
علي  اكبر واليتي، مشاور امور بين الملل مقام معظم رهبري 
در نشست خبري اجالس جهاني محبان اهل بيت و مساله 
تكفيري ها در خصوص استعفاي سعد حريري گفت: حريري 
اين طور گفته اس��ت كه در مالقاتش به من گفته است كه 
در امور داخلي لبنان دخالت نكنيد، كه اصال چنين چيزي 
نبوده، اص��ال مذاكرات ما ب��ه هيچ وجه تند، خش��ن و اين 
طور نب��ود و مواردي كه گفتند نبوده اس��ت و اينها القائات 
سعودي ها و ديگراني است كه مايل نيستند لبنان در آرامش 
باش��د و دوستي اس��تراتژيك دو كش��ور را ببينند. واليتي 
خاطرنش��ان كرد: در اين ديدار غير از من سفير ما در لبنان 
هم حضور داشت و ما هم در ديداري كه داشتيم هيچ گونه 
تهدي��دي نكرديم، در مالق��ات ما بحث رواب��ط دوجانبه و 
منطقه اي بود و از طرفي وي خواست ميان ايران و عربستان 
وساطت كند كه من گفتم ما مشكلي با مذاكره نداريم ولي به 
سعودي ها بگوييد شما سه سال است يمن را ويران كرديد 

و اج��ازه ورود غ��ذا و دارو را نمي دهي��د. وي گفت: به آقاي 
حريري گفتم به سعودي ها بگوييد كه از جنايات انساني در 
يمن دس��ت  برداريد چرا كه اينها ربطي به سياست ندارد و 
بايد با يمني ها مذاكره كنند چرا كه مساله يمن راهكار صرفا 
سياس��ي دارد و نه بمباران كور. مشاور امور بين الملل رهبر 
معظم انقالب خاطرنشان كرد: به آقاي حريري گفتم از اتحاد 
احزاب و گروه هاي سياسي داخلي لبنان استقبال مي كنيم و 
امروز لبنان يكي از امن ترين كشورهاي اسالمي است و اين 
از بركت مقاومت اس��المي و مردم فهيم و آگاه لبنان است. 
وي ادامه داد: تحليل ش��خصي بنده اين است كه عربستان 
در كشور هاي مختلف منطقه دخالت هاي بسياري كرد كه 
موفق هم نبود، آنها تجزيه سوريه و عراق را مي خواستند كه 
موفق نشدند و امروز بحث لبنان را دنبال مي كنند كه در اين 
مساله هم موفق نخواهند ش��د چرا كه آنها قصد برپا كردن 

آشوب در لبنان را داشتند كه به نتيجه نرسيدند. 
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گزارش روز

مذاكراتم با حريري تند و خشن نبود
خبر روز

ادامه از صفحه اول

اما براي اكثر اين داليل و قرائن قابل رد كردن است. مثال اتهام 
ارتباط ايران با القاعده امر چندان جديدي نيست و اين ادعا 
در يك پاراگراف از گزارش » كميسيون يازده سپتامبر« هم 
مطرح شده هرچند گزارش كميسيون نهايتا تصريح مي كند 
قرائن كافي در اين زمينه پيدا نكرده اس��ت. يا فش��ار جريان 
ضد ايراني هميشه وجود داشته و به تناسب شرايط، تشديد 
يا تضعيف شده است اما در سخت ترين شرايط هم نتوانسته 
امريكا را از مرحله فشار وارد عمليات سخت عليه ايران كند. 
در حوزه نظامي، هر سه كش��ور اين ائتالف تجارب تلخي از 
شكست هاي س��نگين با هزينه كمرشكن از توسل به جنگ 
در منطقه دارند. حافظه رژيم صهيونيس��تي س��ه شكست 
پي در پ��ي از حزب اهلل و حماس را ثبت كرده اس��ت، امريكا 
هنوز نتوانسته از بار رواني و اقتصادي دو جنگ اشغال عراق 
و افغانستان رهايي پيدا كند و عربستان نيز همچنان درگير 
هزينه هاي كالن مالي و سياسي تجاوز به يمن است. امريكا 
و رژيم صهيونيس��تي هم نه تنها از نظر عقلي و منطقي، بلكه 
با شكست هاي يادشده در موقعيتي نيستند كه بخواهند به 
نمايندگي از عربستان وارد جنگ بشوند. بنابراين منطقا و در 
صورتي كه عامل جديدي وارد معادله نشود، توسل به جنگ 
توجيهي ندارد و گزينه تشديد فشار عليه محور مقاومت و ايران 
به عنوان كانون اصلي اين جريان، با فاصله قابل توجهي نسبت 
به گزينه جنگ در اولويت ائتالف يادشده قرار مي گيرد. در اين 

چارچوب نكته برجسته وجود دارد: 
- تجربه نشان داده اگر امريكا كشوري را دشمن معرفي كرد، 
او را رها نمي كند. در تعامل امريكا با اينگونه كشورها، هر دو 
تجربه اش��غال )پاناما تا ويتنام و عراق و افغانس��تان( تا فشار 
مس��تمر )از شوروي تا كوبا و كره ش��مالي( وجود دارد. تامل 
بيشتر نشان مي دهد كش��ورهاي گروه اول بيشتر خصومت 
موضوعي و مقطعي با امريكا داشته اند در حالي كه دشمني 
امريكا ب��ا گروه دوم ايدئولوژيك بوده اس��ت. ايران هم از اين 
گروه كشورهاست. كس��ينجر گفته است اگر ايران بازيگري 
باش��د كه بخواهد در چارچوب قواعد »دولت - ملت« رفتار 
كند، اختالفات امريكا با اين كش��ور قابل حل اس��ت اما اگر 
بخواهد يك »هويت الهام بخش / Cause« باشد، رويارويي 

ميان امريكا و ايران اجتناب ناپذير است. 
- بر اين اساس بوده كه در چهار دهه گذشته، امريكا در دوره 
روساي جمهور مختلف از كارتر تا اوباما هرگز از تقابل با ايران 

كوتاه نيامده و عمال بصورت مستمر عرصه ها و شدت رويارويي 
را افزايش داده اس��ت هرچند كه پوشش و پويش آن ممكن 
است متفاوت بوده باشد. مثال در دوره اوباما كه سياست امريكا 
در قبال ايران با دكترين »تعامل / Engagement« شناخته 
مي ش��ود، نه تنها فش��ارهاي همه جانبه عليه ايران در قالب 
»تحريم هاي فلج كننده« افزايش يافت بلكه حتي قرائن قوي 
از افزايش چشمگير اقدامات پنهان عليه ايران مشاهده شد 
 RQ170 كه اوج آن در تجاوز هواپيماي پيشرفته شناسايي
ديده شد لذا رفتار امريكا در قبال ايران در اين دوره ذيل مفهوم 
مركب »مهار – تعامل« بهتر قابل تبيين است تا مفهوم مشهور 
و ساده »تعامل« . اين برداشت نظري در واقع تفسير آكادميك 
از بيان مقام معظم رهبري است كه رويكرد امريكا در اين دوره 

را مشت چدني زير پوشش مخملي تعبير فرمودند. 
- با فعال ش��دن روس��يه و تا اندازه زيادي چين در تحوالت 
بين المللي و از جمله خاورميانه، تا اندازه بس��يار زيادي دوره 
دستيابي به پوشش قطعنامه هاي سازمان ملل براي اقدامات 
يكجانبه مانند تاييد اش��غال عراق، افغانستان و ليبي سپري 
ش��ده اس��ت. نه تنها وتوي قطعنامه هاي متعدد ضد سوري 
در ش��وراي امنيت، بلكه عدم موفقيت اخير شورا در تصويب 
قطعنامه حقوق بش��ري عليه ميانمار نيز مويد اين واقعيت 
است. بحران سوريه نيز نش��ان داد كه به احتمال بسيار زياد 
دوره اقدامات يكجانبه حتي به شكل نيابتي هم پايان يافته 
اس��ت و بازيگران بزرگ مانند ايران و روسيه واكنش عملي و 

جدي نسبت به چنين رفتاري نشان مي دهند. 
- تحريم ه��اي غرب��ي كه موج��ب چهار دهه ع��دم فروش 
فناوري هاي اس��تراتژيك غربي و حتي غيرغربي از جمله در 
حوزه تسليحات به ايران شده اس��ت، ابهامات پرشماري در 
حوزه هاي امنيتي و استراتژيك براي استراتژيست هاي غربي 
ايجاد كرده است. به سخن ديگر، سياستمداران و تحليلگران 
غربي به علت عدم دسترس��ي به داده ه��اي عيني، در مورد 
ظرفيت هاي واقعي ايران ابهام جدي دارند. به عنوان نمونه، 
ظرفيت موشكي ايران صرفا پس از ضربه دقيق به استحكامات 
داعش در ديرالزور سوريه براي ناظران غربي به اثبات رسيد. 
از ط��رف ديگر نه تنها تجربه موفق دف��اع مقدس و مقاومت 
همه جانب��ه ملت اي��ران در برابر جبهه متحد ش��رق و غرب 
هنوز زنده اس��ت، بلكه قدرت نرم و سخت ايران در تحوالت 
دو دوهه گذش��ته منطقه نيز كارايي خود را به خوبي نش��ان 

داده كه ناظران بين المللي آخرين نمايش آن را در شكست 
پروژه داعش و ناكامي طرح غربي – عربي- عبري همه پرسي 
اقليم كردستان عراق به روشني مشاهده كردند. بنابراين ابهام 
استراتژيك در كنار ظرفيت هاي برجسته نرم و سخت ايران، 
توس��ل به اقدام نظامي عليه ايران را ب��ه گزينه اي پرهزينه و 

پرريسك براي طرف مقابل تبديل كرده است. 
مجموعه داده ها و يافته هاي تحليلي در حوزه هاي يادشده، 
طرف مقابل را به اين نتيجه رسانده كه ميدان رويارويي را به 
نقطه قوت خود منتقل كند تا جنگي كم هزينه اما مستمر با 
ايران به عنوان يك دشمن ايدئولوژيك را راهبري كند هرچند 
هرازگاهي و به اقتضاي شرايط ميداني، ممكن است نياز داشته 
باشد ش��دت تنش را افزايش دهد. اين فرآيند يك وضعيت 
رويارويي تمام عيار و در همه عرصه ها را ايجاد مي كند كه به 
 Hostilities short of / آن »دشمني فراگير بدون جنگ
war« گفته مي ش��ود. ابزار اصلي اين نبرد، اجراي تمام عيار 
»سياست بدنام سازي / Name & Shame Policy « عليه 
ايران براي افزايش هرچه بيشتر و مستمر ريسك همسويي 
و همكاري با ايران است. هرچند مثلث واشنگتن - تل آويو - 
رياض در يك همگرايي كم سابقه قرار گرفته باشند و آرزوي 
دو ضلع اخير مثلث آن باش��د كه امري��كا را وادار به درگيري 
نظامي با ايران كنند، اما صرف وجود ترامپ در كاخ سفيد براي 
دستيابي رياض و تل آويو به اين آرزو كفايت نمي كند. با وجود 
همه تالش هاي رييس جمهور امري��كا براي معرفي خود به 
عنوان يك چهره ضد ساختار سياسي حاكم، تجربه نشان داده 
است كه ساختار مركب و پيچيده اي از نهادها بر امريكا حاكم 
است كه حتي در دوره ترامپ نيز به اقتضاي شرايط، خود را بر 
رويكردهاي نامتجانس حلقه اطرافيان او تحميل كرده است 
و قرائن ملموسي براي اثبات اين ارزيابي وجود دارد. بنابراين 
امريكا ضمن تالش براي تامين رضايت شركاي خود در اين 
مثلث، بدون ترديد اولويت عمومي را به پيگيري اس��تراتژي 

كالن خود در قبال ايران مي دهد تا آرزوهاي جذاب آنها. 
طبيعي اس��ت كه امريكا در پرتو رويارويي ب��ا ايران و به اين 
بهانه، اهداف غيرمس��تقيم ديگري مانن��د فروش هنگفت 
سالح به برخي كشورهاي عرب، علني كردن رابطه اعراب با 
رژيم صهيونيستي براي مشروعيت بخشيدن به اين رژيم و 
احيانا نزديك شدن بي سابقه به حل مساله اشغال فلسطين 
و... نيز طراحي كرده باشد اما هدف اصلي، خلع سالح ايران از 

داشته هاي استراتژيك در ميان مدت و تضعيف بنيه اقتصادي 
ايران در بلندمدت است تا اين »دشمن ايدئولوژيك« نتواند 
يك الگوي موفق ارايه كند. در شرايطي كه امريكا و متحدين 
شناخته ش��ده منطقه اي او در عرصه هاي سياسي، اخالقي، 
اجتماعي و احيانا اقتصادي با چالش هاي كم سابقه اي روبه رو 
هس��تند، اين رويكرد امريكا براي پيشگيري از سربرآوردن 
يك الگوي موفق توسط دشمني مانند ايران معنا و اهميتي 

دوچندان پيدا مي كند. 
بدون ترديد هماوردي ايران و امريكا يك بعد قوي ايدئولوژيك 
دارد و دو كش��ور به عنوان دو قط��ب ايدئولوژيك در جهان 
كنوني نمي توانند تعامل آس��اني داش��ته باش��ند اما تاريخ 
معاصر گواهي مي دهد كه همه مس��اله اين نيست بلكه نگاه 
گستاخانه و منفعت طلبانه امريكا براي سلطه بر ايران نيز بعد 
دوم رويكرد واشنگتن اس��ت. كودتاي امريكايي - انگليسي 
عليه دولت مرحوم دكتر مصدق كه به دور از هرگونه رويكرد 
ايدئولوژيك، صرفا سوداي يك استقالل طلبي نسبي  حتي با 
حفظ كامل روابط با غرب و امريكا را در س��ر داشت، بهترين 

گواه در اين زمينه است. 
با وجود همه تبليغات و فشارها، واقعيت اين است كه جبهه 
ضدايران��ي به وي��ژه در منطقه، در موضع برتر نيس��ت بلكه 
مش��كالت فراوان داخلي و خارجي ني��ز دارد. ايران امروز به 
لحاظ تحوالت استراتژيك منطقه در شرايط بسيار خوبي قرار 
دارد و برجام نيز - صرف نظر از محتواي آن - در هر دو حوزه 
فني و ديپلماسي عمومي س��د بزرگي در برابر غوغاساالري 
جنون آميز مثلث ترامپ - محمدبن سلمان- نتانياهو ايجاد 
كرده است اما هماوردي ايران و امريكا ادامه خواهد داشت و 
مانند موارد گذشته، با تحوالت منطقه يا تغيير سياستمداران 
در كش��ورهاي ذي ربط، تقويت شده اس��ت. هنر سياست و 
ديپلماسي، كاهش هزينه اين هماوردي، حفظ دستاوردهاي 
بزرگ چهار دهه گذش��ته ملت س��رفراز ايران و متخصصان 
كشور در حوزه فناوري هاي استراتژيك و افزايش توان ملي 
اس��ت. تقويت هرچه بيشتر انس��جام ملي از طريق توجه به 
حقوق مردم و برخورد فعال نس��بت به ش��رايط نوين با ارايه 
ابتكارات ديپلماتيك براي مديريت تحوالت منطقه، بهترين 
راهكار و ضامن براي تثبيت و تقويت هرچه بيشتر جايگاه ايران 

بزرگ براي گذار از اين مرحله تاريخي است. 
* كارشناس ارشد امور سياسي 

چشم انداز تحوالت منطقه

هر چند رجب طيب اردوغان، رييس جمهور تركيه مي گويد 
كه تفسير او از »نبودن راه حل سياسي براي بحران سوريه« 
ترك خاك سوريه توس��ط ارتش هاي امريكا و روسيه است، 
اما طي دو روز گذشته هم روسيه و هم اياالت متحده امريكا، 
نظ��ري بر خالف اين اظه��ارات بيان كرده ان��د. رجب طيب 
اردوغان، روز دوش��نبه گفته بود كه روس��يه و امريكا بايد از 
خاك سوريه عقب نشيني كنند، اما واكنش مثبتي از سوي 
قدرت هاي جهاني به صحبت هاي اردوغان وجود نداش��ت. 
طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه، مقامات امريكايي و روسي 
بر استمرار حضور نظامي شان در سوريه تاكيد كردند. اين در 
حالي است كه سخنگوي وزارت خارجه ايران نيز روز دوشنبه 
در پاسخ به »اعتماد« گفته بود: »در سوريه تنها بحث داعش 
مطرح نيست بلكه ساير گروه هاي مسلح و تروريستي كماكان 
در اين كش��ور حضور دارند و ما تا ريشه كن كردن تروريسم 
در سوريه و بازگشت امنيت، ثبات و حاكميت به تمامي معنا 
و در چارچوب كلي به دولت مركزي، در اين كش��ور خواهيم 
بود و از دولت سوريه حمايت خواهيم كرد.« در كنار امريكا، 
روسيه و ايران، تركيه هم نيروهايي در خاك سوريه دارد و در 
حال حاضر در نبرد ادلب حاضر است، بر اساس توافق آستانه 
مسوول برقراري منطقه عاري از تنش در استان ادلب سوريه 

بر عهده آنكارا قرار داده شده است. 
ماراتن چهارساعته در سوچي

رجب طيب اردوغان رييس جمهور تركيه و والديمير پوتين، 
رييس جمهور روس��يه براي چهارمين بار طي سال جاري با 
يكديگر ديدار كردند. اين بار شهر سوچي در سواحل درياي 
س��ياه ميزبان ديدار دو جانبه رهبران تركيه و روسيه بود. به 
گزارش راشا تودي اردوغان و پوتين، نزديك به چهار ساعت 
با يكديگر گفت وگ��و كردند و بعد براي دقاي��ق كوتاهي در 
جمع خبرنگاران صحبت كردن��د. والديمير پوتين در جمع 
خبرنگاران از »دستاوردهاي مذاكرات آستانه تحت نظارت 
ايران، تركيه و روس��يه« صحبت ك��رد و اينكه اين مذاكرات 
نقش بارزي در »كاه��ش تنش ها زيرنظر تضمين كنندگان 
آتش بس« داش��ته اند. اردوغان هم گفت »به نظرم ما موفق 
شده ايم تا حدي به كاهش درگيري ها كمك كنيم« و اضافه 
كرد كه در مذاكرات با پوتين به اين توافق رسيده است »كه 
زمينه هايي براي آغاز يك فرآيند سياسي در سوريه« وجود 

دارد. 
اما مهم ترين بحثي كه خبرنگاران در سفر اردوغان به سوچي 
دنب��ال مي كردند، اظهارنظر او پيش از آغاز اين س��فر بود. او 
پيش از حركت به س��مت روس��يه گفته بود معتقد است كه 
»همه نيروهاي امريكا و روس��يه بايد از سوريه خارج شوند« 
و اين وعده را داده  بود كه اين مس��اله را در ديدارش با پوتين 
مطرح كند. به گزارش ريانووستي بعد از پايان ديدار رهبران 
روسيه و تركيه، س��خنگوي كاخ كرملين در پاسخ به سوال 
خبرنگاران كه از او پرسيدند آيا مساله عقب نشيني نيروهاي 
روسي از خاك سوريه در گفت وگوها مورد اشاره قرار گرفته 
است، گفت: »گفت وگوهاي دو طرف خيلي پيچيده تر از اين 
بود كه من بتوانم جواب سوال شما را بدهم. « به گزارش ديلي 
صباح، خبرنگاران تركيه پيش از سفر رجب طيب اردوغان از 
آنكارا به مقصد سوچي براي ديدار با والديمير پوتين، نظرش 
را در مورد توافق امريكا و روسيه پرسيدند و او پاسخ داد: »من 
اين اظهارنظرها را اصال درك نمي كنم، اگر هيچ راه حل نظامي 
وجود ندارد و گزينه نظامي پيش رو نيست، در نتيجه كساني 
كه اين حرف را مي زنند بايد نيروهاي ش��ان را بيرون ببرند و 
گام هايي در جهت عملي ش��دن فرآيند سياسي بردارند. « 
اظهارنظر اردوغان در مورد اقدامات روسيه و امريكا در سوريه، 
سفر او به سوچي و ديدارش با پوتين را نيز تحت تاثير قرار داد. 
رجب طيب اردوغان، رييس جمه��ور تركيه به نظر از توافق 
اخير دونالد ترامپ و والديمير پوتين، روساي جمهور امريكا 
و روسيه، زياد خرسند نيست. چهار روز پيش، دونالد ترامپ 
رييس جمهور امريكا و والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه 
در حاشيه اجالس اپك در دانانگ ويتنام، بر بيانيه اي در مورد 
جنگ سوريه به توافق رسيدند. بر اساس اين بيانيه دو طرف 
تاكيد كردند كه پايان درگيري هاي س��وريه راه حل نظامي 
ندارد و بايد بر اس��اس يك فرآيند سياس��ي به پايان يافتن 
درگيري ها كمك كرد. دو رهبر همچنين از تعهد دولت بشار 
اس��د به فرآيند سياس��ي و برگزاري يك انتخابات منصفانه 

تحت نظارت سازمان ملل متحد حمايت كردند. 
دولت تركيه در خاك س��وريه، هم با نيروهاي تحت حمايت 
امريكا و هم با دولت بش��ار اسد تحت حمايت روسيه مشكل 
دارد. نيروهاي كرد تحت حماي��ت اياالت متحده امريكا كه 
نقاط مختلفي در شمال شرقي سوريه از جمله رقه را در اختيار 
دارند، از سوي آنكارا گروه هاي تروريستي شناخته مي شوند. 
در عين حال تركيه از 6 سال پيش كه درگيري هاي داخلي در 
سوريه شروع شد، بر راه حلي بدون حضور بشار اسد در قدرت 
حمايت كرده است و به گروه هاي شبه نظامي مسلح مخالف 
دولت كمك هاي زيادي كرد. اردوغان پيش از سفر به سوچي 
گفته بود: »امريكايي ها قبال هم گفته بودند كه كامال از عراق 
خارج مي شوند، اما اين كار را نكردند. دنيا كه احمق نيست، 
برخي در گفتار چيز ديگري مي گوين��د و در رفتار اقدامات 

ديگري انجام مي دهند.«
متيس: هدف بعدي، داعش2 است

وزير دفاع اياالت متحده امريكا، جيم متيس، همزمان با ديدار 
اردوغان و پوتين، در پنتاگون ميزبان خبرنگاران بود تا در مورد 
آينده حضور نظامي امريكا در سوريه صحبت كند. متيس در 
اظهارات خود كه به نظر مي رسد پاسخي مستقيم به اردوغان 
محسوب مي شد، تاكيد كرد كه ارتش امريكا قصد ندارد خاك 
س��وريه را ترك كند. به گزارش رويت��رز، متيس تاكيد كرد، 
مادامي كه نيروهاي داعش توانايي نبرد دارند ما در س��وريه 
خواهيم ماند. به گفته اين مقام امريكايي هدف بعدي امريكا 
اين است كه از شكل گيري »داعش 2« در سوريه جلوگيري 
كند. متيس تاكيد كرد: »دشمن هنوز اعالم نكرده  كه بي خيال 
سرزمين هاي سوريه شده است، در نتيجه مادامي كه مقاومت 
كنند ما هم در س��وريه مي مانيم. « به گفته وزير دفاع امريكا 
»قرار نيست قبل از اينكه مذاكرات صلح ژنو به نتيجه برسد ما 
سوريه را ترك كنيم. « او همچنين از ايجاد يك منطقه كاهش 
تنش بر اساس توافق مسكو و واشنگتن حمايت كرد و گفت: 
»ما اين مناطق را ايجاد مي كنيم، آنها را غيرنظامي س��ازي 
مي كنيم و آنها را گس��ترش مي دهيم. « دولت تركيه معتقد 
اس��ت كه اياالت متحده امريكا 13 پاي��گاه نظامي در خاك 
سوريه دارد كه 7 تاي آنها در ش��مال خاك سوريه هستند، 

ارتش روسيه هم 5 پايگاه نظامي در خاك روسيه دارد. 
در عين حال جيم متيس در اظهارات ديگري كه مستقيما به 
تصميمات اخير تركيه مربوط مي شد، در مورد خريد سامانه 
دفاع موش��كي اس-400 از روسيه نيز صحبت كرد. به گفته 
متيس »خريد اين س��امانه يك تصميم مستقالنه مربوط به 
تركيه است، اما اين س��امانه با ناتو سازگاري ندارد. « متيس 
اضافه كرد: »دولت تركيه بايد در مسير اجراي اين قرارداد به 

مساله ناتو توجه كند.«
الوروف: »نيروي تحت حمايت ايران« يعني چه؟

هر چند برخي مقامات امريكايي اخيرا در توضيح توافق ترامپ 
و پوتين از موافقت روسيه براي خارج كردن نيروهاي تحت 
حمايت ايران از سوريه س��خن گفته بودند، اما وزير خارجه 
روس��يه به ش��دت اين اظهارات را تكذيب ك��رد. به گزارش 
خبرگزاري ايتارتاس، سرگئي الوروف، وزير خارجه روسيه 
روز سه ش��نبه تاكيد كرد كه در گفت وگوهاي ميان پوتين و 
ترامپ نه اش��اره اي به ايران شده است و نه در مورد چيزي با 
عنوان نيروهاي تحت حمايت ايران حرفي زده شده . الوروف 
گفته اس��ت: »اگر قرار باشد در مورد نيروهاي تحت حمايت 
اي��ران حرف بزنيم، احتماال بايد ارتش س��وريه را هم در اين 
رديف حس��اب كنيم، بعد چي؟ انتظار داريد ارتش س��وريه 
تسليم شود؟ ما به اين حرف ها مي گوييم رويا!« وي در مورد 
توافق مس��كو با رژيم صهيونيس��تي در مورد منطقه جديد 
كاهش تنش نيز گفت: »مشاوره هاي غيررسمي با اسراييل 
انجام داده ايم و تصميم گرفته اي��م كه منطقه كاهش تنش 
جديد در جنوب غربي س��وريه در كن��ار بلندي هاي جوالن 

قرار داشته  باشد.«
الوروف در عين حال از نقش نيروهاي امريكايي در تحوالت 
سوريه به شدت انتقاد كرد و گفت: »اگر نگاه كنيم بزرگ ترين 
تهديد در سوريه چيست، قطعا اياالت متحده است كه از برخي 
گروه هاي تروريستي خارجي دفاع مي كند كه به گروه هاي 
تحت حمايت امريكا چسبيده اند. مثال البوكمال يك نمونه بارز 
از تالش امريكا براي نجات دادن تروريس��ت ها بود، فراموش 
نكنيم كه در عمليات رقه و عملي��ات موصل هم دروازه ها را 
براي گروه تروريستي داعش باز گذاشته بودند. سواالت زيادي 

در مورد اهداف واقعي اياالت متحده در سوريه وجود دارد.«

موضع مشترك تهران، مسكو و واشنگتن

فعال در سوريه ماندگاريم

گزارش  روز

شهاب شهسواري

رجب طيب اردوغان، بعد از اينكه با وعده رسيدن مناسبات 
اقتصادي روسيه و تركيه به 100 ميليارد دالر و بازسازي كامل 
روابط سوچي را ترك كرد، به مقصد بعدي اش در كويت رفت 
تا با مقامات كويتي ديدار و گفت وگو كند. بامداد سه شنبه 
اردوغان با همراهي همسرش امينه اردوغان و هياتي بلند 
پايه از جمله فرمانده ستاد مش�ترك ارتش هلوسي آكار، 
وزير دادگس�تري عبدالحمي�د گل، وزير خارج�ه مولود 

چاووش اوغلو، وزير اقتصاد نهاد زيبكچي و برات البيرك، 
وزير انرژي وارد كويت ش�د. وي فردا قرار است براي ادامه 
ديدارهايش به قطر س�فر كند. روابط تركيه و قطر يكي از 
بهانه هاي كش�ورهاي حاش�يه خليج فارس براي محاصره 
قطر در خرداد ماه جاري بود، آنها در ش�روط از س�رگيري 
روابط از دوحه خواسته بودند پايگاه نظامي تركيه در خاك 

قطر را تعطيل كند. 

ادامه تور اردوغان در كويت و دوحه

رييس جمهور تركيه از توافق جديد امريكا و روسيه خرسند نيست

نه از تحريم جديد خبري 
است، نه از مذاكره موشكي 

آب پاكي فدريكا موگريني، مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا بر دستان دونالد ترامپ 

اتحاديه اروپا بايد حمايت عملي خود از توافق هسته اي با ايران 
را به تصوير بكش��د؛ اروپايي ها بايد به صراحت بگويند كه اگر 
اياالت متحده از برجام خارج شود، قاره سبز نشين ها چه خواهند كرد؛ بانك ها 
و شركت هاي مالي بزرگ اروپايي هنوز به ايران نيامده اند، اياالت متحده موفق 
ش��ده فضاي منفي پيرامون نزديك��ي به تهران را حفظ كن��د؛ عباراتي از اين 
جنس در 9 ماه گذش��ته از حضور دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت متحده 
در كاخ سفيد بيشتر و بيش��تر از قبل به گوش مي رسد. كنگره اياالت متحده 
در حال بررسي پرونده اي اس��ت كه دونالد ترامپ با عدم تاييد پايبندي ايران 
به توافق هسته اي آن را به كنگره ارجاع داده است. فدريكا موگريني، مسوول 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا هفته گذشته راهي واشنگتن شد و با تك تك 
چهره هاي مهم و كليدي مجلس نمايندگان و مجلس س��نا در اياالت متحده 
ديدار كرد. سوژه اين ديدارها نيز تنها و تنها يك پرونده بود؛ توافق هسته اي با 
ايران. موگريني كه در جريان مذاكرات هسته اي ميان ايران و 1+5 در سه سال 
نخس��ت دولت يازدهم در ايران، نقش مهره اي را برعهده داشت كه در مقاطع 
حساس ميان محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران و جان كري، وزير خارجه 
وقت اياالت متحده ميانجيگري مي كرد اكن��ون تالش مي كند ترمزي براي 
تندروي هاي دونالد ترامپ در قبال توافق تاريخي براي ايران باشد. موگريني 
پس از بازگش��ت از واشنگتن در حاشيه يك نشست منطقه اي با محمد جواد 
ظريف در س��مرقند ديدار كرد و گفته مي ش��ود كه وي در اين ديدار ماحصل 
تالش هاي خود در ديدار با اعضاي كنگره امريكا را به اطالع وزيرخارجه ايران 
رس��انده است. وي پيش از راهي شدن به س��مرقند نيز تاكيد كرده بود كه در 
نتيجه رايزني ها با چهره هاي كنگره به اين نتيجه رس��يده كه امريكا به دنبال 
باقي ماندن در توافق هسته اي با ايران است. در كنار تالش هاي فدريكا موگريني 
به نمايندگي از اتحاديه اروپا، بوريس جانس��ون وزير خارجه بريتانيا و امانوئل 
ماكرون، رييس جمهور فرانسه نيز در يك هفته گذشته در واشنگتن، ابوظبي 
و رياض تاكيد كرده اند كه برجام قابل مذاكره مجدد نيست. در اين ميان يوكيا 
آمانو، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز روز دوشنبه در گزارشي تازه 
تاكيد كرد كه ايران به هرآنچه در توافق هس��ته اي وعده اجراي آن را داده بود، 
عمل كرده اس��ت. با اين وجود گزارش هاي تاييدي آژانس بين المللي انرژي 
اتمي و تاكيدهاي شفاهي چهره هاي اتحاديه اروپا و سران كشورهاي اروپايي 
بر لزوم پايبند ماندن به برجام در نهايت نتوانست رييس جمهور اياالت متحده 
را متقاعد به تاييد پايبندي اي��ران بكند و وي در اواخر اكتبر عمال به تمام اين 
تاييد ها و تاكيدها »نه« گفت و مهر س��بز بر پايبندي اي��ران به برجام به ظن 
امريكا نزد. در حال حاضر تنها اميد اروپا، روس��يه و چين به عنوان حاضران در 
توافق هسته اي با ايران، عقالنيت كنگره امريكا است تا شايد ساكنان كاپيتال 
هيل راي به بازگش��ت تحريم هاي هس��ته اي ايران ندهند و برجام از اين بازه 

زماني 60 روزه نيز سر سالم به در ببرد. 
برجام اما تنها يكي از چند اختالفي است كه امريكا و اروپا در پرونده ايران با هم 
دارند. اياالت متحده در 9 ماه گذشته موج وسيعي از تبليغ ها عليه فعاليت هاي 

منطقه اي ايران و همچنين آزمايش هاي موشكي اين كشور را آغاز كرده است. 
در اين ميان عربستان سعودي نيز تالش مي كند چاشني اين فضاسازي هاي 
متحد كهن خود را تند تر كند و اخيرا با طرح مس��اله دس��ت داشتن ايران در 
حمله موشكي حوثي ها به رياض تالش مي كند فضا عليه ايران در اين زمينه 
را تندتر كند. هرچند كه اين پروژه س��عودي آن طور كه رياض انتظار داش��ت 
منجر به جلب اجماع در س��طح قابل توجه در جامعه جهاني نشد اما امانوئل 
ماكرون، رييس جمهور فرانسه در مدت زمان حضور در ابوظبي و سپس رياض 
تا حدودي در موضع گيري هاي شفاهي عليه آزمايش هاي موشكي ايران تحت 
تاثير محمد بن سلمان قرار گرفت. كشورهاي متفاوت اروپايي به خوبي متوجه 
بازي جديد امريكاي ترامپ با ايران ش��ده اند. ترامپ در شش ماه گذشته تمام 
تالش خود را بر جلب اجباري اجماع اروپايي ها با خود در پرونده فعاليت هاي 
منطقه اي و آزمايش هاي موشكي ايران متمركز كرده است. چه بسا در پشت 
پرده نيز به اروپايي ها اعالم كرده باشد كه در اين دو حوزه با من عليه ايران متحد 
شويد تا توافق هسته اي با ايران را ايمن نگه دارم. در اين مسير اروپا نه با امريكا 
به طور صد در صد همراه ش��ده و نه حس تنهايي را به ترامپ القا كرده است. با 
اين وجود وزراي امور خارجه فرانسه، بريتانيا و آلمان به همراه فدريكا موگريني 
هر ازچندگاهي جمله بندي هاي مش��ابه در مورد دو دغدغه مدنظر ترامپ در 
قبال ايران را تكرار مي كنند. در تمام اين جمله بندي ها نيز تاكيد مي كنند كه 
فعاليت هاي منطقه اي و آزمايش هاي موشكي ايران خارج از توافق هسته اي 
هستند و البته مي توان با ايران در مورد اين موضوعات وارد گفت وگو شد اما در 
خارج از چارچوب برجام. در تازه ترين دور اين اظهارنظرها، فدريكا موگريني 
چند روز پس از آنكه تعابير متفاوتي از اظهارات امانول ماكرون درباره لزوم مذاكره 
با ايران در مسائل موشكي و فعاليت هاي منطقه اي ايران شد، سخنان تازه اي 
را بر زبان آورد؛ س��خناني كه در آنها هم احتمال تشديد تحريم هاي اروپا عليه 
ايران را رد كرد و هم هرگون��ه مذاكره يا صحبت با ايران در حوزه فعاليت هاي 

موشكي اين كشور را. 
وال اس��تريت ژورنال در اين باره مي نويسد: »ديپلمات ارش��د اتحاديه اروپا به 
درخواست واشنگتن براي افزايش فشارها بر ايران» نه« گفت و تاكيد كرد كه اين 
اتحاديه برنامه اي براي وضع تحريم هاي جديد عليه تهران ندارد. دولت اياالت 
متحده به رهبري دونالد ترامپ پس از آنكه پروسه بررسي سياست هاي جامع 
امريكا در قبال ايران به اتمام رس��يد از متحدان خود در چند هفته اخير هم به 
شكل علني و هم از طريق كانال هاي ديپلماتيك خواسته كه بر حجم فشارها 
عليه ايران به دليل برنامه هاي موشكي اين كشور و همچنين فعاليت هاي آن 
در منطقه بيفزايند. مقام هاي اروپايي به واشنگتن اعالم كرده اند كه درباره اين 
مسائل با امريكا كار خواهند كرد اما همزمان مشغول البي با نهادهاي متفاوت 
قدرت در امريكا هستند تا اين كشور را ترغيب به باقي ماندن در برجام كنند. 
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا كه برجام را بدترين توافق تاريخ مي داند از 
كنگره امريكا خواسته كه چماق بازگشت تحريم هاي هسته اي را بر فراز ايران 
نگ��ه دارد و در ازاي آن از ايران مطالبه هاي��ي دارد كه هيچ كدام در متن توافق 
هس��ته اي وجود ندارند. يكي از اين مطالبه ها نيز توقف آزمايش هاي موشكي 
ايران اس��ت. با اين وجود فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه 

اروپا تاكيد دارد كه وضع تحريم هاي جديد عليه ايران در دستور كار اين اتحاديه 
نيس��ت. وي پس از گردهمايي وزراي خارجه و دفاع كش��ورهاي اروپايي در 
بروكسل در اين باره گفت: »ما نه امروز، نه هفته گذشته درباره وضع تحريم هاي 

)تحريم هاي بيشتر( اتحاديه اروپا عليه ايران گفت وگويي نكرديم.«
وال اس��تريت ژورنال در بخشي از گزارش خود مي نويسد: »برخي از مقام هاي 
اروپايي مانند امانوئل ماكرون در چند روز گذشته ادعا كرده اند كه براي محدود 
كردن برنامه موش��كي ايران مي توان گام هاي بيشتري برداشت. هم در دولت 
باراك اوباما، رييس جمهور پيشين اياالت متحده و هم در 9 ماه گذشته از دولت 
دونالد ترامپ، امريكا تحريم هايي را بر ايران به دليل فعاليت هاي موشكي اين 
كشور وضع كرد.« به گزارش »اعتماد«، در ايران اجماع كامل درباره فعاليت هاي 
موش��كي و غيرقابل مذاكره بودن اين مساله وجود دارد. رهبر، رييس جمهور 
و وزير امور خارجه كش��ورمان بارها اعالم كرده اند كه تهران در اين مقوله وارد 
هيچ مذاكره اي نخواهد ش��د و محمد جواد ظريف، وزير خارجه بارها و بارها از 
تريبون هاي متفاوت چه مصاحبه هاي متنوع در خاك اياالت متحده و چه در 
توييتر خود به زبان انگليس��ي نوشته است كه در حالي كه امريكا اسلحه هاي 
رنگارنگ به متحدان خود در منطقه مي فروشد نمي توان به برنامه موشكي صرفا 

دفاعي ايران ايراد گرفت. 
ساعاتي پيش از اظهارات فدريكا موگريني، سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه 
اعالم كرده بود كه اتحاديه اروپا مي تواند تحريم هاي جديدي را عليه ايران وضع 
كن��د و ادعا كرده بود كه 28 عضو اتحاديه از اي��ن اقدام حمايت خواهند كرد. 
وي در بخش هايي از اظهارات خود به خبرن��گاران گفته بود كه اتحاديه اروپا 
در حال حاضر تحريم هايي را عليه شركت ها و نهادهايي كه در برنامه موشكي 
ايران دخيل هس��تند، وارد كرده است و اگر نياز باشد مي توان دست به دامان 
تحريم هاي جديد نيز شد. با اين وجود فدريكا موگريني تنها چند ساعت پس از 
اين اظهارات اعالم كرد كه برنامه موشكي ايران خارج از توافق هسته اي است و 
البته در سخناني بسيار مهم تر گفت: مساله موشك هاي بالستيك ايران هيچگاه 
در مذاكرات و جلسات ما با ايراني ها در چند ماه اخير مطرح نشده است و فكر 

نمي كنم كه در آينده نزديك نيز اين اتفاق بيفتد. 
وال استريت ژورنال در اين باره مي نويسد: اروپايي ها در محافل خصوصي خود 
درباره وضع تحريم هاي جديد عليه اي��ران گفت وگو و تبادل نظر كرده اند اما 
مقام هاي اروپايي در همان جلسات تاكيد كرده اند كه تالش براي تحريم بيشتر 
ايران در حوزه هاي غيرهسته اي در داخل اتحاديه به شكست منتهي خواهد شد 
چرا كه 28 عضو اتحاديه به اين تحريم راي نخواهند داد. با اين وجود، اروپايي ها 
با نگه داشتن اين مساله روي ميز مذاكره مي توانند به واشنگتن بگويند كه اگر 
اياالت متحده در اين دو حوزه با همتاهاي خود همراه شود، دستاورد بيشتري 
خواهد داش��ت. سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا روز دوشنبه در سخناني 
ادعاهاي پيش��ين درباره ايران را تكرار كرد و گفت: ايران تهديدي براي اياالت 
متحده و متحدان ما در اروپا و خاورميانه اس��ت. براي تبيين استراتژي دونالد 
ترامپ در قبال ايران، امريكا به حمايت متحدان خود براي تحت فشار قرار دادن 
ايران نياز دارد. در حال حاضر گفت وگو با متحدان مان درباره اين مساله را آغاز 

كرده ايم و اميدواريم كه هرچه زودتر اين مسير به نتيجه برسد. 

سارا معصومي

حريري به خانه بازگردد 
فدريكا موگريني، مس��وول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
اعالم كرد كه اين اتحاديه انتظار دارد هيچ دخالت خارجي 
در امور داخلي لبن��ان صورت نگيرد. وي در اين باره گفت: 
از سعد حريري مي خواهيم كه به كشور خودش بازگردد و 
انتظار داريم كه هيچ دخالت خارجي در اين زمينه صورت 
نگيرد. همه بايد از سوق دادن لبنان به سمت اختالف هاي 
منطق��ه اي اجتناب كنند. همه احزاب سياس��ي در داخل 

لبنان نيز بايد با هم همكاري كنند. 

خبر آخر


