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88498444س��رویس بين الملل

چشم انداز مبهم توافق سوچي بر سر ادلب
تركيه قادر به كنترل خروج تروريست ها نخواهد بود

آگهى تغییرات شرکت بین المللى نگار نصر سهامى خاص 
به شماره ثبت 182345 و شناسه ملى 10102245264 
به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1397,04,09 تصمیمـات ذیل 
اتخـاذ شـد : عبدالکریـم رسـولى فـر بـه شـماره ملـى 2002479887 بـه 
نمایندگـى از موسسـه خدمـات درمانى بسـیجیان به شناسـه ملى بـه عنوان 
رئیـس هیئـت مدیره ، محمـود مرتضایى به شـماره ملـى 0450972542 به 
نمایندگـى از بنیـاد تعـاون بسـیج بـه شناسـه ملـى 10101365114بعنوان 
مدیـر عامـل و نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حیدرى شـلمانى به شـماره 
ملـى 2709416484 بـه نمایندگـى از موسسـه تامین مسـکن بسـیجیان به 
شناسـه ملـى 10100337442 بعنـوان عضو هیئت مدیره تعییـن گردیدند . 
کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیل چک سـفته بـروات و 
قراردادهـا و عقـود اسـالمى با امضـا مدیر عامل و یکـى از اعضاى هیئت مدیره 
همـراه بـا مهر شـرکت و سـایر نامـه هـاى ادارى و عـادى با امضـا مدیر عامل 

همـراه بـا مهر شـرکت معتبر اسـت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(249386)

آگهى ابالغ وقت رسیدگى
مورخ 97/8/23 ساعت 9/30 پرونده کالسه 8ت/970656 خواهان: زینب بشیرى خواندگان: 
مهدى پژمان – رامین پژمان – مهرنوش پژمان – رضا پژمان – شهرام پژمان . خواسته: 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسى مرحله اعاده دادرسى. خواهان فاطمه قپانداران دادخواستى 
به طرفیت خواندگان مهدى پژمان – رامین پژمان – مهرنوش پژمان – رضا پژمان – شهرام 
پژمان تقدیم که جهت رسیدگى به شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران واقع در تهران – 
میدان هروى خیابان وفامنش ساختمان غدیر دادگاههاى تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به 
کالسه 9409982218200472 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/8/23 و ساعت 
09:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  110/70819ت  
------------------------------------------------------------------
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خانم مریم 

رضائى عدل فرزند لطیف
خواهـان ابوالفضـل ، علـى ، نسـرین، فاطمـه ، حسـن همگـى رئیس رجبـى ، معصومه 
زیـن الدیـن دادخواسـتى بـه طرفیـت خوانـده خانـم مریـم رضائـى عـدل به خواسـته 
تجدیدنظرخواهـى از دادنامـه 43-1396/1/28 مطـرح کـه بـه ایـن شـعبه ارجـاع و بـه 

شماره پرونده کالسـه 9509980250300601 شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
ثبـت و وقت رسـیدگى مـورخ 1397/11/08 سـاعت 11:00 تعیین که حسـب دسـتور 
دادگاه طبـق موضـوع ماده 73 قانون آیین دادرسـى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانـده و درخواسـت خواهـان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثراالنتشـار آگهى مى 
گـردد تـا خوانـده ظرف یـک ماه پـس از تاریخ انتشـار آگهى بـه دفتـر دادگاه مراجعه و 
ضمـن اعالم نشـانى کامل خود، نسـخه ثانى دادخواسـت و ضمائم را دریافـت و در وقت 

مقـرر فـوق جهت رسـیدگى در دادگاه حاضـر گردد.
منشى دادگاه تجدیدنظر شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  110/70817ت 
------------------------------------------------------------------

آگهى ابالغ وقت رسیدگى
مورخ 97/8/23 سـاعت 9/30 پرونده کالسـه 8ت/970617 خواهان: محمدرضا بشـیرى 
خوانـدگان: مهـدى پژمـان – رامین پژمـان – مهرنوش پژمـان – رضا پژمان – شـهرام 
پژمـان . خواسـته: اعسـار از پرداخـت هزینـه دادرسـى مرحله اعاده دادرسـى. خواسـته 
اعسـار از پرداخـت هزینـه دادرسـى مرحلـه اعـاده دادرسـى. خواهـان فاطمه قپانـداران 
دادخواسـتى بـه طرفیت خواندگان مهدى پژمـان – رامین پژمـان – مهرنوش پژمان – 
رضـا پژمـان – شـهرام پژمـان تقدیم که جهت رسـیدگى به شـعبه 8 دادگاه تجدیدنظر 
اسـتان تهـران واقـع در تهـران – میـدان هـروى خیابـان وفامنـش سـاختمان غدیـر 
دادگاههاى تجدیدنظر اسـتان تهـران ارجاع و به کالسـه 9409982218200472 ثبت 
گردیـده کـه وقـت رسـیدگى آن 1397/8/23 و سـاعت 09:30تعییـن شـده اسـت. به 
علـت مجهـول المکان بـودن خواندگان ودرخواسـت خواهان و به تجویز مـاده 73 قانون 
آییـن دادرسـى دادگاه هاى عمومـى و انقالب در امور مدنى و دسـتور دادگاه مراتب یک 
نوبـت در یکـى از جرایـد کثیراالنتشـار آگهـى مـى شـود تا خوانـده /متهم پس از نشـر 
آگهـى و اطـالع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعـه و ضمن اعالم نشـانى کامل خود نسـخه 
دوم دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و دروقـت مقرر فوق جهت رسـیدگى حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  110/70821ت 
------------------------------------------------------------------

دادنامه
پرونـده کالسـه 9709980202600794 شـعبه 256 دادگاه خانـواده مجتمـع قضایـى 
خانـواده یـک تهـران تصمیـم نهایـى شـماره 9709970202600980 خواهـان: خانم 
فاطمه مجتهد زاده شـیروانى فرزند عبدالعلى به نشـانى اسـتان تهران شهرسـتان تهران 
– شـهر تهـران – خ کارگـر جنوبى خ زربافیـان – چهار راه آهنچیـان کوچه توتونچیان 
پـالك 12 ط اول خوانـده: آقـاى عباس مـرادى مهران فرزند على آقا به نشـانى مجهول 
المکان. خواسـته: اعسـار از پرداخت هزینه دادرسـى. گردشـکار: خواهان دادخواسـتى به 
خواسـته فـوق بـه طرفیـت خوانده بـاال تقدیم داشـته که پـس از ارجاع به این شـعبه و 
ثبـت بـه کالسـه فـوق و جرى تشـریفات قانونـى در وقت فـوق العـاده دادگاه به تصدى 
امضـاء کننده زیر تشـکیل اسـت و با توجه به محتویـات پرونده ختم رسـیدگى را اعالم 
و بـه شـرح زیـر مبادرت بـه صدور راى مـى نمایـد. راى دادگاه: در خصوص دادخواسـت 
خانـم فاطمـه مجتهدزاده شـیروانى به طرفیت آقاى عباس مرادى به خواسـته اعسـار از 
پرداخـت هزینـه دادرسـى بابت مطالبه مهریه به مقـوم به مبلـغ 670/297/297 ریال با 
عنایـت بـه جامع محتویـات پرونده بـا توجه به اینکـه در پرونـده خواهان اظهار داشـته 
فاقـد هـر گونـه امـوال و درآمـدى هسـتم و تصدیـق اظهـارات وى توسـط گواهـان که 

از ارجـاع بـه ایـن شـعبه و ثبت به کالسـه فـوق و جرى تشـریفات قانونـى در وقت فوق 
العـاده /مقـر دادگاه بـه تصدى امضاء کننده ذیل تشـکیل اسـت و با توجـه به محتویات 
پرونـده ختـم رسـیدگى را اعـالم و بـه شـرح زیـر مبـادرت بـه صـدور راى مـى نمایـد. 
راى دادگاه: در خصـوص دعـوى خواهـان خانـم مینـا خالقى بـا وکالت آقـاى حبیب اله 
خواصـى بـه طرفیـت خوانـده آقـاى محمـد گلپایگانى به خواسـته طالق به علت عسـر 
و حـرج ناشـى از تخلـف زوج از شـروط ضمـن عقـد بـه ایـن شـرح کـه وکیـل خواهان 
و خواهـان برابـر دادخواسـت تقدیمـى و بـا حضور در جلسـات دادرسـى اعالم داشـتند 
خوانـده موصـوف به داللت سـند ازدواج شـماره 1950 مـورخ 89/4/5 تنظیمى در دفتر 
رسـمى ازدواج شـماره 414 تهـران همسـر شـرعى و قانونـى خواهـان مى باشـد حال با 
توجـه بـه اینکـه زوج از سـال 91 مـوکل را رهـا نموده و مـوکل هیچ اطالعى از همسـر 
خـود نـدارد حتـى نمـى دانـد مرده اسـت یـا زنده در طـول این مـدت نیـز کوچکترین 
خرجـى و نفقـه اى بـه مـوکل نداده و البته ایشـان معتاد به شیشـه بوده انـد  و موکل را 
رها کرده لذا موکل به لحاظ مفارقت جسـمانى در عسـر و حرج شـدید به سـر مى برد 
البتـه ایشـان بـا مـوکل سـوء رفتار نیز داشـته انـد به نحـوى که اقـدام به ایـراد ضرب و 
جـرح عمـدى و فحاشـى موکل نموده و به ایشـان تهمت زده اند حتى توهم نیز داشـته 
انـد لـذا مـوکل حاضر اسـت کل مهریه و سـایر حقوق مالى خـود را درقبـال طالق بذل 
نماید خواسـتار صدور حکم به خواسـته اعالمى شـدند. خوانده نیز علیرغم ابالغ قانونى 
اوراق اخطاریه از حضور در جلسـه دادرسـى خوددارى و الیحه اى ارسـال نداشت گواهان 
تعرفه شـده از ناحیه خواهان نیز با حضور در جلسـه دادرسـى اطالعات خودشان را بیان 
کردنـد لـذا با توجه اینکه مسـاعى دادگاه در انصراف خواهـان از طالق موثر نبود موضوع 
برابـر مقـررات جهـت اصـالح ذات البین و یـا انصراف خواهـان از طالق بـه داورى ارجاع 
گردیـد کـه ایـن امر نیز منتهى به حصول نتیجه نشـد لـذا با توجه به اظهـارات خواهان 
و وکیـل خواهـان و گواهـان تعرفه شـده از ناحیـه خواهان و اسـناد و مدارك ارایه شـده 
نظـر بـه اینکـه بـر ایـن دادگاه محرز گردیـده که خوانـده مدتى بالغ بر 6 سـال همسـر 
خـود را بـدون کوچکتریـن نفقه اى رها نموده و اعتباد و سـوء رفتار مسـتمر نیز داشـته 
بـه نحـوى کـه ادامه ى زندگى را براى زوجه دچار سـختى و عسـر و حـرج نموده و نظر 
بـه اینکـه ادامـه ى زندگـى براى زوجـه در وضع فعلى قطعا موجب اظرار شـدید ایشـان 
خواهـد  شـد لـذا دادگاه با احراز تخلف زوج از شـروط ضمن عقد و نتیجتا احراز عسـر و 
حـرج شـدید ایشـان دعوى نامبرده را وارد و ثابت تشـخیص و مسـتندا بـه قاعده الضرر 
و مـواد 1119 و 1129 و 1130 و 1143 قانـون مدنـى مـواد 24 تـا 39 قانـون حمایـت 
خانـواده راى بـه طـالق و اجبار زوج به مطلقه نمودن خواهان (همسـرش) به طالق خلع 
نوبـت اول تحـت شـرایط(زوجه مهریه و کل حقـوق مالى خود را در قبـال اخذ طالق به 
زوج بـذ ل نمـوده و زوجیـن فرزند ندارند ) صـادر و اعالم مى دارد و بر این اسـاس زوجه 
مـى توانـد بـا حضور در محل دفتر رسـمى طـالق و با فـرض اسـتنکاف زوج از حضور با 
اسـتفاده از وکالـت بالعزیـل ماخـوذه به موجب شـروط ضمن عقـاد نکاح کـه در ناحیه 
زوج بـه وى تفویـض گردیـده و بـا قبـول مابـذل از ناحیـه زوج و تحـت شـرایط مذکور 
نسـبت بـه مطلقه نمودن خـودش به طالق خلعى نوبـت اول اقدام نماید بدینوسـیله به 
سـردفتر محتـرم طـالق نمایندگى در اجراى صیغه طـالق اعطاء مى گردد و الزم اسـت 
نسـبت بـه اخـذ گواهى عـدم بـاردارى از زوجه اقـدام نمایـد. راى صادره غیابـى و ظرف 
مـدت بیسـت روز از تاریـخ ابـالغ قابل واخواهى در همیـن دادگاه و پـس از انقضاء مدت 
مذکـور ظـرف مـدت بیسـت روز قابـل تجدیدنظرخواهـى در محاکم تجدیدنظر اسـتان 

تهـران مى باشـد. ضمنـا  اعتبار راى اصدارى شـش مـاه از تاریخ قطعیت اسـت. 
دادرس شعبه 231 دادگاه عمومى حقوقى تهران  110/70813ت 

پیوسـت پرونـده مى باشـد لـذا دادگاه مسـتندا بـه مـواد 504، 505، 506 و 511 قانون 
آییـن دادرسـى مدنـى دادگاههـاى عمومـى و انقـالب و مـاده 5 قانون حمایـت خانواده 
از خانـواده و مـاده 5 آییـن نامـه اجرایـى قانـون حمایت از خانـواده مصـوب 27/11/93 
خواهـان را موقتـا از پرداخـت هزینـه دادرسـى در ایـن پرونـده معـاف مـى نمایـد و در 
صورتیکـه خواهـان در دعوى اصلـى محکوم له واقع گـردد هزینه دادرسـى از او دریافت 

خواهد شـد ایـن تصمیم قطعى اسـت.
رئیس شعبه 256 مجتمع خانواده 1 دادگاه عمومى حقوقى تهران  110/70815ت 
------------------------------------------------------------------
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به اقاى 1- مسعود 

2- همگى کهى میانجى فرزند على
خواهان آقاى محمدامین مهدوى کیوج دادخواستى به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه 
وجه چک و خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709980231100471 شعبه 146 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضایى شهید محالتى 
تهران ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/13 ساعت 12:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد.
منشى دادگاه حقوقى شعبه 146 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع  110/70816ت  
قضایى شهید محالتى تهران 
------------------------------------------------------------------
آگهى ابالغ معرفى داور به اینگرید لیست سالدو هورتادو

خواهـان: عزیـز آدشـیرین پـور بـا وکالت اکرم سـادات سـیفى خوانـده: اینگرید لیسـت 
سـالدوهورتادو خواسـته: طالق به درخواست زوج کالسـه پرونده 961766/282 خواهان 
دادخواسـتى مبنـى بـر گواهى عـدم امـکان سـازش(طالق) بـه دادگاه عمومـى خانواده 
تهـران تقدیـم نمـوده که جهـت به شـعبه 287 واقع در فلکـه چهارم تهرانپـارس اتوبان 
وفادار شـرقى مجتمع قضایى شـهید باهنر ارجاع گردیده اسـت که منجر به صدور قرار 
ارجـاع امـر به داورى شـد که به دسـتور ریاسـت محترم شـعبه بدینوسـیله بـه اینگرید 
لیسـت سـالدو هورتـادو ابـالغ مى گـردد تا ظـرف مهلت هفـت روز از تاریخ نشـر آگهى 
نسـبت به معرفى احد از اقارب خود که متاهل و حداقل داراى سـى سـال سـن و آشـنا 
به مسـائل خانوادگى و داراى حسـن خلق بوده و اشـتهار به فسـاد نیز نداشـته باشـد به 
عنـوان داور بـه ایـن دادگاه اقـدام نمائید. در غیر این صورت دادگاه خود راسـا نسـبت به 

انتخـاب داور اقـدام خواهد نمود. 
مدیر شعبه 282 دادگاه خانواده تهران  110/70811ت  
------------------------------------------------------------------

دادنامه
پرونـده کالسـه 9609980200100720 شـعبه 231 دادگاه خانـواده مجتمـع قضایـى 
خانـواده یک تهران تصمیم نهایـى شـماره 9709970200100606 خواهان: خانم مینا 
خالقـى فرزنـد محمـد بـا وکالـت آقاى حبیـب الـه خواصـى فرزند علـى خوانـده: آقاى 
محمـد گلپایگانـى مجهـول المـکان خواسـته: طـالق بـه درخواسـت زوجه. گردشـکار: 
خواهـان دادخواسـتى بـه خواسـته فـوق به طرفیـت خوانده بـاال تقدیم داشـته که پس 

با اعالم نتايج انتخابات پارلماني 

سجاد مرادي كالرده
در ع��راق و مش��خص ش��دن       رويكرد

پي��روزي اح��زاب ش��يعي، 
تالش هاي خارجي براي تأثيرگذاري بر روند سياسي در عراق 
رو به افزايش گذاشته است. در اين انتخابات ائتالف سائرون 
ش��امل طرفداران مقتدا صدر، ائتالف فتح به رهبري هادي 
العامري، ائتالف نصر به رهبري حيدر العبادي نخس��ت وزير 
فعل��ي و ائت��الف دولت قان��ون به رهب��ري ن��وري المالكي 
نخست وزير سابق، بيشترين آرا را به دست آوردند. در ميان 
دولت هاي خارجي، اياالت متحده مهم ترين كشوري است كه 
خواستار روي كارآمدن يك دولت متمايل به خويش  در بغداد 
است. در همين چارچوب برت مك گورك ديپلمات امريكايي 
و فرستاده ويژه ترامپ رئيس جمهور امريكا در منطقه كه در 
ائتالف بين المللي به اصطالح مبارزه با داعش فعاليت دارد، 
طي بيش از سه ماه گذشته از اعالم نتايج انتخابات با مقامات 
مختلف از جمله س��ران اقليم كردس��تان و برخي از رهبران 

سكوالر عراقي ديدارهاي متعددي داشته است. 
در تحليل رويكرد امريكا در مورد تش��كيل دولت جديد در 
عراق و چگونگي آن در وهله اول به نظر مي رس��د امريكا به 
طور خاص از استمرار نخست وزيري حيدر العبادي در رأس 
قدرت در بغداد حمايت مي كند. دليل مهم اين امر نيز موضع 
او درباره پايبندي به تحريم هاي ضد ايراني واشنگتن بود. به 
عالوه، وي چندي قبل حض��ور نيروهاي خارجي در عراق به 
ويژه در زمينه هاي اطالعاتي و پشتيباني از نظاميان را به نفع 
كشور دانس��ت و اعالم كرد نمي خواهد اش��تباه سال 2011 
دولت وقت را در اصرار بر خروج نيروهاي خارجي از كشور كه 
منجر به نفوذ گسترده تروريست ها و اشغال شهرهاي عراق 

شد، تكرار كند. 
در مقابل، پيروزي جريان هاي رقيب العبادي در اين انتخابات 
و پ��س از آن تأكيد مرجعيت عالي ش��يعي مبن��ي بر اينكه 
نخست وزير جديد نبايد از شخصيت هاي سياسي باشد كه در 
سنوات گذشته در حكومت حضور داشته اند، امريكا را به سمت 
اتخاذ راهبرد سلبي در اين رابطه سوق داده است. بدين ترتيب، 
عمده تالش امريكا طي ماه هاي اخير در راستاي جلوگيري 
از ايجاد ائتالف و همپيماني دو جريان فتح و س��ائرون شكل 
گرفته اس��ت. در واقع امريكا اينجا هدف ممانعت از تشكيل 
ائتالف كالن از س��وي اين دو گروه را دنبال كرده اس��ت.  در 
درجه بعد بايد به سابقه دولت اياالت متحده در ارتباط با دولت 
مركزي در عراق توجه كرد. اينجا نيز توجه به چند نكته الزم 
است: واشنگتن پس از حمله به عراق و سقوط صدام در سال 
2003 به اين سو، همواره سعي در اعمال كنترل بر دولت اين 
كشور داشته است. امريكا از زمان پايان تهاجم اوليه و موفقيت 
در سرنگوني صدام، شروع به دولت سازي در عراق كرد. انجام 
اين اقدام بدون توجه به فرهنگ سياسي و شكاف هاي قومي 
و مذهبي كه به مدت چند دهه زير سياست هاي سركوبگرانه 
دولت بعث، همچنان فعال بودند انجام ش��د، نه تنها ميس��ر 
نشد، بلكه فعال شدن مجدد اين شكاف ها ناشي از خأل قدرت 
ايجاد شده در عراق، مانند آتش زير خاكستر منجر به تشديد 

گرايش هاي گريز از مركز شد. 
در س��ال هاي بعد نيز نتيجه دخالت هاي امري��كا در فرآيند 
دولت س��ازي و تش��كيل دولت منتخب در عراق خود را در 
تش��ديد ش��كل گيري و گس��ترش گروه هاي تروريستي در 
اين كشور نش��ان داد. نبايد فراموش كرد مواجهه نيروهاي 
خارجي با محوريت نيروهاي ارتش امريكا با عناصر باقيمانده 
ارت��ش بعثي و انح��الل نهاده��اي متعدد ارتش ع��راق، در 
كنار ناكارآمدي ه��اي دولت پس از س��ال 2005 خود يكي 
از مهم ترين زمينه هاي شيوع تروريس��م را در قالب تشكيل 
هس��ته هاي مقاومت به ويژه در ميان گروه هاي سني وفادار 

صدام برانگيخت. 
امريكا همچنين طي مدت زماني طوالني پس از س��رنگوني 
صدام، انتخابات قانون اساسي عراق را نيز به تعويق انداخت 
و اين پافش��اري آيت اهلل سيس��تاني در برابر پل برمر حاكم 
امريكايي وقت عراق كه خواستار تعويق انجام اين انتخابات 
بود و تأكيد ايش��ان بر برگزاري انتخابات آزاد در سال 2005 

اين موضوع را به سرانجام رس��اند. به عالوه، نظارت ايشان بر 
روند تدوين قانون اساسي و تأكيد بر رعايت محوريت اسالم در 
آنكه موجب كمرنگ شدن نقش سياستمداران سكوالر دراين 
صحنه ش��د، راه را بر نفوذ امريكا بس��ت. بعد از موضع گيري 
ايشان بود كه در ماده دوم پيش نويس قانون اساسي عبارتي 
به اين مضمون اضافه ش��د كه هيچ قانوني كه مغاير با احكام 

بي چون و چراي اسالم باشد، نمي تواند به تصويب برسد. 
بر اين اس��اس به نظر مي رس��د فرآيند دولت سازي در عراق 
تحت تأثير خواس��ته هاي ليبرالي امريكايي به صورت پروژه 
دموكراس��ي تحميلي نه تنها موفق نبود، بلكه به شكس��ت 
منجر ش��د. دليل بارز اين موضوع نيز بي ثباتي هاي گسترده 
از سال 2011 بالفاصله پس از خروج نيروهاي خارجي از اين 
كشور بود. امريكا پس از هش��ت سال حضور نظامي و اشغال 
عراق، نه تنها موفق به ثبات س��ازي در اين كشور نشد، بلكه 
نيروهاي تحت آموزش اين كشور در قالب دولت مركزي عراق 
نيز نتوانستند اين مهم را محقق سازند. همچنين شواهدي 
وجود دارد كه واش��نگتن در بحران سال 2014 و همزمان با 
تس��لط داعش بر بخش هايي از عراق، فشارها بر دولت عراق 
براي عدم به كارگيري نيروهاي بسيج مردمي را افزايش داد و 
اين عامل خود زمينه موفقيت و پيش روي هاي داعش از جمله 
در اس��تان االنبار را فراهم كرد. در واقع، امريكا انتظار داشت 
داعش به عنوان كارگزار راهبرد نيابتي سياست خارجي اين 
كش��ور در يك روند رو به رشد فتوحات س��رزميني، مجدداً 
زمينه حضور تمام عيار اين كش��ور در عراق را فراهم كند كه 

اين امر نيز ميسر نشد. 
در ش��رايط كنوني ني��ز كه عراق تش��كيل اولي��ن دولت در 
دوره پساتروريس��م را تجربه مي كند؛ امريكا با ايجاد اخالل 
در تش��كيل دولت جديد، بر بحراني نگه داش��تن شرايط در 
اين كش��ور اصرار مي ورزد. به طور خاص تش��كيل ائتالف از 
س��وي جريان هاي س��ائرون و الفتح در جهت مخالف منافع 
امريكاس��ت. گروه صدر به رهبري مقتدا صدر با باز ش��دن 
فضاي سياسي، سعي در نش��ان دادن خود به عنوان جرياني 
ملي گرا دارد و طي اين سال ها بيش از هر جريان ديگر عراقي 
مخالف حضور نيروهاي امريكايي در اين كشور بوده است. در 
طرف ديگر جريان الفتح نزديك به نيروهاي بس��يج مردمي 
نيز مخالف راهبردهاي منطقه اي امري��كا و نزديك به ايران 

به حساب مي آيد. 
تالش امريكا براي اخالل در روند سياسي كنوني در عراق عالوه 
بر تضعيف دولت مركزي، به عنوان هدف اصلي ايجاد محدوديت 
براي قدرت منطقه اي ايران، تعامالت اين كشور با عراق و ايجاد 
فاصله در محور مقاومت را در نظر دارد. واقعيت اين اس��ت كه 
ايران پس از سرنگوني صدام در قالب يك سياست خارجي فعال، 
موفق شده است بر مبناي اشتراك منافع به همكاري هاي متقابل 
با دولت عراق بپردازد. نمونه ب��ارز اين امر نيز حضور همه جانبه 
ايران در صف اول مبارزه با تروريسم داعش است. مقامات عراقي 
نيز طي اين س��ال ها در اكث��ر اظهارات خود ب��ر همكاري هاي 
منطقه اي و حسن همجواري با ايران تأكيد كرده اند. حتي نوري 
مالكي در سال 2009 اندكي پس از توافقنامه بغداد -واشنگتن 
به ايران اطمينان داد كه عراق اجازه استفاده امريكا از خاك اين 
كشور براي حمله به ايران را نمي دهد؛ روندي كه طي اين سال ها 

همچنان استمرار داشته است. 
در شرايط كنوني نيز به نظر مي رس��د دولت و پارلمان عراق 
بي��ش از توجه به سياس��ت هاي امري��كا، س��عي در ارتقاي 
همكاري ها با ايران بر مبناي منافع مش��ترك دارند. واكنش 
گروه ه��اي عراق��ي در قبال پذي��رش تحريم هاي اي��ران از 
سوي دولت اين كشور و س��خنان هادي العامري در ديدار با 
مك گورك مبني بر اينكه اگر در مداخله كردن اصرار كنيد، 
دولتي كه از طرف شما تشكيل مي ش��ود را مزدور دانسته و 
ظرف مدت دو ماه آن را س��رنگون خواهيم ك��رد؛ مبين اين 
رويكرد است. بنابراين به نظر مي رسد دولتمردان عراقي در 
زمان كنوني بيش از آنكه به راهبردهاي امريكا و توصيه هاي 
نماينده آن ت��ن در دهند، اين اظه��ارات را نوعي دخالت در 
امور داخل��ي عراق ارزيابي ك��رده و در پي تحكي��م روابط با 

ايران هستند. 

ارتش سوريه و متحدانش تا اواخر ماه جوالي جنگ 
خود را با گرو ه هاي تروريستي در سه استان جنوبي 
به سرانجام رس�اندند و با شكست  آنها و پيشروي ها 
در شرق كشور مقابل بازمانده هاي داعش، تنها يك 
استان از كشور سوريه به نام استان ادلب باقي مانده 
كه تبديل به مركز تجمع گروه هاي تروريستي شده 
است. اين اس�تان از ابتداي جنگ در سوريه يكي از 
ميادين درگيري ب�ود تا اينكه دو گروه تروريس�تي 
جبهه النصره و احرارالشام در مارس 2015 موفق به 
تصرف اين شهر شدند و بعد هم ديگر مناطق استان 
را به تصرف خ�ود درآوردند و هيئت تحريرالش�ام، 
جبهه النصر س�ابق، در جوالي س�ال قبل نيروهاي 
احرارالش�ام را از ادلب بيرون راند تا به تنهايي تمام 
ش�هر ادلب را در تصرف خود داش�ته باشد. حاال كه 
ارتش س�وريه و متحدانش تمام مقدمات الزم براي 
آزادس�ازي ادل�ب را فراه�م كرده اند، تركي�ه تمام 
تالش خ�ود را براي ممانع�ت از اين كار انج�ام داد و 
حتي رجب طيب اردوغ�ان، رئيس جمهور تركيه به 
شهر سوچي روسيه رفت تا در ديدار با همتاي روس 
خود موافقت او را با طرح جايگزين حمله جلب كند. 
هر چند او در گام نخس�ت موفق به اين كار ش�د اما 
معلوم نيست موفقيت او با تسلط اين دست گروه هاي 
تروريستي بر ادلب تا چه ميزان به نتيجه مي رسد؟! 

    نشست تهران
هيچ ش��كي نيس��ت تركيه نگران حمله ارتش سوريه و 
متحدانش به ادلب بود و به واس��طه اين نگراني بود كه 
اردوغان در نشست سران سه كشور ايران، روسيه و تركيه 
برخالف معمول اين دس��ت نشس��ت ها رفتار كرد. اين 
نشست روز جمعه 7 سپتامبر برگزار شد و در حالي كه 
حسن روحاني و والديمير پوتين، رؤساي جمهور ايران و 
روسيه، بر موضع واحد براي پاكسازي ادلب از گروه هاي 
تروريس��تي تأكيد مي كردند؛ اردوغان با پيشنهاد خود 
براي گنجاندن عبارت »آتش بس« در ماده سوم از بيانيه 
پاياني مخالفت روحاني و پوتين را برانگيخت. اردوغان 
اين پيش��نهاد را از موضع همكاري سه جانبه و ممانعت 
از وقوع »يك تراژدي تازه در ادلب« مطرح كرد تا چنين 
وانمود شود كه پيشنهاد او محصول توافق سه جانبه است 
اما پاس��خ هاي روحاني و پوتين نشان داد چنين توافقي 
در كار نيس��ت و دو طرف ديگ��ر نمي توانند آتش بس با 
گروه هاي تروريس��تي را در ادلب  مح��ور كار خود قرار 
دهند. مخالفت پوتين از جهت فن��ي قضيه بود، چراكه 
با نبود نمايندگان »تروريس��ت هاي جبه��ه النصره« و 
ارتش سوريه نمي توان از جانب آنان اعالم آتش بس كرد 
و مخالفت روحاني هم به جهت مشكل ماهوي پيشنهاد 
اردوغان بود چون نمي توان ب��ا گنجاندن واژه آتش بس 
در بيانيه انتظار داش��ت تا همه گروه هاي درگير سالح 
خود را بر زمين بگذارند. به هر حال، اردوغان نتوانس��ت 
در اجالس تهران به منظور خود برسد و حمالت هوايي 
و توپخانه اي به مواضع تروريست ها مثل شهرك الخوين 
در حومه جنوبي شهر ادلب يا شهرك المتانعه در حومه 
جنوبي شهر حلب، او را به تحركي بيشتر واداشت تا اينكه 
به شهر سوچي برود و با پوتين ديدار كند. محصول اين 
ديدار توافقي در روز سه شنبه گذشته شد كه به صورت 
تفاهمنامه به امضاي سرگئي ش��ويكو و خلوصي آكار، 

وزراي دفاع روسيه و تركيه رسيد. 
    طرح سوچي

به طور كلي، طرح مورد توافق پوتين و اردوغان يا طرح 
س��وچي در مورد وضعيت ادلب را بايد نوعي معامله دو 
طرف ناميد كه تركيه در مقابل ع��دم حمله به ادلب از 
سوي ارتش س��وريه و متحدانش، در اين طرح حاضر به 
قبول يك سلسله مراحل عملياتي شد كه وظايف خاصي 

را بر عهده اين كش��ور مي گذارد. مرحله نخس��ت ايجاد 
يك منطقه »عاري از س��الح« در عمق 15 كيلومتري 
از اطراف شهر ادلب است كه بايد تا قبل از نيمه اكتبر يا 
حدود يك ماه بعد عملي ش��ود و كنترل اين منطقه هم 
به صورت گشت زني های مشترك ارتش تركيه و پليس 
نظامي روسيه انجام خواهد شد. مرحله دوم جمع آوري 
سالح سنگين از دس��ت گروه هاي تروريستي در ادلب 
است كه اين عمليات تا دهم نوامبر و به صورت مشترك 
تحت نظارت تركيه و روسيه انجام مي شود. مرحله سوم 
كه بعد از جمع آوري تمام سالح هاي سنگين گروه هاي 
تروريستي شروع مي ش��ود  عبارت از استقرار نهادهاي 
دولت سوريه در شهر ادلب است كه طبق جدول زماني 
پيش بيني شده اين مرحله بايد تا قبل از پايان يافتن سال 
جاري ميالدي انجام گيرد. شايد در نگاه اول چنين به نظر 
برسد كه اردوغان با طرح سوچي همان آتش بسي را در 
ادلب به دست آورده كه در نشست تهران پيشنهاد داده 
بود اما با توجه به مراحل سه گانه مورد توافق بايد گفت او 
امتياز آتش بس را در ازاي قبول يكسري عقب نشيني ها 
به دست آورده اس��ت. تفكيك بين گروه هاي مسلح به 
اصطالح ميانه رو و تروريست، جمع آوري سالح سنگين 
كل گروه هاي مسلح مخالف، ايجاد منطقه عاري از سالح 
در حومه ادلب و اس��تقرار دولت و ارتش سوريه در شهر 
ادلب از جمله عقب نشيني هايي است كه اردوغان حاضر 

به پذيرش آنها شده اس��ت تا اينكه دست كم بتواند آن 
بخش از گروه هاي مس��لح مورد حمايت��ش را به نوعي 
حفظ كند و نگذارد تا اين بخش در حمله ارتش سوريه 
و متحدانش نابود ش��ود. روشن اس��ت كه او براي حفظ 
نفوذش در پرونده س��وريه و از اين مهم تر، براي مقابله 
با كردهاي س��وريه به خصوص يگان ه��اي مدافع خلق 
نياز اساسي به اين دست گروه  هاي مسلح دارد چنانكه 
عمليات نظامي ارت��ش تركيه در عفرين به نام ش��اخه 
زيتون و علي��ه يگان هاي مدافع خلق با اس��تفاده از اين 
گروه ها پيش رفت. بنابراين اردوغان در سوچي حاضر به 
طرحي شده است كه در عمل راه ارتش سوريه را به شهر 
ادلب هموار مي كند بدون آنكه گلوله اي شليك شود اما 
مسئله اصلي اينجاست كه طرح س��وچي تا كجا امكان 

تحقق خواهد داشت؟ 
    مشكالت راه ادلب

اگر طرح سوچي بدون مانع و بنابر جدول زمانبندي شده 
پيش برود، بايد انتظار داشت كه دولت و ارتش سوريه تا 
كمتر از سه ماه و نيم ديگر شهر ادلب و اكثر اين استان را 
در كنترل خود داشته باشند اما عواملي در كار هست كه 
اين چشم انداز را تار و تيره كرده است. نخستين عامل و 
البته جدي ترين آن گروه هايي هستند كه از سوي جامعه 
جهاني به عنوان گروه هاي تروريستي شناخته شده اند و 
تركيه تا كنون نتوانسته است اين گروه ها را از ادلب خارج 
كند. اين عامل با توجه به دست باالي هيئت تحريرالشام 
در ادلب قابل توجه است، چراكه اين گروه نه تنها بر شهر 
ادلب بلكه بر حدود 60 درصد از استان ادلب تسلط دارد 
و رقابت ديگر گروه ها و به خصوص ائتالف هيئت تحرير 
سوريه نتوانسته اس��ت بر ميزان نفوذ آن تأثير چنداني 
داش��ته باش��د. در واقع، تأخير عمليات ارتش سوريه و 
متحدانش در ادلب تا اندازه اي به دليل مهلت روس��يه 
به تركيه بود تا اينكه قبل از 4 س��پتامبر تحريرالشام را 
قانع به انحالل يا ادغام در ديگ��ر گروه ها كند اما تجربه 
نش��ان داد كه آنكارا توفيقي در اين زمينه نداشت. بايد 
گفت حاال هم وض��ع تغيير زيادي نكرده اس��ت و براي 
اجراي مفاد طرح سوچي، تركيه بايد تحريرالشام را قانع 
كند سالح هاي سنگين خود و مناطق تحت تسلطش را 

تحويل دهد و در آخر، يا در ديگر  گروه ها ادغام يا از ادلب 
خارج شود كه هنوز س��ازوكار اين هدف مشخص نشده 
است. واكنش منفي تحريرالش��ام  همراه حزب اسالمي 
تركستان و س��ازمان حراس الدين به طرح سوچي آن 
هم تنها ساعاتي بعد از اعالم توافق مشكالت اجراي اين 
طرح را از همان ابتدا نشان داد و نظر كساني مثل متين 
گوران، تحليلگر نظامي و امنيتي تركيه تأييد مي شود كه 
در مصاحبه  با تارنماي يورونيوز احتمال موفقيت طرح 
سوچي را ناچيز دانست و گفت:»نيروهاي جهادي تنها 
با برخورد سرسختانه متقاعد مي شوند و نه با گفت وگو.«

مش��كل ديگر طرح س��وچي نبود مكانيس��م مشخص 
در اج��راي مفاد و مراحل س��ه گانه آن اس��ت به نحوي 
كه مش��خص نيس��ت جداي از آن گروه ه��اي تندرو، 
ديگر گروه هاي ب��ه اصطالح معتدل چگون��ه حاضر به 
عقب نشيني تا پش��ت منطقه عاري از س��الح خواهند 
ش��د و عالوه بر اين حتي اگر تمامي سالح هاي سنگين 
خود را تحويل دهند باز چه مكانيس��مي در كار خواهد 
بود تا مانع از دسترس��ي آنها به اين نوع سالح ها شود؟ 
در نهايت، حضور جنگجويان خارجي در ادلب معضلي 
است كه نمي توان چش��م انداز مش��خصي براي آن در 
نظر گرف��ت، چراكه به نظر نمي رس��د بي��رون از محل 
فعلي اس��تقرار آنها در ادلب، جايي ديگ��ر چه در داخل 
س��وريه يا خارج از اين كش��ور را تصور كرد تا بتوانند به 
آنجا بروند. اين جنگجويان كه البت��ه تعداد آنها نيز كم 
نيست نه تنها مشكل سوريه بلكه مشكل اساسي ديگر 
كشورها نيز هستند و به مثابه غده سرطاني اند كه هيچ 
كشوري حاضر به پذيرش آنها نخواهد شد. اين مشكل 
چيزي نيست كه خود آن جنگجويان متوجه آن نباشند 
و به همين جهت هم به نظر نمي رسد  به راحتي حاضر 
به ترك محل اس��تقرار خود در ادلب براي رفتن به يك 
ناكجاآباد شوند. در هر صورت، طرح سوچي و توافقي كه 
اردوغان بعد از ديدارش با پوتين به دس��ت آورده است 
روي كاغذ يك جدول زمانبندي مش��خص دارد اما در 
واقعيت با چنان موانعي روبه رو است كه حتي نمي توان 
انتظار تحقق مرحله نخست از اين جدول را داشت تا چه 

رسد به كل اين طرح. 

راهبرد سلبي امريكا در تشكيل دولت عراق سيدنعمت اهلل عبدالرحيم زاده
      تحليل

اگر طرح س�وچي بدون مان�ع و بنابر 
جدول زمانبندي شده پيش برود، بايد 
انتظار داشت كه دولت و ارتش سوريه تا 
كمتر از سه ماه و نيم ديگر شهر ادلب و 
اكثر اين استان را در كنترل خود داشته 
باشند اما عواملي در كار هست كه اين 

چشم انداز را تيره و تار كرده است


