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راهبرد نظامی جدید آمریکا
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مرگ سرکرده طالبان

مذاکـرات هسـته ای؛ 
راهبـرد  یا   تاکتـیک
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ـــران  ـــته ای ای ـــرات هس ـــان مذاک ـــادریـ  در جری ـــد ق محم
ـــرده  ـــرات فش ـــاه مذاک ـــس از 22 م ـــا پ ـــه نهایت ـــروه 1+5 ک و گ
در تیرمـــاه 94 در ویـــن جمـــع بنـــدی و منجـــر بـــه صـــدور 
ـــل  ـــی محاف ـــا در برخ ـــد، بعض ـــت ش ـــورای امنی ـــه ش قطعنام
ـــه  ـــد ک ـــا ش ـــه الق ـــی اینگون ـــی و خارج ـــری داخل ـــی و خب سیاس
ـــت  ـــوزه سیاس ـــران در ح ـــامی ای ـــوری اس ـــرد کان جمه راهب
خارجـــی تغییراتـــی داشـــته و نســـبت بـــه برخـــی خطـــوط 

ـــت.  ـــه اس ـــورت گرفت ـــی ص ـــد نظرهای ـــز تجدی قرم
ـــته ای  ـــرات هس ـــا مذاک ـــده ب ـــا ش ـــه ادع ـــواردی ک ـــه م از جمل
ـــوان  ـــی ت ـــه م ـــورت گرفت ـــر ص ـــد نظ ـــا تجدی ـــه آنه ـــبت ب نس
بـــه مـــواردی چـــون »تغییـــر نـــگاه جمهـــوری اســـامی 
ایـــران بـــه مناســـبات قـــدرت در عرصـــه بیـــن المللـــی«، 
»کاهـــش حمایـــت از ملـــت هـــای مظلـــوم و مســـتضعف 
منطقـــه و جهـــان«، »تغییـــر رویکـــرد نســـبت بـــه محـــور 

مقاومـــت« و... اشـــاره کـــرد.
ـــی  ـــت خارج ـــرد کان سیاس ـــه راهب ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــر اســـاس اصـــول متعـــدد 

ــاتـ   ــرآن و روایـ ــن قـ ــه از متـ ــیـ  برگرفتـ ــون اساسـ قانـ
ـــوت آن  ـــر ق ـــه ب ـــرده ک ـــری نک ـــا تغیی ـــه تنه ـــوده و ن ـــن ب روش
ـــی  ـــن م ـــر تبیی ـــگاه بهت ـــب آن ـــن مطل ـــت. ای ـــده اس ـــزوده ش اف
ـــر اســـاس آنچـــه رهبـــری معظـــم انقـــاب  ـــم ب شـــود کـــه بدانی
ـــوان  ـــه عن ـــته ای ب ـــرات هس ـــوع مذاک ـــد، موض ـــن کردن تعیی
ـــرر  ـــای مک ـــت ه ـــل درخواس ـــه دلی ـــم ب ـــک آن ه ـــک تاکتی ی
ـــت  ـــکا از دول ـــده آمری ـــاالت متح ـــور ای ـــس جمه ـــخص ریی ش
ـــح  ـــی مصال ـــه برخ ـــه ب ـــا توج ـــران و ب ـــامی ای ـــوری اس جمه

کان در دســـتور کار قـــرار گرفـــت. 

ـــه  ـــروری ب ـــه ض ـــد نکت ـــر چن ـــاره ذک ـــن ب در ای
ـــد: ـــی رس ـــر م نظ

اول اینکـــه؛ اصـــل »مذاکـــره« در قامـــوس انقـــاب 
ـــواره  ـــران هم ـــامی ای ـــوری اس ـــه راه جمه ـــامی و در نقش اس
مـــورد تاییـــد بـــوده و ایـــن مســـئله تنهـــا در مـــورد رژیـــم 
ـــده  ـــی ش ـــل نه ـــن المل ـــام بی ـــی در نظ ـــروع سیاس ـــای نامش ه
ـــته ای  ـــده هس ـــورد پرون ـــه در م ـــاس آنچ ـــن اس ـــر ای ـــت، ب اس
کشـــورمان رخ داد نـــه تنهـــا مصـــداق تغییـــر رفتـــار نبـــوده 
بلکـــه مهـــر تاییـــدی بـــر رویـــه همیشـــگی نظـــام بـــوده 

اســـت.

ـــا  ـــره تنه ـــزت«، مذاک ـــل »ع ـــاس اص ـــر اس ـــه؛ ب دوم اینک
ـــر  ـــی براب ـــن در موضع ـــه طرفی ـــد ک ـــی کن ـــدا م ـــا پی ـــی معن زمان

ـــه  ـــی ب ـــون موضوع ـــه و پیرام ـــرار گرفت ـــر ق ـــروی یکدیگ روب
ـــدود  ـــته ای از مع ـــوع هس ـــذا موض ـــد. ل ـــو بپردازن ـــت و گ گف
ـــن  ـــوع ت ـــن موض ـــه ای ـــی ب ـــرف غرب ـــه ط ـــوده ک ـــی ب دفعات
داده و قاعدتـــا جمهـــوری اســـامی ایـــران هـــم مذاکـــره را 

ـــت. ـــه اس پذیرفت
ـــره ای موضـــوع خـــاص و دســـتور  ـــر مذاک ـــه؛ ه ـــوم اینک س
ـــه  ـــه ک ـــن نکت ـــاء ای ـــن الق ـــود را دارد، بنابرای ـــژه خ ـــه وی جلس
مذاکـــره در یـــک موضـــوع و حتـــی جمـــع بنـــدی دربـــاره 
آن بـــه معنـــای فرامـــوش کـــردن دیگـــر اختـــاف نظرهـــا 
ـــدارد،  ـــی ن ـــاس وجه ـــت، از اس ـــز اس ـــوط قرم ـــور از خط و عب
بلکـــه تنهـــا بـــه معنـــای بکارگیـــری »حکیمانـــه« یـــک 

ـــت. ـــت« اس ـــر »مصلح ـــی بناب ـــک مقطع تاکتی

ــی  ــت خارجـ ــرد کان سیاسـ ــه؛ راهبـ ــارم اینکـ چهـ
ـــه  ـــی ک ـــه راه ـــر نقش ـــی ب ـــران مبتن ـــامی ای ـــوری اس جمه
معمـــار بـــزرگ انقـــاب ترســـیم کـــرد و امـــروز نیـــز بـــر 
ـــن،  ـــی روش ـــدا اصول ـــد، از ابت ـــی کن ـــت م ـــل حرک ـــان ری هم
قطعـــی و حـــول محـــور اســـتکبار ســـتیزی و حمایـــت از 
ـــاء  ـــذا الق ـــت، ل ـــته اس ـــم داش ـــتضعفین عال ـــن و مس مظلومی
ـــی  ـــه آدرس غلط ـــا ب ـــردی تنه ـــول راهب ـــن اص ـــدول از ای ع
ـــواب  ـــی ناص ـــه اهداف ـــا مغرضان ـــه ی ـــه جاهان ـــد ک ـــی مان م

ـــد.   ـــی کنن ـــال م را دنب
 در پایـــان ذکـــر ایـــن نکتـــه الزم اســـت کـــه بـــر خـــاف 
ــان  ــری و آرمـ ــی گـ ــد، انقابـ ــی پندارنـ ــی مـ ــه برخـ آنچـ
خواهـــی الزامـــا در تقابـــل بـــا مصلحـــت ســـنجی و اتخـــاذ 
ـــی  ـــه گاه ـــرد بلک ـــی گی ـــرار نم ـــه ق ـــای منعطفان ـــک ه تاکتی
ایـــن انعطـــاف هـــای تاکتیکـــی، مســـیر را بـــرای رســـیدن 
بـــه هـــدف نهایـــی هموارتـــر کـــرده و ســـرعت را بیشـــتر 
مـــی کنـــد. بـــه بیـــان دقیـــق تـــر، »نرمـــش قهرمانانـــه« 
ـــی  ـــه نهای ـــا نتیج ـــت و ثانی ـــدن نیس ـــاه آم ـــازش و کوت اوال س
در پـــس گـــذر از ایـــن پیـــچ حســـاس تاریخـــی، انشـــاءاهلل 

پیـــروزی و قهرمانـــی اســـت.  

راهبرد کالن سیاست خارجی ایران تغییری نکرده است

اصل »مذاکره« در قاموس انقالب 
اسالمی و در نقشه راه جمهوری 

اسالمی ایران همواره مورد تایید 
بوده و این مسئله تنها در مورد رژیم 

های نامشروع سیاسی در
 نظام بین الملل نهی شده است|
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سیاه نمایی درباره ایران و تالش برای ترغیب 
به خرید تسلیحاتی اعراب 

گفتگو با عضو مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا
گفتگو با مشاور وزیر انرژی آمریکا

گفتگو با وزیر خارجه اتریش
گفتگو با مشاور دولت های ریگان و کلینتون

 ایــران در جهـان
دبیران : پیمـان یزدانـی
فریدون ناعـمی
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ایران در جهان

یک سـایت نظامـی آمریکایـی با اشـاره بـه کنار 
رفتـن موضوع تـوان موشـکی ایـران از مذاکرات 
هسـته ای و همچنیـن تـوان موشـکی انقابیون 
یمـن، توصیـه هایـی را بـه اعـراب درخصـوص 

مقابلـه با ایـن توانایـی کرده اسـت.
دیفنـس وان در گزارشـی کـه نشـان مـی دهـد 
هـدف اصلـی آن افزایـش نگرانی های بـی مورد 
اعـراب حاشـبه خلیـج فـارس از تـوان موشـکی 
ایـران  اسـت مـی نویسـد: آمریـکا و متحـدان 
منطقـه ای آن مجبـور هسـتند تـا بـه شـدت در 
مـورد امنیت خـود کار کنند چـون موضوع فعالیت 
کنـار  ای  مذاکـرات هسـته  از  ایـران  موشـکی 

گذاشـته شـده اسـت.
سـطر سـطر این گـزارش به گونـه ای هوشـمندانه 
تنظیم شـده تـا در نظر خواننـدگان اینطور القا شـود 
که قـدرت موشـکی ایران یـک تهدید بالقـوه برای 
اعـراب اسـت و از همیـن رو آنهـا بایـد بـه سـرعت 

توانائـی های نظامـی خـود را افزایـش دهند.
ایـن سـایت آمریکایـی در ادامـه بـا اشـاره بـه 
واکنـش موشـکی انقابیون یمنـی به تجـاوزات 
عربسـتان مـی نویسـد: اگـر بـه ایـن نکته اشـاه 
نشـود ممکـن اسـت فراموش شـود کـه در تاریخ 
ششـم ژوئـن عربسـتان مجبـور بـه اسـتفاده از 
موشـک هـای پاتریوت بـرای رهگیری موشـک 
اسـکادی کـه توسـط انقابیـون یمنی به سـمت 

عربسـتان شـلیک شـده بـود گردید. 
ایـن موضـوع یعنـی شـلیک موشـک بـه سـمت 
عربسـتان توسـط انقابیون یمنی حاوی چند درس 
دربـاره نگرانی های مربـوط به امنیت منطقـه ای و 

بویـژه توانایی موشـکی ایران اسـت. 
هراسـی  ایـران  پـروژه  ادامـه  در  وان  دیفنـس 
خـود کـه هـدف اصلـی آن افزایـش خریدهـای 

تسـلیحاتی اعـراب از آمریکاسـت مـی نویسـد: 
آمریـکا و همپیمانـان منطقـه ایش بایـد اقدامات 
بیشـتری را برای ارتقـای امنیت خـود انجام دهند 
و ایـن بـدان دلیـل اسـت کـه موضـوع فعالیـت 
کنـار  ای  مذاکـرات هسـته  از  ایـران  موشـکی 

گذاشـته شـده اسـت. 
در ادامـه این گـزارش به مواردی همچون موشـک 
های سـجیل، شـهاب 3، موشـک های کوتاه برد و 
موشـک های بالسـتیک ایران اشاره شـده و سپس 
تاش شـده تـا توانایـی موشـکی ایران به شـلیک 

موشـک توسـط انقابیون یمنی به عربسـتان ربط 
داده شـده و سـپس راهکارهایی برای افزایش قدرت 
تدافعـی کشـورهای عربی به آنها ارائه شـده اسـت.

ایـن سـایت نظامـی در ارائـه راهکارهـای خود به 
کشـورهای عربـی مـی نویسـد: اول آنکـه بایـد 
تـاش شـود تـا بصـورت غیـر مسـتقیم تـوان 
موشـکی ایـران تنـزل داده شـود. ایـن کار را می 
تـوان از طریـق ادامـه اعمـال تحریـم در حـوزه 
فعالیـت های موشـکی انجـام داد. البته مـی توان 
بطور مسـتقیم نیز برنامه موشـکی ایـران را تنزل 

داد کـه در این روش باید دسـت بـه خرابکاری در 
برنامه موشـکی ایـران زد. 

دومیـن راهکاری کـه دیفنـس وان درایـن رابطه 
ارائه می کند بدین شـرح اسـت: متحـدان منطقه 
ای آمریـکا در خاورمیانه باید توانایی خـود را برای 
از بیـن بردن موشـک هـای ایـران در روی زمین 
)قبـل از شـلیک( افزایـش دهند. حمله موشـکی 
یمـن به خوبـی ارزش ایـن کار را نشـان می دهد. 
پس از شـلیک موشـک جنگنـده های عربسـتان 
محـل شـلیک و همچنین سـکوی شـلیک آن را 
شناسـایی کرده و آنهـا را از بین بردند تا از شـلیک 
موشـک های بعـدی جلوگیـری شـود. امـا نباید 
ایـن نکتـه را فراموش کـرد که معموال شناسـایی 
محل های شـلیک موشـک کار آسـانی نیسـتند. 
سـومین راهکار آن اسـت که توانایی خـود را برای از 
بین بردن موشـک ها پس از شـلیک افزایش دهیم. 
عربسـتان سـعودی، امارات، کویت، و قطر میلیاردها 
دالر را صرف خرید سیسـتم های موشکی پاتریوت 
و تـاد کرده اند و البته هزینه های میلیـاردی دیگری 
نیـز بـرای شناسـایی محل های شـلیک موشـک 
انجـام داده اند. و در نتیجه آن سـپرهای موشـکی در 
این کشـورها نصب می شـود که البته اسـتقرار سپر 
موشکی مشـترک در کشـورهای عربی حوزه خلیج 

فـارس نیز جـزو این برنامه اسـت. 
دیفنـس وان در پایـان مـی نویسـد: حتـی اگـر 
توافـق هسـته ای بـا ایـران تمامـی اهـداف کاخ 
توانایـی  ایـن  بپوشـاند،  را جامـه عمـل  سـفید 
بصـورت بالفعل بـرای ایـران باقی می مانـد که با 
برهم زدن توافـق اقدام به افزایش توانایی هسـته 
ای خـود بکند و این یعنی آنکـه آمریکا و متحدان 
منطقـه ایـش بایـد از قدرت بیشـتری نسـبت به 

ایران برخـوردار باشـند.

توسط دیفنس وان انجام شد؛

سیاه نمایی درباره ایران و تالش برای 
ترغیب اعراب به خرید تسلیحاتی

»تـرزا اسپنتسـروا« در مقالـه ای کـه در روزنامه 
»لیتیرارنـی نوفینی« منتشـر شـد، نوشـت: »گام 
هایی کـه اسـرائیل همگام بـا محور سـعودی - 
ترکیـه علیـه پرونـده هسـته ای ایـران برداشـته 

اسـت بـه ائتـاف واقعـی منجر شـده اسـت.«
نویسـنده اهـل جمهـوری چـک از هماهنگـی 
مواضع ضـد ایرانی رژیـم صهیونیسـتی با محور 
عربسـتانـ  ترکیـه در منطقـه خبر داد و نوشـت: 
»ایـن هماهنگـی سـبب شـد تـا شـاهد شـکل 
گیـری ائتافـی واقعـی میان این سـه باشـیم.«

خبرگـزاری لبنانـی آسـیا گـزارش داد کـه  »ترزا 
روزنامـه  در  کـه  ای  مقالـه  در  اسپنتسـروا« 
»لیتیرارنـی نوفینی« منتشـر شـد، نوشـت: »گام 
هایـی کـه اسـرائیل همـگام بـا محور سـعودی 
- ترکیـه علیـه پرونده هسـته ای ایران برداشـته 
اسـت بـه ائتـاف واقعـی منجـر شـده اسـت.«

ترزا اسپنتسروا نوشت: »اسـرائیل از حمله نظامی 
عربسـتان علیـه یمـن و همچنیـن از گروههای 
مسـلح تنـدرو در سـوریه حمایـت مـی کنـد، 
چنانچه عربسـتان و ترکیه چنین سیاسـت هایی 
را اجرا می کنند. اسـرائیل پیگیـر معالجه اعضای 
جبهه النصره اسـت و بارها مواضعی را در سـوریه 

بمبـاران کرده اسـت.«

پشـت پرده این اقدامات اسـرائیل را دو سال قبل 
»مایـکل اورین« سـفیر تل آویـو در آمریـکا و از 
افـراد نزدیک بـه بنیامیـن نتانیاهو نخسـت وزیر 
اسـرائیل توضیـح داده بـود. او گفتـه بـود: »خطر 
بزرگ بـرای اسـرائیل در محور راهبـردی تهران 
تـا بیـروت اسـت، محـوری کـه دمشـق سـنگ 
بنای آن اسـت. به همیـن دلیل همواره خواسـتار 
سـقوط نظام سـوریه هسـتیم. در نتیجـه در حال 
حاضر اسـرائیل ترجیح مـی دهد پیـروز درگیری 

های سـوریه، داعش باشـد.«
از نـگاه روزنامـه »لیتیرارنـی نوفینـی« محـور 
عربسـتان، ترکیـه و اسـرائیل پـس از انتخابـات 
پارلمانـی اخیـر ترکیـه ضربـه سـختی خـورده 
اسـت زیرا حـزب رجـب طیـب اردوغـان رئیس 
جمهـور ترکیـه اکثریـت را از دسـت داد و پس از 
آن شـرایط میدانی در سـوریه نیز به سمتی پیش 
رفت که شـرایط را بـرای اردوغان کـه با حمایت 
از تندروهـا نشـان داد خواسـتار تـداوم جنـگ در 
سـوریه اسـت دشـوار کـرد. روابـط میـان نظـام 
سیاسـی اردوغـان و داعـش تـا حـدی اسـت که 
ترکیـه بـرق مـورد نیـاز داعـش را در منطقه تل 

ابیـض بـه صـورت رایـگان تامیـن مـی کند.
برنامـه هـای تلویزیونی ترکیـه نیز بر مـردم این 

کشـور تاثیـر منفی گذاشـته اسـت زیرا بـا وجود 
نفـوذ گسـترده اردوغـان در میان افـکار عمومی، 
آخرین نظرسـنجی هـا در ترکیه نشـان می دهد 
فقـط 20 درصـد مـردم ایـن کشـور از خواسـته 
اردوغـان مبنی بر ضرورت سـقوط نظام سیاسـی 

سـوریه حمایت مـی کنند.
در ایـن میـان عربسـتان نیز بـه همراه اسـرائیل 
اینگونـه وانمـود کنـد کـه  تـاش مـی کنـد 
درگیری هـای منطقه ریشـه در همـان درگیری 
هـای تاریخی و چند صد سـاله دارد در شـرایطی 
که این کشـور می دانـد تاش بـرای برافروختن 
جنـگ هـای دینـی، آن هـم جنـگ هایـی کـه 
پایـان و نتیجـه نامشـخصی دارنـد بـه معنـی 

گشـودن درهـای جهنـم اسـت.
واقعیـت ایـن اسـت کـه جنـگ هـا و درگیـری 

های کنونـی خاورمیانه ریشـه در اختافات دینی 
ندارد بلکه بیشـتر ناشـی از سـلطه طلبی برخی از 
کشورهاسـت امـا در این میـان دین بـه بهانه ای 
برای توجیه سـلطه طلبی ها تبدیل شـده اسـت.

از نـگاه اسپنتسـروا نظـام سیاسـی حاکـم بـر 
عربسـتان و گـروه تروریسـتی داعـش از نظـر 

ایدئولوژیـک شـباهت هایـی بـا هـم دارنـد.
خبرگـزاری آسـیا در ادامه نوشـت: »در تازه ترین 
گزارشی که شـبکه دوم تلویزیون اسرائیل منتشر 
کـرد حقایقـی از روابـط مثبت میـان اسـرائیل و 
سـازمان دهنـدگان گروههـای تندرو در سـوریه 
فاش شـده اسـت. این روابـط از طریـق پیگیری 
معالجات اعضـای گروههای تندرو و تروریسـتی 
مسـلح در بیمارستان های اسـرائیل خود را نشان 

داده اسـت.«

خبرگزاری لبنانی آسیا در تحلیلی عنوان کرد:

ائتالف واقعی اسراییل، سعودی و 
ترکیه علیه پرونده هسته ای ایران
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عضو مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا:

بازرسی از مراکز نظامی غیر مرتبط با 
فعالیتهای هسته ای مجاز نیست

دکتر »سیندی وسترگارد« کارشناس امنیت و خلع سالح بین المللی تصریح کرد: بر 
اساس پروتکل الحاقی NPT بازرسان آژانس نمی توانند به مراکز نظامی بی ارتباط به 

فعالیت های هسته ای دسترسی داشته باشند.
با نزدیک شدن به ۱۱ تیر ماه ضرب االجل، مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ که از 
چهارشنبه گذشته در سطح معاونان در وین آغاز شده با سفر روز دوشنبه معاونان 
وزیر امور خارجه همراه با محمد جواد ظریف به لوکزامبورگ و مالقات با فدریکا 

موگرینی و وزیران اروپایی عضو ۱+۵ وارد مرحله جدیدی خواهد شد.
گفته می شود ظریف پس از آن تا پایان هفته در وین و در کنار مذاکره کنندگان 
خواهد ماند و تاکنون مالقات ظریف و فابیوس در لوکزامبورگ قطعی شده است.
از موضوعات مورد اختالف در این دور از مذاکرات اصرار طرف آمریکایی برای 
بازدید از مراکز نظامی ایران در قالب امضاء پروتکل الحاقی NPT از سوی ایران است. 

امری که ایران مخالفت خود را با آن اعالم داشته است.
اگرچه بر اساس پروتکل الحاقی امکان بازرسی از سایتهای نظامی هم می تواند میان 
آن کشور و آژانس مورد توافق قرار گیرد اما رویه آژانس نشان دهنده این بوده که 

مسائل فنی از رهگذر فیلتر سیاسی نگریسته شده است.

دکتــر »ســیندی وســترگارد« کارشــناس امنیــت 
ــات  ــز مطالع ــاح مرک ــع س ــل و خل ــن المل بی
اســتراتژیک بیــن الملل آمریــکا و عضو موسســه 
مطالعــات بین الملــل دانمــارک در خصــوص این 
ــران بازرســی بازرســان آژانــس  ــه ای موضــوع ک
بیــن المللــی انــرژی اتمــی از مراکــز نظامــی خود 
را رد کــرده اســت و آیــا ایــن درخواســت از ایــران 
تعهــدی فراتــر از پروتــکل الحاقــی را بــر ایــران 
ــی  ــکل الحاق ــت: پروت ــد گف ــی کن ــل نم تحمی
ــده و  ــود آم ــه وج ــه ب ــت ک ــال اس ــدود 20 س ح
ــکل  در ســال 199۷ تصویــب شــده اســت. پروت
ــورها  ــق کش ــر تواف ــت ب ــی اس ــی، متمم الحاق
دربــاره نظــام جامــع نظارتــی )CSA( بــا آژانــس 
ــرژی اتمــی. آژانــس فقــط مــی  بیــن المللــی ان
توانــد صلــح آمیــز بــودن فعالیــت هــای هســته 
ای کشــورهایی را تاییــد کنــد کــه پروتــکل 
الحاقــی و توافــق نظــام جامــع نظارتــی را اجــرا 
ــودن  ــل ب ــت و کام ــد صح ــرای تایی ــد. ب کنن
برنامــه های هســته ای اعامی کشــورها توســط 
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی و بــرای حل و 
ــان  ــی بازرس ــات بازرس ــی موضوع ــل برخ فص
ــوان  ــه عن ــی کشــورها ب ــز نظام ــس از مراک آژان

دسترســی تکمیلــی مســتثنی نشــده اســت.
وســترگارد در توضیــح رونــد فنــی نظــام بازرســی 
هــا بــر اســاس پروتــکل الحاقــی و بــدون لحــاظ 
کــردن نــوع نــگاه سیاســی آژانــس در خصــوص 
ــه  ــئله ب ــن مس ــت: ای ــا گف ــی ه ــام بازرس نظ

آژانــس ایــن امــکان را مــی دهــد تــا زمانــی کــه 
شــک هــای منطقــی دربــاره مــواد هســته ای یــا 
فعالیــت هــای هســته ای کشــوری به وجــود می 
آیــد از هــر نقطــه از آن کشــور کــه مــی خواهــد 
ــئله  ــن مس ــردارد. ای ــی ب ــای محیط ــه ه نمون
بــه ایــن معنــی نیســت کــه آژانــس مــی توانــد 
بــه مراکــز نظامــی آن کشــور کــه ارتباطــی بــه 
ــی  ــدارد دسترس ــش ن ــته ای ــای هس ــت ه فعالی
ــی  ــی از برخ ــط زمان ــس فق ــد. آژان ــته باش داش
ــرداری خواهــد کــرد  ــه ب مراکــز بازرســی و نمون
کــه دربــاره فعالیــت های اعام نشــده هســته ای 
به ویژه فعالیت های مربوط به ســاخت تســلیحات 
هســته ای ســوء ظــن هایــی وجود داشــته باشــد. 
در چنیــن مــواردی آژانــس حــق خواهد داشــت تا 
ــه ایــن مرکــز را داشــته  درخواســت دسترســی ب

باشــد.
 NPT ــاس ــر اس ــرد: ب ــح ک ــه تصری وی در ادام
کشــورهایی مثــل ایــران کــه دارای ســاح اتمی 
نمی باشــند تصویب توافق جامع نظارتی برای آنها 
ضــروری اســت در صورتیکــه ایــن مســئله بــرای 
ــروری  ــته ای ض ــاح هس ــورهای دارای س کش
نیســت مگــر اینکه خــود آنهــا بطــور داوطلبانه آن 
را دربــاره برخی از تاسیســات خود بطور گزینشــی 
پذیرفته باشــند. هر یک از 5 کشــور دارای ســاح 
هســته ای یعنی آمریکا، روســیه، چین، انگلیس و 
فرانســه پیشــنهادهای داوطلبانــه ای دربــاره نظام 
حراســتی و پروتــکل الحاقی داشــته اند کــه حوزه 

ــا بقیــه متفــاوت  پیشــنهادی هــر یــک از آنهــا ب
است.

وســترگارد افــزود: آمریــکا بطــور داوطلبانــه 
ــته  ــات هس ــی تاسیس ــاره تمام ــس درب ــا آژان ب
ای غیــر نظامــی خــود کــه واجــد شــرایط نظــام 
حراســتی هســتند بــه توافــق رســیده اســت بــه 
اســتثناء آنهایــی کــه از نظــر امنیــت ملــی دارای 
ــه  ــتان و فرانس ــت. انگلس ــتقیم اس ــت مس اهمی
هــم توافقــات مشــابهی بــا آژانــس بیــن المللــی 
انــرژی اتمــی و آژانــس اتمــی اروپــا داشــته انــد. 
مثا انگلســتان نظام نظارتی اروپــا را درباره تمامی 
مراکز هسته ای غیرنظامی خود از جمله آن مراکزی 
که از نظر تاریخــی بعضا برای اهــداف نظامی هم 
ــا  ــد مث ــرا مــی کن ــد، اج ــه شــده ان ــکار گرفت ب

مرکز »اسپرینگ فیلد«.
وی در خصــوص ایــن موضــوع کــه آیــا پروتــکل 
الحاقــی مــد نظــر آمریــکا کــه در تاش اســت به 
ایران تحمیل کند یک رژیم حقوقی جدید نیســت 

نیز گفت: شــرایط خاص موجود برای کشــورهای 
دارای ســاح هســته ای این اجــازه و معافیت را به 
آنها می دهد تا مواد هســته ای خود را از دید طرف 
ســوم مخفی نگهدارند. این شــرایط ســختی برای 
کشــورهایی مثــل ایران اســت کــه دارای ســاح 
هسته ای نیســتند. زیرا NPT آنها را موظف کرده 
ــاره ماهیت صلح آمیز  تا شــرایطی را بپذیرند تا درب

برنامــه هســته ای آنهــا اطمینان داده شــود.
ــاح  ــع س ــل و خل ــن المل ــت بی ــناس امنی کارش
مرکــز مطالعات اســتراتژیک بین الملــل آمریکا در 
پایان افــزود: پروتکل الحاقی چیز جدیدی نیســت 
و تــا به امروز 125 کشــور آن را پذیرفتــه و اجرا می 
کننــد. پروتــکل الحاقــی چیــز مفیــدی اســت از 
آن جهــت کــه بــه آژانــس بیــن المللــی انــرژی 
ــری  ــه تصوی ــد ک ــی ده ــوان را م ــن ت ــی ای اتم
کامــل از فعالیــت هــای هســته ای کشــورها ارائه 
دهــد و دربــاره صلــح آمیــز بــودن اهــداف برنامــه 

هــای هســته ای آنهــا اطمینــان دهــد.

گفتگو: پیمان یزدانی

رئیــس جمهــور آمریــکا در ســفر بــه اتیوپــی 
بــار دیگــر از توافــق هســته ای حاصــل شــده 
میــان ایــران و کشــورهای 1+5 دفــاع کــرد.

ــه  ــت ک ــه گف ــن رابط ــا« در ای ــاراک اوبام »ب
ــول  ــه حص ــوی« علی ــتداللی ق ــوز »اس هن
ــته  ــه شایس ــران ک ــا ای ــته ای ب ــق هس تواف
ــت. ــنیده اس ــد نش ــق باش ــی های دقی بررس

اوبامــا کــه در ســفر خــود در آدیس آبابــا، 
پایتخــت اتیوپــی، ســخن می گفــت در ادامــه 
ــواه  ــزب جمهوری خ ــای ح ــارات اعض از اظه
ــران  ــا ای ــته ای ب ــق هس ــه تواف ــکا علی آمری

ــرد. ــاد ک انتق
رئیــس جمهــور آمریــکا در ادامــه گفــت کــه 
ــورد  ــان در م ــای« جمهوری خواه »لفاظی ه

توافــق بــا ایــران، ممکــن اســت باعــث شــود 
کــه از شــدت مطــرح شــدن »دونالــد ترامپ« 
در عناویــن رســانه ای کاســته شــود امــا »ایــن 

شــیوه رهبــری« امــور سیاســی نیســت.
دونالــد ترامــپ، ثروتمنــد آمریکایــی و از 
ــات  ــرای انتخاب ــواه ب ــای جمهوری خ نامزده
ــتیبانی از او  ــه پش ــت ک ــت جمهوری اس ریاس
ــا  ــت ام ــش اس ــه افزای ــنجی ها رو ب در نظرس
ــوص  ــدش در خص ــارات تن ــر اظه ــه خاط ب
مهاجــران بــه ایــاالت متحــده و دیگــر 
ــه رو  ــادی روب ــای زی ــا انتقاده ــات ب موضوع

شده اســت.
ــر  ــی دیگ ــکا در بخش ــوری آمری رئیس جمه
ــد  ــارات »ت ــه اظه ــی ب ــخنانش در اتیوپ از س

ــز اشــاره  ــت تکــزاس نی کــروز«، ســناتور ایال
کــرده و بــا انتقــاد از آن گفــت کــه »رهبــران 

ــتند.« ــا هس ــواه اینه ــزب جمهوری خ ح
ــد کــروز در آســتانه دســت یابی طرف هــای  ت
مذاکــره بــه توافــق هســته ای ویــن گفتــه بود 
کــه »اوبامــا رهبــر حمایت از تروریســم اســت 

نــه ایــران.«
پیــش از این نیــز بــاراک اوبامــا مخالفــان توافق 
ــای  ــران و قدرت ه ــان ای ــته ای می ــع هس جام
ــراق یکــی  ــگ ع ــداران جن ــا طرف ــی را ب جهان
کــرده و گفتــه بــود کــه در میــان مخالفــان ایــن 
ــاد داشــتند  ــق، کســانی هســتند کــه اعتق تواف
جنــگ عــراق فقــط چنــد مــاه طــول می کشــد 

و بــرای جنــگ شــتاب داشــتند.

اوباما:

انتقاد جمهوری خواهان از توافق هسته ای ارزش شنیدن ندارد
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ایران در جهان

در کنــار تــوان نظامــی قــدرت ایــران در دفــاع از 
خــود از طبیعــت جغرافیایــی ایــن کشــور شــروع 
مــی شــود، بطوریکــه ایــران هماننــد یــک قلعــه 
از ســه طــرف توســط کــوه هــا و از یــک طــرف 

دیگــر توســط دریــا حافظــت مــی شــود.
مجلــه نشــنال اینترســت آمریــکا مقالــه ای 
ــه  ــم »زاکاری کیــک« منتشــر کــرده و ب ــه قل ب
نقــل از اتــاق هــای فکــر آمریــکا در مطلبــی بــا 
عنــوان »اســتراتژی بزرگ ایــران برای شکســت 
ــم  ــی رغ ــگ« نوشــته اســت: عل ــکا در جن آمری
اعــام رئیــس جمهــور آمریــکا مبنــی بــر اینکــه 
تمــام گزینه هــا به منظــور ممانعــت از دســتیابی 
ــز اســت،  ــه ســاح هســته ای روی می ــران ب ای
ــنگینی را  ــای س ــه ه ــد هزین ــی توان ــران م ای
ــه  ــن مجل ــد. ای ــل کن ــکا تحمی ــش آمری ــه ارت ب
ــر  ــران ب ــری ای ــل برت ــورد دالی ــی در م آمریکای

ــرده اســت: ــاره ک ــل اش ــوارد ذی ــه م ــکا ب آمری
ــا  ــه ب ــا راه مقابل ــد تنه ــا معتقدن ــی ه آمریکای
ــه  ــته ای حمل ــاح هس ــه س ــران ب ــتیابی ای دس
ــن کشــور و روی کار آوردن  ــی و اشــغال ای نظام
ــران  ــی ناظ ــت، ول ــکا اس ــدار آمری ــم طرف رژی
آمریکایــی ایــن موضــوع را بــه خاطــر فرســایش 
آمریــکا در افغانســتان و عــراق جدی نمــی گیرند 
و بــه رغــم اینکــه ســطح ارتش آمریــکا باالتــر از 
ســطح ارتــش ایــران اســت ولــی آمریکایــی هــا 
هرگــز نخواهنــد توانســت ایــران را به ســرعت و 
ــا هزینــه ای پاییــن تــر از جنــگ افغانســتان و  ب

ــد. عــراق شکســت دهن
قــدرت ایــران در دفــاع از خــود از طبیعــت 
ــه  جغرافیایــی ایــن کشــور شــروع مــی شــود، ب
گونــه ای کــه شــرکت امنیتــی »اســتراتفور« بــر 
ایــن بــاور اســت کــه ایــران هماننــد یــک قلعــه 
از ســه طــرف توســط کــوه هــا و از یــک طــرف 
دیگــر توســط دریــا حافظــت شــده اســت، 
ــود دارد از  ــران وج ــز ای ــری در مرک مناطــق کوی
ایــن رو شکســت ایــن کشــور از لحــاظ طبیعــت 

ــت. ــوار اس ــیار دش ــی بس جغرافیای
آمریکایــی هــا تمایــل دارنــد بــه صــورت زمینــی 

ــه  ــایه ب ــورهای همس ــی از کش ــق یک و از طری
ــال  ــه در س ــور ک ــد، همانط ــه کنن ــران حمل ای
ــه نظــر مــی  ــد و ب 2003 در عــراق چنیــن کردن
رســد کــه آنهــا ترجیــح مــی دهنــد از افغانســتان 
ــه  ــن گزین ــی ای ــد، ول ــه کنن ــران حمل ــه ای ب
هماننــد کابــوس اســت چــرا کــه ورود بــه 
ــور از  ــد عب ــه نیازمن ــن منطق ــق ای ــران از طری ای
ــه  ــن مناطــق ب ــور از ای ــوت اســت و عب ــر ل کوی
خاطر شــن هــای متحــرک موجــود در آن بســیار 
ــه  ــز ب ــران نی ــی ای دشــوار اســت، مرزهــای غرب
ــرس از  ــای زاگ ــوه ه ــته ک ــود رش ــر وج خاط
شــمال غــرب مناســب نیســت در ســمت شــمال 
غــرب نیــز ترکیــه قــرار دارد کــه بــه آمریکایــی 
هــا اجــازه نــداد از اراضــی اش بــرای حملــه بــه 

ــد. ــتفاده کنن ــراق اس ع
ــز  ــراق نی ــد از اراضــی  ع ــی توانن ــی نم آمریکای

ــرا  ــد، چ ــتفاده کنن ــران اس ــه ای ــه ب ــرای حمل ب
کــه روابــط میــان ایــن دو کشــور بســیار محکــم 
اســت از ایــن رو آمریــکا مجبــور اســت از طریــق 
دریایــی عمــان و خلیــج فــارس بــه ایــران حملــه 
ــویم  ــی ش ــه م ــه متوج ــت ک ــد و از اینجاس کن
ایــران آمــاده رخ دادن چنیــن ســناریوهایی اســت 
ــی  ــه دریای ــی از حمل ــت آمریکای ــرای ممانع و ب
دارای توانایــی هــای اســتراتژیکی اســت، ایــران 
ــق هــای جنگــی،  ــادی موشــک، قای ــر زی مقادی
هواپیماهــای بــدون سرنشــین، زیــر دریایــی هــا 
و میــن هــای دریایــی دارد، ایــران جزیــره هایــی 
ــگاه  ــوان پای ــه عن ــد از آنهــا ب دارد کــه مــی توان
ــرای  ــق هــای ســریع و پایگاهــی ب حرکــت قای

ــد. پنهــان کــردن موشــک اســتفاده کن
»مایــکل نــاکل« مدیــر برنامــه مطالعــات ایــران 
ــج  ــد: خلی ــی گوی ــی ان آی« م ــز »س در مرک

فــارس بــرای تــردد ناوبرهــا و در برخــی مناطــق 
ــرای تــردد هواپیمابرهــای آمریکایــی مناســب  ب
نیســت ولــی ســپاه پاســداران ایــران قایــق هایی 
ــا و  ــتی ه ــرار دادن کش ــدف ق ــرای ه ــریع ب س

ــی دارد. ــای آمریکای هواپیمابره
ــوری  ــران کش ــه ای ــت ک ــر دور داش ــد از نظ نبای
بــزرگ و مســاحت آن از مجمــوع مســاحت 
کشــورهای فرانســه، آلمان، هلنــد، بلژیک، اســپانیا 
و پرتغــال بزرگتــر اســت. برنامــه دفاعــی ایــران این 
امــکان را فراهــم مــی کنــد کــه از ارتــش منظــم 
و یــگان هــای زرهــی، نیــروی زمینــی، نیروهــای 
ــد و  ــتفاده کن ــش اس ــار ارت ــداران در کن ــپاه پاس س
ــار آن از گــروه هــای مقاومــت مردمــی نیــز  در کن
اســتفاده خواهــد کــرد از ایــن رو آمریــکا در انتخاب 
ــا ایــران بــا مشــکل  گزینــه نظامــی در مواجهــه ب

مواجــه خواهــد شــد.
»فلینــت لــورت« و »هیاریمــان لــورت« دو 
ــران دارای  ــد: ای ــی گوین ــی م ــر آمریکای تحلیلگ
جایــگاه برجســته ای در خاورمیانــه اســت و 
ــدارد، از  ــه ن ــی در منطق ــن جایگاه ــکا چنی آمری
ایــن رو بهتریــن راه حــل بــرای آمریکایــی بهبود 
ــه اینکــه  ــه ب ــا توج ــران اســت و ب ــا ای ــط ب رواب
طــرح هــای نظامی واشــنگتن شکســت خــورده 
جایــگاه اســتراتژیک آمریــکا نیــز در منطقــه بــه 
شــدت آســیب دیــده اســت و همچنیــن اقتصــاد 
آمریــکا از تأمیــن منابــع انســانی و مالــی جنــگ 

ــوان اســت. ــا نات ه
ــد: اســتراتژی  ــی افزودن ــن دو تحلیلگــر آمریکای ای
جدیــد آمریــکا نیازمنــد ایجــاد تــوازن قــوا در 
خاورمیانــه اســت و ایــن امــر نیازمند تعامــل آمریکا 
ــه اســت و ایــران  ــزرگ در خاورمیان ــا بازیگــران ب ب
نیــز در خاورمیانــه قدرتــی اســت کــه نمــی تــوان 
آن را نادیــده گرفــت و قــدرت ایــن کشــور ناشــی از 
نفوذ برگرفته از اســتقال، نظام منســجم اســامی 
و مشــارکت ملــت ایــن کشــور در حکومت اســت و 
ــتان  ــرد عربس ــه عملک ــد ک ــد بدان ــنگتن بای واش
ســعودی و اســرائیل جایــگاه آمریــکا را در منطقــه 

تضعیــف کــرده اســت.

نشنال اینترست: ایران در درگیری با 
آمریکا پیروز خواهد شد

وزیــر خارجــه اتریــش گفــت: »قطعــا پــس از ایــن توافــق فعالیــت 
هــای اقتصــادی و تجــاری خــود را بــا ایران گســترش خواهیــم داد.«

ــرای  ــادی ب ــه بســیار زی ــا عاق ــز« گفــت: »م »سباســتین کورت
گســترش روابــط دو جانبــه بــا جمهــوری اســامی ایــران در همه 
زمینــه هــا داریــم و چنانچــه پیــش از ایــن هــم اعــام آمادگــی 

کــرده ایــم، بســیار بــه تقویــت ایــن روابــط تمایــل داریــم.«
ــاری و  ــط تج ــده رواب ــه آین ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
اقتصــادی اروپــا بــا ایــران را پــس از ایــن توافــق چگونــه ارزیابــی 
ــران  مــی کنیــد، گفــت: »در شــرایطی کــه ایــن توافــق بیــن ای
و قــدرت هــای بــزرگ دنیــا اتفــاق افتــاده و بــر طبــق مفــاد آن 
تحریــم هــای اقتصــادی و مالــی علیــه ایــران برداشــته خواهــد 
شــد، بــه طور خــاص شــرایط بهتــری بــرای گســترش مناســبات 
ــرد  ــم ک ــعی خواهی ــا س ــه م ــد ک ــد آم ــم خواه ــادی فراه اقتص

ــم.« ــتفاده را از آن ببری ــن اس بهتری
ــن  ــی در ای ــان مذاکرات ــورش میزب ــه کش ــان از اینک وی در پای
ســطح و بــا اهمیــت فــراوان بــوده ابــراز خشــنودی کــرد و ابــراز 

ــه دیپلمــات هــا و  ــدواری کــرد کــه در پایتخــت کشــورش ب امی
ــد  ــده بودن ــن آم ــه وی ــوع ب ــن موض ــرای ای ــه ب ــی ک خبرنگاران

ــد. ــته باش ــوش گذش خ

گفتگو با وزیر خارجه اتریش:

مهیای گسترش
 روابط اقتصادی 

با ایران هستیم
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ایران در جهان

مشاور وزیر انرژی آمریکا:

عقب نشینی 
رئیس جمهور 
آتی آمریکا از 

توافق هسته ای 
دشوار است

پروفسور »متیو بان« مشاور وزیر انرژی آمریکا و استاد دانشگاه هاروارد معتقد است رئیس جمهوری آینده آمریکا نیز نمی 
تواند توافق هسته ای احتمالی را نادیده بگیرد.

کنگره آمریکا با تصویب طرح بازنگری در توافق هسته ای ایران ۳۰ روز فرصت دارد تا آن را مورد بررسی قرار دهد. پس از آن 
کنگره آمریکا این اختیار را دارد که این توافق را لغو کند. اگر کنگره بتواند این توافق را با آرای دو سوم)یا بیشتر( رد کند در این 

صورت رئیس جهوری این کشور نیز نمی تواند آن را وتو کند.
اما به توجه به اینکه دموکراتها احتماال از توافق حمایت خواهند کرد امکان وتوی رأی کنگره نیز متصور است. در گفتگو با پروفسور 
»میتو بان« مشاور وزیر انرژی آمریکا )ارنست مونیز( و استاد دانشگاه هاروارد احتمال رد توافق هسته ای ایران توسط کنگره را 

مورد بررسی قرار داده ایم که از نظر می گذرد.

ــی  ــق احتمال ــال تواف ــکان ابط ــا  ام || آی
هســته ای ایــران از ســوی کنگــره 

آمریــکا وجــود دارد؟
وقتــی متــن توافــق بــا ایــران بــه کنگــره آمریــکا 
ارائــه مــی شــود، مجالــس ســنا و نماینــدگان )کــه 
البتــه در هــر دو آنهــا اکثریت بــا جمهــوری خواهان 
اســت( ممکــن اســت علیــه آن رای بدهنــد. در این 
صــورت، »بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــور آمریــکا 
ــو خواهــد کــرد. کاخ ســفید  رای منفــی آنهــا را وت
ــرش  ــه پذی ــاب ب ــران را مج ــا ای ــت ت ــدوار اس امی
ــوردار  ــی برخ ــتحکام کاف ــه از اس ــد ک ــی کن توافق
ــی  ــان آمریکای ــه مخالف ــه ای ک ــه گون ــت ب اس

ــرای  ــه دســت آوردن دو ســوم آراء الزم ب توانایــی ب
لغــو وتــوی اوبامــا را نداشــته باشــند.

ــته ای از  ــق هس ــی تواف ــو احتمال || لغ
ســوی کنگره آمریــکا چه واکنــش هایی 
را در داخــل و خــارج ایــن کشــور در پــی 
ــی  ــدام احتمال ــن اق خواهــد داشــت؟ ای
ــر نامزدهــای جمهــوری  ــری ب چــه تاثی
ــات ریاســت جمهــوری  خــواه در انتخاب

ســال 2016 دارد؟
ــوری  ــت جمه ــواه ریاس ــوری خ ــای جمه نامزده
ــران  ــا ای ــته ای ب ــق هس ــف تواف ــکا مخال آمری

هســتند و آن را نشــانه ای از ضعــف سیاســت 
خارجــی اوبامــا مــی داننــد. امــا اگــر توافــق پیــش 
از آغــاز دوره زمامــداری رئیــس جمهور آتــی آمریکا 
تکمیــل شــده و بــه مرحلــه اجــرا درآیــد- کــه البته 
ایــن شــامل قطعنامــه شــورای امنیــت مبنــی بــر 
لغــو تحریــم هــای ایــران هــم مــی شــود- رئیــس 
ــا  ــرات ی ــدای از دموک ــکا، ج ــده آمری ــور آین جمه
جمهــوری خــواه بــودن )اگرچــه ناممکــن نیســت( 

ــد. ــد آن را لغــو کن ــه ســختی مــی توان ب
توافــق هســته ای ایــران بــه عنــوان قطعنامــه ای 
بــر اســاس فصــل ۷ منشــور ســازمان ملــل متحــد 
ــن  ــی ای ــای حقوق ــد. پیامده ــد ش ــوب خواه مص

ــر ایــران و آمریــکا چگونــه خواهــد بــود؟ اقــدام ب
 یــک قطعنامــه جدیــد مــی توانــد بــه لغــو تحریم 
هــای اعمــال شــده از ســوی ســازمان ملــل 
ــت  ــن اس ــوض ممک ــود و در ع ــر ش ــد منج متح
ــی  ــاذ برخ ــه اتخ ــران را ب ــون، ای ــوب قان در چارچ
اقدامــات ملــزم کنــد کــه در توافــق قیــد می شــود. 
ــاره  ــران و کشــورهای 1+5 درب ــن ای ــره بی در مذاک
ویژگــی هــای چنیــن قطعنامــه ای به طــور مفصل 

بحــث شــده اســت.

ــته  ــق هس ــکا تواف ــره آمری ــر کنگ || اگ
ای را لغــو کنــد، چــه آینــده ای در انتظــار 

ــود؟ ــن توافــق خواهــد ب ای
ــته ای  ــق هس ــه تواف ــت علی ــن اس ــره ممک کنگ
ــاال رای  ــم احتم ــا ه ــا اوبام ــد. ام ــران رای ده ای
ــن  ــرد. چنانچــه مخالفی ــد ک ــو خواه کنگــره را وت
ــرای لغــو حــق  توافــق نتواننــد دو ســوم آراء الزم ب
وتــوی اوبامــا را بــه دســت آورنــد، در نتیجــه مراحل 
اجــرای توافــق طبــق مذاکــره پیــش خواهــد رفت. 
امــا، اگــر مخالفــان در اخــذ دو ســوم آراء مــورد نیــاز 
ــده  ــاالت متح ــورت ای ــن ص ــوند، در ای ــق ش موف
آمریــکا دیگــر قــادر بــه حضــور در مذاکــره نخواهد 
بــود و بــه ســختی مــی تــوان از شکســت توافــق 

جلوگیــری کــرد.
در واقــع، ســؤالی کــه در بلنــد مــدت ممکــن اســت 
مطــرح شــود بــه رئیس جمهــور آتــی آمریــکا مربوط 
مــی شــود. حتی اگــر رئیــس جمهــور بعــدی از حزب 
جمهــوری خواه باشــد، عقــب نشــینی از توافــق برای 
وی امــری دشــوار خواهــد بــود. امــا تصــور کنیــد کــه 
اختافــات زیــاد شــود و آمریــکا ادعــا کنــد کــه ایران 
ــا  ــا مث ــد ی ــش عمــل نمــی کن ــه تعهدات ــه هم ب
رهبــران ایــران و ایــاالت متحــده بــه بــی اعتمــادی 
نســبت بــه یکدیگــر ادامــه دهنــد. چنیــن اختــاف 
هایــی اغلــب در دیگــر توافــق هــای هســته ای رخ 
مــی دهــد. بنابرایــن، هــردو طــرف بایــد بــه ســختی 
تــاش کننــد تــا اختافــات موجــود را حــل کــرده و 
توافــق را حفظ کننــد. امــا چنانچــه در آینده طرفــی از 
در مخالفــت بــا توافــق درآیــد، امــکان چنین تاشــی 
بــه نظــر بعیــد اســت و توافــق بــه مــرور زمــان لغــو 

مــی شــود.
در مجمــوع، فکــر مــی کنــم کــه ایــن در جهــت 
ــک  ــه ی ــه ب ــت ک ــران اس ــی ای ــع مل ــظ مناف حف
ــد  ــرا کن ــد و آن را اج ــت ده ــق محکــم رضای تواف
ــه ایــن ترتیــب از لغــو وســیع تحریــم هــای  ــا ب ت
آمریــکا و اروپــا و البتــه دیگــر تحریــم های مشــابه 

ــود. ــوردار ش برخ

گفتگو: جواد حیران نیا-مریم خرمائی

وقتی الیزه نقش منفی خود را در 
مذاکرات منکر می شود؛

حیرت »گوبلز« از 
ادعای »فابیوس«!

لـوران فابیـوس در نشسـت خبـری امـروز مدعی شـد: »هـدف من 
در جریـان مذاکرات هسـته ای رسـیدن بـه توافقی محکـم و خوب 
بـوده اسـت. اگر کسـی تصـور می کنـد رویکـرد فرانسـه در جریان 

مذاکـرات بـا ایران منفـی بوده در اشـتباه اسـت.«
لـوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسـه امـروز در کنفرانس خبری خود 
در تهران سـعی کـرد چهره مخدوش خـود در جریان دو سـال مذاکرات 
هسـته ای مسـتمر بـا ایـران را در عـرض چند دقیقـه اصاح کـرده و 

مدعی شـود که وی و کشـورش اساسـا رویکرد منفی و بازدارنـده ای در 
جریـان مذاکرات هسـته ای ایران و 1+5 نداشـته اند.

لـوران فابیـوس در ایـن خصـوص مدعی شـده اسـت: »هـدف من 
در جریـان مذاکرات هسـته ای رسـیدن بـه توافقی محکـم و خوب 
بـوده اسـت. اگر کسـی تصـور می کنـد رویکـرد فرانسـه در جریان 

مذاکـرات بـا ایران منفـی بوده در اشـتباه اسـت.«

ایـن ادعـای فابیـوس در حالی صورت مـی گیرد که کمترین شـاهد 
و نشـانه ای دال بـر اثبـات ایـن ادعای عجیـب و البته خـاف واقع 
وجـود نـدارد. چنانچـه در حـوزه هـای مربوط بـه تحقیق و توسـعه، 
تعیین نیازهای اساسـی ایران، فعالیت آب سـنگین اراک، خروج مواد 
غنی سـازی شـده از کشـور، بازرسـی های سـرزده آژانس، حل ابعاد 
احتمالـی نظامـی گذشـته برنامه هسـته ای ایران و... شـاهد سـنگ 
انـدازی های مکـرر وزیر امـور خارجه فرانسـه و دولـت متبوعش در 

مذاکرات بـوده ایم.
باالتـر از همه، ماجـرای بر هم خـوردن توافق هسـته ای موقت ژنو 
در آبـان مـاه سـال 1392 و نقـش مخرب و مسـتقیم پاریـس درآن 

هنـوز از یادها نرفته اسـت.
در چنیـن شـرایطی ادعـای فابیـوس در خصـوص عـدم نقـش 
آفرینـی سـلبی کشـورش در مذاکـرات هسـته ای را مـی تـوان 
ادعایی فراتـر و غیر قابل باورتـر از ادعاهای »گوبلز« سـخنگوی 
آلمـان نـازی در جنـگ جهانـی دوم دانسـت کـه به گفتـن دروغ 

هـای شـاخ دار مشـهور بود!
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ایران در جهان

فــارغ از آنچــه اکنــون در ویــن مــی گــذرد، الزم 
اســت نگاه واقع بینانه ای نســبت بــه معادله جاری 
داشته و احساس غرور مقدس دینی و ملی خود را در 

ذیل همیــن نگاه واقــع بینانه هدایــت کنیم.
ــال  رد و  ــره، 12 س ــت و  مذاک ــال مقاوم 12 س
بــدل شــدن اخبــار ضــد و نقیــض بــا چاشــنی دبه 
کــردن آمریکایــی هــا، پوزخنــد انگلیســی هــا و 
ســکوت دیپلماتیــک ژرمــن هــا، 12 ســال خط و 
نشــان کشــیدن هــای بازمانــدگان موشــه دایــان 
ــعود  ــاس آل س ــال التم ــن، 12 س ــم بگی و مناخ
بــه فرزنــدان جــرج واشــنگتن، 12 ســال عشــوه 
فرانســوی هــای ســاکن کاخ الیــزه و... خاطــرات 
و صحنــه هایــی هســتند کــه همــواره در ذهــن و 
ــته  ــد، گذش ــد مان ــی خواه ــا باق ــت م ــر مل ضمی
ای کــه در آینــده نیــز قطعــا تکــرار خواهــد شــد 
ــر شــدن  ــه محکــم ت و همیــن موضــوع، بایــد ب
گارد بســته مــا در مقابــل دشــمنان هســته ای این 

مــرز و بــوم بیانجامــد.
ــار در  ــتین ب ــرای نخس ــوب ب ــروز رود آرام دان ام
طــول حیــات تاریخــی خــود، بــه احترام شــهدای 
12 ســال مقاومــت هســته ای ایــران خروشــید تا 
ــر  ــر همــگان اثبــات شــود، »مقاومــت« در براب ب
دشــمنان قســم خــورده این مــرزو بــوم ثمــره ای 
جــز  ســربلنذی کشــور و خفــت بــرای بدخواهــان 

و دشــمنان نظــام و ملــت ایــران نــدارد.
 امــروز 6 قــدرت هســته ای دنیــا در مقابــل 
عظمــت ملــت قهرمــان و شــهدای مظلــوم 
ــد.  ــرود آوردن ــم ف ــر تعظی ــران س ــته ای ای هس
امــروز همــه در اینجــا از ایــران مــی گوینــد و روح 
جملــه »هیــچ گاه یــک ایرانــی را تهدیــد نکنید« 
بیــش از هــر زمــان دیگــری در کالبــد پایتخــت 

ــا حلــول کــرده اســت. موســیقی اروپ
فــارغ از آنچــه اکنــون در ویــن مــی گــذرد، الزم 
اســت نگاه واقع بینانه ای نســبت بــه معادله جاری 
داشته و احساس غرور مقدس دینی و ملی خود را در 

ذیل همیــن نگاه واقــع بینانه هدایــت کنیم.

در حــوزه نــگاه حقوقــی، مــا بــا واژگان، تعهــدات، 
حقــوق و تکالیفــی مواجــه هســتیم کــه منظومــه 
و دســتور العمــل مــا را در اجــرای توافــق نهایــی 

تشــکیل مــی دهنــد.
 بــر اســاس جمــع بنــدی انجــام شــده در برجــام 
ــه  ــران ب ــترک(، ای ــدام مش ــع اق ــه جام )برنام
ــته ای  ــاوری هس ــدرت دارای فن ــک ق ــوان ی عن
ــز، از  ــح آمی ــه هســته ای صل و برخــوردار از برنام
ــازی،  ــی س ــل ســوخت و غن ــه کام ــه چرخ جمل
ــایی  ــورد شناس ــل متحــد م ــازمان مل توســط س
قــرار مــی گیــرد و قطعنامه هــای تحریمــی 
ناعادالنــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد، 
ــی  ــم هــای اقتصــادی و مال ــه تحری شــامل کلی
تحمیــل شــده علیــه کشــورمان، در قالــب یــک 
چارچــوب مــورد تفاهــم و از طریــق صــدور یــک 
قطعنامــه جدیــد بــه یکبــاره لغــو خواهنــد شــد.

همچنیــن بــا صــدور قطعنامــه جدیــد ذیــل مــاده 
25 منشــور ملــل متحــد، ضمــن اشــاره بــه مــاده 
ــو  ــه لغ ــوط ب ــای مرب ــا در بنده ــور تنه 41 منش
تحریــم هــای گذشــته، تحــول ماهــوی در نحوه 
برخــورد شــورای امنیــت بــا ایــران ایجــاد خواهــد 

شد.

دستاوردهای ایران
کلیــه  روی  بــر  توســعه،  و  تحقیــق  ادامــه 
ســانتریفیوژهای کلیــدی و پیشــرفته ایــران 
)از جملــه IR ،5-IR ،4-IR-6  و )IR-8، ادامــه 
فعالیــت آب ســنگین اراک،   ورود ایــران بــه 
بازارهــای جهانــی هســته ای مخصوصــا در قبال  
فــروش   اورانیــوم غنــی شــده و آب ســنگین، بی 
ــه  ــر شــدن تحریــم هــا و محدودیــت هــا علی اث
صــادرات و واردات مــواد هســته ای، لغــو یکجای 
تحریــم هــای اقتصــادی و مالــی در حــوزه 
ــی، نفتــی، گازی، پتروشــیمی،  هــای بانکــی، مال
تجــاری، بیمــه، حمــل و نقــل وضع شــده توســط 
ــه  ــه بهان ــه ب ــکا )ک ــی و آمری ــه اروپای اتحادی

برنامــه هســته ای ایــران وضــع شــده اســت( در 
ابتــدای اجــرای توافــق، لغــو ممنوعیــت مطلــق 
ــک  ــوزه موش ــورها در ح ــکی کش ــت موش فعالی
هــای بالســتیک، لغــو تحریــم هــای تســلیحاتی 
ایــران و جایگزینــی آن بــا برخــی محدودیــت ها، 
لغــو  ممنوعیــت خریــد اقــام حســاس بــا کاربرد 
دومنظوره، لغو کامل  تحریم تحصیل دانشــجویان 
ایرانــی در رشــته هــای مرتبــط بــا انــرژی هســته 
ای، مرتفــع گردیــدن ممنوعیــت خریــد هواپیمای 
ــارد دالر از  ــا میلی ــازی   ده ه ــافربری، آزادس مس
درآمدهای مســدود شــده ایران در خارج از کشــور، 
ــامی  ــوری اس ــزی جمه ــک مرک ــروج   بان خ
ــتیرانی جمهوری اسامی، شرکت ملی  ایران، کش
نفت ایران، شــرکت ملی نفت کش و شرکت های 
تابعــه، ایــران ایر و بســیاری از دیگــر نهادها، بانک 
هــا و موسســات کشــورمان )در مجمــوع حــدود 
ــی  ــی(،  دسترس ــی و حقوق ــخص حقیق 800 ش
بیشــتر ایــران بــه حوزه هــای تجــاری، فنــاوری، 
مالــی و انــرژی، رفــع  ممنوعیــت یــا محدودیــت 
ــا ایــران در تمامــی  همــکاری هــای اقتصــادی ب
عرصــه هــا از جملــه ســرمایه گــزاری در صنایــع 
نفــت و گاز و پتروشــیمی تعهــدات غــرب را 

ــی دهد. تشــکیل م

تعهدات ایران
در قبــال ایــن مــوارد، طــرف ایرانــی نیــز تکالیفی 
را در خصــوص محــدود کــردن فعالیتهــای 
هســته ای خــود پذیرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس 
ــته  ــت هس ــردن فعالی ــدود ک ــن مح ــران ضم ای
ــانتریفیوژ)مجموع  ــدود 6100 س ــه ح ــود ب ای خ
فــردو(،  و  اراک  در  مســتقر  ســانتریفیوژهای 
ــرده و  ــراء ک ــه اج ــی را داوطلبان ــکل الحاق پروت
ــل، در  ــا ایفــای تعهــدات طــرف مقاب متناســب ب
مراحــل بعــدی آن را بــرای تصویــب بــه مجلــس  

شــورای اســامی  تســلیم خواهــد کــرد.
بــر همیــن اســاس، ایــران اجــرای کــد اصاحــی 

3/1 را از ســر گرفتــه، و در راســتای اجــرای مفــاد 
پروتکل الحاقــی، به آژانس اجازه نظــارت بر مراکز 
تغلیــظ اورانیــوم بــه مــدت 25 ســال و نظــارت بر 
تولیــد لولــه روتــور و بیلــوز ســانتریفیوژهای خــود 

ــد داد. ــال خواه ــرای 20 س را ب
ــود و  ــن  خ ــا قوانی ــق ب ــران مطاب ــن ای همچنی
وفــق مفــاد موافقتنامه جامــع پادمان، تســهیات 
بیشــتری برای کار آژانس قائل شــده و بــه آژانس 
اجــازه خواهــد داد از برخی فــن آوری هــای جدید 
ــارف در  ــورت متع ــه ص ــه ب ــی ک ــتی آزمای راس
ســایر کشــورها نیــز مــورد بهــره بــرداری و 
صحــه گــذاری قــرار گرفتــه، بــه طــور مشــخص 
ــای  ــا وپلمب ه ــزان غن ــری می ــتگاه اندازه گی دس

ــد. ــتفاده کن الکترونیکــی اس
ــران در چارچــوب  ــق، ای ــن تواف ــر اســاس همی ب
ــه  ــس ب ــیدگی آژان ــازه رس ــی اج ــکل الحاق پروت
اطاعــات مربــوط بــه انجــام فعالیت های هســته 
ای در مراکــز اعام نشــده را خواهــد داد. هر گونه 
اختاف نظر احتمالی بین ایــران و آژانس در زمینه 
نحوه رســیدگی شامل دسترســی مدیریت شده به 
مراکز مظنون به فعالیت های اعام نشده هسته ای 
در یــک بــازه زمانی منطقــی از طریق کمیســیون 
مشــترک متشــکل از ایــران و اعضــای 5+1 
ــا ایــن حــال    نــه  حــل و فصــل خواهــد شــد. ب
بــه آژانــس و نــه بــه هیــچ فــرد و نهــاد دیگــری 
ــول،  ــای معم ــه ه ــارج از روی ــات خ ــازه اقدام اج
قوانیــن و مقــررات پروتــکل هــای بیــن المللــی 
و بازرســی از مراکــز  نظامــی ایــران داده نخواهــد 
ــه هیــچ  ــه ب ــه آژانــس و ن ــه ب شــد. همچنیــن ن
فــرد و نهــاد دیگــری اجــازه دسترســی بــه مراکــز 
یــا سیســتم هــای موشــکی ایــران داده نخواهــد 

شد.
در خصــوص اجرایــی شــدن حــدود و ثغــور 
ــر را  ــوارد زی ــق، الزم اســت م ــن تواف ــی ای حقوق

ــرار دهیم: مدنظر ق
1- میــان "اعــام" و " اجــرای توافــق" بــه لحاظ 
زمانی فاصله و شــکاف وجود دارد. طرف مقابل در 
مرحله اعــام توافق )مرحله فعلی( نیز بســیاری از 
تعهــدات اولیــه حقوقی خــود را پــای میــز مذاکره 
نقــض کــرده و یــا بــر ســر مفــاد  تبصــره هــای 
ــگاه  ــد در ن ــن رو بای ــه در آورده اســت. از ای آن دب
حقوقــی و ســخت گیرانــه خــود، مراقــب دبــه در 
آوردنهــای حقوقــی  دوبــاره طــرف مقابل باشــیم.
2- ســوء برداشــت عامدانــه حقوقــی نســبت بــه  
توافــق هــای اعامــی، اقــدام دیگــری اســت که 
واشــنگتن قبا صــورت داده و در قبال جمع بندی 
مشترک اخیر صورت گرفته نیز صورت خواهد داد.
3- مکانیــزم نظارتــی آژانــس بیــن المللــی انرژی 
اتمــی در جمــع بنــدی مشــترک اخیــر تــا حــدود 
ــا ایــن وجــود  ــا ب ــادی تبییــن شــده اســت ام زی
ــی و  ــای حقوق ــه ه ــط دغدغ ــب خل ــد مراق بای
سیاســی آژانس در شــیفت اعامــیـ  اجرایی این 
جمع بندی مشترک باشــیم. در نظر گرفتن آژانس 
به عنوان یک متغیر حقوقی مســتقل، نقطه آسیب 
بزرگــی در اجرایــی شــدن توافق نهایی محســوب 

مــی شــود کــه بایــد از آن اجتنــاب کــرد.
ــا در هــر دو  ــی، مخاطــب م ــه لحــاظ حقوق 4- ب
ــه اعــام و اجــرای جمــع بنــدی و توافــق  مرحل
نهایی مشــترک، دولت ایاالت متحده آمریکاست. 
بــر هــم زدن بــازی دولــت آمریکا توســط مجلس 
ــال  ــی اعم ــکا و حت ــنای آمری ــا س ــدگان ی نماین
ــده،  ــق ش ــاد تواف ــی در مف ــرات جزئ برخــی تغیی
بــه معنــای بــر هــم خــوردن کل پــازل حقوقــی 
چیــده شــده در ویــن خواهــد بــود. در اینجــا اصل 

خروش دانوب به افتخار ۱۲ سال مقاومت هسته ای ایران
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"تفکیــک قــوا "اصالــت نــدارد، بلکه اصل "مســئولت 
ــکا موضوعیــت خواهــد  ــق دولت"آمری ــری مطل پذی

داشت.
5- حــدود و ثغــور فعالیــت کمیســیون نظارتــی 
مشــترک بــر بــری مفــاد توافــق نهایــی )مخصوصــا  
طــی دو ماهــه اخیــر( بایــد بــه طــور کامــل، جزئــی 
ــی در  ــی گوی ــود. کل ــن ش ــورد تبیی ــه م ــورد ب و م
خصــوص فعالیــت ایــن کمیســیون مشــترک، 
مــی توانــد منجــر بــه ســوء اســتفاده طــرف مقابــل 
ــی  ــزم نظارت ــده در مکانی ــی بازدارن ــاد تغییرات و ایج

ــود. ــی ش ــق نهای تواف
 SNAP BACK 6- در حــوزه بازگشــت فــوری
کمــاکان اصلــی تریــن دغدغــه کشــور مــا، متناظــر 
ــن  ــر ای ــت. ب ــن اس ــدات طرفی ــرای تعه ــودن اج ب
اســاس مکانیــزم حقوقــی و نظارتــی اجــرای توافــق 
ــت  ــگ بازگش ــا ضرباهن ــب ب ــد متناس ــی بای نهای
فــوری  مــا بــه مواضــع اولیــه هســته ای )مواضعــی 
کــه قبــل از اعــام جمع بنــدی مشــترک یــا هرگونه 

توافــق موقت داشــته ایــم( صــورت گیرد.
۷- بیــن "جمــع بنــدی مشــترک" و " توافــق نهایی" 
بــه لحــاظ حقوقــی مــرزی پررنــگ و معیــن وجــود 
ــاالت  ــره ای ــی کنگ ــی نظارت ــزم حقوق دارد. مکانی
متحده آمریکا نشــان دهنده عمق این شــکاف حقوقی 
ــه  ــترک ب ــدی مش ــع بن ــردن جم ــی ک ــت. تلق اس
ــی، خبطــی حقوقــی محســوب  ــوان توافــق نهای عن
ــبه  ــت و محاس ــد در دق ــی توان ــه م ــود ک ــی ش م
راهبــردی و تاکتیکــی مــا نســبت بــه ایــن موضــوع 

نیــز اخــال ایجــاد کند.

ــز  ــوط قرم ــوص خط ــی در خص مالحظات
ــال جمع بندی مشــترک ــا در قب راهبردی م
در جریــان امضــای توافقنامــه موقــت ژنــو یــا قرائــت 
ــی  ــیم ارتباط ــاهد ترس ــواره ش ــوزان، هم ــه ل بیانی
مســتقیم  میــان "متــن" و "فرامتــن" اســناد و 
توافقنامــه هــا بــوده ایــم. در برخــی نگاههــا، 
ــتری  ــت بیش ــن " وزان ــه  "مت ــبت ب ــن" نس "فرامت
داشــته و در برخــی تحلیلهــا و نگاههــای دیگــر، ایــن 
معادلــه برعکــس اســت.  واقعیــت امــر این اســت که 
متــن و فرامتــن یــا نــگاه حقوقــی و راهبــردی مترتب 
بــر توافــق نهایــی احتمالــی از یکدیگر تفکیــک پذیر 
نیســت. هــر دوی ایــن مــوارد بایــد در یــک پــازل و 

ــرد. ــرار گی ــورد بررســی ق ــد م چارچــوب واح
ــدی  ــع بن ــا جم ــردی ب ــه راهب ــوص مواجه در خص
مشــترک اخیــر میــان ایــران و اعضــای 1+5 در وین 

نیز الزم اســت نکاتــی را مدنظر قــرار دهیم:
1- تاکنــون بارهــا عنــوان شــده اســت که اســتراتژی 
ــه دوســت" در سیاســت خارجــی  ــکا ب "تبدیــل آمری
ــدارد. طــی روزهــای  کشــورمان محلــی از اعــراب ن
اخیــر، بســیاری از رســانه هــای غربــی و ضــد انقاب 
در صــدد القای شــیفت راهبــردی ایران از "دشــمنی با 
آمریــکا" بــه ســوی "دوســتی با واشــنگتن" هســتند. 
اصلی ترین خط قرمــز راهبردی ما در تحلیل راهبردی 
جمــع بنــدی مشــترک صــورت گرفتــه میــان ایــران 
و اعضــای 1+5، خــروج از ذیــل اســتراتژی "مدیریت 

رفتار دشــمن" اســت.
2-پذیــرش ایــران قدرتمنــد" کلیــد واژه ایســت کــه 
در نــگاه راهبــردی یــا فرامتنــی مــا نســبت بــه جمــع 
ــای  ــک مبن ــم ی ــد حک ــر بای ــترک اخی ــدی مش بن
ــران  ــرش ای ــد. پذی ــته باش ــر را داش ــت و الیتغی ثاب
قدرتمنــد" نــه یــک " نقطــه ایــده آل " اســت و نــه 
یــک " تــز انتزاعــی"، بلکه ماهیتــی کاما رئالیســتی 
دارد. به عبارت بهتــر، پذیرش ایران قدرتمند محصول 
وجــود نگاههــای ایــده آل گرایانــه در دســتگاه 
سیاســت خارجــی واشــنگتن و اروپــای واحــد نبــوده 

اســت، بلکــه معلــول قــدرت واقعــی ایــران در 
معــادالت جهانــی و درک این قــدرت از ســوی طرف 
مقابــل مــی باشــد. "احســاس نیــاز غــرب بــه ایــران 
قدرتمنــد" نیــز درســت در چنیــن چارچوبــی قابلیــت 

ــیر دارد. تفس
3- تضادهــای آنتاگونیســتی و بنیادیــن ایــران 
تروییــکای  و  آمریــکا  از  غربی)اعــم  طــرف  و 
اروپایــی( نبایــد در هیاهــوی ناشــی از جمــع بنــدی 
ــا حتــی  مشــترک اولیــه صــورت گرفتــه محــو و ی
تعدیــل شــود. ایــن تضادهــای بنیادیــن خــود را در 
مســائلی ماننــد حقــوق بشــر، حمایــت از تروریســم 
و ...نشــان مــی دهــد. جمهــوری اســامی ایــران 
قویا و بر اســاس شــواهد و مســتندات فــراوان و غیر 
ــن  ــی تری ــرب اصل ــت غ ــد اس ــکار معتق ــل ان قاب
ــل  ــن المل ــام بی ــه و نظ ــم در منطق ــد تروریس مول
ــود در  ــرب خ ــرد مخ ــه رویک ــده و ب ــوب ش محس
ایــن رونــد ادامــه مــی دهــد. از ســوی دیگــر، ضــد 
ــگاه  ــر و ن ــوق بش ــوزه حق ــرب در ح ــهای غ ارزش
ــن  ــه ای ــبت ب ــش نس ــکا و متحدان ــزاری آمری اب
ــه و  ــن مقول ــه در ای ــرای مفاهم ــی را ب ــه جای مقول

مقــوالت مشــابه باقی نخواهد گذاشــت.
4-  حتــی تبدیــل جمــع بنــدی مشــترک بــه توافــق 
نهایــی، نمــی توانــد  حکــم یــک نقطــه ثقــل 
ــا  ــردی و اســتراتژیک را در سیاســت خارجــی م راهب
داشــته باشــد. یــک نقطــه ثقــل بایــد بــه انــدازه ای 
ثابــت و محکــم باشــد که حتــی امــکان تغییــر بالقوه 
آن نیــز وجــود نداشــته باشــد. ایــن در حالیســت کــه 
حتــی در صــورت امضــای توافــق نهایــی و اجرایــی 
ــد  ــه تعه ــبت ب ــادی نس ــن اعتم ــدن آن، کمتری ش
پذیــری طــرف مقابــل و پایبنــدی ایــاالت متحــده و 
بازیگــران غربی در قبال توافقات صــورت گرفته وجود 
نــدارد. از ایــن رو باید در ترســیم جایــگاه توافق نهایی 
احتمالــی در سیاســت خارجــی خــود نهایــت دقــت و 

ــم. ظرافــت ممکــن را در نظــر بگیری
ــرد  ــاذ رویک ــط" و اتخ ــا "تفری ــی " ی 5- "ذوق زدگ
جناحــی و  احساســی نســبت بــه جمــع بنــدی 
ــی  ــق نهای ــی تواف ــه و حت ــورت گرفت ــترک ص مش
ــه  ــن معادل ــا در ای ــیل م ــنه آش ــث از آن، پاش منبع
راهبــردی محســوب مــی شــود. رســانه هــای معانــد 
انقاب اســامی ایران از جمله بی بی ســی فارســی و 
صــدای آمریــکا از اکنون بــازی هدفمنــدی را با هدف 
ــر ســر توافــق  ایجــاد شــکافها و جدلهــای مزمــن ب
نهایــی احتمالــی در ایــران آغــاز کــرده انــد. در 
چنیــن شــرایطی واقــع بینــی نقادانــه و در عیــن حال 
دوســتانه، پیــام وحــدت ملــت ایــران در مقابــل توطئه 
دشــمنان قســم خورده انقــاب را به آن ســوی مرزها 

مخابــره خواهد کرد.
ــورای  ــی ش ــای دائم ــه اعض ــادی ب ــی اعتم 6-  "ب
امنیــت "، " تکیــه بــر ظرفیتهــای داخلــی" و " حفــظ 
گارد بســته در مقابــل غــرب و افزایــش ضریــب 
احتیــاط منطقــه ای و بیــن المللــی" ســه گانــه ثابتی 
ــه  ــا ب ــردی م ــد در محاســبات راهب ــه بای هســتند ک
صــورت کامــل و دقیــق مدنظــر قــرار گیــرد. جمــع 
ــده از  ــی برآم ــق نهای ــر و تواف ــترک اخی ــدی مش بن
آن بایــد در دل همیــن مثلــث )ســه گانــه راهبــردی 

ــف شــود. ترســیم شــده(   تعری
ــون زمــان واقعــی بینــی  در نهایــت اینکــه هــم اکن
اســت! پیــروزی ملــت ایــران  چــه در  صــورت تبدیل 
ــه توافــق نهایــی و چــه در  جمــع بنــدی مشــترک ب
صــورت عــدم آن حاصــل شــده و هــم اکنــون زمــان 
تحکیــم  ایــن پیــروزی اســت. پیــروزی بزرگــی کــه 
پــرده ای دیگــر از اقتــدار و پیــروزی  انقاب اســامی 
و ملــت ایــران در قبال  ســالها زیــاده خواهــی و توطئه  

دشــمنان مــرز و بــوم ماســت ...

گفتگو با نماینده پارلمان ترکیه:

توافق هسته ای ایران
 برای کل منطقه و جهان 

مثبت خواهد بود

»فــاروق لــوغ اوغلــو« نماینــده حــزب جمهــوری خلــق ترکیــه در پارلمــان این کشــور 
توافــق هســته ای بیــن ایــران و گــروه 1+5 را فرصتــی نــه تنهــا بــرای ایــران در داخل 

و خــارج دانســت بلکــه آن را بــه نفــع کل منطقــه و جهان دانســت.
توافــق هســته ای ایــران و گــروه 1+5 در ویــن بعــد از 12 ســال مذاکــرات ســخت و 
طاقــت فرســا امــروز حاصــل شــد. توافقــی کــه تاثیــرات گســترده ای را بــر روند رشــد 

و پیشــرفت داخلــی ایــران و تحــوالت منطقــه و جهــان خواهــد داشــت.
»عثمــان فــاروق لــوغ اوغلــو« نماینــده حزب جمهــوری خلــق ترکیــه در پارلمــان این 
ــر ایــران و منطقــه گفــت: توافــق  کشــور در ارزیابــی خــود از تاثیــرات ایــن توافــق ب
هســته ای بیــن ایــران و گــروه 1+5 تحــول و خبــری خــوب نــه تنهــا بــرای ایــران 

بلکــه بــرای کل منطقــه و جهــان اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مذاکــرات طوالنــی ایــران و قــدرت هــای جهانــی بــرای 
دســتیابی بــه ایــن توافــق تصریــح کــرد: ایــن توافــق بعــد از مذاکــرات و گفتگوهــای 
طوالنــی مــدت حاصــل شــد و ثابــت کــرد کــه اگــر بــه دیپلماســی فرصــت واقعــی 

داده شــود کارســاز و موثــر خواهــد بــود.
نماینــده پارلمــان ترکیــه در خصوص تاثیــرات توافق هســته ای در داخل ایــران و همچنین 
اثــرات آن بــر منطقه گفــت: این توافــق برای 
ایــران هــم در داخــل و هــم در خــارج فرصت 
هایــی را ایجــاد خواهــد کــرد در داخل موجب 
رشــد و پیشــرفت ســریعتر ایــران خواهد شــد 
و در خــارج بــه ایــران ایــن امــکان را خواهــد 
داد تــا از جایــگاه خــود به نفــع برقــراری ثبات 

و صلــح در منطقــه اســتفاده کند.
ایــران و دیگــر  افــزود:  ادامــه  وی در 
کشــورهای منطقــه مثــل ترکیــه، مصــر و 
عربســتان بــرای برقراری صلــح در منطقه و 
پایــان دادن بــه درگیــری ها و قطــب بندی 
هــای قومیتــی هــر یــک مســئولیت هایــی 
ــر  ــد ب ــران مــی توان ــد. ای ــر عهــده دارن را ب
سرنوشــت کل منطقــه تاثیــر گــذارد و آن را 

ــری ســوق دهــد. ــه ســمت بهت ب
ــن  ــر ای ــاره تاثی ــو درب ــوغ اوغل ــن ل همچنی
ــژه کشــورهای حاشــیه  ــه وی ــران و دیگــر کشــورهای جهــان ب ــط ای ــر رواب توافــق ب
خلیــج فــارس گفــت: ایــن توافــق تاثیــر بســیار مثبتــی بــر کل روابــط ایــران بــا غرب 
و شــرق خواهــد گذاشــت. شــاید ایــران در اولیــن اقدامــش از فرصــت حاصــل شــده 
اســتفاده کنــد و دیــدگاه هــا و اهــداف خــود را بــرای عربســتان و دیگــر کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس تبییــن کنــد که ایــن موضــوع موجــب ارســال پیــام و ســیگنال 

هــای مثبتــی در کل منطقــه خاورمیانــه خواهــد شــد.

گفتگو: پیمان یزدانی

توافق برای ایران هم 
در داخل و هم در 

خارج فرصت هایی 
را ایجاد خواهد کرد 

در داخل موجب 
رشد و پیشرفت سریعتر 

ایران خواهد شد و 
در خارج به ایران این 
امکان را خواهد داد تا 
از جایگاه خود به نفع 
برقراری ثبات و صلح 
در منطقه استفاده کند|
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ایران در جهان

ــران،  ــا ای ــا امضــای توافــق هســته ای ب غــرب ب
ــرد  ــان ک ــی آن اذع ــات فن ــر از جزئی صــرف نظ
کــه ایــران در کنــار شــش کشــور بــزرگ، یــک 

ــود. ــوب می ش ــی محس ــدرت جهان ق
مرکــز  رئیــس  المؤمــن«  »علــی  دکتــر 
پژوهش هــای خاورمیانــه در مطلبــی اختصاصــی 
بــه بررســی بیانیــه مشــترک در پایــان مذاکــرات 
ویــن میــان ایــران و 1+5 پرداختــه اســت کــه از 

ــذرد. ــی گ ــر م نظ
ــورت  ــه ص ــروز ب ــا ام ــزرگ دنی ــور ب ــت کش هف
رســمی از دســتیابی بــه توافــق درباره برنامه هســته 
ای ایــران و لغــو تمامــی تحریم هــای اعمال شــده 
علیــه آن خبــر دادنــد. تحریــم هــای سیاســی کــه 
غــرب از حــدود چهــار دهــه پیــش اعمــال آنهــا بر 
ــود. پــس  ــرار داده ب ــران را در دســتور کار خــود ق ای
از ایــن توافــق کــه هفــت کشــور بــزرگ )آمریــکا، 
فرانســه، انگلیــس، روســیه، چیــن، آلمــان و ایــران( 
ــرات  ــله مذاک ــن سلس ــد، مارات ــا کردن آن را امض
ــان  ــه پای ــرف ب ــان دو ط ــگیر می ــخت و نفس س
رســید. مذاکراتــی کــه از 12 ســال پیــش آغاز شــده 
و در ایــن دو ســال اخیــر بــه صــورت فشــرده ادامــه 

پیــدا کــرد.
با وجــود اینکــه موضــوع ایــن توافقنامــه »برنامه 
هســته ایــران« اســت و صــرف نظــر از جزئیــات 
فنــی آن، امــا دربردارنــده چنــد نکتــه اساســی در 
زمینــه تحــوالت منطقــه ای و جهانــی اســت که 

مهمتریــن آنهــا بــه شــرح ذیــل اســت:
ـ اذعــان بــه اینکــه ایــران یــک قــدرت سیاســی  1
ــی  ــزرگ یعن ــور ب ــش کش ــار ش ــی در کن جهان
آمریــکا، روســیه، فرانســه، انگلیــس، چیــن و آلمان 

ــد،  ــه نش ــران هدی ــه ای ــه ب ــتاوردی ک ــت. دس اس
بلکــه ایــران بــا مقاومــت، صبــر، هــوش و توانایــی 
ــد.  ــق کن ــت آن را محق ــود توانس ــی خ ــای ذات ه
ایــن اذعــان از یــک ســو تثبیــت جایــگاه ایــران به 
عنــوان یــک شــریک برابــر بــا چیــن و روســیه در 
محــور شــانگهای را بــه دنبــال خواهــد داشــت و از 
ســوی دیگــر مناطــق نفــوذ را دوبــاره میــان ایاالت 
متحده آمریــکا و جمهوری اســامی ایران تقســیم 
می کنــد. زیــرا نوعــی تفاهــم متقابــل در خصوص 
ــه، حضــور  ــان دو طــرف در خاورمیان ــات می منازع
ایــران در آســیای میانــه، آفریقــا و آمریــکای التیــن 
وجــود خواهــد داشــت. ایــن موضــوع موجــب مــی 
ــه ویــژه در  ــا تنــش هــا میــان دو طــرف ب شــود ت
ــه  ــه از جمل ــع در خاورمیان ــب واق ــق ملته مناط
افغانســتان، بحریــن، یمــن، ســوریه، لبنــان و عراق 

کاهــش پیــدا کنــد.
ـ اذعــان بــه اینکــه ایــران از نظــر علمــی، هســته  2
ای و تکنولــوژی در جهــان، یــک قدرت محســوب 
مــی شــود. همــکاری هــای بیــن المللی گســترده 
ــه هــا، پیشــرفت علمــی و  ــران در ایــن زمین ــا ای ب
روزافــزون ایــران در تمامــی زمینــه هــا را بــه دنبال 
ــته ای وارد  ــوژی هس ــرا تکنول ــت. زی ــد داش خواه
بســیاری از زمینــه هــا در زندگــی از جملــه انــرژی، 
ــت  ــی و صنع ــوزش عال ــی، آم ــکی، مهندس پزش
ــع در  ــب کشــورهای واق ــن ترتی خواهــد شــد. بدی
مجــاورت ایــران هــم بــه صــورت مســتقیم مــی 
تواننــد از تولیــدات ایرانــی هــا در زمینــه هــای ذکــر 

شــده اســتفاده کننــد.
ــا،  ــه، اروپ ــادی خاورمیان ــازار اقتص ــه ب 3ـ ورود ب
شــرق آســیا و روســیه؛ زیــرا لغــو تحریــم هــای 

ــود  ــی ش ــب م ــران موج ــه ای ــده علی ــال ش اعم
ــش از 100  ــدود بی ــور ح ــن کش ــای ای درآمده
میلیــارد دالر در ســال افزایــش یافتــه و اقتصــاد، 
صنعــت و تکنولــوژی آن را بــه صــورت بــی 
ــه  ــران ب ــی بخشــد. ورود ای ــق م ــابقه ای رون س
ــن  ــد ای ــی توان ــی م ــادی جهان ــای اقتص بازاره
ــت  ــام فعالی ــرای انج ــزی ب ــه مرک ــور را ب کش
ــن  ــد و همچنی ــی جدی ــادی جهان ــای اقتص ه
ــای  ــه ه ــا در زمین ــکاری ه ــرای هم ــزی ب مرک
ــن  ــد. از همی ــل کن ــوژی تبدی ــی و تکنول صنعت
ــان و  ــیه، آلم ــن، روس ــر چی ــورهایی نظی رو کش
فرانســه در جریــان مذاکــرات هســته ای بــا ایران 
منافــع خــود را در نظــر گرفتنــد؛ آنهــا چشــم بــه 
همــکاری هــای صنعتــی و تجــاری گســترده بــا 

ــد. ــه ان ــران دوخت ای
ــی  ــل شــدن مجــدد محــور شــرقی یعن 4ـ تبدی
روســیه، ایــران، چیــن و دیگــر کشــورها بــه یک 
ــی  ــادی و نظام ــی، اقتص ــی سیاس ــدرت جهان ق
ــکا؛  ــری آمری ــه رهب ــی ب ــور غرب ــل مح در مقاب
موضوعــی کــه بــه هیمنــه و ســیطره آمریــکا بــر 
تصمیمــات کشــورهای جهــان عــرب پایــان داده 
و نوعــی برابــری قــدرت میــان دو محــور ایجــاد 
مــی کنــد. درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
روســیه و چیــن از هم پیمــان خــود یعنــی ایــران 
ــیه  ــد. روس ــت کردن ــرات حمای ــول مذاک در ط
ــد  ــف بودن ــأله واق ــن مس ــر ای ــا ب ــن کام و چی
کــه پیــروزی نســبی ایــران در مذاکــرات هســته 
ای، محــور شــانگهای را تقویــت خواهــد کــرد و 
ــکو را در  ــن و مس ــوذ پک ــترش نف ــات گس موجب

ــد. ــه هــا فراهــم مــی کن بســیاری از زمین

ــه  ــت در منطق ــور مقاوم ــن مح ــان گرفت 5ـ ج
ــی  ــی، نظام ــدرت سیاس ــت ق ــه، تقوی خاورمیان
ــی و  ــعه جغرافیای ــار توس ــادی آن در کن و اقتص
اجتماعــی و همچنیــن اذعــان بــه رهبــری ایــن 
محــور توســط ایــران. ایــن موضــوع بــه حمایــت 
ــراق،  ــور در ع ــن مح ــای ای ــه ه ــران از حلق ای
ــروعیت  ــطین مش ــان و فلس ــوریه، لبن ــن، س یم
سیاســی در منطقــه و جهــان مــی بخشــد. قدرت 
ــا  ــی شــود ت ــن محــور مقاومــت موجــب م یافت
بحــران هــای موجــود در کشــورهای یــاد شــده 

ــد. ــان یابن ــج پای ــه تدری ب
ـ افزایــش قــدرت محــور مقاومــت بــه رهبــری   6
ایــران تأثیــر بســیار مثبتــی بــر شــیعیان در منطقه 
خاورمیانــه بــه ویــژه در عــراق، عربســتان، بحرین، 
ــار بســیاری  ــه طــوری کــه ب ــان دارد ب یمــن و لبن
ــی،  ــی، سیاس ــی، اجتماع ــه گرای ــارهای فرق از فش
ــه تدریــج از  تبلیغاتــی، تروریســتی و فرهنگــی را ب
ــر مــی دارد. قــدرت محــور مقاومــت  دوش آنهــا ب
ــر  ــل کشــورهایی نظی ــی در مقاب ــل بازدارندگ عام
عربســتان، قطــر، ترکیــه و اردن اســت که شــیعیان 
را هــدف قــرار می دهنــد. محــور مقاومت همچنین 
بــه عنــوان تکیــه گاه شــیعیان در مقابــل تهدیدات 

ــه شــمار مــی رود. داعــش و جبهــه النصــره ب
مــی تــوان گفــت کــه هــر هفت کشــور شــرکت 
ــن  ــته ای، راضــی از ای ــرات هس ــده در مذاک کنن
مذاکــرات خــارج شــدند و توافــق بــه دســت آمده 
ــود. اگــر  ــه ب ــادی عادالن ــا حــد زی ــان آنهــا ت می
محور شــرقی یعنــی ایــران، روســیه و چیــن را در 
ایــن مذاکــرات پیــروز در نظــر بگیریم، در آن ســو 
محــور غربــی هــم شکســت نخــورده اســت و بــا 
تحقــق دســتاوردهایی در زمینــه امنیــت منطقــه 
ای و جهانــی و همچنیــن دســتاوردهای اقتصــادی 
از مذاکــرات خــارج شــد. تنهــا محــوری که خــود را 
بازنــده اصلــی ایــن توافــق جهانی مــی دانــد، محور 
نژادپرســت فرقــه گراســت کــه بــا ایــران دشــمنی 
ایدئولوژیکی دارد و عربســتان و رژیم صهیونیســتی 

رهبــری ایــن محــور را بــر عهــده دارنــد.

یادداشت ؛

هفت کشور بزرگ و پیامدهای توافق هسته ای/
بازندگان توافق کیستند
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انتصار« زمان را برای ارزیابی  »نادر 
دقیق از توافق هسته ای ایران و گروه 
از  برخی  گفت  و  خوانده  زود   ۵+۱
کشورهای حاشیه خلیج فارس که البی 
گسترده ای علیه توافق کرده بودند به 

تدریج از آن استقبال خواهند کرد.
ایران و گروه کشورهای ۱+۵ بعد از 
مذاکرات فشرده و نفس گیر روز 
تیرماه به جمع بندی  سه شنبه ۲۳ 
دست  وین  مذاکرات  خصوص  در 
در  باید  حاصله  بندی  جمع  یافتند. 
مجلس شورای اسالمی ایران مورد 
تصویب  به  و  گیرد  قرار  بررسی 
مجلس برسد تا به عنوان یک سند 
دارای  المللی)معاهده(  بین  حقوقی 

باشد. حقوقی  ارزش 
دیگر  دول  پارلمانهای  همچنین 
متعاهد نیز باید توافق را امضا کنند 

باشد. داشته  حقوقی  الزام  تا 
بندی  جمع  مختلف  ابعاد  بررسی 
حاصل شده را در گفتگو با پروفسور 
علوم  دانشکده  رئیس  انتصار  نادر 
سیاسی دانشگاه آالباما جنوبی آمریکا 
مورد بررسی قرار داده ایم که از 
»سیاست  کتاب   گذرد.  می  نظر 
کردها در خاورمیانه« از جمله آثار 
دکتر انتصار است که در سطح بین 

است. شده  شناخته  المللی 

ایران در جهان

ــته ای  ــق هس ــما از تواف ــی ش ||ارزیاب
ــت؟ ــروه 1+5 چیس ــران و گ ای

ــوز  ــق هن ــن تواف ــاد ای ــی ابع ــی تمام ــرای ارزیاب ب
ــا  خیلــی زود اســت اظهــار نظــری کــرد. توافــق ب
ضمائــم آن بــه نظــر مــی رســد کــه 159 صفحــه 
اســت. بخــش هایــی از ایــن توافــق بســیار خــاص 
اســت و ایــن در حالی اســت که بخشــهایی دیگری 
هــم جــا را بــرای تفاســیر مختلــف باقــی گذاشــته 
اســت. امــا ارزیابی کلــی مــن از توافق مثبت اســت. 
ــه اش  ــوع مســتمر آن الزم ــم از ن ــره و آن ه مذاک

دادن چیزهایــی و گرفتــن چیزهایــی اســت.

||تاثیــر ایــن توافــق بــر روابــط ایــران 
ــارس  ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش و کش

ــود؟ چــه خواهــد ب
ــج  ــیه خلی ــرب حاش ــورهای ع ــماری از کش ش
ــن  ــته ای بی ــق هس ــه تواف ــاً علی ــارس مرتب ف

ــتان  ــد. عربس ــی کردن ــروه 1+5 الب ــران و گ ای
ــمی  ــر رس ــور غی ــتا مح ــن راس ــعودی در ای س
عربســتان و اســرائیل را بــا هــدف از بیــن 
بــردن توافــق ایجــاد کــرد. مــن معتقــدم برخــی 
کشــورهای عربــی نهایتــاً از ایــن توافق اســتقبال 
ــا تهــران را بهبــود  خواهنــد کــرد و روابطشــان ب
خواهنــد بخشــید. امــا عربســتان از ســوی دیگــر 
چــون رویکــرد غــرب و ایــران را تهدیــدی بــرای 
سیاســت هــای منطقــه ای توســعه طلبانــه خــود 
ــن  ــود در ای ــای خ ــت ه ــه مخالف ــد ب ــی بین م

ــد داد. ــه خواه ــوص ادام خص

||آیــا ایــن توافــق موجــب خواهد شــد 
ــاز  ــرب وارد ف ــران و غ ــط ای ــا رواب ت

ــود؟ ــدی ش جدی
ــران و  ــط ای ــی در رواب ــر نقطــه عطف ــق اخی تواف
ــط  ــال رواب ــن ح ــا ای ــا ب ــود. ام ــد ب ــرب خواه غ

ایــران و آمریــکا شــاهد تغییــرات زیــادی 
ــا  ــا ب ــت ه ــوز مخالف ــه هن ــود. چراک ــد ب نخواه
ایــران در آمریــکا خیلــی زیــاد اســت بــه ویــژه در 
میــان جمهــوری خواهــان و کنگــره. تــک تــک 
کاندیداهــای جمهــوری خــواه انتخابــات ریاســت 
ــق  ــود را درتواف ــت خ ــکا مخالف ــوری آمری جمه
ــی  ــد. حت ــران اعــام داشــته ان ــا ای هســته ای ب
ــع  ــته مواض ــم در گذش ــون ه ــاری کلینت هی
ــد  ــت. دوران بع ــته اس ــران داش ــه ای ــدی علی تن
ــران خواهــد  ــرای ای ــر چالشــی ب ــا دوره پ از اوبام
بــود. از ســوی دیگــر توافــق هســته ای موجــب 
بهبــود روابــط ایــران و اروپــا و بســیاری از 

ــد. ــد ش ــط خواه ــن رواب ــات در ای اصاح

||کدام یک از کشــورها بیشــترین ضــرر را 
از حصــول ایــن توافــق خواهــد دید؟

ــات  ــوع در معام ــب تن ــته ای موج ــق هس تواف

ــم  ــو تحری ــا لغ ــد و ب ــد ش ــران خواه تجــاری ای
ــر اقتصــادی  ــالم ت ــای س ــت ه ــاهد رقاب ــا ش ه
ــران  در عرصــه تجــارت خارجــی و اقتصــادی ای
خواهیــم بــود. از تبعــات ایــن مســئله ایــن خواهد 
بــود کشــوری مثــل چیــن کــه دســت بــازی در 
ــا  ــت رقب ــا رقاب ــران داشــته اســت ب بازارهــای ای
ــازار  ــادی از ب ــای زی ــش ه ــده و بخ ــه ش مواج
ایــران را از دســت خواهــد داد. امــا بایــد در نظــر 
داشــت کــه فعالیــت هــای اقتصــادی و تجــاری 
بــازی بــا حاصــل جمــع جبــری صفــر نیســتند و 
ــده دوره  ــیایی بازن ــورهای آس ــک از کش ــچ ی هی
ــت  ــود. رقاب ــد ب ــق هســته ای نخواهن پســا تواف
ــا  ــم ه ــه در دوران تحری ــورهایی ک ــرای کش ب
ــخت  ــتند س ــران داش ــازار ای ــازی در ب ــت ب دس
تــر خواهــد شــد کــه نهایتــا همــه اینهــا بــه نفــع 
ــده اش  ــی و آین ــاری فعل ــرکای تج ــران و ش ای

ــود. ــد ب خواه

گفتگو: پیمان یزدانی

گفتگو با رئیس دانشکده علوم 
سیاسی دانشگاه آالبامای آمریکا:

توافق نقطه عطفی 
در روابط ایران و غرب 

خواهد بود/تداوم 
مخالفت سعودی

ــاری  ــابقه برکن ــی س ــی ب ــواه در اقدام ــوری خ ــده ای جمه نماین
ــمت  ــود را از س ــای خ ــی ه ــم حزب ــن ه ــی از قدرتمندتری یک

ــد. ــتار ش ــدگان خواس ــس نماین ــت مجل ریاس
ــی  ــی ب ــکا در اقدام ــواه آمری ــوری خ ــدگان جمه ــی از نماین یک
ســابقه درخواســتی را علیــه »جــان بینــر« ســخنگوی کهنــه کار 
ــن کشــور مطــرح کــرد کــه از قضــا وی  ــدگان ای ــس نماین مجل
نیــز جمهــوری خــواه اســت. ایــن مســئله بــار دیگــر مشــکات 
ــا نزدیــک  ــد ب ــی حــزب راســت گــرا را کــه ســعی مــی کن داخل

شــدن بــه زمــان انتخابــات ریاســت جمهــوری خــود را منســجم و 
متحــد نشــان دهــد، برمــا کــرد.

ــه  ــوه مجری ــگاه ق ــف جای ــه تضعی ــر ب ــت بین ــن درخواس در ای
ــه  ــدگان و تنبی ــر دیگــر نماین ــد شــخص خــود ب و تحمیــل عقای
ایشــان در صــورت ســرپیچی از دســتورات وی متهم شــده اســت.

ایــن درخواســت حتــی دموکــرات هــای مجلــس نماینــدگان را نیــز 
بــه چالــش خواهــد کشــید چــرا کــه مجبــور خواهنــد شــد تــا بــرای 
رســیدن بــه آرزوی دیرینــه خــود مبنــی بــر خاصــی از دســت بینــر 

بــه حمایــت از جنــاح رقیــب یعنــی جمهــوری خواهــان بپردازنــد.  
برخــی از نماینــدگان جمهــوری خــواه در گفتگــو بــا فاکــس نیــوز 
ــا  ــرای اوبام ــن فرصــت ب ــر بهتری ــاق اخی مدعــی شــدند کــه اتف
اســت تــا ذهــن صاحبنظــران را از مســائل مــورد اختافــی چــون 

توافــق هســته ای ایــران دور کنــد.
یــک منبــع آگاه مدعــی شــد کــه بــا ایــن اقــدام، داســتانی کــه از 
بینــر بــر ســر زبــان هــا افتــاده بــه جــای توافــق هســته ای ایــران 

نقــل محافــل خواهــد شــد.

فاکس نیوز مدعی شد:

داستان برکناری »بینر« جذابیت توافق هسته ای را تحت الشعاع قرار داد
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گفتگو از: مهدی ذوالفقاری

ایران در جهان

اسـتاد دانشـگاه مینه سـوتای آمریکا معتقد اسـت: 
جمهوریخواهانی که پس از توضیحـات اوباما بازهم 
بـا توافـق هسـته ای ویـن مخالـف باشـند باعث 

می شـوند تـا آمریـکا در انزوا به سـوگ بنشـیند.
پروفسـور »ویلیـام بیمـن« اسـتاد دانشـگاه مینه 
سـوتای آمریـکا در خصـوص سـخنرانی بـاراک 
اوبامـا، رئیـس جمهـوری آمریـکا، در خصـوص 
توافق هسـته ای با ایـران گفت: هیـچ کس نمی 
توانـد مدعی عـدم شـفافیت رئیس جمهـور اوباما 
در ایـن کنفرانـس خبری بزرگ شـود. وی نه تنها 
بـه هر سـوالی پاسـخ داد، بلکه زمـان کنفرانس را 
نیـز برای پاسـخ گویی به سـواالت بیشـتر تمدید 
کرد. شـاید برای متقاعد نمـودن جمهوریخواهان 
در راسـتای درک واقعیـت هـای آشـکاری کـه 
تـاش  کـرد،  را مطـرح  آنهـا  رئیـس جمهـور 
بسـیاری نیاز باشـد؛ تاشـی که بتوانـد در نهایت 
موجـب درک آن هـا از حقیقـت شـده و گوش آن 

هـا را بـرای شـنیدن واقعیـت ها بـاز کند.
وی تصریـح کـرد: توافـق نامـه ای کـه در ویـن 
منعقد گردیـد، دربـاره آزادی زندانیـان، بدگویی از 
اسـراییل، رفـع نگرانـی از چگونگـی هزینـه کرد 
دارایـی هـای مالـی بلوکـه شـده ایرانیـان پس از 
لغـو تحریم ها، حمایت از بشـار اسـد یـا حوثی ها 
و یا گفتگـو پیرامون برنامـه نومحافظـه کاران در 
دوران بوش-چنـی در خصـوص تغییر نظام حاکم 

در ایـران نبـود. نـه، این طور نیسـت.
وی افـزود: توافـق حاصلـه در مذاکـرات وین تنها 
و تنهـا دربـاره برنامه هسـته ای ایران بـود. رئیس 
جمهـور اوبامـا در نهایت اذعـان کرد کـه معاهده 
منع گسترش تسـلیحات هسـته ای )ان. پی. تی( 
حقـوق ایـران برای دسـت یابـی به فعالیـت های 
هسـته ای صلـح آمیـز را تضمیـن نمـوده و بر آن 

تصریح داشـته است.
رئیـس پیشـین بخـش خاورمیانـه انجمـن مردم 
شناسـی آمریـکا در ادامـه تأکیـد کـرد: هیچگونه 
شـواهدی دربـاره اینکـه ایـران در گذشـته، حال 
و یـا آینـده برنامـه ای بـرای تولیـد یـا گسـترس 
تسـلیحات هسـته ای داشـته، دارد و یـا خواهـد 
داشـت وجـود نـدارد. غنـی سـازی اورانیـوم بـه 
خـودی خـود منجـر بـه تولید سـاح هسـته ای 
نمـی شـود؛ کمـا اینکـه 19 کشـوِر فاقـد سـاح 

های اتمی نیز برنامه غنی سـازی اورانیوم داشـته 
و آمریـکا هـم در این بـاره هیچ گله و شـکایتی را 
نداشـته و نـدارد. نظام بازرسـی هـا کـه در توافق 
ویـن دربـاره آن مذاکـره و گفتگوهـای زیـادی 
انجـام شـد، باورنکردنـی اسـت؛ به نحـوی که در 
مقایسـه با بازرسـی هایی که در هـر کجای دیگر 

تـا کنـون انجام شـده اسـت دقیـق تر اسـت.
اسـتاد دانشـگاه مینـه سـوتا در ادامه یـادآور شـد: در 
واقـع بازرسـی هـای 24 سـاعته ما بـه دنبـال چیز 
خاصی نیسـت به جز اینکـه توهم های ایجاد شـده 
در تصاویـر ویدئویـی مـورد ادعـای البـی »آیپک« 
دربـاره تـرس آمریکایـی هـا از بمبـاران هسـته ای 
اسـراییل و نیویورک توسـط ایران را پاسخ دهد. البته 
بایـد گفت این کار برای بازرسـان تنها اشـتغال زایی 
به همـراه خواهـد داشـت؛ بـه گونه ای کـه ممکن 
اسـت »دیویـد آلبرایـت« هم بـرای حضـور در تیم 

بازرسـی هـا ثبت نـام کند.
»ویلیـام بیمـن« در ادامه گفـت: در حـال حاضر، 
سـازمان بین المللـی انـرژی اتمی بازرسـان خود 
در ایـران را 3 برابـر خواهـد کـرد تـا بتواننـد بـر 
اسـاس توافـق کنونـی وین از هـر مکانـی بازدید 
داشـته باشـند. لذا بازرسـی های این توافق بسیار 
شـدید خواهند بود. بـا توجه به اینکه بـدون برهم 
زدن معاهـدات بیـن المللـی، نمی تـوان ایـران را 
بـرای همیشـه از کلیـه فعالیـت های هسـته ای 
بازداشـت، آمریـکا تمامـی تدابیـر امنیتـی در این 

توافـق را لحـاظ کرده اسـت.
وی افـزود: جمهوریخواهانی کـه کماکان با چنین 
توافقـی مخالفـت مـی کنند، مانـع تراش بـوده یا 

تعمـداً خـود را به نفهمی مـی زنند.
در  پایـان  در  سـوتا  مینـه  دانشـگاه  اسـتاد 
خصـوص تبعات لغو توافق هسـته ای از سـوی 
کنگـره آمریـکا تصریـح کرد: بـا کمال تأسـف 
جمهوریخواهـان  درصورتیکـه  گویـم،  مـی 
بتواننـد این توافـق را از بین ببرند، ایـن آمریکا، 
شـرافت و شـهرتش اسـت کـه به خطـر خواهد 
افتـاد؛ چـرا کـه جهانیـان منتظـر نمـی شـوند 
تا مـا ایـن چنیـن اختافـات بـی ارزشـی را در 
داخل کشـور خـود حل و فصـل نماییـم. آن ها 
تحریـم هـای ایران را لغـو خواهند کـرد و ما در 

انـزوا بـه سـوگ خواهیم نشسـت.

گفتگو با استاد دانشگاه مینه سوتا آمریکا:

لغو توافق هسته ای توسط کنگره 
باعث انزوای آمریکا می شود

عضــو ســابق تیــم مذاکــره 
آمریــکا  هســته ای  کننــده 
ــق  ــرای تواف ــت اج ــد اس معتق
نتایــج مثبتــی بــرای دموکراتها 
در انتخابــات آینــده ریاســت 
آمریــکا خواهــد  جمهــوری 
داشــت و نتیجــه معکــوس بــه 
ــواه  ــوری خ ــزب جمه ــع ح نف

اســت.
 5+1 کشــورهای  و  ایــران 
روز ســه شــنبه 23 تیرمــاه 
ــدی از  ــع بن ــه جم ــتند ب توانس
ــد  ــت یابن ــن دس ــرات وی مذاک
ــادر  ــترک ص ــه ای مش و بیانی
ــه رغــم  ــود. ب ــه اعتقــاد طرفیــن ایــن توافــق بهتریــن توافــق ممکــن بیــن طرفیــن ب کننــد. ب
برخــی مخالفتهــا، اکثــر کشــورهای جهــان از توافــق صــورت گرفتــه اظهــار خرســندی کردنــد.

 در گفتگــو بــا »ریچــارد نیفــو« نــوع واکنــش کنگــره بــه توافــق هســته ای ویــن را مورد بررســی 
قــرار داده ایــم کــه در ادامــه مــی آیــد.

ریچــارد نیفــو عضــو ســابق تیــم مذاکــره کننــده هســته ای آمریــکا و کارشــناس امــور تحریــم 
ــی و عــدم اشــاعه تســلیحات در وزارت خارجــه  ــن الملل ــت بی ــور امنی اســت. وی کارشــناس ام

ــورج واشــنگتن اســت. ــه دانشــگاه ج ــش آموخت ــوده اســت. وی دان ــکا ب آمری

ــره  ــوی کنگ ــران از س ــته ای ای ــی هس ــق احتمال ــال تواف ــکان ابط ــا ام ||آی
ــود دارد؟ ــکا وج آمری

بایــد صبــر کــرد و دیــد چــه پیــش مــی آیــد. کنگــره آمریــکا توافــق بــه دســت آمــده را بــه دقت 
بررســی خواهــد کــرد و ایــن اعضــای کنگــره هســتند کــه دربــاره حمایــت و یــا عــدم حمایــت از 

آن تصمیــم گیــری خواهنــد کــرد.

ــش  ــه واکن ــکا چ ــره آمری ــوی کنگ ــته ای از س ــق هس ــی تواف ــو احتمال ||لغ
هایــی را در داخــل و خــارج ایــن کشــور در پــی خواهــد داشــت؟ ایــن اقــدام 
احتمالــی چــه تاثیــری بــر نامزدهــای جمهــوری خــواه در انتخابــات ریاســت 

ــال 2016 دارد؟ ــکا در س ــوری آمری جمه
رد توافــق از ســوی کنگــره در قالــب قطعنامــه عــدم موافقــت ارایــه خواهــد شــد. ایــن بــه آن معنا 
اســت کــه هــر دو مجلــس ســنا و نماینــدگان علیــه آن رای خواهنــد داد. البتــه »بــاراک اوبامــا« 
رئیــس جمهــور آمریــکا مــی توانــد ایــن قطعنامــه را وتــو کنــد. در ایــن صــورت، رای دو ســوم از 
نماینــدگان کنگــره بــرای لغــو وتــوی رئیــس جمهــور الزم اســت. بــا توجــه بــه تعــداد نمایندگان 
هــم حزبــی اوبامــا )دموکــرات هــا( در کنگــره آمریــکا، کســب دو ســوم آراء از ســوی مخالفــان 

توافــق هســته ای امــر مشــکلی اســت.
بــه عقیــده مــن تاثیــر ایــن توافــق بــر انتخابــات آتــی آمریــکا از هــم اکنــون بــه اجــرای صادقانه 
آن از ســوی همــه اعضــا بســتگی خواهــد داشــت. بــا نشــان دادن صداقــت، مــن فکــر مــی کنــم 
کــه ایــن توافــق نتایــج مثبتــی بــرای هــم حزبــی هــای اوبامــا )دموکراتهــا( داشــته باشــد. در غیر 
ایــن صــورت، نتیجــه معکــوس بــه نفــع حــزب رقیــب )جمهــوری خواهــان( تمــام خواهــد شــد.

  توافــق هســته ای ایــران بــه عنــوان قطعنامــه ای بــر اســاس فصــل ۷ منشــور ســازمان ملــل 
متحــد مصــوب خواهــد شــد. پیامدهــای حقوقــی ایــن اقــدام چیســت؟

ــع،  ــور قط ــه ط ــد داشــت. ب ــه بســتگی خواه ــه در قطعنام ــه کار رفت ــان و لحــن ب ــه زب ــن ب ای
تعهــدات سیاســی بــرای هــر دو طــرف لحــاظ خواهــد شــد. اگــر قطعنامــه لحــن قانونمنــد و الزام 
آوری را در خــود گنجانــده باشــد، هــر دو طــرف ناگزیــر از عمــل بــه همــه الزامــات  خــاص بــه 

همــان نحــوی کــه مشــخص شــده، هســتند.

||اگــر کنگــره آمریــکا توافــق هســته ای را لغــو کنــد، چــه آینــده ای در انتظــار 
ایــن توافــق خواهــد بــود؟

اگــر کنگــره رای بــه ابطــال توافــق هســته ای بدهــد و حــق وتــوی رئیــس جمهــور را نیــز لغــو 
کنــد، در ایــن صــورت ایــاالت متحــده آمریــکا بــه لحــاظ قانونــی دیگــر قــادر بــه اجــرای نقــش 
خــود در توافــق نخواهــد بــود. گمــان مــی رود کــه ایــن حالت بــه شکســت توافــق بیانجامــد چرا 
کــه شــک دارم در صــورت عــدم کاهــش تحریــم هــا، ایــران هــم بتوانــد نقــش خــود را در توافق 

بــه ســرانجام برســاند.

گفتگو با عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا:

اجرای توافق به نفع دموکراتها در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است

http://mehrnews.com
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گفتگو: مهدی ذوالفقاری

ایران در جهان

|| ارزیابی شـما از جمع بنـدی مذاکرات 
ویـن میـان ایـران و کشـورهای گـروه 

1+5 چیسـت؟
باالخـره ایـران و کشـورهای 1+5 توانسـتند بـه 
یـک توافـق تاریخی دسـت یابند. اگر بـه حدود 3 
سـال پیش برگردیـم، کامیابی کنونی بـرای همه 
طـرف هـای حاضـر، مقولـه ای ناممکن بـه نظر 
مـی رسـید. ایران تحـت فشـارها و تحریـم های 
بی سـابقه ای قرار گرفت تـا اقتصاد ایـران را فلج 
کننـد. بـا ایـن وجـود، عوامـل متعـددی از قبیـل 
ایسـتادگی دولت نوپـای روحانی به همـراه نقش 
تعیین کننـده  وزیر امورخارجه یعنـی دکتر ظریف 
راه را بـرای بـه وجـود آمـدن نقطه عطـف مهمی 

فراهم سـاخت.
طرف هـای دیگـر مذاکـرات ماننـد دولـت اوباما 
در ایـن موفقیت بزرگ نیـز نقش آفرینـی کردند. 
اوبامـا توافـق هسـته ای کنونـی را یـک موفقیت 
مهـم در حـوزه سیاسـت خارجـی خود به حسـاب 
می آورد بـه گونه ای که برای حصـول آن مجبور 
بـود بـا جمهوریخواهـان کنگـره و سـنا مواجـه 
شـده، بـه البـی هـای قدرتمنـدی ماننـد آیپـک 
بی توجهـی کـرده و روابـط گرمی را بـا متحدین 
دیرینه خود مانند رژیم صهیونیسـتی و عربسـتان 
سـعودی حفـظ نمایـد. بـه نظـر مـن مـی تـوان 
گفـت، توجـه اوباما در جهـت تاش برای دسـت 
یابـی بـه ایـن توافـق، انگیـزه ای بـرای تصمیم 
سـازان سیاسـی ایـران محسـوب می شـد تـا به 

مذاکـرات ادامـه دهند.

|| ایـن توافـق چـه آثـاری بـر روابـط 
خارجـی جمهوری اسـالمی ایـران اعم 
از روابـط سیاسـی، اقتصـادی و امنیتـی 

خواهـد داشـت؟
 اکنـون توافقـی حاصـل شـده اسـت کـه همـه 
طـرف هـا از آن به عنوان پیـروزی یاد مـی کنند. 
از سـویی ایرانی هـا از این توافق بـرای بازتعریف 
جایـگاه خـود در منطقه و جهان بهـره خواهند برد 
و از سـوی دیگـر و از بُعـد جهانـی، توافـق کنونی 

از تـوان بالقـوه ای بـرای بسترسـازی در راسـتای 
پیوسـتن ایران بـه اقتصـاد بیـن الملل برخـوردار 
اسـت. توافق هسـته ای به دسـت آمده مـی تواند 
زمینه هـای خوبی برای توسـعه سـرمایه گذاری، 
همکاری هـای فیمابین و تجارت را متبلور سـازد.

تصـور اینکـه ارتباطات اقتصـادی عمیـق تر تنها 
مـی توانـد بـه شـکوفایی اقتصـادی بیانجامـد، 
صحیـح نیسـت. روابـط اقتصـادی بیشـتر مـی 
توانـد فوایـد امنیتـی، سیاسـی و راهبـردی ویـژه 
ای را نیـز بـا خـود بـه ارمغـان بیـاورد. بـه عبارت 
دیگر، کشـورهایی کـه ارتباطـات اقتصـادی آنها 
از عمـق بیشـتری برخـوردار اسـت، مـی توانند از 
مناسـبات سیاسـی با ثبات تری نیز متنعم شـوند؛ 
این درسـت همان چیزی اسـت که ایران در نظام 
آشـفته بیـن المللـی کنونی نیازمنـد آن اسـت. بر 
همیـن اسـاس، ایـران نیـز مـی توانـد از فرصت 
ایجـاد شـده کنونی بـرای تعمیـق هر چه بیشـتر 

جایـگاه خـود در اقتصـاد جهانـی اسـتفاده کند.
 هم اکنـون، ایران از موقعیت و جـاگاه ممتازی در 

منطقه برخوردار اسـت.

||چـه کسـانی بازنـدگان اصلـی ایـن 
بودنـد؟ توافـق 

توافـق حاضر کـه میان ایـران و کشـورهای 5+1 
منعقد شـد، سـیگنال های منفی را به عربستان و 

رژیم صهیونیسـتی القـاء می کند.
 آنچـه بـرای عربسـتان سـعودی بیـش از ایـران 
هسـته ای خطرنـاک بـه نظـر مـی رسـد، ایرانی 
بـا اقتصاد توانمند و پویا اسـت. عربسـتان از ارتقاء 
نفـوذ  ایـران در منطقـه به ویـژه در حوزه سـوریه، 
عـراق و یمـن بیمنـاک اسـت. تهاجـم ناموفـق 
عربسـتان سـعودی بـه یمن، جایـگاه یابـی آینده 
ایـن کشـور را در منطقـه در معـرض تهدید جدی 
قـرار داده و بـرای سـعودی هـا بـه مثابـه یـک 
»بـازی با حاصل جمع صفر« نمایان شـده اسـت. 
اکنـون آن ها به این درک رسـیده انـد که جایگاه 
جدیـد ایـران در اقتصاد جهانـی و همچنین روابط 
نزدیکتـر آن با شـرکاء غربـی به مفهـوم تضعیف 

بیشـتر موقعیـت آن ها خواهـد بود.  
بـا ظهور افـق هـای اقتصـادی جدیـد در ایـران، 
عربسـتان بـا مشـکات اقتصـادی بیشـتری در 
داخل کشـور خـود مواجه شـده اسـت. بـه عنوان 
مثـال، بـرای برطـرف نمـودن کسـری بودجـه، 
ریاض مجبور شـد تـا 65/1 میلیـارد دالر از خزانه 
عمومـی پولـی خـود را در 5 مـاه نخسـت سـال 
2015 اسـتخراج کـرده و به مصرف برسـاند. این 
اقـدام به تنش هـای موجـود در منافظ قـدرت در 

ریـاض افزوده اسـت.
پیـش از حصول توافـق کنونی، عربسـتان تاش 
هـای دیپلماتیـک زیـادی را بـرای تحت الشـعاع 
قـرار دادن مذاکـرات بـه کار بـرد. ایـن کشـور 
بـرای رسـیدن به مطامـع خـود، از محـرک های 
اقتصـادی بـرای موفقیـت خـود نیـز بهره بـرد و 
حتی کوشـش نمـود تـا از آمریکا امتیازاتـی را اخد 
نمایـد، امـا شکسـت خـورد. دسـت یابی بـه این 
توافق اسـتدالل خوبی اسـت تا به اثبات برسـاند، 
عربسـتان دیگـر نمی تواند بـه اتحـاد دیرینه خود 
بـا آمریـکا بـه عنـوان یـک نقطـه اتـکاء نیرومند 

دلبسـتگی داشـته باشد.

||توافـق حاصـل عربسـتان را به تالش 
برای ائتالف سـازی با کدام کشـورهای 

سـوق می دهد؟
 ایـن شـواهد بـه وضـوح مؤیـد ایـن حقیقـت 
کنونـی، دل مشـغولی  در شـرایط  کـه  اسـت 
سـعودی هـا بیـش از هـر زمـان دیگـری در 3 
دهـه گدشـته بـه امنیـت معطوف شـده اسـت. 
اکنـون آن هـا ناگزیرنـد تـا پیمان هـای منطقه 
ای خـود را بازتعـرف نماینـد. عربسـتان عاقـه 
زیـادی را بـرای تحکیـم روابـط امنیتـی خـود 
بـا ترکیـه نیز نشـان مـی دهد. بـه ویـژه زمانی 
کـه نوبـت بـه سـوریه و احساسـات ضـد بشـار 
اسـد می شـود، عربسـتان و ترکیـه دارای نقاط 
مشـترک زیـادی با هـم هسـتند، امـا ترکیه به 
تقابـل با ایـران هیـچ عاقـه ای از خود نشـان 
اخیـراً  ریـاض  دیگـر،  سـوی  از  دهـد.  نمـی 
تـاش مـی کنـد تـا مناسـبات خـود با روسـیه 
را گسـترش دهد. مثًا در جوالی سـال 2015، 
سـرمایه گـذاری 10 میلیـارد دالری صنـدوق 
بـرای  عربسـتان  عمومـی  گـذاری  سـرمایه 
مشـارکت با صنـدوق سـرمایه گذاری مسـتقیم 
روسـیه در پـروژه هـای ایـن کشـور موافقـت 

خـود را اعـام نمـود.
مسـکو بـه خاطـر مسـأله الحـاق کریمـه تحـت 
تحریـم های غـرب قـرار گرفتـه اسـت. بنابراین 
جای تعجب نیسـت که این کشـور بـرای کاهش 
اتـکاء بـه اروپـا و آمریـکا، تمایـل بیشـتری را به 
شـرق از خـود نشـان دهـد. از آنجاییکـه روسـیه 
از روابـط مسـتحکمی بـا ایـران برخوردار اسـت، 
اعتمـاد ریاض به مسـکو بـه عنوان یک شـریک 
امنیتـی معتمد قطعی به نظر نمی رسـد. از سـوی 
دیگـر، پاکسـتان بـا تصمیـم بـه عدم مشـارکت 
نظامـی در ائتـاف تهاجـم بـه یمـن ثابـت کـرد 
کـه نمـی توانـد نقطـه قابـل اتـکاء مهمـی برای 

عربسـتان سـعودی بـه شـمار آید.
اگرچـه تـا کنون شـواهدی مسـتدل بـرای اثبات 
تـاش عربسـتان در راسـتای بـه دسـت آوردن 
تسـلیحات هسـته ای از پاکسـتان مشـهود نبوده 
اسـت، لیکـن گمانـه زنـی هایـی نیـز در ایـن 
خصـوص وجـود دارد. بـا وجـود اینکه ریـاض به 
لحاظ اشـتراک بـا اسـرائیل در دشـمنی بـا ایران 
تـاش مـی کنـد از نظـر راهبـردی بـه تـل آویو 
نزدیک شـود، اما اسـرائیل هرگز تحمـل پذیرش 

عربسـتان هسـته ای را نخواهـد داشـت.
 ریـاض خـود بـه خوبـی آگاه اسـت که به دسـت 
آوردن بمـب اتم به هر شـکل ممکـن ناقض خط 
قرمزهـای آمریکا و اسـرائیل اسـت. با ایـن وجود، 
چشـم پوشـی از سـاح هسـته ای هـم گزینـه 

آسـانی برای عربسـتان نخواهـد بود.

|| بـا توجـه بـه توضحـات جنابعالـی، 
نیـز  اسـرائیل  عربسـتان  بـر  عـالوه 
قاعدتا خیلـی از توافق ناخشـنود خواهد 

بـود؟
اسـرائیل و باالخـص شـخص نتانیاهـو از دیگـر 
بازنـدگان توافـق هسـته ای جـاری هسـتند. در 
جریان مذاکرات هسـته ای، نتانیاهـو از هر اقدامی 
بـرای از بین بـردن این توافق فروگـذاری نکرد. او 
در ایـن راه حتـی از مقابلـه بـا اوباما نیز نهراسـید. 
وی تاش کـرد تا از یک طرف کنگـره را در برابر 
کاخ سـفید قرار داده و از طرف دیگر افکار عمومی 
جامعـه ایـن کشـور را علیـه رئیـس جمهورشـان 
تحریـک نمایـد کـه البتـه شکسـت خـورد. حتی 
برخی مخالفان نتانیاهو در اسـرائیل اسـتعفای او را 
فریـاد می زدند. برخی نیز رویکردهـای او را دارای 
تبعـات منفی اعام کرده و سـاز مخالفت سـر می 
دادنـد. اسـتدالل آن هـا ایـن بـود کـه او توانایـی 
گرفتـن کمترین امتیـاز از اوباما را نیز نداشـته و به 
دلیل اتخاذ سیاسـت های ناثواب، منافع اسـرائیل 

را نیـز به مخاطـره انداخته اسـت.
در جمـع بنـدی مـی گویم کـه در عصـر حاضر 
ایـران از موقعیـت ممتـازی برخـوردار اسـت. 
رقبـاء اصلـی ایـن کشـور اکنـون در ضعیـف 
تریـن جایگاه نسـبت به سـال هـای اخیـر قرار 
دارنـد. جمهوری اسـامی ایـران از یک فرصت 
طایـی بـرای تجدیـد موقعیـت خـود در نظـام 
بیـن المللـی برخـوردار اسـت تـا از ایـن رو نـه 
تنهـا متحدیـن جدیـدی را بـرای خـود ایجـاد 
نمایـد، بلکه به شـکل بازیگر جهانـی مهمی در 
مراکز قـدرت اقتصادی منطقـه ای عرض اندام 
کنـد. البتـه بدیهی انگاشـتن همه تحـوالت نیز 
امـری سـاده لوحانه اسـت؛ زیرا اگرچـه افزایش 
چشـمگیر فرصـت هـا وجـود دارد، لیکـن بهره 
بـرداری مدبرانـه از آن هـا از اهمیـت بیشـتری 
برخـوردار خواهـد بـود. در حالیکـه رسـیدن بـه 
توافـق موفقیتـی بزرگ اسـت، اما تاشـی بس 
عظیـم تـر پـش روی سیاسـت گـذاران ایرانـی 
قـرار دارد؛ بـه ایـن معنی کـه تنها نـوع تصمیم 
گیـری و نحـوه عملکـرد آنـان می توانـد فصل 

جدیـدی را در آینـده ایـران رقـم بزند.

گفتگو با استاد دانشگاه بردفورد:

رقبای ایران در جایگاه ضعف هستند/
 عربستان و اسرائیل بازندگان توافق

استاد دانشگاه بردفورد انگلستان معتقد است: توافق هسته ای، ایران را به عنوان 
برنده بالمنازع و عربستان و اسرائیل را به عنوان بازندگان آن به منصه ظهور 

است. رسانده 
جمع بندی مذاکرات وین در روز ۲۳ تیرماه محقق شد. امری که برای تبدیل به قانون 
شدن باید به تصویب مجالس کشورهای متعهد برسد. در گفتگو با دکتر افشین شاهی 
استاد روابط بین الملل دانشگاه بردفورد انگلستان به بررسی جمع بندی مذاکرات وین و 

بازندگان این توافق پرداخته ایم که در ادامه از نظر می گذرد.
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گفتگو: جواد حیران نیا

ایران در جهان

|| آیـا توافـق هسـته ای میـان ایـران و 
کشـورهای گـروه 1+5 توسـط کنگـره 

لغـو می شـود؟
انتظـار دارم کـه کنگره آمریـکا توافق هسـته ای 
صورت گرفتـه را قویاً و بـه طور سـازنده ای مورد 
بررسـی و ارزیابی قـرار دهد. همچنیـن این انتظار 

از مجلـس ایـران  هم هسـت. 
نهایتـاً اگـر گـروه 1+5 و ایـران توافـق لـوزان را بـه 
توافقی الزام آور از جنبه حقوقی تفسیر کنند، از جمله 
رویـه هـای بازرسـی ، در این صورت بعید اسـت که 
کنگـره بتواند دو سـوم آراء بـرای بی اثر کـردن رأی 

رئیـس جمهوری آمریـکا را به دسـت آورد.

||تصـور کنید کـه کنگـره دو سـوم آراء 
بـرای بی اثـر کردن وتـوی اوبامـا را نیز 
بـه دسـت آورد و توافـق را لغو کـرد. در 
ایـن صـورت تبعـات داخلـی و خارجی 

چنیـن اقدامی چیسـت؟
رد شـدن توافق هسـته ای توسـط کنگـره احتمااًل 
منجـر به تحریم های بیشـتر ایران از سـوی آمریکا 
می شـود. اگر چنیـن اتفاقی بیافتد ایـران نیز ممکن 
اسـت در واکنش به ایـن اقدام  فعالیت های هسـته 
ای خـود را بـه رویه گذشـته برگرداند و غنی سـازی 
20 درصدی را شـروع کنـد و زمان گریز هسـته ای 

نیـز کاهش خواهـد یافت.

|| آیا این موضـوع تأثیری بـر انتخابات 
ریاسـت جمهوری آمریکا دارد؟

اگـــر توافـــق توســـط کنگـــره آمریـــکا و یـــا 
مجلـــس ایـــران رد شـــود در ایـــن صـــورت 
ـــت  ـــده ریاس ـــات آین ـــر انتخاب ـــوع ب ـــن موض ای
جمهـــوری امریـــکا تأثیرگـــذار خواهـــد بـــود 
و کاندیداهـــا بایـــد در خصـــوص جایگزیـــن 
ــورت  ــند و آن را صـ ــل بیاندیشـ ــای بدیـ هـ

بنـــدی کننـــد.
در خصـــوص انتخابـــات آینـــده ریاســـت 
جمهـــوری ایـــران نیـــز رد شـــدن ایـــن 

توافـــق تأثیرگـــذار خواهـــد بـــود.

||قطعنامـه صـادر شـده توسـط شـورای 
امنیت ذیـل فصل هفتم منشـور ملل متحد 
چـه الزامـات حقوقی بـرای طرفیـن دارد؟

قطعنامـه جدیـد شـورای امنیـت سـازمان ملـل 
متحـد تمـام قطعنامـه هـای قبلـی در خصـوص 

برنامـه هسـته ای ایـران را بـی اثـر کـرد.
قطعنامـه تحریم های دیگـر ایـران از جمله تحریم 
هـای مرتبط بـا موشـکهای بالسـتیک-که مرتبط 
با مذاکـرات و موضوعات هسـته ای نبـود- را حفظ 
خواهد کـرد.  قطعنامه همچنین کمیسـیونی ایجاد 
خواهـد کـرد کـه تحریـم هـای ایـران در صـورت 

نقـض توافق دوبـاره تحمیل شـود.

گفتگو با مشاور دولت های ریگان و کلینتون:

کنگره آمریکا آرای الزم برای لغو 
توافق هسته ای ایران را ندارد

پروفسور گراهام آلیسون مشاور ویژه وزارت دفاع دولت ریگان و رئیس مرکز 
امور بین الملل بلفر دانشگاه هاروارد گفت: کنگره آمریکا آرای کافی برای لغو 

توافق هسته ای ایران و ۱+۵ را ندارد.
طرح بازبینی توافق هسته ای با ایران مصوب کنگره آمریکا یکی از چالش های 

اصلی تحقق و اجرای توافق هسته ای قلمداد می شود.
یکی از این اقداماتی که می تواند تحقق  توافق جامع و اجرایی شدن آن را با مشکل 
مواجه کند طرح بازبینی توافق هسته ای مصوب کنگره امریکاست. این قانون به 
نمایندگان کنگره اجازه می دهد تا ظرف ۶۰ روز پس از امضای هر توافق نهایی 
بین ایران و گروه ۱+۵ متشکل از آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان 

آن توافق را بررسی کرده و در صورت نارضایتی، آن را رد کند.
با توجه به اعالم رئیس جمهوری آمریکا در خصوص وتوی رأی منفی کنگره به 
توافق هسته ای، دو سوم رأی کنگره برای بی اثر کردن وتوی باراک اوباما نیاز 
است. تعدادی که تحقق آن سخت و دشوار به نظر می رسد. در این خصوص 
گفتگویی با پروفسور »گراهام آلیسون« انجام شده است که در ادامه می آید.

گراهام آلیسون، رئیس مرکز امور بین الملل بلفر و استاد مدرسه جان اف کندی 
دانشگاه هاروارد است. او در دوران ریاست جمهور بیل کلینتون، رئیس جمهور 
سابق آمریکا، سمت معاون وزیر دفاع آمریکا در امور طرح ها و سیاست را 
برعهده داشت. آلیسون در این سمت به هماهنگی راهبرد و سیاست وزارت 
دفاع آمریکا در قبال جمهوری های شوروی سابق می پرداخت. آلیسون مشاور 

مخصوص وزارت دفاع دولت ریگان نیز بوده است.

یـک روزنامـه چـاپ سـرزمین هـای اشـغالی 
از اقـدام رژیـم صهیونیسـتی در تهیـه سـندی 
بـرای قانونگـذاران آمریکایی جهـت جایگزین 
کـردن توافـق هسـته ای بـا گزینـه هـای مورد 

نظـر تـل آویـو خبـر داد.
دفتـر نخسـت وزیـری اسـرائیل تـاش  هـای 
خـود را بـرای متقاعـد کردن کنگـره آمریـکا به رد 
توافـق جامع هسـته ای بدسـت آمـده بین ایـران و 
قدرت هـای جهانی، تشـدید کـرده و در ایـن رابطه 

یـک »سـند« تهیـه کرده  اسـت.
این سـند اسـرائیلی قرار اسـت بـا ارائه بـه اعضای 
کنگـره ایـاالت متحـده، بـه پرسـش ها و ابهامات 
آنهـا دربـاره توافق اخیـر با ایـران »پاسـخ« بدهد. 
این سـند اسـرائیلی »راهکارهای جایگزیـن« را با 
هـدف توقف فعالیت های هسـته ای »مشـکوک« 

ایران پیشـنهاد کرده  اسـت.
بـه نوشـته جروزالـم پسـت، این سـند بـه صورت 
پاسـخ بـه شـماری از پرسـش هایی اسـت کـه 
مخالفـان ایـن توافـق در کنگـره در روزهـای اخیر 

مطـرح کردنـد.
»سـند اسـرائیلی« بزودی در میـان اعضای کنگره 
در واشـنگتن توزیـع خواهد شـد؛ دولـت آمریکا به 
این اقدام اسـرائیل هنوز واکنش نشـان نداده اسـت.

ایـن اقدام دفتـر نتانیاهـو در حالی انجام می شـود که 
وزیـران خارجه، انرژی و خزانه داری آمریکا پنجشـنبه 
گذشـته در نشسـت طوالنی کمیتـه روابـط خارجی 
مجلس سـنا حضور یافتند و به پرسـش های دشـوار 
نمایندگان پاسـخ دادند و قـرار اسـت در روزهای آینده 
نیز این تیم در نشسـت کمیته روابط خارجی مجلس 

نمایندگان حضـور یابد.
جـان کـری، وزیـر امـور خارجـه آمریـکا، در روزهای 
گذشـته سلسـله سـخنرانی ها و نیـز مصاحبه هـای 
متعـددی بـا رسـانه های کشـورش و رسـانه های 
بین المللی در راسـتای حمایت از توافق بدست آمده با 
ایران انجـام داده و از جمله تأکید کـرده که اگر کنگره 
توافـق را رد کند، اسـرائیل »مقصر« شـناخته خواهد 

شـد و تـل آویـو »منزوی تـر« خواهد شـد.
بـاراک اوبامـا رئیـس جمهـوری آمریـکا نیـز در 
قانـع  بـرای  دولـت خـود  اعضـای  تاش هـای 
کـردن کنگره بـه تأیید ایـن توافق به شـدت فعال 

بوده اسـت.
امـا روزنامه نیویورک تایمز، روز شـنبه به نقل از »یک 
مقام اسـرائیلی« نوشـته بود تل آویو »تسـلیم فشار و 
تهدیـد« نخواهد شـد و به تـاش خود علیـه توافق 

بدسـت آمده با ایـران ادامه خواهـد داد.
اسـرائیل از 23 تیر که »برجـام« )برنامه جامع اقدام 

هسـته ای(، در نتیجه مذاکرات طوالنی میان ایران 
و پنج عضـو دائم شـورای امنیـت و آلمان بدسـت 
آمـد، آن را »اشـتباهی در ابعـاد تاریخـی« نامیده و 
نخسـت وزیر این کشـور، همـه دیدارهـای خود با 
مقامات جهانـی را بـه موضع گیری هـای تند علیه 

این توافـق اختصاص داده اسـت.

محتوای سند اسرائیل
بـه نوشـته جروزالم پسـت، دفتـر نخسـت وزیری 
اسـرائیل در »سـند« تهیـه شـده خـود هشـدار 
داده اسـت کـه »زمـان گریز هسـته ای ایـران« در 
پایـان 10 سـال نظارت بـر فعالیت هـای اتمی این 

کشـور »بـه صفـر« کاهـش خواهـد یافت.
ایـن »سـند« همچنیـن پیشـنهاد کرده اسـت کـه 
سـامانه تحریم ها علیه ایران بـه صورت گام بـه گام، 
و به شـرط اینکـه ایران نیـز مرحله به مرحلـه برنامه 
هسـته ای »نظامـی« خـود را متوقف کند، لغو شـود.

سـند اسـرائیلی همچنین می خواهـد کـه در صورت 
خـودداری ایـران از اجـرای راهـکار اول، محدودیت ها 
علیه ایران تشـدید شـود و زیر فشار شـدید قرار گیرد 
تا بر تحرکات خود در »حمایت از تروریسـم و اقدامات 

ضد اسـرائیلی« نقطه پایـان بگذارد.
ایـن سـند در مـورد بسـیاری از بندهـای توافـق 

جهانـی  قدرت هـای  و  ایـران  صفحـه ای   159
پرسـش های انتقادی مطـرح کـرده و بویـژه دادن 
مهلـت 24 روزه بـه ایـران بـرای رفتن ناظـران به 
ایـران، و دادن امکان بـه ایران بـرای نمونه برداری 
توسـط خـودش از اماکنـی ماننـد پارچیـن را مورد 

انتقاد شـدید قـرار داده اسـت.
این سـند می گوید اسـرائیل در توافق بدسـت آمده 
با ایران نقشـی نداشـته و از این رو اکنون نیز خود را 
به آن ملـزم نمی داند حتی اگر همـه جامعه جهانی 

آن را تأیید کند.
در همیـن حال، سـند اسـرائیلی جزئیات بیشـتری 
در مـورد اقدامـات بعدی این کشـور مبنـی بر عدم 

الـزام بـه رعایـت این توافـق ارائـه نمی کند.
امـا جـان کـری وزیـر خارجـه آمریـکا در روزهای 
گذشـته گفت اگـر اسـرائیل بخواهد به تأسیسـات 
هسـته ای ایران حمله کند، مرتکب »اشـتباه بسیار 

بزرگـی« می شـود.

توسط رژیم صهیونیستی انجام می گیرد؛

ارائه سند به کنگره برای تغییر توافق هسته ای با گزینه های اسرائیل

http://mehrnews.com
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ایران در جهان

ــی  ــه غرب ــات بلندپای ــور مقام ــه حض ــر صحن ــار دیگ ــران ب ای
شــده و بعــد از حضــور معــاون صدراعظــم آلمــان در تهــران 
ــکا  ــوس« و »فدری ــوران فابی ــورد ســفر »ل ــی در م ــون خبرهای اکن

ــود. ــی ش ــر م ــورمان منتش ــه کش ــی« ب موگرین
ــنگین  ــک س ــاهد ترافی ــع ش ــر در دو مقط ــال اخی ــران در دو س ای
ــول  ــد از حص ــی بع ــت؛ یک ــوده اس ــران ب ــی در ته ــات غرب مقام

ــن.  ــق وی ــد از تواف ــری بع ــو و دیگ ــق ژن تواف
در همیــن رابطــه »زیگمــار گابریــل« معــاون صدراعظــم و 
ــان و صاحبــان  وزیــر اقتصــاد آلمــان بــه همــراه جمعــی از بازرگان
صنایــع ایــن کشــور بــه تهــران ســفر کــرد و در دیــدار بــا مقامــات 
ــدم  ــی از ع ــه ناش ــرد ک ــراد ک ــی ای ــامی اظهارات ــوری اس جمه
آگاهــی او بــه اصــول سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران 

ــود.  ب
ــر  ــوس« وزی ــوران فابی ــفر »ل ــورد س ــی در م ــون خبرهای و اکن
خارجــه فرانســه، و »فدریــکا موگرینــی« مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیــه اروپــا، و همچنیــن وزیــران خارجــه و اقتصــاد ایتالیــا بــه 
تهــران منتشــر مــی شــود. هــدف از ایــن نوشــتار توصیــف چرایــی 
انجــام ایــن ســفرها و هــدف مقامــات غربــی از عزیمــت بــه ایــران 
نیســت بلکــه توضیــح مطلبــی اســت کــه در هیاهــوی آمــد و رفت 

ایــن مقامــات نبایــد آنهــا را فرامــوش کــرد.  
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب، در روز عیــد 
ــان  ــق می ــول تواف ــه حص ــاره ب ــا اش ــی ب ــر در اظهارات ــیعد فط س
ــری در  ــق تغیی ــن تواف ــه ای ــد ک ــورهای 1+5 فرمون ــران و کش ای
ــه  ــود ک ــی ش ــب نم ــداده و موج ــامی ن ــوری اس ــع جمه مواض

ــذارد. ــار بگ ــت را کن ــور مقاوم ــت از مح ــران حمای ای
ــه  ــد ک ــرار گرفتن ــدد ق ــد مج ــورد تائی ــی م ــع در حال ــن مواض ای
برخــی انتظــار داشــتند بعــد از حصــول توافــق، ایــران مواضــع خود 
ــه غــرب سیاســت هــای  ــرای نزدیکــی بیشــتر ب را تغییــر داده و ب

ــه فراموشــی بســپارد.  ــی اش را ب قبل
در ایــن میــان حضــور فابیــوس در ایــران حــاوی نکاتــی اســت کــه 
یــادآوری آنهــا مــی توانــد موجــب برخــورد مناســب تــر بــا وزیــر 

امــور خارجــه فرانســه شــود. 

فابیوس، ایران و گذر زمان 
لــوران فابیــوس، بــرای ایرانــی هــا نامــی آشناســت. ایــن آشــنایی 
فقــط مربــوط بــه مذاکــرات دو ســال اخیــر بــا کشــورهای 1+5 و 
چــوب الی چــرخ گذاشــتن هــای فرانســه و خــوش خدمتــی وی 
بــه اعــراب و صهیونیســت هــا در ایــن گفتگوهــا نیســت بلکــه این 

آشــنایی بــه دوران نخســت وزیــری وی در فرانســه بــاز مــی گردد.  
در دوران ریاســت جمهــوری »فرانســوا میتــران« )1981تــا 1995( 
فابیــوس نخســت وزیــر فرانســه بــود و  او دو رســوایی تاریخــی را 
در دوران نخســت وزیری  در کارنامــه  اش بــه ثبــت رســانده اســت. 
یکــی از ایــن رســوایی ها در جــوالی 1985 اتفــاق افتــاد کــه طــی 
ــر  ــه ســازمان غی ــق ب ــان رنگین کمــان، متعل آن کشــتی جنگجوی
دولتــی صلــح ســبز کــه علیــه آزمایــش هــای اتمــی دولت فرانســه 
ــه  ــی فرانس ــرویس های اطاعات ــط س ــرد، توس ــراض می ک اعت
ــک  ــان آن ی ــد و در جری ــر ش ــد منفج ــه عم ــزی و ب ــا برنامه  ری ب
عــکاس نیــز بــه قتــل رســید. فابیــوس در ســمت نخســت وزیری، 
ابتــدا از دخالــت دولتــش در ایــن عملیــات اظهــار بی اطاعــی کــرد 
ــن  امــا پــس از انتشــار گــزارش تحقیقــات مســتقل مســئولیت ای
انفجــار را پذیرفــت و وزیــر دفــاع کابینــه را مجبــور بــه اســتعفا کرد.

امــا رســوایی دیگــر فابیــوس تبعــات بســیار گســترده تری داشــت 
ــه  ــان ادام ــرای قربانی ــم ب ــرای او و ه ــم ب ــز ه ــون نی ــا کن ــه ت ک
ــه  ــوده ب ــای آل ــت وزیری او خون ه ــت. در دوران نخس ــته اس داش
ــو  ــع شــد و انســتیتو مری ــاک در فرانســه توزی ویروس هــای خطرن
ــروس  ــه وی ــوده ب ــی آل ــاد خون ــای انعق ــراورده فاکتوره ــه ف فرانس
ــی،  ــان غرب ــد آلم ــورها مانن ــی از کش ــه برخ ــت را ب HIV و هپاتی
ایتالیــا، آرژانتیــن، عربســتان، عــراق و ایــران و ... صــادر کــرد. ایــن 
فاکتــور در کمــک بــه انعقــاد خــون بیمــاران مبتــا بــه هموفیلــی 
ــوی  ــتیتوی فرانس ــری انس ــه سبکس ــود و در نتیج ــرف می ش مص
ــه  ــده ب ــت کنن ــورهای دریاف ــی کش ــاران هموفیل ــدادی از بیم تع

ویــروس HIV و بیمــاری ایــدز و هپاتیــت مبتــا شــدند.
متعاقــب آن حادثه فرانســوا میتــران در ســخنرانی اش خواســت که 
ــوس از  ــد و فابی ــن اشــتباه را بپذیرن ــش مســئولیت ای همــه وزیران
کســانی بــود کــه مصونیــت سیاســی اش نادیــده گرفتــه شــد و در 

دادگاه محاکمــه شــد.
ــام  ــه انج ــریفات در زمین ــه تش ــه هرگون ــود ک ــم ب ــوس مته فابی
ــوده  ــای آل ــرده و خونه ــو ک ــی را لغ ــای خون ــا از نمونه ه آزمایش ه
بــدون اینکــه مراحــل آزمایــش را پشــت ســر بگذارنــد، وارد بــازار 
شــدند. او دســتور غربال گــری را زمانــی صــادر کــرد کــه محمولــه 

ــوده، صــادر شــده بــود. خــون هــای آل
هرچنــد کــه رای ایــن دادگاه بــه دلیــل ناکافــی بــودن مســتندات 
دخالــت او در ایــن پرونــده، تبرئــه شــدن فابیــوس بــود امــا هنــوز 
ــده او مــی  ــاح رقیــب ایــن مســئله را نقطــه تاریــک پرون هــم جن

ــد. دان
هرچنــد بــازه زمانــی توزیــع خون هــای آلــوده در فرانســه و صــدور 

ــاه  ــوس شــش م ــت فابی ــه کشــورهای دیگــر توســط دول ــا ب آنه
ــال ها  ــده س ــرف کنن ــردم مص ــرای م ــکات آن ب ــا مش ــود؛ ام ب

ــه داشــته اســت. ادام

عامل ورود ایدز به ایران
ــای  ــی فرآورده ه ــی قربان ــاران هموفیل ــمی، بیم ــای غیررس آماره
خونــی آلــوده فرانســوی در ایــران را 300 نفــر می داننــد. براســاس 
آمــار رســمی وزارت بهداشــت ایــران تــا کنــون 125 تــن از بیماران 
ــای  ــتفاده از فرآورده ه ــر اس ــوی در اث ــی و کلی ــی، هپاتیت هموفیل
ــد.  ــدز جــان خــود را از دســت داده ان ــروس ای ــه وی ــوده ب ــی آل خون
درواقــع ایــن ســهل انگاری دولــت فابیــوس بــود کــه موجــب شــد 

اولیــن بیمــار ایــدزی در ایــران شناســایی و ثبــت شــود.
ــر  ــه در اث ــده اند ک ــناخته ش ــی ش ــل1800 ایران ــون حداق ــم اکن ه
ــران  ــدز مبتــا هســتند. ای ــه هپاتیــت و ای خون هــای فرانســوی ب
در اوایــل دهــه 60 از واردکننــدگان فراورده هــای خونــی از انســتیتو 
ــوده  ــی آل ــای خون ــال 1364 فرآورده ه ــود. در س ــه ب ــو فرانس مری
وارداتــی از فرانســه بــه بیمــاران هموفیلــی ایرانــی تزریــق می شــد.

و اما این سفر
اکنــون ایــن فــرد نــام آشــنا قصــد ســفر بــه ایــران را دارد. ســفری 
ــدن  ــب نمان ــرای عق ــاص و ب ــی خ ــا اهداف ــک ب ــدون ش ــه ب ک
ــام  ــران انج ــق ای ــازار پررون ــود در ب ــنتی خ ــان س ــه از رقیب فرانس
مــی شــود. فرامــوش نکنیــم کــه فرانســه بــا اعــراب حاشــیه خلیج 
فــارس و صهیونیســت هــا روابــط اقتصــادی و نظامی گســترده ای 
دارد و حتــی گفتــه مــی شــود خــود فابیــوس اصالتــا یــک یهــودی 
اســت و مشــخص اســت کــه پاریــس در انتخــاب میــان ایــران و 

اعــراب و صهیونیســت هــا، آنهــا را انتخــاب مــی کنــد. 
ــس از  ــر و پ ــا درســال هــای اخی ــار فرانســوی ه ــن رفت ــه ای نمون
تشــدید تحریــم هــای بیــن المللــی علیــه تهــران شــاهد بــوده ایم 
و اکنــون کــه بــه موجــب توافــق هســته ای درهــای اقتصــاد ایران 
ــاز  بــه روی ســرمایه گــذاران و شــرکت هــای مختلــف خارجــی ب
شــده بهتــر اســت مقامــات ایرانــی نیــز در عقــد قراردادهــا و بســط 
ــراد و کشــورهایی کــه در  ــه ســابقه اف ــز ب ــم نگاهــی نی ــط نی رواب

ترافیــک دیپلماتیــک تهــران گیــر کــرده انــد داشــته باشــند.
فابیــوس هیچــگاه در خصــوص موضــوع »خونهــای آلــوده« از 
کشــورمان عذرخواهــی نکــرده اســت. حداقل اقــدام وی پیش از ســفر 
بــه ایــران عذرخواهــی از قربانیــان آن حادثــه مــی توانــد باشــد. ایــران 

ــه را نیــز از فرانســه نگرفتــه اســت. حتــی غرامــت آن حادث

وزیر فرانسوی متهم پرونده 
»خونهای آلوده« در راه تهران

عبدالحمید بیاتی
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 خاورمیـانه  و شمال افریقا
دبیران :     سمیه خمارباقی  
رامین حسین آبادیان

اهمیت عملیات آزادسازی الزبدانی در سوریه

زوایای جدید مرگ سعود الفیصل

گفتگو با سرتیپ بازنشسته ارتش لبنان

داعش در یک قدمی حامیان خود در اردن، بحرین و ترکیه
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ـــه خـــاورمیـانـــ
ـــمال آفــریقا و شــ

اهمیت عملیات آزادسازی الزبدانی 
در سوریه/ جایگاه باالی استراتژیک

ــق و 11  ــری دمش ــی در 45 کیلومت ــهر الزبدان ش
کیلومتــری مــرز مشــترک لبنــان و ســوریه قــرار 
دارد و بــه لحــاظ موقعیــت راهبــردی آن، عملیات 
ــهر از  ــن ش ــازی ای ــرای پاکس ــش ب ــی ارت کنون

ــژه ای برخــوردار اســت. اهمیــت وی
ارتــش ســوریه بــه همراهــی نیروهــای مقاومــت 
ــرای  ــات گســترده ای را ب ظهــر روز شــنبه عملی
ــق  ــه دمش ــی در حوم ــهر الزبدان ــازی ش پاکس
آغــاز کــرد و در ســاعات آغازیــن ایــن عملیــات 
توانســت مســیر امدادرســانی تروریســت هــا را در 

شــمال ایــن شــهر مســدود کنــد.
ارتــش ســوریه در ادامــه ایــن عملیــات توانســت 
از جبهــه غربــی وارد شــهر الزبدانــی شــده و 
برخــی مناطــق ایــن شــهر را تحــت کنتــرل خود 

آورد. در 
ــه  ــون هم ــم اکن ــون ه ــات القلم ــس از عملی پ
ــق  ــه دمش ــی در حوم ــه الزبدان ــا متوج ــگاه ه ن

ــزار  ــه ه ــدود س ــی ح ــاحت الزبدان ــت. مس اس
کیلومتــر اســت و هــم اکنــون بــه عنــوان دروازه 
ــرای انتقــال تســلیحات و تروریســت هــا از  ای ب

ــود. ــی ش ــون محســوب م ــه القلم ــان ب لبن
ــتگی  ــل بس ــد عام ــه چن ــی ب ــت الزبدان اهمی
ــه  ــهر ب ــن ش ــی ای ــل نزدیک ــه دلی ــی ب دارد: یک
لبنــان اســت، از آن رو کــه فاصلــه ایــن شــهر بــا 

ــت. ــر اس ــا 11 کیلومت ــان تنه ــای لبن مرزه
ــی آن  ــهر نزدیک ــن ش ــت ای ــر اهمی ــل دیگ دلی
ــا 45  ــی تنه ــه پایتخــت ســوریه اســت. الزبدان ب

ــه دارد. ــق فاصل ــا دمش ــر ب کیلومت
ــص و  ــق، حم ــان دمش ــیر می ــی در مس الزبدان
ــگاه  ــوریه در جای ــمال س ــاحل در ش ــه الس منطق
مرکــزی قــرار گرفته و جایــگاه اســتراتژیکی دارد. 
ایــن شــهر یکــی از بزرگترین شــهرهای ســوریه 
اســت کــه تحــت ســیطره داعــش درآمــده بــود.

ــدود  ــور ح ــده  از حض ــد نش ــای تایی ــزارش ه گ

ــت دارد. ــهر حکای ــن ش ــت در ای 1500 تروریس
بازپــس گیــری الزبدانــی مــی توانــد نقــش 
ــل توجهــی در تامیــن امنیــت  گســترده و قاب
مرزهــای مشــترک ســوریه و لبنان داشــته باشــد  
و در ادامــه عملیــات القلمــون صــورت مــی گیرد 
کــه هــم اکنــون بــا شــدت کمتــری از گذشــته با 
هــدف مســدود ســاختن مســیر امدادرســانی بــه 

ــی  ــه غرب ــت حوم ــن امنی ــا و تامی تروریســت ه
دمشــق در کوهســتان هــای القلمــون در جریــان 

ــت. اس
موفقیــت ارتــش ســوریه در ایــن عملیــات 
همچنیــن ایــن امــکان را فراهــم مــی کنــد کــه 
ــه  ــدام ب ــری اق ــرایط بهت ــوریه در ش ــش س ارت
پاکســازی حومــه دمشــق از تروریســت هــا کنــد.

سعودالفیصل که بود؟

چهار دهه وزارت؛ 
حمایت از اسرائیل، 

دشمنی با ایران و 
تمجید غرب

ــد.  ــزار ش ــه برگ ــل« در مک ــعود الفیص ــپاری »س ــم خاکس مراس
فــردی کــه در چهــار دهــه حضــور خــود در وزارت خارجــه 
عربســتان بــه دلیــل دشــمنی بــا ایــران و حمایــت از صهیونیســت 

ــود. ــد ش ــره من ــی به ــورهای غرب ــد کش ــت از تمجی ــا توانس ه
ــعودی، روز  ــتان س ــابق عربس ــه س ــر خارج ــل، وزی ــعود الفیص س
پنجشــنبه در ســن ۷5 ســالگی در آمریــکا درگذشــت. فــردی کــه 
در ســال هــای پایانــی وزارتــش نقشــی تاثیــر گــذار در ســرکوب 
اعتراضــات قانونــی بحریــن داشــت و سیاســت هــای وی در قبــال 
ــده شــدن اوضــاع در آن و ســرازیر  بحــران ســوریه موجــب پیچی
شــدن تروریســت هــا از گوشــه و کنــار جهــان بــه ســوریه شــد. 
هــر چنــد سیاســت هــای خارجــی عربســتان در چنــد ســال اخیــر 
موجــب بــروز تنــش هایــی میــان ریــاض و واشــنگتن شــده بــود اما 
بــا ایــن وجــود کاخ ســفید از ســعودالفیصل تمجیــد کــرده و ایــاالت 
متحده و ســایر کشــورهای غربــی از القابــی بــرای وی اســتفاده کرده 
انــد کــه ایــن القــاب تاریخ چنــد ســال اخیــر را به ســخره مــی گیرند. 
ســعود الفیصــل در ســال 1940 در منطقــه طائــف بــه دنیــا آمــد و 
در ســال 1964 در رشــته اقتصــاد از دانشــگاه پرینســتون در ایالــت 

نیوجرســی آمریــکا فــارغ التحصیــل شــد. 
پــس از فــارغ التحصیلــی در شــرکت نفتــی پترومیــن مشــغول بــه 
کار شــد و در ســال 19۷1 معاونــت وزارت نفــت را بــر عهــده گرفــت. 

فیصــل در اکتبــر ســال 19۷5 وزیــر خارجــه عربســتان شــد.
ــتان  ــاهی عربس ــه پادش ــود ک ــل ب ــک فیص ــر مل ــن پس او دومی
ــال  ــش در س ــه جان ــوءقصد ب ــگام س ــا هن ــعودی را از 1964 ت س

ــت. ــده داش ــر عه 19۷5 ب
دوران وزارت ســعود الفیصــل بــا زمامــداری چهــار پادشــاه 
عربســتان ســعودی همزمــان بــود. آخریــن مراســم تحلیــف امیــر 

ســعود در مقــام وزیــر خارجــه، در مــاه مــارس و چنــد هفتــه پس از 
ــت. ــک ســلمان صــورت گرف ــاز پادشــاهی مل آغ

ســعود الفیصــل در اکتبــر 19۷5 و هفــت مــاه پــس از آنکــه پدرش 
ملــک فیصــل بــه دســت یکــی از برادرزاده هــای خــود تــرور شــد 

از ســوی پادشــاه تــازه بــه مقــام وزارت خارجــه منصوب شــد.
وی در پایــان مــاه آوریــل ســال جــاری بــه دســتور پادشــاه فعلــی 
عربســتان از ســمت خــود برکنــار شــد. منابــع مختلــف مشــترکا 
ــد. ســعود  ــوان کرده ان علــت مــرگ فیصــل را ناراحتــی قلبــی عن
الفیصــل در اواخــر زندگــی اش بــا مشــکات مختلف ســامتی، از 
جملــه اشــکال در تکلــم و راه رفتــن روبــرو شــد. او در مــاه ژانویــه 

در آمریــکا از ناحیــه کمــر تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفــت.

سیاست خارجی
آشــنایی ســعود الفیصــل بــا غــرب بــه افزایــش نفــوذ دیپلماتیــک 
عربســتان ســعودی در محافــل غربــی کمــک کــرد. وزیــر ســابق 
امــور خارجــه عربســتان ســعودی نقــش مهمــی بــرای دیپلماســی 
ــا  ــود و تــاش فراوانــی کــرد ت در مســایل جهــان عــرب قائــل ب

طــرح صلــح بــا اســرائیل را بــه نتیجــه برســاند.
ــه طــرح صلحــی کــه در ســال 2002 در نشســت اتحادیــه  ــا ب بن
عــرب و از ســوی ملــک عبــداهلل، ولیعهــد وقــت و پادشــاه آینــده، 
ارایــه شــد در صــورت خــروج اســرائیل از ســرزمین های اشــغالی و 
اجــازه بازگشــت آوارگان فلســطینی، کشــورهای عربی با اســرائیل 

ــد. ــح امضــا می کنن ــرارداد صل ق
همزمــان بــا برگــزاری نشســت اتحادیــه عــرب در بیــروت، ســعود 
الفیصــل بــا حضــور زنــده در شــبکه های تلویزیونــی آمریکایــی به 
تشــریح ایــن طــرح صلــح پرداخــت و گفــت: بــا ایــن طــرح همــه 
کشــورهای عــرب، موجودیــت اســرائیل را بــه رســمیت خواهنــد 

ــا اســرائیل نشــود،  شــناخت. اگــر ایــن طــرح منجــر بــه صلــح ب
مطمئــن باشــید کــه هیــچ ســاحی نمــی توانــد بــرای این کشــور 

امنیــت بــه ارمغــان آورد.
از ســعود الفیصــل بــه عنــوان یکــی از معتقــدان بــه لــزوم 
اصاحــات سیاســی و اجتماعــی در عربســتان نــام بــرده می شــود 
ــد تدریجــی و مــداوم از  امــا او اعتقــاد داشــت کــه اصاحــات بای
ــزوم  ــرد. در ســال 2004 ســعود الفیصــل از ل داخــل صــورت بگی
ــایل  ــکا در مس ــه آمری ــعودی ب ــتان س ــتگی عربس ــش وابس کاه

ــت. ــی ســخن گف امنیت
ــعود  ــال 2011، س ــن در س ــای بحری ــا آرامی ه ــا ن ــان ب همزم
الفیصــل نقــش مهمــی در جلــب حمایــت از طــرح مداخلــه نظامی 

ــا کــرد. ســعودی در آن کشــور و ســرکوب معترضــان ایف
در ارتبــاط بــا ایــران، ســعود الفیصــل حامــی تحریم هــای 
بین المللــی علیــه فعالیت هــای اتمــی تهــران و منــع ســفر 

مقام هــای جمهــوری اســامی بــود.
فیصــل چنــدی پیــش در کنفرانــس خبــری مشــترک بــا »فیلیــپ 
ــت  ــاذ سیاس ــه اتخ ــران را ب ــس ای ــه انگلی ــد« وزیرخارج هامون
ــه در امــور کشــورهای منطقــه متهــم  ــه جویان ــه و مداخل خصمان
ــران توافقــی را  ــم ای ــد اجــازه دهی کــرد. وی در ادامــه گفــت: نبای

ــرد کــه شایســته آن نیســت. پیــش بب

تمجید غرب 
در پــی مــرگ ســعود الفیصــل کــه در آمریــکا رخ داد، بــاراک اوباما، 
ــی  ــش های ــن تن ــر گرفت ــدون در نظ ــکا، ب ــور آمری رئیس جمه
ــاض در  ــر بواســطه سیاســت خارجــی ری ــد ســال اخی ــه در چن ک
روابــط عربســتان وایــاالت متحــده بوئجــود آمــده، ســعود الفیصل 
را سیاســتمداری متعهــد نامیــده کــه در خاطر جهــان خواهــد ماند، 
ــدان  ــح وارد می ــرای صل ــا، ب ــه اوبام ــه گفت ــه ب ــتمداری ک سیاس
ــان دادن  ــرای پای ــه ب ــه او از جمل ــد ک ــادآور ش ــا ی ــد. اوبام می ش
ــا  بــه جنــگ داخلــی لبنــان و ارائــه طــرح اعــراب بــرای صلــح ب

ــرد. ــرائیل در ســال 200۷ شــرکت ک اس
ــابقش  ــای س ــت، همت ــکا گف ــه آمری ــر خارج ــری، وزی ــان ک ج

بی آالیــش، محتــرم و تیزبیــن بــود.
لــوران فابیــوس، وزیــر خارجــه فرانســه اظهار داشــت، فیصــل صدای 
ــه  ــد. ب ــرام آفری ــرای آن احت ــه گــوش همــه رســاند و ب وطنــش را ب
گفتــه فابیــوس، او بی وقفــه بــرای صلــح و ثبــات خاورمیانــه کار کرد.

ــت.  ــه اس ــلیت گفت ــل را تس ــرگ فیص ــز م ــرب نی ــه ع اتحادی
ــرد و او را  ــرام ک ــل ادای احت ــه فیص ــاض ب ــان در ری ــفارت آلم س

ــد. ــرام نامی ــته احت ــتمداری شایس سیاس

عبدالحمید بیاتی
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زوایای جدید مرگ سعود 
الفیصل/آیا وزیر خارجه 

سابق از بیماری مرد!
ــدی از  ــات جدی ــه جزیی ــی آل ســعود ب ــده اســرار درون افشــا کنن

ــه اســت. ــر خارجــه ســابق عربســتان پرداخت ــرگ وزی نحــوه م
مجتهــد در صفحــه شــخصی خــود در شــبکه اجتماعــی توئیتــر با 
پرداختــن بــه مــرگ ســعود الفیصــل تردیدهایــی را در زمینه مرگ 
ــاری  ــبب بیم ــه س ــه وی ب ــرده اســت ک ــام ک وی مطــرح و اع

آنگونــه کــه حــکام ســعودی اعــام کــرده انــد، نمــرده اســت.

ــه کــه  ــر خارجــه ســابق عربســتان آنگون وی نوشــته اســت: وزی
اعــام کــرده انــد در بیمارســتان نمــرده اســت. زیــرا هنگامــی که 
خواســتند وی را در منزلــش در لــس آنجلــس از خــواب بیــدار کنند 
فهمیدنــد کــه مــرده اســت. احــدی لحظــه مــرگ وی را ندیــده و 

همــه چیــز وارونــه جلــوه داده شــده اســت.
ــی برخــوردار  ــوغ باالی ــان کــرد: ســعود الفیصــل از نب مجتهــد بی
بــود و هیچــگاه از آن بــرای کمــک بــه دیــن و خدمــت به کشــور 
ــی و  ــدان حکومت ــع خان ــه نف ــط ب اســتفاده نکــرد بلکــه از آن فق

آمریکایــی اســتفاده کــرد.
وی دربــاره رفتارهــای ســعود الفیصــل اعــام کــرد: مــا از نهایــت 
کار وی اطاعــی نداریــم امــا نزدیــکان ســعود وی را دارای 
کمتریــن عاطفــه دینــی در آل ســعود مــی داننــد و اینکه از ســمت 

ــا اســام بهــره گرفــت. خــود بــرای مبــارزه ب

النشره گزارش داد:

ایران بزرگترین برنده توافق
 هسته ای با غرب است

ــق  ــدگان تواف ــدگان و بازن ــریح برن ــه تش ــی ب ــی در گزارش ــانه لبنان ــک رس ی
ــق  ــن تواف ــده ای ــن برن ــران را بزرگتری ــران و 1+5 پرداخــت و ای هســته ای ای

ــرد. ــی ک معرف
پایــگاه خبــری النشــره در گزارشــی تحــت عنــوان »توافــق هســته ای ایــران: 
ــر  ــق اخی ــس از تواف ــه کســانی هســتند« نوشــت: پ ــدگان چ ــدگان و بازن برن
ایــران و 1+5 دیگــر جهــان مثــل قبــل نخواهــد بــود. ایــران بزرگتریــن برنــده 

ایــن توافــق بــود و توانســت دســتاوردهای بســیار مهمــی را کســب کنــد.
در ادامــه گــزارش گفتــه شــده اســت: حــق ایــران در غنــی ســازی اورانیــوم و 
دســتیابی بــه دانــش هســته ای به رســمیت شــناخته شــد و همچنیــن در مورد 

رفــع تحریــم هــای ایــران موافقــت صــورت گرفــت.
النشــره در ادامــه نوشــت: دومیــن برنــده ایــن توافــق »بــاراک اوبامــا« رئیــس 
جمهــوری آمریــکا اســت کســی کــه در تاریــخ از او یــاد خواهــد شــد کــه یــک 
توافــق تاریخــی را بــه ثمــر رســاند و بــه قطــع ]رابطــه[ بــا جمهــوری اســامی 

ایــران پایــان داد امــری کــه پــس از گذشــت چنــد دهــه رخ داد.
ایــن توافــق بــه آمریکایــی هــا اجــازه خواهــد داد تفاهــم نامــه هــای امنیتــی و 
سیاســی بــا ایرانــی هــا در منطقــه امضــا کننــد و ایــران هــم پیمــان واشــنگتن 
ــا داعــش خواهــد شــد بــدون اینکــه یــک نظامــی آمریکایــی در  در جنــگ ب

میــدان نبــرد حضــور داشــته باشــد.
ایــن رســانه لبنانــی در ایــن گــزارش بــه بازنــدگان توافــق هســته ای ایــران و 
ــان آن  1+5 اشــاره و اعــام کــرد: اســرائیل، عربســتان ســعودی و هــم پیمان
ــد چــرا کــه  ــده ان ــق خســارت دی ــن تواف ــه از امضــای ای کســانی هســتند ک
ایــن توافــق، ایــران را از انــزوا خــارج کــرد و توانســت تــاش هــای تــل آویــو 
و ریــاض و هــم پیمانــان آنهــا در افزایــش نفوذشــان در منطقــه را بــه شکســت 

بکشــاند.

گفتگو با سرتیپ بازنشسته ارتش لبنان:

توافق هسته ای راههای تازه ای را در حل 
بحران سوریه ایجادمی کند

ــه نغــع تهــران و دیگــر کشــورهای  ــران ب ــان اینکــه توافــق هســته ای ای ــا بی ــان ب ســرتیپ بازنشســته ارتــش لبن
مذاکــره کننــده خواهــد بــود اعــام کــرد کــه ایــن توافــق منجــر بــه ایجــاد راهــکاری جــدی امــا زمانبــر درخصوص 

بحــران ســوریه مــی شــود.
»امیــن حطیــط« ســرتیپ بازنشســته ارتــش لبنــان گفــت: بــرای بررســی آنچه کــه هــم اکنــون در ســوریه در جریان 
اســت بهتــر اســت کــه نگاهــی بــه ذات آمریــکا و شــیوه رفتــار ایــن کشــور در اداره امــور بیندازیــم کــه پیوســته در 

پیشــبرد همــه امــور دچــار دوگانگــی و تضــاد در رفتــار اســت.
وی افــزود: هرکــس مــی پنــدارد آمریــکا در امــر مقابلــه بــا تروریســم جــدی اســت دچــار خطــا شــده اســت. طــرح 
آمریــکا در خاورمیانــه بــر دو پایــه اســتوار اســت؛ اول هــدف قــرار دادن مقاومــت بــرای ســیطره بــر خاورمیانــه و دوم 

اشــاعه هــرج و مــرج و ناامنــی در خاورمیانــه و از بیــن بــردن همــه مرزهــا بــرای ســوء اســتفاده از شــرایط.
امیــن حطیــط در ادامــه گفــت: آمریــکا بــرای تحقــق اهــداف خــود در خاورمیانــه بــه تروریســم پنــاه بــرده و داعش را 

ایجــاد کــرده اســت کــه بــه عنــوان شــاخه و همنــوع القاعــده و بمثابــه ارتــش ســری آمریکا اســت.
وی در پاســخ بــه ســوالی درخصــوص توافــق هســته ای  میــان ایــران و 1+5 و تأثیــر احتمالــی آن بر وضعیت ســوریه 
گفــت: ایــن توافــق بــه نفــع هــر دوطــرف اســت و منجــر بــه رفــع محدودیتهــای اعمــال شــده در قبــال ایــران شــده 

و اقتصــاد را شــکوفا مــی کند.
وی افــزود: منفعــت کشــورهای مذاکــره کننــده هــم در ایــن اســت کــه از پیشــرفتهای هســته ای ایــران در ســقف 
معینــی کــه خطرســاز نباشــد)به زعــم آنهــا(، جلوگیــری مــی کننــد و حصــول ایــن اطمینــان تنهــا از طریــق مذاکــره 
صــورت مــی گیــرد چــرا کــه مســئله ســوریه اثبــات کــرد کــه اقــدام نظامــی علیــه ایــران یــک امــر محــال اســت.

حطیــط تصریــح کــرد: ایــران از ســاعات اولیــه مذاکــرات آمــاده امضــای توافقنامــه بــوده اســت و ایــن طــرف دیگــر 
اســت کــه دائمــا سیاســت دروغ و تقلــب را در پیــش گرفتــه اســت.

وی تاکیــد کــرد کــه پــس از توافــق هســته ای شــاهد بحثــی جــدی درخصــوص بحــران ســوریه خواهیــم بــود امــا 
ایــن امــر کمــی زمــان بــر خواهــد بــود.
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وال استریت گزارش داد:

مهمترین چالش آمریکا 
در خاورمیانه بعد از 

توافق هسته ای ایران
یــک روزنامــه آمریکایــی بــا اشــاره بــه ســفر وزیــر دفــاع آمریــکا بــه 
خاورمیانــه، مطمئن ســاختن متحــدان منطقــه ای واشــنگتن در مورد 
بــی خطــر بــودن رفــع تحریــم هــای تســلیحاتی ایــران را مهمتریــن 

چالــش ایــن روزهــای کاخ ســفید توصیــف کــرد.
وال اســتریت ژورنــال در گــزارش خــود مــی نویســد: دولــت آمریــکا 
ــق هســته ای  ــان تواف ــردن مخالف ــرای متحــد ک ــود را ب ــاش خ ت

ایــران و کســب حمایــت آنهــا از ایــن توافــق آغــاز کــرده اســت. 
ــاع  ــر دف ــر« وزی ــه ســفر »اشــتون )اش( کارت ــزارش ب ــن گ ــه ای در ادام
ــده  ــاره و آم ــده اش ــاز ش ــته آغ ــه از روز گذش ــه ک ــه خاورمیان ــکا ب آمری
اســت: مقامــات عالــی رتبــه دولــت آمریــکا در همیــن رابطه ســفرهایی 
را بــه اســرائیل و عربســتان ســعودی انجــام داده و مــی دهنــد و در همین 
رابطــه واشــنگتن پیشــنهاد افزایــش ســه میلیــارد دالری کمــک هــای 

تســلیحاتی خــود بــه تــل آویــو را ارائــه کــرده اســت. 
بــه گقتــه مقامــات آمریکایــی، »بــاراک اوبامــا« مــی خواهــد از ایــن 
ــران  ــه تاسیســات هســته ای ای امــر مطمئــن شــود کــه اســرائیل ب
حملــه نمــی کنــد و عــاوه بــر آن از مداخلــه تــل آویــو در رای کنگره 
آمریــکا کــه قــرار اســت در مــورد توافــق حاصل شــده میــان ایــران و 

کشــورهای 1+5 تصمیــم گیــری کنــد جلوگیــری نمایــد. 
ــای  ــن روزه ــای ای ــش ه ــن چال ــی از مهمتری ــر یک ــوی دیگ از س
ــای  ــم ه ــع تحری ــورد رف ــراب در م ــیت اع ــکا حساس ــت آمری دول
تســلیحاتی ایــران اســت کــه بــر اســاس توافــق انجــام شــده تحریم 
هــای تســلیحاتی بعــد از پنــج ســال و تحریــم هــای موشــکی ایــران 

نیــز بعــد از هشــت ســال لغــو مــی شــوند. 
ــی عربســتان  ــا نگران ــد ت ــکا تــاش مــی کن ــن راســتا آمری در همی
ــاض  ــران را کاهــش داده و ری ــاره توافــق هســته ای ای ســعودی درب
را از وارد شــدن بــه رقابــت بــا ایــران در زمینــه هــای توانائــی هــای 

ــازدارد.  هســته ای ب
ــق  ــدی تواف ــع بن ــول جم ــش از حص ــه پی ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
هســته ای در ویــن، رســانه  هــای آمریکایــی فــاش کــرده بودنــد که 
ــه  ــا توافــق هســته ای ب ــرای متقاعــد کــردن اعــراب ب واشــنگتن ب
آنهــا وعــده هایــی در مــورد فــروش بیشــتر تســلیحات و همچنیــن 

ــی داده اســت. ــای امنیت ــد قرارداده عق

اندیشـمند معـروف مصـری در گفتگـو بـا یـک رسـانه لبنانی 
پایـداری ایـران را اسـطوره ای توصیـف و اعـام کـرد: حضور 

حـزب اهلل در سـوریه بـرای دفـاع از خود اسـت.
محمد حسـنین هیـکل تحلیلگر مصـری در گفتگـو بـا روزنامه 
السـفیر چاپ لبنان اظهار داشـت: حزب اهلل در سـوریه از خود دفاع 
مـی کنـد و حضور آن در سـوریه برای نفوذ نیسـت. سـید حسـن 
نصراهلل تابش خاصـی دارد و مـا آن را غیر قابل تحمل نمی دانیم.

وی بـا اشـاره به توافـق هسـته ای ایـران و 1+5 گفـت: ایران 
صاحـب پایـداری اسـطوره ای اسـت و ایـن پایداری توانسـت 
منجـر بـه توافـق هسـته ای بـا گـروه هـای غربـی از جملـه 

شـود. آمریکا 
محمـد حسـنین هیـکل در بخـش دیگر سـخنان خـود اظهار 
داشـت: عربستان و کشـورهای حاشـیه خلیج فارس ضعیف تر 
از آن هسـتند کـه علیه توافـق هسـته ای ایران شـورش کنند 
امـا می تواننـد به آمریکایـی ها در ایـن باره شـکایت کنند چرا 
کـه امضـای ایـن توافـق را خیانـت بـه خـود تلقی مـی کنند. 
هیـکل در ادامـه اعـام کرد که سـعودی هـا در باتـاق یمن 
غرق خواهند شـد. عربسـتان هرگز وارد یمن نخواهد شـد و به 
حمـات خود از خـارج ادامه خواهـد داد چرا که سـعودی ها به 

خوبی از مشـکات موجـود در یمن آگاه هسـتند.

ایـن تحلیلگـر مصـری گفـت: مصـر بـرای نزدیـک شـدن 
بـه ایـران تـاش مـی کنـد امـا تحرکاتـی بـرای جلوگیـری 
»عبدالفتـاح السیسـی« از نزدیکی به ایـران وجـود دارد. وی به 
طـرف هایـی کـه بـه السیسـی در ایـن زمینـه فشـار وارد می 

کننـد اشـاره ای نکـرد.
محمد حسـنین هیکل »باراک اوبامـا« رئیس جمهوری آمریکا 
را خطیبـی صریح اللهجـه و توانمند توصیف امـا اعام کرد که 
وی رئیـس جمهـوری ضعیف در نظـام قدرتمند آمریکا اسـت. 
هیـکل، ایـران را تنها چالش آمریـکا در منطقه دانسـت. توافق 
هسـته ای جـار و جنجـال بسـیاری در کنگـره آمریـکا بـه راه 

خواهـد انداخت امـا این توافـق تایید خواهد شـد.
وی افـزود: چیـزی که اوضـاع را تغییـر داد باراک اوبامـا نبود بلکه 
پایـداری کوبا و ایـران بود. اندیشـمند مصری دربـاره آینده بحران 
سـوریه نیز گفت: اگـر از تجزیه سـوریه صحبت کنیـم این یعنی 
اینکـه از تجزیه عراق نیز سـخن مـی گوییم. جهان عـرب برای 
پایان بخشـیدن به هـرج و مرج و بحران کنونی به 12 تا 15 سـال 

زمان نیـاز دارد.
محمد حسـنین هیکل در عین حـال گفت: علیرغـم انفجارهای 
اخیـر در مصـر و حماتی که علیـه مواضـع ارتش این کشـور در 

سـیناء صورت گرفته اسـت مصـر از داعش نمی هراسـد.

محمد حسنین هیکل:

عربستان در باتالق یمن 
غرق خواهد شد/ توافق 
نتیجه پایداری ایران بود

گفتگو با قاسم قصیر:

توافق هسته ای نتیجه 
بیش از ۳۰ سال 

مقاومت ایران بود
یک تحلیلگر لبنانی توافق هسته ای ایران با ۱+۵ را 
یک دستاورد تاریخی برای جهان اسالم برشمرد.

تیرماه  و کشورهای گروه ۱+۵ روز ۲۳  ایران 
پس از مذاکراتی فشرده در وین به جمع بندی 
حاصل  توافق  رسیدند.  مذاکرات  خصوص  در 
اتحادیه  به تصویب رسید و  امنیت  در شورای 
اروپا نیز آنرا به تصویب رساند. در این خصوص 
درباره  لبنانی  تحلیلگر  قصیر  قاسم  با  گفتگویی 
توافق هسته ای ایران و ۱+۵ انجام شده که در 

آید. می  ادامه 

||توافـق هسـته ای بیـن ایـران و 1+5 را چگونـه 
ارزیابـی مـی کنید؟

توافـق هسـته ای ایـران و 1+5 یـک دسـتاورد تاریخـی برای 
ایـران و جهان عرب و اسـام محسـوب می شـود. ایـن توافق 
یک پیشـرفت راهبردی به شـمار می رود و نتایـج مهمی برای 

آینـده منطقـه و جهان بـه همراه خواهد داشـت.

||توافـق هسـته ای چه تاثیـری بر روابـط ایران با 
کشـورهای حاشـیه خلیج فارس خواهد گذاشـت؟

ایـن توافـق یـک درس واقعـی دربـاره چگونگـی مذاکـره و 
چگونگـی حفـظ حقوق ملـت های اسـامی و عربی به شـمار 

می رود. توافق هسـته ای ایـران و 1+5 ثمره بیش از 30 سـال 
مبـارزه مسـتمر اسـت و مـا امیدواریـم ایـن توافـق به توسـعه 
روابط ایران و کشـورهای عربی و اسـامی به ویژه کشـورهای 
حاشـیه خلیج فارس منجر شـود. این یک مسـئولیت مشترک 
ایرانـی - عربـی اسـت و موضعگیـری هـای اولیه در ایـن باره 

تاکنـون مثبت بوده اسـت.

||آیـا ایـن توافق می توانـد روابط ایـران و غرب را 
وارد فـاز جدیدی کند؟

قطعـا ایـن توافـق بـه مرحلـه جدیـدی از روابـط ایـران و 
کشـورهای غربـی منجر خواهد شـد و بـه مناقشـات طوالنی 
کـه در ایـن زمینـه وجـود داشـت پایـان مـی دهـد هـر چنـد 
کـه توافـق هسـته ای ایـران بـرای اجـرا و پیگیـری بـه زمان 

بیشـتری نیـاز دارد.

|| چه کشـورهایی از این توافق بیشـتر متضرر می 
شوند؟

دشـمن صهیونیسـتی تنها کشـوری اسـت کـه بازنـده توافق 
هسـته ای ایـران و 1+5 اسـت و مـا امیدواریـم هیـچ کشـور 
عربـی یا اسـامی در صف بازندگان قرار نداشـته باشـد و همه 

بـه برنـدگان این توافـق تبدیل شـوند.
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ـــه خـــاورمیـانـــ
ـــمال آفــریقا و شــ

انفجــار در کویــت در واقــع ادامــه مــوج بــی ثباتــی 
اســت کــه از چنــدی قبــل گریبانگیر منطقه شــده 

و علــل و ریشــه هــای خــاص خــود را دارد.
منطقــه خاورمیانــه مــدت هاســت کــه بــا خــون 
ــته  ــرن گذش ــت. در ق ــه اس ــو گرفت ــتار خ و کش
کشــتارها و خشــونت هــا از ســوی رژیــم هــای 
دیکتاتــوری و اســتبدادی کــه گــواه بــارز آن 

ــی داد. ــد رخ م ــراق بودن ــا در ع ــی ه بعث
ــال 2001  ــپتامبر س ــازده س ــوادث ی ــان ح از زم
آمریــکا بهانــه ای یافــت تــا بــه کشــورهای دیگر 
لشکرکشــی کنــد و جنــگ افغانســتان و عــراق را 
بــه راه انداخــت. اینکــه چــرا مــا بایــد بــه عقــب 
ــتیم  ــاهد هس ــن دوران ش ــرا در ای ــم زی بازگردی
کــه گــروه هــای افراطــی بســتر و شــرایط الزم 

ــد. ــرای توســعه و گســترش مــی یابن را ب
آمریــکا بــدون شــک در تقویــت القاعــده و 
ــعب  ــا از آن منش ــه بعده ــی ک ــای افراط گروه ه
ــه  ــا ب ــته اســت. آنه ــش اساســی داش ــدند نق ش
ــراق  ــر وارد ع ــوق بش ــی و حق ــه دموکراس بهان
ــات و  ــور ثب ــن کش ــردم ای ــرای م ــا ب ــدند ت ش
بهشــت آرمانــی بــه بــار آورنــد امــا در مقابــل جز 
ــرای  ــان دیگــری ب ــی ارمغ ــا امن ــی و ن ــی ثبات ب

ــتند. ــراق نداش ــته ع ــت برگش ــت بخ مل
ــی هــا از ســال 2003 هرگــز روی آرامــش  عراق
ــه اینکــه قبــل از  ــد. البتــه ن و آســایش ندیــده ان
آن شــرایط خوبــی داشــتند بلکــه از نظــر امنیتــی 
اشــغالگران آمریکایــی آرامــش مــردم ایــن 

ــد. ــلب کردن ــور را س کش
آنچــه آمریکایــی هــا بــرای ملــت عــراق بــه بــار 
آوردنــد میلیــون هــا بیــوه زن و هــزاران کــودک 
بــی سرپرســت و انــواع بیماری هــای روانــی بود. 
ــازل  ــه من ــی در نیمــه شــب ب ــان آمریکای نظامی
ــد و خــود ایــن یــورش  مــردم یــورش مــی بردن
ــود  ــه خ ــواده ک ــراد خان ــدا از بازداشــت اف ــا ج ه
تاثیــرات خــاص خــود را داشــت، از نظــر روانــی 
تاثیــر مخربــی بــر اعصــاب و روان زنــان و 

ــت. ــواده داش ــودکان خان ک

عــاوه بــر تبعــات منفــی یــورش آمریکایــی هــا 
بایــد بــه خودروهــا بمــب گــذاری شــده و انــواع 
ــای  ــه ب ــم ک ــاره کنی ــی اش ــا و بمبهای انفجاره
جــان عراقــی هــا بــود. عــراق اندکــی شــرایطی 
ــال  ــه در س ــا اینک ــود ت ــرده ب ــدا ک ــری پی بهت

ــوریه رخ داد. ــران س 2011 بح
ــه کمــک نیروهــای شــورای  عراقــی هــا کــه ب
بیــداری و نظامــی خــود موفــق بــه مهــار 
گروههــای افراطــی شــده بودنــد بــه نــاگاه خــود 
را در معــرض اقدامــات تروریســتی که سرمنشــاء 
ــروه  ــوریه و گ ــی س ــایه یعن ــور همس ــا کش آنه
هــای تروریســتی بــی شــماری کــه در آن قــرار 

ــد. ــت، دیدن داش
ــه  ــتی چ ــات تروریس ــن اقدام ــان ای ــا حامی ام

کشــورهای بودنــد؟ بــدون شــک از نقــش 
ــوریه  ــوادث س ــعودی در ح قطــر و عربســتان س
ــه ویــژه در ســوریه  و عــراق نبایــد غافــل شــد ب
کــه آشــکارا ایــن دو کشــور بــه همــراه ترکیــه از 

ــد. ــی کنن ــرده و م ــت ک ــتها حمای تروریس
ــارس  همــه تــاش کشــورهای حــوزه خلیــج ف
ــا  ــود ت ــن ب ــعودی ای ــتان س ــژه عربس ــه وی ب
شــراره هــای ایــن اقدامــات بــه داخــل آن 

نفــوذ نکنــد. آنهــا قصــد داشــتند کــه بــه نوعــی 
ــتار را  ــم و کش ــود، تروریس ــای خ در ورای مرزه
ــا  ــود آنه ــه خ ــاحر ب ــحر س ــا س ــد ام ــه دارن نگ
بازگشــت. انفجارهــای اخیــر در شــرق عربســتان 
ــواه  ــی گ ــه خوب ــت ب ــته کوی و انفجــار روز گذش
ایــن اســت کــه تروریســم در آســتانه دروازه های 

ــت. ــارس اس ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح کش
در واقــع انفجــاری کــه روز گذشــته در مســجد امام 
صــادق)ع( شــهر کویــت یعنــی جایــی -کــه قریب 
بــه هــزاران نمازگــزار مشــغول اقامــه نمــاز جمعــه 
ــد  ــت همانن ــه کوی ــرایطی رخ داد ک ــد- در ش بودن
ــی  ــای افراط ــت از گروهه ــا در حمای ــعودی ه س
نقــش داشــت. معمــوال کمــک هایــی کــه بــرای 
گروههــای افراطــی درســوریه و عــراق ارســال می 
ــی  ــه و برخ ــای خیری ــت ه ــوی جمعی ــود از س ش
تاجــران وابســته بــه ســلفی هایــی رخ مــی دهــد 

کــه شــیعه را دشــمن مــی داننــد.
در واقــع بــا نگاهــی بــه انفجارهــای رخ داده بــه 
خوبــی مــی تــوان پــی بــرد کــه ایــن کشــورها 
بــرای رشــد  را  مناســب  بســتر  و  شــرایط 
تروریســت هــا دارنــد. کویــت هــم ماننــد دیگــر 
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس جمعیتی شــیعه 
ــا دیگــر  ــت در مقایســه ب دارد و شــیعیان در کوی
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس وضــع بهتــری 
ــن  ــد و آیی ــاجد دارن ــینه و مس ــا حس ــد. آنه دارن
ــه  ــا ب ــد ام هــای خــاص خــود را اجــرا مــی کنن
نوبــه خــود گروههــای ســلفی تنــدرو ضد شــیعه 

ــز دارد. نی
امــا در کویــت و دیگــر کشــورهای حــوزه خلیــج 
فــارس از جملــه عربســتان، شــیعیان مــورد ظلــم 
ــازه  ــا اج ــد آنه ــی گیرن ــرار م ــی ق ــی عدالت و ب
ــه مشــاغل  ــه بســیاری از مشــاغل از جمل ورود ب
ــم وارد  ــر ه ــد و اگ ــی را ندارن ــی و اطاعات امنیت
ــد. ــر نمــی رون ــی باالت شــوند از رده هــای پایین

بــه  فــارس  خلیــج  حــوزه  کشــورهای  در 
ــبکه  ــش از 30 ش ــعودی بی ــتان س ــژه عربس وی
تلویزیونــی علیــه شــیعیان و در حمایــت از افــراط 

ــا و  ــن فض ــا ای ــد و ب ــی کنن ــت م ــی فعالی گرای
ــه  ــم ب ــک تروریس ــدون ش ــه ای ب ــش طایف تن
ــا  ــر ب ــارس کــه اخی ــج ف کشــورهای حــوزه خلی
بهــره گیــری از همیــن ثبــات توانســته انــد رشــد 

ــید. ــد رس ــد خواه ــته باش ــادی داش اقتص
ــدی اســت  ــه جدی ــت حلق ــع انفجــار کوی در واق
کــه بــه دیگــر پایتخــت هــای کشــورهای 
حــوزه خلیــج فــارس و دیگــر کشــورهای عربــی 
ــه  ــس ک ــه تون ــه ب ــید. همانطــور ک ــد رس خواه
برخــی بــه موفقیــت آن از نظــر در پیــش گرفتــن 
دموکراســی موفــق مــی بالیدنــد رســیده اســت.

ــور دارد، در  ــی حض ــون در لیب ــم اکن ــش ه داع
مصــر گــروه موســوم بــه انصــار بیــت المقــدس 
گروههــای  برخــی  الجزایــر  و  تونــس  در 
تروریســتی دیگــر، در ســوریه و عــراق کــه وضع 
کامــا مشــخص اســت. در عربســتان و کویــت 
نیــز اخیــرا تروریســت هــا رخنــه پیــدا کــرده انــد. 
بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد بــه نظــر مــی رســد 
ــا  ــد ب ــارس بای ــج ف ــوزه خلی ــه کشــورهای ح ک
ثبــات و در نتیجــه فضــا و بســتر مناســب بــرای 
ســرمایه گــذاری اقتصــادی و بــه تبع آن توســعه 
ــه تروریســم  ــی ک ــرا جای ــد. زی خداحافظــی کنن
ــرای  ــی ب ــر فضای ــد دیگ ــی کن ــو م ــد و نم رش

ــذارد. ــی نمــی گ توســعه و شــکوفایی باق
ــام عربســتان و  ــف و الدم ــع انفجــار القطی در واق
هــم اینــک انفجــار مســجد امــام صــادق)ع( در 
کویــت هماننــد گلولــه برفــی اســت کــه در حال 

بزرگتــر شــدن و نابــود کــردن اســت.
اما راهکار چیست؟

راهــکار مقابلــه بــا شــرایط بحرانــی ایجــاد 
اصاحــات در ایــن کشورهاســت. بایــد شــیعیان 
ــری داشــته باشــند  ــن کشــورها وضــع براب در ای
ــن زدن  ــد از دام ــرار نگیرن ــاف ق ــورد اجح و م
ــود.  ــز ش ــد پرهی ــه ای بای ــکات طایف ــه مش ب
ــفانه  ــود. متاس ــع ش ــد رف ــا بای ــی ه ــی عدالت ب
ــه  ــارس از جمل ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح در کش
ــات و  ــرای اصاح ــتری ب ــچ بس ــتان هی عربس
دموکراســی و برابــری وجــود نــدارد بلکه شــرایط 
ــه قــول معــروف حاضنــه و بســتر تروریســم  و ب

ــت. ــم اس فراه
ــه  ــی ک ــبکه های ــه ش ــد هم ــه بای ــر اینک دیگ
ــه  ــکات طایف ــه مش ــن زدن ب ــتای دام در راس
ای در میــان کشــورهای اســامی فعالیــت 
ــارت دیگــر  ــه عب ــد تعطیــل شــوند و ب مــی کنن
ــرل تنــش هــا باشــد  ــرای کنت ــزاری ب رســانه اب
نــه دامــن زدن بــه آنهــا. تــا زمانــی کــه شــبکه 
هایــی افراطــی فعالیــت مــی کننــد بایــد منتظــر 
ابوســلیمان هــای داعشــی بــرای منفجــر کــردن 

ــود. ــزاران ب ــان نمازگ ــود در می خ
ــی  ــورهای عرب ــرایط در کش ــد ش ــن بای همچنی
ــوی  ــه س ــان ب ــه جوان ــد ک ــه ای باش ــه گون ب
گروههــای افراطــی گرایــش پیــدا نکننــد. 
بیــکاری مهمتریــن عاملــی اســت کــه در ســوق 
داده شــدن جوانــان بــه ســوی تروریســم نقــش 
موثــری دارد. گروههــای افراطــی از خانــواده 
هــای فقیــر و جوانــان بیــکار بــرای رســیدن بــه 
اهــداف خــود اســتفاده مــی کننــد. آنهــا کــودکان 
خانــواده هــای بینــوا را بــه خدمــت مــی گیرنــد.

دیگــر اینکــه بایــد حمایــت همــه جانبــه برخــی 
ــی و تروریســتی  ــای افراط ــروه ه کشــورها از گ
ــی و  ــت مال ــه حمای ــی ک ــا زمان ــود ت ــع ش قط
تســلیحاتی از تروریســت هــا در ســوریه و عــراق 
وجــود دارد نمــی تــوان انتظــار داشــت کــه ایــن 

ــف شــوند. ــا ضعی گروهه

تروریسم به دیوارهای شورای همکاری خلیج فارس رسید

در کویت و دیگر 
کشورهای حوزه خلیج 
فارس از جمله عربستان، 
شیعیان مورد ظلم و بی 
عدالتی قرار می گیرند 

آنها اجازه ورود به بسیاری 
از مشاغل از جمله مشاغل 

امنیتی و اطالعاتی را 
ندارند و اگر هم وارد 

شوند از رده های پایینی 
باالتر نمی روند|
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ـــه خـــاورمیـانـــ
ـــمال آفــریقا و شــ

»عبدالبــاری عطــوان« تحلیلگــر مشــهور جهان 
ــر  ــه حــوادث تروریســتی اخی ــا اشــاره ب عــرب ب
ــرد:  ــح ک ــت تصری ــه و کوی ــس، فرانس در تون
ــک  ــده نزدی ــد نیســت خطــر داعــش در آین بعی
ــن  ــی اردن، بحری ــود یعن ــان خ ــر حامی دامن گی

ــز شــود. ــه نی و ترکی
»عبدالبــاری عطــوان« تحلیلگــر مشــهور جهان 
عــرب در مطلبــی در روزنامــه »رأی الیــوم« 
ــوادث  ــاهد ح ــر ش ــای اخی ــی روزه ــت: ط نوش
ــر فرانســه،  تروریســتی در برخــی کشــورها نظی
تونــس و کویــت بودیــم و مشــاهده کردیــم کــه 
ــه قلــب ایــن کشــورها نفــوذ  ــه ب داعــش چگون

ــرد. ک
وی ادامــه داد: ایــن بســیار حائــز اهمیــت اســت 
کــه پــس از اتفــاق افتــادن ایــن حــوادث بــه این 
نتیجــه برســیم کــه داعــش دامــان حامیــان خود 
را گرفتــه و اکنــون در یــک قدمــی کشــورهایی 

چــون ترکیــه، بحریــن و اردن قــرار دارد.
عطــوان در ادامــه مطلــب خــود در روزنامــه رأی 
ــی  ــت کام ــا محکومی ــی نویســد: تنه ــوم م الی
اقدامــات وحشــیانه داعــش کافــی نیســت؛ بهتــر 

اســت کشــورهایی کــه بــه صــورت علنــی از این 
ــت  ــد، حمای ــی کنن ــاع م ــتی دف ــروه تروریس گ
هــای خــود از ایــن گــروه را در وهلــه اول قطــع 

کننــد.
ایــن تحلیلگــر مشــهور جهــان عــرب همچنیــن 
ادامــه حمــات ســعودیها علیــه مــردم بــی دفاع 
یمــن و زیرســاخت هــای ایــن کشــور را محکوم 
و اظهــار داشــت: مــردم جهــان بــه خوبــی مــی 
داننــد کــه ســعودیها در یمــن چــه کســانی را می 

کشــند.
ــه  ــود ب ــب خ ــری از مطل ــش دیگ وی در بخ
نفــوذ ایــران در منطقــه اشــاره کــرده و گفــت: 
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــورها ب ــیاری از کش بس
نفــوذ بودجــه هــای میلیــارد دالری اختصــاص 

ــد. داده ان
عطــوان همچنیــن بــا تأکیــد بــر فراگیــر شــدن 
خطــر گــروه تروریســتی داعــش، اظهــار داشــت: 
داعــش امــروز دیگــر خطــری بــرای یــک 
ــه  ــود، بلک ــی ش ــد کشــور محســوب نم ــا چن ی
ــان  ــه و جه ــورهای منطق ــرای کش ــری ب خط

ــود. ــی ش ــی م تلق

عطوان بررسی کرد؛

داعش در یک قدمی حامیان خود 
در اردن، بحرین و ترکیه

عطوان تحلیل کرد؛

مصر و تکرار سناریوی 
سوریه و عراق

یکــی از تحلیلگــران برجســته جهــان عــرب بــا اشــاره بــه حــوادث 
روز گذشــته مصــر از آن بــه مثابــه حرکــت پرشــتاب ایــن کشــور 
بــه ســوی بــی ثباتــی مشــابه وضعیــت ســوریه و عــراق یــاد کــرده 

اســت.

ــر  ــی در مص ــی ثبات ــد ب ــه رون ــاره ب ــا اش ــوان ب ــاری عط عبدالب
نوشــته اســت: هنگامــی کــه انفجارهــا بــه قلــب قاهــره مــی رســد 
ــگام کــه اف 16  ــرار مــی دهــد و هن ــرکات را هــدف ق و هشــام ب
ــی  ــرار م ــروه هــای مســلح را هــدف ق هــای مصــری اهــداف گ
دهنــد و آنهــم پــس از حماتــی کــه بــه کشــته و زخمــی شــدن 
ــن  ــاد نظامــی مصــری منجــر شــد مفهــوم آن ای ــه هفت قریــب ب
اســت کــه قاهــره بــه طــور تدریجــی بــه حلــب دیگــر و ســینا بــه 

ــا انبــار دیگــری تبدیــل مــی شــود. عیــن العــرب و یــا فلوجــه ی
وی مــی افزایــد: جــای شــگفتی نــدارد و بعیــد نیســت کــه اگــر در 
صبــح یــک روز نزدیــک و چــه بســا قبــل از عیــد از خــواب بیــدار 
شــویم و از حکــم اعــدام محمــد مرســی و محمــد بدیــع و تعــداد 

دیگــری از رهبــران اخــوان المســلمین آگاه شــویم.
ــراق، ســوریه و  ــه ع ــه همــان سرنوشــتی ک ــه ســرعت ب مصــر ب
یمــن و لیبــی گرفتــار آن شــدند حرکــت مــی کنــد یعنــی کشــتار 
ــه و فروپاشی.مشــابه  ــه بســا تجزی ــی و چ ــرج و ویران ــرج و م و ه
ــل از ســایکس  ــه قب ــه دو هفت ــر ترکی ــاون نخســت وزی آنچــه مع

ــر داد. ــد خب پیکــو جدی
وی مــی نویســد: منابــع مصــری از تصویــب قانــون جدیــد مبــارزه 
بــا تروریســم از ســوی دولــت مصــر کــه منتظــر تاییــد عبدالفتــاح 
السیســی طــی ســاعات آینــده اســت خبــر مــی دهند.اعــدام محمد 
مرســی خشــونت و تروریســم را در مصــر شــعله ور مــی کنــد و این 

کشــور را در تونــل خونیــن تاریکــی فــرو مــی بــرد و همــه امیدهــا 
بــرای برقــراری ثبــات بــه منظــور خــروج اقتصــاد بحــران زده مصر 

را نقــش بــر آب مــی کنــد.
خطــر بــزرگ بــرای رژیــم مصــر، اخــوان المســلمین نیســت بلکــه 
داعــش اســت کــه در شــبه جزیــره ســینا حضــور پیــدا کرده اســت.

داعــش از اخــوان المســلمین بیزار اســت و دولــت مصــر را کافر می 
شمارد.داعشــی هــا روز چهارشــنبه بــه شــش مرکــز ارتــش مصــر 
حملــه کردنــد و هفتــاد نظامــی را کــه بیشــتر آنهــا ســرباز بودنــد 
کشــتند و بــر منطقــه ای در نزدیکــی مــرز بــا غــزه مســلط شــدند 
ــر  ــا ب ــادآور تســلط آنه ــه ی ــابقه ای ســت ک ــی س ــدام ب ــن اق و ای
هشــت شــهر عــراق و ســوریه در حــدود یکســال قبــل اســت.ترور 
دادســتان کل مصــر توســط خــودروی بمبگــذاری شــده جنایتــی 
اســت کــه مرتکبیــن آن ســزاوار محاکمــه بــوده امــا اجــرای احکام 
اعــدام در واکنــش بــه ایــن تــرور اقدامــی نســنجیده بــوده کــه چــه 
بســا بــه فاجعــه ای خطرنــاک بــرای مصــر تبدیــل مــی شــود کــه 
ــوده  ــردن اخــوان المســلمین ب ــه ســاح ب ــن آن دســت ب مهمتری

کــه ایــن اقــدام بــه نفــع گروه هــای افراطــی خواهــد بــود.
عطــوان در ادامــه مــی نویســد: مصــر هماننــد یــک گاری بــزرگ و 
ســنگین اســت کــه بــا شــتاب بــه ســوی پرتــگاه خونیــن حرکــت 

مــی کنــد و هدایــت کننــدگان آن تــوان کنتــرل آن را ندارنــد و جــز 
فریــاد چــاره ای دیگــری نــدارد و فریــاد رســی هــم وجــود نــدارد.

ــج  ــاز دارد پولهــای کشــورهای حــوزه خلی ــه آن نی آنچــه مصــر ب
فــارس و ســاح روســی و آمریکایــی و جنــگ بــا اخوان المســلمین 
ــدت و  ــه وح ــه ب ــت ک ــکاری اس ــه راه ــت بلک ــم نیس و تروریس
ــزی  ــود و خونری ــزار ش ــی برگ ــتی مل ــود و آش ــر ش ــجام منج انس
ــه  ــود و روحی ــم ش ــد حاک ــی بای ــود.طرح مل ــف ش ــی متوق کنون
تســامح وجــود داشــته باشــد.این گزینــه را فقــط ارتــش مصــر در 
اختیــار دارد کــه بــه مثابــه ســتون فقــرات و ضامــن امنیــت و ثبات 

ــر را دارد. ــوان تغیی ــه مصــر اســت و ت ــت جامع و هوی

اعدام محمد مرسی خشونت و 
تروریسم را در مصر شعله ور می کند و 
این کشور را در تونل خونین تاریکی 

فرو می برد و همه امیدها برای برقراری 
ثبات به منظور خروج اقتصاد بحران 

زده مصر را نقش بر آب می کند|

مصر همانند یک گاری بزرگ و سنگین 
است که با شتاب به سوی پرتگاه خونین 

حرکت می کند و هدایت کنندگان 
آن توان کنترل آن را ندارند و جز 

فریاد چاره ای دیگری ندارد و
 فریاد رسی هم وجود ندارد|
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ـــه خـــاورمیـانـــ
ـــمال آفــریقا و شــ

بــا گذشــت حــدود چهــار ســال از حملــه 
تروریســت های داعــش بــه ســوریه و یــک ســال 
از حملــه آنهــا بــه عــراق دیگــر کمتــر کســی در 
ــر  ایــن مســأله شــک دارد کــه کشــورهایی نظی
ــن  ــه بزرگتری ــر و ترکی ــتان، قط ــکا، عربس آمری

ــتند. ــش هس ــی داع ــان مال حامی
پــس از اینکــه تروریســت هــای داعــش در 
ــه  ــوریه حمل ــه س ــل ب ــال قب ــار س ــدود چه ح
کــرده و در همــان مراحــل ابتدایــی موفق شــدند 
کنتــرل برخــی نقــاط در ایــن کشــور را به دســت 
بگیرنــد، کمتــر کســی تصــور می کــرد کــه ایــن 
گــروه تروریســتی بتوانــد بــه حیــات خــود ادامــه 
ــیاری از  ــه بس ــه ک ــوالت آنگون ــا تح ــد. ام ده
ــد،  ــان می کردن ــران گم ــان و تحلیلگ کارشناس
پیــش نرفــت و بــه واســطه کمــک هــای مالــی 
ــه تروریســت  ــف ب ــُرق مختل ــه از ُط ــی ک خارج
ــن  ــگاه ای ــی شــد، جای ــق م هــای داعــش تزری
ــش  ــش از پی ــوریه بی ــتی در س ــروه تروریس گ
تثبیــت شــد. گــروه تروریســتی داعــش از طریق 
ــار باســتانی مســروقه و ... نیــز  فــروش نفــت، آث
ــه  ــه ک ــا آنچ ــود دارد، ام ــرای خ ــی ب درآمدهای
ــروز گشــته اســت،  ــه ام ــا ب ــای آن ت موجــب بق
چیــزی جــز کمــک هــای مالــی هنگفــت 
برخــی کشــورهای خارجــی نیســت. بــا نگاهــی 
بــه چهــار ســال گذشــته بــه خوبــی مــی تــوان 
دریافــت کــه آمریــکا، قطــر، کویــت و عربســتان 
ســعودی از بزرگتریــن حامیــان مالــی تروریســت 

ــد. ــی رون ــه شــمار م هــای داعــش ب
بنابرایــن، کمــک هــای مالــی کــه برخــی 
ــورت  ــه ص ــارس ب ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح کش
ــه منظــور تحقــق اهــداف  ــه و ب کامــا داوطلبان
ــش  ــای داع ــت ه ــه تروریس ــه ب ــود در منطق خ
اعطــاء مــی کننــد، بزرگتریــن منبــع درآمــد برای 
ــود. ــی ش ــوب م ــتی محس ــروه تروریس ــن گ ای

در همیــن ارتبــاط نشــریه ایتالیایــی »فورمیکــه« 
بــه کمــک هــای مالــی خارجــی بــه تروریســت 
هــای داعــش اشــاره کــرده و مــی نویســد: 
تجــار ثروتمنــد قطــری بــه طــور غیــر مســتقیم 
ــدام  ــور اق ــن کش ــت ای ــی از دول ــه نمایندگ و ب
بــه اعطــای کمــک هــای مالــی بــه تروریســت 
ــن تجــار  ــه ای ــد. از جمل هــای داعــش مــی کنن
ــه »عبدالرحمــن النعیمــی« اشــاره  ــوان ب مــی ت
کــرد کــه ماهانــه ده هــا میلیــون دالر بــه 
تروریســت هــای داعــش در عــراق کمــک مــی 
ــای  ــک ه ــز کم ــال 2013 نی ــد. وی در س کن
مالــی هنگفتــی بــه تروریســت هــای داعــش در 

ــرد. ــاء ک ــوریه اعط س
برخــی گــزارش هــا حاکــی از آن اســت 
ــاالنه 800  ــش س ــای داع ــت ه ــه تروریس ک
میلیــون دالر درآمــد دارنــد؛ یعنــی روزانــه 
چیــزی حــدود 2 میلیــون دالر. بــه گفتــه 
کارشناســان و تحلیلگــران سیاســی در مقایســه 
ــم  ــارس، حج ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح ــا کش ب
عظیمــی از ایــن مبلــغ را کمــک هــای آمریــکا 
ــک  ــن کم ــت چنی ــد. دریاف ــی ده ــکیل م تش
هایــی از ســوی طــرف هــای خارجــی موجــب 
ــن  ــوان ثروتمندتری ــه عن ــش ب ــا داع ــده ت ش
گــروه تروریســتی در سراســر جهــان شــناخته 
ــدم  ــط مق ــکا در خ ــه آمری ــه اینک ــود. البت ش
ارائــه کمــک مالــی بــه داعــش ایســتاده 
ــن  ــرا ای ــت، زی ــی نیس ــوع عجیب ــت، موض اس
ــود  ــه خ ــاخته و پرداخت ــتی س ــروه تروریس گ
آمریکایــی هــا اســت و »هیــاری کیلینتــون« 
ــود  ــاب خ ــکا در کت ــابق آمری ــه س ــر خارج وزی

تحــت عنــوان »گزینه هــای ســخت« بــه 
ــد. ــی کن ــان م ــکارا اذع ــوع آش ــن موض ای

بــا وجــود اینکــه بــاراک اوبامــا، رئیــس 
ــاص  ــته از اختص ــال گذش ــکا س ــور آمری جمه
حــدود 9 میلیــارد دالر بــرای مبــارزه بــا 
داعــش در عــراق خبــر داد، امــا آخریــن اخبــار 
ــان  حاکــی از آن اســت کــه کاخ ســفید همچن
یکــی از حامیــان مالــی اصلــی تروریســت های 
ــه  ــأله ای ک ــی رود؛ مس ــمار م ــه ش ــش ب داع
بســیاری از کارشناســان و اصحــاب قلــم درباره 
ــکا  ــد آمری ــد. آنهــا معتقدن آن اتفــاق نظــر دارن
ــرای  ــاردی ب ــه میلی ــان اختصــاص هزنی ــا بی ب
ــب  ــد فری ــی قص ــه نوع ــش ب ــا داع ــارزه ب مب
ــگان  ــا هم ــان را دارد، ام ــی جه ــکار عموم اف
ــه خوبــی شــاهدند کــه داعــش هــم اکنــون  ب
در کشــورهایی نظیــر ســوریه و عــراق حضــور 

دارنــد کــه حاضــر نیســتند تحــت ســلطه 
محــض واشــنگتن قــرار بگیرنــد. از همیــن رو، 
اینکــه واشــنگتن تأمیــن کننــده اصلــی منابــع 
ــأله  ــد، مس ــتی باش ــروه تروریس ــن گ ــی ای مال

ــت. ــی نیس عجیب

ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــی« نی ــت دیل ــگاه »ورلدن پای
ــت  ــکا و دول ــی گســترده آمری کمــک هــای مال
بــاراک اوبامــا بــه تروریســت هــای داعــش مــی 
نویســد: کمــک هــای گســترده و مــداوم مالــی و 
تجهیزاتــی آمریــکا بــه تروریســت هــای داعــش 
بــه ویــژه در ســوریه موجــب شــده تــا ایــن گروه 
بــا گذشــت زمــان قــدرت بیشــتری پیــدا کنــد.

انگلیســی  روزنامــه  ارتبــاط  همیــن  در 
وجــود  بــا  نویســد:  مــی  »ایندیپندنــت« 
ــر  ــی ب ــا مبن ــی ه ــه زن ــار و گمان ــی اخب برخ
ــی  ــی خارج ــای مال ــک ه ــدن کم ــع ش قط
ــوزه  ــای ح ــت ه ــی دول ــا برخ ــش، ام ــه داع ب
خلیــج فــارس  بــه اعطــای کمــک هــای مالــی 
هنگفــت بــه ایــن گــروه تروریســتی در ســوریه 
و عــراق کــه در بســیاری از مــوارد بــه میلیاردها 
ــد.  ــان ادامــه مــی دهن دالر مــی رســد، همچن
بــر اســاس اعــام ایــن نشــریه، دولــت هــای 
ــغ  ــا اعطــای ایــن مبل حاشــیه خلیــج فــارس ب
ضمــن تأمیــن حقــوق 100 هــزار نفــر از 
ــا  ــراق، از آنه ــوریه و ع ــش در س ــای داع اعض
بــرای تقویــت قــدرت نظامی خــود و پیشــروی 
هرچــه بیشــتر در ایــن دو کشــور حمایــت مالی 
ــه  ــز از جمل ــد. عربســتان ســعودی نی مــی کنن
کشــورهایی اســت کــه بیشــترین کمــک 
ــای  ــت ه ــار تروریس ــی را در اختی ــای مال ه
ــاط  ــن ارتب ــت. در همی ــرار داده اس ــش ق داع
ــا  ــته ب ــال گذش ــی« س ــت دیل ــگاه »ورلدن پای
ــک  ــای کم ــی از اعط ــار گزارشــی جنجال انتش
مالــی 300 میلیــون دالری آل ســعود بــه 
تروریســت هــای داعــش در ســوریه خبــر داد.

»رابــرت فیســک« روزنامــه نــگار مشــهور 
انگلیســی در روزنامــه »ایندیپندنــت« مــی 
ــای  ــک ه ــا کم ــعودی ب ــتان س ــد: عربس نویس
میلیــارد دالری خــود نقــش مهمــی در تشــکیل 
ــات  ــرد. مقام ــا ک ــش ایف ــتی داع ــروه تروریس گ
ــای  ــت از اعط ــز دس ــون نی ــم اکن ــعودی ه س
ــته و  ــش برنداش ــه داع ــی ب ــای مال ــک ه کم
همچنــان از ایــن گــروه تروریســتی حمایــت می 

ــد. کنن
روزنامــه »االخبــار« لبنــان در خصــوص حمایــت 
هــای مالــی آمریــکا و کشــورهای حاشــیه خلیج 
فــارس از تروریســت هــای داعــش بــه ویــژه در 

ســوریه می نویســد: ســازمان جاسوســی مرکزی 
آمریــکا )ســیا( مســئول آمــوزش و تجهیــز 
ــوب  ــتقر در جن ــش مس ــای داع ــت ه تروریس
ســوریه اســت. البتــه هزینــه هــای رونــد آموزش 
و تجهیــز تروریســت هــا به تســلیحات پیشــرفته 
ــر  ــکا و دیگ ــه صــورت مشــترک توســط آمری ب
ــی  ــن م ــارس تأمی ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح کش
ــارد  ــک میلی ــر ی ــغ ب ــی بال شــود و ســاالنه مبلغ

ــه دارد. ــا هزین ــرای آنه دالر ب
ــه  ــی ب ــی خارج ــای مال ــک ه ــر کم ــاوه ب ع
گــروه تروریســتی داعــش، نبایــد از حمایــت های 
ــروه تروریســتی  ــن گ ــه ای ــه ب لجســتیکی ترکی
غافــل شــد. در همیــن ارتبــاط »مســعود حیــدر« 
از نماینــدگان پارلمــان عــراق مــی گویــد: دولــت 
ــه  ــدام ب ــکارا اق ــا آش ــورت کام ــه ص ــکارا ب آن
حمایــت لجســتیکی از تروریســت هــای داعــش 
ــه ســوریه و عــراق  کــرده و رفــت و آمــد آنهــا ب
از طریــق مرزهــای خــود را تســهیل مــی کنــد.

وی همچنیــن ادامــه داد: دولــت آنــکارا بــا 
حمایــت های لجســتیکی گســترده از تروریســت 
هــای داعــش در ســوریه و عــراق اهــداف زیادی 
ــن  ــم تری ــه مه ــه از جمل ــد ک ــی کن ــال م را دنب
آنهــا ممانعــت از تشــکیل یــک اقلیــم ُکــردی در 

ســوریه اســت.
دولــت ســوریه بارهــا طــی نامــه ای بــه ســازمان 
ملــل دخالــت ایــن ســازمان بــرای جلوگیــری از 
حمایــت هــای دولــت آنــکارا از تروریســت هــای 
داعــش در ایــن کشــور را خواســتار شــد. دمشــق 
همچنیــن از دولــت آنــکارا بــه دلیل باز گذاشــتن 
ــرای ورود عناصــر تروریســتی  ــود ب ــای خ مرزه
ــوی  ــرد. از س ــکایت ک ــوریه ش ــاک س ــه خ ب
دیگــر، اخیــرا روزنامــه ترکیــه ای »جمهوریــت« 
از حمایــت تســلیحاتی ترکیــه از تروریســت های 
ــن  ــت. ای ــرده برداش ــز پ ــوریه نی ــش در س داع
روزنامــه بــا انتشــار یــک فایــل ویدیویــی نشــان 
داد کــه برخــی کامیــون هــای وابســته بــه دولت 
ترکیــه اقــدام بــه ارســال تجهیــزات نظامــی بــه 
ــای  ــتقر در مرزه ــش مس ــای داع ــت ه تروریس
ترکیــه و ســوریه مــی کننــد. رجــب طیــب 
ــن رســوایی اعــام  ــه ای ــش ب ــان در واکن اردوغ
ــی، افشــار  ــل ویدیوی ــن فای کــرد کــه انتشــار ای

ــوده اســت. ــی کشــور ب اســناد اطاعات
از ســوی دیگــر، مشــاهده مــی شــود کــه 
ــراق  ــوریه و ع ــای داعــش در س تروریســت ه
از تســلیحات پیشــرفته و ســاح هــای ســنگین 
ــه  ــاط روزنام ــن ارتب ــد هســتند. در همی بهره من
ــی  ــکا در گزارش ــاپ آمری ــون« چ ــد تریب »ورل
ــت  ــی تح ــورهای اروپای ــه کش ــرد ک ــاش ک ف
نظــارت مســتقیم ناتــو اقــدام بــه ارســال 
محمولــه هــای تســلیحاتی پیشــرفته بــه 
ــن  ــد. ای ــی کنن ــش م ــای داع ــت ه تروریس
ــی  ــک م ــع دیپلماتی ــل از مناب ــه نق ــه ب روزنام
نویســد: کشــورهای اروپایــی بــا نظــارت 
ــک،  ــک، موش ــد تان ــای ض ــاح ه ــو، س نات
خمپــاره، جلیقــه ضــد گلولــه و تجهیــزات 
ــای داعــش  ــار تروریســت ه ارتباطــی در اختی
ــد:  ــی افزای ــه م ــن روزنام ــد. ای ــی دهن ــرار م ق
ــال  ــه ارس ــه بهان ــو ب ــی نات ــرویس اطاعات س
ــردم  ــرای م ــتانه ب ــان دوس ــای انس ــک ه کم
ــی  ــزات نظام ــه ارســال تجهی ــدام ب ســوریه اق
ــد.  ــی کن ــش م ــای داع ــت ه ــرای تروریس ب
ــی از  ــوان یک ــه عن ــه ب ــه از ترکی ــن روزنام ای
کشــورهای اصلــی در تجهیــز داعــش بــه 
ــرد. ــی ب ــام م ــرفته ن ــی پیش ــلیحات نظام تس

آمریکا، عربستان و قطر منابع ارتزاق 
داعش/حمایت لجستیک ترکیه

سازمان جاسوسی 
مرکزی آمریکا )سیا( 

مسئول آموزش و تجهیز 
تروریست های داعش 

مستقر در جنوب سوریه 
است. البته هزینه های 
روند آموزش و تجهیز 

تروریست ها به تسلیحات 
پیشرفته به صورت 

مشترک توسط آمریکا و 
دیگر کشورهای حوزه 
خلیج فارس تأمین می 

شود و ساالنه مبلغی بالغ 
بر یک میلیارد دالر برای 

آنها هزینه دارد|
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اروپـــــا
دبیر:عبدالحمید بیاتی

توافق هسته ای و افزایش عالقه آلمان به تجارت با ایران

تبعات متقابل خروج احتمالی یونان از حوزه پولی یورو

جاسوسی آمریکا از مرکل، شرودر و کهل
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اروپـــــــا

پیمان یزدانی

نحــوه تعامــل احــزاب ترکیــه تــا 30 ژوئــن برای 
ــان پارلمــان ایــن کشــور  تعییــن رئیــس و معاون
ــرای  ــور ب ــن کش ــزاب ای ــت اح ــر ظرفی بیانگ
ــت  ــکیل دول ــت تش ــی جه ــل و همگرای تعام

ــود. ــد ب ــی خواه ــی احتمال ائتاف
حضــور  بــا  ترکیــه  پارلمــان  گذشــته  روز 
ــه  ــن کشــور از 4 حــزب ک ــد ای ــدگان جدی نماین
توانســتند در انتخابــات عمومــی حــد نصــاب 10 
ــای  ــدوق ه ــه صن ــده ب ــه ش ــد آرای ریخت درص

ــد. ــاح ش ــد افتت ــب کنن رای را کس
چهــار حزبــی کــه توانســتند از ســد قانــون حــد 
نصــاب 10 درصــد عبــور کننــد بــه ترتیــب 
حــزب حاکــم عدالــت و توســعه)AKP(، حــزب 
حرکــت  حــزب   ،)CHP(خلــق جمهــوری 
ملــی)HDP( و حــزب دموکراتیــک خلــق 

هــا)AKD( بودنــد.
ــور  ــدف اداره ام ــا ه ــته ب ــت روز گذش در نشس
ــس  ــی رئی ــاب قطع ــان انتخ پارلمــان تــا زم
ــس و  ــن رئی ــان وی در 30 ژوئ ــان و معاون پارلم

معاونــان موقــت وی انتخــاب گردیدنــد.
در نشســت روز گذشــته نماینــدگان پارلمــان 
ــه  ــی ب ــای انتخابات ــت ه ــروز رقاب ــزاب پی اح
توســعه  و  اســتثناء حــزب حاکــم عدالــت 
کاندیداهــای خــود بــرای کســب ریاســت 
ــوری  ــزب جمه ــد. ح ــی کردن ــان را معرف پارلم
خلــق »دنیــز بایــکال« ۷۷ ســاله و رئیس ســابق 
ــن  ــل الدی ــی  »اکم ــت مل ــزب حرک ــزب، ح ح
احســان اوغلــو« ۷2 ســاله و کاندیــدای دور قبلی 
ــر کل ســابق ســازمان  ریاســت جمهــوری و دبی
همــکاری اســامی و حــزب دموکراتیــک خلــق 
هــا هــم کــه بــه کردهــای ترکیــه نزدیک اســت 
ــاله  ــرات« ۷2 دو س ــت فی ــر مهم ــر می »دنگی
ــت را  ــزب اس ــده ح ــن نماین ــن تری ــه مس را ک

ــد. ــرده ان ــان ک ــت پارلم ــدای ریاس کاندی
در ایــن نشســت سرپرســت موقــت پارلمــان تــا 
روز رای گیــری 30 ژوئــن دنیــز بایــکال از حــزب 

جمهــوری خلــق تعییــن شــد.
ــب  ــه ترکی ــاره ب ــا اش ــران ب ــی تحلیلگ برخ
دیــروز هیئــت رئیســه پارلمــان و انتخــاب 
عبــداهلل  زاده  بــرادر  اوجــاالن«  »دیلــک 

ــدان ایــن  اوجــاالن رهبــر پ ک ک کــه در زن
ــاون  ــوان مع ــه عن ــرد ب ــه ســر مــی ب کشــور ب
دنیــز بایــکال را نشــانه شکســت پــروژه ترکیــه 
نویــن رجــب طیــب اردوغــان خوانــده و 
ترکیــب جدیــد پارلمــان ایــن کشــور را بــدون 
ــان را  ــت پارلم ــم در ریاس ــزب حاک ــور ح حض

ــد. ــته ان ــی دانس ــن واقع ــه نوی ــاد ترکی نم
نحــوه تعامــل احــزاب مذکــور تــا 30 ژوئــن برای 
تعیین رئیــس و معاونــان پارلمان بیانگــر ظرفیت 
ــرای تعامــل و همگرایــی  احــزاب ایــن کشــور ب
جهــت تشــکیل دولــت ائتافــی احتمالــی ترکیه 
ــق  ــرای تواف ــده راه ب ــوار کنن ــود و هم ــد ب خواه

احــزاب جهــت تشــکیل دولــت ائتافــی.
ــه  ــب اردوغــان رئیــس جمهــور ترکی رجــب طی
کــه بــر خــاف رویــه تمامــی روســای جمهــور 
ایــن کشــور در رقابــت هــای انتخابــات عمومــی 
ــی  ــت هــای آشــکاری از حــزب خــود یعن حمای
ــت و توســعه داشــت اعــام  حــزب حاکــم عدال
داشــته اســت کــه بعــد از تعییــن رئیــس پارلمــان 
ترکیــه، »احمــد داود اوغلــو« نخســت وزیــر 
فعلــی را مجــددا مامــور تشــکیل کابینــه جهــت 
مذاکــراه بــا دیگــر احــزاب بــرای تشــکیل دولــت 

ائتافــی خواهــد کــرد.
ــای  ــخنانی در روزه ــان در س ــن اردوغ همچنی
ــان  ــور در می ــه کش ــت ک ــام داش ــته  اع گذش
ــه  ــا در منطق ــی ه ــی ثبات ــش ب ــه ای از آت حلق
ــت ائتافــی  ــر ضــرورت تشــکیل دول اســت و ب
ــرد.  ــد ک ــور تاکی ــن کش ــزاب ای ــی اح و همگرای
ــکیل  ــرای تش ــزاب ب ــی اح ــه برخ ــال اینک ح
ــا حــزب حاکــم پیــش شــرط  ــت ائتافــی ب دول
هایــی را تعییــن مــی کننــد کــه در صــورت عدم 
تشــکیل دولــت ائتافــی کشــور شــاهد انتخابات 

ــود. ــد ب ــری خواه ــگام دیگ زود هن
بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه تعییــن هیئــت رئیســه 
ــت  ــکیل دول ــر تش ــده ب ــد روز آین ــان در چن پارلم
ائتافــی خواهــد داشــت، گمانه زنــی ها و شــایعات 
ــن  ــای ای ــانه ه ــه و رس ــددی در ســطح جامع متع
ــان اســت و ســناریوهای متعــددی  کشــور در جری
بــرای تعییــن سرنوشــت ریاســت پارلمــان و به تبع 

ــت متصــور اســت. آن دول

سناریوی اول
ــرای ریاســت پارلمــان  ــدا ب ــی کاندی عــدم معرف
ــه دوره  ــاف روی ــر خ ــم ب ــزب حاک ــوی ح از س
ــن  ــواره اولی ــه هم ــزب ک ــن ح ــل ای ــای قب ه
حزبــی بــوده اســت کــه کاندیــدای خــود را 
معرفــی مــی کــرد موجــب شــده اســت برخــی 
منابــع از تــاش حــزب حاکــم بــرای جــذب 18 
ــن  ــه ای ــر ب ــزاب دیگ ــای اح ــده ه ــر از نماین نف
حــزب خبــر دهنــد کــه در صــورت موفقیــت این 
حــزب قــادر خواهــد بــود اکثریــت از دســت رفته 

ــت آورد. ــه دس ــددا ب ــود را مج خ
در واکنــش بــه ایــن تــاش هــای حــزب حاکــم 
بــرای تطمیــع نماینــدگان برخــی احــزاب دیگــر 
ــی«  ــت باهجال ــوی »دول ــدی از س ــخنان تن س
ــدام  ــن اق ــه ای ــی علی رئیــس حــزب حرکــت مل
ــز  ــته نی ــد و روز گذش ــان ش ــم بی ــزب حاک ح
ــوری  ــزب جمه ــده ح ــوک« نماین ــم ک »دوری
ــه  ــه داد ک ــان ارائ ــه پارلم ــواه  الیحــه ای را ب خ
ــه  ــدگان ب ــتن نماین ــب پیوس ــورت تصوی در ص

ــد. ــد ش ــوع خواه ــر ممن ــزاب دیگ اح

سناریوی دوم
ــس  ــو رئی ــدار اوغل ــال قلیچ ــت کم رد درخواس
از ســوی دولــت  حــزب جمهــوری خلــق 

ــرای  ــی ب ــت مل ــزب حرک ــس ح ــی رئی باهجال
قبولــی پســت نخســت وزیــری جهــت تشــکیل 
ــکال  ــز بای ــاب دنی ــز انتخ ــی و نی ــت ائتاف دول
ــق  ــدای حــزب جمهــوری خل ــوان کاندی ــه عن ب
از ســوی کمــال  پارلمــان  ریاســت  بــرای 
ــا  قلیچــدار اوغلــو و دیــدار زود هنــگام بایــکال ب
رجــب طیــب اردوغــان بافاصلــه بعــد از اعــام 
نتایــج انتخابــات موجــب دامــن زدن بــه برخــی 

ــت. ــده اس ــاالت ش احتم
بــا وجــود اظهــارات روز گذشــته کمــال قلیچــدار 
اوغلــو کــه گفــت: حزبــش بــرای شــرکت 
ــول  ــد اص ــرط دارد و بای ــی ش ــت ائتاف در دول
رعایــت شــوند و از اصــول خــود مبــارزه با فســاد، 
حاکمیــت قانــون و ... را معرفــی کــرد، برخــی بــا 
انتقــاد از معرفــی بایــکال بــرای تصاحــب پســت 
ریاســت پارلمــان از ســوی قلیچــدار اوغلــو 
ــل  ــه دلی ــکال ب ــه بای ــد ک ــر چن ــد ه معتقدن
ســوابقش بهتریــن گزینــه بــرای نزدیــک کــردن 
و ائتــاف حــزب حاکــم عدالــت و توســعه و 
ــب  ــا کس ــت، ام ــق اس ــوری خل ــزب جمه ح
ریاســت پارلمــان توســط ایــن حــزب مــی توانــد 
از قــدرت چانــه زنــی ایــن حــزب بــرای تشــکیل 

ــد. ــم کن ــم ک ــزب حاک ــا ح ــی ب ــت ائتاف دول
ــرای  ــم ب ــزب حاک ــل ح ــدم تمای ــوان ع ــی ت م
ــی  ــا معرف ــه ب ــان را ک ــت پارلم ــب ریاس کس
نکــردن کاندیــدا مشــهود شــده اســت و واگذاری 
آن بــه حــزب جمهــوری خلــق را نوعــی توافــق 
پشــت پــرده بیــن حــزب حاکــم و حــزب 
جمهــوری خلــق بــرای تشــکیل دولــت ائتافــی 
دانســت. توافقــی کــه در آن مــی تــوان متصــور 
بــود کــه حــزب جمهــوری خلــق بــرای تصاحب 
ریاســت پارلمــان  از بســیاری از خواســته هــای 
خــود در برابــر حــزب عدالــت و توســعه از جملــه 
دوره ای بــودن پســت نخســت وزیــری در دولــت 

ــی صــرف نظــر کــرده باشــد. ائتافــی احتمال

سناریوی سوم
نپذیرفتــن ائتــاف بــا حــزب جمهــوری خلــق از 
ــی  ــر فعل ــو نخســت وزی ــد داود اوغل ســوی احم
ــه  ــعه ب ــت و توس ــم عدال ــزب حاک ــس ح و رئی
خاطــر بیــم از اقدامــات حــزب جمهــوری خلــق 
ــرض محتمــل دیگــر  ــد ف ــی توان ــان م در پارلم
ــه  ــد رســیدگی ب ــی توان ــی کــه م باشــد. اقدامات
پرونــده چهــار تــن از وزرای اســبق حــزب عدالت 
و توســعه را کــه متهــم بــه فســاد مالی هســتند را 
احیــا کنــد و آنهــا را پــای میــز محاکمه بکشــاند. 
ــائل و  ــی مس ــر تمام ــر س ــق ب ــود تواف ــا وج ب
موضوعــات دیگــر ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
ــی هــای  ــم محاکمــه هــم حزب ــو از بی داود اوغل
خــود و افشــای فســاد مالــی حــزب از ائتــاف بــا 
حــزب جمهــوری خلــق طفــره رود کــه در ایــن 
ــی زود هنــگام   ــات پارلمان صــورت شــاهد انتخاب
ــی ان را  ــه برخ ــود ک ــم ب ــور خواهی ــن کش در ای
ریســک بزرگــی بــرای حــزب عدالــت و توســعه 
ــب  ــخص رج ــاید ش ــد ش ــر چن ــد ه ــی دانن م
ــرای  ــود ب ــای خ ــه رویاه ــان ک ــب اردوغ طی
تغییــر نظــام پارلمانــی ایــن کشــور بــه ریاســت 
ــد برگــزاری  ــه مــی بین ــر آب رفت جمهــوری را ب
چنیــن انتخاباتــی را شانســی دیگــر بــرای نجات 

ــد. ــودش بدان شــخص خ

تاثیر ترکیب هیئت رئیسه پارلمان ترکیه بر تشکیل دولت ائتالفی

عدم معرفی کاندیدا برای 
ریاست پارلمان از سوی 

حزب حاکم بر خالف رویه 
دوره های قبل این حزب 

که همواره اولین حزبی 
بوده است که کاندیدای 

خود را معرفی می کرد 
موجب شده است برخی 

منابع از تالش حزب حاکم 
برای جذب ۱۸ نفر از 

نماینده های احزاب دیگر 
به این حزب خبر دهند|
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اروپـــــــا

ضــرب  شــدن  نزدیــک  بــا   ||
ــق،  ــرای تواف ــده ب ــن ش ــل تعیی االج
مذاکــرات هســته ای ایــران و 5+1 
ــه  ــه دارد. ب ــتمر ادام ــورت مس ــه ص ب
ــز  ــت آمی ــه موفقی ــما نتیج ــر ش نظ
بــرای کشــورهای حاضــر در مذاکــرات 

چیســت؟
نتیجــه موفقیــت آمیــز مطمئنــا تفاهمــی پیچیده 
ــته  ــات را دربرداش ــام جزئی ــه تم ــود ک ــد ب خواه
باشــد و بــن بســت روابــط دوجانبــه بــا ایــران را 
بشــکند. در ایــن راســتا چهارچــوب تفاهمــی کــه 
ــع اســاس  ــده اســت در واق ــوزان بدســت آم در ل
ــت  ــه ثاب ــه موردنظــر را ایجــاد کــرده و البت و پای
ــد مفیــد و  کــرده اســت کــه مذاکــرات مــی توان
موثــر واقــع شــود. یــک تفاهــم جامــع در وهلــه 
ــن  ــود. ای ــد ب ــران خواه ــردم ای ــع م ــه نف اول ب
ــده   ــا کنن ــد احی ــی توان ــن م ــم چنی ــق ه تواف
روابــط اقتصــادی ایــران و دیگــر کشــورها باشــد 
کــه در گذشــته از غنــای خوبــی برخــوردار بــود.

ــته ای و  ــق هس ــما تواف ــر ش ــه نظ || ب
ــرای  ــودی ب ــه س ــا چ ــم ه ــو تحری لغ
اروپــا و بــه ویــژه آلمــان خواهــد 

داشــت؟
بــا توجــه بــه حضــور فرانســه، بریتانیــا و آلمــان 
در گــروه 1+5 و ســهم قابــل توجــه اروپــا در ایــن 
تفاهــم، تصویــر اروپــا بــه عنــوان یــک میانجــی 
ــز مســائل  ــح آمی ــل و فصــل صل ــرای ح ــه ب ک
بیــن المللــی تــاش مــی کنــد تقویــت خواهــد 
ــر ایــن توافــق منافــع اقتصــادی  شــد. عــاوه ب
آشــکاری بــه همــراه خواهــد داشــت. لغــو تحریم 
ــود  ــرای هــر دو طــرف ســودمند خواهــد ب هــا ب
ــران اجــازه خواهــد داد در  ــه ای ــی کــه ب و در حال
ــردارد،  ــی گام ب ــدن صنعت ــزه ش ــت مدرنی جه
بــرای کشــورهای اروپایــی نیــز فرصــت دوبــاره 
ــا ایــران فراهــم خواهــد کــرد. ــرای تجــارت ب ب

ــی  ــی ســابقه تاریخــی خوب شــرکت هــای آلمان
در روابــط تجــاری بــا ایــران دارنــد و بســیاری از 
آنهــا هنــوز رابطــه خــود را بــا ایــران حفــظ کرده 
ــیاری  ــه بس ــز عاق ــا نی ــرکت ه ــی ش ــد. باق ان
ــا برداشــته  ــد. ب ــازار دارن ــرای حضــور در ایــن ب ب
ــارکت  ــای مش ــت ه ــا فرص ــم ه ــدن تحری ش
بســیاری بــا منافــع متقابــل ایجــاد خواهــد شــد. 
اعتمــاد باالیــی بــه تجــار ایرانــی در آلمــان وجود 
دارد و شــرکت هــای آلمانــی نیــز بــه کیفیــت و 

ــد. اطمینــان معــروف ان

|| چشــم انــداز آینــده تجــاری آلمــانـ  
ایــران چگونــه مــی توانــد باشــد؟

شــرکت هــای آلمانــی از بهتریــن هــای جهــان 
در زمینــه تولیــد ماشــین هــای ســاخت و ســاز و 
تولیــدات کارخانــه ای هســتند. ایــران نــه تنها در 
زمینــه صنایــع پتانســیل باالیــی دارد بلکــه نیــاز 
مبرمــی بــه ســرمایه گــذاری دارد. اینجاســت که 
شــرکت هــای مــا مــی تواننــد نقشــی اساســی 

ایفــا کننــد.
ــاف  ــی برخ ــای آلمان ــرکت ه ــاوه ش ــه ع ب
تواننــد  مــی  احتمالــی  شــرکای  دیگــر 
ــد.  ــه دهن ــه ارائ ــن رابط ــل در ای ــی کام پکیج
ــد  ــه تولی ــدود ب ــا مح ــر آنه ــارت دیگ ــه عب ب
ــر  ــه ب ــود بلک ــد ب ــوژی نخواه ــه تکنول ــا ارائ ی
روی انتقــال دانــش و همــکاری پایــدار تمرکــز 
ــا  ــژه ب ــه وی ــوع ب ــن موض ــرد. ای ــد ک خواهن
ــرده  ــل ک ــوان و تحصی ــت ج ــه جمعی ــه ب توج

ایــران اهمیــت ویــژه ای دارد.

|| چــه شــرکت هایــی بــه تجــارت بــا 
ــد داشــت و چــه  ــه خواهن ــران عالق ای
کاالهایــی مــورد مبادلــه خواهــد بــود؟

از تمــام بخــش هــا تمایــل بــرای مشــارکت 
ــای  ــذاری ه ــرمایه گ ــه س ــود دارد. البت وج
ــرکت  ــیمی ش ــت پتروش ــاز در صنع ــورد نی م
ــیاری را  ــی بس ــاز آلمان ــاخت و س ــای س ه
ــه  ــوع البت ــن موض ــرد. ای ــد ک ــذب خواه ج
کارگــزاران  و  کننــدگان  تامیــن  شــامل 
ــز مــی شــود. آلمــان تمایــل دارد  ــری نی تراب
تــا وارد بــازار جدیــدی شــود. حتــی فراتــر از 
ــه ای  ــوزش حرف ــد آم ــی مانن آن بخــش های
ــن  ــه مشــارکت در ای ــل بســیاری ب ــز تمای نی

ــد. ــازار دارن ب

ــر  ــا )در براب ــم ه ــوری تحری ــو ف || لغ
ــرای  ــد ب ــه ح ــا چ ــی( ت ــو تدریج لغ

تجــارت اهمیــت دارد؟
ــا آن مواجــه  ــی کــه شــرکت هــا ب ــم اصل تحری
ــش  ــام تراکن ــرای انج ــران ب ــت ای ــد ممنوعی ان
ــن  ــو ای ــا لغ ــی اســت. ب ــن الملل ــی بی ــای مال ه
نــوع تحریــم هــا تجــارت مــی توانــد بــار دیگــر 
ــوع  ــن موض ــر از ای ــا مهمت ــود. ام ــکوفا ش ش
ــو  ــا لغ ــد اســت. ب ــت جدی ــن موقعی ــداری ای پای
هــر مقــداری از تحریــم هــا بایــد توســعه پایــدار 

ــود. ــام ش انج

ــد  ــه ح ــا چ ــرات ت ــت مذاک || شکس
ــن تجــارت آســیب  ــه ای ــد ب ــی توان م

ــاند؟ برس
ــد.  ــع باش ــد مان ــی توان ــرات م ــت مذاک شکس
ــه  ــی رتب ــدگان عال ــاری و نماین ــدگان تج نماین
ایــران و آلمــان بــر رشــد و توســعه روابــط 
ــت  ــه موفقی ــد. البت ــرده ان ــذاری ک ــرمایه گ س
ــا  ــن ب ــاوه برای ــد. ع ــرده ان بســیاری کســب ک
ــرات  ــل مذاک ــه ضــرب االج ــن ک ــه ای ــه ب توج
ــدگان  ــره کنن ــت مذاک ــده اس ــد ش ــا تمدی باره
بــه لحظــه »یــا حــاال یــا هیــچ وقــت« نزدیــک 

ــد. ــده ان ش

|| پیشــنهاد شــما بــرای آلمــان و ایران 
؟ چیست

تعمیــق روابــط اقتصــادی و اطمینــان خاطــر بــه 
منافــع متقابــل. تجربــه ثابــت کــرده اســت کــه 

ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد.

مدیر انجمن خاورمیانه آلمان طرح کرد؛

توافق هسته ای و افزایش عالقه 
آلمان به تجارت با ایران

گفتگو: زینب آیدین

مدیر اجرایی انجمن خاور نزدیک و خاورمیانه آلمان معتقد است نتیجه موفقت 
آمیز مذاکرات هسته ای باید منجر به افزایش مناسبات تجاری آلمان و ایران 

شود که البته برای هر دو کشور سودآور خواهد بود.
هلنه رنگ، رئیس هیات مدیره و مدیر اجرایی انجمن خاور نزدیک و خاورمیانه 
آلمان در مصاحبه با خبرگزاری مهر تاکید کرد که توافق هسته ای می تواند 
روابط اقتصادی ایران و دیگر کشورها را احیا کرده و به ویژه مسیر را برای 

مشارکت اقتصادی و تجاری پرسود ایران و آلمان هموار کند.
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اروپـــــــا

ــی  ــد اروپای ــول واح ــوزه پ ــان از ح ــروج یون خ
ــار و یکپارچگــی  ــه اعتب ــه ای ب ــا ضرب ــه تنه ن
ــد  ــود بلکــه مــی توان ــا خواهــد ب ــه اروپ اتحادی
فاجعــه اقتصــادی قریــب الوقوعــی بــرای ایــن 

کشــور باشــد.
ــوزه  ــا و ح ــه اروپ ــای اتحادی ــه از اعض ــان ک یون
ــال  ــت از س ــورو« اس ــی »ی ــد اروپای ــول واح پ
2009 بــا مشــکات اقتصــادی ناشــی از بدهــی 
ــرم مــی  هــای خارجــی خــود دســت و پنجــه ن
کنــد. میــزان بدهــی هــای خارجــی یونــان 350 
ــد  ــد تولی ــه 1۷5 درص ــی ب ــورو یعن ــارد ی میلی
ــت  ــیده اس ــور رس ــن کش ــی ای ــص داخل ناخال
ــه وام  ــارد بدهــی ب کــه از ایــن میــزان 2۷0 میلی

ــت. ــی اس ــدگان خارج دهن

در پــی بحــران اقتصــادی ســال هــای گذشــته در 
ایــن کشــور اتحادیــه اروپــا بــرای کمک بــه اقتصاد 
ــرای  ــد کــردن آن ب ــا هــدف توانمن ــن کشــور ب ای
پرداخــت بدهــی هــای خــود اقــدام بــه ارائــه طــرح 

ریاضــت اقتصــادی بــه ایــن کشــور کــرد.
در طــرح ریاضــت اقتصــادی اروپــا از دولــت ایــن 
ــای  ــه ه ــا هزین ــته شــده اســت ت کشــور خواس
عمومــی خــود را از طریــق برخــی اقدامــات مثــل 
ــا  ــته ه ــوق بازنشس ــتمزدها و حق ــش  دس کاه
ــا  ــد ت ــش ده ــا و ... کاه ــات ه ــش مالی و  افزای
بتوانــد از کمــک هــای مالــی و وام هــای دیگــر 

اعضــا برخــوردار شــود. طــرح اتحادیــه اروپــا بــا 
مخالفــت گســترده در داخــل یونــان مواجــه شــد 
ــن کشــور  ــت چپگــرای ای ــا دول بطوریکــه نهایت
ــن همــه  ــه همــه پرســی گذاشــت. در ای آن را ب
ــن کشــور  ــردم ای ــش از 60 درصــد م پرســی بی
ــا  ــه اروپ ــادی اتحادی ــت اقتص ــرح ریاض ــه ط ب
»نــه« گفتنــد امــری که بــه اعتقــاد کارشناســان 
زمینــه ســاز خــروج ایــن کشــور از حــوزه پولــی 

ــورو اســت. ــی ی ــا یعن اروپ
خــروج احتمالــی ایــن کشــور از حــوزه پولــی 
اتحادیــه اروپــا تبعاتــی را هــم بــرای ایــن اتحادیــه 

ــت. ــد داش ــی خواه ــان در پ ــرای یون ــم ب و ه

تبعــات خــروج یونــان از حــوزه پولــی 
یــورو بــرای اتحادیــه اروپــا

-خــروج یونــان از حــوزه پولــی یــورو شــوکی را 
ــرد  ــد ک ــورو وارد خواه ــی ی ــد اروپای ــر ارز واح ب
ــر  ــا دیگ ــری آن ب ــش ارزش براب ــب کاه و موج
ــع آن  ــه تب ــی خواهــد شــد کــه ب ارزهــای جهان
ــر  ــا از آن متاث ــای اقتصــاد اروپ دیگــر بخــش ه
ــن  ــدت ای ــد در دراز م ــر چن ــد، ه ــد ش خواهن

ــد. ــد ش ــرف خواهن ــر ط ــات ب ــوک و تبع ش
-خــروج یونــان از حــوزه یــورو نــه تنهــا ضربــه 
ای بــه ارزش یــورو خواهــد بــود بلکــه ضربــه ای 
ســنگین به اعتبــار و جایــگاه اتحادیــه اروپایی در 
ســطح جهــان خواهــد بــود بطوریکــه بســیاری از 
تصــورات و دیــدگاه هــای سیاســی و اقتصــادی 
ــق و  ــاه، رون ــد رف ــورو کلی ــر اینکــه ی ــی ب را مبن
توســعه اســت از بین بــرده و تضعیــف خواهــد کرد.

ــی  ــرج های ــرج و م ــدت ه ــن در دراز م -همچنی
ــه وجــود  ــه ب ــن منطق ــازار ســهام و وام ای را در ب
وام  اســت  ممکــن  بطوریکــه  آورد  خواهــد 
ــت  ــب امنی ــه ضری ــه اینک ــه بهان ــدگان ب دهن
ــف  ــورهای ضعی ــا در کش ــذاری آنه ــرمایه گ س

تــر ایــن منطقــه مثــل ایتالیــا و پرتقــال کــه هــر 
لحظــه احتمــال خــروج آنهــا از حــوزه یــورو نیــز 
ــای  ــره وام ه ــرخ به ــه ن ــش یافت ــی رود، کاه م

ــد. ــش دهن ــورها را افزای ــن کش ــه ای ــود ب خ
ــی  ــا زمان ــه اروپ ــی اتحادی ــار و یکپارچگ -اعتب
ــان  ــروج یون ــی را از خ ــه احتمال ــن ضرب بزرگتری
از حــوزه یــورو خواهــد خــورد کــه بعــد از 
ــن  ــاد ای ــه، اقتص ــن اتحادی ــان از ای ــروج یون خ
کشــور رشــد کنــد و قــوی تــر شــود. هــر چنــد 
ــد  ــان معتقدن ــه آلم ــر خارج ــل وزی ــرادی مث اف
ــود و  ــارج نش ــه خ ــان از اتحادی ــر یون ــی اگ حت
ــود  ــل ش ــل و فص ــی ح ــه نوع ــکل ب ــن مش ای
بــا اینحــال ســیگنال هــای ارســال شــده مبنــی 
بــر خــروج ایــن کشــور از اتحادیــه اروپــا اعتبــار 
ــزد آمریــکا و آســیا خدشــه  ــه را در ن ایــن اتحادی

ــت. ــرده اس دار ک

ــورو  ــان از حــوزه ی تبعــات خــروج یون
ــرای ایــن کشــور ب

ــان از  ــد خــروج یون -برخــی کارشناســان معتقدن
حــوزه یــورو فاجعــه اقتصــادی قریــب الوقوعــی 
ــا  ــال ه ــود و س ــد ب ــور خواه ــن کش ــرای ای ب
طــول خواهــد کشــید تــا تبعــات آن رفــع شــوند. 
مهمتریــن ایــن تبعــات فروپاشــی نظــام بانکــی 
ایــن کشــور خواهــد بــود بطوریکــه حتــی 
ــر  ــکان پذی ــم ام ــی ه ــی بانک ــات معمول معام

ــود. ــد ب نخواه
ــن  ــی ای ــول واحــد اروپای ــا خــروج از حــوزه پ -ب
کشــور مجبــور خواهــد بــود واحــد ارزی خــودش 
ــای  ــر ارزه ــه ارزش آن در براب ــد ک ــرار کن را برق
خارجــی و یــورو کاهــش خواهــد یافــت. ایــن امر 
ــا پرداخــت بدهــی هــا و  موجــب خواهــد شــد ت
ــه موسســات و  ــن کشــور ب افســاط وام هــای ای
بانــک هــای خارجــی بــا مشــکل مواجــه شــود. 

همچنیــن کاهــش ارزش پــول ایــن کشــور 
موجــب خواهــد شــد تا شــرکت هــای یونانــی در 
پرداخــت بدهــی هــای خارجــی خــود با مشــکل 
مواجــه شــوند، امــری کــه بــه ورشکســتگی این 
شــرکت هــا منجــر خواهــد شــد و تبــع آن ایــن 
امــر موجــب کاهــش درآمدهــای مالیاتــی دولــت 

ایــن کشــور خواهــد شــد.
ــا کاهــش درآمدهــای  ــه اعتقــاد کارشناســان ب ب
ــه  ــا هزین ــور خواهــد شــد ت ــت مجب ــت، دول دول
ــی  ــد. حت ــش ده ــود را کاه ــی خ ــای عموم ه
شــاید آن موقــع کاهــش هزینــه هــای عمومــی 
بســیار بیشــتر از میزانــی باشــد که در حــال حاضر 
در طــرح پیشــنهادی ریاضــت اقتصــادی اتحادیه 
ــه  ــه شــده اســت. ب ــن کشــور ارائ ــه ای ــا ب داروپ
ــی  ــن شــرایطی حت ــان در چنی ــاد اقتصاددان اعتق
ــه کمــک  ــاز ب ــان نی ممکــن اســت اقتصــاد یون

هــای بشــر دوســتانه داشــته باشــد.
ــر  ــه غی ــورم بطوریک ــدید ت ــد ش ــال رش -احتم
قابــل مهــار و کنتــرل باشــد بــه ویــژه اگــر دولت 
ــه  ــور ب ــود مجب ــه خ ــر بودج ــن کس ــرای تامی ب

ــول شــود. چــاپ پ
ــن  ــه ای ــد ب ــی جدی ــع مال ــق مناب ــدم تزری -ع
ــت  ــن اس ــا ممک ــه اروپ ــوی اتحادی ــور از س کش
ــن کشــور  موجــب خــروج اوضــاع اقتصــادی ای
ــت  ــه پرداخ ــادر ب ــت ق ــود و دول ــرل ش از کنت
دســتمزدها نباشــد و نظــام ســامت و بهداشــتی 
ایــن کشــور آســیب هــای جــدی ببینــد و حتــی 
شــبکه هــای حمــل و نقــل ایــن کشــور مختــل 
ــا قطعــی هــای گســترده  ــن کشــور ب شــود و ای
بــرق مواجــه شــود. بطوریکــه بــه گفتــه برخــی 
مقامــات اروپایــی کشــورهای اروپایــی از همیــن 
االن بایــد خــود را آمــاده پرداخــت وام هــا و 
کمــک هــای مالــی ضــروری بشــر دوســتانه بــه 

ــد. ــن کشــور کنن ای

تبعات متقابل خروج احتمالی 
یونان از حوزه پولی یورو

پیمان یزدانی

خروج یونان از حوزه پولی 
یورو شوکی را بر ارز واحد 
اروپایی یورو وارد خواهد 

کرد و موجب کاهش 
ارزش برابری آن با دیگر 

ارزهای جهانی خواهد شد|
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اروپـــــــا

ویکی لیکس فاش ساخت؛

جاسوسی آمریکا از 
مرکل، شرودر و کهل

آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا عــاوه بــر شــنود مکالمــات تلفنــی 
آنــگا مــرکل، مکالمــات تلفنــی گرهــارد شــرودر و هلمــوت کهــل 
صــدر اعظــم هــای ســابق آلمــان را نیــز شــنود مــی کــرده اســت.

ســایت افشــاگر ویکــی لیکــس اعــام کــرده اســت کــه آژانــس 
امنیــت ملــی آمریــکا مکالمــات تلفنــی آنــگا مــرکل صدراعظــم 
آلمــان و نزدیــک تریــن مشــاورانش و همچنیــن صدر اعظــم های 

ســابق ایــن کشــور را بــرای ســالها شــنود مــی کــرده اســت.
اســنادی کــه امــروز ســایت ویکــی لیکــس منتشــر کــرده نشــان 
مــی دهــد جاسوســی آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا از مــرکل و افراد 
نزدیــک بــه وی از آن زمانــی کــه تصــور مــی شــد، بســیار جلوتــر 

بــوده اســت.
براســاس ایــن اســناد، آمریکایــی هــا دســت کم شــماره تلفــن 125 

تــن از مقامــات عالــی آلمــان را شــنود مــی کــرده اند.
علیرغــم اینکــه مــاه گذشــته و در جریــان نشســت گــروه هفــت در 
باواریــا، بــاراک اوبامــا رییــس جمهــور آمریــکا برلیــن و واشــنگتن 
را »متحــدان جدانشــدنی« توصیــف کــرد امــا افشــای ایــن اســناد 
جدیــد بــه تنــش جدیــدی در روابــط دو کشــور تبدیل شــده اســت.

اســناد جدیــد نشــان مــی دهــد کــه آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا 
ــن وی  ــات تلف ــرده و اطاع ــازی ک ــاده س ــرکل را پی ــات م مکالم

ــای  ــماره ه ــه ش ــن آن از جمل ــای تلف ــماره ه ــراه ش ــه هم را ب
مشــاوران، دســتیاران و حتــی شــماره فکــس دفتــرش را شــنود می 

ــرده اســت. ک
ویکــی لیکــس در بیانیــه ای دربــاره ایــن اســناد تــازه گفتــه اســت: 
ــرای  ــده ب ــخص ش ــداف مش ــی از اه ــا برخ ــط ب ــامی مرتب اس

جاسوســی از صــدر اعظــم آلمــان مربــوط بــه قبــل از دوره آنــگا 
ــوت  ــرودر و هلم ــارد ش ــای گره ــماره ه ــی ش ــده و حت ــرکل ش م
کهــل و همچنیــن اعضــای دفاتــر آنهــا را شــنود مــی کــرده اســت.

ــد  ــناد جدی ــن اس ــار ای ــه انتش ــبت ب ــون نس ــان تاکن ــت آلم دول
ــت. ــداده اس ــان ن ــی نش واکنش

ــی  ــه دیپلماس ــل ب ــا توس ــد ب ــی خواه ــا م اروپ
اقتصــادی چیــن، ضــرر ناشــی از کاهــش 
ســرمایه گــذاری در بخــش تاسیســات زیربنایــی 
را کاهــش دهــد، بــا ایــن حــال بــه دلیــل عــدم 
ارایــه تضمیــن هــای مناســب تــا کنــون قــادر به 

ــت. ــوده اس ــن نب ــت پک ــب رضای جل
چیــن مــی توانــد حــدود 10 میلیــارد یــورو 
صنــدوق  در  دالر(  میلیــارد   11.1 )معــادل 
تاسیســات زیربنایی جدیــد اروپــا )ای اف اس آی( 
ــد،  ــرح ش ــال 2014 مط ــنهاد آن در س ــه پیش ک
ســرمایه گــذاری کنــد. ایــن در حالیســت کــه بــه 
گفتــه کارشناســان، تصمیــم نهایــی پکــن بــرای 
پیوســتن بــه ایــن نهــاد مالی به نقشــی بســتگی 

دارد کــه بــه شــرکت هــای فنــاوری چینــی برای 
ــا محــول خواهــد شــد. ســرمایه گــذاری در اروپ

ــرمایه  ــدوق »س ــن در صن ــذاری چی ــرمایه گ س
ــزان  ــه می ــا« ک ــردی اروپ ــای راهب ــذاری ه گ
ــی  ــارد دالر م ــه 315 میلی ــه آن ب ــرمایه اولی س
ــرار دارد  ــنگتن ق ــع واش ــا مناف ــاد ب ــد در تض رس
کــه نگــران افزایــش نفــوذ پکــن اســت. از 
ســویی، مشــارکت پکــن مــی توانــد ضرر ناشــی 
ــه از  ــا را ک ــذاری در اروپ ــرمایه گ ــش س از کاه
تبعــات رکــود اقتصادی ســال 2008 بــود، کاهش 

ــد. ده
ــرای  ــن ب ــل پک ــراز تمای ــه اب ــد ک ــه نمان ناگفت
ــرح  ــس از آن مط ــرح پ ــن ط ــه ای ــتن ب پیوس

ــم  ــز علیرغ ــی نی ــورهای اروپای ــه کش ــد ک ش
ــرای ســرمایه گــذاری در بانــک  ــکا ب ــل آمری می
»توســعه زیــر ســاخت هــای آســیا« بــه رهبــری 

ــد. ــان دادن ــل نش ــن تمای چی
قــرار بــود حجــم دقیــق ســرمایه گــذاری چیــن 
ــاه  ــک م ــی در جلســه ی ــدوق اروپای ــن صن در ای
پیــش مشــخص شــود، حــال آنکــه عدم شــفاف 
ســازی اروپایــی هــا در مشــخص کــردن حــوزه 
ــه ســرمایه گــذاری در  ــادر ب هایــی کــه چیــن ق
ــن  ــی پک ــر قطع ــام نظ ــع ازاع ــت مان ــا اس آنه

شــد.
ــت  ــر راه عضوی ــر س ــه ب ــکاتی ک ــی از مش یک
ــای  ــن ه ــه تضمی ــدم ارای ــود دارد، ع ــن وج چی

الزم از ســوی اروپــا در صــورت ضــرر مالــی پکن 
ــر،  ــوی دیگ ــت. از س ــا اس ــروژه ه ــی پ در برخ
ــروژه  ــاب پ ــرای انتخ ــن را ب ــت چی ــا دس اروپ
هــای فنــاوری بــاز نگذاشــته و بــه شــرکت های 
چینــی حــق هیــچ گونــه انتخابــی را نمــی دهــد.

پکــن امیــدوار اســت از طریــق عضویــت در 
صنــدوق ســرمایه گــذاری هــای راهبــردی اروپــا 
ــه  ــه مشــارکت هرچ ــاره را ب ــن ق کشــورهای ای
ــاده«  ــک ج ــد، ی ــک کمربن بیشــتر در طــرح »ی
تشــویق کنــد. طــرح یــک کمربنــد، یــک جــاده 
بــرای ایجــاد زیرســاخت هــای عمــده در بخــش 
ــیای  ــورهای آس ــن کش ــات بی ــرژی و ارتباط ان
مرکــزی، غربــی و جنوبــی تــا یونــان ارایــه شــد.

بــه ایــن ترتیــب، چیــن مــی توانــد تــاش هــای 
ــی  ــاد جهان ــر اقتص ــت ب ــرای حاکمی ــود را ب خ
از طریــق نفــوذ در اروپــا و تضعیــف منافــع 

ــد. ــش ده ــنگتن افزای واش

در ادامه دیپلماسی 
اقتصادی چین؛

پکن برای 
سرمایه گذاری 

در اروپا تضمین 
بیشتری 

می خواهد
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اروپـــــــا

روزنامــه گاردیــن چــاپ انگلیــس بــه دنبــال 
ــرات  ــه در مذاک ــورت گرفت ــدی ص ــع بن جم
ــدام  ــورهای 1+5 اق ــران و کش ــته ای ای هس
ــی  ــان فارس ــه زب ــرمقاله ای ب ــار س ــه انتش ب

ــرده اســت. ک
ســرمقاله گاردیــن بــا ایــن عنــوان منتشــر 
شــده اســت: توافــق هســته ای ایــران؛ پیــروزی 

دیپلماســی.
ــق  ــده اســت: »تواف ــب آم ــن مطل ــه ای در ادام
بــا ایــران دربــاره برنامــه اتمــی اش کــه 
ــرانجام  ــه س ــن ب ــنبه در وی ــه ش ــح روز س صب
ــت.  ــه اس ــی بردباران ــروزی دیپلماس ــید، پی رس
ــته،  ــال گذش ــیزده س ــدت س ــم در م دســت ک
گــره کــور رابطــه میــان ایــران و آمریــکا کــه 
ــوردار  ــی اش برخ ــدان اروپای ــتیبانی متح از پش
ــود  ــر ش ــان کورت ــت چن ــال داش ــود، احتم ب
ــو  ــورج دبلی ــردد. ج ــا گ ــگ برپ ــش جن ــه آت ک
در  آمریــکا،  ســابق  رئیس جمهــور  بــوش، 
ــی ســازمان  ســخنرانی خــود در مجمــع عموم
ــره  ــار ک ــران را در کن ــال 2002، ای ــل در س مل
ــد و  ــرارت« خوان ــور ش ــراق »مح ــمالی و ع ش
بعدتــر هــم بــا افزایــش حضــور نــاوگان جنگی 
ــتر  ــم بیش ــش ه ــا را از پی ــه، تنش ه در منطق
کــرد. اســرائیل کــه خــود زرادخانه هــای اعــام 
نکــرده اتمــی دارد، بیــش از یــک دهــه اســت 
کــه مرتبــا هشــدار می دهــد کــه آمــاده اســت 
ــی پیشــگیرانه، تاسیســات  ــا حمله هــای هوای ب

ــد. ــود کن ــران را ناب ــته ای ای هس
ــا  ــران ب ــنگتن و ته ــان واش ــش می ــه پرتن رابط
انقــاب ایــران در ســال 19۷9 آغــاز نشــد. 
ــروگان  ــکا و گ ــفارت آمری ــه س ــه ب ــی حمل ول
ــکا در  ــرد آمری ــر رویک ــا ب ــن آمریکایی ه گرفت

ــه  ــن رابط ــر ای ــی ب ــس از آن، زخم ــای پ دهه ه
برجــا گذاشــت. در ســال 1988، شــلیک یــو اس 
اس وینســنس بــه یــک هواپیمــای مســافربری 
ایرانــی و کشــته شــدن 290 نفــر ســبب افزایــش 
ــن دو کشــور شــد. در ســال  ــان ای خصومــت می
ــا  ــت، ب ــی اس ــران کنون ــدا بح ــه مب 2002 ، ک
ــز و  ــده در نطن ــام نش ــات اع ــف دو تاسیس کش
ــاره  ــت را درب ــا واقعی ــد ایرانی ه ــکار ش اراک، آش
برنامــه هســته ای خــود اعــام نکرده انــد و 
ــر کشــف  ــت؛ خب ــاال گرف ــا ب ــار دیگــر تنش ه ب
تاسیســات اعــام نشــده ایــن هــراس را تقویــت 
ــه ســرعت  ــران سرســختانه و ب ــه ای ــرد ک می ک

ــت«. ــته ای اس ــاح هس ــب س ــدد کس در ص
در ادامــه ایــن مطلــب آمــده اســت کــه تاریخچه 
ســال های اخیــر، ابعــاد آنچــه را کــه در ویــن رخ 
ــه  ــای اینک ــه ج ــد. ب ــان می کن ــتر نمای داد بیش
ــی را  ــای نظام ــه راه حل ه ــتمداران گزین سیاس
ــا و  ــروزی دیپلمات ه ــن پی ــق وی ــد، تواف برگزینن
ــاعت های  ــه س ــت ک ــوده اس ــت ها ب پراگماتیس
پیاپــی روی جزئیــات توافقــی کــه سازشــی صلح 
آمیــز را رقــم می زنــد، کار کردنــد. مســئول ایــن 
ــر  ــر، وزی ــتگی ناپذی ــری خس ــان ک ــتاورد ج دس
امــور خارجــه آمریکاســت ولــی شــرکای آمریــکا 
هــم در ایــن بــاره ســهم دارنــد: آلمــان، فرانســه 
ــتون  ــن اش ــس کاتری ــه بارون ــا، از جمل و بریتانی
نماینــده پیشــین عالی اتحادیــه اروپــا و همچنین 
ـ بــا وجــود تنش هــای اوکرایــنـ  روســیه، و نیــز 
ــن  ــن حس ــن. همچنی ــر چی ــدازه ای کمت ــا ان ت
ــن  ــم در ای ــران ه ــور ای ــس جمه ــی، رئی روحان

دســتاورد ســهم داشــته اســت.
ایــن ســرمقاله در ادامــه مدعــی اســت کــه ایــن 
توافــق بــه ایــران فرصــت می دهــد کــه از انــزوا 

بیــرون آیــد و بــه اتحــاد تــازه ای بــا غــرب برســد 
ــرای  ــم ب ــاد ه ــن اتح ــی آورد: ای ــه م و در ادام
ــرا  ــرب، چ ــم غ ــران خــوب اســت و ه ــردم ای م
ــل  ــرای تعام ــد ب ــم می کن ــی فراه ــه فرصت ک
ــذاری و  ــرمایه گ ــارت، س ــه از راه تج ــتر، چ بیش
ــوص  ــرات در خص ــرای مذاک ــه ب ــم و چ توریس

ــه ای. ــکات منطق مش
ــران  ــه ای ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــون ای »اکن
امــور  در  ســازنده تری  و  متفــاوت  نقــش 
خاورمیانــه، و نیز همســایگان شــرقی خــود نظیر 

ــد.« ــا کن ــتان ایف افغانس
  در ادمــه ایــن مطلــب مــی خوانیــم کــه 
ــده  ــر را پیچی ــاال تصوی ــش، ح ــربرآوردن داع س
کــرده اســت؛ آمریــکا در ابتــدا از ایــران بــه 
ــا هــدف حمایــت  دلیــل مداخلــه اش در عــراق ب
ــت  ــاد داش ــور انتق ــن کش ــیعه ای ــه ش از جامع
ــا  ــم ب ــر نگویی ــن دو کشــور، اگ ــون ای ــی اکن ول
هــم، دســت کــم در یــک صــف، در برابــر گــروه 

داعــش کار می کننــد.
ــرائیل،  ــر اس ــت وزی ــو، نخس ــن نتانیاه »بنیامی
ــی  ــن توافق ــق، چنی ــش از تواف ــخنانش پی در س
ــرد  ــف ک ــی توصی ــاد تاریخ ــتباهی در ابع را اش
ــکان  ــران ام ــه ای ــق ب ــن تواف ــه ای ــت ک و گف
ــی  ــه ســاح اتمــی را خواهــد داد. ول دســتیابی ب
جزئیاتــی کــه در ویــن مــورد توافــق قــرار گرفته، 
نشــان از آن دارد کــه چنیــن امــری دشــوار 
خواهــد بــودـ  و قطعــا بســیار ســخت تر از نتیجــه 
ــی  ــه مدع ــب در ادام ــن مطل ــق.« ای ــدم تواف ع
ــران داده  ــه ای ــی ک ــه امتیازهای ــت:  از جمل اس
اســت، یکــی هــم ایــن اســت کــه ظرفیــت غنی 
ســازی خــود را بــه دو ســوم کاهــش خواهــد داد 
ــردو  ــی اش در ف ــتفاده از تاسیســات زیرزمین و اس

بــرای غنــی ســازی اورانیــوم را متوقــف خواهــد 
ــای  ــه ه ــه نکت ــا در هم ــا تقریب ــرد. ایرانی ه ک
ــته ای  ــات هس ــد. تاسیس ــاه آمده ان ــدی کوت کلی
ایــران از جملــه تاسیســاتی خواهــد بود کــهـ  زیر 
نظــر ناخوانــده و جامــع آژانس انــرژی اتمــیـ  در 
جهــان مــورد بیشــترین نظــارت هــا قــرار خواهد 

ــت.« گرف
»آمریــکا بایــد ایــن فرصــت را غنیمــت 
بشــمرد، بــا منطقی تریــن ســرعت ممکــن 
بــه ســوی برداشــتن تحریــم هــا حرکــت 
کنــد و مــردم ایــران را کــه مــدت هــا ســختی 
ــوردار  ــس برخ ــل لم ــع قاب ــیده اند از مناف کش
ــه  ــره ای ک ــه کنگ ــت ک ــن اس ــر ای ــد. خط کن
اکثریتــش جمهــوری خــواه اســت و هنــوز 
ایــران را نبخشــیده و بــا نتانیاهــو همــدل 
اســت، ممکــن اســت بخواهــد بــا ایــن توافــق 
ــه از  ــت ک ــا گف ــاراک اوبام ــد. ب ــت کن مخالف
حــق وتــوی خــود اســتفاده خواهــد کــرد ولــی 
کنگــره می توانــد وتــوی او را بــا دو ســوم رای   
ــاه بینــی خواهــد  ــه کوت ــن البت ــد. ای ــر کن بی اث
ــی در  ــق بزرگ ــا توفی ــا قطع ــای اوبام ــود. آق ب
ــا  ــت ت ــد داش ــی الزم خواه ــت خارج سیاس
ــن  ــد و ای ــود بیفزای ــی خ ــراث داخل ــه می ب
توافــق می توانــد همیــن پــاداش باشــد. 
ــه  ــق، ک ــن تواف ــه، ای ــا چهارده ــس از تقریب پ
ــی  ــی طوالن ــش راه ــت آمدن ــه دس ــرای ب ب
ــزد  ــد را در دل برمی انگی ــن امی ــد، ای ــی ش ط
ــان  ــای جه ــن تمدن ه ــی از بزرگ تری ــه یک ک
بــا منافعــی بی شــمار ـ نــه فقــط بــرای 
ایرانی هــا بلکــه بــرای همســایگانش کــه 
درگیــری و تنــش در حــال نابودکردنشــان 

ــرون آی ــزوا بی ــتـ  از ان اس

سرمقاله گاردین درباره توافق هسته ای ایران به زبان فارسی
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آســـــیا
دبیران : فاطمه درخشان
مریم خرمائی

پای ژاپن هم به دریای چین جنوبی باز شد

نفوذ آمریکا در منطقه پاسیفیک

گفتگو نماینده مجلس سنا افغانستان

عصبانیت چین از راهبرد جدید دفاعی آمریکا
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آ ســـــــیا

ژاپــن در شــمار کشــورهای واقــع در حــوزه 
دریــای چیــن جنوبــی محســوب نمــی شــود امــا 
تــاش بــه ایفــای نقــش بیشــتر در جهــان، پای 
توکیــو را هــم بــه کشــمکش هــای ایــن منطقــه 

ــاز کــرده اســت. ب
ــو« رئیــس ســتاد مشــترک  »کاتساتوشــی کاوان
ــکا  ــا آمری ــکاری ب ــکان هم ــن از ام ــش ژاپ ارت
بــرای شــرکت در عملیــات گشــت زنــی بــر فراز 
منطقــه اســتراتژیک دریــای چیــن جنوبــی خبــر 

داد.
ــنگتن  ــاد توکیو-واش ــه اتح ــدام در ادام ــن اق ای
بــرای مهــار قــدرت چیــن انجــام گرفته و نشــانه 
ای از آمادگــی ژاپــن بــرای ایفــای نقــش بیشــتر 

در منطقــه اســت.
در ایــن رابطــه، کاوانــو مدعــی شــد کــه دولــت 
متبوعــش تــا کنــون بــا آمریــکا در زمینــه اجرای 

عملیــات هــای شناســایی بــر فــراز دریــای چین 
ــال  ــا احتم ــته اســت ام ــکاری نداش ــی هم جنوب
ــود  ــرح وج ــن ط ــارکت در ای ــرای مش ــادی ب زی

دارد.
ادعــای کاوانــو در حالــی مطــرح مــی شــود کــه 
طــی دو روز گذشــته بــر شــدت منازعــات ارضــی 
بیــن چیــن و کشــور همســایه - فیلیپیــن- 
افــزوده شــده اســت. پکــن دولــت مانیــل را بــه 
ــه  ــورها در صحن ــر کش ــای دیگ ــردن پ ــاز ک ب
ــرده  ــم ک ــی مته ــن جنوب ــای چی ــری دری درگی
ــی  ــه جوی ــه مداخل ــا ب ــه قطع ــن کنای ــت. ای اس
ــن  ــن در ای ــل ژاپ ــی مث ــکا و متحدان ــای آمری ه
زمینــه اشــاره دارد. موقعیــت جغرافیایــی ژاپــن به 
گونــه ای نیســت کــه منافعــی  را در دریــای چین 
ــل  ــک عام ــن ی ــد و بنابرای ــال کن ــی دنب جنوب

ــود. ــی ش ــی محســوب م خارج

ــن در رزمایشــی  ــن و فیلیپی ــز ژاپ ــه نی ــن هفت ای
مشــترک پروازهایــی را در نزدیکــی حریــم 
هوایــی دریــای چیــن جنوبــی انجــام دادنــد کــه 

ــت. ــال داش ــه دنب ــن را ب ــدار پک هش
ــا کشــورهایی نظیــر   همــکاری نظامــی ژاپــن ب
فیلیپیــن و آمریــکا در حالــی صــورت مــی گیــرد 

کــه همچنــان نشــانی از رد پــای دشــمنی هــای 
دیرینــه بیــن آنهــا بــه چشــم مــی خــورد. ایــن 
ــن از  ــو در فیلیپی ــی توکی ــور نظام ــن حض اولی
ســال 1945 بــه ایــن ســوی اســت. در این ســال 
ژاپــن تحــت فشــار دولــت واشــنگتن بــه اشــغال 

ــان داد. ســه ســاله فیلیپیــن پای

پای ژاپن هم به دریای چین جنوبی 
باز شد/ همکاری با آمریکا و فیلیپین

گفتگو با نماینده پارلمان افغانستان:

تفاهنامه اطالعاتی با پاکستان همسو 
با منافع ملی افغانستان نیست

نماینــده پارلمــان افغانســتان گفــت: تفاهمنامــه اطاعاتــی با پاکســتان ضــد منافع ملی اســت 
و از نظــر مــا کامــا مــردود اســت و بایــد لغو شــود.

محمــد ســرور عثمانــی فراهــی نماینــده مــردم فــراه در پارلمــان افغانســتان گفــت: تفاهمنامــه 
ــا دشــمن؛ کســانی کــه تروریســت در افغانســتان را  ــا پاکســتان یعنــی توافــق ب اطاعاتــی ب

تقویــت مــی کننــد.
ــد و نیروهــای تروریســتی را  ــت مــی کن وی گفــت: آی اس آی پاکســتان از تروریســم حمای
ســازماندهی مــی کنــد و ایــن تواققنامــه خیانــت ملــی اســت و یــک لکــه ننــگ محســوب 

مــی شــود.
ایــن نماینــده پارلمــان افغانســتان افــزود: در طــول تاریــخ مــردم افغانســتان بــا وجــود اینکــه 
مشــکات فراوانــی داشــته انــد امــا همیشــه از حاکمیــت ملــی و نامــوس و ملــت خــود دفــاع 

کــرده انــد و مــردم ایــن توافقنامــه را نمــی پذیرنــد.
ــن  ــد و ای ــی دانن ــی م ــع مل ــد مناف ــل را ض ــن عم ــتان ای ــردم افغانس ــت: م ــار داش وی اظه
تفاهمنامــه را محکــوم مــی کننــد. بنابرایــن از نظــر مــا ایــن تفاهمنامــه مــردود اســت و بایــد 

ــد شــد. ــا عکــس العمــل شــدید مــردم مواجــه خواهن ــر ایــن صــورت ب لغــو شــود، در غی
نماینــده پارلمــان افغانســتان عنــوان داشــت: مقامــات دولتی مــی گویند ایــن تفاهمنامــه امضا 

نشــده اســت در حالــی کــه آنهــا تفاهمنامــه اطاعاتــی بــا پاکســتان را امضــا کــرده اند.
وی گفت: پاکســتان در قبال افغانســتان صادق نیســت و تمام مشــکات افغانســتان از ســوی پاکستان 

اســت و هیــچ عقــل ســلیمی اجــازه نمی دهــد که بــا دشــمن تفاهمنامــه اطاعاتــی امضا شــود.

اوباما الیحه تجارت آزاد را امضا کرد/ 
نفوذ آمریکا در منطقه پاسیفیک

رئیــس جمهــور آمریــکا الیحــه ای را بــه امضــا رســاند کــه دســت وی را بــرای مهــار چیــن از طریــق 
برقــراری روابــط تجــاری بــا کشــورهای حــوزه اقیانــوس آرام بــاز خواهــد گذاشــت.

»بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــوری آمریــکا دیــروز دوشــنبه الیحــه تســهیل و توســعه تجــارت آمریــکا 
را بــه امضــا رســاند. ایــن الیحــه کــه از آن بــه قانــون »تجــارت ســریع« یــا آزاد هــم یــاد مــی شــود، 

هفتــه گذشــته پــس از کــش و قــوس هــای فــراوان از ســد کنگــره آمریــکا گذشــت.
اوبامــا امضــای الیحــه تجــارت آزاد را بــه منزلــه نقطــه عطفــی در صحنــه رقابــت بــا دیگــر کشــورها 

توصیــف کــرده و نقــش آن را در احیــاء رهبــری آمریــکا بــر جهــان حیاتــی دانســت.
ایــن الیحــه از دو بخش تشــکیل شــده کــه معاهــده هــای ترانــس پاســیفیک و ترانــس آتانتیــک را در بر 
مــی گیــرد. معاهــده ترانــس پاســیفیک بــه عنــوان یــک بخــش کلیــدی از سیاســت چرخــش بــه ســمت 
آســیای واشــنگتن تلقــی مــی شــود کــه هــدف از آن مهــار قــدرت اقتصــادی و سیاســی چیــن در منطقــه 

اقیانــوس آرام اســت و روابــط تجــاری آمریــکا را بــا 11 کشــور واقــع در ایــن حــوزه تســهیل مــی کنــد.
معاهــده ترانــس آتانتیــک نیــز روابــط  تجــاری آمریــکا و اروپــا را تســهیل مــی کنــد کــه البتــه بــه 
ــا مخالفــت هایــی از  ــا ب ــه هــای زیســت محیطــی و از دســت رفتــن فرصــت هــای شــغلی اروپ بهان

ــوده اســت. ســوی ســاکنین قــاره ســبز همــراه ب
الزم بــه یــادآوری اســت کــه الیحــه تجــارت آزاد بــا مخالفــت شــدید هم حزبــی هــای دمکــرات اوباما 
مواجــه بــود چــرا کــه بــه ایــن ترتیــب فشــار زیــادی بــر مشــاغل خــرد وارد مــی شــود کــه از تــوان 
رقابتــی کمتــری بــا شــرکت هــای چنــد ملیتــی برخــوردار هســتند و ایــن امــر مــی توانــد بــه حــذف 

برخــی از مشــاغل ســنتی دامــن بزنــد.
از همیــن روی، اوبامــا بــرای جلــب آراء موافــق حــزب دمکــرات مجبــور شــد تا در کنــار الیحــه تجارت 
آزاد الیحــه دیگــری را بــا هــدف افزایــش اعتبــار مالــی بــه کارگرانــی کــه از ایــن تصمیــم متضــرر می 

ــا کند. ــوند، امض ش
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آ ســـــــیا

گفتگو نماینده مجلس سنا 
افغانستان:

مردم افغانستان 
تشنه صلح و 

امنیتند/پاکستان 
صداقت ندارد

نماینــده مــردم بدخشــان در مجلــس ســنای 
افغانســتان گفــت: تــا زمانی کــه کشــورهای منطقه 
به ویــژه پاکســتان همــکاری جــدی و قاطــع نکنند 
و در حــرف هــای خــود صــادق نباشــند هیــچ وقــت 
نمــی توانیــم صلــح را در افغانســتان حاکــم کنیــم.

گالــی اکبــری نماینــده مــردم بدخشــان در 
مجلــس ســنا گفــت: مــردم افغانســتان تشــنه صلح 
و امنیتنــد امــا متاســفانه جلســات و نشســت هایــی 
ــح  ــراری صل ــرای برق ــور ب ــارج از کش ــه در خ ک
برگــزار مــی شــود نتیجــه مثبــت نخواهــد داشــت.

وی گفــت: موضوعاتــی کــه در آن جلســات مــورد 
بحــث قــرار مــی گیــرد اوال بایــد دیــد به نفــع ملت 
افغانســتان هســت یــا نــه و دومــا اینکه آیــا صلحی 
ــان  ــد هم ــی خواهن ــل م ــای مقاب ــرف ه ــه ط ک
صلحــی اســت کــه مــردم افغانســتان خواهــان آن 

هســتند؟
نماینــده مــردم بدخشــان در مجلــس ســنای 
ــی  ــا م ــه م ــی ک ــرد: صلح ــوان ک ــتان عن افغانس
ــدار  ــری و پای ــه سراس ــت ک ــی اس ــم صلح خواهی
ــتان  ــاع افغانس ــک از اتب ــچ ی ــوق هی ــد و حق باش

ــود. ــع نش ضای
گالــی اکبــری افــزود: تــا زمانــی کــه کشــورهای 
ــدی  ــکاری ج ــتان هم ــا پاکس ــه مخصوص منطق
ــادق  ــود ص ــای خ ــرف ه ــد و در ح ــع نکنن و قاط
نباشــند هیــچ وقــت نمــی توانیــم صلــح را در 
افغانســتان حاکــم کنیــم. بــه این علــت کــه از یک 
طــرف حــرف از صلــح مــی زننــد و از طــرف دیگــر 
آتــش جنــگ و انتحــار را بــر مــی افروزنــد؛ لــذا آنها 

ــود صــادق نیســتند. ــای خ ــه ه در گفت
وی اضافــه کــرد: شــخصاً تــا زمانــی کــه پاکســتان 
ــه  ــه مرحل ــد و ب ــه وعــده هــای خــود عمــل نکن ب
اجــرا نگــذارد نمــی توانــم بــه ایــن کشــور اعتمــاد 

کنــم.
ایــن سیاســتمدار افغانســتان در پایــان گفــت: 
سیاســت دولــت در قبــال پاکســتان درســت نیســت 
و بــا ایــن سیاســت نمــی تــوان کاری از پیــش بــرد.

ــد دفاعــی خــود خشــم چیــن را  ــرد جدی ــکا در انتشــار راهب ــدام آمری اق
ــت. برانگیخ

پنتاگــون در گــزارش  راهبــرد جدیــد نظامــی آمریــکا اعــام کرده اســت 
کــه اقدامــات چیــن در دریــای جنوبــی چیــن، تجاوزکارانــه و مغایــر بــا 

قوانیــن بیــن المللــی بــوده اســت.
ایــن گــزارش بــه شــدت خشــم چیــن را برانگیخــت بطوریکــه »هــووا 
چــون یینــگ« ســخنگوی وزارت خارجــه چیــن تاکیــد کــرد کــه آمریکا 

در حــال طــرح گزافــه گویــی هــای بــی پایــه و اســاس اســت.
وی افــزود: مــا نارضایتــی و مخالفــت خــود را نســبت بــه گــزارش طرف 
آمریکایــی در خصــوص گزافــه گویــی هــای غیــر منطقــی کــه در آن 
چیــن را یــک تهدیــد معرفــی کــرده، اعــام مــی کنیــم. مــا پیــش از 

ایــن بارهــا موضــع خــود را بــه طــور شــفاف در خصــوص ســاخت جزایر 
در دریــای جنوبــی چیــن اعــام کــرده ایــم. مــا معتقدیــم کــه آمریــکا 

بایــد ذهنیــت جنــگ ســرد را رهــا کنــد.
ــر  ــاز جزای ــاخت و س ــه س ــدام ب ــته اق ــای گذش ــاه ه ــی م ــن ط چی
مصنوعــی در دریــای جنوبــی چیــن نمــوده و ایــن مســاله بــا مخالفــت 
ــنگتن  ــن واش ــه و همچنی ــورهای منطق ــایر کش ــن و س ــدید فیلیپی ش

ــت. ــده اس ــرو ش روب
چیــن ادعــای مالکیــت 90 درصــد دریــای جنوبــی چیــن را مطــرح کرده 
ــا ســاخت جزایــر مصنوعــی ایــن ادعــای خــود را  ــا ب و ســعی نمــوده ت
تقویــت بخشــد.فیلیپین، تایــوان، مالــزی، برونئــی و ویتنــام نیــز ادعــای 

مالکیــت بخشــی از ایــن دریــا را مطــرح کــرده انــد.

عصبانیت چین از راهبرد جدید دفاعی آمریکا

گفتگو با نماینده پارلمان افغانستان:

اوضاع امنیتی شمال 
افغانستان وخیم است/ 
اعالم حمایت متنفذان

نماینــده پارلمــان افغانســتان گفــت: روحیــه مــردم بــرای مبــارزه با 
طالبــان خــوب اســت و آنهــا داوطلبانــه بــرای مقابلــه با تروریســت 

هــا اعــام آمادگــی مــی کننــد.
حبیبــه دانــش نماینــده مــردم تخــار در پارلمــان افغانســتان گفــت: 
ــال از  ــتان در ح ــرق افغانس ــمال ش ــمال و ش ــردم ش ــفانه م متاس
دســت دادن مناطــق خــود هســت ولــی اتحــاد اشــخاص قدرتمنــد 
و بــا نفــوذ شــمال افغانســتان مــی توانــد نوعــی روحیــه و اعتمــاد 

بــه نفــس میــان مــردم و نیروهــای امنیتــی ایجــاد بکنــد.
وی گفــت: اگــر دولــت بــه مناطــق شــمالی امکانــات ندهــد اوضاع 
ــد  ــخاص قدرتمن ــه اش ــد؛ البت ــد ش ــم خواه ــیار وخی ــی بس امنیت
شــمال افغانســتان ماننــد اســتاد عطــا و ژنــرال دوســتم تاکیــد کرده 
انــد کــه اگــر دولــت امکانــات در اختیــار ارتــش شــمال کشــور قرار 
ندهــد، آنهــا از امکانــات شــخصی خــود هزینه خواهنــد کــرد و وارد 

عملیــات خواهنــد شــد.
ــن اتحــاد توانســت  ــزود: نفــس ای ــده پارلمــان افغانســتان اف نماین
ــا در دســت  ــه ب ــز داوطلبان ــردم نی ــرد و م ــاال بب ــردم را ب ــه م روحی
گرفتــن ســاح هــای خــود بــه کمــک نیروهــای امنیتــی شــتافتند 
و در حــال حاضــر مــردم را مصمــم تــر و بــا روحیــه تــر مــی بینــم.

ــه  ــای روزان ــه کاره ــان در روز ب ــار داشــت: اعضــای طالب وی اظه
خــود مــی پردازنــد و شــب هــا دســت بــه عملیــات هــای 
ــا را بازداشــت  ــز آنه ــی نی ــات امنیت ــد و مقام ــی زنن تروریســتی م

ــم. ــرده ای ــوان ک ــاله را عن ــن مس ــا ای ــا باره ــد و م ــی کنن نم
ــن از  ــازه گرفت ــدون اج ــتند و ب ــم هس ــردم مصم ــت: م وی گف
مقامــات دولتــی بــرای مبــارزه بــا تروریســت هــا وارد عمــل مــی 

ــوند. ش
ایــن نماینــده پارلمــان افغانســتان ادامــه داد: والیــت تخــار نقــاط 
کلیــدی و اســتراتژیک زیــادی دارد و ســه و نیــم ســال شــهید احمد 
ــان  ــن اگــر طالب ــارزه کــرد؛ بنابرای شــاه مســعود در آن مناطــق مب
یــک نقطــه اســتراتژیک را بگیــرد تمــام شــهر طالقــان در اختیــار 

آنــان خواهــد افتــاد و ایــن بســیار خطرنــاک خواهــد بــود.
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آ ســـــــیا

کمک ۶.۱ 
میلیارد دالری 

توکیو به ۵ کشور 
آسیایی/رقابت 

اقتصادی با پکن
ــوذ در  ــه نفـ ــترش دامنـ ــرای گسـ ــت بـ رقابـ
ــر  ــه فکـ ــن را بـ ــیا، ژاپـ ــرق آسـ ــوب شـ جنـ
اعطـــای کمـــک مالـــی چنـــد میلیـــارد دالری 
ــد  ــه از رشـ ــوری انداخـــت کـ ــه پنـــج کشـ بـ

ــتند. ــوردار هسـ ــی برخـ ــادی خوبـ اقتصـ
ژاپـــن در روز شـــنبه از تصمیـــم خـــود بـــرای 
ــه 5  ــارد دالری بـ ــک 6.1 میلیـ ــای کمـ اعطـ
ـــر داد.  ـــگ« خب ـــه »مکون ـــوزه رودخان ـــور ح کش
ـــت  ـــدام در جه ـــن اق ـــه ای ـــود ک ـــی ش ـــه م گفت

ـــه  ـــن منطق ـــو در ای ـــتر توکی ـــه بیش ـــوذ هرچ نف
ــن  ــمگیر چیـ ــور چشـ ــا حضـ ــت بـ و در رقابـ

صـــورت مـــی گیـــرد.
»شـــینزو آبـــه« نخســـت وزیـــر ژاپـــن ایـــن 
ـــران  ـــا رهب ـــه ب ـــر را در نشســـت اقتصـــادی ک خب
ــد و  ــار، تایلنـ ــه، میانمـ ــورهای کامبوجیـ کشـ

ویتنـــام داشـــت اعـــام کـــرد.
ــال  ــی 3 سـ ــو طـ ــب، توکیـ ــن ترتیـ ــه ایـ بـ
ـــادل  ـــن مع ـــن ژاپ ـــارد ی ـــغ ۷50 میلی ـــده مبل آین

ـــک  ـــرای کم ـــکا را ب ـــارد دالر آمری ـــا 6.1 میلی ب
ـــورها  ـــن کش ـــای ای ـــاخت ه ـــعه زیرس ـــه توس ب

صـــرف خواهـــد کـــرد.
ــام  ــغ اعـ ــه مبلـ ــت کـ ــوم نیسـ ــه معلـ البتـ
ـــه  ـــد ارای ـــی جدی ـــته مال ـــک بس ـــت ی ـــده تح ش
ـــن  ـــه ژاپ ـــی ک ـــک های ـــا کم ـــد و ی ـــد ش خواه
پیشـــتر بـــه ایـــن کشـــورها اختصـــاص داده را 

نیـــز شـــامل مـــی شـــود.
 بخشـــی از ایـــن کمـــک در قالـــب وام اعطـــا 

ـــه  ـــت آب ـــه دول ـــد ک ـــه نمان ـــد. ناگفت ـــد ش خواه
در تـــاش اســـت تـــا وجـــه جهانـــی اقتصـــاد 
خـــود را از طریـــق مشـــارکت در پـــروژه 
زیرســـاخت هـــای شـــهری، سیســـتم هـــای 
ریلـــی و نیـــروگاه هـــای تولیـــد بـــرق ارتقـــا 

دهـــد.
ــی  ــادی و سیاسـ ــوذ اقتصـ ــن، نفـ ــن بیـ در ایـ
چیـــن موجـــب شـــده کـــه توکیـــو بیـــش از 
ـــل  ـــه و در تعام ـــی در منطق ـــش آفرین ـــش نق پی

ــیا( را  ــرق آسـ ــوب شـ ــه آن )جنـ ــو آ سـ ــورهای عضـ ــا کشـ بـ
ــود. ــتار شـ خواسـ

ژاپـــن بـــرای نخســـتین بـــار در رزمایـــش مشـــترک آمریـــکا- 
ـــی در  ـــای ژاپن ـــور نیروه ـــه حض ـــد. بهان ـــی کن ـــرکت م ـــترالیا ش اس
ـــه  ـــدرت رو ب ـــا ق ـــه ب ـــرای مقابل ـــی ب ـــی، آمادگ ـــش جنگ ـــن نمای ای

ـــت. ـــن اس ـــد چی رش
ـــود را  ـــترک خ ـــش مش ـــنبه رزمای ـــروز یکش ـــترالیا ام ـــکا و اس آمری
ـــد.  ـــاز کردن ـــی از شـــمال اســـترالیا آغ ـــد و بخـــش های ـــن لن در کویی
ـــرد  ـــی گی ـــام م ـــار انج ـــک ب ـــال ی ـــر دو س ـــه ه ـــور ک ـــن مان ای
امســـال پذیـــرای ژاپـــن بـــه عنـــوان مهمـــان ویـــژه ای اســـت 
ـــب  ـــا رقی ـــش ب ـــش تن ـــه افزای ـــه بهان ـــار ب ـــتین ب ـــرای نخس ـــه ب ک
آســـیایی خـــود، چیـــن، بـــه مانـــور نظامـــی »طلســـم ســـابر« 

ـــت. ـــته اس پیوس
ـــن،  ـــش ژاپ ـــی از ارت ـــروی نظام ـــدود 40 نی ـــب، ح ـــن ترتی ـــه ای ب
ـــاری  ـــادی ج ـــاه می ـــا 21 ام م ـــه ت ـــی ک ـــور در رزمایش ـــرای حض ب
ادامـــه خواهـــد داشـــت، بـــه 30 هـــزار پرســـنل آمریکایـــی و 
ـــی  ـــروی نظام ـــان، 500 نی ـــن می ـــد. در ای ـــی پیوندن ـــترالیایی م اس

ـــتند. ـــل هس ـــی دخی ـــش جنگ ـــن نمای ـــز در ای ـــد نی نیوزلن
»تونـــی ابـــوت« نخســـت وزیـــر اســـترالیا نیـــز بـــا اشـــاره بـــه 
ـــاد  ـــه اتح ـــژه خاورمیان ـــه وی ـــان ب ـــود در جه ـــای موج ـــش ه چال

ـــرد. ـــف ک ـــم توصی ـــیار مه ـــکا را بس ـــا آمری ـــورش ب کش
ایـــن ششـــمین بـــار اســـت کـــه رزمایـــش مشـــترک 
ـــادی  ـــوذ اقتص ـــش نف ـــا افزای ـــان ب ـــترالیا همزم ـــکا و اس آمری
و راهبـــردی چیـــن برگـــزار مـــی شـــود. در ایـــن میـــان، 
حضـــور هرچنـــد انـــدک نیروهـــای ژاپنـــی اگـــر چـــه بـــه 
ـــاری  ـــر دور از انتظ ـــد، ام ـــد آم ـــوش نخواه ـــن خ ـــذاق پک م

نیـــز تلقـــی نمـــی شـــود.

ـــش داده  ـــن افزای ـــا ژاپ ـــود را ب ـــی خ ـــط امنیت ـــرا رواب ـــترالیا اخی اس
ـــه  ـــن، ب ـــر ژاپ ـــت وزی ـــه« نخس ـــینزو آب ـــت »ش ـــا دول ـــت. ضمن اس
ـــور  ـــن کش ـــه ای ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــته دفاع ـــب بس ـــال تصوی دنب
ـــازه حضـــور  ـــی دوم اج ـــگ جهان ـــس از جن ـــار پ ـــتین ب ـــرای نخس ب
در جنـــگ هـــای خارجـــی را بـــه بهانـــه دفـــاع از همپیمانانـــی 

ـــد. ـــی ده ـــکا م ـــر آمری نظی

واشـــنگتن بـــا مالکیـــت پکـــن بـــر دریـــای چیـــن جنوبـــی 
مخالـــف اســـت و مـــی خواهـــد پـــای توکیـــو را هـــم بـــه 
ـــن  ـــه ژاپ ـــال آنک ـــد؛ ح ـــاز کن ـــه ب ـــن منطق ـــی ای ـــات ارض منازع
اصـــا عضـــو کشـــورهای واقـــع در دریـــای چیـــن جنوبـــی 
ـــتری را در  ـــش بیش ـــای نق ـــا ایف ـــود و تنه ـــی ش ـــوب نم محس

معـــادالت بیـــن المللـــی خواســـتار اســـت.

برای اولین بار اتفاق افتاد؛

حضور ژاپن در رزمایش مشترک آمریکا و استرالیا/ تقابل با چین
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نشســت ســازمان همــکاری شــانگهای در حالــی 
پایــان یافــت کــه مبــارزه بــا تروریســم و توســعه 
ــتور کار  ــادی در دس ــی- اقتص ــاد سیاس ــن نه ای

اعضــای دائــم قــرار گرفــت.
نشســت ســازمان همــکاری شــانگهای در حالــی 
ــان یافــت  ــع در روســیه پای ــا« واق در شــهر »اوف
کــه طــرح توســعه ایــن نهــاد منطقــه ای مــورد 

تاییــد قــرار گرفــت.
ــد و  ــت هن ــل عضوی ــب، مراح ــن ترتی ــه ای ب
پاکســتان نیــز کــه تــا همیــن دیــروز بــه عنــوان 
ــد  ــی کردن ــرکت م ــت ش ــر در نشس ــو ناظ عض
ــگ  ــور پررن ــی رود حض ــار م ــد. انتظ ــاز ش آغ
ــای  ــدرت ه ــزء ق ــه ج ــور ک ــن دو کش ــر ای ت
هســته ای آســیا محســوب مــی شــوند نــه تنهــا 
موجــب قــدرت گرفتــن هــر چه بیشــتر ســازمان 

همــکاری شــانگهای شــود بلکــه بــه همــکاری 
ســازنده  بیــن اســام آبــاد- دهلــی به عنــوان دو 

ــز منجــر شــود. ــه نی ــب دیرین رقی
در بیانیــه پایانــی گــروه شــانگهای، دلیل توســعه 
ایــن ســازمان بــه پیچیدگــی هایــی نســبت داده 
ــره  ــترش دای ــا گس ــان ب ــه همزم ــود ک ــی ش م
روابــط بیــن الملــل و ظهــور جهــان چنــد قطبــی 

ــد. ــه وجــود خواهــد آم ب
توســعه ســازمان همــکاری شــانگهای در حالــی 
ــا و  ــش ه ــش چال ــه افزای ــرد ک ــی گی ــام م انج
ــه عــدم  تهدیــد هــای امنیتــی بیــش از پیــش ب
ثبــات و اطمینــان در نقــاط مختلــف جهــان 

ــود. ــی ش ــر م منج
ــت  ــودی« نخس ــدرا م ــتا، »نارن ــن راس در همی
وزیــر هنــد، از توســعه ســازمان همــکاری 

شــانگهای بــه عنــوان ســکوی پرشــی یــاد کــرد 
ــن  ــن و پویاتری ــه یکــی از مهــم تری ــه آن را ب ک

ــد. ــی کن ــل م ــان تبدی ــای جه ــازمان ه س
ــرای  ــب ب ــان مناس ــون زم ــه وی، اکن ــه گفت ب
ــه  ــن ســازمان در منطق ــوذ ای ــه نف ــش دامن افزای
فــرا رســیده و کشــورهای عضــو از هــر امکانــی 

ــتند. ــوردار هس ــدن برخ ــق ش ــرای موف ب
ســازمان همــکاری شــانگهای فعــا از 6 عضــو 
دائــم برخــوردار اســت کــه شــامل چین، روســیه، 
قزاقستان، ازبکســتان، تاجیکســتان و قرقیزستان 

مــی شــود.
در ایــن نشســت همچنیــن تصمیــم گرفتــه شــد 
ــه  ــه عنــوان عضــو ناظــر ب کــه بــاروس نیــز ب
ایــن مجموعــه بپیونــدد. موضوعاتــی چــون 
ــراط  ــا اف ــارزه ب ــه مب افزایــش همــکاری در زمین

ــات  ــر تصمیم ــم از دیگ ــم ه ــی و تروریس گرای
ــود. ــت ب ــن نشس ــده در ای ــاذ ش اتخ

از  یکــی  شــانگهای  همــکاری  ســازمان 
ســاختارهایی اســت کــه بــا محوریــت روســیه و 
ــت  ــکل گرف ــادی ش ــال 1996 می ــن در س چی
ــری  ــه درگی ــی آن خاتمــه دادن ب و هــدف ابتدای
هــای بیــن ایــن دو کشــور بــا همســایگان 
شــان در آســیای مرکــزی بــود. امــا، بعدهــا ایــن 
ــر در جهــت  ــرش اعضــای ناظ ــا پذی ــازمان ب س
ــه ای  ــه منطق ــک اتحادی ــه ی ــدن ب ــل ش تبدی

ــت. ــش رف ــد پی قدرتمن
ســازمان همــکاری شــانگهای ترکیبــی از اهداف 
ــورت  ــه ص ــادی را ب ــی و اقتص ــی، امنیت سیاس
ــا تروریســم،  ــارزه ب ــال کــرده و مب ــان دنب همزم
ــی را از  ــراط گرای ــن اف ــی و همچنی ــی طلب جدای
ــان،  ــد. در ایــن می اهــداف اصلــی خــود مــی دان
مبــارزه بــا نفــوذ غــرب و ناتــو در منطقــه آســیای 
مرکــزی نیــز از جملــه مســائل راهبــردی اســت 
کــه کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری 

ــد. ــژه ای دارن ــه وی ــه آن توج ــانگهای ب ش
نشســت بعــدی ایــن ســازمان در ســپتامبر ســال 
2016 در کشــور ازبکســتان برگــزار خواهــد شــد.

توسعه سازمان 
همکاری 

شانگهای کلید 
خورد/عضویت 

دائم هند و 
پاکستان

گفتگو با نماینده پارلمان افغانستان:

دالیل رخ دادن اتفاقات میدان 
وردک/ کوتاهی صورت گرفته است

نماینــده پارلمــان افغانســتان در خصــوص حادثــه اخیــر والیت میدان وردک و کشــته شــدن چند ســرباز 
توســط طالبــان گفــت: ایــن مســاله نیــاز بــه تحقیــق دارد و قطعــا کوتاهی صــورت گرفته اســت.

اســداهلل ســعادتی نماینــده مــردم دایکنــدی در پارلمــان افغانســتان در خصــوص حــوادث اخیــر والیــت 
میــدان وردک و کشــته شــدن چنــد ســرباز توســط طالبــان گفــت: شــاهراه والیــت میــدان وردک یکی 
از شــاهراه هایــی بــود کــه ســال هــای قبــل بــه شــاهراه مــرگ تبدیــل شــده بــود و مــردم عــادی در 
آن کشــته مــی شــدند؛ پــس از مدتــی جمعــی از پلیــس هــای محلــی توانســتند امنیــت آنجــا را تامیــن 

کننــد و همیــن مســاله بــه یــک عقــده بــرای طالبــان تبدیــل شــده بــود.
وی گفــت: پــس از آنکــه جنــگ در ایــن والیــت شــروع شــد هیــچ یــک از نهادهــا بــه داد نیروهــای 

امنیتــی نرســید و کوتاهــی دولــت در ایــن رابطــه قابــل تامــل اســت.
ایــن نماینــده پارلمــان افغانســتان افــزود: میــدان وردک در چنــد قدمــی کابــل اســت و  بــه آســانی مــی 
شــد کمــک رســانی کــرد و اینکــه حتــی 48 ســاعت بعــد هــم کمــک رســانی نمــی شــود نیــاز بــه 

تحقیــق دارد.
ــه  ــده مــردم دایکنــدی در پارلمــان افغانســتان اظهــار داشــت: مــا خواهــان تحقیــق همــه جانب نماین
هســتیم تــا ایــن قضیــه روشــن شــود کــه چــرا نســبت بــه ســربازان میــدان وردک کوتاهــی صــورت 

ــه اســت. گرفت

آ ســـــــیا

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 35 |  شماره 6 |  11 مــرداد 94

ــای  ــگ هـ ــن در جنـ ــارکت ژاپـ ــه مشـ الیحـ
خارجـــی مراحـــل قانونـــی شـــدن را بـــه 
ـــا در اوج  ـــذارد ت ـــی گ ـــر م ـــت س ـــهولت پش س
نارضایتـــی مـــردم، ایـــن کشـــور را در حلقـــه 

ــد. ــیر کنـ ــنگتن اسـ ــای واشـ ــری هـ درگیـ
ــروز  ــن امـ ــدگان ژاپـ ــه مجلـــس نماینـ کمیتـ
ــه  ــی را بـ ــس قانونـ ــش نویـ ــنبه پیـ چهارشـ
ـــم  ـــری عظی ـــب تغیی ـــه موج ـــاند ک ـــا رس امض
ـــن  ـــود. ای ـــی ش ـــو م ـــی توکی ـــت نظام در سیاس
ـــازه  ـــن اج ـــی ژاپ ـــاع مل ـــای دف ـــه نیروه ـــون ب قان
ـــس از  ـــار پ ـــتین ب ـــرای نخس ـــا ب ـــد ت ـــی ده م
ـــی  ـــای خارج ـــگ ه ـــی دوم در جن ـــگ جهان جن

حضـــور داشـــته باشـــند.
ایـــن تغییـــر سیاســـت از نظـــر »شـــینزو 
آبـــه« نخســـت وزیـــر ژاپـــن کـــه از حمایـــت 
ــع  ــک موضـ ــت یـ ــوردار اسـ ــنگتن برخـ واشـ
گیـــری امنیتـــی جســـورانه تـــر تلقـــی شـــده 
ـــا  ـــا ب ـــد ت ـــی ده ـــازه م ـــور اج ـــن کش ـــه ای و ب
ـــوذ  ـــه نف ـــد از جمل ـــای جدی ـــای دنی ـــش ه چال
رو بـــه گســـترش چیـــن در منطقـــه آســـیا - 

پاســـیفیک مقابلـــه کنـــد.
ــد  ــی کننـ ــه مـ ــان گایـ ــل، مخالفـ در مقابـ
کـــه تصویـــب چنیـــن قانونـــی ناقـــض 
منشـــور صلـــح قانـــون اساســـی ژاپـــن 
اســـت - بخشـــی کـــه در ســـال 194۷ از 
ســـوی نیروهـــای آمریکایـــی کـــه ژاپـــن را 
ــی دوم  ــگ جهانـ ــت در جنـ ــس از شکسـ پـ
تحـــت حاکمیـــت خـــود در آورده بودنـــد بـــه 
ــه  ــد و بـ ــه شـ ــور اضافـ ــن کشـ ــون ایـ قانـ
ـــت  ـــگ را از دول ـــام جن ـــق اع ـــب آن ح موج
توکیـــو ســـلب کـــرده و بـــه جـــای آن بـــر 
ــد دارد. ــر تاکییـ ــوق بشـ ــی و حقـ دموکراسـ

ـــان  ـــه در آن زم ـــون ک ـــن قان ـــه ای ـــب آنک جال
موافـــق بـــا منافـــع واشـــنگتن تنظیـــم شـــد 
ـــب  ـــد متناس ـــال بع ـــت ۷0 س ـــرار اس ـــا ق دقیق
بـــا چرخـــش سیاســـت هـــای آمریـــکا بـــه 
ســـمت منطقـــه اقیانـــوس آرام در جهـــت 
ـــن  ـــا ای ـــو شـــود. ب ـــع کاخ ســـفید لغ ـــن مناف تامی
حســـاب، بـــی دلیـــل نیســـت کـــه اقدامـــات 
ـــردم مواجـــه  ـــت شـــدید م ـــا مخالف ـــه ب ـــر آب اخی
شـــده اســـت چـــرا کـــه بیـــم آن مـــی رود 

تـــا ایـــن کشـــور بـــه بهانـــه پایبنـــدی بـــه 
معاهـــده دفـــاع جمعـــی در حلقـــه درگیـــری 
ــن  ــه ایـ ــود. بـ ــیر شـ ــنگتن اسـ ــای واشـ هـ
ـــکا  ـــه آمری ـــی ب ـــک نظام ـــه کم ـــب، ارای ترتی
در منطقـــه تحـــت مناقشـــه دریـــای چیـــن 

جنوبـــی هـــم امـــکان پذیـــر مـــی شـــود.
محبوبیـــت آبـــه در پـــی ارایـــه ایـــن قانـــون و 
ـــابقه  ـــی س ـــول ب ـــا اف ـــر ب ـــن دیگ ـــی قوانی برخ
ای مواجـــه بـــوده اســـت و نســـبت مخالفـــان 
ــیده حـــال آنکـــه در  وی بـــه 42 درصـــد رسـ
ـــته  ـــا بس ـــا ب ـــی ه ـــد از ژاپن ـــوع 56 درص مجم

دفاعـــی جدیـــد وی مخالـــف هســـتند.
ـــس آن  ـــش نوی ـــه پی ـــی ک ـــی رود قانون ـــار م انتظ
ـــدگان تصویـــب  ـــه مجلـــس نماین امـــروز در کمیت
ــی  ــن علنـ ــه در صحـ ــان هفتـ ــا پایـ ــد تـ شـ
مجلـــس هـــم رای بیـــاورد کـــه در آن اکثریـــت بـــا 
ـــد از  ـــرات اســـت. بع ـــرال دموک ـــم لیب حـــزب حاک
ـــرای  ـــر ب ـــورد نظ ـــون م ـــه، قان ـــن مرحل ـــی ای ط
ـــن  ـــنای ژاپ ـــس س ـــی مجل ـــی راه ـــب نهای تصوی

ـــد.   ـــد ش خواه
ـــداری  ـــده از دوران زمام ـــی مان ـــدت باق ـــه در م آب
ـــت  ـــده ای دس ـــکات عدی ـــا مش ـــد ب ـــود بای خ
ــا  ــردم بـ ــت مـ ــد. مخالفـ ــرم کنـ ــه نـ و پنجـ
ـــور  ـــی کش ـــای اتم ـــی از راکتوره ـــایی یک بازگش
ـــه  ـــال از حادث ـــه س ـــش از س ـــت بی ـــس از گذش پ
فوکوشـــیما و نطـــق جنجـــال برانگیـــزی کـــه 
ممکـــن اســـت آبـــه در هفتادمیـــن ســـالگرد 
پایـــان جنـــگ جهانـــی دوم در نکوهـــش 
ـــا دو  ـــد، تنه ـــراد کن ـــن ای ـــی ژاپ ـــات جنگ جنای

مـــورد از ایـــن مشـــکات اســـت.
از ســـوی دیگـــر، آبـــه قـــرار اســـت مجـــددا 
در مـــاه ســـپتامبر امســـال بخـــت خـــود را در 
ـــرای  ـــا ب ـــد ت ـــن بیازمای ـــی ژاپ ـــات پارلمان انتخاب
ســـه ســـال دیگـــر ســـکان امـــور کشـــور را 
ـــاال  ـــه احتم ـــی ک ـــرد- انتخابات ـــت بگی ـــه دس ب
علیرغـــم کاهـــش اقبـــال عمومـــی آبـــه بـــه 
ـــا  ـــه او ب ـــرا ک ـــد چ ـــد ش ـــام خواه ـــود وی تم س
وجـــود همـــه ضعـــف هـــای سیاســـی اش از 
ـــت و  ـــوردار اس ـــژه برخ ـــوت وی ـــه ق ـــک نقط ی
ـــد پیشـــتازی وی را در عرصـــه  ـــی توان کســـی نم

اقتصـــاد انـــکار کنـــد.

بررسی الیحه حضور ارتش ژاپن در جنگ های خارجی؛

سهم خواهی »آبه«در نظام بین المللی 
معاصر/ ژاپن به مصاف چین می رود

گفتگو با نماینده پارلمان افغانستان:

آمریکا با داعش درافغانستان همکاری 
دارد/نمی توان مجاهدین راحذف کرد

نماینـده مـردم کابـل در پارلمـان افغانسـتان 
گفـت: آمریـکا طرحـی تهیـه کـرده اسـت که 
مجاهدین را از صحنه سیاسـت افغانسـتان دور 
کنـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه مجاهدیـن می 

تواننـد امنیـت افغانسـتان را تامیـن کنند.
اهلل گل مجاهـد، نماینده مردم کابـل در پارلمان 
افغانسـتان گفـت: امریکایـی هـا نمـی خواهنـد 
وضعیـت والیت پروان بهتر باشـد، بلکـه خواهان 

آن هسـتند کـه آنجا نیـز درگیر جنگ باشـد.
وی گفت: متاسـفانه مجاهدین در حکومت فعلی 
افغانسـتان جایـی ندارند؛ حملـه ای کـه نظامیان 
آمریکایی علیـه یکی از مجاهدیـن در این والیت 

انجام دادند نیز نشـانگر همین مسـاله اسـت.
ایـن نماینـده پارلمـان افغانسـتان ادامـه داد: 

آمریـکا و عـده ای دیگـر از عناصـر داخلـی با داعـش همـکار هسـتند؛ مجاهدین هیچـگاه خواهان 
داعـش و طالبـان نیسـتند امـا ایـن افـراد از سـوی برخـی نهادهـا خانـه نشـین مـی شـوند.

وی اظهـار داشـت: نگرانـی مجاهدین این اسـت که آنها خانه نشـین شـده انـد در حالی کـه داعش 
روی کار آمده اسـت و این یک دسیسـه اسـت. هیچ کسـی نمی تواند مجاهدین را از صحنه سیاست 

افغانسـتان حـذف کند و ایـن یک پانی اسـت که از طرف امریکا تهیه شـده اسـت.
نماینـده مردم کابل در پارلمان افغانسـتان عنوان کـرد: حذف کردن مجاهدیـن از عرصه های امنیتی 
و سیاسـی یک اشـتباه اسـت؛ آنها بیش از سـی سـال علیه شـوروی و طالبان جنگیده اند و به خوبی 
مـی تواننـد امنیـت را بـه افغانسـتان بازگردانند. ایـن در حالی اسـت که در تمـام والیت های کشـور 
حتـی یک نفـر از مجاهدین در پسـت هـای امنیتی و نظامی منصوب نشـده اسـت. وی افـزود: همه 

ملـت افغانسـتان باید علیه تروریسـت ها متحـد شـوند و از خاک خود دفـاع کنند.

گفتگو با نماینده پارلمان افغانستان:

افغانستان تبدیل به زرادخانه 
اسلحه شده است/ پایگاه 

مردمی مجاهدین
نماینــده پارلمــان افغانســتان گفــت: بــه علــت 
ناامنــی هــای فــراوان، نوعــی جبــر مــردم را وادار 
بــه جمــع آوری ســاح کــرده اســت و ایــن یک 

تهدیــد بــرای امنیت افغانســتان اســت.
شــهید زاده، نماینــده مــردم هــرات در پارلمان 
افغانســتان گفــت: متاســفانه در حــال حاضــر 
افغانســتان تبدیــل بــه یــک زرادخانــه اســلحه 

شــده اســت.
ــراوان و  ــای ف ــی ه ــت ناامن ــه عل ــت: ب وی گف
ــد  ــی ندارن ــی جان ــردم امنیت ــه اینکــه م نظــر ب
نوعــی جبــر مــردم را وادار بــه جمع آوری ســاح 
کــرده اســت و ایــن یــک تهدیــد بــرای امنیــت 
افغانســتان اســت؛ یکــی از ضروریات این اســت 
کــه ایــن ســاح هــا بایــد قانــون منــد باشــد.

این نماینــده پارلمان افغانســتان افــزود: وضعیت 
کشــور بــه گونــه ای اســت کــه ممکــن اســت 
ــام مردمــی  ــده نزدیــک شــاهد قی شــاید در آین
باشــیم و هنگامــی که خیــزش مردمــی صورت 
ــد  ــی توانن ــی نم ــت خال ــا دس ــردم ب ــرد م بگی
قیــام کننــد؛ خــوب اســت کــه ایــن مســائل بــا 

حکومــت در میــان گذاشــته شــود.
وی در مــورد خلــع ســاح مجاهدیــن اظهــار 

داشــت: خلــع ســاح مجاهدیــن اتحاد آنهــا را 
خدشــه دار مــی کنــد و بســیاری از مجاهدیــن 
خلــع ســاح شــده انــد. در حــال حاضــر یــک 
ــود دارد  ــور وج ــی در کش ــویش روان ــوع تش ن
کــه همــه دوســت دارنــد خــود را مســلح کنند. 
ــر  ــن تاثی ــا روی مجاهدی ــاله فع ــن مس ای
منفــی نمــی گــذارد ولــی مناســب بــود دولــت 
ــا  ــن مســاله را ب ــع ســاح آنهــا ای قبــل از خل

آنهــا در میــان مــی گذاشــت.
نماینــده هــرات در پارلمــان افغانســتان عنوان 
ــوع  ــک ن ــن ی ــاح مجاهدی ــع س ــرد: خل ک
ــد  ــی توان ــن نم ــت و ای ــی اس ــر احتیاط تدابی
آنهــا را از صحنــه سیاســت کشــور خــارج 
ــه  ــردم ب ــه م ــی ک ــا زمان ــت: ت ــد. وی گف کن
مجاهدیــن احتــرام مــی گذارنــد هیــچ کــس 

ــد. ــارج نمای ــا را از دور خ ــد آنه ــی توان نم
وی بــا انتقــاد از دولــت گفــت: کمبــود ســاح در 
ــن مســاله  ــز وجــود دارد و ای ــان ســربازان نی می
ــه دارد.  ــن زمین ــت در ای ــف دول ــان از ضع نش
وقتی نبــود ســاح در میــان ســربازان دیــده می 
شــود نمــی تــوان انتظــار داشــت هنــگام قیــام 

مردمــی دولــت آنهــا را مجهــز کنــد.

آ ســـــــیا
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ــزب  ــود ح ــی ش ــه م ــرا گفت || اخی
داعــش  از  حکمتیــار  اســالمی 
حمایــت کــرده اســت، ایــن حمایــت 
ــه و  ــورت گرفت ــی ص ــه دالیل ــا چ ب
ــوص  ــن خص ــان در ای ــع طالب موض

چیســت؟
اعــام حمایــت حکمتیــار از داعــش بــا انتقــاد 
ــس از  ــا پ ــد ام ــه ش ــای گســترده ای مواج ه
مدتــی حــزب اســامی بــه رهبــری حکمتیــار 
ایــن مســاله را تکذیــب کردنــد و گفتنــد ایــن 
ــر شــده و حــزب اســامی  مســاله ســوء تعبی

هیچــگاه از داعــش حمایــت نکــرده اســت.
امــا بــا توجــه بــه مصاحبــه هایــی کــه حکمتیار 
ــه  داشــت مشــخص مــی شــود کــه ایشــان ب
ــد و متمایــل  ــا داعــش همــدردی دارن نوعــی ب
بــه ایــن گــروه هســتند. حتی در ســایت رســمی 
ــه  ــود ک ــح شــده ب ــز تصری حــزب اســامی نی
ــروعیت  ــرای مش ــروعیت دارد و ب ــش مش داع
داعــش همیــن بس کــه تمــام کشــورهای کفر 

ــا آن در حــال جنــگ اســت. ب
رهبــری  بــه  اســامی  حــزب  حمایــت 
ــان نیســت و  ــل کتم ــار از داعــش قاب حکمتی

آنهــا نمــی تواننــد آن را تکذیــب کننــد.

ــار  ــه فش ــد ک ــی کنی ــر نم ــا فک || آی
حــزب  شــده  باعــث  طالبــان 
ــار حمایــت خــود از  اســالمی حکمتی

داعــش را تکذیــب کنــد؟
نــه اصــا مســاله طالبــان نیســت؛ بلکــه همه 
ــامی را  ــزب اس ــوع ح ــا در مجم ــانه ه رس
تحــت فشــار قــرار دادنــد و علیــه ایــن تصمیم 
اعــام موضــع کردنــد. رســانه هــای گروهــی 

نیــز بــه شــدت از ایــن مســاله انتقــاد کردنــد و 
ــه ای در  باالخــره حکمتیــار مجبــور شــد مقال
ــد  ــی دی ــم بنویســد و وقت ــن تصمی ــه ای توجی
بــا مقالــه نمــی شــود، بــا صــدور اعامیــه ای 
ــتی  ــه درس ــته ب ــای گذش ــت ه ــت صحب گف

تعبیــر نشــده اســت.
ــزب اســامی  ــت ح ــه حمای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
حکمتیــار از داعــش در ســایت رســمی ایــن حزب 
منتشــر شــده بود و حتــی پســر وی ایــن بیانیــه را 
ــوک خــود منعکــس کــرده  در صفحــه فیــس ب
بــود کاما روشــن اســت کــه حکمتیــار ابتــدا این 
موضــع را گرفــت امــا تحــت فشــار مجبــور شــد 
کــه از موضــع خــود بگــذرد. در مجموع ایــن بیانیه 
ــه ضــرر وی تمــام شــد و موجــب شــد  بســیار ب
اعتراضــات گســترده ای علیــه او صــورت بگیــرد.

اگــر انهــا ایــن مســاله را تکذیــب نمــی کردند 
موضــع طالبــان در مقابــل آنهــا چــه مــی بود؟

طالبــان اصا بــه اظهــارات حکمتیــار توجهی 
ــه  ــه ای علی ــر روز مقال ــار ه ــد. حکمتی ندارن
ــان و گــروه هــای دیگــر مــی نویســد و  طالب
در مجمــوع طالبــان وی را مرفــوع القلــم مــی 
ــه  ــند ک ــی اندیش ــه م ــان اینگون ــد. طالب دانن
ــت وی در  ــی از شکس ــار ناش ــع حکمتی موض
ــار  ــه حکمتی ــاد ب عرصــه سیاســی اســت و زی
توجــه نمــی کننــد. حکمتیــار اعتبــار خــود را از 
دســت داده اســت زیــرا هــر روز موضعــی مــی 
ــد. ــب مــی کن ــرد و روز دیگــر آن را تکذی گی

|| شــما فکــر مــی کنیــد ایــن حــزب 
ــه  ــی ب ــت و کمک ــر مثب ــچ تاثی هی
ــد؟ ــی کن ــتان نم ــش در افغانس داع

اگــر حکمتیــار فکــر مــی کنــد بــا حمایــت از 

داعــش مــی توانــد در کنــار آنهــا باشــد کامــا 
ــان  ــی طالب ــش وقت ــد. داع ــی کن ــتباه م اش
ــوان  ــی اخ ــد، وقت ــی دان ــد م ــر و مرت را کاف
المســلمین را مرتــد مــی دانــد و طالبــان را بــه 
خاطــر حمایــت از مرســی تکفیــر مــی کنــد، 
ــد  ــد مــی خوان ــی داعــش حمــاس را مرت وقت

ــد؟ ــی دان ــار را مســلمان م چطــور حکمتی
یکــی از اصــول ابوبکرالبغــدادی بــرای تکفیــر 
ــی و  ــس دموکراس ــر ک ــه ه ــت ک ــن اس ای
انتخابــات را تاییــد کنــد کافــر اســت؛ حکمتیار 
سالهاســت کــه مــی گویــد مــا بایــد از طریــق 
ــاب  ــود را انتخ ــی خ ــم سیاس ــات زعی انتخاب
ــار  ــدارد حکمتی ــکان ن ــس اصــا ام ــم. پ کنی
ــی دارد و  ــش اصول ــدد. داع ــش بپیون ــه داع ب

ــر نیســت. ــا اصــول داعــش براب وی ب

ــا  ــا ب ــد آنه ــی کنی ــر نم ــما فک || ش
ــاره  ــد دوب ــی خواهن ــائل م ــن مس ای
ــدرت  ــک ق ــوان ی ــه عن ــود را ب خ

ــد؟ ــرح کنن مط
ــا از حــزب  ــی کــه م ــه شــناخت های ــا توجــه ب ب
اســامی داریــم، مــن فکــر مــی کنــم حکمتیــار 
مــی خواهــد بــا این جــو ســازی هــا در صــدر اخبار 

باقــی بمانــد و فقــط هدفــش همیــن اســت.
ــه  ــت ک ــن اس ــار ای ــی حکمتی ــرض اصل غ
جنجــال ســازی رســانه ای کنــد؛ اگــر بــا بــار 
ــن کار را  ــی ای ــار منف ــا ب ــت ب ــت نتوانس مثب
ــطح اول  ــود را در س ــا خ ــد ت ــی ده ــام م انج

ــذارد. ــی بگ ــا باق ــانه ه رس

|| حکمتیــار گفتــه بــود خطــر ایــران 
ــان در  ــت؛ نظرت ــرائیل اس ــد اس مانن

ایــن مــورد چیســت؟
آقــای حکمتیــار در ایــن اواخــر موضــع 
دیگــری گرفــت در مــورد یمــن و اعــام کــرد 
کــه اگــر عربســتان ســعودی بخواهــد مــا می 
توانیــم نیروهــای خــود را بــه یمــن بفرســتیم. 
حکمتیــار مــی خواهــد حمایــت کشــورها را به 
ــه ای  ــتان عرص ــون افغانس ــاورد چ ــت بی دس
ــر آن  ــی درگی ــورهای مختلف ــه کش ــت ک اس
هســتند. حکمتیــار بــا اعــام ایــن مواضــع در 

پــی جلــب نظــر برخــی کشــورها اســت.
ــر افغانســتان ســلطه  ــان ب ــه طالب ــی ک هنگام
ــکونت  ــران س ــار در ای ــای حکمتی ــتند آق داش
داشــت ببینیــد قضیــه ایــن اســت کــه اقامــت 
ــده  ــن ش ــکل افری ــش مش ــران برای وی در ای
اســت. وی خیلــی تــاش کــرد کــه حمایــت 
کشــورهای عربــی را بــه دســت بیــاورد و 
ســکونتی کــه حکمتیــار در ایــران داشــت وی 

ــت. ــه اس ــر انداخت ــه دردس را ب
ــه تنهــا علیــه ایــران موضــع دارد  حکمتیــار ن
بلکــه بــر علیــه تشــیع مواضــع زیــادی گرفت 
ــورهای  ــی از کش ــه برخ ــا ب ــاش دارد ت و ت

ــی نزدیــک شــود. عرب
ــه یمــن  ــه ب ــرای حمل ــاف ب ــه ائت ــی ک زمان
شــکل گرفــت حکمتیــار از آنــان حمایــت کرد 

و بــا ایــن کار موضــع ضــد ایرانــی گرفــت.

کارشناس مسائل افغانستان اعالم کرد؛

همدلی حزب اسالمی افغانستان با داعش/
دالیل اظهارات ضدایرانی حکمتیار

وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان گفت: حمایت حزب اسالمی به 
رهبری حکمتیار از داعش قابل کتمان نیست و آنها نمی توانند آن را تکذیب کنند.

ایران گرفت.  علیه  تندی  اخیر خود مواضع  اظهارات  گلبدین حکمتیار در 
همچنین گفته شده است که حزب اسالمی حکمتیار در افغانستان از گروه 
تروریستی داعش حمایت کرده است. موضوعی که توسط حکمتیار تکذیب 
شد. این موضوعات را در گفتگو با وحید مژده تحلیل گر مسایل سیاسی 

افغانستان مورد بررسی قرار داده ایم که در ادامه از نظر می گذرد.

آ ســـــــیا

فرانس ۲۴ اعالم کرد: 

»مالعمر« مرده است
هر چند پیشـتر خبرهایـی در مـورد مرگ رهبـر طالبان 
منتشر شده بود اما امروز چهارشـنبه بار دیگر منابع آگاه از 

مرگ »ماعمر« سـرکرده گـروه طالبان، خبـر دادند.
برخی منابـع دولتی افغانسـتان در گفتگو با گزارشـگر 
شـبکه خبری »فرانـس 24« صحت مـرگ ما عمر، 

سـرکرده گـروه طالبان را مـورد تایید قـرار دادند.
عـاوه بر این یـک منبع افغـان از تشـکیل کنفرانس 

خبری ویـژه پیرامون مـرگ ماعمر خبـر داد.
ناگفتـه نمانـد کـه در گذشـته نیـز شـایعاتی مبنی بر 
مـرگ رهبر طالبـان وجود داشـته اسـت و حتی برخی 
منابـع اطاعاتی مـی گویند که وی 2 یا 3 سـال پیش 

مرده اسـت.
طالبان به گـزارش اخیر واکنشـی نشـان نداده اسـت اما 
یکی از سـخنگویان گروه بـه »بی. بی. سـی« گفت که 
بـه زودی بیانیه ای در این خصوص منتشـر خواهد شـد.

بـه گفتـه مقامـات افغـان، تحقیـق پیرامـون مـرگ 
ادامـه دارد. ماعمـر همچنـان 

ایـن در حالـی اسـت کـه یک عضـو بلنـد پایه شـورای 
رهبـری طالبـان در گفت وگـو بـا اکسـپرس تریبـون 
پاکسـتان خبر مرگ ما عمر را تایید کـرده و علت مرگ 
وی را بیمـاری سـل عنوان کـرده بود. بر اسـاس این خبر 

ما عمـر دو سـال و چهـار ماه قبل درگذشـته اسـت.
برخـی منابـع از احتمـال جانشـینی مـا بـرادر خبـر 
می دهنـد در حالـی کـه کارشناسـان پاکسـتانی در 
گفت وگـو بـا تلویزیـون جئو که ظهـر روز چهارشـنبه 
ویـژه  برنامـه ای در این مورد بـه طور زنده برگـزار کرد 

از احتمـال جانشـین مـا اختـر منصـور خبـر دادند.
محمـد عمـر معـروف بـه ُمـّا عمـر رهبـر طالبـان 
افغانسـتان بـود کـه از سـال 1996 تـا اواخـر سـال 
2001 حکومـت را در افغانسـتان در اختیـار داشـت. 
وی با عنوان امیرالمؤمنین امارت اسـامی افغانسـتان 
شـناخته می شـد، حکومتی که بـا وجود کنتـرل حدود 
نود درصد خاک این کشـور تنها سـه کشـور پاکستان، 

عربسـتان، و امـارات آن را به رسـمیت شـناختند.
حملـه ائتـاف بین المللـی بـه رهبـری ناتـو در سـال 
2001 بـه افغانسـتان بـرای نابـودی القاعده بـه دلیل 
حملـه 11 سـپتامبر موجـب سـقوط حکومـت تحـت 
رهبـری وی شـد و مـا عمـر پـس از آن در اختفـا به 
رهبـری طالبـان ادامـه می دهـد. دولـت آمریـکا 10 
میلیون دالر پاداش برای دسـتگیری او گذاشـته است. 
اسـم او در لیسـت ده رهبـر خطرناک تریـن گروه های 

تروریسـتی ذکر شـده اسـت.
طالبـان بـه تازگـی وارد مذاکـرات صلـح بـا دولـت 
افغانسـتان شـده اسـت و به همین دلیل، اشـرف غنی 

بـه تازگـی از ماعمـر تشـکر کـرده بود.
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آمریـــکــا
دبیران: فرزاد فرهاد توسکی
مهدی ذوالفقاری

 اهداف پنهان آمریکا در عراق

 تالش آمریکا برای مصادره پیروزی های نیروهای کرد سوری

راهبرد نظامی جدید آمریکا
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آمـریـــــکا

در ایـن مقالـه، تغییـر و تحـول اسـتراتژی اوبامـا 
در مبـارزه بـا داعش تـا اتخـاذ اسـتراتژی نیلوفر 
آبـی، و رویکردهـای دولتـی و کنگـره در قبـال 
ن بـه همـراه ماحظـات و ارزیابی مربوطـه ارائه 

خواهد شـد.

مقدمه
و  تکفیـری  گـروه  و  جریـان  گیـری  شـکل 
شـام«  و  عـراق  اسـامی  تروریسـتی »دولـت 
)داعـش-ISIL( در منطقه خاورمیانـه، هم از نظر 
ایدئولوژیـک و هم از نظـر ژئوپولیتیک، تهدیداتی 
کـرده  ج.ا.ا.  ملـی  منافـع  و  امنیـت  متوجـه  را 
اسـت. علیرغم فـرو ریختن13000 بمب توسـط 
هواپیماهـای آمریکایـی و متحدانـش در عـراق 
و سـوریه بـرای نابـودی داعـش و هزینـه 2.91  
میلیارد دالری  آن تا 18 ژوئن 2015، اسـتراتژی 
ائتـاف بین المللـی در  ایـن زمینه موفـق نبوده 
اسـت. با توجه بـه اینکه اسـتراتژی نبـرد هوایی 
مبـارزه با داعـش اوبامـا تاکنـون موفق نبـوده و 
همچنیـن عـدم موافقـت دولـت اوبامـا مبنی بر 
دریافـت سـاح توسـط دولت حیـدر العبـادی از 
ایـران و روسـیه بـه خاطـر تحریمهـای ایـن دو 
کشور،»اسـتراتژی نیلوفـر آبی« در پیـش گرفته 

است. شـده 
اوبامـا اخیرا در دیـدار با »حیدرالعبادی« نخسـت 
وزیر عراق در حاشـیه نشسـت گـروه ۷ در آلمان 
در 8 ژوئـن 2015 ، در مـورد اسـتراتژی مبارزه با 
داعش گفت: »شکسـت نهایی داعـش در عراق، 
ائتـاف بین المللـی بـه رهبـری  بـه موفقیـت 
آمریکا بسـتگی دارد و واشنگتن هنوز »استراتژی 
کاملی« بـرای کمک و آمـوزش نیروهای عراقی 
بـرای مبـارزه بـا داعـش و بازپس گیـری مناطق 

تحـت اشـغال آن گروه نـدارد .«
ادعـای فـوق در حالیسـت کـه اوباما در نشسـت 
مشـترک با رهبران کنگره در 11 سـپتامبر 2014 

اسـتراتژی مبارزه علیه داعش را که شـامل »سه 
مرحلـه« اعام کـرد که اجرای کامـل آن ممکن 
اسـت »سـه سـال« طول بکشد. این سـه مرحله 
مواضـع  علیـه  هوایـی  از:1-حمـات  عبارتنـد 
داعـش در شـمال و غرب عـراق کـه در حمایت 
از اقـوام و اقلیتهـای دینـی ایـن کشـور و نیروها 
و تسـلیحات نظامـی، دیپلماتیـک و اطاعاتـی 
آمریکایـی مسـتقر در عـراق خواهد بـود که این 
عملیـات از ماه آگوسـت 2014 آغاز شـده اسـت. 
2- تشـدید تاشـها بـرای آمـوزش، مشـاوره و 
تجهیـز نیروهای مسـلح عـراق، پیشـمرگه های 
کـرد و احتمـاال قبایـل سـّنی ایـن کشـور پـس 
از تشـکیل دولـت فراگیـر در عـراق، 3- نابودی 
پناهگاههـا و مقرهای عملیاتی داعـش در داخل 
سـوریه کـه ممکـن اسـت تـا پیـش از پایـان 
دوران ریاسـت جمهـوری اوبامـا به پایان نرسـد 
کـه سـخت تریـن و جنجالی تریـن مرحلـه این 
عملیـات اسـت.   »لیـان پنتـا« وزیر دفاع اسـبق 
آمریـکا کـه رئیس سـیا نیز بـوده گفته اسـت که 
جنـگ بـا داعـش، دامنـه ای 30 سـاله خواهـد 
داشـت و مـی توانـد بـه کشـورهای دیگـر مانند 
لیبـی، نیجریـه، سـومالی و یمن کشـیده شـود.  

اسـتراتژی نیلوفـر آبـی و رویکردهـای 
آمریکایـی در قبـال آن

بـاراک اوبامـا در 11 ژوئـن 2015 )21 خـرداد( 
از اعـزام 450 مستشـار نظامـی آمریکایـی بـه 
عـراق بـرای اسـتقرار در پایـگاه جدیـدی که در 
االنبار مسـتقر خواهند شـد خبـر داد. وزارت دفاع 
آمریـکا در بیانیـه ای در 12 ژوئـن اعـام کرد که 
بـرای گسـترش پایگاههـای آمریـکا در کشـور 
عـراق- و احتمـاال همـوار کـردن راه بـرای بـه 
کارگیری بیشـتر نیروهـای آمریکایـی در مناطق 
جنگـی- برنامـه دارد. ژنـرال »مارتین دمپسـی« 
مجموعـه   کـه  گفـت  مشـترک،  سـتاد  رئیـس 

پایگاههایـی در اطـراف عـراق مـی توانـد ایجاد 
شـود تـا نیروهـای آمریکایـی بتواننـد بـه قبایل 
سـنی دسترسـی پیدا کـرده، بـه رهبـران نظامی 
عراقـی مشـورت و هـم فکـری ارائـه کننـد و در 
حمـات هوایی و آمـوزش واحدهـای کوچک از 
سـربازان و پلیس عراقی مشـارکت داشته باشند. 
 Lily pad ایـن اسـتراتژی جدیـد »نیلوفر آبـی
Strategy« یـا »مناطـق مشـترک امنیتـی« 
نام دارد. دمپسـی گفـت: »یکی از ایـن پایگاهها 
در مسـیر بغداد بـه تکریت و کرکـوک به موصل 
قـرار خواهـد داشـت. همچنیـن »اسـتیو وارن« 
سـخنگوی وزارت دفـاع آمریـکا، تاییـد کـرد که 
در حـال حاضـر بـه دنبـال مـکان یابـی بـرای 
دیگـر پایگاههـای نیلوفـر آبـی هسـتند و بـرای 
محل اسـقرار ایـن پایگاههـا صدها گزینـه وجود 
دارد و اصـوال هر مکانی که قبـا پایگاه عملیاتی 
بوده نیز گزینه خوبی محسـوب می شـود. یکی از 
مقامات وزارت دفاع آمریکا در این باره گفته است 
که پایگاههای جدید بر اسـاس نیازهای نیروهای 
عراقـی در منطقـه طراحـی و احـداث می شـود. 
بنابراین ممکن اسـت یـک پایگاه بـرای آموزش 
نیروهـای سـنی، یکـی دیگـر بـرای مانورهـای 
مشـترک بـا نیروهـای عراقـی اسـتفاده شـده و 
یـا پایـگاه دیگـری بـرای جمـع آوری اطاعات 
برای حمات هوایی استفاده شود. مقامات نظامی 
آمریکایـی اعـام کـرده اند کـه پنجمیـن پایگاه 
نظامـی آمریـکا در عـراق تاسـیس خواهد شـد. 

»جـاش ارنسـت« سـخنگوی کاخ سـفید گفت: 
رئیـس سـتاد ارتـش آمریـکا از مـواردی صحبت 
مـی کنـد کـه واقعـی نیسـت. سـپهبد »دیویـد 
نیروهـای  فرماندهـی  سـابق  رئیـس  بارنـو« 
مشترک در افغانستان در سـالهای 2003-2005 
و رئیـس کمیتـه مشـورتی عملیـات آزادسـازی 
عراق که در دانشـگاههای مطـرح نظامی آمریکا 
بـه تدریـس مـی پـردازد گفـت: »گمـان نمـی 

کنم مـا در اسـتراتژی مهـار داعـش موفق عمل 
کـرده باشـیم. ایـن گـروه در حـال تحـرک بوده 
و فعالیـت خـود را گسـترش داده اسـت. مـا باید 
بـه شـکل گسـترده ای به فکـر حمـات هوایی 
برای شکستن هیمنه داعش در مرکز آنها در شرق 
سوریه باشیم.« »شاون بریملی«  مدیر مطالعاتی 
»مرکز موسسـه امنیـت آمریکای نویـن« نیز می 
گویـد ایـن کـه یـک نیـروی آمریکایی شـانه به 
شـانه یک ژنـرال عراقی بایسـتد کمـک چندانی 
نمـی کنـد . »بارابـارا اسـتار  و آلکسـاندر جـف« 
گزارشـگران پنتاگون شـبکه سـی ان ان معتقدند 
کـه اسـتراتژی نیلوفـر آبی مـی تواند بـه افزایش 

نیروهـای آمریکایـی در عـراق بینجامـد . 
بازسـازی  ویـژه  کل  بـازرس  سـوپکو«  »جـان 
افغانسـتان اعام کـرده که اسـتراتژی نیلوفر آبی 
علیه طالبـان در افغانسـتان ناکارآمد بوده اسـت .
کاخ سـفید، بـا انتشـار بیانیـه ای مدعی شـده که 
ایـن نیروهـا را بـه درخواسـت دولـت عـراق و در 
تاش برای مقابله با موفقیتهای گروه تروریستی 

داعش به این کشـور اعـزام می کند.

کنگـره آمریـکا و اسـتراتژی مبـارزه با 
داعش

رویکـرد و اسـتراتژی اوبامـا در قبال عـراق مورد 
سـوال و انتقـاد کنگره قـرار گرفته اسـت. کمیته 
نیروهـای مسـلح مجلـس نماینـدگان ایـاالت 
متحـده در 29 آوریل بـا 60 رای موافـق در برابر 
2 مخالـف و 1 ممتنـع بـه  طـرح قانونی شـماره 
قانـون  عنـوان  بـا  نماینـدگان  مجلـس   1۷35
اختیـار دفـاع ملـی سـال 2016 رای دادنـد. در 
این طـرح دفاعـی سـالیانه، بودجـه ۷15 میلیون 
دالری بـرای کمـک بـه نیروهای عراقـی که در 
حـال مبـارزه بـا داعش هسـتند، اختصـاص داده 
شـده اسـت. حداقـل 25 درصـد ایـن بودجـه به 
نیروهای پیشـمرگه، شـبه نظامیان سـنی و گارد 
ملـی اهـل تسـنن اختصـاص خواهـد یافـت. در 
ایـن طـرح آمده اسـت کـه بایـد بـرای نیروهای 
پیشـمرگه کـرد کـه عنـوان نیروهـای امنیتـی 
بـا یـک ماموریت ملـی عمـل کـرده و همچنین 
گارد ملـی سـنی عـراق، یـک کشـور در نظـر 
گرفته شـده و به رسـمیت شـناخته شـود. اجرای 
ایـن طـرح اجـازه خواهـد داد تـا ایـن نیروهـای 
امنیتـی بـه صـورت مسـتقیم کمکهـای آمریـکا 
را دریافـت کننـد. طـرح فـوق، وزارت  خارجـه و 
دفـاع آمریـکا را ملـزم می کند تـا تأییـد کنند که 
دولـت مرکـزی بغداد بـه اقلیتهـا، حق بیشـتری 
در شـیوه اداره کشـور می دهـد. اگـر ظـرف سـه 
مـاه از زمـان تصویـب ایـن طـرح، پیشـرفتهایی 
در زمینـه شـرایط خاص یعنی شـمول سیاسـی، 
مجـوز تشـکیل گارد ملی، پایـان دادن به حمایت 
از شـبه  نظامیان شـیعه حاصل نشـود، ۷5 درصد 
باقیمانـده کمـک آمریـکا بـه دولت عـراق معلق 
می شـود و دسـت کـم 60 درصـد از ایـن کمـک 
بـه کردهـا و سـنی ها داده می شـود. طـرح فوق 
همچنین بـرای سـال مالـی 2016، مجـوز 600 
میلیـون دالر بـرای آمـوزش و تجهیـز معارضان 
سـوری برای مبارزه با داعش و 300 میلیون دالر 
برای کمک به اردن به منظور دفاع از مرزهایش با 
عراق و سوریه را صادر می کند . »مک تورنبری« 
)نماینـده جمهوریخواه از تگزاس( و رئیس کمیته 
نیروهـای مسـلح مجلـس نماینـدگان در مـورد 
تصویب ایـن طرح گفـت: »من و دیگـر اعضای 
جمهوریخـواه بـا توجه بـه نگرانیهـای روزافزون 
نسـبت به نفـوذ ایران بـر دولـت بغداد، خواسـتار 

بررسی و ارزیابی استراتژی اوباما در قبال داعش در عراق
نادعلی بای)دانشجوی دکترای روابط بین الملل و کارشناس مسائل آمریکا(
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آمـریـــــکا

به رسـمیت شـناخته شـدن کشـوری برای شـبه 
نظامیـان کـرد و سـنی عـراق هسـتیم. « پـس 
نیروهـای  فراوان،کمیتـه  و قوسـهای  از کـش 
مسـلح کنگـره آمریـکا، روز 14 مـی اعـام کرد 
بنـدی که نیروهای پیشـمرگه و عشـایر سـنی را 
»کشـور« مـی خوانـد، از قانـون بودجـه دفاعـی 
آمریکا حذف شـده اسـت. بسـیاری طرح قانونی 
شـماره 1۷35 را اجـرای طرح و نقشـه جو بایدن 
مبنی بـر تجزیه عـراق قلمـداد کرده انـد. »جان 
مک کیـن« رئیـس کمیته نیروهای مسـلح سـنا 
نیـز در مـاه می، نسـخه مشـابه طرح فـوق را در 
سـنا منتشـر کـرد. سـفارت آمریـکا در بغـداد در 
بیانیـه ای این طـرح کنگـره را غیر قابل اسـتناد 
دانسـت و آن را بیانگـر دیدگاههـا و سیاسـتهای 

دولـت آمریکا ندانسـت.
بـه  تسـلیحاتی  کمکهـای  مسـتقیم  ارسـال 
کردهـای عـراق بـه منظـور مبـارزه بـا داعـش 
احتمـال برنامـه ریـزی و  تسـلیح ایـن نیروهـا 
بـرای تجزیـه عـراق را تقویـت کـرده اسـت. 
»ران پـال« سـناتور جمهوریخواه ادعـا کرده که 
در ازای همـکاری کردهـا در مبـارزه بـا داعـش، 
بـه آنهـا پیشـنهاد تاسـیس کشـور را خواهـد داد 
و کردهـا الیـق حمایـت بیشـتر و بـه رسـمیت 
شـناخته شـدن از سـوی آمریـکا و متحدانـش 

هسـتند.  
بـاب کورکر رئیـس جمهوریخـواه کمیتـه روابط 
خارجـی سـنا در روز 3 ژوئن  در جلسـه اسـتماع 
»پیامدهـای توافق هسـته ای ایران بر سیاسـت 
ایـاالت متحـده در خاورمیانـه« ضمـن انتقـاد 
شـدید از تأثیـرات میدانی حمـات جنگنده های 
ائتـاف بـه مناطـق تحـت نفـوذ داعـش گفت: 
»همـگام بـا عمیقتر شـدن نفـوذ ایـران در بغداد 
و دمشـق تا بیـروت و صنعا، بسـیاری در منطقه، 
مسـاله را اینگونـه می بیننـد که ایـاالت متحده 
بـه نیروی هوایی بشـار اسـد در سـوریه و نیروی 
هوایـی ایـران در عـراق تبدیـل شـده اسـت.« 
کورکـر بـه مشـاهدات میدانـی خـود در عـراق 
هم اشـاره کـرده و آنها را شـاهدی بـر این مدعا 
آورده و افـزوده اسـت: »اخیـراً بـه عـراق رفتـه 
بـودم و واقعاً همین احسـاس به شـخص منتقل 
می شـد، آنچـه مـا انجـام می دهیـم عبارتسـت 
از ایجـاد کشـوری بهتـر بـرای ایـران در داخـل 
عـراق. وقتـی بـه نفـوذ زیـاد ایـران در پارلمـان 
عراق و تاشـهای زیـاد آنها در میـدان نبرد نگاه 

می کنیـد، ایـن حـس قویتـر می شـود.« 
شـایان ذکـر اسـت پـروژه خاورمیانـه در سـال 
، کـه توسـط شـوراي اطاعـات ملـي   2020
آمریـکا انجام شـده، یکـی از گزینه هـای اصلی 
آینـده جغرافیای سیاسـی عـراق را تجزیـه عراق 

معرفـي مـي کند. 
جانشـین  کیـن«  )جـک(  ام.  »جـان  ژنـرال 
سـابق فرمانـده ارتـش آمریـکا و طـراح سـابق 
برنامـه حمـات نظامـی بـه عـراق ، در 21 مـی 
در جلسه اسـتماع کمیته نیروهای مسلح مجلس 
سـنا، راجع بـه عملیـات آمریـکا علیـه داعش در 
عـراق و سـوریه گفت: »نـه تنها در عـراق موفق 
نبـوده ایم، بلکـه در واقع در حال شکسـت در این 
جنـگ هسـتیم. وی بـا اشـاره بـه پیشـرویهای 
داعـش در سـوریه و عراق و گسـترش فعالیتهای 
ایـن گـروه تروریسـتی در یمن، لیبی، افغانسـتان 
و صحـرای سـینا در آفریقـا افـزود: آمریـکا هنوز 
هیـچ برنامه ای بـرای مقابله با داعش در سـوریه 
نـدارد. به نظـر وی سـوریه پایگاه اصلـی داعش 
اسـت و تا زمانی کـه آنها پایـگاه خود در سـوریه 

را حفـظ کننـد، مـا نمـی توانیـم در عـراق موفق 
شویم.« 

مالحظات و ارزیابی
نظـر به اینکـه اوبامـا اعام کـرده که واشـنگتن 
هنـوز اسـتراتژی کاملـی برای مبـارزه بـا داعش 
ندارد، باید یادآور شد که سردرگمی آمریکا در برابر 
پیشـرویهای داعش و دیگر گروههای تروریستی 
در عـراق و سـوریه ریشـه در عملکـرد گذشـته 
رفتـار  همچنیـن  و  خاورمیانـه  در  واشـینگتن 
متناقـض دولـت اوبامـا دارد. ائتاف بیـن المللی 
مبـارزه بـا داعـش بـه رهبـری آمریـکا، بیشـتر 
بـه دنبـال اهـداف ژئوپولیتیـک اسـت. بدیهـی 
اسـت کـه برخـی کشـورهای  منطقـه ای برای 
افزایش قـدرت منطقه ای خود، از تشـکیل گروه 
ترویسـتی داعـش حمایـت کردنـد. ج.ا.ا. به این 
خاطـر بـا رهبـری یکجانبـه آمریـکا در مبـارزه 
بـا داعـش مخالـف اسـت کـه آن را بـاز تعریـف 
یکجانبه گرایـی آمریـکا با کمک متحدان سـنتی 
اش می داند. ائتاف سـازی با حضـور آمریکاییها 
پیچیدگیهـای خاصی دارد و حتـی کردها و ترکها 
هم تا جایی با ائتاف علیه داعش همراه هسـتند 
کـه منافع شـان اقتضـاء می کنـد و ایـن امـر هم 
در مـورد عربسـتان سـعودی صـادق اسـت. بـا 
توجـه بـه اینکـه اسـتراتژی ایـاالت متحـده در 

تغییـر حکومتهـا در خاورمیانـه بهتـر از ایجـاد 
پایگاههـای نظامـی جـواب داده و منافـع آمریکا 
را تامیـن کرده اسـت، کشـورهای عضـو ائتاف 
مانند عربسـتان سـعودی و ترکیه به دنبال درگیر 
کردن آمریکا در جنگی هسـتند تـا پس از داعش 
حکومت بشـار اسـد را سـاقط کنند و یـا حکومت 

مطلـوب خـود را در عـراق سـر کار بیاورنـد. 
با توجـه به تشـدید گامهـای عملیـات مبـارزه با 
داعـش علیرغـم نتایـج غیـر قطعـی آن، نشـانه 
افزایـش تنـش بیـن رئیـس جمهـور  هـای از 
اوبامـا و مشـاوران نظامـی ارشـدش وجـود دارد. 
در حالـی کـه پنتاگـون اذعـان دارد کـه حمات 
هوایی، پیشـرویهای داعش را مهـار نخواهد کرد، 
در واشینگتن بحث به سـمت استفاده از نیروهای 
زمینـی گرایـش پیدا کـرده اسـت ولی سیاسـت 
نیروهـای  از  اسـتفاده  عـدم  همچنـان  رسـمی 
زمینـی مـی باشـد. از سـوی دیگر تـاش برای 
برکناری بشـار اسـد، تا زمانی که داعش تضعیف 
نشـده، از اولویـت کمتـری برخـوردار اسـت. بـا 
اینحـال مقامـات دولتـی آمریـکا صراحتـا مـی 
گوینـد کـه داعش نمـی توانـد به صـورت جدی 
آسـیب ببینـد، مگر اینکـه مناطق پایگاهی شـان 

در سـوریه بـه صـورت کامـل مـورد حملـه قرار 
گرفتـه و نابود شـود. 

از آنجـا کـه اوباما مجـوز کنگره برای اسـتراتژی 
مبـارزه بـا داعـش را بـه طـور قطعـی به دسـت 
آورده و از آنجـا کـه تاکنـون هیچ نیرویـی به جز 
مربیـان و مشـاوران نظامـی در منطقـه مسـتقر 
نشـده انـد و بـا توجـه به آغـاز آمـوزش مبـارزان 
ارتـش سـوریه آزاد و آمـوزش ارتـش، پلیـس و 
نیلوفـر  اسـتراتژی  چارچـوب  در  عـراق  قبایـل 
آبـی، تنشـها در واشـینگتن در مـورد گسـتره و 
کارآمـدی عملیات ایـاالت متحده بـه وجود آمده 
است. به نظر می رسـد که رهبری نظامی ایاالت 
متحده در صورتـی به اسـتفاده از نیروهای رزمی 
زمینـی متقاعد می شـود کـه هـدف »تضعیف و 
نابودی داعش« قابل دسـتیابی باشـد. کاخ سفید 
همچنان بـه صـورت مصرانه مخالف اسـتفاده از 

نیروهـای رزمـی زمینی اسـت. 
دولـت اوبامـا هـم اکنون با فشـار بسـیار بیشـتر 
بـرای افزایش مداخله خـود در عراق روبروسـت. 
بـا توجـه بـه مخالفتهـای سـناتور »جـان مـک 
کیـن« رئیـس کمیتـه نیروهـای مسـلح سـنا و 
سـناتور »بـاب کورکـر« رئیـس کمیتـه روابـط 
را  آن  کـه  اوبامـا  اسـتراتژی  بـا  سـنا  خارجـی 
ناکارآمـد توصیـف مـی کننـد، احتمـال انصراف 
کنگـره جمهوریخـواه از اعـزام نیروهـای رزمـی 

بیشـتر بـه عـراق، بعیـد بـه نظـر می رسـد.  
شـاید مقامـات آمریکایـی بـه این نتیجه رسـیده 
باشـند کـه ورود بـه یـک جنـگ دیگـر منافـع 
آنهـا را تامیـن نکنـد و هزینـه های زیـادی برای 
آنهـا درپی داشـته باشـد و بـه همین دلیـل فعا 
گزینـه اسـتفاده از نیـروی زمینـی در دسـتور کار 
اصلی شـان جای ندارد. باید توجه داشـت که که 
عملیات علیـه داعش بـه سیاسـتگذاری در قبال 
ایـران نیـز بسـتگی دارد. در صورت عـدم اجماع 
بیـن المللـی و مشـارکت کشـورهایی همچـون 
ایـران و ماحظـه منافـع ایـن بازیگـران، ممکن 
اسـت غلبه بـر داعش به دسـت آید اما با سـختی 
همـراه خواهد بـود. نگرانـی اصلی آمریـکا بابت 
افزایش نقـش آفرینی منطقه ای ج.ا.ا. اسـت که 
اظهارات مقامـات نظامی آمریکایـی آن را قدرت 
طلبـی منطقـه ای ایـران بیان کـرده انـد، ولی با 
اینحـال نـگاه آمریکا به ایـن ائتاف اینسـت که 
بتواند ایران را پس از توافق هسته ای با خود همراه 
کـرده و در بازی ائتـاف مبارزه با داعـش، به آن 
نزدیکتر شـود، امـری که اخیرا توسـط جان کری 
و پیشـتر توسـط اندیشـکده های برتر آمریکایی 
همچـون شـورای روابـط خارجـی مطـرح شـده 

بـود. اسـتراتژی طوالنـی مـدت دولـت آمریـکا 
علیـه داعـش، مـی توانـد بـه شـانس دموکراتها 
سـال 2016  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  در 
همچـون انتخابات میـان دوره ای کنگره 2014، 

برسـاند. آسیب 
نگرانـی جمهوریخواهـان اینسـت کـه حمـات 
آمریـکا  خـاک  داخـل  در  داعـش  تروریسـتی 
تکرار شـود. اعام اعزام و اسـتقرار 450 مستشار 
نظامی بـه ارتش عـراق کمتر از آنچـه که عنوان 
شـده اسـت. بحـث و مشـاجره بیـن سـازمانی 
درآمریکا باعث شـکل گیری اختافات شـدیدی 
در این باره شده است که آیا برای شکست داعش 
نیـازی به تعهـد دوباره آمریـکا در قبـال به عراق 
وجـود دارد. مشـاوران عالـی نظامـی اوبامـا او 
مستشـاران  تعـداد  کـه  کننـد  مـی  ترغیـب  را 
آمریکایی را برای اسـتقرار در شـبکه پایگاههای 
قابـل  افرایـش  سـنی  اکثریـت  بـا  اسـتانهای 
توجهـی دهـد. پیـش بینـی  مـی شـود بـا توجه 
به بـی اعتمـادی فزاینـده در واشـینگتن نسـبت 
بـه اراده دولـت عراق در مـورد مجوز ورود آسـان 
تسـلیحات آمریکایی به قبایل سـنی و ُکـرد، ایده 
قدیمـی تجزیه سـه بخشـی عـراق – بـار دیگر 
رونـق رفتـه و مطـرح شـود. البتـه بـا توجـه بـه 
متقاعد نشـدن آمریـکا در عدم تغییـر رویکردش 
در قبال عـراق، فعا گزینه تجزیه عـراق در الیه 
سـطح دوم تصمیم گیران این کشـور باقي مانده 

است.
علیرغـم جـدی تلقـی کـردن تهدیـد داعـش 
در  آنهـا  آمریکایـی،  نظامـی  مقامـات  توسـط 
مـورد اینکـه کـدام اسـتراتژی مبارزه مناسـبتر 
فراوانـی  بحثهـای  ندارنـد.  قطعیـت  اسـت، 
در بیـن فرماندهـان نظامـی وجـود دارد و هـر 
کسـی دوسـت دارد از تجربـه و درس آموختـه 
افغاسـتان  و  عـراق  در  مبـارزه  از  خـود  شـده 
طرفـداری کنـد، اما به خاطـر عدم تعهـد برای 
ارسـال نیروهـای زمینـی آمریـکا در منطقـه، 
بیشـتر ایـن دیدگاههـا نـگاه حاشـیه ای مبنی 
بـر ارسـال تعـداد کـم نیروهـا دارد. همچنیـن 
در مـورد برنامـه آمـوزش شورشـیان سـوری 
اقبـال  دارد.  وجـود  زیـادی  سـوال  و  تردیـد 
عـراق  در  دوبـاره  جنـگ  از  زیـادی  عمومـی 
دیـده نمـی شـود. اسـتراتژی مبارزه بـا داعش 
دولـت اوبامـا، بـه خصـوص بـا توجه بـه تعداد 
نیروهـای اعزامـی کـم بـرای آمـوزش مبارزه 
بـا داعـش، همچنان مـورد انتقـاد خواهـد بود. 
در حالـی کـه اوبامـا دوبـاره در حـال منتفـی 
کـردن ارسـال و اسـتقرار تعـداد قابـل توجهی 
از سـربازان را دارد، هیـچ تغییـری در رویکـرد 

ایـاالت متحده پیـش بینی نمی شـود. 
در مجمـوع اسـتراتژی نیلوفـر آبی نمـی تواند در 
مبـارزه علیـه داعـش کارسـاز باشـد. بـا توجه به 
هزینه انـدک 3 میلیارد دالری که صـرف مبارزه 
هوایی علیه داعش شـد )علیرغم تبلیغات بسـیار 
در میـزان هزینـه( آمریـکا در مبارزه بـا این گروه 
تروریسـتی جدی نبـوده اسـت و وظیفه جنگیدن 
را بـه نیروهـای محلـی واگـذار کرده اسـت. این 
اسـتراتژی مـی توانـد منجـر بـه تضعیـف ارتش 
عـراق و حتـی جنـگ فرقـه ای داخلـی بشـود. 
در پایـان بایـد تاکیـد کـرد که بـا توجه بـه اینکه 
آمریکا؛اولویـت اصلـی داعـش نیسـت مبـارزه با 
داعـش نیز اولویـت اصلـی سیاسـاپت خاورمیانه 

ای آمریـکا نخواهـد بود.
منبع: اندیشکده راهبردی تبیین
)www.tabyincenter.ir(
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فرزاد فرهاد توسکی

آمـریـــــکا

آمریکایــی هــا کــه در ســال 2011 از عــراق 
ــه  ــال بازگشــت ب ــه دنب ــون ب ــد اکن ــرون رفتن بی
ایــن کشــور بــه بهانــه جدیــد و با بهــره گیــری از 

خطــر داعــش هســتند.
ایــن روزهــا موضوعــی کــه توجــه تحلیلگــران را 
ــی  ــه خــود مشــغول کــرده، تحــرکات آمریکای ب
ــده  ــاالت متح ــط ای ــت. رواب ــراق اس ــا در ع ه
ــراق در  ــیس ع ــان تاس ــراق از زم ــا ع ــکا ب آمری
ــل  ــر از عوام ــال 2003 متاث ــا س ــال 1921 ت س
ــراز و  ــوده و ف ــان ب ــول زم ــی در ط و متغیرهای
ــور رخ  ــان دو کش ــط می ــادی در رواب ــیب زی نش

داده اســت.
ــان  ــم می ــای حاک ــر و متغیره ــن عناص مهمتری
طرفیــن تــا ســال 2011 را مــی تــوان بــه شــرح 

ــر برشــمرد: زی
-اختــاف دیــدگاه هــا و مواضــع آمریــکا و عراق 

در موضــوع فلســطین و چگونگی حــل آن.
ــه  ــور ب ــان دو کش ــک می ــاف ایدئولوژی -اخت
ــی  ــی زمان ــا 2003 یعن ــال 1958 ت ــژه از س وی
کــه حکومــت پادشــاهی در عــراق بــه پایــان راه 
رســید و جمهــوری در عــراق اعــام شــد زیــرا در 
ایــن دوره عــراق اصــل قومیتــی و سوسیالیســتی 
ــد  ــا ض ــت ه ــه اردوگاه کمونیس ــتگی ب و وابس
اردوگاه لیبرال-ســرمایه دار ی را مــورد توجــه 

ــی داد. ــرار م ق
روابــط میــان دو کشــور پــس از جنــگ جهانــی 
ــا توافنامــه ســال 1954 و پیمــان بغــداد در  دوم ب
ــال 195۷  ــاور در س ــرح آیزنه ــال 1955 و ط س
متبلــور شــد و پــس از انقــاب 14 جــوالی 
1958 تــا دوره عبدالکریــم قاســم در ســال 1963 
ــال 196۷  ــگ س ــال جن ــه دنب ــد و ب ــی ش بحران
بحــران تــداوم یافــت و بــا عملیــات ملــی کــردن 
ــوان  ــه عن ــری نفــت ب ــه کارگی نفــت عــراق و ب
ســاح جنگــی در جنــگ اکتبــر در ســال 19۷3 
ــابق در  ــراق و شــوروی س ــده ع و امضــای معاه
آوریــل ســال 19۷2 تیــره تــر شــد و آمریــکا بــه 
ــر مســتقیم از تحــرکات  حمایــت مســتقیم و غی

ــراق روی آورد. ــمال ع ــا در ش ُکرده
ــراق 1988-1980  ــران و ع ــگ ای ــان جن در زم
روابــط  طرفیــن بــه حالــت عــادی خــود 
بازگشــت. روابــط طرفیــن از 2003 بــه بعــد گــرم 
مــی شــود امــا در ســایه اشــغال تــا ســال 2011 

ــد. ــی یاب ــه م ادام
-جنــگ عــراق بــا کویــت در ســال 1990 و 
تحــرکات آمریــکا در زمینــه آزاد کــردن آن از 
چنــگال بعثــی هــا در ســال 1991 و پــس از ایجــاد 
ائتــاف تحــت رهبری ایــاالت متحــده. امــا در دوم 
اگوســت ســال 1990 بــا یــورش عــراق بــه کویت، 
محاصــره عــراق و جنــگ بــرای خــروج کویــت از 
اشــغال رژیــم بعــث شــروع شــد و در ســال 1991 
ــال 2003  ــل س ــم آوری ــد و در نه ــت آزاد ش کوی

ــرد. ــراق را اشــغال ک ــکا ع آمری
ــی  ــرزی و بده ــکات م ــل مش ــر در ح -تاخی
ــه شــکل نهایــی و  هــا میــان عــراق و کویــت ب

ــا. ــان آنه ــادی می ــط ع ــت رواب ــپس بازگش س
-اشــغال عــراق از ســوی آمریــکا در ســال 2003 

تــا 2011 یعنــی بــه مــدت هشــت ســال.
ــراق را در  ــه ع ــا ک ــی ه ــال 2003 آمریکای از س
اشــغال خــود داشــتند و تــا ســال 2011 در عــراق 

ماندنــد و پــس از خــروج نیــز دســت از مطامعــی 
کــه در عــراق داشــتند برنداشــتند.

ــا  ــی هــا در ســال 2008 توافقنامــه ای ب آمریکای
عراقــی هــا بــه شــرح زیــر بــه امضــا رســاندند.

ماده اول:
اهداف

ایــن توافقنامــه احــکام و نیازهــای اصلــی حضور 
موقــت نیروهــای آمریکایــی در عــراق و فعالیــت 
ــراق را  ــا از ع ــینی آنه ــب نش ــان عق ــا و زم آنه

تعییــن مــی کنــد.

ماده دوم:
تعریف اصطالحات

توافق شــده«  تأسیســات  و  »مناطــق   -1
ــراق  ــه ع ــق ب ــه متعل ــی ک ــات و مناطق تأسیس
ــان حضــور  ــی در زم ــای آمریکای اســت و نیروه
خــود در عــراق در چارچــوب توافقنامــه از آن 

ــرد. ــد ک ــتفاده خواهن اس
ــامل  ــی« ش ــای آمریکای ــاح »نیروه 2- اصط
و  نظامیــان  از  آمریکایــی  نیروهــای  همــه 
غیرنظامیــان و همــه ادوات و داریــی هــای آنــان 

ــت. ــراق اس ــل ع در داخ
ــی  ــه معن ــی«، ب ــای امریکای ــو نیروه 3- »عض
نیروهــای نظامــی اســت کــه در نیروهــای ســه 
ــداران  ــی وتفنگ ــی و دریای ــی، هوای ــه زمین گان

ــد. ــت می کنن ــاحلی فعالی ــی و گارد س دریای
4- عنصــر غیــر نظامــی، شــامل هــر غیــر نظامی 
اســت کــه بــا وزارت دفــاع آمریــکا همــکاری مــی 
کنــد و شــامل کســانی کــه معمــوال ســاکن عــراق 

ــود. ــتند، نمی ش هس
ــا  ــرارداد ب ــرف ق ــکار و ط ــرکت های پیمان 5- ش
آمریــکا و افــرادی کــه بــا آن شــرکت ها همــکاری 

مــی کننــد.
منظــور از ایــن دو عبارت، اشــخاص و شــرکت های 
قانونــی غیــر عراقــی یــا غیرنظامیــان کشــور ثالث 
ــکاری  ــی هم ــای آمریکای ــا نیروه ــه ب هســتند ک
مــی کننــد و بــا آنهــا قراردادهــای همــکاری امضــا 
کرده انــد تــا در زمینــه فراهــم آوردن کاال و خدمــات 
و شــرایط امنیتــی الزم بــری نیروهــای آمریکایــی 

موجــود در عــراق همــکاری کننــد.
ــرکت های  ــراد و ش ــامل اف ــارت ش ــن دو عب ای
قانونــی کــه بــه طــور معمــول در داخــل عــراق 

فعالیــت می کننــد نمی شــود.

ــور از آن،  ــه منظ ــمی« ک ــای رس 6- »خودروه
ــد  ــه می توان ــت ک ــی اس ــای غیرنظام خودروه
ــه کار گرفتــه شــود  در جهــت اهــداف امنیتــی ب
ــا ویــژه  و اساســاً در زمینــه نقــل و انتقــال کاال ی
ــه کار  ــف ب ــیرهای مختل ــنل در مس ــردد پرس ت

گرفتــه می شــود.
۷- »خودروهــای نظامــی« کــه منظــور از آن هــر 
نــوع خودرویی اســت که نظامیــان آمریکایــی از آن 
اســتفاده می کننــد و در اصــل بــرای بکارگیــری در 

عملیــات نظامــی اســتفاده می شــود.
آن  از  منظــور  کــه  دفاعــی  تجهیــزات   -8
ــت  ــی اس ــا و ابزارهای ــزات و جنگ افزاره تجهی
کــه صرفــاً در جنگ هــای متعــارف بــه کار 
ــی در  ــای آمریکای ــود و نیروه ــی ش ــه م گرفت
ــد و  ــاز دارن ــه آن نی ــه ب ــن توافقنام ــوب ای چارچ
ــه ســاح های کشــتار جمعــی  ــه ارتباطــی ب البت
ــته ای،  ــاح های هس ــیمیایی، س ــاح های ش )س
ســاح های  رادیولوژیــک،  ســاح های 
ــن  ــه ای ــوط ب ــمانده های مرب ــک و پس بیولوژی

نــدارد. ســاح ها( 
ــی در  ــزات دفاع ــظ تجهی ــه حف ــارداری، ب 9- انب
چارچــوب فعالیت هــای مــورد توافــق اشــاره 

. می کنــد
10- »مالیات هــا و عــوارض«، منظــور از آن همــه 
انــواع مالیــات و عــوارض از جمله عــوارض گمرکی 
ــا و اســتان های  ــراق و نهاده ــت ع ــه دول اســت ک
ــن  ــط عــراق تعیی ــن و ضواب ــه موجــب قوانی آن، ب
ــه  ــی ک ــامل عوارض ــارت ش ــن عب ــد. ای می کنن
دولــت، دســتگاه هــا و اســتانداری هــای عــراق در 
قبــال خدمــات بــه نیروهــی آمریکایــی اعمــال می 

ــود. ــد، نمی ش کنن

ماده سوم:
احترام به قوانین

1- براســاس ایــن بنــد، تمامــی نیروهــای نظامی 
آمریــکا و عناصــر غیرنظامــی بــه هنــگام انجــام 
ــرف و  ــن، ع ــه قوانی ــد ب ــی، بای ــات نظام عملی
توافقنامــه هــای دولــت عــراق احتــرام بگذارنــد 
ــن  ــن ای ــا مت ــه اقدامــی کــه ب و از انجــام هرگون
توافقنامــه مغایــر باشــد، خــودداری کننــد و 
آمریــکا بایــد تمــام تدابیــر الزم را بــرای اجــرای 

ــدد. ــه کار بن ــن هــدف ب ای
2- در چارچــوب ایــن توافقنامــه، نیروهــای 
ــان  ــر نظامی ــاره ورود و خــروج غی ــی درب آمریکای

ــراق  ــه در ع ــور ک ــن کش ــه ای ــی ب ــر عراق غی
ســاکن هســتند بــا نیروهــای عراقــی همــکاری 
ــوب  ــکاری در چارچ ــن هم ــرد و ای ــد ک خواهن

ــود. ــد ب ــراق خواه ــن ع قوانی
در صورتــی کــه فــردی بیگانــه ســاکن عــراق از 
ســوی مقامــات ایــن کشــور مــورد تعقیــب قــرار 
ــن  ــه چنی ــد ب ــی نبای ــای آمریکای ــرد نیروه گی
ــا اســتفاده از  شــخصی اجــازه خــروج از کشــور ب
مناطقــی کــه در اختیــار آنهــا قــرار مــی گیرنــد، 

ــد. بدهن

ماده چهارم:
وظایف و مأموریت ها

بــه منظــور مقابلــه بــا هرگونــه تهدیــدات داخلی 
و خارجــی علیــه عــراق و خنثی کــردن آن و 
ــه زدن و  ــرای ضرب ــا ب ــم همکاری ه ــز تحکی نی
ــن کشــور و  ــده در ای شکســت تشــکیات القاع
ــون، دو  ــض قان ــای ناق ــر گروه ه ــن دیگ همچنی

ــد کــه: طــرف توافــق کــرده ان
ــی  ــت کمک های ــور موق ــه ط ــراق ب ــت ع 1- دول
ــت و  ــظ امنی ــی جهــت حف را از نیروهــای آمریکای
ثبــات در ایــن کشــور دریافــت کنــد، ایــن کمــک 
ــه  ــی علی ــات نظام ــامل عملی ــه ش ــا از جمل ه
شــبکه القاعــده و گــروه هــای تروریســتی دیگــر و 
همچنیــن، گــروه هــای ناقــض قانــون مــی شــود.

ــه،  ــن توافقنام ــات نظامــی براســاس ای 2- عملی
ــت عــراق و هماهنگــی کامــل  ــا موافقــت دول ب
بــا نیروهــای عراقــی انجــام مــی شــود. نظــارت 
ــز  ــی را نی ــات نظام ــا در عملی ــر هماهنگی ه ب
عملیــات«  هماهنگــی  مشــترک  »کمیتــه 
کمیتــه  ایــن  دارد.  برعهــده   )JMOCC(
براســاس توافقنامــه و مســائل مرتبــط بــا 

ــود. ــی ش ــکیل م ــی تش ــات نظام عملی
3- اجــرای عملیــات بایــد براســاس احتــرام 
کامــل بــه قانــون اساســی و دیگــر قوانیــن عراق 
و رعایــت اصــل حاکمیــت و منافــع ملــی عــراق 
بــه شــیوه ای کــه دولــت عــراق تعییــن کــرده و 
همچنیــن، براســاس قوانیــن بیــن المللــی انجام 
ــن و  ــن قوانی ــه ای ــد ب ــکا بای ــت آمری شــود و دول

ــرام بگــذارد. عــرف عــراق احت
ــق انجــام شــده  4- دو طــرف در چارچــوب تواف
بــر ادامــه تــاش هــای خــود در زمینــه همکاری 
ــراق  ــی ع ــای امنیت ــت توانمندی ه ــرای تقوی ب
تــاش خواهنــد کــرد در زمینــه آموزشــی، 
تجهیزاتــی بــه روز کــردن تأسیســات لجســتیک 
)نقــل و انتقــال، کنتــرل و تــدارکات نظامــی( بــه 

ــد. ــا یکدیگــر ادامــه دهن همــکاری ب
5- در تمامــی مفــاد ایــن توافقنامــه، حــق 
طرفیــن در دفــاع از خــود، محفــوظ اســت و 
چنیــن حقــی نیــز در قوانیــن بیــن المللــی آمــاده 

ــت. اس

ماده پنجم:
مالکیت دارایی ها

تأسیســات  و  هــا  ســاختمان  تمامــی   -1
ــاس  ــر اس ــه ب ــراق ک ــود در ع ــول موج غیرمنق
ــتفاده  ــق اس ــی ح ــای آمریکای ــه، نیروه توافقنام
ــد و  ــرات در آنهــا را دارن ــا انجــام تغیی از آنهــا و ی
حتی تاسیســاتی کــه نیروهــای آمریکایــی ایجاد 
ــراق  ــت ع ــت دول ــت حاکمی ــد، تح ــی کنن م

اهداف پنهان آمریکا در عراق؛حذف مقاومت و استفاده ابزاری از داعش
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آمـریـــــکا

ــت. اس
ســاخت،  مســؤولیت  آمریــکا  دولــت   -2
بهینه ســازی و یــا توســعه مؤسســاتی کــه 
ــد  ــور خواه ــه در آن حض ــوب توافقنام در چارچ
داشــت، برعهــده مــی گیــرد و موظــف اســت بــا 
دولــت عــراق در انجــام ایــن ســاخت و ســازها و 
اقدامــات، مشــورت کنــد و رضایــت دولــت عراق 
ــد. را جهــت اجــرای ایــن طــرح هــا جلــب نمای

در صــورت اســتفاده مشــترک از اراضــی، طرفین 
براســاس میــزان اســتفاده، مســئولیت بازســازی، 
ــن اراضــی را  ســاخت و توســعه مؤسســات در ای
برعهــده مــی گیرنــد و هزینــه هــای آن نیــز بــه 
ــت  ــرف پرداخ ــوی دو ط ــتفاده از س ــزان اس می

مــی شــود.
ــر تاریخــی و  ــه اث 3- در صــورت کشــف هرگون
ــن  ــتراتژیک در ای ــع اس ــا مناب ــی و ی ــا فرهنگ ی
اراضــی توافــق شــده، هرگونه ســاخت، بازســازی 
ــود  ــی ش ــف م ــوری متوق ــعه ف ــات توس و عملی
ــه  ــی کمیت ــدگان عراق ــه نماین ــوق ب ــوارد ف و م
مشــترک عــراق و آمریــکا ابــاغ مــی شــود تــا 

ــد. ــاذ کنن ــاره را اتخ ــن ب ــات الزم در ای اقدام
ــورد  ــی اراضــی و موسســات م ــکا تمام 4- آمری
توافــق و غیرمنقــول را کــه در دوره اجــرای ایــن 
ــه بازســازی و  توافقنامــه بــه خدمــت گرفتــه و ب
تعمیــر و بهینــه کــردن آن پرداختــه اســت، بدون 
هیــچ گونــه درخواســت مالــی و یــا ثبــت بدهــی، 

ــد. ــاز می گردان ــراق ب ــت ع ــه دول ب
ــات و  ــی مؤسس ــی تمام ــای آمریکای 5- نیروه
اراضــی را کــه اهمیــت معنــوی، فرهنگــی و یــا 
ــق و در  ــاس تواف ــد را براس ــته باش ــی داش سیاس
صــورت درخواســت دولــت بغــداد، بــه عــراق بــاز 
مــی گردانــد و ایــن اقــدام بــر اســاس ابزارهــای 
و اولویت هــا و دوره زمانــی کــه کمیتــه مشــترک 
مشــخص کنــد صــورت مــی گیــرد. بازگردانــدن 
ایــن مناطــق و تاسیســات آن، در نامــه ای از 
ــر امــور  ــه وزی ــکا در عــراق ب ســوی ســفیر آمری

خارجــه ایــن کشــور اعــام مــی شــود.
ــده  ــق ش ــق تواف ــات و مناط ــایر تاسیس 6- س
پــس از پایــان اجــرای ایــن توافقنامــه یــا زمانــی 
کــه نیروهــای آمریکایــی بــه تشــخیص کمیتــه 
ــه  ــند، ب ــته باش ــازی نداش ــه آن نی ــترک ب مش

ــود. ــی ش ــل داده م ــی تحوی ــات عراق مقام
۷- تمامــی تجهیــزات و امــاک منقــول و 
دارایی هــای منقولــی کــه وارد عــراق شــده و یــا 
براســاس توافقنامــه در داخــل اراضــی عــراق بــه 
دســت آمــده، بــه نیروهــای آمریکایــی و شــرکت 

ــق دارد. ــکا تعل ــرارداد آمری هــای طــرف ق

ماده ششم:
بهــره بــرداری از تاسیســات و مناطــق 

مــورد توافــق
1- براســاس رعایــت اصــل احتــرام بــه حاکمیــت 
ــن  ــن طرفی ــادل نظــر بی ــراق و در چارچــوب تب ع
ایــن توافقنامــه، امــکان دســتیابی دولــت عــراق به 
تاسیســات و اراضــی مذکــور را بــه وجود مــی آورد و 
مســتغات مزبــور بایــد عــاری از هرگونــه بدهی و 

یــا هزینــه مالــی، بــه عــراق واگــذار شــود.
براســاس بنــد 6 مــاده پنجــم و براســاس 
تصمیمــات کمیته مشــترک هماهنگــی عملیات 
نظامــی یــا بــر اســاس توافــق دو طــرف، 
تاسیســات و مناطــق توافــق شــده بــدون هیــچ 
ــذار  ــی واگ ــه طــرف عراق ــی ب ــار مال ــی و ب بده
ــق  ــه تواف ــن ب ــه طرفی ــر اینک ــد مگ ــد ش خواه

ــد. ــت یابن ــری دس دیگ

ــوه  ــه، نح ــاس توافقنام ــراق براس ــت ع 2- دول
اســتفاده از ایــن تاسیســات و اراضــی توافق شــده 
از ســوی نیروهــای آمریکایــی را مشــخص مــی 
ــد و دو طــرف در صــورت اســتفاده مشــترک  کن
از آنهــا، طبــق هماهنگــی دوجانبــه عمــل مــی 

کننــد.
ــن  ــه ای ــرل ورود ب ــی کنت ــای آمریکای 3- نیروه
تاسیســات و اراضــی را برعهــده دارنــد و دو طرف 
ــه  ــرل ورود و خــروج ب ــد در مــورد نحــوه کنت بای
مناطــق مشــترک، بــا یکدیگــر هماهنگــی 
داشــته باشــند و ایــن همــکاری از طریــق 
راهکارهایــی خواهــد بــود کــه کمیتــه مشــترک 

ــرد. ــد ک ــخص خواه ــی مش ــات نظام علمی

ماده هفتم:
نگهداری و انبار تجهیزات دفاعی

نیروهــای آمریکایــی مــی تواننــد در داخــل 
تاسیســات و مناطق مشــخص شــده یــا مناطقی 
کــه دو طــرف دربــاره اســتفاده از آن توافــق کرده 
ــاز نیروهــای  ــد، تجهیــزات دفاعــی و مــورد نی ان
خــود نگهــداری کننــد.و بــر اســاس مــاده چهارم 
ایــن توافقنامــه اســتفاده ازایــن تجهیــزات نظامی 
بایــد متناســب بــا مأموریــت هــای موقــت 
نیروهــای آمریکایــی در عــراق باشــد و بــه طــور 
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم ارتباطــی بــه ســاح 

هــای کشــتار جمعــی نداشــته باشــد.
نیروهــای آمریکایــی مســؤولیت بــه  کارگیــری و 
نگهــداری و انتقــال تجهیــزات دفاعــی را کــه در 

اختیــار دارنــد خواهنــد داشــت.
ــواد  ــد کــه م ــن دهن ــد تضمی ــا بای ــی ه آمریکای
منفجــره نگهــداری نکننــد یــا تجهیــزات دفاعی 
ــد و  ــار نکنن ــک مناطــق مســکونی انب را در نزدی
آنهــا مســؤولیت انتقــال مــواد تجهیزاتــی و انبــار 
ــده  ــکونی را برعه ــق مس ــی مناط آن در نزدیک

ــد داشــت. خواهن
آمریــکا اطاعــات الزم و ضــروری دربــاره حجم 
ــت  ــاع دول ــه اط ــزات را ب ــن تجهی ــواع ای و ان

عــراق خواهــد رســاند.

ماده هشتم:
حفظ محیط زیست

دو طــرف در چارچــوب ایــن توافقنامه در راســتای 
حفــظ و حمایــت از محیــط زیســت و بهداشــت و 
ســامت انســانی عمــل خواهنــد کــرد و آمریــکا 
ــه قوانیــن  ــر پایبنــدی ب ــار دیگــر ب الزم اســت ب
ــی  ــن کنون ــط و قوانی ــت و ضواب ــط زیس محی

عــراق تاکیــد کنــد.

ماده نهم:
ــتی ها و  ــا، کش ــردد خودروه ــور و ت عب

ــا هواپیماه
1- خودروهــا و کشــتی های آمریــکا تنهــا در 
ــه خــاک  ــن توافقنامــه حــق ورود ب چارچــوب ای
ــدام  ــن اق ــد و ای ــروج از آن را دارن ــا خ ــراق و ی ع
ــن  ــول و قوانی ــه اص ــل ب ــرام کام ــا احت ــد ب بای
ــه مشــترک عــراق و  ــرد، کمیت عــراق انجــام گی
آمریــکا قوانیــن مرتبــط بــا ایــن عبــور و مرورهــا 

ــرده اســت. ــن ک را تعیی
2- هواپیماهــای نظامــی و غیرنظامــی آمریکا بر 
اســاس قــرارداد، حــق پــرواز در آســمان عــراق را 
دارنــد و مــی تواننــد بــرای ســوخت گیــری و یــا 
ــه، در خــاک عــراق  در راســتای اجــرای توافقنام
ــا  ــد ب ــز بای ــه ایــن امــر نی فــرود بیاینــد کــه البت
احتــرام بــه اصــول ســامت پــرواز انجــام گرفته 

ــرای  ــبی را ب ــر مناس ــترک تدابی ــه مش و کمیت
ایجــاد تســهیات رفــت و آمــد ایــن هواپیماهــا 
اتخــاذ مــی کنــد. هواپیماهــا، کشــتی ها و 
خودروهــای آمریکایــی فقــط در چارچــوب توافق 
ــرد و  ــد ک ــل خواهن ــراق عم ــاع ع ــا وزارت دف ب
نبایــد هیــچ شــخصی را بــدون رضایــت مقامــات 
حمــل کننــد. خوروهــا و کشــتی هــای آمریکایی 
مــورد بازرســی قــرار نخواهنــد گرفــت و کمیتــه 
مشــترک مســئول ایجــاد تســهیات رفت وآمــد 

ــود. خواهــد ب
3- مســئولیت نظــارت و کنتــرل حریــم هوایــی 
عــراق، بــه محــض اجــرای ایــن توافقنامــه، بــه 

مقامــات عراقــی واگــذار مــی شــود.
4- عــراق مــی توانــد از نیروهــای آمریکایــی در 
زمینــه حمایــت حریــم هوایــی بــه طــور موقــت 

درخواســت کمــک کنــد.
5- هیــچ گونــه مالیاتــی بــه هواپیماهــای آمریکا 
ــی  ــن کشــور زمان ــی ای ــای غیرنظام و هواپیماه
ــا وزارت دفــاع عــراق  کــه براســاس توافقنامــه ب
فعالیــت مــی کننــد، تعلــق نمــی گیــرد و کشــتی 
هــای آمریکایــی نیــز از پرداخــت هرگونــه 
مالیــات گمرکــی در بنــدرگاه هــای عــراق 
معــاف هســتند. همچنیــن، خودروهای گشــتی و 
هواپیماهــای آمریکایــی در عــراق مورد بازرســی 

ــد. ــرار نمــی گیرن ق
6- نیروهــای آمریکایــی در مقابــل خدماتــی 
کــه دریافــت مــی کننــد بایــد عــوارض پرداخــت 

ــد. کنن
۷- هــر یــک از طرفیــن نقشــه هــا و اطاعــات 
ــا  الزم درخصــوص مناطــق مین گذاری شــده و ی
ــاک و  ــرور در خ ــور و م ــه عب ــی ک ــر مناطق دیگ
یــا آب هــای عــراق را بــا خطــر روبــرو ســازد، در 

اختیــار دیگــری قــرار مــی دهنــد.

ماده دهم:
ضوابط امضای قرارداد

ــل  ــن داخ ــاس قوانی ــی براس ــای آمریکای نیروه
ایــن کشــور، مجازنــد بــرای خریــد لــوازم 
و دریافــت خدمــات ضــروری در عــراق بــا 
ــد و در صــورت  ــد کنن ــرارداد منعق ــکاران ق پیمان
ــر  ــد آن را از ه ــزی، می توانن ــر چی ــه ه ــاز ب نی
ــا  ــد ام ــه کنن ــد تهی ــی خواهن ــه م ــی ک منبع
ــن عــراق  ــه قوانی ــرام ب ــا احت ــدام ب ــن اق ــد ای بای
و براســاس قــرارداد انجــام شــود. نیروهــای 
ــه اســامی  ــوط ب ــد اطاعــات مرب ــی بای آمریکای
ــی  ــرارداد عراق ــال و طــرف ق ــای فع شــرکت ه
هــا و مبالــغ ایــن قراردادهــا را در اختیــار مقامــات 

ــد. ــرار دهن ــی ق عراق

ماده یازدهم:
خدمات و ارتباطات

ــا  ــه فعالیــت و ی 1- نیروهــای آمریکایــی هرگون
ــرق و  ــتفاده از آب و ب ــش اس ــرای افزای ــدام ب اق
ــت  ــی تح ــات و اراض ــات در موسس ــر خدم دیگ
ــا  ــی ب ــن هماهنگ ــد ضم ــان را بای ــتفاده ش اس
دولــت عــراق، از طریــق کمیتــه مشــترک انجــام 

ــد. دهن
ــر عهــده  ــی ب ــواج رادیوی ــی ام ــرل تمام 2- کنت
دولــت عــراق اســت و متخصصــان ایــن کشــور 
ــراق  ــترک ع ــه مش ــق کمیت ــد از طری می توانن
ــاس  ــر اس ــی را ب ــای رادیوی ــوج ه ــکا، م و آمری
هماهنگــی دو طــرف در اختیــار نیروهــای 
ــد و ایــن نیروهــا در زمــان  ــرار دهن آمریکایــی ق
مشــخص شــده کــه از زمــان توافقنامــه امنیتــی 

ــه عــراق  ــد ایــن موج هــا را ب ــر نمــی رود بای فرات
ــد. بازگردانن

ــبکه  ــد ش ــی توانن ــی م ــای آمریکای 3- نیروه
مخابراتــی براســاس قوانیــن منــدرج در اتحادیــه 
بیــن المللــی مخابرات داشــته باشــند و براســاس 
آن، مــی تواننــد از ابزارهــا و خدمــات ویــژه 
ــازی  ــرای فعال س ــان ب ــن نیازهایش ــت تامی جه

ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــامانه های مخابرات س
نیروهــای  توافقنامــه،  ایــن  براســاس   -4
ــات در  ــه مالی ــر گون ــت ه ــی از پرداخ آمریکای
اســتفاده از ایــن ســامانه های ارتباطــی و بــه 
کار گیــری مــوج هــای رادیویــی کــه در اختیــار 

ــتند. ــاف هس ــند، مع ــته باش داش
5- اقــدام نیروهــای آمریکایــی درخصــوص 
ارتباطــات خــارج از  ســاختارهای زیربنایــی 
ــا  ــد ب ــده، بای ــق ش ــی تواف ــازمان ها و اراض س

هماهنگــی دولــت عــراق صــورت گیــرد.

ماده دوازدهم:
حاکمیت قضایی )مسئولیت حقوقی(

ــا توجــه بــه تأکیــد بــر بــه رســمیت شــناختن  ب
ــت عــراق در مشــخص کــردن و اجــری  حاکمی
ــن کشــور  ــی در خــاک ای ــی و مدن ــن جنای قوانی
ــراق از  ــک ع ــت کم ــه درخواس ــه ب ــا توج و ب
نیروهــای آمریکایــی کــه در مــاده چهــارم 
ــرام  ــرورت احت ــتی ض ــد و در راس ــخص ش مش
ــر  ــر غی ــی و عناص ــای آمریکای ــتن نیروه گذاش
نظامــی آن بــه قوانیــن عراقــی، دو طــرف دربــاره 

ــیدند: ــق رس ــه تواف ــر ب ــائل زی مس
نظامــی و  نیروهــای  اولویــت محاکمــه   )1
غیرنظامــی ایــاالت متحــده آمریــکا کــه جنایات 
ــا  ــر و عمــدی را مرتکــب شــوند، ب ــران ناپذی جب
دســتگاه قضایــی عــراق اســت و ایــن در حالــی 
ــر اســاس بنــد هشــتم آن، جنایــت  اســت کــه ب
بایــد در خــارج از ماموریــت و در خــارج از 
مکان هــای مــورد توافــق صــورت گرفتــه باشــد.

ــه  ــی هم ــی و قضای ــراق، مســئولیت حقوق 2( ع
شــرکت هــا و اعضــای طــرف قــرارداد بــا آمریکا 

و نیروهــای آنهــا را برعهــده خواهــد داشــت.
3( مســئولیت قضایــی مربــوط بــه تمامــی 
نیروهــای نظامــی و غیرنظامــی آمریــکا در 
داخــل و خــارج موسســات و اراضــی توافــق 
شــده و همچنیــن در زمانــی کــه در حیــن انجــام 
ماموریــت خــارج از ایــن مناطــق باشــند، برعهده 

ــت. ــت آمریکاس دول
ــاره  ــت، دو طــرف درب ــه منظــور اجــری عدال 4- ب
ــی کــه روی مــی  ــاره حوادث ــات درب انجــام تحقیق
ــوادث  ــاره ح ــات درب ــع آوری اطاع ــد و جم ده
پیــش آمــده بــا یکدیگــر همــکاری خواهنــد کــرد.

ــا  ــی و ی ــای نظام 5- در صــورت بازداشــت نیروه
غیرنظامــی آمریــکا توســط مقامــات عراقــی، ایــن 
نیروهــا فــوری بــه مقامــات آمریکایی تحویــل داده 
مــی شــوند امــا نیروهــای آمریکایــی ایــن افــراد را 
طی 24ســاعت بــرای انجــام تحقیقــات و محاکمه 

آنــان بــه طــرف عراقــی تحویــل خواهنــد داد.
6- مقامــات آمریکایــی در جهــت عمــل بــه بنــد 
ــرم  ــاره ج ــی درب ــاده گزارش ــن م ــوم ای ــم و س یک
و جنیــت انجــام شــده ارائــه مــی دهنــد کــه در آن 
مشــخص مــی شــود کــه جــرم در حیــن ماموریت 
بــه وقــوع پیوســته اســت یــا خیــر. در صورتــی کــه 
ــزارش  ــت گ ــا برگش ــم ب ــی تصمی ــات عراق مقام
بگیرنــد در آن صــورت از طریــق کمیتــه مشــترک 
ــی  ــو م ــر گفت وگ ــا یکدیگ ــور ب ــات دو کش مقام
ــی  ــات کامل ــی اطاع ــات آمریکای ــد و مقام کنن
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آمـریـــــکا

ــد. ــی دهن ــه م ــریط ارائ ــوادث و ش ــاره ح درب
۷ - دو طــرف احــکام وارد شــده در ایــن مــاده را 
هــر شــش مــاه یــک بــار بررســی مــی کننــد و 
هــر گونــه پیشــنهادها دربــاره تعدیــل آن را نیز در 
نظــر مــی گیرنــد و در آن اوضــاع امنیتی عــراق و 
میــزان عملیــات نظامــی آمریکایــی هــا در داخل 
ــن  ــی ای ــام قضای ــعه نظ ــد و توس ــراق و رش ع
ــکا و عــراق را  ــون آمری ــرات در قان کشــور و تغیی

در نظــر مــی گیرنــد.

ماده سیزدهم:
ــای  ــیدن لباس ه ــالح و پوش ــل س حم

رســمی
ــی  ــر نظام ــر غی ــی و عناص ــای آمریکای نیروه
ــده و  ــارات داده ش ــب اختی ــه موج ــد ب می توانن
اوامــر صــادر شــده بــر آنهــا، ســاح های مربــوط 
ــان حضــور خــود در  ــکا را در زم ــت آمری ــه دول ب
ــای  ــت ه ــه و ماموری ــر اســاس وظیف ــراق و ب ع

خــود حمــل و در اختیــار داشــته باشــند. همچنین 
ــای  ــد لباس ه ــی توانن ــی م ــای آمریکای نیروه
ــود در  ــت خ ــام مأموری ــود را در انج ــمی خ رس

ــن داشــته باشــند. ــر ت ــراق ب ع

ماده چهاردهم:
ورود و خروج از عراق

1- ایــن توافقنامــه بــه نیروهــای نظامــی و 
ــروج  ــا خ ــکا مجــوز ورود و ی ــی آمری ــر نظام غی
از گذرگاه هــای رســمی ایــن کشــور را بــا 
گذرنامه هــای آمریکایــی می دهــد و کمیتــه 
ــر  ــت نظــر ب ــوب نظــارت و دق مشــترک، چارچ

ایــن موضــوع را تعییــن می کنــد.
ــن  ــتر در ای ــه بیش ــت هرچ ــور دق ــه منظ 2- ب
لیســت  آمریکایــی  نیروهــای  رفت وآمدهــا، 
ــان را  ــی و غیرنظامی ش ــای نظام ــامی نیروه اس
کــه قصــد ورود و یــا خــروج از عــراق را دارنــد، به 

ــد. ــه می دهن ــی ارائ ــات عراق مقام
نیروهــای آمریکایــی می تواننــد از طریــق مناطق 
و تأسیســات مشــخص شــده و محــدود از عــراق 
خــارج شــوند کــه در ایــن صــورت از آنهــا فقــط 
کارت شناســی درخواســت مــی شــود کــه دولــت 

ــرده  ــادر ک ــا ص ــک از آنه ــرای هری ــکا ب آمری
ــت. اس

ماده پانزدهم:
واردات و صادرات

1- براســاس توافقنامــه مذکــور و بــا هــدف 
آمــوزش و ارائــه خدمــات، نیروهــای آمریکایــی و 
شــرکت های طــرف قــرارداد ایــن کشــور مجــوز 
ــزات و  ــه تجهی انجــام واردات و صــادرات هرگون
فنــاوری را بــه شــرط ممنــوع نبــودن ایــن مــوارد 
ــد و  ــه دارن ــرای توافقنام ــان اج ــراق از زم در ع
هیچگونــه بازرســی و یــا مانــع تراشــی در ورود و 
یا خــارج نمــودن ایــن لــوازم صــورت نمــی گیرد 
و براســاس تعریفــی کــه در بنــد دهــم مــاده دوم 
ذکــر شــد، شــامل هیــچ نــوع محدویتــی ماننــد 
ــی و  ــوارض کمرگ ــه ع ــا هرگون ــات ی ــذ مالی اخ

ــرای آنهــا نمــی شــود. صــدور مجــوز ب
بــر اســاس ایــن بنــد همچنیــن، صــادرات 

ــا  ــوز و ی ــه مج ــاز ب ــز نی ــی نی ــای عراق کااله
ــدارد  ــی ن ــای آمریکای ــط نیروه ــی توس بازرس
ــراق  ــی ع ــا وزارت بازرگان ــترک ب ــه مش و کمیت
تســهیات الزم را در ایــن خصــوص بــر اســاس 

ــد. ــی کن ــاد م ــراق ایج ــن ع قوانی
2- نیروهــای نظامــی و غیرنظامــی عــراق 
ــه  ــادرات ب ــا ص ــه واردات و ی ــورت هرگون درص
ــی  ــن گمرک ــمول قوانی ــخصی، مش ــور ش منظ
عــراق و همچنیــن دریافــت مجــوز هســتند امــا 
ــدازه معقــول و متناســب  ــه ان اگــر ایــن واردات ب
انجــام گیــرد، مشــمول ایــن قوانیــن نمــی شــود. 
نیروهــای آمریکایــی نیــز بایــد تدابیــری اتخــاذ 
کننــد کــه جلــوی خــروج هرگونــه کاالهــا و یــا 
ــد. ــراق بگیرن ــی را از ع ــی و تاریخ ــار فرهنگ آث

ــات  ــط مقام ــی توس ــوع بازرس ــر ن ــام ه 3- انج
عراقــی بایــد در جهــت عمــل بــه بنــد دوم باشــد 
و بــه صــورت فــوری در مکانــی مــورد توافــق و 
بــر اســاس تدابیــر اتخــاذ شــده از ســوی کمیتــه 

ــرد. مشــترک انجــام گی
4- کاالهــای وارداتــی معــاف از مالیات مشــمول 
مالیــات و عــوارض گمرکــی منــدرج در بنــد 10 
مــاده دوم بــوده یــا مشــمول هرگونــه عوارضــی 

ــان  ــت آن در زم ــه قیم ــود ک ــی ش ــری م دیگ
فــروش کاال در داخــل عــراق بــه افــراد یــا 
ــت از  ــوب معافی ــارج از چارچ ــای خ ــازمان ه س
ــرآورد  ــادرات، ب ــژه ص ــازات وی ــا امتی ــات ی مالی
شــده اســت و ایــن مالیــات و عــوارض از جملــه 
عــوارض گمرکــی برعهــده تحویل گیرنــده 

ــت. کاالس

ماده شانزدهم:
مالیات

بــا توجــه بــه مــاده منــدرج در مــاده 10 هیــچ یــک از 
کاالهــا و خدماتی که نیروهــای آمریکایی در راســتای 
اجــرای این توافقنامه، مورد اســتفاده رســمی قــرار می 

دهنــد، مشــمول مالیــات نمی شــود.

ماده هفدهم:
مدارک و مجوز ها

همــه گواهینامه هــای رانندگــی اعطــا شــده 

ــکا  ــی آمری ــر نظام ــی و غی ــای نظام ــه نیروه ب
ــرف  ــرکت های ط ــه ش ــوط ب ــنل مرب ــا پرس و ی
ــراق  ــت ع ــول دول ــورد قب ــی م ــرارداد آمریکای ق
ــا در  ــدد از آنه ــان مج ــه امتح ــازی ب ــت و نی اس
عــراق نیســت و یــا نیــازی بــه پرداخت عــوارض 
ــا و  ــتی ه ــا، کش ــت خودروه ــل فعالی ــه دلی ب

ــت. ــراق نیس ــا در ع ــی ه ــی آمریکای هواپیمای
1- عــراق بــا پذیــرش اختیــارات تمامی مــدارک 
ــکا  ــده در آمری ــادر ش ــغلی ص ــای ش و مجوز ه
بــرای نیروهــای نظامــی و غیــر نظامــی آمریــکا 
ــکا  ــرارداد آمری و پرســنل شــرکت های طــرف ق
ــاس  ــا براس ــمی  ی ــف رس ــام وظای ــرای انج ب
قــرار دادهــای امضــا شــده در عــراق بــر اســاس 

ــق اســت. ــق شــده، مواف شــروط تواف

ماده هجدهم:
خودرو های رسمی و نظامی

1- خودرو هــای رســمی شــامل خودرو هــای 
تجــاری اســت کــه بــرای اهــداف امنیتــی 
ــر اســاس  ــا ب ــن خودرو ه ــود و ای ــتفاده می ش اس
توافــق طرفیــن دارای پاک هــای رســمی عراق 
اســت و در صورت درخواســت مقامــات آمریکایی 

ــدون  ــز ب ــن خودرو هــا نی ــرای ای ــت ب ــاک  ثب پ
ــاس  ــود و براس ــادر می ش ــوارض ص ــت ع دریاف
ــلح  ــی مس ــال نیروه ــده در قب ــاذ ش ــر اتخ تدابی
عراقــی نیروهــی آمریکایــی هزینــه صــدور ایــن 

ــد. ــی کنن ــا را پرداخــت م ــاک ه پ
ــت و  ــای ثب ــه پاک ه ــر گون ــا ه ــراق ب 2 - ع
مــدارک خودرو هــای رســمی آمریکایــی کــه 
توســط دولــت آمریــکا صــادر شــده، موافــق اســت.

3- تمامــی خودرو هــای نظامــی آمریــکا کــه صرفا 
بــه فعالیت هــای نظامــی اختصــاص دارنــد و دارای 
پاک هایــی بــا اعــداد مشــخص و خوانــا هســتند 

نیــاز بــه ثبــت و یــا صــدور مجــوز ندارند.

ماده نوزدهم:
خدمــات پشــتیبانی مشــمول در ایــن مــاده 

از: عبارتنــد 
1- نیروهــای نظامــی و غیــر نظامــی آمریکایــی 
و نماینــدگان آنهــا و همچنیــن شــرکت های 
طــرف قــرارداد بــا آنهــا بــرای اداره امــور مربــوط 
ــا  ــتفاده آنه ــت اس ــات تح ــی و موسس ــه اراض ب
ــات از  ــه  خدم ــز ارای ــر و مراک ــد دفات ــی  توانن م
ــگاه های  ــی، فروش ــتی، بانک ــر پس ــه دفات جمل
مــواد غذایــی، دارو و دیگــر کاالهــا و همچنیــن 
ــرده و از آن اســتفاده  ــرات ایجــاد ک ــز مخاب مراک
کننــد و بــرای ایجــاد ایــن مراکــز نیــز نیــازی بــه 

ــد. مجــوز ندارن
2- خدمــات رادیویــی رســانه ای و تفریحــی 
ــی  ــور آمریکای ــق حض ــدوده مناط ــر از مح فرات
هــا بــر اســاس قوانیــن عــراق ارائــه خواهد شــد.

ــای  ــه نیروه ــا ب ــور تنه ــات مذک ــه خدم 3- ارائ
اعضــای  و  آمریــکا  غیرنظامــی  و  نظامــی 
ــور  ــن کش ــا ای ــرارداد ب ــرف ق ــرکت های ط ش
ــر  ــی تدابی ــات آمریکای ــت و مقام ــر اس منحص
مناســب را جهــت جلوگیــری از اســتفاده از ایــن 
ــروش  ــخاص و ف ــر اش ــوی دیگ ــات از س خدم

ــد. ــه کار می گیرن ــران را ب ــه دیگ ــا ب آنه
4- تمامــی مؤسســات و مراکــز خدماتــی مذکــور 
بــرای نیروهــای آمریکایــی از هــر گونــه قانــون 
پرداخــت مالیــات از جملــه معافیت هــای مالیاتــی 
ــب  ــر حس ــد ب ــاره ش ــاده 15 و 16 اش ــه در م ک
ــتند  ــاف هس ــده مع ــل آم ــه عم ــای ب توافق ه
ــه  ــات ب ــه خدم ــز ک ــن مراک ــت و اداره ای و فعالی
آنهــا ارائــه مــی شــود بــر اســاس نظــام آمریــکا 

صــورت می گیــرد.
ــز  ــط مرک ــه توس ــتی ک ــای پس 5- محموله ه
خدمــات پســتی نظامــی آمریکا ارســال می شــود 
مــورد تأیید دولــت آمریکاســت و مقامــات عراقی 
ــا را  ــن نامه ه ــادره ای ــا مص ــی و ی ــوز بازرس مج
ندارنــد بــه اســتثنای نامه هــای غیــر رســمی کــه 

ممکــن اســت مــورد کنتــرل قــرار گیــرد.

ماده بیستم:
پول و ارزهای خارجی

ــتای  ــد در راس ــی می توانن ــای آمریکای 1- نیروه
ــه  ــغ ارزی ک ــر مبل ــه از ه ــن توافقنام ــرای ای اج
ــکا  ــی آمری ــتندات مال ــاس مس ــر اس ارزش آن ب
تعییــن شــده اســت اســتفاده کننــد، امــا اســتفاده 
ــی  ــای آمریکای ــوی نیروه ــراق از س ــول ع از پ
ــر اســاس قوانیــن عــراق صــورت گیــرد. بایــد ب

ماده بیست و یکم:
درخواست ها

1- بــه اســتثنای ادعا هــا و درخواســت های 
غرامــت مشــمول قرارداد هــا، طرفیــن از حقــوق 
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و درخواســت هــای خــود از طــرف دیگــر در 
ــی  ــارت های ــت وخس ــن غرام ــوص گرفت خص
ــا  ــد ی ــده باش ــا وارد آم ــای آنه ــه دارایی ه ــه ب ک
ــرای مجروحــان  درخواســت پرداخــت غرامــت ب
ــن  ــه ممکــن اســت در بی ــی ک ــوارد فوت ــا م و ی
نیروهــای نظامــی و غیــر نظامــی طرفیــن هنگام 
ــان  ــای رسمی ش ــت ه ــف و ماموری انجــام وظای
ــد. ــی می کنن ــم پوش ــد، چش ــراق روی ده در ع

2- نیروهــای آمریکایــی در صورتــی کــه ســبب 
ــی  ــر اقدام ــر اث ــان ب ــارت و زی ــدن خس وارد آم
ــد و  ــا روی ده ــگاری آنه ــهل ان ــه از روی س ک
ــا خســارت هایــی کــه در مــوارد غیــر جنگــی  ی
بــرای طــرف ســومی بــه وجــود آیــد الزم اســت 
غرامــت آن را بــه طــور عادالنــه و معقــول 

ــد. ــت کنن پرداخ
ــر گزارشــی  ــی ه ــای آمریکای الزم اســت نیروه
ــاره مســوولیت آنهــا  را کــه مقامــات عراقــی درب
یــا حجــم خســارت های وارده صــادر مــی کننــد، 

مــد نظــر داشــته باشــند.
3- در صورتــی کــه یکــی از طرفیــن الزم ببینــد 
کــه مســائل ذکــر شــده در بنــد 1 و 2 ایــن مــاده 
نیــاز بــه بررســی دارد دو طــرف از طریــق کمیتــه 
مشــترک بررســی ایــن مســأله را آغــاز مــی کنند 
و در صــورت نیــاز از طریــق کمیته مشــترک وزرا 

ایــن مســأله پیگیــری می شــود.

ماده بیست و دوم:
بازداشت ها

ــچ  ــت هی ــق بازداش ــی ح ــای آمریکای 1- نیروه
ــد  ــا دســتگیری هیــچ فــردی را ندارن شــخص ی
ــای  ــتگیری عضــوی از نیروه ــثتنای دس ــه اس ب
ــه  ــر گون ــی و ه ــی آمریکای ــی و غیرنظام نظام
ــه  ــر اســاس توافقنام ــد ب ــات بازداشــت بای عملی
مذکــور بایــد بــا اســتناد بــه اصــل احتــرام قوانین 
ــه و  ــارم توافقنام ــاده چه ــاس م ــر اس ــراق و ب ع

ــرد. ــورت گی ــی ، ص ــن بین الملل قوانی
2- در صورتــی کــه نیروهــای آمریکایــی در 
عملیاتــی افــرادی را بازداشــت کننــد بایــد ظــرف 
ــل داده  ــی تحوی ــات عراق ــه مقام ــاعت ب 24 س

ــوند. ش
ــرای بازداشــت  3- مقامــات عراقــی می تواننــد ب
ــی  ــای آمریکای ــب از نیروه ــت تعقی ــراد تح اف

ــد. ــک کنن ــت کم درخواس
4- آزادی همــه بازداشــت شــدگان در نــزد 
نیروهــای آمریکایــی بــا هماهنگــی کامــل و بــه 
ــرد  ــورت می گی ــراق ص ــت ع ــم دول ــور منظ ط
ــاده  ــوب م ــراق در چارچ ــت ع ــه دول ــر اینک مگ
ــن مســأله را خواســتار باشــد.  چهــارم خــاف ای
از زمــان اجــرای ایــن توافقنامــه نیروهــای 
ــه  ــاره هم ــات الزم درب ــه اطاع ــی هم آمریکای
بازداشت شــدگان را بــه اطــاع مقامــات عراقــی 
مــی رســانند و در زمــان الزم شــخص بازداشــت 
شــده را بــه مقامــات عراقــی تحویــل مــی دهند.

5- نیروهــای آمریکایــی حــق جســت وجو 
و بازرســی منــازل و امــاک و دارایی هــای 
عراقی هــا را جــز بــا حکــم قضایــی ایــن کشــور 
ندارنــد جــز در مــواردی کــه عملیــات نظامــی در 
ــام اســت  ــال انج ــارم در ح ــاده چه ــوب م چارچ
ــا هماهنگــی  و هــر گونــه عملیــات آنهــا بایــد ب

ــرد. ــورت گی ــط ص ــی ذیرب ــات عراق مقام

ماده بیست و سوم:
اجرای توافقنامه

اجــرای ایــن توافقنامــه و حــل و فصــل اختــاف 

نظرهــای احتمالــی ناشــی از تفســیر آن، از طریق 
شــوراهای زیــر امــکان پذیــر اســت:

ــای  ــه از اعض ــترک ک ــی مش ــه وزارت 1- کمیت
ــه دو طــرف  ــر ک آن از اشــخاصی در ســطح وزی
ــود و  ــی ش ــکیل م ــد تش ــی کنن ــخص م مش
ــدرج در  ــا مســائل مهــم من مســؤولیت تعامــل ب
توافقنامــه را کــه بــرای اجــرا نیاز بــه تفســیر دارد، 

ــده دارد. برعه
کمیتــه ای  مشــترک،  وزارتــی  کمیتــه   -2
مشــترک متشــکل از نماینــدگان دو طــرف 
ــور  ــه ط ــز ب ــت آن نی ــد و ریاس ــکیل می ده تش
مشــترک اســت و ایــن کمیتــه مســؤولیت 
بررســی و تصمیم گیــری در تمامــی مســائل 
مربوبــط بــه توافقنامــه را برعهــده دارد امــا 
دخالتــی در اختیــارات مربــوط بــه کمیتــه 
مشــترک هماهنگــی هــای نظامــی نــدارد.

3- کمیتــه هــای فرعــی در زمینه هــای مختلــف 
ــرای پیگیــری  کــه از ســوی کمیتــه مشــترک ب
مســائل مربــوط بــه تفســیر و اجــرای توافقنامــه 

ــود. ــکیل می ش تش

ماده بیستم و چهارم:
ــی از  ــای آمریکای ــینی نیروه عقب نش

ــراق ع
ــای  ــدی ه ــاره توانمن ــراف درب ــه اعت ــه ب ــا توج ب
ــدی  ــش توانمن ــراق و افزای ــی ع ــای امنیت نیروه
ــن مســؤولیت های  ــه دســت گرفت ــوان ب ــا و ت آنه
امنیتــی و بنــا بــه روابــط مســتحکم بیــن دو طرف، 
دو کشــور دربــاره مســائل زیــر بــه توافــق رســیدند:

ــخ 31 دســامبر  ــا تاری ــی ت 1- نیروهــای آمریکای
ــرک  ــراق را ت ــاک ع ــادی خ ــال 2011 می س

می کننــد.
2- عقب نشــینی نیروهــای آمریکایــی از تمامــی 
شــهرها و روســتاهای عراق تــا 30 ژوئــن 2009.

ــه  ــا توجــه ب ــی ب ــی آمریکای 3- نیروهــای نظام
بنــد دوم ایــن مــاده در مناطــق مشــخص شــده 
ــن مناطــق در خــارج از  مســتقر مــی شــوند و ای
شــهرها و روســتاها قــرار دارد و کمیتــه مشــترک 
ــش  ــترک پی ــی مش ــات نظام ــی عملی هماهنگ
از تاریــخ تعییــن شــده در بنــد دوم، آنهــا را 

ــرد. ــد ک ــخص خواه مش
بررســی  و  بازنگــری  بــه  طــرف  دو   -4
ــه  ــدی ب ــال پایبن ــل در قب ــرفت های حاص پیش
ــد دوم و شــرایطی  ــخ مشــخص شــده در بن تاری
کــه بــه دو طــرف اجــازه درخواســت بــرای 
ــا  ــد دوم ی کاســتن از دوره مشــخص شــده در بن

می پردازنــد. می دهــد،  را  آن  تمدیــد 
5- آمریــکا حــق حاکمیت دولــت عــراق را در هر 
زمانــی کــه خواســتار خــروج نیروهای این کشــور 

از عــراق باشــد بــه رســمیت می شناســد و دولــت 
عــراق نیــز حــق حاکمیــت آمریــکا را در خــروج 
نیروهــای آمریــکای از ایــن کشــور بــه رســمیت 

خواهــد شــناخت.
6- دو طــرف بــرای تعییــن ســازوکار و تدابیــری 
ــی در  ــای آمریکای ــمار نیروه ــش ش ــرای کاه ب
ــد  ــد و بای ــق کردن ــی مشــخص تواف ــدت زمان م
ــتقرار  ــا اس ــن نیروه ــه ای ــزی ک ــاره مراک درب

ــند. ــق برس ــه تواف ــت، ب ــد یاف خواهن

ماده بیست و پنجم:
ــراق از  ــروج ع ــرای خ ــر ب ــاذ تدابی اتخ
بنــد هفتــم منشــور ســازمان ملــل متحد

ــق دارد  ــراق ح ــت ع ــه دول ــه اینک ــه ب ــا توج ب
تمدیــد تاریــخ حضــور نیروهــای چنــد ملیتــی در 
ایــن کشــور را کــه در 31 دســامبر 2008 میادی 
ــه  ــا توج ــد و ب ــت نکن ــد، درخواس ــان می یاب پای
بــه تحــوالت مثبــت و پیشــرفت هــای حاصــل 
ــرایط  ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ــز ب ــراق و نی در ع
ــت  ــه شــورای امنی ــی ک ــا شــرایط زمان ــراق ب ع

قطعنامــه 661 را در ســال 1990 میــادی صــادر 
ــه  ــژه اینک ــی دارد به وی ــاف اساس ــرد ، اخت ک
هــم اکنــون خطراتــی کــه دولــت عــراق بــرای 
ــود  ــرده ب ــاد ک ــی ایج ــت بین الملل ــح و امنی صل
از بیــن رفتــه اســت، دو طــرف تأکیــد می کننــد 
کــه بــا پایــان روز 31 دســامبر ســال 2008 
ــده  ــذار ش ــارات واگ ــت و اختی ــادی، حاکمی می
بــه نیروهــای چنــد ملیتــی بــر اســاس بنــد هفتم 
منشــور ســازمان ملــل متحــد کــه در قطعنامــه 
1۷90 در ســال 200۷ میــادی ذکــر شــد پایــان 
ــن  ــی و بی ــگاه قانون ــت جای ــد و الزم اس می یاب
المللــی عــراق که پیــش از صــدور قطعنامــه 661 
در ســال 1990 میــادی از آن برخــوردار بــود بــه 
ــده شــود، همچنیــن تأکیــد می شــود  آن برگردان
ــاری  ــرای ی ــود را ب ــای خ ــکا تاش ه ــه آمری ک
ــرای  ــای الزم ب ــاذ گام ه ــت اتخ ــراق در جه ع
تحقــق ایــن امــر تــا 31 دســامبر 2008 میــادی 

ــه کار خواهــد گرفــت. ب

ماده بیست و ششم:
اموال عراق

1- بــه منظــور تقویــت عراق در اســتمرار توســعه 
نظامــی، اقتصــادی و ملــی از طریق تقویــت بنیه 
اقتصــادی آن و فراهــم کــردن خدمــات اساســی 
ــره  ــظ ذخی ــداوم در حف ــراق و ت ــت ع ــرای مل ب
ــادی از  ــی و اقتص ــع مال ــی و گازی آن و مناب نفت
جملــه صنــدوق توســعه عــراق دو طــرف تــاش 

خواهنــد کــرد تــا:

ــه  ــراق ک ــی ع ــن الملل ــای بی ــف- بدهی ه ال
ــامل  ــده ش ــار آم ــه ب ــته ب ــم گذش ــان رژی در زم

ــود. ــش ش ــترین بخش بیش
ب- بــرای صــدور تصمیــم نهایــی و همــه 
ــه  ــت ک ــای غرام ــت ه ــاره درخواس ــه درب جانب
رژیــم ســابق بــه جــا گذاشــته اســت و دربــاره آن 
تصمیــم گیــری نشــده اســت از جملــه غرامــت 
هــای اعمــال شــده بــه عــراق از ســوی شــورای 

ــود. ــاش ش ــت، ت امنی
2- بــا توجــه بــه اقــدام رئیــس جمهــوری آمریکا 
ــکا از  ــی آمری ــت قضای ــردن حمای ــم ک در فراه
صنــدوق توســعه عــراق و دارایی هــای دیگــر آن، 
آمریــکا بــر همــکاری بــا عــراق بــه طور مســتمر 
ادامــه خواهــد داد و از آن حمایــت خواهــد کــرد.

3- بــا توجــه بــه نامــه ای کــه رئیــس جمهــوری 
ــت  ــه نخس ــادی ب ــخ 2008 می ــکا در تاری آمری
وزیــر عــراق ارســال کــرد ایــن کشــور متعهــد به 
ــاره حمایت هــای شــوری  ــه عــراق درب کمــک ب
امنیــت از منابــع نفتــی و گازی عــراق و صنــدوق 

توســعه عــراق شــد.

ماده بیست و هفتم:
خنثی کردن خطرات امنیتی

ــات  ــت از ثب ــردن و حمای ــم ک ــور فراه ــه منظ ب
ــعه  ــت توس ــرف در جه ــراق دو ط ــت ع و امنی
ــوری  ــی، جمه ــیـ  نظام ــای سیاس توانمندی ه
ــری  ــراق ب ــرد و از ع ــد ک ــاش خواهن ــراق ت ع
و  حاکمیــت  کــه  خطراتــی  خنثی کــردن 
ــی آن را  ــدت اراض ــی آن و وح ــتقال سیاس اس
ــه  ــد ب ــد ش ــت خواه ــد، حمای ــی کن ــد م تهدی
ــتحکم  ــور مس ــه ط ــرف ب ــل دو ط ــن دلی همی
ــاش  ــی ت ــی و دفاع ــر امنیت ــاد تدابی ــرای یج ب

ــد از: ــه عبارتن ــرد ک ــد ک خواهن
1- در صــورت وجــود هرگونــه خطــر خارجــی یــا 
ــه ایــن کشــور کــه  ــه تجــاوز ب ــا هرگون ــی ی داخل
ــز  ــی آن و نی ــدت اراض ــتقال، وح ــت، اس حاکمی
ــد، در آن  ــد کن ــک آن را تهدی ــای دموکراتی نهاده
ــرف  ــراق دو ط ــت ع ــت دول ــه درخواس ــورت ب ص
ــکا  ــرده و آمری ــاز ک ــردی را آغ ــای راهب رایزنی ه
تدابیــر الزم سیاســی، اقتصــادی و نظامــی را بــرای 
ــا ایــن تهدیدهــا اتخــاذ خواهــد کــرد. رویارویــی ب

ــر ادامــه همکاری هــای نزدیــک  2- دو طــرف ب
در توســعه و تقویــت نهادهــای امنیتــی، سیاســی 
و دموکراتیــک بــا توجــه بــه توافــق میــان آنهــا 
ــه  ــن در عرص ــرد و همچنی ــد ک ــاش خواهن ت
ــراق در  ــلح ع ــای مس ــز نیروه ــوزش و تجهی آم
برابــر تروریســم داخلــی، منطقــه ای و بین المللــی 
و گروه هــای غیرقانونــی و بــه درخواســت دولــت 

ــد کــرد. عــراق همــکاری خواهن
3( اســتفاده از اراضــی عــراق، حریــم آبــی و 
ــا  ــذرگاه ی ــوان گ ــه عن ــور ب ــن کش ــی ای هوای
ســکویی بــرای حملــه علیــه کشــورهای دیگــر 

ــدارد. ــود ن وج

ماده بیست و هشتم:
منطقــه الخضــرا )محــل اقامتــگاه 
ــک و  ــای دیپلماتی ــیاری از هیئت ه بس
ــی  ــورهای خارج ــفارتخانه های کش س

ــی( ــازمانهای دولت و س
ــت  ــه، دول ــن توافقنام ــرای ای ــاز اج ــان آغ از زم
عــراق مســؤولیت کامــل منطقــه الخضــرا را بــر 
عهــده مــی گیــرد. ممکــن اســت دولــت عــراق 
درخواســت حمایــت و کمــک موقتــی از نیروهی 
ــته  ــی را داش ــن الملل ــه بی ــی در منطق آمریکای

آمـریـــــکا
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ــی  ــای امنیت ــورت نیروه ــن ص ــه در ای ــد ک باش
ــای  ــا نیروه ــترک ب ــور مش ــه ط ــز ب ــی نی عراق

ــرد. ــد ک ــل خواهن ــی عم آمریکای

ماده بیست و نهم:
تدابیر اجرایی

طرفیــن می تواننــد در صــورت لــزوم بــرای 
اجــرای مفــاد ایــن توافقنامــه ســازوکار های 
ــن  ــاده تدوی ــن م ــرای ای ــرای اج ــبی را ب مناس
کننــد زیــرا در ایــن مــاده ســازو کارهــای 
ــت. ــده اس ــن نش ــرا تعیی ــرای اج ــخصی ب مش

ماده سی ام:
مدت اجرای توافقنامه

1- ایــن توافقنامــه بــرای مــدت ســه ســال قابل 
ــی اســت کــه  ــا زمان ــود و ایــن ت اجــرا خواهــد ب
ــد  ــه بن ــل ب ــاس عم ــر اس ــن ب ــی از طرفی یک
ــن  ــان اجــرای ای ــاده، خواســتار پای ــن م ســوم ای

ــه نباشــد. توافقنام
2- امــکان تغییــر یــا تعدیــل در ایــن توافقنامــه 
بــا موافقــت کتبــی دو طــرف و براســاس تدابیــر 

ــی دو کشــور وجــود دارد. قانون
ــس از  ــه یــک ســال پ ــن توافقنام 3- اجــرای ای
اخطــار کتبــی یکــی از طرفیــن بــه طــرف دیگــر 

ــد. ــان می یاب پای
4- ایــن توافقنامــه از تاریــخ 1 ژانویــه 2009 
ــت های  ــادالت و یادداش ــس از مب ــادی و پ می
ــه منظــور  ــد دو طــرف ب ــورد تأیی ــک م دیپلماتی
ــه  ــرای توافقنام ــرای اج ــر الزم ب ــل تدابی تکمی
ــور،  ــود در دو کش ــی موج ــر قانون ــاس تدابی براس

ــت. ــل اجراس قاب
ــای  ــه زبان ه ــه ب ــن توافقنام ــخه از ای 4- دو نس
انگلیســی و عربــی در ســال 2008 میــادی 
امضــا شــد و بــه لحــاظ ارزش قانونــی بــا 

ــت.  ــر اس ــر براب یکدیگ
ــی  ــع آمریکای ــز مطام ــه هرگ ــن توافقنام ــا ای ام
ــرای  ــا ب ــرا آنه ــرد زی ــی ک ــرآورده نم ــا را ب ه
لشکرکشــی بــه عــراق اهــداف و برنامــه ریــزی 
ــه  ــال ب ــه دنب ــراق ب ــد و از اشــغال ع ــرده بودن ک
دســت آوردن منافــع اقتصــادی و سیاســی بودند.

یکــی از اهدافــی کــه آمریکایــی هــا بــرای آن به 
عــراق آمــده بودنــد بــه دســت آوردن نفــت بــود.

آمریکایــی هــا بــه رقــم اینکه نفــت زیــادی دارند 
امــا نیازمنــد نفــت خارجــی هســتند و عــراق بــا 
منابــع نفتــی عظیــم در رفــع ایــن نیــاز آمریکایی 

هــا نقــش بــه ســزایی ایفــا مــی کــرد.
ــه  ــا را روان ــی ه ــه آمریکای ــری ک ــل دیگ عام
ــت  ــژه آن اس ــت وی ــود موقعی ــرده ب ــراق ک ع
زیــرا از ســویی عــراق نزدیــک بــه ایــران یعنــی 
دشــمن آمریکاســت و از ســوی دیگــر بــا توجــه 
ــژه  ــه وی ــراق ب ــا در ع ــوذ روس ه ــه ســابقه نف ب
ــاهی و روی کار  ــم پادش ــرنگونی رژی ــس از س پ
ــان دوره بعثــی  ــا پای آمــدن نظــام جمهــوری و ت
ــراق در  ــه ع ــت ک ــد داش ــع قص ــکا در واق آمری
ــه  ــوذ و رخن ــع از نف ــرد و مان ــود بگی ــرل خ کنت

ــود. ــها در آن ش روس
عامــل دیگــری کــه آمریکایــی هــا را بــه جنــگ 
و اشــغال عــراق ترغیــب کــرد رونــق شــرکتهای 
تســلیحاتی آمریــکا و حمایــت از آنهــا در رقابــت 

بــا همتایــان روس بــود.
ــراق  ــه از ع ــتند ک ــد نداش ــا قص ــی ه آمریکای
ــا کوشــش مرجعیــت دینــی  خــارج شــوند امــا ب
ــدون  ــی آنهــا ب عــراق و عــده ای از رجــال عراق
ــال 2011  ــراق را در س ــود ع ــداف خ ــق اه تحق

ــه چشــم  ــا حاضــر ب ــا آنه ــا آی ــد ام ــرک کردن ت
ــد؟ ــراق بودن ــی از ع پوش

ــه  ــال بازگشــت ب ــه دنب ــروج ب ــان خ ــا از زم آنه
ــال 2014  ــه را در س ــن بهان ــد و ای ــراق بودن ع
داعــش کــه گروهکــی افراطــی و تکفیری اســت 
بــه دســت آنهــا داد.آنهــا کــه از درب رانــده شــده 

ــد. ــار از پنجــره وارد شــده ان ــد ایــن ب بودن
ــی  ــه امنیت ــق توافقنام ــه مطاب ــا ک ــی ه آمریکای
موظــف بــه انجــام تعهــدات خــود بــه عراقــی ها 
ــی کــه داعــش در عــراق جــوالن  ــد در حال بودن
مــی داد هیــچ اقدامــی بــه عمــل نیاوردند.آنهــا در 
ــط نقــش تماشــاگر  ــورش داعــش فق ــدای ی ابت
ــه درخواســت  ــی ک ــا زمان ــی اوبام ــتند و حت داش
هــای عراقــی مبنــی بــر کمــک جــدی و موثــر 
ــی  ــروی هوای ــه نی ــرد ک ــام ک ــد اع ــاد ش زی

ــی شــیعیان نیســت. ــروی هوای ــکا نی آمری
ــد  ــای جدی ــاح ه ــا س ــم ب ــش و تروریس داع
ــه  ــا ن ــی ه ــا آمریکای ــرد ام ــی ک ــتازی م پیش
ــده  ــه جنگن ــد و ن کمــک تســلیحاتی مــی کردن
ــاز  ــه آنهــا نی هــای اف شــانزده ای کــه عــراق ب
مبــرم داشــت را بــه عــراق مــی  دادنــد و هــر بــار 
ــی  ــن در حال ــی کردند.ای ــرح م ــه ای را مط بهان
ــاره  ــاری درب ــراق اخب ــا ع ــانه ه ــه رس ــت ک اس
ــش از  ــه داع ــکا ب ــان آمری ــای پنه ــک ه کم
ــدف  ــا، ه ــرای آنه ــه ب ــن محمول ــق انداخت طری
ــرای  ــی ب ــی و امنیت ــای مردم ــرار دادن نیروه ق
کاســتن ازحجــم فشــار علیــه آنهــا و انــواع 

ــد. ــی کنن ــرح م ــا را مط ــکنی ه کارش

اهداف پنهان آمریکا در عراق:
ــال  ــان س ــه: از هم ــه طلبان ــای تجزی ــرح ه ط
ــر  ــا در براب ــی ه ــه آمریکای ــی ک 2011 هنگام
مقاومــت مردمــی و مقاومــت و مرجعیــت و دیگر 
ــد  ــش نبردن ــی کاری از پی ــن پرســتان عراق مهی

ــد. ــروع کردن ــی را ش ــرات خطرناک تفک
ــرح  ــاک ط ــای خطرن ــرح ه ــن ط ــی از ای یک
ــرح  ــا را مط ــی آنه ــر ازگاه ــه ه ــود ک ــه ب تجزی
ــنجند.آنها  ــا را بس ــی ه ــض عراق ــا نب ــد ت کردن
بــه دنبــال تکــه تکــه کــردن عــراق هســتند امــا 

ــتند. ــب هس ــرایط مناس ــر ش منتظ
آنهــا اخیــر تعامــات مشــکوکی بــا ســنی هــا و 
ُکردهــا برقــرار کــرده انــد و طــرح هــای کنگــره 
دربــاره تعامــل بــا ســنی هــا و ُکردهــا بــه عنــوان 
اقلیــم هــای جداگانــه در راســتای تضعیــف دولت 
مرکــزی عــراق اســت و گرنه چــه مناســبتی دارد 
ــا  ــگ ب ــر جن کــه در شــرایطی کــه عــراق درگی
ــی  ــا مدع ــی ه ــود آمریکای ــه خ ــمی ک تروریس
مبــارزه بــا آن هســتند چنیــن طــرح هایــی 

مطــرح شــود.
دامــن زدن بــه مشــکات طایفــه ای: آمریکایــی 
هــا از ابتــدای اشــغال عــراق نــه تنهــا کمکــی به 
ــد بلکــه  برقــراری امنیــت در ایــن کشــور نکردن
ــی هــا  ــد. آمریکای ــی آن دامــن زدن ــی ثبات ــه ب ب
کــه بــا شــعارهای دموکراســی و دیگر شــعارهای 
پــر زرق و بــرق وارد عــراق شــده بودنــد مرتکــب 
اشــتباهات زیــادی شــدند کــه از جملــه آنهــا می 
ــتگاه  ــش و دس ــردن ارت ــی ک ــه متاش ــوان ب ت

هــای امنیتــی رژیــم بعــث اشــاره کــرد.
ــم  ــت از رژی ــال حمای ــه دنب ــه ب ــن مقال ــا در ای م
ــتیم  ــوف آن نیس ــای مخ ــتگاه ه ــا دس ــث ی بع
بلکــه هــدف مــا نــا امنــی بــه وجــود آمــده پــس 
از اشــغال در نتیجــه نبــود نیــروی امنیتــی قــوی 

ــت. ــد، اس ــرار کن ــت را برق ــد امنی ــه بتوان ک
ــری  ــع واشــنگتن ســود خــود را بهــره گی در واق

ــی  ــراق م ــه ای موجــود در ع از مشــکات طایف
ــد. دان

ــای  ــروه ه ــان گ ــتگی می ــه دودس ــن زدن ب دام
ــرا یکــی از رســانه هــای عــراق از  سیاســی: اخی
تــاش آمریکایــی هــا بــرای بازگردانیــدن طارق 
ــر  ــب خب ــت تعقی ــتمدار تح ــمی از سیاس الهاش
دادند.ایــن رفتــار آمریکایــی هــا بــه خوبی نشــان 
ــی  ــال دو بهــم زن ــه دنب ــد کــه آنهــا ب مــی دهن
ــدف  ــا ه ــی ب ــزاب عراق ــا و اح ــروه ه ــان گ می
ممانعــت از شــکل گیــری دیــدگاه واحــد بــه نــام 
عــراق و کشــور عــراق در قبــال متغیــر خارجــی 
ــروه  ــر گ ــه اگ ــد ک ــی دانن ــتند.آمریکایی م هس
ــته  ــدی داش ــراق موضــع واح ــای سیاســی ع ه
باشــند نمــی تواننــد ســناریوهای خطرنــاک خود 
را پیــاده کننــد و در واقــع هیــزم ایــن طــرح هــا 
از دودســتگی میــان گــروه هــای سیاســی اســت.

امنیــت اســرائیل: شــکی نیســت کــه در ســالهای 
اخیــر یکــی از دالیــل رفتارهــای آمریــکا در 
ــل  ــت ت ــت از امنی ــل حمای ــن المل ــه بی عرص
آویــو بــوده اســت و بــی ثباتــی و ویــران کــردن 
ــی  ــی ثبات ــراق در ب ــردن ع ــرق ک ــوریه، غ س
ــت  ــی سیاس ــور کل ــه ط ــی و ب ــی و سیاس امنیت
هــای خاورمیانــه ای واشــنگتن در راســتای 
حمایــت از امنیــت اســرائیل ارزیابــی مــی شــود، 
ــراق  ــه ع ــه از تجزی ــی ک ــی از طرفهای ــرا یک زی

ــت. ــرائیل اس ــم اس ــرد رژی ــی ب ــود م س

حــذف گروههــای مقاومــت از صحنــه و 
ــه  ــادار ب روی کارآوردن گــروه هــای وف

سیاســت هــای آمریــکا:
حضور شخصیتهای ســنی در واشــنگتن و پذیرایی 
گــرم آمریکایــی هــا از آن و بی توجهی بــاراک اوباما 
رئیــس جمهــوری آمریکا در حاشــیه نشســت گروه 
هفــت در برلیــن آلمــان و نیز تــاش برای تســلیح 
ــای  ــور نیروه ــت از حض ــنی و ممانع ــایر س عش
مردمــی بــرای مقابلــه بــا داعــش بــه خوبی نشــان 
دهنــده تغییــر رفتــار آمریکایــی هــا حتــی در قبــال 
حیــدر العبــادی نخســت وزیری کــه پــس از مالکی 
وعــده هــای فــراوان بــه آن داده بودنــد اســت. آنهــا 
نمــی خواهنــد کــه گــروه هــای مقاومــت هماننــد 
بــدر و عصائــب اهــل الحــق، گــردان هــای صلح و 
دیگــر گــروه هــای ضــد آمریکایــی در عــراق جایی 
داشــته باشــند.تبلیغاتی کــه رســانه های وابســته به 
آمریــکا و همپیمانــان آنهــا علیــه نیروهــای مردمی 
بــه راه انداختنــد در همیــن راســتا تعریــف می شــود 
ــام  ــه ن ــد کــه موفقیتــی ب ــرا آنهــا نمــی خواهن زی
نیروهــای مردمــی عــراق و گروههــای مقاومت آن 

ثبــت شــود.

استفاده ابزاری از داعش و تروریسم:
ــراق  ــش در ع ــه داع ــی ک ــا از زمان ــی ه آمریکای
حضــور قــوی پیــدا کــرد اعــام کردنــد که مبــارزه 
بــا آن ســالها بــه طــول مــی انجامــد شــاید منظــور 
آنهــا از زمابنــدی، بیشــتر مربــوط بــه زمــان تحقق 
ســناریوهای آن باشد.ســئوالی که مدتهاســت ذهن 
تحلیلگــران را بــه خــود مشــغول کــرده ایــن اســت 
ــی  ــی و نظام ــوان اطاعات ــا ت ــکا ب ــرا آمری ــه چ ک
قــوی نمــی توانــد داعــش را نابــود کنــد؟ در پاســخ 
ــد  ــن باورن ــر ای ــور ب ــران ام ــئوال ناظ ــن س ــه ای ب
کــه آمریــکا اصــوال در برخــورد بــا داعــش جــدی 
ــه  ــی ک ــر اهداف ــال حاض ــش در ح ــت. داع نیس
ــال آن هســتند را  ــه دنب آمریکایــی هــا در عــراق ب
ــبب  ــن گروهــک س ــود ای ــد. وج ــی کن ــن م تامی
شــده اســت کــه آمریکایــی هــا بــر تعــداد نظامیان 

خــود در ایــن کشــور بیفزاینــد و اخیــرا نیــز اوبامــا 
دســتور اعــزام شــماری دیگــر را بــه عــراق داد تــا 
تعــداد آنهــا آرام آرام زیــاد شــود. ائتــاف بین المللی 
ــا وجــود حماتــی کــه بــه  بــه رهبــری آمریــکا ب
داعــش انجــام داده امــا عمــا ناکارآمــد بوده اســت 
و ناکارآمــدی آن نیــز بــه عــدم تمایل آمریــکا برای 

ــوط مــی شــود. حــذف ریشــه ای داعــش مرب

 رویای بازگشت به عراق:
بــه دنبــال حضــور 450 نظامــی جدید آمریــکا در 
ــن دمپســی«رئیس ســتاد  ــرال »مارتی عــراق، ژن
ــکا گفــت کــه مجموعــه   مشــترک ارتــش آمری
پایــگاه هایــی در اطــراف عــراق مــی توانــد ایجاد 
شــود تــا نیروهــای آمریکایــی بتواننــد بــه قبایــل 
ســنی دسترســی پیــدا کننــد، بــه رهبــران نظامی 
ــد و در  ــه کنن ــی مشــورت و همفکــری ارائ عراق
حمــات هوایــی و آمــوزش واحدهــای کوچــک 
ــته  ــارکت داش ــی مش ــس عراق ــربازان و پلی از س
باشــند. ایــن اســتراتژی جدید-نیلوفــر آبــی- نــام 
ــداد  ــیر بغ ــا در مس ــگاه ه ــن پای ــی از ای دارد. یک
بــه تکریــت و کرکــوک بــه موصــل قــرار خواهد 

داشــت.
ــتیو وارن  ــکا، اس ــاع آمری ــخنگوی وزارت دف  س
نیــز تاییــد کــرد کــه در حــال حاضــر بــه دنبــال 
مــکان یابــی بــرای دیگــر )پایــگاه هــای( نیلوفــر 
ــرای محــل اســقرار  ــزود: ب ــی هســتند. وی اف آب
ــود دارد و  ــه وج ــا گزین ــا صده ــگاه ه ــن پای ای
اصــوال هــر مکانــی کــه قبــا پایــگاه عملیاتــی 
ــوده نیــز گزینــه خوبــی محســوب مــی شــود. ب

یکــی از مقامــات وزارت دفــاع در ایــن بــاره 
گفتــه اســت کــه پایگاههــای جدیــد بــر اســاس 
نیازهــای نیروهــای عراقــی در منطقــه طراحــی 
ــت  ــن اس ــن ممک ــود. بنابرای ــی ش ــداث م و اح
یــک پایــگاه بــرای تعلیــم نیروهــای ســنی، یکی 
ــا نیروهــای  ــرای مانورهــای مشــترک ب دیگــر ب
ــری  ــگاه دیگ ــا پای ــود و ی ــتفاده ش ــی اس عراق
ــات  ــرای حم ــات ب ــع اوری اطاع ــرای جم ب

ــود. ــتفاده ش ــی اس هوای
تعــداد مستشــاران در عــراق نزدیــک بــه 4450 نفر 
ــدود 180  ــال 2014 ح ــن س ــیده اســت. در ژوئ رس
ــی در عــراق حضــور داشــتند در  مستشــار آمریکای
مــاه جــوالی ایــن تعــداد بــه 300 و یکمــاه بعــد به 
1600 و در مــاه نوامبــر ایــن تعــداد بــه 3200 رســید 
کــه بــا احتســاب 300 مستشــار در اقلیم کردســتان 

ایــن آمــار بــه حــدود 4000 نفــر رســید.
در میــان مستشــاران آمریکایــی فرماندهــان 
رزمــی، مربیــان تخصــص هــای نظامــی و 
امنیتــی مخلتــف، متخصصــان ارتباطــات و 
مراقــب پــرواز، کارشناســان دســتگاه اطاعاتــی 
و اطاعــات نظامــی، کارشناســان آشــتی ملــی، 
ــداری  ــور عشــایر و شــوراهای بی کارشناســان ام
ــی  ــد. همچنیــن مستشــاران آمریکای وجــود دارن
در اقلیــم کردســتان و پایــگاه هــای عین االســد، 
الحبانیــه، اردوگاه التاجــی و المزرعــه حضــور 

ــد. دارن
ــد گفــت ایــن  ــان مــی توان ــه ای کــه در پای نکت
اســت کــه دولــت عــراق بایــد بــرای مبــارزه بــا 
ــر  ــلیحاتی دیگ ــع تس ــر مناب ــه فک ــم ب تروریس
باشــد و بیــش از انــدازه بــه آمریکایــی هــا تکیــه 
ــلیحات  ــن تس ــع تامی ــد مناب ــداد بای ــد. بغ نکن
خــود را متنــوع کنــد بــه ویــژه در شــرایطی کــه 
ــه  ــان دادن ب ــه پای ــه ای ب ــا عاق ــی ه آمریکای
فعالیــت داعــش ندارنــد و ســاح مــدرن و مــورد 

ــد. ــه عــراق نمــی دهن ــاز را ب نی

آمـریـــــکا
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ــوری  ــرد س ــای ک ــر نیروه ــای اخی ــت ه موفقی
در مبــارزه بــا گــروه تروریســتی داعــش موجــب 
ــن  ــادره ای ــرای مص ــاش ب ــکا ت ــا آمری ــده ت ش

ــد. ــع خــود را آغــاز کن ــه نف ــروزی هــا ب پی
ــکا  ــری آمری ــه رهب ــش ب ــد داع ــاف ض ائت
ــات گســترده نتوانســته  ــم انجــام تبلیغ ــه رغ ب
توفیــق چندانــی در شکســت دادن ایــن گــروه 
ــای  ــت ه ــد و موفقی ــته باش ــتی داش تروریس
ــارزه  ــوریه در مب ــراق و س ــده در ع ــب ش کس
ــر نیروهــای  ــکا ب ــه لطــف ات ــروه ب ــن گ ــا ای ب

ــت.  ــده اس ــت آم ــی بدس بوم
در همیــن رابطــه مدتــی اســت کــه گــروه هــای 
کــرد ســوری پیــروزی هایــی در نبــرد بــا داعــش 
بدســت آورده انــد و در ایــن میــان آمریــکا تاش 
دارد ایــن پیــروزی هــا را بــه نوعــی بــه نــام خــود 

تمــام کنــد.
در همیــن رابطــه شــب گذشــته کاخ ســفید 
پیشــروی های اخیــر نیروهــای عمدتــا کرد ســوریه 
علیــه گــروه داعــش را، به عنــوان نمونــه ای از نحوه 
ــاالت متحــده  نبردهــای حمایت شــده از ســوی ای

علیــه افراطیــون توصیــف کــرد.
ســفید،  کاخ  ســخنگوی  ارنســت،  جــاش 
شــده  منتشــر  خبرهــای  بــه  واکنــش  در 
ضــد  کــرد  نیروهــای  پیشــروی های  از 

ــم  ــر می کن ــت »فک »داعــش« در ســوریه، گف
ــریک  ــک ش ــتن ی ــد، داش ــان می ده ــن نش ای
قــادر، موثــر و دارای اراده، بــه چــه انــدازه 

بــرای آمریــکا اهمیــت.«
پیشــروی اخیــر را ســازمان دیدبــان حقــوق بشــر 
ســوریه، کــه مقــر آن در لنــدن اســت، بــه نوعــی 
»فروپاشــی« افراطیــون در مرکــز اصلــی حضــور 

خــود توصیــف کــرده اســت.
ــرای زدن  ــاش ب ــن ت ــی ضم ــات آمریکای مقام
ــام خــود بــه رونــد ایــن  ایــن پیــروزی هــا بــه ن
پیشــروی ها و ادامــه عقب نشــینی داعــش، 

ــد. ــه دارن ــی محتاطان نگاه
خبرگــزاری رویتــرز از قــول یــک مقــام ایــاالت 

متحــده کــه نامــش را فــاش نکــرده، نقــل کــرده 
ــود  ــت را از خ ــن قابلی ــتر ای ــش پیش ــت، داع اس
ــوا  ــد ق ــه تجدی ــادر ب ــه ق ــت ک ــان داده اس نش
اســت. نیروهــای کــرد نیــز بــه زمــان بیشــتری 
بــرای ثبــات بخشــیدن بــه آنچــه تصــرف کــرده 

ــد. ــاز دارن اســت، نی
ــتیو وارن،  ــرهنگ اس ــرز، س ــزارش رویت ــه گ ب
ســخنگوی وزارت دفــاع آمریــکا، گفتــه اســت 
ایــن کــه نیروهــای کــرد بخشــی از راه شــمال 
بــه جنــوب، متصل کننــده رقــه بــه مــرز 
ــون  ــد، کار افراطی ــه، را در دســت گرفته ان ترکی
ــکل  ــزات مش ــرو و تجهی ــن نی ــرای گرفت را ب

. می کنــد

در عیــن حــال مشــخص نیســت کــه نیروهــای 
داعــش از راه هــای دیگــری بــرای تجدیــد نیرو و 

ــند. ــوردار نباش تجهیزات برخ
ــف روش  ــازه کاخ ســفید در توصی ــای ت گفته ه
ــه پیشــتر  ــی  اســت ک ــا داعــش در حال ــرد ب نب
ــواردی از نحــوه  ــکا در م ــت آمری ــات دول مقام
ــا  ــی ب ــارزه زمین ــراق در مب ــش ع ــورد ارت برخ

ــد. ــرده بودن ــاد ک ــروه انتق ــن گ نیروهــای ای
ــر  ــر، وزی ــتون کارت ــن اش ــش از ای ــاه پی ــک م ی
ــای  ــود، نیروه ــه ب ــده، گفت ــاالت متح ــاع ای دف
ــادی  ــان در رم ــه شمارش ــود آنک ــا وج ــی ب عراق
ــود را  ــا اراده خ ــوده، ام ــراد داعــش ب بیشــتر از اف

ــد. ــت دادن ــاع از دس ــرد و دف ــه نب ب

تالش آمریکا 
برای مصادره 
پیروزی های 

نیروهای کرد 
سوری

»اشــتون کارتــر« وزیــر دفــاع و »مارتیــن 
دمپســی« رئیــس ســتاد مشــترک ارتــش 
ــور  ــن کش ــد ای ــی جدی ــرد نظام ــکا راهب آمری
ــاالت متحــد  ــی ای ــرد نظام ــوان »راهب ــا عن را ب

آمریــکا، 2015« منتشــر کردنــد.
ــش  ــترک ارت ــتاد مش ــس س ــاع و رئی ــر دف وزی
ــن کشــور را  ــد ای ــی جدی ــرد نظام ــکا راهب آمری

ــد. ــر کردن منتش
»اشــتون کارتــر« وزیــر دفــاع و »مارتیــن 

دمپســی« رئیــس ســتاد مشــترک ارتــش 
ــور  ــن کش ــد ای ــی جدی ــرد نظام ــکا راهب آمری
ــاالت متحــد  ــی ای ــرد نظام ــوان »راهب ــا عن را ب

آمریــکا، 2015« منتشــر کردنــد.
در ایــن ســند 15 صفحــه ای کــه پایــگاه خبری 
پنتاگــون آن را منتشــر کــرد، آمریــکا بــا تکــرار 
ادعاهــای واهــی گذشــته، ایــران را بــه حمایــت 
ــم  ــه مته ــازی منطق ــم و بی ثبات س از تروریس

ــرده اســت. ک

ــترک  ــتاد مش ــس س ــی« رئی ــن دمپس »مارتی
ــی  ــزارش م ــن گ ــه ای ــکا در مقدم ــش آمری ارت
نویســد: از زمــان انتشــار آخریــن راهبــرد نظامی 
ــا در  ــویی ناآرامی ه ــال 2011 ، از س ــی در س مل
جهانــی بــه میــزان زیــادی افزایــش یافتــه و از 
ســوی دیگــر برخــی برتــری هــای نظامــی مــا 

ــه زوال نهــاده اســت. هــم رو ب
ــا شــده اســت:  ــکا ادع ــاع آمری در ســند وزارت دف
ایران یــک چالــش راهبــردی در جهان محســوب 
ــته ای و  ــن آوری هس ــور ف ــن کش ــود. ای ــی ش م
ســاخت موشــک هــا را کمــاکان دنبــال می کنــد.

ــه  ــت ک ــده اس ــح ش ــور تصری ــند مذک در س
ــری  ــدات دیگ ــم تهدی ــد علیرغ ــنگتن بای واش
ــی  ــش، رویاروی ــر داع ــی نظی ــون گروه های چ
همزمــان بــا رقبــای قدرتمنــدی چــون روســیه 

ــد. ــرار ده ــه ق ــورد توج ــز م ــن را نی و چی
ایــران، روســیه، کــره شــمالی و چیــن در 

ــه  ــدات جامع ــوان تهدی ــه عن ــزارش ب ــن گ ای
بین الملــل نــام بــرده شــده انــد.

در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش آمده اســت: 
ــن  ــچ از ای ــه هی ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــاد م اعتق
قــدرت هــا بــه دنبــال نبــرد نظامــی مســتقیم با 
آمریــکا نیســتند، امــا هــر یــک قادرنــد نگرانــی 
هــای امنیتــی جــدی را بــرای آمریــکا بــا خــود 

ــه همــراه داشــته باشــند. ب
در پایــان ایــن ســند نیــز تصریــح شــده اســت: 
ــد  ــزرگ مانن ــدرت ب ــک ق ــا ی ــگ ب ــد جن تهدی
ــا کــره شــمالی انــدک امــا رو  ــران ی روســیه، ای

ــه رشــد اســت. ب
ــکا  ــه آمری ــود ک ــال 2011 ب ــار در س ــن ب آخری
ــرده  ــانی ک ــه روزرس ــود را ب ــی خ ــرد نظام راهب
ــکا،  ــاع آمری ــازه وزارت دف ــزارش ت ــود. در گ ب
ــد هشــدار  ــدات جدی ــه افزایــش تهدی نســبت ب

ــت. ــده اس داده ش

راهبرد نظامی جدید آمریکا:

برخی برتری های نظامی آمریکا
 رو به زوال است
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