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 حمایت ایران از بازگشایی سفارتخانه       ها در تهران و ریاض
حس��ین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران روز یک      شنبه در 
دیدار با مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق که به تهران سفر کرده، 
آخرین تحوالت منطقه و موضوعات مرتبط با روابط دوجانبه را مورد 
بحث و تبادل نظر قرار داد. وزی��ر امور خارجه با اش��اره به برقراری 
آتش بس در یمن، بر حمایت ایران از ت��داوم آتش بس و لزوم پایان 
محاصره انس��انی در این کش��ور تأکید کرد. امیرعبداللهیان با بیان 
اینکه ایران راه حل مش��کالت منطقه را از درون منطقه می داند، از 
تالش های عراق برای تقویت عنصر گفت وگو و نقش س��ازنده این 
کش��ور در معادالت منطق��ه ای و گفت وگو بین ایران و عربس��تان 
قدردانی کرد و اف��زود: ایران جز خیر برای منطق��ه نمی خواهد و از 
بازگشایی سفارتخانه       ها در پایتخت های دو کشور حمایت می کند. 
وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به مش��ترکات دو کشور ایران و 
مصر تقویت مناسبات فیمابین تهران و قاهره را به نفع منطقه و جهان 
اسالم خواند. مصطفی الکاظمی نیز در این دیدار بر جایگاه و نقش 
ایران در تحوالت منطقه و در قرابت با عراق تأکید کرد و افزود: عراق 
برای توسعه مناسبات دوجانبه با جمهوری اسالمی ایران جدی است 

و به نقش اطمینان بخش خود در منطقه ادامه می دهد. 
-----------------------------------------------------

  نمایندگان مستقل عراق هم استعفا می دهند
علی الساعدی، نماینده مستقل عراقی گفت که تعدادی از نمایندگان 
مستقل به دلیل حوادث سیاس��ی و تمایل فراکسیون های سیاسی 
برای تش��کیل دولتی توافقی با مش��ارکت همگان در حال بررسی 
استعفا هس��تند. به گزارش ش��بکه س��ومریه نیوز، وی گفت: نباید 
مخالفان به حاشیه رانده ش��وند، چراکه در این صورت دولتی مشابه 
دولت های قبلی تشکیل می شود که دچار شکست خواهد شد و این 
مسئله نقض تعهدات درباره اصالح اوضاع سیاسی و اجتماعی و دادن 
نقشی به مخالفان است. پیش از این تظاهرکنندگان عراقی دفتر یکی 
از نمایندگان پارلمان را در استان نجف در جنوب غرب عراق بستند. 
آنها تأکید کردند که به دلیل فراهم نشدن فرصت های شغلی به بستن 
دفاتر ادامه می دهند. پیش از این نمایندگان وابسته به جریان صدر 

نیز از پارلمان استعفا داده بودند. 
-----------------------------------------------------

  ۸1 درصد امریکایی       ها اوضاع کشورشان را » بد « می دانند
بر اساس نتایج یک نظرس��نجی مشخص ش��د که بیش از ۸۰ درصد 
از امریکایی       ها ارزیابی منفی از اوضاع کنونی کشورش��ان پس از حکم 
دیوان عالی در لغو ممنوعیت سقط جنین دارند. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، نظرسنجی انجام شده از سوی س��ی بی اس- یوگاو نشان 
می دهد که فقط ۱۹درصد از شرکت کنندگان وقتی از آنها پرسیده شد 
اوضاع در امریکا را به صورت کلی چطور می بینند، گفتند که احساس 
می کنند اوضاع خوب پیش می رود اما ۸۱ درصد هم گفتند که اوضاع 
خوب نیست. این نظرسنجی درست پس از حکم دیوان عالی امریکا در 
لغو ممنوعیت قانون سقط جنین ۱۹۷۳ انجام شد. در این نظرسنجی 
همچنین مشخص ش��د که در مجموع ۴۱ درصد امریکایی       ها لغو این 
قانون را تأیید می کنند و ۵۹ درصد مخالف هستند. در این میان، میزان 
حمایت جمهوریخواهان از تصمیم دیوان عال��ی امریکا ۷۸ درصد در 

مقابل ۱۷ درصد دموکرات  ها است. 
-----------------------------------------------------
  جایزه 150 هزار یورویی تل آویو به مزدوران خود در جنگ لبنان

رژیم صهیونیستی به نظامیان موس��وم به »ارتش لحد « که در جنگ 
لبنان، علیه کشور خود و در کنار صهیونیست       ها ایستادند ۱۵۰ هزار یورو 
پرداخت کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری »سما«، ارتش لحد متشکل 
از مسیحیان لبنانی به فرماندهی »آنتوان لحد « در سال ۱۹۷۶ تشکیل 
شد. در طول جنگ داخلی ۱۵ ساله لبنان، این نیرو      ها متحد اصلی رژیم 
صهیونیستی بودند و با ش��عار      هایی مانند بیرون کردن فلسطینی       ها از 
لبنان، علیه کشور خود و مقاومت لبنان جنگیدند. با فرار نظامیان رژیم 
صهیونیستی از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ در پی دالوری های مقاومت 
لبنان، این نظامیان که از انتقام می ترسیدند از لبنان فرار کردند و بیشتر 
آنها به فلسطین اشغالی رفتند. بر اس��اس این گزارش، مبلغ پرداخت 
شده به نظامیان س��ابق ارتش لحد به منظور حل مشکل مسکن آنها 
بوده است؛ ۴۰۰ خانواده از این ارتش از زمانی که وارد فلسطین اشغالی 
شده اند سرپناه مناس��بی نداش��ته اند. بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی در این خصوص گفت: این مساعده، مسئله عدالت برای 

کسانی است که در کنار ما جنگیدند و از کشور خود رانده شدند. 
-----------------------------------------------------
  طالبان: تحریم های امریکا وضعیت افغانستان را وخیم تر می کند

سرپرست وزارت تحصیالت تکمیلی دولت موقت طالبان با انتقاد از 
وضع تحریم       ها برای برخی سران این گروه گفت این اقدامات وضعیت 
افغانستان را وخیم تر می کند. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالباقی 
حقانی گفت که تحریم های اعمال شده از سوی امریکا به هیچ عنوان 
به نفع افغانستان نبوده و کشورهای جهان به جای این اقدامات به رشد 
افغانستان و نهادهای تحصیلی این کشور کمک کنند. وی نهادهای 
تحصیلی در افغانس��تان را س��رمایه های معنوی این کشور خواند و 
خواهان کمک های بیشتر جهان برای تقویت این نهاد      ها شد. حقانی 
ادامه داد: در جنگ های ۴۳ س��اله نهادهای تحصیلی در افغانستان 
آسیب های جدی دیده و اکنون ضرورت مبرم به پیشرفت و برابر شدن 

با معیارهای جهانی دارد. 

بودجه 600 میلیاردی برای رویارویی با ابتکار »یک  کمربند-یک جاده«

وحشت » جی -7«  از قدرت چین

 امریکا چهار ماه قبل 

علی قنادی 
  گزارش  یک

اروپاییان را به تقابل 
با روس�یه کشید و 
حاال هم دارد آنها را گام به گام به سمت تقابل با 
چین سوق می دهد. رهبران هفت قدرت صنعتی 
دنیا در نشست خود در آلمان، 600 میلیارد دالر 
برای تقابل با چین اختص�اص دادند؛ رقمی که 
البته طی یک دوره پنج ساله تأمین خواهد شد. 

سران گروه ۷ که از روز یک      شنبه در بخش آلمانی 
کوه های آل��پ در ایالت باواریا  گرده��م آمده اند، 
دیروز با اختص��اص بودجه ۶۰۰میلی��ارد دالری 
پنج ساله برای مقابله با طرح چند تریلیون دالری 
»یک کمربند - یک جاده« چین موافقت کردند. 
در حالی که جن��گ اوکراین و تغیی��رات اقلیمی 
دو موضوع محوری نشس��ت جی۷ اعالم ش��ده، 
مصوبه اولین روز نشس��ت نش��ان داد که اولویت 
اصلی امریکا، مدیریت کردن تقابل فزاینده با چین 
است؛ کشوری که طبق استراتژی امنیت ملی کاخ 
سفید ، تنها رقیب امریکا اس��ت که به طور بالقوه 
قادر اس��ت قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی 
و فناوری خود را برای ایجاد چالش��ی پایدار برای 
یک سیستم بین المللی باثبات و باز باهم ترکیب 
کند.  ظاهراً دولت امریکا به این نتیجه رسیده که 
به تنهایی قادر به مهار چالش فزاینده چین نیست 
و برای این کار، در عین اس��تفاده از ظرفیت های 
جی-۷ )کلوپ دولت های صنعتی بزرگ ش��امل 
کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایاالت 
متحده( برای س��نگین تر کردن وزن خود، هند، 
اندونزی، آفریقای جنوبی، س��نگال و آرژانتین و 
همچنین اوکراین را هم برای ش��رکت در اجالس 

آلمان دعوت کرده اس��ت. البته حدود یک سوم از 
هزینه رویارویی با چین و ابتکار»یک کمربند--یک 
جاده« را خود امریکایی      ها تقبل کرده اند. خطوط 
کلی این برنامه قباًل در نشس��ت جی ۷ در س��ال 
۲۰۲۱ در کورنوال انگلستان تصمیم گیری شده 
بود. ولی چیزی که جدید است، تعهدات مشخصی 
است که برخی کشورهای شرکت کننده در مورد 
مبالغ هدف گذاری ش��ده اع��الم می کنند. »جو 
بایدن « رئیس جمهور امریکا یک      شنبه شب گفت: 
امریکا ۲۰۰ میلیارد دالر از سرمایه فدرال و بخش 
خصوصی را طی پنج س��ال آینده برای حمایت از 
سرمایه گذاری در کشورهای با درآمد پایین و درآمد 
متوسط در زمینه های مختلف اختصاص خواهد 
داد  تا مانع ابتکار چین شود، ابتکاری که دولت های 
غربی می گویند به دنبال نفوذ به کشورهای ضعیف 
و وابسته کردن آنها است. بایدن افزود: باید شفاف 
بگویم، این یک کمک بالعوض یا خیریه نیس��ت. 
این یک س��رمایه گذاری اس��ت که عایدی آن به 
همه خواهد رسید. »اورس��وال فن درلین « رئیس 
کمیس��یون اروپا نیز تأکید کرد که کش��ورهای 
اروپایی ۳۰۰ میلی��ارد دالر در پروژه های مختلف 
طی همین دوره پنج س��اله هزین��ه خواهد کرد تا 
جایگزینی پایدار برای طرح کمربند و جاده چین 
که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در سال 

۲۰۱۳ راه اندازی کرد، ایجاد کند.  
   اروپاییان تردید دارند

جی -۷ بیش از ۵۰ درصد از ثروت خالص جهانی 
)ح��دود ۴۱۸ تریلیون دالر(، ۳۲ ت��ا ۴۶ درصد از 
تولید ناخالص داخلی جهانی و تقریباً ۷۷۰ میلیون 
نفر جمعیت یا ۱۰ درصد از جمعیت جهان را دارد 
ولی سعی کرده با دعوت از رقبای چین در آسیا، به 

خصوص هند، وزن خود را سنگین تر کند. جی -۷ 
اولین بار در سال ۲۰۲۱ بود که آنچه را امریکایی      ها 
» اقدامات اقتصادی ناعادالنه « و » زورمندانه « چین 
تعبیر می کنند، در دستور کار قرار داد ولی حاال به 
نظر می رسد دولت بایدن طرح جاه طلبانه تری برای 
رودرروشدن با چین در نظر گرفته است. بر اساس 
گ��زارش پولیتیکو، یک مق��ام امریکایی بلندپایه 
گفته که امریکا انتظار دارد این دفعه مسئله چین » 
موضوع بزرگ تری برای گفت وگو باش��د« زیرا به 
گفته او، طی این مدت، اقدامات چین »تهاجمی تر 
ش��ده اس��ت.«  با وجود این، اروپاییان که تجربه 
همداس��تانی با امریکا در اوکراین ط��ی چهار ماه 
گذشته را پشت سر دارند، در برخورد با چین خیلی 
محتاط تر از امریکا هستند، به خصوص در شرایطی 
که به گفته اوالف شولتز، صدراعظم آلمان »همه 
رهبران دموکراس��ی های ثروتمند گروه ۷ نگران 
بحران اقتصادی در حال وقوع هستند .« شولز روز 
یک      شنبه در یک نطق تلویزیونی که بعد از اولین 
نشست کاری جی-۷ انجام داد، گفت:»همه اعضا 
نگران بحرانی هستند که ما با آن روبه رو هستیم. 
کاهش نرخ رشد در برخی کشورها، افزایش تورم، 
کمبود مواد خام، اختالل در تغییرات عرضه - اینها 
چالش های کوچکی نیس��تند. « با وج��ود اینکه 
بخش قابل توجهی از بودجه ۶۰۰ میلیاردی مقابله 
با چین را اروپاییان به گردن گرفته اند، ولی به نوشته 
پولیتیکو، آنها به محض اینکه بحثی درباره » تهدید 
تالفی جویانه چین علیه سرمایه گذاری های صنعتی 
بزرگ پیش آمده )مثل صنعت خودروسازی آلمان( 
عقب نش��ینی کرده اند. اروپاییان سال قبل ابتکار 
 )Global Gateway( موس��وم به دروازه جهانی
خود را با بودجه ۳۰۰ میلیارد یورویی مقابل طرح 

یک کمربند-یک جاده چین و به عنوان بخشی از 
»استقالل استراتژیک« مقابل قدرت های جهانی 
پیش کشیدند ولی به گفته پپین برگسن، پژوهشگر 
چتم هوس، »هرگونه تالش هماهنگ فراآتالنتیکی 
مقابل چین، به همان موانعی برخورد خواهد کرد 
که از قبل هم وجود داش��ته است؛ از جمله منافع 
اقتصادی مهم اروپا در چین و تمایل اروپا به کاهش 
اتکای خود به ایاالت متحده«. به گفته برگسن، تنها 
چیزی که در نهایت می تواند عزم اروپایی      ها را برای 
اتحاد مقابل چین تقویت کند، نزدیکی » شی« به 
روسیه است که با توجه به تهاجم به اوکراین به یک 
اولویت اس��تراتژیک اصلی برای اروپایی      ها تبدیل 

شده است. 
  ناتو هم در صف است

بعد از نشست جی-۷، ۳۰ رهبر ناتو هفته بعد در 
نشست مادرید گردهم خواهند آمد. این نشست، 
تله دومی است که بعد از نشست جاری در آلمان، 
مقام ه��ای دولت امری��کا قصد دارن��د از آن برای 
استفاده از ظرفیت های اتحاد با اروپا مقابل چین 
اس��تفاده کنند. به گزارش رویترز، یک مقام کاخ 
سفید گفته امریکا مطمئن است که سند استراتژی 
جدیدی که ناتو در نشس��تش در مادرید در نظر 
دارد در بردارن��ده ادبیاتی » قدرتمن��د « در مورد 
چین خواهد ب��ود. ناتو قصد دارد ب��رای اولین بار، 
چین را به عنوان یک چالش طرح ۱۰ ساله آینده 
خود تعیین کن��د، طرحی که با عن��وان » مفهوم 
اس��تراتژیک« هفته آینده تصویب خواهد شد. به 
گفته ینس اس��تولتنبرگ، دبیرکل ناتو، ۳۰ رهبر 
این بلوک نظامی در نشس��ت مادرید به مس��ئله 
چین و پیامده��ای آن برای امنی��ت ناتو خواهند 
پرداخت. اس��تولتنبرگ به پولیتیکو گفته است: 
» من انتظار دارم که متحدان اعالم کنند که چین 
برای ارزش های ما، منافع یا امنیت ما چالش       هایی 
ایجاد می کند. «  وانگ لوتونگ، رئیس امور اروپا در 
وزارت خارجه چین در یک درخواست دقیقه نودی ، 
خواهان این شده که چین از سند ناتو حذف شود و 
گفته که »چین  دشمن ناتو نیست و نباید به عنوان 
یک دشمن در نظر گرفته ش��ود.«  او گفته است:  
»چین هیچ چالشی ایجاد نمی کند، و ظهور آن برای 
ارائه زندگی بهتر به مردم چین است و فرصت های 
اقتصادی را ب��رای جهان از جمله اعض��ای ناتو به 
ارمغان آورده است. « با این حال، ظاهراً در این مورد 
هم، سنبه امریکا پر زورتر است. ناتو از سال ۲۰۲۰، 
همکاری خود را با چهار کشور آسیایی افزایش داده 
است که از آنها به عنوان » شرکای آسیا و اقیانوسیه « 
یاد می کند. به عالوه، با افزایش تهدیدات پکن علیه 
تایوان، امریکا مایل است عالوه بر متحدان اروپایی، 
متحدان خود را شرق آسیا هم روی چین متمرکز 
کند. ناظران می گویند که هنوز صحبت کردن در 
مورد پذیرش کشورهای آسیایی در ناتو زود است 
ولی این به معنای تمرکز نداشتن بر آسیا نیست. 
ژوزسا آنا فرنسی، مشاور سیاسی سابق در پارلمان 
اروپا گفته که انتظار دارد »همکاری با کشورهای 
]آس��یایی[ که با تهدید فزاینده اجبار اقتصادی و 
رفتار تهاجمی چین روبه رو هستند،  بیشتر و بیشتر 
با دموکراسی های اروپایی و همچنین ایاالت متحده 

همگرا شود.«

تعهد امریکا  1 + 2 را به دوحه  برد
نمایندگان ایران، اتحادیه اروپا و امریکا امروز در قطر دور جدید مذاکرات احیای برجام را آغاز می کنند

خیلی س�ریع و نه چندان پیش بینی ش�ده، از 
امروز قرار اس�ت مذاکرات احیای برجام بعد از 
حدود س�ه ماه ونیم دوباره کلید بخورد. رابرت 
مالی دی�روز به قط�ر رفت و علی باق�ری و تیم 
همراه�ش هم ام�روز راه�ی دوحه می ش�وند 
تا در حضور نماین�ده اتحادیه اروپ�ا به عنوان 
تسهیل کننده، در چارچوبی جدید که می توان 
ن�ام »1+2« روی آن گذاش�ت، مذاک�رات از 
سرگرفته شود. مذاکرات البته نه مستقیم، بلکه 
از طریق ردوبدل ک�ردن Non-Paper انجام 
می ش�ود و آنگونه که سخنگوی وزارت خارجه 
ایران از قول ط�رف اروپایی گفته، امریکایی   ها 
متعهد شده اند به تعهدات شان پایبند باشند و 
چرخه انتفاع اقتص�ادی ایران را تضمین کنند.  

س��عید خطیب زاده در آخرین جلسه هفتگی در 
کسوت سخنگوی دستگاه دیپلماسی با خبرنگاران 
داخلی و خارجی همچون هفته های گذشته بیش 
از هر موضوع دیگری، پاسخگوی سؤاالت برجامی 
خبرنگاران بود. دیروز  با توجه به سفر اخیر جوزف 
بورل به ایران و انتشار اخباری درباره از سرگیری 
مذاکرات هس��ته ای، س��ؤاالت خبرنگاران بیش 
از هفته های گذش��ته حول تعامل آت��ی تهران 
– واش��نگتن می چرخید. س��خنگوی دستگاه 
دیپلماس��ی درباره اینکه آیا مذاک��رات پیش رو 
به همان روال قبلی یعنی NON-Paper ادامه 
خواهد داش��ت یا طرفین قص��د دارند به صورت 
مستقیم با هم صحبت کنند، گفت: » من باید تأکید 
کنم که هیچ مذاکره مستقیمی اتفاق نمی افتد و 
به همان فرمت قبلی و به صورت غیرمستقیم با 
تسهیل گری اتحادیه اروپا این گفت وگو   ها انجام 
می ش��ود.« این دیپلمات ارشد کش��ورمان بدون 
اینکه به زمان و مکان از سرگیری مذاکرات اشاره 
کند، گفت: »ان ش��اءاهلل یکی از کشورهای حوزه 

خلیج فارس میزبان ای��ن گفت وگو   ها خواهد بود 
و این گفت وگو   ه��ا طی روزهای آت��ی و در همین 
هفته انجام می ش��ود و ش��اید مکان برگزاری این 
مذاکرات ب��ا توجه به رایزن��ی و گفت وگو   هایی که 
در حال انجام است تا پایان امروز به صورت دقیق 
مشخص و اعالم شود.« ساعاتی بعد از نشست خبری 
خطیب زاده، منبعی آگاه در وزارت خارجه قطر به 
پایگاه خبری میدل ایست گفت که دوحه، میزبان 
ازسرگیری مذاکرات هس��ته ای ایران خواهد بود. 
عالوه بر اینکه این خبر را دیگر رسانه های عربی نیز 
تأیید کردند. همزمان، خبرگزاری رویترز به نقل از 
منابع آگاه اعالم کرد که رابرت مالی، نماینده امریکا 
در امور ایران در جریان سفر به پایتخت قطر با وزیر 
خارجه این کشور دیدار می کند و علی باقری کنی، 

مذاکره کننده ایران نیز امروزبه قطر می رود. 
  اروپا در نقش تسهیل گر 

خطیب زاده در نشس��ت روز دوش��نبه با اشاره به 

تالش بورل برای ادامه مذاکرات گفت: »ما از نقش 
تسهیل گری اتحادیه اروپا و آقای بورل در این زمینه 
قدردانی می کنیم. بعد از قطعنامه اخیر شورای حکام 
آژانس بورل در تماس   هایی که داشتند تالش جدی 
کردند که این مذاکرات ادامه پیدا کند. در تماسی 
که بورل هفته پیش با آقای امیرعبداللهیان داشتند 
این درخواس��ت را مطرح کردند که گفت وگو   ها بر 
اساس بسته پیشنهادی ایران که قبل از قطعنامه 
ش��ورای حکام ارائه کرده بودیم، پیش برود. وزیر 
خارجه در همی��ن چارچوب از ب��ورل دعوت کرد 
که به تهران بیاید تا در این س��فر پاسخ واشنگتن 
به این بس��ته مورد بررسی قرار بگیرد.« سخنگوی 
وزارت خارج��ه در تش��ریح گفت  وگوه��ای انجام 
شده با مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 
گفت: »بورل نظر ط��رف امریکایی را منتقل کرده 
است و ایش��ان گفتند که امریکا تعهد داده که در 
چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 

ملل عمل کند، به تعه��دات خ��ود در این زمینه 
پایبند باشد و چرخه انتفاع اقتصادی ایران از احیای 
برجام را تضمین کند و موضوع��ات اختالفی نیز 
مورد بررسی قرار بگیرد. « وی تصریح کرد: »اینکه 
در محتوا و در ش��کل و در هر دو موضوع توافقاتی 
شده اس��ت را می توانم تأیید کنم ولی اینکه واقعاً 
امریکایی   ها بر اساس برنامه پیش بینی شده در عمل 
نشان خواهند داد که از میراث ترامپ عبور خواهند 
کرد و عضو مسئولی خواهند بود یا نه، باید منتظر 
بمانیم که آیا آنها به تعهداتی که در این زمینه دادند 

عمل می کنند یا نه.«
 می توانس�تیم اقدامات بیش�تری صورت 

دهیم
هر زمان که زمزمه جدی شدن مذاکرات به گوش 
می رس��د، خاطره بدعهدی امریکایی   ها و خروج 
دونالد ترامپ از توافق هسته ای موضوع لزوم اخذ 
تضامین از امریکا در مسیر مذاکرات احیای برجام 
را بیش از پیش برجس��ته می کن��د. خطیب زاده 
ضم��ن تأکید بر اینک��ه امریکایی   ها بار   ها نش��ان 
دادند که از هم��ه ابزار   ها اس��تفاده می کنند تا به 
تعهدات ش��ان عمل نکنند و محت��وای مذاکرات 
را خالی کنند، خاطرنش��ان کرد: »ما با قاطعیت 
و جدیت این مذاک��رات را با فرض ع��دم اعتماد 
قطعی به امریکایی   ه��ا جلو بردی��م. بزرگ ترین 
تضمین برای ملت ای��ران توانمندی های خودش 
است. طرف مقابل یک بار از برجام خارج شد و در 
مقابل نیز دید که ما در هیچ حوزه ای یک گام هم 
عقب نمی نشینیم و اگر امروز قدم های بیشتری را 
برنمی داریم از باب نتوانستن نیست از باب نخواستن 
است و ما می توانیم قدم های بیشتری برداریم. « وی 
افزود: »آنچه که تضمین ذاتی است توانمندی های 
ملت ایران است البته تضامین مختلف در این توافق 
دیده شده. ما در مورد آنها حساس هستیم و اینها 

باید جمع بندی و نهایی شوند.«

بحرین 
میزبان نشست ضد ایرانی است

چه�ار  و  صهیونیس�تی  رژی�م  امری�کا،  دیپلمات ه�ای 
ایران�ی  از نشس�ت ض�د  کش�ور عرب�ی، س�ه م�اه پ�س 
در نق�ب دی�روز ه�م در بحری�ن ب�ا ه�م دی�دار کردن�د. 
به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، در نشست دیروز وزرای خارجه 
کشورهای امارات، بحرین و مراکش که از س��ال ۲۰۲۰ روابط با رژیم 
صهیونیستی را عادی سازی کردند و مصر که در سال ۱۹۷۹ با اسرائیل 
صلح کرد، گرد هم آمدند. به نوشته وبگاه »العربی الجدید«، هدف از این 
نشس��ت تدوین قوانین کاری و برنامه دیدار کارگروه های کشورهای 
مذکور و رژیم صهیونیس��تی در خصوص تقویت هم��کاری در زمینه 
آب، انرژی، آموزش، اقتصاد و همکاری امنیتی منطقه ای است.  »آلون 
اوشبیس « مدیرکل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به عنوان نماینده 
این رژیم و »یائیل المبرت« از مس��ئوالن وزارت خارجه امریکا در این 
نشست شرکت خواهند کرد. این چهار کشور، فروردین ماه نیز در نقب 
نشست برگزار کرده بودند، نشستی که گفته     می شد به دنبال ایجاد یک 
جبهه واحد و ائتالف مشترک علیه ایران است. در دیدار نقب، آنتونی 
بلینکن، وزیر ام��ور خارجه امریکا نیز حضور داش��ت. امارات و بحرین 
بر اس��اس توافق موس��وم به » ابراهیم « با میانجیگری دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور سابق امریکا، با اسرائیل روابط برقرار کردند و مراکش نیز 
بر اساس توافقی جداگانه با میانجیگری دولت ترامپ، با اسرائیل سازش 
کرد. حاال نشست نقب در حالی برگزار می شود که دولت امریکا گفته 
که می خواهد این نشست ساالنه باشد و شامل تشکیالت خودگردان 
فلسطین و اردن نیز شود. این نشست در حالی در بحرین برگزار می شود 
که قرار اس��ت جو بایدن، رئیس جمهور امریکا نیز به زودی به منطقه 
سفر کند. رس��انه های صهیونیس��تی به نقل از منابع امریکایی مدعی 
شدند، سفر قریب الوقوع  بایدن  به منطقه غرب آسیا مربوط به »ناتوی 

خاورمیانه« یا ائتالف عربی-اسرائیلی نیست. 

بزرگ ترین لشکرکشی  ناتو در اروپا
از زمان جنگ سرد

در پی تشدید تنش ها بین غرب و روسیه بر سر بحران اوکراین، امریکا 
و متحدانش تحرکات نظامی خود را در نزدیکی مرزهای روسیه افزایش 
می دهند. یک روزنامه اسپانیایی نوشته که س�ران ناتو قصد دارند در 
نشست پیش رو، گسترده  ترین اس�تقرار نیرو در ش�رق اروپا از زمان 
جنگ س�رد را مطرح کنن�د؛ اقدامی که پ�س از اعالم موضع روس�یه 
برای اس�تقرار بمب های هس�ته ای در خاک بالروس انجام می ش�ود. 
در حالی که مقامات روس��یه افزایش ماجراجویی ه��ای نظامی غربی ها در 
شرق اروپا را عامل تش��دید تنش ها عنوان می کنند، امریکا و متحدانش به 
این هشدار ها اعتنایی نکرده و همچنان برای تنش آفرینی در قاره سبز ادامه 
می دهند. پس از کمک های تسلیحاتی گس��ترده به اوکراین برای مقابله با 
پیشروی روس ها، اکنون گسیل هزاران نظامی دیگر ناتو به نزدیکی مرزهای 
روسیه در اولویت قرار گرفته اس��ت. روزنامه اس��پانیایی »اِل پاییس « روز 
یک شنبه در گزارشی اعالم کرد که سران کشورهای عضو ناتو قصد دارند در 
نشست این هفته، گسترده  ترین استقرار نیرو در اروپا از زمان جنگ سرد را 
مطرح کنند. این روزنامه به نقل از افراد مطلع نوشت، لهستان نیز قصد دارد 
درخواست کند ابعاد حضور نیروهای ناتو در این کشور از »گردان « به »تیپ« 
افزایش یابد. ال پایس نوشت، این بدان معنا است که هر کدام از هشت گروه 
رزمی ناتو در اروپا هزار تا ۱۶۰۰ نیرو دارند، به میزان دست کم دوبرابر، گسترش 
یابند. به نوشته این روزنامه، کشورهای عضو ناتو قصد دارند کشور هایی را که 
در شرق اروپا و در مجاورت روسیه قرار دارند به دژ نظامی مقابله با این کشور 
تبدیل کنند. کشورهای عضو ناتو در نشست سال ۲۰۱۶ در ورشو نیز بر سر 
افزایش نیروهای نظامی حاضر در شرق اروپا از جمله در لهستان، استونی، 
لتونی و لیتوانی به توافق رسیده بودند ولی پس از شروع جنگ اوکراین، تقویت 
نیرو ها با جدیت دنبال می شود. طی ماه های گذشته  در پی حمله روسیه به 
اوکراین نیز امریکایی  ها شمار نیروهای خود را در اروپا از ۷۰ به ۱۰۰ هزار نفر 
رسانده اند. بر اساس گزارش این روزنامه اسپانیایی، در نشست مادرید، عالوه بر 
تقویت نیروهای ناتو برای مقابله احتمالی با روسیه، جلب رضایت ترکیه برای 
عضویت سوئد و فنالند و ایجاد سازوکاری برای مقابله با افزایش قدرت نظامی 
چین نیز در دستور کار قرار دارد. اعزام نیروهای ناتو به مرزهای روسیه پس از 
آن انجام می شود که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اخیراً از استقرار 
سالح های اتمی در خاک بالروس خبر داد. امریکا نیز تالش می کند با اعزام 
نیروهای بیشتر تهدیدات روسیه را کاهش داده و از متحدانش دفاع کند. با این 
حال تقویت نیروهای ناتو در شرق اروپا می تواند به تشدید تنش ها منجر شود 
و حتی در صورت از کنترل خارج شدن به درگیری مستقیم مسکو و واشنگتن 

بینجامد و مقامات مسکو به این مسئله هشدار داده اند. 
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز دو شنبه در سخنانی اعالم 
کرد که کشورهای غربی هر کاری که ممکن است انجام می دهند تا درگیری 
در اوکراین ادامه یابد. ماریا زاخارووا در مصاحبه با شبکه »روسیا-۱« اعالم کرد 
که کشورهای غربی تمایلی به پاسخگویی به سؤاالت روسیه در مورد مزدوران 
خودشان در اوکراین ندارند. وی گفت: »آنها از هیچ تالشی دریغ نمی کنند تا 
درگیری در اوکراین تا زمانی که ممکن است ادامه یابد. ما به یاد داریم چهل 
و سومین رئیس جمهور ایاالت متحده، جورج بوش گفت مأموریت اوکراین 
کشتن هر چه بیشتر روس هاست. آنها به اوکراین و رژیم کی یف این وظیفه 
را داده اند«. این درحالی اس��ت که مقامات انگلیسی و امریکایی بار ها اعالم 
کرده اند که جنگ اوکراین برای مدت طوالنی ادامه خواهد داشت. امریکا و 
انگلیس تالش می کنند با فرسایشی کردن جنگ اوکراین، و تأثیر تحریم ها 
در درازمدت، روس��یه را به زانو درآورند. اما روس ها جنگ افروزی های غرب 
در اوکراین را به صالح جامعه جهانی نمی دانند و خواهان توقف کمک های 
تسلیحاتی به اوکراین هستند. اما با وجود این هشدارها، امریکا کماکان به 
ارسال تسلیحات گسترده به کی یف اقدام می کند. خبرگزاری آسوشیتدپرس 
دیروز به نقل از برخی منابع گزارش داد که احتماالً ایاالت متحده طی روزهای 
آینده رسماً اعالم می کند که یک سامانه دفاع موشکی پیشرفته ضدهوایی 
در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. بر اساس این گزارش، این منبع در ادامه 
افزود که احتمال دارد واشنگتن دیگر کمک های امنیتی را برای اوکراین اعالم 
کند که شامل مهمات توپخانه ای بیشتر و سامانه های راداری به منظور رفع 

نیازهای ارتش اوکراین می شود. 
 هشدار به فروپاشی اتحادیه اروپا

در حالی که اتحادیه اروپا با نامزدی اوکراین در این نهاد تالش می کند وزنه 
اقتصادی خود را در برابر روسیه تقویت کند، برخی مقامات اروپایی از آینده 
این س��ازمان نگران هس��تند. ماگدالنا مارتولو بلوچر، معاون رئیس جمهور 
سوئیس روز دو ش��نبه در س��خنانی گفت که اعمال محدودیت و تحریم بر 
عرضه گاز روسیه می تواند اتحادیه اروپا را نابود کند. به گزارش اسپوتنیک، 
مارتولو بلوچر گفت:»رؤسای جمهور اروپا به جای ادامه دادن به درگیری، باید 
مسئولیت خود را درک کنند و بدانند که به گاز روسیه وابسته هستند. اروپا 
باید با پوتین در مورد تأمین گاز پایدار حداقل تا بهار ۲۰۲۳ و صلح توافق کند. 
کمبود برق و گاز ممکن اس��ت حتی قبل از زمستان به واقعیتی تلخ تبدیل 
شود. در بد ترین حالت اتحادیه اروپا از هم خواهد پاشید. من طرفدار ساختار 
اتحادیه اروپا نیستم، اما این یک فاجعه خواهد بود.« پیش از این، بلغارستان 
خواس��تار پذیرش طرح پرداخت گاز پیشنهادی روسیه ش��ده بود. معاون 
نخست وزیر آلمان هم قباًل گفته بود که اگر این کشور در صنعت و انرژی گاز 
صرفه جویی نکند، آلمان در زمستان » روزهای سختی را پشت سر خواهد 
 ZDF گذاشت.« رابرت هابک، معاون صدراعظم آلمان در شبکه تلویزیونی
گفت: وضعیت انرژی آلمان در بحبوحه کاهش عرضه گاز از روسیه جدی و 
متشنج است. مقامات روسی نیز اخیراً در سخنانی گفته اند که اتحادیه اروپا 
ممکن است قبل از عضویت اوکراین فروبپاشد. تحریم های غرب علیه روسیه 
بیش از آنکه روس ها را تضعیف کند اروپایی ها را متضرر کرده است و همین 

مسئله نگرانی اروپایی ها را در پی داشته است. 

امیدی به تمدید آتش بس در یمن نیست
یکی از مس�ئوالن جنبش انص�اراهلل یمن اع�الم کرد ک�ه انتظار 
ن�دارد آتش بس�ی ک�ه س�ازمان مل�ل می�ان ای�ن جنب�ش و 
ائت�الف عرب�ی اع�الم ک�رده اس�ت، در آین�ده تمدی�د ش�ود. 
حسین العزی، معاون وزیر خارجه دولت صنعا در شبکه اجتماعی توئیتر 
درباره آینده آتش بس نوشت: » ۳۰ هزار شهروند یمنی درخواست رزرو 
صندلی دارند و ائت��الف عربی همچنان اجازه انجام پروازهای بس��یار 
محدودی را نمی دهد و با بازگشایی مس��یر    هایی که مسافت را از پنج 
ساعت به ۳۰ دقیقه کاهش می دهند، مخالفت می کند.«  العزی در ادامه 
توئیت کرد: »واقعیت این اس��ت که هر ش��خصی که در یمن سالح به 
دست دارد، امروز اطمینان دارد که کشورهای حوزه خلیج ]فارس[ و در 
کنار آنها غرب عامدانه یمن را تحقیر کرده و به آن اهانت می کنند و این 
مسئله بی تردید تحریک آمیز و بس��یار هزینه بر است، بر همین اساس 
انتظار نمی رود آتش بس در آینده تمدید شود.« این در حالی است که 
محمد آل جابر، سفیر عربستان سعودی در یمن و هانس گروندبرگ، 
فرستاده سازمان ملل متحد در امور این کش��ور تالش های مربوط به 
استمرار آتش بسی را که اوایل آوریل گذشته در یمن اعالم و اوایل ماه 
جاری میالدی تمدید شده است، مورد بررسی قرار دادند. بنابر گزارش 
وبگاه الخلیج آنالین، طرفین همچنی��ن تالش های مربوط به موفقیت 
آتش بس تحت نظارت س��ازمان ملل را با هدف دستیابی به آتش بس 
دائمی و فراگی��ر در یمن و آغاز روند سیاس��ی بین دول��ت و انصاراهلل 
بررسی کردند. در بیانیه سفارت عربستان سعودی آمده است که در این 
دیدار اهمیت آنچه پایبندی حوثی     ها به مفاد آتش بس کنونی، تسریع 
بازگشایی گذرگاه     ها در اس��تان تعز واقع در جنوب غربی یمن با هدف 
کاهش درد و رنج انس��انی و واریز درآمد    ها به بانک مرکزی یمن برای 

پرداخت حقوق غیرنظامیان خوانده شد، مورد تأکید قرار گرفت. 


