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سال سی و پنجم

تغییر در تیم مذاکرهکننده آمریکایی

رسانه آمریکایی ا نبیسی نیوز در گزارشی با اشاره
بــه تغییراتی در تیم مذاکرهکننده آمریکا در ویــن،
از وجــود اختالفات در ایــن تیم خبر داد .بــه گــزارش
ایرنا ،تیم مذاکرهکننده آمریکا در وین به تازگی تغییر
کرده و ریچارد نفیو بهعنوان یک عضو کلیدی هیئت
آمریکایی ،به دلیل اختالف نظر با رابرت مالی ،این تیم

غسانملحم

تح

لیلگرلبنانی

را ترک کرده است .براساس این گزارش ،ریچارد نفیو
قرار است مسئولیتی دیگر در وزارت خارجه آمریکا
برعهده بگیرد.
ان بی سی به نقل از دو منبع مطلع خبر داده ریچاد
نفیو با رابرت مالی بهعنوان رئیس هیئت مذاکرهکننده
آمریکا ،اختالفات زیادی درباره مسیر مذاکرات داشته

جواد فراهانی درروزهایپیش حسین
امیرعبداللهیانوزیرامورخارجهکشورمانکهبهدعوت
«وانگیی»همتایچینیخوددررأسهیئتیبهچین
سفر کرده بود،پسازدیدارش بااوگفت« :توافق کردیمدو
طرفاجراییشدنوشروععملیاتیتوافقهمکاریهای

◾

◾

◾تفاهمنامه راهبردی-اقتصادی بین ایران و چین
را چگونه ارزیابی میکنید؟ این توافق چه مزیتها و یا
نکات منفی دارد؟

این تفاهمنامه در چارچوب چشمانداز ایران و چین
برای ایجاد تفاهم و همکاری بین دو طرف و اگر نگوییم

اس ــت .ریــچــارد نفیو ب ـهمــدت ۱۰س ــال مسئول امــور
ایــران در کاخ سفید و قائم مقام هماهنگی سیاست
تــحــریــم در وزارت خــارج ـه آمــریــکــا ب ـهویــژه در دوره
باراک اوباما بود.
باوجود این باید گفت اگرچه تحریمهای ضدایرانی
نفیو ،او را بهطراح تحریم علیه ایــران مشهور کــرده،

راهبردیو جامع ۲۵سالهدوکشوررااعالمکنند».وی
افزود«:ماهمزمانباگفتوگوهادرچین،مقدماتیرا
فراهمکردهبودیمکهبتوانیمامروزراروزشروعاجرای
توافقجامعهمکاریهایراهبردیدوکشوراعالم
کنیم».سرانجامسندهمکاری25سالهایرانوچینوارد

امــا ایــن احتمال هم هست که ایــن تغییر در ترکیب
از اساس نوعی جنگ زرگری برای قانع کردن ایران به
بازگشت به مسیر پیشین باشد .اتفاقی که بارها از
سوی آمریکا و انگلیس رقم خــورده و با تغییر نفرات
در حقیقت هــمــان خــط مشی اصــلـیشــان را دنبال
میکنند.

خبر
روز

مرحلهعملیاتیشدهواینموضوعازابعادمختلفیمحل
بحثوبررسیکنشگرانسیاسیواقتصادیقرارگرفته
است.دراینراستابا«غسانملحم»تحلیلگربرجسته
واستادروابطبینالمللدرلبنانگفتوگوکردهایمکهدر
ادامهمشروحآنرامیخوانید.

یکند
قدس  در گفتوگ و با تحلیلگر برجسته لبنانی ابعاد تفاهمنامه ایران و چین را بررسی م 

◾ برخی معتقدند اینگونه
توافقات با چین ،موجب گسترش
نفوذ این کشور در منطقه و تبدیل
طــرف دوم بــه مستعمره پکن در
درازمدت خواهد شد؟ نظر شما در
این مورد چیست؟

مــن معتقد نیستم ا یـنگــو نــه
توافقات با چین ،منطقه را به مستعمره این کشور
یا محل نفوذ آن تبدیلکند؛ اوضــاع و تحوالت به
این شکل محاسبه و تحلیل نمیشود؛ در اینگونه
توافقات یک عامل ثابت شده وجود دارد و آن اینکه
باعث خواهد شد روند خروج آمریکا و کاهش حضور
آن در منطقه تسریع شود و طبیعتا ًمنجربه پایان
سلطهیکجانبهآمریکابرجهانمیشود.همچنین
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان آمریکایی که از
واقعیت شرایط آمریکا سخن میگویند ،در این باب
به سه سطح تحلیل میپردازند؛ سطح اول؛ سطح
داخلی ،سطح دوم؛ سطح خارجی سنتی و سطح
سوم مربوطبه قــدرت خارجی راهبردی آن است.
آنها تأکید میکنند آمریکا خسته و فرسوده شده
است؛بنابراینطبیعیاسترقابتآمریکایی-چینی
موجب زوال استکبار آمریکا و کاهش گستره نفوذ
آن خواهد شد ،بــدون آنکه این بهمعنای تشکیل
استکبار یا سلطه چین بر منطقه باشد و یا اینکه
کشورها به مستعمره آن تبدیل شوند ،بلکه این
منجربهشکستانحصارگراییآمریکاوتأثیرمثبت
بر تحوالت جهانی خواهد شد.

شماره 9729

موازنه منطقهای

فصلنوین
مناسباتشرقی

همچنین میتواند موجب تقویت و فعا لسازی
روابط دوجانبه مثال ًبین تهران و مسکو ،بین تهران و
پکن و بین دیگر پایتختها شود .براین اساس موازنه
قوا بین قدرتهای جهانی و منطقهای بازسازی شده
و در نهایت شاهد یک جهان چندقطبی خواهیم
بود .بنابراین توافق راهبردی چین و ایــران ،سلسله
تــوافـقهــای مختلف را در جهان بهدنبال خواهد
داشت.

◾

◾ایـ ـ ــران از ی ــک طـ ــرف بــاچــیــن تــفــاه ـمنــام ـهای
طوالنیمدت را امضا کرده ،از طرفی بهدنبال امضای
توافق مشابه باروسیه است و از طرف دیگر در حال
مذاکره باغرب در وین است؛ از نظر شما این رویکرد و
نگاه سهبعدی ایران چگونه تحلیل میشود؟

ائتالف راهبردی بین تهران و پکن حداقل ارتقای این
همکاری بهسطح یک توافق راهـبــردی اســت .این
توافق مزیتها و نکات مثبت زیادی برای هر دوطرف
دارد .بهگونهای که طی آن تجارب و اطالعات مهمی
تبادلخواهدشدوهمبستگی قویدربرابرتهدیدها
و چالشهای مشترک از طرف آمریکا و دیگران شکل
خواهد گرفت .همچنین براساس آن ،یک شراکت
طوالنی مدت بهوجود خواهد آمد که طبیعتا ًمنافع
اقتصادی و تجاری دو طرف چینی و ایرانی را تأمین
خواهد کرد و در نهایت منجربه تقویت روابط بین
دوکشور مبتنی بر احترام متقابل خواهد شد.

◾

◾آیا اجــرای تفاهمنامه راهبردی بین ایــران و چین
میتواند بر روند مذاکرات وین بین ایران و غرب تأثیر
بگذارد؟

در ارتباط با تأثیر این تفاهمنامه بر روند مذاکرات
وین ،باید بگویم بهطور طبیعی این توافق سبب فشار
بیشتر بر آمریکاییها و اروپاییها خواهد شد .این

تفاهمنامه به آنها گوشزد خواهد کرد اگر وقتکشی
کنند و توافقی عادالنه را مدنظر نداشته باشند ،ایران
جایگزین شرقی مانند کشورهای چین و روسیه را
دارد و گرایشبه تقویت همکاری با نهفقط کشورهای
منطقه ،بلکه با این قدرتهای جهانی را دارد .چین
و روسیه یکی از پایههای قدرت در جهان هستند و
بههمان اندازه که آمریکا و غرب تأثیرگذار هستند این
دو کشور نیز اثرگذاری دارند .بنابراین طبیعی است
آمریکاییها و اروپاییها نسبت به اینکه تفاهمنامه
بین چین و ایران و همچنین تداوم امضای توافقهای
مشابه مثال ًبا روسیه و دیگر کشورهای جهان ،سبب
تقویت نفوذ و افزایش قدرت ایران در منطقه شود،
نگران و هراسان باشند .همکاری ایران ،روسیه و چین
میتواند سد بلندی را مقابل پروژهای آمریکایی یا
غربی علیه منطقه و شرق ایجاد کند؛ بههمین خاطر
آمریکا و همچنین اروپاییها سعی خواهند کرد بههر
نحو ممکن با ایران بهتوافق برسند یا بهتوافق قبلی
بازگردند ،جدیتر عمل کنند و در آینده تعهدات خود

را نقض نکنند و حتی مانع از این شوند که آمریکا
دوباره از هر توافق احتمالی خارج شود که این باعث
خواهد شد تا ایران بیشتر به سمت چین و روسیه
برود و از طرف دیگر با دست بازتر به مقابله با آمریکا
بپردازد.

◾

◾ توافق ایــران و چین در چه زمینههایی میتواند
گسترش یابد و چه تأثیری میتواند بر نظم جهانی
و حرکت به سمت جهان چندقطبی داشته باشد؟

خوب ،این تفاهمنامه که هم اقتصادی و علمی و هم
امنیتی اســت ،بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر
نظم جهانی و توازن قوا در جهان تأثیر میگذارد؛ زیرا
این توافق در نهایت سبب برهم خــوردن معادالت
بینالمللی و ایجاد تغییر نظم جهانی مبتنی بر
قواعد متفاوتبا نظم کنونی خواهد شد و باعث
میشود تا سلطه آمریکایی روزب ـ ـهروز کمفروغتر
شود .دوره تک قطبی آمریکایی دیگر پایان یافته و
بازگشتی برای آن نیست .امضای اینگونه توافقها

در ارتباط با تحلیل و تفسیر این رویکرد ایران ،معتقد
هستم این موضوع بیانگر درایت و تدبیر ایرانیها
و رهـبــران سیاسی آن اســت که مبتنی بر منطق و
بهاقتضای قواعد بینالمللی عمل میکند و نشان
میدهد آنها چگونه زیرکانه منافع ملی خود را تأمین
میکنند .آنها از یک طرف به مذاکرات خود در وین
ادامه میدهند تا توافق قبلی را احیا و واشنگتن را به
بازگشت بهتعهدات خود وادار کنند که این فرایند
بهنوبه خود سبب کاهش فشار آمریکا و غرب بر ایران
و اقتصاد و مردم آن خواهد شد و در همین حین در
ادامه ارتباط و روابط با روسیه و چین سستی نکرده و
راههایتقویتهمکاریباآنهارانیزبررسیمیکنند.
بنابراین ایــران و دیپلماسی آن در خطوط مختلفی
اعم از دیپلماسی با متحدان ،با دوستان ،با رقبا با
دشمنان...فعال،هوشمندانهوبرآمدهازتجربهاست
که میداندچگونهبهاقتضای مصلحت و منافع ملی
شرط گذاری طرف مقابل را کاهش
امتیازگیری کند و 
دهدوهمچنینچگونهبادوستانومتحدانشراکت
برقرار کند.

وزیر امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران
با اشاره به دیدارش
با همتای روس در
مسکودرتوییتی
نوشت :در فصل نوین
مناسبات دو کشور،
همکاریهای ممتاز
رقم خواهد خورد .به
گزارش قدس ،حسین
امیرعبداللهیان در
توییتی درباره دیدارش
با الوروف در مسکو
نوشت :گفتوگوهای
مهمی داشتیم؛ از
همکاری ایران و روسیه
در تسریع ساخت
نیروگاههای جدید
اتمی در ایران و توسعه
همهجانبههمکاریها
در سایه توافقات
اخیر رؤسای جمهور
دو کشور تا توجه به
امور کنسولی اتباع دو
کشور.
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