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تحلیل روز

جامی در عبایی!

جام جهانی قطر هم پایان یافت؛ اما ایماژها و 
ــاره هویت  تصاویری که در ذهــن جهانیان درب
میزبان خلق کــرد، ماندگار خواهد بــود و این 
همان چیزی است که قطر می خواست و خود 
را در قاب پوشاندن عبای عربی بر تن مسی به 
رخ کشید؛ آن هم در لحظه ای که مسی جام را 
تحویل گرفت و می خواست با بــاال بردنش در 
جهان ثبت شــود؛ اما با آن نیز عبای قطری در 
ذهــن جهانیان نقش بست. سال ها و دهه ها 
هر کسی این تصویر را ببیند، خود به خود نام و 
هویت قطر در ناخودآگاهش تداعی خواهد شد. 
برجسته سازی نمادهای هویتی عربی در این 
جام جهانی چه فرهنگی چه سیاسی از عبای 
عربی گرفته تا قضیه فلسطین چنان محبوبیت 
قطر در دنیای عرب را باال برده است که همه زبان 
به ستایشش گشوده اند. تلفیق ثروت و مدیریت 
بهینه و سیاست ورزی هوشمندانه قدرت نرمی 
به قطر بخشیده که به پشتوانه آن تناقضاتی را 
مدیریت می کند که هر کــدام ضامن بخشی از 
نفوذش است. متحد راهبردی آمریکا در خارج از 
ناتو، میزباِن حماس دشمن اسرائیل و بزرگ ترین 
حامی مالی فلسطینی ها، شریک گازی چین، 
مرکز دیپلماسی و میانجی گری در منطقه، دارنده 

غول رسانه ای پرنفوذ در منطقه و جهان و....

پیشخوان بین الملل 

تیتر یک روزنامه فرانسوی »لومانیته«»۳۰۰ 
روز طوالنی جنگ در اوکراین«»۱۰ ماه پس از 
تهاجم روسیه، راه های دستیابی به توافق نامه 
صلح همچنان مسدود است. مردم بهای سنگین 

آن را می پردازند.«

گــروه بین الملل-مرکز کنفرانس های ملک 
ــال اردن میزبان یــک نشست  حسین بــن ط
منطقه ای است که با حضور سران چندین کشور 
غــرب آسیا و شمال آفریقا و همچنین فرانسه 

و تعدادی از سازمان های بین المللی برگزار 
می شود. هر چند برگزاری نشست های منطقه ای 
به خودی خود برای افزایش همکاری بین اعضا 
اقدام مثبتی است، اما تجربه نشان داده نباید از 

این نشست ها انتظار معجزه داشت و اجاس 
بغداد هم ممکن است مثل دیگر نشست های 
قبلی تنها به صدور بیانیه و گرفتن عکس یادگاری 
ختم شود، زیرا رقابت بزرگی بین بازیگران منطقه 
و فرامنطقه ای در عراق وجود دارد که اجازه ثبات 
در این کشور را نمی دهد و صرف برگزاری نشست 
ها نمی تواند گرهی از مشکات بغداد بگشاید و 
این مسئله خود به خود بر تحوالت دیگر کشورها 
هم تاثیر خواهد داشت. اجاس بغداد 2، اگرچه 
با هدف حل مشکات عراق برگزار می شود، اما 
دیدارهای دوجانبه بین نمایندگان کشورهای 
شرکت کننده می تواند در کاهش اختافات 
منطقه ای هم کارساز باشد. از زمان شروع بهار 
عربی که بسیاری از کشورها را درگیر کرد، بحران 
ها در منطقه تشدید شده و به همکاری و مساعدت 
همه کشورها نیاز است تا بتوانند بر این بحران 
ها غلبه کنند و اجاس بغداد 2 می تواند در این 
زمینه کمک شایانی کند.به گفته  بسیاری از 
کارشناسان، کنفرانس بغداد به دنبال آن است 
تا از طریق انعقاد تفاهم هایی بین کشورهای 
عربی و منطقه ای، دروازه ای به سوی تفاهم های  

بیشتر منطقه ای از دریچه عراق باشد. در این بین 
امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان  ضمن 
ایراد سخنرانی خود، به بیان نظرهای جمهوری 
ــران دربــاره عــراق ، منطقه و برخی  اسامی ای
موضوعات بین المللی پرداخت.او با اظهار تاسف 
از دعوت نشدن سوریه به این اجاس گفت:ایران 
همواره حامی عراقی یکپارچه، باثبات و توسعه 
یافته است.امیر عبداللهیان تاکید کرد، ایران 
انتظار ندارد که از خاک عراق، تهدیدی متوجه 
همسایگان شود.وی، کارآمدترین مدل ائتاف 
در بین کشورهای منطقه را، ائتاف برای صلح و 
توسعه با مشارکت همه کشورهای منطقه دانست 
ــرورت همکاری های  و در همین خصوص، ض
کشورهای منطقه در برخورد با چالش های منطقه 
ای، نظیر موضوعات زیست محیطی و پدیده توفان 
های گرد و غبار را یادآور شد. امیرعبداللهیان، 
ضمن برشمردن ظرفیت های ژئوپلیتیکی و 
اقتصادی منطقه از جمله در زمینه حمل و نقل و 
ترانزیت بین آسیا، اروپا و آفریقا، این ظرفیت ها 
را محرک و زمینه ساز مناسبی برای همکاری 

مشترک بین کشورهای منطقه دانست. 
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ــازی بین کــودکــان فقیر  صف توزیع اسباب ب
ونــزوئــایــی در حومه ای در شهر کــاراکــاس 

ونزوئا/ رویترز

»شیائو یاکینگ« وزیر صنعت و فناوری اطاعات 
ــواری از حزب  ســابــق چین بــه دلــیــل رشـــوه خـ
کمونیست اخراج و از مناصب دولتی کنار گذاشته 
شد.حزب كمونیست چین اعام كرد: بررسی 
های کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی که 
برترین نهاد ضد اختاس در چین است، نشان می 
دهد که شیائو ماموریت اصلی خود را ترک کرده، 
روح قوانین هشت ماده ای و قوانین انضباطی را 
نادیده گرفته و به طور غیرقانونی مقادیر زیادی 
پول از دیگران دریافت کرده است.وزارت صنعت 
و فناوری اطاعات بر بخش وسیعی از اقتصاد از 
نسل بعدی مخابرات گرفته تا نیمه هادی ها، تولید 

واکسن و وسایل نقلیه الکتریکی نظارت دارد.

رجــب طیب اردوغـــان اعــام کــرد که با سران 
آذربایجان و ترکمنستان برای تعیین نقشه راه 
صادرات گاز ترکمنستان به ترکیه دیدار خواهد 
کرد.اردوغان ضمن اشاره به برنامه ریزی برای 
ــا، خاطرنشان  انتقال گاز ترکمنستان به اروپ
کرد که ترکیه در حال تاش برای تبدیل به مرکز 
جهانی گاز طبیعی با همکاری روسیه است.بر 
اساس پیشنهاد رئیس جمهور روسیه این مرکز 
به محلی برای تعیین قیمت گاز صادراتی روسیه 
به اروپا تبدیل خواهد شد. وزیر انرژی و منابع 
طبیعی ترکیه نیز به تازگی اعام کرد که بخشی 

از این پروژه از سال 2۰2۳ آغاز خواهد شد.

ــا بعد از بحران مالی سال های 2۰۰8  اروپ
بحران  یــک  دوره  سومین  وارد   2۰۱4 و 
اقتصادی شده؛ مشکاتی که موضوع کمبود 
ــاره سبز را هم  ــرژی و گرانی سوخت در ق ان
به دنبال داشته اســت. در همین چارچوب 
ــا شاهد  هر روز یکی از شهرهای بــزرگ اروپ
مستقر  دولت های  علیه  گسترده  تظاهرات 
است.در این بین،دولت بریتانیا در حال تقویت 
با  مقابله  ــرای  ب خــود  احتیاطی  برنامه های 
اعتصابات است که موجب انتقاد اتحادیه های 
کارگری شده است.این اتحادیه ها می گویند 
نیرو های مسلح فاقد آمــوزش هــای مناسب 
برای این کار ها هستند.هزار و 2۰۰ نفر از 
اعضای نیرو های مسلح برای پر کردن جای 
خالی کارکنان اعتصابی مستقر شده اند که 
6۰۰  نفر از آن ها قرار است آمبوالنس ها را 
برانند.همچنین از خدمه محلی   برای کاهش 
تقاضای مراقبت های پزشکی و کمک های 
اتحادیه ها  امــا  اولیه استفاده خواهد شــد، 
می گویند این افراد در سطح مهارت پرستاران 
و خدمه آمبوالنس ها نیستند.اقدام انفعالی 
دولت محافظه کار به نخست وزیری »ریشی 
ســونــاک« در به کارگیری کارکنان نظامی 
به جــای کارکنان اعتصابی در بخش های 
غیر نظامی و عمومی نشان دهنده واکنش 
انفعالی این دولت در قبال اعتصابات گسترده 
در بریتانیاست که ابعاد بی سابقه ای به خود 
گرفته اســت.در واقع دولت به جای مذاکره 
با ســران اعتصاب کنندگان و اتحادیه های 
کارگری و کارمندی به زعم خود واکنشی قاطع 
به اعتصابات با به خدمت گرفتن نظامیان و 
استفاده از آن ها در مشاغل و وظایف کارکنان 
اعتصابی نشان داده اســت.در حالی که این 

موضوع،صرفا به وخامت هر چه بیشتر اوضاع 
و نیز عزم افــزون تر اعتصاب کنندگان برای 
خواهد  منجر  هایشان  خواسته  به  رسیدن 
ــش قیمت کــاالهــای  ــزای ــا تــوجــه بــه اف شــد.ب
مصرفی و کم بودن دستمزدها در سایه تورم 
که باالترین میزان طی دهه های گذشته است، 
بریتانیا شاهد تشدید اعتصابات در بخش های 
اقتصادی و عمومی اســت.تــورم بی سابقه، 
مالیات های باال، بحران در خدمات عمومی، 
کاهش سیستم مراقبت های بهداشتی و آغاز 
یک رکود احتماال طوالنی مدت، مردم بریتانیا 
ــت.اداره آمار ملی بریتانیا  را نــاآرام کرده اس
در تازه ترین گزارش خود اعام کرد شاخص 
۱2 مــاه منتهی به  قیمت مصرف کننده در 
نوامبر 2۰22 میادی ۱۰.7 درصد افزایش 
یافته اســـت.در حالی که ایــن کشور شاهد 
بدترین بحران هزینه های معیشتی طی چند 
ــت، بسیاری از کارکنان و  نسل گذشته اس
کارگران دیگر، از بخش راه آهن گرفته تا وکا، 
سال جاری دست به اعتصاب زدند.در همین 
خصوص، اتحادیه خدمات عمومی و تجاری 
که نمایندگی بسیاری از کارکنان دولتی را 
برعهده دارد، اعام کرد که کارگران شاغل در 
راهداری و بزرگراه ها از ۱6 دسامبر 2۰22 تا 
7 ژانویه 2۰2۳ اعتصاب خواهند کرد.این در 
حالی است که انتظار می رود این اعتصابات 
زندگی عادی در بریتانیا را فلج کند؛چرا که با 
اعتصابات کارگران راه آهن همزمان خواهد 
شد. این در حالی است که حدود ۱۰۰ هزار 
نفر از پرستاران نخستین اعتصاب خود طی 
بیش از ۱۰۰ سال گذشته را از روز پنج شنبه 
یعنی ۱5 دسامبر آغاز کرده اند و تا 2۰ دسامبر 

ادامه می دهند.

سفری با چند معما 
لوکاشنکو در مینسک از پوتین استقبال 
کرد. کرملین هدف سفر را »همکاری های 
استراتژیک« خوانده اما گمانه زنی می شود 
که این دیدار به قصد وارد کردن بالروس در 
جنگ اوکراین باشد 

نظامیان به جای اعتصاب کنندگان! 
انگلیس در حال استقرار 1200 نظامی از نیروهای زمینی، دریایی و هوایی این کشور به 

 جای رانندگان آمبوالنس ها و کارکنان امنیت مرزی است 
که اعتصاب کرده اند 

پس از سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
و سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، پوتین نیز 
راهی باروس کشور همسایه شد. این نخستین 
سفر رئیس جمهور روسیه در سه سال گذشته 
به مینسک است. ویدئوها و تصاویر شبکه های 
اجتماعی نشان می دهد   پوتین با   استقبال گرم 
الکساندر لوکاشنکو، همتای خود  مواجه شده 
است.دویچه وله نوشت:رهبر کرملین از باروس 
به عنوان حیاط خلوت روسیه در جنگ اوکراین  
استفاده می کند، اما دو طرف منکر چنین چیزی 
هستند. الوروف وزیر خارجه روسیه نیز در سفر به 
مینسک با همتای خود درباره تحریم های غرب و 
وضعیت جنگ مذاکره  کرد، با این همه در بیانیه 
رسمی وزارت خارجه بــاروس هیچ اشــاره ای 
به اوکراین نشده است.در حالی که رسانه ها و 
تحلیل گران غربی، هدف اصلی سفر پوتین به 
باروس را وادار کردن این کشور به مشارکت در 
جنگ اوکراین می دانند، سخنگوی کرملین این 
شائبه ها را »مزخرف«، »بی اساس« و »احمقانه« 
خواند. باروس از جهت سیاسی ، اقتصادی و 
نظامی کاما به مسکو وابسته است. الکساندر 
لوکاشنکو گفته است که محور مذاکراتش با 
پوتین، مسائل اقتصادی خواهد بود و کرملین 
هم هرگونه گمانه زنی دربــاره ارتباط سفر با 
ــردود دانسته؛ با ایــن همه  جنگ اوکــرایــن را م
روشن نیست چرا در چنین شرایط متشنجی، 
رئیس جمهور روسیه برای گفت وگوی مستقیم 
ــی رود.در ایــن بین  با لوکاشنکو به مینسک مـ
اسپوتنیک نوشت:والدیمیر پوتین و الکساندر 
لوکاشنکو از آموزش خدمه هواپیماهای باروسی 
حامل ساح هسته ای، به حالت وظیفه رزمی 
درآمـــدن سامانه های موشکی اس-4۰۰ و 
اسکندر تحویلی روسیه در باروس و تاش مسکو 

و مینسک برای کاهش تاثیر تحریم های غربی بر 
اقتصاد دو کشور، خبر دادند.

نشست اعضای »نیروی واکنش سریع«	 
در مقابل،سران کشورها و دولت های توافق 
همکاری دفاعی اروپای شمالی و واکنش سریع  
)JEF( در ریگا پایتخت لتونی با یکدیگر ماقات 
کردند. زلنسکی نیز به صورت ویدئوآناین با 
این نشست در تماس بود. دانمارک، استونی، 
فناند، ایسلند، لتونی، لیتوانی، هلند، نروژ، 
از  کــه  هستند  کشورهایی  بریتانیا  و  سوئد 
سال 2۰۱4 و پس از الحاق کریمه به روسیه، 
یک نیروی واکنش سریع چندملیتی با توان 
بسیج ۱۰هــزار سرباز دایر کردند. هدف این 
نیرو، بازدارندگی مخالفان بالقوه، عملیات 
پشتیبانی بشردوستانه و برآوردن ماموریت های 
حافظ صلح ســازمــان ملل بیان شــده است.

همزمان،دبیرکل سازمان ملل با هشدار درباره 
عواقب جنگ تجاوزکارانه روسیه، تاکید کرد 
که آسیب های ایــن تهاجم از اوکــرایــن فراتر 
ــدواری به  ــی ــراز ام خــواهــد رفـــت. او ضمن ابـ
برقراری صلح در سال جدید، اذعان کرد که 
ــرای مــذاکــرات صلح در  هیچ چشم اندازی ب
آینده نزدیک دیده نمی شود.جالب این جاست 
که فرمانده کل ارتش اوکراین از رئیس جمهور 
این کشور خواسته است با امضای قانونی، مانع 
اقداماتی مثل فرار از خدمت، ترک یک واحد 
نظامی یا محل خدمت و نافرمانی از دستورات 
رزمــی شــود. به گفته وی، خألهای فعلی در 
قوانین که فقط جریمه نقدی یا احکام وابسته 
به عفو مشروط را شامل می شود، ناعادالنه 
است و باعث از دست دادن کارکنان، قلمرو و 

غیرنظامیان در خط مقدم می شود.

دریچه ای به سوی همکاری های منطقه ای 
اجالس بغداد2 با حضور نمایندگانی از کشورهای منطقه و بین المللی در اردن در حال برگزاری است.

امیرعبداللهیان با اظهار تاسف از دعوت نشدن سوریه به این اجالس گفت:ایران همواره حامی عراقی 
یکپارچه، باثبات و توسعه یافته است

برای اولین بار در تاریخ آمریکا کمیته تحقیقاتی 
کنگره به دستگاه قضایی توصیه کرده است که یک 
رئیس جمهور پیشین این کشور متهم شناخته شود. 
هنگامی که بنی تامپسون، رئیس کمیته بررسی 
حمله طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا در 6 ژانویه 
2۰2۱، با ضربه چکش پایان جلسه را اعام کرد 

مشخص بود که گامی بی سابقه در تاریخ این کشور 
برداشته شده است. پیش از این هرگز کمیته بررسی 
خواهان متهم خواندن دونالد ترامپ نشده بود. ۹ 
عضو کمیته - هفت دموکرات و دو جمهوری خواه 
- به اتفاق آرا، خواهان متهم دانستن ترامپ شدند. 
این رای در حالی صــادر شد که »هــوپ هیکس« 

مشاور سابق دونالد ترامپ در آخرین جلسه علنی 
کمیته تحقیقات گفته بود: ما مدارکی دال بر وقوع 
تقلب در حدی که روی نتایج انتخابات 2۰2۰ تاثیر 
بگذارد، رویت نکردیم. من به ترامپ گفتم اما او تقریبا 
چنین چیزی گفت که »اگر من در انتخابات بازنده 
شوم، هیچ کس به میراث من توجه نخواهد کرد. 

تنها چیزی که اهمیت دارد، برنده شدن است.« ران 
بونژان، مشاور کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان، 
در شبکه رادیویی ان پــی آر گفت: »این ]موضوع[ 
در میان رای دهندگانی که در نوسان هستند به 
رئیس جمهوری آسیب می رساند.آن ها در آینده 
تعیین کننده خواهند بود و این برای نامزدی ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهوری 2۰24 سودمند 
نیست.« دونالد ترامپ به توصیه های کمیته بررسی 
در پلتفرم آناین خود   با این جمله که »آن چه او را 

نمی کشد او را قوی تر می کند«، پاسخ داد. 5 و 6 
ژانویه 2۰2۱، طرفداران دونالد ترامپ در اعتراض 
به نتایج انتخابات ریاست  جمهوری 2۰2۰ در 
واشنگتن تجمع کردند. ترامپ در سخنرانی خود 
به هوادارانش دستور داد تا به سمت پایتخت آمریکا 
بروند تا اطمینان حاصل شود که انتخابات 2۰2۰ 
منتفی اســت. به دنبال آن گروهی از طرفداران 
ترامپ به کنگره رفتند و سرانجام به ساختمان آن 

حمله کردند. 

توئیت روز 

کنیا:»تیم  جمهور  رئــیــس  جنجالی  توئیت 
آفریقایی من در جام جهانی بازی فوق العاده ای 
انجام داد.«او همراه این توئیت به ملیت بازیکنان 

تیم ملی فرانسه    هم  توجه کرده است.

رونق فروش محصوالت تاریخ مصرف گذشته در آمریکا 
بر اساس نتایج یک مطالعه در ماه سپتامبر از 
2۰۰۰ مصرف کننده آمریکایی، از هر ۱۰ 
نفر ،6 نفر مواد غذایی را که تاریخ مصرفشان 
نزدیک به پایان باشد به دلیل مقرون به صرفه 
بودن می خرند و 46 درصد گفتند،توجهی 
ــده روی محصول  بــه تــاریــخ مصرف درج ش

نمی کنند. 
ــد از  ــری ــاه هــیــل نـــوشـــت: هـــر چــنــد خ ــگ ــای پ
جدیدی  موضوع  تخفیف دار  فروشگاه های 
نیست، در این گــزارش یک آمار جالب توجه 
مشاهده شد؛ این که ۱6.6 درصد از کسانی 
کــه بــه خــریــد جــنــس هــای تــخــفــیــف دار روی 

ــاری مــیــادی ایــن کار  ــد، از ســال ج ــ آورده ان
ــزارش خــود به  را شــروع کرده اند.هیل در گ
رونق یافتن خرید از فروشگاه های آمریکایی 
که مختص فروش جنس های تاریخ مصرف 
گذشته یا نزدیک به پایان تاریخ مصرف هستند، 
در سال جــاری میادی اشــاره می کند.این 
پایگاه خبری نوشت، رون روخــاس، مالک 
یــک فروشگاه اجــنــاس تخفیف دار در شهر 
فروشگاه  نــام  به  ایلینوی  ایالت  شیکاگوی 
Continental Sales Lots 4 Less است 
که 4۰ سال است چنین مواد غذایی را می 
فروشد. با این حال فروشگاه او در همین اواخر 

به حدی از رونق رسیده که نیاز به توسعه پیدا 
ــرد:  در شش تا  ــاس بیان ک ــت.روخ ــرده اس ک
هشت هفته اخیر ما مجبور به اضافه کردن دو 
صندوق جدید برای مدیریت افزایش مراجعات 
شدیم.گاهی اوقات شما شاهد صفی هستید 
که طول آن تا 6۰ متر   است. به نظر من، از ماه 
سپتامبر روند مراجعات بیشتر شده است.بر 
اساس این گزارش، یک مطالعه که به تازگی 
از سوی پایگاه والت هاب  انجام شده،نشان 
داده که 68 درصد آمریکایی ها معتقدند بزرگ 
ترین تاثیر تورم بر خریدهای ماهانه آن ها از 

سوپرمارکت ها بوده است.

کمیته بررسی حوادث 6 ژانویه، خواهان تعقیب قضایی ترامپ شد 


