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هفته نامه ویک ]انگلیس[

چالش های ریشی سوناک 
مجله ویک با اشاره به چالش های پیش روی ریشی سوناک، 
نخســت  وزیر انگلیس نوشته: نخســت وزیر جدید باید 
تصمیم های سختی اتخاذ کند. نخســتین چالش بزرگ 
پیش روی سوناک مدیریت کردن هزینه های انرژی است. 
هم اکنون رقمی که خانه داران انگلیسی به طور متوسط برای 
قبض های انرژی پرداخت می کنند 2500پوند در سال است 
که تا بهار آینده می تواند به 4هزار پوند هم برسد که تورم را 
به طور سرسام آوری افزایش خواهد داد. سوناک همچنین با 
اعتصاب های گسترده روبه روست. جهش هزینه های زندگی 
باعث شده تا درخواست ها برای افزایش حقوق بیشتر شود، 
اما اگر شــرکت ها با افزایش حقوق موافقت کنند احتماال 
کاالها و خدمات خود را گران تر خواهند کرد که به معنای 

افزایش هزینه ها برای همه مردم است. 

هند خود را بزرگ ترین دمکراسی 
دنیا می داند و حــزب حاکم بر این 
کشــور یعنی »بهاراتیــا جاناتا« 
)BJP( که از ســال2014 قدرت را در دست دارد، 
خود را بزرگ ترین سازمان سیاسی در جهان معرفی 
می کند. حزب بهاراتیا جاناتا در دسته بندی احزاب 
سیاســی جزو احزاب تندرو و افراطی دسته بندی 
می شــود و از زمان حاکمیت این حــزب در هند، 
»نارندرا مودی«، نخســت   وزیر، به عنوان چهره ای 
به شدت راستگرا، نماینده هندوهای افراطی شناخته 
می شود. حزب بهاراتیا جاناتا در سال1980 و زمانی 
که مودی فقط 30سال داشت تاسیس شد، اما اکنون 
بیش از نام بهاراتیا جاناتا، این نام نارندرا مودی است 
که بخش افراطی هنــد را با خود همــراه می کند. 
بلومبرگ با استناد به  نظرســنجی که در میانه بهار 
امســال و پس از فروکش کــردن همه گیری کرونا 
منتشــر کرد، گزارش داد که در 12ماهی که هند 
با موج دوم همه گیری کرونا مواجــه بوده، با وجود 
تورم و بیکاری، محبوبیت مودی افزایش یافته و به 
67درصد رسیده است. ســال قبل از آن، محبوبیت 

مودی 51درصد اعالم شده بود.
با وجــود محبوبیت مــودی در هند، بســیاری از 
تحلیلگران سیاســت بین الملل نگاهی انتقادی به 
جایگاه او دارنــد و او را چهره ای می دانند که بیش از 
آنکه پایبند به ساختارهای دمکراتیک باشد، تالش 
دارد تا از خود نوعی »کیش شــخصیتی« ارائه دهد. 
ترویج کیش شخصیتی به ویژه با عملکرد حزب تندرو 
بهاراتیا جاناتا در هند سازگار است. پیش تر بی بی سی 
در گزارشی تلویزیونی نشــان داده بود که این حزب 
فعالیت خود را نه فقط در سطح رأی دهندگان، بلکه از 
نسل کودکان و کودکستان ها دنبال می کند. پوشش 
یکدست کودکانی که لباس های نارنجی رنگ حزب 
بهاراتیا جاناتا را بر تــن می کنند، حکایت از فعالیت 
شاخه های بهاراتیا جاناتا در میان نونهاالن هند دارد 
و البته در عمده این فعالیت ها توجهات و گرایش ها 

متوجه رهبر حزب، یعنی نارندرا مودی است.

کیش شخصیتی مودی
به طور کلی کیش شــخصیت پدیده ای اســت که 
در آن یک چهره سیاســی یا اجتماعی با اســتفاده 
از رســانه های گروهی و تبلیغات سیاســی از خود 
وجهه آرمانــی و قهرمانانه ارائه می دهــد. در مقام 
یک رهبر سیاسی این شخص، جایگاه و وزن باالیی 
دارد و وزن او بر ســاختارهای رسمی و بروکراتیک 

سنگینی می کند. در تاریخ سیاسی معاصر، رهبرانی 
همچون هیتلر، اســتالین و موســولینی توانستند 
خود را در چارچوب یک کیش شــخصیتی تعریف 
کنند. چهره هایی که به ســطح کیش شــخصیتی 
می رسند، به طور عمده ارتباط مستقیمی با گروه ها 
و جناح های راستگرا و افراطی دارند. برخی از منابع 
رسانه ای غربی مانند ایندیپندنت، ای بی سی نیوز و 
بی بی سی رهبران سیاســی مانند والدیمیر پوتین 
در روســیه، رجب طیب اردوغان در ترکیه و دونالد 
ترامــپ در آمریکا را نیز سیاســتمدارانی می دانند 
که در تالش برای ارائه یک کیش شخصیتی از خود 
هستند. ادامه مسیر کیش شخصیتی سیاستمداران 
را در عملکرد مودی در هند نیز می توان دنبال کرد. 
مجالتی مانند تایمز با ارائه نقل قول هایی از حامیان 
مودی که ویژگی های او را »تا سرحد خدا« توصیف 
می کننــد، معتقدند که مــودی در واقع یک کیش 
شــخصیتی از خود در هند ارائه داده است. روزنامه 
گاردین هم در گزارشی به نقل از راهول ورما، عضو 
مرکز تحقیقات سیاست مستقر در دهلی نو، به وزن 
کاریزماتیک و کیش شخصیتی مودی اشاره می کند 
و می نویسد: »مودی با محبوبیت بسیار باالی خود، 
یک چهره کاریزماتیک است. مردم با وجود اینکه از 
نظر اقتصادی از عملکرد دولت مودی چندان راضی 

نیستند، اما همچنان به او ایمان دارند.«
فارین پالسی در گزارشــی درباره مودی می نویسد 
که جلوه های تالش نخســت وزیر هند برای داشتن 
یک کیش شخصیتی را در تبلیغات دولتی و حزبی و 
همچنین در مدح و تملق های مطبوعاتی و یا وقتی 
که او در کنار کارآفرینان، افراد مشــهور و ستارگان 

ورزشی حضور می یابد، می توان دید.
حتی ستایش شخصیت مودی در سخنان و مواضع 
مقامات هندی نیز قابل مشاهده است. فارین پالسی 
در این ارتباط به نقل قولی از سوبرامانیام جایشانکار، 
وزیر روابــط خارجی هند اشــاره می کنــد که در 
واشــنگتن به حاضران در یک مراســم گفته است:  

»این که نظرات ما امروز مهم اســت، به لطف وجود 
مودی است.«

چرایی رشد کاریزماتیک مودی
گزارش های زیادی درباره تقویت جایگاه کاریزماتیک 
مودی وجود دارد. در این ارتباط »جورج هربرت واکر 
جونیور«، نویسنده، با ارائه سخنرانی انتقادی درباره 
مودی در مرکز مک میالن دانشگاه ییل معتقد است 
که آنچه باعث شــده تا مودی به جایگاهی در حد 
یک سیاستمدار دارای کیش شــخصیت برسد، به 

6 دلیل است:
اوال، مودی واقعاً خودســاخته و همچنین بســیار 
سختکوش اســت. این نقل قول مشهور وجود دارد 
که او در گذشــته در یــک ایســتگاه راه آهن چای 
می فروخته است. او امروز هم هیچ روز تعطیلی ندارد 
و در 24ســاعت روز و 7روز هفته مشغول کار است. 
دوم، مودی یک سخنران ماهر است و برخالف دیگر 
سیاســتمداران هندی، همواره سخنرانی هایش را 
به زبان هندی ارائه می دهد. ســوم آنکه مودی قبل 
از نخست وزیری، بیش از یک دهه وزیر ارشد ایالت 
بزرگ گجرات بود و تجربه های خوبی در سیاســت 
دارد. چهارم، به دلیل وجــود چندگونه فرهنگی در 
جامعه هند، مودی توانســته خود را نجات دهنده 

بزرگ هندوها و هندوئیسم نشان دهد.
پنجم، او ماشین تبلیغاتی گسترده حزب را در اختیار 
دارد و در فضــای مجازی مثل توییتر و فیســبوک 
به صورت شــخصی فعال است. ششم، مودی فردی 
باهوش و زیرک است که حجم زیادی از اطالعات در 
مورد انواع موضوعات از جمله اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی دارد. او درباره همه  چیز از مزایای 
انرژی خورشــیدی تا خطرات جنگ هســته ای و 

تحوالت هوش مصنوعی صحبت می کند.

دمکراسی زخم خورده هند
بی تردید اینکه مودی توانسته خود را تا سر حد یک 

چهره پرنفوذ و کاریزماتیک در هند باال بکشد،  روی 
وضعیت این کشــور بی تأثیر نیست. جورج هربرت 
درباره تأثیر کیش شــخصیتی مودی بر چارچوب 
سیاسی و اجتماعی هند معتقد است که این وضعیت 
به تضعیف 5 نهاد حیاتی منجر شــده که قرار بود از 
شخصی سازی  قدرت و رشد اقتدارگرایی جلوگیری 

کنند.
به گفته هربرت، حزب سیاســی بهاراتیــا جاناتا 
نخستین نهادی اســت که قربانی جایگاه مودی 
شده است. از ســال2014 که مودی قدرت را در 
این حزب به دست گرفته، دیگر رهبران و اعضای 
ارشــد و هم حزبی او چه از روی ترس یا تحسین، 
قدرت عرض اندام و مخالفت با او را ندارند. دومین 
نهاد قربانی جایگاه مودی، کابینه سیاســی امروز 
هند اســت که در آن مودی در مــورد تصمیمات 
مهم دولت بــا وزرای کابینه مشــورت نمی کند و 
دولت عمدتــاً از دفتر خود نخســت وزیری اداره 
می شود. از سوی دیگر اعضای دفتر نخست وزیری 
شامل اعضای وفادار به مودی از ایالت زادگاه او در 
گجرات، هســتند. امروز در هند هیچ مشورتی در 
کابینه وجود ندارد و آنچه مودی می گوید، تصویب 
می شــود. در داخل پارلمان هند نیز که اکثریت 
آن در اختیار هم حزبی های مودی اســت، بحث و 

جدل ها بسیار کم است.
مطبوعات ســومین نهادی اســت کــه هربرت آن 
را در دوره مــودی تضعیف شــده ارزیابــی کرده و 
می گوید: »در 8 سال نخســت وزیری، مودی حتی 
یک کنفرانس مطبوعاتی با رسانه های منتقد برگزار 
نکرده است. او نظرات خود را از طریق یک مونولوگ 
ماهانه در رادیو دولتی و با مصاحبه های گاه و بیگاه با 
روزنامه نگاران همسو و نزدیک به خود ارائه می دهد.«

چهارمیــن نهاد قربانی شــده پیش پــای مودی، 
بوروکراســی و ســاختار اداری هند است. در هند، 
کارمندان دولت باید طبق قانون اساســی و کاماًل 
غیرحزبی استخدام شوند، اما از زمان روی کارآمدن 
حزب مودی، مــالک گزینــش در وزارتخانه ها به 

میزان وفاداری به حزب حاکم تغییر یافته است.
نهاد پنجم نیز که تحت تأثیر موقعیت مودی در هند 
تضعیف شــده، قوه قضاییه این کشور است که در 
سال های اخیر نتوانســته به نقش مستقل خود به 
خوبی عمل کند. آنوج بووانیا، کارشناس حقوقی به 
فارن پالیسی می گوید که دادگاه عالی تسلیم کامل 
حزب حاکم مودی شده و رسیدگی به پرونده های 
مهم را با توجه به خواست حزب به تأخیر می اندازد.

فـرقـه مـودی
 نخست وزیر راستگرای هند طی 8سال حضور در قدرت، توانسته برای خود یک جایگاه کاریزماتیک دست و پا کند

که عملکرد نهادهای دمکراتیک این کشور را تحت الشعاع قرار داده است 

روسها،دومیننیروگاهمصرراهممیسازند
»روس اتم« شــرکت دولتی انرژی اتمی روسیه که در 
حال اجرای پروژه احداث نخستین واحد نیروگاه برق 
هسته ای »ضبعه« مصر است، مجوز احداث واحد دوم 
این نیروگاه را دریافت کرده اســت. مصر در چارچوب سند راهبردی 
توسعه پایدار 2030می کوشد که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را تا 

سال 2030تا 44درصد افزایش دهد.
به گزارش المانیتور، هیأت مدیره سازمان تنظیم مقررات هسته ای مصر 
)ENRRA( مجوز ساخت دومین واحد نیروگاه ضبعه در شمال غرب  
شهر قاهره توسط روس اتم را صادر کرده است. این نیروگاه که قرار است 
تا سال 2028تکمیل شود، دارای 4 رآکتور VVER-1200با ظرفیت 
کلی تولید برق به میزان 4800مگاوات خواهد بود. هزینه برآوردشده 
برای این پروژه در مرحله اول 10میلیارد دالر و هزینه کلی آن 25میلیارد 
دالر است که بخش بیشــتر آن در قالب وام از روسیه به مصر پرداخت 
خواهد شد. وام روسیه 85درصد کل هزینه های پروژه را تأمین می کند 
و بقیه آن را دولت مصر و سرمایه گذاران خصوصی تأمین می کنند. قرار 
است سود وام روسیه بعد از تســویه 5میلیارد دالر باشد. براساس مفاد 
قراردادهای امضا شــده توسط 2 کشــور، روس اتم همچنین سوخت 
هسته ای این نیروگاه را در طول عمر 60ساله آن تامین می کند و پس از 
راه اندازی هر رآکتور به مدت 10سال خدمات تعمیر و نگهداری را انجام 
می دهد. عالوه بر این، شرکت روس اتم به کارکنان این نیروگاه خدمات 
آموزشی نیز ارائه خواهد کرد. نخستین گروه از کارکنان آینده ضبعه در 

سپتامبر 2021 آموزش خود را در شعبه سنت پترزبورگ آکادمی فنی 
این شرکت آغاز کردند. انتظار می رود در مجموع 1700متخصص، هم 
در آکادمی این شرکت روســی و هم در آموزشگاه این نیروگاه در مصر 
تحت آموزش قرار بگیرند. طرح ساخت نیروگاه هسته ای در مصر به دهه 
1950و حکومت جمال عبدالناصر برمی گردد؛ در آن زمان همکاری های 

2 کشور برای ساخت نیروگاه هسته ای آغاز شد.

روسیه و مصر، نزدیک تر از همیشه
خبر اعطای مجوز به روس اتم برای ساخت واحد دوم نیروگاه هسته ای 

در شرایطی منتشر شده که توســعه روابط2 کشور در بحبوحه جنگ 
اوکراین مورد توجــه ناظران قرار گرفته اســت. خبرگزاری بلومبرگ 
حدود 3 ماه پیش گزارش داده بود روســیه که به دلیل جنگ اوکراین 
شدیدا تحت تحریم های کشــورهای غربی قرار گرفته مسیر جدیدی 
برای صادرات نفت خود پیدا کرده اســت: »مصر«. بنا براین گزارش، 
حدود 4 ماه پیش، بیش از 700هزار بشکه نفت روسیه به بندر الحمراء 
رسیده و چند ساعت بعد کشتی دیگری این محموله را به مقصد دیگری 

تحویل گرفته است.
مصر در توسعه روابط خود با روســیه نیم نگاهی نیز به تقویت صنعت 
توریسم خود دارد؛ به ویژه اینکه گردشگران روسی در سفرهای خود از 
»روبل« استفاده می کنند و قاهره نیز برای پرداخت هزینه واردات گندم 
خود به روسیه از این واحد پولی استفاده می کند. روسیه و مصر پیش تر 
بر سر استفاده از نظام مالی پرداخت روسی »میر« و استفاده از روبل در 

معامالت خود  توافق کرده اند.
روابط مصر و روسیه در دوران ریاست جمهوری »عبدالفتاح السیسی« 
توســعه یافت به طوری که مســکو در ســال های 2015تا 2017به 
بزرگ ترین تامین کننده تجهیزات نظامی مصر تبدیل شد. خریدهای 
نظامی مصر شــامل جت های جنگنــده MiG- 35 و سیســتم دفاع 
هوایی S- 300 بوده اســت. این روند البته با درگیری روسیه در جنگ 
 و کاهش ظرفیت صادرات این کشــور کاهش یافتــه و در برخی موارد 

متوقف شده است.

گزارش 2

گزارش 1

اثر بومرنگی جنگ های آمریکا 
هسته اصلی گروه های رادیکال و تروریستی داخل 

آمریکا را سربازانی تشکیل می دهند که از جنگ های 
عراق و افغانستان بازگشته اند

»ناتــان بدفورد فارســت« یکی از خشــن ترین ژنرال های 
آمریکایی در دهه1870 بود که پــس از پایان خدمتش در 
ارتش هم راهی جدید برای ادامه جنــگ پیدا کرد. او ژنرال 
شکست خورده ای بود که به خانه اش در ایالت تنسی بازگشت 
اما اندکی بعد به گروه راســت افراطــی »کوکالس کالن« 
پیوســت و به »جادوگر بزرگ« ملقب شــد. فارست جزو 
نخســتین گروه ها از کهنه ســربازان آمریکایی بود که پس 
از بازگشــت به خانه به گروه های تروریستی داخلی آمریکا 
می پیوســت. این پدیده باز هم در تاریخ آمریکا تکرار شد: 
درســت پس از جنگ جهانی اول و دوم، پس از جنگ کره و 
جنگ ویتنام. اکنون هم پس از پایان جنگ عراق و افغانستان 

شاهد تکرار این روند هستیم.
هم اکنون 5نفر به اتهام تالش بــرای براندازی دولت آمریکا 
در ششم ژانویه2021 در شهر واشــنگتن در حال محاکمه 
هســتند که 4نفر از آنان ازجملــه »اســتوارت رودرز« از 
کهنه سربازانی هستند که گروم موسوم به »قسم خوردگان« 
)Oath Keepers( را پایه گذاری کردند. قســم خوردگان 
یک گروه شبه نظامی راستگرای تندرو با منش ضددولتی در 
آمریکاست. ماه آینده نیز قرار است 5عضو گروه شبه نظامی 
»پســران مغرور« )Proud Boys( محاکمه شــوند. گفته 
شده، 4تن از این افراد سابقه خدمت در ارتش را دارند. گروه 
موسوم به پسران مغرور نیز گروهی با ایده های فاشیستی و 
نئوفاشیستی راست گرایانه افراطی است که خشونت سیاسی 

را ترویج می کند.

وب سایت اینترســپت در یک گزارش تحقیقی می نویسد: 
18میلیون آمریکایی ســابقه حضور در نیروهای مسلح را 
دارند و نمی توان گفت که همه سربازان و فرماندهان ارتش، 
پس از پایان دوره خدمت جذب گروه های افراطی می شوند 
اما با این حال، وجود فرقه ای از سربازان رادیکال را نمی توان 
انکار کرد. در گزارشی که دانشگاه جورج تاون از وقایع پس از 
انتخابات ریاست جمهوری2020 منتشر کرده، آمده است که 
از 897نفری که در حمله به ساختمان کنگره نقش داشتند 
118نفر سابقه نظامی دارند. نکته مهم اینجاست که گرچه 
شمار این افراد در مقایسه با مجموع کسانی که به ساختمان 
کنگره حمله کردند زیاد نیســت اما این کهنه ســربازان به 
واســطه خدمت در ارتش از اعتبار نســبی برخوردارند و به 
همین دلیل اقدامات شــان تأثیر زیــادی روی جامعه دارد. 
به اعتقاد ناظران، این کهنه ســربازان خود را فراتر از قانون 
می دانند و اکنون عمال به ســتون خیمه تروریســم داخلی 
آمریکا تبدیل شده اند. مایکل جنسن محقق ارشد مطالعات 
تروریسم و مقابله با تروریسم دانشگاه مریلند به اینترسپت 
می گوید: »وقتی کهنه سربازان آمریکایی درگیر افراط گرایی 
می شــوند در جذب دیگران به گروه های افراطی می توانند 

نقش مهمی داشته باشند.«
در نیم قرن گذشته اغلب کسانی که سابقه نظامی داشته اند 
صحنه گردان اصلی جریان راست افراطی در آمریکا بوده اند. 
یکــی از نمونه هــای آن »تیموتی مک وی« کهنه ســرباز 
جنگ های آمریکا در خلیج فارس بود که در سال 1995در 
شــهر اوکالهاما بمب گذاری کرد؛ حملــه ای که در جریان 
آن 168تن جان خود را از دســت دادند و بیش از 600تن 
مجروح شدند. »اریک رودولف« نظامی سابق ارتش آمریکا، 
هم عالوه بر بمب گذاری در بازی های المپیک1996 آتالنتا، 
چندین بمب گــذاری ازجمله در یک رســتوران را طراحی 
کرد. رودولف تا زمان دستگیری اش در سال2003، 5سال 
در فهرســت 10نفر اول تحت تعقیب اف بی آی قرار داشت. 
»لوئیز بیم« کهنه سرباز آمریکایی جنگ ویتنام نیز از جمله 
کسانی بود که در دهه1980 ایده برتری سفید پوستی را در 
آمریکا قویا دنبال می کرد. او در سال1988 به همراه 13نفر 
دیگر به دلیل اقدامات رادیکالش محاکمه شد. این فهرست را 
تقریبا پایانی نیست: پایه گذار گروه نئونازی »جبهه مقاومت 
سوسیالیست ملی« )Atomwaffen Division( در آمریکا 
هم یک کهنه سرباز بود. همچنین بنیانگذار یک گروه نئونازی 
دیگر نیز پیمانکار اطالعاتی ارتــش آمریکا در جنگ عراق 
و افغانســتان بوده اســت. مردی که پس از تفتیش عمارت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا توسط مأموران 
اف بی آی، به دفتر این سازمان در شهر سینسیناتی حمله کرد 
نیز همانطور که می شــود حدس زد، یک کهنه سرباز ارتش 
آمریکا بوده است. گذشته از این خشونت آشکار، چهره های 
کلیدی جریان سیاسی راست افراطی آمریکا نیز اغلب برآمده 
از ارتش هستند؛ کسانی که به سوابق نظامی خود می بالند. 
ازجمله مایکل فلین که به عنوان یکی از مروجان برجســته 

تئوری توطئه »کیو آنان« مطرح شده است.
پاســخ به پرسشــي درباره چرایی گرایش کهنه ســربازان 
آمریکایــی به جریان های راســت افراطی پیچیده اســت. 
اینترسپت می نویسد: وقتی جنگ ها به اندازه جنگ ویتنام، 
عراق و افغانســتان آلوده به دروغ های بــزرگ و مرگ های 
بیهوده  است، کهنه سربازان برای اینکه فکر کنند دولت ها به 
آنان خیانت کرده اند دالیل زیادی دارند. جورج دبیلو بوش، 
رئیس جمهور آمریکا، در سال2005، در توجیه راه انداختن 
جنگ در غرب آســیا، به اصطالح »جنگ علیه تروریسم« 
متوسل شد و گفت: »ما با تروریســت ها در خارج از آمریکا 
مبارزه می کنیم تا مجبور نباشیم که در داخل آمریکا با آنها 
روبه رو شویم.« نکته کنایه آمیز اینجاست که جنگ هایی که 
هزاران میلیارد هزینه و صدها هزار قربانی غیرنظامی برجای 
گذاشته، به جای آنکه به امن تر شدن آمریکا منجر شود، نسلی 
از آمریکایی های متعصب را تبدیل بــه چهره های رادیکال 
کرده است؛ کسانی که به چرخه خشونت در کشوری دامن 

می زنند که قرار بود روزی از آن دفاع کنند.

الکساندر لوکاشنکو
رئیس جمهور بالروس

اتحادیــه اروپــا خواهــان جنــگ اوکرایــن 
نیســت، امــا فاقــد رهبــران واقعــی اســت 
کــه بتواننــد حتــی در خانه هــای خــود 
آتــش جنــگ را خامــوش کننــد. در آلمــان 
و در تمــام اروپــا، اکنــون رهبــران واقعــی 
 وجــود ندارنــد. اروپایــی هــا ایــن جنــگ را
نمی خواهند. آنها تالش می کنند بالروس 
را بــه آتش بکشــند، اما آتش، فــردا دامن 

تمام اروپا را خواهد گرفت. )رويترز(

ریشی سوناک
نخست وزیر انگلیس 

در زمینه هایی ماننــد تجارت، امنیت و 
فنــاوری کارهای زیــادی وجــود دارد که 
با تل آویو می توانیم انجــام دهیم و من 
مشــتاقانه منتظر همکاری با نتانیاهو 
هســتم تا این همکاری ها را گســترش 

دهیم. )جروزالم پست(

سائولی نینیسته
رئیس جمهور فنالند

اگـــــــرچه تسلیــــــحات اتمــی، بخــش 
ضــروری از بازدارندگــی ناتــو اســت، 
اما اگــر فنالند عضــو ناتو شــود، قصد 
استقرار تسلیحات اتمی در خاک خود 
را نخواهــد داشــت و هیــچ نشــانه ای 
نیز وجود نــدارد کــه کشــورهای دارای 
تســلیحات اتمی بــه فنالند پیشــنهاد 
اســتقرار ایــن نــوع تســلیحات را داده 

باشند. )رویترز(

تورم در صدر فهرست 
نگرانی های گروه20

مجمع جهانی اقتصــاد اعالم کــرده که تورم 
سرسام آور، بحران بدهی و مشکالت هزینه های 
زندگی، بزرگ ترین تهدیــد پیش روی اقتصاد 
کشورهای گروه20، متشکل از قدرتمندترین 
کشــورهای جهان در زمینه اقتصاد، در 2سال 
آینده خواهد بود. به گزارش فرانس24، این نهاد 
با اشــاره به اینکه تورم به سطحی بی سابقه در 
چند دهه گذشته رسیده، اعالم کرده که افزایش 
قیمت ها دغدغه جدی یک ســوم کشورهای 
گروه20 اســت. در این گزارش آمده: »اگرچه 
بانک های مرکزی در سراســر جهان با افزایش 
نرخ بهره، سیاســت های تهاجمی را برای مهار 
تورم در پیــش گرفته اند اما ایــن اقدامات به 
نوبه  خود خطــر رکود برای اقتصــاد جهانی را 
افزایش داده است.« نظرسنجی مجمع جهانی 
اقتصاد که پیــش از آغاز کنفرانــس تغییرات 
اقلیمی ســازمان ملل متحــد )COP27( در 
مصر و اجالس سران گروه20 در اندونزی انجام 
شده، همچنین نشــان می دهد که نگرانی های 
محیط زیستی برای نخســتین بار در سال های 
اخیر، از فهرســت اولویت های کشورها حذف 
شده چرا که جهان درگیر مشکالت اجتماعی-

اقتصــادی فوری تری چــون پیامدهای جنگ 
اوکراین و بحران معیشتی است. 

نقل قول جهان نما

 خبر

کیوسک مودی، نخست وزیر محبوب هندوها
نارندرا مودی، متولد 17سپتامبر1950، از ســال2014 و پس از پیروزی حزب »بهاراتیا جاناتا« در 
انتخابات پارلمانی به عنوان نخست وزیر سوگند یاد کرد. قبل از نخست وزیری، او از سال 2001 تا 2014 
به عنوان وزیر ارشد )رئیس دولت( ایالت گجرات در غرب هند خدمت کرده بود. او در دوران ریاست بر 
دولت محلی در ایالت گجرات، به خاطر رشد سریع اقتصادی منطقه، شهرت زیادی به عنوان یک مدیر 
توانا به دست آورد و توانست خود را چهره ای با ایده های اقتصادی پیشرو نشان دهد. مودی به عنوان 
نخست وزیر بر ترویج فرهنگ هندو به شدت تأکید دارد و اقدامات او ازجمله ممنوعیت فروش گاو 
برای کشتار در میان هندوها بسیار جذاب بوده است. همچنین اقدامات مودی در دوران همه گیری 

کرونا و تشویق به تولید واکسن داخلی، اعتبار قابل توجهی به شرکت های دارویی هند بخشید.
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