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روحاني با رئيس جمهوري ترکيه ديدار کرد

یادداشت

ايران -تركيه؛ دور تازه مناسبات
سيامك كاكايي

كارشناس مسائل تركيه

سر خط
ëëرژه نیروهای ارتش امروز همزمان با ســالروز بزرگداشــت ارتش در سراسر
کشــور برگزار می شود .به همین مناسبت سرلشــکر فیروزآبادی رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح با صدور پیامی  29فروردین روز ارتش و دو اردیبهشت روز
تاسیس ســپاه پاسداران انقالب اسالمی را تبریک گفت .وزیر اطالعات ،وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،نیروی انتظامی و بنیاد حفظ اثار و نشر ارزش
های مقدس هم در بیانیه هایی روز ارتش را گرامی داشتند.
ëëسردار سرتيپ پاسدار حسين دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
شــهادت محسن قوطاســلو از تکاوران تيپ  65نوهد ارتش جمهوري اسالمي
ايران در دفاع از حريم خاندان عصمت و طهارت را به خانواده آن شهيد تسليت
گفت / .فارس
ëëدريادار حبيب اهلل ســياري فرمانده نيروي دريايي ارتش کشورمان با اشاره
به حضور ناوگروهي از پاکستان دربندر عباس ،از برگزاري رزمايش مشترکي با
ناوهاي پاکستاني در روزهاي آتي خبر داد / .مهر

رئيس جمهوري کشورمان ،عصر جمعه
و پس از پايان اجالس ســازمان همکاري
اسالمي ،به دعوت رسمي رئيس جمهوري
ترکيــه و با هــدف ديــدار و گفتوگو با
مقامــات بلند پايه اين کشــور و امضاي
اسناد همکاري و يادداشتهاي تفاهم ،از
اســتانبول به آنکارا ،پايتخت ترکيه رفت.
پيش از عزيمت روحانــي 8 ،عضو ديگر
کابينه نيز از تهران به استانبول رفتند تا
رئيس جمهوري را در اين سفر همراهي
کنند .در هفته گذشته نيز محمود واعظي،
وزيــر ارتباطات و فنــاوري اطالعات که
رياست کميسيون مشترک همکاريهاي
دو کشــور را به عهده دارد به ترکيه رفته
بود تا مقدمات اين ســفر و امضاي اسناد
را فراهم کند .در اين سفر ،عالوه بر ديدار
سران دو کشور ،نشست هيأتهاي عالي
رتبه ايران و ترکيه نيز برگزار و  8ســند
و يادداشــت تفاهم نيز ميان بخشهاي
دولتي و خصوصي دو کشور به امضا رسيد.
به گزارش پايگاه اطالعرساني رياست
جمهوري ،حجتاالسالم حسن روحاني
عصر جمعه ،با «داوود اوغلو» نخست وزير
ترکيه و صبح شــنبه نیز با «رجب طیب
اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه ديدار و
توگو کرد.
گف 
ëëثبات منطقه
تأمین کننده منافع دو کشور
رئيس جمهوري در نشســت مشــترك
خبري بــا اردوغان ،همتــاي ترك خود
كه پس از امضاي اســناد همكاري برگزار
شــد ،توسعه همهجانبه ســطح روابط و
همکاری میــان تهران -آنــکارا را مورد
تأکید مقامهای ارشد دو کشور دانست و
تصریح کرد :تاریخ ،دین ،فرهنگ و منافع
مشترک دو ملت ،شتاب در روند مناسبات
دوجانبه و بویژه رســاندن حجم مبادالت
تجاری دو کشور به مرز  30میلیارد دالر
را ضروری میســازد .روحانی با اشــاره
به برگزاری ســومین نشســت شــورای
همکاریهای راهبــردی تهران و آنکارا و
مذاکرات رسمی خود با رئيس جمهوری
ترکیه گفت :دو کشــور مصمم هســتند
روابط خود را در همه عرصهها گســترش
و توسعه دهند.
روحانی بــه تصمیمات دو کشــور برای
تقویت همکاریهای بانکی و ایجاد خطوط

هدفگذاری تجارت  30میلیارد دالری تهران  -آنکارا

اعتباری اشاره کرد و گفت :تصمیم گرفتیم
روابط بانکها را توسعه دهیم و بانکهای
ترکیه میتوانند شعباتی درتهران داشته
باشــند .همکاری بورسهــای تهران و
استانبول نیز در بازار سرمایه ،تحول مثبت
و خوبی را میان دو کشور به وجود خواهد
آورد.
رئيس جمهوری به موضوع همکاریهای
گمرگی ،پنجره واحد و تســهیل عبور و
مرور کامیونها در مرزهای دو کشور اشاره
کرد و افزود :رؤســای دو کشور با انتخاب
نمایندگانــی تاماالختیار ،آنــان را مأمور
کردند که موانع را هر چه سریعتر برطرف
کنند تا دوره زمانــی توقف کامیونهای
دو کشــور در گمرک ،به حداقل ممکن
برسد .وي به همکاریهای تهران -آنکارا
در بخش انرژی پرداخت و گفت :جمهوری
اســامی ایران به ترکیه اطمینان داد که
میتوانــد امنیت انرژی این کشــور را در
زمینــه نفــت ،گاز و بــرق و محصوالت
پتروشیمی تضمین و نیازهایش را تأمین
کند.
ëëاتفاق نظر ايران و تركيه
درباره مسائل منطقهاي
رئيس جمهوري با اشاره به گفتوگوهاي
صورت گرفته درباره منطقهای و بینالمللی
نيز اظهار كرد :ایــران و ترکیه به عنوان
وظیفهای دینی و شرعی که تأمین کننده
منافع دو کشور و جهان اسالم نیز هست،
باید برای ثبــات و امنیت منطقه تالش
کننــد .وي تصریح کرد :ایران و ترکیه در
این اصول که مرزهای کشورها باید ثابت
بماند ،تجزیه در هیچ کشــوری پذیرفتی
نیست ،کشتار و جنگ باید متوقف شود،
با تروریسم به هر شکل و نام باید قاطعانه
و جدی مبارزه شــود و اینکه قدرتهای
خارجــی حــق دخالت در امــور داخلی
کشورهای منطقه را ندارند و سرنوشت هر
کشوری باید توسط مردم همان کشورها
رقم بخورد ،اتفاق نظر دارند.
وي در عیــن حال با تأیید برخی اختالف
نظرهای جزئی در مسائل منطقه میان دو
کشور گفت :این اختالف نظرهای جزئی
نیز طبیعی است و ما برای رایزنی بیشتر
و بویژه برای مبارزه با تروریسم و معرفی
درست اسالم به جهان ،آمادهایم.
رئيس جمهوری در ادامه با تأکید بر اینکه

عکس:پايگاه اطالعرساني ریاست جمهوری

سفر حســن روحاني ،رئيس جمهوري اسالمي ايران
به تركيه اگر چه در قالب حضور او در نشســت سران
كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي قرار داشت،
اما ديدار وي با مقامهاي ارشد تركيه در امتداد نگاه به
آينده روابط تهران و آنكارا انجام گرفت .اين در حالي
بود كه در جريان اين سفر و در گفتوگوهايي كه انجام
شد ،اين موضوع مورد تأكيد رئيس جمهوري ايران قرار گرفت كه «ايران و تركيه
اختالف نظرهايي دارند» ،اما زمينه همكاريهاي دو كشور بسيار گسترده است.
ديدار و گفتوگوي رئيس جمهوري اســامي ايران و رئيس جمهوري تركيه و
ديگر مقامات دو كشــور فارغ از بحثهاي مربوط به نشست سران كشورهاي
عضو ســازمان همكاري اسالمي و حاشــيههاي آن ،ديدار و گفتوگوهايي در
مسير بهبود و تقويت روابط دو كشور همسايه با پيشينهاي پايدار در همكاريها
اســت .در سالهاي اخير با وجود آنكه تفاوتهاي جدي در نگاه سياسي ايران
و تركيه به مسائل منطقهاي از جمله سوريه وجود داشته است ،ليكن هيچ گاه
درهاي همكاري و آمد و شد ديپلماتيك در روابط دوجانبه ايران و تركيه بسته
نشده است؛ واقعيتي كه حكايت از سابقه و اراده مشترك دو كشور در استمرار
مناسبات دارد .با اينكه مقامهاي دو كشور به اشكال و انحاي مختلف انتقادهاي
خود نســبت به رويكرد متفاوت يكديگر نســبت به مسائل منطقهاي را پنهان
نكردهانــد ،اما روابط و همكاريهاي ايــران و تركيه همواره روابطي پويا بوده و
حتي در بحبوحه كشمكشهاي منطقهاي نيز با نگاهي مثبت و متمايل به ادامه
يافتن همكاريها همراهي شــده است .اكنون اما در شرايطي كه هر دو كشور
همســايه با توجه به پيشينه روابطشان در مسير جديدي در قبال مالحظات و
منافع متقابلشــان در عرصه منطقهاي قرار دارند؛ ميتوان اراده حاكم بر ادامه
اين همكاريها و روابط را بيش از پيش تأثيرگذار ارزيابي كرد .هرچند بايد توجه
داشت كه ظرفيت مناسبات و همكاريهاي تهران و آنكارا بيش از وضع كنوني
است .بنابراين مشخص است كه مالحظات سياسي هر چند اندك بر خواست
طرفها درباره گسترش همكاريها تأثير گذاشته است .با اين حال پيشينه دور
و روابط ايران و تركيه در ســالهاي نزديك اين واقعيت را بيان كرده است كه
همچنان اراده الزم در هر دو كشــور وجود دارد و اين نقطه قوت و قابل استناد
مربوط به سطح همكاريهاي ايران و تركيه است كه در ديدار رؤساي جمهوري
دو كشور مورد تأكيد و بازآفريني قرار گرفت.
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جزئيات هشت سند امضا شده ايران و ترکيه
ايران و ترکيه براي توســعه بيش از پيش روابط و مناســبات دو جانبه،
هشــت يادداشــت تفاهم و موافقتنامه همکاري در بخشهاي مختلف
به امضا رســاندند .اين اســناد که در حضور روحاني و اردوغان امضا شد،
شامل موافقتنامه همکاري در رابطه با تأمين اجتماعي ،يادداشت تفاهم
ممنوعيــت و جلوگيري از ورود ،صــدور و جابهجايي و انتقال غير مجاز
اموال فرهنگي ،يادداشت تفاهم همکاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه
گياهي ،يادداشت تفاهم همکاري در زمينه آموزش عالي ،يادداشت تفاهم
همکاري بين دانشــگاه علوم قضايي جمهوري اســامي ايران و آکادمي
عدالت ترکيه ،يادداشت تفاهم همکاري بين مرکز ملي اندازه شناسي ايران
و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و شوراي تحقيقات علمي و
فني مؤسسهاندازه شناسي ملي ترکيه ،يادداشت تفاهم همکاري مشترک
در زمينه اســتاندارد سازي ،ارزيابي تطبيق و سنجه شناسي و آموزش و
بيانيه مشترک حسن نيت بين وزارت دادگستري ايران و ترکيه است.
اسالمهراسی توطئه صهیونیستی است،
افزود :دو کشور با معرفی اسالم رحمانی
و واقعی ،باید با اسالمهراسی مبارزه کنند.
روحانی همچنین با بيان اينكه تالش برای
حفظ وحدت در جهان اسالم و رفع ظلم
رژیم صهیونیســتی و احقاق حقوق ملت
مظلوم فلســطین از اهداف مهم سازمان
همکاری اسالمی است ،تصريح كرد :ایران
تا زمانی که این سازمان این اهداف اساسی
خود را دنبال میکنــد ،در کنار آن باقی
خواهد ماند.
ëëافزايش همكاري
به رقم  30ميليارد دالر
رئيس جمهوری ترکیه نیز گفت :دو طرف
در راســتای افزایش سطح همکاریهای
همهجانبه اشتراک نظر داریم و با گامهای
جــدی میتوانیم ســطح همکاریهای

خود را بســرعت به رقم  30میلیارد دالر
برسانیم.
«رجب طیب اردوغان» به گفتوگوهای
خود با دکتــر روحانی در زمینه مبارزه با
تروریسم و افراطگرایی اشاره کرد و گفت:
دو طرف تصمیم گرفتیم برای مبارزه با این
دو معضل ،همراه با هم تصمیمگیری کنیم
و در این راســتا از اشتراک نظر برخوردار
هستیم و باید در مسیر جلوگیری از ادامه
خونریزی در منطقه بویژه در ســوریه و
عراق پیشرو باشیم .اردوغان ،اتحاد اسالمی
را تنها راه موجود برای غلبه بر مشکالت
برشــمرد و تصریح کرد :در زمینه مبارزه
با تروریســم به همکاری بینالمللی نیاز
اســت و در این زمینه نباید مسامحهای
انجام شــود و همانند ایران معتقدیم که
تروریسم خوب و بد وجود ندارد .اردوغان

تأکید کرد :مصمم هستیم با تقویت روابط
سیاسی دو کشور ،اختالف نظرهای خود را
به حداقل و اتفاق نظرهایمان را به حداکثر
برسانیم.
رئيس جمهوری در نشست مشترک
شــورای همکاریهای راهبردی ایران و
ترکیه نيز با تأکید بر اینکه ایران و ترکیه
باید در حل و فصل مسائل مهم منطقهای
بویژه مقابله با تفکرات افراطی و نشــان
دادن اســام واقعی به جهــان همکاری
کنند ،گفت :ما باید تفکرات تند تکفیری
را کنــار زده و اجازه ندهیم جوانان دنیای
اســام تحت تأثیر تبلیغــات دروغین و
خطرناک این گروهها قرار بگیرند.
ëëگسترش تجارت در گرو گسترش
همکاری بانکی
رئيــس جمهوري در دیدار نخســت
وزیــر ترکیه نیز توســعه روابط تجاري و
اقتصادي دوکشــور را در گرو گســترش
روابــط و همکاريهاي بانکــي ميان دو
کشــور دانســت و افزود :امروز با برطرف
شــدن تحريمها عليه ملت ايران فرصتي
براي توسعه همهجانبه مناسبات ميان دو
کشور فراهم شده که بايد به بهترين نحو
از آن استفاده کنيم .وي ،تشويق بانکها و
بخش خصوصي دو کشور براي همکاري
بيشــتر با يکديگر را ضــروري خواند و
گفت :جمهوري اســامي ايران و ترکيه
ميتوانند با گسترش همکاريهاي خود
در زمينههاي گوناگون تجاري ،اقتصادي،
فرهنگي ،گردشگري ،حمل و نقل و ساير
بخشهاي مورد عالقــه دو طرف ،هدف
رســيدن حجم روابط دو کشــور به 30
ميليارد دالر را محقق کنند.
ëëابراز تأسف از ناکارآمدی
سازمان همکاري اسالمي
رئيــس جمهــوري در بخش ديگري
از ســخنان خــود ،با قدردانــي از تالش
مسئوالن ترکيه در برگزاري سيزدهمين
اجالس سران کشــورهاي عضو سازمان
همکاري اسالمي ،ابراز اميدواري کرد که
در دوران رياســت ترکيه بر اين اجالس،
شاهد گســترش همکاريها و وحدت و
انسجام کشورهاي اسالمي باشيم.
وي با بيان اينکه ســازمان همکاري
کشورهاي اسالمي ميتواند مرکز اميدي
براي مسلمانان باشد ،اما متأسفانه تاکنون

نتوانســته نقش خود را بخوبي ايفا کند،
افزود :بايد همه دســت به دست بدهيم
تا از اين نهــاد بينالمللي به نفع تقويت
يکپارچگي و انسجام جهان اسالم استفاده
کنيم .روحاني ،صهيونيسم و تروريسم را
مشکالت اساســي منطقه و جهان اسالم
برشمرد و تأکيد کرد :ترديدي در شکست
خوردن تروريسم وجود ندارد و بايد همه
کشورهاي اســامي بويژه ايران و ترکيه
براي حل و فصل مشکالت و اختالفات در
جهان اسالم تالش کرده و در برابر اسالم
هراســي و توطئههايي که عليه اسالم و
مسلمانان شــکل گرفته ايستادگي و به
رسالت خود عمل کنند.
رئيس جمهوري تأکيد کرد :مشکالت
جهان اســام بايد توســط کشــورهاي
اســامي و بدون دخالت بيگانگان حل و
فصل شود.
ëëتالش قاطعانه براي گسترش
روابط اقتصادي با ايران
نخســت وزير ترکيه نيز در اين ديدار
ضمن ابراز خرسندي از مالقات با رئيس
جمهوري کشورمان ،بر اراده جدي ترکيه
براي توسعه همهجانبه روابط و همکاريها
با ايران تأکيد کرد.
احمد داوود اوغلو بــا تأکيد بر اينکه
از همــکاري بانکهاي دو کشــور بدون
هيچ محدوديتي حمايت ميکنيم ،گفت:
قاطعانه در مسير گسترش هرچه بيشتر
روابط اقتصادي بــا ايران تالش ميکنيم
و در اين راســتا دستوراتي براي همکاري
فعاالنه بورسهاي دو کشور نيز داده شده
است .وي ،تبديل شــدن قرارداد تجارت
ترجيحي ميان ايــران و ترکيه به قرارداد
تجــارت آزاد و همــکاري نامحدود تجار
دو کشــور با هم را حائز اهميت دانست و
اظهار کرد :ظرفيتهاي گسترده موجود
براي همــکاري در بخشهــاي مختلف
بايد متناسب با توسعه روابط و مناسبات
دو کشور گسترش پيدا کند .داوود اوغلو،
تروريسم را معضل و تهديدي براي همه
کشورهاي منطقه وجهان دانست و گفت:
امروز داعش تهديدي مشترک براي همه
کشورهاي منطقه است و بايد همه در کنار
هم با آن مبارزه کنند که در اين راســتا
ترکيه آماده هرگونه همکاري با جمهوري
اسالمي ايران است.

همزمان با انتشار خبرهاي ضد و نقيض درباره واگذاري موشكهاي «اس »300 -به ايران

رئيس مجلس و وزير دفاع به مسكو سفر ميكنند

در حالي كه موضوع خريد سامانه
موشــكي «اس »300 -و واگــذاري
نخستين محموله آن به ايران همچنان
در محافل خبري ايران و روســيه داغ
اســت ،سفير كشــورمان در مسكو از
سفر قريبالوقوع رئيس مجلس و وزير
دفاع كشورمان به ترتيب براي شرکت
در نشســت رؤسای مجالس اوراسیا و
همایش ســاالنه بینالمللی امنیت در
مسکو خبر داده است .اين سفرها كه با
رايزنيهاي دوجانبه با مقامات روسيه
درباره موضوعات مختلف سياســي،
اقتصــادي و نظامي همراه خواهد بود
در حالي صورت ميگيرد كه اين روزها
خبرهاي ضد و نقيضي درباره توافقنامه

جنجالــي «اس »300 -در مطبوعات
ايران و روســيه منتشــر ميشود .در
يكي از جديدترين خبرهاي منتشــر
شده ،منابع روســی اعالم کردند که
آنچه در رســانهها بهعنوان نخستین
محمولههای ســامانه موشــکی دفاع
هوایی «اس »300-ارســالی به ایران
عنوان شده است ،نخستین محموله در
چارچوب قرارداد امضا شده میان ایران
و روســیه نبود .به گزارش خبرگزاری
اســپوتنیک ،یک منبع آگاه روس در
این باره گفته است« :نخستین محموله
نه فقط با موفقیت به ایران رســانده
شــده بود ،بلکه تاکنون آزمایش نیز
شده است .طرف ایرانی هیچ شکایتی

درباره مشخصات فنی موشکها مطرح
نکرده و پرتاب آنها بهطور عادی انجام
شده است ».همزمان با اين خبر ،يكي
از اعضــاي کمیســیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس كشورمان
بــه نقــل از مســئوالن آگاه ضمن
تكذيب خبــر و تصويــري كه هفته
گذشته برخي رسانههاي ايراني درباره
واگذاري موشكهاي «اس »300-به
ايران منتشــر كرده بودند ،گفته است
كه «اجراي توافقنامه سامانه موشكي
«اس »300 -در مراحل نخست اجرا
قرار دارد ».محمدصالح جوكار درباره
تصاوير منتشــره هم اظهار داشت :هر
عکسی ،نشــان دهنده انتقال سامانه

«اس »300 -نیست و امکان دارد که
این تصاویر متعلق به انتقال سامانههای
دیگر موشکی باشد ،بنابر این احتماالً
این تصاویر با مسأله انتقال اس۳۰۰-
اشتباه گرفته شده است».
اين خبرها در حالي منتشــر شده
اســت كه هفته گذشته خبري همراه
با درج تصويــري از حمل و نقل يك
سامانه موشكي در برخي از رسانههاي
ايراني منتشــر شــد مبني بر اينكه
نخستين محموله موشكهاي «اس-
 »300از روســيه به تهران وارد شده
است .خبري كه با تكذيب سخنگوي
وزارت امور خارجه كشورمان روبهرو و
يك خبرسازي رسانهاي خوانده شد.

