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ناتو هم کمک نخواهد کرد

اردوغان در سوریه نه راه پس دارد نه پیش

یک رس��انه عرب زبان از مخمصه سخت و انزوایی که
رئیس جمهور ترکیه در ماجراجویی خود در سوریه بدان
گرفتار ش��ده پرده برداشته و به عدم تمایل غرب و ناتو
برای کمک به اردوغان پرداخته اس��ت.به گزارش مهر،
رأی الی��وم در مطلب��ی به مخمص��های که رجب طیب
اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سوریه بدان گرفتار شده
پرداخته و آورده است :غرب در مشکالت جنگی کنونی
اردوغان با روسیه و سوریه و با درجه کمتر ایران و حزب
اهلل به کمک رئیس جمهور ترکیه نخواهد ش��تافت زیرا
غرب به ش��کل تدریجی از پرونده سوریه دست شسته
اس��ت و تمایلی برای درگیری با مسکو ندارد.این رسانه
عرب زبان در ادامه مینویس��د :رجب طیب اردوغان در
بدترن دوره سیاس��ت خارجی خود پس از کش��ته شدن
دهه��ا نفر از نظامی��ان ترکیه در ادلب به دس��ت ارتش
سوریه و روسیه به سر میبرد و خود را در بحران واقعی

می بیند؛ زیرا از یکس��و نمیتواند ک��ه به عقب بازگردد
و بزرگ��ی ترکیه و ارت��ش آن را حفظ کند و از س��وی
دیگر نمیتواند به ماجراجویی خود به ویژه پس از ادامه
حمایت تمام عیار روس��یه از س��وریه ،ادام��ه بدهد زیرا
خسارات سنگین در انتظار اردوغان خواهد بود .در مقابل
مس��کو راهکاری که آبرو اردوغان را حفظ کند و اینکه
کشته شدن نظامیان ترکیه عمدی نبوده را مطرح کرده
اس��ت.رأی الیوم گزارش داد :ناتو از سیاس��ت اردوغان
تعجب زده شده است و اینکه چگونه از همکاری محکم
با روسیه تا نیمه فوریه به یکباره به سوی آمریکا شتافت
و خواس��تار استقرار پاتریوت برای مقابله با جنگندههای
روس��ی در آسمان سوریه شد .کارشناسان میپرسند که
چگون��ه اردوغان هزاران نظامی خود را بدون پوش��ش
هوای��ی در حالی که میدانس��ت که جنگندههای روس
سیطره آس��مان س��وریه را دارند ،به ادلب فرستاد؟!این

رسانه نوشت :ناتو از پاتریوت برای مقابله با جنگندههای
روسیه در آسمان سوریه استفاده نخواهد کرد و آنرا فقط
در صورت ورود جنگندهها به حریم هوایی ترکیه به کار
خواهد گرفت .اما سوال دیگر این است که آیا اص ً
ال ناتو
پاتریوت نص��ب خواهد کرد یا خیر؟ ناتو عالقهای برای
بازگشت به س��وریه ندارد و دونالد ترامپ رئیس جمهور
آمریکا مایل اس��ت که بدون پرونده نظامی به انتخابات
ریاست جمهوری نوامبر آینده برود و کشورهای اروپایی
هم مشکلی با اینکه پرونده سوریه را به والدیمیر پوتین
بس��پارند ،ندارند.رأی الیوم در پایان آورده است :روزنامه
لوموند فرانسه نوشته است که اردوغان خود را در انزوای
بزرگی می بیند و کس��ی پاس��خی به وی نمیدهد و از
سوی دیگر روابطش با سران غرب به سبب تصمیمات
غافلگیرکنن��ده اش س��رد و با والدیمی��ر پوتین متحد
جدیدش به مشکل برخورد کرده است.

سقوط بورس کشورهای عربی خلیجفارس به علت کرونا

منابع خبری از سقوط شاخص بورسهای کشورهای عرب
حوزه خلیج فارس به خاطر شیوع ویروس کرونا خبر دادند.
به گزارش تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره ،سهام
کش��ورهای عرب حوزه خلیج فارس در س��اعات ابتدایی
معامالت امروز شاهد کاهش شدیدی از ترس زیان های
اقتصاد جهانی و کاهش قیمت های نفت ناش��ی از شیوع
ویروس کرونا بود.ش��اخص اصلی دبی  4.8درصد کاهش
یافت که بزرگترین کاهش درصدی از آگوست سال 2015
میالدی بود .شاخص اصلی ابوظبی نیز  3.8درصد کاهش
داشت.در همین حال ،شاخص کویت نیز حدود  11درصد
کاه��ش یافت تا اینکه بورس معاالت برای ادامه روز را به
حالت تعلیق درآورد .بازار مالی عربستان به عنوان بزرگترین
بازار مالی منطقه نیز به  3.1درصد کاهش یافت.این کاهش
در س��ایر زیان های ش��دید بازارهای سهام جهانی در روز
جمعه صورت گرفت .در این روز بورس های منطقه خلیج

فارس بس��ته بود .روز جمعه بازارهای جهانی بیش از پنج
تریلیون دالر از ارزش هفته گذش��ته خود را از دس��ت داد.
ویروس کرونا در کویت و بحرین و امارات شیوع پیدا کرد
و س��پس به سلطان نشین عمان و قطر سرایت کرد .این
امر باعث شد که کشورهای یاد شده تدابیر پیشگیرانه ای
از جمل��ه توقف پروازها با کش��ورهایی که بیماری در آنها
ش��یوع یافته و نیز بستن مدارس و لغو مراسم را در دستور
کار قرار دهند.هلدینگ «االمارات» در دبی پیش بینی کرد
که کارها به خاطر ش��یوع وی��روس کرونا با «کندی قابل
مالحظه ای» روبرو ش��ود و از طریق ایمیل از شاغالن در
این هلدینگ خواس��ت تا به مرخصی بدون حقوق بروند.
هلدین��گ امارات متعلق به دولت دبی اس��ت و ش��رکت
هواپیمایی امارات از جمله شرکت های زیر مجموعه های
آن به ش��مار می رود .این شرکت براساس آمار سال مالی
گذشته در اواخر ماه مارس سال  2019میالدی 100 ،هزار

پرسنل از جمله  21هزار خدمه پروازی و چهار هزار خلبان
داشته اس��ت.خود هلدینگ امارات زیر مجموعه موسسه
س��رمایه گذاری دولتی دبی اس��ت.به گزارش رویترز ،در
ایمیل ارسالی به این پرسنل آمده است :ویروس کرونا یک
چالش در حال حاضر به ش��مار می رود و شرکت درحال
برخورد با تبعات آن است و یک کندی قابل مالحظه ای
مشاهد می شود و نیاز به انعطاف در شیوه های کاری وجود
دارد.این ایمیل از پرسنی که مرخصی ساالنه زیادی ذخیره
دارند ،خواس��ته است که به تعطیالت بروند و به آن دسته
از کسانی که در پست های عملیاتی نیستند نیز مرخصی
بدون حقوق پیشنهاد کرده است و ممکن است به پرسنل
شاغل در پست های عملیاتی نیز این پیشنهاد را ارائه کند.
سخنگوی شرکت هواپیمایی امارات که یکی از بزرگترین
خطوط هوایی جهان است ،درستی این ایمیل را تایید اما از
اظهار نظر درباره آن خودداری کرده است.

رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا به ریاست ترامپ خاتمه میدهد

یکی از کارشناسان یک اندیشکده بانفوذ آمریکایی پیش
بینی کرد که رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا
احتما ًال به دوران ریاست جمهوری ترامپ خاتمه خواهد داد.
«جیمز پتوکوکیس» ،عضو اندیشکده آمریکن اینترپرایز
که از ستوننویس��ان روزنامه نیویورک تایمز نیز به شمار
میرود ،نوشت :شیوع جهانی ویروس کرونا ممکن است
اتفاقی را رقم بزند که نظرسنجیهای بیشمار نتوانستهاند
رقم بزنند و آن هراس جمهوریخواهان از باخت در انتخابات
ریاست جمهوری  2020است.تاکنون نظرسنجیها بطور
مرتب بر این امر تاکید داشتهاند که ترامپ در نوامبر ،نتیجه

انتخابات را به دموکراتها میبازد .یعنی به همه نامزدهای
دموک��رات میبازد .با این حال جمهوریخواهان اعتماد به
نف��س خود را حفظ کردهاند .آنها ب��ه خوبی بیاد دارند که
همین نظرسنجیهای غلط چهارسال پیش نشان میداد
که ترامپ به هیالری کلینتون میبازد .این گزارش آمده
است :نکته مهمتر شاید این است که اعضای ارشد حزب
جمهوریخواه مطمئن هس��تند که اقتصاد قوی پشتوانه و
باد موافقی برای انتخاب مجدد ترامپ به شمار میرود.در
این گزارش آمده است :اما سقوط بازار سهام که به شدت
تحت تأثیر ش��یوع غیرمنتظره ویروس کرونا بوده ،نشان

میده��د که این باد مواف��ق میتواند به باد قوی مخالف
بدل ش��ده و این یعنی ریاست یک دورهای برای ترامپ.
این گزارش میافزاید :بانکهای وال استریت هم اکنون
پیشبینیها خود از رش��د اقتصادی را برای نیمه نخست
سال جاری میالدی کاهش دادهاند .عالوه بر این ،آنها به
این پیش بینیها هم چندان خوشبین نیستند و این عدم
قطعیت در بازارهای به اصطالح غول دنیا منعکس شده
اس��ت .پیشبینیهایی در مورد خدشه در زنجیره عرضه
و تقاض��ا نیز از جمله پیشبینیهای ش��ایع این روزها به
شمار میروند.

وحشیگری علیه مسلمانان در
هند با حمایت دولت غربگرا

روزنامهصبحايران

افزایشقیمتکاالهای
اساسی طی یک هفته اخیر؛
دولت بازار را دریابد

یادداشت

از روز جمع��ه ت��ا ب��ه امروز مس��لمانان
هندوستان روزهای خونینی را طی کرده
ان��د .در پی ی��ورش وحش��یانه نظامیان
هن��دی بههمراه هندوه��ای متعصب به
مس��لمانان ،تعداد کش��تههای اعتراض
علیه سفر ترامپ و قانون تبعیض مذهبی
در هن��د به بیش از  40نفر رس��ید .حزب
حاک��م هند ک��ه از هندوه��ای افراطی
تشکیل شده است در مجلس این کشور
قانونی را به تصویب رساند که اتباع غیر
هندی س��ه کشور بنگالدش ،پاکستان و
افغانستان که از مذاهب هندو ،مسیحی،
سیک ،بودایی ،جین و زرتشت هستند می
توانند در هند با شرایطی حق شهروندی
بگیرند اما مسلمانان از این گروه شمرده
نش��دهاند.از این تعداد یک ملیون سیصد
هزار نفر غیر مسلمان بودند که باید اخراج
شوند .مس��لمانان هندی به تصویب این
قانونی معترضند که با س��رکوب ش��دید
و خش��ونت بار پلیس هند مواجه شدند.
بهدنبال یورش نظامیان هندی ،هندوهای
متعصب نیز با بهدست گرفتن سالح سرد
به خانههای مس��لمانان و مساجد حمله
کردند و تعدادی را کش��تند .حوادث اخیر
کش��میر،مس��جد بابری ،تغیی ر اس��امی
اس�لامی ش��هرهای هند نیز از اقدامات
دول��ت افراطی هند اس��ت .در تمام این
مدت صدایی از نهاد های حقوق بشیری
در نیامده است .مدعیان حقوق بشیری که
جند وقت پیش نگران وضعیت تروریست
ه��ای ادل��ب بودن��د کجا هس��تند تا به
خشونت های مرگ بار دولت هندوستان
و هندوه��ای افراط��ی علیه مس��لمانان
واکنش نش��ان دهند .حتی سازمان ملل
که در مورد بس��یاری از موارد خش��ونت
امی��ز در دنیا ابراز نگران��ی میکرد در این
مورد سکوت کرده اس��ت .عادی سازی
روابط هندوستان و رژیم صهیونیستی که
با س��فر نارندرا مودی نخست وزیر فعلی
هند به سرزمین های اشغالی برای اولین
بار صورت گرفت ،میتوان دلیل این حجم
خشونت علیه مس��لمانان در هند را بهتر
درک کرد .هرجا رد منحوس صهیونیسم
است بوی مرگ و خشونت می اید.

