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سوءاستفاده دو حزب اصلی امریکا از تبرئه ریتنهاوس

رشدی  6.2درصدی قیمتها در امریکا ،نرخ تورم در این کشور را در  30سال گذشته بیسابقه ساخته است

زهره صفاری /رشــد سرســامآور تورم در
امریــکا و در نتیجــه آن افزایــش قیمــت
اقالم ضروری مانند مواد غذایی و بهطور
کلی مشکالت زنجیره تأمین ،بانکهای
غذا در بســیاری از مناطق ایاالت متحده
را برای پر کردن ســبد غذایی خانوارهای
نیازمنــد بــا بحرانی جــدی روبــهرو کرده
است.
براســاس آخریــن آمار ســایت «لیوینگ
نیودیــل» ،در حــال حاضــر و بویــژه پس
از بحــران کرونــا در جهــان ،باوجــود
برقراری طرحهای حمایتی دولت برای
بیکاران و ،...به طــور تقریبی  30میلیون
امریکایی بــا بحران غذا روبهرو هســتند.
ایــن در حالی اســت که قیمت گوشــت،
مــرغ ،ماهــی و تخــم مــرغ رشــدی 10.5
درصدی نســبت به زمان مشابه در سال
گذشــته را تجربه کرده اســت .به نوشــته
«نیویورک تایمز» پیشبینی شــده است
مردم امریکا امســال سنگینترین هزینه
تاریخ تعطیالت را برای تهیه غذای عید
شــکرگزاری که امشــب برگزار میشــود،
متحمــل شــوند .در عیــن حــال کمبــود
نیــروی کار در بانکهــای غــذا ،چرخــه
توزیع را نیز دچار مشکالتی جدی خواهد
کرد.
«ناتاشــا لمــوس» مدیــر اجرایــی بانــک
غــذای بنیــاد «ویمیکرز» معتقد اســت:
«کمبــود نیــرو در بخش توزیــع ضربهای
اساســی بــه برنامههــای مــا وارد میکند
که در نتیجه آن بســیاری از خانوادههای
نیازمند به دلیل این بحــران نمیتوانند

سبد غذایی خود را دریافت کنند .در عین
حال قیمت گاز نیز رشدی نجومی داشته
و عــاوه بر کم شــدن نیــروی کار ،شــمار
نیروهای داوطلب نیز روندی کاهشــی را
شاهد بوده است».
بــه نوشــته «یواسایتــودی» ،افزایــش
قیمتهــا همزمــان بــا شــیوع کووید،19
شــمار خانوادههــای در صــف دریافــت
ســبد غذایــی را بــاال بــرده اســت .در این
شــرایط قیمتها در  12ماه سال گذشته
رشدی  6.2درصدی داشته که نرخ تورم
امریکا را در  30ســال گذشــته بیســابقه
نشان داده است .در این میان ایالتهای
غربی و جنوبی با نرخ  6.6درصدی رشد

قیمتها بیشــترین آســیب را از شــرایط
تورمی دید هاند.
به بــاور ناظــران پاندمــی کرونــا ،طوفان
ویرانگــر اقتصــادی در امریــکا را تکمیل
کــرده اســت« .وینــس هــال» ،رئیــس
دفتــر ارتباطی غیردولتی دولــت در امور
غذایــی امریــکا بــا بیــش از  200بانــک
غذایــی زیرمجموعــه گفــت« :بــه طــور
طبیعــی زمانی کــه بحرانــی طبیعی در
منطقــهای ایجــاد میشــود بانکهــای
غذایــی برای کمــک اعزام میشــوند اما
طوفــان «کووید »19هــر  50ایالت امریکا
را درنوردیــده و نــه تنهــا بانکهــای غذا
بلکــه حدود  60هزار مرکز خیریه و مراکز

توزیــع غذای مردمی نیز آســیب دیدند.
از طرفــی قیمــت مــواد غذایــی رشــدی
نجومی داشــته بــه طوری که اگــر به طور
مثــال پیشتر ماهانــه با صــرف  50دالر
قادر بــه تأمین مایحتــاج غذایی بودیم،
حــاال بایــد  100دالر بابــت آن پرداخــت
کنیم».
در طول یک ســال گذشــته دولت امریکا
بــا تخصیص طرحهــای حمایتــی برای
بــازه زمانی کوتاه مدتی توانســت تعادل
را برقرار کنــد اما انقضای این طرحها در
آســتانه ســال جدید مانند طوفانی سبد
خانوارها را خالیتر از گذشته خواهد کرد.
ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ تورمی بر

در پی سقوط ارزش لیر ،خیابانهای شهرهای بزرگ ترکیه شاهد اعتراضهای مردمی بود

همسایگان

ترکیهای «بیانت» ،این مردم سهشــنبه
شــب بعــد از ســقوط لیــر در شــهرهای
بــزرگ ترکیــه بــه خیابانها رفتنــد و در
اعتــراض بــه بحــران اقتصــادی کشــور
خــود و هزینههــای باالی زندگــی ،علیه
دولت شــعار دادند و همصدا با احزاب
مخالف خواهان اســتعفای «اردوغان»
و برگــزاری انتخاباتی زودهنگام شــدند.
اعتراضهــای مردمــی در اســتانبول
آنقــدر باال گرفت که در نهایت نیروهای
امنیتــی وارد عمــل شــده و بــا باتــوم
بــه معترضــان حملــه کردنــد .در ایــن
اعتراضهــا اعضــای حــزب کارگــران
ترکیــه ،بــا حضــور مقابــل دفتــر بانــک
مرکزی اســتانبول ،در بیانیهای خواهان
اســتعفای دولــت «اردوغــان» شــدند.
اعضای حزب سوسیالیست بازسازی نیز
با مشــعلهایی در دســت در خیابانها
حرکــت کــرده و خواهــان اســتعفای
دولــت بودنــد و از هــر محلــهای عبــور
میکردند ،مردم با زدن به پشت قابلمه
از آنهــا حمایــت میکردند تا بــه دولت
بگوینــد کــه گرســنهاند .حامیــان حزب
کمونیست نیز بخشی از این اعتراضها
را تشــکیل میدادند .وضعیت در ســایر
مراکــز اســتانها همچون آنــکارا ،ازمیر،
قوجاایلی ،اســکی شــهر و صامسون نیز
به همین ترتیب بود و در برخی شــهرها
شــماری از معترضان دســتگیر شــدند.
همــان طــور کــه «دویچــه ولــه» نوشــته
اســت ،ســقوط لیر در واقع خشمی را که
مــردم از مدتهــا قبل از سیاســتهای
اقتصــادی دولت داشــتند ،ســرریز کرد.
زیــرا از نزدیــک بــه  10ماه پیــش به این

ëëدردسربزرگ«بایدن»ودموکراتها
با وجود نرخ بیســابقه تورم در یک سال
گذشته ،کاخ سفید این معضل را موقت
خوانــد و از کاهــش قیمتهــا تــا 2022
خبــر داد امــا بــا تــداوم شــیب صعودی
قیمتها در آخرین ماههای سالجاری،
«جو بایدن» ،رئیس جمهوری امریکا در
بیانیهای معضــل تورم کشــور را اولویت
نخســت خود عنوان کرد و تورم را آسیب
بزرگ جیــب مــردم امریکا عنــوان کرد.
وعــده او بــرای حــل این مشــکل پــس از
امضــای طــرح زیرســاختی  1.2میلیــارد
دالری پررنگتر شد .اما این افزایش نرخ
تورمی برای رئیس جمهوری که براساس
آمــار مــاه آگوســت بــا تنــزل محبوبیــت
روبهرو شــد باورپذیری وعدههای او برای
بهبود شــرایط اقتصاد و ســبد مردم را با
اما و اگرهایی همراه کرده اســت .در عین
حــال شــرایط فعلــی بــرای دموکراتها
نیــز کــه انتخابات میانــدورهای کنگــره را
پیش رو دارند هشــداری جدی به شــمار
میرود .به باور کارشناســان آنچه اوضاع
را بــرای «بایــدن» و دولتــش دشــوارتر
کــرده اســت میراث بحرانســازی اســت
کــه ســلفش«دونالد ترامــپ» بــا تبیین
سیاستهای مهاجرتی برای او به وجود
آورده است .چراکه تحلیلگران «بیزینس
اینســایدر» ،یکی از بزرگتریــن عوامل در
این رشد تورمی را افزایش قیمت نیروی
کار میداننــد که بســیاری از شــرکتها را
از زمینهای کشــاورزی تا چرخه توزیع با
مشکالت اساسی روبهرو کرده است.

واکنش ارتش سوریه به تجاوزگری اسرائیل در حمص

آوار سقوط لیر بر سر اردوغان
بنفشــه غالمــی /اعتراضــات  2013گزی
پارک ،کودتــای نافرجام  2016و چندین
و چنــد رویــداد دیگــر کــه در مخالفت با
سیاســتهای رئیــس جمهــور ترکیه در
یــک دهــه اخیــر روی داده اســت ،هیچ
کدام نتوانستند پایههای حکومت رجب
طیب اردوغــان را این گونــه بلرزانند که
ســقوط آزاد لیــر آن را بــا تهدیــد مواجه
کرده است.
بهگزارشروزنامه«فایننشالتایمز»،
تنها ســاعتی پس از آنکه رئیس جمهور
ترکیه در ســخنانی کاهش نــرخ بهره در
کشورش را اقدامی قابل تحسین خواند
و مدعــی شــد کشــورش در یــک جنــگ
اقتصــادی اســت امــا برنــده ایــن نبــرد
خواهــد بــود ،لیــر ترکیــه با ســقوطی 15
پلهای بــه بدترین شــرایط تاریخی خود
تنــزل پیــدا کــرد .این ســقوط دیــروز نیز
ادامــه یافت و بــا  3درصد افت دیگر هر
دالر  13.15لیر معامله شد.
احتمــاالً «اردوغان» هنگامــی که در
جریــان ســخنرانی خــود داشــت تأکیــد
میکــرد« :ترکیه تســلیم فرصت طلبان
و بندبــازان مالــی اقتصــادی جهانــی
عالقهمنــد بــه افزایــش نــرخ بهــره،
نمیشــود» ،در مخیلــهاش نمیگنجید
که کشــورش ناگهان گرفتار چیزی شــود
کــه «انــور آرکان» ،آن را یــک «فیلــم
ترســناک» توصیف کرده اســت که تنها
یــک «بانک مرکزی مســتقل» میتواند
آن را ختــم بــه خیــر کنــد .آنچه کــه این
تحلیلگراقتصــادی ترکیهای بیــان کرده
و بانک مرکزی مســتقلی کــه او خواهان
اشــاره بــه آن شــده ،انتقــادی اســت که
بســیاری از تحلیلگران اقتصــادی ترکیه
بــه «اردوغــان» دارنــد .آنهــا او را متهم
میکنند که اجازه نمیدهد بانک مرکزی
بر اساس سیاستهای اقتصادی درست
حرکــت کند و با کاهش مداوم نرخ بهره
باعــث افزایش تورم در کشــورش شــده
است.
ëëنوایقابلمههادرخیابانها
تورمــی کــه در چنــد مــاه اخیــر هــر
روز بیــش از روز پیــش کمــر اقتصــاد
این کشــور را خــم و کمربندهــای مردم
را محکمتــر کــرد .بــه گــزارش ســایت

هزینه داروها و حتی انسولین نیز اثرگذار
شــده اســت که میتواند در آینــدهای نه
چنــدان دور ،بخــش درمانــی را نیــز بــا
مشکالتی جدی روبهرو کند.
بهطور معمول بانکهای غذایی امریکا
از چهار مســیر طرحهای دولتی ،اعانه از
ســوی زنجیرههــای تأمین غــذا ،اعطای
ســبد غذا توســط انجمنهــا و همچنین
مشارکت خیرین تأمین بودجه میشود.
در حــال حاضــر با توجه بــه مصوبههای
کنگره در طرحهای پشــتیبانی از آســیب
دیــدگان کرونــا نقــش دولــت میتوانــد
پررنگتــر باشــد اما هنوز سرنوشــت این
طرحها در سالجاری مشخص نیست.
گرچــه در ایــن میــان وزارت کشــاورزی
امریــکا با وعــده تزریق  32میلیــون دالر
به مراکز تأمین گوشــت و مرغ امیدواری
زیادی به تسهیل این شرایط دارد .این در
حالی اســت که به دلیل آســیب مشاغل
در دوران شیوع کووید ،19حجم اعتبارات
تخصیصــی از چرخههــای تأمیــن مواد
غذایــی و عمدهفروشــان نیــز بشــدت
کاهش یافته و مشارکت خیرین نیز روند
نزولی داشته است.
«هالیــگان» ،مدیر یکی از بانکهای غذا
معتقــد اســت« :مــا بســختی یک ســوم
اقــام الزم را خریــداری کردهایــم چراکه
قیمتهــا نســبت بــه ســال گذشــته 50
درصــد افزایــش داشــت .ایــن در حالــی
اســت که در کنار این امــر ،هزینه حمل و
نقل را نیز داریم که ارقام آن نیز دو برابر
شده است».

ســو ارزش لیر بیش از  40درصد کاهش
داشــته اســت .همین باعث شده است،
با بــاال رفتن تــورم ،قدرت خریــد مردم
کاهش یافته و پساندازهای آنان اندک
انــدک صرف مخــارج روزانه عادی آنها
شود.
ëëفرصتطلبیاحزابمخالف
حضــور مــردم در خیابانهــا بعــد از
سخنرانیها و بیانیههای احزاب مخالف
دولــت رقــم خــورد .در بین ایــن احزاب
مخالف و رهبرانشــان ،برخــی نزدیکان
ســابق «اردوغــان» بودنــد .بــه گــزارش
«فایننشــال تایمز»« ،علی باباجان» که
در ایامــی نــه چنــدان دور وزیــر اقتصــاد
«اردوغــان» بــود و اکنون ریاســت حزب
«دموکراســی و پیشــرفت» را برعهــده
دارد« ،اردوغــان» را متهم کرد که کشــور
را بــه «ورشکســتگی» کشــانده اســت.
«احمد داووداوغلو» ،نخستوزیر سابق
و رئیس سابق حزب عدالت و توسعه که
از اواخر سال  2019حزب خود «آینده» را
تأسیس کرده ،در توئیتی درباره اقدامات
«اردوغان» و اصرارش بر سیاســتهای
اشــتباه اقتصــادی نوشــت« :ایــن دیگــر
جهل نیست ،خیانت است».
منتقــدان سیاســتهای اقتصــادی
اردوغــان همچنین با اتکا بــه نارضایتی
مــردم از ایــن شــرایط خواهــان
انتخابــات زودهنگام شــدند .بهگزارش
خبرگــزاری «آناتولــی» ،یکــی از آنهــا
«کمــال قلیچداراوغلــو» ،رهبــر حــزب
جمهوریخواه خلق بود که در نشســتی
مشــترک با «مرال آکشــنر» ،رهبر حزب
«خوب» و همراه با او چنین درخواستی

پدافنــد هوایــی ارتش ســوریه ،بامداد دیــروز حمالت رژیم صهیونیســتی به
شهر حمص در غرب سوریه را دفع کرد .به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری
رســمی سوریه (سانا) موشکهای صهیونیســتی رهگیری شده و بیشتر آنها
در منطقه «الوســطی» ســاقط شــده اســت .یک مقــام نظامی که خواســت
نامش فاش نشــود ،به ســانا گفت که حدود ســاعت یک و  ۲۶دقیقه بامداد
به وقت محلی دشــمن اســرائیلی با چندین فروند موشــک از سمت شمال
شرق بیروت دست به تجاوز نظامی زد و برخی از اماکن در منطقه الوسطی
را هــدف قــرار داد که بــا مقابه پدافند هوایی ارتش ما روبهرو شــد که بیشــتر
موشکها منهدم شد.
ایــن مقــام امنیتــی البته گفت کــه در این حملــه دو غیر نظامی کشــته و
همچنیــن موجب زخمی شــدن یک غیرنظامــی دیگر به همــراه  ۶نظامی
شــد و برخی خســارتهای مالی نیز به مناطق شلیک شده وارد کرده است.
این در حالی است که خبرگزاری فارس ،پس از گزارش منابع رسمی سوریه
دربــاره تجاوز جنگندههای رژیم صهیونیســتی به خاک این کشــور به نقل از
رسانههای رژیم صهیونیســتی خبر داد ،پدافند هوایی این رژیم در رهگیری
یک موشک شلیک شده از خاک سوریه ناتوان بوده است .بنابراین گزارش،
کانــال  ۱۲تلویزیــون رژیم صهیونیســتی فاش کــرده پدافند هوایی ســوریه با
حمله بامدادی موشکهای این رژیم مقابله کرده و به سمت جنگندههای
اسرائیلی موشک شلیک کرده است .طبق این گزارش ،یکی از موشکهای
شــلیک شده جنگنده متخاصم را تا داخل خاک فلسطین اشغالی تعقیب
میکند و در نهایت در آسمان حیفا منفجر میشود بدون آنکه پدافند رژیم
صهیونیستی آن را رهگیری کند .جنگندههای رژیم صهیونیستی به صورت
م هوایی لبنان یــا از طریق بلندیهای اشــغالی
متنــاوب با اســتفاده از حریــ 
جوالن به ســمت اهدافی در شــرق و شــمال غرب ســوریه حمالت موشکی
انجــام میدهنــد .نیروهای حافظ صلح ســازمان ملل مســتقر در لبنان نیز
بارها گزارش دادهاند رژیم صهیونیســتی روزانه قطعنامههای سازمان ملل
را نقض و به حریم هوایی لبنان تجاوز میکند.

را مطــرح کــرد و خطاب بــه «اردوغان»
گفــت« :هــر روز تأخیــر در برگــزاری
انتخابــات ،باعــث افزایــش هزینهها بر
جامعــه میشــود ....تــو نمیتوانــی این
کشــور را اداره کنــی .پــس هر چــه زودتر
اجــازه بــده تا دولتــی جدید بیایــد و این
کشــور را اداره کنــد ».درخواســتی کــه
«اسپوتنیک» خبر داده است ،با واکنش
«اردوغان» رو به رو شد که در یک جمله
کوتاه گفــت« :انتخابــات در موعد مقرر
خــود یعنی ژوئــن  2023برگــزار خواهد
شد».
مخالفــت «اردوغــان» بــا انتخابات
زودهنگام در حالی است که او پیشتر در
اوج اقتدار حزب عدالت و توســعه ،خود
پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام را
داده بــود .امــا این بار بــا توجه به کاهش
قابــل توجــه محبوبیــت حزبــش ،دیگر
تمایلی به آن نشان نمیدهد .اما همان
طور که «سرکان دمیرتاش» ،در روزنامه
«حریــت دیلــی نیــوز» نوشــته اســت:
«مســأله این اســت که ترکیــه هرچند 19
ماه تــا انتخابات خود فاصلــه دارد اما از
هــم اکنــون وارد فضای انتخاباتی شــده
اســت و اقتصــاد محــور ایــن انتخابــات
خواهد بود .اردوغان شــاید تأکید کند که
حکومت  19ســالهاش نشــان دهنده آن
اســت که تنها او میتوانــد ترکیه را از این
وضع نجات دهد .اما خود او نیز معترف
اســت کــه مشــکالت اقتصــادی زیــادی
رویاروی ترکیه اســت که ناشــی از برخی
سیاســتهای جهانی اســت .امــا هرچه
که باشد 19 ،ماه سختی پیش روی ترکیه
است».

ëëروســیا الیــوم :نفتالی بنــت ،نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی تصمیم
دولــت اســترالیا در قــرار دادن کلیــت حــزباهلل لبنــان در لیســت
«تروریستی» را ستود و از این کشور تشکر کرد.
ëëفــارس« :حســن عبدالهــادی» ،مســئول اطالعرســانی جنگــی گــروه
مقاومــت «کتائــب ســید الشــهدا» در عراق در گفــت و گو با وبســایت
عربی خبرگزاری فارس خبر داد که  24هزار نفر تنها در یک روز برای اخراج
امریکا داوطلب شدهاند.
ëëالجزیره :برنامه توســعه ســازمان ملل در گزارشــی اعالم کرد درصورت
تداوم درگیریهای یمن ،تا سال  ۲۰۳۰بیش از  ۱.۳میلیون یمنی جان خود
را از دســت خواهند داد .بنا بر این گزارش 70 ،درصد کشتهشدگان در این
درگیریها را کودکان زیر پنج سال تشکیل میدهند.
ëëتاس :سخنگوی کاخ کرملین ،نشست به اصطالح دموکراسی در امریکا
را تالش واشــنگتن بــرای ایجاد تفرقه بیــن ملتها خوانــد و تأکید کرد که
نگرش روسیه به آن صددرصد منفی است.
ëëالــرای :برج مراقبــت نیروهای ارتــش امریکا در کویت پــس از رزمایش
اخیر با نیروهای ســعودی و کویتی ســرقت شــده اســت .پلیس الجهرا در
حال جستوجوی سارقان این برج است.
ëëســعودی لیکــس :ولیعهــد ســعودی پیشــنهاد کــرده شــرکت جاسوســی
صهیونیستی «اناساو» را که در آستانه ورشکستگی است ،خریداری کند.
ëëروسیا الیوم :ولیعهد ابوظبی دیروز برای انجام مذاکرات با رجب طیب
اردوغان وارد آنکارا شد.

دوخط خبر

امریکا در حالی که هنوز دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است ،خبر
داد هفته آینده مذاکراتی دو هفتهای را با طالبان آغاز خواهد کرد.
بــه گزارش ایســنا به نقــل از خبرگــزاری رویترز ،ســخنگوی وزارت خارجه
امریــکا بــا اعــام ایــن خبــر ،اعــام کــرد فرســتاده ویــژه ایــن کشــور در امور
افغانســتان نیز قرار اســت بــا همین هدف طــی روزهای آینــده راهی دوحه
شــود« .نــد پرایــس» خبــر داده« :دو طــرف قــرار اســت دربــاره منافــع ملی
حســاس درباره افغانستان شامل مقابله با تروریسم و عبور امن شهروندان
امریکایــی و افغانهایــی کــه میخواهنــد از این کشــور خارج شــوند ،مذاکره
کنند ».به گفته او ،مســأله ارســال کمکهای بشردوستانه و اوضاع اقتصادی
در افغانستان نیز در این دیدارها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
در همین حال «توماس وست» ،فرستاده ویژه امریکا در امور افغانستان
کــه جایگزیــن زلمای خلیلزاد شــده نیز در مصاحبهای با صــدای امریکا ،با
این ادعا که نشــانههایی برای به رســمیتشناختن حکومت طالبان از سوی
چین و روســیه وجود ندارد ،تأکید کرده حتی اگر روســیه و چین طالبان را به
رســمیت بشناســند ،امریکا این کار را نخواهد کرد .به گفته «وســت» ،در کنار
میلیاردها دالر ســرمایه افغانســتان در بانکهای امریکا ،حــدود دو میلیارد
دیگر در بانکهای خارجی وجود دارد که مشــکل مشــابه در زمینه انتقال به
حساب دیگر وجود دارد.
پیش از این هم واشنگتن بارها تأکید کرده بود داراییهای افغانستان در
بانکهای این کشــور را آزاد نخواهد کرد؛ اما طالبان همواره خواســتار رهایی
این پول شدهاند.
ســخنگوی طالبــان بــا تأییــد آغــاز مذاکــرات میــان نماینــدگان امریــکا و
طالبان گفتهاســت که در این مذاکرات تالش میشود تا پولهای بلوکه شده
افغانســتان آزاد شــود .دیــروز نیز «ذبیــحاهلل مجاهد» ،ســخنگوی طالبان با
اشــاره به اینکــه مقامهای طالبــان در چهارچوب توافقــات دوحه هرازگاهی
بــا نمایندگان امریکا دیدار داشــتهاند ،گفت« :با ادامه این دیدارها تعهدات
تازه میشــود و نگرانیها از بین میرود و تالش صورت میگیرد که پولهای
بلوکه شــده مردم افغانســتان آزاد و مشــکالت اقتصادی حل شود ».او گفته
اســت که طالبان به تعهداتش پایبند اســت و از طرف مقابل نیز خواستهاند
که هر از گاهی دوطرف نشست داشت ه باشند .سهیل شاهین ،دیگر سخنگوی
طالبــان نیــز به اســپوتنیک گفت که طالبــان میخواهد با ایــاالت متحده در
دوحه در مورد به رســمیت شناختن دولت خود ،مشارکت ایاالت متحده در
بازسازی افغانستان و آزادسازی داراییهای افغانستان گفتوگو کند.

طوفان تورم نجومی در سبد خانوارهای امریکایی

AP

ازسرگیری مذاکرات امریکا با طالبان

نازاویسیمایا گازتا(روسیه)

ســازمان خواروبــار و کشــاورزی ملــل
متحد(فائو) اعالم کرد یک میلیون نفر در
اردن از ســوءتغذیه رنج میبرند .این آمار
در حالــی در بــازه زمانــی  2018تــا ،2020
رقم  9.5درصدی را نشــان میدهد که در
فاصله ســالهای  2004تا  ،2006این عدد
 5.5درصــد بود .در جــدول «فائو» ،اردن
یکــی از  23کشــوری اســت کــه بــا بحــران
امنیت غذایی روبهرو است.

Halk TV channel

جانشین خلیل زاد به دوحه میرود

الغد(اردن)

کالگاری هرالد(کانادا)

ارتش بریتانیا پس از  50سال ،بزرگترین
پایــگاه نظامــی خــود در آلبرتــا را به قصد
اســتقرار در خاورمیانــه تــرک کــرد .بیــش
از هــزار خــودروی نظامــی شــامل کامیون
و بالگــرد چندیــن هفتــه برای تخلیــه این
پایگاه بهکار گرفته شــدند .قرار اســت «بن
والنس» ،وزیر دفاع بریتانیا در هفته جاری
طــرح اســتقرار  400نیرو در مرکــز آموزش
نظامی پیشرفته عمان را ارائه کند.

خاورمیانه

پرونــده کایل ریتنهــاوس که موج تــازهای از اعتراضات را در امریکا موجب شــده،
نشــان میدهد که نحوه قضاوت در این کشــور تا چه حد معیوب و دموکراســی در
امریــکا تا چه میــزان صوری و لرزان اســت .جنایت ریتنهاوس سفیدپوســت و 18
ض نژادی در وی بود ،بهجای اینکه یک راهحل
ســاله که برخاســته از تمایل تبعی 
مؤثــر و دائمی برای این گونه تخطیهای بــزرگ اجتماعی فراهم آورد ،تبدیل به
ابزاری برای جنگ قدرت بین دو حزب بزرگ امریکا (دموکرات و جمهوریخواه)
شــده و هر دو بهگونهای میکوشند دیگری را مقصر اصلی بسط این گونه جنایات
نژادی در امریکا جلوه دهند.
صــدور حکــم بیگناهــی بــرای ریتنهــاوس در عیــن محــرز بودن خطــای این
جــوان تنــدرو ،به اعتقاد هــر نهاد سیاســی و دولت دموکراتیکی در ســطح جهان،
ســند تازهای از پنهانکاری و ســودجویی نهادهای قضایی و بواقع سیستم سیاسی
امریکا است .با این اوصاف جای تعجب ندارد در انتخابات میان دورهای  2022و
انتخابات جدید ریاستجمهوری امریکا در سال  ،2024گردهماییها و تنشهای
بزرگ و تازهای روی دهد که در جریان انتخابات  2020و پیروزی خبرساز جو بایدن
مقابل دونالد ترامپ هم به چشــم خورد و آرامش را از شــهرها و خیابانها گرفت
و حتی موجب تهاجم هواداران لجام گســیخته ترامپ به ساختمان کنگره امریکا
شــد که رســیدگی قضایی به آن به ســبب مکانیســم کند و توأم با تبعیض محاکم
قضایی امریکا هنوز ادامه دارد.
تحلیلگــران چینی معتقدنــد نهادهای سیاســی امریکا به جای حل ریشــهای
مســائل تبعیضنــژادی و محــدود کــردن اعمــال جنایتکارانــه نژادپرســتها،
بــه عمــد اهمــال و در رســیدگی قضایی بــه آن تأخیر میکننــد تا اختالفــات بین
راســتگرایان و چپگرایانها و ســفیدها با سیاهان شــدت بگیرد و آنها بتوانند از آب
گلآلــود ،درشــتترین ماهی را بــرای خود صید کنند .کنســولگری چین در شــهر
سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای امریکا نیز در همین ارتباط بیانیهای خطاب
به اتباع چینی ســاکن این منطقه منتشر کرده و از آنان خواسته در تظاهرات علیه
تبعیــض نــژادی یا راهپیماییهای حمایت از ریتنهاوس حاضر نشــوند و با ســایر
اهالی شهر در این خصوص بحث و جدل نکنند.
بایــدن که متوجه وخامت اوضاع پساز صدور حکم دادگاه بهســود ریتنهاوس
شــده ،خواســتار حفــظ آرامش از ســوی مــردم شــده و تأکید کــرده که گاهــی آرای
حاکــم قضایی لزوماً مورد توافق او هم نیســت اما باید بــه این آرا به قصد صیانت
امنیت اجتماعی و حفظ سالمتی مردم احترام گذاشت و کل جامعه را به چالش
نکشید .با این حال همگان میدانند که بایدن در یک موقعیت سخت اجتماعی و
«دو راهــی بــدون امــکان خروج» قــرار گرفته اســت .زیرا هم باید طبق مانیفســت
حزبش که هرگونه سرکوب طبقاتی و تبعیض نژادی را تقبیح میکند ،عمل و اظهار
نظــر کند و هــم باید به گونهای حرف بزند که رأی دهنــدگان انتخابات بعدی را که
اغلب سفیدپوستاند و به تبع آن تمایل شدید به حفظ جان سیاهپوستان ندارند
و این مسأله از دغدغههای اصلی آنان نیست ،از خود نا امید و رویگردان نکند.
اینــک هــر دو حزب بــزرگ امریکا بهجــای تأکید بر تأدیب درســت ریتنهاوس
و متنبــه کــردن ســایرنژاد پرســتان از طریــق مجازات ایــن جوان خاطــی در صدد
سوءاســتفاده از تبعات اقدام او در راســتای موجه جلوه دادن آرمانها و ایدههای
خــود هســتند .دموکراتهــا میگوینــد ماجــرای ریتنهــاوس محصــول ایدههــای
پوپولیســتی و قــرون وســطایی ترامــپ و نظایــر اوســت کــه هرچیــزی را کــه در
تضــاد بــا حقــوق برابر انســانها و محــدود کننده ســفیدها باشــد ،بــر نمیتابند و
جمهوری خواهــان نیــز مدعیانــد که ماجرای ریتنهاوس نشــانه تــازهای از موجه
بودن قانون اســتفاده از ســاح گــرم و آزادی فــروشآن به مردم اســت زیرا وقتی
قانون و پلیسها نمیتوانند در تمامی سطح شهرها حاضر و ناظر بر حسن اجرای
قوانین امنیتی باشند ،باید به شهروندان از هر طبقه و نژادی امکان استفاده از هر
وسیلهای را برای حفظ جانشان داد.
در همیــن ارتباط ترامپ نیز در دفاع از حرکت ریتنهاوس که با کشــتن دو مرد
ســفید پوســت و زخمــی کردن یک فــرد دیگــر در ناآرامیهای ماه آگوســت 2020
(مرداد  )1399همراه شــد ،گفته اســت« :مشخص اســت که ریتنهاوس این کار را
تحت فشــار شــدید روحی انجام داده و نخســت خودش مورد یک تهاجم شــدید
قرار گرفته اســت .اگر این نمونهای روشــن و قطعی از دفاع از خود نباشد ،معلوم
نیست از آن به چه چیز دیگری میتوان تعبیر کرد ».شاید اظهار نظر تازه لوژیانگ
تحقیــق گر ارشــد آکادمــی عالی علــوم اجتماعی چیــن در پکن بهترین پاســخ و
تحلیــل دربــاره موضعگیری ترامپ باشــد .وی میگوید« :این شــرم آور اســت که
رئیسجمهور پیشین امریکا بهجای محکوم کردن هرگونه اعمال تروریستی از این
قبیل ،از اقدام نژادپرســتانه یکی از هم تبارهــای خود دفاع و آن را موجه توصیف
میکنــد .او میدانــد که هرچه بیشــتر در جامعه امریکا شــکاف و اختالف بیندازد
بیش از پیش برای فتح انتخابات  2024و کنار زدن بایدن بخت خواهد داشت».
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وزارت خارجــه امریــکا گــزارش کنگره
بــرای افزایــش تحریمهــا علیــه «نــورد
اســتریم  »2روســیه را تأییــد و اعــام کرد
این کشــور خواهان توقف این پروژه گازی
اســت« .آنتونــی بلینکــن» در حالــی این
موضــوع را اعــام کــرد کــه طبــق قانــون
حفاظــت از امنیــت انــرژی اروپــا ،وزرای
خارجــه امریکا هــر  90روز یک بار موظف
به تأیید پروژه روسی به کنگره هستند.
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