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انتقال نفتکش توقیف شده حامل پرچم ایران 
به بندر یونانی

خبرگزاری رویترز نوشــت: مقام های گارد ساحلی یونان می گویند نفتکش 
حامل پرچم ایران که در این کشــور توقیف شــده بود امروز شــنبه به بندر 

پیرائوس منتقل شده است.
این نفتکش را یونان در آوریل گذشــته توقیف کرده بود و بخشی از بار آن 
نیز از ســوی آمریکا توقیف شد. مقام های یونانی پیشتر آزادی این نفتکش را 

تایید کرده بودند.
بیش از دو ماه اســت که کشــتی حامل پرچم ایران -»النــا« که قبال به 
»پگاس« شهرت داشت- به دلیل بن بست دیپلماتیک که روابط تهران با آتن 
را در بحبوحه افزایش تنش ها بین ایران و آمریکا تحت فشــار قرار داده است، 

در جزیره »اِویا«ی یونان لنگر انداخته بود.
یــک مقام بندری یونــان گفت: این نفتکش ســاعت ۶.۳۰ دقیقه به وقت 
محلی )۳.۳۰ دقیقه به وقت گرینوویچ( شهر کاریستوس یونان را ترک کرده و 

انتظار می رود حدود ساعت ۱۰ شب به بندر پیرائوس برسد.
مقام های یونان در ماه آوریل، النا و محموله نفتی آن را به همراه ۱۹ خدمه 

روسی در نزدیکی سواحل اویا و  به دلیل تحریم های آمریکا توقیف کردند.
این نفتکش ســپس به دلیل مشــکالت مربوط به مالکیت آن آزاد شد، اما 
بخشی از محموله نفتی متعلق به ایران به کشتی دیگری به نام »آیس انرژی « 
که توسط آمریکا اجاره شده بود و در بندر پیرئو لنگر انداخته بود، منتقل شد.

به گزارش رویترز، خروج نفت از کشــتی النا باعث شد که نیروهای ایرانی 
در ماه گذشــته دو نفتکش یونانی را در خلیج فــارس توقیف کنند و پس از 
هشدار تهران به انجام »اقدامات تنبیهی« علیه آتن، آن را به ایران برگردانند.

پس از درخواســت تجدیدنظر یک شرکت ایرانی در ۷ ژوئن، هیئت قضایی 
یونان حکم اولیه دادگاه که اجازه مصادره محموله از ســوی آمریکا را می داد، 
لغو کرد و این تصمیم راه را برای النا برای بازیابی محموله ای که به  نفتکش 

آمریکایی آیس انرژی منتقل شده بود، باز کرد.
با این حال، تا هفته گذشــته النا که هنوز مشــکل موتــور دارد، به دلیل 
بدهی های خدمات یدک کش توســط یک شرکت دیگر در توقیف بود. منابع 
حقوقی به رویترز گفتند که پس از پرداخت مبلغ بدهی، این نفتکش رســما 
آزاد شد. به گزارش ایرنا، مقام های یونان این کشتی را که حامل ۱۱۵ هزار تن 
نفت ایران بود روز ۱۹ آوریل در نزدیکی جزیره »ائوبویا« توقیف کرده بودند.

ویژه

نقض حقوق بشر در جنگ های نیابتی آمریکا
نشریه افشــاگر اینترسپت در گزارشــی درباره برنامه های مخفی پنتاگون 
برای ایجاد جنگ نیابتی در منطقه خاورمیانه و اقیانوســیه نوشــت: براساس 
مصاحبه های انجام شــده با مقام های فعلی و پیشــین آمریکا و اسناد موجود، 
اقدامات نیروهای عملیات ویژه پنتاگون بســیار گسترده تر از آن چیزی است 

که قبال تصور می شد.
برخــالف گزارش های قبلی که نشــانگر اســتفاده از جنگ های نیابتی در 
کشورهای آفریقایی بود اسناد جدید موید این موضوع هستند که برنامه سری 
پنتاگون در حداقل ۱۴ کشــور دیگر در منطقه خاورمیانه و آسیا-اقیانوسیه تا 

سال ۲۰۲۰ اجرا شده است.
در مجموع، بین ســال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، کماندوهای آمریکایی حداقل 
۲۳ برنامه مجزای مخفی را در سراسر جهان اجرایی کرده اند که ۳۱۰ میلیون 
دالر هزینه داشــته است و با اینکه معلوم نیســت چه تعداد افراد غیرنظامی 
کشــته شده اند، گزارش ها حاکی از کشته شدن تعدادی از نظامیان آمریکایی 

در این عملیات  است.
لبنان، مصر، سوریه، عراق، تونس و یمن از جمله کشورهایی بوده اند که بر 

اساس این گزارش، عملیات مخفی پنتاگون در آنها اجرایی شده است.
اینترسپت، مقام های مرتبط در کنگره آمریکا و حتی دولت این کشور را از 
عملیات نیروهای ویژه بی اطالع ارزیابی کرد و نوشــت: جنگ نیابتی نیروهای 
ویژه با کمک نیروهای خارجی و محلی از طریق تسلیح، آموزش و هدایت این 

نیروها پیگیری می شود.
این رســانه افشاگر به نقل از کارشناســان، ماموریت های ویژه پنتاگون را 
فاقد نظارت دانســت و نوشــت: نبود نظارت بر این عملیات ، قانونی بودن آنها 
را زیرســئوال می برد و می تواند نقض حقوق بشر و مداخله آمریکا در نزاع های 

خارجی را در پی داشته باشد.

نارضایتی فرانسوی ها از مکرون
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که افزون بر نیمی از فرانسوی ها 
عملکرد »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری این کشــور را بر ریاســت دوره ای 

شورای اروپا مثبت ارزیابی نمی کنند.
رئیس جمهوری فرانسه دو روزر پیش ریاست دوره ای شورای اتحادیه اروپا 
را به شــکل نمادین به پیتر فیاال نخست وزیر جمهوری چک سپرد و برای وی 
آرزوی موفقیت کرد. حال نتایج نظرســنجی روزنامه پرشــمارگان لو فیگارو 
نشان می دهد که حدود ۵۹ درصد فرانسویان نسبت به عملکرد مکرون در این 
جایگاه، رضایت ندارند. تاکنون ۶۴ هزار و ۱۶۲ نفر در این نظرســنجی برخط 
)آنالین( به سوال »آیا عملکرد امانوئل مکرون در راس شورای اتحادیه اروپا را 

مثبت می دانید؟« پاسخ منفی داده اند.
به گزارش ایرنا به نقل از شــبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، مکرون پنجشــنبه 
شــب در حاشیه نشســت ناتو در مادرید، آخرین تالش فرانسه در این سمت 
را دســتیابی به توافق نهایی بین بلغارستان و مقدونیه شمالی برای مذاکرات 

الحاق این کشور به اتحادیه اروپا اعالم کرد.
در آیین واگذاری ریاست دوره ای اتحادیه اروپا از فرانسه به چک، ماگدالنا 
اندرسون نخست وزیر ســوئد، که کشورش ریاست دوره ای این اتحادیه را در 

اول ژانویه ۲۰۲۳ بر عهده خواهد گرفت، شرکت داشت.
پــس از پاریس، حال پراگ وعده داده اســت که کمک بــه اوکراین را در 
محورهایی همچون بحران پناهجویان و بازســازی این کشــور در حال جنگ 
و همچنین امنیت انرژی اروپا پیگیری کند. ریاســت دوره ای شورای اتحادیه 
اروپــا، هر ۶ ماه تغییــر می کند و پیش از فرانســه، اســلوونی عهده دار این 
مســئولیت بود که دوره ریاســت این کشــور در پایان ماه دسامبر ۲۰۲۱ به 
صورت رسمی خاتمه یافت و پاریس عهده دار آن شد. فرانسه پس از ۱۴ سال 
از اول ژانویه ۲۰۲۲ تا شــب گذشته ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ به مدت ۶ ماه، ریاست 

چرخشی شورای اتحادیه اروپا را بر عهده داشت.

ادامه تظاهرات سودانی ها علیه دولت نظامی
منابع خبری جمعه شب و بامدادشــنبه از ادامه تظاهرات سودانی ها علیه 
دولت نظامی در این کشور خبر دادند.به گزارش خبرگزاری فرانسه، صدها نفر 
در خارطوم پایتخت ســودان علیه کودتای نظامی تظاهرات کردند. بر اساس 
این گزارش، نیروهای پلیس از گاز اشــک آور بــرای متفرق کردن معترضان 

استفاده کرده است.
این گزارش می افزاید، معترضان سودانی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری 
این کشــور تجمع کردند و شــعارهایی مانند »مردم ســرنگونی ]عبدالفتاح[ 

البرهان را می خواهند« و »ما خواستار قصاص هستیم« سر دادند.
همچنیــن برخی دیگر از معترضان تصاویر شــماری از کشــته شــدگان 

تظاهرات روز پنجشنبه را در دست داشتند.
اعتراض های سراســری در سودان روز پنجشنبه از ســر گرفته شد که بر 
اســاس گزارش ها در این تظاهرات ۹ نفر کشته شدند. تظاهرات علیه دخالت 
ارتش در امور دولت غیرنظامی در مناطق مختلف سودان از اکتبر سال گذشته 
)مهر ۱۴۰۰( تاکنون تقریبا هر روز برگزار می شــود.صبح روز ۲۵ اکتبر سال 
گذشــته عبداهلل حمدوک نخست وزیر و بســیاری از سیاستمداران سودانی 

بازداشت و حمدوک روز بعد آزاد شد.
در ۲۱ نوامبــر نظامیانی که با کودتا قدرت را به دســت گرفتند با عبداهلل 
حمدوک نخســت وزیر دولت منحل شده برای بازگشت وی به سمت خود به 
توافق رســیدند. بر اساس گزارش های منتشر شده در رسانه های سودانی، این 
توافق میان اعضای نظامی شــورای حاکمیت و نخســت وزیر سابق به دست 
آمده و حمدوک با مشورت همه نیروهای سیاسی به جز حزب »کنگره ملی« 

که در دوره عمر البشیر قدرت را در دست داشت، دولت تشکیل خواهد داد.
گفته می شــود نظامیان و حمدوک در مورد چنــد موضوع دیگر از جمله 
آزادی تمامی زندانیان سیاســی توافق کرده اند اما حمدوک در تاریخ ۲ ژانویه 

گذشته از سمت خود استعفا کرد.

حقوق بشر

پولیتیک

رویداد

تصمیم  یزدی:  مهدی  بین الملل-  گروه 
نفتالی بنت، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
بــرای کناره گیری از سیاســت بــرای مدتی 
دودســتگی های داخلی در اسرائیل و اساسا در 
داخل جنبش ها و احزاب راســت گرای مخالف 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر سابق این رژیم 
را شــدت بخشیده است هرچند که یائیر الپید 
درحال حاضر براساس توافقی که با بنت داشته 

نخست وزیر شده است.
»یعقوب بردوگو«، تحلیلگر سیاسی روزنامه 
»یســرائیل هیوم« در یادداشتی درباره انحالل 
کنست و کناره گیری نفتالی بنت، نخست وزیر 
ســابق رژیم صهیونیســتی از دنیای سیاست 
نوشــت: بنت دیر متوجه شد که درک واقعیت 
تلخی که او را احاطه کرده دشــوار شده است 
و همه اسرائیلی ها این مورد را حین سخنرانی 
اســتعفایش در چهــره اش دیدنــد. علی رغم 
دســتاوردهای ادعایی اش که آنها را فهرســت 
کرده بود، اما نتوانســت میان این دستاوردها و 
دلیل کناره گیری اش، فروپاشی کابینه دولت و 
به دســت گرفتن ابتکارعمل توسط یائیر الپید 
ارتباطی ایجاد کند و به همین دلیل چاره ای جز 

بازگشت به خانه نداشت. نفتالی بنت در جریان 
این ســخنرانی به زبان عبری صریح اعالم کرد 
که در تمامی جبهه ها از ائتالف گرفته تا دولت و 
ریاست حزبش شکست خورده است؛ چراکه وی 
در اصل به وعده هایش به رای دهندگان راست 
گرای خود عمل نکرد به نحوی دچار تغییر در 
ارزش ها و آشقفتگی ایدئولوژیک ناگهانی شد و 
اینگونه شد که نقاب ها کنار رفت و راستگرایان 
اسرائیلی از تقلب و ریاکاری بنت به ستوه آمدند 
و همین مساله منجر به شکل گیری درگیری بر 

سر هویت یهودی دولت شد.
علی رغــم کناره گیری نفتالی بنت از دنیای 
سیاســت اما هنوز زود اســت که درباره بسته 
شدن صفحه وی صحبت کرد؛ چراکه اقدامات 
غافلگیــر کننده او پیامدهــای قابل توجهی را 
بر صحنه سیاســی، حزبــی و امنیتی و نظامی 
اسرائیل خواهد گذاشت، به ویژه اینکه استعفا و 
کناره گیری او در زمان حساسی رخ داده است 

که تل آویو با تهدیدات راهبردی مواجه است.
چالش های پیش روی الپید

»یائیــر الپید« که پس از انحالل کنســت 
اکنون ریاســت دولت رژیم صهیونیســتی را 

بر عهــده دارد، با توجه به تشــدید رقابت ها و 
اختالفات میان طرف های مختلف اســرائیلی با 
شرایط بسیار سخت، دشوار و پیچیده ای مواجه 

است که باید با آن مقابله کند.
روزنامه عبری زبان هاآرتص نیز در سرمقاله 
خود دربــاره چالش های پیــش روی الپید در 
مدیریت دولت رژیم صهیونیستی نوشت: الپید 
که در شــرایط دشواری سرکار آمده است، باید 
طی چهار ماه آتی دولت موقت خود را مدیریت 
کند و این درحالی است که وزرای ارشد کابینه 
از رهبــران حزب رقیب هســتند و نتانیاهو و 

شرکایش در مقابل او قرار دارند.
الپید نبایــد درگیر رقابــت در وفاداری به 
یهودیت در مقابل نتانیاهو شود؛ زیرا دولتی که 
هم نماینده عرب ها، راستگراها و احزاب میانه و 
چپ باشد، درحال حاضر، تنها ضامن حفاظت 
از«دموکراســی« اسرائیل اســت. الپید باید از 
صالحیت خود اســتفاده کند تا اسرائیلی ها را 
متقاعد کند که باید در یک مشــارکت واقعی 
میان یهودیان و عرب ها زندگی کنند و احزاب 

چپ  و میانه نیز در آن نقش داشته باشند.
هاآرتص تاکید می کند که عالوه بر نتانیاهو و 

حامیانش، افراد زیادی هستند که آرزوی سقوط 
الپیــد را دارند. الپید باید همزمان با مشــکل 
گرانــی، آرامش در جبهه نــوار غزه ایجاد کند 
و مذاکرات غیر مســتقیمی را برای آزاد کردن 
اسیران اســرائیلی دربند مقاومت فلسطین در 

دستور کار خود قرار دهد.
نقشه بی بی

واقعیت این اســت که نتانیاهو تا دقیقه ۹۰ 
عمر دولت قبلی فعالیت خود را افزایش داده و 
روز پنجشنبه در سخنرانی اش در مقابل کنست 
قبل از انحــالل آن چشــم اندازهای تبلیغات 
انتخاباتی خود را ترســیم کــرد که مبتنی بر 
ادامه تحریک علیه دشمنانش در راست گرایان 
و اقدامات تحریک آمیزتر علیه فلســطینی ها و 
اعراب در اســرائیل و نه فقط علیه مشروعیت 
هرگونه نقش سیاســی برای آن ها در دستگاه 

سیاسی اسرائیل است.
نتانیاهو کلیات نبــرد انتخاباتی را که عمال 
بــا آغاز بی ثباتی دولت شــروع شــده به طور 
خالصه اعالم کرد. وی گفت: درباره حل اوضاع 
دولت صحبت کردند و تجاربی را اجرا کردند و 
شکســت خوردند. این زمانی اتفاق می افتد که 

»راست گرایان دروغگو« و چپ گرایان افراطی 
همدست می شوند واخوان المسلمین و لیست 

مشترک را نیز با هم همراه می کنند.
این اظهارات تنها کلیات نبرد انتخاباتی جدید 
در اسرائیل نیســت بلکه میزان وحدت موجود 
در ائتالف راســت گرایان با رهبری نتانیاهو و 
آمادگی این ائتالف برای قبول آنچه نتانیاهو در 
راه بازگشت به دولت انجام می دهد را نشان داد 
حتی اگر بهای آن گرفتن مشــروعیت حتی از 

نظر فکری از احزاب راست گرای رقیب باشد.
تعــدادی از مخاطبــان مطبوعــات رژیم 
صهیونیســتی پیــش بینی می کننــد که این 
جمله های ســاده و کوتاه پایه و اســاس نبرد 
انتخاباتی بسیار داغ در اسرائیل باشد که احتماال 
آن را به وضعیت قطب بندی اجتماعی و نه فقط 
سیاســی که در زمان انتخابات پارلمانی ۱۹۷۷ 
بود، بازگرداند. زمانی که مناحیم بیگن، نخست 
وزیر پیشین اسرائیل توانست احساسات قومی 
یهود شرقی را علیه چپ گرایان با رهبری حزب 

کارگر بشوراند.
این ها همان گروه هایی هســتند که ائتالف 
مخالف نتانیاهو را رهبری می کنند مثل لیست 
مشــترک عربی با رهبری ایمن عوده و لیست 
مشترک اســالمی با رهبری منصور عباس که 
نتانیاهو آن را نه تنها لیســت اخوان المسلمین 
بلکه لیست ضد یهود می داند. این درحالی است 
که این لیست در ائتالف دولتی با رهبری بنت 
مشارکت داشت و اســرائیل را به عنوان دولت 

یهود قبول دارد.
نتانیاهو طــرح تبلیغات انتخاباتی خود را بر 
حقیقت ثبــات قدرت حزب لیکــود به عنوان 
بزرگترین حزب با ۳۴-۳۵ کرســی و افزایش 
کرســی های ائتالفش به ۵۹ در مقابل کاهش 
کرســی های دشمنانش در راست گرایان و چپ 
گرایان به کمتر از ۵۲ در صورت خارج شــدن 
دو لیســت عربی از معادله توازن ها و ائتالف ها 

بنا کرده است.
نتانیاهو برای تثبیت این مســئله در ذهن 
مردم اسرائیل و افزایش حمله به بقایای احزاب 
راست گرای مخالف وی به ویژه حزب یمینا با 

رهبری آیلت شاکید تالش خواهد کرد.
به نظر می رســد دلیل اینکه نتانیاهو بیشتر 
احزاب کوچک مخالف خود و مشخصا »یمینا« 
و »تکفا حداشــاه« را  »راست گرایان دروغگو« 
می داند برای ممانعــت از رأی دادن ده ها هزار 

نفر به آن ها است.
نتانیاهو معتقد اســت که سقوط هر حزبی 
در راســت گرایان و پایین آمدن حزب مرتس 
باعث می شــود بتواند کرســی های بیشتری را 
به دســت آورده و به اکثریت در کنست دست 
یابد و باعث شــود دیگر نیازی به باج دادن به 
حزب صهیونیســم دینی با رهبری بتســلئیل 
ســموتریتش و هم پیمانش ایتمــار بن غفیر 

نداشته باشد.

انتخابات کنست به نتیجه نمی رسد

رضایتنتانیاهوازبحرانسیاسیتلآویو!

بحران افکار عمومی آمریکا درباره انتخابات الکترال

نتایج یک نظرســنجی جدید که در ضمن 
تداوم پایین ماندن محبوبیت جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا و مواجهــه حزب دموکرات او با 
انتخابــات میاندوره ای  دورنمای شکســت در 
ماه نوامبر انجام شــد، نشــان داد که از هر ۱۰ 
آمریکایــی هفت نفر می گویند مایل نیســتند 
جو بایدن برای دور دوم ریاســت جمهوری، در 

انتخابات نامزد شود.
به گزارش پایگاه هیل،  این نظرسنجی انجام 
شده از سوی شرکت هاروارد کپس-هریس پُل 
که منحصرا با پایگاه هیل به اشــتراک گذاشته 
شــد، نشــان داد که ۷۱ درصد از پاسخگویان 
شرکت کننده در این نظرسنجی مایل نیستند 
که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای دومین 
بار کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
شود، در حالی که ۲۹ درصد می گویند که او باید 

مجددا برای این انتخابات نامزد شود.
در گــروه پاســخ دهندگان معتقــد به عدم 
نامزدی مجدد جو بایدن برای ریاست جمهوری 
آمریکا، ۴۵ درصد گفتند که دلیل این تمایلشان 
این اســت کــه بایــدن رئیس جمهــور بدی 
اســت، در حالی که حدود یک سوم دیگر این 
پاســخ دهندگان گفتند که دلیل این تمایلشان 
این است که او خیلی پیر است. حدود یک چهارم 
دیگر از آنها هم گفتند که دلیل تمایلشــان به 
عدم نامزدی مجدد بایدن برای ریاست جمهوری 

این است که اکنون زمان یک تغییر است.
مارک پن، یکی از مدیران این نظرســنجی 
هــاروارد کپس-هریس پُل بیان کــرد: بایدن 
ممکن اســت بخواهــد دوباره نامزد شــود، اما 
عمده رای دهندگان به ایده دور دوم ریاســت 
جمهوری او پاسخ منفی می دهند و عملکرد او 
به عنوان رئیس جمهور آمریکا را مورد انتقاد قرار 
می دهند. فقط ۳۰ درصد از دموکرات ها حتی در 
انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری دموکرات ها 

به او رای می دهند.
اما همچنین اکثر پاســخ دهندگان - معادل 
۶۱ درصــد - همچنین می گویند کــه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور ســابق آمریکا هم نباید 
مجددا برای رســیدن به کاخ ســفید در سال 
۲۰۲۴ نامزد شود. ۳۹ درصد از پاسخ دهندگان 
این نظرســنجی گفتند که این رئیس جمهور 
سابق آمریکا باید دوباره برای این انتخابات نامزد 

شود.
در گروه پاسخ دهندگان نظرسنجی که معتقد 
به عدم نامزدی مجدد دونالد ترامپ برای ریاست 
جمهوری آمریکا در انتخابات بعدی هستند ۳۶ 
درصد گفتند دلیل این اعتقادشان این است که 
ترامپ دمدمی مزاج است، ۳۳ درصد گفتند که 
از نظرشان او کشور را دچار چند دستگی خواهد 
کرد و ۳۰ درصد گفتند که دلیل این اعتقادشان 
مسئول بودن او از بابت اتفاقات ۶ ژانویه ۲۰۲۱ 

که در جریان آن اوباش طرفدار او به ساختمان 
کنگره آمریکا حمله کردند، است.

اکثریت شرکت کنندگان در این نظرسنجی 
گفتند در صورتی که بایدن و ترامپ در انتخابات 
سال ۲۰۲۴ آمریکا با یکدیگر رقابت کنند، رای 
دادن به یک نامزد مســتقل میانه رو را در نظر 
خواهند گرفت و این شــامل اکثریت شــرکت 
کنندگان جمهوری خواه و دموکرات شــرکت 
کننده در نظرسنجی است. بر همین اساس ۶۰ 
درصد گفتند اگر بایدن و ترامپ در دوره بعدی 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا با یکدیگر 
رقابت کنند، یک نامزد مســتقل میانه رو برای 
رای دادن به او در انتخابات ریاســت جمهوری 
در نظــر خواهند گرفت، در حالی که ۴۰ درصد 

گفتند که چنین کاری را در نظر نمی گیرند.
بــه تفکیک حزب، ۵۳ درصــد از جمهوری 
خواهان و ۶۴ درصد از دموکرات های شــرکت 

کننده در این نظرســنجی گفتنــد که در آن 
شــرایط یک نامزد مســتقل میانه رو را در نظر 

خواهند گرفت.
این تحــول در حالی صــورت می گیرد که 
بایدن همچنــان از محبوبیت پایینی برخوردار 
اســت. نظرســنجی هاروارد کپس-هریس پُل 
نشــان می دهد که رئیس جمهور آمریکا دارای 
محبوبیت کلی ۳۸ درصد است و پاسخ دهندگان 
با درصدهای مختلف بــه او در زمینه مدیریت 
تــورم ۲۸ درصد، اقتصــاد ۳۲ درصد، تحریک 
اشــتغالزایی ۴۳ درصد و واکنــش به ویروس 
کووید-۱۹، ۵۰ درصد به همراه سایر مسائل به 

او نمره پایین می دهند.
این نظرســنجی همچنین نشان می دهد در 
حالی که ترامپ یکی از تأثیرگذارترین افراد در 
حزبش محسوب می شــود، آمریکایی ها ممکن 
اســت لزوماً به او در انتخابات سال ۲۰۲۴ رای 

ندهند.
نظرســنجی مذکور در بازه ۲۸ و ۲۹ ژوئن با 
شرکت ۱۳۰۸ فرد ثبت نام شده به عنوان رای 

دهنده انجام شد.
با این وجود به گزارش پایگاه هیل، بر اساس 
یک نظرسنجی جدید دیگر که از سوی موسسه 
کالج امرســون صورت گرفــت، ترامپ، رئیس 
جمهور سابق آمریکا، در یک رقابت مجدد فرضی 
با جو بایدن در سال ۲۰۲۴ برتری زودهنگامی 

نسبت به او کسب کرده است.
این نظرســنجی سراسری نشان می دهد که 
ترامپ با کســب نتیجه ۴۴ درصد در مقابل ۳۹ 
درصــد از بایدن در یک رقابت رودررو پیشــی 
گرفته اســت، در حالی کــه ۱۲ درصد دیگر از 
رای دهندگان می گویند که قصد دارند به شخص 

دیگری غیر از آنها در این انتخابات رای دهند.
ماه مه نیزنظرسنجی مشابهی نشان داد که 
ترامپ در رقابت فرضی با بایدن در سال ۲۰۲۴ 
از حمایــت ۴۴ درصــدی برخوردار می شــود، 
حمایت از بایدن در آن نظرســنجی ۴۲ درصد 
بود. البته، این که آیا رقابت انتخابات ریاســت 
جمهــوری ۲۰۲۰ مجــددا در انتخابات ســال 
۲۰۲۴ تکرار شــود یا خیر، یک سوال باز باقی 

مانده است.
بــا این حال، اگر ترامپ در نهایت تصمیم به 
کاندیداتوری برای این انتخابات بگیرد، بخت اول 
برنده شدن در رقابت مقدماتی ریاست جمهوری 
جمهوریخواهان خواهد بود. پنجاه و پنج درصد 
از رای دهنــدگان جمهوریخواه می گویند که از 
ترامپ در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان 
در ســال ۲۰۲۴ حمایت می کنند، در حالی که 
۲۰ درصد از ران دســانتیس، فرماندار فلوریدا، 
یک ستاره در حال ظهور در حزب که به عنوان 
یک نامزد بالقوه برای ریاست جمهوری معرفی 

شده است، حمایت خواهند کرد.

صدراعظم آلمان گفت: رئیس جمهوری روسیه، حداقل 
از یک ســال قبل، برای شــروع جنگ آماده شــده بود و 

احتماالً می تواند به مدت طوالنی جنگ را ادامه دهد.
»اوالف شــولتس« در گفت وگــو با شــبکه تلویزیونی 
»ســی بی اس« آمریــکا با بیان اینکه مســکو برای رشــد 
اقتصــادی و واردات فنــاوری نیازمند غرب اســت، گفت: 
علیرغم اینکه  والدیمیر پوتین تاثیرپذیری اقتصاد روســیه 
از تحریم ها را نپذیرفته اما به خوبی می داند که تحریم های 
غرب موثر بوده اند. وی با امتناع از پاســخ به سوالی درباره 
واردات ماهانه ۲ میلیارد دالر گاز و نفت و دیگر محصوالت 
از روســیه، تصریح کرد: خرید از روسیه رو به کاهش است 

و باوجود تحریم هــا، پوتین با این پــول نمی تواند چیزی 
بخرد. صدراعظم آلمان با اشــاره به زمان بر بودن تالش ها 
برای قطع واردات نفت و گاز از روســیه، گفت: برخی فکر 
می کنند اگر امــروز تصمیم بگیریم، فردا صبح یک بندر و 
۴۰ کیلومتر خط لوله گاز احداث شده است، اما در دنیای 
واقعی چنین نیســت. روابط غرب و کرملین بعد از شروع 
عملیــات ویژه در اوکراین به تیرگــی گرایید. اگرچه غرب 
تالش کرده مسکو را با تحریم به زانو در آورد اما وابستگی 
شدید برخی کشورها از جمله آلمان به گاز و نفت وارداتی، 
مانع از تحقق اهداف تحریم ها شــده و برعکس اقتصادهای 

غربی را با تورم و کمبود مواجه کرده است.

نخست وزیر آلبانی اعالم کرد، ناتو درحال مذاکره با دولت 
او بــرای ایجاد یک پایگاه دریایی در پورتو رومانو، بندری در 
حال ساخت در سواحل دریای آدریاتیک است.  »ادی راما« 
در کنفرانس خبری گفت، پورتو رومانو که در نزدیکی شــهر 
ســاحلی دورس واقع شده و به عنوان بزرگترین بندر آلبانی، 
دارای یک بخش تجاری و همچنین یک پایگاه نظامی دریایی 
خواهد بود.  وی افزود که این پایگاه با همکاری مشترک ناتو 
و آلبانی ســاخته و تامین مالی خواهد شــد.  راما در ماه مه 
اعالم کرده بود که دولت او پیشــنهاد داده اســت که ناتو در 
پایگاه دریایی پاشالیمان این کشور در ۲۰۰ کیلومتری جنوب 
تیرانا مستقر شود.  پایگاه زیردریایی پاشالیمان در دهه ۱۹۵۰ 

توسط روســیه تاسیس شد که می توانست ۱۲ زیردریایی را 
در خــود جای دهد. آلبانی در ســال ۲۰۰۹ به عضویت ناتو 
درآمد.  از ۳۰ کشور عضو ناتو، دو کشور در آمریکای شمالی 
)کانــادا و ایاالت متحده آمریکا( و ۲۷ کشــور در اروپا واقع 
شده اند. این در حالی اســت که ترکیه در اوراسیا قرار دارد. 
تمام اعضای ناتو مجهز به نیروی نظامی هستند.  سه کشور 
از اعضای ناتو از جمله آمریکا، فرانسه و انگلیس دارای سالح 
هسته ای می باشــند. ناتو در زمان تأسیس ۱۲ عضو رسمی 
داشت که رفته رفته تا آوریل سال ۲۰۰۹، ۱۶ عضو دیگر به 
تعداد کشورهای عضو اضافه شد.  ایجاد پایگاه نظامی ناتو در 

آلبانی در میان جنگ روسیه و اوکراین اتفاق می افتد.

برنامه ناتو برای حضور در آلبانیتحلیل برلین از برنامه پوتین برای جنگ فرسایشی

بحــران اقتصــادی در ترکیه کــه بســیاری آن را به 
سیاســت های دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 
این کشــور نسبت می دهند، تشــدید یافته به گونه ای که 
بر اســاس آخرین رقم اعالم شده از ســوی اتاق بازرگانی 
اســتانبول از افزایش نرخ تــورم در پایتخت به حدود ۹۵ 
درصــد خبر می دهد. تورم شــدید در ترکیه که منجر به 
باال رفتن هزینه های زندگی و نیز ســوخت شده، بسیاری 
از مردم این کشور را با دشواری های متعددی مواجه کرده 
است.به نوشته روزنامه »ترکیه گازتسی« از اتاق بازرگانی 
استانبول، نرخ تورم در پایتخت با افزایش ساالنه به ۹۴.۱۹ 
درصــد و ماهانه ۴.۰۳ درصدی در ماه گذشــته میالدی 

)ژوئن( به باالترین میزان خود در ۲۴ سال گذشته رسید. 
هزینه هــای حمل و نقل  ۵.۱۶، مســکن ۵.۰۶، فرهنگی، 
آموزشــی و تفریحی ۴.۵۵، مواد غذایی ۳.۷۹، بهداشــتی 
و درمانــی  ۳.۷۲ ، کاالی خانگی  ۳.۵۷ و پوشــاک ۲.۱۲ 
درصــد افزایش یافته اســت. افزایش هزینه هــا در گروه 
ســوخت و انــرژی ۱۵.۱۱، مــواد غذایــی ۱۰.۳۴ ، مواد 
شــیمیایی ۸.۰۶، نســاجی ۶.۵۷ ، مواد فرآوری نشده  ۵. 
۳۳ و گروه ســاختمانی ۳.۵۲ درصد نسبت به ماه می بوده 
و گروه معادن نیز افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد. سه 
روز پیش رویترز خبر داد که تورم ساالنه در ترکیه به بیش 

از ۷۸ درصد رسیده است.

مقام های ترکیــه ۲۷۲ مهاجر را که به صورت غیرقانونی 
وارد خاک این کشور شده بودند به کشورهایشان بازگرداندند.
به گزارش ایرنا از رســانه های ترکیه، مقام های استانداری 
»کوجاائلــی« دیروز )شــنبه( اعالم کردند کــه ۲۷۲ تبعه 
خارجی که به صورت غیرقانونی وارد خاک ترکیه شده بودند، 

شناسایی و اخراج شدند.
مهاجران غیرقانونی پــس از پایان مراحل اداری و قانونی 
در مرکز استرداد اتباع خارجی با پرواز چارتر به کشورهایشان 

بازگردانده شدند.
بنا بر اعالم رســانه های ترکیه، آنــکارا مبارزه با مهاجرت 
غیرقانونی را در اولویت قرار داده است و مهاجران غیرقانونی 

پس از دستگیری و اسکان در مراکز موقت مهاجرت استانی 
به کشورهایشان برگشت داده می شوند.

شــنبه هفته گذشته نیز، پلیس اســتان کوجاائلی ۱۳۶ 
شهروند افغان را که به صورت غیرقانونی وارد این کشور شده 

بودند، با پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند.
رسانه ترکیه می گویند که تالش های فشرده آنکارا برای 

بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به کشورهایشان ادامه دارد.
به  دنبال آغاز پروازها از ترکیه به افغانستان در ۲۷ ژانویه 
۲۰۲۲، تاکنــون حــدود ۲۶ هزار مهاجــر غیرقانونی افغان 
در سراســر ترکیه دســتگیر و با پروازهای چارتر و عادی به 

کشورشان بازگردانده شده اند.
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