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ناظران و تحلیلگــران عرصه داخلی آمریکا 
نســبت به آینده جو بایدن در کاخ ســفید با 
دیده تردید می نگرند، رونــد ادامه دار کاهش 
محبوبیــت، ناتوانــی در مهار تــورم، بحران 
اقتصادی، وضعیت پرسش برانگیز جسمانی و 
ذهنی همگی بیم از آن دارد در صورت سلطه 
جمهوری خواهان بر کنگره، بایدن با استیضاح 

مواجه شود.
به گــزارش ایرنا، این مســاله مرکز توجه 
اکثر رســانه ها و مراکز نظرســنجی آمریکایی 
و بیــن المللی قرار گرفته اســت، بطوریکه در 
نظرسنجی ها بر موضوع استیضاح جو بایدن که 
هنوز نیمه راه ریاســت جمهوری خود را طی 

نکرده، متمرکز شده است.
بحث اســتیضاح بایدن آنگونــه در محافل 
سیاســی و اجتماعی آمریکا شــدت یافته که 
زمزمه های آن از هم اکنون از این اقدام شنیده 
می شود که در صورت تسلط حزب جمهوریخواه 
بخصوص بر مجلس نماینــدگان در انتخابات 

میان دوره ای آبان ماه امسال، روی دهد.
نظرســنجی که طی روزهای اخیر توســط 
دانشــگاه »دانشگاه امهرســت ماساچوست« 
 University of Massachusetts(
Amherst( بــه عمل آمده حاکی اســت که 
بیش از دو ســوم جمهوریخواهان گفته اند در 
صورت بدســت آوردن اکثریت کرســی ها در 
مجلس نمایندگان در انتخابات میان دوره ای 
توســط این حزب، جو بایدن رئیس جمهوری 

آمریکا باید استیضاح شود.
امهرســت  دانشــگاه  خبــری  تارنمــای 
ماساچوست درباره این نظرسنجی می نویسد: 
از یکهزار پرســش شــونده دراین نظرسنجی، 
۶۸ درصد جمهوریخواهان و رای دهندگان به 
ترامپ، همچنیــن ۶۶ درصد از محافظه کاران 

خواهان آن هستند تا جو بایدن از سوی کنگره 
تحت اتهماتی همچون خیانت، رشــوه یا سایر 
جرائمی که بنــا بر معیارهایی کــه در قانون 
اساســی آمریکا برای یک اســتیضاح رسمی 
موضوعیت دارند، متهم و به استیضاح کشانده 
شود. بنابر دیگر نتایج این نظرسنجی در پاسخ 
به این پرسش که آیا مجلس نمانیدگان تحت 
اختیار جمهوریخواهــان »باید« بایدن را مورد 
اســتیضاح قرار دهند، ۴۴ درصد از پرســش 
شوندگان پاســخ مثبتی داده و ۵۳ درصد نیز 
گفته اند، »فکــر« می کنند این کار باید انجام 

شود. »تاتیشه نتتا« )Tatishe Nteta(، مدیر 
دانشــگاه امهرست در اظهار نظری درخصوص 
نتایج این نظرسنجی گفت: »تصمیم استیضاح 
یک رئیس جمهور زمانی به عنوان آخرین راه حل 
برای یک رئیس جمهوری به کار برده می شود 
که مرزهای قوانین، ارزش ها و اخالقیات را زیر 

پا نهاد و یا از آن عبور  کند.
درحالــی از اکنون نظرســنجی ها پیرامون 
استیضاح جو بایدن در حال شدت گرفتن است 
که تورم اقتصادی در آمریکا و تحت ریاســت 
جمهوری بایدن ادامه دارد و قیمت ها سریعتر 

از افزایش حقــوق کارمندان و کارگران در این 
کشور حرکت می کند؛ بازار مسکن آمریکا دچار 
رکود شده و تعداد بیشتری از شهرنشینان در 
کالن شهرها درحال مهاجرت به مناطق ارزان 
تر این کشور هســتند. زمزمه هایی از رکودی 
ماننــد آنچه در ســال ۲۰۰۷ رخ داد به گوش 

می رسد.
وزارت کار آمریــکا، تورم در ماه آوریل )ماه 
گذشته میالدی( را ۸.۳ درصد اعالم کرده است 
که همچنان در باالترین ســطح در ۴۰ ســال 
گذشته اســت. تورم در ماه مارس ۸.۵ درصد 

بود. مشکالت در زنجیره تأمین، جنگ اوکراین 
و تقاضای بســیار از ســوی مصرف کنندگان، 
قیمت کاالها را همچنان در آمریکا در باالترین 
ســطح خود در ۴۰ سال گذشــته نگاه داشته 

است
نظرســنجی جدید مرکز تحقیقات عمومی 
آسوشیتدپرس نیز نشان می دهد که محبوبیت 
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ماه جاری 
میالدی )مــه( به پایین ترین ســطح در دوره 
ریاست جمهوری  وی سقوط کرده و بیشترین 
بدبینی به عملکرد بایدن در میان دموکرات ها 

است.
براســاس این نظرســنجی جدید، تنها ۳۹ 
درصــد از آمریکایی ها عملکرد بایدن به عنوان 
رئیس جمهوری را تایید می کنند که کمتر از 
سطح محبوبیت وی در مقایسه با ماه گذشته 
است. به طور کلی، از هر ۱۰ آمریکایی تنها ۲ 
نفر معتقدند که آمریکا در مســیر درستی قرار 
دارد یا اقتصاد این کشور خوب است، درحالی 
که ماه گذشــته از هر ۱۰ نفر ۳ نفر در این دو 
زمینه نظر مثبتی داشتند. درهمین حال، میزان 
رضایت از عملکرد بایدن در میان دموکرات ها به 
۷۳ درصد رسیده است که کاهش قابل توجهی 
نســبت به اوایل دوره ریاســت جمهوری وی 
اســت، این درحالی بود که در نظرسنجی های 
آسوشــیتد پرس که در سال ۲۰۲۱ انجام شد، 
محبوبیت بایدن در میان دموکرات ها هرگز به 
کمتر از ۸۲ درصد نرســیده بــود. این یافته ها 
نشان دهنده احســاس نارضایتی گسترده در 
کشوری است که با مجموعه ای از چالش ها از 
جمله تورم، خشونت مسلحانه، کمبود ناگهانی 
شیر خشک تا یک بیماری همه گیر مداوم در 
تقال اســت و رئیس جمهوری این کشور را در 

حال این بحران ها ناتوان نشان داده است.

وضعیت دموکرات ها خوب نیست

نقشه جمهوری خواهان برای استیضاح بایدن

زنگ خطر درباره پاندمی آبله میمون در جهان

بیش از ۱۲۰ مورد تایید شــده یا مشکوک 
به آبله میمون که در هفته گذشته در دستکم 
۱۱ کشــور غیر آفریقایی گزارش شــده است 
زنگ هشــدار را درباره احتمال جهانی شــدن 
این بیمــاری در بین دانشــمندان به صدا در 
آورده اســت. تارنمای مجله نیچر نوشــت: این 
ویروس نادر به ندرت در خارج از آفریقا مشاهده 
می شود . شیوع آن در بین جمعیت های دیگری 
در جهــان که بــه طور معمول عادی نیســت 

دانشــمندان را به یافتن پاســخ هایی برای آن 
وادار کرده اســت. علت نامگذاری آبله میمون 
این است که ابتدا محققان آن را در میمون های 
آزمایشگاهی  در سال ۱۹۵۸ شناسایی کردند. 
این ویروس از حیوانات وحشی مانند جوندگان 
به انســان و یا از انســان آلوده به انسان دیگر 
منتقل می شــود. در یک سال به طور متوسط 
چند هزار مــورد در آفریقا و بــه ویژه مناطق 
مرکزی و غربی این قاره بروز می کند اما موارد 

ابتال در خارج از آفریقا بسیار انگشت شمار بوده 
و به سفر به آفریقا  یا واردکردن حیوانات آلوده 
و مبتال محدود می شــود. اما تعــداد مبتالیان 
شناســایی شده در هفته گذشــته در خارج از 
افریقا که مطمئنا بر تعداد آنها اضافه خواهد شد 
اکنون از ارقام شناســایی شده در خارج از قاره 
افریقا از ســال ۱۹۷۰ به این سو گذشته است. 
این شیوع سریع زنگ هشدار را برای دانشمندان 
به شدت به صدا در آورده است. آنچه محققان 
می توانند از  داده های ژنتیکی اولیه بگویند این 
اســت که ویروس آبله میمــون مربوط به یک 
ســویه ویروسی است که عمدتا در غرب آفریقا 
یافت می شود. این سویه باعث بیماری خفیف  
تر می شــود و نرخ مرگ و میر کمتری دارد - 
حدود ۱٪ در جمعیت های فقیر و روستایی - در 
مقایســه با گونه ای که در آفریقای مرکزی در 
گردش اســت. اما این موضوع نامعلوم است که 
دقیقا چقدر سویه عامل شیوع فعلی با بیماری 
در غــرب آفریقا متفاوت اســت - و این که آیا 

ویروس هایی که در کشــورهای مختلف ظاهر 
می شــوند به یکدیگر مرتبط هستند یا نه. راینا 
مک اینتایر متخصــص بیماری های همه گیر 
در دانشگاه نیو ســاوت ولز در سیدنی استرالیا 
می گوید، پاســخ به این ســؤاالت می تواند به 
تعیین این موضوع کمــک کند که آیا افزایش 
ناگهانی موارد ابتالی به این بیماری ناشــی از 
جهش در ویروس آبله میمون  اســت که به آن 
اجازه می دهد ســریعتر از گذشته منتقل شود 
یا خیر، و آیا هر یک از شــیوع ها به یک منشا 
واحد بازمی گردد یا خیر. با این حال، تشخیص 
آبله میمون در افرادی که هیچ ارتباط ظاهری با 
یکدیگر ندارند نشان می دهد که ویروس ممکن 
است بی صدا در حال گسترش باشد؛ واقعیتی که 
آندریا مک کولوم، اپیدمیولوژیست و سرپرست 
تیم مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری ها در 
آمریکا، آن را »عمیقــاً نگران کننده« می داند. 
برخالف ویروس ســارس-کوو-۲ که می تواند 
بدون عالمت پخش شــود، آبله میمون معموال 

وقتی فرد را مبتال می کند نامحسوس نیست که 
، تا حدی به دلیل ضایعات پوســتی ایجادشده 
است. مک کولوم می گوید اگر آبله میمون بدون 
عالمت گســترش یابد، به ویــژه نگران کننده 
خواهد بــود زیرا ردیابی ویروس را ســخت تر 
می کند. معمای دیگر این اســت که چرا تقریبا 
همه مبتالیان مردان ۲۰ تا ۵۰ ســاله هستند 
که بســیاری از آنها همجنس گرا، دوجنس گرا 
 .)GBMSM(و با مردان رابطه جنســی دارند
دانشمندان می گونند اگرچه آبله میمون از راه 
جنسی منتقل نمی شــود، اما فعالیت جنسی 
مطمئنا به منزله تماس نزدیک است. به گفته 
مک اینتایر راینا مک اینتایر، اپیدمیولوژیســت 
بیماری های عفونی در دانشگاه نیو ساوت ولز در 
سیدنی، استرالیا، محتمل ترین توضیح برای این 
الگوی انتقال غیرمنتظره این است که ویروس 
 GBMSM به طور تصادفی در یــک جامعه
 معرفــی شــد و ویــروس در آنجا بــه گردش 

خود ادامه داده است.

رسانه های صهیونیســتی از استعفای »تال گان زوی« 
رئیس دفتر نخســت وزیر این رژیم که یکی از مشــاوران 
وی نیز محســوب می شد، خبر دادند. به گزارش ارم نیوز 
امارات به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش داد 
که »تان گان زوی« امروز )دوشــنبه( کناره گیری خود را 
از این ســمت، اعالم کرد.  این اســتعفا یک سال پس از 
روی کار آمدن وی انجام شــد.  به نوشته رسانه های رژیم 
اســرائیل  وی در سال های گذشــته همزمان با همراهی 
»بنت« چندین سمت را بر عهده داشت.  بر اساس گزارش 
روزنامه اسرائیلی »جروزالم پست« استعفای »گان زوی« 
حدود یک هفته پس از استعفای »شمریت مئیر« مشاور 
دیپلماسی بنت انجام شــده است.  »زوی« نقش کلیدی 

در تالش برای پیشبرد برنامه جناح راست در کابینه رژیم 
اســرائیل ایفا کــرد، زیرا او در حفظ ائتــالف »یمینا« به 
رهبری »نفتالی بنت« نقش کلیدی داشــت.  او به  عنوان 
رئیس دفتر »بنــت« در وزارت اقتصاد، رئیس نمایندگی 
»بنت« در وزارت آموزش و پرورش و به عنوان مشاور وی 
در کارزارهای انتخاباتی و پس از آن مذاکرات ائتالفی کار 
کرده اســت.  به نوشــته روزنامه »جروزالم پست« رئیس 
دفتر یکی از افراد وفادار به بنت بود و از سال ۲۰۱۲ با او 
همکاری کرده است.  بر اساس گزارش این روزنامه، زمانی 
که بنت وزیر آموزش و پرورش رژیم صهیونیســتی شد، 
»گان زوی« در کنــار او بود و »نفتالی بنت« به او اختیار 

تقریباً کامل برای اجرای سیاست هایش داد. 

»سهیل شاهین« رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه 
و ســخنگوی رســمی این گروه گفت هند باید بر اساس 
منافع ملی و متقابل با دولت طالبان در کابل روابط برقرار 
کند و همه پیوندها را با دولت سابق اشرف غنی قطع کند.
به گزارش روز دوشــنبه ایرنا از خبرگزاری »د پرینت« 
هند، »ســهیل شــاهین« در مصاحبه اختصاصی با  این 
رســانه گفت هند باید به دنبــال ایجاد روابط عمیق تر با 
مردم افغانستان باشد و  سفارت خود را در کابل بازگشایی 
کند. او همچنیــن افزود دولت موقــت طالبان به تامین 

امنیت کامل دیپلمات های هندی متعهد می باشد.
وی در ادامه ســخنانش خاطرنشــان کرد هند باید بر 
اســاس منافع ملــی و متقابل با دولت طالبــان در کابل 

روابط برقرار کند و همه پیوندها را با دولت ســابق اشرف 
غنی قطع کند. هند ســفارت خود را در کابل در ماه اوت  
۲۰۲۱ پس از تسلط طالبان بر کابل تعطیل کرد. پیش از 
آن، هند کنسولگری های خود را در مزارشریف، قندهار، 

هرات و جالل آباد نیز تعطیل کرده بود.
بدیــن ترتیب این مقام سیاســی دولت موقت طالبان  
همچنین بر تعهد طالبان به جامعه بین المللی بر اســاس 
توافقنامه دوحه تاکیــد کرد و گفت: »هیچ کس از خاک 
افغانستان سوء استفاده نمی کند. این موضوع در راستای 
منافع ملی و  تعهد ما بر اساس توافقنامه دوحه است. اگر 
غیر از این باشد بیشتر از سایرین، مردم افغانستان متضرر 

خواهند شد.«

هشدار طالبان به هنداستعفا در دفتر نخست وزیری اسرائیل

ســرانجام پس از فراز و فرودهای مختلف، 
»آنتونی آلبانیز« رهبر حزب کارگر استرالیا که 
با شعار سازندگی پا به عرصه انتخابات گذاشته 
بود، توانســت اعتماد مردم را کســب کند و با 
شکست حزب حاکم محافظه کار به عنوان سی 

و یکمین نخست وزیر این کشور معرفی شد.
نخســت  وزیر منتخب استرالیا که توانست 
بــه تصاحب قدرت ۹ ســاله »حــزب لیبرال 
استرالیا« با رهبری »اسکات موریسون« پایان 
دهد، وعده داده اســت که روابط کشــورش با 
جهان را باز تنظیم کــرده و عقب ماندگی این 
کشور در حوزه اقلیم را جبران کند. به استناد 
گزارشهای خبری، استرالیا که یکی از بزرگترین 
صادرکنندگان گاز و زغال سنگ در جهان است 
تحت رهبری محافظه کار حزب لیبرال، به یک 
مانع در گفت وگوهای اقلیمی بین المللی تبدیل 
شده است، اما آلبانیز به جهان وعده تغییر داده 
اســت و از تغییر در رویکرد دولتش در تعامل 
با دنیــا بخصوص در حوزه تغییــرات اقلیمی 
خبر داده اســت. اکنون سوال اینجاست که آیا 

آلبانیز می تواند عقب ماندگی استرالیا در زمینه 
تغییرات اقلیمی را در دوران نخست وزیر خود 

جبران کند؟
رای استرالیایی ها به تغییر

آلبانیز پــس از پیــروزی در انتخابات، در 
سخنرانی پیروزی اش در میان جوش و خروش 
طرفداران حزب کارگر گفت که مردم استرالیا 
به تغییر رای داده اند. یکی از نکات برجسته در 
سخنرانی وی این مســاله بود که »هیچ کس 
جــا نمی ماند؛ زیرا باید مراقبــت افراد محروم 
و آسیب پذیر باشــیم. هیچ کس هم پس زده 
نمی شود؛ زیرا همواره باید از فرصت ها و آرزوها 

حمایت کنیم.«
بدون شک یکی از دالیلی که وی رسیدگی 
به معلولین را در ســخنرانی خود مطرح کرد 
به پیشــینه خانوادگی وی بازمــی گردد، چرا 
که وی پســر یک مادر مجرد درگیر معلولیت 
بوده کــه در خانه های دولتی در »کمپرداون« 
رشد و نمو کرده است. نگاهی به پرونده کاری 
آلبانیز نشان می دهد که او یکی از باسابقه ترین 

سیاستمداران در استرالیا شناخته می شود که 
با وعده اعمال »تغییرات بی خطر« پیروز کارزار 

انتخابات در این کشور شده است.
آلبانیز که با شــعار ســازندگی وارد کارزار 
انتخاباتی در استرالیا شده بود، یکی از مهمترین 
کارهای خود را بر ایجاد وحدت میان مردم این 
کشــور متمرکز کرده است که به دلیل شیوع 

ویروس کرونا ماههاست از هم دور افتاده اند.
وی در جریان کارزارهــای انتخاباتی خود 
مساله ترویج وحدت را ستود و تفرقه را تقبیح 
کرد. نخســت وزیر منتخب ۵۹ ساله استرالیا، 
پیشتر به عنوان مدافع سیستم خدمات درمانی 
رایگان، مدافع جامعه جمهوری خواه و طرفدار 
پــر و پاقرص لیگ راگبی شــهره خاص و عام 
اســت. دوران کودکی خود را در فقر سپردی 
کرده و مادر معلولش به تنهایی عهده دار تربیت 
وی بوده اســت. به گزارش بی بی ســی، او از 
۲۰ ســالگی یکی از اعضای ثابت حزب کارگر 
اســترالیا بوده است. وی در ســال ۱۹۹۶، در 
حالی  که ۳۳ ساله بود به عنوان نماینده سیدنی 

وارد پارلمان اســترالیا شد؛ پیش از آن هم در 
مشــاغل دولتی و ایالتی کار می کرد. در سال 
۲۰۰۷، زمانی که حزب کارگر با رهبری کوین 
راد به قدرت رســید، آلبانیز، وزیر زیرساخت و 
حمل و نقل شد. پس از این که در سال ۲۰۱۰، 
حزب کارگر، جولیــا گیالرد، یکی از مقام های 
ارشــد خود را به عنوان جایگزین کوین راد، به 
عنوان نخست وزیر معرفی کرد - و حزب کارگر 
وارد دوره پر آشوبی شد - آلبانیز همچنان یک 
چهره پرنفوذ باقی ماند. وقتی در ســال ۲۰۱۳ 

کوین راد دوباره به سمت نخست وزیری دست 
یافــت از حمایت آلبانیز برخوردار بود و همین 
باعث شــد که او به عنوان معاون نخست وزیر 
منصوب شود. اما فقط ۱۰ هفته در این سمت 
بــود چون حــزب کارگــر در انتخابات بعدی 
شکست خورد. آلبانیز سپس خود را به عنوان 
کاندیــدای رهبری حزب معرفی کرد. رقیب او 
بیل شورتن، به رغم محبوبیت آلبانیز از حمایت 
بیشتر اعضای پارلمان برخوردار بود و رهبری 

حزب کارگر استرالیا را کسب کرد.

راه سخت نخست وزیر استرالیا برای تغییر

100میلیون آواره در جهان
آژانس پناهندگان سازمان ملل با استناد به داده های جدید در مورد افرادی که 
از خشــونت، درگیری، آزار و شکنجه و نقض حقوق بشر فرار کرده اند اعالم کرد 
که بیش از ۱۰۰ میلیون تن در سراسر جهان از خانه های خود رانده شده اند. به 
گزارش یو اس نیوز، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفت که جنگ در 

اوکراین یکی از عوامل افزایش آوارگان در جهان است.
ایــن آژانس افــزود، درگیری طوالنی در مناطقی ماننــد اتیوپی و جمهوری 
دموکراتیــک کنگو از دیگــر عوامل آمار باالی آوارگان در جهان اســت. فیلیپو 
گراندی کمیســر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در بیانیه ای تصریح کرد: 
این رکوردی اســت که هرگز نباید ثبت می شد. این آمار باید زنگ خطری برای 
حــل و فصل و جلوگیری از درگیری های مخرب، پایــان دادن به آزار و اذیت و 

رسیدگی به علل ترک خانه ها از سوی مردم باشد. 
داده های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل شامل پناهندگان، مهاجران 
و آوارگان در داخل کشورشان می شود. هفته گذشته، یک نهاد بشردوستانه اعالم 
کرد که افراد آواره داخلی تا پایان سال گذشته به حدود ۶۰ میلیون نفر رسیده اند 

که خود یک رکورد جدید است. 
گراندی خواستار بررسی علل آوارگی شد و گفت، کمک های بشردوستانه فقط 

عواقب را درمان می کنند. 
سیل آوارگان پس از جنگ جهانی دوم

سازمان بین المللی مهاجرت و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 
اعــالم کردند کــه ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جمعیــت اوکراین در پی آغاز 
جنگ روســیه از خانه و کاشانه خود دور شدند و به مناطق دیگر داخل کشور و 

کشورهای همسایه گریختنه اند.
از این مجموع بیش از ۸ میلیون نفر در داخل این کشــور جابه جا شــدند.
این آمار نشــان می دهد که ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیز به خارج از این کشور 
گریخته اند.  بیش از نیمی از این افراد در لهســتان به ســر می برند. آمار نشان 
می دهد که اروپا پس از جنگ جهانی دوم شــاهد چنین ســیلی از پناهجویان 
نبوده است. ۹۰ درصد از کسانی که از اوکراین فرار کرده اند، زن و کودک هستند. 

بشر دوستانه 

افزایش نابرابری در جهان براثر همه گیری کرونا
طبق آمار منتشــر شده از زمان شروع همه گیری کرونا، نابرابری در جهان 
افزایــش یافتــه و تقریبا هر روز یک نفر به فهرســت ثروتمنــدان در جهان 

می پیوندد.
بر اساس تحلیلی که آکســفام در روز یکشنبه منتشر کرد، از سال ۲۰۲۰ 
حــدود ۵۷۳ نفر به صف میلیاردرها در جهان اضافه شــده و مجموع آنها در 

سراسر جهان به ۲ هزار و ۶۶۸ نفر رسیده است.
این بدان معناست که تا کنون در جریان همه گیری کرونا، به طور متوسط 

هر ۳۰ ساعت یک میلیاردر جدید متولد شده است.
این گزارش که بر اســاس داده های گردآوری شده توسط فوربس است، به 
افزایش نابرابری در دو سال گذشته می پردازد. این مساله با آغاز نشست ساالنه 
مجمع جهانی اقتصاد در داووس ســوئیس کــه در آن برخی از ثروتمندترین 

افراد و رهبران جهان گردهم می آیند، همزمان شده است.
میلیاردرها مجموع دارایی خالص خــود را ۳.۸ تریلیون دالر یا ۴۲ درصد 
افزایــش داده اند و در طول همه گیری کرونا به ۱۲.۷ تریلیون دالر رســیده 
اســت. بخش عمده ای از این افزایش ثروت به دلیل باال رفتن بازارهای سهام 
بــوده که با تزریق پول توســط دولت هــا به اقتصاد جهانــی بمنظور کاهش 

مشکالت مالی ناشی از کرونا، به این روند کمک شده است.
بیشتر جهش ثروت میلیاردها در سال اول همه گیری رخ داد و برای جیب 
ثروتمندان بسیار خوب بوده است. آکسفام در گزارشی که ماه گذشته منتشر 
شــد، اعالم کرد: در عین حال کرونا، نابرابــری فزاینده و افزایش قیمت مواد 
غذایی می تواند ۲۶۳ میلیون نفر را در ســال جاری به فقر شــدید بکشاند و 

چندین دهه پیشرفت را به عقب برگرداند.

اعتراض نمادین روزنامه نگاران افغان به 
محدودیت های طالبان

پس از دســتور جدید حکومت طالبان برای خبرنگاران زن در افغانســتان 
مبنی بر اســتفاده از نقاب و پوشاندن صورت خود هنگام حضور در تلویزیون، 

برخی از خبرنگاران مرد نیز ماسک سیاه رنگ به صورت خود زدند.
به گزارش آســیاپالس، خبرنگاران و مجریان ایستگاه های تلویزیونی طلوع 
نیوز، یاک و طلوع، پس از اینکه طالبان دســتور ماسک های پوشانده را دادند، 
در شــبکه های اجتماعی ظاهر شــدند و عکس های صورت نقاب دار خود را  

منتشر کردند.
دولت طالبان هفته گذشــته به خبرنگاران زن دســتور داد که برای پنهان 
کردن صورت خود ماســک بزنند. چپلوک ســوفی، رئیس طلوع نیوز، در پی 
دســتور جدید طالبان درمورد حجاب خبرنگاران زن، عکسهایی از خبرنگاران 
مرد نقاب دار را در شــبکه های اجتماعی منتشــر کرد و گفت: »امروز همه ما 

غمگینیم«.
سعد محسنی، موسس مبین گروپ) Mobigroup(، که شامل طلوع نیوز 
و طلوع می شود، نیز عکس هایی از مجریان خبری طلوع نیوز در توییتر منتشر 

کرد و گفت که به کار آنها احترام می گذارد.
بســیاری از گروه های حقوق بشری از دستور جدید طالبان به شدت انتقاد 

کرده اند.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز از این فرمان انتقاد کرده 
و در مصاحبه با سی ان ان از خبرنگاران زن افغان خواسته است که از دستور 
طالبــان اطاعت نکنند. حکومت طالبان در واکنش بــه اظهارات کرزی گفته 

است که در مورد دیدگاه های رئیس جمهور پیشین »نظر نمی دهد.«
طالبان این دستور را بالمنازع می دانند و روز شنبه همین هفته اعالم کرد 

که این دستور باید از روز یکشنبه به بعد بدون قید و شرط اجرا شود.

جامعه جهانی

ژورنالیسم

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

در شرکت مباشران تجارت هوشمند امین سهامی خاص
آگهی دعوت سهامدارن شرکت مباشران تجارت هوشمند امین سهامی خاص ثبت 
شده به شماره ۵۸۵۹۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۷۱۹۱۹ جهت تشکیل مجمع عمومی 
فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بدین وســیله از کلیه ســهامداران 
شــرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت ۹ صبح مورخ 
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ و مجمــع عمومی عــادی بطور فوق العاده در ســاعت ۱۰ صبح مورخ 
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ در آدرس اســتان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزي، شهر تهران، 
محله کشاورز، خیابان شهید علیرضا دائمي، کوچه طباطبایي رفیعي )یازدهم(، پالک 
-۲۶، طبقه اول، واحد شــمالي کدپســتی ۱۴۱۵۶۴۳۶۱۱  تشکیل می گردد حضور 

بهمراه رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
۱- تغییر اساسنامه

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
۱- انتخاب و تعیین سمت مدیران

۲- تعیین دارندگان حق امضاء
هیات مدیره شرکت

»جوزپ بورل« مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
اعــالم کرد، اتحادیه اروپا باید مســئولیت امنیت خود را بر 

عهده گیرد و نیروهای نظامی اروپایی تشکیل دهد.
به گزارش تارنمای سرویس خارجی اتحادیه اروپا، بورل 
یکشنبه شب تصریح کرد، اتحادیه اروپا باید نیروهای نظامی 
اروپایی خود را ایجاد کند. بورل توضیح داد: محیط امنیتی 
جدید نشان می دهد که اتحادیه اروپا باید مسئولیت بیشتری 
در قبــال امنیت خود بپذیرد. برای انجام این کار، ما به یک 
ارتش اروپایی مدرن و قابل تعامل نیاز داریم که در ســطح 
باالتری فعالیت کند و به دنبال افزایش قابلیت ها و نیروهای 

خود باشد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از این گفته 

بود، این اتحادیه آماده اســت در صورت حمله روســیه به 
فنالند و ســوئد، حتی در شرایطی که آن ها منتظر عضویت 
در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( هستند، از این دو 

کشور دفاع کند. 
به گزارش ایرنا، بورل در نشســت با وزیران دفاع اروپا در 
بروکسل در پاسخ به سوالی درباره این که در صورت حمله 
به فنالند و ســوئد آیا ماده ۴۲. ۷ معاهــدات اتحادیه اروپا 
اجرایی می شود به روشنی گفت: اگر به خاک کشوری حمله 
شود و اگر حمله مسلحانه ای به یکی از اعضای اتحادیه اروپا 
انجام شود این کشور می تواند از دیگران تقاضای کمک کند. 
بقیه کشورها هم وظیفه دارند در حد توان خود به آن کمک 

کنند، نه کمتر و نه بیشتر. 

 ارتش روســیه با ادامه محاصره بندر اودسا در جنوب 
غرب اوکراین که محل بارگیری کشتی های حامل غالت 
به سرتاســر جهان اســت، به بروز قحطی گسترده دامن 
می زنــد. به گزارش خبرگزاری فرانســه، با ادامه محاصره 
بنــدر اودســا در جنوب اوکرایــن، نگرانی هــای جهانی 
از وخامــت بحــران غذا افزایــش پیدا کرده اســت. این 
خبرگزاری در گزارش خود مدعی شــده اســت: روس ها 
هرگز آنگونه که تصور می شــد به اودسا حمله نکرده اند، 
اما تاکنــون محاصره مداوم دریایی اوکراین اثرات ویرانگر 
اقتصادی برای این کشــور داشته است، ضمن آنکه خطر 
قحطی بیش از گذشــته جهان را تهدید می کند. براساس 
گزارش این رسانه فرانسوی، انبارهای غله و بنادر سراسر 

اوکراین اکنون مملو از میلیون ها تن غالت است اما امکان 
ارسال آنها به دلیل محاصره شدید از سوی ارتش روسیه 
وجود ندارد. در جنوب اوکراین که هوا معتدل تر از ســایر 
بخش های این کشور است، برداشت تابستانی محصوالت 
در هفته های آینده آغاز شود، اما کسی نمی داند قرار است 
چه بر ســر این محصوالت بیاید و نگرانی ها بر سر امکان 
فســاد غالت افزایش یافته اســت. خبرگزاری فرانسه در 
ادامه آورده است: در حالیکه بیشتر تمرکز جنگ بر روی 
نبرد فرسایشی در شــرق اوکراین است، محاصره دریایی 
اوکراین گســترده ترین پیامدهای نبــرد جاری را در پی 
خواهد داشــت. ضمن آنکه ناظران هم نسبت به افزایش 

صعودی قیمت مواد غذایی و قحطی هشدار داده اند.

نقش روسیه در جنگ گندماروپا همچنان در رویای ارتش اروپایی


