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رصدخانه

»مرد برگزیده« اوباما در دفاع از توافق هسته ای کیست؟ 
آدام ژوبین، وظیفه جلب حمایت رژیم اسرائیل از توافق با ایران را بر عهده دارد

در مدت حــدود یک ماه و نیم که از زمان حصول توافق هســته ای میان 
ایران و گروه  ۱+۵ می گذرد، رژیم اســرائیل به شیوه های مختلف تالش 

کرده ضمن تأثیرگذاری بر روند بررسی این توافق در کنگره آمریکا، جلوی 
اجرایی شدن آن را بگیرد. بر همین اساس، یکی از دغدغه های 

اصلی دولت اوباما طی این مدت، متقاعد کردن مقامات 
اسرائیلی به بی خطر بودن توافق هسته ای برای آن ها یا 

دست کم جلوگیری از کارشکنی های مستمر آنان در 
مسیر اجرایی شدن توافق بوده است. نشریه »فارن 
پالیسی« در مطلبی که به تازگی در پایگاه اینترنتی 
خود منتشــر کرده، به معرفی فردی پرداخته که 
رئیس جمهــور آمریکا به طور ویــژه وی را مامور 
رایزنی با مقامات اسرائیلی جهت متقاعد کردن 

آن ها به عدم مخالفت با توافق هســته ای کرده 
است. فردی که این نشــریه از وی با عنوان »مرد 

برگزیده« اوباما یاد می کند.

در این مطلب اشاره شده که سه روز پس از حصول توافق هسته ای ایران، 
کارمندان وزارت خزانه داری آمریکا که برای حصول این توافق تاریخی 
تالش زیادی کرده بودند، برای جشن گرفتن گرد هم 
جمع شــدند. مکان جشن آن ها در تاالری 
آراســته با نام »َکش روم« بود که زمانی 
به عنوان یک بانک داخلی در وزارت 
خزانه داری مــورد اســتفاده قرار 
می گرفــت و اینک آن هــا از این 
تاالر برای بزرگداشت آنچه اوباما 
میراث دوره ریاست جمهوری خود 
می خواند اســتفاده کردنــد. با این 
حال، شور و نشــاط این کارمندان 
به ســرعت از بیــن رفــت؛ زیرا از 
همان زمان، انتقادات نمایندگان 
کنگره و همچنین خصومت رژیم اسرائیل 
نسبت به توافق هســته ای ایران آغاز شد. این 
جشــن که در تاریخ ۱۷ ژوئن برگزار شــد، توسط 
آدام ژوبیــن، معــاون وزارت خزانــه داری در امور 
مبارزه با تروریســم و جرایم مالی ســازماندهی شده 
بود. وی کســی بــود که به وضــع و اجرای 
تحریم های اقتصــادی دولت اوباما 
علیه ایران کمک کرده بود. 
همیــن  اکنــون، 
تالش  شخص 
دارد با حمایت 
فــق  ا تو ز  ا
 ، ی هســته ا
زمینه برداشته 

شدن این تحریم ها را فراهم کند.
ژوبین به تازگی به ســرزمین های اشــغالی ســفر کرد تا بــا مقامات رژیم 
اســرائیل و همچنین کارشناســان سیاســت خارجی این رژیم گفت و گو 
کرده و آن ها را بــه حمایت از توافق متقاعد کند. شــخص باراک اوباما، 
رئیس جمهور آمریکا نیــز روز جمعه در پیامی اینترنتی از یهودیان آمریکا 
خواســت تا همین کار را انجام دهند. با ایــن حال، احتماال ژوبین گوش 
شــنوایی در میان مقامات اســرائیلی نخواهد یافت. بنیامیــن نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم اســرائیل، جدی ترین مخالف توافق هسته ای حاصل 
شــده میان ایران و گروه ۱+۵ اســت. وی می گوید نگران است که این 
توافق آن قدر پول در اختیار ایران قرار دهد که به ابزاری در دســت آن ها 
برای محو اســرائیل تبدیل شود. ژوبین در اظهاراتی پیش از آغاز سفر به 
تل آویو گفت واشنگتن اجازه وقوع چنین امری را نخواهد داد. در برنامه 
ســفر وی، دیدار با یوســی کوهن، مشــاور امنیت ملی رژیم اســرائیل، 
دوری گلــد، مدیرکل وزارت خارجــه و یووال اشــتینیتز، وزیر انرژی این 

رژیم قرار داشت. 
گفتنی است ژوبین پیش از این نیز تالش های مشابهی برای جلب حمایت 
از توافق هسته ای ایران انجام داده است. وی در تاریخ پنجم اوت ناچار به 
دفاع از توافق در برابر نمایندگانی شــد که معتقد بودند در صورت تصویب 
توافق، ایران فورا وجوه مالی قابــل توجهی دریافت خواهد کرد. ژوبین در 
جلسه استماع کمیته بانکی ســنا گفت: »هیچ پاداشی برای امضای این 
توافق وجود ندارد«. به هر حال، نقش وی به عنوان حامی توافق هسته ای، 
بیانگر اهمیت وی در راهبرد کاخ سفید جهت رسیدگی به مناقشات در نقاط 
مختلف جهان است. خوان زاراته، معاون مشاور امنیت ملی دولت آمریکا در 
زمان بوش می گوید: »آدام ژوبین پیچیدگی سازوکار تحریم ها و پیامدهایی 
که برای امنیت ملی دارد را به خوبی درک می کند«. وی از عملکرد ژوبین در 
سال ۲۰۱۱ به عنوان مدیر دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خارجه و 
نقش وی در اعمال تحریم های مالی و نظامی علیه معمر قذافی، دیکتاتور 

سابق لیبی تمجید کرد. 

ژوبیــن را اوباما شــخصا انتخاب کرده اســت. وی ماه ژوئیــه در اقدامی 
کم ســابقه در جریان حضورش در پنتاگــون از گنکره خواســت ژوبین را 
بــه عنوان معــاون مبارزه با تروریســم و جرایــم مالــی وزارت خزانه داری 
تاییــد کند. وی ماه آوریل بــه جای دیوید کوهن معرفی شــد و از آن زمان 
تاکنون همچنان در این ســمت فعالیت دارد. ژوبیــن که فارغ التحصیل 
دانشــگاه هاروارد در رشته حقوق اســت، سال هاست که در زمینه اعمال 
تحریم ها فعالیت می کند. وی در دوران بوش، مشــاور معاون دادســتان 
کل در وزارت دادگســتری بود و پس از آن، مشــاور ارشــد معــاون مبارزه 
با تروریســم و جرایــم مالی وزارت خزانه داری شــد. ژوبیــن همچنین به 
 ایجــاد و اعمال رژیــم تحریم ها علیه روســیه و رئیس جمهور این کشــور 

کمک کرده است. 
رویکرد هویج و چماق که رژیم تحریم ها مبتنی بر آن اســت، منتقدانی 
هــم دارد. جمهوری خواهان، از جملــه نامزدهای انتخابات ریاســت 
جمهوری ۱۰۱۶ آمریکا خواستار افزایش تحریم ها علیه پوتین هستند. 
آن ها در استدالل های خود به این موضوع استناد می کننند که روسیه 
هنوز کریمه را که در ســال ۲۰۱۴ به خاک این کشــور ملحق شــد، در 
کنتــرل دارد و همچنان به اعزام نیروی نظامی به شــرق اوکراین ادامه 
می دهد. الیزابت زوزنبرگ، از اعضــای بلندپایه »مرکز امنیت آمریکای 
جدیــد« که در گذشــته بــا ژوبین همکاری کــرده، می گویــد: »ژوبین 
دیپلمات و مذاکره کننده ای فوق العاده اســت. او روی کسانی که با وی 

کار می کنند، تاثیرگذار است«. 
با ایــن وجود، تالش های ژوبین برای جلب حمایت مقامات اســرائیلی از 
توافق هســته ای ایران، ممکن است کافی نباشــد. این احتمال به ویژه از 
آنجایی مطرح می شــود که طی هفته های اخیر، مقامات رژیم اســرائیل 
کوچک ترین نشــانه ای از تغییر رویکرد خود در این موضوع نشان نداده و 
به فشــارهای خود بر نمایندگان کنگره برای مخالفت با توافق هســته ای 
ادامه داده اند. بنابراین، با وجود همه ویژگی های مورد تایید اوباما، ژوبین 

کار دشواری را برای همراه کردن مقامات اسرائیلی با خود پیش رو دارد. 

ایران و روسیه مستقیما وارد جنگ سوریه می شوند؟ 
روزنامه االخبار لبنان نوشت ایران و روسیه تصمیم گرفته اند به صورت مستقیم وارد جنگ سوریه شوند و در کنار نظام سوریه با داعش و سایر گروه های افراطی مبارزه کنند. بر اساس این گزارش، تل آویو دیروز از تحولی جدید خبر داد که انتظار 
می رود به زودی در صحنه سوریه رخ دهد. این تحول می تواند موازنه قدرت و روند درگیری ها را در سوریه تغییر دهد. سران ایران و روسیه در تصمیمی راهبردی قصد دارند وارد مبارزه مستقیم در سوریه در کنار نیروهای بشار اسد شوند. به موجب 
این تصمیم، روسیه با هزاران نظامی و خلبان روس در کنار نیروهای اسد مبارزه خواهد کرد. دیپلمات های غربی دیروز با اشاره به ورود خلبان های روسی به سوریه، گفتند تهران و مسکو تصمیم گرفته اند عمال بیشتر و به صورت مستقیم وارد 
جنگ ســوریه شوند.  منابع اسرائیلی با اشاره به اینکه نوع هواپیماها و بالگردهای جنگنده روسیه هنوز مشخص نیست، نوشت پرواز هواپیماهای روسیه در آسمان سوریه، ممکن است تاثیری منفی بر مناطق مهم درگیری خاورمیانه داشته 
باشد. به گفته منابع غربی،  ایران و روسیه این تصمیم راهبردی را اتخاذ کردند تا سوریه بتواند به مانعی برای جلوگیری از انتقال داعش و سایر گروه های افراطی به سمت جمهوری های سابق شوروی در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی و همچنین 
جمهوری های خودمختار روسیه در قفقاز شمالی تبدیل شود. این منابع مدعی هستند دولت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، از تصمیم روسیه و دخالت های نظامی مستقیم با خبر است، اما تاکنون موضعی اعتراضی در این خصوص اتخاذ 

نکرده؛ بلکه بر عکس، طی روزهای اخیر از صحبت کردن درباره لزوم سرنگونی نظام اسد خودداری کرده است. همچنین گفته می شود روسیه انتقال تسلیحات به سوریه را نیز از طریق بندری جدید افزایش خواهد داد. 

به دنبال هجوم پناهجویان به ایستگاه قطار کلتی و ترافیک سنگین در مسیر 
قطارهای بین کشوری، پلیس مجارستان این ایستگاه را به روی آنان بسته است و 

فقط به گردشگران اجازه ورود می دهد.

در انفجاری مهیب مقابل پارلمان اوکراین 
حدود یکصد نفر از اعضای گارد ملی این 

کشور زخمی شدند.

در جریان درگیری میان نیروهای رژیم اسرائیل و صدها فلسطینی دست کم پنج فلسطینی و یک سرباز اسرائیلی زخمی 
شدند. نیروهای اسرائیلی یک خانه را که گمان می رفت عضو ارشد حماس در آن مخفی شده باشد ویران کردند.

دود ناشی از آتش سوزی 
جنگل های اسپانیا.

 طرح سه مرحله اي »دي ميستورا« 
براي حل بحران سوريه

استفان دی میستورا برای اجرایی شدن »بیانیه ژنو« نقشه راه جدیدی 
مطرح کرده اســت. در این طرح، به طور مســتقیم به بشــار اسد، 
رئیس جمهور سوریه اشاره نمی شود؛ اما خواهان تشکیل دولت انتقالی 
با برخورداری از اختیارات کامل اجرایی اســت. این طرح همچنین 
خواهان تشکیل شورای نظامی مشترک از نظام و مخالفان و توافق دو 
طرف درباره فهرستی از ۱۲۰ نفری است که در دوره انتقالی هیچ گونه 
سمت رسمی نخواهند داشت. عالوه بر این، برخی از دستگاه های 
امنیتی منحل خواهند شد و در نهایت، انتخابات ریاست جمهوری 
و پارلمانــی تحت نظارت ســازمان ملل متحد برگزار خواهد شــد. 

  حمله يک نامزد جمهوری خواه 
به رويکرد اوباما در قبال ايران

تد کــروز، از جمله نامزدهای احتمالــی جمهوری خواهان برای 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۱۶، اظهار داشته: »در 
اوج مذاکرات، یک ژنرال بلندپایه ایرانی در توییتر نوشت، نابودی 
اسرائیل قابل مذاکره نیست. در بحبوحه این مذاکرات، ارتش ایران 
ماکت یک کشــتی نیروی دریایی آمریکا را در یک تمرین نظامی 
بمباران و غرق کرد. هم زمان، آیت الله خامنه ای در جمعی هزاران 
نفری که شعار مرگ بر آمریکا می دادند، حضور داشت. این افراد 
پرچم آمریکا و اسرائیل را سوزاندند و هم زمان جان کری در حال 

مذاکره با ایران بود. ما چه کار می توانیم بکنیم؟«

  نااميدی عربستان 
از تغيير مواضع روسيه

سفر پادشاه عربستان به واشنگتن،  بیانگر ناامید شدن ریاض از تغییر 
موضع مسکو در قبال بشار اسد است. تالش های عربستان برای 
تغییر موضع مسکو در قبال اسد، نافرجام بوده است و  پیشنهادهای 
مالی بسیاری هم که شاهزاده محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد 
عربســتان بــه مقامــات روس داد و از جمله آن هــا، قراردادهای 
تسلیحاتی و خرید تاسیسات هسته ای بود، سودی نبخشید. اکنون 
گزارش هایی منتشر شده که نشان می دهد عربستان از تغییر مواضع 
روس ها ناامید شده اســت. اما اگر عربستان »عصبانی« شود نیز 
روس ها چیزی از دست نخواهند داد؛ چون امیدشان به ایران است.

 اوباما: ايران در موضوع هسته ای 
تسليم نخواهد شد

رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با نشریه »فوروارد« درباره توافق 
هسته ای ایران و گروه ۱+۵ گفت: »آنچه تاکید کرده ام و مورد تایید 
کارشناســان امور ایران و جامعه بین الملل قرار گرفته، این است 
که ایران هرگز در بحث هســته ای تسلیم محض نخواهد شد«. 
اوباما علت حضور ایــران در مذاکرات هســته ای را تحریم های 
بی سابقه ای دانســت که آمریکا با حمایت بین المللی شکل داد و 
افزود، تحریم های کنگره علیه ایران طی سال های متمادی برای 
تغییر رفتار ایران موثر نبود. وی مدعی شده انگیزه ایران برای تعامل 
با جامعه جهانی، بازپس گرفتن پول های بلوکه شده خود بوده است.

بین الملل


