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اجرای سیستم گردشی در کابینه نتانیاهو
تشــدید اختالفات بین احزاب اســرائیل برای تصاحب مناصب کابینه این 
رژیم، موجب گردشی شدن برخی سمت ها مثل وزارت جنگ و وزارت دارایی 

بین احزاب پیروز شد.
کانال ۱۲ تلویزیون اســرائیل از تقسیم پســت های وزارت دارایی و وزارت 
امور داخلی بین دو حزب »صهیونیســم دینی« و »شاس« خبر داد و نوشت: 
احتماال توافق نهایی درباره این مناصب، امروز بعد از ظهر امضا شود. بنیامین 
نتانیاهو رهبر حزب لیکود که مامور تشــکیل کابینه است، شامگاه سه شنبه 
و بامداد چهارشنبه با بزالل اســموتریچ رهبر حزب صهیونیسم دینی دیدار و 

درباره تشکیل ائتالف گفت وگو کردند.
نتانیاهو و اســموتریچ به مدت ۶ ساعت درباره تقسیم پست ها بین احزاب 

مختلف کابینه گفت وگو کردند.
مقامات حزب »صهیونیسم دینی« اعالم کرده اند که فقط حل برخی مسائل 
جزئی تا امضای توافق نهایی باقی مانده اســت. در شــرایطی که صهیونیسم 
دینی خواستار پست های وزارت دارایی یا جنگ بود، حزب لیکود وزارت جنگ 
را می خواســت و حزب شاس نیز وزارت دارایی را خواسته بود. براساس توافق 
اولیه، تا ســال ۲۰۲۵، اسموتریچ وزیر دارایی و درعی وزیر امور داخلی خواهد 

بود و بعد از آن اسموتریچ وزیر امور داخلی و درعی وزیر دارایی خواهد شد.
تا ســال ۲۰۲۵، »اوفیر سوفر« از حزب صهیونیسم دینی احتماال وزیر امور 
مهاجرت و بعد از آن »اوریت اســتروک« از همین حزب جایگزین وی خواهد 

شد تا »سوفر« وزیر حمل و نقل یا آموزش شود.
اســتروک در ابتدا وزیر امور شــهرک ها و ســپس در ســال ۲۰۲۵، وزیر 

مهاجرت خواهد شد.
براساس این گزارش، ســیمچا روچمن از حزب صهیونیسم مذهبی نیز به 

ریاست کمیته حقوقی کنست منصوب می شود.
حــزب لیکود که موافقت حزب نوعم و عوتســما یهودیــت را در روزهای 
یکشنبه و جمعه کسب کرد، بعد از کسب حمایت حزب صهیونیسم دینی باید 
با حزب شــاس و اتحاد یهودیت توراتی نیز به توافق برســد. به خاطر طوالنی 
شدن فرایند تشکیل کابینه، گزارش ها حاکی از درخواست احتمالی نتانیاهو از 

اسحاق هرتزوگ برای تمدید دو هفته ای مهلت تشکیل کابینه است.

ویژه

فروش سامانه های ضد پهپادی آمریکا به قطر
وزارت دفــاع آمریکا )پنتاگون( اعالم کرد که واشــنگتن موافقت خود را با 
قرارداد فروش احتمالی سامانه های ضد پهپادی به قطر به ارزش یک میلیارد 

دالر اعالم کرده است.
پنتاگون در بیانیه ای اعالم کرد که پیمانکاران اصلی این قرارداد شرکت های 
 Northrop« و   »Raytheon Technologies Group«، »SRC«

Grumman Group« خواهند بود.
بر اساس این بیانیه، آژانس همکاری امنیتی دفاعی پنتاگون روز سه شنبه 
کنگره آمریکا را ازاین قرارداد احتمالی به ارزش یک میلیارد دالر، مطلع کرد.

موافقت با فروش این سامانه در پی اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور 
ایاالت متحده درباره قطر در اوایل ســال جاری صورت گرفت که از این کشور 

به عنوان متحد اصلی غیرعضو ناتو برای ایاالت متحده یاد کرد.
بایدن هنگام دیدار با شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در ماه ژانویه 
گفته بود: قطر یک دوســت خوب و یک شریک قابل اعتماد و شایسته است، 
من به کنگره خواهم گفت که قطر را به عنوان یک همپیمان اصلی غیرعضو در 
ناتو درنظر دارم و همین اهمیت روابط ایاالت متحده با قطررا روشن می کند 

.فکر می کنم باید بسیار زودتر ازاین ، این اقدام صورت می گرفت.
گزارش پنتاگون حاکی اســت: قرارداد فروش پیشنهادی سامانه های ضد 
پهپادی، با افزایش توانمندی قطر برای مقابله با هواپیماهای بدون سرنشــین، 

توان دفاعی قطر در برابر تهدیدات احتمالی را بهبود می بخشد.
این بیانیه می افزاید که برای اجرایی شــدن ایــن قرارداد، پنج نماینده از 
سوی دولت آمریکا و ۱۵ پیمانکار آمریکایی به مدت پنج سال در قطر مستقر 
خواهند شــد تا فعالیت های پشتیبانی و آموزشــی مربوطه را به قطریها ارائه 
دهند. با وجود موافقت وزارت خارجه آمریکا با این قرارداد، اما هنوز نشانه ای 

از امضای قرارداد یا پایان مذاکرات مربوط به آن در دست نیست.

باالگرفتن دعوای ایالن ماسک و اپل
ایالن ماســک میلیاردر آمریکایی از تهدید اپل به حذف توئیتر از فروشــگاه 
اپلیکیشــن های خود خبر داد و گفت که این شــرکت آگهی روی این شــبکه 
اجتماعی را هم متوقف کرده است. به گزارش رویترز، ماسک مالک توئیتر علت 
این تهدید را بیان نکرد. وی همچنین گفت که اپل، توئیتر را بدلیل تعدیل برخی 

سیاست هایش تحت فشار قرار داده است.
اپل تاکنون این ادعاها را تایید نکرده است اما پیشتر در راستای اجرای برخی 
قوانین خود اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی مانند »گب« و »پارلر« را حذف 

کرده بود.
ماســک پیشتر تهدید کرده بود که اگر شــرکت های اپل و گوگل اپلیکیشن 
توئیتر را از فروشــگاه های خود حذف کنند، وی »گوشــی هوشمند جایگزین« 

خواهد ساخت.
ماسک حدود یک ماه پیش قرارداد خرید ۴۴ میلیارد دالری توئیتر را نهایی و 
سپس تغییراتی در سیاست های آن اعمال کرد که با انتقاداتی مواجه شده است.

وی در راستای اعمال تغییرات جدید حساب های کاربری مسدود شده از جمله 
حساب دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا را باز کرد.

اما اندکی بعد مالک جدید توئیتر در اقدامی جدید دست به تعلیق و مسدود 
کردن حساب کاربرانی زد که اقدامات توئیتری وی را مورد انتقاد قرار دادند.

مقاومت اتحادیه های راه آهن در برابر طرح بایدن
پس از آنکه دولت بایدن از کنگره خواست برای ممانعت از اعتصاب کارگران 
راه آهــن ورود کند، اتحادیه های کارگری ضمن محکوم کردن این اقدام دولت، 

هشدار دادند این امر بر زندگی آنها تاثیر می گذارد.
به گزارش آسوشــیتدپرس، اتحادیه های کارگری راه آهن درخواســت »جو 
بایدن« رئیس جمهوری آمریکا از کنگره برای مداخله در مشــکالت قراردادشان 
را محکــوم کــرده و گفتند که این امر تالش  آنها برای رســیدگی به نگرانی  در 
مورد کیفیت زندگی کارگران را کاهش می دهد. اما صاحبان کسب و کارها اعالم 
کرده اند که ممانعت از اعتصاب هفته آینده که تاثیرات ویرانگری بر اقتصاد دارد، 
اهمیت بســیاری دارد. گفته می شــود بایدن و »نانسی پلوسی« رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا از نمایندگان کنگره خواسته اند تا شرایط قراردادهایی را که در 
ماه سپتامبر )شهریور( ۱۲ سندیکا با آن موافقت کرده اند، به رای بگذارند و شرایط 
را بر اتحادیه های کارگری تحمیل کنند. این در حالی است که چهار سندیکا که 
نماینده بیش از ۱۱۵ هزار کارگر راه آهن هســتند آن را رد کرده اند. بایدن روز 
گذشــته گفته بود که کنگره باید برای جلوگیری از اعتصابات باید اقدامی بکند 

زیرا اقتصاد در خطر است.
اتحادیه ها و گروه های کارگری سخت تالش می کنند تا برنامه های سختگیرانه 
را بهبود دهند؛ برنامه هایی که براســاس آن گرفتــن یک روز مرخصی را برای 
کارگران سخت می کند. نمایندگان کارگران می گویند باید زمان مرخصی را در 
حقوق اعمال کنند و تهدید کرده اند که اگر توافق جدید قبل از مهلت ۹ دسامبر 

)۱۸ آذر( حاصل نشود، دست به اعتصاب خواهند زد.
اما راه آهن ها از در نظر گرفتن اضافه کردن زمان بیماری خودداری کرده اند، 
زیرا نمی خواهند بیش از آنچه در ماه ســپتامبر )شــهریور( بر ســر آن ها توافق 
کــرده بودند، برای قراردادهــای کارگری هزینه کننــد. در این میان گروه های 
تجاری که کنگره و بایدن را برای مداخله در مذاکرات تحت فشــار قرار داده اند، 
تصمیم رئیس جمهوری را ســتوده و ابراز امیدواری کرده اند جمهوری خواهان و 
دموکرات ها بتوانند برای حل سریع این مشکل با یکدیگر همکاری کنند. »مایک 
ســامرز« رئیس و مدیر اجرایی »موسســه نفت آمریکا« در این خصوص گفت: 
تنها چیزی که مانع از لطمه شــدید اقتصــاد آمریکا از یک اعتصاب فلج کننده 
می شــود، کنگره است. ما باید اطمینان خاطر پیدا کنیم که کنگره در این مورد 
در ســریع ترین زمان ممکن عمل می کند. به گفته کارشناسان، اعتصابات ریلی 
بر هر صنعتی تأثیر می گذارد، زیرا بســیاری از مشاغل برای تحویل مواد خام و 
محصوالت نهایی خود به راه آهن متکی هســتند. راه آهن تخمین زده است که 
اعتصاب کارگران این بخش روزانه ۲ میلیارد دالر برای اقتصاد آمریکا هزینه دارد 
و بسیاری از تولیدکنندگان را مجبور به تعطیلی و اخراج کارگران می کند و عالوه 

بر این، منجر به بروز اختالل در رفت وآمد هم می شود.

استراتژیک

سوشیال

اکونومیک 

همزمان با افزایــش احتمال حمله زمینی 
ترکیه علیه شــمال سوریه، وزارت دفاع آمریکا 
)پنتاگون( از کاهش تعداد واحدهای گشت زنی 
مشترک با گروه مســلح موسوم به »نیروهای 
دموکراتیک ســوریه« )قسد( در شمال سوریه 

خبر داد که مورد حمایت ارتش آمریکا است.
به گزارش پایگاه خبری عربی ۲۱، سرتیپ 
پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون، با اعالم این 
خبر به خبرنگاران گفت: با وجود اینکه عملیات 
علیه داعش متوقف نشده است، تصمیم گرفته 

شــده تا واحدهای گشت زنی کاهش یابد زیرا 
نیروهای قســد نیز تعداد گشت زنی های خود 
را کاهش داده اند. رایدر با بیان اینکه نیروهای 
آمریکایی در ســوریه به طــور کامل از منطقه 
عقب نشینی نکرده اند، افزود: لوید استن وزیر 
دفاع آمریکا به زودی با همتای ترکیه ای خود 
گفت وگو خواهد کرد. وی با ابراز نگرانی آمریکا 
از هرگونه حمله زمینی ترکیه در شمال سوریه 
گفت: واشنگتن در تماس مداوم با آنکارا است. 
شبکه تلویزیونی الجزیره پیش از این به نقل از 

یک منبع رســمی ترکیه که نامش فاش نشده 
اســت، اعالم کرد : آنکارا تمــام آمادگی های 
نظامی و لجستیکی الزم را برای اجرای عملیات 
نظامی در شــمال ســوریه تدارک دیده است. 
این منبع رســمی ترک افزود: عملیات نظامی 
با دقت و بدون هیچ گونه تهدیدی برای امنیت 
نیروهای آمریکایی و روسی انجام خواهد شد. 
وی خاطرنشان کرد: مرحله اول عملیات نظامی 
با هدف تحت کنترل گرفتن تل رفعت، منبج و 
عین العرب انجام می شود. این منبع تصریح کرد: 

طرف آمریکایی نشان داده که نگرانی ما را درک 
می کند و اطالعات ما حاکی از آن است که آنها 
از برخی مواضع عقب نشینی کرده اند. این منبع 
ترکیه ای افزود: ما مخالفت خود را با اســتقرار 
رسمی نیروهای ارتش سوریه در مناطق تحت 
سیطره قسد به روســیه اعالم کردیم و به آنها 
تاکید کردیم که نیروهای قســد باید یا منحل 
شــوند یا از مناطق تحت نفوذ روســیه خارج 
شــوند. با شکســت گروه تروریستی داعش به 
عنوان بازوی نظامی آمریکا در ســوریه در آذر 

ماه ســال ۱۳۹۶، نیروهای آمریکایی مستقیما 
جایگزین این گروهک شــدند و دقیقا از همان 
زمان نیز به جای داعش شــروع به استخراج و 

سرقت نفت سوریه کردند.
مناطق تحت اشــغال نیروهای آمریکایی و 
شبه نظامیان موسوم به »نیروهای دمکراتیک 
ســوریه« )قســد( تحــت حمایــت آن ها در 
الحسکه و دیگر مناطق شمالی سوریه، همواره 
شاهد اعتراضات شــهروندان سوری به حضور 
اقدامات تروریستی اشغالگران و شبه نظامیان 
علیه ســاکنان این مناطق است. دولت سوریه 
بارها تاکید کرده اســت که این شبه نظامیان 
و آمریکایی ها در شــرق و شمال شرق سوریه 
هدفی جز غارت نفت ندارند و حضور آنان غیر 
قانونی است. بشار الجعفری معاون وزیر خارجه 
سوریه شــهریورماه ۱۴۰۱درباره علل طوالنی 
شدن بحران این کشور گفته بود که آمریکای 
اشــغالگر حامی تروریستها و سارق منابع ملت 
ســوریه است و ترکیه نقش ویرانگری از طریق 

ترانزیت تروریست ها ایفا می کند.
بشار الجعفری شــهریورماه در دیدار طارق 
تالحمه معــاون مدیر دفتر ســازمان ملل در 
زمینه هماهنگی امور بشردوســتانه در منطقه 
خاورمیانه و شــمال آفریقا )اوچا( »پیامدهای 
خطرنــاک  دخالت های خارجی در امور داخلی 
ســوریه و طوالنی کردن بحران این کشــور و 
خصوصا نقش ویران کننده ترکیه در تشــدید 
بحران ســوریه و اقدام آنــکارا در نقض قوانین 
و موازیــن بیــن المللی از طریــق عبور دادن 
تروریست ها و دستاویز قرار دادن پرونده آب در 
شمال سوریه و نیز نقش اشغالگران آمریکایی 
در حمایت از گروهک های تروریســتی و تاثیر 
انسانی غارت منابع ملی ســوریه از سوی این 
اشغالگران بر اوضاع ملت سوریه را تشریح کرده 
بود«. معاون نماینده دائم ســوریه در شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد نیز سه شنبه شب 
تاکید کرد: شــورای امنیت باید ترکیه را وادار 
کند به اشــغال غیر قانونی اش در خاک سوریه 

را پایان دهد.

همزمان با تدارک آنکارا برای حمله زمینی به نیروهای کردقسد انجام شد

عقب نشینی آمریکا از مناطق هدف ترکیه در سوریه

موسس یک گروه شــبه نظامی در آمریکا به دلیل نقش 
داشتن در حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱ هواداران دونالد ترامپ 
به کنگره این کشــور به فتنه انگیزی متهم شــده است. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، »استوارت رودز« موسس گروه 
شــبه نظامی »اوث کیپرز« به فتنه و »کلی مگز« از اعضای 
این گروه به تالش برای فتنه متهم شده اند. این اتهام تا ۲۰ 
سال زندان دارد. دو عضو دیگر اوث کیپرز از اتهامات مشابه 

تبرئه شدند.
رودز ۵۷ ســرباز ســابق ارتش آمریکا و فارغ التحصیل 
مدرسه حقوق دانشگاه ییل اســت. وی و چهار عضو دیگر 
گــروه اوث کیپرز به شــورش مســلحانه بــرای لغو نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۲۰ متهم شده بودند. 

جو بایدن در این انتخابات به ریاســت جمهوری رسید 
و دونالد ترامپ نتوانســت برای بار دومین به کاخ ســفید 
برود. محاکمه اعضای اوث کیپرز حدود ۲ ماه طول کشید. 

دادستان ها شــبه نظامیان را به انتقال ســالح به هتلی در 
نزدیکی واشنگتن و مشارکت در حمله به ساختمان کنگره 
متهم کردند. هــدف آنها جلوگیری از تایید نتایج انتخابات 

در کنگره بود. 
به گفته دادستان ها، رودز شخصا وارد ساختمان کنگره 
نشــد اما همچون یک فرمانده جنگ هوادارانش را هدایت 
می کــرد. ترامپ رئیس جمهوری وقــت ایاالت متحده، در 
ششم ژانویه ۲۰۲۱ )۱۷ دی سال ۹۹( هم زمان با شمارش 
آرای مجمع برگزینندگان )الکترال کالج( کنگره برای تائید 
نتیجه انتخابات ریاست  جمهوری سوم نوامبر، از هوادارانش 
خواســت که تظاهرات به اصطالح مســالمت آمیزی برای 
اعتراض به نتیجه انتخابات برگزار کنند اما آنان در جمعیتی 
بزرگ به کپیتول ســاختمان کنگــره حمله کرده و پس از 
درگیری با نیروهای امنیتی، وارد این ساختمان و اتاق شده 

و جان اعضای کنگره را تهدید کردند.

»دونالــد ترامپ« رئیس جمهوری ســابق آمریکا برای 
ادامه شــهادت در پرونده شکایت ستون نویس سابق مجله 

»ال« از او، به دادگاه فراخوانده شد. 
به گــزارش رویتــرز، »ای ژان کارول« ۷۸ ســاله که 
ســتون نویس ســابق مجله ُمد ال در فرانسه است، در دو 
شــکایت جداگانه ترامپ را به تجــاوز و افترا متهم کرده 

است. 
او در شــکایتی در ســال ۲۰۱۹ ترامپ را به افترا و در 
شــکایتی که چند روز پیش ارائه کــرد، رئیس جمهوری 
سابق آمریکا را به تجاوز جنسی در دهه ۱۹۹۰ متهم کرد. 
دادگاه از ترامپ خواســته اســت تا در پرونده افترا در 
ماه آوریل در جلســه محاکمه حاضر شود. ترامپ اتهامات 
کارول را رد کرده و گفته بود که او »از جنس من نیست« 

و »کامال دروغ می گوید.«
این پرونــده دقیقا زمانی به جریان افتاده که ترامپ به 

تازگی برای شــرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۲۴ اعالم آمادگی کرده است. 

در اکتبــر ۲۰۱۶ موج اعتراضات زنان در پی انتشــار 
فیلمی که دونالد ترامپ در آن اظهارات شرم آور علیه زنان 
بود باعث شــد تا زنان دیگری که قربانی بوده اند داستان 
خود را منتشــر کنند تا همگان از ماهیت و خوی ترامپ 

آگاه شوند.
ترامپ در این نوار ویدئویــی که مربوط به مصاحبه او 
با »بیلی بوش« در ســال ۲۰۰۵ است از کلماتی زشت و 
رکیک درباره زنان استفاده می کند، پس از انتشار این نوار 
ویدئویی، زنان زیــادی جرأت یافتند و دونالد ترامپ را به 

آزار جنسی متهم کردند. 
در زمان مبارزات انتخاباتی ســال ۲۰۱۶ آمریکا طرح 
شکایت یک زن از نامزد حزب جمهوری خواه به اتهام رابطه 
نامشروع دونالد ترامپ با وی بار دیگر جنجال برانگیز شد.

احضار ترامپ به دادگاه به اتهام تجاوزطرح اتهام علیه رئیس گروه شبه نظامی حامی ترامپ

اختالفــات اتحادیه اروپا دربــاره چگونگی 
کنترل قیمت گاز و هزینه های برق که به دلیل 
کاهش صادرات روســیه ایجاد شده هنوز رفع 
نشده است. روزنامه فایننشال تایمز می نویسد 
که هدف اتحادیــه اروپا از زمان آغاز جنگ در 
اوکراین، کاهش سریع وابستگی به سوخت های 
فســیلی روسیه و در عین حال حفظ قیمت ها 
بوده اســت، اما نتایج تالش هــای آن به طور 

قطعی بی نتیجه بوده است.
این اتحادیه توانســته استفاده خود از گاز و 
نفت روسیه را ســریعتر از آنچه که بسیاری از 
مقامات و تحلیلگران انتظار داشــتند، کاهش 
دهد، اما اقدامات برای مقابله با افزایش قیمت 
انرژی بــه اختالفات عمیــق در پایتخت های 
اتحادیه اروپا منجر شــده اســت به طوری که 
پیشنهاد هفته گذشــته بروکسل برای تعیین 
ســقف ۲۷۵ یورو در هر مگاوات ساعت گاز در 
ماه آینده توســط منتقدان »شوخی« توصیف 
شد و به گفته آنها این طرح به افزایش قیمت 

گاز در تابستان امسال بی توجه بوده است.
اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی انرژی به 

روسیه چه اقداماتی کرده است؟
مــاه مه گذشــته اتحادیه اروپــا از طرحی 
رونمایی کرد که هدف آن تسریع در طرح های 
انرژی تجدیدشدنی و افزایش کارامدی بیشتر 
صنعت انرژی و تولید ســوخت های فسیلی در 

داخل اســت. گاز روســیه تا قبل از این حدود 
۴۰ درصد از عرضه در اتحادیه اروپا را تشکیل 
مــی داد اما این رقم اکنون به کمتر از ۸ درصد 
رسیده اســت. با این حال، طبق اعالم آژانس 
بین المللی انرژی، اگر روسیه تمام تحویل های 
خــط لوله را متوقف کند و تقاضای چین برای 
گاز طبیعی مایع افزایــش یابد، اروپا همچنان 
ممکن اســت در طول دوره کلیدی پر کردن 
ذخایر خود برای تابســتان آینده با کمبود ۳۰ 

میلیارد متر مکعبی مواجه شود.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا روند جایگزین 
ســازی ۱۵۵ میلیارد متر مکعب در سال گاز 
روسیه را آغاز کرده و قراردادهایی را با الجزایر، 
جمهــوری آذربایجان، مصر امضــا کرده اند و 
آمریکا حدود ۲۴ میلیارد متر مکعب گاز بیشتر 
از این کشــورها در بازه زمانــی ژانویه و اکتبر 
امسال در مقایســه با سال ۲۰۲۱ کمک کرده 
است. قرارداد گاز طبیعی بین المان و قطر نیز 
ســاالنه ۲.۷ میلیارد مترمکعب در سال به این 

ارقام خواهد افزود.
اتحادیه اروپا قصد دارد تا ســال ۲۰۲۷ به 
وابستگی خود به سوخت  فسیلی روسیه پایان 
دهد. در حال حاضر، اقدام مســکو برای توقف 
عرضه از طریق خط لوله اصلی نورد اســتریم 
۱، ایــن اتحادیــه را بــه افزایش حــدود ۵۰ 
درصدی محموله های گاز دریایی روسیه سوق 

داده اســت. اتحادیه اروپا همچنین با نروژ، به 
عنوان بزرگترین تامین کننده گاز لوله کشــی 
این اتحادیه، برای تحویل بیشتر این محصول 

مذاکره کرده است.
اتحادیه اروپا چگونه ســعی در تعیین 

سقف قیمتی کرده است؟
وزیران اتحادیه اروپا به توافق برای سومین 
بسته اضطراری برای کاهش هزینه های انرژی 

نزدیک شده اند.
توافقات قبلی این اتحادیه شــامل مالیات 
بر درآمد بادآورده اســت کــه تامین کنندگان 
انــرژی تجدیدپذیر را هدف قرار می دهد که از 
فروش برق به دلیل قیمت های باالی گاز سود 
می برند و نیز شــامل سود تولیدکنندگان نفت 
و گاز می شــود. دولت های اتحادیــه اروپا باید 
مالیات ها را تا اول دســامبر به قانون تبدیل و 
وجوه به دست آمده را صرف مصرف کنندگان و 
کسب وکارها کنند. اما مقامات و دیپلمات های 
چندین کشــور اتحادیه اروپا گفته اند که جمع 
آوری مالیات هــا پیچیده اســت و در برخی از 

کشورهای عضو ممکن است زیاد نباشد.
برخی از کشــورهای عضو می گویند سقف 
پیشــنهادی قیمتی حتی در زمان افزایش بی 
ســابقه قیمت گاز در آگوســت گذشته قابل 
اعمال نبود. برخــی دیگر معتقدند که دخالت 
در بازار عرضه این محصول را تهدید می کنند 

زیرا کنترل قیمت ها بــه تالش های اروپا برای 
واردات آسیب می رساند. نشست وزیران انرژی 
اتحادیه اروپا برای برگزاری در ۱۳ دسامبر )۲۲ 
آذر( برنامه ریزی شده است و آنها اولین تالش 
خود را برای دستیابی به توافقی در این زمینه 
در جمعه این هفته بکار خواهند بســت. اما به 
گفته دیپلمات ها دستیابی به توافق دشوار است. 
اتحادیــه اروپا در کنار کشــورهای گروه هفت 
برای اعمال سقف قیمت نفت روسیه از طریق 
دریا تالش می کند که هدف از آن کاهش درامد 
نفتی روســیه است. هدف جلوگیری از بیمه و 
ســایر خدماتی برای محموله هــای نفت خام 
روسیه است که باالتر از قیمتی معین به فروش 

می رسد.برخی از نفت خام خط لوله روسیه به 
دلیل نگرانــی در مورد امنیت انرژی در اروپای 

شرقی از این ممنوعیت معاف شده اند.
صنعت اروپا ماه هاست که هشدارهای جدی 
درباره کاهش تولیــد و تعطیلی فعالیت ها در 
نتیجه قبوض باالی انرژی را صادر کرده است. 
همراه با قوانین آمریکا که میلیاردها دالر اعتبار 
مالیاتــی و یارانه برای فناوری های ســبز ارائه 
داده، وزرا و مدیران اجرایی نگران صنعتی زدایی 

گسترده در اتحادیه اروپا هستند.
رئیس اتــاق بازرگانی جمهوری چک گفته 
سیاســتمداران ممکن اســت صنایع اروپا را با 

ترکیبی از قیمت های باال و مقررات فلج کنند.

تداوم اختالفات سران اروپا برای تدوین سیاست انرژی دوران جنگ

»هاوارد فرنچ« استاد دانشگاه کلمبیا در »فارین پالسی« 
نوشــت: دهه ها پیش، دانشمندان علوم سیاسی غربی شروع 
به طرح ســؤالی کردند که هرگز به طور کامل پاســخ داده 
نشده، اما پاســخ به آن، هرگز با چنین فوریتی مواجه نبوده 
اســت. آنها خاطرنشان کردند که از زمان جنگ جهانی دوم، 
کشورهای بســیار کمی به صفوف کشورهای واقعاً ثروتمند 
جهان ملحق شده اند و تقریباً همه کشورهایی که قباًل دارای 
دموکراسی بودند یا در بحبوحه گذارهای سیاسی بودند که به 
حکومت هایی منجر می شد که به شهروندان امکان انتخاب 
رهبرانشان را می داد. سئوالی که پاسخش را نمی دانستند این 
بود: آیا چین، بزرگترین کشور جهان و از زمان فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی، قدرتمندترین و در مجموع، ثروتمندترین 

جامعه اقتدارگرا - می تواند خالف این روند حرکت کند؟
اگر نمی توانست چنین کند، کارشناسان، می گفتند چین 
به دام »درآمد متوســط« افتاد است؛ تله ای تئوریک که در 
انتظار کشــورهایی است که نتوانســتند نظام های سیاسی 
خود را لیبــرال کنند. رئیس جمهوری چین یعنی »شــی 
جیــن پینگ« به این چالش توجه داشــته و حتی گاهی به 
توانایی کشورش نه تنها در شکستن این قالب از محدودیت 
های فکری بلکه برای اثبات برتری نســخه خود از حکومت 
استبدادی افتخار کرده اســت. اکنون، پس از اینکه »شی« 
تغییراتی را در قوانین جانشــینی رهبری چین ایجاد کرد تا 
بتواند مادام العمر بر کشورش ریاست کند، بحرانی که ممکن 
اســت به عنوان آزمونی برای نظریه تله »درآمد متوســط«، 
تلقی شود، پیش روی اوست. به نظر می رسد که علت اصلی 
اعتراضات، آتش ســوزی یک آپارتمان در شهر اورومچی در 
غرب چین بوده اســت که منجر به کشــته شــدن ۱۰ نفر 
شــد. بر اســاس گزارش ها، بیش از سه ساعت طول کشید 

تا آتش نشــانان، آتش را خاموش کنند. آتش سوزی که به 
گفته مقامــات محلی به دلیل معیوب بودن ســه راهه برق 
ایجاد شــده اســت. این موضوع باعث شد بسیاری در رسانه 
های اجتماعی بگویند که اقدامات سختگیرانه مداوم در شهر 
برای قرنطینه کرونایی، ممکن است سرعت آتش نشان را با 
مشــکل مواجه کرده باشد و مانع از تخلیه ساختمان توسط 
ساکنان شده باشد. مقامات چینی این موضوع را رد کرده اند 
و حتی گفته اند که ســاکنان آپارتمان ها به دلیل کندی در 
فرار مقصر هســتند. خبر تکان دهنــده این حادثه، باعث به 
راه افتادن جدی ترین اعتراضات سیاســی در چین از زمان 
بحران میدان »تیان آن من« در سال ۱۹۸۹ شده است. مردم 
چین در تعدادی از شــهرها از جمله جایی که خود »شی« 
در آن تحصیل می کرد، در خیابان ها ورق های ســفید را که 
نماد سانسو است در دســت می گیرند و شعارهای غیرقابل 
تصوری مانند »استعفا بده، شی جین پینگ! استعفا بده، حزب 
کمونیســت!« و »دیکتاتوری نمی خواهیم، ]ما[ دموکراسی 
می خواهیم!« ســر می دهند. با این حال، به همان اندازه که 
برای بسیاری وسوسه انگیز خواهد بود، اشتباه است که این 
بحران را صرفاً نتیجه ماجرای ارومچی بدانیم. این چالش برای 
حزب کمونیســت چین و دولت مدتی است که ایجاد شده 
است. کارزار غیرمعمول سختگیرانه و طوالنی مدت این کشور 
برای مهار کرونا چندین ماه است که باعث نارضایتی عمیقی 
شــده است و باعث شده که بسیاری از مردم چین نسبت به 
»شی«، که به نظر می رسد بیش از هر رهبر دیگری از زمان 

مائو، فکر و ذکرش کنترل مردم است، دلسرد شوند.
در ماه سپتامبر نیز حادثه ای اتفاق افتاد که در آن تصادف 
اتوبوســی که مردم را از شهر قرنطینه شده گوئیانگ به یک 

اردوگاه قرنطینه می برد، منجر به کشته شدن ۲۷ نفر شد. 

اختالف ها بین کاخ ســفید و حــزب جمهوریخواهان 
در واکنــش به چین بــاال گرفته و برخــی از قانونگذاران 
جمهوریخــواه جو بایــدن رئیس جمهــوری آمریکا را به 
شکســت در موضع گیری علیه پکن همزمان با ناآرامی ها 
علیه محدودیت های کرونایی در این کشور متهم می کنند.

خبرگزاری رویترز نوشت برخی از تحلیلگران می گویند 
واکنش محتاطانه بایدن با توجه به تنش در روابط آمریکا 
و چین منطقی اســت.روز دوشنبه کاخ سفید اعالم کرد از 
حقوق مردم چین در اعتراضات آرام حمایت می کند اما از 

انتقاد به پکن خودداری کرد.
ســناتور تد کــروز واکنش کاخ ســفید را »ترحم آور« 
توصیف کرده و برخی دیگــر از جمهوریخواهان از جمله 
مارکو روبیو و کریس اســمیت آن را واکنشی »ضعیف« از 

سوی بایدن دانستند.
پس از ســفر آگوست گذشته نانســی پلوسی، رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا به تایــوان، چین رزمایش های 
نظامــی را در اطــراف این جزیره کــه آن را قلمرو چین 
می دانــد، آغاز کرد و ارتباطات این کشــور با آمریکا را در 
برخــی زمینه ها از جمله مســائل نظامی و تغییرات آب و 

هوایی قطع کرد.
از آن زمــان، چین و آمریکا برای بهبود و تثبیت روابط 
دوجانبه تــالش کرده اند. بایدن و شــی اوایل ماه نوامبر 
در مالقات حضوری جزیره بالــی اندونزی،درباره پیگیری 
مذاکرات توافق کردند که شــامل سفر برنامه ریزی شده 
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به چین در اوایل ســال 
۲۰۲۳ بود. خبرگزاری رسمی چین )شینهوا( بدون اشاره 
بــه اعتراضات کرونایی در چین نوشــت »ِچن ونچینگ« 
رئیس امنیت داخلی این کشــور روز سه شنبه در نشست 

کمیسیون امور حقوقی و سیاسی وعده سرکوب »قاطعانه 
اقدامات نفوذ و خرابکاری نیروهای متخاصم« را داده است.
»دانیل راسل« دیپلمات ارشد امور شرق آسیا در دولت 
باراک اوباما رئیس جمهوری اسبق آمریکا گفت کاخ سفید 
در دولت بایدن بر گام های بعدی مقام های چینی متمرکز 
خواهد بود. کمیســیون بهداشــت چین بامداد دوشنبه از 
شناســایی بیش از ۴۰ هزار مبتالی جدید به کرونا در ۲۴ 

ساعت گذشته خبر داد.
بر اساس گزارشی که رویترز در این زمینه به نقل از این 
کمیســیون منتشر کرده ۴۰ هزار و ۳۴۷ مورد جدید ابتال 
به کرونا شناســایی شده اند که ۳ هزار و ۸۲۲ مورد دارای 

عالئم بیماری و ۳۶ هزار و ۵۲۵ مورد فاقد عالئم بودند.
گزارشــی درباره مرگ ناشــی از کرونا در چین منتشر 
نشــده است. کمیســیون بهداشــت چین روز یکشنبه از 
شناســایی ۳۹ هــزار و ۷۹۱ مورد ابتال بــه کرونا گزارش 
داده بود. رکورد تــازه ابتال به کرونا در چین طی روزهای 
گذشته باعث شده اســت تا مقام های این کشور از طریق 
قرنطینه هــای شــدید، آزمایش های گســترده و اعمال 

محدودیت های سفر، مانع از شیوع بیشتر آن شوند.
بازگشــت محدودیت های کرونایی به چین به خشــم 
عمومی دامــن زده اســت و منجر بــه اعتراض های کم 
ســابقه ای در منطقه ســین کیانگ در غرب چین و پکن 

پایتخت این کشور شد.
استفان دوجاریک سخنگوی ســازمان ملل متحد روز 
دوشنبه در پاسخ به ســوالی درباره ناآرامی ها در چین در 
مخالفت بــا محدودیت های کرونایی افزود که نظر خاصی 
درباره سیاســت های مقابله با بیماری کووید -۱۹ در این 

کشور ندارد.

ناخرسندی جمهوری خواهان از رفتار بایدن مقابل اعتراضات چینچگونگی شکل گیری بی سابقه ترین اعتراضات چین


