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 ۱۲ســال است که کمال خرازي حضور در فضاي
علمي -دانشــگاهي را به بودن در فضاي سیاسي-
اجرائي ترجیــح ميدهد؛ وزیر امــور خارجه دولت
اصالحــات در گفتوگویــي بــا »ایســنا« از برجام
ميگویــد و سیاســتهاي ایــران در منطقه .رئیس
شوراي راهبردي روابط خارجي با اشاره به سیاست
ایران درباره ســوریه گفت» :سیاســت ایران در قبال
نقشههاي دشمن در منطقه تابهحال مثبت بوده و از
این طریق توانسته به تثبیت موقعیت خود بپردازد«.
او دربــاره نحوه تعامــل ایران و عربســتان تصریح
کــرد» :ما هیچگاه نگفتیم که از مذاکره با عربســتان
احتراز داریم ،بلکه هر زمان که شــرایط ایجاب کند
آماده مذاکره با عربستان هســتیم؛ چراکه به رابطه
با همســایگان اهمیت ميدهیم ،امــا عملکرد آنها
باید نشــان دهد که آماده مذاکره هستند« .خرازي از
بازگشت مجدد سفیر قطر به تهران ميگوید» :برخي
معتقدنــد بهخاطر لجبازي قطريها با عربســتان و
برخي از کشورهاي دیگر حاشیه خلیجفارس است و
از طرفي تبادل هیئتهاي ایراني و سعودي را براي
بازدید از ســفارتخانهها در پیش داریم .مسئله قطر
نشــاندهنده وجود اختالفات بنیادي بین عربستان
و قطر اســت که از پیش وجود داشــته .متأســفانه
عملکرد همه این کشــورها اعم از قطــر ،امارات و
عربســتان در ماجراي ســوریه و عــراق منفي بود.
بااینحال قطــر امروز رویکرد خــود را تغییر داده و
بازگشت ســفیر آنها به تهران نشاندهنده این تغییر
رویکرد اســت؛ گرچــه دوحه در گذشــته از ریاض
حمایت ميکرد ،ولي امروز اختالفاتش با عربســتان
علني شــده است« .رئیس شــوراي راهبردي روابط
خارجــي درباره ســفرهاي اخیــر و متقابل مقامات
عراقي و ســعودي و تأثیر آن بر ایــران ،افزود» :این
امر خود نشــاندهنده واقعیتهاي منطقه اســت،
زیرا تروریسم در منطقه رو به شکست است .داعش
در عــراق تقریبا بهطور کامل منکوب شــده اســت.
در ســوریه هم داعــش ،النصره و ســایر گروههاي
تروریســتي در سراشــیبي شکســت قرار گرفتهاند.
طبیعي اســت کشــورهایي مثــل عربســتان در پي
تأمین منافــع خود در فضاي جدید باشــند ،ازاینرو
این رفتوآمدها بــراي ایفاي نقش در فضاي جدید
اســت« .خرازي درباره تأکید اقلیم کردســتان عراق
بر انجام رفراندوم با وجــود تأکید مقامات ایراني بر
ضرورت حفظ تمامیت ارضي عــراق و عدم تجزیه
خــاک آن کشــور هــم گفــت» :درحالحاضر همه
کشــورهاي منطقه؛ مثل عراق ،ایران ،سوریه ،ترکیه
و حتي کشــورهاي فرامنطقهاي؛ مثل آمریکا و اروپا
مخالف برگــزاري این رفرانــدوم هســتند ،بنابراین
برگــزاري ایــن رفراندوم و اعــالم اســتقالل اقلیم
کردستان عراق به نفع خودشــان هم نخواهد بود،
زیــرا در آینده با مشــکالت زیــاد و محدودیتهاي
فراوانی روبهرو خواهند شد .آنها اگر به آنچه قانون
اساســي عراق تعییــن کرده اســت رضایت دهند و
مسائل خودشان را با دولت مرکزي عراق حل کنند،
ميتواننــد زندگي بهتري داشــته باشــند و طبیعي
اســت ایــران هم به توســعه و پیشرفتشــان کمک
خواهد کرد؛ همانطور که ایران تابهحال نیز ســهم
مهمي در توســعه کردســتان عراق داشته است«.
خــرازي دربــاره مذاکرات ســوریه و حلوفصل این
بحران افزود» :زماني هیچکدام از کشورهاي منطقه
و طرفداران کنارهگیري بشــار اسد ،نميپذیرفتند که
اســد در قدرت باقي بماند ،ولي امــروز ميبینید که
اکثرا از شرط برکناري بشار اسد دست کشیدهاند .این
نشان ميدهد که آنچه تعیینکننده است ،وضعیت
میداني در سوریه است« .او با اشاره به تثبیت قدرت
اسد ،گفت» :موافقت با ماندن اسد یک تحول بزرگ
اســت و وضعیت علياالرض است که تعیینکننده
مصالحه سیاسي خواهد بود .البته درنهایت مسائل
ســوریه باید در قالب یک طرح سیاســي حلوفصل
شود و کشــورهاي مختلف هم در این مسئله نقش
خواهند داشــت ،اما موقعیت ایران و روسیه و البته
ایستادگي خود دولت سوریه در نوع مصالحهاي که
انجام خواهد گرفت تعیینکننده خواهد بود«.
رئیس شــوراي راهبردي روابــط خارجي درباره
برجام هم گفــت» :درحالحاضر منافــع اروپایيها
ایجاب ميکند در برابر سیاستهاي آمریکا مقاومت
کنند؛ چراکه سیاســت آنهــا با سیاســت آمریکا در
قبال برجام متفاوت اســت و ایستادگي آنها در برابر
فشــارهاي آمریکا الزمه حفظ استقالل آنهاست ،اما
اینکه تا چه زماني بتوانند این سیاست را ادامه دهند
و با توجه به وابستگيهاي زیادي که به آمریکا دارند
مسیر مســتقل خود را طي کنند ،بستگي به سرجمع
منافع آنهــا دارد« .او ادامه ميدهد» :همانطور که
آژانس بارها تأیید کرده اســت ،ایران برجام را بهطور
کامل اجرا کرده اســت و اروپایيها هم این مسئله را
تأییــد ميکنند ،اما اینکه اگر آمریــکا از برجام خارج
شــود چه خواهد شــد ،یک مســئله فرضي است و
بستگي به این دارد که اروپایيها چه عکسالعملي
از خود نشــان دهند؛ آیــا اروپایيها مقابــل آمریکا
محکم خواهند ایســتاد و همچنان از برجام حمایت
خواهند کــرد یا در برابر فشــارهاي آمریکا تســلیم
خواهند شــد .در برابــر هرکدام از ایــن گزینهها باید
تصمیم مقتضي گرفته شــود .اگر برجام باقي بماند،
همچنان به آن متعهــد خواهیم بود و اگر فروبریزد،
سیاســت خود را در بازگشــت به وضعیت گذشــته
بهشدت دنبال خواهیم کرد«.

هرچه به زمان برگزاری رفراندوم اســتقالل اقلیم
کردستان نزدیک میشــویم ،صفآراییها درباره این
موضوع روشــنتر از پیش میشــود .اگرچه موضع
جمهوری اســالمی ایران از ابتدا درباره این موضوع
مشــخص بــوده و از ابتدا ایــن رفراندوم را بســتری
برای تجزیــه عراق میدانــد .علی شــمخانی ،دبیر
شورایعالی امنیت ملی ،در گفتوگو با »الوفاق« در
پاسخ به مواضع اخیر مسئوالن اقلیم کردستان عراق
درباره برگزاری رفراندوم میگوید» :در شــرایطی که
عراق به مرحله پایانی رهاسازی خاک خود از دست
تروریستهای تکفیری نزدیک میشود ،این اقدامات
کــه وجاهت و اعتبار قانونی نیــز ندارند بهطور قطع
اثــرات غیرامنیتی بــر منطقه ،عــراق و بهویژه اقلیم
کردســتان خواهد داشت« .شــمخانی تأکید میکند:
»مشــکل مردم عراق با تجزیه مبتنی بر گرایشهاي
قومــی و مذهبــی حل نشــده و اینگونــه اقدامات
بهواســطه تضعیــف ژئوپلیتیک و انســجام داخلی
میتوانــد معضــالت جدیدی را نیز بهدنبال داشــته
باشد و موجب سوءاستفاده قدرتهای فرامنطقهای
و سیطره اقتصادی و سیاسی آنان در منطقه شود«.
شمخانی عصر دیروز در حاشیه بیستوهشتمین
محفــل انــس پیشکســوتان جهــاد و شــهادت با
اشــاره به تأثیر مخرب برگزاری همهپرســی در اقلیم
در ازدســترفتن فرصتهــا و ظرفیتهــای فراوان
و اثرگــذار جامعــه کــرد در حاکمیت عــراق اظهار
داشت» :برگزاری همهپرسی میتواند موجب تشدید
اختالفنظرهــای موجود میان احــزاب و گروههای
کردی شــده و با افزایــش تنشهای ناخواســته در
این منطقه مصائــب و رنجهای مضاعف برای مردم
ستمدیده و شــجاع اقلیم را رقم خواهد زد« .بیستم
تیرمــاه بود که تهــران میزبان جــالل طالبانی بود و
یک هفته بعــد از اتحادیه میهنی اقلیم کردســتان،
هیئتی به تهران ســفر کرد و با علی شــمخانی دبیر
شــورایعالی امنیــت ملــی دیــدار و گفتوگو کرد.
شــمخانی درآن مالقات هم بار دیگر مخالفت ایران
با این همهپرســی را اعالم کرد .شــمخانی گفته بود:
»عراق امن ،باثبات و متحد ،تأمینکننده امنیت پایدار،
ثبات و پیشرفت این کشور بوده و مجموعه کشورهای
دوســت و خیرخواه عراق باید پشــتیبان این رویکرد
باشند« .شــمخانی با اشــاره به زمزمههایی مبنی بر
برگزاری همهپرســی در اقلیم کردســتان عراق گفته
است» :اگرچه ممکن است ظاهر این موضوع جذاب

سفر سردار سلیمانی به اقلیم کردستان
ایسنا :یک خبرگزاری عراقی مدعی شد سردار قاسم سلیمانی به منظور دیدار با مقامات ُکرد به کردستان
عراق ســفر کرده اســت .به گزارش خبرگزاری »اسکایپرس« ،رســانههای کردی مدعی شدند که سردار
قاســم سلیمانی ،فرمانده ســپاه قدس ایران به اقلیم کردستان سفر کرده اســت و پس از دیدار با برخی
مقامات در سلیمانیه راهی اربیل شده است تا درباره مسئله همهپرسی استقالل کردستان با مقامات ُکرد
گفتوگو کند .این رسانه مدعی شده است سردار سلیمانی ميکوشد بارزانی همهپرسی را لغو کند .در این
گزارش آمده است ایران مخالف برگزاری همهپرسی و جدایی کردستان از عراق است.
باشــد اما در حقیقت موجب انزوا و فشار بر کردهای
عراق و تضعیف کردستان و درنهایت کل کشور عراق
خواهد شد«.
همهپرســی کردســتان تکرار خطاهــای راهبردی
بارزانی است
ایران نگران آینده عراق ،کشــور همســایه است؛
روز گذشــته حســین امیرعبداللهیان ،دســتیار ویژه
رئیس مجلس شــورای اســالمی در امور بینالملل،
در گفتوگو با »ایرنا« موضوع همهپرســی در اقلیم
کردســتان را محــور صحبتهــای خود قــرار داد:
»درباره کردســتان چند نکته میخواهم بگویم؛ اول
اینکه واقعا آقای مســعود بارزانــی و اکراد عراق را
دوست جمهوری اسالمی میدانیم .آخرین نمونه از
دوســتی ایران با آقای بارزانی و حــزب دموکرات در
جریان سقوط موصل به دست داعش و مسائل پس
از آن اســت« .او ادامه میداد» :داعش در مقطعی
به ســمت اربیل حرکــت کرد و هنوز مــن آن موقع

پیشبینی »جان تیرمن« پژوهشگر ارشد امآیتی
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هفته گذشته آژانس انرژی اتمی
دوباره پایبندی ایــران به مفاد برجام
را تأیید کرد .اما رئیسجمهور ترامپ
از قبــل گفته بود بعید میداند تا مــاه اکتبر ،ایران به
برجام پایبند بماند .حتی اخباری درباره طرح خروج
آمریکا از برجام از ســوی جان بولتون منتشــر شد .با
ایــن حال اتحادیه اروپا ،چین و روســیه و اخیرا گروه
بریکس خواســتار پایبندی تمامی طرفها به توافق
برجام شدهاند .پرشیا دایجســت درباره این موضوع
با »جان تیرمن« مدیر اجرائی و پژوهشگر ارشد مرکز
مطالعات بینالملل دانشگاه امآیتی مصاحبه کرده
است که ترجمه آن در ادامه میآید.
 بهنظر شــما دلیل اصلی مخالفــت ترامپ با
برجام چیست؟ تا به امروز ترامپ دلیل یا دالیلی
برای مخالفتش با برجام ارائه نکرده است .او فقط
با اشــاره به بازگرداندن مبلغ  ۱٫۷میلیارد دالر از
طرف آمریکا به ایران )مکررا( گفته است که برجام
به نفع آمریکا نیست.
ترامپ بازتابدهنده نفرت جناح راست آمریکا
از توافق هستهای است .در زمان مذاکرات هستهای
جمهوریخواهــان عموما با برجام مخالف بودند.
جمهوریخواهان اصرار دارند که ایران قابل اعتماد
نیســت و این توافق پوششــی بــرای فعالیتهای
پنهانی ایران در دستیابی به سالح هستهای است.
انگیزه دیگر ترامپ ،نفرت او از تمامی دستاوردهای
اوباما اســت و برجام بزرگترین دستاورد سیاست
خارجی اوباما اســت .پول بازگرداندهشده به ایران
هــم داراییهای بلوکهشــده خود ایران اســت و
ســرمایه یا بودجه آمریکا نبود؛ امــا این تفاوت در
گفتمــان جنــاح راســت و بهویژه در شــبکههای
اجتماعی به عمد کمرنگ جلوه داده میشود .آنها
ســعی میکنند جمهوری اسالمی ایران را همواره
در اذهان عمومی آمریــکا بیاعتبار جلوه دهند تا
شریر جلوهدادن ایران از نظر سیاسی راحت باشد.
 از نظر شما آیا دونالد ترامپ ،همانطور که از
پیمان ترانس پاسیفیک و توافق پاریس خارج شد،
برجــام را نیز کنار میگذارد یا تهدیدهای لفظی او
جنبه عملی نخواهد یافت؟
پیشبینی من این اســت که او از این توافق خارج
خواهد شد .الگوی رفتاری او همین را نشان میدهد.
متأسفانه بهغیر از پایگاه سیاسی او ،افراد و نهادهای
بســیاری مانند نئوکانهــا ،البی اســرائیل و بعضی
اعضای شــورای امنیت ملی در آمریکا هســتند که از
این توافق خوششان نمیآید .نفوذ آنها از تعدادشان
بیشتر است .افرادی در دولت هستند که دوست ایران
محسوب نمیشوند؛ خصوصا ژنرال مک مستر و جیمز

ماتیس .ولی آنها خروج از برجام را
توصیــه نمیکنند؛ چراکه پیامدهای
وخیمی برای امنیت منطقه خواهد
داشــت .البته برجام مانند توافق پاریس ،چندجانبه
است و این قابلیت را دارد که فارغ از خروج آمریکا به
حیات خود ادامه دهد.
 در صورت خــروج آمریکا از توافــق برجام،
پیامدهای این اقدام برای آمریکا چه خواهد بود؟
پیشبینی چنین پیامدهایی راحت نیست .تا حد
زیادی بستگی به ایران و واکنش جمهوری اسالمی
به این اتفاق دارد .بدترین سناریو این است که ایران
مثال به سوی غنیســازی اورانیوم در حد  ۲۰درصد
یا حتی بیشــتر گام بردارد و آمریکا و اسرائیل از این
حرکت بهعنــوان توجیهی بــرای حمله نظامی به
ایران استفاده کنند .درباره هزینههای خروج از برجام
برای اعتبــار آمریکا ،باید گفت ترامــپ پیش از این
نقش برجســته آمریکا در جهان را از بین برده است
و برای احیای این نقــش به رئیسجمهور جدیدی
نیاز است.
 واکنش طرفهای دیگر گــروه  ۵+۱و بهویژه
اتحادیه اروپــا به خروج احتمالی آمریکا از توافق
برجام چه خواهد بود؟
نشــانهها حاکی از این است؛ تا زمانی که ایران به
تعهداتش عمل میکند ،پنــج طرف اصلی دیگر به
توافق پایبند خواهند بود .موگرینی ،مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا هم این را گفته اســت .در این
مورد خروج روســیه و چین هم از توافق بعید است.
برجام حاال یک توافق در حال اجرای ســازمان ملل
است که شورای امنیت هم آن را تأیید کرده است .اما
از نظر اقتصادی بیتردید منافع ایران در این است که
در برجام باقی بماند.
 در صورت خــروج آمریکا از برجام ،آیا منافع
و روابط اقتصادی ایران که از برجام حاصل شده
است ،دوباره مورد تهدید واقع نخواهد شد؟
مسئله اصلی ایران هم همین است .خروج آمریکا
ممکن است همراه با تحریمهایی باشد که منافع این
شرکتها را بهخطر میاندازد .سؤال این است که آیا
آمریکا میتواند بهصورت یکجانبه و بدون پیامدهای
زیانآور برای منافع اقتصادی این کشور و روابطش با
اروپــا و بهویژه چین عمل کند یــا خیر .اروپاییها قبال
روی خوشــی به تحریمهای آمریکا نشان ندادهاند و
ممکن است اینبار هم در مقابل آمریکا مقاومت کنند.
اما اینکه چگونه این کار ممکن است ،هنوز مشخص
نیســت .بااینحال درصورتیکه ایران از توافق برجام
خارج شود ،عواقب اقتصادی آن برای این کشور بسیار
شدیدتر خواهد بود.

مســئولیت حوزه عربی آفریقایی وزارت را داشــتم.
فراموش نمیکنم که سرکنســول مــا از اربیل تماس
گرفت و گفت تقریبا خاندان آقای بارزانی همه اربیل
را تــرک کردهاند و مردم هم بهطور گســترده در حال
ترک شــهر هســتند .میپرسید آیا سرکنســولگری را
بهدلیل نزدیکشــدن داعش به اربیل تعطیل کنیم یا
کارمان را ادامه دهیم؟ فردای آن روز مطلع شــدیم
آقای بارزانی بارها از آمریکاییها درخواســت کمک
کرده ولی محکمترین جواب آمریکاییها این بود که
داریم اوضاع را بررسی میکنیم .اگر قرار بود بارزانی
منتظر بررســی آمریکاییها بماند ،االن احتماال آقای
بارزانی در بخشــی از مرزهای ما ســکونت داشت یا
بایــد در بغــداد میبــود« .او افزود» :آقــای بارزانی
در ادامــه رایزنیهــای خود پس از مأیوسشــدن از
آمریکاییهــا به جمهوری اســالمی ایران و ســردار
سلیمانی پیام فرستاد و ایشان در کمتر از چند ساعت
ریســک بزرگی کرد و با هوایپما خــود را به فرودگاه

اربیل رســاند و بــه پیشمرگه کمک کــرد و اربیل از
خطر قطعی و حتمی ســقوط بهدست داعش نجات
پیدا کرد .ایــن فقط یک مورد از دوســتی و صداقت
ما نســبت به کردهای عراق و شــخص آقای بارزانی
و مجموعــه بارزانیها در عراق اســت .در آن زمان
کربال در معــرض تهدید بود ،بغداد بهعنوان پایتخت
عراق در معرض تهدید بود و جمهوری اسالمی ایران
همانگونــه از اریبــل دفاع کرد کــه از کربال و بغداد
دفاع کرد و این نشــانه دوســتی ماســت« .به گفته
امیرعبداللهیان اگر بخواهم برداشــت شخصی خود
را از دوست خوبمان آقای بارزانی بکنم این است که
آقای بارزانی گاهی اوقــات دچار خطاهای راهبردی
میشــود .اولین خطای راهبردی که از بارزانی به یاد
دارم از دوره حکومت صدام بود .در آن سالها شاید
خود من بهعنوان دبیر دوم ســفارت در بغداد بودم و
بــا دقت تحوالت عراق را دنبال میکردم .در شــمال
عراق مدار  ۳۶درجه منطقه ممنوعه پروازی بود که
ازســوي آمریکا ،انگلیس و فرانسه گشتزنی میشد
و اجــازه نمیدادند تا نیروی هوایی عــراق در زمان
صــدام آنجا پرواز و کردها را بمباران کند .درحالیکه
کردها معارض جدی صدام بودند و کردها با شــیعه
پیمان داشتند و مجلس اعال و حزب الدعوه بهعنوان
معــارض علیه صدام فعالیــت میکردند ،بهیکباره
بارزانیها با ارتش صدام هم دســت شدند و به مرکز
اتحادیه میهنی کردســتان به ریاست جالل طالبانی
حملــه کردند .در آن ســالها کل ســاکنان اســتان
ســلیمانیه در پی حملــه مشــترک پیشمرگهها در
اختیار بارزانی و ارتش صدام وارد مرزهای جمهوری
اســالمی شــدند .ماهها در آنجا بودنــد و این یکی از
خطاهای اســتراتژیکی است که مســعود بارزانی در
زمان فعالیت سیاسی خود مرتکب شد«.
بارزانی شتابزده عمل میکند
او دومیــن خطای بارزانی را چنیــن بیان میکند:
»دومین خطایی که بارزانی مرتکب شــد این بود که
باالخــره در جریان ســقوط موصــل خیانتهایی در
سطح داخلی و همراهیهای بینالمللی و منطقهای
شــکل گرفت که موصل ســقوط کرد؛ اینکه پس از
ســقوط موصل رهبر داعــش اولین پیام خــود را از
یک شــبکه تلویزیون ُکردی پخش میکند ناشــی از
محاســبه غلط دوستان ُکر ِد ماست که اگر اهدافی را
بخواهند برای خود در سطح قومی و قبیلهای دنبال
ادامه در صفحه ۱۹
کنند...
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 ایســنا :شــهیندخت موالوردی ،دســتیار ویژه
رئیسجمهــوری در امــور حقوق شــهروندی ،در
نامهای به »آنگ سان ســوچی« ،رهبر حزب حاکم
میانمار ،خواستار پایاندادن به نسلکشی مسلمانان
در آن کشور شد .در متن نامه موالوردی به آنگ سان
سوچی آمده است :نظر به انتشار اخبار نگرانکننده
از وضعیــت هولناک اقلیت مســلمان روهینگیا در
میانمار کــه قربانی حمالت ســازمانیافته آمران و
عامالن جنایت علیه بشــریت هســتند و این روزها
احساســات مردم دنیا فارغ از مذهب و ملیت آنها
را برانگیخته اســت و نظر به آنکــه این تندرویها،
افراطیگریها و خشــونتهایی کــه به حد اعالی
ممکن رســیده قاعدتا به مرزهای آن کشور محدود
نشــده و آثار و تبعات خود را بر بیثباتی منطقه و
تمــام جهان در آینده نزدیک خواهد گذاشــت و با
توجه به آنکه در کمال ناباوری جنایات ارتکابیافته
علیه زنان و کودکان و مردان مسلمان روهینگیایی
با ســکوت بسیاری از دولتهای جهان و نیز سرکار
عالی بهعنوان نماد مبارزه برای دموکراسیخواهی
و دفاع از حقوق بشــر و نماد صلــح بهعنوان یک
نوبلیست روبهرو شــده است ،حتی بعد از مدتها
که ســکوت را شکســتید انتقادات جهانی از نحوه
برخورد با مســلمانان روهینگیا را ناشــی از تصویر
نادرســت از واقعیت خواندهاید!؛ الزم دانســتم با
نگارش این نامه انتظارات و درخواستهای خود را
برای شما ارسال کنم ... .اینجانب از جایگاه دستیار
ویژه رئیسجمهوری اسالمی ایران در امور حقوق
شــهروندی از ســرکارعالی درخواست مینمایم با
ایفای نقش و ســهم مؤثر خود و با اقدامات عملی
فــوری – و نهفقط موضعگیری صرف – خشــونت
بیســابقه جــاری در آن کشــور که مصــداق بارز
نقض فاحش حقوق بشــر اســت را متوقف و راه
را برای ارســال کمکهای بشردوستانه بینالمللی
به آســیبدیدگان هموار و با بازکردن راه افشــای
حقایق و تشــکیل گــروه حقیقتیــاب بینالمللی
زمینــه را بــرای شناســایی ،معرفــی و مجــازات
مرتکبین ،مباشــرین ،و شرکای این جنایات که دقیقا
در چارچوب تعریف جرم نسلکشــی /ژنوســید در
اســناد بینالمللی میگنجد ،فراهم نمایید تا ضمن
بیکیفرنمانــدن مرتکبــان آن ،از وقوع جنایتهای
مشــابه در ســایر نقاط دنیا در آینده پیشگیری الزم
به عمل آید.

