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اخبار
جمهوری اسالمی در بحث اتباع و
مهاجرین کوتاهی نکرده است

عضو کمیس��یون امور داخلی کشور با تاکید
ب��ر حمایتهای جمهوری اس�لامی از اتباع
خارجی به ویژه مهاجران افغان ،گفت :ایران
با وجودامکانات و بودجه کم خدمات بسیاری
ب��ه مهاج��ران ارای��ه داده هرچند ب��ه منابع
و امکانات بیش��تری نیاز اس��ت اما حمایت
نهادهای بینالمللی بیش از موضوعات دیگر
ضروری و الزم اس��ت .محمدحسن آصفری
در گفتوگ��و با خانهملت ،با اش��اره وضعیت
اتباع خارجی در کش��ور ،گفت :کار مرتبط با
اتباع خارجی طبق روال در حال انجام است
ام��ا ما باید نس��بت به اتب��اع خارجی که در
کشور هستند به ویژه جمعیت میلیونی افاغنه
برنامه مش��خصی داشته باش��یم .جمهوری
اسالمی بیشترین خدمات در حوزه آموزشی
و بهداش��تی و حق اش��تغال به اتباع خارجی
میده��د علی رقم اینک��ه خودمان در زمینه
اشتغالزایی مش��کالتی داریم .وی در ادامه
تصریح کرد :متاس��فانه س��ازمان های بین
المللی و جهانی هیچ حمایت مالی و معنوی
از ای��ران در برابر خدماتی ک��ه به مهاجران
میدهد ،نمیکنند و این مس��اله جدی است.
مجامع بین المللی باید به این موضوع ورود
کنند زیرا مهاجران در وضعیت نامناس��بی به
سر میبرند و این وضعیتبه امنیت مرزها هم
آس��یب میزند .آصفری با بی��ان اینکه این
مسائل باید از طرف مجامع بین المللی مورد
توجه قرار گیرد ،یادآور شد :جمهوری اسالمی
اقدامات خوبی در ساماندهی اتباع خارجی و
مهاجران افغان انجام داده است ،وزیر کشور
هم ضمن حضور در نشست کمیسیون امور
داخلی کشور درباره برنامه های حمایتی این
وزارت از مهاجران توضیح داده است.
آمریکا بر اساس پایه تحلیلی غلط
همواره به ارزیابیهای غلطی می رسد

نماین��ده م��ردم خمین در مجلس ش��ورای
اس�لامی گفت :دش��منان به ویژه آمریکا بر
اس��اس پایه های تحلیلی غل��ط از اتفاقات
منطق��ه تحلیل های اش��تباهی م��ی کند و
در نهایت به نتایج اش��تباهی هم می رس��د.
علیرض��ا نظری در گفتوگو ب��ا خانهملت با
اش��اره به س��خنان مقام معظمی رهبری در
جم��ع مردم قم اظهار داش��ت :دش��منان به
وی��ژه آمریکا بر اس��اس پایه ه��ای تحلیلی
غلط از اتفاقات منطقه تحلیل های اشتباهی
می کنند و در نهایت به نتایج اش��تباهی هم
می رس��ند و یکی از آنها انتظاری بود که از
حذف فیزیکی س��ردار سلیمانی داشتند .وی
افزود :آنها تصور می کردند اگر ش��خصی به
نام سردار سلیمانی را به شکل فیزیکی حذف
کنند جریان مقاوم��ت از بین می رود و می
توانند از خطری که در کمین اهداف و نقشه
های سلطه گرانه و مداخله جویانه آنها است
مصون بمانند و از مس��یر شکست در منطقه
خارج ش��ود اما این یک اش��تباه استراتژیک
از س��وی دش��من ب��ود .وی با بی��ان اینکه
آمریکایی ها از ریش��ه تفکر سردار سلیمانی
در باور ها و اعتق��ادات مردم ما غافل بودند
گفت :جنایت فرودگاه بغداد موجب ش��د که
غربی ها بفهمند اثرات شهادت حاج قاسم به
مراتب از دوران فرماندهی ایش��ان در میدان
بیش��تر است و انسجام ،وحدت و همبستگی
بین امت اس�لام و حتی همه آزادگان جهان
در سایر ادیان ایجاد شد.
موافقت مجلس با طرح انتقال آب
دریای عمان به سیستان و بلوچستان

نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس�لامی،
وزارتخانه های نیرو ،صمت و معاونت علمی
ریاس��ت جمهوری را مکلف به اجرای طرح
انتقال آب دریای عمان به اس��تان سیستان
و بلوچس��تان کردن��د .ب��ه گ��زارش «عصر
ایرانی��ان» ،نماین��دگان در نشس��ت علن��ی
مجلس با اصل ماده واحده طرح انتقال آب از
دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
ب��ا  ۱۷۰رأی مواف��ق ۳۱ ،رأی مخالف و ۷
رأی ممتنع از مجم��وع  ۲۲۸نماینده حاضر
در جلس��ه موافقت کردند .براساس پیشنهاد
علیرضا س��لیمی ماده واحده اصالح شد .به
موجب پیش��نهاد این نماینده معاونت علمی
ریاس��ت جمهوری عالوه ب��ر وزارت نیرو و
صمت مکلف به انجام تکالیف قانونی در این
حوزه شد .همچنین برداشت فلزات بازمانده
از دری��ای عم��ان عالوه بر نم��ک زدایی و
انتقال آب نیز به پیش��نهاد س��لیمی به ماده
واح��ده اضافه ش��د و در نهایت نمایندگان با
اصل ماده واحده نیز موافقت کردند.

قیمت تولیدکننده در کاالهای مصرفی و سرمایهای درج میشود

در جلس��ه س��تاد تنظیم بازار مقرر شد که
قیمت تولیدکننده به جای مصرفکننده در
کاالهای مصرفی و سرمایهای درج شود .به
گزارش «عصر ایرانیان» ،شانزدهمین جلسه
س��تاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر
معاون اول رئیسجمهور و با حضور وزرای
کشور ،صمت ،جهاد کشاورزی ،دادگستری

و جمعی از مس��ئوالن دستگاههای مرتبط
برگ��زار ش��د .در این جلس��ه وزی��ر جهاد
کشاورزی گزارش��ی درباره وضعیت برخی
اقالم مصرفی از جمله گوشت ،برنج و ...ارائه
داد .در این زمینه مقرر شد کارگروه تخصصی
تنظیم بازار اقالم کشاورزی ذیل ستاد تنظیم
بازار در وزارت جهاد کش��اورزی تش��کیل

ش��ود .در این جلسه به منظور شفافسازی
هزینههای نظام توزیع ،جلوگیری از اجحاف
در حق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و
سواس��تفادههای احتمالی تمامی واحدهای
تولیدکننده و واردکننده مکلف شدند به تدریج
و با ابالغ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان بجای قیمت مصرفکننده،

قیمت تولید یا واردات شامل همه هزینهها
و سودهای قانونی با لحاظ مالیات بر ارزش
افزوده را ب��ر روی کاالها درج کنند .بر این
اساس مقررشد تا قیمت مصرفکننده برای
کاالهای مصرفی ابالغ ش��ده حداکثر ۳۰
درصد و برای کاالهای س��رمایهای حداکثر
 ۲۰درصد بیش��تر از قیمت تولید نباشد .بر

کشته و زخمی شدن  ۱۳۶۵داعشی و
مزدور اماراتی در درگیریهای شبوه

مبنای این مصوبه مردم میتوانند در صورت
شناس��ایی تخل��ف موضوع را به س��ازمان
تعزیرات اطالع دهند.

چین و روسیه به دنبال همکار استراتژیک با ایران هستند؛

همکاری  20ساله ایران و روسیه تیرخالص بر یکهتازی غرب

بس��یاری از تحلیلگران معتقدند که جه��ان در چند روز
آینده با محقق ش��دن سفر رئیسجمهور ایران به روسیه
یکی دیگر از نقاط عطف تاریخساز خود را تجربه خواهد
کرد .انقالب فرانسه در اروپا ،انقالب بلشویکی در روسیه
تزاری ،بمباران اتمی ژاپن ،انقالب اسالمی ایران ،پیدایش
داعش ،ترور فرمانده نیروی قدس سپاه و بسیاری دیگر
رخداده��ا که در حافظه تاریخ ثبت ش��دهاند از آن جهت
بهعنوان نقاط عطف در تاریخ یک کشور ،منطقه و حتی
جهان نام گرفتهاند که توانس��تهاند تحوالت چش��مگیر
سیاس��ی ،اجتماعی ،فرهنگی ،ایدئولوژیک و امنیتی را با
خود به همراه داش��ته باشند .به نظر میرسد تا چند روز
دیگر که قرار است س��ید ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور
ایران در رأس هیئتی بلندپایه به روسیه سفر کند جهان
ش��اهد یکی دیگر از نقاط عطف تاریخ خود خواهد بود.
این کمس��ابقه یا حتی بیس��ابقه بودن ویژگیهای یک
رخداد اس��ت ک��ه آن را از دیگر وقای��ع متمایز میکند.
ویژگیهای هر رخدادی نیز وقتی کمس��ابقه یا بیسابقه
میشوند که همه اجزاء پازل تشکیلدهنده آن رخداد در
زمان درست ،در مکان درست قرار گرفته باشند.
نظ�م نوین جهانی ثمره حضور ای�ران در ائتالفهای

بزرگ ضد غربی

اگر ایران را بهعنوان تکهای از پازل تشکیلدهنده تاریخ
معاصر جهان رصد کنیم ،میبینم که همین تکه از پازل
پس از پیروزی انقالب اس�لامی بر اس��اس سیاست نه
ش��رقی ن��ه غربی بهگونهای چکشکاری ش��ده اس��ت
که هماکن��ون میتواند بخش نهای��ی ایجاد نظم نوین
جهانی را کلید بزند .س��ر خم نکردن در مقابل قلدرهای
جهان��ی و منطقهای بهویژه ایاالتمتحده آمریکا و رژیم
صهیونیس��تی کار سادهای نیس��ت .هیچ کشوری را در
طول چه��ار دهه گذش��ته نمیتوان یافت ک��ه بهاندازه
جمهوری اس�لامی ای��ران در مقاب��ل زیادهخواهیها و
یکجانبهگراییه��ای واش��نگتن و همپیمانان جهانی و
منطقهای آن مقاومت کرده باشد .همین مقاومت میدانی
و عملی ایران باعث پیدایش اندیشه جهانی مقاومت شد.
میبینیم که ایران بهعنوان قطعه بسیار مهم پازل جدید
نظم نوین جهانی دارای اندیش��های جهانی نیز هس��ت
یعنی اینکه برای حلوفصل مناقش��ات الینحل انس��ان
معاصر حرف برای زدن دارد .این از بابت اندیشه جهانی
که موضوعی کالن است .از منظر موضوعات ملموستر،
پیروزی در جنگ تحمیلی علی��ه بعثیها تحت حمایت
کامل غرب ،کاهش چشمگیر وابستگی به درآمد فروش
نفت خام ،نزدیک کردن شاکله اقتصاد کشور به اقتصادی
مقاومتی ،پیشرفتهای هستهای ،توان باالی مذاکره در
سطوح بینالمللی ،دس��تاوردهای علمی ،آموزش نیروی
انس��انی متخصص و پیش��رو ،و دیگر داش��تههای این
کش��ور را که در کنار برخورداری از اندیش��ه جهانی قرار
دهی��م بیش از پیش به جایگاه رفیع ایران در تاریخس��از
بودنش پی خواهی��م برد .تا چند روز دیگر رئیسجمهور
چنین کش��وری به دیدار همتای روس خود در مس��کو
خواه��د رفت ت��ا آن نقطه عطف تاریخ��ی رقم بخورد.
نبای��د فراموش کرد که نیمه دوم تکه نهایی پازل ایجاد
نقطه عطف تاریخی مورد بحث ،روس��یه اس��ت .روسیه
پهناورترین کش��ور جهان و ابرقدرت نظامی که مصمم
اس��ت از بابت اقتصادی هم پنجه در پنجه رقبای غربی
بیندازد حتی بیش از ایران منتظر چنین روزی بوده است.
این روسیه نه آن روسیه تزاری است و نه اتحاد جماهیر
شوروی سابق بلکه با برخورداری از تفکری جدید قصد

دارد با رعایت تمامی استانداردهای روابط بینالملل توان
خ��ود را با یک��ی از تأثیرگذارترین کش��ورهای منطقه و
جه��ان یعنی ایران گره بزند تا نه مثل تزارها از مردمش
دور ش��ود و نه مثل بلشویکها خیالپرداز .گفتنی است
که تهران و مس��کو ،این دو نیمه مهم قطعه نهایی پازل
نظم نوین جهان ،یکشبه باهم همراه و همسو نشدهاند.
نه اینکه همکاری ایران با همسایه شمالی خود در دوره
شوروی وجود نداشته باشد ،خیر اینطور نیست ولی پس
از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همکاری و همسویی
تهران و مسکو شکل تازهای به خود گرفت .با تایید این
موضوع که با پیروزی انقالب اس�لامی ایران در س��ال
 ۱۳۵۷منطقه غرب آسیا به مرکز تحوالت پیچیده تبدیل
ش��د به ادامه بح��ث میپردازیم .ایران ب��ا موضعگیری
حکیمانهای که در قبال جمهوریهای تازه استقاللیافته
از ش��وروی س��ابق از خود بروز داد به مسکو فهماند که
هماکن��ون در مرزهای جنوبیاش کش��وری وجود دارد
که در گیرودار س��یاهنماییها و انتقامجوییهای تاریخی
نیس��ت و با اندیش��های جهانی درصدد نجات نسلهای
آینده جامعه بش��ری اس��ت .به عنوان نمونه همس��ویی
راهبردی ایران و روس��یه میتوان به همکاری دو کشور
در بحران سوریه اش��اره کرد .در سال  ۲۰۱۵که منطقه
براثر توطئه ابرقدرته��ای غربی و حکام تلآویو درگیر
مبارزه با گروههای تروریس��تی ازجمله القاعده و داعش
بود ،این سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ،فرمانده
س��ابق نیروی قدس س��پاه بود که زمین��ه ورود نیروی
هوایی روسیه به مبارزه علیه تروریسم را در سوریه فراهم
ک��رد .نیروهای مش��اورهای و میدانی ای��ران و مقاومت
منطقه توانستند همکاری بسیار خوبی با نظامیان روسیه
داشته باشند .ائتالف متشکل از محور مقاومت و روسیه
درنهایت باعث شکس��ت تروریس��تها ش��د .روسیه در
بحرانه��ای عراق و یمن و حتی غزه هم تا حد بس��یار
زیادی با ایران همسو بود .آنهایی که با ساختار سیاسی
روسیه آشنا هستند میدانند که امکان ندارد سیاستمداران
مس��کو به این ش��کل در رخدادهای متفاوت با کشوری
همسو شده باشند .در موضوع مناقشه هستهای ایران با
غرب هم مس��کو تا آنجایی ک��ه در توانش بود در جبهه
ایران قرار داش��ت چه از بابت اینکه ب��ا ایران همکاری
ک��رد تا نیروگاه بوش��هر را راهاندازی کن��د و چه از بابت
اتخاذ مواضع مشترک با چین در حمایت از ایران در روند

طوالنی  ۱۸ساله مذاکرات با غربیها.

عصبانیت غرب از امضاء سند همکاری  ۲۰ساله بین

ایران و روسیه

این موضوع را نباید فراموش کرد که ایران نیز در توطئه
غربیها در اوکراین برای گسترش ناتو به شرق همراه و
همگام مسکو علیه غرب قدم برداشت .در موضوع اوستیا
و ش��بهجزیره کریمه نیز اوضاع به همین منوال بود .در
موضوع تحریمهای متعدد و س��نگین غرب علیه روسیه
هم ایران هر آنچه در توان داش��ت انجام داد تا روس��یه
بهزان��و درنیاید .میتوان گفت ک��ه در این برهه از زمان
فهم متقابل ایران و روس��یه به حدی رس��یده است که
این دو دیگر نمیتوانن��د بدون پیوند راهبردی درازمدت
به سرعت به اهداف بلندمدت خود جامعه عمل بپوشانند.
این ن��گاه ،مقامات مس��کو و تهران را بر تدوین س��ند
همکاری  ۲۰س��اله ترغیب کرد .این همان سندی است
که نتیجه همکاری چهار دههای بین دو کشور قدرتمند
ضد امپریالیسم است .این همان سندی است که در کنار
س��ند همکاری  ۲۵ساله بین ایران و چین وزن شرق در
مقابل غرب را برای دههها و ش��اید برای همیشه افزون
خواهد کرد .چین و روس��یه متوجه توان مدیریت بحران
ایران ش��دهاند و قصد دارند که ایران را بهعنوان شریکی
استراتژیک در کنار خود داشته باشند .مثلث ایران ،چین
و روس��یه لرزه بر تن هر ابرقدرت غربی خواهد انداخت.
در همین دور هفتم و هش��تم مذاک��رات وین هم،فکر
ائتالف تهران ،مس��کو و پکن به کابوس��ی برای غرب
تبدیل شده است .این همان نقطه عطف تاریخ در جهان
معاصر اس��ت .نظم نوینی بر جهان مستولی خواهد شد
که معیارهایش دیگر بر اس��اس برتری سرمایه بر انسان
نخواهند بود .ش��کی نیست که غرب هراسان از ائتالف
روس��یه و تهران درس��ت مثل همان زمانی که صحبت
از امضاء س��ند همکاری  ۲۵س��اله با چین بود دست به
هیاهوی رس��انهای خواهد زد تا فقط به همپیمانان خود
در منطقه دلگرمی بدهد وگرنه اردوگاه غرب مدتهاست
که میداند در مسیر افول قرار گرفته است.
روس�یه و ای�ران م�ی توانند ب�ر معادالت سیاس�ی و

اقتصادی تاثیر مثبت بگذارند

س��یدمحمدرضا میرتاج الدینی ،نایب رئیس کمیس��یون
برنامه و بودجه با اش��اره به سفر رئیس جمهور به روسیه
گفت :این س��فر تاثیر زیادی در معادالت جهانی خواهد

داشت ،روسیه و چین از قدرت های بزرگ جهان و ایران
از قدرت های بی بدیل جهان اس�لام است و اتحاد این
کش��ورها معادالت معادالت امنیتی ،سیاسی و اقتصادی
دنیا را به نفع یکدیگر تغییر می دهد .وی افزود :شکست
های پیاپی آمریکا در عراق و افغانستان که نتیجه دخالت
های بی مورد و ورود بی دعوت به این کش��ورها اس��ت
موج��ب افول قدرت آمریکا ش��ده و از طرفی روس��یه و
چی��ن روز به روز قدرت بیش��تری می گیرند و تفاهمات
بلند مدت و استراتژیک برای انتقال تکنولوژی و سرمایه
گذاری مش��ترک با این کش��ورها که راهبرد جمهوری
اس�لامی ایران اس��ت ،می تواند تحریم های آمریکا را
بی اثر کند .نماینده مردم تبریز و آذرش��هر و اس��کو در
مجلس ش��ورای اس�لامی تصریح کرد :نگاه به شرق و
توس��عه روابط با این کشورها به معنی قطع رابطه با دنیا
نیست بلکه به معنی این است که همه امید و سرنوشت
کش��ور را به غرب و چندکشور اروپایی نباید گره زد بلکه
از هم��ه ظرفیت های موجود در دنیا باید اس��تفاده کرد.
وی در پای��ان تاکید کرد :امیدواریم این س��فر آغاز دور
جدید روابط ایران و روسیه باشد و در ادامه شاهد حضور
مقامات بلند پایه سیاسی و اقتصادی روسیه در کشورمان
برای اجرای مصوبات این سفر باشیم.

ایران با همکاریهای استراتژیک معادالت بینالمللی

را بازتعریف کند

عب��اس مقتدایی ،نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و
سیاس��ت خارجی در خصوص اهمیت س��فر وزیرخارجه
کش��ورمان به چین و مذاکره درباره توافقنامه  ۲۵ساله،
گفت :همکاری تهران و پکن می تواند به عنوان مبنایی
برای هم��کاری ایران با کش��ورهای بزرگ آس��یایی و
همس��ایه مورد توجه قرار بگیرد .نماینده مردم اصفهان
در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به اینکه سالهاست
در زمینه ارتباط با آسیا نقص داشته ایم ،اظهار کرد :این
مهم در حالیس��ت که به نظر می رس��د دولت سیزدهم
با عب��رت گرفتن از روند قبل��ی و رفتارهای اروپایی ها،
اینبار با جدیت بیشتری به دیپلماسی همسایه محوری
و آس��یایی نگاه می کند .وی ادامه داد :بر این اساس در
س��ال های گذش��ته و در اواخر دولت قبلی خصوصا در
ش��روع فعالیت دولت فعلی مبنای جدید برای همکاری
با کشورهای آس��یایی مورد توجه قرار گرفته و در حوزه
سیاست خارجی این روند شدت گرفته است .این نماینده
مردم در مجلس یازدهم افزود :می توان اذعان کرد سفر
رییس جمهور کشورمان به روسیه و سفر امیرعبداللهیان
به چین از جمله مراوداتی اس��ت که طراحی شده و می
تواند در ارتقاء جایگاه آس��یا در سیاس��ت خارجی ایران و
اقتصاد بین المللی کشورمان و همچنین تقویت روباط با
کشورهای همسایه کمک کند .مقتدایی با اشاره به اینکه
قرارداد بلند مدت  25س��اله ای��ران و چین ابعاد مختلف
تجاری ،خدمات فنی و س��رمایه گذاری مش��ترک را در
ب��ر می گیرد ،گفت :ایران زمینه های متعدد همکاری با
چین دارد از این رو قرارداد  25س��اله می تواند به عنوان
مبنای رفتار اس��تراتژیک و بلندمدت با دیگر کش��ورها
مورد توجه باش��د .نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و
سیاس��ت خارجی مجلس شورای اس�لامی خاطرنشان
کرد :باید توجه داش��ت ایران به عنوان کش��وری دارای
قدرت سیاسی و اقتصادی در آسیا شناخته می شود و بر
این اس��اس می توانیم همکاری با کشورهای آسیایی را
تقویت کنیم؛ بدون ش��ک ایران با نگاه به آسیا می تواند
معادالت بین المللی را بازتعریف کند.

از همپیمانی پنهان تا همذاتپنداری

رژیم صهیونیستی که هرگز سعودیها را در
دایره دش��منان خود نگنجانده ،امروز شاهد
به ثمر نشس��تن این همپیمان��ی که زمانی
محرمانه و س��ری بود ،اس��ت و دیگر روابط
 2ط��رف به مرحلهای رس��یده که ریاض با
تلآوی��و همذاتپن��داری میکن��د و اهداف
راهب��ردی آنها کامال ب��ر یکدیگر منطبق
اس��ت .ب��ه گزارش ف��ارس ،ت�لاش «ولید
بخاری» س��فیر عربس��تان در لبن��ان برای
تخریب چهره حزب اهلل و نشان دادن آن به
عنوان تهدیدی برای امنیت ملی کشورهای
عرب��ی ،بیانگر پررنگتر ش��دن نقش رژیم
س��عودی در تالق��ی و همس��ویی ب��ا رژیم
صهیونیستی اس��ت .روزنامه لبنانی االخبار،
با انتشار یادداش��تی نوشت که این تصادفی
ی��ا یک امر گذرا نیس��ت که ولی��د بخاری،
س��فیر عربستان در لبنان« ،حزباهلل» را که
به اذعان نهادهای نظامی و سیاس��ی رژیم
صهیونیس��تی ،جدیترین تهدید راهبردی
ب��رای امنیت قومی اس��راییل در این مرحله
محسوب میش��ود ،تهدیدی برای امنیتملی عربی توصیف میکند .در این یادداشت

سیر روابط ریاض با تلآویو

آمده است :این توصیف ،نشانگر توسعه نقش
عملی رژیم سعودی از طریق تالقی و ادغام
اهداف با دش��من اس��رائیلی اس��ت .به نظر
میرسد که رژیم س��عودی ،نقش وکیل در
انجام وظایف خاص را به دلیل نارسایی ذاتی
رژیم صهیونیستی به دلیل تحوالت حاصل
ش��ده در موازنه قدرت که عمق استراتژیک
آن را تهدید میدهد ،بر عهده گرفته اس��ت.
به اعتقاد نویسنده ،ریاض با تکیه بر سرفصل
ه��ای مذهبی و ثروت هنگف��ت مالی که او
را قادر به گروگرفتن مطالبات مالی ،سیاسی
و امنیتی ب��ا هدف مهار آنها برای مقابله با
مقاومت در لبنان و منطقه چنین نقش��ی را
برعهده گرفته اس��ت .در ادامه این یادداشت
آمده اس��ت ک��ه صرفنظ��ر از اینکه رژیم
س��عودی ب��ه زودی و علن ًا به مس��یر عادی
سازی با اسرائیل خواهد پیوست ،واضح است
که سیر تحوالت منطقهای خواهان ارتقای
رواب��ط دوجانبه و وارد ش��دن ای��ن رابطه از
مرحله پنهانی به علنی در همه سطوح است.
بر اساس این گزارش ،از جمله عوامل سوق
دهنده به این مرحله ،فرس��ودگی بسیاری از

گزینه ه��ای جایگزی��ن در مقابل نیروهای
مقاوم��ت و تبلور آنها به عنوان یک نیروی
منطقهای اس��ت که امنیت قومی اس��رائیل
و مناف��ع و نفوذ آمری��کا را در منطقه تهدید
میکند .عالوه بر این عامل ،آمریکا به دنبال
کاهش بارهای موجود دوش خود در منطقه
به منظور متمرکز ش��دن ب��ر روی مقابله با
تهدید چین است .لذا طبیعی است نیروهایی
که منافع و سرنوش��ت مشترکی با آن دارند،
برای مقابله با تهدیدات مش��ترک ،تا سطح
اتحاد اس��تراتژیک که ممکن اس��ت علنی
ش��دن آن زمان بیشتری طول بکشد ،دست
به دست هم دهند .با این وجود ویژگیهای
روابط اسرائیلی  -سعودی از شرایط جدیدی
که در دهههای اخیر در منطقه شاهد بودیم
نشأت نمیگیرد ،اگرچه این شرایط به تقویت
آن کمک کرده اس��ت .اولین اش��اره رسمی
اسرائیل به این مسئله از زبان بنیانگذار رژیم
صهیونیستی و اولین نخست وزیر آن یعنی
«دیوید بن گوریون» شنیده شد که در برابر
کمیته روابط خارجی و امنیت کنست در ۲۷
آوری��ل  ،۱۹۴۹موضع این رژیم در قبال هر

یک از کشورهای عربی را مشخص کرد .در
این یادداشت آمده است« :بنگوریون در آن
زمان گفت که عربس��تان س��عودی حتی در
گذشته نیز دشمن واقعی نبود( .منبع :خاطرات
جنگ  ،۱۹۴۹-۱۹۷۴دیوید بن گوریون ،ص
 ،۷۴۶ترجمه :مؤسس��ه مطالعات فلسطین).
ب��ه این ترتیب ،بن گوری��ون به عنوان یک
مقام رس��می و مقابل یک نشس��ت رسمی
نش��ان داد که تمایل دارد رژیم س��عودی را
از دایره دش��منان خارج کند و این امر حاکی
از رضایت او از عملکرد رژیم س��عودی حتی
در مرحله پیش از تش��کیل «دولت» ،یعنی
در مرحله شهرکس��ازی و جنگی که راه را
برای تأسیس رژیم صهیونیستی هموار کرد،
ن امر از حقیقت
بود» .نویسنده با استناد به ای 
اش��تراک رژیمهای س��عودی و اسرائیلی در
بیش از یک مورد خبر داد و نوش��ت که این
امر به درک بسیاری از مواضع و انتخابهای
گذشته و فعلی پادشاهی سعودی کمک می
کند .هر دو رژیم در یک فضای منطقهای ،در
یک مرحله تاریخی ،و به دست همان کشور
استعماری ،یعنی بریتانیا به وجود آمدند و در

حال حاضر هم زیر یک چتر بینالمللی ،یعنی
ای��االت متحده قرار دارند .از این رو ،طبیعی
اس��ت که نقش عملی عربستان و ماموریت
آن با توجه به مقتضیات اس��تراتژیک سابق
بریتانی��ا و کنونی آمریکا ،در راس��تای منافع
امنیت قومی اس��رائیل و مکمل آن باش��د.
در ادام��ه این یادداش��ت آمده اس��ت« :این
یکپارچگ��ی و تالقی به وضوح در دهههای
پنجاه و ش��صت قرن گذشته در برابر جمال
عبدالناصر مص��ر که وزنه اس��تراتژیک آن
مرحل��ه در مبارزه با اس��رائیل بود ،تجس��م
یافت .پس از امضای توافقنامه کمپ دیوید
بین مصر در دوران انور س��ادات و اسرائیل،
عربس��تان س��عودی با وظیف��ه و ماموریت
مشروعیت بخش��یدن به اشغال فلسطین از
سوی اسرائیل ،از طریق آنچه پروژه شاهزاده
فهد (که در آن زمان ولیعهد بود) در س��ال
 ۱۹۸۱وارد عمل ش��د و ح��ق موجودیت و
امنیت اس��رائیل را به رسمیت شناخت ،قبل
از اینکه در دوازدهمین اجالس سران عرب
(ابتکار فاس) در سپتامبر  ،1982این موضوع
تصویب برسد.

س��خنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد
در درگیریهای چند روز گذش��ته در استان
ش��بوه ۵۱۵ ،داعشی و مزدور اماراتی کشته،
 ۸۵۰نفر زخمی و دس��ت کم  ۲۰۰نفر دیگر
مفقود ش��دند .به گزارش ش��بکه تلویزیونی
المسیره ،سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی
نیروهای مس��لح یمن در نشستی خبری با
تش��ریح تحوالت مربوط به نبردهای استان
شبوه گفت :به یاری خداوند ،نیروهای ارتش
و کمیتههای مردمی یمن توانس��تند در چند
روز گذشته خسارتهای بسیار سنگینی را به
مزدوران و داعشی های وابسته به امارات در
استان ش��بوه وارد آورند .سریع افزود :طبق
گزارشهای اطالعاتی ،در نبردهای چند روز
اخیر در ش��بوه ۵۱۵ ،مزدور اماراتی از جمله
چند فرمانده ارش��د آنها کش��ته شدند؛ شمار
زخمیهای آنها تاکنون به  ۸۵۰نفر رس��یده
اس��ت و دس��ت کم  ۲۰۰مزدور هم مفقود
هستند.
ادعای «شاباک» درباره بازداشت ۴
زن جاسوس و متهم کردن ایران

یک روزنامه صهیونیستی به نقل از «شاباک»
ادعا کرد که این رژیم  ۴زن را بازداشت کرده
اس��ت که برای نهادهای اطالعاتی در ایران
جاسوس��ی م��ی کردند .به گ��زارش «عصر
ایرانی��ان» ،دس��تگاه امنی��ت داخل��ی رژیم
صهیونیستی (شاباک) چهارشنبه ادعا کرد که
شبکه ای متشکل از  ۴زن را بازداشت کرده
اس��ت که به نفع دس��تگاه اطالعاتی ایران
جاسوس��ی می کردند .روزنامه صهیونیستی
هاآرت��ص در ای��ن خصوص نوش��ت که بر
اس��اس ی��ک کیفرخواس��ت ۴ ،زن یهودی
مهاجر ،از طریق ش��بک ه ه��ای اجتماعی به
خدمت گرفته شدند تا برای ایران جاسوسی
کنند .به ادعای هاآرتص ،سرپرست این افراد
از آنها خواس��ته بود ت��ا از مراکز مختلف در
فلسطین اش��غالی از جمله س��فارت آمریکا
عک��س گرفته و ب��رای عوام��ل اطالعاتی
ارسال کنند .در مطلب روزنامه هاآرتص آمده
س ها و اطالعات
اس��ت که  ۴اسرائیلی ،عک 
مذکور را برای یک مأمور ایرانی که آنها را در
ش��بک ه های اجتماعی به خدمت گرفته بود،
ارسال می کردند .هر  ۴نفر با اتهام ارتباط با
یک عامل خارجی روبرو هستند که حداکثر
 ۱۵سال حبس دارد.
کره جنوبی برای پرداخت غرامت به
یک سرمایه گذار ایرانی مجوز گرفت

دولت سئول می گوید که از دولت واشنگتن
برای پرداخ��ت بدهی خود به گروه «دیانی»
ایران از طریق سیس��تم مالی آمریکا ،مجوز
گرفته اس��ت .به گ��زارش یونه��اپ ،وزارت
خارج��ه کره جنوبی امروز چهارش��نبه اعالم
کرد که آمریکا به این کش��ور برای پرداخت
بدهی معوقه به گ��روه «دیانی» ایران مجوز
داده اس��ت .این مجوز بر اس��اس درخواست
مرک��ز بی��ن المللی حل و فص��ل اختالفات
س��رمایه گذاری ( )ISDSدر س��ال ،۲۰۱۸
ارائه شده اس��ت .به گفته وزارت خارجه کره
جنوبی ،دفتر داراییهای خارجی وزارت خزانه
داری آمری��کا در تاریخ  ۶ژانوی��ه ( ۱۶دی)،
مج��وزی ویژه صادر ک��رد که به موجب آن،
دولت سئول میتواند به سرمایه گذار ایرانی
بر س��ر مالکیت ناموف��ق «دوو الکترونیک»
در س��ال  ،۲۰۱۰غرامت بپردازد .کره جنوبی
برخورداری از این مجوز را برای تکمیل سریع
پرونده گ��روه دیانی که یک��ی از موارد حل
نشده میان سئول -تهران است مهم ارزیابی
کرده و انتظار دارد که این امر به بهبود روابط
دوجانب��ه کمک کند .مرکز بین المللی حل و
فصل اختالفات سرمایه گذاری ( )ISDSدر
ژوئ��ن  ۲۰۱۸به دولت کره دس��تور داد تا به
گ��روه دیانی حدود  ۶۳میلی��ون دالر بپردازد
ام��ا این پرداخت به علت تحریمهای آمریکا
معوق ماند .اکن��ون کره جنوبی میگوید که
با برخورداری از ای��ن مجوز ویژه میتواند از
سیس��تم مالی آمریکا برای ارس��ال پول به
گروه دیانی استفاده کند حال آنکه رقم دقیق
مبلغی که قرار اس��ت ارس��ال شود ،از طریق
رایزنیهای بعدی تعیین خواهد شد.
مقدمات سفر «رئیسی» به روسیه در
حال انجام است

س��خنگوی دفتر ریاس��ت جمهوری روسیه
(کرملین) در س��خنانی اعالم کرد :مقدمات
س��فر رییس جمهور ایران به روسیه در حال
انجام اس��ت .به گزارش خبرگ��زاری تاس،
دیمیتری پسکوف س��خنگوی دفتر ریاست
جمهوری روس��یه (کرملین) چهارش��نبه در
سخنانی اعالم کرد :مقدمات سفر «رئیسی»
به روس��یه در حال انجام اس��ت .سخنگوی
دفت��ر ریاس��ت جمه��وری روس��یه در این
خصوص گف��ت که مقدمات س��فر ابراهیم
رئیس��ی ،رئیس جمهور ایران به روس��یه در
حال انجام است و کرملین در زمان مناسب
تاریخ دقیق این سفر را اعالم خواهد کرد.

