
اقدامات سفارت ایران در مسکو برای 
تسهیل بازگشت هموطنان ایرانی 

در پی تالش ها و رایزنی های انجام ش��ده از س��وی 
س��فارت ایران برای بازگش��ت هموطنان ایرانی به 
کش��ور، هزین��ه بلیت پروازهای آت��ی ماهان از ۲۸ 
فروردین در مس��یر مس��کو به ته��ران ثابت و غیر 
پلکانی شد. س��فارت جمهوری اس��المی ایران در 
فدراس��یون روس��یه در اطالعی��ه ای در خص��وص 
هموطن��ان ایران��ی ک��ه در پی ش��یوع کرونا قصد 
بازگش��ت به ایران را داش��ته اند و با مش��کالتی از 
جمله افزای��ش قیمت بلیت پرواز مواجه ش��ده اند. 
اعالم کرد: س��فارت ایران در مس��کو طی چند روز 
اخی��ر با اطالع از مش��کل به وجود آم��ده برای آن 
دسته از هموطنان ایرانی که به دلیل شیوع بیماری 
کرونا در روس��یه، قصد بازگش��ت به کش��ورمان از 
طریق مس��یر هوایی را دارند، تماس های مکرری با 
مس��ئوالن هواپیمایی ماهان و مقامات روسیه برای 
حفظ خط پرواز هفتگی مس��کو به تهران و کاهش 
بهای بلیت داش��ته است. این سفارتخانه با اشاره به 
رایزنی های سفیر ایران در این خصوص خاطرنشان 
کرد: کاظم جاللی س��فیر جمهوری اس��المی ایران 
با توجه به افزای��ش نگرانی هموطنان ایرانی حاضر 
در مس��کو، با مدیران شرکت هواپیمایی ماهان نیز 
رایزنی های جداگانه ای داش��ته است تا ضمن حفظ 
خط پ��روازی به ته��ران، عالوه بر بررس��ی مجدد 
قیمت ها، امکان تخفیف بیشتر به هموطنان ایرانی 
فراهم شود تا زمینه بازگشت دانشجویان ایرانی به 
میهن در ش��رایط کنونی ش��یوع بیماری کرونا در 
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ناظران سیاس��ی بر ای��ن باورند؛ در ش��رایطی که به دلیل 
تحریم های آمریکا خیلی از کشورهای دیگر جهان از جمله 
کشورهای اروپایی حاضر به کمک با ایران نیستند باید نگاه 
هوش��مندانه ای به روابط ایران و چین داشت و مستمسکی 
در اختیار معاندین قرار ندهیم که بخواهند روابط دو کشور 
را تحت شعاع قرار دهند. سفیر ایران در چین معتقد است، 
اینک��ه یک ع��ده ای علیه روابط ایران و چی��ن تبلیغ کنند 
خیر خواه نظام و مردم ایران نیس��تند خیرخواهان نظام و 
ملت، شرایط را درک می کنند و می دانند باید با حساسیت 
بیش��تری به روابط دو کش��ور نگریست. کشاورزاده  با بیان 
اینکه س��ی و چند سال س��ابقه دیپلماتیک در کشورهای 
مختل��ف اروپای��ی و امریکای��ی دارد تصریح ک��رد: در این 
شرایط، دس��ت دوستی که چین به سمت ایران دراز کرده 
اس��ت را باید فش��رد نه اینکه با اظهارنظرهای نس��جیده و 

مغرضانه بخواهیم این همکاری ها را سرد کنیم.
 روابط ایران و چین تحت شعاع قرار نگیرد 

دکتر سید رضا صدرالحس��ینی کارشناس مسائل سیاست 
خارج��ی درباره اینکه به نظر می رس��د برخ��ی قصد دارند 
روابط ایران و چین را در ش��رایط کنونی برهم بزنند، گفت: 

روابط سیاسی دو کشور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
خلق چین تاریخ گس��ترده و عمیق دارد که پس از پیروزی 
انقالب اسالمی دولت چین جز نخستین کشورهایی بود که 
نظام جدید سیاس��ی در ایران را به رسمیت شناخت و پیام 
رس��می تبریک را از طریق مب��ادی دیپلماتیک به رهبران 
انقالب اس��المی ارسال نمود. وی افزود: پس از حمله رژیم 
بعث ع��راق و افزایش نیازمندی های تس��لیحاتی ایران که 
با تحریم همه جانبه کش��ورهای غرب��ی نیز همراه بود این 
دولت در حد امکان نسبت به تامین نیازمندی های متعارف 

جمهوری اسالمی به ملت ایران روی خوش نشان داد. 
این کارشناس مسائل سیاست خارجی اظهارداشت: پس از 
شروع دوران سازندگی این کشور با وجود تداوم تحریم های 
دولت ه��ای غربی و تثبیت طرح داماتو که برای خرید نفت 
ایران س��قف حداقلی قرار داده ب��ود و نیازهای صنعتی راه 
س��ازی و افزایش تولید را نمی توانس��ت تامین کند، دولت 
چین با خرید نفت ایران با قیمت بازار توانس��ت بخش قابل 
توجه��ی از نیازهای ایران را ک��ه از دوران جنگی به دوران 

سازندگی منتقل شده بود را تامین نماید. 
به باور صدرالحس��ینی؛ گذش��ته از این تعامالت اقتصادی 
همکاری ه��ای این دول��ت در نهادهای بی��ن المللی مانند 
ش��ورای امنیت س��ازمان بین الملل در مراح��ل گوناگون 
توانست قدرت دولت قلدری مانند و آمریکا و همپیمانان او 

را در مواردی تنظیم و باالنس نماید. 
وی گف��ت: ب��ا ورود جمه��وری اس��المی ایران ب��ه عرصه 
تکنولوژی هس��ته ای و افزایش فش��ار دولت ه��ای غربی به 
خص��وص آمریکا حمایت های سیاس��ی دولت چین نیز در 

راس��تای احقاق حقوق هس��ته ای ملت ایران متناس��ب با 
فشارهای آمریکا تنظیم کننده حرکت صلح آمیز هسته ای 

ایران بود. 
این اس��تاد دانشگاه بیان داش��ت: در دوران 5ساله اخیر با 
وجود دش��منی های ظالمانه دولت ه��ای غربی و طرح های 
گوناگون برای افزایش فشار و فشار حداکثری به ملت ایران، 
دولت چین در حوزه نیازمندی های جمهوری اسالمی ایران 
تالش های قابل توجهی نموده اس��ت؛ در دوران ترامپ که 
وحش��ی گری و ظلم آمریکا بیش از گذش��ته آش��کار شد 
روابط سیاس��ی، تج��اری و اقتصادی ما ب��ا دولت چین به 
تناسب شرایط تنظیم تا جایی که کاخ سفید چندین نوبت 
برای همراهی پکن با واشنگتن مذاکراتی انجام داده تا شاید 
بتوانند این روابط را با سیاست های مورد نظر آمریکا که آن 
چیزی به جز فشار به ملت ایران بود افزایش دهند که البته 

با نگاه واقع بینانه پکن در روابطش با تهران نیفتاد.
وی افزود: به موازات حرکت های سینوسی دولت های غربی 
و باالخ��ص آمریکا جریان��ی در داخل ایران نی��ز با تابلوی 
ش��عار سیاست خارجی ایران که نه شرقی و نه غربی است 
سخنرانی ها مقاالت و اخیرا توییت های زیادی زدند که که 
شعار نه شرقی نه غربی به فراموشی سپرده شده و ما فقط 

به بخش نه غربی این شعار عمل می نماییم!؟
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: این جریان مشخص در 
کشور به ش��یوه های مختلف عالقه مندند که سیاست های 
متوازن ایران در سیاس��ت خارجی و رفع مشکالت موجود 
در ای��ن ح��وزه فقط از کانال کش��ورهای غرب��ی و آن هم 
مش��خصا آمریکا، انگلیس، فرانس��ه و آلم��ان حل و فصل 

گ��ردد و اصال به جز این قبل��ه تمام جهان را نادیده انگارد. 
صدرالحس��ینی بیان داش��ت: خوش بختان��ه در یک دهه 
گذشته نگاه به شرق که جز توصیه های موکد حضرت امام 
ره و مقام معظم رهبری بوده اس��ت خواس��ته یا ناخواسته 
ت��ا حدودی به اجرا درآمده اس��ت؛ به خوب��ی می دانیم که 
جه��ان فقط غرب نیس��ت توانمندی هایی امروزه در عرصه 
بین الملل در حوزه های نظامی و اقتصادی، تجاری و مالی 
و فن آوری های جدید در ش��رق عالم به وجود آمده اس��ت 

کمتر از توانمندی های ذکر شده در غرب نیست. 
وی گفت: ام��روز هند، کره، مالزی و چین در ش��رق عالم 
قرار گرفتند و این کشورها در کنار برزیل، آرژانتین، کوبا و 
تعداد دیگری از کشور به خوبی توانستند از پس مشکالت 
کش��ور خویش برآمده و اتحادیه جدی��دی را در نظام بین 
الملل بوجود آورند. این کارشناس مسائل سیاست خارجی 
خاطرنش��ان کرد: ش��رایط کنونی ایران به عنوان پرچم دار 
مقاومت در منطقه و کش��ورهای قدرتمن��د در نقاط دیگر 
جهان این واقعیت را به ما به اثبات می رساند که دیپلماسی 
موف��ق و مطلوب خواهد بود ک��ه اوال در مقابل قدرتمندان 
زورگو و قلدرماب که دش��منی خویش در طول 40س��ال 
گذش��ته به ملت ایران به اثبات رس��اندند را نباید به عنوان 
تنه��ا و یگان��ه قدرت جهانی دانس��ت و دوما ب��ه این نکته 
اعتقاد داش��ت که جهان یک قطبی به اتمام رس��یده و در 
آینده نزدیک بلوک های قدرت در ش��رایط نظام بین الملل 
به منثه ظهور خواهند رس��ید و ایران به عنوان یک بازیگر 
با تجربه در مقابله با نظام س��لطه می تواند الگویی مطلوب 

برای استقالل خواهان و آزادگان جهان باشد.

سفیر اسبق ایران در افغانستان گفت: اولویت های سیاست خارجی کشور در 
سال جدید باید نگاه به شرق، همسایگان و کشورهای جنوب باشد.

ابوالفض��ل ظهره وند در مورد اولویت های دس��تگاه سیاس��ت خارجی برای 
س��ال جدید اظهار داش��ت: سال ۹۸ را در حالی به پایان رساندیم که با یک 
پدیده تهدیدزای جهانی به نام کرونا درگیر ش��دیم ک��ه نه تنها ایران، بلکه 
همه کش��ورها را درگیر خود ساخته اس��ت. این پدیده هرچند تهدیداتی با 
خود به همراه دارد ولی باید گفت تهدیدات اینچنینی همیشه در کنار خود 

فرصت هایی را نیز به همراه می آورند.
وی ادامه داد: واقعیت این اس��ت که کرونا تا این مقطع توانس��ته روی رشد 
اقتصاد جهانی تأثیر منفی بگذارد و س��ازمان تجارت و اقتصاد جهانی اعالم 
کرده است که رشد جهانی حدود نیم درصد کاهش پیدا کرده است. اگر این 
روند ادامه پیدا کند، این میزان به حدود ۱.۶ درصد کاهش خواهد رسید که 
به معنای رکود جهانی است. این کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: به 

تبع آنچه در جهان رخ می دهد، ایران نیز دستخوش برخی دگرگونی ها 
و مواجهه با مش��کالت خواهد شد؛ ولی میزان تأثیر کشورمان از 

این شرایط نسبت به کشورهایی که با تحریم مواجه نیستند و 
در نظام بین الملل استراتژی ادغام را دنبال می کنند، به مراتب 
کمتر خواهد بود. ظهره وند افزود: سهم ایران کمتر از نیم درصد 
از تج��ارت جهانی بوده و این در حالی اس��ت که باید بگویم بر 

اس��اس معدل و مؤلفه های اقتصادی کشورمان، این میزان باید 
حدود هفت درصد می ش��د. تراز تجارت خارجی و به 

طور کلی حج��م تجارت خارجی م��ا بدون نفت 
چیزی حدود ۹0 میلیارد دالر است که این موضوع 
هم نکته مثبت و هم نکته منفی محسوب می شود. 
البته همین رقم نشان می دهد که تاثیرپذیری ما 
از بازارهای جهانی که ناش��ی از ش��یوع کرونا به 
شدت دستخوش تالطم ش��ده است، کم خواهد 

بود. وی عنوان کرد: فشارهای تحریمی که به کشورمان پیش از شیوع کرونا 
وارد ش��ده بود، باعث شده است که به نوعی خوداتکایی ما به سطح باالتری 
برسد. این تحلیلگر مسائل بین الملل اضافه کرد: مسئله ای که ما در سال ۹۹ 
با آن مواجه خواهیم شد، رکود اقتصادی ناشی از برخی مشکالت اقتصادی و 
مشکالتی برای برخی صنایع در زمینه تأمین مواد اولیه خواهد بود. ظهره وند 
تصریح کرد: این نکته را باید مدنظر قرار دهیم که در ش��رایط کنونی عرضه 
کل از تقاضای کل پیش��ی گرفته است و بازار نفت نیز نمود عینی آن است. 
هرچند ش��رایطی که در بازار نفت در حال حاضر حاکم اس��ت، سبب فشار 
اقتصادی بر کشور خواهد شد؛ ولی چون اتکای کشور در بودجه سال جاری 
زیر ۱0 درصد است، آسیب پذیری ما از این بازار کم خواهد بود. وی با اشاره 
به این موضوع که دستگاه سیاست خارجی باید به اقتصاد ملی کمک کند، 
خاطرنشان کرد: چون در نظام اقتصاد بین الملل عرضه از تقاضا بیشتر شده، 
این فرصت برای ما فراهم می شود که بتوانیم نیازهای وارداتی خود را تأمین 
کنی��م. ما باید تأمین کاالهایی که به آنها نیاز داریم را در دس��تور کار 
قرار دهیم. س��فیر اسبق ایران در افغانستان تاکید کرد: البته نباید 
از صادرات نیز غافل ش��د و به برخی بازارهایی که پیش از این 
مغفول مانده بود نیز باید توجه کرد و زمینه های حضور در آنها 
را فراه��م کرد که خود این موارد از اهم نقش هایی اس��ت که 

وزارت امور خارجه باید ایفا کند.
ظهره وند با اشاره به فضای موجود در غرب در مقابله با کرونا 
خاطرنشان کرد: آنچه امروز در غرب می گذرد و 
س��بب ایجاد اختالفاتی در اروپا و همچنین 
دو س��وی آتالنتی��ک ش��ده اس��ت را ما 
می بینیم و باید سیاست نگاه به شرق را 
در اولویت های سیاست خارجی خود 
قرار دهیم و این سیاست را تقویت 

کنیم.  مهر 

یک پژوهشگر روابط بین الملل گفت: اس��تفاده از ظرفیت  های سازمان های 
بین الملل��ی، مش��ارکت عادالن��ه، عدم تحمی��ل تحریم  ه��ای غیرقانونی و 
مس��ئولیت پذیری همراه با شفافیت می تواند توانایی کشورها را برای مقابله 

با بحران  های بیماری های واگیردار تقویت نماید.
امیررضا احمدی، در یادداش��تی با عنوان "دیپلماس��ی چندجانبه بهداشتی 
برای مبارزه با کرونا: ضرورت رفع تحریم های یکجانبه علیه ایران و پاسخی 
به دیدگاه واقع گرای انزوا محور والت" و با اشاره به مقاله استفان والت، نظریه 
پرداز آمریکایی در نشریه آمریکایی سیاست خارجی و اشاره او به این مساله 
که شیوع جهانی کرونا پایانی بر ادعای طرفدراران پروژه جهانی شدن است، 
نوش��ت: این مقاله از جهاتی نقش بی همتای دولت در سیاست بین الملل را 
مطرح می سازد. ولی این دیدگاه تالش های دیپلماتیک چند جانبه برای حل 
مشکالت جهانی و ظرفیتهای ناشی از همکاریهای دولت ها را نادیده میگیرد. 
والت در مقاله خود مدعی است همکاری های بین المللی شکننده است. کلیه 
توافقات بین المللی از جمله رژیمها به علت نگرانی کش��ورها از احتمال عدم 
اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل میل به شکست دارد. همکاری نزدیک 
موجب رقابت بیش��تر و افزایش آسیب پذیری می ش��ود. پیوندهای نزدیک 

مش��کل س��از اس��ت و والتز و نیبور به عنوان دو واقعگرای برجسته همواره 
به آس��یب پذیری سیس��تم مالی بین المللی و جابه جایی مشاغل ناشی از 
روند جهانی س��ازی هش��دار داده اند. می توان برخی از انتقادات والت نسبت 
به ماهیت همکاری های بین المللی برای حل مشکالت جهانی را مورد قبول 
دانس��ت. آن چه باعث می ش��ود کل دیدگاههای والت در حال حاضر مورد 
انتقاد قرار گیرد؛ ماهیت عملکرد دولتهایی است که همکاری های بین المللی 
برای مبارزه با بیماری های واگیردار را بر نمی تابند. دیدگاهی که میتواند در 
سیاست اتخاذ شده از سوی ترامپ مورد پیگیری و تحلیل قرار گیرد. ترامپ 
همانند دیدگاه والت مجموعه همکاریهای بین المللی را مورد انتقاد قرار داده 
و با یکجانبه گرایی و اعمال تحریمهای غیر قانونی کشورهای درگیر با کرونا 
را از استفاده از تسهیالت جهانی برای مبارزه با آن محروم ساخته است. والت 
در مقاله خود جهانی ش��دن را فاقد امکانات الزم برای ارائه کمک در مواقع 
بحرانی دانس��ته است. به همین ترتیب او هرگونه همکاری بین المللی برای 
مقابله با چالش ه ای جهانی را محکوم به شکست می داند. آن چه که والت بدان 
نمی پردازد اهمیت دیپلماسی چند جانبه است که می تواند در حال حاضر و 

در آینده برای حل مشکالتی از این دست راهگشا باشد.. ایسنا  

hoda.bazrafshan@gmail.com
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واکنش قاسمی به کارشکنی آمریکا 
سفیر ایران در فرانسه با اشاره به محروم کردن برخی کشورها از داشته های 
مالی خود و ممانع��ت ازبهره گیری آنان از منابع مالی بین المللی، گفت: 
عام��الن تحریم ها هنوز نمی دانند مبارزه با درد مش��ترک کرونا نیازمند 
تالشی مستمر و همگانی است. بهرام قاسمی با اشاره به کارشکنی آمریکا 

در ممانعت از بهره مندی ایران از منابع مالی بین المللی برای مبارزه با کرونا 
نوشت: در نقطه نقطه جهان طی دهه ها، کشورها شاهد انواع بالیای طبیعی از 

زلزله، سیل و.... بوده اند و جهانیان با هر نیت و نگاهی در امدادرسانی به فاجعه دیدگان 
تالش و بیان همدردی کرده اند. کرونا به نظر می رسد نه صاحب عزایی باقی گذاشته و 
نه فرصتی برای بیان همدردی و نه حتی امدادرس��انی. وی افزود: کشورها برای مرگ 
کرور کرور آدمیان حتی دیگر تسلیت و ابراز همدردی نتوانند. جهان تصویر جدیدی از 

نگرانی، دلهره، رقابت و اندیشیدن به خود را به معرض دید. فارس

روایت مسعود بارزانی از کمک های سردار سلیمانی به عراق 
رئیس حزب دموکرات کردس��تان عراق تاکید کرد که سردار سلیمانی 
از اولین کس��انی بود که در مقابله با داعش به کردس��تان عراق کمک 
کرد. مس��عود بارزانی، تاکید کرد: سردار س��لیمانی در جنگ با داعش 
از اولین کس��انی ب��ود که به ما کمک کرد. در هم��ان روزهای ابتدایی 

که گروهک داعش وارد ش��مال و غرب عراق شد سردار سلیمانی با من 
تماس گرفت و پرسید که برای مقابله با داعش به چه چیزهایی نیاز دارید. 

وی خاطرنش��ان کرد: به سردار س��لیمانی گفتم که به سالح ضد زرهی نیاز داریم و 
در آن زم��ان ایران دو هواپیما تجهیزات ضدزرهی برای ما ارس��ال کرد. رئیس حزب 
دموکرات کردستان عراق تاکید کرد: تروریسم از قبل وجود داشت اما گروهک داعش 
پدیده عجیب و غریبی بود و ما طی ۲4 ساعت دیدیم که این گروهک به مرزهای ما 

رسیده است درحالی که ما هیچگونه امکاناتی نداشتیم. صداوسیما

روی کار آمدن دولتی مطابق با قانون عراق موضوع مهمی است
رییس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به نخست وزیری مصطفی الکاظمی در 
عراق و ماموریت اش برای تشکیل دولت گفت: برای جمهوری اسالمی 
ایران همکاری گسترده با دولت عراق مهم است و این که دولتی سرکار 

آید که مطابق قانون و مورد وفاق همه گروه ها و مردم باشد. 
کمال دهقانی، اظهار کرد: مردم عراق با داعش و تروریست ها مبارزه کرده 

و در برابر دخالت های مثلث س��عودی، اس��رائیل و آمریکا ایس��تادگی کرده و این 
مقاومت هزینه زیادی برای مردم عراق داش��ت. این مش��کالت اقتصادی خس��ارات 

جبران ناپذیری به عراق وارد کرد. 
بعد از داعش افکار عمومی عراق دنبال رش��د و توس��عه بودند و این را از مسئوالن 

خود درخواست می کردند. ایسنا 
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ارزیابی صدرالحسینی از برخی تقالها برای برهم زدن روابط ایران و چین

نگاه واقع بینانه پکن به تهران

ظهره وند: 

نگاه به شرق اولویت دیپلماسی باشد

ضرورت رفع تحریم هاعلیه ایران و پاسخ به دیدگاه واقع گرای انزوا محور والت


