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میدل ایست آی :نمایندگان پارلمان انگلیس بابت
حمایت از منافقین خجالت زده باشند

تسنیم  -پیتر بورن روزنامهنگار مطرح انگلیسی در یادداشــتی در «میدلایستآی» نوشت :نمایندگان پارلمان این کشــور باید بابت حمایت از گروهک
تروریستی منافقین خجالتزده باشند .وی با انتقاد شدید از حضور برخی شخصیتهای انگلیســی در میتینگ گروهک منافقین در پاریس افزود« :این
جلسه ،سرپیچی مستقیم از سیاست دولت انگلیس محسوب میشد که به دنبال نجات توافق هستهای است».

...
گزارش

جزئیاتی از ایجاد بخش جدید
«پروژه مقابله با ایران» در ارتش اسرائیل

رویارویی ایــران ،آمریکا و متحدان منطقه ای واشــنگتن از
جمله اســرائیل ،عربســتان و امارات ،وارد مرحله جدیدی
شده که به عقیده بسیاری از کارشناسان ،این رویارویی در
حال ورود به بدترین وضعیت ممکن اســت .در همین باره،
به نظر می رسد ،اسرائیل ،عربستان سعودی و امارات قصد
دارند از فرصت ریاســت جمهــوری ترامپ بــه بهترین وجه
ممکن برای ضربه زدن به ایران اســتفاده کننــد .در واقع،
آن ها با استفاده از فرصت ترامپ ،به دنبال فراموش کردن
کابوس اوباما هستند.
در همین باره ،به تازگی به دستور مستقیم «گادی آیزنکوت»
رئیس ستاد کل نیروهای مســلح اسرائیل ،بخش جدیدی
تحت عنوان «پروژه ویژه» درارتش اسرائیل برای هماهنگی
مسائل مربوط به مناقشات با ایران ،راهاندازی شد.
به نوشته روزنامه «جروزالم پست» به نقل از نشریه «معاریو»،
آیزنکوت با صدور حکمی ژنرال «نیصان الون» رئیس سابق
اداره عملیات ارتش را بــه عنوان اولین مســئول این پروژه
منصوب کرد.
به گزارش تابناک ،این اولین بار اســت که ارتش اسرائیل،
یک مســئول برای «پروژه مقابله با ایران» منصوب کرده که
باید اقدامات در تمام حوزههای تقابل تلآویو با تهران را ،از
جمله برنامه هســتهای و حضور ایران در سوریه ،هماهنگ
کند.در گذشته و زمان نخستوزیری «آریل شارون» و «ایهود
اولمرت»،رئیسوقتسازمانجاسوسیرژیمصهیونیستی
«موساد» یعنی «مئیر داگان» مسئول این پروژه ضد ایرانی
بود اما بعدها این پروژه به دستگاههای امنیتی سپرده شد.
جروزالم پســت مدعی اســت با علنی شــدن نبــرد ایران و
اسرائیل ،انتصاب رئیس جدید برای این پروژه ویژه ،اهمیت
عظیم تحوالت منطقهای را نشان میدهد.
نیصان الــون همچنین مســئول هماهنگــی اقدامات بین
اسرائیل و دســتگاههای امنیتی آمریکا درخصوص تهران
و همچنین تالشها برای براندازی نظام ایران خواهد بود.
وی باید اقدامات کلی ارتش اســرائیل علیه ایران و ارتباط
بین اطالعات ارتش و موساد را هماهنگ کند و مستقیم به
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گزارش دهد.
با افزایش نگرانی دســتگاههای امنیتی و نظامی اسرائیل
از احتمال وقوع جنــگ تمام عیار با گروههــای مقاومت در
منطقه ،مقامات تلآویو در حال آماده کردن خود برای این
تقابل نظامی هستند.
به نظر می رسد «پروژه مقابله با ایران» اسرائیل چند هدف
عمده را دنبال می کند:
نخست ،بیرون راندن نیروهای ایران از سوریه یا دست کم
از مرزهــای جنوب و جنوب غرب ســوریه .در همین زمینه،
دبکافایل گــزارش داده که ارتــش رژیم اســرائیل در حال
ســازماندهی و اســتقرار گردانهای بزرگــی از نظامیان
خود در مرزهای سوریه و لبنان اســت و جنگندههای رژیم
صهیونیستی نیز به طور مداوم بر فراز مناطق مرزی و محل
استقرار نظامیان خود گشتزنی میکنند.
دوم ،ایجاد هماهنگی با دیگر دشــمنان ایران در منطقه از
جمله عربستان و امارات متحده عربی؛ به نظر می رسد تل
آویو و اعراب بیش از هر زمان دیگری برای مقابله با ایران در
هماهنگی به سر می برند.
ســوم ،ایجاد هماهنگی بیشــتر با قدرت های بــزرگ برای
مقابله با ایران از جمله ایاالت متحده و روسیه
چهارم ،ایجاد ناآرامی در ایران با استفاده از نارضایتی های
داخلی؛ در واقع یکی از اهداف اصلی پروژه مقابله با ایران،
ناآرامی در ایران و پیشبرد مهار درونی است.
پنجم ،قطع کمک های تسلیحاتی ایران به حزب ا ...لبنان
و ششم ،هماهنگی و همراهی بیشتر با تحریم های آمریکا
علیه ایران است.
▪العهد :امید آمریکا به ایجاد اغتشاش در ایــران و
بهرهبرداری از آن ،محکوم به شکست است

در همین حال ،مقاله نویس پایگاه اینترنتی العهد لبنان هم
نوشت :نقشههای سازمانهای جاسوسی آمریکا و اسرائیل
برای ایجــاد اغتشــاش در داخل ایــران به نتیجــه نخواهد
رسید.براســاس گزارش باشــگاه خبرنگاران ،ایــن پایگاه
اینترنتی نوشت :اگر فرصت موفقیت آمریکا در داخل ایران
فراهم بود ،بر حمایت از گروه تروریســتی و رانده شــدهای
همچون گروهگ منافقین حساب باز نمیکرد و همزمان
تحریمهــای اقتصادی ضــد ایران نیــز تحمیــل نمیکرد؛
تحریمهایی که تهــران ثابت کرده اســت میتواند آنها را
پشت سر بگذارد.
وی در ادامه نوشت :به دنبال خروج دونالد ترامپ ،رئیس
جمهــور آمریــکا از توافــق هســتهای و بازگشــت تدریجی
تحریمها برضد تهران در چهار ماه آینده ،فشارهای آمریکا
بر ایــران افزایش مییابــد .در حمله آمریــکا برضد تهران،
دشــمن صهیونیســتی هم بــه خدمت گرفته شــده اســت
چراکه این دشــمن ،تحریک کننده اصلی در دولت ترامپ
برای خروج از توافق هستهای بود و ریاض و ابوظبی هم به
بازی خطرناکی پیوســته انــد .اگر ایران بــه تالشها برای
محدود کــردن اقتصادش و ضربــه زدن به مــردم ایران ،از
طریق (بســتن) تنگه هرمز پاســخ دهد ،در این صورت چه
بسا عربستان و امارات ،نخستین بازندگان پاسخ ایران در
این بازی خطرناک باشند.
در ادامه این گزارش آمده اســت :طرحهای سازمانهای
اطالعاتی آمریکا و اســرائیل برای تحریک جامعه ایرانی و
ایجاد هرج و مرج در داخل ایران برای آشــفته کردن نظام
انقالبی هر چه که باشد ،واشنگتن و حامیان آن نمیتوانند
به نتایج بزرگی در این زمینه دســت یابند چراکه تهران در
طول  40ســال تاریخ انقالب خود بــه رویارویــی با چنین
طرحهایی عادت کرده اســت .نویســنده در پایــان افزود:
اگر فرصت موفقیت واشــنگتن در داخل ایران فراهم بود،
بر حمایــت از گــروه تروریســتی و رانده شــدهای همچون
مجاهدین خلق حساب باز نمیکرد و همزمان تحریمهای
اقتصــادی ضد ایــران تحمیــل نمیکــرد؛ تحریمهایی که
تهران ثابت کرده میتواند آنها را پشت سر بگذارد.

...

درگفت وگو با تعدادی ازنمایندگان مجلس بررسی شد

تحلیل

دورنمایالیحه جدید شفافیت دربهارستان

در انتقاد از اظهارات جیولیانی و اقدامات ترامپ

الهوتی :مردم محرم همه اسرار نظام هستند
محمداکبــری -دو هفتــه پیــش مرکــز بررســی هــای
اســتراتژیک ریاســت جمهوری ،گزارش توجیهی الیحه
جامع شفافیت را منتشــر کرد .گزارشی که در آن تصریح
شده بود الیحه جامع شفافیت به دنبال تبدیل خانههای
آهنی بــه خانههای شیشــهای اســت .در این گــزارش به
مواردی چــون قانونی شــدن «ســوت زنــی» در ایــران یا
همان حمایت از افشاگران فساد ،شفافیت آرای قضایی
 ،مشــخص بودن میزان و منشــأ هزینه هــای انتخاباتی ،
تشکیل شــورای عالی شــفافیت و ...اشاره شــده است.
روزنامه خراسان هفته گذشته به طور مشروح به بررسی
این گزارش و معرفی برخی جوانب مهم الیحه شــفافیت
پرداخــت .در گــزارش پیــش رو خبرنگار خراســان ابعاد
مختلف این الیحه را که البته هنوز منتشر نشده ،در گفت
و گو با برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی بررسی
کرده است که می خوانید.

▪مگر 6481خودرو؛ مگس یا پرنده هستند که در روز
روشن وارد کشور شوند؟!

خجســته گفــت :مگر شــش هــزارو  481خــودرو مگس
یــا پرنده هســتند کــه از مرزهــای رســمی در روز روشــن
وارد کشور شــوند ؟ اگر شــفافیت بود ،هیچ نورچشمی و
آقازادهای جرئت وارد کردن غیر قانونی حتی یک خودرو
را نیز نداشت .خجســته تاکید کرد :دولت در رسانه ملی
بامردم شــفاف ســخن بگوید و اقدامات خــود را به مردم
گزارش دهــد و مشــکالت را بــا آن هــا درمیان بگــذارد.
همچنین در قدم نخست دعوت های مکرر نمایندگان را
اجابت کند و درمجلس شورای اســامی حضور یابد وبه
نمایندگان توضیحــات خود را ارائه کنــد.وی با بیان این
که ریشه بسیاری از مشکالت نبود شفافیت است ،تصریح
کرد :درباره موضوع  LCها و اموال تملیکی ما سه نامه به
وزیر اقتصاد و رئیس گمرک ارســال کرده ایم و چهار ماه
اســت منتظر پاســخ مانده ایم .به هیچ یک از آن ها پاسخ
داده نشــده اســت و اگر هم جوابی داده انــد ،انحرافی و
پاسخ غیر مرتبط بوده است.
▪شفاف سازی باید اساس کار سه قوه قرار گیرد

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهارکرد:

نشنال اینترست :تالش برای تغییر نظام
در ایران به جایی نمی رسد

صحیح مســئوالن و رفتار صادقانه ،موضوعی اســت که
در قانون بر آن تاکید شده است و برای به کار بستن آن،
نیازمند قانون جدید نیســتیم بنابراین به آن چه بیش از
قانون گذاری در زمینه شفافیت نیاز داریم ،رفتار درست
مسئوالن و پاسخ گویی است.
▪الهوتی :مردم محرم همه اسرار نظام هستند

▪رئیس کمیسیون شوراها :باید ببینیم این الیحه
چقدر کاربردی است

خجســته رئیــس کمیســیون
شوراها و امور داخلی مجلس با
بیان این کــه شــفافیت یکی از
موضوعات ارزشمندی است که
با ذات بشر در ارتباط است و به
لحاظ قانونی در دنیا مورد توجه
قرار دارد ،اظهارکرد :هم اکنون موضوع شفاف سازی در
بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای جلوگیری از فساد
و زدو بندها مورد توجه قرار دارد .وی افزود :این که دولت
قصد دارد در قالب الیحه ای موضوع شفافیت را دنبال کند،
امری مبارک است و ما از آن استقبال میکنیم اما باید دید
تا چه میزان این الیحه کاربردی خواهد بود.ویبا تاکید بر
این که دولت باید خود َع َلم دار شفافیت باشد ،گفت :دولت
تا همیــن االن هم نباید ســکوت مــی کرد ،این کــه رئیس
جمهور می گوید چیزی هســت که نمی توانم بگویم معنی
نــدارد.وی تصریــح کرد :اگر شــفاف ســازی را در کشــور
داشتیم ،امروز گمرک ما در این وضعیت نبود که از زمین،
دریا و هوا از معابر قانونی قاچاق وارد کشور شود.

شفاف ســازی باید اساس کار ســه قوه قرار گیرد و باید آن
را در جامعه عملیاتی کنیم و شــرط آن اســتفاده از انسان
های درست و پاک دست است.وی با بیان این که کوچک
و بزرگ کشــور باید ملزم به عملکرد شــفاف شوند ،گفت:
در مســیر اعمال شــفافیت باید فراجناحی عمل شود که
اگر این گونه نباشد قطعا فراگیری الزم را نخواهد داشت.
خجســته اشــاره کرد :ارائه فهرســت اموال مســئوالن در
سایت عمومی ،شفاف سازی حقوق آن ها و پی گیری طرح
اعاده اموال نامشروع مسئوالن ،از اقدامات اولیه شفافیت
به شــمار می رود که به طور قطع اعتماد و اقبال جامعه را
درپی خواهد داشت.
▪سلیمی :شفافیت یعنی تصمیم گیری ها در اتاق در
بسته نباشد

علیرضــا ســلیمی نماینــده
محالت و دلیجــان در مجلس
دربــاره خبر تهیه پیــش نویس
الیحه شفافیت از سوی دولت
اظهارکــرد :دولــت مدعــی
شفافیت ،سزاوار است پیش از
ارائه الیحه شفافیت ،خود در راستای شفافیت و پرهیز از
پنهان کاری عمل کند.وی افزود :ارائه فهرست افرادی
کــه دالر  4200تومانــی آورده انــد ،بیــان شــفاف
قراردادهای هواپیمایی ،اعالم اســامی افرادی که سکه
های نجومی خرید کردند ،اعالم فرد یا افرادی که سایت
وزارت صنایــع و معــادن را هک و پنــج هزار خــودرو وارد
کردند ،اعالم اســامی افراد نفوذی و معرفــی آن ها تنها
بخشی از انتظارات مردم از دولت است که برآورده نشده
است.عضو هیئت رئیسه کمیســیون آموزش و تحقیقات
مجلس با بیان این که شفافیت مطالبه عمومی مردم است
اما باید دید مبنای آن چیست ،خاطرنشان کرد :متاسفانه
خیلــی مواقع قانــون دور زده می شــود امــا در عین حال
ادعای شفافیت مطرح می شود.وی تصریح کرد :مردم ما
را قضاوت می کننــد بنابراین نمی توان بــه صرف مطرح
کردن ادعای شفافیت ،به همه بقبوالنیم شفاف عمل می
کنیم.سلیمی گفت :هنوز هم برای ما سوال است دولتی
که مدام ادعای شــفافیت می کند و حتی نگران شــفاف
نبــودن صنــدوق هــای رای اســت و از شــورای نگهبــان
میخواهد کــه آن را شیشــه ای کند ،چــرا در موضوعات

مختلف خود در اتاق دربسته تصمیم می گیرد؟!
▪رئیس کمیسیون حقوقی :صرف ایجاد یک قانون
موجب شفاف شدن عملکردها نیست

ا...یــار ملــک شــاهی رئیــس
کمیســیون حقوقــی و قضایی
مجلس با بیان این که شفافیت
موضــوع خاصی اســت کــه به
لحاظ قانونی نمی توانیم با در
نظر گرفتن یک عنوان قانونی
آن را محقق شــده بدانیم ،افزود :شــفافیت بایــد در تمام
عرصه ها و حوزه ها جاری باشد بنابراین نمی توانیم ادعا
کنیم با ایجاد قانون شــفافیت ،توانســته ایم آن را در تمام
عرصه هــا نهادینــه کنیــم.وی افــزود :کلیه عرصــه های
اجرایی ،قانون گذاری و نظارتی ،نیازبه عملکرد شــفاف
دارد بنابراین شــفافیت باید درتمامی موقعیت ها در نظر
گرفته شــود .در این میان برای جلوگیری از فساد ،حوزه
اقتصــادی بیش از عرصــه های دیگــر نیازمند شــفافیت
است.نماینده کوهدشــت با بیان این که نمی دانم هدف
دولــت از ارائــه الیحــه شــفافیت چــه چیــزی اســت،
یادآورشــد :در این زمینــه مجلس اقداماتی را در دســت
انجام دارد بــه طوری که هم اکنون کمیســیون قضایی و
دیگر کمیســیون های تخصصی مجلس ،قانون مبارزه با
پول شــویی را در دســت تهیه دارد که مربوط به شفافیت
حوزه مالی و ردیابی پول کثیف است.
وی تصریــح کرد :در همیــن حال کمیســیون حقوقی و
قضایی مجلــس ،طرح ایجاد ســازمان مبارزه با مفاســد
اقتصــادی را نیز در دســت تهیــه دارد که براســاس آن،
این مهم در ســازمانی مستقل زیر نظر دســتگاه قضایی
پیگیری می شود.ملک شــاهی با بیان این که براساس
این طرح ،ســازمان مبــارزه بــا مفاســد دارای دادگاه ،
دادســرا و ضابطان قضایی خاص خود اســت و به جرایم
مالــی باالتر از پنــج میلیــارد تومان رســیدگی می کند،
خاطرنشان کرد :این طرح با کمک رئیس مجلس تهیه و
تدوین شده است و کمتر از یک ماه دیگر برای بررسی در
صحن مجلس مطرح می شود.وی با تاکید بر این که ما از
الیحه دولت در زمینه شفافیت استقبال می کنیم ،گفت:
به عقیده مــن آن چه امــروز مــورد انتظار جامعه اســت،
رفتار شفاف و عمل به قانون براین اساس است .عملکرد

مهرداد بائوج الهوتی نماینده
لنگرود در مجلس ،درباره ارائه
الیحه شــفافیت توســط دولت
اظهارکرد :مــا در قانون برنامه
ششــم از دولــت خواســتیم
فهرســت حقوق را بیــاورد و در
سایت قرار دهد ،این مســائل نیاز به قانون ندارد .دولت
می تواند همه چیز را شــفاف بیان کنــد لذااین که دولت
بگوید به من حکم کنید تا موارد الزم را رعایت کنم ،معنی
ندارد.وی افزود :طبق قانون ،رئیس جمهور باید به مردم
گزارش بدهد چرا که مردم محرم همه اسرار نظام هستند
بنابراین دولت نباید چیزی را که هم اکنون براساس قانون
ملزم به انجام آن است  ،مجددا تبدیل به قانون کند.عضو
کمیسیون برنامه  ،بودجه و محاسبات با بیان این که اگر
شــفافیت در این حد باشــد نیاز به قانون گذاری نیســت،
افزود :در کشــور ،ما خیلی چیزها را شــفاف نکــرده ایم و
مردم گاهی از موضوعاتی که باید از آن آگاه باشند ،مطلع
نمی شــوند .شــاید برخی به بهانه مصلحت نبــودن بیان
شفاف ،اعتقاد دارند بیان نکردن برخی موضوعات به نفع
نظــام اســت در صورتی که مــا این گونــه نمی اندیشــیم.
ســخنگوی فراکســیون مســتقالن مجلــس گفــت:
درعمده کشورهای توسعه یافته ،درباره خیلی از مسائل
با مردم مشورت می کنند و همه پرسی می گذارند و به این
بســنده نمی کنند که مــا نماینــده داریم و آن هــا تصمیم
گیری می کنند.
وی افزود :در واقع مــردم ،محور هســتند و همه چیز این
انقالب مردم هســتند بنابراین دولت باید مردم را محرم
اسرار خود بداند  ،با آن ها مشورت کند و از شفافیت واهمه
ای نداشته باشد.الهوتی تصریح کرد :شفافیت ،درواقع
یک مشورت و همفکری است بنابراین با شفافیت نظام از
مطالبات مردم آگاه می شــود و به تبع مسیری را انتخاب
می کند که مد نظر مردم است.وی با بیان این که حرکت
دولت در مســیری که مردم مطالبه آن را دارند اگر نتیجه
مثبتی هم نداشــته باشــد از آن جا که انتخاب مردم بوده
توجیه مردم ســاالرانه تری دارد ،اظهارکرد :مثال دریک
شهر ،وقتی با رای مردم مدیریت شهری انتخاب میشود،
در صورت بــروز نابه ســامانی ها ،ایــن انتقاد بــه انتخاب
مردم است که می توانستند اعضای شــورای شهر خوب
تری را برگزیننــد .الهوتی همچنین با اشــاره به اهمیت
شــفافیت در دســتگاه قضایی گفت :این که فرد متهمی
پرونده قضایــی در دادگاه دارد و می خواهد از محتویات
پرونده خــود آگاه شــود ،چه ایــرادی دارد ما سیســتمی
طراحی کنیم که این اطالع را به وی بدهد؟
عضو کمیتــه تطبیــق مصوبات دولــت در مجلس بــا بیان
این که دولت نمره خوبی در التــزام به قانون و رفتار قانون
مدارانه داشــته اســت ،تصریح کرد :دولت در پایبندی به
قانون عملکرد مثبتی داشــته و آن جایی که ما تذکر داده
ایم ،عمل کرده است اما در بحث شــفافیت طبیعی است
که سیســتم حاکمیت به طور طبیعی شــکل گرفته است
و ما باید منتظر باشــیم ببینیــم تصمیم تــازه دولت در این
زمینه چیست.

 3دلیل برای اینکه روسیه نمیتواند با آمریکا برسرایران معاملهکند
همزمان با اعالم زمان نشســت والدیمیر پوتیــن و دونالد
ترامپ در هلسینکی فنالند در  16جوالی  ،2018بحث
تالش آمریکا برای راضی کردن روســیه به پذیرش توقف
اتحاد با ایــران و فراهم کردن شــرایط خروج مستشــاری
ایران و نیروهای محور مقاومت از سوریه به شکل جدی از
سوی مقامهای سیاســی آمریکایی مطرح شده است .در
همین باره ،جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در
آخرینمصاحبهخودباشبکهسیبیاس،باتاکیدبراینکه
دیدار روسای جمهور آمریکا و روسیه در هلسینکی تنها با
حضور ترامپ و پوتین انجام خواهد شد ،گفت :این نشست
روی آینده سوریه و پیشنهاد به مسکو برای کمک به خروج
ایران از ســوریه متمرکز اســت .این اظهــارات اکنون این
موضوع را مطرح میکند که آیــا روسها حاضر به پذیرش
پیشنهاد دونالد ترامپ خواهند شــد یا خیر؟ در پرداختن
به این پرســش اساسی ،اســتدالل اصلی نوشــتار حاضر
این است که احتمال بسیار اندکی برای پذیرش پیشنهاد
آمریکا از سوی مسکو وجود دارد و به نظر میرسد حتی در
صورت موافقت مسکو ،خروج نیروهای مقاومت از سوریه
امکان اجرایی شــدن نــدارد .بــرای اثبات این اســتدالل
میتوان به سه محور زیر اشاره کرد.
▪تقابل استراتژیک واشنگتن -مسکو در سوریه

اولین و مهمترین موضوعی که میتواند زمینهساز حاصل
نشدن توافق واشنگتن و مســکو بر سر سوریه باشد ،تضاد
منافعی است که دو طرف از ابتدای جنگ سوریه تا کنون
با یکدیگر داشــتهاند .در حقیقت ،روسها سوریه را فقط
در مقام کشوری دوست و نزدیک به خود نگاه نمیکنند،
بلکه تــاش دارند تــا از طریــق حضــور در این کشــور ،به
آبهــای مدیترانه دسترســی یابند .همچنیــن ،روسها
قصد دارنــد از حضور در بحران ســوریه به عنــوان ابزاری
برای امتیازگیری در مقابل غــرب ،در بحث اوکراین بهره
بگیرند .در سطحی دیگر روسها چشماندازی بلندمدت
را برای حضور در کشور سوریه در نظر دارند و این کشور را
در حوزه تعهدات اســتراتژیک خود در ســطح بینالمللی
لحاظ میکننــد .از این رو ،بــر این باور هســتند که منافع
نها از طریق حفظ بشــار اســد در قــدرت ممکن خواهد
آ 
بود .در مقابل آمریکاییها از ابتدای بحران ســوریه نشان
دادهاند که هیچ راهبرد مشخصی در سوریه ندارند .بدین
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مسکو خواستههای واشــنگتن را حتی در حالت حداقلی
نیز بپذیرد .همچنین ،توجه به این موضوع ضروری اســت
که روسهــا در صورت پذیــرش چنین پیشــنهادی نه تنها
طرف برنده نخواهند بود بلکه قافیه را به محور غرب تحت
رهبری آمریکا خواهند باخت .واقعیت آن است که روسها
به وضوح میدانند بخش بزرگی از موفقیتهای این کشور
در ســوریه ،مدیون تالشها و مبارزات حــزب ا ...و حضور
مستشــاری ایران علیه گروه های تروریستی است و بدون
ح غرب
این دو نیرو ،هیچ گاه مسکو قادر به خنثی کردن طر 
و متحــدان منطقه ای آن برای تجزیه ســوریه و ســرنگونی
دولت قانونی دمشق نیست.
▪اراده مستقل ایران در عرصه بحران سوریه

شــرح که در ابتدا خواهان برکناری حکومــت قانونی این
کشــور از قدرت بودند و در ادامه از گروه های تروریســتی
مخالف حکومت مرکزی حمایت کردند .ســپس تاکتیک
حمایت از کردهای ســوریه را در پیش گرفتند و در مقطع
کنونی نیز با پشــت پا زدن به تمامی خواستههای گذشته
خود ،از رضایت به باقی ماندن اسد در قدرت سخن به میان
میآورند .در مجموع آمریکاییها در نگاه خود به سوریه،
تنها ضرورت ممانعت از قدرتگیری روســیه و ایران را در
منطقه غرب آسیا در نظر دارند و ســطح بازیگران و منافع
تعریف شــده از ســوی واشــنگتن با راهبرد مســکو بسیار
متفاوت اســت .پشــت کردن روســیه به ایران بــه اعتماد
دولت هایی کــه کرملین خواســتار رهبری آن هاســت به
شــدت ضربه خواهد زد یعنی چیزی که پوتین هرگز نمی
خواهد روی دهد .در واقع کرملین به رویکرد ترامپ برای
بهتر کردن روابط واشنگتن  -مسکو به دید دورانی گذرا و
بدون عقبه راهبردی در فضای سیاسی و رسانه ای آمریکا
می نگــرد ،موضوعی که دربــاره ایران صادق نیســت .در
حقیقت ،نگاه آمریکا و روســیه به مسائل مختلفی همانند
حوزه نفوذ ،مبــارزه با تروریســم ،آینــده حکمرانی ،نظام
سیاسی آینده سوریه ،قانون اساســی و توافقات سیاسی
بسیار متفاوت اســت .همین موضوع نیز در ابتدا زمینه را
برای کاهش احتمال توافق میان دو طرف فراهم میکند

اما در هر صورت ،هرگونه توافقی ،در بعد عملیاتی شدن به
دلیل تعارض منافع استراتژیک دوسویه ،قابلیت اجرایی
شدن نخواهد داشت.
▪غیرقابل اعتماد بودن آمریکا در اجرای تعهدات

یکی دیگر از عللی که توافق روســیه و آمریکا را درخصوص
رضایت مسکو برای خروج ایران از ســوریه ،با مانع مواجه
میکنــد؛ کارنامــه تاریخــی ایــاالت متحــده در عمــل بــه
تعهداتش به دیگر کشورهاست .در حقیقت طی دهه های
متمــادی آمریکاییها با کشــورهای مختلف جهــان وارد
مذاکره شــد ه و توافقاتی را نیــز انجام داده انــد اما همواره
تحت شــرایط خــاص و بــا بهانههــای متفــاوت ،از عمل به
تعهدات خود ســر باز زد هاند .آخرین نمونــه این موضوع را
میتوان در بحث توافق هستهای ایران ارزیابی کرد که در
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خروج از برجــام را با وجــود مخالفت وســیع جهانی امضا
کرد .ایــن موضوع و دیگر بدعهدیهــای آمریکاییها طی
سالیان گذشــته ،زمینهای از بیاعتمادی را در مذاکرات
 16جــوالی میــان پوتیــن و ترامپ ایجــاد کرده اســت .بر
این مبنــا که روسهــا نمیتواننــد هیچگونه اعتمــادی به
تعهــدات آمریــکا در قبال پذیــرش خواســتههای آنها در
ســوریه داشــته باشــند .در نتیجه بعید بهنظر میرسد که

در سطحی دیگر ،فارغ از تضاد در منافع و غیر قابل اعتماد
بودن ،دیگر عاملی که توافق احتمالی میان آمریکا و روسیه
را برای خــارج کردن ایــران از مــدار تحوالت در ســوریه،
بیمعنا می کند ،اراده مستقل ایران در تصمیمگیریها و
اتخاذ راهبرد در عرصه سیاست خارجی است .جمهوری
اسالمی ایران طی سالیان گذشته همواره اصل استقالل
در تصمیمگیریها و نداشــتن وابســتگی بــه قدرتهای
بینالمللــی را در دســتور کار قــرار داده اســت .بر همین
اســاس نیز از ابتــدای بحران ســوریه تــا کنون ،تهــران به
هیچ عنوان استقالل خود در کنشهای میدانی تحوالت
ســوریه را بــه روســیه واگذار نکــرده اســت .در تاییــد این
موضوع ،میتوان به وارد شــدن ایران چند ســال زودتر از
روســیه به عرصه تحوالت میدانی سوریه اشــاره کرد .این
موضوع نشــان میدهد تهران همواره از ارادهای مستقل
در تصمیمگیریها برخوردار بوده و حتی در تحوالت چند
سال اخیر ،همیشه سطحی وســیع از تفاوت در رویکرد و
منافع را برای خود در ســوریه نسبت به روسها قائل بوده
اســت .در نتیجه می توان گفت :هر گونه توافق احتمالی
میان آمریکا و روسیه حتی در صورت امضا شدن ،قابلیت
اجرایی ندارد؛ زیــرا ایران هیچگاه حضــور خود در عرصه
معادالت میدانی بحران سوریه را منوط به رضایت روسها
نکرده است و تا زمانی که از سوی حکومت مرکزی سوریه،
نیاز به حضور مستشاری ایران احســاس شود ،در سوریه
باقی خواهد ماند.
منبع :الوقت

آمیتای اتزیونی ،استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج
واشــنگتن طی یادداشــتی در نشــنال اینترســت نوشت،
اکنون که آمریکا کارش با کره شــمالی «تمام» شده ،زمان
آن رسیده که به این سوال برگردیم که سیاست گذاری در
قبال ایران باید چگونه باشد؟ تاکنون همه کاری که آمریکا
دراینزمینهانجامدادهکنارکشیدنازتوافقمحدودکننده
برنامه هسته ای ایران و تالش برای اعمال مجدد تحریم ها
بوده است .این سوال که آمریکا دقیقا چه می خواهد و مهم
تر این که چطور به این خواســته می رسد ،هنوز جای بحث
دارد .نویسنده در ادامه این یادداشت تأکید کرد :متاسفانه
ایده آشــنا و بدی درباره ایران به ذهن ترامــپ خطور کرده
اســت .بیشــتر چهره های مطرح در دولت آمریــکا بیش از
تغییر رفتار ایران ،خواستار تغییر نظام در این کشور هستند.
جان بولتون ،مشاور امنیت ملی آمریکا گفت« :هدف ما باید
تغییر نظام در ایران باشد ».رودی جیولیانی ،وکیل ترامپ
هم گفته است« :رئیس جمهوری داریم که به تغییر نظام در
ایران متعهد است ».مایک پومپئو هم پیش از آن که در سمت
وزیر امور خارجه منصوب شــود ،نوشــته بــود« :کنگره باید
برای تغییر رفتار ایران و در نهایت نظــام ایران اقدام کند».
چنین اظهاراتی مذاکــره ای را که می تواند بــه تغییر رفتار
منجر شود ،بسیار دشوارتر می کند چون آن ها هم تغییر در
حزبی که با آن مذاکره می کنند یعنی حزب حاکم در آمریکا
را خواستار می شــوند .یکی از دالیلی که جنگ داخلی در
سوریه سال های طوالنی ادامه یافته این است که آمریکا به
عنوان پیش شرط هر مذاکره ای ،برکناری بشار اسد رئیس
جمهوری سوریه را خواستار شده است.
▪سیا تالش هایی با هدف تحریک گروه ها برای شورش
در ایران داشته است

نشــنال اینترســت در ادامه یادداشــت خــود تأکیــد کرد:
آمریکا شــاید دو راه برای تغییر نظام در ایران داشته باشد.
اولی همان شیوه ای اســت که آمریکا در افغانستان و عراق
اجرایی کرد یعنی حمله نظامی .با توجه به هزینه های باالی
اقتصادی و انسانی چنین شیوه ای برای تغییر دولت و نتایج
نه چندان خوشایند آن ،هر تفکری درباره جنگ زمینی در
آســیا عمدتا در نطفه خفه می شود .در حقیقت ،بسیاری از
کارشناسان بر این باورند که حمله به ایران بسیار دشوارتر
از اقدام برای سرنگونی صدام حسین و طالبان افغانستان
اســت .دومین راه اتــکا به گروه هــای گوناگــون در ایران یا
«مــردم» خواهد بود .ایــران از گروه های قومــی گوناگونی
تشکیل شده که برخی از آن ها از شیوه عملکرد حکومت در
قبال خود راضی نیستند .گفته شده سیا تالش هایی برای
تماس با این گروه ها و تحریک آن ها به شورش داشته است.
برخی دیگر به اعتراض های خیابانی اخیر اشاره کرده اند و
این موضوع سبب شده است باور کنند با تشویق های آمریکا
چنین اعتراض هایی می تواند شــکل بهار عربی را به خود
بگیرد .تظاهرات خیابانی شــاید در تونــس و مصر به تغییر
نظام انجامید اما ایران در حکومت داری بسیار کارآمدتر از
آن هاست .موفقیت ایران در این زمینه به دلیل دادن اجازه
بیان اعتراض ها به سیاســت های دولت و اعطای قدرت به
اصالح طلبان و ایجاد اصالحات محدود است .آن هایی که
منتظرند مردم ایران برای تغییر نظام اقدام کنند ،احتماال
باید مدت زمان زیادی منتظر بمانند .اشــتباه بودن چنین
سیاستی به ویژه با یادآوری این سیاســت ،آشکار می شود
که ایران در صورت رها کردن توافق هسته ای کنونی خیلی
سریع می تواند به مرحله تولید تسلیحات هسته ای برسد.
به عالوه ایران به افزایش نفوذ خود در عراق ،سوریه ،لبنان
و افغانستان ادامه خواهد داد.
▪رهبران واشنگتن از انتظار برای تغییر نظام ایران
نتیجه ای نمی گیرند

اتزیونی در ادامه افزود :به عالوه تغییر نظام در ایران لزوما
به معنای تغییر رفتار به شــیوه مد نظر آمریــکا نخواهد بود.
بســیاری از آن هایی که در ایران به سیاست های حکومت
اعتراض دارنــد ،ایرانــی های وطن پرســت هســتند و این
احتمال وجود دارد که اگر روی کار بیایند همچنان مخالف
آمریکا و به دالیل تاریخی بریتانیا باشــند و برنامه هسته ای
را ادامه دهند .در خور یادآوری اســت که برنامه هســته ای
ایران در دولت اصالح طلبان آغاز شــد .وی در جمع بندی
یادداشت خود تأکید کرد :خالصه این که رهبران واشنگتن
از انتظار بــرای تغییر نظام در ایران توســط مردم نتیجه ای
نمی گیرنــد و اگر هــم تغییری در ایــران ایجاد شــود ،هیچ
تضمینی نیست که نظام جدید پروژه هسته ای را رها کند.
این نویسنده در عین حال مدعی شد :تجربه ثابت کرده که
فشــار نظامی و دیپلماتیک همزمان به شرطی که هدف از
آن تغییر رفتار باشد نه تغییر نظام ،می تواند نتیجه بدهد.
منبع :دیپلماسی ایرانی
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