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درخواست فرانسه از ایران و روسیه  
وزیر امور خارجه فرانس��ه از ایران و روسیه خواست تا ادامه 

اجرای کامل آتش بس در سوریه را تضمین کنند.

به گ��زارش خبرگزاری رویت��رز، ژان مارک آیرو با انتش��ار 
بیانیه ای بمب گذاری های اخیر در دمش��ق پایتخت سوریه را به 
ط��ور قوی محکوم و تاکید کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری 
الزم اس��ت تا اجرای آتش بس در سراسر سوریه مورد توجه قرار 

گیرد و تضمین شود.
در ادامه این بیانیه آمده اس��ت، فرانسه از تضمین کنندگان 
این آتش بس به ویژه روسیه و ایران که قرار است هفته آینده در 
آستانه مذاکره کنند می خواهد تا برای اجرای کامل آتش بس در 

سوریه تمام طرف ها را تحت فشار قرار دهند.
ب��ه گزارش رویترز، روز ش��نبه در نتیجه دو بمب گذاری در 
دمشق که زائران شیعه را هدف قرار داده بود 74 تن جان باخته 

و ده ها نفر زخمی شدند.

 دولت بحرین قادر به تحمل تبعات تعرض
به آیت اهلل قاسم نیست

دس��تیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی ایران با 
اش��اره به اینکه دولت بحرین تاب تحمل تبعات محاکمه 
آیت اهلل عیس��ی قاس��م و تعرض به وی را ندارد، خواستار 

توقف اهانت به آیت اهلل شد.
به گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان در مصاحبه 
با ش��بکه اللؤلؤه، محاکمه آیت اهلل عیسی قاسم را اقدامی 
نابخردان��ه توصیف کرد و گفت: حکومت بحرین باید بداند 
ک��ه هیچ وقت قادر به تحمل تبعات ای��ن اقدام نابخردانه 
نخواهد ب��ود. وی ابراز امیدواری کرد که صاحبان خرد در 
بحرین به کمک آل خلیفه بش��تابند ت��ا هر گونه اهانت به 
آیت اهلل عیسی قاس��م رهبر و مرجعیت شیعیان بحرین و 

منطقه متوقف گردد.
امیرعبداللهیان همچنین تأکید کرد که »حکومت بحرین 
فراتر از چالش با یک بحران جدی روبه روست، بازداشت شیخ 
علی سلمان بیانگر عمق این بحران است و محاکمه آیت اهلل 

عیسی قاسم اثبات می کند که این بحران جدی است«.

 توصیه وزارت خارجه
به هموطنان ایرانی عازم ترکیه

وزارت خارجه ایران در آستانه نوروز به هموطنانی که 
قصد عزیمت به ترکیه را دارند توصیه کرد که احتیاط های 

الزم را به عمل بیاورند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در اطالعیه ای که بدین 
منظور از سوی وزارت خارجه ایران صادر شده، آمده است: 
ب��ا توجه به درپیش بودن تعطیالت نوروز و برنامه تعدادی 
از هموطنان جهت س��فر گردش��گری به خارج از کشور و 
نظر به ش��رایط امنیتی ترکیه در ماه های گذشته و نگرانی 
برای امنیت و س��المت ش��هروندان ایرانی در این کشور، 
ب��ه کلیه هموطنانی که قصد مس��افرت به ترکیه را دارند، 
توصیه اکید می ش��ود در صورت ضرورت غیرقابل اجتناب 

به انجام سفر، احتیاط الزم را کنند.

رایزنی سرمدی با قائم مقام وزیر خارجه عمان 
قائم مقام وزی��ر خارجه کش��ورمان در دیدار همتای 
عمان��ی با بیان اینکه جمهوری اس��المی ای��ران در ایجاد 
رواب��ط مس��تحکم تر با عمان جدی اس��ت، گف��ت: اراده 
سیاسی الزم برای گسترش و توسعه هر چه بیشتر روابط 

دوجانبه با مسقط وجود دارد.
به گزارش مهر، بدر بن حمد البوس��عیدی که در رأس 
هیأتی در ایران به سر می برد، با مرتضی سرمدی قائم مقام 
وزیر امور خارجه کش��ورمان دیدار و گفت وگو کرد. در این 
دیدار طرفین درخصوص راه های گسترش و تعمیق روابط 
دوجانبه در تمامی زمینه ها به ویژه در حوزه همکاری های 

اقتصادی، به ویژه بانکی گفت وگو و تبادل نظر کردند.
س��رمدی در این دیدار با اش��اره به سفر اخیر حسن 
روحان��ی رئیس جمهوری اس��المی ایران ب��ه عمان اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی ایران در ایجاد روابط مستحکم تر 
با عمان جدی است و اراده سیاسی الزم برای گسترش و 
توسعه هر چه بیشتر روابط دوجانبه با عمان وجود دارد.

در ادامه این دیدار، البوسعیدی نیز با اشاره به روابط 
بس��یار خوب دو کش��ور افزود: روابط ای��ران و عمان یک 
الگ��و در منطقه اس��ت و عمان نی��ز اراده و اهتمام جدی 
برای توسعه و تعمیق روابط دوجانبه با جمهوری اسالمی 
ایران دارد. وی خاطرنش��ان کرد: روابط خوب دو کش��ور 
موج��ب تقوی��ت و تحکیم ثبات و امنی��ت منطقه خواهد 
شد و می تواند الگویی برای سایر کشورهای منطقه باشد.

توصیه جان بولتون به ترامپ 
سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد بار دیگر از 
رئیس جمهور این کشور خواست توافق اتمی با ایران را که 

تابستان سال 2015 منعقد شد فوری پاره کند.
ب��ه گزارش فارس، جان بولتون در پاس��خ به یکی از 
س��وال های برنامه تصویری این نش��ریه درباره ادامه ارائه 
مجوز به شرکت هایی چون بوئینگ برای عقد قراردادهای 
چن��د میلیارد دالری با ای��ران و این که وی مایل به تغییر 
این مس��یر اس��ت، گفت: من از زمان امض��ای این توافق 
در تابستان 2015 گفته ام که دولت جمهوری خواه بعدی 

باید آن را به فوریت لغو کند.
وی در ادام��ه افزود: هرچه بیش��تر بگذرد تبعات لغو 
تحریم ها موجب تقویت ایران شده و برنامه های موشکی و 
اتمی ایران می تواند بدون هیچ محدودیتی ادامه یابد. این 
موردی است که باید در دوره انتقالی قبل از این که دولت 
جدی��د قدرت را به دس��ت گیرد رخ م��ی داد اما به دلیل 

دیوان ساالری موجود این مسئله ادامه یافته است. 

رایزنی سفیر ایران با رئیس جمهور اتیوپی
سفیر جدید کش��ورمان در اتیوپی، با حضور در کاخ 
ریاست جمهوری اتیوپی با » موالتو تشومه« رئیس جمهور 

این کشور دیدار و استوارنامه خود را به وی تسلیم کرد.
به گزارش ایس��نا، در این دیدار سفیر کشورمان ضمن 
ابالغ سالم رئیس جمهور کشورمان به رئیس جمهور اتیوپی 
با اش��اره به اهمیت و جایگاه کشورهای آفریقایی مخصوصا 
کش��ور اتیوپی در سیاست خارجی کشورمان، بر عزم دولت 
و س��فارت جمهوری اسالمی ایران در آدیس آبابا بر بسط و 
توسعه روابط با آن کشور در زمینه های مختلف تاکید کرد.

همچنی��ن در این دی��دار بهزاد خاکپور با اش��اره به 
ظرفیت باالی دو کش��ور برای گس��ترش روابط اقتصادی 
اظهار کرد: س��طح روابط اقتصادی دو کش��ور با توجه به 
شرایط موجود می تواند بسیار فراتر از وضع کنونی باشد و 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در آدیس آبابا تمام تالش 

خود را برای ارتقای این روابط به کار خوهد گرفت.
بنابر این گزارش، تشومه موالتو، رئیس جمهور اتیوپی 
نیز در این دیدار ضمن خوش��امدگویی به سفیر کشورمان 
و با اش��اره به پیش��ینه روابط فرهنگی و تاریخی دو کشور 
ایران و اتیوپی، خواس��تار اس��تفاده از تم��ام ظرفیت های 
موجود برای گس��ترش روابط در زمینه های مختلف ش��د 
و ب��ر آمادگی دول��ت اتیوپی برای ارائ��ه هرگونه کمک به 
توس��عه مناس��بات مخصوصا در زمینه ه��ای اقتصادی و 
س��رمایه گذاری دو کش��ور تاکید کرد. وی همچنین ابراز 
امیدواری کرد در دوره ماموریت س��فیر جدید کش��ورمان 
در اتیوپی دو کش��ور شاهد بس��ط بیش از پیش روابط در 

زمینه های مختلف باشند.
این رایزنی درحالی صورت گرفت که اساس سیاست 
خارجی جمهوری اس��المی بر مبنای حس��ن همجواری و 

توسعه روابط با کشورهای منطقه و بین الملل است.
همچنی��ن ای��ران خواس��تار صل��ح و ثب��ات در همه 
کش��ورهای دنیا اس��ت و همه را به حف��ظ تمامیت ارضی 

کشورها توصیه می کند.

در حالی اوضاع برخی شهرهای 
شمال سوریه همچنان با تنش پرونـــــده

رقب��ای  ک��ه  اس��ت  هم��راه 
منطقه ای به دنبال ماهی گرفتن از این آب گل آلود در 

تالش برای حذف ایران از معادالت سوریه هستند.
سه ش��نبه هفته گذش��ته بود که رؤسای ستاد 
مش��ترک ارتش ترکیه، آمریکا و روسیه در آنتالیای 
ترکی��ه گرد آمدن��د تا درباره ادام��ه عملیات نظامی 

علیه داعش گفت و گو کنند.
وزارت دفاع روس��یه اعالم کرد فرماندهان ارشد 
روس��یه، ترکی��ه و آمریکا در نشس��ت آنتالیا درباره 
مس��ائل امنیتی و تالش ها برای مبارزه با تروریس��م 

در سوریه و عراق گفت وگو کردند. 
در ای��ن بیانی��ه آمده اس��ت: طرفی��ن به طور 
ویژه درباره ش��رایط اخیر مبارزه علیه س��ازمان های 
تروریس��تی در س��وریه و افزایش مقابل��ه با تمامی 

سازمان های تروریستی در آینده گفت وگو کردند. 
ای��ن بیانیه می افزاید: تمام��ی طرف ها بر تالش 
مضاعف در جهت جلوگیری از برخورد میان طرفین 

در عملیات نظامی در سوریه تاکید کردند. 
اس��المی  جمه��وری  فع��ال  و  موث��ر  نق��ش 
ارت��ش س��وریه در قب��ال  درپیروزی ه��ای اخی��ر 
تروریس��ت ها و معارض��ان س��وری که ب��ا دالرها و 
تس��لیحات غربی وعربی حمایت می ش��دند؛ بر هیچ 
کش��وری پوشیده نیس��ت؛ اما اجالس آنتالیا آن هم 
بدون حض��ور ایران از منظر ناظران سیاس��ی کمی 

جای تامل دارد!
ایران از ابتدای بحران در س��وریه برحل بحران 
این کش��ور از طریق گفت وگوی س��وری -س��وری 
تاکید داش��ت؛ حتی نس��بت به این فتنه انگیزی در 
منطقه به آنها هش��دار داده بود!اما گوش کشورهای 

غربی به این حرف ها بدهکار نبود!
از جمل��ه ت��الش جمهوری اس��المی نشس��ت 
مش��ترک ایران و روس��یه و ترکیه بود که 7دی در 
مس��کو برای کمک به غیرنظامیان و بازگشت ثبات 

به حلب برگزار شد.
حتی ایران مس��یر مش��ارکت ترکیه برای حل 
بحران سوریه را هموار کرد تا این کشور که تا پیش 
از ای��ن نقش مهم��ی در فتنه انگی��زی و حمایت از 
معارضان سوریه ایفا کرده بود برای جبران با تهران 

و مسکو همراه شود.
اظهارات گس��تاخانه مقام��ات ترکیه نه تنها در 

قبال ایران بلکه از روند سیاس��ت های س��تیزجویانه 
ای��ن کش��ور در قبال س��وریه و عراق ه��م رونمایی 
می کند چنانچه »آالن بکر« نماینده پارلمان سوریه 
در گف��ت وگو با مه��ر درباره اظه��ارات »اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه مبن��ی بر ایجاد مناطق امن در 
اراضی س��وریه تاکید کرد: اردوغان در صدد توطئه 
علیه س��وریه اس��ت و اظهارات وی تمس��خر مردم 
س��وریه محسوب می شود؛ ملت س��وریه شش سال 
صب��ر کرده و طرح آمریکایی، س��عودی، ترکیه ای و 

اسرائیلی را در منطقه ناکام گذاشته است.
وی افزود: این نخس��تین بار نیست که اردوغان 
این سخنان را مطرح می کند. او یک بار صدای خود 
را ب��اال می برد و می گوید که در مس��جد اموی نماز 
خواهد خواند و بش��ار اس��د رئیس جمهور سوریه در 
معادالت سیاس��ی جایگاهی ندارد و ی��ک بار دیگر 
همزمان با شکس��ت نقشه ش��ان، صدایش را پایین 
می آورد. س��وریه از اصولش یعن��ی وحدت اراضی و 

حاکمیت کامل بر کشور دست برنمی دارد.
وی در ادامه درباره نگرانی رژیم صهیونیس��تی از 
حل بحران س��وریه نیز تصریح کرد: آنچه در سوریه و 
منطقه در جریان است، با هدف تضعیف محور مقاومت 
صورت می گیرد؛ زیرا محور مقاومت معتقد اس��ت که 
مسأله فلسطین اولویت نخست است و هم و غم تمام 

اعراب و مسلمانان نیز آزادسازی فلسطین است.
نماین��ده پارلمان س��وریه در ادامه یادآور ش��د: 
بنابرای��ن تضعی��ف محور مقاومت، یک نقش��ه کامال 
اسرائیلی است. اسرائیلی ها حتی بیمارستان های خود 
را به روی تروریست ها باز و از آنها استقبال می کنند.

آالن بکر افزود: پروژه تکفیری در س��وریه، یک 
نقش��ه صهیونیس��تی-آمریکایی اس��ت که به دنبال 
تضعیف دولت سوریه و تسلط بر منابع نفتی و گازی 
آن است اما مردم و ارتش سوریه در برابر این پروژه 

مقاومت خواهند کرد و پیروز می شوند.
وی تصریح کرد: اس��رائیل نه تنه��ا اهدافش را 
محق��ق نکرده بلکه در ح��ال حاضر بیش از پیش از 
حزب اهلل لبنان و ارتش س��وریه هراس دارد. زیرا در 

جری��ان این جنگ، ت��وان و تجربه حزب اهلل و ارتش 
س��وریه افزایش یافته اس��ت.حزب اهلل و س��وریه به 
همراه ایران محوری قوی را در اتحاد با روسیه ایجاد 
و پروژه صهیونیستی - آمریکایی را ناکام گذاشتند.

وی عن��وان کرد: آمریکا در مبارزه با تروریس��م 
جدی نیست. زیرا اگر جدی بود، با ایران و روسیه در 
این زمینه همکاری می کرد. اردن و ترکیه ابزارهای 
آمریکا در منطقه هس��تند و دولت آمریکا قادر است 
با فش��ار بر این دو کش��ور موجب بس��ته شدن مرز 
اردن و ترکیه و جلوگیری آنها از ورود عناصر مسلح 

و تسلیحات به خاک سوریه شود.
نشس��ت آنتالیا آن هم با کمترین درز اطالعات 
از  آنچه گذشت در حالی برگزار شد که اظهارات اخیر 
س��فیر آمریکا در س��ازمان ملل درخصوص ضرورت 
بی��رون رفتن ایران و حزب اهلل از س��وریه همزمان با 
ش��ایعات درباره حضور اس��د در اجالس سران عرب 
بر گمانه زنی ها درباره نقشه جدید غربی-عربی برای 

دور کردن ایران از سوریه صحه گذاشت.
درپی انتشار ش��ایعات برخی مطبوعات عربی و 
وبگاه صهیونیس��تی دبکا درخص��وص تالش ها برای 
حضور بش��ار اس��د، رئیس جمهور سوریه در اجالس 

پیش روی س��ران عرب، »نیکی هالی« سفیر آمریکا 
در س��ازمان مل��ل در اظهارات��ی خبری ب��ر اهمیت 
بیرون ک��ردن ای��ران و گروه های وابس��ته به آن از 

سوریه تاکید کرد.
در همی��ن حال مقامات س��وری ادعای حضور 
اس��د در اج��الس امان را تنها پروپگاندای سیاس��ی 
با ه��دف فتنه انگیزی بین جبهه مقاومت و ش��ایعه 
پراکنی درخصوص تصمیم اس��د برای بازگش��ت به 

آغوش اتحادیه عرب توصیف کردند.
منابع عربی ش��رط اصلی برای بازگشت سوریه 
به اتحادیه عرب، رف��ع تحریم های آن و پایان دادن 
به بحران س��وریه را در فاصله گرفتن دمشق از ایران 
و حزب اهلل لبنان خواندند و این چیزی است که هم 
اینک سفیر آمریکا با ضروری خواندن خروج ایران و 

گروه های وابسته به آن از سوریه تاکید می کند.
واقع��ی  تالش ه��ای  نش��انه  هال��ی  اظه��ارات 
کش��ورهای غرب��ی و منطق��ه ای برای فری��ب دادن 
دمشق در پایان دادن به بحران سوریه و بازگرداندن 
این کش��ور به اتحادیه عربی اس��ت که تحت سلطه 

شیخ نشین هاست.
در دنیای سیاس��ت چی��ز عجیبی نیس��ت که 

قدرت های بزرگ بر کش��ورهای کوچک تر از خود از 
طریق مش��وق ها یا تهدیدهایی اعمال فشار کنند اما 
س��وری ها و متحدانش��ان در موضعی قوی تر از قبل 
هس��تند به گونه ای که فشارها هم تاثیر بسیار کم تر 

از قبل بر آنها دارد.
چی��زی که ب��رای ایران و روس��یه مهم اس��ت 
دستیابی سوریه به همه حقوقش است و اینکه فضای 
آرامی بر منطقه حاکم شود، بنابراین مقامات تهران و 
مسکو از هر اقدامی در این زمینه استقبال می کنند.

به باور ناظران سیاس��ی هر گونه تالش��ی برای 
دور کردن دمشق از تهران به شکست منجر می شود 
چراکه س��وریه از کس��انی که در سختی ها یاری اش 
کردند دس��ت نمی کش��د و همان گونه که دمش��ق 
انق��الب امام خمینی در دهه هفتاد قرن گذش��ته را 
یاری کرد و هم اینک هم ایران را یاری خواهند کرد، 

ایران هم با حمایت از دمشق جبران می کند.
از منظر برخی تحلیلگران سیاس��ی این نشست 
ترکیه با مس��کو کم��ی جای تام��ل دارد چراکه هر 
دو کش��ور منافع خود را در مس��ئله س��وریه دنبال 
می کنند وآن قدر که جمهوری اس��المی بدون هیچ 
چشم داش��تی درپیروزی های س��وریه نقش داشت، 
نق��ش روس��یه درپیروزی ه��ا به زعم هم��ه ناظران 

سیاسی در همراه شدن با سیاست های تهران بود.
این گزینه هم بعید نیست که محورهای غربی-

عربی به نوعی با حمایت های پشت پرده شان ضمن 
تامین امنیت تروریست ها در سوریه به دنبال تقابل 

میان تهران و مسکو باشند.
البته ش��یطنت های ترکی��ه و رونمایی مجدد از 
چهره واقعی خویش و عرض ارادت به آمریکا و سران 

عرب نیز یک سوی دیگر معادالت است.
اما به هرحال با توجه به نقش آفرینی جمهوری 
اسالمی در حل بحران سوریه و از همه مهمتر اینکه 
همس��ویی روس��یه با تهران موجب موفقیت مسکو 
درپیروزی های اخیر در این کش��ور شده بهتر است 
روسیه در این بازی فریب برخی سناریو های از پیش 
طراحی ش��ده را نخ��ورد و برای جل��ب منافعش از 

جمهوری اسالمی کناره گیری نکند.
چراکه ترکیه با توجه به سیاست های چند سال 
اخیرش در منطقه و بین الملل به نظر می آید هرکجا 
که منافعش باش��د قدم بر می دارد و دست دوستی 
دراز می کند از این رو نمک نشناسی و قدرنشناسی 

رسم مقامات این کشور است.

رئیس س��ابق دفت��ر حفاظت 
منافع ایران در قاهره با اینکه معادلـــــه

گفت وگوه��ا بین ایران و مصر 
در ح��ال حاضر قدری کاهش داش��ته، ولی هیچگاه 
قطع نش��ده، گفت: جایگاه دو کشور به نحوی است 
ک��ه هیچ گاه نمی توانند نس��بت به جای��گاه یکدیگر 

بی تفاوت باشند.
مجتبی امانی به تش��ریح وضعی��ت روابط ایران 
با منطقه ش��مال آفریق��ا و به ویژه مصر و س��ودان 
پرداخ��ت و اظهار داش��ت: منطقه ش��مال آفریقا و 
روابط ایران با کشورهای مهم این منطقه باعث شده 
که به نوعی این منطقه آوردگاه دیپلماس��ی ایران و 
عربستان باشد، به این معنا که با توجه به نفوذ ایران 
در این منطقه و روابط بس��یار خوبی که به خصوص 
با کشورهایی چون سودان و الجزایر داشت، به نوعی 

روابط خاصی را با این کشورهای مهم برقرار کرد.
وی یادآور شد: حتی در روابط ایران با مصر که به 
لحاظ رسمی قطع است به نوعی شاهد همکاری هایی 
بین دو کشور بودیم که بروز انقالب ها در کشورهای 
عربی نیز به این موضوع کمک کرد و باعث ش��د که 

این روابط به روابط خوبی تبدیل شود. 
امانی یادآور ش��د: اما به دنب��ال ناکامی هایی که 
کشورهای عربی در مرحله بعد از انقالب های اخیر با 
آن مواجه شدند، عربستان برای جبران این حرکت ها، 
س��رمایه گذاری های وی��ژه ای را در راس��تای تخریب 
رواب��ط ایران و این کش��ورها ص��ورت داد که به طور 

مشخص شاهد این قضیه در مورد سودان بودیم. 
رئیس سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره 
ادام��ه داد: عالوه بر این، تأثیرگذاری سیاس��ت های 
عربس��تان بر مصر باعث ش��د که ب��ه دلیل نیازهای 
اقتصادی السیس��ی رئیس جمهور مصر، این کش��ور 
تعام��الت خ��ود را با ایران که در زم��ان مبارک هم 

وجود داشت کاهش دهد. 

این کارشناس مسائل شمال آفریقا ادامه داد: به 
نظرم چه عربستان و چه این کشورها توقع ثمردهی 
س��ریع را در این تغییر دیپلماسی خودشان داشتند 
و چ��ه س��ودانی ها و چه مصری ها تص��ور می کردند 
که س��عودی ها قادرند این کشورها را در زمینه رفع 
مش��کالت و بحران های اقتصادی کمک کنند، اما به 
دلی��ل افزای��ش توقعات طرف س��عودی و همچنین 
افزایش نیازهای این دو کش��ور ب��ه ویژه مصری ها، 
رون��د تخریب گرایانه عربس��تان در ش��مال آفریقا با 

مشکل مواجه شد.
وی ی��ادآور ش��د: البت��ه مش��کالت دیگری که 
عربس��تان در دیگر نقاط ب��ا آن مواجه بود از جمله 
شکس��ت ها و ناکامی ه��ای آن در یم��ن، لبن��ان و 
س��وریه در این تغیی��ر نگرش مؤثر ب��ود. به نحوی 
ک��ه مصری ها که از ابتدا هم قصد نداش��تند حداقل 
در موضوعات عربی پیرو عربس��تان باشند، سیاست 
مجزا و جداگانه ای را در قبال یمن و سوریه درپیش 
گرفتند و شاهد شکاف واضح مواضع دو کشور مصر 

و عربستان در قبال یمن و سوریه بودیم. 
رئیس سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره 
با بیان اینکه در سیاست خارجی یک سال اخیر ایران 
به علت تحوالت رخ داده در داخل کش��ورهای عربی، 
شاهد نوعی پیشرفت در روابط با شمال آفریقا بودیم، 
اظهار داشت: به طور مشخص سودان و مصر که روابط 
ما با آنها قطع اس��ت در ارزیابی هایشان از به هم زدن 
روابط با ایران به نفع سعودی ها، دچار ناکامی شدند.

امانی یادآور شد: البته این موضوع مرتبط با تحوالت 
دیگری است که در منطقه به خصوص در سوریه، عراق 
و لبنان به نفع جمهوری اسالمی رقم خورد که قسمت 

اعظم آن مرتبط با تروریس��ت هایی اس��ت که توسط 
سعودی ها مورد حمایت قرار می گیرند.

امان��ی ادام��ه داد: در همی��ن چارچوب اس��ت 
ک��ه مصری ها همواره در سیاس��ت های منطقه ای با 
سعودی ها در تعارض بودند و حتی در زمانی کار به 
جنگ های غیرمس��تقیم بین دو کشور کشیده شد. 
م��ردم مصر به دالیل مختل��ف و از جمله بدرفتاری 
عربستان با بیش از یک میلیون کارگر مصری شاغل 
در این کشور، هیچ گاه خاطره خوشی از سعودی ها 
ندارن��د و این نارضایت��ی و ناراحتی در بین نخبگان 
مص��ری نیز وجود دارد و قطعاً در بین ارتش��ی های 

مصر نیز چنین گرایش هایی وجود دارد. 
این کارشناس درخصوص اینکه به نظر می رسد 
علی رغ��م آنکه پی��ش از این ای��ران و مصر در برخی 
موضوعات از جمله س��وریه مشورت ها و رایزنی هایی 
را ص��ورت دادن��د، ولی اکنون تحول��ی در این زمینه 
رخ نداده، عنوان کرد: بحث س��وریه از جمله مواردی 
است که دیدگاه های دو کشور نسبت به آن مشترک 
اس��ت. مصر به لحاظ مواضع در قبال سوریه نزدیکی 
بیشتری با ایران دارد تا با عربستان. موضع مصر راجع 
به س��وریه در طی مدت بحران سوریه تغییر چندانی 
نداشته و حتی در زمان آقای ُمرسی نیز به علت اینکه 
تصمیم گیرن��ده صحنه روابط مصر و س��وریه، ارتش 
مصر و سازمان های امنیتی این کشور بوده اند، به طور 

ملموس هیچ تحولی جز طرح شعارها رخ نداد.
امانی با بیان اینکه ایران از مشارکت مصر در امور 
سوریه حمایت می کند و حتی در اجالس اخیری که 
در لوزان درباره سوریه برگزار شد جمهوری اسالمی 
بر حضور مصر تأکید داش��ت، افزود: حتی در نواری 

که اخیراً از گفت وگوهای سامح  شکری وزیر خارجه 
مصر با السیس��ی منتشر شد، شکری به اصرار طرف 
ایرانی برای حضور مص��ر و گفت وگو با آقای ظریف 
درخص��وص حضور مص��ر در گفت وگوهای س��وریه 
تأکی��د می کند. وی ادامه داد: علی رغم قطعی رابطه 
ولی به علت جایگاه دو کش��ور و اینکه مصر در طول 
چند س��ال اخیر به عل��ت پیروی از سیاس��ت های 
آمریکا و عربس��تان تضعیف ش��ده، اما همواره ایران 

و مصر از گفت وگوها استقبال کرده اند.
امان��ی ادامه داد: با اینک��ه گفت وگوها در زمان 
ریاست جمهوری السیسی قدری کاهش داشته، ولی 
هی��چ گاه قطع نش��ده و جایگاه دو کش��ور به نحوی 
اس��ت که دو طرف هی��چ گاه نمی توانند نس��بت به 

جایگاه یکدیگر بی تفاوت باشند. 
رئیس سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره 
با بیان اینکه مصری ها تحت فش��ارهای مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان 
ب��رای پرهیز از هر گونه تعامل و هم��کاری با ایران 
هس��تند، ی��ادآور ش��د: ولی ای��ن گونه نیس��ت که 
مصری ها تسلیم این فشارها شوند و مواردی بوده که 
مصری ها تصمیم خود را راجع به ایران کاماًل منوط 
به رضایت این س��ه نکردند و فش��ارهای اقتصادی و 
سیاس��ی بسیار سنگینی را تحمل کردند. وی گفت: 
آنچه که در صحنه مصر مش��اهده می کنیم روابطی 
اس��ت که دو طرف همواره از آن اس��تقبال کردند و 
قطعاً ط��رف ایرانی به علت اینکه در سیاس��ت های 
خود به صورت مستقل عمل می کند، همواره از این 
روابط اس��تقبال کرده، اما طرف مصری همواره این 

مالحظات را در تعامل با ایران داشته است.

به باور امانی اگر فشار سنگین این سه )آمریکا، 
اسرائیل و عربستان( به هر دلیلی از سر مصر برداشته 
شود، شاهد گسترش بسیار وسیع و همه جانبه ای در 

روابط ایران و مصر خواهیم بود. 
وی با بیان اینکه مشکالتی بین دو کشور وجود 
دارد ک��ه به صورت طبیعی در یک رابطه سیاس��ی 
قاب��ل گفت وگ��و و ح��ل خواهد ب��ود، یادآور ش��د: 
مش��کالت موجود بسیار کمتر از مشکالتی است که 

بین دیگر کشورها مشاهده می کنند. 

پیش بینی آینده
رئیس سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره 
در ارزیاب��ی از آین��ده روابط ته��ران و قاهره با بیان 
اینکه چنین انتظاری همیش��ه بین نخبگان مصری 
و ایرانی وجود داشته که این رابطه ارتقا یابد، اظهار 
داش��ت: پیش بین��ی درخصوص ای��ن موضوع دقیق 
نیست، چراکه این روابط مرتبط با چند کشور دیگر 
است و هر گونه تغییر در روابط مصر با این کشورها 

و روابط با ایران مؤثر خواهد بود. 
امانی اضافه ک��رد: روابط اقتصادی ایران و مصر 
می توان��د فارغ از ای��ن تأثیرگذاری ه��ا همانطور که 
همیش��ه وجود داشته ادامه یابد و حتی در تولیدات 
خ��ودروی ایرانی حتی در زمان حس��نی مبارک نیز 
ای��ن همکاری ها ب��ود و عالوه ب��ر آن همکاری های 
منطقه ای نیز در شرایطی وجود داشته و به خصوص 
در زم��ان مب��ارک همکاری های ای��ران و مصر علیه 

رژیم صهیونیستی یکی از محورهای همکاری بود.
وی در ارزیابی از مناس��بات ایران و سودان نیز 
با بیان اینکه روابط دو کش��ور به نوعی شبیه روابط 
ایران و مصر اس��ت، عنوان کرد: ب��ه نظرم تغییر در 
مناس��بات تهران و خارط��وم در چارچوب تحوالت 
س��ریع و گس��ترده ای که در منطقه ش��اهد هستیم 

امری قابل پیش بینی است.

وقتیرقبایمنطقهایازآبگلآلودماهیمیگیرند

تکاپوی حذف ایران از معادالت سوریه

رئیسسابقدفترحفاظتمنافعایراندرقاهره:
ایرانومصرنمیتوانندنسبتبهجایگاههمبیتفاوتباشند

اندیشکدهواشنگتنگزارشداد
جاسک، پایگاه دریایی پیش قراول ایران با موشک های کروز و بالستیک

اندیش��کده آمریکایی نوش��ت: در حالی که آمریکا با استفاده از 
کشتی های جاسوسی علیه ایران فعالیت دارد اما این کشور نیز بـازيرسـانه

در مس��یر ایجاد قابلیت عملی بازدارندگی و حمالت سریع علیه 
جنگ افزارهای راهبردی نیروی دریایی ایاالت متحده بر آمده است.

»اندیش��کده واش��نگتن« در تازه ترین گزارش خود درباره ایران تحت عنوان »آیا 
ای��ران در تالش ب��رای خنثی کردن تالش های آمریکا در رصد فعالیت های موش��کی 
خود برآمده اس��ت« نوشت: به نظر می رسد تهران مش��تاق افزایش برد و قابلیت های 
موشک های ضد کشتی  و نیز مایل به بازداشتن غرب در رصد پیشرفت هایش در این 

مسیر حتی با به جان خریدن خطر رویارویی دریایی است.
براس��اس ای��ن گ��زارش، در آخرین مرحل��ه از مواجه ناامن نیروی دریایی س��پاه 
پاسداران ایران با نیروی دریایی آمریکا، قایق های سپاه در چهارم مارس مسیر حرکت 
کشتی غیرمسلح آمریکایی با همراهی نیروی دریایی انگلیس را سد کردند و آن کشتی 
را مجبور به تغییر جهت نمودند. البته ایران مدعی رهگیری این کشتی بعد از انحراف از 
آب های بین المللی در تنگه هرمز شد. اما این که کشتی یا شده وارد آب های ایران شده 
باش��د یا خیر مشخص نیس��ت. در هر حال، این قضیه آشکارا در هدف قطع جاسوسی 

آمریکایی ها از آخرین آزمایش های موشکی ایران در آن منطقه صورت گرفت.
این اندیش��کده با اشاره صریح به جاسوسی بودن کشتی متخلف آمریکایی به نام 
»یواس ان اس اینویس��یبل« نوشت که کشتی یاد شده مجهز به ابزارآالت دقیق تعیین 
برد موش��ک و عملیات جمع آوری اطالعات از اهداف س��طحی و زیرس��طحی و حتی 

هوایی  و ماموریت در نزدیکی تنگه هرمز بوده است.
در حقیق��ت ای��ن کش��تی در لحظه بروز حادث��ه به احتمال زی��اد در حال رصد 
فعالیت های موشکی ایران بود. بنابر گزارش ها ایران 2 موشک بالستیک دریایی مجهز 

به فرستنده و گیرنده راداری  را آزمایش کرده بود.
س��ردار علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
نیز تایید نمود که موشک ضدکشتی بالستیک »هرمز-2 « در هفته گذشته )سواحل 
مک��ران در دری��ای عمان ( با موفقیت ش��لیک و به هدف موردنظر در مس��افت 250 

کیلومتری اصابت کرد.
به نوش��ته این اندیشکده، این کش��تی آمریکایی از سال 2012 به این سو به کار 
رصد آزمایش های موشکی ایران مبادرت دارد. کشتی اینوینسیبل در تاریخ 23 ژانویه 
بحرین را ترک کرد و 6 مه به آنجا بازگشت و بنابر گزارش ها در آن برهه ایران موشک 
بالستیک میان بردی را از پایگاه موشکی خود در سمنان که در فاصله کمتر از 1000 
کیلومتری شمال تنگه هرمز است، شلیک کرد و این آزمایش در برد رهگیری کشتی 

اینویسیبل قرار داشت.

دستیارویژهنخستوزیرپاکستان:
پاکستان به گاز ایران نیاز دارد

دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان گفت: پاکستان به گاز ایران 
هبــــرد ا نی��از دارد زی��را صنعت این کش��ور وابس��ته به این گاز اس��ت ر

بنابراین به دنبال حل مشکالت اجرای این پروژه هستیم.
طارق فاطمی در گفت وگو با فارس گفت: س��فر اخیر مقامات ایرانی به پاکس��تان 
به ویژه »حسن روحانی« رئیس جمهور این کشور تقویت روابط بین 2 کشور را درپی 
داش��ت. وی افزود: روحانی برای ش��رکت در اجالس اکو برای دومین بار به پاکستان 

سفر کرد که این موضوع تجدید روابط دوستانه را به دنبال دارد.
فاطم��ی گفت: دفتر مرکزی س��ازمان اکو در تهران اس��ت، بنابراین حتی بعد از 

واگذاری ریاست به پاکستان ایران نقش مهمی درپیش برد اهداف این سازمان دارد.
دس��تیار ویژه نخست وزیر پاکستان با مثبت ارزیابی کردن سفر روحانی و مقامات 
ایرانی به پاکستان تأکید کرد این سفرها نقطه عطفی برای اجرای برنامه ها و پروژه های 

مشترک بین 2 کشور است.
فاطمی ابراز امیدواری کرد که س��فر مقامات سیاس��ی و نظامی پاکستان و ایران 
به کش��ور مقابل سبب درک بهتر مس��ائل و گشوده شدن مسیرهای تازه برای تقویت 

همچنین گسترش همکاری بین اسالم آباد و تهران خواهد شد.
فاطمی تأکید کرد: پاکس��تان خواستار افزایش حجم تجارت با کشورهای آسیای 

مرکزی است و در این زمینه هیچ کشوری مثل ایران نمی تواند به ما کمک کند.
وی اف��زود: در بازار اقتصادی آینده جهان، آس��یا و به ویژه کش��ورهای آس��یای 
مرکزی بسیار مهم هستند بنابراین پاکستان و ایران باید برای گسترش تجارت در این 
منطقه با یکدیگر هم��کاری کنند. فاطمی گفت: همکاری اقتصادی و تجارت بهترین 
زمینه برای نزدیک ش��دن کش��ورها و ملت ها به یکدیگر را فراهم می کند بنابراین چه 

بهتر که پاکستان و ایران هم در این زمینه گام بردارند.
دس��تیار ویژه نخست وزیر پاکس��تان اظهار داشت: پاکستان به گاز ایران نیاز دارد 
زیرا صنعت این کشور وابسته به این گاز است بنابراین به دنبال حل مشکالت اجرای 
این پروژه هس��تیم. وی گفت: کمبود گاز صنعت پاکس��تان را ورشکست خواهد کرد 

بنابراین خواستار دریافت انرژی از تمام کشورهای همسایه به ویژه ایران هستیم.
فاطمی ادامه داد: ش��کی نیس��ت که حجم تجارت پاکس��تان با ایران رش��د 35 

درصدی داشته اما با در نظرگرفتن ظرفیت های 2 کشور بسیار کم است.
وی افزود: الزمه افزایش حجم تجارت بین پاکس��تان و ایران افزایش همکاری و 

ایجاد تسهیالت بیشتر برای بازرگانان می باشد.
دس��تیار ویژه نخست وزیر پاکس��تان تصریح کرد: من به آینده روابط پاکستان و 
ایران امیدوار هس��تم و این کشورها اقداماتی انجام می دهند که نه تنها دولت ها بلکه 

ملت های 2 کشور بیشتر به هم نزدیک شوند.

کارشناسمسائلغربآسیا:
بمباران مناطق مسکونی یمن از سوی پهپادهای آمریکایی حاوی پیام است

به اعتقاد کارش��ناس مس��ائل غرب آس��یا خطای غیرقابل قبول 
پهپادهای آمریکایی در بمباران بعضی از مناطق مسکونی یمن دیــــدگاه

نش��ان می دهد ک��ه آمریکایی ها قص��د دارن��د اولتیماتومی به 
انقالبیون بدهند.

س��یدرضا صدرالحسینی در گفت وگو با تس��نیم، درخصوص نقض حاکمیت ملی 
یمن توسط پهپادهای آمریکایی که زمینه ساز اشغال این کشور از سوی آمریکا است، 
با اش��اره به اینکه واشنگتن به دلیل ناتوانی عربستان از سرکوب و انحراف انقالب یمن 
وارد میدان ش��ده، بیان داش��ت: با نگاه��ی به فرآیند دخالت آمریکایی ها در مس��ائل 
منطقه ای مش��اهده می ش��ود که پس از روی کار آم��دن رئیس جمهور جدید آمریکا، 

دخالت های این کشور پای خود را به مناطق جدیدی از جمله یمن باز کرده است.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه حم��الت پهپادهای آمریکای��ی به بعض��ی از نقاط یمن 
نشان دهنده آن است که آمریکایی ها با رویکرد جدید حمایت از عربستان وارد صحنه 
یمن ش��ده اند، ی��ادآوری کرد: فراموش نمی کنیم که ترام��پ درخصوص آزادانه بودن 
اقدامات عربستان در یمن چراغ سبزی را به عربستان داد. واشنگتن در ارتباط با این 
موضوع این نکته را به عربس��تان فهماند که می تواند دخالت خود را تا سرکوب کردن 
انقالب یمن ادامه دهد، اما به نظر می رس��د آمریکایی ها به دلیل ناتوانی عربس��تان از 

سرکوب و انحراف انقالب یمن وارد میدان شده اند.
تحلیلگر مسائل غرب آسیا با یادآوری اینکه واشنگتن هواپیماهای بدون سرنشین 
خ��ود را ک��ه در یک دهه گذش��ته فعالیت های قابل  توجهی در غرب آس��یا از جمله، 
پاکس��تان، افغانس��تان و عراق انجام داده، به بهانه مقابله با تروریسم القاعده و داعش 
وارد صحنه کرده است، مطرح کرد: از نظر تحلیل گران و کارشناسان مسائل منطقه ای، 

آمریکایی ها این اقدامات را برای باز کردن جا پای خود در منطقه انجام می دهند.
وی با اش��اره به بمباران مناطق مختلف یمن از س��وی پهپادهای آمریکایی بیان 
داش��ت: خطای غیرقابل قبول ای��ن هواپیماها در بمباران بعضی از مناطق مس��کونی 
و از بی��ن بردن تعدادی از ش��هروندان یمن��ی در مناطق مختلف نش��ان می دهد که 
آمریکایی ه��ا قصد دارند اولتیماتومی ب��ه انقالبیون بدهند؛ بنابرای��ن مردم یمن باید 
توجه کافی داشته باشند؛ چراکه دشمن پنهان که از عربستان حمایت می کرد، اکنون 

به  صورت مستقیم وارد جنگ با مردم یمن شده است.
صدرالحس��ینی با تأکید بر شعاری که رؤسای انصاراهلل از مدت ها پیش می دادند و 
آمریکایی ها را به  عنوان دش��من اصلی معرفی می کردند، اشاره داشت: این امر امروز به 
واقعیت پیوسته است. به نظر می رسد این موضوع رویکرد جدید آمریکایی ها به مسائل 
منطقه ای را نش��ان می دهد، بدین  وس��یله مردم منطقه بیشتر متوجه دشمنی آمریکا، 
به  خصوص آمریکای پس از ترامپ با اسالم و جنبش های استقالل طلبانه خواهند شد.


