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آگهي مجدد ارزيابي كيفي مناقصه گران 

شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي مستقر در شيراز در نظر دارد مطابق شرايط و مشخصات ذيل: BLANKING PLUG ASSY  مورد نياز منطقه عملياتي آغاز و داالن خود را از شركت  هاي توليدكننده و 
يا تامين كننده واجد شرايط تامين نمايد. از متقاضيان شركت در مناقصه دعوت مي شود با مراجعه به سايت www.szogpc.com پس از مطالعه دقيق شرايط عمومي و اختصاصي مناقصه و مشخصات فني كاالي 
مورد نياز )در پايين همين آگهي(، در صورتيكه توانايي تهيه كاال را داشته باشند، نس�بت به تكميل فرم ارزيابي كيفي مناقصه گران مربوط به اداره تداركات كاال و تهيه ضمائم درخواست شده واقع در صفحه اول 

سايت فوق اقدام نموده و  به اين امور ارسال نمايند. 

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي

نوبت دوم
شماره مجوز: 4603 . 1396

شركت ملي نفت مناطق مركزي ايران 
شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي 

)سهامي خاص( 

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره: 96028
BLANKING PLUG ASSY :موضوع مناقصه

SAD-9600070 :شماره تقاضاي خريد

BLANKING PLUG ASSY  ).1- شرح مشخصات فني كاال: )شرح كامل مشخصات فني كاالها به همراه همين آگهي در سايت فوق الذكر موجود مي باشد

2- نوع و مبلغ تضمين: پس از تاييد در مرحله ارزيابي كيفي، ارايه ضمانت نامه معتبر بانكي شش ماهه يا سه ماهه قابل تمديد يا رسيد واريز وجه نقد )شماره حساب جهت واريز وجه با هماهنگي امور مالي 
مشخص مي گردد( به مبلغ 000ر000ر240 ريال به نام شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي الزاميست. 

3- مهلت تحويل: آخرين مهلت تحويل فرمهاي تكميل شده ارزيابي كيفي تا پايان وقت اداري روز 96/11/03 مي باشد. 

4- ارسال اسناد مناقصه:  1-4( پس از انجام ارزيابي كيفي، شركتهاي تاييد ش�ده ملزم به ارائه پاكات ضمانتنامه )به مبلغ 000ر000ر240 ريال(، پيشنهاد فني و پيشنهاد مالي ظرف مدت زمان دو هفته 
مي باشند. در غير اين صورت امكان ادامه حضور در روند مناقصه وجود نخواهد داشت. 

2-4( تاريخ گشايش پيشنهادات مالي پس از بررسي پيشنهادات فني شركتها، اعالم خواهد شد. 

5- كليه شركت كنندگان در مناقصه الزم است در ليست تامين كنندگان مورد تاييد شركت ملي نفت ايران )AVL( باشند.

6- در صورت برنده شدن ارايه ضمانت نامه انجام تعهدات به ميزان 10 درصد مبلغ معامله الزاميست. 

7- برنده مناقصه مي تواند با ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر حداكثر به ميزان 25% كل مبلغ معامله پيش پرداخت دريافت نمايد. 

8- قيمت تراز شده با توجه به امتيازات فني ارايه شده توسط كميته فني بازرگاني و ضريب تاثير 40 درصد محاسبه و مالك تعيين برنده خواهد بود. 

توجه: هرگونه تغيير در شرايط و زمان مناقصه به اطالع كليه شركت كنندگان در مناقصه خواهد رسيد. 

در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگيريد و مكاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نماييد. 

گزارش روز

 ترامپ، هيلي و اقدام هاي خارج از قواعد
و عرف ديپلماتيك

٣- اعمال مجمع عمومي مربوط به اموري كه طبق 
اين ماده توجه او را به آن معطوف س��اخته اند تابع 

مقررات ماده 11 و 12 است. 
و در نهايت ماده ٩٩ منشور سازمان ملل متحد نيز 
اظهار مي دارد؛ رييس كل دبيرخانه مي تواند در هر 
امري كه به نظر او ممكن است حفظ صلح و امنيت 
بين الملل��ي را ب��ه مخاط��ره اندازد توجه ش��وراي 

امنيت را جلب كند. 
مالحظه در هر س��ه ماده كه مورد تاكيد ماده سوم 
از آيين كار ش��وراي امنيت قرارگرفته اس��ت يك 
قدر متقي��ن دارد و آن هم »مس��اله صلح و امنيت 
بين المللي« به عنوان مهم تري��ن وظيفه و تكليف 
ذاتي شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد است كه 
اين شورا را مكلف مي كند در برابر هر وضعيتي كه 
اين مس��اله را به خطر مي اندازد وارد عمل ش��ده، 
ضمن اتخ��اذ تصميمات مقتض��ي از صلح و امنيت 

بين المللي پاسداري و محافظت كند. 
حال ب��ا تدقيق س��خنان نيكي هيلي ك��ه تاكنون 
به صراحت نش��ان داده ان��د ابايي از ب��روز و ظهور 
رفتارهاي خالف عرف و معمول ندارند و مقايس��ه 
با آنچه مس��تند به قواع��د و مقررات گفت��ه آمد به 
نظر مي رس��د بايد از اي��ن فرض س��اده انگارانه كه 
ايشان بدون توجه و از سر غفلت چنين سخناني را 
گفته اند، عبور كرد. ايش��ان به نيكي مي دانند آنچه 
ايش��ان به آن ورود كرده اند هرگز از حيث ماهيت 
از جمله مواردي نيس��ت كه در قلم��رو صالحيت 
شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد قرار گيرد. اين 
اظهارات به طور قطع مقدمه اي اس��ت براي توجيه 
تصميم احتمالي ماه ژانويه دونالد ترامپ در ارتباط 
با برج��ام، اقدامي ك��ه نظي��ر آن در نمايش هجو 
نيكي هيلي براي انتس��اب موشك هاي پرتاب شده 
به عربستان به ايران، ديده شد. اين استدالل زماني 
قوي تر ب��ه نظر خواهد آم��د كه نمي ت��وان با هيچ 
معياري آنچه در ايران تا اين مرحله رخ داده اس��ت 

را فراتر از مساله داخلي مرتبط با حاكميت داخلي 
يك عضو سازمان ملل متحد   دانست. 

به اين ترتيب ش��يوه بهانه ج��وي حاكميت لجوج 
اياالت متح��ده امري��كا ايجاب مي كند؛ نخس��ت، 
اي��ران در هر ش��رايطي كه يقينا آس��ان و س��هل 
نيس��ت همواره بر مس��ير تدبير و مدارا به تمشيت 
امور داخل��ي و بين المللي خود بپردازد. ش��يوه اي 
كه تاكن��ون در اكثر م��وارد نتايج قاب��ل توجهي را 
براي منافع ملي داش��ته اس��ت. دوم، ضرورت دارد 
ك��ه مجموع��ه حاكمي��ت در رفع س��وءتفاهمات 
بين المللي در زمينه حقوق بش��ر اقدام كند. صرف 
تكذيب و انكار و انفعال در اي��ن زمينه كه در عمل 
به پاش��نه آش��يل ايران در مناس��بات بين المللي 
 تبدي��ل ش��ده اس��ت مغاي��ر ب��ا مصال��ح و منافع

 عمومي است.
 س��وم، اقدام��ات رييس جمه��ور ترام��پ چنانكه 
تاكنون معمول وي بوده، نه تنها خ��ارج از قواعد و 
عرف هاي ديپلماتيك است بلكه در بسياري موارد 
مغاير با تعهدات و مقررات بين المللي اس��ت مانند 
دو فقره اقدام اخير نماينده اين كش��ور در سازمان 
ملل متحد، به همين دليل دس��تگاه ديپلماس��ي 
و سياس��ت خارجي ايران بايد فراتر از ديپلماس��ي 
عموم��ي و ان��كار و تكذيب هاي مك��رر و ِصرف، از 
ظرفيت هاي قانون��ي موجود بهره مندي مناس��ب 
را بر طبق قواعد حق��وق بين الملل كن��د. چهارم، 
انفكاك و انش��قاق بي��ن سياس��ت هاي خارجي و 
داخلي را در عمل مضمح��ل بايد كرد. اين وضعيت 
قوام بيش��تري به كاريزماي بين الملل��ي ايران هم 
مي بخش��د. پنجم، تبيين ماجرا براي كش��ور هايي 
كه اكنون در كن��ار و همراه ايران هس��تند نه تنها 
اقدام��ي مفي��د بلكه ض��روري اس��ت، اي��ن اقدام 
مي تواند اعتماد به نفس بيشتري به آنها در مواجهه 
با ترام��پ )نه الزاما نظام سياس��ي اي��االت متحده 
حقوقدان امريكا( اعطا كند.  

ادامه از صفحه اول

ما سكوت نمي كنيم؛ اين جمله اي است كه نيكي هيلي، 
نماين��ده اياالت متحده در س��ازمان ملل در نخس��تين 
سخنراني خود در سال 2018 ميالدي درباره ناآرامي ها 
در ايران بر زب��ان آورد. اين جمله نيكي هيلي پربيراه هم 
نيست، دولت اياالت متحده كه تا 16 روز ديگر يك ساله 
مي ش��ود در اين مدت درباره همه چيز اظهارنظر كرده و 
البته با همين اظهارنظرها نظم نسبي بين المللي را برهم 
زده، متحدان خود در اروپا را نگران كرده و البته به بسياري 
از تعهدهاي بين المللي اياالت متحده هم پش��ت پا زده 
اس��ت. نيكي هيلي كه عنوان نماينده امريكا در سازمان 
ملل را برعهده دارد به فرمانده جنگ و ژنرال تنش آفريني 
اياالت متحده بدل شده است. موضع گيري هايي كه بايد 
از زبان وزير خارجه يك كشور عضو سازمان ملل شنيده 
ش��ود عمدتا با قرار گرفتن نيكي هيلي پش��ت تريبون 
انجام مي پذيرد. وي در يك س��ال گذش��ته مسووليت 
تنش آفريني هرچه بيش��تر در رابطه واشنگتن – تهران 
را برعهده گرفته است. در شوراي امنيت نطق هاي تند و 
تيز درباره آزمايش هاي موشكي و فعاليت هاي منطقه اي 
ايران ايراد ك��رده، براي راضي ك��ردن آژانس بين المللي 
انرژي اتمي به سخت گيري بيشتر بر تهران در چارچوب 
توافق هس��ته اي به وين رفته، الشه موش��ك هايي را كه 
س��عودي با عنوان ايراني بودن در اختيار واشنگتن قرار 
داده به نمايش گذاشته تا به ظن خود اجماع جهاني عليه 
تهران را كليد بزند. دولت اياالت متحده سال نو ميالدي 
خود را هم با توييت هاي مداوم ضد ايراني رييس جمهور 
و البته س��خنراني هاي بي پايه و اس��اس نماينده اش در 
سازمان ملل آغاز كرده اس��ت. نيكي هيلي در تازه ترين 
س��خنان خود اعالم كرده كه واشنگتن از شوراي امنيت 
س��ازمان ملل و ش��وراي حقوق بش��ر مي خواهد براي 
بررسي تحوالت اخير ايران، تشكيل جلسه فوري دهد؛ 
ادعايي كه مصداق بي قيد و شرط دخالت در امور داخلي 
يك كشور مستقل عضو سازمان ملل است. دونالد ترامپ 
به طور متوس��ط هر روز يك تويي��ت درحمايت از آنچه 
كه خيزش مردم ايران مي خواند منتش��ر مي كند و البته 
نكته حائز اهميت نظراتي اس��ت كه در ذيل توييت هاي 
وي منتشر مي شود. جدا از كاربران ايراني داخل و خارج 
كه از رييس جمهور امريكا مي خواهند دس��ت از دخالت 
در امور داخل��ي ايران بردارد و ب��ه وي يادآوري مي كنند 
كه ايراني ها از كودتاي 28 مرداد 1332 تا به امروز شاهد 
دخالت هاي دولت هاي مختلف اي��االت متحده در امور 
داخلي خود بوده اند، بسياري از كاربران امريكايي نيز به 
وي يادآوري كرده اند كه بهتر است سر خود را با مشكالت 
داخلي امريكا گرم كند و زماني كه از احترام گذاشتن به 
مردم ايران س��خن مي گويد ابتدا بي احترامي هاي خود 
به مردم هموطن��ش را به ي��اد آورد. ج��دا از جدال هاي 

موافقان و مخالفان دخالت امريكا در تحوالت داخلي اين 
روزهاي ايران، رهبران س��اير كشورها نيز از دخالت هاي 
مك��رر ترامپ در ام��ور داخلي اي��ران و تاثي��ر آن بر اين 
تحوالت نگران هس��تند. در حالي ك��ه اروپايي ها بدون 
ورود به مرحله تقسيم تقصير در تحوالت ايران از تهران 
مي خواهند كه حق آزادي بيان را براي معترضان در نظر 
بگيرد و از خشونت در برابر آنها پرهيز كند، واشنگتن در 
حال تبديل كردن اين تحوالت به بهانه اي براي فشارهاي 
بيشتر بر ايران اس��ت. در گعده كشورهاي منطقه اي نيز 
فعال سكوت بر هرگونه موضع گيري رسمي برتري دارد 
و البته روس��يه و تركيه نيز اصرار بر عدم دخالت در امور 
داخلي ايران را دارند. در اين راس��تا ش��ديد اللحن ترين 
واكنش به موضع گيري هاي چهره هاي متفاوت امريكايي 
از زبان ماريا زاخارووا، س��خنگوي وزارت خارجه روسيه 
شنيده شد. وي با اش��اره به درخواست نيكي هيلي براي 
تشكيل جلسه شوراي امنيت درباره تحوالت ايران گفت: 
نيكي هيلي گفت امريكا به دنبال تشكيل جلسه فوري 
شوراي امنيت و شوراي حقوق بش��ر سازمان ملل است. 
قطعا امريكا ني��ز چيزهاي زيادي ب��راي گفتن به جهان 

دارد. به عنوان مثال، نيكي هيلي مي تواند تجربه امريكا در 
خصوص پراكنده كردن اعتراضات را به اشتراك بگذارد 
و به ما جزييات چگونگي دستگيري گسترده و سركوب 
جنبش معترض��ان »اش��غال وال اس��تريت« را بگويد و 
بگويد چطور اعتراضات فرگوسن سركوب شد. همزمان 
با اظهارات اين مق��ام روس، بر تن��وع و تعدد تماس هاي 
مقام هاي تركيه با همتاهاي ايراني نيز افزوده شده است. در 
حالي كه مولود چاووش اغلو 48 ساعت پيش با محمد جواد 
ظريف همتاي ايراني خ��ود درباره اين تحوالت گفت وگو 
كرده بود، رجب طيب اردوغان، رييس جمهور تركيه نيز 
روز گذشته با حس��ن روحاني، رييس جمهور كشورمان 
درباره ناآرامي ها در برخي از شهرها گفت وگو كرد. اردوغان 
در اين تماس تلفني ضمن اعالم حمايت خود از روحاني، 
بر اهميت وجود ثبات و امنيت در ايران براي تركيه تاكيد 
كرد. رييس جمهور تركيه همچنين گفت از بيانيه همتاي 
ايراني خود درباره اينكه مردم ايران نبايد در زمان اعتراض 

به مشكالت، از قوانين تخطي كنند، حمايت   مي كند. 
در روياي تغيير نظام در ايران 

فرصتي براي تغيير حكوم��ت يا ابزاري ب��راي خروج از 

توافق هس��ته اي ايران با توس��ل به راهكار عدم تمديد 
توقف اجراي تحريم هاي هس��ته اي اين كشور ؟ برخي 
از تحليلگران اعتقاد دارند كه ترامپ به دنبال اس��تفاده 
از فرصت به وجود آمده براي عملي كردن طرح خود به 
منظور تغيير نظام در ايران است. طرحي كه در سياست 
جام��ع وي در قبال تهران ك��ه دو ماه پيش اعالم ش��د 
نيز به چش��م مي خورد. اما ش��ايد اصلي ترين نگراني از 
سياست هاي رييس جمهور امريكا در كوتاه مدت تاثير 
اين تندروي هاي چند روز اخير بر توافق هسته اي ايران 
با 1+5 باشد. نيمه ژانويه تاريخي حياتي و سرنوشت ساز 
براي برجام است. در ش��رايطي كه دونالد ترامپ اجراي 
تحريم هاي هس��ته اي ايران را به سنت دو سال گذشته 
از اجراي برجام معلق نگاه ندارد خ��روج امريكا از توافق 
هسته اي كليد خورده و عمال ايران نيز طبق متن صريح 
برجام مي تواند فعاليت هاي هسته اي خود را از سر بگيرد. 
در يك هفته گذشته واش��نگتن براي دخالت بيشتر در 
امور ايران دست به هر ابزاري برده است: تهديد به تحريم، 
تهديد به مطرح كردن پرونده ايران در شوراي امنيت و 
شوراي حقوق بشر و تهديد به عدم تمديد توقف اجراي 

تحريم هاي هسته اي ايران. ايده اس��تفاده ترامپ از اين 
فرصت براي س��رمايه گذاري بر روي ط��رح تغيير نظام 
در ايران از نخس��تين توييت مداخله جويان��ه ترامپ در 
رس��انه هاي بين المللي مطرح ش��د و البته خط و سوي 
اين توييت ها و ساير موضع گيري هاي واشنگتن نيز اين 
سناريو را تقويت مي كند. به عنوان نمونه رسانه امريكايي 
فري بيكن در تازه ترين تحليل خود نوش��ته اس��ت كه 
علت رصد دقيق حوادث در ايران و موضع گيري نسبت 
به آن از س��وي ترامپ اين است كه وي احساس مي كند 
فرصت خوبي براي حمايت از اين اعتراض ها به هر وسيله 
ممكن به دس��ت آورده و مي تواند دامنه آنها را گسترش 
دهد. با اين وج��ود چهره هايي مانند ج��ان برنان كه در 
دولت باراك اوباما مديريت سازمان سيا را برعهده داشته 
به ش��دت منتقد سياس��ت هاي ترامپ در 10 روز اخير 
در قبال تحوالت ايران هس��تند و اعتقاد دارند كه حتي 
اگر نتيجه اين ناآرامي ها در تهران مي توانس��ت تقويت 
جايگاه اصالح طلب ها و اصالحات آرام سياس��ي باشد، 
رييس جمهور امريكا با اين دخالت آشكار خود اين فرصت 
را از بين برده است. جان برنان به صراحت رييس جمهور 

اين روزهاي اياالت متحده را مورد انتقاد قرار داده و تاكيد 
كرده كه رجزخواني نه يك راهبرد و نه يك مكانيس��م 

براي تقويت قدرت و نفوذ امريكا نمي تواند باشد. 
ترامپ بهانه الزم را به دست آورد

پوليتيكو و س��ي ان ان دو رس��انه اي هس��تند كه در 48 
ساعت گذش��ته تحليل هايي درباره تاثير تحوالت ايران 
بر تصميم ترامپ درباره توافق هسته اي منتشر كرده اند. 
پوليتيكو در اين باره مي نويسد: منتقدان توسل ترامپ 
به تحوالت اخير در تهران براي عدم تمديد توقف اجراي 
تحريم هاي هس��ته اي ايران اعتقاد دارند ك��ه اين اقدام 
رييس جمهور امريكا در نهايت به نفع تهران تمام خواهد 
ش��د. با وجود تمام اقدام هاي مخربي كه ترامپ در چند 
روز گذشته در قبال ايران انجام داده اما بزرگ ترين خطر 
در بازه زماني 120 روزه از راه مي رسد كه وي بايد اجراي 
تحريم هاي هسته اي ايران را مجددا به حالت تعليق در 
آورد. كمتر از دو هفته تا آن روز زمان باقي است و ريسك 
هر اقدامي از س��وي رييس جمهور امريكا براي تخريب 
برجام با اين ابزار نيز بس��يار باال اس��ت. هرچند كه تيم 
مشاوران امنيت ملي امريكا مصرانه به وي تاكيد كرده اند 
كه امريكا از پس هزينه هاي ديپلماتيك خروج از برجام 
برنمي آيد، اما به نظر مي رسد كه اين روزها ترامپ سوداي 
تحت فشار قرار دادن بيشتر مردم ايران از نظر اقتصادي 
را در س��ر دارد تا بتواند با اين اب��زار آنها را عليه حكومت 
تحريك كند. ريچ��ارد گولدبرگ در اي��ن باره مي گويد: 
ترامپ در نيمه ژانويه اجراي تحريم هاي هسته اي ايران 
را مجددا به حالت تعلي��ق در نمي آورد چ��را كه اعتقاد 
دارد اين كار به معناي روانه ش��دن پول به سمت دولت 
ايران و منتفع شدن بيش��تر آنها از برجام و بقاي بيشتر 
نظام جمهوري اسالمي در اين كشور است. پوليتيكو به 
نقل از يك تحليلگر ارش��د ديگر در اين باره مي نويسد: 
ترامپ حس��اب و كتاب كرده كه مي تواند از اين لحظه 
بيش��ترين اس��تفاده را برده و لذا تحريم هاي هسته اي 
ايران را مجددا به جري��ان خواهد انداخت. ترامپ اعتقاد 
دارد كه دولت ايران در حال حاضر به قد كفايت مشكالت 
اقتصادي دارد و با بازگش��ت تحريم هاي هسته اي ايران 
اين فش��ار بر مردم ع��ادي افزايش مي يابد. اين رس��انه 
امريكايي در ادامه مي نويس��د: بس��ياري از تحليلگران 
مسائل خاورميانه و مقام هاي س��ابق امريكايي هشدار 
داده اند كه خروج از توافق هس��ته اي با ايران مي تواند به 
قرار گرفتن بيشتر مردم پشت حاكميت منتهي شود و 
البته كه 5 كش��ور ديگر حاضر در برجام نيز پشت ايران 
در اين فقره ايس��تاده اند. دنيس راس از مش��اوران سه 
رييس جمهور پيشين اياالت متحده در حوزه خاورميانه 
در اين باره مي گويد: نبايد از اين توافق خارج بشويم. اين 
اقدام مي تواند توجه ها را به سمت ما معطوف كند. ما بايد 
تالش كنيم نور منعكس شده روي فعاليت هاي هسته اي 
ايران را حفظ و حتي تقويت كنيم نه اينكه يك قدم هم 
در نظارت بر اين فعاليت ها به عقب بازگرديم. با اين وجود 
يك مقام نزديك به كاخ س��فيد در اين باره مي گويد: در 
شرايطي كه خيابان هاي برخي از شهرهاي ايران شلوغ 
است، متوقف كردن اجراي تحريم هاي هسته اي ايران 
مي تواند پيام بدي براي اعتراض ها باشد اما ترامپ هنوز 
تصميم خود درباره تحريم هاي هسته اي ايران را اتخاذ 

نكرده و شايد هم اجراي آنها را متوقف نگاه دارد.
وي در ادامه ادعا مي كند كه اعتراض هايي كه در ايران رخ 
داد به ترامپ اين قدرت را مي دهد كه امريكا را در برجام 
نگاه دارد اما اروپايي ها را براي تحت فشار قرار دادن ايران 
در حوزه هاي هس��ته اي و البته فعاليت هاي منطقه اي و 
آزمايش هاي موشكي تحت فش��ار بيشتري قرار دهند. 
ترامپ اكنون مي توان��د مقبوليت دولت در اي��ران را با 
استناد هرچند واهي نزد اروپايي ها زير سوال ببرد و البته 
در اي��ن مرحله مقاومت اروپايي ها بس��يار حايز اهميت 
است. رييس جمهور امريكا از يك س��ال پيش خواهان 
بازنگري در توافق هسته اي است و اين مساله با مقاومت 
ايران و ديگر كشورهاي عضو توافق هسته اي روبه رو شده 
است. شايد اكنون ترامپ بتواند با مستمسك قرار دادن 
اين اتفاق دوباره اين درخواست را مطرح كند. اروپايي ها 
در يك سال گذشته بارها و بارها از ترامپ خواسته اند كه 
دست از تهديد توافق هس��ته اي بردارد و تاكيد كرده اند 
كه بازگش��ت تحريم هاي هس��ته اي ايران مي تواند اين 
ادعا را ثابت كند كه امريكا بازيگري قابل اعتماد در هيچ 
معامله اي نيس��ت. ترامپ يك بار با عدم تاييد پايبندي 
ايران به توافق هسته اي نش��ان داده كه براي رفتارهاي 
خود نيازي به س��ند ندارد و با وجود 9 بار تاييد پايبندي 

ايران به برجام مي تواند اين مساله را انكار كند. 

بهانه جويي هاي ترامپ با توسل به ناآرامي ها در ايران 

جان برجام در خطر است؟

طرح پوتين براي سرزمين شام
روسيه  در آينده سوريه كنشگر عمده باقي  مي ماند

والديمي��ر پوتي��ن، رييس جمه��وري روس��يه با 
مداخله نظام��ي و مانورهاي ديپلماتيك، كش��ور 
متب��وع خ��ود را ب��ه يك��ي از بازيگران عم��ده در 
جنگ س��وريه تبدي��ل كرده اس��ت. روس��يه، در 
س��پتامبر 2015 ب��ا ه��دف شكس��ت داع��ش به 
 س��وريه وارد ش��د و نظاميان خود را به اين كشور

 گسيل داشت. 
روس��يه، عالوه ب��ر مداخل��ه نظام��ي در س��وريه، 
جل��وي هرگونه ت��الش سياس��ي را ب��راي تغيير 
رژيم س��وريه توس��ط بازيگراني همچ��ون امريكا 
و عربس��تان گرفت. اكنون كه بيش از دو س��ال از 
آن زمان گذش��ته اس��ت، مداخله نظامي مس��كو 
در س��وريه جواب داده  و تحركات نظامي روس��يه 
در س��وريه موثر واقع شده است؛ اس��د ابقا شده  و 
داعش شكس��ت خورده اس��ت. جنگ هن��وز تمام 
نش��ده اس��ت، اما به ط��ور فزاين��ده اي تمركز بر 
تصميم گي��ري درباره آينده سياس��ي اين كش��ور 
وجود دارد. روس��يه قادر نخواهد ب��ود برنامه ريزي 
درباره آينده سياس��ي س��وريه را به تنهايي انجام 
 دهد يا ب��ا متحدانش همچ��ون اي��ران و تركيه به

 سرانجام برساند. 
از جمله مس��ائلي كه اينك در سوريه مطرح است، 
سرنوش��ت بش��ار اس��ت. در جريان جنگ، مسكو 
وي را ف��ردي قلم��داد كرد ك��ه مي توان��د مانع از 
هرج ومرج و آش��وب شود. اينك اس��د همانند يك 
رهبر پي��روز رفت��ار مي كند و اينگونه مي انديش��د 
كه به روس��يه به ميزان قبل و ان��دازه زمان جنگ 
نياز ندارد. اس��د مخالفان را دس��ت كم مي گيرد و 
مي خواهد حزب بعث بار ديگر بر س��وريه مس��لط 
ش��ود. البته كرملي��ن مي داند كه احياي تس��لط 
ح��زب بعث بر هم��ه خ��اك س��وريه غيرممكن و 
حت��ي نامطلوب اس��ت؛ چراك��ه ديگ��ر گروه ها از 
مخالفان س��ني ت��ا كرده��ا كامال مخال��ف چنين 
مساله اي هستند. اسد ممكن اس��ت در دمشق در 
قدرت باقي بماند، اما چش��م انداز سياس��ي سوريه 
به ش��كلي بازگش��ت ناپذير تغيير كرده اس��ت. با 
اين حال مس��كو بايد به مس��اله مهمي به نام »اسد 
سرسخت« رسيدگي كند، ضمن اينكه نفوذ ديگر 
 متحدانش از جمله تهران در س��وريه را نيز مد نظر

 داشته باشد. 
مس��كو با تالش هايش در آس��تانه، ژنو و سوچي به 
دنب��ال ايج��اد زمينه هاي مش��ترك بي��ن تمامي 
گروه هاي درگير در جنگ س��وريه و هموارس��ازي 
مس��ير براي تش��كيل نوع��ي دول��ت ائتالفي در 
س��وريه بوده است. اس��د نسبت به تقس��يم واقعي 
قدرت بي ميل اس��ت و اي��ران مالحظ��ات خاص 
خ��ودش را دارد. از اين رو، مس��كو بايد تالش هاي 
اقناع��ي زي��ادي انج��ام ده��د و بعضا باي��د براي 
دس��تيابي به نتيج��ه مطلوب فش��ار وارد س��ازد. 
روس ه��ا ب��ر اي��ن باورن��د ك��ه ترتيبات تقس��يم 
قدرت طوايفي، مش��ابه تقس��يم ق��درت در لبنان 
 مي تواند نس��خه مناس��بي براي برقراري ثبات در

 سوريه باشد. 
البته روسيه تنها كنشگر خارج از منطقه در سوريه 
نيست. با وجود حمايت و پشتيباني هوايي روسيه 
از رژيم اس��د و به كارگيري قدرت هوايي در حفظ 
دولت س��وريه، ايران و ش��به نظاميان متحدش نيز 
در مي��دان نبرد جنگيدن��د. بعد از جن��گ، تهران 

مي خواهد حضورش را در ميدان س��وريه نهادينه 
كند؛ ب��ر آينده اين كش��ور موث��ر باش��د و ارتباط 
فيزيكي اش را با متحد منطقه اي اصلي خود يعني 

حزب ا... حفظ كند. 
روس��يه منافع اي��ران را در منطقه )به ط��ور اعم( 
و س��وريه )به ط��ور اخ��ص( درك مي كن��د. اين 
درحالي است كه مس��كو منافع اسراييل در منطقه 
را ني��ز درك مي كن��د و در تالش اس��ت موازنه اي 
بين منافع آنه��ا در منطقه خاورميان��ه برقرار كند. 
مس��كو ب��ر نگراني هاي امنيت��ي اس��راييل درباره 
حضور گروه هاي مسلح ش��يعي در سوريه و بسيار 
نزدي��ك به مناط��ق مرزي  اس��راييل تاكي��د دارد 
و اميدوار اس��ت از يهوديان مقيم روس��يه از لحاظ 
تكنولوژيكي، مالي و اقتصادي بهره مند شود. نكته 
قابل توجه اين اس��ت كه روس��يه نمي تواند ايران 
را به عنوان ي��ك قدرت منطقه اي و يك همس��ايه 
ناديده بگيرد كه فرصت هايي براي مسكو در برخي 
حوزه ه��ا )از ف��روش تس��ليحات گرفته ت��ا انرژي 
هس��ته اي( فراهم مي كن��د. از اين رو، روس��يه در 
سوريه به دنبال نوعي مصالحه بين ايران و اسراييل 
مبتني ب��ر منافع مش��روع هريك از اي��ن دو طرف 
است. متحدان ش��يعه ايران ممكن است در سوريه 
باقي بمانند، اما بايد فاصله خود را با اسراييل حفظ 

كنند. 
روس��يه مي دان��د كه ب��ا كمرنگ ش��دن جنگ در 
سوريه و نمايان ش��دن افق بازسازي، ديگر كشورها 
ازجمله ژاپن، چين و اروپا براي بازس��ازي س��وريه 
پا به ميدان خواهند گذاش��ت. مس��كو ب��ه دنبال 
ش��راكت با اين كش��ورها ب��راي به دس��ت آوردن 
پروژه هاي سودآور بازسازي سوريه است كه توسط 
كمك كنن��دگان بين المللي تامي��ن مالي خواهد 
ش��د. دارايي اصلي روسيه نفوذ در س��وريه است و 
در حال حاضر، مس��كو ضامن اصلي امنيت بش��ار 
اس��د به ش��مار مي رود. به مرور زمان و به واس��طه 
ضعيف ش��دن تهديده��اي مس��تقيم عليه اس��د، 
ممكن است اين نفوذ كمرنگ ش��ود. اما در شرايط 
فعل��ي، با توج��ه به اينك��ه ممكن اس��ت وضعيت 
س��وريه همچنان متزلزل باقي بماند، روس��يه قرار 
است در س��وريه، در آينده قابل پيش بيني، كنشگر 
عمده باش��د. برقراري صلح و ثبات در سوريه كمتر 
از پيروزي در جنگ اين كش��ور نيس��ت. روسيه با 
وظيفه دشوار ديگري نيز در س��وريه مواجه است، 
چراكه رقبايش منابع بيش��تري دارند و همچنين 
رقباي منطقه اي اش يعن��ي تركيه و ايران به دنبال 
پيشبرد دستوركار خودشان هس��تند- كه بعضا با 
دستوركار مسكو در تضاد است. موفقيت در جبهه 
ديپلماتيك حت��ي از پيروزي در مي��دان نبرد نيز 

دشوارتر خواهد بود. 
منبع: مركز كارنگي مسكو/ ترجمه: شوراي 
راهبردي روابط خارجي

سوژه روز

سارا  معصومي

محمد جواد ظريف، وزير خارج�ه: امنيت و ثبات ايران به 
مردمي متكي اس�ت كه بر خالف مردِم دوستاِن راستيِن 
ترامپ در منطقه، از حق راي و اعتراض برخوردار هستند. 
از اين حقوق كه به س�ختي به دس�ت آمده اند محافظت 
خواهد ش�د و ب�ه نفوذي ه�ا اج�ازه داده نخواهد ش�د با 

خشونت و ويرانگري آنها را تخريب كنند. 

مردم ايران از حق راي و اعتراض برخوردارند

ديميتري ترنين


