
صلح در افغانستان؛ محور رایزنی های 
مجازی در هفته جاری با حضور ایران

وزارت امور خارجه  افغانس��تان اعالم کرد جمهوری 
اسالمی ایران در نشس��ت روز دوشنبه وزرای امور 
خارجه منطقه ک��ه به صورت مجازی برگزار خواهد 

شد، شرکت می کند.
گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در 
یک پیام ویدئویی گفت که نشس��ت نخس��ت قرار 
اس��ت فردا  پیش  رو از طریق ویدیو کنفرانس بین 
کش��ورهای منطقه، همکاران و شرکای استراتژیک 
منطقه ای دولت افغانس��تان برگزار شود. جمهوری 
اس��المی ایران نیز در این نشس��ت شرکت خواهد 
کرد.  به گفته مقامات وزارت امور خارجه افغانستان، 
قرار است محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 

در این نشست حضور پیدا کند.
به گفته  س��خنگوی وزارت امور خارجه افغانس��تان 
نشست بعدی با شرکت پاکستان و چین به میزبانی 
افغانستان سه ش��نبه آینده برگزار می شود. در این 
نشس��ت س��ه جانبه، روی همکاری ه��ای امنیتی، 

اقتصادی و مذاکرات صلح گفت وگو خواهد شد.
هی��واد همچنین گفت که س��ومین نشس��ت میان 
کشورهای فرامنطقه به منظور ایجاد اجماع بین المللی 
پیرامون مذاکرات بین االفغانی و روند صلح افغانستان، 
با ش��رکت ش��رکای عمده  بین المللی افغانس��تان و 
کش��ورهایی که در ۱۹ سال گذشته افغانستان را در 
زمینه امنیت و اقتصاد حمایت کرده اند، روز پنج شنبه 
هفته  جاری برگزار خواهد شد. این نشست با سخنان 
اشرف غنی رئیس  جمهور افغانستان آغاز و به رهبری 
محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه این کشور ادامه 
خواهد یافت. وزارت امور خارجه افغانستان برگزاری 
این نشس��ت ها را جهت تقوی��ت اجماع منطقه ای و 
فرامنطقه ای در رابطه با صلح افغانستان و مذاکرات 

بین االفغانی مهم عنوان کرده است.
این نشس��ت ها در رابطه با ایج��اد اجماع منطقه ای 
و جهان��ی در مورد صلح و مذاکرات بین االفغانی در 
حالی برگزار می ش��وند که تاکنون تاریخ مش��خص 

برگزاری مذاکرات بین االفغانی اعالم نشده است.
در سفر ۲ روزه سرپرست وزارت خارجه افغانستان 
ب��ه ای��ران که در تاری��خ ۲ تیرماه ص��ورت گرفت، 
طرف ایرانی و افغانس��تانی، توافق کردند که س��ند 
جامع همکاری ها را تا س��ه ماه آین��ده آماده کنند 
و ایران هم اعالم کرد آماده اس��ت میزبان مذاکرات 
بین االفغانی باش��د.  همچنین در پایان این س��فر، 
ایران در بیانی��ه  ۱۵ بندی ظریف و اتمر اعالم کرد 
که آماده اس��ت در صورت درخواس��ت افغانستان، 
ظرفی��ت و امکانات خ��ود را ب��رای تسھیل روند 
مذاک��رات بین االفغان��ی و میزبانی از این مذاکرات 

به کار گیرد. )اینجا بخوانید( 
در این راستا سید عباس موسوی سخنگوی وزارت 
ام��ور خارج��ه ایران روز سه ش��نبه هفته گذش��ته 
با اعالم خب��ر مالقات روز دوش��نبه محمدابراهیم 
طاهریان فرد نماینده ویژه جمهوری اس��المی ایران 
در امور افغانس��تان با معاون سیاس��ی گروه طالبان 
در قطر تاکید کرد این دیدارها در راستای تالش ها 
و رایزنی ه��ای جمهوری اس��المی ایران برای انجام 
گفت وگوهای بی��ن االفغانی با هدف برقراری صلح، 
ثب��ات و امنیت در جمهوری اس��المی افغانس��تان 

صورت می پذیرد. )جزییات بیشتر(
در پ��ی اختالف��ات سیاس��ی در افغانس��تان پ��س 
از انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری در این کش��ور، 
جمهوری اسالمی ایران تالش و رایزنی های زیادی 
را در راس��تای حل اختالفات ص��ورت داد از جمله 
با طرف های افغانس��تانی و در نهای��ت توافقی بین 
اش��رف غنی و عبداهلل عبداهلل حاصل شد که ایران 

نیز از این توافق استقبال کرد. ایرنا 

از نگاه دیگران 

 بورل طی بیانیه ای 
به نامه ظریف پاسخ داد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی بیانیه ای به نامه 
وزیر امور خارجه کشورمان درباره پایبند نبودن کشورهای 

اروپایی به برجام پاسخ داد.

جوس��پ بورل گفت: نامه ای از وزی��ر خارجه ایران دریافت 
کردم که نگرانی های ایران درباره مس��ائل مربوط به اجرای 
برنامه جامع اقدام مشترک توسط فرانسه، آلمان و انگلیس 
را از طریق مکانیس��م حل اختالف به کمیس��یون مشترک 

آن گونه که در بند 36 توافق آمده، ارجاع داده است.
ب��ورل افزود: همان گونه که پیش��تر گفته ام، مکانیس��م حل 
اخت��الف نیازمن��د تالش ش��دید همه ]طرف ها[ با حس��ن 

نیت اس��ت، به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک، از 
همه مش��ارکت کنندگان برجام انتظ��ار دارم که به این روند 
ب��ا این روحی��ه و در چارچوب برجام نزدیک ش��وند. وی در 
این بیانیه همچنین گفت: کمیس��یون مشترک که مسئول 
نظ��ارت بر اجرای توافق تحت مفاد برجام اس��ت، از س��ال 
۲0۱6 تاکنون برای بحث پیرامون اجرای برجام و رسیدگی 
به مسایل مرتبط که توسط هر یک از مشارکت کنندگان به 

اس��تحضار هماهنگ کننده رسیده، تشکیل شده است. بورل 
ادام��ه داد: همچنان که به پنجمین س��الگرد برجام نزدیک 
می ش��ویم، مایلم از این فرصت استفاده و اهمیت این توافق 
را یادآوری کنم. برجام دس��تاوردی تاریخی برای منع اشاعه 
هس��ته ای در جهان اس��ت که بر امنیت منطقه ای و جهانی 
تأثیرگذار است. من همچنان مصمم هستم که به همکاری با 
مشارکت کنندگان برجام برای حفظ آن ادامه دهم. ایرنا 

گزارش

یک کارشناس روابط بین الملل گفت: دکترین ایاالت متحده 
آمریکا در خصوص ایران در حال ش��دت یافتن اس��ت و از 
محدودس��ازی همکاری های بین المللی با ایران و محاصره 
منطقه ای تهران در استمرار به دکترین تبدیل چالش ایران 

به دشمن آمریکا و نظام بین الملل شده است.
مهدی مطهر نیا اظهار کرد: آن چه که مسجل است آمریکا 
تالش داشته تا ایران را در چهارچوب آن چه که من تئوری 
جنگ های نامتعادل خوانده ام، تا سال ۲0۱۸ در چهارچوب 
دکترین امنیتی مح��دود کردن همکاری های بین المللی با 
ای��ران و محاصره منطقه ای تهران قرار ده��د. این اقدام از 
اواخر دوران اوباما ش��روع ش��د اگر چه که برجام در دوران 
اوباما به امضا رس��ید اما تفسیری که اوباما از برجام داشت 
و دول��ت وی آن را دنبال می کرد تفس��یری محدود بود در 

حالی که ایران تفسیر موسع داشت.
وی اضاف��ه کرد: همکاری های بین الملل��ی محدود با ایران 
و مح��دود کردن ای��ن همکاری های بین المللی در مس��یر 
فراخ��وان ایران به جامعه بین المللی به عنوان یک کش��ور 
با رفتار عادی مدنظر بود. با روی کار آمدن ترامپ از س��ال 
۲0۱6 به بعد این مس��اله ش��دت گرفت و محدودس��ازی 
هم��کاری بین المللی با ایران و محاص��ره منطقه ای تهران 
دنبال شد تا سال ۲0۱۸ امریکایی ها، ایران را رسما دشمن 
ای��االت متحده امریکا اع��الم کردند و ۱۷ ب��ار از ایران به 

عنوان دشمن امریکا اسم بردند.
این کارشناس روابط بین الملل در خصوص دکترین آمریکا 
در خصوص ایران افزود: در آن زمان من گفتم که دکترین 
ای��االت متحده امری��کا در خصوص ایران در حال ش��دت 
یافتن است و از محدودس��ازی همکاری های بین المللی با 
ای��ران و محاصره منطقه ای تهران در اس��تمرار به دکترین 
تبدی��ل چالش ایران به دش��من امریکا و نظ��ام بین الملل 
تبدیل می ش��ود و از آن زمان بود ک��ه امریکا ایران را وارد 

جنگ ابهت و حیثیت کرد.
مطهرنیا عنوان کرد: امری��کا در چهارچوب دکترین بازیگر 
دیوان��ه و سیاس��ت کالن ابه��ام و پیچیدگی و اس��تراتژی 
جوجیتس��و ای��ران را تحریک کرد تا در ای��ران مواضعی از 
جمله بس��تن تنگه هرمز، خروج از ان.پی.تی و ... در کشور 
اعالم ش��ود ایاالت متحده امری��کا آرام آرام حلقه محاصره 
ای��ران را تنگ ت��ر کرده  و ف��روش نفت ایران ب��ه حداقل 
ممکن رسیده است، از طرف دیگر وضعیت اقتصادی ایران 

نابه سامان است.
وی در خص��وص افزایش فعالیت های آمریکا اضافه کرد: از 
طرف دیگر آمریکا در سوریه، عراق، یمن و حتی در بحرین 
و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس فعال تر از گذشته 
وارد عمل ش��ده  است، این ها نش��انگان آن است که ایاالت 
متح��ده آمریکا در پی آن اس��ت که در یک مس��یر موازی 
محاص��ره منطقه ای ای��ران را در چهارچ��وب ایجاد اجماع 
بین المللی برای عدم همکاری با ایران و محاصره منطقه ای 
تهران در بس��تر دکتری��ن تبدیل چالش ایران به دش��من 
امریکا در نظ��ام بین الملل و تهدیدی برای نظم بین المللی 
تبدیل کند، در این جاست که گزارش دبیرکل سازمان ملل 

متحد می تواند از اهمیتی جدی برای تفسیر چنین حرکتی 
نزد افکار عمومی برخوردار باشد.

قدرت ه��ای جهان��ی از حوزه دش��منی ب��ا یکدیگر خارج 
شده اند

این کارش��ناس رواب��ط بین الملل در خص��وص رقابت های 
قدرت های جهانی با یکدیگر بی��ان کرد: قدرت های بزرگ 
بین المللی از حوزه دشمنی با یکدیگر خارج شده و از منظر 
منطق عقالنی و تجربه جنگ های جهانی و هزینه هایی که 
ملت ها و دولت هایشان پرداخته اند سعی می کنند که رو در 
روی هم قرار نگیرند. در اواخر قرن نوزدهم کل قدرت های 
بین الملل��ی به جای رو در رویی با یکدیگر تالش کردند در 
فضایی تعریف شده با قانون مشخص و قواعد بازی معین با 
یکدیگر تعامل داش��ته باشند و به رقابت خود شکل بدهند 

اما این رقابت به مرزهای رو در رویی کشیده نمی شود.
مطهرنی��ا در مورد اس��تفاده چین و روس��یه از ایران برای 
امتی��از گرفت��ن از آمریکا تاکی��د کرد: ام��روز کامال واضح 
است که چین و روس��یه با توجه به تجربه ۴0 ساله تالش 
داشته اند که از برگ ایران برای امتیاز گرفتن در این رقابت 
از واشنگتن اس��تفاده کنند و بنابراین آن چه که هم اکنون 
دیده می شود نشان دهنده همین امر است و آن ها تا جایی 

که بتوانند از ایران حمایت می کنند.
وی اضاف��ه کرد: اینکه ما فکر کنیم که چین و روس��یه در 
همه زمینه ها تا مرزهای گذش��ت از منافع و اهداف خود از 
ایران در براب��ر امریکا حمایت خواهند کرد تا حدودی یک 
سیاست آرزومندانه است و آن ها به دنبال برگ امتیاز خود 
هس��تند و ایران بای��د به نیکی در این موضوع بیاندیش��د، 
نمونه بارز این مطلب را می توانیم در نشس��ت اخیر شورای 
ح��کام ببینی��م در این نشس��ت اگرچه چین و روس��یه به 

قطعنامه رای منفی دادند.
این کارش��ناس روابط بین الملل در خص��وص بازگرداندن 
تحریم ه��ای ش��ورای امنیت به صورت یک جانبه از س��وی 
امریکا گفت: باالتر از این مس��اله، م��ا تجربه حرکت آریکا 
علیه عراق را داریم در آن زمان تمام اعضای شورای امنیت 
و حتی متحدی��ن اروپایی امریکا مخال��ف حمله امریکا به 
ع��راق بودند اما امری��کا به طور یک جانبه ب��ه عراق حمله 
ک��رد و بعد همان کش��ورها به امریکا پیوس��تنند بنابراین 
چه قطع نامه ۲۲3۱ باش��د و چه نباش��د موضوع در روابط 

بین الملل متکی بر مفهوم قدرت است.
مطهرنیا در خصوص نقش قدرت در روابط بین الملل افزود: 
آن  که قدرت بیشتری دارد می تواند در هسته کنش عملی 
وارد میدان کارزار ش��ود و اکنون باید دید آیا به نفع منافع 
ملی و اهداف ملی امریکا و س��ردمداران کاخ س��فید یعنی 
دولت ترامپ اس��ت که علیه ایران وارد عمل ش��وند یا نه؟ 
آن چه که از ادبیات ترامپ مش��خص می ش��ود او به دنبال 
فشار حداکثری است و بی تردید نه تنها از قطع نامه ۲۲3۱ 
ب��ه راحتی می گ��ذرد بلکه با تکیه به ق��درت خود در وقت 
مقتضی براس��اس آن چه که در ب��اب ایاالت متحده آمریکا 

گفته می شود از شورای امنیت نیز عبور کند.

وی اضاف��ه کرد: البته امریکا بای��د پیامدهای عبور خود را 
از قطع نامه ۲۲3۱ و ش��ورای امنیت س��ازمان ملل در ابعاد 
تاریخی پرداخ��ت نمایند همان گونه که دیدیم امریکایی ها 
توانستند به عراق حمله کنند و تا حدودی پیامدهای آن را 
مدیریت کند اما آیا ما در سال ۲0۲0 شاهد همان امریکای 

سال ۲003 هستیم یا نه مساله دیگری است.

جمهوری خواهان و دموکرات ها؛ تفاوت 
در تاکتیک ها

ای��ن کارش��ناس رواب��ط بین المل��ل در مورد تف��اوت میان 
عملکرد و سیاس��ت های دموکرات ها و جمهوری خواهان در 
قب��ال ایران تاکی��د کرد: تفاوت تنه��ا در بخش تاکتیک ها و 
تنیک ها در اتمس��فری از ادبیات متفاوت میان دموکرات ها و 
جمهوری خواهان است. چه دموکرات ها و چه جمهوری خواهان 
در استراتژی و باالتر از آن سیاست های کالن و دکترین ایاالت 

متحده امریکا بر علیه ایران متحد هستند.
مطهرنی��ا افزود: با تغییر از ترامپ به جو بایدن تنها می توان 
گفت که در حوزه حیثیت ایران می تواند بگوید که وضعیت 
در امریکا تغییر کرده اس��ت و ما می توانی��م با امریکایی ها 
مذاکره کنیم و امریکایی ها و تیم دموکرات ها بگویند که ما 
به برجام باز می گردیم اما بازگشت آن ها به برجام و پای میز 
مذاکره در عمل همان حرکت ترامپ را با ادبیات دیگر دنبال 

می کند، امریکا در این حوزه روش های متفاوتی دارد.
وی اضافه ک��رد: از طرفی ماندن ترامپ در دور دوم قدرت 
می توان��د به نفع تهران باش��د چرا که او در دور دوم قدرت 
دیگر نیازی به کس��ب پرستیژ برای گرفتن رای برای دوره 
بعد ن��دارد و همچنین که او یک معامله گر اس��ت، حال از 
طرف��ی دیگر اگر جو بایدن س��ر کار بیاید ایران می تواند از 
این فرصت اس��تفاده کند و پای میز مذاکره برگردد اما در 

این صورت هم باید خیلی از مس��ائلی را که امریکایی ها به 
دنبال آن هستند، بپذیرد و از همه مهم تر مذاکره با امریکا 
را بپذیرد، اینکه رییس جمهور امریکا تغییر کند در ماهیت 
امری��کا و سیاس��ت های کالن و حت��ی خرد امری��کا تمایز 
چندان��ی به وجود نمی آید اما آن چه که مطرح اس��ت این 
اس��ت که اگر جو بایدن برسرکار بیاید و یک تیم دموکرات 
قوی مانند تیم کلینتون یا اوباما را س��ر کار بیاورد می تواند 
وحدت میان متحدان ایاالت متحده امریکا را بر علیه تهران 

بیشتر کند.
مطهرنی��ا در مور تاثیر قطع نامه ش��ورای ح��کام بر ایران و 
فضای سیاسی آن گفت: قطعنامه شورای حکام رویکردهای 
رادی��کال در ای��ران را به چالش می کش��د. مجلس یازدهم 
مجلسی اصول گراست و اکثریتی که در مجلس دهم اقلیت 
بودند و ان.پی.ت��ی و برجام را قراردادهای ننگین و امضای 
برجام توس��ط دول��ت روحانی را س��ازش کاری و عهدنامه 
ترکمان چ��ای نامیدند و همین نمایندگان در مجلس بودند 
ک��ه به طور نمادین برج��ام را در صحن مجلس آتش زدند 
و اکن��ون آن ها اکثریت را در اختیار دارند که حاال برخی از 

آنها بر خروج ایران از ان.پی.تی  تاکید می کنند.
مطهرنی��ا در مورد نتایج خروج از ان.پی.تی  و برجام عنوان 
ک��رد: اگر خروج از ان.پی.تی و برجام توس��ط ایران صورت 
بگی��رد اجم��اع جهانی علیه ای��ران را به س��رعت افزایش 
می ده��د برای همین اس��ت که ایران س��خنی از خروج از 
برجام نمی گوید و یا حداقل اقدام عملی در این راستا انجام 
نمی ده��د، قرار بود که گام هایی ه��ر دو ماه یک بار در باب 
خروج از برجام برداش��ته ش��ود حال آن که آخرین اقدام ها 
در سال گذش��ته برداشته و با ایجاد بحران کرونا در جهان 
این اقدام ها دیگر صورت نپذیرفت و خروج پلکانی از برجام 

متوقف شد. ایسنا 
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یک کارشناس روابط بین الملل پاسخ داد؛

ایران در دکترین آمریکا تبدیل به دشمن شده است؟

آژانس هیچ موردی درباره پنهانکاری ایران کشف نکرده است
نمای��ده روس��یه در آژانس بین الملل��ی انرژی اتم��ی در توییتی بر عدم 
پنهان��کاری ایران در خصوص برنامه هس��ته ای خ��ود و همچنین تعهد 
ته��ران به ان. پی .تی تاکید کرد. میخائیل اولیانوف نوش��ت: دو اش��تباه 
در خص��وص حقیقت مس��ائل. آژان��س بین المللی انرژی اتمی کش��ف 

نک��رده که ایران چیزی را پنهان کرده اس��ت. ای��ران ان. پی. تی ) پیمان 
منع گس��ترش سالح های هس��ته ای( را نقض نکرده است. )این دو( دو مورد 

واضع از سوءتعبیر در خصوص وضعیت واقعی امور هستند. اولیانوف پیش از این 
در توئیتی به نامه وزیر خارجه ایران به مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 
واکنش نش��ان داده بود. این مقام روس نوش��ته بود: ایران از کمیسیون مشترک 
برجام درخواس��ت کرده نگرانی هایش در خصوص اجرای توافق توس��ط فرانسه، 

آلمان و انگلیس را از طریق "مکانیسم حل اختالف" رفع کند. فارس 

ادعای رئیس پارلمان عربی علیه ایران
رئی��س پارلم��ان عربی با طرح ادعاهایی بی اس��اس، ایران را به دس��ت 

داشتن در حمالت انصاراهلل یمن به عربستان متهم کرد.
مش��عل بن فهم الس��لمی، آن چه آن را تداوم ارس��ال س��الح از ایران 
ب��ه حوثی های یمن می خواند را تجاوز آش��کار به حاکمیت ملی یمن 

و تهدید مس��تقیمی ب��رای ثبات و امنیت یمن و همچنین کش��ورهای 
همسایه  عنوان کرد. رئیس پارلمان عربی در ادامه از شورای امنیت سازمان 

ملل خواست که  انصاراهلل یمن را ملزم به توقف این اقدامات و ایران را ملزوم به 
اجرای قطعنامه های ش��ورای امنیت مبنی بر ممنوعیت ارسال سالح به حوثی ها 
کند. این ادعاها در حالی مطرح می ش��ود که ائتالف عربی به رهبری عربس��تان 
روزانه مردم بی گناه یمن را هدف حمالت خود قرار می دهد. جمهوری اس��المی 

ایران همواره به دنبال صلح و ثبات و امنیت در منطقه بوده است. ایسنا 

شرایط سقوط رژیم صهیونیستی 
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز معتقد اس��ت با الحاق بخشی 
از کرانه باختری به اراضی اش��غالی ش��رایط برای سقوط رژیم غاصب 
صهیونیس��تی فراهم خواهد شد. جلیل رحیمی جهان آبادی در پاسخ 
به سوالی درباره پیامدهای تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 

صهیونیس��تی برای الحاق مجموعه ای از شهرک ها در کرانه باختری به 
سرزمین های اشغالی، گفت: رژیم صهیونیستی از ابتدای پیدایش نامشروع 

خود در منطقه خاورمینه تالش کرده تا بخش های مختلفی از اراضی فلس��طین، 
اردن، لبن��ان و ... را تحت س��لطه و اش��غال خود در بی��اورد. وی در ادامه افزود: 
اقدامات رژیم صهیونیس��تی ظرف چند دهه ی گذشته با مقاومت مردم فلسطین 
و به یک روند معکوس مبدل ش��ده و همین مس��ئله آنه��ا را وادار کرد تا بخش 

عمده ای از این سرزمین ها را به صاحبانشان بازگرداند. تسنیم 

  

  خوش رقصی اعراب برای 
آمریکا و رژیم صهیونیستی

خبرگزاری میزان- در ش��رایط کنونی که کش��ور های 
عربی همچنان سیاست دش��منی با ایران در همراهی 
با آمریکا را در پیش گرفته اند، می توان از ظرفیت های 
دیگر اس��تفاده کرد. راهی ب��رای تنبیه اعرابخبرگزاری 
می��زان - ایران به خاطر جای��گاه مهمی که در منطقه 
و فرامنطقه دارد، برای بس��یاری از کشور های دنیا یک 
کشور مستقل از نظر سیاسی محسوب می شود و قابل 

احترام است.
توافق هسته ای در این موضوع باعث شد تا ابعاد دیگری 
از سیاست های ضد ایرانی دشمنان برای بخش زیادی 
از افکار عمومی آشکار شود هر چند ایران در این مقوله 

ب��ه حقوق اصلی خود یعنی لغ��و تحریم های اقتصادی 
نرسید، اما جدالی که بر سر برجام در سطح بین الملل 
آغاز شده نشان می دهد که جبهه مقابل چه اهدافی را 

از توافق هسته ای دنبال می کرده است.
اما بحث در این نوش��تار بر سر این است که کشور های 
عرب��ی منطق��ه با تبعی��ت از آمریکا، در مس��یری قرار 
گرفته اند که بیراهه اس��ت. برای آنکه رژیم های عربی 
منطقه به ویژه حاشیه خلیج فارس متنبه شوند، کافی 
است عالوه بر اینکه س��طح روابط در همه زمینه ها به 
پایین ترین اندازه کاهش یابد، روابط میان کش��ور هایی 
که تاکنون نس��بت به آن ها ب��ی توجهی و کم توجهی 

شده است، ارتقاء پیدا کند.
اگ��ر کش��ور های عربی منطق��ه تنها با واس��طه وجود 
اش��تراکات مذهبی از اهمیت برخوردارند، کش��ور های 
اس��المی و مس��لمان دیگری در پیرامون ایران هستند 
که با وجود اشتراکات بسیار بیشتر از کشور های عربی، 

روابط گسترده با ایران ندارند.
ای��ران با عربس��تان و بحری��ن نیز م��راودات اقتصادی 
خاصی ندارد و به خاطر سیاست های ضد ایرانی این دو 
رژیم روابط اکنون قطع شده به ویژه این که رژیم های 
عرب��ی منطقه همچون س��عودی، بحری��ن و امارات با 
سیاست جلوگیری از لغو تحریم های تسلیحاتی ایران، 
با آمریکا همراه هس��تند. با توجه به شرایط موجود در 
خلیج فارس، رویکرد ایران هر چه بیشتر باید به سوی 

همسایگان شمالی و کشور های شرق باشد.
به نظر می رس��د که تاکنون مس��ائل گوناگونی همچون 
توافق هسته ای باعث ش��ده تا ایران از وجود کشور های 
همسایه شمالی بهره الزم را نبرد با توجه به این که آنها 
از نظر اشتراکات مذهبی، فرهنگی و حتی زبانی به ایرن 
نزدیکتر باشند. کشورهایی، چون تاجیکستان، نخجوان، 
آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، ارمنستان و چندین 
کشور دیگر که همه آنها اشتراکات زیادی با ایران دارند. 

هنگامی که ایران و روس��یه روابط نزدیک و راهبردی با 
هم دارند، قطعا روسیه بر بسیاری از آنها نفوذ و تأثیر دارد 
و همین مزیت می تواند بر گس��ترش روابط میان ایران و 

کشور های آسیای میانه و قفقاز تأثیر مثبت بگذارد.
روس��یه نیز هیچگاه خواهان گرایش کشور های آسیای 
میانه و قفقاز به س��وی غرب و آمریکا نیس��ت، چرا که 
هر چه نزدیکتر ش��دن آمریکا و اروپا به مرز های روسیه، 
خطر جدی برای کرملین اس��ت. هر چند سیاس��ت در 
دنیای کنونی بر اساس منافع است، اما پکن و مسکو در 
ماجرای توافق هسته ای، تحریم های اقتصادی و تحریم 
تسلیحاتی از ایران حمایت کرده اند. قدر مسلم گسترش 
روابط ایران با کش��ور های آس��یای میان��ه و قفقاز برای 
روسیه و چین نیز امنیت آفرین و آرامش بخش خواهد 
بود، چرا که ایران می تواند با گس��ترش مناسبات تأثیر 
غرب که ش��امل آمریکا، اروپا و البت��ه همراهانی، چون 

رژیم صهیونیستی و سعودی هاست، بکاهد. میزان 


