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 آغاز فعالیت سفیر جدید ایران
 در برونئی دارالسالم
سفیر جدید جمهوری اسللامی ایران در برونئی 
دارالسللام با تقدیم اسللتوارنامه خود به سلللطان این 

کشور، رسما فعالیتش را در این سمت آغاز کرد.
حمیرا ریگللی با حضور در قصر نوراالیمان، ضمن 
تقدیم اسللتوارنامه خود به »حاجی حسللن البولکیاه« 
سلللطان این کشور، رسللما فعالیتش را در این سمت 
به عنوان سفیر جدید ایران در بندر سری بگاوان آغاز 
کرد. در دیدار سللفیر جدید ایران با سلللطان برونئی 
بر تقویت روابط سیاسللی و اقتصادی بین دو کشللور 

مسلمان تأکید شد.
سللفیر جدید ایران همچنین روز پنجشللنبه 29 
فروردیللن مللاه با »المعتللدی باهلل« ولیعهللد و معاون 
نخست وزیر برونئی دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار 
همچنین بر توسعه و تحکیم روابط دو کشور مسلمان 

ایران و برونئی تاکید شد.  باشگاه خبرنگاران 

 درخواست تاجر اماراتی برای دشمنی
 با ایران 
یک تاجر اماراتی، ایران را دشمن بزرگ کشورهای 
حاشیه خلیج فارس خواند و از این کشورها خواست به 

صلح و همکاری با رژیم صهیونیستی روی آورند.
خلف الحبتور نوشت: سوالی را مطرح می کنم و تصور 
می کنم با انتقادهای زیادی مواجه خواهد شد، اما وقت 
آن رسللیده که این سوال را به صورت علنی مطرح کنم 
که چرا در خلیج فارس توافقنامه صلح با اسللرائیل امضا 
نکنیم؟ اکنون وقت آن رسیده است همانگونه که قبل از 
ما مصر، مغرب و اردن آن را انجام داده  اند، بایستی ما نیز 
صلح و همکاری در زمینه علمی، اقتصادی، تکنولوژی و 

کشاورزی داشته باشیم. تسنیم 

اخبار

عربستان در پشت صحنه تحوالت سودان 
قرار دارد

یک کارشللناس مسائل آفریقا با اشاره به تحوالت 
صللورت گرفتلله در سللودان اظهار کللرد: آنچه که در 
سللودان رخ داده اسللت را می تللوان در راسللتای یک 
حرکت دومینویی دانسللت که از چند سللال پیش در 

شمال آفریقا آغاز شده است .
احمد بخشی با اشاره به تحوالت صورت گرفته در 
شمال آفریقا طی سال های 2۰۱۰ و 2۰۱۱ و ادامه این 
تحوالت طی سللال های اخیر افزود: مردم در سودان از 
چند ماه پیش به خیابان ها آمدند و خواسللتار برکناری 
عمرالبشللیر شدند. او نزدیک به ۳۰ سال در این کشور 
حاکمیت داشللت ولی از کارآمدی و کارایی برخوردار 
نبود و این مطالبه مردم بود که او امور را واگذار کند و 

تغییراتی در ساختار سیاسی این کشور به وجود آید.
وی با بیان اینکه در پی این اعتراضات عمر البشیر 
از قدرت برکنار شللد و این یک گام مثبتی برای مردم 
سودان بود و آن ها متوجه شدند که با پافشاری بر روی 
خواسته شان توانسته اند به نتیجه مورد نظر دست پیدا 
کنند، ادامه داد: البته در کنار برکناری عمر البشیر از 
ریاست جمهوری سودان اکنون بحث چگونگی انتقال 

قدرت در این کشور بسیار مهم است.
بخشی با بیان اینکه در زمان حکومت عمر البشیر 
او در راسللتای ایجللاد یللک فضای باز سیاسللی اقدام 
چندانللی انجام نداد و تاشللی برای انتقللال قدرت از 
سللوی وی صورت نگرفت، گفللت: در این فرایند تنها 
خللود او در انتخابات کاندیدا می شللد و او نیز انتخاب 

می شد و حکومتش از وجهه مردمی برخوردار نبود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به تحوالت 
رخ داده در سللودان این موضوع مطرح است که آنچه 
که رخ داده است آیا کودتاست یا نه؟، اظهار کرد: قطعاً 
خواسته مردم سللودان این نبوده که دیکتاتوری برود 
و دیکتاتور دیگری با لباس و شکل دیگری مسئولیت 

امور را بر عهده بگیرد و حکومت را ادامه دهد.
وی با اشللاره به اینکه بعد از برکناری عمر البشیر 
وزیر دفاع این کشور مسئولیت امور را بر عهده گرفت 
ولللی مردم با این موضللوع مخالفت کردنللد و اکنون 
آقای عبدالرحمن برهان رئیس شللورای دولت انتقالی 
در این کشللور اسللت، گفت: این احتمللال وجود دارد 
کلله کودتاچیان که در حللال حاضللر در قالب ارتش 
مسللئولیت را در این کشللور به صورت موقت برعهده 
گرفته اند، تاش وافری کنند که حضورشان در قدرت 
مسللتدام باشللد. گرچه این موضوع مورد قبول مردم 

سودان و حتی جامعه بین الملل نخواهد بود.
وی بللا بیللان اینکلله برخللی معتقدنللد آنچه که 
در سللودان رخ داده بللا اطاع عمرالبشللیر و توافق با 
کشللورهایی چون عربستان و امارات بوده است درباره 
قدرت جریان اخوان در این کشور آفریقایی نیز گفت: 
پیش از ایللن عمرالبشللیر گرایش هایللی را به اخوان 
داشللت ولی به مرور بین او و این جریان فاصله ایجاد 
شد. در حال حاضر با توجه به گرایش مردم سودان به 
اسام شاید یکی از نیروهای آلترناتیو در سودان برای 

حکومت فعلی اخوان باشد.  ایسنا 

از نگاه دیگران 

تمرکز منابعمان را به سمت مقابله با ایران و روسیه سوق دادیم
رئیس سللازمان اطاعات مرکزی آمریکا گفته این سللازمان در سال گذشته 
تمرکز منابع خود را به  سللمت سرسللخت ترین دشللمنان آمریللکا یعنی ایران و 

روسیه سوق داده است.
جینا هاسللپل تصریح کرد: سیا در سال های بعد از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر 

2۰۰۱ منابعش را بیشللتر به آنچه به گفته وی مبارزه با تروریسم است اختصاص 
داده و از کشللورهایی مانند ایران و روسللیه، غافل مانده بود. وی افزود: بعد از سال ها 

تمرکز شللدید و موجه به روی مبارزه با تروریسللم و غافل ماندن از ایران و روسیه منابع 
بیشتری را به مقابله با آنها اختصاص دادیم.

هاسپل با طرح این ادعا که سیا تهدیدهای ناشی از گروه هایی مانند داعش و القاعده 
را به کنتللرل درآورده گفت: اما ما اکنون داریم تمرکز و منابعمان را روی دشللمنانی که 

ملت لل دولت هستند، افزایش می دهیم.  تسنیم

درحاشیه
ایران عملیات تروریستی در سریالنکا را محکوم کرد

سللخنگوی وزارت امور خارجه ایران عملیات تروریسللتی امروز در سریانکا 
را به شللدت محکوم و با خانواده قربانیان این جنایات و دولت و ملت این کشور 

عمیقا ابراز همدردی کرد.
سللید عباس موسللوی حمله در کلمبو پایتخت سللریانکا به ویژه حمله به 

کلیسللاها در روز عیللد پللاک که صدها کشللته و مجروح بر جای گذاشللت را به 
شللدت محکوم و با خانواده قربانیان این جنایات و دولت و ملت سریانکا عمیقا ابراز 

همدردی کرد. موسوی خاطرنشان کرد: این جنایت بار دیگر نشان داد پدیده نفرت انگیز 
تروریسللم به معضلی جهانی، فارغ از هرگونه مرز و نژاد و ملت و مذهب تبدیل شده که 
جز با اراده پوالدین همه کشورها و استفاده از همه ظرفیت ها، بدون برخوردهای دوگانه 
با آن قابل ریشه کن شدن نیست.'گفتنی است؛پشت همه این عملیات تروریستی آمریکا 

و رژیم صهیونیستی است.  صداوسیما 

سخنگو
به تحریم آمریکا علیه ایران پایبندیم

وزیر خارجه امارات در دیدار با وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ 
سفید بر پایبندی کشورش به تحریم های ایاالت متحده علیه ایران تاکید کرد.

عبللداهلل بللن زاید آل نهیللان بلله طرف هللای آمریکایی گفت کلله تقویت 
همکاری های امارات و آمریکا و شللراکت عمیق دو کشللور بر اسللاس یک سری 

ارزش ها و آرمان های مشللترک و سللاختن آینده ای است که صلح و انسجام بین 
جوامللع منطقه را تضمیللن می کند. وزیر خارجلله آمریکا تاکید کرد کلله امارات به 

همللکاری مسللتمر با آمریکا در یمن بللرای مقابله با حوثی ها و القاعده در شللبه جزیره 
عربستان ادامه خواهد داد.

آل نهیان بر حمایت کشللورش از تاش های مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل 
در امور یمن تاکید کرد و گفت که برای پایان دادن به بحران یمن باید به راه حل سیاسی 

دست یافت.  فارس 
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نایب رئیس پارلمان سوریه:
یه ایفا کرد  ایران نقش مهمی در حمایت از سور

نایللب رئیس پارلمان سللوریه در دیدار بللا رئیس گروه  دوسللتی مجلس ایران و فلسللطین گفت: حمایت های راهب�����رد
رهبری و مردم ایران از سللوریه در پیروزی این کشللور بر تروریسم و تقویت 

محور مقاومت سهیم بود.
نجللدت انزور در این دیدار بر اهمیت افزایش همکاری های مشللترک در 

تمام زمینه ها که به نفع دو ملت برادر می باشد، تاکید کرد.
وی همچنیللن گفللت: حمایت های رهبللری و مردم ایران از سللوریه در 

پیروزی این کشور بر تروریسم و تقویت محور مقاومت سهیم بود.
نایب رئیس پارلمان سوریه در ادامه بر اهمیت نقش ایران در حمایت از 

سوریه در تمام سطوح به منظور مقابله با جنگ اقتصادی اشاره کرد.
امیر خجسللته نیز بللا تاکید بر موضع ایران در حمایللت از دولت و ملت 
سللوریه تاکید کرد که سللوری ها در جنگ اقتصادی نیز همانند نبرد نظامی 
پیروز خواهند شللد. رئیس گروه دوستی مجلس ایران و فلسطین در ادامه با 
اشللاره به میل و رغبت شرکت های ایرانی برای مشارکت در بازسازی سوریه 

گفت: موضوع بازسازی سوریه، اولویت ایران است. باشگاه خبرنگاران

 کارشناسان اردنی:
ناتوی عربی توان مقابله با ایران را ندارد

»ناتوی  آمریکایی تشکیل  طرح  عربللی« بللرای مقابله بللا آنچه نظ�����رگاه
خطرات ایران در منطقه خوانده می شللود، در سللایه 
اخبار منتشللره درباره مخالفت مصر با شرکت در این 

ائتاف، همچنان با ناکامی  مواجه است.
سرتیپ بازنشسته فایز الدویری کارشناس اردنی 
در امور نظامی گفت که ناتوی عربی همانند اتحادیه 

عرب ُمرده به دنیا آمد.
وی افللزود: دعوت بلله این ائتللاف یک دعوت 
آمریکایی بود و خواسته اعراب نبود و آمریکا نیز تنها 
به منافع خود می اندیشد و لذا دیدگاه آمریکا منطبق 

با دیدگاه عربی ملی نیست.
الدویری در مصاحبه با وبگاه العربی الجدید افزود: 
آمریکا از ناتوی عربی حرف می زند نه یک ائتاف که 
خود نیز جزئی از آن بوده و حضور نظامی فعال در آن 

داشته باشد و حال آنکه کشورهایی همانند عربستان، 
مصر، اردن و امارات که قرار است در آن نقش اصلی را 

داشته باشند با اوضاع دشوار مواجه هستند.
وی با اشاره به مشکات داخلی مصر به خصوص 
در سللطح اقتصللادی و درگیری با گروه های مسلللح 
سللیناء، تصریح کرد کلله مصر شللرایط رهبری این 
ائتاف را ندارد و عربستان نیز در جنگ یمن گرفتار 
اسللت و طی چند سللال گذشللته به هیچ نتیجه ای 

نرسیده است.
وی افللزود کلله اردن نیللز از اوضللاع نابسللامان 
اقتصللادی رنللج می بللرد و گذشللته از آن مهم ترین 
مسللئله برای اردن، حل قضیه فلسللطین است و لذا 
بین این کشللورها هیچ کشللوری که شرایط رهبری 

چنین ائتافی را داشته باشد، وجود ندارد.
ایللن کارشللناس اردنللی در ادامه بلله اختاف 
دیدگاه های بین اردن با عربستان و امارات اشاره کرد 
و گفت که با وجود این اختافات چگونه ممکن است 

چنین ائتافی تشکیل داد؟

وی افزود که »سابقه دشمنی با اسرائیل بیشتر از 
دشللمنی با ایران است و این رژیم یک اشغالگر است 

که از ۷۰ سال قبل بر منطقه تحمیل شده است«.  
سرتیپ بازنشسللته »جال العبادی« کارشناس 
نظامی و اسللتراتژیک اردن نیللز در این باره می گوید 
که »سللخن درباره محللور مقابله با ایللران در درجه 
نخست تاشللی برای منحرف کردن جهت قطب نما 
از دشمن اصلی کشورهای عربی است، خطر اسرائیل 
تهدیدی اصلی برای ماسللت به خصوص اینکه اکنون 

»معامله قرن« نیز مطرح است«.
العبادی افزود: »هدف از طرح های آمریکا کاهش 
فشارها بر اسرائیل است و مشکل ما با اسرائیل است 
نه ایللران و ما نیاز به دشللمنان زیللاد نداریم، هدف 
آمریکا این است که ما به نیابت از آن با ایران مقابله 
کنیم، اما ما باید شللفاف بگویم و باعث غرق شللدن 
ملت نشویم، ایران یک کشور قدرتمند و استراتژیک 
است، امکانات نظامی زیادی دارد و در زمینه ساخت 

ساح خودکفاست«. فارس  

گروه دیپلماسی  ناظران سیاسی بر این باورند پرون�����ده
کلله اقدامات اخیر برخی رسللانه ها در قالب جنگ 
روانی و تخریب روابط دو کشللور ایران و روسللیه 
رنگ باخته است و نمی تواند تاثیری بر روی روابط 
حال و آینده این دو کشللور داشللته باشد، چرا که 
چشم انداز روابطی بسیار حسنه در همه ابعاد مورد 

عاقه دو کشور بوده است.
اخیرا هدی الحسللینی در الشللرق االوسط  با 
تیتر  تنش بین روسللیه و ایران به اوج خود رسیده 
اسللت، نوشللته: شللکاف و اختاف بین روسللیه و 
ایران، مسللاله تازه ای نیست. مسکو از مدت ها پیش 
دریافته اسللت که تهران خطری برای منافع آن در 
خاورمیانه محسوب می شللود و ممکن است روزی 
خود را به دلیل منافع ایران که اسللتقرار منطقه را 
بر هللم می زند، در حالت جنگ بیابد؛ چرا که ایران 
تبدیل به مانعی بر سللر راه تحقق منافع جغرافیایی 
و سیاسی روسیه شده اسللت. در این بین، با اینکه 
روسیه در جریان اظهار نظر های دیپلماتیک خود به 
صراحت از اختاف با ایران صحبت نمی کند، واضح 
است که روسیه از شریک خود رضایت ندارد و تنها 
در صورتی که تغییراتی در سیاست ایران در سوریه، 
در مورد محدودیت حضور نیروهایش در این کشور 

ایجاد شود، شاهد خشنودی روس ها خواهیم بود.
آنطئر که انتخاب نوشللته، در ادامه این مطلب 
آمده اسللت: در زمان حاضر، تنش بین روسللیه و 
ایران به اوج خود رسللیده است و علت این مساله، 
سفر اخیر نخست وزیر اسرائیل به مسکو است که 
طی آن، پوتین و نتانیاهو در مورد اسللتراتژی های 
طوالنللی مدتللی برای تحقللق اهللداف متقابل در 

سوریه، به توافق رسیدند.
در واقللع، ایللن دو طرف تصمیم به تشللکیل 
گروه اقدام مشللترکی گرفتند که هدف آن بررسی 
موضوع خروج نیرو های خارجی از سللوریه باشللد. 
روسللیه متوجه وجود نیاز به از بین بردن نشللان 
ایران در سللوریه اسللت و برای این مهم، اسرائیل 

را شللریک مناسبی یافته اسللت؛ چرا که روسیه و 
اسللرائیل هر دو مخالف حضور نیرو های ایرانی در 

عمق سوریه یا در مرز های آن هستند.
ایللن در حالی اسللت که برای نخسللتین بار، 
دیدار مهمی بین پوتین و میشللل عون در مسللکو 
صللورت گرفت که در جریللان آن، پایه های روابط 
اسللتراتژیک بین دو طرف نهاده شد. این دیدار در 
واقللع فصل تازه ای در روابط بین لبنان و روسللیه 
محسللوب می شللود. در همین رابطه، تحلیلگران 
معتقدند که حضور شخصیت های برجسته اقتصاد 
روسللیه در این دیدار، نشللان دهنده موضع جدی 

مسکو در رابطه با لبنان است.
در مجمللوع، مسللکو پیام های واضحللی را به 
تهللران داده اسللت، مبنی بر اینکه هللر اقدام یک 
جانبه ایران )مانند سللفر اسللد به تهران، که بدون 

هماهنگی با روسیه انجام شللد(، پیامد هایی برای 
آن دارد. با اینکه مسللکو نمی تواند سیاست تهران 
در قبال سللوریه را تغییر دهد، اما می تواند به اسد 
برای تحقق این مهم فشللار وارد کنللد؛ و با اینکه 
ایران تاش می کند اینطور وانمود کند که در حال 
انجام اقدامات دیپلماتیک اسللت، باید بداند که در 
مقابل این اقدامات ناچار به پرداخت هزینه است.

شایعه سازی رسانه ای برای تخریب روابط
دکتر سللید رضا صدرالحسللینی کارشللناس 
مسللائل سیاسللت خارجی پیرامون برخی شللایعه 
سازی های رسانه ای در مورد روابط تهران و مسکو 
به سیاست روز گفت: با نگاهی به روندهای متعدد 
شکسللت های نظام سلللطه در منطقه غرب آسیا و 
نظام بین الملل بسللیار منطقی است که آمریکا و 

دنباله های منطقه ای و بیللن المللی او برای خارج 
شدن از بن بست راهبردی خویش بطور سریالی و 
مرتب اقداماتی انجام دهند که نهایت آن خاصی 

از این شکست های گوناگون باشد. 
وی افللزود: نباید فراموش کنیللم بخش قابل 
توجهی از اندیشکده های بزگ آمریکا شکست های 
این کشور در در غرب آسیا را اثبات شده دانسته و 
برای کاهش آثار این شکست ها طرح های گوناگونی 
را ارائه نمودند؛ یکی از مهمترین این طرح ها انجام 
جنگ روانی، اختاف افکنی، تولید و نشللر شایعه 
بزرگ نمایی قدرت این کشور و بهره برداری بیشتر 
از رسانه های شنیداری و نوشتاری و پیام رسان های 

نوین مااند توییتر و فیسبو ک است. 
ایللن کارشللناس مسللائل سیاسللت خارجی 
اظهارداشللت: در حال حاضر صدها مرکز اندیشلله 
ورزی یللا به قللول فرنگی ها تینک تانللک برای باز 
گرداندن سلطه آمریکا به جهان و باالخص مناطق 
انرژی زای جهان بطور شللبانه روز در حال فعالیت 
می باشللد و در این راسللتا از همه تللوان داخلی و 
خارجللی  خویللش بهللره می برنللد؛ از یک طرف 
هواپیماهای مدرن را به امارات گسیل می کنند، از 
طرف دیگر تجربه سیاستمدارانه انگلیسی را برای 
اجرای سللناریوی اختاف بیانللداز و حکومت کن 
را به میدان بیاورند و همزمان سللر مقاله نویسللان 
و تحلیلگران وابسللته به خویللش را در روزنامه ها 

مجات سایت ها و فضای مجازی بسیج کرده اند. 
این اسللتاد دانشللگاه اظهارداشللت: در همین 
راسللتا اخیرا برای چندمین مرتبه  حمله شللدید و 
همه جانبه ای به روابط راهبردی جمهوری اسامی 
ایللران و جمهوری فدراتیو روسللیه روی آوردند؛ از 

طرفی شللایعه اختافات این دو کشللور در مسئله 
مهم سللوریه را مطرح می کنند و شللایعه می شود 
که  فرماندهان دو کشور در موضوعات گوناگون به 
اختافات شللدید افتاده و حتی سناریوی مضحک 
تیراندازی این فرماندهان در بعضی از مناطق سوریه 
را نیز ارائه می کنند؛ از طرف دیگر روابط سیاسللی 
روسللیه و رژیم صهیونیسللتی را مطرح نموده و به 
دلیل اختافات مبنایی و اساسی جمهوری اسامی 
ایران با این رژیم غاصب مستمسکی قرار می دهند 

برای شکاف اختافات بین ایران و روسیه!
وی گفت: اخیرا در نشللریات منطقه ای عرب و 
انگلیسی زبان تحلیلگرانی به قلم فرسایی مشغولند 
که نهایت مقاالت آنان دو گانگی و اختاف نظر بین 
ایران و روسللیه است! و آنان برای استحکام بخشی 
مقاالت خویش به سللفر آقایان دکتر بشللار اسد به 
ایللران و نتانیاهو  به روسللیه اشللاره نموده و تصور 
نمودند که روابط دو کشور ایران و روسیه می تواند 
تحت تاثیر سفر نخست وزیر دوره گرد رژیم غاصب 
صهیونیسللتی به نقاط مختلف دنیا از جمله روسیه 

دچار تاطم و دستخوش چالش شود. 
صدرالحسللینی بیان داشللت: همه تحلیلگران 
مسللائل راهبردی به خوبی می دانند کلله روابط دو 
کشللور بزرگ ایران و روسیه بسللیار عمیق تر از آن 
اسللت که سفر افرادی مانند نتانیاهو که برای کسب 
آرای بیشللتر در انتخابات اخیر دائما در سللفرهای 
خارجللی به سللر می برد و از این سللفرهای خویش 
برای اعتبللار زایی داخلی در مقابل رقبای انتخاباتی 
استفاده می نمود موثر واقع شللود.  وی خاطرنشان 
کرد: اقدامات اخیر رسانه ها در چارچوب جنگ روانی 
برای مسئولین موثر در روابط خارجی دو کشور ایران 
و روسیه رنگ باخته است و نمی تواند تاثیری بر روی 
روابط حال و آینده این دو کشللور داشته باشد، چرا 
که چشللم انداز روابطی بسللیار حسنه در همه ابعاد 
مورد عاقه دو کشور بوده و درست بر همین اساس 
رقبا و دشللمنان این دو کشللور از هیچ اقدامی برای 

سرد کردن روابط عمیق این دو کشور ابا ندارند. 

وقتی برخی رسانه ها برای روابط ایران و روسیه شایعه سازی می کنند 

دست های  پنهان برای ایجاد اختالف

دیدار دکتر ظریف با مقامات  بلندپایه سوری و ترکیه ای در معادل�����ه
چارچوب اداملله دیدارها و رایزنی های مسللتمر و 
منظم میان مقامات کشللورمان و مقامات سوریه و 

ترکیه قرار دارد.
رایزنللی و گفت وگوهللا با مقامللات عالی رتبه 
سللوریه و ترکیه درباره مهمترین مسائل فی مابین 
در روابط دوجانبه از جمللله پیگیری تفاهمات در 
سللطح مقامللات بلندپایه و هماهنگللی مواضع در 
مهمترین مسللائل منطقه ای و بین المللی با هدف 
کمک به تعمیق و تحکیم صلح و ثبات منطقه ای، 
از دیگر اهداف سفر وزیر امور خارجه کشورمان به 

دمشق و آنکارا بود.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در اولین 
گام از سللفر منطقه ای خود پیش از ظهر سه شنبه 
وارد دمشق شد و در فرودگاه بین المللی این شهر 
مورد اسللتقبال فیصل المقداد معاون وزیر خارجه 

سوریه قرار گرفت.
وزیللر امور خارجه کشللورمان در بدو ورود به 
فرودگاه دمشللق در جمع خبرنگاران در تشللریح 
اهداف سفرش گفت: برای هماهنگی درباره مسائل 
منطقه ای و بین المللی و همچنین اجرای توافقات 
صورت گرفته میان رؤسللای جمهور دو کشللور به 
سللوریه سفر کرده ام، و با همین اهداف نیز سفری 

به ترکیه خواهیم داشت.
وزیر خارجه کشللورمان، نتایللج گفت وگوهای 
خود با بشللار اسد رئیس جمهوری سوریه را مثبت 
ارزیابی کللرد. ظریف پس از پایان دیدار با همتای 
سللوری خللود در جمع خبرنگاران بلله دیدارش با 
بشللار اسد اشاره کرد و اظهار داشت ما گفتگوهای 
بسللیار خوبی با رئیس جمهور بشللار اسد داشتیم. 
ما هم در زمینه مسللائل منطقه و هم در خصوص 
نحوه  تداوم مذاکرات در چهارچوب روند آسللتانه 
و نیللز همکاری های دوجانبه بین ایران و سللوریه 
گفتگو کردیم. ما همیشلله در کنار مردم سللوریه 

بوده ایم و به همکاری با مردم و دولت سوریه ادامه 
خواهیم داد تا شللرایط اقتصللادی را هم در اینجا 
)سوریه( و هم در ایران بهبود بخشیم. در واقع من 
فکر می کنم ما قادریم از طریق همکاری با یکدیگر 
وضعیت زندگی مردم دو کشللور را بهبود دهیم. ما 
همچنین باید در عرصه های مختلف بین المللی از 
جمللله در زمینه روند آسللتانه با یکدیگر همکاری 
کنیم. ما در خصللوص گام های بعدی در خصوص 
وضعیت سیاسی سللوریه و راهکارهای سیاسی در 

سوریه بحث و تبادل نظر کردیم.

 ورود قطار دیپلماسی فعال ایرانی
به آنکارا در ایستگاه دوم

وزیر خارجه جمهوری اسللامی ایران پس از 
یک روز دیدارها و گفت وگوها و رایزنی های فشرده 
و بللی وقفه بللا مقامات بلندپایه سللوریه و ارزیابی 
مثبت خللود از این مذاکرات، راهی آنکارا شللد تا 
رایزنی هللای خود با مقامللات بلندپایه ترکیه را در 

این شهر دنبال کند.
وزیر خارجه کشورمان در بدو ورود به فرودگاه 
ترکیلله در جمع خبرنللگاران درباره اهللداف این 
سللفر همچنین گفت: در مورد مسللائل دوجانبه و 
همکاری های اقتصادی و سیاسللی بین دو کشللور 
بحث و گفت و گو خواهیم کرد، عاوه بر این وظیفه 
پیگیللری تصمیماتی که در جلسللات کمیسللیون 
عالللی روابللط دوجانبه ایللران و ترکیه در سللطح 
رؤسللای جمهور گرفته می شللود، به عهللده وزرای 
خارجه دو کشللور است و لذا در این سفر در مورد 

این تصمیمات نیز بحث خواهد شد«.
وزیر خارجه کشورمان، گفت وگو درباره سوریه 
و اوضللاع ادلب را در کنللار رایزنی دربللاره روابط 
دوجانبه و راه های گسترش آن از جمله محورهای 

مذاکرات خود با مقامات ترکیه ای اعام کرد.

وزیر امور خارجه کشللورمان در پاسللخ به این 
سللؤال که چه ارتباطی بین سللفرش به سللوریه و 
ترکیه وجود دارد، گفت: به هر حال ما عاقه مندیم 
که مشکات سللوریه از طریق گفت و گو مخصوصاً 
گفت و گو بین کشورهای منطقه حل وفصل شود. اما 
دلیل پشت سر هم بودن این دو سفر بیشتر به دلیل 
نیاز به این زمان بندی بود و ما امیدواریم که بتوانیم 

به رفع مشکات در منطقه کمک کنیم.
ظریف در ادامه بار دیگر اهداف خود از سفر به 
ترکیه را این گونه بیان کرد: »همان طور که اشللاره 
شللد، در این سفر حتماً در مورد مسائل دوجانبه و 
همکاری های اقتصادی و سیاسللی بین دو کشللور 
بحث و گفت و گو خواهیم کرد، عاوه بر این وظیفه 
پیگیللری تصمیماتی که در جلسللات کمیسللیون 
عالللی روابللط دوجانبه ایللران و ترکیه در سللطح 
رؤسللای جمهور گرفته می شللود، به عهللده وزرای 
خارجه دو کشللور است و لذا در این سفر در مورد 

این تصمیمات نیز بحث خواهد شد«.
وزیر خارجه کشللورمان در ادامه با اشللاره به 
روابللط دوجانبه تهران-آنکارا گفللت: درباره روابط 
دوجانبلله بایللد گفت که دوسللتان مللا در ترکیه 
همواره با تحریم هللای ضدایرانی مخالفت کرده اند 
و همچنیللن با اقدام غیرقانونی آمریکا علیه سللپاه 
پاسداران نیز مخالف هستند که این موجب تقدیر 
و تشللکر ماست. در مورد روش های ادامه همکاری 
با وجود تحریم ها صحبت کردیم. در 5 حوزه توافق 
کردیللم که به صورت ویللژه کار را دنبال کنیم که 
شامل تعرفه ترجیحی، همکاری ها در حوزه انرژی، 
همکاری های بانکی و اسللتفاده از پول مشللترک، 
ایجاد یک سللاز و کار مشللابه اینستکس در روابط 
دوجانبه و از این قبیل همکاری ها را توافق کردیم 
و قرار بر این شللد مللن و وزیر خارجلله ترکیه به 
صللورت ویژه اجرای آنهللا را دنبال کنیم، که البته 

مسئولین کمیسللیون های مشللترک هم به سهم 
خود آنها را دنبال خواهند کرد.

وزیر خارجه کشللورمان همچنین در واکنش 
به وتللوی طرح کنگللره آمریکا بللرای پایان دادن 
به حمایت این کشللور از ائتللاف متجاوز به یمن 
توسط کاخ سللفید نیز گفت: متاسفانه میزان نفوذ 
نتانیاهو و کسللانی که به نتانیاهو متوسل شده  اند 
برای حضور در جامعه سیاسی آمریکا آنقدر زیاده 
شللده اسللت که نه تنها منافع آمریکا و پول مردم 
این کشور، بلکه حتی تصمیم کنگره به خاطر یک 
قدرت خارجی وابسللته در واقع اینقدر زیر سللوال 
قرار می گیرد. این برای روابط بین الملل یک نشانه 
جدیدی از میزان تاثیرگذاری البی صهیونیستی و 
کسانی که با البی صهیونیستی کار کردند در امور 

داخلی آمریکا است.
در مجموع می توان سللفر ظریف به کشورهای 
سللوریه و ترکیه در شللرایط کنونی را بسیار مهم 
و تاثیرگللذار دانسللت، همانطور کلله وزیر خارجه 
کشللورمان هم تاکید کرد گسترش روابط حسنه و 
استراتژیک با کشورهای همسایه و دوست همچون 
ترکیه و سللوریه در دسللتورکار دولللت جمهوری 
اسللامی ایللران قللرار دارد و به ویژه بللا توجه به 
تحریم های ظالمانه آمریکا و فشللارهای این کشور 
بللرای همراه کردن دولت های دیگر، اهمیت روابط 
کشللورمان با همسایگان و کشورهای دوست بیش 

از گذشته مشخص می شود.
سللفر ظریف به دمشللق  و آنللکارا و مذاکرات 
فشللرده وی با رهبران و مقامات بلندپایه ترکیه و 
سللوریه را می توان موفقیت آمیز توصیف کرد، چرا 
که هم مقامات ترکیه ای و هم سللوری این سفر را 
در شللرایط کنونی منطقه ، مهللم و به جا و بهنگام 
توصیف کرده اند، اسللتقبال گرم مقامات سوری و 
ترکیه ای از وزیر خارجه کشللورمان پیام آشکاری 

به آمریکا مبنی بر عزم آنها برای گسللترش روابط 
با ایللران با وجود تحریم های یکجانبه و خصمانه و 
مهر تاییدی بر مهم بودن این سللفر برای دمشق و 

آنکارا است.
دیللدار ظریف با مقامللات بلندپایه سللوریه و 
ترکیه بیانگر دیدگاه های نزدیک دو کشللور درباره 
مسللائل مهم منطقه ای و بین  المللی است، در این 
زمینلله فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سللوریه 
در گفت وگو با خبرنگار اعزامی تسللنیم، سفر وزیر 
امور خارجه جمهوری اسللامی ایران به این کشور 
و دیدارهای مهم با رئیس جمهوری و دیگر مقامات 
سللوری را بیانگر همسللویی دیدگاه های دو کشور 
در برابر چالش ها و تهدیدهایی دانسللت که دولت 
آمریکا با تصمیمات نسنجیده خود در تحریم سپاه 
پاسللداران انقاب اسللامی و قرار دادن نام آن در 
فهرست تروریستی و همچنین حمایت از اسرائیل 
برای الحاق جوالن اشغالی و قدس اشغالی ، منطقه 

و کشورهای آن را تهدید می کند.
نکته قابل توجه دیگری درباره سفر منطقه ای 
دکتللر ظریف بلله ویژه به سللوریه این اسللت که 
طرف های معاند و ضللد انقاب تاش کرده  بودند 
تا در جریان سللفر اخیر بشار اسد رئیس جمهوری 
سوریه به تهران و استعفای ظریف، با شبهه آفرینی 
اینگونلله القا کنند که به زعم آنها این اسللتعفا به 
معنللای مخالفت ظریف با سیاسللت های ایران در 
سللوریه و وجود شللکاف و اختاف میللان مقامات 
عالی رتبلله نظام اسللت که سللفر اخیللر ظریف به 
دمشللق و دیدارها و رایزنی های فشرده با مقامات 
سللوریه و اسللتقبال گرم و برادرانه آنها از وی، بر 
این شللبهه  آفرینی ها مهر بطان زد و نشللان داد 
وزیر خارجه جمهوری اسللامی ایللران مصمم به 
پیشللبرد سیاسللت های  اصولی جمهوری اسامی 
ایللران در منطقه و جهان و تاش برای گسللترش 
روابط کشورمان با همسایگان و کشورهای دوست 

و همپیمان به ویژه سوریه است. تسنیم
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