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هاشمینبودیم

نمیتوان منکر شــد که این روزها روسها
سیاست خارجی را خوب میفهمند و خوب
هم اجرا میکنند .شاید بتوان گفت دنبالهرو
بریتانیاییهاشدهاند.اینسیاستخارجیتابع
هیچ ایدئولوژی خاصی نیست و فقط منافع
حکومت و ملت خطوط قرمز آن را مشخص
می کند .نشان به آن نشان که پوتین دیروز
تهران بود ،امــروز در آغوش ترامپ و فردا
چه بسا حوالی سرزمینهای اشغالی پیدایش
شــود .بیانیهای هم که دیــروز به صورت
مشترک با آمریکایی ها در مورد سوریه منتشر
نمودند در همین راستاست.

ادامه در همین صفحه
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انتقاد تند علی کریمی از مسئوالنفدراسیون
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بهزاد نبوی :امام دوبار
شهیدرجایی را خواست
و پیگیر کار آزادسازی
گروگانها بودند
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یادداشت1-

محمد بن سلمان و سوداي
پادشاهيعربستان

دكتر سيد محمد حسيني*

در روزهاي اخير اتفاقات پرشتابي در محيط
ســيال منطقهاي ما به وقوع پيوسته است
كه از مهمترين آن تحوالت داخلي عربستان
است .اين تحوالت بالتبع آثار و پيامدهايي
براي منطقه و كشــور ما خواهد داشــت.
طــي چنــد يادداشــت مســتقل آنها را
تحليل خواهم كرد.
مفروض من اين اســت كه در كوتاه مدت
هدف اصلــي از تحوالت داخلــي و حتي
تحركات منطقهاي عربستان ،صعود محمد
ســلمان وليعهد به پادشاهي بالمنازع
بن
ِ
عربستان است .
چرا كه محمد به موازات سركوب مخالفين
داخلي تاج و تختش و در راستاي همسويي با
منافع و اهداف آمريكايي ها و صهيونيستها
به دنبال هژموني از دست رفته عربستان به
بهاي تضعيف جمهوري اسالمي ايران است.
اما سوال اصلي اين است كه چگونه تغييرات
برق آساي داخلي اعم از كنار زدن شاهزادگان
مدعــي تاج و تخــت و برخــي رفرم هاي
اجتماعي ،مقاومت و چالش جدي را ايجاد
نكرده است؟؟؟ براي فهم علل آن بايد درون
جامعه عربستان را واكاويد .به برخي از اين
داليل اشاره ميكنم:
 -١بخشــي از تحليلهاي ناظــر بر اينكه
هرگونه تغيير در عربستان سنتي مواجه با
چالشهاي جدي خواهد بود ناشــي از نگاه
كليشهاي و تاريخي از جامعه عربستان است.
بايد باور كرد عربســتان امــروز تفاوتهاي
اساســي با عربســتان ديــروز دارد .مثل
هر جامعهاي باورها و سنتها و نگاههاي اين
جامعه در ظاهر ســنتي در حال دگرديسي
اساسي است .اكثريت جامعه كه در سنين
زير سي سال هستند و حتي بخش عمده
تحصيلكــردگان از فرهنگ وهابي خشــن
و منجمد و غيــر منطبق با نيازهاي جديد
خسته و بيزار شدهاند قدرت و نفوذ اجتماعي
تحصيلكردگان فرنگ رفته را نبايد دست كم
گرفت هر چند بنا به داليلي تاكنون صداي
آنها پژواك نداشته است.
محمد بن سلمان با آگاهي از مطالبات فراوان
انباشــته جامعه ميخواهد خود را قهرمان
اين تغييرات نشــان دهــد و از اين طريق
به ســهولت مخالفان خود را سركوب كند
و بتواند از رهگــذر آن خود را بدون چالش
جدي به تاخ و تخت شاهي برساند .
 -٢اكثريت جامعه عربستان ساليان متمادي
از سه موضوع رنج بردهاند و در سالهاي اخير
بواســطه فضاي مجازي و آگاهي مردم اين
مطالبات تشديد شده است:
ادامه در صفحه 16

8
آفتاب یزد – پریسا هاشمی :باز هم شرایط دریاچه
ی مردم منطقه
ارومیه به مرز هشدار رسیده و نگران 
را هم در پی داشته است .نماینده این خطه میگوید
که دریاچه ارومیه آخرین نفسهای خود را میکشد
و کارشناسان معتقدند که با مرگ دریاچه ارومیه
شاهد ریزگردهای نمک خواهیم بود که حتی تهران
و اراک را هم درگیر مشکالتی خواهد کرد .شاید به
همین دلیل است که  ۱۱۸نماینده مجلس ،سوال
از رئیس جمهور درباره وضعیت دریاچه ارومیه را به
هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند.
نجات دریاچه ارومیه در سطح و طراز اولویتهای
دولت یازدهم و دوازدهم قرار گرفته بود اما با وجود
تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه و اقداماتی در
این زمینه باز هم نتوانســت دومین دریاچه بزرگ
آب شور دنیا را نجات دهد .حتی کمپینهای نجات
دریاچه ارومیه و امضاهایی که مردم جمعکردند هم
کمکی به ادامه حیات ایــن دریاچه نکرده و حاال
نفس دریاچه ارومیه به شــماره افتاده است .تمام
دوستداران محیطزیست در دنیا نگران این دریاچه

هستند اما این نگرانی در کشور بیشتر از خارج از
ایران است.
شاید این پرسش مطرح باشد که چرا ستاد احیای
دریاچه ارومیــه با وجود اختصاص بودجهای قابل
توجه نتوانست به قله موفقیت برسد و حاال مردم
ایران زمین دوباره مجبورند برای نجات بخشی از
کشورشان دســت به دعا بردارند تا شاید نزوالت
آســمانی دریاچه ارومیه را نجــات دهد .محمد
درویش ،عضو هیئت علمی موسســه تحقیقات
جنگلها و مراتع کشــور در گفتگو با آفتاب یزد
به بررسی احیای این دریاچه توسط ستاد احیای
دریاچه ارومیه پرداخته و با بیان این که وضعیت
دریاچه ارومیه کامال نگرانکننده است ،میگوید:
«آنچه که بر ابعاد نگرانی اضافه میکند این است
که رفتار معیشتی مردم ساکن در اطراف دریاچه
ارومیه هیچنوع تغییری نکرده است .انتظاری که از
ستاد احیای دریاچه ارومیه میرفت این بود که در
طول این ۴سال رفتار معیشتی مردم حوزه دریاچه
ارومیه را تغییر دهد ،تا آنها بتوانند براساس وضعیت

جدید ،چیدمان توسعه جدیدی را بر حوزه دریاچه
ارومیه حاکم کنند .این چیدمان باید متناسب با
شرایط بومشناختی ،جغرافیایی و اقلیمی منطقه
باشد».
وی با اشاره به این که ما شاهد هستیم که همچنان
مدیریت کشاورزی حاکم بر حوزه دریاچه ارومیه
به این افتخار میکند که تولید سیب این منطقه
افزایش یافت ه است ،تاکید میکند« :در حالی که
میزان ریزشهای آســمانی بیش از ۳۰درصد کم
شده است ،تولید سیب حوزه دریاچه ارومیه به یک
میلیون و دویست هزار تن رسیده و رکورد شکسته
است .این نگرانی ایجاد میکند که حتی مدیریت
بخش کشــاورزی (که باید بــرای دریاچه ارومیه
ساعتها کار کارشناسی انجام داده باشند) متوجه
نیستند که محصول ســیبی که به شدت آببر
است و دستکم یک پنجم آن به ضایعات تبدیل
میشــود و فروشی ندارد .بخشــی از سیبهای
برداشت شده به فروش میرود اما قیمت آن حتی
کفاف پرداخت حقوق کارگر باغهای سیب را هم

قدردان حضور

کردند که هیچ گونــه راهحل نظامی برای
حل بحران سوریه وجود ندارد .در حقیقت
اگرچه مسکو تحت تحریمهای سخت آمریکا
قرار دارد و این تحریمها توانسته اقتصاد این
کشور را متاثرکند اما از اینکه حداقل در ظاهر
در مسئلهای دیگر با واشنگتن همکاری کند
ابایی ندارد .اصال به همین دلیل هم اســت
که کیلومترها از سرزمین سرما و یخ فاصله
گرفتهاند تا در سرزمین آتش حضور یابند.
روســیه بی تردید در سوریه به دنبال منافع
خود است .دمشق ابزاری میتواند باشد تا
معادالت میان روسیه و آمریکا به نفع کرملین
تمام شود .ناگفته پیداست که تاکنون نیز چنین

بوده است .روس ها از قِبل حضور داعش در
منطقه کم منتفع نشدهاند .این درست که آنان
به درخواست رئیس دولت مستقر ،در سوریه
حضور دارند اما نمی توان رد کرد که گوشه
چشــمی نیز به منافع خود ندارند .صرفنظر
از نتیجه فعل کرملین ،سیاست خارجی یعنی
همین .از همیــن رو جای تعجب دارد چرا
برخی داخلی ها با اشاره به فالن حرف بی ربط
یک مقــام اروپایی حکم صــادر میکنند
که نباید به آنان اطمینان کرد و یا الزم نیست
به تهران راه شان دهیم .مذاکره و دیپلماسی
رایج به معنی اعتماد نیست و حضور مقامهای
عالیرتبه غربی در کشــور به منزله فروش

هاشمینبودیم

ادامه از همین صفحه:

در این بیانیه تاکید شــده کــه رهبران دو
کشور خواستار پایبندی بر استقالل ،تمامیت
ارضی و ســکوالر بودن سوریه ،بر اساس
قطعنامه شماره  2254شورای امنیت سازمان
ملل شــدهاند .در این سند همچنین از همه
«طرفهای ســوری» خواسته شده است تا
فعاالنه در روند مذاکرات سیاســی در ژنو
شــرکت کنند .کرملین همچنین اعالم کرد
که روســای جمهور آمریکا و روسیه تاکید

نمیدهد .شیوه نگهداری سیب هم در ارومیه واقعا
وحشتناک اســت .یعنی سیب را رها میکنند تا
شــرکتهایی بیایند و محصول را به صورت دپو
شده بخرند .اگر یک بارندگی اتفاق بیفتد یا چند
روز بیشتر بماند ســیب هم میگندد و چیزی از
آن نمیماند».
درویش با اشاره به مسائلی که مطرح شد ،میگوید:
«اینهاست که نشان میدهد ما به شدت کمکاری
کردیم و خودمان را درگیر سازههای فیزیکی کردیم
تا دوباره از رودخانه زاب و ارس به دریاچه ارومیه آب
انتقال دهیم .این دوپینگ و تزریق مرفین است اما
ریشه درد همچنان وجود دارد .ریشه درد هم این
است که این نوع کشاورزی به هیچ وجه متناسب با
اکولوژیک منطقه نیست و علتالعلل خشک شدن
دریاچه ارومیه این اســت که ما در طول کمتر از
دو دهه اجازه دادیم که وسعت زمینهای کشاورزی
بیش از دو برابر افزایش پیــدا کند و به ۱۸۰هزار
هکتاربرسد».
ادامه در صفحه 4
مملکت نمی باشد.وقتی رئیس دولت آمریکا
حتی داماد خود را نیز به منطقه فرســتاده تا
یارگیری کند و فضا را علیه کشورمان نماید
چرا ما نباید دیپلماسی خود را فعال کنیم؟
یا چرا نباید از پتانســیل های بالاســتفاده
سود ببریم؟ ظریف و وزارت خارجه ما پویا
هستند اما ما بیشتر از این را هم داریم در چنته
خودمان .کافیست نگاهی دقیقتر و به دور از
نگاههای خاص سیاسی به اطراف بیندازیم.
در دوره ای قدردان حضور مرحوم هاشمی
نبودیم؛ او میتوانست رابطه تهران و ریاض
را متحول کند اما نخواستیم .اکنون هم مثل
هاشمی داریم تا به میدان بفرستیم.

انا لله و انا الیه راجعون

همراهــان و خوانندگان آفتاب یــزد میتوانند مشــکالت ،دغدغهها
و مشــاهدات خود را در قالب ســوژه بــا روزنامه در میان گذاشــته تا
خبرنگاران آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشر نمایند .البته تا پیش از
این ستونهای پیام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی چنین سوژههایی
بوده اما آفتاب یزد به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منسجم تر
از قبــل به این مهم بپــردازد .خوانندگان محترم میتواننــد ایدهها و
ســوژههای خــود را از طریــق پیامــک  3000141428و یا تلگرام
 09213553163ارسال نمایند.

حضرت آیتاهلل مدرسی یزدی

عضو محترم فقهای شورای نگهبان
درگذشــت والده مکرمهتان را تســلیت
عرض نموده و برای آن بانوی ســعیده
آمرزش و رحمت واســعه الهی و برای
عمــوم بازماندگان صبر و ســامتی را
مسالت داریم.
روزنامه آفتاب یزد

یادداشت2-

واکاوی بازداشتها و
برکناریهایاخیردرعربستان

مصیب نعیمی

کارشناس بینالملل

اخیرا به دستور پادشاه عربستان  3وزیر این
کشور برکنار و  11شاهزاده بلندپایه سعودی
نیز بازداشت شدهاند .متعب بن عبداهلل وزیر
گارد ملی عربســتان و فرزند ملک عبداهلل
پادشاه سابق این کشور نیز از جمله وزرای
برکنار شده است.
بدون شــک ،این برکناریها و دستگیریها
با اختالفات درونی در خاندان آل ســعود و
اعتراضات شاهزادگان سعودی به محمدبن
سلمان ولیعهد این کشور مرتبط است .عالوه
بــر عزل متعب بنعبداهلل وزیــر گارد ملی،
بن طالل که از سرمایهداران بزرگ عربستان
بوده و از خاندان آل ســعود اســت در میان
دستگیرشــدگان قرار دارد .بن طالل ثروت
فراوانــی دارد و صاحب رســانههای متعدد
و هتلهای زنجیرهای در سراســر دنیاست.
محمدبنسلمان،افرادیکهدرخاندانآلسعود
مخالف سیاســتهای یکجانبه او هستند را
شناسایی کرده و در حال برخورد با آنهاست.
در ایــن چند ماه اخبــاری از درگیریهای
فراوان در داخل حاکمیت عربســتان و نیز
شایعاتی درباره ترور ناکام محمدبن سلمان
در کاخش در جده منتشر شده است.
هر چند حکومت ریاض دستگیریهای اخیر
را در راستای مبارزه با فساد مطرح کرده اما
شرایط سیاسی در عربستان خیلی پیچیدهتر
از آن چیزی اســت که مقامات ســعودی
میگویند .به عبارت دیگر اکنون سناریویی
که در عربستان اجرا میشود...
ادامه در صفحه 16

