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خبر
دستگیری هشت ملوان ایرانی
توسط گارد ساحلی کویت

برخی منابع امنیتی کویتی اعالم کردند که گارد ساحلی
این کشــور هشت ملوان ایرانی را دستگیر کرده است.به
گزارش روزنامه القبس کویت به نقل از منابع امنیتی اعالم
کرد که گارد ساحلی این کشور هشت ملوان ایرانی را در
یک کشتی در آبهای منطقهای کویت دستگیر کرده که
این کشتی حامل تقریباً ۲۴۰تن گازوئیل قاچاقی بوده
است.این منابع مدعی شــدند که ملوانان ایرانی اعتراف
کردهاند که سوخت قاچاق را از کویت خریداری کردهاند
تا آن را در یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس
بفروشند .بر اساس این گزارش ،با توجه به ثبت اعترافات
بازداشتشــدگان ،قرار است آنها به دادستانی کل این
کشور تحویل داده شوند.

خرازی :ایران و عربستان میتوانند
مکمل یکدیگر باشند

رئیس شــورای راهبردی روابط خارجــی وجود عوامل
تنــشزای بســیاری در منطقه غرب آســیا و محیط
جغرافیایی ایران و اعراب را واقعیتی تأسفبرانگیز توصیف
و تصریح کرد« :جمهوری اسالمی ایران بهترین راهحل
مشکالت امنیتی در منطقه غرب آسیا و خلیجفارس را
افزایش گفتوگوهای برادرانه ،اما صریح و بیپرده میان
کشــورهای منطقه ،بدون حضــور و دخالت بیگانگان
میداند».او در خصوص روابط ایران و عربســتان گفت:
«جمهوری اســامی ایران اهمیت باالیی برای کشــور
عربستان سعودی که قبله مسلمانان و حرمین شریفین
در آن قرار دارد و به عنوان یک کشور بزرگ منطقه ،قائل
است .ایران و عربستان نمیتوانند نگاه حذفی نسبت به
یکدیگر داشته باشند و به عنوان دو قدرت اصلی منطقه
میتوانند مکمل ظرفیتهای یکدیگر جهت تأمین صلح و
ثبات و توسعه منطقه باشند .به هر صورت ،اخیرا ً دو کشور
با شرکت در پنج دور مذاکره که با مساعی جمیله دولت
عراق میسر شده است ،راه گفتگو را برای رفع اختالفات
خود انتخاب کردهاند ».خرازی درباره مســئله یمن نیز
تصریح کرد« :بحران یمن یکی از مهمترین دغدغههای
این منطقه است .این بحران صرفاً ناشی از تنازعات داخلی
یمن نیســت و جمهوری اســامی ایران همواره بر این
اعتقاد بوده است که یمن راهحل نظامی ندارد ،حقیقتی
که اکنون پس از هفت ســال جنگ و ویرانی ،همگی به
ش وافری داشــتهایم تا از کشتار
آن اذعان دارند .ما تال 
مردم بیگناه یمن جلوگیری و راهحلهای مسالمتآمیز
را جایگزین این نزاع خونبار کنیم .برقراری آتشبس ،رفع
محاصره ،فراهم ساختن فضای گفتگوهای یمنی – یمنی
و نهایتاً تشکیل دولتی برخاسته از خواست و اراده مردم
آن ،موضع اصولی جمهوری اسالمی ایران از ابتدای بروز
جنگ در یمن بوده اســت و همچنــان برای تحقق آن
تالش میکند».رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی
در خصوص سومین مسئله محوری ایران و جهان عرب
گفت« :جمهوری اسالمی ایران از تشکیل یک دولت قوی
مردمی در عراق حمایت میکند ،چراکه امنیت عراق و
ایران به یکدیگر وابسته است .ما وجود یک عراق امن و
قوی را به نفع امنیت ایران و امنیت کل منطقه میدانیم
و معتقدیم که نقش مثبت عراق در تحوالت منطقهای
به شکلگیری یک نظام امنیت جمعی در منطقه کمک
خواهد کرد .لهذا ما کلیه جریانات سیاسی عراق را به توافق
با هم جهت تشکیل دولت آن کشور تشویق میکنیم».

یوسف بن علوی :غرب نمیتواند
ایران را از حق هستهای محروم کند

وزیر امور خارجه پیشین عمان خاطرنشان کرد« :ایران
با بومیســازی فناوری هستهای و بر مبنای حقوق ملی
به دستاوردی رسیده که غرب نمیتواند ایران یا دیگرانی
را که مانند ایران باشــند را از حق هستهایشان محروم
کند ».به گزارش ایسنا ،یوسف بن علوی وزیر امور خارجه
پیشین عمان در نشست ایران و جهان عرب در دوحه با
بیان اینکه همه ما سواالت زیادی درباره مسائل منطقه
داریم که هنوز برایش پاســخی نیافتهایم ،بر تالشهای
متعدد در دوران فعالیت حرفهایاش در سمت وزیر امور
خارجه تأکید کرد و گفت« :مشکالت و موانعی هست که
ممکن است دیگر طرفها پیش روی ما بگذارند ،چراکه
نمیخواهند مســیر پیش رو هموار باشد».او همچنین
توجه به منافع کشورها در روابط با یکدیگر را عاملی برای
استحکام روابط بین آنها دانست و درباره نقش اعراب در
به نتیجه رساندن برجام گفت« :این پرونده بسیار مهم
اســت .ایران با بومیسازی فناوری هستهای و بر مبنای
حقوق ملی به دستاوردی رسیده که غرب نمیتواند ایران
یا دیگرانی را که مانند ایران باشند ،مجبور کند از چنین
حقی دست بکشند».

مذاکرهکننده اوکراین سازش با
روسیه را رد کرد

به گزارش خبرگزاری رویترز ،میخایلو پودولیاک ،مشاور
ریاســت جمهوری اوکراین با تأکید بر این مســئله که
موضع کییف درباره جنگ سازشناپذیر است ،ادامه داد:
«سازش با روسیه برای اوکراین یک پسرفت است چون
مسکو پس از هرگونه توقف در درگیری بار دیگر با تمام قوا
وارد عمل میشود».او همچنین گفت« :جنگ در اوکراین
پس از هرگونه سازش با روسیه متوقف نمیشود بلکه تنها
برای مدتی متوقف میشود .پسازآن هم روسها با شدت
بیشــتری جنگ را ادامه میدهند و تسلیحات و نیروی
نظامــی خود را افزایش داده و بر روی اشــتباهات خود
کار میکنند و خطاها را برطرف کرده و با قوای جدید و
مقیاس بیشتر دست به حمله میزنند».این مقام اوکراینی
همچنین درخواســتهای غرب بــرای آتشبس فوری
شامل باقی ماندن نیروهای روسیه در بخشهایی اشغال
شده جنوب و شــرق اوکراین را بسیار عجیب دانست و
آن را رد کرد.او اضافه کرد« :نیروهای روسی باید اوکراین
را ترک کنند و پسازآن ازســرگیری هرگونه روند صلح
امکانپذیر خواهد بود.
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پس از سازمان شانگهای از یک پیمان اقتصادی دیگر هم محروم شدیم

مخالفت چین با حضور ایران در «بریکس»

همدلی| محسن رفیق :حضور ایران در بریکس
نیز بهمانند عضویت در ســازمان شانگهای ،در حد
گفتمانهای شــفاهی و شــعارهای تبلیغاتی باقی
ماند و به حقیقت نپیوست .بریکس ،نام گروهی به
رهبری قدرتهای اقتصادی نوظهور است که از به
هم پیوســتن حروف اول نام انگلیسی کشورهای
عضــو برزیل ،روســیه ،هنــد ،چیــن و آفریقای
جنوبی تشکیلشــده اســت هرچند اعضای گروه
بریکس همگی بهغیراز روســیه در رده کشورهای
درحالتوسعه یا اقتصادهای در حال ظهور هستند
اما عموماً بهواســطه اقتصادهایی با رشد پرشتاب و
فراگیر و نفوذ تأثیرگذار بر امور جهانی و منطقهای
از دیگر کشورها متمایز میشوند.پس از شکلگیری
گروه بریکس در سال  ،2009کشورهای عضو گروه
بریکس تصمیم گرفتهاند با مطرح کردن ایده بریکس
پالس به عضوگیری بیشتر و گسترش فعالیتهای
خود تداوم ببخشــند .طرح اولیــه بریکس پالس
بهمنظور عضوگیری بیشــتر و الحاق کشــورهای
قدرتمند درحالتوسعه دیگر نیز از سوی کشورهای
عضــو بریکس مطرح شــد و موردتوافق همه اعضا
قرار گرفت .اولین جلســه بریکس پالس در حالی
روز پنجشنبه گذشته برگزار شد که چین به عنوان
میزبان ،از ایران برای شرکت در این نشست مجازی
دعــوت نکرد .این در حالی بود کــه وزرای خارجه
عربســتان ،امارات ،کویت ،قزاقستان ،تایلند ،مصر،
آرژانتین و ســنگال در این جلسه حضور داشتند،
اتفاقی که ناظران سیاسی آن را نتیجه انفعال دولت
و دستگاه دیپلماسی در شناخت دقیق الزامات روابط
منطقــهای و حرکت در جهت تحکیم آن میدانند.
این نخستین جلســه بریکس پالس با کشورهای
غیر عضو و برخوردار از پتانســیل عضویت بود که
تحت عنوان تقویت نقش کشورهای درحالتوسعه،
آزادســازی بازارهای نوظهور و توســعه اصالحات
بینالمللی ،برگزار شد و باوجودآنکه ایران از مدتها
پیش ،تمایل خود را برای همکاری و حتی عضویت
در این سازمان نشــان داده بود ،انتظار میرفت که
یکی از اعضای شرکتکننده در این جلسه باشد.
مطابق طرح پیشــنهادی اولیه قــرار بر این بود که
بریکس پالس ،شامل کشورهای پاکستان ،بنگالدش،
ایران ،نیجریه ،کره جنوبی ،مکزیک ،ترکیه ،اندونزی،
فیلیپین و ویتنام باشــند .بهطورکلی بریکس ،یک
باشــگاه اقتصادی با گرایشهای سیاســی ،نظامی
و امنیتی اســت که با پیشــرفت در رشد و توسعه
اقتصادی ،موجب ایجاد یکــی از قطبهای اصلی
ساختار نظام بینالملل شــدند و عم ًال روی جهان
تکقطبی خط قرمز کشــیدند .نام پیمان بریکس
که از نام اول کشــورهای برزیل ،روسیه ،هند ،چین
و آفریقای جنوبی گرفتهشده ،یک پیمان اقتصادی و
تجاری است که اقتصادهای نوظهور را در کنار هم قرار
داده است .این کشورها ،با رویکردی خاص در صحنه
تجارت بینالملل در حال بازیگری و کنش جهانی
هســتند .در واقع پسازآنکه سیاســتمداران غربی
هشــدار دادند که برزیل ،روسیه ،چین و هند روند
رشد سرسامآوری را در پیش گرفتهاند ،ابتکار چین
به وقوع پیوست و بریکس تشکیل شد .پسازآن نیز با
پیوستن آفریقای جنوبی این پیمان گستردهتر شد.به
عقیده ناظران سیاسی ،اگر چه این پیمان ماهیتی
اقتصادی دارد اما رویکردهایی از اقتصاد سیاسی را نیز

در خود نهفته دارد .دراینبین ،هند به دنبال کسب
حق وتوی شورای امنیت است .برزیل میخواهد با
عضویت در این پیمان ،راه خود را برای عضویت در
گروه هشت آســان کند .چین در پی این است که
با متنوع کردن پیمانها و اتحادیههای مختلف در
مناطق مختلف دنیا ،سرعت افول هژمونی آمریکا را
افزایش دهد .روسها به دنبال احیای هژمونی خود
هستند و آفریقای جنوبی نیز در پی بزرگتری در
آفریقاست .همه این کشــورها ،اهداف مختلفی را
پیگیر هستند و شاید نقطه مشترک همه اعضای این
پیمان ،توافق بر این دیدگاه اســت که در کنار هم
نشستن آنها ،عایدی بیشتری برایشان دارد تا اینکه
بخواهند در صحنه تجارت بینالملل بهتنهایی عمل
کنند.دراینبین اما عدم دعوت از ایران برای شرکت
در اجالس اخیر بریکس کــه با نام بریکس پالس
تشکیلشده و جمع دیگری از کشورهای منطقه و
جهان را گرد خود آورده اســت ،نظر صاحبنظران
سیاســی و اقتصادی را به خود جلب کرده اســت.
این اتفاق در حالی با حساســیت روبهرو شده است
که اوال چین به عنوان میزبــان ،همواره از ایران به
عنوان شریکی مهم در حوزه اقتصاد یاد کرده است
و دیگر آنکه غیبت ایران در این جلسه که با حضور
کشورهایی از منطقه مانند عربستان ،امارات ،کویت
و مصر همراه بوده اســت ،نمودی از یارکشــیهای
جدید شــرق از میان کشورهای خاورمیانه را هویدا
کرده است.در همین زمینه،سارا معصومی ،خبرنگار
حوزه دیپلماســی و بینالملل در صفحهی توییتر
خود نوشــت« :ظاهرا ً ریسک باالی کار اقتصادی با
ایران ،ابهام در سرانجام مذاکرات و اوضاع نابسامان
اقتصــادی در داخل ،عم ًال دوســتان ایران ازجمله
روســیه و چین را هم از به بــازی گرفتن ایران در
پیمانهای چندجانبه مهم ناامید کرده اســت».از
سوی دیگر ،مهدی خورسند کارشناس مسائل چین
و اوراسیا در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو ،ضمن
اشــاره به دالیل غیبت ایران در این اجالس ،گفت:
«ایران ،شــرایط ویژهای در صحنه روابط بینالملل
دارد .پس از فروپاشی شوروی ،طبق سند سیاست
خارجی آمریکا ،ایران در اولویت برخورد قرار گرفت
و از آن زمان بود که تهران با شدیدترین تحریمهای
واشــنگتن مواجه شد .درست اســت که ما از افول
قدرت آمریکا در دنیا میگوییم ولی هنوز این کشور
جایگاه برتر اقتصادی خود را از طریق ســلطه دالر
و نهادهای مالی بینالمللی بر دیگر کشورها حفظ
کرده است .آمریکاییها با سوءاستفاده از نهادهایی

فصل جدید روابط تهران-مسقط در آستانه دیدار رئیسی

سفر به سرزمین میانجی

همدلی| درحالیکه رئیسجمهور ایران قرار اســت امروز به مسقط سفر کند ،خبرگزاری رسمی عمان در
آستانه این سفر در گزارشی به روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور پرداخت.خبرگزاری رسمی عمان در
گزارش خود نوشت« :سلطنت عمان و جمهوری اسالمی ایران از روابط تاریخی برخوردارند که همکاریهای
مشترک طی ۵۰سال گذشته و منافع متقابل و حسن همجواری آن را قویتر کرده است .سلطان هیثم بن
طارق ،پادشــاه عمان در حالی روز دوشنبه با ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور ایران دیدار میکند که اکنون
مسائل بینالمللی و منطقهای زیادی در سطح جهان مطرح و ازنظر سیاسی و اقتصادی برای منطقه حائز
اهمیت است و نیازمند تبادلنظر میان دو کشور بوده و این امر در راستای خدمت به دو کشور و همچنین
خدمت به تمام منطقه خواهد بود».در این گزارش آمده است« :دو کشور ایران و عمان تالش دارند که در
بخش اقتصادی بهویژه ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری و تنو ع بخشهای اقتصادی بیشترین بهره را ببرند
زیرا میزان مبادالت تجاری میان این دو کشــور در سال گذشته به یک میلیارد و ۳۳۶میلیون دالر رسید.
همچنین مجموع شرکتهای سرمایهگذاری ایرانی در عمان به دو هزار و ۷۱۰شرکت رسید که از این میان
هزار و ۱۶۳شرکت بهطور کامل تحت مالکیت سرمایهگذاران ایرانی بوده و هزار و ۵۴۷شرکت دیگر با شراکت
ایرانی -عمانی است».در ادامه این گزارش آمده است« :در بخش لجستیکی نیز ما شاهد جابجایی کاالها و
فعالیت تجاری میان بنادر عمان و بنادر منطقهای مجاور از جمله ایران هستیم که کاالهای مختلفی میان دو
کشور ردوبدل میشود .میزان واردات و صادرات مستقیم میان این بنادر و بنادر ایرانی طی سالهای اخیر به
بیش از یکمیلیون و ۴۰۰هزار تن رسید و اکنون فعالیتهای تجاری میان دو کشور گستردهتر شده و روزانه
پنج تا هفت سفر تجاری انجام میشود».در بخش دیگر این گزارش آمده است« :مسقط و تهران طی ماههای
اخیر شاهد سفرهای متقابل هیات های تجاری بودند و تاجران دو کشور بهمنظور تقویت روابط تجاری و
ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری با یکدیگر دیدار کردند که بیشک این مسئله تأثیر مثبتی بر افزایش میزان
تبادالت تجاری در سالهای آینده خواهد داشت و قرار است مسئوالن دو کشور در این دیدارها یادداشتهای
تفاهم در بخش اقتصاد و بازرگانی امضا کنند .همچنین در نوزدهمین دوره نشست کمیته مشترک ایران
و عمان که در ماه فوریه گذشــته در مسقط برگزار شد در خصوص همکاری در زمینهی صنعت و معدن،
بخشهای مالی و بانکی ،همکاری در حوزه مناطق آزاد و همچنین تبادل تجربیات پژوهشی در زمینههای
کشاورزی ،دامداری و شیالت تبادلنظر شد».در این گزارش آمده است« :در سطح سیاسی نیز روابط ایران و
عمان بر اساس اصول ثابت و قوی از جمله حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی است که این امر در
حلوفصل بسیاری از قضایای معاصر منطقه سهیم بوده است ،دو کشور بهطور مداوم جلساتی برای رایزنی در
خصوص مسائل سیاسی برگزار میکنند که مهمترین آنها در ژانویه گذشته در مسقط بود و در آن نشست در
خصوص مسائل مختلف از جمله مذاکرات وین برای احیای برجام رایزنی شد؛ مذاکراتی که اکنون به مراحل
پایانی خود برای بازگشت به توافق هستهای رسیده است ،توافقی که سلطنت عمان با دیپلماسی معروف خود
در انعقاد آن سهیم بود».در پایان این گزارش آمده است« :این سفر (سفر رئیسی به عمان) میتواند فرصت
بیشتری برای حمایت از تالشهای دیپلماتیک در پرونده هستهای و پروندههای دیگر مانند بحران یمن که
در تحقق صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان تأثیرگذار است ،ایجاد کند .دیپلماسی عمان نقش مهمی
در نزدیک کردن رویکردهای جمهوری اسالمی ایران با برخی کشورها داشته است که همواره نتایج مثبتی به
همراه داشته است ،عالوه بر این روابط خوب میان دو کشور در آزادی تعدادی از افراد با تابعیتهای مختلف
سهیم بوده است؛ افرادی که ایران به دالیل امنیتی آنها را بازداشت کرده بود».

چون شــورای امنیت سازمان ملل و شورای حقوق
بشــر ســازمان ملل ،تالش کرده با امنیتیسازی و
غیریتســازی برای ایران ،هزینه همکاری با تهران
را برای دیگر کشورها باال ببرند».او ادامه داده است:
«از ســوی دیگر ،عدم تعامل فعال ایران با اعضای
بریکــس برای عضویت در بریکسپالس شــاید از
تهدید و تحریم آمریکا موثرتر باشد .وقتی نامهایی
چون مصر ،مکزیک ،تایلند ،تاجیکستان و گینه را
س پالس میبینیم تنها و تنها
به عنوان اعضای بریک 
یک نتیجه حاصل میشود که تعامل غیرفعال دولت
وقت ،این فرصت را از ایران گرفته است .پیشتر هم
عرض شد که ما متأسفانه تالش نکردیم بین نگاه به
شــرق و نگاه به غرب توازن معناداری ایجاد کنیم و
این عدم تــوازن و نگاه به غرب ،فرصتهای زیادی
را از ما ربوده اســت».ایران در حالی به این اجالس
دعوت نشد که به عقیده ناظران سیاسی ،با توجه به
دارا بودن منابع سرشار معدنی و فسیلی و همچنین
موقعیت منحصربهفرد ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی
خود در غربآسیا ،پتانسیل باالتری نسبت به برخی
کشورهای دعوت شده برای حضور در این اجالس
داشــت .مهدی خورسند کارشناس مسائل چین و
اوراســیا در ادامه گفتوگو با خبرگزاری دانشجو در
این مورد میگوید« :ایران چهارراه شــرق به غرب و
شمال به جنوب عالم است .ایران در منطقه پرآشوب
غربآسیا کاالی ارزشمندی به نام امنیت را تاکنون
بهصورت رایگان تولید کــرده و در اختیار دنیا قرار
داده اســت و کشــورهای دنیا میداننــد که ایران
آخرین پایگاه مقابله بــا افراطگرایی در این منطقه
است .اقتصاد ایران در سالهای گذشته آسیبهای
زیادی از محل تحریمهای اقتصادی آمریکا دیده که
البته بخش عظیمی از این آسیبها ناشی از اتکای
دولتمردان ایرانی به غــرب و توافق با دنیای غرب
بوده و هرگز به دنبال بدیل و داشتن تنوع همپیمان
نبودند .اقتصاد ایران ظرفیت بسیار زیادی برای مولد
بودن و بازار 85میلیوننفری را دارا اســت که برای
هر اقتصادی جذاب محسوب میشود و از این منظر
ایران میتواند نقش مهمی در سیاستهای اقتصادی
منطقــه و جهان ایفا کرده و حضــورش در چنین
اجالسی ضروری به نظر میرسد».پیشازاین ،اصغر
ابراهیمی اصل ،معاون اســبق وزارت نفت در مورد
اهمیت حضور ایران در سازمانهایی چون شانگهای
و بریکس گفته بود« :ایران بهصورت ســرجمع در
حوزه نفت و گاز رتبه اول دنیاســت و با عضویت در
این اتحادیههــا میتواند یک تضمین امنیت انرژی
برای بلوکهایی که از حجم تجارت باالیی برخوردار
هستند ،باشد و دنیا را از تکبعدی خارج کند؛ ضمن
اینکه میتواند منجر به برچیده شــدن زمینههای
جنگ ،ظلم ،تبعیض و اعمال تحریمها شود .پیوستن
رســمی ما به اجالس شــانگهای و در قدم بعدی
اتحادیه بریکس میتواند موازنه تکبعدی جهان در
قرن  ۲۱را تغییر دهد .از طرفی ،با توجه به موقعیت
ژئوپلیتیک ایران و ظرفیتهــای تمدنی ،تاریخی،
اقتصادی ،نیروی انسانی تحصیلکرده و امنیت پایدار
در منطقه علیرغم ناامنیهای ایجادشــده از سوی
آمریکا ،این کشورها نیز تمایل همکاری با ما دارند و
عضویت رسمی ایران در این اجالس و البته در قدم
بعدی اتحادیه بریکس ،میتواند یک بازی برد-برد
تلقی شود؛ بنابراین عضویت رسمی ایران در اجالس
شانگهای میتواند پلهای برای پرتاب ما باشد تا برای
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عضویت در اتحادیههای آسیایی و غیره ،ظرفیتهای
خود را نمایش دهیم و با کشــورهایی غیر از چین
نیز همکاریهای بلندمدت و مناسب داشته باشیم».
بههرروی شی جینپینگ رئیسجمهوری چین در
این جلسه ،بدون اشاره به موقعیت و نقش مهم ایران،
گفت« :کشــورهای عضو بریکس که شامل برزیل،
روسیه ،هند ،چین و آفریقا جنوبی هستند باید به
ثبات روابط بینالمللی کمک کننــد ».به گزارش
خبرگزاری تاس ،شی جینپینگ ،رئیسجمهوری
چین همچنین تأکید کرد« :گروه بریکس به عنوان
یک جامعه بینالمللی مثبت و سازنده باید اقداماتی
واقعی را در راستای ترویج صلح و توسعه انجام دهد.
همچنین باید برای دسترسی به دموکراسی ،آزادی
و عدالت تالشهایی را در پیش بگیرد و در لحظات
دشــوار و ســخت به ثبات روابط بینالمللی کمک
کند».از ســوی دیگر ،بر اساس برخی گمانهزنیها،
کارشناسان چین از کشورهای بریکس ،یعنی برزیل،
روسیه ،هند ،چین و آفریقای جنوبی خواستهاند تا با
سلطه جهانی دالر ،مقابله کنند و ارز یوان چین را به
عنوان جایگزینی برای دالر انتخاب کنند .به گفته
کارشناسان ،کشورهای بریکس میتوانند با تقویت
روابط تجاری و محدود کردن اتکای خود به سیستم
مالی وابسته به دالر آمریکا ،به این مهم دست یابند.
در این نشســت ،کائو یوانژنــگ ،رئیس تحقیقات
بینالمللی بی .او .سی مدعی شد که ایاالتمتحده
تنهــا بــه نیازهای داخلــی خود اهمیــت پس از
شکلگیری گروه بریکس در سال  ،2009کشورهای
عضو گروه بریکس تصمیم گرفتهاند با مطرح کردن
ایده بریکس پالس به عضوگیری بیشتر و گسترش
فعالیتهای خود تداوم ببخشند .طرح اولیه بریکس
پالس بهمنظور عضوگیری بیشتر و الحاق کشورهای
قدرتمند درحالتوسعه دیگر نیز از سوی کشورهای
عضو بریکس مطرح شد و موردتوافق همه اعضا قرار
گرفت .بر اســاس این طرح ،کشورهای پاکستان،
بنــگالدش ،ایران ،نیجریه ،کــره جنوبی ،مکزیک،
ترکیه ،اندونزی ،فیلیپین و ویتنام بهمنظور عضویت
در گــروه بریکس در نظر گرفته شــدند .اغلب این
کشورها از قاره آسیا هستند و کشورهای مکزیک،
ترکیه و نیجریه نیز در قارههای آمریکای شمالی ،اروپا
و آفریقا قرار دارند .بر این اساس ،کشورهایی که برای
عضویت در گروه بریکس در نظر گرفتهشدهاند نیز
مانند کشورهای عضو این گروه جمعیت زیادی دارند.
در صورت عضویت این کشورها گروه بریکس ازنظر
جمعیتی بخش قابلتوجهــی از جمعیت جهان را
تحت پوشش خواهد گرفت .عالوه بر این کشورهای
در نظر گرفتهشــده در تالش هســتند تا با دیگر
کشورهای درحالتوســعه و مستقل روابط تجاری
خود را گسترش دهند.عضویت این کشورها که اغلب
از بین کشورهای آسیایی هستند به گروه بریکس،
میتواند تســلط این گروه را به حوزه کشــورهای
آسیایی افزایش دهد و از این طریق نفوذ آمریکا در
این منطقه را با چالشی جدی مواجه کند .کشورهای
جدیدی که بهمنظــور عضویت در بریکس در نظر
گرفتهشدهاند ،همگی حضور پررنگی در پروژه جاده
ابریشم جدید چین دارند .هدف پروژه جاده ابریشم
جدید چین توسعه زیرساختی کشورهای آسیایی،
آفریقایــی و اروپایی و تقویت روابط تجاری آنها با
کشور چین است و بخش قابلتوجهی از پروژههای
آن در کشورهای آسیایی در نظر گرفتهشده است.

خبر
بر اساس گزارش یک منبع سعودی؛

انتقال قدرت در عربستان
نزدیک است

به گزارش ایسنا ،یک منبع سعودی مطلع از امور خانواده
ســلطنتی عربستان در گفتوگو با رویترز در واکنش به
همراهی محمد بن ســلمان ،ولیعهد این کشور در سفر
به امارات توســط شاهزاده عبدالعزیز بن احمد گفت که
انتقال قدرت از پادشاه عربستان به ولیعهد نزدیک شده
است.طبق گفته این منبع ،عبدالعزیز بن احمد پسر ارشد
احمد بن عبدالعزیز ،برادر بازداشتشده پادشاه سعودی
است و هیچ سمت رسمی ندارد .بااینحال نام او در صدر
فهرست رسانههای دولتی سعودی در هیات همراه محمد
بن ســلمان جهت ادای احترام به رئیس جدید امارات و
تسلیت به وی قرار داشت.این منبع که به دلیل حساسیت
موضوع نخواســته نامش فاش شود ،گفت که نشستن
شاهزاده عبدالعزیز بن احمد در کنار محمد بن سلمان
پیام محکمی به افکار عمومی منطقهای و بینالمللی است،
بهویژه اینکه مسئله انتقال قدرت نزدیک شده است .حضور
این شاهزاده سعودی در میان اعضای هیات اعزامی ریاض
به امارات نظر بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی
را به خود جلب کرده اســت.در همین راستا ،کریستین
کوتس اولریشسن ،محقق خاورمیانه و استاد علوم سیاسی
در موسسه سیاست عمومی بیکر در دانشگاه رایس اظهار
کرد« :محمد بن سلمان که سفرش به امارات را تا زمان
ترخیص ملک سلمان ،پادشاه عربستان از بیمارستان به
تأخیر انداخته بود ،هیات همراه خود را بهگونهای چیده
بود که افرادی از تمام شاخههای خانواده سلطنتی را در
بر بگیرد».او اضافه کرد« :همچنین ممکن است که هدف
بنسلمان ارسال پیام اتحاد در خانواده سلطنتی عربستان
در پی فشــارها به او در پرونده بازداشت شاهزادهها و در
رأس آنها محمد بن نایف ،ولیعهد سابق بوده باشد».

باسیل :لبنان در خطر است

رئیس جریــان آزاد ملی لبنان تأکید کرد که ســوریه
همسایه لبنان باقی خواهد ماند و بیروت با مداخله در امور
داخلی سوریه مخالف است.به گزارش روزنامه رأی الیوم،
جبران باسیل ،رئیس جریان آزاد ملی لبنان در جشنواره
این جریان گفت« :دیوید شــنکر ،معــاون وزیر خارجه
آمریکا در امور خاور نزدیک به مشــارکت در فروپاشی
کشور ما اذعان کرد و از دردهای ما خوشحال است .لبنان
در خطر اســت و مسئولیت ما این است که آن را از این
خطر رها کنیم».او تأکید کرد« :سوریه همسایه ما باقی
خواهد ماند و مداخله در امور داخلی آن را نمیپذیریم.
خواسته ما حسن همجواری است ».باسیل تأکید کرد:
«باید این معادله را اثبات کنیم که هیچ گازی از میدان
کاریش بدون استخراج گاز از میدان قانا استخراج نخواهد
شــد .ما خواهان این هستیم که قبل از اینکه مذاکراتی
در خارج بر ما تحمیل شود در داخل مذاکراتی را برگزار
کنیم».سید حسن نصراهلل ،دبیر کل حزباهلل لبنان نهم
آوریل اعــام کرد که مقاومت از اســتخراج نفت و گاز
لبنانیها حمایت خواهد کرد.

تالش یکجانبه الپید برای نجات
کابینه رژیم صهیونیستی

منابــع خبری عبری زبان از تــاش یکجانبه وزیر
خارجه رژیم صهیونیستی و گفتوگوی او با فهرست
مشــترک عربی در کنســت بهمنظور جلوگیری از
فروپاشــی کابینه دولت این رژیم پرده برداشتند.به
گزارش ایسنا ،وبســایت عبری زبان نیوز ،24اعالم
کرد که یائیــر الپید ،وزیر خارجه و شــریک دولت
ائتالفی نفتالی بنت ،نخستوزیر این رژیم درپی خروج
نمایندگان عرب از ائتالف دولت در اعتراض به تجاوزات
رژیم صهیونیستی به فلسطینیها بدون اطالع بنت ،در
حال گفتوگو با احمد الطیبی ،نماینده عرب کنست
(پارلمان رژیم اشــغالگر) و فهرست مشترک عربها
اســت.الپید که پس از تبدیل شدن ائتالف دولت در
کنست به ائتالف اقلیت ،اکنون خطر فروپاشی کابینه را
احساس میکند ،به نمایندگان عرب و الطیبی پیشنهاد
همــکاری در داخل کنســت در ازای تأمین بودجه
جادهها در شهرکهای محل سکونت عربهای ساکن
اراضی اشغالی را داده است.طبق این گزارش ،الطیبی
۲۰۰میلیون شِ کل (واحد پول رژیم صهیونیستی) برای
این پروژه درخواســت کرده اســت و در حال حاضر
گفتوگوها میان وزارت حملونقــل و وزارت دارایی
کابینه تلآویو برای تأیید درخواست وی بدون اطالع
نفتالی بنت در جریان است.

