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تحلیل روز
دکترسید رضی عمادی

سوریه؛ یک دهه پس از آغاز جنگ

کارتون روز

خسارت های اقتصادی جنگ یمن برای عربستان؛
شلیک موشک 3میلیون دالری به پهپاد3هزار دالری!

باکینگهامبهفکرانتقام

درآمد «هری» شاهزاده کناره گیری کرده بریتانیا و همسرش
از کجا تامین می شود؟
چند روز پس از مصاحبه جنجالی مارکل با اپرا
وینفری ،پای تحقیقاتی به میان آمده که قرار است
بــه دســت یــک شرکت حقوقی صــورت گــیــرد .یک
پیشکار ارشد کاخ باکینگهام «مگان مارکل» عروس
ولیعهد بریتانیا و همسر شاهزاده هری را به انجام
«رفتار ناشایست و غیرقابل قبول» در قبال دو دستیار
شخصی و تضعیف شخصیت فرد دیگری متهم کرده
اســت .با تشدید بنبست میان دوطــرف« ،میل آن
ساندی» فاش کرد که مگان مارکل در نامهای به
کاخ باکینگهام خواستار دریافت اسناد ،ایمیلها یا
پیامهای کتبی مرتبط به این شکایت علیه خودش
شده است اما کادر سلطنتی در حرکتی بیسابقه که
قطعا به تنشها میافزاید ،خواستار ورود یک طرف
سوم به ماجرای تحقیقات شده اســت .به گزارش
روزنــامــه دیلی میل ،نشانههایی از مقابله به مثل
احتمالیمگانمارکلعلیهآنچه«پویشبدنامسازی»
میخواند ،دیده شده است و یک منبع ارشد در کاخ
باکینگهامهمدریافتنامهازدفترمگانبرایمشاهده
"مدارک" را تایید کرد .الیزابت دوم این درخواست
را به شاهزاده چارلز ،ولیعهد بریتانیا ارجاع داد که
کارکنانش در حال بررسی مــدارک هستند .با این
حال ،کاخ باکینگهام ،شاهزاده هری و مگان مارکل
هنوز تا عصر دیروز در این باره اظهارنظری نکردهاند
اما اکنون ،در حالی که یک سال از کناره گیری پرنس
هری و همسرش ،از وظایف سلطنتی و اقامت شان در
کالیفرنیا میگذرد ،سوال این است که درآمد این زوج

از کجا تامین میشود؟ پرنس هری در مصاحبه خود با
اپرا ،درباره نقل مکان این زوج به آمریکا ،به این ارثیه
اشاره کرد و گفت« :آن چه را از مادرم به من رسیده در
اختیاردارموبدونآنمانمیتوانستیماینکارراانجام
دهیم ».دایانا ،پرنسس ولز ،قبل از مرگ برای دو پسر
خود ،ویلیام و هری ،ثروتی متشکل از سهام ،سهم
های شراکتی ،جواهرات ،متعلقات شخصی و 22.5
میلیون دالری که هنگام جدایی از شاهزاده چارلز
دریافت کرده بود ،به جا گذاشت .شاهزاده هری نیز
وقتی به ۳۰سالگی رسید سهم13.4میلیون دالری
خود از این ثروت را دریافت کرد .برآورد شده است که
مگان مارکل نیز در دوران بازیگری خود ،برای هر
قسمت سریال سوتس 50 Suitsهزار دالر دریافت
میکرده است .او همچنین یک وبالگ درخصوص
سبکزندگیراادارهمیکردوبراییکبرندکانادایی
طراحی لباس هم انجام م ـیداد .همچنین ،از آن
جایی که هری و مگان دیگر وظایف سلطنتی ندارند،
میتوانند درآمد مستقل داشته باشند .این زوج برای
مصاحبه با اپــرا که از شبکه آمریکایی سیبیاس
پخش شد ،پولی دریافت نکردند اما از زمانی که به
ایاالت متحده نقل مکان کردهاند با شبکههایی مانند
نتفلیکس و اسپاتیفای قراردادهای تجاری بستهاند.
گمان میرود که این معامالت میلیونها دالر ارزش
دارد .آن ها همچنین موسسه آرچول را راه اندازی
کردهاند که هم یک سازمان غیرانتفاعی است و هم در
زمینه تهیه و تولید محتوا فعالیت میکند.

خــوردن وعــدههــای غذایی مجانی ارائـهشــده از ســوی یک شرکت
پخش ماهواره ای ،وزیر ارتباطات ژاپن و شماری از مسئوالن عالی
رتبه این وزارتخانه را در شرایط بغرنجی قرار داده است.وقتی مشخص
شد شرکت پخش ماهوار های توهوکوشینسا که فرزند ارشد وزیر
ارتباطات در آن مشغول کار است ،غذاهای گرا نقیمت مسئوالن
ارشد وزارتخانه را حساب می کرده ،تمامی مسئوالنی که این غذاها
را خورده بودند از جمله شخص وزیر به پرداخت بهای آن و جریمه
ملزم شدند .در همین خصوص وزیر مجبور شد حقوق سه ماه خود را
به صندوق دولت بازگرداند .بر اساس پروندهای که برای  ۱۱نفر از
مسئوالن عالی رتبه نزدیک به وزیر تشکیل شده ،آن ها متهم به نقض
قوانین اخال قمدارانه خدمت عمومی و ملی شد هاند ،قوانینی که
آن ها را ملزم میکند از هیچ طرف خارج سازمانی خدمات دریافت
نکنند .با این حال تحقیقات نشان میدهد این عده  ۳۹بار با مدیران
اجرایی شرکت پخش ماهوارهای شام خوردهاند که هزینه هر یک از
وعد هها برای هر نفر به  ۷۰۰دالر هم رسیده است .همین موضوع
باعث شد تا حقوق هفت نفر از مسئوالن این وزارتخانه از جمله وزیر
کاهش یابد و توبیخی هم در پرونده آن ها درج شود .وزیر ارتباطات
همچنین به صــورت داوطلبانه حقوق سه ماه خود را نیز به دولت
بازگرداند .بر اساس قوانین ژاپن ،کارمندان دولت حق ندارند دعوت
حضور در مراسم تفریحی اعم از خوردن ،آشامیدن ،انجام بازیهای
مختلف یا سفر پیشنهادی را از طرفهایی که با آن ها تعامل دارند و
معمو ًال درخواستکننده دریافت تسهیالت
یا قــرارداد هستند ،بپذیرند .با وجود
این ،تبصرهای در قانون مزبور وجود
دارد که به کارمندان اجازه میدهد
در صورتی که نیمی از فاکتور را
خودشان پرداخت کنند یا طرف
ثالثی اقدام به تقبل هزینهها کند،
فقط برای صرف غذا حضور پیدا
کنند .شرکت پخش ماهوارهای
هم با صدور بیانیهای از نقض
قوانین توسط کارمندان
وزارت ارتــــبــــاطــــات
عــذرخــواهــی کرد
و هر نوع مجازات
و تـــوبـــیـــخـــی را
پیشاپیش پذیرفت.

دولت موازی در میانمار اولین بیانیه خود علیه کودتاچیان را منتشر کرد

پاسخبه معترضینبا مشت آهنین
گروهی از نمایندگان پارلمان پیشین میانمار
که بسیاری از آنها پس از وقوع کودتا مخفی
شدهاند ،اقــدام به تشکیل یک نهاد موازی
با شــورای نظامیان حاکم کــرده و «مجلس
پنهان» را تحت عنوان «کمیته نمایندگی بدنه
حاکم» یا ( )CRPHتشکیل دادهاند .در همین
راستا ،قائم مقام و دیگر مقامات ارشد حزب
«لیگ ملی دموکراسی» میانمار به رهبری
آنگ سان سوچی ،برای نخستینبار با انتشار
بیانیهای در شبکه اجتماعی فیس بوک،
مردم میانمار را خطاب قرار دادند .این حزب
از قصد خود برای ایجاد دموکراسی فدرال
و همچنین مالقات رهبرانش با نمایندگان
بزرگترین سازمانهای مسلح قومی میانمار
خبر دادهانــــد« .مــاهــن ویــن خائینگ ثــان»
در اولین سخنرانی (مــجــازی) خــود گفت:
«ایــن تــاریــک ترین لحظه ایــن ملت اســت و
لحظه نزدیک شدن طلوع آفتاب» .او که از
مخفیگاهش ،رهبری گروهی از نمایندگان
مجلس را برعهده گرفته قول داد تا «انقالبی»
را بــرای فائق آمــدن بر کودتای نظامی اول

فوریه دنبال کند .همزمان با اعالم موجودیت
دولت موازی غیرنظامی در میانمار ،گزارش
هایی از خشونت رو به افزایش نظامیان علیه
معترضان خیابانی منتشر شده است .دست
کم چهار معترض در اعتراضات روز یک شنبه
به ضرب گلوله پلیس به قتل رسیدند .طبق
گــزارش رسانههای محلی دو معترض در
یانگون ،بــزرگ ترین شهر میانمار ،کشته

ائتالف از پیش بازنده پادشاه و سلطان در یمن
گــروه بین الملل -نوعثمانیگرایی موجود در
سیاست خارجی ترکیه که بر اساس دکترین عمق
استراتژیکاحمدداووداوغلومتحدقدیمیورقیب
کنونی اردوغ ــان تنظیم شده اســت ،در یک دهه
گذشته ترکیه را درگیر رقابت با دیگر قدرتهای
منطقهایوبینالمللیدربخشزیادیازبحرانهاو
مسائلژئوپلیتیکیدرمناطقمختلفبهویژهجهان
عرب کرده است.در این میان یکی از پروندههای
مهممنطقهایکهترکیهدریکسالگذشتهدرحال
زمینهسازیبرایایفاینقشفعالتردرتحوالتآن
بوده ،بحرانیمناست.یکیازاقداماتمهمترکیه
در این خصوص پذیرش میزبانی از سران اخوان
المسلمین یمن همچون عبدالمجید الزندانی و
محمد الیدومی بوده است .در واقع در سال های
اخیر،استانبولبهمقصدموردعالقهبیشتررهبران
حزب اصالح یمن تبدیل شده است .از طرف دیگر
سال گذشته میالدی دیده بان حقوق بشر سوریه
در اواسط ژوئن سندی را منتشر کرد مبنی بر این
که سازمان اطالعاتی ترکیه در عفرین سوریه اتاق
عملیاتی را برای انتقال مزدوران سوری به منظور
مشارکت در جنگ یمن تشکیل داده بودند .ترکیه
پیشتر نیز متهم شده که تروریستهای سوری را
به جنگهای لیبی و قره باغ منتقل کرده است.
همچنین در ادله دیگری از تمایل ترکیه به نقش
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یک دهه از آغاز جنگ نظام سوریه با گروههای تروریستی
میگذرد .سوال مهم این است که این جنگ چرا آغاز شد
و بعد از گذشت یک دهه چه تبعاتی داشته است؟ سوریه
در مــارس  2011مانند بقیه کشورهای عربی درگیر
اعتراضهای مردمی شد اما تفاوت بارز تحوالت سوریه
این است که خیلی زود به بحرانی بینالمللی تبدیل شد.
سوریه از جمله کشورهای نزدیک به محور مقاومت در
منطقه است بنابراین ،تغییر نظام سوریه و شکل دادن
به نظامی همسو با جریان سازش در غرب آسیا از درون
تحوالت سوریه در دستور کار قرار گرفت.برای نیل به این
هدف ،اعتراضهای داخلی سوریه به جنگ نظام این
کشور با گروههای تروریستی مورد حمایت محور عربی/
عبری  /غربی  /ترکی تبدیل شد .در واقع ،هدف این بود
کهباسقوطچهاردیکتاتورتونس،مصر،لیبیویمن،موازنه
قدرت در منطقه به نفع محور مقاومت دچار دگردیسی
نشود.باگذشتیکدههازآغازاعتراضهاوجنگداخلی
سوریه،نظامدمشقهمچنانپابرجاست.محورمقاومت
قدرتخودرادرمقابلهباگروههایتروریستیکهاعضای
آن را اتباع بیش از  80کشور جهان تشکیل میدادند،
نشان داد .بیش از  90درصد جغرافیای سوریه از اشغال
گروههای تروریستی آزاد شد .تحرکات سالهای اخیر
آمریکاوترکیهوحمایتآنهاازبرخیگروههایتروریستی
وقاچاقمنابعانرژیسوریه،اهدافواقعیشانراازایجاد
بحران در سوریه نشان داد.با این حال ،مهمترین بعد این
جنگبینالمللی،ابعادملموسانسانیآناست.بحران
سوریه به شکلگیری یک فاجعه انسانی تمامعیار منجر
شد .طی 10سال در سوریه 380هزار نفر کشته ،صدها
هزار نفر زخمی و بیش از  12میلیون نفر آواره شدند.
همچنین نیمی از سوریها یکی از اعضای خانواده یا
دوستانشان را از دست دادهاند .حدود12هزار کودک از
زمانآغازجنگکشتهیازخمیشدهاند».بعدغیرملموس
این فاجعه بروز دردهــای روحی شدیدی است که برای
خانوادههای قربانی رخ داده است .عالوه بر این ،ساختار
زندگی مردم در سوریه در اثر این جنگ از بین رفته است.
کسب و کار مردم از بین رفته ،تورم و بیکاری و فقر افزایش
یافته و یک سوم از جمعیت سوریه قادر به تأمین نیازهای
اساسی خود نیستند .ناامنی غذایی شدیدی برای مردم
سوریهبهوجودآمدهاست.حدود 12.4میلیوننفریعنی
 60درصدجمعیتسوریهدسترسیمنظمبهموادغذایی
کافی ندارند و برآوردها میگوید که بیش از  90درصد
جمعیت این کشور زیر خطر فقر زندگی میکنند ».این
نتیجهجنگیبامشارکتگروههایتروریستیوباحمایت
آمریکا ،برخی کشورهای اروپایی ،عربستان سعودی،
امــارات ،ترکیه و رژیــم صهیونیستی اســت .حضور این
قدرتها دلیل کافی برای این بود که سازمان ملل متحد
نتواند یا حتی نخواهد هیچ اقدامی برای پایان دادن یا
کاستنازبحرانسوریهانجامدهد.
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آفرینی بیشتر در تحوالت یمن ،یاسین اوکتای،
مشاور اردوغان و یکی از نزدیکترین شخصیتها
بهاودرآبانامسالمقالهایبرایروزنامهینیشفق
وابستهبهحزبحاکمترکیهباعنوان«همانطورکه
لیبیوآذربایجانرانجاتداد...آیاترکیهبراینجات
یمن از «توفان قاطعیت» وارد عمل خواهد شد؟»،
نوشت .این مقاله در تمام پایگاهها و دستگاههای
اطالعرسانیحامیترکیهمنتشرشداگرچهقراین
فــوق الذکر از تــاش ترکیه بــرای ایفای نقش در
تحوالتیمندررقابتباعربستانواماراتحکایت
دارد ،با این حال در رونــدی کام ً
ال معکوس طی
روزهای گذشته رسانهها از دراز شدن دست یاری
عربستان به سوی آنکارا برای مشارکت در تحوالت
یمنعلیهصنعاخبردادهاند.دراینمیاناکنوناین
سوالمطرحاستکهآنکاراچگونهبهایندرخواست
پاسخ خواهد داد و آیا ترکیه و عربستان به عنوان دو

رقیب سرسخت در تحوالت منطقهای میتوانند
اتحادی پایدار در عرصه یمن را تشکیل دهند یا
خیر؟نحوهحضوروفعالیتمستقیمترکیهدربحران
یمن تاکنون به صورت حمایت لجستیکی از اخوان
المسلمین و ارائه اطالعات درخصوص تحرکات
نظامی رقبا تحت پوشش کارهای بشردوستانه و
امــدادی همانند سازمان هالل احمر ترکیه بوده
است .چندی پیش رسانههای وابسته به عربستان
ازاقدامآنکاراباکمکقطردرارسالپهپادومستشار
نظامیبرایکمکبهشبهنظامیاناصالحدرجنگ
با جنوبیها در شبوه خبر داده بودند .از طرف دیگر
ترکیه فــروش سالح به ویــژه پهپادهای نظامی به
عربستان سعودی را نیز در اقدامات خود ثبت کرده
است .همکاری میان سعودیها و ترکیه در جنگ
یمن بیش از آن که از یک منطق همکاری راهبردی
برخوردار باشد ،حاصل اهداف کوتاه مدت ترکیه

شــدهانــد .در اعــتــراضهــای روز شنبه ۱۳
مــارس ( ۲۳اسفند) نیز دستکم  ۱۲نفر
کشته شدند .به گزارش خبرگزاری رویترز،
میات توو ،کنشگر مستقر در مانداالی گفت:
«آنهــا با افــراد غیرمسلح مانند افــرادی که
در منطقه جنگی هستند ،رفتار میکنند».
وی افــزود « :یک کــودک  ۱۳ساله در میان
کشته ش ـدگــان اســـت ».رویــتــرز بــه نقل از

بــرای تنش زدایــی با سعودیها و نگاه تاکتیکی
ریــاض به حفظ استان مــأرب به هر طریق ممکن
است .او ًال همکاری با ترکیه بیش از پیش بر روابط
عربستان با امارات در جنگ یمن تأثیرات منفی
برجا خواهد گذاشت .امارات و عربستان بیشک
بعد از تجربه تحوالت سوریه و لیبی ،حضور ترکیه
درتحوالتیمنراخطریبرایمنافعژئوپلیتیکی
خود در شبه جزیره تلقی میکنند چرا که هدف
راهبردی ترکیه آن است که با ورود به تحوالت
یمن نهتنها از شکست حزب اصالح در شمال یمن
جلوگیری کند بلکه تکیهگاه این حزب در تحوالت
یمنبهجایعربستانواماراتشود.ازطرفدیگر
جنگ یمن با دیگر عرصههای جنگ های نیابتی
که ترکیه در سال های اخیر در سوریه و لیبی و قره
باغ تجربه کرده است ،فرق دارد و یمنیها شش

انجمن حمایت از زندانیان سیاسی میگوید
که از ابتدای مــاه فوریه بیش از  ۷۰نفر در
اعتراضهای میانمار کشته شدهاند .ارتش
میانمار در اول فوریه با اقدام به کودتا قدرت
را در دست گرفت و آنگ سان سوچی ،رهبر
حزب دموکراسیخواهان و برخی دیگر از
اعضای حزب او را که در انتخابات این کشور
بیشترین آرا را بهخود اختصاص داده بودند،
بازداشتکرد.اعتراضاتضدکودتادرمیانمار
در آستانه هفتمین هفته خود قرار دارد .این
در حالی اســت که شــورای نظامی حاکم بر
میانمار مدعی اســت که آنــگ ســان سوچی
مظنون به فساد مالی است و به دریافت ۶۰۰
هــزار دالر رشــوه و هفت عــدد شمش طال به
وزن نزدیک به  ۱۲کیلوگرم متهم شده است.
یک سخنگوی ارتش و شــورای نظامی حاکم
بر میانمار طی یکی از معدود کنفرانسهای
خبری کودتاچیان با اعالم این مطلب تصریح
کردکهیکوزیرسابقدولتمیانمارکهمسئول
رسیدگی به امور در منطقه یانگون بوده و هم
اکنون در حبس به سر میبرد ،پذیرفته که
به سوچی پــول و شمش طال داده اســت .در
گزارش فرانس پرس از این موضوع آمده است
که فرد یاد شده توضیح نداده که در ازای این
پولچهامتیازیرامطالبهیادریافتکردهاست.
سالسختترینمحاصرهوحمالتازناحیهارتش
تا بن دندان مسلح عربستان با حمایت اطالعاتی،
مستشاریونظامیقدرتهایبرترنظامیجهان
و حضور شبه نظامیان و نظامیان از کشورهای
آفریقاییراباپیروزیپشتسرگذاشتهاندبنابراین
هم درب ــاره اهــداف راهــبــردی دو طــرف و هم در
موضوعسرنوشتهمکاریهایدوسویهاحتمالی
عربستان و ترکیه ،سرنوشت این ائتالف محتوم به
شکستاستودراینمیانطرفیکهزیانبیشتری
میبیندآنکاراخواهدبودزیراعالوهبرازبینرفتن
بیشتر وجهه این کشور در جهان اسالم (پس از
بهبودروابطبارژیمصهیونیستیبهرغمشعارهای
حمایتازفلسطین)،اردوغانروابطنسبت ًاخوببا
محورمقاومترانیزفدایتقالهایزودگذرمحمد
بنسلمانبرایفرارازشکستدریمنخواهدکرد.

اقدامتازهمجلهطنزفرانسوی«شارلىاِبدو»مبنی
برمقایسهملکهبریتانیابا«پلیسهاینژادپرست»
آمریکایی در کاریکاتور روی جلد خود ،جنجال و
انتقادزیادیرادرشبکههایاجتماعیوخارجاز
آنبرانگیختهاست.بهگزارشروزنامهبریتانیایی
گاردین،اندیشکدهبرابرینژادیبریتانیاموسوم
به«رانیمیدتراست»،اینمقایسهرا«کام ً
الاشتباه
در همه سطوح» خوانده و انتشار این کاریکاتور،
خشم بسیاری از هواداران خانواده سلطنتی در
بریتانیا را نیز به دنبال داشته است .مجله طنز
«شارلىاِبدو»،کاریکاتوررویجلدآخرینشماره
توگوی اخیر مگان مارکل،
خود را با الهام از گف 
همسر بــرادر کوچکتر ولیعهد بریتانیا دربــاره
تجربهزندگیدرخانوادهسلطنتیبهاینموضوع
اختصاصدادهاست.رویجلدآخرینشمارهاین
نشریه فرانسوی ،تصویری از ملکه بریتانیا دیده
میشود که زانوی خود را بر گردن مگان مارکل
گذاشته و از قول مگان آمده است که «نمیتوانم
نفس بکشم».این کاریکاتور یــادآور تصویر جان
باختنجرجفلوید،شهروندآفریقاییتبارآمریکایی
است که تابستان گذشته از سوی افــراد پلیس
آمریکادروضعیتمشابهیقرارگرفت.

نمای روز

مقامات ایالت تگزاس آمریکا در اقدامی مغایر
با سیاست های دولت فدرال آمریکا محدودیت
های کرونایی را کاهش دادند و الزام زدن ماسک
رویترز
در اماکن عمومی را برداشتند .

چهره روز

نامزدی عروس ترامپ در سنا؟
رئیس جمهور سابق آمریکا در اقامتگاه خود در
فلوریدا طی یک سخنرانی از پیش اعالم نشده
در جمع تعدادی از هوادارانش اعالم کرد که
«الرا ترامپ» عروسش احتماال در انتخابات سنا
در سال  2022شرکت خواهد کرد .با این حال
الرا ترامپ هنوز تایید نکرده است که آیا قصد دارد
جایگزین سناتور «ریچارد بور» شود یا نه .ریچارد
بــور سناتور بازنشسته جمهوری خــواه ایالت
کالیفرنیای شمالی است.

