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گروه بین الملل - علــی ودایع: دور دوم 
انتخابات میان دوره ای ایالت جورجیا )سه شنبه 
به وقت محلی( برای تعیین سرنوشــت آخرین 

کرسی مجلس سنا برگزار می شود. 
محافظه کاران خود را به آب و آتش می زنند 
تا در نبرد سمبلیک با لیبرال ها به پیروزی دست 
پیدا کنند. همه  گمانه زنی ها خبر از »سه شنبه 
ســیاه دموکرات ها و تشکیل موج قرمز« می داد 
امــا در نهایت طیف تندروی طرفــدار »دونالد 
ترامپ« باعث و بانی شکســت فیل ها شــدند. 
جمهوری خواهان امیــدوار بودند که با تکیه بر 
نارضایتی هــای اقتصادی بتواننــد به موفقیت 
دست پیدا کنند اما شــاید بتوان گفت ادبیات 
پوپولیســتی ترامپی به نوبه خــود باعث و بانی 

شکل گیری یک فاجعه برای آنها شد. 
حاال همه چشــم ها بــه جورجیــا دوخته 
شده اســت. به گفته دفتر وزیــر داخلی ایالت 
جورجیا، بیش از یک میلیون و ۸۵۰ هزار ساکن 
این ایالت رای های خود را به صورت زودهنگام 
که مهلت آن در روز جمعه به پایان رســید، به 

صندوق هــای رای انداخته اند. »هرشــل واکر« 
نامزد جمهوری خواه و سناتور »رافائل وارنوک« 

نامزد دموکرات درحال رقابت الکچری هستند.
دور اول رقابــت در این ایالت بین هرشــل 
واکر، نامزد جمهوری خواه تحت حمایت ترامپ 
و ســتاره ســابق فوتبال و رافائل وارنوک نامزد 
مســتقر حزب دموکرات برگزار شد و هیچ  یک 
از این دو به حد نصاب ۵۰ درصد آرا نرسید و به 

همین دلیل رای گیری به دور دوم کشیده شد.
کارشناسان پیش بینی می کنند اکثر کسانی 
که به صورت زودهنگام رای داده اند، متعلق به 

حزب دموکرات هستند. 
با این حال انتظار می رود تعداد بیشــتری از 
جمهوری خواهــان امروز پای صندوق های رای 

حاضر شوند.
نظرســنجی ها پیش بینی کرده اند که واکر 
آرای بیشتری نســبت به رقیب دموکرات خود 
کسب خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور 
ســابق آمریکا نیز از این کاندید جمهوری خواه 

حمایت کرده است.

بــر اســاس گزارش هــا، کارزار و تبلیغات 
انتخاباتی در ایالــت جورجیا گران ترین رقابت 
انتخاباتی در آمریکا برای انتخابات میان دوره ای 
بوده و تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون دالر صرف 

کارزارهای انتخاباتی شده است.
دموکرات هــا در انتخابات میــان دوره ای ۸ 
نوامبر کنترل سنا را بدست آوردند، در حالی که 
جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا 

پیروز شدند.
پیروزی در ایالت جورجیــا، به دموکرات ها 
این امکان را می دهد که همه ۵۱ کرســی سنا 
را به خود اختصاص دهند و کنترل کمیته ها و 
پست های قضایی را در اختیار گیرند. در صورت 
پیروزی نامــزد جمهوری خــواه، هر دو حزب 
صاحب ۵۰ کرسی خواهند بود و دموکرات ها به 
لطف رأی تســاوی شکن معاون رئیس جمهور 
برتری ضعیف قبلی خود در این مجلس را حفظ 

خواهد کرد. 
در حال حاضر، ۵۰ کرســی مجلس ســنا 
را دموکرات ها و ۴۹ کرســی را نامزدهای ســنا 

تصاحــب کرده اند.  نکته اساســی در انتخابات 
جورجیا اینجاســت که ورای جدال همیشگی 
فیل ها و خرها ، دموکرات ها معتقدند که پیروزی 
در جورجیا سیاست های انرژی آنها را جان تازه 

می بخشد. 
در طرف مقابل ترامپ نیز امیدوار اســت در 
بین هم حزبی های جمهوری خواه حرف جدیدی 
برای گفتن داشــته باشــد. او که قانون اساسی 
ایاالت متحده را رســما به چالش می کشد پس 
از شکست تحقیرآمیز در انتخابات میان دوره ای 
نوامبــر و حمــات بی رحمانــه محافظه کاران 

نیازمند یک فضای فرار است. 

کاهش محبوبیت ترامپ
براســاس یک نظرسنجی مشــترکا برگزار 
شده از ســوی شرکت دیزرت نیوز و انستیتوی 
سیاســت هینکلی در بازه ۱۸-۲۳ نوامبر، تنها 
۱۴.۶ درصد از رای دهندگان ایالت یوتا گفتند 
که به دونالد ترامپ، در صورت برگزاری انتخابات 
درون حزبی جمهوریخواهان در این ایالت رای 
خواهند داد.  بر اســاس این نظرســنجی رون 
دسانتیس، با کســب ۲۴.۲ درصد از آرا پیشتاز 
بود در حالی که ۱۶.۴ درصد از پاسخگویان هم 
لیز چنی، نماینده در حــال کناره گیری حزب 

جمهوریخواه از کنگره را برگزیدند.

جمهوری خواهان و دموکرات ها برای تعیین تکلیف آخرین کرسی سنا به میدان آمدند

جدال الکچری در جورجیا

ضرب االجل ترکیه به آمریکا و روسیه
درباره کردهای قسد

یک منبع رســمی ترکیه  گفت که آنکارا برای منصرف شــدن از انجام حمله 
زمینی به مناطق شــمالی سوریه شروطی را برای آمریکا و روسیه تعیین کرده و 
به آنها فرصت داده است تا گروه های ُکرد مسلح مورد حمایت واشنگتن را از سه 

شهر در این مناطق خارج کنند.
شــبکه خبری الجزیره به این منبع رسمی ترکیه ای بدون ذکر نام گفت: به 
آمریکا و روسیه فرصت داده شده است تا عناصر گروه مسلح موسوم به »نیروهای 
دموکراتیک سوریه« )قسد( را از سه شهر »منبج«، »تل رفعت« و »عین العرب« 

در شمال سوریه خارج کنند.
این منبع اظهار داشت: مهلت تعیین شده تمدید نخواهد شد و جایگزین عدم 

خروج عناصر قسد از این سه شهر، عملیات نظامی است.
طبق گفته این منبع ترکیه ای، واشنگتن پیشنهاد کرده است که ساختار قسد 
تغییر داده شود و همچنین برخی از اعضای آن که مورد اعتراض ترکیه هستند، 
حذف شوند.واشنگتن همچنین پیشنهاد داده است که نقش بیشتری به عرب ها 
در اداره منبج، تل رفعت و عین العرب داده شود.آنکارا به آمریکا اعام کرده است 
که پیشــنهادهای آن را تنها در صورتی بررســی خواهد کرد که عناصر قسد از 
میادین نفتی مناطق شمالی سوریه خارج شوند.  این منبع مدعی شد که »مسکو 
شروطی را در ارتباط با پرونده اوکراین در مقابل امتیازدهی های میدانی و سیاسی 

در پرونده سوریه تعیین کرده است«.
ارتش ترکیه از ۲۰ نوامبر حمات هوایی و توپخانه ای خود را به مناطق شمال 
سوریه شدت بخشیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است 
که این کشور اجرای عملیات زمینی به خاک سوریه را نیز در حال بررسی دارد.

ویژه

غرامت خواهی لهستان از آلمان
»یاروساو کاچینســکی« رهبر حزب حاکم قانون و عدالت لهستان گفت 
که برلین باید غرامت خســارت های حمله آلمان نازی به این کشــور و هزینه  

تحقیر لهستانی ها را بپردازد.
 خبرگزاری تاس به نقل از کاچینســکی گزارش می دهد، آنها ) آلمان نازی 
( جنگی را آغاز کردند، جنایات باورنکردنی را مرتکب شدند، حتی آن دسته از 
لهســتانی هایی را که جان سالم به در بردند به طرز وحشتناکی تحقیر کردند، 

از آنها استفاده کردند.
وی ادامــه داد: آنهــا این کار را با تمــام ملت ما انجام دادنــد، زیرا اغلب 
لهســتانی ها، که مثًا به زور رانده می شــدند، با کار در مزارع، تحقیر شدند و 

بدتر از حیوانات با آنها رفتار شد.
به گفته کاچینســکی، پس از جنگ با آلمان »بیش از حد نرم« رفتار شد. 
اگر این کار به گونه ای دیگر انجام می شــد، آنگاه آلمان، کشوری بسیار بسیار 

فقیر بود .
وی تاکید کرد: لهستان با آنها بسیار مهربان بود، باید خدا را شکر کنند. آنها 
به ما بدهکارند، باید پرداخت کنند. این گزارش می افزاید، مقامات لهســتانی 
به تازگی گزارشــی در مورد خســارات وارده به این کشور در پی حمله آلمان 
نازی و اشــغال آلمان در سال های ۱۹۳۹-۱۹۴۵ تهیه کردند که براساس این 

گزارش خسارت وارده بیش از ۱.۵ تریلیون دالر( بود.
پیشتر زبیگنیو راو، وزیر امور خارجه لهستان، یادداشتی را امضا کرد که در 
آن خواستار پرداخت غرامت آلمان شد و گفته شده برلین این سند را دریافت 

کرد و در حال مطالعه آن است.

اعتراض به اعمال خشونت پلیس یونان
خشــم و عصبانیت ناشــی از شــلیک گلوله به سر پســربچه ای که بدون 
پرداخت پول بنزین زده بود، بار دیگر موضوع خشــونت پلیس در یونان را به 

کانون توجهات تبدیل کرده و جنجال تازه ای را برانگیخته است.
خبرگزاری فرانسه نوشت: این تیراندازی، تازه ترین مورد از سلسله حوادث 
جنجال برانگیز در یونان است که با گذشت یک سال از حادثه دیگری رخ داد 
که به دنبال تعقیب و گریز پلیس یونان، منجر به کشته شدن یک جوان دیگر 
در نزدیکی بندر پیرئوس شد. در حالی که نوجوان ۱۶ ساله پس از تیراندازی 
در بیمارســتان برای زنده ماندن تقا می کرد، اعضای خانواده اش با پلیس در 
شهر »سالونیک« دومین شهر بزرگ یونان درگیر شدند و معترضان در ساعات 

پایانی دوشنبه شب اقدام به پرتاب کوکتل مولوتف کردند.
تیراندازی پلیس به این نوجوان همزمان با برگزاری اعتراضات در چند شهر 
یونان در روز سه شنبه رخ داده است. این اعتراضات برای یادبود کشته شدن 

نوجوان دیگری توسط پلیس در سال ۲۰۰۸ برگزار می شود.
ماه گذشته تصاویری که با استفاده از تلفن همراه از یک بالکن گرفته شده 
همچنین نشــان می داد که پلیس ضد شــورش گروهی از هواداران فوتبال را 
که از باشگاه فوتبال آریس در شهر ســالونیک بازدید می کردند، ظاهراً بدون 
هیچ اقدام تحریک آمیزی مورد ضرب و شتم قرار داده است. با وجود افزایش 
ناآرامی درباره رفتار پلیس و مصونیت آن، به نظر می رسد مقامات ارشد یونانی 

مشکل می توانند آن را نادیده بگیرند.
دفتر بازپرس یونان که نهاد ناظر مســتقل اســت و وظیفه دفاع از حقوق 
شــهروندان را بر عهده دارد گفته در سال گذشته بیش از ۳۰۰ مورد شکایت 
جدید از بدرفتاری پلیس دریافت کرده که ۱۷ درصد نســبت به سال ۲۰۲۰ 

افزایش داشته است.
گزارش بازپرس یونان همچنین نشان می دهد که پناهجویان به طور نظام مند 
مورد هدف پلیس قرار می گیرند. استفاده غیرقانونی از اسلحه و ضرب و شتم اغلب 
»پنهان« نگه داشــته می شود و افسران به طور معمول، هنگامی که از آنها برای 
شهادت در دادگاه فراخوانده می شوند، »بی اعتنایی« نشان می دهند. این گزارش 
افزود از نزدیک به ۱۴۰ مورد خشــونت و وحشیگری پلیس که در سال گذشته 
بررسی شد، تنها ۲۲ مورد رسما مورد تایید قرار گرفت. پلیس یونان به سواالت 

خبرگزاری فرانسه درباره این موضوع پاسخی نداد.

بازداشت سناتور آمریکایی به جرم جاسوسی
»دیوید ریِورا« نماینده ســابق کنگره آمریکا به اتهام پولشویی و جاسوسی 
برای دولت ونزوئا دســتگیر شــد. به گزارش رویترز، طبق اعام منابع آگاه، 
این قانونگذار ســابق آمریکا به اتهام جاسوسی برای دولت »نیکاس مادورو« 
رئیس جمهــوری ونزوئا در آتانتا، جورجیا آمریکا دســتگیر شــد. ریورا که 
همچنین با شکایت شرکت تابعه آمریکایی »پترولئوس ونزوئا« به دلیل نقض 
قرارداد البی گری ۵۰ میلیون دالری مواجه است، اکنون به اتهام دریافت بیش 
از ۱۵ میلیون دالر از دولت کاراکاس، توسط مقامات آمریکایی مورد تحقیقات 

قرار گرفته است.
گروه مشــورتی ریورا به نام »اینترامریکن« مبلغ ۱۵ میلیون دالر در مارس و 
آوریل ۲۰۱۷ از شــرکت فرعی PDV USA که زیر نظر شرکت نفتی دولتی 
ونزوئــا )PDVSA( قرار دارد، دریافت کــرده بود. منابع آگاه گفتند، به دنبال 
حرکت دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری ســابق آمریکا به ســمت اعمال 
تحریم ها علیه دولت و صنعت نفت ونزوئا، این قرارداد به منظور کمک به شرکت 
نفتی دولتی ونزوئا و دولت مادورو برای اعتبار بخشیدن به وجهه این کشور در 
آمریکا منعقد شد. بر اســاس دادخواست تنظیم شده، ریورا و دستیارش »استر 
نوفر« به منظور اجتناب از تحریم های اقتصادی بیشتر آمریکا علیه ونزوئا بودند 
بدون اینکه طبق قانون ثبت عوامل خارجی این موضوع را فاش کنند. ریورا ادعا 
می کند که با عدم ثبت نام به عنوان یک نماینده خارجی، قوانین را نقض نکرده 
اســت، زیرا قرارداد توسط شرکت تابعه آمریکایی PDVSA، یک شرکت ثبت 

شده در ایاالت متحده، منعقد شده است.

پولیتیک

حقوق بشر

رویداد

در تاریــخ ۲۰ نوامبــر ۲۰۲۲، انتخابــات فوق العاده 
رئیس جمهوری قزاقستان در قزاقستان برگزار شد. براساس 
نتایج رای مردم، قاسیم ژومارت توکایف با اختاف زیادی 
پیــروز شــد. ۸۱.۳۱ درصد از رای دهنــدگان به نامزدی 
رئیس جمهور فعلی رای دادند. این شــاخص نشان دهنده 
اعتماد و حمایت کامل مردم قزاقستان از اصاحات جاری 

و فرآیندهای دموکراتیک در این کشور است.
به طور کلی، روند انتخابات در قزاقستان بدون مشکل 
پیش رفت، علی رغم اینکه در آســتانه انتخابات، مقامات 
انتظامی گروهی از افراد مســلح را که قصد ســازماندهی 

آشوب در روز انتخابات را داشتند، بازداشت کردند.
پس از اعام نتایج انتخابات، ســیدابراهیم رئیســی، 
رئیس جمهور ایران پیروزی قابل اطمینان قاسیم ژومارت 
توکایف، رئیس جمهور قزاقســتان در انتخابات زودهنگام 
ریاســت جمهوری و انتخاب مجدد وی را به عنوان رئیس 

دولت تبریک گفت. 
رئیــس دولت ایــران در پیام تبریک خــود امیدواری 
به گســترش و تعمیق روابط دو کشــور در دوره جدید را 
تقویت کرد. رئیس جمهور قزاقستان نیز با تشکر از تبریک 
و آرزوی رئیس جمهوری اســامی ایران، خاطرنشان کرد 
که ایران همســایه خوب و شــریک نزدیک قزاقســتان 
اســت. به گفته نمایندگان رســانه های بین المللی که در 
شــعبه های رای گیری حضور داشتند، انتخابات زودهنگام 
رئیس جمهوری قزاقستان با احترام به حقوق و آزادی های 
همه شرکت کنندگان در روند انتخابات برگزار شد. قانون 

انتخابات جمهوری قزاقستان شرایط الزم را برای برگزاری 
انتخابات دموکراتیک و رعایت حقوق همه شرکت کنندگان 
در روند انتخابات فراهم کرد. شرکت در مبارزات انتخاباتی 
شــش نامزد، از جملــه ۲ زن، گــواه رقابت پذیری روند 
انتخابات، توانایی شهروندان جمهوری قزاقستان که دارای 
حق انتخاباتی فعال هستند، برای استفاده از حق انتخاب 

است. 
هنــگام صحبت در مــورد انتخابــات زودهنگام انجام 
شده ریاست جمهوری قزاقستان، نمی توان به روابط گرم 
در حال توسعه تهران و آستانه اشــاره نکرد. دولت ایران 
آمادگی کامل خود را بــرای ادامه همکاری همه جانبه با 
رئیس جمهــور منتخب توکایف اعام کرد. در آغاز ســال 
۲۰۲۲، دقیقاً ۳۰ ســال از برقراری روابط دیپلماتیک بین 
جمهوری اســامی ایران و جمهوری قزاقستان می گذرد. 
از زمان برقــراری روابط دیپلماتیک تاکنون بیش از ۱۴۰ 
میلیون دالر ســرمایه گذاری ایرانی در اقتصاد قزاقســتان 
جذب شده است. حجم مبادالت تجاری جمهوری اسامی 
ایران و قزاقســتان در نیمه اول سال ۲۰۲۲ با ۹.۳ درصد 
افزایش به ۳۵۰.۲ میلیون دالر )برای ۸ ماه سال ۲۰۲۱ - 

۳۲۰.۴ میلیون دالر( رسید. 

در عین حال، حجم صادرات در ۸ ماهه ســال گذشته 
)کاهش ۰.۱ درصدی( در ســطح شاخص ها باقی ماند و 
به ۲۱۵.۳ میلیون دالر رســید. حجم مبــادالت تجاری 
قزاقســتان و ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴۴۰.۹ میلیون 
دالر بوده که ۸۵.۱ درصد بیشــتر از سال ۲۰۲۰ )۲۳۸.۱ 
میلیون دالر( اســت. مجموعه ای از نشست های سطح باال 
که در ماه های ژوئن، سپتامبر تا اکتبر ۲۰۲۲ برگزار شد، 
انگیزه جدی برای ارتقای مشارکت تجاری و اقتصادی داد.  
در نتیجه سفرهای سران کشــورها، توافقات متعددی به 
دست آمد و دســتورالعمل هایی با هدف تشدید همکاری 

قزاقستان و ایران ارائه شد.
در حال حاضر دو کشــور ما تفاهم نامه تامین غات از 
قزاقســتان به ایران به میزان یک میلیون تن و همچنین 
تفاهم نامه همکاری قزاقستان و ایران در تجارت و ترانزیت 
محصوالت کشاورزی برای تامین غات و دانه های روغنی، 
روغن های نباتی، محصوالت قنادی و فرآورده های گوشتی 
از قزاقستان، و از ایران  سبزیجات، میوه و لبنیات را دارند. 
در جریان دیدارهای ســران کشورها، توافق شد که حجم 
مبادالت تجاری قزاقســتان و ایران بــه ۳ میلیارد دالر از 
جمله در مجتمع کشــت و صنعت تا یــک میلیارد دالر 

افزایش یابد. عاوه بر این، ایران و قزاقستان به طور فعال 
در بخش لجستیک همکاری می کنند. 

در حال حاضر ســه مسیر ریلی وجود دارد که شرایط 
تعرفه مطلوبی برای حمل و نقل کانتینری کاال در مســیر 
قزاقستان و پس از آن به کشورهای ثالث ایجاد شده است. 
طی یک ســفر کاری دو روزه که از ۳۱ اکتبر تا ۱ نوامبر 
۲۰۲۲ انجام شــد، یک هیات قزاقســتانی به سرپرستی 
سریک ژومانگارین معاون نخســت وزیر - وزیر تجارت و 
همگرائی قزاقســتان تفاهم نامه ای را برای افزایش حجم 
تردد کاال از ۱ میلیون به ۴ میلیون تن در ســال صادرات 
امضا کردند. برای این منظور، شرکت کنندگان در نشست 
موافقت کردند که تا پایان ســال ۲۰۲۲ یک نقشــه راه 
سه جانبه برای رفع تنگناهای زیرساختی و توسعه پتانسیل 
مسیر کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب برای 

سال های ۲۰۲۲-۲۰۲۵ تصویب کنند.
در شرایط آشــفتگی ژئوپلیتیکی، مســیر ایران برای 
برقراری روابط تجاری و اقتصادی با کشــورهای همسایه 
تضمین کننده توســعه پایدار جامعه، حفظ و حراست از 
استقال کشور و تقویت روابط دوستانه و متقابل سودمند 

با سایر کشورها خواهد بود. 
در این راستا، حفظ ثبات سیاسی داخلی در قزاقستان و 
در نتیجه با در نظر گرفتن روابط دوستانه کنونی جمهوری 
قزاقستان و ایران، انتخاب رئیس جمهور توکایف برای یک 
دوره جدید، به توسعه و تقویت بیشتر روابط دوجانبه بین 

کشورهای ما کمک می کند.

انتخابات ریاست جمهوری در قزاقستان: 

توسعه دوجانبه ایران و قزاقستان

هزاران نفر از مردم مغولســتان در دمای زیر 
صفر در پایتخت این کشــور علیه فساد در 
صنعت زغال سنگ این کشور و افزایش تورم 

دست به اعتراض زدند.
به گــزارش خبرگزاری فرانســه، معترضان 
که بیشترشــان جوانان بودند روز دوشــنبه 
در میدان »سوخباتار« اوالن باتور، پایتخت 
در دمای منفی ۲۱ درجه ســانتیگراد دست 
به اعتراض زدند و خواســتار »عدالت علیه 

مقام های فاسد و انحال پارلمان« بودند.
بر روی یــک پاکارد اعتراضی جمله »به ما 
کمک کنید، کشــورمان در حال فروپاشی 

است« نوشته شده بود.
دو چوپان که برای پیوســتن به اعتراضات 
بــه پایتخت آمده بودند، گفتند: خوب انجام 
ندادن کاری، درســت نیســت. فکر می کنم 

درســتش این اســت که جوانان خشمگین 
باشــند. من می خواهم دولت، ســارقان را 
تنبیه و مجازات کند. یک دانشــجو نیز که 
در این اعتراضات حضور داشــت، گفت: به 
نظر می رسد آنها قول هایی که داده بودند را 
فرامــوش کردند. آنها به ما قول زندگی بهتر 
داده بودند. آنها قرار بود اوضاع را بهتر کنند. 
اما هیچ کاری نکردند فقط پول ما را می برند 

و شکم های خودشان را پر می کنند.
پلیس ســاعت ۹ شــب به وقــت محلی به 
جمعیت تاکید کرد تا متفرق شــوند چون 
اوضاع داشــت متشنج می شــد و یکسری 

درگیری با معترضان رخ داد.
معترضــان از بابت اقتصاد بیمار کشــور و 
تورم ۱۵.۲ درصدی در پی حمله روســیه به 
اوکراین خسته و ناراضی هستند. اما خشم و 

نارضایتی عمومی همچنین به دلیل افشای 
ارتباطات برخی از قانونگذاران با صنعت زغال 
سنگ مغولستان و سرقت میلیارد دالری این 

سنگ های رسوبی به وجود آمده است.
اواســط نوامبر ۲۰۲۲، اداره مقابله با فســاد 
مغولستان اعام کرد بیش از ۳۰ مقام دولتی 
از جملــه مدیرعامل کمپانــی دولتی زغال 
 »Erdenes Tavan Tolgo« ســنگ 
بابــت اختاس تحت بازجویــی قرار گرفته 

است.
این کمپانــی کنترل انبارهایــی را برعهده 
دارد که حاوی ۷.۵ میلیارد تن زغال ســنگ 
کک اســت که ماده حیاتــی در روند فوالد 
ســازی اســت و عامل اصلی عایدی بودجه 
دولتی اســت. این قانونگذاران همچنین از 
حق مالکیت خود بر معادن زغال ســنگ و 

کمپانی های حمل و نقل اســتفاده کرده تا 
این سوخت فسیلی را از طریق مرز به چین 
صادر کنند و از عایدات و منافع غیرقانونی آن 

بهره مند شوند.
یکی از قانونگذاران مغولســتان در نشست 
خبری در پارلمان در نوامبر ۲۰۲۲ گفته بود: 
۶.۴ میلیون تن زغال سنگ توسط مقام های 
گمرکی کشور ثبت نشده اما توسط گمرکات 

چین از ۲۰۱۳ ثبت شده اند.
افشاکنندگان همچنین گفته اند که مقام های 
فاســد گمرکی کامیون های پر شده از زغال 
ســنگ را به عنوان کاالهــای وارداتی ثبت 
نکردند بلکــه آنها را خودروهای مســافری 

معمولی ثبت می کنند.
مغولســتان ۸۶ درصــد از صادراتــش را به 
چین می فرســتد که زغال ســنگ بیش از 

نیمی از مجمــوع کل این صادرات اســت 
و زیرســاخت های خود را بــه امید فروش 
بیشتر به این همسایه جنوبی خود دارد ارتقا 

می دهد.
استخراج معدن بیش از یک چهارم از تولید 
ناخالص داخلی مغولستان را تشکیل می دهد.
ســفارت آمریکا در اوالن باتــور اعام کرد، 
این تجمع گســترده در پایتخت مغولستان 
یک روز پس از آن برگزار شــد که چند صد 
هزار معتــرض در اوالن باتور تجمع کردند. 
معترضان ســپس تاش کردند تا به محل 
اقامت رسمی رئیس جمهوری و نخست وزیر 

بروند اما پشت موانع پلیس متوقف شدند.
این کشــور محصور بین چین و روســیه با 
بی ثباتی سیاســی از زمان تبدیل شدن به 
یک حکومت دموکراتیک دست و پنجه نرم 
می کند. نخســتین قانون اساسی این کشور 
در ۱۹۹۲ و پــس از چندین دهه حکمرانی 

کمونیستی تصویب شد.
اوخنا« رئیس جمهوری کنونی  »خورلسوخ 
مغولستان مجبور شد تا سال گذشته میادی 
بعنوان نخست وزیر کناره گیری کند، پس از 
آنکه اعتراضات شکل گرفت و خشم عمومی 
بابت نوع عملکرد دولت نسبت به یک بیمار 

کرونایی و نوزادش اتفاق افتاد.
وی چند ماه بعد در پی کسب ۷۰ درصد آرا 
به عنوان رئیس جمهوری مغولستان انتخاب 

شد.
شــورش گسترده روز دوشــنبه در پایتخت 
این کشــور زمانی رخ داد کــه معترضان به 
کاخ دولتی یورش برده و به ماموران اجرای 
قانون حمله کردند. اعتراضات سه روز است 
که در این کشــور آسیایی شکل گرفته و در 
حالیســت که مقام های مغولستان در حال 
تحقیق درباره ســرقت گسترده زغال سنگ 

صادراتی هستند.
تصاویر منتشر شده در رسانه های اجتماعی 
نشــان می دهد که معترضان در دسته های 
بزرگ در مقابل کاخ دولتــی در اوالن باتور 
هستند و خواســتار شفاف سازی تحقیقات 
رسوایی زغال سنگ و اعام اسامی مظنونان 

به صورت علنی هستند.
معترضان همچنین پاکاردهایی در دســت 
داشتند که رویشــان »آینده ما را ندزدید« 
و »اجــازه بدهید زندگی زیبــا و عادالنه در 

مغولستان داشته باشیم« نوشته شده بود.
از طرفی درخت کریسمســی که در مقابل 
ســاختمان نصب شــده بود، در جریان این 
شورش به آتش کشیده شد که البته تصاویر 
منتشر شده در رســانه های اجتماعی تایید 

نشده است.

معترضان مغولستان علیه فساد و تورم به خیابان ریختند

شورش در دمای منفی 21 درجه

افزایش همگرایی آمریکا و اروپا در تقابل با چین
یک مقام اتحادیه اروپا اعام کــرد که مواضع این اتحادیه و آمریکا در قبال 

کشور چین به هم نزدیک تر و همگرا شده است.
به گزارش تارنمای آکسیوس، استفانو سانینو دبیر کل سرویس اقدام خارجی 
اتحادیه اروپا گفت که یک عامل در نزدیک تر شدن اروپا و آمریکا به یکدیگر، 

دوستی جدید چین با روسیه به ویژه از زمان شروع جنگ اوکراین است.
ســانینو درمورد شــرایط حاکم بر محیط بین المللی توضیح داد: یک دنیای 
متفاوت را در مقایســه با آنچه یک ســال پیش شاهد بودیم، در مقابل خود 
داریــم. ما تمام عناصر معادله جدید را نداریم اما قطعا این چیزیســت که تا 

حدودی در حال تغییر است.

اکونومیک

وزارت دفاع روســیه اعام کرد که مسکو سامانه های 
دفاع موشــکی ســاحلی در منطقــه ای از مجمع الجزایر 
کوریل که در نزدیکی ژاپن واقع شده، مستقر کرده است.
به گــزارش رویترز، وزارت دفاع روســیه در بیانیه ای 
افزود که سامانه های موشــکی باستیون که موشک هایی 
با برد بیش از ۵۰۰ کیلومتر دارند در جزیره »پاراموشیر« 

در شمال جزایر کوریل مستقر شده اند.
طبق اعــام این وزارتخانه، نیروهای ســاحلی ناوگان 
اقیانوس آرام نظارت تمام وقت بر آب ها و تنگه های مجاور 
دارند و برای حمایت تدارکاتی یک کمپ نظامی در جزیره 
پاراموشیر بر پا شــده است. همچنین در این بیانیه آمده 
اســت که استقرار سامانه های باســتیون تقریبا یک سال 

پس از بر پا کردن این ســامانه های دفاعی ســاحلی در 
جزیره »ماتوآ« در قســمت مرکزی کوریل، صورت گرفته 
اســت. ژاپن نســبت به جزایر کوریل که مجموع آنها را 
»سرزمین های شــمالی« می خواند، ادعای مالکیت دارد. 
این مناقشه ســرزمینی به زمان پایان جنگ جهانی دوم 
باز می گردد زمانیکه نیروهای اتحاد جماهیر شوروی آنها 
را از ژاپــن گرفتند. توکیــو در تحریم های اقتصادی علیه 
روسیه بخاطر تهاجم این کشــور به اوکراین، به متحدان 
غربی خود پیوست. به دنبال آن روسیه از مذاکرات پیمان 
صلح با ژاپن عقب نشست و پروژه های مشترک اقتصادی 
مرتبط با جزایر مورد مناقشه کوریل را به علت تحریم های 

توکیو متوقف کرد.

یک وب ســایت خبری آمریکایی نوشــت، روند وخیم 
شــدن روابــط میان آمریــکا و روســیه در ضمن جنگ 
اوکرایــن به تدریج در حال کشــیده شــدن بــه یکی از 
مهمترین بخش های روابط آنها یعنی ارتباط راهبردی بر 
سر تسلیحات هسته ای است. پایگاه آمریکایی هیل وابسته 
به کنگره آمریکا نوشــت، مخالفت روســیه با شرکت در 
مذاکرات با مقامات آمریکایی در مصر بر سر یک معاهده 
کنترل تسلیحات بین دو کشور که در حال منقضی شدن 
است، واشنگتن را با ریسک از دست دادن قابلیتش برای 
ارتباط برقرار کردن با مســکو به ویــژه در رابطه با یکی 
از مهمترین و شــکننده ترین مسائل برای دو طرف یعنی 
مســاله تســلیحات هســته ای مواجه کرده است. به نظر 

می رســد والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، صحبت 
با مضمون تهدید به اســتفاده از ســاح های هسته ای در 
اوکراین را کمتر کرده اما کارشناســان می گویند، سستی 
مذاکرات همراه با فروپاشــیدن دیپلماسی موجب شده تا 
خطر درگیری هســته ای در مقطع فعلی تقریباً با دوران 
جنگ سرد برابری  کند. جیم تاونسند که در دوران دولت 
اوباما به عنوان دســتیار اروپا و ناتــوی معاون وزیر دفاع 
آمریــکا خدمت کرده، اظهار کرد: »حتی در بدترین زمان 
در جنگ سرد، ما همچنان با یکدیگر صحبت می کردیم. 
ما خواستار اتفاق افتادن این موضوع هستیم چون به این 
معنی اســت که تاش می کنیم میزانی از سامت عقل را 

در جهان هسته ای برقرار کنیم.«

امکان سرایت جنگ اوکراین به مذاکرات اتمی آمریکا و روسیهاستقرار سامانه دفاع موشکی روسیه در نزدیکی ژاپن


