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روزنامه لیبراسیون ]فرانسه[

دستگرمی قبل از فصل سرما
لیبراسیون تصویر معترضان فرانسوی در خیابان های پاریس را 
در صفحه اول خود منتشر کرده و نوشته این اعتراض ها، مقدمه 
اعتراض های بیشتر همزمان با نزدیک ترشدن فصل زمستان 
است. به نوشــته این روزنامه، مردم دولت فرانسه را مسئول 
گرانی ها می دانند. اعتراض های اخیر جدی ترین اعتراض های 
خیابانی علیه دولت امانوئل مکرون است. لیبراسیون براساس 
یک نظرسنجی که انجام داده، نوشــته که 79درصد از مردم 
معتقدند امسال در فصل زمستان، یک جنبش بزرگ اجتماعی 

علیه دولت به راه خواهد افتاد.

با گذشت بیش از 8ماه از آغاز جنگ 
در اوکراین، اکنون آتش این جنگ 
را در خشــم شــهروندان معترض 
شهرهای مرکز و غرب اروپا می توان دید. معترضان 
اروپایی طی یک هفته گذشته حداقل در 6کشور به 
خیابان ها آمده و دست به اعتصاب زده اند تا بگویند 
که صبرشان در برابر تورم و گرانی به سر آمده است.

قیمت باالی انرژی و افزایش هزینه های زندگی در پی 
جنگ اوکراین مهم ترین دالیلی است که به اعتصابات 
و اعتراضات در مناطق مختلف اروپا منجر شده است. 
نیویورک تایمز در گزارشی درباره اعتراضات صورت 
گرفته طی چند هفته اخیر در اروپا می نویسد که این 
اعتراضات نشــان دهنده نگرانی از زمستان سختی 
است که ممکن است با ادامه شرایط فعلی و کمبود و 

گرانی انرژی، دامنگیر اروپایی ها شود.

فرانسه: بزرگ ترین و گســترده ترین واکنش های 
اعتراضی و اعتصابات طی روزهای اخیر در فرانسه 
رخ داده است. فرانســه هم اکنون با تورم 6درصدی 
روبه روست و گرانی کم سابقه ای را سپری می کند. 
نرخ تورم در این کشور اغلب حدود یک درصد بوده 
اســت. بحران کرونا طی 2ســال، تورم را از یک به 
3درصد رسانده، اما جنگ اوکراین طی 8ماه، تورم 
3درصدی را به نرخ بی سابقه 6.2درصد رسانده  است.

فرانس 24دربــاره اعتصابات گســترده در پاریس 
گزارش می دهد که روز سه شــنبه هزاران مســافر 
به دلیل اعتصاب در سیســتم حمل ونقل این کشور 
نتوانستند به موقع به مقصد برسند. این اعتصابات که 
به صورت سراسری دنبال می شود، موجب تعطیلی 
قطارها، مدارس و بخش های مختلف خدماتی در این 
کشور شده است. اعتصاب سراسری در فرانسه پس 
از آن آغاز شــد که کارگران پاالیشگاه های فرانسه 
در اعتراض به وضعیت معیشــتی خود دست از کار 
کشیدند و خواستار افزایش 10درصدی دستمزدها 
همزمان با افزایش قیمت انرژی شدند. همزمان با این 
اعتصاب ها، بسیاری از پمپ بنزین ها از کار افتادند. 
پس از کارگران پاالیشگاه ها، کارکنان راه آهن فرانسه 
نیز اعالم کردند که از روز سه شنبه به جمع کارگران 

معترض خواهند پیوست.
اعتصاب های گســترده اخیر به یکی از سخت ترین 
چالش های امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه از 
زمان انتخاب مجددش در ماه مه  تبدیل شده است. 
رویترز در این ارتباط می نویســد: »نظرســنجی ها 
حاکی از آن اســت که 3۹درصد از فرانســوی ها از 
اعتصاب سراســری حمایت می کنند و 4۹درصد با 
آن مخالفند. اما همین حجــم از اعتصاب، موجب 
اختالل در بخش های مختلف خدماتی شده است.« 
همچنین طبق آمارهای وزارت آموزش فرانســه، 
اعتصــاب 10درصــد از معلمان موجــب تعطیلی 

کالس های درس شده است.
یورونیــوز روز سه شــنبه را به نقــل از معترضان، 
»سه شنبه ســیاه« خواند و گزارش داد در این روز 

بســیاری از دانش آموزان دبیرســتانی به کارگران 
اعتصابی پیوستند. به گزارش یورونیوز، دانش آموزان 
اغلب دبیرســتان های پاریس و برخی از شهرهای 
بــزرگ در حمایت از ادامــه اعتصاب های کارگری 
در این کشــور، ورودی های مدارس خود را مسدود 
کردند و اجازه ندادند دانش آمــوزان و معلمان وارد 
شوند. وزارت آموزش و پرورش فرانسه در این ارتباط 
می گوید دست کم در 30دبیرستان، اغلب در پاریس، 
میان نیروهای پلیس و دانش آموزان درگیری هایی 
رخ داده اســت. نیروهای پلیس روز سه شنبه برای 
پراکنده کردن معترضان از گاز اشــک آور استفاده 
کردنــد. در حمایت از اتحادیه هــای دانش آموزی، 
اتحادیه های معلمان نیز خواستار اعتصاب و ادامه آن 

در روزهای آینده شده اند.
پلیس اعالم کــرده که روز سه شــنبه، 13هزار نفر 
در خیابان هــای پاریــس تظاهــرات کرده انــد، 
 11نفر دستگیر و ۹افســر در درگیری با معترضان

 زخمی شده اند.
اعتصاب های اعتراضی فرانسه دامن کارگران صنعت 
هسته ای این کشور را نیز گرفته و اپراتور شبکه برق 
این کشور هشدار داد که گسترش این اعتصاب ها در 
نیروگاه های هســته ای، عواقب جدی بر تامین برق 
در زمستان امسال خواهد داشت. شرکت نیروگاهی 
EDF هم که کار تعمیر و نگهداری تاسیسات تامین 
برق اروپا را انجام می دهد، از اختالل در کار خود در 

نتیجه اعتصابات خبر داده است.

انگلیس:پس از فرانســه، اتحادیه هــای کارگری 
در انگلیس نیز برنامه خــود را برای آغاز اعتصاب ها 
در 5روز آخر ماه جاری میــالدی اعالم کردند. قرار 
اســت حدود یک هزار راننده حمل کاال از 31اکتبر 
تا 4نوامبر دســت به اعتصاب بزنند. رویترز گزارش 
داده که رانندگان بخش حمل ونقل پیشنهاد افزایش 
5درصدی دستمزدها را رد کرده و خواستار افزایش 

بیشتر حقوق شده اند.
البته اعتصابات رانندگان انگلیسی، نخستین و تنها 
اعتصاب این کشور نیســت. پیش از آن نیز اتحادیه 
کارگران ارتباطات به نمایندگی از کارکنان پســت 
در لندن خواســتار برگزاری اعتصاب 1۹روزه علیه 
شرکت پســت انگلیس موســوم به رویال میل در 
اواخر اکتبر شده بود. اتحادیه کارگران ارتباطات که  
115هزار کارمند پست را نمایندگی می کند، دلیل 
برگزاری این اعتصاب را تغییرات در رویال میل عنوان 
کرده بود که ممکن است وضعیت کاری و معیشتی 

بسیاری از کارکنان را با خطر روبه رو کند.
2هفته پیش نیز، پرستاران انگلیس برای برگزاری 
اعتصاب بزرگ و بی سابقه خود نشست هایی را دنبال 
کردند و افزایش 5درصدی حقوق خود را خواستار 
شــدند. همچنین بخش راه آهن انگلیس در کمتر 
از یک ماه گذشــته، بزرگ ترین اعتصاب ریلی خود 
در دهه های اخیر را تجربه کرده که در آن ده ها هزار 
کارگر در 3اتحادیه کارگری به دلیل اختالفات بر سر 

حقوق و امنیت شغلی، کار خود را به مدت 24ساعت 
تعطیل کردند.

در عیــن حال اعتــراض و اعتصاب علیــه افزایش 
هزینه های زندگی در انگلیس به یک ماه گذشــته 
محدود نیســت و در مــاه آگوســت، یعنی حدود 
2ماه پیش نیــز گاردین از آغــاز جنبش اعتراضی 
اتحادیه های کارگری، گروه های اجتماعی، نهادهای 
حامی مســتأجرین در قالب کمپین »کافی است« 
خبر داده بود که در آن شهروندان انگلیسی خواستار 
توقف گرانی و مهار هزینه های زندگی روزمره شده 

بودند.
به گزارش رویتــرز، افزایش قیمت مــواد غذایی، 
تورم انگلیس را به بیش از 10درصد و باالترین حد 
خود در 40سال گذشته رسانده است. نخست وزیر 
انگلیس همزمان نگران افزایش شورش و اعتراضات 
گسترده تر خیابانی در این کشور است که این روزها 

از نظر اقتصادی حال و روز خوشی ندارد.

آلمان:خبرسازترین بخش های اعتصابی در آلمان 
مربوط به اعتصاب خلبانان این کشور است. اتحادیه 
خلبانان آلمان در این ارتباط اعالم کرد که خلبانان 
شــرکت یورووینگز لوفــت هانزا اعتصــاب 3روزه 
خود را به دلیل ســاعات نامناسب کاری از 17اکتبر 
آغاز کردند. این اعتصاب بــه اختالل در جابه جایی 
ده ها هزار مســافر خطوط هوایی آلمان منجر شد. 
ســخنگوی اتحادیه خلبانان گفت: بــا وجود آغاز 
اعتصاب، هیچ پیشنهادی تا کنون در واکنش به این 

اعتصاب ها دریافت نکرده ایم.
خلبانان معترض در یورووینگز لوفت هانزا خواستار 
بهبود شرایط کاری خود هســتند و رویترز گزارش 
داده اســت که اعتصاب یــک روزه خلبانان حدود 
30هزار مســافر را تحت تأثیر قرار داد و 250پرواز 
را لغو کرد. 3روز پیش نیز، صدها نفر از شــهروندان 
آلمانی کــه تحت تأثیر بحران هزینــه زندگی قرار 
گرفته اند، در مقابل ساختمان صدراعظم فدرال در 
برلین تجمع کردند تا به بدتر شدن وضعیت زندگی 
خود اعتراض کنند. براساس گزارش یورونیوز، برخی 
از معترضین با نشــان دادن پالکاردهایی خواستار 
کمک فوری به دلیل فقر شدند و روی دیگر پالکاردها 
نوشته شــده بود: »ما به غذای سالم نیاز داریم، فقر 

را از بین ببرید!«
براســاس گزارش یورونیوز، در ماه آگوســت، تورم 
آلمان به باالترین حد خود طی 50ســال گذشته و 
به 8.۹درصد رسید. یک ماه قبل این رقم 8.7درصد 
اعالم شــده بود. تورم فعلی در آلمان طی 70سال 
اخیر بی سابقه عنوان شده است. گزارش ساالنه ای 
 R+V Versicherung که توسط شرکت بیمه ای
آلمان انجام شــده، نشــان می دهد افزایش هزینه 
زندگی و به دنبال آن کمبود مســکن ارزان و بدتر 
شدن اقتصاد دغدغه اصلی مردم در این کشور است.

مجارستان:اعتصاب ها و اعتراض ها در مجارستان 

به طور عمده متوجه بخش آموزش این کشور است. 
روز جمعه گذشته هزاران دانش آموز به همراه پدر 
و مادر خود در حمایت از معلمــان اعتصاب کننده 
دســت به تظاهرات زدند. تظاهــرات اخیر دومین 
تظاهرات بزرگ در 2هفته گذشته برای حمایت از 
معلمان مجارســتانی بود. معلمان اعتصاب کننده 
در مجارســتان کمپین »می خواهم تدریس کنم« 
را راه اندازی کردند و با درخواســت نافرمانی مدنی، 

خواستار افزایش دستمزدهای شان هستند.
تا کنون تعهــد دولت ویکتور اوربان بــرای افزایش 
حقــوق معلمان بــه 80درصــد متوســط درآمد 
فارغ التحصیالن دانشگاهی تا سال 2025نتوانسته 
معلمان و آمــوزگاران را راضی کنــد. نیکولت توث 
ســیپر که از معلمان معترض اســت، در تظاهرات 
مرکز بوداپست به رویترز گفت: افزایش فعلی حقوق 
مشــکل را حل نمی کند؛ زیرا افزایش 20درصدی 
حقوق با تورم همخوانی ندارد. دانش آموزان، معلمان 
و پدر و مادر دانش آموزان خواهان اســتانداردهای 
زندگی باالتر برای معلمان هستند و هفته گذشته نیز 
بزرگ ترین تظاهرات ضد دولتی را برگزار کرده بودند.

جمهوری چک:شــهروندان در جمهوری چک از 
حدود 2ماه پیش چنــد دور اعتراضات علیه گرانی 
برگزار کرده اند. نخستین اعتراض بزرگ شهروندان 
چک در 28سپتامبر شکل گرفت و در آن ده ها هزار 
نفر در پراگ تجمع کردند تا علیــه افزایش قیمت 
انرژی و سیاســت دولت این کشــور برای عضویت 
در ناتــو و اتحادیه اروپا اعتراض کنند. شــهروندان 
معترض، عضویت در ناتو و جنگ در اوکراین را علت 
گرانی و مشکالت این کشــور اروپایی عنوان کرده 
و خواســتار بی طرفی چک در میانــه بحران جنگ 
اوکراین شدند. همزمان با جنگ در اوکراین، دولت 
راست میانه پتر فیاال مجموعه ای از اقدامات ازجمله 
کمک مالی به شرکت ها و تعیین سقف قیمت برق 
برای خانوارها را دنبال کرده، اما به نظر می رسد این 
اقدامات نیز نتوانســت معترضان چک را راضی نگه 
دارد و آنها همچنان از افزایش تورم در کشورشــان 

گالیه مند هستند.

بلژیک:در بروکســل، پایتخت بلژیک نیز از حدود 
4ماه پیش اعتراضات علیه گرانی دنبال شده است. 
در 20ژوئــن، حدود 70هــزار کارگــر بلژیکی در 
بروکســل راهپیمایی کردند و خواستار اقدام دولت 
برای مقابله با افزایش شدید هزینه های زندگی شدند. 
کمتر از یک ماه پیش نیز، افزایش قیمت مواد غذایی، 
قبوض حیرت انگیز حامل های انرژی، ده ها هزار نفر 
را به خیابان های بروکسل آورد. معترضان به یورونیوز 
گفتند که از سیاستمداران ملی و اروپایی می خواهند 
که اقدامات فوری برای کمک به آنها برای مقابله با 
بحران اقتصادی انجام دهنــد. اعتراضات در بل ژیک 
نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی در نتیجه مستقیم 

تورم همزمان با جنگ اوکراین صورت گرفته است.

گرانی، اروپا را به کف خیابان کشاند
با ادامه جنگ در اوکراین، گرانی و نرخ تصاعدی تورم، شهروندان کشورهای مختلف اروپا را به خیابان ها کشانده است

سازمان ملل:  تغییرات اقلیمی زندگی یک میلیارد کودک را 
تهدید می کند 

زندگی حدود یک میلیارد کــودک به دلیل 
آســیب های ناشــی از تغییرات آب و هوایی 
به طور جدی در خطر اســت. شاخص حقوق 
کودکان براساس ارقام ارائه شــده توسط آژانس های سازمان 
ملل متحد نشــان می دهد کــه بیش از یک ســوم کودکان 
جهان یعنی حــدود 820میلیون نفر، هم اکنــون در معرض 
موج های شــدید گرمایی قرار دارند. به گــزارش فرانس24به 
نقل از ســازمان غیردولتی حقوق کودکان، در شــرایطی که 
بیماری های خطرناکی چون ماالریا و تب دنگی زندگی حدود 
 600میلیون کودک در سراســر جهانـ  یعنی یک کودک از 
هر 4 کودکـ  را تحت تأثیر قرار داده اســت، کمبود آب نیز بر 

زندگی۹20میلیون کودک به طور جدی سایه انداخته است.

»شاخص حقوق کودکان« نخستین و تنها رتبه بندی است که 
نحوه رعایت ساالنه حقوق کودکان را اندازه گیری می کند. این 
رتبه بندی ایسلند، سوئد و فنالند را به عنوان بهترین ها برای 
حقوق کودکان و کشورهای سیرالئون، افغانستان و چاد را از 
بین 185 کشور به عنوان بدترین کشورها برای زندگی کودکان 

رتبه بندی کرده است.
مارک دوالرت، رئیس بنیاد حقوق کودکان، با اشاره به اینکه 
گزارش سال جاری زنگ خطر جدی برای کودکان فعلی و نسل 
آینده است، می گوید: »ســرعت تغییرات آب وهوایی امروز و 
آینده زندگی کودکان و حقوق آنــان را تهدید می کند. هیچ 
پیشرفت محسوسی در باال رفتن استانداردهای زندگی کودکان 
در یک دهه گذشته دیده نمی شود و در این میان همه گیری 

ویروس کووید-1۹به دلیل ایجــاد اختالالت و تعطیلی مراکز 
بهداشتی در برخی از نقاط دنیا باعث شد تا کودکان دسترسی 
به غذا یا دارو نداشته باشــند. این بیماری در نهایت منجر به 

مرگ حدود 286هزار کودک زیر 5 سال شد.«
بنا بر شاخص حقوق کودکان که با همکاری دانشگاه اراسموس 
روتردام هلند تهیه شده، برای نخستین بار در دو دهه گذشته، 
تعداد کودکان کار به 160میلیون نفر افزایش یافته است که 
نشان دهنده افزایش 8.4میلیونی در 4 سال گذشته است. این 
بنیاد در عین حال به آنگوال و بنگالدش اشــاره و اعالم کرده 
است که این دو کشور در زمینه حقوق کودکان پیشرفت قابل 
توجهی داشته اند. هر دو کشور تقریبا مرگ ومیر کودکان زیر 

5سال خود را به نصف کاهش داده اند.

گزارش 2

گزارش 1

پول اعراب در جیب نظامیان 
بازنشسته آمریکایی 

واشنگتن پست فاش کرده، حداقل 15ژنرال ارشد 
بازنشسته آمریکایی مستقیما با وزارت دفاع عربستان 

همکاری می کرده اند
 

صدها افسر بازنشسته آمریکایی در ازای حقوق های نجومی به 
استخدام کشورهای خارجی به ویژه عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی درآمده اند. روزنامه واشنگتن پســت دیروز فاش 
کرد که صدها نظامی آمریکایی بازنشســته در کنار نظارت بر 
پروژه های داخلی در آمریکا به عنوان پیمانکار یا مشاور، مجوز کار 
در امارات متحده عربی یا عربستان سعودی را از کنگره دریافت 
کرده اند. در فهرست این افراد، نام نظامیان ارشدی چون وزیر 
سابق دفاع، فرمانده ســابق ارتش آمریکا در افغانستان، مشاور 
سابق امنیت ملی کاخ سفید و رئیس سابق آژانس امنیت ملی 

آمریکا هم دیده می شود.
در میان این افراد، مورد جیمز متیس، وزیر دفاع دولت دونالد 
ترامپ، جالب تر اســت. او که جزو ژنرال های بازنشسته ارتش 
آمریکا به شمار می رود، در سال 2015 به عنوان مشاور نظامی به 
استخدام ارتش امارات درآمده بود. متیس 2سال بعد، بار دیگر 
به دولت آمریکا بازگشت و به عنوان وزیر دفاع در دولت ترامپ 
منصوب شــد. رابرت تایرر، رئیس گروه کوهن، شرکت مشاوره 
نظامی مستقر در واشــنگتن که جیمز متیس به عنوان مشاور 
ارشد در آن کار می کرده، در گفت  وگو با واشنگتن پست تأیید 
کرده که متیس به اماراتی ها در امور نظامی و اطالعاتی مشاوره 
می داده است. گفته شده واشنگتن پست 2 سال را صرف پیگیری 
راهکارهای قانونی کرده تا توانســته از دولت آمریکا اطالعات 

مربوط به این گزارش را دریافت کند.
این گزارش فاش کرده که حداقل 15ژنرال ارشــد و دریاساالر 
آمریکایی به طور مســتقیم با وزارت دفاع عربستان سعودی به 
ریاست محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، همکاری می کرده اند؛ 
کسی که جنگ ائتالف سعودی در یمن را آغاز کرد. یکی از این 
مقام های ارشد نظامی، ژنرال »جیمز ال جونز« تفنگدار دریایی 
بازنشسته است که در دولت باراک اوباما به عنوان مشاور امنیت 
ملی حضور داشــت. جونز همکاری خود با عربستان را از سال 
2017 آغاز کرده بود. واشنگتن پســت نوشــته که جونز برای 
پیشبرد پروژه های خود در عربســتان از حداقل 12مقام ارشد 
پنتاگون ازجمله »ویلیام کوهن« وزیر دفاع ســابق آمریکا در 

دولت بیل کلینتون کمک گرفته است.

 این روزنامه فاش کرده که حتی پس از قتل جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار عربستانی که در واشنگتن پست قلم می زد، برخی 
از مقام های نظامی آمریکایی به همــکاری خود با ریاض ادامه 

داده اند.

 حقوق های نجومی عربستان و امارات 
بسیاری از کشورها برای البی  گری در واشنگتن مبالغ هنگفتی 
را خرج می کنند اما تحقیقات واشنگتن پست نشان می دهد که 
استخدام نظامیان سابق آمریکایی از ســوی کشورهای عربی 
حاشــیه خلیج فارس به ویژه عربســتان و امارات، در یک دهه 

گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
در این گزارش آمده: »گرچه فرم های مربوط به دریافت پول از 
سوی نظامیان به شدت سانسور و ویرایش شده بودند اما همین 
اسناد مخدوش نیز نشان می دهد که حقوق دریافتی نظامیان 
آمریکایــی از دولت های خارجی  5 یا 6 و حتــی 7برابر حقوق 
معمول آنان در آمریکا بوده اســت. به عنوان مثال، 4 افسر رده 
پایینـ  که نامشان فاش نشدهـ  برای ارائه مشاوره به وزارت دفاع 
عربستان از 200تا 300هزار دالر دریافت می کرده اند. براساس 
قوانین آمریکا، نظامیان این کشــور از دریافت هرگونه پول یا 
هدایای خارجی که بتواند سوگند وفاداری آنان به این کشور را 
به خطر بیندازد منع شده اند. با این حال کنگره در سال 1۹77 به 
پنتاگون و وزارت خارجه اجازه داد تا در مواردی معافیت هایی از 
این قانون صادر کنند. حال مشخص شده که تقریبا ۹5درصد از 
افسران بازنشسته آمریکایی که درخواست کار برای دولت های 
خارجی را داشــته اند، مجوز دریافت کرده اند. همچنین شمار 
زیادی از نیروهای نظامی بازنشسته اکنون بدون مجوز در حال 
همکاری با کشورهای خارجی هستند. واشنگتن پست نوشته که 
تقریبا هیچ مجازات کیفری برای نقض قانون اولیه وجود ندارد و 
این قانون تقریبا اصال اجرا نمی شود. این در حالی است که برخی 
از مقام های آمریکایی حین خدمت، بر ســر پروژه های آینده با 
طرف های خارجی مذاکره داشته اند. استرالیا، اندونزی، ترکیه، 
جمهوری آذربایجان و روسیه نیز از جمله دولت هایی هستند که 
نظامیان آمریکایی را استخدام کرده اند.  گفته شده، استرالیا به 
نظامیان سابق آمریکایی بیش از 10میلیون دالر پیشنهاد کرده 
تا از آنها مشورت بگیرد. به عنوان نمونه، در جمهوری آذربایجان 
به یک ژنرال بازنشسته نیروی هوایی آمریکا روزانه 5هزار دالر 

پیشنهاد شده تا به عنوان مشاور فعالیت کند.

تهدید نفوذ خارجی ها
افشــاگری های واشنگتن پســت، نگرانی ها در واشنگتن درباره 
گسترش نفوذ کشــورهای خارجی به ویژه دولت های مستبدی 
چون عربستان بر نهادهای آمریکایی را به شــدت افزایش داده 
اســت. پیش تر در پی افشــای خبر البی های غیرقانونی ژنرال 
بازنشسته جان آلن به نفع قطر، وی از ریاست اندیشکده بروکینگز 
اســتعفا کرد. تام باراک میلیارد آمریکایی و متحد دونالد ترامپ 
نیز هم اکنون به اتهام البی های غیرقانونی دولت ترامپ با دولت 
امارات در حال محاکمه است. گزارش افشاگرانه واشنگتن پست 
درباره همکاری ده ها نظامی بازنشسته آمریکایی با عربستان در 
شرایطی منتشر شده که تنش ها در روابط واشنگتنـ  ریاض به اوج 
خود رسیده است. در تازه ترین تحول، عربستان ضمن تأیید خبر 
بازداشت یک شهروند آمریکایی به دلیل انتقاد از حکومت سعودی 
در فضای مجازی، اعالم کرده کــه دولتمردان آمریکایی را برای 
شرکت در نشست موسوم به »داووس صحرا« دعوت نخواهد کرد.

رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور ترکیه

اروپا بایــد به فکــر تامیــن گاز خــود در 
فصــل زمســتان پیــش رو باشــد. مــا 
مشکلی برای تامین گاز خود نداریم، 
امــا غــرب ایــن روزهــا درگیــر حــل ایــن 
مشــکل اســت. همانطــور کــه پوتیــن 
اعــام کــرد، اروپــا می توانــد گاز خــود 
را از ترکیــه بگیرد. مــا اینجــا در ترکیه، 
یک هاب انــرژی ایجاد خواهیــم کرد و 
می توانیم گاز روسیه را در اختیار اروپا 

قرار دهیم. )تی آر تی( 

لیز تراس
نخست وزیر انگلیس

مــن اهــل مبــارزه ام، نــه شکســت؛ 
بنابراین استعفا نمی دهم. هر کاری 
کرده ام، در راستای منافع ملی بوده 
است. درست است اشتباهاتی ]در 
طرح اقتصادی دولت[ رخ داده، اما 
من بدون تعارف عذرخواهی کرده ام 
و اشتباهات را پذیرفته ام. به اعتقاد 
من در چنین شرایطی، کار درست، 
تغییــر مســیر اســت، و ایــن همــان 
کاری اســت که مــن انجــام داده ام. 

)رویترز(

بازداشت 5300فلسطینی از 
ابتدای 2022

از ابتدای ســال جاری میالدی تاکنــون یعنی طی 
10ماه، 5300فلسطینی در سرزمین های اشغالی 
بازداشــت شــده اند. از مجموع بازداشت شدگان 
فلسطینی 111نفر زن و 620نفر هم کودک بوده اند. 
به گزارش العربی جدید به نقل از باشــگاه اســرای 
فلسطین، بیشتر بازداشــت ها مربوط به ماه آوریل 
بوده که 1228نفر بازداشــت شــده اند. همچنین 
بیشترین بازداشــتی ها در بیت المقدس بوده و در 
اغلب موارد هیچ اتهام مشخصی علیه فلسطینی های 
بازداشتی مطرح نشده است. احکام بازداشت موقت 
می تواند 3 تا 5ماه طول بکشــد و اغلب قابل تمدید 
است. گفته شــده تنها در ماه آگوست، 272حکم 
بازداشت موقت برای فلسطینی ها صادر شده که تا 
پایان ســپتامبر به 800مورد رسیده است. سازمان 
عفو بین الملل اعالم کرده که استفاده سیستماتیک 
رژیم صهیونیستی از بازداشت موقت در سرزمین های 
اشغالی در واقع اقدامی امنیتی و گزینشی است که 

هدفش آزار و اذیت عامدانه فلسطینیان است.
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