
بحران سوريه، ننگي براي جهان
آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل در جلسه شوراي امنيت با عنوان »حفظ صلح و امنيت بين المللي... حقوق بشر و ممانعت از درگيري هاي مسلحانه«، گفت: شكست در پايان دادن به بحران سوريه ننگي 
است كه گريبانگير همه ما خواهد شد. وي از اعضاي شوراي امنيت خواست براي پايان دادن به اين بحران فورا وارد عمل شوند. دبيركل سازمان ملل در سخنراني اش در شوراي امنيت بر لزوم وحدت اين شورا 
در مقابله فعال با نقض حقوق بشر تاكيد كرد و گفت: من بار ديگر از شوراي امنيت مي خواهم تا از تالش براي پايان دادن به رنج مردم سوريه فروگذار نكند. 
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اعتراف به پايبندي ايران، بسترسازي 
براي  تمديد توقف تحريم ها

 نگراني از كمپين هاي در نخستين نامه برجامي ركس تيلرسون به كنگره مطرح شد
ضد اسالم در فرانسه

گروه جه�ان| براي برخ��ي انتخابات 
رياست جمهوري فرانسه يك تغيير به 
حساب مي آيد كه بتواند مشكالت كشوري را كه غرق در 
بحران اقتصادي و اجتماعي است را حل كند. براي برخي 
ديگر اين انتخابات را يك نوع به چالش كشيدن حضور 
يا عدم حضور فرانس��ه در اتحاديه اروپا مي دانند. اما در 
فرانسه شرايط به مراتب در برخي موارد نگران كننده تر 
از اين مسائل است. اكنون فرانسه در وضعيت اضطراري 
به س��ر مي برد و طي يك س��ال گذش��ته شاهد سيل 
گس��ترده اي از خشونت هاي تروريستي در داخل خود 
بوده است. از همين رو اين انتخابات به يك همه پرسي 
تبديل شده كه آيا فرانس��ه مي خواهد مسلمانان را در 
يك جامعه چند فرهنگي بپذيرد يا خير. قبل از دور اول 
انتخابات كه روز يكشنبه آينده برگزار مي شود، هر يك از 
پنج رقيب اصلي حاضر در انتخابات از سراسر طيف هاي 
مختلف با يك س��وال ج��دي روبه رو هس��تند اينكه 
مي خواهند با بزرگ ترين اقليت مذهبي اين كشور كه 
مسلمانان آن را تشكيل مي دهند، چه كنند. مارين لوپن، 
رهبر جبهه ملي و راست افراطي فرانسه پاسخ روشني به 
اين رويكرد مي دهد. او در ماه فوريه در سخنراني اي كه 
هنگام اعالم نامزدي خود كرد، به شدت جهاني سازي را 
به باد انتقاد گرفت و گفت كه اين ايدئولوژي قصد دارد 
و مي خواهد فرانس��ه را به زانو در بي��اورد. مارين لوپن 
معتقد است كه نبايد اجازه داد تا مسلمانان وارد فرانسه 
ش��وند و پذيرش پناهجويان مسلمان نيز بايد متوقف 
ش��ود. نامزد ديگر اين انتخابات فرانسوا فيون است كه 
نمايندگي محافظه كاران را برعهده دارد و در سخنراني 
انتخاباتي ماه ژانويه اعالم ك��رد كه مي خواهم كنترل 
اداري سختگيرانه اي را نسبت به دين اسالم انجام دهم. 
در مقابل امانوئل ماكرون، نامزد محبوب مس��تقل هاي 
فرانسه نيز در سخنراني خود اعالم كرد كه ما به كمك 
مسلمانان نياز داريم تا بتوانيم چهره اسالم را در فرانسه 
بازس��ازي كني��م. نامزد چپ ه��اي افراط��ي ژان لوك 
مالنشون اس��الم هراسي را در فرانسه محكوم و تصريح 
كرد كه بايد شخصيت اجتماعي و شخصيت فردي افراد 
متمايز از يكديگر مورد بررسي قرار گيرد. وي همچنين 
درخواس��ت كرد كه به سوءاس��تفاده از بودجه عمومي 
براي آموزش پرورش مذهبي خصوصي پايان داده شود. 
بنوييت هام��ون، كانديداي حزب سوسياليس��ت نيز 
همواره از منافع جامعه مس��لمان فرانس��ه دفاع كرد و 
اصرار دارد كه همان گونه كه س��اير فرانس��وي ها حق 
دارند پوشش داشته باشند زنان مسلمان فرانسوي نيز 
مي توانند با پوش��ش خود زندگي كنند و منع استفاده 
از بوركيني براي زنان مس��لمان را يك رسوايي خواند. 
برخ��ي نامزدهاي انتخاباتي فرانس��ه ك��ه در راس آن 
مارين لوپن قرار دارد، در حالي به اسالم و مسلمانان در 
فرانسه حمله مي كنند، كه تروريست هايي كه در خاك 
فرانسه دست به حمالت تروريس��تي با الهام از داعش 
زدند، شناسنامه هاي فرانس��وي و اروپايي داشته اند و 
در جوامع فرانسوي و اروپايي رش��د پيدا كرده اند. اين 
فرآيندي مشكوك در ميان جمعيت مسلماناني است 
كه براي قرن ها توانسته اند يك زندگي مسالمت آميز را 
با اروپايي ها داشته باشند. اما باتوجه به تنوع و پيچيدگي 
جمعيت در فرانسه و به خصوص گستردگي مسلمانان 
اين نگراني وجود دارد كه لوپ��ن يا فيون در اين رقابت 
پيروز شوند، اين اتفاق مي تواند همه چيز را به طور قابل 
توجهي بدتر كند. زيرا هردونامزد به س��رعت به سمت 
سركوب حجاب، مساجد و سازمان هاي مربوط به جامعه 
مسلمانان به اسم دولت سكوالر پيش مي روند. الئورال 
الئوب، استاد ادبيات عربي دانشگاه فرانسه و نسل پنجم 
از شهروندان فرانسوي كه در اين كشور حضور دارد به 
واشنگتن پست مي گويد: هيچ كمپيني براي ما وجود 

ندارد، هيچ كس وضعيت مارا درك نمي كند. 
در حال حاضر طبق آماري كه در حال انتش��ار اس��ت 
مسلمانان فرانس��وي قصد دارند تا در انتخابات شركت 
نكنند و اين آمار در حال افزايش اس��ت. بس��ياري نيز 
معتقدن��د اي��ن اتفاق به اي��ن دليل در ح��ال رخ دادن 
است كه سياست هاي ضد تروريستي كه توسط دولت 
سوسياليست رييس جمهور فرانسوا اوالند و نخست وزير 
سابق مانوئل والس اتخاذ شد آنها را بسيار دلزده كرد. به 
خصوص تابستان گذشته كه دولت شروع به آزار و اذيت 
مسلمانان بوركيني پوش كرد و عمال با اين اقدام حمايت 
مسلمانان كه معموال پشت سوسياليست ها بودند را از 
بين برد و اكنون آنها بيش از هر زماني خود را در فرانسه 
بدون نماينده مي دانند. از طرفي مسلمانان بسيار نگران 
هس��تند كه تحت وضعيت اضطراري حاكم در فرانسه 
پس از حمالت نوامبر 2015 كه توسط اوالند اعمال شد، 
فشار بيشتري در ادامه نيز به آنها وارد شود. زيرا حداقل 
اين وضعيت اضطراري تا پايان تابس��تان ادامه خواهد 
داشت و پس از آن بايد استمرار وضعيت اضطراري مورد 
بررس��ي قرار گيرد. در حال حاضر فرانسه 16 ماه است 
كه در وضعيت اضطراري به سر مي برد. از ميان نامزدها 
اين تنها مالنشون است كه براي پايان اين وضعيت وعده 
داده اس��ت اما س��اير نامزدها به نظر مي رسد كه موافق 
تمديد وضعيت اضطراري در فرانسه هستند. از زمان آغاز 
وضعيت اضطراري در فرانسه بيش از 4هزار خانه بدون 
مجوز مورد بازرسي قرار گرفت و بيش از 700نفر تحت 
بازداشت خانگي به سر مي برند. اما بسياري از مسلمانان 
معتقدند كه اين كار غيرقانوني است. سازمان مبارزه با 
تبعيض نژادي فرانس��ه گزارش داده اس��ت كه بيش از 
400مسلمان اعالم كردند كه بدون هيچ دليل روشني 
در سال 2016خانه هاي آنها مورد تجسس قرار گرفته و 
حدود 100نفر از آنها تحت بازداشت خانگي قرار گرفتند 
كه حدود 30 نفر از آنها خواهان خروج از كشور هستند. 
برخي از عواقب اين رفتار نيز وخيم بوده است. واشنگتن 
پست گزارش مي دهد كه در تاريخ سوم دسامبر 2015 
دريسيا ساكن مسلمان كوه هاي آلپ فرانسه كه نخواست 
نام خانوادگي خود را از ترس انتقام فاش كند، گفت كه 
در ساعت4:30 صبح 10 افسر پليس فرانسه با كوبيدن 
روي در وارد خانه شدند. آنها آپارتمان را تا ساعت 6صبح 
بازرسي كردند و اعالم كردند كه همه چيز خوب است. 
اما اين تنها آغاز يك كابوس بود. او بازگو كرد كه چگونه 
شش روز بعد پس از 15 سال كار از اداره كنترل ترافيك 
اخراج شد. با اين حال انتخابات فرانسه وراي تمام مباحث 
مختل��ف در آن تبديل به يك تصميم جدي براي مردم 
فرانسه در خصوص اسالم شده است و حتي مسلمانان 
فرانسه چش��م به اين انتخابات دوخته اند تا ببينند آيا 

كابوسي بزرگ تر در انتظار آنها است يا خير!

  حزب جمهوريخواه خلق تركيه تهديد به خروج 
از پارلمان كرد

  افش�اي ديدار هيات امنيتي اسراييلي با مقامات 
عربستان، امارات و قطر

  پليس ع�راق: معاون اول »ابوبك�ر البغدادي« در 
موصل كشته شد

  پاسخ تند روس�يه، چين و ديد بان حقوق بشر به 
ادعاهاي حقوق بشري امريكا

  انفجار تروريس�تي در جنوب غ�رب حلب با ۳۸ 
كشته و زخمي

  گزارش وزارت خارجه امريكا درباره نقض حقوق 
فلسطينيان در اراضي اشغالي

  ترام�پ پيش از نشس�ت ناتو با اردوغ�ان ديدار 
مي كند

  اردوغان: ديكتاتور نخواهم شد
  راي مثبت پارلمان انگليس به انتخابات زودهنگام 

سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه در كنفرانس 
خبري مش��تركي با همتاي س��نگالي اش گفت: بايد 
اش��اره كنم كه يك همزماني بس��يار عجيب رخ داده 
اس��ت به طوري كه در حال حاضر رياست هر دو گروه 
هيات حقيقت ياب س��ازمان منع گسترش سالح هاي 
ش��يميايي درخصوص اس��تفاده بالقوه از تس��ليحات 
شيميايي در سوريه به دست انگليسي ها سپرده شده 
است. وي افزود: اين مساله مغاير با اصول يك سازمان 
بين المللي است؛ س��اختاري كه بايد حداكثر تعادل را 
رعايت كند. اين جلس��ه پرسش و پاس��خ پيش از دور 
جديد مذاكرات صلح س��وريه در »آس��تانه« كه براي 
اوايل مه سال جاري ميالدي برنامه ريزي شده، صورت 
گرفت. سازمان منع گسترش سالح هاي شيميايي يك 
سازمان بين المللي است كه بايد مطمئن شود كشورها 
به كنوانس��يون تسليحات ش��يميايي پايبند هستند، 
استفاده از چنين سالح هايي را منع مي كنند و نابودي 
آنها را الزم مي دانند. الوروف با اش��اره به مصاحبه اخير 
بوريس جانسون، وزير امور خارجه انگليس گفت: اتباع 
انگليس��ي كه رياس��ت اين دو هيات حقيقت ياب را بر 
عهده دارند تاكنون هيچ چيزي به هيچ كسي نگفته اند 
در حالي كه دانشمندان انگليسي نمونه هاي گرفته شده 
از صحنه وقوع اين روي��داد را تجزيه و تحليل كرده اند. 
بوريس جانسون در اين مصاحبه دمشق، روسيه و ايران 
را مقصر حمله به اس��تان ادلب دانست. الوروف گفت: 
جانسون در مصاحبه خود اعالم كرده بود كه دانشمندان 
انگليسي نمونه هاي گرفته ش��ده از محل اين حمله را 
تجزيه و تحليل كردند و نتيجه آن درخصوص استفاده 
از گاز سارين يا مشابه آن در اين حمله مثبت بوده است. 
وزير امور خارجه روسيه بار ديگر خواستار يك تحقيقات 
بي طرف، بدون تعصب و ش��فاف در سوريه شد كه بايد 
از طرف سازمان منع گسترش سالح هاي شيميايي با 

كمك كارشناسان مستقل صورت گيرد. 

نخست وزير عراق تاكيد كرد كه آرمان هاي كردها براي 
تشكيل كشور مستقل حقي قانوني است اما برگزاري 
همه پرسي در ش��رايط كنوني به نفع ش��ان نيست. به 
گزارش ايس��نا و به نقل از پايگاه خب��ري ايالف، حيدر 
العبادي، نخس��ت وزير عراق در كنفرانس مطبوعاتي 
در بغداد گفت: مذاكرات هيات كردي كه هفته گذشته 
به بغداد س��فر كرد درباره برافراشته شدن پرچم اقليم 
كردس��تان بر ف��راز س��اختمان هاي ادارات دولتي در 
اس��تان كركوك بود. اين برخورد آنها درس��ت نيست 
چراكه ادارات مذكور نهادهاي رسمي وابسته به دولت 
عراق هس��تند و ما تنها اجازه برافراش��ته شدن پرچم 
اقليم كردس��تان بر فراز مقرهاي احزاب ك��رد را داده 
بوديم. وي گفت: آرمان هاي كردها براي تشكيل كشور 
مستقل حقي قانوني است اما به نفع اقليم كردستان يا 
هر طرف عراقي ديگري نيس��ت كه در شرايط كنوني 
همه پرسي برگزار كند چراكه در اين صورت مشكالت 
بس��ياري به وجود مي آيد. بيشتر سياستمداران كرد با 
اين نظر موافقند. العبادي تاكيد كرد: نيروهاي عراقي 
طي عمليات آزادي موصل براي حفظ امنيت و سالمتي 
غيرنظاميان تالش زيادي كرده ان��د. نيروهاي ما طي 
عمليات غرب موصل تعداد زيادي از تروريس��ت هاي 
داعش را از پاي درآورده و بازداش��ت كردند. وي درباره 
پرونده شكارچيان قطري كه در عراق ربوده شده بودند، 
گفت: آنها با ويزاي رسمي از سوي وزير كشور سابق وارد 
كشور ما ش��دند و بايد از آنها محافظت مي شد چراكه 
ربوده شدن شان توهيني به تمامي عراقي هاست. دولت 
عراق براي آزادي آنها تالش زيادي كرد و همكاري برخي 
كشورهاي دوست را خواستار شد. تالش براي آزادي اين 

شكارچيان ادامه دارد. 

جيم��ز متي��س، وزي��ر دفاع امري��كا كه ب��ه منطقه 
خاورميانه س��فر كرده روز گذش��ته با ملك سلمان، 
پادشاه عربستان ديدار و گفت وگو كرد. طبق گزارش 
خبرگزاري فرانسه، متيس را در اين ديدار يك هيات 
امريكايي همراهي مي كرد كه در كاخ ملك س��لمان 
م��ورد اس��تقبال قرار گرفتن��د. يك مق��ام پنتاگون 
پيش تر گفته كه وزير دفاع امريكا عصر سه شنبه براي 
گفت وگو با مقام هاي عربستان درباره اولويت هاي شان 
وارد اين كشور شد. پيش از اين منابع خبري گزارش 
داده اند جيمز متيس در س��فر منطق��ه اي خود قرار 
اس��ت درباره بحران سوريه و گس��ترش كمك هاي 
واشنگتن به متحدانش در جنگ يمن گفت وگو كند. 
متيس در بدو ورود خود به عربس��تان مدعي دخالت 
اي��ران در درگيري هاي يمن ش��ده و بر ل��زوم توقف 
حمايت هاي نظامي ايران از گروه انصاراهلل يمن تاكيد 
كرد. وزير دفاع امريكا به سوالي درباره احتمال افزايش 
حمايت هاي كش��ورش از ائتالف عرب��ي ضديمن به 
رهبري عربستان پاسخي نداد و تنها با ابراز اميدواري 
نسبت به تحكيم و گس��ترش روابط دو كشور در اين 
س��فر گفت: هدف ما در برابر اي��ن درگيري، مذاكره 
بر س��ر آن با نظارت س��ازمان ملل جهت دستيابي به 

راه حلي سياسي در اسرع وقت است. 

چهره ها- خبرها

انتقاد الوروف از سازمان منع 
سالح هاي شيميايي در سوريه

عبادي: همه پرسي به نفع 
منطقه كردستان نيست

 ديدار وزير دفاع امريكا 
با پادشاه عربستان

سرخط خبرها گزارش روز گزارش ديپلماسي

اعالم مرور 
تحريم هاي 

هسته اي 
تيلرس�ون در اي�ن نام�ه 
تايي�د ك�رده اس�ت كه 
ايران ت�ا تاريخ 1۸ آوريل 
2017 ب�ه تعه�دات خود 
در قال�ب برج�ام پايبند 
بوده اس�ت ام�ا همزمان 
ادعاهاي امري�كا درباره 
ته�ران را تكرار ك�رده و 
مدع�ي ش�ده ك�ه ايران 
حماي�ت  تروريس�م  از 
مي كن�د. تيلرس�ون در 
بخش ديگري از اين نامه 
به اطالع كنگره رس�انده 
اس�ت كه رييس جمهور 
امري�كا ت�الش جديدي 
را ب�راي بررس�ي اينك�ه 
آيا تمديد لغ�و تحريم ها 
تامين كننده منافع امنيت 
ملي امريكا است يا خير، 

آغاز كرده است.

در ط��ول چن��د هفته گذش��ته 
تالش  هاي روس��يه و كشورهاي 
منطقه براي از سرگيري گفت وگوهاي آستانه 
دو چندان شده اس��ت. بعد از نشست سه جانبه 
وزراي خارجه ايران، روسيه و سوريه در مسكو، 
تهران نيز ميزبان نشس��ت كارشناس��ي درباره 
س��وريه اس��ت كه كارشناس��اني از روس��يه و 
تركي��ه نيز در آن حضور دارن��د. با اين وجود به 
نظر مي رس��د اياالت متحده امري��كا نيز برنامه 
طوالني مدتي براي سوريه در نظر گرفته كه در 
نهايت به بركناري »بش��ار اسد« از قدرت منجر 
شود.  روزنامه لبناني االخبار در گزارشي نوشته 
كه نشست كارشناسي تهران با حضور روسيه، 
ايران و تركيه نشس��تي مقدمات��ي براي دوري 
تازه از گفت وگوهاي آستانه به شمار مي رود و در 
همين راستا سفارت ايران در روسيه خبر داده 
كه »حسين دهقان«، وزير دفاع ايران سه شنبه 
آتي براي گفت وگو و ديدار با »سرگئي شوينگو« 
همتاي روسي خود به مسكو سفر خواهد كرد. 

از سوي ديگر برخي مقامات 
امريكايي كه نخواستند 
نام ش��ان فاش شود از 

طرح چند مرحله اي 
امريكا در خصوص 
آينده س��وريه خبر 
داده اند. بر اس��اس 

منتشر  گزارش هاي 
شده در رس��انه هاي 

امريكاي��ي اي��ن 

مس��ووالن گفته اند كه راه��كار دونالد ترامپ 
رييس جمه��ور امري��كا در خص��وص آين��ده 
س��وريه به سه بخش تقس��يم مي شود، و طبق 
آن ترامپ ابتدا به دنبال تضعيف داعش اس��ت 
و بعد از ايجاد ش��دن ثبات در سوريه در مسير 
انتقال سياسي قدرت و بركناري بشار اسد گام 
برم��ي دارد.  اظهارات مس��ووالن امريكايي در 
چند روز گذشته نيز در همين راستا بوده است، 
»هربرت ريموند مكمستر«، مشاور امنيت ملي 
امريكا گفته بود كش��ورش به دنب��ال افزايش 
ش��مار نيروهاي زميني خود در سوريه نيست 
و »جيم��ز متي��س«، وزير دفاع امري��كا كه در 
س��فري منطقه اي در خاورميانه به سر مي برد، 
گفته بود مب��ارزه با داعش اولوي��ت امريكا در 

شرايط فعلي است.  
بر اس��اس گ��زارش االخب��ار بعد از مب��ارزه با 
داعش ي��ا ك��م ك��ردن تهديد اي��ن گروهك 
تروريستي، واش��نگتن تالش خواهد كرد بين 
معارض��ان و نيروه��اي ارتش س��وريه توافق 
آتش ب��س و ايج��اد مناطق امن برق��رار كند و 
به گفت��ه مس��ووالن امريكايي دولت س��وريه 
قرار اس��ت يكي از طرف هاي اين توافق باش��د 
ولي مش��خص نيس��ت ايجاد اين مناطق با 
حضور نظام��ي امريكا همراه خواهد ش��د 
يا خير اما هواپيماهاي كش��ورهاي عربي 
ي��ا امريكايي اجازه گش��ت زني و تردد در 
اي��ن مناطق را خواهند داش��ت و به گفته 
اين مس��ووالن با بازگش��ت امنيت و ثبات 
به س��وريه مردمي كه از مناطق درگيري در 
سوريه فرار كرده به اين مناطق بازمي گردند و 
حاكمان منطقه اي با احياي پليس سوريه اين 
مناطق را اداره خواهند كرد.  بر اساس 
اين گزارش امري��كا مي خواهد 
مناطق سني نش��ين حاكمان 
سني داش��ته و مس��ووليت 

اداره مناط��ق كردنش��ين هم بر عه��ده كرد ها 
خواهد بود و دولت انتقالي كه به صورت موقت 
زمامدار امور در سوريه باشد، تشكيل خواهد شد 
تا انتقال سياسي قدرت صورت بگيرد.  االخبار 
گزارش داد مرحله س��وم اين ط��رح بركناري 
بشار اسد از رياس��ت جمهوري سوريه است كه 
مي تواند با مقدمه چيني براي برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري بر اساس قانون اساسي جديد 
در س��وريه و ممنوع كردن بشار اسد از نامزدي 
در انتخابات صورت بگيرد يا اينكه بشار اسد به 
سرنوش��ت معمر قذافي يا صدام حسين دچار 
شود يا با تهديد اسد به برگزاري دادگاهي براي 
جنايت هاي جنگي و ربط دادن حوادث سوريه 
به ش��خص او، رييس جمهور س��وريه از قدرت 
كناره گيري كند.   بايد به اين مس��اله نيز توجه 
كرد كه امكان برگزاري دادگاه براي بش��ار اسد 
به داليل قانوني و سياس��ي س��خت خواهد بود 
ب��ه همين دليل احتم��اال امريكايي ها با تهديد 
كردن اس��د به او پيش��نهاد خواهن��د داد كه از 
كشور خود خارج شده و با مهاجرت اجباري به 
روسيه يا ايران برود به همين دليل بر اساس اين 
گزارش »ركس تيلرسون«، وزير خارجه امريكا 
به »والديمير پوتين«، رييس جمهور روس��يه 
و »س��رگئي الوروف«، وزير خارجه اين كشور 
گفته  كه خروج داوطلبانه اسد از سوريه بهترين 
گزينه موجود است.  مسووالن امريكايي تاكيد 
كرده اند كه يكي از نكات مهم در اين زمينه لزوم 
حضور روس��يه در روند اجرايي كردن اين طرح 
است زيرا مس��كو بعد از حمايت نظامي از بشار 
اس��د و كمك به او براي ب��از پس گرفتن برخي 
ش��هرهاي مهم س��وريه جايگاه ويژه اي در اين 
ميان براي خود دست و پا كرده است و به همين 
دليل با تضمين امكان دستيابي روسيه به پايگاه 
دريايي طرط��وس و پايگاه هوايي الذقيه در هر 
س��ناريوي احتمالي بعد از اسد، به دنبال جلب 

حمايت مس��كو خواهد بود.   در حالي كه هنوز 
هيچ واكنش رسمي از سوي روسيه در خصوص 
اين اطالعات منتش��ر ش��ده اما رييس جمهور 
روسيه اخيرا تاكيد كرد كه كشورش به حمايت 
از راهكار سياسي براي حل بحران سوريه ادامه 
خواهد و در پيامي به بشار اسد اطمينان خاطر 
داده بود كه مسكو حفظ تماميت ارضي و وحدت 

سوريه را تضمين مي كند. 

امريكايي ها و بريتانيايي ها در سوريه 
در طول چند هفته گذشته گزارش هايي منتشر 
ش��ده كه حاكي از ت��الش امريكا ب��ا همكاري 
كش��ورهاي عربي براي تشكيل ناتوي عربي در 
منطقه است كه اسراييل هم در آن شريك باشد، 
هدف از تشكيل اين ناتوي عربي مقابله با داعش 
و فش��ار به ايران عنوان شده كه سفر متيس به 
خاورميانه و عربس��تان در همين راستاس��ت.  
روزنامه االخبار نوش��ته، نگراني عربس��تان از 
آش��كار ش��دن پيمان نظامي اش با اس��راييل، 
واش��نگتن را وادار كرده تا اين پروژه را به وقتي 

ديگر موكول كند، از سوي ديگر مصر كه خود 
با چالش هاي امنيتي زيادي دست 

و پنج��ه نرم مي كن��د از وارد 
شدن به باتالق سوريه پرهيز 
كرده و بارها نشان داده كه از 
بشار اسد در سوريه حمايت 

مي كن��د و ترجيح مي دهد كه 
به يمن نيروي نظامي بفرس��تد 

اما وارد س��وريه نش��ود.  در كنار 
آموزش هاي نظامي معارضان سوريه 

كه در پايگاه هاي نظام��ي اردن صورت 
مي گي��رد، االخبار به نق��ل از منابع 

آگاه خود گ��زارش داد كه اتاق 
عمليات جديدي در منطقه 
المزيريب در درعا تشكيل 

شده است و افسران نظامي خارجي در اين اتاق 
عمليات مشاركت دارند و مستشاران امريكايي 
و بريتانيايي در بخش هايي از س��وريه اقدام به 
گش��ت زني كرده اند كه به گفته كارشناس��ان 
معموال مشاوران نظامي خارجي در بخش هايي 
كه از لحاظ امنيتي پايدار نيس��تند حضور پيدا 
نمي كنند اما حضور مش��اوران نظامي امريكا و 
بريتانيا در اي��ن منطقه كه بخش هايي از آن در 
كنترل گروهك تروريستي جبهه النصره است 
حاكي از وف��اداري اين گروه ها ب��ه ائتالف ضد 
داعش امريكاست. انتشار اين گزارش ها با سفر 
وزير دفاع امريكا به كشورهاي منطقه همزمان 
شده كه نش��ان مي دهد مس��ووالن امريكايي 
طرح خود ب��راي آينده س��وريه را با ش��ركاي 
منطقه اي شان در ميان مي گذارند، از سوي ديگر 
با نگاهي به طرح امريكا به نظر مي رسد واشنگتن 
دنبال تقسيم س��وريه به حكومت هاي فدرالي 
كوچك تر قوميتي- مذهبي است كه اين مساله 
ضمن اثرگذاري بر وحدت دولت ملي س��وريه، 
مواضع اين كش��ور را در برابر اسراييل به شدت 
تضعيف خواهد ك��رد و در نهايت بيش از اينكه 
اين طرح ب��راي حل بحران س��وريه 
پيشنهاد شده باشد، به نظر مي رسد 
طرحي اس��ت تا دول��ت متحد و 
يكپارچه س��وريه را براي حفظ 
امنيت اسراييل از ميان بردارد. 

 خواب امريكا براي بشار اسد 
واشنگتن طرح تقسيم سوريه را در سر دارد

سوريه

نام��ه به كنگ��ره را مي توان 
عكس العم��ل  نخس��تين 
رسمي دولت دونالد ترامپ، رييس جمهور 
اياالت متحده به برنامه جامع اقدام مشترك 
دانست. نامزد جمهوريخواهان در روزهاي 
رقابت هاي انتخاباتي شعارهاي زيادي داد: 
از تهديد توافق تا گاليه از دستاوردهاي آن 
براي اقتصاد امريكا. از 20 ژانويه 2017 كه 
بر كرسي رياس��ت جمهوري در كاخ سفيد 
تكيه داده ني��ز بارها برجام را بدترين توافق 
قرن خوانده و البته ليست عريض و طويلي 
از تحريم هاي نه چندان پر و پيمان را هم به 
مدد وزارت خزان��ه داري اش اعالم كرد. در 
سه ماه و نيم گذشته با توجه به تدابيري كه 
دولت باراك اوباما چيده بود، سر و كار دولت 
جديد به شكل اجرايي به برجام نيفتاده بود. 
همه چيز طبق برنامه پيش مي رفت و البته 
از تهديدهاي شفاهي توافق هم كاسته شد 
و بر تاكيد بر ضرورت اجراي سختگيرانه آن 
افزوده ش��د. دولتمردان كابين��ه ترامپ به 
مناس��بت هاي متفاوت تاكيد داشتند كه 
ذات توافق هس��ته اي را به عن��وان توافقي 
چندجانبه حفظ خواهند كرد اما همواره اين 
تاييد از س��ر اجبار را با انتقاد از فعاليت هاي 
منطقه اي ايران همراه مي كردند. راهي كه 
ترامپ براي مواجهه با برنامه هسته اي ايران 
انتخاب مي كند مي تواند گوياي بس��ياري 
از سياس��ت هاي رييس جمهور تازه نفس 
امريكا ب��ه خصوص در ح��وزه پرونده هاي 
منطقه اي مانند س��وريه و عراق باشد. اگر 
ترامپ ب��ا برجام مدارا كند اي��ن به معناي 
حفظ نخس��تين توافق ميان ايران و امريكا 
هرچن��د در قالب چندجانب��ه خواهد بود، 
اگر رييس جمهور امريكا برجام را زير سوال 
ببرد، عمال تنش بيش��تر با تهران و مسدود 
ش��دن همه راه ها ب��راي هرگونه همكاري 
چندجانب��ه منطقه اي را كليد زده اس��ت. 
همزمان كمپاني هاي بزرگ اروپايي نيز كم 

و بيش منتظر ماندند تا ترامپ نسبت دولت 
خود با توافق هسته اي ايران را مشخص كند. 
برخي كمپاني ه��ا مانند توتال اعالم كردند 
كه توافق نهايي با اي��ران را امضا نمي كنند 
و منتظر مي مانند تا دونالد ترامپ در اواخر 
ماه مه تصميم خود براي معلق نگاه داشتن 
تحريم هاي ايران را اع��الم كند. اگر تعليق 
تحريم ها تمديد شد مي توان آن را به چراغ 
سبزي براي معامله و تجارت با ايران در دوره 
ترام��پ تعبير كرد. در نهايت روز گذش��ته 
بخشي از اين انتظارها به پايان رسيد. ركس 
تيلرسون، وزير خارجه دولت ترامپ دست 
به قلم شد و نخستين نامه برجامي به كنگره 
را نوشت. مخاطب اين نامه پل رايان، رييس 
مجلس نمايندگان امريكا بود كه براساس 
قاعده گذاشته ش��ده از زمان اوباما بايد هر 
3ماه يك بار درباره وضعيت اجراي برجام از 
دولت سوال كند. پيش از اين جان كري نيز 
در مقاطع هر 90 روز يك بار چنين نامه اي 
را براي مجلس نمايندگان ارسال كرده بود. 
ركس تيلرسون برخالف جان كري ترجيح 
داد گزارش خود را بس��ط بيشتري بدهد و 
موارد نامربوط به مس��اله هس��ته اي را هم 
در گزارش برجام دخيل كند. تيلرسون در 
اين نامه تاييد كرده است كه ايران تا تاريخ 
18 آوريل 2017 به تعهدات خود در قالب 
برجام پايبند بوده است اما همزمان ادعاهاي 
امريكا درباره ته��ران را تكرار كرده و مدعي 
شده كه ايران از تروريسم حمايت مي كند. 
تيلرس��ون در بخش ديگري از اين نامه به 
اطالع كنگره رسانده است كه رييس جمهور 
امريكا تالش جديدي را براي بررسي اينكه 
آيا تمديد لغو تحريم ها تامين كننده منافع 
امنيت ملي امريكا اس��ت يا خير، آغاز كرده 
است. تيلرسون در اين نامه ادعا كرده است 
كه: اي��ران همچنان از تروريس��م با ابزارها 
و روش ه��اي متف��اوت حماي��ت مي كند. 
رييس جمه��ور ترامپ به ش��وراي امنيت 
ملي ماموريت داده ك��ه برنامه جامع اقدام 
مش��ترك را مجددا بررس��ي كن��د و اعالم 

كند كه آيا تمديد لغو تحريم هاي هسته اي 
ايران براي امنيت ملي امريكا امري ضروري 
اس��ت يا خير؟ زماني كه بررسي اين مساله 
تمام ش��د ما نتيجه آن را با كنگره درميان 

خواهيم گذاشت. 
اين نامه تيلرس��ون به كنگره در رسانه هاي 
رنگارنگ بين المللي با بازتاب هاي متفاوتي 
همراه شد. برخي بخش تاييد وفاداري ايران 
به برجام را پررن��گ كردند و برخي ترجيح 
دادند به بخش تعيين كميته اي از س��وي 
ترامپ براي بررس��ي وضعي��ت تحريم ها و 
اينكه آيا تمديد لغو آنها در چارچوب منافع 
امني��ت ملي امريكا اس��ت يا خي��ر، تاكيد 
بيشتري كنند. س��ي ان ان در اين خصوص 
نوش��ت: تيلرس��ون تاكيد كرد كه ايران به 
مفاد توافق هس��ته اي پايبند بوده است اما 
همزمان اين مس��اله را كه آيا دولت امريكا 
بايد همچنان تحريم ها را ملغي ش��ده نگاه 
دارد، زيرس��وال برد. آنچه ك��ه در گزارش 
تيلرسون نگران كننده است تذكري است 
كه وي درب��اره حمايت ايران از تروريس��م 
داده و تاكيد كرده كه قرار است بحث تمديد 
لغو تحريم هاي ايران مورد بررس��ي مجدد 
قرار بگيرد. هرچند كه هنوز مشخص نيست 
نتيجه مرور تحريم هاي ايران و تاثير تمديد 
لغو آن بر منافع ملي امريكا چيس��ت اما اگر 
اين تحريم هاي هسته اي دوباره وضع شوند 

عمال برجام نقض شده است. 
سي ان ان در ادامه گزارش خود مي نويسد: 
»ايران پيش از اين نيز ب��ه اتهام حمايت از 
تروريسم پاسخ داده است. اوايل ماه جاري 
ميالدي بود كه بهرام قاس��مي، سخنگوي 
وزارت خارجه ب��ه جيمز متيس، وزير دفاع 
امريكا هش��دار داد كه اتهام ه��اي بي پايه و 
اساس را متوجه ايران نكند. دو مساله حمايت 
ايران از آنچه كه امريكا تروريسم مي خواند 
و توافق هسته اي كامال جدا از هم و منفك 
شده هستند و اگر امريكا دنبال بازگرداندن 
تحريم هاي هسته اي به بهانه فعاليت هاي 
منطقه اي ايران باش��د عمال برجام را نقض 
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كرده اس��ت. البته مس��اله نق��ض برجام يا 
زيرپاگذاشتن آن نيز به اين سادگي نيست 
و اگر امريكا توافق هسته اي مصوب جوالي 
2015 را زير پا بگذارد هم دوستان اروپايي 
خود را خشمگين مي كند و هم چراغ سبزي 
به ايران مي دهد تا برنامه هس��ته اي خود را 

از نو آغاز كند.«
با وج��ود آنكه رس��انه اي مانند س��ي ان ان 
ترجيح مي دهد در گزارش خود به مس��اله 
ادعاي حمايت ايران از تروريسم در اين نامه 
اخير بال و پر بيشتري بدهد اما شايد بايد با 
توجه به موضع گيري ه��اي قبلي ترامپ و 
اعضاي كابينه اش نسبت به توافق هسته اي، 
به بخش تاييد تعهد ايران به اجراي برجام 
وزن بيش��تري بخش��يد. جدا از اين مساله 
كه اين نامه نخس��تين عكس العمل دولت 
ترامپ به مساله برجام بوده است بايد توجه 
داشت كه 19 ماه مه  زماني است كه دولت 
جديد بايد تمديد تعليق تحريم ها را مجددا 
اعالم كند، اين نامه و اذعان به وفاي به عهد 
ايران مي تواند بستر مناسبي براي آن تاريخ 
و نخستين دس��تور تحريمي ترامپ براي 
توافق هسته اي باش��د. دولت ترامپ با اين 
نامه نمي تواند مس��اله عدم پايبندي ايران 
به برجام را مطرح كرده و آن را دس��تاويزي 
براي عدم تمديد تعليق تحريم ها قرار دهد. 
از سوي ديگر با وجود آنكه تيلرسون در اين 
نامه تالش كرده فضاي عدم اطمينان نسبت 
به تمديد تعليق تحريم ها يا وضع مجدد آنها 
عليه ايران را حفظ كند اما سيگنال هايي كه 
در دو هفته گذشته از سوي واشنگتن داده 
شده همگي گوياي اين مساله است كه در 
تاريخ 19 ماه مه اين تحريم ها دوباره ملغي 
اعالم خواهند ش��د. بهترين مصداق براي 
اين ادعا نيز بيانيه وزراي خارجه گروه 7 در 
ايتاليا است كه كمتر از دو هفته پيش صادر 
شد و در آن وزراي خارجه 7 كشور عضو اين 
گروه از جمله ركس تيلرسون تاكيد كردند 
كه به اجراي برجام پايبند هستند. تمديد 
تعليق تحريم هاي ايران يكي از همين موارد 
پايبندي به برجام از سوي امريكا خواهد بود. 
اجراي س��ختگيرانه برجام از ابتداي روي 
كارآم��دن دولت جديد ترامپ سياس��تي 
بود ك��ه پيش بيني مي ش��د دولت وي در 
برابر ايران برگزيند. اين مساله در نامه روز 
گذشته تيلرسون به كنگره به خوبي نمود 
داشت. تيلرسون در حالي پاي فعاليت هاي 
منطقه اي ايران را به ميان آورده اس��ت كه 
اين مس��اله در دولت جديد امريكا به برگ 
جديدي براي ايران هراس��ي و تحت فشار 
قرار دادن ايران بدل ش��ده اس��ت. تقالي 
ترام��پ براي ايج��اد ارتباط مي��ان توافق 
هس��ته اي و فعاليت هاي منطقه اي ايران 
نيز از همين نامه كامال مشخص است. جان 
كري، وزير امور خارجه پيش��ين امريكا با 
علم به حساسيت ايران به اين مساله و توجه 
به اينكه ايجاد اين ارتباط مي تواند حيات 
برجام را به خطر بين��دازد در نامه هاي هر 
90 روز يك بار خود به كنگره صرفا مساله 
هس��ته اي را مطرح كرده و تاكيد داش��ت 
كه ايران به آنچه ك��ه در برجام وعده داده 
عمل كرده اس��ت. متن نامه تيلرسون اما 
نش��ان مي دهد كه وي قص��د دارد اجراي 
سختگيرانه برجام با توس��ل به بهانه هاي 
غيربرجامي را در دول��ت ترامپ پيگيري 
كند. سياس��تي كه امريكا انتظ��ار دارد به 
خش��م ايران و خروج اين كش��ور از توافق 
هسته اي منتهي ش��ود. تفاوت در نگاه دو 
دولت به مس��اله برجام و همچنين مساله 

ضرورت حفظ نخس��تين كانال ارتباطي 
با ته��ران در قريب به 4 دهه گذش��ته در 
همين تف��اوت در ن��گارش نامه هاي جان 
كري و ركس تيلرس��ون مش��خص است. 
دولت اوباما تمام تالش خود را به خصوص 
در چندماه آخر به كار گرفت تا ميان توافق 
هس��ته اي و ديگر اختالف ها با ايران چه از 
منظر فعاليت هاي منطقه اي و چه از منظر 
پرونده هاي مورد اختالف حقوق بشر فاصله 
ايجاد كند. وي امي��دوار بود كه اين فاصله 
بتواند در آينده به عنوان س��رمايه اي براي 
همكاري هاي منطق��ه اي ايران و امريكا بر 
بستر اندك اعتماد به وجود آمده در سايه 
برجام، اس��تفاده ش��ود. دولت ترامپ اما 
برخالف دولت س��لف خود تالش مي كند 
از اين فاصله بكاهد و با دس��ت گذاش��تن 
بر پروژه اي جديد براي ايران هراس��ي در 
منطقه، تهران را متقاعد كند كه اين توافق 
بايد از ميان برداشته شود. معاون اول ترامپ 
نيز كه بعدها به اتهام رابطه با روس ها وادار به 
استعفا شد در يكي از نخستين واكنش هاي 
خود ب��ه پرونده ايران اعالم ك��رده بود كه 
تهران به دليل فعاليت هاي منطقه اي اش 
در ليس��ت مورد توجه امريكا ق��رار دارد. 
توسل تيلرس��ون به مس��اله فعاليت هاي 
منطقه اي ايران در گزارش به كنگره درباره 
برجام نشان مي دهد كه كاخ سفيد در برابر 
فش��ارهاي اتحاديه اروپا، روس��يه و چين 
براي حفظ توافق هس��ته اي كوتاه آمده و 
عمال متوجه تبعات سنگين زيرپاگذاشته 
ش��دن برجام از س��وي خود ش��ده است. 
درحال��ي كه ايران و 1+5 هفت��ه آينده در 
وين دور هم جمع مي ش��وند تا نخستين 
جلسه كميسيون مش��ترك درسال 96 را 
پيش ببرند به نظر مي رسد كه تيم ترامپ 
دنبال تشديد فش��ارها بر ايران با توسل به 
تش��ديد تحريم هاي غيرهس��ته اي باشد. 
ايران مي گويد بحث تحريم ها و اقدام هاي 
مغاير با روح برجام از س��وي امريكا يكي از 
اصلي ترين س��وژه هاي اين نشست ميان 
تهران و هيات هاي 1+5 خواهد بود. شايد 
بتوان نشست سه شنبه آينده را نخستين 
روياروي��ي مي��ان تيم اي��ران و تيم جديد 
امريكا بر سر برجام دانست. دو انتقاد اصلي 
كه ايران به تيم ترامپ وارد مي داند مربوط 
به حف��ظ فضاي عدم اطمين��ان پيرامون 
تهران براي ش��ركت هاي خارجي است و 
همچنين بي��ان عمومي تيم جديد امريكا 
كه مي تواند اج��راي موفقيت آميز برجام 
را زير س��وال بب��رد. تيم ترام��پ در حالي 
مكررا بحث بررسي مجدد برجام را مطرح 
مي كند كه همين بيان شفاهي نيز خالف 
تعهداتي است كه دولت باراك اوباما به ايران 
داده بود. درحال حاضر با نامه روز گذشته 
ركس تيلرسون، تاريخ طاليي بعدي براي 
مصاف ايران و امري��كا در قالب برجام 19 
ماه مه برابر با 29 ارديبهش��ت خواهد بود. 
در آن روز اگر كاخ س��فيد در بيانيه اي راي 
به تمديد تعلي��ق تحريم هاي ايران بدهد، 
مي ت��وان تا حدودي به تفكي��ك برجام از 
مس��ائل مورد اختالف ديگر ميان تهران و 
واشنگتن در دولت جديد اين كشور اميدوار 
بود. نشانه هايي كه تا به امروز در دسترس 
اس��ت اين اس��ت كه دونالد ترامپ در 29 
ارديبهشت ماه براي نخستين بار به مساله 
تمديد تعليق تحريم هاي ايران چراغ سبز 
نشان خواهد داد. چراغ سبزي كه به معناي 
پايان اختالف هاي تهران و واش��نگتن در 
ساير حوزه هاي غيرهسته اي نخواهد بود. 
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