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هشدار گازپروم درباره افزایش قیمت گاز
شــرکت بزرگ دولتی گازپروم روسیه روز چهارشــنبه پیش بینی کرد که 
بهای گاز طبیعی در زمســتان سال جاری )۲۰۲۲( در اروپا تا ۶۰ درصد دیگر 
افزایش یابد. به گزارش یاهونیوز، این شرکت بزرگ دولتی روسیه صادرات گاز 
طبیعی را به اروپــا هم زمان با اوج گیری بحران اوکراین کاهش داده و بهای 
گاز در اروپا تا میزان بی ســابقه ای افزایش یافته است. گازپروم در بیانیه خود 
افــزود: بهای گاز تک محموله در اروپا کــه از ۲۵۰۰ دالر برای هر ۱۰۰۰ هر 
مترمکعب فراتر رفته، بر اســاس ارزیابی های محافظه کارانه در صورت تداوم 
این روال در زمســتان پیش رو از چهار هــزار دالر برای هر ۱۰۰۰ مترمکعب 

فراتر خواهد رفت.
گازپــروم افزود: این شــرکت از اول ژانویه تا ۱۵ اوت ســال جاری ۱۳.۲ 
درصد کمتر گاز طبیعی نســبت به دوره مشــابه ۲۰۲۱ تولید کرده، اما علت 

ان را ذکر نکرد.
جریان گاز طبیعی روســیه به اروپا از هنگام آغاز جنگ اوکراین به شــدت 
کاهش یافته اســت. کــی یف در ماه مه یکی از مســیرهای اصلی انتقال گاز 
گازپروم را بســت و این شرکت حجم گاز طبیعی صادراتی به اروپا را از طریق 
خط لوله اصلی نورد اســتریم یک به علت مشکالت فنی ناشی از تحریم های 
اعمال شــده بر روســیه در پی جنگ اوکراین  تا نزدیک به ۲۰ درصد کاهش 

داده است.
بهای شاخص گاز طبیعی عمده هلند در اروپا در بهار سال جاری به میزان 
بی سابقه ۳۳۵ یورو )یا ۳۴۱ دالر( برای هر مگاوات ساعت رسید، اما با اینکه 
بعــد از آن تا نزدیک ۲۲۶ یورو برای هرمگاوات ســاعلت کاهش یافت، اما باز 
هم پنج برابر بهای سال گذشته بود. شرکت پژوهشی کورنوالد انگلیس در ماه 
جاری )اوت( پیش بینی کرد که میانگین ســاالنه بهای برق در این کشــور تا 
ژانویه آینده از ۴۲۰۰ پوند باالتر رود که بیش از ســه برابر سقف قیمتی یک 
هزار و ۲۷۷ پوندی تعیین شده از سوی دولت انگلس در همین سال است.  

ویژه

رسوایی مالیاتی صدراعظم آلمان
خبرگزاری رویترز نوشت: اوالف شولتس صدراعظم آلمان با سواالت نمایندگان 
پارلمان درباره نقش احتمالــی  اش در فرار مالیاتی چند میلیارد یورویی مواجه 
است و تحقیقات در این زمینه در شرایطی که شولتس با بحران انرژی و تبعات 
جنگ اوکراین دست و پنجه نرم می کند، وی را در کانون توجهات قرار داده است.

در طرح موســوم به »کام-اکس« )Cum-ex( بانک ها و ســرمایه داران به 
سرعت سهم شرکت های خود را در روز پرداخت سود سهام آنها معامله می کنند 
و با محو کردن هویت مالک سهام، تخفیف های مالیاتی را برای سود سهام خود 

می گیرند.
تحقیقات کام اکس از ســوی برخی از رسانه های خبری اروپایی درباره تقلب 

مالیاتی کشف شده از سوی همین رسانه ها در سال ۲۰۱۷ انجام می گیرد.
این موضوع که میلیاردها یورو برای دولت آلمان هزینه داشته است، اکنون به 
یک رسوایی سیاسی تبدیل شده است، و بار دیگر با این موضوع مطرح شده که 

دادستان ها در حال بررسی این طرح در هامبورگ هستند.
مقامات هامبــورگ در ســال ۲۰۱۶ از دریافت مالیــات ۴۷ میلیون یورویی 
بانک خصوصی واربورگ خودداری کردند. شــولتس قبال شهردار هامبورگ بود 
و دادســتان ها ۲۰۰  هزار یورو پول نقد در گاوصندوق یک سیاســتمدار محلی 

کشف کردند.
این تحقیقات مدت هاست که ابعاد وسیعی به خود گرفته است. مقامات دولتی 
می گویند که حدود ۱۰۰ بانک در چهار قاره و حداقل ۱۰۰۰ نفر در آن مظنون 

هستند.
شــولتس در حالی درگیر این پرونده شــده اســت که  ائتالف  متفرق او با 
نارضایتی فزاینده عمومی از افزایش هزینه های انرژی در پی تهاجم روســیه به 

اوکراین مواجه است.
صدر اعظم آلمان قرار اســت روز جمعه به ســواالت اعضای کمیته پارلمانی 

آلمان درباره نقش خود در رابطه به بانک واربورگ پاسخ دهد.
وی آنچه را که درباره مداخله سیاسی در حمایت از بانک محلی واربرگ گفته 
می شود، رد کرده است، اما قانونگذاران محلی می گویند که این موضوع هنوز به 

پایان نرسیده است.
یکی از افرادی که مستقیماً از این تحقیقات آگاه است، گفت بازرسان ایالتی 
در حال تحقیق در مــورد کالهبرداری مالیاتی بیش از ۲۰۰ هزار یورو پول نقد 
هســتند که در یک صندوق امانات متعلق به یک سیاستمدار سابق هامبورگ از 
حزب سوسیال دموکرات پیدا کرده اند. سیاستمدار مربوط از پااسخگویی در این 

زمینه خودداری کرده است.
کمیته تحقیقات »کام اکس« درباره بانک هایی تحقیقات می کند که تاکنون 
مالیات نپرداخته اند و آنها را وادار به بازپرداخت مالیات می کند. بانک خصوصی 
واربورگ از پرداخت مالیات طفره رفته اســت اما شولتس هر گونه اطالع از پول 
نقد ومنشا آن را تکذیب کرده و گفته ارتباطی با سیاستمداری ندارد که از خانه او 
پول نقد کشف شده است. وزارت دارایی آلمان هفته گذشته به رویترز گفت که 
۱۶ ایالت این کشــور ۳.۹ میلیارد یورو خسارت به مالیات دهندگان را شناسایی 

کرده  و در حال بازپس گیری ۱.۸ میلیارد یورو است.

تالش هند برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای

هند کار روی برنامه بلندمدت، برای دســتیابی بــه هدف صفر خالص در 
تولید گازهای گلخانه ای تا ســال ۲۰۷۰ را آغاز می کند. به گزارش اکونومیک 
تایمز، هند در حال کار بر روی تدوین اســتراتژی های توسعه بلندمدت انتشار 
گازهای گلخانه ای کم )LT-LEDS( است؛ یک سند اقدام اقلیمی که نقشه 
راه این کشــور را تا صفر خالص ترسیم می کند. با وجود اینکه هند قرار است 
اهداف اقلیمی به روز شــده ۲۰۳۰ یا برنامه مشارکتی ملی )NDCs( خود را 
اعالم کند، همانطور که نخست وزیر این کشور نارندرا مودی در سال گذشته 
در کنفرانس آب و هوای گالســکو اعالم کرد، هنــد کار روی برنامه عملیاتی 
بلندمدت برای دستیابی به هدف تولید صفر تا سال ۲۰۷۰ را آغاز کرده است. 
مقامــات هند اعالم کردند که رایزنی های بین وزارتی برای پیش نویس رویکرد 
»کل اقتصاد« که شــامل چندین وزارتخانه ذینفع می شــود، در جریان است. 
بیش از ۷ گروه ویژه، برای طراحی یک مسیر رشد هدفمند با اقدامات انطباق 
و کاهش در زمینه هایی مانند تامین انرژی، حمل و نقل، کشــاورزی، صنعت، 
زباله و ســاختمان، عالوه بر جذب کربن، راه اندازی شده اند. فناوری، تحقیق 

و توسعه و مالی، شکل گرفته است.
یکی از مقامات شــرکت کننده در این برنامه به اکونومیک تایمز گفت: ما 
در حال آماده ســازی سند توســعه ای برای کم کردن انتشار گازهای گلخانه 
ای در درازمدت هســتیم. گفتگوهای دوره ای بین وزارتی و بین بخشــی در 
حال انجام اســت زیرا این کار شامل کل کشور می شود. این مقام گفت: ما در 
حال ارزیابی فرصت هایی هســتیم که با این انتقال کالن نگر به وجود می آیند 
و برای بی ثباتی و موانع موجود در این مسیر، برنامه هایی در نظر گرفته شده 
اســت، هفت کارگروه برای اطمینان از این انتقال عظیم انرژی وجود دارد. در 
مجموع ۵۰ برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به نمایندگی از ۶۰ حزب 
تا کنــون قبل از کنفرانس احزاب-۲۷ که قرار اســت در نوامبر ۲۰۲۲ )آبان 
۱۴۰۱( در مصر برگزار شــود، ابالغ شده است. هند هنوز برنامه خود را ارسال 
نکرده و در مورد زمان ارائه آن سکوت کرده است.   مقامات هندی درباره آن 
گفتند: ما فعاالنه روی آن کار می کنیم. کابینه اتحادیه، اخیراً برنامه مشارکتی 
ملی جدیدی را تصویب کرد که به موجب آن هند متعهد می شــود که شدت 
انتشار تولید ناخالص داخلی خود را تا ۴۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ )از سطح سال 
۲۰۰۵( کاهش دهد و حدود ۵۰ درصد ظرفیت نصب شــده برق تجمعی را از 

منابع انرژی غیر از سوخت فسیلی به دست آورد.   

پولیتیک

محیط زیست

»لیز چنی«، دختر دیک چنی، معاون رئیس 
جمهوری ســابق آمریــکا، در رای گیری درون 
حزبی جمهوری خواهان برای انتخاب نامزد این 
حزب در انتخابات میان دوره ای کنگره از دیگر 

هم حزبی مورد تائید ترامپ شکست خورد.
به گزارش رویترز، شکست  لیز چنی از این 
وکیل منابع طبیعی نشــاندهنده یک پیروزی 
بزرگ بــرای ترامــپ در کارزار بیــرون راندن 
جمهوری خواهان هوادار استیضاح وی از کنگره 

است.
هیجمــن هریــت  آراء،  شــمارش   بــا 
)Harriet Hageman( با کسب ۶۲ درصد آراء 
بر لیز چنی که ۳۳ درصد آرا را به دست آورده، 
پیروز شد و بدین ترتیب نامزد جمهوری خواهان 
ایالت وایومینگ در انتخابات میاندوره ای مجلس 

نمایندگان آمریکا خواهد بود.
شکســت چنی جدیدترین نشــانه از تسلط 
ترامپ بر حزب جمهوریخواه به شــمار می رود. 

وی کــه احتماالً در هفته های آتی نامزدی خود 
را بــرای انتخابات ریاســت جمهــوری ۲۰۲۴ 
اعالم می کند، بیــرون انداختــن ۱۰ نماینده 
جمهوریخواه هوادار استیضاحش را اولویت خود 

قرار داده است.
 به نظر می رســد که از این ۱۰ نماینده تنها 
یــک نفر بــه انتخابــات ۲۰۲۰ راه یابد.ترامپ 
تاکنــون بیش از ۲۰۰ داوطلــب نامزدی حزب 
جمهوری خواه در انتخابات میاندوره ای را تائید 

کرده که بسیاری از آنان در رای گیری ها پیروز 
شده اند.

احساس خشم در میان رای دهندگان
نظرسنجی جدید نشان می دهد که نزدیک 
بــه نیمی از آمریکایی از هر دو حزب اصلی این 
کشور از انتخابات میان دوره ای کنگره در سال 

۲۰۲۲ »عصبانی« هستند.
تارنمــای هیــل نوشــت: دموکرات هــا و 
جمهوریخواهان به نسبت های نزدیک به هم در 

ابراز احساســات خود درباره انتخابات میاندوره 
ای کنگــره در ماه نوامبر گفته اند »تا حدی« یا 
»بسیار زیاد« از این انتخابات خشمگین هستند.
نتایج نظرســنجی موسســه افکارســنجی 
مورنینگ کانسالت که روز سه شنبه منتشر شد، 
حکایت از آن دارد کــه ۴۲ درصد دموکرات ها 
و ۴۱ درصــد جمهوریخواهان از انتخابات میان 

دوره ای کنگره خشمگین هستند.
طرح همین ســوال در انتخابات میان دوره 
ای کنگره در ســال ۲۰۱۸ باعث شد ۴۹ درصد 
دموکرات ها و ۲۸ درصد جمهوریخواهان مطرح 
کنند که نســبت به انتخابات کنگره احســاس 

خشم می کنند.
در نظرســنجی اخیر مورنینگ کانســالت، 
۶۱ درصــد از دموکرات هــا و ۴۹ درصــد از 
جمهوریخواهان گفتند تا حدی یا بســیار زیاد 

»نگران« انتخابات هستند.
۲۸ درصــد از دموکرات هــا و ۲۷ درصد از 
جمهــوری خواهان نیز گفته اند که نســبت به 
انتخابات میــان دوره ای کنگره احســاس بی 

تفاوتی می کنند.
نتایج این نظرســنجی کمتر از ســه ماه به 
انتخابات میــان دوره ای آمریــکا در ۸ نوامبر 
منتشر شده اســت و انتظار می رود دموکرات ها 
به دلیــل کاهش محبوبیت جــو بایدن رئیس 
جمهــوری دموکرات آمریکا با دردســر مواجه 

شوند .
گزارش بهبود وضعیت اشتغال در ماه ژوئیه، 
جمع آوری کمک های مالی باال از سوی تعدادی 
از نامزدهــای دموکرات ســنا و تصویب قانون 
کاهش تورم به تازگی شانس دموکرات ها را در 
آســتانه انتخابات میان دوره ای کنگره افزایش 

داده است.
نظرسنجی مورنینگ کانسالت )۴-۳ آگوست( 
)۱۳-۱۲ مرداد( با شرکت ۶۹۷ جمهوریخواه و 
۸۰۶ دموکرات با ضریب خطای مثبت و منفی 

۴ درصد انجام شد.
انتخابات میاندوره ای آمریکا ۱۷ آبان و برای 
گزینش ۴۳۵ نماینده مجلس، ۳۵ سناتور، ۳۹ 
فرماندار و شــمار زیــادی از مقام های محلی و 

ایالتی در سراسر آمریکا برگزار می شود.

خانم منتقد در حزب جمهوری خواه متحمل شکست شد

انتقام ترامپ از چنی

دفتر نخست وزیری دولت رژیم اشغالگرقدس از توافق تل 
آویو و دولت ترکیه برای تبادل سفیر میان دو طرف خبر داد.
به گزارش روســیا الیوم، دفتر یائیر الپید، نخســت وزیر 
دولت رژیم صهیونیســتی اعالم کرد که این رژیم و ترکیه 

برای تبادل سفیر به توافق رسیدند.
در بیانیه دفتر نخســت وزیری رژیم صهیونیستی در این 
باره آمده اســت که این توافق طی گفت وگوی تلفنی میان 
الپید و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه حاصل 

شده است.
الپید نیز در سخنانی در این باره اظهار کرد: از سرگیری 
روابط با ترکیه یک دارایی مهم برای ثبات منطقه ای و نوید 

اقتصادی بسیار مهم برای شهروندان ما است.
وی ادامه داد: به تالش برای تقویت جایگاه اســرائیل در 
جهان ادامه خواهیم داد. با توجه به تحوالت اخیر در روابط 
ترکیه و رژیم صهیونیســتی، آنکارا از بحران های اقتصادی 
مختلف رنج می برد و اردوغان راه حل این مشکالت را بهبود 

روابط آنکارا – تل آیو می داند.
اردوغان از این رو ســران رژیم اشغالگر قدس را دعوت 
به بهبود و تقویت روابط با ترکیه می کند. دعوت »اســحاق 
هرتســوگ« رئیس رژیم صهیونیستی به ترکیه و فرستادن 
وزیر خارجه ترکیه به تل آویو همه در راستای همین هدف 
انجام شــد. در واقع آنکارا در سرزمین های اشغالی به دنبال 
اقتصاد است زیرا روابط امنیتی و اطالعاتی آنکارا – تل آویو 

همان گونه که اردوغان اعالم کرده، قطع نشده است.
چشم ترکیه به گاز به سرقت رفته فلسطین است و تالش 
می کند این گاز از خاک ترکیه به اروپا منتقل شود تا آنکارا 
به عنوان معبر و گذرگاه انرژی از شرق به غرب به یک امتیاز 

ژئوپلتیک دســت یابد و در کنار دریافت گاز ارزان از رژیم 
صهیونیستی، ساالنه میلیاردها دالر نیز حق عبور گاز بگیرد.
ترکیه تالش می کند با گردشــگری و تجارت دروازه ای 
برای تقویت و استحکام روابط با صهیونیست ها باز کند، برغم 
اینکه حجم روابط تجاری میان آنــکارا و تل آویو از مرز ۴ 

میلیارد دالر در سال عبور کرده است.
این تنها ملت فلســطین است که از عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی و وجه قانونی دادن به اشغالگران ضرر 
می کند. ترکیه تالش می کند تا روابط خود با اشغالگران را 
از طریق ارتباط با تشــکیالت خودگردان در رام اهلل توجیه 
کند زیرا می داند که سکوت تشکیالت خودگردان می تواند 
تا حدودی از ســر و صدا و اعتراض های شکل گرفته علیه 
روابط آنکارا – تل آویو بکاهد. آنکارا سعی دارد فلسطینی ها 
را متقاعد کند که عادی ســازی روابط با اشغالگران به سود 

ملت فلسطین است.
ملت و مقاومت فلسطین، هرگونه عادی سازی روابط با 
اشغالگران را محکوم و رد می کنند و این دروغ ها نمی تواند 
مورد پذیرش ملت فلســطین قرار گیرد. ملت فلســطین 
عادی ســازی و عادی انگاری روابط ترکیه با اشغالگران را 
نمی پذیرد؛ همان طور که عادی سازی روابط امارات، بحرین، 

اردن، مصر، سودان و مغرب را نمی پذیرد.
ترکیه بر اســاس روابطش با اشــغالگران صهیونیست، 

فعالیت جنبش حماس در خاک خود را محدود کرد.
ترکیه عالوه بر برقراری همکاری های سیاسی و اقتصادی 
با اشغالگران صهیونیست، از نفوذ البی های صهیونیستی برای 
بهبود روابط واشــنگتن – آنکارا و حل و فصل اختالف های 

موجود بهره می برد.

معاون رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه همزمان 
با ادامه حمالت کشــورش به شمال ســوریه اعالم کرد که 

آنکارا ممکن است با دمشق روابط مستقیم برقرار کند.
به گزارش ایرنا، »حیاتــی یازجی« معاون رئیس حزب 
حاکم عدالت و توســعه ترکیه در حالی از احتمال برقراری 
روابط مستقیم آنکارا با دمشق سخن می گوید که ارتش این 
کشور طی ۲۴ ساعت گذشته، بارها مناطق مختلف شمال 
ســوریه را هدف حمالت هوایی و توپخانه ای خود قرار داده 

است.
وی افزود: »با وجود قطع روابط دیپلماتیک بین آنکارا و 
دمشق از سال ۲۰۱۲، به گفته رجب طیب اردوغان رئیس 
جمهور، جلســاتی در سطح سرویس های اطالعاتی صورت 

گرفته است«.
این اظهارات یازیجی در حالی اســت که مولود چاووش 
اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به تازگی از دیدارش با فیصل 

مقداد همتای سوری خود در سال گذشته خبر داد.
چاووش اوغلــو در عین حال احتمال تماس تلفنی بین 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه و »بشار اسد« 
رئیس جمهور سوریه را رد کرد و افزود: ارتباطی بین ترکیه 

و سوریه در سطح ریاست جمهوری و وزیران وجود ندارد.
وزیر امور خارجه ترکیه »ارتباط کشورش با دولت سوریه 
را محدود به سطح سرویس های اطالعاتی« دانست، گفت که 

ترکیه به مواضع خود در قبال بحران سوریه ادامه می دهد.
وزیر امور خارجه ترکیه در پاســخ به ســوالی در مورد 
میانجیگری روســیه بین ترکیه و  سوریه نیز گفت: »طرف 
روس از مدت ها قبل اصرار داشت که یک کانال ارتباطی بین 
آنکارا و دمشق باز شود، اما رئیس جمهور ترکیه در آخرین 

دیدار خود در سوچی به همتای روسی خود گفت که ارتباط 
بین سرویس های اطالعاتی سودمندتر خواهد بود«.

از سوی دیگر، نیروهای ترکیه دیروز سه شنبه با شلیک 
گلوله های سنگین، مناطق مسکونی در روستاهای المعلق، 
صیدا، محدوده جاده ترانزیت M۴ و حومه غربی منطقه تل 

ابیض در شمال استان الرقه را هدف قرار دادند.
یک منبع نظامی سوریه گفت که این حمالت منجر به 
جان باختن ۴ غیرنظامی، زخمی شدن ۵ نفر دیگر و تخریب 
تعدادی از منازل و خســارت به اموال و تأسیسات عمومی 

شد.
جنگنده های ارتش ترکیه نیز دیروز مواضع ارتش سوریه 
در حومه حلب را بمباران کردند که به نوشته سانا، سه نفر 
از سربازان سوری در این حمله جان خود را از دست داده و 

شش نفر هم زخمی شدند.
ارتش ترکیه از ســال ۲۰۱۶ در ۲ عملیات موســوم به 
ســپر فرات )۳ شــهریور ۹۵ تا ۹ فروردین ۹۶( و عملیات 
شاخه زیتون )۳۰ دی ماه ۹۶ تا ۴ فروردین ۹۷(، چهار هزار 
کیلومتر از خاک ســوریه از جمله عفرین و شهرهای الباب، 

اعزاز و جرابلس را تصرف کرده است.
از ســوی دیگر، آنــکارا در ۲۵ مهرمــاه ۹۸ در اقدامی 
غیر قانونی برای عقب راندن شــبه نظامیان کرد موسوم به 
»نیروهای دمکراتیک سوری« )قسد( از مناطق مرزی الرقه 
و الحسکه، عملیات نظامی موسوم به »چشمه صلح« را در 
شمال ســوریه آغاز کرد که این عملیات یک هفته ای، پس 
از توافق آتش بس میان آنکارا و واشــنگتن متوقف شــد و 
ترکیه به شبه نظامیان ُکرد پنج روز مهلت داد تا عمق ۳۲ 

کیلومتری از مرز ترکیه عقب نشینی کنند.

امکان عادی سازی روابط آنکارا با دمشقتوافق اسرائیل و ترکیه درباره تبادل سفیر

تارنمای پولیتیکو نوشــت: میلیون ها نفر در 
نتیجه تاثیرات جنگ و ترکیب آن با شوک های 
ناشــی از بحران مالی و تغییرات آب و هوایی با 
خطر گرسنگی مواجه هســتند؛ پدیده ای که 

می تواند بحران غذا در جهان را وخیم تر کند.
براســاس گزارش پولیتیکو ، ۶ ماه درگیری 
بین روسیه و اوکراین، دو منبع اصلی کشاورزی 
در جهان نظام جهانی غذا را با یک فاجعه تمام 
عیار مواجه کرده است. این جنگ، بحرانی را که 
تاکنون در نتیجه تغییرات آب و هوایی، افزایش 
هزینه های زندگی و کودهای شــیمیایی به بار 
آورده وخیم تر کرده است. اقدامی که با میانجی 
گری سازمان ملل برای بازگردن دریای سیاه به 
منظور حرکت کشــتی های حامل مواد غذایی 
انجام شده است ممکن است برای رفاه میلیون ها 
نفر از مردمی که برای دستیابی به غذا در سراسر 
آفریقا، آسیا و خاورمیانه تالش می کنند، کافی 
نباشــد. طبق گزارش ســال ۲۰۲۰ اندیشکده 
»ِسِرس Ceres(  »۲۰۳۰ ۲۰۳۰(، سازمان های 
بشردوستانه در تالش هســتند تا خود را برای 
ســطوح حتی بحرانی تر گرسنگی آماده کنند، 
زیرا با شــکاف ســاالنه ۱۴ میلیارد یورویی در 

هزینه های امنیت غذایی مواجه هستند. جنگ 
بازارهای جهانی مواد غذایی را به شــدت تکان 
داده و آژانس هــای بشردوســتانه را مجبور به 
کاهش جیره غذایی در کشــورهایی مانند یمن 
کرده اســت. سی و شش کشــور برای بیش از 
نیمی از واردات گندم به اوکراین و روسیه متکی 
هستند. کار گروه ویژه بحران سازمان ملل بیش 
از ۶۰ کشــور را که برای پرداخت هزینه واردات 
مواد غذایی با مشــکل مواجه هستند، زیر نظر 
دارد. قیمت باالی انرژی و نوسانات در بازارهای 
مواد غذایی فشار بیشــتری را بر کشورهای در 
حال توسعه که دچار کمبود نقدینگی هستند، 
وارد کرده اســت. با افزایش گرسنگی مردم در 
جهان، هدف ســازمان ملل برای پایان دادن به 
گرســنگی تا پایان این دهه، از همیشــه دور از 

دسترس تر به نظر می رسد.
خشکسالی شاخ آفریقا را فرا گرفته و حدود 
۲۶ میلیون نفر را در ۶ ماه آینده در کنیا، اتیوپی 
و ســومالی با کمبود مــواد غذایی مواجه کرده 
است. تاکنون بیش از ۷ میلیون دام از بین رفته 
اند. در کل آفریقای شــرقی، حدود ۵۰ میلیون 

نفر با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند.

در لبنان، به عنــوان واردکننده بزرگ گندم 
روسیه و اوکراین، تورم واقعی مواد غذایی ۱۲۲ 
درصد بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، 
تورم قیمت مــواد غذایی داخلی تقریباً در همه 

کشورهای با درآمد پایین و متوسط باال است.
این بدان معناســت که حتی در مکان هایی 
کــه کمبود وجود ندارد، تهیه غــذا برای مردم 
دشوار است. مردم در همه مناطق جهان- از پرو 
تا بوروندی- برای مایحتاج اولیه هزینه بیشتری 
می پردازند. توافق بین روســیه، اوکراین، ترکیه 
و ســازمان ملل برای از سرگیری صادرات مواد 
غذایی از بنادر دریای سیاه اوکراین تا اندازه ای 
به تسهیل بازارها کمک کرده است. قیمت گندم 
بین ژوئن و ژوئیــه )خرداد و تیر(  ۱۴.۵ درصد 
کاهش یافت که به دلیل احتمال صادرات حدود 
۲۰ میلیون تُن غالت محبوس شده در سیلوهای 
اوکراین بود. اما این توافق از زمان امضای آن در 
۲۲ ژوئیه، آغازی آهسته و متزلزل داشته است. 
روســیه بالفاصله بعد از امضای این توافق بندر 
اودســا را با موشــک هدف قرار داد و اوکراین، 
اگرچه خوشبین به ارائه کمک های مالی بسیار 
مورد نیاز برای کشاورزان خود است، اما می گوید 

»احتمال کمی« برای آن وجود دارد.
بسیاری از مناطق جهان با پدیده های شدید 
آب و هوایی مواجه هســتند که بخشی از آن به 
دلیل تغییرات آب و هوایی است. گرمای شدید 
در آســیای جنوبی و آمریکا، خشکســالی در 
بخش های بزرگی از اروپا و شرق آفریقا و چین، 
و سیل در کره به معنی نابودی مقادیر زیادی از 
محصوالت بوده و مواد غذایی موجود را گران تر 
کرده است.  افزایش قیمت کود نیز باعث گران تر 

شدن تولید غذا شده است.
یکی از مقامات ســازمان ملل هشدار داد که 
این بحران »بسیار بزرگ« است و اگر کشاورزان 
در سرتاســر جهان کمتر از کودهای شیمیایی 

ستفاده کنند، بحران گرسنگی طوالنی می شود.  
قیمت کود قبل از حمله روسیه به اوکراین باال 
بود، اما به دلیل وابستگی صنعت به گاز طبیعی 
- که از زمان جنگ نیز به شــدت افزایش یافته 

است - این قیمت بیشتر شده است.
در پایــان این گزارش آمده اســت: انبوهی 
از طرح سیاســی بین المللی برای مقابله با این 
بحران، از جمله از سوی فرانسه و آلمان مطرح 
شده اســت، اما کارشناســان معتقدند که این 
طرح ها بــدون تزریق هنگفــت نقدینگی مؤثر 

نخواهند بود.

پیش بینی تشدید گرسنگی و قحطی در جهان

یک فایل صوتی از »لیز تراس« که در یک قدمی رسیدن 
به مقام نخست وزیری بریتانیا است، منتشر شده که در آن 

وی به کارگران این کشور اهانت کرده است.
روزنامه گاردین افشا کرد که تراس به عنوان فرد پیشتاز 
در رهبری حزب محافظــه کار در یک اظهار نظر جنجالی 
علیه کارگران بریتانیایی گفته که آنها نیاز به »جان کندن« 
)زحمت کشیدن( بیشــتری دارند و اینکه مهارت و کاربرد 
رقبای خارجی خود را ندارند.  این گزارش می افزاید: در این 
فایل صوتی لو رفته، تراس در زمانیکه فرد شماره ۲ وزارت 
خزانه داری انگلیس بود اظهاراتی را مطرح کرده اســت که 
ممکن است مردم بقیه نقاط انگلیس را مقابل ساکنین لندن 
قرار دهد. وی در این ســخنان عنوان کرده که مردم لندن 

بهره وری بیشتری نسبت به بقیه مناطق در انگلیس دارند.
به نوشته این روزنامه انگلیسی، تراس که میهن پرستی را 
در مرکز کارزار مبارزات رهبری حزب محافظه کار قرار داده، 
در این فایل صوتی می گوید که این اختالف »تا حدی یک 
موضوع ذهنی و نگرش« است که چندین دهه یک حقیقت 
تاریخی بوده است. این رسانه نزدیک به حزب کارگر انگلیس 

افزود: اظهارات بسیار تحقیرآمیز تراس بازتاب دهنده متن 
بحث برانگیز در کتاب ســال ۲۰۱۲ »بریتانیا رها شــده« 
است که در آنجا وی نوشته بود کارگران انگلیسی در میان 
»بدترین عالف ها در جهان« هستند. تراس در اولین مناظره 
تلویزیونی در ماه گذشــته برای رهبری حزب محافظه کار 
مدعی شد که وی این فصل توهین آمیز را ننوشته و تقصیر 
را به گــردن دومینیک راب دیگر مولف این کتاب انداخت. 
دومینیک راب حامی ریشــی ســوناک دیگر نامزد رهبری 

حزب محافظه کار انگلیس است.
حزب کارگر در واکنش به افشای این فایل صوتی اعالم 
کرد که این اظهارات توهین آمیز است و کارگران انگلیسی 

را تنبل توصیف می کند.
کمتر از ســه هفته به پایان مهلــت رای دهندگان برای 
انتخاب نخســت وزیر آینده انگلیس زمان باقی مانده است 
و در این میان نتایج یک نظرسنجی توسط مرکز تحقیقاتی 
اپینیوم نشان می دهد که تراس وزیر امور خارجه انگلیس با 
۲۲ درصد رای بیشتر از سوناک، احتماال نخست وزیر بعدی 

انگلیس انتخاب خواهد شد.

نتایج یک نظرســنجی نشان می دهد که از زمان کمبود 
غذا در جهان و افزایش هزینه های انرژی و در نتیجه افزایش 
قیمت مواد غذایی در بریتانیا، میلیون ها شهروند این کشور 
وعده هــای غذایی خود را کاهــش داده اند تا در هزینه های 
خود صرفه جویی کنند. نظرســنجی »تایمز رادیو« نشان 
داد که ۱۶ درصد از شــرکت کنندگان در این نظرسنجی 
به صورت مکــرر وعده های غذایی خود را کاهش داده اند تا 
در هزینه های خود صرفه جویی کنند.  براســاس نتایج این 
نظرسنجی از هر ۱۰ پرسش شونده، چهار نفر مجبور شده اند 
از خرید مواد غذایی که معموال از آن ها استفاده می کرده اند 

صرف نظر کنند. 
حدود ۵۰ درصد از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی 
اعالم کردند که به دلیل روند افزایش هزینه های زندگی در 
سرتاسر انگلیس، مجبور شــده اند غذا خوردن در کافه ها و 

رستوران ها را کاهش دهند تا از هزینه های خود بکاهند.
کارشناســان اقتصادی پیش بینی می کنند که افزایش 
قیمت ها و باال رفتن تورم همچنان در ســال آینده میالدی 
برای اقتصاد انگلیس ادامه داشــته باشد. در آستانه آخرین 

تصمیم بانک انگلســتان در مورد نرخ بهره، اندیشکده بنیاد 
رزولوشن )Resolution( اعالم کرد که فشارهای معیشتی 
ناشــی از افزایش قیمت ها احتماال قوی تــر و طوالنی تر از 

پیش بینی این بانک خواهد بود. 
کمیته سیاست پولی بانک انگلستان در ماه ژوئن گفته 
بود انتظار دارد تورم در ماه اکتبر به اندکی بیش از ۱۱ درصد 
برسد.  موسسه اقتصادی مک گراهیل در آخرین گزارش خود 
از وضعیت اقتصادی انگلیس و شرکت های بخش خصوصی 
خدمات این بخش را از زمان قرنطینه فصل زمستان در سال 

۲۰۲۱ در پائین ترین سطح اعالم کرده است. 
به گفته بنیاد رزولوشن تا حدودی قیمت بعضی از کاالها 
مثل ســوخت های فسیلی کاهش یافته است ولی همچنان 
قیمت گاز باالســت و پیش بینی ها حاکی از رسیدن قیمت 
ســوخت به ســقف ۳۵۰۰ پوند است.  ســازمان همکاری 
اقتصادی و توســعه )OECD( در ارزیابی ســاالنه خود از 
وضعیت انگلیس اعالم کرد که اقتصاد این کشــور رشدی 
آهســته  و تورمی باال را تجربه می کند که منجر به کمبود 

نیروی کار شده است.

بحث درباره تورم در بریتانیادردسر برای گزینه نخست وزیری بریتانیا


