
 گفت وگوی تلفنی وزرای خارجه 
ایران و سوئیس

ایگنازیو کاسی��س و محمدجواد ظریف وزرای امور 
خارج��ه ای��ران و سوئیس درگف��ت وگویی تلفنی 
آخرین وضعی��ت شیوع کرونا در جه��ان، اقدامات 
ای��ران و راههای جمع��ی مقابله با ای��ن ویروس را 

بررسی کردند.
ظری��ف و همتای نروژی هم امروز در این خصوص 
تلفن��ی درباره همکاری دو کش��ور ب��رای مبارزه با 

کرونا گفتگو و تبادل نظر کردند.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران 
دیروز در تشریح اقدامات وزارت خارجه در پی شیوع 
ویروس کرون��ا، از رایزنی های آتی وزیر امور خارجه 
با برخی از همتای��ان اروپایی در این خصوص خبر 
داده و گفته بود: انجام فعالیت های سیاسی مختلف 
از جمله تماس ه��ای وزیر امور خارجه، مدیران این 
وزارتخانه و نمایندگی های ایران در خارج از کش��ور 
با همتایان و نهادهای ذیربط دو جانبه و بین المللی 
از دیگر اقداماتی است که در جهت جلب کمک های 
درمانی و بهداشتی، مساعدت های کنسولی و مرتبط 
با تردد اتباع ایرانی و خارجی، رفع محدودیت مرزی 
و تجاری با رعایت مالحظات احتیاطی بهداشتی در 

دست پیگیری و اقدام است.

 ضرورت همکاری بین المللی 
برای کنترل ویروس کرونا

اسماعی��ل بقای��ی هامانه سفی��ر و نمایند��ه دائم 
جمه��وری اسالمی ایران نزد دفت��ر سازمان  ملل و 
سازمان ه��ای بین المللی مستقر در ژنو با »تدروس 
آدان��وم« مدیرکل سازم��ان جهان��ی بهداشت در 
ژن��و دیدار و گفت وگو کرد. د��ر این دیدار درباره 
همکاری های بیش��تر در خصوص ط��رح راهبردی 
ایران در مه��ار ویروس کرون��ا )کووید-19( بحث 
و تبادل نظ��ر شد و طرفین بر ض��رورت همکاری 

بین المللی برای کنترل این بیماری تأکید کردند.

اخبار

موضع ایران درخصوص تنش های ادلب 
آشتی طلبانه است

هادی برهانی استاد دانشگاه تهران به تحوالت اخیر 
در است��ان ادلب سوریه و افزای��ش تنش ها میان 
آنکارا و دمش��ق در این منطق��ه پرداخت و ضمن 
تمجی��د از مواضع مقامات ای��ران در قبال حوادث 
این منطقه، موضع تهران را در این خصوص آشتی 

طلبانه خواند.
برهانی به موضع ای��ران در خصوص افزایش تنش 
ه��ای سیاس��ی و نظامی میان آنکارا و دمش��ق در 
منطق��ه ادلب سوریه در روزه��ای اخیر اشاره کرد 
و گف��ت: خوشبختان��ه درک خوب��ی از ابعاد وخیم 
افزایش تنش در دولت ایران وجود دارد. این امر در 
موضع گیری های محتاطانه و آشتی طلبانه مقامات 
کش��ورمان مشهود است. وی به تماس تلفنی دکتر 
روحان��ی با رجب طیب اردوغ��ان رییس جمهوری 
ترکیه هم اشاره و خاطر نش��ان کرد که این تماس 
و مواض��ع وزارت خارجه در ای��ن زمینه قابل تامل 
است. ایران تالش د��ارد این بحران از طریق گفت 
وگ��و و مصالح��ه حل ش��ود و از ای��ن رو دعوت به 

برگزاری نشستی در این زمینه کرده است.
کارشناس مسائل خاورمیانه در پاسخ به این سوال 
ک��ه علت باالرفتن تنش ها در منطقه ادلب سوریه 
و رویارویی مستقیم سوریه و ترکیه در این منطقه 
چیست، گفت: براساس توافقات قبلی در چارچوب 
نشست آستانه )میان ایران، روسیه و ترکیه( ترکیه 
د��ر شمال سوریه حضور دارد و این منطقه )استان 
ادلب( هنوز به تصرف ارتش سوریه درنیامده است 
و د��ر مقاب��ل تعداد زیاد��ی از سازمانه��ای مسلح 
مخالف حکومت سوریه و همچنین جمعیت زیادی 
از اپوزیسی��ون سوری د��ر این منطق��ه مجتمع و 

فشرده شده اند.
این استاد دانشگاه تهران افزود: حمله ارتش سوریه 
ب��رای آزادسازی این مناطق و پیش��روی آنها گروه 
های مسلح از جمله تحریر الشام و غیره را به داخل 
خ��اک ترکیه عقب خواهد ران��د، ورود این تعداد از 
مسلحان به خاک ترکیه فشار سنگینی را بر دولت 

آنکارا وارد خواهد کرد.
کارشناس مسائل خاورمیان��ه البته نگرانی آنکارا از 
ورود تروریس��ت های حاضر در ادلب به خاک این 
کش��ور را تنها دلیل لشکرکش��ی ترکیه به ادلب و 
حمل��ه به مواضع ارتش سوری��ه نمی داند و معتقد 
است که یک دلیل مهم دیگر نیز وجود دارد و آن 
بمباران مواضع نیروهای ترکیه و کشته شدن ده ها 

سرباز این کشور در ادلب است. ایرنا 

از نگاه دیگران 

همکاری با ایران برای مقابله کرونا را ادامه می دهیم
سخنگ��وی وزارت خارجه چین از تداوم کمک رسانی به ایران و کش��ورهای 

دیگر برای مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر داد.
ژائو لیجیان از سخنگویان دستگاه دیپلماسی چین درباره همکاری با ایران 
و کش��ورهای دیگر برای مقابله ب��ا ویروس کرونا گفت، جمعیت هالل احمر 

چین و بسیاری از شرکت های چینی کارشناسان خود را به ایران و کشورهای 
آفریقایی ارسال کردند. چین یک تیم متخصص نیز به ایران اعزام کرده است.

این دیپلمات چینی در ادامه از مقابله با کرونا در داخل چین و همکاری با کشورهای 
دیگر و کمک به آن ها با حداکثر توان ممکن برای مبارزه با  ویروس کرونا خبر داد. 
مقام های چین ضمن درخواست از اتباع چینی مستقر در خارج از این کشور برای 
کم کردن میزان سفرهایش��ان، از درم��ان ۴۷۲۰۴ نفر از مبتالیان به ویروس کرونا 

خبر دادند. صداوسیما 

واشنگتن باید تحریم های سازمان ملل علیه ایران را احیا کند
یک نماینده مجلس سنای آمریکا در واکنش به انتش��ار گزارش تازه آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی درباره ایران خواستار بازگش��ت تحریم های سازمان 
مل��ل علیه ته��ران شده است. »تام کات��ن، در توئیتر نوشت��ه است: ایاالت 
متحده بای��د فوراً تحریم ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد 

را بازگردان��د. توصیه کاتن ناظر به استفاده از برخی بندهای مندرج در توافق 
هست��ه ای برجام است که فعال سازی آنها می تواند به بازگش��ت تحریم های شورای 
امنیت علیه ایران منجر شود. این بندها در توافق هسته ای با عنوان ساز و کار حل و 
فصل اختالفات قید شده اند و برخی از تحلیلگران به سبب نقشی که آنها می توانند 
در چکاندن »ماشه« تحریم ها داشته باشد آن را مکانیسم ماشه نامگذاری کرده اند. 
گفتنی است؛ آمریکا بیشترین تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران را اعمالک رده 

است و همچنان بر دشمنی با ملت ایران اصرار دارد.  فارس   

تالش ایران برای دفاع از حقوق مسلمانان هند ستودنی است
وزیر خارجه پاکستان ضمن تأیید مواضع وزارت امور خارجه کشورمان اعالم 
ک��رد: حمایت ایران از مسلمانان هندی ستودنی است شاه محمود قریش��ی 
گفت: تمام کش��ورهای اسالمی باید بدانند که اقدامات سازماندهی شده علیه 
مسلمانان گریبان آنها را نیز خواهد گرفت و بهتر است ضمن اتحاد علیه ظلم 

و ست��م به پا خیزند. وزیر خارج��ه پاکستان اظهار داشت: نظر ما هم با برادران 
ایرانی مان یکی است تمام مسائل و مش��کالتی که وجود دارد باید از طریق مذاکره 
ح��ل شود و سرکوب کردن راه حل خوبی نیست. معاون حزب تحریک انصاف افزود: 
مسلمانان هندی نیز مانند سایر شهروندان این کشور از حقوقی برخوردار هستند که 
دولت دهلی نو آنها را پایمال می کند. گفتنی است؛ در پی کشتار بی رحمانه مسلمانان 
توسط نظامیان هندی و هندوهای افراط گرا وزیر امور خارجه کشورمان این اقدامات 

را محکوم کرده خواستار حل مسئله از طریق رایزنی و گفت وگو شد. تسنیم 

گزارش

آژانس بی��ن المللی اتمی درحالی با ادعاهایی غیر واقعی و 
متاثر از سیاست های مغرضانه آمریکا گزارشی جدید خود 
علیه برنامه صلح آمیزهسته ای ایران را منتشر کرده است؛ 
که از نگاه ناظران سیاسی؛ مدیرکل آژانس بین المللی اتمی 

نیز برای فشار حداکثری علیه ایران همراه شده است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا در گزارش جدید خود 
درباره برنام��ه هسته ای ایران اعالم کرد که ذخایر اورانیوم 
غنی شده ایران ۵ براب��ر محدودیت تعیین شده در برجام 

شده است.
نه��اد دیده بان هست��ه ای سازمان ملل متح��د مدعی شده 
ک��ه ایران همچن��ان محدودیت های کلیدی ک��ه در توافق 
هسته ای وجود داشته از جمل��ه سطح غنی سازی اورانیوم 

را نقض کرده است.
جمهوری اسالم��ی ایران بارها ادعاهای کش��ورهای غربی 
و رژی��م صهیونیستی درب��اره داشت��ن فعالیت های پنهان 
هست��ه ای را رد و تأکی��د کرده است برنام��ه هسته ای این 

کشور برای مصارف صلح آمیز است.
رافائ��ل گروسی، مدی��رکل آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی 
د��ر گفت وگو با خبرگزاری رویت��رز گفته چنانچه ایران از 
پاسخگویی ب��ه آژانس درباره فعالیت های گذشته اتمی در 
س��ه سایت خود توضیح نده��د وارد بحران جدیدی خواهد 

شد. 
مدی��رکل آژانس اتم��ی گفت: ما از ای��ران قدری اطالعات 
و دسترس��ی خواسته ایم، اما به اطالعات��ی که درخواست 

کرده ایم دست پیدا نکرده ایم.
وی افزود: اص��رار کرده ایم و علی رغ��م همه تالش هایمان 
نتوانسته ای��م به آن اطالعات دست پیدا کنیم... معنای این 
موضوع ای��ن است که ایران دارد د��ر توانایی آژانس برای 

انجام کارش مانع تراشی می کند.
پی��رو این ادعا نمایند��ه دائم ایران در آژان��س بین المللی 
ان��رژی اتمی گفت: طرح هرگون��ه درخواست روشنگری یا 
دسترسی تکمیلی از سوی آژانس مبتنی بر مطالب جعلی، 
هیچ تعهدی را برای ای��ران جهت اجابت این درخواست ها 

ایجاد نمی کند.
کاظم غریب آباد��ی در واکنش به گزارش آژانس در زمینه 
مسائ��ل پادمانی در ایران اظه��ار داشت: متأسفانه یک بار 
دیگ��ر، آمریکا و رژیم اسرائیل در تالش هستند تا روابط و 
همکاری های فعال و سازنده بین آژانس و ایران را با اعمال 
فش��ار به آژانس برای خروج از وظایف اساسنامه ای خود، با 

اخالل مواجه کنند.
نمایند��ه دائ��م ایران ب��ا اشاره ب��ه اینکه ای��ران در حال 
جلوگی��ری از ایجاد یک بدعت غی��ر اصولی و خطرناک در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی است که می خواهد به مطالب 
جعلی سرویس ه��ای جاسوسی اعتباربخش��ی کند، افزود: 
طرح هرگونه درخواست روشنگ��ری یا دسترسی تکمیلی 
از س��وی آژان��س مبتنی ب��ر مطالب جعل��ی سرویس های 

جاسوسی از جمله رژی��م صهیونیستی نه تنها در مغایرت 
با اسناد تاسیس��ی آژانس و نظام راستی آزمایی قرار دارد، 
بلک��ه هیچ تعهدی را نیز برای ای��ران در جهت اجابت این 

درخواست ها ایجاد نمی کند.
غریب آبادی تاکید کرد: چنانچه کشورها در مقابل اینگونه 
توطئه ه��ا اقدامات بنیادین ص��ورت ندهند، حاکمیت ملی 

آنها مخدوش خواهد شد.
همچنین،میخائی��ل اولیان��وف، نمایند��ه دائ��م روسیه در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین در توئیتر به گزارش 
آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران 

واکنش نشان داده است. 
وی نظرات��ش را د��ر پاسخ ب��ه الورنس نورم��ن خبرنگار 
وال استریت ژورن��ال نوشت��ه اس��ت. ای��ن خبرنگ��ار مدعی 
شد��ه مدیر کل آژان��س از ایران به دلی��ل منع دسترسی 
ب��ه سه سایت و امتناع از پاسخگوی��ی به سواالت این نهاد 
بین الملل��ی در خصوص فعالیت ه��ای هسته ای در گذشته 

انتقاد کرده است. 
اولیانوف در پاسخ  به نورمن نوشته است: »مسئله دسترسی 
د��ر بردارنده هیچ معنای عملیاتی نیس��ت. در واقع، هیچ 
نگرانی از اشاعه مط��رح نیست. مسئله صرفاً درباره اجرای 
مناسب رویه های پیش بینی شده در پروتکل الحاقی است.

او در پیامی دیگر نوشته است: مسئله هیچ ربطی به خطرات 
اشاعه ای ندارد زیرا سایت ه��ای مورد اشاره ۲۰ سال است 
که ارتباط��ی با برنامه هسته ای ای��ران نداشته اند. این یک 
واقعی��ت است. برای اینکه بتوانیم وضعیت را به همان گونه 

که هست ارزیابی کنیم باید این را بدانیم و درک کنیم.
دیپلم��ات روسیه ای در پیام��ی دیگ��ر از الورنس نورمن 
خواست��ه یک بار دیگر گزارش آژان��س را بخواند. او نوشته 

است: من ماهیت واقعی مسئل��ه را برای شما بازگو کردم.
مت��ن گ��زارش را دقی��ق بخوانی��د. مسئله ای��ن است که 
دبیرخانه، مسئله را از نگاه پروتکل الحاقی چطور می بینید.

من اطمینان دارم که مش��کل با رضای��ت دو طرفه حل و 
فصل می شود.

اولیان��وف همچنی��ن د��ر پاس��خ ب��ه س��وال خبرنگ��ار 
وال استریت ژورن��ال ک��ه ای��ران را ب��ه عد��م پایبند��ی به 
تعهدات��ش در برجام متهم کرده هم نوشته است: در بحث 
عد��م پایبندی ایران به برجام ای��ن مسئله حاصل سیاست 
آمریکا است. اگر واشنگتن در آن تجدید نظر کند، پایبندی 
کامل ایران ظرف چند ساعت و روز و حداکثر چندین هفته 

محقق می شود.

 آژانس بین المللی انرژی اتمی 
سیاسی کاری می کند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تاکید دارد آژانس بین المللی انرژی اتمی به سیاست فشار 

حداکثری به ایران از سوی آمریکا پیوسته است.
سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به آخرین گزارش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، گفت: به نظر می رسد این گزارش 
تحت تاثیر مداخالت سیاسی و فشار آمریکا و صهیونیست 

به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شده است.
نماینده مردم ورامین و پیش��وا د��ر مجلس اظهار  داشت: 
ت��ا کنون16 بیانی��ه از آژانس بین المللی ان��رژی اتمی در 
خص��وص ای��ران داریم که ب��ه صراحت گفت��ه شده است 
جمهوری اسالمی ایران همه نوع همکاری را آژانس داشته 

و همه بازرسی ها مطابق قانون انجام شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

تاکی��د کرد: از سوی دیگر ایران به طور داوطلبانه پروتکل 
الحاقی را اجرا می کند در حالی که می توانیم به دلیل عدم 

پایبندی غربی ها به برجام این پروتکل را اجرا نکنیم.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی در مجلس با تاکید 
بر اینکه آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی تاکنون گزارش 
منفی علیه ایران نداشته است، بیان داشت: تا کنون آژانس 
از عدم همکاری ایران صحبت نکرده بود، ایران عضو ان.پی.
ت��ی است و تمام رفتارهای هست��ه ای خودرا در چارچوب 
ای��ن معاهده انج��ام می دهد و آژانس نی��ز مطالب آن می 

تواند به بازرسی های خود ادامه دهد
نقوی حسینی گف��ت: جمهوری اسالمی ایران پیش از این 
صری��ح و روشن اعالم کرده است که به تعهدات خود عمل 
کرده و می کند و مشکلی با ادامه بازرسی های آژانس بین 

المللی انرژی اتمی نداریم.
وی تاکید کرد: اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی به دنبال 
سیاسی کاری اس��ت، تحت تاثیرآمریکایی ها قرار گرفته و 
می خواهد به سیاست فش��ار حداکث��ری به ایران از سوی 

آمریکایی ها بپیونده حرف دیگری است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی متاثر از 
آمریکا گزارش داده است

عض��و کمیسی��ون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
تاکی��د دارد که آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی برخالف 
همیشه و تحت تاثیر آمریکا گزارشی خالف واقع از عملکرد 

هسته ای ایران ارائه کرده است
عالءالدی��ن بروجردی ب��ا اشاره به آخرین گ��زارش آژانس 
بین المللی ان��رژی اتمی از عملکرد هسته ای ایران، گفت: 
تاکنون آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی در گزارش های 
خ��ود از عملکرد جمه��وری اسالمی مثب��ت ارزیابی کرده 
بود که نش��ان دهنده تعهدات ایران در چارچوب مقررات و 
ضوابط آژانس بوده است. نماینده مردم بروجرد در مجلس 
دهم شورای اسالمی تاکید کرد: اینکه در این نوبت آژانس 
گزارشی متفاوت ارائه کرده است متاثر از فشار آمریکا بوده 

و گزارش غیر واقعی است.
وی تاکید کرد: بعد از خروج آمریکا از برجام و عدم  اجرای 
تعهد��ات اروپایی ها، ایران سیاست های گام به گام کاهش 
تعهدات را د��ر پیش گرفت اما در آخری��ن گام نیز تاکید 
داش��ت که در مورد همکاری ب��ا آژانس با سیاست رسمی 

این مرجع بین المللی همراهی می کند.
ای��ن نماینده مجلس اظهار داشت: گزارش آخر آژانس بین 
الملل��ی انرژی اتمی نش��ان دهنده تاثی��ر پذیری آژانس از 

آمریکا و صهیونیست ها است.
عض��و کمیسی��ون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
گفت:ای��ران همچنان در همکاری ها با آژانس متعهد است 
و انتظ��ار می رفت گزارش اخیر آژانس همانند 16 گزارش 

قبلی نیز مثبت می بود. خانه ملت 
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فشار حداکثری برای نشاندن تهران پای میز مذاکره 
سیاسی کاری آژانس علیه برنامه هسته ای ایران: 

سفیر اسبق ای��ران در هند گفت: اقد��ام آقای ظریف و 
توئیت وی در محکومیت کشتار مسلمانان هند را تأیید 
می کنی��م، اما این کافی نیس��ت و باید در نهادهای بین 

المللی این موضوع پیگیری شود.
علیرضا شیخ عطار درباره کش��تار مسلمانان هند گفت: 
اتفاق��ات اخی��ر در هند ی��ک مقدمه داش��ت که مودی 
نخست وزیر این کش��ور قانونی را که در رابطه با کشمیر 

وجود داشت لغو کرد.
وی اف��زود: زمانی ک��ه جدایی هن��د و پاکستان مطرح 
ب��ود و اختالف بر سر آن موضوع میلیون ها کش��ته روی 
دست هندی ها گذاشت، رهبران این کش��ور برای جلب 
افکار عمومی مسلمان های کش��میر به منظور صرف نظر 
از تجزی��ه قانون��ی وضع کردند که غی��ر مسلمان و غیر 
کش��میری حق ند��ارد وارد این منطقه ش��ود و صاحب 
قد��رت گردد. نخست وزیر فعلی هن��د این قانون را لغو 

کرد و برای کشمیر بحران درست کرد.
وی همچنین گفت: پس از کش��تار مسلمانان روهینگیا، 
آنها به سمت بنگالدش فرار کردند اما بنگالدش که کشور 
فقیری است ظرفیت آنها را نداشت و مسلمانان روهینگیا 
ناچار به ایالت های شرقی هند پناه آوردند. اینجا بود که 
هندی ها نگران شدند که ترکیب جمعیتی کشور به نفع 
مسلمانان تغییر کن��د، بنابراین اعالم کردند که تنها به 
پناهجویان غی��ر مسلمان تابعیت هندی می دهیم؛ یعنی 

یک قانونی که علناً تبعیض آمیز است.
کارشن��اس مسائل هند با اشاره ب��ه اینکه این قانون در 
ابتد��ا مورد انتقاد احزاب هندی ق��رار گرفت تاکید کرد: 
اعتراضات نسبت به این تبعیض آشکار در نهایت کنترل 
نش��د و به نظر می رسد که این عدم کنترل برنامه ریزی 

شده بود و کار به جایی رسید که کش��تارها در دهلی به 
اوج رسید.

وی اف��زود: اختالف میان مسلمان��ان و هندوها تاریخی 
اس��ت و ب��ه خص��وص در می��ان هندوها ی��ک اختالف 
ایدئولوژیک تلقی می شود و به راحتی قابل حل نیست و 
تقریباً نمی توان هند را بدون این دعواهای قومی مذهبی 

تصور کرد.
سفیر سابق ایران د��ر هندوستان گفت: شنیده ام برخی 
در کشور ما می گویند که هندو مذهب صلح است، اصاًل 
چنین چیزی نیست و در این کش��ور سابقه کشتار چند 

هزار نفری تا چند صد میلیونی مسلمانان وجود دارد.
شیخ عطار درباره موضع گیری ایران در قبال این حوادث 
تاکید کرد: کش��تار مسلمان��ان بسیار غیر انسانی است و 
ما چه یک کشور اسالمی باشیم و چه یک نظام سکوالر 
نمی توانی��م در مقابل این اقدامات سکوت کنیم، اگر چه 
وقتی جمهوری اسالمی هستیم مسئولیت مضاعف و دو 
چندان داریم. وی افزود: ما نمی توانیم در هندوستان به 
عنوان یک کشور مستقل دخالت فیزیکی داشته باشیم 
ام��ا یادمان باشد که امروزه دیپلماسی فقط روابط میان 
وزارت خارجه ه��ا نیست و به سطح عام کش��یده شده و 
نخبگ��ان و مردم عادی نه تنها از طری��ق رسانه ها بلکه 
از طریق شبکه های مج��ازی در جریان آخرین تحوالت 

قرار می گیرند.
سفیر اسبق جمهوری اسالم��ی در آلمان تاکید کرد: ما 
باید از این فضا استفاده کنیم و چه افکار عمومی داخل 
هند و چه افکار عمومی خ��ارج از هند، چه مسلمانان و 
چ��ه غیر مسلمانان باید وارد شوند و علیه این اقدام غیر 

انسانی اعالم موضع کنند. مهر

شیخ عطار 

توئیت ظریف دردفاع ازمسلمانان هندکافی نیست
کارشناس مسائل ترکیه گفت: با توجه به پیام روحانی به 
آنکارا و مسک��و، تهران نقش پررنگ تری در حل بحران 

ادلب ایفا خواهد کرد.
ابراهی��م فراهانی در پاسخ به این س��وال که با توجه به 
اختالف نظر میان روسیه و ترکیه، ایران چطور می تواند 
نقش میانجیگر را د��ر حل بحران ادلب ایفا کند، گفت: 
مسکو و تهران در یک جبهه قرار دارند، ولی نوع مواجهه 
آنک��ارا در مسائل منطقه ب��ه دلیل نفوذی که در سوریه 
دارد متفاوت است؛ اما بای��د توجه داشته باشیم که در 
رابطه با مسائل منطقه میان سیاست های ایران و برخی 

از احزاب ترکیه هم  اختالف نظر وجود دارد.
او ب��ا اشاره به اختالف نظر میان مسکو و آنکا در رابطه با 
تحوالت اخیر ادلب افزود: بنابر اخبار منتشر شده، پنجم 
مارس رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با همتای 
روس خود والدیمیر پوتین دید��ار می کند. این رایزنی 
را م��ی توان کلید حل بحران فعلی بین آنکارا و دمش��ق 
دانست؛ از طرف دیگر روحانی به روسای جمهور روسیه و 
ترکیه پیشنهاد برگزاری نشست آستانه در تهران را داده 
است و به نظر می رسد که ایران  قصد دارد نقش پررنگ 

تری را در مواجهه با بحران ادلب داشته باشد.
فراهانی با بیان اینکه هنوز موافقتی برای برگزاری نشست 
بعدی آستانه شکل نگرفته، اظهار کرد: دیدار اردوغان و 
پوتین که پنجش��نبه )پنجم مارس( انجام می شود، می 
تواند نتایج مهمی را در رابطه با اختالف نظرهای موجود  

بین آنکارا و دمشق در بر داشته باشد.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی ترکیه با اشاره به 
بلوک آستانه اظهار کرد: نش��ست های آستانه در مقابل 
ایجاد ائتالف ضد داعش به رهبری آمریکا، اقدام جدیدی 

بود که ب��ه ابتکار ایران و روسیه پس از آزادسازی حلب 
شکل گرفت، اما این مذاکرات پس از شکست داعش در 
سوری��ه دیگر اثرگذاری قبلی خود را ندارد، اما همچنان 
م��ی تواند به عنوان چاره و راه گش��ایی ب��رای حل این 

معضل باشد.
او ادامه داد: به دنبال تشدید تنش بین آنکارا و دمشق، 
اروپ��ا، ناتو و آمریکا با حمایت از ترکیه قصد دارند از آب 
گل آل��ود ماهی بگیرند؛ بوی��ژه اینکه اروپایی ها از ترس 
خ��روج سوری هایی که به ترکیه پن��اه برده اند و تکرار 
بحران پناهندگان مانند سال ۲۰1۵  از اقدامات آنکارا در 
حلب حمایت می کنند که همین موضوع آنکارا را دچار 

نوعی خود بزرگ بینی کاذب کرده است. 
فراهان��ی با اشاره به حمای��ت ناتو از مواضع ترکیه اضافه 
کرد: آنکارا  تصور می کند که ناتو توانایی حمایت از آنها  
را داشته و به همین دلیل هم درخواست استقرار سامانه 
پاتریوت د��ر مرز سوریه را داده اس��ت؛ اما در حقیقت  
دست ناتو هم بسته بوده  و نمی تواند حمایت قطعی از 
ترکیه در مقابل قدرت بزرگی به نام روسیه داشته باشد 

در نتیجه وارد بحران جدی و جنگ نخواهد شد.
این کارشناس مسائ��ل سیاست خارجی ترکیه در پایان 
با اش��اره به اختالف نظرهای آنک��ارا و مسکو در سوریه 
تصری��ح کرد: ب��ا توجه به پیچیدگ��ی شرایط غرب آسیا 
بوی��ژه سوریه و استان ادلب ک��ه همچنان چندین هزار 
تروریس��ت نظامی و غیر نظامی را د��ر خود جای داده 
است، تنش های موجود به آسانی قابل حل نخواهد بود 
و باید روندی چند ساله را طی کند تا به سرانجام برسد. 
ع��الوه براین تن��ش های میان آنکارا و دمش��ق به هیچ 

عنوان در کوتاه مدت قابل حل نیست.

فراهانی مطرح کرد؛

تالش تهران برای ایفای نقش پررنگ تر برای حل بحران ادلب

 


