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آمریکا  3/8میلیارد دالر اسلحه از آغاز جنگ اوکراین ارسال کرده است

ولخرجی پنتاگون در حمایت از کی یف در جنگ با روسیه

آمریکا در حالیکه مقاماتش جنگ اوکراین
را در ماههای آینــده «غیرقابل پیشبینیتر و
شــدیدتر» میدانند از آغاز این جنگ در ۲۴
فوریه ( ۵اســفند  )۱۴۰۰تاکنــون ،صرفا ۳.۸
میلیــارد دالر تجهیزات نظامی به این کشــور
اروپایی ارسال کرده است.
ارسال تجهیزات نظامی واشنگتن به اوکراین
در حالی اســت کــه وزارت کار آمریکا در تازه
ترین گــزارش خود اعالم کرد که شــاخص
قیمت مصرف کننده در این کشــور ،معیاری
گسترده برای قیمت کاالهای روزمره از جمله
بنزین ،مواد غذایی و اجــاره بها ،در ماه آوریل
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آن ۸.۳
درصد افزایش یافت.
جو بایدن رئیسجمهوری آمریکا در حالیکه
قیمتها در کشــورش رکــورد میزند و او در
آستانه انتخابات میاندوره ای کنگره برای مهار
تورم باال در کشورش تحت فشار است ،والدیمیر
پوتین رئیس جمهوری روسیه را مقصر جنگ
اوکراین و افزایش قیمتها در کشورش میداند
و میگوید همه گیری کرونا ،همراه با مســائل
زنجیره تامین و جنگ روسیه با اوکراین ،مقصر
افزایش تورم هستند.
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد
کــه  ۶۱درصــد از آمریکاییهــا معتقدنــد
سیاســتهای بایدن باعث افزایش تورم شده
اســت و  ۸۳درصد نیز تورم را مساله ای بسیار
مهم در انتخابات نوامبر کنگره میدانند.
یــک نظرســنجی جدیــد از موسســه
«راسموسن» نشــان میدهد که تقریباً از هر
 ۱۰رایدهنده احتمالی آمریکایی ۹ ،نفر نگران
افزایش تورم هســتند و چهار نفــر از هر پنج
رایدهنده نیز معتقدند که تورم موضوع مهمی
در انتخابات میاندوره ای کنگره در نوامبر خواهد
بود .این در حالی است که مجلس نمایندگان
آمریکا به ریاســت نانسی پلوسی دموکرات ،در
آخرین اقدام برای جنــگ اوکراین ،بودجه ای
 ۴۰میلیــارد دالری را با هدف تقویت ظرفیت
نظامی ارتش این کشــور در مقابله با روسیه،
تصویب کرد.
به گزارش تارنمای نیوزویک ،از آغاز جنگ
اوکرایــن در  ۲۴فوریه ،واشــنگتن حدود ۵۳
میلیارد دالر به کی یف کمک کرده است که از
این میان  ۳.۸میلیارد دالر مربوط به کمکهای
نظامی واشنگتن به اوکراین میشود.
ارســال تجهیزات نظامی و امنیتی دولت
دموکرات جو بایدن به اوکراین و شــعله ورتر
کردن آتش این جنگ در حالی است که وزارت

کار آمریکا در تازه ترین گزارش خود ،تورم در
این کشور در ماه آوریل (ماه گذشته میالدی) را
 ۸.۳درصد اعالم کرد که همچنان در باالترین
سطح در  ۴۰سال گذشته است.
اگرچه برای اولین بار در ماههای گذشــته
تــورم در آمریکا در مــاه آوریل اندکی کاهش
یافته اما مشــکالت در زنجیره تامین ،جنگ
در اوکراین و تقاضای بســیار از سوی مصرف
کننــدگان قیمت کاالها را در این کشــور در
باالترین ســطح خود در  ۴۰سال گذشته نگاه
داشــت .از موشــکهای ضد تانــک گرفته تا
توپخانه سنگین در فهرست تجهیزات ارسالی
نظامی آمریکاست که پنتاگون فهرستی از این
تجهیزات را اعالم کرده است.
پهپادها
به گــزارش نیوز ویک ،آمریکا تاکنون بیش
از  ۷۰۰فروند پهپاد انفجاری موسوم به «سویچ
بلید» را در بســتههای نظامی ارائه شــده به
نیروهای اوکراینی قرار داده است.
از سوی دیگر پنتاگون  ۱۲۱فروند پهپادهای
«فونیکس گوســت» را در اختیار اوکراین قرار
داده است .این پهپادها قابلیتهای مشابهی با
نوع»سویچ بلید» دارند اما آمریکا آنها را با توجه
به خواستههای اوکراین طراحی و تولید کرده
است.

موشکها ،سیستمهای ضد
خودروهای زرهی و رادار
همچنین تاکنون ،آمریکا بیش از  ۵هزار و
 ۵۰۰موشــک جاولین در اختیار اوکراین قرار
داده است .موشکهای جاولین یک نوع موشک
قابل حمل و هدایت شونده ضد تانک هستند
که میتواند توســط سربازان حمل شده یا بر
روی یک خودروی زرهی نصب شوند.
واشــنگتن همچنین بیش از یــک هزار و
 ۴۰۰موشک استینگر که یک سامانه موشکی
ضدهوایی اســت را به اوکرایــن تحویل داده
اســت .عالوه بر این موشکها ،پنتاگون تعداد
نامشخصی ســامانه موشــکی هدایت شونده
لیزری و ســامانههای هوایی کنترل از راه دور
پوما  ۱۷هــزار رادار ضد توپخانه ۴ ،رادار ضد
خمپــاره و دو رادار نظارت هوایی را به اوکراین
ارسال کرده است.
توپخانه سنگین
به گفتــه پنتاگون ،آمریکا تاکنون ۹۰عراده
توپخانــه هویتزر  ۱۵۵میلیمتری را در اختیار
کیف قرار داده است .امریکا همچنین مشغول
آموزش نیروهای اوکراینی برای نحوه استفاده
از این توپخانهها اســت .عالوه بــر هویتزرها،
واشــنگتن بیش از  ۲۰۰هزار گلوله توپ ۱۵۵
میلی متری به اوکراین ارسال کرده است.

قطع صادرات گازپروم از طریق لهستان
شــرکت گازپروم ،غول گازی روسیه در بیانیهای از قطع
عرضــه گاز به اروپــا از طریق خط لوله یامــال که از خاک
لهســتان میگذرد و به آلمان متصل میشــود ،خبر داد .به
گزارش خبرگزاری افه ،تصمیم گازپروم برای توقف صادرات
گاز از مسیر لهســتان پس از اعالم تحریمهای روسیه علیه
 ۳۰شــرکت اروپایی ،از جمله «ایروپول گاز» لهستان اعالم
شده است .این شرکت مالک بخش لهستانی خط لوله یامال
است .خط لوله گاز فراملی یامال -اروپا از قلمرو چهار کشور
روســیه ،بالروس ،لهســتان و آلمان عبور میکند و ظرفیت
آن  ۳۲.۹میلیارد متر مکعب گاز در ســال اســت .سرگئی
کوپریانوف سخنگوی گازپروم اعالم کرد تحریمهای روسیه
به معنی ممنوعیت استفاده از خط لوله شرکت ایروپول گاز
اندونــزی در پی متوقف کــردن صادرات
روغــن پالم ،هم زمــان با کمبــود و گرانی
فزاینده مواد غذایی در سراسر جهان ،به علت
جنگ اوکراین ،زیر فشار فزاینده بین المللی
قرار گرفته است.
به گزارش الجزیره؛ ممنوعیت صدور روغن
پالم در بزرگ ترین کشــور صادرکننده این
محصول در جهــان ،موجب فشــار بر بهای
روغــن خوراکی در هنگامی شــده که عرضه
به علت کاهش تولید محصوالت کشــاورزی،
جنگ اوکراین و کمبود کارگر ناشــی از همه
گیری کووید –  ،۱۹زیر فشار قرار دارد.
جوکو جوکوی ویــدودو رئیس جمهوری
اندونزی روز  ۲۲آوریل ( ۲اردیبهشت ماه) در

جنگ پالم اندونزی

شامل تعیین سقف برای بهای روغن خوراکی
و محدود شــدن مقدار فروش به  ۲لیتر بود و
منجر به هجوم مشــتریان و مصرف کنندگان
نگران به فروشگاه ها شد.
بهــای انواع روغــن پالم در ماه گذشــته
(آوریل) بــا افزایش بیــش از  ۶درصدی در
بورس مالزی ،به میزان بی ســابقه ماه مارس
نزدیک شد .هند چند روز پیش در باره موانع
بازرگانی که بخشی ناشی از ممنوعیت روغن
پالم بوده ،در ســازمان تجــارت جهانی ابراز
نگرانی کرد.اندونزی در اواخر آوریل از ارسال
محموله روغن پالــم خوراکی به وزن نزدیک

عبور کشتی اطالعاتی چین از سواحل استرالیا
پیتر داتون وزیردفاع اســترالیا مدعی شد که این کشور
یک کشــتی اطالعاتی چین را در ســاحل غربی استرالیا
ردیابی کرده است.
داتــون روز جمعه در یک کنفرانــس خبری گفت :فکر
میکنم این یک اقدام تجاوزکارانه است ،زیرا خیلی زیاد به
ســمت جنوب حرکت کرده است .وزیر دفاع استرالیا افزود
که این کشــتی «در نزدیکی تاسیسات نظامی و اطالعاتی
در ســواحل غربی اســترالیا» حرکت میکرد .روز  ۲۱مه
انتخابات سراسری در اســترالیا برگزار میشود و ادعاهایی
مبنی بر تهدید امنیــت ملی از جانب چین به یک کمپین
بزرگ در تبلیغات انتخاباتی تبدیل شده است .کشتیهای

اوکراین
«دونالــد ترامپ» رئیسجمهوری ســابق
آمریــکا در ادامه انتقادهــا از عملکرد دولت
جــو بایدن در قبال جنــگ اوکراین و تصویب
بســته کمک  ۴۰میلیــارد دالری به اوکراین
گفت :واشنگتن مجبور نیست در قبال اوکراین
سخاوتمندتر از اروپا باشد.
مجلس نمایندگان آمریــکا در  ۱۱مه (۲۱
اردیبهشت) بسته کمکی  ۴۰میلیارد دالری به
اوکراین را تصویب کرد که  ۷میلیارد دالر بیشتر
از مبلغی است که «جو بایدن» رئیسجمهوری
آمریکا در اواخر آوریل گذشــته (اردیبهشت)
درخواســت کرده بود .این بســته کمکهای
اقتصــاد و نظامی به اوکراین بــا اکثریت قابل
توجه  ۳۶۸رای موافق در برابر  ۵۷رای مخالف
تصویب شد
ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث» که خود
راهاندازی کرده است ،نوشت :چرا ما بیش از ۴۰
میلیارد دالر به اوکراین میدهیم در مقایسه با
اروپا که بســیار کم میدهد ،در حالی که آنها
آشکارا بیشتر از آمریکا تحت تأثیر حمله روسیه
هستند؟
ترامپ تاکید کرد :اروپا و دیگران در نهایت
باید سهم خود را بپردازند.
دونالد ترامپ جونیور پسر ترامپ نیز پیش از
تصویب الیحه کمک دولت بایدن توییت کرد:
همین اآلن شیرخشک در آمریکا پیدا نمیشود
ولی کنگره در مورد ارسال  ۴۰میلیارد دالری
به اوکراین رایگیری میکند.
ترامپ پیشتر نیز در انتقاد از عملکرد دولت
این کشور در قبال روسیه گفت میلیونها نفر
ممکن است بمیرند چرا که واشنگتن نمیداند
چگونه با مسکو برخورد کند.
رئیسجمهور سابق آمریکا بارها تاکید کرده
است که روســیه در صورت حضور ترامپ در
ســمت خود هرگز تصمیم بــه آغاز جنگ در
اوکراین را نمیگرفت و مقامات آمریکایی نباید
اجازه دهند این عملیات ادامه یابد.
ترامپ پیشــتر تصریح کرد حمله روسیه به
اوکراین به دلیل «ضعف» و «ناتوانی» آمریکا در
دوران ریاست جمهوری جو بایدن اتفاق افتاده
است .جنگ در اوکراین وارد سومین ماه شده
است و واکنشها همچنان ادامه دارد .والدیمیر
پوتین رئیسجمهوری روسیه  ۲۱فوریه ۲۰۲۲
(دوم اســفند  )۱۴۰۰با انتقــاد از بیتوجهی
غرب به نگرانیهای امنیتی مســکو ،استقالل
جمهوریهای خلق دونتسک و لوگانسک را در
منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

نگرانی مجارستان درباره تحریم نفت روسیه

برای انتقال گاز این کشور است .این قطع گاز روسیه در همان
روزی اتفاق میافتد که فنالند اعالم کرد کشــوری بیطرف
برای درخواســت عضویــت در ناتو نخواهد بود« .ســائولی
نینیســته» رئیس جمهوری و «ســانا مارین» نخست وزیر
فنالند در بیانیه ای اعالم کردند فنالند باید برای پیوســتن
به این سازمان «بدون تاخیر» درخواست دهد .مقامهای این
کشور اطمینان دادهاند که امیدوارند اقدامات مقتضی در این
راستا در روزهای آینده «به سرعت» برداشته شوند .گازپروم
پیش از این تحویل گاز به لهســتان و بلغارستان را به دلیل
امتناع از پرداخت هزینه عرضه به روبل متوقف کرد .بر اساس
بیانیه این شرکت ،تا زمانی که صوفیه و ورشو شرایط جدید را
رعایت نکنند ،عرضه گاز از سر گرفته نخواهد شد.

پی افزایش بیش از  ۵۰درصدی بهای داخلی
روغــن پخت و پز و خوراکــی که روغن پالم
ماده اصلی آن به شمار می رود ،صادرات این
کاال را در کوتاه مدت ممنوع اعالن کرد.
با اینکه هنوز شریکان تجاری اندونزی ،به
صورت رسمی به این تصمیم اعتراض نکرده
اند ،اما نشــانه های نارضایتی در کشورهای
مصرف کننــده به ویژه هند و پاکســتان به
چشم میخورد.
تصمیــم اخیر جاکارتا در پی یک رشــته
تدابیر و اقدامات پیش از آن به منظور نظارت
بــر عرضه و بهای روغن پالم گرفته شــد که

برای یدک کشــی توپهای هویتزر ،آمریکا
 ۷۲دستگاه خودروی تاکتیکی به همراه ۱۰۰
دســتگاه خودروی زرهی چند منظوره و ۲۰۰
نفربر زرهی ام  ۱۱۳به اوکراین ارســال کرده
اســت .واشنگتن همچنین با ارسال  ۱۶بالگرد
ترابری می  ۱۶به کی یف موافقت کرده است.
ایــن بالگردها قابلیت نصــب تجهیزاتی مانند
موشک اندازها و توپها را دارند.
ارســال بیش از  ۷هزار قبضه سالح سبک
شامل هزاران تفنگ و تپانچه و صدها مسلسل و
تفنگ ساچمه ای به اوکراین از دیگر تجهیزات
نظامی است که به اوکراین ارسال شده است.
اوکراین همچنین بیش از  ۵۰میلیون گلوله
و همچنین مواد انفجاری سی ۴-و مهمات ضد
نفر ام  ۱۸ای  ۱دریافت کرده است.
«آوریلهاینز» مدیر اطالعات ملی آمریکا به
تازگی تاکید کرده اســت که جامعه اطالعاتی
آمریکا معتقد نیست والدیمیر پوتین از سالح
هسته ای استفاده خواهد کرد مگر اینکه با یک
تهدید وجودی مواجه شود.
وی در عین حال ادعا کرده جامعه اطالعاتی
بر این باور است که پوتین در حال آماده شدن
بــرای یک درگیری طوالنی بــوده و اهداف او
بسیار فراتر از منطقه شرقی دونباس است.
انتقاد ترامــپ از ولخرجی آمریکا در جنگ

«پیتر ســیجارتو» وزیر امورخارجه مجارستان گفت،
تحریم خرید نفت روســیه توســط کمیسیون اروپا ضربه
بیشــتری به مجارســتان میزند .وی افزود :این پیشنهاد
خیلی بیشــتر از روسها به ما ضربه میزند .مجارســتان
بــه آبهای آزاد دسترســی نــدارد و ما به نفــت و گاز
روسیه وابسته هستیم .این پیشــنهاد اتحادیه اروپا برای
مجارســتان مشــکل بســیار بزرگی ایجاد میکند .وزیر
خارجه مجارســتان روز چهارشــنبه اعالم کرده بود که
اتحادیه اروپا بر خالف ادعاهای مطرح شده هیچ راهحلی
برای جبران خســارت کشــورهای شــرق اروپا ناشی از
ممنوعیت نفت روســیه ارائه نکرده است .هفته گذشته،
کمیســیون اروپا پیشــنهاد کرد واردات نفت از مسکو تا

پایان ســال متوقف شود .بوداپســت این ایده را به دلیل
وابستگی شدید به نفت روسیه رد کرد.
مقامات مجارســتانی بارها هشــدار دادهاند در صورت
اتخاذ تصمیم اتحادیــه اروپا برای ممنوعیت واردات نفت
روســیه ،این تصمیم را وتو خواهند کرد .مجارستان ۶۵
درصــد نفت خود را از طریق خط لوله دروژبا از روســیه
تامین میکند .پولیتیکو روز سه شنبه در گزارشی از طرح
اتحادیه اروپا برای بررســی مکانیسمهای جبران خسارت
مالی کشورهای شــرقی عضو این اتحادیه خبر داده بود.
کمیسیون اروپا موافقت کرده است مجارستان و اسلواکی
تا پایان سال  ۲۰۲۴و جمهوری چک تا پایان ژوئن همان
سال نفت روسیه را وارد کنند.

بــه  ۳۰۰هزار تن به هنــد ،در پی اعالم این
ممنوعیت ،جلوگیری کرد.
اندونــزی به عنوان دومیــن عرضه کننده
روغن پالــم به هند پس از مالزی همســایه
خود ،در ســال  ۲۰۲۱بیش از ســه میلیون
تــن از این محصول را به این کشــور جنوب
آسیا صادر کرده است .وزارت صنایع و تولید
پاکســتان که  ۸۰درصد روغــن پالم خود را
از اندونزی و تنهــا  ۲۰درصد آن را از مالزی
تامیــن میکنــد ،در پی نگرانــی از به پایان
رسیدن ذخایر این کاال در ماه مه ،این مساله
را به جاکارتا انتقال داد.

به گفته»ایــگا کورنیا یزیــد» تحلیل گر
اقتصادی در مرکز بررســی های راهبردی و
بین المللی جاکارتا؛ آشکارشــدن نشانه های
تاثیر این ممنوعیــت ،در بهای جهانی روغن
پالم خام که اخیرا تا ســطح بی ســابقه ای
باالرفته ،آغاز شــده اســت .تاکنون به نظر
میرســید که مالزی میتواند بــرای جبران
کمبود عرضــه اندونزی ،تقاضای های جهانی
را برآورده کند ،اما وابستگی صرف به مالزی،
شاید برای برآورده کرده همه نیازهای جهانی
کافی نباشد .انجمن روغن پالم اندونزی اعالم
کرده که این کشــور در سال  ۲۰۲۰میالدی
 ۳۴میلیون تن روغن پالم صادر کرده و از آن
 ۱۵میلیارد دالر درآمده داشته است.

سفر رئیس سازمان اطالعات پاکستان به آمریکا

نیروی دریایی چین در سالهای اخیر چندین بار در سواحل
شمالی و شرقی استرالیا ردیابی شدهاند .در ماه فوریه ،پکن و
کانبرا یکدیگر را مقصر حادثهای دانستند که در آن استرالیا
مدعی است یک هواپیمای گشت دریایی این کشور توسط
اشعه لیزر یک کشتی نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق
چین هدف قرار گرفته اســت .وزارت دفاع استرالیا دربیانیه
ای اعالم کرد که کشــتی اطالعاتی کالس دانگدیائو با نام
 Haiwangxingاز سواحل غربی حرکت و در  ۶مه (۱۶
اردیبهشت) از منطقه انحصاری اقتصادی استرالیا عبور کرد
و در  ۱۱مه ( ۲۱اردیبهشــت) به  ۹۲کیلومتری ایســتگاه
ارتباطی استرالیا رسید.

رسانههای پاکستانی از سفر  ۳روزه رئیس کل سازمان
اطالعات ارتش این کشــور ( )ISIبه ایاالت متحده خبر
دادند ،جایی که وی با رئیس ســیا و مشــاور امنیت ملی
آمریکا دیدار و مســائل امنیتــی ،همکاریهای متقابل و
تحوالت منطقهای از جمله افغانستان را مطرح کرد.
ژنرال «انجم ندیم» در آســتانه سفر برنامهریزی شده
وزیر خارجه پاکســتان به آمریکا ،به واشــنگتن رفت و با
مسووالن اطالعاتی و امنیتی دولت جو بایدن دیدار کرد.
بازدید رئیس فعلی ســازمان آیاسآی از واشــنگتن
به دنبال وخامت بیســابقهای در روابط دو کشور صورت
میگیــرد« .عمرانخــان» نخســت وزیر برکنار شــده

پاکستان ،آمریکا را به توطئه برای سرنگونی دولتش متهم
کرده اســت .درحالی که ارتش پاکستان جزئیاتی در این
خصوص منتشــر نکرده اســت ،منابع آگاه گفتند :رئیس
کل ســازمان اطالعات سه روز را در واشنگتن سپری کرد
و گفتوگوهای امنیتی دو کشــور روز چهارشنبه گذشته
خاتمه یافــت .روزنامه پاکســتانی «داون» امروز گزارش
داد :هیچ یــک از طرفین جزئیات ایــن دیدارها را فاش
نکردند ،اما گمان میرود کــه گفتوگوها بر نگرانیهای
امنیتی متقابل و وضعیت افغانســتان متمرکز بوده است،
زیرا ایاالت متحده معتقد اســت که پاکستان میتواند به
ثبات این کشور جنگزده کمک کند.

اخراج گسترده کارکنان دولت بریتانیا

دولــت بریتانیا که به دلیل تبعات ناشــی
از برگزیت ،همهگیری کرونا و شــرایط جدید
ناشی از جنگ در اوکراین تحت فشار اقتصادی
بیسابقهای قرار دارد ،تصمیم گرفته تا هزاران
نفر از کارکنان دولت را اخراج کند.
دولت محافظهکار «بوریس جانسون» قصد
دارد تا بــرای صرفهجویی در هزینهها ،بالغ بر
 ۹۰هزار تن از کارگزاران دولت را اخراج کند.
«جیکــوب ریس موگ» ،معاون نخســت
وزیر بریتانیا اظهار داشت« :نخستوزیر و وزرا
ملتفت هســتند که کارگزاران دولت خدمات
برجســتهای را برای مردم انجام میدهند ،اما
زمانی که مردم و مشــاغل در سراسر کشور با
هزینههای فزاینده مواجه هستند ،عموم مردم
به درســتی از دولتشان انتظار دارند که الگو
باشند و تا حد امکان کارآمد عمل کند».

وی در پاسخ به این ســوال که آیا کاهش
مشــاغل دولتی به «ریاضت اقتصــادی» باز
میگردد ،به اسکای نیوز گفت« :فکر نمیکنم
اینطور باشــد ،زیرا کاری که انجام میشــود
بازگشــت به سطح کارایی اســت که در سال
 2016داشــتیم .این تصمیم کام ً
ال منطقی و
معقول است».
تورم بیســابقه و رکود اقتصــادی ،دولت
بریتانیا را تحت فشار قرارداده تا از خانوارهایی
که با افزایش هزینههــای تامین انرژی و غذا
مواجه هستند ،حمایت بیشتری کند.
تازهتریــن گزارش دفتر آمــار ملی بریتانیا
که روز پنجشنبه منتشر شد نشانگر آن است
که رشــد اقتصادی در بریتانیــا به دلیل تورم
بیسابقه در این کشور کاهش یافته است.
این درحالیســت که بانک مرکزی بریتانیا

هفته گذشته با افزایش نرخ بهره بین بانکی به
باالترین سطح در  ۱۳سال گذشته ،در بیانیه
ای خطــر رکود اقتصادی را پیش بینی کرد و
تورم هم به باالترین حد در  ۴۰ســال گذشته
رسیده است.
پیش بینیهای اقتصادی حاکی از آن است
کــه به دلیل یک جهش دیگر در بهای انرژی،
تا پایان سالجاری میالدی نرخ تورم به باالی
 ۱۰درصد میرسد.
اوضاع اقتصادی بریتانیا بر اثر بحران کرونا،
خروج لندن از اتحادیه اروپا و شــرایط جدید
ناشــی از جنگ در اوکرایــن تعریف چندانی
ندارد .قیمت اجناس به نسبت سه ماه گذشته
تا  ۶۰درصد افزایش یافته و پیشبینی میشود
که این روند در ماههای آینده ادامه یابد.
در چنین شــرایطی دولت بــرای جبران
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کســری بودجه به افزایش مالیاتهــا از ماه
آوریل گذشته متوسل شده و این مساله باعث
اعتراضات گسترده در داخل شده است.
با اینکه همه کشــورهای اروپایی در بحران
اقتصــادی به ســر میبرند و تورم به شــکل

افسارگسیختهای افزایش یافته است ،اما آمار
و نظرسنجیها نشــان میدهد که بریتانیا از
هر نظــر در بدترین وضعیت به نســبت تمام
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و
توسعه ( )OECDقرار دارد.

درگذشت شیخ «خلیفه بن زاید»

خبرگزاری رسمی امارات از درگذشت شیخ «خلیفه بن زاید» رئیس امارات
متحده عربی خبر داد.
ن زاید(۷۳ســاله) از زمان سکته در ژانویه ،۲۰۱۴
به گزارش ایرنا ،خلیفه ب 
از شرکت در فعالیتهای رسمی علنی خودداری میکرد .او از  ۳نوامبر ۲۰۰۴
ریاســت امارات متحده عربی را برعهده داشــت .در این مدت محمد بن زاید،
یکی دیگر از فرزندان شیخ زاید و برادر کوچکتر شیخ خلیفه که ولیعهد امارت
ابوظبی بود ،اداره این کشور را در دست گرفت.
وزارت امور ریاســتی امارات روز جمعه در بیانیهای خبر درگذشــت شیخ
خلیفــه را به مردم امارات تســلیت گفت و از امروز به مــدت  ۴۰روز عزای
عمومی اعالم کرد .خلیفه بن زاید متولد ابوظبی در سال  ۱۹۴۸است و فرزند
ارشد «زاید بن سلطان آل نهیان» مؤسس دولت امارات متحده عربی به شمار
مــیرود که بالفاصه پس از فوت پدرش به عنــوان حاکم ابوظبی و در نوامبر
 ۲۰۰۴به عنوان رئیس امارات متحده عربی انتخاب شد.
وی دومین رئیس دولت امارات متحده عربی از زمان تأسیس این کشور در
تاریخ  ۲دسامبر  ۱۹۷۱و شانزدهمین حاکم امارت ابوظبی است.
امــارت ابوظبی ،بزرگتریــن امارت در میان هفت امارتی اســت که با هم
«امارات متحده عربی» را تشــکیل دادهاند و شــیخ یا رئیس امارت ،ریاست
کشور را نیز بر عهده دارد.
انتظار میرود که محمد بن زاید جانشــین شــیخ خلیفه شود و به شکل
رســمی ریاســت امارات متحده عربی را به دســت بگیرد .براساس این خبر،
وزارتخانهها ،ادارات ،نهادهای فــدرال و نهادهای محلی مربوط به امارتهای
مختلف و همچنین بخش خصوصی از روز جمعه  ۲۳اردیبهشــت بهمدت س ه
روز تعطیل خواهند بود.
پولیتیک

حمله به کنسولگری ترکیه در پاریس

مقامهای فرانســه اعالم کردهاند که تحقیق در باره حمله روز پنجشنبه افراد
ناشــناس منتسب به گروه پ ک ک ،به ساختمان کنسولگری ترکیه در پاریس
را آغــاز کردهاند .به گزارش تارنمای روزنامه ینی شــفق ترکیه به نقل از منابع
دیپلماتیک نوشــته اســت :حمله با مواد منفجره آتش بازی ،موجب وارد شدن
آسیبهای مادی به پنجره و دیوار بیرونی کنسولگری در حوزه اوتس دی ساینه
در شمال غربی پاریس شده است.
منابع آگاه گفته اند که گروههای وابســته به ســازمان تروریستی پ ک ک،
مسئولیت این حمله را پذیرفتهاند.
مسئوالن این حوزه ،ضمن محکوم کردن این حمله ،با کنسولگری و کارکنانش
ابراز همبستگی کردهاند .تاکنون انگیزه این حمله مشخص نشده است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی؛ وزارت دفاع ترکیه پنجشــنبه شب اعالم کرد
که  ۲۱شبهنظامی ُکرد «یگانهای مدافع خلق» در حمالت این کشور در شمال
سوریه در پاسخ به حمله این گروه به یک پاسگاه مرزی در استان غازی عینتاپ
در جنوب ترکیه ،کشته شدهاند.
چهار ســرباز و یک غیرنظامی ترکیه روز پنجشــنبه در پی شلیک تعدادی
راکت از ســوی نیروهای یگانهای مدافع خلق از عین العرب در شــمال سوریه
به سمت پاســگاه مرزی ارتش ترکیه در قرقمش واقع در استان غازی عینتاپ،
زخمی شدند.
مناطق اشــغالی شمالی ســوریه همواره مورد هدف حمالت راکتی نیروهای
وابســته به ترکیه و آمریکا بــوده و در مواردی غیرنظامیان ســوری هدف قرار
میگیرند.
ترکیه مهر  ۱۳۹۸با حمله و لشکرکشــی وارد بخشهایی از شــمال شرقی
سوریه ،سکونت گاه ُکردها شــد تا منطقهای امن در این قسمت به وجودآورد.
حمله ترکیه به شــمال سوریه باوجود مخالفتهای گسترده منطقهای و جهانی
در حالی صورت گرفت که رجب طیب اردوغان رئیسجمهور این کشــور مدعی
بود ُکردهای شمال سوریه ،تهدیدی برای امنیت کشورش هستند .دمشق حضور
نظامی ترکیه در ســوریه را اقدامی «اشغالگرانه» میداند و خواهان بیرون رفتن
هرچه سریعتر نیروهای ترکیه از خاک این کشور شده است.
ملل

بحران جمعیت در ایتالیا
رئیس مرکز آمار ایتالیا نســبت به کاهش جمعیت این کشور در آیندهای
نزدیک و مسنتر شدن آن هشدار داد.
به گزارش رویترز ،رئیس موسســه آمار ایتالیا ( )ISTATروز پنجشــنبه
هشدار داد که جمعیت این کشــور ظرف  ۳۰سال آینده پنج میلیون کاهش
خواهد یافت مگر اینکه گامهای قاطعی برای افزایش میزان زاد و ولد برداشته
شود.
این موسسه در ماه مارس گزارش داده بود که به خاطر شیوع ویروس کرونا
ل گذشته کاهش محسوسی داشته به طوری
نرخ زاد و ولد در ایتالیا در  ۲ســا 
که  ۳۹۹هزارو  ۴۳۱تولد در سال  ۲۰۲۱در مقابل  ۴۰۴هزارو  ۸۹۲تولد در
سال  ۲۰۲۰ثبت شده است.
جیان کارلو بالنژیــاردو رئیس مرکز آمار ایتالیا گفت ،در طول  ۱۳ســال
گذشــته همچنان با کاهش متوالی میزان تولد رو بــه رو بودیم و در صورتی
که نرخ باروری در این کشــور همین روند را طی کند تا  ۴۰یا  ۵۰سال آینده
شاهد کاهش پنج میلیون نفری جمعیت ایتالیا خواهیم شد.
بالنژیــاردو تصریح کــرد :با این روند جمعیت ایتالیا در ســال  ۲۰۵۰پنج
میلیــون نفر کاهش خواهد یافت به طوری که از شــمار جمعیت جوان نیز ۲
میلیون نفر کاسته خواهد شد و این به معنی مسنتر شدن جامعه ایتالیاست.
در حال حاضر موسســهای موســوم به «نرخ تولد» در ایتالیا تشکیل شده
اســت که سعی در باال بردن انگیزه مردم برای باروری و فرزندآوری دارد .این
موسســه در آخرین سمینار خود تاکید کرده بود که حفظ جمعیت ایتالیا نیاز
به حداقل ۵۰۰هزار تولد در سال دارد.
رویداد

گسترش سوء استفاده سایبری از کودکان در اروپا

موارد گزارش شده سوء اســتفاده از کودکان در فضای مجازی در اتحادیه
اروپا از  ۲۳هزار مورد در ۲۰۱۰به بیش از یک میلیون مورد در  ۲۰۲۰رسید.
به گزارش اسوشیتدپرس؛ کمیســیون اروپا بازوی اجرایی اتحادیه اروپا به
تازگی طرحی برای موظف کردن شــبکههای اینترنتی برای رصد ،شناسایی
وگزارش دادن انتشار تصاویر سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی
رونمایــی کرده که به ســرعت نگرانیهایی را در بــاره نقض حریم خصوصی
کاربران ایجاد کرد.
بر اســاس این مقررات که باید به تائید کشــورهای عضــو و پارلمان اروپا
برسد ،همه شرکتهای فعال در حوزه اتحادیه اروپا موظف به رصد ،شناسایی،
گزارش دادن و حذف چنین مطالبی و محتواهایی شده اند.
با اینکه شــرکتها و شبکههای فعال اینترنتی تاکنون به صورت داوطلبانه
این محتواها را حذف میکردهاند ،اما کمیسیون اروپا بر این باور است که این
سازوکار به تنهایی از کودکان محافظت نمیکند ،زیرا بسیاری از این شرکتها
و شبکهها ،کاربرانشان را شناسایی نمیکنند.
افزایش مشــابهی در این گونــه فعالیتهای غیرقانونی در ســطح جهان
مشــاهده شــده و پلیس بین الملل «اینترپل» اعالن کرد که توزیع اینترنتی
تصاویــر غیرمتعارف از کودکان ،در دوره همه گیری اوج گرفته اســت .موارد
ســوء استفاده از کودکان در اینترنت از یک میلیوین در  ۲۰۱۴به نزدیک ۲۲
میلیون در  ۲۰۲۰رسیده و بیش از  ۶۵میلیون تصویر ثابت و متحرک از سوء
استفاده جنسی از کودکان ،شناسایی شده است.
یلوا یوهانسن مســئول امور داخلی اتحادیه اروپا گفته که این آمار افزون
بر افزایشی بودن ،کودکان در سن و سال پائین تر را نگران میکند وخواستار
شناســایی و حذف این تصاویر برای جلوگیری از انتشار آنها شده که آثار سوء
آنها بر قربانیان اغلب تا ســالها بعد از رخداد نخســت ،اسیب زا و آزاردهنده
باقی خواهد ماند .کمیســون اروپا افزون بر هشدار در باره بهره برداری نا به
جای مجرمان سوء اســتفاده کننده از کودکان از سازوکار رمزیسازی پیامها
درشــبکههای اجتماعی ،پیشنهاد کرده که مرکزی برای شناسایی و رصد این
مــوارد و هماهنگ کردن اقدامات  ۲۷کشــور عضو ،در حــوزه اجرای قانون،
بازدارندگی از ارتکاب جرم و کمک به قربانیان چنین مواردی ،تاسیس شود.
یک نهاد خیریه ناظر بر اینترنت اعالن کرده است که موارد تائید شده در
 ۲۰۲۱هم زمان با دوره همه گیری که کودکان آســیبتر ،زمان بیشتری در
اینترنت صرف میکردهاند ،در مقایسه با سال پیش از آن ،به میزان  ۶۴درصد
افزایش یافته است.

