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عراق همچنان به دنبال آشتی میان 
ایران و عربستان

به  بغداد  که  گفت  عراق  وزیر  نخست 
تالش های خود برای نزدیک کردن رویکردهای 
ایران و عربستان ادامه می دهد زیرا بر این باوریم 
که گفت وگو و دیدار تنها راه رسیدن به یک زمینه 

مشترک است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق)واع(، محمد 
است  قرار  عراق  نخست وزیر  السودانی،  شیاع 
به زودی به فرانسه سفر کند، وی در آستانه 
این سفر در مقاله ای که در روزنامه فرانسوی 
»لوموند« منتشر شد تاکید کرد که عراق از طریق 
به  دارد  با کشورهای همجوار  که  روابط خوبی 
محل مالقات طرف های متفاوت و دارای اختالف 
نظر تبدیل شد و این کشور تالش کرد که روابط 

ایران و عربستان را به هم نزدیک کند.
نخست وزیر عراق با تاکید بر اینکه ما معتقدیم 
که ثبات منطقه از طریق عبور از تنش ها محقق 
می شود، گفت: به تالش های خود برای نزدیک 
کردن رویکردهای تهران و ریاض ادامه می دهیم 
زیرا بر این باوریم که گفت و گو و دیدار تنها راه 
رسیدن به یک زمینه مشترک است تا از طریق 
این تفاهم ها به مرحله جدیدی از نشست ها و 

دیدارها در آینده برسیم.
وی در ادامه به گفت  وگوهای تهران و ریاض 
اشاره کرد و گفت:  روابط  برقراری مجدد  برای 
نزدیک کردن نقطه نظرات بین ایران و کشورهای 
رویکردی  عربستان سعودی  از جمله  منطقه، 
است که دولت از آن پیروی کرده و آن را ادامه 
می دهد، زیرا به کاهش تنش در منطقه کمک 
می کند و این، در امنیت عراق و منطقه بازتاب 
خواهد داشت. السودانی همچنین خاطرنشان 
کرد: پاسخ ایران و عربستان را دریافت کردیم و 
این تالش را تا از سرگیری نشست ها )بین ایران 
ادامه  نزدیک  آینده  در  بغداد  در  عربستان(  و 

خواهیم داد.

سوئد قید ناتو را بزند

سخنگوی حزب حاکم ترکیه گفت که این کشور 
اکنون هیچ حرفی با سوئد درباره عضویت در ناتو 

ندارد و شرایط در وضعیت عقب گرد قرار دارد.
خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
اسپوتنیک، عمر چلیک، سخنگوی حزب حاکم 
عدالت و توسعه ترکیه گفت که با توجه به اینکه 
کنش گران راست افراطی سوئد با مجوز دولت 
این کشور اقدام به هتک حرمت قرآن کریم در 
مقابل سفارت ترکیه کردند، استکهلم دیگر نباید 
انتظار حمایت ترکیه از پیوستن این کشور به ناتو 

را داشته باشد.
عمر چلیک به سی ان ان گفت: با سوئد درباره 
چه حرف بزنیم؟ آنچه همیشه در اتاق مذاکره 
درباره آن حرف می زدیم؟ آن ها می خواهند مسیر 
اما اکنون در حال عقب گرد  رو به جلو باشد، 

هستیم.
اوکراین، فنالند و  به  به دنبال حمله روسیه 
سوئد درخواست عضویت در ناتو را ارائه کردند 
دارد.  بستگی  آن  عضو   ۳۰ تمام  تایید  به  که 
ترکیه اما شروطی داشت؛ از جمله اینکه این دو 
کشور منطقه نوردیک از فعاالن کُرد و حامیان 
پ ک ک حمایت نکنند و افراد مظنون را به ترکیه 
با  این حال، مذاکرات چندجانبه  با  بازگردانند. 
اقدام  و  شده  مواجه  زیادی  بلندی های  پستی 
اخیر یک تندرو مقابل سفارت ترکیه در استکهلم 

هم اوضاع را پیچیده تر کرده است. 
راسموس پالودان، راستگرای افراطی سوئدی-
دانمارکی در تظاهراتی که ظهر شنبه در مقابل 
سفارت ترکیه در استکهلم در اعتراض به موضع 
آنکارا در قبال پیوستن سوئد به ناتو ترتیب داده 

بود، قرآن کریم را مورد اهانت قرار داد.
به دنبال آن ینس  استولتنبرگ، دبیرکل ناتو 
از موضع رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه که در اعتراض به هتک حرمت قرآن کریم 
به  پیوستن سوئد  از  ممانعت  به  استکهلم  در 
ناتو تهدید کرده بود، انتقاد کرد. روز دوشنبه، 
اردوغان گفت که پس از اتفاقی که روز شنبه 
در مقابل سفارت کشورش در استکهلم رخ داده، 
سوئد دیگر نمی تواند روی “حمایت” آنکارا برای 

عضویت در ائتالف نظامی ناتو حساب باز کند.

اقدامات تازه اردوغان پیش از 
انتخابات ریاست جمهوری

رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد، حزب حاکم عدالت 
و توسعه طرحی را برای بخشش بدهی میلیون ها 
تن از شهروندان ترک پیشنهاد خواهد داد؛ اقدامی 
که با هدف تقویت پایگاه رای دهندگانش در آستانه 

انتخابات امسال صورت می گیرد.
به گزارش بلومبرگ، رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهور ترکیه پس از نشست کابینه در سخنرانی در 
تلویزیون گفت: ما بدهی های مالیاتی کمتر از ۲۰۰۰ 
لیر )۱۰۶ دالر( تا پیش از ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۲ 

میالدی را می بخشیم.  
از  برخی  به  طرح  این  افزود،  همچنین  وی 
به  بدهکار  جریمه های  و  رانندگی  جریمه های 

موسسات دولتی نیز تعمیم داده می شود.
این پیشنهاد بخشش بدهی می تواند پرهزینه ترین 
هدیه رئیس جمهور پیش از انتخابات باشد چرا که 
وی می خواهد مطمئن شود که حمایت دولت از 
ترک ها تا زمان انتخابات که برای ماه مه برنامه ریزی 
شده، ادامه خواهد داشت. ترکیه در حال مبارزه 
با یکی از بزرگ ترین بحران های تورم جهان بوده 
است به طوری که قیمت ها پیش از آنکه در پایان 
سال گذشته به یک افزایش ۶۴ درصدی برسد، ۸۵ 

درصد افزایش یافته بودند.
ترکیه در حال حاضر حداقل دستمزد برای سال 
جاری میالدی را ۵۵ درصد افزایش داده و به بیش 
از دو میلیون کارمند وعده بازنشستگی زودهنگام 
را داده است؛ تصمیمی که انتظار می رود حدود 
۱۳ میلیارد دالر برای دولت هزینه داشته باشد. 
حقوق بازنشستگی و کارمندان دولت نیز ۳۰ درصد 
افزایش یافته و احتماال در ژوئیه سال جاری میالدی 
دولت  بود.  خواهد  موقت  افزایش  یک  شاهد 
همچنین از پروژه های مسکن ارزان حمایت می کند؛ 
پروژه ای که میلیاردها لیر برای خزانه ترکیه هزینه 

خواهد داشت.
اگرچه اردوغان همچنان محبوب ترین سیاستمدار 
در ترکیه است اما حزبش حمایت خود در بین قشر 
از سرسخت ترین حامیان آن  را که معموال  فقیر 

بودند، از دست داده است.

خنجر جدید بن زاید به مصر
دولت امارات تالش می کند که خود را به عنوان 
میانجیگر بین مصر و اتیوپی درباره اختالف آنها 
در پرونده »سد النهضه« معرفی کند اما به عقیده 
دیپلمات های مصری، حمایت امارات از اتیوپی و 
فشار نیاوردن الزم به این کشور نشان می دهد که 
ابوظبی فقط بدنبال تامین منافع خود و تضعیف 

قاهره به عنوان رقیبش در آفریقا است.
به گزارش ایرنا، یک دیپلمات سابق مصری در 
گفت وگو با پایگاه خبری »العربی الجدید« تصریح 
کرد: دولت مصر به خوبی می داند که نمی تواند 
روی امارات متحده عربی به عنوان یک متحد برای 
النهضه«  موضوع »سد  در  قاهره  موضع  تقویت 
حساب باز کند؛ سدی که اتیوپی بدون توجه به 
پیامدهای منفی آن برای مصر، به ساخت آن اصرار 

دارد.
این دیپلمات که العربی الجدید نام وی را فاش 
نکرد، افزود: امارات یکی از حامیان اصلی دولت 
اتیوپی است که با ارسال سالح و هواپیمای بدون 
سرنشین به »ابی احمد« نخست وزیر این کشور 
در جنگ علیه جنگجویان »تیگرای« کمک زیادی 
کرد و این سالح ها معادله را به نفع ابی احمد 

تغییر داد.
وی ادامه داد: عالوه بر تمایل امارات به تامین 
منافع اقتصادی خود در اتیوپی با حمایت از دولت 
ابی احمد، ابوظبی همچنین می خواهد مصر را به 

عنوان یک رقیب منطقه ای بالقوه تضعیف کند.
اخیرا نخست وزیر اتیوپی با محمد بن زاید رئیس 
امارات در ابوظبی دیدار کرد. این دیدار منجر به 
شرکت  بین  ای  دوجانبه  نامه  موافقت  امضای 
»مصدر« ابوظبی و دولت اتیوپی برای تامین انرژی 
شد. فاز اول این قرارداد درباره »توسعه یک پروژه 
مگاوات«   ۵۰۰ ظرفیت  با  خورشیدی  فتوولتائیک 
است و در فازهای بعدی، این میزان به دو هزار 

مگاوات قابل افزایش است.
دیپلماتیک  منابع  الجدید،  العربی  نوشته  به 
گفتند که درپی این دیدار، طرح میانجیگیری جدید 
امارات بین اتیوپی و مصر در دستور کار قرار گرفت 
و روز بعد از این دیدار، عبدالفتاح السیسی رئیس 
جمهوری مصر برای شرکت در نشست مشورتی 

سران شورای همکاری به ابوظبی رفت.
حوزه  فنی  مسائل  به  آشنا  مصری  منبع  یک 
امارات  آفرینی  نقش  دانستن  اهمیت  کم  با  آب 
در پرونده سد النهضه که اتیوپی در حال انجام 
چهارمین مرحله آبگیری آن است، گفت که پاسخ 
هرگونه  طریق  از  امارات  جدید  میانجیگری  به 
امتیازدهی قاهره به اتیوپی برای بازگشت به میز 
مذاکره در پرونده سد النهضه، زیان جدیدی برای 

مصر خواهد بود.
به نوشته العربی الجدید، منابع دیپلماتیک یاد 
شده فاش کردند که مصر از خنجر جدیدی که 
قاهره از جانب امارات در پرونده سند النهضه و 

بحران با اتیوپی دریافت کرده، خشمگین است.

هیچ کس  این که  با  که  گفت  همچنین  گروسی، 
برجام را »مرده« اعالم نکرده، »اما هیچ تعهدی از آن 
دنبال نمی شود و... همه حد و مرزهایی که در برجام 
وجود داشته، تاکنون چندین بار نقض شده است«. 
وی همچنین با اشاره به این که در ماه فوریه، به ایران 
سفر خواهد کرد، گفت: »فکر می کنم ممکن است 

در این مورد و به تهران بروم.
اختالف با آژانس است نه با برجام

صحبت های گروسی در حالی مطرح می شود که 
روز گذشته  محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی 
اتمی کشورمان در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست 
هیات دولت گفت: ما با آژانس هیچ بن بستی نداریم، 
بخشی از این خبرها که به نقل از آقای گروسی در 
رسانه ها تیتر می شود مربوط به برجام است بخشی 
هم مربوط به همکاری های ما با آژانس و پادمان. 
برجام بر پایه رفع اتهامات شکل گرفته است و برای 
پاسخ دادن به این اتهامات ۲۰ سال مذاکره شده است. 
آنها پذیرفتند این اتهامات را با توجه به بازرسی هایی 
که تا آن زمان انجام شد، کنار بگذارند و تحریم ها را 
بردارند و ایران هم محدودیت ها و نظارت تشدید شده 
را در ازای لغو تحریم ها پذیرفت. با هر منطق و دین 
و آیینی که باشید قرارداد یک طرفه نمی شود. سند 
برجام بر این مبنا بود که تحریم ها را لغو و اتهامات را 
کنار گذارند و ما هم نظارت و محدودیت ها را بپذیریم 

تا اعتماد سازی بشود.
وی با تاکید بر این که بن بستی از نظر ما نیست 
آژانس  با  نه  ما  برقرار است گفت:  و مذاکرات هم 
اختالف داریم و نه در برجام بن بست بوده است. 
مذاکرات در چارچوب سند ۲۰۱۵ انجام شد، اینکه هر 
از گاهی از یک جبهه ای به جبهه دیگر برای فشار به 

ایران مهاجرت می کنند، دشمنی آنهاست.
فکر  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  اسالمی 
می کنید سفر آقای گروسی مشکالت میان ایران و 
آژانس و نیز در برجام را حل کند؟ خاطرنشان کرد: 
سفر ایشان همیشه برقرار بوده است، بازرسان در 

ایران هستند و رابطه ما با آژانس برقرار است.
برجام در دستور کار دولت بایدن نیست

همچنین روز گذشته نیز ند پرایس سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در یک نشست خبری ضمن پاسخ 
به سوالی درباره صادرات نفت ایران، بار دیگر ایران 
را مقصر بی نتیجه ماندن مذاکرات برجامی در وین 

دانست.
اجرای  زمینه  در  ما  اصلی  تمرکز  افزود:  وی 
تحریم های مان روی چین متمرکز است که بزرگ ترین 
به طور  ما  ایران محسوب می شود.  نفتی  مشتری 
منظم با چین و دیگر کشوها در ارتباطیم تا آن ها را 
از اقداماتی در رابطه با ایران که ممکن است ناقض 
تحریم های آمریکا باشد، بر حذر داریم. ما اقدامات 
تحریمی را از قبل اعالم نمی کنیم اما به رصد صادرات 
نفت ایران و تعامل با شرکای تجاری آن در زمینه 
احتمال مواجهه با  تحریم های آمریکا ادامه می دهیم. 
پرایس همچنین  در بخش دیگری از این نشست 
خبری بار دیگر تاکید کرد که موضوع احیای توافق 
هسته ای )برجام( در دستور کار دولت بایدن نیست.

تندروها به آرزوی خود رسیدند
در همین رابطه فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین 
و کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص اقدامات 
خصوص  به  ایران  قبال  در  اروپا  اخیر  ایرانی  ضد 
قطعنامه ای که پارلمان اتحادیه اروپا به منظور قرار 
تروریستی  گروه های  لیستت  در  سپاه  نام  گرفتن 
این  که  است  می گوید:طبیعی  است،  کرده  صادر 
اهدافی  نمایش ها  اما  بوده.  نمایشی  اروپا  اقدامات 
اماده  و  امیدها  پایان  نمایش  این  از  منظور  دارند. 
جمهوری  در  متقابل  اهداف  با  مقابله  برای  شدن 
اسالمی ایران است. اروپا دیگر االن منافع بازرگانی و 
اقتصادی خاصی با ایران ندارد و این نمایش می گوید 
اگر مسیرهای دیگری برای دور زدن تحریم ها هست 
برای آنها هم دیگر کاری نمی کنند. چرا که مرتبط با 
کسانی هستند که غرب آنها را متهم می کند. با این 
دور  را  تحریم  که  دستگاه هایی  روی  فشار  حساب 
می زنند را باال می برند. آنها تا زمانی که مطمئن باشند 
ایران در راه رسیدن به بمب هسته ای نیست ادامه 
خواهد داشت و در آن زمان دیگر رو در رویی وجود 

نخواهد داشت.
به گزارش خبرآنالین وی در پاسخ به این سوال که 
اروپا  از سوی  چرا قطعنامه تعلیق مذاکرات برجام 
رای نیاورد، توضیح می دهد: اروپایی ها متوجه شده 
اند که جمهوری اسالمی ایران مذاکره را برای نیل به 
نتیجه خاصی نمی خواهد. مذاکره کنندگان قبال به 
هدفشان که قطع ارتباط با غرب است رسیده اند. آنها 
اصال با اعالم این هدف روی کار آمدند و هدف خود 
را برهم زدن این روابط می دانستند. این امر را می شد 
در آتش زدن برجام در مجلس دید. غرب می داند که 
این مذاکرات نه برای ایران و نه برای خودشان سودی 

دارد و نبودش بهتر از بودنش است. اما تعلیق از 
طرف خودشان را رد کرده اند.

مجلسی در خصوص تهدیدهایی که در این شرایط 
از منظر ژئوپلیتیکی برای ایران وجود دارد، می افزاید: 
من تصور می کنم که شش قطعنامه دوره احمدی 
نژاد برگردند و بعد پرونده به شورای امنیت برود. 
چرا که در ایران در مقابل هر هشداری از سوی غرب 
مقابله به مثل شده است. البته برخی از مقابله به 
مثل ها کم اثر هستند. مثال اگر انها ۲۰ نفر از ایرانی 
ها را تحریم کنند و ایران هم ۲۰ نفر از آنها را در 
داده  رخ  کم اثر  تحریم های  بگذارد؛  تحریم  لیست 
است. در صورتیکه برای طرف ایرانی می تواند منجر 
به مزاحمت ها یا بسته شدن حساب ها و غیره شود. 
اما در بقیه سیاست ها اوضاع همانطور که بود پیش 

می رود.
را  ها  روس  دست  در  ایرانی  پهپاد  موضوع  من 
دام روسی می دانم که میخواستند ایران را آلوده به 
همدستی با خودشان بکنند. روسیه از زمان شوروی 
هیچ چیز نداشت و تمام داروندار و ثروت کالن کشور 
را خرج تجهیزات جنگی می کرد. آنها به هر چیزی 
احتیاج داشته باشند به تجهیزات جنگی نیاز ندارند. 
به نظر من آنها ابزارها را از ایران خریده اند و بالفاصله 
استفاده هم کرده اند تا در دنیا به غیر از کره شمالی 
و بالروس متحد دیگری هم داشته باشند و ایران با 
آلوده شدن به روسیه مبادا وارد توافقی با دنیا شود و 
آنوقت برای نفت و گاز روسیه رقیب پیدا شود. برای 
از بین بردن این رقابت مسکو ایران را آلوده به جنگ 
اوکراین کرد تا تحریم های جنگی را بر تحریم های 

دیگر اضافه کند.
این دیپلمات پیشین در پاسخ به سوالی مبنی بر 

اینکه بعضی در داخل کشور می گویند که اروپا و 
امریکا در جنگ با اوکراین گرفتار شده اند و به همین 
خاطر هیچ تهدیدی از جانب آنها شامل حال ایران 
نمی شود. این تحلیل تا چه اندازه می تواند درست 
باشد؟ می گوید:  امریکا و غرب دارند برای روسیه 
و  روسیه  توسعه  جلوی  کنند.  می  تراشی  هزینه 
فروش نفت و گازش گرفته شده و در آمد بزرگی 
از این کشور صرف جنگ اوکراین می شود و امریکا 
و غرب با حمایت هایی که می کنند تنور جنگ را 
گرم نگه می دارند. هدف اصلی آنها فرسایشی کردن 
این جنگ برای اقتصاد رو به شکوفایی روسیه است. 
اقتصادهای پیشرفته اروپا و امریکا از عهده این جنگ 
بر می آیند. آنها از دور دستی بر آتش دارند اما روسیه 

را مرتب آلوده تر می کنند.
امکانات  از  و  محدود شده  حاضر  حال  در  ایران 
اقتصادی خودش نمی تواند بهره برداری کند. ایران 
هم کشور بزرگی است و نمی میرد. ما باید ببینیم 
هدف یک کشوری زندگی کردن است یا نمردن. ما 
به دلیل سرزمینی که داریم نمی میریم اما توسعه 
ای که کشورهای همسایه هم شاهدش بودند در این 
وضعیتی که تحریم ها ما را محدود کرده اتفاق نمی 
افتد. ما در اثر جنگ اقتصادی فرصت های خود را 
از دست داده ایم. ما گرفتار جنگ فرسایشی غرب 
هستیم. وقتی جمهوری اسالمی ایران آرمان خود را 
غرب ستیزی اعالم کرد آنها هم برنامه فرسایشی تهیه 
کردند که همراه با متحدانی مثل رژیم صهیونیستی 
و  عربی  کشورهای  برخی  و  ترکیه  و  اذربایجان  و 
انجام می شود. اگر مقصود این است که غرب پیاده 
بفرستد که با ایران گالویز شود، این اتفاق نخواهد 

افتاد. مگر اینکه ایران به مساله بمب اتمی برسد.

اعمال  در خصوص  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت 
تحریم علیه برخی اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس 
بیانیه ای منتشر کرد.به گزارش ایسنا، متن این بیانیه بدین شرح 

است:
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران وفق مصوبات مراجع 
ذیربط و در چارچوب قواعد مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه، 
به عنوان عمل متقابل، اشخاص و نهادهای زیر را در حوزه اتحادیه 
گروه های  و  تروریسم  از  حمایت  علت  به  انگلیس  رژیم  و  اروپا 
تروریستی، تحریک و تشویق به اقدامات تروریستی و خشونت علیه 
مردم ایران، دخالت در امور داخلی جمهوری اسالمی ایران، ترویج 
خشونت و ناآرامی در ایران، نشر اکاذیب و ترویج اطالعات غلط در 
مورد ایران و نیز مشارکت در تشدید تحریم های ظالمانه علیه مردم 
ایران که به مثابه تروریسم اقتصادی می باشد، تحت تحریم قرار 
می دهد. جمهوری اسالمی ایران ضمن محکومیت اقدامات اتحادیه 
اروپا و رژیم انگلیس در حمایت و تسهیل و نیز خودداری از مقابله 
با اقدامات مخرب اشخاص و نهادهای مذکور که نقض تعهدات بین 
المللی در حوزه مبارزه با تروریسم می باشد، اعالم می دارد که اقدام 
آن ها در اعمال و تشدید تحریم های ظالمانه، نقض آشکار اصول 

بنیادین حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد می باشد.
مراجع  مصوبات  طبق  ایران  اسالمی  جمهوری  نهادهای  کلیه 
مربوطه، اقدامات الزم را که شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم 
امکان ورود به قلمرو جمهوری اسالمی ایران، مسدود شدن حساب 
های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو 
تحت صالحیت جمهوری اسالمی ایران خواهند بود، جهت اجرای 

این تحریم ها معمول خواهند داشت.
الف( اتحادیه اروپا:
نهادها و شرکت ها:

۱( رادیوی J مستقر در فرانسه؛
۲( گروه دوستان اسرائیل )رژیم صهیونیستی( در پارلمان اروپا 

موسوم به EFI؛

به دلیل مشارکت در   Bau Heberger ۳( شرکت ساختمانی
ساخت تاسیسات کارخانجات تولید سالح های شیمیایی در خاک 

عراق در دوران جنگ تحمیلی.
اشخاص:

الییور کلن )Oliver Klein(، وزیر مشاور در امور شهری و اسکان 
فرانسه؛

دیتمار کوشتر )Dietmar Koster(، نماینده آلمان در پارلمان 
اروپا؛

سرهنگ تیمو هایم باخ )Timo HEIMBACH(، فرمانده نیروهای 
آلمانی در اردن؛

دنیس ترینگ )Dennis Thering(، رئیس فراکسیون دموکرات 
مسیحی پارلمان ایالت هامبورگ آلمان؛

گرگور النگه )Geregor Lange(، رئیس پلیس دورتموند آلمان 
در ارتباط با قتل شهروند سنگالی االصل توسط پلیس شهر دورتمند؛
سرهنگ تیم تسان )Tim Zahn(، رئیس مرکز امنیت سایبری 

ارتش آلمان؛
آن هیدالکو )Anne Hidalgo(، شهردار پاریس؛

فرانسوآ بشیو )Francois Bechieu(، معاون شهردار منطقه ۱9 
پاریس؛

ژیلبرت میتران )Gilbert Mitterrand(، نماینده پیشین پارلمان 
فرانسه؛

ژراد بیارد )Gerad Biard(، سردبیر شارلی ابدو؛
لوران سوریسو )Laurent Sourisseau(، مدیر انتشاراتی شارلی 

ابدو؛
سیلوی کما )Silvie Coma(، معاون مدیر انتشاراتی شارلی ابدو؛

برنارد هنری لوی )Bernard-Henry Levy( از فرانسه؛
امانوئل اسالر )Emmanuel Slaars(، فرمانده فرانسوی عملیات 

ماموریت ائتالف دریایی اروپا در خلیج فارس و تنگه هرمز؛
لوکاس ماندل )Lukas Mandl(، نماینده اتریش در پارلمان اروپا؛
آنا بونفریسکو )Anna Bonfrisco(، نماینده ایتالیا در پارلمان 

اروپا؛
عبیر السهالنی )Abir Al-Sahlani(، نماینده سوئد در پارلمان 

اروپا؛
بارت خروتوئیس )Bart Groothuis(، نماینده هلند در پارلمان 

اروپا؛
تیئس رویتن )Thijs Reuten(، نماینده هلند در پارلمان اروپا؛

ویدال کوادراس) Alejo Vidal-quadras(، نماینده سابق اسپانیا 
در پارلمان اروپا

راسموس پالودان )Rasmus Paludan(، اهانت کننده به قرآن 
کریم؛

ادوین واگنسولد )Edwin Wagensveld(، اهانت کننده به قرآن 
کریم.

ب( انگلیس:
نهادها و شرکتها:

)Henry Jackson Society( نهاد هانری جکسون
اشخاص:

کل  دادستان   ،)Victoria Prentis( پرنتیس  ویکتوریا  خانم 
بریتانیا؛

مایکل تاملینسون )Michael Tomlinson(، معاون دادستان 
کل بریتانیا؛

ریچارد دیرالو )Richard Dearlove(، رئیس پیشین سرویس 
اطالعات مخفی بریتانیا؛

ارتش  کل  ستاد  رئیس   ،)Patrick Sanders( ساندرز  پاتیک 
بریتانیا؛

الکس یانگر )Alex Younger(، رئیس پیشین سرویس اطالعات 
مخفی بریتانیا MI۶؛

فیل کاپل )Phil Capel( مدیر کل زندان های بریتانیا؛
لیام فاکس )Liam Fox( وزیر دفاع سابق بریتانیا؛

تروریسم  ضد  بخش  )Bethan David(  رئیس  دیوید  بتان 
بریتانیا.

» ابتکار« تازه ترین تحوالت توافق هسته ای را بررسی می کند

مسیر بی انتهای احیای برجام
گروه بین الملل - رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به تازگی مدعی شده  که از برجام چیزی غیر از یک »پوسته خالی« نمانده است.  

وی در یک نشست خبری مشترک با کمیته سیاست خارجی پارلمان اروپا، اعالم کرد که »توافق هسته ای ایران اکنون یک پوسته خالی است«. 

وپا و انگلیسوزارت خارجه با صدور بیانیه ای اعالم کرد تحریم های جدید ایران علیه برخی اشخاص و نهادهای اتحادیه ار

مذاکره کنندگان 
قبال به هدفشان 
که قطع ارتباط 

با غرب است 
رسیده اند. آنها 

اصال با اعالم این 
هدف روی کار 
آمدند و هدف 

خود را برهم 
زدن این روابط 

می دانستند. این 
امر را می شد در 
آتش زدن برجام 

در مجلس دید

سفیر پیشین جمهوری اسالمی ایران در پکن با اشاره به مناسبات گسترده و 
سودآور چین با عربستان و سایر کشورهای عربی، تصریح کرد: توجه چین به این 
مناسبات، در چارچوب منافع ملی این کشور قابل درک است و به معنای مقابله 

و یا عبور از ایران نیست .
به گزارش ایسنا به نقل از انجمن دوستی ایران و چین، فریدون وردی نژاد با 
حضور و سخنرانی در نشستی به میزبانی و با حضور اعضای انجمن دوستی ایران 
و چین، به تحلیل “روابط چین و عربستان” پرداخت و تاکید کرد: مناسبات چین 
با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و غرب آسیا  در واقع نه تغییر راهبردی در 
موضع چین است و نه موضعی در برابر ایران؛ بلکه یک ترجیح مرتبط با منافع 

ملی از سوی پکن است که در برهه های گوناگون شاهد آن بوده ایم.
وی  با برشمردن برخی اصول نوین سیاست خارجی چین متکی بر ایده های 
شی جین پینگ، به اهمیت جایگاه امنیت انرژی برای چین اشاره کرد و گفت که 
بخش قابل توجهی از یارگیری چینی ها در قلمروهای سنتی آمریکا نظیر آمریکای 
التین، غرب آسیا و خلیج فارس در ارتباط با موضوع امنیت انرژی معنا می شود.

وردی نژاد در ادامه با اشاره به روابط گسترده چین با کشورهای عربی )۲۲ کشور 

عربی( و حجم قابل توجه سرمایه گذاری و مبادالت تجاری آن با این کشورها ، 
نوع روابط کنونی چین با اعراب را امری عادی و بر اساس منافع ملی آن کشور 

دانست.
وی با اشاره به اینکه مناسبات چین و عربستان رسما از ۳۰ سال قبل شروع 
شده و رشد قابل توجهی طی سه دهه اخیر را تجربه کرده است، گفت که نفت 
عربستان و نیز برخی نیازهای اساسی عربستان به چین و البته برخی همسویی ها 
و حمایت های سیاسی متقابل دو کشور در عرصه بین المللی، ستون فقرات این 

روابط بوده است.
این دیپلمات پیشین جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه از سال ۲۰۱9 ، واردات 
نفت خام چین از عربستان ۴۳ درصد افزایش یافته است، گفت که این امر 

عربستان را به یکی از بزرگترین تامین کنندگان نفت چین تبدیل کرده است.
وردی نژاد در ادامه با اشاره به سفرهای متقابل مقامات عالی چین عربستان 
به پایتخت های یکدیگر از سال ۲۰۱۶ تا سفر اخیر شی به ریاض در اواخر سال 
۲۰۲۲ گفت: این سفر اخیر، نقط اوج سه دهه همکاری چین و عربستان است 
که روزگاری فقط مبتنی بر فروش نفت خام و تجارت ساده بود اما امروز به 

تجارتی دوجانبه تقریبا 9۰ میلیارد دالری تبدیل شده و تنوع مبادالت بین دو 
کشور به مراتب افزایش یافته است.

ظرفیت ها،  و  و چین  ایران  روابط  موضوع  به  این سخنرانی،  ادامه  در  وی 
چالش ها و الزامات آن پرداخت و با اشاره به کمک های چین به ایران در دوران 
تحریم، گفت: ایران هم برای چین به عنوان یک منبع قابل اتکای تامین انرژی و 
نیز یک “دیواره دفاع آسیایی” در برابر ناتو و آمریکا به نفع چین عمل کرده است 

که ارزش آن برای چینی ها قابل انکار نیست.
سفیر پیشین ایران در پکن با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر همکاری های 
راهبردی ایران و چین گفت: شکل دهی به همکاری های راهبردی میان ایران و 
چین عالوه بر همکاری های دوجانبه، در چارچوب سند راهبردی همکاری های 
۲۵ ساله، می تواند شامل توسعه و فعال سازی همکاری های چند جانبه باشد.

وردی نژاد همچنین با یادآوری ظرفیت های بالقوه همکاری چندجانبه در قالب 
سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اوراسیایی، ابتکار کمربند-راه و سازمان اکو، 
فعال سازی کریدورهای ترانزیتی شمال-جنوب و شرق به غرب را از مزیت های 

رقابتی ایران در عرصه این همکاری دانست.

سفیر پیشین ایران در پکن: 
وابط چین و اعراب به معنی عبور از ایران نیست ر


