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روزنامه وال استریت ژورنال ]آمريكا[

اقرار مدیر سابق شرکت ترامپ به تخلفات مالیاتی
وال استریت ژورنال نوشته که آلن وایِزلِبرگ در دادگاه به 
کالهبرداری و فرار مالیاتی اقرار کرده است. او که چندین 
سال مدیر امور مالی سازمان ترامپ بوده متهم شده بود که 
در طول خدمت خود بیش از ۱.۷ میلیون دالر از ســازمان 
ترامپ دریافت کرده اما آنها را برای پرداخت مالیات ثبت 
نکرده اســت. او احتماال به5 ماه حبس در زندان جزیره 
رایکرز و بازپرداخت این پول محکوم خواهد شد. به گفته 
دادستان ها، وایزلبرگ به شــرکت ترامپ کمک کرده تا از 
پرداخت مالیات هایی چون مالیات اجاره، پرداخت قسط 
خودروهای مجلل و شــهریه مدرسه خصوصی خودداری 

کند.

از سه شنبه گذشته که بخش هایی 
از شمال ســوریه هدف حمالت 
توپخانه ای نیروهای نظامی ترکیه 
قرار گرفت، ترکش های این عملیات نظامی هنوز 
داغ اســت. وقتی خبر بمبــاران اهدافی در خاک 
سوریه از ســوی ارتش ترکیه اعالم شــد، منابع 
مختلف خبری در دو طرف آمار متناقضی از تلفات 
ایــن عملیات اعــالم کردند؛ به گونــه ای که آمار 
قربانیان بین 3 تا 17نفر اعالم شــد. ساعاتی بعد 
مشخص شد که نیروهای  ترکیه 3منطقه مختلف 
شمال سوریه را هدف قرار داده اند و از این رو آمار 
این عملیات ها متفاوت است. اکنون حتی مشخص 
شــده که حمله نظامی اخیر ترکیه علیه شــمال 
سوریه بسیار فراتر از یک بمباران بوده است. روزنامه 
العربی جدید در گزارشی نوشته که همزمان با این 
عملیات، بخشــی از نظامیان ترکیه وارد مناطقی 
از شمال سوریه شــده اند؛ مناطقی که گفته شده 
تحت کنترل نیروهای مخالف بشــار اســد مورد 
حمایت ترکیه قرار دارند. چشم امید این نیروها به 
رجب طیب اردوغان است اما او این روزها در کاخ 
ریاست جمهوری »آک سارای«، مواضعی متفاوت از 
گذشته را در ارتباط با دولت سوریه دنبال می کند.

شوک اردوغان به معارضان
اردوغــان تاکنــون مهم ترین متحــد نیروهای 
معارض ســوریه در برابر بشار اســد بوده و از آغاز 
جنگ در سال 2011این نیروها را مورد بیشترین 
حمایت های سیاســی و فراتر از آن حمایت های 
لجستیکی-تســلیحاتی قرار داده اســت. اما طی 
چند ماه گذشــته اردوغــان و اعضــای دولت او 
سخنان متفاوتی را درباره سوریه بر زبان می آورند. 
درحالی که ترکیه تا کنــون به ندرت درباره حضور 
نیروهای آمریکایی در شمال سوریه موضع گیری 
کرده، اما برای نخســتین بار اردوغان ماه گذشته 
خواستار آن شد که نظامیان آمریکایی از این کشور 
خارج شوند. این در حالی است که اردوغان پیش تر 
حضور نیروهای آمریکایی در شمال شرق سوریه را 
با هدف مبارزه با داعش ضروری عنوان کرده بود. 
برای مخالفان بشار اسد که یک چشم شان به ترکیه 
و چشم دیگرشان به حضور نظامیان آمریکایی با 

هدف یکسره کردن کار دولت بشار اسد در دمشق 
است، درخواست اردوغان عجیب به نظر می رسد. 
معارضان سوریه ای به ویژه آنجا بیشتر حیرت زده 
شدند که مولود چاووش اوغلو، وزیرخارجه ترکیه، 
هفته گذشته از دیدارش با وزیر امور خارجه سوریه 
و اعالم حمایت ترکیه از آشتی در سوریه خبر داد و 
گفت: »ما باید به نوعی، بین معارضان و نظام سوریه 

مصالحه برقرار کنیم.«
برای معارضانی که از حدود 10سال پیش از دولت 
اردوغان چیزی جز لزوم سرنگونی دولت بشار اسد 
در دمشق نشنیده بودند، ســخنان چاووش اوغلو 
مبنی بر مصالحه با دولت اســد، بزرگ ترین ضربه 
به شــمار می رود. حتی این ســخنان با موجی از 
اعتراضات علیه ترکیه در میان معارضان منجر شد.

مصالحه به جای سرنگونی
همه نشانه ها حکایت از آن دارد که دولت اردوغان 
درباره سوریه تصمیم خود را گرفته است. نه فقط 
ســخنان اردوغان و چاووش اوغلو بلکه حتی در 
داخل ترکیه نیز »دولــت باغچه لی« رئیس حزب 
حرکت ملی، که مهم ترین متحد سیاسی اردوغان 
به شــمار می رود از گفت وگوی آنکارا با دمشــق 
استقبال کرده و اظهارات چاووش اوغلو را سیاست 

درست ترکیه در قبال سوریه توصیف کرده است.
مجموع این شــواهد همگی حاکی از آن اســت 
که حداقل در مقطع فعلی آنــکارا دیگر به دنبال 
ســرنگونی بی چون وچرای بشــار اسد در دمشق 
نیست. اگرچه ارتش ترکیه هفته گذشته اهدافی 
را در خاک ســوریه هدف قرار داد، اما آن حمالت 
به صورت جــدی ادامه نیافتــه و برخالف برخی 
پیش بینی ها، حمالت ترکیه علیه اهدافی در سوریه 
تا کنون به همان شب اول محدود باقی مانده است. 

البته حمالت هفته گذشته بارقه امیدی را در میان 
معارضان سوریه  که مدت ها اردوغان را پدرخوانده 
خود می دانستند، ایجاد کرد که شاید این حمالت 
مقدمه یک عملیات بزرگ تر در سوریه باشد. ارتش 
ترکیه نیز در ابتدای عملیــات از طریق بلندگوها 
در مساجد شهرهای مرزی اطراف شهر جرابلس 
در ریف حلب به شــهروندان اعالم کرد که جهت 
آمادگی برای حمله به اراضی سوریه، در منازل خود 
باقی بمانند، اما از ادامه آن عملیات همچنان پس از 

2 روز خبری نیست.
اردوغان همواره نشان داده که در سیاست خارجی 
خود به صورت چندوجهی عمــل می کند. بر این 
اســاس دور از انتظار نیســت که مقامــات آنکارا 
همزمان که در مســیر مصالحه با دمشق حرکت 
می کنند، نیروهای نظامی خــود را برای آغاز یک 
عملیات تــازه همچنان در میــدان حفظ کنند تا 
به زعم خود در مذاکرات احتمالی با دمشق، اهرم 
فشار عملیات نظامی را نیز در دست داشته باشند. 
در این صورت، دور از انتظار نیست که ترکیه حتی 
با وجود تأکیدی که بر ضرورت مصالحه معارضان 
با دولت دمشق دارد، همچنان عملیات های نظامی 

را نیز به صورت محدود دنبال کند.

استانبول ناراضی
ریشه تغییر در سیاست های فعلی ترکیه درمقابل 
ســوریه را بیش از هرجای دیگــری می توان در 
کالنشهر استانبول ردیابی کرد که میزبان جمعیت 
زیادی از پناهجویان سوریه ای است. سوریه ای ها 
به تدریج در حال ریشه دواندن در ترکیه هستند و 
استانبول میزبان بیشترین تعداد از این پناهجویان 
اســت. بی بی ســی در گزارشــی درباره وضعیت 
آوارگان سوریه در ترکیه به نتایج یک نظرسنجی 

استناد کرده که براســاس آن، نارضایتی شدیدی 
از سیاســت های دولت اردوغان دربــاره مداخله 
در ســوریه و بازکردن درهای این کشور به روی 
پناهجویان وجود دارد. شاید شکست بزرگ حزب 
اردوغان یا همان حزب عدالت توسعه در انتخابات 
2019اســتانبول و واگذاری این شهر کلیدی به 
اپوزیسیون ترکیه پس از 2۵ سال، بارزترین نمود 
نارضایتی ها از اردوغان در بزرگ ترین شهر ترکیه 
است. بی تردید یکی از دالیل این نارضایتی به تقابل 
شهروندان ترکیه با پناهجویان سوریه در استانبول 
بازمی گردد. اردوغان این نارضایتی را درک کرده 
و می داند که برای انتخابات ریاست جمهوری که 
کمتر از یک ســال دیگر برگزار خواهد شد، ناچار 
است تدبیری برای 3.6میلیون پناهجوی سوریه  ای 
بیندیشد. اکنون با گذشــت بیش از 10سال، نه 
جنگ توانســته کاری را در سوریه پیش ببرد و نه 
دیگر مانند سال های گذشــته معارضان وزنی در 
معادالت سوریه دارند. در این شــرایط، اردوغان 
راهی را در پیش گرفته که آن را مصالحه معارضان 
و دولت اســد می نامد و از این طریق امیدوار است 
که حداقل در زمان کوتاه باقی مانده تا انتخابات، 
بتواند شــعار حل بحران ســوریه و لزوم بازگشت 
آوارگان ســر دهد؛ به این امید که نارضایتی ها را 
درباره وضعیت بی سرانجام پناهجویان در ترکیه 
کاهش دهد و بتواند پایگاه رأی خود را در انتخابات 

آتی حفظ کند.
از سوی دیگر طی چند ســال گذشته کشورهای 
عربی متعــددی ازجمله امــارات، بحرین و حتی 
اردن به سمت ازسرگیری روابط کامل خود با بشار 
اسد حرکت کرده اند و دیگر کشورهای عربی مانند 
الجزایر و عراق بر لزوم بازگشــت دولت دمشق به 
اتحادیه عرب ســخن می گویند. همزمان روس ها 
به عنوان یکــی از نزدیک ترین متحدان دمشــق، 
هیچ گاه از عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه 
حمایــت نکرده اند و در این شــرایط که موقعیت 
دیپلماتیک دمشــق در حال تقویت است، شاید 
اردوغان منافع خود را در تغییر سیاست خارجی 
ترکیه در قبال ســوریه دیده باشــد؛ تغییری که 
نمونه های آن در سیاســت عملگــرای خارجی 

اردوغان فراوان است.

چرخش اردوغان به سمت دمشق
 ترکیه طی یک دهه گذشته به دنبال سرنگونی دولت سوریه بوده، اما اخیرا در تغییری بزرگ

به سمت مصالحه با بشار اسد گام برداشته است

در شرایطی که قحطی زندگی 49میلیون انسان را تهدید می کند، دولت های ثروتمند فقط نظاره گر این فاجعه انسانی هستند
سایه قحطی بر سر جهان

جهان با بحران گرسنگی روبه روست. بنا بر آمارهای 
سازمان ملل متحد، روزانه از هر 9ساکن کره زمین 
یک نفر به شمار گرســنگان جهان اضافه می شود. 
جنگ ها و درگیری های داخلی و بین المللی نه تنها باعث تشــدید 
خشونت ها و ناامنی ها شده بلکه دسترسی افراد به غذا و آب سالم را 

نیز شدیدا تحت تأثیر قرار داده است.
ماه پیش که یک دســتفروش نیجریه ای در روز روشن و در خیابانی 
پرجمعیت مقابل دید مردم در شــهر ســیویتانوا مارچ ایتالیا مورد 
ضرب و شتم قرار گرفت و جان داد، بی تفاوتی مردم حاضر در محل، 
جامعه ایتالیا را برآشفت تا جایی که روزنامه ایتالیایی ال استامپا در 
ســرمقاله ای با عنوان »افول تمدن« از بی تفاوتی شاهدان به شدت 
انتقاد کرد. اما این دقیقا همان رفتاری اســت که امروز بســیاری از 
دولت ها در برابر خطر قحطی که زندگی حداقل 49میلیون انسان را 

تهدید می کند در پیش گرفته اند.
ســازمان خواربار و کشاورزی ســازمان ملل و برنامه جهانی غذا در 
گزارش اخیر هشــدار داده اند که قحطی تا ســپتامبر )ماه آینده( 
49میلیون انسان در 46کشور جهان را درگیر خواهد کرد. افغانستان، 
اتیوپی، نیجریه، سومالی، ســودان جنوبی و یمن جزو کشورهایی 

هستند که بیشترین خطر متوجه آنان است.
وب سایت تحلیلی »پراجکت سندیکت« با اشــاره به اتفاقی که در 
ایتالیا رخ داد، آن را ناشی از پدیده روانشناسانه »اثر تماشاگر« دانسته 
که در آن افراد از کمک کردن به دیگران در شرایط اضطراری اجتناب 
می کنند. این وب سایت نوشته: گزارش سازمان ملل نشان می دهد 
قحطی جهانی ناشی از عوامل مهمی ازجمله جنگ  و درگیری  های 
کوچک و بزرگ و همچنین رویدادهای آب و هوایی ازجمله توفان ها، 

سیل و خشکســالی اســت. افزایش قیمت موادغذایی بر اثر جنگ 
اوکراین هم یکی از عوامل اصلی بوده است. اما آمارهای نگران کننده 
دیگری هم وجود دارد: کاهش کمک های خارجی کشورهای ثروتمند 
که یک نمونه بارز آن انگلیس اســت؛ کشــوری که با توافق احزاب 
سیاسی چپ و راست تا سال 2020میالدی ساالنه حدود 0.7درصد 
از تولید ناخالص داخلی خود را صرف کمک های خارجی می کرد اما 
این رقم در سال 2021به 0.۵درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش 

یافته است. این روند در سال جاری نیز احتماال ادامه خواهد یافت.
مارک لوکاک، دبیر سابق وزارت توسعه بین الملل انگلیس، با تأیید 
کاهش کمک های خارجی به کشــورهای فقیری که سرانه درآمد 
ســاکنان آن کمتر از 1.90دالر در روز اســت، می گوید: »کاهش 
کمک های خارجی آمار مرگ ومیر را در این کشــورها افزایش داده 

اســت. این در حالی اســت که اغلب کمک های خارجی این روزها 
به دالیل سیاســی به کشورهایی سرازیر می شــود که در مقایسه با 

کشورهای بسیار فقیر، سطح درآمدی بهتری دارند.« 
نشــریه پولیتیکو نیز در این باره نوشته، بســیاری از نقاط جهان با 
بحران های آب و هوایی روبه رو هســتند. گرمای شدید در ماه های 
گذشــته از آســیای جنوبی گرفته تا آمریکا باعث خشکســالی در 
بخش های وسیعی از اروپا، شرق آفریقا و چین و از سوی دیگر جاری 
شدن سیل در برخی نقاط دیگر ازجمله کره شــده است. این بدان 
معناست که مزارع بسیاری از میان رفته اند و به همین دلیل قیمت 
مواد غذایی به شدت در حال افزایش است. رابین اندرسون، نماینده 
صنعت کشــاورزی در کمیته امنیت غذایی ســازمان ملل متحد، 
می گوید: »ذخایر جهانی غالت و دانه های روغنی محدود است و این 
یکی از دالیل تورم قیمت مواد غذایی است. ما باید با تمام توان تولید 
محصوالت کشــاورزی را افزایش دهیم چــون در میانه یک مبارزه 

جدی هستیم.« 
این در حالی است که پیش بینی شــده تولید غالت در سال جاری 
میالدی برای نخســتین بار در 4سال گذشــته کاهش مي یابد. به 
گزارش پولیتیکو، برنامه جهانی غذا تاکنــون 8میلیارد دالر کمک 
مالی دریافت کرده اما در مجموع به 22میلیارد دالر نیاز دارد. شاید 
با کمک های فوری بتوان از بدتر شدن آســیب های ناشی از بحران 
گرسنگی در سال جاری جلوگیری کرد اما کارشناسان بر این باورند 
که با تحوالت برگشت ناپذیر سال های اخیر در زمینه تغییرات آب و 
هوایی، جهان نیازمند تغییرات بنیادین سیســتمی است؛ امری که 
به نظر نمی رسد با توجه به کاهش روند کمک های کشورهای ثروتمند 

به کشورهای فقیر، در آینده ای نزدیک محقق شود. 

گزارش 2

گزارش 1

قیام مولوی مهدی؛ از دل طالبان، 
علیه طالبان

فرمانده نیروهای مقاومت هزاره که در منطقه سرپل 
علیه طالبان شورش کرده بود، کشته شد

مولوی مهدی مجاهد، یکی از معدود فرماندهان شیعه در میان 
طالبان، طی ماه های گذشته از حضور در حکومت جدید طالبان 
انصراف داد و با بازگشت به والیت سرپل در شمال افغانستان، 
قیامی مسلحانه علیه این گروه ترتیب داد؛ قیامی که در نهایت 
همزمان با نخستین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان، سرکوب 

شد.
طالبان ماه ها تالش کرده بود تــا مجاهد را به زیر چتر حکومت 
خود بازگرداند زیرا نگران نفوذ او در میان شیعیان هزاره  ای بود 
که مشــتاق شــورش علیه طالبان بودند؛ جنبشی که سال ها 
شیعیان را تعقیب، سرکوب و به قتل رسانده است. مولوی مهدی 
اعالم کرده بود که به دنبال ایجاد حکومتی فراگیر در افغانستان 
است که حق دختران، زنان و شــیعیان را به رسمیت بشناسد. 
قیام والیت سرپل حدود 2.۵ماه پیش آغاز شد و آخرین درگیری 
بود که در آن گروهی کوچک، طالبان تا بن دندان مســلح را به 
چالش می کشــید. این قیام یادآور آن اســت که افغانستان با 
گذشــت حدود 3دهه از آغاز حکومت اول طالبان تا به امروز، 
هنوز نتوانسته از دور باطل خشونت، خونریزی و درگیری های 

مسلحانه رهایی یابد.
مقامات طالبان برای نمایش توانایی خود در تامین امنیت، تالش 
کرده اند هرگونه قیامی را در افغانستان کم اهمیت جلوه دهند. 
نباید فراموش کرد که هیچ یــک از گروه هایي که تاکنون علیه 
طالبان دست به مقاومت زده اند، نتوانسته اند تهدیدی جدی برای 
حکومت طالبان ایجاد کنند زیرا این گروه ها کمبودهای شدید 
تسلیحاتی و مالی دارند و تاکنون نتوانسته اند توجه هیچ دولت 
خارجی اي را برای دریافت کمک به خود جلب کنند. با وجود این، 
طالبان با هدف از بین بردن کوچک ترین آثار مقاومت، واکنشی 

بی رحمانه به این گروه ها نشان می دهد.

 براساس گزارش های دیده بان حقوق بشــر و عفو بین الملل، 
حکومت طالبان طــی این مدت نیروهای اسیرشــده را اعدام 
صحرایی کــرده  و ســاکنان مناطقی که به گفتــه آنها حامی 
نیروهای مخالف هستند را شــکنجه کرده اند. این سرکوب ها 
یکی از نشانه هایی اســت که ثابت می کند این حکومت مانند 
حکومت اول طالبان برای ســرکوب مخالفــان از زور و ارعاب 
استفاده می کند. همزمان اما این تاکتیک های بی رحمانه، خطر 
ضدیت افغان هایی که از اقتصاد فروپاشــیده کشور و بازگشت 
مقررات ســختگیرانه و تندروی های طالبان به شدت ناراضی 

هستند را هم به دنبال دارد.

جرقه های یک قیام
کمی بیــش از 2.۵ماه پیش بود که مهدی مجاهد بخشــی از 
والیت سرپل به نام بلخاب واقع در شــمال افغانستان را تحت 
کنترل خود گرفت و نیروهای طالبــان را وادار کرد برای پس 
گرفتن این منطقه در امتداد مرزهای منطقه تجمع کنند. بیش 
از 40هزار نفر از ســاکنان این منطقه را هزاره های افغانستان 
تشکیل می دهند؛ اقلیتی متشــکل از شیعیان که طالبان طی 
حکومت اول خود هــزاران نفر از آنها را قتل عام کرده اســت. 
مجاهد 33ساله، در زندان حکومت پیشین افغانستان با شماری 
از نیروهای ارشد طالبان آشنا شد و در میان آنها متحدانی علیه 
فســاد دولت یافت. همین موضوع باعث پیوستن او به طالبان 
شد. طالبان همیشــه از مولوی مهدی هزاره به عنوان عنصری 
تبلیغاتی برای نمایش فراگیری جنبــش خود که عمدتا یک 
جنبش پشــتون اســت در میان تمام قومیت های افغانستان 
استفاده می کرد اما پس از آغاز حکومت، اختالفات شروع شد. 
عده ای معتقدند او بر سر درآمد معادن زغال سنگ پرسود بلخ 
از طالبان جدا شد. خود او اما می گفت که اختالفات او با طالبان 
بر سر نوع رفتار طالب ها با هزاره ها بوده است. با این  همه، برای 
بسیاری از طرفداران مجاهد، انگیزه های او اهمیتی نداشت. آنها 
فقط به دنبال مبارزه با طالبان بودند. بیشــتر نیروهای مولوی 
مهدی مردانی بودند که در دهه هاي60 یا 70 زندگی تشکیل 
داده بودند و اعضای سابق پلیس، سربازان و کهنه سربازان سابق 
بودند؛ مردانی که تمام زندگی خود را صرف جنگ با شوروی و 

پس از آن با طالبان کرده بودند.

نبرد بلخاب
حمله نیروهــای طالب بــه مواضع نیروهــای مولوی مهدی 
بیش از 1.۵ماه پیش آغاز شــد. هزاران نفر از نیروهای طالب 
در این یورش بــه نیروهای مجاهد در کوهســتان »ُقم کتل« 
یورش بردند. هلی کوپترهای ارتش افغانســتان هم که اکنون 
در اختیار طالبان هســتند، این نیروها را از آسمان هدف قرار 
دادند. در ابتدا نیروهای مجاهد تصور می کردند شناخت شان 
از منطقه کوهستانی صعب العبور و پیچیده موجب برتری آنها 
نسبت به طالبان خواهد شد اما طالب ها هم بیکار ننشستند و از 
محلی ها برای یافتن مسیرهای کمتر شناخته شده جهت دور 
زدن نیروهای مجاهد استفاده کردند. به این ترتیب، نیروهای 
مولوی مهدی توســط طالب ها محاصره شــدند و نبرد نابرابر 
به مدت 2روز ادامه یافت. طالبان با ارســال خودروهای زرهی 
مناطق تحت کنترل مجاهد را پس گرفت و نیروهای مجاهد در 
نهایت تسلیم شدند تا جدیدترین قیام مسلحانه علیه طالبان با 

شکست به پایان برسد.
اگرچه در ابتدا تصور مخالفان طالبان بر این بود که مولوی مهدی 
که موفق به فرار شــده، بار دیگر بازخواهد گشت و قیامی دیگر 
ترتیب خواهد داد، اما هفته گذشــته، قیام او برای همیشه به 
پایان رسید. عنایت اهلل خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان 
کشته شدن مهدی مجاهد را تأیید کرده است؛ درحالی که گفته 

می شود همراهان دیگر او همچنان متواری هستند.

کیم یو جونگ
خواهر رهبر کره شمالی 

بهتــر بــود رئیس جمهــوری کره جنوبــی 
به جــای اینکــه مهمــل بگویــد و از کمک 
اقتصادی در ازای خلع ســاح هســته ای 
صحبــت کنــد، دهانــش را می بســت. او 
چیــز بهتــری بــرای گفتــن نداشــت. ایــن 
خیلــی بچگانه اســت کــه او فکــر می کند 
می توانــد بر ســر افتخــارات و تســلیحات 
هســته ای کره شــمالی معامله اقتصادی 

کند. )یورونیوز(

والدیمیر پوتین
رئیس جمهور روسیه 

برخی شــرکت های کشتی ســازی روسیه 
درباره واردات تجهیزات و قطعات خارجی 
مورد استفاده در کشتی های غیرنظامی 
با مشــکل روبه رو شــده اند. علت آن هم 
کاما روشن است. شرکای خارجی صرفا 
به ســبب مســائل سیاســی بــه تعهدات 
خــود عمــل نکرده انــد. بــه رفتار هــای 
غیردوســتانه صادرکننــدگان خارجــی 

واکنش نشان می دهیم. )روسیا الیوم(

تعطیلی کارخانه های چینی 
به دلیل خشکسالی 

شــماری از کارخانه ها در جنوب غرب چین پس از 
بدتر شدن وضعیت خشکسالی و پایان یافتن مخازن 
برای تولید برقابی تعطیل شده اند. همچنین مقامات 
مناطقی در مرکز و شــمال چین دســتور اقدامات 
اضطراری برای اطمینان از تامین آب آشــامیدنی 
را صادر کرده اند. این دســتور پس از آن صادر شد 
که بارش باران های تابستانی به نصف سطح عادی 
رسید. به گزارش خبرگزاری شینهوا، شرکت هایی در 
استان سیچوان ازجمله شرکت های سازنده پنل های 
خورشیدی، سیمان و اوره پس از آنکه به آنها دستور 
جیره بندی برق در ۵ روز آینده ارائه شد، تولید خود 
را تعطیل کردند یا کاهش دادند. این جیره بندی پس 
از کاهش سطح مخزن و افزایش تقاضای برق برای 
دستگاه های تهویه در دمای سوزان تابستان انجام 
می شود. بنابراین گزارش، رشــد تولید کارخانه ها 
و خرده فروشــی ها در چین در ماه گذشته میالدی 
تضعیف شده است. اقتصاد چین در نیمه اول سال 
2022 تنها 2.۵ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد 
که کمتر از نصف هدف رسمی ســاالنه با رقم ۵.۵ 
درصد بوده است. به گفته دولت، صدها هزار هکتار از 
محصوالت کشاورزی در مرکز و شمال چین به دلیل 
کمبود آب و دمای باالی هوا از بین رفته اند. این در 
حالی است که بنا بر اعالم سازمان هواشناسی چین، 
دمای هوا در برخی مناطق ممکن است تا 40 درجه 

سانتیگراد هم افزایش یابد.
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ترکیهمیزبان3.6میلیونآوارهسوریهای
هم اکنون بیش از ۳.۶ میلیون آواره سوریه ای تحت »حفاظت موقت« در ترکیه ساکن هستند. 
این وضعیت از سوی دولت ترکیه به آنها داده شده و طبق آن می توانند در این کشور زندگی و 
کار کنند و به خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. این وضعیت البته با پناهندگی که از سوی 
سازمان ملل متحد اعطا می شود، فرق دارد. بخش عمده پناهجویان سوریه ای در مناطق شهری 
ترکیه سکونت دارند و استانبول و پس از آن استان مرزی غازیان تپه میزبان بیشترین تعداد 
از این آوارگان هستند. طبق آمار رسمی، فقط حدود 5۸ هزار آواره سوریه ای در اردوگاه های 

پناهجویان زندگی می کنند.

مکث

رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه

آماده ایــم در جنــگ اوکرایــن و روســیه 
نقــش تســهیل کننده یــا میانجــی را ایفــا 
کنیم. در اینجا موضــوع اصلی، تعیین و 
تثبیت کوتاه ترین و عادالنه ترین راه برای 
نشســتن پای میز مذاکره است. جامعه 
بین المللی هم باید مســئولیت بیشتری 

را بر عهده بگیرد. )خبرگزاری آناتولی(


