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 سرنوشت ادلب
در دستان روسیه! 

تحلیلگران و دیپلمات ها می گویند، احتمال 
دارد روسیه روش تدریجی را برای کمک به دولت 
دمشــق جهت پس گیری آخرین پایگاه تحت 
کنترل تروریست های مخالف سوریه در ادلب در 
پیش بگیرد چرا که می داند هر گونه رویارویی با 
ترکیه می تواند مسکو را در باتالقی نظامی غرق 
کند. روزنامه القدس العربی چاپ لندن نوشت: 
نیروهای دولت سوریه با کمک حمالت هوایی 
گسترده روسیه ده ها شهرک را در استان ادلب 
ظرف دو هفته اخیر در بزرگترین پیشروی خود 
از چند ســال پیش پس گرفتند اما بعید است 
که روسیه برای تحقق پیشروی کامل در ادلب 
با قــدرت نظامی خود وارد عمل شــود. چنین 
پیشروی به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه 
کمک خواهد کرد بار دیگر بر تمامی خاک سوریه 
کنترل داشته باشد اما این اقدام خطر رویارویی 
بزرگ با ترکیه را در بردارد که از نیروهای مخالف 
دمشق در جنگ ســوریه حمایت می کند. یک 
منبع ارشد در سازمان اطالعات غربی گفت:  به 
نظر می رسد روسیه قصد دارد به شکل تدریجی 
بخش هایی از مناطق تحــت کنترل نظامیان 
مخالف )تروریست های النصره( را پس بگیرد. 
ترکیه نیز تهدید کرده کــه اگر نیروهای دولت 
دمشــق تا اوایل ماه میالدی آتی عقب نشینی 
نکنند دست به اقدام نظامی زده، پایگاه های خود 
را در این منطقه تقویــت و پایگاه های جدیدی 
برای کند کــردن آهنگ پیشــروی نیروهای 
ســوریه ایجاد می کند. در همین راســتا، یک 
مسؤول ترکیه ای گفت: دولت دمشق بسیار به 
ادلب نزدیک شده، قواعد درگیری ها در سوریه 
تغییر کرده و در حال حاضر مرحله جدیدی آغاز 
شده است. در پی این پیشروی های ارتش سوریه 
قرار بود، مسؤوالن ترکیه و روسیه روز گذشته 
)شنبه( همزمان با تشــدید تنش در پی کشته 
شدن هشت نظامی ترکیه ای در جریان حمالت 
ســوریه به یکی از پایگاه ها، حمله بــه ادلب را 
مورد بررســی قرار دهند.به نظر می رسد، ورود 
به درگیری پرهزینه برای آزادســازی ادلب از 
اولویت های مسکو نباشد. در این راستا، احمد 
رحال، هماهنگ کننده نظامی ســوریه اعالم 
کرد، آنچه امروز برای روسیه حائز اهمیت است 
گشایش بزرگراه هاست زیرا این مسیرها اهمیت 
حاکمیتی دارند. فرو رفتن در باتالق ادلب بسیار 

به لحاظ نظامی و انسانی پرهزینه است.

 فرماندهان نظامی مخالف دمشق و منابعی 
در سازمان اطالعات غربی مدعی اند، این مسکو 
اســت که درباره مشــارکت در درگیری برای 
آزادســازی ادلب و زمان آن تصمیم می گیرد 
اما این اقدامی اســت که می توانــد خطر به راه 
افتادن حمام خون و تشــدید بحران انسانی را 
در پی داشــته باشــد. در حال حاضر نیروهای 
زمینی سوریه با پشــتیبانی گروه های مسلح 
که از حلب آمده اند بر ارتفاعــات ادلب کنترل 
دارند. درگیری برای آزادسازی ادلب یک مرحله 
حساس در جنگ سوریه محسوب می شود که 
منجر به کشته شــدن صدها هزار تن نظامی و 
غیرنظامی و و آواره شــدن میلیون ها تن دیگر 
در داخل و خارج از کشور ســوریه شده است. 
مسؤوالن ترکیه ای معتقدند، پیشروی جدید 
در ادلب تفاهم ها را بر اساس توافق نامه ای که در 
سال ۲۰۱۸ به امضا رسیده به خطر می اندازد و 
ترکیه را مجبور می کند مسیرهای اصلی تحت 
کنترل نظامیــان مخالف در اختیــار گرفته و 
مساله سرنوشــت تندروها را مورد بررسی قرار 
دهد. یک منبع حاضر در نشست اخیر با حضور 
۴۰ تن از فرماندهان نظامیــان مخالف تحت 
حمایــت ترکیه گفت، ســازمان اطالعات این 
کشور به این فرماندهان اطالع داده که مذاکرات 
با مسکو شکست خورده اســت و آنها باید برای 
بدترین وضعیت آماده شوند واینکه شهر ادلب 
خط قرمز اســت. ادلب به صورت گسترده در 
معرض حمالت هوایی دو مــاه اخیر که منجر 
به آواره شدن حدود 6۰۰۰  تن شد، قرار نگرفت 
و کارشناسان نظامی غربی می گویند، مسکو از 
شیوه سرزمین سوخته در جریان حمالت هوایی 
به بیمارستان ها، مدارس و زیر ساخت های دیگر 
در مناطق حومه ای ادلب اســتفاده کرده است 
اما استفاده از چنین شیوه هایی در ادلب ممکن 

است بسیار دشوار باشد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 پــس از مــرگ »هوگو چــاوز«، 
رئیس جمهوری سابق ونزوئال بسیاری 
بر این اعتقاد بودند کــه ونزوئال همان 
روند گذشــته را پیش خواهد گرفت و 
مشکلی برای اقتصاد این کشور به وجود 
نمی آید. به یاد داریم که در زمان ریاست 
جمهــوری چاوز، ونزوئــال درگیر یک 
طاعون اقتصادی و سیاسی شده بود که 
بخشی به تحریم های آمریکا مربوط بود؛ 
اما یکی از دالیل اصلی آن، نزدیک شدن 
بیش از حد ایران به ونزوئال و همچنین 
روســیه بود. به یاد داریم کــه در اواخر 
عمر چاوز، اخباری از شــدت و تعمیق 
مشکالت اقتصادی در ونزوئال منتشر 
شد و ارقامی که در مورد تورم این کشور 
مخابره می شد به حدی باال و باورنکردنی 
بود که بسیاری معتقد بودند ونزوئال از 
درون فرومی پاشد. چندی بعد تصاویری 
از حمله مــردم به ســوپرمارکت ها و 
فروشگاه های عرضه مواد غذایی منتشر 
شد و در همین راستا صف های طوالنی 
تهیه دارو و ملزومات روزانه، بر خروجی 
رســانه های دنیا قرار گرفت. در همان 
موقع بسیاری از تحلیلگران شاغل در 
اندیشــکده های اقتصادی و سیاسی 

رســماً اعالم کردند که ســال ها طول 
می کشد تا بدنه و بطن ساختار اقتصادی 
ونزوئال مجدداً احیا شود؛ البته انها این 
موضوع را مشروط به این مولفه دانسته 
بودند که آمریکا تحریم های خود علیه 
کاراکاس را لغــو  و ونزوئال هم روابطش 
را با ایاالت متحده عــادی کند. در این 
راســتا حتی بحث حمایت اقتصادی 
چین و روســیه از ونزوئال و فروش نفت 
این کشور هم مطرح بود که تازه اگر تمام 
این موارد انجام می شد، می توانستیم 
آینده اقتصادی ونزوئال را مثبت و روشن 

قلمداد کنیم.
چنــدی بعد چــاوز درگذشــت و 
»نیکالس مادورو« به روی کار آمد. در 
همان اوایل نه تنها وضعیت اقتصادی و 
سیاسی درست نشد بلکه روابط با آمریکا 
به بدترین ســطح خود رسید. تنش ها 
افزایش یافت و هر روز شاهد آن بودیم 
که رسانه های ایاالت متحده به صورت 
علنی ونزوئال را آماج حمالت خود قرار 
می دادند. این روند شــیب صعودی به 
خود گرفت و مــادورو به همراه تیمش 
به سیبل نهادهای سیاسی، اقتصادی و 
امنیتی آمریکا تبدیل شد. به یا داریم که 
ترور شخصیت های سیاسی و امنیتی 
ونزوئال به سرعت در دستور کار سازمان 
ســیا قرار گرفت و هر چنــد روز یکبار 
جسد آنها در خانه هایشان یا در کوچه 

پس کوچه های کاراکاس توسط پلیس 
جنایی یا ســرویس اطالعاتی ونزوئال 
کشف می شد. این اقدامات خشن حامل 
یک پیام از سوی آمریکا به مادورو بود: 
»کوتاه نیایی، کشــورت را به زباله دانی 

تبدیل می کنیم!« 
واشنگتن و دفِن اندیشه بولیواری

فارغ از اینکه اقدامات تخریبی ایاالت 
متحده در فاز امنیتی و اقتصادی ونزوئال 
را با مشکالت عدیده ای روبرو کرد، باید 
به این موضوع توجه داشــته باشیم که 
اساساً ایاالت متحده و ساختار امنیتی 
و اطالعاتی آن یک بــازوی تمام عیار و 
قدرتمند برای پیشبرد اهداف سیاسی 
و اقتصادی آمریکا در ونزوئال به حساب 
می آید. به عنوان مثال در مورد انقالب 
۲۰۱۴ اوکرایــن و درگیری روســیه و 
آمریکا در این کشور که منجر به اشغال 
شرق اوکراین توسط استقالل طلبان 
تحــت حمایت روســیه شــد، بارها 
شنیدیم که یک جنگ سرد تمام عیار 
)اما استراتژیک( توســط دو طرف در 
اوکرایــن اتفاق افتــاد. در همان زمان 
جنازه های افســران عملیاتی سازمان 
سیا در شهرهای لوهانسک و دونتسک 
طی چند روز در خیابان ها و جوی های 
آب پیدا شد که قصد مسکو از این سلسله 
اقدام ها، مخابره پیام تهدید به واشنگتن 
بود که درنهایت تا حدودی این جنگ 

سرد به نفع روســیه تمام شد. در مورد 
ونزوئال هم این موضوع صدق می کند 
اما ایاالت متحده تنها به همین محور 
بسنده نکرد؛ به عبارتی دیگر باید بگوییم 
که سناریوی آمریکایی ها در ونزوئال یک 
پروژه به هم تنیده و در هم پیچیده است 
که اضالع مختلفی دارد و اتفاقاً در مورد 
این پرونده آمریکا رسماً اعالم کرده که 
»سازمان ســیا« عهده دار و گرداننده 
پرونده ونزوئال است. افشای این موضوع 
به صورت کامل نشان می دهد که حتی 
وزارت خزانه داری ایــاالت متحده در 
مورد تحریم های اقتصادی و همچنین 
تحریِم تکنولوژی صنایع نفت ونزوئال 
 و بســترهای فروش آن، عمال از ســیا

 فرمان می گیرد. 

در همین راستا می بینیم وزیر خارجه 
روسیه در جریان سفر روز پنجشنبه خود 
به کاراکاس با انتقاد از تحریم های آمریکا 
علیه ونزوئال می گوید از نیکوالس مادورو 
در شرایطی که واشنگتن اعمال فشار 
بیشتر بر این کشــور آمریکای جنوبی 
را اعمال می کنــد، حمایت می کنیم. 
این بدان معنی است که روسیه عماًل از 
چند سال پیش تا حاال تمرکز ویژه ای 
بر ونزوئال پیدا کــرده و به دنبال تقابل و 
سرشاخ شــدن با آمریکا است. درست 
اســت که داده هایــی در مــورد اعزام 
نیروهای اطالعاتی و نظامِی روســیه 
به ونزوئال وجــود دارد امــا آنچه برای 
مسکو و واشنگتن اهمیت دارد »نفت« 
است؛ چراکه الوروف از کاراکاس اعالم 
کرد شرکت های نفتی روسیه با خرید 
بیشتر نفت خام این کشور عضو اوپک 
به نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری 
ونزوئال کمک می کننــد تا اوضاع خود 
را بهبود ببخشند. این در حالیست که 
هنوز مشخص نیست این تحریم ها بر 
بازارهای نفت  خام تاثیر خواهد داشت 

یا خیر!
حال ســوال این اســت که آمریکا 
چگونه ونزوئال و مــادورو را زمین گیر 
کرد؟ واقعیت این اســت که واشنگتن 
تقریباً از سناریوی مشابه علیه ونزوئال 
اســتفاده کرده و شــاید هم برعکس. 
تفاوت این دو پرونده در این اســت که 
آمریکایی ها شــبکه بولیوارِی ونزوئال 
)ســازمان و نهادی بومی که با دریافت 
بودجه از دولت به محرومیت زدایی در 
ونزوئال می پرداخت( را شناسایی کرد و 
منابع مالی آن را هدف قرار داد. پس از این 
مرحله، تکنولوژی نفت ونزوئال را تحریم 
کرد و به کشورهای اروپایی و متحدانش 
هشــدار داد که نباید از کاراکاس نفت 
بخرند. همین موضوع باعث شد تا هیچ 
پولی در شــبکه های بولیواری تزریق 
نشود و در نهایت پروژه محرومیت زدایی، 
سوادآموزی و بهداشت عمومی با مشکل 
روبرو شد. در انتها این مردم ناراضی بودند 
که دولت مادورو را هدف اعتراض های 
خود قرار دادند. ایــن موضوع به خوبی 
نشان می دهد که آمریکایی ها چگونه 
ســاختار اقتصادی و اجتماعی ونزوئال 
را تخریــب و آن را بــه یــک معضل 
 امنیتی و سیاسی برای مادور و تیمش 

تبدیل کردند.

دوگانه ترامپ - گوایدو!
رونمایی از »خوان گوایدو« توسط 
آمریکایی ها در سال گذشته یکی دیگر 
از ســناریوهای ایاالت متحــده برای 
خلق چالش جدید در حوزه سیاسی و 
اجتماعی علیه مــادورو و طرفدارانش 
بود. شــاید در گذشــته بر ایــن باور 
بودیم که آمریکا چنــدان روی گوایدو 
سرمایه گذاری نکرده اســت اما اخیراً 
شاهد بودیم که دونالد ترامپ در مراسم 
نطق ساالنه خود در مجلس نمایندگان 
آمریکا با عنوان »وضعیت کشور« رائه 
شد، از گوایدو دعوت کرده بود که در این 
مراسم شرکت کند. ترامپ او را اینگونه 
به سناتورها و نمایندگان کنگره معرفی 
کرد: »خانم ها و آقایــان؛ خوآن گایدو، 
مردی که برای مردم کشورش آرزوهای 

بزرگ دارد!«
به نظر می رسد همین عبارت ترامپ 
گویای تمام مطالب است. تاکنون هیچ 
رئیس جمهــوری در آمریکا، حمایت 
خود از رهبر یک اپوزیسیون را به صورت 
علنی آن هــم در قوه مقننــه و در جلو 
دوربین صدها رسانه انجام نداده بود؛ به 
همین دلیل است که می گوییم ترامپ 
به دنبال یک براندازی نَرم اما همه جانبه 
در ونزوئال اســت که فقرات آن را نفت و 
منافع اقتصادی تشکیل می دهد؛ چراکه 
جنس و میزان ذخایر نفتی ونزوئال، بهتر 
و باالتر از عربستان سعودی ارزیابی شده 
اســت. ازاین رو کاراکاس برای مسکو 
و واشــنگتن یک سنگر اســتراتژیک 
 از نوع اقتصادی، ژئوانــرژی و امنیتی

 به حساب می آید. 

گزارش »توسعه ایرانی« از باال گرفتن تقابل روسیه و آمریکا در ونزوئال

کاراکاس، سنگر استراتژیک
فارغ از اینکه اقدامات 
تخریبی آمریکا در فاز 

امنیتی و اقتصادی ونزوئال 
را با مشکالت عدیده ای 

روبرو کرد، باید به این 
موضوع توجه داشته باشیم 

که اساساً ایاالت متحده و 
ساختار اطالعاتی آن یک 

بازوی تمام عیار و قدرتمند 
برای پیشبرد اهداف 

سیاسی و اقتصادی در 
ونزوئال به حساب می آید   

هدف قرار دادن شبکه 
بولیواری باعث شد تا 

هیچ پولی در این شبکه ها 
تزریق نشود و درنهایت 
پروژه محرومیت زدایی، 
سوادآموزی و بهداشت 

عمومی با مشکل روبرو شد 
و در انتها این مردم ناراضی 

بودند که مادورو را هدف 
اعتراض  قرار دادند

انتخابات سراسری در جمهوری ایرلند روز گذشته )شنبه( در حالی آغاز شد که نخست وزیر این کشور امیدوار است به خاطر 
حمایت از برگزیت یک دوره جدید از حکومت را برای خود تضمین کند اما رای دهندگان احتماالً وی را بیشتر با توجه به سوابق 
داخلی اش قضاوت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انتخابات در سراسر جمهوری ایرلند آغاز شده، اگرچه تعداد اندکی 
از جزایر ســاحل غربی این کشــور روز جمعه آرای خود را به صندوق های رای انداختند؛ 
چراکه شرایط نامناسب دریاها ممکن بود مانع انتقال صندوق های رای با قایق شود. حدود 
۳.۳ میلیون تن واجد شرایط شرکت در این انتخابات برای انتخاب ۱۵۹ عضو مجلس عوام 
پارلمان در دوبلین هستند. حزب »فاین گیل« به رهبری لئو واردکار، نخست وزیر ایرلند از 
سال ۲۰۱6 میالدی زمام امور کشور را در دست داشته است. این در حالیست که بسیاری در 

لندن نگران واکنش ایرلند پس از برگزیت هستند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در پی خانه تکانی در میان کارکنان کاخ  سفید است. ترامپ بعد از تبرئه شدن از دو اتهام سوء 
استفاده از قدرت و مانع تراشی در عملکرد کنگره انتقام از شهادانی که در جریان تحقیقات ویژه استیضاح او در کنگره شهادت داده 
بودند را شروع کرده است.  به گزارش هیل، سرهنگ ویندمن یکی از شاهدان کلیدی تحقیقات استیضاح ترامپ بود که با حضور در 
مجلس نمایندگان گفت دست کم دو بار درباره معطل نگه داشتن کمک نظامی به بهانه یک 
درخواست سیاسی را تذکر داد. نفر دوم گوردون ساندلند، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپاست 
که گفته به واشنگتن فراخوانده شده است. سرهنگ الکساندر ویندمن، عالی رتبه ترین 
کارشناس امور اوکراین در کمیته امنیت ملی کاخ سفید بود که روز جمعه توسط ماموران 
حراست کاخ  سفید به بیرون از این مجموعه هدایت شده است. رسانه های آمریکا از برکناری 

قریب الوقوع میک مولوینی، رئیس دفتر ترامپ هم خبر داده اند.

ترامپ دو مقام ارشد کاخ سفید را اخراج کردبرگزاری انتخابات پارلمانی در جمهوری ایرلند پس از برگزیت 

جنبش مردمی عراق اعالم کرد، در صورتی که مقامات 
ظرف یک هفته همه پرســی برای انتخاب نخســت وزیر 
دولت جدید برگزار نکنند، اعتراضات در سراسر این کشور 
را تشــدید خواهند کرد. به گزارش آناتولی، معن الجابری، 
هماهنگ کننده اعتراضات اســتان ذی قار در جنوب عراق 
گفت، تحصن کنندگان این استان با سایر استان های مرکزی 
و جنوبی کشــور و نیز میدان التحریر بغداد توافق کردند که 
برای پست نخست وزیری همه پرسی برگزار شود. وی افزود، 
میادین تحصن توافق کردند که به دولت، کمیسیون انتخابات 
و دســتگاه قضایی عراق یک هفته فرصت دهند تا سازوکار 
برگزاری همه پرسی را اعالم کنند. الجابری ادامه داد، میادین 
تحصن نامزدی چهره های غیرجنجالــی و غیرحزبی را که 
همسو با دستورات مرجعیت دینی نجف است و درباره این 
چهره ها اجماع ملی وجود دارد، برعهده خواهند گرفت و سپس 
برای طرح اسامی در همه پرسی، آن را به دولت ارائه خواهد 

کرد. مقدمه چینی برای برگزاری همه پرسی بسیار زمان بر 
است و این باعث می شود در حال حاضر گزینه ای بعید به نظر 
برسد اما ظاهرا این درخواست برای اعمال فشار به گروه های 
سیاسی به منظور طرح جایگزین محمد توفیق عالوی، نخست 
وزیر مکلف عراق است که از حمایت مردمی برخوردار است. 
در همین حال، پلیس عــراق از وضعیت امنیتی در میادین 

مختلف بغداد خبر داد.

ســفارت واشــنگتن در پکن اعالم کــرد، یک زن 
6۰ ساله آمریکایی مســتقر در شهر »ووهان« چین بر 
اثر ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دســت داد. به 
دنبال اعالم افزایش شمار کشــته ها و میزان مبتالیان 
ویروس کرونا در چین، مقام های واشــنگتن از مرگ 
اولین شهروند آمریکایی بر اثر ابتال به این بیماری خبر 
دادند. به نوشته نیویورک تایمز، یک شهروند آمریکایی 
که در ووهان چین ســاکن بوده، جمعه بر اثر ابتالی به 
ویروس کرونا جان خود را از دست داد. طبق گزارش این 
رســانه آمریکایی، این اولین مورد ثبت تلفات انسانی 
از شــهروندان آمریکایی به دلیل ابتال بــه کرونا بوده 
است. رسانه ها و مقام های آمریکایی به جزئیات زیادی 
درباره این آمریکایی درگذشته اشاره نکردند. سفارت 
واشــنگتن در پکن در توضیحی کوتاه درباره این فرد، 
خبر داده که او 6۰ سال سن داشت. سفارت آمریکا در 

چین در بیانیه خود افزود: »ما عمیقا همدردی خود را با 
خانواده این درگذشته اعالم می کنیم. به خاطر احترام 
گذاشتن به حریم شخصی این خانواده، هیچ اظهارنظر 
بیشــتری نمی کنیم«. دو منبع مطلــع آمریکایی به 
نیویورک تایمز گفتند، شهروند آمریکایی که جانش را 
از دســت داد، از قبل با مشکالت پزشکی دست و پنجه 

نرم می کرد.

عراقی ها یک هفته به دولت فرصت دادند!اولین آمریکایی بر اثر ویروس کرونا جان باخت 

خبرخبر


