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290درصد
به گزارش مؤسسه تحقیقاتی 
 ،)SIPRI( صلــح اســتکهلم
صــادرات تســلیحات چیــن 
بــه عربســتان ســعودی طــی 
ســال های 2017 تــا 2021 
به نســبت 4ســال قبل از آن، 
290درصــد افزایــش یافتــه 

است

رضا عموییگزارش
روزنامهنگار

هفته نامه گاردین ]انگلیس[

آخرالزمان سوزان اروپا
هفته نامه گاردین در گزارشی با عنوان »آخرالزمان سوزان 
اروپا« نوشته که نزدیک به 25هزار نفر از مردم در حال گریز 
از آتش سوزی های گسترده جنوب اروپا هستند؛ فاجعه ای 
که علتش موج گرمایی است که تاکنون صدها نفر را کشته 
است. در اسپانیا، پرتغال و یونان نیز گرما هزاران نفر را از 
خانه هایشان فراری داده است؛ کسانی که خود را آوارگان 
تغییرات جوی می داننــد. به دلیل تغییرات آب وهوایی که 
نتیجه دخالت های انسان در چرخه طبیعت است، موج های 
گرمایی شدیدتر و طوالنی تر می شوند. جهان از زمان آغاز 
عصر صنعتی تاکنون 1.1درجه سانتی گراد گرم تر شده و تا 
زمانی که انتشار گاز کربن به طور چشمگیری کاهش پیدا 

نکند، روند افزایش دما ادامه خواهد یافت.

درگرمایسوزانوخشکتابستاندراستانشرقی
عربســتان،کارگاهیعمرانیدربزرگراهالجبیلبه
چشــممیخوردکهدرآنکارفرمایــانوکارگران
چینیوپاکستانیمشغولاحداثنخستینراهآهن
سبکعربستانســعودیهستند.حســینناظر،
تبعهپاکســتانیباهمکارانچینیخودمشــغول
گفتوگوستومیگویدکارباچینیهادرعربستان
درابتدابهدلیلمشکلزبانخیلیسختبود،امابعد
معلمچینیمسلطبهزبانعربیآموزشزبانراشروع
کردوامروزمشکالتارتباطباچینیهاخیلیکمتر
شدهاســت.وضعیتکارگرانچینیدرعربستانرا
وبگاهچینی»ســیتائو«درگزارشیمفصلتوضیح
دادهتانشاندهدکهامروزچینیکشریکاقتصادی

بزرگدرسرزمینسعودیهاست.
شراکتچینوعربستاندیگرچیزینیستکهبتوان
آنرادرسطحیکرابطهسادهاقتصادیعنوانکرد.
دوطرفطیچندسالگذشــتهتالشکردهاندتا
روابطخودرابهسطحیفراترازمسائلتجاریارتقا
دهندومیتوانحوزههایامنیتیواســتراتژیکرا
نیزبهحوزههمکاریهایریاضوپکنافزود.همین
هفتهگذشــتهوتنهاچندســاعتپسازآنکهجو
بایدن،رئیسجمهورآمریکاازعربستانخارجشد،
فیصلبنفرحان،وزیرخارجهعربستاندرگفتوگو
باسیانانگفتکهاگرکشورشنتواندتسلیحات
آمریکایــیبهدســتآورد،بهدنبــالتامینکننده
جایگزینخواهدبود.وزیرخارجهعربســتانالبته
اشارهاینکردکهآیاچینبهعنوانکشورجایگزین
خریدهایتسلیحاتیعربستانخواهدبودیاخیر،اما
وقتیخبرنگارسیانانازاوپرسیدکهآیاعربستان
بهدنبالخریدسیستمدفاعموشکیازچیناست،
اینمقامسعودیگفت:»ماهمیشهبهدنبالچیزی
هســتیمکهبهترینکاراییرابرایماداشتهباشدو
قصدنداریمخریدهایمانرادرانحصاریککشــور

قراردهیم.«

تغییر قبله عالم
عربستانسعودیبهطورســنتیهموارهمهمترین
متحدخارجیخودرادرواشنگتنجستوجوکرده
است.پیوندتاریخیســعودیهاوآمریکاییهارادر
عکسسیاهوســفیدیکهدرسال1945ازنشست

عبدالعزیزآلسعود،مؤســسعربستانسعودیبا
فرانکلینروزولت،رئیسجمهوروقتآمریکا،روی
عرشهیکناوجنگیثبتشده،میتوانردیابیکرد.
آنزمان،روزولتازکنفرانسیالتادرجریانجنگ
جهانیدومبازمیگشت.دوطرفرویعرشهکشتی
جنگی»یو.اس.اسکوینسی«درکانالسوئزپیمانی
امضاکردندکهشــاکلهروابطنزدیکعربســتانو

آمریکاطیدهههایبعدراپایهریزیکرد.
77ســالبعدازدیــدارتاریخیرهبــرانآمریکاو
عربستان،سیاستدنیایامروزآنچنانتغییرکرده
کهشایددیگربهآسانینتوانازشراکتبیقیدوشرط
سعودیهاوآمریکاییهاسخنبهمیانآورد.استقبال

ســردولیعهدعربستانازجو
بایدنبهاعترافتحلیلگرانو
روزنامهنگارانآمریکاییگویای
آناستکهچشمسعودیها
دیگرفقطبهقبلهواشــنگتن
نیســت.وبســایتتحلیلی
پولتیکو،پیشازســفربایدن
بهریاض،اینســفرراتالشی
ازسویرئیسجمهورآمریکا
برایترمیــمروابطپرتنشبا
عربستانوترغیباینکشوربه
افزایشتولیدنفتعنوانکرده
بود.هرچندکمترکســیبه
موفقیتاینسفراعتقادداردو
اظهارنظرهایمقاماتسعودی
همگیحکایتازآنداردکه
رهبــرانریاضوواشــنگتن
دیداریبدوندســتاوردهای

قابلتوجهتجربهکردهاند.بینتیجهبودناینســفر
راعادلالجبیر،وزیرمشاوردرامورخارجهعربستان،
اینگونهتوصیفکردهاســت:هیچتوافقیدرمورد
نفتصورتنگرفتهوعربستانبراساسبازارتصمیم

میگیرد،نهسیاست.
بههمانمیزانکهروابطعربســتانباواشــنگتن
زمستانیســردرامیگذراند،درسویدیگرزمین،
روابطپکنوریاضیکهــوایگرمبهاریراتجربه
میکند.محمدبنسلمان،ولیعهدعربستاندرماه
مارس)فروردین(امســالبااعالمقصدخودبرای
کنارگذاشتندالرآمریکادرمعامالتفروشنفتبه
پکن،یوآنچینراجایگزیندالراعالمکردتاروابط
باچینیهارایکقدمجلوترببرد.درطرفمقابلنیز،
پکنخودرابهعنوانیکشریکآرامبرایریاضو

نقطهمقابلآمریکاییهانشاندادهاست.پسازقتل
خاشقجیدرسال2018،کمترمقامآمریکاییبود
کهسعودیهاراموردانتقادتندقرارندهد.جوبایدن
کهآنزماننامزدانتخاباتریاســتجمهوریبود،
حتیدولتسعودیرابهدلیلقتلخاشقجی»دولت
منفور«خواند.بایدندرفوریه2021اعالمکردکه
حمایتآمریکاازعربســتاندرجنگیمنوعرضه
سالحهایمربوطهرامتوقفمیکندوممنوعیتهایی
رابرایفروشسالحبهعربستاناعالمکرد.چینیها
امادرجریانقتلخاشــقجی،هیــچگاهاظهارنظر
تندیعلیهریاضنداشــتندوفراتــرازآنروزنامه
»گلوبالتایمز«بهعنوانارگانرسمیانگلیسیزبان
حزبکمونیســتچین،طی
مطلبینقشوکیلسعودیها
رابازیکردوازرویکردآمریکا
نســبتبهماجــرایجمال
خاشقجیبهشدتانتقادکرد.
درواقعدرماجرایخاشقجی،
پکنتوانستدلسعودیهارا
بهدســتآوردوبهآنهانشان
دهدکهیکمتحدآرامباقی

خواهدماند.

از نفت تا موشک
عربســتانیکچهــارمنفت
مــوردنیــازچیــنراتامین
میکند.شــرکتنفتآرامکو
عربســتاندر2مــاهاول
سالجاری،روسیهرابهعنوان
بزرگترینفروشندهنفتبه
چینپشتسرگذاشتوجایگاهخودرابهنخستین
تامینکننــدهنفتچینرســاند.اگرچههماکنون
بهدلیلجنگدراوکراینوتحریمنفتیروســیهاز
سویکشــورهایغربیممکناســتفروشنفت

روسیهبهچینیهابیشترازگذشتهباشد.
البتهنفتتنهاحوزهمشترکتجاریدرروابطچین
وعربستاننیستوروابط2کشــورچندینسال
استکهبهسایرحوزههایاقتصادیسرایتکرده
است.درسال2020،عربستانسعودیباوارداتو
صادراتبهارزشبیشاز67میلیارددالربزرگترین
شریکتجاریچیندرمنطقهبودهاست.وبسایت
دویچهولهآلماندرگزارشیدراینبارهنوشتهاست:
روابطاقتصادی2کشورمبتنیبریکرابطهسودمند
متقابلاستکههمطرحتریلیوندالری»کمربندو

راه«چینراتقویتمیکندوهمپرداختنبهاهداف
بلندپروازانهمحمدبنســلمانبرایمدرنسازی

عربستاندر»چشمانداز2030«رابههمراهدارد.
پکــنوریــاضهمچنیندرســالهایگذشــته
همکاریهایمشترکیدرحوزهموشکیداشتهاند.
شبکهســیانانبااســتنادبهگزارشآژانسهای
اطالعاتــیآمریــکاوتصاویرماهــوارهایگزارش
دادهکهعربســتاندرحالتوســعهبرنامهساخت
موشکهایبالستیکسوختجامدباکمکچین
درمنطقهالدوادمیاست.نهادهایاطالعاتیآمریکا
درسال2019همگزارشــیازهمکاریچینبرای
پایهگذاریبرنامهموشکیسعودیهادادهبودندکه
دولتترامپبهآنواکنشینشاننداد.گزارشهای
منتشرشــدهدرآنســال،ازوجودکارخانهتولید
موشــکدرمنطقهالوطحدرجنــوبغربیریاض
حکایتداشت.همکاریموشکیچینوعربستان
بهســال1985برمیگردد.عربستانآخرینکشور
عربیخلیجفارسبودکهحاکمیتحزبکمونیسم
چینرادرســال1990بهرســمیتشــناخت،اما
همکاریموشکی2کشوراز5ســالقبلازایجاد
رابطهدیپلماتیکآغازشدهبود.آنزمانعربستان
موشکهایبالستیکمیانبردچینیCSS-2موسوم
بهتوفانشــرقراخریداریکرد.گزارشهمکاری
موشکیچینوعربســتانتاکنونهیچگاهازسوی

مقامات2کشورتکذیبنشدهاست.
بااینهمه،فضایگرمروابطچینوعربستانبهویژه
طیسالهایگذشته،درواقعواکنشیبهفضایسرد
روابطریاضوواشنگتنبودهاست.نقلقولمقامات
ســعودیاینموضوعراثابتمیکندکهسعودیها
روابطخودباچینرابهعنوانیــککارتبازیدر
تنظیمروابطشــانبادولتبایدندرنظرمیگیرند.
آنجاکهوزیرخارجهعربســتانتأکیــدمیکندکه
اگرکشورشبهســالحآمریکاییدستپیدانکند،
سراغدیگرکشــورهامیرود،درواقعازکارتبازی
پکناستفادهکردهاست.گســترشهمکاریهای
موشکیعربســتانباچیننیزواکنشــیبهپاسخ
منفیواشنگتنبرایکمکبهتوانموشکیریاض
دردهههایگذشتهبودهاست.باوجودحجمبسیار
بزرگفروشتســلیحاتنظامیپیشرفتهآمریکابه
عربستان،هنوزهیچنشــانهایازهمکاری2کشور
درحوزهموشکهایبالســتیکدردستنیست.از
اینروبیجهتنیستکهسعودیهاهرگاهبادست
ردواشنگتنروبهرومیشــوند،دردروازههایپکن

رامیزنند.

پکن، شریک استرات ژیک یا کارت بازی ریاض؟
روابطنزدیکاقتصادیونظامیعربستانوچینطیسالهایاخیرباعثشدهتابرخی

ازروابطاستراتژیکمیاندوطرفسخنبهمیانآورند

1700نفردراسپانیاوپرتغالبهدلیلگرمایبیسابقهجانباختند
اروپا زیر آتش

دســتکم19کشــور
اروپایــیبهدلیلموج
بیســابقهگرماوخطر
فزایندهآتشســوزیهایگســترده
»وضعیــتقرمــز«اعــالمکردهاند.
خبرگــزاریرویترزگــزارشدادهکه
موجگرمایوســیعیکــهبخشهایی
ازاروپارافراگرفتــهدرحالحرکتبه
سمتشرقاست؛بهطوریکهمقامات
ایتالیا،لهســتانواســلونینیزمجبور
شدهاندباالترینســطحهشدارمربوط
بهموجگرماراصــادرکنند.درهمین
حالیوناننیزکهدرروزهایاخیرشاهد
آتشسوزیهایمهیبدرجنگلهای
خودبودهازاروپادرخواستکمککرده
اســت.درانگلیسنیزدرپیاوجگیری
گرما،شــبکهحملونقلومدرســهها
مختلشــدهودولتبااعالموضعیت
قرمزهشــداردادهکهگرماحتیبرای
جوانانوافرادسالمهمخطرناکاست.
دردوبلینپایتختایرلند،نیزباالترین
دماازســال1887میالدیثبتشده

است.

خبرگزاریفرانسهگزارشدادهکهموج
گرمادراســپانیاکهازهفتهپیشاوج
گرفتهدربرخیازمناطقشــرقیاین
کشــوربهباالی40درجهسانتیگراد
رسیدهاست.فرانســهنیزاواخرهفته
گذشتهدربرخیازمناطقجنوبیخود
دمای46درجهسانتیگرادراثبتکرده
است.هلندهمهفتهگذشتهگرمترین
روزســالخودرابادمــای39درجه
ســانتیگرادثبتکردهاست.افزایش
دمایهــوادرایتالیانیزتــا42درجه
ســانتیگراد،اینکشــوررابابدترین
خشکسالی70سالگذشتهمواجهکرده

است.
دراینمیانکمیسیوناروپااعالمکرده
کهحدودنیمیازخــاکاتحادیهاروپا
هماکنونبهدلیلکمبــودبارندگیدر
معرضخطرخشکســالیقرارگرفته
است.یکنهادنظارتیاروپانیزهشدار
دادهکهاگرروندآتشسوزیجنگلها
دراینقــارهادامهیابد،ســال2022
میتوانــدبدترینســالاززمانثبت
آتشســوزیجنگلهادراتحادیهاروپا

باشد.براســاسگزارشنظاماطالعات
آتشســوزیجنگلهادراروپا،میزان
جنگلهاییکهازابتدایســالجاری
تاکنوندراروپاسوخته،بیشازمیزان
کلجنگلهاییاستکهسالگذشته
دراروپابراثرآتشســوزینابودشده
اســت.بهگزارشخبرگزاریفرانســه،
ازابتدایســالجاریمیــالدیتاماه
گذشتهدر27کشورعضواتحادیهاروپا
درمجمــوعبیشاز517هــزارهکتار
جنگلدرآتشســوزیهاازبینرفته
است.ایندرحالیاســتکهاینرقم
درمجموعسالگذشتهمیالدی،حدود
470هزارهکتاربود.موجفزایندهگرما
دراروپادرشــرایطیاستکهتنهایک
ماهازفصلگرمادراینقارهگذشــتهو
2ماهباقیماندهاست.سازمانبهداشت
جهانینیزنســبتبهتــداومتغییرات
آبوهواییدرســطحجهانهشــدار
دادهواعالمکردهکهتنهادراســپانیا
وپرتغالدســتکم1700نفربهدلیل
موجاخیرگرماجانخودراازدســت
دادهاند.هانسکلوگــهمدیرمنطقهای

سازمانبهداشــتجهانی،اقدامفوری
مشترککشورهایجهان،برایمقابله
باموجگرماوتغییراتآبوهواییناشی
ازگرمایشزمینراخواستارشدهاست.
کلوگهگفتهاســت:تغییراتاقلیمی،
موجودیتانســانرویکــرهزمینرا
بهخطــرانداختهودولتهــابایدفورا
اختالفهایخودراکنــاربگذارندوبه
تعهداتومحدودیتهایپذیرفتهشده
درتوافقنامهسال2015پاریسپایبند
باشــند.نیویورکتایمزنیزبااشارهبه
نقــشگرمایــشجهانــیدرافزایش
بیسابقهدمادرقارهاروپانوشته:دمای
امروزکرهزمینبهطورمتوســطحدود
1.1درجهســانتیگرادگرمترازاواخر
قرننوزدهمشدهاســت.ایندرحالی

اســتکهموجگرمایفعلــیمیتواند
گرمایشزمینراتشــدیدکند؛چراکه
یکدورهگرمایشدیدرطوبتخاکرا
گرفتهوزمینهرابرایوقوعبحرانهای
بعدیفراهممیکنــد.زمانیکهخاک
مرطوباست،بخشیازانرژیخورشید
صرفتبخیررطوبتمیشــودکهاین
چرخهخودبهخنکشدنمنطقهکمک
میکنــد.امازمانیکهموجــیازگرما
تقریباتمامرطوبــتخاکرامیگیرد،
دیگررطوبتیبرایتبخیرشدندردور
بعدیموجگرماییوجودندارد.بنابراین
بیشترانرژیخورشیدیبهسطحزمین
تابیدهوگرمایبیشتریتولیدمیکند؛
وضعیتیکهدرنهایتبهآتشســوزی

جنگلهاومراتعمنجرمیشود.

اروپا

تکرار تاریخ در کره جنوبی؛ 
رئیس جمهور پیشین در صف اتهام

تشکیلپروندهقضاییبرایروسایجمهورسابق
درکرهجنوبیطی2دههاخیربهالگوییتکرارشونده

تبدیلشدهواکنوننوبتبه»مونجائهاین«رسیدهاست

عکسهایمنتشرشدهاز2تبعهکرهشمالیکهبهدستور
»مونجائهاین«،رئیسجمهورســابقکرهجنوبی،ازاین
کشوراخراجشــدهاند،اورادرمعرضاتهامجنایتعلیه
بشریتقراردادهاست.تصاویرویدئوییو10فریمعکساز
2مرداهلکرهشمالیکهبهتازگیتوسطدولتکرهجنوبی
منتشرشده،مربوطبهسال2019استومیتواندبهعنوان
مدرکعلیهرئیسجمهورپیشیناینکشوربهکارگرفته
شــوند.ایندومرد،ماهیگیراناهلکرهشمالیبودندکه
برخالفمیلشانوبهاجبارازکرهجنوبیاخراجشدند.در
آنزمان،دولتکرهجنوبیایــندونفرراقاتالنیتوصیف
کردکه16ماهیگیراهلکرهشمالیرابهقتلرساندهبودند.
آنهااگرچهاتهامقتلراپذیرفتند،اماادعاکردندکهبرای

فرارازکرهشمالیمجبوربهاینکارشدند.
پروندهایندونفردرســال2019بسیارخبرسازشد،زیرا
ایننخستینباریبودکهکرهجنوبیدرخواستپناهندگی
اتباعکرهشــمالیراردمیکردوپناهجویــانرابهاجبار
بهکشورشانبازمیگرداند.باانتشــاراسنادجدید،دولت
محافظهکار»یونسوکیول«،رئیسجمهورجدید،پرونده
رادوبارهبازکردهورئیسجمهورپیشینکرهجنوبیرابه
نقضحقوقبشرمتهمساختهاست.نیویورکتایمزبهنقل
ازسخنگویدولتکرهجنوبیدرتوضیحبازبینیاینپرونده
نوشتهکهایندوماهیگیربهکرهشمالیبازگرداندهشدهو
درنهایتکشتهشدهاند،درصورتیکهبایددرکرهجنوبی
نگهداشــتهمیشــدندومطابققانونکرهجنوبیباآنها
برخوردمیشد.دفترریاستجمهوریکرهجنوبینیزاقدام

دولتپیشینراجنایتعلیهبشریتتوصیفکردهاست.
اتهاماتواردشــدهبهمونجائهاین،بخشــیازالگویی
تکرارشوندهدرکرهجنوبیاستکهطی2دههگذشتهدر
موردروسایدولتهایمختلفاینکشوررخدادهاست.
»روموهیون«نهمینرئیسجمهورکرهجنوبیدرماههای
پایانیریاســتجمهوریاشدرسال2008متهمبهفساد
مالیشــدواندکیپسازپایاندورانمسئولیتش،تحت
فشارهمیناتهاماتدســتبهخودکشیزد.»لیمیونگ
باک«و»پارکگئــونهای«،2رئیسجمهورپیشــین
کرهجنوبینیزبهاتهامفسادمالیدرزندانبهسرمیبرند.

اکنــونگروهــیازوکالیمحافظــهکارازدادســتانی
کرهجنوبیدرخواستکردهانداتهاماتقتلوسوءاستفاده
ازقدرتدرپرونده2ماهیگیرکرهشمالیراپیگیریکند.
درصورتیکهایندرخواستازســویدادستانیپذیرفته
شــود،نامآقایمونبهجدیدترینسیاستمدارعالیرتبه
کرهایتبدیلخواهدشــدکهموردتحقیقاتجناییقرار

میگیرد.
حزباپوزیســیوندمکراتآقایموندرمقابلایناتهام،
رئیسجمهورکنونیراکهدرآنزمانبهعنواندادســتان
کلدردولتمونمشغولبهکاربود،متهمکردهاستکه
برایمنحرفکردنافکارعمومیازکاهشمحبوبیتخود
وهمچنینزیرسؤالبردنمیراثمون،اقدامبهبازگشایی
اینپروندهکردهاست.بسیاریازمشاورانارشدمونکهدر
پرونده2ماهیگیردخیلبودهاند،اکنونازسویدادستانی
موردتحقیقاتقرارگرفتهاند.وزارتاتحادکرهجنوبیهم
کهدردورانریاســتجمهوریمونتصمیمدولتبرای
اخراجدوماهیگیررادرستوقانونیاعالمکردهبود،اکنون
رأیخــودراتغییردادهوآنراتصمیمینادرســتاعالم
کردهاست.همچنینتصمیم2مقامارشدوزارتاطالعات
کرهمبنیبرپایانزودهنــگامتحقیقاتدربارهپروندهدو
ماهیگیردردولتپیشینوازبینبردناطالعاتپروندهای
دیگرمرتبطبــاقتلیکیازمقاماتشــیالتکرهجنوبی
موردتحقیقاتگستردهقرارگرفتهاست.دولتآقاییون،
دولتپیشینرادرارتباطبااینپروندهمتهمبهمماشاتبا

کرهشمالیکردهاست.
بابازگشــاییاینپروندهها،رئیسجمهــورکنونیدرگیر
یکقمارسیاسیشــدهاســت؛چراکهمیزانمحبوبیت
اودرروزهایاخیــرازمیزانمحبوبــتآخرینروزهای
ریاســتجمهوریمونجائهاین،همکمترشــدهاست.
یونکهبــااختالفیناچیزموفقبهپیــروزیدرانتخابات
ریاستجمهوریکرهجنوبیشد،بهدلیلافزایشقیمتها
وانبوهیازرســواییهاییکهاعضایکابینهوخانوادهاش
بهبارآوردهاند،باکاهش33درصدینرخمحبوبیتمواجه
شــدهاســت.بااینهمه،اوتأکیددارددربررسیدوباره
پروندهماهیگیرانهیچانگیزهسیاســینداردوتحقیقات
دربارهدولتهایگذشــتهدرکرهجنوبیموضوعیعادی

ورایجاست.
ازسویدیگر،دولتجدیدکرهجنوبیاززمانآغازبهکارش
تاکنون،برخیازسیاستهایکلیدیآقایمونراتغییرداده

است.یونسوکیولبهدولتخوددستورداده
تاساختنیروگاههایهستهایراکهدولت
پیشیندستوربهحذفتدریجیآنهاداده
بود،ازســربگیرد.اوهمچنیندرتالش

اســتمیزانمالیاتبرملکراکه
دولتپیشــیناعمالکردهبود،
برایمدیریتقیمتمســکن
کاهشدهد.یونسوکیول
همچنیــندرتالشاســت
روابطکشــورشباژاپنکه
دردولتپیشینمکدرشده
بودراترمیمکند.تالشهای
دولتکنونیکرهجنوبیبرای
وارونــهکردنسیاســتهای

اتخــاذشــدهدردولــتآقای
مونوهمچنیــناعالمجرمعلیه

رئیسجمهورپیشین،آنهمدردورانی
کهاینکشــوربرایمدیریــتاقتصادو

مهارتهدیدهایکرهشمالیبهحمایت
تمامــیاحــزابنیازمنداســت،
میتواندبهتنشهایاجتماعی

منجرشود.

سرگئی الوروف
وزیر خارجه روسیه

اســتفاده آمریکا و متحدانــش از اهرم 
غذا بــرای ماجراجویی های ژئوپلیتیکی 
غیرقابل قبــول و غیرانســانی اســت. 
امضــای توافقنامــه روســیه و ســازمان 
ملل بــار دیگر تأکید می کنــد که تالش 
غرب برای مقصر جلوه دادن روسیه در 
بحران عرضه غالت به بازارهای جهانی 

ساختگی است.)ریا نووستی(

لیز تراس
نامزد کرسی نخست وزیری انگلیس

خــود را در قامــت طغیانگــری می بینم 
کــه قصــد دارد شــرایط را تغییــر دهد. 
بیــش از 2دهه رشــد اقتصــادی پایین 
داشــتیم و اکنــون پس از بحــران کرونا 
و جنــگ اوکراین، بــا شــوک اقتصادی 
بزرگی روبه رو هستیم. حاال باید طبق 
روال گذشــته ادامــه دهیــم، یــا رویــه 
متفاوتی را در پیش بگیریم؟)تلگراف(

فرانسیس فوکویاما 
نظریه پرداز علوم سیاسی 

ســال  در  ترامــپ  دونالــد  اگــر 
2024میالدی به قدرت بازگردد، تمام 
مشکالت روسیه حل خواهد شد چون 
ظاهرا قرار است که آمریکا را از پیمان 
آتالنتیــک شــمالی)ناتو( خــارج کنــد. 
بــه ایــن ترتیب، بــا تغییــر سیاســی در 
آمریــکا، روســیه می توانــد به راحتــی 
بــه اهــداف خــود برســد.)بیزینس 

اینسایدر( 

 شکایت عراق از ترکیه
به شورای امنیت 

وزارتخارجهعراقاعالمکــردکهدرخصوص
حملهاخیرترکیهبهدهوک،بهشــورایامنیت
سازمانمللشکایتکردهاست.درحملههفته
گذشتهترکیهبهاســتاندهوکعراقباهدف
ضربهزدنبهنیروهایپکک،9نفرکشــتهو

23تنزخمیشدند.
بهگــزارشخبرگــزاریفرانســه،مصطفی
الکاظمی،نخستوزیرعراق،دستوردادهدرباره
تجاوزمکــررترکیهبهخاکعــراقپروندهای
تشکیلشــود.درهمینحالباشدتگرفتن
اعتراضهایمردمیدرعــراق،اتاقبازرگانی
بغدادنیزتحریمکاالهایترکیهایراخواستار
شــد.حجممبادالتتجاریســاالنهعراقو
ترکیهبه20میلیارددالرمیرسد.شفقنیوزنیز
گزارشدادهکهقیسخزعلی،دبیرکلجنبش
عصائباهلالحقعراق،اخراجنیروهایترکیه
ازعراقراخواستارشدهاســت.خزعلیتأکید
کردهکهدرصورتارائهالیحهاخراجنیروهای
ترکیهازعراق،جناحهایمقاومتدرپارلماناز
اینطرححمایتخواهندکــرد.پیشترمرکز
درخواســتویزایترکیهدرعراقروندصدور
ویزابرایمســافرانترکیهراتــااطالعثانوی

متوقفکردهبود.

نقلقول جهاننما
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