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جهاننما

پوتین در دیدار با بشار اسد بر اخراج نیروهای خارجی از سوریه تاکید کرد؛

پیگیری استراتژی حذف درراستایکسب منافع حداکثری

فرشاد گلزاری

در جهــان کنونــی دیدارهــای
دیپلماتیــک بــر اســاس منافــع و
اســتراتژیهای مختلف ترتیب داده
میشــوند .برخی از ایــن دیدارها به
نوعی موضوعاتی مانند روابط دوجانبه
سیاســی ،اقتصادی و امنیتی را مورد
بررســی و بحث قرار میدهد و طیفی
دیگر از آنها برای پاســخ به یک رویداد
سیاسیکالنیاخُ ردانجاممیشود.
به عنوان مثال چند روز پیش آنگال
مرکل ،صدراعظم آلمان به لهســتان
رفت و با نخســتوزیر این کشور دیدار
داشت .این ســفر که آخرین سفر وی
قبل از کنارهگیــریاش از صدارت بود
به نوعی در پاســخ به اقدامات بالروس
برای باز کردن مرزهای خــود به روی
پناهندگانواعزامآنهابهسمتمرزهای
لهستان و مجارستان انجام شد؛ چراکه
لهستان،لیتوانیولتونیدولتمینسک
را به تــاش برای بی ثبــات کردن این

کشــورها با منتقل کردن مهاجران از
عراق ،افغانســتان و ســوریه و سپس
رها کردن و کشــاندن آنها در مرزهای
مشترک اتحادیه اروپا با بالروس متهم
میکنند.اینسفربهصورتعلنینشان
داد که مرکل برای مخابره پیام تهدید
خودعلیهبالروسوسایرکشورهاییکه
قصددارندامنیتاتحادیهاروپاراازطریق
گســیل کردن مهاجران به هم بریزند،
وارد لهستان شده اســت .نمونههای
زیادی از این سفرها با اهداف گوناگون
در طول یکسال روی داد که هر کدام از
پس خود هدفی را دنبال میکند
آنها در ِ
امازمانیکهیکقدرتبزرگازنماینده
قدرتی کوچکتر دعــوت میکند تا به
خاک او سفر کند و به سخنان او گوش
فرا دهــد ،به نوعی نشــان میدهد که
اوضاع در حال تغییر است و به احتمال
زیاد یک موضوع بسیار مهم در جریان
خواهدبود.اینروندممکناستیکروز
درموردقدرتهایغربیوزیردستانیا
متحدانشانرخدهدکهجدیدترینِ آنرا
میتوان سفر نفتالی بنت ،نخستوزیر
اسرائیل به واشــنگتن و دیدارش با جو

دستگاهاطالعاتیدمشق
وهمچنیناتاقآشتیو
هماهنگیروسیهدرسوریه
به احتمال زیاد دادههایی
داشتهاندکهنخواستند
خبرسفربشاراسدعلنی
شود ،چراکه ممکن بود
برای او و تیمش در آستانه
سفربهمسکوتهدیدجانی
به دنبال داشته باشد

بایدندانستکهبهنوعینشانمیدهد
واشــنگتن تا چه حد به اتحــاد خود با
تلآویو اهمیت میدهد .حال این روند
میتواند در مورد کشــورهای شرقی و
منطقهای هم پیش بیاید .بر این اساس
روز گذشته (سهشنبه) یکباره خبر آمد
که بشار اسد ،رئیسجمهوری سوریه
درسفریازپیشتعییننشدهبهمسکو
سفر کرده و با والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهوری روســیه دیــدار و گفتوگو
داشته است .اینکه چرا این سفر از پیش

اعالمنشدمیتوانددودلیلداشتهباشد.
دلیل اول این اســت که اساساً روسها
دوست دارند تا توسط رسانههای خود
اخبار شگفتانگیز به دنیا مخابره کنند
تا بتوانند یک خط خبری مهم را از اول
دراختیارخودداشتهباشندوتاجاییکه
میتوانندبرآنمانوردهند.دلیلدومبه
وضعیتنابسامانامنیتیسوریهمربوط
است.همهمیدانندکهدرسوریهنهتنها
تروریستها بلکه بســیاری از عناصر و
منابعسرویسهایاطالعاتیمانندسیا،
موساد ،ام.آی 6.و جاسوسان عربستان،
فرانسه و حتی قطر در حال جمعآوری
و خرید و فروش اطالعات هســتند که
بخشــی از این اطالعــات علیه دولت
دمشقبهکارگرفتهمیشود.
به همین دلیل دســتگاه اطالعاتی
دولت سوریه و همچنین اتاق آشتی و
هماهنگی روسیه در سوریه به احتمال
زیاد اخباری داشــتهاند که نخواستند
خبر سفر بشار اسد علنی شود؛ چراکه
ممکن بود تهدید جانی برای او و تیمش
در آستانه سفر به مسکو به دنبال داشته
باشــد .اما فارغ از این مسائل حاشیهای

ســوالی که باید مورد نظر قــرار بگیرد
این اســت که مهمترین محور دیدار و
ســخنان دو طرف در مسکو با یکدیگر
چهبودهاست؟
اصراربرخروجخارجیها
آنچه که خبرگزاری اســپوتنیک
روســیه از محتــوای دیــدار پوتین و
اسد منتشر کرده نشــان میدهد که
این ســفر در وهله اول با ســالروز تولد
رئیسجمهوری سوریه تقارن دارد .به
گونهای که حاکم کرملیــن در دیدار با
همتای سوری خود به اسد گفته است:
«بسیار خوشــحالم که بار دیگر از شما
در مسکو میزبانی میکنم و اول از همه
تولدتانراتبریکوسپسنتایجانتخابات
پیشینرابهشماشادباشمیگویم».این
اشارة پوتین به خصوصیترین مساله
اسد (ســالروز تولد) و ســپس قبض و
بســط دادنش به خروجــی انتخاباتی
که هیچ رقیب سرسختی در آن وجود
نداشت،بهخوبینشانمیدهدکهرئیس
جمهوریروسیهبازهممانندجوانیاش
که افســر اعزامــی ک.گ.ب به آلمان
شرقی بود ،از ذکاوت امنیتی  -سیاسی
خود استفاده کرد تا بتواند ساعات اولیه
برخوردش با اسد را کمی گرمتر از ادوار
گذشته جلوه دهد .اما مهمترین بحث
پوتین در دیدار با اسد ،اشاره به حضور
نیروهای مسلح خارجی در سوریه بود.
پوتیندربخشهایمهمیازسخنانش
به دفعات از عبارت «ما و شما» استفاده
کرد؛بهاینمعناکهاوحتیچیرهشدنبر
تروریستهای النصره و داعش در جای
جای سوریه را مرهون حضور نیروهای
نظامی کشورش در کنار ارتش سوریه
ال از هیچ جناح یا کشور
عنوان کرد و اص ً
دیگری نام نبرد .نکته مه ِم این موضوع
بحثاشارهمستقیمبهاخراجخارجیها
ِ
از سوریه است .پوتین به اسد میگوید:
«به نظر من مشکل اصلی این است که
باالخره نیروهای مسلح خارجی بدون
مجوزسازمانمللمتحددربخشهایی
از کشور شما و بدون اجازه شما حضور
دارند که ایــن امر به وضــوح با حقوق

پوتین در دیدار با اسد ،با
اشاره مستقیمبه اخراج
خارجیها از سوریه،
میگوید«:نیروهایمسلح
خارجی در بخشهایی از
کشور شما و بدون اجازه
شما حضور دارند که این امر
بهوضوحباحقوقبینالملل
مغایرت دارد و به شما
این فرصت را نمیدهد تا
حداکثر تالش خود را برای
تحکیمکشوروحرکتدر
مسیر بازسازی آن انجام
دهید»
بینالملل مغایرت دارد و به شــما این
فرصت را نمیدهد تــا حداکثر تالش
خود را برای تحکیم کشــور و حرکت
در مسیر بازسازی آن با سرعتی که در
صورت کنترل کل قلمرو توسط دولت
قانونی امکانپذیر است ،انجام دهید».
این سخنان صریحا نشان میدهد که
روسیه از تحوالت افغانستان و احتماالً
از خروج نیروهای آمریــکا از عراق که
قرار است تا پایان سال  2021میالدی
انجام شود ،نگران است .منظور مسکو از
نیروهایخارجیدراصلهماننظامیان
ترکیهوایاالتمتحدههستندکهازنظر
روسها بدون مجوز در آنجا قرار دارند
اما مساله این است که اگر ترکیه بدون
مجوزدرسوریهحضوردارد،چراروسها
سالیان سال است که با آنکارا در بحث
حفاظت از ادلب به صورت مشترک کار
میکنند و هیچ اعتراضی هم نسبت به
عملکرد ارتش ترکیه و مانع شدن آن در
پاکسازیادلبندارند؟پاسخاینپرسش
باز هم در تعدد منافع خالصه میشود و
بههمیندلیلبهنظرمیرسدکهمقصود
کرملینازنیروهایخارجی،بیشازهم
ایاالت متحده اســت که حاال روسها
میخواهند آرام آرام بــه منافع آنها در
سوریهضربهبزنند.

خبر

خبر

تصمیم بایدن برای بلوکه بخشی ازکمکهاینظامی بهمصر

درخواستقانونگذارانلیبی برایسلباعتماد از دولتالدبیبه

یکمسئولآمریکاییفاشکردکهدولتجوبایدنقصد
داردبخشیازکمکهاینظامیبهمصررابلوکهکند.سایت
پولتیکو به نقل از یک مسئول آمریکایی اعالم کرد :دولت
جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته بخشی از
کمکهاینظامیمشروطبهمصررابهدلیلنگرانیهادرباره
وضعیت حقوق بشر در این کشــور بلوکه کند .همچنین
محدودیتهاییرابراستفادهازبخشباقیماندهاینکمکها
اعمال کرده است .این مسئول گفت :آنتونی بلینکن ،وزیر
خارجه آمریکا میخواهد چنیــن اقدامی را اتخاذ کند که
بیسابقه است .آمریکا ساالنه کمکهای نظامی به ارزش
 ۱.۳میلیارد دالر به مصر میدهد .کنگره شروطی را درباره
احترام به حقوق بشر برای ۳۰۰میلیون دالر از کل مبلغ در
نظر میگیرد اما وزیر خارجه میتواند این شــروط را کنار
بگذاردواجازهبدهدکمکهابهدستقاهرهبرسد.اینمنبع

اعالمکردکهدولتبایدنقصددارد ۱۷۰میلیوندالراز۳۰۰
میلیوندالررابهمصربدهدو ۱۳۰میلیوندالرباقیماندهرا
نگه دارد تا دولت مصر شروط الزم درباره حقوق بشر را اجرا
کند.این ۱۷۰میلیوندالرنیزتنهادرصورتیقابلاستفاده
خواهدبودکهاقداماتمشخصیازجملهمبارزهباتروریسم
اتخاذشود.

یزنند
 ۱۳۸۰اسیرفلسطینی ازجمعه دستبهاعتصاب غذا م 

 1380اسیر فلسطینی قصد دارند برای خواســتههای خود با شــعار نبرد دفاع از حق از روز جمعه این هفته اعتصاب غذای
نامحدودیراآغازکنند.بهگزارشصدیالبلد،هیاتاموراسراوآزادگانفلسطینیدربیانیهایاعالمکردکهجنبشاسراتصمیم
گرفت با توجه به استمرار عملیاتهای شکنجه و سرکوب ،انزوا و خشونت در حق اســرا ،تنشها را در برابر مدیریت زندانهای
رژیم صهیونیستی را تشدید کند .در این بیانیه آمده است :با توجه به حمله دیوانهواری که
سطوحباالیسیاسیاسرائیلومدیریتزندانهایآندربرابراسرایتمامیبازداشتگاهها
در پیش گرفتهاند ،جنبش اســرا تصمیم گرفــت با آغاز یک اعتصاب غــذای نامحدود و
چندمرحلهای از جمعه آتی با شعار نبرد برای دفاع از حق از حق خود برای داشتن زندگی
ی دفاع کند .طبق این بیانیه ،گروه اولی که اعتصاب غذا را آغاز میکنند
شرافتمندانه و آزاد 
شامل ۱۳۸۰اسیرخواهندبود.

ســخنگوی پارلمان لیبی پس از تعلیق جلســه اخیر
پارلمان این کشور اعالم کرد ۴۵ ،نماینده درخواست سلب
رأی اعتماد از دولت وحدت ملی لیبی را بعد از بازخواســت
آن در هفته گذشــته ارائه دادهاند .به گزارش روسیاالیوم،
عبداهلل بلیحق ،سخنگوی پارلمان لیبی خاطرنشان کرد ،در
جلسه پارلمان پاسخهای دولت وحدت ملی مورد بررسی
قرار گرفت و  ۴۵نماینده درخواست ســلب رأی اعتماد از
دولت را طبق ماده  ۱۹۴قانون اساسی ارائه دادهاند .وی در
ادامه افزود ،این درخواست هشت روز پس از ارائه آن مورد
بررسی قرار خواهد گرفت و به همین دلیل جلسه هفته آتی
بهتعلیقافتاد.درهمینراستا،فوزیالنویری،معاوننخست
رئیس پارلمان لیبی اظهار داشت ،در جلسه آتی در خصوص
ســلب رأی اعتماد از دولت وحدت ملی رایزنی خواهد شد
اما پارلمان دیروز (سهشــنبه) در مورد پیشنویس قانون

انتخابات پارلمانی نشســتی برگزار خواهد کرد .گروهی از
اعضای پارلمان در جریان این نشست نسبت به خطر سلب
رأی اعتماد از دولت وحدت ملی لیبی و آنچه که ممکن است
مانعبرگزاریانتخاباتدرموعدمقررخودشود،هشداردادهو
خواستارفعالسازیسرویسنظارتیوازبینبردناختالفات
آن و سپس بارخواست این دولت شدند.

پیروزی قاطعانه اپوزیسیون جناحچپ نروژدرانتخابات پارلمانی

احزاباپوزیسیونچپمیانهنروژبهدنبالپیروزیقاطعانهدرانتخاباتپارلمانیروزدوشنبه،اکثریتپارلمانرابهدستآوردندو
اکنوندرخصوصچگونگیتشکیلیکائتالفمذاکرهخواهندکرد.انتظارمیرودتغییرآبوهواوافزایششکافطبقاتیدرمرکز
مذاکراتقرارداشتهباشند .بهگزارشخبرگزاریرویترز،ارناسولبرگ،نخستوزیرمحافظهکارنروژشکستدرانتخاباتپارلمانی
روزدوشنبهراپذیرفتوپسازهشتسالنخستوزیری،ازقدرتکنارهگیریخواهدکرد.
ایندرحالیاستکهجوناسگاراستوئر،رهبرحزبکارگرنروژتمایلخودرابرایتشکیل
دولتآتیکشورشابرازکردهاست.جایگاهنروژبهعنوانیکیازتولیدکنندگانبزرگنفت
وگازدرمرکزکمپینانتخاباتقرارداشت؛اگرچهگذارازنفتومشاغلیکهایجادمیکند
احتماال با وجود پیشرفت احزاب حامی محیط زیست ،تدریجی خواهد بود اما باز هم این
جایگاهمهمبهحسابمیآید.

وزیر خارجه آمریکا:

روابطمان با پاکستان را
بازبینی میکنیم

در میانه انتقادات فزاینده داخلی از سیاســت
دولت جو بایدن در افغانستان و خروج از این کشور
پس از  ۲۰سال جنگ, ،وزیر خارجه آمریکا در برابر
اعضا کمیسیون امور خارجی کنگره حاضر شد تا از
سیاســت دولت متبوعش در این زمینه دفاع کند.
بلینکن ضمن دفاع از تصمیم بایدن درباره خروج از
افغانستانتاکیدکردکهواشنگتنبهتعهداتطالبان
اتکا نخواهد کرد .به گزارش العربیه ،جلسه بررسی
خروج آمریکا از افغانستان ،در کمیته امور خارجی
مجلس نمایندگان با حضور آنتونی بلینکن ،وزیر
خارجه ایاالت متحده ،برگزار شد .بلینکن از طریق
ویدئوکنفرانس در این جلسه حاضر شد و گفت تا
زمانیکهپرسشیازسوینمایندگانکمیتهباشد،
در این جلسه میماند .گرگوری میکس ،نماینده
دموکرات از ایالت نیویورک و کمیته امور خارجی
مجلس نمایندگان ،در ســخنان افتتاحیه گفت:
«این سومین حضور وزیر خارجه آمریکا در مقابل
این کمیته از زمان گرفتن این مقام است .این جا به
سواالتی در مورد انتقادات و نظرها در مورد خروج از
افغانستان ،میپردازیم» .او افزود« :خیلیها از این
خروج انتقاد میکنند ،ولی آن وقت که دولت قبلی
آمریکا مشغول مذاکره با طالبان بود ،هیچ نگفتند.
اگرمانیروهایآمریکاییراازافغانستانخارجنکرده
بودیم ،در میانه یک میدان نبرد گرفتار میشدند».
مایکلمککال،نفردومکمیتهامورخارجیمجلس
نمایندگانونمایندهجمهوریخواهازتگزاس،گفت:
«ماشاهدبودیمافغانستانظرفچندهفتهبهدست
طالبانافتاد.الزمنبودچنیناتفاقیبیافتد».

مککال افزود« :بســیاری از مشاوران نظامی
رئیس جمهوری به او گفتند اگر خارج شــود چه
خواهدشد.منتاکنوندرعمرمچنینتسلیمبدون
قید و شرطی به طالبان را ندیده بودم .دو روز پیش
بیستمینسالگردحمالتیازدهمسپتامبررابرگزار
کردیم،ولیطالبانپرچمخودرابرفرازکاخریاست
جمهوریافغانستانبهاهتزاردرآوردند».اوخروجاز
افغانستان را «فاجع ه تمامعیار و گسترده» توصیف
کرد و هشــدار داد که اکنون بسیاری از شهروندان
افغاندرخطرکشتهشدنتوسططالبانقراردارند.
اوگفتکهآمریکااکنوندرمقابلهباتهدیدتروریسم
درافغانستان،بهشدتمحدودشدهو«چشموگوش
خود در میدان ،و قابلیت اطالعاتی خود در منطقه
را از دست داده است» .آنتونی بلینکن گفت :برای
 ۲۰سالکنگرههممدیریتکردهوهمبودجهبرای
ماموریت ما در افغانستان داده است .در بیستمین
سالگرد یازدهم ســپتامبر ،ما یادآور آنچه هستم
که ما برای آن به افغانستان رفتیم .ما اهداف خود را
خیلیوقتپیشبهدستآوردیم....پساز ۲۰سال
حاالدیگرزمانپایاندادنطوالنیترینجنگتاریخ
آمریکا بود .وزیر خارجه ایاالت متحده در ادامه این
جلسهودرپاسخبهپرسشیکیازنمایندگانگفت:
ماازدولتقبلییکمهلتتخلیهنیروهاینظامیاز
افغانستان را به ارث برده بودیم ولی برنام ه و طرحی
برایخروجبهارثنگذاشتهبودند.
آنتونی بلینکن افزود :پس از ۲۰ســال ،دو هزار
و  ۶۴۱آمریکایی که جان خــود را دادند و  ۲۰هزار
زخمی و دو تریلیون دالر هزینه ،زمان پایان دادن
به طوالنیترین جنگ آمریکا ،فرا رسیده بود .وی
ضمندفاعازتصمیمخروجازافغانستانتأکیدکرد
کهواشنگتنباکشتهشدناسامهبنالدنوتضعیف
قابلیتهای القاعده به اهداف خود در افغانســتان
رسیدهاستودلیلینداشتنیروهایماازنیروهای
دولت دیگر دفاع کنند .وی در این نشســت که به
صورت آنالین برگزار شد ،خاطرنشان کرد که جو
بایدن،رئیسجمهورآمریکاچارهایجزپایاندادن
به جنگ یا تشدید آن نداشت .وزیر خارجه ایاالت
متحدههمچنیناعالمکردکهواشنگتنروابطخود
راباپاکستانطیهفتههایآیندهموردبازبینیقرار
میدهدتامشخصکندازاسالمآبادچهانتظاریدر
رابطهباتحوالتآیندهافغانستاندارد.

