرد
قدیمی؛ تالشی برای برهم زدن معادالت است .وی در این باره گفت :گروههای
مقاومت تصمیم گرفتهاند که در زمان فعلی سفارت آمریکا را هدف قرار ندهند.
برهم صالح ،رئیس جمهوری عراق نیز در این باره گفت :هدف قرار دادن اماکن
دیپلماتیــک و در معرض خطر قرار دادن غیرنظامیان؛ یک اقدام تروریســتی
جنایتکارانه است.

جدال دموکراتها و جمهوریخواهان درباره الیحه حق رای بایدن

دموکراتها و جمهوری خواهان از هم اکنون
رقابت برای انتخابات هشتم نوامبر  ۲۰۲۲را آغاز
کرده انــد و دولت دموکرات جو بایدن درصدد
است با تصویب الیحهای قوانین رای را اصالح

کند .دموکراتها الیحه «حق رای» را آخرین
فرصت برای مقابله با محدودیتهای جدید رای
در ایالتهای تحت کنتــرل جمهوریخواهان
پیــش از انتخابات کنگــره در  ۸نوامبر ۲۰۲۲

میدانند .دموکراتها میگویند که این الیحه
از دسترسی به صندوقهای رای ،به ویژه برای
گروههای اقلیت و کم درآمد محافظت میکند.
رای دهندگان رنگین پوست به صورت سنتی
به نامزدهای دموکرات رای دادهاند .قانونگذاران
جمهوری خــواه در  ۱۹ایالت دههــا قانون را
تصویــب کرده اند که رأی گیری را دشــوارتر
میکند .جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در
تالش برای تصویب الیحه حق رای در مجلس
سنای کشورش پس از دیدار اعضای دموکرات
ســنا اذعان کرد که احتماال الیحه پیشنهادی
حق رای او برای اصالحات در قوانین رای گیری
تصویب نخواهد شد .وی به خبرنگاران گفت که
نمیدانم قادر خواهیم بود این الیحه را تصویب

تمجید پوتین از نیروهای امنیت جمعی
والدیمیــر پوتیــن رئیــس جمهوری روســیه نقش
صلحبانان سازمان پیمان امنیت جمعی در تثبیت اوضاع
قزاقســتان و برقراری آرامش در این کشور را بسیار مهم
خوانــد .به گزارش دفتر مطبوعاتــی کاخ کرملین ،پوتین
در دیدار سرگئی شــایگو وزیر دفاع روسیه گفت :نیروی
صلحبــان پیمــان امنیت جمعی نقش بســیار مهمی در
تثبیــت اوضاع قزاقســتان ایفا کرد و بــا کمک آنها همه
مراکز حیاتی این کشــور تحت محافظت قرار گرفت .وی
افزود :ما موفق شــدیم از مراکز حیاتی و زیرساختهای
مهم قزاقستان محافظت کنیم و شمار زیادی از نیروهای
نظامی و امنیتی این کشــور توانستند با آسودگی خاطر
به اجرای عملیــات ویژه در قزاقســتان بپردازند .رئیس
جمهوری روسیه تصریح کرد که تجربه بکارگیری نیروی
صلحبان در قزاقســتان باید مورد ارزیابی گیرد .شــایگو

کنیــم .امیدوارم بتوانیم این کار را انجام دهیم
اما در مــورد آن اطمینان ندارم .بایدن متعهد
شــد که به مبارزه برای اصالحات انتخاباتی و
قانون حق رای ادامه دهد ،حتی اگر جمهوری
خواهان بار دیگــر از تالش برای تغییر قوانین
جلوگیری کنند.
رئیس جمهــوری آمریکا افــزود اگر برای
نخســتین بار موفق نشــویم ،بار دوم امتحان
خواهیم کرد.
بایدن هشدار داد که شکست در این موضوع
میتواند تخریب انتخابات را در پی داشته باشد.
ایــن الیحــه روز پنجشــنبه در مجلــس
نمایندگان تحت کنترل دموکراتها به تصویب
رســید ،اما برای غلبه بــر مخالفت جمهوری

خواهان در ســنا ،قانون ســنا موسوم به فیلی
باســتر باید تغییر کند .بر اســاس این قانون،
تصویب یک الیحه نیاز به موافقت  ۶۰سناتور
از  ۱۰۰عضو دارد در حالیکه دموکراتها تنها
 ۵۰کرســی در اختیار دارند .فیلی باستر یک
روند پارلمانی اســت که منازعه بر سر قسمتی
از رونــد قانونگذاری به طول میانجامد و یک
یا چند عضو ،رأیگیری را به تعویق انداخته یا
به طور کلی از آن جلوگیری میکنند .انتخابات
میان دوره ای آمریکا قرار اســت هشتم نوامبر
 ۲۰۲۲برابــر با  ۱۷آبان  ۱۴۰۱برگزار شــود،
دراین انتخابات تمامی  ۴۳۵کرســی مجلس
نمایندگان و  ۳۴کرسی از  ۱۰۰کرسی مجلس
سنا به رقابت نامزدها گذاشته میشود.

حمله سایبری گسترده به دولت اوکراین

وزیر دفاع نیــز در این دیدار وظایف و اقدامات صلحبانان
ســازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقســتان را تشــریح
کرد .به گزارش رســانه های روســی ،نیروهای صلحبان
روســیه که از واحدهای نیروی هوابرد این کشور تعیین
و به قزاقستان اعزام شــده بودند ،ازروز پنج شنبه شروع
بــه ترک این کشــور کردند .تصمیم به اعــزام نیروهای
صلحبانی ســازمان پیمان امنیت جمعی به درخواســت
دولت قزاقســتان اولین مورد اتخاذ چنین تصمیمی برای
این ســازمان بود که اغلب از آن به عنوان معادلی در برابر
سازمان غربی پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) یاد میکنند.
سازمان پیمان امنیت جمعی در گذشته برای مداخله در
آســیای میانه تردیدهایی داشت اما نیروهای این سازمان
به درخواست دولت قزاقستان برای کمک به برقراری نظم
و امنیت به این کشور اعزام شدند.

یک حمله گسترده سایبری به اوکراینیها هشدار داد که
بترسند و انتظار بدترین اتفاقات را داشته باشند .این حمله
پنجشنبه شب وبسایتهای دولتی این کشور را هدف قرار
داد و صبح دیروز (جمعه) برخی از وبســایتها را غیرقابل
دسترس کرد و اوکراین را واداشت تا تحقیقاتی را آغاز کند.
به گزارش رویترز ،یکی از سخنگوهای وزارت امور خارجه
اوکراین گفته که هنوز زود اســت که بفهمیم چه کسی در
این حمله دســت داشته اما روســیه در گذشته در چنین
حمالتی دست داشته است.
حمله سایبری که وبســایت وزارت خارجه ،کابینه وزرا
و شــورای دفاع و امنیت اوکراین را هدف قرار داده درست
زمانی رخ داد که کییف و متحدانش نسبت به یک تهاجم
احتمالی نظامی علیه اوکراین هشدار دادهاند .روسیه پیشتر
دست داشتن در حمله سایبری علیه اوکراین را رد کرده بود.

در پیامی که پس از هک شدن سایتهای دولتی اوکراین به
زبانهای اوکراینی ،روسی و لهستانی منتشر شد ،آمده است:
اوکراینیها! همه دادههای شــخصی شما در شبکه عمومی
آپلود شده است .تمامی دادههای کامپیوتری شما نابود شده
و احیای آنها امکان پذیر نیست .تمامی اطالعات شما اکنون
در دسترس همگان است ،از این بترسید و بدانید که بدترین
از اینها منتظر شماســت .این بخاطر گذشته ،حال و آینده
شماست.
ایاالت متحده روز پنجشــنبه هشدار داده بود که خطر
حمله نظامی روســیه زیاد اســت .روســیه اعالم کرده که
گفتگوهــا ادامه دارد اما به بنبســت رســیده چون تالش
میکند غرب را متقاعد کند که اوکراین را از پیوســتن به
ناتو منع کند و به پیشــرویهای ناتــو در اروپا پایان دهد؛
خواستههایی که واشنگتن آنها را ناامید کننده خوانده است.

بیاعتنایی اسرائیل به دغدغههای آمریکا درباره تجارت با چین
میدل ایســت آی در مطلبی به قلم شــیر
هِور نوشت که هفته گذشته منابعی در دولت
اســرائیل این خبر را به بیــرون درز دادند که
اســرائیل به وزارت خارجه آمریکا اطالع داده
اســت که از این پس ،تمــام معامالت تجاری
بــزرگ بین اســرائیل و چین ابتــدا به اطالع
واشنگتن میرسد .به گزارشهاآرتص ،این یک
ابتکار از سوی اسرائیل به جای تسلیم شدن در
برابر درخواست مستقیم آمریکا بود.
این اعالمیه پس از آن صورت میگیرد که
دولت اسرائیل در ماههای اخیر مرزهای حسن
نیت ایاالت متحده را نسبت به این دولت جابجا
کرده اســت .در ماه سپتامبر ،یائیر الپید ،وزیر
امور خارجه اسرائیل از کنگره آمریکا خواست
تا برای تصویب بودجه سیســتم گنبد آهنین
اسرائیل رای گیری جداگانه ای انجام دهد.
در ماه اکتبر ،اســرائیل آشــکارا مخالفت
شدید ایاالت متحده با گسترش سریع شهرک
سازیهای غیرقانونی را نادیده گرفت .در همین
حال ،در ماههای اخیر ،نفتالی بنت ،نخستوزیر
اسرائیل ،بارها جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا را
تحت فشار قرار داده است تا در مورد مذاکرات
هستهای با ایران رویکردی سختگیرانه اتخاذ

کنــد .در همین شــرایط باید اشــاره کرد که
تجارت اسرائیل با چین پس از تجارت با آمریکا
در رتبه دوم قرار دارد .تا سال  ،2020اسرائیل
 7.7میلیارد دالر کاال از چین وارد کرده و 4.2
میلیارد دالر صادرات داشته است ،در حالی که
وارداتش از آمریکا  8میلیارد دالر و صادراتش
به آن  13.1میلیارد دالر بوده است .این نشان
میدهد که اسرائیل با چین کسری تجاری و با
آمریکا مازاد تجاری دارد .با این حال ،این تردید
وجود دارد که آیا دولت اسرائیل به طور کامل
هزینه راضی کردن واشنگتن در مورد تجارت با
چین را متوجه شده است یا خیر.
تالش نومیدانه
بخشی از تجارت فزاینده اسرائیل با چین و
سایر کشــورهای غیرغربی را میتوان به اثرات
جنبش بایکوت ،عدم سرمایه گذاری و تحریم
اسرائیل ربط داد .در ســال  ،2013بنت ،وزیر
اقتصاد اســرائیل در آن زمان ،هشــدار داد که
کمپین رو به رشد این جنبش تجارت خارجی
کشور را تهدید میکند.
از آنجایی که او معتقد بود حمایت از جنبش
مورد بحث یک پدیده غربی اســت ،در همان
سال بنت به هند و چین سفر کرد تا بازارهای

جدیــدی را بــه دور از ممانعتهای جنبش
بایکوت ،عدم سرمایهگذاری و تحریم اسرائیل
جستجو کند .عمر برغوتی ،یکی از بنیانگذاران
جنبش مورد بحث برای حقوق فلســطینیان،
به میدل ایســت آی گفت :اسرائیل به صورت
پیشــگیرانه و ناامیدانه تالش کرده اســت به
طور استراتژیک به ســمت چین ،هند و سایر
کشــورهای غیر غربی حرکت کند تا خسارت
نهایی خود را بر اثر از دست دادن حامیان مالی
اش در غرب و ســپر سیاسی و دیپلماتیک آن
در برابر تحریمهای سازمان ملل متحد جبران
کند .با توجه به اینکه در این کشورها ،بر خالف
ایاالت متحده و اروپا ،اسرائیل کام ً
ال فاقد اهرم
استراتژیک چه از طریق بار مسئولیت یک تاریخ
پر دردســر یا اســتفاده از گروههای البی مؤثر
است ،این تالش شــانس کمی برای موفقیت
دارد .تل آویو در واشنگتن و کشورهای اروپایی
میتواند بی وقفه سیاســتمداران را بترســاند،
قلدری کند یا به آنها رشــوه بدهد تا تســلیم
شــوند .این اتفاقی است که در ایاالت متحده،
بریتانیا و جاهای دیگر میافتد.
بحران زیرساخت
در بحبوحه ظــن فزاینده ایاالت متحده به
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افزایش قدرت چین ،واشــنگتن در سالهای
اخیر از نفوذ خود بر اســرائیل برای جلوگیری
از معامالت احتمالی تسلیحاتی تل آویو با پکن
اســتفاده کرده است .در ســال  ،2000ایاالت
متحــده معامله ای را متوقف کــرد که در آن
اســرائیل قصد داشــت هواپیمای جاسوسی
فالکون خود را به چین بفروشد .در سال 2005
نیز واشــنگتن از فــروش هواپیماهای بدون
سرنشین اســرائیلیهارپی به پکن جلوگیری
کرد .سال گذشته ،ســرویس مخفی اسرائیل
یک حلقه صادرات تسلیحات را که ظاهرا ً قصد
فروش هواپیماهای بدون سرنشین انتحاری به
چین را داشــت ،منهدم کــرد .این تالشهای

صادراتی لغو شــده نشــان داد کــه صادرات
تســلیحات اســرائیل به عنوان معروفترین
بخــش تجاری صنعــت اســرائیل ،از نزدیک
توســط ایاالت متحده کنترل میشود و چین
در میــان خریداران ممنوعه برای تســلیحات
اســرائیلی است .با این حال ،با توجه به بحران
در زیرســاختهای رو به زوال ،واردات از چین
برای اسرائیل بسیار مهمتر از معامالت صادراتی
از دســت رفته بود .معروف ترین مورد مربوط
به خصوصی ســازی بندر حیفا است .در سال
 ،2014پنج شــرکت اروپایی به دلیل ترس از
تحریم فعالیت در اسرائیل ،از پیشنهادات خود
برای این قرارداد صرف نظر کردند.

اعتصاب سراسری معلمان
معلمــان فرانســه در
اعتراض به نحوه مدیریت
دولــت در مقابله با همه
گیری کرونا ،دســت به
اعتصاب سراسری زدند.
به گزارش ای بی ســی
نیوز ،معلمان فرانسه در
اعتصاب سراســری خود
قوانین گیج کننده دولت
در مورد وضعیت کرونا را
محکوم کرده و خواستار
حمایــت بیشــتر از این
اعتصاب شدند.
معلمــان خواهــان
توضیح بیشــتر در مورد قوانیــن کرونا و محافظتهای بیشــتر مانند عرضه
ماسکها و آزمایشهای اضافی در مدارس برای کمک به کاهش فشار هستند.
لیلی الربی یکی از اعضای اتحادیه معلمان در مورد این اعتصاب گفت :این
اعتصاب علیه ویروس کرونا نیست بلکه علیه اطالع رسانی بد ،تغییر قوانین و
مدیریت نا مناسب بحران بهداشتی است.
براســاس بیانیه بزرگترین اتحادیه معلمان فرانسه ( ،)Snuippمعلمان از
این شــکایت دارند که نمیتوانند به درستی تدریس کنند و به اندازه کافی در
برابر ویروس کرونا محافظت نمیشوند و مکررا ً از طریق رسانهها خبرهایی در
مورد تغییرات اقدامات احتیاطی میشنوند.
اعتصاب سراســری معلمان در حالی انجام میشــود که اولیویه وران وزیر
بهداشت فرانسه روز پنجشنبه در توییتر اعالم کرد ،تست ویروس کرونای وی
مثبت بوده و برای ادامه کار خود را قرنطینه کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،با نزدیک شدن به آغاز کمپینهای انتخابات
ریاســت جمهوری در فرانسه ،اعتصاب معلمان برای دولت امانوئل مکرون که
به باز نگهداشتن مدارس برای کاهش فشار بر والدین از طریق همه گیر افتخار
میکند ،ناخوشــایند است .فرانســه این روزها با شیوع سویه امیکرون با روند
باالی مبتالیان به کرونا مواجه اســت و در هفته گذشته به طور میانگین ۳۶۰
هزار نفر در این کشور به بیماری کرونا مبتال شدند.
اکو نومیک

گسترش نگرانی از تورم و ناپایداری
اقتصادی در جهان

نظر ســنجی ســازمان غیرانتفاعی و گروه تحقیقاتی مستقر در نیویورک
موســوم به هیات کنفرانــس ( )Conference Boardنشــان میدهد که
افزایش قیمت ها و تورم به نگرانی مدیران در جهان تبدیل شــده و حتی در
برخی مناطق این نگرانی بیشتر از بیماری کرونا است .به گزارش رادیو فرانسه،
نتایج نظرســنجی از حدود یک هزار و  ۶۰۰مدیر شرکتهای مختلف جهان
نشان میدهد که تورم اکنون پس از کمبود نیروی کار در رتبه دوم فهرست
مهمترین نگرانیها قرار دارد ،در حالی که در سال گذشته رتبه  ۲۲را داشت.
نتایج نظرسنجی نشــان می دهد که  ۵۵درصد از این گروه (مدیران جهانی)
پیش بینی می کنند تا اواسط سال  ۲۰۲۳یا پس از آن جهان شاهد فشارهای
ناشی از افزایش قیمت باشد.
بر اســاس داده های منتشر شده از ســوی دولت آمریکا ،قیمت کاال برای
مصرف کننده در این کشــور در ســال  ۲۰۲۱با سریع ترین سرعت در چهار
دهه اخیر افزایش یافت.
جروم پــاول رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در ابتدا فشــارهای
قیمت گذاری را نتیجه مشــکالت زنجیرهای تامین گــذرا توصیف کرده بود
که انتظار می رفت نســبتاً ســریع کاهش یابد اما با ادامه فشــارهای تورمی
وی از مواضع خود عقب نشــینی کرد و فدرال رزرو در حال آماده شدن برای
افزایش نرخ بهره در ســال جاری برای کاهش افزایش قیمتها است .براساس
ایــن گزارش ،در حال حاضر تورم به عنوان مهمترین نگرانی در میان مدیران
اجرایی اروپایی قــرار دارد ،اما در چین چهارم و در ژاپن باالی  ۱۰قرار دارد.
در چین و ژاپن هم اکنون اختالالت مرتبط با همه گیری کووید ۱۹-به عنوان
نگرانی اصلی رتبه بندی شده است.
استراتژیک

چرخش صربستان از شرق به غرب

فرمانده ســابق نیروی زمینی آمریکا در اروپا با اشــاره به تغییرات سیاسی
کنونی حکومــت بلگراد که در جهت ائتالف اروپایی قــدم بر میدارد ،گفت:
صربســتان امروز آن صربستان سال  ۱۹۹۹نیست و بلگراد اکنون برای ادغام
در غرب عالقه بیشتری از خود نشان میدهد.
رســانههای خبری صربســتان در گزارشهای خود به مصاحبه «فردریک
بنهاجیس» با «کوزوو آنالین» اشــاره کردند که گفــت :برای اتحادیه اروپا،
انگلیس ،آمریکا و ناتو مهم است که در رابطه با آنچه در بالکان غربی میگذرد،
دیدگاه و رویکرد مشترکی داشته باشند.
مقام پیشــین ناتو با اشاره به مهم بودن مســیر ائتالف اروپایی کشورهای
بالکان غربی افزود که کشــورهای اروپایی بایســتی به تالشهای صربستان و
دیگر کشــورهای منطقه برای توسعه و مدرن سازی در مسیر ائتالف اروپایی
جدی نگاه کرده و از آنها در این مسیر حمایت کنند.
وی ادامــه داد :فکر میکنم که آمریکا باید سیاســت راهبردی درســت و
پایداری برای این منطقه از اروپا داشته باشد .همچنین میخواهم به این نکته
اشــاره کنم که ناتو باید بارها و بارها به صراحت بگوید که نیروهای ناتو تحت
عنوان «کی فــور» در کوزوو به ماموریت خود برای حفظ امنیت ادامه داده و
این منطقه را ترک نکند .وی در بخش دیگری از اظهارات خود به گفت وگوی
بین مقامهای بلگراد و پریشتینا برای حل مساله کوزوو اشاره کرد و گفت :اگر
به رهبران آنها فرصت و فضای مناســب داده شــود تا بتوانند مذاکره کنند به
نتیجه مذاکرات خوش بین خواهم بود.
فرمانده سابق ناتو اظهار کرد :فکر میکنم که آمریکا باید از این روند یعنی
ادامه مذاکرات بین بلگراد و پریشــتینا حمایت کند و در این مورد با اتحادیه
اروپا و سایر کشورها همکاری نزدیک داشته باشد .البته انگلیس نیز باید از این
تالشها حمایت کند ،زیرا این یک رقابت است و اگر غرب برای رقابت حضور
نداشته باشد ،چین و روسیه این خالء را پر خواهند کرد.
وی با تاکید بر اهمیت مذاکرات بین رهبران بلگراد و پریشــتینا برای حل
مساله کوزوو گفت :مهم است این مذاکرات توسط برخی تضعیف نشوند .نباید
برای حل این مســاله خط قرمز کشیده شود و همچنین به نصایح افرادی که
به برقراری روابط عادی بین صربستان و کوزوو عالقه ای ندارند ،نیازی نیست.
او تاکید کرد :معتقدم که صربســتان امروز ،آن صربســتان از سال ۱۹۹۹
نیست.
بلگراد اکنون برای ادغام در غرب عالقه بیشــتری از خود نشــان میدهد.
بســیاری از رهبران صربســتان طرفدار غرب و کشــوری مدرن هستند ،اما
متأســفانه افراد زیادی نیز هســتند که مانــع مراحل ادغــام اروپایی بلگراد
میباشند.
وی با این توضیح که صربستان به عنوان یک کشور مستقل میتواند با هر
کســی که بخواهد روابط داشته باشــد ،تاکید کرد که غرب بایستی به عنوان
بخشی از سیاســت راهبردی منطقه ای در زمینههای دیپلماسی ،اقتصادی و
صنایع دفاعی سیاستی رقابتی داشته باشد.
او همچنین با توجه به روابط خوب بلگراد و مسکو در تمامی زمینهها گفت
که عضویت صربستان در اتحادیه اروپا به معنای ترک روابط با روسیه نیست.
به گزارش ایرنا ،آلبانیاییتبارهای کوزوو در سال ۲۰۰۸میالدی از صربستان
اعالم استقالل کردند.
صربستان که بر اساس قانون اساسی خود و قطعنامه  ۱۲۴۴شورای امنیت
ســازمان ملل متحد ،کوزوو را استان جنوبی خود میداند ،اعالم استقالل یک
جانبه آن را قبول ندارد و خواســتار ابطال ســند اســتقالل کوزوو از راههای
دیپلماتیک و صلح آمیز است.
صربستان از اکتبر ســال  ۲۰۱۲برای حل و فصل مساله کوزوو ،مذاکراتی
را با مقامات پریشتینا شــروع کرده و این مذاکرات اکنون با وساطت اتحادیه
اروپا ادامه دارد.
کوزوو براســاس قطعنامه  ۱۲۴۴شــورای امنیت ســازمان ملل متحد در
ژوئن ســال  ،۱۹۹۹تحت قیمومیت هیات غیرنظامی این ســازمان قرار دارد
و نیروهای سازمان پیمان آتالنتیک شــمالی (ناتو) موسوم به ‹کی فور› برای
تامین امنیت در این سرزمین مستقر شدهاند.

