
ماجراجویی های قابل تامل ترکیه در ادلب
کارش��ناس مس��ائل غرب آس��یا گفت: با تجاوزات 
و اقدامات تن��ش زای ترکیه در ادلب، مکن اس��ت 
کش��ور های عربی مانن��د مصر نیز به نفع س��وریه 
وارد عم��ل ش��وند و این نش��ان می ده��د اردوغان 
ماجراجویی ه��ای خطرناک��ی را در ادل��ب دنب��ال 
می کند که معادالت منطقه ای را پیچیده تر می کند. 
حسن هانی زاده با اش��اره به آخرین وضعیت ادلب 
و اقدامات تن��ش زای ترکیه در قبال س��وریه بیان 
داش��ت: اخیرا ارتش ترکیه به دس��تور رجب طیب 
اردوغان دست به انجام اقدامات تحریک آمیزی در 
ادلب زده که ممکن است وضعیت سوریه را به یک 

مرحله غیر قابل بازگشتی وارد کند.
وی ادامه داد: ادامه پیش��روی و جنگ افروزی های 
ترکیه در ادلب حتی ممکن است غیر از ارتش این 
دو کشور، کشور های دیگری را  نیز ناچار به دخالت 
در این وضعیت اسفناک کند. کارشناس مسائل غرب 
آسیا اضافه کرد: حتی ممکن است کشور های عربی 
مانند مصر نیز به نفع سوریه وارد عمل شوند و این 
نش��ان می دهد اردوغان ماجراجویی های خطرناکی 
را در ادل��ب دنبال می کند ک��ه معادالت منطقه ای 
را پیچیده ت��ر می کند. هانی زاده خاطرنش��ان کرد: 
ترکیه باید ادلب را ترک کند و دس��ت از حمایت از 
گروه های تروریستی بردارد و طبق توافقات آستانه، 
طرح ه��ای کاهش تن��ش را اجرایی کند و به تدریج 
گروهک های تروریس��تی را از ادلب خارج کند و با 
دولت های س��وریه و روس��یه و ایران وارد گفت وگو 

شود. میزان 

از نگاه دیگران 

اشتیاق چین برای ارسال کمک به ایران تحسین برانگیز است
س��فیر ایران در چین نوشت: صدها هزار ماسک، لباس محافظ، عینک، کاله 

و دستگاه تنفسی از سوی چین به ایران اهدا شده است.
محمد کشاورززاده سفیر ایران در چین در حساب کاربری خود در توئیتر با 
انتشار عکس هایی از اقالم اهدایی مردم چین به ایران نوشت: شوق و اشتیاق 

مردم چین برای ارس��ال کمک به ایران تحس��ین برانگیز است. وی ادامه داد: 
طی چند روز گذش��ته صدها هزار ماس��ک، لباس محافظ، عینک، کاله و دس��تگاه 
تنفس��ی دریافت و در س��فارت دپو ش��ده که برای ارس��ال این کمک ها درخواست 
اعزام هواپیمای باری به پکن را کرده ام که امیدوارم سریعاً برسد. جمهوری اسالمی 
ایران پس از آن که چین درگیر ویروس کرونا ش��د از نخس��تین کشورهایی بود که 

کمک های بهداشتی و درمانی خود را به این کشور اهدا کرد. صداوسیما 

درخواست آمریکا از ایران
وزی��ر خارج��ه آمریکا با ص��دور بیانی��ه ای مداخله جویانه از ایران خواس��ت 
ش��هروندان بازداشت شده کش��ورش را آزاد کند مایک پامپئو در این بیانیه 
همچنین ایران را تهدید کرده است: ایاالت متحده آمریکا ایران را مستقیماً 

مسئول مرگ هر آمریکایی خواهد دانست. 
پاس��خ ما قاطع خواهد بود. پامپئو همچنین گفته گزارش ها مبنی بر س��رایت 

بیم��اری کووید-۱۹ به زندان های ایران را به ش��دت نگران کنن��ده توصیف کرده و 
تکرار کرده همه ش��هروندان آمریکا باید »فوراً« آزاد ش��وند.  وزیر خارجه آمریکا با 
اشاره به گزارش ها درباره آزادی ۷۰ هزار زندانی توسط ایران گفت: ایران اخیراً ۷۰ 
هزار زندانی را با توجه به ش��یوع کووید-۱۹ آزاد کرد و توانایی اش برای بخشندگی 

و گذشت را نشان داد.  فارس 

برای حفاظت از آمریکا سامانه دفاع موشکی به عراق می فرستیم
رئی��س فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا با مطرح کردن ادعاهایی علیه نقش 
ایران در منطقه گفت که آمریکا قصد دارد س��امانه های دفاعی بیش��تری را 
ب��رای حفاظت از خود در برابر حمالت بالقوه  از جان��ب ایران به عراق وارد 
کند. کنت مک کنزی گفت: ما در حال وارد کردن سامانه های دفاع هوایی و 

س��امانه های دفاع موشکی بالستیک به عراق هستیم تا به به طور ویژه از خود 
در برابر حمله بالقوه دیگری از جانب ایران حفاظت کنیم.

بر اس��اس این گزارش، مک کنزی همچنین در این جلسه مدعی شد: در فرماندهی 
مرکزی، ما می دانیم تا زمانی ایاالت متحده آمریکا فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی 
علی��ه ایران را اعمال می کند، نیروهای مش��ترک باید با حض��ور و موقعیت خود از 

استفاده قدرت نظامی ایران در برابر اجرای این  فشارها، جلوگیری کند.  ایرنا 

گزارش

س��خنگوی وزارت خارجه کشورمان در پاس��خ به خبرنگار 
سیاس��ت روز درباره بیانی��ه اتحادیه اروپ��ا و موضع وزارت 
خارجه کش��ورمان خاطرنشان کرد: این بیانیه را در راستای 
بیانیه های قبلی اروپا و بیانیه درمانی می دانیم. اگر اروپایی ها 
آمادگی دارند بسم اهلل، آنها به تعهداتشان در برجام و انتفاع 
ایران از منافع اقتصادی برج��ام برگردند و منافع اقتصادی 
مردم ایران را تضمین کنند. س��ید عباس موسوی افزود: هر 
زمان اروپایی ها گام های عملی برای اجرای تعهداتش��ان در 
برجام بردارند، ایران هم به تعهدات قبلی باز خواهد گشت.

س��خنگوی وزارت خارج��ه ای��ران در واکنش ب��ه اظهارات 
وزی��ر خارجه انگلیس که عن��وان کرده لندن به ایران اجازه 

دستیابی به سالح هسته ای را نمی دهد، تصریح کرد: ایشان 
در جایگاهی نیست برای ایران خط مشی تعیین کند.

موس��وی در پاسخ به سؤالی درباره ادعای آژانس بین المللی 
انرژی اتمی مبنی بر خودداری ایران از اجازه دسترسی این 
س��ازمان به دو مکان در ایران گف��ت: این یک بحث فنی و 
حقوقی اس��ت. ادعایی که کردند سایت نبوده است. سایت 

تعریف خاص خود را دارد.
موسوی خاطرنش��ان کرد: فنی ترین همکاری ها را با آژانس 
داریم و بنا نیس��ت هر ادعا و س��ؤال بی مبنا و پایه توس��ط 

آژانس مطرح و ایران به آن پاسخ دهد.
وی اف��زود: چارچ��وب همکاری های ما با آژانس مش��خص 
اس��ت، اما آژانس هم باید وجهه و اعتبار خود را مدنظر قرار 
ده��د. هر ادع��ای پوچی که هر رژیم و ف��ردی مطرح کرد، 
نباید مبنای س��ؤال آژانس باش��د. مبنای این اقدام آژانس 
را درس��ت نمی دانیم و حقوقی نیس��ت و ادعاها باید پایه و 
اساس��ی داشته باشد و آژانس براساس سیاسی کاری برخی 

رژیم ها، نباید ادعاهایی را مطرح کند.
به گفته س��خنگوی وزارت خارجه چنی��ن رویکردی قطعا 
سازنده نخواهد بود. موسوی همچنین اضافه کرد: در تماس 
تلفنی که آقای ظریف با بورل داشت این موضوع و گزارش 
اخی��ر آژان��س و همکاری های ایران با آژانس مطرح ش��ده 
اس��ت. ما هر فرصتی دستمان بیاید برای تبین نظرات خود 
اس��تفاده می کنیم. سخنگوی وزارت خارجه یادآور شد: این 
نکته را با جدیت و با مقامات اروپایی و کش��ورهای مختلف 

در می��ان خواهیم گذاش��ت و مبنای موضع خ��ود را برای 
مقامات اروپایی و اعضای آژانس تشریح خواهیم کرد.

این دیپلمات ارش��د کش��ورمان درباره اس��تفاده از ظرفیت 
ایرانیان خارج از کشور در پی شیوع کرونا نیز اظهار داشت: 
در ش��رایطی هس��تیم که همه باید به ه��م کمک کنند و 
ما ش��اهد درخواس��ت های خیرین ایرانی مقیم خارج برای 
کمک ب��ه هموطنان در داخ��ل بودیم. س��فارتخانه های ما 
در سراس��ر جه��ان اعالم آمادگ��ی کردن��د کمک های نوع 
دوس��تانه و مردمی را از جاهای مختلف نقدی یا غیرنقدی 
بپذیرن��د. االن به اقالم ضروری برای درمان نیاز داریم و اگر 
کمک های نقدی ارس��ال شود با آنها اقالم مورد نیاز جامعه 
پزش��کی و مردم خریداری خواهد شد. س��فارتخانه های ما 
آمادگ��ی را برای همکاری در ای��ن زمینه دارند و امیدواریم 
ب��ا یاری همه بر این موضوع غلبه کنیم. س��خنگوی وزارت 
خارجه در پاس��خ به سؤالی درباره برگزاری تحلیف همزمان 
دو رئیس جمهور در افغانس��تان گفت: از مدت ها قبل تمام 
تالش خود را در س��طوح مختلف برای همگرایی و همدلی 
مردم افغانس��تان، گروه ها و شخصیت ها در این کشور انجام 
دادیم و به طرفین متذکر ش��دیم ک��ه تنها راه رونق و رفاه 
و ثبات و امنیت در افغانس��تان تشکیل یک دولت فراگیر و 
وحدت ش��خصیت ها، گروه ها، احزاب و مسئوالن است. این 
دیپلمات ارش��د کش��ورمان عنوان کرد: به تالش های خود 
ادامه می دهیم و امیدواریم به نتیجه برس��د و ثبات سیاسی 
به افغانستان برگردد و از این مرحله عبور کنند. ایران همه 
ت��وان خود را ب��ه کار خواهد گرفت تا این اتفاق در کش��ور 

دوست و برادر ما جمهوری اسالمی افغانستان رخ دهد.
وی در پاس��خ به س��والی درباره تش��کیل تی��م ضربت در 
انگلی��س برای مقابله ب��ا اخبار جعلی و انتش��ار اخبار غلط 
و اینکه آیا س��فارت ما در لندن توان برخورد با رس��انه های 
فارس��ی زبان در لندن که اقدام به انتش��ار اخبار جعلی در 

خصوص وضعیت کرونا در ای��ران می کنند، دارد؟ گفت: ما 
تش��کیل چنین تیمی را به فال نیک می گیریم و امیدواریم 
دولت انگلیس حاال که دس��ت به چنی��ن اقدام خوبی زده، 
در خصوص اخبار جعلی رس��انه های فارسی زبان مستقر در 

انگلیس هم اقدام کند و جلوی این کار را بگیرد.
موس��وی اضافه کرد: ملت ایران استحضار دارند رسانه های 
خ��اص در انگلیس در این ش��رایط حس��اس و بحرانی که 
همه دنیا درگیر آن هس��تند، متاسفانه ش��روع به اقدامات 
خ��الف واقع و اخبار و آمار جعل��ی و تضعیف روحیه مردم 
ایران در این برهه کرده ان��د که امیدواریم گروه ضربتی که 
تشکیل دادند، شامل حال این رسانه هایی باشد که در خاک 

انگلیس هم هستند.
وی گف��ت: خیلی امید در این زمینه نداریم، ولی امیدواریم 
این موضوع را جدی بگیرند هم برای مبارزه با اخبار جعلی 
در کشورش��ان و هم برای مقابله با اخبار جعلی که از مبدا 
کشورشان برای سایر کشورها تولید می شود. سفارت ما در 
لندن قرار اس��ت بررس��ی میدانی و حقوقی داشته باشد که 
اگر زمینه این کار فراهم ش��ود، چنین درخواستی را مطرح 
کند. س��خنگوی وزارت خارجه در پاس��خ به س��ؤالی مبنی 
بر تایید توافق صلح بین طالبان و آمریکا توس��ط ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل نیز عنوان ک��رد: ما اعالم موضع راجع 
ب��ه توافق بدعت گون��ه ای که رژیم آمریکا ب��ا گروه طالبان 
داشتند، داش��تیم. م��ا مواف��ق هرگونه تالش  ب��رای ثبات و 
امنیت در افغانستان هستیم، ولی باید یاد داشته باشیم این 
تالش ها در چارچوب مذاکرات بین خود افغانستانی  ها باشد، 
نه اینکه یک دولت خارجی از هزاران مایل بیاید و با گروهی 
در یک کشور مستقل توافق صورت دهد، آن هم برای نجات 

دادن خود از مخمصه ای که در آن گرفتار شده  است.
وی تصری��ح کرد: معتقدی��م مذاکرات باید ب��ا حضور همه 

گروه ها در افغانستان به شمول طالبان باشد.
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موسوی در پاسخ به سیاست روز:  


