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به آموزش و اطالع رسانی کم توجهی می شود

بازتاب

استراتژیواشنگتن
در قبال ایران تغییر
نکرده
تحلیلگــر مســتقل آمریکایی در
یادداشــتی ضمــن رد ادعاهــای
مقامات ریــاض و تلآویــو درباره
«تغییر اســتراتژی آمریکا در قبال
ایران» ،نوشت« :دستگاه امنیت ملی
آمریکا به دشمنی با ایران نیاز دارد».
خبرگــزاری فــارس :اســتراتژی
واشنگتن در قبال ایران تغییر نکرده/
دستگاه امنیتی آمریکا به دشمنی با
ایران نیاز دارد
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری
فارس ،گرت پورتر در یک یادداشت
به بررســی نیاز آمریکا به دشمنی با
ایران جهت دستیابی به منافع خود
تاکید کرد.
در یاداشت «گرت پورتر» در شبکه
الجزیره با نام «چرا ایران باید دشمن
آمریــکا باقی بماند؟» آمده اســت؛
«مهمترین عامل در ترسیم سیاست
آمریکا در قبــال ایران ،سیاســت
داخلــی اســت و نه نگــرش و دید
ژئوپلتیکی خاص اوباما».
وی نوشت« :از زمان آغاز مذاکرات
هستهای آمریکا با ایران ،هم مقامات
اسرائیلی و هم مقامات سعودی در
این اعتقاد غلطشــان که به صورت
گســترده علنی شــده ،زیادهروی
کردهاند که چنین توافقی به معنای
تغییر اساسی استراتژیک در سیاست
آمریکا در قبــال منطقه و به قیمت
ائتالفهــا و اتحادهای ســنتی آن با
اسرائیل و عربستان سعودی خواهد
بود».
روزنامهنــگار مســتقل آمریکایی

ساختارگردشگریایراننیازبهبازنگریدارد
آمریکایی در یادداشــتی ضمن رد ادعاهای مقامات
ریاض و تلآویو درباره «تغییر استراتژی آمریکا در قبال
رضا احمدی
ایران» ،نوشت« :دستگاه امنیت ملی آمریکا به دشمنی
با ایران نیاز دارد» .خبرگزاری فارس :استراتژی واشنگتن در قبال ایران تغییر
نکرده/دستگاه امنیتی آمریکا به دشــمنی با ایران نیاز دارد به گزارش گروه
بینالملل خبرگزاری فارس ،گرت پورتر در یک یادداشت به بررسی نیاز آمریکا
به دشمنی با ایران جهت دستیابی به منافع خود تاکید کرد.
مدیر موسسه فرهنگی آموزشی و خدمات
جهانگردی صبای ســحر با بیــان اینکه
ساختار گردشگری ایران همچنان بیمار
اســت ،به پیشــینه این صنعت در ایران
پرداخت و مطالبی را بیان کرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری جهــان
گردش( - )jalalnewsمجله ایرانگردی
دیار آشنا /شهریور و مهرماه  /۹۴سال دوم/
شماره  /۵صفحات  ۴الی ۷
"محسن اسالمی" در مصاحبه اختصاصی
با نشریه دیار آشنا با بیان اینکه به اعتقاد
بعضی ها ،هنوز گردشــگری از اهمیتی
خاصی برخوردار نیست و مثل نفت نشده
که سرنوشت ما را تغییر دهد ،تصریح کرد:
به نظر می رسد ،مســئوالن جدی به این
مقوله نمی پردازند .
وی با این سئوال که موانع این کار چیست
؟ پاسخ داد :یکی از موانع آن ،پیشینه این
مقوله و ذهنیتی است که از گذشته وجود
دارد ،مخصوصا در رژیم گذشته ،حکومت
شاه به جهانگردی عالقه داشت ،بطوریکه
سازمان جلب ســیاحان را سال  ۱۳۴۶به
وجود آوردند ،با رویکــردی که باال ترین
مقام اجرایی این کار را پیش ببرد  .رئیس
دفترو آجودان شاه یعنی سیروس فرزانه
رئیس جلب سیاحان بود و معاون نخست
وزیر ،یک بعد اجرایی آن را داشــت و یک
بعد حاکمیتی  .اقدامات خوبی هم انجام
گرفت ،ولی چند نکتــه آن هم منفی بود
و قبل از انقالب همین مساله مانع جدی
آن شــد ،یکی این بود که کمی ولنگاری

دیده می شد که با فرهنگ مذهبی مردم
ما همخوانی نشد  .اگر یادتان باشد گروهی
بودند آن زمان به نــام هیپیها ،مرکزی در
کاتماندو داشتند و اجالس سالیانه برگزار
می کردند و از لحاظ معیشتی پایین ترین
ســطح زندگی داشــتند و عصیانی علیه
تمدن بودند ،می گفتــد این کروات زدن
ها و آدم های اتوکشــیده و اینها مقیدات
است و انسان باید آزاد باشد و این حرف ها
و با ظاهر ژولیده وارد می شدند ،در جلفا
و تبریز و با لباس های بد و به هم ریخته و
سطح زندگی بسیار پایین که به جای اینکه
بیایند و در ایران خرج کنند ،بدتر به فحشا
و مواد مخــدر و آلودگی هــای دیگر می
پرداختند ،نتیجه این شد که دید مردم به
گردشگری و توریسم عوض شد  .توریسم را
یا آدم های فاسد می دانستند و یا آدم هایی
که سطح باالیی بودند ،یا جاسوس  .برای
همین بعد از انقالب کال بخش توریســم
تعطیل شد  .یکی به خاطر خود انقالب که
خوف و وحشت و ناامنی داشت و دیگری
به خاطر حضور ضد انقالبیون و ســوم به
خاطر بحث جنگ باعث شد کال توریسم
در ایران تعطیل شود .
بعد از انقالب در ســال  ۶۷دعوت شدم به
همکاری در سازمان عمران کیش و از آنجا
ما کار توسعه گردشگری را شروع کردیم
یعنی تقریبا بیش از ۲۰ســال .خیلی هم
تالش کردیم که این ابهام را از ذهن مردم
پاک کنیم که گردشگری نه فساد است و
نه فحشا و جاسوسی و یا تلقی های منفی

رپرتاژ

سیاسی و همانطور که بهتر می دانید .
ذهنیتی که برخی مردم و مسئوالن دارند،
االن هم همین اســت ،هنوز .گردشگری
در  ۱۳۵۵ه.ش قبــل از جنــگ جهانی
با  ۲۰میلیون نفر شــروع شــد ،ولی االن
که باالی میلیارد نفر گردشگراســت  .با
توجه به توسعه تکنولوژی و ایجاد اوقات
فراغت بیشــتر مردم درآمدشــان را در
گردشگری خرج می کنند  .منهای اینکه
گردشگری در ذات انســان است  .انسان
موجودی اســت که دوست دارد به دنبال
مکان های مختلف برود و کنجکاو اســت
 .هم افکار دینی ما و هــم افکار ملی مان
ایــن را تایید می کند که بایــد بگردیم و
غیر از گردشگری ملی ،در سطح دنیا هم
این قضیه اتفاق افتاده ،ولی مردم به علت
رفع خســتگی و لذت بردن از امکانات به
توریستی متوسل شده اند که االن بهش
می گویند SUSEC . SEA, SUN.
 . and SEXاین توریســتی نیست که

خبرگــزاری فارس:
استراتژی واشنگتن
در قبال ایران تغییر
نکر د ه  /د ســتگا ه
امنیتــی آمریکا به
دشمنی با ایران نیاز
دارد
بــه گــزارش گروه
بینالملل خبرگزاری
فارس ،گــرت پورتر
در یک یادداشت به
بررسی نیاز آمریکا
به دشــمنی با ایران

در ایران مطلوب باشــد .کشورهایی مثل
مالزی و ترکیه تا حــدودی در این بخش
دست توریســت را باز گذاشته اند ،جدا از
اینکه هر دو کشــور مذهبی هستند ،ولی
خوب سواحلشــان و هتل ها آزاد است و
کازینو و دیسکو دارند و هیچ ممنوعیتی
برای مصرف الــکل ندارند ،در صورتی که
مســئولین ما این قســمت برایشان یک
تابو است  .با توجه به دیدگاه های مراجع
تقلید و علما و خود سیاستگذاران نظام و
مغایرتی که با شــرع دارد  ..ولی یک نکته
ای مهم این اســت که مثال در سفری که
من در سال  ۷۲داشــتم ،با دبیر سازمان
جهانگردی در اســپانیا صحبتم این بود
که ما ایــن محدودیت هــا را داریم ،حاال
چکار کنیم که با توجه به این محدودیت
ها از توانمندی هــای خودمان در معرفی
ایران استفاده کنیم  .از آنها کمک گرفتیم،
بــرای اینکه به مــا کارشــناس بدهند و
کارشناسانشان هم آمدند  .آقای فالوسویا

بازتاب

استراتژی واشنگتن در قبال ایران
تغییرنکرده
تحلیلگر مســتقل آمریکایی در یادداشتی ضمن رد ادعاهای
مقامات ریاض و تلآویو درباره «تغییر اســتراتژی آمریکا در
قبال ایران» ،نوشت« :دستگاه امنیت ملی آمریکا به دشمنی
با ایران نیاز دارد».
خبرگزاری فارس :استراتژی واشــنگتن در قبال ایران تغییر
نکرده/دستگاه امنیتی آمریکا به دشمنی با ایران نیاز دارد
به گزارش گروه بینالملل خبرگــزاری فارس ،گرت پورتر در
یک یادداشت به بررسی نیاز آمریکا به دشمنی با ایران جهت
دستیابی به منافع خود تاکید کرد.
در یاداشت «گرت پورتر» در شــبکه الجزیره با نام «چرا ایران
باید دشمن آمریکا باقی بماند؟» آمده است؛ «مهمترین عامل
در ترسیم سیاست آمریکا در قبال ایران ،سیاست داخلی است
و نه نگرش و دید ژئوپلتیکی خاص اوباما».
وی نوشت« :از زمان آغاز مذاکرات هستهای آمریکا با ایران ،هم
مقامات اسرائیلی و هم مقامات سعودی در این اعتقاد غلطشان
که به صورت گسترد ه علنی شده ،زیادهروی کردهاند که چنین
توافقی به معنای تغییر اساسی استراتژیک در سیاست آمریکا در
قبال منطقه و به قیمت ائتالفها و اتحادهای سنتی آن با اسرائیل
و عربستان سعودی خواهد بود».
روزنامهنگار مستقل آمریکایی نوشت« :احتمال آن کم است
که دولت اوباما بیشــتر از آنچه دولتهای قبلی آمریکایی انجام
دادند ،به ســمت یک رابطه جدید با ایران تغییر مسیر بدهد.
دلیل این موضوع هم بسیار ســاده است؛ دستگاه امنیت ملی
آمریکا که قدرت مسدود و ممانعت کردن هر ابتکاری را دارد،
منافع بلندمدت اساسی در ادامه سیاست رفتار کردن با ایران
به عنوان یک دشمن دارد».
وی نوشت« :از زمان آغاز مذاکرات هستهای آمریکا با ایران ،هم
مقامات اسرائیلی و هم مقامات سعودی در این اعتقاد غلطشان
که به صورت گسترد ه علنی شده ،زیادهروی کردهاند که چنین
توافقی به معنای تغییر اساسی استراتژیک در سیاست آمریکا در
قبال منطقه و به قیمت ائتالفها و اتحادهای سنتی آن با اسرائیل
و عربستان سعودی خواهد بود».
روزنامهنگار مستقل آمریکایی نوشت« :احتمال آن کم است
که دولت اوباما بیشــتر از آنچه دولتهای قبلی آمریکایی انجام
دادند ،به ســمت یک رابطه جدید با ایران تغییر مسیر بدهد.
دلیل این موضوع هم بسیار ســاده است؛ دستگاه امنیت ملی
آمریکا که قدرت مسدود و ممانعت کردن هر ابتکاری را دارد،
منافع بلندمدت اساسی در ادامه سیاست رفتار کردن با ایران
به عنوان یک دشمن دارد».
آمریکا با ایران ،هم مقامات اســرائیلی و هم مقامات سعودی
در این اعتقاد غلطشــان که به صورت گســترده علنی شده،

استراتژی واشنگتن در قبال ایران تغییر نکرده

دستگاه امنیتی آمریکا به دشمنی با ایران نیاز دارد
تحلیلگر مســتقل آمریکایی در
رضا احمدی
یادداشــتی ضمــن رد ادعاهای
مقامات ریــاض و تلآویو درباره
«تغییر استراتژی آمریکا در قبال ایران» ،نوشت« :دستگاه
امنیت ملی آمریکا به دشمنی با ایران نیاز دارد».
خبرگزاری فارس :استراتژی واشــنگتن در قبال ایران
تغییر نکرده/دستگاه امنیتی آمریکا به دشمنی با ایران
نیاز دارد
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،گرت پورتر
در یک یادداشت به بررسی نیاز آمریکا به دشمنی با ایران
جهت دستیابی به منافع خود تاکید کرد.
در یاداشــت «گرت پورتر» در شبکه الجزیره با نام «چرا
ایران باید دشــمن آمریکا باقی بماند؟» آمده اســت؛
«مهمترین عامل در ترسیم سیاســت آمریکا در قبال
ایران ،سیاست داخلی است و نه نگرش و دید ژئوپلتیکی
خاص اوباما».
وی نوشت« :از زمان آغاز مذاکرات هستهای آمریکا با ایران ،هم
مقامات اســرائیلی و هم مقامات سعودی در این اعتقاد غلطشان
که به صورت گسترد ه علنی شــده ،زیادهروی کردهاند که چنین
توافقی به معنای تغییر اساسی استراتژیک در سیاست آمریکا در
قبال منطقه و به قیمت ائتالفها و اتحادهای سنتی آن با اسرائیل و
عربسان سعودی خواهد بود».
روزنامهنگار مستقل آمریکایی نوشت« :احتمال آن کم است که
دولت اوباما بیشتر از آنچه دولتهای قبلی آمریکایی انجام دادند ،به
سمت یک رابطه جدید با ایران تغییر مسیر بدهد .دلیل این موضوع
هم بسیار ساده است؛ دستگاه امنیت ملی آمریکا که قدرت مسدود
و ممانعت کردن هر ابتکاری را دارد ،منافع بلندمدت اساسی در
ادامه سیاست رفتار کردن با ایران به عنوان یک دشمن دارد».
وی درباره «پاسخ و واکنش سعودی» به مذاکرات هستهای نوشت
که «پاسخ سعودی بسیار افراطیتر(از تلآویو) بوده است» .پورتر
اظهارات ترکی الفیصل رئیس پیشــین دستگاه امنیت سعودی
درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا ناشــی از مذاکرات هستهای
را «دروغ» خواند.
محقق آمریکایی همچنین نوشــت« :این تصورات اســرائیلی و
سعودی از واقعیت سیاست واقعی دولت اوباما در قبال ایران دور
و جدا است .بســیار دورتر از رویکرد اساسی نیکسون وار(مواضع
دولت نیکســون در قبال رابطه با چین کمونیست و ازسرگیری
روابط پکن و واشنگتن) که اردوگاه نتانیاهو و سعودیها در حال
صحبت درباره آن بودهاند ،تعامل دیپلماتیک دولت اوباما با ایران
بر ســر برنامه هســتهای برآیندی از مجموعه جرح و تعدیلهای
سیاستگذاری در داخل چارچوب کلی دیپلماسی مبتنی بر اجبار
در قبال ایران است» .تحلیلگر مســتقل آمریکایی در یادداشتی
ضمن رد ادعاهای مقامات ریاض و تلآویو درباره «تغییر استراتژی
آمریکا در قبال ایران» ،نوشت« :دســتگاه امنیت ملی آمریکا به
دشمنی با ایران نیاز دارد» .خبرگزاری فارس :استراتژی واشنگتن

خبرگزاری فارس :استراتژی واشنگتن در قبال
ایران تغییر نکرده/دســتگاه امنیتی آمریکا به
دشمنی با ایران نیاز دارد
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،گرت
پورتر در یک یادداشت به بررسی نیاز آمریکا به
دشمنی با ایران جهت دســتیابی به منافع خود
تاکید کرد .خبرگزاری فارس :استراتژی واشنگتن
در قبال ایران تغییر نکرده/دستگاه امنیتی آمریکا
به دشمنی با ایران نیاز دارد
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،گرت
پورتر در یک یادداشت به بررسی نیاز آمریکا به
دشمنی با ایران جهت دســتیابی به منافع خود

در قبال ایران تغییر نکرده/دســتگاه امنیتی آمریکا به دشمنی با
ایران نیاز دارد
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،گرت پورتر در یک
یادداشت به بررسی نیاز آمریکا به دشمنی با ایران جهت دستیابی
به منافع خود تاکید کرد.
در یاداشت «گرت پورتر» در شبکه الجزیره با نام «چرا ایران باید
دشــمن آمریکا باقی بماند؟» آمده اســت؛ «مهمترین عامل در
ترسیم سیاست آمریکا در قبال ایران ،سیاست داخلی است و نه
نگرش و دید ژئوپلتیکی خاص اوباما».
وی نوشت« :از زمان آغاز مذاکرات هستهای آمریکا با ایران ،هم
مقامات اســرائیلی و هم مقامات سعودی در این اعتقاد غلطشان
که به صورت گسترد ه علنی شــده ،زیادهروی کردهاند که چنین
توافقی به معنای تغییر اساسی استراتژیک در سیاست آمریکا در
قبال منطقه و به قیمت ائتالفها و اتحادهای سنتی آن با اسرائیل و
عربستان سعودی خواهد بود».
روزنامهنگار مستقل آمریکایی نوشت« :احتمال آن کم است که
دولت اوباما بیشتر از آنچه دولتهای قبلی آمریکایی انجام دادند ،به
سمت یک رابطه جدید با ایران تغییر مسیر بدهد .دلیل این موضوع
هم بسیار ساده است؛ دستگاه امنیت ملی آمریکا که قدرت مسدود

و ممانعت کردن هر ابتکاری را دارد ،منافع بلندمدت اساسی در
ادامه سیاست رفتار کردن با ایران به عنوان یک دشمن دارد».
وی درباره «پاسخ و واکنش سعودی» به مذاکرات هستهای نوشت
که «پاسخ سعودی بسیار افراطیتر(از تلآویو) بوده است» .پورتر
اظهارات ترکی الفیصل رئیس پیشــین دستگاه امنیت سعودی
درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا ناشــی از مذاکرات هستهای
را «دروغ» خواند.
محقق آمریکایی همچنین نوشــت« :این تصورات اســرائیلی و
سعودی از واقعیت سیاست واقعی دولت اوباما در قبال ایران دور
و جدا است .بســیار دورتر از رویکرد اساسی نیکسون وار(مواضع
دولت نیکســون در قبال رابطه با چین کمونیست و ازسرگیری
روابط پکن و واشنگتن) که اردوگاه نتانیاهو و سعودیها در حال
صحبت درباره آن بودهاند ،تعامل دیپلماتیک دولت اوباما با ایران
بر ســر برنامه هســتهای برآیندی از مجموعه جرح و تعدیلهای
سیاستگذاری در داخل چارچوب کلی دیپلماسی مبتنی بر اجبار
در قبال ایران است» .تحلیلگر مســتقل آمریکایی در یادداشتی
ضمن رد ادعاهای مقامات ریاض و تلآویو درباره «تغییر استراتژی
آمریکا در قبال ایران» ،نوشت« :دســتگاه امنیت ملی آمریکا به
دشمنی با ایران نیاز دارد».

خبرگزاری فارس :استراتژی واشنگتن در قبال ایران تغییر نکرده/
دستگاه امنیتی آمریکا به دشمنی با ایران نیاز دارد
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،گرت پورتر در یک
یادداشت به بررسی نیاز آمریکا به دشمنی با ایران جهت دستیابی
به منافع خود تاکید کرد.
در یاداشت «گرت پورتر» در شبکه الجزیره با نام «چرا ایران باید
دشــمن آمریکا باقی بماند؟» آمده اســت؛ «مهمترین عامل در
ترسیم سیاست آمریکا در قبال ایران ،سیاست داخلی است و نه
نگرش و دید ژئوپلتیکی خاص اوباما».
وی نوشت« :از زمان آغاز مذاکرات هستهای آمریکا با ایران ،هم
مقامات اســرائیلی و هم مقامات سعودی در این اعتقاد غلطشان
که به صورت گسترد ه علنی شــده ،زیادهروی کردهاند که چنین
توافقی به معنای تغییر اساسی استراتژیک در سیاست آمریکا در
قبال منطقه و به قیمت ائتالفها و اتحادهای سنتی آن با اسرائیل و
عربستان سعودی خواهد بود».
روزنامهنگار مستقل آمریکایی نوشت« :احتمال آن کم است که
دولت اوباما بیشتر از آنچه دولتهای قبلی آمریکایی انجام دادند ،به
سمت یک رابطه جدید با ایران تغییر مسیر بدهد .دلیل این موضوع
هم بسیار ساده است؛ دستگاه امنیت ملی آمریکا که قدرت مسدود
و ممانعت کردن هر ابتکاری را دارد ،منافع بلندمدت اساسی در
ادامه سیاست رفتار کردن با ایران به عنوان یک دشمن دارد».
وی درباره «پاسخ و واکنش سعودی» به مذاکرات هستهای نوشت
که «پاسخ سعودی بسیار افراطیتر(از تلآویو) بوده است» .پورتر
اظهارات ترکی الفیصل رئیس پیشــین دستگاه امنیت سعودی
درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا ناشــی از مذاکرات هستهای
را «دروغ» خواند.
محقق آمریکایی همچنین نوشــت« :این تصورات اســرائیلی و
سعودی از واقعیت سیاست واقعی دولت اوباما در قبال ایران دور
و جدا است .بســیار دورتر از رویکرد اساسی نیکسون وار(مواضع
دولت نیکســون در قبال رابطه با چین کمونیست و ازسرگیری
روابط پکن و واشنگتن) که اردوگاه نتانیاهو و سعودیها در حال
صحبت درباره آن بودهاند ،تعامل دیپلماتیک دولت اوباما با ایران
بر ســر برنامه هســتهای برآیندی از مجموعه جرح و تعدیلهای
سیاستگذاری در داخل چارچوب کلی دیپلماسی مبتنی بر اجبار
در قبال ایران است».
وی درباره «پاسخ و واکنش سعودی» به مذاکرات هستهای نوشت
که «پاسخ سعودی بسیار افراطیتر(از تلآویو) بوده است» .پورتر
اظهارات ترکی الفیصل رئیس پیشــین دستگاه امنیت سعودی
درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا ناشــی از مذاکرات هستهای
را «دروغ» خواند.
محقق آمریکایی همچنین نوشــت« :این تصورات اســرائیلی و
سعودی از واقعیت سیاست واقعی دولت اوباما در قبال ایران دور
و جدا است .بســیار دورتر از رویکرد اساسی نیکسون وار(مواضع
دولت نیکســون در قبال رابطه با چین کمونیست و ازسرگیری
روابط پکن و واشنگتن) که اردوگاه نتانیاهو و سعودیها در حال
صحبت درباره آن بودهاند ،تعامل دیپلماتیک دولت اوباما با ایران

