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منابع آگاه درخصوص روند مناسبات مصر 
و کشــورهای حوزه خلیج فارس اعالم کردند 
آغاز سفر منطقه ای محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان از مصر، نشانگر تمهیدات جدیدی در 
رابطه با اوضاع منطقه در آستانه سفر جو بایدن 
است و در عین حال، چشمان قاهره همچنان 

به کمک های سعودی ها دوخته است.
تارنمــای خبری العربی الجدید با نگاهی به 
این سفر می نویسد: این منابع با اشاره به حضور 
ولیعهد عربســتان در قاهره معتقدند: »دولت 
مصر در جریان این ســفر ، خرید سهام برخی 
از دارایی های دولت مصر را به عنوان ســرمایه 
گذاری در ازای سپرده های عربستان نزد بانک 

مرکزی مصر را به ولیعهد پیشنهاد می کند .
این منابع خاطرنشان کردند: به دلیل تأثیر 
بحران جاری ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، 
قاهــره غیر از تکیه بر وام های خارجی و کمک 
فوری شیخ نشینهای خلیج فارس راه دیگری 
برای انجام وظایف و تعهــدات خود در داخل 

ندارد .
این منابــع بر ایــن باورند که پیشــنهاد 
خرید ســهام  را می تــوان از اظهــارات اخیر 
عبدالفتاح السیســی دریافت که از کشورهای 
شــورای همکاری خلیج فارس خواســته بود 
»سپرده های« خود در مصر را به سرمایه گذاری 
تبدیل کنند. براین اساس پیش بینی می شود 

شاهزاده محمد بن سلمان به منظوردستیابی به 
اجماع و توافق در زمینه چند موضع منطقه ای 
در آستانه سفر بایدن،  به درخواست های دولت 
مصر پاسخ مثبت دهد. در همین راستا، منابع 
فاش کردند عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی در ماه می در پاسخ به درخواست کمک 
فوری مصر برای خــروج از وضعیت اقتصادی 
بحرانی، در مجمــوع چهار میلیارد دالر کمک 
فوری به این کشــور ارائــه کردند  قاهره برای 
تامین نیاز مبرم به خرید فــوری مواد غذایی 
ماهانه، به ویژه برای برخی کاالهای استراتژیک 
مانند گنــدم و دیگر غالت، به این کمک مالی 

نیاز مبرم داشت.«

بن سلمان به قاهره رفت

چشمان مصر به دست عربستان

انتخابات پارلمانی فرانسه قربانی گرفت
استعفای نخست وزیر فرانسه

در نخســتین واکنش به تحت تاثیر قــرار گرفتن کابینه »امانوئل مکرون« 
رئیس جمهوری فرانســه پس از ناکامی در کســب اکثریت مطلق، »الیزابت 

بورن« نخست وزیر استعفا کرد.
شــبکه خبری »فرانس 24« از کاخ ریاســت جمهوری فرانسه گزارش داد 
که الیزابت بورن استعفای خود را ارائه کرده اما مکرون آن را نپذیرفته است.

مکرون امروز با لغو نشســت شــورای وزیران در کاخ الیــزه، میزبان گروه 
های سیاســی راه یافته به مجلس است. هدف از این نشست »یافتن راه حل 

سازنده« اعالم شده است.
ناکامی احزاب طرفدار مکرون در کسب اکثریت قاطع کرسی های مجلس، 

بورن را از دیروز با فراخوان های متعددی برای استعفا مواجه کرد. 
»اولیویا گرگوری« سخنگوی دولت اما  با تاکید بر باقی ماندن الیزابت بورن 
در ترکیب کابینه اعالم کرده بود: ســه وزیری که موفق نشــدند در انتخابات 

مجلس پیروز شوند کابینه را ترک می کنند.
مردم فرانســه هفته گذشته و این هفته )۱2 و ۱۹ ژوئن/ 22 و 2۹ خرداد( 
در دو دوره انتخابــات پارلمانی کشورشــان صاحبان ۵۷۷ کرســی مجلس را 
مشــخص کردند. در انتخابات پارلمانی فرانســه که نتایج آن شامگاه یکشنبه 
اعالم شــد، احزاب طرفدار »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانســه 24۵ 
کرســی را به خود اختصاص دادند و به این ترتیب مکرون دوره دوم پنج ساله 

ریاست جمهوری خود از حمایت اکثریت قاطع نمایندگان محروم شد.
مهمترین ائتالف رقیب موســوم به »نوپــس« نیز که با رهبری »ژان لوک 
مالنشــون« از حزب »فرانسه تســلیم ناپذیر« از چهره های سیاسی چپگرای 
فرانســه متحد شده بودند با ۱۳۱ کرســی، عنوان قوی ترین اپوزیسیون را از 

آن خود کرد.
حزب راســتگرای افراطی »مجمع ملی« با رهبــری »مارین لو پن« رقیب 
اصلی مکرون در انتخابات ریاســت جمهوری نیز فراتر از انتظارها با کسب ۸۹ 

کرسی به بهترین جایگاه در تاریخ این حزب دست یافت.
ناکامی مکرون در کســب اکثریت از ســویی دولــت او را در موضع ضعف 
در برابر احزاب مخالف قرار داده اســت و از ســوی دیگر بیم بروز بن بســت 
سیاسی  درفرانسه در صورت عدم همراهی احزاب صاحب بیشترین کرسی ها 
در مجلس با برنامه های دولت را در طبقه سیاسی این کشور ایجاد کرده است.

ویژه

وضعیت وخیم پناهجویان در یونان
ســازمان عفــو بین الملل همزمان بــا »روز جهانی پناهجــو« به وضعیت 
ناگوار آنها در سراســر جهان پرداخت و اعالم کرد که برخورد برخی کشورها 
و به صورت مشــخص کشــورهای اروپایی با پناهجویان افغان خشــونت بار و 

وحشتناک است.
در همین ارتباط خبرگزاری فرانســه به نقل از پلیس شــهر میرویچ ترکیه 
اعالم کرد که یک تبعه افغانســتان که سعی داشت با عبور از مرز ترکیه وارد 
خاک یونان شود با تیراندازی مرزبانان ترکیه زخمی شد و سپس جان باخت.

این در حالی اســت که اغلب شــهروندان این کشور آســیای میانه برای 
رســیدن به کشورهای اروپایی، بیشتر مسیر ترکیه را در پیش می گیرند تا به 

یونان و دیگر کشورهای اروپایی  برسند.
شــاید بتوان گفت آوارگان تحت تبلیغات ســنگین غربی ها چنین دریافته 
اند که این قاره محلی امنی برای ادامه زندگی آنان اســت ولی امروزه فقط با 
یک تحول و آن هــم جنگ اوکراین، تمام ادعاهای اروپایی ها که مدعی مدارا 
و کثرت گرایی بودند و ســنگ حقوق بشــر را نیز به سینه می زنند به خاطر 

برخورد دوگانه و تبعیض آمیز با آوارگان اوکراین و افغان نقش بر آب شد.
شنبه گذشته بود که ســازمان بین المللی مهاجرت )آی او ام( گزارش داد 
که ترکیه در ۶ ماه گذشــته بیش از ۱۸ هزار پناهجوی افغان را در ۷۹ پرواز 

چارتر به افغانستان دیپورت کرده است.
اخراج روز افزون پناهجویان افغان از این کشــور خانواده ها و جوانانی را که 
در ترکیه به دنبال یک زندگی و ادامه حیات هستند، نگران کرده است و این 
افراد برای رهایی از نگرانی ها مجبور به مهاجرت به دیگر کشــورهای اروپایی 

هستند و هر روز اخباری از شناسایی و بازداشت آنان منتشر می شود.
گارد ساحلی یونان نیز روز یکشنبه ۱۹ ژوئن )2۹ خرداد( اعالم کرد، ۱۰۰ 
مهاجر در ســاحل جزیره »میکونوس« در دریای اژه از مرگ نجات یافته و 4 

نفر نیز مفقود شده اند.
مرزبانــان یونان در ۸ مه )۱۸ اردیبهشــت( در حدود ۱۰۶ مهاجر از جمله 
چندین کودک را در دریای اژه نجات دادند. گارد ساحلی یونان در ماه مارس 
)فروردین( نیز ۱۰۱ پناهجو را نجات داد.گفته شــد کــه این افراد با قایق از 
ترکیه به ســوی ایتالیــا حرکت می کردند و اکثریت سرنشــینان این قایق را 

مهاجران افغان تشکیل می دادند.
ســازمان های حقوق بشر معتقدند که گارد ساحلی و نگهبانان مرزی یونان 
اغلب قایق های مهاجران را از آب های خود به ســمت ترکیه باز می گردانند و 

وضعیت آنها در ترکیه نیز بسیار اسف بار گزارش می شود.
بر اساس گزارش رسانه های اروپایی، مرزبانان یونان در سپتامبر گذشته ۳ 
مهاجر را مورد ضرب و شــتم قرار داده و به داخل آب انداختند که در جریان 
آن 2 تن از مهاجران غرق شــدند. گزارش برخی رسانه های منطقه ای و بین 
المللی نیز حاکی از آن است که از سرنوشت هزاران شهروند افغان که پس از 
حاکمیت طالبان به اردوگاه های آلبانی، ابوظبی، قطر و پاکســتان منتقل شده 

اند، خبری نیست و در بی سرنوشتی به سر می برند.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی دولت طالبان در ارتباط با مشکالت پناهجویان 
افغانســتان در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی و حتی پاکستان 
گفت، وزارت های مهاجریــن و خارجۀ حکومت طالبان، روش های مختلفی را 
در پیش گرفته اند تا از بدرفتاری با مهاجران افغان در هر کشــوری که باشد، 

جلوگیری شود.
این همه در حالی اســت که دیروز ) ۳۰ خرداد( روز جهانی پناهجو بود و 
سازمان های حقوق بشری شامل دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل در نامه ای 
مشــترک اعالم کردند که در حال حاضر بیش از ۶  میلیون تبعه افغانستان به 

دلیل جنگ، خشونت و فقر از خانه های شان رانده و مهاجر شده اند.
بر اســاس اعالم این ســازمان ها این آوارگان از حقوق خود مطابق قوانین 
بین المللی برخوردار نبوده و هنوز با خشونت و رفتار نامناسب روبه رو هستند.  

هرج و مرج در بخش حمل و نقل اروپا
مشــکالت فراوان در از سرگیری فعالیت بخش های خدماتی در اروپا به ویژه 
بخش مســافرتی و حمل و نقل در دوران پســا کرونا به علت عدم به کارگیری 

تمهیدات متناسب باعث هرج و مرج و خشم عمومی شده است.
به گزارش پولیتیکو، فرودگاه ها در کشورهای مختلف اروپایی درگیر صف های 
چند ســاعته برای ورود و معاینه مسافران هستند، خطوط هوایی پروازها را لغو 

می کنند و کارگران راه آهن و مترو نیز دست به اعتصاب زده اند.
از بروکسل تا ورشو و از آمستردام تا لندن دالیل مختلفی برای هرج و مرج و 
عصبانیت عمومی وجود دارد. صنعت مسافرتی بسیار سریعتر از آنچه که انتظار 
می رفت از محدودیت های ناشی از کووید رهایی یافت و مشکالت بزرگی را برای 
بســیاری از شرکت ها ایجاد کرد؛ به این علت که آنها حمل کننده های چمدان، 
فروشــندگان بلیط و خدمه هواپیما را اخراج کرده بودند و اکنون نمی توانند به 
سرعت دوباره تامین نیروی انسانی کنند. یکی از مقام های کمیسیون اروپا گفت 
که هرچه ســفرها بیشــتر به حالت عادی خود بازگردد، مسافران بیشتری باید 
مورد رســیدگی قرار گیرند و در این شرایط همه سرعت بازگشت به روال عادی 
را دســت کم گرفتند. به دنبال این مســاله افزایش تورم وجود دارد که تا حدی 
ناشی از اقدامات پولی ضعیف برای حفظ اقتصاد در طول همه گیری است و اکنون 

اتحادیه ها را وادار می کند تا افزایش شدید حقوق را درخواست کنند.
مســافران با نزدیک شــدن تعطیالت تابســتانی افزایش پیــدا می کنند و 

سیاستمداران نگران کنترل بودجه و کاهش خشم عمومی هستند.
خطــوط هوایی اعالم کرده اند که برنامه های تابســتانی خود را در پایان ماه 
مارس ثبت کرده و به فرودگاه هــا زمان کافی برای تامین نیرو داده اند. مدیران 
فرودگاهی معتقدند که دریافت مجوز امنیتی برای استخدام کارکنان تا ۱۶ هفته 
طول می کشــد که افزایش ســریع نیروی کار را دشوار می سازد. چنین مسائلی 
لغو پروازها را نیز در پی داشــته اســت. روز دوشــنبه فرودگاه بروکسل به علت 
اعتصاب کارکنان خود مجبور به لغو تمام 2۳2 پرواز خروجی شــد.  سخنگوی 
این فــرودگاه در توضیح، این هفته را پیچیده توصیــف کرد و افزود که چنین 
 اقداماتــی به نفع یک صنعت که در تالش برای بازگشــت به روال کاری عادی

پس از کروناست، نمی باشد. 

رویداد

پولیتیک

گروه بین الملل- مهدی یزدی: اســرائیل 
بازهــم وارد چرخه بی پایان آشــوب و التهاب 
سیاسی شده است. پارلمان اسرائیل موسوم به 
کنست منحل شــد تا کابینه ائتالفی »نفتالی 
بنت« و »یائیر الپید« هم دچار فروپاشی شود. 
»بنیامین نتانیاهــو« رهبر حزب لیکود، با بیان 
اینکه دولت بنــت از نظر سیاســی، امنیتی و 
اقتصادی شکســت بزرگی خورد، از رویای خود 

برای بازگشت به قدرت پرده برداشت.
به گزارش الجزیره ، نتانیاهو در بیانیه ای ادعا 
کرد که به زودی دولت وحدت ملی را تشــکیل 
خواهد داد. رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی 
افزود: این کابینه در تمامی ابعاد امنیتی، سیاسی 
و اقتصادی به شــدت شکســت خورد و من در 
راستای تشکیل کابینه ای گسترده تالش خواهم 

کرد.

وی ادامــه داد: »من و شــرکایم کابینه ای 
گسترده به ریاست حزب لیکود تشکیل خواهیم 
داد کــه به همه شــهروندان اســرائیل اهمیت 
می دهــد و تالش خواهیم کرد و موفق خواهیم 
شد.« همزمان با این موضع گیری، نظرسنجی ها 
در ســرزمین های اشغالی ، نشــان می دهد که 
جناح بنیامین نتانیاهو در هر انتخاباتی که امروز 
برگزار شود، ۵۹ کرسی را به دست می آورد و در 
مقابل، ائتالف دولت کنونی رژیم صهیونیستی 
۵۵ کرسی را از آن خود می کند. نکته اینجاست 
که نخست وزیر سابق در چندین پرونده فساد ، 

متهم ردیف اول محسوب می شود.
 ،FM۱۰۳براســاس نظرســنجی که رادیو
حزب لیکود به ریاســت بنیامیــن نتانیاهو ۳۶ 
کرسی را در کنســت )پارلمان اسرائیل( از آن 
خود خواهد کرد و حزب »آینده ای هســت« به 

ریاســت یائیر الپید 2۰ کرسی و »صهیونیسم 
دینی« ۱۰ کرسی را به دست می آورند.

این نظرســنجی نشــان می دهد که حزب 
»آبی- ســفید« به ریاســت بنی گانتس هشت 
کرســی و حزب »شــاس« و حزب »یمینا« به 
ریاســت نفتالی بنت و حــزب »کارگر« هفت 

کرسی را به دست می آورند.
برآوردها حکایت از ایــن دارد که »یهدوت 
هتوراة« شش کرسی و فهرست مشترک شش 
کرسی و »اسرائیل خانه ما« پنج کرسی و »امید 
جدید« چهار کرســی و فهرســت عربی چهار 

کرسی را به دست می آورند.
یک درام سیاسی بسیار مهم 

شامگاه دوشــنبه رســانه های عبری اعالم 
کردند، نفتالی بنت، نخســت وزیر و یائیر الپید، 
وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی برای پایان 

دادن به بن بست سیاسی اســرائیل بر سر ارائه 
الیحه انحالل کنست و برگزاری انتخابات ظرف 

روزهای آتی توافق کردند.
نفتالــی بنت و یائیر الپیــد اعالم کردند که 
الیحــه انحــالل پارلمان را هفته آتــی به رای  
خواهند گذاشت و از آن به بعد، تا روشن شدن 
سرنوشت سیاسی اسرائیل و برگزاری انتخابات 
که پنجمین انتخابات سراســری در 4 ســال 
گذشته اســت، یائیر الپید، نخست وزیر خواهد 
بود.بنت تصمیم به انحالل کنســت را تصمیم 

درست برای رژیم صهیونیستی دانسته است.
وی همچنیــن اعالم کرد که الپید به زودی 
عهده دار نخســت وزیری می شود و قدرت به 
صــورت منظم برای آنچــه وی تضمین منافع 

اسرائیل خواند، منتقل خواهد شد.
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در بخش 

دیگری از اظهــارات خود گفت: روز جمعه بین 
من و مقامات امنیتی و قضایی گفت  وگو شد و 
من از کالم آنها فهمیدم که اگر قانون کیفری در 
شهرک نشینان تا پایان ماه جاری تمدید نشود، 
به لحاظ قانون اساســی هرج و مــرج و زیان  و 
آسیب های امنیتی رخ خواهد داد و این چیزی 

است که من نمی توانم اجازه وقوع آن را بدهم.
طبق این توافق که یک تحول مهم سیاسی 
به شــمار می رود و رسانه های اســرائیلی آن را 
»یک درام سیاسی بسیار مهم« توصیف کردند، 
در صورت تصویب الیحه پیشــنهادی، نخست 
وزیر فعلی اســرائیل جای خود را با یائیر الپید، 
وزیر خارجه عوض خواهد کرد؛ به این معنا که 
بنت، به عنوان وزیر خارجه و الپید، نخست وزیر 

موقت تا زمان برگزاری انتخابات خواهند بود.
در ایــن میان،پس از اعالم ســقوط کابینه 
ائتالفی »نفتالــی بنت« و برگــزاری انتخابات 
زودهنگام پارلمانی رژیم صهیونیستی، سفارت 
آمریکا در سرزمین اشغالی فلسطین اعالم کرد 
که طبق برنامه ریزی کاخ ســفید، »جو بایدن« 
در ۱۳ ژوئیه )22 تیرماه ۱4۰۱( به تل آویو سفر 

خواهد کرد. 
شبکه ۱۳ اســرائیل نیز در این باره به نقل 
از سخنگوی سفارت آمریکا در سرزمین اشغالی 
فلســطین اعالم کرد: »اســرائیل یک شریک 
راهبردی آمریکا اســت و واشــنگتن یک اتحاد 
راهبــردی با تل آویو دارد و این امر فراتر از این 
یا آن حزب اســت« بنت و یائیر الپید وزیر امور 
خارجه رژیم صهیونیســتی که مامور تشــکیل 
کابینه ائتالفی شــده بودند، دوشنبه شب برای 
انحالل کنســت و انتخابات زودهنگام به توافق 

رسیدند.
براســاس گزارش رســانه های صهیونیستی 
همچنین دو طرف بر ســر برگــزاری انتخابات 
زودهنگام در 2۵ اکتبر )۳ آبان( نیز توافق کردند. 
درحالی که شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی 
به نقل از چند مقــام نزدیک به بنت اعالم کرد 
که نخست وزیر تصمیم گرفته که در انتخابات 
آینده بار دیگر شــرکت کند، روزنامه »اسرائیل 
الیوم« به نقل از برخی منابع در حزب »یمینا« 
گزارش داد که بنت درصدد کناره گیری از دنیای 

سیاست است.
در همین حال، شــبکه ۱2 تلویزیون رژیم 
صهیونیستی نیز تاکید کرد که بنت به نزدیکان 
خود اعالم کرده که فعال قصد دارد از سیاســت 
کناره گیری کند و نمی خواهد با کسی در ارتباط 
باشــد و طی روزهای آتــی در مورد آینده خود 

تصمیم گیری خواهد کرد.

کنست منحل و کابینه ائتالفی اسرائیل فروپاشید

نتانیاهو در رویای بازگشت

تاثیر جنگ اوکراین بر آینده زرادخانه های تسلیحات اتمی
آسوشــیتدپرس می نویسدکه جنگ روسیه 
علیــه اوکرایــن و تالش های آمریــکا و غرب 
برای حمله به کشــورها به بهانه برخورداری از 
سالح های هسته ای انگیزه ای را برای هسته ای 
شدن بسیاری از کشــورها و تقویت زرادخانه 

هسته ای جهان ایجاد خواهد کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش خود را با 
عناوین روزنامه ها در سئول و هشدارهای تازه ای 
درباره آزمایش احتمالی هسته ای کره شمالی 
آغاز کرده و از قول لی جائو ســانگ یک جوان 
2۸ ســاله کره جنوبی درباره واکنش کشورش 
به آزمایش هسته ای کره شمالی، نوشت: کشور 
ما نیز باید برنامه هســته ای اش را توسعه دهد 
و خود را آماده جنگ هسته ای کند. به گزارش 
این خبرگزاری، این اظهارات بازتاب خواســته 
شــهروندان کره جنوبی در نظرسنجی فوریه 

گذشــته اســت که از هر 4 نفر سه نفر همین 
نظر را داشــتند و این موضوعی است که مردم 
و سیاستمداران قدرت های غیرهسته ای جهان 
اغلــب مطرح می کنند، آن هم در لحظه ای که 
در بیــش از نیم قرن تالش هــای جهانی برای 
منع اشاعه هسته ای به لحظه ای بی ثبات کننده 
تبدیل شده اســت. این گزارش می افزاید: این 
بازنگری در کشــورهای غیرهسته ای در آسیا 
در حال انجام است. این منطقه محل استقرار 
کشورهای کره شــمالی، چین، روسیه و ایران 
- ســه قدرت هسته ای و یک قدرت نزدیک به 
هسته ای است  که تحت حمایت چتر هسته ای 
و اتحاد دفاعی گســترده ای که برای دهه ها از 
کشــورهای ناتو محافظت کرده است، نیست. 
آسوشــیتدپرس بــا ذکر این نکتــه که حمله 
روســیه بــه اوکراین غیرهســته ای، لحظه ای 

بی ثبات کننده در تالش های برای منع اشــاعه 
سالح های هسته ای است، نوشت: کارشناسان 
امنیتی معتقدند کشــورهای آســیب پذیر از 
اوکرایــن درس می گیرند به ویژه اگر روســیه 
بتواند بخش بزرگی از خاک اوکراین را بدست 
آورد و در عین حال از زرادخانه هسته ای خود 
برای پیشگیری از حمله دیگر کشورها استفاده 
کند. این کشورها می گویند به همان اندازه مهم 
اســت که آمریکا و متحدانش چگونه شرکای 
خــود در اروپا، خلیج فارس یا آســیا را راضی 
می کنند تا به ســپر زرادخانه های هسته ای و 
متعارف تحت رهبری آمریکا اعتماد کرده و به 

دنبال سالح های هسته ای خود نباشند.
»ماریانــا باجرین« محقق پــروژه مدیریت 
اتم در مدرســه دولتی کندی هــاروارد به این 
خبرگزاری، گفت: رهبرانی که نگران همسایگان 

دارای سالح هسته ای و غیر دوست هستند، به 
مخاطبــان داخلی خود خواهنــد گفت که از 
تسلیحات هســته ای ما حمایت کنید، ببینید 
چه اتفاقی برای اوکراین افتاد. باجرین به عنوان 
دانش آموز در اوکراین در دهه ۱۹۸۰ و همزمان 
بــا دوران شــوروی، در مورد نحوه پوشــاندن 
سوختگی های ناشــی از تشعشعات هسته ای 
و سایر آســیب های احتمالی جنگ هسته ای 
تمریــن می کرد. در این زمان اوکراین حدود ۵ 
هزار سالح هسته ای اتحاد جماهیر شوروی را 
در خود جای داده بود. کشور او پس از فروپاشی 
اتحاد جماهیر شــوروی از توســعه سالح های 
هسته ای صرف نظر کرد و کمک های اقتصادی 
و یکپارچگــی با غرب و تضمین های امنیتی را 
انتخاب کرد. ارتش آمریکا در سرتاسر جهان، به 
شرکای استراتژیک خود اطمینان می دهد که 

با رقبای مورد حمایت هسته ای روبرو هستند. 
این گزارش با اشاره به پیوستن آمریکا به کره 
جنوبی در نخستین آزمایش بالستیک مشترک 
خود در ۵ سال گذشته آن را پاسخی مشخص 
به پرتاب دستکم ۱۸ موشک بالستیک از سوی 

کره شمالی در ماه جاری ارزیابی کرد.
جو بایدن و ژنرال ها، دیپلمات ها و سربازان 
آمریکایی به کشــورهای همســایه روسیه و 
کشــورهای تولیدکننده نفت همســایه ایران 
در اروپا و خلیج فارس ســفر می کنند. بایدن 
و معاونان ارشــد او مدعی اند کــه آمریکا به 
جلوگیــری از تهدیدات هســته ای ایران، کره 
شمالی و دیگران متعهد است. شی جین پینگ 
رئیس جمهور در حال تطبیق یک سیاســت 
خارجی تهاجمی با یکی از بزرگترین فشارهای 

کشورش در زمینه تسلیحات هسته ای است.

دولت هلند در پی تصمیم روســیه مبنی بر کاهش و 
حتی قطع صــادرات گاز به اروپا، اعالم کرد نمی تواند به 
پمپاژ گاز کافی در تاسیسات ذخیره سازی خود ادامه دهد 

و نیاز به اتخاذ اقدامات فوری دارد.
»راب یتــن« وزیــر آب وهوا و انــرژی هلند،گفت که 
کشورش مانند کل اروپا قادر نخواهد بود تا زمستان بدون 
در پیش گرفتن اقدامات اضطراری به  پمپاژ کافی گاز به 

انبارها ادامه دهد.
وی افزود: ما شــاهد هستیم که عرضه گاز از روسیه به 
اروپا به ســرعت در حال کاهش است. لذا بدون اقدامات 
فوری، تضمینی وجود ندارد که بتوانیم ذخیره ســازی گاز 
را به اندازه کافی انجام دهیم و برای زمستان آماده شویم.

از این رو دولت هلند تصمیم گرفته  است تغییراتی در 
سیاســت خود ایجاد کند؛ از جمله یک طرح ضد بحران 
که بر اســاس آن هلند با هدف کاهش خطر کمبود گاز، 
محدودیت های عملکرد نیروگاه های زغال ســنگ را برای 
دوره 2۰22 تا 2۰24 لغو کرده اســت. در پی تصمیم روز 
گذشته دولت هلند، کابینه وزرا در بیانیه ای اعالم کرد که 
نیروگاه های زغال سنگ این کشور دوباره مجاز به فعالیت 

با تمام ظرفیت هستند.
در این بیانیه همچنین آمده  اســت که شــرکت های 
گاز بایــد اطالعات مربوط به عرضه را به صورت روزانه به 
دولت ارائه دهند. دولت هلند از شــرکت ها و خانوارها هم 

خواسته است در مصرف انرژی صرفه جویی کنند.

کشــورهای اروپایی به دنبال کاهش واردات از روســیه 
و همچنیــن افزایش قیمت گاز طبیعی به ســمت ســایر 

سوخت های فسیلی از جمله زغال سنگ روی می آورند.
به گــزارش آناتولی، به دنبال کاهش جریان گاز وارداتی 
کشــورهای اروپایی از روســیه، قیمت گاز طبیعی در هر 
مگاوات ســاعت در اروپا روز دوشنبه ۵.۸۷ درصد افزایش 
یافت. بسیاری از کشورهای اروپایی به دنبال جایگزین های 

ممکن برای گاز طبیعی روسیه هستند.
قیمــت گاز طبیعی بــه ازای هر مگاوات ســاعت برای 
قراردادهای جوالی در اروپا که در نقطه تجارت مجازی گاز 
طبیعی مستقر در هلند )TTF( معامله می شود، در ساعت 
۰۳:۳۵ بعد از ظهر به ۱24.۶۶ یورو )۱۳۱.۱۸ دالر( افزایش 

یافت. شــرکت گازپروم روسیه گزارش داد که عرضه گاز از 
طریق خط لوله نورد استریم ممکن است تا ۱۶ ژوئن به ۶۷ 
میلیون متر مکعب در روز کاهش یابد. پیشــتر حد معمول 

انتقال گاز از این خط لوله، ۱۶۷ میلیون متر مکعب بود.
با کاهش صادرات گاز روســیه به کشــورهای اروپایی، 
بسیاری از این کشورها ممکن است برای تامین انرژی و برق 

مورد نیاز خود به زغال سنگ روی آورند.
آلمان روز یکشنبه اعالم کرد که قصد دارد نیروگاه های 
زغال ســنگ را در اولویت قرار داده و گاز طبیعی بیشتری 
بــرای آینده ذخیره کند. در همین حال، دولت اتریش طی 
قراردادی با شرکت ورباند )Verbund( درصدد راه اندازی 

نیروگاه های تولید الکتریسیته از زغال سنگ است.

گسترش استفاده از ذغال سنگ در اروپاکاهش صادرات گاز روسیه به اروپا

با گذشــت ۸ روز از تظاهرات ضــد دولتی در اکوادور، 
دولــت به رغم اتخــاذ برخی تدابیــر و اقدام ها، در جلب 
رضایت معترضان و بومیان موفق نبوده اســت و گسترش 
وضعیت اضطراری در تعداد بیشــتری از شهرها به موازات 
تندتر شدن آتش اعتراض ها و سد معابر و درگیری پلیس 
و معترضــان در پایتخت همچنان ادامــه دارد. به گزارش 
روزنامه ال پائیس، هشــت روز از اعتراض های ضد دولتی 
در اکوادور می گذرد و این کشــور دوشــنبه شــب شاهد 
راهپیمایی های گســترده بومیان به سمت کیتو، پایتخت 
و اســتقرار نیروهای پلیس در نقــاط کلیدی منطقه بود. 
»گِیرمو الســو« رئیس جمهوری اکوادور کــه تاکنون در 
خامــوش کردن آتــش اعتراض ها موفق نبوده اســت، از 
گســترش وضعیت اضطراری در شــهرهای بیشتری خبر 
داد. وضعیــت اضطراری و منع رفت وآمد شــبانه به مدت 

۳۰ روز به طول خواهد انجامید. رئیس جمهوری اکوادور با 
تاکید بر اینکــه هدف و انگیزه معترضان، »کنار زدن او از 
قدرت« است، اعالم کرد که اجازه نخواهد داد تا به دنبال 
تظاهــرات علیه دولت به دلیــل هزینه های باالی زندگی، 
هرج ومرج در کشــور حاکم شود.  کاهش قیمت سوخت، 
حل مشــکل بیکاری، تنظیم قیمت محصوالت کشاورزی 
و مبارزه با جرم و جنایت از جمله مطالبه های شــهروندان 
اکوادوری است که با هماهنگی »کنفدراسیون ملیت های 
بومی«، مردم را از روز دوشــنبه هفته گذشــته در برخی 
شــهرهای اکوادور به خیابان ها کشانده است. سد معابر با  
الســتیک های آتش زده، درگیری بین معترضان و پلیس، 
خرابکاری و کمبود مواد غذایی در برخی شــهرها تصاویر 
و خبرهایی اســت که روزهای اخیر از این کشور آمریکای 

التین منتشر شده است.

یک فرمانده ارتش آمریکا اعالم کرد، ممکن است آمریکا 
اجازه دهد هواپیماهای نظامی اهدا شــده به دولت پیشین 
افغانستان که با به قدرت رســیدن طالبان در این کشور به 

تاجیکستان پناه بردند، در این کشور باقی بمانند.
به گزارش رویترز، در پی به قدرت رسیدن طالبان در ماه 
اوت سال گذشــته تعدادی از خلبانان نظامی دولت پیشین 
که توســط نیروهای آمریکایی آموزش دیده بودند به همراه 
خانواده های خود با ده ها هواپیما و بالگرد ارتشــی اهدایی از 

سوی آمریکا به تاجیکستان و ازبکستان فرار کردند.
برپایه این گزارش، حکومت طالبان بارها از این دو کشور 
درخواســت اســترداد این هواپیماها و بالگردها را که معتقد 

است به ارتش افغانستان تعلق دارد، داده است.
ژنرال »مایکل کوریال« فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا 
که هفته گذشــته به تاجیکستان سفر کرد، در اظهاراتی که 

از ســوی سفارت آمریکا منتشر شــد گفت: »ما از نیروهای 
ارتشــی جمهوری تاجیکستان به دلیل ادامه تضمین امنیت 
هواپیماهای نیروی هوایی افغانســتان که در ماه اوت ســال 
گذشته به این کشور پناه آوردند، سپاسگزاریم. دولت آمریکا 
با دولت تاجیکســتان برای مشخص کردن بهترین راه موثر 

برای استفاده و نگهداری از هواپیماها همکاری می کند.« 
وی در ادامه سخنانش افزود، هواپیماها قطعا به افغانستان 
بازگردانده نمی شوند چرا که به طالبان تعلق ندارند. وی ابراز 
امیــدواری کرد آمریکا همه یا برخی از هواپیماها را به دولت 
تاجیکستان تحویل دهد اما از زمانبندی مشخصی در این باره 
صحبت نکرد. با وجود این طالبان که پس از خروج نیروهای 
خارجی از افغانســتان پس از 2۰ سال، قدرت را در ماه اوت 
در این کشور به دست آورده، معتقد است هواپیماهای ارتش 

افغانستان باید به این کشور بازگردانده شوند.

احتمال واگذاری هواپیماهای افغانستان به تاجیکستانهشتمین روز درگیری های ضددولتی در اکوادور


