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چین با اشاره به اظهارات بایدن:
 خاورمیانه حیاط خلوت کسی نیست

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت، مردم خاورمیانه 
صاحبان این منطقه هستند و خاورمیانه حیاط خلوت 
کسی نیست. به گزارش شینهوا، وانگ ونبین، سخنگوی 
وزارت خارجه چین این اظهــارات را در یک کنفرانس 
مطبوعاتی و در اظهارنظــر درباره گفته های جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا در نشست سران »کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس به عالوه سه«، مطرح 
کرد. بایدن گفته بود که واشنگتن این توانایی را دارد که 
به رهبری در خاورمیانه ادامه داده و از ایجاد یک »خال« 
قدرت که ممکن است توســط چین و روسیه پر شده و 
به ضرر آمریکا و اسرائیل تمام شود، اجتناب کند. وانگ 
ونبین با اشاره با تاثیر همه گیری کرونا بر توسعه خاورمیانه 
و اثرات جنــگ اوکراین بر امنیت ایــن منطقه گفت، 
خاورمیانه هنوز منطقه ای صلح آمیز نیســت و چیزی 
که مردم آن بیش از همه به آن نیاز و تمایل دارند، توسعه 
و امنیت است. این سخنگو از جامعه بین المللی، خصوصا 
قدرت های بزرگ، خواســتار بــرآورده کردن نیازهای 
اضطراری مردم خاورمیانه و کمک به این کشــورها در 
حل وفصل دو مسئله اساسی توسعه و امنیت شد. وانگ 
ونبین در انتها گفت: چین مایل است با جامعه بین المللی 
همکاری کرده و همچنان در انتقال انرژی مثبت برای 

تحقق صلح و توسعه در خاورمیانه نقش داشته باشد.
    

برای عبور از بحران سیاسی:
شیعیان عراق خواستار برگزاری 

نشست پارلمانی شدند

همزمان با پایان تعطیالت میان دو فصل قانونگذاری 
پارلمان عراق و تعطیالت عید قربان، چارچوب هماهنگی 
شیعیان این کشور خواستار برگزاری نشست پارلمان طی 
هفته جاری در راســتای تکمیل روند سیاسی این کشور 
شد و باتوجه به عدم توافق احزاب ُکرد بر سر نامزد ریاست 
جمهوری و مشخص نبودن نامزد احزاب شیعه برای تصدی 
پست نخســت وزیری، چارچوب  هماهنگی با یک هفته 
سرنوشت ساز برای دستیابی به توافقات الزم و موفقیت در 
برگزاری جلسه پارلمان مواجه است به نوشته روزنامه العربی 
الجدید، دفتر محمد الحلبوسی، رئیس مجلس با انتشار 
بیانیه ای تاکید کرد: با پایان تعطیالت پارلمان و عید قربان 
و آغاز فصل جدید پارلمان، از برادران و خواهران، احزاب 
سیاسی و رؤسای فراکســیون های  پارلمانی می خواهم 
مسئولیت خود را برعهده گرفته و گفت وگوها برای انتخاب 
رئیس جمهور را به نتیجه برسانند. در این بیانیه آمده است: 
با به نتیجه رسیدن گفت وگوها ما می توانیم اقدامات الزم را 
در عمل به قانون اساسی و آیین نامه داخلی پارلمان برای 
تعیین موعد جلسه انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت 
آتی عراق اتخاذ کنیم. پس از انتشار این بیانیه، چارچوب 
هماهنگی شــیعیان عراق )بجز جریان صدر( با انتشــار 
بیانیه ای اعالم کرد که این چارچوب در جلسه ۱۰۱ خود 
تحوالت سیاسی کشــور و به طور خاص موضوع تشکیل 
دولت و انتخاب رئیس جمهوری را بررسی و بر ادامه جلسات 
خود برای انتخاب نامزد نخســت وزیری طبق سازوکار 

تعیین شده طی چند روز آینده تأکید کرده است.
در این بیانیه آمده اســت که چارچوب هماهنگی از 
ریاســت پارلمان می خواهد که جلســه انتخاب رئیس 
جمهوری را طی هفته جاری تشکیل دهد و از طرف های 
کرد نیز می خواهد که با افزایــش گفت وگوها، تا پیش از 
برگزاری جلســه، درباره نامزد نهایی ریاست جمهوری 
یا ســازوکار انتخاب وی به توافق برسند. در همین حال، 
محمود الربیعی، سخنگوی فراکسیون الصادقون )جزئی 
از چارچوب هماهنگی( در ســخنانی در این باره گفت: 
چارچوب هماهنگی فردا و یا پس فردا درباره گزینه تصدی 
پست نخست وزیری به نتیجه خواهد رسید و دیدگاه های 
رهبران چارچوب در این باره به یکدیگر نزدیک اســت. 
وی افزود: همچنان منتظر تصمیــم ُکردها درباره نامزد 
نخست وزیری هستیم. تصمیم ما مشخص است و جلسه 
هفته جاری پارلمان برای تعییــن رئیس جمهور برگزار 
می شود. این درحالی است که یک نمایندگان پارلمان عراق 
در این باره تایید کرد که جلسه چارچوب هماهنگی هیچ 
پرونده ای را حل نکرده است. وی که ترجیح داد نامش فاش 
نشود، به العربی الجدید گفت: در این نشست پرونده های 
ریاست جمهوری و نخست وزیری مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت اما مشکل حل نشد.

جهان نما

باالخره روز موعود فرا رســید و 
رئیس جمهور 8۰ ساله ایاالت متحده 
مقابل ولیعهد 37 ســاله عربستان 
ســعودی قرار گرفت. دیــداری که 
در ابتدا و پس از ُرخ به ُرخ شــدن دو 
طرف با یکدیگر، با کوبیدن مشت ها 
بر هم، فریاد به اصطــالح منتقدان 
راســت گرای بایدن در آمریکا را به 
آسمان بلند کرد. در همان ابتدای این 
دیدار بسیاری از جمهوری خواهان 
که پای تلویزیون های خود نشسته 
بودنــد و ایــن صحنه ها را تماشــا 
می کردند، در حساب کاربری توئیتر 
خود بــه این نکته اشــاره کردند که 
دیدار بایــدن و محمد بن ســلمان 
در حقیقــت خــط بطالنی بــود بر 
وعده هــای انتخاباتــی وی در مورد 
سرکوب ولیعهد سعودی که به گفته 
او دستش به خون جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار واشنگتن پســت آلوده 
اســت. در همین راســتا آدام شف، 

سناتور جمهوری خواه نیز در توئیتی 
نوشــت: »اگر زمانی نیاز به یادآوری 
تصویری از تسلط مستبدان نفت خیز 
بر سیاســت خارجی ایاالت متحده 
داشــتیم، امروز به آن دست یافتیم! 
یک ضربه مشت، ارزش هزاران کلمه 
را دارد«. کمــی بعد هم فــرد رایان، 
ناشر و مدیر مسئول واشنگتن پست، 
تبادل نظر بین بایدن و بن ســلمان 
در کاخ ســلطنتی در جده عربستان 
سعودی را شرم آور خواند. اما تسویه 
حساب بر ســر پرونده خاشقجی به 
اینجا ختم نشد. این روزنامه همچنین 
گــزارش داد که مقامات ســعودی 
ابتــدا دو خبرنگار ایــن روزنامه را از 
نشست خبری برنامه ریزی شده میان 
بایدن و بن سلمان ، حذف کردند ولی 
آنها بعــداً پس از مطــرح کردن این 
موضوع با مقامات کاخ ســفید اجازه 
حضور در میزگرد را پیدا کردند. این 
تسویه حســاب ها آن هم در خاک 
عربستان سعودی و دقیقاً در زمانی 
که بایدن وارد این کشــور شده بود، 
نشان می دهد که یک دعوای علنی 
در ساختار باالدستی و میانی ایاالت 

متحده بر ســر ارتباط عربســتان با 
آمریکا وجود دارد که بخش اعظمی 
از آن جنبه حزبی دارد. همه می دانند 
که چندی دیگر قرار است انتخابات 
کنگره آمریکا برگزار شــود و در این 
راه اردوگاه جمهوری خواهــان در 
تدارک یک ضد حملــه علنی علیه 
بایــدن و تیم او هســتند که ترامپ 
در پشــت ســر این ماجرا قرار دارد 
و به خوبــی می داند کــه روی کدام 
گزینه ها سرمایه گذاری کند. بر این 
اساس داد و فریادهایی که در خاک 

آمریکا از ناحیه محافظه کاران علیه 
لیبرال ها انجام می شود را نمی توان 
دفاع از دموکراســی یا پرونده قتلی 
دانســت که حاال حتی وکیل آن در 
امارات بازداشــت شده است؛ چراکه 
روز گذشته )شــنبه( پایگاه خبری 
عربی۲۱ اعالم کرد که مقامات امارات 
عاصم غفور، شــهروند آمریکایی و 
وکیــل ســابق جمال خاشــقجی، 
روزنامه نگار منتقد سعودی و خدیجه 
جنگیز، نامزد وی را در دوبی بازداشت 
کردند. رخ دادن این مســائل آن هم 
دقیقاً در زمانی کــه بایدن در خاک 
عربستان است نشــان می دهد که 
دست های پشت پرده زیادی وجود 
دارد که صرفاً به ما می آموزد و گوشزد 
می کند که سیاســت در یک لحظه 
ُحکم می کند و چند دقیقه بعد ممکن 
اســت از رأی خود برگردد و محرک 
اصلی در این میان، بیشینه ســازی 
منافع ملی کشورهاســت. متاسفانه 
در ایران نــه تنها در ســطح عموم، 
بلکه در بین خواص هم شــاهد آن 
هستیم که سیاست را یک علم کثیف 
می نامند و درمیان سیاستگذاران هم 

نوعی جزم اندیشــی و ثبات در اتخاذ 
سیاســت ها دیده می شود که منافع 
ملی معموال در آنها جایی ندارد. ولی 
واقعیت این است که طبیعت روابط 
بین الملل و سیاست همین است که 
هر روز در جای جای دنیا مشــاهده 

می کنیم. 

تاکید بر یک همکاری تاریخی
با گذر از این حواشی اگر به بیانیه 
مشترک و همچنین دیدار دو طرف 
نگاهی گــذرا بیندازیم، بــه خوبی 
می بینیم که بایدن هم در عربستان 
دست به عصا راه رفته است. زمانی که 
بایدن به خانه ولیعهد سعودی رفت 
و با بن ســلمان دیدار کرد، نشستی 
برگزار شد که علی الظاهر او را  همتای 
رئیس جمهور آمریکا نشــان داد، در 
حالی که کاخ سفید ســاعاتی بعد با 
انتشار یک بیانیه تاکید کرد که بایدن 
عمدتاً تنها با ملک ســلمان پادشاه 
عربســتان تعامل دارد! این بیانیه به 
وضوح نشان می دهد که دموکرات ها 
به خوبی بر حساسیت این دیدار واقف 
بوده اند اما در این میان موضوعاتی هم 
وجود داشــته که برای آمریکایی ها 
مهمتر از انتقاد چند جمهوریخواه یا 
چندین نهاد حقوق بشری به حساب 
می آید. اصل قضیه ای کــه در دیدار 
بایدن و بن سلمان باید موردنظر قرار 
بگیرد این است که جنگ اوکراین و 
بحران های منشعب از آن به خصوص 
در حوزه انرژی باعث شده تا بایدن به 
عربستان به عنوان یک دوست تاریخی 
و قدیمی نگاه کند. در بیانیه مشترکی 
که پس از دیدار بایدن و بن ســلمان 
منتشر شد آمده است که »دو طرف 
روابط تاریخی و مشارکت عربستان 
و آمریکا را مورد بررســی قرار دادند و 
رهبران دو کشور همچنین بر اهمیت 
تقویت این مشارکت راهبردی توافق 
و تاکید کردند که مشارکت عربستان 
و آمریکا ســنگ بنای امنیت منطقه 
در دهه های گذشــته بوده اســت«. 
اینکه چــرا برای بن ســلمان در این 
بیانیه از لفظ »رهبران« استفاده شده 
مشخص نیســت اما بایدن به وضوح 
می خواهد که روسیه را در جنگی که به 
راه انداخته و روز به روز در حال تشدید 

است، شکســت بدهد. توجه داشته 
باشــید که بایدن تعهد عربستان به 
حمایت از برقراری تعادل در بازارهای 
جهانی نفت به منظور دســتیابی به 
رشــد اقتصادی پایدار را ستود و دو 
طرف توافق کردند که به طور منظم 
دربــاره بازارهای جهانــی انرژی در 
کوتاه مدت و بلند مدت مشورت کنند. 
در بخش دیگری از بیانیه مشــترک 
یادشده آمده اســت که دو طرف بر 
اهمیت حفظ تحــرکات آزاد تجاری 
از طریق خطوط راهبــردی دریایی 
بین المللی به ویــژه در باب المندب و 
تنگه هرمز تاکید کرده و از تشــکیل 
گروه ویژه مشترک ۱۵3 برای تمرکز 
بر امنیــت باب المندب اســتقبال 
می کنند. از ســوی دیگــر در بیانیه 
مذکور بر همکاری میان واشــنگتن 
و ریاض در پرونده هایی مانند عراق، 
فلسطین، سوریه، افغانستان، سودان، 
لیبی و حتی بحث مبارزه با تروریسم 
تاکید شده و فهرست این همکاری ها 
نشان می دهد علیرغم اینکه برخی ها 
معتقدنــد عربســتان در منطقه و 
فرامنطقــه پس از قتل خاشــقجی 
افول کرده، اما همچنان این کشــور 
در اولویت های همــکاری آمریکا و 
غرب و حتی روسیه و چین قرار دارد. 
اینکه بســیاری از منتقدان بایدن در 
خارج و داخل از واشنگتن معتقدند او 
»خاشقجی را در برابر نفت« به ریاض 
فروخت، می تواند درست قلمداد شود 
اما واقعیت در نظام سیاسی- اقتصادی 
جهان )نه تنها در آمریکا( این است که 
منافع ملی و تامیــن آن بر همه چیز 
می چربد و باید در سطح اول مناسبات 
قرار بگیرد. لذا هیاهویی که امروز برای 
دیــدار بایدن و بن ســلمان به وجود 
آمده، کمتــر از دو روز دیگر فروکش 
خواهد کرد و آنچه که به جا می ماند، 
اســتفاده از پرونده هــای متعدد به 
عنوان اهرم فشــار در راستای تامین 

منافع حداکثری است. 

فریاد منتقدان از دیدار بایدن با بن سلمان و بی اعتنایی به پرونده یک قتل؛

وقتیمنافعملیبرهمهمناسباتمیچربد

فرشاد گلزاری

چندی دیگر قرار است 
انتخابات کنگره آمریکا 
برگزار شود و در این راه 

اردوگاه جمهوری خواهان 
در تدارک یک ضد حمله 
علنی علیه بایدن و تیم او 

هستند که ترامپ در پشت 
سر این ماجرا قرار دارد و 
به همین دلیل موج انتقاد 

حزبی از او به اره افتاده است

هیاهویی که امروز برای 
دیدار بایدن و بن سلمان به 
وجود آمده، کمتر از دو روز 
دیگر فروکش خواهد کرد 

و آنچه که به جا می ماند، 
استفاده از پرونده های 

متعدد به عنوان اهرم فشار 
در راستای تامین منافع 

حداکثری است

نیروهای سوریه دموکراتیک قســد اعالم کردند در 
صورتی که آنکارا بخواهد عملیات جدیدی در شمال شرق 
سوریه انجام دهد، مرزهای مشترک میان سوریه و ترکیه 
را به آتش  می کشند و به آنکار هشدار دادند که جنگ بسیار 
گسترده خواهد بود. به گزارش روسیاالیوم، مظلوم عبدی، 
فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک موسوم به قسد 
جمعه اعالم کرد که نیروهای تحت امرش در صورت هرگونه 
تجاوز و حمله ای از جانب ترکیه سخت جواب خواهند داد و 
مرزهای ترکیه با سوریه را به آتش می کشند. وی تاکید کرد: 
در صورت حمله ترکیه، جنگ محدود نخواهد بود بلکه با 
همراهی ارتش سوریه این جنگ بسیار گسترده خواهد 
بود. مظلوم عبدی گفت: طبق اطالعاتی که در اختیار داریم، 
ترکیه در حال بســیج نیروهای خود در منبج و تل رفعت 
است و برای حمله در حال کسب آمادگی است. وی تاکید 

کرد که آنکارا به محض آماده بودن نیروهای خود و فرصت 
یافتن، حمله خود را آغاز می کند. وی با بیان اینکه ترکیه 
، نیروهای سوریه دموکراتیک را به عدم اجرای توافقنامه 
۲۰۱۹ روســیه و ترکیه متهم می کند، خاطرنشان کرد: 
آنکارا روند تغییرات جمعیتی را در آن منطقه به سرعت 

آغاز کرده است. 

کردهای سوریه: 

در صورت حمله آنکارا، مرزهای مشترک با ترکیه را به آتش می کشیم

خبر

رئیس کنگره جهانی یهودیان در مقاله ای با اشاره به افزایش 
جمعیت ساکنان عرب اراضی اشغالی نســبت به ساکنان 
یهودی آن تاکید کرد هر روزی که بدون راه حل دوکشوری 
می گذرد، اسرائیل را به پرتگاه نزدیک تر می کند. به گزارش 
الجزیره، رانلد لودر، رئیس کنگره جهانی یهودیان در مقاله ای 
در روزنامه واشنگتن پست آمریکا درباره خطر افزایش مستمر 
تعداد ساکنان فلسطینی در مقایسه با تعداد یهودیان در اراضی 
اشغالی فلسطین هشدار داد و نوشت: این مساله موجودیت 
اســرائیل را تهدید می کند و من از یائیر الپید، نخست وزیر 
اسرائیل می خواهم تاریخ سازی کرده و از فاجعه تک کشوری 
جلوگیری کند. لودر توضیح داد: الپید یک فرصت بی تکرار 
برای تاریخ ســازی دارد و آن گفتگو با آمریکا و جهان عرب و 
فلسطینی های میانه رو درباره روشی ابداعی برای مقابله با این 
چالش با تصویب راه حل دو کشوری است. رئیس کنگره جهانی 

یهودیان افزود: حتی اگر به نظر برسد که دستیابی به راه حل دو 
کشوری غیرممکن است، الپید باید تمام تالش خود را برای 
اجتناب از فاجعه تک کشــوری انجام دهد و هیچ ماموریتی 
مهمتر از این مساله وجود ندارد. او در ادامه نوشت، اسرائیل 
نه فقط به دلیل توانمندی های هسته ای ایران، بلکه به دلیل 
ساختار جمعیتی اش با یک خطر بزرگ ماهیتی مواجه است. 

خبر

کنگره جهانی یهودیان: 

عدم اجرای طرح دوکشوری اسرائیل را به پرتگاه نزدیک می کند

دولت کانادا که وعده داده بود شرایط پذیرش ۴۰ هزار افغان در ابن کشور را 
فراهم می کند، اعالم کرد: دیگر به درخواست های جدید برای برنامه مهاجرتی، 
ترتیب اثر نمی دهد. به گزارش سی بی سی نیوز، دولت کانادا در حال بررسی 
آخرین درخواست از ۱8هزار درخواستی است از سوی افغان هایی است که 
امیدوارند از طریق این برنامه به این کشور مهاجرت کنند.  مدافعان پناهجویان 
می گویند پایان دادن به این برنامه، افغان هایی را که امیدوار به آمدن به این 
کشور هستند را رها می کند. این برنامه نزدیک به یک سال پیش، چند هفته 
قبل از سقوط کابل به دست طالبان در ماه اوت ۲۰۲۱ )مرداد ۱۴۰۰( تنظیم 
شد. پورتال ارجاع آنالین مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا برای این 
برنامه هنوز فعال است اما سخنگوی وزیر مهاجرت »شان فریزر« در بیانیه ای 

رسانه ای تایید کرد که تمام فرصت های این برنامه پر شده است. 

الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان دیروز )شنبه( با اشاره به وضعیت 
قره باغ گفت: وزارت دفاع روسیه به ما قول داده بود که تا ماه ژوئن نیروهای 
نظامی ارمنستان از قره باغ عقب نشینی می کنند اما اکنون در ماه جوالی 
هستیم و این مسئله هنوز حل نشده است. وی مدعی شد که ارمنستان بر 
خالف بیانیه ۱۰ نوامبر رفتار می کند و باید مسئولیت خود را به جای بیاورد. 
به گزارش آناتولی، وی گفت: همچنین از سوی روسیه که ضلع سوم این 
بیانیه بود نیز شاهد فشار به ارمنستان نیستیم. البته که این وضعیتی غیرقابل 
قبول است. از دو سال گذشته که جنگ قره باغ بین ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان در گرفته و با پیروزی آذربایجان به پایان رسید، برخی نقاط مورد 
اختالف از جمله وضعیت حقوقی و سیاسی قره باغ همچنان مسئله دو طرف 

بوده و مرزهای جدید نیز از جمله موضوعات مورد اختالف است.

الهام علی اف: روسیه به تعهد خود در قره باغ عمل نمی کند کانادا درها را به روی پناهجویان افغان می بندد


