
پرونده اي��ران از روي ميز دونالد ترامپ، چهل 
و پنجمين رييس جمهور اياالت متحده كنار 
نمي رود. در دو س��ال پاياني دولت باراك اوباما، رييس جمهور 
پيشين، نام ايران و امريكا به دليل پيشبرد مذاكرات هسته اي 
ميان ايران و ش��ش كشور در رسانه هاي بين المللي به وفور به 
چش��م مي خورد. با حصول توافق هس��ته اي در نيمه جوالي 
س��ال 2015 ميالدي و پ��س از آن ورود اي��ران و 1+5 به فاز 
اجراي برجام در ژانويه سال 2016 ميالدي، اندك اندك اخبار 
مربوط به ايران در حاشيه قرار گرفت و جهان گرفتار انتخابات 
رياست جمهوري امريكا، حواشي برنامه انگلستان براي خروج 
از اتحاديه اروپا )برگزيت( و حمالت بي امان داعش شد. پيروزي 
دونالد ترامپ اما به سرعت ايران را به يكي از پرونده هايي تبديل 
كرد كه بسيار زودتر از آنچه تصور مي شد دوباره به سرليست 
اخبار بازگش��ت. اين روزها نه فقط در واشنگتن و نيويورك يا 

تهران كه در پايتخت هاي كش��ورهاي اروپايي و مسكو و پكن 
نيز بسيار در مورد استراتژي دولت ترامپ در قبال ايران بحث 
مي شود. آيا ترامپ توافق هسته اي را تمام مي كند تا رابطه ايران 
و امريكا را وارد فازي جديد و البته پرتنش تر از 4 دهه گذشته 
كند؟ آيا رييس جمهور جديد امريكا س��رانجام با وجود همه 
فريادهايش بر سر برجام، دست از سر تهديد به پاره كردن آن 
برمي دارد و در ساير حوزه هاي مورد انتقاد مانند فعاليت هاي 
منطقه اي ايران يا آزمايش هاي موشكي اين كشور خط مشي 

تندتر را اتخاذ مي كند؟ 
 ديپلمات و ژنرال در مقابل رييس جمهور 

خبرگزاري رويترز درگزارشي اختصاصي از تدوين استراتژي 
جديد از س��وي دولت دونالد ترامپ درقبال رويارويي با ايران 
خبر داده اس��ت. به گزارش »اعتماد«، ش��وراي امنيت ملي 
دولت جدي��د از اواخر ماه آوريل ماموريت داش��ت كه در يك 
بازه زماني 3 ماهه اس��تراتژي كالن امريكا در قب��ال ايران را 
تبيين كند. از آن تاريخ قريب به 5 ماه گذش��ته اس��ت و هنوز 

تيم معتمدان ترامپ به اضافه ش��وراي امنيت ملي اين كشور 
نتوانسته اند استراتژي مدنظر رييس جمهور را تبيين كنند. با 
اين همه ضرب االجل اواخر سپتامبر براي متوقف نگاه داشتن 
اجراي تحريم هاي هسته اي ايران و همچنين اواخر اكتبر براي 
تاييد پايبندي ايران به توافق هسته اي در راه هستند و ترامپ 
نيز تهديد به عدم تاييد پايبندي ايران به برجام كرده اس��ت. 
تهديد ترامپ با مخالفت چهره هايي در كابينه وي چون ركس 
تيلرسون وزير خارجه، مك مس��تر مشاور امنيت ملي و جيم 
متيس وزير دفاع روبه رو شده است. مخالفت سرسختانه اروپا، 
روسيه و چين با خروج امريكا از برجام يا تالش اين كشور براي 
اصالح توافق هسته اي عمال چهره هاي كهنه كار و منطقي تر 
كابينه را ترسانده است و به نظر مي رسد كه اين افراد در حال 
تالش براي ارايه طرحي به رييس جمهور هستند تا به آن بهانه 

وي را از زيرپاگذاشتن توافق هسته اي منصرف كنند. 
رويترز در مورد اين طرح مي نويس��د: اين اس��تراتژي دستان 
دونالد ترامپ را براي سياس��ت هايي خصمانه تر و خشن تر در 

مواجهه با ايران بازمي گذارد. برخورد با نيروهاي ش��يعه مورد 
حمايت ايران در عراق و سوريه و همچنين برخورد با گروه هاي 
شبه نظامي كه امريكا ادعا مي كند مورد حمايت تهران هستند 
در سايه اين استراتژي آسان تر خواهد شد. به نظر مي رسد كه 
شش مقام امنيتي دولت هاي فعلي و پيشين امريكا در جريان 
تبيين اين استراتژي قرار داشته اند. متن اين طرح روز جمعه 
در نشست ترامپ با شوراي امنيت ملي دولتش به وي تسليم 
شده است. اصلي ترين نويسندگان آن نيز تيلرسون، متيس و 
مك مس��تر بوده اند. ترامپ بايد موافقت خود با اين طرح را تا 
پيش از پايان س��پتامبر اعالم كند و پس از اعالم موافقت وي 
است كه متن طرح نيز منتشر خواهد شد. هيچ كدام از افرادي 
كه درباره اين طرح به رويترز خبررساني كرده اند موافقت خود 
را با افشاي نام خويش اعالم نكرده اند چرا كه ترامپ هنوز بايد 
در مورد جزييات اين طرح تصميم گيري كند. يك مقام ارشد 
حاضر در كابينه ترامپ در اين باره به رويترز مي گويد: برخالف 
دستورالعمل هاي بس��يار  ريزي كه توسط باراك اوباما يا ساير 
روساي جمهور پيش��ين امريكا درباره رويارويي با ايران صادر 
مي شد، به نظر مي رسد كه ترامپ قصد دارد اهداف استراتژيك 
كالن درباره ايران را خود تعيين و اعالم كند و در نهايت كار بر 
روي جزييات را به فرماندهان ارتش و ديپلمات هايش واگذار 
كند. اين مقام امريكايي در ادامه سخنانش به رويترز مي گويد 
كه دول��ت ترامپ ميزان همكاري هاي خ��ود با متحدانش در 
تحقق اهداف اين اس��تراتژي را به حداكثر خواهد رس��اند. دو 
س��وژه اي كه به نظر مي رس��د در اين اس��تراتژي بسيار مورد 
توجه ق��رار گرفت��ه مقابله ب��ا فعاليت هاي موش��كي ايران و 
همچنين فعاليت هاي منطقه اي اين كش��ور است. يك مقام 
ديگر كابين��ه در اين باره به رويترز مي گوي��د: مي توانم اين را 
استراتژي كالني بنامم كه دايره وسيعي از فعاليت هاي ايران 
را ش��امل خواهد شد. از مس��ائل مالي تا حمايت هاي ايران از 
گروه هاي تروريستي يا فعاليت هاي ثبات زداي ايران در منطقه 
به خصوص در عراق، س��وريه و يمن )ايران در حالي از س��وي 
امريكا به فعاليت هاي مخرب متهم مي شود كه تغذيه كننده 
مالي و ايدئولوژيك مخوف ترين گروه تروريستي جهان يعني 
داعش در چندسال اخير متحدان امريكا در منطقه بوده اند.( به 
گفته منابع امريكايي در اين طرح فعاليت هاي سايبري ايران 
و همچنين مساله برنامه هس��ته اي اين كشور نيز مورد توجه 
قرارگرفته اس��ت. دولت ترامپ هنوز درحال بررسي موضعي 
است كه بايد در چهارسال آتي در قبال توافق هسته اي ايران با 
1+5 داشته باشد و به گفته منابع آگاه در اين طرح تاكيد شده 
كه اگر ايران از مفاد توافقنامه هسته اي مصوب جوالي 2015، 
عدول كند با تحريم هاي سنگين اقتصادي روبه رو خواهد شد. 
همچنين در بخش هايي از اين طرح تاكيد شده كه بايد با روند 
مورد ادعاي امريكا و برخي متحدانش در منطقه درباره انتقال 
تجهيزات ايراني به حوثي هاي يمن برخورد شود و همچنين 
از كنار كمك هاي ايران به گروه هاي فلسطيني در نوار غزه نيز 
ساده عبور نكرد. حمايت از آل خليفه در بحرين نيز يكي ديگر 
از پايه هاي استراتژي جديد است. در بحرين اقليت اهل سنت 

بر اكثريت شيعه حاكم هس��تند. برخورد خشن تر با ايران در 
آب هاي بين المللي نيز يكي از دستورهايي است كه در صورت 
تاييد اين استراتژي از سوي ترامپ به نيروهاي امريكايي حاضر 
در منطقه داده خواهد شد. درچندماه اخير ميزان رويارويي هاي 
نيروهاي امريكايي با سپاه پاسداران انقالب اسالمي در آب هاي 
بين المللي افزايش پيدا كرده است. براساس دستورالعمل هايي 
كه درحال حاضر به نيروهاي امريكايي داده شده آنها تنها زماني 
مي توانند اقدام به شليك كنند كه بدانند جان خدمه يا وضعيت 

قايق هاي آنها در خطر است. 
برخورد محتاطانه با ايران در عراق و سوريه 

در اين طرح به افزايش تحركات ارتش امريكا در سوريه و عراق 
اشاره نشده است. برخي از چهره هاي اطالعاتي و امنيتي ترامپ 
معتقد هس��تند كه برخوردهاي قهرآميزتر با ايران در سوريه 
و عراق مي توان��د جان نيروهاي امريكاي��ي حاضر در منطقه 
را تحت الش��عاع قرار دهد و از س��وي ديگر بر پيچيدگي هاي 
سياست امريكا براي مقابله با داعش نيز بيفزايد. مك مستر و 
متيس كه آنها را مي توان روس��اي بازوي نظامي دولت امريكا 
دانست مخالف برخوردهاي قهرآميز يا جدي فرماندهان امريكا 
با نيروهاي ايراني در عراق و س��وريه هستند. اين طيف اعتقاد 
دارند كه در حال حاضر اصلي ترين اولويت امريكا در منطقه بايد 
مبارزه با داعش باشد و نبايد توجه و انرژي نيروهاي امريكايي 
را با توجه به ايران منحرف كرد. از سوي ديگر برخي از مشاوران 
سياس��ي و نظامي نيز به ترامپ هش��دار داده اند كه برخورد 
جدي تر با ايران مي تواند جرقه تنش نظامي با اين كشور را بزند 
و اين در حالي است كه نيروهاي امريكايي در سايه استراتژي 
جديد امريكا در افغانستان مشغول اين حضور نظامي فرامرزي 
هس��تند و نمي توانند انرژي خود را بر مس��اله ايران بگذارند. 
مقام هاي سابق امريكايي نيز به دولت جديد توصيه كرده اند كه 
چندان در مقطع فعلي با حضور ايران در عراق و سوريه برخورد 
نكند چرا كه اين حضور در چندس��ال اخير به مبارزه با داعش 
كمك شاياني كرده است. برخي از منابع خبري مي گويند كه 
در طرح جديد هم تمركز عمده بر مساله مقابله با حضور و نفوذ 
ايران در كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس مانند بحرين يا 
نقاطي مانند مصر است كه از طريق صحراي سينا به غزه گره 
خورده است. مقام هاي ارشد بحرين اخيرا با سفر به واشنگتن 
با ترامپ ديدار داش��ته و چراغ سبز وي براي برخورد با ايران يا 

شيعيان نزديك به تهران در اين كشور را گرفته اند. 
 به گزارش رويترز، ابهام در مورد سياست ترامپ در قبال توافق 
هس��ته اي با وجود تبيين و تحويل دادن متن اين استراتژي 
جدي��د ادامه دارد ام��ا توصيه اكثر چهره ه��اي حاضر در تيم 
امنيت ملي امريكا به ترامپ اين است كه در توافق هسته اي با 
ايران باقي بماند. يكي از مقام هاي كابينه در اين باره مي گويد: 
مهم ترين مساله براي ما اين اس��ت كه رييس جمهور را وادار 
كنيم تا برجام را از بين نبرد. با اين وجود از اظهارات فردي مانند 
نيكي هيلي به اين نتيجه رس��يده ايم كه بايد با ايران برخورد 
كنيم. پاشنه آش��يل تمام طرح هايي كه داده ايم حفظ توافق 
هسته اي با ايران اما همزمان سختگيري در ساير حوزه ها است. 
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وزير امور خارجه كشورمان كه امروز به سوچي روسيه خواهد رفت با رييس جمهور روسيه ديدار مي كند. به گزارش تسنيم به نقل از الميادين، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان كه امروز به سوچي روسيه مي رود، 
با والديمير پوتين رييس جمهور اين كشور ديدار و پيام كتبي حسن روحاني رييس جمهور ايران را تسليم وي خواهد كرد. بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه در اين خصوص گفته بود: محمد جواد ظريف وزير خارجه 

كشورمان در راس هياتي براي ديدار و گفت وگو با مقامات فدراسيون روسيه عازم سوچي مي شود. 
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تالشبراياقناع
رييسجمهور

تهديد ترامپ با مخالفت 
چهره هايي در كابينه وي 
چون ركس تيلرسون وزير 
خارجه، مك مستر مشاور 
امنيت ملي و جيم متيس 
وزير دفاع روبه رو ش�ده 
است. مخالفت سرسختانه 
اروپ�ا، روس�يه و چين با 
خ�روج امري�كا از برجام 
يا تالش اين كش�ور براي 
اص�الح توافق هس�ته اي 
عمال چهره هاي كهنه كار 
و منطقي ت�ر كابين�ه را 
ترس�انده اس�ت و به نظر 
مي رس�د كه اين افراد در 
ح�ال ت�الش ب�راي ارايه 
طرحي ب�ه رييس جمهور 
هستند تا به آن بهانه وي 
را از زيرپاگذاشتن توافق 

هسته اي منصرف كنند.

طرحجديدروي
ميزترامپ

اين اس�تراتژي دس�تان 
دونال�د ترام�پ را ب�راي 
سياست هايي خصمانه تر 
و خش�ن تر در مواجه�ه 
ب�ا اي�ران بازمي گ�ذارد. 
برخورد با نيروهاي شيعه 
م�ورد حمايت اي�ران در 
عراق و سوريه و همچنين 
برخ�ورد ب�ا گروه ه�اي 
ش�به نظامي ك�ه امريكا 
ادعا مي كند مورد حمايت 
تهران هس�تند در سايه 
اين اس�تراتژي آسان تر 
خواه�د ش�د. ب�ه نظ�ر 
مي رس�د كه ش�ش مقام 
امنيتي دولت هاي فعلي و 
پيشين امريكا در جريان 
تبيين اين استراتژي قرار 
داشته اند. متن اين طرح 
روز جمع�ه در نشس�ت 
ترامپ با ش�وراي امنيت 
ملي دولتش به وي تسليم 

شده است.

تقويتتمايل
بهتوافق

 واگذاري تصميم گيري 
درباره برج�ام به كنگره، 

پرحاشيه خواهد بود
 كنگره خواه�ان تداوم 

اجراي برجام است
 امريكا تنها مقصر ترس 
سرمايه گذاران از ورود به 

ايران نيست 

نيازبه
راهكارداخلي

مرزه�ا  بس�تن  از   
دف�اع نمي كن�م ، اما اگر 
مي خواهي�م اين موضوع 
را حل كنيم بايد به دنبال 
راه ح�ل در داخ�ل خود 

ميانمار باشيم. 
 سياست دولت ميانمار 
از همان س�ال 1982 كه 
قانون�ي را وض�ع ك�رد 
مبني ب�ر اين ب�ود كه به 
9قوم هويت ش�هروندي 
ميانم�ار اعط�ا نكند،كه 
يك�ي از بزرگ ترين اين 
اق�وام روهينگيا بودند و 
از آن زمان دولت ميانمار 
سياست پاكسازي قومي 

را دنبال مي كند.

سارا معصومي

متن استراتژي جديد امريكا در قبال ايران به دونالد ترامپ تحويل داده شد

باربارا اسالوين در گفت وگوي اختصاصي با »اعتماد«: ساختار امنيت ملي امريكا خواهان تداوم اجراي برجام است

گفت و گوي روز

راه حل منطقي 
مبتني بر 

دموكراسي 
مردم ساالري و 

رعايت حقوق 
بشر است تا 

به اين قوم 
كه 4 درصد 

جمعيت كشور 
را تشكيل 
مي دهند و 

سابقه حضور 
طوالني نيز 
در منطقه 

داشتند، هويت 
شهروندي اعطا 

شود

مسلمانان روهينگياي ميانمار دهه هاست 
كه به دنبال يك حق هس�تند و آن هم حق 
حيات در س�رزميني كه در آن ب�ه دني�ا آمده اند، بزرگ 
ش�ده اند و زندگي مي كنند. اما اين حداقل حق نيز دست 
يك حكومت ديكتاتوري در اين كش�ور از آنها سلب شد. 
درگيري هاي قوميتي گس�ترش پيدا كرده است و اكنون 
نيز يك پاكس�ازي قوميتي توس�ط نظامي�ان ميانماري 
در حال انجام اس�ت. در اين باره گفت وگويي داش�تيم با 
محسن پاك آيين، سفير سابق ايران در تايلند و سفير غير 

مقيم در ميانمار. 

 مسلمانان روهينگيا در ميانمار دچار بحران هستند، 
اما از سال 2011 اميدي در دل اين اقليت به وجود آمد 
كه بتوانند به رسميت شناخته شوند و وضعيت آنها 
در كش�ور بهبود پيدا كند؛ چرا اي�ن اميد به بهبود 
شرايط، به خشم تبديل شد و شرايط نيز بحراني تر 

از گذشته شد؟
در مجموع سياس��ت دولت ميانمار از همان س��ال 1982 كه 
قانوني را وضع كرد مبني بر اينكه به 9قوم هويت ش��هروندي 
ميانمار اعطا نكند، يكي از بزرگ ترين اين اقوام روهينگيا بودند 
و از آن زمان دولت ميانمار سياس��ت پاكسازي قومي را دنبال 
مي كند. در سال 2011نيز مي توان گفت كه اميد جدي ايجاد 
نشد، بلكه كشتاري در اين كشور به وجود آمد كه مشابه كشتار 
اخير در اين كشور بود و مجامع بين المللي به دولت وقت ميانمار 
اعتراض كرد و حتي ايران هياتي را ب��ه آنجا اعزام كردند و در 
آنج��ا بود كه دولت ميانمار اعالم كرد كه ش��ايد در اين زمينه 
انعطافي را به خرج دهد و مجدد سياست خود را بازنگري كند. 
اين موضوع بيشتر به دليل آن صورت گرفت كه دولت نظامي 
ميانمار قصد داشت فشار بيش��تر را مهار كند و عمال يك نوع 
وقت كشي انجام دهد. پس از آنكه اوضاع آرام شد مجدد شاهد 
همين رويداد و اتفاق بوديم. اما سياس��ت پاكسازي قومي در 
ميانمار با تاكيد بر قوم مسلمان روهينگيا كماكان در دستور 

كار دولت اين كشور قرار دارد. 
 به نظر شما چرا دموكراسي در ميانمار نيز نتوانست 

به اين قوم كمك كند؟
دموكراس��ي اي كه در ميانمار به وجود آمده، يك دموكراسي 
طبيعي و خودج��وش مردمي مورد حمايت دولت نيس��ت. 

اين دموكراسي به دليل فشارهايي كه كشورهاي غربي براي 
آزادي خانم س��وچي به دولت نظامي ميانم��ار آورد به وجود 
آم��د. از همين رو در نهايت حكوم��ت نظامي ميانمار مجبور 
به يك انعطاف ش��د تا انتخاباتي را برگ��زار كند و حزب خانم 
س��وچي نيز پيروز اين رقابت شد و ايش��ان به عنوان دستيار 
ارش��د رييس جمهور مشغول فعاليت ش��د تا امور را به دست 
گيرد. خانم س��وچي هم وقت��ي روي كار آمد قول اصالحات، 
دموكراسي و توس��عه سياس��ي داد اما كماكان دولت حاكم 
دولتي نيس��ت كه چنين ش��رايطي را بپذيرد. اصالحاتي كه 
خانم سوچي نيز قول داد و دولت نيز آن را پذيرفته است بيشتر 
ش��امل بوداييان و در واقع مربوط به 135 قوميتي كه هويت 
شهروندي كشور را كسب كردند، شده است و شامل 9 قوميتي 
كه هويت شهروندي را اخذ نكردند، نمي شود؛ كه از جمله آنها 
نيز مس��لمانان روهينگيايي هستند. در واقع خانم سوچي در 
وعده هايي كه به مردم ميانمار داده بود موفق نشد كه بخشي از 
آن به اعتقادات شخص خانم سوچي بازمي گردد و بخش ديگر 
آن نيز به حكومت حاكم بر ميانمار بازمي گردد. چرا كه كماكان 

مشي استبدادي سابق را دنبال مي كند. 
 شما بين سال هاي 1383 تا 1386 به عنوان سفير در 
تايلند و به صورت همزمان سفير غيرمقيم در ميانمار 
حضور داش�تيد و با دولت نظامي اين كش�ور نيز در 
ارتباط بوديد، به نظر شما چه تفاوتي آن دوره با دوره 

كنوني در ارتباط با روهينگيا به وجود آمده است؟
در طول سال هايي كه بنده ماموريت داشتم، اين بحران مثل 
امروز و حتي س��ال 2011وجود نداش��ت. عل��ت آن هم اين 
بود كه كش��ورهاي اطراف ميانمار و عضو آسه آن پناهندگان 
روهينگيايي را مي پذيرفتند. تعدادي از آنها را بنگالدش، برخي 
ديگر مالزي و تعدادي را تايلند پذيرفت. اما به دليل اينكه فشار 
دولت ميانمار براي پاكسازي قومي ادامه پيدا كرد و رقمي در 
حدود 2 ميليون نفر از قوم روهينگيا در ميانمار ساكن هستند، 
كشورهاي همجوار ميانمار از جمله بنگالدش از پذيرش اين 
پناهندگان به دليل كثرت جمعيت آنها خودداري كردند. اين 
موضوع باعث شد تا فشارها در جهت پذيرش بيشتر پناهندگان 
افزايش پيدا كند و از سوي ديگر سياست پاكسازي نيز ادامه 
پيدا كرد و در س��ال 2011 نيز تش��ديد ش��د و اكنون شدت 

بيشتري گرفته است. 
 با توجه به ش�رايط موجود راه ح�ل ممكن براي اين 

جمعيت عظيم قوم روهينگيا چيست؟
راه حل منطقي مبتني بر دموكراسي، مردم ساالري و رعايت 

حقوق بشر اس��ت و به اين قوم كه 4 درصد جمعيت كشور را 
تشكيل مي دهند و سابقه حضور طوالني نيز در منطقه داشتند، 
هويت شهروندي به آنها اعطا شود و حق و حقوق آنها مساوي 
با ساير اتباع ميانماري ش��ود و قانون 1982 نيز اصالح شود و 
قوم روهينگيا رسما در ميانمار پذيرفته شود. براي اينكه چنين 
اتفاقي رخ دهد بايد فشارها بر دولت ميانمار افزايش پيدا كند. 
در مقطعي كه خانم سوچي در زندان بود فشارهاي بين المللي 
عليه دولت ميانمار بسيار زياد بود و حتي اين كشور تحريم هاي 
بسيار س��ختي را به دليل حصر خانم سوچي متحمل شد. در 
حال حاضر شرايط بسيار بدتر و سخت تر از آن دوران است و در 
حال حاضر هزاران نفر در بدترين شرايط زندگي به سر مي برند 
كه بخش زيادي از آنها آواره ش��دند و بسياري نيز جان خود را 
از دست داده اند كه اين موضوع مصداق بارز نقض حقوق بشر 
است. به همين دليل بايد فشارهاي بين المللي ادامه پيدا كند. 
يك گروه حقيقت ياب از سوي سازمان ملل سفري به منطقه 
داشته باشد و نماينده ويژه اي از سوي دبيركل تعيين شود و با 
كمك كشورهاي همسايه مثل بنگالدش، مذاكراتي با ميانمار 
آغاز شود. كه اين جلسات نيز مي تواند با حضور نماينده سازمان 
ملل باش��د و در عين حال راهكاري پيدا شود كه فعال به طور 

موقت قوم روهينگيا در ميانمار بمانند تا قانون اصالح شود. 
  برخي كشورهاي اسالمي معتقدند كه بايد از طريق 
سازمان همكاري هاي اسالمي وارد اين موضوع شد 
و برخي ديگر معتقدند كه بايد از طريق سازمان ملل 
موضوع را پيگيري كرد؛ به نظر ش�ما از كدام طريق 

اين بحران را مي توان راحت تر به سرانجام رساند؟
به طور طبيعي اگر س��ازمان ملل وارد ش��ود قدرت آن بسيار 
بيشتر اس��ت و اين بحران در حوزه كاري سازمان ملل تعريف 
مي شود. كميسارياي عالي حقوق بشر در اين زمينه بايد فعاليت 
كند و تعداد اعضاي س��ازمان ملل نيز مراتب بيش از سازمان 
همكاري هاي اسالمي اس��ت و اگر سازمان ملل بخواهد واقعا 
وظيفه خود را انجام دهد و با قوت وارد موضوع ش��ود، سازمان 
ملل در اين زمينه اصلح تر اس��ت. البته سازمان همكاري هاي 
اسالمي نيز مي تواند وارد موضوع شود اما به عنوان يك حامي 
كناري س��ازمان ملل مفيد تر خواهد بود و س��ازمان ملل نيز 
مي توان��د از حمايت جنبش عدم تعهد و س��ازمان همكاري 

اسالمي نيز بهره مند شود. 
 برخي ش�نيده ها حاكي از آن است كه تركيه تمايل 
زيادي براي پيگيري مساله در سازمان همكاري هاي 
اسالمي دارد، آيا اين سازمان از توان انجام يك اقدام 

جدي براي حل اين بحران برخوردار است؟
تجربه نشان داده است كه سازمان همكاري اسالمي انگيزه اي 
براي ورود به اين قبي��ل بحران ها ندارد. اگر بحران هاي يمن، 
بحرين، سوريه، عراق و فلسطين را مشاهده كنيم، مي بينيم 
كه اين سازمان درست عمل نكرده است. به خصوص در برخي 
از اين بحران ها تبديل به ابزاري براي عربستان سعودي شده 
اس��ت و در جهت منافع اين كش��ور عمل مي كن��د. در حال 
حاضر به نظر نمي رسد سازمان همكاري هاي اسالمي چنين 
انگيزه اي را داشته باشد. هرچند اگر اعضا متحد باشند توانايي 
زيادي وجود دارد ولي انگيزه اي در س��ازمان وجود ندارد. ولي 
ظرفيت برخي از كشورهاي اين سازمان مانند تركيه و ايران، از 
ظرفيت هاي بسيار خوبي برخوردار هستند كه بتوانند جامعه 
بين المللي را وادار به ورود به اين مس��اله كند. در حال حاضر 
هم كشورهايي مثل مالزي و اندونزي و حتي كشورهاي عضو 
آس��ه آن نيز ظرفيت هاي بس��يار بااليي براي استفاده در اين 
بحران دارند. اما به صورت يك كل بعيد مي دانم كه س��ازمان 
همكاري اسالمي بتواند در چنين بحراني و حتي بحران هاي 

مشابه، اقدام موثري انجام دهد. 
 به نظر مي رسد برخي كش�ورهاي همسايه ميانمار 
مثل مالزي و كشورهاي عضور آسه آن احتياط هايي 
در واكنش به موضوع دارند، با توجه به آشنايي شما 
به منطقه، احتياط هاي آنها را بيش�تر به چه دليلي 

مي دانيد؟
اين احتياط هايي كه از س��وي كشورهاي همسايه وجود دارد 
بيش��تر به خود دولت ميانمار بازمي گردد، چرا كه كشورهاي 
آسه آن سال هاست كه ميانمار را در جمع خودشان پذيرفته اند 
اما ميانمار معموال در مقابل سياست هاي كشورهاي آسه آن 
و كش��ورهاي مشخصي مثل مالزي معموال مقاومت مي كند. 
در هم��ان زمان كه خانم س��وچي در زندان به س��ر مي برد و 
مسائل حقوق بشري جدي نيز مطرح بود كشورهاي آسه آن 
نتوانس��تند نظرات خود را به ميانم��ار بقبوالنند و تالش هاي 
آنها موجب نش��د مواض��ع اقتدارگرايانه ديكتات��وري دولت 
ميانمار تصحيح يا تعديل شود. اين مالحظه نيز همين جنس 
اس��ت. در واقع ميانمار يك وصله ناجور در كشورهاي آسه آن 
است و با سياس��ت هاي كلي اين اتحاديه هماهنگ نيست و 
سياس��ت خودش كه مبتني بر ديكتاتوري و استبداد هست 
را دنبال مي كند و شايد كشورهاي آسه آن اميدوار نيستند كه 

فعاليت هاي آنها در دولت ميانمار كارساز شود. 
  دولت ميانمار مدعي است كه اين مسلمانان هستند 

كه به مراك�ز دولتي و ارتش ميانم�ار حمله كردند و 
نظاميان به اين اقدام واكنش نشان دادند؛ آيا چنين 

اتفاقي در ميانمار رخ داده است؟
من فكر نمي كنم چنين موضوعي درست باشد. دولت ميانمار 
اين مطالب را به اين دلي��ل مطرح مي كند تا اقدامات افراطي 
عليه مسلمانان را توجيه كند. چرا كه مسلمانان مشغول زندگي 
كردن هستند و دليلي ندارد كه بخواهند به مكاني ديگر حمله 
كنند و برنامه اي عليه قوميت هاي ديگر داشته باشند. به نظر 
من مطالبي كه دولت ميانمار مطرح مي كند نادرس��ت است. 
به فرض هم اگر در جايي يك مسلماني قصد داشت كه از خود 
دفاع كند، تبديل به موضوعي غيرقابل حل شود. دولت ميانمار 
اگر رويكرد مثبتي داشت مي توانست اعالم كند كه طرفين با 
يكديگر درگير نشوند و هركسي در منطقه خود زندگي كند. اما 
سياستي كه ميانمار در راستاي پاكسازي قومي انجام مي دهد، 
يك كوچ اجباري به خارج از ميانمار اس��ت. اصال اين موضوع 
ارتباطي به موضوع ندارد كه مس��لمانان با كسي درگير شده 
باشند. به نظر مي رسد كه دولت ميانمار بيشتر به دنبال توجيه 

جناياتي است كه عليه مسلمانان صورت مي گيرد. 
 كشورهايي مثل تايلند، مالزي و به خصوص بنگالدش 
پناهجوياني را از مسلمانان روهينگيا را پذيرفته اند، 
ولي اكنون مهاجران جديد را نمي پذيرند؛ به نظر شما 
با توجه به سياستي كه ميانمار در پيش گرفته است و  
اين كشورها مي دانند ميانمار قصد پاكسازي قوميتي 
را دارد و سياست بس�تن مرزها در شرايط كنوني را 

درست مي دانيد ؟
 اين سياس��ت كه آنها مرزه��اي خود را در براب��ر پناهجويان 
بسته اند، اين اقدام درستي نيس��ت. اما ما بايد مشكل را حل 
كني��م. اين موضوع به معني پرداختن به معلول اس��ت. علت 

اصلي قضيه اين است كه دولت ميانمار قصد 
اخراج مسلمانان از سرزمين هاي خود را 
دارد. بايد اين مساله حل شود و به افراد، 
اعطاي شهروندي ش��ود. فرض كنيم 
كه بنگالدش مرزه��اي خود را باز كرد 

و هزار نفر ديگ��ر را پذيرفت، اما 
آنها نمي توانند كل مهاجران 
را پذي��رش كنند. از همين 

رو ب��ه نظر م��ن بايد به 
دنبال علت گشت تا 

معلول. 

محسن پاك آيين، كارشناس ارشد مسائل بين الملل در گفت وگو با »اعتماد«: 

ايران و تركيه جامعه بين المللي را وادار به ورود به بحران ميانمار كنند

حفظبرجام،تشديدرويكردهايضدايراني

خبراختصاصي رويترز در مورد تحويل دادن طرح اس�تراتژي كالن امريكا در قبال 
ايران در حالي منتشر شد كه اظهارات نيكي هيلي، نماينده امريكا در سازمان ملل به 
عنوان يكي از ايران ستيزترين چهره هاي حاضر در كابينه ترامپ در چندروز اخير 
سروصداي بسياري به راه انداخت. نيكي هيلي با بيان اينكه ترامپ مي تواند 
پايبندي ايران به توافق هسته اي را تاييد نكند و توپ را در زمين كنگره 
براي تصميم گيري درباره تحريم ها بيندازد در حقيقت همه را نگران بازي 
خطرناكي كرد كه احتمال دارد دولت امريكا در سايه ترامپ در قبال ايران 
اتخاذ كند. باربارا اس�الوين، تحليلگر ارشد مس�ائل سياست خارجي در 
گفت وگو با »اعتماد« درباره ميزان خطرناك بودن اين اظهارات و اينكه آيا اين 
موضع گيري ها مي تواند در ميدان عمل برجام را تهديد كند، مي گويد: به نظر 
من نيكي هيلي از جانب شخص خود و نه از جانب كاخ سفيد يا وزارت امور خارجه 
امريكا سخن مي گويد. درك من از شرايط اين است كه ساختار امنيت ملي 
امريكا خواهان تداوم اجراي برنامه جامع اقدام مشترك هستند. البته 
كه تصميم گيري نهايي در اين باره به رييس جمهور ترامپ مربوط 
است. باربارا اسالوين در پاسخ به اين سوال »اعتماد« كه سناريوي 
شنيده شده از سوي نيكي هيلي درباره عدم تاييد پايبندي ايران 
به توافق هسته اي از سوي دولت ترامپ و فرستادن توپ به زمين 
كنگره تا چه اندازه مي تواند در ميدان واقعيت اجرايي باش�د و 

حيات توافق هسته اي را تهديد كند، مي گويد: اين ايده اي است كه هيلي آن را مطرح 
كرده و البته كه توسط نئومحافظه كاران در واشنگتن ترويج مي شود. تصميم گيري 
در اين باره به رييس جمهور ترامپ بستگي دارد. هرچند كه اين سناريو به شكل فني 
ناقض برجام نيست اما مي تواند توافق را زير سوال ببرد و شك و ترديدهاي جديدي 
را نسبت به پايبندي امريكا به برجام ايجاد كند. نمي توانم شانس توسل امريكا به اين 
سياست را پيش بيني كنم اما حس من اين است كه ترامپ در مسير اجراي اين سناريو 
گام برنخواهد داشت. وي اخيرا با راي مثبت دو حزب در كنگره در مقوله تمديد سقف 
بدهي دولت و بودجه مورد نياز براي مقابله با تبعات توفان برگ برنده قابل توجهي 
را به اسم خود سند زده اس�ت و فرستادن توپ توافق هسته اي به زمين كنگره نيز 
مي تواند بسيار پرحاشيه باشد. اسالوين كه در حوزه سياست هاي ايراني دولت هاي 
متعدد در امريكا مقاله هاي بسياري را در رسانه هاي متفاوت بين المللي نوشته است 
در پاس�خ به اين سوال كه با توجه به مش�كالت داخلي امريكا و بحران هاي مهم تر 
بين المللي مانند پرونده هسته اي كره ش�مالي، تا چه اندازه ممكن است كه كنگره 
در صورت عدم تاييد پايبندي ايران به برجام از سوي دولت، تحريم هاي هسته اي را 
بازگردانده و عمال توافق را زيرپا بگذارد؟ با اشاره به مسووليت هاي متنوع و مهم تر 
ديگري كه كنگره بايد به آن رس�يدگي كند، مي گويد: هرچند كه كنگره از تحميل 
تحريم هاي غيرهس�ته اي برايران اس�تقبال مي كند اما من فكر مي كنم كه فضا به 
سمت حفظ توافق هسته اي توسط امريكا تا زماني كه ايران به آن پايبند بماند، پيش 

رفته است. كارشناس شوراي آتالنتيك در پاسخ به اين سوال كه دليل اصلي اصرار 
ترامپ بر تخريب توافق هسته اي جدا از تالش براي تحقق وعده هاي انتخاباتي اش 
در اين مورد چيس�ت ؟ آيا فكر مي كنيد كه ترامپ به دنبال امتياز گيري از ايران در 
ساير پرونده ها مانند سوريه، عراق يا يمن است ؟ مي گويد: بسياري در داخل امريكا 
نه تنها ترامپ، نگران اين هستند كه پس از انقضاي تاريخ توافق هسته اي و برداشته 
شدن محدوديت ها چه اتفاقي رخ خواهد داد. استدالل آنها اين است كه ايران پس 
از اين تاريخ در شرايط مساعدي براي توسعه تسليحات اتمي است. شايد ترامپ به 
دنبال مذاكره مجدد درباره تمديد زمان اين توافق يا اضافه كردن محدوديت هايي بر 
برنامه موشكي ايران است. البته من هيچ استراتژي مشخص و مبرهني براي توسل 
ترامپ به اين سناريو نمي بينم. ما كه خواهان تداوم اجراي برجام هستيم مي گوييم 
كه بهترين راه براي مذاكره جديد، پايبندي كامل به توافق موجود است. مساله كليدي 
ديگر براي ايران آزادي امريكايي هايي است كه در اين كشور بازداشت شده اند. آزادي 
پدر و پسر نمازي مي تواند برگ برنده مهمي براي ترامپ باشد و به مثبت كردن فضا 
پيرامون ايران در واشنگتن هم كمك كند. ايران همچنين بايد از برخورد با ناوهاي 
امريكايي در خليج فارس حذر كند. مي توان با ترسيم خطوط داغ ميان سيستم هاي 
ناوبري دو كشور از چنين تصادف هاي خطرناكي اجتناب ورزيد. اين كارشناس ارشد 
امريكايي در پاسخ به اين سوال »اعتماد« كه برخي از منابع امريكايي مانند بلومبرگ 
مي گويند كه ترامپ به دنبال بازگشايي مذاكرات هسته اي و اصالح بندهايي از توافق 

يا اضافه كردن ضميمه هايي به آن است. اين در حالي است كه جدا از ايران، متحدان 
اروپايي ترامپ هم با اين مس�اله مخالف هس�تند. در چنين شرايطي فكر مي كنيد 
تبعات اصرار بر اين سناريو چيست و آيا روسيه، چين و اتحاديه اروپا مي توانند مانع 
از اين امر شوند؟گفت: فكر نمي كنم تحقق چنين سناريويي چندان ممكن و محتمل 
باشد. اين مساله بسيار مهم است كه اروپايي ها به خصوص تاكيد كرده اند كه مخالف 
مذاكره مجدد درباره برجام هستند اما در مورد گفت وگو پيرامون توافق ديگري در 
سال هاي پاياني توافق هسته اي موجود گارد بسته اي ندارند. باربارا اسالوين در پاسخ 
به اين سوال كه دونالد ترامپ تالش مي كند با عدم مشخص كردن موضع خود در قبال 
برجام، فضاي ابهام پيرامون ايران را حفظ كند. اين فضا سرمايه گذاران و موسسه هاي 
بانكي و مالي بزرگ و متوسط را از كار با ايران بر حذر مي دارد. در چنين فضايي فكر 
مي كنيد چرا ايران بايد همچنان در چنين توافقي باقي بماند؟ مي گويد: اين مساله 
درست است كه تحريم هاي باقي مانده امريكا به انضمام موضع گيري هاي تندي كه 
دولت ترامپ اتخاذ مي كند بسياري از سرمايه گذاران را از كار با ايران برحذر مي دارد؛ 
ام�ا در اين زمينه امريكا تنها مقصر موجود در صحنه نيس�ت. ايران بايد اصالحات 
اقتصادي و شفاف سازي هاي مالي بيشتري را براي اطمينان دادن به سرمايه گذاران 
پيش ببرد تا آنها را از امنيت سرمايه گذاري در ايران مطمئن سازد. باقي ماندن ايران 
در توافق هس�ته اي به نفع اين كشور است و به جهان نيز نشان مي دهد كه ايران به 

توافقنامه هاي بين المللي احترام مي گذارد. 

باربارا اسالوين در گفت وگوي اختصاصي با »اعتماد«: 
ابتدابايدبهتوافقفعليپايبندبمانيم،سپسازتوافقتكميليحرفبزنيم
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