
عربستان - آمريكا

ترس از انگ 
طرفداري

ه  كنگ�ر ن  گا ين�د نما
نمي خواهند به آنها انگ 
طرفداري از عربس�تان 
اي�ن مقول�ه  بچس�بد. 
مختص به امريكا نيست 
كش�ورهاي  در  بلك�ه 
اروپايي، استراليا، ژاپن 
و خيل�ي از كش�ورهاي 
ديگ�ر هم عربس�تان از 
كش�ورها  بدنام تري�ن 
مي ش�ود.  محس�وب 
بسياري از دستگاه هاي 
اطالعات�ي و همچني�ن 
رس�انه هاي آن كشورها 
در گزارش ه�اي خود به 
اين نكته اشاره كرده اند 
كه منبع فكري گروه هاي 
تروريستي مانند داعش 
نش�ات گرفت�ه از افكار 
محم�د ب�ن عبدالوهاب 

است

وتوي هزينه ساز
در صورت�ي ك�ه دول�ت 
ب�اراك اوبام�ا اين طرح 
را وت�و كن�د، اي�ن كار 
مي تواند هزينه بسياري 
را ب�راي دموكرات ه�ا و 
ش�خص خان�م هيالري 
كلينتون به همراه داشته 

باشد.
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كنگره امريكا روز جمعه اليحه اي را 
به تصويب رساند كه به خانواده هاي 
قربانيان حمالت 11 س��پتامبر اج��ازه مي دهد از 
عربستان به اتهام ارتباط با تروريسم شكايت كنند. 
حاال اين اليحه ك��ه منتظر امضاي ب��اراك اوباما، 
رييس جمهور امريكاست سروصداهاي بسياري را 
در كشورهاي عربي به راه انداخته است. رياض كه 
از زمان مطرح شدن اين طرح، واشنگتن را تهديد 
كرده بود دارايي هايش را از اين كشور خارج مي كند، 
اكنون مي بيند ك��ه رايزني ها و البي گري هايش به 
نتيجه اي نرسيده اس��ت و تنها اميد باقيمانده اش، 
باراك اوباما اس��ت؛ كس��ي كه نخستين شكاف ها 

در مناسبات دوجانبه در دوره او رقم خورد و آنقدر 
دل ه��ا از عملكرد او در عربس��تان چركين بود كه 
باعث شد از اوباما در رياض استقبال مناسبي نشود. 
در همين راس��تا هم جاش ارنست، سخنگوي كاخ 
س��فيد در آخرين نشس��ت مطبوعاتي اش گفت: 
باراك اوباما، رييس جمه��ور امريكا مصوبه كنگره 
كه اجازه ش��كايت از عربستان س��عودي به دليل 
نقش اين كشور در حوادث 11 سپتامبر را مي دهد 
وتو مي كند. از س��وي ديگر، همپاي عربس��تان در 
اعتراض به كنگره امريكا، كش��ورهاي عربي هم به 
ميدان آمده اند تا برادر بزرگ تر خود را در اين كارزار 
تنها نگذارند. امارات نخس��تين كشوري بود كه به 
ميدان وارد شد و بعد از او كويت هم به ميدان آمده 
است. از سوي ديگر، شوراي همكاري خليج فارس و 

اتحاديه عرب، دو سازمان منطقه اي كه عربستان در 
آنها نقش جدي و تاثيرگذاري دارد، از مصوبه كنگره 
امريكا ابراز نگراني كرده اند و آن را اقدامي جدي در 
تخريب مناسبات رياض و واشنگتن قلمداد كرده اند. 
در خصوص چرايي به تصويب رسيدن طرح كنگره 
امريكا درباره حادثه 11 سپتامبر پس از 15 سال و 
مناسبات ميان واشنگتن با كشورهاي عربي به ويژه 
عربستان، گفت وگويي با سيدمهدي ذاكريان، استاد 
روابط بين الملل دانشگاه داشته ايم كه مشروح آن 

در ادامه مي آيد. 
در ايام نزديك به 11 سپتامبر شاهد بوديم 
كه كنگره امريكا قانون اجازه ش�كايت به 
خانواده هاي قربانيان حادثه 11 س�پتامبر 
از عربس�تان را تصويب كرد. چه مسائلي 

مهدي ذاكريان، استاد روابط بين الملل دانشگاه در گفت وگو با »اعتماد«: 

 وتوي طرح 11 سپتامبر 
براي اوباما وكلينتون هزينه ساز است

منجر شده است تا 15 س�ال پس از آن 
حادثه كنگره امري�كا چنين طرحي را 

مورد تصويب قرار دهد؟ 
نزديك به 18 سال پيش، من از يكي از همكارانم 
كه در حوزه امريكا تحقيقات��ي را انجام مي داد، 
درخواست كردم تا پژوهشي را در خصوص نقش 
كنگره امريكا در سياس��ت خارجي اين كش��ور 
انجام دهد. نتيجه به دس��ت آمده از آن تحقيق 
نش��ان مي داد كه حرف اول و آخر در سياس��ت 
خارجي امريكا را ق��وه مجريه مي زند. به عبارت 
ديگر، اين دولت امريكا است كه سياست خارجي 
كشورش را تعريف كرده و مورد اجرا قرار مي دهد. 
نقشي كه كنگره امريكا در سياست خارجي اين 
كشور ايفا مي كند، همانند نقش نهادهاي مدني 
همچون رسانه ها، NGOها، البي ها و... است. به 
عبارت ديگر، كنگره در سياست خارجي، بيشتر 
نقش اصالح كننده دارد و مانند گروه هاي فشار 
عمل مي كند. سوال شما من را به ياد آن پژوهش 
انداخت. از زمان رخ دادن حادثه 11 سپتامبر تا 
به امروز، بسياري از خانواده هاي قرباني به دنبال 
روشن شدن ابعاد اين مساله بوده اند. رسيدگي 
به اين مساله و مشخص شدن نقش كشورهاي 
خارجي در اين رابطه هم��واره يكي از مطالبات 
اصلي اين قربانيان بوده است و آنها در اين مدت 
توانس��ته اند آن موضوع را به يكي از س��وژه ها و 
مسائل مورد رس��يدگي براي رس��انه ها و افكار 
عمومي امريكا تبديل كنن��د. يكي از نهادهايي 
ك��ه خان��واده قرباني��ان حادثه 11 س��پتامبر 
مي توانس��تند به آن رجوع كنند، كنگره است. 
به همين خاطر، طبيعي است كه كنگره امريكا 
بر اثر فشار خانواده قربانيان يا رسانه ها اين مساله 
را در دستوركار خويش براي رسيدگي قرار دهد. 
بايد دانست كه كنگره امريكا و نمايندگان بيش 
از آنكه پاسخگوي دولت عربستان يا حتي دولت 
خودشان باشند، پاسخگوي موكالن شان يعني 
مردم امريكا هستند. در اين مورد نيز رسيدگي و 
فشار قربانيان در به سرانجام رسيدن اين مساله 

بيش از هر چيز موثر بوده است. 
در ماه ه�اي پي�ش ش�اهد بودي�م كه 
دولتمردان امريكايي و البي هاي حامي 
سعودي رايزني ها و فشارهاي بسياري 
را در خصوص طرح كنگره انجام دادند تا 
اين طرح تصويب نشود. چرا اين البي ها 

تاثير چنداني نداشتند؟ 
موضوع حادثه 11 س��پتامبر با گذشت 15 سال 
از آن، از موضوعات بسيار مهم براي مردم امريكا 
است. در اين باره نيز نتيجه روشن و مشخصي از 
نقش كش��ورهاي مداخله گر در اين باره منتشر 
نشده بود. اين مساله فشار قدرتمندي در سطح 
افكار عمومي امريكا ايجاد ك��رده بود كه كمتر 
ف��رد يا گروهي مي تواند در برابر آن ايس��تادگي 
كند. از سوي ديگر، با آنكه البي هاي سعودي در 
واشنگتن بس��يار فعال هستند و ميليون ها دالر 
در س��ال براي تاثيرگذاري خرج مي كنند اما از 
محبوبيت مردمي در امريكا برخوردار نيس��تند 
و اين برخالف البي هاي يهودي است. يهوديان 
امريكا، اقليت قدرتمندي را در امريكا تش��كيل 
مي دهند؛ هم از نظر ثروت، هم از نظر پست ها و 
جايگاه هاي كليدي و هم از نظر سمپاتي و حس 
مثبتي كه مردم امريكا ب��ه آنها دارند. اين حس 
نس��بت به اعراب و به خصوص عربستان وجود 
ندارد و يك ن��وع حس عرب س��تيزي در ميان 
مردم امريكا هم وجود دارد. حادثه 11 سپتامبر 
نيز ب��ه اين نفرت افزوده اس��ت و همين موجب 
شده تا البي هاي سعودي نيز در اين باره نتوانند 

كار خاصي را بكنند. 
يكي از مس�ائلي كه در صحنه سياست 
امريكا بس�يار كم رخ مي دهد، اين بود 
كه ب�زرگان هر دو حزب ب�زرگ امريكا 
از طرح رسيدگي به نقش عربستان در 
حادثه 11 س�پتامبر حمايت مي كردند. 
ب�ا توج�ه ب�ه نزديك ش�دن ب�ه زمان 
انتخاب�ات رياس�ت جمهوري و رقابت 
حزب جمهوريخواه�ان و دموكرات ها، 
استدالل موافقان در تصويب اين طرح 
چه بوده است؟ آيا مسائل انتخاباتي در 
نوع رويكرد اين دو حزب در تصويب اين 

اليحه تاثير داشته است؟ 
قطعا مقول��ه انتخابات و نزديك ش��دن به زمان 

آن، در ن��وع رويكرد هر دو ح��زب جمهوريخواه 
و دموكرات به طرح مورد اشاره موثر بوده است. 
مس��اله مهمي كه در مورد انتخاب��ات امريكا در 
ايران كمتر مورد توجه قرار گرفته، اين است كه 
در كنار انتخابات رياس��ت جمهوري، انتخابات 
نمايندگان مجلس امريكا هم برگزار مي ش��ود. 
همچنين يك سوم نمايندگان س��نا نيز خود را 
براي ورود مج��دد در اين مجلس مورد آزمايش 
قرار مي دهن��د. اصلي در امريكا وجود دارد و آن، 
اين است كه وقتي ش��ما به فرد بدنامي نزديك 
ش��وي، اعتبار و صداقت خودت هم زيرس��وال 
م��ي رود. وضعي��ت عربس��تان نيز در ش��رايط 
كنون��ي همين گونه اس��ت يعن��ي نمايندگان 
كنگره نمي خواهن��د به آنها ان��گ طرفداري از 
عربستان بچس��بد. اين مقوله مختص به امريكا 
نيس��ت بلكه در كش��ورهاي اروپايي، استراليا، 
ژاپن و خيلي از كشورهاي ديگر هم عربستان از 
بدنام ترين كشورها محسوب مي شود. بسياري از 
دستگاه هاي اطالعاتي و همچنين رسانه هاي آن 
كشورها در گزارش هاي خود به اين نكته اشاره 
كرده اند كه منبع فكري گروه هاي تروريس��تي 
مانند داعش نش��ات گرفته از اف��كار محمد بن 
عبدالوهاب است و اين يعني ايدئولوژي حاكم بر 
دولت عربستان سعودي. به عبارت ديگر، يك نوع 
اجماع نظر در امريكا و بسياري از كشورهاي غربي 
درخصوص عربستان به وجود آمده است و آنها، 
عربستان را مس��وول رشد و گسترش تروريسم 
در دني��ا مي دانند. اين دي��دگاه در هر دو حزب 
امريكا وجود دارد و به همين خاطر هم مشاهده 
مي كني��م در س��خنراني هاي انتخاباتي، دونالد 
ترامپ مواضع سرسختانه اي را درباره عربستان 
اتخاذ مي كند و هيالري كلينتون هم عربستان را 
به رعايت موازين حقوق بشري و تجديدنظر در 
برخي مسائل و البته مبارزه جدي تر با تروريسم 

دعوت مي كند. 
كاخ سفيد پيش از تصويب اين طرح، با 
آن مخالفت كرده و تهديد به وتو كرده 
بود. استدالل كاخ س�فيد در مخالفت 
با اين مس�اله چه بوده اس�ت؟ با توجه 
به تصويب اين ط�رح در كنگره و عدم 
موفقيت كاح سفيد در البي هايش براي 
عدم تصويب ط�رح، آيا اوباما بر تهديد 
خود مبني بر وت�وي طرح كنگره اقدام 

خواهد كرد؟ 
براساس آنچه سخنگوي كاخ سفيد اعالم كرده 
است، باراك اوباما با اين مساله مخالفت مي كند. 
اين مخالف نيز به دو دليل است؛ نخست، امريكا 
از رابطه با عربس��تان منفعت اقتصادي مي برد. 
عربستان ميلياردها دالر در امريكا سرمايه گذاري 
كرده و از سويي، امريكا نيز سرمايه گذاري هاي 
هنگفتي در ش��ركت آرامكوي عربستان انجام 
داده است. عربستان س��االنه خريدار ميليون ها 
دالر تسليحات مختلف از امريكاست. امريكايي ها 
خدمات فني، مهندسي و مستشاري بسياري به 
عربس��تان ارايه مي دهند. هنگامي هم كه بحث 
اين اليحه يا انتشار گزارش 28 صحفه اي كنگره 
از نقش عربستان در حادثه 11 سپتامبر مي شود، 
عربستان تهديد مي كند دارايي هايش را از امريكا 
بيرون مي كشد. از طرف ديگر، چه دوست داشته 
باش��يم و چه دوست نداش��ته باشيم، عربستان 
متحد استراتژيك امريكا در منطقه خليج فارس 
اس��ت و در بس��ياري از موارد مجري طرح هاي 
آنها در منطقه اس��ت. آنها به خواست امريكا در 
مقابل بش��ار اس��د يا ايران انقالبي مي ايستند. 
در كشورش��ان، ب��ه امريكا پايگاه ه��اي نظامي 
اس��تراتژيك مي دهند. اين دو مس��اله موجب 
مي شود تا دولت اوباما يا هر دولت ديگري نتواند 
به راحتي چشم هايش را در برابر عربستان ببندد 
و از آن عبور كند. با اين حال، در صورتي كه دولت 
باراك اوباما اين طرح را وتو كند، اين كار مي تواند 
هزينه بسياري را براي دموكرات ها و شخص خانم 
هيالري كلينتون به همراه داش��ته باشد كه اين 

هزينه ها به نفع او نيست. 
آيا در سخنراني هاي انتخاباتي هيالري 
كلينتون و دونالد ترامپ بحثي از مساله 
11 س�پتامبر و ش�كايت از عربس�تان 

شده است؟ 
11 سپتامبر مس��اله مهمي در امريكا محسوب 
مي شود كه عربس��تان هم نقش مهمي در اين 

مقوله داش��ته است. اما براس��اس پژوهشي كه 
درخصوص امريكا شده است، سياست خارجي 
امريكا براس��اس مبارزه با دشمن طراحي شده 
اس��ت. زماني اين دش��من كمونيسم و شوروي 
بودند. دش��منان امريكاي پس از 11 سپتامبر، 
تروريس��م بوده و هم��واره يك��ي از بحث هاي 
انتخاباتي مي��ان نامزده��ا درباره تروريس��م و 
چگونگي مبارزه با آن بوده اس��ت. ب��ا آنكه اين 
مساله با امنيت ملي امريكا پيونده خورده است 
اما هيچگاه عربس��تان در جبهه دشمنان امريكا 
نبوده اس��ت. به عبارت ديگر، ب��ا آنكه دو حزب 
جمهوريخ��واه و دموك��رات در رابطه با مس��اله 
سياست خارجي با يكديگر اختالفاتي داشته اند 
و هر كس��ي كه رييس جمهور امريكا شود، آنها 
نمي خواهند رواب��ط ميان واش��نگتن و رياض 
بدتر از وضعيت كنوني ش��ود بلكه مي خواهند 
اين مناسبات ادامه داش��ته باشند هرچند آنها 
فش��ارهايي ه��م مي آورند درص��دد تعديل در 
سياس��ت هاي عربس��تان س��عودي و همراه تر 
ش��دن آنها با امريكا هس��تند. اين مساله هم به 
خاطر همان دو دليل مناف��ع اقتصادي و اتحاد 
استراتژيك است. اين اتحاد بسيار مهم است كه 

عربستان در ايجاد آن موفق بوده است. 
ب�ا تصويب ط�رح اج�ازه ش�كايت به 
قربانيان حادثه 11 سپتامبر از عربستان 
در كنگره امريكا، ش�اهد اب�راز نگراني 
اين مساله از س�وي كشورهاي عربي و 
شوراي همكاري خليج فارس بوده ايم. 
دلي�ل نگراني آنها از محكوم س�اختن 

عربستان چيست؟ 
اگر كش��ورهاي عربي يا شوراي همكاري خليج 
فارس، حرفي مي زنند؛ اين حرف، حرف عربستان 
است. به سخن ديگر، بسياري از كشورهاي عربي 
و همچنين ش��وراي همكاري خلي��ج فارس به 
تكراركننده خواست و منويات عربستان تبديل 
شده اند. اتحاديه عرب و حتي سازمان همكاري 
كشورهاي اسالمي نيز همين گونه است و آنها نيز 
حرفي را مي زنند كه عربستان بخواهد. در رابطه 
با اين مساله نيز عربستان براي آنكه نشان بدهد 
تنها نيست، از آنها مي خواهد او را همراهي كنند. 
آيا اين رخداد مي تواند در روند جدايي 
و دوري كش�ورهاي عرب�ي كه به نوعي 
متح�د منطق�ه اي امري�كا محس�وب 
مي ش�وند با واش�نگتن تاثيري داشته 

باشد؟ 
عربستان هم در امريكا و هم در اتحاديه اروپايي، 
كشوري بدنام محسوب مي ش��ود. در پارلمان 
اروپا قانوني به تصويب مي رسد كه كشورهاي 
اتحاديه اروپايي حق ندارند به عربستان به خاطر 
اقداماتش در يمن س��الح بفروش��ند، ولي اين 
مساله به معناي آن است كه كشورهاي اروپايي 
به عربستان سالح نفروشند؟ هيچ وقت اين اتفاق 
رخ نمي دهد چون آنها از نوع رابطه با عربستان 
س��ود اقتصادي هنگفتي مي برند. نوع رابطه با 
عربستان با اين كشورها بسيار مهم است. اتفاق 
اخير هم در امريكا تاثيري در نوع سياست هاي 

امريكا و اروپا با عربستان نخواهد گذاشت. 
پيش از اين شاهد بوديم كه دولت امريكا 
فش�ارهاي بس�ياري را به كش�ورهاي 
ش�وراي همكاري براي فعال تر ش�دن 
مبارزه با تروريسم وارد كرده بود. آيا اين 
طرح را مي توان به مثابه فشاري از جانب 
واشنگتن به اعراب براي فعال تر شدن 
و همراهي بيش�تر با امريكا در مسائل 

خاورميانه دانست؟ 
حضور فعال تر در عرصه ه��اي نظامي و مبارزه 
با تروريسم خواس��ت جدي امريكاست و شايد 
تصويب اين طرح براي فعال تر شدن عربستان 
در اين باره باش��د. نمي ت��وان اي��ن احتمال را 
رد ك��رد. امريكا صراحتا از متح��دان عربي اش 
خواسته اس��ت تا نقش جدي تري را ايفا كنند. 
با اين حال، عربس��تان برخالف اي��ران يك كار 
بسيار خوب بلد است و آن نمايش و نقش بازي 
كردن اس��ت. عربس��تان با FATF همكاري 
بسيار نزديكي دارد در حالي كه آنها بزرگ ترين 
حامي گروه هاي تروريستي هستند اما ايران با 
آنكه ارتباطي با تروريس��م ندارد و از قضا يكي از 
بزرگ ترين كشورها براي مبارزه با آن است ولي 
اين همه جار و جنجال در كشور ايجاد مي شود. 

محمد ابراهيم ترقي نژاد

»دستاورد مهم ديپلماتيك براي امريكا«، 
اين عبارتي اس��ت كه جان ك��ري، وزير 
امور خارجه امريكا روز گذش��ته در جمع 
خبرنگاران امريكايي در خصوص انتقال 
بازمانده هاي گروه��ك منافقين از عراق 
به كش��ور آلباني در اروپا از آن اس��تفاده 
كرد. وزي��ر امور خارجه امري��كا كه براي 
پاس��خگويي به س��وال هاي خبرنگاران 
درخصوص مسائل منطقه از جمله توافق 
بين روسيه و امريكا در نشست سخنگويي 
اين وزارتخانه حاضر ش��ده ب��ود پس از 
اراي��ه توضيحاتي در خص��وص وضعيت 
پرونده ه��اي متع��دد منطق��ه اي گفت: 
خبر خوبي دارم و آن هم اين اس��ت كه ما 
توانستيم آخرين بازمانده هاي اپوزيسيون 
ايران كه به آن مجاهدين خلق )منافقين( 
گفته مي ش��ود را از عراق به اروپا منتقل 
كنيم. كري در اين خصوص گفت: فرآيند 
انتقال اين افراد »ابتكار« واشنگتن براي 
تامين امنيت اعضاي گروهك منافقين را 
تكميل كرد، چراكه كمپ ليبرتي در عراق 
بارها هدف حمله راكتي قرار گرفته و اين 
افراد در معرض خطر قرار داش��تند. وي 

افزود: »نخستين بار من زماني كه در سنا 
بودم، درگير اين مس��اله شدم. به همين 
دليل هم بود كه در نخستين سال وزارتم، 
»جانات��ان وينر« يك��ي از مجرب ترين و 
مورد اعتمادترين مشاورينم را به عنوان 
نماينده م��ان جهت يافت��ن راهي براي 
كمك ب��ه مجاهدين خل��ق )منافقين( 
براي ترك عراق، منص��وب كردم. بعد از 
پيش��رفت هاي مداومي ك��ه ظرف چند 
ماه صورت گرفت، من امس��ال به تيرانا 
)پايتخت آلباني( س��فر كردم و با دولت 
آلباني در مورد راه هاي كمك به تسهيل 
انتقال و اس��كان آخرين گروه از اعضاي 
باقي  مانده مجاهدي��ن خلق )منافقين( 
در ليبرتي، صحبت كردم.«وي با تمجيد 
از نق��ش دولت آلباني ب��ه عنوان ميزبان 
اعضاي منتقل ش��ده اي��ن گروهك، از 
آلمان، نروژ، ايتاليا، انگلس��تان، فنالند و 
ديگر كش��ورهاي اروپايي دخيل در اين 
فرآيند تقدير ك��رد. كري در پايان گفت: 
بسيار مفتخرم كه اياالت متحده توانست 
نقش��ي محوري در كمك ب��ه انجام اين 

كار، ايفا كند. 

يك مقام نيروي دريايي امريكا با توجه 
ب��ه وقوع چن��د برخورد نزدي��ك ميان 
شناورهاي جنگي ايران و امريكا گفت، 
الزم است كه دو طرف بر سر يك سري 
قواعد رفتاري در اين منطقه با يكديگر 
مذاك��ره كنند. به گ��زارش ايس��نا، به 
نقل از خبرگ��زاري رويترز دريادار جان 
ريچاردس��ون، فرمانده عمليات نيروي 
دريايي امريكا با اشاره به رويارويي اخير 
ميان ش��ناورهاي جنگي ايران و امريكا 
در آب هاي خليج )فارس( تاكيد كرد كه 
دو كشور بايد براي اجتناب از خطاهاي 
محاسباتي خطرناك بر سر برخي قواعد 
رفتاري به توافق برسند. وي گفت: اين 
موارد، اتفاقاتي هس��تند كه پتانس��يل 
ثبات زداي��ي دارند ك��ه در آنها احتمال 
خطاهاي محاس��باتي تاكتيكي هست، 
هرچه ب��ه اين موارد نزديك تر ش��ويد، 
حاش��يه خطا كمتر ش��ده و خطاهاي 
انساني مي تواند نقشي بزرگ و بزرگ تر 
ايفا كند. بنابراين بسيار مهم است كه ما 
اينگونه فعاليت را هر جايي كه مي توانيم 
از بين ببريم. ممكن نيس��ت كه چنين 

اتفاقاتي نتيجه اي خوب در پي داش��ته 
باشد. اين اتفاقات همچنين قدرت نوعي 
گفت وگو مي��ان فرمانده��ان را نمايان 

مي كند. 
وي تاكيد كرد كه مهم است فرماندهان 
دو طرف، سازوكاري براي رايزني درباره 
اتفاقات داشته باشند. فرمانده عمليات 
دريايي ارت��ش امريكا با بي��ان اينكه ما 
روش هاي��ي براي جلوگي��ري از حادثه 
با روس ها داريم، گفت: دس��تورالعمل 
رويارويي ه��اي برنامه ري��زي  نش��ده با 
چيني ها نيز بسيار بسيار سودمند بوده 
است. دس��ت پيدا كردن به مجموعه اي 
از قواع��د مانند اينه��ا ب��ا ايراني ها نيز 
كارآمد خواهد بود تا ما بتوانيم به جاي 
رفتارهايي كه هيچ نف��ع مثبتي ندارد، 
نوعي چارچوب رفتاري داشته باشيم كه 
راهنماي ما براي انواع مفيدتر رويارويي 
در دريا باشد. مقامات امريكايي مدعي اند 
كه در سال جاري )ميالدي( بيش از 30 
رويارويي با شناورهاي ايراني در خليج 
)فارس( داشته اند كه بيش از مدت مشابه 

در سال گذشته است. 

جان كري، در واكنش به خروج منافقين از عراق

ابتكار موفق واشنگتن بود
يك مقام نيروي دريايي امريكا با اشاره به اتفاق هاي خليج فارس:

با ايران توافق كنيم

James nachtwey


