
آلمان نباید در جشن 22 بهمن شرکت کند
س��فیر آمری��کا در آلمان که به ش��دت موضع ضد 
ایران��ی دارد در روزه��ای گذش��ته از موضع دولت 
آلم��ان در ارس��ال پی��ام تبریک س��الگرد پیروزی 
شکوهمند انقاب اس��امی ایران  و جشن گرفتن 

این مراسم انتقاد کرد.
به نوش��ته وبگاه ش��بکه خبری فاکس نیوز ریچارد 
گرنل س��فیر آمریکا در جمه��وری فدرال آلمان در 
این زمینه گفت، مس��ئولیت اخاق��ی برلین حکم 
می کند که این کش��ور در زمینه حقوق بشر ایران 

مواضع بسیار قاطعی داشته باشد.
س��فیر آمری��کا در آلمان که به ش��دت مواضع ضد 
ایرانی دارد در ادامه از هنجارشکنان و اغتشاشگران 
چندی قب��ل در ایران دفاع کرد. وی سال هاس��ت 
که به دولت آن��گا مرکل صدر اعظم آلمان توصیه 

می کند از حمایت از ایران دست بکشد.
س��فیر آمریکا در آلمان  همچنین گفت که جشن 
گرفتن ت��داوم موجودیت رژیم ایران، پیامی خاف 
ای��ن را ارس��ال می کند. منظور از جش��ن، احتماال 
حض��ور مقام��ات وزارت خارجه آلمان در جش��ن 
س��الگرد پیروزی انقاب اس��امی در سفارت ایران 

در برلین است.
وزارت خارجه آلمان نیز در بیانیه ای که برای فاکس 
نیوز ارسال کرده، اعام کرده است که جشن گرفتن 
روزهای ملی هر کشوری، اقدام معمول دیپلماتیک 

در روابط دوجانبه است.  ایسنا 

مخالفت قاطعانه نامزدهای دموکرات 
آمریکا با ترور سپهبد سلیمانی

نامزدهای دموک��رات انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا سه روز مانده به برگزاری انتخابات مقدماتی 
درون حزب��ی خ��ود در ایالت نیوهمپش��ایر در یک 
مناظ��ره انتخاباتی به س��واالتی پیرامون سیاس��ت 
خارجی ش��ان در قبال ایران، کره ش��مالی، روسیه، 
افغانس��تان و موضوعات دیگ��ر در صورت به قدرت 

رسیدن پاسخ دادند.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، اغلب این نامزدها 
در پاس��خ به این س��وال که آیا از نظ��ر آنها حمله 
به  س��پهبد قاس��م س��لیمانی قانونی بوده است یا 
خیر؟ با این اق��دام مخالفت کردند و دو نفر از آنها 
نیز تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای ترور قاس��م 

سلیمانی را به شدت زیر سوال بردند.
برنی س��ندرز که مسن ترین کاندیدای دموکرات به 
ش��مار می آید، گفت: س��وال درست این نیست که 
آی��ا او آدم بدی بود، بلکه باید پرس��ید آیا ترورش 
آمریکا را امن تر کرده است؟مشخص است که پاسخ 

منفی است.
خان��وم الیزابت وارن نیز در پاس��خ به این س��وال 

قاطعانه گفت: خیر.
همچنی��ن مایک بلومبرگ اظهار داش��ت: در اینجا 
باید پرسید که آیا شواهد قابل دفاع مبنی بر وجود 
حمله مستقیم )توسط سپهبد شهید سلیمانی علیه 
آمریکایی ها( وجود داشته است؟ اما هنوز مشخص 

نیست که آیا این کار عاقانه بود یا خیر.
رئیس جمهور آمریکا پس از اقدام جنایت کارانه اش 
در به ش��هادت رساندن سپهبد قاس��م سلیمانی و 
همراهان��ش برای توجی��ه اقدام غی��ر قانونی خود 
مدعی ش��د ک��ه اطاعاتی به دس��ت آورده بود که 
نشان می داد او قصد آس��یب زدن به منافع آمریکا 
در منطقه را داش��ته اس��ت. ادعایی که هرگز برای 
اثبات آن س��ندی ارائه نک��رد، بنابراین هیچ گاه نیز 
ثابت نش��د. پیت بوتجج نیز با انتقاد از س��یات های 
رئیس جمه��ور ترامپ گفت: در این ش��رایطی که 
ترامپ تصمیم گرفت تا به قاس��م س��لیمانی حمله 
کند، ما هیچ شواهدی ندیدیم که بتواند کشور ما را 
امن تر کند. این ها نشان می دهد که ما هیچ درسی 

از جنگ عراق نگرفته ایم.
وی ادام��ه داد: ای��ن رئیس جمهور ما را بس��یار به 
جنگ نزدیک کرد. این مس��ئله با حمله به قاس��م 
سلیمانی آغاز نش��د، بلکه از آنجایی شروع شد که 
ما را از توافق هس��ته ای خارج کرد؛ توافقی که خود 
مقامات دولت تایید کردند که کارس��از بود. اکنون 
زمان آن اس��ت که اذعان کنیم تمامی این اقدامات 
ما را به س��مت جنگی می برد که پیامدهای بسیار 

جدی دارد.
کاندیداه��ای دموکرات همچنین درباره بازگش��ت 
به توافق هس��ته ای در صورت پیروزی درانتخابات، 
همگ��ی گفتند که مج��ددا به ای��ن توافق خواهند 
پیوس��ت به ش��رط آنکه ایران نیز به اجرای کامل 

توافق بازگردد. 
گفتنی اس��ت رویکرد آمریکا در قب��ال ملت ایران 
همچنان رویکرد خصمانه و جنگ طلبانه است آنها 
به دنبال فش��ار و تحریم های بیشتر برای تحمیل 
خواس��ته های خود ب��ه جمهوری اس��امی ایران 

هستند.  باشگاه خبرنگاران 

اخبار

ایران زندگی عزتمندانه را به منطقه و ملت های آن بازگرداند
معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان با بیان اینکه »ایران اس��امی به رهبری امام 
خمینی )ره( توانس��ت دولت ح��ق را برپا کند«، تاکید ک��رد: ایران زندگی 

عزتمندانه را به منطقه و ملت های آن بازگرداند.
ش��یخ نعیم قاسم در سخنانی گفت: ایران اس��امی به رهبری امام خمینی 

)ره( توانست دولت حق را برپا کند. ایران تنها در داخل پیروز نشد بلکه ایران 
به س��ود کل جهان بود زیرا افکار و مقاومت و گزینه های آن در راس��تای حق است 
و در تمام منطقه منتش��ر شد و باعث به وجود آمدن مقاومتی قدرتمند برای مقابله 
با اس��رائیل و استکبار در منطقه ش��د. وی تاکید کرد: ایران زندگی عزتمندانه را به 
منطقه و ملت های آن بازگرداند و زمینه را برای تحقق آرزوهای آینده آن ها فراهم 
کرد. ایران حیات و زندگی را در مقاومت دمید؛ مقاومتی که طی ۱۰۰ س��ال اخیر 

توانست بزرگترین دستاورد را محقق کند. ایرنا

آمادگی ایران برای همکاری در راستای حل بحران سوریه
وزی��ر خارجه کش��ورمان در دیدار با گیر او پترس��ون نماینده ویژه دبیر کل 
سازمان ملل متحد در امور سوریه از آمادگی ایران برای همکاری در راستای 
حل سیاس��ی بحران س��وریه و در چارچوب احترام به حاکمیت و تمامیت 
ارضی این کشور اعام کرد.در این دیدار، آخرین تحوالت سوریه مورد تبادل 

نظر قرار گرفت.
ظریف در این دیدار با اش��اره به راه حل سیاس��ی بعنوان تنها راه حل بحران سوریه 
ب��ر آمادگی کامل ای��ران برای هر نوع همکاری در چارچ��وب احترام به حاکمیت ، 
اس��تقال، وحدت و تمامیت ارضی س��وریه تاکید کرد. پدرس��ون نیز در این دیدار 
دی��دگاه خ��ود در خصوص روند سیاس��ی و دیگر موضوعات م��ورد عاقه را با وزیر 
خارجه ایران در میان گذاش��ت. گفتنی است تهران نقش موثری برای حل اختاف 

میان ترکیه و سوریه ایفا می کند.  فارس 

اروپا باید از انتفاع ایران از برجام اطمینان حاصل کند
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای دیدار با مقام های آمریکایی به 
واشنگتن سفر کرده، با انتشار یک یادداشت، از چند دستگی کشورهای عضو 

این اتحادیه در قبال مسائل سیاست خارجی از قبیل برجام انتقاد کرد.
جوزپ بورل نوشت: دیپلماسی بدون داشتن پشتیبانی اقدام و عمل، نمی تواند 

توفیق یابد. اگر ما خواهان پایدار ماندن آتش بس ش��کننده در لیبی هس��تیم، 
باید از )پابرجا ماندن( تحریم تس��لیحاتی حفاظت کنیم. اگر ما خواهان نجات توافق 
هس��ته ای ایران )برجام( هستیم، باید از این موضوع اطمینان حاصل کنیم که ایران 

در صورت بازگشت به پایبندی کامل )به برجام( از آن منتفع می شود.  
به گفته او اولویت دوم این است: ما درباره ایجاد رویکردهای معتبر در قبال ایاالت 
متحده آمریکا، چین و روس��یه که بازیگران اس��تراتژیک جهان امروز هستند، واقعا 

جدی وارد میدان شویم.  تسنیم  

یک تحلیلگر آمریکایی  در گفت وگو با تس��نیم با اش��اره به 
حمله موشکی تافی جویانه ایران علیه پایگاه نظامی آمریکا 
گفت: تصور می کنم کشوری که توانست ایده برتری فناوری 

و دفاع موشکی آمریکا را خرد کند، ایران است.
جیمز کری ضمن اش��اره به حمله موش��کی 8 ژانویه س��پاه 
پاس��داران انقاب اس��امی علیه یک پای��گاه نظامی آمریکا 
در عراق به تافی ترور س��ردار قاسم سلیمانی و همراهانش، 
گفت: س��امانه دفاع موش��کی آمریکا یک شوخی است، یک 
فریب کامل. ما مطالعاتی داریم که از نخس��تین جنگ خلیج 
فارس آغاز ش��ده اس��ت و این مطالعات نش��ان می دهد که 
اکثر سامانه های دفاع موش��کی پاتریوت آمریکا در رهگیری 
موشک های اسکاد عراق ناکام بوده است، با این حال، آمریکا 
همچنان به فروش این سامانه ها به متحدانش ادامه می دهد، 
ب��ا این تضمین که این س��امانه ها قادر به متوقف کردن اکثر 

تهدیدات وارده هستند.

 روز 8 ژانویله، نیروهلای مسللح ایلران حملات 
موشلکی را علیه یک پایگاه آمریکایی در غرب عراق 
به تافی ترور سلردار قاسم سلیمانی انجام دادند، نظر 

شما درباره این حمله چیست؟

تصور می کنم این حمله مایه شرمساری برای آمریکا بود ولی 
به هیچ وجه این مس��ئله قابل قبول نیست که بگوییم دولت 
ترامپ از اقدام تافی جویانه ایران اطاع نداش��ته اس��ت. فکر 
می کنم آمریکا خوش شانس بوده که این یک عملیات محدود 
نظامی بوده اس��ت زیرا این همان چی��زی بود که آنها انتظار 
داشتند. هیچ راهی وجود نداشت که ایران به دنبال تافی ترور 
سردار سلیمانی نباشد، آن هم در شرایطی که مشاوران نظامی 
ترامپ به وی گزینه حمله به کاروان سردار را در فرودگاه بغداد 
ارائه کردند. در حالی که ایاالت متحده احتماالً فکر کرده است 
که ای��ن اقدام آنها را امن کرده اس��ت ولی من فکر نمی کنم 
که ترامپ نقش س��ردار سلیمانی، ابومهدی المهندس و سایر 
نیروهای حشد ش��عبی عراق در شکست داعش را به حساب 

آورده باشد.
حتی ُکردها که اساساً متحد آمریکا به شمار می روند، با حضور 
نظام��ی آمریکا در عراق مخالفت کردند و ادامه حضور آمریکا 
در این کشور را مایه شرمساری دانستند. اکنون شاهد واکنش 
آمریکا هستیم که سعی می کند بهانه ای برای ادامه حضور در 
عراق بتراش��د و نیروهای نظامی بیش��تری را به منطقه اعزام 
کند، آن هم از طریق ارائه ایده هایی مثل یک ملت متش��کل 
اهل سنت به متحدان خود یعنی عربستان سعودی و امارات با 
این هدف که شعله های اختافات فرقه ای را روشن کند، با این 
حال، من نسبت به احتمال وقوع یک اتفاق شدید بدون ایجاد 
یک جنگ بزرگتر در منطقه شک و تردید دارم، تصور می کنم 
آمریکا به دنبال دوری و جلوگیری از وقوع چنین چیزی است، 
و به همین دلیل س��عی داشته تا بر خسارات واردشده به این 

پایگاه نظامی در پی حمله موشکی ایران، سرپوش بگذارد.

 ایران 16 فروند موشلک بالسلتیک شللیک کرد، 
نیروهلای آمریکایی قلادر به رهگیری آنها نشلدند و 

احتملاالً تنها نظاره گلر بودند و منتظلر تأثیر حمات 
شلدند، این مطللب به نقلل از تارنماهلا و گزارش های 
آمریکایی است، این حمله آسیب پذیری دفاع موشکی 
آمریکا را نشان داد، این مسئله چطور می تواند معادالت 

آینده را تغییر دهد؟
سامانه دفاع موشکی آمریکا یک شوخی است، یک فریب کامل. 
م��ا مطالعاتی داریم که از نخس��تین جنگ خلیج فارس آغاز 
شده است و این مطالعات نشان می دهد که اکثر سامانه های 
دفاع موشکی پاتریوت آمریکا در رهگیری موشک های اسکاد 
عراق ناکام بوده اس��ت، با این حال، آمریکا همچنان به فروش 
این س��امانه ها ب��ه متحدانش ادامه می ده��د، با این تضمین 
که این س��امانه ها قادر به متوقف کردن اکثر تهدیدات وارده 
هستند. عربستان سعودی پیش از این از سامانه های پاتریوت 
استفاده کرده ولی نتوانسته است عملکرد موفقی در رهگیری 
موشک های یمن داشته باشد. اسرائیل نیز سامانه های موشکی 
مش��ابهی دارد ک��ه تقریباً همیش��ه در رهگی��ری راکت ها و 
موشک های حماس ناکام بوده است. تصور می کنم این ایده که 
پاتریوت ها یا حتی گنبد آهنین می تواند از هر چیزی محافظت 
کند، تاش��ی برای سرپوش گذاش��تن بر نقاط ضعف است و 
ش��ما شاهد هستید که حتی متحدان آمریکا مثل ترکیه نیز 
به دنبال اس��تفاده از سامانه های دفاع موشکی جدید اس4۰۰ 

روسیه اند.
همان طور که گفته ش��د، تصور می کنم کشوری که توانست 
ایده برتری فناوری و دفاع موش��کی آمریکا را ُخرد کند، ایران 
اس��ت. تاکنون سامانه های دفاع موشکی آمریکا بیشتر متکی 
به متحدان بوده و توس��ط خ��ود آمریکا برای یک مدت زمان 
مشخص اس��تفاده نش��ده بود. فناوری آمریکایی، خواه رادار، 
سامانه دفاع موشکی یا تسلیحات خودکار که به روی کشتی ها 
نصب شده است، توانایی و کارایی الزم برای جنگ علیه ایران را 

ندارد. در حالی که شاید صدام تنها چند موشک اسکاد به سوی 
نظامیان آمریکایی شلیک کرد، پدافندهای منطقه ای و دریایی 
آمریکا برای مقابله با این حجم از موشک های پیشرفته آمادگی 
نداش��ته است و ایران می تواند به طور همزمان تعداد زیادی از 
این موشک ها را شلیک کند. سامانه های دفاع موشکی آمریکا 
برای یک جنگ زمینی س��اخته شده اس��ت که برای مقابله 
با هرگونه جنگ احتمالی در اروپا اس��ت. این سامانه ها هنوز 
متکی به عقاید قدیمی مثل مهار جنگنده های شوروی سابق 
و جنگیدن برای دستیابی به برتری هوایی در جهانی است که 

آمریکا تصور می کند تنها نیروی واقعی در آن است.

 بعداً مقام های آمریکایی تأیید کردند که بیش از 50 
نظامی آمریکایی در این حمات زخمی شده اند، به خاف 
ادعاهای اولیه واشلنگتن که هیچ کسلی زخمی نشده 
است. ابعاد خسارات واردشده بسیار جدی و زیاد است و 
اکنون روشن و آشکار شده است، چرا ترامپ سعی کرد 
تا اهمیت این حمات را کم جلوه دهد و بگوید همه چیز 
خوب اسلت؟ چرا فکر می کنید آمریکا از واکنش نشان 

دادن عاجز شد؟
تصور می کنم این مسئله ساده است که ایده یک جنگ بزرگتر 
در خاورمیانه به شدت نامطلوب است تا جایی که خود ترامپ برای 
پایان دادن به دخالت آمریکا در منطقه تاش کرده اس��ت. من 
قاطعانه فکر می کنم که ترامپ خواستار یک پیروزی تبلیغاتی 
بزرگ است چرا که با انتخاباتی روبه رو است که ممکن است مقابل 
یک نامزد چپگرای واقعی باش��د، کس��ی که می تواند وعده های 
توخالی ضد جنگ و ضد جهانی س��ازی وی را به چالش بکشد. 
کس��ی به دنبال یک جنگ بزرگ مثل جن��گ احتمالی با ایران 
نیست، این اقدامات تنها می تواند رأی دهندگانی را که از ترامپ و 

جمهوری خواهان حمایت می کنند، با خود همراه کند.

انتقاد نامزدهای دموکرات  از ترور شهید سلیمانی؛ 
بایدن: من بودم دستور حمله نمی دادم

نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۱3 آبان ماه ۱399 در ادامه کارزار 
انتخاباتی، این بار در مناظره خود در نیوهمپش��ایر به رئیس جمهور این کش��ور به 

دلیل صدور دستور ترور فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران تاختند.
هفت نامزد دموکرات انتخابات ریاس��ت جمهوری س��وم نوامب��ر ۲۰۲۰ )۱3 آبان 
۱399( شامل چهره های ارشدی چون »برنی سندرز، پیت بوته جج، الیزابت وارن، 
جو بایدن، امی کلوباچار« س��ه روز مانده به برگزاری انتخابات مقدماتی نامزدهای 

این انتخابات در ایالت نیوهمپشایر، در یک مناظره شرکت کردند.
در بخش��ی از این مناظره، مجری از نامزدهای دموکرات درباره حمله تروریستی و 
غیرقانون��ی بامداد ۱3 دی ماه آمری��کا در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد که به 
شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی انجامید سوال کرد و پرسید، اگر شما بودید 

دستور این حمله را صادر می کردید؟
»پی��ت بوته جج« در پاس��خ به این س��وال گف��ت: »در وضعیتی که م��ا با تصمیم 

رئیس جمهور ترامپ )برای صدور فرمان ترور س��ردار سلیمانی( شاهد بودیم، هیچ 
شواهدی مبنی بر اینکه این اقدام کشور ما را امن تر کرده باشد، وجود ندارد«.

این نامزد دموکرات ادامه داد: ببینید من  در قبال کارزار قتل و هرج و مرجی که 
ژنرال سلیمانی و افراد وابسته به او بانی آن بودند، احساس بسیار شدیدی دارم اما 
انگار اینطور است که ما هیچ چیزی از جنگ در عراق )در سال ۲۰۰3( هیچ چیزی 
یاد نگرفته ایم اینکه حذف کردن یک فرد بد ایده خوبی نیست اگر شما ندانید که 
چه کاری دارید انجام می دهید. بوته جج که خود به عنوان س��رباز در جنگ آمریکا 
در افغانستان حضور داشت، گفت: »این رئیس جمهور ما را به آستانه یک جنگ )با 
ایران( برد البته این موضوع به حمله به س��لیمانی ش��روع نش��د و با خارج کردن ما 
از توافق هس��ته ای ایران این موضوع شروع ش��د؛ توافقی که همین دولت )ترامپ( 
کارآم��دی آن را تایید کرده ب��ود«.  وی افزود: »)نیروهای نظامی آمریکا( س��زاوار 
داش��تن رئیس جمهوری هس��تند که اطاعات )س��ازمان های اطاعاتی آمریکا( را 
بخواند، به وضعیت امنیت بین المللی توجه نشان دهد، با متحدانمان مشورت کند 
و سیاست داخلی آمریکا را از این موضوعات خارج نگه دارد و اگر راهکار جایگزینی 

وجود داشته باشد، هیچ وقت نظامیانمان را در معرض خطر قرار ندهد«.

گزارش

بطورحتم نقش ایران و روس��یه 
به عنوان دو همپیمان قدرتمند 
و حاض��ر در جبهه س��وریه در 
نبرد با تروریست های آمریکایی 
س��عودی در ای��ن درگیری ه��ا 
می تواند گره کور اختاف میان 
ترکیه و س��وریه  را باز کند اما، 
مس��لما به تنهای��ی نمی توان این مش��کات را حل کرد و 
ضروری اس��ت ب��ا ترکیه و تحقق بی قید و ش��رط توافق ها 
درب��اره ادلب گفت و گو کرد و ش��رکای ترکی��ه ای نیز باید 
بدانند برای اجرای کامل مواد مورد توافق روسای جمهوری 

سوریه و ترکیه اقدامات الزم صورت خواهد پذیرفت.
درحال��ی س��وریه و ترکی��ه در منطقه ادلب ب��ا اختافات 
فراوانی مواجه هستند که مجید تخت روانچی نماینده دائم 
جمهوری اس��امی ایران در سازمان ملل اخیرا در سخنانی 
در نشس��ت فوق العاده ش��ورای امنیت درباره اوضاع ادلب، 
شرایط این استان را که در شمال سوریه واقع است، وخیم 

خواند و گفت که نباید بحران ادلب از کنترل خارج شود.
وی  ب��ا تأکی��د بر لزوم حل و فصل سیاس��ی بحران ادلب، 
تصریح کرد: این بحران باید از راه سیاس��ی حل شود و در 
عین حال، نباید اجازه دهیم تا تروریست ها مواضع خود را 
در ادلب تثبیت کنند که در این صورت تعداد بیش��تری از 

غیرنظامیان کشته می شوند.
وی اظهار داش��ت که اجاس س��ران روند آس��تانه که در 
آینده نزدیک در تهران برگزار می ش��ود، فرصتی مناس��ب 
برای بررس��ی جامع اوضاع سوریه است. نماینده دائم ایران 
در سازمان ملل با تاکید بر ضرورت ادامه مبارزه با تروریسم 
در س��وریه تصریح کرد: همگان باید به حاکمیت، تمامیت 

ارضی، وحدت و استقال سوریه احترام بگذارند.

در همی��ن رابطه عباس ضیایی نیری کارش��ناس مس��ائل 
سیاس��ت خارجی در گفت وگو با سیاست روزپیرامون نقش 
ای��ران در حل اختاف س��وریه و ترکیه گفت: آنطور که به 
نظر می رس��د اردوغان کماکان در پیشبرد اهداف اشکار و 
نهفته خود به ش��کلی عمل می کند که مصداق هم  از توبره 
خوردن اس��ت و هم از اخور، اما هر آنچه که در پشت پرده 
اقدامات اخیر اردوغان اس��ت بای��د پذیرفت که وی قدم  به 
مس��یری پر خطر گذاشته و ش��اید بد نباشد که وی و اتاق 
فکر او اگر وجود فیزیکی داشته باشند نگاهی به اشتباهات 
راهب��ردی و نابود کننده هیتل��ر رهبر قوای نازی در جنگ 
جهان��ی دوم بیاندازند که با درگی��ری با قدرت های نظامی 
ان دوران به صورت همزمان و قصد فتح شوروی در نهایت 
ماشین جنگی نازی ها را از نفس انداخت و منجر به نابودی 
خود و کشته شدن میلیون ها نظامی و غیر نظامی گردید.

وی اف��زود: ترکیه با این قبی��ل ماجراجویی های خطرناک 
باید بپذیرد که جدا از درگیری در س��وریه به دنبال حفظ 
جان تروریس��ت های مستقر در ادلب ممکن است در جبهه 
لیبی نیز با اش��تباهی تاکتیکی با ارتش مصر و یا نیروهای 
اماراتی به درگیری مستقیم وادار شود که از هیچ لحاظ این 

شرایط به نفع ترکیه نخواهد بود.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی بیان داشت:  ترکیه 
با زیر پا گذاش��تن توافق مشترک با روسیه در سال ۲۰۱۷ 
و ۲۰۱8 میادی قرار ش��د نوار حائلی در این منطقه ایجاد 
شود و برقراری آتش بس نیز بارها مورد توافق هر دو کشور 
ق��رار گرفت، اما در ش��رایطی که ارتش س��وریه در نبرد با 
تروریس��ت های تحت حمایت ترکیه است و از طرفی رژیم 
تروریس��ت صهیونیس��تی بارها بر خاف قوائ��د بین الملل 
حریم هوایی سوریه را نقض و نقاطی در این کشور را هدف 
قرار داده که البته با مقابله پدافند هوایی دولت سوریه این 

اقدامات نتیجه ای در بر نداشته است.
ضیایی نیری اظهارداش��ت: در پی این اقدام ترکیه، روسیه 
از رهبری ترکیه خواس��ته که به توافق ها در سوچی پایبند 
بمان��د اما اینکه رویکرد اردوغان در کجا و چه زمانی پایان 
می پذی��رد باید منتظر روزهای آتی ب��ود، تا به امروز آنکارا 
نتوانسته بندهایی که در توافق با روسیه به آن دست یافته 
ب��ود را عملی کند و چندین تعهد مه��م را که برای عادی 
سازی اوضاع در اس��تان ادلب در دیدار سران دو کشور در 
مس��کو مورد تواف��ق قرار گرفته بودن��د را به صورت عملی 

انجام نداده است.
وی گفت:  ترکیه نتوانس��ته تروریس��ت های مسلح را که با 
دول��ت آنکارا همکاری می کنن��د و آماده گفت وگو با دولت 
هستند از تروریس��ت های جبهه النصره جدا کند که تحت 
لوای گ��روه حیات الش��ام فعالیت می کنن��د، همچنین به 
دلیل انتقال صدها تن از این گروه ها از ادلب به لیبی برای 
تشدید درگیری ها نتیجه می گیریم که اردوغان دچار توهم 
تشکیل دولت عثمانی شده و پا به مسیر اشتباهی گذاشته 

است.
وی اف��زود: بطورحتم نقش ایران و روس��یه ب��ه عنوان دو 
همپیم��ان قدرتمن��د و حاضر در جبهه س��وریه در نبرد با 
تروریس��ت های آمریکایی سعودی و برخی گروه های تحت 
حمایت ترکی��ه در این درگیری ها می توان��د گره کور این 
مس��ائل را ب��از کند اما، مس��لما به تنهای��ی نمی توان این 
مش��کات را حل کرد و ضروری اس��ت ب��ا ترکیه و تحقق 
بی قید و شرط توافق ها درباره ادلب گفت و گو کرد و شرکای 
ترکیه ای نیز باید بدانند برای اجرای کامل مواد مورد توافق 
روس��ای جمهوری س��وریه و ترکیه اقدام��ات الزم صورت 

خواهد پذیرفت.
ضیایی نیری بیان داش��ت: ترکیه باید بپذیرد حمله ارتش 

سوریه به ادلب حق مسلم و قانونی دولت سوریه در مبارزه 
با تروریست است و رئیس جمهوری ترکیه نباید با ادبیاتی 
مضحکانه بشار اسد را به واکنش نظامی تهدید کند و یا رو 
به این قبیل اقداماتی بیاورد که بدون شک در انتها پیروزی 

با محور مقاومت و ارتش سوریه خواهد بود.
این کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی اظهارداشت: باید 
توجه داش��ت تنش های کنونی میان ترکیه و س��وریه رو به 
افزایش اس��ت و اینکه اردوغان به دولت س��وریه اولتیماتوم 
داده که نیروهای خود را از اس��تان ادل��ب خارج کند و اگر 
نیروهای دولت سوریه در ماه فوریه از ایستگاه های دیده بانی 
ترکیه در این منطقه عقب نش��ینی نکنند، نیروهای نظامی 
ترکیه وارد عمل خواهند شد، جماتی است که جز تشدید 
تنش نتیجه دیگری نخواهد داش��ت، محاف��ل بین المللی و 
ش��خص اردوغان باید بداند که در چندین س��ال درگیری و 
کش��ته و آواره شدن هزاران س��وری این حق قانونی ارتش 
سوریه و همپیمانان دمشق است که به پاکسازی این کشور 
از لوس تروریست ها تا آخرین وجب از این خاک ادامه دهند 
و هی��چ قدرت و دولتی نیز نمی تواند این مس��ئله را با خلل 

مواجه سازد.
وی خاطرنش��ان کرد: در جریان پیش��روی س��ربازان ارتش 
سوریه در استان ادلب به منظور پاکسازی تروریست ها در این 
منطقه چند س��رباز ترکیه نیز کشته شده اند که این مسئله 
بهانه ای شد برای حمله تافی جویانه ترکیه سپس اردوغان از 
آغاز دوره جدیدی در س��وریه سخن گفت و اعام کرد که از 
این پس بدون هش��دار قبلی به هر حمله هوایی و زمینی به 
نیروهای ترکیه در ادلب پاس��خ خواهد داد و سوال اینجاست 
که اس��تان ادلب متعلق به کش��ور سوریه اس��ت و یا ترکیه! 
نیروهای ترکیه در این شهر چه می کنند؟ سپس اعام داشته 

که ما به حق مبارزه با تروریسم در این سوریه نیاز داریم. 
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نقش موثر ایران برای باز کردن گره کور اختالفات ترکیه و سوریه 
کارشناس مسائل سیاست خارجی مطرح کرد: 

 –
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تحلیلگر آمریکایی:

ایران با حمله به عین االسد  
برتری فناوری و موشکی 

آمریکا را ُخرد کرد


