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سوریه در دروازه های پیروزی

عکس :آرشیو

ارتش و دولت ســوریه در یک ماه گذشــته توانســتند جنوب
این کشور را که شامل استان های مهم درعا و قنیطره است
آزادســازی کنند .با فتح شــهر درعا که نقطه آغازین بحران
ســوریه در  2009بــود عمال همه بحــث ها دربــاره انقالب
و ســقوط اســد ،از بیــن رفت و ایــن پرونــده به پایان رســید.
اما اکنــون و پس از این فتــح ها چه تحوالتــی در مقابل نظام
سوریه است؟ هنوز ســه بخش از خاک این کشور در کنترل
نظام سوریه نیســت و آینده جنگ و درگیری معطوف به این
سه بخش اســت .ادلب اولین بخش است که در دست گروه
های مختلفی از معارضان و تروریست هاست .این منطقه در
دوسالگذشتهتبدیلبهفضاییبرایدپویمعارضانازنقاط
معارضین هر منطقه ای که ارتش
مختلف سوریه شده است.
ِ
سوریه آن را محاصره می کرد یا تحت فشــار قرار می داد ،به
ایناستانانتقالدادهمیشدند؛بههمیندلیل دستههای
مختلفی از گروه های داخلی و خارجی در این منطقه جمع
شــده اند .این اســتان همچنین در جریان توافق سه جانبه
ترکیه ،ایران و روسیه تبدیل به منطقه کاهش تنش نیز شده
است .هر سه کشــور در مرزهای تعیین شده نقاط مراقبتی
تعبیه کرده و ضامن آتش بس در این مناطق بوده اند .گرچه
در دو ماه اخیر طی چند حمله از سمت معارضان و تروریست
هاعمالاینآتشبسنقضشدهاست.بشاراسددوروزپیش
گفت که مقصد بعدی ارتش ســوریه استان ادلب است ،این
یعنیاولویتارتشبرایعملیاتبعدی،نقاطشمالیکشور
و پایان دادن به داســتان معارضــان و تروریســت های باقی
ماندهاست.ایندرگیریبرخالفدرعا-کهباسرعتصورت
گرفت و جنگ نه چندان سختی داشت -با فشار و دشواری
های بسیار همراه خواهد بود .علت این دشواری ،تعداد زیاد
تروریستهادراینمنطقهوبهرهآنهاازانواعسالحهاست.
عالوه بر این دیگر نقطه ای برای تســویه و اخراج مســلحان
مانند گذشته که ادلب وجود داشت -وجود ندارد .از طرفدیگر این مسلحان ،افرادی هســتند که حاضر به ترک خانه
و منطقه زندگی خودشان شدند اما تن به مصالحه و تحویل
ســاح ها ندادند ،بنابراین بعید اســت مــدل های مصالحه
وطنیدرایننقاطاتفاقبیفتد.بهعبارتدیگراینهاتهمانده
تروریستهاهستندکهبرایبقایخودمیجنگند.باتوجهبه
اینمتغیرهامیتوانپیشبینیکردکهجنگیسختوزمان
بردرادلباتفاقخواهدافتاد،گرچهباتوجهبهقدرتگرفتن
ارتش و پشتیبانی های مختلف انتظار برای پیروزی نظام در
این مناطق درست است .البته باید توجه داشت که واکنش
ترکیه در موضوع ایــن حمالت نیز می توانــد دارای اهمیت
باشــد ،گرچه گروه های تروریســتی مانند جبهــه النصره از
موضوع مناطق کاهش تنش مستثنا شــده است اما با توجه
بهعزمارتشسوریهمبتنیبرفتحتماممناطقازدسترفته،
مناطق گروه های دیگر نیز به عملیات اضافه خواهد شد .در
همین باره مذاکرات سیاسی و بده بســتان ها به ویژه در سه
کشور مذکور نقشی اساسی را دارا خواهد بود.بخش بعدی
شرق،شمالشرقوشمالسوریهاستکهدردستکردهای
ســوری قرار دارد .گروهی که خود را نیروهای دموکراتیک
سوریه یا اس دی اف می خوانند .این گروه که از آغاز بحران
توانست مناطق وسیعی از شمال شرق را در توافقی نانوشته
با دولت اســد در اختیار بگیرد  ،بعد ها با کمک آمریکایی ها
به یک ســاختار نظامی و سیاســی تبدیل شــد که در مقابل
داعشنیزمقاومتکرد.پسازضعیفشدنداعش،مناطق
مختلفی از سیطره داعش را به دست آورد و حتی تا مرزهای
استانحلبنیزرسید.ترکیهاینگروهراتروریستیمیداند
و تا به حال با آن درگیری هایی نیز داشــته اســت .آمریکایی
ها در این منطقه -یعنی داخل خاک سوریه -نیروی پیاده و
پایگاه نظامی دارند .شکل گیری چنین شرایطی در داخل
خاک ســوریه برای نظام ســوریه یــک چالش بــزرگ بوده و
هست .اما در چند هفته گذشته جلســات و گفت وگوهایی
بین نمایندگان این گروه و نظام ســوریه برای پایان دادن به
اختالفــات و برگرداندن حاکمیــت به نظام ســوریه صورت
گرفتــه و اخبار خوبــی از آن می رســد .بدون شــک هرگونه
درگیری نظامی با کرد ها برای ارتش بســیار هزینه زاســت
و حکمرانی آینده را نیز بــا چالش مواجه می کنــد .از طرف
دیگر کردها نیز با توجه به تجربه شکســت در عفرین ،تجربه
کردهای عراق در برگزاری همه پرسی استقالل ،مخالفت
های جدی ترکیه و عراق ،بد عهدی های آمریکا و ...هرگونه
احتمال برای جدایی را کنار گذاشته اند .اما می توان انتظار
داشت همان طور که قبال نیز در صحبت مقامات شان اشاره
شده است ،خواهان شکل گیری منطقه خودمختار باشند،
امریکهبرایکردهایعراقنیزاتفاقافتادهاست.شایداین
پیشنهاد در وضعیت سال گذشته برای ارتش و نظام سوریه
خوب و منطقی به نظر می رســید اما با توجه به پیروزی های
یک سال اخیر و تغییرات رخ داده در عرصه سیاسی منطقه،
احتماال اسد آن را قبول نمی کند و خواهان تغییر یا محدود
شدن آن است .البته کردها در 9سال گذشته نشان داده اند
کهمیتوانندباطرفهایمختلفسیاسیبازیکنند،حال
نیز باید دید در این عرصه چه خواهند کرد و چه توافقی بین
کردها و نظام سوریه به وقوع خواهد پیوست.بخش سوم از
خاک ســوریه که چالشــی بزرگ را برای نظام و ارتش ایجاد
کرده،مناطقتحتاشغالترکیهونیروهایمستقیماوابسته
به ترکیه در شمال ســوریه است .مناطقی از شــرق الباب تا
عفرین که حتی در نقاطــی از آن ترکیه ای هــا پرچم خود را
نیز برافراشته اند .یکی از مقامات عالی ترکیه حدود دو ماه
پیش از ضمیمه شــدن این منطقه به خاک ترکیه نیز سخن
گفتهبود.امریکهمیتواندبهدرگیریهایسیاسیوحتی
نظامی منجر شود .با توجه به روحیات اردوغان و این که او تا
چندسالآیندهقطعاحاکمبرترکیهخواهدبودمیتوانپیش
بینی کرد در این منطقه مشکالت زمان بری برای حاکمیت
سوریه اتفاق بیفتد .گرچه نظام بین المللی این منطقه را به
عنوانخاکسوریهمیشناسدودولتسوریهنیزمیتوانداز
ترکیهشکایتکندامااحتماالچنینابزارینمیتواندارتش
اردوغان را از این مناطق خــارج کند.به صورت خالصه باید
گفت که دشواری های پرونده ســوریه تا حد زیادی گذشته
است ،شکســت داعش و گذر از دوران پسا داعش ،به دست
گرفتن کنترل کامل اســتان دمشــق و رســیدن به مرزهای
جنوبی و جنوب غربی مراحل دشواری بود که ارتش و نظام
سوریه با کمک همپیمانانش توانســت از آن گذر کند .حال
زمانبستنپروندههایبعدیبرایرسیدنسوریهبهآرامش
است .پرونده هایی که هر کدام چالش های سخت و دشوار
خود را دارد ،اما به نظر می رسد ارتش و نظام سوریه می تواند
از این چالش ها عبور کند.
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بحران درکشور چپگرای نیکاراگوئه وارد صدمین روزخود شد

داعش  36زن وکودک را درجنوب سوریه گروگانگرفت

تکرارفاجعه زنان ایزدی برای دروزی ها

«داعش اتومبیل خانــواده ما  -شــامل والدین و 5
خواهر و برادرم  -را در مســیر ســنجار متوقف کرد
و ما را بــا خانوادههای دیگر به شــهرداری ســنجار
برد و در آن جا زنان و کودکان را از مردان و پســران
جوان جدا کرد .من و دو خواهر 19و 12سالهام با
دههادختردیگردرقالبکاروانیبهموصلمنتقل
شدیم .ســپس ما را به ســاختمانی بردند که محل
توزیع دختران ربوده شــده توســط عناصر داعش
بود .تروریستهایی که رتبه کمتری داشتند فقط
میتوانستند یک دختر را انتخاب کنند و آنها که
رتبه باالتری داشــتند ،دختران بیشتر .من شاهد
خودکشــی  150دختر بــرای پایــان دادن به این
جنایت بودم» ،این ها خاطرات یک دختر ایزدی از
سال  2014بود که داعشی ها هزاران دختر و زن
ایزدی را در شــمال عراق مورد تجاوز قــرار دادند و
هنوز بسیاری از این زنان و دختران جزو مفقودان
هستند.حاال،باآنکهتروریستهااکثریتمناطق
تحت تســلط خود را در عراق و سوریه از دست داده
انــد ،اما جنایــت ربودن دختــران همچنــان ادامه
دارد .داعش که طایفــه ایزدی هــا را در عراق قتل
عام کرد ،حال در پی تکرار این فاجعه در ســویدای
سوریه است .دیده بان حقوق بشر سوریه می گوید
دست کم ۳۶زن و کودک طی حمله هفته گذشته

داعش به شهر «سویدا» به گروگان گرفته شده اند.
زنانگروگانگرفتهشدهدروزیهستند.ششروز
پیشتروریستهایداعشبهشهرسویدادرجنوبی
ترین نقطه سوریه حمله کردند که دست کم246
نفردرجریاناینحملهکشتهشدند و بیشازنیمی
از آن ها ( ۱۳۵نفر) غیرنظامــی بودند .به گزارش
یورونیوز ،به گفته دیده بان حقوق بشــر ســوریه در
جریان ایــن حملــه  ۲۰زن و  ۱۶کــودک گروگان
گرفته شــدند .حمالت سویدا با ســه بمبگذاری
انتحاریدرشهرسویداآغازشدوپسازآن،گروهی
دیگر از تروریســت ها با اســلحه و مــواد منفجره به
روستاهاییدرشمالوشرقاینشهرحملهکردند.
حمــات «ســویدا» مرگبارتریــن حمــات داعش
در این کشــور از ســال ۲۰۱۱میالدی به این ســو
محسوب میشود .ســویدا که ســاکنان آن عمدتا
دروزهستند،منطقهایتحتکنترلدولتسوریه
استکهدرجریانجنگهفتسالۀداخلی،ازآتش
درگیریها تقریبا در امان بوده اســت .این اســتان
همچنین در نزدیکی یکــی از معدود مناطقی قرار
دارد که همچنان در دســت داعش است .سازمان
ملل میگوید به دلیل ادامه درگیریها دســت کم
 ۲۷۰هزارنفرخانههایشانرادراینمنطقهترک
وفرارکردهاند.

با ادامه تهدیدهای متقابل ،موضوع از سرگیری جنگ میان
جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان بــار دیگر به تیتــر اصلی
رسانههایمنطقهبازگشتهاست«.نیکولپاشینیان»نخست
وزیرارمنستاناحتمالوقوعجنگباجمهوریآذربایجانرابر
سرمالکیتبرمنطقه«قرهباغ»بسیارباالدانستوباتهاجمی
خواندنسیاستجمهوریآذربایجان،وضعیتفعلیمنطقه
ت وزیر ارمنستان
را بســیار نگران کننده قلمداد کرد .نخســ 
همچنین از روســیه خواســت با اهرمهــای خود ،مانــع بروز
درگیریدرمنطقهشود.ایندرحالیاستکهاتخاذسیاست
همگرایی بــا غــرب و نزدیکی ارمنســتان به ســازمان پیمان
آتالنتیک شــمالی «ناتو» طی بیش ازیک ماه گذشــته باعث
نارضایتی و رنجش روسیه از ارمنستان شده است .به طوری
که«دیمیتریساولیاف»نمایندهحزبحاکمروسیهدردوما
اعالمکرد:مانمیخواهیمارمنستانراازدستبدهیم،ولی
متاسفانهآنهادرحالگسترشروابطخودباناتوهستند.به
همیندلیلوباحوادثرویدادهدرارمنستان،میتوانگفت
جایگاه و اهمیت جمهوری آذربایجان برای روسیه دوچندان
شدهاست.درهمینباره«اولگکوزنتسوف»کارشناسروس
و تحلیل گر روابط بینالملل نیز گفــت :دخالتهای بیش از
حد آمریکا در ارمنستان میتواند به کاهش نفوذ البی ارمنی
موجوددرمسکومنجرشودوروسیهراهرچهبیشتربهجمهوری
آذربایجان نزدیکتر کند .ضمن آن که ،محدود شدن فضای
عملروسیهدرارمنستان،میتواندنتایجغیرقابلپیشبینی
درپی داشته باشد.در واقع باید گفت نخست وزیر ارمنستان
درشرایطیخواستارکمکومساعدتروسیهشدهاستکه،
اتخاذسیاستهاینادرستایروان،مسکوراناراضیونگران
کرده است« .نیکول پاشــینیان» به منظور جبران اشتباهات
سیاستخارجیایروانطیماههایاخیر،روزشنبهگذشته
تاکیدکرد:ارمنستانهیچگاهبهسازماننظامیناتونخواهد

دخالت درحیاط خلوت

بحرانسیاسیدرنیکاراگوئه درحالیواردصدمینروزخودشده که
تاکنون راه حلها برای پایان بحران و برقراری آرامش در این کشور
بینتیجه مانده اســت .در این زمینه؛ رئیس جمهور نیکاراگوئه نیز
برگزاریهرگونهانتخاباتزودهنگامدراینکشورراردکرد.دانیل
اورتگابابیاناینکهبرگزاریانتخاباتزودهنگامریاستجمهوری
دراینکشوربهمعنایپذیرش«هرجومرج»استوانتخاباتریاست
جمهوری در زمان مقــرر خود ( )2021برگزار خواهد شــد ،گفت:
تاکنونهرگزایناتفاقدرآمریکایمرکزینیفتادهاست.اعتراضها
در نیکاراگوئه از ماه آوریل و زمانی آغاز شد که دولت طرحی را برای
تغییر نظام تامین اجتماعی با هدف تامین کسری بودجه پیشنهاد
داد.تغییر نظام اجتماعی در این کشــور پس از آن پیشــنهاد شد که
موسسهخدماتاجتماعینیکاراگوئهبامشکالتمالیمواجهبودند.
اگرچه ابتدا اعتراضات ماهیت اجتماعی و مسالمتآمیز داشت و با
گسترش این اعتراضات ،دولت از طرح تغییر نظام تامین اجتماعی
عقبنشینیوآنرامنتفیکرد،اماادامهاعتراضاتبهصحنهسیاسی
این کشور کشیده شــد و فرصتی فراهم شــد تا جناحهای سیاسی
مخالفباحمایتآمریکاباهدفتالشبرایبرکناریرئیسجمهوی
این کشــور ،وارد عمل شــوند.تظاهرکنندگان اورتگا و رزاریو موریو
همسرش را که ســمت معاون رئیس جمهوری دارد به دیکتاتوری،
فسادوخویشاوندساالریمتهممیکنند.مونیکابالتودانوانقالبی
سابقمیگوید:دردهه 1980اورتگابخشیازتغییرانقالبیبوداما
هم اکنون وی یک سرمایهدار شیفته قدرت است که تالش میکند
امتیازاتوثروتخودواطرافیانشراافزایشدهد.ایندرحالیاست

کهباشدتگرفتناعتراضاترئیسجمهورینیکاراگوئه،مخالفان
را به مذاکره ملی دعوت کرد .همچنین با پیششرطهای مخالفان
ازجملهآزادیهمهمعترضانزندانی،تشکیلکمیتهحقیقتیابو
دعوتازکمیسیونحقوقبشرکشورهایآمریکایی،موافقتکرد.
بهرغم این اقدامات ،دامنه اعتراضات گســتردهتر شــده و مخالفان
برکناری اورتگا و برگزاری انتخابات زود هنگام را خواســتارند.این
شرایطدرحالیاستکهسازمانکشورهایآمریکاییوواشنگتننیز
همگامبامخالفانضمنحمایتازآنهابر دخالتدراوضاعداخلی
این کشور ،اعمال تحریمها و افزایش فشــارها بر بحران داخلی این
کشورمیافزایند.واشنگتنمدتهاستدرصدداستفادهازفرصت
برای نفوذ در کشورهای چپ آمریکای التین یا همان حیاط خلوت
خوداست،زیرااینکشورهامخالفحضورواشنگتنوسیاستهای
توســعهطلبانه و مداخلهجویانــه آن در منطقــه هســتند .از ایــن رو؛
واشنگتن با حمایت از مخالفان درصدد تغییر نظام سیاسی در این
کشورهاست.چنانچهدرونزوئالنیزمدتهاستنیکوالسمادورو
رئیس جمهوری چپگرای آن تحت فشــار قرار دارد.رائول کاسترو،
رئیسجمهوریسابقکوبادراینزمینهگفت:آمریکاحلقهمحاصره
علیه کوبا ،ونزوئال و نیکاراگوئه را تنگ کرده اســت .اورتگا برگزاری
انتخابات زودهنگام را ســبب افزایش بیثباتــی -ناامنی و وخامت
اوضاع دانســته و از اجرای قانون در این کشور سخن گفته است؛ به
نظرمیرسدبرگزاریدوبارهگفتوگویملیبرایحلاختالفاتو
جلوگیریازدخالتواشنگتنومتحدانشمیتواندباردیگرآرامش
رابهاینکشورآمریکایمرکزیبازگرداند.

نخست وزیرارمنستان :احتمال جنگ با آذربایجان بسیارباالست

قره باغ همچنان داغ

پیوست.دولتفعلیارمنستانکهدرپیاعتراضهایمردمی
قدرت را در کشور قبضه کرده اســت ،در دوران اعتراضهای
خیابانیکمتردربارهازسرگیریجنگباجمهوریآذربایجان
ســخن میگفت.وعده و وعیدهــای پاشــینیان عمدتا حول
محورمبارزهبافسادوبهبوداوضاعاقتصادیمردمارمنستان
دور میزد ،اما پس از کسب مقام نخست وزیری ،وی همواره
درباره موضوع مناقشــه با جمهوری آذربایجــان و احتمال از
ســرگیری جنگ ســخن میگوید .چندی قبل نیز وزیر دفاع
جمهــوری آذربایجــان ضمــن

هشدار به ارمنستان ،خواهان حل و فصل سریع تنش ارضی
بابتموضوعقرهباغشدهبود.

فرا خبر
▪ریشهبحراندرقرهباغچیست؟

منطقه قــره بــاغ در دل آذربایجان با 150هزار ســاکن در
بخشیبهوسعت 12هزارکیلومترمربعقرارداردکهعم ً
ال
بهارمنستانوابستهاست.اینمنطقهدرقفقازجنوبیکهدر

دورهاتحادجماهیرشورویسابقضمیمهخاکآذربایجان
شد ،در ســالهای 1988تا 1994صحنه جنگی بود که
بیش از  30هزار کشــته و صدها هزار آواره برجا گذاشت؛
بیشتر ساکنان این منطقه ارمنی هستند .آسوشیتد پرس
گزارش داد که تنش طوالنی مدت میان ارامنه مســیحی و
اکثریتمسلمانانآذریدرپیفروپاشیشورویومستقل
شدن جمهوریها به وقوع جنگ منجر شد .آتش بس سال
 1994باعثشد،نیروهایارمنیوآذربایجانیدرسراسر
منطقهغیرنظامیرودرروییکدیگربایستند.بهاینترتیب
هر روز گزارشهایی درخصوص وقــوع درگیری میان این
دوگروهمنتشرمیشد.درتقسیماتاداریاتحادجماهیر
شــوروی «قرهباغ» بخشــی از جمهوری آذربایجان بود .در
ســال 1988نیروهای ارمنی جنگ خــود را برای تصرف
این زمینهــا آغاز کردنــد .مدتی پــس از فروپاشــی اتحاد
جماهیر شوروی ،جنگ تشدید شد و در سال  1994پس
از اینکه ارتش ارمنستان این بخشها را به تصرف خود در
آورد ،جنگ با آتشبس تمام شــد .مقامات این ناحیه خود
را یک کشــور مســتقل میدانند ،ولی به جز ارمنســتان تا
امروزهیچکشوریاینجمهوریخودخواندهرابهرسمیت
نشناختهاست.سازمانمللنیزهنوزاینناحیهرابخشیاز
خاک جمهوری آذربایجان میداند و در مکالمات رســمی
و غیر رســمی در جهان در هنــگام نام بــردن از این ناحیه یا
رهبران آن ،لفظ «خودمختار» بیان میشــود؛ زیرا قرهباغ
علیا در دل آذربایجان اســت و رهبران آن کــه دل در گروی
ارمنستان دارند ،خود را مستقل میدانند.اما حاال با توجه
به برهم خوردن نظم پیشــین و حاکم شــدن شرایط جدید
درمنطقه ،کارشناســان ،احتمال بروز هرگونه رخدادی از
جمله از سرگیری جنگ بر سر قره باغ برای یک دوره کوتاه
مدترابعیدنمیدانند.

کابینه نخست وزیرانگلیس
روی مدارتنش

انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه دیروز برگزارشد

این باربدون موگابه

مردم زیمبابوه دیروز پای صندوقهــای رای رفتند تا پس از
 30سال چهره ای به جز «رابرت موگابه» را به عنوان رئیس
جمهورکشورشــان برگزینند« .موگابه» از ســال  1987تا
ســال 2017رئیس جمهور زیمبابــوه بود تا آن کــه با اجبار
ارتش و حــزب خــودش ،از مقام خــود کناره گیری کــرد .او
پیش از آن نیــز ،یعنی در ســال هــای  ۱۹۸۰تــا  ۱۹۸۷به
عنوان نخســتوزیر بر زیمبابوه حکومت کرد ه بود .به گفته
مخالفان،حرکتاوبهسویتحکیمقدرتشخصیهمراهبا
سوءمدیریتاقتصادیوفسادگستردهباعثشدتازیمبابوه
که زمانی دارای اقتصادی نیرومند بود به فقر کشــیده شود
در حالی که موگابــه با اتکا به نیروهای امنیتــی و گروههای
لباس شــخصی حامی خود ،مانع از فعالیت موثر مخالفان
میشد« .امرسونمنانگاگوا»،رئیسجمهورفعلیو«نلسون
چامیزا» ،رهبر حــزب مخالف نامزدهای اصلی ایــن دوره از
انتخابات هســتند .نتایج آرای انتخاباتی هنوز اعالم نشده
اما،براساسنظرسنجیها«منانگاگوا»،رهبر۷۵سالهحزب
حاکم «زانو پیاف» با اختــاف کمی از رقیب خود «چامیزا»
رهبر ۴۰سال ه «جنبش دموکراتیک تغییر» جلو بوده است.

گ
«امرسونمنانگاگوا»کهازهمراهاننزدیکموگابهدرجن 
برایاستقاللزیمبابوهبودهاست،وعدهاصالحاتواحیای
اقتصادیرادادهاست.بااینحال،رابرتموگابه،بنیانگذار
این حزب پیش از رای گیــری گفته بود که به هم حزبی خود
رای نخواهد داد .موگابه  94ساله میگوید که منانگاگوا با
کودتا علیه او به قدرت رســیده اســت .از نــگاه موگابه ،تنها
نامزدقابلاعتمادایندورهازانتخاباتنلسونچامیزا،رهبر
مخالفان اســت .او ابراز امیدواری کرد که مردم با رای خود
دولت نظامی فعلــی را کنار بزنند و دوباره شــرایط به قدرت
رســیدن او را یک قرن پس از تولدش مهیا کنند .منانگاگوا
در آخرین مراســم کارزار تبلیغاتی خود که در یک استادیوم
ورزشــی برگزار شــده بود گفــت « :من بــا مــردم موافقم که
میگوینداتفاقبزرگیبرایزیمبابوهدرراهاست.اگرانتخاب
شوم ،تغییرات بزرگی را برای کشــورمان به ارمغان خواهم
آورد ».نلســون چامیزا هم گفته اســت که زیرســاختهای
اقتصادی کشور را بازسازی میکند .اما برخی از وعدههای
اوازجملهراهاندازیقطارهایسریعالسیرومیزبانیالمپیک
بسیاربلندپروازانهخواندهشدهاست.

بحران پشت
بحران

تنشها میــان وزیــر دفــاع و نخســتوزیر انگلیــس درباره
افزایش نیافتن دستمزد نیروهای نظامی باال گرفته است.
پایــگاه خبــری "تلگــراف" ،در گزارشــی نوشــت« :گاویــن
ویلیامسون» وزیردفاعانگلیسبهتازگیبهافزایشنیافتن
دستمزدنیروهاینظامیاعتراضکردهودراینخصوصبا
«ترزا می» نخست وزیر این کشور دچار اختالف شده است.
«ویلیامسون» دراینمسیرعالوهبرنخستوزیربه«فیلیپ
هاموند» وزیر دارایی این کشور هم معترض شده و افزایش
نیافتن دستمزد نیروهای نظامی را اشــتباه خوانده است.
ویلیامســون برخالف وعدههای پیشــین خود به نیروهای
نظامی ،اکنون فقط با یــک و نیم درصد افزایش دســتمزد
کارکنان وزارت دفاع مواجه شــده است.پیشتر وی تهدید
کرده بــود چنان چه «ترزا مــی» بودجهای اضافــی و معادل
 20میلیاردپوندرابرایاهدافنظامیطی 10سالآینده
تصویب نکند ،اقداماتی برای برکناری وی انجام میدهد.
این در حالی است که نشریه ســاندیتایمز گزارش داد این
کشور طرحی را درحال بررسی دارد که در صورت به دست
نیامدن توافــق برگزیت بــا اتحادیهاروپا ،ارتش این کشــور

رابرت فیسک  ،تحلیل گر ایندیپندنت درباره این که آیا نبرد
ادلب مادر جنگ ها در ســرزمین شام است ،نوشت :ژنرال
ســهیل الحســن معروف به "ببر" افســانهای ارتش ســوریه
(تایگــر فــورس ( )Tiger Forceیگانــی در ارتش ســوریه)
مطمئنــ ًا "نیروهــای ببــر" خــود را بــرای آخریــن رویارویی
حکومت دمشــق با افــراط گران ســلفی و مســلح شــده از
ســوی غرب به میدان خواهد برد؛ شورشــیانی کــه برای از
بین بردن حکومت بشــار اسد جســارت و تالش کردند اما
به شــکلی کامال قطعی شکســت خوردند.به لطف دونالد
ترامپ  ،همه چیز برای شورشیان در سوریه تمام شده چون
آن ها از ســوی آمریکاییها و همچنین از سوی کشورهای
عرب حــوزه خلیــج فــارس مــورد خیانــت قــرار گرفتند –
مطمئنــا و در نهایــت از ســوی خــود ترامــپ در مذاکــرات
محرمانهاش با والدیمیر پوتین در هلســینکی .شــاید مهم
تریــن بخــش از "ناشــناختههای" ایــن گفتوگــو کــه تنها
مترجمان در آن بودند ،همین مورد باشد.ســه هفته پیش
آمریکاییها به شورشیهای جنوب غرب سوریه در مرزهای
بلندیهایجوالناشغالیگفتهبودندکهدیگرتنهاهستند
و نمیتواننــد انتظــار کمکهای نظامی بیشــتر را داشــته
باشــند .حتی کاله ســفیدها به عنوان پاســخ گوهای اول
قهرمانبازیها یا تبلیغاتچیهای جنگ شورشیان ،توسط
اســرائیلیها و همراه با خانوادههای شان از خطوط مقدم
شورشیها نجات یافته و به مکانهای امن در اردن منتقل
شــدهاند.این در حالی است که اســرائیلیها کمی از بابت
این که سازمان دفاع مدنی "کاله سفیدها" از آن ها به خاطر
کمکهای انســان دوستانهشــان تشــکر نکردند ،رنجیده
شــدهاند – اما آن ها چه انتظاری میتوانند داشــته باشند
وقتی که زمان شان را صرف حمله به قوای ایرانی ،حزب ا...
و سوری در طول جنگ میکنند ،به شبهنظامیان النصرهای
که به خطوط آن ها میآیند ،کمکهای پزشکی میرسانند
و هرگز داعــش را بمبــاران نمیکننــد؟ آیا کاله ســفیدها
میخواهند هم اکنون با اسرائیل شریک باشند؟این تحلیل
گر خاطرنشان میکند :ارتش سوریه در این میان در حالی
که در حومه درعا با آخرین باقیماندههای گروههای افراط
گر تســلیم نشــده میجنگد همچنین به لبــه منطقه حایل
تعیین شده در جوالن ،جایی که پیش از آغاز جنگ داخلی
در  ۲۰۱۱در آن جا مستقر بود ،بازخواهد گشت .به عبارت
دیگر "جبهه جنوبی" مسئلهاش حل خواهد شد و پس از آن
تنها سنگر ادلب و شهر رقه باقی میماند .با این حال ادلب
یک معامله بــزرگ تر اســت .بیتردید ما شــاهد مذاکرات
"آشتی" بیشتر با پشتیبانی روسها میان مقامهای سوریه
و گروههای شورشــی در داخل این استان خواهیم بود .در
همین زمینه توافقهــای خصوصی و علنــی وجود خواهد
داشت که به موجب آن ها کسانی که میخواهند به مناطق
تحت کنتــرل دولت برگردنــد ،میتوانند ایــن کار را انجام
دهند.بــا این حال ایــن حقیقت نیز مطرح اســت که شــهر
ادلب در کنترل افراط گران و خانوادههای شــان است که
سابق بر این پیشــنهادهای مشابه در شــهرهای دیگر را رد
کردند – بسیاری از آن ها با اتوبوس از غوطه و الیرموک در
دمشــق و از حمص و شــهرهای دیگری که در آن جا تسلیم
شدند ،مســتقیما به اســتان ادلب منتقل شــدهاند – آینده
آن ها کامال تیره و تار به نظر میرسد .اما ما باید یک چیز را
به یاد داشته باشــیم که ارتش سوریه به جنگهای پیچیده
عادت دارد .همین مورد درباره نیروی هوایی روسیه صادق
است .مطمئنا شکسته شــدن محاصره بیمارستان نظامی
جسر الشغور ادلب در سه ســال پیش از سوی ارتش سوریه
به هنگام آغــاز آخرین نبرد جنگ ســوریه فراموش نخواهد
شــد .در عین حال مســکو قرار نیســت از بازگشــت افراط
گران چچنیاش به "خانه" استقبال کند .آنکارا نیز نخواهد
خواســت که شــبهنظامیان کهنهکار ادلب در دشــتهای
آناتولی ســرگردان شــوند به ویژه هنگامی که رجب طیب
اردوغان هنوز دلمشــغولی کودتای نافرجام علیه خود در
دو سال پیش را دارد .ما باید همچنین به یاد داشته باشیم آن
کشورهایی که مدت زیادی است به دنبال سرنگونی بشار
اســد بودهاند اکنون تالش خواهند کرد که حتی به تدریج
نوعی روابط را با حکومت دمشق برقرار کنند .الزم به گفتن
نیســت که دیپلماتهای فرانســوی برای حدود یک سال
است که سفرهای توریســتی از لبنان به سوریه داشتهاند.
همیــن کار را نیــز فرســتادههای مجزایی مربــوط به دیگر
کشورهای اروپایی انجام دادهاند .آمریکاییها نیز به دنبال
آن خواهند بود که نقش کوچک خود را به شیوه ترامپ و به
شکلی عجیب در این لحظه سرنوشتساز ایفا کنند و پوتین
برای این منظور در دسترس خواهد بود.البته اروپاییها و
دیگرکشورهایمیزبانآوارگانسوریشاملترکیه،لبنان،
اردن ،عراق ،کویــت و مصر به شــدت تمایل دارنــد که این
آوارگان سوری به خانه برگردند.روسها نیز اعالم آمادگی
کردهاند برای بازگشت این آوارگان به خانه به منظور عبور
ایمن آن ها تضمین بدهند.

...

نمای روز

بــرای تأمین کمبــود مایحتاج مردم دســتبهکار شــود .بر
اساساینطرح،ارتشانگلیسموظفخواهدبودتاکمبود
موادغذایی ،دارویی و ســوخت کشــور را از طریــق بالگرد و
کامیونهای نظامــی به داخــل انتقال دهــد .از هماکنون
فروشگاههای بزرگ در انگلیس نیزبه توزیعکنندگان خود
هشدار دادهاند که مواد غذایی مدتدار مانند چای و قهوه
راانبارکنند.سازمانخدماتدرمانیبریتانیانیزقراراست
مقدار باالیــی از داروهای اروپایی را در بیمارســتان ذخیره
کند.مخالفتهفتهگذشتهاتحادیهاروپاباطرحپیشنهادی
«ترزامی»نخستوزیربریتانیاموسومبه«چکرز»دربارهآینده
روابط دو طــرف در دوره پســابرگزیت ،گمانهزنیها درباره
حاصل نشــدن توافق تا پیش از ماه مارس ســال آینده را که
بریتانیا رســم ًا از اتحادیهاروپا خارج میشود قوت بخشیده
است .بر اساس طرح « ِمی» ،بریتانیا در دوره پسابرگزیت به
تمام مقررات تجاری اتحادیه اروپــا درخصوص کاال پایبند
خواهدماند،تدابیرخاصیبرایتسهیلعبورومروردرنظر
میگیردوهمچنانبهعضویتدرسازمانهایمهماروپایی
ادامه میدهد.

نقشه منتشرشده توسط واحد رسانه ای کردهای سوری
موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه در پایگاه رسمی
اطالع رســانی آنان که خاک ســوریه را پــس از توافق با
دمشق تقریبا یکدست بنفش نشان داده است.
CMYK

