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روزنامه نیویورک تایمز ]آمريكا[

شبح یک تجزیه خونین
نیویورک تایمز به تاریخ استقالل هند و هرج و مرج و کشتاری 
که به واسطه آن در این کشور رخ داد پرداخته است. در این 
گزارش آمده است: »75سال پیش هرج و مرج و خشونت های 
مذهبی ناشی از جداسازی پاکستان از هند، منجر به مرگ 
2میلیون انسان و یکی از بزرگ ترین آوارگی ها  در تاریخ بشر 

شد؛ اختالف تاریخی ای که هنوز ماندگار است.«

هفتــه گذشــته گاردین از ســفر 
قریب الوقوع رئیس جمهور چین به 
عربستان و برگزاری مراسمی مجلل 
برای استقبال از او خبر داد. برنامه ریزی مفصل برای 
ورود شــی جین پینگ در تضاد با مراســم ساده ای 
است که بیش از یک ماه پیش برای ورود جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا ترتیب داده شد؛ سفری که با 
هدف متقاعد سازی عربســتان برای افزایش تولید 
نفت انجام گرفت اما با شکســت مواجه شد. تناقض 
آشکار در شیوه اســتقبال از 2رهبر قدرتمند جهان 
در عربستان، حاکی از روابط نزدیک میان عربستان 
و چین و روابط مکدر میان بایدن و محمد بن سلمان 
ولیعهد سعودی اســت. از این رو به نظر می آید سفر 
رئیس جمهور چین که هنوز جزئیاتی از چگونگی و 
زمان دقیق آن منتشر نشده، با هدف تقویت بیشتر 
تصویر چین به عنوان متحد قدرتمند عربســتان در 
غیاب متحد پیشین یعنی آمریکا و همچنین تثبیت 

موقعیت عربستان در منطقه صورت می گیرد.
ســفر شــی جین پینگ به ریاض، نخســتین سفر 
خارجی او طی 3ســال گذشته به شــمار می رود و 
همین نشــان می دهد که چین تا چه حد به روابط 
خود با عربســتان اهمیت می دهد. به نظر می رسد 
چین قصد دارد پس از کم رنگ شدن حضور آمریکا 
در منطقه، جای این کشور را پر کند و از این طریق 
اقدامات اخیر آمریکا در قبال تایوان، ازجمله ســفر 
جنجالی نانسی پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به این جزیره را هم تالفی کرده باشد. اما این 

سفر اهداف کلیدی دیگری را هم دنبال می کند.

پایان عصر »پترودالر«
پیشــنهاد پرداخت یوآن بــه جــای دالر در ازای 
خرید نفت، 4ســال پیش از جانب چینی ها مطرح 
شــد. اما گمانه زنی درباره احتمــال موافقت نهایی 
عربســتان با این طرح، همزمان با دعوت عربستان 
از رئیس جمهور چین در اوایل ســال  جاری شدت 
گرفت. عربستان بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان 
و چین اصلی ترین مشــتری نفتی عربستان است. 
درواقع 17درصد از نفت وارداتی چین از عربستان 
تامین می شــود. در ماه های ابتدایی ســال جاری 
میالدی، عربستان تحت تأثیر تحریم های اقتصادی 
علیه روسیه، به اصلی ترین تامین کننده نفت چین 
تبدیل شد.  اگرچه در ماه های اخیر این روند به دلیل 
ارزان فروشی نفت روسیه، برعکس شده است. اکنون 
روسیه اندکی بیش از عربستان نفت به چین صادر 

می کند. موافقت عربستان با جایگزینی یوآن به جای 
دالر می تواند جایگاه سلطه دالر نفتی یا پترودالر را 
در جهان متزلزل سازد و با ایجاد یک نظام بین المللی 
پرداخت موازی، اهمیت یوآن را به اندازه دالر افزایش 
دهد. ایــن روند، همزمان به روســیه کمک خواهد 
کرد تا با اســتفاده از یوآن تحریم های بین المللی را 
دور بزند. با این حال، کارشناســان باور دارند حتی 
درصورت موافقت عربستان برای دریافت یوآن، روند 
خارج شدن دالر نفتی از دور معامالت روندی بسیار 
کند، پیچیده و طوالنی مدت خواهد بود. همچنین 
حتی درصورت دریافت یوآن از جانب عربستان، این 
اقدام تنها 320میلیــون دالر در هر روز از معامالت 
نفتی را پوشش خواهد داد؛ درحالی که دالر آمریکا 
6.6هزار میلیارد دالر در هر روز کاری در معامالت 
نفتی را تحت سلطه خود دارد. اما در بلند مدت این 
برنامه ریزی می تواند چیــن را از تبعات تحریم های 
احتمالی بین المللی، مشــابه آنچه امــروز گریبان 

روسیه را گرفته، برهاند.
سفر شی جین پینگ به عربستان، فرصتی مناسب 
برای اعالم موافقت ریاض با دریافت یوآن خواهد بود. 
از این رو گمان می رود یکی از اصلی ترین اهداف سفر 
شی جین پینگ به عربستان، همین موضوع باشد. 
به ویژه در دورانی که بحث توسعه گروه »بریکس« 
و پیوستن عربســتان به آن داغ تر از همیشه است. 
گروه بریکس یکی از ســازوکارهایی است که چین 
با همکاری روسیه در تالش اســت با استفاده از آن 

به سلطه دالر در بازارهای مالی جهانی پایان دهد.

عضویت عربستان در بریکس پالس
ائتالف بریکس، با هدف ایجاد صف بندی جدید در 
اقتصاد و سیاست جهانی بدون سلطه اروپا و آمریکا 
در سال 2009و با حضور 4اقتصاد نوظهور و بزرگ 

جهان ایجاد شد. یک سال بعد آفریقای جنوبی هم 
به این گروه افزوده شد و در کنار برزیل، روسیه، هند 
و چین قرار گرفت. در مجموع این کشورها نیمی از 
جمعیت جهان را تشکیل می دهند و مجموع تولید 
ناخالص داخلی آنهــا برابر تولیــد ناخالص داخلی 
آمریکا یعنی 13.6هزار میلیارد دالر است. همچنین 
مجموع ذخایر ارزی این ائتالف 4هزار میلیارد دالر 
برآورد شده اســت. موضوع توســعه این ائتالف از 
سال2017 مطرح شده و عربســتان در کنار ترکیه 
و مصر محتمل تریــن اعضای جدیــد آن خواهند 
بود. از ترکیب جدید، به عنوان »بریکس پالس« یاد 
می شود. رئیس مجمع بین المللی بریکس ماه گذشته 
اعالم کرد این سه کشور بسیار زود به ائتالف خواهند 
پیوست. پیوســتن عربســتان به بریکس می تواند 
احتمال پذیرش یوآن به جای دالر در معامالت نفتی 
عربستان و چین را تقویت کند. سفر رئیس جمهور 
چین به عربستان شــاید بتواند این روند را تسریع 
کرده و عربستان به نخســتین عضو جدید بریکس 

تبدیل شود.

تضمین جریان آزاد نفت
تنش بر ســر تایوان میان چین و غــرب روزبه روز 
در حال شدت گرفتن است و ســفر نانسی پلوسی، 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان برخالف 
تهدید ها و نارضایتی های چین، در هفته های اخیر 
به نقطه اوج این بحران تبدیل شــده است. بخشی 
از نگرانی هــای چین درباره تایــوان، واکنش غرب 
درصورت حمله نظامی چین به این جزیره کوچک 
است؛ آن  هم در دورانی که در بحبوحه جنگ میان 
روســیه و اوکراین، چین درحال تماشای سرنوشت 
احتمالی آینــده خود در این جنگ اســت. نگرانی 
چین چندان بی دلیل نیست. تقریباً بالفاصله پس از 

حمایت نظامی ناتو از اوکراین و آغاز جنگ اقتصادی 
متعاقب آن علیه روســیه، واشــنگتن و متحدانش 
تهدید های خود علیه چین بر ســر تایــوان را آغاز 
کرده اند. اجرای مانورهای نظامی مشترک از سوی 
آمریکا در مناطق حســاس دریــای چین جنوبی 
با هدف تأکید بر تســلط آمریکا بــر اقیانوس آرام 
بخشی از این تهدید های غیرمســتقیم بوده اند. اما 
مهم ترین نتیجه ای که درگیری چین با غرب برسر 
تایوان می تواند در پی داشته باشد، یعنی بزرگ ترین 
نگرانی چین،  مسدود شــدن تنگه »ماالکا« است. 
تنگه ماالکا، کوتاهترین آبراهی اســت که شــرق 
آســیا را به اقیانوس هند وصل می کند. این آبراهه 
از نظر اســتراتژیک برای چیــن از اهمیتی حیاتی 
برخوردار است. براساس آمارهای جهانی، 60درصد 
از حمل ونقل های دریایی از مســیر این تنگه انجام 
می شــود. به جز کاالها و تجهیزات کلیدی، روزانه 
بیش از 15میلیون بشکه نفت از این تنگه به سمت 
آسیا روانه می شــود که این حجم نیمی از نفت خام 
چین را هم شامل می شــود. 25درصد از نفتی که 
از این تنگه راهی آســیا می شــود، نفت کشورهای 
خاورمیانه است. مسدود شدن این تنگه تحت تأثیر 
شــدت گرفتن تنش هــای ژئوپلیتیــک، می تواند 
دسترسی چین به این منابع نفتی را مسدود، محدود 
یا پرهزینه تر سازد. از این رو اســت که چین امروز 
بیش از هر زمان دیگــری به فکر بهبــود روابط با 
کشــورهای مســلط بر تنگه ماالکا، تعمیق روابط 
موجود با کشــورهای مختلف به ویژه کشــورهای 
تامین کننده نفت و همچنین متنوع ســازی منابع 
نفتی افتاده است. چین به دنبال متحدانی است که با 
سیاست هایش هم راستا بوده و تاب تحمل فشارهای 
غرب را داشته باشند. از این رو عمیق تر ساختن روابط 
با عربستان به عنوان تامین کننده اصلی نفت چین، 
برای چینی ها از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود.

از زاویه دید عربستان هم داشــتن روابط نزدیک با 
کشــوری که می تواند بــرای طوالنی مدت خریدار 
نفت این کشور باشد، بسیار سودمند تر از کشورهای 
اروپایی است که بیشــتر به انرژی های تجدید پذیر 
متمایل شده اند. بازار انرژی جهان امروز بازاری در 
حال گذار و پرنوسان است. چین و عربستان سعودی 
هردو ســهام و قدرت باالیی برای تعیین آینده بازار 
انرژی در اختیار دارند. از این رو هر معامله یا توافقی 
که در سفر شی جین پینگ در مورد انرژی به دست 
بیاید، ارتباط مستقیمی با آینده بازار جهانی انرژی 

خواهد داشت.

قدرت نمایی چین در خاورمیانه بدون آمریکا
 رئیس جمهور چین طی سفر قریب الوقوع خود به عربستان

به دنبال حذف دالر از معامالت نفتی و تضمین جریان نفت به سمت کشور خود است

سیاست »بی طرفی« در افکار عمومی و در میان سیاستمداران اتریش از جایگاه ویژه ای برخوردار است
اتریشیها،همچنانبیطرف

ظرفیت بی طرفی ژئوپلیتیک در سرتاســر 
اروپــا از نخســتین روز حمله روســیه به 
اوکراین، روزبه روز رو به کاهش گذاشــته 
است. ساختار امنیتی در حال تکامل اروپا، سوئد و فنالند 
را وادار به ترک موضع بی طرفی کرده و حتی سوئیس هم 
در حال نزدیک تر شدن به ناتو اســت. با این  همه، اتریش 
همچنان بر موضع خود پابرجاســت. بــا وجود جنگی که 
نشانی از پایان آن دیده نمی شود، وین هیچ برنامه ای برای 

پیوستن به ناتو ندارد.
اتریش، یکی از اعضای اتحادیه اروپا و از شرکای مهم ناتو، 
بیشتر از همیشــه در چارچوب امنیتی اتحادیه اروپا ادغام 
شده اســت. با این همه با گذشــت نزدیک به 6ماه از آغاز 
جنگ اوکراین،  اتریش هنوز بحثی جدی درباره پیوستن به 
ناتو مطرح نکرده است. 80درصد از اتریشی ها از نپیوستن 
به ائتالف های غربی حمایــت می کنند و روح بی طرفی در 
میان سیاستمداران اتریشی بســیار محبوبیت دارد. کارل 
نهامر، صدراعظم اتریش که سیاســتمداری محافظه کار 
محسوب می شــود، فروردین ماه در توییتی اعالم کرد که 
بی طرفی اتریش موضوعی قابل بحث نیســت. همچنین 
پامال رندی وگنر، رهبر حزب دمکراتیک اتریش که حزبی 
چپگرا و میانه رو به شمار می رود هم دائما بی طرفی اتریش 
را موضوعی غیرقابل بحث و مذاکــره اعالم می کند. حزب 

راستگرای »آزادی اتریش« و حزب سبز اتریش هم مواضعی 
مشابه درباره بی طرفی این کشور دارند.

الجزیره به نقل از ولفگانگ پوزتای از مقامات سابق دفاعی 
اتریش می نویسد که پس از تجربه فاجعه بار جنگ جهانی 
دوم، بی طرفی عمیقا در باور و ذهن اتریشی ها ریشه دوانده 
است. با این همه بســیاری باور دارند محبوبیت بی طرفی 
در اتریش بیشتر در افسانه و شایعه ریشه دارد تا حقایق و 
اطالعات آگاهانه. به گفته کریستف شوارز، محقق مؤسسه 
سیاســت های امنیتی اروپا و اتریش عموم مردم بی طرفی 
را به شــدت با رفاه و امنیت اقتصادی مرتبــط می دانند؛ 
شاخص هایی که اتریش طی 60 تا 70سال گذشته از آنها 
بهره زیادی برده است. طی ســال های اخیر، بی طرفی به 
اتریش کمک کرده تا هزینه های دفاعی خود را در ســطح 
حداقلی نگه دارد. این استراتژی همچنین به اتریش کمک 
کرده تا در معماری اقتصاد غرب ادغام شــود و همزمان از 
مزایای تجارت با شوروی و بعد ها روســیه بهره مند شود. 
اتریش به عنوان نخستین کشور غربی که با اتحاد شوروی 
در سال1968 قرارداد گازی به امضا رساند، به سوخت های 
فسیلی روسیه وابســته باقی مانده اســت. امروز هم گاز 
به شدت در تصمیم گیری های اتریش درباره نحوه تعامل با 

والدیمیر پوتین تأثیرگذار است.
فراتر از اقتصاد و انرژی اما سیاست بی طرفی در دوران جنگ 

سرد و پس از آن نقش اتریش را به عنوان محلی برای نزدیک 
شدن شرق و غرب در صحنه های بین المللی ارتقا داد. وین 
به همراه نیویورک، ژنو و نایروبی به دفاتر اصلی ســازمان 
ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان امنیت 
و همکاری اروپا و اوپک تبدیل شده است. همین دفاتر یکی 
از موانع بازدارنده پیوســتن اتریش به ائتالف های اروپایی 
و غربی اســت. زیرا در صورت پیوســتن به ناتو، سرنوشت 

موقعیت و جایگاه این دفاتر نامشخص خواهد شد.
با این همه، سیاستمداران اتریشی تأکید دارند این بی طرفی 
اتریش نباید با بی تفاوتی در مورد بحران اوکراین اشــتباه 
گرفته شود. اتریش تاکنون به اوکراین کمک های غیرنظامی 
و غیرتسلیحاتی زیادی کرده و در سازمان ملل در راستای 
محکومیت حمله به اوکراین، علیه روسیه رأی داده است. 
همین کمک ها باعث شده تا سطح روابط اتریش با روسیه 
رو به کاهش بگذارد و اتریش نگران استفاده روسیه از ابزار 
گاز علیه خود اســت. اتریش با دیگر کشورهای اروپایی در 
روند جســت وجو برای یافتن منابــع جایگزین گاز همراه 
شده اســت. در همین راســتا از زمان آغاز جنگ تاکنون 
اتریش میزان واردات گاز خود از روســیه را از 80درصد به 
50درصد رسانده است. همین رویکرد باعث شده تا بسیاری 
از کارشناسان سیاسی، در مورد توانایی اتریش در ایفا کردن 

نقش واسطه میان روسیه و غرب تردید داشته باشند.

اروپا

گزارش

 خروج بی خداحافظی فرانسه
از مالی

نظامیان فرانسوی پس از حدود یک دهه عملیات 
ضدتروریسم در مالی، بدون دستاورد خاصی از این 

کشور خارج شدند

تابستان گرم2013 در خیابان های شــهر باماکو، پایتخت 
کشــور آفریقایی مالی، تصاویری از یــک رهبر غربی دیده 
می شــد که زیر آن نوشته شــده بود: »رهایی بخش«. این 
تصاویر ژست های مختلفی از فرانسوا اوالند، رئیس جمهور 
وقت فرانســه را نشــان می داد که در آن روزها نقش یک 
قهرمان را در مالی بازی می کرد. اوالنــد از ژانویه2013 به 
ارتش فرانسه فرمان یک لشکرکشی همه جانبه به سوی مالی 
داده بود تا این کشور محصور در خشکی واقع در غرب آفریقا 

را از چنگ شورشیان جدایی طلب نجات دهد.
کشور 20میلیون نفری مالی با 90درصد جمعیت مسلمان 
از مــارس2012 درگیر شــورش جدایی طلبانــی بود که 
با همدســتی گروه های نزدیک به گــروه »القائده مغرب 
اسالمی« توانسته بودند کنترل شهرهای کلیدی این کشور 
را به دست بگیرند. دولت وقت فرانسه 9ماه بعد از پیشروی 
شورشیان استقالل طلب تصمیم گرفت تا مستعمره سابق 
خود را از آشفتگی نجات دهد و »عملیات سروال« را با هدف 
جلوگیری از پیشروی افراط گرایان آغاز کرد و به فاصله کمی 

کنترل بسیاری از مناطق را به دست گرفت.
یکی از مهم ترین دالیلی که باعث شــد تا فرانســه خود را 
نســبت به تحوالت مالی حســاس نشــان دهد، به همان 
تاریخ استعماری حضور فرانســه در مالی از 1881 مربوط 
است. مالی اگرچه در سال1960 توسط یک سوسیالیست 
ضدفرانسه به نام مودیبو کیتا به اســتقالل رسیده بود، اما 
فرانســه نیز مانند بسیاری دیگر از کشــورهای استعماری 
عالقه داشت تا مستعمرات سابق خود را به عنوان پایگاهش 
در مناطق مختلف نشــان دهد. با این حال فرانسه در ادامه 
تحوالت مالی، دیگر کشــورهای اروپایی را نیز به حمایت 
از عملیات نظامی خــود در آفریقا تحت عنــوان مبارزه با 
تروریسم دعوت کرد. با اضافه شــدن نیروهای منطقه ای و 
بین المللی، عملیات نظامی فرانسه در سال2014 به عملیات 

گسترده تری با عنوان »بارخانه« تبدیل شد.

در عملیات بارخانه عالوه بر نظامیان فرانسوی و دولت مالی، 
نظامیان دیگری از 4کشــور آفریقایی شامل بورکینافاسو، 
چاد، موریتانی و نیجر مشــارکت کردند. همه این کشورها 
مستعمرات ســابق فرانسه به شــمار می روند. این عملیات 
همچنین از سوی کشورهای ســوئد، چک، آمریکا، کانادا، 
دانمارک و انگلیــس مورد حمایت قــرار گرفت. طی همه 
ســال هایی که عملیات بارخانه با حضور نیروهای مشترک 
5کشور آفریقایی و فرانســه جریان داشت، نه تنها از شدت 
خشونت ها کاســته نشــد، بلکه حضور فرانســه منجر به 
شکل گیری گروه های بنیادگرای جدیدی شد که برخی از 
آنها وابسته به داعش بودند. از این نظر برخالف تصور اولیه، 
حضور فرانسوی ها به تشدید تنش ها و خشونت های بیشتر 

در مالی منجر شد.
تشدید تنش و بی ثباتی در مالی همزمان با عملیات بارخانه 
حتی کار را به جایی رساند که این کشور طی 2سال گذشته 
2کودتای نظامی را تجربه کرد. این یک قاعده کلی اســت 
که وقتی بی ثباتی و ناامنی در کشورها بیشتر می شود، میل 
به نظامیان و فرماندهان نظامی برای تامین امنیت نیز در 
میان مردم بیشتر می شود. از این رو قدرت گیری فرماندهان 
ارتش مالی با اقبال عمومی روبه رو شــد. نظامیانی که در 
مالی با انجام کودتا قدرت را در دست گرفتند، از همان ابتدا 
روابط پرتنشی را با فرانسه کلید زدند. گرایش ضدغربی در 
میان حاکمان نظامی مالی به ویژه زمانی برجســته تر شد 
که آنها پای گروهی از نیروهای امنیتی و نظامی مزدبگیر 
وابسته به روسیه را با نام »گروه واگنر« به مالی بازکردند. 
گرایش ضدفرانسوی نظامیان حاکم در مالی همچنین با 
افزایش درخواست ها برای خروج نظامیان فرانسوی همراه 
شــد تا آنجا که امانوئل مکرون، ســال گذشته پذیرفت تا 
نیروهای نظامی فرانسه را تا پایان تابستان امسال از مالی 

خارج کند.
بر این اســاس روز دوشنبه 15اگوســت، آخرین سربازان 
فرانسوی پس از 9سال با وجود میلیاردها دالر هزینه و تلفات 
جانی، از مالی خارج شدند و به کشــور همسایه، نیجر نقل 
مکان کردند. خروج آخرین نظامیان فرانسوی از مالی بسیار 
بی سروصدا و همزمان با سالگرد خروج نظامیان آمریکایی از 
افغانستان انجام شد. مانند خروج نظامیان آمریکایی، خروج 
نظامیان فرانسوی نیز بدون برگزاری هیچ گونه مراسم رسمی 
صورت گرفت و حتی چند ماه زودتر از موعد انجام شد. آلفا 
الهادی کوینــا، تحلیلگر ژئوپلیتیکی مســتقر در باماکو به 
نیویورک تایمز می گوید: »وضعیت امروز مالی حتی بدتر از 
سال2013 است.« با وجود ادعای فرماندهی نظامی فرانسه 
در مالی مبنی بر کشته شدن رهبران گروه های تروریستی 
در این کشــور، هنوز این گروه ها با قــدرت در مالی حضور 

دارند.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز تأیید 
کرده که عملیات های نظامی در مالی طی یک دهه گذشته 
بیــش از 2.5میلیون نفــر را آواره کرده اســت. همچنین 
گزارش مؤسســه ای غیرانتفاعی در مالی تأیید می کند که 
درگیری های مسلحانه، تنها در 6ماه اول سال جاری، بیش از 
2هزار غیرنظامی را در این کشور به کام مرگ فرستاده است. 
با این وضعیت آشفته، مشخص است که فرانسه جایی برای 
دفاع از کارنامه خود در مالی ندارد و از این رو شاید رهبران 

فرانسه پذیرفته اند که مالی دیگر جایی برای ماندن نیست.

والدیمیر پوتین
رئیس جمهور روسیه

کشــورهای غربــی بــا اعمال سیاســت 
مهــار ســایر کشــورها، در تــاش بــرای 
حفظ هژمونی خود هستند و برای حفظ 
آن بــه درگیری نیــاز دارند. واشــنگتن، 
اوکرایــن را بــه میــدان جنــگ تبدیــل 
کرده اســت. آمریــکا به دنبــال طوالنی 
کردن بحران اوکراین و شــعله ور کردن 
درگیری ها در آســیا، آفریقا و آمریکای 

التین است. )اسپوتنیک(

مولود چاووش اوغلو
وزیر امورخارجه ترکیه

تمامی طرف ها باید بر ســر میز مذاکره 
بنشــینند و بــه جنــگ در ســوریه پایان 
دهنــد. معارضــان ســوریه بــه ترکیــه 
اعتمــاد دارند و مــا هیچ گاه آنهــا را تنها 
نگذاشته ایم، بلکه گفته ایم که تفاهم، 
شــرط برقــراری ثبــات و صلــح دائــم در 
ســوریه اســت. ما باید بــه نوعــی، بین 
معارضان و نظام سوریه مصالحه برقرار 

کنیم. )شبکه تی آر تی(

 نایروبی، خشمگین
از پیروزی »روتو«

اعالم ویلیام روتو، معاون رئیس جمهور ســابق کنیا 
به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری، موجب 
بروز خشم و نارضایتی در پایتخت کنیا شده است. 
کمیسیون انتخاباتی کنیا با 2 بار تأخیر زمانی نهایتا 
روتو را با کســب 50.49درصد آرا پیروز انتخابات 
اعالم کرد و رایال اودینگا، رهبر اپوزیســیون کنیا و 
نخست وزیر سابق، با کسب 48.85درصد آرا از دور 
رقابت خارج شد. این نخستین باری است که روتو، 
نامزد انتخابات ریاســت جمهوری کنیا شده است 
و به زودی به پنجمین رئیس جمهــور کنیا پس از 
استقالل این کشور تبدیل خواهد شد. با اعالم نتیجه 
انتخابات هزاران نفر از مردم کنیا در اعتراض به نتیجه 
انتخابات بــه خیابان های نایروبــی، کیبرا و به ویژه 
النگاتا،  حوزه انتخابی اودینگا آمدند. معترضان باور 

دارند در نتیجه انتخابات کنیا تقلب شده است.

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

ارزش معامالت چین و عربستان
چین در حال حاضر بزرگ ترین شریک تجاری عربستان است. روابط تجاری میان این دو کشور 
طی 2دهه اخیر و به ویژه پس از مکدر شدن روابط عربستان با آمریکا، عمیق تر شده است. ارزش 
تجارت میان دو کشور در پایان سال2020 به 67میلیارد دالر رسید و دو کشور را به اصلی ترین 
شرکای تجاری یکدیگر تبدیل کرد. این روند در سال2021 هم تداوم یافت و ارزش تجارت میان 
دو طرف به 87 میلیارد دالر رسید. آرامکو و سینوپک، دو شرکت بزرگ نفتی در عربستان و 
چین در ســال2019 توافقنامه ای به ارزش 28میلیارد دالر با هدف توسعه فعالیت های نفتی 
امضا کردند. آنها در ماه های اخیر نیز تفاهمنامه ای جدید در همین راستا به امضا رسانده اند. 
این تفاهمنامه حوزه هایی وسیع از فعالیت های نفتی و پتروشیمی را پوشش می دهد و شامل 
حضور طوالنی مدت پرسنل فنی و امنیتی چینی در عربستان است. چین و عربستان همچنین 
در سال های اخیر، به ویژه پس از محدود شدن روابط آمریکا و عربستان برسر موضوعات حقوق 
بشری، روابط نظامی خود را هم گسترش داده اند، درحدی که بین سال های2016 تا 2020 فروش 

تسلیحات ساخت چین به عربستان، 386درصد افزایش یافته است.
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