
 کره شمالی: ارتش کره شمالی اعالم کرد شلیک 
چنــد صد گلوله توپخانه به ســمت مــرز دریایی، 
هشــداری به اقدامــات نظامی کــره جنوبی بود.
همزمان ستاد مشترک نیروهای مسلح کره جنوبی 
ایــن اقدام پیونگ یانــگ را نقض آشــکار معاهده 
نظامی بین دو کشور خواند و به کره شمالی هشدار 
داد کــه در همکاری با آمریــکا به افزایش آمادگی 

برای مقابله با تهدیدهای احتمالی ادامه می دهد. 

 قطر: »محمد بن زاید« رئیس امارت متحده عربی 
دیروز در یک سفر رسمی وارد دوحه شد. بن زاید در 
فرودگاه مورد استقبال »تمیم بن حمد آل ثانی« قرار 
گرفت. این اولین سفر رســمی بن زاید به قطر پس 

از پایان بحران دیپلماتیک در دو سال گذشته است.

 ترکيه: نتایج یک نظر سنجی که اخیرا در ترکیه 
اجرا شــد حاکی از کاهش میزان حمایت از حزب 
حاکم عدالت و توسعه ترکیه به کمتر از ۳۰ درصد 
اســت.بر اساس نتایج سنجی موسسه متروپل فقط 
۲۹.۶ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی 
گفتند اگر این هفته انتخابات سراسری برگزار شود 

به حزب عدالت و توسعه رای خواهند داد.

 کانادا: در پی بــاد و طوفان شــدید در ایالت 
اونتاریو کانادا ، برق دســتکم ۱۰۰ هزار خانوار در 
شــهر تورنتو در جنوب این ایالت قطع شد.بنابراین 
گزارش، بادهای شــدید و طوفــان همراه با بارش 
در ایالــت اونتاریو موجب قطعی گســترده برق در 
این منطقه شده است.شــبکه تلویزیونی CBC در 
گزارشی اعالم کرد که خسارات ناشی از این طوفان 

در شهر تورنتو شدیدتر بوده است.

 عراق: »محمد شیاع السودانی« به مقامات اقلیم 
کردستان عراق شش ماه مهلت داد تا برای قانونمند 
کردن صادرات نفت برنامه ریزی کرده و به قاچاق 
نفت پایان دهند.»جاسم الموسوی« نماینده ائتالف 
دولت قانــون در پارلمان عــراق از توافق »محمد 
شیاع السودانی« نخست وزیر این کشور با مقامات 
اقلیم کردســتان به منظور تنظیم صادرات نفت و 
اعطای یک دوره شــش ماهه بــرای پایان دادن به 
قاچاق نفت و قانونمند کردن صادرات آن خبر داد.

 لبنان: جلسه دولت پیشبرد امور لبنان با دعوت 
نجیب میقاتی دیروز برگزار شد.جلسه دولت لبنان 
بعد از کش و قوس های فراوان و گمانه زنی هایی که 
در خصوص تحریم آن مطرح می شد، با حضور ۱۷ 

وزیر برگزار شد.

 چين: وزیرامورخارجه کانادا اعالم کرد که این کشور 
قصد دارد محموله تســلیحاتی بیشتری به آب های 
مورد مناقشه چین و تایوان ارسال کند.»مالنی جولی« 
وزیر امورخارجه کانادا، در جریان سفرش به بخارست 
برای اجــالس وزرای خارجه ناتو، در مصاحبه ا اعالم 
کرد که کانادا قصد دارد تعداد بیشــتری جت جنگی 
به تایوان بفرســتد تا به چین نشان دهد که آب های 

دریای جنوبی چین بین المللی هستند.

 سوئد: "سوئِد سربلند و مرفه، با سیستم رفاهی 
سخاوتمندانه معروف و انبوه انرژی سبز، باید نسبت 
به دیگر کشورهای اروپایی در مقابله با بحران هزینه 
معاش مجهزتر باشــد اما اینطور نیســت!" از نظر 
سرانه تولید ناخالص داخلی، سوئد پنجمین کشور 
ثروتمند اتحادیه اروپا به شمار می رود. گاز طبیعی 
تنهــا دو درصد از انرژی آن را تشــکیل می دهد و 
به همین دلیل اســت که جنگ روسیه در اوکراین 
کمترین آسیب را به آن زده است. همچنین فقر در 

این کشور کمتر از میانگین اروپایی است.

 آمار فجیع از قتل کودکان فرانسوی 
به دست والدینشان

صندوق کودکان ملل متحد به مناسبت روز جهانی 
حقوق کودکان چشم اندازی تیره و تار درباره افزایش 

خشونت علیه کودکان در فرانسه منتشر کرد.
بر اساس گزارش جدید که بخشی از آن در ژورنال 
دو دیمانش منتشــر شــد، اوضاع در مورد کودک 
آزاری بدتر شــده اســت و به صورت میانگین هر 
پنج روز یک کودک به دســت والدین خود به قتل 
می رسد. چنین فجایعی به دلیل عدم پیشگیری و 
شناسایی موقعیت های خطرناک برای کودکان رخ 
می دهد. به عنوان مثــال در دوره قرنطینه اول در 
بهار ســال ۲۰۲۰، تعداد تماس ها با ۱۱۹، شماره 
دولتی بــرای گزارش کودکان در خطر به شــدت 
افزایش یافت و در همین حال زنان قربانی خشونت 
 ،GIP ها.بر اســاس گزارش مرکز کودکان در خطر
در ســال ۲۰۲۰، یک ســوم این خشونت ها روانی 
تشــخیص داده شــد و بیش از ۹ عامل مظنون از 
هر ۱۰ نفر اعضای نزدیک خانواده بودند. در همین 
 l'Enfant BlEU حال موسسه موسوم به آنفان بلو
از افزایش ۴۵ درصدی تماس قربانیان یا شــاهدان 
کودک آزاری در ســال ۲۰۲۲ در مقایســه با سال 
۲۰۱۹ خبر داد. این امار در حالی در باب وضعیت 
بحرانی کودکان در فرانســه منتشــر می شود که 
دستگاه قضا و دولت این کشور اقدامی برای مقابله 
با آن صــورت نمی دهد در حالی با ادعاهای حقوق 
بشــری حمایت از کودکان و زنان به پرونده سازی 
علیه ســایر کشورها پرداخته و حتی اقدام به اعزام 
جاســوس برای ایجاد فضای اغتشاش و اشوب در  

کشورهای هدف می کنند.

نیمچه گزارش

هامبورگر ابند بالت وزیر امور خارجه آلمان دیروز  ســفر 
دو روزه ای را بــه هند آغاز کرد. در باب چرایی این ســفر 
ایــن مقام آلمانی پیش از عزیمت دو روزه به این کشــور 
پرجمعیت دنیا گفت: محــور گفتگوهای آنها فوری ترین 
وظایــف زمان ما ، مهار بحران آب و هوا و حفظ نظم بین 
المللی مبتنی بر قوانین ما خواهد بود.هند روز پنجشــنبه 
ریاست گروه جی ۲۰ متشکل از کشورهای پیشرو صنعتی 
و نوظهــور را بر عهده گرفت. کشــورهای هند و آلمان از 

سال ۲۰۰۰ با یک مشــارکت استراتژیک مرتبط هستند. 
از ســال ۲۰۱۱، رایزنی های دولت هنــد و آلمان به طور 
متناوب در هر دو کشور هر دو سال یکبار برگزار می شود 
- آخرین مورد در برلین در آغاز ماه مه تشکیل شد. هدف 
تشــدید بیشــتر همکاری های متنوع دوجانبه است. این 
مواضع در باب چرایی این ســفر در حالی مطرح می شود 
که نگاهی ریشــه ای به مواضع و سیاســت های داخلی و 
خارجی آلمان نکاتی دیگر را نیز آشکار می سازد. آلمان به 
دلیل جنگ اوکراین از یک ســو به دنبال یافتن متحدانی 
است که به جمع تحریم کنندگان روسیه و حامیان جنگ 
اوکراین افزوده شــود و از سوی دیگر مولفه ای باشد برای 
بهبود شــرایط اقتصادی آلمان. هند با حدود ۱.۴ میلیارد 
جمعیت از تحریم های غرب علیه روسیه حمایت نمی کند. 

این کشــور از رای مثبت به قطعنامه های سازمان ملل در 
مــورد جنگ در اوکراین خودداری کرد لذا یکی از اهداف 
وزیر خارجه آلمان می تواند تغییر موضع هند هر چند در 
اقدامی لفظی باشــد چرا که هند چنان وابسته به روسیه 
اســت که توان دوری بویژه از انرژی روسیه را ندارد. نقش 
محــوری هند در گروه ۲۰ بهانه آلمان هاســت چنانکه به 
گفته وزیر امور خارجه آلمان موضع گیری واضح تر جی ۲۰ 
در برابر جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین در نهایت به 
دلیل همکاری هند هم است. او افزود: هند به عنوان یک 
قدرت اقتصادی در حال ظهور و یک دموکراســی تثبیت 
شــده، علیرغم همه چالش های اجتماعی داخلی، هم الگو 
و هم پل ســاز برای بسیاری از کشورهای جهان است. در 
همیــن حال آلمان امید دارد تا از ظرفیت های گســترده 

بازارن بزرگ هند  برای فروش کاالهایش برخوردار شــده 
تا کمکی باشد به اقتصادی متزلزل شده آلمان. در همین 
حال آلمان نیز مانند ســایر کشورهای اروپایی و آمریکا به 
دنبال مقابله با قدرت روز افزون چین است و تحریک هند 
بــه عنوان یک قدرت منطقــه ای و جهانی مولفه ای برای 
تحقق این امر اســت. بر این اساس می توان گفت که این 
سفر بیشتر در چارچوب منافع اقتصادی آلمان و در عین 
حال جنگ افروزی علیه روســیه و چین صورت می گیرد 
که البته این درگیری ها می تواند تضعیف هند را رقم زند. 
هندی که رقیبی نه چندان دور دســت برای غرب خواهد 
بود و چراغ سبز غرب به آن نیز صرفا به دلیل نیاز آنها به 
نقش دهلی نو در مهار چین و روسیه است و در عمل آنها 

در نهایت رای حذف هند نیز اقدام خواهند کرد.

یادداشت

گزارش

در اقدامی که بعد دیگر توجیه برای سرکوب بیشتر معترضان به وضعیت بحرانی 
انگلیس و ناکارآمدی دولت اســت، رئیس حزب محافظه کار انگلیس که کشورش 
تحت ژســت حمایت از آزادی بیــان و اعتراض، به دنبال تحریــک ناآرامی در 
کشــورهای دیگر بوده، حاال در اســتداللی خنده دار کارمندان اعتصاب کننده در 

کشورش را متهم به کمک به والدیمیر پوتین می کند.
 »ناظم زهاوی« رئیس حزب محافظه کار انگلیس و وزیر مشاور دولت این کشور 
در مصاحبه ای که از ســوی هموطنان خودش مورد تمســخر قرار گرفت، گفت 
پرســتاران و رانندگان آمبوالنس انگلیسی که به دستمزدشــان اعتراض دارند، 
با اعتراضاتشــان دارند به حملــه »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روســیه به 
اوکراین کمک می کنند. به نوشــته نشریه »ایندیپندنت«، زهاوی در صحبتی که 
نشــان از نگرانی دولت انگلیس از مواجهه با موج اعتصابات کارمندان و کارگران 
بخش های مختلف به ویژه کارمندان بخش بهداشــت و درمان با نزدیک شدن به 
تعطیالت سال نوی میالدی را دارد، ادعا کرد »چنین اعتصاباتی باعث آسیب پذیر 
شــدن انگلیس و گرفتار شــدنش به »تفرقه« هنگامی که باید در قبال »جنگ 
غیرقانونی« روســیه جبهه ای متحد را نشــان دهد، می شود«.زهاوی با حمله به 
معترضان به بحــران افزایش هزینه های معیشــتی در انگلیس که در اعتصابات 
شرکت می کنند، گفت: »آن ها باید در این خصوص بیندیشند چون این کار دقیقا 
چیزی اســت که پوتین خواستار دیدنش است – یعنی تفرقه. بیایید تفرقه ایجاد 
نکنیــم و به یکدیگر نزدیک شــویم«.اظهارنظرهای زهاوی با محکومیت رهبران 
اتحادیه هــای اصناف معترض انگلیســی از جمله »پت کالــن« دبیرکل »کالج 
سلطنتی پرستاری« مواجه شد. کالن گفت: »مستمسک قرار دادن جنگ روسیه 
در اوکرایــن برای توجیه کاهش حقوق پرســتاران در بریتانیا یک حقارت جدید 
برای این دولت اســت. مــردم این نوع لفاظی ها را بــاور نمی کنند و می خواهند 
وزیران به مناقشــه ما رسیدگی کنند«.»شارون گراهام« دبیرکل اتحادیه تجاری 
»یونایت« دومیــن اتحادیه تجاری بزرگ انگلیس نیز گفــت: »یک وزیر مولتی 
میلیونــر دیگر این دولت به ســراغ حمله به کارگران عادی که تنها جرمشــان 
خــودداری از پذیرش کاهش دستمزدشــان اســت رفته اســت. اتهام زنی ناظم 

زهاوی در این خصوص که پرستاران و رانندگان آمبوالنس و معلمان در انگلیس 
متحدان والدیمیر پوتین هستند همانقدر فضاحت بار است که مضحک«.به نوشته 
ایندیپندنت، پرستاران و کارمندان بخش بهداشت و درمان انگلیس قرار است در 
تاریخ های ۱۵ و ۲۰ دســامبر ۲۰۲۲ )۲۴ و ۲۹ آذر( اعتصاباتی را در اعتراض به 
وضعیت دستمزدهایشان برگزار کنند.زهاوی در مصاحبه با شبکه »اسکای نیوز« 
از برنامه های دولت انگلیس برای به کارگیری پرسنل ارتش برای مدیریت تبعات 
اعتصاب هــا خبر داد و گفت »اعضای ارتش انگلیس در حال آموزش دیدن برای 
راندن آمبوالنس ها در صورت لزوم و استقرار در پست های مرزی در تدارک برای 

وخامت وضعیت نارضایتی ها در زمستان هستند«.
او ادعا کرد: »فکر می کنم مردم باید به خاطر داشــته باشــند که پوتین دارد از 
انرژی به عنوان ســالح اســتفاده می کند چون دارد در جنگ غیرقانونی اش در 
اوکراین شکســت خیلی بدی می خورد«.زهاوی در ادامه استدالل های مضحکش 
گفت مطالبه افزایش دستمزد توســط کارمندان معترض سبب »تداوم تورم در 
انگلیس و آســیب دیدن آسیب پذیرترین اقشار می شود. پیام ما به اتحادیه ها این 

است که اکنون زمان اعتصاب نیست، زمان تالش برای مذاکره است«.
زهاوی همچنین از کار دولت لندن روی یک طرح پشــتیبان با هدف به حداقل 
رساندن اختالالت ناشــی از اعتراضات و اعتصابات در دوره تعطیالت کریسمس 
خبر داد.انگلیس در ســال جاری شاهد موجی از اعتصاب ها در طیفی از مشاغل 
بوده زیرا افزایش دســتمزدها نتوانسته با تورم ۱۰ درصدی همراه شود.در اواسط 
آبان ماه اتحادیه پرســتاران انگلیس اعالم کرد ده ها هزار پرستار این کشور برای 
اولین بار  از زمان  تاســیس این اتحادیه در  صد و شــش ساله گذشته  تاکنون 

برای  تقاضای دستمزد باالتر اعتصاب خواهند کرد.
بحران اقتصادی انگلیس چنان اســت که موسســه یوتیلیتا انرژی انگلیس اعالم 
کــرد که ممکن اســت به خاطر عدم توانایی در پرداخــت قبوض برق و گاز، دو 
میلیون خانوار انگلیســی بدون اطالع به شــرکت های توزیع برق و گاز، اشتراک 
خود را قطع کنند. بیل بولن، مدیرعامل شــرکت یوتیلیتا انرژی انگلیس، هشدار 
داد که به خاطر افزایش قیمت برق و گاز و عدم توانایی مردم در پرداخت قبوض، 

ممکن اســت بیش از دو میلیون خانوار بدون اطالع به شرکت های توزیع برق و 
گاز، اشتراک خود را قطع کنند.

 نتایج بررسی این موسسه حاکی از آن است که بسیاری از خانوارها در این کشور 
هنوز از کنتور های قدیمی و غیر دیجیتال استفاده می کنند و این بدان معناست 
کــه اگر آنها کنتورهــای خود را قطع کنند، شــرکت های توزیع متوجه نخواهد 
شد. بولن می گوید این اقدام خانوارها به افزایش بیماری ها و مرگ و میر ناشی از 
ســرد شدن هوا در فصل زمســتان پیش رو منجر خواهد شد. مدیرعامل موسسه 
یوتیلیتا انرژی از شــرکت های توزیع برق خواسته است تا برای جلوگیری از این 

مسئله کنتور های قدیمی را با کنتورهای دیجیتال جایگزین کنند.
در این میان در ادامه سیاســت ةای جنگ افروزانه سران انگلیس، جاستین ولبی 
مقام ارشد کلیسای انگلیس در سفر به اوکراین، به دفاع شدید از اوکراین پرداخت 
.پشتیبانی مقام ارشد کلیسای انگلیس از جنگ در اوکراینبه گزارش سرویس بین 
الملل خبرگزاری صدا و ســیما؛  جاستین ولبی )Justin Welby(، مقام ارشد 
کلیســای انگلیس در سفر به اوکراین، به دفاع شدید از اوکراین پرداخت و گفت 
ما نباید صلح را براوکراین تحمیل کنیم و غرب باید در برابر روسیه بایستد حتی 
اگر این جنگ، سال ها طول بکشــد و هزینه در بر داشته باشد. پارلمان انگلیس 
نیز اعالم کرد در افزایش کمک های نظامی به تایوان باید موارد بســیاری بررسی 
شــود.»توبیاس الوود« رئیس کمیته دفاعی منتخب پارلمان انگلیس در بیانیه ای 
اعالم کرد که در سفر هفته گذشته خود به تایوان درباره برنامه زیردریایی در این 
جزیره مذاکره کرده و در حال حاضر موارد بســیاری هست که باید برای افزایش 

کمک نظامی به تایوان مورد بررسی قرار بگیرند.
بــه گزارش رویترز، انگلیس هم مانند برخی دیگر از کشــور ها روابط دیپلماتیک 
جداگانه بــا تایوان ندارد، اما از آنجا که کشــور های غربی مدعی افزایش حضور 
نظامــی چین در آب های اطراف تایوان هســتند، این کشــور کمک های نظامی 
خود به تایپه را افزایش داده اســت.در حال حاضر آمریکا بزرگترین ارسال کننده 
ســالح به تایوان است، اما انگلیس بیشترین کمک را به این جزیره برای ساخت 

زیردریایی داخلی دارد.

خانمبالتدرهندچهمیخواهد؟
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در اقدامی که نشــانگر درس نگرفتن ســران امارات از 
تحــوالت جام جهانی یعنی حمایت گســترده تیم ها و 
تماشــاگران از فلسطین و شکســت روند سازش است، 
رئیس رژیم صهیونیستی با خروج از بحرین وارد ابوظبی 
پایتخت امارات متحده عربی شــد و مورد استقبال وزیر 

خارجه این کشور قرار گرفت.
»اسحاق هرتزوگ« رئیس رژیم صهیونیستی دیروز پس 
از اتمام اولین سفر خود به بحرین وارد فرودگاه ابوظبی 
پایتخــت امارات متحده عربی شــد و مورد اســتقبال 
»عبداهلل بن زاید« وزیر خارجه این کشور قرار گرفت در 
حالی که طی زمان برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر، 
تماشــاگران بیشماری به حمایت از فلسطین و مقابله با 
رژیم صهیونیستی پرداخته اند. رئیس رژیم صهیونیستی 
در دیدار از امــارات متحده عربی، از همکاری اطالعاتی 
مبتنــی بر داده های ماهواره ای بیــن این دو طرف خبر 
داد.وی بــا تقدیر از »محمد بــن زاید آل نهیان« رئیس 
امارات و »عبداهلل بــن زاید آل نهیان« وزیر خارجه این 
کشور به خاطر برگزاری این کنفرانس هوافضا، گفت: ما 
در میانه دوره جدیدی از انقالب در اکتشــافات فضایی 
هســتیم.این مقام رژیم صهیونیستی، همکاری مشترک 
تحقیقاتی با امارات در حوزه محیط زیســت، بر اســاس 
داده های ماهواره ای را ســتود و افزود: دیگر آســمان 
برای ما محدودیت نیســت.رئیس رژیم صهیونیستی در 
حالــی همکاری های تحقیقاتی بیــن ابوظبی و تل آویو 
را محدود به محیط زیســت اعالم کــرد که گزارش ها 
حاکی از امنیتی بودن این همکاری هاست.گزارش های 
رسانه ای و اطالعاتی، وجود همکاری بین سرویس های 

اطالعاتی امارات و رژیم اشغالگر قدس را تایید می کنند.
ایــن میزبانــی در حالــی صــرت گرفته اســت که در 
ادامه اقدامــات جنایتکارانه صهیونیســت ها یائیر الپید 
نخست وزیر پیشبرد امور رژیم صهیونیستی گفت تل آویو 
اجازه نمی دهد طرف های خارجی نظامیانش را بازجویی 
کنند.همچنین در یورش نظامیان صهیونیســت به یک 
اردوگاه در بیت لحم، یک فلســطینی شهید شد و شش 

نفر دیگر مجروح گشتند.
در این میــان یکی از هواداران تیــم ملی انگلیس پس 
از بــرد تیم کشــورش در مقابل ســنگال، حین پخش 
زنده تلویزیونی یکی از شــبکه های اســرائیلی فریاد زد 
: فلســطین باید آزاد شــود .یکی از هواداران تیم ملی 
انگلیــس پس از برد تیم کشــورش در مقابل ســنگال، 
حین پخش زنده تلویزیونی یکی از شبکه های اسرائیلی 
در مقابل ورزشــگاه »البیت« در شهر »الخور« در قطر، 
لحظه ای ناخوشایند برای مجری و بینندگان این شبکه 

اسرائیلی رقم زد.
خبر دیگــر از جنایت صهیونیســت ها آنکــه نظامیان 
صهیونیســت دیروز روســتای فلســطینی العراقیب در 
صحــرای النقب را برای دویســت و دهمین بار متوالی 
تخریــب کردند. همچنیــن مراکز آماری فلســطین از 
شهادت ۱۶۰ فلسطینی در کرانه باختری از ابتدای سال 
جــاری میالدی خبر داده اند.این آمارها در مقایســه با 
آمارهای ۱۵ ســال پیش بی ســابقه بوده است و از آن 
زمان تاکنون این میزان شهید در کرانه باختری به ثبت 
نرسیده است.در سال گذشته میالدی )۲۰۲۱( نیز ۱۰۰ 

فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیده بودند.

ابوظبی پس از بحرین میزبان رئیس رژیم صهیونیستی شد 

اصرار امارات بر درس نگرفتن از جام جهانی
در حالــی طــی روزهای اخیــر خطوط حمــل و نقل 
فرانسه شــاهد اعتصابات گســترده بوده است که یکی 
از نمایندگان فدراســیون تجارت و توزیع فرانسه اعالم 
کرد، قیمت اقالم خوراکی در فرانســه احتماال از ابتدای 
ســال آتی به طرز چشــمگیری افزایــش خواهد یافت، 
زیــرا تولیدکنندگان خواســتار افزایش دو رقمی قیمت 

محصوالتشان توسط خرده فروشان شده اند.
 ژاک کرســل، یکی از نمایندگان فدراســیون تجارت و 
توزیع فرانســه گفت:  این درخواست برای قیمت گذاری 
مجدد محصــوالت در بحبوحه تورم شــدید و افزایش 
چشــمگیر قیمت محصوالت، مطرح شد.تولیدکنندگان 
مواد غذایی در مورد تعدادی از اقالم خوراکی خواســتار 
افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۵ درصدی شــده اند.تیری دئان، 
میانجی گــر تجارت کشــاورزی گفت، چنین افزایشــی 
بیشتر از تعرفه هایی اســت که سال گذشته درباره آنها 
صحبــت شــد و در آن زمان تولیدکنندگان خواســتار 
افزایــش قیمت هفت درصدی شــدند و بــا ۳.۵ درصد 
موافقت کردند.  براســاس گــزارش کمپانی تحقیقات 
بازار، در اواخر نوامبر سال جاری میالدی تورم غذایی در 
فرانسه به ۱۲ درصد رســید اما ظاهرا این برای پوشش 
هزینه های فزاینده تولید کافــی نبود.تولیدکنندگان در 
بین اقالم غذایی مختلف خواستار افزایش هفت درصدی 
قیمت پاســتا و گوشــت، افزایش ۱۰ درصــدی مرغ، 
افزایــش ۲۶ درصدی شــیرینی و افزایش ۳۰ درصدی 

نوشیدنی های گازدار شده اند.
در همین حال اعتصاب کنترل کنندگان قطار در فرانسه 
در ســومین روز متوالی در اعتراض به دستمزدها باعث 

اختالل در حرکت قطارهای متعدد در این کشــور شده 
است.

به گزارش روزنامه "تاگس آنســایگر" سوئیس، اعتصاب 
کنتــرل کنندگان قطار در فرانســه برای ســومین روز 
متوالــی باعث لغو و اختالل در تــردد قطارهای متعدد 
 ۶۰ )SNCF( شده اســت.اپراتور ملی راه آهن فرانســه
درصد از خطوط قطار خود را در روز یکشــنبه - مانند 
جمعه و شــنبه - لغو کرد . ســخنگوی ایــن اپراتور به 
خبرگزاری فرانســه تایید کرد که هم بــرای قطارهای 
سریع الســیر TGV و هم برای قطارهای منطقه ای، از 
هر ده قطــار تنها چهار قطار در حال حرکت هســتند.

حدود ۱۰۰۰۰ بازرس و کنترل کننده قطارها در فرانسه 
که اعتصاب کرده اند نه تنها مســئول بررســی بلیط ها 
هســتند، بلکه برای ایمنی مسافران نیز مسئول هستند. 
 به همین دلیل اســت که قطارها بــدون آنها نمی توانند 

حرکت کنند. 
در این میان امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه برای 
کاســتن از نگرانی های اروپا از قانــون کاهش تورم در 
آمریکا، اظهار کرد که در دیــدار با جو بایدن برای حل 
این موضوع به توافق رسیده است.وی در گفتگو با برنامه 
۶۰ دقیقه شبکه سی بی سی گفت: آنچه که ما با رئیس 
جمهور بایدن در مورد آن به توافق رســیدیم، حل این 
موضوع است. این موضوعات قابل حل هستند. از سوی 
دیگر کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعالم کرد که رئیس 
جمهور این کشور با نخســت وزیر عراق تلفنی صحبت 
کرده و قرار است ماکرون در نشست منطقه ای با حضور 

سران عراق و کشورهای منطقه شرکت کند.

تشدید تورم و اعتصاب در فرانسه 

از افزایش قیمت اقالم خوراکی تا اختالل در حمل و نقل

بهانه تراشی دولتمردان انگلیس برای سرکوب همزمان با افزایش اختیارات پلیس 

اعتصاب کنندگان مزدوران پوتین هستند!

پلیــس با حمله بــه بیش از ۹۰ خانه در ۱۴ ایالت، افــرادی که متهم به توهین 
به سیاســتمداران، شــایعه پراکنی و تحریک به خشــونت، انتقــاد از دولت در 

پیام رسان ها و فضای مجازی بودن را دستگیر کرد.
به گزارش آسوشــیتدپرس، در ایالت »ِهس« سه زن و شش مرد که از ۱۷ تا ۷۲ 
سال سن داشــتند، مورد بازجویی پلیس آلمان قرار گرفته اند. »نانسی فائه زر«، 
مقام ارشــد امنیتی آلمان، علت ایــن برخورد را مقابله با انجــام جرائمی نظیر 
توهین و خشــونت در فضای مجازی عنوان کرده است.پلیس آلمان برای مبارزه 
با خشونت، دروغ و تخریب چهره ها در فضای مجازی از سال ۲۰۱۶ تا امروز هر 

ساله چنین عملیاتی را در شهرهای مختلف انجام می دهد
این در حالی اســت کــه در ادامه بحران اقتصادی در آلمان یک نشــریه آلمانی 
در مطلبی افزایش چشــمگیر اجاره بهای مسکن همراه با تورم روزافزون در این 
کشور را به عنوان چالشی جدی برای شهروندان این کشور مورد بررسی قرار داد.
نشــریه فوکوس آلمان در گزارشی به افزایش هزینه های زندگی در آلمان و تورم 
روزافزون پرداخته و نوشت: زندگی در آلمان گران شده است. قیمت مواد غذایی 

و هزینه انرژی افزایش یافته اســت و اکنون افزایش اجاره بها نیز در راه اســت . 
در اینجا این پرســش مطرح است که آیا اجاره بهای شاخص برای هزاران نفر به 

مشکل تبدیل شده است؟
بســیاری از آلمانی ها در چند ماه گذشــته نامه هایی البته نه از اقوام، دوستان یا 
آشــنایان دریافت کرده اند. آن ها این نامه ها را از تامین کنندگان انرژی دریافت 
کردنــد که گاهــی در این نامه ها می گفتند قیمــت گاز افزایش می یابد و گاهی 
افزایــش هزینه برق را اعالم می کردند.اکنــون دوباره آلمانی ها در معرض تهدید 
دریافت نامه های ناخوشایند دیگری از طرف صاحبخانه ها هستند. در قراردادهای 
اجاره شاخص به شــاخص رســمی قیمت مصرف کننده مرتبط است. بنابراین 

می تــوان اجاره بها را با نرخ تورم افزایش داد. این نرخ در ماه اکتبر ۱۰.۴ درصد 
بود.آماندا فوکس، خواننده آنالین نشریه فوکوس گفته است نامه ای از صاحبخانه 
خود دریافت کرده اســت. در این نامه آمده است که اجاره بهای پایه ۱۹۱ یورو 
افزایــش می یابد. وی گفت: بنابراین من اکنون ۱۱۴8 یورو از اول ژانویه ۲۰۲۳ 
باید پرداخت کنم.فوکس از ســال ۲۰۱۲ با دو فرزندش در خانه ای در نزدیکی 
برلین زندگی می کند. او می خواهد ناشــناس بمانــد، بنابراین "آماندا فوکس" 
نــام واقعی او نیســت. به گفته خــودش، او اکنون ۵۰ درصــد از درآمد خود را 
صرف مســکن می کند. خبر دیگر آنکه رســانه های آلمان اعــالم کردند فردی 
ناشــناس با چاقو به ۲ مدرسه در جنوب این کشور حمله کرده و وضعیت برخی 
از دانش آموزان مجروح وخیم است.این دانش آموزان بین ۱۳ تا ۱۴ سال دارند و 
وضعیت برخی از آنها وخیم گزارش شــده و به سرعت به بیمارستان اعزام شدند.

در این میان وزیر امور خارجه آلمان دیروز  ســفر دو روزه ای را به هند با هدف 
تعمیق همکاری ها با این کشــور با توجه به جنگ روسیه علیه اوکراین و قدرت 

روزافزون چین آغاز کرد.

بازداشت مردم آلمان به دلیل انتقاد از 
دولت در شبکه های اجتماعی!


