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گروه بین الملــل- الهه پیربرناش: در 
بحبوحه تنش هــای سیاســی فزاینده میان 
آمریکا و روسیه بر سر اوکراین، افزایش تورم، 
افزایــش قیمت نفت و کمبــود جدی گاز به 
نگرانی جدی طرف های اروپایی به ویژه آلمان 
در صورت شــعله ور شدن آتش جنگ تبدیل 

شده است.
به گزارش نشــریه ال اکونومیستا اسپانیا، 
افزایش بیشــتر قیمــت انــرژی می تواند به 
اقتصادهای اروپایی آسیب برساند. بالتکلیفی 
ژئوپولیتیکــی که به تنش و هراس از نزدیک 
شدن لحظه به لحظه به جنگ در اروپا اضافه 
شده اســت، بازارهای مختلف انرژی به ویژه 

نفت و گاز را تحت تاثیر قرار می دهد.
به نوشــته این روزنامه اســپانیایی، برای 
چندین دهــه، قراردادهای انــرژی و عرضه 
آن، زمینه برای نفوذ روســیه در کشــورهای 
اتحادیــه اروپا به ویژه آن ها که به شــدت به 
گاز روسیه متکی هستند را فراهم کرده است. 
روســیه حدود ۳۵ درصد از مجموع گاز خود 
را به اروپا صادر می کند و از کل صادرات گاز 
روســیه به قاره کهن، بیــش از ۹۰ درصد از 

طریق خطوط لوله گاز انجام می شود.
تنش هــای ژئوپولیتیکــی و نگرانی هــای 
عرضــه، بازار نفت را بــه باالترین قیمت ها از 
سال ۲۰۱۴ رسانده است. به طوری که قیمت 
نفــت برنت احتماال از ۱۰۰ دالر فراتر خواهد 

رفت.
به نوشــته ال اکونومیستا، هزمان با درک 
این مســئله، این واقعیــت را نیز باید در نظر 
گرفت که در صورت شکســت مذاکرات میان 
ایــاالت متحده و ایران بــه منظور لغو برخی 
تحریم های آمریــکا، روزانه حدود ۷۰۰ هزار 
بشــکه از ظرفیت جهانی تولید نفت، احتماال 
از دســت خواهد رفت. به این ترتیب چنانچه 
قیمت ها همچنان به افزایش خود ادامه دهند، 

تورم در اتحادیه اروپا از ســطح پنج درصدی 
پایان سال گذشــته میالدی )۲۰۲۱(، فراتر 

می رود.
در این راســتا، بحران ناشــی از درگیری 
نظامی احتمالــی بــر ســر اوکرایــن، علیات 
لولــه  خــط  بحث برانگیــز  زیرســاختی 
نورداســتریم۲ که گاز را به طور مســتقیم از 
روسیه و از طریق دریای بالتیک و بدون نیاز 
به عبور از اوکراین به آلمان منتقل می کند را 
به خطر می انــدازد. برلین تا کنون در مقابل 
روســیه محتاطانه عمل کرده است و تمایلی 
به تهدید در مورد دوام خــط لوله گاز ندارد 

امــا در صورت عبور نیروهای روســی از مرز 
اوکراین، توقف پرونده این زیرساخت به یکی 

از گزینه ها تبدیل خواهد شد.  
ال اکونومیستا در ادامه می نویسد: بحران 
اوکراین در حالی سبب شده است که گازپروم، 
شــرکت غول روســیه، عرضه گاز به اروپا را 
ظاهرا ســهمیه بندی کند که اوالف شولتس 
روز سه شــنبه، واضح ترین ســیگنالی که از 
زمان ورودش بــه مقام صدارت اعظمی آلمان 
از او شــنیده شده است را ارســال کرد. وی 
در جریان دیدار با ینس اســتولتنبرگ دبیر 
کل ناتو و در پاســخ به خبرنــگاران در مورد 

خط لوله نورداستریم۲ گفت: واضح است که 
در صورت مداخلــه نظامی در اوکراین، هزینه 
زیــادی باید پرداخت شــود و همه چیز باید 

مورد بحث قرار گیرد.
مســئله گاز به عنــوان ابزار فشــار، یک 
شمشــیر دو لبه اســت. همانطور که آلمان 
بــا عدم خریــد گاز از طریق نورداســتریم۲ 
می تواند روســیه را تحت فشــار قــرار دهد، 
مســکو نیز قادر اســت صــادرات از طریق 
مسیرهای درگر همچون خط لوله یامال را در 
اواسط زمستان کاهش داده و ذخایر آن را در 
بحبوحه افزایش قیمت ها در پایین ترین سطح 

سال های اخیر قرار دهد. افزایش قیمت ها به 
اقتصادهای اروپایی به ویژه آلمان، آســیب زا 
خواهد بود؛ چرا که آلمان در شــرف تعطیلی 
آخرین نیروگاه هســته ای خود است و برای 
کاهش انتشــار دی اکسید کربن مجبور است 

زغال سنگ کمتری بسوزاند.
در حالــی که واشــنگتن مصمم اســت 
از ایــن خط لوله به عنوان اهرم فشــار علیه 
مسکو اســتفاده کند، برلین هزمان با تقویت 
انرژی های تجدیدپذیر به گاز به شدت وابسته 

است.
همچنین باید یادآور شد که تامین گاز از 
طریق خط لوله گاز یامــال- اروپا که وظیفه 
ارسال گاز روسیه به اروپای غربی را بر عهده 
دارد از یــک مــاه پیش تا کنــون به صورت 
معکوس )به ست شرق( فعال است. موضوعی 
که نه تنها موجب کاهش جریان انتقال گاز از 
آلمان به لهســتان شده است بلکه بر افزایش 
قیمت گاز در اروپا فشــار زیــادی وارد کرده 
است. بر اساس داده های اپراتور شبکه آلمانی 
»گازکید«، یک ششم ظرفیت ساالنه صادرات 
گاز روسیه به اروپا و ترکیه از طریق این خط 

لوله انجام می شود.
براساس داده های جمع آوری شده توسط 
اندیشکده بروگل، واردات گاز روسیه از ۳.۲۵ 
میلیارد متر مکعب در ابتدای سال ۲۰۲۱ به 
۱.۷ میلیــارد متر مکعب در هفته اول ســال 
جاری کاهش یافته اســت. از میان چهار خط 
لوله گاز روســیه، تنها خط لوله نورد استریم 
که مستقیماً از طریق دریای بالتیک به آلمان 
متصل می شود، در همان سطح سال گذشته 
کار می کنــد. دومین خط لولــه گاز بالتیک، 
نورد اســتریم ۲ نیز هنوز پمپــاژ گاز را آغاز 
نکرده اســت )به دلیل عدم مجــوز اروپا( و 
بحران اوکراین می تواند آن را برای همیشــه 

غیرقابل استفاده کند.

روسیهازهژمونیگازیدربحراناوکرایناستفادهمیکند

بحران تورم انرژی در زمستان اروپا

کار پاکسازی مکان نیروگاه هسته ای سانحه دیده فوکوشیما ژاپن بار دیگر 
دچار مشــکالت فنی شده که این امر نشــان می دهد دشواری و چالشهای 
موجود در این امر ۱۱ ســال بعد از فاجعه هسته ای ایجاد شده با زمین لرزه 
و ســونامی پایان نیافته اســت. به گزارش رویترز، اپراتور نیروگاه هســته ای 
غیرفعال شــده فوکوشــیما ژاپن دریافته اســت که یک مایع محلول خنک 
کننده مورد اســتفاده برای ایجاد دیوار یخ به منظور متوقف کردن نفوذ آب 
زمین به درون ساختمان های رآکتور، از دو مخرن ذخیره سازی نشست کرده 
است. شرکت »توکیو الکتریک پاور« )تپکو( در عین حال خاطرنشان کرد که 

این نشتی هیچ تاثیری روی دیواره ها یا محیط زیست نداشته است.

دردسرپاکسازیفوکوشیمابرایژاپن
رهبر جریان صدر عراق به گردان های ســرایا السالم، شاخه نظامی این جریان 
دســتور داد که آماده مقابله با هرگونه خطر احتمالی باشند. به گزارش ایسنا، به 
نقل از پایگاه شفق نیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در توییتی نوشت: 
دشمن تروریستی می گوید که می آید پس اگر می آیید ما قادر و توانا هستیم اما 
مشکل بزرگتر این است که برخی مسئله را بزرگنمایی می کنند تا ترس و رعب و 
طایفه گرایی را در میان مردم عراق بیندازند. آن ها به گمان خودشان حامی سرزمین 
و آبروی مردم هســتند. وی افزود: هرگز ما به عنــوان مبارز و اعضای مقاومت با 
مقاومت و مبارزه خود بر کســی منت نمی گذاریم بلکه خداوند را سپاسگذاریم و 

قدردان ملت بزرگ عراق نیز هستیم که راضی شدند از آن ها دفاع کنیم.

آمادهباشنظامیمقتدیصدر
عصر دیروز رسانه ها از وقوع تیراندازی در پایگاه اصلی نظامی در بورکینافاسو 
خبر دادند.رویترز خبر داد که صدای تیراندازی در پایگاه اصلی نظامی اواگادوگو 
در بورکینافاسو شنیده شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از دولت بورکینافاسو وقوع 
هر گونه کودتایی در این کشــور را رد کرد. این رســانه فرانسوی نوشت: دولت 
بورکینافاســو وقوع تیراندازی در پادگان های این کشور را تایید اما تسلط ارتش 
بــر قدرت را رد کرد. آر تی عربی در تیتری با عنوان »وقوع تیراندازی در اماکن 
نظامی؛ دولت کودتا را رد می کند«، نوشت د: در شرایطی که تنش های امنیتی 
در بورکینافاسو در حال تشــدید است، دیروز - یکشنبه - صدای تیراندازی در 

تعدادی از پایگاه های نظامی این کشور شنیده شد.

شایعهکودتادربورکینافاسو

تهدید»تروریستهایداخلی«برایامنیتآمریکا

بنابر تازه ترین نظرســنجی به عمل آمده، 
اکثریــت آمریکایی هــا تروریســت داخلی و 
گروه های سفید پوســت افراطی مسلح در این 

کشور است را مهم ترین تهدید می دانند.
تارنمای خبری آمریکایی »هیل« با انتشــار 

این خبر نوشــت: بنابر  نظرســنجی اخیر که 
مشترکا توسط »اکونومیســت« و »یوگاو« به 
عمل آمده،  ۸۱ درصد از آمریکایی ها تروریست 
داخلی را  مهم ترین تهدید در آمریکا می دانند.

نظرســنجی یوگاو و اکونومیست همچنین 

حاکی اســت بیش از نیمی از  آمریکایی ها )۵۳ 
درصد( گروه های شبه نظامی جناح راست را یک 
»تهدید« و یک سوم از پرسش شوندگان دراین 
نظرسنجی این گروه ها را »تهدیدی فوری« برای 

کشورشان می بینند.
هیل  درادامه نوشــت: این نظرســنجی  به 
دنبال  یکســاله شــدن حمله )تروریستی( ۶ 
ژانویه )۱۷ دی ۱۳۹۹( به کنگره آمریکا صورت 
می گیرد، حمله ای که گروه های سفید پوست 
پس از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
وقت آمریکا به عمارت کنگره که در آن آخرین 
مرحله از شمارش آرای ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 

آمریکا درجریان بود صورت گرفت.
اعضــای گروه های دســت راســت افراطی 

شــناخته شده ای همچون  »پســران مغرور« 
ســوگند«  »حافظــان   ،)Proud Boys(
 Three ( »و »سه درصد )Oath Keepers(
Percenters(   متهم به دست داشتن دراین 
حمله هستند. در این نظرسنجی  ۲۰ درصد از 
آمریکایی ها این گروه ها را »تهدیدی جدی« و  
۳۳ درصد نیز گروه های افراطی دســت راستی 
شبه نظامی آمریکایی را »تهدیدی فوری« برای 

آمریکا می دانند.
بنا بــه تاکید هیل، نتایج این نظرســنجی 
همچنین حاکی است، ۵۷ درصد از دموکرات ها 
گروه های راست  شبه نظامی را »تهدیدی جدی 
و فوری«  می بینند درحالی که تنها ۱۵ درصد 

از جمهوریخواهان چنین تصوری دارند.

این نظرســنجی همچنین حاکی است ۵۲ 
درصد از آمریکایی ها گروههای  ســفید پوست 
راست گرای شبه نظامی  همچون  گروه حافظان 
سوگند را گروهی »منفور« می دانند. »استوارت 
و  ســرکرده   )Stewart Thodes( رودز« 
بنیانگذار گروه شبه نظامی سفید پوست حافظان 
سوگند به همراه تنی چند که در حمله ۶ ژانویه 
به کنگره آمریکا شرکت داشتند، جزو بازداشت 

شدگان این حادثه هستند.
بنابرایــن گزارش، نظرســنجی مشــترک 
اکونومیســت و یوگاو در فاصله زمانی ۱۵تا ۱۸ 
ژانویــه برابر با ۲۵تا ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰،  از بین 
یکهزار و ۵۰۰ شهروند آمریکایی با خطای حدود 

۲.۸ درصدی به عمل آمد.

همزمان با تداوم سیاست های تنش آلود آمریکا و متحدانش 
در بحث تنش اوکراین- روسیه، آلمان در این مسیر موضعی 
متفاوت از غرب در پیش گرفته و به نظر می رسد نسبت به 

پیامدهای تشدید تنش با روسیه برای اروپا واقف است.
از زمان تشــدید تنش های اخیر میان اوکراین و روسیه، 

کشورهای اروپایی نگران عواقب تشدید این بحران بوده اند.
در حالیکه آمریکا تالش کرده بیشتر کشورهای اروپایی را 
در این تنش با خود علیه روسیه همراه کند اما به نظر می رسد 
آلمان به عنوان یک کشور مهم اروپایی نه تنها قصدی برای 
حرکت در مسیر سیاست های کاخ سفید نداشته بلکه مسیر 

متفاوتی را در پیش گرفته است.
دولت جدید برلین احتماال نســبت به این مسئله واقف 
اســت که تقابل با روســیه به هیچ وجه به نفع اروپا نبوده و 
نخواهد بود و هرگونه افزایش تنش و انجام اقدامات تحریک 

آمیز، می تواند منافع ملی آلمان را در مخاطره قرار دهد.
دیمیترو کولبا وزیــر امور خارجه اوکراین در جدیدترین 
موضع گیری خود با انتقــاد از مواضع اخیر آلمان گفت که 
برلین در بحبوبحه ترس و نگرانی از حمله روسیه از تضعیف 

وحدت غرب و تشویق والدیمیر پوتین دست بردارد.
وی تصریــح کرد که اظهارات آلمان در مورد عدم امکان 
تامین تسلیحات دفاعی به اوکراین با وضعیت امنیتی فعلی 

مطابقت ندارد.
پیش از این کریستین المبرشت وزیر دفاع آلمان در این 
مورد گفته بود: تحویل سالح کمکی به خنثی شدن بحران 
اوکراین نمی کند و این امــر موضع دولت فدرال به رهبری 

اوالف شولز هم هست.
آنتونــی بلینکن چنــد روز قبل و پس از دیــدار با آنالنا 
بائربوک وزیر امور خارجه آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی 

مدعی شد: مساله اوکراین بزرگتر از درگیری بین دو کشور 
و بزرگتر از درگیری بین روسیه و ناتو است. این یک بحران 
با پیامدهای جهانی و نیازمند توجه و اقدام جهانی است. به 
همین دلیل است که آمریکا و شرکای آن در اروپا بر تحوالت 

اوکراین متمرکز شده اند.
در این بحبوحه اســتونی، لتونی و لیتوانی طی بیانیه ای 
مشــترک اعالم کردند، آماده اند در صورت موافقت آمریکا 
موشک های ضدتانک و ضدهوایی ساخت این کشور را برای 

اوکراین ارسال کنند.
پس از این تحوالت بود که روســیه در مــورد اقدامات 
تحریک آمیز آمریکا و متحداتش در شرق اوکراین و تالش ها 
برای ایجاد تنش بیشتر میان مسکو- کی یف به شدت ابراز 

نگرانی کرد.
تارنمای دویچه وله در این زمینــه عنوان کرد: آلمان از 
پیوستن به هم پیمانانش همچون آمریکا و انگلیس در ارسال 

تسلیحات به اوکراین امتناع کرده است.
دولت جدید آلمان تنها شش هفته پس از روی کار آمدن 
با بحرانی جدی و تنش میان روســیه با اوکراین روبرو شده 
اســت. همرمان با نگرانی در مورد کشیده شدن این بحران 
بــه خاک اروپا، مقامات اروپایی اخیرا تالش کرده اند به یک 
نتیجه اکثریتی در مورد این تنش دست یابند. مقامات آلمانی 
نیز طی هفته های اخیر در مورد این چالش بحث و تبادل نظر 

کرده اند.
در حالی که مقامات ارشــد دولت جدید آلمان از جمله 
صدراعظم و وزیر خارجه جدید این کشور نسبت به هرگونه 
حمله احتمالی روسیه به اوکراین هشدار داده اند اما در عین 
حــال بر حل وفصل دیپلماتیک این تنش تاکید و با هرگونه 

ارسال تسلیحات به اوکراین مخالفت کرده اند.

معاون نخســت وزیر انگلیس گفت، این کشور »شانه به 
شانه« اوکراین خواهد ایستاد اما این »شدیدا بعید« است که 

سربازان انگلیسی به مرزهای روسیه اعزام شوند.
به گزارش اســکای نیوز، دومینیک راب، معاون نخست 
وزیر انگلیس در اظهاراتی تاکید کرد، انگلیس و کشــورهای 
دیگر در صورتی که روسیه به اوکراین همزمان با تداوم روند 
تجمیع سربازان در مرز دو کشور حمله کند، دست به اعمال 

تحریم های اقتصادی و مالی علیه مسکو خواهد زد.
او در مصاحبه ای به ترور فیلیپس، مجری اســکای نیوز 
گفت: ما از آنها در مسیر دفاع از خودشان پشتیبانی خواهیم 
کــرد اما همچنین ما به همراه جامعه بین المللی و متحدان 
غربی در ناتو شــانه به شــانه ایســتاده و خواهیم گفت در 
صورتی که روســیه برای حمله تالش کرده و یک حکومت 
دست نشــانده را مستقر کند، عواقبی بســیار جدی وجود 
خواهد داشت. دومینیک راب در پاسخ به اینکه آیا انگلیس 
در صورت حمله روسیه سربازانش را اعزام خواهد کرد، گفت: 
اینکه ما چنین کاری انجام دهیم شدیدا بعید است اما چیزی 
که می توانیم بگوییم این است که هم اکنون مایل به اجرای 
برنامه های تمرینی با هدف پشتیبانی از اوکراینی ها در مسیر 

دفاع از خودشان هستیم. این کاری کامال درست است.
ایــن اظهارات معاون نخســت وزیر انگلیــس بعد از آن 
مطرح می شــود که وزارت امور خارجه این کشــور، روسیه 
را به دسیســه چینی به منظــور روی کار آوردن یک دولت 
حامی کرملین در کی یف متهم کرد. انگلیس همچنین این 
اتهام را مطرح کرد که افسران اطالعاتی روسیه با تعدادی از 
سیاستمداران سابق اوکراینی در راستای برنامه هایشان برای 

حمله در تماس بوده اند.
وزارت امور خارجه روســیه این اظهــارات را »اطالعات 

دروغ« خواند و انگلیس و ناتو را به »تشدید تنش ها« بر سر 
اوکراین متهم کرد.

در همین حال لیز تــراس، وزیر امور خارجه انگلیس در 
توییتر نوشــت: ما توطئه کرملین برای اســتقرار یک رهبر 

طرفدار روسیه در اوکراین را تحمل نخواهیم کرد.
یک منبع نزدیک بــه وزارت امور خارجه انگلیس گفت 
که به اشتراک گذاری مسائل اطالعاتی رویه معمولی نیست 
و جزئیات این مســائل تنها پس از مالحظات دقیق در قبال 
حمله ادعایی روسیه به اوکراین و ایجاد بازدارندگی از حالت 

طبقه بندی خارج می شوند.
وزارت امور خارجه انگلیس در اقدامی بسیار غیر معمول 
که ظاهرا بر مبنای اسناد اطالعاتی است که حالت محرمانه 
نداشته است، ادعا کرد که یک قانونگذار سابق اوکراینی »به 
عنوان یک کاندیدای بالقــوه« رهبری جدید در نظر گرفته 
شده است؛  اظهار نظری که به نشانه تشدید چشمگیر بحران 

تلقی شد.
با این حال یوگن مورایف، قانونگذار ســابق اوکراینی که 
این صحبت ها به او اشــاره دارد، می گوید که این اتهام زنی 
»احمقانه و مهمل« است. او که صاحب یک شبکه تلویزیونی 
در اوکراین اســت، خاطر نشان کرد از شنیدن این اتهامات 
در حالی که مدت چهار سال است تحت تحریم های روسیه 
بوده و ورودش به روسیه ممنوع است، »سرگرم شده است.«
با این حال وادیم پریســتایکو، سفیر اوکراین در انگلیس 
گفــت، مورایف علنا در کانال تلویزیونی خود حضور یافته و 
دیدگاه هایی در حمایت از روســیه مطرح می کند. او خاطر 
نشان کرد: او تالش دارد نظر اوکراینی هایی را به خود جلب 
کند که باور دارند اتحاد شــوروی سابق و روسیه بهترین راه 

برای توسعه اوکراین هستند.

خودداریبریتانیاازحمایتنظامیمستقیمازاوکراینامتناعآلمانازمداخلهدرتنشغربباروسیه

کمیته نظارت مجلــس نمایندگان آمریکا 
از اعضــای هیات مدیره چهار شــرکت بزرگ 
نفتی این کشور خواســته است درباره نقش 
این صنعت در بحران آب و هوایی و انتشــار 
»اطالعات غلــط« در جلســه فوریه)بهمن( 

شهادت دهند.
مقامات  رویتــرز  گزارشــخبرگزاری  بــه 
شرکت های نفتی اکسون موبیل، ِشل، شورن 
و بریتیــش پترولیــوم از جملــه مدعوین به 

کنگره هستند.
دعوت از این مقامات نفتی آمریکا جنجال 
تازه ای را به دنبال ســوال و جواب از مدیران 
این شرکت ها توســط اعضای کنگره در سال 

گذشته ایجاد کرده است.
جلســه شــهادت مقامات این شرکت ها ۸ 
فوریه )۱۹ بهمن( برگزار می شود و گام بعدی 
تحقیقات کمیته نظــارت مجلس نمایندگان 
آمریــکا درباره نقش شــرکت های ســوخت 

فســیلی در کارشــکنی در مقابله با تغییرات 
آب و هوایــی و تالش های این صنعت در این 
زمینه محسوب می شود. اکتبر گذشته کمیته 
مذکور اولین جلســه در این زمینه را تشکیل 
داد و خواستار ارائه اسنادی درباره بیانیه های 
دانشــمندان فعال در این شــرکت ها درباره 
بحــران آب و هوایی و هزینه های تعلق گرفته 
بــرای منحرف کردن افــکار عمومی از پدیده 

گرمای زمین شد.
هدف این کمیته بررســی تعهــدات این 
شرکت ها درباره کاهش انتشار گازهای گلخانه 
ای و سرمایه گذاری بر روی منابع انرژی پاک 

است.
هر چهار شــرکت دعوت شــده به کنگره 
اعالم کرده به اهداف به صفر رساندن گازهای 
کربنی تا سال ۲۰۵۰ پایبند هستند و مدعی 
اند طرح های آنها همسو با توافق آب و هوایی 

پاریس است.

این کمیته به این حقیقت خواهد پرداخت 
کــه طرح های این شــرکت ها عمدتا متمرکز 
بر عملیات های داخلی این شــرکت ها اســت 
و ربطی به گازهای آالینده منتشــر شــده در 
نتیجه اســتفاده مصرف کنندگان از سوخت 
فســیلی تولیدی آنها ندارد. رویترز نوشــت: 
اعضای هیات مدیره این شرکت ها برای پاسخ 
به درخواست این رسانه برای اظهارنظر درباره 
فراخوانی به کمیته کنگره در دسترس نبوده 
اند و سخنگوی اکسون موبیل پاسخی درباره 
تشکیل این جلسه جدید نداده است. وی گفت 
شــرکت متبوعش بیش از ۲۰۰ هزار صفحه 
ســند در اختیار این کمیته قرار داده اســت. 
 )NOAA(اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا
به تازگی در گزارش خود، سال ۲۰۲۱ را با ۲۰ 
رویداد آب و هوایــی مختلف که هزینه هایی 
چند میلیارد دالری داشته است یکی از فجیع 
ترین سالهای آب و هوایی در آمریکا توصیف 

کرد. کارشناسان می گویند آمریکا به تعهدات 
خود برای کاهش گازهای گلخانه ای به میزان 
حداقل ۵۰ درصد کمتر از سال ۲۰۰۵ تا سال 

۲۰۳۰ پایبند نیست.
نقش شرکت های آمریکایی در شانه خالی 
کردن از تعهدات آب وهوایی خود و نیز انتشار 
اطالعات غلط درباره بحــران آب وهوایی در 
حالی برجســته شــده که آنتونــی گوترش 

دبیرکل سازمان ملل به تازگی گفت وضعیت 
جهان نسبت به ۵ ســال پیش درزمینه های 
بحــران اب و هوایــی، همــه گیــری کرونا، 
تنش های ژئوپلتیکی و مسائل مالی وخیم تر 
شده اســت. گوترش درباره تاثیرات تغییرات 
آب و هوایی هشــدار داد و از ســهم نابرابر و 
نامتناســب کشورها در آسیب دیدن از بحران 

آب و هوایی سخن گفت.

بازیصنایعنفتیآمریکابااطالعاتغلطدربارهبحرانآبوهوایی

موججدیداعتراضبهمحدودیتهایکرونا
دراروپا

هزاران نفر تجمع در پایتخت  کشورهای اروپایی به گذرنامه واکسن کرونا و 
اعمال سایر محدودیت های دولت ها برای پیشگیری از همه گیری این ویروس 

اعتراض کردند.
به گزارش ای بی ســی نیوز، تظاهرات ضد محدودیت های کرونا و الزامات 
دشــواری که روز به روز توسط دولت ها اعمال می شــود در آتن، هلسینکی، 

لندن، پاریس و استکهلم برگزار شد.
بر اساس این گزارش، صدها نفر در پاریس دست به اعتراض زدند زیرا قرار 
است از روز دوشــنبه ارائه کارت تزریق واکسن کرونا در فرانسه اجرایی شود 
و افرادی که تا کنون واکســن دریافت نکرده اند بــا محدودیت هایی از جمله 
ممنوعیت ســفر با پروازهای داخلی و حضور در رویدادهای ورزشــی، بارها، 

سینماها و سایر مکان های تفریحی مواجه خواهند شد.
در ســوئد نیز که برای شــرکت در رویدادهای داخلی بــا بیش از ۵۰ نفر، 
گواهی واکسن مورد نیاز است، حدود سه هزار تظاهرکننده در مرکز استکهلم 
دســت به اعتراض زدند و در میدان اصلی شــهر که برای جنبش های آزادی 

سازماندهی شده بود، تجمع کردند.
حدود یک هزار تن نیز در گوتبورگ دومین شــهر بزرگ ســوئد تظاهرات 

مشابه برگزار کردند.
بــه گزارش پلیس محلی، حدود چهار هزار نفر روز شــنبه در خیابان های 
مرکز هلســینکی پایتخت فنالند در اعتراض به محدودیت های کرونایی دست 

به اعتراض زدند.
گروهی به نام تظاهرات جهانی این راهپیمایی را ســازماندهی کرد و هیچ 

ناآرامی یا خشونتی به پلیس گزارش نشده است.
گذرنامه واکسن نوع جدیدی از گذرنامه است که با استفاده از آن کشورها 
وضعیت گردشگران و مسافران خارجی را بررسی و اجازه ورود صادر می کنند.

ویژه

فاجعهزیستمحیطیدرانتظارپرو
ساحل پرو به دلیل نشت نفت ناشــی از آتشفشان هفته قبل تونگا، با لکه 
نفتی گسترده  و فاجعه زیست محیطی روبروست که نه فقط سالمت موجودات 

دریایی بلکه شهروندان را نیز تهدید می کند.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مقامات پرو لکه نفتی یادشده را به فوران 
آتشفشــان و سونامی ناشی از آن در مجمع الجزایر تونگا )۱۴ و ۱۵ ژانویه/۲۴ 
و ۲۵ دی( نسبت داده اند. یک تانکر نفتی با پرچم ایتالیا و محتوی شش هزار 
بشکه نفت در حال تخلیه بار در پاالیشگاه پامپیال خارج از لیما بوده است که 
بر اثر فوران آتشفشان و امواج سونامی لوله زیرآب پاالیشگاه قطع می شود و با 
وجود قطع جریان نفت توسط خدمه کشتی و اطالع  رسانی مقامات، لکه نفتی 

نزدیک کشتی مشاهده شده است.
با اینکه شــرکت اسپانیایی راپســول که این پاالیشگاه را اداره می کند روز 
بعد لکه نفتی را محدود توصیف و کنترل شده اعالم کرد، به زودی معلوم شد 
لکه نفتی یادشده مهم تر و بیشتر از آن چیزی بود که ابتدا ادعا شده بود و بر 
اساس برآوردهای مقامات پرو این لکه ۲۰۰ هزار فوت مربع از ساحل اقیانوس 

ارام را دربرگرفته و ۲۱ نقطه ساحلی به این دلیل کامال آلوده شده اند. 
پدرو کاســتیلو رئیس جمهوری پرو بعد از بررسی زمینی و هوایی وضعیت 
سواحل آلوده از راپسول خواست مسئولیت این لکه نفتی را پذیرفته و غرامت 
دهد. وی پنجشنبه گذشته )۳۰ دی( وضعیت را بحرانی اعالم کرد. اما شرکت 
راپســول پذیرش مســئولیت را رد و اعالم کرده مقامات دریایی پرو در مورد 

امواج غیرمعمول ناشی از سونامی به  موقع هشدار نداده اند.
کاســتیلو لکه نفتی را بزرگ ترین فاجعه زیســت محیطی این کشــور در 
سال های اخیر خواند. فک های دریایی، ماهی  ها و  پرندگان مرده بر اثر آلودگی 
ســاحل را پوشــانده اند و ماهیگیری در این منطقه نیز فعال ممنوع اســت و 
زندگی افرادی را که از راه دریا روزگار می گذرانند تحت تاثیر قرار داده است. 
قرار اســت گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در روزهای آتی برای 
ســنجش کلی وضعیت زیست محیطی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن و 
ارائــه توصیه به دولت پرو همچنین هماهنگی و مدیریت پاســخ به بحران به 

این کشور بروند.
آلودگی ناشــی از لکه نفتی ایجادشده غیر از تهدید محیط زیست دریایی، 
ســالمت شــهروندان را نیز با خطر روبرو کرده اســت و وزارت بهداشت پرو 
چادرهایی را برای ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی به شهروندان دایر کرده 

است. 
آتشفشان زیردریا در جزیره تونگاتاپا مهم ترین جزیره تونگا جمعه و شنبه 
گذشــته )۲۴ و ۲۵ دی( فوران کرد و خسارات شدیدی را موجب شد. دولت 
تونگا چهارشنبه گذشــته )۲۹ دی( اعالم کرد که این کشور جزیره ای از ۱۶ 
ژانویه تا ۱۳ فوریه )۲۶ دی تا ۲۷ بهمن( در حالت اضطراری قرار دارد. فوران 
این آتشفشــان و سونامی ناشی از آن باعث شد شــیلی و اکوادرو، کشورهای 

همسایه نیز هشدار سونامی صادر کنند ولی پرو چنین هشداری صادر نکرد.

پنجهشداردبیرکلسازمانمللبرایسال۲۰۲۲
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل بیماری همه گیر کووید-۱۹و افزایش 
نابرابــری جهانی، امور مالی جهانی، بحــران آب و هوایی، بی قانونی در فضای 
ســایبری و تهدید صلح و امنیت جهانی را به عنوان پنج هشــدار سال ۲۰۲۲ 
برشمرد. دبیر کل سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی گفت می خواهم سال 
۲۰۲۲ را با به صدا درآوردن پنج هشدار آغاز کنم. این هشدارها شامل بیماری 
همــه گیر کووید-۱۹ و افزایش نابرابری جهانی، امور مالی جهانی، بحران آب 
و هوایی، بی قانونی در فضای ســایبری، و تهدید صلح و امنیت جهانی هستند. 

این هشدارها نیازمند بسیج تمام کشورها است.
وی خاطرنشــان کرد ویروس کرونا همچنــان زندگی ها، برنامه ها و امیدها 
را زیــر و رو می کنــد. قطعیت وجود نــدارد. در همین حــال، نابرابری ها در 
حال افزایش اســت. تورم در حال افزایش اســت. بحــران آب و هوا، آلودگی 
و از دســت دادن تنوع زیســتی همچنان ادامه دارد. جهان با ناآرامی سیاسی 
و درگیری های وحشــیانه مواجه است. بی اعتمادی بین قدرت های جهانی در 
حال افزایش اســت.  دبیرکل ســازمان ملل افزود همه این چالش ها در اصل 
شکســت های حکمرانی جهانی هستند، از ســالمت جهانی گرفته تا فناوری 
دیجیتال، بسیاری از چارچوب های چندجانبه امروزی منسوخ شده اند و دیگر 
برای دستیابی به هدف مناســب نیستند.   گوترش اضافه کرد جهان باید در 
نبرد کرونا به حالت اضطراری برود. ســویه اومیکرون یک هشدار دیگر است. 
ســویه بعدی ممکن است بدتر باشد. توقف شیوع کرونا در جهان باید در راس 

دستور کار همه باشد.
وی ادامه داد باید با اطالعات نادرست درباره واکسن مبارزه کرد و اقدامات 

بیشتری انجام شود تا جهان برای همه گیری بعدی آماده شود.
گوتــرش گفت که جهــان باید برای اصالح امور مالــی جهانی وارد حالت 
اضطراری شود. کشورهای کم درآمد کمترین رشد خود را در یک نسل تجربه 
می کنند. دبیر کل سازمان ملل گفت تفاوت بین کشورهای توسعه یافته و در 
حال توســعه در حال تبدیل شدن به یک سیستم است. این تفاوت نسخه ای 
برای بی ثباتی، بحران و مهاجرت اجباری اســت. این عدم تعادل یک مشکل 

نیست، بلکه یکی از ویژگی های سیستم مالی جهانی است.

کشفیکچاهبزرگگازشیلدرمرکزچین
ســینوپک بزرگترین پاالیشگاه نفت چین بیش از ۱۰۵ میلیارد مترمکعب 
گاز شــیل در استان هوبی در مرکز این کشور کشف کرد. به گزارش شینهوا، 
مسئوالن میدان نفتی سینوپک جیانگ هان اعالم کردند که این چاه اکتشافی 
در منطقه لیچوآن هانگ شینگ در استان خودمختار انشی توجیا و میائو قرار 

دارد و حجم تولید روزانه گاز شیل آن ثابت است.
گاز شــیل عمدتا از متان اســت و یک منبع جدید و پــاک انرژی در نظر 
گرفته می شــود. منابع وابسته به این میدان نفتی گفتند که اکتشاف و توسعه 
شــیل در این منطقه به دلیل عمق زیاد دفن و فشار پوسته، دشوار است. این 
دومین چاهی اســت که تولید ثابتــی دارد. اولین چاهی که در این منطقه به 
بهره برداری رسید، بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب گاز شیل تولید کرده است.

محیط زیست

جامعه جهانی

اکونومیک


