دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

آمریکا مدعی دست داشتن ایران در حمله به پایگاه التنف در سوریه شد

مقاماتآمریکاییمدعیشدندایرانپشتحملهپهپادیهفتهگذشته
به یک پایگاه نظامی آمریکا در التنف در جنوب سوریه بوده است .به
گزارش ایسنا به نقل از شبکه الجزیره ،مقامات آمریکایی مدعی شدند
حمله اخیر به پایگاه نظامی این کشور در منطقه التنف سوریه توسط
پهپادهایی انجام شده که ساخت ایران بودهاند و ایران انجام شدن این
حمله را تســهیل کرده است .مقامات آمریکایی روز دوشنبه مدعی
شدند آمریکا بر این باور است ایران وسیله این حمله را فراهم کرده و
مشوق آن بوده است اما پهپادها از خاک ایران بلند نشده اند .به ادعای

این مقامات که میخواستند نامشان فاش نشود ،پهپادها
ایرانی بودهاند و به نظر میرسد ایران به کارگیری آنها
را تسهیل کرده است .آنها میگویند بر این عقیدهاند
کــه در این حمالت پنج پهپاد حامل مواد منفجره به
کار رفته بود که هم به مواضع آمریکا در پادگان التنف
اصابت کردهاند و هم به محل استقرار نیروهای مخالف سوری .درپی
این حمله ،تلفات یا مجروحیتی گزارش نشده است .آمریکا برای ادامه
اشغالگری خود در سوریه پایگاهی را در منطقه التنف سوریه واقع در

سیاسی
مرزهای شــرقی این کشور و در نزدیکی مرزهای اردن
و عراق ایجاد کرده اســت .از ایــن پایگاه برای آموزش
نیروهای سوری مخالف دولت سوریه و تحت نظر گرفته
مسیر استراتژیک شرق به غرب استفاده میشود که از
بغداد شروع میشود و با عبور از دمشق به بیروت پایتخت
لبنان میرسد .آمریکا همچنین برای انجام عملیاتهای مخفی خود
در سوریه ،چه در حمایت از شبه نظامیان تندرو و چه حمالت نظامی
خود در سوریه و بعضا عراق از این پایگاه استفاده میکند.

بصیری استاد روابط بینالملل دانشگاه اصفهان در گفتگو با آفتاب یزد تشریح کرد

اردوغانسرگردانمیانترکیهمدرنونئوعثمانیسم

آفتاب یزد  -رضا بردســتانی :حاال دیگر ُم ِ
شت «اردوغان» برای
کارشناسان و اساتید حوزهی روابط بینالملل و پژوهشگران حوزهی
ِ
حرکت اردوغان یا به «کودتای »۲۰۱۵
ترکیه باز شــده اســت؛ هر
مرتبط است یا به کینهای که از اروپاییها به دل گرفته ،این دو نباشد،
سیاسی درون
دو گزینه بیشتر نمیماند :یا در آستانهی یک شکست
ِ
حزبی اســت یا گره افتاده در امور داخلی ترکیه؛ بیرون از این گزینه
فقط میماند بد و بیراه گفتن به عبداهلل گولن و حامیان وی!
> اردوغان تغییر ریل داده است

در همین رابطه ،محمد علی بصیری استاد روابط بینالملل دانشگاه
اصفهان در گفتگو با آفتاب یزد میگوید :از زمانی که اســام گرایان
اخوان آناتولی ،روی کار آمدند ابتدای امر اســتراتژی دیگری تعریف
شــده بود .این در زمانی بود که آقــای داوود اغلو وزیر خارجه بود و
استراتژی جدید سیاســت خارجه ترکیه را در منطقه مطرح کرد و
آن داشــتن حداقل تنش با همسایگان و حداکثر ارتباط بود .ولی در
عمل ما شــاهد این هستیم که آقای اردوغان هر چه از زمان قدرتش
میگذرد این ایده را تضعیف کرده و این رفتار ناشــی از چند مسئله
بوده است:
 یک مســئله بحث ســرخوردگی از الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا وجواب منفی دادن اتحادیه به این کشور است.
 و بعد چرخش نگاه به شرق آنها است که در قالب نئوعثمانیسم ودکترین داوود اغلو حرکت کردند و این در عمل هم با سیاســتهای
ضد و نقیض مواجه شــد و نتوانستند نئوعثمانیسم را عملی کنند و
دیدیم در سوریه ،عراق و این اواخر در آذربایجان به مشکل خوردند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان میسازد:
سیاست خارجی آقای اردوغان حتی با روسها هم تنشزا بوده است
که این سیاست خارجه آقای اردوغان قابل دفاع نیست .در داخل هم
درگیرهایی که مخالفان آقــای اردوغان دارند با اصالحاتی که انجام
دادند بخش عمدهای از جریانات الئیک ،سکوالر ،ناسیونالیست و ملی
گراهای عمدتا ُکرد مقولههای جدی در سیاست داخلی آقای اردوغان
ایجاد کردند که به لحاظ عملکرد قابل دفاع نیست .به خصوص در دو
سال اخیر ،کرونا سبب شد بخش عمدهای از اقتصاد ترکیه که مبتنی
بر توریسم بوده آسیب ببیند و این مسئله باعث به هم ریختگی اقتصاد
در این کشــور شد و تورم به صورت لجام گسیخته در ترکیه خود را
نشــان داد .این ضعفها در سیاست خارجی و منطقهای و در داخل
باعث شــده که حرکتهایی غیر منطقی آقای اردوغان از خود نشان
دهد که یا بخواهد وضعیت فعلی را تثبیت کند یا برای آینده بخواهد
بازیگری کند.
> افکار عمومی با اردوغان همراه نیست

بصیری میافزاید :تنش اخیری هم که بین آقای اردوغان و ده کشوری
که تهدید به اخراج سفرایشان شدند به وجود آمد شرایط را پیچیدهتر
کرده اســت .افکار عمومی عمده در ترکیه مواضــع آقای اردوغان را
تایید نمیکنند و ناراضی هستند و شاید این سیاستها و حرکتهای
انحرافــی برای آرام کردن این مخالفتها یا برای ســرمایهگذاری در
انتخابات آتی باشد که طرفداران وی بازنده نباشند.
استاد روابط بینالملل دانشگاه اصفهان پیرامون کینه داشتن اردوغان
از کودتــای  ۲۰۱۵و بــه تبع آن خارج شــدن از دایره منطق اظهار
میدارد :ترکیه و آقای اردوغان مدعی دموکراســی و مردم ســاالری
هستند .مبانی مردم ساالری بر حاکمیت حداکثر با احترام بر اقلیت
است .در دموکراسی این برخورد خشن و کینهای مورد قبول نیست.
این نوع برخورد از شــاخصهای دولتهای دیکتاتوری و استبدادی

«رحمــن قهرمان پــور» کارشــناس روابط
بینالملل در توئیتر دربارهی رویدادهای اخیر
مینویســد« :ترکیه از آســتانه تنش بزرگ
با غرب برگشــت .عنصر نامطلوب معرفی
کردن سفیر ده کشور غربی میتوانست به
تنشــی بزرگ در روابط ترکیه با غرب منجر
شــده ،اتصاالت آن دو را بــاز هم ضعیفتر
کند .دلیل این امر شاید این باشد که در نگاه
دیپلماتهای ترک ،غرب هنــوز آن اندازه
ضعیف نشده است که بتوان چندین سفیر آن
را همزمــان عنصر نامطلوب معرفی کرد .اما
بیتردید ایــن آخرین بحران در روابط آنکارا
 بروکسل نخواهد بود .شــرایط ساختاریحاکم بر روابط دو طرف در سالهای گذشته
شــاهد تغییرات اساســی بوده است .شاید
طالق عاطفی مفهوم دقیقتری برای توصیف
این رابطه باشــد .در ترکیه حکومت ،نخبگان
سیاسی و مردم هیچ کدام اعتماد گذشته را
به غرب ندارند .سیاســتهای اردوغان در
سالهای اخیر هم متاثر از این بیاعتمادی بوده
و هم آن را تا حدی تشدید کرده است .حتی
نخبگان سکوالر هم به سختی میتوانند علنی
از اقدامات غرب در قبال ترکیه انتقاد نکنند.
چشمانداز مثبتی هم در روابط دو طرف دیده
نمیشود».
اســت که مخالف خود را به صورت فیزیکی از صحنه قدرت و حیات
حذف میکند .این یک سیاست افراطی است که آقای اردوغان اتخاذ
کرده و مسلم است که دنیای بیرون در برابر آن موضع منفی گیرند.
این مســئله به نفع آقای اردوغان نیست و جایگاه او را تنزل میدهد
و در انتخابات آینده هم این عملکرد در شــاخصهای قضاوت ایشان
قرار میگیرد.
> دوگانهی ترکیهی مدرن و نئو عثمانیسم

این تحلیلگر مسائل بینالملل با اشاره به ساختارهای روابط و سیاست
بینالملل ،منافع ملی تأکید میکند تحمل جامعه بینالملل بیانتها

نیســت و نیز میگوید :روندی که آقای اردوغان و جریان طرفدار وی
شروع کرده به مباحث ایدئولوژی و فکری آنها برمی گردد .از یک طرف
طرفدار ترکیه مدرن هســتند و سعی دارند در راستای سیاستهای
آمریکا و اروپا حرکت کنند از طرف دیگر بحث نئوعثمانیســم است
که این گروه را به سمت کشــورهای اسالمی و ترکی سوق میدهد
که در اینجا هم نقش خالفت را احیا کنند .سیاســتهایی که اینها
اتخــاذ کردند و اهرمهایی که به کار بردند این پارادوکسها را هم در
حوزه متحدین غربی ایجاد کرده هم با همسایگان و حتی قدرتهای
سدی است که روی
شرقی مثل روسیه و ایران .نمونه ملموس آن ده ّ
شاخههای فرات زدند بخشــی از جنگ آب و شورشهایی که امروز
ما در ســوریه و عراق دیدیم و در آینــده در ایران هم خواهد بود به
همین دلیل است و این یکی از ابزارهایی است که آنها از آن استفاده
کردند و در زمانی که این کشورها درگیر جنگهای داخلی بودند اینها
برخالف تعهدات بینالملل این کار را کردند .با کمک این اهرم بخش
کشاورزی را توسعه دادند.
> آینده از آن آقای اردوغان و جریان طرفدار وی نخواهد بود

وی با اشاره به سوء استفاده از تنشهای منطقهای تأکید میکند :امروز
ترکیه حس میکند با کمک این اهرمهای برتری کشاورزی و توریسم
میتواند این حرکتهای ضد و نقیض را انجام دهد .بندبازیهایی که
اینها با روســیه علیه آمریکا و ناتــو میکنند از آن طرف میخواهند
روابط اقتصادی سنگین با ایران داشته باشند در حوزههای امنیتی آن
چالش ایجاد میکنند .اینها ناشی از آن دو استراتژی متعارضی است
که جریان آقای اردوغان در نگاه به غرب و همکاری با شرق دارد .لذا
منافع ملی ترکیه با بحران و چالش رو به رو شــده است و وضعیتی
نیست که مردم داخل ترکیه و کشورهای منطقه و فرامنطقه بتوانند
تحمل کنند .با این اقدامات آینده از آن آقای اردوغان و جریان طرفدار
وی نخواهد بود و اینها در حاشــیه و اقلیت قرار خواهند گرفت .مگر
اینکه از ابزارهای سرکوب و دیکتاتوری بخواهند استفاده کنند؛ باید
منتظر بود و دید.
> ترکیه ضلع سوم حضور نیابتی آمریکا در خاورمیانه و غرب آسیا!

این اســتاد دانشگاه اصفهان با تأیید این موضوع که ترکیه ،عربستان
و اســرائیل زین پس به نیابت ،جایگاه خالی شدهی آمریکا در غرب
آسیا و خاورمیانه را پرخواهند کرد و سیاستهای کاخ سفید را دنبال؛
بــه آفتاب یزد میگوید :این واقعیت اســت که آمریــکا از زمانی که
وابستگیاش به نفت منطقه کاهش پیدا کرد دیگر الویتش سلطه بر
منطقه نیست و مهمترین منفعتش در مهار رقیبش چین است .اکنون
به نوعی آمریکا خاورمیانه را رها کرده و به صورت واسطهای و نیابتی
مسائل را مدیریت میکند مانند دهه  ۹۰که آمریکا بر اساس دکترین
نیکســون که از خلیج فارس و منطقه فاصله گرفت و واسطهگری را
به ژاندارم منطقه یعنی شــاه و ستون ثروت عربستان داد اکنون هم
چنین حالتی را شــاهدیم که باعدم حضور مستقیم خود نمایندگی
را به عربســتان ،اسرائیل و تا حدودی ترکیه داده است .حوزه شمالی
خاورمیانه را به صورت غیر مســتقیم به ترکیه واگذار کرده و حوزه
غربی و جنوبی را در اختیار عربســتان و اسرائیل .هدف عمده آمریکا
این است خاورمیانهای باشد که با واسطه و هزینه کمتر مدیریت شود.
> مثلث نامرئی اسرائیل ،ترکیه و عربستان قابل لمس است؟

بصیری در پاسخ به این پرسش که« :تشکیل مثلث نامرئی اسرائیل،
ترکیه و عربســتان قابل لمس است؟» میگوید :بله! این مثلث دارد
جایگزین بازیگری اصلی آمریکا در خاورمیانه میشود.

شرط استقبال جبهه مقاومت اسالمی از طالبان از نگاه کمال خرازی

رئیس شــورای راهبردی روابــط خارجی گفت :بســیج مردمی
کشــورمان در جنــگ عراق علیه ایــران نشــان داد وقتی ملتی
بهعنوان یک وظیفه دینــی از آرمانهای خویش دفاع میکند ،از
چنان قدرتی برخوردار است که میتواند بر مجهزترین ارتشهای
منطقه پیروز گردد .به گزارش ایســنا ،سیدکمال خرازی در ادامه
افــزود :ما دفاع خود را در جنگ تحمیلــی ،دفاع مقدس نامیدیم
چون مردم ما بر اســاس اعتقادات دینی خــود از انقالب و وطن
خود دفاع کردند این تجربه گرانقدر بر کشورهای دیگر نیز تأثیر
گذاشــت و بهتدریج مقاومت مردمی در برخی از کشورهای دیگر
نیز شکل گرفت .وی با تجلیل از نقش شهید سلیمانی در حمایت
از نیروهای مقاومت اســامی در کشــورهای دیگر گفت :ما امروز
قدرت حزباهلل در لبنان ،حماس و حرکت اســامی در فلسطین،
حشدالشــعبی در عراق ،مقاومت مردمی در سوریه و انصار اهلل در
یمن را مشاهده میکنیم که نقش مهمی را در مبارزه با متجاوزان
و سلطه خارجی ایفا میکنند .حزباهلل لبنان توانسته است لبنان
را در برابر تجاوزات اســرائیل مصون ســازد .مقاومت اسالمی در
فلســطین توانسته است ارتش اســراییل را در رسیدن به اهداف
تجاوزکارانه آن رژیم ناکام بگذارد ،مقاومت مردمی سوریه توانسته
اســت بر گروههای تروریستی پیروز شــود .حشدالشعبی ضمن

پیروزی بر داعش نیروهای متجــاوز آمریکایی را وادار به تصمیم
برای ترک عراق ساخته اســت .انصار اهلل یمن نیز ماشین نظامی
ائتالف ســعودی را بیاثر ساخته است و به پیشرویهای راهبردی
خود همچنان ادامه میدهد.
رئیس شــورای راهبــردی روابط خارجی ادامــه داد :در کنار این
حرکتهای اصیل ،گروههایی توسط بیگانگان و در راستای اهداف
پلید آنها برای تجاوز به کشــورهای اسالمی و تجزیه آن کشورها
تشــکیل گردید تا با سوءاســتفاده از باورهای دینی مردم آنها را
اجیر و در جهت اهداف نامشروع خود استفاده کنند .در این رابطه،
گروههایی چون داعش در عراق و سوریه با ابتکار و حمایت آمریکا و
برخی از کشورهای عربی منطقه و در خدمت به رژیم اشغالگر قدس
ایجاد شدند .بدون تردید کسانی که جذب این گروهها میشوند بر
اساس باورهای دینی خود وارد این معرکه میشوند ،بدون آنکه از
ماهیت این گروهها و اهداف حامیان آنها آگاه باشــند .خرازی در
گفتوگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی در مورد طالبان
نیز گفت :هنوز زود اســت که بتوان در مورد حرکت طالبان سخن
گفت؛ زیرا رفتار گذشــته طالبان در کشتار اقوام مختلف افغانی و
تجاوز آنها به کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در مزار شریف
و به شهادت رساندن دیپلماتهای ایرانی بهرغم اطمینانی که هم

رهبران آنها و هم دولت پاکستان به مسئوالن ایرانی داده بودند،
هیــچگاه از خاطره مردم افغانســتان و ایرانیان که عزیزان خود را
از دست دادند ،فراموششدنی نیســت ،ولی اگر طالبان در دوران
حاکمیت خود بر افغانستان نشان دهد که با تشکیل دولتی فراگیر
حقوق اقــوام و اقلیتهای مختلف افغانــی را تأمین خواهد کرد،
استقالل کشور را حفظ و به قدرتهای بیگانه اجازه حضور و نفوذ
در کشــور را نخواهد داد ،در آن صورت با استقبال جبهه مقاومت
اسالمی روبرو خواهد شد .رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در
پایان گفت :صرفنظر از تفاوتهایی که ممکن است نیروهای اصیل
مقاومت اسالمی ازنظر برداشتهای مذهبی ،راهبردها و راهکارهای
مبارزه با هم داشته باشند ،همگی یک هدف را دنبال میکنند و آن
مبارزه علیه اشغالگران ،نجات کشورهای اسالمی از سلطه بیگانگان
و تشــکیل حکومتهای مستقلی است که بر پایه قوانین اسالمی
بنا شده باشــد .این حرکت بیبدیل میرود تا شرایط ژئوپلیتیک
منطقه را تغییر دهد و کشــورهای منطقه بهجای اتکا بر نیروهای
خارجــی ،برای حفظ امنیت خود بر توان نیروهای مردمی خویش
متکی باشند ،نیروهایی که حاضرند بر پایه اعتقادات مذهبی خود،
برای دفاع از آرمانهای خویش ایثارگرانه بایستند و استقالل کشور
را حفظ کنند.

سخنگوی وزارت خارجه چین:

زیردریایی اتمی آمریکا در دریای چین جنوبی چه میکرد؟

ســخنگوی وزارت خارجه چین با محکوم کردن ترددهای آمریکا
در دریای چین جنوبی تاکید کرد ،ایاالت متحده مدتهاســت بر
مشکالت این منطقه به بهانه آزادی کشتیرانی افزوده و تهدیدهایی
جدی علیه صلح و ثبات منطقه ایجاد کرده است .به گزارش ایسنا ،به
نوشته روزنامه گلوبال تایمز« ،ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه
چین در پاسخ به اینکه تصاویر ماهوارهای نشاندهنده بازگشت یک
زیردریایی آمریکایی به پایگاه نیروی دریایی این کشور در گوآم پیشاز
تصادف در دریای چین جنوبی است و ارزیابیاش از میزان خسارت
به این زیردریایی چیست ،گفت :طرف چینی بارها نگرانیهای عمیق
خود را درباره این مسئله ابراز داشته و از طرف آمریکایی میخواهد تا
این مسئله را شفافسازی کند .وی افزود :ما فعال از طرف آمریکایی
پاسخی دریافت نکردهایم اما اظهارت بیهوده و مختصری را از سوی
ارتــش آمریکا داریم مبنی بر اینکه چنین تصادفی برای زیردریایی

«یو .اس .اس کانتیکت» در دریای چین جنوبی رخ داده است .چنین
اقدام غیرمسئوالنهای به کشورهای منطقه و جامعه بینالملل پاسخ
این سوال و تمایالت آمریکا را نشان میدهد.
ســخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه با اشاره به این مسئله که
آمریکا مدتهاست بر مشکالت دریای چین جنوبی با بهانه آزادی
حمل و نقل دریایی افزوده و این مسئله تهدیدهایی جدی برای صلح
و ثبات منطقه است ،افزود :این مسئله کافی است که چین و دیگر
کشورهای منطقه در حوزه دریای چین جنوبی از آمریکا بخواهند تا
به سواالتی چون «این زیردریایی در آن زمان در دریای چین جنوبی
چه کار محرمانهای انجام میداد ،با چه چیزی تصادف کرده ،چرا این
تصادف رخ داده و آیا نشت هستهای از این زیردریای رخ داده یا خیر»
باید پاسخ دهد و به عنوان طرفی که مستقیما درگیر است ،وظیفه
ایاالت متحده است که در پاسخ به نگرانیها و تردیدهای کشورهای

منطقه و جامعه بینالمللی توضیحات مفصلی ارائه دهد .ژائو لیجیان
همچنیــن گفت :در ضمن ،من همچنین میخواهم تاکید کنم که
دریای چین جنوبی جایی اســت که همه کشورهای منطقه آن را
خانه مینامند ،نه شکارگاهی برای آمریکا برای دنبال کردن منافع
ژئوپلیتیکش .ایاالت متحده بارها تعداد زیادی کشتی و هواپیمای
نظامی به دریای چین جنوبی فرســتاده تا اقدامات تحریکآمیزی
انجام دهد ،مشکالتی را ایجاد و قدرتنمایی کند .چنین اقداماتی،
آزادی دریانوردی در دریای چین جنوبی را تضعیف کرده و حاکمیت
و امنیت چین و سایر کشورها را به خطر انداخته و ایاالت متحده را
به بزرگترین نیروی نظامی برای نظامی کردن دریای چین جنوبی
تبدیل کرده است .ایاالت متحده باید مسیر خود را تغییر دهد و از
چنین اقدامات نادرستی دست بردارد و نقش مثبتی در حفظ صلح
و ثبات در دریای چین جنوبی ایفا کند.
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تحلیل
تحلیل پایگاه مدرن دیپلماسی:

چرا ایران و عربستان باید روابطشان را ازسربگیرند؟

یک پایگاه تحلیلی در یادداشــتی به بررســی
چرایی تمایل عربستان برای بهبود روابط با ایران
پرداخته است .به گزارش ایسنا ،پایگاه تحلیلی
مدرن دیپلماســی در یادداشــتی درباره روابط
عربستان ســعودی و ایران نوشت :چرا این دو
کشــور به دنبال عادیسازی روابط هستند؟ در
برههای محمد بن سلمان گفته بود هیچ فرصتی
برای مذاکره با ایران وجود نخواهد داشت .رهبر
ایران هم بن ســلمان را هیتلــر جدید خوانده
بودند .اما در سیاست یا سیاست خارجی ،چیزی
تحت عنوان دشمن دائمی وجود ندارد .همین
امر دلیل ســوق دادن ایران و عربستان سعودی
پای میز مذاکرات اســت .محمد بنســلمان،
ولیعهد ســعودی پیش از این از مذاکره با ایران
خودداری کــرده بود اما حــاال میگوید ایران
همســایه ماســت ،ما همگی خواهان روابطی
خوب و استثنایی با ایران هستیم .پایگاه مدرن
دیپلماســی ادامه میدهد :عربســتان سعودی
پیبرده است که روابط آن با متحدان غربیاش
گذراست .آنها باید با ایران کنار بیایند .آمریکا
دیگر به مبارزه با ایران به نیابت از عربستان باز
نخواهد گشت .به همین دلیل ،این که عربستان
و ایران اختالفات ایدئولوژیک و منافع و تمایالت
متفاوت را پای میز مذاکره بیاورند ،منطقی است.
عربستان سعودی به چند دلیل با ایران پای میز
مذاکره نشســته است .اولین دلیل آن است که
عربســتان میخواهد وابســتگیاش به نفت را
کاهش دهد .بن ســلمان چشــمانداز  ۲۰۳۰را
معرفی کرده است .برای اجرایی شدن چشمانداز
 ۲۰۳۰و خارج شــدن از اقتصاد متکی به نفت،
باید روابط خوبی با همسایگانمان داشت .به گفته
بن سلمان ،رسیدن به چنین اهدافی بدون ثبات
منطقهای امکانپذیر نیست.
این پایگاه تحلیلی میافزاید :عربستان سعودی
میخواهــد از جنگهــای نیابتی بــا ایران در
عراق ،ســوریه ،یمن و لبنان خارج شود تا ثبات
منطقهای مــورد نظرش حاصل شــود .یمن،
بهطور ویژه برای عربســتان تبدیل به مسئلهای
آزاردهنده شده اســت .سعودیها نه میتوانند
از ایــن جنگ بیرون بیایند و نــه میتوانند به
هدف دلخواهشان برسند .عربستان اگر خواهان
خروج از جنگ یمن اســت ،باید روابط با ایران
را عادیسازی کند .بدون یک تفاهم دوجانبه با

ایران ،عربســتان نخواهد توانست به این جنگ
پایــان دهد .از ایــن رو ،عربســتان میخواهد
به واســطه بهبود روابط با ایران ،جنگ یمن با
معاهده صلحی بــا حوثیها پایان یابد .در ادامه
این یادداشــت آمده است :حمالت پهپادی هم
با تاثیری که روی شرکت دولتی نفت آرامکوی
عربستان میگذارند ،میتوانند در آوردن ریاض
پای میــز مذاکرات موثر باشــند .چون پس از
حمالتی که به آرامکو انجام شــده بود ،تامین
نفت توســط آرامکو به نصف رسید .سعودیها
نمیخواهند آرامکو دوباره مورد حمله قراربگیرد.
عالوه بر این ،چــون دولت بایدن دیگر نظارتی
بر خاورمیانه ندارد ،بهبود روابط با ایران بر ســر
منافع خودش عاقالنه خواهد بود.
یادداشــت مدرن دیپلماســی همچنین مطرح
میکند :ایران در صورت بهبود روابط با عربستان
بیشترین ســود را خواهد برد .اقتصاد ایران به
خاطر تحریمهای آمریکا متشنج شده است .از
آن جا که عربستان بزرگترین و قدرتمندترین
اقتصاد خاورمیانه است ،در صورت عادی شدن
روابط دو کشــور ،پتانســیل بهرهمند شدن از
منافع سیاســی و اقتصادی بــرای ایران وجود
خواهد داشت.
این پایــگاه تحلیلی در ادامه بیــان میکند :با
عادیسازی روابط عربســتان با ایران ،متحدان
عربستان هم روابط با ایران را بهبود خواهند داد.
در نتیجه ،روابط سیاسی و تجار ایران با تمامی
کشورهای متحد عربستان بهبود خواهد یافت.
این به ایران فرصت خواهد داد اقتصادشــان را
متحول کنند .توســعه روابط ایران با عربستان
سعودی ،همچنین پیام مثبتی به دولت بایدن
خواهد فرســتاد .این موضوع میتواند به احیای
توافق هستهای و لغو تحریمهای ایران هم منجر
شود .در یادداشــت مدرن دیپلماسی عالوه بر
این آمده اســت :دلیل دیگر این است که وقتی
عربستان سعودی روابط با ایران را عادیسازی
کند ،به رســمیت شــناختن قــدرت ایران در
خاورمیانــه را دریافت خواهد کــرد .پیامی که
مخابره خواهد شد ،این است که با نادیده گرفتن
ایران ،ایجاد تحولــی در خاورمیانه امکانپذیر
نخواهــد بود .روابــط میان ایران و عربســتان
ســعودی باید برای برقراری صلــح و ثبات در
خاورمیانه عادیسازی شود.

آمریکا
آمریکا:

از همکاری برجامی ایران با اتحادیه اروپا حمایت میکنیم

ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا در یک
کنفرانــس خبری موضع این کشــور را درباره
رایزنیهای اخیــر ایران و اتحادیه اروپا پیرامون
احیای برجام مطرح کرد .به گزارش ایسنا به نقل
از پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا ،ند
پرایس ســخنگوی وزارت خارجه این کشور در
یک کنفرانس خبری در پاســخ به این که آیا از
نظر او دیدار دوباره انریکه مورا معاون مســئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا با معاون سیاسی
وزیر امــور خارجه ایران کــه در چند روز آتی
رخ خواهد داد ،موجب بــه تعویق افتادن روند
مذاکرات وین میشود یا نه ،گفت :اتحادیه اروپا
هماهنگکننده برجام[توافق هسته ای] است و
ما از همکاری اتحادیه اروپا با ایران در این زمینه
حمایت میکنیم .بــا این وجود ،همان طور که
قبال اشــاره کردم ،مقصد نهایی باید وین باشد.
مقصد نهایی نمیتواند پایتختی در اروپا یا شهر
اروپایی دیگر باشد .آنچه ما عقیده داریم ،آنچه

متحدان اروپایی ما ،شــرکای دیگرمان در گروه
 ۵+۱و آنچه روســیه و جمهــوری خلق چین
عقیده دارند ،این اســت که برجام و بازگشتی
دوجانبه به آن ،موثرتریــن راه اطمینان یافتن
از این اســت که ایــران باز هم تحــت اعمال
محدودیتهایی دائمی و قابل راستی آزمایی بر
برنامه هستهایاش قرارگیرد و هیچ گاه نتواند به
یک سالح هستهای دست پیدا کند.
پرایس ادامه داد :اگر هــدف ایران ،طبق گفته
خودشان بازگشت به برجام باشد ،باید همکاری
کنند و باید در چارچوب مذاکرات وین همکاری
کنند .هیچ عضو دیگری نمیتواند پاسخی برای
ســواالتی ارائه کند که ظاهرا ایران میخواهد
مطرحشــان کند ،مثــل ضمانــت و تحریم و
مســائل مربوط به لغو تحریم ها .اینها مسائلی
هســتند که باید با آمریکا در وین و حداقل به
طور غیرمستقیم ،مثل شش دور اول مذاکرات
وین ،حل شوند.

استان

حامدشیشهبریجایگزین
محمدرضا عارفی مدیر کل دفترفنی استانداری شد

حامد شیشــه بری کارشناس فرمانداری مهریز
به جــای محمدرضــا عارفــی ،دارای مدرک
دکتری عمران و عضو هیئت علمی دانشــگاه و
عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران
جوان و نخبگان که از پژوهشگران برتر استان و
در کارنامه خود نیز ســوابقی همچون مدیرکل
نوســازی مدارس اســتان را دارا بوده اســت،
قرار گرفت.

واقعیتیناشناخته

ادامه از صفحه اول:
بــرای اینکــه بتوانیم این نســل را از توهین و
رفتارهــای ساختارشــکنانه دور کنیم چه باید
کرد؟ بیشک هیچ پدر و مادری راضی نمیشود
تا فرزندش را به کنســرتی بفرســتد که در آن
پردهدری عادی است و بیرون آوردن لباس یک
ترفند! ترانهها معنا و مفهوم ندارد و فحاشی در
آن جای گرفته ...اما چند نکته در این باب:
نخســت تهیه خوراک مناســب و جوانپسند
بدون اســتفاده از قالبهای هنجارشکنانه .باید
مســئوالن فرهنگی نگرش خود را تغییر دهند
و در کارگروههــا از جوانان و عالقهمندان به این
خوانندگان دعوت شــود تا بیایند و بگویند که
نیازشان چیســت و چه میخواهند از موسیقی
این چنینی؟
بیشک افراد  ۴۰ســال به باال دیگر نمیتوانند
برای جوانان این نســل ،خط راه مشخص کنند
و بگویند که آهنگهای کالســیک گوش کنند
و موسیقیهای پاپ پر هیجان را کنار بگذارند.
این پدیده ابداع تتلو نیســت بلکه بســیاری از
خواننــدگان پاپ در دیگر کشــورها وقتی نیاز
نوجوانــان و جوانــان را دیدند و خــود را با آن
سازگار کردند با استقبال روبهرو شدند! به عنوان

نمونه گروه موســیقی مشهور کرهای  BTSکه
حاال شهرت جهانی یافتهاند.
دومین نکته در رابطه با اســتقبال اخیر از این
کنسرت فعال نشدن کنسرتها در کشور است.
کمتر از یک ماه دیگر  ۷۵درصد جمعیت ایران
واکسینه میشوند و این میتواند آغازی بر پایان
یک پاندمی باشد .در این روزها افسردگی ناشی
از کرونا و خانه نشــینی به شدت گسترش پیدا
کرده و باید در اولین گام برنامههای این چنینی
را فعال کنیم؛ برنامههایی با ساز و آواز و پذیرایی
از همه اقشار با تمام سالیق...
ســومین نکته واکاوی و رفتارشناسی تتلوست.
باید دید او چه ترفندی را در دســت گرفته که
ضد ارزشها در میان طرفداران او ارزش میشود.
رفتارهای عجیب او قابل درک نیســت و حتی
اینستاگرام نتوانست او را تحمل کند و نهایتاً پیج
 ۴میلیونیاش را برای همیشه بست.
در این رابطه سیاســیون هم حتی ویژگی او را
درک کرده بودند و میخواســتند از پتانسیل او
استفاده کنند و حتی در انتخابات نیز از او بهره
گرفتند هر چند در نهایت نه تتلو آنها را تحمل
کرد و نه آنها توانستند او را به راه راست هدایت
کنند!
و اینگونه مقصودلو واقعیتی ناشناخته در دنیای
امروزی شد...

