
برگزاری مجمع گفت گوی تهران با دستور 
کار طرح صلح هرمز

مجمع گفت وگوی تهران در تاریخ 17-16 دی ماه 
سال جاری در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی 

برگزار می شود. 
مجم��ع گفت وگ��وی ته��ران در س��ال ج��اری با 
محوریت"ط��رح صلح هرمز" و همچنین بیس��ت و 
س��ومین کنفرانس بین المللی خلیج فارس خواهد 
بود.دس��تور کار اصلی مجمع گفت وگ��وی تهران، 
بررس��ی آخرین وضعی��ت تح��والت منطقه خلیج 
ف��ارس، ارزیابی طرح های همکاری منطقه ای بویژه 
ط��رح صلح هرم��ز و همچنین بح��ث و تبادل نظر 
درخصوص اصول و مؤلفه های اصلی برای ترتیبات 

جدید منطقه ای خواهد بود.  مهر 

دیدار مقامات ایران و روسیه 
س��فیر جمهوری اس��امی ای��ران و نماین��ده ویژه 
والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه ضمن دیدار 
و گفت وگو بر عملیاتی شدن توافقات دو کشور برای 

گسترش همکاری های اقتصادی تاکید کردند.
کابول��وف در این ماقات ضمن خوش آمدگویی به 
س��فیر ایران، برای وی در مسئولیت جدید آرزوی 
موفقی��ت کرد و آمادگی خ��ود را برای همکاری در 

زمینه های مورد عاقه ابراز کرد. ایرنا 

اخبار

طرح کمربند-جاده باعث تحکیم دوستی 
ایران و چین شده است

س��فیر جمهوری اسامی ایران در چین با اشاره به 
اینک��ه روابط تهران و پکن از س��الیانه قدیم برقرار 
بوده و مردم دو کش��ور از طریق جاده ابریشم با هم 
در ارتب��اط بوده اند اظهار کرد اکنون نیز طرح یک 
کمربن��د - یک جاده باعث تحکیم دوس��تی میان 

ملت دو کشور شده است.
محمد کش��اورز زاده در جری��ان بازدید تعدادی از 
دانش آموزان استان های مختلف چین که در قالب 
موسس��ه خبرنگاران جوان شینهوا از سفارت ایران 
در پکن بازدید می کردند با تبریک س��ال نو چینی 
به دانش آموزان گفت: ایران مانند چین کش��وری 
باس��تانی و دارای تاریخی طوالنی است و دو کشور 

رابطه ای به قدمت تاریخ داشته اند.
او با اش��اره به اینکه اکن��ون نیز در قالب طرح یک 
کمربن��د - یک ج��اده روابط دو کش��ور به مرحله 
جدیدی ارتقا یافته اس��ت اظهار کرد: دانش آموزان 
به عنوان آینده س��ازان یک کشور نقش مهمی در 

آینده روابط کشورها دارند.
کش��اورز زاده از ای��ن دانش آموزان که در رش��ته 
خبرنگاری تحصیل می کنند خواست در مورد تاریخ 
ایران بیشتر مطالعه کنند از نزدیک ایران را ببینند 

و در مورد ایران مطلب بنویسید.
در این برنامه که با همت رایزنی فرهنگی جمهوری 
اس��امی ای��ران در چین و ب��ا همکاری س��ازمان 
خبرنگاران جوان ش��ینهوا برگزار ش��د حدود 1۰۰ 
ت��ن از دانش آموزان چین��ی، ضمن دیدار با محمد 
کش��اورز زاده س��فیر جمهوری اس��امی ایران در 
چی��ن، در ویژه برنامه ای که ب��ه این منظور برگزار 
شده بود با فرهنگ، زبان، سنت و مسایل مرتبط با 

ایران آشنا شدند.
مدی��ر اجرایی موسس��ه خبرنگاران جوان ش��ینهوا 
چی��ن نیز در این دیدار ضمن اطهار خوش��حالی از 
بازدید از س��فارت و دیدار با س��فیر ایران در چین 
گفت: دانش آموزان نقش مهمی در مبادله فرهنگی 

میان کشورها و توسعه روابط دارند.
جانگ ون با اش��اره به رواب��ط قدیمی و تاریخی دو 
کشور گفت: اشتراکات فرهنگی دو کشور زمینه ساز 

تقویت روابط چین و ایران در آینده شده است.
رایزن فرهنگی س��فارت جمهوری اسامی ایران در 
چین هم در این نشس��ت با اشاره به اهمیت توسعه 
و تقویت روابط فرهگی دو کشور گفت: زبان چینی 
اکنون در ایران دارای جایگاه بس��یار ویژه ای است 
ب��ه طوری که در حال حاضر رش��ته زبان و ادبیات 
چینی در1۰ دانش��گاه ایران راه اندازی شده است 

که نوید همکاری خوب میان ایران و چین است.
عباس��علی وفایی افزود: تبادل فرهنگی و آش��نایی 
دانش آموزان با محافل دیپلماتیک از اهداف بازدید 

دانش آموزان از سفارت ایران در چین است.
در بخش دیگری از این برنامه، دانش آموزان چینی 
س��ئواالت خود را درباره آداب و رس��وم، فرهنگ، 
جاذبه ه��ای گردش��گری، تاریخ، جغرافیا، ش��یوه 
آموزش و تحصیل در ایران مطرح کردند و حس��ن 
ش��ابیگ جانشین سفیر جمهوری اسامی ایران در 

چین نیز به این سئواالت پاسخ داد.  ایرنا 

از نگاه دیگران

تکرار اظهارات مداخله جویانه پمپئو درباره ایران
وزیر ام��ور خارجه آمریکا باری دیگ��ری اظهارات��ی مداخله جویانه را درباره 

ناآرامی های آبان ماه در ایران مطرح کرد.
مایک پمپئو در پیامی توییتری در اظهاراتی مداخله جویانه گفت که مردم 
ایران حق دارند برای کس��انی که در ای��ن ناآرامی ها جان باخته اند عزاداری 

کنند و مدعی ش��د که حکومت ایران باری دیگر خشونت و قطعی اینترنت را 
اعمال کرده است.

ای��ن اظهارات پمپئو و ادعای حمایتش از مردم ایران، در حالی مطرح می ش��ود که 
او پیش از این درباره تحریم های اعمال ش��ده کشورش بر ایران به وضوح گفته بود 
که باید به مردم ایران گرسنگی داد.گفتنی است؛ آمریکا جمهوری اسامی ایران را 
تحت سخت ترین شرایط فشار و تحریم های ظالمانه قرار داده است و همچنان این 

فشار نیز ادامه دارد.  ایسنا 

حفظ برجام روز به روز سخت ترمی شود
رئیس جدیدکمیسیون اروپا  تاکید کرد که نجات برجام روز به روز سخت تر 

می شود. 
اورسوال فن در الین افزود: رسیدن به موفقیت )برای حفظ برجام(روز به روز 
سختتر می شود، برای نجات توافقی که در خطر فزاینده است ایران نیز نیاز 

است که با توافق همراه باشد. اظهارات رئیس کمیسیون اروپا درباره همراهی 
ایران با توافق درحالی مطرح می ش��ود که بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و 
بازگرداندن غیرقانونی تحریمها علیه این کش��ور، مقامات ایرانی بیش از یک س��ال 
ب��ه دیگر طرفهای برج��ام فرصت دادند تا تعهدات خ��ود را در چارچوب این توافق 
انجام دهند.  با این حال دیگر امضاکنندگان توافق هسته ای به ویژه آلمان، فرانسه، 
انگلی��س و اتحادیه اروپا نه تنها به وعده های خ��ود عمل نکردند بلکه در مواقعی با 

سیاستهای آمریکا علیه ایران نیز همراهی کردند.  فارس 

اتهام زنی واشنگتن علیه ایران 
یک مقام ارش��د نیروی دریایی آمریکا ایران را به تاش برای انجام اقدامات 
تحریک آمیز در تنگه هرمز و سایر نقاط منطقه در آینده متهم کرده است. 
توماس مادلی در ادامه ادعاهایش گفته بدون وقوع براندازی در ایران، آمریکا 
نمی تواند از ایران انتظار رفتارهایی متفاوت از رفتارهای فعلی داشته باشد.

وی اضاف��ه کرد: به نظر من، چیزی کمتر از تغییر نظام در آنجا باعث نخواهد 
ش��د لحن رهبران این کش��ور تغییر کند و آنها کارهایی که تا به حال انجام داده اند 
را متوقف کنند. وزارت دفاع آمریکا از اردیبهش��ت ماه س��ال جاری 1۴۰۰۰ نیروی 
نظام��ی به منطقه اعزام کرده اس��ت. واش��نگتن هدف از اعزام ای��ن نیروها را مهار 
ایران ذکر کرده اس��ت. مادلی در بخش دیگ��ری از ادعاهایش گفت واکنش آمریکا 
ب��ه اقدامات ایران می تواند پنتاگ��ون را از تمرکز بر اولویت های دیگر مانند مقابله با 

چین دور کند.  تسنیم 

رویوران:
دست ایران برای تنبیه ریاض 

باز است
یک کارش��ناس مس��ائل منطقه گفت: اگر نقش عربستان 
سعودی در خرابکاری های آبان ماه اثبات شود، دست ایران 

برای تنبیه ریاض باز خواهد بود.
حس��ین رویوران درب��اره حمایت عربس��تان س��عودی از 
آش��وبگران در ایران اظهار داش��ت: وزارت امورخارجه و به 
طور کلی ایران دشمن را به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم 
کرده و آمریکا را به عنوان دش��من اصلی در نظر می گیرد و 

باقی را فرعی می داند.
وی ادامه داد: عربس��تان برای ایران دشمن فرعی محسوب 
می ش��ود، چرا که ریاض تحت لوای واشنگتن سیاست های 

آمریکا را در منطقه به پیش می برد.
کارش��ناس مس��ائل جهان عرب گفت: تحقیقات در زمینه 
آش��وب های اخی��ر ادام��ه دارد و نهادهایی چ��ون وزارت 
اطاعات و اطاعات س��پاه در ح��ال کار روی این موضوع 
هس��تند تا مشخص ش��ود چه افرادی پش��ت این حوادث 

بوده اند.
رویوران افزود: عربس��تان س��عودی نقش بس��یار بارزی در 
بحث رس��انه و فضای مجازی داش��ت؛ ولی نباید فراموش 
ک��رد که ای��ن موضوع بس��یار با نقش رژیم��ی چون رژیم 

صهیونیستی فرق دارد.
وی تصریح کرد: طبق گزارش��ی که ترکیه ارائه کرده، رژیم 
صهیونیستی نیروهایی را آموزش و به ایران اعزام کرده بود 

و بسیاری از این خرابکاری ها توسط این افراد انجام شد.
این کارش��ناس مس��ائل جهان عرب در واکن��ش به انفعال 
وزارت امور خارجه در محکوم کردن عربس��تان اضافه کرد: 

تصور بنده این است که دولت و وزارت امور خارجه منتظر 
تکمیل اطاعات هستند؛ ولی اگر جمع بندی این باشد که 
عربستان سعودی نقش فعالی در این آشوب ها داشته، ایران 
ای��ن بار در قبال ریاض س��کوت نخواهد کرد و عربس��تان 

سعودی را تنبیه خواهد کرد.
رویوران با اش��اره به سخنان دریابان شمخانی دبیر شورای 
امنی��ت ملی که گفته بود دش��من می خواس��ت در انتقام 
حمات به آرامکو، تاسیس��ات عس��لویه را مورد حمله قرار 
ده��د، گفت: تحقیق��ات در زمینه کس��انی که ب��ه دنبال 
خرابکاری در عسلویه بوده و امکاناتی که در اختیار داشتند، 
می توانس��ت آسیب جدی به آن وارد کند، در جریان است. 
اگر اثبات شود که عربستان سعودی پشت این قضیه بوده، 

دست ایران برای تنبیه ریاض را باز خواهد گذاشت.
وی اف��زود: ما حامی انصاراهلل هس��تیم؛ ول��ی این گروه در 
مقابل حمات عربس��تان سعودی دست به حمله به آرامکو 

زد و در پاسخ به تجاوزات ریاض از خود دفاع می کند.
این کارشناس مسائل منطقه خاطرنشان کرد: این موضوع 
که س��عودی ها بخواهند در پاسخ به حمات آرامکو، حمله 
مس��تقیمی انجام دهند، پا فراتر از خطوط قرمز گذاش��تن 

است.
رویوران در پایان اظهار داش��ت: نهادهای باالدس��تی چون 
ش��ورای عالی امنیت ملی پاس��خ به عربس��تان سعودی را 
تعیین خواهند کرد ولی ریاض باید بداند که امنیت منطقه 
باید توس��ط خود کش��ورهای منطقه تامین شود و ارسال 
س��یگنال های متناقض، نمی تواند کمکی به ثبات و آرامش 

منطقه کند.
گفتن��ی به دنبال هر اعتراضی در ایران، آمریکا، عربس��تان 
و رژی��م غاصب صهیونیس��تی تاش می کنند تا از آب گل 
آلود ماهی بگیرند و بیش��ترین خسارات را علیه ملت ایران 

وارد کنند.  مهر

گزارش

رزمایش دریایی مرکب ایران، روس��یه و چین از روزجمعه 
آغاز و تا روز دوشنبه نهم دی ماه در منطقه شمال اقیانوس 
هند و دری��ای عمان ادامه خواهد یاف��ت. در این رزمایش 
تمرین��ات تاکتیک��ی متنوعی از جمله نجات ش��ناور دچار 
حریق، آزادسازی شناور مورد تعرض قرارگرفته و تیراندازی 
علیه اهداف مش��خص در دریا توس��ط یگان های سه کشور 
انجام خواهد ش��د؛ این رزمایش دریایی بازتاب گسترده ای 

در رسانه های منطقه و جهان داشته است.
امی��ر دریادار دوم غامرضا طحان��ی معاون عملیات نیروی 
دریایی ارت��ش، هدف از برگزاری ای��ن رزمایش را تحکیم 
امنی��ت و مبانی آن در منطقه برش��مرد و اظهار داش��ت: 
این نخس��تین بار پس از پیروزی انقاب اسامی است که 
جمهوری اس��امی ای��ران رزمایش مش��ترکی با دو قدرت 
دریای��ی بزرگ جهان و در چنین س��طحی برگزار می کند 
و به طور قطع کش��ورهایی که از نظر اقتصادی، سیاس��ی، 
اجتماعی، دفاعی و امنیتی نزدیکی بیش��تری با هم دارند، 
دس��ت به دس��ت هم می دهند تا برقراری امنیت و جمعی 

بودن آن فراهم شود.
طحانی افزود: این رزمایش طبق برنامه های از پیش تعیین 
شده با حرکت یگان های شناوری سه کشور از بندر چابهار 
آغاز می ش��ود و در ش��مال اقیانوس هند گسترش خواهد 

یافت.
وی درب��اره تاکتیک تمرینی در رزمایش مش��ترک ایران، 
روس��یه و چین نیز گف��ت: تمرینات تاکتیک��ی متنوعی از 
جمله نجات ش��ناور دچار حریق، آزادس��ازی شناور مورد 
تعرض قرار گرفته، تیراندازی علیه اهداف مش��خص و سایر 
تمرین��ات تاکتیکی و عملیات��ی در این رزمایش پیش بینی 

شده است.
سخنگوی رزمایش سه جانبه ایران، روسیه و چین با یادآوری 
مشارکت نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران و 
سپاه پاسداران انقاب اسامی در این رزمایش، خاطرنشان 
کرد: با برگزاری این رزمایش ش��اهد اقتدار نیروی دریایی 

سه کشور ایران، روسیه و چین در منطقه خواهیم بود.
در همین حال برخی رس��انه های فرانس��ه ضم��ن بازتاب 
رزمایش دریایی مش��ترک ایران، روس��یه و چین در شمال 
اقیان��وس هن��د و دریای عمان، آن را مثل��ث جدید قدرت 
دریایی در خاورمیانه با هدف تقویت همکاری ها در واکنش 

به تحریم های آمریکا خواندند.
خبرگزاری فرانس��ه در گزارشی، این رزمایش را یک مثلث 
جدید قدرت دریایی توصیف کرد و نوش��ت: نیروی دریایی 
ایران اعام کرده اس��ت که به همراه چین و روس��یه از روز 
جمع��ه تمرین های دریایی مش��ترک را در اقیانوس هند و 
دریای عمان آغاز کرده اس��ت؛ رزمایشی که نشان می دهد 

ایران قابل منزوی شدن نیست.
روزنامه لو فیگارو فرانس��ه هم نوشت: نیروی دریایی ایران، 
روس��یه و چین به مدت سه روز در دریای عمان، منطقه ای 
تحت تنش ش��دید بین آمریکا و ای��ران، مانورهای نظامی 
مش��ترک را آغاز کردند؛ منطقه ای که در تابستان گذشته 
ش��اهد تحوالت بس��یار حساس��ی بود و حتی می توانست 

صحنه یک رویارویی نظامی باشد.
به گزارش لو فیگارو، پکن که یک ناوشکن مجهز به موشک 
هدایت ش��ونده اعزام کرده اس��ت، هدف از این مانورها را 

تعمیق همکاری ها بین سه کشور عنوان کرد.
رادیو بین المللی فرانس��ه هم اعام ک��رد که این رزمایش، 
نزدیکی و اتحاد س��ه کش��ور علیه ایاالت متحده آمریکا را 

نشان می دهد.
بخش فرانس��وی یورونیوز نیز نوشت این مانور در شرایطی 
ک��ه تنش ها می��ان واش��نگتن و ته��ران پیرام��ون توافق 
هس��ته ای همچنان سنگین اس��ت انجام می  شود. هدف از 
این رزمایش ، تقویت همکاری های نظامی بین س��ه کشور 
است. روسیه همزمان با اعزام ناوشکن مجهز به موشک های 

هدایت شوند، سه کشتی به منطقه اعزام کرد.

این رزمایش در دیگر رسانه های فرانسه و فرانسوی زبان از 
جمله آر ته و نیوز 2۴ بازتاب های مشابه داشت.

خبرگزاری آسوش��یتد پرس در گزارش��ی با اش��اره به آغاز 
رزمایش دریایی مش��ترک ایران، روس��یه و چین در شمال 
اقیانوس هند اعام کرد که برخی تحلیلگران این رزمایش 
را واکنش��ی به تحرکات اخیر آمری��کا و متحدانش به ویژه 

عربستان سعودی در منطقه می دانند.
این رس��انه  آمریکایی همچنین در گزارش خود خاطرنشان 
کرده است که تحریم های اقتصادی بی سابقه آمریکا، ایران 
را به س��مت همکاری های نظامی بیش��تر با روسیه و چین 
س��وق داده است؛ به طوری که در س��ال های اخیر مقامات 
نیروهای دریایی روسیه و چین سفرهای بیشتری به ایران 

داشته اند.
خبرگزارس��ی روس��ی اس��پوتنیک نیز خبر آغ��از رزمایش 
دریایی مش��ترک ایران، روسیه و چین را پوشش داده و در 
گزارش خود تأکید کرده اس��ت: این رزمایش در ش��رایطی 
برگزار می شود که آمریکا می کوشد تا ائتافی را در نزدیکی 
ای��ران برای به بهانه تأمین امنیت آب های منطقه تش��کیل 
دهد. به گزارش اس��پوتنیک، کش��ورهای برگزارکننده این 
رزمایش مشترک، هدف اصلی این رزمایش را ترویج صلح، 
دوس��تی و امنیت در منطقه عنوان کرده اند و اسم رمز این 

رزمایش نیز کمربند امنیت دریایی اعام شده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی که درباره آغاز این رزمایش 
مهم منتش��ر کرده، اهمیت منطقه ای را که رزمایش در آن 
برگزار می ش��ود یادآور ش��ده و اظهار داش��ته است: خلیج 
عم��ان یک آبراهه حس��اس و خاص اس��ت زی��را از طریق 
تنگه هرمز �� که ح��دود یک پنجم نفت جهان از آن عبور 

می کند��به خلیج فارس راه دارد.
این خبرگزاری انگلیس��ی به نقل از ی��ک مقام وزارت دفاع 
چین نوش��ته است: برگزاری این رزمایش لزوماً ارتباطی به 

شرایط کنونی منطقه ندارد.
خبرگزاری آناتولی نیز در گزارش��ی آغاز رس��می رزمایش 
دریایی مشترک ایران، روسیه و چین را پوشش داده است. 
ای��ن خبرگزاری ترکیه ای در گزارش خود، خروج آمریکا از 
برجام و بازگشت تحریم های یکجانبه این کشور علیه ایران 
را عامل ش��دت گرفتن تنش ها در خلیج فارس، تنگه هرمز 
و دریای عرب خوانده و به تاش های آمریکا و کش��ورهای 
اروپای��ی برای تش��کیل ائتاف دریایی در ای��ن منطقه نیز 

اشاره کرده است.
رس��انه های شناخته ش��ده دیگری همچون ش��بکه خبری 
فرانس2۴، ش��بکه خبری فاکس نی��وز، روزنامه خلق چین، 
نشریه فایننشال تایمز، رادیو پاکستان، پایگاه خبری هیل، 
روزنامه دیلی میل، خبرگزاری ش��ینهوا و... نیز گزارش هایی 

را درباره رزمایش دریایی مش��ترک ایران، روس��یه و چین 
منتشر کرده اند.

رجب صفراف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه 
معتقد است برگزاری رزمایش مشترک با دو ابر قدرت دیگر 
جهان نش��انگر صفحه جدیدی در تاریخ است و این پیام را 

دارد که ایران تبدیل به یک ابرقدرت شده است.
وی گفت: هدف اصلی ای��ن رزمایش که برای اولین بار در 
تاریخ همکاری های این س��ه قدرت بزرگ برگزار می شود، 

منحصر بفرد است.
وی ادامه داد: هدف نخست این هماهنگی نظامی در آبهای 
بس��یار مهم شامل ش��مال اقیانوس هند و دریای عمان که 
از ش��اهراه های مهم صادرات و تجارت جهانی است، حضور 

فعال در این محدوده آبی است.
رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در روس��یه خاطرنشان 
کرد: هدف دوم این است که سه کشور می خواهند ثبات و 

امنیت این آبراهه را تامین کنند.
وی افزود: هدف س��وم مبارزه با تروریس��م بی��ن المللی را 
ش��امل می ش��ود و در واق��ع ایران، روس��یه و چین به یک 

ائتاف نظامی نزدیک می شوند.
عضو ش��ورای روابط بین اقوام که زیر نظر والدیمیر پوتین 
رئیس جمهوری روسیه فعالیت می کند، اعام کرد: رزمایش 
مشترک ایران، روسیه و چین که از روز گذشته در اقیانوس 
هند آغاز شده است بار دیگر وجود نظام چند قطبی جهان 

را اثبات کرد.
اس��ماعیل ش��عبانف با بیان اینکه رزمایش مشترک ایران، 
روس��یه و چین امری ضروری و طبیعی اس��ت، گفت: این 
رزمایش پاسخ به چالش امنیتی آمریکا و ناتو تحت رهبری 
این کشور اس��ت. شعبانف که ریاس��ت جامعه طالش های 
روس��یه را برعهده دارد، معتقد اس��ت ک��ه آمریکا و غرب 
منطق��ه خاورمیانه را با اقدامات خود بی ثبات کرده اند و به 
همین دلیل تصمیم برای رزمایش س��ه کشور در اقیانوس 

هند گرفته شده است.
وی ادامه داد: س��ران این س��ه کش��ور بخوبی می دانند که 

حفظ صلح و ثبات منطقه به اقدامات آنها بستگی دارد.
کی تی مک فارلند قائم مقام پیش��ین مش��اور امنیت ملی 
آمریکا با ابراز نگرانی ش��دید از رزمایش مش��ترک دریایی 
ای��ران روس��یه و چی��ن، این رزمای��ش را یک س��ناریوی 

کابوس گونه برای واشنگتن توصیف کرد.
مجری شبکه خبری فاکس بیزنس در مصاحبه با این مقام 
پیشین آمریکایی به موضوع برگزاری رزمایش سه کشور در 
بحبوح��ه تنش ها در منطقه محل برگزاری آن و نیز تنش 
بین آمریکا و ایران اشاره کرد و از او پرسید این رزمایش تا 

چه اندازه می تواند برای آمریکا نگران کننده باشد.

مک فارلند پاسخ داد ما 7۵ سال را صرف کردیم تا مطمئن 
ش��ویم که روس ها و چینی ها ائتافی تش��کیل نمی دهند. 
ما از زمان دولت ریچارد نیکس��ون )رئیس جمهور پیشین 
آمری��کا( هر کاری را کردیم تا مانع از نزدیک ش��دن دولت 
های چین و اتحاد جماهیر ش��وروی شویم و در نهایت هم 

توانستیم بین آنها جدایی بیندازیم.
وی افزود: مس��اله دیگری که وجود دارد این اس��ت که ما 
نمی خواهیم روس��یه با ایران متحد ش��ود. روسیه کشوری 
محصور در خشکی است و به بنادر اب های گرم دسترسی 
ندارد.اگر با ایران در ارتباط باش��د این دسترس��ی میس��ر 
می ش��ود. قرار گرفتن این س��ه کش��ور در کن��ار یکدیگر، 
ظرفیت نظامی روس��یه، موقعیت جغرافیایی و نفت ایران و 
ثروت و  پیش��رفت چین در زمینه فناوری، به ویژه اگر سه 
کشور بخواهند ائتاف نظامی تشکیل دهند، یک سناریوی 

کابوس گونه کامل برای ما خواهد بود.  

 حماقت ترامپ باعث همگرایی ایران، چین
و روسیه شد

یک تحلیلگر امور امنیتی و نظامی آمریکایی حماقت ترامپ 
و مشاورانش را باعث همگرایی نظامی ایران، روسیه و چین 
دانست و گفت رزمایش دریایی مشترک این سه کشور در 

دریای عمان برای پنتاگون نگران کننده است.
گ��وردن داف درباره اهمیت سیاس��ی و زمان برگزاری این 
تمرین نظامی اظهار کرد: این مانور مشترک در واقع جشن 
گرفت��ن یکی از دو چیز اس��ت. یا مش��اوران ترامپ آنقدر 
احم��ق بوده اند ک��ه کاری کرده اند که ائتافی بس��ازند که 
آمریکا را از خاورمیانه بیرون کند یا اینکه ترامپ واقعاً یک 

مزدور روسیه است.
داف توضیح داد: بر اس��اس تاریخ فعالیت های مالی ترامپ، 
وی از سال 1۹۹۰ میادی به طور کامل از سوی غول های 
مالی روس��ی مورد حمایت قرار داش��ته است، یعنی دقیقا 
زمانی که کامًا ورشکسته شده بود. بعید نیست که ترامپ 
در راس��تای طرحی به منظور از بین بردن نفوذ آمریکا در 

آسیا حرکت کند.
وی ادامه داد: هیچ کس نمی تواند اینقدر احمق باش��د که 
روس��یه را به همگرایی هم با ترکیه و هم با ایران برساند و 
دس��ت روی دست بگذارد تا س��وریه از نظر نظامی شریک  
چین و روس��یه شود. این یک فاجعه تمام عیار برای ایاالت 

متحده است اما ظاهرا برای ترامپ اصا مهم نیست.

 پیام رزمایش مشترک دریایی،
ناتوانی آمریکا در انزوای ایران

تحلیلگر اندیش��کده َرند واش��نگتن به تلویزیون پی.بی.اس 
آمریکا گفت رزمایش مشترک دریایی ایران، چین و روسیه 
این پی��ام را به آمری��کا داد که نمی توان ای��ران را منزوی 
کرد. آرین طباطبایی در گفت وگویی با تلویزیون پی.بی.اس 
آمریکا افزود: آنچه ایران در اینجا س��عی در دستیابی به آن 
دارد این اس��ت که به ایاالت متحده نشان دهد که منزوی 
ش��دنی نیس��ت. مقامات ایرانی می گویند پشتوانه روسیه و 
چین، دو ابرقدرت جهانی را داریم. بنابراین ما را نمی توانید 

منزوی کنید.
وی ادام��ه داد: روس��یه و چین آش��کارا ت��اش می کنند 
دوباره قدرت خود را نش��ان دهند که نیرویی هس��تند که 
باید در منطقه به حس��اب آورده  ش��وند اما، درعین حال، 
آنها در تاش��ند تا به رقبای ایران، یعنی عربستان سعودی 
و اس��رائیل اطمینان دهند که نمی خواهند طرف کس��ی را 

بگیرند و علیه منافع اسرائیل یا سعودی قدم بردارند.
ای��ن تحلیلگر سیاس��ی اضافه کرد: همچنی��ن، آنها تاش 
می کنند تا اطمینان حاصل کنند که ایاالت متحده این کار 
را عمل��ی توهین آمیز نمی بین��د. در همین حال، ایران در 
تاش اس��ت تا بگوید  این قدرتها از ما حمایت می کنند و 

ما آنگونه که ایاالت متحده ادعا می کند منزوی نیستیم.

دیپلماسیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz یک شنبه  8 دی 1398  شماره 5205 

 مثلث جدید قدرت دریایی برای مقابله با ناامنی در منطقه 
بازتاب رزمایش  شرقی در محافل سیاسی و رسانه ای جهان:  


