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توهم امتیاز گیری هسته ای از ایران
 با کارت آشوب

مس�ئول سیاس�ت خارجی اتحادیه اروپا اگرچه در تماس تلفنی 
اخیر خود با وزیر خارجه ایران از پیش�رفت های مذاکرات احیای 
برجام استقبال کرده اما با اشاره به ناآرامی های ایران، سعی کرده 
از تحوالت اخیر، اهرم فش�اری ب�رای مذاک�رات و امتیازگیری از 
ایران بس�ازد. برآیند رفتار اروپایی     ها به ویژه در پی پاس�خ قاطع 
امیرعبداللهیان اینطور است که در شرایطی که امریکا همچنان بر 
مدار مقصر جلوه دادن ای�ران و تهدید می چرخد، عماًل اروپایی     ها 
هنوز نتوانسته اند درباره ادامه مذاکرات با روند کنونی یا سوءاستفاده 
از تحوالت داخلی ایران برای ادامه مذاکرات، یکی را انتخاب کنند. 
در هفته های اخیر که ایران دس��تخوش فتنه ای همه جانبه شده بود، 
مقامات غربی از هیچ موضع گیری در راس��تای متش��نج کردن اوضاع 
ایران فروگذار نکردند. س��خنان اخیر جوزف بورل، مس��ئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در جریان تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان 
فقط یکی از این اظهارات است. بورل روز پنج  شنبه در شبکه اجتماعی 
توئیتر نوشت که پاسخگویی در مورد مرگ مهسا امینی، توقف خشونت 
علیه تظاهرات کنندگان و آزادی بازداشت شدگان را مطرح کرده است. 
وی با اعالم اینکه حق اعتراض و جریان آزاد اطالعات باید مجاز باشد، 
گفت: » اتحادیه اروپا در حال بررسی همه گزینه     ها است. همچنین از 

ایران خواستم با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند.«
 اقدام سیاسی اروپا واکنش ایران را به دنبال دارد

 امیرعبداللهیان در پاس��خ به اظهارات بورل با اش��اره ب��ه اینکه اخیراً 
توافقات خوبی در مورد همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به عمل آمده، ضمن تشکر از تالش س��ازنده بورل و انریکه مورا 
نس��بت به گفت وگوهای رو به پیش��رفت در نیویورک و وین پیرامون 
احیای برج��ام ابراز رضایت ک��رد. وی در عین حال ب��ا تأکید بر اینکه 
ایران بنابر قوانین داخلی خود موضوع درگذش��ت خانم مهسا امینی 
را با جدیت دنب��ال می کند، تصریح کرد: »ما مطالبات مس��المت  آمیز 
را حق مردم می دانیم و هم��واره به آن توجه می کنی��م، اما صف آنها 
از اغتشاش��گرانی که آمبوالنس     ها را به آتش می کشند، بانک و اماکن 
عمومی را تخریب می کنند و با سالح سرد و گرم به مردم و پلیس حمله 
می کنند  یا به اقدامات تروریستی مبادرت می ورزند، کاماًل جداست و 
لذا با آشوبگران و تروریست      ها مطابق با قانون برخورد قاطعی خواهیم 
کرد.«  امیرعبداللهیان هشدار داد: »اگر اتحادیه اروپا بر اساس اتهامات 
بی اساس و در جهت ترغیب آشوبگران و تروریست      هایی که جان و مال 
مردم ایران را هدف قرار داده اند اقدام سیاسی شتاب زده ای بکند، بدان 
پاسخ متقابل می دهیم.«  بورل نیز ضمن ابراز رضایت از پیشرفت های 
صورت گرفته در مذاکرات احیای برجام بر اهمیت ادامه تالش      ها برای 
رسیدن به توافق تأکید کرد و با اش��اره به حوادث اخیر در ایران گفت: 
»درصدد نیستیم روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسالمی ایران دچار 

مشکل شود.«
 امریکا همچنان در حال اتهام زنی و اعمال فشار

بورل به نمایندگی از اروپایی     ها در حالی که سعی می کند مسائل داخلی 
ایران را برای بروکسل مهم جلوه دهد، در نهایت ناچار می شود به این 
نکته اذعان کند که همچنان روابط با ایران برای اتحادیه اروپا موضوعی 
است که در اولویت قرار دارد اما واشنگتن همچنان در زمین مقصر جلوه 
دادن ایران و تأکید بر ادامه فش��ار بر تهران بازی می کند. رابرت مالی، 
نماینده ویژه امریکا در امور ایران در مصاحبه با رادیو ملی امریکا مدعی 
وجود توافقی شده اس��ت که همه در مارس گذشته با آن موافق بودند 
اما این ایران بوده که از آن زمان تاکنون با طرح درخواست های جدید 
مانع از تحقق توافق شده است. پایگاه خبری امریکایی هیل که به کنگره 
نزدیک است از کشورهای اروپایی خواسته با توجه به آشوب های اخیر 
در ایران با فعال کردن مکانیسم ماشه در برجام تحریم های سازمان ملل 
علیه ایران را فعال کنند. از دید هیل، امریکا و تروئیکای اروپایی- لندن، 
پاریس و برلین- مسیر دیپلماسی را آزموده اند ولی تهران عالقه ای به 
حصول توافق ندارد از این رو غرب اکنون باید از مذاکره به سمت فشار 

تغییر جهت دهد. 
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 امریکا ۷ مقام ایرانی را تحریم کرد
وزارت خزانه داری امریکا در تازه     ترین اقدام خود در حمایت از اغتشاشات 
در ایران اعالم کرد اسامی هفت مقام از جمله وزیر ارتباطات و وزیر کشور 
ایران را در فهرست تحریم     ها قرار داده است. به گزارش فارس، در بیانیه 
روز پنج  ش��نبه وزارت خزانه داری امریکا، با طرح ادعاهای اثبات نشده 
آمده است: »امروز دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
هفت مقام از دس��تگاه های امنیتی و حکومتی ای��ران را به دلیل قطع 
دسترس��ی اینترنت و خش��ونت  ادامه دار علیه ش��رکت کنندگان در 
تظاهرات های مسالمت آمیز پس از مرگ غم انگیز مهسا امینی ۲۲ ساله- 
که با ادعای پوشیدن حجاب نامناس��ب دستگیر شد و تحت بازداشت 
پلیس امنیت اخالقی جان باخت- در فهرست تحریم     ها قرار می دهد«. 
اسامی هفت مقام که در فهرست تحریم های امریکا قرار گرفته به شرح 
زیر است: یداهلل جوانی، معاون سیاس��ی سپاه پاسداران، وحید مجید، 
رئیس پلیس فتا فراجا به دلیل ارتباط با پلیس سایبری ایران؛ حسین 
نجات، فرمانده کل س��پاه در قرارگاه ثاراهلل، حس��ن رحیمی، فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ، حسین ساجدی نیا، معاون عملیات فراجا، عیسی 
زارع پور، وزی��ر ارتباطات ایران، ذیل قانون تحریم های حقوق بش��ری 
ایران. امریکا همچنین نام »احمد وحیدی«، وزیر کشور ایران را هم ذیل 

ادعاهای مربوط به حقوق بشر در فهرست تحریم     ها قرار داده است. 
-----------------------------------------------------
 انتقاد امیرعبداللهیان از تعرض به سفیر ایران در دانمارک 

وزیر خارجه در پی تعرض صورت گرفته به س��فیر و سفارت ایران در 
کپنهاگ گفت: مایه تأسف است که در قلب اروپا تعرضی به یک خانم 
و سفیر دارای مصونیت دیپلماتیک انجام می شود و پلیس نیز به موقع 
در محل حضور پیدا نمی کند. به گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان 
در پی ورود غیرقانونی یک مهاجم مس��لح به محوطه سفارت ایران در 
دانمارک، در گفت وگوی تلفنی با خانم »افسانه نادی پور « سفیر ایران در 
دانمارک، وضعیت ناشی از ورود غیرقانونی مهاجم مسلح به سالح سرد 
به محوطه سفارت در دانمارک و حمله وی به سفیر کشورمان را مورد 
بررسی قرار داد. گفتنی است رسانه های دانمارک بعد از این تعرض از 
استقرار نیروهای پلیس این کشور در محل سفارت جمهوری اسالمی 

در کپنهاگ خبر دادند. 
-----------------------------------------------------

  اعالم آمادگی اردوغان برای دیدار با اسد 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد که دیدارش با بشار 
اسد رئیس جمهور سوریه » اگر زمان مناسب آن فرا برسد ، امکان پذیر 
است.«  به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ، اردوغان پنج  شنبه 
شب گفت : اگر زمان مناسب فرابرس��د ما می توانیم به گزینه دیدار با 
رئیس جمهور سوریه متوسل شویم. وی تأکید کرد که هم اکنون عماًل 
گفت وگو    ها در سطح پایین میان دو طرف جریان دارد. از سوی دیگر، دو 
منبع آگاه به خبرگزاری رویترز اعالم کردند، هیئتی از جنبش حماس 
فلسطین به منظور احیای روابط با دمشق، در ماه جاری میالدی به این 
کشور سفر خواهد کرد. یک مسئول برجسته در این جنبش گفت: سفر 
به دمشق پس از س��فر هیئتی از حماس در دهم اکتبر به الجزایر برای 

بررسی آشتی با جنبش فتح انجام خواهد شد. 

نهادهای رسمی صهیونیست    ها 
در تیررس حزب اهلل

وزیر داخلی رژی�م صهیونیس�تی با تأکی�د بر بهره ب�رداری این 
رژیم از می�دان م�ورد مناقش�ه گازی کاریش، گفت ک�ه تل آویو 
نبای�د تس�لیم ح�زب اهلل ش�ود. ای�ن در حالی اس�ت ک�ه یکی 
از اح�زاب لبنان�ی ضمن اش�اره به ت�وان نظامی ب�االی حزب اهلل 
تأکی�د ک�رده اس�ت، نهاده�ای رس�می رژی�م صهیونیس�تی 
از جمل�ه ف�رودگاه بن گوری�ون در تی�ررس حزب اهلل ق�رار دارد. 
از اکتب��ر ۲0۲0 که مذاکرات فنی میان رژیم صهیونیس��تی و لبنان برای 
حل اختالفات مرزی دریایی با میانجیگری امریکا آغاز شده، این موضوع 
همواره به یکی از نقاط تنش میان بیروت و تل آویو تبدیل شده و در ماه های 
گذشته این تنش تشدید شده است. پنج  شنبه گذشته و ساعاتی پس از آنکه 
نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت پیشبرد لبنان با ابراز خرسندی از توافق 
قریب الوقوع در ترسیم مرزهای دریایی میان کشورش و رژیم صهیونیستی، 
آن را عامل بازدارنده در وقوع جنگ میان طرفین دانست، آیلید شاکیت، 
وزیر داخلی رژیم صهیونیستی گفت: »اسرائیل نباید تسلیم هرگونه تهدید 
حزب اهلل شود. باید گاز را از سکوی میدان کاریش بهره  برداری کرد، چرا که 
این میدان در کنترل اسرائیل قرار دارد.«  این اظهارات در شرایطی صورت 
گرفت که همان شب و پیش از اظهارات شاکید، آموس هاکستین، نماینده 
ویژه امریکا در امور بین المللی انرژی به عنوان میانجیگر ترسیم مرز هوایی 

میان لبنان و اسرائیل در تالش برای حل اختالف بیروت و تل آویو بود. 
 لبنان به قدرت حزب اهلل نیاز دارد

حزب اهلل لبنان به شدت با زیاده خواهی رژیم صهیونیستی مخالفت کرده و 
هشدار داده است تا زمانی که مرز آبی لبنان و منطقه اقتصادی آن در دریای 
مدیترانه و تکلیف میدان های گازی به ویژه »قانا« و »کاریش « مش��خص 
نش��ود، با هر اقدامی از جمله اشغال پهنه دریایی، اکتش��اف و استخراج به 
شکل های مختلف مقابله می کند. رسانه های رژیم صهیونیستی روز پنج  شنبه 
اذعان کردند که جنبش حزب اهلل در جریان مذاکرات غیر مستقیم ترسیم 
مرز    ها با این رژیم موفق شده است دستاوردهای مهمی به دست آورد. ولید 
جنبالط، رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه دروزی لبنان با بیان اینکه 
رژیم صهیونیس��تی در پرونده ترس��یم مرز دریایی بین لبنان و فلسطین 
اشغالی تسلیم قدرت حزب اهلل شد، گفت: »لبنان در زمینه دفاعی به قدرت 
حزب اهلل نیاز دارد.«  وئام وهاب رئیس حزب التوحید العربی لبنان تأکید کرد 
که حزب اهلل می تواند فرودگاه بن گوریون را م��ورد هدف قرار دهد و تمامی 
نهادهای رسمی رژیم صهیونیستی و بنادر و وزارتخانه های مهم و حساس از 
جمله وزارت دفاع این رژیم در تیررس موشک های حزب اهلل قرار دارند. وئام 
وهاب با اعالم این مطلب افزود : »حزب اهلل از توان نظامی زیادی برخوردار است 

و همین امر احتمال وقوع جنگ با رژیم صهیونیستی را از بین می برد.«
 اسرائیل تسلیم شد

رس��انه های صهیونیس��تی با اعالم اینکه توافق مرزهای دریایی لبنان و 
فلسطین اش��غالی، باعث تقویت جایگاه حزب اهلل در داخل لبنان خواهد 
شد،اذعان کردند: »حزب اهلل بار دیگر ثابت کرد که می تواند با کمک قدرت 
نظامی خود، اهداف سیاس��ی و راهبردی خود را در منطقه و لبنان محقق 
کند و دیگر نمی توان این جنبش را تضعیف کرد یا در هم شکست.«  یونی 
بن مناحیم، کارشناس اسرائیلی مسائل جهان عرب هم در این زمینه گفت: 
»اگر اسرائیل با این توافق موافقت نکند، لبنان نسبت به تنش های امنیتی 
هشدار می دهد. حزب اهلل هم حصول این توافق را منتسب به خود می داند و 
آن را پیروزی خود می داند. «  وی بر این باور است که یائیر الپید، نخست وزیر 
و بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تسلیم شدند تا توافق مرزهای 
دریایی با لبنان را امضا کنند. به خاطر جنگ اوکراین و مقابله با پوتین، بایدن 
هم خواستار تأمین گاز اروپاست. بوصعب تأکید کرد، بر اساس پیش نویس 
توافق، لبنان به تمام بلوک     هایی که در دریا متعلق به خود می دانسته دست 

پیدا کرده و رژیم اسرائیل هیچ حقی در میدان نفتی قانا ندارد. 

آغاز رزمایش جدید مشترک
 کره جنوبی و امریکا

کره جنوب�ی و امری�کا در آب ه�ای دری�ای ش�رقی ب�ار دیگ�ر 
ی�ک رزمای�ش نظام�ی مش�ترک برگ�زار کردن�د ت�ا اتح�اد 
خ�ود را در مقاب�ل کره ش�مالی نش�ان دهن�د؛ رزمایش�ی ک�ه 
باع�ث افزای�ش تنش    ه�ا در ش�به جزیره ک�ره ش�ده اس�ت. 
به گزارش ایرن��ا به نقل از یونه��اپ، این رزمای��ش دوروزه از دیروز در 
آب های بین المللی دریای ش��رقی ش��روع شده و قرار اس��ت در آن، 
ناوهواپیمابر اتمی امریکایی »یو.اس.اس رونالد ریگان « اسکورت شود. 
این رزمایش باعث تشدید تنش    ها در شبه جزیره شده است. خبرگزاری 
یونهاپ گزارش داد، ۱۲جت جنگنده کره شمالی روز پنج  شنبه با آرایش 
خاصی به پرواز درآمدند و ظاهراً در بحبوحه تنش     ها در شبه جزیره کره، 
رزمایش های ش��لیک هوا به زمین برگزار کرده اند. گفته شده که این 
اقدام کره ش��مالی یک » اقدام تالفی جویانه  « در پاسخ به رزمایش های 
نظامی کره جنوبی و ایاالت متحده امریکا اس��ت. متقاباًل 30 فروند از 
جنگنده های کره جنوبی در پاسخ به این حرکت کره شمالی در منطقه 
مستقر شدند؛ اقدامی که طی یک سال گذشته تا به االن رخ نداده بود. 
از طرف دیگر، امریکا اعالم کرد که ناوگروه ضربتی خود را به آب های 

شبه جزیره کره اعزام می کند. 

  طرح پیشنهاد صلح روسیه به ایروان و باکو 
س�خنگوی وزارت خارج�ه روس�یه از ارائ�ه ط�رح پیش�نهادی 
ای�ن کش�ور ب�رای ایج�اد صل�ح بی�ن ارمنس�تان و جمه�وری 
آذربایج�ان و پای�ان دادن ب�ه تن�ش در قره ب�اغ خب�ر داد.

 به گزارش خبرگ��زاری تاس، ماریا زاخ��ارووا در گفت وگو با خبرنگاران 
اعالم کرد: مسکو طرح جامع پیشنهادی خود را برای انعقاد پیمان صلح 
بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان به پایتخت های دو طرف فرستاده 
است. وی تصریح کرد: همچنان که پیش از این اعالم کرده بودیم طرح 
پیشنهادی روسیه به ایروان و باکو ارسال شد و ایگور خووایف، نماینده 
ویژه وزیر امور خارجه روسیه در موضوع عادی سازی روابط ارمنستان و 
آذربایجان  دیدار    هایی را از این کشور    ها داشته و رایزنی    هایی را انجام داده 
است. این مقام روس بدون اشاره به جزئیات طرح روسیه برای صلح در 
قره باغ گفت: مسکو دنبال به نتیجه رساندن مذاکرات است و درباره چیزی 

حرف می زند که قابل دستیابی است. 
-----------------------------------------------------

درگیری میان ارتش سوریه 
و نیروهای امریکایی

رس�انه های گروه�ی از وق�وع درگی�ری می�ان ارت�ش س�وریه 
و نیروه�ای امریکای�ی در حوم�ه جنوب�ی ش�هر کردنش�ین 
قامش�لی واق�ع در ش�مال ش�رق س�وریه خب�ر دادن�د. 
به گزارش ایرنا، تلویزیون سوریه روز پنج  ش��نبه اعالم کرد که نیروی 
هوایی امریکا عملیات هوابرد در منطقه مزب��ور انجام داد که در اثر آن 
یک نفر کشته شد. از سوی دیگر شبکه المیادین به نقل از منابع محلی 
خاطرنشان کرد که خانواده فرد کشته ش��ده به همراه شماری از یک 
خانواده دیگر توسط نیروهای امریکایی بازداشت شدند. همچنین بنابر 
گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، درگیری در قامشلی پس از آن روی 
داد که نیروهای امریکایی در روستایی که در اختیار ارتش سوریه قرار 

داشت، اقدام به انجام عملیات هوابرد کرده بود. 

خنجر نفتی »اوپک پالس «  به پشت امریکا-   اروپا
با تصویب کاهش روزانه 2 میلیون بشکه تولید نفت در اوپک پالس، بحران جهانی انرژی عمیق تر شد

 اقدامی که امریکا آن را همراهی عربستان با روسیه دانسته است

نفت�ی  کارت�ل 

علی قنادی
  گزارش  یک

اوپک پ�الس روز 
چهارشنبه تصمیم 
گرف�ت 2 میلیون بش�که از تولی�د نفت خود 
بکاهد، اقدامی که در ش�رایط بح�ران جهانی 
انرژی یک ضربه کاری به امریکا و اروپا خواهد 
بود. در واشنگتن، حمایت عربستان سعودی از 
تصمیم کاهش تولید نفت، خنجر از پشت تلقی 
و باعث ش�ده که دولت جو بایدن در آس�تانه 
انتخابات م�اه نوامبر 2022، هش�دار بدهد که 
گزینه های مختل�ف در روابط با عربس�تان را 

بررسی کند. 
 ریاض در کش��اکش جنگ اوکراین که به بحران 
انرژی در اروپا و امریکا دامن زده، در کنار روسیه 
قرار گرف��ت. اوپک پ��الس، ائتالف کش��ورهای 
تولیدکننده نفت که روس��یه و عربستان رهبری 
آن را بر عهده دارند، اعالم کرد که تولید نفت خود 
را ۲ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد. این 
تصمیم به این معناس��ت که اروپاییان که همین 
حاال هم با بحران انرژی روبه رو هستند، وضعیتی 
بحرانی تر پیدا خواهند کرد و برای امریکا به معنی 
افزایش قیمت سوخت در آستانه انتخابات کنگره 
در ماه نوامبر است که می تواند به شکستی سنگین 
برای دموکرات  ها و دولت جو بایدن منجر ش��ود. 
جو بایدن، رئیس جمهور امری��کا به وزارت انرژی 
دس��تور داد در ماه آینده ۱0میلیون بشکه نفت 
از ذخایر استراتژیک امریکا آزاد و اقدامات ممکن 
برای افزای��ش تولید نفت را بررس��ی کند. بایدن 
همچنین از شرکت های نفتی امریکا درخواست 
کرد ک��ه قیمت های س��وخت را کاه��ش بدهند 
تا مصرف کنن��دگان امریکایی متحم��ل هزینه 
کمتری شوند. کاخ س��فید اعالم کرده که دولت 
بایدن در مورد اتخاذ اقدام��ات الزم برای کاهش 

تسلط اوپک بر قیمت های انرژی، با کنگره امریکا 
مش��ورت خواهد کرد. آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه امریکا با تهدید ضمن��ی ریاض گفته که 
گزینه های گوناگون را درب��اره ادامه روابط با این 
کشور، بررسی می کند ولی توضیح نداده که دولت 
امریکا چه اقداماتی می خواهد انجام دهد. بلینکن 
گفته است: » در رابطه با روابط بعدی ما با عربستان 
سعودی، با مش��ورت کنگره در حال بررسی چند 
پاس��خ  احتمالی و مناسب هس��تیم.«  سخنگوی 
کاخ س��فید هم با انتقاد از تصمیم اوپک پالس و 
به خصوص عربس��تان برای کاه��ش تولید نفت، 
آن را نشانه »همسویی با روسیه« خواند و گفت: 
»در ش��رایطی که اقتصاد جهانی با تبعات جنگ 
روسیه علیه اوکراین دس��ت و پنجه نرم می کند، 
تصمیم اوپک پ��الس در راس��تای ثروت اندوزی 
اس��ت. « کارین ژان پیر، به خبرن��گاران گفت که 
تصمیم اوپک پالس » کوته فکرانه « بود زیرا اقتصاد 
جهانی همچن��ان از » تأثیر منفی ت��داوم تهاجم 
پوتین ]والدیمیر[ رئیس جمهور روسیه به اوکراین 

در حال فروپاشی است.«
 دموکرات  ها به دنبال تنبیه سخت

واشنگتن پست نوش��ته که تصمیم کاهش تولید 
نف��ت اوپک پ��الس، در واش��نگتن خنج��ری به 
پش��ت بایدن، رئیس جمهور امریکا قلمداد شده 
است. روزنامه لوفیگارو هم در یادداشتی نوشت: 
»تصمیم جدید »اوپک پالس « که خشم واشنگتن 
را برانگیخت، س��یلی واقعی محمد بن س��لمان، 
ولیعهد عربستان سعودی به متحدان غربی خود، 
به ویژه جو بای��دن، رئیس جمهور امریکا و امانوئل 
ماکرون، همتای فرانسوی او است. «  هنوز معلوم 
نیست که واکنش دولت بایدن به همراهی ریاض 
با مس��کو چه خواهد بود، به خص��وص که به نظر 
می رسد واشنگتن،  در آس��تانه انتخابات، گزینه 

چندان مناسبی در اختیار ندارد. جو بایدن در کاخ 
سفید در واکنش به تصمیم اوپک پالس به گفتن 
این بس��نده کرد که از این تصمیم »ناامید « شده 
است. او به خبرنگاران گفت: »ما در حال بررسی 
جایگزین هایی هستیم که می توانیم داشته باشیم. 
گزینه های زیادی وجود دارند اما هنوز تصمیم مان 
را نگرفته ایم.« رئیس جمهور امریکا در عین حال، 
در پاسخ به این پرسش که آیا از سفر ماه مرداد به 
عربستان پشیمان ش��ده یا نه گفت که این سفر 
هیچ ارتباطی با نفت نداش��ت، موضوع آن سفر، 

خاورمیانه، اسرائیل و منطقی کردن مواضع بود. 
در مقابل دموکرات  ها که از بی عملی دولت بایدن 
در آستانه انتخابات ناامید هستند، از گزینه های 
س��ختگیرانه تر حمای��ت می کنن��د و فش��ار بر 
بایدن را برای مجازات ری��اض افزایش دادند. تام 
مالینوفس��کی، نماینده دموکرات نیوجرس��ی، 
گفته که دولت بایدن بای��د نیروهای امریکا یی را 
از عربستان خارج کند. او گفته که عقب کشیدن 
نیروهای امریکایی از عربستان، توجه سعودی    ها 
را جلب خواهد کرد:»اقدام مقابل اقدام... .  آیا آنها 
واقعاً فکر می کنند که می توانند ش��ریک امنیتی 
امریکایی خود را با یک ش��ریک امنیتی روسیه یا 
یک ش��ریک امنیتی چینی جایگزین کنند؟ آنها 
می دانند که نمی توانند ای��ن کار را انجام دهند. « 
س��ناتور چاک ش��ومر از نیویورک، رهبر اکثریت 
هم تصمیم عربستان س��عودی را » متحد شدن با 
روس��یه و والدیمیر«  خوانده و آن را » یک اشتباه 
بزرگ«  تعبیر کرده است. شومر می گوید: »آنچه 
عربستان سعودی برای کمک به پوتین برای ادامه 
جنگ ش��رورانه و نفرت انگیز خود علیه اوکراین 
انجام داد، برای مدت طوالنی در یاد امریکایی    ها 
باقی خواهد ماند. ما به دنبال همه ابزارهای قانونی 
برای مقابله با این اقدام وحشتناک و عمیقاً بدبینانه 

هستیم. «  س��ناتور کریس مورفی، رئیس کمیته 
فرعی روابط خارجی خاورمیانه سنا در گفت وگو با 
CNBC گفته که به عقیده او »زمان ارزیابی مجدد 
همه جانبه ائتالف امریکا با عربستان سعودی فرا 
رسیده«  و سه نماینده حزب دموکرات در مجلس 
نمایندگان امریکا نیز پنج  شنبه پیش نویس قانونی 
را برای برچیدن دارایی ه��ای نظامی مهم امریکا 
مستقر در عربستان سعودی و امارات ارائه کردند. 
این نمایندگان در بیانیه مش��ترکی اعالم کردند:   
اگر عربس��تان و امارات می خواهند به والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه کمک کنند، باید از 
او توقع داش��ته باش��ند که از آنها دفاع کند و این 
تصمیم نقطه تحولی در روابط ما با شریکان حوزه 

خلیج ]فارس[ است. 
 جدایی اعراب از امریکا؟

با وج��ود لفاظی نماین��دگان عمدت��اً دموکرات 
در آس��تانه انتخابات، وزارت امور خارجه امریکا 
پنج  شنبه شب اعالم کرد هیچ طرحی برای انتقال 
س��امانه دفاع موش��کی از عربس��تان و امارات به 
مناطق دیگر ندارد.  روزنامه وال اس��تریت ژورنال 
از قول منابع آگاه نوش��ت که امری��کا قصد دارد 
با تعلی��ق برخی تحریم ه��ای نفت��ی ونزوئال، به 
ش��رکت ش��ورون امکان دهد تولید نفت خام را 
در این کش��ور امریکای التین از س��رگیرد. رایان 
 PBS چیلکوت کارش��ناس انرژی در گفت وگو با
گفته است:»البته ونزوئال بزرگ ترین ذخایر نفت 
جهان را دارد، حتی بیشتر از عربستان سعودی.« 
 با این حال به گفت��ه او ونزوئال »به دلیل تحریم    ها 
در بازار مدت زیادی اس��ت که از بازار خارج شده 
است، زیرس��اخت های آن بس��یار تخریب شده 
است، تمام س��رمایه گذاری     ها از بین رفته است، 
بس��یاری از مهندس��ان فرار کرده اند« به همین 
دلیل چیلکوت معتقد است که زمان زیادی طول 
می کشد ونزوئال مقداری کافی نفت وارد بازار کند 
که تفاوتی ملموس در عرضه ایجاد نماید. از طرف 
دیگر، تصمیم اوپک پالس یک روز پس از آن اتخاذ 
شد که سفرای اتحادیه اروپا با اعمال دور جدیدی 
از اقدامات اقتصادی برای تضعیف روسیه در جنگ 
با اوکراین از جمله سقف قیمتی برای فروش نفت 
روسیه و ممنوعیت بیش��تر واردات نفت خام در 
اوکراین، موافقت کردند. بن مک ویلیامز، مشاور 
انرژی در اندیشکده بروگل مستقر در بروکسل، به 
الجزیره گفته که می توان ارتباط مستقیم بین این 
دو رویداد را استنباط کرد، »باید ]در تصمیم اوپک 
پالس[ برخی سیاسی کاری    ها وجود داشته باشد«. 
مک ویلیامز می گوید: » به نظر واضح است که نوعی 
همسویی با روسیه وجود دارد. «  با این حال، دینا 
اسفندیاری، مشاور ارشد گروه بین المللی بحران 
برای خاورمیانه- ش��مال آفریقا، با اشاره به رأی 
کش��ورهایی که در ماه مارس به قطعنامه مجمع 
عمومی سازمان ملل در محکومیت تهاجم مسکو به 
اوکراین رأی دادند، می گوید:» بی انصافی است که 
بگوییم آنها طرف روسیه هستند - آنها با خودشان 
طرف هس��تند.« او می گوید: » در نهایت، من فکر 
می کنم ما فقط در یک دوره جدید هستیم که در 
آن اعراب خلیج ]فارس[ برای خودش��ان تصمیم 
می گیرند. در حالی که ایاالت متحده یک ضامن 
امنیتی مهم است، آنها دیگر به تمام آنچه ایاالت 

متحده از آنها می خواهد گوش نمی دهند.«

بایدن: تهدید اتمی از سوی پوتین بزرگ ترین خطر از زمان بحران موشکی سال 1962 کوباست

جهان در خطر »آخرالزمان « هسته ای 

هش�دارهای مداوم مقامات روس�یه نس�بت 
به استفاده احتمالی از س�الح اتمی، وحشت 
غربی     ها را به همراه داشته است و رئیس جمهور 
امریکا در س�خنانی با بیان اینکه هشدارهای 
پوتین شوخی نیست، آن را خطرناک توصیف 
کرد و گفت که فکر نمی کند چیزی به نام توانایی 
استفاده آسان از یک سالح هسته ای تاکتیکی 
و نرس�یدن به آخرالزمان وجود داشته باشد. 
با گذشت هشت ماه از جنگ اوکراین تنش     ها بین 
روس��یه و غرب به اوج خود رس��یده است و هر آن 
احتمال بروز جنگ هسته ای بین طرفین وجود دارد. 
با هشدارهای مکرر مقامات روسیه نسبت به استفاده 
از جنگ افزارهای استراتژیک در صورت حمله به 
تمامیت ارضی این کشور، چنان ترس و وحشت را 
در بین مقامات غربی به راه انداخته است که نسبت 
به وقوع آن هشدار می دهند. جو بایدن رئیس جمهور 
امریکا که در وقوع جنگ اوکراین نقش مهمی داشت 
و با کمک های تسلیحاتی به کی یف، آتش جنگ را 
در این کش��ور ش��عله ور کرد، اکنون از پیامدهای 
ناگوار این بحران خودساخته بسیار نگران است. به 
همین منظور درباره احتمال وقوع جنگ هسته ای 
بین غرب و روسیه هش��دار می دهد . هرچند کاخ 
سفید بار     ها گفته که هیچ نشانه ای مبنی بر آماده 
شدن روس��یه برای استفاده از س��الح  هسته ای با 
وجود آنچه ک��ه والدیمیر پوتی��ن، رئیس جمهور 
این کش��ور آن را » قدرت نمایی اتمی « می خواند، 
ندیده است. با این حال، جو بایدن پنج  شنبه شب 
در س��خنانی این مسئله را شفاف س��ازی کرد که 
همچنان به رص��د پوتین می پ��ردازد. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، بایدن گفت : برای نخستین بار 
از زمان بحران موشکی کوبا، ما با تهدیدی مستقیم 
درباره استفاده از سالح اتمی روبه رو شده ایم. وی 

ادامه داد: »م��ا از زمان کندی و بحران موش��کی 
کوبا با چنین چش��م اندازی مواج��ه نبودیم. « در 
بحران موشکی ۱۹۶۲ کوبا، امریکا در دوران جان 
اف کندی و نیکیتا خروش��چف، رهبر شوروی در 
آستانه رویارویی اتمی بر سر استقرار موشک های 
ش��وروی در کوبا قرار گرفتند و با هشدارهای کاخ 
س��فید به اقدام تالفی جویانه، موشک های روسی 
به مسکو بازگردانده شدند. بایدن در ادامه سخنان 
خود تأکید ک��رد: »پوتین وقتی درباره اس��تفاده 
احتمالی از تسلیحات تاکتیکی اتمی یا تسلیحات 
شیمیایی یا بیولوژیکی حرف زد، شوخی نکرد. فکر 
نمی کنم چیزی به نام توانایی استفاده آسان از یک 
سالح هسته ای تاکتیکی و نرسیدن به آرماگدون 
)آخرالزمان( وجود داشته باش��د. من و مقام های 
امریکایی به دنب��ال یافتن یک راه ح��ل برای این 

منظور هس��تیم.« رئیس جمهور امریکا گفت: »ما 
به دنبال کشف منظور پوتین هستیم و اینکه او یک 
برون رفت پیدا می کند یا خیر و اینکه آیا او کاری 
انجام می دهد که نه تنها موقعیت خود را بلکه قدرت 

چشمگیر روسیه را نیز از دست بدهد.«
این درحالی است که پوتین و دیگر مقامات مسکو 
در هفته های اخیر نس��بت به تح��رکات غرب در 
نزدیکی مرزهای روسیه هشدار داده و گفته اند که 
در صورت حمله به تمامیت ارضی این کشور ممکن 
است از سالح هسته ای استفاده کنند. این هشدار     ها 
پس از الحاق چهار استان اوکراین به روسیه بیش از 
پیش مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود جنگ 
لفظی بین دو طرف برای استفاده از سالح اتمی، 
مقامات روسی و امریکایی بار     ها نسبت به عواقب آن 
هشدار داده و گفته اند که جنگ هسته ای برنده ای 

نخواهد داشت. 
 حمله پیشدستانه اتمی علیه روسیه 

هرچن��د مقامات غرب��ی س��عی دارن��د اقدامی 
انجام ندهند که پوتین تحریک ش��ده و دس��ت 
به حمله هس��ته ای بزند اما دولتمردان کی یف با 
اظهارات نسنجیده خود، خشم مقامات کرملین 
را برمی انگیزن��د. س��رگئی الوروف، وزیر خارجه 
روس��یه روز جمع��ه در واکن��ش به درخواس��ت 
اوکراین از ناتو برای حمله هس��ته ای به روسیه و 
با هش��دار درباره حمایت بی پروای واش��نگتن از 
کی یف گف��ت: »اوکراین خطر کارب��رد احتمالی 
جنگ افزارهای نابودی جمعی را ایجاد می کند.« 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، الوروف تأکید 
کرد:»مطمئناً هنگامی که بحث به سخنان اخیر 
درب��اره کاربرد احتمالی تس��لیحات هس��ته ای 
می رسد، س��اکت نخواهیم ماند و به ویژه در این 
مورد نمی توانیم اقدامات بی پروای حکومت کی یف 
را نادیده بگیریم که با هدف ایجاد خطرات کاربرد 
انواع گوناگون جنگ افزارهای نابودی گس��ترده، 
ارتباط دارد. « وی به ایاالت متحده و دیگر حامیان 
حکومت کی یف درباره تحویل انواع جنگ افزار     ها 
به کی یف و مداخله عمیق تر و بیشتر آنان در این 
جنگ ت��ا حد یک ط��رف درگیری، هش��دار داد. 
الوروف، سخنان ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین را درباره درخواست برای حمله هسته ای 
به روسیه، اثبات کننده لزوم اجرای عملیات ویژه 
نظامی در اوکراین برای رویارویی با تهدید کی یف 
دانس��ت. رئیس جمهور اوکراین روز پنج  شنبه در 
س��خنانی با درخواس��ت از ناتو برای انجام حمله 
پیشدستانه به ظرفیت های اتمی روسیه، مدعی 
شد اگر چنین اتفاقی نیفتد، آنگاه ناتو باید منتظر 

حمالت اتمی روسیه باشد. 
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