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پیروزی منطق حق بر قلدری بود

نشست مجازی شورای امنیت با محوریت 
بررس��ی صل��ح در خاورمیان��ه در حال��ی 
برگزار ش��د که اف��رادی همچون گوترش 
دبیر کل س��ازمان ملل و برخی نمایندگان 
کش��ورهای غربی، برجام را ضامن امنیت 
منطق��ه نامیدن��د. حال این س��وال مطرح 
اس��ت که برجام چگونه می توانست ضامن 
امنی��ت منطقه باش��د در حالی که توافقی 
میان ایران و گروه 1+5 بوده و کش��ورهای 
منطقه در آن نقش��ی نداش��ته اند؟ آنچه 
از س��وی محافل غربی مطرح می شود آن 
است که از یک سو برجام مانع دست یابی 
ایران به س��اح هس��ته ای ش��ده است که 
مولفه ای برای امنیت منطقه ش��ده است و 
از س��وی دیگر برجام را پیش زمینه برجام 
منطق��ه ای عنوان می کنند ک��ه نتیجه آن 
توق��ف فعالیت منطقه ای ایران خواهد بود. 
این ادعاها در حالی مطرح شده که فتوای 
ش��رعی رهبر انق��اب مبنی ح��رام بودن 
ساح هسته ای پش��توانه فعالیت هسته ای 
ایران است لذا این ادعای غرب عما واهی 
است. در باب ادعای تنش زا بودن اقدامات 
منطقه ای ایران نی��ز جهانیان اذعان دارند 
که اگر حضور ایران نبود اکنون تروریس��م 
کل منطقه و حتی کش��ورهای غربی را نیز 

دربرگرفته بود. 
ب��ا توجه ب��ه این ش��رایط باید ب��ه دنبال 
مولفه ه��ای دیگری درب��اب ضامن امنیت 
منطق��ه ب��ودن برجام مطرح ب��ود. در این 
چارچوب چند اصل مطرح اس��ت: نخست 
آنکه اس��اس برجام ب��ر پای��ان رفتارهای 
بحران ساز غرب استوار بود چنانکه طرفین 
برجام بر اصل کنار نه��ادن رفتارهای غیر 
س��ازنده تاکی��د کردند. این اص��ل نه تنها 
از س��وی  غرب اجرا نش��د بلکه ب��ا ایجاد 
فضای ناامنی و تحریک کشورهای منطقه 
با چاش��نی ایران هراس��ی عما به بحران 
امنیت و چند دستگی در خاورمیانه دامن 

زدند.
 دوم آنک��ه اس��اس برج��ام بر اص��ل لغو 
تحریمه��ای اقتص��ادی ب��وده اس��ت. لغو 
تحریم ها می توانس��ت زمینه ساز مراودات 
اقتصادی میان کش��ورهای همسایه گردد، 
حال آنکه عدم تعهدپذی��ری غرب در لغو 
تحریم ها و حتی فش��ار آنها بر کشورهای 
منطقه برای عدم مراوده اقتصادی، در کنار 
ایجاد چالش��های اقتصادی ب��رای منطقه، 
خود مولفه ای ب��رای تنش ها و ناآرامی در 

روابط کشورهای خاورمیانه شده است. 
س��وم آنکه طی روزهای اخیر تحریم های 
تس��لیحاتی ایران به پایان رس��یده اس��ت 
ت��وان دفاعی و خودکفای��ی ایران می تواند 
مولفه ای مهم برای تامین نیازهای امنیتی 
کش��ورهای منطقه در براب��ر تهدیدات از 
جمله تهدیدات تروریس��تی باش��د، حال 
آنکه اصرار آمری��کا و اروپا بر عدم تمکین 
به این لغو تحریم های تس��لیحاتی، موجب 
محرومیت کشورهای منطقه از این ظرفیت 
می ش��ود که نتیجه آن نیز اس��تمرار خطر 
تروریس��م در منطقه خواهد بود. این رفتار 
خود سندی بر ماهیت تروریسم پرور غرب 
است که نقش آنها در ناامنی خاورمیانه را 

آشکارتر می سازد. 
چهارم آنکه جمهوری اس��امی همواره بر 
اصل همگرایی منطقه ای در برابر تهدیدات 
تاکی��د دارد و طرح س��ال گذش��ته آن در 
قالب ط��رح )صلح هرمز( نم��ودی از این 
رویک��رد اس��ت. نکته مهم آنک��ه مدعیان 
غربی صلح در منطقه که برجام را ضامنی 
برای صلح می نامن��د از پذیرش و حمایت 
از ای��ن طرح خ��ودداری کردن��د. در اصل 
آنها به ج��ای رویکرد ب��ر همگرایی میان 
ای��ران که ب��ا برجام حقانی��ت صلح طیب 
بودنش مورد تایید قرار گرفته، به س��ازش 
کش��ورهای منطقه با رژیم صهیونیستی را 
با کاهک هس��ته ای حاضر به عضویت در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نمی باشد را 
پیگیری کرده اند که خ��ود تهدیدی برای 
امنیت منطقه ش��ده است. س��ازش اخیر 
بحری��ن و ام��ارات با این رژیم ن��ه تنها به 
امنی��ت منطق��ه کمک نکرده اس��ت بلکه

مجازات ناقضان ضامن 
امنیت منطقه
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چامسکی: 

ترور سردار سلیمانی نشان 
داد آمریکا یاغی است

فیلسوف و تاریخ دان برجسته آمریکایی گفت، 
اقدام��ات آمریکا علی��ه ای��ران از جمله ترور 
سردار س��لیمانی نمایانگر تفکرات افراطی در 

آمریکا است.
» ن��وام چامس��کی« فیلس��وف و تاری��خ دان 
برجس��ته آمریکایی روز سه شنبه گفت، ترور 
س��ردار »قاسم س��لیمانی« از س��وی دولت 
آمریکا اقدامی شوکه کننده و نمایانگر تفکرات 

افراطی در داخل این کشور است.
چامس��کی در مصاحبه ای گف��ت: »اقدامات 
ترامپ درخص��وص ای��ران، اول از بین بردن 
برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام(، به طور 
قابل توجهی نق��ض قوانی��ن بین المللی بود. 
این توافق مورد تأیید شورای امنیت سازمان 
ملل ب��ود. ترامپ گفت بس��یار خوب من آن 
را نمی خواه��م. فرد دیگری آن را ایجاد کرده 
است. این کار یقیناً به شکلی قابل پیش بینی 
موجب افزایش تنش با ایران شد و واکنش ها 

به آن نیز مایم بودند«.
وی افزود: »مس��ئله دیگر قتل ]سردار قاسم[ 
سلیمانی بود که در ایاالت متحده با استقبال 
زیادی مواجه شد. این اقدامی بسیار خطرناک 
بود. چنین چیزی در خال جنگ جهانی دوم 
و حتی جنگ س��رد نی��ز رخ نداد و مانند این 
بود ک��ه ایران تصمیم می گرفت مایک پامپئو 
و یکی از فرمانده��ان عالی رتبه همراهش را 
در فرودگاه بین المللی مکزیکوسیتی به قتل 
برس��اند. ما چنین کاری را بسیار جدی تلقی 
می کردیم. این همان اتفاقی است که در این 
خص��وص رخ داد ولی در اینجا )آمریکا( مورد 
تحسین قرار گرفت که واقعاً شوکه کننده است 
و نش��ان داد که تفکرات داخلی در آمریکا تا 
چه حد افراطی هس��تند و آمریکا یک کشور 
یاغی است که نس��بت به تعهدات بین المللی 
بی تفاوت اس��ت و کاری ک��ه بخواهد را انجام 
می ده��د و در بی��رون مرزه��ا نی��ز پذیرفته 
شده است«. چامس��کی در ادامه گفت: »این 
اقدامات و اقدام��ات دیگری از این قبیل تنها 
بر شدت تنش ها می افزاید. حادثه ای در خلیج 
]فارس[ حتی به ص��ورت تصادفی می تواند به 
یک انفجار بدل شده و واکنش ایران را در پی 
داشته باشد که در مقابل می تواند به بمباران 
ایران از سوی آمریکا و اسرائیل منجر شود«.

چامس��کی گفت: »اسرائیل س��رش برای این 
کار درد می کند و مدت ها است آرزوی چنین 
کاری را دارد. چنی��ن کاری می توان��د از بین 

بردن ذخایر بزرگ انرژی جهان از سوی ایران 
را به دنبال داش��ته باشد که اصًا ]پیش بینی[ 
اغراق آمیزی نیست. این اتفاق در شمال شرق 
عربس��تان در مجاورت مرزه��ای ایران اتفاق 
افت��اد. ایران از طریق حوثی ها نش��ان داد که 
توانایی چنین کارهای��ی را دارد. فرض کنید 
آن ها ای��ن کار را انجام دهند. فرض کنید که 
ح��زب اهلل به تل آویو و حیفا حمله کرده و این 

شهرها را بمباران کند«.
این کارشناس آمریکایی در ادامه گفت: »باید 
منطقه ای عاری از س��اح اتمی در خاورمیانه 
ایجاد کرد. مگر این کار چقدر دش��وار است؟ 
عرب ها به ش��دت به چنی��ن کاری عاقه مند 
هس��تند. آن ها ۲5 س��ال پیش این پیشنهاد 
را مط��رح کردند و حتی تهدی��د کرده اند اگر 
به مرحله اجرا نرس��د پیمان منع گس��ترش 
س��اح های اتمی )NPT( را نقض می کنند. 

پس آن ها موافق هستند«.
وی افزود: »اما ایران چطور؟ ]ایران نیز[ قویاً 
به این کار عاقه مند اس��ت و س��ال ها اس��ت 
که خواس��تار آن اس��ت. خب؟ ای��ن از ایران. 
جامعه جهانی چطور؟ گروه ۷۷، جنبش عدم 
تعهد که ش��امل 1۳۰ کشور است قویاً حامی 
آن هس��تند و سال ها اس��ت که خواستار آن 
هس��تند. اروپا هم با آن موافق است. تنها دو 
کش��ور با آن مخالف هستند. اول اسرائیل که 
نمی خواهد نظارتی بر سیستم های تسلیحات 
اتمی اش وجود داشته باشد و دومی پدرخوانده 
یعنی آمریکا است که هر مسیر منتهی به آن 

را مسدود کرده است«.
چامسکی تشریح کرد: »در جدیدترین مورد، 
اوباما س��ال ۲۰15 در جلس��ات بازنگری در 
NPT که همیشه برگزار می شد شرکت کرد 
و گفت نمی توانیم آن را انجام دهیم. در پس 
این قضیه مسئله بس��یار قابل توجهی وجود 
دارد. اگ��ر آمری��کا اذعان نکند که اس��رائیل 
تسلیحات اتمی دارد، البته همه می دانند که 
دارد، حت��ی نمی توان آن را راز آش��کار نامید 
زیرا تماماً آشکار است اما آمریکا به آن اذعان 
نمی کند، اگر قرار باش��د منطق��ه ای عاری از 
س��اح اتمی وجود داشته باش��د آمریکا باید 
به آن اعتراف کند و تسلیحات اتمی اسرائیل 

مورد بازرسی قرار گیرند«.
او می افزاید: »چنین گامی مس��ئله دیگری را 
پیش می کش��د، برای مثال متمم سمینگتون 
که کمک نظامی و حتی مالی به کش��ورهای 
تولید کننده تسلیحات اتمی خارج از چارچوب 
NPT را ممن��وع ک��رده اس��ت. هیچکس از 
جمل��ه دموکرات ها نمی خواه��د این بحث را 
ب��از کند و نمی خواهند بگویند بیایید ]به این 

قانون[ نگاهی بیندازیم«.  فارس
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چامسکی: 

ترور سردار سلیمانی نشان داد 
آمریکا یاغی است
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