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رسانه های صهیونیستی 
اعالم کردند که نخست وزیر 
این رژیم بــه رئیس جمهور 
آمریکا پیشــنهاد تشــکیل 
ائتالفی شــبیه به ناتو برای 
مقابله با تهدیدات ایران داده 

است. 
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، شبکه صهیونیستی کان اعالم 
کرد که نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار اخیرش از 
واشنگتن به جوبایدن، رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد تشکیل ائتالف 
نظامی شبیه به ائتالف ناتو میان اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج 

فارس و اردن را داده است.
این رســانه صهیونیســتی اعالم کرد: هــدف از این امــر ایجاد 
پــروژه دفاعــی مشــترک میــان اســرائیل و کشــورهای عربی 
 حاشــیه خلیج فــارس و اردن بــه منظــور محافظــت فراگیر از 

تهدیدات ایران است.
در این گزارش آمده اســت: پیشــنهاد بنت به طور اساسی شامل 
هماهنگی و همپوشانی رادارها و تجهیزات و دستگاه های هشدار سریع 

برای مقابله با تهدیدات هوایی ایران می شود.
جیلــی کوهیــن، خبرنــگار ایــن شــبکه صهیونیســتی در 
واشــنگتن نیز اعالم کرد کــه نفتالی بنــت در دیــدار روز جمعه با 
بایدن پیشنهاد تشــکیل نیروی دفاعی مشترک شــبیه به ائتالف 
ناتو میــان اســرائیل و کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس برای 
 برگزاری آموزش های مقابله بــا آنچه »تهدیــدات ایرانی« خوانده 

شده را داده است.
بر اساس این گزارش، نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
که به تازگی بــرای دیدار بــا جو بایــدن رئیس جمهــور آمریکا و 
دیگر مقامات عالی رتبه این کشــور به واشــنگتن ســفر کرده بود و 
موضوع ایران و برنامه هســته ای از محورهای اصلی رایزنی هایشان 
بوده اســت، پیش از ســوار شــدن به هواپیمــا برای بازگشــت به 
قدس اشــغالی گفت که دیــدارش با بایــدن »صمیمانــه و موثر« 
 بوده اســت و هر دو آن هــا »رابطــه ای نزدیک و شــخصی مبتنی 

بر اعتماد دارند.«
بنت با گفتن این که »ما به تمامی اهدافی که برای خودمان تعیین 
کرده بودیم، رســیده ایم« و با تکرار ادعای وجــود اهداف نظامی در 
برنامه هســته ای ایران، افزود: بر ســر یک کار راهبردی مشــترک 
 برای متوقف کردن حرکت ســریع ایران به ســمت سالح هسته ای 

توافق کردیم.

پیشنهاد بنت به بایدن 

  تشکیل ائتالفی شبیه به ناتو 
برای مقابله با ایران

خبر

مدیرکل پیشــین خاورمیانه وزارت امور خارجه گفت: تجربه 
۴۰ ســال اخیر نیز نشــان می دهد که تا وقتی ما رابطه به دور از 
تنش با غرب و آمریکا نداشــته باشــیم در ایجاد رابطه نزدیک با 
همســایگان خود نیز موفق نخواهیم بود و برعکس آن هم صدق 
می کند که تا زمانی که روابط ما با همســایگان دارای تنش است 
و آن ها احســاس تهدید می کننــد و ایران هراســی وجود دارد 
 آن ها مجبور هســتند از حضور آمریکا در منطقه بــرای موازنه 

قدرت استفاده کنند. 
قاســم محبعلی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در ارزیابی سفر 
وزیر امور خارجه کشــورمان بــه عراق و شــرکت در کنفرانس 
بغداد، در پاســخ به این ســوال که کارشناســان منطقه پیش از 
این ســفر یکی از اهداف آن بــرای ایران را فرصتــی برای دیدار 
و گفت وگو میان تهران بــا ریاض و در مرحله بعد کشــورهایی 
همچون مصــر و اردن مطــرح می کردند اما نه تنهــا این هدف 
 به وقــوع نپیوســت بلکه اقــدام رئیس دســتگاه دیپلماســی 
کشــورمان در عدم رعایت پروتکل ها در زمــان گرفتن عکس به 
عنوان پیامی منفی به عربستان تلقی شد، با این اوصاف آیا تهران 
دســتاوردی از این حضور کسب کرد، گفت: مســاله تشریفاتی 
که متاســفانه هیات ایرانی به آن توجه نداشــت و سوءتفاهمی 
که برای کشور میزبان و ســایر مهمانان به وجود آمد، متاسفانه 
تاثیرات خود را خواهد داشت؛ هرچند در عالم سیاست تشریفات 
مهم است اما اصل نیســت، با این حال هیات ایرانی باید جایگاه 
و شــان خودش را حفظ می کرد و نباید نوعــی دلخوری بوجود 
می آورد. این در حالی اســت که ظاهرا مالقاتی هم میان ایران و 
 عربســتان صورت نگرفت و عمال آن انتظاراتی که وجود داشت،

 برآورده نشد.
وی ادامه داد: این کنفرانس با ابتکار فرانســه صورت گرفت و 
هدفش این بود که در مرتبه نخست نقش فرانسه را در زمانی که 
آمریکا در حال ترک منطقه اســت، در خاورمیانه افزایش دهد و 
پررنگ کند و هم بتواند رابطه عراق را با همســایگان عرب خود 

بهبود ببخشد و فکر نمی کنم نقش ایران را بتوان ورای تشریفات 
تلقی کرد. 

وی افزود: مســاله بعدی این اســت که عراقی ها به دنبال این 
هســتند که اجازه ندهند ســرزمین آن ها به صحنه رقابت های 
منطقه ای و صحنه کشــمکش و درگیری کشــورها بدل شود و 
تالش شان این اســت که در پی خروج آمریکا، مداخالت در این 

کشور را کاهش دهند.   
این تحلیل گر مســائل منطقــه همچنین در پاســخ به این 
ســوال که ایران پیش از برگزاری کنفرانس بغداد از طرف عراقی 
خواســته بود تا ســوریه نیز در این نشســت حضور داشته باشد 
اما این درخواســت محقق نشــد و وزیر امور خارجه کشورمان 
پیش از حضور بــا ابراز ناراحتــی از این عدم حضــور اعالم کرد 
که با ســوریه در این خصوص در ارتباط اســت، بــا توجه به این 
موضوع، ســفر آقای امیرعبداللهیان به دمشــق پــس از ترک 
بغداد با چه هدف و ابالغ چه پیامی صورت گرفته اســت، گفت: 
نخســت باید توجه داشــته باشــیم که امکان حضور سوریه در 
این نشســت از آن جهت وجود نداشــت که این کشور از سوی 
اتحادیه عرب و کشــورهای اروپایی تحریم است و سوریه هنوز 
هم از ســوی کشــورهای دیگر به طور کامل مورد شناســایی 

 قرار نگرفته اســت، لذا این خواســت ایران امکان اینکه پذیرفته 
شود را نداشت.

 از ســوی دیگر ایران فکر می کند تنها متحــدی که در جهان 
عرب به عنوان دولت دارد، دولت ســوریه اســت چراکه ســایر 
متحدین ایران چــه در لبنان، چه عــراق و چه یمــن در انگاره 
دولت نبوده و میلیشیا هســتند. البته این تصور و متحد قلمداد 
کردن ســوریه خیلی دقیق نیســت چراکه ســوری ها بیشتر به 
سمت روســیه متمایل هســتند و حفظ رابطه با ایران مصلحتی 
 اســت و اگر به جهان عرب نیز برگردند، سیاســت خود را تغییر 

خواهند داد. 
مدیرکل پیشــین خاورمیانه وزارت امور خارجه در خصوص 
آنچه تغییر سیاست و راهبرد دستگاه دیپلماسی مبنی بر اولویت 
ارتباط با همسایگان خوانده می شــود، در پاسخ به این سوال که 
با توجه به اینکه هنوز تکلیف مذاکــرات وین برای احیای برجام 
مشخص نشده تا چه میزان می توان به موفقیت این سیاست جدید 
امیدوار بود، گفت: این دو مساله قطعا به هم پیوسته است؛ به این 
معنا که تا زمانی که مذاکرات برجام به نتیجه مشخصی نرسیده 
بعید است هدف دوم محقق شود و تجربه ۴۰ سال اخیر نیز نشان 
می دهد که تا وقتی ما رابطه به دور از تنش با غرب نداشته باشیم، 
در ایجاد رابطه نزدیک با همسایگان خود نیز موفق نخواهیم بود و 
برعکس آن هم صدق می کند که تا زمانی که روابط ما با همسایگان 
دارای تنش است و آن ها احساس تهدید می کنند و ایران هراسی 
وجود دارد، آن ها مجبور هستند از حضور آمریکا در منطقه برای 

موازنه قدرت استفاده کنند.
وی ادامه داد: لذا این سیاســت باید با هم پیــش برود و اینکه 
فکــر می کنیم می توانیــم ایــن دو را از هم مجزا کنیــم تجربه 
شکســت خورده ای اســت. کنفرانس بغداد هم همین مساله را 
تائید کرد که تا زمانی کــه ایران نتواند رابطه به دور از تنشــی با 
 همه بازیگران داشته باشــد، نمی تواند در رابطه با همسایگانش 

هم موفق باشد. 

گفتوگو

محبعلی در گفت وگو با ایلنا: 

عدم توجه هیات ایرانی به تشریفات در بغداد، تاثیرات خود را خواهد داشت

گزارش »توسعه ایرانی« از افزایش نقش آفرینی فرانسه و بریتانیا در بحران افغانستان؛ 

 وکالت راهبردی واشنگتن 
به رفقای اروپایی 

چرتکه 3

جهان 5

گزارش »توسعه ایرانی« از ریزش مشکوک قیمت دالر  در بازار 

پاشی در کار است  پای ارز
یکا؟ یا مذاکره    با آمر

 دالر که روزهای گذشته حسابی خبرساز 
شده و به ســرعت کانال های قیمت را پشت 
سر گذاشته و صعود می کرد دیروز ناگهان به 

کانال 26 هزار تومان عقب گرد کرد. 
این اتفــاق در حالی رخ داد که با شــروع 
بــه کار کابینه ابراهیم رییســی قیمت دالر 
صعودی شــد و این ارز آمریکایی به سرعت 
کانال هــای قیمت 25 هــزار، 26 و 27هزار 
تومان را پشت سر گذاشت و به کانال قیمت 

28 هزار تومان رسید. 
قیمت دالر در آخرین ســاعات معامالت 
روز شــنبه روی 28 هزار و 26۰ تومان قرار 
داشت. عصر روز گذشته اندازه حباب قیمت 

دالر با معیار درهم مثبت به دست می آمد و 
قیمت دالر نسبت به درهم در بازار داخل باال 
بود. قیمــت دالر در شــروع معامالت امروز 
قدری افت کــرد و روی 28 هزار و 5۰ تومان 

قرار گرفت.
این مســاله موجب شــد که برخی حتی 
رشد قیمت دالر تا کانال 3۰ هزار تومان را نیز 
گمانه زنی کنند اما پس از شروع به کار کابینه 
رییسی ســیر کاهشــی قیمت دالر ناگهان 
شــروع شــد تا جایی که دیــروز بهای دالر 
ساعاتی به کانال 26هزار تومان نیز رسید اما 
در ساعات پایانی بازار دوباره به کانال 27هزار 

تومان صعود کرد... 

ورود موج جدید پناهجویان افغان به ایران از گذرگاه مرزی هرات 

میهمانان مستأصل و میزباِن گرفتاِر پرمعضل
شهرنوشت 6


