
به گزارش بخش عربی خبرگزاری اســپوتنیک، سازمان 
بین المللی دیده بان حقوق بشــر )هیومن رایتس واچ( در نامه 
ارســالی خود به مقام های سعودی اعالم کرد، هرچه سریع تر 
درباره وضعیت محمد بن نایف ولیعهد سابق سعودی توضیح 
بدهنــد. در صورتی که محدودیت هایی بــرای وی در داخل 
عربســتان وضع شده یا از ســفر به خارج از کشور منع شده، 
مقام های ســعودی باید توضیحات قانونی درباره وضع چنین 

محدودیت هایی را ارائه دهند.
این ســازمان بین المللی در نامه خود افزود: زمانی که بن 

نایف وزیر کشــور بود، این وزارتخانه بارهــا با ایجاد رعب و 
وحشت در میان مردم عربستان و تحت فشار قراردادن آن ها 
اجازه ابراز آزادانه عقیده مردم درباره سیاســت، دین و جامعه 
را نمی داد و با توســل به خشونت آن ها را بازداشت و از سفر 

منع می کرد.
هیومن رایتس واچ به اسناد بازداشت شهروندان سعودی 
و ممانعت آن ها از ســفر از سوی نظام سعودی اشاره کرد و از 
سران این کشور خواســت که به سیاست خودسرانه خود در 

رفتار با مسئوالن حکومتی پایان دهند.
این در حالی است که روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی 
در شــماره 28 ژوئن گذشــته به نقل از مسئوالن پیشین و 
کنونی آمریکا اعالم کرد: محمد بن نایف شــاهزاده ســعودی 
که به تازگی از ســمت ولیعهدی خلع شده است اجازه ترک 
عربســتان را ندارد و در کاخ خود در شهر جده محصور شده 

است.
نیویورک تایمز هدف از این بازداشت خانگی را جلوگیری 
از هرگونه مخالفت احتمالی و کودتا علیه محمد بن ســلمان 

ولیعهد جدید دانست.
به نوشــته نیویورک تایمز، اعمال این محدودیت ها علیه 
بن نایف، نشان دهنده نگرانی از اعتراض شاهزادگان سعودی 
اســت که از تغییرات اخیر خرسند نیستند و در صورت ظهور 

بن نایف در انظار عمومی این ناخرسندی بیشتر خواهد شد.
پادشاه عربستان چند هفته گذشته طی دستوری محمد 
بن نایف ولیعهد و وزیر کشــور را برکنار و فرزندش محمد بن 

سلمان را به عنوان ولیعهد جدید انتخاب کرد.

وزیر خارجه قطر تاکید کرد که تالش های 
دیپلماتیک آمریکا بــرای حل و فصل بحران 
قطــر همچنان ادامــه دارد و نمی توان آن را 

شکست خورده توصیف کرد.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر 
خارجه قطر افزود: که تالش های دیپلماتیک 
آمریکا بــرای حل بحران قطر و کشــورهای 
تحریم کننــده قطر همچنــان ادامه دارد و 

نمی توان آن را شکست خورده توصیف کرد.
خبرگزاری الجزیره در گزارشی اعالم کرد 

که وزیر خارجه قطر تصریح کرده است که به 
تازگی قطر تصمیمــی برای بازگرداندن همه 
اتباع امارات، ســعودی و بحرینی مقیم کشور 

اتخاذ کرده است.
این شبکه خاطرنشــان کرد که بسیاری 
از اتباع کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس 
فراخوان کشورهایشــان  قطر علی رغم  مقیم 
 بــرای بازگشــت، همچنان در قطر به ســر 

می برند.
از ســوی دیگر روزنامه عربستانی عکاظ 
روز چهارشنبه به نقل از یک منبع عالی رتبه 
در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نوشت: 
لیست جدید تروریســتی منتشر خواهد شد 

که قطر را خواهد لرزاند.
این روزنامه ســعودی مدعی شده است، 
این لیست جدید که کشورهای تحریم کننده 
برای آن تالش می کنند بزرگ ترین لیســت 
تروریســم اســت که این چهار کشور منتشر 
خواهنــد کرد بــه طوری که قطــر را خواهد 

لرزاند.
به تازگی چهار کشــور عربی در بیانیه ای 
مشترک لیســت جدیدی منتشر کرده و ۱8 
نهاد و فرد را در لیســت تحریم های خود قرار 
دادند که قطر را به تامین مالی تروریســم و 
تهدید امنیت کشــورهای عرب حوزه خلیج 

فارس متهم می کرد.
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در روزهای گذشــته بخش های تندروی جناح محافظه کار و حــزب جمهوری خواه در ایاالت متحده 
فعالیت های خود را برای ترغیب کاخ سفید در راستای از کار انداختن توافق هسته ای میان گروه 1+5 تشدید 
کرده اند. مقاله زیر شدت گیری فعالیت های رسانه های نزدیک به این گروه ها را نشان می دهد و همچنین 
روشن کننده شکاف بسیار جدی میان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات بر سر چگونگی مواجهه با مساله 

ایران، توافق هسته ای و خاورمیانه است.
هفته گذشته دولت ترامپ بار دیگر پایبندی ایران به توافق هسته ای را تایید کرد، امری که به مشاجرات 
قابل پیش بینی میان آنهایی که خواستار خروج فوری از توافق هستند و آن هایی که این توافق را مهمترین 
دستاورد رئیس جمهور سابق آمریکا می دانند منجر شد. با وجود تمام توجهات به اینکه تصمیم ترامپ چه 
خواهد بود، آیا خارج می شود یا خارج نمی شود باید یادآور شد، تمرکز صرف به توافق هم معنای اش این 
است که متوجه اصل مطلب نشده ایم: برنامه واقعی دولت آمریکا در مقابل ایران وابسته به توافق هسته ای 
نیســت – توافقی خطرناک که ایاالت متحده را در موقعیتی دشوار قرار می دهد.  در عوض الویت دولت 
ترامپ می بایست احیای دوباره اهرم فشار علیه تهران باشد تا از این طریق بتوانیم از حرکت ایران به سمت 
بمب جلوگیری کنیم و شرایط مساعدتری برای مذاکره در خصوص توافقی – که برخالف توافق اوباما – 
واقعا بتواند از هسته ای شدن ایران جلوگیری کند ایجاد کنیم. پایدار ماندن برنامه اقدام جامع مشترک تنها 
به هسته ای و هژمونیک شدن ایران کمک می کند. در عوض یک سری محدودیت های حداقلی و موقتی 
در خصوص برنامه هسته ای ایران، برجام، مزایای مالی، نظامی و ژئو پولتیک بسیاری، هم در حال حاضر و 
هم به مرور زمان برای این کشور دارد. با برداشته شدن محدودیت های برجام طی سال های آتی ایران قانونا 
اجازه خواهد یافت هر آنچه برای ساخت سالح هسته ای الزم است را در کمتر از یک سال تولید کند، کمتر 
از زمانی که آمریکا بتواند تحریم ها رو مجددا اعمال کند. شرکای ما به احتمال زیاد کنار ما قرار نخواهند 
گرفت تا اهرم فشار قدرتمندی اعمال کنیم. دولت ترامپ نباید با این اوضاع رو به زوال و غیر قابل دفاع 
کنار بیاید. ایاالت متحده اینک به چیزی نیاز دارد که پیش تر از فقدان اش رنج می برد: اســتراتژی معنادار 

برای اعمال اهرم فشاری قدرتمند علیه تمام رفتارهای بی ثبات کننده ایران.
قدم اول اجرای کامل برجام است – از جمله احتمال اعمال دوباره تحریم های تعلیق شده در پاسخ به 
تقلب ایران – به مثابه پیامی روشن به تهران که دیگر نمی تواند از تعهدات هسته ای اش شانه خالی کند. 
هر چند با وجود صدماتی که تا همین حاال به توافق وارد شده و این حقیقت که زمان به نفع آن حرکت 
نمی کند، استراتژی فعلی دولت برای بررسی دوباره توافق و تهدید به اعمال تحریم های مجدد کافی نیست.

سیاست گذاران آمریکایی همچنین باید از اهرم فشار نظامی علیه ایران استفاده کنند. همچون مواجهه 
با مورد کره شــمالی، پنتاگون می بایست توانایی های خود برای ساقط کردن آزمایش های موشکی ایران 
افزایش دهد. نیروی دریایی ایاالت متحده بایستی "تماما و مسئوالنه" قواعد درگیری به قصد دفاع از خود 
را در خلیج فارس علیه حمالت ایذایی ایران به کار گیرد. به همین اندازه مهم است که ایاالت متحده با 
متحدان خود همکاری کند. تفاهم نامه ده ساله اخیر برای همکاری دفاعی با اسرائیل می بایست بستری برای 
همکاری های بیشتر، به ویژه در زمینه سپر دفاع موشکی، برای دفاع از نیروهای ایاالت متحده، اسرائیل و 

همسایگانش اش در مقابل توانایی های رو به افزایش نظامی ایران و متحدان اش باشد.
منطقه به دفاع مشــترک قدرتمندتری نیاز دارد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی بار مقابله با 
نفوذ ایران در شــبه جزیره عربی را به دوش می کشند. پشتیبانی رسمی ارتش ایاالت متحده از آن ها، به 
همراه حمایت احتمالی اسرائیل ، هزینه های اقدامات خصمانه را برای تهران باال می برد  و از آن سو متحدان 
دلواپس ما را دلگرم می کند. مواضع علنی و رزمایش های نظامی، توانایی ها، اهداف و اتحاد منسجم ما را 
به رخ تهران می کشد. ارتباطات استراتژیک باعث می شود احتیاط سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار 
ایران تقویت شود، و ادغام بحث های مربوط به حقوق بشر، تروریسم و تحریم های موشکی باعث می شود 

شکاف داخلی در نظام ایران افزایش یابد.
این فشارهای متحد المرکز – که هیچ یک برجام را نقض نمی کنند – باعث می شود ایران چه به برجام 
پایبند باشــد، چه آن را نقض کند و چه از آن خارج شــود، نتواند به سمت توانایی ساخت سالح هسته ای 
پیش رود. این اقدامات همچنین شــرایطی برای مذاکرات مجدد بر ســر توافق ایجاد می کند، که باعث 
تثبیت بسیاری از پارامترهایی می شود که اوباما در بدو امر به دنبال آن بود. توافق جدید شامل این موارد 
است: بازرسی "هر زمان، از هر جا" در راستای تایید این که فعالیت نظامی و سایت مخفی در کار نیست، 
از کار انداختن توانایی موشــکی هسته ای ایران، اطمینان از اینکه ایران هرگز اورانیوم  کافی برای ساخت 
ســالح غنی سازی نمی کند و تا زمانی که بازرسان به طور کامال بنیان مسالمت آمیز برنامه هسته ایران را 
تایید نکنند هیچ پایانی برای تحریم ها و ممنوعیت ها وجود ندارد. در آخر باید متذکر شــد، خروج از برجام 
یا ماندن در آن؛ هیچ یک نباید الویت اصلی آمریکا در خاورمیانه باشد. صرفا افزایش اهرم فشار می تواند از 

ایران هسته ای جلوگیری کند.

اهرم فشار علیه تهران: تحریم بیشتر

اگرچه اتحادیه اروپا با هدف افزایش همکاری ها و اتحاد میان 
کشــورهای اروپایی شــکل گرفت، اما در حال حاضر بحران مالی 
و وضعیت وخیم برخی کشــورهای عضو، اهداف اصلی تشــکیل 
ایــن اتحادیه را مورد تهدید قرار داده اســت. بحران مالی در اروپا 
بزرگ ترین مســئله ای اســت که فرآیند هم گرایی اروپایی از آغاز 

تاکنون با آن مواجه بوده است. 
الوقت- بحرانی که در سال 2008 از آمریکا آغاز شد و با شدت و 
ضعف، به سایر کشورهای جهان سرایت کرد، دولت ها را هشیار کرد 
تا در قبال بحران های مالی در قطب های اقتصاد جهانی، بی تفاوت 
نباشند. از همین رو، بحران مالی در کشورهای حوزه یورو، نه فقط 
در اروپا، بلکه در ســایر مراکز مالی جهان نیز پیگیری می شــود و 
تصمیمات دولت های اروپایی برای مقابله با این بحران، در بازارهای 
مالی و سرمایه ای خارج از قاره اروپا نیز تأثیرگذار است. نگرانی ها از 

دورنمای بحران مالی در اروپا و میزان مؤثر بودن تصمیمات گرفته 
شــده برای کنترل این بحران، موجب طرح سؤاالتی درمورد آینده 

اتحادیه اروپا شده است.
بســیاری از اقتصاددانان بحران کنونی منطقه یورو را ناشــی 
از مشــکالت مالی یونان، پرتغال، ایرلند و اسپانیا قلمداد می کنند؛ 
اما عده ای دیگر ریشــه بحران یورو را عمیق تر و زاییده تناقضات 
ســاختاری این نظام پولی می دانند. این بحــران به خوبی ضعف 
ساختارهای اقتصادی و عدم  هماهنگی در اتحادیه اروپا را نشان داد. 
عمده اختالف  نظر کشورهای اروپایی که رسیدن به توافق را مشکل 
می کرد. شیوه افزایش منابع مالی برای کمک به کشورهای بحران 
 زده حوزه یورو به ویژه بدهی های سنگین 350 میلیارد یورویی یونان 
بــود. اتحادیه اروپا برای مواجهه با اثرات چالش یورو مجبور شــد 
منابع صندوق ثبات پولــی را از 440 میلیارد یورو به 1000 میلیارد 

یورو افزایش دهد که این نیز یکی دیگر از مســائل دشــوار جهت 
تصمیم گیری در بین کشــورهای اروپایی و به خصوص بین آلمان 

و فرانسه بوده است.
اگرچه آلمان اعالم کرد که هر آنچه از دستش برمی آید برای 
حفظ یورو انجام خواهد داد، اما اعضای اتحادیه درباره نحوه انجام 
این کار و اهداف آلمان، نگران هســتند. آلمان اخیرا نشانه هایی از 
ملی گرایی و اقتدارگرایی در بحران پولی اروپا از خود نشان داده که 
بازتاب قدرت اقتصادی پولی این کشور و تالش در جهت بازیافتن 
نقش تاریخی خود است. امروزه آلمان انتخاب بین یک نقش جهانی 
و یــا حرکت در قالب هم گرایی اروپایی را پیش روی دارد و نیازمند 

بازنگری در سیاست های اروپایی خود است.
ادامه این فرآیند ظرفیت کنترلی سیستم اتحادیه و همچنین 
تمایل برای هم گرایی بین کشورهای آن را کاهش می دهد و به نظر 
نمی رسد ایاالت متحده به عنوان شریک استراتژیک اروپا تمایلی به 
معکوس ساختن این فرآیند داشته باشد. با این شرایط بدون توجه به 
اینکه چه حزبی هدایت کشورهای درگیر را به عهده بگیرد جدایی 
از اتحادیه به طور روزافزون به یک گزینه مطلوب برای کشورهای 

اروپایی تبدیل می شود.
یکی از قوی ترین احتمال ها این است که اقتصادهای توانمند 
اتحادیه اروپا مانند فرانسه، هلند و آلمان این اتحادیه را ترک کنند 
و سازوکار نوینی را برای همکاری بین خود طراحی کنند و ممکن 
است در این روند اتحادیه اروپا به اتحادیه کشورهای ورشکسته ای 
مانند یونان تبدیل شود. با وجودی که برخی مقامات و روزنامه ها در 
اروپا شــرایط را بحرانی ندانسته و آن را مشکلی قابل حل تعریف 
می کنند اما بســیاری از رسانه ها از وخامت اوضاع خبر می دهند به 
گونه ای که نه تنها این بحران حل نمی شود بلکه کشورهای دیگری 

را در خــود خواهد بلعید. در همین زمینه »وال اســتریت ژورنال« 
نوشت: موضوع بانک ها و بدهی های یونان و ایرلند موضوعی است 
که اتحادیه اروپا را در آستانه فروپاشی قرار می دهد، سیاست گذاران 

اروپا باید با بحران های بعدی مقابله کنند.
بحران یورو امروز گرایشات ملی گرایانه و اقتدارگرایانه برخی 
کشــورها از جمله آلمان و فرانســه را آشکار ساخته و این موضوع 
می تواند هم گرایی سیاسی اقتصادی اروپا را مورد سئوال قرار دهد. 
واگرایی در منطقه یورو امروزه بیشتر از هر زمانی است و اروپا بیش 
از پیش فقیر می شود. اقدامات سران اتحادیه اروپایی تا این لحظه 
جنبه مسکن و تسکین درد داشته و فقط مشکالت ساختاری یورو را 
به تأخیر انداخته است. بحران کنونی اروپا از سطوح اقتصادی و مالی 
فراتر رفته و اینک به ســطوح اجتماعی گسترش یافته و چشم انداز 
سرایت آن به سطح سیاسی روز به روز بیش تر می شود. راه حل های 
ارائه شده از سوی مسئولین اتحادیه اروپایی تاکنون به صورت ناقص 

و از طریق محرک های پولی بوده است.
باید به یاد داشت که یورو تنها یک بحث پولی و مالی نیست. 
یورو بیش از هر چیزی برای اتحادیه اروپا یک مســئله حیثیتی و 
سیاسی اســت. کما این که در همان ابتدای روی کار آمدن یورو، 
والری ژیسکاردستن )رئیس جمهور پیشین فرانسه( به عنوان یکی 
از معماران اصلی وحدت پولی اروپا گفت که این یک پروژه سیاسی 
است و مشــکالت اقتصادی و مالی نباید مانع پیشرفت این هدف 
سیاسی شوند. اگر سال های گذشته، اقتصاد مهم ترین محور و ستون 
استوار بنای اتحادیه اروپا تلقی می شد و انتظار می رفت این ستون 
باعث ارتقای همکاری ها میان کشورها و در نهایت رفع مخاصمات 
سیاسی شود به نظر می رسد با تداوم بحران، اقتصاد به عاملی برای 

شکست و سقوط اتحادیه اروپا مبدل شود.

بحران یورو و آینده اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه ایاالت متحده پرتاب آزمایشی موشک ماهواره بر سیمرغ توسط ایران را اقدامی تحریک کننده ، ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و همچنین بر خالف روح توافق هسته ای )برجام( 
خواند. هدر ناوئرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: »ما باور داریم، آنچه روی داد نقض روح توافق برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( بوده است.« شبکه فاکس نیوز روز چهارشنبه، پیش از پرتاب این موشک ماهواره 
بر از قول دو مقام رسمی ایاالت متحده از قصد ایران برای آزمایش این موشک ماهواره بر و اخطار سازمان های اطالعاتی آمریکا در این باره خبر داد و گفت، در حالی که ایران اصرار دارد برنامه های فضایی این کشور صلح 
آمیز است، مقامات آمریکایی بارها گفته اند که تکنولوژی مورد استفاده در پرتاب ماهواره به مدار زمین، می تواند برای ساختن موشک های بالستیک قاره پیما نیز کاربرد داشته باشد؛ شماری از مقام های آمریکایی می گویند چنین 
موشک هایی قادر به هدف گرفتن ایاالت متحده هستند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران از هرگونه فعالیت مرتبط با طراحی موشک های بالستیک قادر به حمل کالهک هسته ای منع شده 

است. تهران و مسکو می گویند برنامه موشکی ایران به هیچ وجه ناقض این قطعنامه نیست. ایران روز پنجشنبه اعالم کرد پرتاب آزمایشی ماهواره بر »سیمرغ« با موفقیت انجام شده است.

برای آمریکا 
پرتاب سیمرغ، 

نقض روح برجام 
است

به گزارش اسپوتنیک با استناد به "واشنگتن پست" چاپ آمریکا همکاری ایاالت متحده با روسیه به عنصر 
مرکزی استراتژی ترامپ در سوریه بدل می شود. نظامیان آمریکایی به این امر امید بستند که مسکو سعی خواهد 
کرد کاری کند تا یگان های دولت سوریه و متحدینش در محل ها بتوانند مانع اعمال ائتالف ضد داعش شوند 

گویی داعش در روسیه ممنوع است.
باید گفت که اختالفاتی که پیش تر با هم دیگر هیچ ربطی نداشتند در حال حاضر با یکدیگر وارد رابطه ای 
تنگاتنگ شدند. در واقع هدف طرح دولت آمریکا در سوریه تقسیم این کشور به مناطق مختلف است. مطابق 
این طرح در داخل منطقه ها می توانند تنها بازیگران مشخص وارد عمل شوند. مبارزه اسد با قیام کنندگانی که 
می خواهند  او را با حمایت روسیه و ایران سرنگون کنند، و ائتالف به فرماندهی آمریکا با داعش جنگ می کند.  
برخی اعضای کنگره و کارمندان کاخ سفید این استراتژی را کوته بینانه و فاقد آینده می دانند چون به عقیده 
شان این سیاست مواضع روسیه، ایران و اسد را مستحکم تر کرده و در نهایت به داعش شکست خورده امکان 
بازسازی را خواهد داد. دولت آمریکا کتمان نکرده بود که هدف اصلی اش در سوریه نابودسازی داعش است و 
پس از این موضوع برایش الزم است که ثبات سوریه  مستحکم تر شود. برخالف اوباما ترامپ خودش در مورد 
چگونگی مبارزه با داعش تصمیم می گیرد. در نتیجه این امر دستاورد های چشم گیری در اعمال تهاجمی به مواضع 
تروریست ها و توسعه همکاری با مسکو حاصل شده و این کار امکان می دهد جنگ داخلی قیام کنندگان با اسد 

از جنگ با داعش جدا شود.
مطابق این طرح، آمریکا و متحدینش باید قبول کند که اسد می تواند بخش بیشتر سوریه مرکزی و جنوبی 
واقع در غرب فرات را کنترل کند. در عوض همینکه رقه مرکز داعش اشغال شود نیروهای ائتالف به فرماندهی 
آمریکا به پایین جریان فرات رفته و دهاتی واقع در مسیر حرکت خود را تا مرز با عراق تصرف خواهند کرد. برخی 
کارمندان دولت آمریکا می گویند که آمریکا باید به جای تعامل با روسیه تکیه گاه های حمایت شده در بیابان را 
ایجاد کند که به ایران امکان نخواهد داد نفوذ خود را توسعه دهد. به عقیده شان اگر به ایران اجازه حضور در جنوب 
سوریه داده شود برای حمایت از حزب اهلل در خاک سوریه یک کریدورزمینی خواهد ساخت. پنتاگون با این دیدگاه 

موافقت نکرد و ظاهرا هم به پیروزی رسید.
خط "احتالف زدایی" در جنوب رقه می گذرد و در این ناحیه هواپیما ها و مشاوران آمریکا به حمله نیروهای 
محلی که به آن ها اسلحه داده کمک می رسانند. در جنوب غربی سوریه به برکت آتش بسی که به تبع توافق روسیه 
و آمریکا بر قرار شده نبرد ها میان نیروهای اسد و مخالفان عمال قطع شدند و نشانه این است که روسیه و آمریکا 
می توانند در سوریه همکاری کنند. در ماه ژوئن ترامپ دستور داد که برنامه دراز مدت سازمان سیا درباره آماده 
سازی قیام کنندگان و ارسال اسلحه به آن ها برچیده شده است. جان مک کین رئیس کمیسیون امور دفاعی سنای 
آمریکا از این تصمیم نقد کرده و گفت که این اقدام "به نفع والدیمیر پوتین است".  به عقیده او دادن گذشت 
به روسیه بدون داشتن استراتژی وسیع تر فاقد مسئولیت و دوراندیشی است. 21 ژوئیه انستیتوی مطالعه جنگ در 
واشنگتن اعالم کرد که روسیه کارزار هوایی خود و راهکار ایراد ضربات هوایی در سوریه را با هدف وادار کردن 
آمریکا به همکاری با مسکو  تغییر می دهد. روسیه وارد کردن ضربات در غرب سوریه را عمال قطع کرده که در 
آنجا نیرو های دولتی قیام کنندگان را تار و مار و عملیات خود را به شرق منتقل کردند. در آنجا یگان های اسد تحت 
بهانه مبارزه با داعش به سوی فرات حرکت می کنند. به عقیده کارشناسان این مرکز آمریکایی اینگونه تغییرات در 
زمان آتش بس در جنوب غربی سوریه باعث آزادی عمل بیش تری برای روسیه شده و اجازه دادند که برای انجام 
مذاکرات در باره "اختالف زدایی" زمینه ایجاد شود. هفته گذشته سناتور "تیم کین" در جمعی از روزنامه نگاران 
صحبت کرده و در باره موقعیت در سوریه سخن گفت. وی اشاره کرد اگر اسد بماند این کار می تواند به از سرگیری 
نفوذ  داعش در سوریه کمک کند. به عقیده این سناتور استراتژی جدید ترامپ هم اینک فرمول بندی شده و 
فعاالنه پیاده می شود. گام آتی این عمل، این است که محافل اجتماعی را از این کارها آگاه کند و از کنگره اجازه 
جنگ در سوریه را بگیرد و نیز پارامترهای جنگ در سوریه و اطراف آن را تعیین کند که به این دلیل موضوع حضور 
شبه نظامیان النصره در شمال غربی سوریه در درجه دوم قرار گرفت. این گروه بخش بیشتر استان ادلب را کنترل 
می کند. شبه نظامیان این گروه همراه با تروریست های دیگر پس از شکست در حلب و دیگر نواحی پرجمعیت 
غرب سوریه به ادلب عقب نشینی کردند. سناتور "دانفورد" در ماه مه گفته بود: "ما منتظر آن هستیم که برای رفع 
مسائل مورد اختالف مربوط به عملیات مان در سوریه، با روسیه همکاری کنیم. دانفورد از تشریح  موضوع هایی 
که آن ها با روسیه بررسی می کنند خودداری کرد و در ادامه اظهار داشت که به نظرش روسیه کمتر از آمریکا  نمی 
خواهد که  به مبارزه با داعش  ادامه دهد و نیز معتقد است بایستی امنیت نظامیان ایاالت متحده در سوریه  تامین 
گردد. پس از این اعالمیه چند حادثه ناگوار رخ داد: سقوط یک جنگنده سوریه که آمریکایی ها آنرا در غرب رقه 
سرنگون کردند و ایراد ضربات به مواضع رزمندگانی که ایران از آن ها جانب داری می کند و آن ها به فاصله نزدیک 
به التنف در مرز سوریه و عراق آمدند جایی که آمریکایی ها مشغول آماده سازی نیروهای شرکای خود هستند. 

جنگ به خاطر صلح در سوریه

نگرانی دیده بان حقوق بشر 
از وضعیت ولیعهد سابق عربستان

دوحه:
 اتباع 3 کشور عربی قطر را ترک کنند

تالش عراق بــرای گفتگو و حــل اختالفات مرزی 
با ایران و بهبود دسترســی خود به خلیج فارس نه تنها 
روابط نزدیک تهران و بغداد را نشان می دهد، بلکه  اقدامی 
ابتــکاری برای افزایش هزینــه تالش های جدایی طلبان 

کردستان عراق نیز محسوب می شود.
صفحه اول: دور جدید نشست های کمیته مشترک 
حقوقــی و فنــی ایــران و عراق بــا حضــور مدیران و 
کارشناسان ذی ربط دو کشور از یکشنبه )اول مرداد ماه 
۹۶( در بغداد آغاز به کار کرد. در این دور از گفتگوها که 
زیر نظر حســین جابری انصاری معاون عربی و آفریقای 
وزارت امور خارجه و نــزار خیراهلل معاون وزارت خارجه 
عراق برگزار شــد و تا روز دوشنبه ادامه یافت، طرفین با 
تیمی کامل از متخصصان سیاسی، حقوقی، نظامی، نقشه 
برداری، بنادر و کشتیرانی، با محور قرار دادن مفاد قرارداد 
۱۹۷۵ پیرامون احیا و بهره برداری مشترک از آبراه مرزی 
»اروند رود« به مذاکرات کارشناســی پرداختند. در این 
گفتگوها که به صــورت دوره ای در تهران و بغداد برگزار 
می شــود، آخرین وضعیت مرز رودخانه ای دو کشور در 
اروند رود منطبق با معاهده مرزی ســال ۱۹۷۵ الجزایر، 

وضعیت کشتیرانی در این رودخانه مشترک و نیز راه های 
ارتقای همکاری هــا به منظور بهره بــرداری از این آبراه 
مرزی در جهت توســعه و رونق اقتصادی دو کشور مورد 
بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. برگزاری دور تازه 
گفتگوهای مرزی ایران و عراق بالفاصله بعد از شکســت 
داعش در این کشــور و شــنیده شدن زمزمه های تالش 
برخی عناصر برای اعالم استقالل کردستان عراق، از آن 
جهت اهمیت دارد که نشــان از عزم دولت مرکزی عراق 
برای حفظ تمامیت ارضی و تالش برای بهبود شــرایط 
اقتصادی خود، از طریق تسهیل دسترسی به آب های آزاد 

خلیج فارس دارد.
عراق با وجود منابع غنی نفتی، به دلیل محصور بودن 
در خشکی و دسترسی بسیار محدود به خلیج فارس، قادر 
به بهره گیری مناســب از ثروت نفتی خود نیست. همین 
مسئله نیز سال ها به بهانه ای برای شکل گیری اختالفات 
مرزی میــان ایران و عراق تبدیل شــد کــه در نهایت 
صدام حسین در آســتانه جنگ تحمیلی هشت ساله، با 
پاره کردن معاهده مرزی ۱۹۷۵ میان دو کشور، کوشید تا 

ساحل ایرانی اروندرود را نیز اشغال کند.

اکنون اما شــرایط متفاوت اســت و دو دولت ایران 
و عــراق روابط بســیار نزدیک و دوســتانه ای دارند و به 
اذعان مقام ها و مردم عراق، ایران تنها کشــوری بود که 
برای دفع شر داعش، دوشــادوش مردم این کشور )اعم 
از عرب، کرد، شــیعه و سنی( ایســتاد. در شرایطی که 
بعد از اخراج تروریســت ها، بیم آن می رود که شــیرینی 
پیروزی بر داعش، با تهدیــد یکپارچگی عراق به تلخی 
گراید، دولت عراق می کوشــد بر بســتر روابط حسنه با 
همســایه مقتدرش جمهور اسالمی ایران، با ابزار گفتگو 
و دیپلماســی، همکاری بیش از پیش ایران را در زمینه 
تثبیت تمامیت ارضی خود جلب کند؛ احیای آبراه مرزی 
اروند رود با اقدامات مشترک برای الیروبی، نه تنها امکان 
حمل و نقل تجاری و مســافری را رونق می بخشــد که 
می تواند مقدمه تســهیل دسترسی به خلیج فارس و راه 
یافتن عــراق به آب های آزاد باشــد؛ امتیازی بزرگ که 
 افق پیش روی عراق یکپارچه را از هم اکنون، درخشــان 

می نمایاند.
افــزون بر آثار مثبــت اقتصادی، در شــرایطی که 
سیاست های خصمانه رژیم اسرائیل و دیگر دشمنان عراق 

متحد و آرام، یکپارچگی سرزمینی عراق را نشانه رفته اند، 
آغاز گفتگوهای تخصصی برای حل و فصل یک مناقشه 
مرزی تاریخی بــر پایه معاهــدات بین المللی، به منزله 
تحکیم و تضمین دوستی و همپیمانی راهبردی ایران و 
عراق است. به نظر می رسد مذاکره دو کشور ایران و عراق 
برای احیای نقش ژئوپلتیکی اروند رود، در شرایط فعلی، 
پیامی روشــن و قاطع از ســوی دولت مرکزی عراق، به 
همگان است که نه تنها زیر بار تالش های جدایی طلبانه 
بعضی عناصر در کردستان عراق نمی رود، بلکه جدایی از 
عراق، منافع درازمــدت و میان مدت کردها را نیز تهدید 

می کند.
حل مشــکل دسترســی عراق به خلیج فارس، کار 
عناصــر داخلی و دولت های خارجــی که کردهای عراق 
را به جدایی تشــویق می کنند،  قطعا دشوارتر می سازد؛ 
تشــکیل کشوری محصور در خشکی، به بهای جدایی از 
کشــوری با دسترسی به آب های آزاد، آن قدر غیرعقالنی 
است که کردهای عراق، در خصوص مسئله جدایی طلبی 
تجدید نظر کرده و الجرم آن را از محاســبات مبتنی بر 

منافع اقتصادی و سیاسی، خارج کنند.

'مایک پومپئو' مدیر ســازمان سیا روز چهارشنبه در 
گفت وگو با نشــریه 'واشنگتن فری بیکن' در پاسخ به این 
پرسش که تهدیدهای بلندمدت علیه آمریکا چیست؟ اظهار 
داشت: به نظر من، در مورد تروریسم و کره شمالی این طور 
می توان گفت که تهدید کره شــمالی احتمال پایینی دارد 

اما عمال ریسک باالیی ایجاد می کند. تهدیدهای تروریستی 
امروز غیرهسته ای است.

وی افــزود: چین احتماال بیش تریــن تهدید را ایجاد 
می کند. خب، دشوار است که از میان چین، روسیه و ایران 
یکی را انتخاب کرد. اگر قرار باشد یکی را اول انتخاب کنم، 
احتماال چین را برمی گزینم. آن ها )چینی ها( یک اقتصاد 
واقعی دارند، برخالف روســیه که با استخراج چند بشکه 
نفت از زیر زمین می میرد و زنده می شود. به نظر من چین 
ظرفیت رقابت با آمریکا را در میان مدت و طوالنی مدت دارد.

'پومپئو' در رابطه با ارتش، تســلیحات هســته ای و 
موشــک های مافوق صوت چین نیــز گفت: )ارتش چین( 

بسیار متمرکز بر مقابله با قدرت آمریکاست.
پومپئو با اشــاره به فعالیت هــای اطالعاتی چینی ها 
گفت: آن ها ابتدا با حمله به مراکز بازرگانی ما کارشــان را 
شروع کردند. سعی کردند اطالعات ما را بدزدند. این روال 

همچنان ادامه دارد. آن ها همیشــه سعی کرده اند به منابع 
نظامی ما دسترسی داشته باشند.

وی تاکیــد کــرد: به نظــرم آن ها خودشــان را یک 
ابرقــدرت دریایی می دانند. بخشــی از ماموریت آن ها این 
است که قدرت نسبی ایاالت متحده را در برابر کشورشان 
کاهش دهند. بخشــی از فعالیت های آن ها در این زمینه 
همین اقدامات فعاالنه اســت، همین کارهای جاسوســی. 
در همین حال، »مایکل کالینز« تحلیلگر ارشد سیا گفت 
 که چین به جاسوسی سایبری تهاجمی علیه آمریکا ادامه 

می دهد.
به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، کالینز معاون دستیار 
پومپئو گفــت: می دانیم که چینی ها در هــدف قراردادن 
دولت ما، صنایع آمریکا و شرکای ما از طریق فعالیت های 

جاسوسی سایبری ادامه می دهند.
وی که ریاســت »مرکز دفتر شرق آسیا« در سیا را به 

عهــده دارد در یک کنفرانس امنیتی در کلرادو گفت: این 
یک مشکل واقعی و بسیار بزرگ است و باید در رابطه با آن 

کارهای بیشتری انجام بدهیم.
»لو کانگ« سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش 
به اظهارات مقامات اطالعاتی آمریکا به ویژه پومپئو گفت: 
چین همیشه یک سیاست خارجی مستقل با هدف صلح 

داشته است. توسعه چین صلح آمیز است.
 چین منافــع ملت های دیگر را بــرای خود مصادره 
نمی کند و در امور داخلی سایر کشورها دخالت نمی کند. 
همچنین به ســایر کشــورها اجازه نمی دهیم که چین را 

تهدید کنند و به منافع ما ضربه بزنند.
لو افزود که چین و آمریکا سابقه چندین دهه همکاری 
دارند و از منافع مشترکی برخوردار هستند. وی همچنین 
اظهار داشــت که همکاری تنها سیاســت درست برای دو 

کشور خواهد بود.

نقش ژئوپلتیکی »اروند رود« در یکپارچگی عراق

مدیر سیا: چین تهدیدی بلندمدت علیه آمریکا است


