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پوتین و بایدن مذاکره میکنند

تدارک چانهزنی کرملین و کاخ سفید در نقطه برخورد

روســیه و آمریکا در حالی مشغول تدارک
برای برگزاری دومین مذاکره والدیمیر پوتین
و جو بایدن برای ماه آینده میالدی (دسامبر)
هســتند ،که مسکو-واشــنگتن در رویارویی
شدیدی در زمینههای مختلف دوجانبه و بین
المللی بسر میبرند.
به گزارش روز ســه شــنبه ایرنا از مسکو،
تالش برای از ســرگیری مذاکــرات پوتین و
بایدن در حالی اســت که به گفته کارشناسان
رویارویی واشنگتن و مسکو در مسائل گوناگون
به اوج رسیده است و واشنگتن آشکارا در کنار
چین ،روسیه را نیز دشــمن شماره یک خود
اعالم میکند.
والدیمیــر پوتیــن و جو بایدن روســای
جمهــوری روســیه و آمریــکا در اجالس ماه
ژوئــن ( ۱۴۰۰خرداد) در ژنو توافق کردند که
مذاکرات درباره ثبات راهبردی بین دو کشور
(مسائل مربوط به استقرار تسلیحات راهبردی
و موشــکهای هستهای) از سرگرفته شود .با
این حال ،روابط روسیه و آمریکا پس از نشست
ژنو بهبود قابل توجهی نداشــته است .اگر چه
به گفته کرملین احیای روابط به زمان زیادی
نیــاز دارد اما کاخ ســفید عالقمند به کاهش
تنش حتی در درازمدت نیســت و سیاســت
حفظ وضع موجود را در قبال مســکو برگزیده
است.
دیدار آتی پوتین -بایدن
پیش از پایان سال جاری میالدی
دیمیتری پسکوف ســخنگوی مطبوعاتی
رئیس جمهوری روســیه در برنامه تلویزیونی
کانــال «روســیه  »۱تحت عنوان «مســکو.
کرملین .پوتین» اعالم کــرد که تاریخ دقیق
مالقــات بعــدی والدیمیر پوتیــن و همتای
آمریکایی او هنوز مشــخص نیست اما در عین
حــال او این خبــر را تأیید کــرد که مالقات
بعــدی دو رئیس جمهوری بصــورت مجازی
برگزار شود .این در حالی است که جن ساکی،
سخنگوی کاخ سفید در نشست مطبوعاتی روز
جمعه هفته گذشــته گفت که فعال نمیتواند
راجع به مالقات رؤســای جمهور که در حال
تدارک است اطالعاتی ارائه کند.
نیکوالی پاتروشــف ،دبیر شــورای امنیت
روســیه به روزنامه نگاران گفت که مســکو و
واشــنگتن در برگزاری مالقات جدید رؤسای
جمهور «تعلل نخواهنــد کرد» و تصریح کرد
کــه گفت و گوی دو رئیس جمهور میتواند تا

پیش از پایان سال جاری انجام شود.
دستور کار وسیع
ســرگئی ریابکــوف ،معاون وزیــر خارجه
روســیه نیز بــه نوبه خود روز یکشــنبه این
هفته تأکید کرد که «برای اینکه این مذاکرات
برقرار شود ،تدارک اساسی آن الزم است و ما
روی همین داریم کار میکنیم و طرفین روی
تشکیل کارگروهها کار کرده اند.
تشــکیل کارگروهها موضوعی است که دو
طرف در اواخر ســپتامبر (شهریور) در جریان
«دومیــن دور رایزنیها در چارچوب گفتگوی
دوجانبه درباره ثبــات راهبردی» در خصوص
آن به توافق رسیدند.
بر اساس گزارشهای رسانههای روسیه دو
کارگروه شامل «اصول و اهداف آیند ه کنترل
بر تســلیحات» و « ظرفیتها و اقداماتی که
میتواند تأثیر راهبردی» داشته باشد ،تشکیل
شده است.
طــرف آمریکایی از ابتدا پیشــنهاد ایجاد
چهــار کارگــروه «دکترینهــا»« ،فضــا «
«تسلیحات هسته ای» و «فناوریهای جدید»
را مطرح کرده بود اما مذاکره کنندگان روسی
اصرار کردند که نباید مســائل فضا و دفاع ضد
موشــکی را از یکدیگر تفکیک کرد و طرفین
در نهایــت در خصوص ایجــاد دو کارگروه به
توافق رسیدند.
به گزارش ایرنا و به نقل از رســانه روســی

«آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا
روز دوشنبه به وقت محلی اعالم کرد شرکت
«ترانســادریا» وابسته به روسیه و دو کشتی
آن به دلیل حضورشان در تکمیل پروژه نورد

استریم  ۲تحریم شده اند.
بلینکن مدعی شد که وزارت امور خارجه
آمریکا مطابق با قانون سال  ۲۰۱۹محافظت
از امنیت انرژی اروپا  ،گزارشی به کنگره ارائه

«کامرســانت» ،والدیمیر لئونتِف ،معاون مدیر
کل مســائل عدم اشاعه و کنترل بر تسلیحات
وزارت خارجه روسیه و واسیلی بوریاک ،معاون
مدیــر کل آمریــکای شــمالی وزارت خارجه
روســیه ریاســت این کارگروهها را از ســوی
روسیه بر عهده خواهند داشت.
الکساندار ب ِل ،پژوهشگر ارشد دفتر کنترل
بر تسلیحات ،بازرسی و مطابقت وزارت خارجه
آمریکا و ا ِریک دِسوت ِلس ،معاون موقت دستیار
دبیر این دفتر ،ریاســت ایــن کارگروهها را از
ســوی آمریکا عهده دار خواهند بود .در این
کارگروهها عالوه بــر دیپلماتها ،نمایندگان
وزارتخانههای دفاع هر دو کشــور ،افرادی از
برخی از سایر دســتگاههای تخصصی در آن
حضور خواهند داشت و اولین دور رایزنیهای
کارگروهها در ماه دسامبر در ژنو برگزار خواهد
شــد .کمیبعد از آن نیز در همــان جا (ژنو)،
ســومین نشســت عمومیمذاکــره کنندگان
روسیه و آمریکا قرار است برگزار شود.
رؤســای جمهــور دو کشــور در جریان
تماسهای آتی بایــد ارزیابی کنند که اجرای
توافقات بدست آمده در جریان اولین مالقات
آنها (در ژوئن) چگونه پیش میرود.
همانطور که ســرگئی ریابکوف در برنامه
«روســیه  »۱گفــت «دســتور کار مذاکرات
آینده وســیع اســت« ،ثبــات راهبــردی»،
«امنیــت ســایبری» « ،تبــادل زندانیان»،

«جنگ ســفارتخانهها» و همچنین مشکالت
بیــن المللی بخصوص اوکرایــن از موضوعات
مهمیاست که رؤسای جمهور روسیه و آمریکا
درباره آنها صحبت خواهند کرد.
موضوع جدید در مذاکرات آتی
رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا
در مذاکرات آتی رؤسای جمهور دو کشور،
روســیه ظاهرا یک موضوع جدیــد را مطرح
خواهد کــرد .والدیمیر پوتین هفته گذشــته
شــخصا این موضوع را در جلسه شورای بین
دســتگاهی وزارت امور خارجه روسیه مطرح
کرد و به ســرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه
روســیه مأموریت داد که به دنبال آن باشــد
تا کشــورهای غربی «تضمینهای جدی بلند
مدت امنیتی به روســیه» بدهنــد .دیمیتری
پســکوف روز جمعه هفته گذشته به روزنامه
نگاران گفت« :بدیهی است که این موضوع نیز
در دستور کار تماسهایی که میتوانند برقرار
شوند ،وجود خواهد داشت».
تالش برای برقرای مذاکرات سران دو کشور
در حالی است که به گفته دیمیتری سوسلوف،
معاون مدیر و پژوهشگر مرکز مطالعات جامع
اروپایــی و بین المللی مدرســه عالی اقتصاد
روسیه ،رویارویی واشنگتن و مسکو در مسائل
گوناگون به اوج رســیده است و واشنگتن علنا
روسیه و چین را دشمن شماره یک واشنگتن
عنوان میکند.

به گفته وی با توجــه به امکانپذیر نبودن
و عــدم تمایل آمریکا به کاهش دادن شــدت
رویارویی با روسیه میتوان نتیجه گیری کرد
که رویارویی جهانی با چین و روســیه حقیقتا
به محور اصلی جدید و اصل سیاست خارجی
آمریــکا و مبنایی برای طراحــی منافع ملی
آمریــکا و تعیین مقیاس حضور و نوع تعهدات
آنها در مناطق مختلف جهان تبدیل شده است
و در آینده نزدیک نیز باقی خواهد ماند.
دیمیتری سوســلوف در باشگاه مباحثه ای
بیــن المللی «والدای» گفت :البته چهارچوب
فکری سیاست خارجی آمریکا در قبال روسیه
«رویارویــی هدایت پذیر یا باثبات» اســت به
گونــه ای که آنها نه بــه افزایش تنش در این
رویارویی و نه به رفع آن ،عالقه مند نخواهند
بود.
آمریکا که همواره بــه دنبال راههایی برای
تحت فشار قراردادن روسیه به عنوان ابرقدرت
رقیب خود در شــرق بوده ،اکنون با طرح این
ادعا که حضور نیروهای روس در مرز اوکراین
تهدیدی برای این کشور محسوب میشود ،به
دنبال بهانهای تازه بــرای ایجاد تنش در این
منطقه و افزایش فشار بر روسیه است.
آناتولی آنتونف سفیر روسیه در واشنگتن
در واکنــش بــه تصمیم آمریکا بــرای اعمال
تحریمهــای جدید در رابطه بــا خط لوله گاز
نورد اســتریم  ۲اعالم کرد کــه گفت و گو به
همراه تحریم از سوی آمریکا را غیرقابل قبول
میداند.آنتونف امروز /سه شنبه /در گفت و گو
با رســانهها گفت :تالش ایاالت متحده آمریکا
برای گفت و گو با روســیه بــه همراه تحریم
شیوه غیرقابل قبول است و قوانین بین المللی
را نقض میکند.
آنتونــی بلینکن وزیر امــور خارجه آمریکا
هفته گذشــته در سنگال مدعی شد واشنگتن
در مــورد فعالیت غیرمعمول روســیه در مرز
اوکراین نگرانی واقعی دارد.
آمریــکا در حالی مدعی تحــرکات جدی
روســیه در مرز با اوکراین شــده اســت که
واشــنگتن و کییــف اخیــرا بــه متحــدان
اروپاییشــان اعالم کردهاند تحــرکات نیروها
در مرز با اوکراین نشــاندهنده آمادگی جدید
مسکو برای حمله به اوکراین است .اوکراین از
آمریکا خواســته تا حمایتهای امنیتی فوری
از جمله تبادل اطالعاتی را در دســتور کارش
قرار دهد.

تحریم آمریکا علیه نورداستریم2
کرده اســت .در این گزارش نام دو کشتی و
شرکت «ترانسادریا» وابسته به روسیه که در
پروژه نورد اســتریم  ۲مشــارکت داشته اند،
قرار دارند .ترانسادریا تحت قانون محافظت از
امنیت انرژی اروپا تحریم خواهد شد و کشتی
آن به نام «مارلین» به عنوان دارایی مسدود
شده در نظر گرفته خواهد شد.
 ۱۰سپتامبر ( ۱۹شهریور) شرکت گازپروم
روسیه اعالم کرد که پروژه خط لوله گاز نورد
استریم  ۲کامال تکمیل شده است.
شــالوده عملیات احداث خــط لوله نورد
استریم  ۲در ســال  ۲۰۱۸ریخته شد .طول
این خــط لوله  ۱۲۳۰کیلومتر اســت و قرار
اســت ســاالنه  ۵۵میلیارد مترمکعب گاز از

افزایش صادرات تسلیحاتی آمریکا به اوکراین
آمریکا به دنبال افزایش تنش مرزی بین مســکو و کی
یف به دنبال ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین است .
منابع آگاه به شــبکه ســیانان گفتند که دولت جو
بایــدن در حال بررســی ارســال مشــاوران و تجهیزات
نظامیجدید از جمله تسلیحات به اوکراین است.
در روزهای اخیر برخی رســانههای آمریکایی به نقل
از مقامهای اطالعاتی آمریــکا و اوکراین اعالم کردند که
روســیه قصد دارد اواسط زمستان سال جاری به اوکراین
حمله کند.
گفت و گو در مورد بسته کمکی پیشنهادی به اوکراین
در حالی انجام میشود که این کشور علنا هشدار داده که
حمله ممکن است در ماه ژانویه اتفاق بیفتد.
مقامــات ارشــد وزارت خارجه ژاپــن و کره
جنوبــی توافق کردند تا بــرای احیای روابط
دو جانبه ســالم و قوی ،ارتبــاط بین این دو
وزارتخانه را حفظ کنند.
به گزارش شبکه خبری»ان .اچ .کی» ،رئیس
اداره آسیا و اقیانوســیه وزارت خارجه ژاپن،
فوناکوشــی تاکه هیرو و مدیرکل امور آســیا
و اقیانوســیه کره جنوبی ،ای ســانگ ریول،
شــامگاه دوشــنبه در ســئول پایتخت کره

روسیه از بستر دریای بالتیک به آلمان منتقل
کند .حال مشــخص شــده اســت که آلمان
گواهینامه نورد اســتریم  ۲را به حال تعلیق
درآورده اســت .همچنین آلمان اعالم کرده
اســت که به منظور تمدید ایــن گواهینامه،
اوپراتور نورد استریم  ۲باید اساسی سازمانی
مطابق به قوانین آلمان داشته باشد.
براســاس اعالم منابــع آلمانــی ،تعلیق
گواهینامه خط لوله نورد اســتریم  ۲توســط
پیمانــکار آلمانی میتواند منجــر به تعویق
راه اندازی خط لوله تا مارس ( ۲۰۲۲اســفند
 )۱۴۰۰شود.
پروژه نورد استریم  ۲حاصل سرمایهگذاری
مشترک شرکت گازپروم روسیه و پنج شرکت

عبور یک کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا از تنگه
تایوان در دریای جنوبــی چین ،واکنش پکن را به دنبال
داشت.
به گزارش ساوث چاینا مورنینگ پست ،نیروی دریایی
آمریکا روز ســه شنبه در بیانیه ای اعالم کرد که ناوشکن
میلیوس با قابلیت حمل موشک هدایت شونده ،مطابق با
قوانین بین المللی از تنگه تایوان عبور کرده است.
این بیانیه میافزاید :عبور کشتی از طریق تنگه تایوان
نشــان دهنده تعهد ایاالت متحــده به تحقق یک منطقه
آزاد و بــاز اقیانوسهای هند و آرام اســت ،ارتش ایاالت
متحده بر فراز این دریا پرواز میکند ،دریانوردی میکند
و در هر جایی کــه قوانین بین المللی اجازه دهد فعالیت

میکند.
همزمــان ارتش چین نیز به این اقــدام تحریک آمیز
آمریــکا واکنــش نشــان داد و اعالم کرد :عبور کشــتی
میلیــوس در تنگه تایوان خطــرات امنیتی ایجاد کرده و
ثبات منطقه را تضعیف میکند.
ســخنگوی ارتش چین در بیانیهای گفت :ارتش چین
تمــام اقدامات الزم را برای مقابله با تهدیدات و تحریکات
و حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی انجام خواهد داد.
ماه گذشــته نیز ارتش چین ،اقدام ایــاالت متحده و
کانادا را به دلیل ارسال یک کشتی جنگی از طریق تنگه
تایوان محکوم کرد و گفت که آنها صلح و ثبات در منطقه
را تهدید میکنند.

توافق ژاپن و کره جنوبی برای حفظ ارتباط دیپلماتیک
جنوبی مالقــات کردند .به گفته طرف ژاپنی،
فوناکوشی در این دیدار اذعان کرد که روابط
به دلیل اختالف نظرها در برخی موضوعات به
تیرگی گراییده است.
در مساله کار اجباری دوران جنگ ،فوناکوشی
درخواست ژاپن را که میگوید سئول راه حلی

اروپایی شــامل «انجی» فرانسه« ،او ام وی»
اتریش« ،رویال داچ شل» هلند و «یونیپر» و
«وینترشل» آلمان است.
اوکراین و لهســتان کشــورهای تزانزیت
کننده گاز روسیه به اروپا مخالفان سرسخت
طرح خط لوله گاز نورد اســتریم ۲هستند و
بارها از غرب و اروپا خواستار تحریم این طرح
و شرکتهای مشارکت کننده در آن شده اند.
آمریــکا تاکنون چندین بســته تحریم در
مورد مجریان این طرح وضع کرده اســت و
در زمــان حاضر هم چند تــن از نمایندگان
جمهوری خواهــان در کنگره درصدد تدوین
قانون جدید بــرای وضع تحریمهای دیگر بر
خط لوله گاز نورد استریم  ۲هستند.

عبور ناو آمریکایی از تنگه تایوان و واکنش پکن

منابع آگاه گفتند که این بسته کمکی میتواند شامل
موشکهای ضد تانک و ضد زره جدید جاولین و همچنین
چندین خمپاره باشد.
ارســال سیســتمهای دفاع هوایی مانند موشکهای
اســتینگر نیز در دســت بررسی هســتند و وزارت دفاع
آمریکا برای ارســال برخی تجهیزات ماننــد بالگردهای
 ۱۷-Miبــه اوکرایــن اصــرار مــیورزد ۱۷-Mi .یک
بالگرد روســی اســت که در ابتدا ایــاالت متحده آن را
بــرای دادن به افغانها خریداری کــرد اما پس از خروج
ایاالت متحده از افغانســتان در مــاه اوت اکنون پنتاگون
در حال بررســی اســت که از آنها به چه نحوی استفاده
کند.

پیــدا کند کــه ژاپن بتواند آن را به ســرعت
بپذیــرد تکرار کــرد .او همچنین به تحوالت
اخیر در جزایر تاکه شــیما یعنی بازدید هفته
گذشته رئیس پلیس کشور کره جنوبی از این
جزایر اشاره کرد.
کره جنوبی کنترل این جزایر را در دست دارد

اما ژاپن هم ادعای مالکیت آنها را دارد .دولت
ژاپــن میگوید که این جزایــر بخش جدایی
نشدنی از قلمرو ژاپن هستند که کره جنوبی
آنها را به صورت غیرقانونی تصرف کرده است.
فوناکوشی گفت این بازدید از نظر موضع ثابت
ژاپــن در قبال این جزایر کامال غیرقابل قبول

است و خواهان پاسخ مناسب از سمت سئول
شــد .وزارت خارجه کره جنوبی میگوید که
ای سانگ ریول در پاسخ تاکید کرد که دولت
این کشور تحت هیچ شرایطی نمیتواند هیچ
گونه ادعایی از سمت ژاپن در قبال این جزایر
را بپذیرد .فوناکوشی و ای سانگ ریول توافق
کردنــد که مقامــات وزارت خارجه دو طرف
با هدف احیای روابط ســالم میان دو کشــور
ارتباط با یکدیگر را حفظ کنند.

پافشاری کاخ سفید بر کاندیداتوری بایدن در انتخابات 2024
ســخنگوی کاخ ســفید اعالم کرد که جو
بایدن مسن ترین رئیس جمهوری آمریکا که
محبوبیت خود را در ماههای اخیر بشــدت از
دست داده اســت ،قصد دارد برای انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۲۰۲۴آمریکا کاندیدا
شود.
«جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید اعالم
کرد که بایدن کاندیدا خواهد شد و این قصد
اوست.
واشنگتن پســت گزارش داد که بایدن و
مشاورانش در روزهای اخیر مشغول اطمینان
دادن به متحدان رئیس جمهوری در خصوص
تصمیــم بایدن بــرای شــرکت در دور دوم
ریاست جمهوری بودهاند.
این گــزارش در پی مقاله هفته گذشــته
پولیتیکو درباره ســایر گزینههای ریاســت
جمهــوری در میان دموکراتهــا در صورت
خودداری جــو بایدن از نامــزدی مجدد در
انتخابات منتشر شد.

در حالی که برنامههای بایدن برای ســال
 ۲۰۲۴ممکن است طی دو سال آینده تغییر
کند ،منابع نزدیک به رئیسجمهوری از زمان
آغاز بــه کار وی در ژانویه تاکید کردهاند که
بایدن برای دور دوم رقابــت خواهد کرد .به
گــزارش تارنمای هیل ،گمانه زنیها در مورد
اینکــه آیا بایــدن دوباره به دنبال ریاســت
جمهوری خواهد بود یا نه ،به دلیل ســن او و
کاهش محبوبیتش در هفتههای اخیر تقویت
شده است.
اگر بایدن دوباره انتخاب شود ،در آغاز دور
دوم ریاســت جمهوری خود  ۸۲ساله خواهد
بــود .او پیش از این هنگام ســوگند در ماه
ژانویه مســن ترین رئیس جمهوری آمریکا
شــده بود .در نظرســنجیهای اخیر میزان
رضایت از بایدن بــه دلیل وضعیت اقتصادی
بهویژه افزایش قیمتها بهطور پیوسته کاهش
یافته است.
پیــش از ایــن ،کامــاال هریــس معاون

رئیــس جمهــوری آمریــکا در مصاحبه با
شبکه خبری ای.بی.ســی نیوز پس از طفره
رفتن در پاســخ به آینده سیاسی جو بایدن،
گفته بــود که هنوز صحبتــی درباره حضور
دوبــاره یــا عــدم حضــور وی در انتخابات
 ۲۰۲۴نشده است.
بر اساس نظرســنجی تارنمای پولتیکو و
مرکــز « مورنینگ کانســالت» نیمیاز رای
دهندگان نگران وضعیت جسمانی جو بایدن
هستند.
بر اســاس این نظرســنجی  ۴۵درصد از
آمریکاییها معتقدند بایدن از لحاظ جسمانی
و روحــی برای حضور در ســمت ریاســت
جمهوری آمریکا فرد مناسبی نیست.
«نیــل نیوهــاوس» از موسســان
ســتاد اســتراتژیهای نظرســنجی افــکار
عمومیجمهوریخواهان در این رابطه گفت:
زمانی که بایدن را مشاهده میکنی ،احساس
میکنید از مسیر اصلی در حال انحراف بوده
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و دیگر آن فردی که قبال بوده ،نیست.
بایدن که مســن ترین رئیــس جمهوری
آمریکاســت روز جمعه بــرای انجام معاینات
پزشــکی برای نخســتین بار از زمان تصدی
ســمت ریاســت جمهوری به بیمارســتان
«والتر رید» رفت و در غیاب او کاماال هریس
معاونش ،اختیارات ریاست جمهوری را بطور

موقت در دست گرفت.
کاماال هریس نیز در نظرسنجیها چندان
محبوبیتی ندارد ،دموکراتها در پی از دست
دادن انتخابات فرمانــداری ویرجنیا به نامزد
جمهوری خواه ،نشان داده اند که درانتخابات
آتی ریاســت جمهــوری آمریکا بــا چالش
مواجهند.

سفر ولیعهد ابوظبی به آنکارا
«محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی امروز(چهارشــنبه) به دعوت رجب طیب
اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به آنکارا میرود.
بــه گزارش ایرنا از خبرگزاری رســمیامارات(وام) ،ولیعهد ابوظبی در این
ســفر با اردوغان راههای تقویت همکاریها و اقدامهای مشــترک را بررسی
خواهند کرد.
رئیــس جمهوری ترکیه چندی پیش از ولیعهد ابوظبی برای ســفر به این
کشور دعوت رسمیبه عمل آورده بود.
روابط اقتصادی دو کشــور و ســرمایه گذاری امــارات در ترکیه از جمله
محورهای سفر ولیعهد ابوظبی به ترکیه اعالم شده است.
در شرایط ویژه این روزهای اقتصادی ترکیه ،آنکارا سعی کرده اختالفهای
 ۱۰ســاله خود با ابوظبی را حل کند ،از این رو «سلیمان سویلو» وزیر کشور
ترکیه پنجشنبه گذشته میزبان «سیف بن زاید آل نهیان» معاون نخست وزیر
و وزیر کشور امارات در آنکارا بود ،دیداری که در آن روابط دو جانبه و تحوالت
منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
ترکیه تالش دارد تا روابط خود با کشــورهای عرب حاشــیه خلیج فارس
به ویژه امــارات را که بعد از تحوالت «بیداری اســامی» و نیز قتل «جمال
خاشــقجی» خبرنگار سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول به تیرگی
نهاده بود را ترمیم کند ،هرچند تاکنون عربستان و مصر در عمل پاسخ مثبتی
به این تحرکات نداده اند ،ولی از قرار معلوم امارات به این ندای اردوغان پاسخ
مثبت داده است.
اردوغان به غیر از نگاه به امارات و کشــورهای عرب حاشــیه خلیج فارس،
نگاهی نیز به تقویت رابطه با رژیم صهیونیســتی دارد .رئیس جمهوری ترکیه
و «اســحاق هرتسوگ» ،رئیس رژیم صهیونیستی پنجشنبه گذشته با یکدیگر
تلفنی گفت و گو کردند.
خبرگزاری آناتولی در این باره نوشــت که اردوغان و همتای اسرائیلی اش
در این تماس در باره روابط و مســائل منطقه ای گفت و گو کردند  .بر اساس
بیانیه ای که از ســوی ریاســت اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه صادر
شده ،رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با اسحاق هرتسوگ ،همتای
اســرائیلی خود در زمینه روابط دو جانبه و مســائل منطقه ای بحث و تبادل
نظر کردند.
در این بیانیه آمده است که اردوغان در این تماس تلفنی بر اهمیت روابط
ترکیه و اسرائیل برای امنیت و ثبات در خاورمیانه و نیز لزوم برقراری فرهنگ
صلح ،مدارا و همزیستی در منطقه تاکید کرده است.
استراتژیک

تاسیس مرکز فرماندهی مشترک
شورای همکاری خلیج فارس
وزیران دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای ایجاد مرکز
فرماندهی واحد در ریاض توافق کردند.
روزنامه الشــرق االوســط گزارش داده که این مرکــز فرماندهی با حضور
«محمد بن ســلمان بن عبدالعزیز» ،ولیعهد و وزیر دفاع عربســتان « ،خالد
بن ســلمان بــن عبدالعزیز» معاون وزیــر دفاع عربســتان و وزرای دفاع در
شورای همکاری خلیج فارس و «نایف فالح مبارک الحجرف» دبیرکل شورای
همکاری خلیج فارس روز دوشنبه افتتاح شد.
الحجرف در این مراســم گفت :افتتاح مرکز فرماندهــی واحد نظامیپیام
عزمیبرای حفاظت از امنیت و دســتاوردهای کشورهای عرب حاشیه خلیج
فارس و یکپارچه سازی تواناییها و قدرتهای آنها برای جلوگیری از تهدیدات
قریب الوقوع کسانی است که سعی در تضعیف امنیت مردم این کشورها دارند.
بر اســاس اعالم رســانههای ســعودی ،ایــن مرکز فرماندهی مشــترک
شــامل تعدادی از مراکز و فرمانداریهای وابســته بــه آن از جمله نیروهای
«ســپر جزیــره» مرکــز دفــاع هوایی ،مرکــز فرماندهــی نیــروی دریایی
اســت تا به متحد کــردن تالشهــا و تواناییهای وزارت دفاع کشــورهای
حــوزه خلیــج فارس بــرای مقابله بــا چالشهــا و تهدیدهــای منطقه ای
کمک کند.
دبیر کل شورای همکاری کشــورهای خلیج فارس این مرکز فرماندهی را
یکی از برجســتهترین دستاوردهای نظامیدر شورای همکاری خلیج فارس و
پیام صلحی برای ساختن آینده و حفاظت از امنیت و دستاوردهای خلیجفارس
و حفظ ثبات و توانمندیهای آن برشمرد.
وی افزود که وجود نیروی متحد کشــورهای شورای همکاری خلیج فارس
متشکل از پدافند زمینی ،هوایی و دریایی است که متناسب با تهدیدات پیش
روی منطقــه و به عنوان یک عامل بازدارنده؛ برای محافظت از شــهروندان و
دســتاوردهای آنها در برابر هرگونه تهدید خارجی است که سعی در تضعیف
امنیت و ثبات آنها دارد.
تأسیس مرکز فرماندهی مشترک نظامیدر حالی است که شورای همکاری
خلیج فارس تجربه ایجاد و تجهیز نیروهای موســوم به سپر جزیره را دارد اما
عدم کارآیی این نیروها در حدی اســت که در جریان اشغال کویت به دست
صــدام ،این نیرو هیچ اقدامینکرد و برای دفــع متجاوز از نیروهای آمریکایی
کمک خواستند.
وزرای دفاع کشورهای عضو شورای همکاری کشورهای عربی حوزه خلیج
فارس ،هجدهمین نشست خود را دیروز (دوشنبه) در مقر دبیرخانه عمومیدر
ریاض به ریاســت «عبداهلل بن حســن النعیمی» وزیر دفاع بحرین و با حضور
دبیرکل شــورای همکاری کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس« ،احمد علی
حمید آل علی» دستیار وزیر در امور نظامیدبیرخانه عمومیشورای همکاری
خلیج فارس برگزار شد.
در این جلســه بســیاری از موضوعات اقدام نظامیمشترک در دستور کار
قــرار گرفت و تصمیمات و توصیههای مناســبی در این زمینه اتخاذ شــد و
وزرا صمیمانه تشــکر و قدردانی خود را از رهبران کشورهای شورای همکاری
خلیج فارس به دلیل عالقه زیادشــان به اقدام نظامیمشــترک و فعال کردن
«فرماندهی واحد نظامی» ابراز کردند.
حقوق بشر

مدیترانه ،گورستان پناهجویان
غرق شدن  ۷۵مهاجر در ســواحل لیبی در دریای مدیترانه بیش از پیش
این دریا را به « قبرســتان دریایی» برای مهاجران و پناهجویان تبدیل کرده
است.
بــه گزارش روزنامه گاردین ،در یکی از مرگبارترین حوادث مربوط به غرق
شدن مهاجران در سال جاری ،سازمان بینالمللی مهاجرت اخیرا از غرق شدن
دستکم  ۷۵مهاجر در سواحل لیبی در دریای مدیترانه خبر داد.
گزارش شــده اســت که  ۱۵تن از سرنشــینان این قایق توانستند نجات
پیدا کننــد .این حادثه بیــش از پیش خطرناک بودن اقدامــات قاچاقچیان
انســان را نمایان تــر و دریای مدیترانــه را به « گورســتان دریایی» تبدیل
کرده است.
امدادگــران بین المللی اعالم کردند که قاچاقچیان انســان بدون توجه به
بدی آب و هوا در فصل پاییز در حال انتقال صدها نفر از طریق دریا هســتند
که خطرات جدی به دنبال خواهد داشت .این امدادگران میگویند ،بیشتر این
انتقالها به تراژدی ختم میشود.
«فالویو دی جیاکومو» ســخنگوی دولت ایتالیا برای ســازمان بین المللی
مهاجرت در این زمینه گفت :نوامبر سال جاری به رغم بدی آب و هوا ،شاهد
افزایش شــمار مهاجرانی بودیم که از لیبی به دنبال رســیدن به خاک اروپا
بودند .حتی اگر شرایط دریا نیز آرام باشد ،این نوع انتقالها خطرناک هستند.
وی افزود :به همین دلیل باید اقدامات فوری انجام شود .تاخیر در عملیات
نجــات حتی تا پنج دقیقه میتواند شــرایطی میان مــرگ و زندگی را برای
مهاجران رقم میزند.
براساس آمارهای رسمی ،تاکنون در سال جاری میالدی حدود  ۱۳۰۰نفر
پس از آنکه قصد عبور از دریای مدیترانه را داشته اند ،یا جان خود را از دست
داده اند و یا مفقود شده اند.
در پاییز امســال نیز از آغاز ماه اکتبر ،حدود  ۱۷۰نفر از آفریقا و خاورمیانه
به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی و یا سرما در مسیر رسیدن به خاک اروپا
در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده اند.
لیبی به یک مرکز انتقال مهم برای مهاجران غیرقانونی تبدیل شــده است
که تالش میکنند برای فرار از فقر و جنگ در کشورهایشــان ،خود را به اروپا
برسانند.

