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توازن از مسير نگاه به شرق

روزنامه خراسان نوشت: نگاه به شرق عنوان 
سياستي است كه برخالف برداشت اوليه و 
سطحي از آن اساساً ارتباطي به وابستگي به 
شرق يا حتي انحصار روابط در ش��رق ندارد. اين عنوان كه سال هاست در 
ادبيات سياست خارجي كشورهاي مختلف قرار گرفته است به دوران گذار 
در نظام بين الملل اشاره دارد؛ دوراني كه انديش��مندان غربي و شرقي به 
خوبي از آن آگاه ش��ده اند. در دوران گذار، انحصار قدرت و ثروت از غرب و 
هژموني يك دولت خارج ش��ده و كش��ورهاي ديگر به وزن كش��ي قدرت 
مي پردازند و قدرت نظ��ام تك قطبي را به چالش مي كش��ند، از همين رو 
قدرت هژمون كه در دوران پس از فروپاشي شوروي، اياالت متحده امريكا 
بوده است، تالش دارد تا نظم موجود را حفظ كند و مانع از شكل گيري نظم 
جديد شود. اين اتفاق مهم در نظم جهاني باعث شده است حتي شركاي 
راهبردي امريكا نيز به روابط كالن با قدرت هاي نوظهور و شرقي رو آورند. 
نويسنده خراسان اضافه كرده است: بي توجهي به موقعيت جغرافيايي 
كشورمان در يك دهه گذشته باعث شده تا ژئوپلتيك كشورمان با فعاليت 
جدي امريكا و صهيونيست ها تخفيف يابد. قراردادهاي ترانزيتي همچون 
پروژه ترانزيتي شمال- جنوب كه مي تواند اقيانوس هند را از بندرچابهار 
به جمهوري آذربايجان، روسيه و سپس شمال اروپا متصل كند، عالوه بر 
سهولت صادرات محصوالت كشورمان منجر به درآمدزايي از طريق حق 
ترانزيت نيز خواهد شد. استفاده از اين موقعيت ژئوپلتيكي ايران باعث 
مي شود تا كشورهاي دشمن و رقيب نتوانند كشورمان را ناديده بگيرند و 
به محاصره ايران اسالمي دست بزنند. چنين رخدادي جمهوري اسالمي 
ايران را تبديل به قدرتي غيرقابل چشم پوشي و غيرقابل تحريم مي كند و 
به معني واقعي كلمه منجر به خنثي سازي تحريم ها خواهد شد . طبيعي 
است چنين وضعيتي براي كشورهاي رقيب و دشمن قابل تحمل نباشد 
و به جنگ رواني و جنگ ادراكي عليه كش��ورمان بپردازند. مانور اخير 
رسانه ها براي تحقير كردن اين روابط و وارونه نمايي از نتايج آن ريشه در 
همين مسائل دارد اما به نظر مي رسد دولت تصميم خود را گرفته است 
و ضمن پيش بردن مذاكرات وين تالش دارد با نگاه به شرق، توازن را به 

سياست خارجي كشورمان بازگرداند. 
........................................................................................................................ 

تله اي به  نام توافق موقت
روزنامه آرمان در يادداشتي از طرح توافق موقت به 
عنوان يك تله ياد كرده و نوش��ته است: از آنجا كه 
امريكايي ه����ا مرت��كب بدعهدي ش�����دند و 
ترام��پ بدون هيچ س��ختي از برج��ام خارج ش��د، ايران اص��رار دارد كه 
امريكايي ه��ا باي��د به اي��ران اطمينان دهن��د و اين اطمين��ان در واقع به 
سرمايه گذاران و طرف ه��اي تجاري اي��ران است. دولت امريكا ادعا مي كند 
ك��ه م��ا نمي توانيم تضميني بدهيم و اين ادعا به لحاظ قانوني درست است 
اما اين مش��كل امريكايي هاس��ت. ب��ه هر حال امري��كا بايد براي مس��ئله 
بي اعتمادي ای كه در ايران وجود دارد و همه نيز مي پذيرند كه رفتار دولت 
امريكا موجب اين بي اعتمادي شد، راهكاري پيدا كنند. برجام يكسري جداول 
زماني دارد، برخي از آنها پشت  سر گذاشته شده و برخي نيز باقي مانده است. 
تحريم تسليحاتي ايران منقضي شد و ايران امروز تحريم تسليحاتي نيست. 
طي سه سال آينده نيز تحريم هاي موشكي منقضي خواهد شد. 10سال بعد 
از اجراي برج��ام نيز نوبت برداش��ته ش��دن محدوديت ها ب��راي كار روي 
سانتريفيوژهاي جديد نيز منقضي خواهد شد. يك محدوديت ۲۵ساله نيز 
براي نحوه بهره برداري از معادن اورانيوم در نظر گرفته شده است. برخي از 
محدوديت ها هم ابدي است، به عنوان مثال دسترسي ايران به سالح اتمي 

تعهدي دائمي است كه ايران متعهد شده به آن سمت حركت نكند. 
........................................................................................................................

سيگنال برجامي از شرق دور
روزنامه دنياي اقتصاد پرداخت 
بدهي اي��ران به س��ازمان ملل 
متح��د از س��وي كره جنوبي را 
سيگنالي برجامي تحليل كرده و نوشته اس��ت: بدهي معوقه ايران به 
س��ازمان ملل به مبلغ 1۸ميليون دالرپرداخت شده است و به محض 

وصول در نيويورك، حق رأي كشورمان طبيعتاً بازمي گردد. 
نويسنده اضافه كرده است: البته اين نخس��تين بار نيست كه ايران حق رأي 
خود در سازمان ملل را به دليل عدم پرداخت بدهي اش در قبال حق عضويت 
در اين نهاد بين المللي از دس��ت مي دهد. در واقع ايران در سال هاي اخير دو 
بار حق رأي خ��ود را به دليل عدم پرداخت حق عضويت در س��ازمان ملل به 
دليل تحريم هاي اقتصادي امريكا از دست داده است. اعالم آشكار پرداخت 
حق رأي ايران در سازمان ملل ازس��وي كره جنوبي پس از آن صورت گرفته 
است كه خبرگزاري يونهاپ به تازگي به نقل از مقامات دولت كره جنوبي اعالم 
كرد: كره جنوبي و ايران در حال مذاكره درباره احتمال استفاده از دارايي  هاي 
مسدود ش��ده تهران براي پرداخت حق عضويت اين كشور در سازمان ملل 
هستند. كره جنوبي به واس��طه بدهي چند ميليارد دالري كه به ايران دارد و 
مدعي است تحريم هاي امريكا مانع پرداخت اين بدهي به تهران است، يكي از 
كشورهايي است كه همواره مذاكرات وين را از نزديك دنبال مي كند، از همين 
رو حضور نماينده اش در مذاكرات برجامي وين و بررسي خواسته ايران براي 
آزادي دارايي هاي بلوكه شده اش يكي از موضوعات حساس در روابط دوجانبه 
ايران و كره جنوبي محسوب مي شود. نويسنده دنياي اقتصاد در پايان نتيجه 
گرفته است: پرداخت بدهي ايران به سازمان ملل از دارايي هاي بلوكه شده ايران 
را مي توان به عنوان باز شدن راهي براي پرداخت مخارج خارجي كشور از اين 

طريق و چراغ سبز و سيگنال برجامي امريكا در اين خصوص تلقي كرد. 
........................................................................................................................

پشت پرده اختالف در تيم مذاکره کننده  امريكا
روزنامه قدس خبر جدا شدن ريچارد نفيو)معمار 
تحريم هاي امريكا عليه ايران( از تيم مذاكره كننده 
امريكا به دليل آنچه اخت��الف او با »رابرت مالي« 
عنوان شده را مورد توجه قرار داده و نوشته است: 
اما تا امروز هيچ خبري از انتشار اصل بيانيه وزارت امورخارجه امريكا 
نيس��ت و اين مش��كوك اس��ت. با كن��ار رفتن ريچ��ارد نفي��و از تيم 
مذاكره كنن��ده، رابرت مالي اصلي ترين كنش��گر برجامي امريكا تلقي 
خواهد شد. يكي از اهداف انتشار اين خبر با توجه به شخصيت رابرت 
مالي و دفاع همه جانبه او از ض��رورت حفظ برجام مي تواند عزم امريكا 
براي نمايش امتيازدهي باش��د. با توجه به اين تحليل در صورت كوتاه 
آمدن واشنگتن ممكن است مذاكره كنندگان ايراني هم يك انعطاف 

نسبي در رفتار خود داشته باشند. 
ريچارد نفيو فردي اس��ت ك��ه تخصص اصل��ي اش اعمال و پياده س��ازي 
تحريم هاست و خروج اين فرد از تيم مذاكره كننده امريكا به معني اختالف 
در اردوگاه آنها نيست، بلكه آرايش بازي آنها تغيير كرده است. نفيو به وزارت 
خارجه امريكا منتقل مي شود تا با همكاري انديشمندان امريكايي بر پروژه 
بازسازي تحريم ها متمركز شوند. آنها متوجه شكست تحريم ها شده اند و به 
همين خاطر مي خواهند ساختار جديدي را تدوين كنند. رفتن نفيو به وزارت 
امور خارجه امريكا و اجتماع او با افرادي مانن��د اليزابت روزنبرگ به عنوان 
يك نخبه تحريم هاي خزانه داري منجر به طراحي شكل جديدي از تحريم ها 
خواهد شد كه در صورت قبول توافق موقت از سوي ايران مي تواند آسيب هاي 
سنگيني به ارمغان بياورد. امروز اگر قرار اس��ت توافقي حاصل شود، بايد با 
ديدن همه جنبه ها و دائمي باشد، پس هرگز نبايد اجازه شروع بازي توافق 
موقت به طرف هاي مذاكره داده شود. توافق موقت اقتصاد و جامعه ايران را 
شرطي مي كند و اين به ضرر امنيت ملي و زيرساخت هاي كشور است، البته 
تهران تاكنون با تيزبيني بخش قابل توجهي از عوامل شرطي سازي جامعه و 

اقتصاد را مرتفع كرده، اما همچنان برخي از اين عوامل پابرجا هستند.

88498443سرويس  سياسي

تحليلگرمسائلبينالملل:
 ايران، روسيه و چين 

ناتوي آسيايي تشكيل دهند
س�فرآي�تاهللرئيس�يبهمس�كوو
همزمانيآنب�ارزمايشايران،چينو
روسيهنشانهتعاملدرابعادمختلفبا
پيامهايمنطقهايوفرامنطقهاياست.
فؤاد ايزدي، تحليلگر مسائل بين الملل با 
اشاره به اينكه سه كشور روسيه، ايران و 
چين زيرفشارها و تحريم هاي غيرقانوني 
امريكا هستند، اظهار داش��ت: تحريم هاي امريكا برخالف انتظار اين 

كشور منجر به نزديك شدن روابط سه قدرت منطقه اي شده است. 
وي با بيان اينكه رزمايش اخير اين س��ه قدرت منطقه اي در ش��مال 
اقيانوس آرام حاوي نكات ويژه اي است، بيان داشت: كشورهاي منطقه 
با روسيه و چين روابط بسيار خوبي دارند. روابط اين دو كشور با ايران 
در حوزه نظامي ابعادي وسيع دارد كه برخي كشورهاي منطقه هرگز 
در اين س��طح با روس��يه و چين رابطه نظامي پيدا نخواهند كرد. اين 
موضوع نشان دهنده جايگاه ويژه ايران نزد روسيه و چين در تعامالت 

بين المللي است.
 ايزدي ادامه داد: همكاري نظامي مش��ترك چين و روس��يه با ايران، 
نشانه دشمني روسيه و چين با كشورهاي منطقه نيست بلكه اين پيام 
را به حاكمان منطقه مي دهد كه سه كشور به درجه اي از همكاري هاي 
مشترك رسيده اند كه بروز آن در تعامالت نظامي نمايان شده است. 
اين كارشناس مسائل بين الملل به سفر رئيس جمهور به روسيه اشاره 
كرد و گفت: همزماني برگزاري اين رزمايش با س��فر رئيس جمهور به 

روسيه اتفاقي نبوده است. 
در دنياي سياست كمتر مسئله اي رخ مي دهد كه اتفاقي باشد. بدون 
شك اين سفر و همزماني آن با رزمايش سه قدرت برتر نظامي منطقه 
مي تواند نش��انه اي از تعامل ايران، چين و روس��يه در ابعاد مختلف با 

پيام هاي منطقه اي و فرامنطقه اي باشد. 
وي خاطرنشان كرد: رئيس جمهور چين در سال ۲014 بيان كرده بود 
نياز به همكاري نظامي و امنيتي در قاره آسيا ميان كشورهاي آسيايي 
داريم. برداشت ما از اين اظهارات اين است كه همانطور كه اروپا ناتو در 
اختيار دارد، در آسيا هم ناتوي آسيايي بايد شكل بگيرد. ايزدي ادامه 
داد: اين نياز براي تشكيل ناتوي آس��يايي هم در چين، هم در ايران و 
هم در روسيه ديده مي شود. دليلي كه اين سه كشور براي شكل گيري 
ناتوي آس��يايي دارند، اين اس��ت كه اگر اتفاقي در اروپا رخ دهد، ناتو 
دخالت مي كند، بنابراين اگر در آسيا مسئله اي ايجاد شود، بدون نياز 
به حضور نيروهاي فرامنطقه اي اين ناتوي آسيايي باشد كه در موضوع 
ورود كند. اين كارشناس برجس��ته مسائل بين الملل بيان داشت: اگر 
االن ما در يمن درگيري داريم، اگر ناتوي آسيايي وجود داشت نياز به 
حضور نيروهاي فرامنطقه اي نبود. اميدواريم اين همكاري هاي نظامي 
منجر به همكاري هاي بيشتر كش��ورهاي منطقه براي برطرف كردن 

چالش هايي شود كه با آن رو به رو هستند. 
........................................................................................................................
رئيسگروهدوستيپارلمانيايرانوروسيه

عنوانكرد
 تعامل موفق ايران و روسيه 

براي تأمين امنيت منطقه
اخي�ر س�اليان ط�ي روس�يه فدراس�يون و اي�ران
همكاريه�ايموفق�يدرزمين�هتأمي�نامني�تمنطق�ه
ومب�ارزهب�اتروريس�مب�هخص�وصدرس�وريهداش�تهاند.
به گزارش مهر، ابراهيم رضايي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسالمي در ديدار با لئونيد اسلوتسكي، رئيس 
كميته امور بين الملل مجلس دوماي روس��يه با اشاره به سابقه موفق 
همكاري هاي تهران و مسكو گفت: جمهوري اسالمي ايران و فدراسيون 
روسيه طي ساليان اخير همكاري هاي موفقي در زمينه تأمين امنيت 

منطقه و مبارزه با تروريسم به خصوص در سوريه داشته اند. 
وي افزود: بايد الگوي موفق همكاري هاي دو كشور به ساير حوزه ها از 

جمله حوزه اقتصادي تعميم يابد تا منافع هر دو كشور تأمين شود. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
بر گسترش تعامالت في مابين در موضوعات مختلف تأكيد كرد و اظهار 
داشت: سطح فعلي مبادالت تجاري ميان ايران و روسيه رضايت بخش 

نيست و نياز به بازنگري دارد. 
رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و روس��يه با اشاره به ظرفيت هاي 
عظيم محصوالت كشاورزي ايران تصريح كرد: الزم است زيرساخت هاي 
الزم براي صادرات محصوالت ايران به روسيه به ويژه در حوزه حمل و 

نقل دريايي فراهم شود.
........................................................................................................................

فرماندهنيرويزمينيسپاه:
 يأس دشمنان

نشانه آمادگي نيروهاي مسلح است
دش�منازتحركنظاميعلي�هايران
اس�اميمأيوسش�دهواي�نيأسو
عقبنشينيدشمنانمحصولآمادگي
وتوانبااليرزم�يومعنوينيروهاي
مس�لحورزمن�دگانكش�وراس�ت.
به گ��زارش ايرنا، س��ردار محمد پاكپور، 
فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران در 
آيين معارفه فرمانده تيپ۳۲ انصارالحسين)ع( استان همدان افزود: 
دشمنان نظام اسالمي و گروهك هاي تروريستي در مرزها و فرامرزها 
اهداف و توطئه هاي زيادي عليه كشور در سر داشتند كه به لطف الهي 
و همت و مجاهدت رزمندگاني همچون رزمندگان استان همدان در 
اهداف خود ناكام ماندند و شر دشمنان از سر مردم و كشورمان كوتاه 
شد. وي اظهار داشت: رزمندگان و مرزبانان سپاه پاسداران در بدترين 
شرايط اقليمي با فداكاري و ايس��تادگي خود امنيت مرزها را تضمين 
كردند و امروز امنيت در عمق مركزي كشور مديون ايستادگي همين 
ايثارگران و رزمندگان فداكار اس��ت. س��ردار پاكپور حفظ و ارتقاي 
آمادگي هاي رزمي و معنوي در بين نيروها را دستور كار فرماندهان و 

مديران در همه سطوح سپاه دانست. 
فرمانده نيروي زميني س��پاه افزود: آمادگي و روحيه معنوي اهميت 
باالتري نسبت به آمادگي رزمي دارد چراكه پيروزي هاي نظام اسالمي 
در مواجهه با دشمنان از روحيه معنوي و ايمان قلبي مردم و نيروهاي 
مسلح نشئت مي گيرد. سردار پاكپور اظهار داشت: يگان ها هم اينك در 
وضعيت مناسبي هستند اما با وضعيت مطلوب فاصله داريم، بنابراين 
بايد در جهت تحقق فرامين و توقعات فرماندهي معظم كل قوا دقت 

و تالش شود. 
سردار ولي بهاريان، فرمانده سابق تيپ انصارالحسين)ع( همدان نيز 
در اين آيين با ارائه گزارشي از دوران مسئوليت خود در اين يگان گفت: 
مأموريت دفاع از حرم و مبارزه با داعش در جبهه مقاومت اس��المي، 
تأمين امنيت منطقه مرزي و همچنين كمك به زلزله زدگان اس��تان 
كرمانشاه از مهم ترين مأموريت هاي اين يگان در سال هاي اخير بود. 
در اين آيين سرهنگ پاسدار علي والي راستي به عنوان فرمانده تيپ۳۲ 
انصارالحسين)ع( استان همدان و سرهنگ پاسدار اكبر كاظمي علوم 

نيز به عنوان جانشين فرماندهي اين تيپ معرفي شدند. 

درهمايشملي»ايرانوهمسايگان«درتهرانتأكيدشد

 ايران بايد برای هر يک از همسايگانش 
راهبرد 20ساله تعريف کند

درحاليكهخبره�ايبعضًاضدونقي�ضدرباره
پيش�رفتدرمذاكراتهس�تهايبرسراحياي
برج�اممنتش�رميش�ود،يك�يازس�ؤاالت
مهم�يكهبايدپاس�خآنمش�خصش�ود،اين
اس�تكهاگرب�هه�ردليل�يمذاك�راتنهايتًا
ب�هنتيج�همدنظ�رمنتهينش�د،چ�هاتفاقي
خواهدافت�اد.اخي�راًبرنامه»آيندهاي�ران«در
انديش�كدهامريكاي�ي»ش�ورايآتانتي�ك«
يكنشس�تمجازيبرگ�زاركردك�هموضوع
آناينب�ود:آي�ادرصورتشكس�تمذاكرات
هس�تهاييك»نقش�هب«وج�ودداردي�انه؟

مدير اين نشس��ت »باربارا اس��الوين« مدير برنامه  
آينده  ايران بود و س��خنرانان نشست عبارت بودند 
از »كلس��ي داونپورت« مدير سياس��ت منع اشاعه  
هس��ته اي در انجمن كنترل تس��ليحاتي، »مهسا 
روحي« عضو محقق مركز تحقيقات اس��تراتژيك 
در مؤسسه  مطالعات امنيت ملي وابسته به دانشگاه 
دفاع ملي امريكا، »س��يما شاين« مدير برنامه  ايران 
در انديش��كده  اسرائيلي مؤسس��ه  مطالعات امنيت 
ملي و »س��ينا عضدي« عضو غيرمستقر انديشكده  
شوراي آتالنتيك. به گزارش مشرق، در ادامه گزارش 
مختص��ري از مهم ترين نكات مطرح ش��ده در اين 

نشست آمده  است. 
سكونغربآسياسودبخشاست

رژيم صهيونيستي پس از تشكيل كابينه  جديدش 
به نخس��ت وزيري نفتالي بنت، دست به يك كارزار 
ديپلماتيك براي متوقف كردن مذاكرات زده است 
و همزم��ان علناً درب��اره  اس��تفاده از گزينه  نظامي 
براي جلوگيري از دستيابي احتمالي ايران به سالح 
هس��ته اي صحبت مي كند، با اين حال در نشست 
شوراي آتالنتيك، سيما شاين تأكيد كرد كه ابزارهاي 
ديپلماتيك و اقتصادي بسيار ارجح هستند و گفت 

مواضع سخت مقامات اسرائيلي بيشتر به سياست 
داخلي خودش��ان مربوط مي ش��ود تا منع اش��اعه  
هسته اي. شاين همچنين مي گويد: »به نظر من همه 
از چند سال سكون و آرام شدن اوضاع در خاورميانه 

سود خواهند برد.«
اسرائيل طي چندين سال گذش��ته در تالش براي 
كند كردن برنامه  هس��ته اي ايران سياس��ت حمله  
س��ايبري، ترور هدفمند و خرابكاري را دنبال كرده 
است. تهران نيز با حمله  سايبري به اسرائيل، حمله  
فيزيك��ي به نفتكش ه��ا در خليج فارس و تس��ريع 
فعاليت هاي هسته اي اش واكنش نشان داده است. 
شاين در ادامه تصريح مي كند: »به اعتقاد من )گزينه  
نظامي( صرفاً آخرين راه حل است، نه راه حلي براي 
فردا يا س��ه ماه آينده.«  وي اقداماتي مانند محكوم 
كردن ايران توسط شوراي حكام آژانس بين المللي 

انرژي اتمي و اعمال تحريم هاي بيش��تر را از جمله 
اقدامات محتمل تر برمي ش��مارد و مي افزايد: »]در 
عين حال[ اگر گزارش هاي اطالعاتي نش��ان دهند 
ايران به سمت ساخت كالهك هاي هسته اي رفته، 
بعيد مي دانم كسي در واشنگتن يا تل آويو بتواند آنها 

را ناديده بگيرد.«
ايرانميتواندفوراًبمباتمبسازد

كلس��ي داونپورت در نشس��ت ش��وراي آتالنتيك 
خاطرنش��ان كرد: »زمان گريز ايران ]حداقل زماني 
كه تهران براي ساخت يك س��الح اتمي نياز دارد[ 
به س��رعت در حال كاهش اس��ت. تركيِب افزايش 
غني سازي تا ۲0درصد و سپس ۶0 درصد در سال 
۲0۲0 و روشن كردن ماشين هاي ]سانتريفيوژهاي[ 
پيشرفته، عاملي است كه به  شدت به كاهش اين زمان 
گريز كمك كرده است.« داونپورت زمان مورد نياز 

ايران براي دستيابي به ميزان كافي مواد شكافت پذير 
براي ساخت يك سالح اتمي را در اواسط ماه نوامبر 
سال ۲0۲1 يك ماه ارزيابي كرد و گفت اين مدت تا 
پايان س��ال ۲0۲1 به تنها چند هفته كاهش يافته 
است. مهسا روحي نيز در اين نشست گفت: ضرورت 
دارد جهان با راه حل هاي »خالقانه« ايران را متقاعد 
كند كه بازگشت به برجام برايش سود مادي خواهد 
داشت، حتي اگر دولت بايدن نتواند تضمين كند كه 
لغو تحريم ها در دولت بعدي امريكا نيز ادامه خواهد 
داشت. روحي توضيح مي دهد: »ايراني ها مي دانند كه 
دولت ]بايدن[ نمي تواند درباره  دولت بعدي تضمين 
بدهد، بنابراين آنچه دارن��د به آن فكر مي كنند اين 
است كه در يك دوره  سه س��اله چه منافع ملموسي 

مي توانند به دست بياورند.«
 همچنين سينا عضدي در نشست شوراي آتالنتيك 
در همين باره خاطرنش��ان كرد: »توافق ميان ايران 
و امريكا به اين معني اس��ت كه ش��ما چش��م انداز 
روشن تري براي ثبات در خاورميانه متصور هستيد 
كه موجب مي ش��ود امري��كا منابع بيش��تري براي 
چرخش تمركزش به سوي آسيا ]و چين[ در اختيار 
داشته باشد.« بن بس��ت يا فروپاشي مطلق اقدامات 
ديپلماتيك مي تواند امريكا را به سمت يك »مسير 
برخورد« با ايران بكشاند و كل منطقه را درگير كند. 
همين مس��ئله ممكن اس��ت توضيح دهد كه چرا 
كش��ورهايي مانند امارات كه قباًل نسبت به برجام 
بي عالقه بودند و حتي خروج امريكا از آن را جش��ن 
گرفتند، اكنون به دنبال بهبود روابط با تهران هستند. 
آنچه بديهي است اينكه انديش��كده هاي غربي نيز 
همانند مقامات غربي راه حل قاب��ل اعتمادي براي 
توقف جمهوري اسالمي ايران در عرصه هاي مختلف 
هسته اي و غيرهسته اي نمي توانند ارائه دهند و صرفاً 

به پايدار ماندن توافق هسته اي دل خوش كرده اند.

در نشست شوراي آتالنتيك مطرح شد

نقشه »ب« امريكا براي فشار بر ايران چيست؟

   گزارش  یک

ايرانبعدازچينوروسيهبيشترينهمسايهرا
دارد.عاوهبراين،موقعيتخاصجغرافيايي
كش�ورماننيزدرجه�اننمونهن�دارد،زيرا
كشورماناز۱۱سيس�تمژئوپلتيكمنطقهاي
برخورداراست.برايناس�اسايرانميتواند
ضمنتوسعهروابطخودباكش�ورهايچين،
روسيهوهند،س�ازمانهمكاريشانگهايرا
بااوراس�ياواكوبههمپيونددهدت�اازمنافع
مشتركآندر۲۰س�الآيندهبهرهمندشود.
همايش ملي »ايران و همس��ايگان« روز گذشته 
در مركز مطالعات سياس��ي و بين المللي وزارت 
امور خارجه برگزار ش��د. »سياست همسايگي«، 
»ايران و ترتيبات امنيتي منطقه اي« و »همگرايي 
اقتصادي منطق��ه اي« از محور هاي اين همايش 

بود. 
ايرانبايدراهبردي۲۰س�الهباتكتك

همسايگانشداشتهباشد
به گزارش ايسنا، سرلشكر سيديحيي رحيم صفوي 
طي سخناني در همايش ملي ايران و همسايگان، 
با بيان اينكه اميدوارم اين همايش بتواند به عبور 
از وضعيت فعلي و رس��يدن به وضعيت مطلوب 
براي ملت و كش��ورمان كمك كن��د، اظهار كرد: 
راهبرد سياس��ت منطقه اي و قاره اي ايران براي 
رس��يدن به تفاه��م و منافع مش��ترك در مقابل 
تهديدات مش��ترك اس��ت، واقعيت آن است كه 
دوران جديدي در حيات سياست خارجي ايران 
آغاز شده است كه ش��امل سياست همسايگي با 
1۵كشور، سياست منطقه اي ايران در غرب آسيا، 
سياست نگاه به شرق و توسعه راهبرد همه جانبه با 

چين و روسيه مي شود. 
مش��اور فرمانده كل ق��وا گفت: »تنظيم س��ند 
همكاري امنيت دفاعي يا قرار عدم تخاصم۲0ساله 
با هر يك از اين همسايگان يا چند كشور كه مكمل 
هم هس��تند، مي تواند ش��روعي براي رسيدن به 

امنيت پايدار دس��ته جمعي و طوالني مدت براي 
تمام اين كشورها باش��د، به اين منظور كه كشور 

آنها مبدأ حمله كشور ثالثي عليه ايران نباشد.« 
صفوي يادآور شد: »توس��عه روابط بانكي و كم 
كردن تعرفه ه��اي گمركي ميان همس��ايگان 
يكي ديگر از سياست هاي همسايگي جمهوري 
اسالمي ايران است. ايران بعد از  چين  و روسيه 
بيشترين  همسايه را دارد، عالوه بر اين ،  موقعيت 
خاص جغرافيايي كشورمان نيز در جهان نمونه 
ندارد، زيرا كش��ورمان از 11سيستم ژئوپلتيك 
منطقه اي برخوردار اس��ت، بر اين اساس ايران 
 مي تواند ضمن توسعه روابط خود با كشورهاي 
چين، روسيه و هند، سازمان همكاري شانگهاي 
را با اوراس��يا و اكو به هم  پيوند دهد تا از منافع 

مشترك  آن در ۲0سال آينده بهره مند شود.« 
سرلشكر س��يديحيي رحيم صفوي در حاشيه 
همايش مل��ي اي��ران و همس��ايگان در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: »اگر به نقشه جهان نگاه 
كنيد، هيچ منطقه جغرافيايي به اندازه اهميت 
اي��ران و منطقه غرب آس��يا در مقياس جهاني 
وجود ن��دارد. ايران و منطقه غرب آس��يا حلقه 
اتصال قاره آسيا به اروپا و آسيا به آفريقاست.« 

وي افزود: »هرگونه مبادالت و كريدورهاي تجاري 
اعم از كريدورهاي زميني شمال به جنوب و شرق 
به غرب عالم، از اين منطقه مي گذرد و كشور ما در 
حقيقت قلب منطقه غرب آسياست و اين قلب، نه 
تنها يك مزيت اقتصادي غيرقابل جايگزين دارد، 
بلكه در پنج حوزه ارتباط��ات دريايي، ارتباطات 
زميني، ارتباطات فرهنگ��ي و تمدني و ارتباطات 
فضايي و هوايي، ديتا و عبور ديتا از ايران، مي تواند 

تأثيرگذار باشد.« 
صفوي ادامه داد: »حضور ايران در شانگهاي يعني 
ش��بكه هاي راه آهن چين با عبور از اي��ران، عراق و 
سوريه به مديترانه و سپس به اروپا برسد. همچنين 

1۵كش��ور همس��ايه ما ۶00ميليون نفر جمعيت 
دارند كه اگر ساالنه ۲درصد از اين جمعيت به ايران 
بيايند، 1۲ميليون نفر خواهند شد.« مشاور فرمانده 
كل قوا يادآور شد: »چيني ها اعالم آمادگي كرده اند 
سالي ۵ميليون گردش��گر به ايران بفرستند. اگر ما 
ظرفيت پذيرش اين گردش��گرها و زيرساخت ها را 
داشته باشيم، گردشگري مي تواند براي ايران يك 

منبع بزرگ باشد.« 
وي درباره عملياتي ش��دن اين ظرفيت ها اظهار 
كرد: اين همايش هم مباني نظ��ري و هم مباني 
كاربردي دارد. در مباني نظري پيشنهاد اين است 
كه اي��ران بايد يك راهبرد ۲0س��اله را با تك تك 
همسايگان خود داشته باشد و اين راهبرد بايد در 
باالترين سطح كش��ور، مثل شوراي عالي امنيت 
ملي به تصويب برس��د و پ��س از آن قابليت اجرا 

خواهد داشت. 
دولتس�يزدهمفرصتيب�رايارتقاي

سياستهمسايگي
احمد وحيدي، وزير كش��ور نيز طي سخناني در 
همايش ملي ايران و همس��ايگان ب��ا بيان اينكه 
سياست همس��ايگي يك طرفه نيس��ت، اظهار 
كرد: »اين امر بايد مورد تفاهم در سطح منطقه 
و همس��ايگان باشد و بايد همس��ايگان ما هم به 
اين مفهوم مش��ترك برس��ند و ادراك و آگاهي 
خوبي حاصل ش��ود تا به صورت دوطرفه دنبال 
شود. سياست همسايگي در منطقه ما دشمنان 
زيادي دارد. جمهوري اسالمي از بدو تولد دست 
دوستي به سمت همس��ايه ها دراز كرد اما وقوع 
جنگ تحميلي خنجري به دل اين دوستي وارد 
كرد. همچنين بعد از برچيده  شدن شوروي ما به 
سمت توسعه روابط با كشورهاي آزاد شده رفتيم 

و فرصت تعامالت درون منطقه اي بيشتر شد.« 
وزير كشور گفت: »بعد از آن نيز به ويژه در برخي 
دولتمردان ما توجه به غرب مورد نظر قرار گرفت 

و سياست همسايگي در حاش��يه قرار گرفت، اما 
خروج امريكا از برجام و بدعهدي غربي ها در انجام 
تعهدات نش��ان داد كه نگاه به غرب نگاه معيوبي 

است و راه به جايي نمي برد.« 
وحيدي تصريح كرد: »همچنين ب��ا آغاز خروج 
امريكا از منطقه ش��رايط بيش��تر از قب��ل براي 
سياست همسايگي فراهم ش��د چراكه با حضور 
امريكا در منطقه قطعاً در مس��ير اين سياس��ت 

مانع تراشي هايي از سوي آنان انجام خواهد شد. 
وي يادآور شد: فرصت ديگر براي ارتقاي سياست 
همسايگي شكل گيري دولت سيزدهم است كه بر 
اين امر تأكيد دارد، البته مشكالتي در اين مسير 
وجود دارد، از جمله حضور كش��ورهاي غربي در 
منطقه همچون انگلستان كه بعد از امريكا تالش 
مي كند جاي او را پر كند و نيز رژيم صهيونيستي 
ك��ه در چارچ��وب عدم يكپارچگ��ي و اعتم��اد 

كشورهاي منطقه به يكديگر عمل مي كند.« 
وزير كش��ور ادام��ه داد: »اصوالً سياس��ت ها در 
جمهوري اسالمي با اولويت منطقه اي بوده است، 
البته اين به معناي بي توجهي به روابط بين المللي 
نيست. جمهوري اسالمي اصاًل به دنبال دور شدن 
از فضاي بين المللي نيست، جمهوري اسالمي در 
معادالت جهاني حتماً بايد حضوري قوي داشته 
باشد و ما يك رس��الت بين المللي هم داريم، اما 
وقتي از اولويت منطقه اي صحبت مي كنيم، يعني 
دورنمايي كه ما در زمينه چشم انداز آينده كشور 

در اين بخش در نظر داريم. «
وزير كشور يادآور شد: »ارتباط ما در اين منطقه 
صرفاً جغرافيايي نيست و مي توانيم به هويت هاي 
مشترك تاريخي و تمدني اش��اره و آن را ترويج 
كنيم و عمق بخشيم. در بخشي از منطقه به ويژه 
در شرق و ش��مال ما روابط فرهنگي گسترده اي 
وجود دارد اما تالش مي شود كه اين امر ناديده 
گرفته شود و آنان را از باورهاي هويتي دور كنند 
كه عامل مهمي در تحكيم روابط اين كش��ورها 
باهم اس��ت. زب��ان و ادبيات مش��ترك و دين و 
مذهب از نمونه هاي مهم حفظ هويت مشترك 

در منطقه است.« 
سياستهمسايگيبايديكيازستونهاي

اصليسياستخارجيباشد
محمدحس��ن شيخ االس��المي، رئي��س مركز 
مطالعات سياس��ي و بين الملل��ي وزارت امور 
خارجه نيز در اين همايش با بيان اينكه سياست 
همسايگي در دولت سيزدهم در اولويت است، 
ادامه داد: »حساب همسايه بايد از ديگران جدا 
باشد و سياست همس��ايگي موفق مي تواند به 
طور متقابل نگراني هاي امنيتي ايران نس��بت 
به همسايگان و همس��ايگان نسبت به ايران را 
كاهش دهد. در اين الگو تهديدات و مشكالت 
موجود در حوزه همس��ايگي زمينه گفت وگو 
تلقي مي ش��وند و بنيان همكاري ها را تقويت 

مي كنند.« 
شيخ االسالمي با بيان اينكه سياست همسايگي 
بايد يكي از س��تون هاي اصلي سياست خارجي 
و ديپلماسي فعال پويا و هوش��مند باشد، تأكيد 
كرد: »همس��ايه مي تواند به لح��اظ جغرافيايي 
هم مرز نباش��د، اگر اين اي��ده را بپذيريم، بايد در 
كنار جغرافيا، عناصر و مؤلفه هاي ديگري را براي 

همسايگي تعريف كنيم.«

   گزارش2

ناصرجعفری/تسنيم


