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 عربستان شرط عادی سازی روابط
با اسرائیل را اعالم کرد

وزیر خارجه عربســتان تأکید کــرد هرگونه 
عادی ســازی روابــط میان ایــن کشــور و رژیم 
صهیونیستی به پیشــرفت در روند صلح میان این 
رژیم و فلسطین بستگی دارد. فیصل بن فرحان در 
مصاحبه با سی.ان.ان درباره احتمال امضای قریب 
الوقوع توافق عادی سازی میان ریاض و تل آویو گفت: 
روند عادی سازی مطرح است اما نمی دانم این توافق 
به زودی حاصل خواهد شد یا خیر. این توافق تا حد 
زیادی به پیشــرفت در روند صلح میان فلسطین و 
اسرائیل بستگی دارد. وی گفت: عادی سازی روابط 
با اسرائیل فواید بســیاری برای تمام منطقه از نظر 
اقتصادی، اجتماعی و امنیتــی دارد. اکنون امکان 
موفقیت عادی ســازی در منطقه وجود ندارد مگر 
زمانی که مســئله فلســطین را حل کنیم و کشور 
فلســطین در مرزهای ۱۹۶۷ تشــکیل شود. اگر 
بتوانیم راهی به این سمت باز کنیم می توانیم شاهد 
منطقه ای امن تر باشیم.  وی درباره موافقت عربستان 
با پروازهای مســتقیم حج از تل آویو به مکه گفت: 
هنوز با این مســئله موافقت نکرده ایم. اما گفتم که 
اگر در مسئله فلسطین و اسرائیل پیشرفت کردیم 
در آن صورت از شهروندان اسرائیلی از هر دینی که 
باشند در عربستان استقبال می کنیم اما قبل از هر 
چیز باید در روند صلح پیشــرفت کنیم. بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ۲۱ مارس 
متعهد شده بود اگر در انتخابات پیروز شود پروازهای 
مســتقیم از تل آویو به مکه را فراهــم خواهد کرد. 
وی درباره امتناع جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
از تحریم محمد بن ســلمان، ولیعهد عربســتان 
درباره پرونده قتل جمال خاشــقجی، روزنامه نگار 
منتقد ســعودی گفت: ما روابط محکم و تاریخی و 
دستورکارهای مشــترکی درباره مسائلی از جمله 
امنیت منطقه ای داریم. مذاکرات مستمر و قوی میان 
عربستان و دولت بایدن وجود دارد. درباره مسائلی با 
هم توافق داریم که از جمله این مسائل یمن است. وزیر 
خارجه عربستان گفت: عربستان کلید اصلی منافع 

آمریکا و اولویت هایش در منطقه و خارج آن است.
    

معترضان میانماری خواستار 
حمالت چریکی شدند

فعاالن میانماری به صورت شبانه اعتراضاتی را با 
شمع های روشن برگزار و تالش کردند راه حلی برای 
قطعی مجدد اینترنت پیدا کنند. مخالفان سرکوب 
خونین اعتراضات توســط ارتش وعده داده اند در 
تالش برای سرنگونی ژنرال های حاکم، از پا ننشینند 
و خواســتار حمالت چریکی شــده اند. به گزارش 
رویترز، مقامات دولت نظامی میانمار دستور تعطیلی 
اینترنت در سراسر کشور را صادر کرده اند و گفته شده 
نظامیان از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در میانمار 
خواسته اند تا سرویس بی ســیم را به طور کل قطع 
کنند. گروه های ضدکودتا هم در مقابل فرکانس های 
رادیویی، منابع اینترنتی آفالین و تأمین کننده های 
اخبار متنی را در تالش برای دور زدن محدودیت های 
جدید اینترنت به اشتراک گذاشته اند. ارتش درباره 
دســتور خود مبنی بر قطع پهنای باند بی سیم به 
شرکت های مخابراتی )که به ممنوعیت داده موبایل 
اضافه شــده بود( توضیحی نداده اســت. از طریق 
اینترنت داده موبایل بود که جنبش ملی در شبکه های 
اجتماعی به راه افتاد و تصاویری از سرکوب بی رحمانه 
ارتش بر اعتراضات به رهبری جوانان، منتشر شد. 
اواخر روز پنجشــنبه، معترضان فراخوان گل باران 
ایستگاه های اتوبوسی را دادند که معترضان کشته 
شده به دســت نیروهای امنیتی، در آخرین سفر 
خود ترک کرده بودند. یکــی از رهبران اعتراضی 
در فیسبوک نوشت: فردا ایســتگاه های اتوبوس را 
گل باران خواهیم کرد. این آخرین چیزی است که 
می خواهم قبل از قطعی اینترنت به شما بگویم. در 
روزهای آتی اعتراضات خیابانی برگزار خواهد شد. تا 
می توانید حمالت چریکی انجام دهید. لطفاً بپیوندید. 
معترضان روز و شب پنجشــنبه در چندین مرکز 
شهری میانمار به خیابان ها آمدند و در برخی مناطق، 
نسخه پیش نویس قانون اساسی ۲۰۰۸ ارتش را پاره 
کردند. رسانه گزارش داد همزمان با شلیک پلیس 
برای مقابله با تجمعات، ۲ نفر از جمله یک مرد ۱۸ساله 

کشته شده اند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

در روزهای ابتدایــی فروردین 
۱4۰۰ یــک اتفاق بســیار مهم در 
عرصه منطقه ای رخ داد که بسیاری 
از رســانه های دنیا آن را به تحلیل و 
تفسیر گذاشتند. این رویداد دیدار و 
گفت وگوی مجازی پادشاه عربستان 
سعودی با نخســت وزیر عراق بود. 
ملک سلمان و مصطفی الکاظمی در 
گفتگوهای خود بر تقویت پیوند بین 
دو کشور و تمایل به توسعه همکاری 
در زمینه های مختلف بر پایه حسن 
همجــواری و منافع مشــترک؛ و 
همچنین گســترش و تقویت افق 
همکاری های دو جانبه در زمینه های 
مختلف به ویژه سیاســی و تجاری 
تاکید کردند و عالوه بر آن خواستار 
همــکاری در عرصــه منطقه ای و 
بین المللی شدند. آنچه در این میان 
باید موردنظر قرار بگیرد این است که 
پادشاهی عربستان سعودی از تالش 
دولت عراق برای دستیابی به ثبات و 
توسعه در جمهوری عراق قدردانی 
کــرد و نکته اینجاســت کــه همه 
می دانند منظور پادشــاه عربستان 
از »ثبــات«، صرفاً بحــث مبارزه با 
داعش نیست؛ بلکه سعودی ها یکی 

از جریان های حاضر در عراق هستند 
که از ادغام حشدالشعبی و حتی خلع 
سالح این جریان توسط دولت جدید 
عراق به شــدت حمایت می کنند. 
فارغ از این کنایه های سیاسی نکته 
مهمتر این اســت که پــس از این 
گفت وگوی مجازی، بر اساس آنچه 
دفتر رسانه ای نخست وزیری عراق 
اعالم کــرده، در راســتای تکمیل 
تالش های انجام شــده مقامات دو 
کشور، پادشاه عربستان از مصطفی 
الکاظمی برای سفر به ریاض دعوت 
به عمل آورد که این به نوعی نمایانگر 
آن است که ریاض، آهنربای جذبش 
را به سمت بغداد گردانده است. اینکه 
ریاض چگونــه در حال جذب عراق 
است موضوعی نیســت که نتوان به 
آن پاسخ داد ولی قبل از پاسخ به این 
پرسش باید متوجه بود که عربستان 
قبل از آنکه خودش دســت به کار 
شود، کشورهایی که زیر ُکِد ریاض 
هستند را به ســراغ بغداد فرستاد. 
چهار روز پیش یعنی ۱۰ فروردین 
مــاه، وزرای خارجه عــراق، مصر و 
اردن در دیداری در بغداد با یکدیگر 
پرونده فلســطین، بحران سوریه، 
لیبــی و یمن و همچنیــن مقابله با 
تروریسم را بررسی کردند. همچنین 
وزیر خارجه قطر روز پنجم فروردین 
به عراق سفر کرد و به دنبال آن وزیر 

دفاع عراق ســفری به ارمنســتان 
داشــت. مهمتر از این تحوالت آن 
اســت که دیدار و گفتگوی مجازی 
پادشــاه عربســتان و نخست وزیر 
عراق در آستانه سفر پادشاه اردن و 
رئیس جمهور مصر به بغداد صورت 
گرفت که تمام این مولفه ها نشــان 
می دهد بغداد به دنبال خانه تکانی 
در سیاســت خارجی خود است. به 
هر ترتیب دعوت ملک سلمان و سفر 
مصطفی الکاظمی به عربستان پس 
از حرف و حدیث ها و فراز و فرودهای 
زیاد و ۱۱ ماه انتظار از زمان انتصاب 
وی به عنوان نخســت وزیر، باالخره 
عصر چهارشــنبه گذشــته انجام 
شد. دربار سعودی ســفر الکاظمی 
به عربســتان را با انتشــار عکسی 
که در آن چهــار فرونــد جنگنده 
اف ۱۶ عربســتان در حال اسکورت 
هواپیمای حامل نخست وزیر عراق 
بر فــراز آســمان ریاض هســتند، 
تایید و به ســمع و نظر دنیا رساند. 
پس از فــرود هواپیمــای خطوط 
هوایی عراق بر باند فرودگاه ریاض، 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
از نخســت وزیر عراق اســتقبال به 
عمل آورد و بالفاصله پس از مراسم 
اســتقبال در سرســرای تشریفات 
فرودگاه ریاض، گفت وگوی دوطرف 

آغاز شد. 

در مداِر ریاض
آنچــه از ســوی رســانه های 
عربســتان و همچنین عراق منتشر 
شده نشان می دهد که هیأت همراِه 
الکاظمی در ســطح باالیی در این 
سفر حضور داشــته اند که نشان از 
اهمیت محتوای این ســفر دارد. بر 
اســاس اخبار موجود هیات عراقی 
شــامل وزرای امور خارجه، دارایی، 
برنامه ریزی، کشــور، نفت، مسکن، 
کشــاورزی، مشــاور امنیت ملی، 
رئیس ســازمان ســرمایه گذاری 
ملی، استانداران االنبار، نمایندگان 
استان های هم مرز با عربستان، قائم 
مقــام رئیس ســرویس اطالعاتی، 
رئیس دفتر نخست وزیر و سرکنسول 

عراق در عربســتان بود. بســیاری 
از تحلیلگران مشــغول بــه کار در 
خبرگزاری هــا و اندیشــکده های 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 
معتقدنــد که همراهــی الکاظمی 
توسط این سطح از مقامات عالیرتبه 
عراق نشــان از تکاپوی نخست وزیر 
این کشــور برای تقویــت مراودات 
سیاسی، اقتصادی و امنیتی با ریاض 

دارد. 
گفتگوهــای اولیــه  بــا حضور 
چند تن از مشــاوران شاه سعودی 
و وزرای انرژی، کشــور، گارد ملی، 
امور خارجه، رئیس مجلس شــورا 
و همچنین فرماندهــان نظامی از 
طرف ســعودی آغاز شــد و پس از 
آن خبرگــزاری واس، متعلــق به 
دربار ســعودی اعالم کــرد که در 
جلســه الکاظمــی با بن ســلمان 
تعــدادی از پرونده ها در زمینه های 
اقتصادی، نفت، برق، کشــاورزی و 
سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت. 
نکته بســیار مهم که بسیاری از 
ناظران بین المللی منتظر شنیدش 
بودند این اســت کــه در طول این 
سفر سندهای بســیار مهمی میان 
دو کشــور به امضا رســید. آنگونه 
که خبرگزاری العربیــه به صورت 
محســوس در گزارش خود آورده 
تفاهم نامه هــا و توافق نامه هــای 
امضا شــده عبارتنــد از اجتناب از 
مالیــات مضاعــف بین دو کشــور 
توســط وزیــران دارایــی، تأمین 
مالی صادرات عربســتان سعودی 
توســط مدیر عامل صندوق توسعه 
عربستان، برنامه ریزی برای توسعه 
و تنــوع اقتصــادی و نیز توســعه 
بخــش خصوصی توســط وزیران 
برنامه ریــزی، تفاهم نامه همکاری 
مشترک بین کتابخانه ملی و بایگانی 
عراق با دفتــر دارالملک عبدالعزیز 
عربستان توسط وزیر مسکن عراق 
و مدیــر دارالملک عربســتان و در 
آخر، امضای تفاهم نامه بین شــبکه 
رســانه ای عراق و رادیو و تلویزیون 
ســعودی توســط دبیرکل شورای 
وزیران عراق و وزیر رسانه عربستان. 
این پنج قرارداد به خوبی نشــان 
می دهد کــه ریاض در ســه حوزه 
اقتصــادی و اجتماعی قرار اســت 

خدمات چشــمگیری به بغداد ارائه 
دهد. ســه قرارداد از پنــج قرارداد 
مذکور درون مایة تجاری و اقتصادی 
دارد که بغداد به شدت در وضعیت 
فعلی به آن محتاج است. اما در حوزه 
اجتماعی ریاض همچنان به دنبال 
نفوذ فرهنگی خود در همســایگی 
عراق اســت که یک راه آن ورود به 
دانشگاه ها، مراکز آکادمیک و علمی 
و راه دیگر آن تزریق اندیشه خود به 

مردم از سوی رسانه ها است. 
نکته به شدت مهم دیگر این است 
که پس از این سفر، برخی رسانه های 
عربستان به نقل از پادشاهی سعودی 
سفر مصطفی الکاظمی به عربستان 
را سفری که »معانی سیاسی« دارد 
عنوان کردند کــه به زعــم آنها از 
اعتقاد دولت عراق به اهمیت عمق 
عربی - اسالمی و جایگاه واالیی که 
عربستان دارد، نشات گرفته است. 
اگر این سخنان را در کنار تفاهم دو 
طرف برای بازگشــایی کنسولگری 
عربستان در سه اســتان عراق قرار 
دهیم به خوبی درمی یابیم که ریاض 
عالوه بــر نفوذ خزنــده در قلمروی 
تهران، بــه دنبال طراحــی دوگانه 
»عرب - عجــم« در عراق به صورت 

کاماًل نامحسوس است. 
شاید توئیت مقتدی صدر، رئیس 
جریان صدر عراق که گفته اســت 
»من با نگاه امید و آرزو به سفر برادر 
الکاظمی به عربستان سعودی نگاه 
می کنم؛ زیرا باعث خــروج عراق از 
انــزوای محیطی تاریخــی و عربی 
خود خواهــد بود« ســندی بر این 

مدعا باشد! 

سفر نخست وزیر عراق به عربستان با امضای پنج توافق نامه اقتصادی همراه بود؛

نفوذ خزنده ریاض در قلمرو تهران 
سه قرارداد از پنج قرارداد 

امضا شده میان عراق و 
عربستان،  درون مایة 

تجاری و اقتصادی دارد که 
بغداد به شدت در وضعیت 

فعلی به آن محتاج است اما 
در حوزه اجتماعی ریاض 

همچنان به دنبال نفوذ 
فرهنگی خود از طریق 

مراکز آکادمیک و رسانه ها 
در همسایگی ایران است

پادشاه سعودی از تالش 
دولت عراق برای دستیابی 

به ثبات و توسعه در 
جمهوری عراق قدردانی 
کرد و نکته اینجاست که 

همه می دانند منظور از 
ثبات، صرفاً مبارزه با داعش 

نیست؛ بلکه سعودی ها 
ادغام و خلع سالح 

حشدالشعبی را مدنظر 
دارند

سفارت روسیه در پیونگ یانگ در صفحه فیس بوکش اعالم کرد، هیات های دیپلمات از ۱۲ کشور که در کره شمالی فعال 
هستند به همراه تمامی پرسنل خارجی سازمان های حقوق بشری بین المللی این کشور را ترک کرده اند. به گزارش تاس، 
سفارت روسیه در پیونگ یانگ علت این اقدام را اوضاع چالش برانگیز در کره شمالی و بیشتر به دلیل عدم وجود کاالهای 
اساسی و دارو اعالم کرده است. این سفارتخانه در صفحه فیسبوک خود نوشت: علت خروج این افراد از پیونگ یانگ مشخص 
است؛ کســی نمی تواند چنین محدودیت های غیر منتظره، کمبود شدید کاالهای 
اساسی از جمله دارو و رسیدگی های الزم برای حل مشــکالت مربوط به سالمت را 
تحمل کند. بر اساس این بیانیه، سفارتخانه های انگلیس، برزیل، آلمان، ایتالیا، نیجریه، 
پاکستان، لهستان، جمهوری چک، سوئد، سوئیس، فرانسه و تمامی پرسنل خارجی 
سازمان های حقوق بشری بین المللی کره شمالی را ترک کرده اند. در ادامه این بیانیه 

آمده است، تنها ۹ سفیر و چهار کاردار اکنون در کره شمالی هستند.

آلمان قصد دارد طرحی را برای بازسازی بندر بیروت در راستای تالش ها برای ترغیب مسئوالن سیاسی لبنانی 
جهت تشکیل هرچه سریع تر دولت پیشنهاد دهد. به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، دو منبع دیپلماتیک اعالم 
کردند: آلمان هفتم آوریل طرح خود را برای بازسازی بندر بیروت که بانک ســرمایه گذاری اروپا با حمایت مالی از 
آن توافق کرده، مطرح خواهد کرد که به موجب آن منطقه تخلیه شــده و تأسیسات بازسازی خواهد شد. این منابع 
اعالم کردند: آلمان و فرانسه برای برعهده گرفتن مسئولیت بازسازی بندر بیروت 
تالش می کنند تا مسئوالن سیاسی را تشویق کنند هرچه سریع تر برای ممانعت 
از فروپاشی اقتصادی دولت را تشکیل دهند. به گفته منابع خبری در برلین، طرح 
آلمان میلیاردها دالر هزینه خواهد داشت و به دولت جدید در لبنان نیاز دارد که 
ابتدا اصالحات انجام دهد و سپس وارد مذاکرات اقتصادی و فنی برای بازسازی 

بندر بیروت شود.

طرح مشروط آلمان برای بازسازی بندر بیروتسفارت ۱۲ کشور در کره شمالی تعطیل شد

الکساندر لوکاشــنکو، رئیس جمهوری بالروس در 
پیام تبریک بــه والدیمیر پوتین همتای روســی اش 
به مناسبت روز وحدت دو کشــور، با بیان اینکه هر دو 
کشــور تحت فشــار خارجی قرار دارند در این زمینه 
پیشــنهاد تعمیق ادغام در »دولت متحــد« را داد. به 
گزارش اسپوتنیک وی در پیام خود گفت: »همه گیری 
کرونا گرایش های رونــد ژئوپلیتیکی منفی را تاحدی 
تشــدید کرده اســت و امروز بالروس و روسیه فشار 
بی سابقه ای را از خارج تجربه می کنند. در این شرایط، 
ادغام در همه زمینه ها در » اتحادیه روسیه و بالروس« 
به ما امکان می دهد تا به سرعت به کل چالش ها پاسخ 
دهیم و به طور قابل اعتماد امنیــت و ثبات راهبردی 
را در منطقه تضمین کنیم«. از ســال ۱۹۹4 تاکنون، 
الکساندر لوکاشــنکو، رئیس جمهور این کشور  است 
و بالروس در حال مذاکره با همســایه خود روســیه 

اســت تا هر دو کشــور در میان ســایر موارد، اقتصاد 
خود را در طرحی به نام اتحادیه روســیه و بالروس با 
همدیگر یکپارچه کننــد. روز وحدت مردم بالروس و 
روسیه در ۲ آوریل جشــن گرفته می شود. در این روز 
در ســال ۱۹۹۶، توافقنامه ای در مورد تشکیل جامعه 
 متحد روســیه و بالروس امضا شــد کــه در آن زمان 

مورد اعتراض اروپا بود.

پای امانوئــل ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه نیز به 
مشاجره بر ســر احداث بزرگ ترین مســجد اروپا، مسجد 
ایوب سلطان کشیده شده است. وزیر کشور فرانسه شهردار 
استراســبورگ را متهم بــه خوش خدمتی بــه اردوغان و 
»تشکیالت ملی گوروش« کرده اســت.  به گزارش دویچه 
وله، مشاجره بر ســر این مســجد به موضوعی برای کارزار 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ فرانسه تبدیل شده 
است. شهردار استراسبورگ با اختصاص بودجه ای خواستار 
ادامه ساخت این مسجد شــده؛ موضوعی که ناخشنودی 
ژرار دارمانین، وزیر کشور فرانسه و حتی امانوئل ماکرون را 
نیز در پی داشته اســت. پروژه ساخت مسجد ایوب سلطان 
سال ۲۰۱۷ کلنگ خورد. مسجدی که قرار است تبدیل به 
بزرگ ترین مسجد اروپا شود. مسجدی واقع در بخش تجاری 
استراســبورگ با دو مناره بزرگ ۳۶ متــری. پروژه به علت 
کمبود پول در میانه های راه متوقف ماند. اکنون ژان بارسقیان، 

شهردار استراسبورگ اعالم کرده است که برای ادامه ساخت 
این مسجد مبلغ دو و نیم میلیون یورو بودجه اختصاص خواهد 
داد. اختصاص چنین مبلغی برای ادامه ساخت این مسجد 
حدود ۱۰ درصد کل هزینه آن است. دولت مرکزی فرانسه 
نسبت به تامین مالی ساخت این مسجد توسط شهرداری 
استراسبورگ اعتراض و شهردار استراسبورگ تمام اتهامات 

را نفی کرده است.

پیشنهاد لوکاشنکو برای ادغام بالروس و روسیه در همه زمینه هاباال گرفتن مشاجره بر سر ساخت یک مسجد در استراسبورگ فرانسه

خبرخبر


