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ماهنامه نیواستیتسمن)انگلیس(
فاجعه جنگ عراق

زمان مواجهه با حقیقت فرا رســیده است. فروپاشی نظم 
بین المللی که نمونه بارزش حمله روسیه به اوکراین است، 
20ســال پیش و با حمله غرب به عراق آغاز شد. آمریکا و 
انگلیس با نادیده گرفتن اصول منشور سازمان ملل متحد در 
سال2003 اقتدار اخالقی خود را برای ترویج حاکمیت قانون 
زیرســؤال بردند؛ اقدامی که راه را برای اقدامات مشابهی 
توسط بازیگران دیگر در عرصه بین المللی باز کرد. اشغال 
فاجعه آمیز عراق همچنین افکارعمومی جهان را علیه کل 
ایده رهبری غرب در مدیریت بحران بین المللی برانگیخت 
و اثری محو نشدنی بر افکار کشورهای غیرمتعهد گذاشت. 
جنگ عراق فاجعه ای بود که عواقــب آن تا به امروز ادامه 

داشته است.

پاریس در تعلیق
طرح رئیس جمهور فرانسه برای تغییر قوانین بازنشستگی، این کشور را با یک بحران سیاسی و اجتماعی جدی روبه رو کرده است

کارشناسان با اشاره به مصرف بیش از اندازه آب شیرین در کشورهای مختلف، نسبت به بروز بحران قریب الوقوع جهانی آب هشدار داده اند
بحران آب شیرین در کمین جهان

 کارشناسان در آستانه مهم ترین اجالس آب سازمان 

گزارش 2
ملل متحد هشدار داده اند که جهان در آینده نزدیک 
با بحران آب مواجه خواهد شد؛ چراکه تقاضای آب 
شیرین تا پایان ســال2۰۳۰ میالدی، ۴۰درصد از عرضه آن بیشتر 
خواهد شد. در بسیاری از کشورها برداشــت آب شیرین ده ها برابر 
بیشتر از منابع آبی است که به راحتی در دسترس است. به عنوان مثال، 
این رقم در کویت در ســال2۰19 میالدی ۳8برابر و در عربســتان 

سعودی 1۰برابر بوده است.
روزنامه گاردین با اشاره به هشدار کارشناسان نوشته: دولت ها باید فورا 
استخراج بیش از حد برای کشاورزی را متوقف کنند. همچنین صنایع، 
از معادن گرفته تا صنایع تولیدی، باید شیوه های خود برای کاهش 

هدررفت آب را اصالح کنند.
کارشناسان هشدار داده اند که کشورها باید مدیریت آب را به عنوان 
یک کاالی مشــترک جهانی آغاز کنند؛ زیرا بسیاری از کشورها در 
تامین آب خود، به شدت به همسایگان شان وابسته هستند و استفاده 
افراطی از منابع آبی و آلودگی و بحــران آب وهوایی، منابع این ماده 

حیاتی را در سطح جهان تهدید می کند. 
یوهان راکســتروم، مدیر مؤسســه تحقیقات تأثیــرات آب وهوای 

پوتسدام و رئیس مشترک کمیسیون جهانی اقتصاد آب که همچنین 
از نویسندگان اصلی گزارش است، به گاردین می گوید: »بی توجهی 
جهان به منابع آب منجر به فاجعه می شــود. شــواهد علمی نشان 
می دهد که ما با بحران آب مواجه هستیم. ما به واسطه اقدامات خود 
در بحران آب وهوایی، از آب به طور نادرست استفاده کرده و آن را آلوده 
می کنیم و به این ترتیب کل چرخــه هیدرولوژیکی جهانی را تغییر 

می دهیم. بحران امروز آب شیرین، بحرانی سه گانه است.« 
بنا بر این گزارش، ســاالنه بیش از ۷۰۰میلیارد دالر یارانه در سطح 

جهان به بخش کشــاورزی و آب اختصاص می یابد که اغلب باعث 
مصرف بیش از حد آب می شــود. کارشناســان همچنین هشدار 
می دهند که نشــت آب نیز باید فورا مورد توجه قرار گیرد و احیای 
سیستم های آب شــیرین مانند تاالب ها باید در اولویت قرار گیرد. 
راکســتروم می گوید: »آب نقش اساســی در بحران آب وهوایی و 
بحران جهانی غذا دارد. بدون رفع مشــکالت آب انقالب کشاورزی 
رخ نمی دهد. بحــران آب فراتر از همه چالش هایی اســت که با آن 
روبه رو هستیم. این در حالی اســت که ما هرگز به طور جدی درباره 
آن صحبت نکرده ایم.«  اجالس جهانی آب سازمان ملل که ریاست 
آن را دولت های هلند و تاجیکســتان برعهده دارند، 22مارس)دوم 
فروردین( در نیویورک برگزار می شود. رهبران جهان به این اجالس 
دعوت شده اند اما انتظار می رود تعداد معدودی از آنها در این نشست 
شرکت کنند و بیشتر کشورها در سطح وزیر یا دیپلمات های ارشد 
در این اجالس حاضر شوند. این نخستین بار در ۴دهه گذشته است 
که سازمان ملل اجالسی را برای بررسی مسائل جهانی مربوط به آب 
برگزار می کند. ابتکارهای گذشــته به دلیل استقبال نشدن از سوی 
دولت هایی که به حمایت از حاکمیت بین المللی منابع آبی تمایلی 

نداشته اند، بی نتیجه مانده است.

 موافقت ترکیه  با  
بررسی عضویت فنالند در ناتو

رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد که آنکارا روند بررسی 
پیوستن فنالند به پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( را 
در پارلمان آغاز کرده است. »رجب طیب اردوغان« 
همزمان تأکید کرد که کشورش به دلیل اختالفات با 
استکهلم از عضویت سوئد در ناتو حمایت نمی کند. به 
گزارش خبرگزاری تاس، اردوغان گفته حمایت نکردن 
آنکارا از پیوستن سوئد به ناتو به دلیل آن است که این 
کشور از استرداد 12۰فردی که آنکارا آنان را تروریست 
می نامد امتناع کرده اســت. فنالند پس از اوکراین، 
طوالنی تریــن مرز مشــترک با روســیه را در میان 
کشــورهای اروپایی دارد. عضویت فنالند و سوئد در 
پیمان ناتو مشروط به موافقت همه اعضای کنونی این 
سازمان است و از ۳۰کشور عضو تاکنون پارلمان های 
28کشور با عضویت فنالند موافقت کرده اند. ترکیه 
اما ضمن مخالفت با پیوستن فنالند تأکید کرده که 
با عضویت سوئد نیز در این سازمان مخالف است. این 
2کشور منطقه اسکاندیناوی سال گذشته به دنبال 
جنگ اوکراین درخواست عضویت خود در ناتو را ارائه 
کردند. ترکیه در ماه های گذشــته در برابر عضویت 
سوئد در ناتو موضع سختگیرانه   تری نسبت به فنالند 
اتخاذ کرده است. آنکارا از دولت سوئد به دلیل اعطای 
پناهندگی به مخالفان اردوغان به ویژه کردهای عضو 
گروه تروریستی حزب کارگران کردستان موسوم به 

»پ ک ک«، به شدت انتقاد کرده است.

نقل قول

 خبر

کیوسک

 پکن در حال آماده سازی 
خاورمیانه ای چند قطبی است

هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا: 
 پکــن در حــال آماده ســازی خاورمیانــه ای

 چند قطبی است. در بلندمدت حضور پکن 
به عنوان ایجادکننده صلح، مرجع دیپلماسی 
بین المللی را تغییر می دهد و آمریکا دیگر 
قدرتی قطعــی در منطقه و یــا تنها میانجی 
محســوب نمی شــود. تحوالت اخیر نشان 
می دهد کــه چین خواســتار ســهمی از این 

قدرت است. )واشنگتن پست(

آمریکایی ها گستاخ هستند
دیمیتــری مــدودف، معــاون رئیس شــورای 
امنیت ملی روســیه: آمریکایی ها به شــدت 
گستاخ هستند. اصال درست نیست که با آنها 
در یک مسیر قرار بگیریم. البته که تماس های 
نظامی ضروری است. حمله علیه پهپادهای 
آمریکایــی در قلمــروی روســیه ادامــه دارد. 
تکلیف مناطق ممنوعه و مناطق پرواز محدود 

مشخص است. )تاس(

هنوز روابط مان با عربستان سرد است
موســی ابومــرزوق، رئیــس دفتــر روابــط 
بین الملــل حمــاس: ســردی روابــط بــا 
عربســتان همچنــان وجــود دارد و تــالش 
می کنیــم تــا آن را پشــت ســر بگذاریــم. 
تالش ها از ســوی ما ادامه خواهد داشت 
و امیدواریــم که این پرونده بســته شــود. 
امــا گــرم شــدن روابــط بــه سیاســت های 
عربســتان بســتگی دارد و نــه حمــاس. 

)اسپوتنیک(

معمای اورانیوم های لیبیایی
گم شدن و پیدا شدن 2/5تن اورانیوم در لیبی، نگرانی ها 
نسبت به امنیت مواد هسته ای در این کشور جنگ زده را 

تشدید کرده است

اواخر هفته گذشته بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی از ناپدید 
شدن حدود 2.5 تن اورانیوم طبیعی در لیبی خبر داد. رافائل گروسی، 
مدیرکل این نهاد، در گزارشی خطاب به کشورهای عضو نوشته بود، 
بازرسان ســازمان ملل در جریان بازدید خود متوجه شده اند که 
1۰ بشکه حاوی حدود 2.5 تن اورانیوم طبیعی به شکل کنسانتره 
اورانیوم )کیک زرد( ناپدید شده است. در گزارش آژانس آمده بود 
که بی اطالعی از مکان نگهداری مواد هسته ای ممکن است خطر 
رادیولوژیکی و همچنین نگرانی های امنیتی هسته ای را به همراه 
داشته باشد. به گزارش نیوعرب، با این حال چند ساعت پس از انتشار 
گزارش آژانس، خالد محجوب، ســخنگوی گروه موسوم به ارتش 
ملی لیبی، اعالم کرد که اعضای این گروه 1۰بشکه مفقود شده را 
در 5کیلومتری انبار نگهداری این مواد و در نزدیکی مرز چاد کشف 
کرده اند. فایننشال تایمز نوشته که مفقود شدن این مواد گمانه زنی ها 
مبنی بر تالش برای استفاده از آن برای ساخت تسلیحات هسته ای را 

به طور جدی تقویت کرده است.

اورانیوم طبیعی را نمی توان فوراً برای تولید انرژی یا سوخت بمب 
مورد استفاده قرار داد، اما با طی کردن فرایندی می توان از آن برای 
ساخت تسلیحات استفاده کرد. »اسکات روکر«معاون امنیت مواد 
هسته ای که سازمان غیرانتفاعی مستقر در آمریکا است، به روزنامه 
فایننشــال تایمز می گوید: »تاجایی که اطالع داریم این بیشترین 
مقدار اورانیومی است که تاکنون ســرقت شده است. گرچه خطر 
تشعشع وجود ندارد اما نگرانی جدی این است که چه کسی قصد 

داشته تا مواداولیه ساخت تسلیحات هسته ای را به دست بیاورد.«
لیبی در ســال 2۰۰۳ تحت هدایت معمر قذافی، رهبر سابق این 
کشور، موافقت کرد که در ازای لغو تحریم ها برنامه توسعه تسلیحات 
هسته ای خود را کنار بگذارد؛ هرچند در آن زمان پیشرفت چندانی 
در جهت ساختن بمب نداشت. از زمان سقوط حکومت لیبی در سال 
2۰11 این کشور در یک بحران سیاسی بزرگ با حضور قدرت های 
رقیب مستقر در شــرق و غرب، تعداد بی شماری از شبه نظامیان و 
همینطور مداخالت خارجی دست وپنجه نرم می کند. در حال حاضر 
در لیبی دو دولت برای کسب قدرت با هم در رقابت هستند؛ یکی در 
طرابلس )غرب( مستقر است و توسط سازمان ملل متحد به رسمیت 
شناخته شده است، درحالی که گروه موسوم به ارتش ملی لیبی در 

شرق و تحت رهبری ژنرال خلیفه حفتر قرار دارد.

الهه علیه محور مسکو-پکن
برخی تحلیلگران معتقدند حکم بازداشت دادگاه الهه 
علیه رئیس جمهور روسیه، تالشی است تا سفر تاریخی 

رهبر چین به مسکو را تحت تأثیر قرار دهد
تنها 2روز پیش از سفر تاریخی شی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین  به مسکو مجمع مقدماتی دادگاه بین المللی کیفری )الهه( 
حکم دستگیری والدیمیر پوتین، رئیس جمهور و ماریا لووا بلووا 
مسئول حقوق کودکان روسیه را به دلیل آنچه خروج غیرقانونی 
کودکان از اوکراین خوانده، صادر کرد. این حکم در شرایطی صادر 
شده که روســیه وجاهت حقوقی آن را به رسمیت نمی شناسد. 
دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه، در واکنش 
به تصمیم دادگاه الهه در توییتر با انتشــار تصویری از دستمال 
کاغذی نوشت: »لزومی نیســت توضیح دهم که کجا باید از این 
سند استفاده کرد.« جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، در مقابل در 
شرایطی از این حکم استقبال کرده که واشنگتن نیز این دادگاه را 

به رسمیت نمی شناسد.

حکم الهه تنها ۴8ساعت پیش از سفر تاریخی شی جین پینگ 
رئیس جمهور چین، به روسیه صادر شده است. این نخستین سفر 
رهبر چین به مســکو از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین است. 
پس از آغاز جنگ اوکراین، چین از به کار بردن واژه های »جنگ« 
و »اشغال« که اغلب از سوی کشورهای اروپایی استفاده می شود، 
اجتناب کرد و ازجمله کشورهایی بوده که با رأی ممتنع در مجمع 

عمومی سازمان ملل، مسکو را محکوم نکرده است.
اگرچه دولت پکن پس از جنگ در تحریم های بین المللی علیه 
روسیه شرکت نکرده، اما تا حد زیادی چارچوب تحریم ها را رعایت 
کرده تا به روابط اقتصادی خود با آمریکا و اروپا آســیب نرساند. 
پکن ماه گذشته و همزمان با نخستین سالگرد جنگ، در سندی 
12ماده ای پیشــنهادهاي خود را برای پایان دیپلماتیک جنگ 
اوکراین ارائه کرد که مورد اســتقبال اوکراین و کشورهای غربی 
قرار نگرفت. در این سند تأکید شده که باید به حاکمیت کشورها 
احترام گذاشته شود، نگرانی های امنیتی مشروع درنظر گرفته 
شود، تحریم های یکجانبه پایان یابد و با کاهش تدریجی تنش ها 
آتش بس برقرار شود. به اعتقاد کارشناسان، یکی از اهداف حکم 
دیوان الهه تحت تأثیر قرار دادن سفر رهبر چین به روسیه است. 
آسوشیتدپرس به نقل از چند مقام آمریکایی نوشته: »دولت بایدن 
بر این باور است حاال که پوتین به عنوان جنایتکار جنگی معرفی 
شــده احتماال چین برای ایفای نقش میانجی در جنگ روسیه 
و اوکراین راه دشــوار تری در پیش خواهد داشت. آمریکا امیدوار 
است که این حکم کشورهای بی طرف را وادار کند تا علیه روسیه 

موضع گیری کنند.«
 

دریچه

جهان نما

 نگاه نگران فرانسه 
به اعتراضات

مورتیمــر،  گاویــن 
مجلــه  ســتون نویس 
اســپکتیتور: اگرچه فرانسه 
طی 2 ماه گذشــته بــا موجی 
از اعتراضــات و اعتصابــات 
سراســری علیه طرح افزایش 
سن بازنشســتگی روبه رو بوده 
اســت، اما جامعه فرانســه در 
برابر موج اعتراضات رویکردی 
محافظه کارانه در پیش گرفته 
اســت. تــرس از بی ثباتــی و 
آشــفتگی با محافظــه کاری 
همراه شده و همه فرانسوی ها 
حاضر به همراهی با معترضان 
نیستند. همچنین از زمان شروع 
اعتراضات، تعداد خیابان هایی 
که محل برگزاری تظاهرات بوده، 
به طور پیوســته کاهش یافته 
و جمعیت معترضــان از حدود 
1.۳میلیون نفر بــه ۳5۰هزار 
 نفر رســیده اســت. نگرانی از

هرج و مــرج حتــی در میان 
معترضان فرانســوی نیز دیده 
می شــود و در میان شعارهای 
بی شــمار معترضــان روی 
پالکاردها، هشــدار نسبت به 
تکرار حــوادث ســال 1968 
نیز نوشته شده اســت. در ماه 
مــی 1968 فرانســه به مدت 
۷ هفتــه درگیــر اعتصابــات 
و تظاهــرات شــد و اکنــون 
فرانسوی ها نگران تکرار همان 
شرایط هســتند. در عین حال 
رأی عدم اعتمــاد بــه کابینه 
مکرون نیــز به ســادگی قابل 
حصول نیســت، چون با وجود 
مخالفت هــای گســترده علیه 
دولت، بســیاری از نمایندگان 
حاضر نیستند که پاریس را وارد 
یک چالش سیاسی نامعلوم کنند.

تحلیل

تصمیم امانوئل مکــرون، رئیس جمهور 
فرانسه، برای افزایش سن بازنشستگی از 
62 به 6۴سال، یک زلزله سیاسی در این 
کشور به راه انداخته است. اگرچه از نظر 
قانونی مکرون اکنون با استناد به اختیارات 
ویژه، طرح مورد نظر خود را بدون تصویب 
در مجلس ملی به قانــون اجرایی تبدیل 
می کند، اما حقیقت آنکه ضمانت اجرای 
یک قانون بیش از تشریفات رسمی، میزان 

مشروعیت و مطلوبیت پذیرش آن است.
طرح مکرون با توســل به اختیارات ویژه 
رئیس جمهور صــورت قانونــی به خود 
گرفته، اما اعتراضات گسترده 2ماه گذشته 
به همراه اعتصابات نشان می دهد که این 
طرح فاقد رضایت عمومی الزم در جامعه 
فرانسه اســت. اعتصاب پاالیشگاه ها در 
فرانسه روز شنبه هم ادامه یافت و رویترز 
از برنامه معترضان برای انجام تظاهرات 
بیشــتر خبر می دهد. همزمــان ادامه 
اعتصابات در میان کارگــران و نیروهای 
شــهرداری پاریس از این شــهر معروف 
در حوزه گردشــگری، یک شهر غرق در 
زباله ساخته که در بسیاری از خیابان ها و 
کوچه هایش، بسته های مشکی رنگ زباله 

روی هم انباشته شده است.

جلیقه زردها برمی  گردند؟
با تــداوم اعتراضات طی 2 ماه گذشــته، 
فرانس 2۴ گزارش داده که این وضعیت 
می تواند منادی بازگشت »جلیقه زردها« 
به خیابان باشد؛ جنبشــی اعتراضی که 
در ســال2۰18 به عنوان اعتراض علیه 
افزایــش قیمت ســوخت آغاز شــد و 
رفته رفتــه بــا گسترده ترشــدن دامنه 
خواســته های معترضــان به مســائل 
معیشتی، به بزرگ ترین حرکت اعتراض 
اجتماعی علیــه مکرون در نخســتین 
دوره ریاســت جمهوری اش تبدیل شد. 
اعتراضــات جلیقه زرد ها بــا اعتصابات، 
تظاهرات هفتگی، مسدودکردن جاده ها 
و انبارهای سوخت و بدترین درگیری ها 
با پلیس ضدشــورش در دهه های اخیر 
فرانسه همراه شد و اکنون همین سناریو 

را برای اعتراضات فعلی فرانسه نیز می توان 
متصور بود.

فضای اجتماعی فرانسه پس از بی توجهی 
مکرون به مخالفت  نمایندگان مجلس ملی 
علیه طرح بازنشستگی در حال گرایش به 
سمت رادیکالیزه و تندرو شدن است. لوران 
اسکور، رئیس فدراســیون اتحادیه های 
کارگری به خبرگزاری فرانسه گفته است: 
»وقتی این همه خشم وجود دارد، عناصر 
رادیکال تر رفتار خواهند کرد، این چیزی 
نیست که ما می خواهیم، اما اتفاق خواهد 
افتاد و مقصر این وضعیت، دولت است.« 

مکرون روی لبه تیغ
در حــال حاضر مکرون بــرای تصویب 
طرح خود در مجلس با شکست مواجه 
شــده و حمایت مجلس ملی را از دست 
داده اســت. از همیــن رو اســتفاده از 
اختیارات ویژه تنها ســالح مکرون در 
برابر مخالفانش بوده اســت. پولیتیکو 
گزارش می دهد که افــکار عمومی در 
فرانســه درباره اســتفاده از ماده ۴9.۳ 
قانون اساســی یعنی همان ماده ای که 
به رئیس جمهور اختیارات ویژه فراتر از 
مجلس می دهد، تغییر کرده و بسیاری از 
فرانسوی ها استفاده مکرون از اختیارات 
ویژه را توهین آشــکار به مجلس ملی 
می دانند، چون مردم خواهان شفافیت 
و دمکراســی بیشــتر هســتند، نــه 

اقتدارگرایی فردی.
به دلیــل نارضایتی هــای گســترده از 

طرح بازنشســتگی مکــرون، وضعیت 
سیاسی دولت او نیز بسیار ضعیف است. 
نیویورک تایمز گزارش می دهد که مکرون 
با گذشت 6سال از دوران ریاست جمهوری 
خود، اکنون به یک »سیاســتمدار تنها« 
تبدیل شده اســت. ژاک روپنیک، استاد 
علوم سیاسی معتقد اســت: »مکرون با 
طرح بازنشســتگی خود با همه دشمنی 
می کند و به نظر می رســد به فکر آینده 
سیاسی خود نیست.« در واقع در فرانسه 
که بسیاری از مردم به دلیل تورم جهانی 
ســوخت برای پرداخت قبــوض خود با 
مشکل مواجه هستند و چشم اندازی هم 
برای بهبود اوضــاع ندارند، طرح مکرون 
به چالش بزرگ تری تبدیل شده و بعید 
است که شهروندان معترض فرانسوی به 
آسانی حاضر به کوتاه آمدن در برابر دولت 

مکرون باشند.

دولت، ناگزیر از تغییر قوانین 
اگرچه مخالفت های بســیاری با طرح 
مکرون برای تغییر قوانین بازنشستگی 
وجود دارد، اما یک حقیقت را نمی توان 
نادیده گرفــت و آن دالیــل اقتصادی 
افزایش ســن بازنشســتگی در فرانسه 
اســت. روزنامه واشنگتن پست میزان 
مخالفت ها با افزایش سن بازنشستگی 
در فرانســه را تا دو ســوم افکار عمومی 
این کشــور می داند، اما همزمان تأکید 
دارد که تغییر قوانین بازنشســتگی در 
فرانســه در ادامه همان چالشــی است 

که کشورهایی مانند ژاپن و آمریکا نیز 
با آن مواجه هســتند. در واقع امروزه نه 
فقط فرانسه، بلکه بسیاری از کشورهای 
توســعه یافته با چالش ارائــه خدمات 
بازنشســتگی به جمعیت بــزرگ و رو 
به رشد بازنشســتگان روبه رو هستند. 
سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است 
که تا ســال 2۰5۰، تعداد افراد مسن تر 
از 65ســال در سراســر جهان دو برابر 
خواهد شــد و جمعیت افراد مسن تر از 
65سال از حدود ۷۰۰میلیون به حدود 
1.5میلیارد نفر خواهد رســید. فرانسه 
نیز از قاعده افزایش جمعیت ســالمند 
مستثنی نیست. به گزارش مؤسسه ملی 
مطالعات جمعیتی فرانســه، همزمان 
با رشــد هرکــودک فرانســوی در هر 
5دقیقه، بیش از ۳نفر به باالتر از 65سال 
می رسند. به عبارت دیگر، در این کشور 
۳نفر در برابر یک کودک در هر 5دقیقه 
به جمعیت ســالمند افزوده می شود و 
همین روند نشــان دهنده حرکت آرام 
جمعیت فرانسه به سوی سالمندی است.

همچنین میانگین امیــد به زندگی در 
فرانسه در سال های اخیر افزایش یافته 
اســت. در ســال 2۰2۰ امید به زندگی 
به حدود 85ســال برای زنان و ۷9سال 
برای مردان رســید که جــزو باالترین 
ارقام در جهان اســت. براساس گزارش 
واشنگتن پســت، در حــال حاضــر، 
فرانســه نزدیک به 15درصــد از تولید 
ناخالص داخلی خــود را صرف حقوق 
بازنشستگی می کند و با افزایش جمعیت 
بازنشستگی، این رقم ممکن است بیشتر 
هم شود. از سوی دیگر، سن بازنشستگی 
در فرانسه در مقایسه با دیگر کشورهای 
اروپایی چندان هم زیاد نیست. به عنوان 
مثــال، در آلمان ســن بازنشســتگی 
65ســال اســت و نمایندگان به دنبال 
افزایش سن بازنشســتگی به 6۷سال 
هستند. در واقع ایراد بزرگ مکرون در 
اجرای طرح بازنشســتگی آن است که 
نتوانسته شهروندان خود را به خوبی قانع 
کند؛ هرچند آنگونه که واشنگتن پست 
گزارش می دهــد، کشــورهایی مانند 
فرانســه در نهایت ناگزیر بــه افزایش 
ســن بازنشســتگی برای فائق آمدن بر 

بحران های اقتصادی آینده هستند.

رضا عموییگزارش1
روزنامه نگار

پیش بینی وضعیت تنش آبی جهان در سال2040

A
FP

س:
عک

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

با اقدامات امانوئل مکرون موافقید؟ 

خیر بله  Statis ta :منبع


