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قطبنمایی نوین برای ایران
و روسیه
با سفر رئیس جمهور کشورمان به روسیه ،هر
دو کشور نیاز دارنــد تا به روابــط خود در قالب
برسازی مفهوم «قطب نمای نوین همکاریهای
راهــبــردی» ،فــارغ از نــوع دول ـتهــای حاکم بر
هر دو کشور در بلند مــدت به علت اقتضائات
ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک که فضای جهانی،
ایجاب می کند؛ نگاه جدیدی بیندازند .در
ایــن مــجــال؛ ابــتــدا مــوانــع ،سپس زمینههای
همکاری و در پایان ،چرایی و چگونگی رسیدن به
«قطب نمای نوین همکاریها» ،بررسی می شود.
الف .موانع
-۱فرهنگ راهــبــردی :فرهنگ راهبردی
از دل شرایط عینی ،جغرافیایی ،اقتصادی و
سیاسی و در روندهای مشخص تاریخی و نقش
آفرینیهای ملی ،منطقهای و جهانی ،ایجاد
می شود و در اثر غلبه آن بر وضعیت کنونی ،به
استیالی نوعی نوستالژی تاریخی و سنگینی
سایه کهن الگوهای ژئوپلیتیکی می انجامد .به
عنوان مثال؛ هر کدام از جنگهای ایران و روس
در دوران صفویه و قاجاریه و در چهار دوره و پس
از آن رخدادهای جنگ های اول و دوم جهانی،
هژمونی عصر شوروی و وقایع جنگ سرد تا زمان
جنگ ایران و عراق و پس از آن وضعیت فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی در اوایل ده ه ۹۰میالدی
به عنوان پارادیمهای کلی خارجی به نوعی
در فرهنگ شیعی و حماسی ایرانیان و بر تضاد
فرهنگ اسالو_ارتدوکس با فرهنگ لیبرال
برخی نیروهای داخلی روسیه ،بازتابهای خود
را داشته است.
 -۲نگاه تاکتیکی :روس ها و ایرانی ها در اثر
شرایط و اجبارهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک
هــر کــدام در طــول دورههـــای همکاری نگاه
تاکتیکی به یکدیگر داشته اند که این نوع نگاه؛
پاسخگوی هیچ کدام از طرفین در شرایط جدید
جهانی نیست.
 -۳نقش منفی رژیم صهیونیستی ،بریتانیا
و ایاالت متحده:برای بررسی مانع سوم باید دو
مسئل همهمرادرنظرداشتکهعبارتنداز:شیطنت

برخی بــازیــگــران بــرای جلوگیری از نزدیکی
روابــط ایــران و روسیه ،تاثیر گــذاری بر نخبگان
سیاسی دو کشور برای ایجاد زمینه بی اعتمادی
و طراحی هایی که مانع ارتقای سطح روابط دو
کشور از سطحی معمولی به سطحی باالتر شود
و ارضــای نیازهای فــوری ژئوپلیتیکی و دیگری
ژئواکونومیکی روسیه یا ایران به صورت مقطعی.
-۴روابــــط دوجــانــب ـ ه بــا دیــگــر کــشــورهــا و
سیاستهای منطقهای :این مانع بیشتر به
وسواس ژئوپلیتیک روسیه در کشورهای حوزه
خزر و مسائل مربوط به خــزر ،منطقه قفقاز و
نقش جدید اقتصادی خاورمیانه و خلیج فارس
در انگارههای استراتژیک روسیه بر می گردد.
-۵اقتصاد و انــرژی :هر دو کشور در زمینه
اقتصادی در اثر سیاست قدرت های جهانی با
مشکل مواجه هستند و این تحلیل وجود دارد
که به دلیل اتکای روسیه به صنعت نفت و گاز و
اهمیت انتقال آن به اروپا ،روسیه ،ایران را که
دارای ذخایر عظیم انــرژی است به چشم یک
رقیب ببیند.
 -۶پرونده انرژی صلح آمیز هستهای ایران
و مسائل مربوط به خرید سالح از روسیه:
غرب سعی می کند روسیه را از کمک تمام عیار
به ایران در این موضوعات با روش های گوناگون
سلبی و ایجابی منصرف کند و گاهی هم ممکن
است که روسیه بــرای کسب اهــداف سیاست
خارجی اش؛ در اوکراین و سایر مناطق ،از این
ابزار استفاده کند.
ب .زمینه های همکاری
اگــر استراتژیست هــای هر دو کشور نگاهی
معنادار و ژرف نگر به اکنون و آینده روندهای
جــاری بر وقایع و سناریوهای جهانی داشته
باشند ،به خوبی درخواهند یافت که گم گشته
بیشینه سازی قدرت و توان ملی ،اقتصادی،
فرهنگی ،سیاسی ،امنیتی ،منطقهای و جهانی
هر دو بازیگر در ایفای نقش مکمل متقابل در
نقش ه رسیدن به «سند قطب نمای همکاریهای
استراتژیک جدید» اســت .کافی است هر دو
کشور متوجه تهدیدات دامنه دار و تمام ناشدنی
باشند که از طرف قدرتهای غربی برای منطقه
اوراسیا و غرب آسیا تدارک دیده شده است و دو
هدف عمده را دنبال می کند:
-۱مهار و عقب راندن روسیه.
-۲مهار و ضعف ایران که به روشنی در اسناد
امنیت ملی قدرت های غربی وجود دارد.
بدیهی است که مشغول شدن ایــاالت متحده
به چین ،هرگز مانع توجه به ایــن دو موضوع

آیین گشایش ساختمان جدید  4شعبه بیمه دی برگزار شد
دیروز با حضور مدیرعامل ،معاونان ،مدیران ستاد
وشعبوکارکنانوشبکهفروششعب،ساختمان
جدید شعبه های اهــواز ،کاشان ،جنوب شرق
تهران و غرب تهران به صورت همزمان گشایش
یافت.به گزارش روابط عمومی؛ در این مراسم که
به صورت وبینار برگزار شد ،محمدرضا کشاورز
مدیرعامل شرکت بیمه دی ،افتتاح ساختمان
های جدید شعب را گامی برای تثبیت برند بیمه
دی در عرصه کسب و کار دانست و افزود :بیمه
دی در سال های اخیر سعی کرد با برنامه ریزی
هوشمندانه ،تالش و کار توام با اندیشه به پیشبرد
اموراقدامکندوبهاینترتیببرایاصالحساختار
در هویت بصری خود به عنوان یکی از راه های نگه
داشت شرکت در عرصه بــازار ،ساختمان های
ملکی خود را با هویت بصری یکپارچه در اقصی
نقاط کشور بازگشایی کرد.مدیرعامل بیمه دی
افزود :شرکت بیمه دی هم اکنون بیشترین تعداد
بیمه گذار و بیمه شده را در طول مدت فعالیت
 ۱۷ساله خود دارد ،عالوه بر این در حوزه های
سرمایهگذاری،سودآوری،رضایتمندیمشتریان
و توانگری ،دستاوردهای قابل توجهی داشته که
این شرکت را اکنون به عنوان یکی از معتبرترین
شرکتهایصنعتبیمهبهمخاطبانوفعاالناین
صنعتشناساندهاست.ویاظهارکرد:درراستای
موفقیت های بیمه دی ،موج جدیدی از تصمیمات

و اتفاقات تحت عنوان منحنی دوم برای تداوم این
افتخارات برنامه ریزی شده است تا بتواند برای
بقای شرکت در عرصه کسب و کار ،خلق تجربه
مشتری و رضایتمندی با بازآفرینی مدل کسب و
کار و تعریف چشم انداز جدید برای شرکت موثر
واقع شود .نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه
دی نقش نیروی انسانی در کسب توفیقات شرکت
را حائز اهمیت دانست و بیان کرد :معتقدم نیروی
انسانی شرکت اعم از کارکنان و شبکه فروش در
کسب این دستاوردها نقش بسزایی داشته اند و
اینظرفیتارزشمندمیتواندباتوجهبهبیمهداری
نوین برگ زرین دیگری را در سال آتی برای شرکت
محبوب بیمه دی رقم بزند.
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نمی شود و قطعا در زمان مناسب همچنان که
اکنون نیز مشغول تخریب روابط ترکیه ،هند،
اندونزی و مصر با روسیه است و از سویی دیگر
درصدد افزودن دو کشور حوزه اسکاندیناوی
به ناتوست و احتماال ،با نگرانی های روسیه در
شرق اروپا به شکل مصلحت آنی برخورد کند
نه یک همکاری اصولی ،بــرای دسترسی به
منابع سیبری ،اوراسیا و آسیای میانه ،موجب
خواهد شد تا دشنه اش را فرود بیاورد.روسیه
و ایــران هر دو جــزو مناطق تاریخی و تمدنی
بزرگ و مستقل هستند و نیازی به غربی شدن
ندارند و کلید انتفاع هر دوی آن ها از بازار اروپا؛
تنها در سایه همکاری نوین ،میسر خواهد بود
نه گفت و گو یا چالش مجزای صــرف یک به
یک با غرب.اگر طراحی سیاستهای روسیه
از مسیر مواجهه با منافع یا تهدیدات آنی؛ به
مسیر طراحی استراتژیهای منعطف افق نگر
و آینده شناسانه تغییر ریل بدهد و ادراکــات
مشترک استراتژیک دو سویه در میان هر دو
بازیگر به تشکیل سامانه و منظومه معنایی
استراتژیک جدیدی بینجامد؛ ایران و روسیه به
قلب و مغز میان شرق و غرب در اوراسیا و غرب
آسیا ،تبدیل می شوند که از یک سو؛ به مدد
کریدورهای تجاری و انرژی از یک ظرف مشترک
ـرد-بــرد سیراب میشوند(عالوه
همکاری ُبـ
ُ
بر حوز ه وسیعی از دسترسیهای دریایی که
از مدیترانه تا خلیج فارس را در بر می گیرد)
و از سویی دیگر به لحاظ امنیتی ،در مقابله با
تروریسم،تهدیداتژئوپلیتیکیغربوشرکایش
و همچنین فرسایش جمعیتی و سرزمینی،
در میانه جنگ های شناختی و ترکیبی غرب
علیه روسیه و ایــران به پیروزی میرسند و در
یک پروسه مشخص می توانند در زمینه توسعه
پایدار و متوازن ،جوابگوی نیازهای حال و آینده
مردم خود باشند .روسیه تنها با اتکا به این امر که
اتحادیههای غربی در آستانه فروپاشی هستند
در قالب ایده خوداتکایی و خودبسندگی ملی و
بدون در نظر گرفتن توازن بخشی های بریتانیا
و ایــاالت متحده در پــارادایـمهــای کلی ،نمی
تواند به شکلی مجرد به بازیگری بــپــردازد و
شرکای جدی تری را باید به شرکای استراتژیک
خود اضافه کند و ایران در سپهر موضع برابر،
احترام و ترفیع جایگاه عالیق دو جانبه می تواند،
شریک و میانجی مهمی برای افزایش اعتبار
و قدرت بازیگری روسیه در جهان باشد و این
دو کشور چون دو نیرو ،دو تکیه گاه و دو اهرم
متقابل میتوانند تودههای مشکالت بزرگ را با

همکاری هم جا به جا کنند.
ج .چگونگی رسیدن به قطب نمای نوین
همکاری های راهبردی
بـــرای رســیــدن بــه هــر ه ــدف بــزرگــی بــایــد از
مــجــمــوع ـهای از اهــــداف کــوچــک بــا تــوجــه به
توانمندیهای کنونی ،شــروع کــرد .به عنوان
مثال؛ همکاری برای صلح و ثبات افغانستان،
ایجاد ساز و کارها و ابتکارات جدید پولی و مالی،
همکاری برای درک متقابل و منافع مشترک در
قفقاز ،همکاری در توسع ه کریدور شمال -جنوب
و حتی شرق به غرب ،همکاری بیشتر در پرونده
هستهای صلح آمیز ایران ،درک حساسیت های
ایران در خزر ،توجه به فرصت طلبیهای رژیم
صهیونیستی ،همکاریهای تسلیحاتی میان
ایران و روسیه ،توسع ه همکاری در زمین ه صادرات
انرژی،توسع همناسباتگردشگری،تکنولوژیک،
علمی ،فضایی ،بهداشتی ،کشاورزی ،محیط
زیستیوتجاریدوجانبهبههمراهگفتوگوهایی
در سطوح مختلف ،تشکیل «اندیشکدههای
ایران و روسیه» در تهران و مسکو و سازمان دهی
حوزه رسانهای مشترک در قالب نزدیک کردن
جوامع روس و ایرانی به مدد رویدادهای مختلف
میتواند؛ زیربنایی مناسب برای تشکیل جلسات
و دیدارهای مقامات عالی دو کشور به صورت
مداوم و منظم شده و از طریق دو فرایند دولتی و
پارلمانی پایه و مدنی و مردم پایه ،در طول مدت
زمان معقولی؛ هر دو کشور به اهداف مهم ملی،
منطقهای و جهانی خود با ایجاد نظامات ،نهادها،
سازمانها و اتحادهایههای جدید ،دست یابند.
دیــدار دکتر رئیسی با پوتین ،می تواند نقطه
عزیمت به سمت «قطب نمای نوین همکاریهای
استراتژیک ایران و روسیه» و توسع ه این مفهوم در
آیندهباشدواینسنگبناظرفیتتحکیموتعمیق
مناسبات فارغ از نوع دولت های مستقر در هر دو
ی تواند
کشور در حوز ه ثبات استراتژیک را دارد و م 
کرانه های خود را به تدریج ،پیدا کند .البته نباید
انتظارات نخبگان ایرانی و روسی از این دیدار
مهم ،انتظاراتی تمام عیار و غیر واقعی باشد ،بلکه
با توجه به مقتضیات جدید در جهان و چالشهای
مشترک پیش روی هر دو دولت و ملت؛ این دیدار
می تواند با احیای اسناد همکاری های پیشین
که فاز پایین و کف همکاری های دو کشور است،
نقشی تسهیلگر در آینده نویسی سرنوشتی
مشترک و ُپر اهمیت برای پیشرفت و اثرگذاری بر
پارادایمهای غربی و معرفی مدل عینی همکاری
های شالودهای و توازنهای مورد عالقه طرفین
را در الیههای متنی و فرامتنی خود ،داشته باشد.

وزیرارتباطات:همکاریباچینبرای«ملیکردناینترنت»شایعهاست
وزیــر ارتباطات گفت :شایعات همکاری با
چین بــرای ملی کــردن اینترنت بی اساس
اســت .روز گذشته یکی از کــاربــران فضای
مجازی در صفحه اینستاگرام وزیر ارتباطات
در پیامی نوشته بود:طی خبری که من دیدم
و شنیدم ظــاهــرا قــرار اســت با کمک کشور
چین ،اینترنت را ملی کنید.میخواستم
ببینم که آیــا خبر صحت دارد یا نــه؟ عیسی
زارع پور در اینستاگرام در پاسخ به سوال این
کاربر گفت :ایــن شایعات بی اســاس است.
طی روزهای اخیر و در پی آغاز اجــرای سند
همکاری ۲۵سالهایرانوچین،برخیرسانهها
گمانه زنی کردند که ایجاد اینترنت ملی با
همکاری کشور چین انجام شود .تجارت نیوز
در گــزارشــی نــوشــت« :در چند ســال اخیر،
راهانـــدازی شبکه ملی اطــاعــات به یکی از
دغدغههای اصلی دولت و مجلس تبدیل شده
استچراکهمسئوالنکنترلبرفضایمجازی
را ضــروری میدانند.این در حالی است که
براساس نظرات کارشناسان این حوزه ،ایران
زیرساختهای الزم برای ایجاد شبکه ملی
اطالعات را ندارد در حالی که چین و روسیه
از اینترنت ملی استفاده میکنند و حاال به
نظر میرسد دولــت و مجلس ،بــرای کنترل
اینترنت بینالمللی قصد دارند از کمک چین

بــرای حاکمیت بر اینترنت استفاده کنند».
تجارت نیوز همچنین نوشت :در قانون بودجه
امسال وزارت ارتباطات بیشترین درصد
تغییر بودجه را در میان وزارتخانهها داشت.
 ۱۰هزار میلیارد تومان ،از بودجه  ۱۳هزار
میلیارد تومانی وزارت ارتباطات به ایجاد
اینترنت ملی اختصاص یافته است .احتماال
با این بودجه و همکاری چین ،پروژه اینترنت
ملی تا حدود زیادی تکمیل شود.همچنین روز
گذشته علی یزدی خواه عضو کمیسیون ویژه
طرح صیانت گفت :چینیها در راهانــدازی
شبکه ملی اطالعات به ابتکار منحصر به فرد و
خاصی دست یافتهاند که ما نیز میتوانیم از
تجربه آن ها در این بخش استفاده کنیم .این
ماجرادرشبکههایاجتماعیواکنشبسیاری
را به دنبال داشت که البته وزیر ارتباطات این
موضوع را تکذیب کرده است.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••در خصوص مصرف بنزین در خودروهای
ایرانی و ترکیه نوشتید .خیلی مسائل دیگر
کشور مثل لــوازم گازسوز منزل هم همین
مشکل را دارد .الاقل برای خودروها می توانند
درست تنظیم کنند.
•• مسئوالن ایــران خــودرو در خصوص عمل
نکردنایربگخودروهایتصادفیگفتهاندکه
خود اشخاص آن ها را غیر فعال کرده اند .خب
سمت شاگرد رو می شه غیرفعال کرد سمت
راننده که نمی شه آقایان متخصص!
••آقــای وزیــر نفت االن که در مسکو تشریف
دارید می توانید از وزیر انرژی روسیه سوال
کنید شما در مصرف انرژی چه کار کردید و
چه خدماتی به مردم دادید که با توجه به هوای
سرد شما ،مصرف پایین است؟
•• وزیــر مهاجرت استرالیا قاطعانه روادیــد
جو کوویچ صرب مرد شماره یک تنیس جهان
را به دلیل فاقد مدارک بهداشتی رد و او را از
استرالیا اخراج کرد .قوانین باید این جوری
رعایت شود و استثنایی هم برای هیچ کس
نداشته باشد.
••علت افــت هــای شدید بــازار بــورس خارج
شدن سهامداران از بورس و خرید و فروش ارز
دیجیتال است .دولت باید غیر از صادرات و
واردات به ارز دیجیتال هم نظارت کند.
••آقــــای قــاضــی زاده چــی شــد بــــورس را
میخواستی سه روزه درســت کنی؟ آقای
رضایی چی شد خبرهای خوش بورسی در
آذر ماه؟ چرا با روان مردم بازی می کنید؟
چرا کــاری را که انجام دادنــش محال است
قول می دید؟
سطح توقع تان را از آدم های اطراف تان،
••
ِ
بچسبانید ِ
کف زمین! کنار بیایید با خودتان که
مطابق
آدم ها همین اند؛ قرار نیست همیشه
ِ
میل تو رفتار کنند .تجربه کردم که می گو یم.
ِ
••چند روزگذشته تیبا۲صفر خریدم که موتور
برفپاککنشسوخته.نمایندگیوخودسایپا
جواب گو نیستند .این ایام بارونی به علت نبود
موتور برف پاک کن ماشین خوابیده .لطفا
گزارشی تهیه کنید.
••لطفا  80میلیون آدم را فــدای حداکثر
صدهزار نفر که اگر شرکت های خودروساز
تعطیل شوند بیکار می شوند ،نکنید .اون
صدهزار نفر را فدای 80میلیون نفر بکنید
بسیاری از مشکالت کشور حل می شود!
••...آخر این چه قانونی است تو این وضعیت
کرونا  20میلیون مالیات بر درآمــد برایم
زدهانــــد؟! آقــایــان شما درآمـــد مــی بینید؟
کجاست درآمـــد؟ باید جمع کنم .ایــن بود
حمایت از تولید کننده؟
•• مسئوالن فکر کنند تیم پدیده ،استقالل
و پرسپولیس مشهدند کــه کلی برنامه و
هماهنگی برایشان می کنند .حیف است این
تیم با این نتایج در حال سقوط است.
•• فکر کنم بــه کلی فــرامــوش کــرده ایــد که
یوتیوب در ایران فیلتر است .بهتر است قبل از
آموزش درآمدزایی از یوتیوب به آقایان سیاست
گذار برای فضای مجازی بفرمایید که لطفا

تلگرام 9033337010:

حداقل دست از سر یوتیوب بردارند.
•• خواستم شما پیگیری کنید که این قضیه
دزدی کابل های مخابرات بسیار مشکوکه.
االن اکثر مناطق مشهد حتی شاندیز فقط میان
حدود  20سانتی متر یا نیم متر سیم را با سیم
چین می چینند .آخه دزد اگر باشه همه سیم
ها را باز می کنه نه این که اندازه  4انگشت قطع
کنه .بعد مخابرات تماس میگیرم میگه سه
ماه دیگه نوبت شماست .از هر کس میپرسم
همین قدر سیم را دزدیده اند!
••واقــعــا چــه خــبــره تــو ایــن مملکت؟ آقــای
کمیسیون تلفیق می گی نون گرون نمی شه
واقعا نمی دونی حداقل هزار تومان همین
هفته اخیر گرون شده؟
••آقای رئیسی عده ای به عمد دارنــد بورس
و صــنــایــع پتروشیمی و صــنــایــع و مــعــادن
رو با مدیریت های غلط نابود می کنند .آیا
میدانید؟
••شــهــرداری مشهد شمشیر رو از رو بسته
عــوارض نــوســازی را دقیقا دو برابر کــرده.
یک واحد آپارتمان در بولوار فردوسی داریم
پارسال 600هــزار تومان بوده االن کردند
یک میلیون و 200هزار تومان! آخه بگید من
حقوقم نسبت به پارسال دو برابر شده است
و آیا حقوق کارگران یا رفتگران شهرداری را
هم دو برابر می کنید؟ ما که راضی نیستیم.
لطفا صدای ما را به گوش مسئوالن برسانید.
••کیفیت آب شــرب مشهد به خاطر میزان
باالی گچ آن خیلی نامناسب است به طوری
که در تابستان کولرها و در زمستان پکیج ها
را مختل می کند .حاال ببینید با بدن انسان
چه می کند.
•• چـــرا دانــشــگــاه فـــردوســـی بــازگــشــایــی
نمیشود؟ پسرم ترم  ۴است و با این که خیلی
هم میترسه ولی می گه واقعا خسته شدم.
حتی یک بار هم دانشگاهش رو ندیده .حداقل
نیمه حضوری بشه.
•• آقای محترم که می فرمایید  10هزارتومان
برای یک قبض برق چیزی نیست! میلیون ها
10هزار تومان چقدر می شود؟! حاال برو به
صورتت آب بزن!
••خیلی جالبه دولت قبل ارز  4200تومانی
را آورد و مردم و اقتصاد را بدبخت کرد .همین
هایی که االن می خوان ارز  4200تومانی رو
حذف کنن و باز مردم رو بدبخت تر از همیشه
کنن چرا اون موقع جلوشو نگرفتن؟
••متاسفانه در کشور ما همه قشرها میتوانند
دربارهحقوقشاناعتراضکنندبهجزنظامیان،
پس حرف نظامی های مظلوم با حقوق کمتر از
یک کارگر را چه کسی می شنود؟...
••لطفا مسئوالن هم از خودروهای داخلی
استفاده کنند تا نسخه ای را که برای مردم
پیچیدند خودشان هم استفاده کنند.
••مثل این که تأمین اجتماعی نمی خواهد
خـــاطـــرات اض ــاف ــه حــقــوق ســـال 1400
بازنشستگان مخصوصا همسان سازی را که
 5ماه طول کشید فراموش کند! مسئوالن
آستین ها را باال بزنند.

