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امیرعبداللهیان با رئیس جمهور کوبا دیدار کرد
»حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه کشورمان پس از رسیدن به هاوانا 

پایتخت کوبا با میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا دیدار و گفت وگو کرد.
بــه گزارش ایرنا، امیرعبداللهیان در آخرین مرحله از ســفر خود به آمریکای 
التین، روز شــنبه با دیاز کانل رئیس جمهور کوبا دیــدار و پیرامون موضوعات 
مورد عالقه در حوزه های دوجانبه و مسائل بین المللی به گفت وگو و تبادل نظر 

پرداخت.
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و دوستانه 
ایران و کوبا و مرور بر روابط دوجانبه، بر اراده جمهوری اسالمی ایران برای تقویت 
و توســعه همکاری های فیمابین تاکید کرد. امیرعبداللهیان از همکاری کوبا در 

تولید انواع واکسن مشترک در ایران قدردانی کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین ضمن ابراز خرسندی از سطح همکاری ها 
در موضوعــات بین المللی، حمایت قاطع ایــران از کوبا و محکومیت تحریم ها و 
مداخله خارجی در این کشور را مورد تاکید قرار داد. دیاز کانل رئیس جمهور کوبا 
نیز در این دیدار با تمجید از تاریخ و فرهنگ کشورمان، پیشرفت ها و دستاوردهای 
علمی و فنی ایران در ســایه تحریم ها را ستودنی دانست و بر عالقه مندی خود 
به افزایش تماس ها و مراودات فیمابین تاکید کرد. وی تحوالت منطقه آمریکای 
التین و جهان را واجد فرصت های نوینی برای تقویت چندجانبه گرایی دانســت 
و افزود: کوبا برغم فشــارها مصمم بِه همکاری با کشورهای دوست و رفع موانع 
و چالش های پیش رو می باشــد. رئیس جمهور کوبا افزود: دولت آمریکا فقط به 
منافع خود می اندیشــد و ارزشی برای دیگران قائل نیست. ما استقالل سیاسی 

خود را به بهای سنگینی بدست آورده ایم و آن را حفظ خواهیم کرد.
طرفین در این دیدار بر توســعه همکاری های پزشــکی، دارویی، تجهیزات 
پزشــکی و واکســن تاکید کردند. امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشــورمان 
دیروز)یکشنبه( وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. وی در فرودگاه مورد استقبال معاون 
بین الملل وزارت خارجه کوبا قرار گرفت. وزیر خارجه پیش از کوبا به کشور های 

موریتانی، نیکاراگوئه ونزوئال سفر کرده است.

ویژه

رئیس جمهور قرقیزستان به تهران می آید
سفیر کشورمان در قرقیزستان از سفر رئیس جمهور این کشور به تهران خبر 

داد.
به گزارش ایســنا به نقل از شبکه غرب آســیا، سعید خرازی، سفیر ایران در 
قرقیزستان در اظهاراتی گفت که صدر جباروف، رئیس جمهور قرقیزستان طی 
روزهای آتی به ایران سفر خواهد کرد.وی گفت که در این سفر ۱۰ سند همکاری 

میان دو کشور امضا خواهد شد.

ادعای مقام بحرینی درباره بی اعتمادی به ایران
فرمانده کل نیروهای مسلح بحرین با طرح ادعاهای بی اساس علیه ایران گفت 
که کشورش به ایران اعتماد ندارد. به گزارش الخلیج آنالین، خلیفه بن احمد آل 
خلیفه، فرمانده کل نیروهای مسلح بحرین در اظهاراتی از پیوستن قریب الوقوع 
پیشــرفته ترین جنگنده های جهان به پدافند هوایــی بحرین خبر داد. وی در 
بخشی از اظهارات خود در پاسخ به سوالی در مورد ایران مدعی شد که با توجه به 
تهدیدات و اقدامات تروریستی که ایران علیه کشورهای خلیج)فارس( اتخاذ می 

کند، ما به این کشور اعتماد نداریم.
فرمانده کل نیروهای مسلح بحرین در ادامه تاکید کرد که آن چه سیاست های 
خصمانه و ایجاد بی ثباتی و ناامنی در منطقه از سوی ایران می خواند، باید متوقف 

شود.
وی مدعی شــد که کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج)فارس( توانایی 
تعامل با ایران با ابزارهای مختلف را دارند و ما برای تمام گزینه ها آمادگی داریم.

ایــن مقام بحرینی با اشــاره به ایجاد مقر فرماندهی نظامی مشــترک برای 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و هماهنگی این کشورها در سطح 
نظامی مدعی شــد که انصاراهلل یمن برنامه های ایران برای ویرانی منطقه را اجرا 
می کند و باید با قاطعیت با آن ها برخورد. به گزارش ایســنا، اظهارات این مقام 
بحرینی درحالی اســت که حســین امیرعبدالهیان، وزیر خارجه ایران اخیرا در 
نشســت مطبوعاتی مشــترک با وزیر خارجه قطر گفت که میان ایران و بحرین 

تبادل پیام از طریق واسطه ای در جریان است.

باقری:
 هیچ اهمال و کوتاهی در مسیر مذاکرات نداریم

معاون وزیر خارجه با بیان اینکه ایران در معادله برجام مدعی اســت و بارها 
اعالم کرده که در چارچوب توافق گذشــته حاضر به انجام مذاکرات است، گفت: 
ایران تعامالت خود را با طرف های مقابل به طرق مختلف ادامه می دهد. امیدوارم 

روند تالش ها در مسیر مذاکرات، به نتایج مثبتی نیز ختم شود.
به گزارش ایسنا، علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در برنامه اینســایت شــبکه پرس تی وی گفت: پس از جنگ جهانی دوم، 
قدرت هــای فاتح جنگ مذکور، میان خود نوعــی توازن ایجاد کردند که مبنای 
تشکیل نظمی بین المللی شد. در این چارچوب، سازوکارهای سیاسی و فراگیری 
نظیر ســازمان ملل متحد و یا شورای امنیت )با حق وتوی پنج قدرت جهانی( و 
در عین حال، ســازمان های اقتصادی نظیر بانک جهانی و یا صندوق بین الملل 
پــول و غیره نیز با توجه به موقعیت برتری که دولت آمریکا برای خود قائل بود، 

ایجاد شدند.
باقری کنی افزود: اگرچه این نهادها عنوان ســازمان های بین المللی را یدک 
می کشیدند، با این حال عمال نقشی که مثال کشوری نظیر آمریکا در قبال آنها 
بازی می کرد، قابل توجه و مســلط بود و عمال آنها در خدمت منافع این کشــور 
قرار داشته و دارند. بنیان اصلی این نظم بین المللی، قدرِت طرف هایی بود که به 
آن شکل داده بودند. ماهیت اصلی قدرتشان نیز نظامی بود که در جریان جنگ 
جهانی دوم به منصه ظهور رســیده بود. البتــه که قدرتهای فاتح جنگ جهانی 
دوم)همان پنج عضو دائم شــورای امنیت( با گذشــت زمان به قدرت های اصلی 

اتمی جهان نیز تبدیل شدند.
معاون وزیر خارجه عنوان کرد: با این همه با گذشــت زمان، نظم بین المللی 
ایجاد شــده توســط قدرت های غربی پس از جنگ جهانی دوم، به ویژه پس از 
فروپاشــی شوروی دچار آسیبهای جدی شد و عمال فضایی جدید را پیش روی 
خود مشاهده کرد. در این فضا، آمریکایی ها مدعی ایجاد نظام تک قطبی شدند. 
البته که پس از سقوط شووری بسیاری از ناظران و تحلیلگران با توجه به فاصله 
قدرت آمریکا با دیگر کشــورها در عرصه بین المللی، این ادعای واشــنگتن را 
چندان هم گزاف نمی دیدند. با این همه، در این مســیر یک اتفاق قابل تامل در 
عرصه بین المللی روی داد که آن پیروزی انقالب اسالمی در ایران و استقرار نظام 
جمهوری اسالمی در کشورمان بود. وی در ادامه تصریح کرد: انقالب اسالمی در 
جغرافیایی خاص روی داد با این حال از حیث ماهیتی و گفتمانی طراحی جدید 
را در عرصــه بین المللی ارائه می کرد. مفهوم محوری در این زمینه، عدم اتکا به 
هیــچ قدرتی بود. در این فضا، جهان غرب تقابل جدی با انقالب اســالمی را در 
اولویت قرار داد و از ناحیه آن احســاس خطر کرد که نمود اصلی این مســاله را 
در ماجرای جنگ تحمیلی هشت ساله علیه کشورمان شاهد هستیم. جنگی که 
اگرچه از طریق رژیم صدام علیه ایران اعمال شد با این حال قدرت های جهانی که 

از انقالب اسالمی احساس خطر کرده بودند در پِس آن قرار داشتند.
به گفته باقری کنی، به طور خاص آمریکایی ها به تدریج دریافتند که اساســا 
مواضع و رویکردهای پیشین آنها در قالب نظم بین المللی و نظم های منطقه ای 
دیگر معتبر نیســت و مثال موجودیتی نظیر انقالب اســالمی عمال راهبردها و 
رویکردهای کالن آنها را با جدیت تمام زیر ســوال می بــرد و هدِف حمله قرار 
می دهــد. وی افزود: به طور خاص می بینیم که انقالب اســالمی ایران به نحوی 
جدی رژیم صهیونیســتی را به عنوان یکی از متحدان مهم منطقه ای آمریکا در 
خاورمیانه، قویا به چالش کشیده اســت. در این راستا، شکست های قابل توجه 
رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین و غیره، همه جهان غرب را به این نتیجه 
رساندکه فضایی جدید به ویژه با توجه به قدرت گیری انقالب اسالمی در منطقه 
خارومیانه و البته در عرصه بین المللی حاکم شــده است. براساس گزارش العالم، 
معاون وزیر خارجه افــزود: از این رو، عرصه بین المللی با دو نکته محوری رو به 
رو شــد: افول مولفه های قدرت کنشــگران غربی نظام بین المللی که این مساله 
مخصوصا در شرایط کنونی و با توجه به چشم اندازهای آتی که برای جهان ترسیم 
می شــود، کامال محسوس اســت. در واقع هر چه زمان به پیش می رود، افول 
آمریکا و اروپا عینی تر می شود. از سوی دیگر، جهان شاهد اوج گیری قدرت های 
نوظهــور بوده که این قدرت ها به خوبی فهمیده انــد، برای اینکه بتوانند جایگاه 
واقعی خود در عرصه بین المللی را بیابند، راهی جز معنادار کردن فاصله خود با 

قدرت های غربی نظیر آمریکا ندارند.

رویداد

پولیتیک

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با 
انتقاد از خروج آمریکا از توافق هسته ای تاکید 

کرد که برجام هنوز نمرده است.
به گزارش ایســنا، جوزپ بورل، مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در گفت وگو با 
یک رســانه اســپانیایی زبان خاطر نشان کرد 
که برجام هنوز نمرده اســت. بورل در مصاحبه 
اختصاصی خــود بــا columnadigital در 
پاسخ به ســوالی درباره سرنوشت برنامه جامع 
اقدام مشــترک )برجام( اظهار داشت: خود این 
توافق که به معنای عدم تبدیل شــدن )ایران( 
به یک قدرت هســته ای در ازای مشارکت این 
کشــور در تجارت بین الملل و به ویژه صادرات 
نفت بود، به طور عملی بازســازی شده بود. وی 
ادامــه داد: ترامپ بدون هزینه آن را نابود کرد. 
اگرچه توافق به درستی کار می کرد اما )ایاالت 
متحده( از آن خارج شد. پس از آن، توافق عمال 
به پایان رسید، هرچند پس از آن امکان رسیدن 
به نقطه پایان وجود نداشــت. اکنون نیز ایران 
وارد شرایطی شده است که دستیابی به هر نوع 

توافقی را بسیار دشوار می کند.
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با 
تکرار ادعاهای ساختگی غرب مبنی بر سرکوب 
معترضان در ایران و همچنین ادعای بی اساس 

کمک نظامی ایران به روســیه در جنگ علیه 
اوکراین مدعی شــد که این ها دالیلی اســت 
که احیای توافق هســته ای با ایران را سخت تر 
می کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا برجام 
کامال متوقف شده اســت؟ تاکید کرد: متوقف 
شــده اما نمرده اســت. بورل افزود: نه، )نمرده 
است( اما بستگی به من دارد که تالش کنم آن 
را زنده نگه دارم. این را می دانم و هر روز با خود 
این موضوع را تکرار می کنم که اتفاقاتی که در 
ایران می افتد، کار را بسیار دشوارتر کرده است.

هفته نامه ســاندی تلگراف چندی پیش با 
انتشار گزارشی به نقل از منابع دولت لندن ادعا 
کرد که این کشور در پی اعدام علیرضا اکبری 
جاسوس سرویس اطالعات مخفی انگلیس در 
ایــران، در حال تجدیدنظــر و بازنگری درباره 

حمایت از برجام است.
این نشریه انگلیسی به نقل از مقام یادشده 
مدعی شد که »چشم انداز« روند مذاکرات رفع 
تحریم ها به طور قابل توجهــی تغییر کرده و 
انگلیس در حال بررسی گزینه های خود در این 
رابطه است. ساندی تلگراف بر همین اساس در 
گزارشی نتیجه گرفت که انگلیس درپی اعدام 
جاسوس انگلیس در حال بازنگری موضع خود 

در قبال برجام است.

بورل با حمله به ترامپ:

برجامنمردهاست

»هاآرتص« تحلیل کرد

پیام های ۳ حمله به مواضع ایران در ۴۸ ساعت

نشریه دیپلمات روابط چین و عربستان را بررسی کرد

نقشه آقای »شی« برای آینده خاورمیانه

روزنامه هاآرتص چاپ تل آویو نوشــت: ســه 
حمله هوایی اخیر علیه اهدافی ایرانی در کمتر از 
۴۸ ســاعت به اسرائیل نسبت داده شده است. در 
یک مورد، هدفی در داخل ایران مورد اصابت قرار 
گرفت: یک مرکز تولید سالح در اصفهان. متعاقباً 
کاروان های تســلیحاتی ایران دو بار در سوریه و 
در مــرز عراق مورد حمله قرار گرفتند. به گزارش 
سرویس بین الملل »انتخاب«، در ادامه این مطلب 
آمده است: بیشــتر توجه رســانه ها بر حمله به 
خاک ایران متمرکز بود کــه در آن از پهپاد های 
انتحاری استفاده شــد. اما این حمله و دو حمله 
هوایی گســترده به کاروان های تسلیحاتی نشان 
می دهد که اسرائیل در حال افزایش فعالیت های 
خود علیه ایران اســت که نه محدود به مبارزه با 
برنامه هسته ای است و نه بر قلمرو کشور خاصی 
در منطقه متمرکز اســت. باید توجه داشــت که 
تغییر سیاســت از زمان دولت قبل آغاز شــد. در 
گذشته، دو نوع حمله اسرائیل شناسایی شده بود: 
خرابکاری و ترور در داخل ایران مربوط به برنامه 
هسته ای این کشــور از یک سو و از سوی دیگر، 
تالش برای جلوگیری از توزیع سالح توسط ایران 
به سازمان های تروریســتی و چریکی در سراسر 
خاورمیانــه و البته جلوگیری ایجــاد پایگاه های 
نظامی در کشور های دیگر. در دوره نخست وزیری 
نفتالی بنت، تصمیم گرفته شــد که جدایی بین 

این دو مقوله از بین برود: سال گذشته رسانه های 
خارجی حداقل سه حمله اسرائیل را گزارش کردند 
- یک حمله پهپادی، یک حمله هواپیمای بدون 
سرنشین چند چرخه و یک ترور - علیه اهدافی در 
داخل ایران. همه آن ها مربوط به هسته ای نبودند. 
شنبه شب یک کارخانه تولید موشک در اصفهان 
توســط پهپاد های انتحاری هدف قرار گرفت. این 
حمله پیچیده، که احتماالً به نیرو های میدانی در 
داخل ایران نیاز داشت، در حالی رخ داد که کابینه 
امنیتی اســرائیل در تل آویــو برای تصمیم گیری 
دربــاره اقدامات )غالبا بی معنا( در واکنش به قتل 
هفت غیرنظامی در شــامگاه گذشته توسط یک 

فلسطینی تشکیل جلسه می داد.
طبق معمول، عملیات امنیتی اسراییل ترکیبی 
از فناوری پیشــرفته با فناوری معمولی اســت. 
اســتفاده از اطالعات و فناوری پیشــرفته در دو 
روز آینده ادامه یافت و روز یکشنبه و سپس ظهر 
دوشنبه به کاروان های کامیون در نزدیکی گذرگاه 

بوکمال در مرز ایران و عراق حمله شد.
بر اساس حمالت گذشته در منطقه، دو فرض 

را می توان مطرح کرد. یکی اینکه هدف جلوگیری 
از قاچاق تسلیحات است که مقصد نهایی آن عمدتا 
حزب اهلل لبنان اســت که به موشک های هدایت 
شونده دقیق و سیستم های دفاع هوایی پیشرفته 
از ایــران نیاز دارد؛ و دوم، ایــن که تصمیم ها به 
سرعت نهایی شد: دو بار، به محض اینکه اطالعات 
قابل اعتمادی در مورد مکان کامیون ها به دست 
آمد، حمله انجام شــد. در عین حال، اسرائیل به 
ایران ســیگنال می دهد که از گسترش و تشدید 

اصطکاک نظامی عقب نمی نشیند.
بعد دیگر در این جنگ پیام ها، مولفه آمریکایی 
اســت. دو حمله اول زمانی انجام شــد که ویلیام 
برنز رئیس سیا در اسرائیل بود. سومین مورد کمی 
قبل از ورود آنتونی بلینکن اتفاق افتاد و هنگامی 
که پس از خروج از هواپیما درباره این حمالت از او 
سوال شد، وزیر امور خارجه گفت که چیزی برای 
اضافه کردن ندارد. با این حال، وی بر تعهد ایاالت 

متحده به امنیت اسرائیل تاکید کرد.
در حالی که ایاالت متحده این حمالت را انجام 
نداد، و منابع واشــنگتن هــم در درز اطالعات به 

رســانه های آمریکایی شفاف این مسئله را مطرح 
کردند، اما سخت است باور کنیم که دولت جدید 
اسرائیل با بمباران اهداف ایرانی بدون هماهنگی 
قبلی، باعث شرمساری مهمانان خود شده باشد. 
باید گفت این ســه حمله چند روز پس از پایان 
تمرین هوایی مشــترک با حضور تعداد زیادی از 
نیرو هــای آمریکایی که برخــی از آن ها در خاک 

اسرائیل مستقر شده بودند، انجام شد.
همه این حرکات به ایران نشــان می دهد که 
ایــاالت متحده و اســرائیل تا حد زیــادی با هم 
هماهنگ هســتند هرچند خبــر از حمله قریب 
الوقوع آمریکا و اســرائیل به سایت های هسته ای 
ایــران نمی دهند. )هیــچ توافقــی در این مورد 
وجود ندارد و در هر صورت اســرائیل هنوز از نظر 
عملیاتی آماده نیســت(. اما تمایــل آمریکا برای 
انجام رزمایش با اسراییل و امتناع از محکوم کردن 
حمالت اسرائیل نشان دهنده رویکرد کنونی دولت 
بایدن اســت: محدود کردن اســرائیل تا آنجا که 
آمریکا را به ماجراجویی های غیرضروری نکشاند، و 
نشان دادن صبر برای ابتکارات اسرائیل. در مقابل 

ایران با رفتارهایــش در ماه های اخیر و امتناع از 
پیوستن مجدد به توافق هسته ای و به ویژه افزایش 
کمک هایش به روســیه در قالــب پهپاد ها برای 
جنگ در اوکراین، از همه کشور های غربی دورتر 

شده است.
ایران نیز که اسرائیل را مسئول حمالت اخیر 
می دانست، طبق معمول تهدید به انتقام جویی را 
نیز اضافه کرده و به طور مشخص به احتمال ضربه 
زدن به کشتی های اســرائیلی اشاره کرده است. 
این اتفاق تصادفی نیســت: حدود سه سال پیش 
گزارش هایی مبنی بر یک سری حمالت اسرائیل 
در دریای ســرخ و دریای مدیترانه منتشر شد که 
به کشــتی های ایرانی که قصد قاچاق سوخت به 
سوریه را داشــتند با هدف انتقال سود حاصل از 
معامــالت به حزب اهلل آســیب رســاند. ایران با 
چندین حمله به کشتی های غیرنظامی با مالکیت 
جزئی اســرائیل در خلیج فارس و اقیانوس هند 
پاسخ داد. پس از حمالت تالفی جویانه، این تصور 
ایجاد شد که اسرائیل در حرکت خود تجدید نظر 
کرده و به حمالت خود به کشتی های ایرانی پایان 
داده اســت. در هر صورت، واضح اســت که ایران 
قصد دارد به آخرین حوادث واکنش نشــان دهد. 
ایــن جنگ در جبهه های مختلــف و با ابزار های 
مختلف، اما در حال حاضر با شــدت نســبتاً کم، 

ادامه خواهد داشت.

»نورتین آکای« در نشــریه دیپلمات نوشــت: 
در طول ســال ها، کشــور های شــورای همکاری 
خلیج فــارس در خط مقدم اولویت های سیاســت 
خارجی پکن قرار داشــته اند، زیرا چین قصد دارد 
امنیت انرژی خود را تقویت کند، رشــد اقتصادی 
خود را تسریع بخشــد، و روابط اقتصادی خود را 
با کشور های حاشــیه خلیج فارس از طریق ایجاد 
زیرساخت ها و توســعه ارتباطات از راه دور تقویت 
کنــد؛ که حوزه های حیاتی برای طرح بلندپروازانه 

کمربند و جاده چین )BRI( هستند.
به گزارش انتخــاب، در ادامه این مطلب آمده 
اســت: چین با ســرمایه گذاری اســتراتژیک در 
بخش های حیاتی در کشــور های شورای همکاری 
خلیــج فارس به یکی از شــرکای اصلی اقتصادی 
چندین کشــور خلیج فارس تبدیل شده است. در 
آینده نزدیک، پکن امیدوار اســت حضور موجود 
خود را با کشور های منطقه، به ویژه پس از محدود 
شدن نفوذ ایاالت متحده در منطقه، گسترش دهد.

به لطف رویکــرد اقتصاد محــور پکن، حجم 
تجارت بین چین و کشــور های حوزه خلیج فارس 
در طول ســال ها افزایــش یافته اســت. پکن به 
بزرگترین ســرمایه گذار منطقه و شریک تجاری 
پیشرو کشور های شــورای همکاری خلیج فارس 
تبدیل شــده اســت و این رقم در سال ۲۰۲۱ به 
۳۳۰ میلیارد دالر رســید. پکن در ســال ۲۰۱۰ 
جایگزین واشــنگتن به عنوان بزرگترین شــریک 

تجاری خاورمیانه شد.
تقاضــای عظیم انرژی چین بــه طور طبیعی 

هسته اصلی روابط تجاری با کشور های خاورمیانه 
اســت. خاورمیانه بزرگتریــن تامین کننده نفت و 
گاز چین اســت. به ویژه، این منطقه تقریباً نیمی 
از واردات نفــت چین را به خــود اختصاص داده 
اســت، که آن را برای امنیت انــرژی پکن حیاتی 
می کند. در ســال ۲۰۲۰، پکن ۱۷۶ میلیارد دالر 
نفت خام از منطقه وارد کرد و چین را به بزرگترین 
واردکننده نفت خام جهان تبدیل کرد. این مقدار 
نزدیک بــه نیمی )۴۷ درصد( از واردات رســمی 
منطقه را تشکیل می دهد که بیشتر آن از عربستان 
سعودی اســت. از ســوی دیگر، چین دارای یک 
ویژگی متمایز است که آن را از دیگر شرکای تشنه 
انرژی متمایز می کند. برخالف نگرش قطبی ایاالت 
متحده در منطقه، پکن با تمرکز بر تفاهم برد-برد 
و نگرش غیر مداخله گرایانه توانســته است روابط 
دیپلماتیک آرامی با بسیاری از کشور های خاورمیانه 
برقرار کنــد. روابط دیپلماتیک و اقتصادی چین با 
کشــور های خلیج فارس نیز فرصت های جدیدی 
را بــرای اقتصاد هــای نفتی منطقــه ایجاد کرده 
اســت. اکثریت قریب به اتفاق کشور های شورای 
همکاری خلیج فارس بیــش از حد به درآمد های 
نفتی وابسته هستند، اما جاه طلبی دارند که اقتصاد 
خود را از سوخت های فسیلی جدا کنند. کشور های 
شــورای همکاری خلیج فارس با مشارکت با پکن 
می تواننــد اقتصاد خود را متنوع کرده و ســرمایه 
گذاری مســتقیم خارجی را جــذب کنند. از این 
رو، کشور های عربی مایل به گسترش همکاری با 
چین در زمینه انتقال فناوری، توسعه زیرساخت ها 

و انرژی های تجدیدپذیر هستند.
در مقابــل ایــن پس زمینــه، انتظــار می رود 
ســرمایه گذاری چینی موجــود در منطقه حتی 
بیشتر از این رشد کند. اگرچه سرمایه گذاری چین 
در خاورمیانه طی چند سال گذشته کاهش یافته 
است، کل سرمایه گذاری در کشور های خاورمیانه 
و شمال آفریقا بین ســال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ به 
۲۱۳.۹ میلیارد دالر رسیده است و بخش اعظم این 
ســرمایه یعنی ۴۳.۴۷ میلیارد دالر بین سال های 
۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱، به عربستان سعودی رسیده است. 
رشــد ســرمایه گذاری چین در خاورمیانه از نظر 
تنوع اقتصادی بسیار متفاوت است. به عنوان مثال، 
در ۱۵ ســال گذشته، ســرمایه گذاری های چین 
در عربســتان ســعودی به طور گسترده در زمینه 
فناوری، انرژی های تجدیدپذیر و هسته ای، مالی، 
لجستیک، تولید تسلیحات و ارتباطات توزیع شده 
است. چنین تنوع اقتصادی به رهبران چین اهرم 

بیشتری برای تقویت روابط با خاورمیانه می دهد.
انتظار می رود روابط اقتصادی چین و کشور های 
حوزه خلیج فارس پس از اولین اجالس سران چین 
و اعراب که در ۹ دســامبر ۲۰۲۲ در ریاض برگزار 
شــد، وارد مرحله جدیدی شــود. در این اجالس، 
روابط دوجانبه در دو حوزه سیاسی و اقتصادی به 
سطح باالتری رسید. تمرکز این نشست بر ظرفیت 
سازی و اقدام جمعی بود. امنیت انرژی، هسته ای و 
انرژی های نو مهمترین موضوعات این نشست بود. 
در این نشست همچنین بر بحران غذایی و تغییرات 

آب و هوایی تاکید شد.

با این حال، این اجالس به شــبهات زیادی در 
رســانه ها دامن زد، زیرا برخی از کارشناســان در 
غــرب، پکن را به تالش برای غصــب نفوذ ایاالت 
متحــده در خاورمیانه متهم کردنــد. وزارت امور 
خارجــه چین این اتهام را رد کــرد و در »گزارش 
همکاری چین و کشور های عربی در عصر جدید« 
که اخیرا منتشر شــد، اعالم کرد که پکن تمایلی 
برای به چالش کشــیدن هژمونی واشــنگتن در 
خاورمیانــه نــدارد. در عــوض، این گــزارش بر 
توســعه مشترک و مشــارکت برد-برد برای چین 
و کشور های شــورای همکاری خلیج فارس تاکید 
کرد. این مقالــه همچنین جزئیات همکاری چین 
با خاورمیانه در دهه آینده را در زمینه های کلیدی 
مانند کشــاورزی، ســرمایه گذاری، مالی و صنایع 
با فناوری پیشــرفته برجســته می کند. چه پکن 
انگیزه های پنهانی در خاورمیانه داشــته باشــد و 
چه نداشته باشد، روند جدیدی که پس از نشست 
چین و اعراب آغاز خواهد شــد، روابط بین پکن و 
کشــور های حوزه خلیج فــارس را متحول خواهد 

کــرد و روابط اقتصادی آن ها را به ســطح باالتری 
ارتقــا خواهد داد. در مجمــوع، تحوالت اخیر بین 
چین و کشــور های حوزه خلیج فارس نشان داده 
اســت که پکن به شدت مصمم به ایجاد مشارکت 
استراتژیک جامع با جهان عرب و گسترش روابط 
اقتصــادی با قدرت های منطقــه ای در خاورمیانه 
است. البته، چین هنوز راه درازی برای از بین بردن 
نفوذ بی رقیب واشنگتن در منطقه دارد. با این حال، 
اختالف نظر اخیر بین رهبران سعودی و جو بایدن، 
رئیس جمهور ایاالت متحده، بر سر تصمیم اوپک 
پالس برای کاهش تولید نفت، کشور های شورای 
همکاری خلیج فارس را بیشــتر بــه دنبال روابط 
نزدیکتر با چین برای مقابله با هژمونی واشــنگتن 
در منطقه کرده اســت. نشست سران در عربستان 
سعودی پتانســیل ایجاد یک محاکمه برد-برد را 
برای پکن و کشور های حاشیه خلیج فارس دارد، به 
گونه ای که همه شرکا منافع خود را تضمین کنند 
و در عین حال قدرت های بیش از حد کشــور های 

رقیب را متعادل کنند.

»نفتالی بنت« نخست وزیر وقت اسرائیل و 
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ۵ شــهریور 
۱۴۰۰ مصــادف بــا ۲۷ آگوســت ۲۰۲۱ در 
واشــنگتن با هم دیدار کردنــد. در این دیدار 
نخست وزیر اســرائیل طرحی که مقامات این 
رژیم برای مقابله بــا ایران آماده کرده بودند را 
به بایدن و مقامات آمریکایی ارائه کرد. روزنامه 
جروزالم پست چند روز بعدازاین دیدار به نقل 
از منابع دیپلماتیک گزارش داد که نفتالی بنت 
برای مقابله با ایران اســتراتژی »مرگ با هزار 
 )death by a thousand cuts( »بریدگی
را به بایدن پیشــنهاد کرده است. »سیدحمزه 
صالحی« در انتخاب می نویسد که در رسانه های 
ایــران این عبــارت با عنوان »کشــتن با هزار 
ضربه چاقو یا مرگ با هزار خنجر« هم ترجمه 
شــده است. جروزالم پست در ادامه نوشته بود 
که دیپلمات های اســرائیل بــرای توجیه این 
اســتراتژی آن را با زمان جنگ ســرد مقایسه 
کرده اند و به مقامات آمریکایی گفته اند در این 
استراتژی »اسرائیل نقش ایاالت متحده و ایران 
نقش اتحاد جماهیر شوروی را بازی می کنند« 
در این گزارش آمده بود که اسرائیل قباًل حرکت 
در این مســیر را شروع کرده اســت؛ بنابراین 
به خودی خود نیازی بــه تأیید بایدن ندارد؛ اما 
بسیار مایل است تأیید و همکاری او را به دنبال 
داشته باشــد. در همان زمان پایگاه اکسیوس 
مطابق اطالعاتی که به نقل از مقامات اسرائیلی 
در مورد اســتراتژی »مرگ بــا هزار بریدگی« 

منتشــر کرد و آن را شــامل مقابله با ایران از 
طریق ترکیب بســیاری از اقدامات کوچک در 
چندین جبهه - اعم از نظامی و دیپلماتیک - 
به جای یک حمله نمایشــی واحد معرفی کرد 
که اســرائیل در نظر دارد از همسایگان ایران 
به عنوان ابزار به اجرا درآمدن چنین سیاســتی 
استفاده کند. احمد زیدآبادی کارشناس مسائل 
اسرائیل در این باره گفته بود منظور از استراتژی 
مرگ با هزار بریدگی این اســت که اســرائیل 
به جای یک جنــگ فراگیر و تمام عیار با ایران، 
برنامه اش این است که با کمک متحدان جهانی 
و منطقه ای خود، ایران را با ضربات محدود، اما 
بی شمار زخمی و دچار مرگ تدریجی کند. او 
گفته بود این نوع برنامه ها معموالً چندان عیان 
و سرراســت عملی نمی شود و با انواع عملیات 
فریب و جاسوسی و نفوذ و گمراه سازی و توطئه 
همراه اســت و بدبختانه بسیاری از کشور های 
منطقه هم ســودی برای مشارکت خود در این 
ماجرا می بینند و هرکدام با شــیوه خاص خود 
در آن سهیم می شوند. از زمان پیروزی انقالب 
اسالمی که ایران مواضع قاطعی در حمایت از 
فلســطین اعالم کرد و اسرائیل را به عنوان یک 
کشــور جعلی به رسمیت نشــناخت، اسرائیل 
ایران را بزرگ ترین دشــمن خــود می داند و 
تالش های پیدا و پنهان زیادی برای مهار ایران 
انجام داده اســت. ایران از همان ابتدا انقالب از 
طریق گروه های نزدیک به خود مانند حزب اهلل 
در لبنان، جهاد اسالمی و حماس در فلسطین 

و نیز هم پیمانی با حکومت سوریه در مرز های 
اسرائیل حضور داشته است. هم اکنون اسرائیل 
می خواهد از طریق یک سیاست مشابه، همین 
اســتراتژی ایران را در قالب دیگری و به شکل 
تهاجمی علیه خود ایران به کار بگیرد. اسرائیل 
همواره برای مقابله با ایــران و اخیراً نیز برای 
اجرای سیاست مرگ با هزاران بریدگی تاکنون 
تالش مضاعفی داشته است. این رژیم در ابتدا 
با کمک دونالد ترامپ پیمان ابراهیم را در اوت 
۲۰۲۰ با اعراب امضا کرد، و با کاهش بسیاری 
از تنش هــا با تعــدادی از آنان روابط رســمی 
دیپلماتیک برقــرار کرد. برای نمونه با برقراری 
روابط رســمی با بحرین و امارات تالش کرد تا 
این کشور ها بخشــی از چتر امنیتی اسرائیل 
باشند تا با حضور در این کشور ها فعالیت های 
ایران به خصوص در زمینه هســته ای را در نظر 
داشــته باشــد. همچنین احتمال عادی سازی 
روابط بین اسرائیل و عربستان بیشتر از هرزمان 
دیگری است. روابط این رژیم با ترکیه هم بعد 

از سال ها تنش به حالت عادی درآمده است.
در این میان پیروزی طالبان می تواند کمک 
بزرگی برای استراتژی جدید اسرائیل باشد. بعد 
از تسلط طالبان روزنامه های اسرائیلی نوشتند 
که اعضای طالبان خویشــاوندان ما و فرزندان 
بنی اســرائیل هســتند که ۲۷۰۰ سال پیش 
توسط امپراتوری آشور به تبعید فرستاده شدند. 
این موضوعی اســت که جدا از صحت وســقم 
آن نباید به ســادگی از کنار آن گذشــت؛ زیرا 

قطعاً اســرائیل از ظرفیت طالبــان برای ایجاد 
مزاحمت و درگیری در جنوب شــرق و شرق 
ایران چشم پوشی نخواهد کرد. اما مهم ترین و 
اصلی ترین پایگاه اسرائیل در جمهوری باکو قرار 
دارد که روز بــه زور بر حضور و نفوذ آن افزوده 
می شود. به شــکل بدیهی مهم ترین هدف این 
حضور هم ضربه زدن به ایران اســت. حضور و 
نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان به عنوان 
کشوری که اکثریت قاطع آن شیعه هستند دو 
پیام مهم برای ایران دارد. اول اینکه اسرائیل با 
ایــن کار قدرت نفوذ خود را در میان جمعیتی 
که شیعه و از لحاظ تاریخی ایرانی تبار هستند 
به رخ ایران می کشد و دوم اینکه سعی می کند 
با تأکید بر گسل های قومیتی و حساسیت های 
ساختگی مرز های شــمال غرب ایران را ناامن 
و پرتنــش کند. اقدامی کــه هم زمان آن را در 
اقلیم کردســتان عراق هم در دستور کار قرار 
داده اســت. مقاالت ساختگی خانم برندا شیفر 
اســرائیلی علیه وحدت ســرزمینی و تمامیت 
ارضی ایران که از طریق دســتگاه الهام علی اف 
هم حمایت می شــود، از همین نمونه اســت. 
اسرائیلی ها بانفوذ و تبلیغات این تصور را در بین 
مقامات باکو ایجاد کرده اند که گویی به راحتی 
آن ها می تواننــد علیه ایران اقدام کنند و ایران 
توان پاسخگویی نخواهد داشت. آن ها از لحاظ 
روانی بر روی ذهن بعضی نخبگان حکومت باکو 
هم کار کرده اند برای مثال با بزرگ نمایی بعضی 
صدا های تجزیه طلبانه متجاهر در ایران مقامات 

سیاسی باکو و بعضی نخبگان سیاسی حامی آن 
را دچار خطای شناختی و تعمیم افراطی کرده 
است؛ به طوری که گویی از تبریز تا تهران منتظر 
اشاره علی اف هستند! تصوری که نشان می دهد 
چقدر درک بعضی سیاســتمداران با واقعیات 
موجود فاصله دارد و این تصورات اشتباه چقدر 
می توانــد مخصوصاً برای خودشــان خطرناک 
باشــد. احتماالً بر مبنای همین درک نادرست 
اســت که رژیم علی اف فضا را بــرای اقدامات 
تخریبی علیه ایران باز گذاشــته است. در واقع 
اســرائیل با همکاری نظامــی و دیپلماتیک با 
همسایگان ایران ســعی می کند در درجه اول 
ایران را در مرز های خودکنترل کند و سپس با 
اقدامات کوچک، کم سروصدا تر و با روش های 
مختلف ضربات بی شــماری بر حکومت ایران 
وارد کند تا مطابق با این اســتراتژی آن را از پا 
بیندازد. بدون شک ایران هم در مقابل اقدامات 
اســرائیل دارای ابتکار عمل های زیادی است، 
اصــوالً یکی از دالیل اســتراتژی مرگ با هزار 
بریدگی را می توان در این موضوع جستجو کرد 
که اسرائیل، چون بدون همراهی آمریکا ناتوان 
از مقابله مستقیم با ایران است چنین استراتژی 
را در دســتور کار خود قرار داده اســت؛ زیرا با 
وجود خصومت و تنش بــاال در روابط ایران و 
آمریکا؛ واشــنگتن تاکنون هیچ تمایلی برای 
اقدام مســتقیم نظامی علیه ایران نشان نداده 
اســت؛ هرچند باتوجه به رونــد تحوالت فعلی 

ممکن است در آینده وضعیت متفاوت باشد.

باکو در مسیر استراتژی »مرگ با هزار چاقو« علیه ایران

نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی امروز گفــت که مواضع ایــن رژیم و 
کشورهای اروپایی در قبال ایران یکی نیستند.

به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه اورشــلیم پســت، بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی که اخیرا در ســفر به فرانسه با امانوئل 
ماکــرون، رییس جمهور این کشــور درباره ایران و برنامه هســته ای آن 
رایزنی کرد، امروز در جلســه کابینه اش گفت که اروپا در زمینه مبارزه با 

دست یابی ایران به یک سالح اتمی، هم سوتر شده است.
علیرغــم این کــه مقامات ایران تاکیــد کرده اند، تولیــد و به کارگیری 

تســلیحات اتمی جایی در دکترین دفاعی کشور ندارد، نتانیاهو با اشاره 
به ســفرش به فرانسه گفت: باید بگویم که در کانون گفت وگوی ما هدف 
مبارزه با تالش های ایران برای رســیدن به یک سالح اتمی و زرادخانه ای 

اتمی قرار داشت.
او با گفتن این که مواضع رژیم صهیونیســتی و فرانســه در قبال ایران، 
امروز هم ســوتر شده است، ادعا کرد که این به طور کلی، درباره اروپا هم 
صدق می کند. نخســت وزیر رژیم صهیونیستی افزود: هنوز ]مواضعمان[ 

یکی نیستند اما نزدیک تر شده اند.

ناخرسندی نتانیاهو از نرمش پنهان اروپا مقابل ایران


