یادداشت

دبیر شورای نگهبان:

روحیه بسیجی الزمه حل مشکالت معیشتی است

کارزاری که از دولت پیش در آمریکا
آغاز شد؛

ادامه از صفحه یک...
که باید همیشه محفوظ بماند .آیتاله جنتی افزود :خوشحالیم که
بچههای انقالبی روحیه بســیجی دارند و هر جا اتفاقی مثل سیل و
زلزله رخ دهــد ،در صحنه حضور دارند و به کمــک مردم میآیند و
این روحیه بسیجی است که همه را در صحنه حاضر میکند .وی با
بیان اینکه روحیه بسیجی یک روحیه اسالمی و انقالبی است که باید

جنگ سایهها ،ارثیهای شوم
برای بایدن

2

در همه عرصهها و دســتگاهها همچون دولت ،مجلس ،قوه قضائیه،
حوزههای علمیه ،دانشگاهها و مدارس حاکم شود ،گفت :دانشجوی
ما باید با روحیه بسیجی وارد میدان مسئولیت شود .آیتاله جنتی در
بخش دیگری از سخنان خود به مشکالت اقتصادی و معیشتی اشاره
و با بیان اینکه اگر روحیه بســیجی حاکم باشد همه مشکالت حل
میشود ،خاطرنشان کرد :مسئوالن باید تمام تالش خود را برای حل
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گزارش گروسی به شورای حکام درباره مسائل پادمانی باقیمانده؛

مذاکراتمباایرانبینتیجهبود

عکس  :ایرنا

کارزاری که وزارت دفاع ایاالت متحده مســئول
پیگیری آن بوده است و مشــخص نیست که در
دولت بایدن نیز دنبال میشود یا نه .دونالد ترامپ
در میان روسای جمهور آمریکا بدترین مواضع را
علیه ایران داشته است .دولت ترامپ به طور جدی
پروژه ایرانهراسی را پیگیری میکرد چراکه تصور
میکرد بدون ایجاد رعب و وحشت از سیطره ایران
بر منطقه ،موفق به انعقــاد قراردادها و معامالت
تسلیحاتی و دســتیابی به ثروتهای کشورهای
خلیجفارس نمیشود .او از ابتدای ریاست جمهوری
خود دشمنی با ایران را علنی کرد و حتی در آرزوی
موهوم تغییر حکومت در ایران بود .مقامات دفاعی
و دولتی آمریکا به پایگاه خبری یاهونیوز گفتهاند
که دونالد ترامپ در چند ماه آخر ریاست جمهوری
خود ،به وزارت دفاع آمریــکا که پنتاگون نامیده
میشود دستور داده بود که کارزاری مخفیانه علیه
ایران به راه اندازند ،کارزاری که مقامات یادشــده
آن را جنگ سایه علیه ایران نامیدهاند .بخشهای
کلیدی این کارزار مخفیانه و گســترده که واحد
«عملیاتهای ویژه» ارتــش آمریکا هدایت آن را
به عهده داشــت ،به تأیید ترامپ رسیده بود .یک
مقام ارشد پیشــین پنتاگون گفته که این طرح
که گزینههایی را در  ۲۰۰صفحــه ارائه میکرد،
شامل چیزهایی بود که موجب میشد ایرانیها در
کنترل خود بر کشور ،یا تواناییشان بر جنگیدن،
دچار تردید شوند .اما این جنگ شامل یک عملیات
مستقیم نظامی نمیشد .بر اســاس این گزارش
مقامات ارشــد نظامی پیشــین آمریکا گفتهاند
طرح این کارزار شــامل عملیاتهای خرابکارانه،
پروپاگاندا و دیگر عملیاتهای روانی و اطالعاتی در
ایران توسط ترامپ امضا شده بود به گفته آنها ،این
کارزار اهدافی چون تضعیف اعتماد مردم ایران به
دولتشان و صالحیت و ثبات حکومت را نیز دنبال
میکرد .به نظر میرسد ترامپ که از سازمان سیا
ناامید شــده بود به پنتاگون متوسل شد تا مردم
ایران را به شورش علیه حکومت وادارد .یاهونیوز
در ادامه به نقل از یک مقام ارشــد دفاعی پیشین
نوشته است که ترامپ پس از ارائه جزئیاتی به او
درباره بخشهای مختلف این کارزار ،تأیید کرد این
عملیاتها باید توسط دولت بایدن انجام بگیرد .بر
اساس این گزارش هنوز مشخص نیست که دولت
بایدن کماکان این عملیاتها که به تأیید ترامپ
رسیده بود را پیگیری میکند یا خیر .اما به نوشته
این پایگاه خبری ،مقامهای دولت فعلی آمریکا با
توجه به نزدیک شــدن موعد مذاکرات جدید در
ایران ممکن است مجبور شوند در این خصوص که
آیا اجرای این کارزار مذاکرات را به خطر میاندازد
یا بر عکس ،میتواند ایران را به اتخاذ توافق بر سر
برجام متقاعد کند ،تصمیمگیری کنند .بر اساس
سخنان این مقامات پیشــین ،در عمل ،بسیاری
از بخشهای این «جنگافــروزی غیرعادی» به
کسب مجوز رسمی از رئیسجمهور نیاز نداشته و
شخص وزیر دفاع و دیگر مقامهای ارشد پنتاگون
میتوانستهاند اجازه آن را صادر کنند .این مقامات
اظهار کردند ،برخی در پنتاگون ،به ویژه در ستاد
مشترک ارتش ،سالها از اجرایی شدن این برنامهها
جلوگیری کردند .اما ،مطابق ادعای مقامهای سابق
آمریکایی ،عدهای در پنتاگون و به ویژه در داخل
ستاد مشترک ارتش آمریکا چندین سال بود که
مانع اجرای طرحهای این چنینی میشدهاند .در
این گزارش آمده است که یکی از مقامات پنتاگون
گفته که در اوایل سال  ۲۰۱۸صراحتاً دستوری در
مورد برخی از بخشهای ایــن کارزار به پنتاگون
ابالغ شد .اما پنتاگون از هرگونه اقدامی خودداری
کرد .اما در نهایت پنتاگون بــا وجود نارضایتی و
خشم دولت ترامپ ناچار شــد بخشهای از این
جنگ غیرعادی را اجرایــی کند تا این طور جلوه
نکند که کام ً
ال سر ناسازگاری داشتهاند یا مقاومت
میکنند .به گفته مقامات کارزار پیشــنهادی به
دقت توسط کارکنان حقوقی پنتاگون بررسی شد.
یکی از موانعی که در وزارت دفاع وجود داشــت،
مشروعیت قانونی آن بود ،این که آیا شامل اقدامات
جنگی میشــد یا نه .حقوقدانهــای پنتاگون
نگران این بودند که این اقدامات احتمال تحریک
وقوع یک جنــگ را افزایش دهــد .در ادامه این
گزارش آمده اســت که کنت مککنزی فرمانده
نیروهای آمریکا در خاورمیانه [سنتکام] از حامیان
سرسخت این گونه اقدامات با تمرکز بر ایران بود
اما در عوض ،مارک میلی رئیس ســتاد مشترک
ارتش آمریکا مــدام در روند اجرایی شــدن این
طرح کارشــکنی میکــرد .برنامهریزیها برای
این کارزار و جمعبندی آن کــه به گفته مقامات
سالها طول کشیده بود ،و شامل اقداماتی میشد
که اجرایی کردن آن بعد از صدور مجوز از ســوی
رئیسجمهور  ۶ماه به طول میانجامید .یک مقام
سابق پنتاگون گفته است :برای ترامپ تشریح شده
بود که هیچیک از این اقدامات در دوره ریاســت
جمهوری او رخ نخواهد داد .ایــن پایگاه خبری
نوشته که کریس میلر ،وزیر دفاع موقت پیشین
آمریکا در این مورد گفته است که سازمان سیا و
وزارت دفاع گزینههای خوبی به تصمیمگیران ارائه
نمیدادند ،چون فکر میکردند ترامپ دیوانه است و
اگر ایدهای به او میدادند ،میگفت ،انجامش دهید
و به خاطر همین آنها فکر میکردند باید کنترلش
کنند .این تــاش دقیقه  ۹۰آخریــن ناکامی از
سلسله ناکامیهای چندســاله مقامهای دولت
ترامپ در پیشبرد مقابله در پشت پرده با ایران 
بوده
است.
منبع :ایرنا

مشکالت اقتصادی و معیشتی به کار گیرند .وی افزود :این مردم که
همه چیزشان را در راه اسالم و انقالب فدا کردهاند و در همه صحنههای
دفاع از اسالم و انقالب حاضر بودهاند ،باید مشکالتشان برطرف شود.
دبیر شورای نگهبان یادآور شد :باید قدردان مردم باشیم و تا آنجا که
میتوانیم مشکالت اقتصادی را کم کنیم ،نباید در این مملکت کسی
پیدا شود که شب را گرسنه بخوابد .آیتاله جنتی در پایان خاطرنشان
کرد :انشاءاله خداوند کمک کند تا با تاسی از امیرالمؤمنین علی (ع)
به مردم ،اسالم و انقالب خدمت کنیم و خداوند این مملکت را حفظ و
مسئوالن را توفیق خدمات صادقانه عطا کند.

نشست «دیپلماسی آب؛ با تاکید بر تجارب آب مجازی» برگزار شد:

برای مقابله با تهدید کمآبی ،باید راهبرد واحدی داشت
دبیر شــورای راهبردی روابط خارجــی گفت :برای
مقابله با تهدید کمآبی ،باید راهبرد واحدی داشــت
و دستگاه سیاســت خارجی و تجارت خارجی ما باید
بحث دیپلماســی آب و آب مجازی را در دستور کار
خود قرار دهند .ســیدعباس عراقچی دبیر شــورای
راهبردی روابط خارجی در نشست «دیپلماسی آب؛
با تاکید بر تجارب آب مجازی» با تأکید بر اینکه برای
مقابله با تهدید کمآبی ،باید راهبرد و رویکرد واحدی
داشته باشیم ،گفت :دستگاه سیاست خارجی و تجارت
خارجی ما باید موضوع آب ،دیپلماسی آب و تجارت آب

مجازی را بهطورجدی در دستور کار خود قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد :همه بر این اصل متفق هستیم که
بیآبی برای کشور ،خطری جدی است؛ این خطر تنها
شامل کمآبی و تشنگی نیســت ،بلکه تهدیدی علیه
پایداری سرزمینی محسوب میشود.
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی افزود :اگر به این
تهدید توجه نشود ،ممکن است ما در آیندهای نه چندان
دور با کشوری مواجه باشــیم که با بیابانهای وسیع،
شهرهای خالی از ســکنه ناشی از بیآبی ،طوفانهای
شــن و ریزگرد ،فروچالههای عمیق و متعدد که هر

خبرویژه

به همت پژوهشکده شورای نگهبان در آذرماه برگزار میشود؛

برگزاری دومین آزمون ملی قانون اساسی

نسلفردا :دومین آزمون ملی قانون اساسی به همت پژوهشکده شورای نگهبان در آذرماه برگزار میشود.
دومین آزمون ملی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به مناسب فرارسیدن سالروز تصویب قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران در روز سهشنبه نهم آذرماه برگزار خواهد شد .منابع این آزمون شامل مقدمه و اصول
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نظرات تفسیری شورای نگهبان است و دانشجویان و دانش آموختگان
دانشگاهها ،طالب حوزههای علمیه و سایر عالقهمندان میتوانند تا روز جمعه  ۵آذرماه در این آزمون ثبتنام
کنند .گفتنی است؛ دومین آزمون ملی قانون اساسی در تاریخ  ۹آذرماه  ۱۴۰۰به صورت مجازی و در قالب
 ۵۰سئوال چهارگزینهای برگزار خواهد شد .شایان ذکر است؛ آزمون ملی قانون اساسی با هدف ارتقا دانش
عمومی در حوزه آشنایی با قانون اساسی ،افزایش آگاهیهای عمومی از صالحیتهای نهادهای حاکمیتی و
 ...طراحی و برگزار میشود که نخستین آزمون ملی قانون اساسی در آذرماه سال  ۹۸و با حضور صدها نفر از
دانشجویان ،طالب و عالقهمندان برگزار و از پنج نفر برتر توسط پژوهشکده شورای نگهبان تقدیر به عمل آمد.
عالقهمندان جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام میتوانند به نشانی اینترنتی  nashr-rc.irمراجعه کنند.
رئیس قوه قضائیه گفت :مجازات باید متناسب با جرم
باشــد؛ باید جهات مختلف حکم به صورت مستند و
مستدل در رأی ذکر شــود و احکام باید معقول باشد
که منجر به شبهه نشــود .حجتاالسالم والمسلمین
محسنی اژهای در مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان
تهران حضور یافت و در نشستی با قضات این دادگاهها،
گفت که از ابتدای تصدی مسئولیت دستگاه قضا تمرکز
خود را بر روی بررســی و حل و فصل مسائل قضایی
گذاشته و همه باید تالش کنیم به یک نظام قضایی در
تراز گام دوم انقالب اسالمی دست یابیم.
وی تأکید کرد :اگرچه تقریباً کل عمر کاری خود را در
دستگاه قضایی گذرانده اما هنوز برای آشنایی بیشتر
با ابعاد و زوایای مختلف کار نیاز به تحقیق و شــنیدن
نظرات دلسوزان و خیرخواهان دارد.
رئیس قوه قضائیه گفت که در همین راســتا از تیرماه
سالجاری که ریاست عدلیه را بر عهده گرفته تا کنون
در حد توان با همکاران بخشهــای مختلف قضایی
و نخبگان و اقشــار مختلف جامعه و همچنین سران
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رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
در آغاز نشست شــورای حکام آژانس گفت :علیرغم
تالشهای من ،این مذاکرات و رایزنیهای گسترده برای
رسیدگی به مسائل پادمانهای باقیمانده ایران که در دو
گزارش به تفصیل شرح داده شد ،بینتیجه بود.
اشاره آقای گروســی به گزارشهایی بود که پیشتر در
اختیار نمایندگان  ۳۵کشور عضو شــورای حکام که
در نشست فصلی مجازی شــرکت کردهاند ،گذاشته
شده بود.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی سپس با شرکت
در نشســتی با حضور خبرنگاران اذعان کــرد که «با
وجود تمام تالشهایم ،روز گذشته نتوانستیم به توافق
برسیم ».آقای گروسی ســپس تاکید کرد که آژانس
خواهان احیای ظرفیت نظارت و بازرسیهای مورد نیاز
خود در ایران از جمله فعال شدن دوربینها ،رسیدگی
به تجهیزات نصب شده آژانس و تعمیر آنها و نیز حل
مسائل باقیمانده در مسائل پادمانی است.
گروسی با رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر امور خارجه
ایران دیدار و گفتوگو کرده بود.
راهانــدازی دوبــاره دوربینهای نظارتی تاسیســات
هستهای کرج که بخشی از فعالیتهای سانتریفیوژهای
آن ممکن است شــهرها و آثار تاریخی ما را ببلعد ،و...
دستبهگریبان اســت .عراقچی با تأکید بر اینکه این
خطر و تهدید جدی است و باید با آن مقابله شود ،گفت:
مقابله با این تهدید درازمدت است و هیچ راهحل فوری
و سحرآمیزی برای آن وجود ندارد .سختی و مشقت و
هزینه دارد و باید برای هزینههای آن آماده بود؛ و البته
از همه مهمتر به یک اراده سیاســی و همهجانبه نیاز
است .وی با اشاره به ایده سیاست  ۱۰سال ریاضت آبی،
ادامه داد :این دوره هر چند ســال که باشد؛ باید مورد
توجه قرار گیرد و کشــور حتماً باید یک دوره ریاضت
آبی را طی کند تا بهتدریج به موقعیت سابق برگردد و
برای این ریاضت هم باید برنامه و راهبرد داشت .دبیر
شــورای راهبردی روابط خارجی گفت :ما احتیاج به

سند ملی آب داریم که برنامه  ۱۰یا  ۲۰سال آینده را
مشخص کند و برنامه ریاضتهایی را که باید کشیده
شود و سیاستهایی را که باید اتخاذ شود ،روشن کند.
این برنامه باید هزینهها را تعریف کند و بر مبنای این
چارچوبها اراده ملی برای دستیابی به این اهداف ایجاد
شــود .عراقچی با بیان اینکه یکی از سیاستهایی که
باید در چارچوب این راهبرد کالن اتخاذ شود سیاست
مدیریت «آب مجازی» است ،تصریح کرد :مدیریت به
معنای کاهش و افزایش آب مجازی نیست ،بلکه باید
همه ابعاد مربوط به آن در نظر گرفته شود .باید راهبرد
و رویکرد واحدی داشته باشیم که در آن مباحث امنیت
و اســتقالل غذایی و میزان آب مصرفی پیشبینی و
دیده شده باشد.

خبر روز

برای شرکت در اجالس سران سازمان اکو؛

رئیسجمهوریبهترکمنستانمیرود

رئیس جمهوری اسالمی ایران به دعوت رسمی همتای ترکمنســتانی و به منظور شرکت در پانزدهمین
اجالس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ،به عشــق آباد سفر میکند .آیتاله سیدابراهیم رئیسی به
دعوت «قربانقلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان ،در رأس هیئت عالیرتبه سیاسی و اقتصادی
عازم عشق آباد ،پایتخت ترکمنستان میشود .رئیس جمهوری با حضور و سخنرانی در اجالس سران سازمان
همکاریهای اقتصادی (اکو) ،مواضع و پیشــنهادات جمهوری اســامی ایران در زمینه تقویت مناسبات
منطقهای و بینالمللی و به ویژه رفع موانع و افزایش سطح همکاریها و تبادالت اقتصادی کشورهای عضو
سازمان اکو را تشریح و تبیین خواهد کرد .رئیسی همچنین در این سفر ضمن دیدار با همتایان شرکت کننده
در اجالس ،راههای توسعه و تعمیق روابط دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار میدهد .دیدار با تجار و ایرانیان
مقیم ترکمنستان از دیگر برنامههای سفر رئیس جمهوری است .جمهوری اسالمی ایران ،ترکیه ،پاکستان،
افغانستان ،ترکمنستان ،قرقیزستان ،ازبکستان ،قزاقستان ،تاجیکستان و جمهوری آذربایجان ۱۰ ،عضو
سازمان همکاری اقتصادی اکو را تشکیل میدهند.

احکام باید معقول باشد که منجر به شبهه نشود

جو بایدن در دیدار با خانوادههای نظامیان آمریکایی به مناسبت روز شکرگزاری در ایالت کارولینای
						     منبع  :رویترز
شمالی.

Policy

پیشــرفته ایران و غنیســازی اورانیــوم در آن انجام
میشــود ،یکی از نقاط حســاس روابط میان تهران و
آژانس در ماههای گذشــته بوده اســت .دوربینهای
نظارتی در جریان یک عملیــات «خرابکارانه» در این
مرکز به شدت آسیب دید .ایران از راهاندازی کامل این
دوربینها سر باز میزند .به گفته آژانس ،ایران در ماههای
اخیر ذخیره اورانیوم غنی شــده ،میله سوخت فلزی و
ظرفیت غنیسازی خود را به شدت افزایش داده است.
قرار است شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در
روزهای پیش رو درباره برنامه هستهای ایران قطعنامه
صادر کند .این در حالی اســت کــه هیئت نمایندگی
جمهوری اسالمی ۲۹ ،نوامبر و پس از  ۶ماه غیبت ،به
میز مذاکرات وین برای احیای برجــام باز میگردد .با
وجود آنکه نمایندگان طرفهــای غربی برجام بهعاله
ایاالت متحده آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس از دولت ابراهیم رئیسی خواستهاند تا فرصت
مذاکرات وین را برای بازگشــت تهران و واشنگتن به
توافق هستهای سال  ۲۰۱۵مغتنم شمرد ،ایران سیاست
سرســختانهای را درباره لزوم رفع تحریمها و تضمین
ایاالت متحده برای جلوگیری از خروج مجدد از برجام
در پیش گرفته است.

رئیس قوه قضائیه با حضور در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران؛

قوا ،معاونان رئیس جمهور ۶ ،وزیر ،هیئت رئیســه و
اعضای  ۹کمیسیون و فراکسیون مجلس و همچنین
کارشناسان حوزههای قضایی و حقوقی ،کانون وکال،
کانون کارشناسان دادگســتری ،اتاق بازرگانی و اتاق
اصناف ،چهرههای سیاسی ،اجتماعی و اصحاب رسانه
جلساتی را برگزار کرده است .حجتاالسالم والمسلمین
محسنی اژهای گفت که این جلسات با اهداف مشخص و
به صورت کاربردی برای رسیدن به فهم مشترک درباره
مشکالت و راهکارهای آنها و استفاده از ظرفیتهای
موجود در کشور برای حل مشکالت مردم به ویژه در
حوزه قضایی بوده است.
رئیس قوه قضائیه در این نشست گفت با اینکه در تهران
 ۱۱۵شــعبه تجدیدنظر مصوب داریــم ولی به لحاظ
کمبود قاضی فع ً
ال فقط ۸۲شعبه تجدیدنظر فعال است.

سیاست

حجتاالسالم والمسلمین محســنی اژهای بر همین
اساس از رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئوالن
کمیسیون نقل و انتقاالت خواست که با افزایش قضات
و مستشاران مورد نیاز دادگاههای تجدید نظر ،در حد
مقدورات تعداد شعب این دادگاهها را افزایش دهند تا
روند رسیدگی به کار مردم تسریع شود.
حجتاالسالم والمسلمین محســنی اژهای گفت :امر
قضایی ســنگین اســت و در حال حاضر بیش از حد
متعــارف کار برای کارمندان و قضات تعریف شــده و
متأسفانه محدودیتهایی برای به کارگیری و استخدام
وجود دارد که باید با یک برنامهریزی دقیق و مدبرانه و
با کمک دولت و مجلس از حجم کار کاسته شود یا با به
کارگیری بیشــتر قاضی و کارمند خدمات بهتری به
مردم داده شود .وی تاکید کرد :باید حجم کار قضات را

کم کنیم تا کیفیت کار باالتر رود.
رئیس قوه قضائیه بر لزوم مراقبت نســبت به هواهای
نفســانی و وسوســههای شیطان و شــیطانصفتان
نیز تأکید کرد و گفــت :در مــراودات و رفت و آمدها
باید از مواضع تهمت اجتناب کرد و مراقب وسوســه
خناسان بود.حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای
افزود :گاهی انســان بر اثر هواهای نفسانی و وسوسه
شیطان لغزش پیدا میکند ،اما گاهی هم برای انسان
برنامهریزی و نقشه طراحی میکنند و دام بر سر راهش
میگذارند که باید بیشتر مراقب بود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه صبح دیروز گزارشی از
تخلف یک قاضی بازداشت شــده را مورد مطالعه قرار
داده ،گفت :بعد از خواندن این گزارش بالفاصله با رئیس
دادگســتری و رئیس مجتمع قضایــی و بازپرس این
پرونده تماس گرفتم و آنهــا را به دفترم دعوت کردم
که علل لغزش را بررسی و آسیب شناسی کنیم که چه
انگیزه و عواملی باعث لغزش شده یا امکان پیشگیری
وجود داشته است یا خیر.

کرونایی

بقایــای خودروهای ســوخته در جریــان شــورش مردمی علیــه محدودیت هــای
منبع  :یورونیوز
					
در «گوادلوپ» .

تحلیل


روابط گرم تهران و آنکارا فراتر از
اختالفات بر سر دمشق است؛

سوریه میان ایران و ترکیه

در پی اشغال عراق از سوی آمریکا و در جریان
انقالبهای بهار عربی به ویژه در سوریه و یمن
کشمکش عربســتان– ایران توجه زیادی را به
خود جلب کرد .درصورتی که کشــمکش دو
قدرت منطقهای یعنی ترکیه و ایران از دیدها
پنهان ماند .در حقیقت رقابــت ترکیه و ایران
مستقیماً بعد از حمله به عراق شروع شد که با به
قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه
هم زمان بود؛ یعنی زمانی که ترکیه دوباره روی
جهان عرب تمرکز کرد.
در نبود ایفای نقش از ســوی کشورهای عربی
در عراق ،رقابت میان ترکیــه و ایران متمرکز
شد؛ اما این رقابت به میزان بیشتری در سوریه
بود .در حالی که ترکیه بــه نفوذ ایران در عراق
به علل جغرافیایی ،تاریخی و مذهبی اعتراف
کرد؛ اما ایران اعتراف به نفوذ ترکیه در سوریه
را نپذیرفت بلکه فراتر با ترکیه وارد کشمکشی
با حاصل جمع جبری صفر شد و به این ترتیب
انقالب  2011به کشمکشی نیابتی تبدیل شد.
با وجود شــدت دودســتگی و خونین بودن
درگیری این دو کشور در سوریه به طوری که
وفاداری ســوریها نیز میان دو طرف تقسیم
شد؛ اما ترکیه و ایران شــدیدا ً تالش کردند از
تبدیل شــدن این جنگ نیابتــی به درگیری
مستقیم جلوگیری کنند .مهمتر اینکه روابط
تجاری دو طرف از این درگیری تأثیر نپذیرفت.
در اوج جنگ در سوریه میزان مبادالت تجاری
دو کشور چند برابر شد و به  22میلیارد دالر در
سال رسید.
در اوج تحریمهای آمریــکا ()2012-2013
ترکیه پنجره اقتصادی ایــران و ریه مالی این
کشور بود و به این کشور در دور زدن تحریمها
کمک کرد .در سال  2015نیز دو طرف توافق
تجاری ترجیحی امضا کردند و براســاس آن
عوارض گمرکــی حــدود  300کاال را حذف
کردند .در سال  2017نیز دو کشور توافقنامه
اســتفاده از پول ملی در مبــادالت تجاری دو
کشور را امضا کردند.
در طول پنج سال گذشته سرمایهگذاریهای
ایران در ترکیه رشد بیسابقهای داشته است.
به این ترتیب کــه ایرانیها پــس از عراقیها
بزرگترین خریداران ملک در ترکیه هســتند
و در تأسیس شرکت در این کشور رتبه نخست
را دارند 1019 .شرکت در سال  2018و 978
شرکت در سال  2019تأسیس کردهاند .برخی
باور دارند بخشی از این شرکتها ویترین دولت
ایران برای عبــور از تحریمهای آمریکاســت
و پیشبینــی میکنند ترکیه بــه بزرگترین
قطب شرکتهای آفشــور (فراساحلی) ایران
تبدیل شود؛ زیرا ایران قصد دارد از ترس توسعه
شــراکت امارات و اســرائیل بخش بزرگی از
فعالیت ویترینهای تجاری خــود را از دبی به
این کشور منتقل کند.
فراتر ترکیــه مقصد مورد عالقه گردشــگران
ایرانی محســوب میشود و در ســال 2019
شمار گردشگران ایرانی به مقصد ترکیه فراتر
از زوار عتبات عالیات بود .در ســطح سیاسی
نیز مخالفت محکم ایــران با تالش برای کودتا
در ترکیه در ســال  2016و همبستگی ترکیه
با دولت ایران در رویارویــی با اعتراضات ایران
در سال  2018و همبستگیاش با دولت عادل
عبدالمهدی در مقابله با قیام اکتبر در ســال
 2019در عراق قابل توجه بود.
پیش بینی میشــود در دوره آتــی نزدیکی
بیشــتری میان دو کشــور در نتیجه وخامت
روابط هر دو بــا آمریکا و نیــز وخامت اوضاع
اقتصادیشــان را شــاهد باشــیم علیرغم
اینکه رقابت دو کشــور به عرصههای دیگری
(افغانستان و آذربایجان) منتقل شده است .سفر
روز دوشنبه هفته پیش وزیر امور خارجه ترکیه
به ایران تحول قابل توجهی در این زمینه است
و زمینهساز سفر قریب الوقوع اردوغان به تهران
خواهد بود .پیشبینی میشود این سفر اردوغان
تحوالت مهمی را در روابط دو کشــور در پی
داشته باشد .دانستن این اطالعات درباره روابط
ایران – ترکیه برای سوریها مفید است ،به ویژه
بعد از این که تصمیم گیری حکومت و مخالفان
به دست دیگران افتاده است .مصلحت سوریها
حکم میکند هر گونــه نزدیکی میان حامیان
آنها ،یعنی نظام و مخالفان تشویق شود زیرا
از ریخته شدن خون بیشتر ،آواره شدن بیشتر
و نابودی باقی مانده کشور جلوگیری میکند و
باعث میشود از این توهم دست بردارند که ادامه
درگیری به آنها فرصــت بهتری برای تحقق
نتایج متفاوتی میدهد.
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