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 پرداخت هزینه های زیاد ایران
 برای مبارزه با مواد مخدر 
س��فیر ای��ران ن��زد دفتر س��ازمان ملل و س��ایر 
س��ازمان های بین المللی مس��تقر در وین با تاکید بر 
ضرورت رعایت تعهدات کش��ورها در مب��ارزه با مواد 
مخدر گفت: ایران هزینه های مالی و انسانی زیادی را 

برای مبارزه با مواد مخدر پرداخته است.
کاظ��م غری��ب آب��ادی، در وین، با خانم آلیس��یا 
بوئنروس��تو ماس��یو، رئیس کمیس��یون م��واد مخدر 
سازمان ملل متحد و سفیر و نماینده دائم مکزیک در 

وین، دیدار و گفت وگو کرد.
طرفی��ن در این دیدار، پیرامون مباحث مربوط به 
چگونگی ش��کل دهی به نظام آینده بین المللی حاکم 
بر معض��ل موادمخدر پس از س��ال 2019، به رایزنی 

پرداختند.
وی با اشاره به این که چنین وضعیتی در مقایسه 
با کش��ورهای دیگری ک��ه کیلومترها از کش��ورهای 
مب��دا مواد مخدر فاصله داش��ته و این موضوع معضل 
چندانی برای آنها محس��وب نمی شود، بسیار متفاوت 
می باشد، افزود: ایران هزینه های بسیار مالی و انسانی 
ب��رای مبارزه با موادمخدر تاکنون پرداخته اس��ت که 
بخش عمده آن برای جلوگیری از ترانزیت این مواد به 

کشورهای دیگر است.  مهر

  وجهه آمریکا با خروج
از برجام مخدوش شده است

رئی��س برنامه ه��ای ش��ورای ام��ور بی��ن المللی 
روس��یه اعالم کرد: وجهه آمریکا ب��ا خروج از برجام و 
عهدشکنی مقابل ایران در عرصه بین المللی مخدوش 

شده است.
ایوان تیموفیی��ف تصریح کرد: اقدامات آمریکا در 
مورد ایران بویژه تحریم این کش��ور درسی برای همه 
اس��ت و نشان می دهد که واش��نگتن غیرقابل اعتماد 

است. 
وی اف��زود: آمریکا از برجام خارج ش��د و این در 
حالی است که ایران بطور منصفانه به تعهدات خود در 

چارچوب این توافق بین المللی عمل می کرد. 
رئیس برنامه های شورای امور بین المللی روسیه 
با بیان اینکه ایران در این شرایط سیاست سنجیده ای 
را دنبال می کند، اظهار داشت: اتحادیه اروپا برای حفظ 
برجام تالش می کند، روسیه نیز موضع سرسختانه ای 
را در دفاع و حمایت از این توافق اتخاذ کرده است. وی 
ادامه داد: ایران به تنش آفرینی آمریکا تن نمی دهد و 
برنامه هسته ای نظامی اجرا نمی کند و اقدامات تهران، 

آمریکا را منزوی کرده است.  ایرنا 

 آمریکا قصد دارد حضور خود
 در سوریه را تثبیت کند

یک کارش��ناس مسائل غرب آس��یا نیز گفت: هم 
اکنون تنها منطقه  محل تراکم و نگهداری تروریست ها 
در س��وریه، ادلب اس��ت، این منطقه نیاز به پاکسازی 
دارد؛ لذا عملیات مقدماتی در این منطقه شروع شده 

و حمله عظیم و اصلی هنوز شروع نشده است.
 س��ید هادی س��یدافقهی با بیان اینک��ه آمریکا 
از عربس��تان و متحدان��ش در منطقه خواس��ته برای 
آغاز بازس��ازی مناط��ق تحت نفوذ خ��ود مانند الرقه، 
الحس��که و دیرالزور تا ش��رق فرات پول بدهند، گفت: 
آمریکایی ها با این اقدامات قصد دارند مدت ماندگاری 

و حضور خود در سوریه را تثبیت کنند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه آمریکایی ه��ا فعال به بهانه 
نبرد با داعش قصد ندارند از سوریه بروند، افزود: البته 
این دروغ برزگی اس��ت زیرا خودشان داعش را بوجود 
آوردند؛ هم اکنون ه��م آنها بازمانده های داعش را در 
مناطقی که شکس��ت می خورند ب��ا هلی کوپتر  جابجا 

می کنند.
س��یدافقهی با بی��ان اینکه داعش��ی ها، نیرو های 
وابس��ته به آمریکا هس��تند، افزود: ماندگاری داعش، 
جبه��ه النصره، جی��ش الحر و غیره در س��وریه برای 
آمریکا هزینه دارد لذا آنها کمک مالی برای بازس��ازی 
س��وریه را قطع کردند. آمریکائی ها نمی پسندند بشار 

اسد پیروز قوی و نهایی نبرد سوریه باشد.
 کارشناس مس��ائل غرب آسیا با اشاره به آخرین 
وضعیت نبرد میدانی در سوریه نیز بیان داشت: بعد از 
باز پس گیری های مناطق حساس و بسیار استراتژیک 
غوطه ش��رقی که چند ماه پیش آزاد شد و بسیار مهم 
ب��ود؛ در جنوب نیز منطقه درعا که مماس با ارتفاعات 

جوالن شمالی بود آزاد شد.
وی اف��زود: مرحل��ه دوم پخ��ش اطالعیه ه��ا از 
هواپیما ها اس��ت تا مردم بفهمن��د گذرگاه های محل 
عبورش��ان کدام ها هستند و چگونه می توانند با کمک 
ارتش سوریه و نیرو های هم ردیف از منطقه درگیری 
خارج شوند که تلفات نیروی انسانی به حداقل برسد.

سید افقهی گفت: اقدام تاکتیکی بعد هوایی است، 
هواپیما های نیروی هوایی س��وریه و هم هواپیما های 
روسیه استحکامات، نقاط حساس و استراتژیک اطراف 
تروریس��ت ها در ادلب را بمباران می کنند تا آن حمله 

سراسری و نهایی شکل بگیرد.
وی عن��وان ک��رد: مس��ئله دیگر نق��ش ترکیه و 
روابطش با برخی گروه های تروریستی در منطقه ادلب 
مانند جبهه النصره یا تحریر الشام  است.  میزان 

اخبار

آمریکا با تحریم ایران مردم عراق را تحریم کرده است
مس��ئول روابط اتحادیه میهنی کردس��تان عراق در بغداد گفت: تحریم های 
آمری��کا علیه ایران را اقدامی غیرانس��انی می دانی��م و معتقدیم که آمریکا با این 

اقدام در واقع مردم عراق را تحریم کرده است.
سعدون فیلی در خصوص تحریم های اعمالی آمریکا علیه جمهوری اسالمی 

ایران و اظهارات نخس��ت وزیر عراق گفت: سیاس��ت تحریم و فشار اقتصادی را به 
عنوان یک اقدام غیر انسانی قلمداد می کنیم و عراق و اقلیم کردستان هم نمی توانند 

خود را بی نیاز از داشتن روابط اقتصادی با ایران ببیند.
س��عدون فیلی گفت: آمریکا باید نوع روابط عراق و جمهوری اسالمی ایران را درک 
کند، ما با داش��تن مرز طوالنی مش��ترک متهعد به داشتن روابط حسنه با تهران بوده و 
معتقدی��م که آمریکا ب��ا تحریم ایران در واقع مردم عراق را تحریم کرده اس��ت. گفتنی 

است؛ ایران نقش موثری در مبارزه با تروریسم در  عراق داشته است.  تسنیم

درحاشیه 
شکست داعش باعث عصبانیت آمریکا شده است

مع��اون دبیرکل مقاومت اس��المی نَُجباء در امور تقریب، طی س��خنانی در 
اجتم��اع علمای عراق، ضمن محکومی��ت تحریم های خصمانه آمریکا علیه ایران 
اظه��ار کرد: ما امروز نیازمند یک موضع حقیقی هس��تیم ت��ا به دنیا، ملت های 
جه��ان و پیروان ادی��ان بگوییم که برای دف��اع از مصال��ح ملت هایمان و آینده 

فرزندانمان ایستادگی می کنیم.
یوسف الناصری ضمن بی تاثیر خواندن محاصره اقتصادی ایران، تصریح کرد: این 

محاصره تنها علیه ملت برادر ایران اتخاذ نش��ده است، بلکه علیه ملتی است که در کنار 
تمام ملت های مستضعف منطقه و جهان قهرمانانه ایستاد.

وی افزود: اگر این ملت در کنار ما نایستاده بود و تروریسم داعش را نابود نمی کرد، امروز 
اینگونه در محاصره اقتصادی قرار نمی گرفت. دیگر، شکست داعش با پشتیبانی جمهوری 

اسالمی باعث محاصره اقتصادی ایران و عصبانیت )آمریکا( شده است.  ایسنا  

دور دست
تحریم های آمریکا علیه ایران غیرقانونی است

گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: تحریم های آمریکا علیه 
ایران غیرقانونی است و باعث فقیر شدن ایرانی ها می شود.

ادریس جزایری با اشاره به تحریم های ماه گذشته دولت دونالد ترامپ'علیه 
صنای��ع مالی، خودروس��ازی و فلزات گرانبها و تحریم هایی ک��ه ماه نوامبر علیه 

صنعت نفت و بانکداری ایران اعمال خواهد شد، افزود: ازسرگیری تحریم ها علیه 
ای��ران پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافقنامه هس��ته ای که به اتفاق آرا و حمایت 

خود آمریکا از س��وی ش��ورای امنیت سازمان ملل تایید ش��د، گواه غیرقانونی بودن این 
اقدام)آمریکا( است. 

جزایری افزود: تحریم های بین المللی باید مبنای قانونی داشته باشد و حقوق مردم 
عادی را زیرپا نگذارد. تحریم های آمریکا فاقد این ش��اخص ها اس��ت. به گفته جزایری، 

تحریم های ناعادالنه آمریکا باعث نابودی اقتصاد می شود.  ایرنا 

دیپلمات 

bi
sh
op

vi
si
to
r

وه اقدام ایران؛   تشکیل گر
وانی اتاق فکری برای راه اندازی جنگ ر

ای��االت متح��ده آمریکا با تش��کیل گروه  اق��دام ای��ران ب��ه دنب��ال عمل��ی کردن راهب�����رد
سیاست های تکراری خود در قبال کشورمان است.

ب��ه دنبال پی��روزی دونالد ترام��پ در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ایاالت متحده آمریکا، سال 2017 تبدیل به یکی از 
شگفت آورترین  و جنجال برانگیزترین سال های حیات سیاسی 

آمریکا ش��د. توئیت ه��ای بحث برانگیز، نظرات ناخوش��ایند در 
مورد ناسیونالیست های سفیدپوس��ت، تصمیمات شخصی در 
مورد افراد کابینه، دخالت در تحقیقات جنایی، ارتباط چندین 
عضو از کمپین انتخاباتی او با روس��یه و مهم تر از همه مواضع 
تهاجم��ی دونالد ترامپ نس��بت به پاره ای از مس��ائل جهانی 
نظی��ر موافقتنامه های بین المللی خب��ر از رفتارهای عجیب و 

جنجال آفرین او در داخل و خارج آمریکا می داد .
یکی از محورهای مهم سیاس��ت خارجی ترامپ، تغییر در 
ابتکارات اوباما در سیاست خارجی آمریکا نسبت به کشورهایی 
که به واش��نگتن اعتمادی ندارند از جمله جمهوری اس��المی 

ایران بود. وی از نخس��تین روزهای اس��تقرار در کاخ سفید با 
انتقادهای تند از سیاست های اوباما نسبت به ایران تالش کرد 
در مقابل کش��ورمان بایس��تد. تالش های او ب��رای لغو برجام، 
اعم��ال محدودیت های مهاجرت��ی علیه ش��هروندان ایرانی و 
حمایت های آشکار او از اعتراضات مردمی و اقتصادی دی ماه 
گذش��ته ایران نشان می داد که  ترامپ یکی از ضد ایرانی ترین 

روسای جمهور تاریخ سیاسی ایاالت متحده آمریکا است.
از این رو ترامپ در راس��تای مقابله و مهار هر چه بیش��تر 
کش��ورمان در عرصه ی جهانی و منطقه ای در اولین اقدام مهم 
و اجرایی خود 18 اردیبهش��ت بعد از ماها تهدید به خروج از 

برج��ام، ای��ن توافق نامه ی بین الملل��ی را نقض و از آن خارج 
ش��د. اما اقدامات مقابله ای او تنها به این مسئله ختم نشد و از 
لحظه خروج آمریکا از برجام، دولت این کش��ور تالش کرد هر 
چه سریعتر تحریم های ثانویه علیه ایران را بازگرداند، حمایت 
کش��ورهای مهمی چون چین، روسیه و اتحادیه اروپا از ایران، 
ت��ا کنون آمریکا را در تحقق سیاس��ت خود مبنی بر منزوی و 

مهار کامل ایران ناکام گذاشته است.
در مرحله بعد شاهد بودیم ترامپ برای نمایش دیپلماتیک 
دس��ت به اقدامی جدید برای مذاکره مس��تقیم و بدون پیش 

شرط با ایران زد.   باشگاه خبرنگاران 

گروه دیپلماسی  ناظران سیاسی بر این باورند پرون�����ده
س��فر امیر س��رتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس��لح کش��ورمان به س��وریه آن هم به 
دعوت همتای س��وری خود، شکست سنگینی بر 
تق��الی محور غربی، عربی و عبری اس��ت چرا که 
آنه��ا با راه انداختن هیاه��وی بین المللی به دنبال  
کاهش حضور مستش��اران نظامی ایرانی در سوریه 
هس��تند و از هم��ه مهمت��ر حامل پیامی روش��ن 
برای زیاده خواهی های ولیعهد تازه کار س��عودی 

محسوب می شود.
تقریبا هفت سال پیش بود که تروریست های 
تکفیری- وهابی با حمایت برخی کشورهای عربی 
و غربی بحران س��نگینی را در سوریه رقم زدند و 
منجر به خاک و خون کش��یده شدن هزاران نفر از 
مردم بی گناه این کش��ور شدند و شهرهای سوریه 
یک به یک سقوط کرد اما با کمک های مستشاران 
ایرانی و جبهه مقاومت اسالمی، حکومت سوریه از 
شکس��ت حتمی نجات یافت و هم اکنون بیش از 
90درصد از خاک این کشور از دست تروریست ها 

و حامیانش خارج شده است.
چند روز پیش نماینده دائم روسیه در سازمان 
ملل متح��د اعالم ک��رد ارتش س��وریه هم اینک 
کنترل 96 درصد از خاک این کش��ور را در اختیار 
دارد و این موضوع بازگش��ت حدود یک میلیون و 
500 هزار آواره سوری به مناطق مسکونی خود را 

فراهم کرده است. 
حض��ور نیروی هوایی روس��یه ب��ا کمک های 
مستش��اران ایرانی و جبهه مقاومت اسالمی سبب 
ش��د تا امنیت به س��وریه بازگردد و این امر باعث 

نگرانی رژیم صهیونیستی شد. 
پایبندی جمهوری اس��المی ب��ه عهد خود با 
ملت و دولت سوریه برای حمایت از آنها در مقابل 
تروریس��م همچنان با قوت ادام��ه دارد و این امر 
با س��فر رس��می وزیر دفاع ایران مستمر و پا برجا 
می ماند. س��فر وزی��ر دفاع ایران به س��وریه بعد از 
هشت سال جنگ در ش��رایطی انجام می شود که 

تروریسم در این کشور در حال نابودی است. 
س��ال گذش��ته نیز سرلش��کر محمد حسین 
باقری رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح ایران به 
دمشق سفر و با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه 
دیدار و گفت و گو کرد. ارتباط مستشاری ایران و 
س��وریه در حقیقت تاکیدی بر همبستگی و اتحاد 
ناگسس��تنی بین دو کشور در مقابل تروریست ها و 

حامیان متجاوز آنهاست. 
س��فر رس��می وزیر دفاع ایران برای  آمریکا، 
رژیم صهیونیس��تی و س��عودی ها قطعا خوشایند 
نخواهد ب��ود زی��را در ماه های اخیر آن��ان موضع 

گیری های خود را برای خروج مستش��اران ایرانی 
از سوریه شدت بخشیدند. 

جالب تر اینکه در این میان سران سعودی نیز 
تقالی زیادی برای حذف ایران از سوریه می کنند؛ 
چنانچ��ه یکی از نمایندگان ح��زب اهلل در پارلمان 
لبنان اعالم کرد ولیعهد عربس��تان پیشنهادی در 
رابطه با ایران و حزب اهلل به رییس جمهور س��وریه 
داده، اما، رییس جمهور س��وریه این پیش��نهاد را 

نپذیرفته است.
این پیش��نهاد براین اس��اس بود که بشار اسد 
بدون هیچ اصالح��ات قانونی تا آخر عمر می تواند 
در حکومت باقی بماند و عربس��تان هم س��وریه را 
بازس��ازی می کند بدون این که دولت سوریه حتی 
یک ریال پرداخت کند اما، در مقابل باید س��وریه 

روابطش با حزب اهلل لبنان و ایران را قطع کند.
نواف الموس��وی افزود: پاسخ بشار اسد به این 
پیشنهاد  آشکار بود و او این پیشنهاد را نپذیرفت.

ح��اال وزیر دفاع کش��ورمان در ص��در هیاتی 
نظامی دیروز به س��وریه س��فر و هدف از این سفر 
را توسعه همکاری های دو جانبه در شرایط جدید 
اع��الم کرد و گفت��ه؛ امیدواریم بتوانیم مش��ارکت 

فعالی در بازسازی سوریه داشته باشیم.
وزیر دفاع تاکید کرد، روابط دمش��ق - تهران 
محکم ، اس��توار و خدش��ه ناپذیر اس��ت و به هیچ 
کش��وری اج��ازه نخواهیم داد تا خدش��ه ای به آن 

وارد کند.
س��پهبد علی ایوب در دیدار با امیر س��رتیپ 
امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران در دمشق گفت: جمهوری 
اس��المی ایران از س��طح باالیی از قدرت برخوردار 
اس��ت و به هی��چ وجه جایگاه رفی��ع و ارزنده این 
کش��ور را با اش��غالگران، جنگ طلبان و غارتگران 

مقایسه نخواهیم کرد.

این مقام سوری خاطرنشان کرد، با همکاری و 
مشارکت محور مقاومت به ویژه جمهوری اسالمی 
ایران توانس��تیم پس از حدود هش��ت سال جنگ 

علیه تروریسم پیروز شویم.
س��پهبد ایوب با ی��ادآوری اینکه اگر همکاری 
دوستان ایرانی نبود سوریه به تنهایی نمی توانست 
هرگز به پیروزی علیه تروریس��م دست پیدا کند، 
گفت: روابط دو جانبه دمش��ق - تهران به صورت 
متمرکز و گس��ترده برقرار اس��ت و هر دو کشور از 

تجارب یکدیگر استفاده می کنند.
وزیر دفاع جمهوری اس��المی ایران نیز در این 
دیدار با تش��کر از دعوت رسمی وزیر دفاع سوریه، 
گفت: امروز مناسبات دو کشور از مرزهای متعارف 
و مرس��وم عبور کرده و به روابط راهبردی رسیده 

است.
امیر حاتمی ضمن اعالم تبریک ملت و دولت 
جمهوری اس��المی ایران به ملت و دولت س��وریه 
به خاطر پیروزی های بزرگ اخیر علیه تروریس��م 
تاکی��د ک��رد، ایران تا آخر بر اص��ول خود در کنار 

ملت و دولت سوریه ایستاده است.

دریچه تازه برای تعمیق روابط
دکتر س��ید رضا صدرالحسینی در گفت وگو با 
سیاس��ت روز درباره س��فر وزیر دفاع کشورمان به 
س��وریه گفت: س��طح روابط بین دو کشور دوست 
و برادر جمهوری اس��المی ایران و جمهوری عربی 
س��وریه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است 
که در سفر اخیر وزیر دفاع به کشور سوریه می توان 
ادعا نمود دریچه های جدیدی به روی گس��ترش و 

تعمیق روابط دو کشور و دو ملت باز خواهد شد.
وی افزود: در یک س��ال گذش��ته این دومین 
س��فر مقامات دولتی جمهوری اس��المی به کشور 
س��وریه بوده است پس از سفر وزیر راه و مسکن و 

شهرس��ازی، سفر وزیر دفاع ایران به سوریه طلیعه 
جدیدی در روابط همه جانبه دو کش��ور محسوب 
می گ��ردد ب��ه همین دلی��ل بازتاب این س��فر در 
رس��انه های منطقه ای و بین المللی بسیار گسترده 

و حائز اهمیت است. 
این استاد دانش��گاه معتقد است؛ در حقیقت 
اهمی��ت این س��فر نه تنها ب��رای دو مل��ت بلکه 
ملت های مستقل منطقه نیز پیام های روشن دارد. 
این کارش��ناس مسائل سیاست خارجی اظهار 
داش��ت: در تاری��خ روابط دو کش��ور ک��ه پس از 
حمالت ناجوانمردانه تروریس��ت ها به همه منافع 
ملی کشور س��وریه صورت گرفت، نقاط سرنوشت 
س��ازی را می توان مشاهده نمود یکی از این نقاط 
بس��یار مهم اقدامات مستشاری جمهوری اسالمی 
ایران در همه س��طوح مورد نیاز سوریه بود که به 
آزاد سازی بیش از 90 درصد سرزمین اشغال شده 
کشور س��وریه توسط تروریست ها منجر شد؛ البته 
در طول حدود 8 س��ال گذش��ته آزاد سازی حلب 
و مناطق اس��تراتژیک این کشور فراموش نشدنی 

است. 
وی با اشاره به اینکه سفر وزیر دفاع جمهوری 
اسالمی در شرایطی به کشور سوریه انجام می شود 
که ارتش س��وریه با حمایت نیروهای مردمی برای 
آزاد سازی آخرین نقطه حضور تروریست ها یعنی 
ادلب آماده می ش��وند، تصریح کرد: بر این اس��اس 
رس��انه های منطق��ه ای و فرامنطق��ه ای و مقامات 
نظامی و سیاس��ی منطقه، ترکیه و آمریکا نس��بت 
به این س��فر حساس��یت ویژه ای از خویش نشان 

دادند. 
این استاد دانش��گاه گفت: این سفر با اهمیت 
در ش��رایطی انجام می شود که بن سلمان ولیعهد 
عربس��تان اع��الم نم��وده اس��ت کش��ورش آماده 
گش��ایش اعتباری وس��یع برای بازس��ازی کشور 
سوریه بوده البته به شرط قطع ارتباط با جمهوری 

اسالمی ایران. 
صدرالحس��ینی معتقد اس��ت؛ علیرغم پاسخ 
روشن و قاطع آقای بشار اسد به این یاوه گویی بن 
س��لمان، سفر وزیر دفاع ایران حامل پیامی روشن 
و واض��ح برای زیاده خواهی ه��ای ولیعهد تازه کار 

عربستان محسوب می شود.
ک��رد:  خاطرنش��ان  دانش��گاه  اس��تاد  ای��ن 
پیروزی های سیاس��ی، نظام��ی و اجتماعی دولت 
قانونی س��وریه ک��ه به کم��ک ای��ران و مقاومت 
صورت گرفته است به نقطه ای رسیده که می توان 
ادعا نمود سرنوش��ت سیاس��ی منطقه توسط  این 
مجموعه رقم خواهد خورد و بر این اساس بسیاری 
از کش��ورهای منطق��ه و فرامنطقه برای حضور در 
آینده منطقه غرب آس��یا تالش دارند تا به شکلی 

نظر مس��اعد اعضای جبهه مقاومت را کسب کنند 
اما، آنچه مهم اس��ت منافع ملی کش��ورهای عضو 
این جبهه اس��ت که توسط دولت های قانونی آنان 

پیگیری خواهد شد. 

 پشت پرده پیشنهاد فریبنده عربستان
به سوریه چیست؟

عضو کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس دالیل 
اصرار سعودی ها برای بازس��ازی سوریه را تشریح 

کرد.
جواد کریمی قدوس��ی در گف��ت و گو با خانه 
ملت، با اشاره به پیش��نهادات مکرر بن سلمان به 
بشار اس��د برای اخراج ایران و حزب اهلل از سوریه 
در عض��و کمک های بالعوض برای بازس��ازی این 
کش��ور، گفت: بیش از ده سال است که سعودی ها 
به س��وری ها پیشنهاداتی می دهند تا حکومت این 
کشور نیروهای ایرانی را از این کشور اخراج کند.

نماین��ده م��ردم مش��هد و کالت در مجل��س 
ش��ورای اس��المی در ادامه با بیان اینکه پیشنهاد 
عربستان به س��وریه خواس��ته آمریکایی ها است، 
عنوان کرد: عربس��تانی ها بارها از س��ران س��وریه 
خواس��ته اند تا با ایران همکاری نکند تا سعودی ها 

با آنها روابط بیشتری برقرار کنند.
وی ادامه داد: س��عودی ها صحبت از بازسازی 
س��وریه کرده و دالر به س��وری ها نشان می دهند 
اما مقاومت ملت س��وریه و ایستادگی آنها امروز به 
ثبات رسیده و با دیدن دالرهای کثیف سعودی ها 
رنگ عوض نمی کنند پرا که جریان مقاومت ریشه 
دارتر از چیزی اس��ت که س��وری ها به درخواست 
س��عودی ها و آمریکایی ها نس��بت ب��ه ایران تغییر 

موضع دهند.
کریمی قدوس��ی در ادامه قدرت حاکم در کل 
منطقه که سالح در دست دارد را جریان مقاومت 
دانس��ت و افزود: بشار اس��د بیش ازهر رهبری در 
جهان عرب، در برابر عدم تمکین به خواس��ته های 
فریبنده اما گزنده عربس��تان آزمایش شده و وی با 
چهره انقالبی و با بصیرت خود می داند کش��ورش 
از چ��ه ناحیه ای آس��یب دیده و ثم��ره مقاومت را 

نیز می بیند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ش��ورای اسالمی در پایان در پاسخ به عدم 
موضع گیری عربس��تان علیه روسیه که آنها نیز در 
س��وریه حضور دارند، خاطرنش��ان کرد: عربستان 
نمی تواند همزمان خود را با چند جبهه درگیر کند 
از این رو با جبهه خطرناک تر نسبت به سیاست های 
خود یعنی ای��ران و جریان مقاومت مبارزه می کند 
البته گفتنی اس��ت بخش��ی از جبهه روسیه نیز به 

سمت جریان مقاومت کشیده شده است.

پیام سفر وزیر دفاع ایران به دمشق

ایران و سوریه نمونه کاملی از روابط استراتژیک

اختالفات ص��در اعظم و وزیر  خارج��ه آلمان بر س��ر نحوه معادل�����ه
حف��ظ تواف��ق هس��ته ای با ای��ران در آین��ده و با 
نزدیک تر شدن به ماه نوامبر ظهور و بروز بیشتری 

پیدا خواهد کرد.
طی روزه��ای اخیر مقام��ات آلمانی اظهارات 
صریحی در خص��وص "برجام اروپایی" و ملزومات 
ادام��ه تواف��ق هس��ته ای با ای��ران داش��ته اند. به 
تازگی،"هایکو م��اس" وزیر امور خارجه آلمان  در 
مقال��ه ای در روزنامه "هندلز ب��الت" آلمان حفظ 
تواف��ق هس��ته ای )برج��ام( را ب��ا تش��کیل نظام 
پرداخ��ت مالی اروپایی مس��تقل از ایاالت متحده 
آمری��کا ممکن دانس��ت و تاکید کرد ک��ه به این 
علت تقویت خودمختاری اروپا با ایجاد کانال های 
پرداخت مس��تقل از ایاالت متحده و تاسیس نهاد 
مال��ی اروپایی و نظام س��وئیفت بدون وابس��تگی، 

کامال ناگزیر و ضروری است.
مروری س��اده بر اظهارات هایکو ماس نش��ان 
می دهد که اس��تدالل وی در خصوص لزوم ایجاد 
یک نظام "شبه س��وئیفت" برای حفظ برجام، آن 
ه��م در قالب اس��تقالل اقتصادی اروپ��ا از آمریکا 
کامال صحیح اس��ت. ایجاد این نظام پرداخت مالی 
مس��تقل، یک از مه��م ترین پیش ش��رط ها برای 
حفظ تعهدات اروپای واحد در برجام محسوب می 

ش��ود. با این حال به نظر می رس��د این پیشنهاد 
عقالنی هایکو ماس چندان مورد توجه مرکل قرار 

نگرفته است.
صدر اعظم س��رزمین ژرمن ها بالفاصله پس از 
اظه��ارات وزیر امور خارجه خ��ود، ایجاد یک نظام 
پرداختی مستقل از آمریکا را زیر سوال برد و عمال 

آن را غیر عملیاتی دانست:
م��ا در موضوع نظ��ام های مس��تقل پرداخت 
مش��کالتی در همکاری با ایران داریم، اما از سوی 
دیگر تردی��د نداریم که به ط��ور مثال در موضوع 
تامین مالی تروریس��م س��وئیفت از اهمیت باالیی 
برخوردار است. در ضمن،  حفظ همکاری با آمریکا 

در زمینه امنیت بسیار مهم است.
در واقع اختالف به وجود آمده در داخل دولت 
آلمان ) میان ص��در اعظم و وزیر امور خارجه این 

کشور( چگونه قابل تحلیل است؟
مهم ترین موضوعی که در ابتدا به ذهن متبادر 
می شود، مربوط به رقابت سنتی دو حزب سوسیال 
دموکرات و دموکرات مس��یحی بر سر موضوعات و 
آوردگاههای حس��اس در حوزه امنیت و سیاس��ت 
خارجی آلمان است. هایکو ماس، وزیر امور خارجه 
آلمان به حزب سوسیال دموکرات تعلق دارد. او به 

مانند فرانک والتر  اش��تاین مایر و زیگمار گابریل، 
مالحظاتی در خصوص میزان وابس��تگی برلین به 
واش��نگتن ) به خصوص در ح��وزه های امنیتی و 
اقتصادی( دارد. با این حال آنگال مرکل صدر اعظم 
آلم��ان نه تنها چنی��ن مالحظاتی را ن��دارد، بلکه 
همچنان برلین را متغیری وابس��ته به سیاستهای 
امنیت��ی و اقتص��ادی واش��نگتن م��ی دان��د. یک 
رمزگشایی ساده از اظهارات صدر اعظم آلمان این 
موضوع را به خوبی نش��ان می دهد. مرکل در آخر 
س��خنان خود به مناس��بات امنیتی اروپا و ایاالت 
متحده آمریکا اش��اره کرده اس��ت. به این معنا که 
صدر اعظم آلمان ایجاد یک نظام اقتصادی و مالی 
و حتی تجاری مستقل از ایاالت متحده را مترادف 
با ایجاد بحران های امنیتی در مناسبات واشنگتن 

و اتحادیه اروپا می داند.
مرکل مالحظ��ات امنیتی تعریف ش��ده ذیل 
ناتو را نس��بت به مالحظات اقتص��ادی موجود در 
آلمان اولویت می دهد. اساس��ا یکی از دالیل بروز 
اختالف��ات عم��ده میان م��رکل و احزاب��ی مانند 
سوس��یال دموکرات و حزب س��بز همین مس��ئله 
اس��ت. در جریان رقابت های انتخابات سراس��ری 
آلمان که در س��ال گذشته میالدی ) سال 2017( 

برگزار ش��د، "مارتین شولتز" نامزد حزب سوسیال 
دموکرات برای احزاب پس��ت صدر اعظمی، رسما 
سیاس��تهای م��رکل را در ح��وزه ه��ای امنیت  و 
سیاس��ت خارجی به چالش کشید. وی به درستی 
معتقد بود که مرکل بر سر موضوعاتی مانند اعمال 
فش��ارهای واش��نگتن بر اعضای ناتو، بیش از حد 

ممکن با دولت دونالد ترامپ مدارا می کند.
در هر حال، انتخابات سراس��ری سال گذشته 
با پیروزی نس��بی ح��زب دموکرات مس��یحی به 
پایان رس��ید اما در نهایت این حزب نتوانس��ت به 
همراه احزابی مانند حزب سبز، سوسیال مسیحی 
و دموکرات های آزاد دولت ائتالفی تش��کیل دهد 
و در نهای��ت به ناچار، بار دیگر با حزب سوس��یال 
دموک��رات این دولت دو تکه و ائتالفی را تش��کیل 
داد. اگرچ��ه مطاب��ق توافق��ی که می��ان دو حزب 
سوس��یال دموکرات و دموکرات مسیحی به عنوان 
دو حزب سنتی و تش��کیل دهنده دولت، ائتالفی 
در آلمان صورت گرفته اس��ت، اختالفات آنها قرار 
است به صورت پنهانی و در قالب مناسبات داخلی 
آنها حل و فصل شود اما به نظر می رسد در برخی 

موارد این اختالفات شدیدتر از حد تصور است.
اختالف��ات آن��گال مرکل صدر اعظ��م آلمان و 
هایکو ماس وزیر امور خارجه این کش��ور بر س��ر 
نحوه حفظ و نگهداری توافق هس��ته ای با ایران در 

آینده و با نزدیک تر شدن به ماه نوامبر) آبان ماه ( 
ظهور و بروز بیشتری پیدا خواهد کرد. این اختالف 
نظر محدود به داخل آلم��ان نخواهد ماند، به این 
معن��ا که مرکل از دیگر بازیگران اروپایی، خصوصا 
بازیگران محافظه کار وابسته به جریان راست میانه 
خواهد خواس��ت تا حمایت خود را از رویکرد خود 

در قبال برجام نشان دهند.
تاکنون بس��یاری از تحلیلگران بین المللی در 
خصوص ن��گاه غیرمس��تقل و ابزاری کش��ورهای 
اروپایی و خصوصا س��ه کش��ور آلم��ان، انگلیس و 
فرانس��ه در قبال برجام هشدار داده اند. با این حال 
هم اکنون بار دیگر شاهد تبلور این نگاه در مواضع 
و دیدگاه های صدر اعظم آلمان هس��تیم. مرکل به 
همراه افرادی مانند امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانس��ه و ترزا می، نخست وزیر انگلیس هر لحظه 
آمادگی دارد تا با ایاالت متحده و .دولت ترامپ بر 

سر برجام وارد مذاکره و معامله شود.
آنگال مرکل در سال 2017 میالدی و متعاقب 
مذاکراتی که با نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور 
فرانسه داشت، بر سر موضوع "تغییر برجام" و بسط 
آن به مسائل موش��کی و منطقه ای با دولت ترامپ 
وارد مذاکره ش��د. البته قبل از ص��در اعظم آلمان، 
نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه در این 

مسیر با  کاخ سفید همراه شدند.   تسنیم

منازعه درون حکومتی در آلمان بر سر برجام


