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نیویورک تایمز )امریکا(
هرچنــد میزان تورم در امریکا از 9 درصدی 
کــه در تابســتان بود، بــه 6,5 درصد کاهش 
یافته و به نظر می رسد، وضعیت اقتصادی 
بهتــر از قبل اســت اما کارشناســان هشــدار 
داده انــد که ایــن روند ممکن اســت موقتی 
باشــد و دوبــاره شــاهد افزایش تورمــی ولو 
بیــش از قبــل در این کشــور باشــیم. بــا این 
حال آنها نیز نمی دانند سرعت و چگونگی 
رونــد افزایش دوباره تورم در امریکا چگونه 

خواهد بود.

دیلی صباح )ترکیه(
رئیس ســازمان دیانت ترکیــه در پی اقدام 
موهن راسموس پالودان در هتک حرمت 
قــرآن در ســوئد، درباره افزایــش اقدامات 
از  و  اروپــا هشــدار داده  اسالم ســتیزانه در 
کشــورهای مســلمان خواسته اســت، برای 
بــا  اهانت هایــی،  چنیــن  بــه  دادن  پایــان 
یکدیگر متحد شوند. سازمان دیانت ترکیه 
همچنین اعالم کرده اســت، در حال تهیه 
شــکایتی قانونی از ســوئد به خاطر اعطای 

مجوز به پالودان است.

نو داچلند )آلمان(
اتحادیه هــای کارگــری در آلمــان از دولت 
خواســته اند، بــا توجــه بــه شــرایط تورمی 
کــه بــر ایــن کشــور حاکــم شــده و اقتصــاد 
خانواده هــای متوســط را تحت تأثیــر قرار 
داده، حقــوق کارگران را تــا 10,5 درصد که 
معــادل حداقل 500 یــورو در مــاه خواهد 
بــود، افزایش دهنــد. اتحادیه های کارگری 
اعالم کرده اند، اگر درخواســت آنها عملی 
نشــود، مجبــور خواهنــد بود، بــه اعتصاب 

روی آورند.

ـما
رنـ

دو

رسوایی بزرگ در دولت زلنسکی
در آستانه یکساله شدن جنگ اوکراین، کی یف بار دیگر گرفتار سناریوی قدیمی فساد شد

زهــره صفــاری/ رســوایی فســاد در دولت 
اوکرایــن و اســتعفا و اخــراج وزرای ایــن 
کشــور آن هم در آســتانه یکســاله شــدن 
بحران جنگ در شرق اروپا، عالوه بر آنکه 
فرصت کی یف برای پیوستن به اتحادیه 
اروپا را دچار تردید کرده، نگرانی ها نسبت 
به کاهــش اعتمــاد ملــی و بین المللی و 
همچنین ارســال کمک ها به این کشور را 

بشدت باال برده است.
بــه گــزارش رویتــرز، گرچــه دولــت ایــن 
کشــور مدعــی اســت همــه اســتعفاهای 
چنــد روز اخیــر بــه پرونــده افشــا شــده 
فساد توســط رســانه ها مربوط نیست اما 
ســابقه ســیاه دولت های پیشــین کی یف 
در ایــن زمینــه، فشــارهای بین المللی بر 
ولودیمیر زلنسکی برای تضمین سالمت 
کابینــه اش برای دریافــت میلیاردها دالر 
کمک هــای غربــی را هــر لحظــه بیشــتر 
می کند. ایــن برزخ غربی ها بــرای رئیس 
جمهور اوکراین ســبب شــد تا او بسرعت 
و زودتــر از آنچــه تصــور می شــد واکنــش 
نشــان دهد و بر تعهد بــه اجرای عدالت 
تأکیــد کنــد. میخائیلو پودولیاک، مشــاور 
زلنســکی در توئیتــی در این باره نوشــت: 
را  جامعــه  صــدای  »رئیس جمهــور 
می شــنود و آنها را می بیند و او مســتقیماً 
خواســت آنها را پاسخ داده است؛ اجرای 

عدالت برای همه.«
ë اخراج های فوری و استعفاهای بی دلیل

پرونــده فســاد در دولت زلنســکی دو روز 
از بازداشــت واســیل لوزیانســکی،  پــس 
معاون وزیر رفاه اوکراین در رســانه ها سر 
و صدا به پا کرد. به نوشــته گاردین، بنا به 
اعــالم پلیس مبارزه با فســاد این کشــور، 
لوزیانســکی که یک روز پس از دستگیری 
از دولــت اخــراج شــد، متهــم اســت، در 
جریــان خریــد تجهیــزات زیرســاختی از 
جمله ژنراتورها، 400 هزار دالر پولشویی و 
سرقت داشته است. به واقع لوزیانسکی با 
تبانی با فروشندگان و بستن قراردادهایی 
باالتــر از قیمــت اصلــی تجهیــزات، این 
کــرده  واریــز  خــود  به حســاب  را  مبلــغ 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه یکــی از 
مأموریت های او، تأمیــن تجهیزات الزم 
بــرای احیــای زیرســاخت های حیاتــی از 
دســت رفته کی یــف در حوزه های انرژی، 
دریافــت  بــا  هــم  آن  گرمایشــی  و  آب 
کمک های بین المللی عنوان شده است.

به نوشته رویترز، استعفا یا اخراج معاون 
دادســتان، معاون وزیر دفاع و قائم مقام 
تنهــا  اوکرایــن  ریاســت جمهوری  دفتــر 
چند نمونــه ای از اصالحات فوری دولت 
زلنسکی در سطح وزارتی و فرمانداری ها 
بــود کــه صبــح دیــروز انجام شــد. امــا با 

ســران  ضربتــی،  تغییــرات  ایــن  وجــود 
اوکراین و شــخص زلنســکی برای ســبک 
کردن بار این رســوایی، این اقدامات را به 
تصمیمات شــخصی یا دالیل انضباطی 

ربط داده اند.
ویاچسالو شــاپووالوف، معاون وزیر دفاع 
که مســئول تأمین نظامیان اوکراین بود، 
پس از آنکه رســانه ها او را بــه این پرونده 
مربــوط کردنــد، بــا اعــالم اینکــه بــرای 
تضمیــن اعتمــاد بــه دولــت کناره گیری 
می کنــد، اســتعفا کــرد. همزمــان دولت 
حاضر به اعالم رســمی علت اســتعفای 
اولســکی ســیموننکو، معــاون دادســتان 
اوکراین نشــد. او از جمله مقاماتی بود که 
به دلیل ســفر تفریحی اش به اســپانیا در 
اوج جنــگ، مورد انتقاد شــدید رســانه ها 
قرار داشــت.اما یکی از پر ســروصداترین 
اســتعفاها مربوط بــه کریلو تیموشــنکو، 
از  کــه  بــود  زلنســکی  دفتــر  قائم  مقــام 
کمپین هــای  در  تأثیرگــذار  مهره هــای 
رئیس جمهــور   2019 ســال  انتخاباتــی 
اوکرایــن به شــمار می رفــت و بتازگی نیز 
نقشــی مهم در نظارت بر سیاســت های 
منطقــه ای برعهــده گرفتــه بــود. او نیــز 

حاضر به بیان دالیلش نشد.
ســریال اســتعفا و اخراج هــا در اوکراین از 
صبــح دیــروز با احــکام پی در پــی دولت 

در حــال پیگیری بود و به نوشــته گاردین 
تــا عصــر، دو معــاون اجرایــی وزارتخانه 
رفــاه این کشــور نیز پــس از معــاون وزیر 
کناره گیــری خــود را از قدرت در صفحات 
فیسبوک شــان اعالم کردند اما همچنان 
دلیل استعفا پنهان ماند. در همین حال 
5 فرماندار شــهرهای دنیپروپترووســک، 
زاپوریژیا، کی یف، ســامی و خرسون نیز از 

کار برکنار شدند.
ë اعتماد از دست رفته

ولودیمیــر زلنســکی کــه از همــان ابتدای 
ریاســت جمهوری اش وعــده مبــارزه بــا 
فســاد را داده بــود، پــس از افشــای ایــن 
رسوایی اعالم کرد که جنگ با روسیه مانع 
از جدیــت بــرای پیگیری ایــن اتهام های 

فســاد نخواهــد شــد. بــا ایــن حــال بدون 
شــک شــرایط پیش آمده ضربه اساســی 
بــه اعتماد شــرکای اروپایــی اوکراین وارد 
خواهد کرد. چراکه اتحادیه اروپا تشــکیل 
کمیته مبارزه با فســاد را یکــی از الزامات 
پذیرش عضویت کی یف در این سازمان 
اروپایی تعیین کرده است. در همین حال 
رئیس جمهوری اوکراین که گرفتار دردسر 
بزرگــی شــده، گفــت: »ایــن هفتــه زمان 
تصمیمــات مهــم اســت. مقدمــات آن 
فراهم شــده اما ما نمی خواهیم در حال 

حاضر آن را علنی کنیم.«
در همیــن حال دیویــد آراخامیــا، رئیس 
حزب خادمان مردم با ابراز تأسف از این 
اقدام گفت: »بدون شک مقامات پس از 

جنگ اوکراین باید تمرکز بر جنگ، کمک 
بــه قربانیان، از بیــن بردن بوروکراســی و 
توقــف کارهــای بیهــوده را در دســتور کار 
خود قرار دهند. گرچه بسیاری از آنها پیام 
را دریافت کرده اند اما شــماری نیز درکی 
از شــرایط ندارند و الزم است که آنها این 

بهار به زندان بروند.«
تیموفی میلووانوف، وزیر ســابق اقتصاد، 
بــرای  اوکرایــن،  کشــاورزی  و  تجــارت 
حمایت از دولت و ســرپوش گذاشــتن بر 
پرونده اخیر گفت: »اقدام سریع و عملی 
دولت در واکنش به این اتهامات ستودنی 
بــود. چراکه آنهــا با اخراج فــوری معاون 
وزیر رفاه دســت از کار نکشیده و با تمرکز 

کامل تحقیقات خود را ادامه دادند.«

چارلز مک گونیگال، مقام ارشــد سابق بخش ضدجاسوسی »اف بی آی« 
در نیویورک که ســال 201۸ بازنشســته شد، روز دوشنبه در جلسه استماع 
دادگاه فدرال منهتن به نقض تحریم های امریکا علیه روسیه و همچنین 

پولشویی متهم شد.

نیکوالس مادورو حضور خود در مجمع کشورهای امریکای التین و حوزه 
کارائیــب در آرژانتین را لغو کرد و گفت که »نئوفاشیســت های راســتگرا« 

برای حضورش برنامه هایی داشتند.

دادستان کل آلمان خبر داد، دادستان های این کشور پنج نفر را که ظاهراً 
قصــد ربودن کارل الوترباخ، وزیر بهداشــت، را داشــتند و برای ســرنگونی 

دولت آلمان آماده کشتن بودند، به »خیانت بزرگ« متهم کردند.
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حســین فاطمــی/ ادامــه انســداد مســیر 
اتصال قــره باغ به ارمنســتان کــه ایروان 
داده  هشــدار  آن  تبعــات  دربــاره  بارهــا 
است، سرانجام وزیر خارجه امریکا را نیز 
به واکنش واداشــت تا با ورود به موضوع 
درگیری هــا در منطقــه نــاآرام قفقــاز، از 
جمهــوری آذربایجــان بخواهــد، کریدور 
الچیــن را بــاز کنــد، پیــش از آنکه بســته 
شــدن این گــذرگاه منجر بــه یک فاجعه 

انسانی شود.
بــه گــزارش رســانه های امریکایــی، نــد 
پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه امریکا 
وزیــر  بلینکــن،  »آنتونــی  کــرد:  اعــالم 
خارجه امریکا در تماســی تلفنی با الهام 
علی اف، رئیس جمهــور آذربایجان از او 
خواســت تا فوراً این کریدور چهار مایلی 
)6.5 کیلومتــری( را بــاز کند تــا فعالیت 
تجــاری و بازرگانــی از ســر گرفته شــود.« 
بــه گفتــه او بلینکــن تأکید کــرده: »خطر 
یک بحــران انســانی دورنماهــای صلح 
میان ارمنســتان و آذربایجــان را متزلزل 
می ســازد.« بلینکن در حالی این واکنش 
را اتخاذ کرده که دولت جو بایدن، رئیس 
جمهــور امریکا از ســوی برخــی اعضای 
کنگره که از ادله ها و آرمان های ارمنستان 
کشــتار  دانســتن  نسل کشــی  جملــه  از 
ارامنه در قرن بیســتم توسط امپراطوری 
عثمانی حمایــت کرده اند، تحت فشــار 

قرار دارد.
واکنش رسمی کابینه بایدن در شرایطی 
اتخاذ شــده اســت کــه پیش تر هــم وزیر 
خارجــه روســیه در گفت وگــوی تلفنی با 

همتــای خود از جمهــوری آذربایجان به 
وی تأکیــد کرد تــا روند بازگشــایی عبور و 

مرور در کریدور الچین را تسریع کند. 
ë وضعیت بحرانی ساکنان قره باغ

داالن  بســتن  در  باکــو  اقــدام  به دنبــال 
الچیــن، ســاکنان ایــن داالن، جمهــوری 
آذربایجــان را بــه ایجــاد تنــش و فاجعه 
خبرگــزاری  می کننــد.  متهــم  انســانی 
فرانســه، در گزارشــی به قلم »امیل قلی 
اف« و »مریــم هاروتونیان« به تنش های 
اخیــر در منطقــه قره بــاغ پرداخــت. بــر 
دوازدهــم  روز  از  گــزارش،  ایــن  اســاس 
کــه  الچیــن،  داالن  ســاکنان  دســامبر، 
و  ارمنســتان  بیــن  کوهســتانی  محــوری 
قره باغ، با 120 هزار نفر جمعیت محلی 
اســت، تجمع کننــدگان اهــل جمهــوری 
آذربایجــان را بــه تــالش بــرای مســدود 

کردن این منطقه متهم می کنند.
ایــن داالن، کــه تنهــا جــاده منتهــی بــه 
ارمنستان اســت، پس از فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی سابق از خاک جمهوری 

آذربایجــان جــدا شــد. بــا بســته شــدن 
ایــن محــور، بیــم آن مــی رود کــه اهالــی 
منطقه با بحرانی انســانی مواجه شوند. 
تجمع کننــدگان، تحــت عنــوان فعــاالن 
محیــط زیســتی، در اعتــراض بــه آنچــه 
بهره برداری غیرقانونی از معادن منطقه 
می خواننــد، اعتــراض کرده انــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه ارمنســتان، جمهــوری 
آذربایجــان را به برانگیختــن این تجمع 
اعتراضی متهم می کند. به بــاور ایروان، 
باکــو در تــالش اســت بــا بســتن محــور 
الچین، بحرانی انسانی در منطقه ایجاد 
کنــد. مقامات جمهــوری آذربایجان این 

اتهام را رد می کنند.
ë چرا باکو داالن الچین را بست؟

به باور بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان 
به دنبــال  آذربایجــان  قفقــاز،  حــوزه 
بــه معــادن طــالی منطقــه  دسترســی 
آرتســاخ، اقدام به بســتن کریدور الچین 
کرده اســت.منطقه آرتســاخ کوهســتانی 
است و عمدتاً در چنین مناطقی معادن 

بســیاری هم وجــود دارد. از جمله اینکه 
طــالی این منطقه اهمیت زیــادی دارد. 
لــذا به نظــر می رســد باکــو به دنبــال آن 
است که به این منابع معدنی دسترسی 
پیدا کند. طبق برخــی برآوردهای انجام 
شــده حدود 20 میلیــارد دالر طال در این 
منطقــه وجــود دارد کــه چــون در اختیار 
ارمنســتان اســت یک شــرکت روســی از 
از  بســیاری  و  می کنــد  بهره بــرداری  آن 
ارمنی هــای محلی نیز در آنجا مشــغول 
بــه کار هســتند. اما معدن طالیــی که در 
مناطقــی از جمهوری آذربایجان کشــف 
شد به انگلیســی ها واگذار شــد. بنابراین 
یکی از اهداف بسته شدن کریدور الچین 
این اســت که لندن با فشــار به باکو به آن 
معادن دســت یابد. لذا وضعیت فعلی 
منطقه الچین برای فشــار به ساکنان آن 
در جهــت تخلیــه ایــن مناطق بــا هدف 
توســط  منافــع  کســب  و  بهره بــرداری 
انگلیســی ها به منظور سیطره بر معادن 
طالی قره بــاغ در دســتور کار آذربایجان 

است.
در عین حال این احتمال هم می رود که 
آذربایجان همزمان در صدد آن است، با 
بســتن داالن الچین فشار مضاعفی را به 
ارمنستان برای ایجاد کریدور نخجوان یا 
همــان داالن موهوم زنگــه زور ایجاد کند 
کــه این مســأله بر خالف توافــق 9 نوامبر 
2020 است. چون در توافقنامه مذکور به 
موضوع مشــخص کریدور الچین اشــاره 
شــده اســت، امــا بحثــی از داالن موهوم 

نخجوان یا زنگه زور نیست.

تحت فشارهای دیپلماتیک و با افزایش نگرانی ها از بروز فاجعه انسانی صورت گرفت

هشدار واشنگتن به باکو برای بازگشایی الچین

هتک حرمت قرآن در هلند
گــروه جهــان/ دو روز پــس از اقــدام موهــن راســموس پالــودان، اســالم ســتیز 
دانمارکــی کــه در ســوئد اقدام به هتک حرمــت قرآن کرد، در آخرین ســاعات 
روز دوشــنبه نیز ادوین واگنســولد، رهبر هلندی گروه راســت افراطی اروپائیان 
میهن پرســت علیه اسالمی شدن غرب، دســت به تکرار این اقدام اهانت آمیز 

علیه نزدیک به 2 میلیارد مسلمان در هلند زد.
به گزارش ایرنا به نقل از تی آر تی ترکیه، ادوین واگنسولد ویدیویی از این اقدام 
موهــن خود را در شــبکه های اجتماعی منتشــر کــرد و گفت که بــرای این کار از 
شــهردار الهه مجوز دریافت کرده اســت. او همچنین در پســت جداگانه ای در 
حساب اینستاگرام نامه ای به امضای »یان ون زانن«، شهردار الهه نشان داده 
اســت که به او اجازه می دهد از اشــیاء در اعتراض خود استفاده کند اما به دلیل 
امنیــت عمومی از ســوزاندن آن منع شــده اســت. در پی هتــک حرمت کتاب 
آسمانی مسلمانان در هلند، وزارت خارجه ترکیه اعالم کرد در واکنش به این 

اقدام، سفیر هلند در آنکارا را احضار کرده است.
ادوین واگنســولد در حالی دســت به این اقدام زد که روز شنبه پالودان با چنین 
حرکتــی بــا واکنش تند کشــورهای مســلمان مواجه شــد. مصر، کویــت، ایران، 
امــارات متحده عربــی، االزهر مصــر، مجمع جهانی علمای مســلمان، قطر، 
عربستان، اندونزی، اردن، مغرب، سازمان همکاری اسالمی، شورای همکاری 
خلیج فارس، ترکیه و گروه انصاراهلل نسبت به این اقدام و تکرار آن بیانیه صادر 
کردنــد و در مــورد گســترش اقداماتی که باعــث بی حرمتی به ادیان و تشــدید 
خشــونت ها شــود، هشــدار دادند. حســین امیرعبداللهیــان وزیر امــور خارجه 
جمهــوری اســالمی ایران نیــز هتک حرمت قــرآن کریــم و نفرت پراکنی علیه 
مقدسات اسالمی در سوئد را محکوم کرد و در توئیتی نوشت: »نباید جریحه دار 
کردن احساســات مســلمانان جهان و اسالم هراسی به بهانه حمایت از آزادی 
بیان به امری مرســوم در برخی کشــورهای اروپایی مدعی حقوق بشــر تبدیل 
شود.«با وجود همه این مخالفت ها و اعتراض ها اما دیروز راسموس پالودان، 
رهبر حزب راســت افراطی »اســترام کرس« در اظهارات موهن دیگری اعالم 
کرد، در واکنش به اظهارات حمزه چیمائف که آتش زدن قرآن را محکوم کرده 
بود، می تواند اقدام موهن خود را تکرار کرده و دیگر بار نسخه ای از قرآن را این 

بار در برابر سفارت روسیه در استکهلم آتش بزند.

هرتزوگ: تل آویو  بر لبه یک نزاع داخلی است
در حالی که زمزمه هایی از افزایش درخواست ها برای برکناری بنیامین نتانیاهو به دلیل 
بی توجهی به منافع ملی به گوش می رسد، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی 
در ســخنانی به سیاســتمداران این رژیم هشــدار داد، نزاع داخلی می توانــد باعث وارد 

آمدن آسیب های جدی به تل آویو شود.
به گزارش ایســنا، به نقل از ســایت عبری زبان وای نت، اســحاق هرتــزوگ گفت: »من 
جامعه اســرائیل و نظم عمومی و سیاسی را مشــاهده می کنم، می بینم که جناح ها در 
طــول جبهه بــرای رویارویی فراگیر آماده هســتند، من نگران هســتم که ما بــر لبه نزاع 

داخلی باشیم که ممکن است ما را ببلعد.«
در همین حال گزارش ها حاکی از آن است، ائتالف دولتی رژیم صهیونیستی در نامه ای 
به گالی بهاراف میارا، مشاور حقوقی کابینه که متهم شده در حال انجام اقداماتی برای 
برکناری نتانیاهو اســت، هشــدار دادند هر گفت وگویی که در این خصوص انجام دهد، 
تالش برای کودتایی غیرقانونی و بدون داشتن اختیار بوده و تفاوتی با کودتای یک ژنرال 

نظامی سرکش ندارد.
در همین حال بلومبرگ نیز خبر داد، موشه هزان، یک عضو کمیته سیاست پولی بانک 
مرکزی رژیم صهیونیستی در اعتراض به تغییرات در دستگاه قضایی این رژیم، استعفا 

کرده و هشدار داده است: »دموکراسی در اسرائیل در معرض خطر است.«
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