
ممنوعیت ورود اتباع چینی به ایران 
مدی��رکل دفت��ر ارتباط��ات، اطالع رس��انی و امور 
بی��ن الملل ش��هر فرودگاهی ام��ام خمینی )ره( از 
ممنوعی��ت ورود اتباع چینی به ای��ران خبر داد و 
گفت:در حال حاضر همه مس��افران در بدو ورود به 
کش��ور با اس��تفاده از دوربین های حرارتی کنترل 

می شوند.
بعلی کاش��انی حیدری یادآور ش��د: با اعالم وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش پزش��کی مبنی بر 
مش��اهده بیماری کرونا در کشور، به دستور رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل ش��رکت شهر فرودگاهی 
امام خمینی )ره( س��تاد مقابله ب��ا ویروس کرونا با 
حضور نهاده��ای نظامی و انتظام��ی و ارگان های 
مس��تقر در این مجموعه، برای مقابله با گس��ترش 

این بیماری تشکیل شد.
وی تصری��ح ک��رد: در حال حاضر همه مس��افران 
در بدو ورود به کش��ور با اس��تفاده از دوربین های 
حرارت��ی کنترل می ش��وند و در صورت مش��اهده 
مس��افر خارجی دارای عالئم کرونا از ورود آن فرد 
به کش��ور جلوگیری می شود و مسافران ایرانی نیز 
در صورت دارا بودن عالئم ابتال به ویروس کرونا به 

بیمارستان های مشخص شده اعزام می شوند.
این مقام مس��ئول بیان داش��ت بر اس��اس دستور 
پلیس مهاج��رت و گذرنامه نی��روی انتظامی ورود 
تمام اتباع چین نیز به کش��ور ممنوع اعالم ش��ده 

است. صداوسیما 

تکذیب یک ادعا  
وزارت ام��ور خارج��ه اتریش روز جمع��ه با صدور 
بیانیه ای ضم��ن تکذیب برخی ادعاه��ا تأکید کرد 
که هیچ یک از اعضای هیئت دیپلماتیک این کشور 
که هفته گذش��ته به ریاس��ت وزی��ر خارجه اتریش 
به تهران س��فر کرده بودند ب��ه ویروس کرونا مبتال 
نش��ده اند .الکس��اندر ش��النبرگ وزیر امور خارجه 
اتریش شنبه گذشته در رأس هیئتی برای دیدار با 

مقام های جمهوری اسالمی ایران وارد تهران شد.
برخی رس��انه ها پس از بازگشت ش��النبرگ از این 
سفر ادعا کردند که او به دلیل ابتال به ویروس کرونا 

قرنطینه شده است
در این بیانیه همچنین تصریح ش��ده است: نتیجه 
آزمای��ش از خبرنگاری که همراه هیئت وزارت امور 
خارجه اتریش به ایران س��فر کرده و مش��کوک به 

ابتال به ویروس کرونا بود، منفی است.  فارس 

 توقف خدمات کنسولی سفارت روسیه 
در ایران 

سفارت روسیه در ایران با توجه به گسترش ویروس 
کرونا در ایران،  از توقف خدمات کنس��ولی خود به 

ایرانیان تا اطالع ثانوی خبر داد.
سفارت روسیه تاکید کرد: همچنین صدور ویزاهای 
الکترونیک��ی برای اتباع جمهوری اس��المی ایران و 
ویزاه��ای ترانزیتی باری اتباع خارجی و اش��خاص 
بدون تابعی��ت که یا در اراضی جمهوری اس��المی 
ایران به سر می برند و یا مقیم آن هستند نیز محدود 
می ش��ود. با این حال بر اساس اعالم دولت روسیه، 
ص��دور ویزاهای تج��اری، بشردوس��تانه،   خدمت و 

دیپلماتیک در رژیم معمولی ادامه خواهد داشت.
بعد از گسترش ویروس کرونا در ایران،   کشورهایی 
مانند ترکیه،   عراق،  هند،   برخی کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و همچنین روس��یه مرزهای خود را با 

ایران بستند.  ایرنا 

سیاست آمریکا تغییر نظام ایران نیست؟!
برایان هوک نماینده دولت آمریکا در امور ایران بار 
دیگر ادعا کرد که سیاس��ت دولت این کشور تغییر 

نظام ایران نیست.
هوک در بخش دیگری از س��خنانش در مصاحبه با 
»المانیتور« هم به مس��ئله شیوع ویروس »کرونا« 
اش��اره کرده ایران را به »س��وءمدیریت در بحران« 
متهم ک��رد. این مقام آمریکایی ب��ار دیگر ایران را 
ب��ه »س��وءمدیریت« در ماج��رای ش��یوع ویروس 
کرونا مته��م کرد. او گفت: »رژی��م در این بحران، 
س��وءمدیریت داش��ته اس��ت. آنها در س��طحی که 
الزم اس��ت با س��ازمان جهانی بهداش��ت همکاری 
نمی کنند.«ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه در روزهای 
گذش��ته عدم آمادگ��ی دولت دونال��د ترامپ برای 
مقابله با ویروس کرونا به شدت مورد انتقاد محافل 
سیاس��ی در این کش��ور قرار گرفته است.  »مایک 
پامپئو«، وزیر خارجه آمریکا هم اخیراً مدعی ش��ده 
بود دولت ایران برخی از مس��ائل مربوط به ابتالی 
مردم به این ویروس را پنهان کرده اس��ت. او گفت: 
»ای��االت متح��ده از اطالعاتی که نش��ان می دهد 
حکومت ایران ممکن اس��ت مانع انتش��ار جزئیاتی 
حیاتی درباره شیوع این بیماری در آن کشور شده 

باشد به شدت نگران است.«

اخبار

اتهام زنی مقام سعودی علیه ایران 
وزیر مشاور دولت سعودی در امور خارجه طرف های یمنی را به اجرای مفاد 
توافقنامه اس��تکهلم و تالش برای دستیابی به حل وفصل سیاسی فراگیر در 

این کشور فراخواند.
عادل الجبیر گفت که در دیدار با همتای س��وئدی خود اوضاع یمن، اجرای 

توافقنامه اس��تکهلم، مسئله فلس��طین و اوضاع سوریه و به طور کلی وضعیت 
منطقه را بررسی کرده است.

وی بر پایبندی عربستان سعودی و جامعه جهانی برای ارائه کمک های انساندوستانه 
به یمن از طریق ایجاد بیشترین تعداد کانال های ارائه خدمات انسانی تأکید کرد.

وی بار دیگر با تکرار اظهارات ضد ایرانی، به »ایفای نقش منفی ایران و حمایت آن 
از گروه های تروریس��تی و صدور انقالب و برهم زدن امنیت در منطقه« اش��اره و بر 

موضع کشورش در این باره تأکید کرد. باشگاه خبرنگاران 

کنار مردم ایران هستیم
س��خنگوی وزارت خارجه چین ضمن ابراز همدردی با مردم ایران، از ارسال 

محموله های کمک در ارتباط با شیوع کرونا خبر داد
ه��وا چون یینگ، در این پیام نوش��ت: از ش��نیدن اخبار ب��د از ایران متاثر 
هس��تیم. اولین محموله کمک چین )به ایران( رسیده و کمک های بیشتری 
قطعا در راه است. ایران ما با شما هستیم. قوی باش ایران. مقاوم باش ایران

ویروس مرموز کرونا ۵۶ کشور و منطقه را در سراسر جهان درگیر کرده است. تعداد 
مبتالیان به این ویروس تاکنون ۸۳ هزار و ۳۸۹ مورد، مرگ و میر ناش��ی از آن ۲ 

هزار و ۸۵۹ مورد و تعداد بهبودیافتگان ۳۶ هزار و ۶۳۵ مورد بوده است.
ش��یوع ویروس کرونا اواخر سال ۲۰۱۹ از شهر ووهان چین آغاز شد و هنوز درمان 
قطعی برای آن یافت نش��ده اس��ت. دلیل باال بودن مرگ و میر ناشی از این ویروس 

تنفسی، سرایت گسترده آن است.  فارس 

طعنه دیپلمات روس به کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران
یک دیپلمات ارش��د روس��یه با انتقاد از کارزار فش��ار حداکثری آمریکا علیه 

ایران، اظهار داشت که این سیاست فقط به مردم ایران ضربه می زند.
میخائیل اولیانوف با لحنی کنایه آمیز خطاب به آمریکا نوشت: »باقی ماندن 
ویران��ه ای از برجام به عنوان یک دس��تاورد سیاس��ی مهم، ض��رر اقتصادی 

ش��رکت های خارجی و ... . آیا یک نتیجه مثبت و امیدبخش در این سیاس��ت 
آمریکا وجود دارد، لطفا نام ببرید.

ش��هر وین روز چهارشنبه میزبان هماهنگ کننده نشست کمیسیون مشترک برجام 
در س��طح معاونان و مدیران سیاس��ی وزارت خارجه های ایران و گروه ۱+۴ )آلمان، 

فرانسه، روسیه، چین و انگلیس( بود.
این نشس��ت همچون نشستهای گذشته بدون هیچ نتیجه خاصی پایان پیدا کرد و 

اروپا اقدام عملی برای تعهدات برجامیش انجام نداد. تسنیم 

گزارش

ایران به عنوان یکی از کش��ور ها و بازیگران موثر در بحران 
س��وریه به صورت خاص و به عنوان یکی از تاثیر گذارترین 
بازیگ��ران در عرصه تحوالت غرب آس��یا به صورت عام، از 
نق��ش قابل توجه��ی در تحوالت منطقه و ح��ل بحران در 

ادلب  برخوردار است.
برخی رسانه های عربی خبر داده اند که در یک حمله هوایی 
در ادلِب س��وریه، ده ها تن از سربازان ترکیه کشته شده اند؛ 
ام��ا ترکیه ابتدا ش��مار کش��ته ها را ۹ نفر اع��الم کرد و در 
س��اعات بعد، مقام های ترک از افزایش این آمار به ۲۲، ۲۹ 
و سپس ۳۳ تن خبر دادند. ترکیه می گوید »خون نیروهای 
قهرمان  ترکیه بر زمین نخواهد ماند« و اقدامات این کشور 
در سوریه ادامه خواهد یافت. رئیس دفتر ارتباطات ریاست 
جمه��وری ترکیه - در واکنش به حمالت اخیر به نیروهای 
ترک مس��تقر در ادلب، گفته است: خون نیروهای قهرمان  
ترکی��ه بر زمی��ن نخواهد مان��د. اقدامات ما در س��وریه تا 
شکس��تن دست  متجاوزان به پرچم کشورمان ادامه خواهد 
یافت. به رژیم نامش��روعی که نیروهای کشورمان را هدف 

قرار داده است، پاسخ قاطع و متقابل نشان خواهیم داد.
او افزوده اس��ت: جامعه بین المللی، به ویژه طرف های روند 
آستانه، به وظایف و مسئولیت خود عمل کنند. نمی توانیم 
اجازه دهیم حوادث رواندا و بوس��نی و هرزگوین، در ادلب 

تکرار شود.
ناظران سیاسی بر این باورند؛ با توجه به نقشی که تهران از 
آغاز بحران سوریه  برای مقابله با تروریسم ایفا کرده است، 
به میزان قابل توجهی در حل این بحران تاثیر گذار بوده و 
در عرصه میدانی س��وریه هم  به صورت مستشاری حضور 
داش��ته، همچنین در روند مذاکرات صل��ح و تحوالت این 

کشورهم به ایفای نقش موثر پرداخته است.
این ناظران بر این باورند؛ در شرایط فعلی بویژه اوضاع ادلب  
و تنش��ی که میان سوریه و ترکیه ایجاد شده است، تهران  
م��ی  تواند از نف��وذ و اثرگذاری خود اس��تفاده کند چراکه 
ایران را می توان بهترین بازیگری دانست که قابلیت ایفای 
نق��ش میانجیگری بین ترکیه و س��وریه را دارد. مهمترین 
موضوع در این زمینه رابطه دوستانه کشورما با طرف های 
درگیری است. در همین رابطه وزارت خارجه در بیانیه ای 
پیرو تحوالت ادلب مطرح کرد؛ جمهوری اس��المی ایران از 
نزدیک و با حساس��یت در حال رص��د و پیگیری تحوالت 
میدان��ی و پیامدهای منطقه ای ج��اری در ادلب بوده و بر 
ضرورت مدیریت فضای متشنج موجود و آرام سازی آن در 

اسرع وقت تاکید دارد
ای��ن بیانیه می افزاید: جمهوری اس��المی ایران با توجه به 
تصمیم قبلی س��ران روند آس��تانه مبنی ب��ر برگزاری این 
نشس��ت در کش��ورمان، بر تداوم تالش ه��ای خود جهت 
برگزاری آن در شرایط حساس کنونی تاکید دارد و معتقد 
است این نشس��ت می تواند در تداوم توافقات پیشین این 
روند مبنی بر مبارزه با تروریسم، اجتناب از هرگونه آسیب 
به غیر نظامیان و حل و فصل سیاسی اختالفات گام موثری 
بردارد در این بیانیه آمده اس��ت: جمهوری اسالمی ایران با 
محکوم س��ازی اقدامات طرف های ثالث برای خدش��ه دار 
کردن این روند خصوصا ایاالت متحده آمریکا که به صورت 

غیر مس��ئوالنه ای همواره به دنبال ب��روز تنش در منطقه 
ب��وده و هدف از حضور خود در س��وریه را نیز غارت منابع 
نفتی این کش��ور اعالم کرده است، با شرکای خود در روند 
آس��تانه کماکان در تماس نزدیک بوده و تالش خود برای 

پایان دادن شرایط ملتهب موجود را ادامه خواهد داد.«
گفتنی اس��ت س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو( به 
درخواست ترکیه، جلسه ای فوق العاده برای بررسی آخرین 

تحوالت میدانی ادلب در سوریه، برگزار می کند.
دو روزپی��ش مناب��ع خبری مع��ارض و برخی ش��بکه ها از 
جمله الجزیره با اشاره به وقوع درگیری های شدید در شهر 
س��راقب، ادعا کردند که گروههای تروریس��تی توانسته اند 
مجددا سراقب را به اش��غال خود درآورند. با این حال یک 
منبع روس دقایقی بعد از انتش��ار آن خبر، سقوط سراقب 
را تکذیب کرده و گفت شهر در کنترل کامل ارتش سوریه 
اس��ت.  تروریست های وابس��ته به ترکیه نیز قصد داشتند 
ب��ا آغاز عملیات خود در جبهه س��راقب، ارتش س��وریه را 
مش��غول کنند تا مانع از تداوم عملیات آن در منطقه مهم 
»جب��ل  الزاوی��ه« در جنوب ادلب ش��وند. تروریس��ت های 
»جبه��ه النصره«، »أنصار التوحید« )وابس��ته به داعش( و 
»أجناد القوقاز« شامگاه گذشته نیز به شمال غرب سراقب 
حمله کردندالزم به ذکر اس��ت، ۳۴ نظام��ی ترکیه بامداد 
ام��روز )جمع��ه( در حمله هوایی که در نزدیکی روس��تای 
»الب��اره«، واقع در »جبل الزاویه«، در حومه اس��تان ادلب 

رخ داد، کشته شدند. 
عملیات ارتش سوریه علیه تروریست ها در استانهای ادلب 
و حل��ب از چه��ارم بهمن ماه گذش��ته مجددا آغاز ش��د و 

کماکان ادامه دارد.
جوزپ بورل مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپا در 
صفح��ه توییتر خود نوش��ت: »تنش ه��ای کنونی در ادلب 
باید به س��رعت متوقف شود. خطر تبدیل شدن آن به یک 
درگیری نظامی نامحدود بین المللی  وجود دارد. همچنین 
باعث درد و رنج انس��انی غیر قابل تحمل و به خطر افتادن 

غیرنظامیان ش��ده اس��ت. اتحادی��ه اروپ��ا از همه طرف ها 
می خواهد س��ریعاً تنش ها را کاهش داده و نس��بت به تمام 
جان باختگان ابراز تأسف کنند. اتحادیه اروپا تمام اقدامات 

الزم برای حفاظت از منافع امنیتی خود را انجام می دهد.
رایزنی دیپلمات های روسیه و ایران درباره اوضاع ادلبدر همین 
رابطه، "کل��ی کرفت" نماینده دائم آمریکا در س��ازمان ملل، 
روس��یه و ایران را به "حمایت از رژیم س��وریه" متهم کرد و 
"اس��ون یورگنسون" نماینده دائم کش��ور استونی در سازمان 
مل��ل نیز ابراز عقی��ده کرد که "قالب مذاکرات آس��تانه دیگر 
شکست خورده است." در این زمان، نماینده روسیه نیز یادآور 
ش��د: »ما از ش��ما می خواهیم تا همه چیز را به رنگ سفید و 
سیاه نگاه نکنید، فقط به یک طرف مسئله توجه نداشته باشید، 
اعمال فشار سیاسی را تشدید نکنید، و عجله نکنید که شکل 
مذاکرات آستانه را به خاک بسپارید. مانند بسیاری از کشورهای 
عالقه مند، ما نیز در حال کار با طرف سوری به منظور حل وفصل 
مش��کالت موجود در این کشور هستیم و تمام تالش خود را 

برای رسیدن به این هدف انجام خواهیم داد.
پیش از ای��ن "میخائیل بوگدانوف" مع��اون وزیر خارجه و 
نماین��ده ویژه رئیس جمهوری روس��یه در امور خاورمیانه 
تأکی��د کرده ب��ود که تاکنون هماهنگی اقدامات بین س��ه 
کشور روسیه، ترکیه و ایران، در چارچوب مذاکرات آستانه، 
به کاهش س��طح درگیری های نظامی در سوریه و به  طور 

کلی ایجاد ثبات در منقطه خاورمیانه کمک کرده است.

ایجاد ثبات در مرز ها حق دولت سوریه است
کارش��ناس روابط بین الملل و اروپا: حق دولت سوریه است 
که ثبات و اس��تقالل را در مرز های س��رزمینی خود برقرار 

کند.
نصراهلل تاجیک در پاس��خ به این سوال که چه عاملی باعث 
ش��د تا رون��د برقراری صلح به تنش میان دمش��ق و آنکارا 
برس��د، اظهار کرد: موضوع ادلب از چند منظر مهم اس��ت؛ 
موقعی��ت جغرافیای��ی این منطقه که حائل بین س��وریه و 

ترکیه اس��ت، ادعای ترکیه درباره ای��ن برخی از نقاط این 
منطقه و جمع شدن تمام مسائل حل نشده سوریه در این 

منطقه برخی از این منظر ها است.
این کارش��ناس رواب��ط بین الملل با بیان ای��ن که در روند 
برقراری صلح میان روس��یه و آمریکا که دو کشور ترکیه و 
س��وریه هم نقش مهمی در آن داشتند چند بار تنش های 
منطقه کاهش مشخص شد، ادامه داد: با این موضوع تمامی 
نیرو هایی که قرار بود در آینده توسط آمریکا و ترکیه مورد 

استفاده قرار گیرند به منطقه ادلب کوچ کردند.
او با اشاره به این که برای ثبات در سوریه دو منطقه ادلب 
و ش��رق رود فرات که مح��ل حضور نیرو های��ی آمریکایی 
حضور دارند بسیار مهم هستند، گفت: اگر سمت دو طرف 
اقدام درس��ت در منطقه ادلب صورت گیرد می توان شاهد 
هیچگونه تنشی نبود، اما با روند فعلی که سوری ها با کمک 
روس��یه در حال پاکسازی منطقه هس��تند در صورت عدم 

کنترل تنش جنگ بین ترکیه و سوریه رخ خواهد داد.
این کارشناس مس��ائل اروپا افزود: البته پیشروی نیرو های 
س��وریه با توجه به حمایت روس��یه بسیار خوب بوده است 
و مس��ائلی که از سمت طرف ترک مطرح می شود وجاهت 
قانونی ندارد و مهم ترین موضوع آوارگان هستند که مجامع 
بین المللی باید فراین��دی را ایجاد کنند تا این مردم بدون 

کمترین هزینه به خانه خود بازگردند.
تاجیک درباره نق��ش مجامع بین المللی به خصوص ایران و 
روس��یه در کاهش تنش ها میان دو کشور گفت: از نظر من 
بهترین حالت بازگش��ت به مذاکرات صلح آستانه است، این 
رون��د خوب پیش رفت و حتی از منظر سیاس��ی به کمیته 
قانون اساس��ی رسید. این کارشناس روابط بین الملل با بیان 
این که بهتر اس��ت مسائل سیاسی از مسائل سرزمینی جدا 
ش��ود، عنوان کرد: من کاری به ن��وع عملیات ندارم، اما این 
را حق س��وریه می دانم که ثبات و اس��تقالل را در مرز های 
س��رزمینی خود برق��رار کند، ما باید کم��ک کنیم تا دولت 
سوریه بر حاکمیت سرزمینی حاکم باشد و از مرز های خود 
قانونی بدون این که برای همس��ایگان مش��کلی ایجاد کند 
محافظت ش��ود که اگر این گونه ش��ود دغدغه ترکیه بر دو 
موضوع آوارگان و عبور نیرو های مخالف آنکارا حل می شود.

او درباره آینده مذاکرات آس��تانه و بازگش��ت مجدد ترکیه 
بیان کرد: این کش��ور چ��اره ای ندارد چرا که از نظر نظامی 
دس��ت برتر را ن��دارد، این که تانک به صحن��ه نبرد ببریم 
ی��ک موضوع اس��ت و این ک��ه ببینیم از ی��ک جنگ چه 
دس��تاوردی بدس��ت خواهد آمد موضوعی دیگر است. این 
کارش��ناس مسائل اروپا با بیان این که از یک هفته گذشته 
ترکیه با روس��یه، فرانسه و چند کشور اروپایی در این مورد 
مذاکره کرده اس��ت، ادامه داد: دامن زدن به تنش با توجه 
به حمایتی که روس��یه از عملیات پاکس��ازی ارتش سوریه 
می کند سیاست موفقی برای ترکیه نخواهد بود. تاجیک با 
بیان این که زیرساخت های مهم ادلب از بین رفته و مجامع 
بین المللی باید کمک کنند تا این مس��ائل حل شود، خاطر 
نشان کرد: ما فرصت ایجاد راه کار جدید را نداریم، فرایندی 
ب��ه وجود آمده که تا حدی موثر بوده اس��ت، به اعتقاد من 

بازگشت به مذاکرات آستانه بهترین راه است.
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نقش اثر گذار ایران در حل بحران ادلب 
ناظران سیاسی معتقدند؛ حق سوریه است که ثبات و استقالل را در مرز های سرزمینی خود برقرار کند 

یک رس��انه آمریکایی امروز پنجش��نبه به نقل از منابع 
مطل��ع نوش��ته متحدان آمری��کا در اروپا و کش��ورهای 
حاش��یه خلیج فارس نگرانند سیاس��ت دول��ت »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا به از دس��ت رفتن شانس 

آغاز مذاکره با ایران منجر شود. 
دو مقام ارشد کش��ورهای منطقه غرب آسیا که به طور 
منظ��م با »دونالد ترامپ«، رئیس جمه��ور آمریکا درباره 
ایران در تماس هس��تند گفته ان��د انتظار ندارند ایران به 

زودی مذاکرات جدیدی با آمریکا را آغاز کند. 
روزنامه نیویورک تایمز نوشته این دو مقام ارشد کشورهای 
خاورمیانه گفته اند ایران ب��رای تدوین راهبردی جدید، 
منتظر نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا خواهد 
مان��د.  نیویورک تایم��ز به نقل از مقام ها و کارشناس��ان 
مدعی شده بن بس��ت بین ایران و آمریکا دست کم برای 

یک سال دیگر ادامه خواهد داشت. 
این رس��انه در بخش��ی از این گزارش به موضع متحدان 
اروپایی آمریکا درباره سیاس��ت واشنگتن در قبال ایران 
پرداخته و نوشته هم کشورهای اروپایی و هم کشورهای 
حاش��یه خلیج فارس نگران این هس��تند که فش��ارهای 
آمریکا تمامی ش��انس ها ب��رای مذاکره با ایران بر س��ر 

توافقی جدید را از بین خواهد برد.
ی��ک دیپلم��ات اروپایی گفت بس��یاری از کش��ورهای 

اروپایی نگران هس��تند که دولت ترامپ به دنبال تغییر 
نظ��ام حاکم ایران اس��ت. او گفته با آنک��ه حوادث اخیر 
باعث ایجاد شوک هایی برای حکومت تهران شده سقوط 
آن بعی��د اس��ت.  طبق این گ��زارش، دیپلمات ها انتظار 
اینکه ایران دس��ت از حمایت از متحدانش در خاورمیانه 
بردارد را هم ندارند. کش��ورهای عربی هشدار داده اند در 
صورتی که ایران احساس کند تحت فشار زیادی از سوی 
آمریکا قرار گرفته است ممکن است خشونت در منطقه 

گسترش پیدا کند. 
ی��ک مقام آمریکایی گفت احس��اس های ض��د آمریکایی 
در عراق همین حاال ش��دت گرفته اس��ت. یک دیپلمات 
خاورمیان��ه هم با نس��بت دادن حمالت انجام ش��ده علیه 
تأسیسات نفت س��عودی به ایران مدعی شده ایران برای 
محک زدن دولت ترامپ حمالت بیش��تری از این دست 
انجام خواهد داد.  نیویورک تایمز نوش��ته حتی »لیندسی 
گراهام«، یکی از س��ناتورهای تن��درو و ضد ایرانی هم به 
این دریافت رس��یده که دولت ترام��پ انگیزه  کافی برای 
آمدن ایران به میز مذاکره ایجاد نکرده است. دیپلمات های 
بین الملل��ی همچنین به روزنام��ه نیویورک تایمز گفته اند 
»مایک پامیئو«، وزیر خارجه آمریکا به دنبال اضافه کردن 
طرف های بیشتر از جمله اس��رائیل، عربستان سعودی و 

امارات متحده عربی به مذاکرات با ایران است. فارس 

نیویورک تایمز:

 اروپا و کشورهای عربی از سیاست ترامپ علیه ایران نگران هستند
یک کارش��ناس مس��ائل بین الملل با اش��اره ب��ه اینکه 
دیپلماس��ی پارلمانی، بازویی برای دیپلماسی عمومی و 
رسمی کشور است، اظهار کرد: توجه به شرق و گسترش 
ارتباط��ات پارلمانی با کش��ورهای آفریقای��ی، آمریکای 
التی��ن، اروپا و آس��یای ش��رقی و منطق��ه خاورمیانه به 
خصوص همس��ایگان باید در دستور کار مجلس یازدهم 

در عرصه دیپلماسی پارلمان قرار بگیرد.
سید رضا صدرالحسینی در پاسخ به این سوال که به نظر 
وی مهمترین اولویت مجلس یازدهم در حوزه دیپلماسی 
پارلمانی چیس��ت؟  با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس 
منتخبان مردم هس��تند و نقش آنها محدود  به مس��ائل 
داخلی نیس��ت بلک��ه بای��د در حوزه ه��ای منطقه ای و 
بین المللی نیز در چارچوب سیاس��ت های کلی نظام  و 
ب��ا هماهنگی با دیگر دس��تگاه های مربوطه نقش آفرین 
باش��ند ، اظهار کرد : قبل از ش��روع مجلس جدید، باید 
اقدامات کارشناس��ی در حوزه دیپلماس��ی پارلمانی آغاز 
ش��ود و به این منظور مناسب است  که در قالب کمیته 
هایی نماین��دگان منتخب مجلس یازدهم ، باسیاس��ت 
های کالن  کش��ور در عرصه سیاست خارجی و آخرین 
تحوالت منطقه ای و بین المللی به نحو  کامل آشنا شوند 
و در همین چارچوب اولویت های مجلس را نیز در حوزه 
دیپلماس��ی  پارلمانی مشخص کنند تا پس از شروع کار 

مجل��س برای انجام فعالیت در این حوزه از آمادگی الزم 
برخوردار باشند. 

وی در مورد اولویت دیپلماسی پارلمانی مجلس یازدهم 
نیز  گفت : با توجه به سیاس��ت های کلی کشور  به نظر 
می رس��د ،  نگاه به ش��رق و توس��عه روابط پارلمانی با 
کش��ورهای آفریقایی ، آمریکای التین ،  اروپا و آس��یای  
ش��رقی  و منطقه خاورمیانه به خصوص همسایگان  باید 
دس��تور کار مجلس قرار بگیرد  چرا که  در بس��یاری از 
موارد دیپلماس��ی پارلمانی می توان��د همیار و همگام با 
دیپلماسی  رسمی  کشور اقدامات خوبی را برای پیشبرد 

منافع ملی کشور انجام دهد.
این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به عدم همراهی 
کش��ور های غربی با منافع ملت ای��ران گفت: در همین 
چارچوب مناسب اس��ت که ما از دیگر فرصت هایی که 
در حوزه دیپلماس��ی وجود دارد در راستای تامین منافع 
کش��ور اس��تفاده کنیم که  یکی از این م��وارد می تواند 
توسعه روابط پارلمانی با کشورهای دوست  و غیر معاند 
باش��د، موضوعی  که از  پتانس��یل خوبی برخوردار است  
و می تواند  کمک ش��ایانی به دیپلماس��ی رسمی کشور 
کند که از  برخی چالش هایی که با آن روبه است خارج 
ش��ود و پنجره های جدیدی  در عرصه دیپلماسی کشور 

ایجاد شود. ایسنا 

یک کارشناس مسائل بین الملل: 

گسترش روابط با همسایگان در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد


