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واکنش امارات به تماس تلفنی امیر قطر 
و روحانی

وزیر مشاور در امور خارجه امارات به تماس تلفنی 
امیر قطر و رئیس جمهور ایران واکنش نشان داد.

أنور قرقاش که کشورش به همراه سه کشور دیگر 
)عربس��تان، مصر و بحرین( یک س��ال اس��ت، روابط 
دیپلماتیک خ��ود را با قطر قط��ع کرده اند، به تماس 
تلفنی »تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر و »حس��ن 

روحانی« رئیس جمهور ایران واکنش نشان داد.
این مقام اماراتی همچنین نوشت: تصور نمی کنم 
که ش��هروند قط��ری از حمایت دولت این کش��ور از 
حوثی ه��ا و یا نزدیک��ی روابط با تهران راضی باش��د 
همچنانکه قبال نیز به عادی س��ازی روابط با اس��رائیل 
و یا روابط با حزب اهلل راضی نش��د و جدا ش��دن قطر 
از محی��ط اطراف آن نیز نتیجه رویکردهای سیاس��ی 

رهبران قطر است.  ایسنا

 دیدار معاون وزیر خارجه سوئیس
با معاون سازمان انرژی اتمی

پاس��کال برس��تویل معاون وزیر خارجه سوئیس 
ک��ه در رأس یک هیئت عالیرتب��ه برای گفت وگوهای 
فراگیر سیاس��ی، اقتصادی، بین المللی در تهران بس��ر 
می ب��رد ب��ا بهروزکمالون��دی مع��اون اموربین الملل، 
حقوقی و مجلس س��ازمان ان��رژی اتمی ایران دیدار و 

گفت وگو کرد.
موضوعات مرتب��ط با برجام، مس��ائل منطقه ای و 
چگونگی همکاری های هسته ای ایران و سوئیس در این 
دیدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. طرف سوئیسی 
ضمن اش��اره به حمایت کش��ورش از برجام برحقانیت 
جمهوری اسالمی ایران و حمایت همه کشورهای جهان 

از ایران در این موضوع تاکید کرد.  مهر

اخبار

 وابستگی انقالبیون یمن به ایران،
دروغی بزرگ است

یک اندیش��کده آمریکایی در گزارشی نوشت که 
حمله ائتالف عربس��تان و ام��ارات به یمن بر پایه یک 
دروغ شکل گرفته و نتیجه آن بحران امنیتی و انسانی 

در یمن بوده است.
داگ باندوتحلیلگر اندیشکده »کیتو« در یادداشتی 
ک��ه در س��ایت ای��ن اندیش��کده و پای��گاه »امریکن 
کانسروتیو« منتش��ر شده، به ائتالف میان عربستان و 
امارات متحده عربی ب��ه عنوان »خطرناک ترین نیرو« 
در منطقه غرب آس��یا اشاره کرد و نوشت، برای مدت 
س��ه س��ال، »ریاض« و »ابوظبی«، مبارزه ای خونین 
برای احیای رژیم سیاس��ی تحت نفوذ خود در کشور 

بسیار فقیر یمن به راه انداخته اند.
نویس��نده در ادامه به تجاوز ائتالف تحت رهبری 
ریاض به یمن اش��اره کرد و نوش��ت، ای��ن مبارزه بر 
پایه یک دروغ و با ه��دف جلب حمایت آمریکا انجام 
گرفته اس��ت و آن دروغ این است که این دو کشور به 

رفتارهای تهاجمی ایران پاسخ داده اند.
باندو نوشته است: »در حال حاضر امارات متحده 
عربی در حال آماده سازی یک تهاجم نظامی است که 
می تواند به تجزیه یمن منجر ش��ود و قحطی گسترده 

ای را به بار آورد«.
این پایگاه آمریکایی س��پس با اشاره به این موارد 
نوشت اکنون ائتالف عربستان-امارات، خطرناک ترین 

نیرو در غرب آسیا محسوب می شود.
بن��ا ب��ه گفت��ه نویس��نده ای��ن مقال��ه، »این دو 
دیکتاتوری، که گاهی تنهایی وارد عمل می ش��وند اما 
اغلب با یکدیگر هس��تند، وهابیت را در سراسر جهان 
ترویج داده اند، از اس��تبداد ظالمانه در مصر و بحرین 
حمایت کرده اند و در حالیکه به تجزیه لیبی و سوریه 
کمک می کنند، از جهادی گری افراطی حمایت کرده اند 
و قطر را به حمله تهدید کرده اند و در عین حال تالش 
دارند که این کش��ور را به کشوری مطیع تبدیل کنند 
و در تالش��ی برای برهم زدن توازن شکننده سیاسی 
لبنان، نخس��ت وزیر این کشور را ربودند. بدتر از همه، 

حمله مداوم آنها به یمن است«.
این گزارش سپس به حمایت واشنگتن از حمالت 
ائتالف تح��ت رهبری ری��اض در یمن اش��اره کرد و 
نوش��ت که آمریکا به منظور نش��ان دادن حمایتش از 
همپیمانان س��لطنتی خود، به جنگ علیه مردم یمن 
پیوست و به عنوان تأمین کننده اصلی سالح برای این 
دو پادشاهی مستبد وارد عمل شد و سازندگان سالح 

در آمریکا را در پیشبرد این فرایند تقویت کرد.
این رسانه  آمریکایی در ادامه به حمایت واشنگتن 
از ائت��الف تحت رهبری آمریکا از ریاض اش��اره کرد و 
نوشت که ارتش آمریکا همچنین کمک های هدفمند 
و خدماتی  در زمینه سوخت رس��انی در اختیار ائتالف 
ریاض قرار داده است و نیروهای ویژه آمریکا که مستقر 
در یمن هس��تند نیز به سعودی ها کمک می کنند. بر 
اس��اس این گزارش، عربس��تان و امارات با مزدورانی 
از س��ودان در م��ارس 2015، »ائتالف��ی« را ب��رای 
بازگردان��دن »عبد ربه منصور ه��ادی« رئیس جمهور 

مستعفی و فراری یمن تشکیل دادند.   تسنیم

گزارش

 روابط تهران - پکن در سطح عالی است
 س��فیر ایران در چین اظهار کرد روابط جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 

خلق چین در سطح بسیار باال و مناسبی قرار دارد.
علی اصغر خاجی روابط سیاسی، اقتصادی، صنعتی، انرژی و سرمایه گذاری 
ایران و چین را بس��یار گس��ترده توصیف کرد و گفت با توجه به دیدار روس��ای 

جمهوری دو کش��ور در اجالس شانگ های، این مناسبات گسترش چشمگیرتری 
خواهد داشت. سفیر ایران در چین در بخش دیگری از سخنانش گفت: پس از توافق 

هسته ای، چین تالش های زیادی برای اجرای این توافق کرده است.
او نق��ش چین را در پیگیری مذاکرات منتهی ب��ه برجام و اجرای این توافق پس از 

انعقاد آن مهم و مثبت توصیف کرد.
س��فیر ایران گفت: بر خالف این اقدام، پکن از همان زمان بر حراس��ت از این توافق 

تاکید ورزیده و با تحریم های یکجانبه علیه تهران مخالفت کرده است.  ایرنا

دیدگاه
واکنش قاسمی به بیانیه مداخله جویانه آمریکا 
س��خنگوی وزارت خارجه ایران ضمن محکوم ک��ردن بیانیه مداخله جویانه 
وزارت خارجه آمریکا عنوان کرد: این کش��ور در جایگاهی نیس��ت که به دخالت 

علیه اقدامات قانونی داخلی دیگر کشورهای مستقل و قلب حقایق بپردازد.
بهرام قاس��می گف��ت: دولت آمریکا ام��روزه خود در نق��ض تعهدات صریح 

بین المللی شهره خاص و عام است و طی یک سال گذشته از بسیاری از توافقات 
بین المللی به صورت یکجانبه خارج شده و از بار تعهدات و مسئولیت خود شانه خالی 

می کندوزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای مداخله جویانه به اعدام محمد ثالث از دروایش 
گنابادی و راننده اتوبوسی که با حمله به نیروهای انتظامی 3 نفر از پرسنل ناجا و بسیج 

را به شهادت رسانده بود واکنش نشان داد. 
هیثر نوئرت سخنگوی وزارت خارجه این کشور اعالم کرد؛ ما اعدام محمد ثالث، یک 

عضو گروه دراویش گنابادی توسط حکومت ایران را محکوم می کنیم.   ایلنا

سخنگو
بیشتر شرکت های فرانسوی نمی توانند در ایران باقی بمانند

 وزیر دارایی فرانس��ه می گوید که بیش��تر شرکت های فرانس��وی در مقابل 
تحریم های ثانویه احتمالی آمریکا قادر نخواهند بود در ایران باقی بمانند.

برونو لومر گفته؛ این ش��رکت ها و کس��ب وکارها »ق��ادر نخواهند بود باقی 
بمانند، زیرا ]الزم است[ در ازای محصوالت ارائه شده به ایران و تولید در ایران 

پول��ی دریافت کنند و آن ها ]ایرانی ها[ نمی توانند پول را پرداخت کنند زیرا هیچ 
نهاد مالی اروپایی خودمختار و مقتدری وجود ندارد.

به گفته وی، اولویت فرانس��ه ایجاد نهادهای مالی اروپایی مقتدر و مستقل است که 
بتوانند کانال های مالی بین فرانس��ه، ایتالیا، آلمان، اسپانیا و دیگر کشورهای کره زمین 
را برقرار کند. این مس��ئله به اروپایی مربوط اس��ت که بخواهند آزادانه و با اقتدار طرفی 
که می خواهند با وی تجارت کنند را انتخاب کنند. ایاالت متحده نباید پلیس اقتصادی 

کره زمین باشد.  تسنیم

دیپلمات

اینترسپت خبر داد
یکا برای مقابله با ایران  برنامه آمر

 با پیام های اسالم ستیزانه برای زنان و جوانان 
رس�انه س��ندی که ب��ه روی��ت وبگاه افش��اگر  اینترسپت رسیده از برنامه  ریزی هایی در ب�ازي 
وزارت خارج��ه آمری��کا ب��رای تضعیف زیربن��ای ایدئولوژیک 
جمهوری اس��المی ایران با هدف گذاری روی گروه های زنان و 

جوانان خبر می دهد.
مناب��ع خب��ری گزارش دادن��د وزارت خارج��ه آمریکا در 
یادداش��تی به کاخ س��فید، خواس��تار پیش گرفتن سیاستی 

موسوم به »اصالح اسالمی« برای مقابله با ایران شده است. 
پایگاه »اینترسپت« گزارش داده این سند مربوط به سال 
گذشته بوده و دولت ترامپ درباره اتحاذ آن به عنوان سیاست 

رسمی آمریکا بحث کرده است. 
پیش��نهاد »اص��الح اس��الم« در نهایت به عن��وان راهبرد 
امنیت ملی آمریکا پذیرفته نش��د، اما »اینترسپت« می نویسد 
اینکه چنین بحثی در باالترین سطوح وزارت خارجه و شورای 
امنیت ملی آمریکا مطرح می ش��ود، نش��ان دهنده اوج گرفتن 
غیرعادی سیاست های راست افراطی در دولت این کشور است.  
اینترسپت نوشته در صورتی که این سیاست به عنوان سیاست 
خارجی آمریکا پذیرفته می شد، دولت آمریکا را وارد یک بحث 

مستقیم مذهب شناسی می کرد. 
در س��ند وزارت خارج��ه آمری��کا آمده اس��ت: »هدف ما 
علیه ایران و داعش باید این باش��د که برند هر کدام از آنها و 

افراط گرایی اسالمی را بشکنیم.«
در این س��ند همچنین آمده است: »اصالح اسالم بایستی 
یکی از عوامل مهمی باش��د که در مس��یر جستجوی ابزارهای 

دیپلماسی عمومی جهت تضعیف پایگاه ایدئولوژیکی زیربنایی 
ساختارهای فعلی ایران یا داعش دنبال می شود.«

این س��ند، تابستان س��ال 201۷ توس��ط پرسنل بخش 
برنامه ری��زی سیاس��ی وزارت خارجه آمریکا تحویل ش��ورای 
امنیت ملی کاخ سفید شده است. در آن زمان، شورای امنیت 
ملی آمریکا در حال تهیه پیش نویس راهبرد امنیت ملی دولت 

ترامپ بوده است. 
ریاس��ت وزارت خارج��ه آمری��کا را در آن زم��ان »رکس 
تیلرس��ون« به عهده داش��ته که در دوران حض��ورش در این 
سمت، تالش کرد از بیانیه های افراطی ترامپ علیه مسلمانان 
خودش را جدا کند.  ی��ک مقام وزارت خارجه آمریکا، صحت 
این س��ند را تأیید کرده و به اینترس��پت گفته سند مورد نظر 
یک��ی از ده ها س��ندی بوده که در تدوی��ن راهبرد امنیت ملی 

آمریکا نقش داشته است. 

در س��ند مورد نظر بحث های مفصل��ی درباره نحوه ایجاد 
»اصالحات« ادعایی مدنظر انجام شده و پیشنهاد شده زنان و 

جوانان به عنوان گروه های هدف، مد نظر قرار گیرند. 
در این سند آمده است: دو گروه هدف در این این رویکرد 
زن��ان و جوانان هس��تند، اما آنها تنها گروه ه��ای هدف بالقوه 
نیستند. تمرکز روی قدرتمند کردن زنان، به عنوان مهم ترین 
گ��روه هدف پیام رس��انی در جهاِن تأثیرپذیرفته از اس��الم، به 
ای��االت متحده اجازه خواهد داد ب��رای قدرت آمریکا و روایت 

آزادی خواهانه آن، یک مولفه اخالقی حفظ کند.
»تاد گرین«، استاد دانش��گاه و متخصص امور مذهبی به 
اینترس��پت گفت ک��ه گفت مطالبه برای »اصالح در اس��الم« 
موضوع تازه ای نیست. این مفهوم، شاکله فعالیت های برخی از 
مهم ترین گروه های اسالم ستیز در جهان غرب را تشکیل داده 

است.  تسنیم 

گروه دیپلماسی  بسیاری از دلسوزان و منتقدان پرون�����ده
برج��ام بر این باورند با وجود آنکه در حین مذاکره 
و انعقاد قرارداد امتی��ازات زیادی را به غرب دادیم 
و با همه پیش ش��رط های چیدمان شده در توافق 
نامه برجام که خواس��ته و ناخواس��ته پای امضای 
جمهوری اسالمی روی آن نگاشته شد، بعد از پایان 
آن مهلت دو ماه و عدم  سپردن ضمانت های محکم 
و قانونی از جانب همپیمانان همیشگی آمریکا دیگر 
بر جامی باقی نمی ماند که کش��وری بخواهد به آن 

متعهد باشد و در آن بماند یا نماند.
تاکن��ون  برج��ام  وعده ه��ای داده ش��ده در 
بیشترش��ان محقق نشده است؛ شاهد هستیم بعد 
از اج��رای برجام با وجود انج��ام تعهدات زودتر از 
موعد جمهوری اس��المی اما ط��رف غربی زیر بار 
اجرای تعه��دات خود نرفت و همچن��ان نیز برای 

اجرا سنگ اندازی می کند. 
این بی تعهدی با خروج یکباره آمریکا از برجام 
پر رنگتر شد و برای بسیاری محرز و آشکار گشت 
که روی طرف غربی هیچ حسابی نباید باز کرد چرا 

که همه وعده ها و تعهداتش توخالی است.
هنوز وعده های آقای روحانی را یادمان نرفته؛ 
وعده هایی که حل مشکالت اقتصادی و تالش برای 
رفع هم��ه تحریم ها بود؛ اصال ب��ه بهانه این دولت 
یازدهم تیم مذاکره جدید را برای گفت و گو با 5+1 
تش��کیل داد. ضم��ن آنکه موافقت مش��روط مقام 
معظم رهب��ری نیز برای مذاکره برای لغو تحریم ها 

بود که در سخنان ایشان به کرات وجود دارد. 

بس��یاری از شرکت های اروپایی  بی اراده نیز از 
ترس آمریکا س��از رفتن نواخته اند و حتی برخی ها 
از لغو قراردادشان با تهران سخن گفته اند؛ ناظران 
سیاس��ی معتقدند اگر تهران حت��ی بعد از خروج 
آمریکا همچنان در برجام مانده از س��ر صداقت و 
تعهد معنوی و اخالقی است که مهلت دو ماهه ای 
به اروپا داده اس��ت چرا که بعد از پایان آن مهلت 
دو ماه��ه و عدم  س��پردن ضمانت ه��ای محکم و 
قانونی از جانب همپیمانان همیشگی آمریکا دیگر 
بر جامی باقی نمی ماند که کشوری بخواهد به آن 

متعهد باشد.
 

اروپا در مهلت تعیین شده ضمانت ندهد، 
ایران تصمیمش را عملی می کند 

دکتر س��ید رضا صدر الحسینی در باره خروج 
ای��ران در ص��ورت نق��ض توافق از س��وی اروپا به 
سیاست روز گفت: توافق چند گانه برجام که مورد 
تایید ش��ورای امنیت س��ازمان ملل هم قرار گرفت 
توافقی بود که نمونه و مش��ابه آن در طول تشکیل 
س��ازمان  ملل بس��یار اندک بوده و کمتر کسی از 
کارشناس��ان حق��وق و رواب��ط بین المل��ل تصور 
می کردند که یکی از طرف های توافق بتواند از آن 

خارج شده و یا آن را نقض کند. 
وی افزود: اما مش��اهده شد آمریکایی ها بیش 
از 10 مرتب��ه ای��ن تواف��ق را شکس��ته و باالخره 
نی��ز رییس جمه��ور آمریکا به نمایندگ��ی از رژیم 
سیاسی این کشور به طور رسمی از آن خارج شد. 
ط��رح  ب��ا  دانش��گاه  اس��تاد  ای��ن 

س��والی مبنی بر اینکه در مف��اد توافق نامه برجام 
چه ماده یا موادی برای نگه داشتن بقیه طرف های 
توافق نامه وجود دارد تا آنها را در توافق شکس��ته 
ش��ده و یا نقض شده از جانب طرف های دیگر نگه 
دارد؟ تصریح کرد: باید گفت توافق ش��ش گانه ای 
که به نام برجام بیش از دو س��ال است همه توان 
دیپلماسی کش��ور را به خود اختصاص داده است 
در هیچ کجا تاکیدی بر ماندن دیگر کش��ورها در 
صورت خروج کش��ورهای دیگر ن��دارد، بنا بر این 
جمهوری اس��المی ایران بر اساس تعهد معنوی و 
اخالقی خویش پس از خروج آمریکا از برجام برای 
اثبات صداق��ت بین المللی خود در این توافق نامه 

باقی مانده است. 

وی اف��زود: ای��ران  ت��الش دارد ب��ا دریافت 
ضمانت ه��ای کارآمد و قوی اعض��ای اروپایی این 
توافق نامه را در کنار روس��یه و چین در توافق نگه 
دارد و از مزایای احتمالی آن بیشترین بهره را برده 
تا بتواند قولی که توس��ط دولت به مردم داده شده 
است و آن توافق برد -برد بود اثبات نماید اما، باید 
تأکی��د کرد در صورت پای��ان ضرب االجل ایران و 
عدم سپردن ضمانت های محکم و قانونی از جانب 
همپیمانان همیش��گی آمریکا، دیگر برجامی باقی 
نمی ماند که کشوری بخواهد به آن متعهد باشد و 

در آن بماند یا نماند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین توصیه می گردد 
هرچه زودتر با اقدامات دیپلماتیک و با بهره مندی 

از حق��وق بین المل��ل و به کارگیری کارشناس��ان 
مختل��ف در زمینه ه��ای م��ورد نظ��ر اقتص��ادی، 
سیاس��ی، تجاری، مالی، فنی و تکنولوژیک و حتی 
امنیتی تکلیف این موضوع و این پرونده وقت گیر 

بطور اساسی روشن شود. 

 ایران شرایط بازگشت به قبل
 و خروج از برجام را دارد 

حسن هانی زاده دیگر کارشناس مسائل سیاست 
خارجی نیز گفت: توافق هسته ای ایران با کشورهای 
1+5 که هم اکنون آمریکا از آن خارج ش��ده است 
با یکسری پیش ش��رط ها روی میز و در برابر ایران 
قرار گرفت و امضا شد تا در آینده جمهوری اسالمی 
نتواند علیرغم بدعهدی کش��ورهای غربی دست به 
اق��دام متقابلی بزند.  وی اف��زود: در قرارداد برجام 
بیش��ترین امتیازات به کش��ورهای 1+5 داده شده 
اس��ت، از این رو به نظر می رس��د ایران می تواند به 
دلیل خ��روج یکجانبه آمریکا به ش��ورای امنیت و 

دادگاه الهه طرح دعوی کند. 
وی یادآور ش��د؛ هرچند ای��ن نهادها تابعی از 
اراده آمری��کا هس��تند اما ای��ران می تواند به غنی 
س��ازی خودش در صورت نقض توافق هسته ای از 

سوی آمریکا باز گردد.
هانی زاده در پایان گفت: جمهوری اس��المی 
گزینه ه��ای متع��ددی در اختی��ار دارد و از ای��ن 
گزینه ها در جای مناس��ب اس��تفاده خواهد کرد، 
این بازگشت به غنی سازی حق جمهوری اسالمی 

ایران است که با دست باالتر از سر بگیرد.

کارشناسان در گفت وگو با سیاست روز بررسی کردند

برجامی باقی مانده که ایران بخواهد با اجازه از آن خارج شود؟

به نظر می رس��د ک��ه خروج  آمریکا از برجام زمینه حرکت راهب�����رد
ایران و ش��رق به س��وی ی��ک اتح��اد جدی تر در 

حوزه های گوناگون را فراهم کرده است.
آب و ه��وای جن��وب ای��ران ب��ه خصوص در 
تابستان بسیار گرم و شرجی می شود، به خصوص 
در بوشهر که شرایط س��خت زندگی در آن شهره 

است.
با این حال این گرما برای ده ها مهندس روس 
که سرمای استخوان س��وز سرزمین سردسیر خود 
را تجربه کرده ان��د، احتماال مطبوع و حتی دلپذیر 
باشد. مهندس��ینی که وظیفه نگهداری از نیروگاه 
اتمی بوش��هر را به عنوان نم��ادی از همکاری های 

هسته ای دو کشور بر عهده دارند.
ح��ال این نماد دیگر منحصر ب��ه این نیروگاه 
نیست و نش��انه های این اتحاد را می توان در تمام 

غرب آسیا دید.
در س��ال های میان��ی و پایانی ده��ه ۹0 دنیا 
همچنان نئش��ه آرامش��ی بود که ثم��ره تحوالت 
عجیب و غری��ب ابتدای آن بود. فروپاش��ی اتحاد 
جماهی��ر ش��وروی و از بین رفتن نظ��م دو قطبی 
حاک��م بر دنیا ک��ه تلق��ی جامعه بی��ن المللی از 
نظم بندی حاکم بر قدرت های بزرگ را تغییر داد.

ده��ه ۹0 را به نوعی می ت��وان دوران رخوت 
ش��رق نامید. روس��یه در دوران یلتسین به سمت 
همکاری راهبردی با غرب کش��یده شده بود و به 
دلیل بحران اقتصادی حاکم بر آن در سال 1۹۹۸ 
به س��مت ی��ک ورشکس��تگی تمام عی��ار حرکت 
می کرد. نیاز روس��یه به غرب آنچنان بود با وجود 
قراردادهای گس��ترده نظامی ایران و روسیه که در 
آخرین س��ال های حیات اتجاد جماهیر ش��وروی 
امضا شده بود، با این حال دولت یلتسین از تحویل 

قطعات یدکی نظامی خودداری می کرد.
این مسئله ثمره »پروتکل گور – چرنومردین« 
بود که در س��ال 1۹۹5 بین روسیه و آمریکا برای 
جلوگیری از تحویل قطعات نظامی امضا شده بود.
چین در س��ال های اولیه رشد اقتصادی خود 
بود و هند هنوز به یک قدرت در حال رشد تبدیل 
نش��ده بود. ایران هم به دلیل نیاز برای بازس��ازی 

اقتصاد خود بیش��تر مایل به هم��کاری با غرب به 
خصوص با اروپا بود.

گذر چندین س��ال نیاز بود که چشمان ایران 
ظرفیت های شرق را دریابد.

ای��ن دوران آرامش با وقایع یازدهم س��پتامبر 
س��ال 2001 بر ه��م خورد و لشگرکش��ی نظامی 
آمریکا به منطقه خاورمیانه در عراق و افغانس��تان 

آغاز شد.
آغاز جنجال ها در خصوص پرونده هس��ته ای 
ایران در سال 2002 در واشنگتن از سوی گروهک 
منافقین نش��ان داد که فش��ارها بر ایران به تدریج 
افزوده خواهد شد. دراین میان تحوالت روی داده 
در ش��رق به خص��وص در دو ح��وزه تمدنی چین 
و روس��یه زمینه ه��ای جدیدی را برای گس��ترش 

همکاری در حوزه های گوناگون فراهم کرد.
با کناره گیری یلتسین، والدیمیر پوتین نیروی 
سابق سرویس اطالعاتی اتحاد جماهیر شوروی با 
حمایت ارتش و دستگاه های اطالعاتی فدراسیون 

روسیه به قدرت رسید.
پوتین در اولی��ن گام اولیگارش هایی همچون 
برزوفس��کی و گایدر را تحت تعقیب قرار داد و به 
دنبال بازس��ازی اقتدار فروپاش��یده اتحاد جماهیر 

شوروی رفت.
ثم��ره این جابجایی در رابطه با ایران به خوبی 
خ��ود را نش��ان داد. در س��فر س��ال 13۸0 دولت 
اصالح��ات به روس��یه قرارداد جدی��دی در حوزه 
همکاری ه��ای نظامی بین دو کش��ور امضا ش��د و 
ثانیا مسکو قرارداد گور-چرنومردین را باطل اعالم 

کرد.
در اولی��ن مرحل��ه قطعات یدک��ی هواپیمای 
نظامی خریداری ش��ده به ایران تحویل شد تا این 
ناوگان که متش��کل از هواپیماهای س��وخو 2۴ و 

میگ 2۹ بود، احیا شوند.
همچنی��ن در مرحله بع��دی چندین فروند از 
بالگردهای میل 1۷ به ایران تحویل داده شد. روند 

تکمیل نیروگاه اتمی بوش��هر نیز س��رعت گرفت، 
بماند که روس ها چندین بار خواستار تمدید مهلت 

زمانی ساخت این نیروگاه شدند.
از س��وی دیگر رش��د اقتصادی چی��ن و هند 
زمینه یک اتحاد اقتصادی را بین دو کشور افزایش 
داد. چی��ن که به تدریج در حال تبدیل ش��دن به 
یک غول اقتصادی شده بود، مشتری سیری ناپذیر 

نفت و محصوالت پتروشیمی ایران بود.
ایران صادرات نفتی خود را با 100 هزار بشکه 
در روز آغاز کرد و ب��ه تدریج آن را افزایش داد. با 
این حال این همکاری رو به رش��د به تدریج تحت 
تأثیر بحران س��اختگی بحران هسته ای ایران آغاز 

گرفت.
ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت 
س��ازمان ملل متحد که اتفاق��اً با رأی مثبت چین 
و روسیه در س��ال 200۶ صورت گرفت، زمینه را 
ب��رای اعم��ال تحریم های بین الملل��ی علیه ایران 

فراهم کرد.
ایران در این میان امیدوار بود تا با اتکا به رأی 
چین و روس��یه فشار ش��ورای امنیت سازمان ملل 
متحد علیه ایران را بکاهد. موضع روس��یه و چین 
هم عالوه بر همکاری ب��ا ایران تابع مالحظات هر 

دو کشور با غرب بود.
والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در سال 
200۷ برای شرکت در اجالس کشورهای حاشیه 
دریای خزر به ایران س��فر ک��رد. این دیدار اگرچه 
حالتی نمادین داش��ت، اما نشان می داد که روسیه 
ای��ران را از جری��ان معادالت خود کنار نگذاش��ته 

است.
ارس��ال س��وخت نیروگاه هس��ته ای بوشهر با 
وجود مخالفت های صریح آمریکا نشانه ای از ادامه 
این همکاری بود، اما هنوز زمان الزم بود تا روس ها 

به حیله غرب در این باره پی ببرند.
کش��ور چین هم با وجود این که واردات نفت 
ایران به حدود روزی ۷00 هزار بشکه رسیده بود، 

اما آمریکایی ها ت��الش می کردند تا منبع جدیدی 
برای واردات نفت ایران معرفی کنند.

س��فر ملک عبداهلل پادش��اه س��ابق عربستان 
ب��ه چی��ن و هند و ق��ول تأمین نف��ت کافی برای 
جایگزینی نف��ت ایران، رضای��ت چینی ها را برای 
فش��ار بیش��تر به ایران جلب کرد. در سمت دیگر 
هیالری کلینتون در یک دیدار رو در رو با مدودف 
رییس جمهور وقت روس��یه و ارائ��ه اطالعاتی در 
خصوص سایت اتمی فردو توانست رضایت روس ها 
را ب��رای رأی مثب��ت به قطعنامه 1۹2۹ ش��ورای 

امنیت، فراهم کند.
تحریم های تس��لیحاتی ایران با قطعنامه های 
ش��ورای امنیت س��بب ش��د تا در س��پتامبر سال 
2010 دول��ت روس��یه با ص��دور فرمان��ی تحویل 

تسلیحات سنگین به ایران را ممنوع اعالم کند.
چینی ه��ا هم با تبعی��ت از تحریم های آمریکا 
کاهش فروش نفت از ایران را کلید زدند. شش ماه 
پس از آغ��از تحریم های نفتی آمریکا میزان خرید 
نفت چین نزدیک به 300 هزار بشکه کاهش یافت 
و درخواست عضویت ایران در سازمان شانگهای به 

دلیل تحریم های آمریکا رد شد.

چاقوی تکفیری ها بر گلوی روسیه و چین
ش��اید در آن زمان کمتر کسی تصور می کرد 
که روابط ایران و ش��رق بار دیگر اوج می گیرد ولی 

مسیر تحوالت هم روس ها را شوکه کرد.
اولین نشانه های خطر برای روس ها در ماجرای 
لیبی در سال 2011 پدید آمد. زمانی که مدودف 
به قطعنامه ش��ورای امنیت ب��رای برقراری منطقه 
پرواز ممنوع رأی مثبت داد , غرب با سوء استفاده 
از این قطعنامه در عملیات اودیس��ه رژیم قذافی، 
تنها متحد جدی روس ها در شمال آفریقا را در هم 
کوبید. با س��قوط دولت قذافی شرکت های چینی 
قراردادهای خود را در بهره برداری از مخازن نفتی 

لیبی از دست دادند.

مرحله بع��دی حرکت غرب آغاز فرآیند تغییر 
رژیم در س��وریه و اوکراین بود. سوریه مانند رژیم 
قذافی آخرین س��نگر روسیه در دریای مدیترانه و 

پایگاه دریایی آن در طرطوس بود.
روس ها به همراه چینی ه��ا تالش غرب برای 
تکرار س��ناریوی لیبی در ش��ورای امنیت سازمان 
ملل متحد در س��ال 2012 را ناکام گذاشتند، اما 
عملیات جهانی س��ازمان اطالعات��ی عربی و غربی 
برای تجهیز تروریس��ت ها عماًل توان دولت سوریه 

را از بین برده بود.
روسیه و چین چاقوی تهدید را بر روی گلوی 
خود احساس می کردند. ترکیه از طریق ارتباطات 
قدیمی خ��ود اویغورهای چینی را ب��رای نبرد در 

سوریه از طریق پاکستان ساماندهی می کرد.
در طرف دیگر ه��زاران جنگجوی چچنی که 
دیگر مجال نبرد در چچن را برای خود نمی دیدند، 
عازم سوریه ش��دند تا توانمندی ها خود را در آنجا 
امتح��ان کنند. طبیعی بود که در صورت س��قوط 
دولت سوریه سرازیر شدن تروریست های تکفیری 
به س��مت این دو کش��ور و متحدان آن ها طبیعی 

بود.
در اکتب��ر س��ال 2015 زمان��ی ک��ه روزنامه 
نیورک تایمز خبر س��فر سردار س��لیمانی فرمانده 
نیروی قدس س��پاه به مسکو را پخش کرد، کمتر 
کس��ی بود که بتواند نتایج این س��فر را به درستی 

تخمین بزند.
این روزنامه ادعا کرده بود که میزبان س��ردار 
س��لیمانی والدیمیر پوتین رییس جمهور روس��یه 
بوده اس��ت؛ پوتین در س��ال 2012 ب��ا رأی مردم 
بار دیگر به ریاس��ت جمهوری این کش��ور انتخاب 

شده بود.
پوتین نمی توانست متحدی جدی تری از ایران 
بیابد. کشوری که از همان ابتدا به کمک نیروهای 
متحد در س��وریه در مقابل تکفیرها جنگیده بود. 
روس ها در تابس��تان سال 2015 نیروهای خود را 
در پای��گاه هوایی حمیم مس��تقر کردند و عملیات 
مشترک ایران در زمین و روس ها در آسمان برای 

شکست داعش و تروریست ها آغاز شد.

تحلیلی بر راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی
خیزش ققنوس وار اتحاد ایران و شرق از آتش بحران سوریه


