
 چینی ها کمک های کرونایی ایران را 
جبران می کنند

یک وب س��ایت چینی با اشاره به کمک های ایران 
به چینی ها در اوج ش��یوع ویروس کرونا نوشت که 
حاال وقت کمک به ایرانیان است زمانی که آنها در 

مرحله سخت مبارزه با کرونا قرار دارند
در ادامه مطلب وب س��ایت وتیانیش��یا آمده است: 
ایران در س��خت ترین مرحله چین ب��رای مقابله با 
کرون��ا 3 میلیون ماس��ک ب��ه ما هدی��ه داد. اجازه 
بدهی��د به ایران کمک کنی��م در زمانی که مبارزه 
با ش��یوع این ویروس در چین بهبود یافته و بعضی 
ظرفیت ه��ای اضافی وجود دارد. ژنراتور اکس��یژن 
اهدای��ی آق��ای ژئو ش��انگ )هنر پیش��ه و کمدین 
چین��ی( هفته گذش��ته به ایران رس��ید. این هفته 
"بنیاد خیریه شانش��این چین نو" تجهیزات جدید 
تشخیص و همچنین آقای ژئو 500 عدد اکسمیتر 

را به سفارت ایران در پکن تحویل دادند.
این تجهیزات به همراه 25 ژنراتور اکسیژن که قبال 
توس��ط آقای گیوانه اهدا ش��ده از طریق هواپیمای 
باربری مس��تقیما به ایران تحویل داده شده است.

 میزان 

اخبار

 کابل با طالبان گفت وگو کند 
جنگ را کنار می گذاریم

ذبی��ح اهلل مجاهد مدعی اس��ت جه��اد با حکومت 
افغانستان یک واجب است مگر اینکه آنها هم مثل 
آمریکایی ها حاضر شوند با ما گفت وگو کنند تا از 

طریق گفت وگو مسائل را حل کنیم.
ذبیح اهلل مجاهدر در خصوص توافق اخیر این گروه 
با آمریکا گفت: بر اساس توافقنامه صلحی که میان 
نمایندگان طالبان و آمریکایی ها به امضاء رس��یده 
اس��ت، نیروهای آمریکای��ی ۱۴ ماه فرصت دارند تا 
خاک افغانس��تان را ترک کنند؛ ام��ا طالبان جهاد 
با دس��ت نش��انده های آمریکایی را همچنان ادامه 

خواهند داد.
ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این 
س��وال که چرا طالبان حمالت خود علیه نیروهای 
آمریکای��ی را متوف��ق کرده اما ب��ه نیروهای افغان 
حمل��ه می کنند گفت: جهاد در افغانس��تان نیاز به 
دقت زیاد دارد؛ ما به امریکایی ها مصونیت می دهیم 
تا از افغانس��تان خارج شوند؛ اما از بعد داخلی باید 
بگوییم که حکومت دس��ت نش��انده و دست پروده 
آمریکا که به خاطر اهداف امریکایی بر س��ر قدرت 
آمده اس��ت را قبول نداریم و ت��ا برقراری حکومت 

اسالمی در افغانستان مبارزه می کنیم.
وی تأکید کرد: تا آن زمان به فشار و جنگ ضرورت 
اس��ت و این ضرورت را باید م��ا درک کنیم، نباید 
احساس��اتی و بس��یار عاطف��ی فکر کنیم. مس��ائل 
جهادی نیاز به تحقیق و علمیت دارد، همه افغان ها 
باید متوجه باش��ند، ما نمی توانیم تمام آرمان های 
جهادی خ��ود را زیرپای اش��رف غن��ی بگذاریم و 

بگوییم از جنگ بیزار شده ایم.
مجاهد به این عقیده اس��ت ک��ه جنگ با حکومت 
افغانس��تان نوعی جهاد است، او می گوید؛ جهاد به 
خاطر یک هدف مشروع و شرعی آغاز می شود و تا 
انج��ام باید ادامه پیدا کند و اه��داف جهاد ی باید 

پیگیری شود.
وی در ادام��ه تصریح نمود که جهاد در اصل باعث 
جنگ می شود و جنگ ویرانی به بار می آورد، کشت 
و کش��تار به بار می آورد، اقتصاد را خراب می کند و 
ش��هرها ویران می شود. اما جهاد خوبی های خود را 
هم دارد و خداوند به مجاهدین پاداش خواهد داد، 
چرا از نتیجه جهاد حکومت اسالمی به وجود می آید 
و اگر جهاد نباشد نظام های اسالمی از بین می روند. 
ب��ه همین دلیل جهاد با وجود تمام خرابی هایی که 

دارد کار مشروع و پسندیده ای است.
مجاه��د در ادامه گفت: اینکه م��ا جهاد کرده ایم و 
اشغالگرها را از کشور خارج کرده ایم یک بعد قضیه 
است اما اگر در داخل کشور حکومت و نظام اسالمی 

نسازیم تمام آرمان های جهاد را آب می برد.
مجاه��د تأکید کرد: چ��ون افغان ها بس��یار جنگ 
کرده اند و از جنگ بیزار ش��ده اند پس دیگر جنگ 
بس اس��ت. ما با احتیاط جنگ می کنیم تا به مردم 

صدمه نرسد.
س��خنگوی طالبان خت��م جنگ در افغانس��تان را 
وابسته به شروع گفت وگوهای بین االفغانی دانسته 
و در رابطه گفت: جهاد با حکومت یک واجب است 
مگر اینکه آنها هم مثل آمریکایی ها حاضر شوند با 
ما گفت وگو کنند تا از طریق گفت وگو مس��ائل را 
حل کنیم، باید راه را هموار بسازیم تا نظام اسالمی 

و حاکمیت اسالمی در کشور برپا شود. مهر

از نگاه دیگران 

تمایل شرکت های سوییس برای مشارکت در کانال مالی با ایران 
یک مقام وزارت امورخارجه سوئیس با بیان اینکه کانال مالی میان سوئیس 
و ایران ش��روع موفقیت آمیزی داشته است، از تمایل شرکت های این کشور 

برای تجارت با ایران از طریق این سازوکار خبر داد
ماری گابریل اینایشن فالیش مدیر دبیرخانه امور اقتصادی وزارت امورخارجه 

سوئیس با اشاره به شیوع ویروس کرونا در ایران تصریح کرد: وضعیت سالمت 
در این کشور در شرایط حساسی است. اگر بتوانیم در ایران حمایتی به عمل آوریم 
و تضمی��ن کنیم که صادرات انجام می ش��ود، س��پس قادر خواهیم بود مش��ارکت 
خوبی داش��ته باشیم. کانال مالی تامین نیازهای بشردوستانه میان ایران و سوئیس 
به تازگی برای تضمین صادرات کاالهای تولید ش��ده در سوئیس در زمینه پزشکی، 
غذا و دارو راه اندازی ش��ده اس��ت که یک بانک سوئیسی نیز نقل و انتقاالت مربوط 

به آن را انجام می دهد.  ایسنا 

واکنش موسوی به فریبکاری دولت ترامپ
س��خنگوی وزارت خارج��ه خطاب به دول��ت ترامپ گفت: تنه��ا یک دولت 
فریبکار و دروغگو می تواند آنقدر وقیح باشد که اتهامات بی معنی را متوجه 
ایرانیانی کند که با ایثار برای محافظت از بش��ریت در برابر ش��یوع جهانی 

ویروس کرونا تالش می کنند.
س��ید عباس موسوی با انتشار فیلمی از حضور مایک پامپئو در جلسه   استماع 

کمیت��ه امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و انتقاد از ترامپ و تیم او در مبارزه 
با کرونا در صفحه توئیترش نوشت: وقتی انگشت  اتهام خود را به سمت کسی نشانه 
می گیرید، بدانید سه انگشت دیگرتان را به سمت خودتان گرفته اید؛ تنها یک دولت 
آلوده به سوء مدیریت، فریب و دروغ می تواند آنقدر وقیح باشد که اتهامات بی معنی 
را متوج��ه ایرانیانی کند ک��ه با فداکاری و ایثار برای محافظت از بش��ریت در برابر 

جهان گیر شدن ویروس کرونا تالش می کنند.  فارس 

واکنش ظریف به گستاخی آمریکا در برابر ایران 
وزی��ر خارجه ایران ضمن محکوم کردن مواضع ضد ایرانی واش��نگتن اعالم 
کرد: »جهان دیگر نمی تواند در برابر تروریس��م اقتصادی آمریکا علیه ایران 

ساکت بماند.
محمد جواد در این توئیت با مخاطب قرار دادن رئیس جمهور آمریکا نوشت: 

دونال��د ترامپ کینه توزانه و با هدف خش��کاندن منابع م��ورد نیاز ایران برای 
جنگیدن با کووید ۱۹ )ویروس کرونا(، در حال تشدید تحریم های غیر قانونی ایاالت 
متحده اس��ت در حالی که ش��هروندان ما دارند از این )ویروس( جانشان را از دست 
می دهند. پیام توئیتری وزیر خارجه ایران در حالی منتشر شده که او پیش از این، 
خواس��تار همکاری منطقه ای برای مقابله با کرونا شده بود. به گفته ظریف، همانند 
دیگر ویروس ها- از جمله تروریس��م- کووید ۱۹ هیچ مرزی را نمی شناس��د و برای 

مبارزه با آن نیز نباید چنین تفاوتی قائل شویم.  تسنیم 

کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی گفت: ایران با همکاری کشورهای 
دوس��ت کاری کند که نخبگان، احزاب و روشنفکران هندی از دولت این 

کشور انتقاد کرده و مانع افراط گرایی علیه مسلمانان شوند
محس��ن روحی  صفت در مورد تحوالت اخیر در هندوستان و اذیت و آزار 
مس��لمانان در این کشور اظهار داشت: نارندرا مودی در داخل هندوستان 
با مش��کالتی که خود او و حزب حاکم بر این کش��ور ایجاد کرده در فشار 
است. از س��ال پیش که بحث مسجد بابری و اعطای مالکیت آن از سوی 
مس��لمانان به هندوها مطرح ش��د، نارضایتی در میان مسلمانان در هند 

افزایش یافته است.
وی افزود: همچنین بحث قانون شهروندی جدید که سبب می شود بخش 
بزرگی از جامعه مسلمان هند، از داشتن هویت و شناسنامه محروم شوند، 

باعث این شده است که مسلمانان به شدت از این رفتار دلزده شوند.
کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی با اش��اره به بحث قانون شهروندی 
جدید در هندوس��تان و نارضایتی مس��لمانان به وضعیت جدید، گفت: به 
رغم اینکه مبنای هند بر ش��کیبایی و سکوالریس��م بنا شده و در چندین 
سال گذشته که حزب کنگره در این کشور بر مسند حکومت بوده همیشه 
س��عی کرده تالش کرده بود که از دخالت قومیت و مذهب در سیاس��ت 

جلوگیری کند.
روحی صفت با بیان اینکه در قانون اساس��ی هند نیز بحث تسامح قومی و 
مذهبی به روشنی اشاره شده است، اظهار داشت: اما حزب بهاراتیا جاناتا 
که حزب مودی اس��ت، بر خالف سیاس��ت های اولی��ه دولت هند تالش 
کرده اس��ت که از مس��ائل دینی و قومی در مسیر مس��ائل سیاسی بهره 

برداری کند.
وی با اشاره به سوابق نارندا مودی در خشونت علیه مسلمان، تاکید کرد: 
او در زمانی که سر وزیر ایالت گجرات بود نیز سابقه درخشانی در برخورد 
با مسلمانان ندارد و در آن زمان کشتار وسیعی از مسلمانان در این ایالت 
ص��ورت گرفت، به طوری که همه کش��ورهای اروپای��ی ورود مودی را به 

کشورهای خود ممنوع کرده بودند.
دیپلمات پیش��ین کشورمان اضافه کرد: رشد افراط گرایی در هند همسان 
با دیگر نقاط جهان است، به طوری که ما شاهد هستیم که در خاورمیانه 
داعش را داش��ته ایم، در آمریکا دونالد ترامپ و در اروپا نیز برخی احزاب 

راست افراطی به قدرت رسیده اند.
روحی صف��ت تصریح کرد: آنچه امروز در هند می گذرد، نمی تواند با منافع 
این کش��ور همراه باشد، چرا که بر اساس قانون هند، تنوع قومی، مذهبی 
و نژادی به رس��میت ش��ناخته شده است. بر اس��اس تکثرگرایی و قبول 
چندفرهنگی که در هند وجود دارد، تحوالت کنونی مانع صلح، آرامش و 

پیشرفت هند می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: این سیاس��ت در نهایت کارآمد نخواهد بود؛ تصویر 

جدیدی از هند در جهان در حال شکل گیر است که با تصویر گذشته آن 
کاماًل متفاوت است.

کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: در پی سفر نارندا مودی نخست 
وزیر هندوس��تان به ایاالت متحده، ترامپ از او اس��تقبال بسیار گرمی به 
عمل آورد و با جمع کردن هندی های مقیم آمریکا، در اس��تادیوم ورزشی 

الس وگاس مراسم باشکوهی برگزار شد.
روحی صفت با اش��اره به سفر ترامپ به هندوس��تان، اضافه کرد: در واقع 
ترامپ با انجام این س��فرها به دنبال این اس��ت که آرای هندی های مقیم 
آمریکا را در س��بد ش��خص خود و جمهوری خواهان به ط��ور کلی برای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری نوامبر س��ال جاری بری��زد و همچنین منابع 
مالی از س��وی آنها جلب کند و با کمک رای این گروه، ریاست جمهوری 

خود را تضمین کند.
وی اظهار داشت: این سفر به رغم تبلیغاتی که روی آن شده بود، دستاورد 
چندانی به همراه نداش��ت و قراردادهای تجاری که قرار بود امضا شود، با 

توجه به اختالفات فیمابین به امضا نرسید.
کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی با اش��اره به این موضوع که رئیس 
جمهور آمریکا و نخست وزیر هندوستان سیاست های پوپولیستی را دنبال 
می کنند، افزود: »ترامپ« و »مودی« هر دو سیاس��ت های افراط گرایانه ای 

داشته و هر دو در برابر مخالفان خود ناشکیبا هستند..
روحی صف��ت در پاس��خ به این س��وال که اقدامات ای��ران در قبال چنین 
تحوالت چه باید باشد، تصریح کرد: وزیر امور خارجه و سخنگوی دستگاه 
دیپلماس��ی نسبت به این مس��ائل موضع گرفته اند. باید قبول کرد که ما 
نظام دولت-ملت را قبول کرده ایم و همانطور که دوس��ت نداریم کسی در 
امور داخلی ما دخالت کند، در امور دیگر کش��ورها هم نمی توانیم دخالت 

کنیم.
وی اف��زود: آنچه ایران می تواند در این مقطع انج��ام دهد، در درجه اول 
حمایت های اخالقی و اعالم مواضع در حمایت از مردم و مس��لمانان هند 

است.
دیپلمات پیش��ین کشورمان با اش��اره به وضعیت فعلی سازمان همکاری 
اس��المی، تاکید کرد: سازمان همکاری اس��المی برای چنین اقداماتی در 
اصل تاسیس شد؛ متاسفانه شاهد هستیم که به دلیل رابطه خوب ریاض 
با دهلی نو و همچنین نقش و نفوذ عربستان سعودی در این سازمان، عماًل 

این نهاد نیز کارآمدی الزم را ندارد.
روحی صف��ت گف��ت: ما می توانیم با کش��ورهای دوس��ت در ای��ن زمینه 
همکاری هایی داشته باشیم و چه در خود سازمان همکاری اسالمی و چه 
در دیگر نهادهای بین المللی کاری کنیم که نخبگان، احزاب و روشنفکران 
هندی از دولت این کش��ور انتقاد کرده و مانع افراط گرایی علیه مسلمانان 

شوند و مانع از سیاست ها تبعیض آمیز دولت هند شوند.  مهر

سخنگوی جانسون:

خواستار بهبود روابط با ایران در دوره 
پسابرگزیت هستیم

سخنگوی نخست وزیر انگلیس تاکید کرد که دولت لندن پس از خروج از اتحادیه 
اروپا )برگزیت( خواستار بهبود روابط و توسعه مناسبات دوجانبه با ایران است.

مطاب��ق با رویه های مرس��وم در انگلیس، مواضع نهادهای دولتی از جمله نخس��ت 
وزیر توس��ط یک س��خنگو و بدون ذکر نام بیان می ش��ود و بیانگر مواضع رسمی 

نهاد متبوعه است
سخنگوی جانسون با اشاره به ارسال محموله بهداشتی و درمانی سه کشور اروپایی 
به ایران برای مقابله با کرونا افزود: همکاری های ما در خصوص شیوع ویروس کرونا 
نشان می دهد که به تعامل با یکدیگر روی مسائلی که به صورت مشترک نسبت به 

آن نگران هستیم، متعهدیم.
وی همچنی��ن با بی��ان اینکه دولت لندن به حفظ برجام متعهد اس��ت عنوان کرد 
ک��ه تصمیم اخیر ایران برای کاه��ش تعهداتش ذیل این توافق نگرانی بزرگی برای 
ما ایجاد کرده اس��ت.  او با اش��اره به تمایل س��ه کش��ور اروپایی عضو برجام برای 
فعال کردن س��ازوکار حل اختالف مدعی شد؛ هدف ما این است که بتوانیم توافق 
هس��ته ای ایران را حفظ کنیم و از طریق هم��کاری با تمام طرف ها از جمله ایران، 

راه حل دیپلماتیک پیدا کنیم.
سخنگوی نخست وزیر انگلیس در پاسخ به این سوال که آیا خروج لندن از اتحادیه 
اروپا به معنای نزدیک تر ش��دن آن به سیاس��ت های آمریکاس��ت گفت: انگلیس به 
هم��کاری نزدیک ب��ا هم پیمانانش در سیاس��ت خارجی از جمل��ه اتحادیه اروپا و 
آمریکا ادامه می دهد. اما ما همیش��ه به روشنی اعالم کردیم، جایی که با هرکدام از 
شرکایمان اختالف نظر داریم، گفت وگوهای باز و بدون پرده ای را خواهیم داشت و 

زمانی هم که فکر می کنیم چیزی اشتباه است آن را بیان می کنیم.
وی درب��اره این احتمال که لندن و واش��نگتن سیاس��ت هماهنگ��ی را علیه ایران 
در پیش گرفته که با اتحادیه اروپا مغایرت داش��ته باش��د نیز عنوان کرد: سیاست 
خارجی انگلیس بر پایه انتخاب بین آمریکا، اتحادیه اروپا یا کش��ور دیگری تعریف 

نشده، بلکه بر اساس قضاوت درباره منافع ملی ما تعریف می شود.
س��خنگوی جانس��ون در این باره به ایرنا گفت: برجام تنها توافق موجود است تا از 
اشاعه سالح هسته ای جلوگیری کند. بنابراین ما به حفظ این توافق پایبند هستیم. 
زمانی که از او پرس��یده ش��د، خروج آمریکا از برجام و طرح جایگزین کردن ان با 
یک توافق آمریکا پس��ند یک بدعت در هنجارهای بین المللی به شمار می رود گفت: 
بر کس��ی پوشیده نیس��ت که ما و آمریکا درباره توافق هسته ای ایران اختالف نظر 
داریم.  وی افزود: همواره گفته ایم که از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها 
متاس��فیم. اما چنانچه نخست وزیر پیشتر هم مطرح کرده بود اگر بتوانیم در آینده 
به توافق بهتری برس��یم که حمایت آمریکا را داش��ته باش��د، طبیعتا در آن جهت 
حرکت خواهیم کرد. س��خنگوی جانس��ون در این مصاحبه تالش کرد تا کمتر به 
اختالف نظر میان دو کشور پرداخته و مسائل مشترکی را که دو کشور می توانند با 

هم همکاری کنند، برجسته کند. ایرنا

گزارش

برخی ناظران سیاس��ی بر ای��ن باورند؛ نقش دولت برای حل 
بحران ادلب درس��وریه کم رنگ ش��ده اس��ت و البته در این 
شرایط برخی ادعا و یا بهتر بگوییم تصور می کنند که ترکیه 
از سوریه برای ایران با اهمیت تر است در حالی که نه تنها این 
تصور اشتباه است بلکه نقش تهران در تارومارکردن تروریست 
های داعش در سوریه بر هیچ کس پوشیده نیست؛ همچنین 
از دس��تگاه دیپلماس��ی نیز انتظار می رود که نسبت به حل 
این مسئله نقش فعاالنه تری ایفا کند تا مسیر صلح ترکیه و 

سوریه هموارتر گردد. 
با افزایش تنش های دمش��ق و آنکارا، ایران و روسیه تالش ها 

برای برقراری آرامش میان این همسایه ها را آغاز کرده اند.
س��وریه از سال 20۱۱ شاهد تنش های بسیاری بوده است ، 
تنش هایی که با جنگ داخلی آغاز شد و با ظهور گروههای 
تروریس��تی از جمله داعش به اوج خود رسید، در نهایت هم 
به عاملی برای گسترش ناامنی ها به سایر کشورهای منطقه 

و فرامنطقه تبدیل شد.
بخش��ی از این ناامنی ها از آنجا دامن  سایر مناطق را گرفت 
که به واس��طه بروز جنگ و جنایت های داعش در سوریه و 
تخریب زیر ساخت های این کش��ور اتباع سوری  بیشترین 
درخواس��ت پناهندگی را به ویژه برای اروپا داشتند و به این 
ترتیب گروههای تروریس��تی با افزایش خشونت ها بحران را 
از خاورمیانه به داخل قاره س��بز کشانده و اتحادیه اروپا را با 

بحران جدی روبرو کردند.
جدا از خش��ونت افسارگس��یخته ای که داعش در سوریه به 
آن دامن می زد، برخی از مخالفین داخلی در این کش��ور که 
خواهان تغییر دولت دمش��ق بودند و از س��وی غرب حمایت 
می ش��دند و هم مانعی بر س��ر برقراری ثبات در س��وریه به 

شمار می رفتند.
به منظور حل و فصل منازعات س��وریه و ب��رای پایان دادن 
به ش��ش سال جنایت تروریس��ت ها و آوارگی مردم سوریه، 
مذاکرات آستانه از بهمن سال ۱3۹5 با ابتکار ایران و روسیه 

همچنین همراهی ترکیه آغاز شد.
در حقیق��ت آتش بس فراگیری که از ۱0 دی س��ال ۱3۹5 
)30 دس��امبر 20۱۶( ب��ا تواف��ق دولت س��وریه و گروهی از 
مخالفان مسلح در این کشور برقرار شد، مقدمه ای برای آغاز 
مذاکرات آستانه بود که طی آن، برای نخستین بار نمایندگان 

دولت سوریه با نمایندگانی از گروه های مخالف مسلح به طور 
مس��تقیم رایزنی کردند. هرچند پی��ش از آن هم یک بار در 
اسفند ۱3۹۴ و بار دیگر در شهریور ۱3۹5 تالش هایی برای 
ترک مخاصمه بین آنها انجام شده  و آتشبس برقرار شده بود، 
اما هر بار با نقض گسترده آتش بس و متهم کردن دیگری از 
سوی طرف های درگیر در بحران، خشونت ها با شدت و عمق 

بیشتری از سر گرفته شد.
روند مذاکرات آس��تانه و رایزنی های تهران، مسکو و آنکارا با 
نظارت دمشق دنبال می شد، هرچند سیاست های  ترکیه در 
ابتدا با ناتو و کشورهای غربی همسویی بیشتری داشت اما به 
تدریج با تغییراتی محسوس با تهران و مسکو همراه شد، در 
نهایت سه کشور با تعیین نقاط کاهش تنش سوریه، در حل 
بحران های این کشور تاثیر به سزایی داشتند. دستاوردهای 
مثب��ت رایزنی ها به صورت نس��بی دنبال و هر روز خبرهای 
بیش��تری از پاکسازی مناطق مختلف سوریه منتشر می شد 
تا اینکه در ماههای گذش��ته آنکارا و دمش��ق مجددا درگیر 
اختالف نظرهای جدی بر س��ر استان ادلب سوریه شدند که 

مرز مشترکی با ترکیه دارد.
آبان ماه س��ال جاری ترکیه به مناطق شمالی سوریه حمله 
کرد که این اقدام از س��مت اکثر قریب به اتفاق کش��ورهای 
جهان محکوم شد و برخی  از تحلیل ها هم بر وجود حقایقی 

در پشت پرده داللت داشت.
 ترکیه ترس از تحرکات کردهای مناطق مرزی خود با سوریه 

را دلیل اصلی ورود به خاک این کشور می دانست، اما برخی 
تحلیل ها بر این موضوع داللت دارند که  پناهجویان سوری 
با هدف زندگی در اروپا از مرزهای کشور خود خارج و  ابتدا به 
ترکیه رسیدند عده زیادی از آنها در این کشور ماندگار شدند 
که به دلیل تفاوت های فرهنگی مشکالت زیادی را در جامعه 

ترکیه بوجود آوردند، اما این تنها معضل آنکارا نبود.
مش��کل اصلی دولت ترکیه پناهجویان��ی بودند که هنوز هم 
سودای رسیدن به اروپا را در سر می پروراندند و آنکارا موظف 
بود جلوی آنها را بگیرد؛ گرچه دولت های اروپایی هم در این 
زمین��ه کمک های فراوانی انجام داد ، آنکارا ادعا می کند که  
بار اصلی این مشکل را آنها به دوش می کشند؛ چراکه دولت 
مرکزی سوریه به قدری درگیر مبارزه با داعش و بازپسگیری 
خ��اک خود بود که توانایی جلوگی��ری از موج پناهجویان را 

نداشت
آنچه تا کنون گفته شد، خالصه ای از دالیل بروز اختالف نظر 
میان آنکارا و دمشق بود، اما حال این سوال پیش می آید که 

چگونه می توان تنش های بوجود آمده را رفع کرد؟
پی��ش تر عالوه بر اینکه ایران برای میانجیگری میان آنکارا- 
دمشق اعالم آمادگی کرده بود، روسیه هم یکی از گزینه های 
این امر بود، اما تنش��ی که میان ترکیه و روس��یه ایجاد شد، 
تهران را به تنها گزین��ه میانجیگر این رودرویی تبدیل کرد. 
در همین راس��تا هم سید عباس موسوی سخنگوی دستگاه 
دیپلماس��ی کش��ورمان اعالم کرد که ای��ران پیگیر برگزاری 

دور بعدی نشس��ت آستانه در سطح سران  آن هم در تهران 
اس��ت، اما هنوز زمان دقیق آن مش��خص نشده است شنبه 
شب گذشته هم با باالگرفتن تنش های آنکارا- دمشق حسن 
روحانی رئیس جمهور کش��ورمان در گف��ت و گویی تلفنی 
با روس��ای جمهور ترکیه و روس��یه بر لزوم ریشه کن کردن 

تروریسم تاکید کردند.
او همچنین برگزاری نشس��ت آستانه را برای امنیت منطقه 
یک دستاورد بزرگ دانست و گفت که افزایش تنش به سود 
هیچکس نبوده و باید با گفت و گو مسائل را حل و فصل کرد. 
رئیس جمهور کشورمان همچنین با طرح پیشنهاد برگزاری 
آس��تانه و اشاره به توافق های پیش��ین در راستای  بر حفظ 
تمامیت ارضی س��وریه، ریشه کن کردن تروریست ها، حفظ 
جان انس��ان های بیگناه و حل و فصل سریع مسئله ادلب، از  
برطرف کردن اختالف نظرها در این نشست اظهار امیدواری 

کرد.
ابراهیم فراهانی کارش��ناس مسائل سیاست خارجی ترکیه با 
اشاره به پیشنهاد ایران برای میانجیگری میان دمشق- آنکارا 
اظهار کرد که میان تهران و برخی از احزاب داخلی ترکیه در 

رابطه با موضوع سوریه اختالف نظر وجود دارد.
مطابق اخبار منتشر شده پنجم مارس رجب طیب اردوغان و 
والدیمیر پوتین، روسای جمهور ترکیه و روسیه در مسکو با 
یکدیگر دیدار و گفت وگو خواهند کرد؛ بسیاری عقیده دارند 
که نتیجه این دیدار تکلیف بس��یاری از موضوعات منطقه را 

مشخص خواهد کرد.
از طرفی دیگر برخی هم اعتقاد دارند که منافع ایران، ترکیه 
و روس��یه جدای از بحث س��وریه، به قدری زیاد است که به 
صورت بلند مدت درگیر بحران نمی ش��وند؛ در همین رابطه 
قاسم محبعلی تحلیلگر مسائل منطقه عقیده دارد که نه تنها 
آنکارا و تهران، بلکه روسیه و ترکیه هم به یکدیگر وابستگی 
دارند و نمی توانند این نیازها را قطع کنند؛ او همچنین عقیده 
دارد ک��ه آنکارا و مس��کو باید اختالف نظر ه��ا را به حداقل 
برس��انند تا زمینه اعتماد میان دو طرف سوری و ترک ایجاد 
ش��ود و پس از آن ترکیه نیرو های خ��ود را بدون درگیری و 
جنگ از این کش��ور خارج کند تا آرام��ش در منطقه برقرار 
شود و در نهایت برای تحلیل بیشتر باید منتظر نتایج نشست 

اردوغان و پوتین ماند.  باشگاه خبرنگاران 
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آیا بحران ادلب با نقشه راه ایران حل می شود؟

روحی صفت

ایران از سرکوب مسلمانان در هند جلوگیری کند


