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نشستیامنیتی؛تهیازکارکردامنیتی
هفدهمین کــنــفــرانــس امنیتی منطقهای
مــوســوم بــه «گــف ـتوگــوهــای  ۲۰۲۱منامه»
برگزار شد.نشست امنیتی منامه موسوم به
«گفت وگوی منامه» اجالسی است که هر سال
در منامه ،پایتخت بحرین برگزار میشود .آغاز
این اجالس به دسامبر سال  2004یعنی یک
سال پس از اشغال عراق توسط آمریکا و نیروهای
ائتالفی باز م ـیگــردد .در این نشست افزون
بر نمایندگانی از برخی کشورهای منطقه و
فرامنطقه ،شرکتکنندگانی نیز از سازمانها
و نهادهای بینالمللی مختلف از جمله ناتو،
آ.ســـه.آن ،اتحادیه عــرب و شــورای همکاری
خلیجفارس حضور دارند .نشست هفدهم
با سخنرانی «لوید آستین» ،وزیر دفاع ایاالت
متحده آمریکا آغاز شد .وجه بارز این نشست این
است که عم ً
ال تاثیر امنیتی بر نظم منطقه غرب
آسیا ندارد و صرف ًا بر موضعگیریهای سیاسی
بدون کارکرد امنیتی تمرکز میشود .در نشست
هفدهم نیز این وضعیت تکرار شد .وزیر دفاع
آمریکا در سخنرانی افتتاحیه خــود سخنان
ضد ایرانی به زبــان آورد .آستین از اصطالح
«استفاده از همه گزینههای ضروری» علیه ایران
استفاده کرد و در عین حال مدعی شد دولتش
به نتایج گفتوگوهای دیپلماتیک متعهد خواهد
ماند  .در باره اظهارات وزیر خارجه آمریکا سه
دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه این است که
آستین در آستانه مذاکرات وین نوعی پالس
منفی بــرای مذاکرات فرستاد .دیدگاه دیگر
ایــن اســت کــه اظــهــارات آستین بیش از همه
نوعی گفتار درمانی برای متحدان منطقهای
آمریکا بود و با موضع رسمی این کشور در باره
مــذاکــرات ویــن یکسان نیست .دیــدگــاه سوم
نیز این است که آستین تالش کرد به متحدان
منطقهای آمریکا ایــن پیام را منتقل کند که
واشنگتن همچنان به حفظ امنیت این کشورها
متعهد است .اظهارات ضد ایرانی صرف ًا به وزیر
دفاع آمریکا محدود نشد .برخی دیگر از مقامات
شرکت کننده در نشست منامه نیز اظهارات
ضد ایرانی داشتهاند .احمد ابوالغیظ ،دبیرکل
اتحادیه عرب ،از جمله تکراری دخالت ایران در
امور کشورهای عربی استفاده کرد .وزیر خارجه
بحرین هم ایران را به ایجاد بیثباتی در منطقه
متهم کرد.عالوه بر ایــن ،در نشست ،2021
شرکتکنندگان علیه دولت نجات ملی یمن نیز
موضعگیری و انصارا ...را به برهم زدن امنیت
و ثبات یمن و منطقه متهم کردند بدون این که
هیچ اشارهای به جنایت سعودیها علیه یمنیها
شود .این نوع اظهارنظرها مصداق بارز تهی
بودن نشست امنیتی منامه از کارکرد امنیتی
و تبدیل آن به صرف ًا تریبونی بــرای اظهارات
تکراری ضد ایــران است .یکی دیگر از ابعاد
سیاسی نشست امنیتی منامه ،حضور هیئت
اسرائیلی و بهر هگیری از ایــن نشست برای
پیگیری تداوم عاد یسازی روابط کشورهای
عربی با رژیم اسرائیل بود« .ایال حولتا» ،مشاور
امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ضمن شرکت
در نشست منامه ،با سلمان بن حمد آل خلیفه،
ولیعهد ایــن کشور و همچنین عبداللطیف
الزیانی ،وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی بحرین
در منامه و برخی دیگر از مقامات عربی دیدار
و گفت وگو کرد .نکته پایانی این که؛ اظهارات
شرکتکنندگان در نشست امنیتی منامه نشان
داد که این نشست دچار «سیاسیکاری» شده
و هیچ دستاوردی برای نظم امنیتی غرب آسیا
ندارد .شرکتکنندگان در این نشست نه تنها
توجه جدی به موضوع فلسطین نداشتند بلکه
عم ً
ال نشست منامه به محلی برای تامین اهداف
اسرائیل تبدیل شده است.

خبر متفاوت

تاریخ آمریکا مملو از پرونده های ساختگی علیه
سیاه پوستان اســت که بی دلیل محاکمه می
شدندوبهقتلمیرسیدند.چهارمردسیاهپوست
آمریکاییکهدرسال ۱۹۴۹طیاتهامینادرست
به ظن تجاوز به یک دختر نوجوان سفیدپوست
محاکمه و زندانی شده بودند ،پس از  ۷۲سال
تبرئهشدند،هرچندهیچکدامدیگردرقیدحیات
نیستند که از این حکم دادگاه خشنود شوند.این
چهارمردجواندرسال ۱۹۴۹بهاتهامآدمربایی
وتجاوزبهیکدخترنوجواندرشهرگرولندایالت
فلوریدا تحت تعقیب سفیدپوستان خشمگین و
کالنتریشهرقرارگرفتند.درزمانواقعهآنهااز
 ۱۶تا ۲۶سالداشتند/.بیبیسی

دفاعاردوغانازسیاستهایاقتصادیدولتش،ارزشلیرراطییکروز
 17درصد کاهش داد

دهانی که بی موقع باز شد

از قدیم گفته اند که بازار و اقتصاد ،قوانین خاص
خودشراداردوبااقتصادنمیتوانشوخیکرد.
اما واقعیت این است که رجب طیب اردوغان در
مقام رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور
ترکیه ،به همان شکلی با اقتصاد برخورد می
کند که با دیگر پدیده های سیاسی ،اجتماعی
و گاه امنیتی.او در عالم سیاست ،سران احزاب
مخالف را با الفاظ و اوصافی همچون تروریست،
دشمن،خائن،سرسپردهوهمدستتوطئهگران

خارجی به حاشیه می راند و در باره اقتصاد نیز،
از همین عبارات استفاده می کند.در شرایطی
که بحران اقتصادی ،تــورم ،بیکاری و تنگنای
مالی در ترکیه به اوج رسیده ،اردوغان هیچ گاه
در هیچ کدام از سخنرانی های خود ،از مردم
عذرخواهینکردهوحتییکدرصدازمشکالت
اقتصادی را گردن نگرفته است .بلکه همواره
چنیناستداللهاییرابهکارگرفته.1:گرانیو
تورمبهخاطراقداماتبرخیبازاریهایفرصت

معمای مرگ
دختر«مالکوم ایکس»

چوندوهوان،دیکتاتورسابقکرهجنوبی
در ۹۰سالگیدرگذشت

تصمیمگرفتماننددیگربرادرانوخواهرانش
در امت اســام نام فامیلش را به ایکس تغییر
دهد .ایکس نام خانوادگی واقعی هر خانواده
آفریقایی  -آمریکایی بود که نام خانوادگی
واقعی اجداد برد ه خود را نمیدانست و مجبور
شده بود نامی را که اربابانش بر او نهادهبودند،
بپذیرد.مالکومازآنپسهمهجانامشرامالکوم
ایکس مینوشت تا بر ناشناخته بودن هویت
سیاهان در آمریکا تاکید کــنــد.در ۱۴فوریه
 ۱۹۶۵بمبی در منزل محل اقامت مالکوم،
بتیوچهاردخترشانمنفجرشدکهبههیچیک
از آنان آسیبی وارد نشد .هفت روز بعد ،در ۲۱
فوریه ۱۹۶۵هنگامیکهاودریکیازسالنهای
اجتماعات منهتن نیویورک سخنرانی میکرد
سه مرد مسلح ،او را از فاصلۀ کم هدف گلوله
قرار دادند که در راه بیمارستان درگذشت.در
جسدش ۲۵گلولهپیداکردندواودر۴۰سالگی
وزمانیکههنوزمیتوانستعمرطبیعیزیادی
داشته باشد ،قربانی همان خشونتی شد که
همواره علیه آن تبلیغ میکرد .هزاران نفر در
تشییع جنازهاش در هارلم سوگواری کردند.
عامالن ترور مالکوم ،تالماج هایر ،نورمن باتلر و
تامس جانسن بودند که به علت ارتکاب قتل از
نوع اول ،درماه مارس  ۱۹۶۶محکوم به اعدام
شدند .اما پس از گذشت  ۴۴سال مردی که به
دخالت داشتن در قتل مالکوم ایکس اعتراف
کردهبود،درآمریکاآزادشد.

افغانستانگرفتار در باتالق بحران اقتصادی
صندوقکودکانسازمانملل«یونیسف»،هشداردادکه ۱۴میلیونکودکافغانباخطر
گرسنگیمواجهاندکهممکناستیکمیلیوننفرآنهاازگرسنگیجاندهند.
مهمترینعلتهایفروپاشینظاماقتصادیافغانستانکداماند؟
تسلط طالبان بر کابل در  15آگوست 2021
( 24مرداد  )1400نه تنها بر عرصه سیاست و
حکمرانیافغانستانتاثیرگذاشته،بلکهاقتصاد
این کشور را به شکل جدی متاثر ساخته است.
هر چند قبل از روی کار آمدن طالبان نیز کشور
افغانستانبامشکالتاقتصادیافسارگسیخته
مواجهبودامابعدازرویکارآمدنگروهطالبانبه
عنوانیکنیروینامشروعدرعرصهبینالمللی،
اقتصادوابستهبهکمکهایخارجیکابلبیش
ازهرزماندیگریبابحرانمواجهشدهاست.در
شرایطجدید،وخامتاوضاعبهگونهایاستکه
صندوقکودکانسازمانمللمتحد«یونیسف»،
هشدار داده  ۱۴میلیون کودک افغان با خطر
گرسنگیمواجهاندوممکناستیکمیلیوننفر
آنهاازگرسنگیجاندهند.همچنین،شواهد
حاکی از آن است که سیستم پرداخت مالی و
بانکیافغانستاندروضعیتیبحرانیقرارداردو

ایناحتمالوجودداردکهاینکشوربافروپاشی
نظامبانکیمواجهشود.درسطحیدیگر،ارزش
پول ملی افغانستان به شکلی بی سابقه کاهش
پیدا کرده است .به گونهای که ارزش هر دالر
آمریکایی به  95افغانی افزایش یافته و بر این
اساس ارزش پول ملی افغانستان -افغانی -در
برابردالرآمریکابهپایینترینحددردودههاخیر
رسیده است .با این اوصاف ،اکنون این پرسش
مطرح است که مهمترین علتهای فروپاشی
نظاماقتصادیافغانستانکداماند؟
▪تشدیدبحرانباپولهایبلوکهشده

یکی از عــوامــل تشدید بــحــران اقتصادی در
افغانستان در ارتباط با بلوکه شدن داراییهای
خارجی این کشور بعد از کنترل کابل توسط
گــروه طالبان اســت .در وضعیت کنونی نظام
مالی افغانستان با سقوط ارزش پول ملی و نیز

پیشخوان بین الملل

ی ـوا سا یتــودی نوشته که آمــار سوءاستفاده
آنالین از کودکان در آمریکا به وضعیت بحرانی
رسیده اســت .آمــار منتشرشده از ســوی این
روزنــامــه مربوط به ســال 2020اســـت که در
مقایسه با سال قبل 28درصد افزایش را نشان
میدهد17 .میلیون سوءاستفاده آنالین از
کودکان در سال 2019به 21/8میلیون در
ســال 2020رســیــده اســت .انتشار تصاویر و
ویدئوهای جنسی از کودکان ،بخشی از این
نوع سوءاستفادههاست .یواسای تودی نوشته
که تعطیلیهای ناشی از بحران کرونا ،یکی از
دالیل افزایش آمار بوده است.

نمای روز

پایان «قصاب
گوانگجو»

سخنگویادارهپلیسنیویورکتأیید
کردکهجسددختررهبرجنبشسیاه
پوستانآمریکادرآپارتمانشدربروکلین
پیداشدهاست
جسد «ملیکا شباز» دختر  ۵۶ساله «مالکوم
ایکس»درآپارتمانشدربروکلینپیداشد.طبق
گــزارش پلیس نیویورک ،مــرگ ملیکا شباز
درست دو روز پس از تبرئه شدن «محمد عزیز»
و «خلیل اســام» از اتهام قتل پــدرش صورت
گرفته اســت .شبکه «بــی بــی ســی» گــزارش
کــرده بود که محکومیت عزیز و اســام پس از
آن بررسی شد که دختران مالکوم ایکس با
استناد به نامهای از یک پلیس سابق در بستر
مرگ که ادعا میکرد پلیس نیویورک و اف بی
آی برای قتل مالکوم ایکس توطئه کرده بودند،
خواستاربازگشاییپروندهتحقیقاتدربارهقتل
پدرشان با توجه به شواهد جدید شده بودند.
جنبش حقوق مدنی آمریکا اغلب با شخصیت
های سیاه پوست شناخته می شود ،افرادی
مانند مارتین لوترکینگ ،رزا پارکس یا مالکوم
ایکس.او با نام واقعى «»Malcolm Little
در سال  ۱۹۲۵در اوماها از ایالت نبراسکای
آمریکا به دنیا آمد.پدر وی ،ارل لتیل ،کشیشى
جسور و بى پــروا و حامى «مارکوس گــاروى»
رهبر ملىگراى سیاهان بود .ایکس به واسطه
فعالیتهاى گستردهاش در کسب حقوق
پایمالشدهسیاهانبارهاازسوىسازمانهاى
سیاسىوابستهبهسفیدپوستانبهمرگتهدید
شده بود .سرانجام در سال  ۱۹۲۹خانه آن
ها در میشیگان سوزانده و به تلى از خاکستر
بدل شد.مالکوم پس از پیوستن به امت اسالم

طلب است.2.نوسان ارزی ،توطئه دشمنان
ترکیه است.3.پایین آوردن نرخ سود سپرده
بانکی به نفع کشور اســت.4.در کشور ،بحران
اقتصادی وجود ندارد و سران احزاب مخالف ،با
ایناظهاراتاغراقآمیزبهدنبالتصاحبقدرت
هستند.5.درهمهجهانمشکلاقتصادیوجود
دارد و کرونا دلیل اصلی این مشکالت است.
اظهارات اردوغان در حالی است که ارزش لیر
ترکیه در ماههای اخیر مدام کاهش یافته است
و رجب طیب اردوغان با وجود تورم باال همچنان
بر کاهش نرخ بهره بانکی تأکید میکند .این
بار نیز پس از آنکه اردوغان اعالم کرد «افزایش
قیمتها در نتیجه افزایش قیمت ارز بهطور
مستقیم بر سرمایهگذاری ،تولید و اشتغالزایی
تأثیرینخواهدگذاشت»،ارزشلیربهپایینترین
سطح تاریخی خود رسید .در حالی که در پایان
داد و ستدهای روز دوشنبه بازار جهانی ارز ،هر
دالر آمریکا در مقابل  11/42لیر ترکیه مبادله
میشد ،این نرخ طی مبادالت روز سهشنبه به
سطح بیسابقه  13/45رسید که یعنی ،نرخ
برابری هر لیر ترکیه در مقابل دالر آمریکا دیروز،
سهشنبه17/4 ،درصـــد دیگر کاهش یافت.
رجب طیب اردوغــان ،رئیس جمهوری ترکیه،
بر خالف جریان مسلط اقتصادی معتقد است
که افزایش نرخ بهره بانکی تاثیری بر مهار نرخ
تورم و کاهش نرخ برابری ارز ملی نــدارد .او به

تازگیاز تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی دفاع
کرده و گفته کشورش با وجود همه انتقادها در
«جنگ اقتصادی» برنده خواهد شد .به گزارش
بی بی سی ،بانک مرکزی ترکیه هفته پیش نرخ
سود بانکی را به  ١٥درصد کاهش داد؛ رقمی
پایینتر از نرخ تورم  ٢٠درصدی در این کشور
البته ممکن است این نرخ با سیاستهای بانک
مرکزی در آینده نزدیک شاهد کاهش بیشتری
باشد .بعضی تحلیل گران اقتصادی از لزوم
افزایش سریع نرخ سود بانکی در این کشور
سخن گفتهاند؛ عدهای البته معتقدند کاهش
نرخ سود ممکن است به نفع قرض گیرندگان
باشد اما پول ملی و اقتصاد این کشور را تضعیف
میکند .اردوغــان اما از سیاست های دولت
خود دفــاع کــرده و گفته سیاستهای سخت
گیرانه پولی« ،نرخ تورم را کاهش نخواهد داد».
بانک مرکزی ترکیه در سال های اخیر روسای
مختلفی را تجربه کرده است و طی دو سال و
نیم گذشته رجب طیب اردوغان سه رئیس این
سازمان را اخراج کرده که این اقدام به بیثباتی
اقتصادی دامن زده و باعث خروج سرمایههای
خارجی از این کشور شده است .حدود یک ماه
پیش هم رئیس جمهور ترکیه تصمیم به اخراج
سفیران کشورهای غربی از این کشور گرفت
که این اقدام با شوک به اقتصاد این کشور باعث
افت ارزش لیر شد.
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چون دو هوان ،فرمانده سابق ارتش کره جنوبی
که با کودتای سال  ۱۹۷۹قدرت را در این کشور
به دست گرفت و اعتراضات دموکراسیخواهانه
را با خشونت سرکوب کرد ،دیروز ( ۲۳نوامبر) در
 ۹۰سالگی درگذشت .پلیس و مقامات اورژانس
کره جنوبی اعالم کردند که او پس از حمله قلبی
در خانهاش در سئول درگذشته است .این ژنرال
سابق ،در سالهای گذشته به بیماری آلزایمر و
سرطان خون مبتال شده بود .مرگ چون دو هوان
یک ماه پس از آن اتفاق افتاد که دوست نظامی او
و رئیس جمهور اسبق کره جنوبی ،رو تائه وو که
نقش کلیدی در کودتای سال ۱۹۷۹داشــت ،در
 ۸۸سالگی درگذشت .رو تائه وو پس از چندین
دهه دیکتاتوری تحت حمایت ارتش با پیروزی در
انتخابات سال  ۱۹۸۷جانشین چون دو هوان
شد .به گزارش یورونیوز ،چون دو هوان زمانی که
در دسامبر  ۱۹۷۹با دوستان نظامی خود قدرت
را در کره جنوبی به دست گرفت ،سرلشکر ارتش
بود و این رویداد کمتر از دو ماه پس از آن رخ داد که
پارکچونگهی،رئیسجمهوروقتاینکشورپس
ازیکحکومتخشن ۱۸سالهدریکمهمانیآخر
شب ترور شد .چون دو هوان ،فرمانده سابق ارتش
کره جنوبی ،تا  ۱۹۸۸که معترضان انبوه او را به
پذیرش ترمیم دموکراسی وادار ساختند ،با مشت
آهنیندرکرهجنوبیحکمرانیکرد.اودر۱۹۹۶به
اتهامخیانتوارتشامحکومشدوحکممرگگرفت.
اما دیوان عالی کره جنوبی حکم او را به حبس ابد

تغییر داد و یک سال بعد از آن هم او با عفو ریاست
جمهوری آزاد شد .این سیاستمدار کره جنوبی به
شدتمایهتفرقهبودوبهافتراعلیهچوچول-هیوان،
کشیشمتوفیکهبارهاشهادتدادبالگردهاروی
غیرنظامیان در «گوانگجو» آتش گشودند ،متهم
شد .این کشیش سال ۲۰۱۷در خاطراتش از او با
عنوان«شیطاننقابپوش»یادکردهبود.آمارهای
رسمیدولتینشانمیدهدکهدرحملهنظامیبه
گوانگجو حدود  ۲۰۰نفر کشته شدند اما فعاالن
اینکشورمیگویندکهغیرنظامیانبیشتریدراین
حملهوبهدستور«قصابگوانگجو»کشتهشدهاند.
ازیکنکتهامانبایدغافلشد.اقتصادکرهجنوبیدر
دورانچوندوهوانباوجودسرکوبهایسیاسی
رونقگرفت.اوهمچنینمحدودیتهادرسفرهای
خارجی را کاهش داد .چون دو هوان برای جلب
حمایتواشنگتنازدولتش،طرحپارکچونگهی
برای توسعه بمبهای اتمی و موشکهای دوربرد
را کنار گذاشت .چون دو هوان همچنین خواهان
صلح با کره شمالی از طریق گفت وگو با کیم ایل
سونگ ،رهبر وقت کره شمالی بود .او همچنین
با دیدار خانوادههایی که در جنگ کره از هم جدا
شده بودند ،موافقت کرد .چون دو هوان هرگز به
خاطر سرکوب گوانگجو عذرخواهی نکرد .او در
ماه اوت امسال در دادگاه گوانگجو حاضر شد تا
از خود در برابر اتهامات وارده دفاع کند .اما پس
از  ۲۰دقیقه با اعالم این که مشکل تنفس دارد،
دادگاه را ترک کرد.

خالی شدن ذخایر بانکی مواجه شده است.
به گونهای که طالبان بــرای حفظ ارزش پول
افغانی،معامالتباارزهایخارجیرامنعکرده
است.همچنین،بنابراعالمصندوقبینالمللی
پــول ،ذخایر دالر بانکهای افغانستان رو به
کاهشاستواگرطالباننتواند«ارزنقدی»وارد
بــازار کند ،ممکن اســت بانکهای ایــن کشور
مجبور شوند درهــای خود را ببندند.در چنین
شرایطیگروهطالبانتالشهارابرایآزادسازی
داراییهایبلوکشدهاینکشوردرآمریکاودیگر
کشورهاآغازکردهاست.همچنین،طالبانتالش
دارد جامعه جهانی را دربــاره تداوم کمکهای
مالی به کابل مجاب کند .در همین راستا شاهد
هستیمکهامیرخانمتقیسرپرستوزارتامور
خارجه کابینه طالبان در نامهای به نمایندگان
کنگره آمریکا ،خواستار آزادسازی ذخایر ارزی
مسدود شــده افغانستان شــده که با مخالفت
واشنگتن مواجه شده است.اما مسدود سازی
ذخایر ارزی مشکلی را حل نمیسازد .در واقع،
آمریکا در پاسخ به نامه وزارت خارجه طالبان به
کنگره آن کشور برای آزادی پول های مسدود
شــده افغانستان گفته اســت که ایــن کشور به
طالبان هشدار داده بود اگر تالش کند از راه
زور در افغانستان به قدرت برسد ،کمک ها را
قطع خواهد کرد .وزارت خارجه آمریکا تشکیل
دولــت فراگیر ،اعــاده حقوق زنــان به ویــژه حق
تحصیلورعایتحقوقاقلیتهاراتنهاراهاتصال
گروه طالبان با جهان خوانده است.یکی دیگر از
چالشهایعمدهافغانستاندرمقطعکنونیکه
بحران اقتصادی و به تبع آن نگرانیها را درباره
وقوعقحطیدراینکشورافزایشداده،درارتباط
با مسدود بودن کریدورهای رسیدن کمکهای
بینالمللی است .در شرایط کنونی همچنان

فرودگاه کابل در تعطیلی به سر میبرد .جامعه
جهانیدربهرسمیتشناختنطالبانهیچگونه
گاممثبتیبرنداشتهکههمینموضوعزمینهساز
تشدیدعدمکمکرسانیبینالمللیبهکابلشده
است .همچنین ،نبود راه های امن و مسیرهای
قابل تردد برای کامیونها به منظور رساندن
اقالم خوراکی و سایر کمکهای بشردوستانه به
مناطق مختلف افغانستان و بیشتر در روستاها،
مزید بر علت شده تا بحران در این کشور بیش از
بیشتشدیدشود.
▪تشدیدکشتتریاکوموادافیونی

در وضعیت بغرنج کنونی و با توجه به نبود اراده
بینالمللی برای کمکرسانی به دولت موقت
افغانستان ،نگرانیها درباره افزایش و تشدید
گرایش به کشت مــواد مخدر افــزایــش یافته
است .هر چند با وجود تمام وعدههای آمریکا
در سال  2001همچنان وابستگی اقتصاد
افغانستانبهکشتخشخاشوبرداشتتریاک
ادامــه یافت ،در وضعیت جدید ایــن نگرانی
بیش از هر زمان دیگری افزایش پیدا کرده که
شهروندان افغان به منظور رهایی از گرسنگی
و مقابله با قحطی ،کاشت گسترده این ماده
افیونی را در پیش بگیرند .ایــن نگرانی در
شرایطی است که افغانستان در سال ،۲۰۲۰
حــدود  ۸۵درصــد از تولید جهانی تریاک را
به خود اختصاص داد .اقتصاد این کشور از
مدتها قبل به فروش تریاک وابسته بوده است.
درآمدهای حاصل از تولید تریاک و مشتقات آن
طی امسال ( ،)2021به  1/8تا  2/7میلیارد
دالر رسیده اما اکنون این انتظار وجود دارد که
این وابستگی مالی به شکل بیسابقه افزایش
پیدا کند.

امتحانات تــرم اول دان ـشآمــوزان در مسورة
(استان ريمة) در پناه آمبوالنس!زندگی با وجود
جنگ شدید و محاصرهای که توسط عربستان و
امارات بر یمنیها تحمیل شده است ،همچنان
ادامه دارد/رصد بین الملل

چهره روز

جن ساکی،سخنگوی کاخ سفید در واکنش
بــه گــمــانـهزنـیهــا دربــــاره حــضــور بــایــدن در
انتخابات  ،۲۰۲۴تایید کرد که وی قصد دارد
در انتخابات ریاستجمهوری نامزد شود.
اگر بایدن دوبــاره انتخاب شــود ،در آغــاز دور
دوم ریاستجمهوری خود  ۸۲ساله خواهد
بود .این در حالی است که دموکراتهای سنا
بهطور فزایند های نگران این هستند که روند
کاهشی محبوبیت بایدن در نظرسنجیها،
تهدیدی برای کنترل این حزب بر کنگره باشد.
طبق گزارش روزنامه انگلیسی «دیلی میل»،
میزان محبوبیت بایدن در نظرسنجی دانشگاه
«کوئینیپیاک» در هفته گذشته فقط ۳۶
درصد بود که همچنان از روند نزولی رضایت از
عملکرد وی حکایت داشت .دموکراتها رقابت
فرمانداری در ویرجینیا را واگــذار کردند اما
توانستند در نیوجرسی باقی بمانند و سرانجام
در هفتههای اخیر ،با امضای الیحه زیرساختی
دو حزبی توسط بایدن ،دستاوردهای نسبی
داشتهاند.

قاب بین الملل

جمهوریهای چک و اسلواکی محدودیتهای
جدید کرونایی را از دوشنبه به اجرا گذاشتند.
طبق تصمیمات جدید که با هدف مهار موج
جدید ویروس کرونا اتخاذ شده ،افراد واکسینه
نشده اجازه ورود به هتلها ،بارها ،رستورانها،
کلو بها و آرایشگا هها را نخواهند داشت و از
شرکت در بسیاری از مراسم عمومی از جمله
تماشای مسابقات در ورزشگاه ها منع شدهاند.
در همین حــال مخالفان واکسیناسیون که
تعدادشان در اروپا قابل توجه است ،در اعتراض
به تصمیم دولــت چک ،به خیابا نهای پراگ
آمدند/یورونیوز

