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پشت پرده تغییر لحن
بن سلمان
پس از آغاز دور جدید مذاکرات برجامی
ایــــران بــا  ۴+۱در ویـــن ،شــایــد بــتــوان
مهمترین رویـــداد سیاسی غــرب آسیا
را آغــاز گفت وگوها بین ریــاض و تهران
در بغداد دانست.همزمان بن سلمان،
ولیعهد سعودی که مدعی بود جنگ را
به داخــل ایــران خواهد کشاند ،در یک
مصاحبه تفصیلی بــا شبکه العربیه با
تغییر لحنی تامل برانگیز گفت «:ایران
همسایه ماست ،همه تالش ما این است
که روابط در سطح خوب و باالیی با ایران
داشته باشیم؛ آرزو داریــم که مشکالت
حل و روابــط مان با ایــران خوب و مثبت
شــود ».ایــران در پنج سال گذشته بارها
بــرای احیای روابــط با عربستان اعالم
آمادگی کــرد ،امــا ریــاض بر طبل تــداوم
تنش با ایران کوبید.اکنون با گذشت پنج
سال وهمزمان با مذاکرات وین،براساس
گزارش ها ریاض و تهران در منطقه سبز
بغداد برای احیای روابــط سلسله گفت
وگو های خود را آغاز کرده اند و بن سلمان
نیز در چرخشی آشکار از دوستی با ایران
سخن می گوید.البته همزمانی مذاکرات
تهران -ریاض با مذاکرات وین هرچند
ارتباط مستقیمی ندارد اما بیارتباط هم
نیست .از آن جایی که حصول نتیجه در
وین در توازنهای منطقهای موثر است،
عربستان سعی دارد از این وادی عقب
نماند،اما جدای از این مسئله این سوال
مهم مطرح میشود که با گذشت پنج
سال از قطع روابط ،چرا ریاض اکنون به
مذاکرات مستقیم و کاهش تنش با تهران
روی آورده است؟ کدام عوامل بن سلمان
را که روزگــاری می خواست جنگ را به
داخل ایران بکشاند  ،به پذیرش واقعیت
ها و دراز کردن دست دوستی به سمت
تهران سوق داده است ؟به نظر میرسد،
نخستین دلیل در این خصوص را باید در
سطح ساختار نظام بینالملل دانست.
دولـــت ســعــودی پیش از ایــن در سایه
حضور ترامپ در کاخ سفید ،قدرت مانور
بیشتری در منطقه غرب آسیا داشت .این
قدرت مانور سبب اشتباهات متعددی
در سیاست خارجی عربستان شد که
از جمله میتوان به قطع روابط با ایران
و قطر و جنگ علیه یمن اشــاره کــرد.در
واقع ،این سیاستهای سعودی به حضور

ترامپ در رأس قدرت آمریکا وابستگی
داشت و با شکست او در انتخابات ریاست
جمهوری و تغییرهایی که در سیاست
خارجی واشنگتن مشاهده شد ،دولت
سعودی به ناچار نگاه واقعبینانهتری را
درباره مسائل سیاست خارجی خود در
پیش گرفته اســت.از سویی به نظرمی
رسد با شکایت خانواده های قربانیان
 11سپتامبر از دولت عربستان احتماال
فــشــارهــا بــر ســعــودی افــزایــش خواهد
یافت.شکست فشار حداکثری ترامپ
علیه ایران،تصمیم دولــت بایدن برای
بازگرداندن آمریکا به برجام و همچنین
توافق  25ساله ایــران و چین حکایت از
گشوده شدن صفحه جدیدی از معادالت
قدرت در منطقه دارد که با خروج نظامیان
آمریکایی از افغانستان واحتماال در آینده
نزدیک از عــراق وســوریــه نشان دهنده
پررنگ شدن نقش آفرینی ایران در منطقه
خواهد بود .پیشتر نیز اگرچه عربستان
بــرای ممانعت از به هم خــوردن موازنه
قدرت منطقهای به نفع ایران به همکاری
غیررسمی بــا اسرائیل روی آورد ،اما
رسمی نکردن این همکاری بیش از همه
به ایــن دلیل بــود که ریــاض میدانست
روابط رسمی با اسرائیل به موقعیت این
کشور در جهان اســام ضربه میزند.
اکنون گفتوگو و احیای احتمالی روابط
با ایران که سبب خشم مقامات اسرائیلی
نیز شده است ،میتواند در عمل به ضرر
اسرائیل تمام شود یا دست کم از سرعت
گسترش روابــط ریاض و تلآویو بکاهد.
ضمن این که ریاض دراین رویکرد جدید
مذاکرات با قطر و حتی ترکیه را هم کلید
زده است .اما شاید بتوان دومین و مهم
ترین دلیل چرخش ریــاض را تحوالت
اخیر میدانی در جنگ بین سعودی و یمن
دانست که ولیعهد جوان و پرادعا را رام
کرده است .حاال او که روزگاری از پیروزی
سه هفتهای در یمن دم می زد ،سعی در
دست یازیدن به دامــان ایــران برای حل
بحران و بیرون آمدن از باتالق یمن دارد.
این را می شود از ادبیات نرم و بیسابقه
«محمد بنسلمان» در قبال انصارا ...یمن
در مصاحبه اخیرش هم فهمید.ولیعهد
سعودی با ادبیاتی که تاکنون سابقه
نداشت ،تالش کرد از راه دیپلماسی وارد
شود و گفت که «حوثیها» خوی و منش
یمنی و عربی دارند و امیدوار است تا پیش
از اولویت قرار دادن هر چیزی ،منافع خود
و یمن را مد نظر قرار دهند.این ادبیات بن
سلمان به رغم این که درون خود اتهامزنی
همیشگی علیه جنبش انصارا ...را دارد،
اما با لحن شش سال گذشته وی متفاوت
است ،به طوری که وی همواره انصارا...
را «شبهنظامیان وابسته به ایران» خطاب
میکرد.درواقع شکست رویکرد
تهاجمی عربستان در حمله به
یمن وافتادن عربستان در این
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باتالق از دیگر دالیلی است که سعودی
ها را وادار کــرده است تا راه دوستی و
نزدیکی به تهران را انتخاب و سعی کنند
از ظرفیت های ایران استفاده کنند تا از
این باتالق خارج شوند .هم ایران و هم
یمن بارها تاکید کرده اند که بمباران ها
و عملیات نظامی سعودی و امارات باید
در سراسر خاک یمن متوقف شود .پروژه
تجزیه و ساخت پایگاه نظامی غیرقانونی
برای اسرائیل در جزیره سقطری و سایر
جزایر یمنی نزدیک بــاب المندب نیز
باید متوقف شود .به هر حال هر کشوری
اختیار خاک خود را دارد و هیچ کشور و
طرفی حق نــدارد خــاک کشور مستقل
دیگر را مورد هجوم قرار دهد و آن را تجزیه
و به رژیم تروریستی صهیونیستی واگذار
کند .انــصــارا ...اکنون نماینده جریان
مقاومت در ایــن منطقه اســت و اگــر در
عرصه میدان نیز دو استان مارب و تعز
آزاد شوند ،سعودی ها چیزی در چنته
ندارند که بر سر میز مذاکره بگذارند.
افزون بر این،عربستان نیاز دارد دغدغه
مــنــطــقـهای خـــودش دربــــاره حمله به
کشتیها و پاالیشگا ههای نفتی را در
این شرایط سخت کرونایی و مشکالت
اقتصادی حل کند.دلیل مهم دیگر را باید
در سطح داخلی عربستان و آشکار شدن
تبعات سیاست خارجی پرتنش ریاض
برای مقامات سعودی دانست.به نظرمی
رسد مسائل داخلی عربستان و احتمال
بروز جنگ قدرت در داخل این کشور به
ویــژه این که بن سلمان با پرونده هایی
چــون قتل خاشقچی دســت به گریبان
است و دولــت های آمریکا و انگلیس از
برخی رقبای او چــون محمدبن نائف و
احمدبن عبدالعزیز حمایت می کنند،
شرایطی را به وجود آورده است که خانواده
سلمان و هوادارانش به این نتیجه رسیده
اند با کاهش تنش های خارجی ،مسائل
داخلی را در اولویت قرار دهند.به هر روی،
قطع روابط و تنش با ایران نه تنها موقعیت
منطقهای عربستان را بهبود نبخشید
بلکه سبب هزینههای زیــاد در سیاست
خارجی و تضعیف جایگاه این کشور در
غــرب آسیا شــد.در واقــع ،امــروز «ایــران
هراسی» عربستان در منطقه غرب آسیا
رنگباختهودرعملتبعاتمعکوسیبرای
خود ریاض در پی داشته است ،تا جایی که
شواهد حاکی اســت حتی نزدیکترین
متحدعربستاندرسیاستهایمنطقهای
یعنی امارات نیز در عمل به کاهش تنش
با ایران روی آورده است.با این حال باید
اکنون دیــد که آیــا مقام هــای عربستان
حاضر به رفع اختالفات هستند یا فقط با
چنین گفته ها و دیدارهایی در صدد تکرار
ادعاهایواهیعلیهتهرانهستندکههیچ
نتیجه ای در برندارد ،چنان چه تاکنون
چنین ادعاهایی ثمره ای برای سعودی ها
نداشته است.

تشکررهبرانقالبازپیامهایتسلیتنصرا...
وهنیهدرپیدرگذشتسردارحجازی
حضرت آیتا ...خامنهای در پیامهای جداگانهای به آقایان
سیدحسن نــصــرا ...دبیرکل حـــز با ...لبنان و اسماعیل
هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین
(حماس) از پیامهای تسلیت آنان بهمناسبت درگذشت سردار
مجاهد سیدمحمد حجازی تشکر و برای مجاهدان حزبا ...و
حماس و ملت فلسطین آرزوی توفیق و سالمتی کردند.متن
پیامهای رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
الر حیم/جناب مستطاب حجت االسالم
الر حمن ّ
بسم اّ ...
سیدحسن نصرا ...برادر عزیز دامتبرکاته/
آقای
والمسلمین
ّ
سالم علیکم؛پیام تسلیت مهربانانه و برادرانه جنابعالی را
دمحمد
سی
ّ
بهمناسبت درگذشت تأسف بار ســردار مجاهد ّ
حجازی رضوانا...علیه دریافت کردم و از ابراز محبت شما
متشکرم .آن مرحوم عمری را در حال جهاد فی سبیل ا...
گذرانید و در حال جهاد فی سبیلا ...به لقاءا ...پیوست ،و این
سرگذشت مبارک و غبطهانگیزی است .رحمت خدا بر او باد.
خداوند جنابعالی را در کنف حمایت خود حفظ کند و برکات
وجود شما را برای اسالم و مسلمین مستدام بدارد.
حقیر همیشه دعاگوی شمایم و به هم ه برادران حزبا ...سالم
.سیدعلی خامنهای
می رسانم.والسالم علیکم و رحمة اّ ...
 ۷اردیبهشت  / ۱۴۰۰برابر با ۱۴رمضانالمبارک .۱۴۴۲
الرحیم/برادر مجاهد جناب آقای اسماعیل
الرحمن ّ
بسم اّ ...
هنیهدامتتوفیقاته/سالمعلیکم؛ازپیاممحبتآمیزجنابعالی
ّ
دمحمد حجازی
سی
مجاهد
ـردار
ـ
س
درگذشت
مناسبت
به
ّ
ّ
رحمةا...علیه متشکرم .آن مرحوم با جهاد زندگی کرد و در
حال جهاد به لقاءا ...پیوست .ما همواره در قضیه فلسطین با
برادران مجاهد فلسطینی همدل و همراهیم و خود را در یک
سنگر می دانیم و از خداوند قادر حکیم
نصرتملتفلسطینرامسئلتمیکنیم.
خداوند شما را در این راه پر اجر و پر افتخار
کمک فرماید .به برادران در حماس سالم
می رسانم   .والسالم علیکم و رحــمــةا...
سیدعلی خامنهای /
ّ
 ۷اردیبهشت / ۱۴۰۰برابر با ۱۴
رمضانالمبارک .۱۴۴۲

پاسخ رهبر انقالب به نامه شاعران
رهبر معظم انقالب در نامه ای خطاب به حجت االســام
والمسلمین محمد قمی ،به نامه شاعران پاسخ دادنــد .به
گزارش خبرگزاری مهر ،متن نامه حضرت آیتا ...خامنهای
که سهشنبه شب گذشته در شب شعر دیدار ماه قرائت شد ،به
این شرح است:
«بسم ا ...الرحمن الرحیم
بهجنابآقایقمیبگویید:فروکاستنجلسهشیرینوباصفای
همیشگی به یک دیدار دورادور تصویری ،دل مشتاق را که آرام
نمیکند ،هیچ؛ کام انسان را هم به نحوی تلخ میکند ،تقدیر
الهی فع ً
ال این است که حقیر از آن دیدار شوق انگیز محروم
باشم .میتوان با نگاه شاعرانه اینجور حوادث را ناز دستگاه
حکمت الهی شمرد و بر احساس نیاز و اظهار نیاز افــزود ،یا
به قول صائب :نسازد لنترانی چون کلیم از طور مأیوسم /
نمکپرورده عشقم ،زبان ناز میدانم .چند نفر از شاعران
عزیز هم در نامه به این حقیر ،اظهار لطف فراوان کرده و همان
درخواست را مطرح کردند .سالم و تشکر مرا به آن ها برسانید
و همین پاسخ را بدهید».

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.
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••چی شد آقای رئیس جمهور که تا یک ماه
قبل منکر جاسوس در دستگاه دولت شده بود
و گاندو را منکر بود حاال دنبال انتشار دهنده
فایل رسوایی خودشون می گرده .مردم به مرد
میدان بیشتر اعتماد داشتند تا به مرد دولت.
••چه کسی به این ها اجازه داده است که امروز
فایل های صوتی به نام تاریخ شفاهی تهیه
کنند و هر چه می خواهند در آن بگویند و آن
را به نام حقایق تاریخی به خوراک آیندگان
بدهند؟
••چرا بازارهای موبایل فروشی در خیابان
مدرس مشهد در این شرایط باید باز باشد و
کسی نظارت نکند؟
••جالبه به شهرداری ها مجوز به کارگیری
۱۲هزار نیرو دادند و آن ها به جای برگزاری
آزمون استخدامی نیروهای شرکتی رابطه دار
خودشان را دارند تبدیل وضعیت به قراردادی
می کنند!
••تو رو خدا جمع کنید این فوتبال بی قابلیت
را! حیف از ایــن همه سرمایه که بــرای این
فوتبال خرج می شه .البته تا زمانی که بچه
پولدارها در فوتبال باشند بهتر از این نمی
شــه .کسانی هستند که به ضــرب پــول وارد
باشگاه می شوند نه به خاطر بلد بودن .بازی
پرسپولیس را که می دیدم از خوردن افطاری
افتادم ،نه تنها پرسپولیس بلکه تمام تیم ها.
••تا جنس قاچاق از مرزهای کشور وارد نشود
کاسب های ایران روزبه روز اجناس شان را
گران تر می کنند.
••بــه خــدا مــا بــی ســـواد نیستیم .مــن فــارغ
التحصیل دانشگاه امیرکبیرم ،با بهترین
معدل دنبال شغل شریف معلمی هستم .شما
رو به خدا قسم پیگیر کار ما باشید .به خاطر یک
نمره اختالف در مصاحبه ردم کردن.
••آموزش و پرورش با کمبود شدید نیرو مواجه
است و متقاضیانی مثل حقیر که تمام مراحل
گزینش را تمام کرده اند ولی به خاطر پایین
بودن ظرفیت پذیرش پذیرفته نشده ام .االن
زمزمه آزمون مجدد را شنیده ام .با این وضعیت
هم هزینه برای آموزش و پرورش است و هم
برای متقاضی و هم با این وضعیت کرونا آزمون
مجدد عقالنی نیست .لطفا اگر صالح می
دانید از کارنامه سبزهای ماده28تبصره
یک ماده 24آموزش و پرورش به کارگیری و
حمایت کنید.
••کا شتیم پرسپولیسایران رونــد شکست
ناپذیریاشرا درآسیا ادام ه می داد.
••ای مردم عزیز ،شما که می دونید امسال
بارندگی ضعیفه ،پــس محض رضــای خدا
ماشین تان را بدهید به کارواش یا با دو تا آفتابه
آب بشویید تا به جیره بندی آب برخورد نکنیم.
••امثال بنده که ۲۲سال سابقه بیمه تامین
اجتماعی داریم و بیکار هستیم و االن با این
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بیکاری باید ماهی حدود یک میلیون برای
تمدید پرداخت کنیم ولی نداریم بدیم بیمه
چه کار کنیم؟
••آقای نمکی شما اگر قدرت مدیریت دارید
مدیریت کرونا در هند پیشکش ،بیایید کرونا
در ایران را مدیریت کنید که با توجه به جمعیت
کشورمان میزان مرگ و میر کرونا چند برابر
هند است.
••دولــت بــه همین ســادگــی اعــام مــی کند
 3000تن پرتقال فاسد شده مربوط به تنظیم
بازار نبوده آیا باید بگذارد سرمایه مملکت از
بین بــرود وآلودگی محیط هم ایجاد شود؟
پرتقالی که افرادی آرزوی خوردن آن را دارند
و ظاهرا چند هزار تن سیب هم در حال فاسد
شدن است .آیا دولت به همین سادگی خود
را تبرئه می کند وآب از آب تکان نمی خورد!
••روزنامه وزین خراسان  ،جوجه را آخر پاییز
میشمارند.ضمنتشکرازپیگیریهایخوبتان
در مــوضــوع «حــرف بازنشستگان بــه کرسی
نشست» تعجیل فرمودید .مسئوالن سازمان
تامین اجتماعی به قدری تناقض گفتار دارند که
جایی برای راستی آزمایی در نزد بازنشستگان و
افکار عمومی باقی نگذاشته اند.
••چرا دام ــداران با وجــود دریافت واکسن و
داروی رایگان از سوی دام پزشکی و همچنین
دریافت خوراک یارانه ای بازهم دام هایشان را
گران می فروشند؟!
••حدود دو هفته از ماه مبارک گذشت چرا به
مددجویان سبد کاال ندادن؟ واقعا با این کرونا
و بیکاری خیلی سخت می گذره.
••اصالح طلبان عزیز که فردای رای آوردن تان
در هر انتخابات تازه یادتان می افتد اختیارات
رئیس جمهور ناچیز اســت ،به خدا ما مردم
راضــی نیستیم که دم هر انتخابات بــرای به
دست آوردن این اختیارات ناچیز آن قدر سر
و دست بشکنید!
••آمریکا ،فرمانده ارشد نظامی ایــران رو در
یک کشور دیگر ترور می کند ،وزیرخارجه بعد
از سه هفته می گوید اگر آمریکا اصالح شود،
مذاکره می کنیم .این یعنی چی؟ االن همه
می دانند که مذاکرات وین تله ای است که
آمریکا پهن کرده.
••از کلیه هموطنان عزیز خواهش می کنم
در مصرف آب دقت کنند .امسال باران کافی
نبارید و خطر جدی است.
•• آقایان ستاد مبارزه با احتکار و گران فروشی
مگر فقط لــوازم خانگی یا الستیک و روغن
و ...جزو احتکار است؟ سه هزار تن پرتقال در
انبارها که فاسد شد احتکار نبود یا چند هزار
تن سیب احتکار نیست؟
••خــراســان ورزش ــی لطفا فقط دربـــاره تیم
پیروزی تیتر بزن تا طرفداران پیروزی از تو
راضی شوند.

