
ترکیه به دنبال تحول ترانزیتی 
در شمال ایران

با یک پروژه مش��ترک بی��ن جمهوری آذربایجان و 
ترکی��ه، یک خط راه آهن جدید، قارص را به اغدیر 

و نخجوان وصل می کند.
بر اس��اس یکی از بندهای این توافق، قرار شد یک 
گذرگاه ترانزیتی جدی��د بین نخجوان و آذربایجان 
ایجاد ش��ود و این ب��وم جدا افت��اده آذربایجان، از 

محاصره ارمنی دربیاید.
اگر چه نخجوان در سالیان گذشته به یمن استفاده 
از گذرگاه های متصل به ایران و ترکیه، توانسته تا 
حدودی مشکالت خود را حل کند، اما حاال و پس 
از س��پری شدن بیش از 30 سال انتظار، پیشبینی 
می ش��ود که نخج��وان، با اتصال ب��ه وطن اصلی، 

موقعیت بهتری پیدا کند.
طبیعت��اً در این میان، ترکیه نیز مترصد آن اس��ت 
که از تحول مزبور به عنوان یک فرصت سیاس��ی و 
اقتصادی جدید، اس��تفاده کند. حاال مشخص شده 
که با یک پروژه مش��ترک بین جمهوری آذربایجان 
و ترکیه، یک خط راه آهن جدید، قارص را به اغدیر 

و نخجوان وصل می کند.
9 م��اه پیش، رجب طیب اردوغ��ان رئیس جمهور 
ترکیه برای حضور در نشست کمیته عالی همکاری 
های اس��تراتژیک بین آذربایج��ان و ترکیه، به باکو 

سفر کرد.
در آن سفر بود که قرار شد موضوع احداث راه آهن 
قارص به اغدیر و نخجوان ش��تاب بگیرد. اما خبری 
از پروژه نبود، تا ای��ن که تحوالت اخیر روی داد و 
حاال ب��ا توافقی که برای ایجاد گ��ذرگاه اتصالی به 
دست آمده، این پروژه اهمیت بیشتری یافته است. 
اما واقعیت این اس��ت که ایده راه آهن نخجوان، از 
ای��ن هم قدیمی تر اس��ت و فکر اولیه آن به س��ال 

2008 میالدی باز می گردد.
در اواخر س��ال 2007 میالدی و اوایل سال 2008 
میالدی اردوغان و علی اف، یک پروژه بلندپروازانه 
را کلی��د زدند که عبارت بود از احداث یک خط راه 

آهن موسوم به جاده ابریشم آهنی.
بر این اساس و طی 10 سال فعالیت و صرف 450 
میلیون دالر هزینه، خط راه آهن باکو به تفلیس و 
قارص احداث شد و ترکیه و آذربایجان توانستند با 
خط این اتصالی حیاتی، از طریق خاک گرجستان، 

ارمنستان را دور زده و با هم، ارتباط پیدا کنند.
ای��ن خط آهن 887 کیلومتر ط��ول دارد که 503 
کیلومت��ر از آن در جمه��وری آذربایج��ان، 259 
کیلومتر از آن در خاک گرجس��تان و 77 کیلومتر 

آن در خاک ترکیه است.
در همان حالی که این پروژه آغاز ش��د، علی اف از 
اردوغان خواست فکری هم به حال نخجوان بکند. 
در آن مقطع، بن علی ییلدرم یار گرمابه و گلستان 
اردوغ��ان وزیر ترابری بود و با توجه به حساس��یت 
ه��ای ارمنس��تان و روس��یه اقدام خاص��ی صورت 
نگرف��ت. اما حاال وضعیت جدی��دی پدید آمده که 
دس��ت ترکیه و آذربایجان را باز کرده و قرار اس��ت 
230 کیلومت��ر راه آهن جدی��د، قارص را به  اغدیر 

وصل کرده و  آنجا وارد نخجوان شود.  فارس 

اخبار گزارش

درحال��ی وزیر دفاع عراق با س��فر به تهران با مقامات عالی 
رتبه و بلندپایه جمهوری اس��المی ایران دیدار وگفت وگو 
ک��رد که ناظران سیاس��ی بر ای��ن باورند؛ هم��کاری های 
دفاعی-نظام��ی عراق و جمهوری اس��المی ایران می تواند 
به عن��وان یک الگو در زمینه تعام��الت نظامی و دفاعی با 
س��ایر کشور های منطقه مد نظر قرار گیرد و البته این گام 
می تواند در امنیت منطقه و خنثی س��ازی بسیاری از فتنه 

انگیزی های دشمن موثر باشد.
به خصوص حاال که تحریم تس��لیحاتی ای��ران پایان یافته 
و جمه��وری اس��المی ایران بنا ب��ر آنچه مقام��ات نظامی 
کش��ورمان گفته اند می توانند نی��از دفاعی عراق را تامین 
کنند و این مسئله یک دستاورد بزرگ محسوب می شود.

این سفر در حالی صورت گرفت که  توسعه و تعمیق امنیت 
در هر دو کشور ایران و عراق مورد توجه مقامات دو کشور 
قرار گرفته اس��ت؛ البته کش��ور عراق طی س��ال های اخیر 
با توطئه های متعددی مواجه بوده اس��ت؛ مس��ئله داعش 
موضوعی بود که در سال های اخیر اتفاق افتاد و رزمندگان 
جمهوری اسالمی ایران و مستشاران ما در کنار رزمندگان 
عراقی حضور پیدا کردند و ما ش��هدای گرانقدری را در این 
راه تقدیم کردیم که شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی در 
همین مسیر به ش��هادت رسید؛ اکنون هم که آمریکایی ها 
به دنبال گس��ترش مجدد تروریست ها در منطقه هستند، 
ای��ن همکاری ها موج��ب ایجاد امنیت مناس��ب تری برای 

کشور عراق خواهد شد.
در همی��ن رابط��ه س��ردار دهقان اع��الم کرده؛ ای��ران از 
ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی و نظامی دو کشور برای ایجاد 
امنی��ت و ثبات پایدار در عراق و تبدیل این کش��ور به یک 

کشور قدرتمند استفاده خواهد کرد.
به باور ناظران سیاسی؛ روابط ایران وعراق  هم اکنون وارد 
مرحله ای ش��ده که بستر همکاری های راهبردی در حوزه 
های دفاعی فراهم ش��ده اس��ت؛ از این رو بعید نیست که 
برخی جریان های مداخله گر با حاش��یه س��ازی ها و ارائه  
تحلیل های مغرضانه سعی کنند سعی کنند همکاری های 
دفاعی نظامی تهران-بغداد را کمرنگ یا س��نازوی جدیدی 

برای آن بنویسند.
ب��ا توجه به اینکه  توس��عه  پایگاه ه��ای نظامی آمریکا در 
منطقه غرب آس��یا به ویژه همس��ایگان جمهوری اسالمی 
ای��ران موج��ب تحمی��ل هزین��ه ه��ای دفاعی ف��راوان بر 
کشورهای منطقه شده است وآمریکا با حضور نظامی خود 
در منطقه ع��الوه بر بحث تامین کنترل و حفاظت خطوط 
انتق��ال انرژی )نف��ت و گاز( و ترانزیت کاال و تامین امنیت 

متحدین خود در منطقه به ویژه رژیم صهیونیستی به طور 
مستقیم و غیر مستقیم بر امنیت ایران تاثیر گذار گذاشته 
اس��ت؛ بر این مبنا گسترش مناسبات دفاعی ایران و عراق 
برای خنثی سازی سناریوهای آمریکایی نیز بسیار راهگشا 

و سازنده است. 
از سویی دیگر سفر وزیر دفاع عراق به تهران و دیدار و گفت 
وگوی وی با مقامات عالی رتبه و بلندپایه جمهوری اسالمی 

ایران، در کانون توجه رسانه های عراقی قرار گرفت.
رس��انه های عراقی ط��ی دیدارهای جداگان��ه جمعه عناد 
سعدون وزیر دفاع این کش��ور با امیر سرتیپ امیر حاتمی 
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح، سرلشکر محمد 
باقری رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح و علی شمخانی 

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی جمهوری اس��المی ایران را 
در ص��در خبرهای خود قرار داده و جزئیات محورهای این 

دیدارها را منتشر کردند.
ش��بکه تلویزیونی الف��رات عراق ضمن پوش��ش خبرهای 
مربوط به س��فر وزیر دفاع این کش��ور به ته��ران از جمله 
تیتر "سعدون خطاب به شمخانی: کشور ثالثی نمی تواند بر 
رواب��ط بین عراق و ایران تاثی��ر بگذارد" را برای خبر دیدار 
امروز وزیر دفاع عراق با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران 
برگزید. این ش��بکه افزود: س��عدون در دیدار با ش��مخانی 
تاکید کرد که تجربه دو کشور در مبارزه با گروه تروریستی 
داع��ش ثاب��ت کرده که با هم��کاری مش��ترک می توان بر 

بحران ها غلبه کرد.

ش��بکه الفرات تصریح کرد: دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی 
ای��ران نیز گفت که امنیت مرزهای دو کش��ور مس��ئله ای 
بس��یار مهم برای تهران است و با هرگونه عامل برهم زننده 

ثبات آن با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.
این ش��بکه همچنین عنوان "رئیس س��تاد مشترک ارتش 
ای��ران: همکاری دفاعی با بغداد تقویت کننده امنیت عراق 
اس��ت" را برای پوش��ش خبر دیدار جمعه عناد سعدون با 
سرلشکر باقری انتخاب کرد و به پوشش جزئیات این دیدار 
پرداخت. ش��بکه تلویزیونی »آفاق« عراق نی��ز دیدار وزیر 
دفاع این کشور از ایران را در صدر خبرهای خود قرار داد.

این ش��بکه تاکید امیر سرتیپ حاتمی آمادگی تهران برای 
تقویت توانمندیهای دفاعی عراق و تامین نیازهای نیروهای 
مس��لح این کشور را برجس��ته کرد و به پوشش دیدارهای 
وزیر دفاع ع��راق با مقامات عالی رتبه جمهوری اس��المی 

ایران پرداخت.
شبکه »ان.آر.تی« عراق نیز عنوان "ایران: عراق الگویی برای 
منطقه اس��ت و آماده تامین نیازهای این کشور هستیم" را 

برای دیدار وزیر دفاع عراق با امیرسرتیپ حاتمی برگزید.
این ش��بکه ضمن پوش��ش جزئیات این دیدار نوش��ت که 
پیش��نهاد وزی��ر دف��اع ایران ح��دود یک ماه پ��س از رفع 
محدودیت های بین المللی درخصوص صادرات س��الح این 
کش��ور براس��اس توافق »برجام« و ناکامی تالش واشنگتن 
برای مانع تراش��ی در این فرآیند در شورای امنیت، صورت 
می گیرد. ش��بکه تلویزیونی »الس��ومریه« نیز دیگر شبکه 
عراقی بود ک��ه جزئیات مذاکرات وزیر دفاع این کش��ور با 

مقامات ایرانی را پوشش داد.
این شبکه نیز به نقل از رسانه های ایرانی عنوان "شمخانی 
خط��اب به وزی��ر دفاع عراق: خ��روج نیروه��ای آمریکایی 

مهمترین عامل صلح در منطقه است" را برجسته کرد.
ش��بکه های تلویزیونی »العهد« و »النجباء« نیز به نوبه خود 
گفت وگوهای وزیر دفاع عراق و مقامات ایران را پوشش دادند.  
در همی��ن پیوند، خبرگ��زاری »العهد نیوز« ع��راق با عنوان 
"مذاکرات عراق و ایران برای توس��عه روابط دفاعی و نظامی"، 

دیدار سرلشکر باقری و وزیر دفاع عراق را بازتاب داد.
این رس��انه عراق��ی همچنین تاکی��د ایران ب��رای تقویت 
توانمندیهای دفاعی عراق و تامین نیازهای نیروهای مسلح 

این کشور را در خبرهای خود برجسته کرد.
پایگاه خبری »بغداد الی��وم« نیز عنوان "جلوگیری هرج و 
مرج در منطقه... جزئیات نشس��ت وزیر دفاع عراق و رئیس 
ستاد مشترک ارتش ایران" را برای صفحه اول خود انتخاب 

کرد و جزئیات این دیدار را بازتاب داد.
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انصاری:

سند ایران و چین فقط 
اقتصادی نیست 

معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزیر امور خارجه 
گفت: سند نهایی جامع همکاری ایران و چین 
در بخش های مختلف قضایی، مجلس و... ورود 

کرده است.
معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزیر امور خارجه 
در مورد س��ند جامع 25 س��اله ای��ران و چین 
نیز می گوید آن سندی که در رسانه ها منتشر 
ش��ده است، سند موضوع مذاکره ایران و چین 
نیس��ت؛ س��ند موضوع مذاکره خیلی متفاوت 
اس��ت. زمینه های همکاری آن سند که بیرون 
آم��ده بود، اقتص��ادی بود اما س��ند نهایی در 
بخش ه��ای مختلف قضائ��ی، مجلس و… دو 
کش��ور ورود کرده است.مش��روح گفت وگوی 

مهر با غالمرضا انصاری را در زیر می خوانید:
 س�ند جام�ع همکاری ای�ران و چین به 
کجا رس�ید؟ اصالحیه جدید دس�ت شما 

است یا چین؟
آقای وزیر )ظریف( س��فری به چین داش��تند، 
مذاکرات بس��یار خوبی ب��ا همتای چینی خود 

در بخش ه��ای مختل��ف اقتصادی، سیاس��ی، 
دو جانب��ه و منطق��ه و بین المللی داش��تند و 

بحث های خوبی صورت گرفت.
یکی از بحث های مهم موضوع س��ند 25 ساله 
بود. خوشبختانه استقبال چینی ها از برنامه 25 
ساله و اصالحاتی که بعداً انجام شد و به طرف 
چینی داده ش��د، مثبت بود و فکر می کنیم با 
اس��تقبالی که شده است ش��اهد پیشرفت امر 
باشیم. ما پیش��نهادات خود را به طرف مقابل 
ارائ��ه کرده ایم. نهایتاً هیأت هایی برای مذاکره 

تبادل می شود.
 منظورت�ان همان س�ندی اس�ت که ما 

دیدیم و رسانه ای شد؟
خیر؛ آن سند نیست. آن سندی که منتشر شده 

بود، سند موضوع مذاکره ایران و چین نیست.
 چه تفاوت هایی دارد؟

خیلی متفاوت اس��ت. زمینه های همکاری آن 
سند که بیرون آمده بود، اقتصادی بود اما سند 
نهایی در بخش های مختل��ف قضائی، مجلس 

و… دو کشور ورود کرده است.
 همچنان چین یکی از بزرگترین خریدار 
نفت ایران است و روسیه نیز نفت ایران را 
می خرد و آن را مج�دداً صادر می کنددر 
حوزه فرآورده های غی�ر نفتی یا کاالهای 

غیر نفتی، صادراتی به چین داریم؟

ش��اید بیش��تر صادرات ما به چی��ن غیر نفتی 
اس��ت، با پول چین و نه دالر. با یوان چین و با 
تنوع باال معامله می کنیم و همچنان چین یکی 
از بزرگترین خریدار نفت ایران اس��ت. روسیه 
خ��ود تولید کننده نفت اس��ت. یعنی در واقع 
روس��یه نفت ایران را م��ی خرد و آن را مجدداً 

صادر می کند.
 در سند جامع ایران و چین، حجم تبادالت 

تجاری ایران و چین چقدر تغییر می کند؟
بسیار گسترده اس��ت. پروژه ها و مبادالتی که 
در پی سند 25 ساله اجرا می شود حجم بسیار 
باالیی دارد. این یک برنامه 25 س��اله اس��ت و 
یک ساله نیست که بگوییم در سال 1400 این 
برنامه امضا می ش��ود و در س��ال 1401 حجم 
تجارت ما از 5 میلیارد دالر به 40 میلیارد دالر 
می رس��د. این گونه نیست و قرار است در طی 

25 ساله همکاری جامع انجام شود.
 منظ�ور ش�ما از ب�ه زودی در تب�ادالت 

تجاری ایران و چین چند وقت است؟
به واس��طه بح��ث کرون��ا، رفت و آمد بس��یار 
محدود اس��ت. بنابراین امضای چنین سندی، 
رفت و آمد در سطوح باال می خواهد. ما بر آنیم 
که اگر در محتوای سند از طرف چین مشکلی 
وجود نداش��ته باش��د، بتوانیم ترتیباتی اتخاذ 

کنیم تا این سند امضا شود. 

مذاکره مجدد درباره برجام دشوار خواهد بود
مس��ئول تیم مذاکره کنن��ده آمریکا در مذاکرات هس��ته ای، تأکید کرد که 
مذاکره مجدد درباره برجام س��خت و دش��وار خواهد بود. وندی شرمن  در 
پاس��خ به سؤال »ماکرو ورمن« مجری برنامه پابلیک ریدیو اینترنشنال در 
خصوص احتمال بازگشت مجدد ایاالت متحده به برجام با روی کار آمدن 

بایدن گفت: در حقیقت، ما در سال 201۶ نیستیم، ما در سال 2020 هستیم 
و تقریباً در آستانه 2021 هستیم. زمان گذشته است. شرایط تغییر کرده است 

و درحالیکه همپیمانان اروپایی ما و روس��یه و چین، توافق )هسته ای ایران( را حفظ 
کرده اند، می توانم بگویم که در س��ال گذشته، از هم گسستگی این توافق تاحدودی 
آغاز شده است. وی در خصوص کاهش تعهدات برجامی ایران در پی بدعهدی شرکای 
اروپایی این توافق گفت: »گرچه ایران، گفته است که گام  های برگشت پذیر برداشته 

است، اما با این وجود، ما هنوز در آن جایگاه قرار نداریم.  فارس 

سفر وزیر دفاع عراق؛ ادامه همکاری های امنیتی است
کارش��ناس مس��ائل غرب آس��یا با بیان اینکه س��فر وزیر دفاع عراق به 
ته��ران در چارچوب همکاری ه��ای امنیتی و نظامی جدید دو کش��ور 
قابل بررس��ی اس��ت، گفت: این س��فر، در بعد امنیتی، همکاری  برای 
مقابل��ه با گروهک های تروریس��تی و نیز در چارچوب خرید س��الح از 

ایران اهمیت زیادی دارد.  حس��ن هانی زاده با اش��اره به  اهمیت س��فر 
وزیر دفاع عراق به ایران اظهارداشت: سفر سپهبد جمعه عناد سعدون وزیر 

دف��اع عراق به تهران در چارچ��وب همکاری های امنیتی و نظامی جدید ایران و 
عراق قابل بررس��ی است. وی ادامه داد: رفع تحریم های تسلیحاتی ایران موجب 
ش��ده تا برخی از همپیمانان کشورمان مانند عراق، افغانستان و سوریه به سمت 
خرید اسلحه از ایران متمایل شوند لذا این سفر می تواند چارچوب همکاری های 

نظامی و تسلیحاتی ایران و عراق را تعریف کند. میزان 

بایدن بازگشت به برجام را در اولویت دارد
رابرت مالی، رئیس گروه بین المللی بحران، مش��اور ارشد باراک اوباما 
و عض��و تیم مذاکره کننده ای آمریکا در پرونده هس��ته ای ایران، در 
گفت و گو با روزنامه فرانسوی لوپوئن با تاکید بر اینکه ایران در جهان 
منزوی نیس��ت، بازگشت به برجام را از جمله اولویت های دیپلماتیک 

رئیس جمهوری آینده آمریکا برشمرد.
مش��اور ارش��د اوباما تاکید کرد: بایدن اعالم کرده که به توافق هس��ته ای 

ایران )برجام( دوباره ملحق خواهد ش��د. همانطور ک��ه تونی بلینکن و همچنین 
دیگر دموکرات ها قباًل گفته اند، جو بایدن قصد دارد به توافق هس��ته ای ایران 

بپیوندد به شرط اینکه ایران به این توافق پایبند باشد.
 البت��ه تهران نیز اعالم ک��رده اگر آمریکا به برجام متعهد باش��د، آن هم پایبند 

خواهد بود. ایرنا 

ی��ک ش��بکه کانادایی در بخش��ی از یک تحلی��ل به تاثیر 
سیاس��ت ه��ای احتمالی دولت ج��و بایدن درب��اره توافق 
هس��ته ای بر روابط واش��نگتن با عربستان سعودی و قیمت 

نفت در بازار جهانی پرداخت.
ش��بکه سی. بی. سی کانادا در بخشی از یک تحلیل درباره 
وعده دول��ت جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا برای 
بازگش��ت به توافق هس��ته ای نوش��ت: برای رئیس جمهور 
منتخب آس��ان یا س��ریع نخواه��د بود که رویه را نس��بت 
ب��ه ایران تغییر ده��د. دولت دونالد ترام��پ رئیس جمهور 
فعلی آمریکا در هماهنگی با اس��راییل و  کشورهای حاشیه 
خلی��ج فارس، ده هفته مانده ب��ه تحلیف جو بایدن در 20 
ژانوی��ه برنامه ای برای اعمال طی��ف جدیدی از تحریم ها 
علی��ه ایران را پیش می ب��رد. دولت ترامپ ب��اور دارد که 
این »س��یل« تحریم ها فش��ار بر ایران را افزایش داده و از 
این رو کار را برای بایدن در جهت احیای توافق هس��ته ای 

سخت می کند. 
سی.بی.س��ی کان��ادا در ادامه این تحلیل نوش��ت: از جهت 
دیگر، روابط میان آمریکا و عربستان سعودی احتماال تغییر 
می کند. ترامپ در مدت روی کار بودنش علیرغم ماجرای 
قتل جمال خاشقجی، جنگ یمن و محاصره اقتصادی قطر 
از محمد بن س��لمان ولیعهد س��عودی حمایت کرده است. 
بایدن می گوید برنامه دارد روابط با عربس��تان س��عودی را 
بازبین��ی کند. این می تواند تاثیر بس��زایی ب��ر بازار انرژی 
داش��ته باش��د. آمریکا دیگر برای تامی��ن نفت خام خود بر 
عربس��تان متکی نیس��ت و این به رئی��س جمهور منتخب 
اجازه می دهد مس��یری مس��تقل تر در مسائل ژئوپلیتیک 
منطق��ه در پیش بگی��رد. اگر بایدن به می��ز مذاکره توافق 

هس��ته ای بازگردد، به طور مثال تاثیر آن بر بازار نفت می 
تواند قیمت ها را کاهش دهد. 

این ش��بکه همچنی��ن مطرح کرد: کاهش فش��ار بر تهران 
می تواند بر خالف منافع ریاض باش��د. محمد بن س��لمان 
در غیاب حمایت واش��نگتن، ممکن اس��ت احساس امنیت 
کمتری داشته باشد و فعالیت ها علیه او در خاندان سلطنتی 
سعودی می تواند فعال تر و شده و بیشتر احساس شود که 
بن س��لمان می تواند به بی ثبات��ی در منطقه غنی از نفت 

خاورمیانه منجر شود. 
دولت ترامپ در س��ال 2018 با ناق��ص تلقی کردن توافق 
هس��ته ای از آن خارج شده و تحریم های متعدد اقتصادی 

را بر ایران اعمال کرد. ایسنا 

  تحلیل شبکه کانادایی

تاثیر رویکرد دولت بایدن 
در قبال ایران بر روابط 

آمریکا با عربستان

نگاهی بر رایزنی های وزیر دفاع عراق در تهران: 

تامین مشترک امنیت منطقه با 
سالح های ایرانی


