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توگو با ايران:
رئيس مجلس تركيه در گف 

فصل تازه روابط ایران و ترکیه
ابراهیم بهشتی
درحاشيهاجالسبينالمجالساسالميفرصتيفراهم
توگو
شدتابا«جميلچيچك»رئيسمجلستركيهبهگف 
توگوي ما درباره س�طح همكاريهاي دو
بنش�ينيم .گف 
كش�ور و موانع پيش روي آن ب�ود .جميل چيچك تأكيد
داش�ت كه اختلاف نظ�ر تهران-آنكارا درب�اره بحران
سوريهمانعيبرسرراهتوسعههمكاريهايايرانوتركيه
نيست .سؤاالت به موضوع سوريه كه رسيد رئيس مجلس
تركيه گاليهمند و معترض ش�د كه چرا ش�ما خبرنگاران
ايراني همه درباره سوريه از من سؤال ميكنيد .اين همه
اتفاق و ناامني در ديگر كش�ورها مثل ليبي و مصر و عراق
و ...وجود دارد .چيچك در پاسخ به خوشامدگويي من و در
ابتدايمصاحبهتأكيدكرد:ازاينفرصتاستفادهميكنم
و سالم و احترام مردم تركيه را به ملت ايران ميرسانم.
آقاي اردوغان چندي پيش به ايران آمدند و آقاي روحاني
هم قرار اس�ت بزودي راهي تركيه ش�وند .به نظر ش�ما سطح
همكاريهاي دو طرف با توجه به ظرفيتهايي كه دارند در حد
قابل قبولي است يا بايد بيش از اين باشد؟
ايران و تركيه همس��ايههاي قديمي و داراي روابط ديرينهاي با هم
هستند .اينكه مس��ئوالن عالي و مقامات دو كشور از هر فرصتي براي
گس��ترش روابط استفاده كنند ،غنيمت اس��ت .اين موجب خرسندي
ماست كه ميبينيم مناسبات دو كشور روز به روز بيشتر و بهتر ميشود.
اما بايد توجه داش��ت كه توسعه همكاريها و سطح آن يك هدف است
با انتهاي نامعلوم .هميش��ه يك وضعيت بهتري به نسبت شرايط حال
حاضر قابل تصور است .بنابراين بايد تالش كنيم و به جلو حركت نماييم.
ما از سطح روابط دو كشور رضايت داريم اما اين را هم گفتهايم كه با توجه
به پتانسيلهاي موجود دو طرف ،اين سطح روابط كافي نيست.
نخستوزير تركيه در ايران گفت كه مبادالت تجاري بين
دو كشور تا سال 2015ميتواند به 30ميليارد دالر برسد .به نظر
ش�ما تهران و آنكارا در چه حوزههايي زمينه همكاري بيشتر
دارند؟
به نظ��ر من هدف  30ميليارد دالري يك ه��دف كام ً
ال واقع گرايانه
است و بيش از اين هم ميتواند باشد .حوزه انرژي در رأس همكاريهای
دو طرف اس��ت .حوزههاي مختل��ف ديگري مثل صنايع ،كش��اورزي
و توريس��م هم وجود دارد .اما براي گس��ترش اين مبادالت بايد برخي
موانع را برداريم .در همين راس��تا يكي از اقداماتي كه انجام شده امضاي
تفاهمنامه تجارت ترجيحي بين دو كش��ور است كه بايد هر چه زودتر
اجرايي شود .گذشته از اين كميسيون مشترك اقتصادي بين دو كشور
وجود دارد كه تصميمات آن هم بايد اجرايي شود .نكته ديگر اينكه راه
را براي كارآفرينان ،سرمايهگذاران و تجار باز كنيم و براي آنها در هر دو
سو تس��هيالت الزم را فراهم كنيم .مسأله قابل توجه ديگر براي ارتقاي
سطحهمكاريهافراهمساختنزمينههايحقوقيبرايسرمايهگذاران
و تشويق آنها در هر دو كشور است .شايد اصليترين مانع در اين زمينه
پيچيدگيهاي اداري و بوروكراس��ي موجود در دو كشور باشد .بايد اين
بوروكراسي موجود در روابط را به حداقل برسانيم.
در كنار همكاري و اش�تراكات زياد بين ايران و تركيه ،دو
كش�ور در خصوص بحران س�وريه اختالف نظر دارند .آيا اين
اختالف نظر ميتواند مانعي بر سر همكاريها باشد؟
تا به امروز اين موضوع مانعي بر س��ر راه ما نبوده است .اين يك اصل
نيس��ت كه دو كش��ور بايد كام ً
ال منطبق با يكديگر فكر كنند تا بتوانند
همكاريكنند.مهمايناستكهطرفينبهحقوقوديدگاههايیکدیگر
احترامبگذارند.
آيا روابط دوستانه دو كشور ميتواند زمينه ساز يك برنامه
يا طراحي مش�ترك براي كمك به حل و فصل بحران س�وريه
شود؟
نقصي در سؤال شما ميبينم .ظاهراًفقط سوريه گرفتار مشكل است.
در حالي كه عراق هم مش��كالت اينچنيني دارد و هر روز افرادي در آنجا
كشته ميش��وند .در كش��ورهاي حوزه خليج فارس يا در ليبي هم اين
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بيثباتي وجود دارد .هر وقت به ايران ميآيم تمام سؤالهايي كه پرسيده
ميشود حول سوريه است .در حالي كه در دیگركشورهاي اسالمي هم
ناامنيها هست .اينكه مدام درباره سوريه سؤال ميشود براي من قابل
تأمل اس��ت .مث ً
ال هيچ وقت درباره مسلمانان ميانمار سؤال نشده است.
در همس��ايگي شما منطقه قرهباغ كوهستاني اشغال شد و يك ميليون
مس��لمان از آنجا آواره ش��دند و  20درصد خاك آذربايجان به اش��غال
ارمنس��تان درآمد ولي هيچ كس در اين باره از من س��ؤال نكرده است.
به صورت تئوريك ميش��ود صحبت از همكاري درباره مسائل مختلف
كرد اما واقعيت اين اس��ت كه وقتي ميخواهيم حوزههاي همكاري را
مش��خص كنيم بايد خيلي واقع گرايانه بررس��ي كنيم و ببينيم در چه
حوزههايي اين امكان وجود دارد.
درس�ت اس�ت ناامنيه�ا در همه كش�ورهاي اسلامي
نگرانكننده است .اما فكر ميكنم اين بديهي است كه اوضاع
هيچ كدام از كش�ورهاي ليبي ،مصر يا عراق به شدت و حدت
و اس�فناكي سوريه نيس�ت .اين كه االن كنفرانسهاي ژنو در
س�طح جهاني درباره سوريه برگزار ميش�ود خود نشانه حاد
بودن اوضاع اين كشور است.
بله درست است ولي وقتي  10جمله درباره سوريه ميگوييم خوب
اس��ت يك جمله هم درباره كش��ورهاي ديگر بگوييم .اشاره كرديد به
نشس��تهاي بينالمللي .گروه مينسك تقريباً  20س��ال است درباره
مس��أله قرهباغ تشكيل ميشود .ولي هيچ صحبتي درباره آن نميشود.
البته اين نكته هم مهم اس��ت كه از تضعيف و ناامن ش��دن سوريه هيچ
كس به اندازه تركيه متضرر نشده است 700 .هزار نفر پناهنده در تركيه
دارند زندگي ميكنند .ولي در ايران چند نفر س��وري زندگي ميكنند؟
اين را براي اين ميگويم تا نش��ان دهم كه كارهاي زيادي وجود دارد كه
دو كش��ور براي سوريه ميتوانند انجام دهند .در منطقه دو كشوري كه

نقش كليدي و وزن تعيينكننده دارند اين دو كش��ور هس��تند .تركيه
كشوري است كه پيشنهاد حضور ايران در ژنو  2را داده بود.
س�ؤال من ه�م ناظر بر همي�ن موضوع بود كه دو كش�ور
چگون�ه ميتوانند براي كمك به حل بحران س�وريه همكاري
كنن�د؟ آقاي اردوغان در ايران گفته بودن�د كه تركيه و ايران
قدرتمندترينكشورهايمنطقههستند.
من هم با شما موافقم كه دو كشور قدرتمند منطقه بايد با هم در اين
زمينههاهمكاريكنند.
يك مسأله ديگري كه جهان اسالم با آن دست و پنجه نرم
ميكند خطر تندروي و گروههاي تكفيري اس�ت .كشورهاي
اسالمي در برابر اين پديده چه اقدامات و واكنشي بايد داشته
باشند؟
ما به عنوان كشور تركيه همواره با هر گروه تروريستي ،با هر گروهي
كه دست به اسلحه ميبرد و با كشتار ميخواهد مقاصد سياسي خود را
پيش ببرد مخالف هس��تيم .براي حل اين مشكل بايد در همه حوزهها
همكاري انجام شود .اگر دقت كنيد گروههاي اينچنيني در كشورهايي
كه اقتدار سياسي در آنها وجود ندارد يا ضعيف است فرصت بيشتري
ب��راي تحرك پيدا ميكنند .بايد تالش كنيم تا در اين كش��ورها اقتدار
حكومت يا اقتدار ملي حاكم ش��ود .اما اين را هم نبايد ناديده گرفت كه
قدرتها و اقتدارهايي كه از مردم سرچشمه نميگيرند دوران قدرتشان
به پايان رسيده است.
يكي از پروندههايي كه در تركيه باز شد و به نوعي به ايران
هم ارتباط پيدا كرد ،پرونده فساد مالي يا پولشويي بود  .درباره
این پرونده و فرجامش توضیح دهید؟
يك بخش��ي از متهمان آزاد ش��دهاند ولي تع��دادي از جمله برخي
فرزندان وزيران كه نامشان مطرح شد هنوز در بازداشت به سر ميبرند.
ب��ه خاطر اينكه روند بازرس��ي فعلي محرمانه اس��ت من هم اطالعات
زيادي از پرونده ندارم .البته آشكار كردن اطالعات محرمانه طبق قوانين
ما جرم است .در روند قضايي نتيجه مشخص خواهد شد .در هر كشوري
ممكن است كساني دست به سوءاس��تفاده بزنند و فساد كنند .چيزي
كه مهم اس��ت اين است كه با اين فس��ادها با تسامح برخورد نشود .بايد
در چارچوب قوانين حقوقي برخورد شود .من تأكيد دارم كه كشورهاي
اسالميبايديكمحاسبهوجدانيكنند.هرساليكسازمانبينالمللي
كش��ورها را بر اس��اس درجه فس��اد مالي رتبه بندي ميكن��د .در اين
جدول نام هيچ كش��ور اسالمي در بين كش��ورهايي كه كمترين فساد
را دارند نيس��ت .نه خداوند مجوزي به چنين فعاليتهاي فسادي داده
نه اس�لام حكم كرده و نه حقوق و قان��ون آن را ميپذيرد .اين بايد براي
ما ناراحتكننده باشد.
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