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 سه دستور مخبر برای رسیدگی فوری
 به حادثه سیل استهبان

مع�اون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با اس�تاندار فارس بر ضرورت پیگیری 
قاطع و سریع حادثه سیل شهرستان استهبان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، »محمد مخبر« از استاندار فارس خواست تا با تشکیل 
کمیته ای با ترکیب مسئوالن مربوطه، ضمن بررسی دقیق حادثه و تشخیص قصورات احتمالی، 

خسارات مالی و جانی وارده به مردم در اسرع وقت جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در این تماس تلفنی بر ضرورت بسیج تمامی امکانات و ظرفیت ها 

جهت یافتن مفقودین و تسکین آالم داغ دیدگان تأکید کرد.
مخب��ر همچنین پس از ارائه گزارش »محمده��ادی ایمانیه« از آخرین وضعیت این حادثه، 
از وی خواس��ت تا زمینه های ش��کل گیری این حادثه با دقت بررسی و ضمن ارسال گزارش 

کارشناسی و دقیق، اقدامات الزم برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی صورت گیرد.
در پی بارش شدید باران فصلی در ارتفاعات بین نیریز و استهبان و طغیان روخانه و جاری 
ش��دن س��یل در این منطقه، تاکنون ۲۱ نفر جان خود را از دس��ت دادند و ۲ نفر نیز مفقود 

شده اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 بالندگی صنعت صلح آمیز هسته ای مرهون مجاهدت 
رضایی نژادهاست

س�خنگوی وزارت امور خارجه گفت: بالندگی صنعت صلح آمیز هس�ته ای "ایران 
قوی"، مرهون مجاهدت رضایی نژادهاست.

ب��ه گزارش حوزه سیاس��ت خارجی ایرن��ا، ناصر کنعانی در صفحه توییتر خود در س��الگرد 
ترور ش��هید »رضایی نژاد« یکی از دانشمندان هسته ای کشورمان نوشت: »ترور ناجوانمردانه 

قهرمانان اقتدار علمی کشور، تروریست های پرده نشین را به اهداف پلیدشان نرساند.«
وی ادام��ه داد: »بالندگ��ی صنعت صلح آمیز هس��ته ای "ای��ران قوی"، مره��ون مجاهدت 
رضائی نژادهاست. به پاسداری از خون شهدای هسته ای و افتخارات علمی آنان متعهد خواهیم 

ماند.«

پهپادهای ایران، موضوع بحث هیات های دفاعی 
آمریکا و قطر

وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای از مطرح شدن موضوع پهپادهای ایران در نشست 
کمیته مش�ورتی آمریکا و قطر در مباحثات مقامات دفاعی این دو کش�ور به عنوان 

یکی از »چالش های امنیت منطقه ای« خبر داد.
به گزارش ایس��نا، وبگاه وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای از برگزاری نشست کمیته مشورتی 

آمریکا و قطر از ۲۰ تا ۲۱ ژوئیه در دوحه خبر داد.
طبق این بیانیه، مقامات دفاعی و نظامی دو کشور در این نشست درباره مقابله با تهدیدهای 
مشترک، تقویت کمک و پشتیبانی امنیتی، گسترش همکاری نظامی و توسعه دیگر ابتکارات 

استراتژیک دوجانبه گفت وگو کرده اند.
در بخش��ی از این بیانیه، با ارائه جزئیات بیش��تری درباره موضوع رایزنی ها، آمده اس��ت که 
هیات های این دو کش��ور درباره چش��م انداز چالش های امنیتی منطقه که ش��امل آتش بس 
فعلی در یمن، لزوم حفظ فش��ار مبارزه با تروریس��م علیه داعش در عراق و س��وریه، ش��بکه 
سامانه های هوایی بدون سرنشین]پهپاد[ تهاجمی "اشاعه شده توسط ایران" و راه های تقویت 

و یک پارچه سازی ساختار امنیتی منطقه گفت وگو کردند.

 بن سلمان خواستار دیدار وزیران خارجه 
ایران و عربستان شد

وزیر خارجه عراق اعالم کرد که ولیعهد س�عودی خواس�تار دیدار وزیران خارجه 
ایران و عربستان در بغداد شده است و این نشست بطور علنی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایس��نا، فواد حس��ین، وزیر خارجه عراق در گفت وگو با ش��بکه رووداو گفت که 
تاکنون پنج دور مذاکرات میان ایران و عربس��تان در سطح امنیتی برگزار شده است و محمد 
بن س��لمان، ولیعهد عربستان از ما درخواست کرده که دیدار وزیران خارجه عربستان و ایران 
در بغداد برگزار شود. وی تاکید کرد: اکنون مشغول هستیم و موعد دیدار علنی وزیران خارجه 

ایران و عربستان در بغداد را مشخص خواهیم کرد.
فوادحسین گفت: نشست هایی که تاکنون محرمانه و در سطح امنیتی بود از این به بعد با 

وساطت عراق علنی خواهد شد و وزیران خارجه دو کشور در بغداد دیدار خواهند کرد.
بر اس��اس این گزارش، اخیرا حس��ین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران در مورد پنچ دور 
گفت و گوهای انجام ش��ده بین  ایران و عربس��تان در عراق و ادامه این گفت وگوها در آینده 
گفت: در هفته گذشته پیامی از وزیر امور خارجه عراق دریافت کردیم که طرف سعودی این 
آمادگی را دارد که گفت وگوها بین ایران و عربس��تان از فاز امنیتی وارد فاز سیاس��ی و علنی 
ش��ود. وی با اش��اره به آمادگی ایران ب��رای این که گفت وگوها بین ته��ران و ریاض وارد فاز 
سیاسی شود گفت: امیدواریم این گفت وگو ها در نهایت منجر به بازگشت روابط دیپلماتیک 

بین ایران و عربستان به "حالت عادی" شود.

رئی�س جمه�ور ب�ا اش�اره ب�ه افزای�ش آمار 
مبتالی�ان و قربانیان کرون�ا و تغییر رنگ بندی 
شهرها در روزهای اخیر، پرهیز از عادی انگاری 
و رعایت کامل ش�یوه نامه های بهداشتی را برای 
پیشگیری از شیوع سویه جدید ضروری دانست 
و خواس�تار رعایت دقیق تر این شیوه نامه ها در 

ایام محرم شد.
به گزارش حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطالع رس��انی 
ریاس��ت جمهوری، آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره شرایط جدید 
ش��یوع بیماری کرونا در کشور، گفت: همه مردم باید 
در اماکن عمومی ضمن اس��تفاده از ماس��ک به تمام 
ضوابط بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی توجه ویژه 
داشته باشند و خصوصاً با توجه به نزدیکی ایام محرم 
این مالحظات با دقت بیشتر در هیئات و اماکن زیارتی 
رعایت ش��ود. رئیس جمهور تزریق ُدز یادآور واکسن را 
نی��ز مورد تأکید قرار داد و از وزارت بهداش��ت و درمان 

خواس��ت که به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان، 
تأمین واکسن مورد نیاز و افزایش مراکز واکسیناسیون 
را در اولویت قرار دهد. وی همچنین با اشاره به افزایش 
س��فرهای خارجی و سفرهای زیارتی به عتبات عالیات 
در ایام محرم و اربعین حسینی، انجام تست در مبادی 
ورودی برای جلوگیری از ورود س��ویه جدید بیماری به 
کشور را ضروری برشمرد. آیت اهلل رئیسی با قدردانی از 
دست اندرکاران طرح شهید سلیمانی در سراسر کشور، 
اجرای ای��ن طرح در حوزه های آموزش، پیش��گیری و 
غربالگری را موفقیت آمیز خواند و لزوم تأمین اعتبارات 
الزم در این زمینه و تداوم اجرای آن را مورد تأکید قرار 
داد. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با تأکید 
ب��ر اینکه مدارس و دانش��گاه ها در موع��د مقرر خود 
بازگشایی خواهد شد، اظهار داشت: همه الزامات برای 
بازگش��ایی به موقع مراکز آموزش��ی مورد توجه قرار 
گی��رد و هیچ بهانه ای نباید مانع از برگزاری حضوری 

کالس های آموزشی شود.

عضو کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 
خارجی مجلس ش�ورای اس�المی ب�ا بیان 
اینکه س�عودی ها با هوش�یاری بیش�تری 
سیاس�ت ه�ای واش�نگتن در منطق�ه را 
دنب�ال کردند،گف�ت: کش�ورهای منطقه و 
حتی متحدان س�نتی آمریکا ترجیح دادند 
سیاس�ت کاه�ش تنش ب�ا ای�ران را دنبال 

کنند.
فدا حس��ین مالکی در گف��ت و گو با خبرنگار 
پارلمانی ایرنا در مورد سفر جوبایدن به خاورمیانه 
گفت: پرواضح بود که این س��فر ب��دون برنامه، 
انگیزه، استراتژی خاص نسبت به سیاست های 
آمریکا در منطقه و فقط در راس��تای حمایت از 

رژیم صهیونیستی انجام شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس س��فر جوبای��دن به منطقه را شکس��ت 
خ��ورده عنوان کرد و بیان داش��ت: جوبایدن در 
این س��فر در تالش بود تا  اه��داف ترامپ را در 
غرب آس��یا دنبال کند،اما سعودی ها با توجه به 
تجربیات گذشته با هوشیاری بیشتری سیاست 
های واش��نگتن در منطقه را دنبال کردند چون 
ای��ن موضوع هزینه س��نگینی برای عربس��تان 
داشت.کشورهای منطقه و حتی متحدان سنتی 
آمری��کا ترجیح دادند سیاس��ت کاهش تنش با 

ایران را دنبال کنند.
نماینده مردم زاهدان اضافه کرد: س��فر بایدن 
به س��رزمین اش��غالی و عربس��تان هی��چ گونه 
دس��تاوردی نداش��ت و نتوانس��ت اهداف رژیم 

صهیونیستی در منطقه را محقق کند.
مالکی با بیان اینکه سیاس��ت های آمریکا در 
خاورمیان��ه هیچ دس��تاوردی برای کش��ورهای 
منطقه ندارد،گفت: این س��فر نمی تواند تاثیری 
در سیاس��ت های جمهوری اس��المی در منطقه 
داشته باش��د ایران با جدیت بر تقویت سیستم 
دفاعی و مواضع  خود در برجام پافشاری کرده و  
اهداف خود در انسجام و تامین امنیت کشورهای 

اسالمی را دنبال می کند.
وی ب��ا اش��اره به نشس��ت آس��تانه در تهران 
تصریح کرد: قدرت نمایی نشس��ت آس��تانه در 
تهران برای منطقه ملموس بود. حضور والدیمیر 

پوتی��ن و رجب طیب اردوغ��ان در کانون توجه 
رس��انه های جهان قرار گرفت، چون این نشست 
همزمان با س��فر رئیس جمه��ور ایاالت متحده 
به رژیم صهیونیس��تی و عربس��تان سعودی بود 
توانست با  تحت الش��عاع قرار دادن سفر بایدن 
به همبستگی بیشتر کشورهای منطقه و منزوی 

کردن آمریکایی ها منجر شود.
مالکی گفت: مقایسه دو سفر روسای جمهوری 
روس��یه و آمریکا نشان می دهد که تهران با سفر 
پوتین به نق��ش تأثیرگذار خود در منطقه ادامه 
می دهد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارج��ی مجلس تصریح کرد: کش��ورهای عربی 
با هوش��یاری بیشتری نس��بت به سیاست های 
آمری��کا در منطق��ه عمل می کنن��د و می دانند 
که جمهوری اسالمی به عنوان قدرت منطقه ای 
تاثیر گذار اس��ت و هر چه ایران قوی تر باش��د 

امنیت و ثبات در منطقه بیشتر خواهد شد.
مالک��ی تاکید ک��رد: کش��ورهای منطقه این 
موض��وع را بدانن��د که  قدرت ای��ران مترادف با 
تامین صل��ح و ثبات در منطقه اس��ت و حضور 
آمریکا هم به نا امنی و اختالفات بیشتر می شود 
منجر می شود تقریبا  همه کشورها به این نتیجه 
رس��یدند که آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند و 
حضور آنها به اختالفات بین کشورهای اسالمی 
دامن می زند. نماین��ده مردم زاهدان با توجه به 
اهمیت س��فر پوتین به تهران گفت: روس��یه به 
عن��وان مهم ترین ش��ریک راهب��ردی ایران در 
منطقه اس��ت س��فر رئیس جمهور این کشور به 
ایران  بسیار حائز اهمیت است و پر واضح است 
که روسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران در این 
نشست می توانند تصمیمات قاطع و موثری برای 

صلح و ثبات در منطقه  اتخاذ کنند.

کارش�ناس مس�ائل بین المل�ل گف�ت: : نقش 
مح�وری ای�ران، روس�یه و چی�ن در تغیی�رات 
جدی�د امنیتی ک�ه در محیط بین الملل ش�کل 
می گیرد، تعیین کننده است و کشورهای حوزه 
خلیج فارس ه�م به خوبی متوج�ه این موضوع 
ش�ده اند ک�ه دیگر کس�ی نمی توانند ب�ه دیوار 

شکسته آمریکا تکیه کند.
ابوالفضل ظهره وند در گفت وگو با خبرنگار سیاست 
خارجی ایرنا با اش��اره به س��فر روسای جمهور ترکیه 
و روس��یه به تهران گفت: س��فر اردوغ��ان و پوتین به 
تهران را باید در سطح دوجانبه، منطقه ای و چندجانبه 

بررسی کرد.
کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به برگزاری دور 
پنجم نشست آس��تانه در تهران افزود: نکته مهم این 
نشست حساسیتی است که در حال حاضر غرب آسیا 
با توجه به مواضعی که ترکیه در قبال عملیات نظامی 

در شمال سوریه در گذشته اتخاذ و اعالم کرده بود.
ظهره ون��د با بیان اینکه عملیات نظامی در ش��مال 
س��وریه نقض حاکمیت این کشور است، تصریح کرد: 
همانطور که رهبر معظم انقالب اشاره فرمودند هرگونه 
عملیاتی به این شکل هم به ضرر سوریه و هم به ضرر 
ترکیه اس��ت و ضمن ایجاد ناامن��ی در منطقه، فقط 

تروریست ها در این میان نفع می برند.
وی عنوان کرد: توصیه حکیمانه و بس��یار راهبردی 
رهبر معظ��م انقالب این بود که ما می توانیم با کمک 
یکدیگر هم ثبات س��ازی داش��ته و ه��م در تله بازی 
تروریس��ت ها و حامی��ان آنه��ا یعنی آمری��کا و رژیم 
صهیونیس��تی نیفتیم ضمن اینکه منطقه هم بیش از 

این تحمل و ظرفیت بی ثباتی و ناامنی را ندارد.
سفیر اسبق ایران در افغانستان اظهار کرد: نکته مهم 
دیگ��ر اینکه ترک ها کارنامه قاب��ل دفاعی در تحوالت 
منطق��ه ندارند و اگر قرار بر وجود امنیت اس��ت، باید 
متقابل باش��د. همانطور که رهبری هم اشاره داشتند 

امنی��ت ترکی��ه، امنیت ما هم هس��ت و در برخورد با 
موضوع تروریسم ایران با ترکیه همکار است اما گرفتار 

شدن در تله بازی مقوله دیگری است.
وی ب��ا اش��اره به بح��ث تحوالت در منطق��ه قفقاز 
جنوبی گفت: موضوع��ی که درخصوص قفقاز جنوبی 
به عنوان مالحظه راهبردی به طرف ترک هم منتقل 
ش��د این بود که این حوزه بخش��ی از امنیت منطقه 
اس��ت و همه ما نیازمند آن هستیم و نباید رویاهایی 
که بیش��تر به کابوس شبیه است را به شکل یکطرفه 

در دستور کار قرار دهیم.
کارشناس مس��ائل بین الملل ادامه داد: راه ارتباطی 
ما با قفقاز جنوبی از جمله ارمنس��تان راه استراتژیک، 
تاریخی و مهم برای کل قفقاز، روسیه و منطقه است. 
اینکه بخواهند صهیونیس��ت ها را س��فارش بدهند و 
بازی اتفاق بیفتد پیامد مثبتی برای منطقه و کسانی 

که می خواهند در این حوزه بازی کنند ندارد.
ظهره وند، توصیه ه��ای رهبر معظم انقالب به طرف 
ترک را بس��یار حکیمانه و صادقان��ه و به نفع منطقه 
توصی��ف کرد و گفت:  ظرفیت های ای��ران و ترکیه به 
شکلی است که می توان منافع دو کشور را به بهترین 
نح��و محقق کرد بدون اینک��ه وارد بازی های نافرجام 

شویم.
وی درباره س��فر پوتین به تهران گفت: این سفر در 
مقطعی که آقای بایدن دست خالی از منطقه برگشت 
و مواضع خیلی ش��ازی هم گرفت��ه و عنوان کرده بود 
که اجازه نمی دهیم منطقه به دس��ت چین، روس��یه و 
ایران بیفتد، نش��ان می دهد که وی تا چه اندازه دچار 
عقب افتادگی نس��بت به تحوالت است چراکه منطقه 
زمان زیادی اس��ت که در دس��ت ایران است و اتفاقاً 

آمریکا باید به طور کامل از منطقه اخراج شود.
ظهره ون��د افزود: به اعتقاد من س��فر رییس جمهور 
روس��یه به تهران همزمانی بسیار خوبی با سفر بایدن 
به منطقه داش��ت به این جهت که نشان می داد ایران 
و روس��یه در موقعیتی قرار دارن��د که مفهومی به نام 
انزوا برای این کش��ورها بیش��تر شبیه شوخی است و 
امروز تهران در باالترین سطح از تحوالت سیاسی قرار 

دارد.
وی عنوان کرد:  رئیس جمهور آمریکا در س��فر خود 
ب��ه منطقه، پالس ه��ای مثبتی به نفع ای��ران دریافت 
کرده است؛ امارات موضوع فرستادن سفیر به تهران را 
مطرح کرده و عربستان هم اعالم می کند که دست ما 

کماکان به سمت تهران است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

عربستان، سیاست کاهش تنش با ایران را ترجیح داد
ظهره وند در گفت وگو با ایرنا مطرح کرد:

طراحی جدید امنیتی در غرب آسیا با محوریت ایران، چین و روسیه

تأکید رئیس جمهور بر رعایت ضوابط بهداشتی برای جلوگیری از شیوع سویه جدید کرونا
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا صورت گرفت؛

هفتمین اجالس مذاکرات س�ه گانه ایران، 
ترکیه و روس�یه موسوم به "روند آستانه" با 
محوریت مسائل س�وریه به میزبانی ایران و 
با حضور س�یدابراهیم رئیس�ی، رجب طیب 
اردوغان و والدیمیر پوتین روس�ای جمهور 
س�ه کش�ور قدرتمند منطقه چند روز پیش 
در محل س�الن اجالس س�ران ب�ه کار خود 

پایان داد.
برنامه ری�زی ب�رای توس�عه همکاری های 
اقتصادی ایران و روسیه اولویت رایزنی های 
رؤس�ای جمهور دو کش�ور بود در حالی که 
جدیت روس ها نس�بت به گذشته در زمینه 
همکاری ه�ای اقتص�ادی ب�ا ای�ران باالتر و 

پررنگ تر بود.
مذاک�رات آس�تانه با ابتکار عم�ل ایران و 
روس�یه و همراه�ی ترکیه در س�ال ۲۰۱۷ با 
ه�دف حل و فصل منازعات س�وریه و پایان 
بخش�یدن به چندین س�ال جنگ، آوارگی 
و ویرانی در این کش�ور آغاز ش�د. دور اول 
نشس�ت آستانه یا نشس�ت صلح سوریه در 
ژانویه ۲۰۱۷ با حضور ایران، روسیه و ترکیه 
در قزاقس�تان برگزار ش�د و در مجموع این 
سه کشور تاکنون ۱۸ بار مذاکرات آستانه را 
با هدف بررسی مسائل بشردوستانه، تقویت 
اعتم�اد و هماهنگی برای انجام اقداماتی در 
راس�تای توس�عه روند صلح و ح�ل و فصل 
بحران س�وریه برگزار کرده اند که تا به حال 

به نتیجه قابل قبول دست نیافته است.
اما هر چه باشد مذاکرات روسای سه کشور 
ای�ران، ترکیه و روس�یه در هفتمین اجالس 
رون�د ضامن آس�تانه دارای ابعاد گس�ترده 
ای بود که نظر کارشناس�ان را به خود جلب 
نمود به طوری که هیچگونه اظهارنظر ضد و 

نقیضی در پایان  نشست به گوش نرسید!
  آستانه اول

نشست روند آستانه برای هفتمین سال در تهران 
و به نام س��وریه برگزار ش��د اما در کنار تأکید بر 
موضوعاتی نظیر حفظ حاکمیت سوریه، کمک به 
بازگشت آوارگان سوریه، مخالفت با خودمختاری 

غیرقانون��ی و همچنین مخالفت ب��ا قاچاق منابع 
سوریه، موارد مهم دیگری نیز داشت.

استقبال ایران از رویکرد کشورهای عربی برای 
همکاری با تهران، تأکید سه کشور ایران، روسیه 
و ترکی��ه ب��ر گس��ترش رواب��ط، هماهنگی برای 
خنثی س��ازی تحریم های غربی، تأکید بر تقویت 
رواب��ط دوجانب��ه میان این کش��ورها و همچنین 
تحت الش��عاع قرار دادن سفر جو بایدن به منطقه 
غرب آس��یا از جمله علل اهمیت نشس��ت  تهران 

بود!
روس��یه، ترکی��ه و ای��ران در س��ال های اخیر 
مذاکراتی را درباره سوریه به عنوان بخشی از روند 
صلح آستانه برای پایان دادن به بیش از ۱۱ سال 
درگیری در این کشور خاورمیانه برگزار کرده اند، 
هرچند ۱۸ دور برگزاری مذاکرات درباره س��وریه 
تاکنون نتایج ملموس��ی در پی نداش��ته است اما 
رؤس��ای س��ه کش��ور تالش می کنند از افزایش 
تنش ه��ا در س��وریه در برهه کنون��ی جلوگیری 

کنند.
سیدابراهیم رئیس��ی با اشاره به گذشت حدود 
۱۱ س��ال از آغ��از بحران س��وریه گف��ت: ایران 
همچنان معتقد اس��ت تنها راه حل بحران سوریه 
سیاسی است و اقدام نظامی نه تنها راهگشا نیست 

بلکه به وخامت اوضاع منجر می شود.
رجب طیب اردوغ��ان رئیس جمهور ترکیه هم 
در هفتمین نشست سران کشورهای ضامن روند 
آستانه گفت: روند آستانه تنها پلتفرمی است که 
گام های الزم را برای حل بحران س��وریه برداشته 
است به طوری که ما از سال ۲۰۱۹ اجازه ندادیم 
از برخی گروه ها استفاده ابزاری شود و اکنون هم 
به مبارزه با گروه های تروریس��تی ادامه می دهیم 
لذا از روس��یه و ای��ران هم انتظ��ار داریم در این 

مبارزه کنار ترکیه باشند.
والدیمی��ر پوتین، رئیس جمهور روس��یه نیز در 
این نشس��ت گفت: بس��یار مهم اس��ت که ایران، 
روسیه و ترکیه تالش فراوانی برای کمک رساندن 
به مردم س��وریه برای ساخت  و ساز پسا اختالفی 
داش��ته باش��ند، اقتصاد کش��ور س��وریه را احیا 
کنن��د، بخش اجتماع��ی را برگردانند و مهاجران 

و پناهجوی��ان و آوارگان داخل��ی را به خانه های 
خودشان بازگردانند.

  آستانه دوم
یک کارشناس مسائل خاورمیانه درباره اهمیت 
برگزاری نشس��ت آس��تانه و آینده شمال سوریه 
گفت: دولت س��وریه منطقه بی طرف در ش��مال 
ای��ن کش��ور را نمی پذی��رد و قلمرو خ��ود را در 

حاکمیت قطعی دولت سوریه می خواهد.
مصیب نعیمی ادامه داد: اگر بتوان امنیت ترکیه 
را تامین کرد می توان در مورد پایان تنش ولو به 

صورت تدریجی دس��ت پیدا کرد و این با رسیدن 
به دیدگاهی مش��ترک ممکن خواهد بود به ویژه 
اینکه کش��ورهایی که در اجالس آستانه شرکت 
می کنند موثر و دارای نقش هس��تند و هر س��ه 
به پایان بحران نظامی عالقمند هس��تند اگر چه 
تهدیدات هر کدام در س��طوح تبلیغاتی می تواند 

نگرانی ایجاد کند و آرامش را از بین ببرد.
وی اف��زود: قطع��اً برگزاری چنی��ن اجالس در 
سطح س��ران سه کش��ور ایران و روسیه و ترکیه 
در این برهه حس��اس و مه��م از اهمیت ویژه ای 

برخوردار بود به وی��ژه که تنش های بین المللی 
خواه ناخواه بر همه کشور ها سایه افکنده است و 
ن��گاه به آینده می گوید نباید هیچ گونه درگیری 

و مشکالت جانبی را پذیرفت!
نعیم��ی اضافه کرد: با توج��ه به تهدیدات اخیر 
ترکیه و نگرانی ه��ای ایران و نگرانی خود ترکیه 
که احس��اس می کند در صورت ورود به بحرانی 
جدید در سوریه با جنگی فرسایشی روبرو خواهد 
بود و نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت و نگرانی 
های ایران نس��بت به اینکه این بحران می تواند 
مورد س��و اس��تفاده غرب باشد که خود غرب هم 
درگیر بحران های فزآینده اس��ت با مشورت های 

این اجالس می تواند راهگشا باشد.
وی تاکی��د کرد: روس��یه ه��م در همین زاویه 
است زیرا خود را در مسئله سوریه هم پیمان می 
داند و نمی خواهد هم پیمانانش درگیر مس��ائل 
جدیدی ش��وند و ترکیه نیز این وضعیت را دارد، 
از این رو اگر از ابتدای امر به مس��ئله حل و فصل 
سیاسی و گفتمانی سوریه بنگریم این دیدگاه ها 
را نشان می دهد و اجالس روند آستانه به عنوان 
بحث و بررس��ی و حل اختالف مس��ائل س��وریه 
برگزار گردید و نتیجه مذاکرات در آینده متجلی 

خواهد شد.
  آستانه سوم

از س��ال ۲۰۱۱ و آغاز بحران س��وریه، کشورهای 
خارجی و دشمنان محور مقاومت تالش کردند تا از 
طرق مختلف نظام سوریه را تحت فشار قرار دهند 
ام��ا به گفته کارشناس��ان، زاویه تعلق خاطر برخی 
جریان های موافق و مخالف سوریه موجب به وجود 
آمدن حرکت های ضدسوری شده است که نشست 

آستانه تا حدودی از رنگ حنای آنها کاست!
یک��ی از محقق��ان بنی��اد تحقیقات سیاس��ی، 
 Seta اجتماع��ی و اقتص��ادی ترکیه موس��وم به
در خصوص این نشس��ت گف��ت: ترکیه به عنوان 
س��ومین بازیگر نشست آس��تانه، در روند بهبود 
س��ریع و عادی س��ازی روابط خود با کشورهای 
منطقه قرار دارد زیرا این کش��ور به واسطه ایفای 
نقش  متوازن و کش��ور مس��ئول ثال��ث در بحران 
اوکراین، در تالش اس��ت تا موقعیت سازنده خود 

را در جامعه بین المللی تحکیم بخشد.
طلحه کوسه افزود: حضور ترکیه در تصاویر سه 
گانه هم برای روس��یه و هم برای ایران از اهمیت 
وی��ژه ای برخوردار اس��ت به طوری ک��ه تاکید بر 
مبارزه با تروریس��م بدون تبعیض و درخواس��ت 
برای بازگرداندن روند سیاسی در سوریه از جمله 
پیام های اصلی آنکارا به ش��مار می رود و در مورد 
ه��ر دو موض��وع، اختالف نظر با روس��یه و ایران 

ادامه دارد!
وی اضافه کرد: روس��یه مادام��ی که به رویکرد 
کلی و منافع بلندمدت و اولویت های اس��تراتژیک 
دو کشور پایبند باشد انعطاف پذیری خود را حفظ 
خواهد کرد لذا ترکیه و روس��یه با وجود اختالف 
نظرها در بسیاری از مسائل، در حوزه های مختلف 
هم��کاری دارند و نش��ان دادن حف��ظ همکاری 
عمل گرایانه ترکیه و دیگر بازیگران، برای مس��کو 
حائز اهمیت اس��ت زی��را کارزار اروپا برای ایجاد 
تصوی��ر انس��انیت زدا از پوتین، مان��ع از مدیریت 

دیپلماتیک اوکراین و سایر بحران ها می شود!
کوس��ه یادآور ش��د: ترکیه با برق��راری روابط 
منطقی با روسیه و ایفای نقش تسهیل کننده در 
بحران اوکراین تالش می کند روسیه را در فضای 
دیپلماتیک نگه دارد و لذا تالش های ترکیه برای 
نگه داشتن روسیه بر سر میز با استقبال بسیاری 
از کش��ورهای اروپایی نیز مواجه ش��ده است که 
ت��داوم این روند می تواند آثار مثبتی را به همراه 

داشته باشد.

تحقیر تروریسم
زیر آستانه سه گانه

 »عصرآزادی« از نتایج اجالس روند آستانه
با محوریت حفظ امنیت سوریه گزارش می دهد؛

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده 

یک کارشناس مسائل 
خاورمیانه می گوید 

دیدگاه مشترکی بین 
کشورهای اجالس 

آستانه وجود دارد زیرا 
هر سه به پایان بحران 

 نظامی
 عالقمند هستند!


