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ایسنا :یک مقام اتحادیه اروپا عنوان کــرد که در مذاکرات وین با ایران پیشرفتهایی حاصل شــده و ممکن است توافق نهایی در این
مذاکرات حاصل شود.
وی در این باره بیان کرد :مطابق با ارزیابی ما ،داریم در مسیر درستی جهت رسیدن به توافق نهایی حرکت میکنیم .این مقام اتحادیه اروپا
همچنین عنوان کرد که «پیشرفتهای کوچکی» در شماری از مسائل در وین حاصل شده است .وی افزود :نگرانی من بیشتر از مفاد توافق
بر سر زمانبندی آن است .حس من میگوید که داریم به کندی به پیش میرویم .این اشتباه بزرگی خواهد بود که به خاطر زمانبندی
نتوانیم به راهحلی خوب دست بیابیم .این مقام ارشد اتحادیه اروپا ادامه داد :اما با این حال فکر میکنم که به توافق برسیم و به گمانم این
اتفاق پیش از آنکه خیلی دیر شود ،رخ دهد.

ایرنا :نماینده روسیه در وین از دیدار شــرکای برجام با آمریکا بدون حضور ایران برای بررســی روند مذاکرات وین خبر داد .میخائیل
اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین در صفحه تویییترش نوشت :شرکای برجام (بدون ایران) و آمریکا برای ارزیابی
وضعیت امور مذاکرات وین دیدار کردند .اولیانوف در ادامه نوشت :همکاران غربی همان طور که به طور علنی هم این کار را کردهاند ،بر
ضرورت نهاییسازی مذاکرات در اسرع وقت تاکید کرند .روسیه هم این ضرورت را احساس میکند اما مخالف ضرباالجلهای ساختگی
اســت .اظهارات اولیانوف در پی این مطرح میشود که دور هشــتم مذاکرت وین در دی ماه آغاز شــد و از چند هفته گذشته تا کنون
ادامهدار بوده است .وزرای امور خارجه برجام و سه کشــور اروپایی برجام دیدار کرده و بر ضرورت بازگشت به اجرای کامل برجام تاکید
کرده بودند.
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ادامه از صفحه یک
خود ،وزارت خزانــهداری آمریکا را ملزم
کرددر صورت صــدور معافیت تحریمی
برای ایران ،فورا ً کنگــره را از این موضوع
مطلع کند .هدف از این طرح ،جلوگیری
از کنــار گذاشــتن کنگــره از وضعیت
مذاکرات دولــت بایدن با ایــران عنوان
شد .روز گذشــته نهاد مذکور مدعی شده
دولت بایدن در تحقیقــات نهاد قانونگذار
آمریکایی در خصوص وضعیت مذاکرات
وین و تحریمهای اقتصــادی علیه ایران
کارشــکنی میکنــد .همچنیــن بایدن
کنگــره را در خصوص برنامــه تضعیف
تحریمها و ارائه معافیتهایــی به ایران،
در بیخبری نگاه داشــته اســت .کمیته
مطالعاتی جمهور یخواهــان همچنین
در جدیدترین ارزیابی سیاســت خارجی
خود به ایــن جمع بندی رســیده که در
حالی که یک ســال از ریاستجمهوری
بایدن میگذرد نه تنها فشــارها بر ایران
افزایش نیافته بلکه ایران ثروتمندتر و قوی
ترشده و به سالح هستهای نزدیکتر شده
است .این ادعای قانونگذاران آمریکای در
حالی مطرح شده که بسیاری از تحلیلگران
تصریح میکنند بایدن بعد از ورود به کاخ
سفید عم ً
ال سیاست فشار حداکثری علیه
ایران را ادامه داده است .بایدن در تبلیغات
انتخاباتی وعده میداد بعد از ورود به کاخ
سفید آمریکا را به برجام بازخواهد گرداند،
اما او تا کنون نه تنها هیچ تحریمی را علیه
ایران رفع نکرده بلکه تحریمهای جدیدی
نیز وضع کرده است.
هدف جمهــوری خواهان از
فشار بر دولت بایدن
از موضوعاتی کــه جمهوریخواهان در
مخالفتشان با برجام دنبال میکنند دادن
جایگاه برتر به کنگره برای تصمیم گیری
درباره تحریمها اســت .در واقع انها در پی
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اختالفات بایدن با قانونگذاران آمریکایی باال گرفت؛

منازعاتبیپایانبرسربرجام

عکس  :یورونیوز

همزمان با اذعان روسیه و طرفهای غربی از جمله
اتحادیه اروپا و آمریکا به حصول پیشرفتهایی در
جریان مذاکرات هســتهای با ایران در وین ،چین
همچنان به عنوان شریک تجاری «محتاط» ایران
بیشتر ترجیح میدهد تا با ایفای نقش پشت پرده
به حصول توافق نهایی با ایــران کمک کند .چرا؟
براستی دلیل به اصطالح عقب ایستادن چینیها در
وین چیست؟ یورونیوز در این باره مینویسد «وانگ
کون» ،مذاکرهکننده ارشد چینی هر چند با احتیاط
بیشــتری نســبت به میخائیل اولیانوف ،همتای
روسی خود ،نسبت به انتشار توییتها و بیانیههای
مطبوعاتی در مورد روند گفتگوهای هستهای در
وین اقدام میکند ولی در رسانههای چینی بارها بر
نقش «منحصر به فرد و سازنده» کشورش در این
گفتگوها و تشویق آمریکا به ازسرگیری مذاکرات
با ایران تاکید کــرده و از تالشهای پشــت پرده
کشورش برای به نتیجه رسیدن این گفتگوها در
اسرع وقت سخن گفته است .چنان که وانگ کون با
کنار گذاشتن تنشها با واشنگتن بر سر رقابتهای
تجاری و اختالفها بر ســر تایوان و دریای چین،
ساعتها با رابرت مالی ،فرســتاده ویژه آمریکا در
امور ایــران ،در وین مذاکره کرده تا مســیر نجات
توافق هســتهای  ۲۰۱۵را هموار کند .اما چین در
جریان تالش برای احیای برجام و لغو تحریمهای
ایران از سوی ایاالت متحده به دنبال چه هدف یا
اهدافی است؟
هر چند چین مهمترین شــریک تجــاری ایران
اســت و ارزش تجارت دو جانبه این دو کشور پس
از توافق هستهای سال  ۲۰۱۵روندی صعودی به
خود گرفت و در ســال  ۲۰۱۷با رشد  ۲۰درصدی
به  ۳۷.۲میلیارد دالر رســید ولی این رقم با وجود
حیاتی بودن برای ایران ،کمتــر از  ۱درصد از کل
تجارت خارجی چین را شامل میشود .با این حال،
شــیجین پینگ ،رئیسجمهوری چین به فاصله
کوتاهی پس از توافق هســتهای سال  ۲۰۱۵عازم
ایران شــد و در جریان این سفر  ۱۷سند همکاری
بین دو کشور به امضا رسید و بنیان سند همکاری
 ۲۵ساله دو کشور گذاشته شد .همچنین طی سفر
رئیس کل وقت بانک مرکزی ایران به چین ،پس
از اجرایی شــدن برجام ،یک توافق برای گشایش
خط اعتبــاری و تأمین مالی طرحهــای عمرانی
ایران به رقم  ۱۰میلیارد دالر میان دو کشور امضا
شــد و مؤسســات مالی چین با اعطای حدود ۳۵
میلیارد دالر تســهیالت مالی به ایــران موافقت
کردند .اما در پــی خروج آمریــکا از برجام در مه
سال  ،۲۰۱۸شرکت ملی نفت چین ( )CNPCکه
سهم  ۳۰درصدی در بزرگترین قرارداد امضا شده
پس از برجام برای توســعه  ۴.۸میلیارد دالری فاز
 ۱۱میدان گازی پارس جنوبی ایران داشــت ،به
همراه توتال فرانســه ایران را ترک کرد .همزمان
شــرکتهای خودروســازی چینی که بازار ایران
را در میان تردیدهای رقبای فرانســوی و کرهای
نشانه گرفته بودند ،به دلیل ترجیح ادامه همکاری
با خودروسازان خارجی ،توسعه بازارهای جدید و
استفاده از سرمایهگذاران آمریکایی ،تولید و حضور
خود را کاهش دادند .مطابق آمار رســمی سازمان
سرمایهگذاری خارجی ایران ،مجموع سهم چین
از سرمایهگذاری خارجی  ۸.۲میلیارد دالری جذب
شده در دوره اجرایی شدن برجام تا پیش از خروج
آمریکا از آن ،حدود  ۱میلیارد دالر بوده که نزدیک
به رقم ســرمایهگذاری آلمان و یک ســوم ارزش
سرمایهگذاری اسپانیا در ایران بوده است.
همچنین با تن دادن اکثرشــرکتها و بانکهای
چینی به تحریمهای آمریکا ،ارزش تجارت دوکشور
در سال  ۲۰۲۰بدون احتساب تجارت غیررسمی
نفت به  ۱۶میلیارد دالر سقوط کرد که پایینترین
حد در  ۱۶سال گذشته بود .با این وجود ،دادههای
شرکت کپلر (شــرکت ردیابی نفتکشها) نشان
میدهد که چین در ســال  ۲۰۲۱بیــش از ۳۲۴
میلیون بشــکه نفت خام از ایــران و ونزوئال وارد
کرده که این رقم در مقایسه با سال  ۲۰۲۰حدود
 ۵۳درصد افزایش یافته و به باالترین سطح از سال
 ۲۰۱۸رســیده اســت .بنا بر ادعای منابع خبری
بینالمللی ،خریداران چینی در فاصله بین ماههای
اوت تا اکتبر سال گذشــته میالدی ،روزانه حدود
 ۶۰۰هزار بشــکه نفت ایران را بــا قیمت پایینتر
از نرخ بــازار و تحت عنوان نفــت صادراتی عمان،
امارات متحده عربی و مالزی وارد کردهاند؛ وارداتی
که در دوره اجرایی شــدن برجام حداکثر به ۹۰۰
هزار بشکه در روز رســیده بود .با این حال ،حجم
تجارت رسمی دو کشور در سال  ۲۰۲۱همچنان
پایینتــر از  ۱۹میلیارد دالر بــود .گمرک چین،
همزمان با انتشار اخبار غیررسمی در مورد تسهیل
فروش نفت ایران از ســوی آمریکا ،روز چهارشنبه
و برای نخستین بار از دسامبر سال  ۲۰۲۰از ثبت
رســمی تحویل این محموله حدود  ۱.۸میلیون
بشکهای نفت خام ایران خبر داد .بنابراین ،برخی
کارشناسان معتقدند که یکی از هدفهای اصلی
شــریک تجاری محتاط ایران از تالشهای پشت
پرده برای تسریع حصول توافق در جریان مذاکرات
وین از یک سو معطوف به تضمین تأمین نفت خود
در شــرایطی اســت که بازار جهانی نفت به دلیل
کمبود عرضه با رشد قیمتها مواجه شده و از سوی
دیگر جلوگیری از رسیدن ایران به توان هستهای
نظامی با هدف تضمین امنیت خاورمیانه به عنوان
کانون تأمین انرژی مورد نیاز دومین اقتصاد بزرگ
جهان اســت؛ هدفی که با خواســت عربستان و
امارات عربی متحده نیز به عنوان رقبای منطقهای
ایران و دو شــرکی تجاری اصلی پکن در منطقه
همسو است.

اتحادیه اروپا خوشبین از مذاکرات وین

دیدار شرکای برجام با آمریکا بدون حضور ایران

القای این فرضیه هستند که کنگره در مورد
زمان و نحوه لغو یا اعمال مجدد تحریمها
حرف آخر را میزند .هدف بعدی بی اختیار
جلــوه دادن رئیس جمهــوری و الزامآور
نبودن دســتور اجرایی وی بــرای کنگره
اســت .انان در نامه خود به رئیسجمهور
این کشور هشدار دادند که نمیتواند بدون
موافقت کنگره اقدام بــه لغو تحریمهای
یکجانبه علیه ایران کند و کنگره ملزم به
توافقی که دولــت میگوید به نمایندگی
از انهــا دارد گفت و گو میکند ،نیســت.
البته شاید جمهوری خواهان میخواهند
این پیــام را به ایران ارســال کنند که هر
تصمیمی برای لغو یا کاهــش تحریمها
باید به تصویب کنگره آمریکا برسد و گرنه

آنها مجاز خواهند بود که قوانینی را برای
بازگرداندن همه تحریمهــا وضع کنند.
هدف دیگر جمهوری خوهان درست جلوه
دادن تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از
برجام و اعمــال تحریمهای ظالمانه علیه
مردم ایران اســت .آنان معتقدند با وجود
انتقاد از کارزار فشار حداکثری ،نمیتوان
انکار کرد کــه این کارزار هزینــهای را به
ایران به خاطر فعالیتهای بدخواهانه خود
تحمیل کرده است و اکنون اهرمی را برای
دســتیابی به توافق بهتر با ایران به دولت
بایدن ارائه میدهد .هدف بعدی جمهوری
خواهان ایجاد واهمه از احتمال بازنگشتن
تهران به توافق هستهای به دلیل تشدید
جو بی اعتمادی اســت ..آنهــا به خوبی

خبر روز

تاکید وزیر خارجه آمریکا وصدراعظم آلمان بر ضرورت احیای برجام

یورونیوز :وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای از دیدار وزیر امور خارجه این کشور با صدراعظم آلمان خبر
داد و اشاره کرد که موضوع احیای برجام از موضوعاتی بوده است که آن دو دربارهاش گفتگو کردهاند .ند پرایس
سخنگوی وزارت خارجه این کشوردر بیانیهای ازدیدارآنتونیبلینکنوزیر امورخارجه این کشورواوالف شولتز
صدراعظم آلمان در برلین خبر داد و با اشاره به دیگر محورهای گفتو گوی آنها ،نوشت :آن دو بر ضرورت
رسیدن به تفاهمی بر سر بازگشــتی دوجانبه به اجرای کامل برجام [توافق هستهای] ،پیش از آنکه دریچه
[دیپلماسی] برای انجام دادن این کار بسته شود ،تاکید کردند.
به گزارش ایسنا ،دیدار وگفتوگوی وزیر امور خارجه آمریکا وصدراعظم آلمان پیرامون احیای برجام در حالی
است که دور هشتم مذاکرات وین در جریان است .بلینکن همچنین ،با وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی
عضو برجام دیدار داشته است.

میدانند که جمهوری اســامی ایران به
جمهوریخواهان به خاطر سیاستهای
سخت و دموکراتها به خاطر سیاستهای
مزورانه و خصمانه اعتماد ندارند و دمیدن
در طبل این گونه اختالفــات ،کار را برای
تصمیم گیری تهران سختتر میکند.
تأثیر انتخابات میان دورهای
کنگره بر برجام
با توجه به تشدید اختالفات بایدن با کنگره
این مسئله ثابت میشود که منافع حزبی
در آمریکا بر هر چیــز دیگر به ویزه منافع
ملی ترجیح دارد .بنابراین در مقطع کنونی
یکی از مهمترین مسائلی که اهمیت بروز
چنین اختالفاتــی را دو چندان میکند،
انتخابات میان دورهای کنگره اســت که
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قرار است در امریکا برگزار شود  انتخاباتی
که نتایج آن انعکاسی از میزان محبوبیت
ترامپ در آمریکا ،میــزان عدم محبوبیت
بایدن در این کشــور و فراتر از آن ،نتیجه
انتخابات ریاســت جمهوری سال ۲۰۲۴
خواهد بود .االن بحث بر سر این است که
احتمال شکســت دموکراتها در کنگره
چقدر اســت و ایا هر دو مجلس ســنا و
نمایندگان را از دســت میدهند یا یکی
از اینها را؟ شکســت دموکراتها در حال
حاضر قطعــی به نظر میرســد .اما زمان
زیادی باقی مانــده و در این مدت خیلی
از اتفاقات ممکن اســت رخ دهد که روند
انتخابات میان دورهای را تغییر دهد .فاصله
جمهوری خواهــان و دموکراتها در هر
دو مجلس خیلی کم اســت و فقط کافی
است یک کرسی در سنا به دست بیاورند
تا اکثریت به دست یکی بیفتد .در مجلس
نمایندگان هم اوضاع همینطور اســت و
فاصله این دو حزب انقدر نیست که حاشیه
امنی به حزب دموکــرات بدهد .بنابراین
اگر کنگره دست جمهوری خواهان بیفتد
میتوانند با تصویــب قوانین تحریمی در
توافق احتمالی بین ایران و امریکا اختالل
بیندازند اگر تا پیش از سوم ژانویه ۲۰۲۳
توافقی بدســت بیاید ،جمهوری خواهان
میتوانند تا پایان عمر دولت بایدن ،و تا ۲۰
ژانویه  ۲۰۲۵مشــکالتی ایجاد کنند .اگر
اختالفات با دولت باال بگیرد احتمال اینکه
جمهوری خواهان سنگ جلوی پای دولت
برای اجرای توافق بیندازند وجود دارد که
کار برای دولت دموکرات مشکل میشود.
اما برای جمهوری اسالمی ایران ،اینطور
نیست و ما با پدیدهای به نام دولت ایاالت
متحده طــرف خواهیم بود نــه با کنگره
امریکا .از این جهت این برعهده کاخ سفید
است تا از توافقاتی که با دیگران به دست
میآورد حراست و پاسداری کند.

خبر ویژه

گفتوگوی بلینکن و الوروف درخصوص مسئله ایران

فارس :وزیرخارجه آمریکا عنوان کرد که مسئله ایران یکی ازمحورهای گفتوگوی وی و وزیر خارجه روسیه بوده
است .آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا در ژنو ایران را یکی از محورهای گفتوگو با سرگئی الوروف ،وزیر خارجه
روسیه خواند .وی در ادامه عنوان کرد که مسئله هستهای ایران نمونهای ازچالشهای امنیتی است که مسکو و
واشنگتن میتوانند برسرآن همکاری کنند .بلینکن همچنین در جمع خبرنگاران اظهار کرد :پنجره همچنان برای
بازگشت به توافق هستهای  2015با ایران باز است .هشتمین دور گفتوگوهای رفع تحریم در وین اوایل دی ماه
با برگزاری نشست کمیسیون مشترک به ریاست علی باقری مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسالمی ایران و انریکه
مورا ،معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد .در این نشست که با شرکت هیأتهای ایران،
گروه  ۴+۱و اتحادیه اروپا درهتل کوبورگ برگزار شد ،روند مذاکرات مورد ارزیابی قرارگرفته و درخصوص نحوه
ادامه گفتوگوها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

یک کارشناس مسائل بینالملل مطرح کرد:

ابعاد حائز اهمیت سفر رئیسجمهور به روسیه
یک کارشناس مســائل بینالملل گفت :هرچه
مواضــع ایران و روســیه بــه هم نزدیک باشــد
درپیشبرد خواستههای ایران در مذاکرات به ویژه
رفع تحریمهای آمریکا مؤثرخواهد بود .سیدرضا
میرطاهر گفت :سفر آقای رییسی به مسکو دروهله
اول همان طور که خودشــان در زمان انتخابات و
پس ازانتخاب به عنوان رییس جمهور در رئوس
سیاست خارجی گفته بودند ،درچارچوب نگاه به
شرق اســت و جایگاه خاصی دارد .وی ادامه داد:
بعد از قرارداد همکاریهای  ۲۵ساله ایران و چین،
انتظار است همکاری راهبردی بین ایران و روسیه
که درسال  ۱۳۷۹منعقد شده و مهلت آن نیز تمام
شده است ،باردیگرتجدیدنظرشود تا مبنایی برای
گسترش روابط دو کشور باشــد.این کارشناس
مسائل اســتراتژیک اظهار کرد :درموقع کنونی
ســفر ییس جمهورازابعاد دیگرهم حائزاهمیت

است .به هرحال روســیه یک قدرت بین المللی
اســت و نقش غیرقابل انکاری در سیاســتهای
منطقهای دارد و افزایش ســطح رایزنیها درباره
مســائل مورد عالقه دو طــرف میتوانــد حائز
اهمیت باشــد .یکی ازمســایلی که در این راستا
مورد گفتوگواســت بحث مذاکرات وین وآینده
برجام است که هرچه مواضع ایران و روسیه دراین
رابطه به هم نزدیک باشد در پیشبرد خواستههای
ایران درمذاکرات به ویژه رفع تحریمهای آمریکا
مؤثر است .همچنین همکاریهای دیگر ایران و
ورسیه در بحث سوریه ،عراق ،یمن ودیگرمسائل
منطقهای حائز اهمیت اســت .دررابطه با حضور
آمریکا و سیطره آمریکا و طرحهایی که غرب در
منطقه دارد ،ایران و روسیه تا حدی زیادی هم نظر
هستند و به نظر گفتوگوهای مهمی در اینباره
خواهیم داشت.

میرطاهرگفت :گسترش روابط حوزههای تجاری،
انرژی ،اقتصادی ،انرژی هستهای و غیره ازمسایلی
است که در گفتوگوها مدنظر قرار میگیرد.وی
اظهارکرد :درسالهای گذشته هر چه تحریمهای
غرب علیه ایران افزایش یافت ،توجه خاصی ایران
در ســالهای اخیر به قدرتهای دیگر از جمله
روسیه و چین داشته است.
این کشورها پتانسیل قوی دارند و به ویژه ایران
میتواند این کشــورها را به عنوان جایگزین اروپا
برای صادرات انتخــاب کند به عــاوه که ایران
هم بازار خوبی برای این کشورهاســت .ایران به
عنوان کشــوری که موقعیــت ژئوپلتیک خاصی
دارد نقش مهمی در معادالت منطقه دارد از این
رو قدرتهای جهانی از جمله روسیه و چین نیز به
ایران توجه ویژه دارند .این کارشناس مسائل بین
الملل تصریح کــرد :در برهه کنونی تقابل نظامی

روسیه و غرب و روسیه و امریکا بر سر اوکراین به
جاهای باریک رسیده است و درباره مساله اوکراین
برخی تحلیل گران از حمله قریب الوقوع روسیه
به اوکراین سخن می گویند ،هم چنین سفرهای
مکرر مقامهای اروپایی به روســیه نشان میدهد
که تالش دارند نسبت به عدم هرگونه درگیری و
حمله به اوکراین از روسیه ضمانت دریافت کنند.
البته این مســاله کمتر به ایران ربط دارد ،اما اگر
این اتفاق بیفتد محیط بین اللملی دچار تحوالت
بنیادین میشود و شاید جهان وارد عصر جدیدی
از روابط بینالمللی شــود .در عین حال روسها
همواره نشان دادهاند که با ابتکار عملهای زیادی
به موضوعات مختلف وارد میشــوند و این یک
بعد مثبت دارد تا ما بتوانیــم از توان دیپلماتیک
روسیه برای منافع ملی و بینالمللی خود استفاه
کنیم.

گزارش روز
برگزاری رزمایش مانور مشترک چین ،ایران

و روسیه در اقیانوس هند:

کمربند «با هم برای صلح و امنیت»
محکم شد

شــعار این رزمایش «با هم برای صلح و امنیت»
است و پیام آن ،رســیدن هر سه کشور به سطح
معنادار و قابل توجهی از روابط نظامی است.
رزمایش مرکب کمربند امنیــت دریایی ۲۰۲۲
با حضور یگانهای ســطحی و پروازی نیروهای
دریایی ارتش ،سپاه و نیروی دریایی کشورهای
چین و روســیه از بامداد امروز آغاز شد .رزمایش
مرکب کمربنــد امنیت دریایــی  ۲۰۲۲پس از
برگزاری نشســتهای توجیهی ،از بامداد امروز
با حضور یگانهای ســطحی و پروازی نیروهای
دریایی ارتش و سپاه و نیروی دریایی کشورهای
چین و روسیه در منطقه شــمال اقیانوس هند
آغاز شــد .امیر دریادار دوم مصطفی تاجالدینی
سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی
 ۲۰۲۲با اعالم ایــن خبر ،اظهار داشــت :برابر
برنامهریزیهای صورت گرفتــه انواع تمرینات
تاکتیکی از جملــه نجات شــناور دچار حریق،
آزادسازی شناور ربوده شــده و تیراندازی علیه
اهداف مشخص دریایی در شــب و روز از جمله
تمرینات تاکتیکی و عملیاتی پیشبینی شــده
جهت اجرا توسط یگانهای سه کشور ایران ،چین
و روسیه در این رزمایش است.
وی منطقه شمال اقیانوس هند را به دلیل وجود
آبراهها و تنگههای مهم بابالمندب ،ماالکا و هرمز
بسیار حائز اهمیت برشــمرد و گفت :از این سه
تنگه بعنوان مثلث طالیی در منطقه یاد میشود و
همچنین دریای عمان و شمال اقیانوس هند نیز
از جمله مناطق حیاتی تجارت جهانی است؛ لذا
تالش جمهوری اسالمی ایران و کشورهای چین
و روسیه ،تالشی جمعی برای رسیدن به امنیت
دریانوردی پایدار در این منطقه و آبراههای حیاتی
آن است تا منافع سه کشور حفظ شود .امیر دریادار
دوم تاجالدینی با اشاره به برگزاری این رزمایش
برای سومین سال متوالی ،افزود :پیام برگزاری این
رزمایش ،رسیدن هر سه کشور به سطح معنادار
و قابل توجهی از روابط نظامی است و همچنین
نشان میدهد که امروز جمهوری اسالمی ایران به
سطحی از قدرت در عرصه دریا رسیده است که
میتواند محوریت و فرماندهی رزمایشها در کنار
قدرتهای بزرگ دریایی را عهدهدار شود.
سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی
 ۲۰۲۲گفت :شــعار این رزمایــش «با هم برای
صلح و امنیت» اســت و مصداق بارزی اســت از
اینکه جمهوری اسالمی ایران در منطقه و جهان
با ایجاد اتحادهای راهبردی متکــی بر منافع و
احترام متقابل ،هیچگاه منزوی نبوده و نخواهد
ماند« .لوان جاگاریان» ،سفیر روسیه در تهران ،از
انجام این رزمایش در اواخر سال میالدی گذشته
یا اوایل ســال میالدی جاری خبــر داده و گفته
بود که قرار اســت این رزمایش نظامی با تمرکز
بر «امنیت دریانــوردی» و «مبــارزه با راهزنی
دریایی» در آبهای منطقه خلیج برگزار شــود.
دفتر اطالعرسانی ناوگروه دریایی اقیانوس آرام
روسیه پیشتر خبر داده بود ،این ناوگروه شامل ناو
ضد دریایی «آدمیرال تریبوتس» رزمناو موشکی
«ناخیموف واریــاگ» و نفتکش بزرگ «بوریس
بوتوم» ،است که هماکنون در بندر چابهار حضور
دارد .روســیه  20ژانویه اعالم کرد که مانورهای
دریایی گســترده در مناطق مختلف با بیش از
 140کشــتی جنگی و بیش از  60هواپیما تا ماه
فوریه ادامه دارد .این رزمایش عالوه بر رزمایش
مشــترک با ایران در اقیانوس هنــد ،در دریای
سیاه ،مدیترانه ،شمال شــرق اقیانوس اطلس و
اقیانوس آرام ادامه خواهد داشت .از سویی ،آغاز
این رزمایش با انعقاد «قرارداد  20ســاله» ایران
و روســیه و اجرایی شــدن «قرارداد  25ساله»
چین و ایران همزمان شده اســت .از جزئیات و
مفاد این قراردادها تاکنون چیزی منتشر نشده
است .ایران در حالی با روسیه و چین در آبهای
منطقه رزمایش برگزار میکند که این کشــور
خالف ادعاهای همیشــگی خود ،عالوه بر نقض
قطعنامههــای  2231و  2216شــورای امنیت
سازمان ملل ضمن اقدام به ربودن کشتیها ،ایجاد
درگیری دریایی و نقش داشتن در قاچاق سالح،
نفت خام و مواد مخدر همواره رویکرد تشــدید
تنش منطقــهای را در پیش گرفتــه و با تهدید
آزادی دریانوردی و کشتیرانی بینالمللی به طور
فزایندهای بر اقدامات و رفتارهای بیثباتکننده
خود در خاورمیانه افزوده اســت .اخیرا ً روزنامه
«والاســتریت ژورنال» ،از یک گزارش محرمانه
شورای امنیت خبر داد که طی آن گفته شده ایران
محمولههای تسلیحاتی ساخت چین و روسیه را
از بندر «جاسک» و سپس از طریق دریای عمان
برای شبهنظامیان حوثی و دیگر نیروهای نیابتی
خود در منطقه ارسال میکند                    .منبع :ایرنا

