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رزمایش  نظامی روسیه، ایران و سوریه 
ارت��ش س��وریه از روز سه ش��نبه رزمایش های نظامی 
مشترکی با نیروهای روسیه و ایران در غرب دیر الزور 
برگ��زار می کند که ش��امل پرواز هواپیماها و ش��لیک 

موشک ها می شود.
روزنام��ه الوطن س��وریه از رزمایش مش��ترک ارتش 
س��وریه با نیروهای روس��یه و ایران در غرب دیر الزور 
خبر داد و نوشت، این تحوالت با اتفاقاتی همراه شده 
که اخیرا در آس��تانه تکمیل قریب الوقوع پرونده ادلب 
ش��کل می گیرن��د از جمله افزای��ش تدریجی تنش ها 
در مناطق ش��مال و شمال ش��رق دیر الزور و اقدامات 
نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان نیروهای دموکراتیک 
سوریه )قسد( برای تحریک ابزارهای خودشان در این 
منطق��ه و تجاوز به مقرهای ارتش س��وریه و نیروهای 

همپیمانشان در منطقه.
الوطن اف��زود، این تح��والت با خیزش ه��ای مردمی 
علیه قس��د و اشغالگری آمریکا در بیشتر مناطق تحت 

اشغالش همزمان می شود.  ایرنا 

توصیه موسوی به دبیرکل ناتو 
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه ای��ران ضمن محکوم 
کردن اظه��ارات مداخله جویانه دبی��رکل ناتو، گفت: 
دبیرکل ناتو به جای دخالت در امور منطقه، پاسخگوی 
آثار مخرب دخالت های این نهاد نظامی در خاورمیانه 

و غرب آسیا باشد.
سید عباس موس��وی اظهار داشت: جمهوری اسالمی 
ایران این اظهارات مداخله جویانه از س��وی قدرت ها و 
نهاده��ای امنیتی خارجی در امور داخلی کش��ورها و 
منطقه خلیج فارس را محکوم کرده و بر این باور است 
که هرگونه دخالت در ترتیبات امنیتی منطقه توس��ط 
بیگان��گان، خود عامل ایجاد و تش��دید ناامنی و تنش 

آفرینی در منطقه است.  صداوسیما 

اخبار

جدیت در واکنش به تجاوز، موضع 
بازدارندگی ایران را تقویت کرده است

کارش��ناس ام��ور نظامی لبنان��ی در خصوص تصمیم 
آمریکا ب��رای انتقال مرکز فرمانده��ی عملیات هوایی 
خ��ود از پایگاه العدید قطر معتقد اس��ت که آمریکا به 
این درک رس��یده است که ایران در واکنش به تجاوز 
جدی اس��ت و این امر موض��ع بازدارندگ��ی ایران را 

تقویت کرده است.
س��رتیپ بازنشسته هش��ام جابر درباره تصمیم آمریکا 
ب��رای این انتقال گفت: ممکن اس��ت که فرماندهی و 
ارکان آن به آمریکا منتقل ش��ود زیرا این فرماندهی با 
وزارت دفاع و س��تاد مشترک ارتش آمریکا در ارتباط 
اس��ت. هس��ته مرکزی فرماندهی در آمریکا اس��ت و 
درخصوص تح��رکات میدانی در منطقه، به طور قطع 
از پای��گاه العدید منتقل نخواهد ش��د زیرا این پایگاه، 
بزرگتری��ن پای��گاه نظام��ی آمریکا در منطق��ه بعد از 

ناوگان پنجم دریایی آمریکا در منطقه است.
وی اف��زود: ما دیدیم و ش��نیدم که امی��ر قطر دو ماه 
پیش به آمریکا س��فر ک��رد و دونالد ترامپ اعالم کرد 
که توس��عه پایگاه العدید با یک میلیارد بیش��تر انجام 
خواهد ش��د و این ی��ک میلیارد را قطر متقبل ش��ده 
اس��ت. اطالعات حاکی اس��ت که هزینه کلی توسعه 
العدی��د به همراه یک میلیارد دالری که قطر پرداخت 

خواهد کرد، بالغ بر پنج میلیارد خواهد شد.
این سرتیپ بازنشسته ارتش لبنان گفت: پایگاه العدید 
باقی خواهد ماند و انتقال فرماندهی از پایگاه به آمریکا 
ممکن است صورت گیرد تا فرماندهی مرکزی مستقیم 
با س��تاد مشترک و وزارت دفاع در تماس باشد. اما در 
سطح منطقه ای، دفاتر و نمایندگی های این فرماندهی 
باقی خواهد ماند که در زمان مناسب و در صورت لزوم 

به آنجا منتقل شوند.
وی گف��ت: این وضعیت همزمان ی��ک نقطه ضعف و 
یک نقطه قوت به ش��مار می رود. آمریکا در این مورد 
گزینه ای ندارد. آمریکا دهها پایگاه در منطقه دارد. اما 
در خصوص خطرات، در صورت بروز جنگ در منطقه 
خلی��ج )فارس(، به ط��ور قطع آنه��ا در معرض خطر 
خواهند ب��ود؛ بویژه در صورتی که درگیری بین ایران 
و آمریکا باشد زیرا ایران دست بسته نخواهد ماند. لذا 
معتق��دم که پایگاههای آمریکایی در چارچوب اهداف 

راهبردی برای موشک های ایران هستند.
این کارشناس امور نظامی و راهبردی لبنانی تصریح کرد: 
آمریکا درک می کند که ایران درصدد جنگ با کسی و با 
کشورهای عرب حوزه خلیج )فارس( نیست. ایران تاکید 
کرده است که به هرگونه تجاوزگری علیه خودش پاسخ 
خواهد داد. ایران این موضوع را صراحتا اعالم کرده است. 
آمریکا ای��ن را به خوبی درک می کن��د. این امر موضع 
بازدارندگی ایران را تقویت کرده اس��ت. سرنگون کردن 
پهپاد آمریکایی بسیار مهم گرانقیمت "گلوبال هوگ" که 
250 میلی��ون دالر قیمت دارد، باالترین گواه این مدعا 
است زیرا آمریکا جرأت نکرد که به سرنگونی این پهپاد 
پاس��خ دهد زیرا متقاعد ش��د که این پهپاد وارد حریم 
هوایی ایران ش��ده بود و ایران به آن واکنش نشان داد و 

صادق بود و به وعده خود عمل کرد. تسنیم 

از نگاه دیگران 

ادعای الجبیر درباره محتوای پیام عربستان به ایران
وزیر مش��اور دولت سعودی در امور خارجه بامداد چهارشنبه در توئیتر ادعاهایی 

درباره محتوای پیام رژیم سعودی به ایران منتشر کرد.
عادل الجبیر ابتدا مدعی شد سخنان سخنگوی دولت ایران درباره پیام عربستان 
سعودی به ایران غیردقیق بوده است. او نوشته آنچه اتفاق افتاد این بوده که برخی 

کش��ورهای برادر خواستار تنش زدایی با ایران ش��ده اند و عربستان سعودی به آنها 
اطالع داده که موضع ریاض، همیشه تالش برای حصول امنیت و ثبات بوده است. 

وی در پیامی دیگر نوش��ته اس��ت: ما همچنین به آنها اط��الع دادیم صلح باید از جانب 
طرفی حاصل شود که با اقدامات خصمانه خود در حال دامن زدن به تنش ها و گسترش 
هرج و مرج اس��ت. ما موضع خودمان درباره ایران را که همواره در تمامی مجامع اعالم 
می داریم و آخرین مورد آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود به آنها هم انتقال 

دادیم.  ایسنا 

مدرکی بر دست داشتن ایران در حمله به آرامکو وجود ندارد
رئیس جمهوری روسیه اعالم کرد که هیچ مدرکی که ثابت کند ایران در حمله 

به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان سعودی دست داشته وجود ندارد.
والدیمیر پوتین تأکید کرد که روس��یه مخالف تالش هایی است که سعی دارند 

مسئولیت این حمله را به گردن ایران بیندازند.
رئیس جمهوری روس��یه با یادآوری اینکه  حمله به تأسیس��ات نفتی عربس��تان 

س��عودی عواقب منفی در پی داش��ته، ولی همه اهداف در این رابطه حاصل نش��ده 
اس��ت، افزود که طرف روسی به همراه سایر کش��ورها از همه امکانات خود برای تأمین 

توازن عرضه و تقاضا در بازار انرژی جهان استفاده خواهد کرد.
والدیمی��ر پوتین همچنین اعالم کرد که جمهوری اس��المی ای��ران به خاطر تحریم های 
آمری��کا نمی توان��د همه امکانات خود را تحقق دهد و این مس��ئله ضربه ای برای اقتصاد 

جهانی و بازار انرژی به شمار می رود.  باشگاه خبرنگاران 

آدریان دریا در حال تحویل نفت به سوریه است
وزیر خارجه آمریکا با انتشار یک تصویر ماهواره ای مدعی شد که نفتکش آدریان 
دری��ا در حال تحویل نفت در س��وریه اس��ت و جهان باید با ای��ران به دلیل این 

اقدام برخورد کند.
مایک پامپئو در این مورد در توییتر نوش��ته اس��ت: ب��ا وجود وعده محمد جواد 

ظریف وزیر خارجه ایران به انگلستان مبنی بر اینکه آدریان دریا ۱ نفت خود را به 
سوریه تحویل نمی دهد، نفت اکنون در نزدیکی سواحل سوریه در حال انتقال است. 
آیا اگر این نفت به سوریه تحویل داده شود، جهان ایران را بازخواست خواهد کرد؟

مقام های جبل طارق بعد از ۶ هفته این کش��تی را با ادعای تعهد ایران به عدم تحویل 
نفت به س��وریه آزاد کردن��د. تهران در همان زمان تأکید کرد ک��ه چنین تعهدی نداده 
و تحریم های اتحادیه اروپا علیه س��وریه را به رس��میت نمی شناسد.گفتنی است؛ آمریکا 

همچنان با فرافکنی به دنبال فشار و تسلیم ایران به خواسته های خود است.  مهر

روزنام��ه لبنانی األخبار در ادامه پرونده س��عودی لیکس و 
افشای طرح پیش��نهادی عربستان به آمریکا برای براندازی 
در ایران طی مدت س��ه سال، جزئیاتی از دو طرح نمرود و 

عنکبوت را تشریح کرد.
روزنام��ه لبنانی األخب��اردر دومین قس��مت از گزارش های 
جدی��د س��عودی لیک��س ک��ه موض��وع آن افش��ای طرح 
پیش��نهادی ریاض به آمریکا برای براندازی س��ه س��اله در 
ایران )از س��ال 20۱7- ۱۳۹۶( اس��ت، از دو طرح سعودی 

برای ایجاد آشوب در داخل ایران خبر داد.
طرح عربس��تان س��عودی علیه ایران بخش��ی از طرح کلی 
چارچوب ش��راکت راهبردی قرن بیست و یکم بین ایاالت 
متحده و پادش��اهی عربی سعودی است که ریاض در ژوئن 
20۱7 )بهار ۱۳۹۶( که ترامپ به عربس��تان سفر کرد، آن 

را ارائه کرده است. 
األخبار نوش��ت: ما انتشار بخش های مختلف سند به دست 
آمده را که مش��اوران محمد بن س��لمان ولی عهد سعودی 
آماده کرده اند، در این قس��مت ادامه می دهیم. بررسی این 
س��ند نش��ان می دهد که ریاض چه طرح هایی و ابزارهایی 
برای آغاز جنگ در سطوح مختلف علیه تهران داشته است. 
س��عودی ها طرح های ض��د ایرانی را در اوایل س��ال 20۱7 
)زمس��تان ۱۳۹5( به تیم دونال��د ترامپ ارائه کرده تا آن را 
بررسی و تالش های س��عودی-آمریکایی را با هدف توسعه 
این طرح ها هماهنگ کنند تا محاصره ایران را تشدید و آن 

را منزوی و حکومتش را ساقط کنند. 
طب��ق گزارش، در مقدمه س��ند س��عودی آمده اس��ت که 
تالش مشترک دو کشور )عربس��تان و آمریکا( برای تحقق 
بیش��ترین حد ممکن از این طرح ها، مقابله با سیاست های 
ایران را تسریع می کند«. سند، شامل دو طرح موازی است 
که رژیم س��عودی برای تقابل با سیاس��ت های ایران تدوین 

کرده و دو نام نمادین برای آن انتخاب ش��ده است: نمرود و 
عنکب��وت. هدف از این دو طرح، بی ثبات کردن داخل ایران 
تا پایین تری��ن حد ممکن، تالش ب��رای مطیع کردن رژیم 
ایران به طوری که در باالترین حد ممکن در خدمت منافع 

پادشاهی عربی سعودی و ایاالت متحده آمریکا باشد. 
هدف طرح عنکبوت، اس��تفاده از توانمندی جنگ نرم برای 
بی ثبات س��ازی داخل ایران طی مدتی اس��ت که سقف آن 
سه س��ال ذکر شده اس��ت. از جمله ابزار پیشنهاد شده در 
آن، آغ��از جنگ های سیاس��ی، اقتصادی، مالی، س��ایبری، 
رس��انه ای، روانی و حقوقی علیه ایران اس��ت که هدف همه 
آن، تغییر نظام حکومت در تهران اس��ت به طوری که طبق 
س��ند س��عودی، حکومت ایران به دولتی تبدیل ش��ود که 
»دیگر از تروریس��م حمایت نکند، ثبات کشورهای همسایه 
را تهدید نکند و برای توسعه توانایی توانمندی نظامی اتمی 

هم تالش نکند«. 
این س��ه مورد دقیقاً خواس��ته هایی اس��ت که عادل الجبیر 
همین دیروز در رش��ته توییتی اعالم کرد و در توییت سوم 
نوش��ت: موضع عربس��تان س��عودی را تکرار می کنم شاید 
]س��ران ایران[ آن را شنیدند: حمایت از تروریسم را متوقف 
کنید. سیاس��ت آش��وب و ویرانگری را ترک کنید و دست 
از دخالت در امور داخلی کش��ورهای عربی بردارید. توسعه 
سالح های کش��تار جمعی و برنامه موشک های بالستیک را 
کنار بگذارید و مثل کشوری عادی رفتار کنید نه قانون شکن 
و حامی تروریس��م. االخبار ادامه داد: کار در طرح عنکبوت 
بر اس��اس دو مسیر موازی است. اول اینکه مدتش سه سال 
اس��ت طبق برنامه ریزان س��عودی  و هدفش در میان مدت 
بی ثب��ات در داخل ایران و تغییر نظام در بلندمدت اس��ت. 
مسیر دوم، کوتاه مدت است که سقف آن دوازده ماه تعیین 

شده است.   فارس 

افشای جزئیات دو طرح سعودی نمرود و عنکبوت
برای آشوب در ایران تا براندازی

عضوی��ت کام��ل ای��ران در اتحادی��ه اقتص��ادی اورآس��یا، 
همکاری ه��ای تجاری-بازرگانی دو ط��رف را بیش از پیش 
افزای��ش داده و ایجاد منطقه آزاد تجاری و توس��عه راه های 
حم��ل و نقل دریایی-زمین��ی نیز انگیزه ج��دی برای این 

منظور بوجود آورده است.
روزنامه نیزاویس��یمایا گازیتا، در تحلیلی نوشته است: رئیس 
جمهوری ایران رئیس جمهوری قزاقستان در حاشیه نشست 
شورای عالی اتحادیه اقتصادی اورآسیایی در ایروان، پایتخت 
ارمنستان، با یکدیگر دیداری جداگانه داشتند که در جریان 
آن مس��ائل مربوط ب��ه همکاری های دوجانب��ه، از جمله در 

چارچوب اتحادیه اقتصادی اورآسیایی را بررسی کردند.
حس��ن روحان��ی و توکایف در این نشس��ت درباره ضرورت 
تقویت رواب��ط با اتحادی��ه اقتصادی اورآس��یایی گفت وگو 
کردن��د. در همین رابطه، اصلی ترین مس��ائل مورد مذاکره 
دو طرف، همکاری ه��ای دوجانب��ه در عرصه های تجاری-

اقتصادی، حمل و نقل و کش��اورزی بود. روسای جمهوری 
ای��ران و قزاقس��تان درباره ضرورت ادامه توس��عه روابط در 
تمام��ی زمینه ه��ای ممکن تواف��ق کردن��د. هرچند حجم 
مبادالت بازرگانی بین دو کش��ور اخیراً کاهش یافته و بین 

۶00 الی 700 میلیون دالر نوسان دارد.  
جمهوری اسالمی ایران از تاریخ 27 اکتبر )5 آبان ماه سال 
جاری( همکاری خود با این اتحادیه، البته فعاًل در چارچوب 
منطق��ه آزاد تجاری را آغاز خواهد کرد. البته مقامات تهران 
در نظر دارند تا به عضویت کامل این اتحادیه درآید. در حال 
حاضر کشورهای روسیه، ارمنس��تان، بالروس، قزاقستان و 
قرقیزستان عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا بوده و مغولستان 

نیز عضویت ناظری آن را دارد.
حس��ن روحانی در آس��تانه عزیمت به پایتخت ارمنس��تان 
اع��الم ک��رد که پیوس��تن جمهوری اس��المی ب��ه اتحادیه 

اقتصادی اورآس��یایی، گام بس��یار مهمی در شرایطی است 
ک��ه آمریکا به سیاس��ت »اعمال فش��ار حداکثری« خود بر 

ایران ادامه می دهد.
حضرت آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
ای��ران نیز اخیراً ابراز امیدواری نمود که جمهوری اس��المی 
بتواند به عضویت تمام و کمال اتحادیه اقتصادی اورآسیایی 
درآی��د. به گفته وی، کش��ورهای عضو ای��ن اتحادیه دارای 

فرهنگ و تاریخ مشترک با ایران هستند.
"الکساندر کاراوایف" کارشناس ارشد موسسه اقتصاد آکادمی 
علوم روس��یه در ارزیابی امکان توسعه همکاری های ایران با 
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا یادآور شد که دو 
طرف در چارچوب منطقه آزاد اقتصادی، مبادالت بازرگانی 
خود را توس��عه خواهند داد. وی گف��ت: اتحادیه اقتصادی 
اورآسیا در بیش از 500 مورد کاال عوارض وارداتی خود برای 
ایران را کاهش داده است. این مسئله بیشتر مربوط به مواد 
غذایی مانند انجیر، خرما، کشمش، پسته، میگو و همچنین 
ظ��روف، مواد ش��یمیایی خانگی و البته فرش می ش��ود. در 
ش��رایط کنونی اقتصاد ایران به هج��وم ارز وارداتی و ثبات 
مش��اغل نیاز دارد و افزایش مبادالت بازرگانی با کشورهای 
عضو این اتحادیه موقعیت مناس��بی در این راستاس��ت. از 
س��وی دیگر جمهوری اس��المی هم ع��وارض گمرکی برای 
8۶4 محصول را کاهش داده است. کشورهای عضو اتحادیه 
اقتصادی اورآسیا غالباً محصوالت فلزی، تجهیزات مکانیکی 
و برقی و ماش��ین آالت به ایران صادر می کنند. طبق پیش 
بینی کمیسیون اورآس��یایی، بیشترین رشد تولید ناخالص 
ملی در چارچوب روابط تجاری با کش��ورهای عضو اتحادیه 
اقتصادی اورآس��یا برای ایران با روس��یه می شود که حدود 
۱.۳ میلیارد دالر و در رتبه دوم قزاقس��تان با بیش از 500 

میلیون دالر است.  تسنیم 

روزنامه روسی مطرح کرد:
دورنمای روابط ایران و کشورهای عضو اورآسیا

گزارش

گ�روه دیپلماس�ی  ط��رح صل��ح هرم��ز ک��ه از س��وی 
رئیس جمهوری کشورمان در نشست اخیر سازمان ملل مطرح 
ش��د پیام های سیاسی مثبتی در سطح بین الملل داشته است 
چناچنه در روزهای اخیر روس��یه و عمان و قطر حمایت خود 

را از ائتالف امید اعالم کرده اند.
رئیس جمه��وری ای��ران در جری��ان س��خنرانی اش در مجمع 
عمومی س��ازمان مل��ل، بر ایج��اد ائتالف صلح بی��ن ایران و 
کش��ورهای همس��ایه در منطقه خلیج فارس به منظور تامین 

آزادی ناوبری در خلیج فارس تأکید کرد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان در نشستی با 
خبرنگاران، ابتکار جمهوری اسالمی برای امنیت تنگه هرمز و 
خلیج فارس را تشریح و بر همکاری هشت کشور منطقه برای 

اجرایی کردن آن تاکید کرد.
وی گفت: تنگه هرمز نه تنها از لحاظ اس��تراتژیک مهم است، 
ابت��کار هرمز یا ایده ائتالف برای امید را رئیس جمهوری ایران 

مطرح کرده که بسیار برای ما جدی است.
ظریف خاطر نش��ان کرد: برخی از کش��ور های منطقه آنچنان 
بچ��ه گانه رفت��ار می کنند ک��ه از کارب��رد نام خلی��ج فارس 

خودداری می کنند. 
در واق��ع طرح طرح ائتالف امید، ابتکار صلح هرمز ایران حاوی 
چن��د محور کلیدی اس��ت: ح��ل چالش ه��ای امنیتی منطقه 
مستلزم شکل گیری ساختار بومی مشترک برای پیشگیری از 
شکل گیری بحرانهای امنیتی و رفع چالشهای احتمالی است.

آمریکایی ها تاکنون با س��وء اس��تفاده از فقدان سازوکار بومی 
برای برقراری امنیت در منطقه با تمرکز بر ایجاد اختالف میان 
کش��ورهای این حوزه و هراس افکنی ،حصور نظامی خود را با 
هزینه کشورهای منطقه به صورت روز افزون توسعه داده اند و 
با ایجاد بحرانهای تصنعی از شکل گیری امنیت و ثبات پایدار 
در ح��وزه خلیج فارس جلوگیری نموده اند. در حالی که طرح 

ایران ضامن امنیت همه کشورهای منطقه است.
جمهوری اس��المی ایران همواره از راهبرد ایجاد سازوکارهای 
امنیتی بومی با مشارکت مجموعه کشورهای منطقه که بتواند 
از منافع جمعی حراس��ت نماید و مانع��ی برای حضور و اتش 

افروزی بیگانگان شود حمایت نموده است.
جامعه بین المللی بر اس��اس تجربه جنگ 8 ساله میان ایران 
و عراق که مجموعه کش��ورهای منطقه را به صورت مس��تقیم 
و غیر مس��تقیم درگی��ر نمود، به این نتیجه رس��ید که ایجاد 
امنیت پایدار صرفا با بهره گیری از ظرفیت های بومی و اجماع 
منطقه ای قابل تحقق است. اماتاکنون و به دالیل مختلف این 
رویکرد در منطقه خلیج فارس به فعلیت نرسیده که مهمترین 
دلی��ل آن را باید درمغایرت آن با منافع وس��لطه جویی برخی 

قدرتهای فرامنطقه ای و به ویژه آمریکا جستجو کرد.
دولت آمریکا بر اساس راهبرد تداوم حضور حداکثری و فروش 
س��الح به کشورهای منطقه در صدد ناامن جلوه دادن شرایط 
هوانوردی و کش��تیرانی در ابراه خلیج ف��ارس و ایجاد ائتالف 

برای باصطالح تامین امنیت در منطقه است.
بدون ش��ک اصلی ترین عام��ل ناامنی در خلیج فارس، حضور 
پرتعداد و نامش��روع ناوگان نظامی ای��االت متحده آمریکا در 
منطق��ه بوده و بطور قط��ع با پایان یافت��ن آن و حضور فعال 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس در فراین��د تأمین امنیت همه 

جانبه نیازی به حضور سایر کشورها و شکل گیری ائتالف های 
بی حاصل و پرهزینه نخواهد بود.

پیش��نهاد و ابت��کار ایران در س��الروز دفاع مق��دس بازخوانی 
تجربی��ات تل��خ و خس��ارت بار گذش��ته و تاکید ب��ر ضرورت 
جلوگیری از ش��کل گیری ش��رایط مش��ابه از طریق همکاری 
و مشارکت همه کش��ورهای منطقه است. این طرح ضمن ان 
ک��ه محملی قانونی و مورد اجماع بین المللی برای پایان دادن 
به ش��رارت های مس��تمر کش��ورهای بیگانه و بویژه آمریکا در 
منطقه اس��ت آغازی برای رفع تنشها و سوء تفاهم های موجود 

و استقرار امنیت و ثبات پایدار در خلیج فارس است.
به تازگی وزیر خارجه روس��یه با اشاره به اینکه منطقه به یک 
میدان پرخطر تبدیل ش��ده اس��ت تاکید ک��رد که طرح ایران 
درباره صلح و امید در خلیج فارس باید مورد توجه قرار بگیرد. 
س��رگئی الوروف گفت که آمریکا تمام ت��الش خود را به کار 

گرفته است تا ایران را وادار به تسلیم کند.  
الوروف در بخش دیگ��ری از صحبت های خود احتمال دیدار 
حسن روحانی و دونالد ترامپ روسای جمهور ایران و آمریکا را 

رد نکرد و گفت که روسیه از آن استقبال می کند. 
وی در ادامه درباره س��وریه گفت: نشست س��ه جانبه آستانه 
ه��ر کاری بتواند می کند تا خود س��وریها را ق��ادر کند بدون 
دخالته��ای خارج��ی درباره قانون اساس��ی این کش��ور توافق 

کنند.
س��خنگوی وزارت خارجه قطرنیز در واکنش��ی مثبت به طرح 
صلح هرمز که از سوی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی 
سازمان ملل پیشنهاد ش��د، اعالم کرد که ما برای تسهیل هر 
فرایندی برای حضور طرف ها در چنین روندی آمادگی داریم.

لولوه الخاطرگفت: درخصوص همین طرح، ما هم مانند شما از 
آن مطلع ش��ده ایم و هنوز این طرح در مرحله ابتدایی صحبت 
درباره آن قرار دارد. با این حال، برداشت ما درباره طرح مذکور 

این اس��ت که ط��رف ایرانی به مش��ارکت در یک گفت و گوی 
س��ازنده تمایل دارد. در اینجا بهتر است که درباره آمریکا هم 
حرف بزنیم؛ چرا که به رغم تمامی اتفاق هایی که افتاده اس��ت 
ایاالت متحده به طور کلی آماده مشارکت در مذاکرات با ایران 

است البته در صورتی که تهران بخواهد.
اللولوه گف��ت: نه تنها برای قطر بلکه برای دیگر کش��ورها در 
منطقه که خواهان مش��اهده یک درگیری نظامی نیستند باید 
بگویم که ما برای تس��هیل هر فراین��دی برای حضور طرف ها 
در چنی��ن رون��دی به منظور کاس��تن از تنش ه��ا در منطقه 

خلیج فارس آمادگی داریم.

راهبرد ایران در مقابل رقبا برای تامین حداکثری 
منافع ملی

دو روز پی��ش نیز نصرت اهلل تاجیک در گفت وگو با ایس��نا در 
ارزیابی خود از ارائه ابتکار صلح هرمز توسط رئیس جمهور در 
اجالس س��ازمان ملل اظهار کرد: ابتکار صلح هرمز که از سوی 
رئی��س جمهور در هفتاد و چهارمین مجمع عمومی س��ازمان 
ملل مطرح ش��ده را از مناظر مختلف��ی می توان نگاه و تجزیه 
و تحلی��ل کرد. اما یک نکته را نبای��د فراموش کرد و آن عدم 
آلوده ساختن چنین ایده ها و یا طرح هایی به مطامع، اهداف و 
یا سیاس��ت داخلی است، زیرا چنین امری زمینه مثبت تحقق 

آن ها را می تواند از بین ببرد.
وی ابراز عقیده کرد: اگر بخواهیم به طور اجمالی نتایج حاصل 
از این پیش��نهاد را بررس��ی کنیم، ضمن آنکه هنوز خیلی زود 
اس��ت تا بتوان تاثیر نتایج چنین پیش��نهادی در سازمان ملل 
را در تحوالت منطقه مش��اهده کرد، ولی بی شک االن که گرد 
و خ��اک حضور هیات ایرانی در س��ازمان ملل خوابیده اس��ت 
به راحت��ی می توان نگاهی نقادانه به این پیش��نهاد به منظور 
درس آموزی دیپلماتیک برای س��ال های آتی داش��ته باش��یم. 

بر اس��اس دالیلی معتقدم این پیش��نهاد نیز مانند پیش��نهاد 
قبلی جهان عاری از خش��ونت فقط در س��طح رسانه ای برای 
همان دو سه روز عمر جریانات خبری باقی مانده و نه تنها به 
اندیشکده های جهان راه پیدا نمی کند بلکه در داخل ایران نیز 
حسابی برای آن باز نخواهد شد؛ لذا با توجه به حجم مشکالت 
و تحوالت منطقه ای ظرف یکسال گذشته نسبت به ماندگاری 
این پیش��نهاد و تبدیل آن به طرح های اجرائی و عملیاتی که 
مشکل گشای چالش ها و بحران های کنونی باشد خیلی خوش 

بین نیستم.
س��فیر پیش��ین کش��ورمان در اردن بیان کرد: از سوی دیگر 
این ک��ه یک ایده تبدیل به یک پروژه یا طرح و عملیات ش��ود 
زمان، ت��الش، برنامه ریزی و سلس��له اقداماتی از جمله البی 
ب��ا طرف های ذیربط و از جمله کش��ورهایی ک��ه به ما نزدیک 
هستند را نیاز دارد تا هم ایده جا بیافتد و هم نظرات تکمیلی 
آنها در آن ایده وارد ش��ود. یعنی م��ا در این زمینه با توجه به 
حساسیت های داخل و خارج منطقه نیاز به روندهای مشارکتی 
داریم. ای��ن طرح حداقل باید با مس��ئولین و یا دیپلمات های 
تعدادی از کش��ورهای منطقه که با ما همراه هس��تند و یا در 
اجالس��ی به همین منظور با حداقل دانش��گاهیان آنان از قبل 

مطرح و  بررسی می شد. 
وی اف��زود: یکی از نقاط ضعف چنین طرح هایی عکس العملی 
و ی��ا انفعالی برخورد کردن با طرح یارگیری آمریکایی ها برای 
ائتالف امنیت کش��تیرانی در خلیج فارس اس��ت که تا حدی 
نی��ز با همه ق��درت و امکانات آمریکائی ه��ا توفیق چندانی در 
ش��کل گیری نداش��ته اس��ت. البته این واقعیت را نی��ز نباید 
فرام��وش کرد که چنین طرحهای��ی در صورت عدم موافقت و 
حض��ور ایران خیلی هم نباید روی آن حس��اب باز کرد. یعنی 
ب��ه ط��ور کلی این طرح به جای اینکه پائین به باال باش��د باال 
به پائین اس��ت. بنابرای��ن طرح و برنامه  طراحی ش��ده که به 
تشکیل مجموعه و یا سازمان و نهادی منجر می شود مقدمات 
الزم ب��ه خ��ود را دارد و ی��ک روند طبیعی اس��ت. اما در یک 
مقطع��ی  به جای این روند عکس العملی نس��بت به پدیده ای 
نش��ان داده می شود که چندان اصالت ندارد و مطلوب نیست. 
زیرا ن��ه خیلی داخل منطقه و نه کش��ورهای خارج از منطقه 

قضیه را جدی نمی گیرند.
تاجیک خاطرنش��ان کرد:  در یک جمع بن��دی نهایی می توان 
گفت برخالف برخی نظرات منفی نس��بت به ابتکار صلح هرمز 
و یا انتقاداتی که به آن وارد است، این واقعیت نیز قابل چشم 
پوش��ی نیس��ت که ایران در مقابل تالش های نافرجام آمریکا 
ب��رای به راه انداختن ائتالف دریایی در خلیج فارس، این طرح 
را ارائه کرد، تا نشان دهد با وجود اهداف سیاست های خصمانه 
آمریکا علیه ایران، اعتماد به نفس و قاطعیت جمهوری اسالمی 
ایران دو چندان شده و تحوالت یکی دو ماه گذشته در خلیج 
ف��ارس هم به تقویت این احس��اس کمک ک��رده که کمترین 
دستاورد؛ سیاست مقاومت فعال ایران در مقطع کنونی، جدی 
و واقعی کردن صحنه تحوالت سیاس��ی و دیپلماس��ی است و 
یقین��ا این راهبرد جمهوری اس��المی را از طریق اس��تفاده از 
قدرت نرم و س��خت و خالی نکردن صحن��ه برای رقبای خود 
در مسیر تأمین حداکثری منافع ملی اش قرار داده است، حتی 

اگر دارای نقایصی بوده و یا انتقاداتی به آن وارد باشد.

پیام های مثبت بین الملل برای مبتکر صلح هرمز 
وقتی سیاست مقاومت ایران نتیجه می دهد: 


