دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

سیاسی

نامه بایدن به کنگره درباره حمالت به شرق سوریه

دو روز پس از حمله آمریکا به نیروهای تحت حمایت ایران در شمال
شرق سوریه جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده در نامهای به کنگره
درباره این حمالت توضیح داد .او گفته که برای جلوگیری از حمالت
بیشتر به نظامیان آمریکایی در عراق این حمله انجام شده است .به
گزارش فرارو ،رئیس جمهور آمریکا ضمن آنکه پذیرفت این حمله با
دستور او انجام شده است به کنگره نوشت« :نیروهای ایاالت متحده
حمله نظامی هدفمندی را علیه زیرساختها در شرق سوریه انجام
دادند که توسط گروههای شبه نظامی غیر دولتی مورد حمایت ایران

نوشتاری از سید وحید کریمی
کارشناس روابط بینالملل؛

استفاده میشد ».او افزود« :این گروههای شبهنظامی
غیــر دولتی در حمــات اخیر علیه پرســنل ایاالت
متحــده و ائتالف در عراق از جمله در حمله ۱۵فوریه
 ۲۰۲۱در اربیل عراق نقش داشتند که به زخمی شدن
یک نیروی نظامی ایاالت متحده و چهار پیمانکار که
یکی از آنها به شــدت آسیب دیده و کشــته شدن یک پیمانکار
فیلیپینی منجر شد .این گروهها همچنین در حال برنامه ریزی مداوم
برای چنین حمالتی در آینده بودند ».رئیس جمهور آمریکا مدعی

شد «من این اقدام نظامی را مطابق با مسئولیت خود
برای محافظت از شهروندان ایاالت متحده در داخل و
خارج از کشــور و همچنین در جهت پیشبرد امنیت
ملی و منافع سیاست خارجی ایاالت متحده ،مطابق با
اختیارات قانون اساسی خود برای انجام روابط خارجی
ایاالت متحده و به عنوان فرمانده کل و رئیس اجرایی ایاالت متحده
این اقدام را طبق حق ذاتی خــود در دفاع از خود انجام داد که در
ماده  ۵۱منشور ملل متحد منعکس شده است».

نظریه اغفال چیست؟

با ورود به سال  ۲۰۲۱میالدی؛ «مداخله لیبرالیستی» و «مسئولیت امپریالیستی» و اخیرا طرح ریچارد هاووس ،رئیس شورای روابط خارجی آمریکا
تحتنظریه «همکاری ابرقدرتها برای مهار قدرتهای منطقه ای» که منظور مشروعیت دادن به دخالت و تجاوز به کشورهای مخالف غرب است؛
ادامه همان نظریه اغفال چرچیل و بلر برای استفاده ابزاری از قدرت سخت آمریکا است

آفتاب یزد :برای سیاست خارجی موفق« ،شناخت صحیح» سیاست
بینالملل ضروریست .نظریههای متعددی برای این منظور ارائه شده
است؛ اما هیچ کدام ،حداقل برای جمهوری اسالمی ایران متقاعدکننده
نبوده است .با این حساب؛ چگونه یک سیاست خارجی مؤثر را دنبال
کنیم؟ بر این باورم؛ بر مبنای تفکر سیاسی تعدادی از نخست وزیران
انگلیس و «رابطه ویژه» آنها با تعدادی از همتایان آمریکایی؛ میتوان
نظریهی جدید یا «نگاه ایرانی» به سیاســت بینالملل را پی ریزی و
سیاست خارجی موثری برای جمهوری اسالمی ایران تدوین کرد.
از ســال  ۱۹۴۵به بعد ،به دلیل «کم تجربگی» تعدادی از روســای
جمهور آمریکا در روابط بینالملل« ،منابع و قدرت» آمریکا به عنوان
«قدرت سخت» از طریق «وابســتگی اطالعاتی آمریکا به انگلیس»
و «درگیر کردن آمریکا در مناقشــات نظامی» مورد «سوءاستفادۀ»
تعدادی از نخســت وزیران انگلیس واقع شده است .بدین معنی که
نخست وزیران انگلیس ،سیاست خارجی آمریکا را در مسیری هدایت
کردند که «الگوی سیاسی» خاصی را در روابط بینالملل حاکم کنند.
آلن ایزاک معتقد است علوم سیاسی نیازمند نظریه و ذهنیت نظری
نیســت .واتز هم معتقد است« :اگر شناخت ما از جهان تأمین کنندۀ
منافع ما باشد ،نیازی به نظریه نیست .اما تشخیص راه درست از میان
اطالعات بیکران ،تنها از طریق راهبرد نظری امکان پذیر است ».در
ترسیم نظریه ،کنت واتز میگوید« :برای بررسی عقالنی ،بعضی عوامل
بیشتر از دیگر عوامل که بیانگر روابط فی ما بین هستند ،مورد توجه
واقع میگردد».
بنابراین ،بر ســه نکته تأکید دارم :اول؛ سال  ۱۹۴۵آغاز «نظم روابط
بینالملل بعد از جنگ جهانی دوم» است و کماکان همان نظم ادامه
دارد .دوم؛ همــان گونه که واتز میگوید« :یک نظریه رویت حوادث و
گزارش ذهنیتها نیست ،بلکه توصیف آنها است» ،چگونگی «رابطه
ویژه» بین تعدادی از نخســت وزیران انگلیس (چرچیل ،مک میالن،
تاچر و بلــر) با همتایان آمریکایی (روزولت ،کندی ،ریگان و بوش) را
«توصیف» میکنم .سوم ،بر خالف آنچه واتز میگوید« :یک نظریه از
طریق تجربه قابل آزمایش است ،همان طور که انیشتین مشاهداتش
را توصیــف کرد و راهی بــرای نظریه پردازی تجربــه وجود ندارد»،
نظریۀ واتز را برعکس اثبات خواهم کرد ،زیرا اســناد سیاسی آشکار
شــده ،تأثیرگذار بر تفکر ذهنی گذشته خواهد بود .به این معنا که با
اطالعات جدید بعد از ســال  ،۱۹۴۵مجددا ً دربارۀ سیاست بینالملل
نظریه پردازی میکنم.
ســال  ۱۹۴۵را میتوان آغاز مطالعات مدرن روابط بینالملل قرار داد
زیرا سازمانهای بینالمللی تاسیس شــدند که هنوز فعال هستند.
در دهۀ  ،۱۹۴۰وینستون چرچیل ،نخست وزیر وقت انگلیس ،فرانکلین
روزولت ،رئیس جمهور وقت آمریکا را برای طراحی نظم جهانی بعداز
جنگ دوم یا «نظم جهانی چرچیلی» اغفال کرد .چرچیل موفق شد
زیــرا اطالعات جدید ثابت میکنند .مجــددا ً در دهۀ  ،۱۹۶۰هارولد
مکمیالن به خاطر «وابستگی سیاسی آمریکا به انگلیس» در تولید و
توسعه سالح اتمی ،جان اف کندی را اغفال کرد تا مسأئل امنیتی اروپا
و روابط بینالملل را ساماندهی کند .مک میالن هم موفق بود زیرا بعد
از سه دهه «ادارۀ اسناد انگلیس» و دیگر مراکز علمی ،نظریه را اثبات
میکنند .در دهۀ  ،۱۹۸۰مارگارت تاچر ،بعد از سقوط شوروی ،رونالد
ریگان را با «درگیر کردن» آمریکا برای ســاماندهی روابط بینالملل،
اغفال کرد .تونی بلر ،نخســت وزیر انگلیس هم جورج بوش پســر را
«اغفال» کرد تا از طریق «وابسته ساختن سیاست خارجی آمریکا به
انگلیس» و «درگیرکردن» آمریکا در تجاوز نظامی عراق ،سیاست بعداز
خاتمه جنگ ســرد آمریکا را تحت عنوان «دکترین جامعۀ جهانی»
مبنی بر «مداخله لیبرالیستی» تثبیت کند.
مثال ها:
طی جنــگ جهانــی دوم ،در مالقاتی بین هیئتهای انگلیســی و
آمریکایی ،یادداشتی در سطل زباله اتاق مالقات پیدا شد که متعلق به
هیئت انگلیسی بود؛ اما آمریکاییها آن را پیدا کردند .متن یادداشت

دکترین ســال  ۱۹۹۹بلر ،در سال  ۲۰۰۲بر
راهبرد امنیت ملی آمریکا تاثیر گذاشت
و «اقــدام پیشــگیرانه» دکترین امنیتی
آمریکا شد؛ و در سال  ۲۰۰۶در فرانسه نیز
مقبولیت یافت؛ و به تدریج در کشورهای
طرفدار غرب« ،ارزشهای غربی» به جای
«منافع ملی» راهبرد امنیت ملی محسوب
شــد که همین امر کمککننده به اتحاد
اروپــا و آمریکا در مقابلــه با چالشهای
پیشروی غرب شد
بعد از ســه دهه آشکار شــد .در متن ،طنزی توصیف کنندۀ حال و
هوای آمریکاییها از نظر انگلیسیها بود .در متن آمده بود« :واقعیت
این اســت که آمریکاییها کیســۀ پول دارند؛ اما هوش و ذکاوت را
انگلیسیها دارند».
ژنرال شارل دوگل ،رئیس جمهور فقید فرانسه ،از چرچیل در خواست
کرد تا اتحاد جدیدی برای همکاری اروپا با فرانســه تشــکیل دهند،
چرچیل با رد درخواســت دوگل گفت« :در سیاســت و راهبرد بهتر
است کنار قوی قرار بگیری تا در مقابل او بایستی .آمریکاییها منابع
سرشــاری دارند .آنها همیشــه از این منابــع در جهت منافع خود
بهرهبرداری نمیکنند .من سعی دارم آنها (آمریکایی ها) را راهنمایی
کنم .البته بدون اینکه منافع کشورم را نادیده بگیرم .من با پیشنهاد
کردن به آنها ســعی دارم به نحوی موثر امور را در مســیر صحیح
قرار دهم».
هارولــد مک میالن ،نخســت وزیر دهــه  ۱۹۶۰انگلیس هم گفت:
«انگلیس برای آمریکا مثل یونان برای امپراتوری رم اســت .یونانیها
زیرکتــر از رومیها بودند؛ مدیریت امور را در دســت داشــتند و به
رومیها هم نمیگفتنــد .تدبیر انگلیس برای رابطــه با آمریکا باید
همچون یونانیها برای رومیان باشد».
مارگارت تاچر ،نخســت وزیر دهه  ۱۹۸۰انگلیس هم گفته بود« :ما
از اینکه قدرت آمریکا مورد سوءاســتفاده قرار گیرد نگران نیســتیم.
نگرانی اصلی ما این اســت که آمریکا اروپا را رها سازد .ما باید دنبال
سیاستهایی باشیم که آمریکا متقاعد شود یک قدرت اروپایی است».
تونی بلر ،نخســت وزیر انگلیس در دهه  ۲۰۰۰انگلیس ،آمریکاییها
را ترغیب به اقدام یک جانبه کرد تا «رهبر» باقی بمانند .کمی بعداز
تجــاوز آمریکا به عراق ،بلر در کنگــرۀ آمریکا در توجیه اقدام آمریکا
خطاب به نمایندگان گفت« :اگر یکی از شهروندان آمریکایی از شما
سیاستمداران سوال کند :چرا من؟ چرا ما آمریکایی ها؟ به او بگویید:
سرنوشــت چنین جایگاهی را برای شما در تاریخ ترسیم کرده است.
در این برهۀ زمانی تکلیف بر دوش شماست تا انجام وظیفه کنید».
اینها مثالهای خوبی برای اثبات نظریۀ «اغفال» اســت که تعدادی

ایندیپندنت:

گزارش قتل خاشقجی مدرک مهمی نیست
اما محاسبات خاورمیانه را تغییر میدهد

در تحلیل ایندیپندنت نوشــته شده اگرچه در
گزارش اخیر آمریکا درباره قتل جمال خاشقجی
هیچ مدرک جرمی وجود ندارد اما انتشــار آن
میتواند محاســبات راهبردی را در خاورمیانه
دگرگون کند.
به گزارش ایســنا ،روزنامه ایندیپندنت نوشته
است :ارزیابی اطالعاتی اخیر آمریکا در خصوص
قتل جمال خاشقجی چه از بابت این مالحظه
که محمد بن سلمان در عربستان کنترلکننده
فرآیند تصمیمگیری اساســی اســت و چه از
لحاظ این حقیقت که اکثر جوخه ترور جمال
خاشــقجی از اعضای تیم امنیتــی اطراف وی
بودهاند مطالب چندانی که قبال ناظران ندانسته
باشند را مطرح نمیکند .اما انتشار این گزارش
همــراه با مخالفتهای صریــح فزاینده با جنگ
یمن و تاکیــد جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا
بر گفتگو با ملک ســلمان بــه جای محمد بن
ســلمان جوان ،خبر از دورهای جدید در روابط
آمریکا و عربستان میدهد – دورهای که میتواند
محاسبات راهبردی را در خاورمیانه تغییر دهد.
سارا لیه ویتسون ،مدیر اجرای سازمان موسوم
به دموکراســی برای جهان عــرب کنونی ،که
جمال خاشــقجی قبل از مرگش بنیانگذاری
کرد ،اظهار کرد :گروهی در واشــنگتن وجود
دارد کــه نه فقــط محمد بن ســلمان را یک
خطر دانسته و خواهان تحریم او هستند بلکه
خواستار بازداشتن دیگر مستبدان از فکر شانه
خالی کردن از قتل است.

او خاطرنشــان کرد :همچنین یک گروه از افراد
وجــود دارند که میخواهنــد در روابط آمریکا با
عربستان با این عالمت سوال بزرگ که ما از آن
چه چیزی بیرون بکشیم ارزیابی مجددی به عمل
آورند .سپس دیگرانی هستند که پایبند تعامل
معمول همیشگی بوده و عدهای هم فکر میکنند
مجازات محمد بن سلمان واقع بینانه نیست.
بخش عمده محتــوای گزارش چهار صفحهای
مدیر اطالعات ملی آمریکا که روز جمعه منتشر
شــد قبال به خبرنگاران واشنگتن درز کرده یا
مورد گمانه زنی قانون گذاران و دیگرانی که در
جریان محتوایش قرار گرفتهاند واقع شده است.
ایــن گزارش محتوی حقایق جدید یا ارجاعات
به گفتگوهای رهگیری شــده یــا گزارشهای
اطالعاتی نیست ،اگر چه برخی مقامها صحبت
از این کردهاند که ممکن اســت بعدا یک سند
طوالنیتری کــه از طبقهبندی خارج شــده،
منتشر شود.
این گزارش بدون افشای اینکه دقیقا چطور از
نیتهای محمد بن سلمان مطلع است ،عنوان
کرد :ولیعهد عربســتان ،خاشقجی را تهدیدی
برای پادشــاهی در نظر گرفتــه و به طور کلی
از اتخــاذ تدابیر خشــونتآمیز در صورت لزوم
برای ســاکت کردن او حمایت کــرد .اگرچه
مقامهای عربستانی یک عملیات مشخص نشده
را از پیش علیه خاشجی برنامه ریزی کردند ما
نمیدانیم مقامهای عربستانی تا چه مدت قبل
تصمیم به آسیب زدن به وی گرفتند.

از نخســت وزیران انگلیسی از وینستون چرچیل ،معمار «نظم بعد از
جنگ جهانی دوم» ،تا تونی بلر مبتکر «دکترین مداخله لیبرالیستی
بعد از جنگ سرد» ،نظم جهانی را بر طبق امیال انگلیس با استفاده از
قدرت سخت آمریکا بر روابط بینالملل حاکم کنند .البته نظریههای
سیاســی متعدد مثل کمونیسم و برخی دولتهای انقالبی در جهان
سوم در مقاطع مختلف «تفکر انگلیسی روابط بینالملل» را به چالش
کشیدند؛ اما موفق نبودند.
تونی بلر دکترین جامعۀ جهانی را در  ۲۴آوریل  ،۱۹۹۹هفت ماه قبل
از به قدرت رســیدن جورج بوش پسر در کاخ سفید در سال ۲۰۰۰
میــادی مطرح کرد .بلر گفت« :ما شــاهد آغاز دکترین جدیدی در
جامعۀ جهانی هستیم .اقدام ما برای دفاع از ارزشهایی است که آنها
را زنده نگاه داشــته ایم .ارزشهای ما در نهایت با منافع ملی ما گره
میخورند .توســعۀ ارزشهای ما ،خود به خود ،برای ما دامنۀ امنیتی
ایجاد میکند .مهمترین مشکل سیاست خارجی این است که در چه
شرایطی در مناقشــات دیگران مداخله کنیم .قبال ،عدم مداخله یک
اصل بینالمللی محســوب میشد .اما این اصل باید از کیفیت احترام
گذاشتن برخوردار باشد .در جهان نوین ،اگر بخواهیم هر اشتباهی را
تصحیح کنیم ،بندرت بتوان غیر از مداخله ،اقدام دیگری به عمل آورد.
بنابراین ،ما تصمیم میگیریم؛ کی و چه وقت مداخله کنیم .من از شما
(آمریکایی ها) میخواهم هرگز به فکر انزواگرایی نباشید».
دکترین سال  ۱۹۹۹بلر ،در سال  ۲۰۰۲بر راهبرد امنیت ملی آمریکا
تاثیر گذاشت و «اقدام پیشگیرانه» دکترین امنیتی آمریکا شد؛ و در
ســال  ۲۰۰۶در فرانسه نیز مقبولیت یافت؛ و به تدریج در کشورهای
طرفدار غرب« ،ارزشهای غربی» به جای «منافع ملی» راهبرد امنیت
ملی محسوب شد که همین امر کمککننده به اتحاد اروپا و آمریکا در
مقابله با چالشهای پیش روی غرب شد.
«ای .اچ .کار» میگویــد« :این مردم انگلیســی زبان (انگلیس بعالوه
آمریکا ،کانادا ،استرالیا و زالند نو که مستعمرۀ و سرزمینهای اشغالی
انگلیس بوده و هستند) در مخفی کردن منافع خودخواهانۀ خود زیر
نقاب منافع عمومی ســابقۀ بدی دارند« ».بری بوزان» هم میگوید:
«تفکر جامعۀ جهانی کارکرد سیاسی کلیدی در ایجاد مشروعیت برای
کسانی که تحت لوای آن اقدام میکنند ،دارد».
تونی بلر این تفکر را در ســال  ۱۹۹۹ارایۀ و «ارزشهای انگلیســی
زبانها» را در روابط بینالملل به عنوان ترازوی محک بر دیگر کشورها
تحمیل و به اسم جامعۀ جهانی اســتفاده کرد .در واقع ،تفکر جامعۀ
جهانی بلر« ،تفکر ارزشهای یک جامعۀ اقلیت» است اما به نام جامعۀ
جهانی سوءاستفاده میشود .چند ماه بعد از تونی بلر ،کاندالیزا رایس
در سال  ۲۰۰۰از همین اصطالح استفاده کرد و گفت« :منافع جامعۀ
جهانی جایگزین منافع ملی شــده است ».این همان دکترین جامعه
جهانی بلر اســت و واقعه  ۱۱ســپتامبر  ۲۰۰۱توجیه کنندۀ اجرایی
کردن آن بود .تونی بلر سالها بعد گفت ۱۱« :سپتامبر برای من یک
الهام بود ».ژاک شیراک ،رئیس جمهور فرانسه ،هم به راهبرد تجاوز یا
مداخله گرانه انگلیس و آمریکا پیوست .شیراک گفت« :ما باید از قابلیت
استفاده از زور در مواقع ضروری برخوردار باشیم ».هر سه کشور ،پیرو
راهبرد مشابهی هستند که الگویی جدید در سیاست بینالملل است و
در واقع ریشه در تفکر جامعۀ جهانی تونی بلر انگلیسی دارد .حائزاهمیت
است ،بیبی سی گزارش داد« :تونی بلر نومحافظه کار اصلی است و در
سیاست خارجی همواره جلوتر از بوش حرکت میکند».
با ورود به سال  ۲۰۲۱میالدی؛ «مداخله لیبرالیستی» و «مسئولیت
امپریالیســتی» و اخیرا طرح ریچارد هاووس ،رئیس شــورای روابط
خارجــی آمریکا تحــت نظریه؛ «همــکاری ابرقدرتها بــرای مهار
قدرتهای منطقهای» که منظور مشروعیت دادن به دخالت و تجاوز
به کشورهای مخالف غرب است؛ ادامه همان نظریه اغفال چرچیل و
بلر برای استفاده ابزاری از قدرت سخت آمریکا است .نظریۀ «اغفال»
نظریۀ جدید و «نگاه ایرانی» به سیاست بینالملل است که دکتر قاسم
افتخاری ،استاد دانشگاه تهران آن را تأیید کرده است.

پیشنهاد فارن افرز برای موفقیت در مذاکرات برجامی

آمریکا نیروهای خود را از خلیجفارس
خارج کند

نشــریه فــارن افــرز در مقالــهای با اشــاره به
کارشکنیهای مثلث عبری – عربی در مذاکرات
هستهای ،ضمن تأکید بر زیانبخش بودن حضور
عربستان ،امارات و رژیم صهیونیستی در مذاکرات
احتمالی برجام ،به دولت بایدن توصیه کرد تا برای
موفقیت دیپلماسی در منطقه خاورمیانه ،نیروهای
خود را از خلیجفارس خارج سازد.
به گــزارش ایرنا ،در مقاله اخیر فــارن افرز آمده
که همزمــان با تالش جو بایدن رئیسجمهوری
آمریکا برای بازگشت به توافق هستهای ،عربستان
سعودی و امارات متحده عربی به عنوان کشورهای
منطقهای مخالف با برجام ،پافشــاری میکنند
که در مذاکرات آتی برجام مشــارکت داده شوند
و اســتدالل میکنند که حضور آنهــا در این
مذاکرات موجب جبران نواقص این توافق و مقابله
با سیاستهای منطقهای تهران خواهد شد.
در این مقاله به قلم تریتا پارسی آمده است :ریاض
و ابوظبــی کمترین عالقهای بــه تقویت برجام
نداشته و مایل به حفظ خصومت میان آمریکا و
ایران هستند .زمانی که توافق هستهای در سال
 ۲۰۱۵شکل گرفت ،این کشورها کارشکنی کرده
و نه تنها به دنبــال کاهش تنش بلکه به دنبال
تشدید آن بودند تا اطمینان یابند که آمریکا فعاالنه
از منافع آنان در منطقه محافظت خواهد کرد.
فارن افرز نوشت اگر بایدن میخواهد این رژیمها را
تبدیل به شرکایی مفید در مذاکرات با ایران کند
باید ترجیحات آنان را تغییر دهد.
این گزارش میافزاید :اکنون اســرائیل ،امارات و

عربستان استدالل میکنند که توافق هستهای
میبایست دربرگیرنده نگرانیهای منطقهای نیز
میبود اما در زمان مذاکرات هستهای ،عربستان
و امــارات تأکیــد میکردنــد که بــاراک اوباما
رئیسجمهوری وقت آمریکا در غیاب آنها موضوع
مناقشات منطقهای را وارد مذاکرات نکند .اسرائیل
نیز با گسترش موضوعات مذاکرات مخالف بود و
از امتیازدهی واشنگتن در مسائل منطقهای هراس
داشت .حال این سه مخالف برجام مدعی هستند
که ایراد اصلی توافق ،تمرکز آن بر مسائل هستهای
است و به دیگر مسائل پرداخته نشده است.
براساس این مقاله ،شیخنشینهای خلیجفارس
در همفکریهــای خــود با دولــت اوباما در پی
محدودیتهای هستهای بیشتر یا طوالنیتر تهران
نبودند .کالین کال از مشــاوران ارشد جو بایدن
معاون وقت اوباما به نویسنده این مقاله گفت :ما
با (سعودیها) حتی یک گفتوگو در مورد تعداد
سانتریفیوژهای ایران انجام ندادیم .گفتههای آنان
بیشتر در این مورد بود که چطور میتوانید با ایران
توافق کنید!؟ »
نویسنده فارن افرز افزود :مادامی که ایران و آمریکا
دشمن یکدیگر باشند ،واشنگتن حضور نظامی
خود را در خاورمیانه حفظ خواهد کرد .این حضور
چتری امنیتی برای تلآویو ،ریاض و ابوظبی فراهم
میکند که به آن وابسته خواهند بود .عالوه بر این
مادامی که آمریکا به دنبال مهار نفوذ سیاسی ایران
و تضعیف اقتصاد آن باشد ،توازن قوا در منطقه به
شکلی مصنوعی به سود این کشورها خواهد بود.
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احضار سفیر ترکیه به وزارت امور خارجه

سفیر ترکیه در ایران به وزارت خارجه احضار شد .به گزارش ایسنا ،سفیر ترکیه در تهران
در ارتباط با سخنان غیرقابل قبول وزیر کشور ترکیه درخصوص حضور عناصر پ ک ک
در خاک ایران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض رسمی کشورمان به وی ابالغ
شد .همچنین بر اساس شنیدهها ،در جریان این احضار ،اظهارات سفیر ترکیه در عراق نیز
غیرموجه و مورد انتقاد قرار گرفته است.

مالزهی:

تحلیل

آمریکا و ناتو مانع امضا
سندراهبردی تهران و کابل هستند

«پیرمحمد مالزهی» تحلیلگر ارشد مسائل
شــبه قاره ،درباره روابط ایران و افغانســتان و
چالش درباره قطعی نشدن سند راهبردی دو
کشور ،گفت در حال حاضر آمریکاییها و ناتو
در افغانســتان حضور و نیروی نظامی دارند،
همین امر موجب میشود دست دولت مرکزی
افغانســتان برای ایجاد یک توافق استراتژیک
با ایران خیلی باز نباشــد و بــر خالف اینکه
آمریکا و ناتو در هند ،پاکستان و یا کشورهای
دیگر میتوانند در مورد مســائل حداقل نظر
بیطرف داشته باشــند ،اما در ارتباط با ایران
اینگونهنیست.
به گزارش ایلنا ،وی تصریح کرد :واقعیت این
اســت که آمریکاییها و ناتو تا حد زیادی از
نزدیکی ایران و افغانســتان و اینکه مناسبات
راهبردی با یکدیگر برقرار کنند رضایت ندارند
و این موضــوع در سیاســتهایی که دولت
افغانستان با آن روبرو است ،بیتاثیر نیست.
این کارشــناس ارشــد مســائل افغانستان
گفت :اگــر از این زاویه به برخــوردی که با
این ســند راهبردی و استراتژیک میان ایران
و افغانستان شــده است ،نگاه کنیم تا حدی
قابل فهم میشود؛ چرا مسائل دیگر در حاشیه
قرار میگیرند .درســت است که با افغانستان
بر سر مســئله آب هیرمند و سدسازی آنها
روی رودخانههــای هیرمنــد و هلیــلرود
اختالفنظرهایــی وجــود دارد ،امــا ایــن
اختالفنظــر آنقــدر تاثیرگذار نیســت که
سیاست ناتو و آمریکا میتواند تاثیرگذار باشد.
وی خاطرنشــان کرد :واقعیت این است که
اکنون افغانســتان به واســطه اینکه حضور
سنگینی که آمریکا و ناتو در این کشور دارند،
خیلی استقالل عمل ملی ندارد به ویژه اینکه
بر خالف آنچه که قبال گفته شد آمریکا و ناتو
در افغانستان خواهند ماند و ما با این مسئله
نیز روبرو خواهیم بود.
مالزهی درباره مســائل امنیتــی میان ایران
و افغانســتان نیز افزود :به لحاظ امنیتی جز
مسئله مواد مخدر که تاکنون ایران هزینه آن
را به تنهایی پرداخت کرده اســت و افغانها
توان یا ارادهای برای کمک به کنترل در مرزها
نداشتند و تمام هزینه آن را ایران تقبل کرده
اســت ،از ســایر جهات مرز ایران افغانستان
مشکل چندانی را ندارد.
وی درباره نقــش پررنگ طالبان در مرزهای
ایران و همچنین رابطه ایران با طالبان و آثار
آن بر نگاه مردم افغانســتان نسبت به ایران،
با یادآوری اینکه ملت افغانســتان یک ملت
یکدست نیســت ،تاکید کرد :درست است
که در قومیتهای غیر پشتون تردیدهایی را
نسبت به سیاستهای ایران دارند اما بیش از
 ۵۰درصد از جمعیت افغانستان را پشتونها
تشکیل میدهند.

مکث

اهداف سفر وزیر خارجه عراق
به تهران از نگاه رسانه عربی

پایگاه خبری عربی  ۲۱در گزارشــی نوشت
که سفر وزیر خارجه عراق به ایران به منظور
دستیابی به دو هدف مهم انجام شده است.
به گزارش ایســنا ،پایگاه خبری عربی  ۲۱با
اشاره به سفر اخیر فواد حسین ،وزیر خارجه
عراق بــه تهران و دیدار با مســئوالن ایرانی
نوشت :این ســفر پنج روز پس از دیدار وزیر
خارجه عراق با مســئوالن سعودی از جمله
فیصل بن فرحان ،وزیر خارجه این کشــور و
قبــل از آن نایف الحجرف ،دبیرکل شــورای
همکاری خلیج فارس انجام شد.
فاضل البدرانی ،تحلیلگر سیاســی عراقی در
این رابطه میگوید :اظهارات برخی مسئوالن
عراقی نشاندهنده میانجیگری است و زمان
انجام ســفر فواد حسین نیز موید همین امر
است زیرا ســفر وزیر خارجه عراق به تهران
چند روز پس از سفرش به ریاض انجام شد.
وی گفت :سفر فواد حسین به تهران دو پیام
به همراه دارد؛ پیام اول مربوط به کاهش تنش
در روابط میان تهران و ریاض اســت که البته
شانس موفقیت آن بسیار ضعیف است .پیام
دوم ســفر فواد حسین به تهران هم در رابطه
با آمریکا و تحوالت امنیتی اخیر و حمالت به
سفارت این کشور در بغداد و پایگاه نظامی آن
در اربیل است.
این تحلیلگر عراقــی در ادامه با بیان اینکه
حمله اربیل آمریکاییها را بسیار خشمگین
کرده است ،تاکید کرد :گفتگوی اخیر رئیس
جمهور آمریکا با نخســت وزیر عراق به طور
اساســی در رابطه با هدف قــرار دادن منافع
آمریکا در عراق بــود زیرا دولت بایدن تالش
کــرد که اوضــاع را آرام کند و تالش کرد در
رابطه با پرونده هستهای با مسئوالن ایرانی به
تفاهم برسند.
از ســوی دیگر عدنان السراج ،دیگر تحلیلگر
سیاسی عراقی میگوید که بغداد تالش دارد
اوضاع را میان ایران و آمریکا آرام کند و تمایل
دارد که واشنگتن به برجام بازگردد.

خبرتلگرامی
 Dاداره تحقیقــات فــدرال آمریکا
(افبیآی) در حــال تحقیق درباره
ماهیت مادهای شــیمیایی است که
عوامل حمله بــه کنگره علیه پلیس
اســتفاده کرده بودند .به نوشــته
پایگاه خبری «هیــل» این تحقیقات
نشــان داده اســت که علت مرگ
«برایان سیکنیک» مأمور پلیسی که
ششــم ژانویه حین حمله به کنگره
جان باخت ،عوارض ناشــی از ضرب
و جرح نبوده اســت .از سوی دیگر،
در یکی از ویدئوهای حمله هواداران
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق
آمریکا به کنگره نشان میدهد یکی از
این افراد مادهای شیمیایی را به سمت
سیکنیک پاشیده است/ .فارس
 Dوزارت دفــاع ترکیــه از برگزاری
رزمایش دریایی عظیم خود در شرق
مدیترانه ،دریای اژه و سیاه با مشارکت
 ۸۲ناو جنگــی ۱۷ ،فروند هواپیمای
نظامــی ،واحدهای نیــروی هوایی و
تیمهای عملیات ویژه خبــر داد .به
نوشته وبگاه «نیوال نیوز» این رزمایش
از روز جمعه هفتم اسفند شروع شده
و قرار است یکشنبه  ۱۷اسفند خاتمه
یابد .نام این رزمایش «میهن آبی »۲۰۲۱
و امسال تکرار دوم این تمرین نظامی
است .اولین سری رزمایش میهن آبی
در سال  ۲۰۱۹برگزار شد که بزرگترین
رزمایش دریایی در تاریخ نیروی دریایی
ترکیه محسوب میشود/ .فارس
 Dپلیس هنگ کنــگ اعالم کرد که
براســاس قانون امنیت ملی  ۴۷فعال
حامی دموکراســی را به اتهام توطئه
برای انجام عملیات خرابکارانه بازداشت
کرده است .در بیانیه پلیس هنگ کنگ
آمده اســت« :قانونگذاران پیشین و
مدافعان دموکراســی که پیش از این
در ژانویه گذشته در عملیاتی گسترده
دستگیر و ســپس آزاد شده بودند،
دوباره دستگیر شده و روز دوشنبه در
دادگاه حاضر میشوند/ ».ایلنا
 Dســعید خطیب زاده ،ســخنگوی
وزارت امورخارجه از بیانیه مشــترک
بین هند و پاکستان مبنی بر توافق دو
کشــور برای حفظ دقیق آتش بس در
خط کنترل اســتقبال کرد .سخنگوی
وزارت امورخارجه بیانیه مشترک هند و
پاکستان را گامی مهم در جهت صلح و
ثبات بیشتر در آسیای جنوبی دانست و
ابراز امیدواری کرد دو کشور با برداشتن
گامهای بیشتر در جهت صلح ،ثبات و
رفاه منطقه گام بردارند /.ایسنا

ضرورت اصالح مقررات
مالیاتستانی ازوکالی دادگستری
ادامه از صفحه اول:
لذا دیگر نیازی نیست که در پایان سال مالیاتی
برای تطبیق درآمد و هزینه قراردادهای وکالت
به نحو سابق ازمودیان اخذ شود و با توجه به
مجهز شدن دفاتر وکالء به دستگاه کارتخوان
و حافظه مالیاتی متصل به ســامانه اداره امور
مالیاتی به منظور هماهنگــی و اتخاذ رویه
واحــد و بهبود ســطح کیفی رســیدگی به
پرونده مالیاتی وکالی دادگستری ،بازنگری و
اصالح مقررات در این حیطه ضروری به نظر
میرســد .زیرا که یکی از اصول ششگانه در
منشورحقوق مودیان مالیاتی که تطبیق داده
شده با مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری
عنوان شــده اصل رعایت حــق برخورداری
مــودی مالیاتی از رفتــار عادالنه ،منصفانه و
قانونمند است.

بهرهوری
در نظام آموزشی کشور
ادامه از صفحه اول:
...به گونهای که این تحصیالت دانشــگاهی به
توانمندی و مهارت افزایی نســل جوان برای
اشــتغال و کار مولد منجر نمیشود و ضریب
بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی چشمگیر
است.
به نظر میرسد امر خطیر نا بهرهوری در نظام
تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش و وزارت علوم
و آموزش عالی) باید بیش از پیش مورد توجه
شــورای عالی انقالب فرهنگی ،شورای عالی
آموزش و پرورش و شــورای گسترش آموزش
عالی قرار بگیرد.
هرچند امروزه کشور تاوان نارساییهای فعلی
نظــام آمــوزش و پرورش و آمــوزش عالی را
میدهد ،انتظار میرود با توجه به حساســیت
بنیادی این امر مهم و اتخاذ تدابیر الزم و تربیت
جوانان شایســته آینده موفق نظام جمهوری
اسالمی تضمین گردد.

