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« ابتکار» تازهترین تحوالت جنگ اوکراین را بررسی میکند

 3محور اساسی اختالفات
ترکیه و عربستان
کارشناس مسائل ترکیه گفت :رئیسجمهوری
ترکیه به دلیل نزدیک بودن انتخابات  ۲۰۲۳به
تنشزدایی با کشورهای منطقه نیاز دارد اما در این
میان اختالفات با ریاض ریشهدار است.
رحمان قهرمانپور با اشاره به موضع
رئیسجمهوری ترکیه در مورد پایان اختالفها با
عربستان و امارات اظهار کرد :اردوغان از چند ماه
پیش تالش داشت تا اختالفات میان ترکیه با امارات
و عربستان سعودی را کاهش دهد؛ چراکه یکی از
دالیل او ،پیشرو بودن انتخابات  ۲۰۲۳در ترکیه
است .این درحالی که بیشترین حجم اعتراضات در
داخل ترکیه با محوریت مسایل اقتصادی متوجه
حزب عدالت توسعه بوده و به همین جهت ما
شاهد حرکت اردوغان در محور سیاست خارجی با
چاشنی تنشزدایی هستیم که امارات و عربستان
در زمره این سناریو قرار می گیرند .برخالف امارات،
در عربستان سعودی بحث ترمیم روابط با ترکیه
به خصوص از دید بنسلمان چندان مثبت ارزیابی
نمیشود .در این میان اسناد و اخباری وجود
دارد که نشان میدهد سفر اخیر رئیسجمهوری
ترکیه به عربستان از سوی وی درخواست شده
و سعودیها چندان به حضور وی در کشورشان
رضایت نداشتند.
وی ادامه داد :همین موضوع نشان میدهد
سفر وی به عربستان مورد قبول بسیاری از
شخصیتهای سیاسی عربستان به خصوص
ولیعهد این کشور نبوده است .توجه داشته باشید
که اردوغان میخواهد روند مذاکره با سعودیها و
خط ارتباطی آنکارا با ریاض همچنان حفظ شود و
به همین دلیل است که ترکیه به دنبال تنشزدایی
با عربستان رفته است .در این میان اخیرا ً
رئیسجمهوری ترکیه اعالم کرده بود که اختالفات
کشورش با عربستان و امارات اصطالحا ً اختالفات
درون خانوادگی است و حتی اعالم کرده که اوضاع
به سمت کاهش و تنش با ریاض و ابوظبی پیش
میرود .شاید این تفسیر در مورد امارات صادق
باشد اما در مورد عربستان نمیتوان چنین تحلیلی
را ارائه کرد .باید به این درک برسیم که رقابتهای
زیادی میان آنکارا و ریاض وجود دارد که یکی از آنها
بحث رهبری جهان اسالم است .ریاض همچنان
به دنبال آن است که نفوذ خود در جهان اسالم را
حفظ و حتی افزایش دهد و بر این سناریو بارها و
بارها تاکید کرده است.
به گزارش ایلنا ،این تحلیلگر مسائل سیاسی
تصریح کرد :سعودیها در این راستا هزینههای
مالی زیادی در خاک ترکیه و به ویژه در شهر
استانبول انجام دادند و به همین جهت آنها با
تضعیف جایگاه خود در جهان اسالم توسط ترکیه
به شدت زاویه دارند .موضوع دوم بحث تقابل
تفکر «محافظهکار سلفی» با الیه اخوانی در منطقه
است که توسط ترکیه هدایت و تقویت شده است.
عربستان از نفوذ این الیه در سوریه ،لبنان و حتی
در آفریقا به شدت عصبانی است و نمیخواهد این
موضوع فراگیر شود؛ چراکه ریاض همچنان محور
محافظهکاران سلفی را هدایت میکند و جنب و
جوش ترکیه را با منافع خود در تضاد میبیند.
محور سوم رقابت میان ترکیه و عربستان ،ریشه
تاریخی دارد؛ به گونهای که در زمان استقالل
و پیدایش عربستان ما شاهد چند پاره شدن
امپراطوری عثمانی بودیم و همچنان ترکیه این
موضوع را به عنوان یک خط اختالفی میان خود و
ریاض قلمداد میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد :در این میان نزدیک
شدن امارات و ترکیه به نظر برخی از تحلیلگران
میتواند علیه ریاض سازماندهی شود اما این
تحلیل نادرست است؛ چراکه اتحاد استراتژیک
میان آنکار و ابوظبی وجود ندارد و از سوی دیگر
پیوندهای عربستان و امارات هم با یکدیگر عمیق
است .حتی در این میان ،اسرائیل در قالب توافق
ابراهیم به دنبال وارد کردن عربستان سعودی
به این ائتالف منطقهای است .از منظر دیگر در
داخل ریاض هم مساله پادشاهی محمدبن سلمان
همچنان مطرح است و به عنوان یک پروژه بزرگ
مدنظر قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای قرار
دارد .از این حیث اگر فرض را بر این بگذاریم
که بن سلمان به عنوان پادشاه عربستان انتخاب
شود ،بدون تردید سیاستهای او با ترکیه در تضاد
خواهد بود و همین موضوع میتواند مانع روبه راه
شدن روابط دو طرف شود.
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روایت بورل از مذاکره با
امیرعبدالهیان

پس از سقوط ماریوپل!

مقامات اوکراین گفتهاند مذاکرات «سخت و فشرده»
برای تخلیه آخرین واحدهای مقاومت در کارخانه فوالد
آزوفستال در شهر ماریوپل در جریان است ،این در
شرایطی است که بنابر آمار منابع غربی  ۱۷۰۰سرباز
اوکراینی که در این محل گرفتار شده بودند به مناطق
تحت کنترل روسیه منتقل شدهاند.
با این حال دو روز قبل مقامات روسیه از تصرف
کامل ماریوپل خبرداده و اعالم کردند مجتمع صنعتی
آزوفستال که از آن به عنوان آخرین سنگر نیروهای
مقاومت اوکراینی در شهر ماریوپل یاد میشد تحت
کنترل کامل ارتش روسیه درآمده است.
در این رابطه ایگور کوناشنکوف ،سخنگوی وزارت دفاع
روسیه در یک نشست خبری مدعی شد که دو هزار
و  ۴۳۹نیروی گردان آزوف و نظامیان اوکراینی سنگر
گرفته در مجمتع فوالد آزوفستال از شانزدهم ماه مه
تاکنون خود را تسلیم کردهاند .وی روز شنبه افزود
که «امروز بیستم ماه مه آخرین گروه  ۵۳۱نفری از
این نیروها تسلیم شدند ».این سخنان در حالی ایراد
میشود که پیشتر گزارشهایی در خصوص درخواست
کییف از نیروهای اوکراینی برای پایان دادن به مقاومت
در آزوفستال منتشر شده بود.
نبرد در جبهه سیاسی
در جبهه سیاسی و پس از ارائه درخواست رسمی
الحاق به پیمان دفاعی آتالنتیک شمالی (ناتو) از سوی
سوئد و فنالند ،مقامات ناتو اطمینان دادهاند که بررسی
روند عضویت آنان با سرعت در حال پیشرفت است،
با این حال ترکیه و کرواسی با درخواست این دو کشور
مخالفت کردهاند.
به گزارش یورو نیوز ،لهستان و پرتغال در تالشند تا
راههایی برای ورود اوکراین به اتحادیه اروپا بیابند؛ حتی
اگر برخی از کشورهای این بلوک مانع از ورود سریع این
کشور به اتحادیه شوند .این خبر روز جمعه از سوی
ماتئوش موراویهتسکی ،نخستوزیر لهستان پس از
گفتگو با آنتونیو کوستا ،همتای پرتغالیاش اعالم شد.
موراویهتسکی گفت« :همراه با پرتغال میخواهیم
طرحی مناسب برای اوکراین ارائه کنیم تا نشان دهیم
که جای اوکراین در اتحادیه اروپاست ».آنتونیو کوستا
نیز گفت که رهبران اتحادیه اروپا باید در مقابل مقررات
انعطافپذیر باشند و با تصمیماتشان به رویدادهای
جاری پاسخ د
حمله بزرگ روسیه به شهر سورودونتسک
از سوی دیگر نیروهای روسیه روز جمعه حمله
سنگینی را علیه شهر «سورودونتسک» واقع در شرق
اوکراین در استان لوهانسک آغاز کردند .به نظر میرسد
هدف از این حمله بزرگ ،تصرف آخرین قلمرو تحت
کنترل اوکراین در منطقهای باشد که ادعا میشود عمدتا
در کنترل جداییطلبان است .روسیه از اواسط ماه
آوریل پس از ناکامی در تصرف کییف ،پایتخت اوکراین
بارها برای تصرف این شهر تالش کرده بود .گزارشها
حاکی از آن است که نیروهای روسیه علیرغم از دست
دادن زمین در جاهای دیگر در هفتههای اخیر ،در
جبهه لوهانسک پیشروی کردهاند.
روسیه تحویل گاز به فنالند را متوقف میکند
عالوه بر این فنالند که از چند روز گذشته نگران

گروه بینالملل -در حالی نزدیک به سه ماه از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین می گذرد کهکه درگیریها در ناحیه دونباس به شدت ادامه دارد.

گزارشها حاکی
از آن است
که نیروهای
روسیهعلیرغم
از دست دادن
زمین در
جاهای دیگر
در هفتههای
اخیر ،در جبهه
لوهانسک
پیشروی
کرد هاند
هشدار روسیه برای قطع ارسال گاز به این کشور بود به
زودی شاهد عملی شدن این تصمیم خواهد بود.
گروه صنعتی گازوم که اداره بخش انرژی در فنالند را
در دست دارد به همراه شرکت گازپروم روسیه مشترکا
تایید کردند که مسکو از ساعت هفت صبح روز شنبه
تحویل گاز به هلسینکی را متوقف خواهد کرده است.
امتناع فنالند از پرداخت بدهیهای مربوط به ماه آوریل
و عدم پذیرش پرداخت روبلی بهای گاز که مسکو بر آن
تاکید دارد دلیل عمده قطع صادرات روسیه به فنالند
عنوان شده است.
پیوستن سوئد و فنالند به ناتو
همچنین قرار است رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمهوری ترکیه در خصوص نامزدی سوئد و فنالند برای
پیوستن به پیمان آتالنتیک شمالی با ینس استولتنبرگ،
دبیر کل ناتو گفتگو کند .اردوغان بارها تاکید کرده است
که با عضویت دو کشور شمال اروپا در ناتو مخالف
است و نخواهد گذاشت سوئد و فنالند به سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی بپیوندند.
آنکارا در توجیه این مخالفت موضوعاتی چون حمایت
و پناه دادن به «تروریست»های مخالف ترکیه در خاک
سوئد و فنالند و ممنوعیتهای تسلیحاتی اعمال شده
از سوی متحدان آنکارا در ناتو را به میان کشیده است.
رجب طیب اردوغان روز جمعه اعالم کرد که در
همین خصوص با مارک روته ،نخست وزیر هلند
گفتگو کرده و روز شنبه نیز «مقامات بریتانیا و فنالند
درخواست گفتگو دادهاند ».رئیس جمهوری ترکیه باز
هم بر موضع خود تاکید و گفت« :ترکیه به سوئد و

روایت رسانه های غربی از عربستان سعودی

فنالند بله نمیگوید».
آثار تحریم های روسیه به مرور ظاهر میشود
در این رابطه و در پی تحوالت پرشتابی که در جنگ
اوکراین جریان دارد یک ،استاد دانشگاه گالسکو
معتقد است :روسیه در شرایط کنونی تمایل دارد با
مطرح کردن ایده حمله به مولداوی ،اوکراین را وادار
کند تا بخشی از نیروهای خود را به حفاظت از منطقه
«اودسا» اختصاصدهد.
حسین علییف ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه گالسگو،
در ارزیابی تأثیر تحریمهای اعمال شده علیه روسیه به
ویژه در حوزه انرژی ،بر وضعیت درگیریها در اوکراین،
گفت :تحریم بخش انرژی روسیه در بلندمدت به
اقتصاد و جامعه این کشور آسیب میرساند و تا به
حال تقریبا ً هیچ تأثیری بر توانایی و تمایل روسیه
برای جنگافروزی در اوکراین نداشته است .آثار این
تحریمها به احتمال زیاد از میانه تابستان امسال آشکار
خواهند شد ،بنابراین ،مردم روسیه هنوز به طور کامل
با پیامدهای این تحریمها مواجه نشدهاند.
به گزارش ایلنا ،وی در خصوص چشمانداز رزمایش
کنونی ناتو که تا سوم ژوئن ادامه خواهد داشت و
تأثیر آن بر وضعیت میدانی درگیریها بیان داشت:
من فکر نمیکنم این رزمایشها تأثیر قابلتوجهی
بر شرایط اوکراین داشته باشند؛ روسیه کامال ً به این
نکته آگاهی دارد که این رزمایشها ،خاک این کشور
را تهدید نمیکنند .این پژوهشگر ،در ارزیابی خود از
احتمال حمله روسیه به «مولداوی» به عنوان هدف
بالقوه بعدی اظهار داشت :حمله به این کشور ،فقط

در صورت موفقیت روسیه در اوکراین ،روی خواهد
داد .روسیه در شرایط کنونی تمایل دارد با مطرح کردن
ایده حمله به مولداوی ،اوکراین را وادار کند تا بخشی
از نیروهای خود را به حفاظت از منطقه «اودسا»
اختصاصدهد .روسیه منابع نظامی الزم برای حمله
به مولداوی و یا حمله از مولداوی به اوکراین را ندارد.

علییف در خصوص تأثیر تحوالت جاری بر
بخشهای تحت کنترل روسیه در گرجستان و
همچنین دونتسک و لوهانسک گفت :این خطر برای
گرجستان وجود دارد که منطقه «اوستیای جنوبی»
را از دست بدهد؛ چراکه روسیه در تالش است تا
رفراندومی را در خصوص تمایل مردم این منطقه
برای پیوستن به روسیه برگزار کند .آینده مناطق
«دونتسک» و «لوهانسک» هم تماما ً به نتیجه این
جنگ بستگی دارد؛ در صورتی که روسیه بازنده
این جنگ باشد ،این دو جمهوری مجددا ً به اوکراین
میپیوندند .این دو منطقه قانونا ً به اوکراین تعلق
دارند.
این مدرس دانشگاه همچنین در پاسخ به این
پرسش که ارزیابی شما از عدم اتحاد کشورهای عضو
«پیمان امنیت جمعی» در قبال غرب چیست؟ بیان
داشت :اعضای سازمان پیمان امنیت دستهجمعی از
نظر امنیتی و انرژی به روسیه وابست ه هستند .با این
وجود ،تمایلی برای مشارکت در جنگ اوکراین ندارند و
حتی اکثرشان در حمایت از روسیه بیتمایل هستند.
به نظر میرسد که سازمان پیمان امنیت دستهجمعی،
سازمانی نمادین باقی خواهد ماند.

زمزمههای انتقال قدرت آغاز شده است

گزارش برخی رسانه های غربی درباره ذوب شدن یخ اختالفات
بین خاندان حاکم در عربستان و آمریکا در کنار گزارش ها درباره
اصالحات اجتماعی و وحدت بین اعضای خاندان سلطنتی ،از جمله
نشانه های احتمال نزدیک بودن انتقال قدرت در این کشور عربی
است.
بیمار بودن «ملک سلمان» از ابتدای عهده دار شدن سلطنت در
عربستان سعودی ،نقش «بن سلمان» ولیعهد و فرزند وی را در
سیاست داخلی و خارجی این کشور تقویت کرد و این گمانه را ایجاد
کرد که ممکن است فرزند جوان وی قصد داشته باشد سنت شکنی
کرده و بر جای پدر بنشیند.
این در حالی است که براساس وصیت ملک عبدالعزیز ،قدرت
از برادر به برادر میرسد و فقط فرزندان «ملک عبدالعزیز» شانس
رسیدن به قدرت را دارند و شانسی برای رسیدن نوادههای وی به
قدرت وجود ندارد« .احمد بن عبدالعزیز» برادر تنی «ملک سلمان»
انتظار میرود که پس از وی ،از سوی دیوان سلطنت سعودی به
جانشینی انتخاب شود.
اصالحات اجتماعی یا مذهب زدایی
خبرگزاری «دویچه وله» آلمان در گزارشی درباره اصالحات محمد
بن سلمان ولیعهد سعودی ،طرح وی و فاصله گرفتن خاندان حاکم
از مذهب در طرح «اصالحات اجتماعی» را دارای اهداف سیاسی
ارزیابی کرد و این سئوال را مطرح کرد که آیا این بازی قدرت خاندان
حاکم است یا یک تغییر واقعی؟
این خبرگزاری غربی با اشاره به دادن حقوق و امتیازات بیشتر به
زنان و کنار گذاشتن بسیاری از شعائر دینی در عربستان نوشت :با
همه تغییرات انجام شده ،لیبرالیزه کردن فضای اجتماعی عربستان
با لیبرالیزه کردن فضای سیاسی همخوانی ندارد و هدف آن تضمین
انتقال قدرت به بن سلمان و حفظ قدرت خاندان سعودی است.

ایجاد موازنه قدرت با میدان دادن به جوانان
موضوع دیگری که می تواند از نشانه های نزدیک بودن انتقال
قدرت در عربستان سعودی تلقی شود ،حضور شاهزاده «عبدالعزیز
بن احمد» در کنار «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان در سفر
اخیر به امارات است.
رویترز در گزارشی ،حضور پسر ارشد شاهزاده «احمد بن
عبدالعزیز» برادر پادشاه عربستان که مدعی جانشینی وی است را
تالش بن سلمان برای نمایش وحدت در آستانه تغییر قدرت ارزیابی
کرد .این رسانه غربی به نقل از یک منبع سعودی نوشت :انتقال
قدرت در عربستان نزدیک است و حضور شاهزاده «عبدالعزیز
بن احمد» در کنار «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان که برای
تسلیت به امارات سفر کرده ،حاکی از این موضوع است.
رویترز نوشت :گرچه شاهزاده عبدالعزیز سمتی ندارد ،اما
رسانههای رسمی عربستان نام او را در باالی لیست همراهان «بن
سلمان» قرار دادند تا این پیام را به مردم عربستان و شاید جامعه
بین المللی منتقل کنند که خاندان سعودی متحد است .به گزارش
ایرنا ،این رسانه انگلیسی زبان به بیماری «ملک سلمان» پادشاه
 ۸۶ساله عربستان نیز اشاره کرد و نوشت« :محمد بن سلمان»
تا مرخص شدن پدرش از بیمارستان ،سفر به امارات را به تعویق
انداخته بود.
رویترز ،بازداشتها و سرکوب مخالفان از جمله مخالفان در درون
خاندان سلطنتی توسط «بن سلمان» در سال های اخیر را یادآور
شد و نوشت« :بن سلمان بهدلیل مسائلی مثل بازداشت شاهزاده
«احمد بن عبدالعزیز» و محمد بن نایف» ولیعهد سابق سعودی
تحت فشار است .این رسانه غربی نوشت :همچنان که «بن
سلمان» به شاهزادگان جوانتر قدرت می دهد اقدامات وی نشان
دهنده گذار از نسل قدیمی خاندان سلطنتی به نسل جدید است.

دیون کارشناس «انستیتو کشورهای عرب
کریستین اسمیت
ِ
خلیجفارس در واشنگتن» در اینباره به رویترز گفت« :محمد بن
سلمان» با میدان دادن به جوانان دنبال ایجاد موازنه قدرت در
مقابل بزرگان خاندان سلطنتی است.
تالش برای کاهش اختالفات با آمریکا
نشریه «بیزینس اینسایدر» چاپ لندن نیز ،تالش خاندان
سلطنتی برای بهبود روابط با آمریکا در دوره حاکمیت دموکرات ها را
نیز در دستور کار بن سلمان دانست و نوشت :گرچه دولت بایدن
وعده داده بود تا رعایت حقوق بشر در عربستان را تضمین کند
اما رایزنی های اخیر بین مقامات دو کشور حاکی از ذوب شدن
اختالفات و نزدیک شدن ریاض و واشنگتن است.
شبکه تلویزیونی آمریکایی سی ان ان نیز نوشت :با اینکه دولت
جو بایدن ،بن سلمان را دارای جایگاهی متناسب با رئیس جمهوری
آمریکا نمی دانست که دیدار دوجانبه ای بین آنها صورت بگیرد اما
به نظر می رسد که کاخ سفید در حال کوتاه آمدن از این موضع
خود است.
سی ان ان ،تقویت گمانهها درباره احتمال سفر بایدن به ریاض
و دیدار وی با بن سلمان در حاشیه نشست شورای همکاری خلیج
فارس در ماه آینده همزمان با سفر به تل آویو را نشاندهنده تغییر
رویکرد کاخ سفید به عربستان ارزیابی کرد.
نشریه «بیزینس اینسایدر» ،سفر «برت مک گورک»
هماهنگکننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا در کاخ سفید و
«بیل برنز» رئیس سیا به ریاض در هفته های اخیر و رایزنی آنها با
مقامات سعودی را نشانه دیگری از ذوب شدن یخ های روابط بین
کاخ سفید و آل سعود تحلیل کرد .این رسانه غربی ،انتصاب سفیر
جدید آمریکا در ریاض ،پس از گذشت مدت ها را دلیل دیگری از
بهبود روابط دو کشور ارزیابی کرد.

هر چه صبر کنیم ،نتیجه گیری دشوارتر می شود
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از
گفتوگو با وزیر خارجه ایران ،در پیامی توئیتری
نوشت که رایزنی درباره مسائل دوجانبه و گامهای
بعدی برای احیای توافق هستهای ،محور این
مذاکرات بوده است.
«جوسپ بوررل» مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا بعد از گفتوگو با «حسین
امیرعبداللهیان» وزیر خارجه ایران ،در پیامی
توئیتری نوشت که رایزنی درباره مسائل دوجانبه
و گامهای بعدی برای احیای توافق هستهای ،محور
این مذاکرات بوده است.
در این پیام توئیتری آمده است« :با حسین
امیرعبداللهیان درباره رسیدگی به مسائل دوجانبه
فوری و گامهای بعدی برای احیای برجام گفتوگو
کردیم .مهم است که حرکت کنیم .هرچه بیشتر
صبر کنیم ،به نتیجه رساندن مذاکرات دشوارتر
میشود».

المانیتور سفر مورا به تهران را بررسی

جان تازه به برجام

پایگاه تحلیلی «المانیتور» در گزارشی نوشت که
«انریکه مورا» مذاکرهکننده ارشد هستهای اتحادیه
اروپا در حالی که هفته گذشته در تهران بود ،با
مقامات ارشد ایرانی دیدار کرد و احتماال ًاین دیدار
به توافق هستهای ایران جان تازهای بخشیده است.
طبق این گزارش ،سفر مورا به ایران با سفر
شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر به ایران
هم زمان شده بود .قطر نقش مثبتی در تالشهای
دیپلماتیک برای احیای برجام ایفا کرده است.
طبق این گزراش ،مورا در بازه زمانی  ۱۰تا ۱۳
می ( ۲۰تا  ۲۳اردیبهشت ماه) به ایران سفر کرد
و این در حالی است که امیر قطر روز  ۱۲می (۲۲
اردبیهشت) به ایران سفر کرد».
بر اساس این گزارش ،یک دیپلمات خارجی
مستقر در تهران به المانیتور گفت که اولین روز
سفر مورا از جمله دیدار او با «علی باقری کنی»
معاون وزیر امور خارجه ایران دلگرم کننده نبود.
این دیپلمات در ادامه افزود« :با این حال به نظر
میرسد در روز دوم اوضاع تغییر کرده است و
ایرانیها پیشنهاداتی را به مورا ارائه کردند» .بر
اساس این گزارش ،پایگاه تحلیلی المانیتور از منابع
متعدد در تهران دریافته است که آنچه به این مقام
اتحادیه اروپا ارائه شده بیش از پیشنهادات بوده
است .المانیتور گزارش کرده است که یک منبع
رسمی در تهران به این پایگاه تحلیلی گفته است:
«طرف ایرانی ،پیشنهادی را با ایدههای بازبینی شده
به مورا ارائه داده است».
به گزارش فارس ،این منبع مدعی شده است:
«موضوع سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
پیشنهاد جدید ،یک موضوع محوری نیست.
این موضوع همچنان بر جای خود باقی است اما
موضوعاتی با اولویت بیشتر وجود دارد».
طبق این گزارش ،یک منبع آگاه در خصوص
روند مذاکرات وین برای لغو تحریمهای یکجانبه
علیه ایران و احیای برجام گفت بدون پاسخ صریح
و روشن از سوی آمریکا ،هیچگونه ازسرگیری
مذاکرات وجود ندارد .المانیتور گزارش کرد که
یک منبع رسمی در تهران در این خصوص گفته
است« :دولت بایدن باید تصمیمگیری کند ،این
ن چه
کشور نمیتواند بین سیاستهای ترامپ و آ 
بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی تکرار کرد ،باقی
بماند» .وی در ادامه افزود « :آمریکاییها بر هنر
سادهانگاری بیش از حد مسائل پیچیده و خارج
کردن مسائل از متن مسلط هستند و این باعث
ایجاد شکاف های بیشتر در مورد توافق هستهای
میشود .بازگشت به توافق ساده است اما دولت
بایدن همهچیز را با هم میخواهد که این غیرممکن
است» .المانیتور با اشاره به این موارد ادامه داد که
سفر امیر قطر به تهران ،تأثیر مثبتی بر مأموریت
مورا در ایران داشته است .بر اساس این گزارش،
شیخ تمیم در خصوص حصول توافق میان ایاالت
متحده و ایران ابراز خوشبینی کرد و برای کمک در
این زمینه ابراز آمادگی کرد.
امیر قطر در جریان یک کنفرانس خبری روز ۲۰
می ( ۳۰اردیبهشت ماه) با «اوالف شولتز» صدر
اعظم آلمان در برلین گفت« :امیدواریم که بین
طرفهای برجام ،توافق حاصل شود و قطر آمادگی
دارد تا در حل این جدال ،کمک کند».

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی:

ایران و عربستان نمی توانند نگاه حذفی به یکدیگر داشته باشند
شزای بسیاری در منطقه
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی وجود عوامل تن 
غرب آسیا و محیط جغرافیایی ایران و اعراب را «واقعیتی تاسفبرانگیز» توصیف
و تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران بهترین راه حل مشکالت امنیتی در منطقه
غرب آسیا و خلیج فارس را افزایش گفتوگوهای برادرانه ،اما صریح و بیپرده
میان کشورهای منطقه ،بدون حضور و دخالت بیگانگان میداند.
سید کمال خرازی در نخستین همایش ایران و جهان عرب که به ابتکار موسسه
الدراسات الجزیره در دوحه برگزار شد ،گفت :هدف از این نشست رسیدن به
درکی مشترک از چالشها و فرصتهای موجود در روابط بین ایرانیان و اعراب،
در دنیای به شدت متحول کنونی است.
وی با اشاره به خدمات و روابط متقابل ایران و اعراب در طول تاریخ اسالم
و تاکید بر اینکه «تمدن بزرگ اسالمی موجب غرور و افتخار ایرانیان و اعراب
است» ،افزود :آنچه امروز حائز اهمیت است ،درسی است که باید از نحوه
شکلگیری این تمدن بزرگ آموخت و الگوی آن را مجددا به کار بست.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با تشریح اینکه سیاست راهبردی
جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب آسیا بر این استوار است که «امنیت» و
«توسعه» مفاهیمی پیوسته به هم و غیرقابل تفکیک هستند ،ادامه داد :سیاست
بر سه رویکرد اساسی استوار است :اول اینکه ،امنیت امری به هم پیوسته است
و ارتباط مستقیمی با امنیت سایر کشورهای منطقه دارد؛ دوم اینکه ،امنیت
کاالیی نیست که قابل خریداری باشد ،بلکه در فرایند تعامل و همکاری جمعی
به دست میآید؛ و باالخره سوم اینکه ،روابط اقتصادی با کشورهای منطقه عامل

مهمی در تأمین امنیت منطقهای است.
وی با اشاره به اینکه «تاریخ نشان داده است که حضور نیروهای بیگانه در
منطقه همواره منجر به بروز تنشهای پی در پی و حتی جنگ شده است»،
اضافه کرد :جمهوری اسالمی ایران امنیت و توسعه کشورهای همسایه خود
را الزمه امنیت ،ثبات و توسعه خود میداند .به طوری که از نظر ایران ،امنیت
خلیج فارس و هر یک از کشورهای آن امنیت ایران ،و ناامنی در هر نقطهی آن
ناامنی ایران تلقی میشود .مخالفت جمهوری اسالمی ایران با حضور نیروهای
بیگانه در منطقه ،و به طور خاص مخالفت با حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی
دقیقا در راستای صیانت از امنیت کل منطقه است.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در ادامه ،به تشریح روابط ایران و
عربستان ،بحران یمن ،نگاه ایران به عراق و مسئله فلسطین به عنوان چهار
مسئله محوری در روابط ایران و جهان عرب پرداخت.
وی در خصوص روابط ایران و عربستان گفت :جمهوری اسالمی ایران اهمیت
باالیی برای کشور 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 تامین 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 کرده اند.

خرازی درباره مسئله یمن نیز تصریح کرد :بحران یمن یکی از مهمترین
دغدغههای این منطقه است .این بحران صرفا ً ناشی از تنازعات داخلی یمن
نیست و جمهوری اسالمی ایران همواره بر این اعتقاد بوده است که یمن راه
حل نظامی ندارد ،حقیقتی که اکنون پس از هفت سال جنگ و ویرانی ،همگی
ش وافری داشته ایم تا از کشتار مردم بیگناه یمن
به آن اذعان دارند .ما تال 
جلوگیری و راه حلهای مسالمتآمیز را جایگزین این نزاع خونبار کنیم .برقراری
آتشبس ،رفع محاصره ،فراهم ساختن فضای گفتگوهای یمنی – یمنی و نهایتا ً
تشکیل دولتی برخاسته از خواست و اراده مردم آن ،موضع اصولی جمهوری
اسالمی ایران از ابتدای بروز جنگ در یمن بوده است و همچنان برای تحقق آن
تالش میکند.
رئیس شورای 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 ،چرا که 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.
خرازی در بخش دیگری از سخنانش در این نشست ،پاسخگوی سواالت
مجری برنامه بود .وی در پاسخ به سوالی درباره برجام تصریح کرد :ما بدون
وابستگی به بیگانه به فناوری هستهای دست یافته ایم و توسعه فناوری هسته

ای صلح آمیز بومی را جزو منافع ملیمان میدانیم .دیگران مجاز نیستند تعیین
کنند ایران حق دستیابی به فناوری هستهای دارد یا خیر .ایران بارها اعالم کرده
که فقط قصد بهرهبرداری صلح آمیز از انرژی هستهای دارد .در مذاکرات فعلی
میان ایران و کشورهای غربی موضوعات کمی باقی مانده است که باید حل
شود .مورا ،فرستاده ویژه اتحادیه اروپا اخیرا به ایران آمد و راه ادامه مذاکرات
هموار شد.

