
 ایتالیا: هواداران باشــگاه رم ایتالیا با تظاهرات 
کــردن و نصب بنر هایی علیه رژیم صهیونیســتی 
اعتــراض خود را نســبت به برگــزاری یک بازی 
دوســتانه با باشگاه تاتنهام هاتسپر در شهر اشغالی 
حیفــا در ۳۰ جوالی خودداری کردند.هواداران رم 
در بیرون از محل تمرین باشگاه بنری نصب کردند 
و روی آن نوشــتند: »در کشور اشغالگر هیچ بازی 
از کاربران  برگزار نمی شــود«.برخی  دوســتانه ای 
شــبکه های اجتماعی ایتالیا نیز در صفحه توییتر 
خود نوشــتند: »ما به عنوان باشــگاه های فوتبال 
فلسطینی از کرانه باختری فلسطین اشغالی و غزه 

محاصره شده برای شما نامه می نویسیم.

 یمن: هفتم تیرماه بود که »خلیل الحیه« رئیس 
دفتر روابــط عربی و اســامی جنبش حماس در  
گفت وگــوی تفصیلی با روزنامــه االخبار با تبیین 
نقش ایران در محور مقاومت، خبر داد این جنبش 
قصد دارد روابطش با دمشــق را از ســر بگیرد. در 
همین ارتبــاط »محمد البخیتی« عضو شــورای 
سیاســی جنبش انصــاراهلل یمــن در توییتر خود 
نوشــت: خوشــحالی من از بازگشــت روابط میان 
ســوریه و حماس قابل وصف نیست، موضوعی که 
طوالنی شده است. علمایی که این اقدام را محکوم 
کرده انــد چرا زمانی که ترکیــه روابط دیپلماتیک 
خود با اســرائیل را از سر گرفت ساکت شدند؟ این 
نشــان می دهد آنها طرفدار فتنه هســتند و آنچه 

اسرائیل را آزار می دهد آنها را نیز آزار می دهد.

 ترکیه: دولت ترکیه لوله گــذاری بخش عمیق 
خط لولــه انتقــال گاز میدان گازی ســاکاریا در 
دریای ســیاه را آغاز کرد.، دولت ترکیه لوله گذاری 
در بخــش عمیق طرح انتقال گاز از دریای ســیاه 
را                            آغاز کرده اســت. قرار است این خط لوله 54۰ 
میلیارد مترمکعــب گاز را                            از میادین گازی دریای 

سیاه منتقل کند.

 لبنان: بیروت در حالی وارد تعطیات عید قربان 
شده است که میان بحران های پیچیده این کشور، 
مقامات مربوطه هیچ تاشــی برای تشکیل دولت 
نمی کننــد؛ آن هم در حالی که هنــوز بحران نان 
و ســوخت و برق و... در حال تشــدید شدن است 
و هیــچ راهکار جدیدی برای حل آنها ارائه نشــده 
است.منابع لبنانی گزارش دادند که به نظر می رسد 
»نجیب میقاتی« نخســت وزیر مکلف به تشــکیل 
دولت لبنــان تصمیم به رفتن بــه یک تعطیات 
طوالنی و ســفر به عربستان برای حج عمره گرفته 
است و شاید ســپس به یکی از کشورهای اروپایی 
برود تا مجبور نباشــد درباره دالیل عدم تشــکیل 

کابینه به افکار عمومی لبنان پاسخ دهد.

 قزاقســتان: »مختــار تلئوبری« وزیــر امور 
خارجه قزاقســتان خواســتار تدوین طرحی برای 
از بین بردن ســاح های هســته ای تا سال 2۰45 
شد.بنابر سخنان تلئوبردی، درگیری نظامی کنونی 
در خــاک اوکراین، صحبت ها در مورد بازگشــت 
ســاح های هســته ای و تهدید های متقابل برای 
اســتفاده از ساح های هســته ای، ما را بیش از هر 
زمان دیگری به فکر آســیب پذیری جمعی بشریت 
 و نیاز فوری به ممنوعیت و از بین بردن این ساح 

مرگبار، می اندازد.

آخرین کارکرد مرحوم آبه برای حزبش
 دو روز پس از ترور مشــکوک شــینزو آبه نخست 
وزیر سابق ژاپن، حزب حاکم ژاپن و شریک ائتافی 
آن، با کســب بیش از ۷5 کرســی از ۱25 کرسی 
مجلس علیای این کشــور، تسلط خود بر این نهاد 

را تقویت کردند.
رسانه های محلی اعام کردند که حزب حاکم ژاپن 
به همراه متحد خود در انتخابات مجلس مشاوران 
)مجلس علیا( این کشــور که چند روز پس از ترور 
»شینزو آبه« نخست وزیر ســابق ژاپن برگزار شد، 
آرای کافی برای تشــکیل یک اکثریت قاطع را به 
دست آوردند. حزب »لیبرال دموکرات« - که زمانی 
که آبه رهبری آن را برعهده داشــت - و شــریک 
ائتافی آن »کومیتو« با بیش از ۷5 کرسی از ۱25 
کرســی مجلس علیا، تســلط خود بر آن را تقویت 
کردند.به نوشــته خبرگزاری فرانسه، این دو حزب 
بخشی از اکثریت دوسوم هستند که مایل به اصاح 
قانون اساسی صلح طلبانه کشور هستند تا در نتیجه 
نقش نظامی خود را در صحنه جهانی تقویت کنند؛ 
امری که هدف دیرینه آبه بود.رسانه های ژاپنی نیز 
گزارش دادند که علی رغم ترور آبه، میزان مشارکت 

در انتخابات پایین و به میزان 52 درصد بود.
روز جمعه بود که نخســت وزیر ســابق ژاپن حین 
سخنرانی انتخاباتی در شهر »نارا« هدف سوءقصد 
قرار گرفت و پس از برخورد گلوله به سمت راست 
گــردن وی، جان خود را از دســت داددولت ژاپن 
بر مبنای گزارش های دریافتی، نقص در سیســتم 
امنیتی را از دالیل ترور نخســت وزیر ســابق این 

کشور می داند.
»هیروکازو ماتسونو« دبیر ارشد و سخنگوی کابینه 
ژاپن، در یک جلســه در این خصــوص اعام کرد 
که دولت توکیو گزارشــی دریافت کرده اســت که 
حکایت از نقص در سیســتم امنیتی و نگهبانی در 
محل سخنرانی نخست وزیر سابق این کشور دارد.
به گفته ایــن مقام دولت ژاپــن، خاهای امنیتی 

مذکور منجر به ترور شینزو آبه شده است.

نیمچه گزارش

رزمایش نظامی بین المللی با شرکت ۷5۰ نیروی نظامی 
از آمریکا، نروژ و سوئد دیروز در فناند آغاز شد.

این رزمایش در حالی برگزار می شود که از یک سو  پیشتر 
وزیران امور خارجه فناند و ســوئد و سفیران ۳۰ کشور 
عضو ناتو پروتکل های الحاق هلســینکی و اســتکهلم به 

ائتــاف نظامی ناتو را امضا کردند.فناند و ســوئد پس از 
تصویب این پروتکل ها از سوی همه کشورهای عضو ناتو 
به عضویت این ائتاف درمی آیند. بر این اســاس می توان 
گفت که برگزاری این رزمایش در فناند با مشارکت سوئد 
به منزله نمایش توان ناتو برای یارگیری جدید است بویژه 
اینکــه پیش از این ترکیه به شــدت مخالف این عضویت 

بوده است. 
از سوی دیگر این روزها غرب به شدت در اوکراین درگیر 
جنگ با روســیه است. هر چند که غرب ادعا می کند که 
دخالت نظامی مســتقیم در این جنگ ندارد اما در عمل 

تامین کننده تســلیحات و نیبرو برای اوکراین بوده است  
که نتیجه آن نیز بســته شدن مسیر دیپلماسی برای رفع 
بحران بوده است. با توجه به رویکرد نظامی غرب به جنگ 
اوکراین می تــوان گفت که این رزمایــش از طرفی بازی 
تبلیغاتی غرب برای نمایش اقتدار خویش در برابر روسیه 
است و از طرفی نیز تحرکی برای استمرار ماندن اوکراین 

در وضعیت جنگی است. 
نکتــه قابل توجه آنکه غرب در حالی با این رزمایش ها در 
حالی نمایش اقتدار اســت که عما در حوزه میدانی هیچ 
توانی در برابر  ارتش روســیه نداشــته و امروز بسیاری از 

مناطق اوکراین تحت تصرف روســیه می باشد در همین 
حال ظرفیت های اقتصادی مسکو عما غرب را زمین گیر 
کرده است و بسیاری از این کشورها رسما بر ناتوانی برای 

ادامه جنگ تاکید کرده اند. 
بــه عبارتی دیگر می توان گفت که غرب نه با توان نظامی 
باال بلکه صرفا در چارچوب بازی تبلیغاتی این رزمایش ها 
برگزار و ادعای تقویت توان نظامی اوکراین را سر می دهد 
در حالــی که مقامــات کی یف بارها اذعــان کرده اند که 
کمک های غرب هیچ دستاوردی برای آنها نداشته و توان 

مقابله با ارتش روسیه را ندارند. 

یادداشت

گزارش

مراســم خاکسپاری 5۰ قربانی دیگر نسل کشی سربرنیتسا 
دیروز مصادف با بیست وهفتمین سالگرد آن برگزار شد در 
حالی که کشورهای غربی در قالب ناتو و نیروهای سازمان 

ملل تاکنون پاسخگوی جنایتی که رقم زدند نیستند. 
در ماه های اخیر اروپا و آمریکا با ادعای بشــر دوســتی در 
حالی میزبان اوکراینی ها چشــم آبی مو بلوند شده اند که 
همین کشورها 2۷ ســال پیش هزاران مسلمان بوسنیایی 
را صرفا به جرم مســلمان بــودن در برابر صرب ها تنها رها 
کرده و زمینه ســاز قتل عام آنها شــدند و تا به امروز نیز 
هرگز پاســخگوی این جنایت نبوده اند. امروز آنها  به جای 
پاسخگویی و عذرخواهی برآنند تا با شبیه سازی آن، جنگ 
اوکراین را به آن زمان نسبت داده و روسیه را صربها معرفی 
نمایند و خود را ناجی اوکراین برای تکرار نشــدن آن نسل 

کشی معرفی نمایند. 
در ادامه درد و رنج مســلمانان بوســنی، جسد 5۰ قربانی 
دیگر نسل کشــی سربرنیتسا که در ژوئیه ۱995 در شرق 
بوســنی و هرزگوین رخ داده، شناسایی شده و دیروز طی 

مراسمی به خاک سپرده شدند.
مراسم گرامیداشــت یاد قربانیان نسل کشی سربرنیتسا که 
بزرگترین فاجعه انســانی اروپا پــس از جنگ جهانی دوم 
محسوب می شــود، نیز برگزار شد.جوان ترین قربانی که به 
خاک سپرده  شد، ســلیم مصطفیچ ۱6 ساله و مسن ترین 
آنها نیز حسین کردزیچ 59 ساله است.به این ترتیب شمار 
قربانیان دفن شده نسل کشی سربرنیتسا به 6 هزار و ۷2۱ 
نفر افزایش می یابد.غیرنظامیان بوسنی، پس از اشغال شهر 
سربرنیتسا توسط صرب ها به فرماندهی ژنرال راتکو مادیچ 
در ۱۱ ژوئیه ۱995، درحالی به نیروهای هلندی وابســته 
به نیروهای حافظ صلح ســازمان ملل پناه آورده بودند که 
توسط سربازان هلند به صرب ها تحویل داده شدند.مادیچ 
در اظهارات خود در آســتانه عید صربها گفته بود که این 
شــهر را به ملت صرب هدیه می کنــم. در نهایت زمان آن 
فرا رســید که از ترک ها )اصطاحی که برای مسلمانان آن 
منطقه استفاده می شــود( در این سرزمین انتقام بگیریم.
مادیچ به دلیل کشــتار بیش از 8 هزار بوسنیایی مسلمان 

در سربرنیتســا در ۱۱ جــوالی ۱995 از ســوی دادگاه 
بین المللی جرایم جنگی الهه به حبس ابد محکوم شد.در 
این کشــتار بیش از 8 هزار و ۳۷2 بوسنیایی کشته شدند، 
بســیاری از زنان و کودکان از خانه هایشان آواره شدند.در 
پی ســقوط سربرنیتسا بخشی از جمعیت مسلمان شهر به 
ســربازان هلندی که در کارخانه قدیمی باتری ســازی در 
مقابل مزار شــهدای کنونی واقع شــده پناه برده و بخشی 
دیگر نیز به منطقه تحت کنترل سربازان بوسنیایی که راه 

جنگلی بود، می گریزند.
اما هر دو گروه سرنوشت مشــابهی را تجربه می کنند. راه 
جنگلی به دلیل قتل عام های گسترده ای که در آن رخ داده، 
در میان مردم به نام » مســیر مرگ« شــناخته می شود، 
راهی که هزاران نفر اســیر دام سربازان صربستانی شده و 
جان خود را از دســت دادند.مردمی که به سربازان هلندی 
پناه برده بودند، شب اول در محل کارخانه قدیمی اسکان 

می یابند اما سربازان صربســتانی که برای بازرسی به آنجا 
می روند خودســرانه اقدام به بازداشــت برخــی از مردان 

می کنند.
روز بعد ســربازان صربســتانی که بیرون از اردوگاه منتظر 
بودند، از بین خانواده هایی که مشــغول ســوار شــدن به 
اتوبــوس بودند، مــردان را جدا کرده و به قتل رســاندند، 
ســپس در گورهای دســته جمعی دفن کردنــد. این در 
حالیســت که زنان و کــودکان این قربانیان ســال  ها دور 
از خانه هــای خود در تبعید به ســر بردنــد. در این میان 
ســازمان ملل و ناتو اقدامی برای نجات مســلمانان انجام 
نداده و رسما در این نسل کشــی مشارکت کردند. دیوان 
بین المللی دادگســتری ) الهه( در ســال 2۰۰۷ براساس 
شــواهد و مدارک دادگاه بین المللی کیفری یوگســاوی 
ســابق با صدور حکمی، حوادثی که در سربرنیتسا و حومه 
آن رخ داد را »نسل کشــی« اعام کــرد. جالب توجه آنکه 

امروز نیز مقامات اروپایی به جای مسئولیت پذیری در این 
زمینه به دنبال سوء استفاده از نسل کشی مسلمانان برای 
توجیه جنگ اوکراین هســتند. مقام های اتحادیه اروپا در 
بیست و هفتمین سالگرد نســل کشی سربرنیتسا گفتند، 
جنگ اوکراین برای اروپا یادآور نســل کشی سربرنیستا و 
خاطرات وحشــتناک جنگ دهه 9۰ میادی بالکان غربی 
اســت.جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و 
الویه وارهلی، کمیسیونر اروپایی در امور توسعه و مجاورت 
در بیانیه ای مشترک گفتند: اروپا آنچه را که در سربرنیتسا 
رخ داد و ناتوانایــی ما برای جلوگیری و توقف این نســل 
کشی را فراموش نکرده است. آنها جنگ اوکراین را اقدامی 

برای تکرار نشدن آن فاجعه عنوان کرده اند. 
دادگاه بین  المللی کیفری »یوگســاوی ســابق« در الهه 
هلند، ژنرال راتکو مادیچ را به جرم قتل هزاران غیرنظامی 
بوسنیایی مجرم شــناخته و به حبس ابد محکوم کرد.این 
دادگاه همچنین رادوان کاراجیچ، رهبر پیشین صرب های 
بوســنی را به اتهام ۱۰ جنایت جداگانه از جمله کشــتار 
جمعی به 4۰ ســال زنــدان محکوم کرده بود.رادیســاو 
کرستیج، یکی از ژنرال های سابق صرب به جرم نسل کشی 
به ۳5 ســال، یدویه باژوویچ به ۱5 سال، دراگو نیکولیچ به 
۳5 سال، لیبومیر بوروژانین به ۱۷ سال، وینکو پاندوریجی 
به ۱۳ ســال، رادیوژه میلتیج به ۱9 سال، میان گورو به 
5 ســال، ویادین پوپویچ و لیوبیســا بئارا نیز به حبس ابد 
محکوم شــدند.همچنین میلوراد تربیچ بــه جرم قتل عام 
بالــغ بر هــزار غیرنظامی در ۱۳ جوالی ۱995 از ســوی 
دادگاه بوســنی هرزگووین به ۳۰ سال حبس محکوم شد. 
در جریــان پرونده های سربرنیتســا کــه در دادگاه های 
مختلف بررســی شــد، 45 صرب در مجموع به 699 سال 
حبس محکوم شدند.اســلوبودان میلوسویچ، رئیس جمهور 
یوگساوی سابق نیز به نسل کشی محکوم شد اما در حالی 
که پرونده وی در دادگاه بین  المللی کیفری »یوگســاوی 
سابق« در الهه هلند در جریان بود، و می خواست که علیه 
مقامات آن زمان آمریکا یعنی بیل کلینتون شــهادت دهد 

در زندان جان باخت!.

ابعاد یک رزمایش 

|  سه شنبه|21 تیر 1401|شماره 5907|  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید

نسل کشی مسلمانان بوسنی  و هرزگوین 27 ساله شد 

کشتار سربرنیتسا و جنایتی که غرب هرگز پاسخگوی آن نشد 

علی تتماج

بایدن در حالی در آســتانه ســفر به منطقه از طرح تقویت توان نظامی سعودی 
گفته اســت که وزارت بهداشــت یمن اعام کرد شــمار شــهدا و زخمی های 
 غیــر نظامــی در همه اســتان ها از آغــاز آتش بس تــا ماه ژوئن بــه ۳8۷ تن 

رسیده است.
وزارت بهداشت یمن اقدامات تجاوزگرانه و جنایت های پی در پی نیرو های گارد 
مرزی عربســتان علیه غیر نظامیان استان صعده را محکوم کرد.وزارت بهداشت 
یمن اعام کرد حمات توپخانه ای ائتاف ســعودی به صعده در مدت ســه ماه 
آتش بس، به شــهادت ۳۱ تن و زخمی شدن 26۱ تن منجر شده است.از سوی 
دیگر، 5 تن از شهروندان یمنی در این استان به ضرب گلوله نیرو های گارد مرزی 

عربستان به شهادت رسیدند و 2۷ تن نیز زخمی شدند.
وزارت بهداشت یمن افزود شمار شهدا و زخمی های غیر نظامی در همه استان ها 
از آغــاز آتش بس تا ماه ژوئن به ۳8۷ تن رســیده اســت.خبرگزاری رویترز به 
نقــل از 4 منبع آگاه گــزارش داد دولت بایدن در حال بررســی لغو محدودیت 
عرضه تســلیحات تهاجمی به عربســتان سعودی اســت.خبرگزاری رویترز در 
گزارشی اختصاصی به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد که دولت »جو بایدن« 

رئیس جمهور آمریکا در حال بحث و گفت وگو در خصوص لغو احتمالی ممنوعیت 
فروش تســلیحات تهاجمی آمریکا به عربستان ســعودی است اما ظاهراً هرگونه 
تصمیم گیــری نهایی به پیشــرفت ریاض در جهت پایــان دادن به جنگ یمن 
بســتگی دارد.ســه منبع آگاه در آستانه ســفر این هفته بایدن به ریاض گفتند 
که مقام های ارشــد سعودی در چندین نشست در ریاض و واشنگتن در ماههای 
اخیر به همتایان آمریکایی خود فشــار آورده اند که سیاســت فروش تسلیحات 
صرفــا دفاعی به ریاض را کنــار بگذارند.دو منبع آگاه نیز بــه رویترز گفتند که 
مذاکرات داخلی ایاالت متحده غیررســمی و در مراحــل اولیه قرار دارد و هیچ  
تصمیم قریب الوقوعی در کار نیســت. یک مقام آمریکایی نیز به رویترز گفت که 

هیچ بحثی درباره عرضه تســلیحات تهاجمی در »این برهه از زمان« با عربستان 
ســعودی در جریان نیســت.با این حال رویترز ادامه داد، در حالیکه بایدن برای 
یک سفر دیپلماتیک بسیار حســاس به غرب آسیا آماده می شود، سیگنال هایی 
فرستاده که به دنبال ترمیم روابط تیره با عربستان سعودی در شرایطی است که 
خواهان افزایش عرضه نفت خلیج  فارس و نزدیک تر شدن رابطه کشورهای عربی 
با رژیم صهیونیستی برای مقابله با جمهوری اسامی ایران است.مشاوران کنگره 
می گویند کــه هرگونه اقدام برای لغو محدودیت عرضه ســاح های تهاجمی به 
عربســتان سعودی قطعاً مخالفت کنگره و حتی مخالفت هم حزبی های دموکرات 

بایدن را به همراه خواهد داشت.
طبــق گــزارش رویترز، بایــدن به محض آن که اوایل ســال گذشــته میادی 
ریاســت جمهوری ایاالت متحده آمریکا را برعهده گرفت، موضع ســخت تری در 
قبال تجاوزات عربســتان ســعودی به یمن اتخاذ کرد و قتل »جمال خاشقچی« 
روزنامه نگار منتقد عربســتانی و خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در سال 2۰۱8 
در کنسولگری عربستان در ترکیه نیز انتقادات زیادی را در جامعه بین الملل علیه 

دولت ریاض برانگیخت.

یمن همزمان با طرح آمریکا برای تسلیح بیشتر عربستان خبر داد:  

 آتش بس سعودی
 ۳۸7 شهید و زخمی بر جا گذاشت

کمیتــه منابع آبــی پارلمان عراق از عــزم ترکیه برای 
ساخت ســد بزرگی دیگر به نام »الجزیره« بر روی رود 

دجله خبر داد.
»ثائر مخیف الجبوری« رئیس کمیته منابع آبی پارلمان 
عراق خبر داد که ترکیه قصد ساخت سد بزرگی بر روی 
رود دجله دارد که این سد، عراق را از آب دجله محروم 
خواهد کرد.به نوشــته وبگاه صوت العراق،  او با بیان این 
که نام این ســد الجزیره )به ترکی: ســیزری( است، از 
آن چه »سکوت دولت عراق« درباره سیاست سدسازی 
ترکیه، می خواند، به شــدت انتقاد کرد.او افزود: »سدی 
که ترکیه قصد ســاخت آن را دارد؛ بــرای آبیاری و از 
خطرناک ترین سدهاست و در صورت ساخت یک قطره 
آب هــم از ترکیه وارد عراق نخواهد شــد، به طوری که 
قرار است برای آبیاری زمین های کشاورزی ترکیه مورد 

استفاده قرار گیرد.«
به گفته الجبوری، این ســد در ۳5 کیلومتری مرز عراق 
ســاخته خواهد شــد و خطر بزرگی برای عراق دارد و 
بــا این حال هیــچ تحرکی از جانب دولــت بغداد برای 
مقابله با ایران موضــوع وجود ندارد.رئیس کمیته منابع 
آبی پارلمان عــراق در ادامه اســتفاده از ابزار تبادالت 
تجاری بــرای مقابله با ترکیه را اشــتباه خواند و گفت 
که این کار بهانه ســاخت ســد را به این کشور می دهد 
و به جای آن باید از مســیر قوانین بین المللی و مجرای 
دیپلماتیک وارد عمل شد.پیشــنهاد ساخت این سد در 
می 2۰۰8 داده شد و در ۱5 می 2۰۱4 کارهای مناقصه 
ساخت ســد انجام و یک شرکت ترکیه ای کار ساخت را 

در دست گرفت. گفته می شــود این سد قادر به تولید 
24۰ مگاوات برق و آبیاری ۱2۱۰۰۰ هکتار از زمین های 
اطراف خود است.هشدارها درباره ساخت سد الجزیره در 
حالی اســت که ترکیه پیش از این سد الیسو را بر روی 
دجله ســاخته بود و اردوغان در آبان ۱4۰۰ این سد را  
افتتــاح کرد. به گفته منابع عراقی با اینکه ســدالجزیره 
کوچک تر از الیســو خواهد بود، اما خطر آن برای دجله 
یه عنــوان یکی از دو منبع اصلــی آب عراق، به مراتب 

بیشتر است.
گفتنی اســت که دولــت ترکیه در دهه های گذشــته 
در قالــب یک پــروژه راهبردی به نــام گاپ، )به ترکی 
اســتانبولی Guneydogu Anadolu Projesi و به 
اختصار GAP ( اقدام به سدسازی گسترده در مسیر دو 
رودخانه بزرگ دجله و فرات کرده اســت. در این راستا 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه در ۱5 آبان 
۱4۰۰ ســرانجام ســد بحث برانگیز »ایلیسو« را بر روی 
رود دجلــه افتتاح کرد. این ســد گنجایش 4۳ میلیارد 
متر مکعب آب یعنی ســه برابر ســد کرخه )بزرگترین 
ســد ایران( دارد و پس از سد آتاتُرک دومین سد بزرگ 
ترکیه محسوب می شود. سدســازی های ترکیه تاکنون 
اعتراضات وســیعی را در ایران و عراق در پی داشــته و 
بسیاری محافل، گرد و غبار موجود در منطقه را حاصل 
خشک شدن زمین های کشاورزی در عراق به دلیل کم 
آبی شــدید رود دجله و فرات می دانند. در ســوریه نیز 
بســیاری از زمین های مرغول کشت گندم و غات در 

شمال شرق این کشور خشک شده است. 

اعتراض عراق به سد سازی ترکیه بر روی دجله
دولت هــای غربی در حالی بر ادامه جنگ اوکراین اصرار 
دارند که گزارش ها و شــواهد از تشدید بحران اقتصادی 

در کشورهای اروپایی و آمریکا حکایت دارد. 
براســاس گزارش بانــک مرکزی انگلیــس، پیش بینی 
می شــود رشــد تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال 
آینــده به میزان قابل توجهــی کاهش یابد. این گزارش 
پس از آن منتشــر شد که شاخص قیمت مصرف کننده 
این کشــور در ماه می 9.۱ درصد افزایش یافت و بانک 
مرکزی انگلیس اعام کــرد که انتظار دارد تورم در ماه 
اکتبــر کمی باالتر از ۱۱ درصد افزایــش یابد و به طور 
گســترده پیش بینی می شود که ســقف قیمت انرژی 
افزایــش یابد. در همین حال خشکســالی و بحران کم 
آبی در فرانســه صنعت کشــاورزی این کشور به عنوان 
بزرگترین صادر کننده و تولید کننده غات در اتحادیه 
اروپا را در معرض خطر قرار داده اســت. از ســوی دیگر 
شــرکت ایتالیایی »انی« )Eni( در بیانیه ای اعام کرد 
کــه تنها 2۱ میلیون مترمکعب گاز از گازپروم روســیه 
دریافــت کند که بــه معنای کاهش ســهم دریافتی او 
در چنــد روز اخیر اســت.  "مارین لوپــن" تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه روســیه را "کاما ناکارآمد" دانست. 
او به رســانه های فرانسوی گفت: تدابیر تنبیهی اتحادیه 
اروپا )ضد روســیه( بیشتر از آنکه روسیه را تحریم کرده 
باشند، فرانسوی ها را تحریم کرده اند.سخنان لوپن پس 
از آن صورت می گیرد که اتحادیه اروپا قصد دارد که در 
واکنش به عملیات نظامی مسکو در اوکراین، گاز روسیه 
را تا ســال 2۰۳۰ میادی )از چرخه انــرژی مورد نیاز 

خود( حذف کند.در این میان جوزپ بورل، مسئول ارشد 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفت: جنگ در اوکراین 
صرفا جنگ اروپایی ها نیست بلکه یک جنگ بین المللی 
است که تمام جهان را درگیر می کند.به نقل از الجزیره، 
جوزپ بورل تاکید کرد حمله نظامی روسیه به اوکراین 
باعث تشــدید وخامت بحران مــواد غذایی )در جهان(  
شده اســت.اروپا نگران است روســیه دوره تعمیرات و 
نگهــداری خط لوله نورد اســتریم ۱ را با هدف محدود 
کردن بیشــتر عرضه گاز طوالنی تر کند و باعث تشدید 

بحران گاز در این قاره شود.
بزرگ ترین خط لوله ارســال گاز روســیه به آلمان دوره 
تعمیــرات و نگهــداری ســاالنه خود را آغــاز می کند و 
انتظــار می رود جریان گاز از این خــط لوله به مدت ۱۰ 
روز متوقف شود. اما دولت ها، بازارها و شرکت های انرژی 
نگران طوالنی تر شدن این تعطیلی به خاطر جنگ اوکراین 
هســتند.خط لوله نورد اســتریم ۱ ســاالنه 55 میلیارد 
مترمکعب گاز از روسیه به آلمان از طریق دریای بالتیک 
ارسال می کند و قرار است از ۱۱ تا 2۱ ژوئیه موقتاً تعطیل 
شود.رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان گفت باید با احتمال 
طوالنی شدن تعطیلی خط لوله نورد استریم ۱ مقابله کرد. 
وی گفت:»با توجه به تجربه ای که داریم، اصا تعجب آور 
نیست اعام شود یک مشکل فنی پیدا شده و نمی توانند 
خط لوله را دوبــاره راه اندازی کنند«.زاخــارووا در پایان 
اظهار داشــت: پوتین برای بنزین در آمریکا مالیات وضع 
نکرده اســت. این مالیات توسط دستیاران بایدن اختراع 

شد تا آمریکایی ها او را به خاطر اشتباهاتش نابود نکنند.

دیوار بحران اقتصادی اروپا و آمریکا بلندتر می شود


