
دیدار سفیر چین با سخنگوی وزارت 
امور خارجه

س��فیر چی��ن در ایران در توییت��ی از دیدار خود با 
س��خنگوی وزارت امور خارج��ه ایران خبر داد و بر 

تمایل دو کشور برای گسترش روابط تاکید کرد.
»چانگ هوا« س��فیر چین در ایران در توییتر خود 
نوش��ت: بس��یار خوش��حالم با آقای خطی��ب زاده 
س��خنگوی جدید وزارت امور خارجه مالقات کنم، 
مایلیم آشنایی بین مردم دو کشور را تقویت کنیم. 
ای��ن دیدار در وزارت امور خارجه کش��ورمان انجام 

شد. ایسنا 

مسائل کنسولی بین ایران و بالروس 
بررسی شد

س��عید یاری س��فیر جمه��وری اس��المی ایران در 
مینس��ک ب��ا »الکس��اندر خاینوفس��کی« مدیرکل 
کنس��ولی وزارت ام��ور خارج��ه ب��الروس دیدار و 

گفت وگو کرد.
در این دیدار مس��ائل کنس��ولی بین دو کش��ور از 
جمله تس��هیالت روادید برای تجار، رفع مشکالت 
روادی��دی و اقامت��ی ش��هروندان ایران��ی و انتقال 

زندانیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
خاینوفس��کی با تأکید بر روابط خوب کنسولی بین 
دو کشور، آمادگی وزارت امور خارجه بالروس برای 
فراهم کردن مقدمات برگزاری ششمین کمیسیون 
مشترک کنسولی بین دو کشور در مینسک را اعالم 
کرد. همچنین طرفین بر نهایی کردن »موافقتنامه 
انتق��ال محکومان به حبس« بین دو کش��ور تاکید 

کردند. باشگاه خبرنگاران  

نشانه های افول آمریکا از نگاه هیأت 
علمی دانشگاه بو علی سینا

دو تن از اعضای هیأت علمی دانش��گاه بو  علی سینا 
هم��دان در پیش  همایش بین الملل��ی افول آمریکا؛ 
روند گذش��ته و تح��والت آینده ب��ه میزبانی همین 
دانشگاه به بررسی نشانه های افول آمریکا پرداختند.

سیزدهمین پیش همایش بین المللی افول آمریکا؛ 
روند گذشته و تحوالت آینده« با عنوان افول جایگاه 
رهبری آمریکا در جهان معاصر و آینده به میزبانی 
دانش��گاه بوعلی س��ینا همدان، با حضور جمعی از 

اساتید و پژوهشگران این حوزه برگزار شد.
در ابتدای این نشس��ت، دکتر رضا سلیمانی، عضو 
هیأت علمی دانش��گاه بوعلی س��ینا ب��ا بیان اینکه 
بر اس��اس نظریه ثب��ات هژمونی��ک دولت ها برای 
برخ��ورداری از هژمونی بای��د از تمایل و توان برای 
اس��تقرار هژمونی برخوردار باشند، گفت: آمریکا در 
تأمین منافع دیگر قدرت ها به عنوان یک هژمونی، 
دچار ناتوانی و افول ش��ده اس��ت. ایاالت متحده به 
مثاب��ه مدعی هژمونی اکنون به مرحله ای رس��یده 
اس��ت که ضمن ناتوانی در تأمی��ن منافع عمومی، 
تمایلی به این کار ندارد و این موضوع در سال های 
اخیر با روی کار آمدن ترامپ، پررنگ تر شده است؛ 
این در حالی است که تعهد به تامین کاالی عمومی 
و تامین هزینه رژیم های بین المللی موجب می شود 

نقش هژمونیک تثبیت شود.
وی در ادامه اف��زود: درهژمونی خیرخواهانه قدرت 
هژمونیک به دیگر کش��ورها خدمت می دهد و خود 
نی��ز از منافعی برخ��وردار می ش��ود. البته هژمونی 
جزم��اً به نقطه ای خواهد رس��ید که ی��ا دیگر قادر 
نیس��ت یا تمایلی ندارد که ریسک رژیم های دیگر 

را تحمل کند.
در ادامه نیز، دکتر رضا رحمتی، عضو هیأت علمی 
دانش��گاه بوعلی س��ینا به عنوان دومین س��خنران 
نشست، با اشاره به چالش های میان چین و ایاالت 
متح��ده آمریکا در منطقه نوردی��ک، گفت: راهبرد 
چین ب��رای حضور در منطقه نوردیک، اس��تراتژی 
مش��ی جهان��ی اس��ت ک��ه در تقابل مس��تقیم با 
اس��تراتژی ایاالت متحده آمریکا در حوزه نوردیک 
قرار دارد و به چالشی بزرگ برای آمریکا بدل شده 
اس��ت. ش��رکت های چینی با تکیه به این راهبرد، 
در تالش هس��تند بسیاری از نقاط کلیدی جهان را 
تس��خیر کنند. گفتنی است ترامپ در سند امنیت 
ملی 2017 به تحلیل قدرت آمریکا اعتراف میکند 
و ب��رای جب��ران آن اس��تثناگرایی آمریکایی را در 
دس��تور کار خود قرار میدهد اتخاذ این اس��تراتژی 
نش��انه مشخصی از عصر افول آمریکاست که تالش 
میکند برای جلوگیری از فروپاش��ی، بعد افراطی از 
هوی��ت آمریکایی را بر جهان تحمیل کندهمچنین 
با نوانزواگرایی سعی نموده افول آمریکا را به تاخیر 
بیاندازد و دراین جهت  برای کاستن از بار تعهدات 
و هزینه ها از پیمان آب وهوایی پاریس، یونس��کو، 
قرارداد تجارت تسلیحات ،پیمان مهاجرتی سازمان 
مل��ل متحد و پیمان تجاری ش��راکت فراآتالنیتک 
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هدی  دهقان  بذرافشان

سیاس��ت آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران در طول 
42سال گذشته بر مدار دشمنی و رویکردهای مغرضانه بنا 
ش��ده است، از این رو هر رییس جمهوری که مستأجر کاخ 
سفید می شود، تالش می کند تا به شیوه و روش مخصوص 
خود منافع از دس��ت رفت��ه را احیا کند؛اکن��ون برخی در 
داخل برای جو بایدن نامزد حزب دموکرات ستاد تبلیغاتی 
مج��ازی راه انداخته ان��د و می خواهند الق��ا کنند که روی 
کار آمدن »جو بایدن« در ش��رایط کنونی کش��ور از جمله 
وضعیت اقتصادی تاثیر گذار است، در حالی که هیچ کدام 
از دو ح��زب قدرتمند در آمریکا منافع جمهوری اس��المی 
ایران را در نظر نمی گیرند؛ به بیانی س��اده تر از دولتمردان 

آمریکایی آبی برای ملت ایران گرم نمی شود. 
دونال��د ترامپ، »چهل و پنجمی��ن« رئیس جمهور آمریکا 
است و برای »چهل و ششمین« انتخابات ریاست جمهوری 
این کش��ور با »جو بایدن« رقاب��ت می کند. در این دوره از 
انتخابات نیز مانند روس��ای جمهور گذش��ته، ایران یکی از 

دغدغه های ترامپ به شمار می رود.
چند روز پیش دونالد ترامپ در کنفرانس��ی خبری در کاخ 
سفید مدعی شد: اگر در انتخابات پیروز شوم، ایران می  آید 
و به س��رعت توافقی را با ما امضا می  کند؛ اگر نه ظرف یک 
هفته یا ظرف یک ماه؛ چون تولید ناخالص داخلی آنها 2۵ 
درصد کاهش یافته و می خواهند بار دیگر یک کشور موفق 
باش��ند. وی ادامه داد: من به وع��ده ای که داده بودم عمل 
ک��ردم و آمریکا را از توافق هس��ته ای با ایران خارج کردم؛ 
توافق فاجع��ه  باری که 1.۸ میلیارد دالر پول نقد را تقدیم 

ایران کرد.
البت��ه موض��وع ای��ران دغدغه "ج��و بایدن" نام��زد حزب 
دموکرات در انتخابات 2020 آمریکا نیز اس��ت، چناچنه او 
به تازگی ادعا کرده اس��ت، اگر رئیس جمهور شوم با تهران 
تعامل خواهیم کرد، اما هشدار داد که چنین کاری پس از 
4 س��ال دشمنی آسان نخواهد بود. بایدن مدعی شد: ایران 
اکنون نس��بت به زمانی که ما در سال 2017 دفتر را ترک 

کردیم، به سالح هسته ای نزدیک تر شده است.
وی همچنین با دفاع از برجام، توافق هسته ای را »مخل ترین 
نظام بازرسی در جهان« نامید. در آمریکا عرصه سیاست تقریبا 

بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تقس��یم شده؛ نماد 
حزب جمهورخواه »فیل« و نماد دموکرات ها »االغ« اس��ت.  
دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در اهداف مغرضانه علیه 
ایران باهم ش��ریک هس��تند مصداق آن را در موضوع برجام 
می توان یافت، جمهوری خواهان یک سال و نیم پس از آنکه 
بر سر کار آمدند، چنان که در دوران تبلیغات انتخاباتی شان 
وع��ده داده بودند از برجام خارج ش��دند، بدون آنکه به هیچ 

کدام از تعهدات برجامی شان عمل کرده باشند.
در آن زمان که برجام امضا ش��د و دموکرات ها بر س��رکار 
بودند؛ درس��ت یک روز پس از اجرای برجام در دی س��ال 
۹4، رئی��س جمهور وقت آمریکا پش��ت تریب��ون آمد و از 
اعمال تحریم های جدی��د علیه ایران خبر داد؛ باراک اوباما 
با اش��اره به توافق با ای��ران، تاکید کرد: همچنان اختالفات 
زی��ادی میان ای��ران و آمریکا باقی مانده. م��ا همچنان در 
مخالف��ت و مقابله با ایران، در رفتار ه��ای بی ثبات کننده 
این کش��ور در زمینه های دیگر از جمل��ه تهدید های ایران 
ضد اس��راییل و ش��رکای ما در حاشیه خلیج )فارس( سیار 
سرس��خت هستیم. همچنان تحریم هایی ضد ایران به علت 
نقض حقوق بش��ر، به خاطر حمایت از تروریسم و به خاطر 
برنامه موشک های بالس��تیک این کشور داریم و به اجرای 

شدید این تحریم ها ادامه خواهیم داد.
اما پس از اجرای تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام 
ه��م، دموکرات ها حرف های قابل تامل��ی درباره خوابی که 
برای برجام دیده بودند زدند؛ جان کری، وزیر امور خارجه 
دولت باراک اوباما مهر س��ال ۹7 و حدود شش ماه پس از 
خ��روج آمریکا از برجام گفته بود ما هم بنا داش��تیم همان 

تحریم ها و فش��ار هایی که در دولت دونالد ترامپ به ایران 
وارد می کند را حفظ کنیم.

جان کری همچنین گفته بود: هیچ کشوری تاکنون مجبور 
نش��ده کاری را بکند که ایران برای این توافق انجام داد. ما 
می توانستیم در برجام بمانیم، اما به ایرانی ها بگوییم از کار 
ش��ما در یمن خوش��مان نمی آید، از کار شما در خصوص 
موش��ک ها و اس��رائیل خوش��مان نمی آید و در عین حال 
می توانس��تیم بگوییم می خواهیم درباره همه مسائل دیگر 
هم گفت وگو کنیم و اگر شما این کار های خودتان را اصالح 
نکنی��د، این توافق را پس می گیریم. این می توانس��ت یک 

روش خوب برای مذاکره و گرفتن امتیاز بیشتر باشد.
البت��ه برخی در داخل ت��الش دارند تا اینط��ور القا کنند، 
انتخ��اب ش��دن هر ک��دام از روس��ای جمه��ور آمریکا در 
انتخابات پیش رو می تواند در شرایط اقتصادی کشور تاثیر 
گذار باش��د، حتی برخی ستاد تبلیغاتی مجازی برای آقای 

بایدن به راه انداخته اند! 
دس��تور کار یکی است، اما تنها ش��یوه اجرا کمی متفاوت 
اس��ت، آن طور که وزیر خارجه دموکرات آمریکا می گوید 
همان زیاده خواهی های امروز جمهوری خواهان در برجام، 
در دس��تور کار دموکرات ه��ا هم قرار داش��ته. اما با حفظ 
نمادین برج��ام؛ در واقع هدف ها یکی بوده، اما س��ناریو ها 
با هم فرق می کرده اس��ت. تقریبا یک ماه پیش بود که جو 
بایدن با انتشار سیاس��ت ها و برنامه های پیشنهادی اش در 
نشریه فارن پالیس��ی درباره جمهوری اسالمی ایران گفته 
بود؛ در صورت پیروزی در انتخابات با اقدامات مخرب ایران 

در خاورمیانه مقابله می کنم.

آنچه دولتمردان آمریکای��ی در قبال ایران دنبال می کنند، 
ح��اال چه جمهوری خواه، مس��تاجر4 س��اله کاخ باش��د یا 
دموکرات ه��ا این اس��ت که تالش کنن��د منافعی را که در 
سال ۵7 از دست داده اند بار دیگر احیا کنند و از آن زمان 
تاکنون همچنان با حسرت آنچه از دست داده اند، در قبال 
جمهوری اس��المی ایران تصمیم گرفته اند، بایدن، ترامپ و 

اوباما و ...نیز فرقی نمی کند.
چند روز پیش نیز سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش 
به س��خنان رئیس دس��تگاه اطالعات مل��ی آمریکا مبنی بر 
دخالت ایران در انتخابات آمری��کا افزود: آمریکایی ها عادت 
دارند کارزار ضد اطالعاتی ضد برخی کشورها به راه بیندازند. 
سعید خطیب زاده تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران واقعاً 
به سیاس��ت داخل��ی آمریکا اهمیت نمی ده��د؛ آنچه که در 

داخل آمریکا اتفاق می افتد، مربوط به مردم آمریکاست.
وی تاکی��د ک��رد: موضوع مه��م برای ایران این اس��ت که 
آمریکا به تعهدات بین المللی خود عمل کند، از طغیانگری 
و گردنکشی دس��ت بردارد؛ مهم تر از همه اینکه به حقوق 
مل��ت ایران احت��رام بگذارد و تمام خس��ارت هایی را که به 

جمهوری اسالمی زده است، جبران کند.

برخی در داخل ستاد تبلیغاتی برای بایدن 
راه انداخته اند

فواد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا در گفت وگو با سیاست 
روز درب��اره تالش برخی برای القاء نمودن انتخابات آمریکا 
و تاثیرش در قب��ال ملت ایران گفت: دو حزب دموکرات و 
جمهوری خ��واه رویکردهای متفاوتی در دش��منی با ملت 
ایران اتخاذ کرده اند. وی افزود: البته هدف دو حزب قدرت 
در آمریکا دش��منی با ملت ایران است اما شیوه اجرای آنها 
متفاوت اس��ت، چناچنه دیدیم، دموکرات ها برجام را برای 
فشار بیشتر بر ملت ایران طراحی کردند اما با روی کار آمدن 

دونالد ترامپ در کاخ سفید او از برجام خارج شد.
کارش��ناس مس��ائل آمریکا با تاکید بر اینکه اعمال فش��ار 
برملت ایران و تداوم تحریم های ضد ایرانی در سیاست های 
دو نام��زد انتخاب��ات پیش روی آمریکا یعن��ی جو بایدن و 
دونال��د ترامپ وج��ود دارد، گفت: برخی در داخل س��تاد 
تبلیغات��ی مجازی برای آقای بایدن ب��ه راه انداخته اند و به 
نوعی ش��یفتگی نس��بت به این نام��زد دموکرات ها از خود 

نشان می دهند که این شیفتگی غیر طبیعی است.
ای��زدی خاطرنش��ان ک��رد: س��رنگونی ملت ای��ران هدف 
دولتمردان آمریکایی اس��ت، حاال هر کدام به ش��یوه خود 
این هدف را پیش می برند، این ش��یفتگان باید این موضوع 
را درک کنن��د و حتی غیرعامدانه وناآگاهانه با رویکردهای 

ضد ایرانی آمریکایی ها همراه نشوند. 
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راه اندازی ستاد انتخاباتی بایدن در ایران!

واکنش بحرین به موضع ایران
وزیر امور خارجه بحرین به مواضع مقامات جمهوری اس��المی ایران در 
ارتباط با عادی س��ازی روابط میان بحرین و رژیم صهیونیستی واکنش 
نشان داد. عبداللطیف الزیانی، که کشورش به تازگی روابط دیپلماتیک 
با رژیم صهیونیس��تی برقرار کرده و با این کار خشم ملت های مسلمان 

را برانگیخنه است، در گفت وگو با شبکه سعودی العربیه اظهارات مقامات 
کشورمان در محکومیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را "دخالت 

در امور داخلی بحرین" خواند.  او گفت کرد: بحرین کش��وری مس��تقل اس��ت و 
دخالت ه��ای خارجی در امور داخلی خ��ود را نمی پذیرد. الزیانی همچنین مدعی 
شد که ایران باعث بی ثباتی و ناامنی در منطقه می شود  وزیر امور خارجه بحرین 
در رابطه با توافق اخیر کش��ورش با رژیم صهیونیستی گفت: این توافق تاریخی و 

شجاعانه و در راستای همزیستی مسالمت آمیز است. فارس 

انتظار می رود جلسه شورای حکام، نشست آرامی باشد
نماینده روس��یه در س��ازمان های بین المللی در وین در پیامی توییتری 
به برخی جزئیات برگزاری جلسه بعدی شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اشاره کرد. میخائیل اولیانوف، در پیامی توییتری با اشاره به 
برگزاری جلسه بعدی شورای حکام نوشت: جلسه ماه سپتامبر شورای 

ح��کام آژانس بین المللی انرژی اتمی فردا آغاز می ش��ود. انتظار می رود 
که به نس��بت جلسه آرامی باشد. بحث برانگیز ترین مسئله)دسترسی به دو 

محل اعالم نشده در ایران(  در طی سفر مدیر کل آژانس به تهران در اواخر ماه 
اوت حل و فصل ش��د. جمهوری اسالمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
در پایان سفر اخیر  »رافائل گروسی« مدیر کل آژانس به تهران و انجام مذاکرات 
با مقامات کش��ورمان، بیانیه مشترکی صادر کردند. گفتنی است؛ تاکنون 4+1به 

هیچ کدام از تعهدات خود در قبال ایران عمل نکردند.  صداوسیما 

هزار و ۴۴ سانتریفیوژ در فردو غنی سازی می کنند
رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی با اش��اره به تعهدات ای��ران در برجام و 
اجرای سیاس��ت های کاهش تعهدات هسته ای، گفت: بنابر گام چهارم 
سیاس��ت های کاهش تعهدات برجام، یک هزار و 44 س��انتریفیوژ در 
فردو غنی س��ازی می کنند. علی اکبر صالحی، در واکنش به اظهارات 

برخ��ی از نمایندگان مبنی بر عدم اج��رای گام چهارم کاهش تعهدات 
برجام در س��ایت هس��ته ای فردو، گفت: سیاس��ت های گام چهارم کاهش 

تعهدات برجام از س��وی جمهوری اسالمی ایران کامال اجرا شده است. بر همین 
اساس ما یک بال را در فردو فعال کردیم. صالحی  یادآور شد: ما در برجام تعهد 
داده بودیم که این یک هزار و 44 ماش��ین، غنی س��ازی نکنند اما طبق کاهش 
تعهدات برجام غنی س��ازی به اندازه نیاز انجام می ش��ود و مواد غنی شده را هم 

ذخیره خواهیم کرد.  خانه ملت 

تحلیلگ��ر روابط بین الملل و خبرنگار روس در یادداش��تی 
در خبرگزاری اسپوتنیک نوشت که »مشارکت استراتژیک 
ای��ران و چین« می توان��د آخرین میخ بر تابوت سیاس��ت 

»فشار حداکثری« آمریکا علیه ایران باشد.
اکاترینا بلیُنوا در اسپوتنیک یادداشتی با این عنوان منتشر 
کرد: چگونه مشارکت استراتژیک ایران- چین شاید آخرین 
میخ را بر تابوت سیاس��ت فش��ار حداکثری ایاالت متحده 
وارد کند. بلیُنوا در یادداش��ت خود با یک تحلیلگر مسائل 

ایران هم مصاحبه  کرده و نظرات او را جویا شده است.
این خبرنگار روس در ابتدای یادداشت نوشت: پیش نویس 
یک تواف��ق اقتصادی و امنیتی بین جمهوری خلق چین و 
جمهوری اس��المی ایران که توسط نیویورک تایمز منتشر 
شد، همچنان در رسانه های بین المللی بازتاب دارد. ماهان 
عابدین تحلیلگر سیاس��ی ایران درباره جنجالها درباره این 
توافق توضیح داده و تغییر استراتژیک ایران به سمت شرق 

را به روشنی توضیح داده است.
بلیُنوا ادامه داد: طبق این س��ند 1۸ صفحه به زبان فارسی، 
سرمایه گذاری های چندین میلیارد دالری چین در اقتصاد 
ای��ران و همچنی��ن تخفیف ه��ای قابل توج��ه نفتی برای 
جمهوری خل��ق )چی��ن( پیش بینی می ش��ود. این توافق 
همچنین ش��امل هم��کاری امنیت��ی، تب��ادل اطالعاتی و 
رزمایش های نظامی مش��ترک می شود. محمد جواد ظریف 
وزیر خارجه ایران در اظهارنظر درباره انتش��ار این گزارش 

تایی��د کرد که کش��ورش در حال مذاکره ب��ا چین درباره 
مشارکت استراتژیک 2۵ ساله است اما چنین توافقی هنوز 
به تصویب پارلمان ایران نرسیده است. تهران هنوز صحت 
)گزارش نیویورک تایمز درباره توافق ایران و چین( را تایید 

نکرده است.
در یادداشت آمده است: چشم انداز یک همکاری بلندمدت 
چینی- ایرانی باعث برانگیختن واکنش های متنوع ناظران 
مس��ائل بین المللی ش��ده است. بر همین اس��اس )نشریه 
آمریکای��ی( فارین پالیس��ی ادعا کرد که ای��ن توافق "خبر 
بدی برای غرب" اس��ت و پیش بینی یک تغییر سازماندهی 
مجدد ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و آسیا را کرد که بر اساس 
آن چی��ن جای پای خ��ود را در مناطق مهم اس��تراتژیک 

تقویت می کند.
به نوش��ته او دوم آگوس��ت )12 مرداد( مایک پامپئو وزیر 
خارجه ایاالت متحده هم به این دس��ته هش��داردهندگان 
)درب��اره تواف��ق ایران و چی��ن( وارد ش��د و در مصاحبه با 
فاکس نیوز مدعی ش��د که ورود چین به ایران "خاورمیانه 
را بی ثبات خواهد کرد" و اس��رائیل، عربس��تان سعودی و 
امارات عرب��ی متحده را "در معرض خط��ر" قرار می دهد. 
هی��چ موضوع ش��گفت اوری درب��اره مخالفت رس��انه های 
جری��ان اصلی و دولت ه��ای غربی با توافق چی��ن و ایران 
وج��ود ندارد؛ توافقی که نم��ادی از تغییر قاطعانه ایران به 

سمت شرق است.
ای��ن خبرنگار روس نوش��ت: ماهان عابدی��ن، روزنامه نگار 
کارکش��ته و تحلیلگ��ر ام��ور ای��ران و خاورمیان��ه در این 
ب��اره اینطور توضی��ح می دهد ک��ه "ایران ب��رای تجارت، 
سرمایه گذاری، آموزش و به طور کلی تعامل به مدت بیش 
از 1۵0 سال به غرب و به طور ویژه به اروپا نگاه کرده است 
حتی جمهوری اسالمی ایران هم این فرایند را متوقف نکرد 
و طی بیش از چهار دهه گذش��ته بحث های داغی در درون 
حلقه های سیاس��ت در ایران درباره مفید بودن) یا نبودن( 
تعمی��ق تعامل با غرب در جریان بوده اس��ت اما شکس��ت 

توافق هسته ای )برجام( به همراه ناتوانی اروپا در مواجهه با 
قلدری ایاالت متحده به از دس��ت رفتن اعتماد به غرب در 

ایران منجر شده است".
به روایت بلیُنوا، این تحلیلگر خاطر نشان می کند که اگرچه 
توافق )ایران و چین( شاید هنوز امضا نشده باشد اما "هیچ 
تردی��دی وجود ندارد ک��ه هر دو طرف ای��ران و چین در 
مراحل پایانی رسمی کردن یک توافق بلندمدت و احتماال 

2۵ ساله هستند".
در ادامه یادداشت آمده است: »عابدین معتقد است که هم 
تهران و هم پکن به نظر می رس��د ک��ه به تقویت همکاری 
امنیتی بی��ن یکدیگ��ر عالقه مند باش��ند و البته فرضیات 
رس��انه های خبری غربی درباره اس��تقرار نیروهای نظامی 
جمهوری خلق چین در جرایز ایران در خلیج فارس را پوچ 
می خواند. به گفته او "ایران هرگز حضور نیروهای خارجی 
در خاکش را به خاطر مجموعه ای از دالیل مرتبط با قانون 
اساسی، تاریخی، سیاسی و ایدئولوژیکی نخواهد پذیرفت".

در ادامه یادداش��ت می خوانیم: این کارش��ناس خاورمیانه 
)ماهان عابدین( در پاس��خ به بدبینانانی که درباره جدیت 
نیات تهران و پک��ن و همچنین نگرانی چین از دور کردن 
امارات عربی متحده و عربس��تان سعودی از خود در نتیجه 
همکاری با جمهوری اسالمی ابراز تردید می کنند، توجهات 
را به سمت این واقعیت می برد که "ایران برای طرح جاده 
و کمربند )جاده ابریشم جدید( چین مهم است. ایران برای 
دسترس��ی سرزمینی به اروپا حیاتی اس��ت و به طور کلی 
موقعیت اس��تراتژیک باالی ایران )با توجه به مجاورتش به 
آسیای میانه، دریای مکران، اروپا و حتی روسیه( این کشور 
را برای س��رمایه گذاران چینی بس��یار جذاب می کند". به 
اعتقاد او، بعید اس��ت جمهوری خلق چین به خاطر تهدید 
تحریم های ایاالت متحده یا ناخرس��ندی احتمالی ریاض و 

ابوظبی از همکاری های چین-ایران پا پس بکشد.
عابدی��ن افزود: ای��ران و چین، دو قدرت اصیل آس��یایی و 
شاید مهمترین قدرتهایی هستند که در دو سوی قاره آسیا 

غالب هس��تند. بین این دو کش��ور، احترام متقابل عمیقی 
وجود دارد و برای آنها بجا و مناس��ب اس��ت که در سطوح 
اقتصادی، سیاس��ی و به طور بالق��وه نظامی همکاری های 

نزدیکتری داشته باشند.
به نوشته اکاترینا بلیُنوا، این روزنامه نگار ایرانی در موضوع 
رژیم تحریم های یکجانبه واشنگتن علیه جمهوری اسالمی 
تاکید کرد که سیاس��ت "فش��ار حداکث��ری" دولت ترامپ 

مشخص است که موثر نبوده است.
عابدی��ن به ای��ن خبرن��گار روس گف��ت: ایران کش��وری 
انعطاف پذیر با یک سیاس��ت خارجه گس��ترده و توس��عه 
یافته اس��ت. عالوه بر این، ایران برای چهار دهه اس��ت که 
به تحریم ها عادت کرده اس��ت در نتیجه به فوت و فن دور 
زدن و شکس��ت دادن تحریم ها دس��ت یافته است. مضاف 
ب��ر آن اینکه اقتص��اد ایران پیچیده ت��ر و خوداتکاتر از آن 
چیزی است که بسیاری فکر می کنند و این انعطاف پذیری 
اقتص��ادی یعنی اینکه ایران ام��کان تداوم پیش بردن امور 
خودش و حتی ش��کوفایی بدون ف��روش نفت خام را دارد. 
بلیُنوا در ادامه یادداش��ت خود می افزای��د: »تهران علنا از 
تهدیده��ا و محدودیت ه��ای یکجانبه ای��االت متحده را با 
کمک کردن به ونزوئال س��رپیچی کرده اس��ت؛ کش��وری 
در آمری��کای التین که از محاصره واش��نگتن رنج می برد. 
تابس��تان اخیر جمهوری اسالمی کش��تی های حاوی غذا، 
تجهیزات پزش��کی و قطعات یدکی ب��رای صنعت نفت در 
اختیار کاراکاس قرار داد. وی افزود: »قطعا اگر توافق چین 
و ایران به ش��کل یک اتحاد رسمی انجام شود )و البته این 
یک اگر بزرگ اس��ت(، در آن صورت ایران اعتماد به نفس 
بیشتری در ایفای نقش جهانی فعالتر احساس خواهد کرد. 
در انتهای یادداش��ت اسپوتنیک آمده اس��ت: این روزنامه 
نگار در پایان به این جمعبندی می رسد، مخلص کالم این 
است که مشارکت اس��تراتژیک ایران و چین با منافع ملی 
جمهوری اسالمی همخوانی دارد و به حفظ امنیت ملی این 

کشور کمک خواهد کرد. فارس

 اسپوتنیک

توافق ایران و چین، 
»آخرین میخ بر تابوت فشار 

حداکثری آمریکا


