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در شــرایطی کــه دامنه اختالفــات میان
روســیه و اوکراین در ماههای اخیر بیشــتر و
کییف در سیاســت فاصله گرفتن از مسکو و
همگرایی با غرب اقدامات خود را تشدید کرده
اســت« ،والدیمیر پوتین» ظاهرا با سیاســت
صبراســتراتژیک  ،بارها خواســتار رفع تنش
با اوکراین شده اســت که تاریخ و فرهنگ دو
کشور را یکی میداند.
پوتین رئیس جمهوری روســیه اخیرا در
مقاله ای کــه به گفته او چهار ماه برای تهیه
آن وقت گذاشته با گشت و گذار گسترده در
تاریخ ،ســعی کرد تز خــود را به خوانندگان
منتقــل کند :روس ها و اوکراینی ها یک قوم
هســتند و برای همین به طور ضمنی گالیه
کــرده بود کــه گرویدن کی یف به ســمت
غــرب رویگردانی از اصالــت و تاریخ فرهنگ
دیرینــه اش اســت .پس از تحوالت ســال
۲۰۱۴میالدی( )۱۳۹۳کــه دولتی غرب گرا
در اوکرایــن به روی کار آمــد و روس ها از
آن به عنوان کودتا یاد کردند مناقشــه میان
دو کشــور به شــدت باال گرفت و مجددا در
ماههای اخیر شعله ور شده است.
شــبه جزیره کریمه در سال  ۲۰۱۴پس از
اعالم اســتقالل یکجانبه از اوکراین با امضای
توافقنامه ای به روســیه ملحق شــد .بعد از
اســتقالل کریمه ،بیشــتر جمعیــت منطقه
دونیاس نیز خواهان جدایی از اوکراین شدند
اما با مخالفت دولت اوکراین روبرو شد و از آن
موقع تاکنون درگیــری بین جدایی طلبان و
حکومت کی یف ادامه دارد.
تنش هــا در دونباس بین جدایی طلبان و
دولت اوکراین از ابتدای فروردین امســال اوج
گرفت .با اوج گرفتن اختالفهای بین مسکو
و کییف بر سر دونباس در مرز بین دو کشور و
حمایت غرب از اوکراین ،وضعیت دریای سیاه
طی چند ماه اخیر به سرعت به سمت تبدیل
شدن به رویارویی بین روسیه و غرب گراییده
بــود .در این میــان  « ،کنســتانتین اگرت»
خبرنــگار بخش روســی دویچهوله میگوید،
مســتبد روســیه حاکمیت اوکراین را نادیده
گرفتــه و تهدید میکند اگر اوکراین همچنان
رویای ناتو را در ســر داشــته باشد ،با تبعاتی
مواجه خواهد شد».
به نوشــته دویچه ولــه  ،رئیس جمهوری

کرملین درباره کییف فعال صبراستراتژیک را اجرا میکند

نگاه حیثیتی پوتین به اوکراین

روسیه درباره حضور ناتو در عمق استراتژیک مسکو با کسی شوخی ندارد

روســیه مقالهای  ۵۰۰۰کلمهای تحت عنوان
«به مناســبت وحــدت تاریخــی روسها و
اوکراینیها» نوشــته اســت .پوتین روز بعد
از آن ،در ویدیویــی طوالنی آن را به شــکل
مصاحبه با یک کارمنــد گمنام که احتماال از
ســرویس مطبوعاتی خودش بوده ،بازگو کرد.
چنین چیزی هرگز پیش از این دیده نشــده
بود .پوتین در این مقاله و پرســش و پاســخ
بعــدی ،جزئیاتی از ایدههای محبوبش را بیان
کرد :اینکــه چیزی به عنوان مــردم اوکراین
جدا وجود ندارد ،آنها با روسها یکی هستند؛
کشــور اوکراین یک خلقت مصنوعی اســت،
تاریخچهای که باید از روسیه بابت اجازه دادن
برای وجودش قدردانی کند!
به گفته پوتین ،عزل ویکتــور یانوکوویچ،
رئیس جمهوری روسگرای اوکراین در فوریه
 ۲۰۱۴اوج چند قرن دسیسهچینی غرب برای
«ضد روسیه» کردن اوکراین بوده است؛ برای
محدود کردن روســیه .از سال  ۲۰۱۴اوکراین
مستقل نیســت و تحت «حکمرانی خارجی»
قرار دارد؛ یــک کلمه رمز برای ایاالت متحده

احتمال قرنطینه کابینه انگلیس

روزنامه ایندیپندنت با اشاره به ابتالی وزیر بهداشت انگلیس به کووید،۱۹-
از احتمال مبتال شدن سایر اعضای کابینه دولت بوریس جانسون و قرنطینه آنها
همزمان با نزدیک شدن به تاریخ رفع محدودیتهای کرونایی در این کشور خبر
داد .پس از آنکه «ســاجد جاوید» وزیر بهداشــت دولت انگلیس اعالم کرد که
آزمایش کووید ۱۹-وی مثبت بوده است ،گفته میشود بوریس جانسون نخست
وزیر انگلیس که آزمایش کووید ۱۹-وی منفی بوده نیازی به قرنطینه ندارد .اما
نخست وزیر قرار است یک طرح آزمایشی «آزمایش روزانه» را انجام دهد که در
پی تماس «ریشی سوناک» رئیس خزانه پادشاهی بریتانیا با ساجد جاوید پس از
ابتالی وی به ویروس کرونا در دستورکار قرار گرفته است.
«رجب طیب اردوغــان» رئیس جمهوری
ترکیه طــی تماس تلفنی با «ملک ســلمان
بن عبدالعزیز» شــاه ســعودی عید قربان را
پیشاپیش به وی تبریک گفته و بدین ترتیب
آنکارا گام دیگری در جهــت بهبود روابط با
ریاض برداشت.
ترکیه طی ســال جاری میالدی رویکرد
بهبود روابط با کشــورهای عرب حوزه خلیج
فارس به طور کلی و عربســتان به طورخاص
را در پیــش گرفته اســت و در همین رابطه
کشــورهای مزبور از جمله عربســتان از این
رویکرد اســتقبال به عمل آوردند و در همین
رابطه وزیران خارجه سعودی و ترکیه جمعه
گذشــته در تاشــکند پایتخت ازبکســتان با
یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند.
خبرگزاری رسمیعربســتان (واس) ضمن
انتشــار خبر این تماس تلفنــی تنها به ذکر

که اتحادیه اروپا بردهوار به آن خدمت میکند.
مســکو اینگونه روابط را تحمــل نمیکند .اما
میلیونهــا اوکراینــی وجود دارنــد که این
وضعیت را دوســت ندارند و آرزو دارند روسیه
را در آغوش بگیرند .این مقاله مهر مشخصی از
تفکر سرویسهای ویژه روسیه دارد؛ ترکیبی از
مسیحی گرایی ،اعتقاد راسخ به اینکه پول بر
جهان حکمرانی میکند و نظریههای عجیب
توطئه .رســانههای اجتماعی روسیه در چند
ساعت اول پس از انتشار این مطلب آن را مورد
انتقاد قرار دادند .مورخان ،جامعه شناســان و
روزنامــه نگاران تعــداد زیادی ناســازگاری،
مغالطههای منطقی و جعل واقعیتهای ساده
را در ایــن مقاله یافتند .ممکن اســت همین
مساله باشد که مشاوران پوتین را به ترغیب او
برای ضبط توضیح ویدیویی واداشت.
ایــن مقاله بار دیگر روشــن کرد که هیچ
مسالهای مهمتر از اوکراین برای پوتین وجود
ندارد .در لیست اولویتهای او ،موج وحشتناک
و جدیــد کرونا ،وضعیت بی ثبات اقتصاد ملی
و وضعیت در آســیای میانه و تهدید جدید از

بگو مگوی سئول با توکیو

جانب طالبان ،همگی از اوکراین کمتر هستند.
پوتیــن هرگــز در صحبتهایــش بــه نام
ولودیمیر زلنســکی ،رئیس جمهوری اوکراین
اشاره نکرد ،همانطور که هیچگاه به نام الکسی
ناوالنی ،منتقد کرملین اشاره نمیکند .در جهان
رمزآلود پوتین ،این بیان خصومت شدید است.
او در پاســخهایش با تحقیر عامدانه زلنسکی
گفت که «وقتی آنها مقاله مرا خواندند ،تنها با
رهبری اوکراین» دیدار میکند .به نظر میرسد
که برای او زلنسکی به شخصیت « ضد روسیه
» تبدیل شده است که غرب موذی در اوکراین
میســازد و پوتین در مقاله خود قول جنگ را
میدهد.
پوتیــن مشــروعیت کل طبقه سیاســی
اوکرایــن را رد کــرده اســت .او مرتبا به یک
ایــده باز میگــردد؛ مردم اوکرایــن یک چیز
هستند و رهبری اوکراین چیز دیگری .روسیه
و پوتیــن اولی را میپســندند امــا معتقدند
دومیسیاســتمدارانی واقعی نبوده و در واقع
عروســک خیمه شــب بازی غرب هستند .با
این حال ،میلیونها اوکراینی رئیس جمهور و

وزارت امور خارجه کره جنوبی اعالم داشت ،این کشور سفیر ژاپن را به سبب
طرح اظهارات «غیردیپلماتیک» درباره مون جائه این ،رئیس جمهور کره جنوبی
و امکان برگزاری یک نشست در جریان مسابقات آتی المپیک توکیو احضار کرده
است .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،بر اساس گزارشها یک دیپلمات ارشد ژاپنی
تمایل مون جائه این ،رئیس جمهور کره جنوبی برای مالقات با یوشیهیده سوگا،
نخســت وزیر ژاپن را مورد تمســخر قرار داده و گفته که این رهبر کره جنوبی
«خودارضایی میکند» .این دیپلمات که نامش فاش نشــده در همین مصاحبه با
شبکه  JTBCکره جنوبی عنوان کرد که مون جائه این از آنجا که ژاپن در حال
حاضر «فضایی برای توجه کردن به روابط سئول-توکیو ندارد.

دستور بنت برای حمله به مسجد االقصی

نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی خواســتار ادامه تعرض شهرکنشــینان
صهیونیست به مسجد االقصی شد .به گزارش خبرگزاری فلسطینی سما ،دفتر
نفتالی بنت ،نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در بیانیهای اعالم کرد که وی در
جلسهای با وزیر امنیت داخلی و کمیسر پلیس این رژیم اوضاع قدس را بررسی
کرده اســت .در این بیانیه آمده است که نفتالی بنت پس از این جلسه دستور
ت به مسجد االقصی به شکل
داده است که تعرض شهرکنشــینان صهیونیس 
منظم ادامه داشــته باشد .در ادامه بیانیه دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی
آمده اســت که بنت در ســاعات آینده ارزیابیهای بیشتری را از وضعیت انجام
خواهد داد.

تماس تلفنی اردوغان با ملک سلمان
این نکته که دو طرف روابط دوجانبه و منافع
مشترک را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده
 ،بســنده کرد و از ذکر جزئیات مطالب ابراز
شده میان سران دو کشور اجتناب ورزید.
ترکیه در پــی بهبود روابط با عربســتان
اســت .این روابط پس از کشته شدن جمال
خاشــقجی روزنامه نگار و منتقد سعودی در
سال  ۲۰۱۸در کنسولگری عربستان در شهر
استانبول ترکیه دچار بحران شد.
تجار ســعودی در ســال گذشته میالدی
به رویکرد بــه اصطالح خودشــان خصمانه
آنــکارا واکنش نشــان داده و بــه طور غیر
رسمیکاالهای ترکیه را تحریم کردند.
از ســوی دیگر عربستان طی یک چرخش

کامال نمایان در سیاست خارجه خود به نظر
میرسد به همپیمانان قدیمیخود در منطقه
همانند بحرین و امارات پشت کرده است .در
واقع منامه و ابوظبی با تشویق ها و چراغ سبز
پشــت پرده ریاض پا در میدان عادی سازی
مناســبات با رژیم صهیونیستی گذاشتند اما
هم اکنون عربستان آن دو را در میانه راه تنها
گذاشته است.
عربستان ،کشــور بحرین را سرگردان به
حــال خود رها کرده و رویکــرد خصمانه ای
علیه امارات در پیش گرفته اســت .اختالفات
ریاض و ابوظبی در نشست اخیر اوپک پالس
شــکل علنی  ،وجه رسمیو آشکاری به خود
گرفت و همین اختالف نظر باعث شد تا این

تهدیدات امنیتی طالبان در خاورمیانه
پایگاه خبری اورآسیا ریویو درگزارشی با اشاره به تبعات
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نوشت :با خروج این
نیروها و آغاز جنگ داخلی ،منطقه و جهان با تهدید مواجه
میشــود .میتوان گفت که پس از  ۲۰ســال تالش بیهوده
سرانجام آمریکا با امضای توافقنامه دوجانبه  ۲۰۲۰با طالبان،
متعهد شد خاک این کشور را به طور کامل ترک کند.
در سال  ۲۰۱۴دولت « حامد کرزی » و آمریکا به دلیل
ماندن نیروهای آمریکایی در این کشور روابط بسیار بدی را
تجربه کردند .برپایه این گزارش اخیرا بسیاری از دولت ها و
کشورها از جمله آمریکا ،روسیه ،چین ،پاکستان و کشورهای
اروپایی نگرانی خود را درباره شــرایط فعلی افغانستان ابراز
کردند و حتی پیش بینی کردند ممکن است در این کشور
جنگ داخلی آغاز شــود « .لوید آستین » وزیر دفاع آمریکا

اعضای پارلمانشان را انتخاب کردهاند .و این به
ذهن پوتین نمیرسد که او با این لحن به آنها
توهین میکند.
از همان روزهای آغازین انقالب نارنجی در
سال  ،۲۰۰۴پوتین درک نکرد که مردم اراده
آزاد دارند و میتوانند در سیاســت مشــارکت
کنند .حتی دهها تن از کســانی که در فوریه
 ۲۰۱۴در کییــف در مقابله بــا رژیم ویکتور
یانوکوویچ کشــته شدند ،نتوانســتند او را به
گونهای دیگر متقاعد کنند.
پوتیــن همچنین نگــران فعالیت افزایش
یافته ناتو در منطقه دریای ســیاه و همکاری
فعال اوکراین با این ائتالف است .و بنابراین ،او
دوبــاره به غرب تاخت که از دید او به اوکراین
«حکمرانی» میکنــد .او بار دیگر به اروپاییها
به ویــژه آلمانیها اطمینان داد که روسها به
تعهداتشان طبق قرارداد پنج ساله تامین گاز
به اروپا از طریق سیستم خط لوله گاز اوکراین
متعهد هستند .اما شــما اینطور بخوانید :من
فعال از خط لوله تقریبا تمام شده نورد استریم
 ۲برای تهدید کییف استفاده نمیکنم.
اما رئیس جمهوری روسیه همچنین ارتباط
مستقیمیمیان امنیت انرژی و تمایالت یورو-
آتالنتیک اوکراین وضع کرد .او تجدید روابط
حســنه کییف با ناتو را خط قرمز دانست .او
همچون همیشــه تالش کرد تا اوکراینیها و
غــرب را با تهدید غیرقابــل پیش بینی بودن
بترســاند .با این حال او به طور ضمنی گفت
که از آزادی ویکتور مدودچوک ،رهبر مخالفان
دولت اوکراین و مذاکرات مســتقیم با جدایی
طلبان لوهانسک و دونتســک با میانجیگری
مســکو اســتقبال میکند .این به معنای به
رسمیت شناختن رســمیاین جمهوریهای
خودخوانده طرفدار روسیه و البته نوعی تعهد
به عدم پیوستن به ناتو میشود.
هیچکس در کییــف هرگز با هیچکدام از
این شرایط موافقت نمیکند .این به معنای آن
اســت که پوتین در نهایت وارد عمل میشود،
انتقال گاز از طریــق اوکراین را متوقف کرده،
«جمهوریهای» دست نشانده در دونباس را
به رسمیت شــناخته یا حتی به حمله جدید
و تمام عیار نظامیدســت میزند .مبارزه علیه
«ضد روســیه» تخیلی ،به معنــای زندگی او
تبدیل شده است.

نشســت در دســتیابی به یک توافق دســته
جمعی بر سر تولید نفت ناکام بماند.
عربستان همچنین بازار داخلی خود را بر
روی کاالها و شــرکتهای موجود در امارات
به ویژه دوبی بســته و سعی دارد تا با تکمیل
روند ساخت شــهر گردشگری « نیوم » واقع
در سواحل دریای سرخ آن را به عنوان رقیب
شــهر دوبی در منطقه مطــرح نماید و بدین
ترتیب شهر توریستی تجاری دوبی را از رونق
بیندازد.
ریاض بر اســاس سیاســت خارجه جدید
روابط قطع شده خود با دوحه را از سر گرفت
و مناسبات عربستان و قطر به طور فزاینده و
سریعی بهبود یافت .در همین رابطه میتوان

به ســفر اخیر شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی
امیر قطر به عربستان و دیدار و گفت وگویش
با ملک ســلمان پادشــاه و محمد بن سلمان
ولیعهد سعودی اشاره کرد.
ازسوی دیگر ملک ســلمان بن عبدالعزیز
که در گذشــته در دوران ســلطان قابوس با
کشور عمان روابط سرد و بی فروغی داشت ،
بر اســاس چرخش به وجود آمده در سیاست
خارجه ســعودی از هیثم بن طارق ســلطان
جدید این کشور برای سفر به عربستان دعوت
رســمیبه عمل آورد و ســلطان هیثم هفته
گذشته در شهر نیوم عربستان با ملک سلمان
و ولیعهد ســعودی دیدار و گفت وگو کرد و
توافقنامههایی در همین رابطه میان دو طرف
به امضا رســید .در واقع سفر سلطان هیثم به
عربستان اولین سفر خارجی وی پس از تکیه
زدن بر کرسی سلطنت به شمار میرود.

احتمال برخورد شبهنظامیان اویغور با طالبان

به نگرانیهای ســناتورهای آمریکایی در روز  ۱۷ژوئن ( ۲۷
خرداد ) در خصــوص تهدید افزایش فعالیتهای گروههای
داعش و القاعده پاسخ داد و احتمال قدرت گرفتن آنها را تا
 ۲سال آینده محتمل ندانست .با این وجود سناتور « مارک
میلی » معتقد است اگر دولت و یا نیروهای امنیتی افغانستان
ســقوط کنند ممکن اســت خطر قدرت گرفتن گروههای
تروریستی در افغانســتان زودتر افزایش یابد .در ادامه این
گزارش آمده است متاسفانه ،با حضور نیروهای آمریکایی و
ناتو افغانستان قربانی سیاســت ها و تئوریهای توطئه در
طول دو دهه شــد .با وجود این هنوز و همچنان قدرتهای
بین المللی از پیش بینی آغاز جنگ داخلی سخن میگویند
در حالی که میبایست از آنچه در  ۴دهه گذشته به ویژه از
سال  ۲۰۰۱در این کشور اتفاق افتاده است درس بگیرند.

پایگاه خبری آســیانیوز در گزارشــی نوشت کشورهای
آســیای مرکزی از شبه نظامیان اویغو ِر چین برای مبارزه با
طالبان اســتفاده میکنند .به گزارش «آسیانیوز» ،چندین
کشور آســیای مرکزی آماده اســتفاده از گروههای مزدور
برای حفاظت از مرزهای خود در جریان درگیریهای دولت
افغانستان با طالبان هستند .در این گزارش آمده است بیشتر
این افراد ،شــبه نظامیان آموزش دیده توســط دولتهای
پناهندگان « اویغور »های چین میباشــند.
منطقــه و از
ِ
اویغورهای چین توســط تاجیکســتان و دیگر کشورهای
مشترک المنافع که با سقوط شوروی در دهه  ۱۹۹۰شکل
گرفتند برای مقابله با طالبان استفاده میشدند.
براساس توافقنامه کشــورهای مشترک المنافع ()CIS
پایگاه ارتش  ۲۰۱روســیه در خاک تاجیکستان فغال است

اما کرملین اکنون تنها ناظر اتفاقات است.
برپایه این گزارش ارتش روســیه مانورهای پیشــگیرانه
متعددی را با سربازان تاجیک شروع کرده است .این عملیات
در مناطق کوهستانی « الهور » و « سامبولی » انجام شده
است .نیروهای ویژه روس از منظقه مرکزی که مسئول آماده
سازی نیروهای ارتش ازبکستان نیز هستند ،این فغالیت ها را
رهبری میکنند .انتظار میرود این نیروهای مختلط به زودی
به مناطق مرزی با افغانستان اعزام شوند.
از طرفی ازبکستان مرددترین کشور در مقابله با طالبانی
است که با آن قراردادی در زمان ریاست جمهوری تاریخی
«اســام کریموف » رئیس جمهور پیشین ازبکستان امضا
ِ
مخالف
کرده بود.حتی جانشین وی « شوکت میرضیایف »
نزدیک شدن به طالبان نبود.

اروپا در محاصره سیل و آتش
روی قهرآمیــز طبیعت با وقوع ســیل در
آلمان و بلژیک و آتشســوزی در اســپانیا و
پرتغال ،بیش از پیش ناکارآمدی سیاستهای
دولتهــای اروپایــی در مقابله بــا تغییرات
آبوهوایی را نشان داد.
از جاری شــدن ســیل ویرانگر در شمال
غرب اروپا به ویــژه آلمان و بلژیک و به گفته
آنگال مرکل صدراعظم آلمان« ،فاجعه» ای که
صدها کشته و مفقود و خسارتهای گسترده
به بار آورده تا ســوختن جنگلهای شــمال
ش سوزی جنوب پرتغال،
شرقی اســپانیا و آت 
همه اخبار ناگواری است که بیش از هر زمان
دیگری امضای بی اثر سران اروپایی پای توافق
آبوهوایی پاریس را به یاد میآورد.
به گــزارش نشــریه ال پریودیکــو ،وقوع
آتشســوزی جنگلی در منطقه یانکا و پارک
طبیعی کاپ دی ِک ِرئوس ()Cap de Creus
در شهر خیرونا واقع در ایالت کاتالونیا (شمال
شرقی اسپانیا) موجب تخلیه  ۳۵۰ساکن این
منطقه شده است.
وزش باد ،عملیات اطفای این آتشسوزی را
برای آتشنشانها دشوار کرده است .همچنین
تا کنــون  ۵۰۰هکتار از اراضــی جنگلی این
منطقه تحــت تاثیر قرار گرفته اســت .گفته
میشــود یک ســیگار نیمه خامــوش عامل

احتمالی این آتش سوزی است ،اما موج گرما
نیز از روز دوشــنبه هفته گذشته هر چند به
صورت ناهموار ،همه ایالتهای اســپانیا را در
برگرفــت و دمــای هوا تا بیــش از  ۴۰درجه
افزایش یافت.
تارنمای شــبکه آرتیویای اسپانیا نوشت:
در حالی که خشکســالی و وضعیت پوشــش
گیاهــی از عوامل تعیین کننده ای هســتند
که خطر آتش سوزی را افزایش میدهند ،اما
فعالیتهای انسانی ،سهلانگاریها و تغییرات
آب و هوایی نیز از عوامل موثر در بروز اینگونه
حوادث ناخوشایند هستند.
به نوشــته خبرگزاری افــه ،پرتغال نیز در
ساعات گذشــته صحنه آتش سوزی در شهر
مونچیک در جنوب این کشور بود .آتشسوزی
که بر اســاس اعالم شهرداری مونچیک در دو
جبهه به سمت منطقه کوهستانی و و مناطق
مسکونی در حال پیشروی است .تا کنون ۳۱۷
آتشنشان به منطقه اعزام شده اند.
این آتشسوزی نخســتین حریق تابستان
امسال در منطقه مونچیک پرتغال است که بار
دیگر خاطره آتشســوزی سال  ۲۰۱۸را زنده
کرده است.
هفته نخست اوت ( ۲۰۱۸مرداد  ،)۹۷آتش
ســوزی در این منطقه کوهســتانی و جنگلی

بیش از  ۲۰هــزار هکتار از اراضی این منطقه
را ویران کرد.
آتشســوزی در پرتغال و اسپانیا در حالی
روی داده اســت که این دو کشــور همسایه
اروپایی در روزهای گذشــته ،به ترتیب دمای
هوای بــاالی  ۳۰درجــه و  ۴۰درجه را ثبت
کرده اند.
از  ۱۲دســامبر ۲۰۱۵میــادی ( ۲۱آذر
 )۱۳۹۴روزی کــه  ۱۹۵کشــور در کنفرانس
تغییرات اقلیمیسازمان ملل متحد در پاریس
برای کاهش انتشــار گازهــای گلخانه ای به
توافق رســیدند ،بیش از پنج ســال میگذرد.
پیمانــی که بــه موجب آن همه کشــورهای
عضو ،ملزم به رعایت برنامههایی برای کاستن
از انتشــار گازهای گلخانه ای شــدند ،اما به
گفته «لورنس توبیانا» یکی از مبتکران اصلی
پیمان اقلیمیپاریس و مدیر بنیاد اقلیمیاروپا،
«شــرایط آب و هوایی بدتر از پنج سال پیش
است».
در نگاهــی دورتر از مرزهای کشــورمان،
اخبار و رویدادهای ویژهای را در ماههای اخیر
شــاهد بوده ایم .وقایعی که تصور نمیکردیم
دستکم قدرتهای اوپایی را به چالش بکشد.
رویدادهایی که همچون سیل و آتش در اروپا،
شاید زنگ خطر آغازین باشد و یا...
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توافق اوپک پالس برای افزایش عرضه نفت
وزرای کشــورهای عضو اوپک پالس روز یکشنبه در زمینه افزایش عرضه
نفت از ماه اوت (مرداد) به توافق دست یافتند.
بــه گزارش رویترز ،این گروه که متشــکل از کشــورهای عضو ســازمان
کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانی چون روسیه است ،در زمینه
ســهمیه جدید تولید از ماه می ۲۰۲۲توافق کردند تا اختالفات بین عربستان
و امارات متحده عربی از میان برداشته شود.
اوپک پالس سال گذشــته در میانه رکود تقاضا ناشی از همه گیری کرونا
و کاهش قیمت ها ،تولید خود را به طور بی ســابقه ای به میزان  ۱۰میلیون
بشکه در روز کاهش داد .این نهاد به تدریج بخشی از عرضه را احیا کرد و رقم
کاهش عرضه را به حدود  ۵.۸میلیون بشکه در روز رساند.
براســاس توافق جدید ،تولید کنندگان عمده نفت تولید را به میزان 400
هزار بکشــنه در روز از ماه اوت تا دسامبر امسال افزایش میدهند.این گروه
موافقت کرده بــود که توافق کلی اش را از تاریخ قبلی آوریل  ۲۰۲۲به پایان
ســال  ۲۰۲۲تمدید کند تا در صورت توقف بهبودی جهانی ناشــی از شیوع
گونههای جدید ویروس کرونا ،فضای بیشتری برای مانوردهی باقی بماند.
در حالــی که ریاض و امارات از افزایش فــوری تولید حمایت کرده بودند،
امارات با ایده عربســتان مبنی بر تمدید توافق تا دسامبر  ۲۰۲۲بدون گرفتن
سهمیه تولید بیشتر مخالفت کرده بود.
اوپــک پالس برای فائق آمدن بر این اختالف با ســهمیههای جدید تولید
برای برخی اعضا از جمله امارات ،عربســتان ،روســیه ،کویــت و عراق از ماه
میســال  ۲۰۲۲موافقت کرد .طبق محاسبات رویترز ،این اصالحیات کلی از
ماه میســال آینده میالدی رقم  ۱.۶۳میلیون بشــکه در روز به میزان عرضه
جهانی نفت میافزاید.
محیط زیست

نگرانی درباره تبعات زیست محیطی گردشگری فضایی

تاثیرات زیســت محیطی گردشگری فضایی ،اعتراض فعاالن محیط زیست
را در زمینه تاثیرات انتشار کربن برانگیخته و آنها را نگران کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانســه ،جف بزوس بنیانگذار شــرکت آمازون قرار
اســت  ۲۰ژوئیه ( ۲۹تیر) ســفر فضایی اش را انجام دهد و شرکت اسپیس
ایکس ایالن ماســک نیز ماموریتی فضایی برای ماه ســپتامبر (شــهریور) را
طراحی کرده و حال آنکه صنعت گردشگری فضایی با پرسش بزرگی در مورد
تاثیرات زیست محیطی این مساله روبروست.
در حــال حاضر ،پرتاب موشــک اغلب به میزان کافــی اتفاق نمیافتد که
آلودگی قابل توجهی ایجاد کند.
«گاوین اشــمیت» مشــاور ارشد آب و هوایی ناســا به خبرگزاری فرانسه
گفت :انتشــار دی اکسید کربن ناشــی از پرتاب موشکها در مقایسه با دیگر
فعالیتهای بشر یا حتی هوانوردی تجاری ،کامال ناچیز است.
اما برخی دانشمندان نگران ظرفیت باالی آسیبهای این مساله در طوالنی
مدت هســتند زیرا این صنعت برای رشد عمده آماده میشود و به طور ویژه
تاثیر آن بر الیه اوزون قابل توجه است.
شــرکت «ویرجین گاالکتیک» که به دلیل فرستادن موسس میلیاردرش
به فضا با یک ســفینه فضایی با ســوخت فسیلی انتقاد رسانه ها و شبکههای
اجتماعی را برانگیخت ،اعالم کرد که میزان انتشــار کربن این ســفینه تقریبا
برابر با بلیط کالس تجاری از لندن به نیویورک است.
این شــرکت بــا صدور بیانیه ای اعــام کرد که قبــا گامهایی در جهت
جبران انتشــار کربن از پروازهای آزمایشی خود انجام داده و در حال بررسی
فرصتهایی برای جبران انتشــار کربن برای پروازهای آتی و کاهش اثر انتشار
کربن است.
امــا طبق تحلیلی کــه «روالن لهوک» متخصص فیزیک نجومیفرانســه
و همکارانش در نشــریه اینترنتی کانورسیشــن منتشــر کردند ،در حالی که
پروازهــای ترانس آتالنتیک صدها نفر را جابجا میکند ،انتشــارات شــرکت
ویرجین حدود  ۴.۵تن برای هر مسافر در یک پرواز شش مسافری است.
این تقریبا معادل رانندگی با یک خودروی معمولی در اطراف زمین است و
بیش از دو برابر بودجه ساالنه انتشار کربن است که برای تحقق اهداف توافق
آب و هوایی پاریس توصیه شده است.
هواپیمای فضایی شرکت ویرجین گاالکتیک از نوعی الستیک مصنوعی به
عنوان سوخت استفاده میکند و آن را در نیتروز اکسید که یک گاز قدرتمند
گلخانه ای است میسوزاند.این سوخت ،کربن سیاه را به استراتوسفر فوقانی با
ارتفاع  ۳۰تا  ۵۰کیلومتر پمپاژ میکند.
این ذرات میتواند تاثیرات متعددی داشــته باشد ،از انعکاس نور خورشید
و ایجاد یک اثر زمســتان هسته ای گرفته تا تسریع واکنشهای شیمیایی که
الیه اوزون را تهی میکند که برای محافظت از انســان ها در برابر اشــعههای
مضر حیاتی است.
براساس این گزارش ،جهان در حال حاضر در مقایسه با زمان تاسیس این
شرکت ها در اوایل سالهای  ۲۰۰۰در زمینه بحران اقلیمیبسیار آگاهتر شده
و این نکته میتواند شــرکتهای تجاری را به کشف راههایی برای به حداقل
رساندن آالینده ها از طریق فناوریهای پاک تر ترغیب کند.
رویداد

شناسایی ورود «آبله میمون» به آمریکا

مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماریهای آمریکا شنبه شب ورود بیماری
آبله میمون به این کشــور را تایید کرد .به گزارش نشریه هیل ،مرکز کنترل و
پیشگیری از بیماریهای آمریکا و سازمان خدمات درمانی ایالت تگزاس اعالم
کردند که یکی از ســاکنان این ایالت که از نیجریه به تگزاس ســفر کرده به
بیماری آبله میمون مبتال شده است.
براساس بیانیه منتشر شده ،فرد بیمار در بازگشت به تگزاس دو پرواز انجام
داد .یکــی از نیجریه به آتالنتا و دیگری از آتالنتا به داالس .اگرچه فرد مبتال
هم اکنون در داالس بســتری است اما بهداشــتی به دنبال برقراری ارتباط با
کسانی هســتند که ممکن اســت در هنگام پرواز با او ارتباط نزدیک داشته
باشند .آبله میمون بیماری نادر عفونی و نتیجه ورود یک ویروس به بدن است
این بیماری واگیردار اســت .از عالئم اصلی این بیماری ،زخم و خورده شدن
بدن ،تب ،ســردرد ،دردهای شدید عضالنی ،کمردرد ،خستگی بی حد و پایان
بدن و لرزش میباشــد و به مرور زمان نیز میتواند در بدن گســترش یابد و
اگر این بیماری در چشمها شــیوع یابند ،میتوانند باعث نابینایی شوند .آبله
میمون موجب بروز جوشهای تاول دار و پر از چرک روی بدن میشــود .در
حالی که دیدن این بیماری معموال نگران کننده و ناخوشایند است؛ اما معموال
این بیماری کشنده نیست.
کوتاه از جهان

تصادف دو قطار در روسیه

اســپوتنیک :بر اثر برخورد دو قطار در شرق روسیه یک نفر کشته و سه
نفر مجروح شدند و یک نفر از مسافران قطار نیز مفقود شده است.

اعتصاب سراسری فرودگاههای پرتغال

همــواره منافــع بــه عنوان خط مشــی
سیاستگذاریهای سران غربی ،کانون توجه
دولتهای اروپایی قرار گرفته است اما بحران
گرما و سیل و آتش نشان داد که بی توجهی به
بحران آبوهوایی ،دامنگیر پدیدآورنده بحران
نیز خواهد شد.
دیدریک سامسوم سیاســتمدار هلندی و
کارشــناس محیط زیست پیرامون سیل اخیر
گفت :آب زندگی مــردم را در آلمان و بلژیک
و هلنــد با خود برد .این نتیجه تغییرات آب و
هوایی است .تا چند سال پیش چنین اتفاقاتی
در مناطقی بســیار دورتر از ما روی میداد اما
اکنون دقیقا اینجا اتفاق میافتد.
از آنجا که تغییر اقلیم ،رویدادی نیست که
به یکباره حادث شود و مردم به خوبی تاثیرات

آن را در بلند مــدت درک کرده اند ،دولتها
دیگــر نمیتوانند خود را پشــت مردم پنهان
کننــد زیرا این خود مردم هســتند که اقدام
برای صیانت از آبوهوا به یکی از مطالبههای
اصلیشان تبدیل شده است.
لورنس توبیانا پیشتر در گفت و گو با نشریه
ال پائیس اســپانیا گفت :بیشتر نظرسنجیها
نشــان میدهد که اکثریت مــردم نگران این
مسئله بوده و خواهان اقدام مناسب در زمینه
آبوهوا هستند.
دیویــد کینــگ رئیــس گروه مشــاوران
بحران آب و هوا نیز بر این باور اســت که این
رویدادهای طبیعی ،نتایج گسترش بحران آب
و هوایی هســتند و ما شاهد بیشتر شدن این
حوادث شدید جوی در آینده خواهیم بود.

رویترز :به دنبال اعتصاب کارکنان بخش حمــل و نقل درپرتغال۲۰۰ ،
پرواز فرودگاه لیسبون پایتخت این کشورلغو شد .کارگران بخش حمل و نقل
در اعتصاب خود خواستار این هستند که شرکت فرودگاهی که به دلیل شیوع
ویروس کرونا در مشکالت جدی مالی به سر میبرد ،بدون هیچ گونه تأخیری
دستمزد تعطیالت امسال آنان را پرداخت کند.

اسارت سربازان اتیوپی به دست شورشیان تیگرای

خبرگزاری فرانسه:جبهه آزادیبخش خلق تیگرای اعالم کرد ،بیش از ۵
هزار سرباز اتیوپیایی از جمله افسران عالیرتبه را در اسارت دارد که به زودی
محاکمه خواهند شد.

حمله پهپادی آمریکا به حشدالشعبی

صابرین نیوز :منابع عراقی از حمله پهبادی نیروهای آمریکایی به منطقه
نوار مرزی عراق و سوریه و انهدام یک دستگاه خودرو متعلق به نیروهای حشد
الشعبی خبر دادند.این اتفاق البته تلفاتی برجای نگذاشته است.

