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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

مثلث ایران، ترکیه و روسیه سه سال 
اســت که برای پیدا کردن سازوکاری 
جهت خروج ســوریه از بحران شکل 
گرفته است. این ســه کشور در جریان 
رســیدگی به پرونده امنیتی و نظامی 
ســوریه، اواخــر اســفند 95، مبتکر 
مذاکرات آســتانه شــدند تا طی آن 
راهکاری سیاســی برای ســوریه پیدا 

کنند. 
طــی این مــدت بارهــا مذاکرات 
متعددی داشته اند؛ آذر 96 در سوچی 
روسیه، فروردین 97 در آنکار، شهریور 
97 در تهــران، بهمن 97 دوبــاره در 
سوچی روســیه و تیرماه امسال نیز در 
استانبول؛ در تمام این مذاکرات والدیمیر 
پوتین، رجب طیب اردوغان و حســن 
روحانی دست در دست یکدیگر جلوی 
دوربین ها حاضر شده و بر ضرورت یافتن 
یک راهکار سیاسی و نه نظامی برای غلبه 

بر بحران سوریه تاکید می کردند.
اما حاال با باال گرفتن آتش جنگ میان 
ارتش ترکیه و نیروهای سوری در ادلب 
به نظر می رسد تالش ها برای اجتناب از 
اقدام نظامی نتیجه ای نداشته است؛ تا 
جایی که حتی اضالع مثلث ایران، ترکیه 
و روسیه در ادلب رودرروی یکدیگر قرار 

گرفته اند.
ادلب؛ در آرزوی صلح

ادلب در ســال 2011 یکی از اولین 
شهرهای معترض علیه بشار اسد بود. 

به دنبال آن مدت کوتاهی پس از شروع 
جنگ، این شهر در اختیار مخالفان اسد 
قرار گرفت. در مارس 2012 اما ارتش 
سوریه، ادلب را از کنترل مخالفان خارج 
کرد. در مارس 2015 شــهر مجددا از 
دست ارتش اسد خارج شد و به دست 
»جیش الفتــح« افتاد. دو ســال بعد 
نیروهای تحریر الشــام هم نیروهای 
احرارالشام را از ادلب خارج و شهر را به 

تصرف خود درآوردند. 
در تمام این ســال ها ادلب به طور 
مداوم میان مخالفان و موافقان اســد و 
گروه های نظامی مختلف دست به دست 
می شود و هر چند وقت یک بار صحنه 
درگیری های خونین است. مذاکرات 
مکرر آستانه نیز نتوانسته یک آرامش و 

صلح پایدار در ادلب ایجاد کند. 
جنگ چگونه شکل گرفت

انتهای بهمن، ترکیه و روســیه دور 
ســوم مذاکرات خود بر سر ادلب را آغاز 
کردند، اما این مذاکــرات پیش از آنکه 
به پایان برســد، متوقف شــد و هیأت 
ترکیه ای دست خالی به آنکارا بازگشت. 
روســیه برقراری امنیــت و ثبات 
بلندمدت در ادلب را منوط به »پایبندی 
به حاکمیت سوریه و استقالل، وحدت 
و تمامیت ارضی« آن دانست اما ترکیه 
سرســختانه مخالفت و اعالم کرد که 
حاضر به خروج نیروهای خود از ادلب 
نیست. ســخنگوی ریاست جمهوری 
ترکیه تاکید کرد: در صورتی که نیروهای 
ارتش ترکیه در ادلب هــدف هرگونه 

حمله ای قــرار بگیرند، ایــن ارتش به 
شدیدترین شکل ممکن پاسخ خواهد 
داد. به فاصلــه چند روز رســانه های 
ترکیه خبر دادند که معارضین سوری 
با حمایت های آنکارا توانسته اند یک بار 
دیگر، کنترل شهر سراقب در نزدیکی 
ادلب را در اختیار بگیرند. این اقدام منجر 

به واکنش نظامی روسیه شد. 
اردوغان به دولت اسد تا پایان فوریه 
)فردا( مهلت داده و گفته است که »ترکیه 
مصمم است تا نظامیان سوری را تا این 
تاریخ، به پشت پایگاه های دیدبانی ترکیه 

بازگرداند.«
سوریه اما عقب ننشست و اردوغان 
روز پنجشنبه از کشته شدن سه سرباز 
ترک در حمله ای هوایی در ادلب خبر 
داد و وزرت دفاع ترکیه نیز گفت که در 
واکنش به این حادثه اهداف رژیم سوریه 
را گلوله باران کرده است. اکنون جنگ در 
ادلب به وضعیت قرمز رسیده و سازمان 
ملل هشدار داده که »نبردی تمام عیار 
برای گرفتن ادلب می تواند حمام خون 

به راه اندازد.«
ترکیه؛ رودرو با ایران و روسیه

شــمار کشــتگان این جنگ رو به 
افزایش اســت. روز گذشته »دیده بان 
حقوق بشر سوریه«، وابسته به معارضان 
سوری مدعی شد که ۳۴ سرباز ترکیه در 
استان ادلب کشته شــده اند. استاندار 
»هاتای« در ترکیه که با »ادلب« هم مرز 
است نیز کشته شدن ۳۳ سرباز را تأیید 
کرده است. در این میان موضع ترکیه 

نسبت به دو ضلع دیگر مذاکرات آستانه 
یعنی ایران و روســیه، موضع مثبتی 
نیست. ترکیه با اشاره به حمایت ایران 
و روسیه از اسد، این دو را متهم به نقض 
توافقنامه ســوچی می کند و نسبت به 
آنچه حمایت ایران از نیروهای شــبه 

نظامی اعالم می کند، معترض است.
 وزارت دفاع روسیه نیز روز پنجشنبه 
ترکیــه را متهم کرد که بــا حمایت از 
شورشــیان توافق صلح ادلب را نقض 

کرده است. 
ایران چه می گوید؟

ایران اما در این بین سعی کرده است 
همچنان درهای مذاکره و دیپلماسی 
را باز نگه دارد. روز گذشــته وزارت امور 
خارجه ایران بیانیه ای صــادر کرد که 
حاوی پیام »گفتگو« بود. در این بیانیه 
آمده اســت: »جمهوری اسالمی ایران 
با توجــه به تصمیم قبلی ســران روند 
آســتانه مبنی بر برگزاری این نشست 

در کشــورمان، بر تــداوم تالش های 
خود جهــت برگزاری آن در شــرایط 
حســاس کنونی تاکید دارد و معتقد 
است این نشســت می تواند در تداوم 
توافقات پیشین این روند مبنی بر مبارزه 
با تروریسم، اجتناب از هرگونه آسیب 
به غیر نظامیان و حل و فصل سیاســی 

اختالفات گام موثری بردارد.«
این بیانیه همچنین با تاکید بر اینکه 
جمهوری اســالمی ایران از نزدیک و 
با حساســیت در حال رصد و پیگیری 
تحوالت میدانی و پیامدهای منطقه ای 
جاری در ادلب است، اقدامات طرف های 
ثالث را در این غائله محکوم و در این باره 
به ایاالت متحده آمریکا اشــاره کرده 
و افزوده اســت که »آمریکا به صورت 
غیرمسئوالنه ای همواره به دنبال بروز 
تنش در منطقه بــوده و هدف از حضور 
خود در سوریه را نیز غارت منابع نفتی 

این کشور اعالم کرده است.«
ترکیه به دنبال »طرف های ثالث«

با توجه به مذاکــرات روزهای اخیر 
اردوغان با آمریکایی هــا و اروپایی ها، 
می توان گفت که نگرانی ایران و روسیه 
از مداخله طرف های ثالث در ماجرای 

ادلب بیراه نیست. 
دســت نیــاز اردوغان به ســوی 
آمریکا و اروپا و حتــی تهدید آنان، این 
گمان را تقویت کرده کــه ترکیه اگر از 
حمایت های آمریــکا و اروپا اطمینان 
حاصل کند، این جنگ را پیش خواهد 
برد. طی چند روز گذشته تماس های 
تلفنی بســیاری میان مقامات ترکیه و 

آمریکا صورت گرفته است.
خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه پس 
از تحوالت ادلب، در گفتگوی تلفنی با 
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا، خواهان 
موضع گیری واشنگتن در مورد کشته 

شدن نظامیان ترکیه در ادلب شد. 
چاووش اوغلو، وزیــر امور خارجه 
نیز پس از انتشار خبر کشته شدن ۳۳ 
نظامی ترکیه در ادلب، در تماسی تلفنی 
با اســتولتنبرگ دبیرکل ناتو، خواهان 
توجه ناتو به تحوالت ادلب و شــرایط 

دشوار ترکیه شد. 
منابع خارجــی اعــالم کردند که 
»سرگرد کارال گالســون سخنگوی، 
وزارت دفاع آمریکا در طی این مذاکرات 
اعالم کرده است: حمایت روسیه و ایران 
از نیروهای اسد و کشته شدن نظامیان 
ترکیه در ادلب مورد بررسی قرار گرفته 
و همچنان که پرزیدنــت ترامپ اعالم 

کرده، آمریکا در کنار ترکیه است.«

این اعالم حمایت اما در حالی است 
که ژنرال مارک میلی رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح آمریکا اعــالم کرده 
که واشــنگتن قصد ندارد یک بار دیگر 
نظامیان خود را در مرز سوریه و ترکیه 

مستقر کند. 
فشار با اهرم »مهاجران«

گرچــه آمریــکا اعالم کــرده که 
»پرزیدنت ترامپ در کنار ترکیه است«، 
اما باید دید که این همراهی عملی است 
یا اینکه صرفا کارکرد سیاسی دارد و قرار 

نیست اقدامی عملی صورت پذیرد. 
به نظر می رسد اردوغان نیز نسبت 
به این موضوع تردیــد دارد. از این رو به 
فشار روی آورده است. ترکیه که مملو 
از مهاجران سوری است، طی روزهای 
اخیر مرزهای خود به ســوی اروپا را باز 
کرده تا سیل مهاجران را به سوی اروپا 
گســیل کند.  عمر چلیک، سخنگوی 
حزب عدالت و توسعه ترکیه در پی این 
اقدام اعالم کرد که سیاست مهاجرتی ما 
تغییر نکرده اما در وضعیت جدید قادر به 

نگهداری مهاجران نیستیم. 
او ادامه داد: »اتحادیــه اروپا باید در 
این روند از ترکیه پشتیبانی کند و اقدام 
عملی انجام دهد. حمله به ترکیه حمله 

به ناتو نیز محسوب می شود.«
ترک ها همچنین سیستم موشکی 
پاتریوت را نیز از آمریکا و ناتو درخواست 
کرده اند اما پاسخی به این درخواست 
داده نشــد. حال باید دید فشــارهای 
ترکیه به اروپــا و آمریکا به کجا خواهد 
کشید. نتیجه این روند قطعا بر مناسبات 
ایران و ترکیه و به دنبــال آن معادالت 
منطقه ای اثر خواهد داشت؛ به طوری که 
حتی ممکن است پای ایران به صورت 
جدی تری به میانه این جنگ کشیده 
شود؛ هرچند که ایران سعی می کند با 
ازسرگیری مذاکرات آستانه، آن مثلث 
شکســته را ترمیم کند و مانع از چنین 

فرجامی شود.

رویارویی ترکیه با ایران و روسیه بر سر ادلب؛

مثلث شکسته

خبر

آیت اهلل علم الهدی گفت: در کنار فرشــتگان 
جهادی، عناصر پلیدی در میدان های اقتصادی 
وجود دارند که به سودجویی و احتکار مشغول اند، 
دستگاه های مسؤول اقدام الزم در برخورد با این 

افراد را انجام دهند.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران، آیت اهلل 
ســیداحمد علم الهدی در خطبه مکتوب نماز 
جمعه، نهم اسفند گفت: برحسب بیانیه ای که اعالم 
شد، اطاعت کرده و نماز جمعه را برگزار نکردیم 
ضمن اعتقاد به اینکه نماز جمعه فریضه الهی است 

و در هیچ شرایطی نباید تعطیل شود.

او افزود: در حالی  که شهر و کشور در قرنطینه 
نیســت و اجتماعات در مشــهد در فضای باز و 
صحن های حرم مطهر به وسیله مسؤوالن پزشکی 
تجویز شــده اســت، تعطیلی این فرضیه الهی 
توجیهی ندارد. امام جمعه مشهد افزود: از عزیزان 
ایثارگر در عرصه های مقاومت و مبارزه با  ویروس 

خطرناک کرونا متشکرم.
آیت اهلل علم الهدی گفت: در کنار فرشــتگان 
جهادی، عناصر پلیدی در میدان های اقتصادی 
وجود دارند که به سودجویی و احتکار مشغول اند، 
دستگاه های مسؤول اقدام الزم در برخورد با این 

افراد را انجام دهند. او تصریــح کرد: بدخواهان و 
دشمنان از این ابتال اظهار خوشحالی می کنند و 
آن را ابزاری برای بروز کینه خود علیه ملت مسلمان 
ایران قرار داده اند و بدین وســیله چهره دوست و 
دشــمن امروز عیان تر از گذشته قابل  تشخیص 
اســت. خطیب نماز جمعه مشهد مقدس افزود: 
کارگزاران این نظام مقدس تمام همت و توان خود 
را برای برداشتن بار از دوش مردم به کار بگیرند و 
باید در کنار یکدیگر باشیم و با همدلی، این روزها 
را پشت سر بگذاریم. پیش از این، حجت االسالم 
سعیدی، نماینده ولی فقیه در شهر قم و امام جمعه 

این شهر نیز با لغو نماز جمعه در قم مخالفت و نهاد 
نماز جمعه استان قم طی اطالعیه ای اعالم کرده 
بود که »نمازجمعه نهم اســفندماه قم به امامت 
حجت االسالم والمسلمین ســعیدی نماینده 

ولی فقیه در شهر قم و با حضور ائمه محترم جمعه 
در سایر شــهرها اقامه خواهد شد.« هرچند که 
فریضه نماز جمعه روز گذشــته در قم نیز برگزار 

نشد. 

مخالفت علم الهدی با لغو نماز جمعه مشهد به دلیل کرونا؛

تعطیلی این فریضه الهی توجیهی ندارد
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وکیلی مدعی شد:
ابتالی ۴ نماینده مجلس به کرونا

محمدعلی وکیلی، عضو هیأت  رئیسه مجلس 
شــورای اســالمی با انتشــار مطلبی در صفحه 
شخصی  اش، از مثبت بودن تست کرونای ۴ تن از 
نمایندگان مجلس خبر داد. وی در توئیتر نوشت: 
»طبق اطالع از تســت کرونا ویــروس ۳0 نفر از 
همکاران در مجلس شورای اســالمی، تاکنون 

نتیجه اعالن شده چهار نفر مثبت است.«
    

اسداهلل عباسی:
 مجلس تا اطالع ثانوی 

تعطیل شد
 سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: طبق 
تصمیم هیأت رئیسه، مجلس شورای اسالمی تا 
اطالع ثانوی جلســه ندارد. به گزارش مهر به نقل 
از صداوسیما، اسداهلل عباسی، سخنگوی هیأت 
رئیسه مجلس گفت: به دلیل شیوع کرونا ویروس 
در کشور با تصمیم هیأت رئیسه، جلسات مجلس 
تا اطالع ثانوی برگزار نمی شود. وی افزود: بودجه 
99 را نیز به صورت چند دوازدهم تصویب خواهیم 
کرد. جلســه بررســی رأی اعتماد به وزیر جهاد 
کشاورزی نیز به دنبال این تصمیم برگزار نخواهد 
شد؛ لذا احتماالً با توجه به شرایط، دولت باید اذن 
رهبری را برای ادامه کار سرپرست این وزارتخانه 

اخذ کند.
    

شورای سیاست گذاری ائمه جمعه: 
نماز جمعه ۲۳ استان لغو شد

شورای سیاســت گذاری ائمه جمعه با صدور 
اطالعیه ای از لغو نماز جمعه نهم اســفند در 2۳ 
استان خبر داد. این شــورا روز پنجشنبه اطالع 
داد که تهران، قم مقدسه، رشت، مشهد مقدس، 
تبریز، ارومیه، همدان، اصفهان، ساری، اردبیل، 
کرج، اهواز، ســمنان، زاهدان، شــیراز، قزوین، 
سنندج، کرمانشاه، یاســوج، گرگان، خرم آباد، 
بندر عباس، یزد، مراکز استانی هایی هستند که 
نماز جمعه این هفته آنها لغو شده است. همچنین 
در مراکز استان ها و شهرستان ها و شهرهایی که 
حسب اعالم کتبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
و استانداران محترم، به طور قطعی نقطه حساس 
شناسایی شده اســت نماز جمعه این هفته اقامه 

نخواهد شد.
    

پزشکیان: 
شهرهای آلوده قرنطینه و 

ارگان های دولتی تعطیل شوند
نایب رییس مجلس خواستار قرنطینه  شهرهای 
آلوده و تعطیلی ارگان های دولتی برای جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا شد. مسعود پزشکیان در 
صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: »بنده 
معتقدم نباید وقت را از دست داد، دولت باید کامال 
قاطعانه و در اســرع وقت قرنطینه ی شــهرهای 
آلوده، منع رفت و آمد و تعطیلی ارگان های دولتی 
را با اتخاذ تدابیری که کمترین لطمه به مردم وارد 
شود با نظر کارشناســان داخلی و خارجی اعمال 
کند.« این در حالی ســت که وزیر بهداشت عصر 
دیروز پس از جلسه ســتاد مبارزه با کرونا عنوان 
کرد که اعتقادی به قرنطینه نداریم و آن را روش 

علمی نمی دانیم.
    

سخنگوی وزارت خارجه چین: 
طاقت بیار ایران

ســخنگوی وزارت امور خارجه چین در پی 
شیوع کروناویروس در ایران ضمن ابراز همدلی، از 
کمک های بیشتر این کشور به ایران در آینده خبر 
داد. هوآ چونیانگ سخنگوی وزارت امور خارجه 
چین در پیامی توییتری نوشت: »از شنیدن اخبار 
بد از ایران ناراحتیم. ســری اول کمک های چین 
رسیده است و مطمئنا موارد بیشتری هم به دنبال 
آن خواهد بود. ایران، ما در کنار تو هســتیم! قوی 

باش ایران! طاقت بیار ایران!«
    

وزارت خارجه اتریش اعالم کرد؛
هیأت اتریشی در سفر به ایران 

کرونا نگرفته است
به گزارش ایســنا به نقل از کوریر نیوز، وزارت 
امور خارجه اتریش اعالم کرد که »جواب آزمایش 
الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه و دیگر اعضای 
هیأت اتریشــی که هفته گذشــته به ایران سفر 
کرده بودند پس از انجام شــدن آزمایش هایی در 
روزهای سه شــنبه و چهارشــنبه برای احتمال 
ابتال به کروناویروس، منفی اعالم شــده است.« 
گفتنی اســت روزهای گذشــته شــایعاتی در 
فضای مجازی مبنــی بر اینکه یکــی از اعضای 
هیأت اتریشــی که به ایران ســفر کرده بودند، 
 به کرونا مبتال و در بیمارســتان بســتری شده، 

منتشر شده بود.

موضع ترکیه به دو ضلع 
دیگر مذاکرات آستانه 

یعنی ایران و روسیه، موضع 
مثبتی نیست و آنها را متهم 

به نقض توافقنامه سوچی 
می کند. همچنین نسبت 

به آنچه حمایت ایران از 
نیروهای شبه نظامی اعالم 

می کند، معترض است

وزارت دفاع روسیه، ترکیه 
را متهم کرد که با حمایت از 

شورشیان توافق صلح ادلب 
را نقض کرده است. ایران 
اما در این بین روز گذشته 

با صدور بیانیه ای نشان داد 
که سعی می کند همچنان 

درهای مذاکره و دیپلماسی 
را باز نگه دارد

سخنگوی دولت تاکید کرد: در یکی دو هفته آتی شرایطی 
خواهیم داشــت که همکاری و همیاری مــردم در عمل به 
توصیه های مسئولین امر ]درباره کرونا[ بسیار ضروری و موثر 

خواهد بود.
علی ربیعی، عصر جمعه در رشته توئیتری خود نوشت: امروز 
از اول صبح ستادملی مبارزه باکرونا با حضور دکتر جهانگیری 
تشکیل شد. خوشبختانه گزارش ها حاکی از افزایش حداکثری 

هماهنگی ها و تسلط بر شرایط است و می توان امیدوار بود با 
همکاری مردم بتوانیم این شرایط را پشت سر بگذاریم.

سخنگوی دولت خاطرنشــان کرد: در خصوص وضعیت 
مدارس کشور، تامین هرچه سریع تر اقالم بهداشتی، وضعیت 
ســاعات کاری از جمله افراد با بیماری هــای پر خطر، اعمال 
محدودیت در ورودی ها و خروجی های استان های درگیر و نیز 
رفت و آمدهای غیر ضروری و ضدعفونی گسترده این استان ها 

و اماکن خاص تصمیمات خوبی اتخاذ شد.
ربیعی تصریح کرد: روندشناسی ها نشان می دهد در 

یکی دو هفته آتی شرایطی خواهیم داشت 
که نیاز بــه همکاری و همیــاری مردم 
در عمل به توصیه های مســئولین امر 
بسیار ضروری وموثر خواهد بود. فضای 
آرام، رفتار هوشــمندانه و بهره گیری 

از اطالعات صحیــح مهمترین عامل درگــذار از این بحران 
خواهد بود. سخنگوی دولت، اعمال محدودیت در ورودی ها و 
خروجی های استان های درگیر با بیماری کرونا و کاهش 
رفت و آمدهای غیر ضروری و ضدعفونی گسترده این 
استان ها و اماکن خاص را از مهم ترین تصمیمات اتخاذ 

شده در ستاد ملی مبارزه با کرونا عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، آمار ابتالی قطعی به ویروس 
کرونا در کشور تا ظهر جمعه)نهم اسفند( 
به ۳۸۸ نفر و فوت ناشی از آن در مجموع به 
۳۴ نفر رسیده است و 7۳ نفر از مبتالیان 

بهبود یافته اند.

ربیعی خبر داد؛

اعمال محدودیت در ورودی و خروجی استان های درگیر کرونا


