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روابط مسکو -تل آویو شکرآب شد

کمیته حمایت از فلسطین ریاست جمهوری
بیانیه صادر کرد

رئیس جدید امارات؛
«بن زاید» کیست؟

رژی م صهیونیستی در دوراهی غرب و روسیه

خوی وحشیگری صهیونیستها در
آستانه روز نکبت

کمیته حمایت از انقالب اسالمی مردم
فلسطین ریاست جمهوری در بیانیهای به
مناسبت روز نکبت (یوم النکبه) این روز را نشان
دهنده جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه ملت
بیدفاع فلسطین دانست.
به گزارش ایسنا ،در این بیانیه آمده است؛
پانزدهم ماه می سال  ۱۹۴۸یادآور یکی از
تاسفبارترین وقایع بشری قرن بیستم است
در تاریخ فلسطین یوم النکبه نام گرفت که طی
آن رژیم جعلی صهیونیستی که از شقیترین
رژیم هاست ،به پشتوانه امپریالیسم جهانی
و دولتهای استعمارگر ،خون جمع کثیری از
ملت مظلوم فلسطین را بر خاک ریخته و هزاران
فلسطینی را از سرزمین آباء و اجدادیشان اخراج
نموده ،این روز یادآور آوارگی مردم فلسطین
از خاک آباء و اجدادی شان و ورود یهودیان
از سراسر جهان به سرزمین اشغالی و شهادت
بیش از  ۱۵هزار فلسطینی است و در چنین
روزی فلسطینیان و امت اسالم در معرض
بزرگترین فاجعه در طول تاریخ خود قرار گرفتند
و فلسطین به اشغال جنایتکاران صهیونیستی
درآمد و صاحبان اصلی از سرزمین مادری شان
بیرون رانده شدند و در مناطق مختلف جهان
آواره گشتند و چنانچه هنوز زندگی بسیار سختی
دارند.
روز نکبت روزی است که دشمن صهیونیستی
موجودیت دروغین خود را به قیمت ریختن
خون انسانهای بی گناه ،درد و رنج های بی حد
و اندازه ،تخریب شهرها و روستا ها ،مصادره
اراضی ،توسعه شهرک ها ،تخریب آثار باستانی
و مقدسات اسالمی و هر آنچه که رنگ و بوی
فلسطینی و اسالمی داشت ،اعالم کرد.
در طول سالیان پس از آن نیز بر خالف اصول
مصرح اعالمیه حقوق بشر و علیرغم اینکه به
موجب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری اخراج
یا انتقال اجباری جمعیت از مصادیق جنایت
علیه بشریت ذکر شده است ،رژیم جعلی
صهیونیستی ضمن ادامه تضییع حقوق واضح
ملت فلسطین و اعمال جنایات بی شمار ،از هر
نوع اقدام خصمانهای برای بیرون راندن هر چه
بیشتر مردم این سرزمین از خانه و کاشانهشان
فروگذار نکرده است.
اگرچه یادآوری این روز نکبتبار برای ملت
فلسطین تلخ و رنجآور است اما همه ساله در
چنین روزی فلسطینیان و بسیاری از مردمان
آزاده در سرتاسر جهان با برگزاری تجمعات
و تظاهرات اعتراضآمیزی به جهانیان یادآور
میشوند که این حق پایمال شده ،هرگز به
فراموشی سپرده نخواهد شد.
رژیم جنایتکار صهیونیست نشان داده است
که در راستای اهداف شوم خود ،بیتوجه به
تمامی اصول اخالقی و انسانی و با زیر پا نهادن
همه قوانین و مقررات بینالمللی قادر است از
هیچ جنایتی دریغ نورزیده و در تازهترین اقدام
خود با به شهادت رسانیدن خبرنگار شبکه
الجزیره ،آشکارا قوانین بینالمللی را به سخره
گرفته است و اطمینان دارد که علیرغم این دست
جنایات آشکار همچنان از حمایت های بیدریغ
نظام سلطه جهانی برخوردار خواهد بود.
گسترش موج بیداری اسالمی در دنیای امروز،
حقیقتی است که فردای نیکی را نوید می دهد.
از زمان اشغال فلسطین ،آزادگان و مبارزان حق
خواه بی وقفه خیزش پر قدرت خود را پیش برده
اند و موانع های بی شماری را از سر راه برداشته
و از تبلیغات وسیع دشمن در مقابله با اسالم،
تفرقه افکنی میان ادیان ،تالشهای جاسوسی و
اطالعاتی ،انواع طرحها و برنامه های پیچیده و
 ...عبور کرده و گام های استواری را در مسیر
بیداری ،عزت و آزادگی و رهایی سرزمین های
غصب شده فلسطین برداشته اند و این موج
میرود تا در نزدیکترین زمان پیش رو حکومت
عنکبوتی صهیونیستها و دجاالن زمان را به
نابودی بکشاند .
یوم النکبه سرآغاز جنایتهای رژیم
صهیونیستی علیه یک ملت بیدفاع است .در
طول دهها سال گذشته رژیم صهیونیستی از
هیچ تالشی برای سرکوب گسترده فلسطینیان
و ارتکاب جنایتهای هولناک علیه آنها دریغ
نکردهاند.
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چ وقت فکرش را نمیکرد که
رژیم صهیونیستی هی 
وزیر خارجه روسیه مقابل دوربینها بنشیند و در
توجیح حمله به اوکراین ،حتی هیتلر را هم یهودی
بخواند .شوک مصاحبه الوروف باعث شد تا تلآویو
هم به فکر بیفتد تا راه خود را از مسکو ،در میانه
راه جدا کرده و دست به واکنش علیه حمله روسیه
به اوکراین بزند .روابط روسیه و اسرائیل در دو دهه
گذشته در بهترین حالت خود قرار داشته است .حتی
جنگ اوکراین هم باعث نشد تا رژیم صهیونیستی
دست از حمایت مسکو بردارد ،اما حاال اوضاع بین
این دو سخت پیش میرود.
تنش از کجا شروع شد؟
بیش از یک میلیون نفر از اهالی سرزمینهای
اشغالی را یهودیان روس تشکیل میدهند .هر چند
یهودیها در ابتدای قرن بیستم در شوروی روزگار
سختی را گذراندند ،اما حاال ورق برگشته است
و روابط بین آنها و مسکو قوی ب ه نظر میرسد .از
ابتدای جنگ اوکراین هم رژیم صهیونیستی سعی کرد
خودش را به آن راه بزند و با موضوع بهطور مستقیم
درگیر نشود .اما باالخره و در حالی که سکوت تلآویو
تعجب متحدانش را برانگیخته بود ،آنها نسبت به
کشتار غیر نظامیان اوکراینی به روسها با احضار
سفیر مسکو ،اعتراض کردند.
اختالفات از زمانی حالت علنی گرفت که روسیه از
شورای حقوق بشر سازمان ملل کنار زده شد :حدود
ده روز قبل ،بعد از آن که خبرهایی از کشتار غیر
نظامیان اوکراینی انتشار یافت ،شورای حقوق بشر
سازمان ملل عضویت روسیه را به تعلیق در آورد
و دوستی تلآویو و مسکو هم مانع از این اتفاق
نشد .اما حمایت اسرائیل از این تصمیم ،مسکو را
به شدت خشمگین کرد .عالوه بر این ،یائیر الپید،
وزیر خارجۀ اسرائیل صریحا ً روسیه را به کشتار
غیرنظامیان متهم کرد .در مقابل ،وزارت خارجۀ
روسیه این موضعگیریهای صهیونیستها را یک
اقدام ضد روسی دانست و با پرداختن به مساله
فلسطین سواالتی در مورد رفتار رفتار اسرائیلیها
در این زمینه پرسید و دولت اسرائیل را به شدت
مورد انتقاد قرار داد .مسکو اعالم کرد که اسرائیل
میخواهد با استفاده از موضوع جنگ اوکراین ،توجه
افکار عمومی را از یکی از طوالنیترین اختالفات
حلنشده منحرف کند .مسکو از محاصرۀ نوار غزه
نیز انتقاد کرد و افزود که غزه به یک زندان بدون
سقف تبدیل شده است.
وزارت خارجۀ روسیه همچنین گوشزد کرد که
اسرائیل مسبب طوالنیترین اشغال ارضی در دوران
بعد از جنگ دوم است و اشغال سرزمینهای
فلسطینی با موافقت ضمنی غربیها و به خصوص

رژیم صهیونیستی در هفتههای گذشته ،از موضع بیطرفی نسبت به جنگ اوکراین خارج شد و مواضع نسبتا تندی علیه مسکو اتخاذ کرد.

تحلیلگران
معتقدندرژیم
صهیونیستی
ممکن است
دست به فروش
برخی سالحهای
غیرپیشرفتهبه
کییف بزند یا در
برخی از موارد
در سازمان های
بین المللی ،آرایی
علیه مسکو بدهد
آمریکا ادامه پیدا کرده است.
همزمان اتفاق دیگری هم افتاد .پوتین خواستار
تعیین تکلیف در مورد محوطهای در بیتالمقدس
شد که به “صحن الکساندر” معروف است .این
صحن و کلیسای وابسته به آن از جمله بناهایی
است که روسیۀ تزاری در مرکز بیتالمقدس ساخته
بود .مسکو ادعای مالکیت بر این محوطه را دارد ،اما
اخیرا ً یک دادگاه اسرائیلی این ادعا را رد کرده است.
رسانههای اسرائیلی مینویسند که پوتین در این باره
شخصا ًنامهای برای نفتالی بنت فرستاده است.
نتانیاهو در دو دهه گذشته تالش زیادی برای
حفظ رابطه اسرائیل و روسیه کرده بود .روسها جزو
نخستین کشورهایی بودند که انتقال پایتخت را از
تلآویو به قدش اشغالی پذیرفتند و در این مرحله
حتی از آمریکایی هم جلو زده بودند .در تنش اخیر
هم برقراری یک تماس تلفنی بین بنت و پوتین
نشان داد ،دو طرف مایل به دامن زدن بیشتر بر

مذاکرات هستهای در چه مرحله ای قرار دارد؟

اختالفات خود نیستند .تلآویو تحت فشار شدیدی
برای واکنش نشان دادن به حمله روسها به اوکراین
قرار دارد و به سختی میتواند از این فشارها را نادیده
بگیرد .با این حال البی روسیه در سرزمینهای
اشغالی قویتر از آن است که اجازه دهد رژیم
صهیونیستی به یک نیروی ضد روسی در مجامع
بینالمللی مبدل شود.
از سوی دیگر هرچند شخص زلنسکی یهودی
است و انتظار داشت تا از سوی اسرائیل مورد
حمایت قرار بگیرد اما تقاضایش برای خرید سالح
از صهیونیستها پاسخ مثبتی دریافت نکرد و این
ٰرژیم نشان داد در نهایت قرار نیست مانند آمریکا
و اروپا پشت روسیه را در جنگ خالی کند .بعید به
نظر میرسد که حتی در ادامه این جنگ هم روسیه
موضع خود را در بیطرفی نظامی نقض کرده و
بخواهد بر روی روابط  ۲۰سال اخیر خود با مسکو
خط بطالن بکشد .با این حال پیدا کردن یک راه

میانه برای رژیم صهیونیستی کاری دشوار خواهد
بود .موافقت آنها با تعلیق عضویت روسیه از شورای
حقوق بشر سازمان ملل نشان داد که تلآویو در
مقابل فشارهای متحدانش نمیتواند بر موضع خود
برای مدتی طوالنی باقی بماند.
در نهایت به نظر میرسد اسرائیلیها دست به
اقداماتی نمادین در محکومیت جنگ اوکراین بزنند.
برخی تحلیلگران معتقدند رژیم صهیونیستی ممکن
است دست به فروش برخی سالحهای غیرپیشرفته
به کییف بزند یا در برخی از موارد در سازمان های
بین المللی ،آرایی علیه مسکو بدهد که چندان
موثر نیستند و بیشتر جنبه ظاهرسازی دارند .هنوز
مشخص نیست که در آینده موضع تلآویو در مورد
تحریمها چه باشد .در همین حال پایگاه اکسیوس
مینویسد سوال بزرگ این است که آیا تنش ها منجر
به تغییری در رفتار ارتش روسیه در قبال حمالت
هوایی اسرائیل در سوریه می شود یا خیر.

عبور از بن بست و رسیدن به موانع

یک پایگاه تحلیلی در گزارشی درباره سفر اخیر نماینده اتحادیه اروپا
در مذاکرات وین به تهران برای رفع موانع موجود سر راه رسیدن به یک
توافق از طریق این مذاکرات ،مطرح کرد که موانع موجود در مذاکرات
وین قابل حل هستند.
به گزارش ایسنا ،پایگاه تحلیلی دیپلماتیک در گزارشی درباره سفر
برجامی اخیر انریکه مورا ،معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
و نماینده آن در مذاکرات وین به تهران نوشت :مقامات آمریکایی روز
جمعه گفتند هنوز منتظر توضیحات مفصلتری از سوی انریکه مورا و
تیم او درباره رایزنیهای این هفتهشان در ایران هستند اما در عین حال
هم این سیگنال را فرستادهاند که چندان درباره وقوع گشایشی عمده
در این زمینه خوشبین نیستند.
دیپلماتیک در این گزارش آورده است :ند پرایس ،سخنگوی وزارت
امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت که «در موقعیت
فعلی ،توافق فاصله زیادی به قطعی بودن دارد» .او همچنین گفت« ،
به خود ایران بستگی دارد که آیا به زودی میخواهد به یک توافق دست
بیابد یا نه .ما و شرکایمان آمادهایم .مدتی است که آمادهایم اما االن
واقعا به ایران بستگی دارد».
در این گزارش همچنین مطرح شد :یک مقام ارشد اتحادیه اروپا
روز جمعه گفته که هنوز موانعی در زمینه رسیدن به یک توافق بر
سر احیای توافق هستهای ایران وجود دارد اما از نظر او هنوز راههایی
برای غلبه بر این مانع وجود دارد .به گفته این مقام ارشد اروپایی،
«ما هنوز موانع سختی سر راه یک توافق داریم اما گفتوگوی خوب،
صریح و طوالنی با ایران نشان داده است که آنها روی این موضوع
کار میکنند .مسلما آمریکاییها هم همین طورند .بنابراین هنوز راهی
برای غلبه بر مشکالت وجود دارد .این چیزیست که قرار است روی
آن کار کنیم».
عالوه بر این ،جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز
جمعه در کنفرانسی خبری بیان کرد پس از آنکه مورا به ایرانیان این
پیغام را رساند که وضعیت بدین شکل نمیتواند ادامه پیدا کند ،جواب
ایران بسیار مثبت بود .بورل به خبرنگاران در نشست وزرای خارجه
گروه  ۷گفته بود« ،این مسائل نمیتوانند یک شبه حل شوند .بگذارید
بگوییم که مذاکرات بلوکه شده بود و حال آزاد شده است .مسائل بهتر
از آنچه که انتظار میرفت پیش رفته است .مذاکرات در حال سکون
بود و حال مجددا آغاز شده است».
مذاکرات وین که در راستای احیای توافق هستهای و لغو تحریمهای
ایران در آوریل  ،۲۰۲۱مدتی پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن

در آمریکا آغاز شد ،در پی برخی تحوالت اخیر بینالمللی از جمله
حمله روسیه به اوکراین و کشمکشهای تهران  -واشنگتن بر سر برخی
مسائل باقیمانده در مذاکرات ،تا اطالع ثانوی متوقف شده است.
در این راستا ،حسین امیر عبداللهیان ،وزیر امور خارجه ایران نیز
روز جمعه در توییتی با اشاره به سفر اخیر انریکه مورا به تهران و
رایزنیهایش با علی باقری مذاکره کننده ارشد ایرانی در صفحه
توییتر خود نوشت« ،در توافق با آقای بورل ،سفر آقای مورا به تهران
و گفتوگوهایش با همکارم آقای باقری ،فرصت مجددی بود تا بر
ابتکارات برای حل موضوعات باقیمانده مذاکرات وین متمرکز شویم.
توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است اگر آمریکا تصمیم سیاسی
خود را گرفته و به تعهداتش پایبند باشد.
عالوه بر این ،علی شمخانی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری
اسالمی ایران روز جمعه در توییتی نوشت :مذاکرات وین به مرحلهای
رسیده که گره آن تنها با پایبندی طرف خاطی به راهکارهای منطقی و
اصولی ایران باز میشود .آمریکا با بدعهدی و اروپا با بیعملی ،فرصت
بهرهمندی از حسننیت اثبات شده ایران را به نابودی کشاندند .اگر
ارادهای برای بازگشت دارند ،ما آمادهایم و توافق در دسترس است.
المیادین  :پرونده مذاکرات در وین بار دیگر فعال شد
شبکه تلویزیونی المیادین امروز (شنبه) به نقل از منابع نزدیک به
هیات ایرانی در مذاکرات وین تاکید کرد  :پرونده مذاکرات در وین بار
دیگر فعال شده است.
به گفته المیادین منابع مزبور در عین حال گفتند :هنوز زود است از
دستیابی به توافق در آینده نزدیک سخن به میان آوریم و این موضوع
نیازمند بحث و بررسی بیشتری است .
آنان ابراز کردند :اروپاییها به خاطر بحران فراروی شان به دلیل
جنگ در اوکراین و نیاز شدیدشان به نفت و گاز ایران عجله دارند تا هر
چه زودتر در مذاکرات وین با تهران به توافق برسند.
بر اساس این گزارش ،جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه
اروپا ازسرگیری مذاکرات در خصوص احیای توافق هسته ای را اعالم
کرد.
بورل گفت :مذاکرات متوقف شده بود اما دوباره از سر گرفته شده
است  .من تصور می کنم سفر انریکه مورا هماهنگ کننده اروپایی
مذاکرات وین به تهران باعث حل و فصل موضوع شده است.
هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات وین چهارشنبه گذشته در تهران
با علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین دیدار و
گفتوگو کرد.

از سوی دیگر بر پایه همین گزارش  ،حسین امیر عبداللهیان وزیر
خارجه ایران روز جمعه از امکان دستیابی به توافق خوب سخن به میان
آورد البته به شرط آنکه واشنگتن تصمیم سیاسی خود را اتخاذ کرده و
به تعهداتش عمل نماید.
عبداللهیان خاطرنشان کرد که سفر انریکه مورا به تهران و گفت
وگوهایش فرصتی دیگری برای تمرکز یافتن بر ابتکارات جهت حل و
فصل مسائل الینحل مانده در مذاکرات فراهم آورد.
به گفته المیادین ،روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در هفتم ماه مه
شنبه  ۱۷اردیبهشت خاطرنشان کرد :اتحادیه اروپا در حال بکار بردن
آخرین تالش خود جهت نجات توافق هسته ای ایران و پایان دادن به
حالت رکود موجود در آن بسر می برد.
عدم شکست کامل مذاکرات وین
یک تحلیلگر مسائل بینالملل گفت :مهمترین پیام میتواند این
باشد که مذاکرات مرتبط با برجام هنوز به طور کامل شکست نخورده و
میتواند روزنهای باشد در این جهت که کماکان میشود اختالفات بین
ایران و آمریکا حل و فصل شود.
دکتر احمد فاطمینژاد در گفتوگو با ایسنا با اشاره به سفر اخیر امیر
قطر به ایران ،اظهار کرد :قطر طی سالهای اخیر از جنبههای مختلف
به یک بازیگر قابل توجه در سطح منطقه و حتی فراتر از منطقه
تبدیل شده است .یکی از جنبههای اصلی که قطر را تبدیل به یک
بازیگر برجسته نموده ،به اقتصاد رو به توسعه این کشور برمیگردد.
این کشور در زمینههای مختلف از جمله انرژی ،صنایع نفت و گاز
سرمایهگذاریهایی را داشته است .مشترک بودن برخی ذخایر قطر با
ایران موجب شده که وضعیت این کشور با وضعیت ایران پیوند بخورد
و به روابط این دو کشور با یکدیگر اهمیت ویژهای ببخشد
وی همچنین جایگاهی که قطر طی سالهای اخیر به مرور زمان
در حوزه سیاسی به دست آورده را از دیگر عواملی دانست که
موجب شده این کشور به یک بازیگر اثرگذار در نظم منطقه تبدیل
شود و کشوری اثرگذار و میانجیگری بین بازیگران مختلف دولتی و
غیردولتی شود.
این تحلیلگر مسائل بینالملل بیان کرد :ارتباط بسیار خوب قطر با
کشورهای اروپایی ،آمریکا ،چین و روسیه و نهادهای غیردولتی منطقه
مانند حماس ،حزبالله و طالبان ،این نشان را میدهد که این کشور
پتانسیل باالیی در میانجیگری بین گروههای مختلف دارد .این عوامل
موجب شده که قطر را تبدیل به یک بازیگر قابل توجه برای ایران کند
و ایران به دنبال گسترش روابط با این کشور باشد.

منابع رسمی ،پیش از ظهر امروز شنبه خبر دادند
که محمد بن زائد آل نهیان ،به ریاست امارات عربی
متحده تعیین شد؛ خبری که به سرعت در صدر
اخبار بین المللی و منطقه ای نشست .ال نهیان در
شرایطی سکان اداره کشورش را به دست گرفت که
منطقه و صحنه بین الملل صحنه تحوالت پرشتابی
است.
به گزارش ایرنا ،شورای عالی فدرال امارات متحده
عربی امروز شنبه ،یک روز بعد از مرگ شیخ خلیفه
بن زاید رئیس امارات ،در نشستی در کاخ المشرف
ابوظبی ،رسما «محمد بن زاید» برادر ناتنی خلیفه
بن زاید و ولیعهد ابوظبی را به عنوان
رئیس جدید این کشور انتخاب کرد.
البته از همان دیروز با اقدام «محمد بن راشد آل
مکتوم» معاون رئیس و نخست وزیر کشور امارات
و حاکم دوبی که بالفاصله پس از اعالم فوت شیخ
خلیفه بن زاید رئیس امارات ،با «محمد بن زاید»
حاکم امارات ابوظبی به عنوان رئیس کشور
امارات بیعت کرد ،تکلیف جایگاه حاکم در امارات
مشخص شده بود.
اماراتی ها برای درگذشت خلیفه بن زاید آل نهیان
حاکم ابوظبی و رئیس دولت امارات متحده عربی،
سه روز تعطیل عمومی و به مدت  ۴۰روز عزای
عمومی اعالم کردند.
محمد بن زاید کیست؟
«محمد بن زاید» که حاال بر باالترین مسند
امارات تکیه زده ،عمال از سال  ۲۰۱۴و با اوج گیری
بیماری برادرش شیخ خلیفه ،سکان هدایت این
کشور را برعهده داشته است.
بن زاید یکی از فرزندان شیخ «زاید بن سلطان
آل نهیان» مؤسس دولت امارات و برادر ناتنی و
کوچکتر شیخ «خلیفه بن زاید» رئیس امارات است
که درگذشت.
محمد بن زاید اکنون سومین رئیس دولت امارات
متحده عربی از زمان تأسیس این کشور در تاریخ ۲
دسامبر ۱۹۷۱به شمار میرود.
محمد بن زاید هفدهمین حاکم ابوظبی است که
در  ۱۱مارس  ۶۱( ۱۹۶۱ساله) متولد شده است .وی
سومین فرزند زاید بن سلطان آل نهیان ،نخستین
رئیس امارات متحده عربی و بنیانگذار این کشور
است.
محمد بن زاید ،سمتهای سیاسی ،پارلمانی
و اقتصادی بسیاری در امارات برعهده داشته و
معروف است که پس از بیماری برادرش از سال
 ،۲۰۱۴حاکم فعلی کشور است.
محمد بن زاید به عنوان یک افسر در گارد امیری،
خلبان نیروی هوایی امارات متحده عربی ،فرمانده
نیروی هوایی و دفاع هوایی امارات متحده عربی
و به عنوان معاون رئیس ستاد نیروهای مسلح
فعالیتداشتهاست.
او در سال  ۲۰۰۵به عنوان جانشین فرمانده کل
نیروهای مسلح امارات متحده عربی انتخاب شد و
سپس درجه او به سپهبد ارتقا یافت.

مالقات محرمانه ولیعهد سعودی با
رئیس سیا

« محمد بن سلمان » ولیعهد عربستان سعودی
با رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا)
دیدار و طرفین درباره بازار نفت و خرید تسلیحات
چینی از سوی ریاض با یکدیگر تبادل نظر کردند.
به گزارش ایرنا ،پایگاه خبری «عربی  »۲۱روز شنبه
به نقل از پایگاه «اینترسپت» نوشت که «ویلیام
برنز» رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا)
با «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در شهر
جده عربستان دیدار و گفت و گو کرده است.
پایگاه «اینترسپت» به نقل از سه منبع مطلع
اضافه کرده که این دیدار زمانی برگزار شده است
که مقامات بلندپایه آمریکا آخرین تالشهای
خود برای درخواست از عربستان سعودی جهت
افزایش تولید نفت و منصرف کردن ریاض از خرید
تسلیحات چینی را انجام میدادند.
بر پایه این گزارش ،رئیس سیا در این دیدار
همچنین بر لزوم آزادی بازداشت شدگان خاندان
سلطنتی توسط مقامات سعودی تاکید کرد.
با این وجود عربستان سعودی هفته گذشته
تاکید کرد به برنامه تولید نفت خود پایبند است
و هر گونه درخواست آمریکا برای افزایش تولید را
رد کرد.

گروه هفت:

هرگونه تغییر مرز در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین را به رسمیت نمیشناسیم
وزرای امور خارجه گروه هفت روز شنبه با صدور بیانیهای تصریح کردند :هرگز
مرزهایی را که روسیه تالش کرده است با تهاجم نظامی تغییر دهد ،به رسمیت
نخواهیم شناخت و از مشارکت خود در حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی
اوکراین ،از جمله کریمه ،و همه کشورها حمایت خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا ،در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای وزارت امور خارجه
آلمان منتشر شد آمده است :ما تهدیدات غیرمسئوالنه استفاده از سالحهای
شیمیایی ،بیولوژیکی یا هستهای یا مواد مرتبط توسط روسیه را محکوم میکنیم
و تکرار میکنیم که هرگونه استفاده از این سالحها با عواقب شدیدی مواجه
خواهد شد.
این بیانیه میافزاید :ما ،وزرای امور خارجه کشورهای گروه  ۷کانادا ،فرانسه،
آلمان ،ایتالیا ،ژاپن ،بریتانیا ،ایاالت متحده آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا،
در همبستگی و حمایت خود از اوکراین ثابت قدم هستیم تا این کشور از خود در
برابر جنگ تجاوزکارانه غیرقابل توجیه و غیرقانونی روسیه ،جنگی که بالروس در
آن شریک است دفاع کند .ما در کمک به اوکراین ،یک کشور دموکراتیک و عضو
سازمان ملل ،برای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی خود ،دفاع از خود و مقاومت
در برابر حمالت روسیه متعهد هستیم.
بیانیه یادشده اضافه میکند :در حضور وزرای خارجه اوکراین و مولداوی ،ما بر
حاکمیت ،تمامیت ارضی ،استقالل و حق دفاع اوکراین از خود بر اساس منشور

سازمان ملل تاکید می کنیم .این جنگ تجاوزکارانه ،عزم ما را برای مخالفت با
تالشهای آشکار روسیه جهت ترسیم مجدد مرزها با توسل به زور و نقض
حاکمیت و تمامیت ارضی ،مورد تاکید قرار میدهد.
وزرای امور خارجه گروه هفت اضافه کردند :ما کمک های بشردوستانه قابل
توجهی را به اوکراین و همسایگانش ارائه می کنیم تا نیازهای فوری آنها را برآورده
کنیم .ما همچنان به حمایت مالی و اقتصادی از اوکراین برای تقویت اقتصاد این
کشور ادامه می دهیم .ما مجددا ًبر تعهد خود برای حمایت از اوکراین ،از جمله
در بازسازی این کشور ،تاکید میکنیم و از همه شرکا میخواهیم تا به تالشهای
ما برای حمایت از اوکراین در تامین نیازهای فوری بشردوستانه و مالی و اوکراین
برای بازسازی آیندهاش بپیوندند .ما تا زمانی که الزم باشد ،کمک های نظامی و
دفاعی خود را به اوکراین ادامه خواهیم داد.
این بیانیه میافزاید :ما مجددا ً بر تقاضای خود تأکید می کنیم که روسیه به
جنگی که بدون تحریک آغاز کرده و رنج و تلفات غم انگیزی که همچنان ایجاد
می کند پایان دهد .ما همچنین از بالروس میخواهیم که تجاوز با حمایت
روسیه را متوقف کند و به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشد .ما از روسیه
میخواهیم که فورا ً از حکم قانونی الزماالجرای دیوان بینالمللی دادگستری در
تاریخ  ۱۶مارس  ۲۰۲۲تبعیت کند و به قطعنامههای مربوطه مجمع عمومی
سازمان ملل متحد پایبند باشد و تهاجم نظامی خود را متوقف کند.

امضاء کنندگان این بیانیه ادعا کردند که روسیه منشور ملل متحد را نقض
کرده ،اصول اساسی معماری امنیتی اروپا را که در قانون هلسینکی و منشور
پاریس ذکر شده است ،تضعیف کرده است و باید با عواقب اقدامات خود مواجه
شود.
بیانیه یادشده ادامه میدهد :جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین و همچنین
اقدامات یکجانبه آن برای مهار صادرات محصوالت کشاورزی اوکراین ،منجر به
افزایش شدید قیمت ها در بازارهای کاال و تهدیداتی شده است که اکنون شاهد
تهدید امنیت غذایی جهانی هستیم.
«از آنجایی که بازارهای جهانی از جنگ انتخابی روسیه با افزایش قیمت مواد
غذایی و کاالها رنج می برند ،در نتیجه بر زندگی مردم در سراسر جهان تأثیر می
گذارد و نیازهای بشردوستانه و حفاظتی موجود را تشدید می کند».
«ما از روسیه میخواهیم فورا حمالت خود را به زیرساختهای حملونقل
کلیدی در اوکراین از جمله بنادر متوقف کند تا بتوان از آنها برای صادرات
محصوالت کشاورزی اوکراین استفاده کرد .ما علل و پیامدهای بحران جهانی
غذا را از طریق اتحاد جهانی برای امنیت غذایی ،که قرار است به طور رسمی
در نشست وزرای توسعه جی ۷راه اندازی شود ،و سایر تالش ها در همکاری
نزدیک با شرکای بین المللی و سازمان های فراتر از جی ۷بررسی خواهیم
کرد».

«ما از نزدیک با شرکا و سازمانهای بینالمللی ،با هدف تبدیل تعهدات سیاسی
به اقدامات مشخص ،همانطور که توسط ابتکارات بینالمللی مختلف مانند
مأموریت مقاومت غذایی و کشاورزی ( )FARMو طرحهای توسعه منطقهای
کلیدی ،از جمله در راستای برنامهریزی شده است ،همکاری خواهیم کرد».

