
 یمن: سخنگوی شــرکت نفت دولت نجات ملی 
یمن گفت کــه ائتالف متجاوز ســعودی-اماراتی 
اجازه نداده اســت یک کشتی نفتی یمن وارد بندر 
الحدیده شــود و آن را توقیف کرده اســت.عصام 
المتوکل ســخنگوی رسمی شــرکت نفت یمن به 
خبرگزاری رســمی این کشور )سبأ( گفت که این 

کشتی حامل بنزین بوده است.

 پاکستان: وزیر توســعه و برنامه ریزی پاکستان 
اظهار داشت که هیچ هیئت رسمی و یا نیمه رسمی 
از طرف دولت اســالم آباد به فلســطین اشــغالی 
ســفر نکرده است.»احســن اقبال« وزیر توسعه و 
برنامه ریزی پاکستان در واکنش به خبر سفر هیئت 
پاکستانی به فلسطین اشغالی و دیدار با رئیس رژیم 
صهیونیستی گفت: هیچ هیئت رسمی یا نیمه رسمی 
از پاکستان )به فلسطین اشغالی( سفر نکرده است.

 سوریه: معاون وزیر امور خارجه سوریه از سازمان 
ملل خواست برای بازگشایی گذرگاه القنیطره اقدام 
کند. بشار الجعفری با خالد خیاری، معاون دبیرکل 
ســازمان ملل در امور سیاسی و صلح و ژنرال آشوار 
هامال، فرمانده نیرو های حافظ صلح سازمان ملل در 

منطقه اشغالی جوالن آندوف  دیدار کرد.

 افغانستان: وزارت امور خارجه  طالبان ضمن رد 
گزارش شــورای امنیت سازمان ملل درباره فعالیت 
گروه های تروریســتی، اعــالم کرد که بــه دنبال 
تحوالت اخیر از هرگونه تهدیدی از افغانستان علیه 
کشــورهای منطقه جلوگیری شــده است.به تازگی 
شورای امنیت در قطعنامه جدید خود گزارش داده 
که ایمن الظواهری، رهبــر القاعده بعیت خود را با 
هبت اهلل آخوندزاده، رهبر طالبان تجدید کرده است.

 عــراق: فرمانــده عملیــات بغــداد نیروهای 
حشــد شــعبی عراق، حضور نظامی آمریکایی ها 
را اصلی ترین مانع در راســتای ایجــاد امنیت در 
مناطق غرب عراق و مرزهای مشــترک با ســوریه 
دانســت.»عباس الزیدی« فرمانــده عملیات بغداد 
نیروهای حشــد شــعبی عراق تاکید کرد: حضور 
نظامــی آمریکا، یکی از موانع اصلی برای ســیطره 
کامل نیروهای امنیتی عراق بر مساحت گسترده ای 

از غرب این کشور است.

 امارات: وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی اعالم کرد 
تل آویو و ابوظبی فردا سه شنبه در چارچوب تقویت 
روند عادی سازی روابط موســوم به توافق ابراهیم، 
یادداشت تفاهم تجارت آزاد می کنند. امارات متحده 
عربی و رژیم صهیونیســتی امــروز در دبی با هدف 
تقویت توافقات خود در چارچوب روند عادی سازی 
روابط ابوظبی- تل آویو موســوم به توافق ابراهیم، 
یادداشت تفاهم تجارت آزاد امضا می کنند.قابل ذکر 
است که وزیر اقتصاد امارات سپتامبر گذشته گفته 
بود که حجم تجارت میان امارات و اســرائیل رقمی 

بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دالر است.

 چین: ســخنگوی وزارت خارجــه چین ضمن 
ابراز نگرانی از تشــدید تنش ها در فلسطین، تأکید 
کــرد که آمریکا به ســاختار ســازمان ملل احترام 
نمی گذارد و بزرگتریــن عامل بی ثباتی در جهان 
اســت.»وانگ یی« در این باره ادامه داد که جهان 
آن چیزی نیســت که آمریــکا توصیف می کند؛ در 
حال حاضر مهم ترین وظایف جامعه جهانی حفاظت 
از زندگی و ســالمتی بشر، کمک به احیای اقتصاد 

جهانی و حراست از صلح و آسایش جهانی است.

 اصالح قانون اساسی آلمان 
برای نظامی  شدن

احــزاب مختلف در آلمــان طــی گفتگوهایی به 
اکثریت الزم برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی 
در رابطه بــا تخصیص بودجه برای صندوق دفاعی 

ویژه دست یافتند.
وزارت دارایــی آلمان اعالم کرد که این کشــور با 
اعمال تغییر در قانون اساســی خود موافقت کرده 
اســت تا صندوق دفاعی ویژه مبتنی بر اعتباری به 
مبلغ ۱۰۰ میلیارد یــورو )۱۰۷.۳۵ میلیارد دالر( 
کــه در پی عملیــات نظامی روســیه در اوکراین 
پیشــنهاد شــده بود، به مرحله اجرا درآید. حزب 
اپوزیســیون راســت میانه آلمان و ائتالف حاکم با 
سوسیال دموکرات های چپ میانه )SPD(، سبزها 
و دموکرات های آزاد طرفدار تجارت در این رابطه 
اعــالم کردند که بــه اکثریت دو ســوم الزم برای 
معافیت صنــدوق دفاع از بدهی بر اســاس قانون 
اساسی دســت یافته اند.قرار است از مبلغ مذکور 
طی چندین ســال جهت افزایــش بودجه دفاعی 
آلمان به حدود ۵۰ میلیارد یورو اســتفاده شود تا 
این کشــور بتواند به هــدف ناتو یعنی تخصیص ۲ 
درصد از تولید اقتصادی هر ســاله خود به مسائل 

دفاعی دست یابد. 
آلمان پــس از آغــاز عملیات نظامی روســیه در 
اوکراین، در قبال عملکردش در ارســال تسلیحات 
به اوکراین مورد انتقاد کشورهای غربی و همچنین 
کی یف قرار گرفته بود. این در حالی بود که برلین 
همراســتا با دیگر همپیمانان غربی خود مسکو را 
تحت اعمال تحریم های مختلف قرار داد. همراستا 
با سیاســت های تقابلی ناتو با روســیه، آلمان نیز 
بــه عنوان یکی از اعضای مطرح این ائتالف نظامی 
تالش می کند تا همپای این سیاست ها پیش رود.

نیمچه گزارش

رزمایش جدید دریایی عربســتان سعودی در دریای سرخ 
با مشــارکت نیروی دریایی پنج کشــور آغاز شد که برای 
نخستین بار بالگردهای آپاچی نیروی دریایی ارتش آمریکا 
نیز در آن مشارکت داشتند. این مانور دریایی تحت عنوان 
»موج ســرخ« با مشارکت کشورهای مصر، اردن، سودان، 
جیبوتی برگزار می شود و هدف از آن تأمین امنیت آبراه ها 

در دریای سرخ اعالم شده است.نخستین دور از مانورهای 
موج سرخ در ژانویه سال ۲۰۱۹ برگزار شده بود. در همان 
زمان عربســتان ســعودی از امضای میثاق نامه تشکیل 
شورای همکاری کشــورهای عربی و آفریقایی )مشرف بر 
دریای سرخ و خلیج عدن( با هدف تأمین امنیت آبراه های 

دریایی خبر داده بود. 
حال این سوال مطرح است که چرا این رزمایش در مقطع 
کنونی برگزار شده و تا چه میزان در تامین امنیت دریای 
ســرخ می تواند موثر باشــد؟ هر چند که سعودی تالش 
دارد تــا خود را ناجی امنیت منطقه و جهان معرفی نماید 
اما شکست های سنگین ســعودی در برابر مقاومت یمن 

بیانگر ناتوانی و ضعف شــدید نظامی این کشور می باشد 
لذا رزمایش مذکور نمی تواند نشــانه اقتدار سعودی باشد 
بلکه بیشتر جنبه برگزاری رزمایشی با تسلیحات اجاره ای 
اســت که برای پنهان سازی شکست آن در برابر مقاومت 
یمن و البته نمایش چهره ای مثبت از ســعودی است در 
حالی که جهان اذعان دارد که ســعودی با کشــتار مردم 
یمــن و حمایت از تروریســم از ریشــه های بحران های 
منطقه اســت. نکته دیگر آن اســت که بحران اصلی در 
منطقه از جمله در دریای ســرخ رژیم صهیونیستی است 
 کــه در چارچوب ادعای از نیل تا فرات به دنبال ســلطه 

بر منطقه است.

نکتــه مهــم آن اســت کــه 8۵ درصــد تجــارت رژیم 
صهیونیســتی از طریق دریای ســرخ و مدیترانه صورت 
می گیــرد در حالی که همکاری این رژیم با دزدان دریایی 
 و تحرکات نظامی مســتقیم صهیونیست ها مخل تجارت 

دریایی می باشد. 
بر این اســاس می تــوان گفت که تا زمانی که ســعودی 
در برابر رژیم صهیونیســتی و مداخالت بحران ســاز آن 
قــرار نگیرد عمــال کارکردی در امنیــت منطقه از جمله 
در دریای ســرخ نخواهد داشــت و این رزمایش ها صرفا 
جنبه تشریفاتی و تبلیغاتی برای پنهان سازی ضعف های 

سعودی خواهد داشت.  

یادداشت

گزارش

در حالـی سـران لنـدن برآننـد تـا خـود را مدعـی حقـوق 
بشـر نشـان داده وبـا ایـن ادعـا نیـز بـه دخالـت در امـور 
داخلـی کشـورها بپردازنـد که اطالعـات درز کـرده درباره 
رسـوایی دولـت انگلیـس در خصوص مهاجران کشـورهای 
کارائیـب موسـوم بـه »نسـل وینـدراش« نشـان می دهـد 
 کـه لنـدن درصـدد پاکسـازی جمعیـت غیرسفیدپوسـت 

بوده است.
یکـی از اسـناد وزارت کشـور انگلیـس کـه اخیـرا توسـط 
کـه  می دهـد  توضیـح  شـده،  مشـاهده  گاردیـن  نشـریه 
چگونـه »امپراتـوری بریتانیـا بـه ایدئولـوژی نژادپرسـتانه 
وابسـته بـود« و تاثیـر آن بـر قوانیـن وضـع شـده در دوره 
پسـاجنگ  جهانـی دوم بـه چـه نحـوی بـوده اسـت.این 
سـند ۵۲ صفحـه ای کـه دولـت انگلیـس درصـدد پنهـان 
آن بـوده اسـت نتیجـه می گیـرد کـه منشـأ »نژادپرسـتی 
ریشـه دار در رسـوایی وینـدراش« در ایـن واقعیـت نهفتـه 
اسـت کـه »در طـول دوره ۱۹۵۰-۱۹8۱، هـر بخـش از 
قوانیـن مهاجرتـی بـرای کاهش تعداد افراد سـیاه پوسـت 
 یـا قهـوه ای که اجـازه زندگی و کار در بریتانیا را داشـتند، 

طراحی شده بود.«
تغییـرات  کـه  می دهـد  نشـان  گـزارش  ایـن  یافته هـای 
قانـون مهاجـرت بریتانیا در ۷۰ سـال گذشـته تأثیر منفی 
بیشـتری بـر سیاه پوسـتان، تـا سـایر گروه هـای نـژادی و 
قومـی داشـته اسـت. نسـل وینـدراش کسـانی بودنـد که 
از کشـورهای کارائیـب در دهه هـای ۵۰ و ۶۰ میـالدی به 
همـراه والدیـن خـود هم  زمـان بـا اولین مـوج مهاجرت ها 
از کشـورهای همسـود )تشـکلی عمدتـاً از مسـتعمره های 

سـابق بریتانیـا( بـه انگلیـس آمدند.چهارسـال پیش فاش 
ورودی  کارت  هـزاران  انگلیـس  کشـور  وزارت  کـه  شـد 
اثبـات  اقـدام،  ایـن  و  نابـود کـرده  را  آن هـا  بـه  متعلـق 
حقـوق شـهروندی اعضـای فاقـد ویـزای نسـل وینـدراش 
اعتراض هـای  اسـاس،  همیـن  می کرد.بـر  سـخت تر  را 
داخلـی بـه عملکـرد دولـت انگلیـس بـاال گرفت تـا حدی 
کـه وزیـر کشـور وقـت انگلیـس مجبـور بـه عذرخواهی و 
صـدور دسـتورالعملی شـد که بر اسـاس آن هزینـه تقاضا 
و شـرایط الزم بـرای دریافـت تابعیت انگلیسـی ایـن افراد 
حـذف شـود.ماجرا بـه اینجـا ختـم نشـد و حـزب اصلـی 
مـی(  )تـرزا  کناره گیـری  خواسـتار  دولـت  اپوزیسـیون 
نخسـت وزیر وقـت انگلیـس بـه دلیـل بی کفایتـی و سـوء 
مدیریـت در این پرونده شـد. در همین پیوند، وزیر کشـور 
انگلیـس بـه توصیـه نخسـت وزیر و بـرای خاتمـه دادن به 

فشـارها از مقـام خـود کناره گیـری کـرد.
حادثـه،  ایـن  از  سـال  چهـار  باگذشـت  حـال،  ایـن  بـا 
رسـانه های داخلـی انگلیـس همچنـان بحـران وینـدراش 
را به عنـوان بخشـی از رسـوایی سیاسـت ضـد مهاجرتـی 
دولـت لنـدن و نمـاد آپارتـاد مطـرح کـرده و گروه هـای 
حقوق بشـری خواسـتار اجرای عدالت هسـتند.در گزارش 
محرمانـه وزارت کشـور انگلیـس آمـده اسـت: »تجربیـات 
جوامـع سیاه پوسـت در بریتانیـا نشـان می دهد کـه قانون 
و کیفیـت زندگـی آن هـا در بریتانیا با جوامع سفیدپوسـت 
متفـاوت بـوده اسـت. قوانیـن مهاجرتـی که در سـال های 
۱۹۶۲، ۱۹۶8 و ۱۹۷۱ وضـع شـد بـرای کاهـش جمعیت 

افـرادی طراحـی شـد کـه پوسـت سـفید ندارند«

بـر اسـاس گزارش گاردین، مشـخص نیسـت چـرا مقامات 
نیسـتند.  ایـن سـند  انتشـار علنـی  بـه  انگلیـس حاضـر 
دایـان ابـوت، نماینـده پارلمـان، کـه تـالش کـرد تـا ایـن 
گـزارش را از طریق کمیته پارلمانی وزارت کشـور منتشـر 
کنـد، گفـت کـه بـه نظـر مـی رسـد وزارت کشـور مایـل 
نیسـت نژادپرسـتی را کـه دهـه هـا سیاسـت مهاجـرت 
بریتانیـا را مخـدوش کـرده اسـت، بپذیرد.این گـزارش که 
بـه  نـام دارد  تاریخـی رسـوایی وینـدراش«  »ریشـه های 
سـفارش وزارت کشـور انگلیـس بـرای آمـوزش کارکنـان 
دولـت در خصـوص علـل رسـوایی وینـدراش تهیـه شـد.  
محتـوای آن به جـای پرداختـن بـه رویدادهـای جدیدتـر، 
ماننـد تأثیـرات سیاسـت های بیگانه هراسـانه »تـرزا مـی« 
در زمانـی کـه وزیر کشـور بـود، بـر قوانین ضـد مهاجرتی 

قـرن بیسـتم تمرکـز دارد.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت: »امپراتـوری بریتانیـا بـرای 
بـه  و  بـود  وابسـته  نژادپرسـتانه  ایدئولـوژی  بـه  فعالیـت 
همیـن خاطـر قوانینـی را با هدف جـدا نگه داشـتن گروه 
هـای نـژادی و قومی وضع کـرد« نگرانی مقامـات انگلیس 
ابتـدا در مـورد مهاجـرت افـراد رنگین پوسـت بـود اما در 
دهـه ۱۹۵۰، مقامـات ایـن فرض را به اشـتراک گذاشـتند 
کـه »مهاجـران رنگین پوسـت، برای جامعـه بریتانیا خوب 
نیسـتند.«در این سـند بـه دهه هـا »روابط نامتعـارف بین 
نهادهـای بریتانیایـی و جامعـه سیاه پوسـتان و اقلیت هـای 
قومـی« اشـاره شـده و نتیجـه می گیـرد: »سیاسـت مرزی 
بریتانیـا کـه بیـش از یـک قـرن اسـت کـه توسـط وزارت 
ناپذیـری  به طـور جدایـی  اکنـون  اداره می شـود،  کشـور 

وابسـته  بریتانیـا  اسـتعماری  تاریـخ  و  نژادپرسـتی  بـا 
است.«مسـعود شـجره رئیـس کمیسـیون اسـالمی حقوق 
رویکـرد  پایـه  بـر  همـواره  انگلیـس  نظـام  گفـت:  بشـر 
نژادپرسـتی، بیگانه هراسـی و اصل »تفرقه انـداز و حکومت 

کـن« بـوده تـا جامعـه را مدیریـت کند.
وی اشـاره کـرد کـه بعـد از خـروج انگلیـس از اتحادیـه 
اروپـا میـزان حـوادث نـژاد پرسـتی در این کشـور افزایش 
یافتـه و مقامـات ادعـا می کننـد کـه انگلیـس دوبـاره بـه 
دوران امپراتـوری و اسـتعمارگری بازخواهد گشت.شـجره 
فضـای تنفـر از افـراد غیـر سفیدپوسـت در انگلیـس را در 
نتیجـه سیاسـت های بیگانه هراسـی دولت هـای متمـادی 
در انگلیـس دانسـت تـا ضمـن بـه دسـت آوردن رضایـت 
از  عمومـی  را  افـکار  فاشیسـت،  و  پرسـت  نـژاد  عناصـر 
کنـد. منحـرف  کشـور  سیاسـی  و  اقتصـادی  مشـکالت 

رئیـس کمیسـیون اسـالمی حقـوق بشـر سـلب تابعیت را 
یکـی از ابزارهـای متعـارف دولـت انگلیـس دانسـت کـه 
بـه رغـم مخالفـت سـازمان ملـل و نهادهـای بین الملـل، 
کشـور  در  پوسـت  غیرسـفید  جمعیـت  کنتـرل  بـرای 
گـزارش  برهمیـن  وی  می گیـرد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد 
آپارتایـد  و  نژادپرسـتی  عمـق  از  نمونـه ای  را  گاردیـن 
در نظـام انگلیـس توصیـف کـرد و هشـدار داد کـه بـه 
واسـطه خیـزش جریانـات راسـت افراطی و فاشیسـتی در 
سـال های اخیـر، ایـن رویه نـه تنها در انگلیـس که در کل 
اروپـا رو بـه افزایـش اسـت. نهادهـای حقـوق بشـر بارهـا 
 دربـاره وضعیـت رنگیـن پوسـتان و مسـلمانان در انگلیس 

هشدار داده اند. 

خ برای چه بود موج سر
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تبعیض نژادی در کشور مدعی حقوق بشر همچنان موج می زند 

سیاه پوستان قربانی آپارتاید حاکم بر انگلیس

در حالی اخیرا اردوغــان از هماهنگی میان ترکیه و تل 
آویــو برای انتقال گاز به اروپــا گفته بود که وزیر انرژی 
رژیم صهیونســیتی اعالم کرد، کارگروهی بین اسرائیل، 
مصر و اروپا برای صادرات گاز طبیعی به اروپا تشــکیل 

شده است.
 کاریــن الحرار، وزیر انرژی اســرائیل گفت: کارگروهی 
میان اســرائیل، مصر و اروپا بــرای صادرات گاز طبیعی 
به اروپا شکل گرفته است.وی عنوان داشت که اسرائیل 
بــرای دور دیگری از مناقصه های حفــاری گاز طبیعی 
آماده می شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
نیز گفت که وزیر انــرژی ترکیه به زودی گفت و گوها با 

رژیم صهیونیستی در حوزه گاز را آغاز می کند.
ایــن اقدامات در حالــی صورت می گیرد کــه در ادامه 
اشغالگری صهیونیست ها، منابع رسمی اعالم کردند که 
در جریان حمالت نیروهای امنیتی رژیم صهیونیســتی 
به فلسطینیاِن معترض به برگزاری »راهپیمایی پرچم« 
دســت کم ۱۶۳ نفر مجــروح شــده اند. وزارت خارجه 
تشــکیالت خودگردان فلســطین نیز اهانت شــرکت 
کنندگان صهیونیســتی در راهپیمایی پرچم در شــهر 
قدس اشــغالی به پیامبر اکــرم )ص( را محکوم کرد. از 
ســوی دیگر دولت آمریکا به صورت ناگهانی از تصمیم 
خود مبنی بر بازگشایی کنسولگری خود در قدس شرقی 

در راستای خدمت به فلسطینی ها عقب نشینی کرد.
کنســولگری آمریکا واقع در قدس شرقی، به مدت ۲۵ 
ســال دفتری مســتقل بوده که مقر روابط دیپلماتیک 
با فلســطینی ها به شــمار می رفت اما  در سال ۲۰۱۹ 
و بــه دنبال تصمیــم  و گام  خصمانــه »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور ســابق آمریکا تعطیل و در سفارت آمریکا 
پــس از انتقال به قدس ادغام شــد. اما پــس از آن که، 

»جو بایدن« به پست ریاست جمهوری در آمریکا دست 
یافت، وعده بازگشــایی این کنسولگری را با وجود تمام 

مخالفت های کابینه ائتالفی »نفتالی بنت« داد. 
خبر دیگر آنکه »ایراکلی گاریباشــویلی« نخســت وزیر 
گرجســتان که در فلســطین اشــغالی حضور دارد، با 
نخســت وزیر و دیگر مقامات تل آویو دیدار کرد.»ایراکلی 
گاریباشــویلی« نخست وزیر گرجستان در صفحه توییتر 
خود درباره سفر رســمی به فلسطین اشغالی و دیدار با 
مسئوالن رژیم صهیونیستی توضیحاتی ارائه داد.نفر دوم 
کابینه رژیم صهیونیستی اعالم کرد که تل آویو در حال 
هماهنگی با آمریکا و کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 
در زمینه عادی ســازی روابط با عربستان سعودی است.
حضور شهرک نشینان اسرائیلی در یک مسابقه ورزشی 
در تونس موجی از خشــم را در شــبکه های اجتماعی 
برانگیخت، در همین راســتا فعاالن اجتماعی و احزاب 
این کشــور، مقامات تونس را به عادی ســازی روابط با 
رژیم صهیونیســتی متهــم کردند.فعاالن شــبکه های 
اجتماعــی تونس فهرســتی از شــرکت کننــدگان در 
مسابقات ورزشی در شــهر "الحمامه" واقع در سواحل 
شــرقی تونس منتشــر کردند که در آن اسامی چندی 
از ورزشکاران صهیونیستی دیده می شوند.این اعتراضات 
چند روز پس از پایان بازدید یهودیان از کنیسه "الغریبا" 
در جزیره "جربا" در جنوب شــرق تونس برگزار شد که 
با واکنش تند مردم تونس روبه رو شــد.در همین راستا 
حزب جمهوری خواه تونس، پذیرش شــهرک  نشــینان 
صهیونیستی برای شــرکت در تورنمنت های ورزشی در 
شــهر الحمامه را عادی سازی در عرصه ورزش نامیده و 
از این اقدام انتقاد و رژیم حاکم را متهم به عادی سازی 

روابط با اسرائیل کردند.

تبانی اشغالگران قدس با ترکیه و مصر برای سرقت گاز منطقه 
بورل مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به رغم 
اختالفات و بی نتیجــه ماندن تالش ها برای تحریم نفت 
روســیه در این اتحادیه، وعده توافق درباره این موضوع 
داد در حالی که بســیاری این توافق را صرفا روی کاغذ 

می دانند. 
با تداوم اختالف میان کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا، 
تــالش این نهاد غربی برای ایجاد توافق بر ســر تحریم 
نفت روسیه به خاطر حمله به اوکراین بار دیگر بی نتیجه 
ماند. اعضای اتحادیه اروپا روز یکشنبه نتوانستند بر سر 
تحریم نفت روســیه به توافق برسند اما همچنان قصد 
دارند آن را در جلسات روزهای دوشنبه و سه شنبه پیش 
ببرند .وعده جوزپ بورل درباره تحریم نفتی روســیه در 
شرایطی مطرح شــده که پیشتر برخی کشورهای شرق 
اروپا از جمله مجارســتان، اســلوواکی و جمهوری چک 
اعــالم کرده بودند بــا این تحریم مخالف هســتند زیرا 
مانند دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمی توانند نفت 

جایگزین را از طریق دریا تأمین کنند.
خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اســپانیا ه اعالم 
کرد مادرید از بســته جدید تحریم هــای اتحادیه اروپا 
علیه مســکو حمایت می کند، امــا هنوز توافقی در این 

زمینه به دست نیامده است. 
در همیــن حــال وزارت خارجه فرانســه اعالم کرد که 
»کاترین کولونا« با هدف نشــان دادن حمایت پاریس از 
کی یف و همچنین گفتگو درباره صادرات غالت اوکراین، 
به این کشور ســفر کرده اســت.»کاترین کولونا« وزیر 
خارجه فرانســه دیروز وارد اوکراین شــد.وزارت خارجه 
فرانســه در همین رابطه اعالم کرد که وی قرار است با 
»ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین و همچنین 
»دیمیترو کولبــا« همتای اوکراینی خود درباره حمایت 

پاریس از کی یف و به ویژه مسدود شدن صادرات غالت 
و روغن نباتی از اوکراین، بحث و گفتگو نماید.

میرچــا جوآنا معاون دبیرکل ســازمان پیمان آتالنتیک 
شــمالی »ناتو« اعــالم کرد در فضای حمله روســیه به 
اوکراین، ناتو دیگر به تعهدات سابق خود به مسکو برای 
مستقر نکردن نیروهایش در شرق اروپا پایبند نیست.در 
یکی از مفاد اساسنامه مربوط به روابط ناتو و روسیه که 
۲۵ ســال پیش امضا شد، تدابیری با هدف پیشگیری از 
هر گونه تمرکز نیرو های متعارف به ویژه در مرکز و شرق 

اروپا پیش بینی شده است.
همزمــان رئیس ســازمان امنیت و همــکاری اروپا به 
کشورهای آســیای مرکزی ســفر و با مقامات بلندپایه 
این کشــورها دیــدار و گفت وگو می کند.ســفر راو به 
آسیای مرکزی همکاری کشــورهای منطقه با سازمان 
امنیــت و همــکاری اروپــا را تقویت، بر تعهــد آنها به 
اهــداف و فعالیت های این ســازمان تاکید و همچنین 
 حمایــت از اصالحــات جــاری در ایــن کشــورها را 

در پی خواهد داشت. 
همچنین وزارت دفاع انگلیس در تازه ترین ارزیابی خود 
از تحوالت جنگ در اوکراین، مدعی خســارات ویرانگر 
در ارتش روسیه شــد. روسیه احتماالً متحمل خسارات 
ویرانگری در میان افسران متوسط  و درجه پایین تر خود 
شده است. فرماندهان ارتش به دلیل اینکه بابت عملکرد 
یگان ها خود پاســخگو هستند، احتماالً نیروهای خود را 
در شــرایط و موقعیت های خطرناکی اعزام کرده اند.در 
ادامه نیز ادعا شده است: افسران با درجه پایین تر مجبور 
بودند اقدامــات تاکتیکی پایین ترین ســطح را هدایت 
کنند، زیرا ارتش فاقــد کادر درجه داران آموزش دیده و 

قدرتمند است.

توافق اروپا بر سر تحریم نفت روسیه روی کاغذ 

چهارمین نشست ســران احزاب مخالف در ترکیه پس از هفت ساعت، با اجماع 
بر سر ده اصل برای رویارویی انتخاباتی با حزب حاکم، به میزبانی حزب آینده و 

ریاست »احمد داوود اوغلو« شب گذشته برگزار شد.
رهبران شــش حزب سیاســی مخالف در ترکیه، طی یک نشســت در خصوص 
ائتــالف با یکدیگــر در انتخابات ریاســت جمهوری آتی و توافق بر ســر اصول 
شــکل گیری نظام سیاسی آینده در کشــور رایزنی کردند. این چهارمین نشست 

رهبران سیاسی مخالف حزب حاکم ترکیه در طول سال جاری است.
به نوشــته »العربی الجدید« در این نشســت که این بار بــه میزبانی حزب آینده 
)Gelecek Partisi( برگزار شــد، شخصیت هایی چون، »کمال قلیچدار اوغلو« 
رئیس حزب جمهوری خواه خلق )CHP(، »میرال اکشــنر« رئیس حزب خوب 
)İP(، »تمل کارا موال اوغلو« رئیس حزب ســعادت، »علی باباجان« رئیس حزب 
دموکراســی و پیشــرفت) DEVA(، »احمد داوود اوغلو« رئیــس حزب آینده، 
»گلتکین اویصال« رئیس حزب دموکرات ترکیه )DP( حضور داشتند.نشســت 
مذکور، شــامگاه یکشنبه برگزار شد و پس از تناول شــام، سران این احزاب در 
پشــت درهای بسته و به دور از دوربین های رســانه ها و خبرنگاران به گفت وگو 
پرداختند.بــه اعالم شــبکه »خلق« وابســته به حزب جمهوری خــواه خلق، در 
این نشســت در خصوص چهار مسئله گفت وگو شــد.۱- تامین امنیت انتخابات 

و اســتماع گزارش های کمیته های مصوب و پیشــنهادات آن ها از جمله بررسی 
فهرست رای دهندگان، نظارت شبانه بر شعب اخذ رای و تدابیر مربوط به آن.۲- 
اصول اولیه برای انتقال به نظام پارلمانی، از جمله جزئیات سرفصل های کلی که 

در نشست قبلی در همین راستا بر روی آن توافق شده بود.
۳- بنا به درخواست احمد داوود اوغلو، رهبر حزب آینده، در این نشست در مورد 
جدول زمانی انتخاب نامزد ریاســت جمهوری برای به چالش کشیدن و رقابت با 
رجب طیب اردوغان، در صورتی که در این دیدار اجماع حاصل نشــود، صحبت 
شــد، اما در بیانیه نهایی به این موضوع اشاره نکرد.۴- ائتالف های احتمالی که 
شش حزب می توانند در مناطق مختلف در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و 
پارلمانی آینده ایجاد کنند.بر اســاس این گزارش، این نشست هفت ساعت طول 
کشید، بیانیه ای در خصوص اصول اصلی و اهداف گفت وگوهای صورت گرفته در 
آن، منتشــر و اعالم شد که طی این نشست همکاری بین طرفین بررسی شد و 

حاضران بر سر ده اصل به اجماع رسیدند.
اجماع  ســر اصل تفکیک قوا بر اســاس نظام پارلمانی تقویت شــده به منظور 
برقراری مجدد حاکمیت قانون، عادی ســازی سیاســت و بازگشــت اقتصاد به 
شــکوفایی و رفاه، اتفاق نظر بر ســرنظم عمومی مبتنی بر آزادی فردی شــامل 
احتــرام به آزادی ها، عقاید و تفاوت ها و عدم مصادره آن ها و نیز اصل پایان دادن 
به تبعیض و تمرکز بر دموکراسی مبتنی بر آزادی، مشارکت و حاکمیت اکثریت 
از جمله موارد ذکر شده در بیانیه پایانی نشست سران شش حزب مخالف حزب 
حاکــم ترکیه بود.در این بیانیه همچنین به موضوع توافق بر ســر آزادی بیان و 
آزادی مطبوعات، اصول آزادی دینی، وجدان و عقیده، صلح اجتماعی، پاسخگویی 
در برابــر قوه قضائیه عادل و بی طرف، توزیع عادالنــه درآمد، اقتصاد مبتنی بر 
تولید و اشــتغال، اصالح اخالق سیاسی و سیاســت خارجی مقتدر و تأثیرگذار 
اشاره شــد.تحلیلگران بر این باورند که »از زمان برقراری نظام ریاست جمهوری 
پس از همه پرسی که در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ برگزار شد، سیستم ریاست جمهوری 
به کانون قطبی شدن شدید محافل سیاسی ترکیه تبدیل شده است، زیرا ائتالف 
حاکم آن را به عنوان سیســتم ایده آل برای ترکیه می بیند، در حالی که احزاب 
مخالف آن را حاکمیت و اقتدار فردی می دانند و می گویند که این نظام به عنوان 

یک نظام سیاسی مناسب نیست.

 توافق احزاب مخالف اردوغان 
بر سر اصول دهگانه

علی تتماج


