هیچ رفتار خصمانهای از ایران در منطقه ندیدهایم

وزیر خارجه قطر تأکید کرد که رفتارهای ایران هیچ تهدیدی برای منطقه نیست
و تا کنون شاهد رفتار خصمانه از ایران نبودهایم.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت :ما هیچ گونه رفتار خصمانه از ایران ندیدهایم.
وی درباره حمله ترکیه به ش��مال س��وریه نیز تصریح کرد که نمیتوان ترکیه را
س��رزنش کرد و این اق��دام ترکیه برای از بین بردن تهدی��د قریبالوقوع و خطری
است که امنیت ترکیه را هدف قرار میدهد .رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه
هفدهم مهر ماه جاری در فرمانی ،آغاز عملیات نظامی در شمال سوریه علیه شبهنظامیان
نیروهای دموکراتیک سوریه (عمدتا کُرد) را اعالم کرد .در حالی هفت روز از این عملیات
میگذرد که منابع خبری تداوم تجاوزات ترکیه و تروریستهای تحت حمایت این کشور
به مناطق ش��مالی س��وریه خبر میدهند.گفتنی است؛ سیاس��ت جمهوری اسالمی ایران
سیاستی منطبق بر موازین توسعه مناسبات با همه کشورها است .فارس

خروج آمریکا از برجام غیرقابل قبول است

رئیس شورای فدراسیون روسیه گفت :واشنگتن دلیلی برای خارج شدن از توافق
هستهای با ایران نداشت و مسکو مخالف تحریمهای یکجانبهای است که آمریکا
علیه جمهوری اسالمی اعمال کرده است.
والنتین��ا ماتوینکو گفت :طرف آمریکایی هیچ دلیلی برای خارج ش��دن از برنامه
جامع اقدام مش��ترک (برجام) درباره برنامه هس��تهای ایران نداش��ت ،برای اینکه
مقامات جمهوری اسالمی به دقت تمامی تعهدات خویش در چارچوب این توافقنامه را
اجرا میکردند و این مسئلهای است که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی هم بارها
آن را مورد تایید قرار دادهاند .این مقام بلندپایه پارلمانی روسیه تاکید کرد :از بین رفتن
برنامه جامع اقدام مش��ترک (برجام) به افزایش تنشها و وخامت اوضاع در منطقه خلیج
فارس خواهد ش��د .به همین دلیل مقامات مس��کو مخالف خ��ودداری از توافقات صورت
گرفته با ایران بوده و چنین اقدامی را غیرقابل قبول ارزیابی میکند .تسنیم

حمله به نفتکش ایرانی توسط یک یا چند دولت انجام شده است

وزیر امور خارجه با بیان اینکه حمله به نفتکش ایرانی اقدامی دولتی بوده است،
گفت :براس��اس اطالع��ات دریافتی حمله به نفتکش ایرانی توس��ط یک یا چند
دولت انجام شده است.
محمدجواد ظریف درباره حمله به نفتکش ایرانی در نزدیکی بندر جده عربستان،
اظهار داش��ت :براس��اس اطالعات دریافتی حمله به نفتکش ایرانی توسط یک یا
چند دولت انجام ش��ده ،البته بررسیها در حال انجام است ،اما تا زمانی که به نتایج
متقن در این باره دست نیابیم ،دولتی را متهم نخواهیم کرد.
وی افزود :حمله به نفتکش ایرانی اقدامی پیچیده بوده که حامی دولتی داشته و اقدامی
دولتی بوده اس��ت .وزیر امور خارجه همچنین درباره پایان مهلت چهار ماهه گروه ویژه
اق��دام مالی به ایران ،بیان کرد :برای اجالس آینده اف.تی.اف اقدامات بس��یار خوبی در
صداوسیما
کشور انجام شده است.

دیپلمـاسی
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گزارش

آماره��ای رس��می اتحادیه اروپا نش��ان میدهد
که به واس��طه تحریمهای ضدایران��ی آمریکا و
بروز مش��کالت اقتص��ادی ،هزاران نف��ر از اتباع
افغانس��تان ایران را به مقصد اروپا ترک کردهاند
و اکنون به بزرگترین گروه پناهجویان ورودی به
این بلوک بدل شدهاند.
خبرگزاری رویترز با اس��تناد به آمارهای رسمی
اتحادیه اروپا نوش��ته اس��ت که در س��ال جاری
میالدی تع��داد اتباع افغانس��تانی که به صورت
غیرقانون��ی به کش��ورهای عضو اتحادی��ه اروپا
پناهنده ش��دهاند ،از اتباع س��وریه پیشی گرفته
و آنه��ا را به بزرگترین گ��روه پناهجویانی بدل
کرده که امسال وارد مرزهای این بلوک سیاسی
شدهاند.
به نوش��ته رویترز ،بخش��ی از ای��ن افزایش ،به
مش��کالت اقتصادیای بازمیگ��ردد که پس از
اعم��ال تحریمهای یکجانبه آمری��کا علیه ایران
ایجاد ش��ده و هزاران پناهجوی افغانستان را که
تاکن��ون در ایران زندگی میکردهاند ،به کوچ به
اروپا واداشته است.
این خبرگزاری نوشته است :در حالی که در پی
حمله این هفته ترکی��ه به مناطق تحت کنترل

اخبار

مسئله کردهای ترکیه و کردهای ایران

چهار کش��ور در منطقه وجود دارد که بخشی از آن متعلق به
استان های کردنشین است.
با پیشینه تاریخی این قوم کاری نیست که پیشینه دیرینه ای
دارند ،به یژه کردهای ایرانی که اصیل ترین قوم ایران هستند
و خود را ایرانی میدانند.
ه��ر چند برخ��ی از احزاب غیر قانونی ک��رد در ایران همچون
کوموله و دموکرات در ابتدای پیروزی انقالب اس�لامی س��عی
کردند تا کردستان عزیز را از ایران جدا کنند ،اما قاطبه مردم
کردستان با اقدام آن دو گروهک مخالف بودند و همین امر از
جدایی کردستان از ایران جلوگیر کرد.
هر چهار منطقه کردنش��ین در چهار کشور ایران ،ترکیه ،عراق
و س��وریه با دولت مرکزی اختالفاتی دارند ،تاکنون بیشترین
اختالفات در ترکیه دیده شده و البته عراق و سوریه نیز دارای
اختالفاتی هس��تند ،اما خوش��بختانه کردستان ایران به خاطر
آگاهی و درک باالی مردم کردس��تان کش��ورمان از کمترین
اختالفات برخوردار بوده است.
هر چند سعی و تالش بس��یاری از سوی دشمنان برای ایجاد
فتنه و اختالف در میان مردم کردستان شده است ،اما تاکنون
هیچیک از آن توطئه ها به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید.
حت��ی هم اکنون گ��روه های ضد انقالب در خاک کردس��تان
عراق مستقر هستند و تحرکاتی را هر از گاهی علیه جمهوری
اس�لامی ایران انج��ام میدهند که با واکن��ش قاطع نیروهای
مسلح کشورمان روبرو میشوند.
جمهوری اسالمی ایران بارها به دولت عراق و مسئولین اقلیم
کردستان عراق هشدار داده است که اگر نیروهای ضد انقالب
کوموله و دموکرات از خاک کردس��تان ع��راق علیه جمهوری
اس�لامی ایران عملیات انجام دهن��د و در صورت وقوع چنین
عملیات تروریستی با واکنش شدید ایران روبرو خواهد شد.
جمهوری اس�لامی ایران توانس��ته با وجود برخ��ی ناامنی ها،
ترورها و اقداماتی که گروههای تروریستی کوموله و دموکرات
و برخ��ی دیگر از گروه ه��ای کرد ضد انقالب انجام می دهند،
امنیت را در کردستان ایران برقرار کند و اجازه ندهد مداخالت
دیگر رژیم ها باعث اعتراض و اختالف در کشور شود.
مردم هر چهار بخش کردنش��ین این چهار کش��ور باید درک
کنن��د که اس��تقالل و تجزیه آنه��ا بدترین اتفاقی اس��ت که
میتواند بیفتد.
جدایی این چهار منطقه به س��ادگی نخواهد بود ،بلکه بحرانی

را برای مردم آن ایجاد خواهد کرد که س��الهای س��ال ادامه
خواهد داشت.
این مس��ئله را مردم کردس��تان ایران ب��ه خوبی درک کرده و
میدانن��د که اختالفات پس از وقوع جدایی و اس��تقالل ،تازه
آغ��از خواهد ش��د و یقی��ن بدانید که به جن��گ داخلی میان
کردهای منطقه کشیده میشود.
قطعاً مش��کالت دیگری نیز بروز خواهد کرد ،این چهار منطقه
در صورت جدایی از سرزمین مادری خود ،با دولتهای اطراف
به مش��کل بر میخورند ،محصور شدن در میان چهار کشوری
که تا پیش از این بخش��ی از خاک آن بودند ،به ش��دت شکل
خواه��د گرفت .حتی اگر هر ی��ک از این بخش های چهارگانه
کردنش��ین در چهار کشور ترکیه ،عراق ،ایران وسوریه خود به
تنهایی به خواس��ته اس��تقالل خود برسند ،ضعیف و فقیرتر از
اکنون خواهند بود.
مشکل اصلی دولتهای مرکزی ساز مخالفی است که مناطق
کردنش��ین میزنند ،اگر آنها با ش��رایط س��ازگار باشند قطعاً
دولت مرکزی رغبت بیش��تری برای سرمایه گذاری و آبادانی
مناطق کردنشین خود خواهد داشت .ضمن آن که این مناطق
ظرفیتهای بسیار باالیی دارند.

تا زمانی که کردهای کش��ورهای ترکیه ،عراق ،سوریه مبارزه
مس��لحانه را در پیش گرفته و با تشکیل گروه های تروریستی
همچ��ون پ.ک.ک ،ی.پ.گ ،کومول��ه و دموک��رات با دولت
مرکزی در جنگ باش��ند ،نمیتوان به آینده مناطق کردنشین
امیدوار بود.
دولت ه��ا و حکومت های مرک��زی هنگامی انگیزه س��رمایه
گذاری و ایجاد تأسیس��ات و کارخانجات صنعتی در منطقه را
خواهند داش��ت که اطمینان داشته باشند آن استان پایبند به
حاکمیت ملی کشور است.
ام��ا در این میان جنگ و خونری��زی ،ویرانی و آوارگی نیز راه
درست پایان اختالفات نیست.
ترکیه که درگیرترین کشور با کردهای خود است ،چند روزی
است به کردستان سوریه حمله نظامی کرده و در حال کشتار
مردم کردستان این منطقه است.
اکنون س��وریه به خاطر ش��رایط موجود در س��رزمین خود ،با
مشکالت روبرو اس��ت ،گروههای تروریس��تی تکفیری وهابی
داع��ش تازه در حال نابودی هس��تند و بخ��ش های زیادی از
خاک این کشور از چنگ داعش بیرون آمده است.
بخش ش��مالی س��وریه پس از بحرانی که با حضور گروه های

هزاران پناهجوی افغانستانی راهی اروپا شدهاند
کردها در ش��مال ش��رق س��وریه اتحادیه اروپا
نگران ش��کلگیری موج ت��ازهای از پناهجویان
اس��ت ،مقامهای اتحادیه اروپا هش��دار دادهاند
که تعداد رو به افزایش افغانس��تانیها مسئلهای
فوریتر است ،به خصوص در جزایر یونان ،یعنی
اولین نقطهای که پناهجویان به آن میرسند».
آمار مؤسسه اروپایی فرونتکس نشام میدهد که
از ابتدای س��ال جاری می�لادی حدود ۱۷۰۰۰
پناهج��وی افغانس��تانی با گ��ذر از دری��ای اژه
به س��واحل اتحادی��ه اروپا رس��یدهاند .به گفته
یک مقام ارش��د اتحادیه اروپا ،ح��دود نیمی از
ای��ن افراد ،پی��ش از آنکه از مس��یر ترکیه خود
را ب��ه اتحادی��ه اروپا برس��انند ،در ایران زندگی
میکردهاند و حتی برخ��ی از آنها متولد ایران
هستند.
این مقام اروپایی گفته است که این پناهجویان
ب��ه این دلی��ل در حال ترک ایران هس��تند که

یادداشت سراسر ضد ایرانی سفیر
بحرین در آستانه نشست منامه
س��فیر بحرین در آمریکا با انتش��ار یک یادداش��ت در یک روزنامه آمریکایی
درب��اره نشس��ت «امنیت دریایی» ب��ه میزبانی منامه ،ضمن اس��تفاده از نام
مجعول برای خلیج فارس ،به اتهامزنی علیه ایران پرداخت.
س��فیر بحرین در آمریکا با انتش��ار یادداشتی سراس��ر ضد ایرانی در روزنامه
واش��نگتن تایمز ،مواضع کش��ورش درباره میزبانی منامه از نشس��ت امنیت
دریان��وردی بینالمللی را بازگو کرده و از لزوم اتحاد بینالمللی برای مقابله با
تهدیدات فزاینده ایران سخن گفته است.
یادداش��ت عبداهلل بن راش��د آل خلیفه س��فیر بحرین در آمریکا در شرایطی
منتشر شده که کشورش قرار است در روزهای  ۲۱و  ۲۲اکتبر ( ۲۹و  ۳۰مهر)
میزبان یک نشست با موضوع ادعایی «امنیت دریانوردی بینالمللی باشد.
پیشت��ر ،برای��ان هوک ،نماینده ویژه آمریکا در ام��ور ایران خبر داده بود که
نمایندگان تمام کش��ورهای حاضر در نشس��ت ضد ایرانی ورشو به تاریخ ۲۵
بهم��ن م��اه  ۱۳۹۷به نشس��ت منامه دعوت میش��وند؛ نشس��تی که از نظر
اندیشکدهها و تحلیلگران ارشد آمریکایی ،سیرک فاجعهبار بوده است.
س��فیر منامه در واشنگتن که نخستین کشور در حاشیه خلیجفارس بوده که
مش��ارکت در ائتالف دریایی پیشنهادی آمریکا را پذیرفته است ،در یادداشت
خود در واشنگتن تایمز ،بحرین را «متحد مهم ایاالت متحده» خوانده است.

سیاس��ت ایاالت متحده وضعی��ت اقتصادی در
ای��ران را به ش��کل قاب��ل توجهی خ��راب کرده
است.
دول��ت آمریکا از یک س��ال و نیم پیش با خروج
یکجانبه از توافق هس��تهای با ایران ،تحریمهای
گستردهای را علیه مردم ایران وضع کرده است.
به نوش��ته رویترز ،این تحریمها موجب شده تا
اتباع افغانستان به امید رسیدن به شرایطی بهتر
و بیمناک از وضعیت بیثبات افغانس��تان ،مسیر
اروپا را در پیش بگیرند.
رویترز به نقل از مقامهای افغانس��تانی نوش��ته
اس��ت که در حال حاضر حدود  ۲میلیون تبعه
افغانس��تان در ای��ران زندگی میکنن��د .این در
حالی اس��ت که بنا بر اعالم س��ازمان بینالمللی
مهاجرت ،سال گذشته  ۸۰۰هزار تبعه افغانستان
ایران را ترک کردهاند.
از این رقم ،نس��بت اندکی ،یعنی حدود ۱۲۰۰۰

عبداهلل بن راشد آل خلیفه نوشت :پادشاهی بحرین ،متحد مهم ایاالت متحده
در جنگ با تروریس��م اس��ت .ما مخالف تجاوزگری رژیم ایران هس��تیم و با
شرکایمان برای حفظ جریان آزاد تبادل کاالها در جهان همکاری میکنیم.
س��فیر آمریکا در بحرین در این یادداش��ت از واژه مجعول برای خلیج فارس
اس��تفاده کرده و مدعی شده که هدف از نشس��ت آتی منامه ،تقویت صلح و
امنیت منطقه و جهان است.
او ضمن ابراز خرس��ندی از اس��تقرار و حضور ناوگان پنجم دریایی آمریکا در
بحرین مدعی ش��ده اس��ت که از تالشهای بحرین در همکاری با آمریکا به
منظور «حفاظت از کشتیرانی در خلیج (فارس) و مهار رژیم خطرناک ایران»
تحس��ین شده اس��ت .س��فیر بحرین در آمریکا در بخش دیگری از یادداشت
خود ،باز هم از ادبیاتی س��خیف و ضد ایرانی اس��تفاده و بر لزوم اتخاذ موضع
واح��د بینالمللی در برابر «تهدیدات فزاینده حکومت س��تیزهجوی ایران در
زمینه امنیت دریانوردی تاکید کرده است.
او در بخش دیگری از این مطلب مدعی ش��ده است :بحرین متوجه تهدیدات
ای��ران اس��ت و همانن��د رئیسجمهور ترام��پ و مایک پامپئ��و وزیر خارجه
(آمریکا) این را میداند که تمایز قائل ش��دن بی��ن رژیم ایران و مردم ایران،
یک موضوع مهم اس��ت و اعتقاد ما اس��ت که مردم ایران ،سزاوار یک زندگی
بهتر و حاکمان بهتر هس��تند .اظهارات سفیر منامه در حالی مطرح شده که
ش��دت س��رکوبگریهای آل خلیفه علیه مردم بحرین و به ویژه شیعیان این
کش��ور که اکثریت جمعیت آن را تشکیل میدهند ،صدای اعتراض نهادهای
فارس
بینالمللی را درآورده است.

ظریف و مراکز مطالعات عربی

تروریس��تی در این کشور به وجود آمد ،بجای آن که با دولت
مرک��زی و مردم س��وریه در راه مبارزه با تروریس��تها همراه
ش��ود ،از فرصت اس��تفاده کرد و راه خ��ود را از دولت و ملت
سوریه جدا کرد.
مردم کرد س��وریه در این تصمیم اشتباه بزرگی کردند و حتی
اعتم��اد آنها به آمریکا نیز یک اش��تباه ب��زرگ دیگری بود که
مرتکب ش��دند.اکنون ارتش ترکیه به کردستان سوریه حمله
نظام��ی کرده و بخش های زیادی از خاک س��وریه را به بهانه
مبارزه با تروریس��م اش��غال کرده است.ش��اید بتوان به دولت
ترکیه ح��ق داد چرا که همواره از س��وی کردهای خود و آن
س��وی مرزها در سوریه و حتی عراق ،حمالت تروریستی خود
را علیه ترکیه تدارک میبینند.
اما اقدامی که ترکیه در حمله به خاک س��وریه برای سرکوب
کردهای این کشور انجام داد ،راه درستی نبوده و نیست.
چنی��ن اقدامات و گرفتن چنین تصمیمات��ی برای مرحله آخر
اس��ت ،هرگاه راه حل دیگری وجود نداش��ته باشد ،شاید بتوان
تصمی��م به اقدام نظامی گرفت ،اما ترکیه میتوانس��ت موضوع
کردستان سوریه را به دولت مرکزی واگذار کند ،چرا که دولت
سوریه اکنون در ش��رایط بسیار بهتری از چند سال گذشته به
سر میبرد و توانسته حاکمیت خود را قوت ببخشد و با پایان کار
داعش در این کشور ،به دوران اقتدار خود باز خواهد گشت.
از س��وی دیگر مقامات ترکیه میتوانس��تند با به��ره بردن از
تجارب ایران و نفوذی که در سوریه و حتی میان کردهای این
کش��ور دارد ،بدون جنگ ک��ه هزینههای زیادی برای ترکیه و
کردها خواهد داشت ،مسئله را حل کنند.
آی��ا ایران تاکنون همچ��ون ترکیه عمل کرده اس��ت؟ اما می
بینیم که گرچه مش��کل گروههای ضد انقالب پایان نیافته اما
با درایت و هوشیاری فرماندهان نیروهای مسلح ،این مسئله از
کمترین خطر برخوردار است.
ترکیه ش��اید در اقدام نظامی علیه کردهای سوریه حق داشته
باش��د ،اما بیراههای اس��ت که ج��ز زیان برای آنکارا س��ودی
نخواهد داش��ت .هم اکنون همه کرده��ای منطقه و حتی در
دیگر کش��ورهای دنیا علیه اقدام اردوغان تظاهرات برپا کرده
و با ش��عارهای تند علیه ترکیه خواهان پایان تجاوز ارتش این
کش��ور به کردستان سوریه شده اند ،تش��دید نفرت کردها از
ترکیه به ویژه دولت و شخص اردوغان اتفاق خوبی برای آنکارا
نیست .اتاق خبر 24

تبعات تحریمهای ضدایرانی:

نف��ر در س��ال  ۲۰۱۸میالدی ب��ه اتحادیه اروپا
رفتهاند ،اما به نوش��ته رویترز ،این رقم در سال
جاری میالدی میتواند تا دو برابر افزایش یابد.
اغلب ای��ن اف��راد در جزایر یونان اس��کان پیدا
کردهاند .نهاد خیریه آکس��فام میگوید در حال
حاض��ر بی��ش از  ۱۳۰۰۰م��رد ،زن و ک��ودک
پناهج��و در اردوگاه موری��ا در جزیره لس��بوس
یونان س��کونت دارند ،آن ه��م در حالی که این
اردوگاه در اصل برای میزبانی از تنها  ۳۱۰۰نفر
طراحی شده است.
مقامهای اتحادیه اروپا گفتهاند که ش��رایط فعال
قابل مدیریت اس��ت و با وضعیت بحرانی س��ال
 ،۲۰۱۵یعن��ی زمانی که بی��ش از یک میلیون
پناهج��و وارد اروپ��ا ش��دند و بزرگترین بحران
مهاج��رت اروپ��ا از زمان جن��گ دوم جهانی را
ایج��اد کردند ،فاصل��ه دارد .در آن س��ال ،یک
چهارم پناهجویان ورودی به اتحادیه اروپا اتباع
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افغانستان بودند.
مقامه��ای اتحادیه اروپا در عی��ن حال گفتهاند
که اوض��اع در جزایر یونان بار دیگر در آس��تانه
وخامت قرار دارد .هورست سیهوفر» وزیر کشور
آلمان در همین ارتباط هشدار داده است که اگر
کش��ورهای اتحادیه اروپا یک سیاست مشترک
در قب��ال مهاج��ران اتخاذ نکنند ،ممکن اس��ت
وضعیت آشفته سال  ۲۰۱۵تکرار شود.
به نوش��ته رویترز ،در  ۹ماه نخست سال جاری
می�لادی جمعا ح��دود  ۸۰ه��زار پناهجو وارد
مرزهای اتحادیه اروپا شدهاند ،اما این رقم اکنون
در حال افزایش اس��ت و این احتمال وجود دارد
که روند نزولی تعداد پناهجویان که از پایان سال
 ۲۰۱۵آغاز ش��ده بود ،معکوس شده و بار دیگر
صعودی شود .پیش��تر برخی مقامات اروپایی بر
این ب��اور بودند که؛ اگ��ر تاثیرتحریمها افزایش
یابد ،ممکن است تحرک بسیار زیادی را نه تنها
بین افغانس��تان و ایران ،بلکه به مکانهای دیگر
نیز شاهد باشیم .ما ش��اهد پناهجویانی هستیم
که زم��ان زیادی را در ایران به س��ر بردهاند اما
اکنون به س��وی ترکیه در حرکت هس��تند تا از
باشگاه خبرنگاران
آنجا به اروپا بروند.

محمد الس��بتی» نویس��نده کویتی با انتشار مقالهای
تحت عنوان ظریف و مراکز مطالعات عربی در روزنامه
کویتی الرأی به بررس��ی وضعیت مراکز مطالعاتی در
کشورهای عربی پرداخت.
السبتی با اشاره به مقاله ظریف که  ۱۰اکتبر ( ۱۸مهر)
در روزنامه الرأی منتش��ر ش��د ،آورده است که ظریف
در این مقاله به تش��ریح ابتکار صلح هرمز که پیش��تر
رئیسجمهور ایران در نشست مجمع عمومی سازمان
ملل ارائه ک��رده بود ،پرداخته و در آن اش��اره مهمی
به اندیش��کدهها در منطقه ،کارشناس��ان ،سمینارها و
گروههای کاری برای بررس��ی این طرح و مطالعات بر
روی آن ،داشت.
ظریف در این مقاله پس از تش��ریح اهداف مورد نظر
از ابتکار صلح هرمز ،آورده است «:دستیابی به اهداف
مورد اش��اره ،از طریق برگزاری نشس��تها در سطوح
مختلف کارشناس��ی ،وزیران و س��ران کش��ورها و نیز
متخصصان ،اندیش��کدهها و بخش خصوصی و تشکیل
گروههای اقدام الزم در حوزه های دارای اولویت دنبال
خواهد شد.
این نویس��نده کویتی اش��اره ظریف به اندیشکدهها و
مراک��ز مطالعاتی را مهم توصیف کرده و مینویس��ند
که مراکز مطالعات در هر کشور و منطقهای از اهمیت
زیادی برخوردار است و در حقیقت با ارائه راهکارهایی
راه را ب��رای دولت روش��ن و هم��وار میکند تا دولت
بتوان��د تصمیمات درس��ت اتخاذ کن��د و در اصل این
مراک��ز از آزادیه��ای زیادی برای انج��ام مطالعات و
ارائه آراء مختلف برخوردار اس��ت و ای��ن مراکز لزوما
بیانگر دیدگاه دولت نیستند و به همین دلیل است که
آق��ای ظریف نیز این مراکز را خطاب قرار داد تا طرح
ابتکاری ارائه شده را مطالعه و از آن حمایت کنند.
السبتی می افزاید که در کشورهای حاشیه خلیجفارس
با وجود فراه��م بودن بودجه مالی اما مراکز مطالعاتی
مناس��ب که بتواند ب��ه صورت حرف��های و آکادمیک
فعالیت داشته و اعتماد شهروندان این کشورها را جلب
کند ،وجود ندارد و مراکز مطالعاتی در این کشورها یا
دولتی اس��ت که تمامی نظرات و دیدگاههای حکومت
را تکرار میکند و یا اینکه بر اس��اس اهداف مورد نظر
خود ،به آن رنگ و لعاب میدهد.
این نویس��نده کویت��ی همچنین نوش��ت که وضعیت
مراک��ز مطالعات در دیگر کش��ورهای عرب��ی نیز بهتر
از وضعیت کش��ورهای حاش��یه خلیجفارس نیست و
از می��ان ده مرک��ز مهم مطالعات راهب��ردی در غرب
آس��یا ،دو مورد آن در فلسطین اش��غالی است و بقیه
در کشورهای عربی واقع شده که عملکرد آنها نیز تا
فارس
حدودی مقبول است.

برگزاری نشست مشترک سفیر یمن
در تهران

نشس��ت مش��ترک س��فیر یمن در تهران با س��فرای
آمری��کای التی��ن ب��ه میزبان��ی و مش��ارکت وزارت
امورخارجه برگزار شد.
در این نشست علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر در
امور ویژه سیاس��ی در سخنانی ضمن تاکید بر مواضع
جمهوری اسالمی ایران در حمایت از راه حل سیاسی،
حفظ تمامیت ارضی ،اس��تقالل و وحدت یمن و طرح
 4ماده ای کشورمان برای حل و فصل سیاسی بحران
یمن را تشریح نمود.
سفیر یمن در تهران نیز در این نشست به تشریح آخرین
تحوالت سیاس��ی و نظامی در عرصه یمن پرداخت و با
اشاره به ابتکار دولت نجات ملی یمن در توقف حمالت
پهپادی و موش��کی به عربستان سعودی به شرط عمل
متقابل ب��ر آمادگی دولت نجات مل��ی بر توقف هرچه
س��ریع تر جنگ تاکید کرد .گفتنی است ایران خواهان
پایان دادن به جنگ یمن است .مهر

