
صدور مجوز برای سه شرکت هواپیمایی از 
سوی امارات 

س��فارت ای��ران در ابوظبی از صدور مجوز توس��ط 
سازمان هواپیمایی کشوری امارات برای سه شرکت 
هواپیمایی ایرانی ب��ه منظور بازگرداندن هموطنان 

طی روزهای آینده خبر داد.
س��فارت جمهوری اس��امی ای��ران در ابوظبی در 
اطاعیه های��ی ضم��ن تش��کر از وزارت خارج��ه و 
همکاری ه��ای بین المللی امارات عرب��ی متحده از 
صدور مجوز پرواز به س��ه شرکت هواپیمایی ایرانی 
)ایران ایر، قش��م ایر و کیش ایر( برای بازگرداندن 
مس��افران ایرانی از امارات عرب��ی متحده به داخل 
کش��ور خب��ر داد. در یکی از ای��ن اطاعیه ها آمده 
است: در آخرین روزهای پایانی ماه شعبان المعظم 
و ورود ب��ه ماه مبارک رمضان، ب��ا همکاری وزارت 
خارج��ه و همکاری های بین المللی ام��ارات عربی 
متح��ده و پیگیری های مس��تمر به عم��ل آمده از 
سوی س��فارت جمهوری اسامی ایران در ابوظبی، 
س��ازمان هواپیمایی کش��وری امارات، مجوز پرواز 
هواپیمایی ایران ایر )برای روز پنجشنبه ۲۳ آوریل، 
چهارم اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۹ ( از دبی به ش��یراز، 
جهت بازگش��ت مس��افران ایرانی به کشور را صادر 

کرد. تسنیم 

دیدار سفیر ایران با وزیر بهداشت عراق 
وزی��ر بهداش��ت و محیط زیس��ت ع��راق در دیدار 
با س��فیر کش��ورمان در بغداد خواس��تار مشارکت 
ش��رکت های داروی��ی ایرانی ب��رای راه اندازی خط 

مشترک تولید دارو در عراق شد.
در ای��ن دیدار، آخری��ن تحوالت مرتب��ط با روابط 
بهداش��تی و زیس��ت محیطی دو کش��ور، از جمله 
چگونگی مقابله با پیامد های ناشی از شیوع ویروس 
کرون��ا و تاثی��رات آن بر کس��ب و کار های مرزی و 
تج��ارت دو جانبه م��ورد بحث و تب��ادل نظر قرار 
گرفت. موضوع بس��ته ش��دن گذرگاه های مشترک 
مرزی واق��ع در مرز های مهران، ش��لمچه و چذابه 
و وقف��ه در مبادالت تجاری از جمله محور مباحث 
مطروح��ه بود که مقرر ش��د، بازگش��ایی آن ها در 
س��طوح باالتر مقامات تصمیم گیر عراقی مطرح و 

تعیین تکلیف شود.  صداوسیما 

اخبار

ترامپ نمی تواند درباره تحریم تسلیحاتی 
ایران نظر دهد

کارشناس مسائل بین الملل گفت: با توجه به اینکه 
ترامپ از برجام خارج شده، نمی تواند درباره تحریم 

تسلیحاتی ایران نظر دهد.
پاک آیین کارش��ناس با اش��اره به اظه��ارات اخیر 
مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایاالت متحده مبنی 
بر تحریم تس��لیحاتی ای��ران، گفت: نخس��ت باید 
ش��رایط امروز حاکم بر آمریکا و دولت ترامپ را در 

نظر بگیریم و سپس به اظهاراتشون بپردازیم.
او افزود: در حال حاضر ترامپ به دلیل بحران کرونا، 
دروغ های��ی که به مردم گفت��ه، ناتوانی در کنترل 
این ویروس در آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری 
با مش��کل توجیه افکار عمومی مواجه ش��ده است؛ 
همچنی��ن  مباحث دیگری هم مانند فس��اد مالی، 
نداشتن دست آوردی در سیاست خارجی که برگ 
برن��ده دموکرات ها مقابل جمهوری خواهان اس��ت 

علیه او مطرح شده است.
پاک آیین با اش��اره به اظه��ارات اخیر مقامات کاخ 
س��فید درباره تحریم ها علیه ایران، اظهار کرد: در 
ای��ن مقطع ترامپ تاش می کند با طرح مس��ائلی 
موض��وع داخلی کش��ورش را تغیی��ر داده و افکار 
عموم��ی م��ردم آمریکا را به س��وی مطلب دیگری 

منحرف کند.
این دیپلمات س��ابق کش��ورمان ادامه داد: موضوع 
تحریم تسلیحاتی ایران مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ که 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد ه��م آن را در 
جریان مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵  تایید 
کرده است، باید به زودی تمام شود که این موضوع 
یک مس��ئله قانونی اس��ت؛ با توجه به اینکه ترامپ 
از برجام خارج ش��ده، اصا نمی تواند درباره تحریم 
تس��لیحاتی ایران نظ��ری دهد، به ع��اوه اعضای 
دائم ش��ورای امنیت هم نمی توانند به تنهایی یک 

قطعنامه سازمان ملل را لغو کنند.
او اف��زود: بنابراین نخس��ت اینکه اظه��ارات ترامپ 
بدون پش��توانه عملی در س��طح بین المللی است 
و دوم اینک��ه خاف تمام موازی��ن و قوانین جهانی 
است، همچنین این اظهارات خاف مصوبات و رویه 

حاکم بر سازمان ملل و شورای امنیت ملی است.
 باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

 وزیر جنگ طلب، ادعاهای واهی 
و سناریویی انحرافی

وزی��ر امور خارجه جنگ طلب آمریکا که دروغگویی را وظیفه اداری 
خود می داند، بر اس��اس طراحی جدید مبتنی بر پروپاگاندا و فریب، 
روز شنبه در توئیتی نوشت: از شورای امنیت سازمان ملل درخواست 
خواهیم نمود که تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند، پیش از این 
که جمهوری اس��امی یک مسابقه تس��لیحاتی جدید در خاورمیانه 

براه بیاندازد."
سعید محمدی، در یادداشتی با این مقدمه می نویسد: البته همانگونه 
ک��ه انتظار می رفت، وزیر خارجه پنهان کار و جنگ طلب آمریکا در 
ادام��ه نگفته که دولت ای��االت متحده آمریکا ک��ه تنها حامی رژیم 
های تروریس��ت پرور است، طی چهل سال گذشته منطقه خاورمیانه 
را ب��ا انواع تجهیزات نظامی و س��اح های مرگب��ار خود به خاک و 
خون کش��انده اس��ت. عاوه بر این پمپئو به این مساله اشاره نکرده 
که از خش��ن ترین گروه های تروریس��تی خصوصا گروه های وهابی 
و س��لفی منطق��ه خاورمیانه و دیگر نقاط جه��ان حمایت می نماید 
و اصوال س��ازمان های تروریس��تی چون القاعده و داعش را دستگاه 
های سیاست خارجی و امنیتی آمریکا خلق، تجهیز و هدایت نموده 

و می نمایند.
آی��ا وزیرخارجه پنهان کار دولت ترامپ، اظهارات چندی پیش رییس 
جمهور آمریکا را فراموش کرده که گفته بود: من نمی توانم درک کنم 
که ما عراق را بدون نفت ترک کنیم. هیچ پیروزی بدون زخم به دست 
نمی آید. ما در جنگ عراق پیروز نشدیم، اما مسئله اصلی، کنترل نفت 
اس��ت. اظهاراتی که به طور شفاف در واقع یک حقیقت مسلم را بیان 
نمود، ما عاشق نفتیم، برای نفت به عراق و سوریه زخم زدیم و منطقه 

خاورمیانه را با همکاری شرکایمان به آشوب کشانده ایم.
وزیر خارجه آمریکا بدلیل افزای��ش موج انتقادها و کاهش محبوبت 
ترام��پ در انتخابات پی��ش رو بدنبال مفری برای ف��را رو به جلو و 
سرپوش گذاشتن بر جنایت های ظالمانه و ضد بشری دولت ترامپ 
اس��ت. بنا به همین دالئل، پمپئ��و تاش می نماید که تخلف و عهد 
شکنی های کشورش نسبت به قوانین و مقررات بین المللی -به ویژه 
در م��ورد زیر پا نهادن برجام، خروج غی��ر منطقی و یکجانبه از این 

توافق مورد تایید شورای امنیت- را الپوشانی نماید.
اتخاذ تصمیمات یکجانبه و فاقد منطق آمریکا، بنا به خواست جنگ 

طلبان آن کش��ور، بی رحمانه ترین تروریسم اقتصادی را به ویژه در 
ایام پاندمی ویروس ش��وم کرونا علیه ملت ایران سازمان داده است. 
سیاس��تی که به دلیل افول اخاق، تفوق نژادپرس��تی و فاشیسم بر 
مقامات کاخ س��فید؛ تروریس��م اقتصادی و جنایت علیه بش��ریت را 
ام��ری عادی جلوه می دهد. بنابراین در س��ایه عادی ش��دن چنین 
رفتارهای قرون وس��طایی، دسترس��ی بدون تبعیض، آسان و سریع 
کشورهای مش��مول تحریم به ملزومات پزش��کی و درمانی مداوای 

بیماران پاندمی کرونا، بسیار مشکل شده است.
خاطر نش��ان می گردد که تحریم های تس��لیحاتی ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل علیه ایران در س��ال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، در راستای 
ممن��وع ک��ردن فروش س��اح به ای��ران و صادرات س��اح از ایران 
وض��ع گردی��د. این موضوع بع��د از انعقاد توافق بی��ن المللی برجام 
و بر اس��اس مف��اد قطعنامه ۲۲۳۱، بدین ش��کل تصحیح گردید که 
محدودیت های تس��لیحاتی ایران به مدت پنج س��ال تا اکتبر سال 
۲۰۲۰ )۲۷ مه��ر ۱۳۹۹( برق��رار و انجام معامل��ه، خرید و فروش و 
فراهم کردن هرگونه تس��هیات مالی، مبادالت��ی و ترابری در مورد 
صادرات تجهیزات سنگین نظامی به ایران ممنوع خواهد بود. متعاقبا 
پس از آن که آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی صلح آمیز بودن برنامه 
هس��ته ای ای��ران را تأیید نمود، این بخش از تحری��م ها نیز به طور 
کامل برداش��ته خواهد ش��د. در بیانیه مستقل مرتبط با قطعنامه، از 
انواع تانک رزمی، س��امانه های توپخانه سنگین، هواپیماهای رزمی، 
هلی کوپترهای تهاجمی، ناو و س��امانه های موش��کی نام برده ش��ده 
اس��ت. این محدودیت ها ب��ا عنایت به تایید صل��ح آمیز بودن همه 
فعالی��ت های هس��ته ای، اجرای تعهدات برج��ام و عدم نقض آن از 

سوی ایران بزودی و به شکل قانونی لغو خواهد شد.
در ش��رایط بحرانی ش��یوع کرونا و صرف نظر از فریب کاری پمپئو، 
ایران بر خاف سیاس��ت های جنگ س��االرانه آمریکا )علیرغم همه 
محدودیت های ضد بش��ری ناشی از تروریسم اقتصادی وضع شده(؛ 
بطور صلح جویانه در اندیش��ه توسعه همکاری و مشارکت های بین 
الملل��ی به منظور پیش برد اهداف انس��انی مبارزه و کنترل پاندمی 
کرون��ا  اس��ت. بی ش��ک در تاریخ ثب��ت خواهد ش��د؛ در زمانی که 
جهانی��ان در یک صف واحد مس��یر مبارزه با ویروس��ی مهلک را در 
پیش رو داش��تند، دولت نژاد پرست دونالد ترامپ با وضع تروریسم 
اقتص��ادی و برقراری محدودیت های جنایتکارانه ضد بش��ری همه 
مس��یرهای مبادالت مالی-تجاری و امور ص��ادرات و واردات ایران و 

قریب به سی کشور مستقل دیگر را مسدود نمود.  ایسنا 

مدیر مرکز تحقیقات دمشق:

 تا خطر تروریسم هست ایران هم در سوریه 
خواهد ماند

پژوهشگر امور بین الملل سوری، سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران به سوریه را با 
اهمیت ارزیابی کرد و گفت: این دیدار بیانگر وجود مسائلی است که به رایزنی بین جمهوری 

اسامی ایران و سوریه نیاز دارد.
بس��ام ابو عبداهلل درباره سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران به 
س��وریه تصریح کرد: بی ش��ک این سفر مهم بوده و از اهمیت شایانی برخوردار است؛ به ویژه 
که در شرایطی انجام شد که ایران و سوریه و سایر کشورهای جهان با مسئله مقابله با شیوع 

ویروس کرونا روبرو است.
این پژوهش��گر خاطر نش��ان کرد: همه این نشانه ها و مسائل نشان می دهد که ویروس کرونا و 
مقابله با آن ظاهر قضیه است و در پس پرده، یک سری تحرکات در جریان است. ممکن است 
رویارویی های معینی در منطقه صورت گیرد؛ هرچند برخی این احتمال زیاد را مطرح می کنند 
که آمریکا و هم پیمانانش جرات نمی کنند. اما اگر مسائل را به یکدیگر رابط دهیم، به طور قطع، 
این امر بعید به نظر نمی رسد. طبیعتا این امر نیازمند رایزنی هم پیمانان سوری و ایرانی در این 
ش��رایط حساس و دقیق است. ابو عبداهلل درباره محورها و مسائل مورد بحث در سفر ظریف به 
سوریه گفت: فکر می کنم که سفر وزیر خارجه ایران به سوریه اساسا در وهله اول در ارتباط با 
موضوعات عمدتا سیاسی باشد. رایزنی هایی بین دو کشور درباره این امر انجام شده است. جنبه 
دوم س��فر، مربوط به مسائل اقتصادی است و عده ای به جنبه اقتصادی توجه دارند و رایزنی ها 
بین دو کشور در این زمینه در جریان است. اما در سایه این شرایط دشوار پیش روی سوریه و 
ایران و موضوع تحریم های یکجانبه تحمیلی علیه دو کش��ور، هماهنگی بین تهران و دمشق به 
طور قطع در این بخش صورت گرفته است. ی گفت: اهداف سفر ظریف سیاسی و در وهله اول 
در ارتباط با بهبود وضعیت در س��ایه ش��یوع کرونا است. این همان چیزی است که دستکم به 

رسانه ها درز کرده است. جنبه دیگر سفر درخصوص هماهنگی موجود بین دوطرف است.
وی درباره پیام های سفر وزیر خارجه ایران به سوریه گفت: کسی نمی تواند مشخص کند که 
چه پیام های معینی در پس این س��فر است. تمایل دارم که بگویم این امر نیازمند هماهنگی 

بیشتر و گام های بعدی است که سوریه و ایران می توانند بردارند.
این پژوهش��گر س��وری گفت: اغلب این سفرها برای تقویت هماهنگی و تفاهم و بحث مفصل 
درباره تحوالت انجام می شود؛ به ویژه که بحران کرونا جلوی بسیاری از تماس ها در بین شمار 
زیادی از کش��ورها را گرفته اس��ت و تبدیل به اولویت اکثر کشورهای منطقه و از جمله ایران 
و س��وریه ش��ده است. اما همچنین روشن شده که در پس شیوع کرونا چیزهای زیادی وجود 
دارد ک��ه آمری��کا و اهرم هایش می خواهند درباره آن اقدام کنند. لذا، باید با پیامدهای بعد از 
شیوع کرونا مقابله کرد. فکر می کنم که این همان مسئله اساسی است که بحث و تبادل نظر 

درباره آن بین دو کشور انجام شد.  تسنیم

گزارش

در شرایط کنونی که منطقه و جهان درگیر مبارزه با شیوع 
ویروس کرونا اس��ت، دیپلماس��ی و رایزنی های ایران برای 
برق��راری صلح و ثب��ات در منطقه به ویژه س��وریه متوقف 
نشده و در همین راستا جمهوری اسامی ایران که همواره 
در راس��تای صلح و تقویت امنیت در منطقه گام برداش��ته 

این روزها نیز سخت مشغول است.
س��فر ظریف به دمش��ق در حالی انجام ش��د که قرار است 
وزرای خارجه سه کشور ضامن روند آستانه )ایران، روسیه 
و ترکیه( در کنفرانس��ی ویدیویی اوضاع س��وریه را بررسی 

کنند. 
در همین راس��تا محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران روز 
دوش��نبه اول اردیبهشت ماه و حدود یک سال بعد از سفر 
قبلی اش در سفری یک روزه و در رأس هیأتی برای دیدار با 
مقامات س��وریه به دمشق رفت و ضمن دیدار با بشار االسد 
رئیس جمهور س��وریه با ولید المعلم همتای س��وری خود 
ابعاد مختلف مناس��بات دوجانبه، تحوالت منطقه و اوضاع 
سیاسی و میدانی سوریه و مبارزه با تروریسم در این کشور 

را مورد بحث و بررسی قرار داد.
آنگونه که وزیر خارجه ایران در دیدار با بش��ار اس��د گفت 
روز شنبه پدرس��ون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در 
امور سوریه با او درباره مشورت  هایی که قرار است در آینده 
نزدی��ک بین ایران، ترکیه و روس��یه به عنوان کش��ورهای 
ضامن روند آس��تانه برگزار شود، گفتگو کرده است. آخرین 
تح��والت س��وریه از جمله کمیته قانون اساس��ی، تحوالت 
ادلب و همچنین روند سیاس��ی از جمله موضوعاتی بود که 
ظریف در دیدار با بشار اسد درباره آن به گفتگو پرداخت.

بشار اسد نیز در این دیدار بر نقش بی بدیل سپهبد شهید 
سلیمانی در مبارزه با تروریسم در سوریه تأکید کرد.

محمدج��واد ظریف وزیر ام��ور خارجه ای��ران در پایان این 
س��فر در توئیتی با انتشار تصاویری از دیدارهایش با مقامات 
س��وریه به تشریح تاش های ایران در راستای برقراری صلح 
در منطقه و مقابله با تروریسم پرداخت و نوشت: تاش های 
ما )ایران( در راس��تای برقراری صل��ح در منطقه و مقابله با 
تروریسم؛ امروز با بشار اسد رئیس جمهور و ولید المعلم وزیر 
خارجه س��وریه پیش از برگزاری کنفرانس ویدیویی وزرای 

خارجه روند آستانه )ایران، روسیه و ترکیه( ماقات کردم. 
س��فر ظریف واکن��ش آمریکایی ها را به همراه داش��ت. در 
همین خصوص مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه 
آمری��کا در واکنش به این س��فر ادعا کرد: از س��ال ۲۰۱۲ 

ایران بیش از ۱۰ میلیارد دالر از س��رمایه مردم ایران را در 
اختیار اس��د قرار داده است و کسی نمی داند که ظریف در 

این سفر چه مقدار پول نقد را به او تحویل می دهد!
وی همچنی��ن مدعی ش��ده که تنها دس��تاورد ایران برای 
سوریه خشونت و بی ثباتی بوده و گفته که اگر ایران واقعا 
نگران سامتی و امنیت مردم سوریه است، اقدام به خروج 
س��پاه، حزب اهلل و دیگر نیروهای مورد حمایتش از سوریه 

کند.
در همین خصوص سیدهادی سیدافقهی کارشناس مسائل 
غرب آس��یا در گف��ت وگو با فارس درباره س��فر ظریف به 
دمش��ق آن هم در شرایط کنونی با بیان اینکه در این سفر 
س��ه فایل مهم مطرح ش��د این موارد را مباحث سیاس��ی، 
اقتصادی و امنیتی برش��مرد و توضیح داد: سوریه ارام آرام 
از مرحل��ه جنگ و درگیری های امنیتی گس��ترده وارد فاز 
سیاس��ی و بازسازی می ش��ود و امید سوریه به شرکت ها و 
س��رمایه گذاری ایران اس��ت، چون روس ها دنبال سرمایه 
گذاری آنچنان نیس��تند، بلک��ه به دنبال به��ره برداری از 

چاه های نفت و ایجاد پایگاه نظامی در این کشور هستند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه مقامات ایران��ی درب��اره مرحله 
بازسازی سوریه س��فرها و دیدارهای خوبی با سوری ها در 
این مدت داش��تند، یادآور ش��د: البته در پی ش��یوع کرونا 
محدودیت های��ی در این خصوص ایجاد ش��د ولی دو طرف 
مصمم هس��تند که روابط اقتصادی، بازرگانی، کشاورزی و 
فناوری در حوزه های برق، آب، بهداش��ت و حتی توریس��م 

مذهبی را گسترش دهند.
س��یدافقهی موضوع دیگری که در دستورکار این سفر قرار 
داش��ت را مس��ائل منطقه و حضور نیروهای آمریکایی در 
منطق��ه و بحث اخراج نیروهای آمریکایی از غرب آس��یا و 
همچنین گفتگو درباره تجاوزات رژیم صهیونیس��تی عنوان 
کرد و افزود: مجموعه ای از مس��ائل سیاس��ی، اقتصادی و 
امنیتی در دستورکار این سفر قرار داشت و این سفر نسبتا 

سفر موفقی بود.

سفر ظریف به دمشق از نگاه یک تحلیلگر عرب
یک تحلیلگر و عضو پیشین هیات سوریه گفت: ایران روابط 
اقتصادی و سیاسی مستحکمی با ترکیه دارد و در بسیاری 
از مواقع ترکیه راه های تنفس بس��یاری ب��رای ایران ایجاد 
کرده است و این کشور توانست از این طریق شدت تحریم 
های اقتصادی را کاهش دهد. از س��وی دیگر ایران شریک 

راهبردی سوریه و روسیه در جنگ با تروریسم است.
اس��امه دنوره که عضو پیشین هیات س��وری در مذاکرات 
آس��تانه اس��ت در ادامه گفت: ایران علیرغم مش��ارکت در 
جنگ با تروریسم می تواند میان تمام طرف ها نقش میانجی 
گری ایفا کند به خصوص اینکه با بس��یاری از کش��ورهای 
منطقه با خطری مش��ترک مواجه است که امنیت داخلی و 

اتحاد آن ها را تهدید می کند.
وی خاطرنشان کرد: مسئوالن وزارت خارجه ایران پیش از 
این چندین بار خواس��تار میانجیگری میان سوریه و ترکیه 
ش��دند و خود ش��خص محمد جواد ظری��ف ، وزیر خارجه 
ایران نیز آخرین بار در ماه فوریه خواستار این میانجی گری 

شد.
این تحلیلگر سوری در ادامه با اشاره به اینکه نقش ایران در 
این مرحله منطقی و مطلوب است، تأکید کرد: تاش ایران 
چه در زمینه میانجیگری باش��د یا غیر آن، مورد استقبال 
ضمن��ی ترکیه و س��وریه قرار دارد؛ زیرا این دو کش��ور، از 
هر تاش��ی ب��رای از بین بردن رکود در عرصه سیاس��ی و 

راهبردی، استقبال می کنند.
روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم به بررس��ی سفر محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران به دمشق 
پرداخته و این س��فر را در پیوند با رویکرد کشورهای عربی 
برای عادی س��ازی روابط با دمشق و همچنین تهران عنوان 

کرده است.
در این مقاله آمده اس��ت: ش��اید هدف اعام ش��ده س��فر 
محمدج��واد ظریف، وزی��ر خارجه ایران به دمش��ق روابط 
دوجانب��ه که این کلیش��ه ای رس��می اس��ت که همیش��ه 
به کار برده می ش��ود و نیز آنچه درباره نشس��ت س��ه جانبه 
و قریب الوقوع روس��یه، ترکیه و ایران ب��رای رایزنی درباره 
کمیت��ه تدوین قان��ون اساس��ی و اوضاع در ادل��ب عنوان 
می ش��ود، باش��د، ولی در این مجال کوت��اه می توان گفت 

که این س��فر تاش��ی برای اطاع مقامات ایران از وضعیت 
سیاس��ِت درهای بازی اس��ت که به صورت فزاینده به روی 
دمش��ق و رهبری سوریه باز می شود و این روند طی روزها 

و هفته های اخیر شدت گرفته است.
بیشتر توضیح می دهیم و می گوییم که ایران، که روز دوشنبه 
از زبان "سید عباس موسوی" سخنگوی وزارت خارجه اش 
آمادگی اش را برای گفت وگو و احیای روابط بدون ش��روط 
با همس��ایگانش در خلیج )فارس( اعام کرد، می خواهد از 
روند سیاس��ت درهای باز کش��ورهای عربی درقبال دمشق 
و رهبری آن مطلع ش��ود و شاید هم عاقه مند است خواه 
به صورت مس��تقیم یا غیرمس��تقیم و خواه به صورت جزئی 
یا کلی، ش��ریکی باش��د که از این وضعیت بهره مند شود؛ 
چرا که س��وریه و ایران در یک س��نگر، یعنی سنگر محور 

مقاومت، ایستاده اند.
زمانی ک��ه می گوییم ایران می خواهد از روند سیاس��ت های 
درهای باز کشورهای عربی درخصوص سوریه بیشتر مطلع 
ش��ود، منظورمان این نیس��ت که می خواهد بخشی از آن 
باشد، به ویژه این که کشورهای عربی حوزه خلیج)فارس(، یا 
بیشتر این کشورها، تمایلی قوی دارند که از بحران ویروس 
همه گیر کرونا به عنوان مقدمه ای برای آش��تی با همس��ایه 
ایرانی ش��ان و کاستن از ش��دت تنش با آن استفاده کنند؛ 
به وی��ژه با توجه ب��ه این که انتظار می رود در نقش��ه جدید 
سیاس��ی، نظامی و اقتصادی جهان تغییراتی شکل بگیرد و 

این تغییرات اکنون در حال ظاهر شدن است.
خیلی خاصه می گوییم، سوریه دروازه جهان عرب به سوی 
ایران و دروازه ایران به س��وی جهان عرب اس��ت و موضوع 
قاب��ل توجه این اس��ت که این دروازه به س��رعت وبه دالیل 
عدیده ای، که در اینجا مجال ذکرش نیست، در حال بهبود 
یافتن و پیش��رفت است و این پیشرفت یکی از دالیل سفر 

ظریف به دمشق به شمار می رود.
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توجه ویژه دمشق به تهران 
دیپلماسی منطقه ای ایران با سفر اخیر ظریف به سوریه 

امیدواری نسبت به تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان
مدیرکل آسیای غربی وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که مقامات 
افغانستان با تشکیل دولتی فراگیر گامی بلند در راستای انجام گفتگوهای 

بین االفغانی و دستیابی به صلح و ثبات در این کشور بردارند.
سید رسول موس��وی در توئیتی در این خصوص نوشت: به نتایج دیدار 

آقای طاهریان از افغانستان خوشبینم. 
موس��وی ابراز امیدواری کرده اس��ت که رهبران و ش��خصیت های سیاس��ی 

افغانس��تان با تش��کیل دولتی فراگیر گامی بلند در راس��تای انج��ام گفتگوهای 
بی��ن االفغانی که به صلح و ثبات کامل در افغانس��تان بینجامد، بردارند. در دیدار 
محمدابراهی��م طاهریان ف��رد دس��تیار و نماینده ویژه وزیر خارج��ه ایران در امور 
افغانس��تان با برخی شخصیت های سیاسی و حزبی افغانستان و همچنین نماینده 
سازمان ملل در این کشور، آخرین تحوالت سیاسی، روند صلح و لزوم تقویت نقش 

سازمان ملل متحد در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  فارس 

حمایت ایرلند از رفع تحریم های ضد ایرانی 
وزیر امور خارجه ایرلند ضمن اعام همدردی با ملت ایران در ش��رایط 
س��خت بحران کرونا تصریح کرد که این کش��ور همسو با سیاست های 

اتحادیه اروپا، از تجارت قانونی با ایران حمایت می کند.
س��ایمون کاونی در پاسخ به نامه س��فیر ایران در دوبلین که خواستار 

نادی��ده گرفتن و عدم اج��رای تحریم های غیرقانونی آمریکا ش��ده بود، 
افزود: ایرلند به طور کامل از موضع مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 

در خصوص لزوم تجارت قانونی با ایران حمایت و بر لزوم عادی س��ازی تجارت 
کاالهایی که برای حیات و سامت انسان ها ضرورت دارد تاکید می کند. 

کاون��ی تصریح ک��رد: ایرلند از هر فرصتی برای تداوم ارتباطات س��ازنده با ایران 
اس��تفاده خواهد کرد و از تجارت کااله��ای حیاتی با ایران حمایت می کند. وی 
اظهار داشت: ایرلند و اتحادیه اروپا همواره از سیاست تعامل با ایران حمایت کرده 

و به این سیاست به ویژه در روزهای پرچالش کنونی پایبند هستند. ایرنا 

کاهش تحریم ها در ایران کافی نیست
یک مقام پیشین کاخ سفید با بیان اینکه کاهش تحریم ها برای مقابله 
ایران با ویروس کرونا کافی نیس��ت، خواس��تار ی��ک "رویکرد مدون" 
به منظور تضمین تراکنش های مورد نیاز ش��رکت ها برای دادوس��تد 

با ایران شد.
ریچارد نفیو افزود: اگر ش��ما به شکلی س��اده، تنها تحریم ها را در طول 

دوره بحران تعلیق کنید، شما به طور بالقوه فقط انواع سردردها و موانع قبلی 
را که پیشتر نیز وجود داشت، ایجاد می کنید.  وی در ادامه خواستار یک "رویکرد 
مدون" ش��د که طبق آن، آمریکا با ش��رکت ها و ایران برای تسهیل تراکنش های 
خاص و الگوهای معاماتی ویژه از طریق نامه های اعطای مجوز و دیگر تضمین ها 
همکاری کند. نفیو با اشاره به موانع شرکت هایی که خواهان تجارت منظم با ایران 
هستند، خاطر نشان کرد: انتشار اطاعیه جدید وزارت امورخارجه که سوءاستفاده 

از کاهش تحریم های ایران را محکوم می کند. باشگاه خبرنگاران 


