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مخالفت آمریکا با پیشنهاد ارسال جنگنده های لهستان به اوکراین

روزنامه یو اس ای تودی ]آمريكا[

قیمت بی سابقه بنزین در آمریکا 
روزنامه یو اس ای تودی افزایش قیمــت بنزین در آمریکا 
را مورد توجه قرار داده است. پیش بینی کارشناسان این 
است که تا آخر سال 2022، قیمت هر گالن بنزین )هر گالن 
3.7لیتر اســت( باالی 4دالر بماند. یو اس ای تودی قیمت 
بنزین در برخی شهرهای آمریکا را نیز منتشر کرده است. 

در برخی نقاط، قیمت بیش از 5دالر است.

15روز پس از آغــاز جنگ اوکرایــن، توجه تمامی 
رسانه های بزرگ جهان همچنان به صورت 24ساعته 
بر این بحران و ابعاد سیاســی و انسانی آن متمرکز 
اســت. اوکراین 0.4درصد از مساحت خشکی های 
زمین را تشــکیل داده؛ کمی بیش از 44میلیون نفر 
جمعیت دارد و از نظر تولیــد ناخالص ملی، در رتبه 
60جهان یعنی پس از کشــورهایی نظیر ســودان، 
آنگوال، ویتنام، پاکستان و ایران قرار گرفته است. با 
وجود ویژگی هایی کــه می توانند به راحتی اوکراین 
را در لیست کشورهای متوســط نسبتا کم اهمیت 
جهان قرار دهند، وقایع مربوط به این کشور به تنها 
موضوع مهــم در جهان، دســت کم در جهان تحت 

سلطه رسانه ها تبدیل شده است.
چرخش ناگهانی تمام توجه رسانه های جهان،  به ویژه 
رسانه های غربی به ســمت موضوع جنگ اوکراین 
شگفت انگیز اســت. روز گذشته، بررسی صفحه اول 
10سایت خبری مهم جهان ازجمله رویترز، گاردین، 
یورونیوز و سی ان ان نشــان می دهد که نام اوکراین 
بیش از 220بار تکرار شــده است؛ نشــانه ای ساده 
از درجه باالی اهمیت این جنگ برای رســانه های 
جریان اصلی. رویکردی که با گذشت 2هفته از آغاز 
حمله روسیه به اوکراین، باعث شده تا دیگر رویداد ها 
و بحران های انســانی جهان اهمیت خود را از دست 
بدهند. حتی واکنش های جهانــی به جهت گیری 
نژادپرستانه رســانه های غربی نســبت به موضوع 
آوارگان جنگی و پناهجویان اوکراینی هم نتوانست 
از شدت تمرکز رســانه های جریان اصلی بر موضوع 
اوکراین بکاهد. این درحالی است که همزمان با جنگ 
روسیه و اوکراین، بحران هایی به قدمت یک دهه در 
جهان در جریانند که بی توجهی مجامع جهانی به آنها 

می تواند فاجعه آفرین باشد.

پایان اجباری کرونا
جهانی که طی 3سال گذشــته هر ثانیه در معرض 
اخبار مربوط به همه گیری کرونا قرار داشته، کم کم 
در حال فراموش کردن کروناســت. این فراموشــی 
نه به خاطر پایان همه گیــری، بلکه به این خاطر رخ 
می دهد که اهمیت ویروســی که جهــان را با رکود 
اقتصادی عظیمی مواجه ساخت،  درحال حاضر کمتر 
از اهمیت بحرانی اســت که غرب را به خود مشغول 
ساخته است. روز دوشنبه سازمان بهداشت جهانی 
اعالم کرد آمار تلفات همه گیــری کرونا در جهان از 
مرز 6میلیون نفر گذشته است. همزمان، درحالی که 
بسیاری از کشورها محدودیت های کرونایی خود را 
لغو کرده اند، تعدادی دیگر هنوز برای مهار شــیوع 
کرونا در تقال هستند. لهستان، مجارستان، رومانی 
و دیگر کشورهای شــرق اروپا که این روزها مشغول 

استقبال از آوارگان اوکراینی هستند، باالترین میزان 
مرگ ومیر کرونا را دارند و تعــدادی از آنها ازجمله 
لهستان تمامی محدودیت های خود را لغو کرده اند. 
درحالی که کارشناسان هشدار می دهند جنگ اخیر 
میان اوکراین و روسیه می تواند آمار ابتال را در داخل 
اوکراین و در کشورهای همسایه دچار جهش کند. 
درحال حاضر، آمریکا با بیش از 24میلیون و 800هزار 
مورد مبتال و 987هزار و 615مورد مرگ ومیر در رتبه 

اول ابتال و قربانیان کرونا در جهان ایستاده است.

پناهجویان رانده شده
میزان توجه به بحران پناهجویــان در بالروس، از 
اواخر سال2021 میالدی یعنی چند ماه پس از اوج 
گرفتن آن، زمانی که پناهجویان از پشــت مرزهای 
لهستان عقب رانده شــده و در سوله های بحران در 
بالروس اقامت داده شدند، کاهش پیدا کرد. اما این 
کاهش توجه به معنی حل شدن معضل پناهجویان 
غالبا آفریقایی یــا خاورمیانه ای نیســت. در واقع، 
بحران پناهجویان در مرز میان بالروس با لهســتان 
و لیتوانی همچنان به قوت خود باقی است. العربیه 
به نقل از فعاالن حقوق بشــر گــزارش می کند که 
پناهجویانی که دولت بالروس با هدف فشار آوردن 
به اتحادیه اروپا برای لغو تحریم ها علیه خود به پشت 
مرزهای اروپا کشاند، اکنون در وضعیتی غیرانسانی 
و در بالتکلیفــی مطلق نگهداری می شــوند. گفته 
می شــود از 7هزار پناهجویی که بالروس در پشت 
مرزهای اروپا مســتقر کرده بود، تنها 3هزار نفر به 
کشورهای خود بازگشته اند. تعدادی از آنها به جرم 
تالش برای عبور از مرز در لهستان یا لیتوانی زندانی 
هستند. تعدادی دیگر در کمپ  های مرزی در انتظار 
تعیین تکلیف هستند و سرنوشــت تعداد زیادی از 
این پناهجویان که از ترس زندانی شــدن نه از مرز 
اروپا بازگشته اند و نه به قلمرو بالروس وارد شده اند، 
همچنان نامشــخص اســت. درحقیقت لهستان و 
لیتوانی از یک ســو مرزهای خود را به روی آوارگان 
اوکراینی گشوده و در سویی دیگر، آوارگان آفریقایی 

و آسیایی را زندانی کرده اند.

فاجعه انسانی در افغانستان
11روز پیــش از آنکه روســیه بــه اوکراین حمله 
کند، دولت آمریکا 3.5میلیــارد دالر از دارایی های 
افغانســتان کــه در بانک های آمریکایی مســدود 
شــده بودند را به بازماندگان حمالت 11ســپتامبر 
بخشــید؛ تصمیمی که با توجه به فاجعه انسانی که 
از پس از آغاز حکومت طالبان گریبان افغانســتان 
را گرفته، با انتقادات جهانی مواجه شــد. افغانستان 
طی 6ماه گذشته به واســطه خشکسالی گسترده، 
تحریم های بین المللی، افزایش سرسام آور قیمت ها 
و ســوءمدیریت طالب هــا، با کمبود شــدید منابع 
مالی، غذایی و بهداشــتی مواجه شده است. اگرچه 

کمک های بشردوستانه در افغانســتان تا حدودی 
از سر گرفته شــده اند اما آغاز جنگ اوکراین باعث 
شــده تا توجه مجامع جهانی که تــا چند ماه پیش 
به دنبال احیای دارایی های بحق افغانســتان بودند، 
تماما بر اوکراین و روسیه متمرکز شود، تا جایی که 
خبرنگاران بسیاری از رسانه ها با آغاز جنگ اوکراین، 
افغانســتان را ترک کرده اند. یونیســف ماه گذشته 
اعالم کرد 24میلیــون افغان محتــاج کمک های 
فوری بشردوســتانه هســتند که 13میلیون نفر از 
این تعداد را کودکان تشــکیل می دهند. 3میلیون 
نفر از این کودکان در معرض خطر ســوءتغذیه قرار 
دارند و یک میلیــون نفر از آنها ممکن اســت جان 
خود را در اثر ســوءتغذیه از دست بدهند. همچنین 
براساس تخمین های سازمان ملل، بیش از 55درصد 
از جمعیت افغانســتان با گرســنگی شدید دست و 
پنجه نرم می کنند. سازمان ملل همچنین پیش بینی 
کرده است که طی ماه های اخیر 1.5میلیون افغان 
در خارج از کشور و 3.5میلیون نفر در داخل کشور 

آواره شده اند.

قحطی گسترده در یمن
در یمن که بیش از 7سال است درگیر جنگ است، 
تقریبا 400هزار کودک زیر 5سال به دلیل سوءتغذیه 
حاد در معرض خطر مرگ قرار گرفته اند. یونیســف 
روز سه شــنبه اعالم کرد که 21میلیون یمنی برابر 
با 70درصد از جمعیت این کشــور، به امدادرسانی 
فوری نیاز دارند. از این تعداد 11.3میلیون نفر کودک 
هســتند. از زمان آغاز جنگ داخلی در سال2015 
میان حوثی ها و نیروهای دولتی یمن، ده ها هزار نفر 
در یمن جان خود را از دست داده اند، بیش از 4میلیون 
نفر آواره شده اند و کشور در آستانه قحطی مطلق قرار 
گرفته است. به گزارش نهادهای حقوق بشری، حمله 
عربستان به یمن با پشتیبانی آمریکا، باعث شده بیش 

از 25هزار غیرنظامی جان خود را از دست دادند.

تداوم اشغال کرانه باختری
بحران فلسطین، یکی از طوالنی ترین درگیری های 
تاریخ بشر اســت که اگرچه در سایه جنگ اوکراین 
نادیده گرفته شــده، اما همچنان ادامــه دارد. روز 
سه شــنبه گروهی از نیروهای رژیم صهیونیســتی 
خانه های 2خانــواده فلســطینی در کرانه باختری 
را تخریب کردند. ارتش رژیم صهیونیســتی مدعی 
اســت اعضای این دو خانواده در درگیری های سال 
گذشته در کرانه باختری،  در حمالت مسلحانه دست 
داشته اند. تخریب این دو خانه به درگیری نیروهای 
فلسطینی با اشــغالگران منجر شــد که در اثر آن 
8فلسطینی مجروح شدند. این درگیری ها یکروز پس 
از شهادت نوجوانی 19ساله به دست پلیس اسرائیل 
صورت گرفته است. شدت درگیری ها میان ساکنان 
کرانه باختری به ویژه محله شیخ جراح و اشغالگران از 

سال گذشته و پس از اخراج چند خانواده فلسطینی 
از این محله و تهدید دیگر ساکنان منطقه به اخراج 
افزایش یافت. نتیجه این درگیری، حمله اسرائیل به 
نوار غزه بود که در جریان آن 256فلســطینی جان 

خود را از دست دادند.

جنگ و قحطی در شاخ آفریقا
مناطق مختلف قاره آفریقا درگیر بحران های متعدد 
انسانی هستند که هر یک جان میلیون ها انسان را در 
معرض خطر قرار داده اند. طبق اعالم سازمان ملل، در 
منطقه شاخ آفریقا، 13میلیون نفر در کنیا، سومالی 
و اتیوپی در معرض گرســنگی شدید قرار گرفته اند . 
شدیدترین خشکسالی که از سال1981 تا به امروز در 
این منطقه رخ داده منجر به مرگ ومیر دام ها، کمبود 
آب شدید، آوارگی خانواده ها و افزایش درگیری های 
داخلی شده است. افزایش قیمت غذا، تورم و کاهش 
تقاضا برای کارگر توان مالی خانواده ها در این مناطق 
را برای تامین غذا به شدت کاهش داده است. برنامه 
جهانی غذا ماه گذشــته اعالم کرد وضعیت منطقه 
شــاخ آفریقا نیازمند رســیدگی فوری و پشتیبانی 
مداوم اســت. اتیوپی عالوه بر خشکسالی و قحطی، 
از ســال2020 درگیر جنگی داخلی است که میان 
نیروهای دولت اتیوپی و نیروهای جبهه آزادی بخش 
خلق تیگرای درگرفته اســت. ایــن درگیری ها از 
سال2018 با به قدرت رســیدن آبی احمد آغاز شد 
و در ســال2020 با حمله تیگرای ها به پایگاه های 
نظامی ارتش به اوج خود رسید. تحت تأثیر این جنگ 
که یکی از مهم ترین درگیری های نظامی حال حاضر 
در آفریقا است، تاکنون 2میلیون نفر آواره شده اند و 
دوطرف درگیری به ارتــکاب جنایات جنگی متهم 

هستند.

وخامت وضعیت روهینگیایی ها در بنگالدش
کمپ پناهجویان روهینگیایی واقع در جنوب شرق 
بنگالدش برای ششــمین بار پیاپی در سال جاری 
طعمه آتش شــد و این بار یک کودک 6ساله جان 
خود را از دست داد و حدود 2هزار نفر هم بی سرپناه 
شدند. اقلیت مسلمان روهینگیا از سال2017 در پی 
حمالت خشونت بار ارتش میانمار وادار به فرار از این 
کشور شدند و نزدیک به 850هزار تا یک میلیون نفر 
از آنها به بنگالدش پناه بردنــد؛ درحالی که نزدیک 
به 600هزار نفر دیگر در میانمار باقی مانده اند. آغاز 
درگیری های داخلی میانمار به واســطه درگرفتن 
کودتا و براندازی دولت آنگ ســانگ سوکی در سال 
گذشــته میالدی و تداوم خشــونت های داخلی در 
میانمار، وضعیت اقلیت روهینگیا را آســیب پذیرتر 
ساخته اســت. آتش سوزی روز سه شــنبه در کمپ 
کوتوپالونگ در منطقه کوکس بازار رخ داد. 2ماه پیش 
هم رویداد ی مشــابه در این کمپ منجر به آوارگی 

5هزار روهینگیایی شد.

بحران های بزرگ جهان، زیر سایه بحران اوکراین
تمرکز رسانه ها بر جنگ روسیه و اوکراین، دیگر بحران  های مهم انسانی در نقاط مختلف جهان را به حاشیه رانده است

سمیرا مصطفی نژادگزارش
روزنامه نگار

رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور ترکیه

13هــزار شــهروند ترکیــه ای از اوکرایــن 
حمایت هــا  بایــد  شــده اند.  تخلیــه 
از اوکرایــن ادامــه داشــته باشــد امــا 
ایــن رونــد نبایــد تبدیــل بــه تبعیــض و 
اقدامات غیرقانونی علیه شهروندان، 
دانشــجویان و هنرمندان روسی شود. 
وزرای خارجه روســیه، اوکرایــن و ترکیه 
در آنتالیا دیدار خواهند کرد. امیدوارم 
پــس از ایــن دیــدار، آتش بــس پایــدار 

حاصل شود.

مصر به دنبال خرید 
زیردریایي  دست دوم

مصر به دنبال خریــد زیردریایی های تهاجمي 
کالس »باراکودا« ساخت فرانسه و همچنین یک 
ناو هواپیمابر از این کشور است. زیردریایي هاي 
باراکودا با ســوخت هســته اي کار مي کنند اما 
ســایت فرانســوی  زبان تریبون به نقل از برخی 
منابع فرانســوی گزارش داده کــه مصري ها به 
دنبال خرید زیردریایي هاي باراکودا با ســوخت 
معمولي هستند. این زیردریایي ها ساخت گروه 
نیوال اســت که قرار بــود به اســترالیا فروخته 
شوند. اســترالیا در اقدامي که با اعتراض شدید 
فرانسوي ها روبه رو شــد، این قرارداد را لغوکرد 
و قرارداد جدیدی براي خریــد زیردریایي هاي 
هسته اي با انگلیس و آمریکا امضا کردند. مذاکره 
مصر با گروه نیوال از 12 ماه قبل آغاز شده است. 
قاهره در حال بررســی خرید یک ناو هواپیمابر 
کارکرده اســت که به حدود 20 جنگنده رافال 

مارین مجهز است.

نقل قول

 خبر

کیوسک

جهان نما

جنگ انرژی غرب علیه روسیه 
تحریم گسترده نفت و گاز روسیه، می تواند پیامدهای 

ناگواری برای بازار جهانی انرژی داشته باشد 

آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا، بــا اعمال محدودیت های 
متنوع علیه واردات نفت و گاز از روســیه، بازارهای جهانی 
را به هراس انداخته اند و روس ها هشــدار داده اند که ممکن 
است قیمت نفت به همین خاطر، تا 300دالر برای هر بشکه 

هم باال برود.
به گزارش بی بی ســی، همزمان آمریکا با وجود هشدارهای 
مسکو، گفته است که در واکنش به حمله مسکو به اوکراین، 
واردات نفت از روسیه را تحریم می کند. انگلیس هم، تصمیم 
مشابهی را گرفته و اتحادیه اروپا هم گفته است که وابستگی 

خود به گاز روسیه را قطع خواهد کرد.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفته اســت که این اقدام، 

»توپخانه اصلی اقتصاد روسیه« را هدف می گیرد.
صادرات انرژی منبع درآمد مهمی برای روســیه اســت و 
اقتصاد روسیه به شدت به انرژی وابسته است. روسیه سومین 
تولیدکننده بزرگ نفت بعد از عربستان سعودی و آمریکاست. 
این کشــور بزرگ ترین صادرکننده نفت خام و فراورده های 
نفتی دنیاست و حدود 7میلیون بشکه در روز، معادل 7درصد 

نیاز جهانی را تولید می کند.
قبل از اینکه غربی ها این تصمیم ها را اعالم کنند، روســیه 
دربــاره پیامدهای »فاجعه بار« حذف نفت و گاز روســیه از 
بازارهای جهانی هشــدار داده و تهدید کرده بود که ممکن 
است خط لوله اصلی انتقال گاز خود به آلمان را قطع کند. به 
گزارش سی ان بی سی، معاون وزیر انرژی روسیه در این باره 
گفته است: »کامال واضح است که پس زدن نفت روسیه به 
پیامدهای فاجعه باری برای بازار جهانی منجر خواهد شــد. 
افزایش قیمت ها غیرقابل پیش بینی خواهد شد. )قیمت ها( 

به 300دالر خواهد رسید، و چه بسا بیشتر از آن.«
این تصمیم های مهم در غرب، بــر زندگی مردم به خصوص 
در اروپا اثر زیادی خواهد گذاشت و قیمت های بخش انرژی 
را که همین حاال باری سنگین بر دوش مردم عادی است را 

به شدت باال خواهد برد.
آمریکا، ممنوعیتی فراگیر بر واردات انرژی از روســیه وضع 
کرده، و به جــز نفت، دیگر محصوالت بخــش انرژی مانند 
گاز و زغال سنگ را هم در لیست ممنوعیت قرار داده و این 

ممنوعیت را فورا اعمال کرده است.
 اما انگلیس گفته اســت کــه واردات از روســیه را تا پایان 
سال2022 به صفر خواهد رســاند. اروپا اما محدودیت های 
بیشــتری در تصمیم گیری های مشــابه دارد چون حدود 

40درصد گاز وارداتی خود را از روسیه تامین می کند.
کارشناسان گفته اند که آمریکا ضربه چندانی نخواهد خورد 
چون نفت کمی از روسیه وارد می کند و اصال واردات گاز از 
این کشور ندارد. نه تنها صادرات روسیه به آمریکا، در مقایسه 
با اروپا،  چندان زیاد نیست،  که آمریکا خود تولیدکننده بزرگ 

انرژی است.
کورنلیا میرز، کارشناس بین المللی انرژی به الجزیره گفته 
اســت که اروپا برای همراهــی آمریکا کار ســختی دارد و 
پیش بینی کرده اســت که خرید نفت روسیه توسط هند و 

چین، افزایش خواهد یافت.

چشم انداز این محدودیت واردات، در هفته های اخیر باعث 
افزایش بهای جهانی انرژی شــد و قیمت هر بشکه نفت، به 
130دالر رسید درحالی که قیمت هر گالن بنزین )3.7لیتر( 

هم سه شنبه در آمریکا به 4.17دالر رسید.
کارشناسان هشــدار داده اند که اگر خریداران همچنان از 
خرید نفت خام روسیه اجتناب کنند، قیمت ها ممکن است 
به 160دالر برای هر بشکه و یا باالتر و حتی 200دالر برای 
هر بشکه برسد. پیش بینی شده است در این صورت، قیمت 

هر گالن بنزین در آمریکا هم به 5دالر خواهد رسید.
احتیاط اروپا برای اعمال محدودیت ها، به خاطر وابســتگی 
شدید این قاره به انرژی وارداتی از روسیه است. قیمت های 
انرژی در اروپا، به خصوص در بخش گرمایش خانه ها، همین 
حاال هم باالست و اگر واردات گاز از روسیه قطع شود، ممکن 
است اوضاع به شدت بدتر شــود. در میان تمامی کشورها، 
 آلمان و ایتالیا بیشتر از هر کشور دیگری آسیب پذیر هستند.

اروپا برای جبران گاز وارداتی از روسیه ممکن است به واردات 
گاز مایع از قطر و یا واردات گاز از الجزایر و نیجریه روی بیاورد 
اما موانع عملیاتی بزرگی در راه توسعه سریع تولید قرار دارد. 
قطر هم که بعد از آمریکا دومین تولیدکننده بزرگ گاز مایع 
دنیاست تعهداتی در دیگر مناطق دنیا دارد و فعال نمی تواند 

جای روسیه را بگیرد.
در بخش نفــت هم کشــورهایی مثل عربســتان و امارات 
می توانند با افزایــش تولید جای خالی روســیه را پر کنند 
اما روابط نه چندان گــرم بین رهبران این دو کشــور با جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا، نگرانی هایی را در واشــنگتن 
ایجاد کرده است. رهبران عربستان و امارات هفته هاست از 
برقراری تماس با بایدن طفره می روند. به گزارش وال استریت 
ژرونال، هم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و هم محمد 
بن زاید ولیعهد امارات، که روابط خوبی با روســیه در بخش 
انرژی دارند، برای برقراری تماس تلفنی با بایدن در دسترس 

نبوده اند.
امیدواری به همکاری این دو کشور در حالی است که آنها در 
اوپک پالس، شرکای راهبردی روسیه در زمینه تولید نفت 
هســتند و با کنترل تولید،  قیمت ها را هم کنترل می کنند. 
اوپک پالس که روســیه هم عضو آن است، هفته گذشته با 
وجود درخواست های غربی ها، با افزایش تولید مخالفت کرد.

آمریکا چنان در مسئله جایگزینی نفت روسیه مصمم است 
که اخیرا کانال های دیپلماتیک را با ونزوئال، که متحد روسیه 
هم هست فعال کرده است. ونزوئال، بزرگ ترین ذخائر نفتی 

دنیا را دارد.

آمریکا، با پیشنهاد غافلگیرکننده لهستان 
برای ارســال جنگنده های این کشــور به 

اوکراین مخالفت کرده است.
به گزارش رویترز، لهستان، در پیشــنهادی عجیب گفته 
است که می خواهد جنگنده های میگ-29 خود را به پایگاه 
رامشــتاین در آلمان بفرســتد تا این جنگنده ها از آنجا به 
اوکراین فرستاده شوند. اوکراین که مورد حمله روسیه قرار 
گرفته، به شدت به برتری هوایی برای دفاع در برابر تهاجم 
روس ها نیاز دارد و از آنجا که جنگنده های روسی میگ-29 
در نیروی هوایی اوکراین به خدمت گرفته می شود، خلبانان 
این کشــور به راحتی می توانند از جنگنده های لهســتان 

استفاده کنند.
با این حال وزارت دفاع آمریکا گفته است که چشم انداز پرواز 
دادن جنگنده از قلمرو ناتو به منطقــه جنگی در اوکراین، 

نگرانی های جدی ای برای اتحاد ناتو ایجاد می کند.

ناتو گفته اســت که نمی خواهد به صورت مستقیم با مسکو 
وارد تقابل شود و جو بایدن هم مسئله اعزام نیرو به اوکراین 

برای مبارزه با روس ها را رد کرده است.
پنتاگون گفته است: »ما همچنان با لهستان و متحدانمان 
در ناتو درباره این پیشنهاد و چالش های سخت لجستیکی 

آن مشورت می کنیم اما فکر نمي کنیم که پیشنهاد لهستان، 
شدنی باشد.« وزارت خارجه لهستان سه شنبه اعالم کرد که 
حاضر است جنگنده های میگ-29خود را به آلمان بفرستد. 
لهستان پیشنهاد کرده بود که دیگر اعضای ناتو هم که چنین 
جنگنده هایی دارند، دست به کار مشابهی بزنند. ویکتوریا 
نوالند، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا گفته است که 
این پیشنهاد، آمریکا را غافلگیر کرده است؛ »تا آنجا که من 
می دانم، قبل از پیشنهاد با آمریکا مشورت نشده بود. بنابراین 
فکر می کنیم این پیشنهاد اقدامی غافلگیرکننده بوده است.«  
به گزارش سی ان ان، لهستانی ها همچنین پیشنهاد کرده 
بودند که خلبانان اوکراینی به رامشتاین بروند و خودشان 

جنگنده ها را به اوکراین منتقل کنند.
ولودومیر زلینســکی، رئیس جمهور اوکراین، پیش از این 
از کشورهای اروپایی خواســته بود جنگنده های روسی در 

اختیار نیروی هوایی کشورش قرار دهند. 

اروپا

مارین لوپن
نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری 

فرانسه
تــاش بــرای ضربــه زدن بــه روســیه از 
طریق تحریم نفت، برابر با خودکشــی 
اســت. اســتفاده از ابزار تحریم، یعنی 
نهادهــای  فرانســه،  مــردم  تحریــم 
فرانســوی و اقتصاد فرانســه که احیای 
آن سال ها زمان می برد. در این صورت 
اقتصــاد مــا اول در معــرض خطر مرگ 
قــرار می گیــرد. بهتریــن راه بــرای حــل 
ایــن بحــران اســتفاده از روش هــای 

دیپلماتیک است. )ایتارتاس(


