
رابطه با حماس و اما و اگرهاي اين رابطه براي 
برخي از كش��ورهاي منطقه به اولويت و براي 
برخي ديگر به خط قرمز بدل شده است. در حالي كه جنبش 
مقاومت اسالمي در چندسال ابتدايي بحران در سوريه ترجيح 
داد فاصله خود را با ديگر اضالع محور مقاومت يعني سوريه، 
ايران و حزب اهلل لبنان حفظ كند در چندماه اخير با توجه به 
تحوالت ميداني در سوريه و همچنين گشايش هايي كه در 
مذاكرات آستانه در سايه باقي ماندن بشار اسد، رييس جمهور 
س��وريه در قدرت رخ داده، حماس دوب��اره تالش مي كند از 
فاصله با تهران بكاهد. در اين ميان نگاه هاي بسياري به نقش 
روسيه دوخته شده است. روس ها هم با ايران در پرونده سوريه 
در ارتباط نزديك هستند و هم با امريكا كه عمال مشروعيت 
حم��اس را زير س��وال مي ب��رد منافع مش��ترك منطقه اي 

بي ش��مار و دغدغه هاي بين المللي يكس��ان دارند. همزمان 
رابطه حسنه مسكو با تل آويو هم برهيچ كس پوشيده نيست. 
سايت تحليلي المانيتور در تازه ترين گزارش خود به چرايي 
نگاه مثبت كرملين به جنبش حماس پرداخته و مي نويسد: 
لوآن جاگاريان، سفير روسيه در ايران در نخستين روز از ماه 
آگوست در اظهاراتي بيان كرد كه حماس يك جنبش ملي 
اس��ت و يكي از نمايندگان اصلي مردم فلسطين و به همين 
داليل اس��ت كه مس��كو اين گروه را تروريس��تي نمي داند. 
گام هاي اخير مس��كو براي نزديكي به حم��اس را نمي توان 
بي ارتباط به اتحاد آن با اي��ران و البته وضعيت كلي منطقه 
دانست. جاگاريان اين س��خنان را در ديدار با خالد خدومي، 
نماينده حماس در ايران برزبان راند. در همان جلسه خدومي 
نيز به نقش بس��يار مهم و حياتي روسيه در حمايت از مردم 
فلسطين اش��اره كرد. خدومي پس از اين ديدار در گفت وگو 
با المانيتور تاكيد كرد كه رابطه هاي بين المللي يك پروس��ه 

س��اخت و س��از هس��تند. وي در ادامه تاكيد كرد كه رابطه 
حماس با روسيه بيشتر از بيانيه هايي هستند كه مرتبا منتشر 
مي شوند. رابطه سياسي حماس با روسيه در ماه مارس سال 
2006 جرقه خورد. زماني كه رهبري حماس پس از پيروزي 
در انتخابات عمومي در ماه ژانويه همان س��ال به مسكو سفر 
كرده بود. آن ديدار يك گشايش سياسي در روابط بين المللي 
اين جنبش ب��ود چرا كه روس��يه يكي از اض��الع مذاكرات 
چهارجانبه در خاورميانه اس��ت. خدوم��ي در بخش هايي از 
س��خنانش درباره رابطه حماس با روس��يه مي گويد: در ماه 
مه سال 2010، ديدار تاريخي ميان خالد مشعل رهبر، وقت 
حماس و ديميتري مدودف، نخس��ت وزير روسيه در دمشق 
برگزار شد. تاكنون نيز رياست جمهوري روسيه و نمايندگاني 
از دولت و همچنين برخي مقام هاي وزارت خارجه روس��يه 
كه مس��وول بخش هاي خاورميانه و ش��مال افريقا هستند 
ديدارهاي متعدد و متنوعي با رهبران سياس��ي حماس در 

برخي پايتخت هاي عربي داشته اند. 
در آگوست سال 2015، مشعل با سرگئي الوروف، وزير خارجه 
روسيه در قطر ديدار كرد. در آگوست 2016 نيز وي با ميخاييل 
باگدانف، معاون وزير خارجه روسيه و نماينده ويژه پوتين در 
امور خاورميانه در دوحه ديداري داشت. در ژانويه 2016 نيز 
هياتي از جانب حماس براي ديدار با الوروف وارد مسكو شد. 
المانيتور به نقل از يكي از مش��اوران وزارت خارجه فلسطين 
در نوار غزه مي نويسد: نزديكي روسيه به حماس نشان دهنده 
نياز مبرم مس��كو به عن��وان يكي از بزرگ تري��ن قدرت هاي 
سياسي در سطح بين المللي به اجتناب از حمالت اسراييل و 
امريكا به غزه است. در اين ميان، روسيه زماني كه پاي مساله 
فلسطين به ميان مي آيد به حماس به چشم يك حزب موثر 
نگاه مي كند. از سوي ديگر به نظر مي رسد كه والديمير پوتين، 
رييس جمهور روسيه به دنبال احياي امپراتوري عثماني است و 
اعتقاد دارد كه مساله فلسطين و حماس يكي از دروازه ها براي 
ورود جدي تر روسيه به خاورميانه است. به همين دليل است 
كه روسيه برخالف واشنگتن و اتحاديه اروپا، حماس را در زمره 
گروه هاي تروريستي قرار نداد. اين امتناع روسيه از به رسميت 
شناختن حماس به عنوان گروه تروريستي مي تواند منجر به 
متعادل سازي توزان بين المللي به سمت حماس شود. حركتي 
ك��ه در نتيجه آن، اين جنبش توس��ط قدرت هاي منطقه اي 
و بين المللي به حاشيه رانده نمي ش��ود. اظهارات جاگاريان 
نخستين نشانه از نزديكي تدريجي مسكو به حماس نيست. 

در هجدهمين روز از ماه مه بود كه وزارت خارجه روس��يه به 
استقبال از سند سياس��ي جديد حماس رفت و به اسماعيل 
هني��ه براي انتخاب ش��دن به عنوان رييس هيات سياس��ي 
حماس تبري��ك گفت. يك روز پس از اي��ن تاريخ در 19 ماه 
مه بود كه اسماعيل هنيه در تماس تلفني با بوگدانف با او در 
مورد روابط دوجانبه، نقش روسيه در بازسازي ملي ميان فتح 
و حماس و همچنين سند سياسي جديد حماس سخن گفت. 
در هشتمين روز از ماه جوالي هم خبري منتشر شد مبني بر 
توافق فوري و قريب الوقوع ميان حماس و اسراييل براي تبادل 
زندانيان كه البته ميانجي آن روسيه و مصر بودند. المانيتور در 
ادامه به نقل از يك اس��تاد علوم سياسي در نابلس مي نويسد: 
نزديكي اخير روسيه و حماس به آرزوي مسكو براي بازگشت 
به منطقه عربي بازمي گردد. اين بازگشت مي تواند در پرونده 
صل��ح خاورميانه تغييراتي ايجاد كن��د و البته انحصارگرايي 
امري��كا در ايجاد صلح ميان اس��راييل و فلس��طين را هم زير 
سوال ببرد. روس��يه به خوبي مي داند كه اگر رابطه با حماس 
را ارتق��ا دهد مي توان��د به نفوذ و رابطه با س��اير جنبش هاي 
اسالمي در منطقه هم فكر كند. يكي از اصلي ترين اين گروه ها 
اخوان المسلمين است كه در چند كشور در خاورميانه فعاليت 
دارد. از س��وي ديگر اين اظهارات جاگاريان در تهران صورت 
گرفت كه نشان از موضع يكسان و كم و بيش شبيه دو كشور 
به هم در مساله حماس دارد. حماس نيز اخيرا مساله بازگشت 

به محور مقاومت كه ايران اصلي ترين عضو آن است را مطرح 
كرده است. در 15 ژوئن بود كه سفير روسيه در تل آويو از قيد 
نام حماس به عنوان گروهي تروريستي سرباز زد و از اسراييل 
نيز به اين دليل كه نام حماس را در همان ليس��تي قرار داده 
كه نام داعش به چش��م مي خورد، انتقاد كرد. س��فير روسيه 
در اس��راييل براي توجيه امتناع خود تاكيد كرد كه براساس 
قوانين كشورش، گروه تروريستي به گروهي گفته مي شود كه 
در خاك روس��يه اقدام به فعاليت هاي تروريستي كند و اين 
مس��اله در مورد حماس مصداق ندارد. البته ناگفته پيداست 
كه اين موضع روسيه تاثير منفي بر اسراييل داشته است. در 
15 جوالي، يك تحليلگر مسائل خاورميانه در روزنامه اسراييل 
حيم كه به بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم اسراييل نزديك 
است، نوشت: بيانيه و سخنان سفير روسيه در اسراييل براي 
كس��اني كه مي خواهند ارتباط هاي قوي و محكمي با مسكو 
بگيرند، خوشايند نيس��ت. مسكو در مساله تعريف تروريسم 
موضعي دوگانه اتخاذ مي كند. در 28 ژوئن نيز رييس كنست 
)پارلمان اسراييل( در سخنراني كه در پارلمان روسيه داشت 
به شدت از حماس انتقاد كرد و اين گروه را مقصر رنج و دردي 
دانس��ت كه مردم غزه در حصر تحمل مي كنند. )اين ادعا در 
حالي مطرح شده است كه عامل اصلي حصر غزه اسراييل است 
و حماس پس از آنك��ه در انتخاباتي كامال دموكراتيك برنده 
ش��د بر اثر فشارها به غزه رانده ش��د( محمود اجرمي، معاون 
س��ابق وزير خارجه فلسطين و كارشناس مسائل سياسي در 
امور روسيه در اين باره به المانيتور مي گويد: نزديكي فاحش 
و اخير روس��يه به حماس به مساله اتحاد با ايران ارتباط دارد. 
به همين دليل است كه روسيه تالش مي كند در پرونده هاي 
منطقه اي متف��اوت هراندازه كه مي توان��د توفيق هايي را به 
دس��ت آورد تا به نوعي با امريكا هم در منطق��ه رقابت كند. 
رابطه واش��نگتن و مس��كو هم برخالف آنچه ك��ه در ابتداي 
دولت ترامپ به نظر مي رسيد، متشنج شده است. حماس از 
اين سياست روسيه براي نزديكي به خود منتفع مي شود چرا 
كه روسيه يك قدرت جهاني است. حماس مي تواند پيروزي 
ديپلماتيكي را به نام خود س��ند بزند و از اين نزديكي هم در 
سطح رسانه اي و هم در معادله هاي سياسي بهره برداري كند. 
المانيتور در پايان مي نويسد: در حالي كه حماس پس از بحران 
در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس )قطر 
با عربستان سعودي( انزواي بي س��ابقه اي را تجربه مي كرد، 
واش��نگتن اين گروه را در ليس��ت نهادهاي تروريستي قرار 
داد و اتحاديه اروپا نيز باقي ماندن اين كش��ور در اين ليس��ت 
را تمدي��د كرد. با اين وجود با توجه به موضع گيري هاي اخير 
روسيه در مورد حماس، اين گروه در حال حاضر با گشايشي 
روبه رو ش��ده اس��ت و اين احتمال هم وجود دارد كه حماس 
عمدا بر حجم تماس هاي خود با مسكو بيفزايد تا مطمن شود 
كه از حمايت سياسي و نظامي مسكو در صورت تشديد تنش 

اسراييل برخوردار است. 
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ديپلماسي 10
نشان افتخار رييس جمهوري قزاقستان به صالحي اهدا شد

نورس�لطان نظربايف، رييس جمهوري قزاقس�تان به پاس اقدامات و تالش هاي ديپلماتيك به علي اكبر صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي نشان افتخار اهدا كرد. اين نشان در مراسمي در سفارت قزاقستان در تهران به معاون 
رييس جمهوري اهدا ش�د. در اين مراسم رييس سازمان انرژي اتمي ضمن تقدير از اقدامات دوستانه كشور قزاقستان در توسعه روابط ديپلماتيك به ويژه در ميزباني چندين دور مذاكرات هسته اي در آلماتي، از رييس جمهور 

قزاقستان به جهت اهداي نشان افتخار تقدير و تشكر به عمل آورد. 
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پايان روياي 
سعودي

گرچه رسانه هاي وابسته 
ت�الش  عربس�تان  ب�ه 
مي كنند افش�اگري هاي 
اخير در خص�وص تغيير 
رويك�رد عربس�تان در 
قبال سوريه را رد كرده و 
ادعا كنند كه رياض هنوز 
ب�ه ل�زوم بركناري اس�د 
پايبند اس�ت ام�ا به نظر 
مي رس�د كه عربس�تان 
خود نيز اين واقعيت را در 
خصوص بحران س�وريه 
درك كرده كه براي اينكه 
نق�ش در پرون�ده بحران 
سوريه داشته باشد بايد 
خود را با تغييرات صورت 
گرفته در نگاه بين المللي 
و منطق�ه اي در خصوص 
بحران دمشق، هماهنگ 

كند.

توازن سازي 
روسي

ب�ه نظ�ر مي رس�د ك�ه 
والديمير پوتين، به دنبال 
احياي امپراتوري عثماني 
اس�ت و اعتق�اد دارد كه 
مساله فلسطين و حماس 
يك�ي از دروازه ه�ا براي 
ورود جدي تر روس�يه به 
خاورميانه است. به همين 
دليل اس�ت كه روس�يه 
و  واش�نگتن  برخ�الف 
اتحادي�ه اروپ�ا، حماس 
را در زم�ره گروه ه�اي 
تروريس�تي ق�رار نداد. 
اي�ن امتن�اع روس�يه از 
ب�ه رس�ميت ش�ناختن 
حم�اس به عن�وان گروه 
مي توان�د  تروريس�تي 
منجر به متعادل س�ازي 
توزان بين المللي به سمت 

حماس شود.

چرا روسيه مقابل چشمان تل آويو به دولت در حصر چراغ سبز نشان مي دهد؟

نزديكي به حماس به خاطر ايران

بر كس��ي پوش��يده نيس��ت ك��ه حداقل در 
يك س��ال گذش��ته پرونده س��وريه وارد فاز 
متفاوتي ش��ده كه در آن صداهايي كه خواس��تار بركناري 
بش��ار اس��د رييس جمهور اين كش��ور بودند كمتر ش��ده و 
كشورهاي تاثيرگذار و تعيين كننده در مناسبات بين المللي 
مانند فرانس��ه، اياالت متحده و ديگر كش��ورهاي اروپايي و 
منطقه اي حرفي از براندازي در س��وريه و تغيير نظام در اين 
كش��ور نمي زنند بلكه تصميم دارند تا با پذيرش مشروعيت 
رييس جمهور قانوني اين كش��ور بر موض��وع ديگري يعني 
مبارزه با تروريسم داعش و جبهه النصره تمركز كنند. خطر 
بحراني كه در چند س��ال گذش��ته با نام داع��ش و با ويژگي 
گروه هاي تروريستي ديگري مانند القاعده و طالبان در عراق 
و سوريه جان مردم اين كشورها را هر روز تهديد كرده، حاال به 
بحراني بين المللي تبديل شده و پاريس و پايتخت هاي اروپايي 
ديگر از آتش آن در امان نمانده اند. كشورهايي كه از گروه هاي 
موسوم به انقالبي با نام معارضان ميانه رو حمايت مي كردند 
ح��اال خطر اين گروه ه��اي راديكال را درك ك��رده و تالش 
مي كنند كه فضا را براي بعد از جنگي كه ارتش سوريه عليه 
تروريسم داشته آماده كنند و اين بار كنار گذاشتن بشار اسد 
ديگر گزينه اول آنها نيست. معارضان سوري كه نتوانسته اند 
در طول قريب به 7 س��ال گذشته از بحران سوريه دولت اين 
كش��ور را س��رنگون كنند، بيش از هر زمان ديگري نگران و 
آشفته به نظر مي رسند زيرا به نظر مي رسد ابتكار عملي براي 
حل بحران سوريه به دور از مطالبات آنها و حتي حضورشان، 
با موافقت عربستان در حال شكل گيري است. »هادي البحره« 

يكي از روساي پيشين ائتالف معارضان سوري مي گويد كه 
معارض��ان س��وري از اينكه در حل و فصل سياس��ي بحران 
س��وريه هيات هاي معارض س��وري نقش تعيين كننده اي 
نداشته باشند، نگران هستند و حاال تقريبا مطمئن هستند 
كش��ورهايي كه تاكنون از آنها حمايت مي كردند قرار است 
آنها را كنار بگذارند. اين احس��اس خطر بعد از نشست اخير 
معارضان س��وري با عادل الجبير، وزير خارجه عربستان در 
روزهاي آغازين ماه آگوس��ت كه در ري��اض صورت گرفته 
بود، تشديد شده اس��ت. زيرا با وجود انكارها و تكذيب هاي 
س��عودي ها اما تحولي بزرگ در رويكرد عربس��تان در قبال 
بحران سوريه ايجاد شده است و نتايج آن قطعا به سود دولت 
قانوني س��وريه و درراستاي رويكرد روسيه براي حل پرونده 
بحران دمشق خواهد بود. اين مساله از منظر ديگري نيز براي 
معارضان خطرناك اس��ت زيرا با توجه استقرار بزرگ ترين 
هيات معارضان سوري موسوم به گروه رياض در عربستان و 
تالش اين كشور براي ملحق كردن دو گروه قاهره و مسكو به 
اين گروه و بعد از آن بازنگري در هيات مذاكره كننده معارضان 
سوري، تغيير رويكرد بزرگ ترين حامي معارضان مي تواند به 
تاثير بر عملكرد هيات مذاكره كننده و حتي مطالباتي كه از 

زبان معارضان مطرح مي شود، منجر شود. 
العربي الجديد نوشته كه قرار است نشست بعدي هيات هاي 
معارض س��وري در رياض در پايان ماه جاري ميالدي يا ماه 
اكتبر برگزار ش��ود و نگراني هايي وج��ود دارد كه بعد از اين 
نشس��ت و تغيير در بدنه معارضان، اين گروه وادار ش��ود تا از 
سقف مطالبات خود براساس نشست رياض1 و نشست ژنو1 
عقب نش��يني كنند و به اين ترتيب اين گروه نمي تواند هيچ 
كدام از اهداف خود را كه در چند س��ال گذشته بر آن تاكيد 

داش��ته، محقق كند. روزنامه قطري العرب��ي الجديد به نقل 
از منابعي از معارضان س��وري كه در نشس��ت با وزير خارجه 
عربستان حضور داش��ته اند گزارش داد كه الجبير مطالبات 
جديد عربس��تان از اين گروه را در قالب نصيحت و پيشنهاد 
مطرح كرده است و به آنها هش��دار داده كه مواضع بازيگران 
بين المللي در خصوص پرونده سوريه تغيير كرده و حاال اولويت 
فقط مبارزه با تروريسم است و ديگر سرنوشت بشار اسد براي 
كشورهايي كه نقش تعيين كننده اي در بحران سوريه دارند، 
اهميت ندارد. به گفته اين منابع وزير سعودي هم تاكيد كرده 
كه معارضان با نزديك كردن گروه قاهره و مس��كو به ائتالف 
خود در نشس��ت رياض2 و بازنگري در هيات مذاكره كننده 
مي توانند نقش��ي در حل بحران سوريه داشته باشند در غير 
اين صورت كش��ورهاي بزرگ به دنبال راه حلي براي بحران 
دمش��ق به دور از معارضان سوري خواهند بود. بر اساس اين 
خبر الجبير همچنين به رياض حجاب، هماهنگ كننده هيات 
عالي مذاكره كننده هاي سوري گفته كه روسيه در جلوگيري 
از سقوط اسد موفق بوده و حاال مسكو قوي ترين بازيگر بحران 
سوريه به شمار مي رود و كشورهاي منطقه اي درگير در اين 
بحران مجبور خواهند شد تا با مطالبات روسيه موافقت كنند 
كه يكي از آنها باقي ماندن اسد در قدرت در دوره انتقالي است. 
به اين ترتيب وزير خارجه عربستان به حجاب تاكيد كرده كه 
معارضان در مرحله بعدي مامور هس��تند واشنگتن را راضي 
كنند تا تضميني در خصوص لزوم كنار رفتن اسد بعد از دوره 
انتقالي درياف��ت كنند. در حالي كه اين گزارش ها از س��وي 
مس��ووالن سعودي و برخي معارضان س��وري رد شده است 
اما يك منبع آگاه ب��ه روزنامه العربي الجديد گفته كه طرح و 
برنامه نشست رياض2 بر اساس پيشنهاد يكي از اعضاي هيات 

مذاكره كننده معارضان س��وري حدود سه ماه پيش مطرح 
شده بود تا اين گروه بتواند اعضاي جديدي براي هيات خود 
كه در پي اس��تعفاها و بركناري هاي اخير از 34 نفر به 27 نفر 
رسيده بود، انتخاب كند اما وزير خارجه عربستان از اين فرصت 
استفاده كرد تا به اعضاي هيات معارضان سوري در خصوص 
تغيير رويكرد و نحوه اقدام در مرحله پيش رو توضيحاتي ارايه 
بدهد. بر اساس اين خبر همين تغيير رويكرد باعث شده بود 
تا رياض حجاب، نخس��ت وزير پيشين سوريه تصميم بگيرد 
تا از هيات عالي مذاكره كننده هاي سوري كناره گيري كند، 
مس��اله اي كه به نظر مي رس��د به بعد از پايان درمان حجاب 
در اياالت متحده موكول ش��ده اس��ت. يك منبع مسوول در 
معارضان سوري هم كه نخواست نامش فاش شود به العربي 
الجدي��د گفته كه هيات معارضان س��وري در مرحله تعيين 
كننده اي قرار دارد و به همين دليل كميته اي تشكيل داده تا 
با برخي چهره هاي داخلي و خارجي سوريه كه از محبوبيت و 
مقبوليت مردمي برخوردار هستند درباره آينده و چالش هاي 
معارضان گفت وگو كنند. وي همچنين تاكيد كرده كه احتماال 
با بازنگري در بدنه هيات مذاكره كننده معارضان سوري قرار 
است همه افرادي كه به لزوم بركناري بشار اسد پايبند هستند 
با ادعاي اينكه اينها وابسته به قطر يا اخوان المسلمين هستند، 
از اين هيات كنار گذاشته ش��وند. اين منبع البته يادآور شد 
كه هيات عالي مذاكره كننده سوري از اصل و پايه يك گروه 
غيرهماهنگ و غير متحد اس��ت كه طيف ه��ا و جريان هاي 
متعددي را در خود جاي داده و برخي از اعضاي آن مانند هيات 
هماهنگي براي حضور در نشس��ت هاي مذاكره كننده هاي 
سوري از دمش��ق مي آيند و برخي ديگر هم گروه هاي مسلح 

هستند كه تحت سلطه كشورهاي منطقه اي قرار دارند. 

اين منبع مس��وول ادعا مي كند كه هي��ات مذاكره كننده 
سوري در طول يك سال گذشته عملكرد مطلوب معارضان 
را نداش��ته زيرا اس��تفان دي ميستورا، فرس��تاده سازمان 
ملل در پرونده س��وريه تالش مي كند كه اهداف روسيه را 
در خصوص بحران س��وريه در اين پرون��ده پياده كند، اين 
منبع گفت كه عقبگرد معارضان از همان زماني آغاز ش��د 
كه دي ميستورا در نامه اي از هيات مذاكره كننده خواست 
ت��ا نمايندگاني از هيات مس��كو و قاه��ره در هيات مذاكره 
كننده حضور داشته باشند و همين اعمال فشارها به جدي 
نگرفتن نقش معارضان س��وري در نشست اخير ژنو منجر 
شد. احمد العس��راوي، يكي از اعضاي هيات مذاكره كننده 
معارضان سوري در گفت وگو با شبكه خبري الميادين تاييد 
كرد كه عادل الجبير تاكيد كرده كه سرنوشت بشار اسد را 
مردم سوريه و از طريق مذاكره مشخص خواهند كرد و اين 
مسووليت سعودي ها نيست كه سرنوشت اسد را مشخص 
كنند، اين در حالي است كه او بارها تاكيد كرده بود كه اسد 
يا ب��ا راهكار نظامي يا با راهكار سياس��ي بايد از قدرت كنار 
برود. گرچه رسانه هاي وابسته به عربستان تالش مي كنند 
افش��اگري هاي اخير در خصوص تغيير رويكرد عربستان 
در قبال س��وريه را رد ك��رده و ادعا كنند ك��ه رياض هنوز 
به لزوم بركناري اس��د پايبند اس��ت اما به نظر مي رسد كه 
عربستان خود نيز اين واقعيت را در خصوص بحران سوريه 
درك ك��رده كه براي اينكه نقش در پرونده بحران س��وريه 
داشته باش��د بايد خود را با تغييرات صورت گرفته در نگاه 
بين المللي و منطقه اي در خصوص بحران دمشق، هماهنگ 
و از برخي مطالبات خود براي ترسيم آينده سياسي سوريه 

عقب نشيني كند. 

گروه ديپلماس�ي| بح��ران يمن هر 
روز ابع��اد فاجعه آميزت��ري ب��ه خود 
مي گيرد، از بن بس��ت سياسي تا قحطي و سوءتغذيه 
ناش��ي از نبود مواد غذايي در كشوري كه بيش از 5 
سال اس��ت با بحران دس��ت و پنجه نرم مي كند. در 
اين مي��ان، تالش هاي ايران براي ح��ل بحران يمن 

همچنان ادامه دارد. 
در راس��تاي اين تالش هاي ديپلماتيك، روز گذشته 
اسماعيل ولد الشيخ احمد نماينده ويژه سازمان ملل 
متحد در امور يمن با محمدجواد ظريف، وزير خارجه 
كش��ورمان ديدار كرد. در اين ديدار دو طرف بر لزوم 
پايان دادن به فاجعه انس��اني در اين كش��ور و يافتن 
راه حل هاي سياس��ي جامع تاكيد كردند. اسماعيل 
ولد شيخ پيش از ديدار با وزير امور خارجه با حسين 
جابري انص��اري، مع��اون عربي و آفريق��اي وزارت 

خارجه ديدار كرد. 
سازمان ملل بي طرفي را حفظ كند

حسين جابري انصاري بعد از ديدار با نماينده سازمان 
ملل متحد در امور يمن با اشاره به حمايت جمهوري 
اس��المي اي��ران از اقدامات اين نه��اد بين المللي در 
راس��تاي حل بحران يمن گف��ت: »در ارتباط با حل 
بحران يمن مفاهمه كلي بين ايران و س��ازمان ملل 

متحد وجود دارد.«
وي ب��ا بيان اينك��ه ام��روز گفت وگوه��اي خوب و 
س��ازنده اي با نماينده س��ازمان ملل متحد در امور 

يمن داش��تيم، گفت: ايش��ان در تالش هستند كه 
در ش��رايط فعلي حل اين بحران را از طريق سياسي 
فعال كنند. جمهوري اسالمي ايران از همان ابتداي 
بحران يمن تاكيد بر اين داشت كه راه حل اين بحران 
همانن��د ديگر بحران هاي مش��ابه در منطقه راه حل 
نظامي نيست و بايد اين بحران را از طريق سياسي و 
انجام گفت وگوهاي مستقيم بين طرف هاي درگير و 
مراجعه به نظرات و ديدگاه هاي مردم يمن حل كرد. 
وي به اهميت ايج��اد آتش بس و پاي��ان درگيري و 
محاصره اين منطقه اش��اره كرد و گفت: متاس��فانه 
محاصره يمن و مشكالتي كه براي مردم اين منطقه 
به وجود آمده موجب تش��ديد بيماري هاي مختلف 
از جمله وبا شده اس��ت. ما تالش داريم كه در مقطع 
فعلي امكان موفقيت ماموريت س��ازمان ملل در حل 
س��ريع تر بحران يمن را فراهم كنيم و از تالش هاي 
اين سازمان در اين راستا حمايت مي كنيم. موفقيت 
تالش هاي س��ازمان ملل در اين چارچوب منوط بر 
اين است كه براساس وظايف ذاتي خود، بي طرفي را 
رعايت و تالش كند كه اعتم��اد طرف هاي درگير را 
جلب كند. اين ديپلمات كشورمان با تاكيد بر اينكه 
ما از تالش هاي س��ازمان ملل براي حل سياسي اين 
بح��ران در چارچوب اصول و قالب هاي اساس��ي كه 
اشاره شد حمايت مي كنيم، يادآور شد: مفاهمه كلي 
بين ما و سازمان ملل متحد در اين ارتباط وجود دارد 
و اميدواريم با ابتكار س��ازمان مل��ل و در نظر گرفتن 

تمام جوانب اين موضوع از سوي اين سازمان امكان 
موفقي��ت تالش ها براي ح��ل اين بح��ران فراهم و 
گفت وگوها بين طرف هاي درگير در اين منطقه انجام 
ش��ود. با توجه به گزارش هايي كه ايشان از سفرهاي 
اخير ارايه دادند به نظر مي رس��د كه در مرحله فعلي 
زمينه هاي خوبي ب��راي موفقيت اين تالش ها وجود 
دارد و ايش��ان از ايران درخواس��ت كردند كه به اين 
رون��د كمك كنند و ما نيز از همان ابتدا از تالش هاي 
سازمان ملل براي حل سياس��ي اين بحران حمايت  
كرده ايم. پايان سريع تر بحران يمن يعني اينكه هرچه 
سريع تر فاجعه اي كه در يمن در حال رخ دادن است 
به اتمام برسد و ما تمام تالش مان را مي كنيم كه اين 
سازمان با در نظر گرفتن واقعيت هاي صحنه يمن و 
خواسته هاي مردم يمن بتواند اعتماد از بين رفته را 
اعاده كند و امكان حركت قطار صلح در اين منطقه را 
فراهم كند و ما از تمام امكانات مان در اين چارچوب 

استفاده مي كنيم. 
تاكيد بر باز شدن فرودگاه صنعا 

اسماعيل ولد الش��يخ، نماينده سازمان ملل در امور 
يم��ن نيز پ��س از اين دي��دار در جم��ع خبرنگاران 
گفت: افتخار بزرگي اس��ت كه در چارچوب س��فرم 
به جمهوري اسالمي ايران با جابري انصاري، معاون 
وزير خارج��ه ايران دي��دار كردم. در اين س��فر من 
ماموريت س��ختي را بر عهده دارم. به ايران آمده ام تا 
از اين ماموريت من حمايت كنند و به صلح برس��يم. 

من معتقدم و بارها تاكيد كردم كه راه حل مشكالت 
يمن نظامي نيست بلكه مشكل يمن بايد در چارچوب 
مسالمت آميز حل ش��ود؛ راه حلي كه تمام فرزندان 
يمن باي��د در آن مش��اركت كنند و آين��ده يمن را 
مش��خص س��ازند و اين امر باعث تقويت دولت يمن 
مي ش��ود. من به تالش هاي خود ادام��ه خواهم داد 
تا مش��كالت يمن حل شود و همان طور كه مي دانيد 
امروز يمن از مشكالت زيادي از جمله انتشار ويروس 
وبا رنج مي برد و بحران بزرگي يمن را فرا گرفته است 
و هر چقدر جنگ طوالني تر ش��ود مش��كالت مردم 
يمن بيش��تر خواهد ش��د. وي در پاسخ به اين سوال 
كه عربستان و ائتالف عربي مانع رسيدن بيش از 40 
درصد از كمك ها به يمن از جمله دارو مي ش��ود، آيا 
س��ازمان ملل نمي خواهد اقداماتي عليه عربس��تان 
اتخ��اذ كند، گفت: از جمله مس��ائلي كه امروز به آن 
اهمي��ت مي دهيم و فكر ما را مش��غول كرده اس��ت 
سختي رس��يدن كمك هاي بشردوس��تانه به يمن 
اس��ت و امروز به بيش��تر مناطق يم��ن اين كمك ها 
نمي رسد. بيش از 7 ميليون شهروند يمني با قحطي 
رو به رو و 8/18 ميليون شهروند يمني امروز نيازمند 
كمك هاي بشر دوستانه هس��تند و اين امر نيازمند 
ايجاد راه هاي امن است و من قبل از اين نيز گفته ام كه 
فرودگاه صنعا بايد باز شود زيرا اين فرودگاه بسياري 
از مشكالت را حل مي كند و ما به دنبال اين هستيم 

كه اين فرودگاه باز شود. 

عربستان،حامي و مروج طرح مسكو در سوريه

نماينده سازمان ملل در امور يمن براي جلب نظر مثبت ايران با ظريف و جابري انصاري ديدار كرد 

ماموريت سخت ولد شيخ در تهران

رياض حاميان سرنگوني اسد را از هيات مذاكره كننده خارج مي كند

گروه ديپلماسي

يسرا بخاخ

تماس نزديك سرويس هاي 
اطالعاتي ايران، روسيه و تركيه

»انتظار مي رود مساله تعيين آخرين منطقه كاهش تنش در استان ادلب 
در سوريه در جريان مذاكرات با روسيه و ايران به طور موفقيت آميز حل 
ش��ود.« اين جمله تازه ترين اظهارنظر رجب طيب اردوغان، رييس جمهور تركيه در 
مورد توافق هاي ايران، تركيه و روسيه در قالب مذاكرات آستانه است. به گزارش ايسنا، 
به نقل از خبرگزاري اسپوتنيك، سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه پيش از اين 
در 6 آگوس��ت گفته بود كه كار روي تعيين چهارمين منطقه كاهش تنش در استان 
ادلب در س��وريه در حال انجام است، هر چند دشواري ها در اين زمينه همچنان باقي 
است. رجب طيب اردوغان، رييس جمهور تركيه نيز در اين باره مي گويد: همچنان كه 
مذاكرات درباره وضعيت ادلب ادامه دارد، س��رويس اطالعاتي ما تماس هاي نزديكي 
با روس��يه و ايران دارد. رايزني ها درب��اره ادلب مثبت بوده و م��ن فكر مي كنم كه در 
چارچوب مذاكراتي كه با روس��يه و تهران انجام شده است ما قادر خواهيم بود هرچه 
زودتر به يك راه حل در اين زمينه دس��ت يابيم. توافق بر س��ر ايجاد 4 منطقه كاهش 
تنش در سوريه در ماه مه  در آس��تانه، پايتخت قزاقستان ميان ايران، روسيه و تركيه 
حاصل ش��د. سخنگوي وزارت دفاع روسيه روز 3 آگوست گفت كه نمايندگان وزارت 
دفاع روسيه و مخالفان سوري ميانه رو در جريان ديدارشان در قاهره به توافقي بر سر 
سومين منطقه كاهش تنش واقع در شمال حمص در سوريه دست يافته اند. پيش از 
اين توافق بر سر دو منطقه كاهش تنش در جنوب سوريه يكي در امتداد مرز اردن كه 
تحت كنترل مخالفان قرار دارد و ديگري در غوطه ش��رقي حاصل شد. مساله تعيين 
چهارمين منطقه كاهش تنش در س��وريه هنوز به طور كامل حل نش��ده و در انتظار 
موافقت مخالفان سوري قرار دارد.  در عين حال يك منبع ديپلماتيك در روسيه اعالم 
كرد نشست بين المللي درباره سوريه اوايل سپتامبر در آستانه برگزار مي شود و توافق 
در خصوص مناطق كاهش تنش در نزديكي ادلب نيز در اين نشست نهايي خواهد شد. 
بنا بر گزارش خبرگزاري »اينترفكس«، اين منبع آگاه گفته است تاخير در خصوص 
دستيابي به توافق براي ايجاد منطقه كاهش تنش در »ادلب« سوريه به دليل اختالفات 

ميان تركيه و ايران در سوريه است. 


