
اتهام یک شرکت  مخابراتی عراق به 
دست داشتن در ترور سردار سلیمانی

یک پایگاه خبری عراقی از اتهام یک شرکت مخابراتی 
در عراق مبنی بر همدس��تی در عملیات ترور سردار 

سلیمانی و ابومهدی المهندس خبر داد.
پایگاه خبری ش��فق نیوز ب��ه نقل از یک منبع آگاه 
اع��ام کرد که کمیته تحقیق وی��ژه ترور ابومهدی 
المهندس نائب رئیس س��ازمان الحش��د الشعبی و 
سردار قاسم س��لیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
جمهوری اس��امی ایران، اتهامات��ی را درباره یکی 
از ش��رکت های مخابراتی در عراق مبنی بر دس��ت 

داشتن در این ترور دریافت کرده است.
ای��ن منبع اف��زود: کمیت��ه تحقیق مذکور اس��ناد 
و مدارک��ی را از س��وی برخی فرماندهان الحش��د 
الش��عبی دریافت کرده اس��ت که بر اساس آن یک 
ش��رکت تلفن همراه با دادن اطاعات تلفن همراه 
یکی از همراه��ان المهندس ب��ه فرماندهی ارتش 
آمری��کا در پایگاه ویکت��وری در فرودگاه بغداد ، در 
ترور المهندس و س��لیمانی و همراهان آنها دس��ت 

داشته است. فارس 

شرط ایران برای ورود شهروندان 
عراقی به کشور

جمهوری اس��امی ایران به عراق اعام کرده است 
که ش��رط ورود مس��افران عراقی به خاک کش��ور 

داشتن تست پی سی آر است.
وزارت حم��ل و نقل عراق  اع��ام کرد که مقامات 
جمهوری اس��امی ایران به آن ها گفته اند که شرط 
ورود ش��هروندان عراقی به ایران داش��تن آزمایش 

نداشتن ابتا به ویروس کرونا است.
این وزارتخانه تاکید کرد: مسئوالن فرودگاه تهران 
به ما اب��اغ کردند که تمام ش��هروندان عراقی که 
قصد ورود ب��ه ایران با هر وس��یله نقلیه ای دارند، 
باید تس��ت pcr داده باشند و عدم ابتای آن ها به 

ویروس کرونا ثابت شود. ایسنا 

اخبار

گفت وگوی وزیران خارجه ایران و 
امارات از نگاه الجزیره

ش��بکه الجزی��ره ب��ا توج��ه ق��رار دادن محورهای 
گفت وگ��وی اخیر وزرای امور خارجه ایران و امارات 
متحده عربی، این گفت وگو را کم سابقه تلقی کرد.

وزرای ام��ور خارجه ایران و ام��ارات متحده عربی 
گفت وگویی کم س��ابقه درب��اره موضوعات متعدد 
دوجانبه و در س��طح منطقه از جمله شیوع ویروس 

کرونای جدید داشته اند. 
در ی��ک کنفرانس ویدیویی که میان وزرای خارجه 
این دو کش��ور برگزار شد و با تبریک عید قربان نیز 
همراه بود، ش��یخ عبداهلل بن زای��د آل نهیان، وزیر 
ام��ور خارجه امارات متحده عربی به همتای ایرانی 
اش گف��ت که تقویت هم��کاری دوجانبه در مقابله 
با کووید-۱۹ اهمیت دارد. محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه ایران نیز در پیامی توییتری درباره این 
گفت و گو نوش��ت که "گفت و گوی ویدیویی مهم، 
صریح و دوستانه ای" راجع به کووید-۱۹ و "شرایط 

موجود دوجانبه، منطقه و جهان" انجام شد.
ظریف در ادامه نوشت: ما توافق کردیم که مذاکراتی 
با موضوع امید داشته باشیم به ویژه این که منطقه 
با چالش هایی س��خت مواج��ه بوده و انتخاب های 

سخت تری در پیش دارد.
ایران مدت زیادی اس��ت که با امارات متحده عربی 
و عربس��تان سعودی که متحدان آمریکا در منطقه 

خلیج فارس هستند، اختافاتی دارد.
در حالی که واش��نگتن در س��ال گذش��ته ایران را 
مقصر برخی حمات به منافع نفتی در خلیج فارس 
تلق��ی کرد، امارات متحده عربی به طور علنی هیچ 
کش��ور به خصوصی را مس��ئول ندانست. ایران هم 

این اتهامات را رد کرد.
وزرای ام��ور خارجه ایران و ام��ارات متحده عربی 
گف��ت و گویی در م��اه مارس نیز داش��تند که در 
شرایط شیوع ویروس جدید کرونا امارات نسبت به 

ایران ابراز حمایت کرد. باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

گزارش

 ناظران سیاسی براین باورند که انجام نهایی توافق 
تهلران و پکن می توانلد برای جمهوری اسلامی ایران 
تسلهیل کننلده روابط با دیگر کشلورها بلوده و حتی 
می توان این نکته را بیان کرد این اقدام می تواند موجب 
تحریلک و ترغیب دیگر کشلورها بلرای ورود به حوزه 

اقتصادی با ایران گردد.
بله تازگلی پیش نویلس نهایی سلند برنامه ۲۵ سلاله 
همکاری های جامع ایران و چین به تصویب هیئت دولت 
رسیده و وزارت امورخارجه مأمور انجام اقدامات نهایی 

تا امضای این سند با طرف چینی شده است. 
دکتر سید رضا صدرالحس��ینی کارشناس مسائل سیاست 
خارجی درخصوص توافق ایران و چین و تأثیرش در روابط 
دیگر کش��ورها با ایران به سیاس��ت روز گفت: با نگاهی به 
۱۰۰س��ال روابط دو کشور ایران و چین، ماحظه می شود 
دو کشور از گذش��ته به ایجاد و تحکیم روابط در دو حوزه 
سیاسی و اقتصادی عاقه مند بودند و این عاقه مندی در 
آس��تانه پیروزی انقاب اس��امی در ایران افزایش یافت و 
پس از شروع جنگ تحمیلی این روابط به سطوح راهبردی 
نزدیک تر ش��د. وی افزود: فراموش نش��دنی اس��ت که در 
ش��رایط پس از پیروزی انقاب اس��امی و ش��روع جنگ 
تحمیلی که با تحریم های چند الیه کشورهای غربی همراه 
بود و اجازه خرید کمترین امکانات و تس��لیحات نظامی به 
جمهوری اس��امی ایران داده نمی شد تا جایی که خرید و 
حمل سیم خاردار برای ایران ممنوع شده بود، کشور چین 
بخشی از نیازهای طبیعی تسلیحاتی ایران را تأمین می کرد 
و در مقابل، کش��ورهای غربی سعی و تاش داشتند حتی 

داروهای نیاز مجروحین جنگی نیز به ایران وارد نشود.
این اس��تاد دانشگاه بیان داشت: از این تاریخ به بعد روابط 
دو کش��ور ایران و چین استحکامات روابط دو کشور مؤثر 
در شرق و غرب آسیا را رقم زد؛ پس از دوران دفاع مقدس 

که به دوران س��ازندگی معروف است مجدداً این چینی ها 
بودند که برای بازسازی خسارات جنگ تحمیلی که بیشتر 
این خس��ارات از سوی س��اح های کشورهای غربی مانند 
هواپیماهای سوپر استاندارد، موشک های اگزوسه فرانسوی 
و توپ های اتریش��ی و تانک های انگلیس��ی و هواپیماهای 
جاسوسی آمریکا و البته ساح های شوروی سابق بیشترین 
خس��ارات را به ملت ایران وارد نموده بود جبران نمایند و 
در مقاب��ل تحریم های نفتی در دوران کلینتون و بعد از آن 
سعی نمودند بر اساس نیازهای ایران و میزان هزینه ای که 
این کش��ور برای بازس��ازی قرار داده است همکاری کنند. 
صدرالحسینی با اشاره به اینکه با شروع اقدامات صلح آمیز 
هس��ته ای در ایران و استنکاف کامل کشورهای غربی برای 
رس��یدن ملت ایران به حق مس��لم خ��ود و بهره برداری از 
فرآیند صلح آمیز هسته ای، این چینی ها بودند که در کنار 
کشور روسیه در آژانس بین المللی هسته ای و دیگر جوامع 
بین المللی بر اساس معاهدات قانونی از حقوق قانونی ملت 

ایران در حد توان خویش حمایت نمودند.
کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی اظهار داشت: پس از 
طی روندهای گوناگون در حوزه روابط دو کش��ور، مقامات 
دو کش��ور به این نتیجه رس��یدند که این روابط تنگاتنگ 
و هم��ه جانبه را در قالب یک قرارداد ۲۵ س��اله با در نظر 
گرفت��ن هم��ه جوانب و به نفع دو کش��ور به ی��ک قرارداد 
جامع و غیر قابل تغییر در شرایط گوناگون تبدیل نموده و 
مس��یر دو کشور در جهات مختلف در مدت زمان ربع قرن 

مشخص و معلوم گردد.
وی گفت: درس��ت در همین زمان بود ک��ه علیرغم وجود 
هیچ س��ند و متن قابل اس��تناد، هجمه ه��ای گوناگون در 
این تصمیم وارد ش��د و بدون اینکه مس��تندی از متن این 
قرارداد ارائه ش��ود، دروغ پردازی ها، موهوم گویی ها و چین 
هراس��ی ها از مبدأ غرب توسط محافل سرمایه داری غرب، 

س��لطنت طلبها و منافقینی که سال ها است به دامن غرب 
پناهنده شدند و در فرانس��ه و آمریکا از حمایت دولت های 

متبوع این کشورها نیز برخوردارند آغاز شد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: برخی از این ها مدعی بودند 
چین در عقد قرارداد بخشی از جزایر ایران را متعلق به خود 
خواهد کرد و عده ای دیگر مقاله می نوش��تند که بخشی از 
آب های سرزمینی ایران از دست رفت و عده ای دیگر مدعی 
ش��دند که همه ماهی های خلیج ف��ارس در این قراردادها 
به چینی ها تعل��ق گرفت؛ باالخره ای��ن دروغ پردازی ها به 
جایی رس��ید ک��ه وزیر خارجه آمریکا نیز که مدعی اس��ت 
س��خت ترین تحریم ها در طول تاریخ بش��ری را علیه ملت 
ای��ران اعمال نموده اس��ت، به صورت دلس��وزانه و در قالب 
دوس��ت ملت ایران از عقد ق��رارداد با چینی ها ابراز نگرانی 

می کند. وی با اش��اره به اینکه بر اساس مطالب گفته شده 
ای��ن توافق می تواند تس��هیل کنننده روابط ای��ران با دیگر 
کشورها باش��د، خاطرنش��ان کرد: از این بابت که در حوزه 
مس��ائل اقتصادی و تجاری هر قدر که روابط اقتصادی یک 
طرف با طرفهای خود وس��یعتر باش��د و راهبردی تر باشد 
کشورهایی که قصد ایجاد ارتباط تجاری دارند بیشتر اعتماد 
نم��وده و عاقه مندی خویش را نس��بت به روابط تجاری و 
اقتصادی با کشورمان را راحت تر و بیشتر تنظیم می کنند. 
صدرالحس��ینی گفت: در واقع به نظر می رسد انجام نهایی 
این توافق می تواند برای جمهوری اس��امی ایران تس��هیل 
کننده روابط با دیگر کشورها بوده و حتی این نکته را بیان 
کرد ک��ه این اقدام می تواند باعث تحری��ک و ترغیب دیگر 

کشورها برای ورود به حوزه اقتصادی ایران گردد. 
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ارزیابی از رهاورد توافق ایران و چین 

ترغیب کشورهای منطقه برای ورود به حوزه اقتصادی ایران 

به  رغم هشدارهای آمریکا به همکاری با ایران ادامه می دهیم
معاون کمیته روابط بین المللی ش��ورای فدراسیون روسیه اعام کرد: مسکو 
همکاری خود را با ایران بدون توجه به تحریم های آمریکا و هشدارهای مکرر 
این کش��ور ادامه خواهد داد. والدیمیر جباروف ابراز کرد: مسکو و تهران به 
تجارت خود ادامه خواهند داد چرا که ما معتقدیم اگر تجارتی برای روسیه 

سودآور باشد باید بدون درنظر گرفتن خواست آمریکایی ها آن را انجام داد. وی 
گفت: روسیه کشوری نیست که بگذارد دیگران برای سیاست خارجی آن تصمیم 

بگیرند و کرملین نیازی به نگاه کردن به واشنگتن ندارد ضمن اینکه آمریکا یک روز ما 
را تحریم می کند و روز دیگر ایرانی ها هستند که مورد تحریم قرار می گیرند، بنابراین 
آمریکایی ها هم به ما توجهی نمی کنند که چه اقداماتی انجام می دهیم. سناتور روس 
در ادامه گفت: ما باید به منافع خودمان توجه کنیم و دیگران هم نباید به خواسته های 

آمریکا در شورای امنیت علیه دیگر کشورها رأی دهند. ایرنا 

هشدار پامپئو به چین درباره توافق با ایران 
وزی��ر خارجه آمریکا در مصاحبه با ش��بکه فاکس نیوز با تاکید بر اینکه 
واش��نگتن به زودی علیه ش��رکتهای نرم افزاری چین��ی اقداماتی اتخاذ 
خواه��د کرد به پکن در زمینه توافق تجاری با ایران هش��دار داد. مایک 
پامپئو تاکید کرد که دونالد ترامپ طی روزهای آینده علیه ش��رکتهای 

چینی و شرکتهایی که حکومت چین را مستقیما از نظر اطاعاتی تغذیه 
میکنند تحت عنوان خطرات امنیت ملی این کش��ور اقداماتی اتخاذ خواهد 

کرد. وی در این زمینه جرئیات بیش��تری ارائه نکرد.  پامپئو به فاکس نیوز گفت: 
ط��ی روزهای آتی اقدامی توس��ط آمریکا علیه ش��رکت های نرم افزازی چین که 
تهدیدهایی برای امنیت ملی آمریکا به شمار می آیند اتخاذ خواهد شد. وی درباره 
روابط چین با ایران نیز گزارش��ها درب��اره نزدیکی پکن و تهران برای امضای یک 

توافق اقتصادی 4۰۰ میلیارد دالری و توافق امنیتی را محکوم کرد. تسنیم

درخواست رژیم صهیونیستی برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران
نماین��ده رژیم صهیونیس��تی با مطرح کردن ادعاهایی علیه کش��ورمان 
خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد. دنی با مطرح کردن ادعاهایی 
علیه ایران گفت: هر جا که خطری علیه اس��رائیل وجود دارد، شما می 
توانید اثر انگش��ت ایران را ببینید. وی با بیان این ادعا که ایران س��االنه 

هفت میلیارد دالر برای گسترش تروریسم هزینه می کند، گفت: از رهبری 
آمری��کا در تمدید این تحریم قدردانی می کنیم و امیدواریم که کش��ورهای 

بیش��تری برای پیش برد این اقدام در س��ازمان ملل به ما بپیوندند. او همچنین بر 
ادعایش افزود: آن ها به برجام پایبند نیستند اما سعی دارند از لغو شدن تحریم ها 
که به واسطه این توافق ایجاد می شود، بهره مند شوند.درخواست دانون برای تمدید 
تحریم تس��لیحاتی ایران در پی این مطرح می ش��ود که دولت آمریکا اخیرا پیش 

نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است. فارس

مطهرنیا: 

وزارت خارجه مزاحمت جنگنده آمریکایی 
را پیگیری حقوقی و سیاسی کند

کارش��ناس مسائل بین الملل گفت: دستگاه دیپلماسی کشورمان باید موضوع ایجاد 
مزاحمت برای هواپیمای مسافربری ماهان توسط جنگنده آمریکایی را هم به لحاظ 

حقوقی و هم به لحاظ سیاسی پیگیری کند.
مه��دی مطهرنیا درباره اقدام آمریکا در ایجاد مزاحمت برای هواپیمای مس��افربری 
ماهان در آسمان سوریه، گفت: سنتکام اعام کرده است که نزدیک شدن هواپیمای 
جنگی به هواپیمای ماهان بر اس��اس تحریم هایی است که متوجه ماهان ایر بوده و 
این تحریم ها بنا به اتهاماتی است که واشنگتن به این شرکت هوایی در نزدیکی به 

سپاه پاسداران وارد می کند.
وی افزود: به طبع این اقدام نوعی تفکری معنادار و تعریف شده از سوی واشنگتن 
را ب��ه نمای��ش می گذارد که در پی ایجاد محاصره بیش��تر ایران در ارتباط با جهت 
گیری دس��تگاه سیاس��ت خارج��ی آمریکا، تحت عنوان فش��ار حداکثری اس��ت و 
می تواند مقدمه ای برای ایجاد حرکت های بیش��تر در آینده نه چندان دور در جهت 

محدودسازی پروازهای هواپیماهای ایرانی باشد.
این تحلیلگر مس��ائل بین الملل گفت: از نظر حق��وق بین الملل، آزادی هوانوردی در 
چارچوب سازمان هوانودردی بین المللی باید برای همه کشورها محترم شمرده شود، 
اما بر اس��اس قوانین ایاالت متحده آمریکا که به هر تقدیر بر اس��اس سپهر حقوقی 
ناظر بر عملکرد قواعد بین المللی که تحت تأثیر نظام بین الملل و قدرت نهفته در آن 

بوده و اراده سیاسی بر اراده حقوقی غلبه دارد، چنین اقداماتی انجام می گیرد.
مطهرنیا افزود: در بس��یاری از کش��ورهای جهان هم اکنون ب��ا وجود آنکه مرزهای 
ملی وجود داش��ته و در آنها قواعد و قوانین متفاوتی با ضمانت اجرایی گوناگون به 
تصویب رسیده است، همواره اراده سیاسی بر اراده حقوقی حاکم می شود و این در 
حالی است که در نظام بین الملل ضمانت اجرای مستحکمی برای پیاده شدن اراده 

حقوقی و ارجحیت آن بر اراده سیاسی، وجود ندارد.
وی تاکید کرد: از همین رو اس��ت که آمریکا بر اس��اس قدرت برتری که دارد و یا 
حس می کند که از آن برخوردار است، در زمینه های گوناگون وارد عمل می شود و 
به دلیل آنکه س��پاه پاسداران انقاب اسامی را یک سازمان تروریستی اعام کرده 
اس��ت و از طرفی هواپیمایی ماهان را به دلیل همکاری با س��پاه جز س��ازمان هایی 
می داند که وابس��ته به این سیس��تم عمل می کند، طبق قواع��د و ضوابط خود و با 

ضمانت اجرای ناشی از اراده سیاسی خود عمل می کند.
کارش��ناس رواب��ط بین الملل اضافه کرد: ب��ه همین جهت باید گفت که دس��تگاه 
سیاس��ت خارجی ایران ه��م از منظر حقوقی و هم از منظر سیاس��ی می تواند این 
موضوع را دنبال کند؛ آنچه که مسجل است، نظام قدرت و توازن آن در این زمینه 

می تواند جایگاه عملکردی و تعریف عملیاتی داشته باشد.
مطهرنیا تصریح کرد: این مهم اس��ت که ای��ران در قبال این حرکت آمریکا تنها به 
محکوم کردن و بیانیه دادن بس��نده کند و یا اینکه اقدام متناس��بی در پاس��خ به 
آن بدهد. ما در حال حاضر ش��اهد برخی اقدامات کدگذاری ش��ده آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی علیه ایران هستیم که این موضوعات موجب باال گرفتن جنگ ابهت 
میان تهران و واش��نگتن می ش��ود. وی گفت: به نظر من باید منتظر ماند و دید که 
جواب ایران به این اقدام آمریکا و دیگر کارهای واشنگتن علیه منافع تهران، در چه 

محدوده ای قرار خواهد گرفت. مهر 

مدیر عامل موسس��ه ابرارمعاصر با اش��اره به دوره 4 س��اله حضور دونالد 
ترامپ در کاخ س��فید گفت: روابط آمری��کا و هم پیمانانش به همه جهان 
نشان داد خوانش ش��عار، »اول آمریکا، سپس هم پیمانان« وجود ندارد و 

آمریکا منافع هم پیمانانش را نیز نادیده می گیرد.
موسسه ابرار معاصر تهران نشستی تخصصی با عنوان افول جایگاه رهبری 
آمریکا در جهان معاصر را برگزار کرد. این نشس��ت در دو پنل با مدیریت 
عابد اکبری و حس��ین آجورلو و همچنین س��خنرانی جمعی از اساتید و 

متخصصان این حوزه برگزار شد.
 این نشست، دومین برنامه از سلسله پیش رویداد های همایش بین المللی 
»افول آمریکا؛ روند گذشته و تحوالت آینده« بود که با همکاری دبیرخانه 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام و پژوهش��کده صدر دانشگاه امام حسین 

)ع( برگزار شد. 
 عاب��د اکبری مدیر عامل موسس��ه ابرار معاصر در ابتدای این نشس��ت با 
اش��اره به روی دوره 4 س��اله حضور دونالد ترامپ در کاخ س��فید عنوان 
داش��ت دگرگونی هایی که ترامپ در چند س��ال اخیر به آن ها دامن زده 
است، پیامد های تحول شعار »اول آمریکا« به »تن ها آمریکا« و پس از آن 
وقوع »آمریکای تنها« بوده اس��ت. مطابق با برداشت های ابتدایی از شعار، 

قرار بود رییس جمهور، آمریکا را در اولویت قرار دهد.
 ترام��پ اقدامات عمل��ی »اول آمریکا« را در س��طح بین الملل آغاز کرد، 
آش��کار شد این شعار: هژمونی آمریکا را به چالش می کشد، نظم بین الملل 
را به مخاطره می اندازد و در هر حوزه ای ازجمله امنیت، س��امت، اقتصاد، 
مهاجرت، جامعه و بس��یاری دیگر به شیوه ای منفی ظاهر می شود تا فقط 
منافع آمریکا را )آن هم نه به شکلی مشخص که کدام منافع آمریکا( تأمین 
کند. با گذش��ت زمانی اندک، روابط آمریکا و هم پیمانانش به همه جهان 
نش��ان داد خوانشی از این ش��عار، با عنوان اول آمریکا، سپس هم پیمانان 
وج��ود ندارد و آمریکا منافع هم پیمانان��ش را نیز نادیده می گیرد. رویکرد 
عملی ترامپ به معنای تن ها آمریکا بود که فقط آمریکا را مستحق رسیدن 

به منافعش می دانست.
 ش��فافیت این امر، ضربه ای محکم به هژمون��ی آمریکا وارد کرد. رویکرد 
»فقط و تنها آمریکا« در فرض بنیادی خود، حاکی از پذیرش و قبول افول 
آمریکا اس��ت و آن هژمونی را به تصویر می کش��د که حرمت نفسش را از 

دست داده، با درک حقارت خود ضعیف تر شده است.
در ادامه این نشس��ت موحدیان کارش��ناس مسائل س��ایبری و رسانه به 
عن��وان س��خنران اول پنل اول در مورد ش��اخص ها و مولفه ی قدرت نرم 
صحبت کردند و با نش��ان دادن رتبه بندی آمریکا در زمینه های مختلف 
قدرت نرم اش��اره داش��تند که رتبه ایاالت متحده در زمینه های مختلف 

قدرت نرم درمقایسه با دهه های گذشته سقوط کرده است.
 وی در ادام��ه دلیل این افول ها را در پنج مورد که ش��امل خروج آمریکا 
از تواف��ق نامه های بی��ن المللی از جمله برجام ومعاه��ده پاریس، فعل و 
انفعاالت اس��تیضاح ترامپ، غیر قابل پیش بینی بودن سیاس��ت خارجی 

آمریکا، اس��تفاده بیش از حد آمریکا از تحریم برای تحمیل راهبرد خود و 
هم چنین عدم تمایل آمریکا به کمک به سایر کشور ها جمع بندی کردند 
و بی��ان کردند که روند کلی این عوام��ل منجر به فاصله گرفتن آمریکا از 
ارزش های اساس��ی خود از جمله دموکراس��ی و حقوق بشر شده است و 

آمریکا صاحیت خود را در دفاع از این ارزش ها از دست داده است.
 در ادامه احس��ان صادقی چیمه کارشناس ارش��د مسائل چین به رقابت 
چین و ایاالت متحده پرداخت و بیان کرد که افول قدرت آمریکا وابس��ته 

به قدرت بازیگران جهانی غیرغربی باالخص چین است.
 افزایش سهم بازیگران نوظهوری مانند چین در ثروت و قدرت جهانی باعث 
می شود که سهم بیشتری را در سیاست های جهانی طلب کنند و این خود 
به معنای عقب نشینی ایاالت متحده از قدرت هژمونی خود و سپردن نظم 
دهندگی نظام جهانی به سایر قدرت هاست. عقب نشینی از هژمونی جهانی 
توس��ط آمریکا منجر به حرکت به س��وی یکجانبه گرایی و تکیه بر قدرت 
عریان توسط ایاالت متحده شده است.  در مقابل سیاست خارجی یکجانبه 
گرایان��ه آمری��کا بازیگرانی مانند چین به رویکرد چن��د جانبه گرایانه روی 
آوردند تا عاوه بر اینکه سهم خود را در تصمیم گیری جهانی افزایش دهند 

پلی به سوی یک نظام چند قطبی در مقابل سیاست های آمریکا بزنند.
در ادام��ه این نشس��ت خانم  ش��هره پیرانی، آخرین س��خنران پنل اول، 
جریان افول قدرت ه��ای بزرگ در طول تاریخ را امری طبیعی خواند و با 
اش��اره به اینکه از دوره بوش پدر افول اخاقی در گفتمان ایاالت متحده 
به وجود آمده است بیان کرد که اتخاذ روش های اقتدار گرایانه آمریکا از 
جمله تهدید کارمن��دان دیوان عالی بین المللی، حذف کمک های ایاالت 
متحده به نهاد های بشر دوستانه برخاف ارزش های اساسی آمریکا مانند 
دموکراس��ی و حقوق بشر است و این عوامل منجر به تقویت بی اعتمادی 

سیاسی و از بین رفتن مشروعیت رهبری دنیا توسط آمریکا شده است.
پنل دوم با موضوع افول جای��گاه رهبری آمریکا در زمینه های مختلف از 
جمله ائتاف��ات و اتحادها، افول جایگاه اقتصادی و بازیگران تاثیر گذاربر 
افول ایاالت متحده با مدیریت حس��ین آجورلو آغاز ش��د. در ادامه  دکتر 
خسروی به عنوان سخنران اول پنل دوم با تمرکز بر مبحث ائتاف سازی 

صحبت های خود را شروع کرد.
 وی بی��ان کرد که قدرت ها زمانی ائتاف س��ازی می کنن��د که در مقام 
هژمون باش��ند و این مهم را با استفاده از قدرت نرم پیش می برند. ایاالت 
متح��ده با وجود آنکه هم چنان قدرت برتر اس��ت، اما نس��بت به قدرت 
هژمونی گذش��ته خود افول کرده است. قدرت برتری که راهبردش قدرت 

سخت است توان رهبری جهانی و ائتاف سازی را ندارد.
  نجمیه پور اس��معیلی به آخرین سخنران این نشس��ت درباره بازیگران 
تاثی��ر گذار برافول آمریکا صحبت کرد و ادامه داد که برای آنکه بازیگری 
به عنوان هژمون ش��ناخته ش��ود به دو مولفه نیاز دارد؛ اول آنکه خودش 
این نقش را برای خود قائل باش��د و دیگر آنکه س��ایر بازیگران این نقش 
هژمونی��ک را برای او تایید کنند، اما در خص��وص ایاالت متحده میبینم 
که بسیاری از قدرت نوظهور چالشگر نقش آمریکا را برای رهبری جهانی 

نمی پذیرند.
وی در ادام��ه بازیگران��ی ک��ه در مقابل قدرت هژمونی��ک آمریکا مقاوت 
می کنند را در س��ه س��طح بازیگران بی��ن المللی مانند چین و روس��یه، 
بازیگران منطقه ای مانند ایران و ونزوئا و جنبش های ضد امپریالیس��تی 

مانند حزب اهلل بررسی کردند. میزان 

  کارشناس مسائل بین الملل:

آمریکا منافع هم پیمانانش را نیز 
نادیده می گیرد


