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در شــرایط کنونی می توان ادعا کرد 
روســیه، چین و ایران درحال برداشتن گام های 
مهمی برای همگرایــی در برابر قدرت های غربی 

هستند؟
در این زمینه ابتدا باید به این موضوع اشــاره کرد که 
امروز ناتو بــه رهبری آمریکا، به دنبال این اســت که 
کشــورهای محور در منطقه اقتصادی اوراسیا را که 
گفته می شود می توانند هدایت کننده اقتصاد جهان 
در 25سال آینده باشند، مهار کند. این موضوع بیش از 
همه در نوع مواجهه قدرت های غربی با روسیه، چین 
و ایران که 3قدرت محوری در این منطقه هستند، به 
چشم می خورد و شاهد طرح ریزی های کالن در این 
حوزه برای مقابله و مهار این سه کشــور هســتیم. به 
همین دلیل هم هست که درمقابل چنین رویکردی 
ازسوی غرب با هدف استمرار یکجانبه گرایی در نظام 
بین الملل، شاهد هستیم که روسیه، ایران و چین هم 
تالش می کنند برای مقابله با این کشــورهای غربی 

به سوی همگرایی هرچه بیشتر حرکت کنند.
در شرایط کنونی این رویکرد همگرایانه 
از سوی ایران، روســیه و چین با هدف مقابله با 
یکجانبه گرایی قدرت های غربی در چه قالب هایی 

درحال تحقق است؟
 باید توجه داشــته باشــیم که در این مســیر ایجاد 
ســازمان های منطقه ای تأثیرگذار، مانند ســازمان 
شــانگهای یا اتحادیه اوراســیا مدنظر روسیه، چین 
و ایران قرار گرفتــه  و درعین حال، روســیه و چین 
در اتحادیه های فرامنطقه ای ماننــد »بریکس« نیز 
فعال هســتند؛ اتحادیه ای که متشکل از قدرت های 
نوظهور اقتصادی جهان است و نقش مؤثری در ترسیم 
چشــم انداز آینده اقتصاد دنیا دارد. بر همین اساس 
جمهوری اسالمی نیز تقاضای عضویت در این اتحادیه 
مهم اقتصادی را مطــرح کرده  و این درخواســت با 

استقبال و حمایت روسیه و چین نیز مواجه شده است. 
درچنین شرایطی در مقطع فعلی ایران، چین و روسیه 
در کنار بقیه کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و جنوب 
و غرب آسیا به دنبال نوعی همگرایی هستند تا بتوانند 
با توسعه طلبی و یکجانبه گرایی قدرت های غرب مقابله 

کنند و مانع منفعت طلبی روزافزون آنها شوند.
درحال حاضر این همگرایی میان ایران، 

روسیه و چین چه حوزه هایی را دربر می گیرد؟
این همگرایی در شــرایط نوینی که به وجود آمده، در 
چند حوزه مطرح اســت؛ ازجملــه در زمینه امنیتی 
که همکاری هــای روزافزون برای مبــارزه با قاچاق 
مواد مخدر، قاچاق انســان و همه تهدیدهای امنیتی 
را که از سوی غرب می تواند این کشــورها را تهدید 
کند، دربر می گیرد. ازسوی دیگر وجه مهم دیگر این 
همگرایی، استفاده از فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی 
و تجاری است که از اهمیت راهبردی برخوردار است.

ایــن همگرایــی چــه فرصت ها و 
ظرفیت هایی به ویژه در حوزه اقتصادی به همراه 

دارد؟
در زمینــه همکاری های اقتصــادی، در چند بخش 
می توان شاهد توســعه روزافزون مناسبات با چین و 
روسیه، در کنار بقیه کشورهای منطقه بود که در این 
میان رونق تجارت از محوری ترین موضوع هاســت. 
باید درنظر داشــت که کشــورهای روســیه و چین 
بازار بزرگ و قابل توجهی برای کشــورمان به حساب 
می آیند که به دنبال رونق اقتصادی و صدور کاالهای 
غیرنفتی اســت. درمقابل آنها نیز می توانند نیازهای 
ما را به صورت واردات بــه ایران، تأمین کنند. موضوع 
مهم دیگر، ماهیت بســیار خــاص ژئوپلیتیک ایران 
اســت که قابلیت های ویژه ای را برای مــا در حوزه 
حمل و نقــل و ترانزیت به وجود آورده اســت؛ چین و 
روسیه و همچنین کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و 

تعدادی از کشورهای محصور در خشکی در همسایگی 
ما، می توانند از چنین ظرفیت مهمی استفاده کنند. 
آنها می توانند با بهره گیری از خطوط ریلی، جاده ای 
و دریایی وارد ایران شــوند و خود را به آب های گرم 
خلیج فارس و دریای عمان برسانند. اکنون این اتفاق 
درحال رخ دادن است و برخی کشورها از ظرفیت های 
ایران در این بخش اســتفاده می کنند. در این میان 
چینی ها نیز در راستای طرح و ابتکاری که در سال های 
اخیر درحال پیشبرد آن هستند، به نام »یک کمربند 
- یک جاده« یا »جاده ابریشــم جدید«، محور اصلی 
را برای همکاری با ایران، بحث حمل و نقل و ترانزیت 
قرار داده اند. آنها معتقدند ایران حلقه اتصال آســیا، 
اروپا و آفریقا به حســاب می آید. درچنین شرایطی، 
در قالب نشست هایی مانند آنچه در روزهای اخیر در 
تهران شــاهد آن بودیم، می توان زمینه مناسب برای 
بهره مندی از فرصت های موجــود را افزایش داد. این 
اجالس سه جانبه که با حضور روسای جمهور روسیه 
و ترکیه در تهــران همراه بود، فرصت بســیار خوبی 
برای توسعه همکاری های اقتصادی در سطح منطقه 
به حساب می آید و در عین حال می تواند امنیت زا باشد، 
چراکه امروزه اقتصاد ارتباط نزدیکی با امنیت سازی 
دارد. اگر در منطقه ای امنیت از بین برود، ســرمایه 
جذب نخواهد شــد و این موضوع می تواند زمینه ساز 

بروز مشکالت فراوانی شود.
چه چالش هایی، فرصت های موجود در 

این همگرایی را تهدید می کند؟
به نظر من در شــرایط کنونی، مهم ترین تهدید 
گسترش تروریسم در منطقه است؛ تهدیدی که 
ازسوی آمریکایی ها وارد شده است و ازسوی 
برخی کشورهای منطقه نیز حمایت می شود. 
هدف اصلی آن هم بی ثبات سازی کشورهای 
باثبات این منطقه اســت. با وجود این اما 

 پوست اندازی 
در روابط ایران و کشورهای عربی

 وزیر امورخارجه عراق: موعد دیدار علنی وزرای امورخارجه 
ایران و عربستان به زودی مشخص خواهد شد

پس از ناکامی محور آمریکایی - صهیونیستی برای ائتالف سازی 
علیه ایران در خاورمیانه، اکنون به نظر می رسد برخی کشورهای 
عربی، به جای واگرایی، درحال برداشتن گام هایی برای توسعه 
روابط خود با ایران هســتند، چراکه در روزهای اخیر، اخبار  از 
تمایل برخی سران عربی که تا پیش از این موضع غیردوستانه 
در قبال تهران داشتند، برای افزایش همکاری ها با ایران حکایت 
دارد. به گزارش همشــهری، با توجه به این موضوع بود که در 
روزهای اخیر شاهد انتشــار اخباری بودیم که از یک سو نشان 
می داد ســعودی ها به فکر ارتقای سطح روابط با تهران هستند 
و ازســوی دیگر پادشــاه اردن نیز بر این نکتــه تأکید کرد که 
همه کشــورهای عربی خواهــان برقراری »روابــط خوب« با 
جمهوری اسالمی هســتند. در چنین شــرایطی، تأکید اخیر 
وزیر امورخارجه عربستان مبنی بر اینکه چیزی به نام »ناتوی 
عربی« وجود ندارد، از شکست تالش ها برای ائتالف سازی علیه 
جمهوری اســالمی حکایت دارد و ناظران تحوالت منطقه ای 
معتقدند کشــورهای عربی درحال برداشتن گام  های مهمی با 

هدف اعتمادسازی هرچه بیشتر با تهران هستند.

دیدار قریب الوقوع وزرای خارجه ایران و عربستان
با توجه به همین موضوع هم بود که وزیر امورخارجه عراق که 
کشورش میزبانی ازگفت وگوها میان تهران و ریاض را برعهده 
داشــته  اســت، در روزهای اخیر از تعیین تاریخ دیدار وزرای 

امورخارجه ایران و عربستان در بغداد در آینده نزدیک خبرداد.
فؤاد حسین با اشــاره به برگزاری 5دور گفت وگو میان تهران و 
ریاض به میزبانی بغداد در سطح امنیتی، اعالم کرد که »ولیعهد 
عربســتان از عراق خواســته تدارکات الزم برای دیدار وزرای 
امورخارجه عربستان و ایران در بغداد را فراهم کند«؛ دیداری که 

گفته می شود وزارت امورخارجه عراق درحال تدارک آن است.
وی به این موضوع هم اشــاره کرده اســت که موعد این دیدار 
علنی با حضــور وزرای امورخارجه ایران و عربســتان به زودی 
مشــخص خواهد شــد و مذاکرات امنیتی میان 2کشــور، به 
نشســت های علنی دیپلماتیک تبدیل می شــود. این موضوع 
درحالی اســت که ســخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان 
نیز در آخرین نشســت خبری خود گفت وگوها با عربستان را 
»روبه جلو« و »مثبــت« ارزیابی کرد و روند طی شــده در این 
حوزه را »دلگرم کننده« دانســت. موضع گیــری ایران در این 
زمینه را می توان تأیید ضمنی خبر اعالم شــده از ســوی وزیر 
امورخارجه عراق قلمداد کرد ؛ چراکه ناصر کنعانی تأکید کرد که 
»درحال حاضر می توانیم دور بعدی نشست دوجانبه را در بغداد 
و در سطح مناسبی داشته باشــیم و با استفاده از دستاوردهای 

گذشته، گام های جدی و ملموس به سمت جلو برداریم.«

ارتقای روابط ایران و امارات
عالوه  بر عربســتان، امارات متحده عربی نیز درحال برداشتن 
گام های روبه جلو در زمینه ارتقای روابط با جمهوری اســالمی 
اســت و ابراز تمایل اخیر مقام های عالی رتبه امارات برای اعزام 
ســفیر به ایران، با واکنش مثبت تهران مواجه شد و سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی این موضوع را نشان دهنده شکل گیری فضای 
مثبت در منطقه تلقی کرد. موضع گیری اخیر انور قرقاش، مشاور 
رئیس دولت امارات در امور دیپلماتیک، درباره اینکه »ابوظبی 
به دنبال فرستادن سفیر به تهران و ازسرگیری روابط با ایران است 
و این کشور در پی ایجاد هیچ محوری علیه هیچ یک از کشورهای 
منطقه، به ویژه ایران نیست« نشان می دهد امارات پس از گذشت 
7سال از کاهش ســطح روابط دیپلماتیک، بار دیگر قصد دارد 

سطح روابط خود را با ایران در عرصه سیاسی گسترش دهد.
این درحالی است که در 7سال گذشــته و پس از اینکه به دنبال 
قطع روابط ایران و عربستان در ســال۱3۹۴، امارات نیز سطح 
روابط سیاســی و دیپلماتیک خود را با تهران کاهش داد و این 
روابط از سطح سفیر به کاردار تنزل پیدا کرد، روابط 2کشور با 
فرازونشیب  های بسیاری همراه بوده است؛ تا جایی این روابط که 
در گذشته، به ویژه در حوزه اقتصادی، از استحکام قابل توجهی 
برخوردار بود، در مقاطعی حتی به سمت خصومت نیز سوق پیدا 
کرد. در ماه های اخیر گفت وگوهــای تلفنی وزرای امورخارجه 
2کشور به صورت محسوسی افزایش یافته و تعامالت دیپلماتیک 
2کشور از تالش دوجانبه برای رفع برخی اختالف های موجود 

حکایت دارد.

عقب نشینی اردن از »ناتوی عربی«
ازسوی دیگر ابراز تمایل ضمنی برخی کشورهای عربی خارج از 
منطقه خلیج فارس، مانند اردن و مصر، برای کاهش تنش  ها با 
تهران نشان دهنده آغاز فصل نوینی در روابط جمهوری اسالمی 
و کشورهای عربی اســت. برهمین اســاس هم بود که پس از 
انتشــار اخباری مبنی بر انجام گفت وگوهــای امنیتی میان 
تهران و قاهره، اکنون پادشــاه اردن نیز تأکید می کند که همه 
کشورهای عربی خواهان روابط خوب با تهران هستند؛ روابطی 
که به گفته عبداهلل دوم »باید براســاس اصول احترام متقابل، 
حسن همجواری و احترام به حاکمیت باشد.« وی در گفت وگو 
با روزنامه »الرأی« این کشــور، برخالف برخی مواضع گذشته 
خود، با بیان اینکه موضوع ائتالف )ناتوی عربی( درحال حاضر 
مطرح نیســت، عنوان کرد که »ما خواهان تنــش در منطقه 
نیستیم، همه کشــورها خواهان روابط خوب با تهران براساس 
احترام متقابل، حسن همجواری، احترام به حاکمیت کشورها 
و عدم مداخله هســتند. می بینیم که گفت وگو بهترین راه حل 
برای حل اختالفات است.« اگرچه عبداهلل دوم در این گفت وگو 
به تکرار ادعاهای واهی علیه جمهوری اسالمی پرداخت و گفت 
که »ایران در کشورهای عربی دخالت می کند و امیدواریم شاهد 
تغییر رفتار ایران باشیم«، اما عقب نشینی وی از راهبرد »ناتوی 
عربی« از تمایل اردن برای کاهش تنش ها با تهران حکایت دارد.

 صولت مرتضوی
 معاون اجرایی رئیس جمهور

ســفر  نخســت  دوره  آینــده  2هفتــه 
اســتانی دولــت ســیزدهم بــا ســفر بــه 
همــدان و کرمــان پایــان می یابــد و بــا 
اتمام یک ســالگی دولت و پایان ٣١سفر 
استانی عملی شدن مصوبات را پیگیری 
می کنیم. امیدواریم در یک سالگی دولت 

گزارش مطلوبی را ارائه دهیم./ایرنا

سرلشکر حسین سالمی
فرمانده کل سپاه

در جنگ، سالح مؤثر اســت به همین 
جهت به دنبال تولید و در اختیار گرفتن 
پیشــرفته ترین ســالح ها هســتیم، اما 
بــه آنهــا تکیــه نمی کنیــم و از ســالح 
معجــزه نمی خواهیــم؛ بلکــه بــه خــدا 
تکیه می کنیم، چــون این رمــز پیروزی 

ماست./ فارس

 حجت االسالم علی نوری
 سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه 

جمعه
هر جمعه خطبه های ائمه جمعه به ویژه 
نمایندگان ولی فقیه در مراکز اســتان ها 
دســتخوش تحریف و تغییرات می شــود 
و شــایعاتی توزیع شــده و افــکار عمومی 
را منحرف می کند کــه این اتفاق ناگواری 

است و باید به آن توجه داشت./ ایسنا

دستگیری عوامل موساد 
چند ساعت قبل از انفجار

دســتگیری اعضای عملیاتی جاسوسان موساد در 
حالی انجام شــد که بنا به اعالم نورنیوز حتی مواد 
منفجره شدیداالنفجار نیز از سوی این گروه در محل 
مورد نظر کار گذاشــته شــده و تنها چند ساعت به 
اجرای مرحله نهایی عملیات تروریســتی آنها زمان 
باقی بــود. روز گذشــته وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی با انتشار خبر کوتاهی اعالم کرد: شبکه ای از 
عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی که برای 
انجام عملیات تروریستی به کشور اعزام شده بودند، 
توسط سربازان گمنام امام زمان ارواحنا فداه شناسایی 
و کلیه  عناصر عملیاتی بازداشت شدند.  شبکه فوق از 
ماه ها قبل با هدایت سرپل سازمان جاسوسی رژیم 
صهیونیستی از طریق اقلیم کردســتان عراق وارد 
ایران شدند و ضمن شناسایی یکی از مراکز حساس 
کشور در اســتان اصفهان، قصد داشتند نسبت به 
انفجار آن اقدام کنند. این گزارش حاکی است؛ عناصر 
عملیاتی این شبکه، ماه ها برای اجرای این عملیات 
در یکی از کشــورهای آفریقایی تحت آموزش بوده  
و چندین نوبت نیز عملیات مــورد نظر را به صورت 
شبیه سازی شده اجرا کردند. دســتگیری اعضای 
عملیاتی این شــبکه پیچیده در حالی انجام شد که 
حتی مواد منفجره شــدیداالنفجار نیز از سوی این 
گروه در محل مورد نظر کار گذاشته شده و تنها چند 
ســاعت به اجرای مرحله نهایی عملیات تروریستی 

آنها زمان باقی بود. 

نقل قول خبر

امنیتی

سیاست همسایگی

جمعی از سفیران جدید ایران روز  سیاست 
شــنبه پیش از عزیمت به محل خارجی

مأموریــت خــود بــه حضور 
رئیس جمهور رسیدند و با وی دیدار و گفت وگو 
کردند. سیدابراهیم رئیسی در این دیدار سفیران 
را نمایندگان نظام اســالمی معرفی کرد که باید 
منافع و ارزش های جمهوری اســالمی ایران را 

نمایندگی و تأمین کنند.
به گــزارش فارس، رئیس جمهــور ضمن تأکید 
بر لزوم ارزیابی عملکرد ســفرا براســاس اهداف 
تعیین شده برای هر کشور ازجمله میزان کمک 
به توســعه اقتصادی جمهوری اســالمی ایران، 
توجه ویژه به امور ایرانیان خارج از کشور، رعایت 
و بســط ارزش های اســالمی و انقالبی در رفتار 
فردی و خانوادگی سفرا و مقابله با هرگونه روابط 
ناســالم اقتصادی در حوزه مأموریــت، آنان را 
موظف به تالش بــرای تحقق نهایــی اهداف و 
سیاست های کشور دانست. رئیسی برای سفیران 
جدید جمهوری اســالمی ایران در کشــورهای 
لهستان، گرجستان، سیرالئون، چک، لبنان، هند 
و همچنین نماینده دائم ایران در ســازمان ملل 
متحد در نیویورک و نماینده دائم ایران در دفتر 
سازمان ملل در ژنو آرزوی موفقیت کرد. براساس 
این گزارش، محمود ادیب قرار است به عنوان سفیر 
جدید ایران در گرجستان جایگزین اکبر قاسمی  
در تفلیس شود. ایرج الهی دهقی، رئیس اداره دوم 
اوراسیای وزارت امور خارجه هم جایگزین علی 
چگنی در دهلی نو شــد. مجتبی امانی، رئیس 
پیشین دفتر حافظ منافع ایران در قاهره )مصر( 
هم به عنوان سفیر جدید در بیروت منصوب شد. 
امانی ۹ سال از فعالیت دیپلماتیک خود در وزارت 

امور خارجه را در کشور مصر گذرانده است. حسین 
غریبی هم که چندی اســت به عنوان سرپرست 
سفارت ایران در ورشو مشغول به فعالیت است، 
به عنوان سفیر جدید ایران در لهستان منصوب 
شد. حجت االسالم سیدخلیل ساداتی امیری هم 
به عنوان سفیر جدید ایران در سیرالئون منصوب 
شد. ساداتی  امیری در سوابق کاری اش عهده دار 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در گینه کوناکری 
نیز بوده است.ســیدمجید قافله باشــی، معاون 
پژوهشــی و مطالعاتی دفتر مطالعات سیاسی و 
بین المللی وزارت امور خارجه نیز عهده دار سفارت 

ایران در جمهوری چک شد. 

 ایروانی جایگزین تخت روانچی
ســعید ایروانی هم به جای مجید تخت روانچی 
به عنوان سفیر و نماینده جدید ایران در سازمان 
ملل در نیویورک منصوب شد. ایروانی پیش از این 
به عنوان کاردار سفارت ایران در بغداد، دبیر شورای 
راهبردی روابط خارجی و معاون سیاست خارجی 
و امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی فعالیت کرده و در مذاکرات ایران و عربستان 
در بغداد نیز ریاست هیأت ایرانی را برعهده داشت. 
علی بحرینی هم به عنوان ســفیر و نماینده دائم 
جمهوری اسالمی ایران در دفتر سازمان ملل در 
ژنو به جای اســماعیل بقایی هامانه عهده دار این 
سمت شد.  سفیر ایران در اتیوپی و نماینده ایران 
در اتحادیه آفریقا، نماینده وزارت امور خارجه در 
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، ریاست اداره حقوق 
بشــر وزارت خارجه و فعالیت در بخش سیاسی 
سفارت ایران در برلین ازجمله فعالیت های علی 
بحرینی در طول دوران فعالیتش در بحرین است.

تأکید رئیسی بر ضرورت توسعه اقتصادی 
ایران در دیدار سفرای جدید 

پاک آیین، دیپلمات سابق ایران در گفت وگو با همشهری تشریح کرد:

نشانه های پایان یکجانبه گرایی غرب
خاورمیانه آبستن تحوالت بســیاری است و برخی 

گفت وگو
کارشناسان معتقدند برایند ائتالف سازی های اخیر در 
این منطقــه، ایجاد تغییرات بنیادیــن در نظم نوین 
منطقه ای و حتی بین المللی و پایان یکجانبه گرایی قدرت های غربی، 
به رهبری آمریکاست؛ موضوعی که همگرایی روزافزون روسیه، چین 

و ایران نمودی از این ادعا به حســاب می آید. محســن پاک آیین، 
دیپلمات سابق ایران معتقد است قدرت های غربی که نگران همگرایی 
بیش  از پیش ایران، چین و روسیه هستند، رویکرد مهار کشورهای 
محور در منطقه اوراسیا را دنبال می کنند.گفت وگوی همشهری با 

محسن پاک آیین را در ادامه می خوانید.

»نه« صریح کشورهای عربی به آمریکا
رئیس دفتر حافظ منافع ایران در مصر گفت: کشورهای عربی 
به سطحی از استقالل رأی و خودباوری رسیده اند که به آمریکا 
با صراحت »نه« بگویند. محمدحسین سلطانی فرد در صفحه 
توییتر خود در این باره نوشت: »یک نکته مهم در سفر بایدن 
به جده وجود دارد که قابل توجه است؛ اینکه کشورهای عربی 
به سطحی از استقالل رأی و خودباوری رسیده اند که به آمریکا 
با صراحت »نه« بگویند، تحول مهمی است. صهیونیست ها که 
جشن گرفته بودند در اجالس جده حضور خواهند داشت و 

علیه ایران ائتالف خواهند کرد، خیلی سرخورده شدند.«

جمهوری اسالمی موفق شد با ابتکارات سردار سپهبد 
شهید حاج قاسم ســلیمانی و همچنین جانفشانی 
رزمندگان اسالم و مدافعان حرم، تروریسم تکفیری 
را که توسط آمریکا در عراق و سوریه ایجاد شده بود و 
ازسوی چند کشور منطقه هم حمایت می شد، از بین 
ببرد. امروز این تروریســم در افغانستان و درمناطق 
شمالی این کشور، به عنوان »داعش«، خیمه زده است 
و تهدیدی جدی برای صلح و ثبات در منطقه به شمار 
می رود. در ایــن بین بی ثباتی در افغانســتان و نبود 
یک دولت فراگیــر نیز مزید بر علت شــده تا فضای 
بهتری برای گسترش تروریسم فراهم شود. بنابراین 
شرایط ایجاب می کند که چین، ایران و روسیه برای 
مقابله با گسترش تروریسم در منطقه با یک سازوکار 
دسته جمعی فعالیت و بقیه کشورهای منطقه را برای 
مبارزه با این پدیده شوم بسیج کنند. در این میان با 
توجه به اینکه هم روســیه در مناطق مسلمان نشین 
خود و هم چین در منطقه »سین کیانگ«، که آنجا هم 
مسلمان نشین است، با مشکل جدی تروریسم تکفیری 
و نفوذ تفکــرات وهابی مواجهند و بقیه کشــورهای 
منطقه هم به نحوی با این چالش دســت به گریبان 
هســتند، می توانند با ایجاد سازوکارهای منطقه ای، 
رویکرد مبارزه با تروریسم را با جدیت بیشتری، تا از 
بین رفتن آن، پیگیری کنند. از آســیب های دیگری 
که به لحاظ امنیتی در منطقه وجــود دارد، می توان 
به قاچاق موادمخدر نیز اشاره کرد که آن هم به نوعی 
زاییده اقدام های تخریبی آمریکا و عواملی اســت که 
20سال در افغانستان حاکمیت داشتند و سبب شدند 

تولید مواد مخدر در این کشور افزایش یابد.
ســفر منطقه ای بایدن چه تأثیری بر 

تحوالت منطقه ای در خاورمیانه داشته است؟
واقعیت این اســت که ســفر منطقه ای جــو بایدن 
دســتاوردی نداشــت. او در موقعیــت ضعیفــی به 
سرزمین های اشغالی و عربستان سعودی رفت. سفر 
منطقه ای بایدن در زمانی اتفــاق افتاد که او مدت ها 
ادعا می کرد با آنها ارتباط نزدیکی برقرار نخواهد کرد، 
به خصوص با ســعودی ها که مباحث حقوق بشری، 
ازجمله قتــل جمال خاشــقچی، روزنامه نگار منتقد 
ســعودی، اصلی ترین دلیل چنین رویکردی عنوان 
می شد، اما به دلیل برخی نیازمندی ها و همچنین جنگ 
اوکراین مجبور شد به سرزمین های اشغالی و همچنین 
عربستان سعودی سفر کند. این در شرایطی است که 
بنا به اذعــان خود آمریکایی ها، بایــدن از این حضور 
منطقه ای، چه در تل آویو و چه در ریاض، دستاوردی 
نداشته است. به نظر می رسد امروز عربستان سعودی 
ترجیح می دهد با روسیه و کشورهای اوراسیایی کار 
کند. رژیم صهیونیستی هم که درحال حاضر دارای یک 
نخست وزیر موقت است، امیدی به آینده حمایت های 
دولت بایدن ندارد. برهمین اســاس سفر منطقه ای 
رئیس جمهــور آمریکا در موقعیت ضعف انجام شــد 
و اصال با نشست سه جانبه روســیه، ایران و ترکیه در 
تهران قابل مقایسه نیست. درچنین شرایطی ایران و 
روسیه به همکاری های راهبردی خود ادامه می دهند 
و هر دو می کوشند ترکیه را به همکاری های منطقه ای 
بازگردانند تا این کشور برای استقرار امنیت و توسعه 
مناسبات اقتصادی همراه دیگر کشورها باشد و امید 
می رود این تالش ها 

به نتیجه برسد.


