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سياست و بين الملل روزنامـه صبـح ايـران

برنامه وزارت دفاع به موقع انجام مى شود فارس: امير سرتيپ حاتمى وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح، با اشاره به اقدامات وزارت دفاع درصورت خروج آمريكا از برجام، گفت: بدعهدى 
سبب تزلزل اعتماد در صحنه بين الملل مى شود و حتما آثار و تبعات بين المللى دارد كه پاسخگوى آن كسانى هستند كه اين تزلزل را ايجاد مى كنند و اين موضوعى كامال جدى است. وزير دفاع تاكيد 

كرد: قطعا همه كشور منسجم و يكپارچه داراى برنامه بوده و در صورت خروج آمريكا از برجام برنامه وزارت دفاع نيز به موقع انجام مى شود. 
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روند آستانه 
در معرض خطر قرار دارد

فارس:  «استفان دى ميســتورا» نماينده 
دبير كل ســازمان ملل در امور سوريه روز 
چهارشنبه مدعى شــد كه روند موسوم به 
«آستانه» در معرض خطر قرار گرفته است.

وى در پايان كنفرانس «حمايت از ســوريه 
و منطقــه» در يك نشســت خبرى گفت: 
«وظيفه اى كه ســه كشــور براى خود در 
روند آســتانه در نظر گرفته بودند، كاهش 
تنش بوده است. آن ها پارسال به اين هدف 
رسيدند و داشــتند پيشرفت بسيار زيادى 
مى كردنــد. اما اين اواخــر به جاى كاهش 
درگيرى، افزايش درگيرى را شاهد بوده ايم.»
دى ميستورا ادامه داد: «ما همچنين در يك 
پرونده بسيار مهم، يعنى پرونده بازداشتى ها 
و افرادى كه مفقود شده اند، كه بيش از يك 
سال است منتظريم در روند آستانه به نتيجه 
برسد، هيچ چيزى شاهد نبوده ايم. بنابراين، 
به نظر من روند آستانه در معرض خطر قرار 

گرفته است».

ايران محور ديدار وزير جنگ 
رژيم صهيونيستى با ماتيس

مهر:  آويگدور ليبرمــن  وزير جنگ رژيم 
صهيونيســتى روز چهارشــنبه به منظور 
ديدار و گفت وگو با مقامــات آمريكا درباره 
ايران به واشنگتن مى رود. بنا بر بيانيه دفتر 
وزير جنگ رژيم صهيونيســتى، «آويگدور 
ليبرمن» طى اين سفر با «جيمز ماتيس» 
وزير دفاع و «جان بولتون» مشــاور امنيت 
ملى آمريكا و نيز تعدادى از اعضاى مجلس 

سنا ديدار خواهد كرد.
طبق اين بيانيه، موضوع مذاكرات ليبرمن 
هماهنگى امنيتى بين اســرائيل و اياالت 
متحده براى مقابله با آنچه «تحوالت منفى 
ناشى از نفوذ ايران در منطقه و بويژه سوريه» 

ناميده شده است، خواهد بود.

نگاه به رويدادها

تالش براى دور زدن برجام، در سفر رئيس جمهور فرانسه به آمريكا
مكر ماكرون

 سياست/ مينا افرازه   نشريه آلمانى 
زوددويچه تسايتونگ در گزارشى درباره 
برجام اعالم كرد آلمان، فرانسه و انگليس 
و آمريكا بر سر ماندن اين كشور در توافق 
هسته اى ايران توافق كردند. به گزارش 
اين نشريه، بر اســاس توافقات جديد، 
طرف هاى اروپايــى و آمريكايى به اين 
نتيجه رسيده اند كه الزم است ايران به 
علت آزمايش هاى موشكى و سياست منطقه اى خود، به اعمال تحريم هاى جديد 
تهديد شود، ولى خود متن برنامه جامع اقدام مشترك تغييرى نخواهد كرد. اعمال 
تحريم هاى جديد جهت تحت فشار گذاشتن ايران براى قبول شروط غربى ها در 
قبال مواردى همچون فعاليت هاى منطقه اى و برنامه موشكى كشورمان است. با 
نزديك شدن به موعد مهلتى كه ترامپ براى اصالح آنچه «اشتباه هاى وحشتناك 
در توافقنامه برجام» خواند تا 22 ارديبهشــت ماه داده، دولت هاى اروپايى تالش 
مى كنند تا پيشــنهادهايى را براى ماندن آمريكا در برجام ارائه دهند، در حالى 
كه برخى رسانه ها تأكيد كرده اند مذاكرات هنوز به اتمام نرسيده است. ماكرون 
رئيس جمهور فرانســه هم  كه براى رايزنى درباره برجام به آمريكا سفر كرده در 
كنفرانس خبرى با ترامپ، با تأييد موضع ترامپ عليه برجام گفت: من گفته ام كه 
برجام توافقى نيست كه ما را قادر كند دست كم تا سال 2025 مقدارى نظارت بر 
فعاليت هاى هسته اى ايران داشته باشيم؛ بنابراين تمايل داريم كه از اين به بعد بر 

سر توافقى جديد درباره ايران با آمريكا همكارى كنيم.

طرح ماكرون براى توافق مكمل
وى همچنين در ادامه اظهاراتش براى توافق با ايران از چهار حوزه اقدام ها نام برد. 
بر اين اساس، ماكرون درباره جلوگيرى از هر گونه فعاليت هاى هسته اى ايران تا 
سال 2025، اطمينان يافتن از عدم فعاليت هسته اى ايران در دراز مدت، خاتمه 
دادن به فعاليت هاى ايران در زمينه موشك هاى بالستيك و فراهم كردن شرايط 
براى رسيدن به راه حلى سياسى جهت مهار ايران در منطقه، به عنوان ستون هاى 
اين توافق در خصوص ايران سخن گفت. اظهارات ماكرون به نوعى در برگيرنده 
تمامى مواردى اســت كه ترامپ و هم پيمانان وى درباره آن نگرانى هايى دارند 
و بنابر همين نگرانى ها ســعى مى كنند توافق جديدى را به عنوان توافق مكمل 
مابين خود لحاظ كنند كه تكميل كننده شروط آن ها در كنار توافق برجام باشد.  
گرچه رئيس جمهور فرانسه به صراحت اظهار كرد كه الزم است چارچوبى پيدا 
كنيم تا بتوانيم با كمك همديگر و طرف هاى منطقه و سران ايران به دنبال يافتن 
توافق باشيم، اما مقام هاى كشورمان اين پيام را به غربى ها داده اند كه جمهورى 
اسالمى زير بار هيچ شروطى برخالف منافع و مصالح كشور نمى رود. با توجه به 
اعالم رســيدن به توافق جديد درباره ايران از ســوى ماكرون و همچنين اعمال 
تحريم ها عليه كشورمان، به نظر مى رسد غربى ها تمامى گزينه هاى خود در قبال 
ايران را همزمان با يكديگر به پيش مى برند. با اعمال تحريم هاى جديد و رسيدن 
به توافق هاى جانبى اين كشــورها، در عمل برجام ماهيت خود را كه برداشتن 
محدوديت ها بود از دست مى دهد و مى توان گفت تداوم برجام با اين شرايط، نوعى 

مشروعيت بخشيدن به اقدام هاى اين دولت ها در برابر ايران است.

ضرورت ادامه برجام بى هيچ شرطى
سخنگوى كميسيون امنيت ملى وسياست خارجى مجلس بر اين باور است كه 
مانــدن آمريكايى ها در برجام و توافق آن ها با پنج كشــور ديگر براى جمهورى 
اسالمى ايران مهم است. سيد جواد نقوى حسينى به قدس گفت: اگر آمريكا و اروپا 
توافق بكنند كه آمريكا در برجام بماند، اما تحريم هاى بيشترى را عليه ايران اعمال 
كنند، قطعاً جمهورى اسالمى چنين توافقى را نمى پذيرد. اگر آمريكايى ها با وضع 
فعلى برجام در آن مى مانند و متعهد به اجرا هستند ايران هم توافق را ادامه خواهد 
داد. عليرضا رحيمى، ديگر عضو كميسيون امنيت ملى هم اظهار كرد كه آنچه براى 
ما مهم است، منافع ملى كشور مى باشد و هر جا منافع ملى تأمين نشود، قاطعانه 
تصميمات الزم را خواهيم گرفت و مقام هاى كشورمان هم اعالم كرده اند كه براى 

تمامى وضعيت ها چه با برجام و چه بدون آن آمادگى الزم را دارند.

گزارش خبرى

احمديوســفى صراف    بين الملل/   
حاال ديگر سوريه به مشكلى بنيادين براى 
آغازكنندگان جنگ منطقه اى در اين كشور 
بدل شــده اســت. زمانى كه دونالد ترامپ 
از بــى نتيجه بودن حضورشــان در عراق 
ســخن مى گفــت و آن را 
مصداقى براى موضوع مشابه 
بالفاصله  مى دانست،  سوريه 
ســخن از هزينه هاى حضور 
نظاميان كشورش در سوريه 
و پايگاه هاى نظامى منطقه به 
ميــان آورد.  حاال اما دعوا بر 
سر مشكل سوريه و حمايت 
نظامى از معارضان دولت بشار 
اسد براى ائتالف غربى عربى 
باال گرفته است. آمريكايى ها مدعى آنند كه 
تا حاال هم هزينه هاى زيادى براى به نتيجه 
رسيدن و سرنگونى اســد هزينه كرده اند 
درحالى كه هيچ ســودى برايشان نداشته 
اســت، اعراب اما به دنبال آن هستند كه با 
هر حربه ممكــن آمريكايى ها و غرب را در 
پايگاه هاى نظامى شان در منطقه نگه دارند. 

قطر بايد هزينه حضور آمريكايى ها 
در منطقه را تأمين كند

پس از باج هاى كالنى كه بن سلمان براى 
حفظ جايگاهش در عربســتان به ترامپ 
داد، حاال هزينه هاى تأمين منافع كشور در 
سوريه نيز بار معنوى و مادى مضاعفى براى 

ســعودى ها در داخل و خارج از كشورشان 
ايجاد كرده است. به نحوى كه وزيرخارجه 
ســعودى عادل الجبير از اين آب گل آلود، 
ماهى نيمــه مرده اى بــراى خويش صيد 
كرده اســت و در ميانه دعواى كشــورش 
با قطر، كشــور تأمين كننــده هزينه هاى 
حضور نظاميان آمريكايى در سوريه را قطر 
دانسته است!  «عادل الجبير» وزير خارجه 
عربستان گفت: اگر آمريكا حمايت خود از 
قطر را بردارد نظام اين كشــور در كمتر از 
يك هفته ســرنگون خواهد شد.وى افزود: 
قطر بايد بهــاى حضور نيروهاى آمريكايى 
در سوريه را پرداخت كند و اين كشور بايد 
پيش از آنكه ترامپ حمايت خود را متوقف 

كند نيروهايش را به سوريه اعزام كند.

كشورهاى ديگر بايد نظاميان خود 
را به سوريه اعزام كنند! 

اما ســخنان ترامپ در ديدار با ماكرون در 
خصوص سوريه تنها از بعد هزينه بردار بودن 
ماجراى حضور نظاميان آمريكايى از سوريه 
بيان نشده است. ترامپ به طور غيرمستقيم 
خواسته اســت همان ايده «ارتش عربى» 
محقق شــود و هرچه ســريع تر نيروهاى 
عرب كشورهاى مشترك المنافعش به جاى 
نظاميان آمريكايى در سوريه حاضر باشند. 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا ديروز 
در كنفرانس مطبوعاتى مشترك با رئيس 
جمهور فرانســه گفت: كشورهايى هستند 

كــه بدون حمايت ما يك هفتــه نيز دوام 
نخواهند آورد و اين كشورها بايد بهاى آن را 
پرداخت كنند. ديگر به پرداخت ميلياردها 
دالر و به مخاطــره انداختن نظاميان خود 
ادامــه نخواهيــم داد مگر آنكــه بهاى آن 
را دريافــت كنيم. وى تأكيــد كرد: تمايل 
داريم كه كشــورهاى ديگر نظاميان خود 
را به ســوريه اعزام كنند و طى 18 ســال 
گذشته 7 تريليون دالر در خاورميانه هزينه 
كرديم و كشــورهاى ثروتمند بايد هزينه 
آن را پرداخت كنند. اين ســخنان ترامپ 
در حالى مورد توجه رسانه هاى جهان قرار 
گرفته است كه حكايت از نقشه هاى جديد 
آمريكا پس از خاتمه غائله داعش در منطقه 
غرب آسياست. نقشه اى كه عمالً روس ها را 
در برابــر ارتش عربى قرار مى دهد كه هيچ 
دليلى بــراى مقابله آن ها دراين شــرايط 

متصور نيست. 

روسيه قاطعانه مخالف است
در هميــن زمينه خبرگزارى اســپوتنيك 
روسيه در خبرى فورى به نقل از يك سناتور 
روس نوشت، ايگور موروزوف، سناتور روسى 
در مــورد حضور نظاميان قطر به ســوريه 
تأكيد كرد: مسكو به صورت قاطع با اعزام 
نيروهاى قطرى به سوريه مخالف است و اگر 
چنين اتفاقى بيفتد قوانين سازمان ملل و 
قوانين بين المللى نقض مى شود. اين موضع 
روس هــا در خصوص تغيير معادله غرب و 

روسيه بر سر مســائل سوريه نشان از يك 
بازى طراحى شده جديد توسط آمريكايى ها 
درمنطقه دارد. بازى تجارى نظامى كه يك 
سر آن معامله براى دولت اقتصادى ترامپ 
است و سر ديگر آن كسب منافع بيشتر در 

منطقه غرب آسيا در برابر روسيه است. 

اختالف آمريكا و كشورهاى عربى 
بر سر هزينه ها 

در همين خصوص دكتر حسن هانى زاده 
در گفت و گو با قدس بيان داشــت: در واقع 
سياســت ترامپ در خاورميانه اين اســت 
كه كشــورهاى عربى فاكتــور هزينه هاى 
ماجراجويى آمريــكا در منطقه را پرداخت 
كنند. همان طور كه رئيس جمهور آمريكا 
نيــز پيش از اين گفته بــود كه آمريكا در 
طول دو دهه گذشته 7 تريليون دالر براى 
حضورش در عراق هزينه كرده است و تقريباً 
هيچ چيزى عايدش نشد. در طول ماه هاى 
اخير آمريكا در جريان حمله با كمك فرانسه 
و انگليس به سوريه يكصد موشك كروز به 
خاك ســوريه پرتاب كرد كه 70 عدد آن 
توسط پدافند ضد موشكى سوريه دفع شد. 
با اين حال آمريكا 4 ميليارد دالر از عربستان 
بابت اين موشك ها دريافت كرد و اين نشان 
مى دهد ترامپ نگرشى كامالً تجارى نسبت 
به روابط با ســاير كشورها دارد. اكنون هم 
سياست آمريكا اين است كه نيروهاى عربى 
كشــورهاى منطقه را براى مقابله با دولت 
سوريه راهى اين كشور كند. با اين هدف كه 
اين كشورها هزينه هاى حضور نيروهايشان 
را در ســوريه پرداخت كننــد. اكنون هم 
اختالف نظر شديدى بين آمريكا و عربستان 
رخ داده اســت؛ چراكه ســعودى ها عنوان 
كرده اند به تنهايــى نمى توانند هزينه هاى 
حضور نظاميــان آمريكايى در ســوريه را 
بدهند و ســاير كشورهاى منطقه از جمله 
قطر هم در اين امر بايد شــريك باشند، اما 
قطرى ها به هيچ عنوان چنين ادعايى را از 
سوى ســعودى ها قبول نكرده اند. در واقع 
هنوز جمع بندى مشــتركى ميان آمريكا 
و كشورهاى عربى در خصوص تأمين اين 

هزينه ها ايجاد نشده است.

تأمين بودجه جنگ عليه سوريه، چالش جديد سعودى ها

عربستان به دنبال جبران هزينه تروريسم از جيب قطر

سعودى ها گفته اند: 
كشورهاى منطقه 
بايد هزينه نظامى 
ارتش عربى  را 
بدهند، اما قطرى ها 
چنين چيزى را 
قبول نكرده اند

بــــــــرش


