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گروه بین الملل – علی ودایع: واشنگتن 
با هر ابــزاری که مي تواند تــاش مي کند به 
متحدیــن غربی بقبوالند که ایــاالت متحده 
با تمام توان در کنار کی یف و مقابل مســکو 
ایستاده اســت. پنتاگون که  در تدارک ارسال 
تانک های پیشــرفته آبرامز به جنگ اوکراین 
اســت ؛ برلین را مجبور کــرده که تانک های 
لئوپارد را رهســپار جنگ با ارتش سرخ کند. 
گفته شــده تولید تســلیحاتی بــرای جنگ 
اوکراین توســط آمریکا 5 برار شــده اســت.
همزمــان »الکس چاک « وزیــر دفاع بریتانیا 
اعام کرد: »دولت بریتانیا قصد دارد تانک های 
چلنجر ۲ وعده داده به اوکراین را در پایان ماه 
مارس )اوایل فروردین ۱۴۰۲( تحویل کی یف 
دهــد.« بریتانیا در تاریــخ ۱۴ ژانویه با وعده 
تحویل تانک های ســنگین شــامل ۱۴ فروند 
چلنجر ۲ به کی یف، نخستین کشوری بود که 
موضوع ارایه خودروهای زرهی ســنگین را به 

اوکراین مطرح کرده بود.
در این میان گفته مي شود که بایدن شاید 
ماه آتی میادی و با هدف نشان دادن حمایت 
از اوکراین در نخستین سالگرد حمله روسیه، 
به کی یف ســفر کند. شبکه خبری ان.بی.سی 
از قول سه تن از مقام های کاخ سفید گزارش 
کرد سفر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به 

کی یف در حال بررسی است و چندین کشور از 
جمله لهستان به عنوان همسایه غربی اوکراین 

برای سفر بایدن در نظر گرفته شده است.
حمله روســیه بــه اوکرایــن در ۲۴ فوریه 
۲۰۲۲ بزرگترین درگیری اروپا از پایان جنگ 

دوم جهانی محسوب می شود.
 در میــان هیاهــوی ارســال تانک هــای 
آمریکایــی آبرامز به جنگ با روســیه ، برخی 
منابع در واشنگتن گفته اند که شاید این اقدام 

با اندکی تاخیر زمانی انجام شود.
برنامه گام به گام 

نشــریه پولیتیکــو در گزارشــی بــا تیتر 
»اوکرایــن تانک هایش را گرفــت حاال وقت 
گرفتن جنگنده است«؛ مي نویسد که که نزاع 
برای تامین تانک های غربی برای اوکراین تنها 
یک شروع است. بعد از ارسال تانک های آلمانی 
و آمریکایی، مرحله ارسال جنگنده خواهد بود.
پولیتیکو، نگرانی گســترده مقامات غربی 
درباره باال گرفتن تنش ها با روسیه و گسترش 
جنگ را برجســته کرده و مي افزاید که سال 
گذشته، ارسال سامانه هیمارس خط قرمز بود 
و امسال هم ارسال تانک خط قرمز بود اما حاال 

این اقدامات دیگر خط قرمز نیستند.
بنا به گفته برخی منابع ، احتمال بررســی 
حمایت هوایــی از اوکراین در نشســت آتی 

وزیران دفاع کشورهای حامی کی یف در آمریکا 
مطرح شده اســت. متحدین غربی پیش بینی 
مي کنند جنگ سه تا پنج سال دیگر ادامه یابد 
اما در نهایت ناتو مي خواهد مراقب پاسخ مسکو 

به هرگونه حمایت تسلیحاتی نیز باشد.
به نظــر پولتیکو، »رویکــرد غرب در قبال 
حمایت تســلیحاتی از اوکراین ، یک رویکرد 
گام به گام اســت که برای برداشــتن هرگام، 
پاسخ روســیه را نیز در نظر مي گیرد تا مبادا 

مسکو اقدامی تند انجام دهد.«
نکته حائز اهمیت اینجاســت کــه از نگاه 
دیپلمات هــای غربــی ، اگر از همــان ابتدا، 
تسلیحات درخواســتی اوکراین به این کشور 
ارائه شــده بود مي توانســت واکنش هسته ای 
پوتین را به همراه داشــته باشد اما این کار به 

مرور انجام شد تا پوتین به آن عادت کند.
پولیتیکو در نهایت مي نویسد که ساح های 
مختلف در مراحــل مختلف جنگ به اوکراین 
داده شد و جنگنده هم داده خواهد شد و فقط 
مساله تعیین زمان مناسب برای دادن آنهاست.

تحویل غیر مستقیم جنگنده به اوکراین
به موازات بحث ها درباره تســلیح اوکراین 
بــه جنگنده های پیشــرفته پس از ارســال 
تانک های مدرن غربی برای جنگ با روســیه، 
شرکت الکهید مارتین وارد معرکه شده است. 

فایننشــال تایمز مي نویسد که »فرانک سنت 
جان« مدیرعامل شــرکت الکهید مارتین به 
ایاالت  دفاعی  پیمانــکار  بزرگ تریــن  عنوان 
متحده فاش کرده که مذاکراتی در مورد انتقال 
جنگنده های F۱6 توســط کشورهای ثالث به 
اوکراین وجود دارد. گفته شده که این شرکت 
 F۱6 در حــال برنامه ریزی برای افزایش تولید
است. این امر به الکهیدمارتین اجازه می دهد 
تا سفارش های هر کشوری را که برای کمک به 
اوکراین در جنگ با روسیه است، تکمیل کند.

مشــابه  نگاهــی  در  تایمــز  فایننشــال 
پولتیکو مي نویســد که »کاخ ســفید تاکنون 
درخواســت های اوکرایــن برای اســتفاده از 
جت های جنگنده مدرن مانند F۱6 را به دلیل 
ترس از حمله به خاک روسیه رد کرده است.« 
نکته حائز اهمیت این است که اخیراً اطاعاتی 
درز کرده که نشان می دهد خلبانان اوکراین در 
حال گذراندن دوره های آموزشی جنگنده های 

غربی هستند.
طراحان این نقشــه در یک هدف پنهان بر 
ایــن ایده تمرکز دارند کــه از صادرات مجدد 
جنگنده های F۱6 می تــوان به عنوان اهرمی 
برای ترغیب کشــورهای اروپای شرقی که از 
اعضای سابق پیمان ورشو هستند استفاده کرد 
تا این کشــورها هواپیماهای متعلق به دوران 

اتحاد جماهیر شــوروی خود را بــه اوکراین 
ارسال کنند.

به نوشته فایننشال تایمز، ورشو در ابتدای 
جنگ اوکراین، پیشنهاد کرد که جنگنده های 
MIG۲9 ساخت شــوروی خود را به نیروی 
هوایی اوکراین بفرستد.اسلواکی هم در موضعی 
مشابه لهســتان آمادگی ارسال جنگنده های 
شوروی برای اعزام به جنگ با روسیه را اعام 

کرده است.
 »ووپکه هوکسترا« وزیر امورخارجه هلند 
هــم هفته گذشــته گفت که هلنــد هرگونه 
درخواســتی برای ارسال جنگنده های اف ۱6 
خود به اوکراین را با ذهن باز بررســی خواهد 
کرد و هیچ محدودیتی در مورد حمایت نظامی 

از اوکراین برای خود ترسیم قائل نیست.
هلند حــدود ۴۰ فروند جنگنده F۱6 دارد 
و در حــال حذف تدریجی آنها به منظور خرید 
جنگنده های پیشــرفته  F35 است. عاوه بر 
هلند، هفت کشور اروپایی دیگر که از اعضای 
ناتو به شــمار می روند از جمله لهستان، نروژ و 

رومانی دارای جنگنده های F۱6 هستند.
خط قرمز کرملین و صبر روسیه

ارزیابی ناتو این اســت که در شرایط فعلی 
جنگ اوکراین، روسیه توانایی افزایش نیرو در 
میدان جنگ را ندارد. نقشــه اصلی متحدین 
غربی این اســت که در بهار و با کاهش فشار 
هزینه هــای جنگ انــرژی، اقدام به تســلیح 
اوکراین برای عقب راندن روســیه کنند. گفته 
مي شــود که تا اینجــای کار رقمی در حدود 
3۰ میلیارد دالر حمایت نظامی و تســلیحاتی 
از اوکراین انجام شــده است اما یک حساب و 
کتاب ساده نشــان مي دهد؛ حجم کمک های 
اخیر بــه لحاظ مالی و اســتراتژیک در طول 

جنگ با روسیه بی سابقه بوده است.
در این میــان، اخیرا »جــوزپ بورل« در 
گفت وگو با نشریه »ال دیاریو« اسپانیا، با بیان 
اینکه دست کم گرفتن توانایی نظامی روسیه 
احمقانه است، تاکید کرد در حال حاضر، باید 
خطر تامین تســلیحات مورد نیاز اوکراین را 
پذیرفــت. نوع رفتــار آمریکا به نوعی نشــان 
مي دهــد که آنها دیگر قائل به راهبرد اوکراین 
شــرقی و اوکراین غربی نیستند یا حداقل برا 
اساس برآورد جنگ چندساله درحال تحمیل 

یک فرسایش کشنده به مسکو هستند. 
نکته اینجاست که کســی نمي داند کاسه 
صبر»والدیمیــر پوتین« کی لبریز مي شــود. 
»دیمیتری مــدودف« معاون رئیس جمهوری 
روســیه صراحتا درباره امکان استفاده مسکو 
از بمب اتمــی مبتنی بر دکترین هســته ای 
روســیه تاکید کرده است. »هنری کسینجر« 
وزیرخارجه نیکســون هم پیشــتر در اجاس 
داووس گفته بود که درگیری اوکراین با روسیه 
باید تا دو ماه دیگر پایان یابد وگرنه از کنترل 
خارج می شــود لذا فرصت اندکی برای پایان 
دادن به درگیری مسلحانه در اوکراین و یافتن 
راه حل صلح وجود دارد. فراتر از آن، روســیه 
ممکن اســت برای همیشه از بقیه اروپا جدا و 
به متحد دائمی چین تبدیل شود. فعا نه تنها 
کسی حاضر به تثبیت وضعیت جنگ اوکراین 
نیست که همه درحال تشدید زد و خوردها در 
جنگ اوکراین هســتند؛ بهار و شاید تابستانی 

داغی در انتظار جنگ اوکراین است.

بایدنهمزمانباسالگردآغازجنگاوکراینبهاروپاميرود

چترجنگنده های تهاجمی علیه روسیه
پسازارسالتانکهایغربیبهکییف،حمایتگامبهگامازاوکرایناجرامیشود

ســازمان ملل متحد پیش بینی کرده است 
که رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میادی 
در نتیجه بحران غذا و انرژی ناشــی از جنگ 
در اوکراین، تأثیر مداوم همه گیری کرونا، تورم 
مــداوم باال و وضعیت اضطــراری آب و هوایی 
بــه طور قابل توجهی کاهــش و به ۱.9 درصد 
برسد. به گزارش آسوشــیتدپرس ، دپارتمان 
امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با 
ترسیم چشم اندازی اقتصادی تیره و نامطمئن 
گفت که کنــدی فعلی اقتصــاد جهانی »هم 
کشورهای توســعه یافته و هم کشورهای در 
حال توســعه را درگیر خواهد کرد و بسیاری 

از آنها در ســال ۲۰۲3 با خطــر رکود مواجه 
هستند.« پیش بینی می شود در انگلیس، تولید 
ناخالص داخلی در ســال ۲۰۲3 به میزان ۰.۸ 

درصد کاهش یابد.
»آنتونیــو گوترش« دبیرکل ســازمان ملل 
متحد در پیشگفتار این گزارش ۱۷۸ صفحه ای 
نوشت: »کاهش شدید و گسترده اقتصاد جهانی 
در بحبوحه تورم باال، انقباض پولی تهاجمی و 
افزایش ابهامات، سرفصل تحوالت آتی جهانی 
خواهند بود.« در این گزارش آمده اســت که 
پیش بینی رشــد اقتصــادی ۱.9 درصدی در 
ســال جاری – کمتــر از 3 درصد تخمین زده 

شــده در ســال ۲۰۲۲ – یکی از پایین ترین 
نرخ های رشــد در دهه های اخیر است. اما اگر 
تورم به تدریج کاهش یابد و روندهای معکوس 
اقتصادی شــروع بــه فروکش کنــد، افزایش 
متوســط  تا ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ امکان 

پذیر خواهد بود.
بانک جهانی که به کشورهای فقیرتر برای 
پروژه های توســعه ای وام می دهد، در گزارش 
ســاالنه خود در اوایل مــاه جاری، پیش بینی 
رشــد خود را تقریباً به نصــف کاهش داد و از 
پیش بینــی قبلی 3 درصدی بــه ۱.۷ درصد 
تقلیل داد. صندوق بین المللی پول )IMF( نیز 

که به کشورهای نیازمند وام می دهد، در اکتبر 
پیش بینی کرد که رشد جهانی از 6 درصد در 

ســال ۲۰۲۱ به 3.۲ درصد در ســال ۲۰۲۲ و 
۲.۷ درصد در سال ۲۰۲3 کاهش خواهد یافت.

کاهشنرخرشداقتصادجهانی

6هفتهاعتراضاتسختدرپرو
اعتراض ها در پرو در حالی وارد ششــمین هفته متوالی می شود که مسئوالن 
قضایی این کشــور تحقیقاتی را درباره احتمال دست داشتن دینا بلوارته رئیس 
جمهــور موقت پرو در این حوادث آغاز کردند.به گزارش بیزینس اینســایدر، با 
افزایش کشته های اعتراض ها در پرو به 5۰ تن، بلوارته رئیس جمهور موقت این 

کشور همه مردم را به آرامش دعوت کرد و خواستار آشتی ملی شد.
ده ها تــن از تظاهر کننــدگان، نیروهای پلیــس و خبرنــگاران در جریان 
اعتراض های دو روز گذشته در پرو مصدوم شده اند. این اعتراضات گسترده ترین و 
خشونت آمیز ترین راهپیمایی های خیابانی طی هفته گذشته توصیف شده است.
در این حال از لیما خبر می رســد تنها ساعاتی پس از دعوت رئیس جمهور 
موقت از مردم به آرامش، نیروهای امنیتی پرو برای متفرق کردن هزاران معترض 

در خیابان های این شهر از گاز اشک آور و گلوله های الستیکی استفاده کردند.
معترضان رئیس جمهور موقت را به دروغگویی متهم می کنند.

همچنیــن لیگ حرفه ای فوتبال پرو هم از ترکش های این اعتراضات در امان 
نبوده اســت. وزارت کشور پرو کلیه مســابقات لیگ برتر فوتبال این کشور را تا 
اطاع ثانوی به حال تعلیق در آورده اســت.معترضان از برکناری پدرو کاســتیو 
از ریاســت جمهوری پرو خشمگین هستند. مردم مناطق روستایی در جنوب و 
بومیانی که کاستیو را نماینده واقعی خود در قدرت می دانستند، بیشترین نقش را 
در اعتراضات علیه بلوارته داشته اند.معترضان خواهان کناره گیری بلوارته از قدرت، 

انحال پارلمان و بازگشت کاستیو به قدرت هستند.

ویژه

طالباندنبالخریدپهپادهایهوشمندچینی
یک رســانه خبری-تحلیلی آمریکایی در حوزه نظامی ادعا کرده است چین 
ممکن است پهپادهای هوشمند با قابلیت های نظامی در اختیار طالبان افغانستان 

قرار دهد.
به گزارش سایت تحلیلی ۱9۴5، »مایکل روبین«، تحلیل گر سیاسی و عضو 
ارشد موسسه آمریکا اینترپرایز، در گزارشی با اشاره به اهمیت رفتارهای طالبان 
در صلح و امنیت منطقه ای نوشــت: در طول سال های گذشته، نشان داده شده 
آنچه در افغانســتان اتفاق می افتد مهم است، حتی اگر واشنگتن بخواهد آن را 
نادیده بگیرد. به رغم وعده ها و اطمینان  بخشی های »زلمی خلیل زاد« فرستاده 
ویژه ترامپ و بایدن، طالبان هرگز تغییر نکرده است و حمایت های اخیر از جناح 
میانه رو در طالبان اگر نه توهم آمیز به طور فزاینده ای نخ نما به نظر می رســد. 
همچنین اعتقاد دولت بایــدن مبنی بر اینکه تعامل یا پرداخت پول، ایدئولوژی 
طالبان را کم رنگ می کند و آنان را به سمت غرب سوق می دهد، اشتباه است.
حکومت طالبان تا کنون به این خبر رسانه آمریکایی واکنش نشان نداده است.

در گزارش این رســانه آمریکایی ادعا شده اســت: اکنون به نظر می رسد که 
طالبان از دالرهای نقد محدود خود به جای حمایت از آموزش عمومی یا توسعه 
کشورش، برای خرید پهپادهای نظامی Blowfish از چین استفاده خواهد کرد. 
حتی اگر کمک های بشردوســتانه ایاالت متحده مســتقیماً به جیب پکن واریز 

نشود، با واسطه، این موضوع اتفاق می افتد.
این پهپادهای چینی، یک پلتفرم بالقوه ویرانگر است. یک مینی هلیکوپتر که 
مجهز به مسلسل و تجهیزات ویژه پرتاب خمپاره و نارنجک است. هوش مصنوعی 
آن در هدف گیری و توانایی تشــخیص این که چه کسی زنده می ماند و چه کسی 
می میرد را دارد. این رسانه امریکایی در بخشی دیگری از گزارش خود ادعا کرده 
اســت: ایاالت متحده نباید فریب استدالل چین را بخورد که هواپیماهای بدون 
سرنشــین برای کمک به طالبان در مبارزه با تروریسم ضروری هستند. با توجه 
به روابط عمیق و مســتمر طالبان با القاعده، دستیابی این گروه به هواپیماهای 
بدون سرنشین از چین، باید مهمترین نگرانی استراتژیک واشنگتن باشد، حتی 
اگر جدی تر از جنگ فعلی در اوکراین نباشد.... به خاطر امنیت منطقه ای و حقوق 
بشر، اکنون زمان مقابله با فروش این پهپادها و تاش برای بررسی قدرت گرفتن 

طالبان بدون هیچ گونه مسامحه با چین یا پاکستان فرا رسیده است.

افزایششدیدتعرفهبرقدرژاپن
خبرگزاری کیودو اعام کرد که شرکت های بزرگ برق ژاپن تعرفه ها را 3۰ 

تا ۴۰ درصد در سال مالی ۲۰۲3 افزایش می دهند.
تا کنون از هر ۱۰ شرکت بزرگ برق در ژاپن، ۷ شرکت برای افزایش تعرفه 

خانوارها به وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت مراجعه کرده اند.
براســاس این گزارش، اکثریت این شــرکت های بــرق، به طور خاص پنج 
شــرکت، درخواســت افزایش قیمت ها را در آوریل )اردیبهشت( داده اند، در 
حالی که دو شرکت دیگر قصد دارند این تغییرات در ژوئن )خرداد( اجرا شود.

به نوشــته کیودو در حال حاضر شرکت برق هوکوریکو قصد دارد نرخ های 
خــود را ۴5.۸۴ درصد، شــرکت برق هوکایدو 3۲.۱۷ درصد و شــرکت برق 

شیکوکو ۲۸.۰۸ درصد افزایش دهد.

پولیتیک

اکونومیک

ابالغیهرایکمیتهبدویتطبیقوتشخیص
مشاغلسختوزیانآوراستانسمنانبهشرکتیاکارگاه

شرکتریسمانریسیسمنان
شرکتنساجیپارس

به اطاع می رساند: با عنایت به درخواست بررسی و احراز اشتغال در مشاغل سخت و 
زیان آور جناب آقای حســین کارایی موضوع در جلسه مورخ 1400/7/7 کمیته بدوی 
تطبیق و تشخیص مشاغل ســخت و زیان استان مطرح و شغل / مشاغل زیر نامبرده 
مشــمول سخت و زیان آور شناخته شــدند لذا به استناد ماده 3 آیین نامه اجرایی بند 
5 جــزء ب ماده واحده قانون اصــاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷6 قانون تامین اجتماعی 
کارفرما مکلف اســت ظرف ۲ سال از تاریخ اباغ تصمیم کمیته نسبت به ایمن سازی 
محیط کار جهت مشــاغل گروه الف طبق جدول ذیل اقدام و نتیجه را کتبا به کمیته 
فوق اعام نماید رای صــادره حداکثر ظرف مدت 15 روز اداری پس از اباغ در قالب 
فرم شــماره )۴( قابل تجدید نظر خواهی در کمیته تجدید نظر این استان می باشد و 
در غیر این صورت برای اشخاص داخل کشور یه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور 
شش ماه از تاریخ اباغ رای مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 

امور مدنی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و فرجام خواهی خواهد بود.

عنوان نام شرکت
شغلی

نوع تایید
تایید

توضیحات

شرکت 
ریسماریسی

باتوجه به شرح الف*کارگر ساده
وظایف مشمول 

است 

شرکت 
نساجی پارس

باتوجه به شرح الف*کارگر ساده
وظایف مشمول 

است 
بهرام جمشیدی – رئیس کمیته بدوی تطبیق و تشخیص 

مشاغل سخت و زیان آور اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان

مفقودیبرگسبزخودرو
بدینوســیله برگ ســبز خــودرو تاکســی ون ۱۰ 
 نفره )نــارون( مدل ۱3۸۷ به شــماره پاک انتظامی
33 ایران ۲۲۴ت۴3 سبز رنگ با نوار شطرنجی مشکی 
به نام اینجانب سید قاسم رحمانی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

کشف»قدیمیترین«مومیاییدرمصر
رئیس یک تیم حفاری اعام کرد که مصر شناسان یک مقبره فراعنه را در 
نزدیکی پایتخت قاهره کشف کرده اند که احتماالً قدیمی ترین و »کامل ترین« 

مومیایی است که تاکنون در این کشور کشف شده است.
به گــزارش رویترز، زاهی حواس، مدیر این تیم بــه خبرنگاران گفت: این 
مومیایــی ۴هزار و 3۰۰ ســاله در پایین یک شــفت ۱5 متــری گروهی، از 
مقبره های سلســله پنجم و ششم که اخیراً کشف شده بود و در نزدیکی هرم 

پله در ساقارا پیدا شد.

ملل

سرویس حقوقی شــورای اروپا اعام کرد ، اتحادیه اروپا 
این اختیار حقوقی را دارد که دستکم 36.۸ میلیارد دالر از 
دارایی ها مسدود شــده بانک مرکزی روسیه را موقتا برای 

کمک به بازسازی اوکراین هزینه کند.
بلومبرگ بــه نقل از منابع آگاه نوشــت که در صورتی 
که برخی شــرایط مهیا شــود این اقــدام از لحاظ حقوقی 
امکان پذیر اســت. روزنامه فایننشــال تایمز هفته گذشته 
نوشته بود که »شارل میشل« رئیس شورای اروپا از رهبران 
اتحادیه اروپا خواســته است به پیشــبرد مذاکرات درباره 
مدیریت 3۰۰ میلیارد دالر دارایی توقیف شده روسیه برای 
بازسازی اوکراین کمک کنند. در گزارش این روزنامه آمده 
است: درحالی که میزان خســارت ها در کشور جنگ زده 

اوکراین روز به روز بیشتر می شود، شارل میشل گفته است 
که پیشــنهاد مدیریت فعال دارایی های مسدود شده بانک 
مرکزی روســیه را با هدف سودآوری و اســتفاده از آن در 
تاش های بازسازی اوکراین ارائه داده است. رئیس شورای 
اروپا با بیان اینکه این اقدام باید در راســتای اصول قانونی 
انجام شود، افزود: انتظار دارد رهبران اتحادیه اروپا »انگیزه« 
این مذاکرات را ایجاد کننــد. در روزهای آغازین درگیری 
روســیه و اوکراین، اتحادیه اروپا و متحدانش صدها میلیارد 
دالر از ذخایر ارزی در حســاب های خارج از کشــور بانک 
مرکزی روسیه را مســدود کردند. مسکو سپس اعام کرد 
که تحریم بانک مرکزی روســیه باعث شده که حدود 3۰۰ 
میلیارد دالر از ذخایر ارزی خارجی این کشور مسدود شود.

ژاپن در یک بسته تحریمی گسترده علیه روسیه 36 فرد 
و ســه نهاد را تحریم و صادرات برخی کاالها از جمله مواد 
رادیواکتیو، تجهیزات پزشکی و روبات به این کشور را ممنوع 
کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، وزارت خارجه ژاپن جمعه 
با انتشــار فهرست تحریم های خود اعام کرد که این اقدام 
در رابطه با تحوالت اوکراین صورت گرفته اســت. »آندری 
بلوســوف« معاون اول نخست وزیر، »دمیتری چرنیشنکو« 
معاون نخســت وزیر، وزیر دادگســتری، معاون وزیر دفاع، 
رئیس کمیســیون مرکزی انتخابات، افــرادی از مقام های 
جمهوری های دونتســک و لوهانســک، کریمه، خرسون و 
زاپوروژیا از جمله کســانی هستند که در لیست سیاه ژاپن 
قرار گرفته اند. »مرکز تعمیر کشــتی زوزدوچکا« موسســه 

هوانوردی مسکو، کارخانه تسلیحاتی توال و موسسه مرکزی 
توسعه موتورهای هوانوردی بارانوف از جمله ۴9 نهاد روسی 
هستند که صادرات کاال و فناوری به آنها ممنوع شده است. 
وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن نیز در بیانیه ای اعام 
کرد که صادرات مواد رادیواکتیو، واکسن، کاالهای پزشکی 
و روبات به روسیه را تحریم کرده است.  همچنین صادرات 
تجهیزات به تاسیسات اتمی روسیه و برخی مواد شیمیایی 
از جمله گاز اشک آور به روسیه ممنوع شدند. این تحریم ها 
از ســوم فوریه )۱۴ بهمن( اجرایی می شوند. ژاپن تاکنون 
بیــش از 9۰۰ فــرد و بیش از 5۰ شــرکت را در ارتباط با 
جنگ اوکراین تحریم کرده و صادرات حدود 5۰۰ قلم کاال 

را ممنوع کرده است. 

تحریمگستردهژاپنعلیهمسکومصادره36/8میلیارددالراموالروسیهدراروپابهنفعاوکراین

سفرناگهانیبلینکنبهخاورمیانههمزمانباحمالتاسرائیلعلیهفلسطین
»آنتونــی بلینکن« وزیر امور خارجه آمریکا 
در شــرایطی که اوضــاع سیاســی و امنیتی 
سرزمین های اشــغالی و اعتراضات علیه دولت 
افراطــی نتانیاهو شــدت یافته اســت، برای 
رایزنــی به مصر، اتــل آویو و کرانــه باختری 
اشــغالی ســفر خواهد کرد. به گزارش ایرنا از 
»تارنمــای وزارت خارجه آمریکا«, این ســفر 

در میان تشدید خشــونت های اسرائیل علیه 
فلســطینی ها، نگرانی هــای آمریــکا در مورد 
سیاست های دولت )افراطی( بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی و مسائل جاری 
در مورد سابقه حقوق بشر مصر انجام می شود. 
وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت 
که بلینکن روز شــنبه واشنگتن را برای دیدار 

از قاهره، اورشــلیم و رام اهلل ترک خواهد کرد. 
این بیانیه تنها چند ساعت پس از حمله رژیم 
صهیونیستی به اردوگاه جنین در کرانه باختری 
اشغالی در روز پنجشنبه و شهادت 9 فلسطینی 

از جمله یک زن منتشر می شود.
به گزارش ایرنا, می الکیله، وزیر بهداشــت 
تشــکیات خودگردان فلسطین با اعام اینکه 

وضعیت اردوگاه جنین بســیار بحرانی است، 
گفــت: طبق گزارش امدادگــران هال احمر، 
تعداد زیادی مجروح شــده اند که هنوز بیرون 
آوردن آن ها میســر نشده اســت، اشغالگران 
اســرائیلی مانع ورود آمبوالنس هــا به اردوگاه 

جنین برای نجات مجروحان شده اند.
پیش از این جیک ســالیوان مشاور امنیت 

ملی آمریکا به سرزمین های اشغالی سفر کرده 
بود و با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم 

درباره سیاست هایش گفت وگو کرد.
کاخ سفید نگران سیاســت های نتانیاهو از 
جمله گسترش شــهرک های صهیونیستی و 
قانونی کردن پاسگاه ها در کرانه باختری اشغالی 

است.  

»جــو بایدن« رئیس جمهــوری آمریکا تهدید کرد هر 
پیشــنهادی را که جمهوریخواهان دربــاره مالیات ها ارائه 

دهند، وتو خواهد کرد.
به گزارش گاردین، بایدن پنجشنبه به وقت محلی گفت: 
بــه آنان اجازه این کار را نخواهــم داد و هر طرحی را که 

بفرستند وتو می کنم.
گروهی از جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا 
تاش می کنند تا بســیاری از مالیات های فدرال از جمله 
مالیــات بر درآمد را احذف کــرده و به جای آن مالیات بر 
فروش را وضع کننــد. این طرح »قانون مالیات منصفانه« 
نامگذاری شده اســت. برخی کارشناسان مالیاتی هشدار 
می دهند که این طرح به نفع خانواده های کارگری نیست 

و بیشــتر به نفع ثروتمندان آمریــکا خواهد بود. بایدن در 
واکنش به این طرح از دستاوردهای دو ساله دولتش دفاع 
کرد و گفت: این ملت چیزهای زیادی را پشت سر گذاشته 

و راه درازی را طی کرده است.
این اظهارت در روزی بیان شــد کــه وزارت بازرگانی 
آمریکا گزارش داده رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه 
چهارم ۲۰۲۲ حدود ۲.9 درصد بوده است یعنی حدود ۰.۴ 

درصد بیشتر از رقمی که پیش بینی شده بود.
بایدن همچنین از کاهش آمار بیکاری به 3.5 درصد در 
ماه دســامبر دفاع کرد و گفت: ما حدود ۱۱ میلیون شغل 
ایجاد کردیم. بیکاری در میان کارگران سیاهپوست و التین 
تبار و افراد دارای معلولیت به کمترین میزان رسیده است.

»میشل ِمرســیه« )Michel Mercier( وزیر سابق 
دادگستری و سناتور پیشین فرانسه به دلیل ایجاد مشاغل 
ساختگی در مجلس سنای این کشور به سه سال حبس 

تعلیقی محکوم شد.
به گزارش روزنامه لو فیگارو، این سیاستمدار ۷5 ساله 
فرانسوی وزیر سابق نیکا سارکوزی رئیس جمهور پیشین 
این کشور، به اختاس از بودجه عمومی متهم و محکوم 
شده اســت. دادگاه کیفری پاریس میشــل مرسیه را به 
دلیل اعطای مشاغل غیرواقعی پارلمانی به همسر و یکی 
از دخترانش بین ســال های ۲۰۰5 تا ۲۰۱۴ به سه سال 

حبس تعلیقی محکوم کرد.
این سیاستمدار فرانســوی که در سال های ۲۰۱۰ تا 

۲۰۱۲ وزیر دادگستری سارکوزی بود، در سال های ۲۰۰5 
تا ۲۰۰9 که سناتور بود، به دلیل پرداخت 5۰ هزار یورو به 
 )Joëlle( عنوان بخشی از وظایف خود به همسرش ژوئل
به اتهام اختاس از بودجه عمومی مجرم شــناخته شد. 
البته محکومیت وزیر سابق دادگستری فرانسه که سابقه 
سناتوری را نیز یدک می کشید، نخستین نمونه در ایجاد 
مشاغل ســاختگی در پارلمان های این کشــور اروپایی 

نیست.
تیرماه 99 فرانسوا فیون نخست وزیر پیشین فرانسه به 
جرم ایجاد شغل جعلی برای همسرش به پنج سال زندان 
و پنه لوپه همســر فیون به دلیل مشارکت در این جرم به 

سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.

محکومیتوزیردادگستریسابقفرانسهخطونشانبایدنبرایجمهوریخواهان


