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واشنگتن؛بازیگری ایذایی درسوریه

اندیشکده روز
دورجدیدماموریت ناتو در عراق
اندیشــکده مطالعات جهان اســام نوشــت :ژانین هبیس در
سمت نماینده ویژه سازمان ملل و نیز رئیس هیئت مساعدت
سازمانمللدرامورعراقازسویدبیرکلسازمانمللمنصوب
شد .وی ســابقه وزارت دفاع هلند را دارد و در عملیات نظامی
بهعراقوافغانستانمسئولیتنظامیباالییداشت.انتصاب
این چهره در قالب نماینده ویژه ســازمان ملل نشــان از جدی
بودننفوذناتوبرمنابعخارجیعراقوحمایتازظرفیتهای
اقتصادی است .ســاالنه ده ها میلیون دالر در قالب این کمک
ها ،محصــوالت مختلف فرهنگــی و کمک هــای اجتماعی به
شهروندانعراقیدادهمیشودکهبراساسبررسیهایانجام
شدهبانیتسیاسیوتغییرذهنیتشهرونداناینکشوراست.
انتصابفردیکهالبیبزرگیدرناتوداردوسالهابرموسسات
امنیتیخصوصیتسلطداشت،نشانازجدیبودنماموریت
دورجدیدنمایندهویژهسازمانمللدرامورعراقدارد.تحوالت
سریع عراق و تشکیل دولت و تغییر کابینه و حتی ترمیم آن در
دوران پسا داعش برای همه بازیگران عراق مهم است و به نظر
میرسدانتخابهبیسپیامیواضحبهبغدادداشت.

...

تحلیل روز
امیرمسروری

دوحه در برابر یک تصمیم سخت

ماه هاســت دوحه بــا تصمیم ســختی مواجه اســت .ریاض در
برابر فشــارهای اقتصادی ،تهدیدات نظامی و امنیتی خود را
افزایش داده و حاال در ســطح ژئوپلیتیک چالشی جدید برای
دوحه ایجادکرده اســت .طرح کانال ســلوی که ســال هاست
مطرح بود به مرحله اجرا درآمده و به نظر می رســد قطر در یک
مرحله جدیدی از تصمیم سازی قرار دارد .اجرای این طرح که
بهطول 60کیلومتراستمیتواندقطررابهجزیرهایتبدیلو
دسترسیاینکشوربهخاکعربستانراقطعکندورسماقطر
ازشبهجزیرهعربیجداشود.اینتصمیمریاضدرحالیاست
کهتنشمیانقطروعربستانکاهشیافتهوپسازصحبتهای
ترامپ به نظر می آمد دو کشــور برای مذاکره رو در رو آماده اند
 .با جدا ســازی قطر از شــبه جزیره عربســتان عمــا دوحه در
وضعیتبحرانیقرارمیگیردوبخشمهمیازخاکاینکشور
در جدایی از منطقه شــبه جزیره در تهدید امنیتی قرار خواهد
گرفت.پیشازاینمنطقهمرزیقطروعربستاندربحرانمیان
دو کشــور به یک منطقه نظامی تبدیل شــده بود و با جدا شدن
این بخش تهدید دوحه برای ریاض کاهــش می یابد اما قطر با
مشکالت عدیده ای مواجه می شود .شاید بتوان گفت یکی از
اهداف این طرح « نمایش هژمونی عربســتان در پدرســاالری
منطقهعربیحاشیهخلیجفارس»ودرسعبرتیبرایدیگران
باشد.نمایشیکهحاالبهنظرمیرسدباورپذیرنیست.

وزارت دفــاع آمریــکا ۳۰۰میلیــون دالر از کمکهای نظامی
خودبهارتشپاکستانراقطعکرد.اینتصمیمچندینماهپس
از آن اتخاذ شد که دونالد ترامپ اعالم کرده بود ایاالت متحده
ک به اســامآباد چیزی جز «فریب و دروغ»
در قبال سالها کم 
دریافت نکرده اســت .رئیس جمهور آمریــکا همچنین در پیام
سال نوی میالدی گفته بود اســام آباد میلیاردها دالر کمک
دریافت میکند اما به درخواســتهای آمریکا توجهی ندارد.
عمرانخان،نخستوزیرپاکستاندرپاسخبهوی گفتکهاین
کشورفقطدرصلحشریکآمریکاستنهدرجنگوآمریکاباید
پاکستان را دوست خود بداند نه عمل ه خود .اما این همه پولی
نیستکهآمریکادیگربهپاکستانپرداختنخواهدکرد.اوایل
سالجاریمیالدینیزکنگرهآمریکاکمکمالی ۵۰۰میلیون
دالری صندوق حمایتی ائتالف به اســام آباد را متوقف کرده
بود .آمریکا از ســال  ۲۰۰۲تا کنون بیــش از  ۳۳میلیارد دالر
به پاکستان کمک کرده است .لغو کمک مالی به پاکستان در
آستانه سفر وزیرخارجهآمریکا بهاینکشور انجاممیگیرد.

نخست وزیر جدید پاکســتان در اقدامی عجیب خودروهای سوپر لوکس دفتر
نخستوزیریرابهحراجمیگذارد.ازخودروهایلوکسنخستوزیریمیتوان
بههشتبیاموازجملهسهمدل ۲۰۱۴وسهمدلاسیوویودومدلاسیووی
 ۲۰۱۶و همچنین چهار خودروی مرسدس بنز  ۲۰۱۶که دو دستگاه آن ضد
گلوله است ،اشاره کرد.قرار است عمران خان برای ریاضت اقتصادی از بالگرد
در رفت و آمد به سرکار اســتفاده کند.وزیر اطالع رسانی پاکستان در حمایت از
تصمیمعمرانخاناعالمکردکهرفتوآمدبابالگردازدفترنخستوزیروبهمحل
ســکونت عمران خان(منطقه بانی گاال) ارزانتر از رفت و آمد در جاده است.اما
بعدازانتشاراینخبرموجگستردهایازواکنشهارادرفضایمجازیبههمراه
داشت .در همین راســتا پیامهای توئیتری بسیاری از سوی کاربران پاکستانی
منتشرشدکهاینخبررابهسخرهگرفتند.برخالفاظهاراتوزیردولتعمران
خان بر اساس گزارش بیبیســی هر مایل دریایی ( ۱/ ۸۵۲کیلومتر)توسط
بالگرد نوع آگوستا وســتلند آی دبلیو ۱۳۹نزدیک به ۱۶۰۰۰روپیه میشود.
اکنون مسافت بین منطقه بانی گاال و دفتر نخســت وزیری پاکستان حدود۱۵
کیلومتر اســت که نزدیک به ۸مایل دریایی است که براساس محاسبات حدود
 ۱۲۸هزارروپیهپاکستانیهزینهبههمراهداردامااگربرایرفتوآمدنخستوزیر
از خودرو استفاده شود رفت و آمد در جاده
هزینهکمتریبههمراهدارد.همچنین
یکی از نظامیان بازنشسته ارتش در
گفتوگوباروزنامهاکسپرستریبون
اعالم کــرد که هزینــه راهاندازی هر
بالگردهزارانروپیهاست.ویادامه
داد:اگرنخستوزیرمیخواهدمسیر
ارزان تــری انتخاب کند بهتر اســت
پیادهرویکند.مثلکاری
کههرروز صبحانجام
میدهد.

نگاه حریصانه رئیسجمهوراسبق آمریکا به
زنی ترانه سرا جنجال سازشد
دومینوی چشم چرانیهای « بیل»

حضور «بیــل کلینتون» رئیسجمهور اســبق آمریکا در مراســم تشــییع یکی از
خوانندههای مطرح سیاهپوست این کشور ،باز هم برای او که سابقه سیاهی در
زمینهمسائلجنسیداشته،جنجالدرستکردهاست«.آرتافرانکلین»خواننده
و ترانهسرای سیاهپوست و مشهور در سبکهای موسیقی از قبیل «گاسپل» که
در مراسم تحلیف بیل کلینتون و باراک اوباما دو رئیسجمهور دموکرات برنامه
اجراکردهبود،چندیقبلبراثرابتالبهبیماریودرسن ۷۶سالگیدرگذشت.
کلینتون رئیسجمهور ســالهای  ۱۹۹۲تا  ۲۰۰۰آمریکا در مراســم تشییع
فرانکلینحضوریافتتابهاوادایاحترامکند،اماچشمچرانیاشبهیکدختر
دراینمراسم،برایشدردسرسازشدتاجاییکهباعثشدهفتهنامهمحافظهکار
«واشنگتناگزمینر»طییادداشتیبهاینرفتارکلینتونباتیتر«لطفابیلکلینتون
را از آریانا گراند دور نگه دارید» اعتراض کند.در بخشی از مراسم تشییع« ،آریانا
گراند» خواننده و هنرپیشه ۲۵ساله برای ادای احترام به متوفی قطعهای برای
او خواند.حضور این خواننده در مراسم تشییع حاشی ه زیادی به پا کرد.تصاویر و
فیلمهایمراسمبهوضوحنشانمیدهدکهبیلکلینتونهنگاماجرایموسیقی
توسطاینخواننده،درحالچشمچرانیاست.ازروزگذشتهوباتوجهبهپیشینه
اقداماتکلینتون،تصاویررفتارونگاهکلینتونبهسوژهداغشبکههایاجتماعی
در آمریکا بدل شده است .پیش از این نیز،هنگامی که درمراسم تحلیف دونالد
ترامپ،همسراوواردمحلمراسمشد،نگاهچندثانیهایومیخکوببیلکلینتون
بهمالنیانهتنهاتوجهدوربینهایتلویزیونیراجلبکرد،بلکهخشمهیالریرا
هم به دنبال داشــت که آن هم از چشــم دوربین ها مخفی نماند.حاال این اقدام
کلینتون،بازهمرسواییهایاخالقیرئیسجمهوراسبقآمریکابهویژهماجرای
جنجالیرابطهاوبا«مونیکالووینسکی»رازندهکردهاست.
گــروه بیــن الملــل -قطــع کمکهــای آمریــکا بــه آژانس
امدادرســانی و کاریابــی بــرای آوارگان فلســطینی «آنــروا»
واکنشهــای متعــددی را در ســطح بینالمللــی بهدنبــال
داشتهاست.این اقدام واشــنگتن هر چند با استقبال تلآویو
مواجهشده،اماباانتقاددیگرکشورهاوحتیمتحداناروپایی
آمریکاروبهروشدهاست.دراینراستا،اتحادیهاروپادربیانیهای
از آمریکا خواســت در تصمیم تاســف آور خــود مبنی بر توقف
حمایتمالیازآنرواتجدیدنظرکند.اتحادیهاروپاتاکیدکرد
حمایتبینالمللیاز«آنروا»بهعنوانسازمانیکهدههامدرسه
را در فلسطین ،لبنان ،اردن و سوریه اداره میکند ،باید ادامه
یابد.وزارتخارجهآمریکاجمعهشبازلغوتمامیکمکهای
مالیاینکشوربه«آنروا»خبردادهوتصریحکردواشنگتندیگر
به تامین مالی آنروا پایبند نیست .آمریکا طی سالهای اخیر
نزدیکبه 30درصدازبودجهآنرواراتامینمیکرد،امااوایل
سال جاری ،واشنگتن 300میلیون دالر کمک برنامهریزی
شــده را لغو کرد و دوبــاره مورد بررســی قرار داد.گفته شــده
کاخ ســفید در توجیه این تصمیم خود مدعی خواهد شد که
صفت«آواره»ازطریقوراثتمنتقلنمیشودوباتوجهبهاین
تعریف،واشنگتنازتعدادپنجمیلیونآوارهفلسطینیبراساس
آمارآنروا(آژانسامدادوکاریابیبرایآوارگانفلسطینی)،تنها
نیم میلیون از آنان را به رسمیت خواهد شناخت .این تصمیم
احتمالی کاخ ســفید در عین حال در مقابل تعریف مشخص
سازمان ملل درباره پناهجویان فلسطینی قرار دارد که در آن
اعالم شده فرزندان پناهجویان فلســطینی در اردوگاههای
خارجی مانند والدیــن خود از حقــوق برابری بــه عنوان یک
پناهجو برخــوردار خواهند بود.به نظر میرســد این تصمیم
کاخسفیدبخشیازطرحمدنظرترامپدربارهفلسطینباشد
کهبه«معاملهقرن»موسومشدهاست.طرحیکهمنابععربی
گفتهاندبراساسآنموضوعاتمهمیازجملهپایتختیقدس
شرقی برای کشور مستقل فلسطین ،حق بازگشت آوارگان
فلسطینی و توقف شهرکسازیهای رژیم صهیونیستی در
اراضی اشغالی کرانه باختری از دســتور کار مذاکرات خارج
خواهد شــد و به جای آن ایجاد کشور فلسطینی بدون سالح
در نوار غزه و بخش هایی از منطقه صحرای سینا مورد تاکید
قرار خواهد گرفت.اما مســئله پناهندگان فلســطینی به چه
موضوعیاشارهداردوچرابرایترامپمهماست؟
▪پناهجویان فلسطینی چه کسانی هستند؟

یها سالهاســت در جریــان بیــش از هفــت دهــه
فلســطین 
مبارزه برای پایان دادن به اشــغال سرزمین خود بر مفهومی
با عنوان «حــق العودة» تاکیــد دارند که به فارســی به معنای
«حق بازگشت» اســت.مفهوم «حق بازگشــت» در واقع ناظر
بر بازگشــت همه فلســطینیانی اســت که در جریان اشــغال
ســرزمین و تــرک اجبــاری خانههای خــود سالهاســت در
اردوگاههای مختلف ســاکن هســتند .باید توجه داشــت که
ســرزمین فلســطین در دو حادثه عمده شــاهد کوچ اجباری
دهها هــزار نفر از ســاکنان خود بوده اســت .یک بار در ســال
 ۱۹۴۸و جنگ نخســت اعراب و اســرائیل حدود ۷۵۰هزار
فلسطینی و در واقع ۸۵درصد از جمعیت آن زمان فلسطین

عبد الباری عطوان:

ادلب اتوبوس سبز ندارد

ائتالف سعودی:حمله به اتوبوس کودکان
یمنی اشتباه بود

اعتراف به کشتار

ائتالف ســعودی پس از تشــکیل کمیته تحقیق درباره حادثه اتوبوس حامل
دانشآموزانیمنیدرمنطقه«ضحیان»استانصعدهوزیرفشارافکارعمومیبه
کشتارکودکانیمنیدراینمنطقهاذعانکردوآنراحملهاشتباهیدانست.
این در حالی است کهائتالف سعودی ابتدا از حمله به اتوبوس دانش آموزان
یمنی که منجر به کشته و زخمیشدن دهها تن شــده ،دفاع کرده و آن را یک
«اقدامنظامیقانونی»خواندهبود.ائتالفسعودی-آمریکاییهجدهممرداد
ماهبهشهرضحیانواقعدراستانصعدهیمنحملهکردندکهدرپیآنبیشاز
 ۵۰نفرازجمله ۴۰دانشآموزوکودکیمنیکشتهودههانفرزخمیشدند.
دیده بان حقوق بشــر این حمله را«جنایت جنگی آشــکار» خوانــده بود.یک
هفته بعد ،در جنایتی مشابه که در پی حمله جنگندههای ائتالف سعودی به
شهرستانالدریهمیالحدیدهبهوقوعپیوست ۲۷،کودکدیگریمنیکشته
شدندکهدراینخصوصباوجودمحکومیتهایبینالمللی،کمیت هحقیقت
یاب از سوی ائتالف متجاوز تشــکیل نشده است .در ســپتامبر سال گذشته
نیزشورایحقوقبشرسازمانملل گروهیرامامورتحقیقدربارهجنگیمن
کرد که این گروه  6شهریور اولین گزارش خود را در این باره منتشر کرد .این
گزارش اگرچه آن طور که باید و شــاید در رسانه ها مورد توجه قرار نگرفت و به
نوعی سانسور شد اما بار دیگر نفوذ مالی عربستان و امارات در این رسانه ها و
همراهیخطرسانهایکشورهایغربیورژیمصهیونیستیراباایندوکشور
متجاوز نشــان می دهداما با تاکید بر این که ائتالف سعودی در یمن مرتکب
جنایاتجنگی شدهاست بهاسامییکصدتنازمقاماتسیاسیونظامی
عربستانواماراتودرراسآنهامحمدبنسلمان ومحمدبنزایدبه
عنوانعامالناینجنایتها اشارهمیکند.

چرا آمریکا «حق بازگشت» آوارگان فلسطینی را نادیدهگرفت؟

شرارت ترامپ علیه «آنروا»

ت زمینهای بایر»« ،قانون دارایی افراد غایب» و «قانون
کشــ 
تملک زمین» روند تصرف و تصاحب زمینهای به جا مانده از
فلسطینیان تبعید شده به دیگر کشــورها را سرعت بخشیده
اند.حتی در جریــان مذاکرات ســازش ۱۹۹۳میان عرفات
و نخســت وزیر وقت رژیم صهیونیســتی ،رسیدگی به مسئله
ی(متشکلازسازمانآزادی
پناهندگانوتشکیلکمیتهدایم 
فلسطین ،اردن ،مصر و اســرائیل) برای مذاکره درباره نحوه
بازگشــت پناهندگان مورد توافق دو طرف واقع شد ،اما طی
سالهای بعد صهیونیستها هیچگاه اجازه پیگیری چنین
لگیری
موضوعیراندادندوهموارهباکارشکنیمانعازشک 
چنین کمیتهای شــدند .هرچند در واقع شکلگیری چنین
کمیتهایماننددیگرتعهداتصهیونیستهابهعرفاتدرباره
واگذاریکرانهباختری،ناتماموشکستخوردهباقیماند.
▪دلیل وحشت از بازگشت پناهجویان فلسطینی

دنیاادامهدارد.

وپسازآندرجریانجنگدومدرسال ۱۹۶۷حداقل۳۵۰
هزارنفرازآنانمجبوربهترکخانههایخودشدند.هماکنون
▪وضعیت حقوقی پناهجویان فلسطینی
تعدادکلپناهجویانفلسطینیبیشازپنجمیلیوننفراعالم
از نظــر حقوقــی وضعیــت پناهجویــان فلســطینی یکــی از
شــده اســت .این پناهجویان طی هفت دهه گذشــته عالوه
پیچید هترین شــرایط اســت،
بر نوار غــزه و کرانه باختری رود
چون از یک طرف این افراد به
اردن،دراردوگاههایسهکشور
صورت دســته جمعی و به زور
دیگرشاملاردن،لبنانوسوریه
از محل ســکونت خــود رانده
زندگیکردهاندوحتینسلیاز
حدود پنج میلیون و  500هزار
شدهاند و از ســوی دیگر هنوز
این افراد در همیــن اردوگاهها
های
ه
اردوگا
دیگر
در
فلسطینی
رژیم صهیونیســتی حاضر به
به دنیا آمــده و مردهاند .در عین
پناهندگی به سر میبرند که در
پذیرش مســئولیت این اقدام
حــال اردن بــا داشــتن بیــش
صورت بازگشت آنان ،کشور فلسطین
نشده است.با توجه به همین
از دو میلیــون پناهجــو بــزرگ
وضعیت ،سازمان ملل متحد
ترین اردوگاه فلســطینیهای
با جمعیتی بیش از هفت میلیون نفر
قطعنامههــای متعــددی را از
رانده شــده از خانههای خود به
تشکیل خواهد شد ،این در حالی است
جمله قطعنامــه ۱۹۴مجمع
شــمار میرود .همچنین دیگر
که جمعیت یهودیان حتی با محاسبه
عمومــی در دســامبر ۱۹۴۸
کشورهایعربیازجملهتونس،
رشد طبیعی جمعیت به سختی به شش
و قطعنامــه  ۲۳۷در ژوئــن
مصــر ،عــراق و ...نیــز میزبــان
میلیون نفر خواهد رسید.اگر مسئله
 ۱۹۶۷به تصویب رســاند که
بخــش دیگــری از پناهجویــان
جمعیت بیشتر فلسطینیها را در برابر
براساسآنهاهمپناهندگان
فلســطینی هســتند .وجــه
چالش آهنگ رشد آهسته جمعیت
فلسطینیدرکوتاهترینزمان
مشــترک همه این پناهجویان
ممکن میتوانند به خانههای
عالوه بر فلســطینی بودن ،یک
صهیونیستها قرار دهیم ،مشخص
خود بازگردند و هم اســرائیل
چالش بزرگ به نام بی تابعیتی
می شود تا چه میزان موجودیت دولت
موظف به فراهم کردن امکان
اســت .در واقــع پناهجویــان
صهیونیستی به خطر خواهد افتاد
بازگشــت بــرای آنان اســت.
فلسطینی که از ســال ۱۹۴۸
همچنین قطعنامه دیگری به
به بعد مجبور به ترک خانههای
شماره  ۲۴۲که آن نیز در سال  ۱۹۶۷تصویب شده ،بر حق
خود و اســتقرار در اردوگاههای خارجی شدهاند ،هنوز هیچ
بازگشت آوارگان فلسطینی تأکید میکند ،اما هیچ کدام از
تابعیت رســمی ندارند .همین موضوع به چالشهای بزرگ
این قطعنامهها در عمل هنوز اجرا نشده است.از سوی دیگر
تر دیگری از جمله محدودیت کار و رفت و آمد در کشــورهای
تهانهتنهاهیچگاهبهاینقطعنامههاپایبندنبوده
صهیونیس 
میزبــان و همچنیــن مشــکالت بعــدی از جملــه بالتکلیفی
اند،بلکهفراترازآنباتصویبقوانینیدرفاصلهزمانی۱۹۴۸
کودکانی منجر شــده کــه در اردوگاهها به دنیــا آمدهاند .این
تا ۱۹۵۳ازجمله«حکممناطقمتروک»«،مقرراتاضطراری
چالشهاتابهامروزبرایپناهجویانفلسطینیدرهمهجای

جمعیت همواره عامــل حیاتی برای رهبران صهیونیســت
است و کابوس از دســت دادن جمعیت یهودیان در مناطق
فلســطینی تهدیــدی همیشــگی علیــه موجودیــت رژیــم
صهیونیســتی به شــمار میرود .هم اکنون از جمعیت8.5
میلیــون نفری مناطــق رژیم صهیونیســتی ،پنــج میلیون و
 ۷۰۰هــزار نفــر را یهودیان و یــک میلیــون و ۷۰۰هزار نفر
را فلســطینیان تشــکیل میدهنــد.از ســوی دیگــر حدود
پنج میلیون و 500هزار فلســطینی در دیگــر اردوگاههای
پناهندگــی به ســر میبرند کــه در صــورت بازگشــت آنان،
کشورفلسطینباجمعیتیبیشازهفتمیلیوننفرتشکیل
خواهد شد ،این در حالی اســت که جمعیت یهودیان حتی
با محاسبه رشد طبیعی جمعیت به سختی به شش میلیون
نفرخواهدرسید.اگرمسئلهجمعیتبیشترفلسطینیهارا
در برابر چالش آهنگ رشد آهسته جمعیت صهیونیستها
قرار دهیم ،مشخص می شود تا چه میزان موجودیت دولت
صهیونیســتی بــا از دســت دادن تــوازن در مقابــل اکثریت
فلســطینی ه ا طی ســالهای آینده به خطر خواهــد افتاد.
رهبران صهیونیستی با ارائه مشوقهای بســیار و با تقالی
زیادتوانستهاندپسازسالهارشدجمعیتخودرابهحدود
 ۲درصد برســانند امــا در مقابل جمعیت فلســطینیها در
بدترین شــرایط ممکن و همراه با آوارگی از ســال ۱۹۴۸تا
کنون هشت برابر شده است.این شــرایط همه حاکی از آن
است که در صورت بازگشت آوارگان فلسطینی ،موجودیت
رژیم صهیونیســتی حتی بــدون هیچ جنگی بــه راحتی در
معرضتهدیدقرارخواهدگرفت.موضوعیکهیکیازعوامل
اصلینگرانیصهیونیستهاازبازگشتآوارگانفلسطینی
بهخانههایخوداست.برایناساسباوجودچالشوبحران
جمعیتی برای صهیونیستها ،طبیعی اســت که ترامپ به
عنوان حامــی تمام قد رژیم صهیونیســتی همزمــان با ارائه
طرحخوددربارهفلسطینموسومبه«معاملهقرن»،بهدنبال
الغای حق بازگشــت آوارگان فلســطینی به ســرزمینهای
خودباشد.حقروشنیکهامسالبهصورتکمسابقهایدر
جریان اعتراضات دامنه دار «بازگشت به سرزمین» از سوی
فلسطینیهاتابهامروزهمچنانفریادزدهمیشود.

ش رو ندارند زیرا
تروریســتها در ادلب گزینهای جز مرگ پی 
از اتوبوسهای ســبزی که آنان را به جای دیگری منتقل کند
و از حمایت حامیان عربیشان نیز خبری نیســت و در ابتکار
«استفان دی میستورا» فرســتاده ویژه سازمانملل به سوریه
برای تروریســتها هیچ راه نجاتی در نظر گرفته نشده است.
ورود غیرمنتظره «اســتفان دی میستورا» فرســتاده سازمان
مللمتحدبهسوریهبهبحرانروبهافزایشمربوطبهشهرادلب
ســوریه القا کننده این مطلب اســت که ما با تکرار جزءبهجزء
سناریوی یکسال پیش بخش شرقی حلب روبهرو هستیم با
اینتفاوتاساسیکهاینبارپسازادلب،نوبتجایدیگری
نخواهد بود« .دی میستورا» پس از غیبت سه ماهه با شرکت
در کنفرانس خبری در ژنو به گروههای مسلح در ادلب همان
پیشــنهادی را داد که به تروریســتها در حلب دو سال پیش
داده بــود و آنها نیــز آن را رد کرده بودند« .دی میســتورا» در
این پیشنهاد آمادگی خود را برای سفر به ادلب با هدف ایجاد
گذرگاهیامنبرایتخلیهحدودسهمیلیوننفرازغیرنظامیان
از این شهر قبل از حمله نظامی گسترده و قریبالوقوع ارتش
ســوریه اعالم کرد.وقتی میگوییم ادلب ،دیگرجایی پس از
ادلب وجود ندارد منظور ما این است که این گذرگاه انسانی
که «دی میستورا» متعهد به ایجاد آن شده ،آغازش در شهری
اســت که با «مادر جنگها» در طول بحران سوریه هدف قرار
گرفته و پایانش در دمشق یعنی بهتر بگوییم در مناطق تحت
کنترل ارتش عربی سوریه است یعنی به معنای تسلیم شدن
کاملهمهعناصرمسلحوتروریستهابرایتضمینجانآنان
وخانوادههایشانوتعهدگرفتندولتسوریهازبرخیافراد
مسلح سوری است همانند آن چه که برخی از افراد مسلح در
حلبودرعاوغوطهشرقیانجامدادندومادراینجااز«برخی»
و نــه «همه» صحبــت میکنیم امــا تروریســتهای خارجی،
وضع متفاوتی دارند و جــای چانهزنی یا مذاکره نیســت .اما
خطرناکترین چیزی که «دی میستورا» در کنفرانس خبری
خوداعالمکردوآشکارکنندهمهمترینمحورنبردبزرگادلب
است؛آنجاییاستکهگفتتعدادعناصرشورایآزادسازی
شام (تروریستهای تکفیری جبههالنصره) حدود 10هزار
تروریســت اند و افزود که عناصــر جبهه النصره تروریســت و
سزاوار شکســت هســتند این یعنی صدور حکم یا چراغ سبز
بینالمللی برای حذف و اعدام آنها و مســتثنا کردن آنان از
هرگونهحلوفصلیاستوپیشنهادخارجکردنغیرنظامیان
از شــهر به معنای محاصره آنان به منظور مقدمه چینی برای
تارومارکردنآنهاستهمانندآنچهبرایبقایایداعشدر
شهرهای موصل و رقه رخ داد .صحبت «دی میستورا» مبنی
بر این که دولت سوریه و مشخص ًا جبهه النصره توانایی تولید
تسلیحاتشیمیاییرادارندبهمعنایآناستکهفقطدولت
سوریهنیستکهقادربهتولیداینسالحهاوبهتبعآناستفاده
از آن است؛ گویا «دی میستورا» دیدگاه روسیه را ترجیح داده
که درباره احتمال اقدام برخی طرفهای افراد مســلح و چه
بســا جبهه النصره در استفاده از این ســاحها و نسبت دادن
آن به دولت سوریه هشــدار داده است تا چه بسا دومین حمله
قریبالوقوع ســه جانبــه آمریکا و انگلیــس و فرانســه را برای
بحرانی کــردن اوضاع در ادلــب و مانع تراشــی در برابر طرح
روسیه-سوریهبرایپسگرفتناینشهرتوجیهکندهمانند
آن چه ولید معلم وزیر خارجه سوریه و معاون نخستوزیر این
کشور در کنفرانس خبریاش با همتای روسیاش در مسکو
هشدارداد«.دیمیستورا»فرستادهویژهسازمانمللبهسوریه
در کنفرانس مطبوعاتی در شهر ژنو با اشاره به حضور نزدیک
به۱۰هزار تروریستجبههالنصرهوالقاعدهدرادلبکهباید
نابود شــوند ،درخواســت کرد در باال بردن تنشهــا در ادلب
شتاب نشود .باید به روسیه ،ایران و ترکیه فرصت داد تا برای
ممانعتازبروزتنشینظامیدرادلبتالشکنند،همهمابرای
حمایتازغیرنظامیانومبارزهباتروریستهاتالشمیکنیم.
درادلبتعدادزیادیازاعضایجبههالنصرهوداعشحضور
دارند.شکینیستکهدولتسوریهبایدتمامیتارضیخود
رابازپسگیرد.ابتکار«دیمیستورا»اینباربهنظرمیرسداز
ابتکاراولشبهیکعلتاساسیتفاوتریشهایدارد.تفاوتدر
ایناستکهدرابتکارویهیچگونهراهنجاتیبرایافرادمسلح
جبههالنصرهبهعنوانقویترینگروههایمسلحوهمپیمانان
آنان و حاکم بر60درصد از شــهر ادلب لحاظ نشــده اســت.
از اتوبوسهای ســبزی که در انتظار آنان باشد خبری نیست
و آنان پناهگاه و حامیان عربی ندارند کــه از آنان دفاع کنند و
در کنارشان بایستند و از تبلیغات رسانهای در حمایت از آنان
خواهدرترکیهیابرخیکشورهایعربخلیجفارسشبیهآن
چهدرحلبرخدادبرخوردارباشند.اینبدانمعناستکهتنها
گزینه پیش روی آنان نبرد تا مرگ است و اینبار تسلیم شدن
هم در کار نیست.روزهای سختی برای تروریستهای ادلب
در پیش اســت که بدون روتوش و به صورت واقعی رخ خواهد
داد و آن نابودی تروریستها بهطور کامل در این منطقه است
چرا که «دی میســتورا» بیهوده تحلیل نمیکنــد و از واقعیت
خبرمیدهد.

نمای روز

نگاهی به زندگی کمیسر جدید حقوق بشر سازمان ملل

پاکستان
آمریکا کمک  300میلیون دالری
به پاکستان را لغو کرد

اظهار نظر روز

جنجال ریاضت اقتصادی
به سبک عمران خان

دکتر ابوذرگوهری مقدم

جیمزمتیس،وزیردفاعوجوزفدانفوردرئیسستادمشترک
نیروهای مســلح آمریکا ،با حضور در سالن کنفرانس پنتاگون
و ارائه سیاست واشنگتن در قبال سوریه شروطی برای خروج
نیروهای آمریکایی از این کشــور اعالم کردند؛ شــروطی که با
اظهارنظرترامپمبنیبرخروجسریعنیروهاتناقضدارد.سه
شرط اعالمشــده توســط متیس برای خروج عبارتند از :اول،
شکست داعش .دوم ،آموزش نیروهای بومی برای جایگزینی
نیروهایآمریکاییبرایتأمینامنیت.سوم،حلمسئلهسوریه
از طریق مذاکرات ژنو .هر سه این شروط درگذشته نیز توسط
مقاماتنظامیآمریکااعالمشدهبودوبدینلحاظنظرپنتاگون
التغییرنکردهاست.درکنارایناظهارنظرقب ً
دربارهسوریهعم ً
ال
بولتون مشــاور امنیت ملی آمریکا صراحت ًا شرط خروج آمریکا
از ســوریه را خروج ایران از این کشور اعالم کرده بود .با تحلیل
شروط اعالمشده پنتاگون که تحقق آن در شرایط فعلی بسیار
دشــوار و مالکهای تحقق آن مبهم و غیرقابل سنجش است،
عم ً
ال ســیگنال حضور درازمدت نیروهــای آمریکایی از جانب
نظامیاناینکشورمخابرهمیشود؛کهالبتهقانعکردنترامپ
برای اجرای این سیاست ،مســئلهای مجزا و قابلتأمل است.
مســلم ًا سیاســت آمریکا در ســوریه انفعالی ،اقتضایی و بدون
راهبردکالناست.آمریکابهدنبالبازگرداندنمسیرامنیتیو
مانعازدست
سیاسیسوریهبهسودخوداستوتالشمیکند ِ
رفتنبیشترمنافعشدرسوریهشود.گسترشمناطقعاریاز
بومیهمسوازاهدافپنتاگوناستکه
تنشوآموزشنیروهای ِ
تحققآننیزبهسادگیمیسرنیست.آمریکاانتظارداردازطریق
همکاری یا فشار بر روسها اقدامات ایران در سوریه را محدود
کند امری که تحقق آن نیز موردتردید جدی اســت .از ســوی
دیگر تأکید بر مســئله مذاکرات ژنو که هدف آن حذف اســد از
آیندهسوریهاستنیزموردتأکیدآمریکاستامادرنهایتفقدان
ابزارهایالزمدرمیدان،واشنگتنرابیشتربهبازیگریایذایی
تبدیلکردهتاتغییردهندهصحنهبازیدرسوریه.

...

نخست وزیر پاکستان به جای خودرو
با بالگرد به دفترکارمی رود!

تحلیل روز

3

از شکنجهگاه تا ریاست جمهوری

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتصاب میشل باشله،
رئیس جمهور ســابق شیلی به عنوان کمیســر عالی حقوق
بشراینسازمانموافقتکرد .اینانتخابدرحالیاستکه
باشلهکسیاستکهدردوره «پینوشه»تحتتعقیبوپیگرد
بوده ،شکنجه شــده و ناگزیر به فرار از شــیلی شده است .در
ادامهبخشیاززندگیکمیسرجدیدرامرورمیکنیم«.آلبرتو
باشله»پدرمیشلیکیازژنرالهاینیرویهواییشیلیبود.
اوپسازکودتاینظامیژنرالپینوشهدرسال ۱۹۷۳حاضر
به همراهی با اونشد و بر عهد خود با سالوادور آلنده( ،رئیس
دولتسقوطکرده)باقیماند.بههمیندلیلبهزندانافتاد،
شکنجهشدوزیرشکنجهجانخودراازدستداد.پسازآن،
میشل باشله که 20سال داشــت همراه مادر خود در ژانویه
سال ۱۹۷۵توسطپلیسمخفیپینوشهدستگیرشد.آندو
مدتیدرشکنجهگاه«ویالگریمالدی»شکنجهشدند؛سپس
بهاسترالیاوبعدبهآلمانشرقیگریختند.میشلباشلهبعدها
درمصاحبهایدربارهشکنجههایخودومادرشگفتهبود:
«روی سرم یک کاله بلند کشــیدند و تهدیدم کردند و کتک
زدند.اماخوشبختانهمراکبابنکردند».منظورمیشلباشله

از«کباب»شوکالکتریکیبود.
▪سرنوشتیعجیب

در آن ایام ،کودتای خونین پینوشــه در شیلی باعث
ایجاد حس همــدردی و همبســتگی در میان مردم
کشورهایمختلفباهوادارانآلندهدر
شیلی شــده بود .به گزارش دویچه
وله ،بســیاری از مبارزان شــیلی
در آن هنــگام بــه آلمان شــرقی
پناه بردنــد .پس از چند ســال،
میشــل باشــله که به مبــارزان
سوسیالیســت پیوســته بود،
پنــج ســال در برلیــن و در
دانشگاه هومبولت در رشته
پزشــکی تحصیل کــرد و در
این مدت صاحب سه فرزند
شد.با پایان دوره دیکتاتوری
در شــیلی ،باشــله در ســال

 ۱۹۷۹بــه کشــورش بازگشــت .او که در
رشتههای پزشــکی کودکان و جراحی
تحصیل کرده بود ،به سانتیاگو ،زادگاه
خود بازگشت و به حزب سوسیالیست
شیلی پیوســت .میشل باشــله در سال
 ۲۰۰۰توانســت هدایــت وزارتخانــه
بهداشتودرمانرابرعهدهبگیرد.
او در ســال  ۲۰۰۲وزیــر دفاع
شیلی شد .میشــل باشله در
ارتش شــیلی دســت به یک
رشتهاصالحاتدموکراتیک
زد .چهار سال بعد ،در سال
 ۲۰۰۶بودکهمیشلباشله
بهعنواننخستینزن،مقام
ریاست جمهوری شیلی را
ازآنخودکرد.دور هریاست
جمهوریاودرشیلیرانقطه
عطفــی در تاریــخ ایــن کشــور

میدانند .او در این دوره ،به بهینهســازی پوشــش درمانی
در شــیلی اقدام کــرد و برنامههای اجتماعی گســتردهای
برای کمک به خانوادههای تهیدســت را به اجرا گذاشت.
اقتصاد شــیلی در این دوره رونق گرفت .با آن که باشــله از
محبوبیتبسیاریبرخورداربود،امادرسال ۲۰۱۰ناگزیر
از مقام ریاســت جمهوری شــیلی کنارهگیری کرد .قانون
اساسی شــیلی دو دور ه پیوسته ریاســت جمهوری را مجاز
نمیشمارد .در ســال  ،۲۰۱۴او برای دومین بار به عنوان
رئیس جمهور شــیلی انتخاب شــد .اما دور ه دوم ریاســت
جمهوریباشلههمراهشدباموضوعفسادمالیدرخانواده
او .بهویژه بسیاری از اتهامات مربوط به فساد مالی متوجه
پسر او بود .میشل باشله هرگز علیه پسر خود اعالم موضع
نکرد .اکنون وی کار خود را به عنوان کمیســر عالی حقوق
بشر در ســازمان ملل شــروع کرده است .میشــل باشله در
شرایطی عهدهدار این مقام میشود که بنا به گفته «آنتونیو
گوترش»،دبیرکلسازمانملل،جهانرابیعدالتیونفرت
فراگرفته،نقضحقوقبشردرجهانگسترشیافتهوآزادی
مطبوعاتبهمخاطرهافتادهاست.

رویجلدمجلهویک(:درباتالق)غرقشده!
CMYK

