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تهران، میزباِن رئیس جمهور عراق
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق ظهر روز گذشته 
در رأس یــک هیات بلندپایه سیاســی و اقتصادی وارد 
تهران شــد و در فرودگاه، مورد استقبال محرابیان وزیر 
نیرو قرار گرفت.پس ازآن رئیس جمهور ابراهیم رئیســی 
به صورت رسمی از مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق 
استقبال کرد. این دو مقام اجرایی در مجموعه تاریخی - 
فرهنگی سعدآباد به شکل رسمی با یکدیگر دیدار کردند.

نخســت وزیر عراق روز گذشته با مقام های ایرانی درباره 
موضوعات دوجانبه و بین المللی دیدار و گفت وگو کرد.

بررسی توانمندی های موشکی در مصر
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از مقامات 
آمریکایی و کشورهای منطقه خاورمیانه مدعی شد که 
آمریکا در ماه مارس نشستی محرمانه با مقامات نظامی 
ارشد رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، اردن، بحرین، 
قطر، مصر و امارات متحده عربی برگزار کرده اســت تا 
بررســی کنند که چگونه می توانند بــا توانمندی های 
موشــکی و پهپادهای ایران مقابله کنند.به نوشته این 
روزنامه آمریکایی، این مذاکرات که پیشتر فاش نشده بود 
در شرم الشــیخ مصر برگزار شــد و این اولین بار بود که 
این طیف از نظامیان عالی رتبه صهیونیستی و کشورهای 
عربی تحت نظارت ارتــش آمریکا برای گفت وگو درباره 
چگونگی مقابله در برابر آنچه »یک تهدید مشــترک« 
می خوانند، دیدار کردند.بر اســاس این گزارش، یکی از 
عوامل افزایش این همکاری نظامی، تمایل کشــورهای 
عربی برای دسترسی به فناوری و تسلیحات دفاع هوایی 
رژیم صهیونیستی در زمانی است که آمریکا اولویت های 
نظامی خود را به سمت مقابله با چین و روسیه متمرکز 
کرده اســت. تا کنون مقامات صهیونیستی و کشورهای 
عربی حاضــر در این نشســت به درخواســت ها برای 
اظهارنظر درباره این گزارش پاســخی نداده اند.ژنرال جو 
بوچینو سخنگوی سنتکام )فرماندهی مرکزی نیروهای 
آمریکایی در منطقه( نشست شرم الشیخ را تأیید نکرد اما 
با بیان اینکه این فرماندهی تعهد قاطع خود را به افزایش 
همکاری های منطقه ای و توسعه معماری یکپارچه دفاع 
هوایی و موشــکی برای محافظت از نیروهای آمریکا و 
شــرکای منطقه ای اش حفظ می کند، مدعی شــد که 
ایران عامل اصلی بی ثباتی در خاورمیانه به شمار می آید.

همچنین به نوشــته وال اســتریت ژورنال، در مذاکرات 
شرم الشــیخ، شــرکت کنندگان در خصوص روش های 
اطالع رسانی سریع هنگام شناسایی تهدیدات هوایی به 

توافقاتی اساسی دست یافتند.

سفیر ایران در بغداد:
 از هر شخصیتی که منافع عراق
 اولویتش باشد حمایت می کنیم

ســفیر جمهوری اســالمی ایران در بغداد در دیدار با یک 
نماینده عراقی گفت که ایران از هر شخصیت ملی که منافع 
عراق و مردم این کشور اولویتش باشد، حمایت می کند.به 
گزارش موازین نیوز، محمدکاظم آل صادق، سفیر جمهوری 
اســالمی ایران در بغداد با خالد العبیدی، نماینده پارلمان 
عراق دیدار و در خصوص برخی مسائل سیاسی، اقتصادی 
و امنیتی گفت وگو کردند.العبیدی در این دیدار تأکید کرد 
که عراق خواهان بهترین روابط با همســایگان در تمامی 
زمینه هایی است که منافع مشترک داشته باشند و حسن 
هم جواری و تقویت همکاری میان کشورها امنیت و ثبات را 
به دنبال خواهد داشت. این نماینده عراقی همچنین گفت 
که ضعف عراق منجر به ایجاد اختالالت گسترده می شود 
که بسیاری از کشورهای خاورمیانه از آن آسیب می بینند.از 
سوی دیگر محمدکاظم آل صادق تأکید کرد: »عراق قوی و 
باثبات و مستقل می تواند عاملی برای ثبات ایران و منطقه و 
جهان باشد.« سفیر ایران گفت: »ایران از هر شخصیت ملی 
که منافع عراق و مردم این کشــور را در اولویت خود قرار 
دهد، حمایت می کند. تهران از یک دولت فراگیر که نماینده 

آرای تمام مردم باشد حمایت می کند.«

خبر
همدلی|  محسن رفیق: ورود مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا به ایران، نویددهنده خبرهای 
خوشی برای بازگشت دوباره ایران و غرب به میز 
مذاکرات هسته ای بود. بر این اساس، توافق شده 
است که به زودی ایران و 1+4 به همراه آمریکا به 
گفت وگوهای هسته ای بپیوندند و مذاکراتی را که 
از زمستان متوقف شده بود از سر بگیرند. در سه 
ماه گذشته پیشنهادهای متعددی از سوی ایران 
و آمریکا و نیز کشــورهای دیگر برای برون رفت 
از فضای ایجاد شــده روی میــز قرار گرفت ولی 
هیچ کدام به بازگشــت دو طرف به میز مذاکرات 
منجر نشــد؛ اما با آمدن جوزپ بورل 75ساله به 
تهرآن که برای اولین بار در دولت ســید ابراهیم 
رئیسی به ایران سفر می کند، بارقه های امید برای 

ازسرگیری مذاکرات ایجاد شد.
در همین حــال، پس از دیــدار طوالنی بورل و 
امیرعبداللهیان، رئیس سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا با اشاره به دیدار چهارساعته خود با حسین 
امیرعبداللهیان نوشــت: »با وزیــر خارجه ایران 
توافق کردیم که مذاکرات میان ایران و آمریکا در 
روزهای آتی با تسهیلگری تیم من از سر گرفته 
شــود تا آخرین مسائل باقی مانده را حل کنیم.« 
او در توییتی هدف از ســفرش به تهران را دادن 
نیروی محرکه ای جدید به مذاکرات و بازگرداندن 
توافق هسته ای برجام به مسیر خود، عنوان کرد و 
گفت: »ما باید رویه فعلی گسترش تنش ها را از 
بین ببریم و کارمان را سرعت ببخشیم. باید االن 
توافق را نهایی کنیم.« او درباره روابط دوجانبه نیز 
اضافه کرد: »روابط ایران و اروپا پتانسیل شگرفی 
دارنــد اما بدون یــک برجام فعــال نمی توانیم 

روابطمان را گسترش دهیم.«
بورل هم چنین در نشست خبری با امیرعبداللهیان 
تصریح کرد: »تصمیم برای ازسرگیری مذاکرات 
در روزهای آتی در واشنگتن و تهران گرفته شده 
است.« بنابراین گزارش،  حسین امیرعبداللهیان 
در نشســت خبری با جوزپ بــورل اعالم کرد 
که گفت وگوها به زودی از ســر گرفته می شــود 
و امیدواریــم طرف آمریکایی این بار واقع بینانه و 
منصفانه در مســیر مذاکرات و رسیدن به نقطه 
پایانی توافق، اقدامات مســئوالنه انجام دهد و به 
تعهداتش عمل کنــد. او گفت: »برای ایران مهم 
است که نفع کامل اقتصادی از توافقی که در سال 
2015 ایجاد شــده را به دســت بیاورد و چرخه 

انتفاع اقتصادی ایران از این توافق کامل شود.«
این در حالی اســت که ســفر جــوزپ بورل به 
تهرآن که پس از گفت وگوی او و معاونش انریکه 
مورا با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
در بروکسل انجام شد، به دلیل قصد او برای خارج 
کردن مذاکرات رفع تحریم ها از وضعیت کنونی در 
کانون توجه رسانه های گروهی جهان قرار گرفت. 
مسئول سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه 
اروپا قصد خود برای ســفر به ایــران را این گونه 
شــرح داده بود: »ســفر من به تهران یک هدف 
اصلی دارد؛ این که بن بست را بشکنم و تنش ها را 
درباره مذاکرات برجام کم کنم و اینکه یک انگیزه 
و فرصت جدیدی ایجاد کنیم که گفت وگوها روی 
ریل قرار گیرد.« بورل پس از گفت وگو با مقامات 
ایران از موفقیت سفرش به تهران گفت و اظهار 
کرد: »مذاکرات را در روزهای آتی از سر بگیریم و 
این بن بست را بشکنیم. سه ماه گذشته و باید کار 
را تسریع کنیم. خیلی خوشحالم بابت این تصمیم 

که در تهران و واشنگتن گرفته شده است.«
در همین حال روز گذشــته یک مقام ارشد کاخ 
ســفید نیز گفت که آمریکا همچنان معتقد به 
بازگشــت به برنامه جامع اقدام مشــترک است. 
به گزارش المیادین، جان کربی هماهنگ کننده 
ارتباطات راهبردی شــورای امنیــت ملی کاخ 

سفید در مسیر سفر خود به آلمان برای شرکت 
در نشست کشــورهای عضو گروه7 تأکید کرد 
که ایاالت متحده کماکان به بازگشــت به توافق 
هســته ای 2015 معتقد اســت. او که در جمع 
خبرنــگاران صحبت می کرد، با تکیه بر ادعاهای 
واهی مقامــات آمریکایی علیــه ماهیت برنامه 
هســته ای ایــران اضافه کرد: »مــا همچنان به 
بازگشــت به برجام اعتقاد داریم. من نمی توانم 
درباره وضعیت مذاکرات کنونی صحبت کنم اما 
هیچ چیزی در خصوص موضع ما مبنی بر اینکه 
توافق هســته ای بهترین راه بــرای جلوگیری از 
دستیابی ایران به وضعیت سالح هسته ای است، 

تغییر نکرده است.«
درهرحال، اکنــون و پس از پایان یافتن ســفر 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران 
و اخباری که در مورد ازســرگیری مذاکرات طی 
روزهای آینده منتشرشده، نگاه ها متوجه محل، 
روز و شکل برگزاری مذاکرات آتی است. جوزپ 
بورل دراین باره نیز بدون اشاره به جزییات اظهار 
داشــت: »مذاکرات میــان ایــران، اتحادیه اروپا 
و آمریــکا در ویــن برگزار نخواهد شــد چرا که 
گفت وگوها در فرمت 1+4 با آمریکا نیســت.« او 
اضافه کرد: »احتمــاالً این گفت وگوها در جایی 
نزدیک تر به خلیج فارس و به صورت مشخص تر در 
یک کشور حاشیه خلیج فارس برگزار می شود.« در 
همین حال نورنیوز گزارش داد که بر اساس برخی 
اخبار رسیده، با توجه به تالش های مستمر قطر 
برای ازسرگیری مذاکرات رفع تحریم ها، شانس 
دوحه برای میزبانی مذاکرات آتی بیش از ســایر 

کشورهای حوزه خلیج فارس است.
از ســوی دیگر، بورل در ادامه صحبت های خود 
در خصــوص زمان برگزاری ایــن مذاکرات که 
اتحادیه اروپا به ریاســت انریکه مورا قرار است 
تسهیلگر آن باشــد بار دیگر صحبت های خود 
در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با امیر 
عبداللهیان را تکرار کرد و گفــت: »زود. زودتر 
از آن که تصور کنید.« به هرروی بعد از انتشــار 
این خبر با توجه به نزدیکــی روابط ایران با دو 
کشــور قطر و عمان این گمانه در اذهان تقویت 
شــد که احتماالً دور بعدی مذاکرات در دوحه 
یا مســقط برگزار می شــود و با توجه به اینکه 
مسقط در سال 1۳۹0 نیز میزبان گفت وگوهای 
محرمانه ایران و امریکا بوده است، مذاکراتی که 
به نوعی زمینه ســاز برگزاری مذاکرات برجام در 

سال 1۳۹2 شد، برخی تحلیلگران معتقد بودند 
که احتماالً مذاکرات در مسقط برگزار می شود 
و یکی دیگر از دالیل ایــن موضوع را مذاکرات 
تلفنی اخیر وزیران امور خارجه ایران و عمان در 

روز پنجشنبه، دوم تیرماه می دانستند.
در جریان این گمانه زنی ها که هیات ایران، آمریکا 
و اتحادیه اروپا برای ازســرگیری مذاکرات و حل 
مســائل باقی مانده بین تهران و واشنگتن عازم 
دوحه یا مســقط می شــوند؟ خبرهایی منتشر 
شــد که با توجه به تالش های مستمر قطر برای 
ازســرگیری مذاکــرات رفع تحریم ها، شــانس 
دوحه برای میزبانی مذاکرات آتی بیش از ســایر 

کشورهای حوزه خلیج فارس است.
در همین راستا شبکه قطری الجزیره نیز به نقل 
از یک مسئول ایرانی اعالم کرد که احتمال دارد 
ازسرگیری مذاکرات احیای برجام به جای وین در 
یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام شود 
و قطر هم شانس بیشتر و هم تمام امکانات الزم 
برای میزبانی از مذاکرات احیای توافق هسته ای 

را دارد.
 در این خصوص ایســنا گــزارش داد: »به نظر 
می رســد انتخاب قطر به عنوان مکان دور بعدی 
مذاکرات بر اساس توافق صورت گرفته بین طرفین 
مذاکره کننده به دوراز هیاهوی معمول در وین، از 
نظر ایران و آمریکا چنــد مزیت عمده می تواند 
به همراه داشته باشــد. یکی از شعارهای اصلی 
دولت ســیزدهم در عرصه سیاست خارجی در 
راستای داشتن سیاست خارجی متوازن گسترش 
ارتباطات با کشورهای همسایه و منطقه بوده است 
چنان که در این مدت شاهد افزایش نسبی تبادل 
هیات ها بین ایران و کشورهای همسایه و منطقه 
و انعقاد توافقنامه هایی بین دو طرف بوده ایم که 
یکی از کشورهای هدف در این زمینه کشور قطر 
است، چنان که اولین سفر خارجی رئیس دولت 
سیزدهم به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس 

در اوایل اسفندماه1400، کشور قطر بود.«
در ادامه این گزارش آمده است: »در همان زماِن 
سفر امیر قطر به ایران، برخی از رسانه های غربی و 
عربی در گزارش هایی با مضموِن پشت پرده سفر 
امیر قطر به تهــران، عنوان کردند که با توجه به 
وقفه پیش آمده در برگــزاری حضوری مذاکرات 
وین و باقی ماندن برخــی چالش ها بین ایران و 
آمریکا در جریان برگزاری این مذاکرات، امیر قطر 
در این سفر با توجه رابطه خوبی که با مقامات دو 

کشور ایران و آمریکا دارد، تالش خواهد کرد که 
به تسهیل ازسرگیری این مذاکرات کمک کند. بر 
اساس اعالم این رسانه ها، محور اصلی گفت وگوها 
در تهران، پر کردن حفره مذاکرات هسته ای بود 
کــه از ماه مارس به حالت تعلیق درآمده اســت 
چنان که رویترز نیز در همان مقطع نوشت هدف 
سفر »تمیم« این است که طرفین توافق هسته ای 

با ایران را به حد وسط جدیدی برسانند.«
به نظر می رسد با توجه به اینکه قطر در ماه های 
اخیــر نقش بســیار مهمی در نزدیــک کردن 
دیدگاه های ایران و کشورهای غربی و نیز تهران 
و واشــنگتن ایفا کرده است از جمله گفت وگوها 
مکرر وزیر امور خارجه این کشور با همتایان ایرانی 
و آمریکایی خود و از دیگر سو وجود ارتباط نزدیک  
بین شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و جو 
بایدن رئیس جمهور آمریکا، طرفین مذاکره به این 
تصمیم رسیده اند که به دوراز هیاهوی وین امتیاز 
میزبانی ایــن دور از مذاکرات را به قطر بدهند تا 
به نوعــی به تحقق هدف قطــر در نقش آفرینی 
جدی تری در عرصه سیاست خارجی منطقه ای 

و بین المللی نیز کمک کرده باشند.
مذاکرات وین بر ســر احیای برجام که از آذرماه 
1400 آغازشده بود در اسفندماه 1400 متوقف 
شــد. از آن زمان تا کنون رایزنی ها میان مقامات 
ایرانــی و اتحادیه اروپا و آمریــکا به طور تلفنی، 
تبادل پیام مستقیم و با واسطه ادامه داشته است. 
بااین حال توقف مذاکرات مستقیم در وین احیای 
برجام را به حاشــیه بــرد. درحالی که طرف های 
برجامی به ویژه ایران و آمریکا در حال امتیازگیری 
حداکثــری از یکدیگر بودند، جنگ روســیه و 
اوکراین بر سر پیوستن اوکراین به ناتو در عمل به 
موضوع اول فضای بین الملل تبدیل شد و برجام 
و مذاکرات را به محاق برد. تنش میان روســیه و 
آمریکا بر سر بحران اوکراین تا آنجا پیش رفت که 
مذاکرات برجامی را نیز تحت الشعاع قرار داد و دو 
کشور بی میل نبودند تا از قبل برجام کالهی برای 

خود از نمد اوکراین ببافند.
عالوه بر تنش میان روسیه و آمریکا بر سر اوکراین 
که بر مذاکرات برجامی تأثیر داشت، تشدید فضا 
بین ایران و آژانس هم مذاکرات احیای برجام را 
متأثر کرد. درحالی که ایــران و آژانس برای رفع 
برخی اختالف ها بر ســر چهار موضوع پادمانی 
در حال مذاکــره بودند و حتی یکی از این چهار 
موضوع حل وفصل شــده بود، شــورای حکام با 
صدور قطعنامه ای، از تهران خواست هر چه زودتر 
به سؤاالت آژانس درباره سه محل موردبحث پاسخ 
دهد. آمریکا و سه کشور اروپایی قطعنامه مذکور را 
دارای محتوایی توصیه محور می خواندند که لحن 
تندی علیه ایران نــدارد اما تهران در واکنش به 
این قطعنامه تعــداد قابل توجهی از دوربین های 
فراپادمانی آژانس را کــه در چارچوب برجام در 
سایت های مختلف هسته ای ایران قرار داشتند از 

مدار خارج کرد.
پــس از قطعنامه مذکور علیه ایــران و واکنش 
ایران،  گســتره تعامل میان ایران و آژانس و نیز 
ایران و 1+4 به شــدت کاهش یافت. ســه کشور 
اروپایی پیشنهاددهنده قطعنامه و آمریکا انتظار 
چنین واکنشــی را از ســوی ایــران  که باعث 
کاهش قابل توجه دسترســی نظارتی آژانس به 
فعالیت های هسته ای ایران می شد نداشتند. ایران 
در سه سال اخیر تنها در رابطه با دسترسی های 
نظارتی و بازرسی  آژانس تا حدودی در چارچوب 
برجام عمل می کرد که آن هم در سه ماه اخیر با 
شرایط منحصربه فردی دنبال شد اما با قطعنامه 
اخیر شورای حکام در عمل همان ریسمان نازک 
هم پاره شد؛ امری که کشورهای طرف برجام را 

به شدت نگران کرد.

انتقال میز مذاکرات هسته ای از وین به همسایگی ایران 

برجامدرخلیجفارس

تالش  برای عادی سازی روابط میان 
تل آویو و ریاض پیش از سفر بایدن

یک رســانه عبری زبان از تالش های بی وقفه و محرمانه 
رژیم صهیونیســتی برای به سرانجام رســاندن پرونده 
عادی ســازی روابط با عربستان ســعودی پیش از سفر 
رئیس جمهوری آمریکا به منطقه پرده برداشت.به گزارش 
سایت شبکه روسیاالیوم،  روند فراهم کردن مقدمات سفر 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به اراضی اشغالی طی 
1۳ماه آتی میالدی شــدت بیشتری گرفته است. طبق 
گزارش این رسانه ، انتظار می رود که دستور کار این سفر 
طی روزهای آتی نهایی شــود و با آغاز ماه آتی میالدی 
تیم مقدماتی آمریکا وارد اراضی اشــغالی خواهد شد تا 
تمام جزئیات را بررسی کند.سایت عبری زبان واینت نیز 
دراین باره فاش کرد: »تالش های بی وقفه ای در راستای به 
سرانجام رساندن پرونده عادی سازی روابط میان اسرائیل 
و عربستان حتی پیش از ســفر بایدن به خاورمیانه در 
حال انجام است.«وب ســایت عبری24 نیــز دراین باره 
نوشــت: »تالش ها شــامل تمامی نهادهای اسرائیل از 
ارتش و موســاد گرفته تا شورای امنیت داخلی و وزارت 
امور خارجه می شود.« در این گزارش آمده است: »کسی 
انتظار ندارد که عادی سازی روابط با عربستان به صورت 
کامل و به زودی محقق شود، اما تالش ها به صورت مداوم 
ادامه دارد.«گمانه زنی ها درباره عادی ســازی روابط میان 
عربستان ســعودی و دولت رژیم صهیونیستی پس ازآن 
مطرح شــد که ســایت عبری زبان والال سوم خرداد در 
گزارشی نوشت: »دولت جو بایدن به صورت محرمانه میان 
اسرائیل، عربســتان و مصر برای رسیدن به حل وفصلی 
میانجیگری می کند تــا اقدامات مربوط به انتقال جزایر 
تیران و صنافیر مصر در دریای سرخ به تحت حاکمیت 
عربستان را تکمیل کند. همچنین این میانجیگری شامل 
اقداماتی برای عادی سازی روابط میان اسرائیل و عربستان 
اســت.«دولت بایدن تأکید دارد که درصدد گســترش 
توافق های موسوم به ابراهیم است که برخی از کشورهای 
عربی را به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 

در دوره دونالد ترامپ سوق داد.

نشست سران ناتو در مادرید برای گفت وگو 
درباره بزرگ ترین استقرار نظامی

گزارش ها حاکی از آن است که اسپانیا- که میزبان نشست 
ناتو در هفته جاری است- از شرکای خود خواهد خواست تا 
به تهدیدات امنیتی جناح جنوبی این اتحاد تمرکز مضاعفی 
داشته باشند.به گزارش خبرگزاری فرانسه، اما با نزدیک شدن 
جنگ اوکراین به پنجمین ماه خود، اولویت شرکای اسپانیا 
در ناتو همچنان دفع حمله روسیه در شرق این اتحاد خواهد 
بود.کشورهای عضو سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
کــه از هفتم تا نهم تیرماه در مادرید گرد هم می آیند، قرار 
است مفهوم استراتژیک این اتحاد را اصالح کنند، مفهومی 
که ترسیم کننده وظایف و چالش های امنیتی اصلی این اتحاد 
است اما از سال 2010 تاکنون در آن بازنگری نشده است.

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا از ناتو خواسته 
است تا به تهدیدات غیرنظامی مانند استفاده سیاسی از منابع 
انرژی و مهاجرت غیرقانونی در آفریقا هم رسیدگی کند. او 
در کنفرانسی خبری در چهارشنبه یادآور شد که در جنوب 
ایــن اتحاد هم مانند جناح شــرقی، تهدیداتی وجود دارد. 
اسپانیا همچنین نگران بی قانونی و جنبش های خشونت آمیز 
در منطقه ساحل آفریقاست، منطقه ای وسیع که در جنوب 
صحرای بزرگ آفریقا امتداد دارد.مارگاریتا روبلس، وزیر دفاع 
اسپانیا گفت: »در اروپا جنگ داریم، اما وضعیت در آفریقا هم 
بسیار نگران کننده است.« این مسئله به خصوص برای اسپانیا 
بسیار جدی است، چرا که دروازه اصلی مهاجرت غیرقانونی 
از آفریقا به اروپا بوده و در تأمین گاز خود به الجزایر وابسته 
اســت.مراکش در سال گذشــته میالدی و در جریان یک 
بحران دیپلماتیک با مادرید بر ســر منطقه  مورد مناقشه 
صحــرای غربی به هزاران مهاجر اجــازه داد تا به درون بوم 
سئوتای اسپانیا در شمال آفریقا وارد شوند. اسپانیا مراکش 

را به باج خواهی متهم کرد. 

خبر


