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در  عربستان  پادشاه  عبداهلل،  ملک  روزگاری   
گفتگو با باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا، 
ایران را به »سر مار« تشبیه کرده بود که »باید قطع 
و  شده  دگرگون  منطقه  شرایط  امروز  اما  شود«، 
»مار« ی که در منطقه می خزد و ایران را در سیبل 
در  سر  یک  دارد:  سر  دو  است  داده  قرار  خود 
با  این دو کشور  ترکیه و سر دیگر در عربستان. 
برابر  در  قیچی  همچون  خود  ائتالف بندی های 
خاشقجی  جمال  که  زمانی  می کنند.  عمل  ایران 
پادشاهی  دربار  به فرمان  و  عربستان  سفارت  در 
قطع  مدتی  دو کشور  این  روابط  قطعه قطعه شد، 
بیهوده  را  واگرایی  »مار«  دو  این  گویی  اما  شد. 
الگوی مهار  تا  پیوستند  به هم  بار دیگر  یافتند و 

منطقه ای ایران تکمیل شود.
نفت،  تولید  بزرگ  قطب  به عنوان  عربستان 
و  شریفین«  حرمین  »خادم  به عنوان  جایگاهش 
اعراب نقش مهمی در شکل بندی  بزرگ تر  برادر 
ائتالف منطقه ای دارد. عربستان یکی از کشور های 
قول  به  که  است  خلیج فارس  سیستم  خرده 
»شین«  چهار  با  روزگاری  احتشامی  انوشیروان 
نفت.  و شیر  شناخته می شد: شیخ، شتر، شمشیر 
»نفت«،  سیستم  خرده  این  مشخصه  روزگاری 
»تحت نفوذ بودن« و »بی ثباتی« بود. اما این منطقه 
انرژی«  »داشتن  بود:  اساسی  مولفه  دو  دارای 
در  امروز  منطقه  این  اما  فراوان«.  مالی  »منابع  و 
و  بودن«  نفوذ  »تحت  است.  اندازی  پوست  حال 
»بی ثباتی« دیگر جایی در قاموس رهبرانش ندارد. 
که  نیست  اهرمی  دیگر  گذشته  مانند  هم  »نفت« 
نفت  فروخت.کارکرد  بخس  ثمن  به  را  آن  بتوان 
هم اکنون عوض شده است. با تغییر موازنه جهانی 
و حرکت به سوی نظام چندقطبی، عربستان دیگر 
دوران  در  عربستان  نیست.  غرب  شیرده«  »گاو 
کشورش  نقش  ارتقای  دنبال  به  بن سلمان  محمد 
به عنوان یک بازیگر مستقل جهانی است. امروز آن 
شیوخ شترسوار، شمشیر بر کمر سوار خودرو های 
مدرن شده و نفت را نه فقط برای فروش که برای 

سرمایه گذاری می خواهند.
تعبیر  به  ندارد.  اتکا  آمریکا  به  دیگر  عربستان 
دیگر، تمام تخم مرغ های خود را در سبد آمریکا 
به  هم  دیگر  قدرت های  با  بلکه  نمی دهد،  قرار 
دو  به  جهان  روزگاری  اگر  می پردازد.  بده بستان 
یا دو بلوک تقسیم شده بود و »کمونیسم«  قطب 
لولویی بود که همه از آن می ترسیدند و کشور ها یا 
به آغوش شوروی می رفتند یا به دامان آمریکا، اما 
امروز وارثان کمونیسم هم به سبک و سیاق خود 

دچار پوست اندازی شده اند.
اردوگاه کمونیسم و حرکت جهان  با فروپاشی 
سایر  )و  عربستان  هم  تک قطبی  نظام  به سوی 
شیخ نشین ها( همچنان متکی به آمریکا بودند؛ اما 
با سر برآوردن نظام چندقطبی، ترجیح ریاض این 
با  بلکه  نکند،  بازی  کارت  یک  با  فقط  که  است 
»کارت ها« بازی کند. چنین بود که روسیه و چین 
اگر  شدند.  خاورمیانه  در  قدرت  بازی  وارد  هم 
امروز آمریکا به دنبال ائتالف بندی علیه روسیه و 
چین است؛ اما در نگاه مقام های ریاض، روسیه و 

چین دشمن نیستند.
در اینجا تبعیت دیگر معنای خود را ازدست داده 
و کلمات هم دچار استحاله معنایی شده اند. »چین 
اکنون بزرگ ترین مشتری نفت و شریک تجاری 
و  سعودی  عربستان  بین  تجارت  است.  سعودی 

چین از کمتر از پانصد میلیون دالر در سال۱۹۹۰ 
به ۸۷میلیارد دالر در سال۲۰۲۱ افزایش یافت. در 
چین،  به  عربستان  صادرات  ارزش  سال،  همان 
از  بیش  پتروشیمی،  محصوالت  و  نفت  عمدتا 
و  ایاالت متحده  به  عربستان  صادرات  سه برابر 
تقریبا دو برابر صادرات به کشور های هند و ژاپن 
بود که دومین و سومین هدف صادراتی عربستان 

سعودی هستند.«
سوخت های  اینکه  به  علم  با  سعودی ها 
موازی  رویکرد  دو  به  است  پایان  به  رو  فسیلی 
که  قیمتی  به  نفت  فروش   -۱ آورده اند:  روی 
خودشان می خواهند و استفاده از مواهب آن برای 
سرمایه گذاری در مسیر رشد و توسعه. ۲- متکثر 
چنین  در  کشور.  خارجی  سیاست  سبد  کردن 
محمد  سوی  از  که  »چشم انداز۲۰۳۰«  شرایطی 
با  نئوم  شهر  ساخت  و  شده  طراحی  بن سلمان 
می دهد  نشان  دالری  میلیارد   ۵۰۰ سرمایه گذاری 
سر  در  بلندپروازانه ای  طرح های  سعودی ها  که 
فاصله  آینده )ضمن  تا یک دهه  احتماال  دارند و 
ژئوپلیتیک  نفت(  تک محصولی  اقتصاد  از  گرفتن 
منطقه دچار دگرگونی های ژرفی خواهد شد. اما 

ترکیه یا جبهه تورانی.
ترکیه چند سالی است روابط حسن همجواری 
با برخی همسایگان را وارد مدار تنش کرده است. 
رویکرد تهاجمی این کشور با پروژه های »داپ« و 
اوج  به خود گرفته و  »گاپ« شکل عملیاتی تری 
با همسایگان«(  »تنش صفر  )به جای  این رویکرد 
در حمایت تمام عیار ترکیه از جمهوری آذربایجان 
در  تغییر  دنبال  به  کشور  این  است.  یافته  نمود 

ژئوپلیتیک شمال ارس است.
را  هدف  چند  قفقاز  در  شدن  فعال  با  ترکیه 
ارمنستان  به  دنبال می کند: ۱- گوشمالی  همزمان 
بحث  دنبال  به  دیگر  ارمنی ها  وسیله  این  به  تا 
دماغ  موی  به قول معروف،  و  نروند  »نسل کشی« 
قلمرو  کردن  یکپارچه  به  کمک  نشوند.۲-  ترکیه 
سرزمینی جمهوری آذربایجان و دسترسی مستقیم 
ترکیه به باکو و دریای خزر. ۳- محاصره ایران با 
دسترسی  قطع  معنی  به  که  زنگزور  داالن  افتتاح 
سخت  هم  ترکیه  بااین حال،  اروپاست.  به  ایران 
را  خود  قدرت  مولفه های  تمام  تا  دارد  تالش 
در  بهینه  استفاده  راستای  در  آن  از  و  کند  به خط 

سیاست خارجی استفاده کند. سبد این کشور هم 
می توان  است.  متنوع  بسیار  خارجی  روابط  در 
کشور های  با  خود  روابط  در  محدودیتی  گفت 

جهان قائل نیست.
در  عربستان  و  ترکیه  نوشته ام  پیش تر  چنان که 
قرار  »درحال رشد«  یا  نوظهور«  »قدرت های  زمره 
دارند که می کوشند به هر وسیله بر دامنه قدرت 
خود افزوده و به شکلی بهینه ابزار های قدرت را 
در راستای گسترش منافع ملی خود به کار گیرند. 
ترکیه و عربستان را نمی توان در زمره »قدرت های 
بزرگ« طبقه بندی کرد؛ اما می توان این دو کشور 
که  گنجاند  میانی«  رده  »قدرت های  زمره  در  را 
می کوشند در فضای منطقه ای و به دلیل پیوند هایی 
خاص  قوانین  دارند  جهان  کشور های  با  که 
یک قطب  به  کشور  دو  این  کنند.  وضع  را  خود 
دارند  تالش  سخت  بلکه  نیستند،  وابسته  قدرت 
این  کنند.  تعامل  قدرت  مختلف  »قطب های«  با 
دو کشور بر لبه تیغ راه می روند و می کوشند هم 
منافع خود را تامین کنند و هم توازنی میان منافع 

قدرت های بزرگ برقرار سازند.
امنیتی«  »حریم  تعریف  درصدد  کشور  دو  این 
ترکیه  هستند:  خود  نزدیک«  »خارج  منطقه  در 
در منطقه قفقاز و سوریه و سایر مناطق نزدیک؛ 
یمن.  و  منطقه ای خلیج فارس  در حریم  عربستان 
یکدیگر  با  کشور  دو  این  مواقعی  در  بااین حال، 
سرشاخ شده اند )ماجرای خاشقجی و تحریم های 
عربستان  البته  که  یکدیگر  علیه  دو کشور  متقابل 
داشت(،  ترکیه ای  کاال های  تحریم  در  برتر  دست 
اما به دلیل درهم تنیدگی منافع ترجیح می دهند نزاع 
از سطح خاصی  نزاع  تا  کنند  »مدیریت«  را  خود 
فراتر نرود. اکنون جبهه عربستان-ترکیه به مثابه دو 
لبه قیچی در برابر ایران عمل می کنند.این جبهه نه  
تنها به دنبال منزوی تر کردن ایران هستند، بلکه با 
محاصره ایران می کوشند راه تنفس و نقش آفرینی 
این کشور را سد کنند. پر بیراه نیست اگر بگوییم 
منطقه ای  امنیتی  ترتیبات  از  ایران  خروج  خطر 
این  باید  و  دارد  وجود  سرزمینی مان  محاصره  و 
بحران  از  عبور  راه حل  گرفت.  جدی  را  سناریو 
در  روابط  کردن سبد  »متکثر  منطقه ای  فضای  در 

سیاست خارجی« است.

حمله به خاک عراق پذیرفتنی نیست؛ 
چه از ایران و چه از ترکیه عربستان؛ مار دو سِر خاورمیانه

نخست وزیر عراق که به آلمان سفر کرده است 
به شبکه آلمانی گفت که حمله به هر بخشی از 
خاک عراق پذیرفتنی نیست »چه از ایران و چه 

از ترکیه«.
السودانی در  نخست وزیر عراق، محمد شیاع 
گروه هایی  که  آلمان گفت  وله  دویچه  با  گفتگو 
ایران  وارد  گاهی  از  هر  عراق،  خاک  داخل  در 
اقدامات  کشور ها  آن  علیه  و  می شوند  ترکیه  و 
خالف  این  و  می شوند  مرتکب  آمیز  خشونت 

قانون اساسی است.
کرده  سفر  آلمان  به  که  السودانی  شیاع  محمد 
هر  به  حمله  که  گفت  آلمانی  شبکه  به  است 
از  »چه  نیست  پذیرفتنی  عراق  خاک  از  بخشی 

ایران و چه از ترکیه«.
حمالت  این  عراق  اینکه  به  اشاره  با  وی 
همین  در  افزود:  کرد،  رد  رسمی  موضع  در  را 
حال، مشتاق بودیم که گفتگو را با این کشور ها 
ادامه دهیم؛ کشور هایی که روابط ممتاز و منافع 

مشترک با آنها، ما را به هم پیوند می دهد.
از زمین  اقدامات عملی را  ما  افزود:  السودانی 
)اقلیم  مناطق،  آن  در  زیرا  کردیم،  آغاز  خودمان 
هر  که  دارند  وجود  گروه هایی  عراق(  کردستان 
از گاهی وارد ایران و ترکیه می شوند تا اقدامات 
قانون  مخالف  این  و  دهند  انجام  آمیز  خشونت 
اساسی است که استفاده از خاک عراق را برای 

تجاوز به خاک همسایگان، ممنوع می کند.
کشور های  با  ممتازی  روابط  افزود:  السودانی 
روند سیاسی  مرجعیت، حامی  و  داریم  همسایه 
و  عراق  بین  متوازنی  روابط  است.  عراق 
و  متقابل  احترام  اساس  بر  همجوار  کشور های 
داخلی  امور  در  دخالت  عدم  و  مشترک  منافع 

داریم و این منش بارز ما در دولت است.
السودانی ادامه داد: روابط ممتاز و مثبتی با ایران 
و یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر با آن کشور مرز های 
مشترک داریم؛ همچنین اشتراکات دینی، فرهنگی 
و اجتماعی با ایران داریم و همین طور بین عراق 
طور  همین  هم  ترکیه  درباره  آن.  عربی  عمق  و 
اما  داریم،  اجتماعی  دینی، فرهنگی و  مشترکات 
مشترک  منافع  چارچوب  در  روابط  این  حفظ 
که  است  راهی  داخلی،  امور  در  مداخله  و عدم 

اکنون در پیش گرفته ایم.
و  ایران  گفتگو های  ازسرگیری  برای  عراق 

عربستان تالش می کند
السودانی درباره نزدیک کردن دیدگاه های ایران 
باره  این  در  بغداد  نقش  و  منطقه  کشور های  با 
گفت: عراق در این باره تالش می کند از جمله 
بین ایران و عربستان سعودی و این روش دولت 

است که به آن ادامه خواهیم داد، زیرا از شدت 
امنیت  تنش های منطقه خواهد کاست و این در 

عراق و کل منطقه بازتاب خواهد داشت.
نخست وزیر عراق توضیح داد: پاسخ ایران و 
عربستان را دریافت کردیم و این تالش را تا از 
در  عربستان(  و  ایران  )بین  نشست ها  سرگیری 

بغداد به زودی ادامه خواهیم داد.
به  گفتگو  این  از  دیگری  بخش  در  السودانی 
همکاری جدید بین شرکت زیمنس و عراق در 
زمینه توسعه برقی این کشور اشاره کرد و گفت 
آماده  توافق،  اجرای  برای  مالی  تخصیص های 
تفاهم  یادداشت  تفاوت  موضوع،  این  و  شده 
گذشته  در  زیرا  است،  سابق  توافقات  با  جدید 

تخصیص پول، مهمترین مانع بود.
نخست وزیر عراق اضافه کرد: یکی از ایراد ها 
این است که گاز همراه نفت تولیدی، می سوزد 
برای  گاز  واردات  به  ناچار  عراق  که  حالی  در 
گاز  حجم  است.  برق  تولید  نیروگاه های  تامین 
همراه نفت زیاد است و می تواند در تولید بیش از 
۷ هزار مگاوات برق سهیم باشد؛ صراحتا بگویم 
از گاز همراه نفت( سوزاندن  استفاده  این )عدم 

پول است.
را  زودهنگام  انتخابات  بگیرد  تصمیم  پارلمان 

برگزار می کنیم
زودهنگام  انتخابات  درباره  السودانی  محمد 
حوزه  در  زودهنگام  انتخابات  گفت:  پارلمانی 
اختیارات پارلمان و نیرو های سیاسی است و ما 
در برنامه وزارتی، ماه دهم میالدی )اکتبر۲۰۲۳( 
انتخابات  برگزاری  برای  نهایی  عنوان حد  به  را 
نیازمندی های  دادیم. دولت همه  قرار  زودهنگام 
قانونی و اجرایی انتخابات را فراهم خواهد کرد 
بگیرد،  آن  برگزاری  به  تصمیم  پارلمان،  اگر  و 

دولت، آماده است.
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تحریم های جدید 

علیه ۴۰ فرد و نهاد ایرانی
برای  اروپا  اتحادیه  تصمیم  از  پولیتیکو  پایگاه 
فرد   ۴۰ علیه  جدید  تحریم های  اعمال  بررسی 
اخیر  ایران که گفته می شود در حوادث  نهاد  و 

دست داشته اند، خبر داد.
این بسته مدارک و شواهد عمدتًا گزارش های 
تحریم های  اعمال  از  حمایت  در  مطبوعاتی 

پیشنهادی است.
در ادامه ادعا شده است که بر اساس این اسناد، 
۱۷ مقامایرانی از جمله وزیر ورزش، یک نماینده 
مجلس و یک مقام ارشد بخش برون مرزی صدا 
و سیما توسط اتحادیه اروپا تحریم خواهند شد.

بیانیه مشترک مصر
 و عربستان علیه ایران

بیانیه ای  انتشار  با   عربستان سعودی و مصر  
منطقه ای  تالش های  گونه  هر  شدندکه  مدعی 
داخلی  امور  در  مداخله  را  آن  آنچه  برای 

کشور های عربی می نامند، رد می کنند.
بین  وزاری خارجه  در سطح  که  نشستی  در   
عربستان و مصر در ریاض برگزار شد، بیانیه ای 
صادر گردید و طرفین مدعی شدند که ایران باید 
به تعهدات هسته ای خود به صورت کامل پایبند 

باشد.
بیانیه  این  نقل  ضمن  العربیه  خبری  شبکه 
تالش  گونه  هر  مصر  و  عربستان  داد،  گزارش 
منطقه  ملت های  منافع  تهدید  »برای  منطقه ای 
عرب« را مردود می دانند. این ادعا ها در نشستی 
که در سطح وزاری خارجه بین عربستان و مصر 

در ریاض برگزار شد، مطرح شده است.
در این بیانیه با اشاره به اینکه ریاض و قاهره 
بر لزوم تداوم هماهنگی در راستای حمایت از 
امنیت کشور های عربی تأکید دارند، آمده است: 
امنیت  الینفک  بخش  سودان،  ثبات  و  امنیت 
ماست.در ادامه، عربستان و مصر ضمن مداخله 
ایران، مدعی  امور داخلی جمهوری اسالمی  در 
به  خود  هسته ای  تعهدات  به  باید  ایران  شدند: 
اصول  به  باید  ایران  باشد.  پایبند  کامل  صورت 
بین الملل پایبند بوده و در امور کشور های عربی 

مداخله نکند.
این کشور ها ضمن نادیده گرفتن نقش خود در 
بحران های کشور های عربی از جمله مردم یمن 
هر  می برند،  سر  به  جانبه  همه  محاصره  در  که 
گونه تالش برای خدشه وارد کردن به امنیت در 

گذرگاه های آبی را محکوم کردند.
مسالمت آمیز  برنامه  علیه  حالی  در  ادعا  این 
هسته ای ایران مطرح شده است که عبدالعزیز بن 
کرد  اعالم  اخیرا  عربستان  انرژی  وزیر  سلمان، 
هسته ای  سوخت  تولید  دنبال  به  کشورش  که 
در  است.وی  صادرات  و  داخلی  مصارف  برای 
معدن  المللی  بین  کنفرانس  در  خود  سخنرانی 
سعودی  عربستان  که  کرد  تاکید  ریاض  در 
صلح  استفاده  برای  را  هسته ای  انرژی  برنامه 
و  کرده  اندازی  راه  کربن  انتشار  کاهش  و  آمیز 
درصدد دستیابی به رهبری بازار منطقه ای انرژی 
به دنبال ساخت  پاک است.بن سلمان گفت: ما 
و  هستیم  برق  تولید  برای  هسته ای  راکتور های 
منظور  به  راکتور  دو  ساخت  برای  برنامه ای 
وجود  آن  توسعه  از  قبل  فناوری  این  شناخت 

دارد.
کره جنوبی در اندیشه 
تصاحب بازار سالح و 
انرژی هسته ای امارات

کره  جمهوری  رئیس   » یول  سوک  یون   «  
جنوبی در راستای بخشی از برنامه های توسعه 
انرژی  زمینه  در  ویژه  به  کشور  این  صادرات 
متحده  امارات  به  نظامی  تسلیحات  و  ای  هسته 

عربی، سئول را به مقصد اوظبی ترک کرد.
قرار است » یون سوک یول « رئیس جمهوری 
عنوان  به  دولتی  سفر  این  برای  جنوبی  کره 
نخستین رهبر کره جنوبی از زمان تاسیس روابط 
متحده  امارات  و  جنوبی  کره  میان  دیپلماتیک 
 « با  و  ابوظبی شود  وارد  عربی در سال ۱۹۸۰، 
محمد بن زیاد النهیان « رئیس این کشور دیدار 

کند.
طی سفر ۴ روزه رئیس جمهوری کره جنوبی 
به امارات، وی همچنین از واحد ای کی اچ، که 
واحد ارتشی کره جنوبی و نیروگاه اتمی باراکا 
عنوان  به  شده  ساخته  جنوبی  کره  توسط  که 
اقدامی نمادین در تائید تعهدات کره جنوبی در 
سیاست اتمی » مون جائه این « رئیس جمهوری 

پیشین این کشور دیدن خواهد کرد.
کره  ملی  امنیت  مشاور   » هان  سونگ  »کیم 
 «  : گفت  خبرنگاران  با  مصاحبه  در  جنوبی 
به عنوان نخستین  متحده عربی  امارات  انتخاب 
رئیس  خاورمیانه  سفر  نخستین  و  سفر خارجی 
جمهوری نشانگر تعهد قاطع یون سوک یول بر 
دیپلماسی کشور در حیات بخشی  تمرکز  روی 
این  طی  است.  صادرات  افزایش  و  اقتصاد  به 
همکاری  برای  خود  روابط  تحکیم  به  ما  سفر، 
با امارات متحده عربی در ۴ زمینه نیروگاه اتمی، 
انرژی، سرمایه گذاری و صنایع دفاعی خواهیم 

پرداخت.«
وی در پایان افزود به نظر می رسد دو کشور 
استراتژیک در  ارتقای شراکت ویژه  بهبود و  به 

سطوح باالتر تمایل دارند.
کره  جمهوری  ریاست  دفتر  ارشد  مقام  یک 
برای  توافقی  است  قرار  کرد  اعالم  نیز  جنوبی 
صادرات سالح به امارات متحده عربی صورت 
نظامی  و  امنیتی  همکاری  برای  شرایط  و  گیرد 

میان دو کشور مناسب است.

سال ۲۰۲3؛ سالی سخت برای جهان
چین  گفت:  پول  بین المللی  صندوق  رئیس   
پس  خود  اقتصادی  بازگشایی  سیاست  به  باید 
سیاست  خاطر  به  شده  ایجاد  اختالل  سال ها  از 

کووید صفر خود ادامه دهد.
به  چین  بازگشت  گفت:  جورجیوا  کریستالینا 
شرایط عادی، به احتمال قوی مهم ترین عامل در 
رشد اقتصادی جهان در سال جاری خواهد بود.

برای  سختی«  »سال   ۲۰۲۳ سال  افزود:  وی 
اقتصاد جهان خواهد بود.

نهادهای مالی می گویند سرعت رشد اقتصادی 
می یابد  کاهش  قوی  احتمال  به  امسال  در جهان 
جهانی  رکود  از  می توان  جورجیوا،  گفته  به  اما 
مثال  عنوان  به  آمریکا  کرد.اقتصاد  جلوگیری 
است. داده  نشان  اقتصادی  رشد  از  نشانه های 
ژانویه  ابتدای  در  پول  بین المللی  رئیس صندوق 
میالدی   ۲۰۲۳ سال  در  که  بود  داده  هشدار 
خواهند  رکود  وارد  جهانی  اقتصاد  از  سوم  یک 

شد.رشد تورم، جنگ اوکراین، افزایش قیمت ها، 
باال رفتن نرخ بهره و شیوع دوباره کرونا در چین 

بر اقتصاد جهانی سایه انداخته است.
 جورجیوا گفت: صندوق بین المللی پول انتظار 
دارد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۴ به سمت یک 

مسیر رشد باالتر حرکت کند.
که  است  معتقد  پول  بین المللی  صندوق 
باشند،  رکود  شاهد  کشورها  برخی  اگر  حتی 
این  اما  کرد  جلوگیری  جهانی  رکود  از  می توان 
مانند  منفی  به عدم وجود عوامل  منوط  موضوع 
آب  رویدادهای  اجتماعی،  فزاینده  ناآرامی های 
اوکراین  جنگ  وضعیت  شدن  بدتر  یا  هوایی  و 
است.به جز صندوق بین المللی پول، بانک جهانی 
افزایش  دلیل  به  که  است  گفته  گزارشی  در  هم 
سرمایه گذاری  کاهش  بانکی،  سود  نرخ  و  تورم 
رشد  کاال،  توزیع  چرخه  در  اختالل  همچنین  و 

اقتصادی جهان کند خواهد شد.

تعمیر زیرساخت های اوکراین بیش از ۱۲۷ میلیارد دالر هزینه دارد
 معاون اول وزیر خارجه اوکراین هزینه تعمیر 
را  کشورش  غیرنظامی  و  کلیدی  زیرساخت های 

بیش از ۱۲۷ میلیارد دالر برآورد کرد.
امینه  نوشت:  تاس  خبرگزاری  گزارش   به 
نشست  در   )Emine Dzhaparova( زاپارووا 
شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اوکراین 
گفت: طبق تازه ترین براوردهای ما، خسارت کلی 
و  غیرنظامی  های  زیرساخت  به  جنگ  از  ناشی 
حیاتی کشور بیش از ۱۲۷ میلیارد دالر برآورد می 

شود.
این  بازسازی  اوکراین،  دیپلمات  این  گفته  به 
سرمایه  های  طرح  بزرگترین  از  »یکی  کشور 

گذاری خواهد بود«.
وی افزود: اوکراین به یکی از بزرگترین اماکن 
که  است  شده  تبدیل  اروپا  در  ساز  و  ساخت 

برای شرکای  را  ها  از فرصت  ای  طیف گسترده 
بین المللی ارائه می دهد تا از بهترین شیوه های 
خود در مهندسی، ساخت و ساز و انتقال فناوری 
تازگی  به  بلومبرگ  خبری  شبکه  کنند.  استفاده 
اعالم کرد دولت اوالف شولتس صدر اعظم آلمان 
میلیاردها  از  متحدانش  همراه  به  دارد  آمادگی 
به  کمک  برای  روسیه  شده  مسدود  دارایی  یورو 

بازسازی اوکراین استفاده کند.
این گزارش افزود: اتحادیه اروپا و شرکایش در 
 ۳۱۱( یورو  میلیارد   ۳۰۰ به  نزدیک  هفت،  گروه 
میلیارد دالر( از دارایی های بانک مرکزی روسیه 
را توقیف کرده اند. همچنین نزدیک به ۱۹ میلیارد 
پیشه  و  کسب  صاحبان  و  تاجران  دارایی  یورو، 
قرار  اروپا  اتحادیه  اختیار  در  روس  شده  تحریم 
چنین  و  نیست  کامل  برآوردها  این  است.  گرفته 

دارایی هایی در شرایط نامعلوم و بالتکلیف قرار 
دارند و فعال قابل بهره برداری نیستند.

روز جمعه نماینده دائم روسیه در سازمان ملل 
متحد در نشست شورای امنیت گفت که کشورش 
آماده است از طریق مذاکرات سیاسی به عملیات 

نظامی ویژه در اوکراین پایان دهد.
واسیلی نبنزیا گفت: در صورتی که تهدیدی از 
روس  با  و  نباشد  روسیه  متوجه  اوکراین  جانب 
مسکو  نشود،  رفتار  تبعیض  با  اوکراین  زبان های 
را  اوکراین  در  ویژه  نظامی  عملیات  است  آماده 

متوقف کند.
در  جنگ  آغاز  از  ماه   ۱۰ از  بیش  گذشت  با 
به صلحی  برای دستیابی  امیدها  اوکراین گذشته، 
پایدار میان مسکو و کی یف به بهانه های مختلف 

بارها نابود شده است.

داعش، یک تهدید فزاینده علیه طالبان افغانستان
افتخار  این مساله  به  افغانستان  دولت »طالبان« 
یکی  کشور  این  در  موجود  امنیت  که  می کند 
بازگشت  زمان  از  آن  دستاوردهای  مهم ترین  از 
سلسله  اما  است،   ۲۰۲۱ اوت  ماه  در  قدرت  به 
کابل  در  ویژه  به  و  افغانستان  در  که  حمالتی 
آن  پشت  »داعش«  عمدتًا  و  می گیرند  صورت 
طالبان  ناکامی های گروه  نشان دهنده  دارد،  قرار 

و تشدید خطر آن برای این گروه است.
روزنامه العربی الجدید در گزارشی در این باره 
نوشت: انفجارهای داعش با افزایش شکاف میان 
پرونده های  دلیل  به  افغانستان  ملت  و  »طالبان« 
و  دختران  آموزش  آنها  مهم ترین  که  فراوان 
بر  بوده همزمان شده است، عالوه  زنان  اشتغال 
کشور  در  روشنفکران  با  مشکالتی  طالبان  این 
نداشته و همین مساله باعث شد بسیاری از آنها 
به خارج از کشور بروند، عالوه بر این طی این 
مدت ناتوانی این گروه در احیای روابط خود با 

کشورهای همسایه و جهان نیز نمایان شد.
بالل کریمی، معاون سخنگوی »طالبان« و یکی 
اخیر  حمالت  درباره  فرهنگی  کمیته  اعضای  از 
داعش به ویژه حمالتی که چهارشنبه گذشته در 
مقابل مقر وزارت خارجه دولت طالبان رخ داد، 
هسته های  نابودی  به  موفق  اخیرا  طالبان  گفت: 
داعش شده است و این تروریست ها دیگر تهدید 

بزرگی برای امنیت و ثبات کشور نیستند.
توسط  انجام شده  عقیده وی، عملیات های  به 
از  و  گیرد  نقطه صورت  در هر  می تواند  داعش 
این رو با توجه به اینکه طالبان همچنان قادر به 
برقراری صلح و امنیت در سراسر افغانستان، همه 

امور تحت کنترل است.
اطمینان  افغانستان  مردم  به  ما  افزود:  وی 
می دهیم که داعش تهدیدی برای امنیت و ثبات 
به  طالبان  دولت  و  بود  نخواهد  و  نبوده  کشور 

خوبی می داند که در این زمینه چه باید بکند.
حمله  که  است  مدعی  طالبان  که  حالی  در 
انتحاری روز چهارشنبه گذشته در مقابل وزارت 
امور خارجه که داعش مسؤولیت آن را بر عهده 
این  امنیتی  نیروهای  و  خورده  شکست  گرفت، 
دلیل  همین  به  و  کرده اند  خنثی  را  عملیات 
اما یک  است،  بوده  ناچیز  آن  از  ناشی  خسارت 
العربی  به  طالبان  خارجه  امور  وزارت  در  منبع 
خروج  هنگام  حمله  که  است  گفته  الجدید 
و  گرفت  صورت  وزارت  این  مقر  از  کارمندان 
که  است  چیزی  آن  از  بیشتر  بسیار  آن  تلفات 

طالبان اعالم کرد. 
خالد زدران، سخنگوی پلیس کابل پس از این 
ده  و  کشته  پنج  حمله  این  که  بود  گفته  انفجار 
زخمی برجای گذاشته است و این در حالی است 
که یک مقام افغانستانی دیگر به رویترز گفته بود 
همین  در  است.  گذاشته  برجای  کشته   ۲۰ که 
بشردوستانه  کمک های  کننده  ارائه  هیئت  حال 
بیانیه ای  نیز در  افغانستان  سازمان ملل متحد در 
اعالم کرد که در این انفجار ۱۰ تن کشته و ۵۳ 
تن دیگر زخمی شده اند. همچنین العربی الجدید 
که  آورده  به دست  را  از کشته شدگان  فهرستی 
نشان می دهد بیمارستان اورژانس کابل ۱۷ جسد 
کارکنان وزارت خارجه و افراد دیگر را تحویل 

گرفته است.

 ایران به اندازه ساخت 4 بمب اتمی، مواد هسته ای دارد
ژنرال کوخاویی: اگر به ایران حمله کنیم احتماال 
حزب اهلل لبنان هم به اسرائیل حمله خواهد کرد.

فرمانده ارتش اسرائیل ادعا کرد ایران به اندازه 
ساخت ۴ بمب اتمی، مواد هسته ای الزم را دارد. 

اشاره او به اورانیوم غنی شده است.
"آویو  ژنرال  اناتولی،  خبرگزاری  از  گزارش  به 
کوخاویی" مدعی شد اسرائیل ۳ برنامه برای حمله 
به ایران و نقشه هایی برای حمله به لبنان تدارک 

دیده است.
اش  فرماندهی  دوره  پایان  مناسبت  به  که  وی 
روز جمعه با خبرنگاران در شهر قدس گفتگو می 
کرد ادامه داد: ایران امروز مواد غنی شده دارد که 
برای تولید ۴ بمب اتمی کافی است. ۳ بمب در 
سطح۲۰ درصد و یک بمب در سطح 6۰ درصدی.
 ۳ اخیر،  سال  یک  در  اسرائیل  ارتش  گفت:  او 
برنامه برای حمله به ایران به عنوان ضربه انتقامی 
تدارک دید که ارتباطی به برنامه هسته ای ندارد 

مراکز  و  ای  هسته  تاسیسات  نابودی  شامل  اما 
حامی برنامه هسته ای ایران می شود.

ژنرال کوخاویی ادامه داد: "اگر موضوع به ورود 
های  پایگاه  شود  مربوط  بزرگتری  درگیری  به 
نظامی و مراکز دیگری به فهرست اهداف اضافه 
می شود. در سال های اخیر، به دنبال سرعت دادن 
به آمادگی ها برای حمله به تاسیسات هسته ای و 
انواع دیگری از اهداف در ایران بودیم. به بهبود 
افزودیم.  اهداف  دایره  و  اطالعاتی  های  فعالیت 
خودمان را آماده کرده ایم؛ با مهمات از قبل تعیین 
شده و حجم مناسب از مهمات برای این عملیات".

فرمانده ارتش اسرائیل اضافه کرد: "حمله به ایران 
غنی سازی  و  ایران  ای  برنامه هسته  به وضعیت 
مرتبط  سانتریفیوژها  تجهیزات  تعداد  و  اورانیوم 
به حمله  ایران  به  دهیم حمله  احتمال می  است. 
که  شود  منجر  اسرائیل  شمالی  مرزهای  از  ای 
حزب اهلل لبنان در آن مشارکت داشته باشد یا آن 

را رهبری کند. اگر حزب اهلل لبنان تصمیم بگیرد 
تنش را باال ببرد ارتش اسرائیل برای آن هم برنامه 

های هجومی تدارک دیده است.".
لبنان  جنوب  با  خود  شمالی  بخش  از  اسرائیل 
استقرار حزب  لبنان مکان  هم مرز است. جنوب 

اهلل است.
عالی ترین مقام نظامی اسرائیل ادامه داد: امروز، 
هزاران هدف در لبنان داریم که مراکز حزب اهلل 
که   ... تا  زیرزمینی  های  تونل  از  هستند.  لبنان 
موشک ها را در آن انبار می کنند. وقتی می گویم 
نیست  هزار   6 یا  هزار   ۳ منظورم  هدف،  هزاران 
بلکه منظورم بیشتر از این تعداد است. همه آنها 
لبنان تا بیروت و از دریا تا شرق  از مرز جنوب 
هستند. اسرائیل ایران را متهم می کند که به دنبال 
ساخت بمب اتمی است اما تهران می گوید هدف 
از برنامه هسته ای اش تولید برق و دیگر مصارف 

صلح آمیز است.


