
 عربســتان: برخی منابع خبری گزارش دادند 
کــه از مجموع ۲۱ نوجوان ســعودی که در زندان 
به ســر می برند، ۵ نفر با مجــازات اعدام رو به رو 
هستند.»مرتجی قریریص« که از سوی حقوقدانان 
و فعاالن حقوق بشــر به عنوان »جوان ترین زندانی 
سیاسی« در عربستان ســعودی شناخته می شود، 

پس از 8 سال بازداشت خودسرانه آزاد شد.

 کره شمالی: کره شمالی توافق امنیتی اخیر بین 
آمریکا، کره جنوبی و ژاپن درباره تقویت همکاری 
های نظامی را محکوم کرد.سخنگوی وزارت خارجه 
کره شمالی، ضمن محکوم کردن این توافق، آن را 
به معنای عملی شــدن طرح آمریکا برای تشکیل 
یک اتحاد نظامی در آسیا مشابه ناتوی اروپا دانست.

 هند: »آریندام باغچی« ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه هند دیــدگاه کمیســیون آزادی مذهبی 
بین المللی ایاالت متحــده )USCIRF( را به دلیل 
اظهارات »غرض آمیز« و »نادرست« آن مورد انتقاد 
قرار داد و اظهار داشــت که چنیــن واکنش هایی 
نشان دهنده »نبود درک کافی« از هند و چارچوب 
قانون اساســی آن، کثرت و تعدد کشــور اســت. 
ســخنگو افزود گفت: »مــا اظهــارات مغرضانه و 
نادرست کمیســیون ایاالت متحده در مورد آزادی 
مذهبــی بین المللــی )USCIRF( دربــاره هند را 

مشاهده کرده ایم.

 آمریکا: نشــریه »نیویورک پســت« به نقل از 
منابعی خبر داد که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
سابق آمریکا ممکن اســت در ماه های آینده اعالم 
کند که قصد دارد برای ریاســت جمهوری در سال 
۲۰۲۴ رقابت کند.در اواسط ماه ژوئن بود که شبکه 
»ســی اِن اِن« به نقل از منابع خود گزارش داد که 
ترامپ در حال بررســی اعالم نامزدی برای ریاست 
جمهوری قبل از انتخابات میان دوره ای کنگره در 

نوامبر ۲۰۲۲ است.

 جمهــوری آذربایجان: وزارت دفاع جمهوری 
آذربایجان اعالم کرد، رزمایش نظامی مشــترک با 
ترکیه برای تقویت هماهنگی و تعامالت ارتش های 
دو کشور برگزار شــد.منابع رسانه ای در جمهوری 
آذربایجان در گزارش هایــی به نقل از وزارت دفاع 
این کشــور، به برگــزاری یک رزمایش مشــترک 
نظامی بین نیروهای مسلح باکو و آنکارا پرداختند.

از  رژیم صهیونیســتی  وزارت جنــگ  مغرب:   
شرکت تل آویو در رزمایش »شیر آفریقایی ۲۰۲۲« 
بــرای اولیــن بار در مغــرب خبــر داد. »آویخای 
ادرعی« ســخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد کــه نظامیانی از ارتش تل آویو، برای اولین بار 
در رزمایش های نظامی بین المللی »شیر آفریقایی 

۲۰۲۲« در مغرب شرکت کرده اند.

قاچاقچی انسان در کاخ باکینگهام
یک مأمور ســابق پلیس ســلطنتی انگلیس گفت، 
هم دست یک قاچاقچی بین المللی دختران زیر سن 
قانونی، »دسترسی نامحدودی« به کاخ باکینگهام 

داشته است.
یــک روزنامه انگلیســی فــاش کرد »گیســلِین 
ماکسِول« قاچاقچی بدنام دختران زیر سن قانونی، 
»دسترسی نامحدودی« به کاخ باکینگهام انگلیس 
»اسپوتنیک«،  نوشــته خبرگزاری  است.به  داشته 
هم زمان با صدور حکم بیســت ســال حبس برای 
ماکســول بابت هم دســتی او با »جفری اپستین« 
ســرکرده باند قاچاق دختران زیر سن قانونی، یک 
مأمور پلیس سلطنتی سابق انگلیس افشا کرد این 
زن با »شاهزاده اندرو« پســر ملکه انگلیس روابط 
نزدیکی داشته اســت. روزنامه »سان« انگلیس به 
نقل از این نیروی ســابق پلیس ســلطنتی نوشت، 
روابط ماکسول و شــاهزاده اندرو به قدری نزدیک 
بود که او دسترســی نامحدود بــه کاخ باکینگهام 
داشته و مدام به آپارتمان پسر ملکه می رفته است.

این در حالی اســت که طی چند ســال گذشــته، 
دوســتی شاهزاده اندرو با شخص اپستین نیز بارها 
تیتر اول رسانه های انگلیســی بوده و زنی به اسم 
»ویرجینیــا گیفره« اعالم کــرده زمانی که کمتر 
از هجده سال سن داشــته از سوی شاهزاده اندرو 
مورد تعرض جنســی قرار گرفته است.مأمور سابق 
پلیس ســلطنتی انگلیس به روزنامه ســان گفت، 
ارتباط اندرو و ماکســول به پیش از زمان آشنایی 
پسر ملکه با اپســتین بر می گردد و آن ها از طریق 
ماکسول آشنا شده بودند.او همچنین گفت، نام این 
زن هرگز در لیســت مهمانان کاخ اضافه نمی شــد 
که امری »بســیار غیرعادی« بود و »دسترسی او 
مشــابه هیچ فرد دیگری خارج از خانواده سلطنتی 
نبود. او در سطح دیگری بود«.اندکی پیش از صدور 
حکم حبس برای ماسکول، خرداد امسال »چلسی 
منینــگ« افشــاگر آمریکایی اعالم کــرد جفری 
اپستین قاچاقچی دختران زیر سن قانونی و دوست 
نزدیک رئیس جمهور ســابق آمریکا، در زندان به 
قتل رســید.منینگ کــه هزاران مــورد اطالعات 
حساس نظامی را در اختیار سایت »ویکی لیکس« 
قرار داده است گفت: »این قتل است. قتل در زندان 
به این صورت رخ می دهــد و من این را می دانم«.
این افشاگر آمریکایی افزود: »برخی از این ها را در 
کتابم آورده ام. می خواهید از شــر کسی در زندان 

خالص شوید؟ اینطور انجامش دهید«.

نیمچه گزارش

جنگ اوکراین در حالی با محوریت طوالنی مدت شــدن 
در حالــی ادامــه دارد که پیامد آن چالشــهای اقتصادی 
بــرای جهان از جمله اروپا و آمریکاســت چنانکه تورم در 
کشــورهایی که از واحد پول یورو اســتفاده می کنند، در 
ماه ژوئن به رکورد تازه 8.۶درصد رســیده است. افزایش 
قیمت انرژی دلیل اصلی افزایش تورم اعالم شــده است.
قیمت ها، نســبت به آمار ماه ژوئن در سال گذشته، ۴۱.۹ 

درصد افزایش داشــته اســت. در همین حال کشورهایی 
مانند آلمان و انگلیــس تورمی باالتر از چند دهه اخیر را 

تجربه می کنند. 
نتایج جدیدترین نظر سنجی نشــان می دهد که با توجه 
به کاهش عرضه گاز از روســیه در نتیجه جنگ اوکراین، 
اکثر شهروندان آلمانی نگران افزایش چشمگیر قیمت گاز 
و برق در کشورشــان هستند."رابرت هابک"، وزیر اقتصاد 
آلمان اخیرا اعالم کرده کنگران است که عرضه گاز روسیه 
از طریق خط لوله گاز نورد اســتریم ۱ در دریای بالتیک 
به طور کامل متوقف شــود. این مقام آلمانی روز گذشته 
در ســخنانی اعالم کــرد: از ۱۱ جوالی خطر توقف کامل 
نورد اســتریم ۱ وجود دارد. به همین دلیل است که این 
مسئله در زمســتان می تواند واقعاً مشکل ساز باشد. وی 

در عین حــال گفت که تامین گاز در تابســتان تضمین 
شده است.در همین حال برخی مقامات آلمانی از احتمال 
جیــره بندی آب گرم خبر داده اند.نکته قابل توجه در این 
روزها آن است که آمریکا که زمانی با طرح مارشال و ناتو 
خــود را ناجی اروپا می نامید این روزها نســخه های قابل 
توجهی را تجویز می کند. از یک سو بایدن بر ادامه جنگ 
اوکراین تاکید نموده و حاضر به رویکرد سیاسی برای رفع 
بحران نیست چنانکه مدیر اطالعات ملی آمریکا گفت که 
ســازمان های اطالعاتی این کشور به این نتیجه رسیده اند 
که درگیری های اوکراین احتماال برای مدت طوالنی ادامه 

خواهد داشت و توافق صلح بعید است.
از ســوی دیگر آمریکا با طرح هزینه ۶۰۰ میلیارد دالری 
بــرای تحریم چین عمال اروپا را درگیر جنگی اقتصادی با 

قــدرت برتر اقتصاد جهان کرده اســت که هزینه های آن 
حتی می تواند به فروپاشــی اقتصادی اروپا منجر شود. در 
همین حال میلیاردها دالر نیز برای توسعه ناتو اختصاص 
داده است. در کنار این نســخه نویسی ها، رویکرد نظامی 
بایدن به جای حمایــت اقتصادی از اروپا جای تامل دارد 
چنانکه جو بایدن در نشســت ناتو اعــالم کرد که ایاالت 
متحده در واکنش به حمله روســیه بــه اوکراین، حضور 
نظامی خود را در سرتاسر اروپا افزایش می دهد. به عبارتی 
دیگر آمریکا بــه جای کمک به رفع بحران اقتصادی اروپا 
به دنبال توســعه نظامی گری در اروپاست که هزینه مالی 
و انسانی برای این قاره به همراه دارد. به عبارتی دقیق تر 
آمریکا رســما در حال ســایش قدرت اروپا و روسیه است 

تا شاید با این حربه یکجانبه گرایی خود را حفظ نماید.

یادداشت

گزارش

از آغاز بحــران کرونا در حالی آمریکا با چین هراســی به 
دنبال پنهان سازی ماهیت منشا اصلی این ویروس مرگبار 
بوده است که گزارش های جدید آزمایش گاه های آمریکایی 
را منشــا این ویروس نشــان می دهد که با توجه به سابقه 
آمریکا در جنگ بیولوژیک در کشــتار مردم این امر دور از 

ذهن نمی باشد.
آمریکا که در کارنامه خود استفاده از بمب هسته ای و سالح های 
شیمیایی همچون عامل نارنجی و دهها سالح شیمایی دیگر 
را دارد، استفاده از سالح های بیولوژیک را سالمی کم هزینه 
برای خویش می داند که در کنار بحران سازی جهانی منافع 
این کشور برای ایجاد آشوب جهانی را نیز محقق می سازد.در 
این میان برای آمریکایی ها هیچ اهمیتی ندارد که میلیون ها 
نفر از مردم این کشور نیز جانشان را از دست دهند چرا که از 
نظر آنها اخالق در سیاست معنایی ندارد و هر طرحی قربانیان 
خود را دارد. از آغاز بحران کرونا آمریکایی ها تالش کردند تا 
چین را عامل این بحــران معرفی و به زعم خویش اجماعی 
جهانی علیه این کشور ایجاد نمایند حال آنکه به مرور واهی 
بودن این ادعا اثبات شد تا اینکه در نهایت گزارش ها پرده از 
حقیقت ماجرا برداشــت و در کنار بسیاری از کارشناسنان، 
دانشمند و محقق برجسته آمریکایی گفته که ویروس کرونا 
احتماال ازیک آزمایشــگاه بیوتکنولوژی در این کشور نشأت 

گرفته است.
»جفری ســاکس« اقتصــاد دان و تحلیلگر معــروف امور 
سیاســی در ایاالت متحــده آمریکا بر اســاس تحقیقات 
خود اعالم کرد که ویروس ســارس-کووید-۲ که منجر به 
همه گیری کووید-۱۹ شــد، منشأ طبیعی نداشته و از یک 
آزمایشــگاه بیولوژیکی در ایاالت متحده بیرون آمده است.

وی که به مدت دو ســال ریاســت کمیسیون کووید را در 
مجله »لنســت« برعهده داشته اســت، تصریح کرد: »من 
پس از دو ســال تحقیقات فشــرده واقعاً متقاعد شدم که 
این ویروس )کووید-۱۹( از یک بیوتکنولوژی آزمایشــگاه 
آمریکا نشــأت گرفته است و منشأ و دلیل طبیعی نداشته 
اســت«.طبق گزارشی که در شــبکه »راشاتودی« منتشر 
شد، اظهارات ســاکس در کنفرانسی به میزبانی اندیشکده 
اســپانیولی مرکز »گیت«  در اواسط ماه ژوئن )ماه گذشته 
میالدی( برگزار شــد.در دوران ریاســت جمهوری »دونالد 
ترامپ«، بارها دولت چین را متهم کرده بود که در شــیوع 
بیماری همه گیر کرونا در جهان نقش داشــته است و این 
ویروس از آزمایشگاهی در شهر »ووهان« چین بیرون آمده 
اســت. مقام های چین بارها این ادعاها را رد کردند و آن را 

بی اساس خواندند.
در ایــن میان اما در اروپا هر روز بر میزان بیماران کرونایی 
افزوده می شــود. یک گزارش جدید نشان می دهد که ابتال 
به کرونا دوباره در سراســر بریتانیا در حال افزایش اســت 
و تخمین زده می شــود که ۲.3 میلیــون نفر یا از هر 3۰ 
نفر یک نفر به این ویروس مبتال شــده که نسبت به هفته 
قبل 3۲ درصد افزایش داشــته است.افراد حتی اگر قبال به 
کرونا مبتال شده باشــند، ممکن است دوباره آلوده شوند، 
اما واکســینه شــدن به محافظت در برابــر بیماری کمک 
می کند. دمقامات بهداشــتی از افراد باالی ۷۵ ســال که 
در شــش ماه گذشــته واکســن یا تقویت کننده دریافت 
نکرده اند، می خواهند برای دریافت واکســن اقدام کنند.
یکی از کارشناســان مرکز آمار گفت: در سراســر بریتانیا 
شــاهد افزایش مداوم بیش از نیم میلیــون نفر بودیم که 

احتماال ناشــی از گردش انواع BA.۴ و BA.۵ است.موارد 
ابتال به ســویه جدید اُمیکرون در فرانســه افزایش یافته و 
مقامات این کشور، دوباره مردم را به رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی توصیه کرده اند.
فرانســه طی ۲۴ ســاعت  ۱33 هــزار و 3۴۶ مورد جدید 
ابتــال به ویروس کرونا را گزارش کــرده، در حالی که یک 
هفتــه قبل این تعداد ۹۱ هزار و ۴۲ مورد بود. تعداد موارد 
فوتی هم به عدد ۴۲ نفر رســیده است. طبق گزارش مرکز 
کنتــرل و پیشــگیری از بیماری ها، ســویه های BA.۴ و 
BA.۵ اُمیکرون اکنون بیش از نیمی از ابتالها را در ایاالت 
متحده تشــکیل می دهند. اکنون ســازمان غذا و داروی 
آمریکا)FDA( از ســازندگان واکسن کرونا خواسته دزهای 
تقویت کننده را برای مهار ویروس به روز کنند. موسســه 
رابرت کــخ آلمان اعالم کرد در آلمان ۱۷۵ نفر بر اثر ابتال 
به کرونا جان خودشان را از دست دادند.این درحالی است 
که بیش از ۷۶ درصد از جمعیت آلمان دو دوز واکسن خود 
را دریافت کرده اند. واکســن های تزریق شده عمدتا فایزر و 

مدرنا بوده اند .
الزم به ذکر اســت در هفته های اخیر ســرگئی ریابکوف 
معاون وزیر امورخارجه روسیه در نشست کمیسیون شورای 
فدراســیون این کشــور گفت: آزمایشــگاه های بیولوژیک 
اوکراین بخشــی از برنامه گسترده واشــنگتن در سراسر 
جهان است. وی اظهار کرد، فعالیت های جنگ بیولوژیکی 
اوکراین که با کمک واشــنگتن انجام می شــود، بی سابقه 
نیست، بلکه بخشــی از برنامه های تســلیحات بیولوژیک 
ایاالت متحده است.ریابکوف در نشست کمیسیون شورای 
فدراســیون روســیه که در مــورد آزمایشــگاه های تحت 

حمایت ایاالت متحــده در اوکراین تحقیق می کند، گفت: 
آزمایش های بیولوژیک در اوکراین از ســوی شــرکت های 
آمریکایی و پنتاگون چیز تازه ای نیســت و از سال ها پیش 

راه اندازی شده است.
وی افزود: آزمایش های اوکراین بخشی از برنامه چند ساله 
واشــنگتن در سراســر جهان اســت که هدف آنها توسعه 
برنامه های جنگ بیولوژیک در جهان اســت.این دیپلمات 
ارشــد روســی افزود: چنین برنامه هایی در جمهوری های 
شوروی بیشترین توجه روسیه را به خود جلب کرده است.

پس از افشاگری روســیه درباره آزمایشگاه های بیولوژیکی 
آمریکا در اوکرایــن، مقامات آمریکایی این موضوع را انکار 
کردند، اما اســناد حــرف دیگری مــی زنند.چندی پیش 
سرلشکر »ایگور کوناشنکوف« سخنگوی وزارت دفاع روسیه 
اعالم کرده بود که اســناد نشان می دهد در آزمایشگاه های 
بیولوژیکی که در اوکراین ایجاد و از ســوی آمریکا تأمین 
مالی شــده اند، آزمایش هایی با منشــاء ویروس کرونا در 
خفاش انجام شــده است. هدف از این کار و سایر مطالعات 
بیولوژیکی که با بودجه پنتاگون در اوکراین انجام شــده، 
ایجاد مکانیزمی برای گسترش مخفیانه پاتوژن های مرگبار 
بوده اســت.به گفته این وزارتخانه، یافته ها نشان می دهد 
آمریکا قصد داشــته در ســال جاری امکان انتقال بیماری 
تب خوکی آفریقایی و ســیاه زخم از طریق برخی حیوانات 
را در این آزمایشــگاه ها بررسی کند.دخالت آزمایشگاه های 
بیولوژیکی آمریکایی در گرجستان یا اوکراین در گسترش 
بیماری های غیر معمول در جنوب روسیه در سال ۲۰۱3، 
به ویژه مننژیت که بیشــترین شیوع را در بین کودکان در 

شهر روستوف پیدا کرد، تاثیر داشته است.

نسخه بحران ساز برای بحران

سید مهدی لنکرانی 
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همزمــان با انتشــار بیانیه حــزب اهلل منبی بــر پرواز 
پهپادی موفقی که داشــته است، سخنگوی ارتش رژیم 
صهیونیســتی در مصاحبــه ای از افزایــش فعالیت های 

حزب اهلل لبنان در زمین و هوا و دریا ابراز نگرانی کرد.
»ران کوخاف« ســخنگوی ارتش رژیم صهیونیســتی در 
مصاحبــه ای گفت که حزب اهلل لبنان بــه دنبال تضعیف 
موجودیــت این رژیم از طریق دریا، زمین و هوا اســت.به 
نوشــته الجزیره، او همچنیــن در گفت و گو با رادیو ارتش 
صهیونیستی مدعی شد که مناطق دریایی که این رژیم در 
حال استخراج گاز در آن جاست، هیچ زمانی مورد اختالف 
با لبنان نبوده و متعلق به رژیم صهیونیستی است.در این 
راستا ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه مدعی شد که 
سه پهپاد حزب اهلل را که به سوی سکوی گازی »کاریش« 
در شــرق دریای مدیترانه در حرکت بوده اند را ســرنگون 
کرده است. بر اساس گفته منابع صهیونیست، پهپادهایی 
که حزب اهلل به این منطقه گسیل داشته، غیرمسلح بوده اند.
جنبش حزب اهلل لبنان درباره ادعاهای رژیم صهیونیستی 
مبنی بر رهگیــری پهپادهای این جنبش بیانیه ای صادر 
کرد.در بیانیه حزب اهلل لبنان آمده است: سه فروند پهپاد 
غیرمسلح در اندازه های مختلف را به منطقه مورد مناقشه 
در میــدان نفتی کاریش برای انجام ماموریت شناســایی 
پرتاب کردیم.این بیانیه می افزاید: ماموریت شناسایی انجام 
شــد و پیام نیز ]به صهیونیست ها[ رسید. پیروزی فقط با 

تکیه بر خداوند قادر میسر است.
تحلیلگر سرشــناس جهان عرب در اشــاره به تحوالت 
کنونی در لبنان، چهار سناریو از جمله بمباران سکوهای 
گازی رژیم صهیونیســتی را پیش بینی کرد.»عبدالباری 

عطــوان« تحلیلگر سرشــناس عرب در یادداشــتی در 
روزنامــه الکترونیکــی »رأی الیوم« بــه لبنان پرداخت 
.اول؛ بمباران سکوهای گازی و نفتی اسرائیل در دریای 
مدیترانــه،دوم؛ بمبــاران ناو جنگی اســرائیل مانند ناو 
موشک انداز »حانیت«،ســوم؛ اعزام کماندوهای دریایی 
حزب اهلل در یگان رضوان برای هــدف گرفتن بندرها و 
سواحل اســرائیلی و اجرای عملیات استشهادی،چهارم؛ 
شــعله ور شــدن جنگ منطقه ای تمام کشورهای محور 

مقاومت علیه رژیم اشغالگر.
در همین حال مفتی برجســته لبنانی با تأکید بر اینکه 
دســت یافتن به مریخ از تضعیف و تسلیم کردن لبنان 
آســان تر اســت، گفت: تاریخ را نمی توان بدون توجه 
به ســه پهپاد شناســایی حزب اهلل بر فراز میدان گازی 
»کاریش« نوشت.شــیخ »احمد قبالن« مفتی برجسته 
لبنانی در بیانیه ای در واکنش به نشست مشورتی وزرای 
خارجه عرب در بیروت اظهار داشت: همانطور که تاریخ 
را نمی توان روی کاغذ نوشت، نمی توان آن را بدون توجه 
به 3 پهپاد شناسایی حزب اهلل ساخت که بر روی میدان 
گازی کاریش به پرواز درآمدند و تاریخ عرب را به وزرای 
خارجه اتحادیه عــرب یادآوری کردنــد.وی خطاب به 
حاضران در نشست وزرای خارجه اتحادیه که در بیروت 
برگزار شد، گفت: ما در وسط جنگی قرار داریم که شما 
آن را آغاز کرده اید. دشــمن به آب های اقتصادی ما که 
نماد حاکمیت لبنان به شمار می رود، چشم دوخته است 
حال آنکه ما شــاهد شماتت و نکوهش برخی کشورهای 
عربی و برخــورد انتقام جویانه آنها هســتیم که اوضاع 

کنونی را در لبنان و سوریه رقم زد.

هراس ارتش صهیونیستی از توان پهپادی حزب هللا
ادامه یافتن جنگ اوکراین به تشدید بحران اقتصادی در 
اروپا منجر شده که نتیجه آن اعتراض های خیابانی است 
که بعضا با سرکوب همراه می شود حال آنکه سران غرب 
بــا بایکوت خبری و تاکید بر ادامه یافتن جنگ اوکراین 

بر این امر سرپوش می گذارند. 
کمبود پرســنل و کارکنان فرودگاه ها در فصل شلوغی 
در حال حاضر باعث هــرج و مرج در ترافیک هوایی در 
فرودگاه های آلمان شــده و منجر به لغو بیش از 3۰۰۰ 
پرواز در تابســتان بــرای برند اصلی لوفت هانزا شــده 
اســت. بر اساس اطالعات این شــرکت هواپیمایی، این 
معادل پنج درصد از پروازهای برنامه ریزی شــده است.
کارستن اســپور، رئیس لوفت هانزا به خاطر این موضوع 
از مشتریان عذرخواهی کرده بود، اما انتظار ندارد که در 
تابستان امسال پیشرفت چشــمگیری در شرایط وجود 
داشته باشــد. به گفته وی کمبود کارگر به خصوص در 

خدمات زمینی وجود دارد.
همچنیــن هم زمان با فصل شــلوغی و تعطیالت، موج 
اعتصاب های گســترده کارکنان فرودگاه های اسپانیا در 
اعتراض به شرایط کاری و دستمزدها هرج و مرج زیادی 
را ایجاد کرده اســت.خدمه کابین شــرکت هواپیمایی 
ارزان قیمــت رایان ایر در اســپانیا مــی خواهند برای 
شــرایط کاری بهتــر دوازده روز دیگر اعتصاب کنند. به 
گفته اتحادیه هــای USO و Sitcpla، اعتصابات برای 
روزهــای ۱۲ تا ۱۵، ۱8 ، ۲۱ ، ۲۵ و ۲8 جوالی برنامه 
ریزی شده اســت. فرودگاه های تحت تأثیر این اعتصاب 
ها مادرید، بارســلونا و مایورکا و همچنین ماالگا، سویا، 
آلیکانته، والنسیا، خیرونا، ایبیزا و سانتیاگو د کامپوستال 

هســتند.در این میان  روزنامه فایننشال تایمز خبر داد 
که دودستگی در کابینه بایدن از یک و سو و نیاز به مهار 
تورم از ســوی دیگر ممکن است واشنگتن را وادار سازد 
تــا در تعرفه واردات برخی از کاالهای چینی تجدیدنظر 
کند.فایننشــال تایمز به نقل از منابع آگاه نوشــت که 
جیک ســالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در کاهش 
تعرفه کاالهای چینی تردید دارد اما برخی دیگر از مقام 
هــا از جمله جینا رایموندو، وزیــر بازرگانی، تا حدی از 
این پیشــنهاد حمایت می کنند.روزنامه فایننشال تایمز 
با اشــاره به تشدید سیاست های پولی بانک های مرکزی 
در حوزه یورو، پیش بینی کرد که این تصمیم ها می تواند 
اقتصادهای بــزرگ اروپا را وارد رکود کند.محاســبات 
فایننشال تایمز بر اساس شــاخص های شرکت خدمات 
مالی »اینتراکتیو دیتا« نشــان می دهد که اوراق قرضه 
شرکتی در پایان ســال ۲۰۲۱ به میزان ۶ میلیارد یورو 
انباشت شده است.کریستین الگارد رئیس بانک مرکزی 
اروپا در ماه مه )اردیبهشت( اعالم کرد که به دلیل تورم 
فزاینــده در منطقه یورو، بانــک مرکزی اروپا احتماال از 

اوایل ژوئیه )تیر ماه( افزایش نرخ بهره را آغاز می کند.
در این میان در حوزه جنگی نیز اروپا وضعیت مناسبی ندارد 
چنانکه  طبق گزارش رسانه های روسی، وزیر دفاع روسیه، 
رئیس جمهور این کشــور را در جریان »کنترل کامل« بر 
منطقه لوهانســک در شــرق اوکراین قرار داد.خبرگزاری 
روسی »اســپوتنیک« گزارش داد »سرگئی شویگو« وزیر 
دفاع روسیه، »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور این کشور را 
در جریان »آزادسازی کامل جمهوری خلق لوهانسک« از 

کنترل نیروهای اوکراینی قرار داد.

اروپا گرفتار هرج و مرج و اعتصاب ناشی از بحران اقتصادی 

جنگ افروزی بیولوژیک واشنگتن هر روز فاجعه ای جدید به جهان تحمیل می کند 

آزمایشگاه آمریکایی منشا کرونا

سیاســت های تحریمی و اقدامات تحمیلی غرب به افغانستان زمینه ساز تشدید 
وضعیت بحرانی در این کشــور شده اســت چنانکه صندوق حمایت از کودکان 
ســازمان ملل متحد )یونیسف( در افغانســتان اعالم کرد، با بدترشدن وضعیت 
اقتصادی افغانســتان، کودکان در سراسر این کشور با خشونت و سایر تهدید های 

امنیتی مواجه هستند.
یونیسف افزود: بســیاری از کودکان و جوانان احســاس می کنند مجبور به کار 
هستند و برخی از آن ها سفر خطرناک به خارج از افغانستان را انتخاب می کنند.
به گفته یونیســف، در سال گذشته هشتاد و هشــت درصد از خانوار های افغان 
حداقل یکی از کودکان خود را برای کار به بیرون از خانه فرستاده بودند.یونیسف 
گفته اســت اتحادیه اروپا دو بســته کمکی به ارزش چهل میلیــون یورو برای 
حمایت از کودکان افغانستان کمک می کند، این بسته چهل میلیون یورویی قرار 
اســت در اختیار صندوق حمایت از کودکان ســازمان ملل )یونیسف( و سازمان 

بهداشت جهانی قرار گیرد.
براســاس گــزارش یونیســف، اتحادیه اروپا بیســت و پنج میلیون یــورو برای 

واکسیناســیون فلج اطفال و پانــزده میلیون یورو برای حمایــت از کودکان در 
افغانستان اختصاص می دهد.وانت برانت ســفیر اتحادیه اروپا در افغانستان سفر 
کودکان به خارج از کشــور را خطرناک خوانده و گفته اســت کودکان مهاجر در 
معرض خطر خشونت، استثمار و سوءاستفاده قرار می گیرند.وی افزود: به همین 
دلیل اســت که اتحادیه اروپا پانزده میلیون یورو به یونیسف کمک می کند تا به 
شناسایی پسران و دخترانی که به کمک نیاز دارند و کودکانی که در معرض خطر 

مهاجرت قرار دارند، کمک کند.
عالوه بر این، اتحادیه اروپا بیســت و پنج میلیون یورو به یونیســف و ســازمان 
بهداشــت جهانی برای حمایت از کارزار های واکسیناسیون فلج اطفال در سراسر 

این کشــور به ویژه در مرز های افغانســتان که ممکن است کودکان در آن تردد 
کنند، کمک می کند.محمد ایویا نماینده یونیســف در افغانســتان گفته اســت 
اختصاص این بودجه برای نابودی بیماری فلج کودکان، زمینه ادامه تالش ها برای 
نابودی این بیماری را فراهم می کند.در حال حاضر افغانســتان در کنار پاکستان 
و نیجریه سه کشور جهان هســتند که هنوز هم با بیماری فلج اطفال درگیرند. 
این در حالی اســت که غرب با ادعای اصالح ســاختار سیاسی از پایان دادن به 
بلوکــه کردن ۹ میلیارد دالر دارایی این کشــور خودداری می کند. این در حالی 
اســت که در ادامه رویکرد به بهبود فراید سیاسی طالبان اعالم کرد که با تالش 
این گروه 3 نماینده مجلس دولت گذشــته افغانســتان به این کشــور بازگشته 
است.کمیســیون ارتباط همچنین اعالم کرده اســت که با تالش این کمیسیون 
تاکنون بیش از ۱۰۰ شــخصیت مهم دولت گذشــته به افغانســتان بازگشته و 
در آبادانی کشــور خود سهم خواهند داشــت.این در حالی است که هفته جاری 
 همچنین نظام الدین قیصاری یکی از چهره های نزدیک به مارشــال دوستم نیز 

به افغانستان بازگشت.

کودکان افغانستان همچنان قربانی 
سیاست های اشغالگران 


