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عبدالفتــاح سیســی در حالــی در شــرم
الشــیخ میزبان نفتالی بنت ،نخســتوزیر
جدیــد اســرائیل شــده اســت کــه همزمان
تنشهــا در فلســطین و بهطــور خــاص در
غــزه رو بــه افزایــش اســت .همانقــدر کــه
فلســطینیها بابــت ایــن دیــدار از مصــر
دلســرد شدهاند ،رسانههای اسرائیلی سفر
بنت به شــرم الشــیخ و دیدار با عالیترین
مقام مصری را نشانه گرم شدن روابط دو
طرف میدانند.

ســوزان هنینگ کــه رئیس حزب چپ
در آلمــان اســت و امید زیــادی دارد یکی
از احــزاب دولــت ائتالفــی آتی باشــد ،در
مصاحبه با ایزوســتیا گفته اعتقاد ویژهای
به تعامل با روســیه دارد و معتقد اســت
بــا تنشزدایــی و صلــح پایــدار میتــوان
همــکاری بــا روســیه را افزایــش داد .این
در حالــی اســت کــه او اعتقــادی بــه ناتــو
ندارد و آن را یادگاری ازدوره جنگ ســرد
میداند.

میزبانی «پوتین» از «اسد» در کاخ کرملین

Reuters

زهــره صفــاری« /بشــار اســد» رئیــس
جمهــوری ســوریه در دیــداری از پیش
تعیین نشــده راهی مسکو شــد و برای
نخســتین بار پــس از حدود  6ســال در
کاخ کرملیــن بــا «والدیمیــر پوتیــن»
همتای روسیاش دیدار کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری «تــاس»
روســیه ،رؤســای جمهوری دو کشور در
این نشســت که بنا به اذعــان تلویزیون
رســمی ســوریه طوالنی ترین دیدار دو
مقام روسی و سوری بود درباره شرایط
سیاسی ســوریه ،تروریســم بینالمللی
و همکاریهــای دوجانبــه در حــوزه
اقتصــادی و حقوق بشــری بــه بحث و
تبــادل نظــر پرداختنــد .امــا مهمترین
بخش گفتوگوها به انتقاد «پوتین» از
حضور نیروهای نظامی خارجی بدون
اجازه سازمان ملل و راهکارهای سلطه
کامــل دولت «بشاراســد» بــر قلمروی
حاکمیتــی ســوریه اختصاص داشــت.
ایــن مذاکــرات در حالی انجام شــد که
گرچــه روســیه و رئیــس جمهــوری آن
یکــی از قدرتمندترین حامیان ســوریه
در یک دهه گذشــته به شــمار میروند
امــا رهبــران دو کشــور آخریــن بــار در
اقامتگاه تابســتانی «پوتین» در سوچی
دیــدار کرده بودند و دیدار رســمی آنها
سال  2015انجام شده بود.
در آغــاز ایــن گفتوگــو« ،والدیمیر

پوتیــن» ضمــن اســتقبال از رئیــس
جمهــوری ســوریه ،ســالروز تولــد او
در  11ســپتامبر و همچنیــن پیــروزی
قاطعانــهاش در انتخابــات ریاســت
جمهــوری  2021را تبریــک گفــت.
انتخاباتــی کــه بــه رغــم مشــارکت 95
درصدی مــردم در  26مه و رأی قاطع
آنان به «بشــار اسد» مورد انتقاد غرب
قــرار گرفــت .بــه گــزارش «کرملیــن»،
رئیس جمهوری روســیه گفت« :نتایج
انتخابات نشــان دهنــده اعتماد مردم
به شــما و همراهــی آنها بــرای احیای
کشورشــان و بازگشــت بــه زندگــی
عــادی اســت« ».پوتیــن» بــا اشــاره به
همکاریهای مشــترک دو کشــور برای
مبــارزه بــا تروریســم و ســلطه دولــت
بشار بر بیش از  90درصد خاک سوریه
گفت« :امیدوارم همزمان با بازگشــت
آوارگان بــه مناطــق آزادســازی شــده
و بازســازی خانههایشــان ،بتوانیــد بــا
مخالفان سیاســی خود نیــز باب گفت
و گــو را بــاز کنیــد و ایــن فراینــد ادامــه
دار باشــد ».وی در ادامــه اظهاراتــش،
حضور غیرقانونی نظامیان خارجی در
مناطق مختلف ســوریه بدون تصمیم
و اجــازه ســازمان ملل را به نقد کشــید
و آن را معضلــی بــرای دولــت ســوریه
خواند که میتواند انســجام این کشــور
را بــه مخاطره بینــدازد« :من معتقدم

مهمتریــن معضــل ســوریه حضــور
نظامیــان خارجــی در مناطــق خــاص
این کشــور اســت ».بــه نوشــته رویترز،
در حــال حاضــر نیروهــای نظامــی
امریکا و ترکیه در مناطق تحت ســلطه
شورشــیان در شــمال ،شــرق و شــمال
شرقی سوریه ،استقرار دارند.
بــه نوشــته «فرانسپرس»« ،بشــار
اســد» نیــز بــا تقدیــر از حمایتهــای
روســیه در حــوزه نظامــی ،بازگرداندن
آوارگان و مبــارزه بــا تروریســم،
تحریمهــای غــرب علیــه کشــورش را
غیرانســانی و نامشــروع خواند .این در
حالــی اســت کــه امریکا ســال گذشــته
تحریمها علیه سوریه را به بهانه اجبار
«بشار اسد» به توقف جنگ و موافقت
با راه حل سیاســی تشــدید کرده است.
منازعات ســوریه از مــارس  2011گرچه
با تظاهراتهــای مخالفان دولت آغاز
شــد اما به تدریج با مداخله خارجی و
نفوذ تروریســم به جنــگ داخلی تمام
عیــاری بدل شــد کــه بیــش از نیمی از
مــردم ســوریه را بــه کام مرگ کشــاند
و بســیاری دیگــر نیــز آواره شــدند .بــه
طوری که به گزارش «آسوشیتدپرس»
آمارها نشــان میدهــد در حال حاضر
از جمعیــت  23میلیون نفری ســوریه
دســتکم  5میلیــون نفــر آنهــا در
کشورهای دیگر پناهنده شدهاند.

زنده کردن اقتصاد
«مرده» لبنان
تحلیل روز

از ســاعتهای نخست پیشــروی نیروهای عراقی و در همه ماههای اشغال کویت،
تصاویر ســربازان مصری و ســوری به شکل مســتقیم در صفحه تلویزیونها نشان
داده نمیشــد .من و عمرو موســی ایــن دوربین مخفی نشــان دهنده ضعفهای
ما را در بین ســطور ســخنرانیهای آنها لمس میکردیم ،اگر چه آن را آشــکارا و یا
حتی اشاره وار به زبان نمیآوردند .با این حال آنها به مصر و سوریه ب ه خاطر نقش
نمادیــن عربی این دو کشــور ،نیاز داشــتند .خود بعدها در اتاقهای بســته به زبان
آوردند که بدون همراهی مصر و سوریه ،قطعنامه اتحادیه عرب صادر نمیشد که
تصمیمگیری درباره کمکگیری از نیروهای بیگانه را به آنها سپرد.
طوالنی شــدن بحثها و شاخه شاخه شدن آن در سه روز نشست دمشق ،ما را
به واکاوی اندرون مواضعی رهنمون میشد که گوینده آن خود بدان توجه نداشت،
یا نمیخواســت مورد توجه قرار گیرد .عربستان آشکارا به جنبه اقتصادی نشست
عالقه داشت ،اما نسبت به جنبه امنیتی آن مالحظاتی داشت .بحرین که در بیشتر
اوقات ب ه نام عربســتان ســخن میگوید ،به هر دو جنبه اقتصادی و امنیتی در کنار
هم اشتیاق نشان میداد .کویت و دیگر کشورهای شورای همکاری  -بجز پادشاهی
عمان  -عالقهمند بودند مجموعه هشــت جانبه در همه جنبهها و بویژه در زمینه
امنیتی ،نقش آفرینی کند .این ناســازگاری در مواضع که در تدوین بیانیه ،آشــکارا
توگوها به بحث دربــاره نقش ایران و
بــروز یافــت ،وزرای خارجــه را در جریــان گف 
ترکیــه در منطقه کشــاند .بویژه که این دو کشــور از یورش عــراق به کویت حمایت
نکرده بودند .برخی وزرای خارجه شــرکت کننده در نشست بیش از یک بار به این
دو کشور اشاره کردند .یا با این هدف که فرصتهای موفقیت این تجمع جدید را با
توجه به نبود کشورهای اسالمی مهم مرتبط با امنیت خلیجفارس کم اعالم کنند،
یا اینکه نقش ایاالت متحده را باال برند که هیچ کشوری هم پای آن در آزادی کویت
نقش نداشــته اســت .در پرتو این بحثها پیشــنهاد کردم پس از رســیدن به توافق
میان هشت کشور ،با این دو کشور مسلمان نیز ارتباط برقرار کنیم چون موضع آنها
ســهم مثبتی در تقویت امنیت خلیجفارس خواهد داشت .همچنین افزودم :این
موضوع را میتوان در بیانیه پایانی نشست نیز گنجاند .اما این پیشنهاد با موافقت
همه حاضران همراه نشــد .بیانیه پایانی ســرانجام و پس از کوشــشهای بسیار در
تاریخ  ۱۰مارس  ۱۹۹۱صادر و به پیشنهاد سعود الفیصل «اعالمیه دمشق» نامیده
شــد .همه شــرکت کنندگان در نشست ،با حســن نیت با اعالمیه و نام آن موافقت
کردند .اگر این بیانیه بحث برانگیز صادر نمیشد ،این شکل جدید از کنش عربی
مشــترک ادامه نمییافت ،ب ا اینکه هشــت کشــور در یک ســنگر در رویارویی با یک
دشمن قرار گرفته بودند که با کمال تأسف عراق  -و نه اسرائیل  -بود.
«اعالمیه دمشق» بازتاب زیادی در خارج از سوریه و بیش از داخل کشور داشت،
بیآنکه خشنودی بیشترینه سوریها از نتایج نشستها و دیدارهای عربی و اروپایی
را نادیــده بگیریــم کــه تا انــدازه زیادی تصویــر جنگندهها و تانکهــای امریکایی را
تعدیل کرد که باقیمانده نیروهای عراقی را در داخل کویت و مرزهای آن تعقیب
میکــرد ،بویــژه نیروهایــی که دســتورات رهبری عــراق برای عقب نشــینی به آنها
نرسیده و فرماندهی شان نیازهای آنها را تأمین نکرده بود.

پاورقـی
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خاطرات یک دیپلمات

نیویورک تایمز (امریکا)

یکــی از بزرگتریــن میــراث واقعــه 11
ســپتامبر بــرای مــردم امریکا ،اســتفاده
از شــکنجه در بازجویــی از متهمــان
اســت .چیزی کــه مردم امریــکا مخالف
آن هســتند و معتقدنــد ،هرگــز و تحــت
هیــچ شــرایطی ولــو بــرای حفاظــت از
جــان مــردم نمیتــوان و نبایــد کســی را
شــکنجه کــرد .ضمــن اینکــه تحقیقــات
نشــان میدهد ،استفاده از شکنجه مانع
فعالیتهای تروریستی نمیشود.
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در طول این یک دهه دولت «بشار
اسد» ســلطه بر  70درصد خاک کشور
را در اختیــار گرفتــه اما به بــاور ناظران
حجــم بــاالی منازعــات ایــن کشــور
بســیاری از همســایگان و قدرتهــای
بــزرگ را نیــز دخیــل کــرده تــا ســوریه
شــاهد بزرگترین بحران آوارگی پس از
جنگ جهانی دوم باشد.
 ëëوعدههــای حمایتی و همکاریهای
دوجانبه
رهبــران دو کشــور عــاوه بــر تمرکز
بــر همکاریهــای نظامــی و سیاســی و
اقتصــادی ،بحران کووید 19را نیز مورد
توجــه قرار دادند و «پوتین» متعهد به
ارسال واکســنهای «اسپوتنیک وی» و

«اسپوتنیک الیت» به سوریه شد.
به نوشــته «تاس» روسیه ،در حالی
کــه بخشــی از مذاکــرات بــه تعامــات
اقتصادی اختصاص داشت« ،پوتین»
در اوج بحــران اقتصادی جهــان ،آمار
جالــب توجهــی از روابــط تجــاری دو
کشــور اعالم کــرد« :در نیمه اول ســال
 ،2021میــزان تجــارت تــا  3.5برابــر
افزایــش را نشــان داده کــه قابل تقدیر
است».
«پوتیــن» و «اســد» در نوامبر ســال
گذشــته نیز به دلیل شــیوع کووید 19به
صورت ویدیوکنفرانسی درباره مسائل
مربوط به تروریسم و بازگشت آوارگان
مذاکراتی داشتند.

کمک یک میلیارد دالری جهان به افغانستان

توافق امریکا و چین
علیه خونتای میانمار

AP

گــروه جهــان /ســازمان ملل خبــر داد،
کشــورهای شــرکت کننــده در نشســت
دوشنبه شــب ژنو برای کمک به مردم
افغانســتان ،موافقت خــود را با اهدای
کمک یک میلیارد دالری به این کشــور
اعالم کردند.
بهگــزارش «وال اســتریت ژورنــال»،
ســازمان ملــل پیشــتر خواهــان کمکی
 600میلیــون دالری بــه  11میلیــون
شهروند افغان شــده بود که در شرایط
کنونــی نیازمند کمکهــای مختلف از
کمکهای غذایــی گرفته تا کمکهای
بهداشــتی هســتند .امــا کمکــی کــه
جمــعآوری شــد ،بیــش از میزانــی بود
که ســازمان ملل خواهان آن شده بود.
بــا این حال کشــورهای کمک کننده که
هنــوز حکومت طالبــان را بهرســمیت
نشــناختهاند ،اعــام کردهانــد حاضــر
نیســتند این کمکها را از طریق دولت
طالبــان بهدســت مــردم افغانســتان
برســانند و ترجیــح میدهند ،کمکها
از طریــق مبادی ســازمان ملــل در این
کشــور توزیع شــود .مارتیــن گریفیتس،
هماهنگ کننده امدادرســانی سازمان
ملل که در نشســت ژنو حاضــر بود ،در
همین خصــوص اعــام کــرد ،نامهای
از طالبان به دســت وی رســیده اســت
کــه ســران ایــن گــروه در آن متعهــد
شــدهاند ،موانع هرگونه امدادرسانی را
برطــرف و امنیت کاروانهــای امدادی
ســازمان ملــل را تأمیــن کننــد .آنتونیو
گوتــرش ،دبیــرکل ســازمان ملــل نیــز
کــه از جملــه حاضران در این نشســت
بــود ،در ســخنان خــود ایــن نامــه را

بویــژه بهخاطر وعدههایی کــه در مورد
وضعیــت زنــان داده اســت ،دل گــرم
کننــده خوانــد و گفــت« :اکنــون بایــد
ببینیم در عمل چــه روی خواهد داد».
نگرانیهــا بابت وضعیت حقوق بشــر
و امنیت امدادرسانهای سازمان ملل
در افغانستان بیدلیل نیست .در دهه
 1990که طالبان حاکمیت افغانستان را
در دست داشــت ،زنان اجازه تحصیل
و کار نداشــتند و بارهــا حمالتــی علیــه
کاروانهــای امــدادی ســازمان ملــل
صورت گرفته بود .اما این بار طالبان به
شرط رعایت شئونات مذهبی ،به زنان
اجازه کار و تحصیل داده است و تعهد
خود برای امنیت کاروانهای ســازمان
ملــل را اعالم کرده اســت .بــا این حال
هنوز فضای بدبینی نسبت به حکومت
طالبان در بســیاری از کشورهای جهان
مشــاهده میشــود .در همیــن ارتبــاط
«لیندا توماس گرینفلد» ،ســفیر امریکا
در ســازمان ملــل متحــد در ســخنان
خــود در این نشســت گفــت« :کلمات
بــه تنهایــی کافی نیســتند .اگــر طالبان

امریــکا و چیــن توافــق کردنــد اجــازه ندهنــد حاکمان
نظامــی میانمــار در مجمــع عمومی ســازمان ملل که
هفته آینده برگزار میشود ،سخنرانی کنند .به گزارش
ایرنا به نقل از «فارین پالســی» ،عدم دسترسی ارتش
میانمار به تریبون ســازمان ملــل ،تالشهای این نهاد
نظامــی بــرای به رســمیت شــناخته شــدن بــه عنوان
حاکــم مشــروع میانمار را دچــار خلل خواهــد کرد .به
گفتــه منابــع دیپلماتیــک ،ایــن توافقنامه بــه طور غیر
رســمی از ســوی نماینــدگان اتحادیــه اروپــا ،اعضــای
اتحادیــه جنوب شــرقی آســیا و روســیه نیز تأیید شــده
اســت .این در حالی است که مجمع عمومی سازمان
ملل شــب گذشــته تصمیم داشــت یک هیأت  9نفره
را معرفــی کند کــه وظیفه آن تعییــن نماینده حقوقی
سازمان ملل در امور میانمار باشد.

در عمل به این وعدهها پایبند نباشــد،
ســازمانهای حقــوق بشــری نخواهند
توانســت کار خــود را انجــام دهنــد».
او همچنیــن از تخصیــص کمکــی 64
میلیــون دالری به افغانســتان خبر داد
که به زعم ناظران با توجه به مسئولیت
امریــکا در وضعیت امروز افغانســتان
رقم درخور توجهی نیســت .به گزارش
ســایت شــبکه خبــری «الجزیــره» ،بــه
جــز امریکا فرانســه نیز اعالم کــرد 118
میلیــون دالر بــه افغانســتان کمــک
خواهد کرد .آلمان نیز متعهد به کمکی
 510میلیون دالری شد .پکن هم پیشتر
اعــام کــرده بــود کــه کمــک غذایــی و
بهداشــتی به ارزش  31میلیون دالر به
افغانستان خواهد فرستاد.
این کشــور روز جمعه نیز از اهدای ســه
میلیــون دوز واکســن کوویــد 19به کابل
خبــر داده بود .پاکســتان هــم که اعالم
کــرده ،کمکهــای غذایــی و دارویــی
بــه افغانســتان میفرســتد ،از امریــکا
خواســته دســت از بلوکه کردن اموال و
داراییهای افغانستان بردارد.

وخامت حال یکی از اسرای فلسطینی
پس از دستگیری مجدد

منابع فلسطینی اعالم کردند :زکریا الزبیدی یکی از  ۶اسیر فراری
از زندان جلبوع که اخیراً بازداشــت شــد ،به کما رفته است .برادر
این اســیر فلســطینی با تأیید وخامت حــال وی خواســتار آزادی
فــوری او شــد .به گزارش ایســنا به نوشــته روزنامــه فرامنطقهای
القــدس العربی ،رامی عبده ،رئیس دیدهبان حقوق بشــر اروپا-
خاورمیانــه اعالم کرد که زکریا الزبیدی به دلیل شــکنجه شــدید
نیروهــای اشــغالگر در بخــش مراقبتهــای ویــژه بیمارســتان
«شعاری تسیدیک» در اراضی اشغالی بستری شده است .منابع
فلسطینی هم تأکید کردند که الزبیدی طی روزهای اخیر به سبب
شکنجه شدید توسط بازپرسان اسرائیلی وضعیت بسیار وخیمی
دارد و هــر لحظه ممکن اســت به شــهادت برســد .پیشتر رژیم
صهیونیســتی نیز از انتقال الزبیدی به بیمارستان خبر داده بود،
اما ســخنگوی این بیمارستان اعالم کرده که این اسیر فلسطینی
به این بیمارستان منتقل نشده است.

مهال داهان ،تحلیلگر عرب
مترجم :وصال روحانی

دولــت جدید لبنان میکوشــد بدترین
بحران اقتصــادی تاریخ خــود را حل و
فصــل و راه آینــده را برای خــود هموار
کند .در چنین راهی البته باید نهادهایی
بینالمللــی ماننــد بانــک جهانــی و
صندوق بینالمللی پول نیز مشارکت
و همراهی کنند ولی آنها تأکید کردهاند
فقطزمانیچنینمیکنندکهتغییراتی
اساســی در ساختار اقتصادی و سیاسی
لبنان حاصل آمده باشد.
شاید مشکالت عظیم اقتصادی فعلی
لبنــان ریشــه در عملکــرد فســاد مالی
داشــته باشــد که برخی بانکهای این
کشــور در دهههای گذشــته داشــتهاند.
بانکهایــی که ســیل دالرهایــی را که از
کشــورهای خارجــی به درون سیســتم
اقتصــادی لبنــان جــاری میشــد ،در
اختیــار میگرفتند و ســپس با بخشــی
از آن کارهایــی را انجــام میدادنــد کــه
لزوماً بهره آن به کل کشــور نمیرســید
و فقط حســابها و حــوزه عمل همان
بانکهــا را وســیعتر میکــرد .شــرط
صنــدوق بینالمللــی پــول بــرای ارائه
ک نقدی بــهلبنــان نیز بــه همین
کمــ 
دلیــل اســت و شــامل نظم بخشــیدن
به برخی حســابهای عمومی مبهم،
بازســازی نحــوه عملکــرد بانکهــا و
ســامان دادن بــه قروضی میشــود که
برخــی بانکها به نهادهــای خارجی و
شــرکتهای داخلی به بانکها دارند.
بانــک جهانــی نیز متذکر شــده اســت
فقــط زمانی بــه دولــت میقاتی کمک
میکند که مطمئن شود عزم کابینه وی
برای مبارزه با فساد مالی و کجرویهای
اقتصــادی ،جــدی اســت .دولت قبلی
لبنــان مدعــی اســت بــا اهتمامــش
توانست  90میلیارد دالر هدر رفته طی
معامالت اقتصادی ســالهای گذشته
را جبــران و بخشــی از ایــن مبلــغ را بــه
شرکتهاینیمهدولتیبرایشکوفایی
معامالتشــان اختصــاص بدهــد اما
از آنجــا کــه کابینه قبلی لبنــان ائتالفی
و بهتبــع آن سرشــار از گرایشهــای
سیاســی مختلــف بــود ،آنچــه طرفین
چنینادعاییمیگویند،ناقضیکدیگر
اســت .بعضــی کارشناســان میگویند
بهرغم ســقوط شــدید اقتصادیای که
در لبنــان شــکل گرفتــه و  80درصــد از
ســهم پایه ســپردههای بانکی و یا نرخ
ســود معامــات را کاهــش داده ،نباید
در ارقــام و نرخهای موجود که مصوبه
دولتهای قبلی اســت ،دست برد زیرا
کارها را خرابتر و شرایط را برای آینده
پرابهامتر خواهد کرد .این مسأله مورد
تأییــد دولــت قبلــی کــه ریاســت آن را
حســن دیاب داشــت و تنهــا هفت ماه
عمر کــرد ،هم قرار دارد .وی کوشــید با
قیمتگذاریهــای ریســکآمیز روی
حاملهای انرژی و یا تولید نیروگاههای
جدیــد و بزرگ برق ،منابع درآمدســاز
دیگــری بــرای لبنــان فراهــم آورد .اما
دفتر ریاستجمهوری لبنان طرحهای
او را وتــو کرد .با چنین پیشزمینههایی
خیلیها معتقدند دولت فعلی مجبور
اســت برای «زنده» کــردن یک اقتصاد
«مــرده» ،دســت به ریســکهایی بزند
که می تواند بسیار بزرگتر و پر خطرتر
از ریســکهای دولت قبلی باشــد .این
در حالــی اســت کــه وقــت زیــاد صرف
شده روی تشکیل دولت فعلی و تأیید
دیرهنــگام آن از ســوی مجامع جهانی
نشــانگر آناســت کــه دولــت بیــروت
زیربنای سســتی بــرای انجــام کارهایی
داردکــه بهخودیخود بســیار بزرگاند
و نیــاز بــه ثبــات و خاســتگاهی محکم
دارند .آنچه دردها و افسوسها را بیشتر
میسازد ،این استکهمیقاتییکتاجر
میلیاردر است و طیف تأثیرگذاریهای
اقتصادی و سیاســیاش اندک نیست.
امــا او نیــز در قید و بندهــای موجود در
بیــروت بــه سیاســتمدار و اقتصــاددان
کماثری تبدیل شده است.
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