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روابط تهران و  آژانس در مسیر 
درست خود قرار دارد

تلفنی  گفت وگوی  در  خارجه  امور  وزیر 
هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحاد اروپا 
تاکید کرد: روابط تهران و  آژانس در مسیر درست 

خود قرار دارد.
عالی  کننده  هماهنگ  تلفنی  گفت وگوی  در 
سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا و وزیر 
امور خارجه کشورمان طرفین در خصوص گفتگو 
برای لغو تحریم ها، وضعیت اوکراین و همکاری 
جمهوری  و  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس 

اسالمی ایران رایزنی کردند.
گفت وگوی  این  در  امیرعبداللهیان  حسین 
درمورد  ما  گفت:  اوکراین  خصوص  در  تلفنی 
ریشه وضعیت کنونی اوکراین و مخالفت ایران 
با جنگ قبال گفتگو کرده ای. وزیر امور خارجه از 
آمادگی برای استمرار تالش ها برای تحقق صلح 
در سفر آتی خود به مسکو خبر داد و افزود: 
غرب باید بجای تکرار اتهامات بی اساس علیه 
ایران، اوکراین را تشویق کند مدارک  مستند در 
نشست رسمی هیات های سیاسی و نظامی دو 
کشور ارائه دهد و گفتگوی رسمی را جایگزین 
اتهامات بی اساس و تکراری کند و مشاهده کند 
که ایران همواره در کنار صلح قرار داد و  نه جنگ.
و  تهران  روابط  کرد:  تاکید  امیرعبداللهیان 
وزیر  دارد.  قرار  خود  درست  مسیر  در   آژانس 
امور خارجه همچنین از جوزف بورل در خصوص 
نحوه نادرست انعکاس اخبار و محتوای توییتش 
انتقاد کرد. جوزف بورل نیز در این گفت وگو، 
تالش خود بعنوان هماهنگ کننده در راستای 
برای  ابتکار عملی  و  بندی مذاکرات وین  جمع 
منتج به نتیجه شدن گفتگو ها را مورد تاکید قرار 
داد. وی افزود: علیرغم وجود اظهاراتی در مورد 
پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین، از تالش ایران برای 
کمک به تحقق صلح در منطقه قدردانی می کنم. 
بورل همکاری ایران و آژانس را گامی مثبت و 
روبه جلو خواند. طرفین در این تماس آخرین 
وضعیت گفتگو برای رفع تحریم ها را مورد توجه 
قرار دادند. گفتنی است، وزیر امور خارجه در 
توییتی با بیان اینکه سفر شمخانی به امارات و 
عراق در چارچوب غالب مناسبات امنیتی انجام 
می شود، نوشت: همه چیز در چارچوب نظام و 
زیر نظر رئیس  جمهوری است؛ دشمنان بدانند، 
اختالفی نیست. حسین امیرعبداللهیان درباره 
سفر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی به امارات و عراق، در توییتی نوشت: سفر 
دریابان شمخانی به امارات و عراق در چارچوب 
پدیده  می شود.  انجام  امنیتی  مناسبات  غالب 
جدیدی نیست. نماینده وزارت خارجه در سفرها 
اضافه  خارجه  امور  وزیر  است.  ایشان  همراه 
کرد: در سیاست خارجی هماهنگی وجود دارد. 
همه چیز در چارچوب نظام و زیر نظر رئیس  
جمهوری است. هماهنگی وجود دارد؛ دشمنان 

بدانند، اختالفی نیست.

پاسخ کنعانی به اظهارات صدراعظم 
آلمان

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
آلمان  صدراعظم  سخنان  به  واکنش  در  ایران 
صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست  با  دیدار  در 
ایران  اسالمی  جمهوری  تالش  ادعای  گفت: 
برای دستیابی به سالح هسته ای و تهدید بودن 
این امر برای دیگران، تکرار همنوایی های مکرر 

مقامات آلمان با رژیم صهیونیستی است.
جمعه  روز  کنعانی  ناصر  ایسنا،  گزارش  به 
در یک واکنش رسانه ای در این باره افزود: جای 
تعجب است که مسئوالن آلمانی برنامه صلح آمیز 
هسته ای ایران با سنگین ترین نظارت های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را تهدید معرفی می کنند، 
اما از تهدیدات زرادخانه گسترده تسلیحات اتمی 
بین الملل  ضدحقوق  و  اشغالگر  جعلی،  رژیم 
سخنی  جهان،  و  منطقه  برای  صهیونیستی 

نمی گویند.
وی  تصریح کرد: کشورهای مستقل و افکار 
این گونه مواضع و رفتارهای  از  عمومی جهان 
مبتنی بر استانداردهای دوگانه به ستوه آمده و 
روز به روز در این جمع بندی راسخ تر می شوند که 
تا چه اندازه ادعاها و اتهامات برخی دولت های 
غربی علیه جمهوری اسالمی ایران ریاکارانه و 

نامعتبر است.

شمخانی بعد از امارات به عراق 
می رود

منابع خبری از سفر قریب الوقوع شمخانی به 
عراق خبر دادند.

میدل ایست نیوز در خبری اختصاصی به نقل 
از یک منبع مطلع در دفتر مشاور امنیت ملی 
عراق اعالم کرد که علی شمخانی، دبیر شورای 
عالی امنیت ملی ایران برای امضای یک توافق 
امنیتی مهم با عراق به بغداد سفر می کند. این 
انجام شود. سفر  آینده  سفر قرار است هفته 
امارات  به  او  سفر  از  پس  بغداد  به  شمخانی 

متحده عربی انجام می شود.
پنجشنبه  شمخانی روز  علی  است،  گفتنی 
در دیدار مشاور امنیت ملی امارات، این سفر 
را آغازی معنادار برای وارد شدن دو کشور به 
مرحله ای جدید از مناسبات سیاسی، اقتصادی 
از  برای برون رفت  امنیتی دانست و گفت:  و 
هیچ  نفع  به  آن  تداوم  که  موجود  چالش های 
و  همکاری  باید  نیست  منطقه  در  کشوری 

هم گرایی جایگزین خصومت و واگرایی شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی وجود اختالف 
و بی اعتمادی میان کشورهای حوزه استراتژیک 
توسعه  برای  جدی  مانعی  را  فارس  خلیج 
اقتصادی منطقه و خواست دشمنان فرامنطقه 
ای عنوان کرد و افزود: باید با گفتگو و تعامل 
امنیتی،  سیاسی،  های  همکاری  گسترش  و 
اقتصادی و فرهنگی ضمن جلوگیری ایفای نقش 
غیرسازنده بیگانگان، برای افزایش امنیت، آرامش 

و رفاه مردم منطقه تالش کنیم.
هم  را  منطقه  کشورهای  همه  شمخانی، 
عنوان  بزرگ  خانواده  یک  اعضای  و  سرنوشت 
کرد و گفت: اختالفات خانوادگی باید با گفتگو، 
تا همه  نیت و مدارا حل و فصل شود  حسن 
بر مشارکت دسته  مبتنی  فرآیندی  در  بتوانیم 
جمعی، به سمت ایجاد منطقه ای قوی و توسعه 

یافته حرکت کنیم.
ملی  امنیت  مشاور  بن زاید  طحنون  شیخ 
امارات نیز در این دیدار با ابراز مسرت از سفر 
بسیار مهم دریابان شمخانی به امارات متحده 
عربی گفت: همکاری و مودت با کشور بزرگ و 
قدرتمند ایران برای امارات متحده بسیار مهم و 

مغتنم است.
توافق  تبریک  با  امارات؛  ملی  امنیت  مشاور 
اخیر میان جمهوری  اسالمی  ایران و پادشاهی 
عربستان سعودی؛ تصریح کرد: این توافق نقش 
امنیت  و  ثبات  صلح،  گسترش  در  سازنده ای 

پایدار و بومی در منطقه دارد.
خود  سفر  به  اشاره  با  بن زاید  طحنون  شیخ 
توافقات  سازی  فعال  ضرورت  بر  تهران  به 
فرایند  در  تسریع  همچنین  و  شده  حاصل 
مبادله ظرفیت های اقتصادی میان دو کشور در 
حوزه های بانکی، ترانزیتی، انرژی، حمل و نقل، 

بهداشت و درمان و سرمایه گذاری تاکید کرد.
دریابان  سفر  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
شمخانی به ابوظبی به نقطه عطفی در روابط دو 
کشور تبدیل و به تسریع در ارتقای هرچه بیشتر 

همکارهای تهران - ابوظبی منجر شود.

پوتین و شی جینپینگ دیدار می کنند

رئیس   قریب الوقوع  سفر  از  چین  مقام های 
جمهوری این کشور به روسیه خبر دادند.

از رویترز، مقام های  ایلنا به نقل  به گزارش 
چین از سفر قریب الوقوع »شی جینپینگ« رئیس  
جمهوری این کشور به روسیه خبر دادند. وی 
در جریان سفر به روسیه با »والدیمیر پوتین« 

رئیس  فدراسیون این کشور دیدار می کند.
که  کرد  اعالم  این باره  در  کرملین  سخنگوی 
محور مذاکرات دو طرف را »مشارکت جامع و 

همکاری استراتژیک« تشکیل خواهد داد.

در این رابطه همزمان با وقوع ناآرامی ها در ایران، 
اختالفات نیز میان ایران و غرب تشدید شد؛ تا جایی 
که ایاالت متحده و اروپا عمالً اعالم کردند که برجام 
دیگر در دستور کار آنها قرار ندارد. حتی کار تا جایی 
پیش رفت که کشورهای اروپایی در تالشی که در 
سپاه  دادن  قرار  قصد  نرسید،  سرانجام  به  نهایت 
را  تروریستی  گروه های  لیست  در  ایران  پاسداران 
داشتند. با این حال و در شرایطی که اغلب ناظران 
پیش بینی می کردند که اختالفات تشدید شده و 
در جلسه اخیر شورای حکام شرایط برای بازگشت 
تحریم های بین المللی علیه ایران فراهم می شود، در 
طور چند هفته اخیر چرخش های بی سابقه ای در 
مناسبات میان ایران و آژانس و نیز ایران با کشورهای 
اعمال  جهت  برنامه ها  و  گرفته  صورت  منطقه ای 

فشارهای مضاعف علیه ایران خنثی شد. 
در این راستا و همزمان با سفر رافائل گروسی به 
ایران در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی، بخشی از اختالفات میان ایران 
با سفر  از سوی دیگر  آژانس حل و فصل شد.  و 
علی شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی به چین، 
پس از 7 سال توافقی میان ایران و عربستان صورت 
گرفت که به گفته کارشناسان می تواند نقطه عطفی 
در مسیر تحوالت منطقه ای باشد. این مساله از 
آنجا حائزاهمیت است که اکنون زمزمه هایی از تنش 
زدایی میان ایران و بحرین و همچنین ایران و مصر 
به گوش رسیده و به نظر می رسد که در سال آینده 
باید شاهد اتفاقات خاص در عرصه دیپلماسی ایران 

باشیم.
تداوم پیامدهای جنگ اوکراین

بین المللی،  تحوالت  عرصه  در  دیگر  سوی  از 
همچنان مساله جنگ اوکراین از جمله اتفاقات قابل 
توجه بود که در طول سال پیامدها و تبعات آن در 
عرصه ها و بخش های مختلف اثرگذار بود. در طول 
سالی که گذشت حمله روسیه به اوکراین عالوه بر 
تغییرات مهم ژئوپلیتیکی در عرصه جهانی، عمالً به 
جدال میان ناتو و روسیه منجر شد. در این میان 
تحریم های گسترده علیه روسیه باعث شد تا زنجیره 
تامین جهانی و نیز مساله انرژی تبدیل به مهمترین 
تابستان  در  طوریکه  به  شود؛  اروپایی ها  معضل 
گذشته با توجه به افزایش قیمت انرژی، اروپایی ها 
در بحران تورم و تامین سوخت گرفتار شدند. هر 
چند که بعدها با سیاست های اتخاذ شده به صورت 

موقت بر این بحران غلبه کردند.
از سوی دیگر در زمینه میدانی جنگ نیز از شش 
ماه گذشته به این سو و با توجه به فرارسیدن فصل 
اوکراین  در  مستقیم  درگیری های  شدت  از  سرما 
به وسیله  اوکراین  ارتش  تسلیح  البته  کاسته شد. 
آمریکا و اروپا تحوالتی را رقم زده که به نظر می رسد 
دامنه آن تا بهار امسال به تشدید درگیری ها دامن 
از کارشناسان معتقدند که  بزند؛ چرا که بسیاری 
باید منتظر یک عملیات  بهار  فرا رسیدن فصل  با 
نظامی گسترده از سوی روسیه باشیم. با این حال 

عقب نشینی روس ها از خرسون و همچنین محاصره 
شهر باخموت از جمله مهمترین اتفاقات در عرصه 
جنگ اوکراین بوده که تحوالت آن می تواند نقشی 
تعیین کننده در فرآیند جنگ در طول ماه های اخیر 

داشته باشد.
قبضه کردن قدرت توسط شی جین پینگ

تشدید  با  و همزمان  در طول یک سال گذشته 
اختالفات میان آمریکا و چین، در بیستمین کنگره 
حزب کمونیست چین، همانطور که در اصالحات 
قانون اساسی این کشور در سال 2018 رقم خورده 
ریاست  متوالی  دوره  سومین  برای  شرایط  بود، 
این  شد.  فراهم  جینپینگ  شی  توسط  جمهوری 
بدان معناست که شی را باید اکنون به عنوان رهبر 
مادام العمر چین قلمداد کرد. موضوعی که به گفته 
کارشناسان و با توجه به سیاست های چین در طول 
در  متفاوت  اثری  تواند  می  شی،  رهبری  دوران 
مناسبات میان پکن با قدرت های بین الملل داشته 
باشد. در این میان تشدید اختالفات میان چین و 
آمریکا در عرصه فناوری و تجاری و همچنین واگرایی 
هایی که میان دو کشور در زمینه تایوان ایجاد شده، 

به نظر می رسد که سال آینده سالی مهم در عرصه 
تحوالت آسیا-پاسفیک باشد.

زلزله ویرانگر در ترکیه و سوریه
یکی دیگر از اتفاقات مهم سال موضوع زلزله ویرانگر 
ترکیه و سوریه بود که باعث کشته شدن بیش از 50 
هزار نفر و نیز تخریب بخش وسیعی از شهرهای 
چند استان در ترکیه شد. این موضوع در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه صورت گرفت که 
به گفته تحلیلگران می تواند تاثیر قابل مالحظه ای 
در سرنوشت اردوغان و حزب تحت رهبری او باشد. 
عالوه بر این بحث زلزله که در سوریه نیز منجر به 
خسارت و تلفات شد سبب شد تا موضوع تحریم های 
این کشور و بحث اخالل در کمک های بشر دوستانه 
به زلزله زدگان سوریه برجسته شود. از این منظر 
حتی زلزله بهانه ای برای عادی سازی روابط برخی 
کشورهای عربی با سوریه نیز شد به طوری که گفته 
می شود مقدمات ورود مجدد سوریه به اتحادیه عرب 

فراهم شده است.
رکود و تورم جهانی

مساله دیگر که در سال جاری از اهمیت بسیار 

موضوع  بود  برخوردار  جهانی  عرصه  در  زیادی 
تورم و رکود در اقتصاد بین المللی است. امری 
باعث  و  شد  شروع  اوکراین  جنگ  متعاقب  که 
شد تا بالفاصله پس از همه گیری کرونا، اقتصاد 
بی سابقه ای  چالش های  و  مخاطرات  با  جهان 

مواجه شود.
در این میان ایاالت متحده به طور بی سابقه ای به 
منظور مهار تورم دست به افزایش نرخ بهره زد که 
این امر نهادهای مالی این کشور را همچنین سایر 
اقتصادهای غربی را تحت الشعاع قرار داد. به طور 
مثال یکی از ترکش های چنین اقدامی، ورشکستگی 
اخیر بانک سیلیکون ولی به عنوان یکی از مهمترین 
و  فناوری  شرکت های  به  دهنده  وام  بانک های 

استارتاپی بود.
از سوی دیگر همزمان با افزایش تورم، اقتصادهای 
نیز رکود شدند.  نیز درگیر کاهش رشد و  اروپایی 
مساله ای که به گفته کارشناسان پیامدهای آن ادامه 
داشته و در خوشبینانه ترین حالت تا سال 2024 
خود  خاص  مشکالت  با  را  جهان  اقتصاد  میالدی 

مواجه خواهد کرد.

و  ایران  توافق  به  واکنش  در  آمریکا  اسبق  امورخارجه  وزیر 
عربستان، آن را تغییری اساسی در وضعیت استراتژیک خاورمیانه 

توصیف کرد.
هنری کیسینجر، وزیر امورخارجه آمریکا در سال های 1۹7۳ تا 
1۹77 در گفت وگو با روزنامه واشنگتن پست توافق ایران و عربستان 
برای برقراری روابط را که با میانجی گری چین انجام شد، یک تغییر 

اساسی در تحوالت منطقه خاورمیانه توصیف کرد.
باره گفت: من آن را تغییری اساسی در وضعیت  این  وی در 
استراتژیک خاورمیانه می بینم. سعودی ها اکنون با بازی با آمریکا 

در برابر چین امنیت در حال متعادل کردن امنیت خود هستند.
به گفته کیسینجر، تنش زدایی در منطقه خاورمیانه در کوتاه مدت 
برای همه خوب است و اگر شی جین پینگ رئیس جمهور چین قصد 
دارد نقشی در مهار ایران و اطمینان بخشی به عربستان داشته باشد 

برایش آرزوی موفقیت می کند.
این مقام سابق آمریکایی در ادامه خاطر نشان کرد: اما در دراز 
مدت ظهور چین به عنوان یک میانجی صلح مرجعیت دیپلماسی 
در نظام بین الملل را تغییر خواهد داد. ایاالت متحده دیگر قدرت 
ضروری در منطقه و تنها کشوری که به اندازه کافی قوی یا منعطف 
اکنون چین  باشد، نیست.  برای میانجی گری صلح بین کشورها 

مدعی سهم خود در این زمینه است.
وزیر امورخارجه اسبق آمریکا همچنین تاکید کرد که چین  در 
جهانی  نظم  ایجاد  در  باید  که  است  داده  نشان  اخیر  سال های 
مشارکت داشته باشد و توافق ایران و عربستان یک حرکت قابل 

توجه از سوی پکن برای ایفای چنین نقشی است.
وی با اشاره به تهدیدات مقامات صهیونیستی علیه ایران گفت 
که نقش رو به گسترش چین، تصمیمات اسرائیل علیه ایران را 
نیز پیچیده می کند، چراکه اکنون برای فشار بر ایران باید منافع 

چین  هم در نظر گرفته شود.
به گزارش ایسنا، درپی سفر بهمن ماه سید ابراهیم  رئیسی به 
پکن و گفت وگوهای انجام شده میان رییس جمهور چین با رئیس 
جمهوری کشورمان، دریابان شمخانی از روز دوشنبه 15 اسفندماه 
جمهوری،  رئیس  سفر  توافقات  پیگیری  هدف  با  پکن  شهر  در 
مذاکرات فشرده ای را به منظور حل وفصل نهایی موضوعات فیمابین 

تهران-ریاض با همتای سعودی خود آغاز کرد.
در پایان این مذاکرات، روز  1۹ اسفندماه 1401 خورشیدی برابر با 
10 مارس 202۳ میالدی، بیانیه سه جانبه ای در پکن با امضای »علی 
شمخانی« نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت 
ملی، »مساعد بن محمد العیبان« وزیر مشاور و عضو شورای وزیران 

و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و »وانگ یی« عضو دفتر 
سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رییس دفتر کمیسیون 
مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین 

صادر شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است:

 در نتیجه  گفت وگوهای انجام شده، جمهوری اسالمی ایران و 
پادشاهی عربستان سعودی توافق کردند که ظرف حداکثر دو ماه 
روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارت خانه ها و نمایندگی ها 

را بازگشایی کنند.
وزرای امور خارجه دو کشور نیز قرار است جهت اجرای این تصمیم 
و انجام تمهیدات الزم برای تبادل سفرا با یکدیگر مالقات می نمایند.
دو کشور با تاکید بر احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور 
داخلی یکدیگر در زمینه اجرای موافقت نامه همکاری های امنیتی 
 2001.4.17 با   برابر  خورشیدی   1۳80.1.28 تاریخ  در  شده  امضا 
میالدی و نیز موافقت نامه عمومی همکاری های اقتصادی، بازرگانی، 
سرمایه گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان، امضا شده 
در تاریخ 1۳77.۳.۶ خورشیدی برابر با 1۹۹8.5.27 میالدی توافق 

کردند.
توافق ایران و عربستان با واکنش و استقبال گسترده کشورهای 
زیادی در سراسر جهان، به ویژه در میان اعراب روبرو شد و برخی آن 

را یک دستاورد دیپلماتیک و تا یخی توصیف کردند.
آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه آمریکا نیز در واکنش به توافق 
به  از دیدگاه ما،  هرچه که  ادعا کرد:  ایران و عربستان سعودی 
اقدام  با هرگونه  مقابله  و  درگیری  از  تنش ها، جلوگیری  کاهش 

خطرناک از سوی ایران منجر شود، موضوع خوبی است.
وی با اشاره به میانجی گری چین در حصول توافق میان تهران 
و ریاض گفت: به نظر ما اینکه کشورها هرجا که در توان داشته 
و  اقدام  مسالمت آمیز  روابط  و  امنیت  توسعه  جهت  در  باشند 

مسئولیت پذیری کنند، ارزشمند است.

» ابتکار« مهمترین تحوالت دیپلماتیک در طول یک سال گذشته را بررسی می کند

ایران و جهان در سالی که گذشت
گروه بین الملل - سال که گذشته سالی پر تحول و مهم برای ایران و همچنین نظام بین المللی بود. در خصوص تحوالت سیاست خارجی ایران در سال 1401، 
شاهد دو شرایط متفاوت بودیم. در این سال اختالفات میان ایران و غرب به صورت بی سابقه ای تشدید شد. در واقع همزمان با توقف مذاکرات برجامی و 

نیز صدور چند قطعنامه پیاپی از سوی شورای حکام بر علیه ایران، مسیر مذاکرات هسته ای به سمت تشدید واگرایی ها متمایل شد.

توافق ایران و عربستان یک تغییر اساسی در تحوالت خاورمیانه استهنری کسینجر مطرح کرد

حمله روسیه به 
اوکراین عالوه 

بر تغییرات مهم 
ژئوپلیتیکی در 
عرصه جهانی، 
عمالً به جدال 

میان ناتو و 
روسیه منجر 

شد

دکتر کیهان برزگر استاد روابط بین الملل دانشگاه در تحلیلی 
با توجه به وضعیت نظام جهانی می نویسد:  با توجه به تحوالت 
جاری ژئوپلتیک در سطح جهانی و منطقه ای این سه کتاب به 

ترتیب عبارتند از:
درباره چین اثر هنری کیسینجر نویسنده و سیاستمدار یهودی 
االصل آمریکایی، چون تجربه برجسته دیپلماتیک این نویسنده 
در حل یکی از مهمترین معضالت ژئوپلتیک قرن بیستم، یعنی 

برقراری روابط چین و امریکا، را توصیف می کند. 
نویسنده در این کتاب نشان می دهد که برای نزدیکی با چین 
باید مفهوم منافع ژئوپلتیک را از زاویه نگاه و اقناع چینی ها به 
منفعت آن رابطه تعریف کرد، نه صرفا از زاویه منافع امریکا 
)رویکردی که امریکایی ها در مورد ایران بکار نمی گیرند(. این 
امر یک درس تاریخی است که برای ایران هم در تنظیم رابطه 
متعادل با چین مهم است. چین از زاویه منافع خود به یک ایران 
ضعیف به لحاظ اقتصادی بهای چندانی نمی دهد. به همین 
دلیل، از نظر اینجانب برای برقراری رابطه صحیح و بر مبنای 
منفعت با چین، نباید صرفا از زاویه منبع بودن تجارت و منفعت 
اقتصادی )همان رویکرد سنتی و نادرست ایران که در دولت های 
مختلف و با آدم های مشابه دائما تکرار می شود( به این کشور 
نگریست. یک ایران قوی و ثبات ساز در منطقه برای چینی ها 

اهمیت استراتژیک بیشتری دارد تا نگاه به چین از زاویه صرف 
تبادل انرژی و تجارت. چون چین انرژی را از هر طرفی به راحتی 
می تواند بخرد. اولویت سیاست منطقه ای چین »امنیت انرژی« 
یعنی ثبات منطقه ای است. بر مبنای چنین منطقی، چینی ها 

اخیرا آشتی تاریخی ایران و عربستان سعودی را رغم زدند.
به گزارش خبرآنالین، در ادامه این مطلب آمده است: کتاب 
»جنگ و صلح« War & Peace اثر لئو تولستوی نویسنده 
برجسته روسی. اکنون که شاهد جنگ روسیه و اوکراین )بخوانید 
با غرب و ناتو( هستیم، اهمیت فهم »state« و مقدس بودن آن 
از نگاه روسی، درک بهتری به خواننده ایرانی از سرنوشت نهایی 
جنگ اوکراین به دست می دهد. نویسنده این اثر از یک نگاه 
جامعه شناختی رومانتیک نشان می دهد که چگونه روس ها با 
سرسختی و اتحاد از تمامی ابزارهای موجود، از جمله به آتش 
کشیدن شهر تاریخی خود یعنی مسکو و عقب نشینی تاکتیکی 
 »state« برای ذخیره آخرین قوای نظامی خود، با هدف حفظ
روسی استفاده می کنند تا قوای نظامی ناپلئون بناپارت را در راه 
بازگشت به فرانسه شکست دهند. این کتاب به ما می اموزد 
که در مواجهه مسکو با اوکراین و غرب احتماال شاهد سرسختی 
شدید روس ها و احتمال اندک شکست آنها در این جنگ )اگر 
پیروز میدان نباشند( خواهیم بود. این امر به لحاظ تنظیم و 

جهت گیری سیاست خارجی کشورمان در جهت چگونگی ایجاد 
تعادل در روابط با روسیه و غرب در این لحظه تاریخی تغییر و 

گذار در ساختار سیاست جهانی مهم است.\
همچنین کتاب »کانکتوگرافی« Connectography اثر پاراگ 
خانا نویسنده هندی االصل سنگاپوری است، که به اهمیت 
»زنجیره  کنار  در  کاال«  ای  منطقه  انتقال  »زنجیره  جایگزینی 
انتقال جهانی کاال« یعنی روند هژمونی محور در تئوری غربی 
»وابستگی متقابل« در مفهوم جهانی شدن و دنیای بدون مرز 
می پردازد. در این کتاب، جهان در حال منطقه ای شدن تصویر 
می شود و اتصال جغرافیایی به عنوان مهمترین عنصر تاثیر 
گذار در رشد اقتصادی و تنظیم روابط استراتژیک کشورها تلقی 
می گردد. این مفهوم از نگاه و تجربه اینجانب به معنای حرکت 
به سوی الگوی جدیدی از »چندجانبه گرایی منطقه ای« است، 
که کشورمان با توجه به برتری ژئوپلتیک منطقه ای منفعت 
فراوانی از آن می برد. توجه به زنجیره انتقال منطقه ای در کریدور 
شمال و جنوب، از سن پطرزبورگ تا بمبئی، و کریدور شرقی و 
غربی چینی، یعنی جاده ابریشم جدید یا BRI، از بی جینگ تا 
اروپای شرقی، که ایران بنا به جبر جغرافیایی در نقطه اتصال آن 
قرار می گیرد، درس های مهمی برای تنظیم سیاستگذاری خارجی 

و اقتصادی کشورمان دارد.

تحلیلی متفاوت از یک استاد روابط بین الملل
ایران ضعیف برای چین مزیتی ندارد


