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پس از اعالم رهبران فنالند مبنی بر پیوستن 
بی درنگ به ناتو و طرح اقدامات تالفی جویانه 
از سوی کرملین، دولت هلسینکی پناهگاه های 
خــود را برای حمالت احتمالی مســکو آماده 

می کند.
به گزارش نشریه نیوزویک، ساکنان فنالند 
در مناطق هم مرز با روسیه برای خرید مایحتاج 
روزانه هجوم برده و برای ورود به پناهگاه هایی 
که برای جنگ احتمالی با مسکو در نظر گرفته 
شده، آماده می شوند. این وضعیت پس از اعالم 
کرملیــن مبنی بر اقدامات تالفــی جویانه در 
واکنش به درخواســت فنالند برای پیوستن به 

ناتو ایجاد شده است.
این رسانه آمریکایی در ادامه نوشت: اندکی 
پس از اینکه »سائولی نینیسته« رئیس جمهور 
فنالند و »سانا مارین« نخست وزیر این کشور 
در بیانیــه ای خواســتار پیوســتن بی درنگ 
کشورشان به ناتو شــدند، وزارت امور خارجه 
روســیه اعالم کرد که کرملین چــاره ای جز 
تالفی ندارد. وزارت امور خارجه روسیه در این 
خصوص افزود: روســیه مجبور است اقدامات 
تالفی جویانه با ماهیــت نظامی- فنی و غیره 
را به منظور مقابله با تهدیدات علیه امنیت ملی 

خود در دستور کار قرار دهد. 
»شــبکه خبری بی بی سی روسیه« هم در 
گزارشــی نوشــت: برخی فنالندی های ساکن 
مناطــق هم مرز با روســیه در حال تهیه مواد 
غذایی هستند. این شبکه خبری افزود: دولت 
هلسینکی برای درگیری احتمالی با همسایه ای 
که بیــش از ۸۰۰ مایل )نزدیک به یک هزار و 
۳۰۰ کیلومتر( مرز مشــترک با آن دارد، آماده 

می شود.
شــهردار شــهر »الپن رانتا« فنالند در ۳۰ 
کیلومتری مرز با روسیه در این خصوص گفت: 
مردم در حال تهیه مواد غذایی هستند و ما هم 
پناهگاه های ساخته شده برای حمالت هوایی و 

هیبریدی مسکو را بررسی می کنیم. 
وی با اشاره به حمله روسیه به اوکراین که 
در ماه فوریه )۵ اسفند( آغاز شد، گفت: کشور 
کوچکی مانند فنالند بــرای هرگونه مقابله با 
روسیه به متحدانش نیاز دارد، به ویژه در برهه 

ای که بخشی از اروپا درگیر یک نبرد است. 
فنالند و همسایه دیگرش سوئد از زمان آغاز 
جنگ در اوکراین در گیر و دار پیوستن به ناتو 
بوده اند. تکاپوی این دو کشــور برای پیوستن 
به ناتو در حالی اســت که دو کشــور پس از 
دهه ها عدم تعهد نظامی به یک ائتالف نظامی 
می پیوندند و شاهد تغییر عمده ای در سیاست 

امنیتی خود هستند. 
ســوئد از جمله کشــورهایی که به مدت 
چندین دهه از نظر نظامی عضو غیرمتعهد بوده 
و همکاری صرف با ناتو داشته، حاال با افزایش 
حمایت عمومی و سیاسی برای پیوستن به این 
ائتالف نظامی پس از تهاجم روسیه به اوکراین 
در ۲۴ فوریه )۵ اســفند ۱۴۰۱( روبرو شــده 

است.
چند قدم تا عضویت 

در پیمان آتالنتیک شمالی
از آنجایی که اســتکهلم و همسایگانش به 
علت فشارها و تهدیدهای مسکو پیش از جنگ 
اوکراین از عضویت در ناتو صرف نظر کردند در 
ایــن برهه با نگرانی از به خطر افتادن تمامیت 
ارضی خود به فکر ملحق شدن هر چه سریعتر 

و بدون تاخیر به این ائتالف نظامی هستند.
چنانچه همچنان هشــدارهای مســکو در 
خصوص پیوســتن کشورهای مجاورش به ناتو 
ادامه دارد، اما به نظر سوئد و فنالند برای انجام 
این کار عزم راسخ دارند. به دنبال اظهارنظرهای 
مقامات سوئدی در مورد نیاز مبرم عضویت در 
ناتو، اکنون به نظر می رســد سوئد در مراحل 
جدی تری جهت تبدیل شدن به سی و یکمین 

عضو این ائتالف دارد.
درحالیکه دولت ســوئد قرار است در مورد 
درخواســت عضویت خــود در روزهای آینده 
تصمیم گیری کند، یک بررســی راهبردی از 
سوی احزاب این کشــور اروپای غربی در روز 
جمعه نشان می دهد که عضویت در ناتو خطر 

درگیری در شمال اروپا را کاهش می دهد.  
ایــن گزارش که در یــک کنفرانس خبری 
ارائه شــد، اعالم دارد که عضویت سوئد در ناتو 
آستانه درگیری های نظامی را افزایش می دهد و 
بنابراین تأثیر بازدارنده ای در شمال اروپا خواهد 

داشت.
این گزارش قابلیت ارائه توصیه مشــخص 
در مورد مســیری که کشــور در نهایت باید 

انتخــاب کند، ندارد اما اشــاره مــی کند که 
»توســعه ائتالف های دفاعی دوجانبه خارج از 
ساختارهای اروپایی و یورو آتالنتیک واقع بینانه 
نیست.« این گزارش همچنین اشاره دارد که در 
چارچوب همکاری فعلی، هیچ ضمانتی وجود 
ندارد که در صورت هدف قرار گرفتن سوئد با 
یک حمله یا تهدید جدی، کشور مورد حمایت 
قرار گیرد. روز پنجشــنبه سانا مارین نخست 
وزیر و سائولی نینیستو رئیس جمهوری فنالند 
نیز اعالم کردند که کشورشان باید درخواست 
عضویت در ناتو را بــدون تاخیر ارائه نماید. آنا 
لیند وزیر خارجه سوئد تاکید کرده که اقدامات 
فنالند بر روی ســوئد تاثیر می گذارد و نیاز به 

بررسی دارد.
وزیر خارجه ســوئد خاطرنشــان کرد که 
عضویت فنالند و سوئد از سوی روسیه »منفی« 
تلقی خواهد شــد، اما پیش بینی نمی شــود 
»حمله نظامــی« در واکنش به درخواســت 
عضویت آنها در ناتو صورت گیرد. با اینحال وی 
اضافه کرد که دولت قبــاًل اعالم کرده بود که 
»حمله مسلحانه به سوئد« را نمی توان کامال 
رد کرد. در شرایط فعلی با تمایل شدید سوئد 

برای الحاق به ناتو و استقبال برخی کشورها از 
این مساله، باید روند پیوستن به ناتو را بررسی 
کرد. به محض اینکه کشــوری تمایل خود را 
برای پیوستن به این اتحاد ابراز کند، کشورهای 
عضو این درخواست را ارزیابی کرده و در مورد 
آغاز مذاکرات عضویت با کشور متقاضی تصمیم 

می گیرند.
اگــر از کشــور متقاضی دعــوت به عمل 
آید، فرایند رسمی شــروع و مذاکرات فنی در 
بروکسل بین تیم های تخصصی آغاز می شود. 
این گفتگوها به دو جلســه تقســیم می شود: 
جلسه اول بر مسائل سیاسی، دفاعی و نظامی 
متمرکز است، در حالی که جلسه دوم بر منابع 

و بودجه مشترک تمرکز دارد.
ممکن است الزم باشــد کشور درخواست 
کننده اصالحات خاصی را انجام دهد تا بتواند 
اســتانداردهای ارتش و امنیتی ناتو را برآورده 
نماید. فنالند ســال ها با ناتــو همکاری کرده، 
بنابراین انتظار می رود این بحث های فنی ساده 
باشد. پس از پایان موفقیت آمیز مذاکرات، ناتو 
یــک پروتکل الحاق را تنظیــم می کند که به 
عنوان اصالحیه معاهده واشنگتن عمل می کند 
و بــه متقاضی اجازه می دهــد تا به یک عضو 

قانونی در متن تبدیل شود.
پروتکل ســپس تقدیم کشورهای عضو می 
شــود و هر یک از آنها باید به تصویب آن رأی 
دهند. شــرط آرای متفق القول به این معنی 
اســت که یک »نه« می تواند کل فرآیند الحاق 

را مسدود کند.
استکهلم به نظر کار چندان دشواری را »به 
لحاظ فنی« بــرای ورود به اتحاد نظامی غربی 
نــدارد اما از نظر رای متفق القول کشــورهای 
عضو با مشکل روبرو است. رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهوری ترکیه به عنوان یکی از اعضای 
ناتو با این روند مخالف ورزیده اســت و سوئد و 
فنالند خواســتار انجام مذاکره با آنکارا در این 
خصوص شــدند. در مجموع هر چند اقدامات 
ســوئد از نزدیک شــدن این کشور به سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی نشــان دارد اما موانع 
پیش روی استکهلم از جمله ترکیه را نمی توان 

نادیده گرفت.

هلسینکی آماده باش جنگی صادر کرد

جبهه جدید ناتو در فنالند و سوئد علیه روسیه

نمایش اتحاد غول های صنعتی مقابل روسیه

وزیران خارجه »هفت کشور صنعتی جهان« 
در کنار بررسی راه های برون رفت از بحران غذا 
و انرژی با تداوم جنگ اوکراین، نشســت اخیر 
خود را بــه یک نمایش قــدرت و اتحاد علیه 
روســیه تبدیل کردند. به گزارش ایرنا، وزیران 
خارجه هفت کشــور صنعتی جهان، در حالی 

در شمال آلمان جمع شدند که جنگ اوکراین 
و تبعات آن در حوزه غــذا و انرژی ادامه دارد. 
در این نشســت سه روزه، وزیران خارجه هفت 
کشــور صنعتی در کنار تالش برای یافتن راه 
حلی جهت تامین امنیت غذا و انرژی در صورت 
تداوم جنگ اوکراین، یک نمایش سیاسی علیه 

روســیه به راه انداختند. وزیران خارجه گروه 
هفــت بر تداوم حمایت مالی و تســلیحاتی از 
اوکراین تاکید و خود را علیه روســیه متحدتر 
از همیشــه اعالم کردند. دیمیتــرو کولبا وزیر 
خارجه اوکراین و نیکو پوپسکو وزیر امور خارجه 
مولداوی نیز به عنوان مهمان در نشست شرکت 
داشتند. این نشست ساالنه تا امروز شنبه ادامه 
دارد و دیپلمات هایی از انگلیس، کانادا، آلمان، 
فرانسه، ایتالیا، ژاپن و ایاالت متحده و اتحادیه 
اروپا در آن حضــور دارند. حضور وزیر خارجه 
مولداوی و اوکراین در این نشست بیانگر نگرانی 
غرب از گســترش جنگ به مولداوی اســت و 

گمانه ها درباره این موضوع را تقویت می کند.
این نشســت بعد از نشست مجازی رهبران 
گروه هفت با موضوع ممنــوع کردن یا حذف 
تدریجی نفت روسیه در هفته گذشته و پیش 

از نشست غیررسمی وزیران خارجه کشورهای 
عضو ناتو در برلین در این هفته برگزار شد.

نمایش قدرت و اتحاد علیه روسیه
در شــرایطی که از نظر برخی کارشناسان، 
جنگ بین کی یف و مسکو، جنگ ناتو و روسیه 
تلقی می شود، وزیران خارجه گروه هفت کشور 
صنعتی جهان که عضو یا متحد ناتو محسوب 
می شوند تالش کردند تا این نشست را به یک 
نمایش قدرت و اتحاد علیه روسیه تبدیل کنند.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در این 
نشست بر »اتحاد قدرتمندانه« کشورهای گروه 
هفت برای حمایت از اوکراین علیه روسیه »تا 
پیروزی« صحه گذاشــت و گفت: کی یف در 
حــال انجام یک جنــگ قهرمانانه برای حفظ 
حاکمیت خود اســت و گروه هفت آماده است 
تا در طوالنی مدت از اوکراین حمایت کند. لیز 

تراس وزیر خارجه انگلیس نیز تصریح کرد: در 
این زمان مهم اســت که با تامین تســلیحات 
بیشــتر برای اوکراین فشار را بر روی والدیمیر 
پوتین رییس جمهوری روسیه افزایش دهیم. 
آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان نیز گفت: 
مذاکــرات گروه هفــت، تالش روســیه برای 
اختالف افکنی در جهان بر ســر اوکراین را به 
مبارزه می طلبد. هیچگاه شرکای گروه هفت از 
زمان پایان جنگ سرد تا به این حد به چالش 
کشیده نشــده بودند. هیچگاه پیش از این، ما 
تا به این حد متحد نبوده ایم. همچنین جوزپ 
بورل رئیس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در 
این نشست تصریح کرد: با تحریم های اقتصادی 
و ادامــه انزوای بین المللی روســیه و مقابله با 
اطالعات نادرســت، شاهد فشــار بیشتری بر 

کرملین خواهیم بود.

آماری جدید نشــان می دهد: تورم در روســیه در ماه 
آوریل)اردیبهشــت( به ۱۷.۸۳ درصد در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل افزایش یافته که باالترین سطح از ژانویه 
۲۰۰۲ اســت. خبرگزاری رویترز نوشت: آمار روز جمعه 
نشان داد افزایش شاخص تورم در روسیه در ماه آوریل به 
دلیل وضعیت متزلزل روبل و تحریم های بی سابقه غرب 
بوده که زنجیره های لجستیک تامین کاالها در این کشور 
را مختل کرده است. داده های مرکز خدمات اماری فدرال 
روسیه موسوم به »روس استات« نشان می دهد که تورم 
ماهانه از ۷.۶۱ درصد در ماه مارس به ۱.۵۶ درصد در ماه 
آوریل کاهش یافت. تورم در ماه مارس بیشترین افزایش 
ماهانه از ژانویه ۱۹۹۹ را داشــت. افزایش تورم در روسیه 

به دنبال آنچه که این کشــور »عملیات ویژه نظامی« در 
اوکراین توصیف کرده بروز کرده اســت. ســقوط روبل به 
پایین ترین سطح در ماه مارس باعث افزایش تقاضا برای 
طیف گســترده ای از کاالها از مــواد غذایی اصلی گرفته 
تا خودرو شــد که انتظار مــی رود قیمت ها بیش از پیش 
افزایش یابد. تورم باال نگرانی اصلی خانوارهای روســیه را 
تشــکیل می دهد زیرا استانداردهای زندگی را کاهش می 
دهد و این کاهش در ســال جاری به دلیل کاهش شدید 
رشد اقتصادی بشــدت افزایش یافته است. بانک مرکزی 
تورم ۴ درصدی را برای ســال جــاری هدف قرار داده اما 
انتظار می رود این شــاخص به ۱۸ تا ۲۳ درصد برســد. 

اما تاکنون نرخ اصلی بهره را به ۱۴ درصد افزایش داده.

ایــن روزها تورم در آمریکا از افزایش قیمت بنزین، مواد 
غذایی، پوشاک و مسکن عبور کرده و به شیرخشک نوزادان 
رسیده اســت تا شرایط ســخت دولت بایدن را در آستانه 
انتخابات میان دوره ای کنگره ســخت تر کند. »جو بایدن« 
رئیس جمهوری آمریــکا همزمان با جنگ اوکراین به دلیل 
افزایش فزاینده قیمت ها و تورم تاریخی، تحت فشار بسیاری 
در داخل کشورش قرار دارد که هرلحظه بر ابعاد این بحران 
اقتصــادی افزوده می شــود. وزارت کار آمریکا، تورم در ماه 
آوریل )ماه گذشــته میــالدی( را ۸.۳ درصد اعالم کرد که 
همچنان در باالترین سطح در ۴۰ سال  گذشته است. تورم 
در ماه مارس  ۸.۵ درصد بود. مشــکالت در زنجیره تأمین، 
جنگ اوکراین و تقاضای بســیار از سوی مصرف کنندگان، 

قیمت کاالها را همچنان در آمریکا در باالترین سطح خود 
در ۴۰ ســال گذشته نگاه داشته است. کمبود شیر خشک 
نیز که به تازگی به معضالت دولت بایدن افزوده شده، گفته 
می شــود به دلیل تعطیلی یک کارخانه در آمریکاست که 
حدود ۴۰ درصد محصوالت شــیر خشــک در سراسر این 
کشور را از دسترس خارج کرده است. ضعف دولت دموکرات 
بایدن در مهار تورم، محبوبیت وی را به پایین ترین ســطح 
کاهش داده و شــرایط دشــواری را برای او رقم زده است. 
نتایج آخرین نظرسنجی موسسه راسموسن نشان می دهد 
کــه ۶۱ درصد آمریکایی ها معتقدند؛ سیاســت های بایدن 
باعث افزایش تورم شده است و ۸۳ درصد نیز تورم را مساله 

ای بسیار مهم در انتخابات نوامبر کنگره می دانند.

بن بست اقتصادی در آمریکاافزایش نرخ تورم در روسیه

منابع رسمی، پیش از ظهر دیروز شنبه خبر 
دادند که محمد بن زائد آل نهیان، به ریاســت 
امارات عربی متحده تعیین شــد؛ خبری که به 
ســرعت در صدر اخبار بین المللی و منطقه ای 
نشســت. ال نهیان در شــرایطی ســکان اداره 
کشــورش را به دســت گرفت کــه منطقه و 
صحنه بین الملــل صحنه تحوالت پرشــتابی 
اســت. به گــزارش ایرنا، شــورای عالی فدرال 
امارات متحده عربی، یک روز بعد از مرگ شیخ 
خلیفه بن زاید رئیس امارات، در نشستی در کاخ 
المشرف ابوظبی، رسما »محمد بن زاید« برادر 
ناتنی خلیفه بن زایــد و ولی عهد ابوظبی را به 

عنوانرئیس جدید این کشور انتخاب کرد.
البته از همان روز جمعه با اقدام »محمد بن 
راشــد آل مکتوم« معاون رئیس و نخست وزیر 

کشور امارات و حاکم دوبی که بالفاصله پس از 
اعالم فوت شیخ خلیفه بن زاید رئیس امارات، با 
»محمد بن زاید« حاکم امارت ابوظبی به عنوان 
رئیس کشــورامارات بیعت کرد، تکلیف جایگاه 
حاکم در امارات مشخص شــده بود. اماراتی ها 
برای درگذشت خلیفه بن زاید آل نهیان حاکم 
ابوظبی و رئیس دولت امارات متحده عربی، سه 
روز تعطیــل عمومی و به مــدت ۴۰ روز عزای 

عمومی اعالم کردند.
سومین رئیس دولت امارات

»محمد بن زاید« که حاال بر باالترین مسند 
امارات تکیه زده، عمال از ســال ۲۰۱۴ و با اوج 
گیری بیماری برادرش شــیخ خلیفه، ســکان 
هدایت این کشــور را برعهده داشته است. بن 
زاید یکی از فرزندان شــیخ »زاید بن ســلطان 

آل نهیان« مؤســس دولت امارات و برادر ناتنی 
و کوچکتر شیخ »خلیفه بن زاید« رئیس امارات 
است که جمعه درگذشت. محمد بن زاید اکنون 
سومین رئیس دولت امارات متحده عربی از زمان 
تأسیس این کشور در تاریخ ۲ دسامبر ۱۹۷۱به 
شمار می رود. محمد بن زاید هفدهمین حاکم 
ابوظبی است که در ۱۱ مارس ۱۹۶۱ )۶۱ ساله( 
متولد شــده است. وی ســومین فرزند زاید بن 
سلطان آل نهیان، نخستین رئیس امارات متحده 
عربی و بنیان گذار این کشــور است. محمد بن 
زاید، ســمت های سیاسی، پارلمانی و اقتصادی 
بسیاری در امارات برعهده داشته و معروف است 
که پس از بیماری برادرش از سال ۲۰۱۴، حاکم 
فعلی کشور است. محمد بن زاید به عنوان یک 
افسر در گارد امیری، خلبان نیروی هوایی امارات 

متحده عربــی، فرمانده نیــروی هوایی و دفاع 
هوایی امارات متحــده عربی و به عنوان معاون 
رئیس ستاد نیروهای مسلح فعالیت داشته است. 

او در سال ۲۰۰۵ به عنوان جانشین فرمانده کل 
نیروهای مسلح امارات متحده عربی انتخاب شد 

و سپس درجه او به سپهبد ارتقا یافت.

»بن زاید« رئیس جدید امارات متحده عربی

بازهم شیعه کشی در عربستان
وزارت کشــور عربستان از اجرای حکم اعدام دو تن از شیعیان اهل قطیف با 
شمشیر به بهانه های واهی خبر داد. به گزارش ایرنا، دولت عربستان دیروز )شنبه( 
»حســین آل بوعبداهلل« و » محمد خضر العوامی« دو جوان شیعی این کشور را 

به بهانه های واهی گردن زد.
وزارت کشــور عربســتان این دو نفر را به اتهام هــای از جمله »همکاری با 
گروه های تروریستی، ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشور، داشتن سالح، مهمات و 
آر. پی. جی به قصد اخالل در امنیت کشور« متهم کرده است. یک فعال توئیتری 
اهل قطیف گفت که مقامات عربستان پس از اعدام حسین آل بوعبداهلل و محمد 
خضر العوامی دو فعال سیاسی و زندانیان فکر و اندیشه عربستان، پیکر آنان را در 

مکان نامشخصی دفن کردند.
وزارت کشور عربستان اسفندماه گذشته هم از اجرای حکم اعدام ۸۱ نفر  به 
اتهامات واهی »داشتن افکار نادرست، عقاید انحرافی، همکاری اطالعاتی با داعش، 
القاعده و انصاراهلل یمن و اقدام علیه امنیت عمومی و ایجاد شورش و هرج و مرج« 
خبر داد و که بیش از ۴۰ نفر از آنها شیعه بودند. دولت عربستان هر ساله شمار 
زیادی از مخالفان آل ســعود را با هدف مقابله با آزادی بیان و به بهانه مبارزه با 

تروریسم به مجازات های سنگین و اعدام محکوم می کند.
مردم شــرق عربستان در طول ســال های اخیر بارها در اعتراض به اقدامات 
ســرکوبگرانه رژیم سعودی و کشتار ده ها معترض در شهرهای العوامیه و قطیف 
تظاهرات کرده اند، اما هر بار با ســرکوب شدید نظامیان آل سعود مواجه شدند. 
شــیخ نمر باقر النمر، روحانی برجســته شیعه عربســتان یکی از برجسته ترین 
زندانیان سیاسی این کشور محسوب می شد که در سال ۱۳۹۴ به اتهام انتقاد از 

آل سعود و اقدام علیه امنیت ملی این کشور اعدام شد.

ویژه

ادامه ناآرامی و خشونت در سریالنکا
حزب اصلی مخالف ســریالنکا به معترضان ضد دولتی در رد انتصاب نخست 
وزیر جدید پیوســت و بر استعفای رئیس جمهوری تاکید کرد تا خود مسئولیت 

عبور کشور از بحران اقتصادی فاجعه بار موجود را برعهده گیرد.
به گزارش رویترز، »گوتابایا راجاپاکســا« رئیس جمهوری ســریالنکا هفته 
گذشته »رانیل ویکرمسینگه« را به سمت نخست وزیری منصوب کرد، اما واکنش 
گروه مخالف نشان می دهد که احتماال نابسامانی اقتصادی و سیاسی در این کشور 

حل نخواهد شد.
یک هفته درگیری های خشــونت بار میان معترضان و هــواداران دولتی در 
سریالنکا منجر به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ تن شده است.

»ماهیندا راجاپاکســا« برادر بزرگتر رئیس جمهوری هفته گذشــته در پی 
گســترش خشونت ها از سمت نخست وزیری عزل شــد و اکنون در یک پایگاه 

نظامی مخفی شده است. بقیه اعضای کابینه نیز پیشتر استعفا کردند.
معترضان کــه از یک ماه پیش در نزدیکی دفتر نخســت وزیر اردو زده اند، 

انتصاب نخست وزیر جدید را رد کرده اند.
براســاس این گزارش، دهلی نو با چین برای نفوذ بر ســریالنکا در حال نزاع 
اســت. سریالنکا در مســیرهای مهم کشتیرانی آســیا و اروپا قرار دارد و مامن 

زیرساخت های اصلی است که از سوی هر دو طرف تامین مالی می شود.
معترضان می گویند انتصاب نخســت وزیر جدید در جهت فرونشاندن خشم 
علیه رئیس جمهوری، تاثیر چندانی نخواهد داشــت. معترضان، شخص رئیس 
جمهوری را مسئول نهایی بحران اقتصادی وخامت یافته ای می دانند که سریالنکا 

را از زمان استقالل از بریتانیا در سال ۱۹۴۸ فرا گرفته است.
ســریالنکا که به شــدت تحت تاثیر همه گیری کرونا، افزایش بهای نفت و 

کاهش مالیات است، ارز خارجی بسیار پایینی دارد.
تورم باال و کمبود سوخت در سریالنکا، هزاران معترض را در قالب اعتراضی که 

تا همین یک هفته پیش، غالبا مسالمت آمیز بود به خیابان ها کشاند.
سریالنکا از هفته ها قبل دچار بحران اقتصادی ناشی از کمبود ارز است که به 

کمبود مایحتاج ضروری همچون سوخت، غذا و دارو منجر شده است.
هزاران دانشجو و معترضان دیگر به تازگی در جاده اصلی به سمت پارلمان این 
کشور تجمع کرده اند و هزاران فروشگاه، مدرسه و کسب و کار دولتی و خصوصی 
با پیوســتن کادر درمان و پزشکی دست به اعتصاب زده و از دولت خواستند تا 
به بحران اقتصادی در این کشــور خاتمه دهد. بــه دنبال این اعتراض ها رئیس 

جمهوری این کشور اعالم وضعیت اضطراری کرد.  
با این وجود اعتراض ها در این کشور به نشانه خواست معترضان برای استعفای 

رئیس جمهوری همچنان ادامه دارد.

آسیب پذیری آمریکا مقابل موج جدید کرونا
هماهنگ کننده کاخ ســفید در واکنش به همه گیری کووید-۱۹ هشدار 
داد اگر کنگره بســرعت بودجه جدیدی را برای واکسن و درمان کرونا تصویب 
نکند، آمریکا به شکل فزاینده در پاییز و زمستان امسال در مقابل این بیماری 
 آســیب پذیر خواهد بود.   به گزارش واشــنگتن تایمز نوشــت: آشیشــا جا 
)Ashisha Jha( در مصاحبــه بــا خبرگزاری آسوشــیتدپرس گفت ایمنی 
آمریکایی ها در مقابل این ویروس کاهش یافته اســت و ویروس نیز خود را با 

مسری بودن بیشتر تطبیق می دهد و به دوزهای تقویتی واکنس نیاز هست.
هشدار این مقام هماهنگ کننده در حالی مطرح شده که کاخ سفید گفته 
ممکن اســت در اواخر امسال شــمار مبتالها به ۱۰۰ میلیون نفر برسد و جو 
بایدن رئیس جمهوری آمریکا دســتور داده پرچم ها به دلیل جان باختن یک 
میلیون نفر به حال نیمه برافراشته در آید. مقام کاخ سفید پیش بینی کرد که 
نسل بعدی واکسن ها، که احتماالً سویه رایج اومیکرون را هدف قرار می دهند، 
درجه بسیار بسیار باالتری از ایمنی را در برابر ویروسی که در پاییز و زمستان 

با آن مواجه خواهیم شد، ارائه می کنند. 

چالش نابرابری درآمدی برای محیط زیست
تازه ترین تحقیقات نشان می دهد که ثروتمندترین کشورها بیش از فقیرترین ها 
کربن تولید می کنند و همین امر نابرابری درآمد را به مانعی بزرگ در مسیر گذار 
زیست محیطی جهان تبدیل کرده اســت. به گزارش روزنامه فرانسوی »لزاِکو«، 
تازه ترین مطالعات که نتیجه آن در هم اندیشــی مدرســه اقتصاد پاریس مطرح 
شد، یکی از مشکالت بزرگ در هدایت گذار زیست محیطی جهان را نشان داد. 
نابرابری درآمد در جهان مســتقیماً به نابرابری در انتشــار گاز دی اکسید کربن 
می انجامد. همین امر سبب می شود تا کسانی که هزینه اقدامات خاص مبارزه با 
گرمایش جهانی را مانند مالیات کربن متحمل می شوند، احساس کنند این قواعد 

عادالنه نیست.
مطالعه ای »لوکا شانسل« اقتصاددان به وضوح نشان می دهد که ثروتمندترین 

کشورها نسبت به فقیرترین ها کربن بسیار بیشتری در جو منتشر می کنند.
نیمی از انسان هایی که کمترین درآمد را دارند، به طور متوسط ۱.۴ تن گاز دی 
اکسید کربن به ازای هر فرد و در سال منتشر می کنند، در مقابل ۴۰ درصد دیگر 
ساکنان زمین ۶.۱ تن کربن تولید می کنند. این میزان برای ۱۰ درصد جمعیت 
زمین شــامل افراد مرفه به ۲۸.۷ تن و برای یک درصد ثروتمندترین ها به ۱۰۱ 

تن کربن در سال می رسد.
بــه طور کلی، نیمی از فقیرترین ها شــامل حدود ۴ میلیارد نفر، کمتر از ۸۰ 
میلیون نفری که یک درصد جمعیت را تشکیل می دهند، گاز دی اکسید کربن 
تولید می کنند. به این ترتیب می توان گفت اگر هشــت میلیارد انسانی که روی 
زمین زندگی می کنند همانند پاریسی ها یا نیویورکی ها زندگی می کردند، زمین 
مــدت زیادی دوام نمی آورد. این گزارش در مــورد توزیع گازهای گلخانه ای بر 
اســاس قاره ها، نشــان می دهد که در شــمال آمریکا جایی که ثروتمندترین ها 
سکونت دارند، بیشــترین میزان این گازها تولید می شود. ۱۰ درصد کانادایی ها 
و آمریکایی های مرفه ۲.۳ برابــر ۱۰ درصد ثروتمندترین های قاره اروپا جو را با 

انتشار کربن، آلوده می کنند.
نگاهی به ســیر تحول تولید گاز دی اکســید کربن در جهان از سال ۱۹۹۰ 
تاکنون، تغییراتی را نشان می دهد؛ در ۳۰ سال اخیر، میزان تولید این گاز به طور 
متوســط به ازای هر فرد هفت درصد افزایش یافته است. بر پایه ین گزارش، اگر 
مردم کره زمین براساس میزان انتشار کربن طبقه بندی کنیم، متوجه می شویم 
 CO۲ افرادی که بین صدک ۷۵ تا ۹۵ هســتند، از سال ۱۹۹۰ تاکنون انتشار
را بین ۵ تا ۱۵ درصد کاهش داده اند. لوکا شانســل مسئول این تحقیق معتقد 
اســت این افراد، طبقه متوسط کشورهای توسعه یافته را تشکیل می دهند. این 
اقتصاددان می گوید: ســی سال است که طبقات متوسط در کشورهای ثروتمند 
میزان انتشــار گازهای گلخانه ای خود را کاهش داده اند، بنابراین ناعادالنه است 
که هزینه انتقال زیست محیطی بر دوش آن ها گذاشته شود. بنابر این،  مبارزه با 

گرمایش جهانی بدون فکر کردن به توزیع مجدد ثروت، اجرایی نمی شود.

پولیتیک

رویداد

محیط زیست

رهبر کره شــمالی در بیانیه ای از شــیوع گســترده 
ویروس کرونا در این کشور و مواجهه با »آشفتگی بزرگ« 

به دلیل ابتالی مردم به این ویروس خبر داد.
بــه گزارش یونهاپ، با گزارش مــرگ ۲۱ نفر دیگر بر 
اثر ابتال به ویروس کرونا و شناســایی بیش از ۱۷۴ هزار 
و ۴۰۰ نفر در سراســر کره شــمالی، »کیم جونگ اون« 
اعالم کرد کشــورش با »آشفتگی بزرگی« در برابر شیوع 
همه گیری ویروس کرونا مواجه شده است.  رسانه دولتی 
پیونگ یانگ آمار به روز رســانی شده را پس از برگزاری 
جلســه صبح امروز رهبر این کشور برای بازبینی سیستم 
ضدویروسی برای بررسی حداکثر سطح اضطراری منتشر 
کرد. براســاس گــزارش خبرگزاری رســمی دولتی کره 
شــمالی، در این جلســه عمدتا درباره راه های تامین و 
توزیع دارو تبادل نظر انجام گرفت.  رهبر کره شــمالی از 

مقام های مربوطه خواست تا درباره اقدامات کنترل کننده 
موفقیت آمیز ویروس کرونا در کشورهای دیگر تحقیق و 
تفحص صورت گیرد. برپایه این گزارش، شمار کلی حدود 
۵۲۴ هزار و ۴۴۰ نفر در کره شمالی از اواخر آوریل تا ۱۳ 
مه عالئم ابتال به ویروس کرونا داشــتند که از این تعداد 
۲۴۳ هــزار و ۶۳۰ نفر کامال  و  ۲۸۰ هزار و ۸۱۰ نفر به 
سختی درمان شــدند. همچنین شمار مرگ و میر بر اثر 

ابتال به این ویروس به ۲۷ نفر افزایش یافته است.
همزمــان »کیم جونگ اون« ابــراز امیدواری کرد که 
بحران همه گیری ویروس کرونا به زودی در این کشــور 
پایان یابد.  روز پنجشــنبه کره شــمالی برای اولین بار از 
زمان شروع همه گیری ویروس کرونا در سراسر جهان در 
ژانویه ۲۰۲۰، نخستین موارد ابتال و گسترش این ویروس 

در این کشور را اعالم کرد.

»ژائو لیجیان« ســخنگوی وزارت امورخارجه چین با 
اشاره به خشم و نارضایتی از انتشار بیانیه مشترک ژاپن و 
اتحادیه اروپا درباره جزایر مورد مناقشه »سنکاکو« میان 
این کشــور و ژاپن، این اقــدام را تحریک آمیز و مداخله 
در امور داخلی کشــورش خواند. به گزارش »رویترز« در 
بیانیه مشــترک ژاپن و اتحادیه اروپا که در پی برگزاری 
یک اجالس مشــترک در »توکیو« منتشــر شد، درباره 
شــرایط جزایر اطراف دریای چین شرقی که در ژاپن به 
جزایر »ســنکاکو« معروف اســت ابراز نگرانی شده است.  
»ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت امورخارجه چین  در یک 
کنفرانس خبری،گفت: » ژاپن و اتحادیه اروپا در مســائل 
مربوط به چین  در ایــن کنفرانس گمانه زنی کردند و با 
لکــه دار و بی اعتبار کردن و مداخله در امور داخلی چین 
به تحریک منطقه و مقابله و رویارویی کشــورها دســت 

می زننــد.«  او در ادامه افزود: »چیــن  مخالفت خود را 
بــا اقدامات اتحادیه اروپا و ژاپن قویا اعالم کرده اســت.« 
رهبران کشــورهای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در توکیو 
اعــالم کردند که ایــن اتحادیه می خواهد بــه بازیگردان 
بزرگتری در آســیا که از آن به »تئاتر تنش ها« یاد کردند 
تبدیل شود و با هشــدار درباره افزایش اقدامات تحریک 
آمیز چین در منطقه از پکن درخواســت کردند تا از نظم 
جهانی چندجانبه دفاع کند. اجالس ژاپن و اتحادیه اروپا 
با حضور »اورســال فون درالین« رئیس کمیسیون اروپا، 
»چارلز میشــل«  رئیس شورای اروپا  و »فومیو کیشیدا« 
نخست وزیر ژاپن برگزار شد.  هر دو رهبر اروپایی در این 
اجالس درباره روابط نزدیک چین و روســیه نیز هشــدار 
دادند و  اقدامات یکجانبه ای را که موجب تغییر شــرایط 

موجود در هر منطقه از دنیا می شود، محکوم کردند. 

خشم چین از موضع گیری ژاپن و اروپا درباره جزایر سنکاکواعالم رسمی شیوع ویروس کرونا در کره شمالی


