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گـــزارش

در ادامه اقدامات ايران بــرای رفع بحران های منطقه با 
همگرايی همســايگان، وزير امور خارجه با بيان اين كه 
ايران و آذربايجان از مرحله سوءتفاهمات به خوبی عبور 
كردند، اعالم كرد كه نشســت سه جانبه وزرای خارجه 
ايــران، آذربايجان و تركيه در تهران برگزار می شــود و 

الهام علی اف هم قرار است به ايران سفر كند.
حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه جمهوری اسالمی 
ايران كــه ديروزميزبان »جيحون بايراموف« وزير خارجه 
جمهــوری آذربايجــان بود، پس از ديــدار و گفت وگو با 
همتای خود در نشســت خبری مشــترك حضور يافت. 
رئيس دســتگاه ديپلماسی كشــورمان ضمن خيرمقدم 
بــه همتای آذربايجانی  اين ســفر در چارچو رايزنی های 
مســتمر بين دو كشور انجام شــد، گفت: قبل از هر چيز 
مايلم سالروز تولد آقای بايراموف را تبريك بگويم و برای 
ايشان آرزوی سالمتی و طول عمر طوالنی دارم.وی گفت: 
در گفت وگوهای امروز بار ديگر تماميت ارضی كشــورها 
از جمله جمهــوری آذربايجان مورد تأكيد ما قرار گرفت. 
همچنين حمايت خود را از روند حل و فصل مســالمت 
آميز مناقشــه قره باغ بر پايه اصول شناخته شده حقوق 
بين الملل مورد تاكيد قرار داديم. جمهوری اسالمی ايران 
از ابتدای مناقشــه آمادگی خــود را برای كمك به حل و 
فصل بحران از طريق گفت وگو اعالم كرد و همچنان آماده 
مساعدت ها در اين زمينه هستيم تا مسائل باقيمانده نيز 
بر اساس احترام به تماميت ارضی و حق حاكميت طرفين 

و از مسير گفت وگو و سياسی حل شود.
اميرعبداللهيــان ادامه داد: معتقديم در شــرايط جديد 
فرمت های منطقه ای كه بين دو كشور يا كشورهای ديگر 
وجــود دارد بايد مورد توجه قرار بگيرد. در ســفر هفته 
گذشــته ام به آنکارا با برادرم چاووش اوغلو توافق كرديم 
نشســت سه جانبه جمهوری اســالمی ايران، جمهوری 

آذربايجان و جمهوری تركيه را در تهران در سطح وزرای 
خارجه برگزار كنيم. امروز با برادرم جيحون در خصوص 
بازه زمانی و تاريخ آن توافق خواهيم كرد. فرمت ديگری 
در سطح كارشناسان ارشد وجود دارد موسوم به اجالس 
3+3 در منطقه قفقاز، اين اجالس بين كارشناسان ارشد 
و در گام بعدی بين وزرای خارجه آذربايجان، ارمنستان، 
گرجستان و روســيه،  ايران و تركيه برگزار خواهد شد. 
جمهوری اســالمی ايران در تاريخی كه نســبت به آن 
توافق خواهيم كرد ميزبان اين اجالس در تهران يا يکی 

از شهرهای كشورمان خواهد بود.
وزير خارجه بيان كرد: ما يادداشــت رسمی را همزمان 
با ســفر آقای بايراموف مبنی بر آمادگی رئيس جمهور 
آذربايجان برای ســفر به تهران دريافت كرديم و درباره 
نهايی شــدن و توافق درباره تاريخ ســفر رسمی رئيس 
جمهور آذربايجان در ادامه نشست امروز پيشنهادات را 
بررســی خواهيم كرد و از همين جا بــه الهام علی اف 
برای سفر به ايران خوشــامد می گويم.وی افزود: تبادل 
برق بين دو كشور در فصول پر مصرف و با هدف تقويت 
امنيت انــرژی بين ايران و جمهــوری آذربايجان مورد 
توافق دو كشــور قرار گرفته اســت كه در جريان سفر 
وزير نيروی ايران به باكو نهايی خواهد شد. وزير خارجه 
جمهــوری آذربايجان نيز گفت كه اين كشــور خواهان 
عادی سازی روابط با ارمنستان بعد از دوران جنگ است 
و از معافيت ها برای شركت ها و سرمايه گذاران ايرانی در 
شهرك های صنعتی و مناطق آزاد تجاری كشورش خبر 
داد.»جيحــون بايراموف« با بيان اين كه در ديدار با وزير 
خارجه درباره بســياری از مسائل بحث و گفت وگو شد، 
خاطرنشــان كرد: روابط دو كشــور مبتنی بر اشتراكات 
تاريخی، فرهنگی و همســايگی و بــرادری مردمان دو 

كشور است.

همگرایی منطقه ای برای حل بحرانی دیگر به ابتکار ایران صورت می گیرد 

 نشست سه جانبه تهران برای حل بحران قفقاز
در پی قتل جوان 25 ســاله سياهپوســت آمريکايی به 
دست افســران پليس »آكرون« ايالت اوهايو، معترضان 
آمريکايی برای چهارمين شب متوالی به خيابان ها آمدند 

و پليس به آن ها گاز اشك آور شليك كرد.
نيروهای پليس اياالت متحده كه به خشونت با مظنونين 
به خصوص رنگين پوســتان و به طور ويژه سياهپوستان 
مشهور هستند، در جديدترين رفتار تبعيض آميز 60 بار 
به ســمت يك جوان 25 ســاله در جريان يك عمليات 
تعقيــب و گريز شــليك می كنند و بــار ديگر به آتش 
خشــم مردم آمريکا از رفتارهــای تبعيض آميز و نظام 
خشــونت بار پليس اين كشــور دامــن می زنند.روزنامه 
انگليســی »ديلی ميل« در اين خصــوص گزارش كرد، 
در چهارميــن روز از اعتراضات پس از شــليك مرگبار 
نيروهــای پليس »آكرون« ايالــت »اوهايو« به »جيلند 
واكر« جوان سياهپوست آمريکايی، نيروهای امنيتی اين 
شــهر برای متفرق كردن معترضان كه مقابل ساختمان 
دادگاه تجمع كرده بودند و عليه پليس شــعار می دادند، 
از گاز اشك آور استفاده كردند.واكر روز 27 ژوئن )ششم 
تير ماه( پس از آن كــه نيروهای پليس به دليل تخلف 
رانندگی به وی دســتور ايســت دادند و در جريان يك 
عمليــات تعقيب و گريز 60 بار به وی تيراندازی كردند، 

جان خود را از دست داد.
يکی از خبرنگاران در صحنه می گويد كه نيروهای پليس 
از دهها قوطی گاز اشك آور عليه معترضان استفاده كرده 
اســت. شدت اعتراضات عليه خشــونت پليس به قدری 
اســت كه نيروی پليس آكــرون در بيانيه ای اعالم كرد 
كه خودرويی كه واكر بر آن سوار بوده است، روز قبل از 
آن كه كشــته شود، تحت تعقيب پليس بوده است.  دور 
جديدی از اعتراضات عليه خشونت پليس آمريکا درست 
ســاعاتی پس از آن آغاز شــد كــه اداره پليس آكرون، 

تصاويــر دوربين كمری نيروهای پليس را منتشــر كرد 
كه در آن تيراندازی مرگبار به واكر نشــان داده شــده 
بود.وبــگاه »WKYC« گزارش كرد، پليس ضدشــورش 
آكرون در واكنش به اقدام معترضان در برداشــتن موانع 
از مقابل ادارات پليس اين شهر از گاز اشك آور استفاده 
كرده اســت. يك رديف از ســطل زباله ها نيز در حال 
آتش ســوزی به تصوير كشيده شــده است، با اين حال 
به نظر نمی رســد خســارت عمده ای به اموال در شهر 
وارد شده باشــد.  »نيل فيشر« از WKYC گزارش كرد 
كــه پليس از دهها قوطی گاز اشــك آور عليه معترضان 
اســتفاده كــرد كه منجر بــه متفرق شــدن گروهی از 
معترضان شــد. آن طور كه فيشــر گزارش كرده است، 
 بوی گاز اشــك آور برای مدت 15 دقيقه در هوا پراكنده 

و قابل استنشاق بود.
»اما هندرسون« از ديگر خبرنگاران WKYC در توييتی 
نوشــت: »گاز اشــك آور در حال جاری شدن است. ما 
بيش از يك بلوك از محل شــليك گاز اشك آور فاصله 
داشــتيم و اين گاز وارد بينی، چشــم و گلويمان شده 
است. معترضان از محل دور می شوند«. در ماه می سال 
2020،  اداره پليس آكرون برای متفرق كرن معترضان 
به قتل »جورج فلويد« شــهروند سياهپوست 48 ساله 
آمريکايی به دســت افسر سفيدپوســت مينياپليس از 

حجم زيادی از گاز اشك آور استفاده كرد.
در ادامه بحران امنيتــی در آمريکا مقامات اداره پليس 
شــيکاگو اعالم كردند بر اثــر تيراندازی های مختلف در 
تعطيــالت آخر هفته در اين شــهر، 37 نفر زخمی و 7 
تن ديگر كشته شــدند.در بحرانی ديگر ماموران پليس 
ســی و يك جســد در حال تجزيه را در سردخانه ای در 
اينديانا آمريکا كشــف كردند كه از مــاه مارس در اين 

مکان نگهداری شده بودند.

قتل سیستماتیک سیاه پوستان به دست پلیس ایاالت متحده در پی داشت  

بازگشت اعتراضات و سرکوب گری به خیابان های آمریکا

وزیر امور خارجه از راز نشست قطر پرده برداشت 

حضور آمریکا در دوحه بدون ابتکار و پیشرفت
همزمــان با تحركات غرب برای مقصــر نمايی عليه ايران، 
وزير امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با همتای فرانسوی 
بــا بيان اينکــه ارزيابی مــا از گفت وگوهــای اخير دوحه 
مثبت اســت، گفت: آمريکا بدون رويکرد مبتنی بر ابتکار 
و پيشــرفت در دوحه حضور يافــت و معتقديم نبايد جای 

ابتکار سياسی را، تکرار مواضع قبلی پر كند.
مذاكرات دوحه ميان ايران و نماينده گروه 1+4 و آمريکا در 
حالی برگزار شــد كه به ادعای غربی ها به نتيجه ملموسی 
دســت نيافت و با اين ادعا نيزدر نشست شورای امنيت به 
هوچــی گری عليه ايران پرداختند تا ايران را عامل ناكامی 
مذاكــرات معرفی نمايند حال آنکه شــواهد امر و اســناد 

نشانگر تکرار نقش منفی آمريکا در روند مذاكرات است. 
حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه كشورمان و خانم 
»كاترين كولونا« وزير امور خارجه فرانســه در گفت وگويی 
تلفنی در خصوص مســائل دوجانبه، تحوالت  منطقه ای و 
بين المللــی گفت وگو و تبادل نظر كردند.رئيس دســتگاه 
ديپلماسی كشورمان با اشاره به گفت وگوهای رفع تحريم ها 
در ويــن و دوحه گفت: ارزيابی مــا از گفت وگوهای اخير 
دوحه مثبت اســت. اما بايد ديد طــرف آمريکايی چگونه 
می خواهد از فرصت ديپلماســی بهره گيرد. اكنون مســير 
ديپلماســی باز اســت. ما برای رســيدن بــه نقطه نهايی 
توافقــی خوب و پايدار، جدی و صادق هســتيم و همواره 
در مذاكرات، پيشــنهادات و ايده های مثبت خود را مطرح 
كرده ايم. وزير امور خارجه كشورمان  در ادامه خاطرنشان 
كــرد: طرف آمريکايی  بــدون رويکرد مبتنی بــر ابتکار و 
پيشرفت در دوحه حضور يافت. معتقديم نبايد جای ابتکار 
سياسی را، تکرار مواضع قبلی پر كند.اميرعبداللهيان افزود: 
جمهوری اســالمی ايران همواره به تعهــدات خود پايبند 
بوده و انتظار دارد طرف های مقابل نيز به تعهدات خود به 
درستی عمل كنند.  پس از پايان مذاكرات »ناصر كنعانی« 
سخنگوی وزارت خارجه در اظهاراتی با بيان اين كه نظرات 
و پيشنهادهای عملياتی ايران درباره موارد باقيمانده طرح 

و طــرف مقابل نيز مالحظاتش را ارائه كرد، گفت: در مورد 
ادامه مســير و مرحله بعدی گفت وگوها، باقری و مورا در 

تماس خواهند بود.
از سوی ديگر،  علی باقری معاون سياسی وزير امور خارجه 
و مذاكره كننده ارشــد جمهوری اســالمی ايران در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: مذاكرات در دوحه در چارچوبی 
كه قبال مشخص شده بود شکل گرفت و ادامه گفت وگوها 
براساس توافقی است كه بين ما و طرف مقابل و به صورت 
مشــخص آقای مورا در حال رايزنی است كه بر آن اساس 
زمان و مکان آن در تبادلی كه بين ما و آقای موراست، در 

حال نهايی سازی است.
وزير امور خارجه فرانســه نيز در ايــن گفت وگو از  وجود 
روابط خوب بين تهران و پاريس استقبال كرد و بر ضرورت 
تــداوم مذاكرات و لغو تحريم ها تأكيــد كرد. خانم كاترين 
كولونــا اظهار داشــت: بايد از فرصــت گفت وگو و مذاكره 

اســتفاده كنيم و برای رسيدن به توافقی كه مورد رضايت 
همه طرف ها باشد، تالش كنيم. وزير خارجه فرانسه افزود: 
ما معتقديم پنجره ديپلماســی همچنان باز است و بايد از 
آن به بهترين شکل اســتفاده كنيم تا توافق حاصل شود. 
انجام توافق، بهتر از نداشتن توافق است.وی همچنين ابراز 
اميدواری كرد، سفرای جديد ايران و فرانسه بزودی فعاليت 
خود را آغاز كنند تا روند توسعه همکاری ها و مناسبات دو 
كشور بيش از پيش تسريع شود.در اين ميان وزرای خارجه 
آمريکا و قطر درباره آخريــن تحوالت مربوط به مذاكرات 

رفع تحريم ها به صورت تلفنی رايزنی كردند.
اين در حالی اســت كه تحليلگر ارشد سياسی و متخصص 
مطالعــات آمريکا تأكيد كرد كه آمريکا و اروپا به واســطه 
بحرانی كه در اوكراين ايجاد كرده اند، تحت فشــارند و به 

توافق با ايران نياز دارند.
تحليلگر ارشــد سياســی و متخصص مطالعات آمريکا در 

گفت وگو با خبرگزاری روسی »اسپوتنيك« ضمن اعالم اين 
خبر كه محل برگزاری دور بعدی مذاكرات رفع تحريم های 
ايران هنوز نامشخص است و توافقی در خصوص آن صورت 
نگرفته اســت، گفت كه آمريکا و اروپا به دليل شيوع كرونا 
و بحرانــی كه در اوكراين ايجاد كرده اند تحت فشــار قرار 
دارند و به توافق با ايران نياز دارند.مرندی كه از او به عنوان 
مشاور هيأت ايرانی در مذاكرات هسته ای ياد می كنند، در 
پاسخ به سؤال اسپوتنيك در خصوص دور بعدی مذاكرات 
رفع تحريمی ايران گفت: »مشخص نيست مذاكرات بعدی 
هســته ای در كجا برگزار می شود و تاكنون توافقی در اين 

زمينه حاصل نشده است«.
وی در ارتبــاط بــا رونــد مذاكــرات اخير دوحــه گفت: 
»واشــنگتن خواســتار ابزاری برای اعمال فشار به تهران 
اســت و تغييراتی در مواضع آمريکايی هــا صورت گرفته 
اســت اما نمی توان گفت كه مذاكرات قطر پيشرفت هايی 
نداشته است«.تحليلگر مســائل سياسی سپس ادامه داد: 
»پذيــرش خواســته ها و شــرايط تهران برای واشــنگتن 
ســخت اســت و اگر تصميم فقط با اروپايی هــا بود حتماً 
توافق می شــد«.محمد مرندی همچنيــن به بحران جنگ 
اوكراين با عرضه تســليحات غرب به كی يف اشــاره كرد و 
گفت: »آمريکايی ها و اروپايی ها به دليل كرونا و بحرانی كه 
در اوكراين ايجاد كردند تحت فشــار زيادی هستند و نياز 
به توافق با ايران دارند«.وی ســپس با اشاره به اين موارد 
ادامه داد: »ايران خواســتار اجرای كامل توافقی است كه 
ممکن اســت حاصل شــود و اين كه خواهان تضمين های 
كافی در توافق اســت  و می خواهد كه تحريم ها به گونه ای 
برطرف شــود كه موانع در شــرايط اقتصادی ايران خاتمه 
يابد«.مرندی همچنين در پاســخ به ســؤالی درباره تأثير 
سفر آتی »جو بايدن« رئيس جمهور اياالت متحده به غرب 
آسيا گفتك »ســفر بايدن به منطقه ارتباطی به مذاكرات 
 هسته ای ندارد و آن قدر كه برخی رسانه ها تبليغ می كنند 

اهميتی ندارد«.

 ازبکســتان: دفتر دادســتانی كل ازبکستان 
اعالم كرد در پی ناآرامی ها در شــهر » نوكوس«، 
پايتخــت منطقه قره قالپاقســتان، در روزهای اول 
و دوم مــاه جوالی، 18 نفر براثر جراحات شــديد 
كشــته شــدند.»داورون جومانيازوف«، سخنگوی 
گارد ملی ازبکستان هم افزود: در ناآرامی های اخير 
243 زخمی شــدند كه 94 نفر از آنها همچنان در 

بيمارستان بستری هستند.

 چين: پس از گفت وگوی تجاری مقامات تايوان و 
انگليس، مقامات دولت چين به لندن هشدار دادند 
كه تايوان نمی تواند به صورت مستقل با كشورهای 
ديگــر مراوده تجــاری برقرار كند. در اواســط ماه 
گذشــته، مذاكره كننده ارشــد تجــاری تايوان در 
لندن با همتايان انگليسی خود ديدار كرد تا درباره 
روابط تجاری دوجانبه و همچنين تالش اين جزيره 
خودمختار برای پيوســتن به 11 كشور عضو توافق 

تجاری شراكت ترانس-پاسيفيك  گفت وگو كند.

 سوريه: در ميانه آمادگی تركيه برای آغاز عمليات 
نظامی در شمال سوريه، هواپيما های نظامی روسيه 
بيش از 500 چترباز را وارد خاك اين كشور كردند.
در حالی كه با وجود هشدار های آمريکا و تالش های 
ايران، تركيــه برای آغاز عمليات نظامی جديد خود 
در شمال ســوريه آماده می شــود، به نظر می رسد 
نيرو هــای جديد پشــتيبانی روســيه وارد منطقه 
شــده اند. چتربازان نظامی ارتش روسيه در منطقه 

»قامشلی« در شمال شرق سوريه فرود آمدند.

 موريتانــی: پيمان آتالنتيك شــمالی )ناتو( از 
تمايل خود برای شراكت نظامی و امنيتی گسترده 
با موريتانی خبــر داد.»خاويــر كولومينا« معاون 
دســتيار دبير كل ناتو در امور سياســی و سياست 
امنيتی گفت كــه موريتانی تنها شــريك ناتو در 
منطقه ساحل اســت.وی افزود كه ناتو در نشست 
اخير خود بر پايبندی به ادامه مبارزات عليه عوامل 
ناامنی و ايجاد همبستگی از طريق تبادل اطالعات 

و حمايت از شركای خود تأكيد كرد.

 افغانستان:به دنبال اتفاق تلخ مرگ يك مهاجر 
افغانستان در مرز پاكستان، طالبان اعالم كرد كه با 
اسالم آباد برای خروج شهروندان افغانستانی دارای 
شناســنامه و كارت هويت از اين كشــور به توافق 
رسيده است. مقام های طالبان در مرز تورخم اعالم 
كردند كه پاكســتان توافق كرده كه تا فرا رسيدن 
عيد قربان بــه افغانان دارای شناســنامه و كارت 
هويت اجازه مسافرت به پاكستان را فراهم می كند.

هشداری پیش دستانه

اين روزها تنش ها ميان لبنان و رژيم صهيونيستی 
وارد ابعاد جديدی شــده اســت كه بخش محوری 
آن را جنــگ پهپادی تشــکيل می دهد.  مقاومت 
اســالمی لبنان با صدور بيانيه ای تاكيد كرد ســه 
فرونــد پهپاد برای رســاندن پيام خــود ماموريت 
پــرواز بر فراز ميدان كاريش را به انجام رســاندند.

حزب اهلل ددر بيانيه ای اعالم كرد كه ظهر شــنبه 
2 جوالی 2022 گروه شــهيدان جميل ســکاف و 
مهدی ياغی ســه فروند هواپيمای بدون سرنشين 
غير مســلح و شناسايی را در حجم های مختلف به 
ســوی منطقه مورد منازعه ميدان كاريش به پرواز 
در آوردند.در اين بيانيه تاكيد شــده است، هدف از 
پرواز اين پهپادهای انجام ماموريت های شناســايی 
اســت كه اين ماموريت انجام و پيام مورد نياز نيز 
رسانده شــد.همزمان رسانه های رژيم صهيونيستی 
ادعــا كردند، پدافنــد هوايی اين رژيــم موفق به 
سرنگونی سه پهپاد حزب اهلل بر فراز سکوی گازی 
اســرائيل در ميدان كاريش شــدند. اين تقابل ها 
در حالی روی داده اســت كه در بــاب چرايی آن 
می توان اين اقدام حزب اهلل را نوعی هشــدار عملی 
به رژيم صهيونيســتی در بــاب منابع انرژی لبنان 
دانســت. صهيونيست ها طی ماه های اخير اقدامات 
گســترده ای برای ســرقت منابع انرژی فلسطين، 
ســوريه و مناطقی در مديترانه صورت داده اســت 
تا به زعم خويش تامين كننده انرژی اروپا باشــد. 
در اين ميان لبنان نيز تاكنون به دليل فشــارهای 
آمريکا نتوانســته از اين منابع اســتفاده نمايد كه 
اين كشــور را با بحران انرژی مواجه ساخته است. 
حزب اهلل با استفاده از توان پهپادی در حالی موازنه 
قدرت را به رخ صهيونيســت ها كشــيده است كه 
هشــداری عملی در باب پيامدهای سرفقت منابع 

انرژی لبنان داده است. 
اهميــت ايــن موضــوع چنان اســت كــه رژيم 
صهيونيســتی اعتراف كرد كه سه پهپاد متعلق به 
مقاومت اسالمی بر فراز ميدان گازی مورد مناقشه 
كاريش پرواز كردند. دشــمن اعالم كرد به كمك 
جنگنده و موشــك های زمين به هوا با اين ســه 
پهپاد مقابله و آنها را سرنگون كرده است.دبير كل 
حزب اهلل پيشتر اعالم كرده بود كه مانع اين خواهد 
شــد كه دشمن از منطقه مورد مناقشه، نفت و گاز 
اســتخراج كند مگر پس از توافقی كه طبق قوانين 
و مقررات بين المللی و ترسيم مرزهای دريايی بين 
لبنان و فلســطين اشــغالی، به تاييد دولت لبنان 
برسد.بر اين اســاس اين اقدام حزب اهلل را می توان 
پاســخ عملی به تجاوزات اشــغالگران صهيونيست 
دانســت كه می تواند موازنه ای جديد در معادالت 

منطقه ايجاد نمايد. 

نیمچه گزارش

فرامرزاصغری

جنگ افروزی ســران غرب، وضعيت بحرانی در بسياری از كشورهای اروپايی را 
تشــديد كرده است چنانکه پس از اعتراض های تورمی و اعتصاب ها در ايرالن ها 
و شــبکه های حمل و نقل شــماری از رانندگان خودرو ها از جمله كاميون ها در 
انگليــس در اعتراض بــی توجهی دولت در كاهش قيمت ســوخت با حركت با 
ســرعت كم در برخی مسير ها ســبب ايجاد ترافيك شديد شدند.قيمت سوخت 
از چند ماه پيش در انگليس به باالترين ميزان در تاريخ اين كشــور رسيد است 
و بــه ويژه در ازادراه ها و مناطق دور از شــهر قيمت ســوخت خودرو از دو پوند 
در هر ليتر هم فراتر رفته و اعتراض های گســترده ای را به بار اورده اســت.دولت 
می گويدافزايش قيمت جهانی سوخت موجب افزايش بهای ان در اين كشور شده 
اســت، اما معترضان می گويند دولت می تواند دست كم ماليات بيست درصدی 
ارزش افزوده درباره سوخت را كم كند تا اندكی قيمت ان كاهش يابد، اما دولت 
تا كنون حاضر به اين كار نشــده است.افزايش قيمت سوخت، بهای حمل و نقل 
و بــه طبع ان قيمت كاال ها و خدمات را نيز در اين كشــور متاثر كرده اســت و 
در نرخ تورم كه به باالترين ميزان در چهار دهه اخير رســيده اثر گذاشته است.

اعتراض به افزايش بی سابقه قيمت سوخت به شکل ايجاد ترافيك در ازادراه ها ی 
ولز، اســکس و دوون و ازاد راه هــای ام چهار و ام پنج گزارش و برخی بزرگراه ها 
در اين كشــور اعالم شده اســت كه حركت خودرو های معترض با سرعت حدود 
30 كيلومتر درســاعت سبب شــده صف چند ده كيلومتری در برخی ازادراه ها 
و بزرگراه هــا ايجاد شــود. در همين حال در ادامه بحــران در جنگ افروزان در 
اوكراين، صدها نفر از ساكنين تل آويو عليه افزايش سرسام آور هزينه های زندگی 
و بهای مســکن دست به اعتراض زدند.روزنامه »تايمز آف اسرائيل« روز يکشنبه 
نوشــت، ساكنين تل آويو در تجمعی شــبانه در يکی از ميادين اصلی به افزايش 
سرســام آور بهای مســکن و هزينه های زندگی اعتراض كردنــد. در همين حال 
انجمن نفت و گاز نروژ اعالم كرد اعتصاب برنامه ريزی شده توسط كارگران بخش 

انرژی، توليد نفت اين كشــور را احتماالً 130هزار بشکه در روز كاهش می دهد.
هدف از اين اعتصاب، افزايش دستمزدها جهت جبران تورم باالست، اما در زمانی 
صورت می گيرد كه قيمت نفت و گاز به باالترين رقم رســيده است و عرضه گاز 
طبيعی به اروپا به خاطر كاهش صادرات روســيه پايين آمده  است. بر اساس آمار 
منتشرشــده از سوی كنسرسيوم خرده فروشی نيلسن انگليس، افزايش قيمت در 
فروشگاه ها اين كشور به باالترين ميزان از سال 2008 تاكنون رسيده است.دفتر 
آمار انگليس نيز اخيرا گفته كه تورم در اين كشــور به خاطر افزايش قيمت مواد 

غذايی و سوخت به باالترين ميزان در 40 سال گذشته رسيده است.
بحران اقتصادی زمينه ســاز چالشهای امنيتی در اروپا نيز شده است چنانکه در 
تيراندازی در يك مركز خريد در كپنهاگ ســه نفر كشته شدند و فرد ضارب كه 

مردی 22 ساله و دانماركی است، دستگير شده است.
خبــر ديگر از بحران  اقتصــادی در اروپا، آلمان قصد دارد بــرای پايان دادن به 
آشــفتگی در فرودگاه های اين كشور، كاركنان بخش فرودگاه و پرواز را از تركيه 
جذب كند.در فاصله ســال های 2019 تــا 2021 ميالدی بخش های فرودگاهی 
و پروازی در آلمان با كاهش 6000 نفری مواجه شــده است. همچنين سازمان 
آمار تركيه در پايان جلســه امروز خود نرخ تورم در اين كشــور را 78.62 درصد 

اعالم كرد.
در اين ميان در ادامه رويکردهای جنگ افروزانه هماهنگ كننده شــورای امنيت 

ملی آمريکا ضمن بيان اين كه واشنگتن به تضمين پيروزی كی يف كمك خواهد 
كرد، مدعی شــد اياالت متحده معتقد اســت برای بحــث درباره مذاكرات صلح 
بين روسيه و اوكراين خيلی زود اســت.»جان كربی« هماهنگ كننده ارتباطات 
راهبردی شــورای امنيت ملی كاخ سفيد در گفت وگو با شبکه آمريکايی »فاكس 
نيوز« مدعی شــد، واشــنگتن معتقد اســت برای بحث در مورد مذاكرات صلح 
بيــن مســکو و كی يف خيلی زود اســت زيرا هيچ يك از طرفيــن آماده چنين 
مذاكراتی نيســتند. در اين ميان ســفير سوريه در روســيه تاكيد كرد مقامات 
ســوری بدون قيد و شرط از اقدام نظامی مســکو در اوكراين حمايت می كنند. 
در اين ميان سخنگوی كاخ رياســت جمهوری روسيه در واكنش به خبر توقيف 
يك كشــتی روســی حامل غالت در تركيه گفت هيچ اطالعاتی در اين خصوص 
ندارد.بخش اطالعات ارتش انگليس با تاييد تســلط كامل نيروهای روس بر شهر 
مهم ليسيچانســك، گفت نبرد داخل استان لوهانسك با پيشرفت روسيه تشديد 
شــده اســت.رئيس جمهور بالروس نيز گفت: در آينده نزديك آسيای مركزی 
می تواند به محل نبرد مجدد غرب و چين برای تقســيم جهان تبديل شود.خبر 
ديگر آنکه همزمان با برگزاری كنفرانس بازســازی اوكراين در ســوئيس، وزارت 
خارجه انگليس اعالم كرد كه اين كشــور ميزبان كنفرانس بازسازی اوكراين در 
ســال آتی ميالدی است.بانك ســرمايه گذاری اروپا كه بازوی وام دهنده اتحاديه 
اروپاست، ساختاری از تامين بودجه را به مقدار 104 ميليارد دالر برای بازسازی 
اوكراين پيشــنهاد كرده كه پيش از اين در همه گيری كرونا مورد اســتفاده بود. 
در اين ميان هم وزير امور خارجه انگليس در سخنانی، گزينه توقيف دارايی های 
مسدودشــده شهروندان روســيه در انگليس و انتقال آنها به اوكراين را رد نکرد. 
اوالف شولتز صدراعظم آلمان نيز در اظهاراتی با بيان اينکه تصميم روسيه برای 
حمله به اوكراين ماه ها پيش از آغاز تهاجم گرفته شــده بود، نســبت به طوالنی 

شدن اين جنگ هشدار داد.

پیامدهای اقتصادی جنگ افروزی غرب در اوکراین ادامه دارد

بزرگراه های انگلیس در تسخیر معترضان 
به افزایش بهای سوخت


