خیلی کوتاه

رایزنی سفیر ایران و عمار حکیم
در دیدار س��فیر جمهوری اس�لامی ای��ران در بغداد و رئیس
مجلس اعالی اس�لامی عراق موضوعات مرتبط با روابط دوجانبه

و همچنین سفر مقامات عالیرتبه  ۲کشور مورد بحث و گفتوگو
قرار گرفت.
به گزارش فارس ،حس��ن داناییفر و س��ید عم��ار حکیم در
دیداری درخصوص تحوالت روابط ایران و عراق گفتوگو کردند.

اوضاع کنونی عراق و سفرهاي مقامات  ۲کشور طی روزهاي
آینده از دیگر موارد مورد گفتوگوی داناییفر و حکیم بود.
ف��ؤاد معصوم رئیسجمهور عراق قرار اس��ت هفته آینده به
ایران س��فر کند .س��ردار دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي

مس��لح نیز در آینده نزدیک ميهمان همتای عراقی خود خواهد
بود.
ع�لاوه ب��ر آن مس��ئوالن عالیرتبه ای��ران و ع��راق نیز طی
هفتههاي آینده به پایتختهاي  ۲کشور سفر خواهند کرد.
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اخبار كوتاه

نگاه

چرایی پیچیدگی تدوین متن تفاهم
هستهاي از زبان بعيدينژاد
رئی��س تی��م کارشناس��ان ای��ران در مذاکرات هس��تهاي در
یادداش��تی به بررسی دالیل پنجگانه پیچیدگی مذاکرات هستهاي
بین کشورمان و گروه  5+1پرداخته است.
حمی��د بعیدین��ژاد ،مدیر کل امور سیاس��ی و امنی��ت وزارت
امور خارجه ایران و همچنین رئیس تیم کارشناس��ان کشورمان در
مذاکرات هستهاي در یادداش��تی که در ایرنا منتشر شد ،به بررسی
چرایی پیچیدگی و س��ختی این مذاکرات پرداخت .وی مینویس��د:
مذاکراتی که در خصوص تدوین متن تفاهم جامع هستهاي در جریان
اس��ت همواره مذاکراتی پیچیده توصیف ش��ده اس��ت .اما واقعا چرا
اینگونه است .در این نوشتار به برخی از این موارد اشاره می شود:
 -١حساس��یت و پیچیدگیه��اي موضوع��ات م��ورد مذاکره:
موضوع��ات هس��تهاي و لغو تحریمه��ا بعنوان مباحث��ی که مورد
مذاک��ره هس��تند از حساس��یت بس��یار زی��ادی برای ه��ر یک از
طرفهاي مذاک��ره برخوردارند .هر جمله ،عب��ارت و کلمهاي که
یک��ی از طرفه��اي مذاکره در خص��وص مباحث هس��تهاي و یا
تحریمها پیش��نهاد میکند برای طرف دیگر واجد حساسیتهاي
زیادی اس��ت .پیگیری این موضوعات در عالیترین سطح سیاسی
در نظام تصمیمگیری کشورها دنبال میشود.
گروه سياست خارجه در حال��ي ك��ه ن��گارش متن
پيش نويس توافق نامه جامع
گزارش هفت
آغ��از ش��ده اما وزي��ر خارجه
كش��ورمان به وجود اختالفات بس��يار زياد در متن
اين نگارش با  5+1اش��اره كرده اس��ت و اين مساله
دس��تاورد يك س��ال و نيم تالش ش��بانهروزي تيم
مذاكرهكننده هس��تهاي كش��ورمان را با تامل روبرو
ميكند!
ن��گارش متن توافق جامع هس��تهاي در جریان
اس��ت ،اما با این حال هنوز کار دش��وار و پرانتزهاي
بسیاری باقی مانده است .اين جملهاي بود كه ديروز
محمدجواد ظريف وزير خارجه كشورمان كه رياست
تيم مذاكرهكننده هس��تهاي را نيز عهدهدار است در
پيام توئيتري خود عنوان كرد.
اش��اره ظریف به پرانتزهاي باقیمانده ،نکات و
مواردی اس��ت که هنوز طرفین بر سر آنها اختالف
نظر داش��ته و نتوانستهاند به نقطه مشترکی برسند.
وزیر امور خارجه همچنین نوش��ته اس��ت« :مصمم
هس��تیم که به این بحران س��اختگی پای��ان داده و
افقهاي جدیدی بگشائیم».
ظريف در حالي بر وجود پرانتزهاي بس��يار زياد
يا همان اختالفات با غرب اش��اره كرده است كه دو
روز پيش سیدعباس عراقچی و تيم مذاكرهكننده كه
همچنان براي نگارش متن پيشنويس توافق جامع
در نيويورك به س��ر ميب��رد در مورد روند مذاکرات
هستهاي برای تدوین اين پیشنویس ظرف چند روز
آينده ابراز اميدواري كرده بود.
وزير خارجه كش��ورمان به وجود اختالفات زياد
بر س��ر نگارش متن پيشنويس توافقنامه جامع در
حالي اش��اره كرده است كه ايران و  5+1در روز 13
فروردین س��الجاري پس از  9روز مذاکره در شهر
لوزان سوئیس ،بیانیهاي صادر و اعالم کردند که بر

 -٢زب��ان تخصصی مذاک��ره بینالمللی :عموم��ا وقتی چنین
ش��رایط س��ختی در مذاکرات حس��اس بینالمللی پی��ش میآید،
خالقی��ت در عبارت پردازی ح��رف اول را میزند .وقتی در محتوا
کار با س��ختی ای��ن چنینی روبروس��ت ،یافتن کلم��ات و عبارات
مناس��بی که نظر اطراف مذاکره را تامین کند نقش بس��یار مهمی
در باز ک��ردن راه تفاهم ایفا میکند .اینجا فقط موضوع دانس��تن
زبان انگلیسی نیست .این کار موضوع بسیار ظریفی است که فقط
میتواند نتیجه ممارس��ت طوالنی در کار مذاکره بینالمللی باشد.
زبان نوش��تاری چنین تفاهماتی عمال مخصوص به خود است و به
همین عل��ت درک چنین متونی برای افراد خارج از جمع بس��یار
محدود تصمیمگیران عالی کشورها که دستورالعملهاي مذاکراتی
را تعیی��ن میکنند ،و همچنین خ��ارج از جمع تیم مذاکره کننده
مشکل است .به همین خاطر است که درک مفاهیم پیچیده پشت
این متنها برای افراد خارج از مذاکره به توضیحات فنی ،سیاس��ی
و حقوق��ی نیاز دارد .و به همین دلیل اس��ت ک��ه به افراد خارج از
مذاک��رات توصیه میش��ود که با عنایت به آنکه که در پش��ت هر
کلمه و عبارتی دهها س��اعت مذاکره و کلی مباحث فنی و حقوقی
خوابیده اس��ت ،برای یافتن مفاهیم دقیق هر عبارت و تفسیر متن
تفاهمات صبور باشند.
 -٣ضرورت روشن بودن اقدامات و تعهدات :در چنین شرایط
س��خت در مذاک��رات بینالمللی ،آنچه به کم��ک میآید ،پذیرش
درجه��اي از ابه��ام در تبیی��ن و عبارتپردازی اص��ول و محتوای

س��ر رئوس اصلی توافق جامع ،به تفاهم رس��یدهاند.
ایران و  5+1از آن زمان در تالشند تا جزئیات توافق
جام��ع را نهایی کنند ت��ا  9تيرماه بتوانند به توافقي
جامع دست يابند.
اما در هم��ان موقع كه ظري��ف و مورگيني در
بيانيه مشترك بر توافق لغو همه تحريمها آن هم به
يكباره تاكيد كردند باراک اوباما با برگزاری کنفرانس
خب��ری در واش��نگتن در ادعايي قاب��ل تامل گفت:
«ایران بیش از هر کش��ور دیگری ش��اهد بازرسیها
خواه��د ب��ود و به عن��وان عضو انپیت��ی تعهداتی
دارد .جامع��ه بینالمللی پذیرفت��ه مرحله به مرحله
بخشهای��ی از تحریمها علیه ای��ران را لغو کند اما
در همان حال تحریمهاي دیگر درباره موش��کهاي
بالستیک و حقوق بشر ادامه خواهد یافت».

امريكايي و فرانسوي و تاكيد آنها بر حل و
فصل نشدن تحريمها از يكسو و از سوي
ديگر تاكيد وزير خارجه كشورمان به توافق
بر سر لغو تحريمها در حالي است كه از نظر
كارشناس��ان حوزه ديپلماسي اين مسئله
اولين نقطه ابهام براي توافق صورت گرفته
به شمار ميرود و حاكي از دو مرحلهاي
بودن توافقات است كه اين مسئله با
تاكيد مقام معظم رهبري تنها بر
توافقي يك مرحلهاي كه در
ديدار با اعضاي نيروي
هوايي بيان داش��تند
متفاوت است.
البته وزير خارجه

وزير امور خارجه :پرانتزهاي زیادی باقی مانده

دو سال مذاكره
نقطه سرخط!

ل��وران فابی��وس وزیر خارج��ه فرانس��ه نيز در
مصاحبه با ایس��تگاه رادیو یک اروپا هش��دار داد که
مسأله مربوط به اینکه تحریمهاي ایران چه زمانی لغو
خواهد شد ،هنوز حل و فصل نشده است .درخصوص
لغو تحریمها ،هنوز توافقی حاصل نشده است.
اين ادعاهاي قابل تامل اعضاي  5+1بويژه مقامات

كشورمان در روز 15فروردين سالجاري
با حض��ور در برنامه ن��گاه يك درباره
اظه��ارات م��اری هارف س��خنگوي
وزارت خارج��ه امريكا كه ادعاهايي را
درباره چگونگي لغو تحریمها ،مطرح كرده بود در
همان برنامه بيان داشت :روزی که قطعنامه را تصویب

اعتراف گرت پورتر به يك واقعيت

دستگاه امنیتی آمریکا به دشمنی با ایران نیاز دارد

تحلیلگر مس��تقل آمریکایی در یادداش��تی
ضمن رد ادعاه��اي مقامات ریاض و تلآویو
دوردس�ــت
درب��اره «تغییر اس��تراتژی آمری��کا در قبال
ایران ،نوش��ت« :دستگاه امنیت ملی آمریکا به دشمنی با ایران نیاز
دارد».
به گزارش ش��بكه اجزيره گ��رت پورتر با نام «چرا ایران باید
دشمن آمریکا باقی بماند؟» مطرح كرده است ؛ «مهمترین عامل
در ترسیم سیاست آمریکا در قبال ایران ،سیاست داخلی است و
نه نگرش و دید ژئوپلتیکی خاص اوباما».
وی نوش��ت« :از زم��ان آغاز مذاک��رات هس��تهاي آمریکا با
ایران ،هم مقامات اسرائیلی و هم مقامات سعودی در این اعتقاد
غلطش��ان که به صورت گس��ترد ه علنی شده ،زیادهروی کردهاند
که چنین توافقی به معنای تغییر اساسی استراتژیک در سیاست
آمریکا در قبال منطقه و به قیمت ائتالفها و اتحادهاي س��نتی
آن با اسرائیل و عربستان سعودی خواهد بود».
روزنامهنگار مستقل آمریکایی نوشت« :احتمال آن کم است که
دولت اوباما بیشتر از آنچه دولتهاي قبلی آمریکایی انجام دادند ،به
سمت یک رابطه جدید با ایران تغییر مسیر بدهد .دلیل این موضوع
هم بسیار ساده است؛ دستگاه امنیت ملی آمریکا که قدرت مسدود
و ممانع��ت کردن هر ابتکاری را دارد ،منافع بلندمدت اساس��ی در
ادامه سیاست رفتار کردن با ایران به عنوان یک دشمن دارد».
وی درباره «پاسخ و واکنش سعودی» به مذاکرات هستهاي
نوش��ت که «پاسخ س��عودی بس��یار افراطیتر (از تلآویو) بوده
اس��ت» .پورتر اظهارات ترکی الفیصل رئیس پیش��ین دس��تگاه
امنی��ت س��عودی درباره نزدیک ش��دن ایران و آمریکا ناش��ی از
مذاکرات هستهاي را «دروغ» خواند.
محقق آمریکایی همچنین نوش��ت« :این تصورات اسرائیلی و
س��عودی از واقعیت سیاست واقعی دولت اوباما در قبال ایران دور
و جدا است .بس��یار دورتر از رویکرد اساسی نیکسون وار (مواضع
پاکس��تان طبق قراردادی که
در زمینه ط��رح احداث خط
ر ا هبــــر د
لول��ه گاز صادرات��ی ب��ا ایران
دارد باید زیرس��اختهاي الزم جه��ت اتصال اولین
جریان گازی از ایران به این کش��ور را تا  31دسامبر
 2014فراهم میکرد.
اس�لامآباد تاکنون اقدام��ی در این زمینه انجام
نداده اس��ت .برخی شواهد و اس��ناد از نقش برخی
قدرته��اي ب��زرگ در کندی یا کارش��کنی در این
زمینه حکایت میکند.
طرح احداث خط لوله گاز صادراتی ایران به هند
و پاکستان که بعدها "خط لوله صلح" نامیده شد در
س��ال  1990مطرح و از یک دهه پیش آغاز شد ،اما
اختالفات پاکستان و هند به عنوان مهمترین دالیل
کندی مذاکرات مانع توافق نهایی بین س��ه کش��ور
ش��ده بود تا اینکه هند از مذاکرات س��هجانبه کنار
کش��ید و ایران و پاکس��تان با برگزاری نشستهایی
در تهران و اس�لامآباد برای عملی کردن این طرح،
مذاک��رات را دنب��ال کردند و در نهای��ت خرداد ماه
 1388قرارداد بین ایران و پاکستان امضا شد.

مذاکرات اس��ت ،یعنی آنچ��ه به آن اصل ابهام س��ازنده میگویند
( .)constructive ambiguityول��ی اینج��ا دقیقا این راهحل
زبانی برای مذاکرات ما کارکرد چندان مفیدی ندارد ،چراكه تالش
ما آنست که اقدامات طرفین تا آنجا که ممکن است روشن ،واضح
و غیر قابل تفسیر باشد .هر گونه ابهام میتواند زمینههاي اختالف
و یا سوء تفسیر و سوء برداشت را در آینده باز نماید.
 -٤ماهی��ت چند گانه تفاهم :این تفاهم دارای ماهیت بس��یار
پیچیدهاي اس��ت و اهمیت آن با هیچ سند مذاکراتی معمولی قابل
مقایس��ه نیس��ت .این تفاهم یک تفاهم صرف سیاس��ی درخصوص
موضوع��ی عمومی از جنس روابط سیاس��ی و دیپلماتیک بین دو یا
چند کش��ور نیس��ت .ابعاد فنی موضوع هستهاي و پیش زمینههاي
ش��کلگیری ای��ن پرونده ،چنان ابع��اد پیچیده فن��ی و حقوقی به
این موضوع داده اس��ت که حصول تفاهم را فقط تصمیم سیاس��ی
طرفهاي مذاکره تعیین نمیکند بلکه تمامی مباحث فنی و حقوقی
مرتبط به موضوعات نیاز به بررس��ی دقی��ق برای یافتن راهحلهاي
الزم دارن��د .ب��دون یافتن این راهحلهاي دقی��ق فنی امکان حل و
فصل موضوع وجود ندارد در حالیکه موضوع اصلی این تفاهم بحث
هستهاي و تحریمها ميباشد  ،اما مشکل آنجاست که نمیتوان فقط
از منظری فنی و تکنیکی به مباحث مورد گفتوگو نگاه کرد.
 -٥توجه ش��دید افکار عمومی و رس��انه ها :موضوع هستهاي
ایران با توجه به آثار عینی آن در حوزه سیاست خارجی ،اقتصادی،
سیاس��ت داخلی و دیگر عرصهه��اي دیگر ،به ش��دت مورد توجه

دولت نیکس��ون در قبال رابطه با چین کمونیس��ت و ازسرگیری
روابط پکن و واش��نگتن) که اردوگاه نتانیاهو و سعودیها در حال
صحب��ت درباره آن بودهاند ،تعامل دیپلماتیک دولت اوباما با ایران
بر س��ر برنامه هس��تهاي برآیندی از مجموعه جرح و تعدیلهاي
سیاس��تگذاری در داخ��ل چارچوب کلی دیپلماس��ی مبتنی بر
اجبار در قبال ایران اس��ت» .او در ادامه این یاداشت تحت عنوان
«مذاکرات غیرمشروط» نوش��ت« :حتی وقتی اوباما در نامه سال
 2009ب��ه آی��تاهلل خامنهاي رهب��ر عالی پیش��نهاد "مذاکرات
غیرمشروط" را میداد ،او در واقع به دنبال پیگیری استراتژی فشار
چندگانه بر ایران برای توافق کردن با درخواستهاي آمریکا بود».
تحلیلگ��ر آمریکای��ی درب��اره اس��تراتژی فش��ار چندگان��ه
اوبام��ا اینط��ور توضیح داد« :دیپلماس��ی مبتنی ب��ر اجبار اوباما
ش��امل طرحهایی ب��رای تحریمه��اي اقتصادی آس��یبزننده و
غافلگیرانهتر،یک برنامه محرمانه آژانس امنیت ملی برای حمالت
سایبری ضد تاسیسات غنیس��ازی نطنز و بکارگیری سیاسی و
دیپلماتیک از تهدید حمله به تاسیسات هستهاي ایران با استفاده
از دولت نتانیاهو در اسرائیل را شامل میشد».
وی درب��اره علت مواضع خصمانه واش��نگتن در قبال تهران
اینط��ور تاکید کرد« :در یک س��طح وس��یعتر ،مهمترین عامل
تعیین سیاس��ت آمریکا در قبال ایران ،سیاس��ت بوروکراتیک و
هیات انتخابیه داخلی است و نه نگرش و دید استراتژیک شخص
اوباما درباره خاورمیانه».
این محقق مستقل در برشمردن منافع «دشمن باقی ماندن
ایران» برای آمریکا نوش��ت« :از س��ال  2002وزارت دفاع آمریکا
حدود  100میلیارد دالر برای دفاع موش��کی هزینه کرده اس��ت
که اغلب این هزینهها مس��تقیما به جیب متحدان پیمانکار اصلی
نظامی آن رفته است .این ثروت بادآورده تا حد زیادی به این ایده
وابس��ته است که هدف و نیت ایران تهدید آمریکا و متحدانش با
موشکهاي بالستیک است».

میکنیم طرفین باید یک رشته اقدامات انجام دهند.
روز تصویب قطعنامه ،روز اجرایی ش��دن توافق
نیس��ت .این فاصله را هنوز توافق نکردهایم،
چون هن��وز نمیدانیم چقدر اقدامات ما
و طرف مقابل طول میکش��د .ما باید
اقدامات��ی در اراک ،فردو ،نطنز ،ذخایر
و ...انج��ام دهیم که هم��ه مورد توافق
مسئوالن عالی نظام اس��ت و راجع به
هم��ه اینها صحبت کردیم .این اقدامات
م��ا زمانب��ر اس��ت و ی��ک روزه انج��ام
نمیشود .باید بررسی کنیم.
اما رهبر انقالب بيس��تم فروردين
س��الجاري در دي��دار ب��ا مداحان و
شاعران ،لغو یکجای تحریمها را یکی
دیگ��ر از مطالبات از مس��ئوالن بیان
کردند و افزودند :این موضوع بس��یار
مهم اس��ت و تحریمها باید در همان روز
توافق به طور کامل لغو شوند.
حض��رت آیتاهلل خامنه��اي در آن
روز خاطرنشان کردند :اگر قرار باشد لغو
تحریمه��ا به یک فرآین��د جدید مرتبط
ش��ود ،اس��اس مذاکرات بیمعنا خواهد
ب��ود ،زیرا ه��دف از مذاکرات برداش��ته
شدن تحریمهاست.
به تازگي هم جان کری در س��فری
کاری كه به س��ریالنکا رفته ،در مصاحبه
ب��ا کان��ال  ۱۰تلویزی��ون اس��رائیل ب��ه
صهیونیستها اطمینان داد که بازرسیها
از تأسیس��ات هستهاي ایران محدود به ۱۰
یا  ۲۵سال نیست و تا ابد ادامه مییابد.
فرانسه ديگر متحد امريكا نيز ادعايي قابل تامل
را بيان داشته چنانچه وزير خارجه اين كشور با بیان

اینک��ه ایران ح��ق دارد از انرژی اتمی ب��رای موارد
صلحآمیز اس��تفاده کند ،گفت :تهران در لوزان اصل
نظارت بر برنامه هس��تهاي را مقاب��ل رفع تدریجی
تحریمها پذیرفته اس��ت اما راهی دشوار باقی مانده
اس��ت.اين اظهارات را لوران فابیوس در گفتوگو با
وبگاه روزنامه «الشرق» قطر مطرح كرده است.
در اي��ن مي��ان بعیدین��ژاد دو روز پيش ضمن
ارائه لیس��تی از تحریمهایی که در توافق نهایی باید
برطرف ش��وند ،گفت" :تالش برای لغو این تحریمها
پیچیدگیهاي متعدد حقوقی و فنی در بر دارند که
نی��از به بحثهاي زیادی با طرفهاي غربی ش��امل
آمریکا و اروپا دارد که تیم مذاکرهکننده هس��تهاي
در تمامی سطوح مدیران و کارشناسان مشغول این
مذاکرات است".

دستاورد يك سال و نيم مذاكره!
تالش تيم مذاكرهكننده هستهاي كشورمان براي
حفظ حقوق هس��تهاي ملت بر هيچ كس پوش��يده
توگو با 5+1
نيس��ت اما پس از يك و س��ال ونيم گف 
و ش��نيدن ابراز اميدواري تيم هستهاي براي رسيدن
ب��ه توافقي برد  -برد هماكنون تاكيد ظريف بر وجود
اختالفهاي بس��يار زياد اين سوال را در ذهن متواتر
ميكند كه به واقع دستاوردهاي يك سال مذاكره تيم
جدي��دي كه با روي كار آمدن دولت يازدهم س��كان
گفتوگوهاي هستهاي را به دست گرفت بازهم نقطه
سر خط است!
البته كارشكنيهاي امريكا و غرب در مذاكرات
را ناديده نميگيرم اما آنچه كه مهم است اين است
حال كه قرار  9تيرماه س��الجاري توافق نامه جامع
هسس��تهاي به امضاي طرفين برسد تاكيد ظريف بر
وجود پرانتزها يا همان اختالفات كمي تامل برانگيز
است!

نیویورکتایمز گزارش داد

آينده مذاكرات هستهاي بر پايان بحران سوريه تاثيرگذار است

یک روزنامه مشهور آمریکایی ضمن اشاره
ب��ه رون��د مذاک��رات هس��تهاي ای��ران و
معادلـــــه
قدرته��اي جهانی به این مس��اله اش��اره
کرده اس��ت که آینده مذاکرات هس��تهاي ایران و  5+1میتواند
تاثیر زیادی بر پایان جنگ و خونریزی در سوریه داشته باشد.
ب��ه گزارش روزنامه نیویورک تایمز ،اس��تفان دی میس��تورا
فرس��تاده سازمان ملل در سوریه در ماه فوریه در نشست شورای
امنیت تاکید کرد که بشار اسد رئیسجمهور سوریه موافقت خود
را با پایان حمالت هوایی به حلب اعالم کرده است.
این روزنامه آمریکایی در ادامه مدعی شد :چیزی که میستورا
به آن اش��اره نکرد ولی بعدا مش��خص شد این بود که دولت بشار
اس��د عملیات تهاجمی را برای محاصره کردن مخالفان در حلب
آغاز کرده و درگیریهاي شدیدی در مناطق اطراف حلب بین دو
طرف در گرفته بود .تنها چند روز طول کشید که این درگیریها
منجر به رد پیشنهاد دی میستورا برای پایان درگیریها در حلب
شد و آخرین تالشهاي دیپلماتیک برای پایان جنگ و خونریزی
در س��وریه با شکست روبرو شد .ولی حاال نیروهاي دولتی سوریه
با شکس��تهایی در میدانهاي نبرد روبرو شدهاند و سازمان ملل
نی��ز به توافق اولیه هس��تهاي با حامی مهم دولت س��وریه یعنی
ایران دس��ت یافته است .این بار خطمشی دی میستورا نیز تغییر
کرده است.
میس��تورا قص��د دارد ديروز گفت وگوهای��ی را با طرفهاي
مختلف س��وری و حامیان اصلی آنها در ژنو انجام دهد .ایران نیز
جزء آنها خواهد بود.
میس��تورا هفته گذشته در مصاحبهاي به این مساله اشاره
کرد که تغییر شرایط ،هم از نظر نظامی و هم از نظر دیپلماتیک،
حامیان مختلف طرفهاي درگیر در سوریه را با این سوال روبرو
کرده اس��ت که این خونریزی تا چه زمان��ی می تواند ادامه پیدا
کند.

"خط لوله صلح" برسر دو راهی قدرتهاي بزرگ

در ح��ال حاضر حدود چهارم��اه از موعد تعیین
ش��ده برای انتقال گاز ایران به پاکس��تان میگذرد و
پاکستان به بهانه تحریمهاي اعمال شده علیه ایران
از احداث خط لوله در خاک خود س��ر باز زده اس��ت
در حالی که گفته می شود انتقال گاز با خط لوله در
فهرست تحریمها نیست و از سوی دیگر طبق قرارداد
منعقد ش��ده پاکس��تان باید از ابتدای سال میالدی
 2015ماهان��ه  200میلی��ون دالر جریم��ه به ایران
پرداخ��ت کند و با و جود مذاکرات انجام ش��ده بین
مسئوالن دو کشور تاکنون در رابطه با سرانجام "خط
لوله صلح" نتیجه مشخصی حاصل نشده است.
پیر محمد مالزهی ،کارشناس مسائل بینالملل
در گفتوگو با ایس��نا ،در رابطه با خط لوله صادرات
گاز ایران به پاکس��تان خاطرنشان کرد :پاکستان به
ش��دت به گاز ایران نیاز دارد زیرا با قیمت و شرایط
مناسب به صورت بلندمدت میتواند مشکل سوخت
خود را از این طریق حل کند .البته تا حدی به نظر
میرس��د فش��ارهاي آمریکا نیز در به تعویق افتادن

رس��انههاي ایرانی اعم از روزنامهها و س��ایتهاي اطالعرسانی بوده
اس��ت ،که طبیعی هم هس��ت .از طرف دیگر ب��ه دالیلی که همه
میدانیم موضوع هستهاي ایران یکی از حساسترین و سیاسیترین
موضوعات حداقل یک دهه و نیم اخیر در سطح جهانی و منطقهاي
بوده است .تصمیم درخصوص نحوه مواجهه با بحث هستهاي ایران
در این دوره یکی از دغدغههاي اصلی در برنامه سیاس��ت خارجی
کش��ورهاي بزرگ اروپایی ،آمریکا ،روس��یه و در سطحی نیز چین
بوده اس��ت .شروع و سرانجام مذاکرات س��الهاي  ١٣٨٢تا ١٣٨٤
و س��پس تالش برای درگیر نمودن شورای امنیت و سپس مرحله
وضع تحریمه��اي یکجانبه و چند جانبه در ش��ورای امنیت و بعد
ت�لاش برای اجرای موث��ر این تحریمها همواره ب��ا موضعگیریها
و همراهی در اتخاذ سیاس��تهاي الزم در س��طوح عالی سیاس��ی
همراه بوده اس��ت .با توجه به همین اهمیت ،سیاس��تها و مواضع
کشورهاي مهم توسط رسانههاي ملی و بینالمللی کشورها پوشش
داده میشده است و لذا خود توجه زیادی را از جانب افکار عمومی
به موضوع جلب نموده اس��ت .در کنار آن تمرکز اس��راییل و دیگر
کش��ورهاي عربی و منطقهاي بر موضوع همواره این موضوع را به
بحثی در صدر اخبار و تحلیلهاي بینالمللی تبدیل کرده است .اما
توجه زیاد رس��انهاي داخلی و بینالمللی به موضوع بدیهی است
ک��ه بر نحوه حل موضوع نیز تاثیر میگذارد و بر روند مذاکرات نیز
اثرگذار است .ولی باید پذیرفت که امروزه رسانهها بخشی از فرآیند
سیاسی حل موضوعات محسوب میشوند.

اتمام خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان دخیل
بوده است.

مذاکرات ایران با 5+1
در اتمام خط لوله صلح بیاثر نیست
این کارش��ناس مسائل بینالملل گفت :میتوان
احتمال داد که ش��اید مناس��بات ایران ب��ا آمریکا و
همچنین  5+1نیز در تصمیمگیری اس�لامآباد برای
ادامه "خط لوله صلح" بیتاثیر نباشد و پاکستانیها
میخواهند جان��ب احتیاط را رعایت کنند و پس از
پایان مذاکرات دست به تصمیم گیری نهایی بزنند،
ولی در هر صورت پروژه این خط لوله کنار گذاشته
نشده است و قطعا پاکستان با توجه به نیازی که به
گاز دارد در نهایت آن را دنبال خواهد کرد.
مالزهی با بیان اینکه پس از سفر رئیسجمهور
چین به پاکستان ،چین اعالم کرده است  46میلیارد
دالر ب��رای اتم��ام "خط لوله صلح" س��رمایهگذاری
میکنن��د ،افزود :درواقع چین حاضر ش��ده اس��ت

وی اف��زود :آیا این مس��اله تاثیری بر تس��ریع ع��زم و اراده
طرفهاي مختلف برای دس��تیابی به یک راهکار سیاسی خواهد
داش��ت؟ ما باید آن را امتحان کنیم .مذاکرات ژنو فرصت خوبی
برای آزمایش این مساله خواهد بود .این مذاکرات فرصتی خواهد
ب��ود تا از همه از جمل��ه دولتها بخواهیم تا برای دس��تیابی به
راهکاری سیاسی تالش کنند.
میس��تورا تاکید کرد :تا پایان ژوئ��ن میتوان ارزیابی بهتری
از وضعیت مذاکرات با طرفهاي مختلف س��وری و حامیان آنها
داشت.
زمان��ی که مذاکرات و رایزنیه��اي وی با طرفهاي مختلف
پایان خواهد یافت .این تاریخ همزمان با ضرباالجل تعیین شده
برای دستیابی به توافق هستهاي با ایران است.
اینکه یک توافق هس��تهاي با ایران مسیر را برای آغاز گفت
وگوهاي جدید صلح در س��وریه هموار خواهد کرد ،مس��الهاي
اس��ت که باید منتظر ماند و مش��اهده کرد .البته رهبران جهان
به صراحت این دو مس��اله را به یکدیگر مرتبط میدانند ،فدریکا
موگرینی مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته
تاکید کرد که توافق هستهاي میتواند تهران را برای ایفای نقش
عمده اما مثبت در سوریه ،تحریک کند.
با گذشت حدود  5سال از درگیریهاي خونین در سوریه که
منجر به کش��ته شدن چندین هزار نفر شده و بیش از  3میلیون
آواره و بی خانمان برجا گذاش��ته اس��ت ،گروههاي تروریس��تی
مختلفی در سراسر منطقه فعالیت میکنند.
بحران س��وریه به س��خت ترین ماموریت دی میس��تورا در
دوران فعالی��ت و همکاری با س��ازمان ملل تبدیل ش��ده اس��ت.
میس��تورا س��ابقه  40س��ال همکاری با س��ازمان ملل را دارد2 .
فرس��تاده قبلی سازمان ملل در س��وریه یعنی اخضر ابراهیمی و
کوفی عنان سعی کردند تا برای پایان یافتن بحران سوریه ،تالش
کنند ولی از این سمت کناره گیری کردند.

 85درصد هزینه خ��ط لوله را از مرز ایران تا داخل
پاکس��تان تامین کند چراكه همین خ��ط لوله قرار
است به سمت چین رفته و در نهایت تا هند کشیده
شود .س��االنه حدود  300تا  400میلیون دالر بابت
خ��ط ترانزیت نصیب چین خواهد ش��د و این برای
اقتصاد ضعیف پاکستان رقم بسیار زیادی است.
این کارشناس مس��ائل بینالملل گفت :به نظر
می رس��د این برداش��ت که پاکس��تان در اتمام این
خط لوله تعلل میکند به این دلیل نیست که آنها
خواس��تار اتمام این خط لوله نباش��ند ،بلکه برخی
مش��کالت مانند آنکه نمیخواهند به دلیل دریافت
کمکهاي نظامی و مالی از آمریکا بر خالف خواسته
این کشور گام بردارند در میان است.
یک��ی دیگ��ر از مباحث مطرح برای گس��ترش
روابط تهران و اس�لام آباد این اس��ت که پاکس��تان
برای دس��تیابی به رابطهاي با ثبات با ایران و از بین
بردن مناقش��ات مرزی بای��د در برابر مداخله آمریکا
و عربس��تان ایس��تادگی کند و قطعا اینکه تهران در
صدد قرار گرفتن در مرکز ش��بکه منطقهاي توزیع
گاز اس��ت هم برای آنها خوشایند نخواهد بود .شاید

بت��وان دلیل مخالفتهاي آنها برای اتمام "خط لوله
صلح" را هم از همین دست نگرانیها دانست.

افکار عمومی پاکستان
گرایش زیادی به ایران دارند
ج��دا از رواب��ط دیپلماتیک ایران و پاکس��تان
پیونده��اي مذهبی و فرهنگی مانند بازدید س��االنه
بیش از  1.5میلیون زوار ش��یعه پاکس��تانی از ایران
و زی��ارت اماکن مذهبی در کش��ور م��ا نیز میتواند
وس��یله پیوندهاي محکم مذهبی و فرهنگی بین دو
کشور محسوب شود.
مالزهی با تاکید بر گرایش زیاد افکار عمومی در
پاکستان به ایران خاطرنشان کرد :بخشهاي مهمی از
پاکستان در حوزه فرهنگی ایران قرار دارند و حداقل
دو ایالت پاکس��تان از نظر فرهنگ��ی به ایران نزدیک
هس��تند .در این میان ایالت سِ ��ند بیشترین گرایش
فرهنگ��ی به ای��ران را دارد و پس از آن ایالت پنجاب
قرار گرفته اس��ت .اهمیت افکار عمومی و گرایش آن
به این دلیل اس��ت که قطعا افکار عمومی در تعیین
سیاستهاي هر کشور اهمیت دارد.

اميدواري رييس جمهور سابق امريكا
رئیسجمهور سابق آمریکا ابراز امیدواری کرد تفاهم
هستهاي حاصل شده در لوزان در نشست هستهاي تیرماه
تکمیل شود.
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران؛ «جیم��ی کارتر»
رئیسجمه��ور س��ابق آمریکا که رئیس گ��روه بینالمللی
«حکما» (داوران) نیز است در مصاحبه اختصاصی با شبکه
تلویزیونی اس��کای نیوز عربی اعالم کرد ایران میتواند در
گفتوگوها برای حل بحران سوریه نقش مهمی ایفا کند.
وی افزود« :امیدواریم در آینده ،سران برخی کشورها
از جمله روسای جمهور روسیه و آمریکا در خصوص بحران
سوریه گفتوگو کنند .سران عربستان و ترکیه و ایران نیز
میتوانند در این خصوص نقش مهمی ایفا کنند».
کارتر در پاس��خ به س��وال مجری درب��اره مذاکرات
هس��تهاي میان آمری��کا و ای��ران نیز گف��ت« :امیدوارم
تفاه��م موقتی ک��ه چند هفته قبل حاصل ش��د ،تا اواخر
ماه ژوئن (تیرماه) تکمیل ش��ود ».جیمی کارتر ادامه داد:
«طرفه��اي مذاکره باید امتیازاتی بدهند .موضوع مربوط
ب��ه لغو تحریمها هنوز مبهم اس��ت و توافقی در خصوص
ان حاصل نش��ده است .هنوز مش��خص نیست که آیا لغو
تحریمها فوری خواهد بود :بر اس��اس آن چیزی که ایران
میخواهد یا براساس آنچه که آمریکا میگوید».
رایزنی مقامات ایران و لهستان
کاتاژینا کاسپرچیک ،معاون وزیر امور خارجه لهستان
در سفر رسمی خود به جمهوری اسالمی ایران با مرتضی
س��رمدی ،قائم مقام وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و
گفتوگو کرد.
به گزارش ایس��نا ،در این دیدار قائم مقام وزارت امور
خارجه جمهوری اس�لامی ایران با اشاره به روابط خوب و
تاریخی دو کش��ور ایران و لهس��تان ،وجود نداشتن نقطه
منفی در حافظه روابط دو کش��ور را برای ترس��یم روابط
نوی��ن بی��ن تهران و ورش��و مهم ارزیابی ک��رد و آمادگی
جمهوری اس�لامی ایران برای تقوی��ت روابط دوجانبه در
ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصادی ،تجاری ،پارلمانی ،علمی
و فرهنگی را اعالم کرد.
س��رمدی با اش��اره ب��ه ظرفیته��اي زی��اد و بالقوه
اقتص��ادی و تجاری دو کش��ور ایران و لهس��تان ،س��طح
مناس��بات اقتص��ادی و تجاری فعلی دو کش��ور را ناچیز
خواند و بر گسترش روابط دو کشور در زمینههاي صنعتی،
کشاورزی و تکنولوژیهاي نو تاکید کرد .او ضمن تشریح
ش��رایط پیچیده و حاد حاکم بر منطقه خاورمیانه افزود:
هدف جمهوری اس�لامی ایران اس��تقرار صلح و ثبات در
منطقه از طریق گفتوگو و راههاي مسالمتآمیز است.
مع��اون وزارت خارجه لهس��تان نیز ک��ه در راس یک
هیات بزرگ متشکل از تجار و صاحبان سرمایه لهستانی در
جمهوری اسالمی ایران بهسر میبرد ،برلزوم افزایش تبادالت
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور تاکید کرد.
شکست سناتور کاتن
رهب��ران جمهوریخ��واه آماده میش��وند تا مصالحه
اخیر با دموکراتها درب��اره قانون نظارت کنگره بر توافق
هس��تهاي با ایران را بدون اعمال پیش��نهادات ضد ایرانی
برخی سناتورها تصویب کنند.
نش��ریه آمریکای��ی پولیتیکو ( )Politicoبا انتش��ار
گزارشی ،از شکس��ت تالشهاي "تام کاتن" برای افزودن
اصالحیهه��اي ضد ایرانی به قانون نظارت کنگره بر توافق
هستهای ،خبر داد.
رهبران جمهوریخواه آماده میشوند تا تالشهاي تام
کاتن برای از ریل خ��ارج کردن مصالحه دوحزب بر قانون
"نظارت کنگره بر توافق هستهای" را بینتیجه بگذارند و راه
را برای تصویب این قانون در هفته جاری هموار میکنند.
س��نای آمریکا آماده اس��ت تا کار بر روی طرحی که
برای مدت طوالنی بررسی شده را از سر بگیرد .سناتور باب
کورکر ،نویس��نده این طرح و رئیس کمیته روابط خارجی
س��نا میگوید :دوست داشتم اصالحات بیشتری برای این
قانون ارائه شود اما با توجه به شرایط موجود ،متاسفانه این
راه به پایان رسیده است.
با این حال سناتورهاي جمهوریخواه آمریکا از جمله
تام کاتن تالش کردند اصالحیههاي جدیدی به این طرح
الح��اق کنند که حت��ی موجب واکن��ش و تهدید دوباره
مقامات کاخ سفید ش��د .اکثر نمایندگان جمهوریخواه به
خاطر حفظ وحدت نظر دو حزب خواستار ارائه این طرح
در قالب توافق شده هستند.

از نگاه ديگران
توافق هستهاي با ایران به نفع جهان است
دبیرکل انجمن همبس��تگی هند و آسیا ديروز توافق
هس��تهاي نهایی ایران با  5+1را به نف��ع منطقه و جهان
دانس��ت و ابراز امی��دواری کرد :گفتوگوهاي هس��تهاي
هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
حفی��ظ الرحم��ن در گفتوگ��و با ایرنا گف��ت :جهان
در انتظار نتیجه گفتوگوهاي هس��تهاي اس��ت و طرفین
توگو باید با مهار افراطگریها ،زمینه به نتیجه رسیدن
گف 
آن را فراهم کنند.
توگوها
وی با اشاره به حس��ننیت طرفین در این گف 
گف��ت :ایران با مش��ارکت فعال در مذاکرات حس��ننیت و
پایبندی خود را نشان داده است و آمریکا و کشورهاي غربی
نیز باید با عمل به وعدههاي خود و رفع تحریم ،به وعدههاي
خود عمل کنند و حسننیت خود را نشان دهند.
ای��ن فعال سیاس��ی هند با اش��اره به کارش��کنیهاي
کنگره آمریکا و برخی کش��ورها از جمله مخالفتهاي رژیم
صهیونیس��تی با اجرای توافق هس��تهای ،گف��ت :این گونه
تالشه��ا و مخالفتها در حالی ص��ورت میگیرد که ایران
همواره آمادگی خود را برای رفع ابهامات با آژانس بینالمللی
انرژی اتمی اعالم کرده اس��ت .وی تصریح کرد :بهانهگیری
برخی کش��ورها درخصوص برنامه هس��تهاي ایران نشانگر
اهداف پشت پرده این کشورها در حمایت از اسرائیل است.
دبیرکل انجمن همبستگی هند و آسیا گفت :مخالفت
کنگره آمریکا و اسرائیلیها با گفتوگوهاي هستهاي ایران
و  5+1در نهایت محکوم به شکست خواهد بود.
وی لغو تحریمها علیه ایران را به نفع کشورهاي منطقه
دانس��ت و گفت :بس��یاری از کش��ورهاي منطق��ه به علت
تحریمهاي آمریکا و غرب علیه ایران از منافع تجارت فعال
با ایران محروم هس��تند« .حفیظ الرحم��ان» با بیان اینکه
کش��ورهاي اروپای��ی و آمریکایی در اث��ر تحریمهاي ایران
ضررهاي سنگینی متحمل شده اند ،تصریح کرد :کشورهاي
غربی بیش��تر از ایران به توافق هس��تهاي با ایران نیاز دارند
چراكه زیر فشار شرکتهاي بزرگ خود قرار دارند.

