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مذاکرات نتیجه محور در دستور کار باقری
معاون وزیر خارجه به بروکسل می رود

معــاون سیاســی وزیر خارجه بــا تاکید بر اینکه ادامه سیاســت فشــار 
حداکثــری نمی توانــد موانــع پیــش روی مذاکــرات را بــردارد گفت: روز 
چهارشــنبه، هماهنگ کننده کمیســیون مشــترک برجام را در بروکســل 
 مالقات خواهم کــرد تا گفت وگوهایمــان را درباره مذاکــرات نتیجه-محور

 ادامه دهیم.
به گزارش ایســنا، علی باقری، معاون سیاسی وزیر خارجه در رشته توئیتی 
نوشــت: ادامه سیاست شکست خورده فشــار حداکثری قطعا نمی تواند موانع 
پیــش روی »مذاکرات برای لغو تحریم هــای غیرقانونی و ظالمانه« را بردارد، 

بلکه بر پیچیدگی های فراوان مذاکرات خواهد افزود.
او گفت: مســئله این اســت که آیا طرف های مقابل از آمادگی واقعی برای 
انجــام تعهدات خــود، از جمله فراخواندن یک ناقــض غیرعضو به ترک خط 

مشی ها و میراث مخرب گذشته برخوردارند؟
علــی باقری در توئیت ســوم نوشــت: روز چهارشــنبه، هماهنگ کننده 
کمیسیون مشترک برجام را در بروکسل مالقات خواهم کرد تا گفتگوهایمان 

را درباره مذاکرات نتیجه_محور ادامه دهیم.

ویژه

حضور روسیه در نشست همسایگان افغانستان
ضمیر کابولوف نماینده رئیس جمهوری روســیه در امور افغانستان اعالم کرد 
که روسیه در نشست کشورهای همسایه افغانستان در تهران شرکت خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، کابولوف که ریاســت اداره دوم آسیای وزارت خارجه روسیه را 
برعهده دارد روز دوشنبه به خبرگزاری ریانووستی گفت که روسیه در کنفرانس 

افغانستان در ایران که روز ۲۷ ماه اکتبر برگزار خواهد شد، شرکت می کند. 
وی افزود: مقدمات سخنرانی سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه در این 

کنفرانس فراهم می شود. 
 نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان روز چهارشنبه هفته 
آتی فرصتی برای معرفی قابلیت های »سیاست همسایگی« برای بازکردن گره هایی 
اســت که مردم منطقه با آنها مواجه هستند و طبیعتا ایران با کمک همسایگان 
افغانستان همه امکانات خود را برای موفقیت نشست چهارشنبه بکار خواهد گرفت. 
پیش از این، ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 
گفته بود که تهران ۵ آبان برابر با ۲۷ اکتبر میزبان نشست وزرای خارجه کشورهای 

همسایه افغانستان خواهد بود.
خطیــب زاده در ایــن باره گفت: در تهران میزبان وزرای خارجه کشــورهای 
همســایه )۶ کشور همســایه افغانستان به اضافه روســیه( افغانستان به صورت 
حضوری خواهیم بود. این نشست یک روزه خواهد بود. دستور کار نشست تهران 
ادامه گفت وگوهایی اســت که در دور اول به صورت مجازی برگزار شــد. محور 
مذاکرات این نشســت کمک به تشکیل دولت فراگیر و برقراری صلح و ثبات در 

افغانستان متمرکز خواهد بود.
هفته گذشته نیز نشست مسکو که با حضور نمایندگان ۱۰ کشور از جمله ایران 

درباره افغانستان برگزار شد با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.
 شرکت کنندگان در نشست مسکو که روز چهارشنبه برگزار شد در بیانیه ای 
مشــترک ضمن تأکید بر احترام به حاکمیت و اســتقالل افغانســتان بر تمایل 
مشترکشــان برای ترویج امنیت در افغانستان و نقش آفرینی در ثبات منطقه ای 

تأکید کردند.

سفیر ایران در بغداد خبر داد
اجازه سفر ایرانیان بدون ویزا از مرز هوایی به عراق

سفیر ایران در عراق اعالم کرد که شهروندان ایرانی و عراقی از امروز می توانند 
بدون ویزا و با رعایت پروتکل های بهداشــتی از راه هوایی به عراق و یا ایران سفر 
کنند. به گزارش ایسنا، ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد امروز در توئیتی نوشت: 
ضمن تبریک میالد رســول اهلل )ص( به اطالع هموطنان عزیز می رسانم از امروز 
می توانند بدون ویزا و با دردست داشتن گذرنامه معتبر و مالحظات پروتکل های 
بهداشتی از طرق هوایی به عراق سفر کنند. مسجدی در توئیتی دیگر هم نوشت: 
ضمن تبریک میالد رسول اهلل ) ص ( به اطالع اتباع محترم عراق می رساند از امروز 
می توانند بدون اخذ ویزا و با دردست داشتن گذرنامه معتبر و مالحظات پروتکلهای 

بهداشتی از طریق هوایی به ایران مسافرت نمایند.

وزیر خارجه لبنان  تشریح کرد 
نفع لبنان در مذاکرات ایران- عربستان 

وزیر امور خارجه لبنان با تاکید بر این که روابط این کشور با ایران بسیار خوب 
است، گفت که موفقیت مذاکرات هسته ای بر منطقه از جمله لبنان تاثیر می گذارد.

به گزارش ایســنا به نقل از النشره، »عبداهلل بوحبیب« وزیر امور خارجه لبنان 
در یک گفت وگوی تلویزیونی با اشــاره به روابط لبنان با جمهوری اسالمی گفت: 
لبنان روابط بسیار خوبی با ایران دارد و ما هموار تالش می کنیم که این روابط را 
مستحکم تر کنیم. سخنان امیرعبداللهیان، بیانگر سیاست ایران از تریبون وزارت 
امور خارجه در قبال لبنان است. ما افتخار می کنیم که تریبونی برای همه هستیم، 

اگر یک وزیر آمریکایی یا سعودی هم به سمت ما بیاید خوش آمد می گوییم.
او با اشــاره به مذاکرات هســته ای ایران و نیز رایزنی های اخیر میان مقامات 
کشــورمان با عربستان سعودی گفت: مذاکرات هسته ای بر منطقه و لبنان تاثیر 

می گذارد. مذاکرات ایران و عربستان نیز یقینا تاثیر مثبی بر لبنان خواهد داشت.
بوحبیب درباره روابط لبنان و عربستان سعودی نیز گفت: عربستان روابط خود 
با لبنان را یک رابطه منطقه ای می داند و من آماده سفر به این کشور در هر زمانی 
هستم اما ترفندی در کار نیســت. او همچنین گفت اگر ضرورت ایجاب کند به 

سوریه نیز سفر خواهد کرد و شخصا مشکلی با آن ندارد.

مذاکرات بروکسل؛ سنگ معیارچگونگی بازگشت 
ایران به وین

یک کارشناس مسایل بین الملل گفت: به نظر هنوز شرایط و فضا مبهم است، 
اما برداشــتم از اتفاقات یک هفته اخیر در رابطه با مذاکرات برجامی این است که 
نگاه فرصت محوری که در جریان اصولگرایی معتقد بود باید از فرصت های برجام 
استفاده کرد، در حال ضعیف شدن است و نگاه هایی که برجام را یک سره تهدید 
می دانســتند در حال پررنگ شدن است. رحمان قهرمان پور در گفت وگو با ایسنا 
درباره برگزاری نشستی میان ایران و اتحادیه اروپا قبل از مذاکرات مربوط به احیای 
برجام با بیان این که به نظر می آید این مســاله پیشــنهاد ایران بوده است گفت: 
ایران و تیم جدید مذاکراتی االن در حال بحث  و گفت وگوی دائمی بر ســر برجام 
هستند مبنی بر این که توافق هسته ای که قرار است انجام شود چه ویژگی هایی 

باید داشته باشد. 

ارسال یک میلیون دوز واکسن آسترازنکا به ایران 
از سوی کره جنوبی

وزارت امور خارجه کره جنوبی دیروز )دوشنبه( اعالم کرد برای کمک به روند 
واکسیناسیون کرونا، یک میلیون دوز واکسن آسترازنکا به ایران ارسال می کند.

به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ، وزارت امور خارجه کره جنوبی 
امروز دوشــنبه اعالم کرد این کشور به زودی ۱ میلیون دوز واکسن آسترازنکا به 
ایران ارسال می کند. وزارت خارجه کره جنوبی بیان کرد این محموله واکسن روز 

چهارشنبه به ایران می رسد.
روابط دیپلماتیک میان کره جنوبی و ایران به دلیل پول های بلوکه شده ایران 

تحت تحریم های آمریکا هنوز ضعیف است.
ماه گذشته، چانگ ایی ینگ وزیر امور خارجه کره جنوبی گفت وگویی تلفنی با 
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران داشت که وعده داد این کشور در 
راستای حل وفصل مسئله پول های بلوکه شده ایران و همکاری با ایران برای مقابله 

با بروز بحران انسانی ناشی از شیوع بیماری همه گیر کرونا، تالش  خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، اهدای این یک میلیون دوز واکسن از سوی کره جنوبی در 
حالی انجام می شود که پیش تر و در اوج شیوع کرونا در ایران،  در پی رایزنی های 
انجام شــده به منظور ارسال واکسن به ایران از سوی کره در ازای پول های بلوکه 

شده ایران در بانک های کره جنوبی، با این کشور از انجام این کار ممانعت کرد.

پولیتیک

دیپلماسی

رویداد

هاآرتص در گزارشــی تحت عنوان »برای 
متوقف ســاختن ایران، آمریکا به یک روحانی 
عراقی برای مبارزه با این کشور نیاز دارد« به 
نوشته این روزنامه اسرائیلی، کارگرانی که این 
هفته مشغول بازسازی شــعبه بانک مرکزی 
عراق در موصل بودند از پولی که بر سرشــان 
باریدن گرفت شــگفت زده شدند. بسته های 
اســکناس های پیچیده شــده در ۱۷۵ کیسه 
پالســتیکی ســیاه در آنجا پنهان شده بود و 
حتی نیروهای داعش که در سال ۲۰۱4 شهر 
را تصرف کردند و صدها میلیون دینار از بانک 
سرقت کردند، نتوانســته بودند این پول ها را 

پیدا کنند.
بــه گزارش انتخــاب؛ در ادامه این مطلب 
آمده است: این پول ها پس از آزادسازی شهر 
در ســال ۲۰۱۷ نیز کشف نشدند و مشخص 
نیست توســط چه کسی در آنجا مخفی شده 
است. این نمونه دیگری از نحوه ناپدید شدن 
میلیاردها دالر از خزانه دولت از زمان اشــغال 

عراق در سال ۲۰۰3 است.
در نهایت فاش نشــد که چــه مقدار پول 
مخفی شــده بود یا اینکه دینار بوده یا دالر، 
فقط گفته شد به صورت اسکناس های کوچک 
بوده اند. شاید اکنون دولت در هر شعبه بانک 
مرکزی حفــاری کند تا پولی پیــدا کند که 
بتواند به پر کــردن حفره ۲۰ میلیارد دالری 

کسری بودجه خود کمک کند.
حدود دو هفته پس از انتخابات سراسری، 
عراق به شدت به یک معجزه یا حداقل به یک 
عصــای جادویی نیاز دارد کــه پس از حضور 
حدود 4۰ درصد از واجدین شــرایط به پای 
صندوق های رای، نخســت وزیــری را برای 
تشــکیل دولت منصوب کند. همچنین واضح 
است که گروه های شیعه، وزارتخانه های مهم 
مانند دفاع، نفــت، خزانه داری و امور خارجه 
را در دست خواهند داشت، اما حل این معما 

ماه ها طول می کشد.
بینی می کنند  پیش  عراقی  سیاستمداران 
که دولت امســال تشــکیل نخواهد شد. واقع 
بینــان می گویند ماه مــارس، تاریخ معقولی 
برای پایان دادن به مذاکــرات درباره ائتالف 
احــزاب اســت. برخــی دیگــر معتقدند که 
مجلس تابســتان ســال آینده قادر به تعیین 
کابینه خواهد بــود. تا آن زمان، دولت موقت 
به سرپرســتی مصطفی الکاظمــی اداره امور 
را به عهــده خواهد داشــت. الکاظمی پس از 
ســقوط دولت قبلی در پی تظاهرات گسترده 
و درگیری های خشــونت آمیز سال گذشته، 

انتخاب شد.
هماننــد انتخابات قبلی در ســال ۲۰۱8، 
برنــده بزرگ ایــن انتخابــات، مقتدی صدر 

بود که جریان او ۷3 کرســی از 3۲9 کرسی 
پارلمان را به دســت آورد. پس از او، ائتالفی 
به ریاست نوری المالکی، نخست وزیر قبلی، با 
34 کرســی، و پس از آن ائتالف فتح که شبه 
نظامیان طرفدار ایران در آن حضور دارند، قرار 
گرفتند. ائتالف فتح تنها ۱۷ کرسی به دست 
آورد که در مقایســه با 48 کرسی این ائتالف 
در انتخابات ســال ۲۰۱8، شکســت سختی 
خورد. نامزدهای مســتقل نیز به لطف قانون 

جدید انتخابات، 4۰ کرسی به دست آوردند.
این نتایج به عنوان شکســتی برای ایران 
تعبیر شــده اســت و پیش بینی می شــود 
جایگاهش در عراق به شدت کاهش یابد. این 
تفسیر بر این فرض استوار است که صدر، که 
مواضــع ضد ایرانی و ضــد آمریکایی او کاماًل 
شناخته شــده است، نخســت وزیر بعدی و 
ترکیب کابینه را تعیین می کند. مقتدی صدر 
قباًل اعالم کرده بود که نخست وزیر بعدی به 
انتخاب او خواهد بود، اما برای تحقق چشــم 
انداز خود همچنان به یک ائتالف مســتحکم 

نیاز دارد.
اکنــون اختالف اصلی این اســت که چه 
کسی برای تشکیل دولت انتخاب شود. حزب 
یا بلوکی که بیشــترین آرا را به دست آورده 
دولــت را انتخاب کند یا رهبــری که بتواند 
بزرگترین ائتالف را تشکیل دهد؟ صدر اصرار 
دارد که بزرگترین حزب، یعنی حزب او، باید 
نخست وزیر را منصوب کند، در حالی که رقبا 
می گویند بزرگترین ائتالف باید نخست وزیر 
را تعیین کند. مقتدی صدر 4۷ ساله، یکی از 
اعضای یک خانواده مذهبی ممتاز اســت اما 

جایگاه دینی او به اندازه ای نیست که بتواند 
فرامین الزام آور صادر کند.

او یک رهبر کاریزماتیک اســت که در دو 
دهه پس از جنگ عــراق میلیون ها عراقی را 
بســیج کرده و موفق شده است شبه نظامیان 
جیش المهدی را تشــکیل دهــد که بی وقفه 
علیه اشــغالگری ایاالت متحــده می جنگید. 
مبــارزان آن گروه می تواننــد صدها هزار نفر 
از پیروانش را بــه خیابان ها بیاورند. صدر در 
هر وزارتخانه ای دست دارد. برخی از قضات، 
مدیران پروژه ها، مقامات شرکت نفت، اساتید 
دانشگاه و مدیران بانک از نیروهای او هستند.
او اساســا دشــمن بزرگ شــبه نظامیان 
شــیعه و دخالت)!( ایران در عراق است. وی 
پس از انتخابات گفت: »از این پس ســالح ها 
باید منحصراً در دســت دولت باشد. استفاده 
از سالح در خارج از دولت ممنوع خواهد شد. 
زمان آن فرا رسیده است که مردم در صلح و 
آرامش بدون اشغال، ترور، شبه نظامیان، آدم 

ربایی و ترس زندگی کنند.«
البته منظور او شبه نظامیان وابسته به خود 
نبود، اما صدر چندین بار در زندگی حرفه ای 
خود لحن خود را تغییر داده اســت. او از سال 
۲۰۰۶ تا ۲۰۰8 با ایران در مبارزه علیه ایاالت 
متحده همکاری کرد. نیروهای او به سربازان 
و اهداف آمریکایی حملــه کردند و به بازوی 
اجرایی ایران در عراق تبدیل شدند، اما زمانی 
که ایران شروع به جذب افرادش برای تشکیل 
شــبه نظامیان جدید کرد که بــرای کنترل 
خیابان هــا رقابت می کردنــد، او علیه فعاالن 

وابسته به ایران در عراق اقدام کرد.

او که با شــبه نظامیان شیعه برای انتصاب 
عادل عبدالمهدی به نخست وزیری همکاری 
کرده بود، بار دیگر رویه خود را تغییر داد و به 

صف طرفداران استعفای او پیوست.
وی در تظاهرات گسترده سال ۲۰۱9 ادعا 
کرد از خواســته های مــردم حمایت می کند. 
او وفاداران خود را فرســتاد تــا به معترضان 
بپیوندنــد، چادرهــای اعتراضــی برپا کردند 
و مــواد غذایی و تجهیزات پزشــکی را برای 
تظاهرکنندگان فراهــم کردند. اما معترضان، 
که اکثر آنها جوانان طبقه متوســط بودند، به 
او مشــکوک بودند. آنها اردوگاه های اعتراضی 
جداگانــه ایجاد کردند و اجــازه ندادند افراد 

صدر به آنها بپیوندند.
ســوء ظن آنها موجه بود. در پایان ســال، 
مجدداً مقتدی صدر تغییر موضع داد و شروع 
به حمله به تظاهرکنندگان کرد. نیروهای وی 
چادرهای معترضان را فــرو ریختند و با آنها 
درگیر شدند و صدها نفر را زخمی و بسیاری را 
کشتند. اما نمایش خشونت صدر هیچ سودی 
برای او نداشــت چراکه عــادل عبدالمهدی 

برکنار شد.
اکنون مقتدی صدر دوباره علیه دخالت)!( 
ایران و شــبه نظامیان شیعه صحبت می کند. 
او گفت: »هر کشــوری می تواند سفارت خود 
را در عــراق باز کند، به شــرطی که در امور 
داخلی کشــور دخالت نکنــد«. یعنی حتی 
ایاالت متحــده می تواند در آنجــا ماموریت 
داشــته باشــد، هر چند صدر افراد خود را از 
مالقات با دیپلمات های آمریکایی و انگلیسی 

منع می کند.

با این حال، هنوز خیلی زود است که نتیجه 
گیری کنیم که پیروزی صدر در انتخابات به 
او قدرتی خواهد داد که او به دنبال آن است. 
نوری المالکی، نخست وزیر سابق، رهبر حزب 
الدعــوه و رئیس ائتالف دولت قانون، در حال 
مذاکــره با شــرکای احتمالی برای تشــکیل 
ائتالفی اســت کــه او رهبــری خواهد کرد. 
المالکی یک سیاســتمدار طرفدار ایران است 
که احتماالً رهبران شــبه نظامیان شــیعه و 
مستقلین شیعه به عنوان بخشی از استراتژی 
متحــد کردن همه جناح های شــیعه منهای 

صدر در یک بلوک به او خواهند پیوست.
صدر با ایده وحدت شــیعیان که توســط 
ایران ترویج می شــود مخالف اســت زیرا این 
امر می توانــد قدرت و نفــوذ او را که بر پایه 
نهادهای غیرشــیعی مانند جنــاح بارزانی در 
کردستان عراق و بخشــی از رهبری سنی ها 
اســت، از بین ببرد. ایــن بلوک ها و ائتالف ها 
می توانند در مذاکرات برای تشــکیل دولت و 
انتصاب نخست وزیر، در شکل های مختلفی با 

هم ادغام شوند.
بنابراین خوشــحالی برای کم شدن قدرت 
شبه نظامیان و احزاب طرفدار ایران عجوالنه 
اســت. تهران هنــوز چند اهــرم اقتصادی و 
مذهبــی را در دســت دارد کــه می تواند با 
اســتفاده از آن ها دولت بعدی عراق را تعیین 

کند.
ایران تامین کننده اصلی برق عراق اســت 
و اســتان های جنوبی عراق بــرای تامین آب 
خود به ایران وابسته هستند. تهران مهم ترین 
شریک تجاری عراق است، روابط آن با جناح 
کرد طالبانی مســتحکم است و شبه نظامیان 

همچنان توانا هستند.
4۰ میلیون شــهروند عــراق عمدتاً نگران 
وضعیت اقتصــاد - از جمله بیکاری، خدمات 
ضعیــف و قطع بــرق - و همچنین آموزش و 
امنیت خود هســتند. مشــخص نیســت که 
عراقی های ناامید تا چه زمانی منتظر تشکیل 
دولت جدید خواهند بــود، یا اینکه چقدر به 
طرح های اصالحی دولت اعتماد خواهند کرد.

جنبش هــا، قبایــل، شــبه نظامیــان و 
ســازمان هایی که معقدند سیاست در مسیر 
غلطی پیگیری می شــود، ممکن است دوباره 
به خیابان ها بیایند و با ارتش و شبه نظامیان 
رقیب درگیر شــوند و حتی جنگ داخلی راه 
بیندازند، و این در حالی اســت که القاعده و 
داعش همچنان در حاشــیه ها فعال هستند. 
چنین تحولی به سود ایران خواهد بود. در این 
شرایط، انتخابات می تواند آغاز یک کشمکش 
بســیار گسترده تر باشــد که پیامدهای آن از 

مرزهای کشور فراتر می رود.

هاآرتص مدعی شد

نقشه ضدایرانی آمریکا در عراق به رهبری مقتدی صدر

پیگیری وضعیت اتباع ایرانی سرگردان در مرز بالروس و لیتوانی

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره پیگیری 
وزارت امور خارجه و ســفارت ایران در بالروس 
درخصوص آخرین وضعیــت اتباع ایرانی گرفتار 

در مرز بــالروس و لیتوانی گفت: اطمینان داریم 
دولــت بــالروس در چارچوب روابط دوســتانه 
تهران-مینســک همکاری الزم و کافی برای رفع 

مشکالت این اتباع ایرانی را خواهد داشت.
به گــزارش ایســنا، ســعید خطیــب زاده، 
ســخنگوی وزارت خارجه، در پاســخ به سوال 
خبرنــگاران در خصوص آخریــن وضعیت اتباع 
ایرانــی گرفتار در مرز بــالروس و لیتوانی اظهار 
گفــت: متعاقــب اطــالع وزارت امورخارجه از 
موضــوع، ســفارت جمهوری اســالمی ایران در 
بــالروس ماموریت یافت با فوریت این موضوع را 
پیگیری نماید. بر این اساس سفارت بالفاصله در 
تماس بــا وزارت خارجه و دیگر نهادهای ذیربط 
بالروســی، اقدام به کســب اطالعــات تکمیلی 
درخصوص وضعیت هم وطنــان گرفتار در مرز 
بــالروس - لیتوانی و حل مشــکالت آنها نمود. 
در طی این تماس ها، سفارت خواستار همکاری 

نهادهای ذیصالح بالروســی برای دسترســی به 
اتباع ایرانی گرفتار در مرز و رســیدگی فوری به 

وضعیت آنها گردیده است.
خطیب زاده تاکید کرد: با توجه به اهمیت و 
فوریت موضوع، تالش شده با افراد گرفتار ارتباط 
مستقیم برقرار شود که بر همین اساس عالوه بر 
تماس تلفنی ســفیر با یکی از اتباع گرفتارشده، 
صبح امروز هیاتی از ســفارت جهت رسیدگی به 
وضعیت اتباع  ایرانی و تمهید شرایط بازگرداندن 
آنها بــه میهن عــازم منطقه مــرزی بالروس- 
لیتوانی شد که بر اســاس گزارش های دریافتی 
هم اکنون در منطقه مرزی به ســر می برد و در 
تعامل بــا مرزبانی منطقه ای، در تالش اســت 
در اســرع وقت مشــکالت هموطنان گرفتار را 

مرتفــع نماید.  ســخنگوی وزارت خارجه تاکید 
کرد: سفارت کشــورمان بطور مستمر در تماس 
با نهادهای ذیربط بالروسی بوده و نگرانی جدی 
جمهوری اســالمی ایران از وضعیت اتباع ایرانی 
گرفتار در مرز را رســما به اطالع طرف بالروس 
رسانده اســت. ضمن آنکه این موضوع از طریق 
سفارت بالروس در تهران نیز پیگیری شده است.
خطیب زاده در پایان عنــوان کرد: اطمینان 
داریم دولت بالروس در چارچوب روابط دوستانه 
تهران-مینســک همکاری الزم و کافی برای رفع 
مشکالت این اتباع ایرانی را خواهد داشت. وزارت 
امورخارجــه جمهوری اســالمی ایران نیز تا رفع 
مشــکل این هموطنان این موضــوع را با جدیت 

پیگیری خواهد کرد.

به گزارش دیپلماســی ایرانی، فارن افرز در 
تحلیل مفصلی نوشت که پایان شرم آور جنگ 
آمریکا در افغانستان بیش از پیش پیچیدگی و 
شکنندگی خاورمیانه را نمایان کرد. آمریکایی ها 
چه بسا خود را با این باور تسلی بدهند که دست 
کم می توانند به این منطقه پرآشــوب پشــت 
کنند و اینکه ایــاالت متحده اکنون در زمینه 
انرژی خودکفا شده و به نفت خاورمیانه وابسته 

نیست. 
واشــنگتن از این راه دشــوار آموخته است 
که نباید برای بازسازی منطقه، طبق تصورات 
ایاالت متحده تالش کند. همچنین اگر رهبران 
آمریکا وسوســه شــوند که بار دیگر جنگی را 
در خاورمیانــه به راه اندازند احتماال با حمایت 

عمومی چندانی مواجه نخواهند شد.
به عالوه، تغییر مسیر در خاورمیانه به کالم 
آســان اســت، نه در عمل. اگر ایران با توسعه 
برنامه هســته ای اش تــا آســتانه تولید بمب 
اتمی پیش برود، ماشــه یک رقابت تسلیحاتی 
یا حمله پیشگیرانه از ســوی اسرائیل کشیده 
خواهد شــد و پــای آمریکا را بــه یک جنگ 

خاورمیانه ای دیگر باز خواهد کرد.
جایــگاه  دلیــل  بــه  هنــوز  منطقــه 
ژئواســتراتژیکی  اش، که در تقاطع اروپا و آسیا 
قرار گرفته اســت، اهمیت دارد. متحدان عرب 
اسرائیل و واشنگتن در زمینه امنیت به آمریکا 
وابسته هســتند. کشورهای شکست خورده ای 
مانند ســوریه و یمن کانون های بالقوه ای برای 
خونریزی  تروریست هایی هستند که می توانند 

به آمریکا و متحدانش حمله کنند. 
همچنین گرچــه آمریکا دیگــر به جریان 
آزاد نفت از خلیج فارس وابســته نیست اما هر 
گونه اختالل بلندمدت در آنجا می تواند اقتصاد 

جهانی را به زوال بکشد.
آمریــکا چه بخواهد و چــه نخواهد به یک 
اســتراتژی پساافغانســتان برای ایجاد نظم در 
خاورمیانه نیاز دارد. آمریــکا برای تدوین این 
راهبرد باید از تجربه هنری کیسینجر استفاده 
کند. کیســنیجر در طول 4 ســال فعالیتش 
در خاورمیانــه بــرای ایجاد یک نظــم باثبات 

خاورمیانه ای تالش کرد، نظمی که 3۰ ســال 
پابرجــا بود. یکی از مهم ترین آموزه های دوران 
کیسینجر این اســت که سکون و ایستایی در 
موازنه قدرت منطقه برای حفظ یک نظم باثبات 
کافی نیست. برای مشروعیت بخشیدن به این 
نظم، واشــنگتن باید متحدان و شــرکایش را 
تشویق کند تا به نارضایتی های منطقه بپردازند. 
هرچند سیاستگذاران باید در تالش های خود 
برای ایجاد صلح، احتیــاط کنند و ثبات را بر 
توافق های پایان منازعات اولویت دهند. ضروری 
اســت که از کم کاری هم خودداری کنند، زیرا 

کم کاری هم می تواند نظم را بی ثبات کند.
هرچند واشنگتن تمایلی برای پرداختن به 
منازعه اســرائیل و فلســطین ندارد، اما دولت 
بایدن باید در برابر وسوســه چشم پوشــی از 
این مســاله ایســتادگی کند. طبق آموزه های 
کیسینجر در این راه دشــوار، منازعه هایی که 
ظاهرا خاموش و در کمون هستند می توانند در 
زمان های پیش بینی نشده به بحران های تمام 

عیار تبدیل شوند.
کیســینجر به جای صلــح در پی نظم بود 
چــرا که باور داشــت صلــح در خاورمیانه نه 
دســت یافتنی و نه هدفی ایده آل است. از نگاه 
کیســینجر، حفظ نظم خاورمیانه ای مستلزم 
حفظ یــک موازنه قدرت باثبات اســت. اما او 
دانسته بود که تعادل و سکون در موازنه قدرت 
کافی نیست. برای پایداری نظم مشروعیت هم 
الزم است، یعنی تمام قدرت های اصلی داخل 
سیســتم باید مشــترکا از یک مجموعه قواعد 
پذیرفته شده پیروی کنند. این قواعد باید تنها 
زمانی مورد پیروی قرار بگیرند که احساســی 
کافی از عدالت را برای شمار کافی از کشورهای 
منطقه ایجاد کنند. به باور کیسینجر، یک نظم 
مشروع منازعه را از بین نمی برد بلکه وسعت آن 

را محدود می کند.
تعادل و مشــروعیت برای رسیدن به نظم و 
فزون گرایی )رونــدی تدریجی و مرحله ای( در 
رســیدن به صلح اصول اولیه رویکرد راهبردی 
کیسینجر بود. رویکرد خاورمیانه ای کیسینجر 
در زمان معاصر نیز کاربرد دارد. خروج کنونی 

آمریکا از منطقه، مشــابه خروج این کشــور از 
جنوب شرقی آسیا در زمان کسینجر است. در 
آن زمــان، همانند امروز، پیامدهای یک جنگ 
بلندمدت بیانگر محدودیت شــدید توانمندی 

واشنگتن در استقرار نیرو در خاورمیانه بود.
به عالوه، کیسینجر می دانست که یک تعادل 
و موازنه باثبات به این بســتگی دارد که ایاالت 
متحده از دیپلماســی اش با یک تهدید معتبر 
اقدام نظامی پشــتیبانی کند. کیســینجر این 
چرخه را با تکیه بر شرکای منطقه ای توانمند و 

همکاری با آنها تقویت کرد.
رویکرد کیسینجر در منازعه اعراب و اسرائیل 
و پیشــگیری از ورود مصر – قدرتمندترین و 
بزرگترین کشــور عربی از لحــاظ نظامی – به 
هرگونه جنگ ائتالفی اعراب در آینده را اکنون 
می تــوان در برابــر ایران به کار گرفــت. ایران 
کشوری است که به روشنی بیشترین تهدید را 

علیه باقی مانده  نظم آمریکایی خاورمیانه دارد.
کیسینجر سرنگونی رژیم را توصیه نمی کند، 
بلکــه ایــران را متقاعد می کند کــه از صدور 
انقالبش دست بردارد و به جای آن به رفتاری 
که بیشــتر به رفتار یک کشور و دولت شباهت 
دارد، بازگردد. هم زمان، واشنگتن باید به دنبال 
موازنه  ای نوین باشــد کــه در آن انگیزه های 
انقالبی ایران محدود و توسط اتحادی متشکل 
از کشورهای سنی همکاری کننده با اسرائیل و 
آمریکا متعادل شــود. طبق رویکرد کیسنیجر، 
اگــر ایران بخواهد با قواعد بــازی کند، ایاالت 
متحده باید به عنــوان یک متعادل کننده وارد 
عمل شــود و خود را به تمام قدرت های مدعی 
خاورمیانه ای نزدیک تر کند. کیسینجر می گوید: 
»آمریکا برای پیگیری اهداف راهبردی خودش 
می تواند به عاملی اساســی – حتی مهم ترین 
عامل – تبدیل شود که تعیین می کند آیا ایران 
در حال پیگیری مسیر انقالب اسالمی است یا 
در مســیر مشروع یک کشور بزرگ و مهم تر از 
آن کشــوری حرکت می کند که در چارچوب 

نظام کشورهای وستفالی قرار دارند.«
پا را فراتر از حد گذاشتن و کم کاری هر دو 
در رویکرد کیسینجر مردود هستند. برخالف 

سیاســتگذاران آمریکایی که بعد از کیسینجر 
روی کار آمدند، او از بلندپروازی و اقدام بیش از 
حد در خاورمیانه پرهیز می کرد. اما نمونه های 
متعددی هم وجود داشت که احتیاط و بدبینی 
او باعث کم کاری شــد. این خطری اســت که 
پــس از خــروج آمریکا از افغانســتان متوجه 
دولت بایدن در خاورمیانه اســت. دولت بایدن 
هم زمان بــا توجه به اولویت های ضروری تر در 
مناطق دیگر باید در خاورمیانه هدف شــکل 
دادن یک نظم منطقه ای تحت حمایت خود را 
دنبال کند، نظمی که در آن ایاالت متحده دیگر 
بازیگر اصلی نیســت، هر چند که پرنفوذترین 
بازیگران باشــد. در قلب این نظم باید موازنه 
قدرتی باشــد که با حمایت آمریکا از متحدان 
منطقه ای اش یعنی اســرائیل و اعراب ســنی 

حفظ خواهد شد. 
بایدن همچنین باید با بازیگرانی که تمایل 
دارنــد در باثبات کــردن نظــم خاورمیانه ای 
نقش ســازنده ای داشته باشــند نیز همکاری 
کند. این می تواند شــامل مشــارکت  عجیب و 
دشــوار با همتایانی مانند عبدالفتاح سیســی 
در غزه، والدیمیر پوتین روســیه و رجب طیب 
اردوغان ترکیه در ســوریه و محمد بن سلمان 
در خلیج فارس باشــد و با همکاری تمام آنها 
بلندپروازی های هژمونیک ایران و توسعه برنامه 

هسته ای این کشور را محدود کند.
تعداد کمی از این متحدان و شرکا خود را با 
ارزش هــای ایاالت متحده تطبیق خواهند داد. 
بــا این حال، همان طور که تجربه کیســینجر 
در خاورمیانه نشــان می دهــد، ایاالت متحده 
باید به عدالت و انصاف کافی برای مشــروعیت 

بخشیدن به نظم نوظهور دامن بزند. در سراسر 
منطقه، مردم بــرای روی کار آمدن دولت های 
پاسخگو فریاد می زنند. ایاالت متحده نمی تواند 
به برآوردن این خواسته ها امیدوار باشد. این به 
معنای بلندپروازی و پا را فراتر از حد گذاشتن 
دوباره اســت. اما نمی تواند این مطالبات را نیز 

نادیده بگیرد.
همچنین پیشبرد یک روند صلح برای بهبود 
منازعه اســرائیل و فلســطین در پرداختن به 
نارضایتی های منطقه ای اهمیت دارد. پرداختن 
به این مســاله در اولویت های بایدن نیست اما 
نشانه های هشداردهنده در حال نمایان شدن 
هستند. دولت خودگردان فلسطین به فروپاشی 
نزدیک شده است: محمود عباس اعتبارش را در 
میان مردم فلسطین از دست داده و حماس – 
با دکترین مقاومت خشن – محبوبیت می یابد. 
پیروزی طالبان در افغانستان باعث تقویت این 
ادعای حماس می شــود که راهبردش تنها راه 
است.  اشغالی  آزادسازی ســرزمین های  برای 
به عالوه، شمار کشته شدگان فلسطینی ناشی از 
رویارویی با ارتش اسرائیل نخستین بار به شکل 
هشــداردهنده در حال افزایش است و دولت 
اســرائیل به نمازگذاران یهودی اجازه ورود به 
کوه معبد یا حرم شــریف قدس را داده است 
که اقدامی بسیار تحریک کننده به شمار می رود. 
برای پیشــگیری از انفجار خشونتی دیگر در 
ســرزمین های اشــغالی، بایدن باید یک روند 
صلح تدریجی و گام به گام را برای بازســازی 
اعتمــاد و ارتقــای تجربه عملــی پیش ببرد، 
درســت همانند آنچه کیســینجر برای خارج 

کردن مصر از منازعه با اسرائیل انجام داد. 

فارن افرز بررسی کرد

ایران، خاورمیانه و آموزه های هنری کیسینجر


