سیاست

سه شنبه  24بهمن26. 1396جمادی االول .1439شماره 19757

ایرنا  -سفیر ایران در بغداد گفت :ایران با حمایت از دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد در عراق بار دیگر حمایت خود را از نتایج آرای مردم اعالم می کند.
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کنفرانس بازسازی عراق و رقابت منطقه ای و جهانی
کنفرانس بازســازی عراق که از مدت
هــا قبــل قــرار بــود در کویــت برگزار
شود ،دیروز دوشــنبه با حضور صدها
شــرکت و ده ها کشــور و مقامات بلند
مرتبه خارجــی آغاز بــه کار کرد .این
کنفرانس به طور مشترک با همکاری
عــراق ،کویت و ســازمان ملــل برگزار
می شود .هدف عراق از این کنفرانس
این است که بتواند  100میلیارد دالر
ســرمایه گــذاری برای بیــش از 200
پروژه کالن و نیمه کالن در این کشور
بــه ویــژه در مناطقــی که زیر ســاخت
های آن در جنگ با داعش نابود شده،
فراهم کند .در این میان ،چند نکته درباره این کنفرانس حائز
اهمیت است.
نخســت؛ از همــان ابتــدای مطــرح شــدن موضــوع برگزاری
کنفرانس ،مســئله دریافت کمک های بال عوض یا قرض بوده
اســت و عنوان " مؤتمر المانحیــن " که بر آن اطالق می شــد بر
همین اســاس اســت .اما از چندی قبل مشــخص شــد که این
کنفرانس در درجه اول برای جذب ســرمایه گذاری و نه کمک
بال عوض است .حتی عنوان رسمی کنفرانس که " اعادة اعمار
العراق (بازســازی عراق) " است نشــان می دهد چرخشی در
اهداف طرف های خارجی صورت گرفته است.
دوم؛ واهمــه برخی کشــورها از حضــور در کنفرانــس و تمایل
نداشتنبهدادنکمکهایمستقیمبهدولتعراقاست.عراق
در صدر کشورهای متهم به  فساد اداری و اقتصادی در جهان
قرار دارد و احتمــاال این موضــوع نقش جــدی در تغییر هدف
کنفرانــس از کمک های بال عــوض و قرض به ســرمایه گذاری
داشته اســت .از همین رو ژاپن اعالم کرده کمک های خود را
به جای دولت عراق در اختیار سازمان ملل قرار خواهد داد.
ســوم؛ این کنفرانس را نباید یــک کنفرانس صرفــا اقتصادی
دانست .کنفرانس بازسازی عراق نقش مهمی در ترسیم نفوذ
کشورها در آینده عراق و حتی محدود کردن برخی کشورهای
دیگر دارد .این کشورها عالوه بر کسب ســود سرشار ناشی از
سرمایه گذاری ،جای پای خود را در بغداد محکم خواهند کرد.
چشمهااکنونبهسمتسعودیهاستتاببینندمیزانسرمایه
گذاری یا کمک آن ها چه اندازه خواهد بود .این کمک ارتباط
تنگاتنگی با نقش آفرینی آینده ریاض در عراق خواهد داشت.
چهــارم؛ بازی برد -بــرد این کنفرانــس برای مقامــات عراق و
کشــورهای ســرمایه گذار اســت .عالوه بر امید به تســریع در
بازســازی مناطق متضرر در عراق که به دلیل کســر بودجه به
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سفیر ایران :تهران از نتایج انتخابات
آینده عراق حمایت می کند

رئیس دادگاه انقالب اسالمی تهران:

علنی برگزارشدن دادگاه متهمان اغتشاشات منوط به تصمیم قاضی است
فائقه انوار -رئیــس دادگاه انقالب اســامی تهران دربــاره وضعیت متهمان
اغتشاشات اخیر گفت :برخی از متهمان لیدر اغتشاشات هستند وجرمشان
سنگین اســت .وی همچنین اعالم کرد« :علنی برگزار شدن دادگاه بستگی
به تصمیم قاضی دارد ».پیشتر جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور
 ۱۵۰فقرهکیفرخواستبرایمتهمانآشوبهایاخیرخبردادهبود.خبرنگار
خراســان درباره این پرونده ها با حجت االســام غضنفرآبادی رئیس دادگاه
انقالب اســامی تهران گفــت و گو کرده اســت .غضنفرآبادی دربــاره آخرین
وضعیت پرونده اغتشاشات اخیر از بیان تعداد پرونده های ارجاع شده به شعب
خودداری کرد و افزود :تعداد پرونده ها زیاد نیست ،اکنون تعدادی از پروندهها
به شعب ارجاع شده است و در حال رسیدگی است.وی در ادامه درباره وضعیت
متهمان اغتشاشــات اخیر گفــت :برخی از آن ها لیدر اغتشاشــات هســتند و
جرمشان سنگین اســت البته برخی هم فریب خورده و تحت تاثیر قرار گرفته
اند و قاعدتا جرم ســنگینی مرتکب نشــده اند.رئیس دادگاه انقالب اسالمی

تهران افزود :براساس آیین دادرسی پرونده ها باید توسط مسئوالن و روسای
شعب مطالعه و پس از تعیین وکیل ،زمان تشکیل دادگاه مشخص و به متهمان
و وکالی آن ها اعالم شود .وی تصریح کرد :پرونده های مربوط به متهمانی که
در برخی دیگر از شــهرهای استان تهران تشکیل شده باشــد ،در دادگاه های
انقالب همان شهرها رسیدگی می شود .حجت االسالم غضنفرآبادی تصریح
کرد:پروندههایمربوطبهاغتشاشاتدردستورکاردستگاهقضاییقرارداردو
تالش ما بر این است که به صورت ویژه به آن ها رسیدگی شود .این مقام مسئول
دســتگاه قضا در پاســخ به این ســوال که آیا دادگاه این متهمــان علنی برگزار
می شود یا خیر ،با اشاره به اســتقالل قضات در تصمیم گیری هایشان گفت:
علنی برگزار شدن دادگاه بستگی به تصمیم قاضی دارد.وی در این باره که آیا
گزارشی از اقدامات قوه قضاییه به اطالع عموم خواهد رسید گفت :سخنگوی
قوه قضاییه در نشست ها ی خود با خبرنگاران اقدامات قوه قضاییه را به اطالع
افکار عمومی و رسانه ها خواهد رساند .

بااشاره به نتایج نظرسنجی دانشگاه مریلند

تنهایــی از توان دولت عراق خارج اســت ،نبایــد تردید کرد که
سودهای کالنی از قرار دادها به جیب برخی از مقامات فاسد
داخلی می رود و قطعا بسیاری از مسئوالن از هم اکنون جیب
های خود را برای این قراردادها دوخته اند.
پنجم ؛ محدود کردن حضور شرکت های داخلی عراقی برای
مشارکت و سرمایه گذاری توســط کویتی ها در مسائلی مانند
عدم صدور روادید ،تالش برای به چنگ آوردن ســهم اصلی از
بازار اقتصادی و نفوذ در عراق توســط شرکت ها یا کشورهای
خارجی اســت .این کــه ایرانی هــا نیز تا چــه انــدازه بتوانند از
این بازار اســتفاده کنند یا بــه آن ها چنین مجالی داده شــود،
موضوعی مورد توجه است.دیروز اعالم شد محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه هم در این کنفرانس حضور می یابد.
ششــم؛ چهار عامل در بازسازی و جذب ســرمایه گذاری های
خارجی در عراق نقش مهمی دارند :امنیت ،بوروکراسی و فرار
از آن ،معافیت های مالی و تسهیالت به سرمایه گذاران خارجی
و ســهم نفوذ هر یک از کشــورهای منطقه ای و بین المللی در
آینده این کشــور .این چهار مسئله تأثیر مســتقیمی بر سرمایه
گذاری ها دارد.
باید منتظر ماند و دید آیا انتظار بغداد از مبلغ مورد اشاره محقق
خواهد شد .هر چند دور از انتظار نیست که کشورهای غربی
مانند آمریکا ،انگلیس و فرانســه همچون گذشته سهم مهمی
دربازار بکر عراق داشــته باشــند اما به اعتقــاد نگارنده میزان
ســرمایه گذاری ســعودی ها و ایرانی ها موضوعی مهم و قابل
اعتناســت .آیا بازســازی عراق می تواند جنگــی اقتصادی بر
ســر نفوذ میان ریاض و تهران در زمین عراق به وجود آورد؟ آیا
ســعودی ها با بذل و بخشــش ایرانی ها را کنــار خواهند زد؟ و
پیش از همه آیا ســعودی ها ضمانــت های الزم برای ســرمایه
گذاری کالن در عراق را از بغداد دریافت خواهند کرد؟

لوبالگ :ایرانی ها معتقدندکه دیگرنباید به آمریکا امتیاز بدهند
یافته های جدید از نظرســنجی که  -پــس از اعتراضات ماه گذشــته در چند
شــهر ایران  -توسط دانشــگاه مریلند انجام شد ،نشــان می دهد مردم ایران
به طور فزاینــده ای به وضعیت اقتصــادی ایــران و رابطه آن با غــرب ،بدبین
هستند.براساس نتایجی که مریلند منتشر کرده ،هنگامی که درباره وضعیت
اقتصادی ایران پرسیده شد 68.9 ،درصد از پاسخ دهندگان گفتند که این
وضعیت تا حدودی بد یا بســیار بد اســت .این رقم در ماه ژوئن ســال گذشته
 63.4درصد بوده اســت .عالوه بر این ،تعداد پاسخ دهندگانی که معتقدند
وضعیت اقتصادی بســیار بدی دارنــد ،از  33.9درصد در ماه ژوئن گذشــته
به  40.7درصد افزایش یافته اســت .وقتی که ســوال شــد آیا اقتصاد بهتر یا
بدتر می شود 58.4 ،درصد پاسخ دهندگان بدتر شدن و  31.3درصد بهتر
شدن شــرایط اقتصادی را مطرح کردند .این در حالی است که این اعداد در
ماه ژوئن  50.2و  39.1درصد بوده است .فقط  17.3درصد می گویند که
وضعیت اقتصادی خانواده آن ها طی چهار ســال گذشته بهبود یافته است و
این میزان نسبت به ماه مه سال گذشته  23درصد کاهش یافته است .به نظر
می رســد ،شــکایات خاص ایرانیان درباره وضعیت اقتصــادی در درجه اول
حول محور فساد و اقتصاد باشد .به عنوان مثال ،هنگامی که در یک سوال از
شرکت کنندگان خواسته شد بزرگ ترین مشکلی را که ایران با آن روبه روست
مطرح کنند ،بیکاری با  40.1درصد ،بیشترین مسئله مطرح شده بود .وقتی
پرسیده شــد که آیا فشــار خارجی یا فســاد داخلی مانع مهمی برای اقتصاد
اســت ،در مقایســه با  32.1درصدی که فشــار خارجــی را انتخــاب کردند،
 63.3درصد فساد داخلی را مهم ترین مانع در برابر بهبود اقتصاد دانستند.
همچنین پشتیبانی از توافق نامه هسته ای ایران ،پس از آن که کمی در سال
 2017افزایش یافت ،بار دیگر در حال کاهش اســت .فقط  55.1درصد از
ایرانیان به شدت یا تا حدودی این توافق نامه را تایید می کنند ،که این عدد در
ماه ژوئن  67.1درصد بوده است .این رقم مشابه چیزی است که در دسامبر
( 2016پاییز  )95شاهد آن بودیم که پایین ترین میزان حمایت مردم ایران از

این توافق نامه بوده است .وقتی از شرکت کنندگان سوال
شــد که آیا این معامله و رفع تحریم های ناشی از آن موجب
بهبود زندگی ایرانی ها شده است 74.8 ،درصد از آن ها به
این سوال پاسخ منفی دادند که نسبت به  70.3درصد در
ماه ژوئن افزایش نشان می دهد .اکثریتی ضعیف ،شامل
 52.5درصد از شرکت کنندگان ،معتقدند ایران مزایایی
را که در ایــن توافق نامه وعــده داده شــده ،دریافت نکرده
است.برای بیشــتر ایرانی ها ،یک دلیل وجود دارد که چرا
آن ها مزایای کامل برجام را احساس نکرده اند :آمریکا یا
شاید اگر دقیق تر بگوییم دونالد ترامپ .بیش از  60درصد
معتقدند ایــاالت متحده تمام تحریم هایــی را که طبق این
توافق نامه متعهد به لغو آن ها شــده بود ،لغو نکرده است،
این رقم به میــزان قابل توجهــی باالتــر از  38.9درصدی
است که در دسامبر  2016این موضع را داشتند90.2 .
درصد آن ها معتقدند رابطــه ایران با آمریــکا نیز در نتیجه
این توافق نامه ،بدتر شــده یا بهبود نیافته اســت که نسبت
به  67.7درصد در ماه مه گذشته افزایش نشان می دهد.
 86.4درصد اطمینان کمی دارند یا اصال اطمینان ندارند
که ایاالت متحده تعهدات خود را در قبــال برجام برآورده
کنــد .این عــدد در مــاه مــه  71.6درصــد بوده اســت .در
مجموع  78درصد از ایرانی ها معتقدند که ایاالت متحده
اصل یا روح برجام را نقض کرده است.بیش از همه ،نتیجه
ای که ایرانیان از تجربه برجام می گیرند باعث تاثر است .اکثریت قابل توجه
( 67.4درصد) موافق هستند که «تجربه برجام نشــان میدهد ایران نباید
امتیاز دهد ،زیرا ایــران نمی تواند مطمئن باشــد در صورتی کــه امتیاز دهد
قدرت های جهانی برای توافق حاصل و امتیازات داده شده ،احترامی قائل

خواهند بود ».اگرچه این نتیجه برای دولت ترامپ و نومحافظه کارانی که به
نظر می رسد به طور فزاینده ای سیاست خارجی آمریکا را تحت هدایت دارند،
خوشایند اســت،با این حال هر دولتی که در آینده می خواهد مذاکرات را با
ایران دنبال کند ،ممکن است با مسیری دشوار مواجه شود.

مخالفت شورای امنیت و اتحادیه اروپا با ایده های آمریکایی
نیویورک پست :هیلی در مسیرش علیه ایران تنهاست

نیکی هیلــی ،ســفیر آمریــکا در ســازمان ملل بــه همراه
همکارانش هفته گذشــته سفری به واشــنگتن داشت و
در تکمیل این ســفر ،با دونالد ترامپ هم شام خورد.این
درحالی بود که او چند روز قبل از آن ،در موضوع موشکی
شــوی دوباره ای را علیه ایران کارگردانی کــرده بود .به
گزارش دیپلماسی ایرانی ،نیویورک پست در تحلیل خود
راجع به این موضوع نوشت :آیا ماجراجویی او در مهمانی
برای برخــی ســفیران کشــورهای عضو شــورای امنیت
ماجراجویی خوبی بود؟ چه کسی می داند؟ اما قطعا می
توان حدس زد که باید موضوع ایران و کره شمالی مطرح
شــده باشــد چرا که هر دو موضــوع چالــش برانگیزترین
مشکالت سیاســت خارجی دولت ترامپ هستند .هیلی
در یکی از جنجالی ترین داستان هایش در سازمان ملل
از موشک هایی صحبت کرد که از یمن به سمت عربستان
ســعودی شــلیک شــدند .او موضــوع را این طــور مطرح
کرد« :به وضوح عالمت ســاخته شــده در ایران دیده می
شــد ».از نظر هیلی ایرانی ها موشــک را به متحدان خود
در یمن یعنی انصارا ...داده انــد .یکی از اعضای هیئتی
که با ترامپ دیدار داشــتند یعنی ســفیر بریتانیا ،جاناتن
آلن توییت کرد« :شــواهد روشــن اســت که موشــک ها و
سالح های ایرانی توســط حوثی ها در یمن استفاده می
شوند ».این مســئله چنان چه ثابت شــود نقض آشکار دو
قطعنامه شورای امنیت است؛ یکی ممنوعیت فروش هر
گونه اسلحه به یمن و دیگری ممنوعیت ایران از صادرات
اســلحه به مناطق دیگر .این ها نکاتی هستند که ترامپ
دوست دارد آن ها را بســیار مهم جلوه دهد .درحالی که
بیشتر اعضای شــورای امنیت قرارداد هسته ای با ایران
در زمان بــاراک اوباما را یک دیپلماســی موفق می دانند
که نبایــد خللــی در آن ایجاد کــرد ،برای هیلــی و ترامپ
این قرارداد بسیار بد است و عمیقا نقض می شود .اما آن
چه مهم است دیدگاه شــورای امنیت درباره این قرارداد
اســت.قرارداد ایران یا برجام یک نقشــه راه غیرالزام آور
اســت که هر کســی می تواند هر زمان که بخواهــد آن را
کنار بگذارد .با وجود این ضعف ،شورای امنیت قطعنامه
 2231را در حمایــت و اجرای برجام تصویــب کرد .این
قطعنامه اکنون تنها مرجع قانونی اســت که این قرارداد
را ســر پا نگه داشــته اســت .قطعنامه  2231بسیاری از
تحریم های قبلی علیه ایران را برچید،از جمله محدودیت
های مسافرتی برای چهره های ایران یا تست موشک های
بالستیک .همچنین ایران را از فروش ،انتقال ،ساخت و
تولید اســلحه و موارد مرتبط با آن در دیگر کشــورها منع
کرد .هیلی اصــرار دارد که ایران حداقل دربــاره یمن به
وضوح این ممنوعیت را نقض کرده اســت .براســاس این
گزارش بنا بــر ادعای هیلــی ،یمن تنها جایی نیســت که
ایران ممنوعیــت صادرات اســلحه را نقض کرده اســت.
نخســت وزیر اســرائیل ،بنیامیــن نتانیاهو مدعی اســت
کارخانه هایی توسط تهران برای ساخت اسلحه در سوریه
و لبنان احداث شده که اسرائیل برای از بین بردن آن ها
اقدام کرده است .هیلی معتقد اســت که نقض قطعنامه
 2231تنها به صادرات اســلحه محدود نمی شــود بلکه
برخی از افرادی را نیز که سفر آن ها به خارج از ایران منع
شده و با رهبران محلی در سوریه و عراق دیدار داشته اند
شــامل می شــود .همچنین بنیاد دفاع از دموکراسی در
گزارش خود آزمایش موشــک های بالســتیک با قابلیت

حمل کالهک هســته ای از ســوی ایــران را خــاف روح
قطعنامه دانسته است.مدافعان ایران در شورای امنیت از
جمله روسیه اعالم کرده اند که چنین سامانه هایی نقض
کننده توافق نیســتند .آن ها اعالم کردند که ایران حتی
از نظر مذهبی نمی خواهد چنین اســلحه هایی داشــته
باشــد بنابراین طرح های موشــکی آن ها برای استفاده
دیگری است .همکاران سابق اوباما و اتحادیه اروپا اعالم
کرده اند که ایران مطابق با برجــام به تعهدات خود عمل
کرده اســت .اما پس از شــام با ترامپ ،هیلی اعالم کرد:
«از هر فرصتی بــرای به تصویر کشــیدن اقدامــات ایران
استفاده می کند ».البته این راهی است که هیلی باید آن
را به تنهایی طی کند .چرا که اعضای دیگر شورای امنیت
موافق این مسئله نیستند .همین حاال در پاریس به شکلی
قدرتمند با ترامپ و ایده هایش مخالفت می شود.
▪چرا فشار ترامپ بر ایران کارساز نیست؟

در همین حال به گزارش فرارو ،وبگاه آمریکایی نشــنال
اینترســت ،طی یادداشــتی به فشــارهای رئیسجمهور
آمریــکا علیه ایــران پرداخــت و نوشــت :دونالــد ترامپ،
در ســخنرانی وضعیــت اتحــاد از کنگره خواســت که "به
نقصهای اساسی در توافق هســتهای وحشتناک ایران
بپردازد" .او یک بیانیه سابق را منعکس کرد مبنی بر این
که از توافق خارج خواهد شــد مگر این کــه کنگره و اروپا
بر ســر محدودیتهــای جدید علیــه ایران توافــق کنند.
اکنون سرنوشت توافق به چگونگی پاســخ اروپا و آمریکا
به یکدیگر و به ایران ،منوط شده است .در حالی که اروپا
بر ترامپ فشــار آورده که از برجام خارج نشــود ،مقامات
اروپایی به انتقادهای آمریکا از موشکها و سیاستهای
منطقهای ایران ملحق شده اند و طبق گزارشها کار روی
مشورتهای گروهی با آمریکا برای بررسی خواستههای
ترامپ را آغاز کردهاند .هدف از تهدیدات ترامپ به خروج
از برجام ،ایجــاد اجماع غربــی برای اعمــال تحریمهای
جدیــد چندجانبــه علیــه ایــران بــه خاطر موشــکهای
بالستیک و سیاستهای منطقهای است .کمال خرازی،
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی اعالم کرده که اگر
اروپا به توافق متعهد بمانــد و فعالیتهای اقتصادی را با
ایران ادامه دهد ،ایران ممکن است در برجام باقی بماند،
اما اگر اروپا به آمریکا در پیگیری تحریمهای جدید ملحق
شــود ،توافق فــرو خواهد پاشــید .حقیقت این اســت که

سیاستهای موجود آمریکایی از قبل و بر خالف برجام،
تجارت بینالمللــی با ایــران را محدود کرده اســت .اگر
اروپا به دنبال حفظ برجام اســت ،بنابراین باید با اعمال
نکردن تحریم و موافقت نکردن با اقدامات تنبیهی بیشتر،
شکاف را پر کند .قرار دادن ایران در موقعیت پایبندی به
محدودیتهای برجام و به طور همزمان دریافت نکردن
هیچ گونه منفعتی از آن ،مرگ آن را تضمین خواهد کرد.
چیزی که ترامپ برای مدت طوالنی در آرزوی آن است.
برای فهم این که چرا رویکرد زورمندانه در قبال ایران به
یک تشــدید تنش خطرناک منجر خواهد شد ،باید تاریخ
مذاکرات منتهی به برجام را مرور کرد .در حالی که به نظر
میرسد ترامپ معتقد است آمریکا از طریق زور میتواند
ایــران را در مســیر مورد عالقــهاش قــرار دهد ،شــرایط
غیرقابل دفاع او برای "اصالح" برجام ،نویدبخش تشدید
تنش خطرناکی اســت .در دوره بــوش و دوره اول اوباما،
خواستههای حداکثری آمریکا مانند غنیسازی نکردن
اورانیوم -حتی در برابر یک رژیم تحریمهای بینالمللی
بینظیر -به تسلیم ایران منتهی نشــد .در مقابل ،ایران
ظرفیت هســتهای خود را گســترش داد.اکنون ،به طرز
مشابهی ،فشار بر ایران به خاطر سیاستهای منطقه ای
و موشکی ،به عقبنشینی ایران منتهی نخواهد شد ،بلکه
در مقابل ،یک چرخه جدید تشدید تنش را به وجود خواهد
آورد زیــرا ایران تــاش خواهد کــرد منافــع اصلیاش را
تامین کند .به عنوان نمونه ،در حالی که ایران داوطلبانه
ُبرد موشــکهایش را به دو هزار کیلومتــر محدود کرده،
فرماندهــان نظامی ایــران گفتهانــد که این بــرد ،ممکن
اســت در واکنش به فشــار خارجــی افزایش یابد .شــاید
ایران به تالشها برای منزوی ساختن آن ،از طریق تقویت
اتحادهای منطقهای ضدغربی پاسخ دهد.
اگر اروپــا و آمریکا بــه دنبال همــکاری منطقهای بــا ایران
هســتند ،باید تصدیق کنند که ایران هم ماننــد هر دولت
دارایحاکمیت،نگرانیهایمشروعامنیتیوحقداشتن
قابلیتهای دفاعی را دارد .تالشهای واقعگرایانه آمریکا
و اروپا برای ایجاد صلح منطقهای باید بــر ترویج توازن قوا
بین قدرتهــای منطقــهای مانند ایــران و عربســتان و نه
بر شــعلهورکردن تفاوتهــای آن ها متمرکز شــود .ثبات
منطقهای با لغو برجام محقق نخواهد شد ،بلکه این ثبات
باید بــا بهرهگیــری از مفــاد برجام بــرای محقق ســاختن
خاورمیانه عاری از سالحهای هستهای ،تقویت شود.
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