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آتش به جان اروپا
در پی افزایش ناگهانی دمای هوا در کشورهای اروپایی، 
برخی از مناطق شاهد آتش سوزی گسترده در جنگل ها 
بوده اند. بر اثر خشکســالی و گرمای شــدید هوا در 
آلمان، چندین جنگل در مناطــق جنوبی برلین آتش 
گرفته اند. در اســپانیا نیز هزاران هکتار از زمین های 
این کشور، دچار آتش سوزی شــده اند. در فرانسه هم 
خطر آتش سوزی در جنگل های فرانسه افزایش یافته و 
بسیاری از مراسم ها، جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی 
و ورزشی در شهرهای مختلف این کشور لغو شده اند. 
ایتالیا هم با بدترین خشکســالی در ۷۰سال گذشته 

مواجه شده است.

پیروزی »گوستاوو پترو« به عنوان 
نخستین رئیس جمهور چپ گرا در 
کلمبیا، موج جدید ظهور چپ ها در 

منطقه آمریکای التین را تکمیل کرد.
پترو با وعــده تحوالت مترقی خواهانــه اجتماعی و 
اقتصادی توانســت در انتخابات کلمبیــا بر رقیب 
راست گرای خود »رودولفو هرناندز« پیروز شود. این 
نخستین باری است که یک سیاستمدار چپ توانسته 
در تاریخ مدرن کلمبیا قدرت را به دست بگیرد. طیف 
چپ سیاســی در کلمبیا همواره به صورت سنتی و 
تاریخی به جنبش های مســلحانه مرتبط می شــد، 
از این رو فرصت زیادی برای ابــراز وجود به آنها داده 
نمی شد. اما اکنون به نظر می رسد پیروزی بی سابقه 
پترو، تکه ای دیگر از تکرار پدیــده »موج صورتی« 

است که در حال درنوردیدن آمریکای التین است.
موفقیت های چشــمگیر ســتاره های احزاب چپ 
در آسمان سیاســت آمریکای التین بین سال های 
1998و 2005بــه موج صورتی معروف شــد. موج 
صورتی را کــه محورش مبارزه بــا آمریکا و تفکرات 
لیبرالیســتی بــود، هوگــو چــاوز با پیــروزی در 
 انتخابات ســال 1998به راه انداخت. ســال 2003

لوال دا سیلوا در برزیل به قدرت رسید و 3سال بعد هم 
اوو مورالس، طومار دولت لیبرال ها در بولیوی را در هم 
پیچید. اینها را »3تفنگدار« تفکر چپ در آمریکای 
جنوبی نامیدند. ایــن دوران، موجی از موفقیت های 
انتخاباتی در جناح چپ سیاســی آمریکای التین را 
به دنبال داشــت؛ موفقیت هایی که ناشی از افزایش 
گرایش سیاســتمداران به ســمت سیاســت های 
مترقی اجتماعی و اقتصادی، به ویژه مدیریت بحران 
جهانی قیمت کاال بــود. در دهه 2010اما جریانی از 
سیاستمداران راســت گرا و محافظه کار در واکنش 
به پیشرفت های سیاســتمداران مترقی چپ گرا، بر 
این منطقه مسلط شدند و با شــعار مبارزه با فساد و 
اخالق گرایی به ســلطه چپ ها پایان دادند. اکنون با 
فتح یکی از آخرین ســنگر های احزاب راست گرا در 
آمریکای التین، ظهور دوباره چپ ها در این منطقه 
معنی دارتر شده اســت. پیروزی احتمالی قاطع لوال 
داسیلوا در انتخابات برزیل در پاییز امسال، تیر خالص 
را بر سلطه سیاستمداران راست گرا و پوپولیست در 

کشورهای آمریکای جنوبی خواهد زد.
پیروزی چپ ها در انتخابات کلمبیا طی سال جاری، 
تعداد کشــورهای آمریکای التین که توسط احزاب 
چپ اداره می شــوند را به 10مورد رســاند. درحال 
حاضر چپ ها در مهم ترین و بزرگ ترین کشورهای 
این منطقه، یعنی آرژانتین، بولیوی، شیلی، کلمبیا، 
کوبا، هندوراس، مکزیک، پاناما، پرو و ونزوئال حکومت 

را در دست دارند.

عوامل محبوبیت چپ ها
سوءمدیریت دولت  های راســت گرا در بحران کرونا 
یکی از اصلی ترین عوامل تغییر مسیر جریان سیاسی 

در آمریکای التین بوده اســت. فقــر و بیکاری که 
این ســوء مدیریت در کشــورهای آمریکای جنوبی 
و در تمامی جهان به دنبال داشــته باعث شــده تا 
رای دهندگان به حمایــت از نامزد هایی برخیزند که 
وعده دولت های بزرگ و تخصیص بودجه اجتماعی 
بیشتر را می دهند. همه گیری کرونا تا به امروز جان 
بیش از 1.6میلیون نفر را در کشــورهای آمریکای 
التین گرفته اســت. از این تعداد، بیش از 660هزار 
نفر در برزیل جان خود را از دست داده اند. برزیلی ها 
ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور کنونی خود را به دلیل 
کم اهمیت جلــوه دادن ویروس کرونــا، جلوگیری 
از واکسیناسیون گسترده، پاســخگو نبودن دولت 
در قبال بحران و پنهان کردن آمــار حقیقی ابتال و 
مرگ ومیر مقصر می دانند. همیــن انتقادات در پرو، 
شیلی و کلمبیا هم شکل گرفته و در کنار اعتراض های 
اجتماعی به نابرابری، فساد و فقر، فضای ابراز وجود 
را برای نامزدهای جناح چپ باز کرده اســت. عالوه 
بر این، کشــورهای  منطقه آمریکای جنوبی از زمان 
آغاز همه گیری تا کنون بیش از 26میلیون شــغل از 
دست داده اند. همزمان، رشــد اشتغال غیررسمی و 
نرخ بیکاری در این منطقه افزایــش یافته و به آمار 
افرادی که با گرســنگی زندگی می کننــد بیش از 

13.8میلیــون نفر افزوده 
شده اســت. از این رو است 
که نوع مدیریت همه گیری 
کرونا و تبعــات اقتصادی 
ناشی از آن که امروز بیش 
از خود همه گیری گریبان 
جهان را گرفتــه، موضوع 
بحث های انتخاباتی زیادی 
در کشــورهای آمریکای 

التین بوده است.
شکســت پوپولیســم به 
واسطه عملکرد ضعیفی که 
پوپولیست های راست گرا 
طی یک دهــه حکومت بر 
کشورهای آمریکای التین 
از خود نشــان داده اند هم 
عامــل دیگــر محبوبیت 

دوباره چپ ها در این منطقه است. نمونه بارز پوپولیسم 
شکســت خورده را می توان در برزیل و الســالوادور 
مشاهده کرد. ژائیر بولسونارو و نجیب بوکله روسای 
جمهور این دو کشور که دولت های خود را با شعارهای 
اخالق گرایانه و ضد فساد تشکیل دادند، اکنون درگیر 
چندین رسوایی سیاسی و اقتصادی بزرگ هستند و 
در کنار آنها به خاطر نابرابری و فقر گسترده، حمله به 
نهاد های دمکراتیک و زیر پا گذاشتن حقوق بشر مورد 
انتقاد قرار دارند. اگرچه چپ ها در انتخابات کاستاریکا 
که در اوایل سال جاری برگزار شد شکست خوردند، 
اما پیروزی های اخیر در انتخابات کلمبیا، شــیلی، 
هندوراس، پرو و بولیوی این ادعا که آمریکای التین 

در مســیر شــکل گیری دوباره موج صورتی است را 
تأیید می کند؛ موجی که از پیش از آغاز همه گیری از 
مکزیک، پاناما و آرژانتین آغاز شد و قرار است لوال با 

پیروزی اش در برزیل آن را تکمیل کند.

صعود گام به گام چپ ها
مکزیک- آغازگــر تغییر جهت طیف سیاســی 
ســال های اخیر در آمریکای التین بوده اســت. در 
ســال 2018آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، با حمایت 
حزب تازه  تاسیس »مورنا« با شعار مقابله با نابرابری، 
فقر و فساد و مهار نرخ باالی جرم و جنایت، توانست 
پیروز انتخابات شود. این ســخنان ابرادور به مذاق 
رای دهندگانی که از نرمش های مکرر رئیس جمهور 
وقت انریکه پانا نیتو در برابر فساد و جرم در مکزیک 
خسته شده بودند بسیار خوشایند بود. ناتوانی حزب 
راســت گرای IRP مکزیک در تامین خواسته های 
رای دهندگان در نهایت بــه پیروزی جریان چپ در 

انتخابات منجر شد. 
پاناما- دومیــن گام در مســیر گــردش به چپ 
کشورهای آمریکای التین را پاناما برداشت. لورنتینو 
کورتیزو مشهور به نیتو، سیاستمداری کهنه کار در 
انتخابات در اواسط سال 2019با تنها 2درصد اختالف 
رأی توانســت رئیس جمهور 
پاناما شود. نیتو با شعارهایی 
مبنی بر پاک کردن فســاد از 
چهــره پاناما به ویــژه پس از 
انتشار رسوایی اســناد پاناما 
و ارتباط یافتن این کشــور با 
تخلف های مالیاتــی و مالی 
جهانــی، و وعــده تخصیص 
سرمایه های عمومی به مردم 
پاناما توانست رقیب خود را با 

اختالفی ناچیز شکست دهد.
آرژانتیــن- در اواخــر 
ســال 2019پیروزی نامزد 
چپ گرای آرژانتینی »آلبرتو 
انتخابــات  در  فرنانــدز« 
ریاســت جمهوری این کشور 
نشانه های آغاز موج چپ گرایی 
در آمریکا ي التین را معنی دارتر ســاخت. پیروزی 
آلبرتو فرناندز از حزب چپ گرای »پرونیست« پیش از 
شمارش آرا هم مشخص شده بود. او توانست با کسب 
48درصد آرا »مائوریســیو ماکری« رئیس جمهور 
محافظه کار آرژانتین را از رقابت به در کند. بسیاری از 
رأی دهندگان آرژانتینی ماکری را عامل اصلی بحران 
اقتصادی و مالی کشورشــان می دانستند. آرژانتین 
در آن زمان با نرخ تورم بیــش از 50درصد، یکی از 
باالترین تورم ها در جهان را به نــام خود ثبت کرده 
بود و یک سوم از جمعیت این کشــور زیر خط فقر 

زندگی می کردند.
بولیوی- پس از کناره گیری ایوو مورالس از قدرت 

بعد 13سال، وزیر اقتصاد دولت سابق او در انتخابات 
ریاســت جمهوری بولیوی به پیروزی قاطعی دست 
یافت. »لوئیس آرس« از حزب چپ »جنبش به سوی 
سوسیالیسم« توانســت 52.4درصد آرا را به دست 
آورد. بولیوی مانند نیکاراگوئه، کوبا و ونزوئال از معدود 
کشورهای آمریکای جنوبی هستند که سابقه حضور 
طیف چپ سیاسی در آنها طوالنی است. با این همه 
تداوم یافتن حکومت چپ گراها در این کشــورها به 
قدرتمند تر شــدن موج چپ گرایی جدیــد در این 

منطقه کمک کرده است.
پرو- پدرو کاستیلو در سال 2021به عنوان نماینده 
حزب چپ گرای مارکسیست-لنینیست »پروی آزاد« 
پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد. فساد سیاسی و 
اقتصادی، سوءمدیریت در بحران کرونا و کاهش توان 
اقتصادی کشور در دوران حکومت حزب راست گرای 
میانه »ما پرو هستیم« زمینه محبوبیت چپ ها و در 

نهایت پیروزی قاطع کساتیلو را فراهم آورد.
هندوراس- شــیومارا کاســترو با پیروزی که در 
انتخابات سال 2021هندوراس به دست آورد توانست 
پس از 12سال سلطه حزب راســت گرای ملی را به 
پایان رســانده و بار دیگر چپ ها را در این کشور به 
قدرت برساند. خانم شیومارا کاسترو در میان مردم 
هندوراس از محبوبیت باالیی برخوردار است و وعده 
برقراری عدالت اجتماعی، مبارزه با فســاد دولتی و 

باندهای قاچاق مواد مخدر داده است.
کلمبیا- این کشــور برای نخســتین بــار در تاریخ 
معاصر خود شــاهد پیروزی یک سیاستمدار چپ گرا 
در انتخابات ریاســت جمهوری بوده است. »گوستاوو 
 His torical( پترو« از ائتالفی به نام ائتــالف تاریخی
Pact( روز یکشنبه هفته جاری توانست در دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا با کسب 50.4درصد 
از آرا، »رودولفو هرناندز« رقیب خود را شکست داده 
و رئیس جمهور کلمبیا شود. پترو، یکی از چریک های 
شورشی عضو جنبشی سیاسی به نام M-19، شهردار 
ســابق بوگوتا و نماینده فعلی مجلس کلمبیا است. او 
با پیروزی اش توانســت پدیده اوج گرفتن چپ ها در 
آمریکای التین را به اثبات برســاند. اقدام مهم دولت 
جدید پترو، انتخاب »فرانســیا مارکوئــز« به عنوان 
نخستین زن آفریقایی-کلمبیایی به سمت معاون اول 

رئیس جمهور بوده است.
برزیل- کمی بیش از 3ماه دیگر این کشــور شاهد 
برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری خواهد بود که 
نظرسنجی ها پیشاپیش نتیجه را پیش بینی کرده اند. 
باوجود ســوابق و اتهامات قضایی، لوال داســیلوای 
76ســاله هنوز از محبوبیت بســیار زیادی در میان 
برزیلی ها برخوردار است. مردم برزیل هنوز طعم رونق 
و شکوفایی اقتصادی را که در 2دوره ریاست جمهوری 
او )در ســال های 2002 و 2006( تجربه کرده اند در 
خاطر دارند. نظرسنجی های جدید هم نشان می دهند 
میزان محبوبیت لوال در برابر اصلی ترین رقیبش یعنی 

ژائیر بولسونارو 46درصد به 32درصد است.

گردش به چپ آمریکای التین
 با پیروزی گوستاوو پترو در انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا

 یکی از آخرین سنگرهای راست گراها در منطقه آمریکای التین به دست چپ ها افتاد

داده های گمرک چین نشان می دهد میزان صادرات نفت روسیه به چین در بحبوحه جنگ اوکراین 55درصد افزایش داشته است
روسیه  تأمین کننده اصلی نفت چین شد

گزارش جدید گمرک چین نشــان می دهد واردات 
نفت خام این کشور از روسیه نسبت به سال گذشته 
افزایشــی 55درصدی داشته اســت. به این ترتیب 
روسیه به جای عربستان ســعودی به اصلی ترین تامین کننده نفت 
چین تبدیل شده است. همزمان، پاالیشگاه های چینی از درگیری 
روسیه در جنگ اوکراین و تحریم های غرب علیه این کشور نهایت 
اســتفاده را برده و تخفیف های کالنی از روســیه دریافت می کنند. 
براســاس آمار جدید اداره کل گمرک چین، واردات نفت از روسیه 
از مسیر خط لوله سیبری-پاسیفیک شرقی و حمل ونقل دریایی به 
8.42میلیون تن رسیده است. حجم نفت وارداتی به چین از طریق 
کشتیرانی تقریبا 2میلیون بشکه در روز تخمین زده شده است، یعنی 

یک چهارم بیشتر از واردات نفت در 2ماه گذشته.
چین بزرگ ترین واردکننده نفت خام در جهان اســت. شرکت های 
چینی ازجمله بزرگ ترین پاالیشــگاه های چینی مانند سینوپک و 

شرکت نفت ژنهوآ به طمع تخفیف های قابل توجهی که روسیه پس 
از تحریم های اقتصادی گسترده برای فروش نفت خود درنظر گرفته، 
میزان خرید نفت از روسیه را به شدت افزایش داده اند. تخفیف بیش 

از 30درصدی به روسیه کمک کرده تا با وجود تحریم های اقتصادی 
بتواند ورود پول به خزانه  خود را حفظ کند. به گزارش نیویورک تایمز، 
درآمد روسیه از محل صادرات نفت در ماه گذشته حدود 20میلیارد 
دالر بوده است. افزایش قیمت نفت هم در تقویت ورود پول به جیب 
روسیه بی تأثیر نبوده است. طی 12ماه گذشته قیمت نفت افزایشی 
60درصدی داشته و روز دوشنبه قیمت جهانی آن به 112دالر رسید.

بخشــی دیگر از افزایش خرید نفت چین از روســیه هم به رویکرد 
محتاطانه چین نســبت به بحران اوکراین و وعــده دولت چین به 
حمایت از روســیه بازمی گردد. عربستان ســعودی اکنون دومین 
تامین کننده بزرگ نفت چین محسوب می شود. میزان واردات نفت 
از عربستان در ماه گذشته 9درصد افزایش یافته و به 7.82میلیون 
تن، یا 1.84میلیون بشکه در روز رسیده است. داده های گمرک چین 
همچنین نشان می دهند این کشور ماه گذشته 260هزار بشکه نفت 

از ایران وارد کرده است.

رویداد

گزارش

مکرون در محاصره چپ ها و 
راست های افراطی

چپ ها و راست های افراطی فرانسه در انتخابات پارلمانی به نتایج 
چشمگیری دست یافتند و اکثریت را از چنگ ائتالف میانه روی 
»با هم« )Ensemble( به رهبری امانوئل مکرون در آوردند؛ 
وضعیتی که از ســوی رسانه های فرانســوی زبان به عنوان یک 
شکست برای رئیس جمهور فرانســه تعبیر شده است. روزنامه 
لوموند درباره شکست مکرون در حفظ اکثریت مطلق پارلمان، 
درحالی که برای دومین بار به ریاســت جمهوری انتخاب شده، 

نوشته که او با »خطر فلج سیاسی« روبه روست.
در نتایج نهایی انتخابات که دیروز اعالم شد، 245 کرسی از 577 
کرسی پارلمان به ائتالف سیاسی تحت رهبری مکرون رسید. 
ائتالف مکرون برای حفظ اکثریت مطلق به کسب حداقل 289 
کرسی نیاز داشت. نتیجه این انتخابات ضربه بزرگی به مکرون 
به شمار می رود. این نخســتین بار است که طی 3دهه گذشته 
رئیس جمهور فرانســه اکثریت مطلق را در پارلمان از دســت 
می دهد. در دوره قبل، مکرون را به اصطالح »هایپر پرزیدنت« 
می خواندند؛ چراکه همزمان قــدرت بدون چون و چرا در 2قوه 

مجریه و مقننه را در دست داشت.
طبق آماری که از سوی خبرگزاری فرانسه منتشر شده، اتحاد 
احزاب چپ و سبزها، موسوم به ائتالف »اتحادیه جدید مردمی 
اکولوژیکی و اجتماعی« به رهبری ژان لوک مالنشن 131 کرسی 
پارلمان را به دست آورد. این نتیجه چپ ها را به قوی ترین نیروی 
اپوزیســیون در مقابل امانوئل مکرون تبدیل کرده است. ژان 
لوک مالنشــن که در انتخابات ریاست  جمهوری اخیر هم یکی 
از 2رقیب اصلی مکرون بود، شکست حزب حاکم در انتخابات 

پارلمانی را »شکست مکرونیسم« نامید.
حزب راســت افراطی مارین لوپن تحت عنوان »اجتماع ملی« 
هم خوش درخشید و با به دست آوردن 89 کرسی، در رتبه سوم 
قرار گرفت. مارین لوپن در انتخابات ریاست جمهوری، یک پای 
دور دوم رقابت ها و رقیب اصلی مکرون بود. این حزب در دوره 
گذشته پارلمان فقط 8کرسی در اختیار داشت و نتایج دیروز، 
یک اتفاق تاریخی و مهم برای آن به شمار می رود. به این ترتیب، 
حزب اجتماع ملی به سومین حزب قوی در پارلمان تبدیل شده 

که برای آن منابع مالی و امکانات بیشتری ایجاد می کند.

احزاب سنتی محافظه کار و متحدان آنها تنها 61 کرسی به دست 
آوردند که برای آنها یک شکست سنگین به شمار می رود. حزب 
جمهوریخواه کــه در کانون احزاب محافظه کار قــرار دارد، در 

انتخابات ریاست جمهوری هم نتایج بسیار بدی به جا گذاشت.

متحد مکرون چه حزبی خواهد بود؟
نظام سیاسی فرانسه اکنون در معرض آزمونی سخت قرار گرفته 
و ممکن است با یک بن بست سیاسی مواجه شود. مکرون برای 
پیشبرد سیاست ها و برنامه های خود باید به دنبال شرکایی در 
پارلمان فرانسه باشد. احزاب چپ و راســت افراطی که پس از 
نتیجه انتخابات به میزان قابل توجهی قدر ت گرفته اند، احتماال 
بر نفوذ بیشتر پافشاری خواهند کرد و مسیر مخالفت با طرح های 

مکرون را در پیش خواهند گرفت.
در این میان، احزاب محافظه کار می تواننــد با ائتالف با حزب 
حاکم، مکرون را از بن بست سیاسی نجات دهند. این تنها نقطه 
امید این احزاب برای ادامه حیات در فضای سیاسی فرانسه است. 
حزب جمهوریخواه در گذشــته، دومین قدرت مطرح سیاسی 
فرانســه به شــمار می رفت. این حزب با احتساب کرسی های 
متحدان راســت گرا و میانه روی خود یعنی اتحاد دمکرات ها و 

مستقل ها می تواند روی 70کرسی حساب باز کند.
درحالی که کریستیان ژاکوب، رهبر حزب جمهوریخواه می گوید 
همچنان جمهوریخواهان در صف اپوزیســیون باقی خواهند 
ماند، ژان فرانسوا کوپه از دیگر چهره های سرشناس این جریان 
سیاسی از احتمال توافق با امانوئل مکرون در تشکیل کابینه خبر 
داده است. او گفته که نجات فرانسه اکنون وظیفه راست گرایان 

جمهوریخواه است.

برنامه های احزاب چه می گویند؟
الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه که به تازگی از سوی مکرون 
برای این سمت انتخاب شــده، درباره اولویت های دولت آینده 
به تقویت قدرت خرید فرانســوی ها، تالش برای اشتغال زایی، 
افزایش امکانات آموزشــی، تقویت نظام سالمت و تالش برای 
جلوگیری از تغییرات زیست محیطی سخن گفته است. ازجمله 
برنامه های مکرون افزایش سن بازنشستگی از 62 به 65 است 
که اکنون با مخالفت سخت ائتالف چپ ها روبه روست. مالنشن 
اعالم کرده که قصد دارد ســن بازنشستگی را از 62 به 60 سال 
کاهش دهد. او افزایش 15درصدی حداقل دســتمزدها را نیز 
ازجمله برنامه های خود اعالم کرده است. مکرون ناچار به تغییر 
ترکیب کابینه است. از یک طرف باید نظر حزب جمهوریخواه 
را تامین و از ســوی دیگر باید برای عبور از سد پارلمان در رأی 

اعتماد به وزرا، نظر ائتالف چپ ها را هم لحاظ کند.

دمیترو کولبا
وزیر خارجه اوکراین

روسیه به حمالت ســنگین توپخانه ای 
خــود شــدت بخشــیده و نیروهــای 
بیشــتری را بــرای پشــتیبانی حمــالت 
در دونبــاس مســتقر کرده اســت. این 
هفتــه پاســخ اتحادیــه اروپــا را در مورد 
نامــزدی اوکرایــن خواهیــم شــنید. در 
این مدت، روســیه اقدامــات خصمانه 
خود را آشــکارا شــدت خواهد بخشید. 
اگر سالح نرســد با بیل به جنگ ادامه 

خواهیم داد. )یورونیوز(

جوزپ بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

از روســیه می خواهیم که محاصره بنادر 
اوکرایــن را پایان دهــد. نمی تــوان تصور 
کرد که میلیون هــا تن گنــدم در اوکراین 
تلنبار شــده باشــد، در حالی کــه در بقیه 
جهان مردم از گرسنگی رنج می برند. این 
یک جنایت جنگی واقعی است. )رویترز(

احمد ابوالغیط
دبیرکل اتحادیه عرب

تنهــا کلیــد برقــراری صلــح و همــکاری 
پایــدار در خاورمیانــه، راه حلــی اســت 
که باید برای مســئله فلسطین در نظر 
گرفته شود. راه حل مســئله فلسطین 
مستلزم آن اســت که اســرائیل خود را 
به بازگشت به خطوط مرزی ۱۹۶۷ و به 
رسمیت شناختن بیت المقدس شرقی 
به عنــوان پایتخــت کشــور فلســطین 

متعهد بداند. )العربی الجدید(

 مردم هند و بنگالدش 
قربانی سیل و صاعقه

در پی وقوع توفان های موسمی شدید در هند و 
بنگالدش که با صاعقه و رانش زمین همراه بوده، 
دســت کم 59نفر جان خود را از دست داده اند. 
به گزارش رویترز، میلیون ها نفر نیز ســرگردان 
شــده اند و نیروهای امدادی در تالش هستند تا 
خود را به مناطق آســیب دیده و مردم برسانند. 
مقامات گفته اند حدود 3میلیــون و یکصد هزار 
نفر در منطقه آواره شــده اند که 200هزار نفر از 
آنها اکنون در پناهگاه های موقت و در زمین های 
مرتفع اسکان داده شده اند.  براساس پیش بینی ها، 
سیل طی چند روز آینده تشــدید خواهد شد و 
هشدارهای متعددی در این خصوص صادر شده 
اســت. مقامات دولتی بنگالدش ســیل اخیر را 
بدترین سیل از سال2004 در این کشور توصیف 
کرده اند. باران هــای بی امان در هفته گذشــته 
بخش های وسیعی از منطقه شــمال شرق این 
کشــور را به زیر آب برده و جاری شــدن آب از 
کوه های کشور هند به ســمت بنگالدش اوضاع 
را وخیم تر کرده اســت. مدارس به پناهگاه های 
موقت تبدیل شده اند و نیروهای امدادی در تالش 
هســتند تا خانوارهایی که به دلیل باالآمدن آب 
و سیل از محل ســکونت خود فاصله گرفته اند را 
تخلیه کنند. بنگالدش و هند در سال های اخیر 

تغییرات آب و هوایی شدیدی را تجربه کرده اند.
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