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پارلمان ونزوئال به بركناري مادورو راي داد
پارلمان ونزوئال كه اكثريت آن در اختيار اپوزيس�يون است ،به بركناري نيكالس مادورو ،رييسجمهوري اين كشور راي داد و خواستار برگزاري زودهنگام انتخابات رياستجمهوري شد .ديوسدادو كابلو ،معاون حزب
سوسياليست ونزوئال در واكنش به اين حركت پارلمان تاكيد كرد« :مادورو از سمت خود كنارهگيري نكرده و نخواهد كرد .وي در انجام مسووليتهايش كوتاهي نكرده است .ما نتيجه اين رايگيري در پارلمان را به رسميت
نميشناسيم».باوجودايناقدامپارلمان،دادستانونزوئالچنديپيشگفتهبود«:حتيبرايرايعدماعتمادبهرييسجمهورهمامكانيقانونيوجودندارد.ايناقدامتنهادربارهمعاونانرييسجمهورووزيرانممكناست».

تركيه

رييسجمهور تركيه به دنبال بقا در قدرت تا  2029است

بازنويسي قانون اساسي
به نفع اردوغان

Reuters

گروه جهان
پارلم��ان تركيه بحث طرح
بازنويس��ي قانون اساس��ي
را آغاز كرده اس��ت؛ پيشنويس��ي كه براي
تصوي��ب ب��ه مجلس اين كش��ور ارس��ال
ش��ده و نمود آن را ميتوان در سرنوش��ت
رجب طي��ب اردوغان ديد .بر اس��اس اين
پيش نويس عالوه بر گس��ترش اختيارات
رياس��تجمهوري ،اردوغان اج��ازه دارد تا
س��ال  2029بهطور بالقوه بر مسند قدرت
باقي بماند .اردوغان بانفوذترين شخصيت
در سياس��ت تركي��ه طي  14س��ال اخير
اس��ت كه از سال  2003تا س��ال  2014به
عنوان نخس��توزير قدرت كامل را در اين
كش��ور در اختيار گرف��ت .از آنجايي كه او

نميتوانس��ت دوره خود در دفتر نخس��ت
وزي��ري را بيش از س��ه دوره ادامه دهد ،به
پست تش��ريفاتي رياس��تجمهوري نقل
مكان و در اين مدت تالش كرد تا با افزايش
اختيارات رياستجمهوري اين سمت را از
يك پست تشريفاتي به يك سمت محوري
در كشور تبديل كند .او معتقد بود از آنجايي
كه با راي مس��تقيم مردم انتخاب شده و نه
مجلس ،بايد اختيارات باالت��ر از يك مقام
تش��ريفاتي را در دس��ت داش��ته باشد .به
گزارش نيويوركتايمز ،شكل سياست در
تركيه از زمان آتات��ورك كه يك جمهوري
سكوالر را از ويرانههاي امپراتوري عثماني
بنا كرد ،آقاي اردوغان تا حد زيادي قادر به
اعمال ارادهاي ب��وده كه آتاتورك بر مبناي
آن تركي��ه را ش��كل داد .او از يك كودتاي

نافرجام در جوالي  2016جان سالم به در
برد و با اعمال وضعيت اضطراري در تركيه
قدرت خود را روز به روز افزايش داد تا بتواند
مخالفان خود را سركوب كند و هزاران نفر
از اف��رادي كه مرتب��ط با كودت��ا بودند را از
ادارات دولتي ،پليس و دانش��گاهها اخراج
كرد .كودتاي نافرجامي كه حداقل  260نفر
در آن جان خود را از دس��ت دادند .اردوغان
اكنون حزب عدالت و توس��عهاي را رهبري
ميكند كه مدعي اس��ت 330كرس��ي از
 550كرسي قانونگذاري در مجلس را براي
تصويب اين پيشنويس در اختيار دارد .اين
پيش نويس اصالح قانون اساسي بايد در بهار
به راي گذاشته شود تا مردم تصميم نهايي
را در خصوص سيس��تم حكومت��ي آينده
تركيه بگيرند .گفتني است آخرين تغيير در

قانون اساسي تركيه مربوط به سال 2010
است كه طي آن رييسجمهور كه پيش از
آن توس��ط مجلس انتخاب ميش��د با راي
مستقيم مردم در اين سمت قرار گرفت كه
نخستين انتخابات بر مبناي قانون اساسي
س��ال 2014برگزار ش��د و رج��ب طيب
اردوغان در آن انتخابات پيروز شد .اردوغان
تاكنون بارها استدالل كرده كه تركيه نياز به
يك سيستم رياستجمهوري مانند اياالت
متحده و فرانس��ه براي جلوگيري از ايجاد
دولتهاي ائتالفي و ضعيف دارد و اين اقدام
ميتواند تهديداتي را كه مردم با آن روبهرو
هستند از بين ببرد .اگر اين قانون به تصويب
برسد در سال  2019اجرايي خواهد شد كه
پس از آن به اردوغان اج��ازه ميدهد تا دو
دوره پنج ساله براي رياستجمهوري اقدام
كند كه به صورت بالقوه اگ��ر راي بياورد تا
سال 2029رييسجمهور تركيه شود .اگر
اردوغان تا آخرين روز بتواند رييسجمهور
باقي بماند در پايان دوره رياستجمهوري
خود75سال خواهد داشت و دوره زمامداري
او در تركيه به 27سال خواهد رسيد .توجيه
اس��تمرار دوره اردوغان نيز اينگونه اس��ت
كه با توجه به اينكه از س��ال 2019با قانون
اساسي جديد انتخابات برگزار ميشود ،دوره
رياس��تجمهوري نيز از ابتدا آغاز ميشود.
گفتني است بنعالي ييلدريم ،نخستوزير
تركيه اخيرا اعالم كرده بود كه اكنون عمال
يك سيستم رياس��تجمهوري در كشور
اجرا ميشود .با اين حال موانع قانوني وجود
دارد ك��ه اجازه كنترل تمامي امور توس��ط
رييسجمهور وجود ندارد.
با اين حال منتقدان اردوغان نگران هستند
پيشنهاداتي كه به پارلمان اين كشور ارسال
ش��ده ،تركيه را به يك دولت اس��تبدادي
تبديل ميكند كه تا حد زيادي حقوق بشر
و آزاديهاي فردي را محدود ميكند كه اين
موضوع پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا را كه
پيش شرط آن يك حكومت دموكرات است
عمال تضعيف ميكند.
بزرگتري��ن حزب مخالف دول��ت تركيه،
حزب جمهوريخواه خلق ( )CHPاس��ت
كه بهش��دت مخالف اصالحات پيشنهادي
است .اين حزب هشدار داده كه تصويب اين
پيشنويس پايان دموكراس��ي در تركيه و
جايگزيني آن با ديكتاتوري يك مرد خواهد

بود .هرچند پارلمان تركيه بحث بر سر اين
پيشنويس را آغاز كرده اما افسران پليس با
گاز اشك آور دور تا دور ساختمان پارلمان
اين كشور قرار گرفتند تا اجازه ندهند تجمع
اعتراضي شكل بگيرد.
كم��ال قلي��چدار اوغل��و ،رهب��ر ح��زب
جمهوريخواه خل��ق در س��خنراني هفته
گذشته عنوان كرد ،دموكراسي ،حقوق بشر،
عش��ق به پرچم و وطن چپ يا راست ندارد.
وي افزود :قانون اساسي كتاب مشترك همه
ما است .همه شهروندان بايد مدعي باشند
كه آنها جزيي از اين قانون هستند .قليچدار
اوغل��و حتي در يك س��خنراني در پارلمان
تركيه خط��اب به اعضاي ح��زب عدالت و
توسعه عنوان كرد :آنها به نوبه خود در حال
تالش هس��تند تا يك نظ��ام دموكراتيك
پارلماني را به يك رژيم توتاليتر تبديل كنند.
گفتني است از ديگر اصالحات پيشنهادي
در پيشنويس قانون اساسي جديد تركيه
اعض��اي پارلم��ان از 550كرس��ي به 600
كرس��ي افزايش پيدا ميكند و حداقل سن
واجد ش��رايط براي قانونگ��ذاري از 25به
18س��ال ميرس��د و انتخاب��ات مجلس و
رياس��تجمهوري نيز در ي��ك روز و با هم
برگزار خواهد شد .طبق برآوردها بحث در
خصوص اين پيش نوي��س به احتمال زياد
حدود دو هفته به طول خواهد انجاميد.
با اين حال اكنون بسياري از كارشناسان و
سياستمداران مخالف دولت ،مخالف تغيير
ساختار در تركيه حداقل در چنين شرايطي
هس��تند .چرا كه تركيه اكنون با ش��رايط
دش��واري روبهرو است .اين كشور با موجي
از بمبگذاريها و درگيري با شورشيان كرد
در جنوب ش��رقي تركيه و حمله نظامي به
سوريه براي مبارزه با داعش مواجه است.
دنيز بايكال ،رهبر سابق حزب جمهوريخواه
خلق ميگويد :پيشنهادات مطرح شده در
تركيه در حالي كه اين كش��ور در دوره پس
از كودتا در وضعيت فوقالعاده به سر ميبرد
و كش��ور بهش��دت چند قطبي شده بسيار
عجوالنه است .بايكال همچنين در جلسه
روز دوشنبه پارلمان گفت :جايگزيني اراده
مردم به هژموني يك نفر ميتواند سنتهاي
ما را نابود كند .وي افزود :ما در حال برگزاري
يك جلس��ه تاريخي هس��تيم .م��ن براي
حفاظت از تركيه اينجا هستم.

روسيه ايران را دور نزده است

پايان دموكراسي

بز ر گتر ي�ن ح�ز ب
مخال�ف دول�ت تركي�ه،
ح�زب جمهوريخ�واه
خلق ( )CHPاس�ت كه
بهشدتمخالفاصالحات
پيش�نهادي اس�ت .اين
ح�زب هش�دار داده كه
تصويب اي�ن پيشنويس
پاي�ان دموكراس�ي در
تركي�ه و جايگزين�ي آن
ب�ا ديكتات�وري يك مرد
خواه�د ب�ود .هرچن�د
پارلم�ان تركي�ه بحث بر
سر اين پيشنويس را آغاز
كرده اما افسران پليس با
گاز اش�ك آور دور تا دور
س�اختمان پارلم�ان اين
كشورقرارگرفتندتااجازه
ندهند تجم�ع اعتراضي
شكلبگيرد.

ميشل عون در مسير تنشزدايي از رابطه با عربستان سعودي گام برداشت
گ�روه جه�ان| ميش��ل عون،
رييسجمهور ت��ازه نفس لبنان
ري��اض را به عنوان نخس��تين مقص��د خارجي
خود انتخاب كرد؛ سفري كه در تمام رسانههاي
منطقهاي به تالشي براي احياي رابطه دوجانبه
بيروت – رياض يا آب شدن يخ روابط تعبير شده
است .ميشل عون از ماه اكتبر عنوان رييسجمهور
لبنان را به خود اختصاص داد و اين سيستم تقسيم
قدرت از سوي بسياري از تحليلگران منطقهاي به
برد ايران و كاهش نفود رياض در لبنان تعبير شده
بود؛ تعبيري كه با نخستوزيري سعد حريري و
سفر روز گذشته ميش��ل عون به رياض ميتواند
دستخوش تغييراتي شود.
نيوي��ورك تايمز درباره اين س��فر مينويس��د:
رييسجمهور تازه منتخب لبنان در نخس��تين
سفر خود به عربستان س��عودي با ملك سلمان،
پادشاه عربستان سعودي ديدار كرد .ديداري كه
ميتواند يخهاي حاكم بر رابطه پس از تنشهاي
اخير ميان لبنان و عربستان بر سر نقش حزباهلل
لبنان در ساختار سياس��ت داخلي اين كشور را
آب كند .بر اساس گزارشهاي رسيده از رياض،
رييسجمهور  83س��اله لبنان ب��ه همراه  8وزير

كابين��ه خود وارد رياض ش��د و مورد اس��تقبال
امير اين شهر قرار گرفت .پس از ورود نيز در كاخ
پادش��اه عربستان س��عودي براي رييسجمهور
لبنان ف��رش قرم��ز انداخته ش��د و وي با ملك
سلمان ديدار كرد .ميشل عون در ماه اكتبر پس
از  29ماه خأل رياس��تجمهوري در اين كش��ور
در نتيج��ه مصالحه گروههاي سياس��ي مختلف
درون لبنان به قدرت رسيد .در تعاريف سياست
داخلي لبنان ،رياس��تجمهوري ميش��ل عون
برابر بود با پي��روزي جريان مورد حمايت ايران و
حزباهلل لبنان و باخت عربستان سعودي .فوريه
گذشته بود كه عربستان سعودي قرارداد فروش
 3ميلياردي اسلحه به لبنان را متوقف كرد و گفته
ميشود كه اصليترين دليل اين تعليق هم رابطه
ايران با لبنان بود .با انتخاب سعد حريري به عنوان
نخس��توزير لبنان در ماه دسامبر ،تا حدودي از
خشم عربستان س��عودي از روند سياسي داخل
لبنان كاس��ته ش��د .چينش كابينه ب��ه گونهاي
پيش رفت كه س��عد حريري و ميش��ل عون كه
زماني خصم قس��مخورده هم بودند توانس��تند
اختالفها را به حاشيه برانند تا لبنان از بنبست
سياس��ي خارج شود .حريري از منتقدان اصلي و

قديمي حزباهلل لبنان است و اين مخالفتها در
چندس��ال اخير به دلي��ل حمايتهاي حزباهلل
لبنان از بشار اسد ،رييسجمهور سوريه افزايش
هم يافته اس��ت .يك روزنامه سعودي همزمان با
سفر ميش��ل عون به رياض نوشت :ديدار ميشل
عون از عربس��تان سعودي ،تالش��ي براي مرهم
گذاش��تن بر زخمهايي است كه تا پيش از اين بر
بدنه رابطه دو كشور وارد شده بود.
ميش��ل عون در گفتوگو با يك شبكه سعودي
درباره س��فرش به رياض گفت :احزاب متفاوت
در لبنان به اين اجماع رس��يدند كه ميخواهند
لبنان را ف��ارغ از اينكه در كش��ورهاي ديگر چه
اتفاقهايي رخ ميدهد ،بس��ازند .بازسازي لبنان
براي هم��ه احزاب در داخل كش��ور يك اولويت
اس��ت و پس از آن هم مساله امنيت و ثبات است
ك��ه در اولويتهاي كاري ما ق��رار دارد .وضعيت
سياس��ي لبنان در چندوقت اخير پيشرفتهاي
شاياني داشته اس��ت و اميدوار هستيم كه توازن
برقرار شود.
ميش��ل عون پس از عربستان س��عودي به قطر
ميرود .اين تور منطق��هاي كوتاهمدت در حالي
اتفاق ميافتد كه برخي از كش��ورهاي حاش��يه

خليج فارس در واپس��ين ماههاي س��ال 2016
محدوديتهايي را بر شهروندان خود براي سفر
به بي��روت اعمال كرده بودن��د .محدوديتهايي
كه هدف آن كاس��تن از درآمدهاي توريس��تي
لبنان و ارسال اين پيام سياسي بود كه عربستان
سعودي و متحدانش در منطقه از قدرت گرفتن
ح��زباهلل لبنان در اين كش��ور نگران هس��تند.
عربس��تان س��عودي در حالي از لبن��ان به دليل
رابطه حس��نه با ايران نگران اس��ت كه خود اين
كش��ور در پروندههاي مختلف منطقهاي مانند
عراق ،يمن ،بحرين و س��وريه گرفتار شده است
و سياس��تهايش در لبنان نيز ره به جايي نبرد.
در ماه فوريه عربس��تان س��عودي از شهروندان
خود خواس��ت كه از س��فر به لبنان پرهيز كنند
و همچنين از تجار اين كش��ور نيز درخواس��ت
كرد كه به روند س��رمايهگذاريها در لبنان پايان
بدهند .تنشه��اي ميان بيروت و رياض تا حدي
باال گرفت كه سرنوش��ت  750هزار لبناني كه در
عربستان سعودي و ساير كشورهاي حوزه خليج
فارس زندگي ميكردند ه��م در هالهاي از ابهام
قرار گرفت .گفته ميش��ود كه اين خانوادههاي
لبناني فعال در اين كشورها ساالنه رقمي حدود

 7تا  8ميلي��ارد دالر را براي خانوادههاي خود در
لبنان ميفرستند.
س��عد حريري در بيانيهاي پيش از س��فر ميشل
عون به عربستان سعودي تاكيد كرد كه اين سفر
گام مهمي در روند عاديسازي رابطه ميان لبنان
با عربستان س��عودي در مرحله نخست و با ديگر
كشورهاي حاش��يه خليج فارس در مرحله بعد
است .عربستان سعودي پس از تحوالت سياسي
در لبنان و مشخص ش��دن مهرههاي روي ميز با
اعزام خالد فيصل ،امير مكه به بيروت در ماه نوامبر
از ميشل عون براي سفر به رياض دعوت كرده بود؛
دعوتي كه رييسجمهور لبنان نيز لبيك گفتن به
آن را به تعويق نينداخت.
تقوي��ت گفتوگوه��اي سياس��ي ،اقتص��ادي،
همكاريه��اي تج��اري و مذاك��ره ب��ر س��ر
سرمايهگذاريهاي سعودي در لبنان و همچنين
از سر گرفته شدن همكاريهاي نظامي رياض به
بيروت از دستوركارهاي عون در اين سفر است .از
سوي ديگر يك منبع نزديك به تيم لبناني اعالم
كرده اس��ت كه هيات مهمان با مقامهاي كشور
ميزبان درباره تسهيل روند صدور ويزا براي اتباع
دو كشور در آينده نزديك نيز رايزني خواهد كرد.

برجام

در جلسه روز گذشته ايران و  5+1در وين تمامي اعضا بر ملغياالثر ماندن قانون ايسا تاكيد كردند

حمايت تمام قد كميسيون مشترك از ايران
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ژانويه ،هتل كوبرگ وين،
باز هم پرونده هس��تهاي اي��ران روي ميز
كار نمايندگان ايران و  5+1در شش��مين
كميس��يون مش��ترك برج��ام .آخرين
نشستي كه نمايندگان دولت باراك اوباما،
رييسجمهور در حال وداع اياالت متحده
در آن حضور دارند .نشستي كه در پاسخ به
نامه محمدجواد ظريف وزير امور خارجه
كش��ورمان به فدريكا موگريني مسوول
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپ��ا برگزار
شد .دليل نامه رييس دستگاه ديپلماسي
ايران نيز نقض تعهدات مندرج در برجام
از س��وي اياالت متحده بود .تمديد قانون
تحريمه��اي ايران موس��وم به ايس��ا در
واپس��ين هفتههاي حضور باراك اوباماي
دموكرات در كاخ س��فيد بهانهاي ش��د تا
نمايندگان ايران و  5+1يك بار ديگر دور
هم جمع ش��وند .جلسهاي كه سه ساعت
و نيم طول كشيد .پيش از اين جلسه نيز
در روز دوشنبه ( 21دي ماه) گروه كاري
مربوط ب��ه تحريمها ميان كارشناس��ان
ايران��ي و  5+1برگ��زار ش��د .ب��ه گفت��ه
سيدعباس عراقچي ،رييس ستاد پيگيري
اجراي برجام ،ماحصل نشس��تهاي روز
دوش��نبه جمعبنديه��اي خوب��ي بوده
اس��ت .همچني��ن پيش از رس��يدن تيم
مذاكرهكننده ايراني به وين ،كارشناسان

ايران��ي ي��ك دور مذاك��رات دوجانبه با
كارشناس��ان امريكايي داشتند .عراقچي
درباره چرايي اين ديدار دوجانبه ميگويد:
طبق ساز و كار برجام اگر كشوري نسبت
به رفتار كشور ديگر شكايتي داشته باشد
اول باي��د مذاكرات دوجانب��ه بين آن دو
كش��ور صورت بگيرد و ما اي��ن مذاكرات
دوجانبه را داشتيم.
صب��ح روز سهش��نبه (دي��روز) ني��ز تيم
مذاكرهكننده ايراني به رياست سيدعباس
عراقچي با تيم طرف مقابل به رياست هلگا
اشميد كه به نمايندگي از اتحاديه اروپا آمده
بود ،تشكيل جلسه دادند .پس از سه ساعت
و نيم جلسه ،هياتهاي ايراني و امريكايي
نيز دي��دار دوجانبهاي را آغ��از كردند .در
برنامههاي كاري عراقچ��ي ،ديدار با يوكيا
آمانو ،مديركل آژان��س بينالمللي انرژي
اتمي در مقر آژانس در وين نيز قرار دارد.
ايران و نمايندگان  5+1روز سهش��نبه در
وين ب��ا هم تجديد دي��دار كردند .ديداري
براي بررس��ي اجراي برجام و البته تجديد
ديدار و اتم��ام حجت با تي��م امريكايي تا
پي��ش از واگذاري كاخ س��فيد ب��ه دونالد
ترامپ جمهوريخواه .خبرگزاري فرانسه در
اين باره نوشت :روز گذشته وين كه ميزبان
جدالهاي نفس��گير هس��تهاي تا جوالي
 2015ب��ود بار ديگ��ر نماين��دگان ايران،
امريكا ،روس��يه ،چين ،بريتانيا ،فرانس��ه و

آلمان را به چش��م خود ديد .اين چهارمين
بار از زمان ورود برنامه اقدام مشترك به فاز
اجرايي در ژانويه  2016اس��ت كه جلس��ه
كميسيون مش��ترك براي بررسي چند و
چون اج��را برگزار ميش��ود و البته اينبار
دستور كار ويژه اين نشست ،قانون تمديد
تحريمهاي اي��ران بود كه مجددا در امريكا
به كار افتاد.
 5+1خواستار اقدامات امريكا
درجهت بالاثر ماندن قانون آيسا شد

به گزارش «اعتماد» ،از زمان اجرايي شدن
برجام اين دومين بار اس��ت كه كميسيون
مشترك بر اساس درخواست ايران و براي
رسيدگي به بدعهديهاي امريكا و اقدامات
غيرمنطبق آن كشور با مفاد برجام تشكيل
جلس��ه ميده��د .همچنين دي��روز براي
نخستينبار سازوكار كارگروه اجرايي كردن
لغو تحريمها كه در برجام پيشبيني شده
است به كار گرفته شد و نشست كارگروه با
حضور هياتهاي كارشناسي از ايران و تمام
دولتهاي عضو برجام در وين برگزار شد.
در نشست كميسيون مش��ترك عالوه بر
بررس��ي گزارش ارايه شده توسط كارگروه
كارشناس��ي ،نمايندگان كشورمان ضمن
ارايه شرحي از بدعهديهاي امريكا در يك
سال اخير ،با ارايه مستندات حقوقي تمديد
قانون آيسا را مغاير با تعهدات امريكا در قالب
برجام دانستند.

در ادامه ،هيات امريكايي با تاكيد مجدد بر
پايبندي كامل اين كشور به برجام ،ضمن
اش��اره به عدم امضاي اين مصوبه از سوي
رييسجمهور امريكا به عنوان يك تصميم
مهم سياس��ي و برش��مردن يك سلسله از
اقدام��ات حقوق��ي و اجرايي كه از س��وي
دولت اين كش��ور ب��راي ملغياالثر كردن
قانون آيسا صورت گرفته است ،عنوان كرد
كه با اقدامات انجام شده ،هيچ تاثير عملي بر
قانون مزبور مترتب نبوده و لذا نفس تصويب
اين قانون در كنگره امريكا مش��كلي براي
تعهدات برجامي اين كشور ايجاد نميكند.
در ادام��ه نشس��ت ،نماين��دگان س��اير
دولتهاي عضو كميسيون با جدي قلمداد
كردن نگراني اي��ران ،خواس��تار اقدامات
امريكا درجهت بالاثر مان��دن اين قانون و
شفافس��ازي كامل در اين زمينه شدند به
گونهاي كه هيچ ابهامي نسبت به اينكه اين
قانون اثري بر تجارت و هم��كاري با ايران
ندارد ،باقي نماند.
در ادامه جلسه همه كشورها بر تعهد كامل
خود به برجام و ضرورت پرهيز از اقداماتي
كه ب��ه اجراي موثر و جامع برجام در بخش
لغو تحريمها لطمه وارد آورد ،تاكيد كرده و
بر ضرورت ملغياالثر ماندن قانون آيسا و نيز
ساير قوانيني كه به موجب برجام اجراي آنها
بايد متوقف باشد ،پافشاري كردند.
در اين نشس��ت همچنين با اغتنام فرصت

و با توجه به نزديك ش��دن به زمان يكسال
از اجرايي شدن برجام ،مروري نيز بر روند
اجراي ساير بخشهاي برجام از جمله كانال
خريد و همكاريهاي صلحآميز هستهاي
ب��ا ايران (موضوع پيوس��ت س��وم برجام)
و نحوه ارتقا و گس��ترش اي��ن همكاريها
صورت گرفت
روز گذش��ته در حالي كه تي��م مذاكراتي
در وين تالش ميكرد قاطعترين برخورد
ممكن با مساله نقض برجام از سوي طرف
امريكاي��ي را به تصوير بكش��د ،بحثهاي
داخلي كه در چندهفت��ه اخير در نتيجه
انتش��ار بخشهايي از س��خنان محرمانه
محمدجواد ظريف در جم��ع نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي ايجاد شده بود بر
توان امتيازگيري تيم ايران تاثير گذاشت.
انتش��ار س��خنان محمدج��واد ظريف و
زيرسوال بردن توان مذاكراتي تيم ايران و
تاكتيك مذاكراتي آن با طرف مقابل عمال
مذاكرهكنندگان را با دستان خالي از منظر
فن��ون مذاكراتي راهي وين ك��رد .از عمر
توافق هستهاي ايران با  5+1هنوز  9سال
ديگر باقي اس��ت و شايد درسي كه اينبار
برخ��ي از چهرههاي سياس��ي در ايران از
افشاي سخنان محرمانه وزير امور خارجه
خود گرفتند مانع از تكرار چنين اشتباهات
استراتژيكي كه خالف مسير تامين امنيت
ملي كشور است ،بشود.

ماني محرابي

ترامپ ،دامادش را مشاور ارشد كاخ سفيد كرد
نيروه�اي عراق�ي ب�ه دانش�گاه و كاخ
رياستجمهوري موصل رسيدند
آستانه ،آماده ميزباني از مذاكرات سوريه ميشود
رييس سيا :درك كم ترامپ از جامعه اطالعاتي
تهديدي براي امريكاست
وزير دفاع روس�يه :ماموريت محوله در سوريه
را انجام داديم
 ۲۳كشته و زخمي در حمله ائتالف سعودي به
مدرسهاي در صنعا
ديدار ملك عبداهلل دوم با تيم ترامپ /احتمال
ديدار شاه اردن با ترامپ در ماه مارس
پ .ك .ك از سنجار خارج ميشود
روسيه تحريمهاي جديد امريكا را محكوم كرد
پنتاگون :عمليات امريكا عليه داعش در سوريه
موفقيتآميز بود

عضو هيات علمي انديشكده روابط بينالملل

عربستان

رياض ،نخستين مقصد رييسجمهور جديد لبنان

نگاه روز

سرخط خبرها

قطعنام��ه  2336ش��وراي امنيت در
رابطه با ايجاد آتش بس در س��وريه و
انتساب اين طرح به روسيه و تركيه سبب گمانهزنيها
در باب خروج ايران از دايره تصميمس��ازان سوريه از
سوي روسيه ش��ده اس��ت .عدهاي بر اين باورند كه
روي كار آمدن ترامپ و گرايش وي به س��وي مسكو
س��بب مصالحه مس��كو و واش��نگتن در باب بحران
سوريه خواهد شد و اين مصالحه را عليه منافع ايران
ميدانند .اس��تدالل اي��ن افراد نيز گرايش روس��يه
به س��مت تركيه و تبديل تركيه به يك يار نظامي و
ديپلماتيك در منطقه و به تبع فاصله گرفتن روسيه
از ايران بر سر منافع همسو است.
تحليل مفاد قطعنامه فوق ،يادداشتي جدا را ميطلبد
ليكن در باب توافق احتمالي آينده روس��يه و اياالت
متحده بر س��ر خاتمه بحران سوريه مبتني بر خروج
تمام نيروهاي خارجي غير از نيروهاي روس��يه ،بايد
اين نكته را يادآور ش��د كه آيا روس��يه اساس��ا توان
خاتمه دادن به بح��ران س��وريه را دارد؟ در صورت
تصويب قطعنامهاي با مضمون فوقالذكر آيا اياالت
متحده توان اعمال مفاد آن بر نيروهاي معارض دولت
سوريه را دارا است؟ و سوال مهمتر اينكه در شرايطي
كه س��وريه از باالترين ميزان اهميت ژئواستراتژيك
براي اي��ران برخوردار اس��ت آيا ايران ب��ه قطعنامه
احتمالي آينده تن خواهد داد؟ پاسخ به اين سواالت
ما را به سوي ارايه تحليلي صحيح و مبتني بر واقعيت
سوق ميدهد.
تحليلهايي كه در ابتداي اين يادداشت به آنها اشاره
شد داراي نكات و پيش فرضهاي اشتباه هستند:
الف :نكتهاي كه نبايد در اين ميان فراموش كرد نقش
تهران در عاديسازي روابط ميان مسكو و آنكارا است
و با مد نظر قرار دادن اين مساله ،اساسا نزديكي روسيه
و تركيه نه بر خ�لاف منافع منطق��هاي ايران ،بلكه
موفقيت طرح ايران در همراهسازي تركيه با ائتالف
ايران و روسيه و خارجسازي آنكارا از «قسمتي از اصل
بحران» است.
ب :پيش فرض اشتباه كارشناسان ،تركيه را بازيگري
باهوش در اعمال سياستهاي منطقهاي ميداند كه
كامال س��نجيده و گام به گام به س��وي تبديل شدن
به بازيگر تصميمس��از منطقهاي پيش ميرود .بايد
خاطرنش��ان كرد ك��ه اردوغان نهتنها در سياس��ت
منطقهاي باهوش نيست ،بلكه بسيار سردرگم و خام
عمل كرده اس��ت .اردوغان بعد از نااميدي از ورود به
اتحاديه اروپا كه نشانههاي آن را در اتفاق ماه مارس
سال گذشته در ماجراي روزنامه زمان شاهد بوديم با
قصد تغيير ژئوپولتيك خ��ود از اروپا به خاورميانه به
ماجراي س��وريه و عراق ورود كرد ،در ابتدا به سمت
واشنگتن گرايش پيدا كرد ،بعد از نااميدي از همراهي
حداكثري اياالت متحده در بحران سوريه و عراق به
دليل سياستهاي مبتني بر عدم ريسكپذيري اوباما
در سال آخر رياس��تجمهوري به سوي تالش براي
ورود ناتو به مناقشات با ايجاد بحران متقابل با روسيه
گام برداش��ت ،در ادامه براي ايجاد رابطه و ائتالف با
عربستان ،اسراييل و حتي مصر تالش كرد و نهايتا با
تالش ايران نقش متحد روسيه در منطقه را ايفا كرد،
 9ماه پر از سرگرداني در سياست خارجه .اين وقايع
نهتنها نشاني از هوش��ياري اردوغان نيستند بلكه با
جرات ميتوان پيشبين��ي كرد رابطه فعلي تركيه و
روسيه نيز دوام نخواهد آورد.
پ :چرا روسيه را داراي توان الزم در جهت پايان دادن
به بحران س��وريه ميدانيم؟ روس��يه بعد از گذشت
بيش از چهار س��ال از ش��روع بحران سوريه با هدف
پشتيباني ائتالف نيروهاي شيعه ،حزباهلل لبنان و
ارتش سوريه به اين درگيريها ورود نظامي پيدا كرد
و تالش نيروي هوايي ارتش روسيه در قالب ائتالف
روسيه ،ايران ،سوريه و حزباهلل لبنان بعد از  15ماه
به استيال بر بزرگراه كاس��تيلو و نهايتا آزادي حلب
ختم شد ،با اين اوصاف عدهاي بر اساس استدالالتي
نامعلوم روس��يه را به تنهايي داراي توان الزم جهت
خاتمه درگيريها به ش��كل دلخ��واه خود ميدانند
كه با نگاهي واقعبينانه بايد اذعان داشت اساسا اين
موضعگيري اشتباه است.
ت :اي��ران در ماجراهاي برجام و پاي��گاه هوايي نوژه
نش��ان داد كامال بر اس��اس منافع مل��ي خود عمل
ميكند .در ماجراي نخست ،منافع همسوي ايران و
اياالت متحده منجر به توافق برجام بعد از  12س��ال
مذاكره ش��د و در مورد دوم منافع همس��وي ايران و
روسيه به شكستن تابوي  70ساله ايران در برنامههاي
همكاري نظامي و همكاري در س��طح حداكثري با
روس��يه ختم ش��د .ميتوان چنين نتيجه گرفت كه
ايران اساسا نه كشوري را دوست دايمي خود ميداند
و نه منافع مش��ترك دايمي را ميان خود و كشوري
خاص متصور است بلكه يگانه واقعيت موجود ،منافع
ملي ايران اس��ت .در اين ش��رايط طبيعي اس��ت در
صورت شكلگيري اقدامي بر خالف منافع ملي ،ايران
به آن تن ندهد و به طور مصداقي اگر اجماع جهاني بر
خروج نيروهاي خارجي از سوريه باشد قطعا تا زماني
كه منافع ايران حضور در سوريه را توجيه كند ،ايران
به اين امر تن نخواهد داد.
ث :آنچه تا امروز ش��اهد بوديم گواه بر آن اس��ت كه
اياالت متح��ده از توان الزم جهت اعمال خواس��ت
خود بر گروههاي معارض دولت سوريه آنهم به شكل
حداكثري برخوردار نيس��ت و با اين اوصاف اساس��ا
توافق احتمال��ي آينده با هر مضموني كه در مفاد آن
گنجانده ش��ود در مورد گروههاي معارض به شكل
ع��ام صادق نخواهد بود .از س��وي ديگ��ر داعش نيز
واقعيتي اس��ت كه نبايد آن را ناديده گرفت ،گروهي
كه بر بخشهايي از كش��ور سوريه استيال دارد و تابع
هيچ قاعده و قانوني نيز نيست و با ملحوظ دانستن اين
موارد با اطمين��ان ميتوان عنوان كرد درگيريهاي
سوريه قطعا ادامه خواهد داشت و ايران هم قطعا چه
با همياري روسيه و چه بدون همياري آن بازيگر ثابت
حل اين بحران خواهد بود.
علي ايحال به نظر ميرس��د ادع��اي دور زدن ايران
توسط روسيه در راستاي تبليغات رسانهاي غرب در
جهت تخريب رابطه تهران و مسكو است كه خصوصا
بعد از آزادسازي حلب بهشدت اوج گرفته است.

چهرهها  -خبرها

پيامتسليت ديرهنگام روسها

س��رانجام پس از سه روز از درگذش��ت آيتاهلل اكبر
هاشميرفسنجاني ،عاليترين مقام روس نخستين
پيام مس��كو در واكنش به اين مساله را مخابره كرد.
عصر ديروز مهدي سنايي ،سفير ايران در روسيه در
كانال تلگرامي خ��ود اعالم كرد كه والديمير پوتين،
رييسجمهور روسيه با ارسال پيامي خطاب به حسن
روحاني ،رييسجمه��ور ايران درگذش��ت آيتاهلل
هاشميرفسنجاني را تس��ليت گفته است .به گفته
سنايي ،در اين پيام كه از طريق مجاري ديپلماتيك
ارسال شده از نقش آيتاهلل هاشميرفسنجاني طي
سالهاي گذش��ته تجليل شده است .تاخير روسها
در ارس��ال پيام به گونهاي چشمگير و تعجببرانگيز
شد كه حتي امريكاييها هم نسبت به خبر درگذشت
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام واكنش نشان
داده بودند و رويترز به نقل از ي��ك مقام وزارت امور
خارجه امريكا كه نامي از وي برده نميشود ،نوشت كه
امريكا اين ضايعه را به خانواده و دوستداران هاشمي
تسليت گفته اس��ت .با اين وجود ،امريكا تنها به اين
پيام اوليه و سربس��ته اكتفا نكرد و دو مقام ديگر هم
درگذشت آيتاهلل هاشمي را تسليت گفتند .نخستين
نفر ،جاش ارنست ،سخنگوي كاخ سفيد بود .او گفت:
آيتاهلل رفس��نجاني شخصيتي برجس��ته در تاريخ
جمهوري اسالمي بود و اياالت متحده تسليت خود را
به مردم ايران اعالم ميكند .ارنست از اظهارنظر درباره
تاثير درگذشت وي بر سياستهاي ايران س ر باز زد و
گفت كه درباره اين موضوع تئوريپردازي نميكند.
پس از سخنگوي كاخ سفيد ،جان كربي ،سخنگوي
وزارت امور خارج��ه امريكا هم در ابتداي نشس��ت
خبري خود پيامي مش��ابه با پيام جاش ارنس��ت را
قرائ��ت كرد و گف��ت :آيتاهلل هاشميرفس��نجاني،
رييسجمهور پيش��ين ايران چهرهاي برجس��ته در
تاريخ جمهوري اس�لامي بود و ما تاس��ف و تسليت
خود را از درگذشت وي به خانواده و عزيزانش اعالم
ميكنيم.
او افزود :تاريخ پيچيده اس��ت و م��ا نميخواهيم كه
درباره تاريخ بحث كنيم .از نظر من براي ما ارزشمند
نيست كه امروز بخواهيم نسبت به تاثير مرگ وي بر
سياس��ت داخلي ايران و احتمال تاثيرگذاري آن بر
اين كشور پيشبيني داشته باش��يم .ما به خانواده و
عزيزانش تسليت ميگوييم و تاريخ پيچيده وي هرچه
باشد ،شما همچنان با خانوادهاي مواجه هستيد كه
غمگين اس��ت و عزيزي را از دست داد؛ بنابراين كار
مناسب براي ما اين اس��ت كه حس كنونيمان را به
خانوادهاي كه در حال حاضر اندوهناك اس��ت ،ابراز
كنيم .كربي در پاسخ به سوالي درباره موضع آيتاهلل
رفسنجاني در گذش��ته كه خالف امريكا بوده است،
گفت :آيا ما بايد خانواده و عزيزان وي را به دليل آنچه
رييسجمهور پيش��ين ايران انجام داده و ما دوست
نداشتهايم ،مسوول بدانيم؟ اين مرد از دنيا رفت و ما
به خانوادهاش تسليت گفتيم .ما پيش از اين نيز زماني
كه فيدل كاسترو فوت كرد ،كار مشابهي انجام داديم.
بدون ش��ك اگر در آينده نيز فرد ديگري با داش��تن
س��وابق مش��ابه و اقدامات ،تصميمات ،سياستها و
اظهارات كه تاييدش نميكني��م از دنيا برود ،باز هم
خانوادهاي وجود دارد كه عزادار است .تاكيد ميكنم
كه نيازي نيس��ت كاري بيشتر از اين انجام دهيم .ما
تسليت خود را و دعايمان را به اين خانواده رسانديم
و اين كار مناسبي است.

انفجار كابل بيش از  90كشته
و زخمي برجاي گذاشت

خبرگزاري فرانسه روز گذشته گزارش داد ،دو انفجار
در نزديكي پارلمان افغانستان حداقل  22كشته و 70
زخمي برجاي گذاش��ت .پس از اين انفجار بالفاصله
طالبان مسووليت آن را بر عهده گرفت .گفتني است
شورشيان طالبان قصد داشتند يك مينيبوس حامل
كاركنان امنيت ملي و آژانسه��اي اصلي اطالعات
عربستان را هدف قرار دهند.
وحيد مجروح ،سخنگوي وزارت بهداشت افغانستان
به بيبيس��ي گف��ت :زخميه��اي اين انفج��ار به
ن منتقل شدهاند.
بيمارستا 
اين حمله در حالي در پايتخت افغانستان رخ داد كه
كابل در يك دوره نسبتا طوالني در آرامش نسبي به
سر ميبرد و اين انفجار در ساعات مياني روز در يك
منطقه ش��لوغ رخ داده و تعدادي از افراد در مس��ير
بازگشت به منزل از محل كار بودند.
به گفته مقامات يك بمبگ��ذار انتحاري جليقه خود
را در منطقه داراالمان در نزديكي س��اختمان جديد
پارلمان ملي افغانستان منفجر و بالفاصله يك ماشين
در اقدامي كامال هماهنگ منفجر شد.
روايت ش��اهدان عيني هم با رسانهها همين موضوع
را تاييد ميكند كه ابت��دا يك حملهكننده انتحاري
جليقه انفجاري خود را منفجر كرده و بعد يك خودرو
بمبگذاري ش��ده منفجر ش��ده اس��ت .نثار حارث،
نماينده مجلس س��ناي افغانس��تان ،نيز در صفحه
فيسبوك خود نوشته كه دو انفجار رخ داده است.
اين انفج��ار در حالي رخ داد كه پيشتر يك بمبگذار
انتحاري در والي��ت جنوبي هلمند يك واحد امنيت
ملي را مورد هدف قرار داد كه طي آن  7تن كشته و 9
نفر ديگر زخمي شدند.

