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الوروف: 
روسیه جاه طلبی ابرقدرتی ندارد

وزیر امور خارجه روسیه گفت، روسیه جاه طلبی 
ابرقدرتی یا تمایلی به اشاعه دســتورکار خود در 
سراسر جهان ندارد. به گزارش اسپوتنیک، سرگئی 
الووف، وزیر امور خارجه روسیه در مجمع مطالعات 
پریماکوف گفت: ما جاه طلبی های ابرقدرتی نداریم، 
برایمان هم اهمیتی ندارد که چطور کســی آنها یا 
دیگران را در جهت مخالف قانع می کند. ما چنین 
تمایل موعودگرایانه ای مثل همکاران غربی خودمان 
که تالش می کند دستور کار داخلی خودشان را در 
سراسر این سیاره گسترش دهند، نداریم. الوروف 
گفت که روسیه مایل به روابط عملگرایانه با آمریکا 
و به طور کلی غرب است و میخواهم تاکید کنم که 
بر خالف آنچه غرب تالش دارد تا به ما نسبت بدهد، 
ما همیشه به روابط عملی سودمند متقابل با همه، از 
جمله خود غرب، چه ایاالت متحده یا متحدانش در 
ناتو یا اتحادیه اروپا تمایل نشان داده ایم.  وزیر خارجه 
ســوریه در بخش دیگــری از صحبت هایش ابراز 
امیدواری کرد که واشنگتن پیش از نشست ۱۶ ژوئن 
میان روسای جمهوری روسیه و آمریکا به بررسی 
اشتباهاتش در گذشته بپردازد. وی گفت: امیدوارم 
که در جریان آماده سازی این نشست... کسانی که 
اکنون در دولت بایدن هستند و با روسیه تعامل دارند، 
اقدامات، منافع، موقعیت روسیه، خطوط قرمز و اراده 
ما را ارزیابی کنند و اگر دوست دارید روی اشتباهات 
ســال های گذشــته کار کنید و از انجام گفت وگو 
منحصراً با موضع ادعای هژمونــی در امور جهانی 
امتناع ورزید. این دیپلمات ارشد روسیه تاکید کرد که 
برگزاری نشست میان والدیمیر پوتین و جو بایدن، 
روسای جمهوری روسیه و آمریکا از اهمیت برخوردار 
است و مسکو آماده مکالمات صادقانه است. سرگئی 
الوروف همچنین گفت، غرب در حال رد مکالمات 
صادقانــه با روســیه در خصوص توقف اســتقرار 
موشکهای میان برد و کوتاه برد در اروپاست. الوروف 
گفت: بعد از اینکه آمریکایی ها بسیاری از معاهده ها 
را نابود کردند، به عنوان مثال معاهده موشک های 
کوتاه برد و میان برد، ما پیشنهاد کردیم که یک توقف 
داوطلبانه در استقرار آنها حداقل در اروپا ایجاد کنیم. 
اما با وجود ســاز و کارهایی که ما برای تأیید چنین 
تواقفی ارائه کرده ایم، غرب هنــوز از گفت وگوی 
صادقانه دوری می کند. این وزیر امور خارجه افزود، 
روســیه در دیدار آینده والدیمیر پوتین و همتای 
آمریکایی او، پیشــنهاد فوق را به رئیس جمهوری 
ایاالت متحده یادآوری خواهد کرد. الوروف گفت: 
پیشنهاد ما هنوز پابر جاســت و اطمینان دارم که 
در نشست ۱۶ ژوئن در ژنو ما دوباره آن را یاددآوری 

می کنیم و منتظر واکنش آنها می مانیم.
    

راهپیمایی پرچم ها در بیت المقدس 
به سه شنبه آینده موکول شد

کابینه کوچک امنیتی رژیم صهیونیســتی 
تصمیم گرفت راهپیمایــی پرچم ها که پیش از 
این لغو شده بود را به سه شنبه آینده موکول کند. 
شــبکه عبری زبان کان با اعالم این خبر گزارش 
داد که کابینه کوچــک امنیتی تصمیم گرفت با 
سازماندهی راهپیمایی برای ســه شنبه آینده 
موافقت کند. این کابینه پس از ۳ ســاعت و نیم 
بحث و اختالف مسئولیت تعیین تاریخ، مسیرها و 
سازماندهی راهپیمایی پرچم ها در قدس اشغالی 
را به دولت بعدی که قرار است یکشنبه برای کسب 

رای اعتماد به کنست ارائه شود، واگذار کرد. 
این تصمیم پس از آن گرفته شد که مسئوالن 
ســرویس های امنیتی و ارتش و همچنین وزرای 
جنگ و امور خارجه اســرائیل هشــدار دادند که 
ســازماندهی راهپیمایی پرچم ها در مسیر سنتی 
خود اوضاع را در سرزمین های فلسطین و شاید در 
مناطق خط سبز و با غزه نیز متشنج خواهد کرد. در 
بیانیه کابینه رژیم صهیونیستی آمده است: بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اهمیت دستیابی به 
اتفاق نظر گسترده درباره برگزاری راهپیمایی پرچم 
را مهم می داند. طبق گــزارش کان، نتانیاهو حتی 
جلسه کابینه را برای یک وقفه کوتاه متوقف کرده و 
برای رسیدن به این اجماع به سراغ بنی گانتس وزیر 

جنگ این رژیم رفت. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

چنــد هفتــه پیش شــاهد 
برگــزاری انتخابــات ریاســت 
جمهــوری ســوریه بودیــم که 
برنده آن تا حــدودی از قبل قابل 
پیش بینی بود و به این ترتیب بشار 
اسد با کســب ۱۳ میلیون و ۵۴۰ 
هزار و ۳۶۰ رأی، برای ســومین 
بار به ریاســت جمهوری سوریه 
منصوب شــد. اینکــه انتخابات 
مذکــور منتقــدان و طرفداران 
زیادی اعــم از داخلی، منطقه ای 
و بین المللی داشــت، موضوعی 
قابل تامل اســت؛ اما مساله اصلی 
این است که پیروزی مجدد اسد، 
آثار درونی و بیرونی بر ســاختار 

سیاسی سوریه دارد. 
در پــالِن داخلی او بــه نوعی 
حرکت می کند تا بتواند پشتوانه 
مردمی خود را بــه رخ مخالفانش 
بکشــد و از ســوی دیگــر قصد 
دارد تا با اســتفاده از ایــن ابزار، 
آخریــن ســنگر  تروریســت ها 
یعنــی »ادلــب« را پاکســازی 
کند؛ چاکــه یکی از شــعارهای 
 انتخاباتــی او دقیقــاً همیــن 

موضوع بوده است. 

موضوع مهم دیگر که اسد سعی 
کرده پــس از پیــروزی  اخیرش 
آنرا برجسته ســازی کند، قصد او 
برای بازسازی سوریه و همچنین 

احیای اقتصاد این کشور است. 
واقعیت این اســت که سوریه 
در حال وارد شــدن به یازدهمین 
سال از بحران خاورمیانه شده که 
داعش و حدود ۱۳7 گروهک خرد 
و کالن تروریستی آن را با حمایت 
کشــورهایی مانند عربســتان، 
اردن، بحریــن، آمریــکا و حتی 
امارات متحده عربی از سال 2۰۱۰ 
میالدی کلید زدند و شعله های آن 

همچنان قابل رویت است. 
این جنگ کــه بخش اعظمی 
از خاک ســوریه را تخریب کرد و 
میلیاردها دالر خرابــی و هزینه 
روی دست دولت دمشق گذاشت، 
حاال نیازمند بازســازی گسترده 
زیرساخت ها است. اسد در همین 
راستا سعی می کند به هر ترتیب 
که شــده خود را حامی بازسازی 
و بهبود اقتصاد جنگ زده سوریه 
نشــان دهد، امــا ســوال اصلی 
اینجاست که او چگونه می خواهد 
چنین پروژه سنگینی را جلو ببرد؟ 
پاســخ به این ســوال به نوعی 
در پالن خارجی یا بیرونی نهفته 
است. اســد حاال حمایت ایران و 

روســیه را به عنوان متحدینش 
همراه خــود دارد، اما واقعیت این 
است که خرابی ها به حدی است 
که تهران و مســکو نمی توانند از 
پس آن بربیایند. بر این اســاس 
رئیــس جمهوری ســوریه پس 
از پیــروزی اش، آرام آرام در 
حال تاباندن نور بــه نقاط تاریک 
سیاست خارجی کشور خود است. 
او از یک سو روابطش را با شرکای 
خود ادامه خواهد داد، اما واقعیت 
این اســت که اخبار منتشر شده، 
به خصوص پس از پیروزی اســد 
در انتخابات اخیر، نشان می دهد 
که دمشــق در حــال بازبینی در 

سیاست خارجی خود است. 
برخــی دیگــر از تحلیلگران 
حتی معتقدند که، ســوریه قبل 
از انتخابــات ریاســت جمهوری 
اخیر، در حال بررسی پرونده های 
مختلف برای برقــراری روابط با 
برخی از کشــورهای منطقه بوده 
اســت که در رأس آن عربســتان 
ســعودی قرار دارد. چندی پیش 
خبری مبنی بر سفر رئیس دستگاه 
اطالعاتی عربســتان به سوریه، 
تعجب بســیاری از خبرنگاران، 
کارشناســان و حتــی ناظــران 

بین المللی را به خود جلب کرد. 
بر اســاس داده های منتشــر 

شــده از آن دیــدار، مالقــات 
مقامات ســعودی با بشــار اسد و 
تیم ســوری، یک دیدار مقدماتی 
برای پی ریزی روابــط آتی بوده 
اســت. در همانموقع محورهای 
دیدار اعالم نشــد، اما منابع موثق 
اعالم کــرده بودند کــه به زودی 
سفیر پیشین سوریه در »ایران« 
به عنوان ســفیر جدید دمشق در 
»عربســتان« معرفی خواهد شد 
و مابقی مذاکرات میــان دو تیم 
 سعودی و سوری به بعد از عید فطر 

موکول خواهد شد. 
پرچم ریاض در دمشق 

حاال که ماه رمضــان به پایان 
رســید و نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری سوریه هم مشخص شد، 

بار دیگر انتشار یک خبر در مورد 
برقراری مجدد روابط عربســتان 
و ســوریه، توجه همــه را به خود 
جلب کرده اســت. در این راستا 
خبرگزاری الجزیــره قطر به نقل 
از منابع نزدیک به وزارت خارجه 
و دستاه اطالعاتی عربستان اعالم 
کــرده که گفت و گوهــای جاری 
میان میان ریاض و دمشق به نقطه 

مهمی رسیده است. 
ایــن خبرگزاری اعــالم کرده 
کــه منابــع آگاه، از دســتیابی 
»قریب الوقــوع« توافقــی برای 
عادی ســازی روابط دیپلماتیک 
بین عربستان ســعودی و دولت 
بشــار اســد خبر می دهند اما به 
نام منبع مذکور هیچ اشــاره ای 
نکرده  است. در همین راستا یک 
چهره ارشد مخالف دولت سوریه 
که به وزارت خارجه عربســتان و 
به دســتگاه اطالعاتی این کشور 
نزدیک اســت، به الجزیره گفته 
اســت که تفکر سیاسی آل سعود 
تغییر کرده و بسیاری از مقام های 
ارشد خاندان ســلطنتی از جمله 
محمد بن ســلمان، ولیعهد این 
کشور، بدنبال برقرای دوباره رابطه 

با بشار اسد هستند. 
این مقام سوری که به تازگی با 
دولت سوریه آشتی کرده، نگرش 
جدید در میان مقام های بلندپایه 
ســعودی را چنین توضیح داده 
که آنها به این نتیجه رســیده اند 
که زمان تغییر کرده اســت، بهار 
عربی به تاریخ پیوســته و منطقه 
با ویژگی های تــازه ژئوپلتیک به 
سوی آینده تازه ای در حال حرکت 
اســت. این اخبار در حالی منتشر 
می شود که بسیاری از تحلیلگران 
و حتی برخــی از کاربران فضای 
مجازی اعــالم کرده انــد یکی از 
محورهای توافــق میان دو طرف 
برای عادی سازی روابط با یکدیگر، 
بازگشت دوباره سوریه به اتحادیه 

عرب است. 
موضوع دیگری که باید آنرا مد 
نظر قرار داد و در ابتدای متن هم 
به آن اشاره شد این است که اساساً 
عربستان برای دو پرونده به سوریه 

نزدیک شده است. 

نخست، دور کردن این کشور 
از ایران است که بسیاری معتقدند 
این موضوع بــا هدایت و راهبری 
پشت پرده آمریکایی ها و برخی از 
کشورهای اروپایی اتفاق میافتد، 
و دوم، نیاز شدید دمشق به منابع 
مالی برای بازسازی سوریه و برون 
رفت از مشکالت اقتصادی است. 
اما در این میــان باید توجه کنیم 
که اگر سوریه تمام خواسته های 
عربســتان را اجابت کنــد، تازه 
مشــکل اصلی یعنی تحریم های 
آمریــکا و اروپــا علیه ســاختار 
اقتصادی و سیاسی این کشور به 

میان می آید. 
بــدون تردید تیم جــو بایدن 
و ســاختار قــدرت در ایــاالت 
متحده به این راحتی اســد را رها 
نخواهند کرد و یعی می کنند به هر 
ترتیبی که شده او را آزاِر سیاسی 
دهند. آنها همچنان در ســوریه 
نظامیان خود را گســیل کرده اند 
و به دنبال آن هســتند تا بتوانند 
 معادالت شمال ســوریه را به نفع 

خود رقم بزنند. 
یــم  ژ ر یگــر  د ز ســوی  ا
صهیونیســتی هم بیکار ننشسته 
و همچنــان در حــال ایجــاد 
شــیطنت های مقطعی در عمق و 
گستره سوریه و اراضی آن است. 
بر این اســاس بازســازی روابط 
عربستان و سوریه که مالِک اصلی 
آن »عربیت« است نه »اسالمیت«، 
اگرچه در نگاه اول مثبت خواهد 
بود، امــا به نظــر می رســد که 
پیچیدگی های خــاص خود را به 

همراه دارد. 

الجزیره از توافق قریب الوقوع عربستان و سوریه برای عادی سازی روابط خبر داد؛

بازگشت ریاض به زمین دمشق 
بازسازی روابط عربستان 

و سوریه که مالِک اصلی 
آن »عربیت« است نه 

»اسالمیت«؛ اگرچه در 
نگاه اول مثبت خواهد 

بود، اما به نظر می رسد که 
پیچیدگی های خاص خود را 

به همراه دارد که در عرصه 
سیاسی و میدانی باید آن را 

مشاهده کرد  

تحلیلگران معتقدند که، 
سوریه قبل از انتخابات 

ریاست جمهوری اخیر، در 
حال بررسی پرونده های 

مختلف برای برقراری 
روابط با برخی کشورهای 

منطقه بوده که در رأس آن 
عربستان سعودی قرار دارد 
و حال این موضوع عملیاتی 

شده است

روابط مراکش و اتحادیه اروپا فردا پنجشنبه آزمونی دشوار را پشت ســر می نهد، چراکه احتماال پارلمان اروپا، 
مسئوالن رباط را به خاطر ترغیب به مهاجرت قاچاقی افراد کم سن و سال به سبته، شهری تحت حاکمیت اسپانیا 
و در شــمال مراکش محکوم کند؛ اقدامی که تنش بین دو کشــور را به اروپا می کشــاند. در پی تشدید تنش میان 
مراکش و اســپانیا به ویژه پس از ســفر درمانی رهبر جبهه پولیســاریو با نام جعلی به اســپانیا، روزنامه رأی الیوم 
در گزارشی نوشــت: به عنوان واکنشی نســبت به این که اســپانیا رهبر جبهه 
پولیســاریا را برای درمان کرونا به حضور پذیرفت و اینکه اســپانیا تعلق داشتن 
صحرا به مراکش را به رســمیت نمی شناســد، مسئوالن مراکشــی در روزهای 
۱7 و ۱۸ ماه مه گذشــته در نگهبانی و حراســت از مرزها با بخش سبته )تحت 
 حاکمیت اسپانیا( سخت گیری نشــان ندادند و ۱۰ هزار مراکشی توانستند وارد 

این شهر کوچک شوند. 

دبیرکل آژانس انرژی اتمی سازمان ملل اعالم کرد که فعالیت های اتمی کره  شمالی همچنان دلیلی برای نگرانی 
جدی محسوب می شــوند. به گزارش فاکس نیوز، رافائل گروســی، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت، 
نشانه هایی وجود دارد که ممکن اســت مربوط به پردازش مجدد ارسال سوخت راکتور با هدف استخراج پلوتونیوم 
باشد که ماده ای برای تولید تسلیحات است. وی ادامه داد: فعالیت های اتمی کره شمالی همچنان دلیلی برای نگرانی 
است. ادامه این برنامه ها از ســوی دولت پیونگ یانگ نقض آشکار قطعنامه های 
شورای امنیت سازمان ملل و به شدت تاسف بار است. دبیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گفت: از سپتامبر 2۰2۰، برخی از تاسیسات اتمی در کره شمالی به 
فعالیت های خود ادامه داده اند در حالیکه برخی دیگر همچنان تعطیل هستند. 
یک کارخانه تولید برق از بخار به عنوان البراتوار رادیوشــیمیایی به فعالیتش از 

آخرین بیانیه من در مارس به کارش ادامه داده است.

آژانس انرژی اتمی: نگران فعالیت  جدید کره شمالی هستیم بحران مراکش و اسپانیا دامن اروپا را گرفت 

واشنگتن به حضور نیروهای آمریکا در یمن اذعان 
کرد. اما گفت نیــروی زیادی در این کشــور ندارد. به 
گزارش ســایت الخبر الیمنی، کاخ سفید در بیانیه ای 
کوتاه مدعی شــد که توصیه های نظامــی و اطالعات 
محدودی را بــه ائتالف متجاوز عربی به ســرکردگی 
عربستان سعودی در یمن ارائه می دهد. در این بیانیه 
این گونه عنوان شده که هدف از این توصیه های نظامی 
و اطالعات محدود دفاعی و آموزشی است. اما ماهیت 
اهداف دفاعی مشــخص نشده اســت. از نظر ناظران 
آمریکایی، صحبت از این اهداف، پوششی برای ادامه 
حمایت آمریکا از جنگ علیه یمن اســت. کاخ سفید با 
اشاره به شمار نیروهای آمریکا در یمن نیز مدعی شد 
تعداد کمی نیروی آمریکایی برای جنگیدن با القاعده 
و داعش در یمن مستقر هستند. آمریکا درحالی مدعی 
حضور تعداد کم نیروهایش در یمن است که اشاره ای 

به حمایت های تســلیحاتی خود از ائتالف متجاوز و به 
ویژه عربستان در طول جنگ یمن و استفاده از آنها علیه 
ملت غیرنظامی و بی سالح این کشور نمی کند. با وجود 
ادعای آمریکا مبنی بر این کــه نیروهای کمی در یمن 
برای مقابله با القاعده و داعش مستقر هستند اما خطر 
این دو گروه طی سال های گذشــته روند رو به رشدی 

داشته است.

شــورای امنیت با تمدید ماموریت آنتونیو گوترش 
برای دوره جدید دبیرکلی سازمان ملل موافقت کرد. 
به گزارش یورونیوز، ۱۵ عضو شورای امنیت با تصویب 
قطعنامه ای بر دور دوم ریاســت آنتونیو گوترش 72 
ساله، برای هدایت سازمان ملل بین سال های 2۰22 
تا 2۰2۶ مهر تایید زدند. نخست وزیر سابق پرتغال که 
از ژانویه 2۰۱7 دبیرکل ســازمان ملل شد، تنها کسی 
بود که در این رقابت برای این پســت حضور داشــت. 
البته حدود ۱۰ نامزد دیگــر خواهان حضور در رقابت 
برای پست دبیرکلی بودند اما به این دلیل که از سوی 
یکی از ۱۹۳ کشور عضو ســازمان ملل حمایت نشدند 
به مرحله نهایی نرسیدند. ســون جورگنسون، سفیر 
استونی و رئیس دوره ای شــورای امنیت گفت که در 
یک جلسه کوتاه غیر علنی، شــورای امنیت به اتفاق 
آرا تصمیــم گرفت تا گوترش یــک دوره دیگر در این 

ســمت باقی بماند. وی افزود: » او در پنج سالی که بر 
ســر کار بوده، ثابت کرده که شایسته این مقام است.« 
وی تاکید کرد که وی قادر اســت که با همه گفت وگو 
کند و این چیزی اســت که از دبیرکل انتظار می رود. 
این تصمیم به مجمــع عمومی ســازمان ملل ارجاع 
 خواهد شــد اما تصویب در مجمع عمومی تشریفاتی

 تلقی می شود. 

آمریکا حضور نیروهایش در یمن را تایید کردماموریت گوترش در سازمان ملل پنج سال دیگر تمدید شد
خبرخبر


