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سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه روند مذاکرات متوقف نشده است ،مطرح کرد

پوتین:

بنا بر نظرسنجی جدید

در انتظار تصمیم سیاسی واشنگتن

پیوستن فنالند و سوئد به ناتو تهدید
نیست ،اما روسیه به آن پاسخ
میدهد

رئیسجمهور روسیه گفت که مسکو هیچ
مشکلی با پیوستن فنالند و سوئد به ناتو ندارد
و تهدیدی برای روسیه محسوب نمیشود ،اما به
آن پاسخ خواهد داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از الجزیره« ،والدیمیر
پوتین» رئیسجمهور روسیه امروز دوشنبه در
نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان
امنیت جمعی در مسکو گفت که مسکو هیچ
مشکلی با پیوستن فنالند و سوئد به ناتو ندارد
چرا که تهدیدی برای روسیه محسوب نمیشود،
اما مستلزم یک سری اقدامات تالفی جویانه
است.
پوتین در ادامه گفت :امروز بیانیه مشترکی را
با بالروس برای همکاری در زمینههای نظامی و
دفاعی و گسترش هماهنگی در سطح بین المللی
امضا خواهیم کرد.
س فدراسیون روسیه با بیان اینکه در
رئی 
نزدیکی مرزهای خود در اوکراین ،شاهد گسترش
نئونازیها و نفرتپراکنی هستیم ،تأکید کرد که
امروز مکانیسمهایی برای بیثبات کردن اتحاد
جماهیر شوروی سابق آزمایش میشود.
وی اظهار داشت که گسترش ناتو در شرق
اروپا یک مشکل ساختگی در راستای منفعت
ایاالت متحده آمریکا است.
پوتین اعالم کرد که سازمان پیمان امنیت
جمعی در ثبات اتحاد جماهیر شوروی نقش
داشت و باید به مسئولیت های خود ادامه دهد.
او گفت که ناتو از سیاست ژئوپلیتیک خود
فراتر می رود و تالش می کند تا بر سیاست در
مناطق دیگر تأثیر بگذارد .این امر نیاز به توجه
ما دارد.
وی تاکید کرد :هدف آزمایشگاههای بیولوژیکی
آمریکا پس از اتحاد جماهیر شوروی ،جمع
آوری مواد بیولوژیکی و بررسی جزئیات شیوع
ویروسها است .همانطور که مشخص است،
پنتاگون دهها آزمایشگاه و مرکز تخصصی
بیولوژیکی را در منطقه مشترک ما ایجاد کرده
است .آنها به هیچ وجه درگیر ارائه کمکهای
پزشکی به ساکنان کشورهایی نیستند که در
آنجا فعالیت میکنند .وظیفه اصلی آنها جمع
آوری اطالعات و مطالعه بیولوژیکی ویژگیهای
گسترش ویروسها و بیماریهای خطرناک برای
اهداف خود است.
رئیس فدراسیون روسیه همچنین اعالم کرد
که مجموعه کاملی از تمرینات نظامی مشترک
سازمان پیمان امنیت جمعی ( )CSTOبرای پاییز
امسال برنامه ریزی شده است .او گفت :یک
سری تمرینات مشترک سازمان ما برای پاییز
امسال در قزاقستان ،قرقیزستان و تاجیکستان
برنامه ریزی شده است .من مطمئن هستم
که این رویدادها به افزایش آمادگی و سطح
هماهنگی ساختارهای نظامی کشورهای ما و
پتانسیل کلی حفظ صلح کمک خواهد کرد.
لوکاشنکو :غرب به دنبال گسترش بحران است
رئیس جمهوری بالروس هم گفت که جهان
تک قطبی از بین رفته است و غرب در تالش
است تا نفوذ خود را حفظ کند.
لوکاشنکو تصریح کرد :ما از سال  ۲۰۱۴برای
حل بحران اوکراین کار می کنیم و هنوز هم
هستیم ،اما آنها این موضوع را مسموم می کنند.
ما شاهد تالشهایی برای تجزیه اوکراین هستیم.
رئیس جمهوری بالروس افزود :من مطمئنم
اگر جبهه متحدی علیه آنها تشکیل میدادیم
تحریم های جهنمی اعمال نمیشد .غرب و
واشنگتن تمایل به گسترش بحران دارند و هدف
مشخص است.
وی ادامه داد :غرب با نقض همه قوانین،
تالش می کند تا از مشارکت روسیه در سازمان
های بین المللی جلوگیری کند .برای تقویت کار
سازمان پیمان امنیت جمعی در حال حاضر چه
چیزی الزم است؟
رئیس جمهور بالروس اظهار کرد که ما در حال
بررسی پیشنهادها برای تنظیم کار سازمان پیمان
امنیت جمعی هستیم و امیدواریم همه اعضا از
آن حمایت کنند.
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به گزارش ایسنا ،سعید خطیب زاده صبح روز دوشنبه
در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی
در مورد نتایج سفر انریکه مورا مسئول هماهنگ کننده
مذاکرات وین به تهران و تالشهای رژیم صهیونیستی
در راستای عدم حصول نتیجه در جریان مذاکرات وین
ی در
تصریح کرد :هر موقعی که ابتکاری انجام و تحرک 
حوزه دیپلماسی انجام میشود ،رژیم جعلی اشغالگر
قدس تحریکات خود را ضد دیپلماسی انجام میدهد و
این چیز جدیدی نیست.
وی تصریح کرد :در ادامه تماسها که بین ایران و
هماهنگ کننده مذاکرات وین انجام می شد آقای
امیرعبداللهیان و آقای بورل در جریان مذاکره تلفنی
خود توافق کردند تماسها به صورت حضوری انجام
شود و در همین چارچوب آقای مورا به تهران آمدند.
مذاکرات جدی در طول این سفر و معطوف به نتیجه
و همراه با ابتکارات خاص از طرف ایران انجام شد .در
این سفر آقای مورا و آقای باقری چندین دور گفتوگوی
طوالنی داشتند .درمورد برخی راه حلهایی که پیشنهاد
شد اگر طرف آمریکایی پاسخ دهد ما میتوانیم در
موقعیتی قرار بگیریم که همه طرفها برای انجام توافق
به وین برگردند.
خطیب زاده تصریح کرد :اگر امروز آمریکا تصمیم
سیاسی خود را بگیرد و اعالم کند می توانیم گام مهمی
را در راستای پیشرفت مذاکرات انجام دهیم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی
در ارتباط با سفر امیر قطر به تهران و برخی مباحث
مطرح شده در مورد این سفر از جمله اینکه دو دستور
کار مهم سفر امیر قطر به تهران رایزنی در ارتباط با
تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا و همچنین تسهیل
آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شدن ایران در خارج از
کشور بوده گفت :سفر امیر قطر به تهران در پاسخ به
سفر چندی پیش آقای رئیسی ،رئیسجمهور به دوحه
بود.

در این سفر چندین پرونده ،موضوع دوجانبه
و رایزنیهای منطقهای مورد بحث و گفتوگو قرار
گرفت .ما از تمامی تالشهای دولت قطر و شخص
امیر قطر برای حل و فصل موضوعاتی که در منطقه
وجود دارد و برخی موضوعاتی که مرتبط با ایران
است تشکر میکنیم .از تالشهای صادقانه امیرقطر
قدردانی میکنیم و دوستی با قطر را ارج می نهیم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این
سوال که یکی از نمایندگان مجلس به تازگی در جمع
خبرنگاران اعالم کرده که آقای باقری به زودی عازم وین
خواهند شد گفت :من چنین خبری را نشیدهام.
او خطاب به خبرنگار پرسش کننده گفت :مناسب
است از همان نماینده محترمی که این اظهارات را مطرح
کرده بپرسید و من چنین خبری ندارم.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر همین خبرنگار
در ارتباط با اظهارات بورل ،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا بعد از سفر آقای مورا به تهران مبنی بر
اینکه مذاکرات از بنبست خارج شده گفت :در مورد
اظهارات ایشان به نظرم باید بیشتر جنبه ایجابی این
اظهارات مدنظر قرار بگیرد .این که در یک یا دو نقطه
اختالفاتی در مذاکرات داشته باشیم یک امر غیر طبیعی
نیست .رفت و آمدهای پیامها هیچ وقت در هیچ نقطه
ای متوقف نبوده است و همانطور که گفتم مناسب
است از منظر ایجابی به این اظهارات توجه کنیم.
وی افزود :مالقاتها در تهران مسیر درستی را پیش
آورده است حرکت رو به جلو بوده است ابتکاراتی که
اعالم شده از سوی ایران قابل اجرا است و به نظر
میرسد از نظر اتحادیه اروپا قابل اجراست .تنها منتظر
تصمیم واشنگتن هستیم .ما اکنون نسبت به قبل از
سفر آقای مورا در تهران در موقعیت بهتری قرار داریم.

ریزش حمایت از ترامپ در میان
جمهوریخواهان

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به روند مذاکرات وین و نتایج سفر اخیر انریکه مورا به تهران گفت :اکنون چند قدم جلوتر از سفر آقای مورا
به تهران هستیم.

فکرمیکنیم
واشنگتنمیداند
که باید چه کاری
کند که توافق در
دسترستر از آن
چیزی که امروز
است قرار گیرد.
در مسیر درستی
حرکت شده و
ابتکاراتخوبی
هم بر روی میز
است
خطیب زاده گفت :آنچه که امروز در دسترس است
چند قدم جلوتر از قبل از سفر آقای مورا به تهران
است.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال دیگری
در ارتباط با درخواستهای فرابرجامی و اینکه آیا
ایران نیز درخواستهای فرابرجامی دارد ،گفت :این
آمریکا است که به تعهدات خود در برجام بعضا به
عنوان برچسب فرابرجامی میزد که این از اساس
غلط است .آمریکا از ابتدای مذاکرات هر آنچه باید
انجام میداده ولی مایل به انجام آن نبوده به آن
برچسب فرابرجامی زده است .آمریکا باید براساس
برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان
ملل به تعهدات خود ذیل برجام عمل کند چنانکه
امکان انتفاع کامل اقتصادی ایران از برجام فراهم
شود و تجارت خارجی ایران عادی شود .آمریکاییها
نمیتوانند صحبت از توافق کنند ولی در عین حال
بخواهند بخشی از فشار حداکثری علیه ایران را حفظ
کنند.
بزاده همچنین تصریح کرد :آنها نمیتواند فشار
خطی 
حداکثری و پیچ و مهرهها برای فشار بر ایران را حفظ
کنند و از طرف دیگر فکر کنند که میتوانند به توافقی
برای بازگشت به برجام برسند.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفتوگوی خود
با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد گزارش اخیر
بلومبرگ مبنی بر اینکه بازرسیهای بازرسان آژانس
بینالمللی انرژی اتمی از تاسیسات هستهای ایران طی
چند وقت اخیر رکورد زده است ،تصریح کرد :ما عضو
ان پی تی و پادمان هستیم و در چارچوب توافق فنی
رفتار آژانس یعنی حفظ بیطرفی و عدم سیاسیکاری
آن همواره روابط نزدیکی با آژانس داشتهایم و در
چارچوب مقررات مراودات معمول بین ایران و آژانس
در جریان است.
وی اضافه کرد :در دوران جدید نیز که اجرای
داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران متوقف شده
است در چارچوب ان پی تی همکاری بین ایران و آژانس
ادامه دارد.
بزاده گفت :در مورد این مسائل گزارشهای
خطی 

درخواست عربستان برای گفتوگو با ایران درباره میدان گازی

وزیر انرژی عربستان گفت که کشورش و کویت خواهان گفتوگو
با ایران در خصوص میدان گازی الدره/آرش هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از العربیه ،عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر
انرژی عربستان روز دوشنبه در کنفرانسی که در بحرین برگزار شد،
گفت که کشورش قصد دارد تا اواخر سال  2026و یا اوایل 2027
تولید نفت خود را به بیشتر از  13میلیون بشکه در روز برساند.

آژانس باید مبنا باشد نه گزارشهای پراکندهای که در
برخی از رسانهها مطرح میشود.
خطیب زاده همچنین در این نشست در پاسخ به
سوالی درباره اظهارات میخائیل اولیانوف ،سفیر روسیه
در وین در ارتباط با مذاکرات وین تصریح کرد :نقش
روسیه در مذاکرات وین نقش سازنده و مثبتی بود.
من درباره توئیتهای پراکنده افراد صحبت نمیکنم.
صدایی که ما میشنویم صدایی است که در مالقات
آقایان الوروف و امیرعبداللهیان در مسکو همه شنیدند
و هم الوروف پشت تریبون اعالم کرد که اگر امروز
توافق شود روسیه هیچ مشکلی ندارد و تالش میکند
و موضع رسمی دولت روسیه را گفت و هم آقای
امیرعبداللهیان موضع ایران را به صراحت بیان کردند.
خطیب زاده در بخشی دیگری از صحبت های خود
در پاسخ به این سوال تاکید کرد  :درباره روسیه طبیعی
است جنگی که در اوکراین رخ داده و اختالفات عمیق
بین روسیه با غرب و آمریکا ،شاید نقش روسیه را در
حوزه میانجیگری در برخی موضوعات از جمله برجام و
مذاکرات کمرنگتر کند.
این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سوال دیگری در
مورد سفر انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکرات وین به
تهران و اینکه آیا دست خالی آمد و دست پر رفت یا
آنها هم ابتکار و پیشنهادی داشتند ،افزود :آقای مورا با
دستور کار مشخصی به ایران آمدند .مذاکرات در تهران
همراه با ابتکارات ویژه خاص ایران بود .ایران از آغاز
مذاکرات ،چندین بار این خالقیتها را به کار برد که کم
کاریها و عدم تصمیمات سیاسی طرف مقابل را مرتفع
کند .متاسفانه تا امروز توافق  ،منتظر تصمیم سیاسی
در واشنگتن است.
بزاده با بیان این که بعضا صحبتهایی از
خطی 
سوی مقامات در واشنگتن شنیده میشود که در
راستای بازی نخ نمای مقصرنمایی است و در همین
راستا برخی جمالت تکراری را مدام تکرار میکنند و
الحمدالله خسته هم نمیشوند ،گفت :همه واقعیت
موضوع را میدانند ،آنچه ایران خواسته تنها حقوق
خودش است و چیزی بیشتر از حقوقش نخواسته و
بیشتر از آنچه در برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱تعهد داده

شده  ،نخواسته است.
وی ادامه داد :اصطالحاتی مانند « فرا برجامی»
که بعضا از سوی مقامات آمریکایی میشنوید ،
موضوعی است که آنها از روز اول مذاکرات هر جایی
که نخواستند توافق کنند و به تعهداتشان عمل کنند
یک برچسب فرابرجامی به آن زدند که به تعهداتشان
عمل نکنند.
بزاده تصریح کرد :آنچه ایران گفته روشن است
خطی 
باید تمامی بخشها و مؤلفههای فشار حداکثری و هر
آنچه دولت قبلی آمریکا یعنی ترامپ گذاشته و باید این
پیچ و مهرهها باز شود .دولت بایدن یک بار باید تصمیم
بگیرد که آیا میخواهد در میراث ترامپ باقی بماند و یا
به تعهداتش ذیل برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱پایبند باشد و
میراث جدیدی را برای آمریکا در عرصه حقوق بینالملل
به جا بگذارد؟
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال دیگری
درباره بازداشت انریکه مورا در فرودگاه فرانکفورت
آلمان بعد از بازگشت از تهران و ارتباط آن با سنگ
اندازی صهیونیستها در جریان مذاکرات وین
گفت :ما نیز برخی از گزارشهای پراکنده را در این
ارتباط دیدیم .بدنامی رژیم صهیونیستی بر همه
آشکار است که در همه فرآیندها مداخله میکند.
وی افزود :درباره بازداشت آقای مورا از نزدیکان ایشان
سؤال کردیم ،گویی موضوع ظرف چند دقیقه مرتفع شد
و بهتر است خود ایشان و اتحادیه اروپا در این زمینه
توضیح دهند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری
در ارتباط با مذاکرات برجامی اخیر وزیران خارجه آمریکا
و فرانسه گفت :ما همچنان منتظر پاسخ واشنگتن به
خواستههای منطقی و اصولی ایران و متنی هستیم که
ایران و  ۴+۱در مورد آن توافق کردهاند .فکر میکنیم
واشنگتن میداند که باید چه کاری کند که توافق در
دسترستر از آن چیزی که امروز است قرار گیرد .در
مسیر درستی حرکت شده و ابتکارات خوبی هم بر
روی میز است .فکر میکنیم یک تصمیم سیاسی در
واشنگتن گرفته شود میتوانیم پرونده این مذاکرات را
ببندیم.

«آرش» فصل مشترک مذاکره
وی تاکید کرد :کویت و عربستان خواهان گفتوگو درخصوص
میدان گازی الدره (آرش) با ایران هستند زیرا منابعی که در آن جا
وجود دارد منافع مشترک دو کشور است.
عبدالعزیز بن سلمان گفت :ما خواهان گسترش این میدان گازی
هستیم
به گزارش ایسنا ،محمد ایرانی ،سفیر جمهوری اسالمی ایران در
کویت اخیرا در اظهاراتی گفت که ایران آماده از سرگیری مذاکرات با
کویت در خصوص میدان گازی الدره است.
وی گفت که حسین امیر عبداللهیان ،وزیر خارجه ایران اخیرا در
تماسی تلفنی با احمد ناصر المحمد الصباح ،همتای کویتی خود در
همین خصوص رایزنی کرد.
ایرانی همچنین گفت که سخنگوی رسمی وزارت خارجه ایران نیز
اعالم کرد که کشورمان آماده از سرگیری مذاکرات با کویت است.
سفیر کشورمان گفت که روابط دوجانبه ایران و کویت در بهترین
وضعیت است و این فضای مثبت زمینه را برای بحث و رایزنی
درخصوص میدان گازی الدره و رسیدن به راه حل فراهم می کند.
وی همچنین اعالم کرد که حسین امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه
ایران سفری به کویت خواهد داشت که امیدوارم موعد دقیق آن
اعالم شود.
وزارت امورخارجه عربستان اخیرا با انتشار بیانیهای بار دیگر
ادعاهای خود درباره میدان مشترک گازی آرش/الدره را تکرار کرده

و خواستار گفتوگو با ایران برای تعیین مرز شرقی این منطقه شده
بود.
در این بیانیه ادعا شده بود که ریاض به همراه کویت از ایران
برای مذاکره درباره این موضوع دعوت کرده اما پاسخی از تهران
دریافت نکردهاند.
همچنین در این بیانیه ادعا شده بود که عربستان سعودی و کویت
حق دارند میدان گازی آرش را برای بهرهبرداری خود گسترش دهند.
این ادعاهای واهی در حالی از سوی عربستان مطرح شده است
بزاده سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری
که سعید خطی 
خود در پاسخ به سوالی درباره توافق کویت و عربستان در خصوص
میدان نفتی و گازی آرش و رایزنی اخیر وزیر امورخارجه کشورمان با
همتای کویتی خود در این ارتباط تصریح کرد :وزارت نفت به عنوان
مرجع تخصصی اعالم کرده که این حوزه نفتی مشترک است .بین
ما و کویت مرزهای تحدید نشده ای وجود دارد که باید تحدید حدود
انجام شود .ایران اعالم کرده پیش از تحدید حدود نباید این منابع
مورد بهره برداری قرار بگیرند .یادداشتی را به کویت داده ایم و در آن
یادداشت تأکید کرده ایم که حقوق ایران باید در این زمینه محفوظ
بماند و این منابع به صورت مشترک بهره برداری شود.
بزاده گفت :کویت نیز برای تحدید حدود اعالم کرده که
خطی 
آمادگی دارد و ما این را مقدمه خوبی می دانیم که در این زمینه
هیئت های دو کشور با یکدیگر رایزنی و گفتوگو کنند.

در حالی که نفوذ دونالد ترامپ بر حزب
جمهوریخواه ادامه داشته و تاکنون اکثر دواطلبان
حضور در انتخابات میان دوره ای کنگره که از سوی
ترامپ مورد حمایت قرار گرفته بودند به مرحله
نهایی راه یافته اند ،اما تازه ترین نظرسنجی ها از
ریزش حمایت از وی خبر می دهد.
به گزارش ایرنا ،تارنمای نشریه آمریکایی نیوزویک
با انتشار این خبر نوشت :نظرسنجی های جدیدی
که نتایج آن روز یکشنبه انتشار یافت ،نشان می
دهد که اقلیتی از جمهوریخواهان به دنبال رهبری
جدید ،به غیر از ترامپ برای این حزب هستند؛
هرچند نفوذ وی بر حزب جمهوریخواه و حمایت
از نامزدهای مورد نظر وی که در انتخابات درون
حزبی به پیروزی رسیدند همچنان از سوی بسیاری
از جمهوریخواهان ادامه دارد.
تارنمای خبری نیوزویک در ادامه نوشت :نتایج
سه نظرسنجی مشترک «ان بی سی نیوز »،
«هارت ریسرچ آسوشیت» (Hart Research
 )Associatesو «پابلیک اوپنیون استراتژی»
( )Public Opinion Strategiesنشان می دهد
که شمار قابل توجهی از رای دهندگان درون حزب
جمهوریخواه بدنبال رهبریت فردی بجز ترامپ
برای این حزب هستند.
نیوزویک نوشت :درمجموع  ۴۳درصد از رای
دهندگان که قصد دارند در سال جاری میالدی
در انتخابات درون حزبی جمهوریخواه شرکت کنند
ترجیح می دهند تا حزبشان رهبری جدید داشته
باشد.
بنابراین گزارش نتیجه این نظرسنجی حاکی
است که یک سوم از پرسش شوندگان۳۳ ،درصد،
براین باورند که ترامپ رئیس جمهور خوبی بود اما
اکنون زمان داشتن رهبریت جدید در راس این
حزب است ،عالوه بر آن  ۱۰درصد دیگر نیز دراین
نظرسنجی گفته اند ترامپ رئیس جمهور «بدی»
برای آمریکا بود و حال زمان کنار رفتن وی از این
حزب است.
این نظرسنجی در دو بازه زمانی  ۵تا  ۷ماه مه
( ۱۵تا  ۱۷اردیبهشت ) و  ۹تا  ۱۰ماه مه ( ۱۹تا ۲۰
اردیبهشت ماه ) از میان یک هزار شهروند آمریکایی
به عمل آمده است.

بشار اسد:

مساله فلسطین به لطف مقاومت در
صحنه بین الملل پایدار است
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت :مسئله
فلسطین امروز به لطف مقاومت در داخل سرزمین
های اشغالی در صحنه بین الملل پایدار است.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری سوریه
(سانا)« ،بشار اسد» روز دوشنبه در دیدار با
اتحادیه جوامع ،موسسات و فعاالن فلسطینی
در دیاسپورا (جوامع دور از وطن) در اروپا که
پنجمین گردهمایی خود را در دمشق برگزار کرد،
افزود :مساله فلسطین به لطف تالش فرزندان
وفادار آن که در دیاسپورا (جوامع دور از وطن)
هستند و مبارزه مقاومت در داخل [سرزمین
های اشغالی ] و آگاهی نسل جدید نسبت به
اهمیت مسئله فلسطین و آگاهی نسل جدید و
دفاع از آن و ارتباط روز افزون آنها با مساله
فلسطین در جوامع بین المللی پایدار است.
رئیس جمهوری سوریه اظهار کرد :نکته اصلی در
کار و فعالیت جوامع فلسطینی در خارج از کشور
باید مبتنی بر اندیشه باشد تا هویت و خاطره آن از
طریق نسلهای آینده باقی بماند.
وی افزود :همچنین باید برای از بین بردن
دروغهایی که میکوشد تا فلسطینیها را مردمی
تروریست معرفی کنند ،تالش شود.
اعضای هیات فلسطینی در دیاسپورا اروپا نیز
اظهار کردند موفقیت گردهمایی آنها مرهون
حمایت واقعی سوریه از آرمان فلسطین و پایبندی
به این هدف است.
آنها افزودند که میزبانی سوریه از گردهمایی
امسال و دورههای قبل نشان دادن اهمیت
حقوق کامل فلسطینیان و اصالت مردم سوریه
است.
اعضای این هیئت همچنین با بیان اینکه جنگی
که مردم سوریه در برابر آن قرار گرفتند نقابها را
کنار زد و ادعای غرب برای دفاع از آزادیها و حقوق
بشر را فرو ریخت ،افزودند که دفاع آنها از سوریه
در کشورها و رویدادهایی که در آن حضور دارند،
دفاع از فلسطین نیز هست.

«محمد بن زاید» امارات را به کدامین سو خواهد برد؟
شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان» حاکم ابوظبی و رئیس امارات متحده عربی
(امارات) در تاریخ  ۱۳مه در سن  ۷۳سالگی درگذشت .شیخ خلیفه ریاست بخش
اعظم پروژههای توسعه اقتصادی ،فناوری و اجتماعی امارات متحده عربی را برعهده
داشت که باعث ارتقای شهرت منطقهای و بین المللی آن کشور شد .حال پس از
او امارات به کدامین سمت حرکت خواهد کرد؟
به گزارش فرارو به نقل از الجزیره ،شیخ خلیفه متولد سال  ۱۹۴۸میالدی در سال
 ۱۹۶۹میالدی دو سال پیش از استقالل امارات به مقام نخست وزیری ابوظبی
رسید .او به عنوان دومین رئیس آن کشور حاشیه خلیج فارس در نوامبر ۲۰۰۴
میالدی منصوب شد زمانی که جانشین «شیخ زاید بن سلطان آل نهیان» پدرش و
بنیانگذار امارات شده بود.
شیخ خلیفه ریاست بخش اعظم پروژههای توسعه اقتصادی ،فناوری و اجتماعی
امارات متحده عربی را برعهده داشت که باعث ارتقای شهرت منطقهای و بین
المللی آن کشور شد .اندکی پیش از آن که او رئیس امارات و حاکم ابوظبی شود
دستور ایجاد خطوط هوایی «االتحاد» را صادر کرد .در سال  ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۹میالدی
شیخ خلیفه نقش مهمی در نجات دبی با میلیاردها دالر سرمایه ایفا کرد .از نظر
سیاستگذاریهای مالی و قرار دادن ابوظبی در جایگاهی محوری برای تبدیل شدن
امارات به کشوری باثبات و پایدار ،او کارهای زیادی انجام داد .هم چنین ،شیخ
خلیفه در حصول اطمینان از این که سیستم فدرال در امارات کارآمد است ،نقش

مهمی ایفا کرد.
«کورتنی فریر» یکی از همکاران دانشگاه اموری به «الجزیره» میگوید« :من فکر
میکنم شیخ خلیفه براستی چهره مهمی بود .شما امارات فعلیای را که میبینید از
نظر ثروت ،تعداد شهروندان و اندازه و ابعاد واقعا نابرابر و دچارعدم تناسب بود.
این واقعیت دارد که شیخ خلیفه دبی را نجات داد و این موضوع نشان دهنده تعهد
او به حفظ نظم و وحدت کشور امارات بوده است».
قدرت سیاسی متمرکز
جایگاه محمد بن زاید در روز شنبه به سمت ریاست امارات متحده عربی و حاکم
ابوظبی ارتقا یافت .با این وجود ،با توجه به این که «محمد بن زاید» اساسا از سال
 ۲۰۱۴میالدی اگر نه زودتر حاکم واقعی امارات بوده نباید انتظار داشت که هیچ
تغییر عمدهای در حکومت روزمره یا تغییرات عمده در سیاست خارجی آن کشور
ایجاد شود.
«آندریاس کریگ» دانشیار دانشکده مطالعات امنیتی در کینگز کالج لندن نیز
میگوید که معتقد است چنین خواهد شد .او میافزاید« :با محمد زاید که اکنون
به طور رسمی رئیس امارات متحده عربی شده واضح است که خاندان آل نهیان
در حال تبدیل شدن به خاندان سلطنتی امارات هستند .این تحولی است که قطعا
منجر به یکپارچگی بیشتر و تمرکز بیشتر قدرت در ابوظبی خواهد شد .از این
پس شاهد فدرالیسم کمتر و تمرکزگرایی بیشتر خواهیم بود .این موضوع به نوعی

دلیل وجودی و چگونگی پیدایش امارات متحده عربی در بیش از  ۵۰سال گذشته
را تضعیف خواهد کرد».
یک پرسش باز و بیپاسخ مانده که برای آینده امارات متحده عربی کلیدی خواهد
بود آن است که چه فردی جایگزین محمد بن زاید به عنوان ولیعهد بعدی آن کشور
در ابوظبی خواهد شد .برای پاسخ به این پرسش باید گفت با توجه به این که تا چه
میزان قدرت امارات در ابوظبی متمرکز خواهد بود این موضوع تعیین میکند که
ولیعهد بعدی امارات کیست.
ثبات در اولویت است
با این وجود ،ناظران این روند جانشینی باید به این واقعیت نیز توجه داشته
باشند که امارات متحده عربی ممکن است به زودی و به طور قطعی ولیعهد خود
را معرفی نکند .معرفی ولیعهد در حال حاضر الزامی به نظر نمیرسد .برای رهبری
سیاسی در ابوظبی حفظ انسجام و ثبات در آن کشور اولویت دارد.
صرفنظر از این که چه کسی به عنوان ولیعهد بعدی ابوظبی جانشین محمد بن
زاید میشود یک پرسش حساس که ارزش طرح کردن دارد آن است که در دوره
رئیس جدید امارات متحده عربی یعنی دوره پس از شیخ خلیفه ابوظبی ،دبی و پنج
امارات دیگر چگونه با یکدیگر ارتباط خواهند داشت و آیا اقداماتی برای تبدیل امارات
به یک کشور واحد در دستور کار قرار خواهد داشت؟
شاید زمان این موضوع را مشخص سازد .با این وجود ،در حال حاضر امارات

متحده عربی خود را به عنوان یک فدراسیون مرفه حفظ کرده است و بر بسیاری از
چالشهای حاکمیتی گذشته غلبه کرده است .فریر اشاره میکند که محمد به زاید
به طور رسمی رئیس امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی میشود که خود نشان
میدهد که چگونه «این اتحادیه که هنوز نسبتا جدید است قدرت ماندگاری دارد».

