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فرشاد گلزاری

 بــا فروکــش کــردن بحــران 
تروریســتی در شــامات، تحوالت 
سیاســی آرام آرام در حــال تغییر 
دادن سر و شکل خود هستند. بدون 
تردید ظهور داعش و صدها گروهک 
تروریســتی ریز و درشــت دیگر در 
ســوریه را باید یک تراژدی چند الیه 
با اضالع گوناگون دانســت؛ چراکه تا 
به همین لحظه هیچ نهاد، کشــور و 
یا فردی نتوانســته به صورت دقیق 
اثبات کند که داعش در این کشور و 
حتی در عراق ریشه کن شده است و به 
همین دلیل باید پذیرفت که تبعات 
آنچه این جریان تروریســتی بر سر 
سوریه آورد هنوز قابل لمس و مشهود 
نیســت. فارغ از این مساله باید توجه 
داشت که در شرایط کنونی علیرغم 
آنکه گفته می شود ریشه تروریسم در 
سوریه خشکانده شده، اما همچنان 
شهر ادلب هزاران نفر از انواع و اقسام 
تروریست ها را درون خود جای داده 
اســت و هنوز هم مشخص نیست که 
سرنوشت این جماعت قرار است چه 

شود و یا اینکه چه سناریویی از سوی 
روسیه و ترکیه به عنوان ناظر بر این 
شهر قرار است طراحی و پیاده سازی 
شود. فارغ از این مسائل در این میان 
دو موضــوع اصلی وجــود دارد که 
کمتر مورد تحلیل قرار گرفته است. 
نخست، اقدامات کشــورهای عربی 
علیه ســوری طی 10 سال گذشته و 
دوم طرح ریزی دولت های اروپایی و 
آمریکا برای پیش بردن اهداف خود 
حین و بعد از درگیری های مسلحانه 
در این کشــور. بگذارید بــا موضوع 
اول یا همان نقش کشــورهای عربی 
در قبال سوریه شــروع کنیم. از سال 
2010 میالدی تا ســال 2011 که 
علناً جنگ علیه دمشق کلید خورد ما 
شاهد آن بودیم که دولت های مستقر 
در حاشــیه خلیج فارس هر کدام به 
نوعی سعی کردند تا مسیِر سرنگونی 
دولت دمشق با مرکزیت بشار اسد را 
بر اساس منافعی که از گذشته برای 
خود مشــخص کرده بودند، هموار 
کنند. سعودی ها به عنوان پیش قراول 
این موضــوع نه تنهــا پترودالرهای 
خود را به سوریه سرازیر کردند بلکه 
خودروهایی که تروریســت ها را در 
سراسر سوریه جابه جا می کرد را هم 

تامین کردند. قطر هم برای رقابت با 
عربســتان و البته امارات وارد میدان 
شــد و چندی بعد پای کویت هم به 
میان آمد. اردن هم به عنوان همسایه 
سوریه سعی کرد با ارائه معابر ورود و 
خروج، در عبور و مرور تروریســت ها 
سهیم شود ولی همین چند روز پیش 
بود که یکباره پادشاه اردن پس از 10 
ســال به صورت تلفنی با بشار اسد، 
رئیس جمهور سوریه گفت وگو کرد و 
چندی بعد هم تنها مرز زمینی میان 
دو کشور مجدداً بازگشایی شد. این 
رویکرد اگرچه از منظر کســانی که 
به ارتباطات منطقــه ای خوش بین 
هستند، به فال نیک گرفته می شود 
اما واقعیت این اســت که سناریوی 
دیگری در بطن این ارتباط ها نهفته 
است که شــاید خروجی آن برعکس 

نمایان شود!
 مصالحه ابتدایی 

میان دمشق و مخالفان
موضوع دوم که بایــد حاال به آن 
اشاره شــود، طرح ریزی دولت های 
اروپایــی و آمریــکا بــرای پیــش 
بــردن اهداف خــود حیــن و بعد از 
درگیری های مســلحانه در سوریه 
است. ایاالت متحده از همان روزهای 

اول بحران در ســوریه ســعی کرد از 
حیث میدانی، حساب خود را از سایر 
بازیگران دخلی در ایــن پرونده جدا 
کند. این کشــور با حمایت کردهای 
سوریه که در شــمال و شمال شرق 
این کشور حضور داشتند سعی کردند 
تا یک منطقه مشــخص را برای خود 
دست و پا کنند که این اقدام صورت 
گرفت امــا واقعیت دیگر این اســت 
که فرانســوی ها و انگلیســی ها هم 
در این میــان منافــع و پرونده های 
خود را دنبــال کردند. هــر کدام از 
این کشورها به انضمام ترکیه از یک 

جریان مسلحانه تروریستی حمایت 
کردند یا اینکه حداقل به آنها اطالعات 
و لجستیک نظامی ارائه می کردند. به 
عنوان مثال ارتش آزاد سوریه که حاال 
به عنوان معارضان ســوری از آنها نام 
برده می شود، تمام قد تحت حمایت 
ترکیه و بعضــاً قطر قرار داشــتند و 
انگلیســی ها هم به القاعده سرویس 
می دادند. اشــاره به این نکته به این 
دلیل اهمیت دارد که بدانیم چرا روز 
گذشته )دوشــنبه( گی یر پدرسن، 
فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه 
خبر از توافق دولت حاکم بر دمشق و 
مخالفان ســوری بر سر پیش نویس 
قانون اساســی جدید را داد. او اعالم 
کرد کــه کمیتــه پیش نویس قانون 
اساسی ســوریه که متشــکل از ۴۵ 
نماینده )1۵ نماینده دولت سوریه، 
1۵ نماینده مخالفــان و 1۵ نماینده 
جامعه مدنی( می شود مأموریت دارد 
قانون اساســی جدیدی را که منجر 
به برگزاری انتخابــات تحت نظارت 
سازمان ملل متحد می شود، تنظیم 
کند. به گفته نماینده ســازمان ملل 
این مذاکرات که ششمین دور در دو 
سال اخیر )از 2019 تاکنون( و اولین 
دور از ماه ژانویه 2021 میالدی برای 
کمیته پیش نویس قانون اساسی به 
حساب می آید، قصد دارد اصول جدید 
و عمومی را مورد بحث قرار دهد. در 
همین راســتا هادی البحره، رئیس 
هیأت مخالفان و عضو کمیته قانون 
اساسی ســوریه اعالم کرد که هیات 
مخالفان به دنبال اصالحاتی از جمله 
»حقوق برابر برای تمام شــهروندان 
سوریه« اســت. توجه داشته باشید 
که دو نکته در این مواضع و ســخنان 
مورد اشاره حائز اهمیت است. نخست 
اینکه نماینده ســازمان ملل در امور 
سوریه اعالم کرده که قانون اساسی 
جدید باید منجر به برگزاری انتخابات 
تحت نظارت سازمان ملل متحد شود. 
از سوی دیگر بحث حقوق برابر برای 
تمام شهروندان سوریه به میان آمده 
است که یکی از اهداف قانون اساسی 
جدید خواهــد بود. ایــن مواضع به 
خوبی نشان می دهد که اگر فرض را 
بر این بگذاریم که قرار اســت دمشق 

راه و رســم اصالحات داخلی را پیش 
بگیرد، امــا درنهایت ایــن روند باید 
به انتخابات سراســری ختم شود که 
نظارتش به عهده ملل متحدی است 
که بیشــترین بودجــه آن را آمریکا 
و عربســتان می دهنــد. این موضع 
اگرچه آشــکارا حضور اسد در قدرت 
را تهدیــد نمی کند، اما بدون شــک 
ســناریوی اصلی همین خواهد بود؛ 
یعنی بــا تنظیم یک قانون اساســی 
جدید دوران گــذار و احتماالً حذف 
برخی از عناصر در پیش گرفته شود. 
از سوی دیگر اینکه بحث »حقوق برابر 
برای تمام شهروندان سوریه« مطرح 
شده موضوعی خواهد بود که کردهای 
ســوریه را تهدید می کنــد و معلوم 
نیست سرنوشــت آنها چه می شود. 
این جریــان به صورت ریشــه ای به 
آمریکا متصل است و به همین دلیل 
باز هم ممکن اســت که واشنگتن در 
این مــورد اعمال نفوذهــای خود را 
بیش از حد علنی کند. بر این اساس 
اینکه دولــت و مخالفان ســوریه با 
پیش نویس قانون اساســی موافقت 
کرده اند اگرچــه می تواند یک خبر 
خوب از منظــر اصالحات عمومی به 
حســاب بیاید اما در سوی دیگر، این 
موضــوع می تواند به ســندی برای 
اتمام حضــور برخی  تبدیل شــود؛ 
چراکه هنوز کشورهای عربی منتظر 
هستند تا ببینند حرکت بعدی روسیه 
و آمریکا بر ســر منطقه و به خصوص 
سوریه چه خواهد بود؛ وگرنه سوریه 
 ظرف چند روز مجــدداً به عضویت 

اتحادیه عرب در می آمد!

دولت و مخالفان سوریه بر سر پیش نویس قانون اساسی این کشور توافق کردند؛ 

دوگزینه برای دمشق؛ اصالحات یا حذف سیستماتیک 
اگر فرض را بر این بگذاریم 

که قرار است دمشق راه 
و رسم اصالحات داخلی 
را پیش بگیرد، درنهایت 

این روند باید به انتخابات 
سراسری ختم شود که 
نظارتش به عهده ملل 

متحدی است که بیشترین 
بودجه آن را آمریکا و 

عربستان می دهند

سوتیتر1: تا به همین لحظه 
هیچ نهاد، کشور و یا فردی 
نتوانسته به صورت دقیق 

اثبات کند که داعش در 
سوریه و حتی در عراق 

ریشه کن شده و به همین 
دلیل باید پذیرفت که 

تبعات آنچه این جریان 
تروریستی بر سر سوریه 

آورد هنوز قابل لمس و 
مشهود نیست

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام سفارت فرانسه در مینسک گزارش داد که به سفیر پاریس دستور داده شد تا 
خاک بالروس را ترک کند و به دنبال آن، او از این کشور رفت. این خبرگزاری به جزئیات اخراج نیکوالس دالکوست، 
سفیر فرانسه در بالروس اشاره ای نکرد. رسانه های بالروسی هم گزارش داده اند که مینسک ایگور فسنکو، سفیر خود 
در پاریس را فراخوانده است. با این حال،  سفارت فرانسه در وب سایت خود گزارش داده است که آقای دالکوست روز 
چهارشنبه میزبان نمایندگان یک سازمان غیر دولتی تحت عنوان گووری پراودا 
و یکی از رهبران آن به نام آندری دمیتریف شــد که سال گذشته نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری شده بود. فعالیت این سازمان به تازگی ممنوع شده است. روابط 
میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بالروس از زمان پیروزی انتخاباتی الکساندر 
لوکاشنکو، که مخالفان آنرا آلوده به تقلب دانستند و همچنین سرکوب معترضان 

به نتایج انتخابات تیره و تار شده است.

اتحادیه اروپا تحریم ها علیه دو گروه تروریســتی داعش و القاعده و افراد مرتبط با آنها را یک ســال دیگر تمدید 
کرد.به گزارش خبرگزاری آناتولی، شورای اتحادیه اروپا دیروز )دوشــنبه( در بیانیه ای اعالم کرد، این تحریم ها تا 
۳1 اکتبر 2022 ادامه خواهد داشت و شامل ممنوعیت ســفر به اتحادیه اروپا، بلوکه شدن حساب اشخاص و افراد 
مرتبط با این دو تشکیالت تروریستی می شــود. همچنین شهروندان و نهادها در کشــورهای عضو اتحادیه نباید 
منابع اقتصادی الزم را برای افراد در لیست تحریم ها فراهم کنند. اتحادیه اروپا 
از ســال 201۶ تحریم هایی را علیه داعش و القاعده و افراد و نهادهای مرتبط با 
آن دو اعمال کرده اســت. در این میان بســیاری از تحلیلگران معتقدند که این 
اقدام اتحادیه اروپا به نوعی مربوط به وضعیت فعلی افغانســتان و احتمال قوت 
 گرفتن عملیات های تروریستی از این کشور اســت که داعش ستون فقرات ان 

به حساب می آید.

اتحادیه اروپا تحریم ها علیه داعش و القاعده را تمدید کردسفیر فرانسه از بالروس اخراج شد

ارتش کویت چند روز پس از تصمیم تاریخی اش که 
به زنان اجازه می دهد به عنوان افسر درجه دار، ویژه و 
سرباز در خدمت سربازی حضور یابند، برخی ضوابط 
آموزش و حضور آنها را اعالم کرد. به نوشــته روزنامه 
القبس چاپ کویت، طارق الصبر، مدیرکل بسیج ارتش 
کویت اظهار کرد: نیروهای زن در طول آموزش محل 
اسکانی ندارند و کسی که آموزش آنها را برعهده خواهد 
گرفت یک نیــروی زن از وزارت کشــور خواهد بود. 
الصبر گفت: هماهنگی هایی انجام شده تا چند نیروی 
زن از آکادمی امنیتی ســعد عبداهلل )وابسته به پلیس 
کویت( برای آموزش نیروها آورده شوند. این مسؤول 
ارتش کویت درباره نحوه نام نویسی داوطلبان زن برای 
ارتش اعالم کرد که این کار از طریق وب سایت وزارت 
دفاع انجام خواهد شــد. او افــزود: دوره هایی که آغاز 
خواهند شد، در حوزه پزشکی بوده و بین یک تا سه ماه 

خواهند بود و عالوه بر آنها یک دوره سه ماه نیز در سایر 
تخصص ها در گارد ملی برگزار خواهد شد. الصبر درباره 
گام های بعدی نیز توضیح داد: نیروهای جذب شده بر 
اساس مدارک تحصیلی که دارند، درجه اعطا خواهد 
شد. او درباره افسران درجه دار گفت: به فارغ التحصیالن 
دانشــگاه درجه گروهبان یکم، بــه دارندگان مدرک 

دیپلم درجه گروهبان دوم اعطا می شود. 

نخســت وزیر لبنان درباره حــوادث اخیر بیروت 
تأکید کرد که امنیت برقرار است و نگرانی از این بابت 
ندارد. به گزارش النشره، نجیب میقاتی، نخست وزیر 
لبنان دوشنبه در سخنانی درباره درگیری های اخیر 
در منطقه الطیونه بیروت گفت: امنیت برقرار اســت 
و نگرانی در این باره ندارم. من هرگز خواهان جلســه 
کابینه قبل از ایجاد حلی برای مشــکل نمی شــوم و 
نمی خواهیم باعث تحریک هیچ گروهی شویم. آنچه 
اتفاق افتــاد افتاد و اکنون باید برای حل سیاســی آن 
تالش کنیم. تا زمانی که من هســتم هرگز اجازه ظلم 
به هیچ گروهی را نمی دهــم. وی درباره چگونگی حل 
معضل قضایی گفت: من در فعالیت دســتگاه قضایی 
مداخله نمی کنم و نمیتوانــم تعهداتم را نقض کنم به 
همگان گفتم که در فعالیت دستگاه قضایی و فعالیت 
طارق البیطار، بازپرس دادگســتری مداخله نخواهم 

کرد. دســتگاه قضایی باید خودش، خودش را اصالح 
کند. قوانین و قانون اساسی وجود دارد که نمی توان پا 
از آن فراتر گذاشت. کابینه نمی تواند از البیطار بخواهد 
استعفا بدهد و حق این را ندارد. مسئله نیاز به زمان دارد 
تا حل شود. میقاتی درباره استعفای دولت گفت: این 
مسئله مطرح نیست و نمی توان در این شرایط کشور را 
رها کرد. نباید بگذاریم خأل در تمام نهادها ایجاد شود. 

نخست وزیر لبنان: 

استعفای دولت کذب محض است
در اقدامی بی سابقه: 

ارتش کویت قوانین و شرایط پذیرش زنان را اعالم کرد

خبرخبر

 کارشناس مسائل خاورمیانه 
در گفت وگو با پیام نو

دستگاه سرور شمارش آرای انتخابات 
عراق، در امارات بوده است!

کارشناس مسائل بین الملل، در ارتباط با مسئله 
انتخابات کشور عراق گفت: این کشور در حال حاضر 
دچار شرایط دشوار و مبهمی شده و این موضوع بدان 
دلیل است که معلوم نیست معترضان نسبت به نتایج 
انتخابات، تا چه اندازه موفق می شوند و می توانند 
خواسته های خویش را مبنی بر شمارش مجدد آرا یا 
برگزاری مجدد انتخابات در صحنه عراق اعمال کنند. 
جعفر قنادباشی، در گفت وگو با خبرنگار پیام نو، با 
اشاره به این موضوع که پیش از این تصور بر این بود که 
با توجه به اعالم نتایج، دولت با ائتالفی که یک رکن آن 
مقتدی صدر و رکن دیگر آن گروه های سنی هستند، 
تشکیل خواهد شد، افزود: در حال حاضر، با توجه به 
رخدادهایی که دیروز رخ داده است، مثل بسته شدن 
بعضی از راه ها و شکل گیری مجدد بعضی اعتراضات 
در برخی از شهرها نسبت به نتایج انتخابات، می توان 
گفت این احتمال که آن روند پیشین دنبال نشود یا 
مجدداً انتخابات برگزار شود یا این که نتایج بر اساس 
شمارش جدید تغییر کند، وجود دارد. این کارشناس 
مسائل بین الملل، نظر دادن پیرامون تشکیل دولت 
جدید در عراق را بسیار دشوار دانسته و با اذعان به 
این امر که اصاًل مشخص نیست در صحنه میدان یا 
در خارج از آن در صحنه های زورآزمایی انتخابات، 
چه کسی می تواند به سمت قانون حرکت و قانون 
را اعمال کند، ادامه داد: ممکن است نتایج انتخابات 
تغییر کند و این امر، بدین خاطر اســت که برخی 
از سخنان مطرح شده اســت و گروه های مخالف، 
تخلفات و تقلب های موجود در این دوره از انتخابات 
را اعالم کرده اند. قنادباشی، با اشاره به این موضوع که 
جدیداً این موضوع مطرح شده است که دستگاه سرور 
رایانه شمارش آرای انتخابات عراق، در عراق نبوده 
بلکه در امارات بوده است، اضافه کرد: این نکته بسیار 
مهم است که شمارش آرای یک کشور در کشوری 
دیگر انجام شود و این امکان وجود دارد که بتوان در 
کشور دوم در امر انتخابات مداخله کرد. وی با اشاره به 
این که برخی از کارت های انتخاباتی در این میان به 
درستی توزیع نشده است و در برخی دیگر از موارد، 
شمارش آرای کاغذی در بخش دستی با شمارش 
آرای کامپیوتری تطابق نداشته است، اظهار داشت: 
به همین دالیل است که می توان گفت که مسئله 
عدم تشکیل پارلمان در عراق مطرح شده و ممکن 

است این روند به تأخیر بیفتد.
    

پکن: عربستان در صدر دیپلماسی 
خاورمیانه ای چین است

وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با همتای 
سعودی خود گفت، روابط با عربستان سعودی در 
صدر تالش های دیپلماســی چین در خاورمیانه 
است. به نوشته روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست، 
وزارت خارجه چین در بیانیه ای بعد از تماس تلفنی 
با فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر خارجه عربستان 
گفت که وانگ یی، وزیر خارجه چین گفته است پکن 
همواره به روابطش با عربســتان اولویت داده است 
و مایل است یک شــریک بلندمدت و قابل اعتماد 
باشد. وانگ یی گفت: در مواجهه با وضعیت ناپایدار 
بین المللی، چین و عربستان سعودی باید ارتباطات 
استراتژیک نزدیک خود را حفظ کنند که بخشی 
ذاتی از مشارکت استراتژیک جامع دو کشور است. 

چین از موضع قاطع عربســتان در پشتیبانی از آن 
در موضوعات مربوط به منافع اصلی چین قدردانی 
می کند و مانند همیشه قاطعانه از عربستان سعودی 
در حفاظت از حاکمیت ملی، امنیت و ثبات حمایت 
می کند و قاطعانه با هرگونه دخالت در امور داخلی 
عربســتان مخالف اســت. وزیر امور خارجه چین 
گفت، پکن برای همکاری با ریــاض برای تعمیق 
ارتباطات میان ابتکار کمربند و جاده و چشم انداز 
20۳0 عربســتان آمادگی دارد. او افزود که چین 
همچنان به ایفای نقشی ســازنده در از سرگیری 
 مذاکرات روی اجرای توافق هسته ای با ایران ادامه 

خواهد داد. 

جهاننما


