
 قزاقستان: وزارت انــرژی قزاقستان با اشاره به 
سفر هیاتی از مقامات آمریکایی در زمینه هسته ای 
از افزایش همکاری بین دو کشــور در این موضوع 
خبر داد.در این راستا نشستی بین مسئولین وزارت 
انرژی قزاقســتان و نماینــدگان اداره ملی امنیت 
هسته ای وابسته به وزارت انرژی آمریکا برگزار شد.

 امارات: سران کشــورهای آمریکا و امارات طی 
دیدار در عربستان سعودی، بر تعهد خود به تعمیق 
همکاری های نظامی و امنیتی فشرده تاکید کردند.
دولت های آمریکا و امارات عربی متحده تمایل خود 
را برای تعمیق همکاری های امنیتی فشــرده ابراز 
کرده انــد که به ادعای آنها باعث امنیت بیشــتر و 

برقراری صلح و ثبات منطقه ای می شود.

 چین: وزیر امور خارجه چین گفت کشــورش، 
طرفی در درگیری اوکراین نیست، اما نسبت به آن بی 
تفاوت هم نخواهد بود.»وانگ یی« در تماس تلفنی 
با پیتر شــیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان گفت: 
چین طرفی در بحران اوکراین محسوب نمی شود، اما 
ما قصد نداریم تماشاگٍر بی تفاوت باشیم و در صدد 
دامن زدن بر این درگیری هم نیستیم. همواره ثابت 

قدم و حامی صلح و مذاکره بوده ایم.

 ســودان: نیروهای امنیتی سودان برای متفرق 
کــردن تظاهرات مردمی در خرطوم به گاز اشــک 
آور متوســل شدند.شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر 
با پخش تصاویری از برگزاری تظاهرات در خرطوم 
پایتخت ســودان تحت عنوان "تظاهرات میلیونی 
۱۷ ژوئیــه" خبر داد.شــرکت کننــدگان در این 
تظاهرات، تشکیل دولت غیرنظامی و بازخواست و 

محاکمه قاتالن تظاهرکنندگان را خواستار شدند.

 بالروس: »دیمیتــری میکوالب« معاون نیروی 
هوایی و پدافند هوایی ارتش روســیه روز یکشنبه 
گفت که به زودی ارتش بالروس به ســامانه دفاع 
هوایی اس-400 مجهز می شود.وی که این سخنان 
را در یک مصاحبه مطرح می کرد، گفت: »به زودی 
 35-MI ارتش بــالروس به بالگردهــای تهاجمی

ساماانه اس-400 مجهز خواهد شد«.

 ارمنستان: ایــاالت متحده در اقدامی نمایشی، 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان را به انجام و تداوم 
مذاکرات مســتقیم دعوت کرد.وزیر خارجه آمریکا 
در اقدامی نمایشــی مدعی شــد کــه گفت وگوی 
مســتقیم بهترین راه حل رفع بحرین باکو و ایروان 
است.»آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه آمریکا در 
توییتی درباره نشست روز شنبه وزرای امور خارجه 
ارمنســتان و جمهوری آذربایجــان در »تفلیس« 
نوشت: »گفت وگوی مستقیم مطمئن ترین راه برای 

حل اختالفات آذربایجان و ارمنستان است.«

 کره جنوبی: وزیــر امور خارجه کــره جنوبی 
نشســتی را با همتای ژاپنی اش در توکیو آغاز کرد؛ 
اقدامی که حامل پیام آشتی است به امید اینکه این 
دو همســایه بتوانند بر اختالفات تاریخی شان غلبه 
کنند و روابط خدشه دار شده شان را بهبود ببخشند.

دوران سلطه غرب به پایان رسیده
نخســت وزیر ســابق و جنگ طلب انگلیس با بیان 
اینکه دوران سلطه سیاسی و اقتصادی غرب رو به 
پایان است، تحلیل کرد که جهان به سمت مفهوم 

دوقطبی و احتماالً چندقطبی حرکت می کند
»تونی بلر« نخست وزیر اسبق انگلیس در اعترافی 
گفت که دوران ســلطه غرب بر جهان در حال به 
پایان رســیدن است.بلر طی ســخنرانی ساالنه در 
رویــداد بنیاد دیچلی توضیح داد: »دوران ســلطه 
سیاسی و اقتصادی غرب رو به پایان است و جهان 
به ســمت مفهوم دوقطبی و احتمــاالً چندقطبی 
حرکت می کند«.به نوشــته وبگاه »ریانووســتی«، 
وی در این بــاره اظهار داشــت: »بزرگترین تغییر 
ژئوپلیتیکــی در این قرن از چیــن رخ خواهد داد 
نه روســیه. به پایان سیطره سیاســی و اقتصادی 
و  نزدیــک می شویم«.نخســت وزیر ســابق  غرب 
جنگ طلب انگلیس با بیان اینکه جهان حداقل دو 
قطبی و احتماالً چند قطبی خواهد شــد، چین را 
»دومین ابرقدرت جهان« نامید.به نظر بلر، »شــی 
جیــن پینگ« رئیس جمهور چیــن، قصد خود را 
برای بازگرداندن تایــوان تحت کنترل پکن پنهان 
نمی کند.طبق این گزارش، وی مدعی شد که چین 
تحت رهبری شی برای نفوذ می جنگد و این کار را 
»تهاجمی« انجام می دهد اما غرب باید هزینه های 
دفاعی را افزایش دهد و برتری نظامی خود را حفظ 
کند.این سیاســتمدار انگلیسی با تاکید بر اهمیت 
»قدرت نرم« در مقابله با چین، گفت که روســیه و 
احتماال ایران به متحدان اصلی پکن در جهان چند 
قطبی جدید تبدیل خواهند شــد.بلر از سیاســت 
»قــدرت به عالوه تعامــل« در قبال چین حمایت 
کرده و افزود که باید »بــه اندازه کافی قوی« بود 
تا بتوان با آنچه که موقعیت آینده چین به ارمغان 
مــی آورد مقابله کــرد، اما به دنبــال »قطع کردن 
کامل« یا بســتن خطوط تعامل یا نزدیک شدن به 

آن نباشد.
پیش از این نیز »الکساندر لوکاشنکو« رئیس جمهور 
بالروس با انتقاد از سیاست غرب هشدار داد چنین 
سیاســتی جهان را به ورطه جنگ بزرگی نزدیک 

می کند که هیچ برنده ای نخواهد داشت.

نیمچه گزارش

جــو بایدن رئیس جمهور آمریکا ســفری چهــار روزه به 
غرب آســیا با محوریت سرزمین های اشــغالی فلسطین، 
عربستان و نشست با سران شورای همکاری خلیج فارس 
بعالوه مص، اردن و عراق در جده داشــت. این ســفر در 
حالی به پایان رســید که به رغم جوســازی های کسترده 

رســانه های امریکایی و نیز سران رژیم صهیونیستی مبنی 
بر اقدام بایدن برای تسریع  در روند سازش عربی با رژیم 
صهیونیستی، اجماع سازی منطقه ای علیه ایران و افزایش 
تولید نفت توسط کشورهای عربی، در نهایت هیچ کدام از 

این موارد روی ندارد. 
در بیانیه پایانی نشســت جده ســخنی از سازش به میان 
نیامد و کشــورهای عربی ادعای اتحاد با صهیونیســت ها 
و حتــی با آمریکا علیه ایران را مطــرح نکردند و در باب 
افزایش تولید نفت نیــز آن را اوپک واگذار کردند. جالب 
توجه آنکه فضای نشســت جده چنان بود که حتی بایدن 

نیز جرات طرح چنین موضوعاتی را نداشته و صرفا بر اصل 
توســعه و امنیت تاکید نمود. این نوع رفتاها در نشســت 
جده و حتی در بیانیه مشــترک عربستان و آمریکا که در 
آن نیز از این موارد خبری نبود، حکایت از یک اصل مهم 
دارد و آن اینکه دیگر آمریکا تصمیم گیر نهایی نمی باشد 
و حتی متحدانش نیز به ســمت نظــام چند جانبه گرایی 

سوق یافته اند. 
سخنان مقامات سعودی که چین را شریک بزرگ تجاری 
عربســتان معرفی کرده و در جنگ اوکراین نیز از محکوم 
سازی روسیه خودداری و در قبال ایران نیز بر دیپلماسی 

تاکید کردند گواهی بر این امر است. این امر زمانی بیشتر 
نمــود می یابد کــه جو بایدن در ســخنرانی جده عنوان 
می کند که آمریکا از منطقه خارج نخواهد شــد تا چین، 
روســیه و ایران بخواهند که جایگاه خود را تقویت نمایند. 
این ســخنان حکایت از ان دارد که آمریــکا نیز به زوال 
جایگاه خود آگاه شــده است و ســفر بایدن به منطقه نیز 
تقالیی ناکام برای مقابله بــا چند جانبه گرایی در جهان 
بوده اســت چند جانبه گرایی که دامنه آن به غرب اسیا 
نیز رسیده اســت و متحدان واشنگتن نیز دیگر حاضر به 

پذیرش رویکرد یک جانبه آمریکا نمی باشد. 

یادداشت

گزارش

کشـورهای غربـی در حالی مدعی کارایی سیاسـت تحریم 
بحرانـی  وضعیـت  کـه  می باشـند  کشـورها  سـایر  علیـه 
کشـورهای اروپایـی طـی ماه هـای اخیـر بـه دلیـل اعمال 
تحریـم علیـه روسـیه و سـایر دارنـدگان انـرژی، بیانگـر 
شکسـت سیاسـت تحریـم اسـت کـه در صـورت اسـتمرار 
ایـن  می توانـد  زمسـتان  در  غـرب  گرایـی  جانبـه  یـک 

کشـورها را بـا یـخ زدگـی شـدید مواجـه سـازد.
حالـی  در  روزهـا  ایـن  اروپایـی  کشـورهای  از  بسـیاری 
گرمـای بـی سـابقه و کشـنده ای را تحمـل می کننـد کـه 
بنـود سـوخت و منابع انرژی شـرایط را برای این کشـورها 
رسـیدن  فـرا  بـا  آنکـه  عیـن  در  اسـت  کـرده  سـخت تر 
فصـل زمسـتان ایـن کشـورها بـه دلیـل نبـود انـرژی بـا 
یـخ زدگـی مواجـه خواهنـد شـد. ایـن وضعیـت کـه بـه 
دلیـل تحریـم روسـیه و دارنـدگان منابـع انـرژی همچون 
ایـران ایجاد شـده چنان اسـت کـه فابیو دماسـی، نماینده 
اسـت  معتقـد  اروپـا،  پارلمـان  و  آلمـان  مجلـس  سـابق 
کـه تحریم هـای علیـه روسـیه بیـش از آنکـه بـه روسـیه 
آسـیب بزنـد به کشـورهایی آسـیب زده که آنهـا را                            اعمال 
کرده انـد.وی طـی مصاحبه ای بـا روزنامه برلینـر زایتونگ، 
گفـت: آلمـان در حـال لرزیدن اسـت و ما ممکن اسـت به 

زودی یـخ بزنیـم.
تـا پیش از آغاز درگیری نظامی روسـیه بـا اوکراین، آلمان 
55 درصـد از گاز موردنیـاز خود را                            از روسـیه وارد می کرد، 
امـا حـاال این رقـم به 35 درصـد کاهش پیدا کرده اسـت.

دماسـی می گویـد: تبعـات کمبود انـرژی همیـن حاال هم 
در آلمـان بـه خوبـی حـس می شـود زیـرا قیمت انـرژی و 
سـوخت بـه شـدت افزایش پیدا کـرده اسـت. در این میان 

بـه رغـم تقـالی غـرب بـرای افزایـش تولیـد نفت توسـط 
کشـورهای عربی وزیر خارجه عربسـتان گفت: در نشسـت 
میـان سـران آمریـکا و کشـورهای عربـی، بحثـی در مورد 
نفـت صـورت نگرفـت و اوپـک بـه ارزیابـی شـرایط بـازار 
ادامـه خواهـد داد و هرچـه الزم باشـد، انجـام می دهـد.
فیصـل بـن فرحان در یـک کنفرانس خبـری گفت: »هیچ 
نگرفت.«»عـادل  صـورت  نشسـت  ایـن  در  نفتـی  بحـث 
الجبیـر« وزیـر مشـاور در امور خارجه عربسـتان سـعودی 
نیـز گفـت: هیـچ توافقـی در مورد نفـت صـورت نگرفته و 
کشـورهای عربسـتان و اوپـک بـر اسـاس بـازار تصمیـم و 
نـه »هیجـان« یـا »سیاسـت« خواهنـد گرفـت. در همین 
حـال بـا بحرانـی تـر شـدن وضعیـت اروپـا،اورزوال فن در 
الیـن، رئیـس کمیسـیون اروپـا بـه منظـور مذاکـره برای 
از جمهـوری آذربایجـان و  دریافـت گاز طبیعـی بیشـتر 
کاهـش وابسـتگی اتحادیه اروپا بـه انرژی روسـیه، به باکو 
می رود.کمیسـیون اروپا به کشـورهای عضـو اتحادیه اروپا 
پیشـنهاد کرده اسـت با جمهوری آذربایجـان برای افزایش 
واردات گاز طبیعـی قـرارداد ببندنـد و از توسـعه خط لوله 
بـرای ایـن منظـور، حمایـت کنند.پرویـز شـهبازوف، وزیر 
انـرژی جمهـوری آذربایجـان دوم ژوئـن اظهار کـرده بود: 
عرضـه از طریـق کریـدور گاز جنوبی به اتحادیـه اروپا باید 
تـا پایـان سـال ۲0۲۲ بـه ۱0 میلیـارد متر مکعب برسـد. 
در همیـن حال »جوزپ بورل« مسـئول سیاسـت خارجی 
اتحادیـه اروپـا، در سـخنانی خواسـتار رفـع انسـداد غالت 
اوکراینـی شـد و آن را مسـئله »مـرگ و زندگی« دانسـت.
در ایـن میـان در بحرانی دیگر برای اروپا آتش سـوزی های 
غیرقابـل کنتـرل در فرانسـه و اسـپانیا در حالـی وضعیـت 

را بحرانـی کـرده کـه بیـم افزایـش دمـای هـوا و اعـالم 
وضعیـت اظطـراری در بخش هایـی از قـاره سـبز مـی رود.

وبـگاه شـبکه خبـری »دویچـه ولـه« نوشـت،  مقامـات 
فرانسـه و اسـپانیا هـزاران نفـر را از خانه های خـود تخلیه 
کرده انـد و بیـش از ۱۲00 آتش نشـان در »ژیرونـد« در 
بـوردوی فرانسـه مسـتقر هستند.آتش نشـانان در اسـپانیا 
نیـز در تـالش بـرای اطفـای بیـش از 30 آتـش سـوزی 
از سـوی تیپ هـای  ایـن کشـور  در جنگل هـای سراسـر 
اورژانـس نیروهـای مسـلح حمایـت می شـوند.در پرتغـال 
نیـز دمـای هـوا پـس از چند روز بـه 40 درجه سـانتیگراد 
کاهـش یافـت و بـه آتش نشـانان و سـاکنان کمـی مهلـت 
داد.ایـن در حالـی اسـت کـه سـازمان هواشناسـی بـرای 
روزهـای آینـده دمـای هـوا را تـا 4۲ درجـه سـانتیگراد 
پیـش بینـی کـرده اسـت.وزارت بهداشـت پرتغـال اعـالم 
کـرد کـه ۲3۸ نفـر جـان خـود را از دسـت داده انـد. ایـن 
وضعیـت در حالـی اسـت کـه اروپـا همچنـان بـه جنـگ 
افـروزی در اوکرایـن ادامـه می دهـد که واکنش روسـها را 
بـه همراه داشـته اسـت چنانکه وزیـر امور خارجه روسـیه 
دربـاره هدایت مسـتقیم نیروهـای اوکراینی توسـط ناتو و 

عواقـب خطرنـاک آن هشـدار داد. 
الوروف گفـت: »متخصصـان ناتـو بـه شـکل مسـتقیم در 
حـال هدایت نیروهای اوکراینی در لوهانسـک و دونتسـک 
سیاسـت مداران  میـان  در  افـرادی  امیدواریـم  هسـتند. 
خطرنـاک  عواقـب  کـه  باشـند  داشـته  وجـود  اروپایـی 
چنیـن اقداماتـی را درک کنند«. در همین حال ماکسـیم 
اورشـکین دسـتیار رئیس  جمهـور روسـیه بـا بیـان اینکـه 
تمـام جهـان گـروگان سیسـتم مالـی غـرب بـود، افـزود 

مسـکو تـالش می کنـد بـه گونـه ای عمـل کند کـه نیازی 
به سـوئیفت نداشـته باشـد. همچنیـن خبرگـزاری رویترز 
هـم گـزارش داد »سـرگئی شـویگو« وزیـر دفـاع روسـیه، 
بـه ارتـش این کشـور دسـتور داد کـه انهدام موشـک های 
دوربـرد و تسـلیحات توپخانـه اوکرایـن را در اولویـت قرار 
دهنـد.« در این میان سـویم داگدلن یـک نماینده پارلمان 
آلمـان اذعـان کـرد کـه ناتـو، پیمانـی دفاعی نیسـت بلکه 
بزرگتریـن ماشـین نظامـی در جهـان اسـت کـه فعالیتش 
بـه مرزهـای اروپـا محـدود نمـی شـود.همزمان بـا بحران 
اقتصـادی در پـی اعتصـاب خلبانـان و خدمـه پـرواز در 
ایتالیـا، صدهـا پـرواز در ایـن کشـور لغو شـد یا بـه تاخیر 
افتـاد .نیـروی هوایـی انگلیـس در اقـدام تحریـک  کننـده 
دیگـر علیه روسـیه، شـماری بالگرد »شـینوک« خود را به 
پایـگاه هوایـی نزدیک مرز اسـتونی با روسـیه اعـزام کرده 
اسـت.مدودف رئیس جمهـوری پیشـین روسـیه و معـاون 
شـورای امنیـت ایـن کشـور گفـت کـه امتنـاع اوکرایـن و 
قدرت هـای غربـی از به رسـمیت شـناختن کنترل مسـکو 
بـر کریمه "خطـری سیسـتماتیک" را برای روسـیه ایجاد 
می کنـد و هـر گونـه حملـه خارجـی علیـه ایـن منطقـه 
"قیامـت بـه پـا خواهـد کرد."»والدیمیـر پوتیـن« رئیس 
جمهـور روسـیه نیز گفـت، تحریم های غرب قادر نیسـتند 
مسـکو را از جهـان جـدا و منـزوی کنند.رئیـس جمهـور 
روسـیه متذکـر شـد: »در جهـان مـدرن غیرممکن اسـت 
بتـوان بـا خط کشـیدن دور چیـزی، آن را محصـور کرد«.

او همچنیـن گفـت، تـالش غربی ها برای محـدود کردن یا 
حتـی قطـع کامل دسترسـی روسـیه به محصـوالت دارای 

فنـاوری پیشـرفته، مسـکو را »سـردرگم« نخواهـد کرد.

پیام نهایی یک سفر 

علی تتماج 
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مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال تصویب طرحی است 
که ممکن اســت انجام هر گونه کمک به افغانســتان را 
محدود کنــد در حالی که خودداری آمریــکا و اروپا از 
اجــرای تعهدات اقتصادی به این کشــور می رود تا یک 

نسل کشی سراسری را به همراه داشته باشد. 
احتمال می رود که طرح بودجه دفاعی امریکا به پنتاگون 
اجازه دهــد تا از انتقال ارز، اقالم بــا ارزش، کمک های 
خوراکی و تجهیزات پزشــکی به افغانســتان جلوگیری 
شــود.از ســویی هم، یک عضو مجلس نمایندگان این 
کشــور از این طرح ابراز نگرانی کــرده و به جو بایدن، 
رییس جمهوری آمریکا پیشنهاد داده است بر فرستادن 
کمک های بشردوستانه به افغانستان تحریم وضع نکند.
خانــام »ایلهان عمر«، عضو مجلــس نمایندگان امریکا 
گفته اســت: افغانســتان بــا یکی از وحشــتناک ترین 
بحران های انســانی در جهان روبه رو اســت. نود وپنج 
درصــد افغان ها غــذای کافی برای خــوردن ندارند که 
در مقایسه به ســال گذشته، افزایش چشمگیری داشته 
اســت. زلزله هفته های گذشته، نزدیک به ۱000 نفر را 
قربانــی گرفت و هزاران خانه را ویران کرد. ما باید تمام 
تالش خود را برای رســاندن کمک های بشردوستانه به 
مردم افغانستان انجام دهیم، نه اینکه کمک ها را بیهوده 

محدود کنیم
.از سویی هم، مســووالن طالبان می گویند تحریم های 
ایــاالت متحده بر اقتصاد افغانســتان، اثر منفی نخواهد 
گذاشــت. آمریکا پیش از این نیز افغانستان را از لیست 
متحدان خارج از ناتو خارج کرده تا بهانه ای باشــد برای 
قطع کامل تعهدات مالی به این کشــور. در همین حال 
سازمان ملل نیز اذعان کرده است اروپا از اجرای تعهدات 
مالی برای رفع گرســنگی در افغانستان خودداری کرده 

اســت و حتی آمریکا 9 میلیارد دالر دارایی افغانستان را 
بلوکه کرده است. 

در این میان در توجیه غیــر منطقی برای خودداری از 
رفع نیازهای مردم افغانســتان رئیس نمایندگی سازمان 
ملل در امور افغانســتان گفت: در صورت ادامه تعطیلی 
مدارس دخترانه کمک های جهانی به افغانســتان قطع 
می شــود.»مارکوس پوتزل«، رییس نمایندگی سازمان 
ملل در امور افغانستان )یوناما( گفت: طالبان برای جلب 
کمک های جامعه جهانی نیاز دارند تا مدارس دخترانه را 
بازگشایی کنند.منابع خبری از افزایش 9 درصدی بهای 
بنزیــن و گازوئیل در بازار کابل و بــه دنبال آن گرانی 
قیمــت حمل و نقل عمومی در افغانســتان خبر دادند. 
همزمان با قطع کمک های خارجی  شمار بیماران مبتال 
به بیماری وبا در اســتان زابل افغانســتان به دو هزار و 
پانصد نفر افزایش یافت.همچنیــن چهار نفر براثر ابتال 
به ایــن بیماری در شهرســتان های " دای چوپان "، " 
اتغــر " و " شــاه جوی " از توابع زابل جــان خود را از 
دســت داده اند.این در حالی است که بحران اقتصادی 
افغانستان ریشــه در ۲0 سال اشــغال این کشور دارد 
 و غرب با جوســازی رســانه ای ان را صرفــا به طالبان 

نسبت می دهد. 
در این میان خلیلزاد نماینده سابق آمریکا در امور صلح 
افغانستان با بیان اینکه واشــنگتن هیچ برنامه ای برای 
منزوی کردن افغانســتان یا شکست اقتصادی و سیاسی 
آن ندارد، تاکید کرد که کشورش فعال به دنبال به رسمیت 
شــناختن طالبان نیست. خبر دیگر آنکه شورای علمای 
شــیعه افغانستان، فعالیت و برنامه های رسانه های تفرقه 
افکن میان مذاهب اســالمی را که بیشــتر از کشور های 

غربی پخش می شود محکوم کرد. 

طراحی آمریکا برای نسل کشی در افغانستان
بایــدن در حالی با موجی از جنجال رســانه ای به غرب 
آسیا ســفر کرد که ارزیابی های کارشناسان و آگاهان به 
مســائل سیاسی از این سفر، بازگشــت به کاخ سفید با 

دستان پر از خالی بوده است. 
روزنامه فرانســوی »لوفیگارو« با اشــاره به اینکه »جو 
بایــدن« رئیس جمهــور آمریکا در نشســت منطقه ای 
جده در عربســتان چیزی به دست نیاورد، گزارش داد: 
به نظر می رسد نتیجه ســفر خاورمیانه ای بایدن، بسیار 
ناچیز بوده اســت. بنا به گــزارش لوفیگارو، »فیصل بن 
فرحان« وزیر امور خارجه عربســتان در پایان نشســت 
منطقه ای جده، از رایزنی در مــورد ایجاد اتحاد دفاعی 
بین کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس و »اسرائیل« 
اظهار بی اطالع کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی عربستان 
همچنیــن تصمیــم ریاض را بــرای باز کــردن حریم 
هوایی خود به روی پروازهای »اســرائیل« به آســیا کم 
اهمیت جلوه داد.این روزنامه می افزاید: طرح خاورمیانه 
جدید که کمی شــتابزده اعالم شــد و همچنین تحقق 
خواســته آمریکا برای گســترش دامنه توافقات ابراهیم 
بین »اســرائیل« و چهار کشــور عربی مراکش، امارات، 
بحریِن کوچک و ســوداِن دور، با مشکالتی مواجه است.
روزنامه فرانســوی لوفیگارو در پایان نوشت: در رابطه با 
انرژی، بایدن دست خالی از منطقه رفت، زیرا عربستان 
با درخواســت آمریکا مبنی بر افزایش سطح تولید نفت 
برای جلوگیــری از افزایش قیمت های ناشــی از حمله 

روسیه به اوکراین موافقت نکرد.
همچنین بینندگان شــبکه آمریکایی فاکس نیوز نسبت 
به نتایج احتمالی ســفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
به عربســتان سعودی، شــک و تردیدهای جدی دارند.
شبکه فاکس نیوز در گزارش خود به ضمن اشاره به این 

مســاله، عنوان کرد جو بایدن که در گذشــته عربستان 
سعودی را کشــوری منفور و محمد بن سلمان ولیعهد 
ســعودی را در پرونده جمال خاشــقجی، قاتل توصیف 
کرده بود، در این ســفر از مقامات ریاض خواست میزان 
تولید نفت شــأن در بازارهای جهانــی را افزایش دهند.

شــأن هانیتی مجری این برنامه فاکس نیوز در سخنانی 
در ایــن باره گفت: بایدن هفتــه ای فاجعه بار دیگری از 
دوران ریاست جمهوری اش را به پایان رساند، این هفته 
مملو از گاف های عجیب، سیاســت های شکست خورده 
و البته گزارش های اقتصادی وحشــتناک )در ارتباط با 
وضعیت اقتصــادی آمریکا( بود.در ناکامــی دیگر برای 
بایدن، عادل الجبیر وزیر مشــاور دولت در امور خارجه 
عربستان سعودی در گفت و گو با شبکه آمریکایی سی 
ان بی ســی از کشــور چین به عنوان بزرگترین شریک 
تجاری ریاض نام برد.الجبیر افزود: چین سرمایه گذاری 
انبوهی در عربســتان ســعودی کرده و البته آمریکا نیز 
شــریک اول ما درخصوص هماهنگی های سیاســی - 
امنیتی و همچنین ســرمایه گــذاری و تجارت فیمابین 
است. همچنین فرحان وزیر امور خارجه عربستان تاکید 
کرد که تصمیم کشورش برای لغو محدودیت های اعمال 
شــده بر تمام خطوط هوایی در استفاده از حریم هوایی 

عربستان ربطی به آینده روابط با اسرائیل ندارد.
همچنین سناتو برنی سندرز سفر جو بایدن به عربستان 
را مورد انتقاد قرار داده و آن را پاداش دهی به دیکتاتوری 
دانســت که با توجه به نقش این مقام سعودی در قتل 
خاشــقجی، نباید صورت می پذیرفت. خبرگزاری رویترز 
نیــز گزارش داد، رئیــس جمهور آمریــکا بدون تحقق 
اهدافش در زمینه تامین انرژی و ایجاد ائتالف منطقه ای 

با حضور اسرائیل، عربستان را ترک کرد.

بازگشت بایدن به کاخ سفید با دستان پر از خالی 

تحریم های غرب علیه سایر کشورها بویژه در حوزه انرژی گریبان تحریم  کنندگان را گرفت 

اروپا در یخچال

با وجود منع اســتفاده از فسفر ســفید در قوانین بین المللی اما؛ ارتش انگلیس 
در رزمایش های نظامی خود همچنان به قانون شــکنی و نقض حقوق مردم در 

کنیا ادامه می دهد.
شبکه تلویزیونی راشا تودی عنوان کرد ارتش انگلیس اعالم کرد رزمایش نظامی 
مشترک خود را در کنیا از سرمی گیرد. این در حالیست که مردم محلی پس از 
آنکــه فرماندهان نظامی انگلیس این موضوع را تایید کردند که از مهمات حاوی 
فســفر سفید در این رزمایش در مستعمره ســابق خود استفاده کرده اند، نگران 
سالمتی خود هســتند. آن ها اعالم کرده اند اســتفاده از مواد شیمیایی در این 

رزمایش ها قانونی است.
خبرنگار راشــاتودی در ادامه این گزارش گفت: انگلیس بار دیگر رزمایش نظامی 
در کنیا، مســتعمره پیشــین خود برگزار می کند. دو کشور اخیرا توافقنامه ای را 
امضاء کردند تا همکاری های نظامی نزدیکی داشته باشند و نیرو های انگلیسی در 
حال پاکسازی محل برگزاری رزمایش اخیر هستند تا غیرنظامیان آسیب نبینند.
معاون فرمانده واحد رزمایش ارتش انگلیس در کنیا گفت: نیرو های دفاعی کنیا 
و نیرو هــای ارتش انگلیس در کنار هم جمع شــده اند تــا مهمات عمل نکرده 

را از اراضــی کنیــا جمع آوری کنند و به مردمی کــه در اینجا زندگی می کنند 
آموزش هــای الزم را درباره مهمات عمل نکــرده بدهند و به آن ها بگویند که به 
آن ها دست نزنند و آن ها را از زمین بلند نکنند، زیرا این موضوع به آن ها آسیب 

وارد می کند.
خبرنــگار راشــاتودی در ادامه گفت: همه چیز خوب به نظر می رســد. اما دقیقا 
این نیســت. انگلیس تاریخچه ای طوالنی از قانون شــکنی و نقض حقوق مردم 
در منطقه دارد. برای مثال آن ها از فســفر سفید که بر اساس قوانین بین المللی 
منع شده است اســتفاده می کنند. آن ها از این مهمات در نزدیکی محل زندگی 
غیرنظامیان ضد اهداف نظامی اســتفاده می کنند.فینالــی بایبی معاون فرمانده 
واحد رزمایش ارتش انگلیس در کنیا هم گفت: قانون بین المللی بشردوســتانه 

اجازه اســتفاده از فسفر سفید را برای موارد خاص می دهد. به همین دلیل ما از 
آن اســتفاده می کنیم. ما از آن برای ایجاد روشنایی در شب استفاده می کنیم تا 
بتوانیم در شب بجنگیم. این ماده همچنین دودی ایجاد می کند که پوشش الزم 

را برای مبارزه ایجاد می کند.
یکی از ســاکنان محل رزمایش گفت: بیشــتر ما و از جمله کودکان و سالمندان 
مطلبی درباره فسفر ســفید نمی دانیم. به همین خاطر ارتش انگلیس واحد هایی 
برای اســتفاده از آن ایجاد کرده است. ما در خطر بزرگی قرار داریم.یک شهروند 
دیگــر در محل رزمایش هم گفت: ما در نزدیکی محل رزمایش زندگی می کنیم. 
ما در امنیت نیســتیم و دچار هراس شــده ایم. هیچ فردی به ســخنان ما گوش 
نمی دهد. اگر از فســفر سفید در اینجا استفاده شود ما می میریم.شهروند دیگری 
هم در محل رزمایش گفت: فســفر سفید بســیار خطرناک است. ارتش انگلیس 
همیشــه زندگی ما را در خطر قرار می دهد، زیرا هیچ فردی این اقدام آن ها را زیر 
ســوال نمی برد. آن ها خود را ماوراء قانون می دانند.خبرنگار راشاتودی همچنین 
خاطر نشان کرد: سال گذشته نظامیان انگلیس حتی جنگل را در منطقه به آتش 
کشیدند. آن ها به خاطر این کار تنبیه نشدند و لندن آن ها را سرزنش نکرده است.

 استفاده ارتش انگلیس
 از فسفر سفید در کنیا


