
جابری انصاری در دیدار با بشار اسد:  

 ایران برای حمایت از سوریه 
مصمم است

رئیس جمهوري سوریه گفت: امروز دشمنان تمام 
توان و امکانات خود را برای تداوم جنگ تروریستی و 
بحران در سوریه به کار بسته اند.  بشار اسد در دیدار 
با حســین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقای 
وزارت امور خارجه ایران افزود:  هرچه دولت سوریه 
در میدان نبرد و صحنه آشتی ملی موفق عمل کند، 
پشتیبانی دشمنان از گروه های تروریستی بیشتر 
می شــود. وی اضافه کرد: تجــاوز آمریکا به مواضع 
ارتش ســوریه در دیرالزور در راســتای حمایت از 
داعش نمونه ای از این پشــتیبانی اســت. اسد بر 
اهمیت حمایت جمهوری اسالمی ایران، روسیه و 
دیگر کشورهای دوست از پایداری ملت سوریه در 
مبارزه با تروریسم تأکید کرد.  معاون عربی و آفریقای 
وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ایران نیز در این 
دیدار گفت: ایران برای هرگونه حمایتی از سوریه در 
نبرد سرنوشت ساز با تروریسم مصمم است.  حسین 
جابری انصاری افزود: روابط مستحکم ایران و سوریه 
فقط بر منافع مشترک دو کشور محدود نمی شود؛ 
بلکه این روابط براســاس دیدگاه مشترک و آگاهی 
سیاسی دو کشور از خطراتی است که همه ملت های 

منطقه را تهدید می کند.   

سخنگوی وزارت خارجه:   

سعودی ها نمی توانند از مسئولیت 
 کشته شدن هزاران زائر خانه خدا 

شانه خالی کنند
سخنگوی وزارت خارجه کشــورمان در واکنش 
به بیانیه نشســت وزیران خارجه شورای همکاری 
خلیج فارس گفت: سعودی ها نمی توانند با این گونه 
تحرکات و تحریکات از مســئولیت پاسخگویی در 
مقابل کشته شدن هزاران زائر خانه خدا شانه خالی 
کنند. ســخنگوی وزارت امورخارجه کشــورمان  
اتهامات وارده در این بیانیه علیه کشورمان را تکراری 
و بی اســاس و در چارچوب فرافکنی هــای یکی از 
اعضای شورا در مواجهه با مطالبات جامعه جهانی 
در ارتباط با وهابیت و حامیان رســمی آن با اعمال 
تروریســتی در دو دهه اخیر دانست. بهرام قاسمی 
افزود: تحمیل دیدگاه های مغرضانه و یک ســویه از 
طرف یک عضو پرمدعا به نشست های محدود و بسته 
دیپلماتیک و تاکتیکی شکست خورده و بی اعتبار 
است و ســعودی ها نمی توانند با این گونه تحرکات 
و تحریکات از مســئولیت پاســخگویی در مقابل 

کشته شدن هزاران زائر خانه خدا شانه خالی کنند. 

ذوالنوری در  بازدید اعضای کمیسیون امنیت از 
آب سنگین اراک:  

فعالیت کارخانه تولید آب سنگین 
بدون وقفه  ادامه می یابد

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفــت:   کارخانه تولید آب ســنگین اراک 
همچون دوره قبل از برجام به کار خود ادامه می دهد و 
هیچ وقفه ای در کار آن ایجاد نشده است.حجت االسالم 
مجتبی ذوالنــوری، نماینده مردم قــم در مجلس 
شورای اسالمی و رئیس کمیته هسته ای کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با 
خبرگزاری فارس، با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس از مجموعه 
آب  سنگین اراک گفت: در جریان این بازدید ابتدا از 
کارخانه تولید آب  سنگین بازدید به عمل آمد. جلسه 
دوســاعته ای با مدیران و مسئوالن این کارخانه برای 
پرسش و پاسخ برگزار شــد. وی افزود: همچنین در 
جریان این بازدید جلسه دیگری با مدیران، مسئوالن 
و متخصصان رآکتور 40 مگاواتی آب  ســنگین اراک 
برگزار، مسائل بررسی و بازدید از بخش های مختلف 
این رآکتور انجام شد. عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس گفت: آنچه در این جا باید به 
آن اشاره کرد، این است که روند تولید آب  سنگین و 
فعالیت های مربوط به این بخش در کارخانه تولید آب 
 سنگین اراک بعد از برجام هیچ تغییری نداشته است و 
همچنان مانند دوره پیش از برجام درحال انجام است 
و شاید بتوان گفت زمینه فعالیت این بخش مساعدتر 
نیز شده است. ذوالنوری خاطرنشــان کرد: در مورد 
رآکتور آب  سنگین اراک نیز تعهدات پذیرفته شده در 
برجام از سوی کشورمان تماما اجرا شده و مسئوالن 
درحال رایزنی برای ایفای نقش روسیه، چین، آمریکا 
و برخی کشورهای دیگر برای انجام تعهداتشان درباره 
بازطراحی رآکتور آب  ســنگین اراک هستند. عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اظهار داشت:   آنچه مسلم است این است که مسئوالن 
ایرانی درباره رآکتور آب  سنگین اراک به خوبی اقدامات 
الزم را صــورت داده اند و حال نوبــت طرف خارجی 
است که به تعهدات خود درباره این رآکتور عمل کند. 
ذوالنوری خاطرنشان کرد: مجتمع آب  سنگین اراک 
شامل کارخانه تولید آب  سنگین و رآکتور 40 مگاواتی 
آب  سنگین است که در بازطراحی، بناست این رآکتور 
به رآکتور 20 مگاواتی تبدیل شــود. وی گفت: یک 
شرکت جامع ایرانی مســئولیت کار مدیریت اجرای 
بازطراحی رآکتور آب  سنگین اراک را پذیرفته است 
تا مدیریت این بازطراحی با یک شرکت ایرانی باشد 
و کشورهای خارجی هر یک بخشی از کار را برعهده 

داشته باشند.
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حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران که روز گذشته 
به کوبا ســفر کرده بود، مورد اســتقبال رائول کاسترو، 
رئیس جمهوری کوبا قرار گرفت.  مراســم اســتقبال از 
روحانی در کاخ انقالب  هاوانا انجام شد. روحانی و رائول 
کاسترو بالفاصله پس از پایان مراسم استقبال رسمی وارد 

محل مذاکرات دو جانبه شدند. 
حســن روحانــی روز دوشــنبه در فــرودگاه خوزه 
مارتی هاوانا، در گفت وگو بــا خبرنگاران گفت: ما در این 
ســفر در مالقات با مقام های ارشــد کوبا درباره راه های 
توسعه روابط دو کشور در همه حوزه ها ازجمله سیاسی، 
اقتصادی، علمی و فنــاوری گفت وگــو خواهیم کرد. 
رئیس جمهوری همچنین با اشاره به برگزاری هفدهمین 
اجالس سران کشــورهای عضو جنبش عدم تعهد در 
ونزوئال، گفت: جلسه بسیار خوبی بود و تمامی نکات در 
بیانیه تصویب و نظرات جمهوری اسالمی ایران و فعالیت 
4 ساله دوره ریاست تهران در قالب سخنرانی در اجالس 
تبیین شــد. روحانی اظهار داشت: همچنین در حاشیه 
نشست اجالس سران غیرمتعهدها چندین مالقات نیز با 

سران کشورهای شرکت کننده انجام شد. 
دیدار با فیدل کاســترو، رهبر انقالب کوبا نیز یکی از 
برنامه های حســن روحانی در ســفر به این کشور بود. 
روحانی در دیدار با کاسترو با اشاره به تحمل فشارهایی که 
ایران و کوبا در مقابل استکبار متحمل شدند، گفت: »ملت 
بزرگ ایران با وجود فشارها و تحریم ها توانسته است به 
رشد اقتصادی خود ادامه دهد«.   روحانی در دیدار فیدل 
کاسترو، رهبر انقالب کوبا افزود: خوشحالم که نخستین 
سفر دو جانبه من به آمریکای التین از کوبا آغاز می شود 
 که نماد مقاومت و مبارزه با اســتعمار در این قاره است. 
رئیس جمهوری با اشاره به این که ملت های ایران و کوبا 
هر دو در مقابل فشارهای خارجی استقامت کردند، افزود: 
انقالب مردم کوبا تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی 
آمریکا قرار گرفت و ملت ایران نیز در طول هشت ســال 
جنگ تحمیلی در حالی ایستادگی کرد که شرق و غرب 
به متجاوز کمک می کردند؛ لذا ایران و کوبا نماد مقاومت 

در برابر شدیدترین تحریم ها هستند. 
روحانــی تأکیــد کرد کــه ملت ایــران بــا وجود 
فشــارها و تحریم هــای ظالمانــه مســیر توســعه 
می دهــد.  ادامــه  را  خــود  اقتصــادی  رشــد   و 
فیدل کاسترو نیز در این دیدار با اشاره به بررسی و پیگیری 
ســیر انقالب اســالمی در ایران گفت: در آغاز پیروزی 
انقالب اســالمی در ایران نظر مثبت خــود را در مورد 
امام خمینی)ره( و انقــالب ملت ایران اعالم کردم. رهبر 
انقالب 1959 کوبا مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و 
تحریم ها را تحســین برانگیز خواند و افزود: این موضوع 
 نشأت گرفته از آگاهی و رشد فرهنگی مردم ایران است. 
فیدل کاســترو با اشــاره به حضــور رئیس جمهوری 
کشــورمان در اجالس ســران جنبش عدم تعهد ادامه 

داد: سخنرانی چشمگیر شــما در این اجالس را به دقت 
گوش دادم و این ســخنان و حضورتــان در این منطقه 
 روحیه مثبتــی در آمریکای التین ایجاد کرده اســت. 
وی در پایان با اشاره به بحران آب در نقاط مختلف جهان 
تأکید کرد که در برنامه ریزی آینده کشورهای جهان، آب 

مسأله محوری خواهد بود. 
همچنین هیأت های اقتصادی دو کشور برای ارتقای 
همکاری های خود در زمینه بهداشتی، درمانی و دارویی 
یک یادداشت تفاهم همکاری مشترک امضا کردند. این 
یادداشت تفاهم همکاری مشترک بهداشتی، پژوهشی، 
آموزشی و دارویی بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی ایران و وزارت بهداشت عمومی کوبا در حضور 
»رائول کاســترو« و حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی، روسای جمهوری اسالمی ایران و کوبا امضا شد. 
هیأت های عالیرتبه ایران و کوبا، پیش از مراسم امضای 
این یادداشت تفاهم همکاری، با حضور روسای جمهوری 
دو کشور در نشستی مهم ترین مسائل و راه های توسعه 

همکاری های تهران  -  هاوانا را بررسی کردند. 
حسن روحانی در نشست هیأت های مذاکره کننده دو 
کشور با اشــاره به موفقیت در مذاکرات هسته ای با 5+1 
گفت: هدف برخی کشورهای قدرتمند از اعمال فشار و 
تحریم علیه کشورهای مستقل، در اختیار داشتن انحصار 
فناوری های نوین و مهم است. رئیس جمهوری تصریح 
کرد:  خوشحالیم که با مقاومت ملت ایران، راه کشورهای 
در حال توســعه برای پیمودن این مسیر گشوده شد تا 
فناوری های پیشــرفته منحصرا در اختیار کشورهای 
توسعه یافته نباشــد. دکتر روحانی با تأکید بر ضرورت 
همکاری کشــورهای مســتقل در حوزه علم و فناوری 
اظهارداشت: ایران و کوبا باید سطح همکاری های خود 
را در عرصه فناوری های نوین ازجمله نانو و بیوتکنولوژی 

ارتقا بخشــند و این نوع همکاری هــا می تواند قدرت 
کشورهای مستقل را در برابر سلطه جویان ارتقا ببخشد. 

رئیس جمهوری همچنین فعال کردن بیش از پیش 
کمیسیون اقتصادی دو کشور با هدف پیگیری توافقات 
و تعمیق روابط اقتصادی را ضروری خواند. دکتر روحانی 
در ادامه با بیان این که کشورهای مستقل و مقاوم باید در 
برابر انواع مشکالت در کنار هم باشند، گفت: کوبا پیوسته 
در مجامع بین المللی به عنوان دوست نزدیک ایران بوده 
و این دوستی و اتحاد دو کشور که به نفع منافع دو ملت 

است، باید در مسائل بین المللی و منطقه ای ادامه یابد. 
رئیس جمهوری همچنین با اشاره به مواضع مشترک 
تهران -  هاوانا در مســائل منطقه ای و بین المللی گفت: 
برخی قدرت ها بــا دامن زدن به اختالفــات منطقه ای 
به دنبال فروش تسلیحات خود هستند و به این ترتیب 
اقتصاد جهانی نیز متأثر شــده و آسیب می بیند. دکتر 
روحانی در ابتدای این نشســت نیز با تجلیل از روحیه 
مقاومت و ایســتادگی مردم کوبا در برابر استعمارگران 
و ســلطه جویان گفت: ملت ایران نیز طی هشت ســال 
جنگ تحمیلی در حالی استقامت کرد که شرق و غرب به 
متجاوز کمک می کردند و همین قدرت ها پس از جنگ 
نیز به بهانه های مختلف به فشارها و تحریم های خود ادامه 

دادند. 
رائول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا نیز در این دیدار 
با ابراز خرسندی از سفر رسمی رئیس جمهوری ایران به  
هاوانا گفت: ما با افتخار شریک ثابت قدم شما هستیم و 
هیچ کس نمی تواند توسعه روابط کوبا و ایران را متوقف 
کند. رئیس جمهوری کوبــا با  بیان این که ایجاد جنگ، 
آشوب و منازعه در جهان، کاسبی سودآوری برای برخی 
قدرت ها شده است، اظهار داشت: جنون و جنگ افروزی، 
اندیشه برخی قدرت ها را احاطه کرده است. وی همچنین 

ضرورت توسعه همکاری های ایران و کوبا در همه زمینه ها 
را مورد تأکید قرار داد. روابط رسمی سیاسی ایران و کوبا 
به پیش از انقالب اسالمی ایران بازمی گردد که البته در 
مقطعی در پایان حکومت پهلوی، به حالت تعلیق درآمد، 
ولی بعد از پیــروزی انقالب اســالمی و حمایت کوبا از 
آرمان های انقالب، روابط سیاســی دو کشور مجددا در 
1358 برقرار شــد و ایران در سال1361 سفارتش را در  

هاوانا افتتاح کرد. 
جمهوری اســالمی ایران بالفاصله پــس از پیروزی 
انقالب اســالمی روابط با کوبا را آغاز کــرد و از آن زمان 
تاکنون، مواضع مشترک دو کشور در عرصه های مختلف، 
به ویژه سیاسی و حمایت های مستمر از یکدیگر، موجب 
نزدیکی هر چه بیشتر دو کشــور و دو ملت به یکدیگر 
شده است.  طی بیش از سه دهه گذشته، سه بار روسای 
جمهوری وقت کشورمان به کوبا سفر کردند و در برابر، 
خاطره خوبی از سفر تاریخی فیدل کاسترو به تهران در 
اذهان عمومی و محافل سیاســی کشورمان وجود دارد. 
رئیس جمهوری وقت ایران در  سال 1379 برای شرکت 
در چهاردهمین نشست سران عدم تعهد به  هاوانا سفر 
کرد و فیدل کاسترو نیز اردیبهشت 1380 به تهران آمد. 
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق نیز دوبار به 
کوبا سفر کرد؛ بار نخست در  سال 1386 برای شرکت در 
نشست سران عدم تعهد در  هاوانا و چهار سال بعد در  سال 

1390 در چارچوب سفری دوجانبه به این کشور رفت. 
در این سال ها هیأت هایی در سطوح مختلف پارلمانی، 
سیاسی، اقتصادی، هنری و فرهنگی بین دو کشور مبادله 
شــده که به تحکیم روابط و همکاری ها بر پایه احترام و 
منافع متقابل منجر شــده اســت. رایزنی ها بین وزرای 
خارجه دو کشور در مجامع مختلف ازجمله سازمان ملل 
برقرار بوده اســت.  دیدار معاونان وزرای خارجه هر 6ماه 
یک بار در دســتور کار قرار دارد و در این راستا »روهلیو 
سی یرا« معاون وزیر خارجه کوبا اردیبهشت  سال 1392 
به تهران ســفر کرد و مجید تخت روانچی، معاون اروپا و 
آمریکای وزارت خارجه کشورمان نیز دی ماه 1392 به 
 هاوانا رفت.  به طور کلی، رابطــه ایران با کوبا ظرف چند 
دهه بعد از انقالب تقریبا روندی یکنواخت داشته است. 
اگرچه دو کشور همواره ســعی کرده اند روابط خود را به 
سطح مطلوب برسانند، اما واقعیت این است که جهش یا 
دستاورد چشمگیری در روابط دو کشور تاکنون مشاهده 
نشده است. در دولت سابق، محمود احمدی نژاد هرگاه 
به ســازمان ملل می رفت، به کشورهای آمریکای التین 
ازجمله کوبا هم سفر می کرد اما این نخستین بار است که 
حسن روحانی به کشورهای آمریکای التین سفر می کند. 
به نظر می رســد، دیداری در چنین ســطحی می تواند 
در ارتقای سطح روابط سیاســی، فرهنگی و اقتصادی 
 کشورمان با کشــورهای آمریکای التین نقش بسزایی

 ایفا کند. 

در توفقی یک  روزه در کوبا صورت گرفتاخبار    دیپلماسی

استقبال برادران کاسترو از حسن روحانی
  رئیس جمهوری برای نخستین بار با فیدل کاسترو، رهبر انقالب کوبا دیدار کرد

اخبار  جهان

 بیانیه رهبران جهان برای 
هماهنگی بیشتر در قبال پناهجویان

ایسنا|  در نشست رهبران کشورهای جهان در 
آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعالمیه 
مشترکی مورد پذیرش قرار گرفت که قرار است به 
هماهنگی بیشتر واکنش ها به بحران پناهجویان در 

جهان کمک کند.
مقام هایی از روز دوشنبه در این سازمان گردهم 
آمدند تا درباره مسأله آوارگان و پناهجویان رایزنی 
کنند. سند مورد توافق 193 کشور عضو سازمان ملل 
متحد که به نام »بیانیه نیویورک درباره مهاجران و 
پناهجویان« ثبت شــد، هیچ قید الزام آوری ندارد 
و تعهدی برای کشــورها ایجاد نمی کند. گروه های 
فعال در بحران پناهجویان  با اعالم نارضایتی خود از 
این بیانیه گفته اند که این بیانیه خیلی کمتر از چیزی 
است که انتظارش می رفت. با این حال بان کی مون، 
دبیرکل ســازمان ملل متحد که خودش ســال ها 
پیش در زمان جنگ دو کره پناهجو بود، این بیانیه 
را به عنوان یک سند تاریخی ستایش کرد و گفت: این 
نشست نشان دهنده پیشرفت در تالش های جمعی 
ما برای پرداختن به چالش هــای مربوط به آوارگی 

انسان ها است.
آمار ســازمان پناهندگان ســازمان ملل متحد 
می گوید که اکنون در جهان بیش از 23 میلیون نفر 
در کشــورهای دیگر آواره، 3 میلیون و 200 هزار نفر 
دیگر پناهجو، و حدود 41 میلیون نفر هم مهاجرند. 
چندین کشور با پیش نویس اولیه بیانیه نیویورک 
مخالفت کرده بودند که از کشورها می خواست هر 
 ســال 10درصد از جمعیت آواره را که در خاک این 
کشورها هستند، به عنوان مقیم بپذیرند. گروه های 
حقوق بشری متعددی با حذف این بخش مخالفت 
کردنــد و حاال کــه در بیانیه نهایی نیامده اســت، 
می گویند این بیانیه یک فرصت تاریخی را از دست 

داده است.

دیدار اوباما با العبادی در نیویورک

 اوباما: بازپس گیری موصل
 دشوار خواهد بود

ایسنا| نخســت وزیر عراق که بــرای شرکت در 
نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل متحد به 
نیویورک سفر کرده است با رئیس جمهوری آمریکا 
دیدار کرد. بــاراک اوبامــا، رئیس جمهوری آمریکا 
در دیدار با حیدر العبادی، نخست وزیر عراق با بیان 
این که جنگ علیه داعش در موصل دشــوار خواهد 
بود، اطمینان داد که پیشرفت سریعی در این جنگ 
حاصل خواهد شد. العبادی نیز در جریان این نشست 
از آغاز عملیــات نظامی عراق بــرای بازپس گیری 

شرقاط از دست تروریست های داعش خبر داد.

 اتحادیه اروپا خواستار سفر 
گزارشگر سازمان ملل به بحرین شد

ایرنا|  اتحادیه اروپا ضمن ابــراز نگرانی از اوضاع 
نابســامان بحرین خواســتار صدور مجوز ســفر 
گزارشگر ســازمان ملل درباره شــکنجه زندانیان 
به بحرین شــد. اتحادیه اروپا با استقبال از فعالیت 
واحد تحقیقات ویژه درباره اخبار شــکنجه از دولت 
بحرین خواســت مجوز ســفر گزارشــگر سازمان 
 ملــل درباره شــکنجه بــه بحرین را صــادر کند.

شورای حقوق بشر ســازمان ملل با صدور بیانیه ای 
گفــت: اتحادیه اروپــا با تأییــد چالش های پیش 
روی بحریــن برای دســتیابی به ثبــات از طریق 
انجام اصالحات و آشــتی فراگیر در ســایه آزادی 
مسالمت آمیز به دور از خشونت تالش می کند. این 
بیانیه افزود: اتحادیه اروپا از انحالل جمعیت سیاسی 
الوفاق، حکم دادگاه تجدیدنظر درخصوص زندانی 
شیخ علی سلمان به مدت 9 سال، بازداشت و ممانعت 
از سفر حقوقدانان ازجمله بازداشت دوباره نبیل رجب 
اظهار نارضایتی کرد. ایــن بیانیه اقدام آل خلیفه به 
سلب تابعیت از برخی شــهروندان بحرینی به ویژه 

شیخ عیسی قاسم را نگران کننده خواند.

 کمک 2/8میلیارد دالری ژاپن 
به آوارگان جهان

ایسنا|  نخســت وزیر ژاپن از کمک 2/8میلیارد 
دالری این کشــور به آوارگان جهان طی سه  سال 
آتی خبر داد. شــینزو آبه، در نشست سازمان ملل 
درباره آوارگان در حاشــیه نشســت های ســاالنه 
مجمع عمومی سازمان ملل اعالم کرد که این کمک 
2.8 میلیارد دالری به آوارگان، مهاجران و کشورهای 

میزبان آنها اختصاص داده خواهد شد.
 آبه گفت: در زمان کنونی ما شاهد موج بی سابقه 
مهاجــرت و ورود آوارگان به کشــورهای مختلف 
بوده ایــم تا حدی که شــاهد بحران های انســانی 
خطرناک هستیم. ما مایلیم به همکاری گسترده با 

دیگر کشورها برای حل این مشکالت بپردازیم.

چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳95 | سال چهارم | شماره 950  

دداشت
یا

هادی جرقوئیان | حــدود دوهفته  پیش، دولت 
چین اعالم کرد؛ بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، 
دعوت پکن را پذیرفته و به زودی از این کشور دیدار 
خواهد کرد. این سفر از آنجا دارای اهمیت است که در 
5 سال گذشته به دلیل شروع جنگ داخلی درسوریه 
و شــرایط پیچیده و حساس این کشــور، بشار اسد 
تنها به روسیه ســفر کرده و ترجیح داده است سنگر 
ریاست جمهوری خود را در داخل کشور حفظ کند. 
اکنون این سوال مطرح می شود که به واقع چین چه 
منافعی را در سوریه دنبال می کند و هدف پکن از ورود 

بیشتر به بحران سوریه چیست؟
اواسط تابســتان امســال دریادار »گوآن یوفی«، 
رئیس بخش همکاری های نظامی بین المللی چین 
به سوریه ســفر کرد. به گزارش واشنگتن پست، این 
مقام بلندپایه نظامی چین عالوه بر دیدار با مقامات 
سوری، با ژنرال روسی مسئول هماهنگی عملیات های 
روسیه درسوریه نیز دیداری داشته است. بسیاری از 
تحلیلگران این دیدار را زمینه ساز  ورود سازمان یافته تر 
چین به بحران ســوریه ارزیابی کرده اند که درجهت 

منافع روسیه و ایران نیز خواهد بود.
پس از آن، روزنامه گلوبال تایمز  اعالم کرد: اکنون 
مستشاران نظامی چینی درخاک سوریه حضور دارند و 

نیروهای رژیم بشار اسد را تحت آموزش قرار می دهند. 
مستشاران نظامی چینی نحوه استفاده از سالح هایی 
را به ارتشیان سوریه آموزش می دهند که دولت اسد 
از پکن خریداری کرده اســت )این ســالح ها شامل 
تفنگ های تک تیرانداز، موشک انداز و  مسلسل است(.

به نوشته ســایت »امور مدیترانه«، چین اهداف 
متفاوتی را در موضوع ســوریه دنبــال می کند که 
شاید مهم ترین آن، جلوگیری از نفوذ بیشتر ایاالت 
متحده و غرب در سوریه و خاورمیانه است. به نوعی 
می توان گفت، پکن از افزایش قدرت ایاالت متحده در 
خاورمیانه احساس نگرانی کرده و قصد آن را دارد تا 
مانع این رقیب جدی خود شود. ازسوی دیگر می توان 
چنین گفت که حکومت پکن از حضور تمام قد روسیه 
در سوریه نیز چندان راضی به نظر نمی رسد. مسکو 
که در یک سال گذشته با تمام قوا وارد صحنه شده و 
با نیروی نظامی خود دولت بشار اسد را حفظ کرده، 
صحنه را برای ایفای نقش چین تنگ تر از گذشــته 
ساخته است. از طرفی، پکن از بهبودی رابطه مجدد 
ترکیه و روسیه و موضع جدید آنکارا در مورد سوریه 

نیز کمی احســاس نگرانی دارد. تمامی این اتفاقات، 
مسئوالن دیپلماسی پکن را به این نتیجه رسانده که 
منفعل عمل کردن در این برهه زمانی ممکن اســت 
به منافع بلندمدت این کشــور در ســوریه صدمات 

جبران ناپذیری وارد کند. 
ازسوی دیگر و بنابر تحلیل »امور مدیترانه«، باید 
گفت، چین به دنبال آن اســت که مانع از گسترش 
درگیری هــا و وخیم ترشــدن اوضاع در ســوریه و 
خاورمیانه شــود. بحرانی ترشــدن وضع در سوریه 
می تواند آغازگر یک مناقشه منطقه ای وسیع دیگر 
درخاورمیانه باشد که در نهایت، خطراتی برای پکن و 
منافع انرژی این کشور درپی خواهد داشت. خاورمیانه 
به دلیل آنکه تأمین کننده منابع اصلی انرژی و نفت 
وارداتی چین اســت، نقشــی حیاتی در اقتصاد این 
کشــور برعهده دارد. در نتیجه، ناامنی و درگیری در 
این منطقه، برای منافع بلندمرتبه پکن مضر بوده و 
واردات نفت این کشور را با مشکالتی روبه رو و تهدید 
خواهد کرد. ازسوی دیگر و به گفته همین سایت، از 
دیگر دالیل دخالت مستقیم چین درمناقشه سوریه، 

مسلمانان اویغور هستند.
اقلیت مسلمان سنی ترک که در منطقه شمال غرب 
ژینجیانگ ساکن هستند. پیوند میان این گروه اقلیت 
با بحران سوریه، با شرکت تعدادی از تروریست های 
چینی درعملیات های تروریستی در سوریه و دیگر 

کشورهای خاورمیانه رقم خورده است.
پکن نگران آن است که قوی ترشدن رابطه اویغور ها 
و تروریســت های افراط گرای ســوریه، به معضل و 
خطری دربــاره امنیت داخلی چین تبدیل شــود. 
اویغور ها سال هاســت که  فکر اعالم خودمختاری و  

استقالل از حکومت مرکزی پکن  را در سر دارند. 
به جرأت می توان گفت، مناقشــه سوریه آن قدر 
پیچیده و طوالنی شــده که حتی دولت پکن )که به 
عدم ریسک پذیری و دخالت مستقیم شهره است( 
را نیز به مداخله بیشتر و مستقیم ترغیب کرده است. 
دولت چین که در پنج ســال گذشــته تنها به وتوی 
قطعنامه های شــورای امنیت علیه رژیم بشار اسد 
بســنده می کرد، اکنون به  دنبال ســهم خود از این 

ماجراست.
پذیــرش دعوت پکن ازســوی بشــار اســد نیز 
تأیید کننده این موضوع است که چین، بازی خود را 

به درستی به پیش می برد.

تالش چین برای نقش آفرینی در بحران سوریه

یک کاروان کمک های سازمان ملل حاوی کمک های غذایی به منطقه تحت 
کنترل شورشیان در نزدیکی حلب، در حمالت هوایی، هدف قرار گرفت. به 
گزارش گاردین، این حمله ســاعاتی پس از آن رخ داد که ارتش سوریه اعالم 
کرد آتش بس یک هفته ای در این کشــور که با میانجیگری روسیه و آمریکا 
به اجرا درآمده بود، پایان یافت. ارتش سوریه هیچ اشاره ای به احتمال تمدید 

آن نکرد.
ایــاالت متحده آمریکا، روســیه را مقصر حمله به ایــن کاروان می داند و 
مدعی است که مسکو باعث توقف امدادرسانی به جنگ زدگان سوری شده 
است. »جان کربی«، سخنگوی وزارت خارجه گفته است: »توافق ما با روسیه 
است که مسئول پایبندی دولت سوریه به آتش بس است.« گزارش شده که 
در حمله به کاروان کمک ها که متشکل از کامیون های هالل احمر سوریه و 
حامل منابع غذایی سازمان ملل بود، دست کم 16 نفر از اعضای هالل احمر 
کشته شده اند و 18 کامیون مملو از مواد غذایی به کلی نابود شده اند. محموله 
این کامیون ها برای ده ها هزار نفر از مردم جنگ زده در یک منطقه روستایی 
به نام »اورم کبرا« در غرب حلب در نظر گرفته شــده بود. گزارش ها حاکی 
از آن اســت که حدود 78 هزار نفر در اورم کبرا نیازمند کمک هستند. گروه 
نظارت بر حقوق بشر سوریه می گوید که افراد کشته شده شامل امدادرسانان 
و رانندگان کامیون ها بوده اند. »استفان دی میستورا«، فرستاده ویژه سازمان 
ملل در امور سوریه نسبت به این حمله ابراز »انزجار« کرد. او در بیانیه ای که 

برای رویترز ارسال شد، نوشــت: »این کاروان نتیجه فرآیند طوالنی کسب 
 مجوز و مقدمه چینی برای کمک رسانی به غیرنظامیانی بود که تنها مانده اند.« 
»یان اگلند« مشاور دی میستورا گفته است که کاروان در حالی که مشغول 
تخلیه بار در یک انبار در منطقه ای که تحت کنترل مخالفان بود، »بمباران« 
شــد. گزارش های اولیه حاکی از این بودند که اکثر کشته شده ها رانندگان 
هالل احمر ســوریه بودند. »اســتفان اوبراین«، مدیر برنامه های امدادی و 
کمک رسانی سازمان ملل نیز گفت که این کاروان به وضوح مشخص و قابل 
تشخیص بوده است: »بگذارید واضح بگویم؛ اگر مشخص شود که این حمله 
سنگدالنه به کمک های انسان دوستانه و نیروهای امدادرسان حمله ای عمدی 
بوده است، یک جنایت جنگی به حســاب خواهد آمد«. اوبراین گفت: »من 
خواســتار تحقیق فوری، منصفانه و بی طرفانه و مستقل در مورد این حادثه 
مرگبار هســتم. مجرمان و عامالن بدانند که آنها، به خاطر نقض حقوق بشر 
و قوانین بین المللی، یک روز باید پاسخگو باشند«.»جان کربی«، سخنگوی 
وزارت خارجــه آمریکا در بیانیه ای گفته اســت: »مقصد ایــن کاروان برای 
حکومت سوریه و روسیه مشخص بود و این کارکنان امدادرسان در تالش برای 
فراهم کردن کمک به مردم سوریه کشته شده اند«. او با متهم کردن روسیه به 
انجام این حمله گفته است: »واشنگتن در همکاری های آتی خود با روسیه 
بازنگری خواهد کرد«.سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز با محکوم کردن این 
حمله گفت: »چنین اقدامی نیاز به رســیدن به یک توافق جامع آتش بس و 

پایان به خشونت ها را به خوبی نشان می دهد«. تحویل کمک ها به نواحی تحت 
محاصره بخش مهمی از توافقی بود کــه 7 روز پیش با میانجیگری آمریکا و 
روسیه به دست آمد. ارتش سوریه و شورشیان، در طی این مدت، یکدیگر را به 

نقض آتش بس متهم کرده اند.
تعلیق برنامه های کمک رسانی صلیب سرخ در سوریه

پس از حمله به کاروان کمک رسانی در حلب، صلیب سرخ جهانی برنامه های 
امدادی در ســوریه را به حالت تعلیق درآورد. مســئوالن کمیته بین المللی 
صلیب سرخ با برگزاری کنفرانس اعالم کردند که تا بهبود شرایط، کمک رسانی 
به مناطق جنگ زده ســوریه را به حالت تعلیق درآورده اند. صلیب ســرخ در 
بیانیه ای انجام تحقیقات شفاف در مورد حمالت به کاروان های امدادرسانی 
را خواستار شد و همچنین از تمامی طرف های جنگ در سوریه خواست که 
به قوانین بین المللی پایبند باشند. صلیب ســرخ می گوید 8 تن از اعضایش 
در حمالت اخیر در سوریه کشته شــده اند.به دنبال این حادثه و باال گرفتن 
اختالفات واشنگتن و مســکو، منابع دیپلماتیک آمریکایی اعالم کردند که 
جان کری،  وزیرخارجه آمریکا و سرگئی الوروف، همتای روس او در حاشیه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک درباره بحران سوریه دیدار 
خواهند کرد و حمله به کاروان امدادرسانی به حلب را بررسی می کنند. آمریکا 
رسما از دولت مسکو خواسته است تا آنچه را که »نقض برنامه ریزی شده حقوق 

غیرنظامیان در سوریه و تعدی به آنها« خوانده است، متوقف کند.

حمله به کاروان کمک رسانی در استان حلب سوریه
 دست کم 16 نفر از اعضای هالل احمر کشته شده اند         18کامیون مملو از مواد غذایی به کلی نابود شده است


