
توضیحات مالزی در مورد کشتی توقیف شده 
وزیر امور خارجه مالزی گفت که سفارت این کشور 
در تهران در حال جمع آوری اطالعات درباره هویت 

کشتی توقیف  شده در ایران و کارکنان آن است.
داتوک صیف الدین بیان کرد: ما اطالعاتی به دست 
آورده ایم اما باید راس��تی آزمایی ش��ود. هویت این 

افراد مالزیایی باید تایید شود.
وزیر ام��ور خارجه مالزی افزود: بیانیه ای رس��می، 
بعدا، از س��وی ویس��ما پوترا]وزارت ام��ور خارجه 

مالزی[ در این باره منتشر خواهد شد.
اظهارات وزارت امور خارجه مالزی در پی این مطرح 
می شود که، پاسداران منطقه پنجم نیروی دریایی 
س��پاه یک میلیون و ۳۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق 
کش��ف کردند. فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی 
س��پاه پاسداران در این خصوص گفت: سوخت های 
قاچ��اق 9دی از یک فروند کش��تی، در ۱۵ مایلی 
جنوب جزیره بوموسی کشف شد. گفتنی است قرار 
اس��ت مقامات مالزی در ایران رابطه توضیحاتی را 

مطرح کنند. تسنیم 

خبر

هدف آمریکا از حمله به عراق قطع ارتباط 
این کشور با ایران است

ناص��ر قندیل تحلی��ل گر و س��ردبیر روزنامه الِبناء 
لبنان گفت: هدف فش��ار و حمل��ه آمریکا به عراق 
و درگیری مس��تقیم با نیروهای مقاومت برای قطع 
کردن راه های ارتباطی این کش��ور با ایران و سوریه 

است.
وی اف��زود: آمریکایی ه��ا مق��ر نیروه��ای مردمی 
)الحش��د الشعبی( در منطقه القائم را به رغم وجود 
پایگاه هایی در مکان های دیگ��ر بمباران کردند تا 
راه ارتباطی میان س��ه کشور ایران، عراق و سوریه 

را قطع کنند.
قندیل اضافه کرد: آمریکا بخش��ی از این هدفش را 
از طریق درگیری و توس��ط نیروهای محلی عراقی 
با سوء اس��تفاده از خش��م مردم ناراضی از مسایل 
اجتماعی و معیش��تی و حساس��یت های مذهبی، 

اجرا کرد.
س��ردبیر روزنامه البناء خاطر نشان کرد: آمریکا در 
جن��گ ای��ران و عراق به صدام حس��ین کمک و از 
وی برای رویارویی با انقالب اس��المی استفاده کرد. 
هنگامی ک��ه نقش صدام پایان یاف��ت، عراق را در 
سال ۲۰۰۳ میالدی اشغال کرد تا بتواند به ایران و 
سوریه فش��ار بیشتری وارد کند و تسلط خود را بر 

منطقه و ثروت های آن عملی سازد.
به ب��اور کارش��ناس و تحلی��ل گر لبنان��ی آمریکا 
می خواه��د محور مقاوم��ت در منطقه خاورمیانه را 
از هم بگس��لد و به همین دلی��ل نیروهای مقاومت 
در عراق و س��وریه را مورد هدف مس��تقیم نظامی 

قرار می دهد.
ناصر قندیل تاکید کرد: ایران در مرتبه نخست قرار 
دارد و پس از آن حزب اهلل لبنان، س��پس مقاومت 
فلس��طین، نیروهای مردمی )الحشد الشعبی( عراق 

و پس از آن دولت سوریه هستند.
وی اضافه کرد: طرح آمریکا این بود که ابتدا دولت 
سوریه را سرنگون کند، همه توان خود را برای این 
هدف گذاش��ت، هم پیمانان خود از شرق تا غرب، 
از عرب تا تُرک ، از اس��رائیل تا داعش را به سوریه 
آورد و از ذخایر و امکانات خود استفاده کرد، اما در 

تسلط بر سوریه و تجزیه آن شکست خورد.
نماین��ده پیش��ین مجل��س لبن��ان گف��ت: آمریکا 
می خواست کردها و ترکیه را وادار کند که ماموریت 
آن را به طور نیابتی انجام دهند، اما شکست خورد. 
آش��کار است که مسیر حوادث در سوریه به سمتی 
می رود که ارتش بتواند س��یطره خ��ود را بر خاک 

کشورش گسترش دهد.
قندیل اضافه کرد: پس از هشت یا 9 سال از شروع 
جنگ س��وریه، آمریکا می خواهد ب��ه یک توافق با 
ایران که امنیت اس��رائیل را تضمین کند، دس��ت 
یاب��د. آن ها به طور علنی گفته ان��د که می خواهند 
دوباره توافق هسته ای را امضا، بخشی از دارایی های 
بلوکه ش��ده ایران را آزاد و زمینه تجارت جهانی و 
امکان فروش نفت را برای این کش��ور فراهم کنند، 

اما در مقابل، امنیت اسرائیل تضمین شود.
وی اف��زود: دونالد ترامپ ریی��س جمهوری آمریکا 
آش��کارا گفته حاضر اس��ت نیروهایش را از سوریه 
خ��ارج کند، به ش��رط این ک��ه ح��زب اهلل لبنان 
و نیروه��ای مقاوم��ت نی��ز عق��ب نش��ینی کنند. 
این پیش��نهاد از طریق روس��یه به ایران و س��وریه 
منتقل ش��د، اما با مخالفت صریح تهران و دمش��ق 
و نیروهای مقاومت مواجه ش��د، زیرا هدف آمریکا 

تسلط و امنیت اسرائیل است. ایرنا 

از نگاه دیگران 

امیدواری ظریف به توسعه شراکت راهبردی ایران و چین 
وزیر خارجه ایران که در پکن به س��ر می برد ابراز امیدواری کرد که ش��اهد 

تحوالتی در مشارکت راهبردی ایران و چین در سال ۲۰۲۰ باشیم.
محمدجواد ظریف با انتشار تصاویری از دیدار با وانگ یی وزیر خارجه چین 
به زبان چینی نوش��ت: بس��یار خرس��ندم که آخرین روز از سال ۲۰۱9 را با 

دوستان چینی خود در پکن گذراندم و همچنین به استقبال اولین روز ۲۰۲۰ 
در پکن می روم.

وی افزود: امیدوارم که در سال ۲۰۲۰ تحوالت پایداری در زمینه شراکت راهبردی 
جامع بین ایران و چین صورت گیرد و برای دوس��تان چینی ام س��ال نویی ش��اد و 
سال فرخنده موش را آرزومندم. سفر ظریف به پکن سومین سفر او در سال جاری 
شمسی است. او اردیبهشت ماه و همچنین شهریور ماه ۱۳98 به پکن سفر و با وزیر 

خارجه چین دیدار و گفت وگو کرده بود.  صداوسیما 

به مقابله با ایران ادامه می دهیم
وزیر خارجه آمریکا بعد از تماس های تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی، 
ولی عهد عربس��تان سعودی و ولی عهد ابوظبی اعالم کرد: آمریکا به مقابله با 

رفتار مخرب ایران ادامه خواهد داد.
مایک پامپئودر سلسله توئیت هایی درباره تماس های تلفنی خود با »آنتونیو 

گوت��رش« دبیر کل س��ازمان مل��ل،  »بنیامی��ن نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی، محمد بن س��لمان ولی عهد عربستان س��عودی و »محمد بن زاید« 
ولی عه��د ابوظبی امارات متحده عربی توضیحاتی داده اس��ت. او اولین توئیت را به 
تماس تلفنی با دبیرکل س��ازمان ملل اختصاص داد و در آن نوشت: امروز با آنتونیو 
گوترش دبیرکل سازمان ملل درباره پاسخ آمریکا به حمالت اخیر در عراق صحبت 
کردم. من این موضوع را روش��ن کردم که هدف از اق��دام دفاعی ما بازدارندگی در 

برابر ایران و حفاظت از جان آمریکایی ها بود.  فارس 

انتقاد سخنگوی وزارت خارجه از رویکرد آلمان 
س��خنگوی وزارت امور خارجه ادعای تالش برلین برای ایفای نقش موثر در 
مس��یر صلح و ثبات را مورد تردید قرار داد و گفت: این کشور چشم خود را 

بر مداخالت غیرقانونی آمریکا در منطقه بسته است .
س��ید عباس موس��وی در حس��اب کاربری خود در توییتر نوشت: آلمان در 

حال��ی با خط��ا و دروغ ایران را ب��ه بی ثبات کردن منطق��ه متهم می کند که 
چش��مان خود را در مقاب��ل مداخالت غیرقانون��ی آمریکا بعن��وان مهمترین عامل 

بی ثباتی غرب آسیا بسته است.
وی اضاف��ه کرد: تداوم اینگونه مواضع، ادعای تالش برلی��ن برای ایفای نقش موثر 
در مس��یر صلح و ثبات را مورد تردید جدی قرار می دهد. وزارت امور خارجه آلمان 
ب��دون توجه به سیاس��ت های مخ��رب و تجاوزکارانه آمریکا و کش��ورهای غربی در 

خاورمیانه مدعی شد که ایران سیاست منطقه ای خود را تغییر دهد.  تسنیم 

کارشناس��ان روس بر این باورند که رزمایش مش��ترک 
ای��ران، روس��یه و چی��ن در اقیانوس هن��د ضمن اینکه 
حکایت از س��طح عالی روابط و همکاری های سه کشور 

دارد، حامل پیام صلح برای جهان است.
فئودور لوکیانف رئیس ش��ورای سیاست خارجی و دفاع 
روس��یه که سردبیر نش��ریه روسی روس��یه در سیاست 
جهانی و از نظریه پردازان سیاس��ی این کش��ور اس��ت، 
گف��ت: رزمایش ایران، روس��یه و چین پی��ام صلح و نه 

جنگ طلبی به جهان دارد.
وی افزود:  این رزمایش یک بار دیگر تالش س��ه کشور 
ب��رای تقویت امنیت و ثبات جهانی را نش��ان داد که در 
نقطه مقابل برنامه های آمریکا و پیمان ناتو تحت رهبری 

این کشور قرار دارد.
لوکیانف با بیان اینکه ای��ران برای تامین امنیت منطقه 
تالش می کند، خاطرنشان کرد:  اقدامات ایران و روسیه 
در س��وریه که عامل کلیدی در شکس��ت تروریست های 
مورد حمایت برخی کشورهای منطقه و آمریکا بود، صلح 

جویی مسکو و تهران را به اثبات رساند.
ای��ن تحلیلگر ارش��د روس گفت: ایران و روس��یه منافع 
خود را در تامی��ن ثبات منطقه می بینند و طرح های دو 
کش��ور برای حف��ظ امنیت منطقه خلی��ج فارس و تنگه 

هرمز گویای این واقعیت مهم است.
وی افزود: اطمینان دارم ابتکارهای مش��ترک دو کشور 
و کش��ورهای هم پیمان جوابگوی نیازهای منطقه خلیج 
فارس برای ثبات و امنیت به منظور تامین شرایط ادامه 
صادرات مواد هیدروکربنی بویژه نفت از کش��ورهای این 

منطقه است.
لوکیانف در ادامه خاطرنشان کرد: ساختار همکاری های 
ایران وروس��یه در س��ال های اخیر تقویت ش��ده است و 
نمون��ه بارز آن چند س��فر ناوگروه های روس��ی به بنادر 

ایران و ناوگروه های ایرانی به بنادر روسیه است.
 وی اف��زود: دو کش��ور در زم��ان حاضر ب��ا چالش های 

مش��ترکی مواجه هستند که مهم ترین آن توسعه طلبی 
و خصومت آمریکا است که باعث متزلزل شدن ثبات بین 

المللی شده است.
 لوکیان��ف با انتقاد از سیاس��ت های آمری��کا در منطقه 
خاورمیان��ه، گفت: حضور نظام��ی آمریکا بویژه در خلیج 
فارس موجب بروز تنش های شدید در این منطقه شده 
اس��ت و چنین بنظر می رسد که واشنگتن عمدا و برنامه 

ریزی شده منطقه را متشنج و بی ثبات می کند.
مفسر سیاسی شبکه تلویزیونی راشاتودی نیز اعالم کرد 
ک��ه رزمایش ایران، روس��یه و چی��ن در اقیانوس هند و 
دریای عمان ی��ک مانور نظامی صرف نبود بلکه اعالمیه 
سیاسی و واکنشی به مداخالت آمریکا در منطقه بود.  

م��راد گادزییف با اعالم این مطلب افزود: تنگه هرمز یک 
شاهراه حیاتی اس��ت که روزانه ۲۱ درصد نفت مصرفی 
جه��ان از آن عبور می کند. وی ادامه داد: این مس��یر و 

آبراهه مانند طالی سیاه قابل انفجار و خطرناک است.
معاون انس��تیتو کش��ورهای آس��یا و آفریقا وابس��ته به 
دانشگاه دولتی ام.گ.او مس��کو گفت: رزمایش مشترک 
ایران، روسیه و چین علیه توسعه طلبی و افزایش حضور 
نظام��ی آمریکا در منطقه اقیان��وس هند و تنگه هرمز و 
خلیج فارس بود. آندره کارنییف رزمایش مش��ترک سه 
کش��ور را اقدامی بی  نظیر خواند و افزود: ایران، روسیه و 
چین با برگزاری این رزمایش، پایبندی خود به طرح های 

برای تامین امنیت و ثبات منطقه را اثبات کردند.
وی ادامه داد: با توجه به س��طح عالی همکاریها و اعتماد 
متقابل سه کش��ور به یکدیگر و تالش آنها برای کاهش 
تنش ه��ا در منطقه، به احتمال زیاد چنین رزمایش هایی 
در آینده تکرار شود.  رزمایش مشترک واحدهای دریایی 
ایران روس��یه و چین با نام کمربن��د امنیتی دریایی در 
روزهای اخیر در آبهای ش��مال اقیانوس هند برگزار شد. 
گفتنی اس��ت؛ آمریکا واکنش های تن��دی را علیه ایران 

نشان داده است. ایرنا  

کارشناسان روس مطرح کرد:

 صلح برای جهان، پیام رزمایش ایران، روسیه و چین
نگران��ی از افزای��ش تنش ه��ا، بی ثبات��ی و درگیری های 
احتمالی که عمدتا امنیت انرژی را نیز ش��امل می شود، 
جامعه جهانی را به سمت ایجاد یک نظام امنیتی جمعی 
در خلیج فارس سوق داده است. در همین راستا، حسن 
روحانی، رئیس جمهوری ایران، در ماه سپتامبر پیشنهاد 
صلح هرمز )طرح امید( را در مجمع عمومی سازمان ملل 

مطرح کرده است.
نگرانی از افزایش تنش ها، بی ثباتی و درگیری های احتمالی 
ک��ه عمدتا امنیت انرژی را نیز ش��امل می ش��ود، جامعه 
جهانی را به سمت ایجاد یک نظام امنیتی جمعی در خلیج 
فارس س��وق داده اس��ت. در همین راستا، حسن روحانی، 
رئیس جمهوری ایران، در ماه سپتامبر پیشنهاد صلح هرمز 
)طرح امید( را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد 
و محمدج��واد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هم متعاقبا 
درب��اره دامنه و اهداف این ابتکارعمل توضیح داد. در حال 
حاضر هدف اصلی از مطرح کردن چنین ابتکارعملی تاکید 
بر این مس��اله است که ایران نیز نگران افزایش تنش ها در 
منطقه است و در عین حال، می خواهد منافع ژئوپلیتیک 

منطقه ای و بین المللی خود را پیش ببرد. 
در حقیق��ت، ای��ن ابتکارعم��ل م��ی تواند یک مس��یر 
امیدبخش به سمت کاهش تنش ها در خلیج فارس باشد. 
اول اینکه این ابتکارعمل موضوع محور اس��ت و برخالف 
دیگر برنامه های امنیتی س��نتی متمرکز بر ائتالف های 
دولت��ی ایجاد کننده تعادل ق��درت که می توانند به یک 
رقابت گسترده تس��لیحاتی منجر شوند، این ابتکارعمل 
بر اس��اس ائتالف موضوعی با تمرکز بر تعهدات مشترک 
اس��ت. همانطور که ظریف توضی��ح داد، توافقنامه های 
موضوع��ی از جمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، 
پابرجایی مرزهای بین المللی، حل و فصل مسالمت آمیز 
اختالفات، رد اس��تفاده از خشونت، امنیت انرژی، آزادی 
ناوبری، کنترل تس��لیحات، تدابیر ایجاد امنیت، منطقه 
عاری از تس��لیحات کش��تار جمعی و غیره می توانند به 

غلبه ب��ر بی اعتمادی موج��ود و درگیری ها کمک کند. 
رسیدگی به این مشکالت می تواند با امضای پیمان عدم 
مداخله و عدم تجاوز جامعه هرمز و از طریق اقداماتی از 
جمله راه اندازی خطوط ارتباطی اضطراری، سامانه های 
هشدار اولیه، ارتباطات بین نیروهای نظامی و تبادل داده 
و اطالعات برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تروریسم و 
قاچاق انس��ان به عنوان تهدیدهای مشترک برای جامعه 

جهانی آغاز شود.
دوم، این ابتکار به دنبال یک نظام امنیتی درونی مبتنی 
بر این درک است که مسیر دستیابی به امنیت جمعی از 
ارتقاء و تقویت نظام های ملی پایدار و مستقل در جنبه 
های مختلف سیاسی-امنیتی و اقتصادی آغاز می شود. 
به عبارت دیگر، هر کش��وری س��هم خ��ود در اصالحات 
امنیتی داخلی را بر عهده دارد که می تواند به مناسبات 
امنیتی جمع��ی و همکاری های بزرگ تر تبدیل ش��ود. 
در اینجا، بازیگ��ران بین المللی هم در جهت ثبات دوام 
آوردن��ی باید به تقویت نظام های ملی کمک کنند تا هر 
کشوری بتواند سهم خود را در حفظ امنیت انجام دهد. 
س��ومین مولفه اصلی طرح صلح هرمز فراگیر بودن این 
ابتکارعمل است. استراتژی سنتی ایران در خلیج فارس 
و تنگه هرمز این اس��ت که نیروهای خارجی را به عقب 
نش��ینی از منطقه وادار و تنها به مش��ارکت کش��ورهای 
حاشیه ای مانند عراق، عربستان سعودی، کویت، عمان، 

امارات و بحرین اتکا کند.
با این حال، فارغ از مالحظات فوق، بسیاری از تحلیلگران 
سیاسی بر این باورند که تصور ایجاد چنین نظام امنیتی 
جمعی منطقه ای خوش بینانه است. موضع گیری دولت 
ها در ورود به چنین ابتکارات سیاسی-امنیتی عمدتا به 
درک آنها از دالیل ناامنی، ش��یوه مقابله با آنها و مهمتر 
از همه، چگونگ��ی ایجاد توازن بین منافع ژئوپلیتیک بر 
مبنای توانایی هایش��ان، منابع موجود و محدودیت های 

استراتژیک بستگی دارد. دیپلماسی ایرانی 

ابتکارعمل صلح هرمز:

مسیری امیدبخش به سمت کاهش تنش ها

گزارش

درحالی وزیرخارجه کش��ورمان در س��فر به مسکو و پکن 
با مقامات دو کش��ور دیدار و پیرام��ون برجام به گفت وگو 
پرداخت که چند روز دیگر گام پنجم کاهش تعهدات ایران 
قرار اس��ت اجرایی ش��ود، جدا از روابط راهب��ردی ایران با 
روس��یه و چین که چند روز گذشته نیز رزمایش مشترک 
دریایی سه کشور برگزار شد؛ از این نکته نباید غافل شویم 
رویکرد نابه جای آمریکا در قبال برجام همس��ویی مسکو و 

پکن را در این توافق هسته ای با تهران رقم زده است. 
طی دو روز گذش��ته محمدجواد ظری��ف وزیر امور خارجه 
کش��ورمان در سفر کاری، نخست به مسکو رفت با سرگئی 

الوروف همتای روسی خود دیدار داشت؛  
محمدج��واد ظریف اع��الم کرد: ایران و روس��یه بر خالف 
آمریکا به دنبال صلح و ثبات در منطقه هستند و طرح های 

ارائه شده از سوی دو کشور نشانگر این واقعیت است.
ظریف افزود: روابط دوجانبه ایران و روس��یه امروز شاید در 

بهترین شرایط تاریخی خود قرار دارد.
وی اظهار داشت: برای دو کشور مهم در منطقه این روابط 
راهبردی اس��ت که همواره با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد 
چرا که این اراده مس��ئوالن جمهوری اسالمی است که به 
روابط با روس��یه به عنوان یک همس��ایه بزرگ، مهم و یک 

قدرت بزرگ بین المللی به صورت راهبردی نگاه کنند.
وی ادام��ه داد: برخالف دیگ��ران که در منطقه ما به جنگ 
افروزی دامن می زنند ایران و روس��یه پیشنهادهای مهمی 
که بس��یار هم شبیه به هم هس��تند برای صلح در منطقه 

ارایه کرده اند. 
ظریف اظهار داشت: برخالف آمریکا که تعهدات بین المللی 
خود را شکسته است، ایران و روسیه بر اجرای برجام تاکید 
کردن��د که م��ا از دیدگاه های مثبت روس��یه در این زمینه 

متشکریم.
وی با بیان اینکه آمریکا هزاران مایل دورتر از مرزهای خود 
مردم را به اس��م دفاع از خود به خاک و خون می کش��د، 
اظهار داش��ت: اقدام اخیر آمریکا در بغداد تنها نمونه ای از 

رفتارهای اینچنینی آمریکا در منطقه است.
س��رگئی الورف وزیر امور خارجه روس��یه نیز با بیان اینکه 
س��فر شما به مسکو بسیار بموقع انجام شده است افزود: ما 
دارای دیدگاه های مشترک در بسیاری از مسائل  منطقه ای 
و بین المللی هستیم و ابتکارات صلح آمیز دو کشور بیانگر 

همین موضوع است.
الوروف خ��روج آمریکا از برجام را یکجانب��ه و غیر قانونی 
خوان��د و آن��را بر خ��الف قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت 
سازمان ملل متحد دانس��ت و اظهار داشت همه باید برای 

حفظ برجام و جلوگیری از فروپاشی آن تالش کنیم.

البته س��فر آقای ظریف فقط به مس��کو ختم نشد، بلکه با 
سفر به چین با همتای چینی خود دیدار کرد و گفت: نقش 
چی��ن در حمایت از مس��ایل بین المللی از جمله مس��ایل 

مربوط به ایران بسیار مهم است.
 وی افزود: ارتقا روابط دو کش��ور به سطح راهبردی، بیانگر 
اشتیاق تهران و پکن برای افزایش تعامالت است و باید دو 
کش��ور  ارتباط نزدیک و چهره به چهره با یکدیگر داش��ته 

باشند.
وزیر خارجه کشورمان همچنین گفت: باید ضمن استمرار 
روابط، در مورد مسائل مختلف رایزنی کنیم و این سفر نیز 

با همین منظور انجام شده است.
وان��گ یی وزیر خارج��ه جمهوری خلق چی��ن نیز در این 
دیدار گفت: دو کش��ور در ش��رایط کنونی نیاز دارند ضمن 
حفظ ارتباطات در مورد مس��ایل مختلف با یکدیگر تبادل 

نظر کنند.
س��فر وزیر خارجه کش��ورمان به روس��یه  وچین در حالی 
انجام ش��د که پانزدهم دی ماه مهلت ش��صت روزه چهارم 
ایران به اروپا به پایان می رس��د و کش��ورمان در راس��تای 
برداش��تن پنجمین مرحله کاهش تعهدات خ��ود در برابر 
بدعهدی اروپایی ها گام بر می دارد. ایران بار ها تهدید کرده 

بود که اگر اروپا در این مدت نتواند خواس��ته های ایران از 
جمله ام��کان فروش نفت و نقل و انتقال مالی، را عملیاتی 
کند، تهران گام ه��ای کاهش تعهدات برجامی خود را اجرا 
خواهد ک��رد. یکی دیگر از مواردی که این س��فر را دارای 
اهمیت می کند رزمایش دریایی مش��ترک ایران، روسیه و 
چین اس��ت که از صبح جمعه ششم دی در منطقه شمال 
اقیانوس هند و دریای عمان آغاز شد هم بازتاب گسترده ای 

در رسانه های منطقه و جهان داشته است.
بر همین اساس تحلیلگران بر این باورند که روسیه و چین 
ب��ه عنوان یکی از اعضای ۱+۴ و عضو دائم ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل متحد نقش بسیار تعیین کننده ای در روابط 
بین المل��ل دارد وعالوه بر اینکه هم��واره از زاویه منافع و 
نقشی خود در نظام بین الملل در موضوعات مانند هسته ای 
موض��ع گیری کرده اند بر این موضوع اذعان دارند که ایران 
نقش بس��یار موثری در ثبات و امنیت س��ازی را داراست و 
موضع ایران را مطابق ب��ا توافقنامه برجام می دیدند لذا به 
گفته ناظران روس ها تاکنون با کش��ور ما همراهی کردند و 

پس از این هم به همراهی خود ادامه خواهند داد.
ای��ران چهار گام از کاهش تعهدات خود را عملیاتی کرده و 
روس ها هم تاکنون انگش��ت اتهام خود را به سمت ایاالت 

متحده آمریکا نشانه رفته اند و آنها را مسبب بر هم ریختن 
توافق هس��ته ای می دانن��د، چراکه ترام��پ رئیس جمهور 
واش��نگتن موجب آن ش��د که برجام از حالت متوازن خود 

در بیاید.
افزون بر این روسیه بر این موضوع اذعان دارد که ایران نه 
تنها گام ه��ای کاهش تعهدات خود را برای خروج از توافق 
هس��ته ای برنداش��ته  بلکه برای توازن ده��ی برجام  این 

مراحل را انجام داده اند.
با این تفاس��یر می ت��وان گفت که روس ه��ا همواره موضع 
بس��یار مثبتی در برابر ایران داشته اند، اما این موضوع تنها 
به این خاطر نیس��ت که روس��یه روابط وی��ژه ای با ما دارد 
چراکه در کنار روابط با تهران نقش و مسئولیت بین المللی 
نیز ب��ه عهده دارند و بر طبق آن همواره اذعان داش��ته اند 
که کش��ور ما در چارچ��وب برجام رفتار کرده اس��ت. اگر 
ایران خالف چارچوب توافق هس��ته ای گام برداش��ته بود، 
بدون شک روس ها در برابر آن موضع می گرفتند، بنابراین 
حمایت روس��یه از ایران صرفا به خاطر روابط راهبردی دو 
جانبه نیس��ت بلکه به دلیل رفتار نا به جا و خالف برجامی 

ترامپ و آمریکا است.
تحلی��ل گران بر این باورند که زیاده خواهی های آمریکا نه 
تنها ایران بلکه روس ها و حتی اروپایی ها را هم تحت فشار 
ق��رار داده و  برای آنها نیز به نوعی تبدیل به تهدید ش��ده 
است. در مجموع روند  امور به نفع کشور ما و گفتمان چند 

جانبه گرایی است.
تحلیلگران می گویند روس��یه به عنوان کش��وری که جزء 
همسایه ایران در دریای خزر محسوب می شود، موضوعات 
تاریخی مختلفی با یکدیگر دارند و هم راستایی موجود بین 
مالحظات امنیت ملی دو کش��ور به تهدیدات و فرصت های 
مشترک تاریخی رسیده اند که مصداق آن سوریه و مسئله 
تروریس��م اس��ت، بنابراین کار دیپلماس��ی این است که با 
دوس��تان، ش��رکای منطقه ای و هم��کاران راهبردی خود 
رایزنی مس��تمر داش��ته باشد و در راس��تای نزدیک کردن 
دیدگاه ها تالش کند. در واقع رفت و آمد یکی از موضوعات 

اساسی است که در این راستا تاثیر به سزایی دارد.
افزون ب��ر این می ت��وان گفت که هرچقدر دیپلماس��ی در 
ارتباط با شرکای راهبردی بیشتر در جریان باشد به تبع آن 
منافع کشور ها هم  بیشتر خواهد بود، البته دستاورد در بین 
روابط بین دو کشور به این معنا نیست که با یک سفر بتوان 
چمدانی از دس��تاورد های را با خود به همراه آورد، اما وجود 
رایزنی های مستمر بین کشور ها یک امر تاثیر گذار به شمار 
می آید. با این حال روابط ایران، روس��یه و چین از ظرفیت 

راهبردی بسیاری برخوردار است.  باشگاه خبرنگاران 

به بهانه سفر ظریف به روسیه و چین:

درآستانهگامپنجم،ایرانچههدفیرابامسکووپکندنبالمیکند؟

دیپلماسیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz چهار شنبه  11 دی 1398  شماره 5208 


