
ترور شهید سلیمانی مهمترین 
پروندههای قضایی-سیاسی تاریخ 

کارشناس مسائل سیاست خارجی معتقد است که 
پرونده ترور ش��هید س��لیمانی یکی از مهمترین و 
سیاس��یترین پروندههای قضایی تاریخ جهان تلقی 

میشود.
حس��ن هانی زاده با اشاره به س��فر حجت االسالم 
رئیسی، رئیس قوه قضاییه به عراق گفت: این سفر 
توجه رس��انههای بین الملل را به دلیل اس��تقبال 
باشکوه مردم و دولت عراق به خود جلب کرد واین 
حرکت نشان دهنده نفوذ ایران در میان الیحههای 

مختلف جامعه عراقی است.
وی اف��زود: علی رغم ت��الش آمریکا ب��رای فاصله 
گ��ذاری بین دو جامعه ایران و عراق، س��فر رئیس 
دس��تگاه قضا به بغداد، نشان داد که رابطه دوکشور 
خیلی مس��تحکمتر از توان فیزیکی آمریکاییها در 
عراق اس��ت؛ قصد آمریکا این است که این روابط را 

تحت تاثیر قرار دهد.
کارش��ناس مسائل سیاست خارجی درباره پیگیری 
حقوقی پرونده ترور س��ردار سلیمانی تصریح کرد: 
آقای رئیس��ی این پرونده را با رئیس ش��ورای عالی 
قضای��ی عراق مط��رح کرده اس��ت؛ در این پرونده 
عالوه بر دونالد ترامپ رئیس جمهور س��ابق آمریکا 
ک��ه متهم ردی��ف اول اس��ت، ۴۸ ت��ن از مقامات 
امنیتی، سیاسی آمریکا هم مورد پیگرد قانونی قرار 

گرفته اند.
هانی زاده ادامه داد: ترور س��ردار س��لیمانی نقض 
حاکمیت عراق است، براس��اس قوانین بین المللی 
ای��ن کش��ور میتواند به دادگاه بی��ن المللی الهه و 
دادگاه رس��یدگی به جنایت جنگی علیه ش��خص 
دونالدترامپ شکایت کند؛ به ویژه اینکه االن ترامپ 
در حال محاکمه اس��ت و ممکن اس��ت از او سلب 

مصونیت سیاسی شود.
وی ادامه داد: همچنین عراق میتواند از پلیس بین 
الملل جهت دس��تگیری قاتالن س��ردار سلیمانی و 
ش��هید ابوالمهدی المهندس در خواست همکاری 

کند.
کارشناس مسائل سیاست خارجی با اشاره به ابعاد 
مختلف پرونده ترور سردار سلیمانی تاکید کرد: این 
پرونده یکی از مهمترین و سیاسیترین پروندههای 
قضایی تاریخ جهان تلقی میش��ود؛ به همین دلیل 
آقای رئیس��ی در جریان مالقات با رئیس ش��ورای 
عالی قضایی عراق جزئیات و مس��تندات مربوط به 
ترور سردارس��لیمانی را تس��لیم طرف عراقی کرد 
و این پرونده از س��وی ش��ورای قضایی عراق مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. باشگاه خبرنگاران 

کاهش نقش آمریکا در جنگ یمن، 
برای بازگشت ایران به میز مذاکره 

کافی نیست
نشریه نیوز ویک در گزارش خود با بررسی رویکرد 
دولت جدید آمریکا درخصوص جنگ یمن نوشت: 
جو بایدن رئیس��جمهور ایاالت متحده ابتکار عمل 
اولیه برای کاهش مش��ارکت  کش��ورش در جنگ 
یمن و تغییر جهت سیاس��ت های واش��نگتن برای 
دس��تیابی به یک راه حل دیپلماتیک را به دس��ت 
گرفته است، اقدامی که توجه ایران را که او هم در 

این مناقشه نقش دارد، به خود جلب کرده است.
اما کارشناسان بر سر این مسئله اختالف نظر دارند 
که آیا این روش، تا زمانی که ایاالت متحده رویکرد 
حداکثری خود درقبال توافق هس��ته ای ۲۰۱۵ را 
ادام��ه می دهد، می تواند راه حلی عملی باش��د یا 

خیر.
در حال��ی که تالش��ها برای توق��ف حمایت ایاالت 
متح��ده از جن��گ در یم��ن، در دوران ریاس��ت 
جمهوری دونالد ترامپ س��رکوب ش��ده بود، دولت 
بایدن چند هفته پس از شروع به کارش کمک های 
تهاجمی ب��ه عملیات جنگی به رهبری عربس��تان 
س��عودی را متوقف کرد. در استدالل رسمی دولت 
بای��دن، نگرانی های مربوط ب��ه تلفات غیرنظامیان 
ذکر ش��ده اما یک مقام پیش��ین می گوید که یک 
هدف اساسی دیگر نیز وجود دارد و آن ایجاد زمینه 
برای دیپلماس��ی با ایران در ش��رایطی است که دو 
کش��ور با بحران کنونی پیرامون برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( دست و پنجه نرم می کنند.جرالد 
فایرشتاین، سفیر پیشین ایاالت متحده در یمن در 
این باره گفت: از نظر من، دولت بایدن معتقد است 
ک��ه تالش موفقیت آمیز برای پایان دادن به نبردها 
در یمن و بازگشت به روند سیاسی در آنجا می تواند 
مس��تقیماً به کاهش کلی تنش ها در منطقه کمک 
کن��د. چنین اس��تراتژی می تواند منج��ر به تعامل 
مجدد با ایران در مورد طیف کاملی از موضوعات، از 

جمله موضوع هستهای شود. ایسنا 

اخبار گزارش

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان

کارش��ناس مس��ائل بی��ن الملل معتق��د اس��ت؛ احتماال 
آمریکایی ها می خواهن��د مذاکره خود با ایران را از پرونده 
یمن ش��روع کنند، پرونده ای که ته��ران نیز به عنوان یک 
بازیگر اصلی در منطقه نقش مهمی در پایان دادن آن دارد 
و س��فر مارتین گریفیتس فرس��تاده ویژه دبیرکل سازمان 
مل��ل در امور یمن ب��ه ایران نیز احتماال در همین راس��تا 

بود.
هفته گذشته جو بایدن در ساختمان وزارت خارجه امریکا 
حاضر شد و در آنجا اعالم کرد که کشورش دیگر از ائتالف 

عربستان و امارات حمایت نخواهد کرد.
آنتون��ی بلینک��ن هم به کنگ��ره آمریکا اعالم ک��رد که نام 
انصاراهلل از فهرس��ت تروریستی این کشور خارج شود. این 
اتفاقات در حالی افتاد که در یمن هنوز نیروهای عربستان 
علیه مردم این کشور مشغول به کشتار هستند اما به اعتقاد 
بس��یاری پا پس کش��یدن ایاالت متحده از حمایت ائتالف 
س��عودی، خط خوردن نام حوثی ها از فهرست تروریستی 

و ممنوعیت فروش س��الح به ریاض به مدت پنج سال می 
تواند آغازی برای پایان جنگ یمن باشد.

ناظران سیاس��ی بر این باورند؛ بای��دن می خواهد هر طور 
که شده به جنگ یمن پایان دهد. علتش هم این است که 
این جنگ تبدیل به یک شرمندگی بزرگ برای کشورهای 
غربی شده به خاطر فاجعه انسانی که در آن کشور رخ داده 
اس��ت. چه از لحاظ تعداد کودکانی که در یمن کشته شده 
اند و چه مس��اله قحطی و گرس��نگی و ملت��ی که در حال 

نابود شدن است.
جمهوری اس��المی ایران یک��ی از بازیگرانی اس��ت که در 
صحنه جنگ یم��ن اهمیت دارد. ب��رای خاتمه این جنگ 
ایران به عنوان کش��وری که حمایت معنوی از حوثی ها را 

دارد، باید حضور داشته باشد.
ادامه بحران یمن می تواند هزینه ای بیش��تر از افغانس��تان 

برای جهان داشته باشد
عماد آبش��ناس کارشناس مس��ائل بین الملل در گفت وگو 
با سیاس��ت روز در پاس��خ به این پرس��ش که آیا اقدامات 
آمریکا برای توقف ارس��ال س��الح به عربس��تان و امارات و 
نیز خارج کردن گروه انصاراهلل یمن از فهرس��ت گروه های 
تروریستی به مفهوم نشان دادن چراغ سبز به تهران است، 
گفت: سیاس��ت آمریکا نسبت به عربستان و امارات و حتی 
رژیم غاصب صهیونیستی تغییر کرده است؛ دموکرات ها در 

سیاست بین المللی خود با جمهوری خواهان متفاوتند.
او اف��زود: در برهه ای از زمان که دونالد ترامپ بر س��ر کار 

آم��د، نقش پررنگی را به عربس��تان و امارات داد و هدفش 
این بود که این دو کش��ور در زیر چتر رژیم صهیونیس��تی 
قرار گیرند حاال که دو کش��ور یاد ش��ده به رژیم اس��راییل 
وابس��ته ش��دند دیگر آمریکا نیازی نمی بین��د به ریاض و 

ابوظبی بیشتر از این در عرصه سیاسی نقش دهد. 
این کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه بر اساس 
دیدگاه سیاستمداران ارش��د آمریکایی، امارات و عربستان 
همیش��ه باید تابع باش��ند و ح��ق ندارند نق��ش بزرگتر از 
سیاست خودشان را بازی کنند، تصریح کرد: ماجرای یمن 
بیش از اندازه طوالنی ش��د؛ در زمانی ک��ه آمریکایی ها به 
سران سعودی چراغ سبز نشان دادند که کار یمن را یکسره 
کن��د تقریبا یک مهلت دو ماه��ه داده بودند اما این جنگ 
بیش از شش سال اس��ت به طول انجامیده و کشتار مردم 

بی گناه یمن توسط سعودی ها همچنان ادامه دارد. 
آبش��ناس با اشاره به اینکه کنترل یمن در داخل خاک این 
کش��ور از دست عربستان و امارات خارج شده است، اظهار 
داشت: آمریکایی ها می دانند اگر این مسئله مدیریت نشود 
آن وقت با بحران بدتری روبرو می ش��وند و شاید بیشتر از 

بحران افغانستان و لیبی برای جهان هزینه ایجاد کند.

وی در ادامه بیان داش��ت: لذا آمریکایی ها تصمیم گرفتند 
ب��ه موضوع یمن پای��ان دهند، طبیعتا واش��نگتن می داند 
جمهوری اس��المی ایران درباره یمن ی��ک دیدگاه خاصی 
دارد و یمن جز معدود موضوعاتی اس��ت که رهبرعالی قدر 
انقالب به دستگاه دیپلماسی کشورمان اجازه داده است که 

در موضوع حل و فصل آن پای میز مذاکره بنشیند. 
آبش��ناس معتقد است؛ خیلی از کارشناس��ان این تصور را 
دارن��د که احتماال آمریکایی ه��ا می خواهند مذاکره خود با 
ایران را از پرونده ای ش��روع کنند که تهران دوس��ت دارد 
س��ریعتر بح��ران این پرون��ده خاتمه یابد و س��فر مارتین 
گریفیتس فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن 
به ایران نیز احتماال در همین راستا بود؛ چرا که تا پیش از 
این مارتین گریفیتس برای سفر به ایران با مخالفت شدید 

سران سعودی و آمریکایی ها مواجه بود.
وی در پایان گفت: حاال که نماینده ویژه دبیرکل س��ازمان 
ملل به تهران س��فر و در موضوع یمن با ایران به مش��ورت 
نشس��ت می توان ابراز داشت این س��فر حامی این پیام بود 
ک��ه تهران نیز نقش مهمی در حل و فصل بحران یمن ایفا 

می کند.

تحلیل کارشناس مسائل بین الملل درباره رویکرد آمریکا در قبال ایران

آغاز سیاست خارجی بایدن 
از یمن 

اختالف وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با نتانیاهو 
پس از آنکه نخستوزیر رژیم صهیونیستی یک فرد نزدیک به خود را برای 
مذاک��ره با دولت آمریکا درباره پرونده هس��تهای ایران تعیین کرد، وزیر 

جنگ این رژیم به شدت اقدام یک جانبه او را مورد انتقاد قرار داد.
بن��ی گانتز در مصاحبه ای اینکه جو بایدن رئیس��جمهور آمریکا پس از 

گذشت سه هفته از مراسم تحلیف خود با نتانیاهو تلفنی گفتوگو نکرده، 
این موضوع عجیب و نگرانکننده اس��ت و من فکر میکنم که این، در نتیجه 

رفتار نتانیاهو است. وزیر جنگ رژیم صهیونستی با حمله به روش مقابله نتانیاهو 
با پرونده هس��تهای ایران از اقدام او در تعیین مئیر بن شبات رئیس آنچه مشاور 
امنیت ملی رژیم صهیونیس��تی خوانده میشود، به عنوان مسئول مذاکره با دولت 
بایدن، قدرتهای جهانی و شرکای منطقهای در موضوع توافق هستهای ایران آن 

هم بدون سهیم کردن دیگر سازمانهای ذیربط این رژیم انتقاد کرد. فارس 

دعوت سید عمار الحکیم به بازگشت به برجام
رهبر جریان حکمت ملی عراق در مراس��م رسمی روز شهید ضمن تاکید 
بر ضرورت تش��کیل یک دولت یکپارچه در عراق خواس��تار آغاز گفتوگو 
میان ایران و عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی و بازگشت آمریکا 
به برجام ش��د. س��ید عمار الحکیم بر ضرورت تس��ریع در بازگشت همه 

کش��ورهای امضاکننده توافق هس��تهای به میز مذاکره و پایبندی آنها به 
توافقات پیشین تأکید و تصریح کرد: این امر اقدامی ست که به صلح و امنیت 

بینالملل��ی و بازیابی حقوق ملت مظل��وم ایران و کاهش تحریم و محرومیت و رنج 
اقتصادی آنان میانجامد. رهبر جریان حکمت ملی عراق ایران و عربستان را به پای 
می��ز مذاکره فراخواند و گفت: به آغاز گفتوگوی برادرانه، اس��المی، جدی و صریح 
میان جمهوری اس��المی ایران و همه کش��ورهای عربی و در رأس آنها عربس��تان 
سعودی فرامیخوانیم تا به تأمین امنیت و منافع منطقه کمک کند. صداوسیما 

باید با تمام قوا به کمک افغانستان رفت
مدیرکل آس��یای غرب��ی وزارت امور خارجه ای��ران در پی وقوع آتش 
س��وزی در گمرک اس��الم قلعه در مرز ایران و افغانس��تان در توئیتی 
نوش��ت: آتش در خانه همس��ایه، آتش در خانه ماس��ت و باید با تمام 
قوا به کمک افغانس��تان رفت. سید رسول موسوی  افزود: هر کاری را 

ک��ه در حیطه وظایفم بود انجام دادم اکنون منتظرم ببینم درعمل چه 
خواهد ش��د؟ یک تانکر گاز در گمرک اس��الم قلعه، افغانستان منفجر شد.  

براس��اس گفته مسؤوالن محلی، اداره کل گمرک دوغارون خراسان رضوی برای 
بازگش��ت کامیونها و دور ش��دن از خطرات احتمالی برای محمولهها مسیرهای 
ورودی را باز گذاش��ته و کامیونهای حامل گاز و س��وخت برای ترک از محل در 
حال هدایت هس��تند و س��ایر کامیونها در پاسگاه ۱۷ ش��هریور که بیش از پنج 

کیلومتر با محل انفجار فاصله دارد مستقر خواهند شد. تسنیم 
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به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه ۲۵ ساله ایران با 
چین و پنجاهمین س��ال برقراری روابط دیپلماتیک  تهران 
و پکن با وحید قربانی مس��ئول اندیشکده سیاست خارجی 
پژوهش��کده راهبردی و کارش��ناس مس��ائل چین باشگاه 

خبرنگاران به گفت وگو نشسته که در ذیل می آید.

امس���ال ش���اهد پنجاهمین س���ال برق���راری روابط 
دیپلماتی���ک دو کش���ور ای���ران و چی���ن هس���تیم، 
ارزیابی ش���ما درب���اره روابط ته���ران و پکن در این 

سال ها چیست؟ 
امسال صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیسم چین است. 
این س��ال با پنجامین سالگرد تاس��یس روابط دیپلماتیک 
ایران و چین همزمان ش��ده اس��ت و اکنون که در چهل و 
دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی قرار داریم. روابط با 
چین بحث با اهمیتی در کشورمان است و اخیرا سعی شده 
که روابط دو کش��ور ارتقاء پیدا کند و نمونه بارز آن برنامه 

۲۵ ساله است که این موضوع در حال پیگیری است.
در س��ال ۱۹۷۱ در دوره پهل��وی روابطمان را با چین آغاز 
کردیم، پیش از آن روابط دوستانه و تاریخی بود و در دوره 
جدید روابط تهران و پکن تا حد زیادی تحت تاثیر با متغیر 
نظام بین الملل و رابطه چین با آمریکا تعریف میشد، یعنی 
اینکه آغاز روابط ای��ران و چین در دهه ۷۰ میالدی تحت 
تاثی��ر روابط چی��ن و آمریکا بود و رابطه ای��ران و چین به 

عنوان یک رابطه مستقل دیده نمیشد.
اکنون ۴ دهه اس��ت که انقالب اس��المی به وقوع پیوسته 
اس��ت و ما تالش میکنیم که به صورت مستقل رابطه مان 
را با چین ارتقاء ببخش��یم، در برهه اخیر بحث فش��ارهای 
آمری��کا و بحث تحریم تا حد زیادی بر رابطه ایران و چین 
تاثیر گذاش��ته است. در هر صورت اینکه ما تالش میکنیم 
که رابطهای مس��تقل و ج��دا از متغیر مداخله گر آمریکا با 
چین داش��ته باشیم به خودی خود بس��یار مبارک است و 

باید از آن استقبال کرد.
رابطه ما ب��ا چین برهه های مختلفی را طی کرده اس��ت؛ 
برهه��ای قبل از انقالب؛ س��ال ۱۹۷۱ می��الدی رابطه دو 
کشور شکل میگیرد و تا حدی رابطه گسترش پیدا میکند، 

اما نه به سطحی که بشود به آن اتکا کرد. 
دوره جنگ تحمیلی تا حد زیادی همکاری این دو کش��ور 
بیش��تر به حوزه فروش تس��لیحات بود و ت��ا حد زیادی از 
فرص��ت چین  ب��رای دور زدن تحریمهای��ی که غرب علیه 
کشورمان در دوره جنگ تحمیلی اعمال کرده بود، استفاده 

میکرد.

در دول��ت اصالحات تا حد زیادی رابطه با ش��رق با توجه 
ب��ه نیازه��ای اقتصادی موجود توس��عه پیدا ک��رد و بحث 
همکاریهای دو کش��ور ارتقاء پیدا کرد، اما یک رابطه پایدار 
نب��ود. در واقع زمین��ه پایداری برای رابطه با چین ش��کل 
نگرف��ت و تا حد زیادی مغفول ماند، اما در نهایت نیازهایی 

وجود داشت که به سمت ارتقای رابطه با چین رفتیم.

به نظر شما در پنجاهمین سالگرد تاسیس رابطه 
تهران و پکن برای بهتر ش���دن این روابط باید چه 

اقدامی انجام دهیم؟ 
امس��ال پنجاهمین س��الگرد تاس��یس رابطه تهران و پکن 
اس��ت و به نظر میرسد باید س��ال خاص و متمایزی باشد 
و ب��رای آن برنامه ریزی کنیم، با توج��ه به ارتقای جایگاه 
چین در سطح بین الملل باید برای آن اهمیت قائل شد که 
پیشنهادهای بیش��تری از سوی ایران مطرح شود، لذا باید 
یک سری نشس��ت ها، مراسم ها، نمایشگاه ها، همایشها و 
برنامههای رسانهای در رابطه با پنجاهمین سالگرد تاسیس 
روابط دو کش��ور انجام ش��ود و برای گرامیداشت این سال 
یک هفته دوس��تی بین ایران و چین ش��کل بگیرد. عالوه 
ب��ر این الزم اس��ت نهادهای وزارت امور خارجه، س��فارت 
و مجمع تش��خیص مصلحت نظام و دس��تگاههای اجرایی 
کش��ورمان مانند دولت، صدا و سیما، اتاق بازرگانی برنامه 

مدون و ویژهای برای این سال داشته باشند.

چ���ه اتفاق���ی افتاد که ای���ران به س���مت برنامه ۲۵ 
سال با چین رفت؟

اساسا دو کش��وری که در مناسبات بین المللی قرار دارند، 
الگوهایی برای تعریف رابطه خود دارند، این رابطه میتواند 
تقابل، همکاری، اتحاد، ائتالف، رقابت و مش��اکت باشد. ما 
سطح روابطمان همواره در طول تاریخ و حتی بعد از انقالب 

در سطح همکاری بود و از این سطح باالتر نرفتیم.
مشارکت یک صفحه جدیدی در رابطه ایران و چین است. 
ای��ن موضوع را چین در ۲ دهه اخی��ر با دنیا دنبال میکند 
و چیز جدیدی برای پکن نیس��ت. تاکنون نزدیک به ۱۰۰ 
کشور با چین در قالب مش��ارکت، همکاری میکنند و این 
کشور با ۱۵ کشور منطقه رابطه مشارکتی دارد، برنامه ۲۵ 

ساله هم از این مدل رابطه است.
ارتقای س��طح رابطه چین و ایران اهمیت اساسی داشت و 
الزم بود، چراکه همکاری ایران و چین پیش از این برد-برد 
نبود و ظرفیت ایران کمتر به صورت رس��می دیده میشد و 
بیشتر به صورت رابطه سنتی و تجاری بود؛ فروش کاالهای 

چین��ی و کاالهای ایرانی و در نهایت همکاریهایی تو حوزه 
انرژی وجود داشت، بنابراین ارتقای همکاری نیاز بود.

مزی��ت این مدل همکاری با چین، برای ایران کم نیس��ت، 
بنابراین نیاز بود وارد همکاری جدی شویم، به عنوان مثال 
در بح��ث تحریمها دیدیم که چین به راحتی تا حد زیادی 
عرصه اقتصادی ما را رها کرد و رفت، اما اگر س��طح روابط 
ما یک مرحله باالتر از همکاری پیش��رفت کند و به س��طح 
مشارکتی برسد، چین به راحتی بازار ایران را رها نمیکند و 

از همکاری اقتصادی با کشورمان دست نمیکشد.
مش��ارکت میتواند ی��ک تصویر با ثبات��ی را از همکاری دو 
کش��ور ش��کل دهد. در دوره قب��ل اگر ق��درت بزرگی در 
عرص��ه بین المللی به وجود میآمد، آماده ورود به همکاری 
با قدرتهای ب��زرگ نبودیم و تجربه هم��کاری با قدرتهای 
بزرگ را نداشتیم و بسیاری از منافعمان زیر سوال میرفت، 
بنابراین به نظر من اهمیت مشارکت با چین در برنامه ۲۵ 

ساله باید مورد تاکید قرار بگیرد.

به عنوان کس���ی که چند ماه است روی برنامه ۲۵ 
س���اله کار میکنید، این قرارداد چه نقاط ضعف و 

قوتی دارد؟
ب��ه لحاظ حوزههای مختلف سیاس��ی، تج��اری، ترانزیت، 
بانکی، انرژی و گردشگری چین کنونی در قالب برنامه ۲۵ 
س��اله ما را قبول ندارد، شاید مس��ئوالن رسمی کشورمان 
چنین باوری نداشته باش��د، اما ایران در برهه حساسی به 
س��راغ چین رفته است، اگر روند روابط ایران و چین را در 
چند س��ال اخیر دنبال کنیم، میبینیم که درس��ت زمانی 
که بحث فش��ار حداکثری مطرح شد و نیاز به فروش نفت 
داش��تیم به س��راغ چین رفتیم، قبل از آن دو سال کاهش 
رابطه سیاسی و اقتصادی را با پکن تجربه کردیم. به نحوی 

این از سوی ایران نشأت میگیرد.
چینیه��ا با توجه به همراهی که با کش��ور ما در دوره قبلِی 
تحریمها داش��تند و در سال ۲۰۰۴ در اوج تحریمهای قبل 
با ایران همکاری میکردند و مناس��بات اقتصادی دو کشور 
به ۵۱ میلیارد دالر رسیده بود، آنها از ما انتظار داشتند که 
در س��ال ۲۰۱۶ و بعد از برجام یک ش��انس بیشتری برای 
همکاری با کش��ور ما داش��ته باش��ند و با بی مهری مواجه 
نش��وند، اما آنها بعد از ۲۰۱۶ نه تنها ش��انس و امتیاز الزم 
را ب��رای همکاری با ایران پیدا نکردند، بلکه در پروژههایی 
دیدیم که س��هم آنها نادیده گرفته شد و حتی در مواقعی 

صحنه بازی را عوض کردیم و به سمت غرب رفتیم.
در سال ۲۰۱۶ درس��ت چند روز بعد از برجام »شی جین 
پینگ« رئیس جمهور چین به ایران سفر میکند و اعالمیه 
مش��ارکت جامع راهبردی اعالم میش��ود، ام��ا از آن برهه 
شاهد بودیم که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ پیشنهاد همکاری 
جدی به چین ندادیم و برنامه ۲۵ ساله، سال ۲۰۱۸ مطرح 
میش��ود یعنی چند ماه بع��د از اینکه تحریمهای مرحلهای 
ترامپ شروع میشود که در آن زمان ما تحت فشار اقتصادی 

قرار داشتیم و نگران جدی فروش نفت بودیم.

به خود برنامه ۲۵ س��اله به لحاظ محتوایی و نگارش انتقاد 
زیادی وارد است، اما در کل با تجارب گذشتهای که پکن از 
ما دارد، تصویری با ثبات از کشور و به ویژه دولت ما ندارد، 

دولت چین، دولت ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نیست.
 بس��یاری از این موضوعات از بخش خصوصی و نهادهایی 
نش��أت میگیرد که با کشور ما در همکاری بودند، اما بعد از 
۲۰۱۶ دچار ضرر و زیان ش��دند یا اینکه ش��انس همکاری 
بیشتری با ما نداشتند. این شرکتها و نهادها تصویر درستی 
از کشور ما ارائه نمیدهند، چراکه تجربه منفی از ما داشتند؛ 
مثال تجربه منفی »س��ینوپک« از همکاری با ایران، شرکت 
نفت��ی ک��ه در حوزههای نفت و گاز با ما همکاری داش��ته 
اس��ت، اما بعد از ۲۰۱۶ این ش��رکتها را کنار گذاش��تیم و 

آنطور که شایسته بود با آنها برخورد نکردیم.
 این شرکت در س��طح باالیی در حوزه انرژی چین دخیل 

است و نقش زیادی در دوره اخیر تحریم داشت.
 برنام��ه ۲۵ س��اله ب��رای دوره تحریمی نیس��ت، یعنی ما 
برنامهای نوشتیم که در شرایط غیر تحریمی قابل اجراست، 
مث��ال در بحث تضامین حاکمیتی که در برنامه ۲۵ س��اله 
مطرح است، هرجا که تضامین حاکمیتی بوده طرف چینی 
خط کش��یده بر روی آن و گفته بخش خصوصی ما حاضر 
به همکاری است، یعنی اینکه خود را کنار کشیده و حاضر 
نیس��ت که تعهد بپذیرد، البته در متن برنامه ۲۵ ساله هم 

تا حد زیادی آمده است.
 محتوای برنامه ۲۵ س��اله با س��رعت زیاد تدوین شده که 
دور از منطق و شرایط کشور ماست، اما اگر بخواهیم برنامه 
۲۵ ساله با کشوری مانند چین بچینیم باید شرایط مان را 
خیلی عمیقتر میدیدیم و دو کش��ور را در ۲۵ س��ال آینده 
میدیدم. در ۲۵ سال آینده قطعا تحوالت مختلفی در نظام 
بی��ن الملل اتفاق میافتد و قدرته��ای مختلفی اوج و تنزل 
پی��دا میکنند و همراه آن مناس��بات اقتصادی، سیاس��ی، 
فرهنگی و همه موضوعات در عرصه بین المللی تغییر پیدا 
میکند، اگر برنامه ۲۵ س��اله میخواستیم بنویسیم باید این 

موضوعات همه دیده میشد.
روابط ایران و چین هنوز  جای پیشرفت دارد

س�فیر کش�ورمان در چین گفته اس�ت که خبرهای 
خوبی در روابط دو کش�ور در راه اس�ت. به نظر شما 
قرار اس�ت به زودی س�ند ۲۵ س�اله ته�ران و پکن 

نهایی شود؟
ش��اید او نظر ش��خصی خود را انعکاس داده باشد و اینکه 
بحث تحوالت جدیدی در عرص��ه بین المللی اتفاق افتاده 
اس��ت و در کش��ور آمریکا انتخاباتی ش��ده و احتمال این 
را میده��د ک��ه کاهش فش��ارهای آمریکا اتف��اق بیافتد و 
تحریمهای ما تا حدی سطحش پایین بیاید و به موجب آن 
ش��رایط برای همکاری ایران و چین بیش��تر شود، بنابراین 
نتیجه بنده از این توئیت آقای کشاورززاده این است که او 
همچنان متغیر مداخله گر آمریکا را در رابطه ایران و چین 
قوی میبیند و س��عی میکند روابط تهران و پکن را در این 

قالب ببیند. باشگاه خبرنگاران 

 قربانی 

ستاد ویژه چین به صورت جدی در حال فعالیت برای 
برنامه ۲۵ ساله است


