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شبکه یورونیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه 
گزارش داد: یونان نفتکش روســی حامل نفت 
ایران را که دو ماه پیش به درخواست دستگاه 

قضایی آمریکا توقیف شده بود، آزاد کرد.
یورونیــوز، خبرگزاری  به گزارش شــبکه 

فرانسه به نقل از منبعی در پلیس بنادر یونان از 
رفع توقیف نفتکش »پگاس« که بعدا به »النا« 

تغییر نام پیدا کرد خبر داد.
مقامات یونان این کشتی را که حامل ۱۱۵ 
هــزار تن نفت ایــران بــود روز ۱۹ آوریل در 

نزدیکی جزیره »ائوبویا« توقیف کردند.
مقامات یونانی مدعی بودند که این نفتکش 
در چارچوب تحریم های اتحادیه های اروپا علیه 
روسیه توقیف شده است. قرار بود محموله نفت 
این کشتی به درخواست مقامات آمریکا تحویل 

این کشور داده شود. ایران ضمن اعتراض شدید 
به توقیف این نفتکش از ســازمان بین المللی 
دریانوردی خواســته بود تا با مقامات یونان در 

این باره رایزنی کنند.
خبرگزاری فرانســه به نقل از منبع خود در 

پلیس بنادر یونان گزارش داد که در مقابل، آتن 
امیدوار است ایران نیز دو نفتکش یونانی توقیف 

شده را آزاد کند.
بــه گــزارش ایرنا، ســعید خطیــب زاده 
سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد آخرین 
وضعیت کشتی های یونانی توقیف شده در ایران 
گفته است: این کشتی ها، مراحل قضایی خود 
را در محــل طی می کنند و دولت یونان تالش 
کرده است تا مســتندات خود را ارائه کند که 

فرایند آزادسازی انجام شود.
پیش از این، ســازمان بنــادر و دریانوردی 
ایران در بیانیه ای با اشــاره به آخرین وضعیت 
توقیف بار یک فروند کشتی تحت پرچم ایران 
از ســوی دولت یونان، اعالم کرده بود: با اقدام 
سریع و مقتدرانه جمهوری اسالمی ایران، حکم 
بازگرداندن بار به صاحب آن صادر شــد و در 
حال حاضر مراحل اجرایی این دستور در یونان 

در حال انجام است.
در این بیانیه آمده اســت: با اقدام سریع و 
مقتدرانه جمهوری اســالمی ایران و پیگیری 
ارگان های ذی ربط و حمایت هــای وزیر راه و 
شهرسازی، علی رغم حکم آمریکایی ها مبنی بر 
نگهداری کشتی و توقیف کاال به نفع این کشور 
و موافق نامه معاضــدت حقوقی بین آمریکا و 
یونان، در نهایت حکم بازگرداندن بار به صاحب 
آن صــادر و دولــت یونان دســتور مربوطه را 
صادر کرد و اکنون شاهد رفع توقیف کشتی و 

بازگرداندن بار به صاحب آن هستیم.
گفتنی اســت، دولت یونان چندی پیش، از 
حرکت یک فروند کشتی تحت پرچم جمهوری 
اسالمی ایران در سواحل این کشور جلوگیری 
و بار آن با هماهنگی دولت آمریکا، توقیف شد. 
این درحالی  اســت که این کشــتی به منظور 
 حفظ ایمنی پرســنل و کشــتی به ســواحل

یونان پناه برده بود.

یورونیوز از یونان خبر داد 

آزادی نفتکش روسی حامل نفت ایران

نخســت وزیر عراق در حالی وارد عربستان 
شــد که ناظران می گویند او به زودی به ایران 
هم سفر می کند؛ سفرهایی که طیفی از گمانه 
زنی ها را برانگیخت؛ از میانجیگری افزونتر بغداد 
در مناسبات تهران-ریاض تا اطمینان بخشی 
به ایران درباره مشــارکت عــراق در کنفرانس 
عربستان با حضور رئیس جمهور آمریکا و نیز 

تشکیل دولت.
بــه گزارش ایرنــا، »مصطفــی الکاظمی« 
نخست وزیر عراق، شنبه شب در فرودگاه جده 
مورد اســتقبال »محمد بن ســلمان« ولیعهد 

عربستان سعودی قرار گرفت.
ویدیویی که وزارت خارجه عربستان منتشر 

کرده، نشان می دهد محمد بن سلمان، ولیعهد 
سعودی، روز شــنبه در جریان سفر مصطفی 
کاظمی نخست وزیر عراق به عربستان، شخصا 
پشت فرمان خودروی تشــریفاتی می نشیند.  
این ویدیو به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
منابع آگاه به خبرگزاری عراق )واع( گفته اند 
که »الکاظمی پس از ســفر به عربســتان به 
جمهوری اســالمی ایران خواهد رفت و این دو 
سفر در چارچوب رایزنی هایی است که ایران و 

عربستان اخیرا در بغداد داشتند.«
این منابع افزودند که »الکاظمی در سفرهای 
پیــش رو، پرونده های متعددی از جمله روابط 
دیپلماتیــک میان ایــران و عربســتان را به 

بحث خواهد گذاشــت«. آیا منظور از »روابط 
بازگشــایی  برای  دیپلماتیک« تــالش بغداد 
ســفارتخانه ها میان دو کشور ایران و عربستان 
است؟ پاســخ این سوال هنوز مشخص نیست 
هر چند مقام های عراقی پیش تر نیز با اشــاره 
به ۵ دور میزبانی بغداد از گفت وگوهای تهران 
و ریاض بــر این نکته تاکید کــرده بودند که 
دورهای بعدی مذاکــرات )بعد از حل و فصل 
برخی پرونــده های امنیتــی( دروازه ای برای 
ورود به بازگشــت روابط دیپلماتیک از جمله 

بازگشایی سفارتخانه های دو طرف خواهد بود.
اما برخی رسانه ها و منابع عراقی می گویند 
الکاظمی در ســفر به دو پایتخت همســایه، 
هماهنگی ها و پرونده های دیگری را هم دنبال 

می کند.
پایگاه خبری »بغدادالیوم« به نقل از »یک 
منبــع آگاه دولتی« که نامــش را بیان نکرده 
نوشته است: الکاظمی در سفر به ایران موضع 
عراق درباره مشــارکت در کنفرانس ریاض را 
توجیه خواهد کرد؛ سفری که قرار است در آن، 
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز حضور یابد.
اشــاره این منبع یا رســانه عراقی به سفر 
آینده بایــدن در ۱۵ و ۱۶ جوالی ۲۰۲۲ )۲۴ 
و ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱( به عربســتان ســعودی و 

مشــارکت در کنفرانس مشترکی است که به 
دعوت »سلمان بن عبدالعزیز« شاه عربستان از 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، 
»عبداهلل دوم« شاه اردن، »عبدالفتاح السیسی« 
رئیــس جمهور مصــر و »مصطفی الکاظمی« 
نخســت وزیر عراق برگزار خواهد شد و رئیس 
جمهوری آمریکا نیز قرار اســت در آن حضور 

یابد.
منبع دولتی مورد اشــاره می گوید: ســفر 
الکاظمی به تهران، پرونده های مهمی را شامل 
خواهد شــد که بارزترین آن، تشــریح موضع 
دولت عراق درباره شــرکت بغداد در نشســت 
ریاض با حضور رئیس جمهور آمریکا خواهد بود 
با این تاکید که عراق در هیچ ائتالفی علیه ایران 
ظاهر نخواهد شد، بلکه هدف از این مشارکت 
عراقی هــا، »تقویت روابــط بین المللی و بحث 
درباره پرونده های اقتصادی و ســرمایه گذاری 
خواهد بود و نه ایستادن در کنار محوری علیه 

محور دیگر.«
این منبــع می گوید که »ســفر الکاظمی 
برای پیشگیری از تفسیرهای زودهنگام درباره 
مشارکت عراق در نشســت ریاض در رابطه با 
ایران اســت« و ادعا می کند: »به ویژه پس از 
اینکه پیام هایی از جانب سران ایران به وسیله 

برخی نیروهایی سیاسی به طرف عراقی درباره 
کنفرانس ریاض و قصد تشکیل ائتالف نظامی 
بــرای مواجهه با ایران در مرحله آینده، منتقل 

شده است.«
همچنین اضافه شــده اســت کــه »دیدار 
الکاظمی از ایران شامل موضوع واردات گاز« و 
نیز »پرونده آب در وضعیت خشکسالی شدید« 
هم خواهد شــد... و »بحران سیاســی عراق و 
معطل ماندن تشکیل دولت را هم در بر خواهد 

گرفت.«
دامنه گمانه زنی ها درباره سفر الکاظمی به 
تهران، طیف وسیعی از پرونده ها از جمله تشکیل 
دولت آینده عراق را نیز در برگرفته است. پایگاه 
»شفق نیوز« عراق در این باره می نویسد: »عائد 
الهاللــی« یکی از ســران چارچوب هماهنگی 
شیعی درباره سفر الکاظمی به تهران می گوید 
که نیروهای چارچوب هماهنگی، تجدید دوره 
مصطفی الکاظمی در تصدی نخســت وزیری 

دوره آینده عراق را نخواهند پذیرفت.  
رسانه عراقی این نقل قول را از زبان الهاللی 
آورده است که »نیروهای چارچوب هماهنگی، 
دوره الکاظمی را برای بار دوم تمدید نخواهند 
کــرد و این، امری مــورد توافق همه نیروهای 

چارچوب است.«

نخست  وزیر عراق پیش از سفر تهران به جده رفت

الکاظمی در آغوش بن سلمان

تالش یهودیان رادیکال برای نخست وزیری نتانیاهو
رهبــر حزب حریدی »یهودیت تورات« برای تشــکیل دولت جایگزینی با 
ریاست بنیامین نتانیاهو تالش می کند. روزنامه معاریو نوشت که به رغم اینکه 
نفتالی بنت، نخست وزیر اســرائیل قصد خود را برای انحالل کنست)پارلمان 
اســرائیل( اعالم کرد و قانون انحالل کنســت و برگزاری انتخابات جدید در 
قرائت اولیه تصویب شد، »موشه گافنی«، رهبر حزب حریدی »یهودیت متحد 

تورات« برای تشکیل دولت جایگزین تالش می کند.
طبق نوشــته معاریو وی نگران این است که الیحه ارائه شده سه شنبه در 
جلسه کنســت قانون انحالل کنست تصویب شود و یائیر الپید پست نخست 
وزیری را برعهده بگیرد و این مســئله خطــری بزرگ علیه فرصت های حزب 
لیکود و رئیس آن یعنی بنیامین نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات آتی باشد.

گافنی طی دو روز گذشــته تالش های خود را افزایش داده اســت. به رغم 
اینکه در نظرســنجی های اخیر قدرت حزب لیکود به ۳۴-۳۶ کرسی در ازای 
۲۹ کرســی حزب لیکود افزایش یافته است اما نتانیاهو قادر به تشکیل دولت 
ائتالفی نیست که از تأیید ۶۱ نماینده از ۱۲۰ نماینده کنست برخوردار باشد.

براســاس گزارش معاریو، گافنی تالش می کند نتانیاهو را به امتیازدهی به 
نفع جدعون ســاعر، رئیس حزب »تکفاه حدشــاه« و وزیر دادگستری دولت 
کنونــی و دادن ضمانت هایی به وی در ازای پیوســتنش به ائتالف نتانیاهو و 

تشکیل دولت جایگزین به جای برگزاری انتخابات جدید قانع کند.
همچنین گافنی که در روزهای اخیر تماس هایی را با حزب آبی -سفید به 
رهبری بنی گانتس برقرار کرده پیشنهاد داده که نتانیاهو طرح تشکیل دولت 
را با ســاعر یا گانتس خوب بررسی کند و در مذاکرات با آن ها انعطاف پذیری 
نشان دهد؛ چراکه ورود به رقابت انتخاباتی که در آن الپید نخست وزیر باشد 
به الپید فرصت خوبی برای اجرای دســتورکارهای انتخاباتی اش و مشــخص 
کردن روند نبرد انتخاباتی خواهد داد؛ به ویژه اینکه شخصی که از جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا در ســفرش به اراضی اشغالی استقبال خواهد کرد الپید 

خواهد بود هرچند که دستورکار بایدن شامل دیدار با نتانیاهو نیز هست.
گافنی روی این مسئله حساب باز کرده که با تصویب قانون انحالل کنست 
در مرحله مقدماتی ســاعر و نتانیاهو احتماال موضــع خود را تغییر دهند. در 
مقابل حزب »تکفاه حدشــاه« هرگونه تغییری در موضعش را درباره مشارکت 
در انتخابات قریب الوقوع به صورت مستقل تکذیب و با تشکیل دولت جایگزین 
مخالفت کرد. قرار است کنست امروز کنست جلساتش را برای تصویب قانون 
انحالل کنست در سه جلسه رسمی ازسربگیرد و تصویب نهایی انحالل کنست 
از دوشــنبه شروع و در روز سه شنبه پایان یابد. در صورت تصویب نهایی این 
قانون الپید به صورت رســمی نخست وزیر خواهد شد و رقابت انتخاباتی آغاز 

می شود. احتماال انتخابات بین ۲۵ اکتبر و اوایل نوامبر باشد.

ویژه

حمایت بلژیک از تشکیل کشور کردستان
هیاتی از بلژیک به ریاســت فرستاده ویژه بلژیک در امور سوریه، به مناطق 
تحت اشغال شبه نظامیان »سوریه دموکراتیک« )قسد( در شمال شرق سوریه 

رفت.
ســایت اداره خودمختار وابســته به قســد اعالم کرد کــه هوبیر کورمان، 
فرستاده ویژه بلژیک در امور ســوریه گفته است که کشورش تالش بسیاری 
برای به رسمیت شناختن )خودمختاری( و »طرح دموکراتیک آن« و حمایت 
امنیتی و اقتصادی از آن برای تحقق امنیت در سراســر سوریه و باالخص در 

شمال و شرق سوریه خواهد کرد.
وی در دیدار با نظیره کوریه، رئیس مشترک شورای اجرایی اقلیم الجزیره 
به مســاله حل و فصل سیاسی در سوریه بر اســاس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای 
امنیت اشــاره کرد تا درمــورد هیات عالی مذاکرات و کمیته قانون اساســی 
بازنگری شود تا نماینده تمام مردم سوریه با تمامی طیف هایش به ویژه کردها 

باشد.
دو طــرف همچنین در این دیدار به مســاله تهدیدها و حمله های ترکیه و 
وضعیت اقتصادی و انســانی در مناطق تحت تصرف قسد و وضعیت اردوگاه ها 
و آوارگان پرداختند. این نخســتین بار نیســت که بلژیک حمایت خود را از 
خودمختاری کردها در ســوریه اعالم می کند. هیات های بلژیکی در سال های 

۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ نیز سفرهایی به سوریه داشتند.

گسترش فعالیت های نظامی متحدان آمریکا
در اقیانوس آرام

آمریکا و اســترالیا به همراه ۳ متحد دیگر، در پی ایجاد ائتالفی جدید در 
منطقه اقیانوسیه در راستای افزایش نگرانی هایشان از نفوذ منطقه ای چین در 
پوشــش کمک به کشــورهای این منطقه برای مقابله با چالش های امنیتی و 
محیط زیســتی هســتند. به گزارش بلومبرگ، براساس بیانیه مشترکی که از 
سوی ۵ کشــور متحد در پی ایجاد ائتالف جدید در منطقه اقیانوسیه منتشر 
شــد؛ انگلیس، نیوزیلند و ژاپن در کنار آمریکا و اســترالیا بخشی از شرکای 
جدید »پیمان اقیانوســیه آبی« را به عنوان مکانیسمی غیررسمی برای کمک 

به کشورهای فیجی، ساموآ و سایر جزایر کوچک این منطقه تشکیل دادند.
مقام های رســمی این ۵ کشــور در روزهای ۲۳ و ۲۴ ژوئن جلســه ای در 
واشــنگتن جهت مشاوره و بحث با سران کشورهای هند-اقیانوسیه و ناظرانی 

از فرانسه و اتحادیه اروپا برگزار کردند.
در این بیانیه مشــترک آمده است: »ما با هدف های مشترکمان در راستای 
پشــتیبانی از منطقه ای که برای مردم اقیانوســیه منافع بســیار دارد متحد 
می شــویم. این اتحاد برمبنای اصول منطقه گرایی اقیانوسیه، حق حاکمیت، 
شــفافیت، اعتماد و از همه مهمتر به رهبری کشــورهای این منطقه شــکل 
می گیرد.«  در ادامه این بیانیه با اشاره به همکاری ۵ کشور بریتانیا، نیوزیلند، 
ژاپن، آمریکا و اســترالیا برای کمک به اجرای موثرتر پروژه های این منطقه به 
تقویت و تحکیم روابط نزدیک با آنها نیز تاکید شده است. این گروه به دنبال 
گسترش فرصت هایی برای همکاری به نفع کشورهای اقیانوسیه و جهان است.
در پایان این گزارش آمده اســت، استرالیا و نیوزیلند که همواره با یکدیگر 
برای تقویت روابط خود با کشــورهای همسایه شــان رقابت می کنند پس از 
این کــه در ماه آوریل چین با امضای پیمان امنیتی با جزایر ســلیمان آنها را 
شگفت زده کرد، دست دوستی به سمت یکدیگر دراز کردند. »وانگ ئی« وزیر 
امورخارجه چین نیز در ماه مه سفرهایی به کشورهای اقیانوسیه کرد تا درباره 

مسائل مشترک با این کشورها به توافق هایی دست پیدا کند.

نارضایتی ژاپنی ها از افزایش قیمت موادخوراکی
نتایج پژوهش اخیر بانک مرکزی ژاپن حکایت از آن دارد که ســطح تحمل 
خانواده های ژاپنی برابر رشــد قیمت مــواد غذایی و دیگر مایحتاج مصرفی به 
طور فزاینده ای کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری کیودو، نتایج تحقیقات 
صورت گرفته توسط موسسه تحقیقاتی »میزوهو« در خصوص مخارج خانوارها 
با اظهارات هاروهیکو کورودا رییس کل بانک مرکزی مرکزی در اوایل ماه ژوئن 
مبنی بر اینکه مصرف کنندگان نســبت به افزایش قیمت ها »تحمل و مدارا« 

دارند، مغایرت دارد.
هرچند کورودا بعد از این اظهارات و به دلیل فشــار افکار عمومی ناچار به 
عقب نشــینی و عذرخواهی از مردم شد. یافته های پژوهش اخیر این موسسه 
نشــان می دهد که مردم تمایل فزاینده ای برای کاهش هزینه های مواد غذایی 
و نوشیدنی ها دارند. موسســه میزوهو با استفاده از داده های نظرسنجی انجام 
شــده در دوره سه ماهه گذشته بانک مرکزی ژاپن و نسبت کسانی که افزایش 
قیمت ها را »مطلوب« یا »مخل« می دانستند، میزان تحمل خانوارها را نسبت 

به افزایش قیمت ها اندازه گیری کرده است.
براســاس این گزارش، تحلیل ســطح تحمل مردم ژآپن نسبت به افزایش 
قیمت ها از ژوئن ســال ۲۰۰۴ تا ماه مارس ۲۰۲۲ نشــان می دهد که کاهش 
ســطح تحمل از نیمه دوم ســال مالی ۲۰۲۱ و همزمان با رشد فزاینده بهای 

نفت آغاز شده است. 
چای کیســه ای، تهویه مطبوع و روغن خوراکی از جمله کاالهایی هســتند 
که در نتیجه رشــد قیمت ها مصرف آنها به طور قابل مالحظه ای در ژاپن طی 

ماه های گذشته کاهش یافته است. 
ســی سیکو ساکایی اقتصاددان ارشد موسســه تحقیقاتی میزوهو خواستار 
توجه به بار نامتناســب افزایش قیمت ها بر دوش خانوارهایی با درآمد پایین تر 
شــد و افزود: ســطح تحمل این قشر از جامعه برابر رشــد قیمت ها و افزایش 
ناگهانی مایحتاج زندگی کمتر است و باید بخش بیشتری از درآمد خود را برای 

مصارف روزانه هزینه کنند.

پولیتیک

استراتژیک

اکونومیک

عملیات مخفی ناتو در جنگ اوکراین
روزنامــه نیویورک تایمز بــه نقل از مقامات 
آمریکایــی و اروپایی نوشــت کــه همزمان با 
تالش های روســیه برای تصرف شرق اوکراین، 
توانایــی این کشــور بــرای مقاومت، بیشــتر 
از همیشــه به کمــک نیروهــای آمریکایی و 
متحدانش از جمله شبکه ای مخفی از کماندوها 
و جاسوسان بســتگی دارد که در تامین سالح، 

اطالعات و آموزش نقش دارند.
مقامات کنونی و ســابق آمریکایی و اروپایی 
می گویند بیشــتر ایــن اقدامــات در خارج از 
اوکرایــن و بــرای مثال در پایگاه هــای آلمان، 
فرانســه و انگلیس انجام می شــود. با وجودی 
کــه دولت بایــدن اعالم کرده که بــه اوکراین 
نیرو اعزام نمی کند برخی از نیروهای ســازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( به طور مخفیانه 

در این کشور و عمدتا در کی یف فعال هستند 
و مســئولیت هدایت حجم باالیی از اطالعاتی 
را برعهده دارند کــه آمریکا در اختیار نیروهای 

اوکراینی قرار می دهد.
همزمان چند ده کماندوی دیگر کشورهای 
عضو ناتــو از جمله انگلیس، فرانســه، کانادا و 

لیتوانی نیز در داخل اوکراین فعال هستند.
سه مقام آمریکایی گفت: آمریکا ۱۵۰ مربی 
نظامی خــود را قبل از آغاز جنگ در ماه فوریه 
از اوکراین خــارج کرد اما کماندوهای نیروهای 
متحد در این حضور دارند یا از آن زمان به داخل 
و خارج از این کشــور تردد داشته اند و سازمان 

دهی سالح ها و دیگر کمک ها را برعهده دارند.
نیویورک تایمز نوشت: جزییات اندکی درباره 
فعالیت نیروها و کماندوهای ســیا در اوکراین 

منتشر شــده است اما حضور آنها در این کشور 
دامنه تالش های مخفی برای کمک به اوکراین 

را نشان می دهد.
در بخشــی از ایــن گــزارش آمده اســت: 
کریستین ورموث وزیر ارتش آمریکا ماه گذشته 
اشــاره ای به این ماموریت کرد و گفت عملیات 
ویژه به مدیریت جریان سالح ها و تجهیزات در 

اوکراین  کمک می کند.
به گفتــه مقامــات غربــی و آمریکایی که 
خواستند نامشان فاش نشود، کوماندوها در خط 
اول جنگ و در کنار اوکراینی ها نیســتند و در 
مقابل آنها را از مقرهای خود در دیگر بخش های 
کشــور و از دور با ارتباطات رمزگذاری شــده 
مشاوره می دهند. اما آثار پشتیبانی لجستیکی، 
آموزشی و اطالعاتی مخفی آنها در میدان جنگ 

محسوس اســت. نیویورک تایمز اذعان کرد که 
چند فرمانده سطح پایین اوکراین به تازگی  از 
ایاالت متحده به خاطر اطالعات به دست آمده 

از تصاویر ماهواره ای قدردانی کردند.
ایــن اطالعــات از تبلت هایی که  توســط 

متحدان در اختیارشان  گذشته به دست می آید. 
این تبلت ها یک برنامه نقشــه بــرداری میدان 
جنــگ را اجرا می کنند کــه اوکراینی ها از آن 
برای هدف قرار دادن و حمله به نیروهای روسی 

استفاده می کنند.

نخســت وزیر بریتانیا نســبت به هرگونــه تالش رئیس 
جمهور فرانسه برای دست یافتن به یک راه حل در مناقشه 
اوکراین از طریق مذاکره با روســیه هشــدار داد. به گزارش 
روزنامه لوموند، ســخنگوی دولت بریتانیا روز یکشنبه اعالم 
کرد: در جریان دیدار امانوئل مکرون و بوریس جانســون در 
حاشیه نشست ســران گروه G7 در آلمان، دو رهبر توافق 
داشــتند که این یک لحظه بحرانی بــرای تحول درگیری 
اســت و امکان معکوس کردن رونــد جنگ وجود دارد. این 
گزارش می افزایــد: همچنین رهبران فرانســه و بریتانیا با 
تقویــت حمایت نظامی از کی یــف موافقت کردند. به گفته 
سخنگوی دولت بریتانیا، جانســون تاکید دارد که در حال 
حاضر هر گونه تالش برای حل و فصل مناقشــه تنها باعث 
بی ثباتی پایدار می شود و به رئیس جمهور روسیه این توان 
را می دهد که کشورهای مســتقل و بازارهای بین المللی را 
همــواره تحت تاثیر قرار دهد. لومونــد یادآوری می کند که 
نخســت وزیر بریتانیا بر خالف رئیس جمهور فرانســه، از 

آغاز تهاجم نظامی روســیه به اوکراین، از هرگونه گفت وگو 
با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که او را »دیکتاتور« 
خطاب می کند، امتناع کرده اســت. در همین راستا نخست 
وزیر بریتانیا چندی پیش در مصاحبه با رسانه های کشورش، 
اعالم کرد که غربی ها باید در اجالس گروه هفت در آلمان و 
پس از آن در نشست سران ناتو در مادرید، بحث های بسیار 
صریحی در مورد پیامدهای جنگ و تحریم ها داشته باشند. 
به گزارش ایرنا،نخست  وزیر انگلیس همچنین امروز در بدو 
ورود بــه آلمان خبر داد که چهار کشــور عضو گروه هفت 
واردات طال از روسیه را ممنوع می کنند. اجالس گروه هفت 
از دیروز )یکشنبه( به مدت سه روز به میزبانی اوالف شولتس 
صدراعظم آلمان زیر ســایه جنگ اوکراین و رکود اقتصادی 
آغاز به کار کرده اســت. این اجالس در شرایط بحرانی تر از 
سال گذشته برگزار می شــود؛ چراکه سال گذشته رهبران 
انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و آمریکا برای اولین بار 

از آغاز کرونا با یکدیگر دیدار کردند.

همزمان با برگزاری اجالس ســه روزه سران گروه G7در 
آلمــان، تارنمای خبری ســی ان ان در مطلبی به بررســی 
چالش های بی ســابقه پیش روی ایــن قدرت های اقتصادی 
پرداخت. در اجالس ســال گذشته ســران 7 کشور صنعتی 
در انگلیس، رهبران کشــورهای عضو برای نخســتین بار با 
خوش بینــی پس از همه گیری بیمــاری کووید ۱۹ گردهم 
آمدند و تصور می کردند که شکست کووید و احیای اقتصاد 
جهانی در کنار تقویــت همکاری ها و حفاظت از کره خاکی 
چالش های پیش رو خواهند بود. اما امســال اوضاع بســیار 
متفاوت اســت و به هیچ وجه معلوم نیست که این 7 قدرت 
اقتصادی بتوانند به اهداف سال گذشته دست یابند. تهاجم 
روســیه به اوکراین به نوبه خود یک بحران بزرگ به شــمار 
می رود اما بحران های دیگری نیز در حال شکل گیری است. 
ســی ان ان در ادامه این مطلــب برخی از چالش هایی را که 
گــروه 7 در اجالس ۵ تــا ۸ تیر مدنظر قــرار خواهند داد، 
برشمرد: در کنار تهدید مقام های روس به بر افروختن جنگ 

اتمی، چین نیز روز به روز جســورتر شــده و در آینده نیز با 
بحران جهانی غذا دســت به گریبان خواهیم بود. بهای نفت 
رو به افزایش است و افت جهانی اقتصاد و افزایش هزینه های 
زندگی نیز گریبانگیر جهانیان شده است. مبارزه با تغییرات 
اقلیمی شکست خورده و مشــکالت زنجیره تامین امید به 
بازگشت به روال عادی پس از پایان همه گیری کووید را کم 
رنگ ساخته است. عالوه بر تمامی این مشکالت و معضالت، 
انگلیس، میزبان اجالس پارسال گروه 7، در کنار اجرای برنامه 
جنجالــی اخراج پناهجویان به روآندا تهدید کرده که قوانین 
بین المللی را بر ســر توافق برگزیت خواهد شکست. گرچه 
ســران گروه 7 می توانند به اتحادشان در برابر تهاجم روسیه 
دلخوش باشند، این همبســتگی در برابر بحران ها پیش رو 
ناچیز به نظر می رسند. آنچه واضح است آن است که گروه 7 
با چالش های بی سابقه ای روبروست و موفقیت آن در گروی 
کاهش بحران ها و نه متوقف ساختن آنهاست. شکست در این 

امر خواسته پوتین است.

چالش های بی سابقه در نشست گروه G7هشدار جانسون به مکرون برای مذاکره با پوتین

در چارچوب سلسه رزمایش های هوایی مشترک سوریه و 
روسیه، یگان های چترباز ارتش سوریه با همکاری نیروهای 

روسیه تمرین مشترک چتربازی برگزار کردند.
وزارت دفاع ســوریه در کانــال تلگرامی خود اعالم کرد 
که »در چارچوب هماهنگی و آموزش مشــترک ارتش های 
دوست سوریه و روسیه، یکی از تشکیالت نیروهای مسلح ما 
- طی چند روز –تمرین مشترک چتربازی را برگزار کردند 
که در آن صدها نفر از نیروهای قهرمان ما با روحیه، شجاعت 

و دقت باال در آن شرکت داشتند«.
به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه »سانا«، در بیانیه این 
وزارتخانه آمده است: »این تمرین مشترک پس از مجموعه 
رزمایش های مشــترک ارتش های ســوریه و روسیه جهت 

آمادگــی و آموزش نیروهای مــا در فرآیند فرود با چتر در 
شرایط مختلف و در همه حال صورت گرفت«.

هفتم ژوئن )۱۵ خردادماه( نیز نیروی هوایی ســوریه با 
همکاری نیروی هوایی روسیه چندین تمرین نظامی برای 
مقابله با دشمن فرضی انجام داد. کانال تلگرامی وزارت دفاع 
سوریه در این باره اعالم کرده بود که در چارچوب هماهنگی 
و آموزش مشترک ارتش های سوریه و روسیه، نیروی هوایی 
سوریه با همکاری نیروی هوایی روسیه تمرینی را انجام داد 
که در آن سه فروند هواپیمای سوخوی ۲۴، ۳۴ و ۳۵ نیروی 
هوایی روسیه و شش هواپیمای میگ از نوع ۲۳ و ۲۹ نیروی 
هوایی سوریه شرکت داشتند و مقابله با هواپیماهای دشمن 

فرضی و پهپادها در حریم هوایی سوریه را تمرین کردند.

منابع ســوری خبر دادند که ارتش ترکیــه و گروه های 
تروریستی تحت حمایت آنکارا حمالت خود را به حومه »تل 

تمر« در استان الحسکه از سر گرفتند.
خبرگزاری دولتی ســوریه )ســانا( ظهر دیروز )یکشنبه( 
اعالم کرد که ارتش اشــغالگر ترکیه و گروه های تروریستی 
تحت پشــتیبانی این رژیم بار دیگر حمــالت توپخانه ای و 
موشکی خود را به شهرک ها و روستاهای حومه تل تمر واقع 

در شمال غرب استان الحسکه از سرگرفتند.
ســانا تاکنون گزارشی از خســارت ها و تلفات احتمالی 
حمالت امروز ارتش و گروه های تحت حمایت ترکیه به حومه 

تل تمر منتشر نکرده است.
ارتش ترکیه و نیروهای تحت حمایت آنکارا آخرین بار ۲7 

خرداد گذشــته مناطق روستایی تل رفعت در حومه شمالی 
حلب و تل ابیض در شمال رقه را با موشک و گلوله های توپ 
هدف قرار دادند که این حمالت خسارت های مالی بسیاری 

بر جا گذاشت.
حمالت توپخانه ای ارتش ترکیه و گروه های تروریســتی 
تحت حمایت  آنکارا در حالی شــدت یافته که »رجب طیب 
اردوغــان« اوایل خرداد گذشــته اعالم کرد که کشــورش 
بــه زودی عملیاتی را برای ایحاد منطقــه امن در عمق ۳۰ 

کیلومتری خاک سوریه آغاز خواهد کرد.
در مقابل سوریه نیز تاکید کرد که »تهدیدهای رژیم ترکیه 
برای عملیات موسوم به منطقه امن در شمال سوریه با نتایج و 

خروجی های نشست آستانه در تضاد است.«

از سرگیری حمالت ارتش ترکیه به سوریهتمرین مشترک چتربازی روسیه و سوریه


