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 تشکیل تیم مشترک ضد ایرانی
از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
روزنام��ه »هاآرت��ص« گ��زارش داده ک��ه رژی��م 
صهیونیس��تی و آمری��کا برای اج��رای تحریم ها علیه 
ای��ران و »درس گرفتن از تجربی��ات قبلی«، یک تیم 

و کارگروه مشترک تشکیل دادند.
این روزنامه نوش��ت: در یک نشانه از تغییر ۱۸۰ 
درجه ای سیاس��ت آمریکا در قبال ایران تحت ریاست 
جمه��وری دونالد ترامپ، آمریکا یک تیم مش��ترک با 
اسرائیل برای اجرای تحریم های اقتصادی علیه تهران 

تشکیل داده است.
کمیته مشترک ایجاد شده بین آمریکا و این رژیم 
به منظ��ور »درس گرفتن« از تجربیات دو طرف برای 
اج��رای رژیم تحریم ها علیه ایران اس��ت؛ تحریم هایی 
که قرار اس��ت به دنبال خروج واش��نگتن از برجام در 

فواصل زمانی ۱۸۰ و ۱۹۰ روزه اعمال شود.
تواف��ق دو طرف ب��رای ایجاد کمیت��ه مذکور، در 
دی��دار مقام ه��ای دو طرف آمریکایی و صهیونیس��ت 
در واش��نگتن حاصل ش��د؛ توافقی که »ش��ای باباد« 
مدی��رکل وزارت دارای��ی رژیم صهیونیس��تی و »اران 
نیتزان« وابسته اقتصادی این رژیم در واشنگتن انجام 

گرفت.
روزنامه صهیوینس��تی »هاآرتص« به زمان دقیق 
تواف��ق برای تش��کیل کمیته مش��ترک جهت اجرای 

تحریم های علیه ایران اشاره نکرد.  فارس

دور جدید رایزنی های ایران، روسیه
دس��تیار ارش��د وزیر خارجه ای��ران در امور ویژه 
سیاس��ی در رأس هیأت��ی به منظور ش��رکت در دور 
جدید رایزنی ها در زمینه کمیته قانون اساسی سوریه، 
بین نمایندگان عالی سه کشور ضامن آستانه و نماینده 

ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه به ژنو رفت.
حس��ین جابری انصاری با مذاکره کنندگان ارشد 
دو کشور دیگر ضامن روند آستانه )روسیه و ترکیه( و  
استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
در امور سوریه گفت وگوهای دوجانبه داشته و امروز در 
گفت وگوهای چهارجانبه بین مذاکره کنندگان ارش��د 
س��ه کشور ضامن روند آستانه  و نماینده ویژه دبیرکل 

سازمان ملل در امور سوریه شرکت خواهد کرد. 
مح��ور اصلی این گفت وگوه��ای دو و چند جانبه 
درباره راه های تس��هیل ش��روع ب��ه کار کمیته قانون 
اساس��ی س��وریه )مصوب کنگره گفتگوی ملی سوریه 

در سوچی( است.
پیشتر استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل 
س��ازمان ملل متحد در امور س��وریه یبه تهران س��فر 
و با حس��ین جابری انصاری دستیارارشد وزیر خارجه 
در امور ویژه سیاس��ی و مذاکره کننده ارشد ایران در 
مذاکرات بین المللی صلح سوریه )روند آستانه( دیدار 

و گفت وگو کرد.  خبرگزاری صداوسیما

 دیدار سفیر ایران در لبنان
با عفیف النابلسی

محمد فتحعلی س��فیر جمهوری اسالمی ایران در 
لبنان با شیخ عفیف النابلسی، از علمای برجسته لبنان 
دیدار و دو طرف در مورد مسائل لبنان و منطقه بحث 

و تبادل نظر کردند.
در این دیدار شیخ عفیف النابلسی تاکید کرد که 
خط جمهوری اسالمی ایران خط انقالبی ها و آزادگان 
جهان اس��ت و دفاع از مستضعفین و مظلومین جهان 

شعاری است که ایران به آن افتخار می کند.
وی اف��زود: هیچ کش��وری در جه��ان  که به دور 
از تبعات اخالقی، انس��انی و اجتماع��ی از منافع خود 
دفاع کند در حالی که سیاس��ت و فعالیت های ایران با 
منافع ملی و ارزش های اسالمی و اخالقی تطابق دارد. 
در واقع ایران در بس��یاری از مواقع به منظور پیروزی 
ارزش های الهی و اصول اخالقی از منافع شخصی خود 

صرف نظر می کند.
ش��یخ النابلس��ی در ادام��ه گفت ک��ه فتحعلی از 
بهترین نمایندگان جمهوری اس��المی ای��ران با تمام 
اخ��الق، اصال��ت و تاری��خ آن، از بهتری��ن نمایندگان 
دیپلماس��ی ایران با تمام صب��ر و حکمت و از بهترین 
نمایندگان مقام معظم رهبری با تمام عقالنیت و سعه 

صدر آن است.  ایسنا

ایران عامل صلح در عراق و منطقه 
رهبر مسیحیان کلدان در عراق و جهان گفت که 
جمهوری اس��المی ایران عامل استقرار، صلح و امنیت 

در عراق و منطقه است.
کاردین��ال 'لوی��س رافائیل س��اکو' بع��د از دیدار 
با س��فیر جمهوری اس��المی ای��ران در بغ��داد افزود: 
جمهوری اسالمی ایران عامل برقراری استقرار، صلح و 
امنیت در عراق و منطقه اس��ت و ما از این نقش ایران 

تقدیر می کنیم.
وی خاطرنشان ساخت که ایران در گردهم آوری 
جریان های سیاسی عراق حول میز گفت وگو و کمک 
به عراق برای تش��کیل دولت آین��ده اش، تالش قابل 
تقدیری ارائه می کند. رافائیل س��اکو درباره وضعیت 
مسیحیان عراق گفت: مسیحیان ایران و عراق، امتداد 
همدیگر هستند و در هر دو کشور مسیحیان کلدانی، 

آشوری و ارمنی وجود دارند.   ایرنا

اخبار

تالش اروپایی ها برای حفظ سرمایه گذاری با ایران
مارک��وس الیتنر درمورد موضع دولت س��وئیس درب��اره تحریم های آمریکا 
گفت: ما همیش��ه گفتیم که طرفدار برجام هس��تیم و از آن حمایت میکنیم و 

می خواهیم که برجام موفق باشد.
وی تاکید کرد: می دانیم که طبق گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران 

به همه تعهداتش پایبند بوده است و به خاطر تصمیمی که آمریکا گرفته متاسف 
هستیم، اما همچنان از برجام حمایت کرده و امیدوار هستیم که قسمت های مختلف 

برجام اجرا شود.
این دیپلمات سوئیس��ی همچنین درباره تالش طرف های اروپایی برای حفظ برجام 
اظهار کرد: کارهای بسیاری در حال انجام است تا سرمایه گذاری میان ایران و اروپا حفظ 
ش��ود و در هفته های آینده نتیجه اقدامات و تالش های اروپایی ها را خواهیم دید که به 

کجا رسیده است.  خبرگزاری صداوسیما 

دیپلمات 
مذاکرات ریابکوف با سفیر انگلیس درباره توافق هسته ای ایران

"س��رگئی ریابکوف و "الری بریس��توی"  معاون وزیر خارجه روسیه و سفیر 
انگلیس در مس��کو در مورد مش��کالت بوجود آمده پیرامون برجام بعد از خروج 

آمریکا از آن و راه های تحقق این توافقنامه رایزنی کردند.
در این مالقات که به درخواس��ت طرف انگلیس��ی ص��ورت گرفت، طرفین 

مش��کالت به وجود آمده پیرامون تحقق برجام بعد از خارج شدن یکجانبه آمریکا 
از آن و همچنین برخی مسائل مهم دیگر مربوط به عدم گسترش و کنترل تسلیحات 

را مورد بررسی قرار دادند.
مقامات ته��ران پیش از این اعالم کردند که اتحادیه اروپا باید تامین منافع ایران در 
چارچوب برجام را مورد تضمین قرار دهند. ضمن اینکه جمهوری اسالمی تایید کرده که 
قصد ندارد از این توافقنامه خارج ش��ده و همچنان به تعهداتش پایبند خواهد بود. زارت 
خارجه روسیه خروج آمریکا از برجام را نقض قطعنامه شورای امنیت دانست.  فارس

در حاشیه 
برجام ضعیف بود و از ابتدا با آن مخالف بودم

رهبر دموکرات های سنای آمریکا می گوید که خواهان توافقی مستحکم تر از 
ایران با کره شمالی است، زیرا برجام و نظام بازرسی آن ضعیف است.

چاک ش��ومرمی گوید: »من با توافق ]اوبام��ا با ایران[ مخالفت کردم. از نظر 
م��ن آن توافق به اندازه کافی مس��تحکم نبود. فکر می کردم که نظام بازرس��ی 

ضعیف بود.«
وی افزود: »من مطمئنا خواهان یک توافق مس��تحکم تر از ایران با کره ش��مالی 

هس��تم، توافقی که در آن برای بازرس��ی از هرجای جدیدی متکی به اروپایی هستیم. و 
من به اروپایی ها اعتماد ندارم، خصوصا وقتی مسئله اسرائیل مطرح می شود.« وی گفت: 
م��ن با توافق ایران مخالفت کردم زیرا فکر می کردم به اندازه کافی مس��تحکم نیس��ت. 
خوب، به نظر می رس��د که ما ]با کره شمالی[ در حال رسیدن به توافقی ضعیف تر از آن 

چیزی هستیم که اوباما با ایران به دست آورد.  باشگاه خبرنگاران

دیدگاه 

رویکرد سایبری پنتاگون تهاجمی تر می شود
احیای طرح های ضدایرانی

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشت  رس�انه پنتاگون جنگجویان س��ایبری خود را در ب�ازي 
حالت تهاجمی قرار داده که خطر درگیری را افزایش می دهد.

روزنامه نیویورک تایمز در گزارش��ی به قلم دیوید س��نگر 
نوش��ت: وزارت دفاع آمریکا به س��تاد فرماندهی سایبری این 
کش��ور اجازه داده است برای دفاع از کش��ور در برابر حمالت 
س��ایبری، رویکرد تهاجمی تری در پیش بگیرد. تغییر رویکرد 

دولت آمریکا در زمینه مقابله با حمالت س��ایبری، خطر بروز 
مناقش��ه بی��ن این کش��ور و حکومت هایی را که ب��رای به راه 
انداختن حمالت سایبری هکرها به خدمت می گیرند، افزایش 

خواهد داد. 
ای��ن روزنامه ادامه داد: از چندی پیش وزارت دفاع آمریکا 
زمینه را برای حمله سایبری به شبکه های رایانه ای کشورهای 
دیگر فراهم آورده اس��ت تا جنگ افزارهای سایبری دشمنان 
آمریکا را قبل از اینکه علیه این کش��ور به کار گرفته شوند، از 
فعالیت بازدارد. به گفته مقامات پیشین و کنونی آمریکا تغییر 
رویکرد س��ایبری این کش��ور پیش از اعالم آن از سوی وزارت 

دفاع، در کاخ سفید مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. 
نیویورک تایمز نوش��ت: اکنون فرماندهی سایبری آمریکا 
را ژنرال پل ناکاس��ون ب��ر عهده دارد. ای��ن روزنامه آمریکایی 
اف��زود: برای به راه انداختن چنی��ن حمله ای، آمریکا می باید 
به گونه گس��ترده به ش��بکه برق رس��انی ایران و حتی ستاد 
فرماندهی س��پاه پاس��داران رخنه می کرد و برای اجرای این 
ط��رح به صدها نفر از نیروهای نظام��ی و غیر نظامی نیاز بود. 
این طرح هرگز از مرحله طرح به مرحله اجرا نرس��ید و توافق 
هس��ته ای سال 2۰۱5 از بروز مناقشه بین دو طرف پیشگیری 
ک��رد. اما اکنون که ترامپ از توافق هس��ته ای ب��ا ایران خارج 

شده اس��ت، این طرح های بایگانی شده به گفته چندین مقام 
مختلف، از قفس��ه هایی که در آن ها خاک می خوردند بیرون 

آورده شده اند.
س��نگر در پایان نوش��ت: خطر عمده در این زمینه تبدیل 
ش��دن اینترنت ب��ه میدان نبرد "همه علیه همه" اس��ت چون 
نه فقط کشورها به ش��بکه های دشمنان خود رخنه می کنند 
یعن��ی کاری که آمریکا، روس��یه ، چین، کره ش��مالی و ایران 
در س��طوح مختل��ف از پیچیدگی، انجام داده ان��د بلکه درگیر 
شدن کشورها در حمالت و ضد حمله های سایبری به فعالیت 

روزمره تبدیل شده است.  تسنیم

اصالحيه آگهى مناقصه 97/4

بدينوسيله به اطالع ميرساند كه آگهى مناقصه 97/4 با موضوع (نگهدارى و پاسخگويى و ثبت اطالعات مشاغل و مهارتها در 118 استان گيالن ) به شرح 

ذيل اصالح مى گردد :

آخرين تاريخ فروش اسناد مناقصه : سه شنبه مورخ 97/04/05 

تاريخ تحويل پاكات به دبيرخانه : شنبه مورخ 97/04/16 

تاريخ بازگشايى پاكتهاى رسيده: يكشنبه مورخ 97/04/17 

شركت مخابرات ايران ((مديريت منطقه گيالن)) 

منطقه گيالن 

نگاه به ش��رق اگرچه واژه ای  بین الملل پرون�����ده رواب��ط  در  قدیمی 
اس��ت اما آنچنان ک��ه تاریخ نش��ان می دهد واژه 
ش��رق و نوع رابطه ایران ب��ا آن در مقاطع مختلف 

تاریخی با یکدیگر متفاوت بوده است.
خاورمیان��ه اگرچ��ه واژه ای اس��تعماری برای 
توصیف موقعیت جغرافیایی منطقه آسیای جنوب 
غربی اس��ت، اما ش��اید در دهه دوم قرن بیست و 
یک��م این منطقه واقعاً تبدیل به نقطه اتصال غرب 

و شرق شده است.
در این میان بدون ش��ک ای��ران تکیه گاه این 
نقطه اتصال جهانی اس��ت. رویکرد ایران به سمت 
غ��رب یا ش��رق می تواند تاثیرات قاب��ل توجهی بر 
معادالت منطق��ه خاورمیانه و به تبع آن تحوالتی 
جهانی داش��ته باش��د. با این حال به نظر می رسد 
درمقاط��ع مختل��ف تاریخ معاصر مفهوم ش��رق و 
غرب ب��رای ایران متفاوت بوده اس��ت. تفاوتی که 
عدم درک آن از س��وی برخی تحلیل گران موجب 

ارائه جهت گیری های غلط می شود.
واقعیت این اس��ت که رابطه ایران و شرق در 
طول تاریخ همواره مسالمت آمیزتر از رابطه ایران 

با غرب بوده است.
بزرگ تری��ن پیوند دهنده ای��ران با تمدن های 
ش��رق جاده ابریش��م بوده که از جنوب چین آغاز 
و به س��مت غرب مغرب زمی��ن و امپراطوری روم 
امتداد می یافته اس��ت. اگرچه شاید حمله مغوالن 
به ایران یکی از بزرگترین استثنائات دوستی ایران 
و ش��رق قلمداد ش��ود، اما نگاهی کوت��اه به تاریخ 
نش��ان می دهد که بیشترین فشارها از سوی غرب 
به ایران تحمیل می ش��ده که نمونه آن جنگ های 
هزار س��اله سلس��له های ساس��انی و اش��کانیان با 

امپراطوری روم است.
با این وج��ود ظهور دولت عثمانی و همچنین 
تغییرات بزرگی که در دنیا به دلیل انقالب صنعتی 
و تفوق نظامی غرب بر دنیا ایجاد شد، عماًل مفهوم 
ش��رق بر ایران از بین رفت. هندوس��تان در زمان 
امپراطوری گورکانیان به زیر س��لطه انگلستان در 
آمد و چین به عنوان اصلی ترین محور کشور شرق 
دور اگرچه استقالل ظاهری خود را حفظ کرد، اما 
مورد هجوم کش��ورهای غربی قرار گرفت و تبدیل 

به کشوری درجه دوم در دنیا شد.
به این ترتیب ای��ران تقریباً در محاصره غرب 
قرار گرفت. از س��وی دیگر ایران به تدریج با فشار 
امپراطوری روس��یه از شمال رو به رو شد. روس ها 
به دلیل ضعف داخلی ایران و تالش برای گسترده 
کردن مستعمرات خود جدا کردن مناطق شمالی 
قفقاز و س��پس ارمنستان را در دس��تور کار خود 
قراردادن��د که قراردادهای گلس��تان و ترکمنچای 

موفقیت روس ها را تضمین کرد.
از آن زمان و به تدریج روس��یه به عنوان نماد 
قدرت شرق و انگلستان به عنوان نماد قدرت غرب 
در س��اختار داخلی ایران شناخته شد. این روند تا 

س��ال ۱۹۰۶ و تقس��یم ایران به دو منطقه تحت 
نفوذ روسیه و انگلس��تان ادامه پیدا کرد. شاید در 
ای��ن میان تنها چیزی که نوار فش��ار دو ابر قدرت 
را بر ایران قطع ک��رد، جنگ جهانی اول و انقالب 

کمونیستی روسیه در سال ۱۹۱۷ بود.
با انق��الب کمونیس��تی ۱۹۱۷ در روس��یه و 
س��رنگونی حکوم��ت تزارها بس��یاری از امتیازات 
اس��تعماری روس��یه تزاری در ایران لغو شد. دلیل 
اصلی چنین اقدامی را می توان مش��کالت داخلی 
روس ها دانس��ت که عالقه ای به ب��از کردن جبهه 

جدیدی در ایران نداشتند.
با عقب نش��ینی روس ها در ایران زمینه برای 
تس��لط غرب بر ایران به رهبری انگلستان در ایران 
فراهم ش��د و ای��ن فرآیند ای��ران را در جغرافیای 
سیاس��ی دنیا ب��ه عنوان متحد غ��رب مطرح کرد. 
اگرچ��ه جن��گ جهان��ی دوم و حض��ور نیروهای 
اتحادجماهیر ش��وروی در ایران طی جنگ جهانی 
دوم زمینه را برای نفوذ نیروهای حامی شوروی به 
عنوان نماینده قدرت ش��رق فراهم کرد، اما وقایع 
بع��دی از جمله کودتای 2۸ م��رداد ۱۳۳2 و نبود 
زمینه های گسترش کمونیسم دست روس ها را از 

هرگونه نفوذ واقعی در ایران کوتاه کرد.
ای��ن روند تا زمان پیروزی انقالب اس��المی و 
خروج از بلوک کشورهای هم پیمان با غرب ادامه 

داشت.
در دوران پهلوی اگرچه روابط ایران و غرب در 
قالب دو هم پیمان تعریف شده بود، اما شاه تالش 
می کرد در صورت نیاز از نزدیک ش��دن به شوروی 
به عنوان ابزاری جهت تحت فشار قراردادن آمریکا 

استفاده کند.
این روند به خصوص پس از دهه 5۰ میالدی 
که با توسعه موش��ک های بالستیک آمریکا نیاز به 
استقرار این جنگ افزارها در کشورهای همپیمان 
غرب در کنار اتحاد جماهیر ش��وروی از بین رفت، 

تشدید شد.
به عنوان مث��ال در دهه ۴۰ ایران که با میلی 
غرب در خصوص توس��عه صنایع فوالد سازی روبه 
رو ش��ده ب��ا انعقاد یک قرارداد تهات��ر گاز با اتحاد 
جماهیر ش��وروی اقدام به خرید برخی صنایع زیر 
بنایی کند که نمونه آن ساخت کارخانه ذوب آهن 

بود.
در ده��ه 5۰ نی��ز زمانی که آمری��کا از فروش 
موش��ک بالس��تیک رادس��تون با برد ۶۰ مایل به 
ایران طفره رفت رژیم ش��اه تالش کرد تا با بستن 
قرارداده��ای اقتص��ادی کالن ام��کان تهیه چنین 

تجهیزاتی را فراهم کند.
ب��ا ای��ن ح��ال ای��ن همکاری ه��ای مقطعی 
نمی توانس��ت این واقعیت را تغیی��ر دهد که ایران 

کشوری در بلوک غرب است.
انقالب اس��المی ایران سبب تغییرات بنیادین 
در منطق��ه خاورمیانه ش��د. از همان ابتدا روش��ن 
ب��ود که ایران دیگر در بلوک غ��رب و همپیمان با 

آمریکا عمل نمی کند.
این روند با تصرف سفارت آمریکا در سال 5۸ 
ب��ه صورت قطعی عملی ش��د و هرگونه رابطه بین 
ایران و غرب قطع شد. در این میان اتحاد جماهیر 

شوروی نیز وضعیت چندان درخشانی نداشت.
ایران سیاس��ت نه شرقی نه غربی را به صورت 
یک اص��ل در حوزه روابط خارج��ی خود قرار داد 
و علی رغ��م آزادی ابتدایی کمونیس��ت ها در ایران 
به س��رعت به دلیل نزدیکی به شوروی مورد ظن 

جاسوسی قرار گرفتند.
در کن��ار این ماهیت اس��المی حکومت ایران 
با وجود ده ها میلیون مس��لمان در جمهوری های 
آس��یای میانه اتح��اد جماهیر ش��وروی تهدیدی 
علیه ایدئولوژی ش��وروی به ش��مار می رفت. شاید 
روش��ن ترین مص��داق ای��ن اخت��الف کمک های 
بی ش��ائبه ایران به مجاهدین افغ��ان در نبرد علیه 

نیروهای شوروی بود.
ش��وروی ت��الش کرد ب��ا ف��روش جدیدترین 
تس��لیحات به رژیم بعثی عراق در جنگ با ایران، 
جمهوری اس��المی را تحت فش��ار ق��رار دهد، اما 
سیاس��ت ای��ران تا لحظه خ��روج آخرین س��رباز 

شوروی از افغانستان تغییری نکرد.
تنها در اواخر حکومت ش��وروی بود که روابط 
دو کش��ور بهبود یافت و به امضای چندین قرارداد 
از جمل��ه فروش ی��ک ق��رارداد ده میلیارد دالری 
س��الح منجر ش��د. با این ح��ال فروپاش��ی اتحاد 
جماهیر ش��وروی فرصتی برای توسعه روابط بین 

دو کشور باقی نگذاشت.
تحوالت دهه نود میالدی از جمله فروپاش��ی 
اتحاد جماهیر ش��وروی و خیزش اقتصادی دوباره 
ش��رق به رهبری چین به تدریج مفهوم در دنیای 

امروز را به آن چه که ما می بینیم نزدیک کرد.
اتحاد جماهیر ش��وروی با فروپاش��ی خود به 
۱5 جمهوری جداگانه تبدیل ش��د که فدراسیون 

روسیه یکی از این جمهوری ها بود.
روس��یه ای که دیگ��ر نه اقتدار و س��ایه اتحاد 
جماهیر ش��وروی را داش��ت و نه س��اختار موجود 

در دنیا اجازه رفتارهایی همانند کشورگشایی های 
دوران تزار را می داد. در کنار این مش��کالت وسیع 
اقتصادی در روس��یه عماًل این کشور را در ساختار 
اقتصادی دنیا به کش��وری درج��ه دو تبدیل کرده 

بود.
در ای��ن میان اتفاقات جدی تر در ش��رق دور 
در جریان بود. کش��وری همانند چین که در ابتدا 
با انقالب کمونیس��تی در سال ۱۹۴۹ توانسته بود، 
اقت��دار حاکمیت مرکزی خود را احیا کند در حال 

تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی بود.
ای��ن رون��د در س��ال ۱۹۷۹ و ب��ا اصالحات 
اقتصادی از س��وی »دنگ شیائو پینگ« آغاز و در 
ده��ه ۹۰ اوج گرفت. هند نیز در س��ال اواخر دهه 
۸۰ و با اصالحات وس��یع اقتصادی در مسیر رشد 

اقتصادی حرکت می کرد.
اگرچ��ه نمی ت��وان از اراده غرب و به خصوص 
آمریکا در آغاز چنین روندی چشم پوشی کرد، اما 
به تدریج رش��د اقتصادی چین و منطقه شرق دور 
به همراه هند، کره جنوبی و »آس��ه آن« یک بلوک 
جدید اقتصادی را در دنیا ایجاد کرد که به س��مت 
س��اختار س��ازی های جدید در عرص��ه بین الملل 

حرکت می کرد.
ای��ران اگرچه بع��د از جنگ به دلی��ل نیاز به 
منابع مالی و تکنولوژی پیش��رفته برای بازس��ازی 
خس��ارت های ۸ س��ال جنگ تحمیل��ی به غرب و 
ب��ه خص��وص اروپا رفت، اما از اهمیت ش��رق و به 
خص��وص چین در معادالت مهم بین المللی غافل 

نبود.
ش��اید آشکارترین نکته برای ایران این بود که 
تنها فدراس��یون روس��یه حاضر به تکمیل نیروگاه 
نیمه کار بوش��هر شد و چین نیز تنها کشوری بود 
که تکنولوژی اولیه برای توس��عه برنامه غنی سازی 

هسته ای را در اختیار ایران گذاشت.
در کنار این چین و روس��یه تنها کش��ورهایی 
بودن��د که اقدام به فروش تس��لیحات و تکنولوژی 
نظامی ب��ه ایران کردند. کما این که روس��یه تنها 
کشوری بود که جنگنده های میگ 2۹ و سوخو 2۴ 

و همچنین زیر دریایی های س��نگین را در اختیار 
ایران ق��رار داد و چین به عن��وان مهم ترین منبع 

برای توسعه برنامه موشکی ایران عمل می کرد.
این در ش��رایطی بود که آمری��کا تمام تالش 
خود برای هدف قرار دادن ایران در تمامی حوزه ها 
آغاز کرده ب��ود. با وجود تمامی این تحوالت ایران 

هنوز جدی ترین نگاه را به سمت غرب داشت.
به خصوص این که در آغاز دولت اصالحات در 
ایران س��یگنال های روشنی از بهبود روابط ایران و 
غرب حکایت می کرد. در کنار این کشورهای بلوک 
غ��رب به خص��وص اروپا و ژاپن هن��وز اصلی ترین 
خریدار نفت ایران محسوب می شدند و ایران برای 
ادامه فعالیت اقتصادی خود چاره  چندانی جز تکیه 

بر این کشورها نداشت.
در ده��ه اول قرن بیس��ت و یکم تحوالت بین 
المللی به س��متی رفت که عم��اًل زمینه برای نگاه 

جدی تر ایران به سمت شرق را فراهم کرد.
با به قدرت رس��یدن جورج بوش پسر و واقعه 
یازدهم س��پتامبر ن��گاه نظامی آمری��کا به منطقه 
خاورمیان��ه اوج گرفت. نقطه اوج این راهبرد حمله 
نظامی به عراق و افغانس��تان در فاصله کمتر از دو 

سال بود.
همچنین ایران از سوی جورج بوش در محور 
ش��رارت قرار گرف��ت و احتمال حمل��ه نظامی به 
ایران شدت گرفت. طبیعی بود که ایران در چنین 
شرایطی نمی توانس��ت، همچنان به دنبال نگاه به 

غرب باشد.
اگرچ��ه در پرونده هس��ته ای ایران، جمهوری 
اس��المی باز هم اروپا را برای مذاکره انتخاب کرد 
اما اتفاقات س��ال 2۰۰۳ تا سال 2۰۰5 نشان داد 
ک��ه اروپ��ا و آمریکا از یک نگاه مش��ترک در قابل 

ایران برخوردار هستند.
تح��ول دیگری که ایران را در نگاه جدی تر به 
شرق رغب کرد، سرعت گرفتن تحوالت اقتصادی 
در روس��یه و چین بود. با ادامه رش��د اقتصادی در 
چین این کشور از سال ۱۹۹۹ به وارد کننده نفت 

تبدیل شود.
ب��ه ای��ن ترتیب ای��ران توانس��ت ب��ه تدریج 
مشتریانی جدی در خارج از کشورهای بلوک غرب 
ب��رای خود بیابد. هند نیز در کنار چین خریدهای 
نفتی خود را از ایران افزایش یافت و تا سال 2۰۰5 
سهم چین و هند در خرید نفت ایران به تنهایی به 

یک میلیون بشکه رسید.
به نظر می آمد ش��رایط و تح��والت به نحوی 
پیش رفته اس��ت که ایران برای اولی��ن بار بتواند 
با حفظ اس��تقالل خود به یک هم پیمانی مؤثر با 
شرق دس��ت یابد. به این ترتیب بود که به تدریج 
نگاه به شرق در دستور کار سیاست خارجی ایران 
ق��رار گرفت که اولین نش��انه آن حض��ور چین و 
روس��یه در بین مذاکره کنندگان هس��ته ای بود.با 
ای��ن حال به نظر می آمد این نگاه همچنان از بلوغ 

فاصله فراوانی دارد.  فارس

با بررسی راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی

چرا نگاه به شرق تکرار رابطه ایران با روسیه تزاری نیست؟


