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پیشنهاد

مهدی عزیزی  -خبرآنالین

دومین شماره مجله ادبی «نوپا»
در شناسنامۀ مجلۀ «نوپا» این جمله آمده است« :رسانهای برای نویسندگانی
که رسانه ندارند ».و آنگونه که در شمارۀ نخست مجله شاهد آن بودیم و در
سخن سردبیر آمده است ،این مجله بیشت ِر حجم مطالب خود (اعم از شعر و
داســتان و ترجمه و )...را به نویسندگانی اختصاص میدهد که تا کنون اثری
ِ
کشف
از آنها بهچاپ نرســیده اســت .مجلۀ «نوپا» رسالت خود را معرفی و
اســتعدادهای نوظهور در ادبیات ایران میدانــد و تمام آثار را همراه با نقد و
یادداشت به چاپ میرساند .مجتبا نریمان ،مدیرمسئول و سردبیر مجله در
یادداشت خود آورده است « :هدفِ این مجله چیزی نیست جز نگاهی انتقادی
شاعران با استعدادی
شناسایی نویسندگان و
به ادبیات معاصر ایران ،آموزش و
ِ
ِ
که رسانهای برای بیان و انتشا ِر آنچه مینویسند نمییابند .در این دوران که
حجم تولیدات ادبی با حجم نقدهای سازنده قابل قیاس نیست و نقدها اغلب
به تعریف و تمجید از آثار دوســتان و رفقا میانجامد ،ما این خطر را به جان
چپِچ و درگوشی میان اهالی ادبیات گفته
خریدیم تا آنچه را در محافل ادبی پ ِ 
میشــود مکتوب و به دور از دوستی و دشــمنی بیاوریم .آنچه امروز جای
خالیاش را احساس کردیم و شاید شما نیز احساس کردهاید».
در بخش شعر دکتر مهدی ساالرینسب( ،دبیر شعر و مشاور مجله) همچون شمارۀ پیش به معضالت شعر معاصر پرداخته
اساسی شعر امروز ایران» این مسئله را موشــکافی کرده است .در این پرونده همچون شمارۀ پیش
اشــکال
و با تیتر «دو
ِ
ِ
شعرهایی از شاعران نوظهور را همراه با نقد و معرفی چند دفتر شعر قابل قبول و نامطلوب از میان تازههای چاپ در حوزۀ
شــعر خواهید خواند .در بخش داستان ،دو داســتان از جمال میرصادقی آمده و در ادامه هشت داستان از داستاننویسان
نوظهور همراه با نقدهایی بر داستانها .در این شماره ،همانطور که در ورودی بخش داستان اشاره شده است یک داستان
از داستاننویسان افغانستان آمده که قرار است بهطور ثابت و ادامهدار اتفاق بیفتد.
در بخش بعدی یعنی فصل اول یک رمان چاپ نشده ،فصلهایی از رمان احمد اکبرپور که در حوزۀ کودک و نوجوان شهرت
ِ
درست چاپ بختیار علی ،ترجمۀ مریوان حلبچهای آمده است.
دارد و فصلهایی از رمان جدید و در
بخش ترجمه با ترجمهای منتشــر نشــده از صفدر تقیزاده آغاز شده است .ترجمهای از داستان کوتاهی از جان چیور .در
ادامه داســتانی از برتولت برشت ترجمۀ حســام جنانی آمده و در آخر دو شعر از فیض احمدفیض و فدریکوگارسیا لورکا
ترجمۀ طناز تقی زاده.
زبان نویسندگان و
بخش نقدها و مقاالت با دومین شماره از مقالۀ دکتر مهدی ساالرینسب« ،نقد شعر در ادبیات فارسی در ِ
اندیش با قافیه»
شاعران از گذشته تا کنون همراه با لطایفی از تذکرههای فارسی» آغاز میشود و در ادامه مقالۀ «نیما ،قافیه
ِ
آموزشی «داستاننویسی مقدماتی» حسین ورجانی
نوشتۀ فرامرز آقابیگی را میخوانید .در ادامۀ این بخش معرفی کتاب
ِ
توسط محمد قاسمزاده و معرفی چند کتاب تازهچاپ توسط آرمان فاتح و ساالر خوشخو را خواهید خواند.
در پروندۀ این شماره از استادی نوشت ه شده که نزدیک به نیم قرن میشود که کالس درسی ندارد .استادی که تأثیرگذاریاش
شناسی نوین و نقد اصولی ،غیرقابل انکار است .زبان پارسی بعد از فردوسی زنده ماند ،چون او و امثال او از سالمتی
در زبان
ِ
خود کاســتند و به این زبان افزودند .این َمرد ،یعنی دکتر محمدرضا باطنی ،که خواندن از او ،شرافت و شجاعت و آزادگی
را به آدمی یادآور میشود .در این پرونده عالوهبر یادداشتهایی که دوستان ،همکاران و شاگردانش در وصف او نوشتهاند،
گفتوگویی که سالها پیش سیروس علینژاد با او داشته و بخشی از ترجمۀ منتشر نشدهای از دگتر باطنی از کتاب «درد»
را خواهید خواند .همراه با یادداشــتهایی از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی ،دکتر سمین کریمی ،دکتر کورش صفوی،
قیم ،دکتر عبدالرحمان نجل رحیم و زهرا احمدینیا.
دکتر رضا نیلیپور ،دکتر ایرج پارسینژاد ،داوود موسایی ،عبدالنبی ّ
پایانی مجله که «به عبارت دیگر» نام گرفته روایت چاپ اولین داستان در مطبوعات به قلم حسین آتشپرور را
در بخش
ِ
میخوانید و در آخر روایتی داستانی از مطب دکتر سرمد قباد ،جراح مغز و اعصاب که غذای نذری نام دارد.
دومین شــمارۀ مجلۀ نوپا را با  312صفحه قطع رقعی و قمیت  35هزار تومان میتوانید از کتابفروشیها و کیوسکهای
روزنامهفروشی سراسر کشور تهیه نمایید.

فیلم بازی
اخاذی آمریکایی
«اخاذی آمریکایــی» یا «حقه بازی
آمریکایــی» فیلمی کمدی ســیاه
جنایی به کارگردانی دیوید او .راسل
و به نویسندگی مشترک وی و اریک
سینگر میباشــد .ماجرای فیلم در
دهه هفتاد میــادی میگذرد و بر
اساس عملیات ابسکم که در نتیجه
آن چندین سیاستمدار آمریکایی به
دام افبیآی افتادند ســاخته شده
اســت .امی آدامز ،کریســتین بیل،
بردلی کوپر ،جنیفر الرنس و جرمی
رنر در این فیلم ایفای نقش کردهاند
و کلمبیا پیکچرز آن را در دسامبر  ۲۰۱۳اکران کرد .فیلم داستان دو شیاد ایروینگ روزنفیلد و دوست دلفریبش سیدنی
پروســر را نشــان میدهد که در تله مأمور افبیآی ،ریچی دی مازو ،گیر افتادهاند و در ازای آزادی خود در دســتگیری
سیاستمداران رشوهخوار با او همکاری میکنند .ریچی این دو شیاد را وادار میکند تا در درون مافیای پولشویی صاحبان
قدرت و سیاستمداران نیوجرسی وارد شوند .از جمله این سیاستمداران شهردار کارمین پولیتو ایتالیایی اصل میباشد که
ایروینگ از راه جلب اعتماد و دوستی با وی به درون سیستم مافیایی راه مییابد.
حقه بازی آمریکایی با واکنش بسیار مثبت منتقدان رو به رو شد ،در وبگاه راتن تومیتوز امتیاز حاصل از آرای منتقدان به
این فیلم  ۹۳از  ۱۰۰بوده است و در متاکریتیک آنها به فیلم  ۹۰دادند.
کالهبرداری آمریکایی موفق شــد در جوایز اسکار نامزد ده جایزه شود ،از جمله بهترین فیلم ،بهترین کارگردانی ،بهترین
فیلمنامه و نامزدی برای هر چهار بازیگر اصلی آن .در جوایز گلدن گلوب این فیلم برنده سه جایزه و نامزد چهار جایزه دیگر
بود ،همچنین در جوایز بفتا نیز برنده سه جایزه و نامزد هفت جایزه دیگر شد.

روزنامهبازی
روزنامه مردم ساالری –  26شهریور 1392
«احتمال ديدار اوباما با روحاني»؛
تیتر اول مردمساالری در آستانه
ســفر روحانــی به نیویــورک به
تحلیلی اختصاص داشــت که آن
روزها بسیار شنیده میشد.
روزنامه نيويورک تايمز با اشــاره
به تبادل نامه بيــن باراک اوباما
و حســن روحانــي در آن زمان ،
زمينــه را براي ديــدار احتمالي
بين آن دو در نشســت ســازمان
ملل فراهم دانســته و این دیدار
را ديداريــر توصیف کرده بود که
ميتواند اولين مالقات رودررو بين
سران آمريکا و ايران از زمان وقوع
انقالب اسالمي ايران باشد.
علی رغم این تحلیلها نهایتا این دیدار برگزار نشد و دو رئیس جمهور تلفنی با هم سخن گفتند.
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نگاه

فناوری
نظارت خودکار بر سطح قند خون با کاغذ!
محققان ژاپنی یک برچســب کاغذی دارای ســوزنهای
بســیار ریز ســاختهاند که برای نظارت خودکار بر سطح
گلوکز خون طراحی شــده اســت .به گزارش ایسنا و به
نقل از نیو اطلس ،تاکنون در مورد پچها یا برچســبهای
میکروســوزنی و همچنین در مورد کیتهای آزمایشــی
زیست پزشکی یک بار مصرف ارزان و قابل دفع شنیدهایم.
اکنون دانشمندان ژاپنی دانشگاه توکیو این دو مورد را در
یک برچسب میکروسوزنی کاغذی که سطح گلوکز خون
را اندازه گیری میکند ،ترکیب کردهاند.
این برچســب از یک مربع کوچک پلیمری تشکیل شده
است که در قســمت زیرین آن مجموعهای از سوزنهای
ریز قرار گرفته است.
هنگامی که این برچســب بر روی پوست فشار داده میشــود ،سوزنهای ریز آن الیه باالیی پوست را بدون درد سوراخ میکنند و فرو
میروند .سپس این سوزنها مایع میان بافتی را که سلولهای پوست را احاطه کرده است ،میمکند .بنابراین میتوانند آن را تجزیه و
تحلیل کنند.
از آنجا که سطوح نشانگر زیستی در این مایع به طور معمول با میزان آن در جریان خون مطابقت دارد ،اغلب میتوان از برچسبهای
میکروسوزنی به جای سوزنهای زیر پوستی دردناک که نمونههای خون را میگیرند ،استفاده کرد.
تیمی از دانشــگاه توکیو برای ســاخت این دستگاه جدید کار خود را با ریختن مخلوطی از پلیمر قابل تجزیه و نمک ذوب شده در یک
قالب که دارای حفرههای کوچک مخروطی شکل بود ،شروع کرد تا میکروسوزنها ساخته شوند .سپس قالب را بیرون آوردند و پشت
الیه پلیمری را به یک ورق کاغذ فشردند .این باعث شد که پلیمر به داخل منافذ کاغذ برود و با آن پیوند بخورد.
پس از حذف ترکیب پلیمر-کاغذ از قالب ،میکروسوزنهای آن در محلولی که نمک را بیرون میکشد ،خنک شد .این کار باعث شد که
سوزنها پر از هزاران منافذ ریز شوند که مایع درون پوست را به شکل مویرگی جذب میکند .سرانجام با استفاده از یک چسب دو رو،
یک قطعه کاغذ حساس به گلوکز به کاغذ پایه متصل شد.
هنگامی که برچسبهای حاصل روی ژل آگاروز حاوی گلوکز محلول آزمایش شد ،منافذ موجود در سوزنها با موفقیت مایع را از طریق
کاغذ پایه به سمت باال حرکت داده و به کاغذ سنجش گلوکز کشاند .این کار باعث تغییر رنگ کاغذ سنجش گلوکز شد که نشان دهنده
مقدار گلوکز موجود در ژل بود.
اکنون امید است هنگامی که این برچسبها بیشتر توسعه یابند تا مشتریان بتوانند از دستگاههای ارزان قیمت ،یکبار مصرف ،قابل تجزیه
و زیست سازگار در خانه خود استفاده کنند و سطح قند خون خود را دریابند.
گفته میشــود با اســتفاده از کاغذی که به نشانگرهای زیستی غیر از گلوکز حساس اســت ،میتوان این فناوری را در شرایط مختلف
دیگری نیز عملی کرد.

دانستنیها
مولکول خنثی کننده «کروناویروس» شناسایی شد
دانشمندان «دانشــگاه پیتسبرگ» آمریکا در مطالعه اخیرشان
اظهار کردهاند مولکول کوچکی را شناسایی کردهاند که ویروس
کرونا را خنثی میکند و میتواند پایه و اســاس برای توســعه
دارویی به منظور پیشگیری و مبارزه با کووید ۱۹-باشد.
به گزارش ایسنا ،محققان دانشکده پزشکی دانشگاه «پیتسبرگ»
کــه یافتههای خود را در مجله  Cellمنتشــر کردند ،گزارش
دادند که مولکول مذکور یک جزئی از آنتی بادی اســت که ۱۰
برابــر کوچکتر از یک آنتی بادی کام ً
ال بزرگ اســت و میتواند
پایه و اساس توســعه داروی کووید ۱۹-باشد ،مولکول مذکور
« »Ab۸نام دارد و در پیشگیری و درمان کووید ۱۹-در موش
و همستر موثر بوده است .محققان حدس میزنند که  Ab۸به
دلیل کوچک بودن اندازهاش ممکن اســت کاندیدای مناسبی
برای توســعه به عنوان یک داروی استنشــاقی یا داروی تزریقی باشد .شرکت تازه تأســیس تحت حمایت دانشکده پزشکی دانشگاه
پیتسبرگ « »Abound Bioبه عرصه رقابت برای ایجاد درمان و واکسن کووید ۱۹-گام نهاد و مجوز  Ab۸را برای توسعه در سراسر
جهان صادر کرد.
دکتر «جان ملورز» ( )John Mellorsرئیس بخش بیماریهای عفونی این دانشــگاه گفت Ab۸ :نه تنها میتواند به عنوان درمانی
برای کووید ۱۹-مورد استفاده قرار گیرد ،بلکه میتواند برای جلوگیری از ابتال به عفونت کووید ۱۹-نیز مورد استفاده قرار گیرد .آنتی
بادیهایی با اندازه بزرگ تر در برابر سایر بیماریهای عفونی عملکرد خوبی داشتهاند که این موضوع ما را امیدوار میکند که این نیز
میتواند یک درمان موثر برای بیماران مبتال به کووید ۱۹-و حتی برای محافظت از کســانی که هرگز به این عفونت مبتال نشــدهاند و
ایمن نیستند ،باشد.
دانشمندان دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل( )UNCو دانشکده پزشکی دانشگاه تگزاس( )UTMBدر گالوستون و همچنین
دانشــگاه بریتیش کلمبیا و دانشگاه ساسکاچوان در این تحقیق و ارزیابی شرکت کردند که منجر به نتیجه گیری در مورد  Ab۸شد.
ســخنگوی دانشکده پزشکی دانشگاه پیتسبرگ گفت که کشــف آنتی بادی ریز  Ab۸بر اساس تحقیقات دکتر «دیمیتر دیمیتروف»
نویسنده ارشد نشریه  Cellو مدیر مرکز درمانی آنتی بادی دانشگاه پیتسبرگ است.
در سال  ۲۰۰۳نیز او آنتی بادیهایی را کشف کرد که تأثیر خنثی کنندهای برای سارس داشتند .تیم وی از آن زمان آنتی بادیهایی
را کشف کرده است که با انبوهی از بیماریهای عفونی از جمله ویروس مرس ،دانگ ،هندرا و نیپا مبارزه میکنند .سارس و مرس نیز
همانند کووید ۱۹-هر دو توسط ویروسهای مختلف کرونا ایجاد میشوند.

قاب

چهرهها

بیجهت به خدا راست یا دروغ قسم مخور و خدا را وسیله قسم
خویش مکن که خدا کسی را که به نام وی به دروغ قسم خورد
رحمت و رعایت نمیکند.
(نهجالفصاحه)

رویترز

مجید صالحی؛ بازیگر ،کارگردان و نویسنده
سید مجید صالحی  ۲۶شهریور  ۱۳۵۴در محله امامزاده حسن تهران به دنیا آمد.
وی پس از اخذ دیپلم ریاضی و فیزیک در سن هجده سالگی با شرکت در مؤسسه
بازیگری رســام هنر و کالسهای بازیگری استاد حمید سمندریان ،این حرفه را
بهطور جدی دنبال نمود.
وی فعالیــت هنری خود را با بازی در نمایش دکتر جوشــکار و تئاتر «آنتیگونه»
آغاز کرد و ســپس به تلویزیون رفت و در مجموعههای تلویزیونی مختلف و البته
اغلب با مضمون کار کودک و طنز بازی ،نویسندگی و کارگردانی کرد .خیلی زود
با شخصیت «مجید دلبندم» مشهور شد و این روند با برنامههای دیگر ادامه پیدا
کرد.
کنارهگیری حمید جبلی از فیلم «یکی بود یکی نبود» باعث شد او جایگزین وی
شــود و این فیلم هم شد نخستین تالش او برای ورود به عرصه سینما .وی عالوه
بر بازی در برخی از مجموعههای تلویزیونی نویسندگی و کارگردانی را نیز بر عهده
داشتهاست .اغلب فیلمهایی که صالحی تاکنون در آنها ایفای نقش کرده با فروش
باالیی روبه رو شــدهاند فیلمهایی همچون بعد از ظهر ســگی ،مجردها ،مجرد چهل ساله و … و این نشان میدهد که او
بازیگری است قابل اعتماد و البته پرطرفدار ،به قول خودش بازیگر خوش شانسی است .وی تهیهکنندگی چند فیلم کوتاه
را نیز برعهده داشتهاست.
او در ســال  ۱۳۸۰مدرک کارشناســی بازیگری و کارگردانی تئاتر خود را از دانشــکده هنر و معماری تهران اخذ نمود و
کارشناســی ارشد خود در همین رشته و دانشگاه را نیز در سال  ۱۳۹۴دریافت کرد .وی هم اکنون در مؤسسه فرهنگی و
هنری اندیشه ماهان زیر نظر امیر دژاکام مشغول تدریس میباشد.

یک شرکت کننده با لباس محلی و ماسک در تمرین یک رقص محلی در یکی از مراسمهای آئینی هندو در «احمدآباد» هند

توافق عربها با اسرائیل
پیامی به ایران بود؟
افشار سلیمانی

بدیهی است که در آخرین روزهای ریاست جمهوری ترامپ
در دور اول دســت او در سیاست خارجی کامال خالی مانده
اســت و برای جبران این وضعیت تالش کرده تا کشورهای
عربی را برای توافق با اسرائیل تحت فشار بگذارد.
نتانیاهو نیز از وضعیت مساعدی در داخل اسرائیل برخوردار
نیســت و در تالش است با نتیجه رســیدن این دو توافق به
نوعی بر روی مشکالت داخلی ســرپوش بگذارد و فرافکنی
را در پیش بگیرد .بنابراین اعالم عادی ســازی روابط امارات
و بحرین با اسرائیل را میتوان در این قالب ارزیابی کرد؛ چرا
که انعقاد هر گونه توافق روی کاغذ نمیتواند ســند محکمی
برای بررســی کم و کیف مناسبات کشورها باشد .اگر هم به
امضا برســد باید منتظر بود و دید که به چه شــکل و نحوی
قالب اجرایی به خود خواهند گرفت .از طرفی وجود مشکالت
اقتصادی و تحریم های مشکل ساز در ایران نیز سبب شده تا
آمریکایی ها فرصت را مغتم بشــمارند و در پی آن هستند تا
در این روند به ایران برای تغییر رفتار فشار بیاورند .البته باید
مدنظر داشت که همه کشورهای عربی در این بین یکدست
نیســتند .عربستان ســعودی نیز فعال تصمیمی برای عادی
سازی روابط ندارد و توافقات گذشته اسرائیل و فلسطینیان را
همچنان مبنا قرار میدهد .اگرچه کویت کشوری کوچکی به
شمار میآید اما در قبال فلسطین موضع مناسبتری گرفته و
اعالم کرده که مخالف این گونه از توافقات است .اگر فشارها
نیز بر آن افزایش یابد کویت آخرین کشوری خواهد بود که
به سمت عادی سازی روابط به اسرائیل میرود .در مورد قطر
نیز موضوع به همین شکل است و عدم وجود مواضع یکسان
به ویژه در کشــورهای حاشیه خلیج فارس سبب این خواهد
شــد تا روند کنونی مقداری به طول بینجامد و فوری نتایج
محسوسی دیده نشــود .ضمن اینکه نباید فراموش کرد که
موضع مردم کشورهای توافق کننده نیز میتواند این روند را
تحت تاثیر قرار دهد و موضوع به چالش کشیده شود.
اینکه این دو توافق از لحاظ سیاسی ،امنیتی و اجتماعی چه
تاثیراتی میتواند داشته باشد بستگی به میزان پیشرفت آن
دارد .در این بین اســرائیل و آمریکا همچنان از تئوری ایران
هراسانه استفاده میکنند که در این بین مواضع ایران نیز در
قبال کشورهای عربی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
بحرین با ایران قطــع رابطه کرده و روابط ایران با امارات نیز
با فراز و نشــیب هایی روبرو بوده است .بدیهی است که اگر
این توافقات پیامدهای منفی برای منطقه در بر داشته باشد با
واکنش هایی روبرو خواهیم بود .اما بعید به نظر میرسد که به
سرعت این تحوالت رخ دهند .کشورهای عربی نیز خواستار
چنین تنش هایی نیســتند .هدف اصلی آنان ایجاد توازن در
روابط با اسرائیل بوده اســت؛ اسرائیل میخواهد کشورهای
عربی را به خود نزدیک کند و کشــورهای عربی نیز با عادی
سازی روابط میخواهند پیامی دهند که ایران مالحظاتی را
در نظر داشته باشد که البته این سیاست نمیتواند برای آنان
اثربخش باشد.
از ســویی شــاهد هســتیم در روابط ایران با کشورهایی که
خواهان صلح با اسرائیل هســتند پیشرفتی چندانی حاصل
نشــده اســت .بدون در نظر نگرفتن مقصر ،بین ایران و این
کشــورها اتفاقی رخ نداد تا مانع از شکل گیری توافق آنها با
اسرائیل شود .هر گونه موضع گیری تند نیز از سوی ایران این
بهانه را به دست آنان میدهد تا همان مواضع تکراری گذشته
را بیان کنند و دلیل توافق با اسرائیل را مرتبط با رفتار ایران
بدانند .چنین وضعیتی هوشمندی از سوی ایران را میطلبد.
همانطور که اشاره کردم کشورهایی هستند که با این توافق
مخالف هســتند مانند کویت که ایران میتواند روابطش را با
آن تقویت کند .یا کشــور قطر که تجربه قطع روابط با چهار
کشــور عربی را تجربه کرده و این مساله نشان داد که خود
عرب ها نیز همیشه با هم دوست نیستند و ممکن است با هم
دچار اختالفاتی شوند .آنها بیشتر ترجیح میدهند تا مسائل
را از بعد منافع ملی ببینند تا ایدئولوژیک .حتی تقویت روابط
با عربســتان که هنوز تصمیمی برای پیوستن به توافق صلح
با اســرائیل ندارد میتواند کارساز باشــد .به طور کلی ایجاد
روابط مستحکم با این کشورها میتواند تا حدودی بهانه های
آمریکا را در راستای ایران هراســی از بین ببرد.بالعکس هر
گونــه برخورد تند میتواند هزینه بر باشــد و باعث منحرف
شدن از مسیر اصلی شود.
کشــورهای امارات و بحرین شــاید در این مرحله بخواهند
روابط اقتصادی خود با اسرائیل را توسعه دهند اما در زمینه
های امنیتی این امر میســر نیســت و به خوبی میدانند که
نباید دســت به این کار بزنند .آنها درصدد خســارت زدن و
ایجاد مشکالت امنیتی برای ایران نیستند و بیشتر در راستای
برقراری توازن دســت به عادی ســازی روابط زده اند .تصور
آســیب رسیدن به آنان از ســوی ایران سبب شده تا در فکر
یارگیری باشــند و در حوزه جدی تــری وارد عمل نخواهند
شــد .آمریکا نیز که ســالها در منطقه حضــور دارد و دارای
چندین پایگاه نظامی اســت تا کنون دست به اقدام نظامی
نزده اســت .اگر بحث رویارویی نیز مطرح شــده کشورهای
عربی همواره از آمریکا برای این اقدام درخواســت کرده اند.
در روند توافقات عادی ســازی مولفــه دیگری که از اهمیت
باالیی برخوردار بوده انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در
ســوم نوامبر اســت .با پیروزی ترامپ بدیهی است که روند
کنونی تشدید خواهد شد اما با انتخاب بایدن احتمال توازن
و عقبگــرد در این جریانات وجود دارد .کنار رفتن نتانیاهو از
قدرت در اســرائیل نیز میتواند تغییراتی در این روند حاصل
کند که نشان میدهد تحقق و اجرایی شدن این توافقات به
عوامل متعددی بستگی دارد.
منبع :خبرآنالین

