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میانجی گری برای کاهش تنش در سوریه
شاه اردن در تماس تلفنی با نخست وزیر انگلیس، 
بر لزوم کاهش تنش ها و راهکار سیاس��ی برای بحران 

سوریه تاکید کرد. 
م��ی«  »ت��رزا  و  اردن  پادش��اه  »عب��داهلل دوم« 
نخس��ت وزیر انگلیس بامداد دیروز ب��ه صورت تلفنی 
درب��اره س��وریه گفت وگ��و کردن��د. عب��داهلل دوم در 
گفت وگو با می تاکید کرد تنها راه پایان بحران سوریه، 

راهکار سیاسی است.

بازگشت اولین خانواده آواره به میانمار
با وجود هشدار سازمان ملل، دولت میانمار اجازه 
بازگشت اولین خانواده روهینگیایی به کشور را صادر 

کرده است.
نخس��تین خان��واده روهینگیایی ک��ه اعضای آن 
درپی ناآرامی های اخیر آواره شده بودند، به این کشور 
بازگشت. بر این اساس این خانواده ۵ نفره وارد »کمپ 
بازگشت« آوارگان شده و ملزومات اولیه از جمله اسناد 
هویتی دریافت کرده است. دولت میانمار مدعی است 
اقدامات الزم برای پایان دادن به شرایط بحرانی علیه 

مسلمانان روهینگیایی را انجام داده است.

دستاوردهای یمن در خاک سعودی
نیروه��ای یمن��ی دس��تکم 34 تن از م��زدوران 
س��عودی را ط��ی عملیات��ی در تعز، ج��وف و بیضا به 

هالکت رساندند.
یگان تک تیراندازان ارتش یمن از آغاز سال جاری 
می��الدی )2018( تا کنون صده��ا عملیات در درون 
یم��ن و درون مرزه��ای عربس��تان انج��ام دادند که 
منجر به کش��ته یا زخمی شدن صدها تن از نظامیان 
س��عودی و مزدوران آن ها ش��ده است. در همین حال 
یگان توپخانه ارتش یمن مواضع نظامیاان سعودی در 
نجران واقع در جنوب عربس��تان ه��دف قرار دادند و 

منهدم کردند.

پیشنهاد صدر برای تظاهرات علیه آمریکا
جنبش مقاومت اس��المی نجباء عراق از پیشنهاد 
"مقتدا صدر" رهبر جریان صدر برای برپایی تظاهرات 
میلیون��ی علی��ه تجاوز آمری��کا به س��وریه در تمامی 

شهرهای عراق حمایت کرد. 
شیخ "اکرم الکعبی" دبیرکل این جنبش با صدور 
بیانیه ای همچنین خواس��تار مشارکت فعال مردم در 
این حرکت اعتراضی در چارچ��وب ضوابط و مقررات 
برگ��زاری اینگونه فعالیت ها ش��د. الکعب��ی گفت: این 
تظاهرات، پیام روش��نی خواهد بود تا )دونالد( ترامپ 
)رئیس جمه��وری آمریکا( بداند ک��ه عراق قلب تپنده 
منطقه است و ما در مقابل ظلم و رفتار استکباری آنها 

ساکت نخواهیم ماند.

ادامه جنایات بوکوحرام در نیجریه
ی��ک روزنامه نگار که با گ��روه بوکوحرام در نیجریه 
ارتباط دارد می گوید از 112 دختری که این گروه حدود 

چهار سال پیش ربوده بود، فقط 1۵ نفر زنده هستند. 
گروه بوکوحرام در ماه آوریل 2014 بیش از 2۷0 
دختر را از مدرس��ه ای در شهر چیبوک واقع در شمال 
ش��رقی نیجریه ربود؛ در ماه سپتامبر گذشته بیش از 
100 دختر چیبوکی نزد خانواده هایش��ان برگش��تند. 
دول��ت در برابر آزادی این گ��روه، پنج فرمانده زندانی 

بوکوحرام را رها کرد.

تعامل چین و کره شمالی در اقتصاد
هی��أت دیپلماتیک چین به رهبری »س��انگ تائو« 
رئیس بخش ارتباطات بین المللی حزب کمونیست چین 

با »کیم جونگ اون«  رهبر کره شمالی دیدار کرد. 
»کیم جونگ اون« رهبر کره ش��مالی با »س��انگ 
تائ��و« رئی��س بخ��ش ارتباط��ات بین الملل��ی حزب 
کمونیس��ت چین دی��دار و گفت وگو ک��رد. تلویزیون 
کره ش��مالی بامداد یکش��نبه گزارش داد درپی س��فر 
هیأت��ی دیپلماتیک از چین ب��ه پیونگ یانگ، کیم به 

گرمی از آنها استقبال کرده است.

اتهام حمله سایبری انگلیس به روسیه
لن��دن از  چن��دی  پی��ش فرضیه حمله س��ایبری 
روس��یه به زیرس��اخت های انگلیس را پیش کش��یده 
و ح��اال برپایه همی��ن حدس و گمان ها خ��ود را آماده 

مقابله به مثل می کند! 
»ساندی تایمز« به نقل از یک منبع آگاه از آمادگی 
سرویس جاسوسی انگلیس برای مقابله با هکرهایی خبر 
داد که به ادعای لندن از جانب روسیه حمایت می شوند 
و قصدش��ان این اس��ت که برای انتقام جوی��ی از بابت 
ماجرای »اسکریپال«، اطالعات محرمانه سیاستمداران 

و شهروندان عالیرتبه انگلیسی را افشا کنند! 

 اسکریپال به وسیله عامل اعصاب
 مسموم شده است

وزیر خارجه روسیه با اشاره به نتیجه آزمایش های 
آزمایش��گاهی در س��وئیس اع��الم کرد که»س��رگئی 
اس��کریپال«  جاس��وس دوتابعیتی به وس��یله عامل 

اعصابی که تولید غربی هاست مسموم شده است.
س��رگئی الوروف گفت که نمونه های��ی از حادثه 
س��الزبری نش��ان می دهد که از عام��ل اعصاب BZ و 
مواد مربوط به آن اس��تفاده شده است اما این موضوع 
ب��ا توجه به مدت زمان زی��ادی که بین وقوع حادثه و 
نمومه گیری آن فاصله بود، عجیب است. الوروف گفت 
که نه در روسیه و نه در اتحاد جماهیر شوروی چنین 

گازی تولید نمی شد. 

تظاهرات فلسطینی ها علیه ائتالف متجاوز 
فلسطینی های س��اکن نوار غزه، اراضی اشغالی و 
کرانه باختری با برگزاری تظاهرات ، حمله س��ه جانبه 
به س��وریه را محک��وم و تأکید کردند که س��وریه به 

ایستادگی خود در برابر تروریسم ادامه خواهد داد.
به دعوت گروه های فلس��طینی تظاهراتی در نوار 
غزه و در محکومیت حمله سه کشور آمریکا، انگلیس و 
فرانسه به سوریه و نقض حریم کشورهای عربی برگزار 
ش��د و تظاهرات کنندگان تأکید کردند که دمشق در 

برابر تروریسم، همچنان استوار خواهد ماند.

اخبار

راز خاورمیانه 
فرامرز اصغری

 

خاورمیانه که می تواند به عنوان مهد اقتصادی جهان باشد 
سال هاس��ت که درگیر جنگ و نزاع های گسترده ای است که 
بخش��ی از آن برگرفته از وضعیت درونی منطقه است و بخش 
عم��ده ای از آن ناش��ی از دخالت ها و تح��رکات فرامنطقه ای 
است. این مس��ئله را در صحبت های ترامپ می توان مشاهده 
کرد آنجایی ک��ه در توصیف سیاس��ت های آمریکا در منطقه 
می گوید: »ما طی س��ال های اخیر )از 2001 تاکنون( ۷ هزار 
میلیارد دالر در منطقه هزینه کرده ایم.« حال این سوال مطرح 
می شود که این ۷ هزار میلیارد دالر در کجا هزینه شده و چه 

دس��تاوردی برای منطقه داشته است؟ پاسخ به این پرسش را 
در وضعیت بس��یاری از کشورهای منطقه می توان جست وجو 
کرد. ویرانه هایی که در افغانس��تان، عراق، لیبی، سوریه، یمن 
و... این کش��ورها را به ویرانه ای پایان ناپذیر مبدل س��اخته و 
نیز میلیون ها آواره ای که از این س��رزمین ها در سراسر جهان 
پراکنده ش��ده اند تنها بخش��ی از این هزینه کردهای ۷ هزار 
میلیاردی است که بحران زیست محیطی و اثرات منفی آن بر 

نسل های آینده منطقه را نیز باید به آن افزود. 
مجموع این فرآیندها با عملکرد مستقیم کشورهایی مانند 
آمریکا و البته تروریسم اجاره ای آنها و شرکای منطقه ای آنها 
رقم خورده اس��ت به عبارتی آمریکا ۷ هزار میلیارد دالر برای 
ناب��ودی خاورمیانه و س��اکنان این س��رزمین هزینه کرده در 
حالی که در ظاهر ادعای حمایت از دموکراس��ی و حقوق بشر 

را سر می دهند. 
اما این اعتراف به هزینه کرد ۷ هزار میلیارد دالری پایان 

راه نیس��ت بلکه هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد که در 
تحوالت این روزهای سوریه می توان مشاهده کرد.

 بام��داد ش��نبه بود که ائتالف آمریکا، انگلیس و فرانس��ه 
با یک صد موش��ک س��وریه را هدف قرار دادن��د که البته ۷0 
درصد این موش��ک ها توسط سیس��تم موشکی سوریه منهدم 
شد. ادعایی که برای این اقدام تجاوزکارانه مطرح شد مقابله با 
س��الح های شیمیایی و حمایت از مردم بوده است اما این ادعا 
تا چه میزان درست بوده است؟ بعد از آزادسازی غوطه شرقی 
مردمی که به عنوان سپر انسانی در این بازی نقش داده شده 
بود خودش��ان افشا می کنند که به عنوان قربانی حمله فرضی 
توسط تروریس��ت ها به کار گرفته شدند ضمن اینکه واقعیت 
این اس��ت که وقتی یک نیرو دس��ت برت��ر را در میدان دارد 
نیازی به عملیات ش��یمیایی ندارد و در واقع این نیروهایی که 
در محاصره و شکست بودند یعنی تکفیری ها بودند که رویکرد 
به استفاده از سالح  شیمیایی در آنها وجود دارد؛ نیروهایی که 

در اضمحالل هستند دست به واکنش اینگونه می زند. 
نکته دیگر آنکه این حمله زمانی صورت گیرد که س��ران 
برخی از کش��ورهای عربی نظیر عربس��تان، قط��ر، بحرین و 
ام��ارات عنوان می کنند که تم��ام هزینه های حضور آمریکا و 
نیروه��ای غربی در س��وریه را می پردازند چنانکه بن س��لمان 
ولیعهد سعودی در سفر به آمریکا، فرانسه و اسپانیا میلیاردها 
دالر خری��د تس��لیحاتی و وعده اقتصادی می ده��د و قطر و 

بحرین نیز چنین وعده هایی را تکرار کرده اند. 
ب��ا توجه به این حقایق به خوبی می توان دریافت که حمله 
ص��ورت گرفته نه برای انس��انیت بلکه در قالب کس��ب منافع 
اقتصادی آمریکا، فرانسه و انگلیس بوده که برای سرکیسه کردن 
کشورهای عربی این اقدامات را صورت داده اند. این نوع رفتارها 
به خوبی نشان می دهد که این مدعیان حقوق بشر صرفا پول را 
می شناس��ند و به راحتی انسانیت را فدای منافع اقتصادی خود 
می کنند و در این راه از هیچ جنایتی فروگذار نبوده و نیستند. 

یادداشت

سرکوب گری پلیس در تظاهرات ضدسیاست های ماکرون
مدعیان حمایت از آزادی بار دیگر رسوا شدند 

در حالی س��ران فرانس��ه با ادع��ای حمای��ت از آزادی  بش�ر بش��ریت با آمریکا علیه س��وریه هم��کاری کرده اند که حق�وق 
پلیس فرانس��ه با حمله به تظاهرات کنندگان علیه سیاست های ماکرون، ۵1 

نفر از آنها را بازداشت کرد.
هزاران نفر از مردم فرانسه در اعراض به سیاست های »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور این کشور دست به تظاهرات زدند. بر این اساس این تظاهرات با 
مداخله پلیس به خشونت کشیده شد. نیروهای پلیس با شلیک گاز اشک آور 
و خودروه��ای آب پاش اقدام به متف��رق کردن تظاهرات کنن��دگان کردند. 
گزارش ها حاکی است پلیس دست کم ۵1 نفر از معترضان را بازداشت کرده 
است.این در حالی اس��ت که بامداد روز شنبه متجاوزان آمریکایی، فرانسوی 
و انگلیس��ی اهدافی در س��وریه را بمباران کردند. این اق��دام به بهانه حمله 

شیمیایی ادعایی به شهر »دوما« سوریه انجام شد.
پلیس با گاز اش��ک آور و هلی کوپتر و ماش��ین های آبپاش ضدش��ورش به 
تظاهرکنندگان فرانس��وی حمله و آن ها را مورد ضرب و جرح قرار داد. پلیس 
فرانس��ه در تظاهرات مردم ش��هر نانت در غرب این کشور در حمایت از اهالي 
نتردام دالند و خشونت پلیس، با گاز اشک آور و هلي کوپتر و ماشین های آبپاش 
ضدشورش به تظاهرکنندگان حمله کرد و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داد.

این تظاهرات، یک روز پس از حضور ادوار فیلیپ نخست وزیر و ژرار کلمب 
وزیر کش��ور فرانس��ه به منطقه نتردام دالند صورت پذیرف��ت که در نهایت با 
خشونت پلیس مردم معترض متفرق و البته تعدادي هم بازداشت شدند. حدود 
یک هفته می ش��ود که دولت فرانس��ه با حضور پلیس ضد شورش و ژاندارم ها 

اقدام به تخلیه ساکنان منطقه نتردام دالند در غرب فرانسه کرده است. 
ساکنان نتردام دالند و مخالفان تخریب محیط زیست در مخالفت با ساخت 
فرودگاه در این منطقه اقدام به س��اخت خانه در مزارعشان کرده اند اما دولت 
می گوید باید هرچه زودتر منطقه را ترک کنید. درگیري پلیس ضد ش��ورش 
و ژاندارم فرانس��ه در این منطقه تاکنون حداقل 1۵0 مجروح برجاي گذاشته 
اس��ت. یکی از تظاهرکنندگان در ش��هر نانت در اثر استنش��اق گاز اشک آور 

مسموم شد، رسانه های فرانسوی حال وی را نامساعد اعالم کرده اند.
جالب توجه آنکه هم زمان با این سرکوب گری فرانسه با ادعای حمایت 
از آزادی و حقوق بش��ر اقدام به مشارکت در بمباران سوریه کرد. این تناقض 
رفتاری واهی بودن ادعاهای این کش��ور در حمایت از حقوق بش��ر را آشکار 

ساخته و نشانگر واهی بودن ادعاهای بشردوستانه آنها است. 

گزارش تکان دهنده از خشونت جنسی نظامیان میانمار 
وهینگیا تمامی ندارد مظلومیت ر

دبیرکل س��ازمان ملل در گزارش��ی اعالم کرد نیرو های  آس�یا نظامی میانمار از خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای ش�رق 
فراری دادن اقلیت روهینگیا استفاده کردند.

»آنتونیو گوترش«، اظهار کرد بس��یاری از جمعیت ۷00 هزار مس��لمان 
روهینگیایی که از میانمار فرار کردند، مورد آزار جنسی نیروهای نظامی این 

کشور قرار گرفته اند.
گزارش گوترش که امروز دوش��نبه در شورای امنیت سازمان ملل مورد 
بحث قرار خواهد گرفت نشان می دهد کارمندان پزشکی بین الملل و دیگران 
در بنگالدش که بس��یاری از آن ه��ا از جمله روهینگیایی گریخته هس��تند، 
مدارک مس��تندی دارند که بس��یاری از پناه جویان از آس��یب های روحی و 

جسمی ناشی از خشونت جنسی رنج می برند.
دبیرکل سازمان ملل گفت نیروهای مسلح میانمار در فاصله زمانی اکتبر 
2016 تا اوت 201۷ این عمل غیرانس��انی را انج��ام دادند. او در ادامه گفت: 
»تهدید گس��ترده و استفاده از خشونت جنسی بخشی از استراتژی آن ها بود 
که منجر به تحقیر، ترساندن و مجازات جمعی جامعه روهینگیا شد و نیروهای 
مسلح از آن به عنوان ابزاری حساب شده برای مجبور کردن روهینگیا به فرار 

از سرزمین خود و جلوگیری از بازگشت آن ها استفاده کردند.«
گوترش گفت خش��ونت جنسی، زنان -از جمله زنان باردار که نگهبان و 
عامل گسترش هویت مسلمانان روهینگیا هستند- و کودکان جوان که آینده 

این قوم را نشان می دهند، در بر گفته است.
گزارش گوترش پس از بازگش��ت اولین خانواده از پناهندگان روهینگیا به 
میانمار در روز گذشته منتشر شد. ارتش میانمار یکی از ۵1 گروه دولت شورشی 
و افراط گرا در گزارش گوترش است که به شکل قابل مالحظه  به انجام تجاوز های 

جنسی و دیگر اعمال خشونت آمیز جنسی در طول جنگ ها مواجه هستند.
دبیرکل س��ازمان ملل اظهار داشت بس��یاری از پناهندگان روهینگیا، از 
جمله زنان آن ها تمایلی به بازگشت به جایی که از آن فرار کردند و همچنان 
در کنترل نیروهای متخلف اس��ت، ندارند. او در ادامه اش��اره کرد بسیاری از 

تجاوزهای دسته جمعی نیز به بخشودگی های دسته جمعی ختم می شود.
جامعه بودائیان میانمار، مس��لمانان روهینگیا را به عنوان یک گروه قومی 
نپذیرفته و مدعی است آن ها پناهندگان بنگالی هستند که به شکل غیرقانونی 
در این کشور زندگی می کنند. دولت میانمار حقوق شهروندی آن ها را تکذیب 
کرده و باعث شده است بیش از ۷00 هزار مسلمان روهینگیا بی خانمان شوند.

سران عرب همزمان با شکست در یمن و سوریه گردهم آمدند 
یاض میزبان نشست شکست خوردگان  ر

عربس��تان دیروز در شهر ظهران میزبان نشست اتحادیه  ن ا ع��رب بود و به همی��ن منظور س��ران و نمایندگان 14 بح�����ر
کش��ور عربی وارد این شهر در شرق عربستان شدند در حالی که شکست در 

یمن و نیز ناکامی در سوریه بر این نشست سایه افکنده است. 
براس��اس این خبر »عبدالفتاح السیس��ی« رئیس جمهوری مصر، »محمد 
عبداهلل فرماجو« رئیس جمهوری سومالی، »محمد ولد عبدالعزیز« رئیس جمهوری 
موریتانی، »میشل عون« رئیس جمهوری لبنان، »عمر البشیر« رئیس جمهوری 

سودان و »فؤاد معصوم« رئیس جمهوری عراق وارد عربستان شده اند.
آناتولی گزارش داده است که »عبدربه منصور هادی« رئیس جمهوری مستعفی 
یمن به عنوان رئیس جمهوری این کش��ور و »محمود عباس« رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین و »محمد الباجی السبسی« رئیس جمهوری تونس، »عثمان 
الغزالی« رئیس جمهوری جزایر کومور و »فایز الس��راج« رئیس ش��ورای ریاستی 
دولت وفاق ملی لیبی وارد ش��هر ظهران ش��ده اند. از امارات نیز »محمد بن راشد 
آل مکتوم« معاون رئیس دولت امارات و از عمان »فهمد بن محمود آل سعید« نایب 
رئیس نخست وزیر عمان و از الجزائر نیز »عبدالقادر بن صالح« رئیس پارلمان این 

کشور وارد عربستان شده و در این نشست حضور پیدا خواهند کرد.
براس��اس این خب��ر »خلیفه بن زای��د آل نهیان« رئیس دول��ت امارات و 
»عبدالعزیز بوتفلیقه« رئیس جمهوری الجزایر به دلیل بیماری در این نشست 
حضور نخواهند داش��ت و »قابوس بن سعید« سلطان عمان نیز مانند دفعات 
قبلی در نشس��ت های عربی حضور نخواهد داشت. قرار است در این نشست 
چندین پرونده از جمله پرونده فلس��طین، اوضاع سوریه، یمن، لیبی، مبارزه 
با تروریس��م، مقابله با آنچه دخالت های ایران خوانده می شود و اختالف های 

داخلی کشورهای عربی مورد بررسی قرار بگیرد.
در حالی که پیشتر گزارش شده بود که »تمیم بن حمد« امیر قطر در این 
نشست حضور خواهد داشت، اتحادیه عرب گزارش داده است که امیر قطر در 
این نشست حضور پیدا نخواهد کرد، هنوز مشخص نیست قطر در چه سطحی 
در این نشست حضور پیدا خواهد کرد. همزمان با این نشست شورای همکاری 
خلیج فارس از تجاوز نظامی س��ه کش��ور آمریکا، انگلیس و فرانس��ه به سوریه 

حمایت کرده و این اقدام را پیام مستقیمی برای نظام سوریه دربر داشت.
ش��ورای همکاری خلیج فارس مدعی ش��د که این پیام تاکید می کند که 
کش��ورهای جهان، در برابر ادامه بکارگیری سالح شیمیایی علیه شهروندان 

سوری و نقض مداوم قوانین بین المللی کوتاه نمی آید و ساکت نمی نشیند.

حمالت س��حرگاه روز ش��نبه  ویژه علی��ه برخ��ی از مواضع ارتش گ�زارش 
س��وریه و هدف قرار دادن زیرساخت های این کشور 
نه تنها نشان از قدرت بلکه گویای ادامه روند کاهش 

قدرت پاسخگویی آمریکا در بحث نظامی بود.
تاری��خ جنگ های منطقه غرب آس��یا در قرن 
اخیر با مداخالت نظامی ایاالت متحده آمریکا گره 
خورده اس��ت. پس از پایان جن��گ جهانی دوم و 
شروع جایگزینی آمریکا به جای کشورهای اروپایی 
در مناطق جهانی در رقابت با ش��وروی، غرب آسیا 
و مناب��ع عظیم نفت��ی و گازی آن از اهداف اصلی 
و راهبردی واش��نگتن جهت اعمال نفوذ و حضور 

بوده است.
در دهه های منتهی به قرن بیست و یکم، این 
تنه��ا آمریکا بود که توانس��ت به عن��وان ابرقدرت 
جهانی همچنان ش��اخص های قدرت را حفظ کند 
و ش��وروی نتوانس��ت توازنی میان قدرت نظامی و 
ضعف اقتصادی خود برقرار سازد و الجرم از درون 
فروپاشید. یکه تازی آمریکا در منطقه استراتژیک 
غرب آس��یا با وج��ود رژیم صهیونیس��تی و حکام 
خودکام��ه عربی، با یک مانع جدی روبه رو ش��د. 
انقالب اس��المی ای��ران و ن��گاه ایدئولوژیک آن به 
قدرت در سطح جهان، تهدیدی بود برای متحدان 
واش��نگتن در منطقه و برهمین اس��اس تضعیف و 

محاطره تهران در دستورکار قرار گرفت.
اما مجموعه ای از تحوالت باعث ش��د تا تهران 
به صورت معکوسی خود را پس از جنگ تحمیلی 
هشت س��اله بازآفرینی کند. حمله عراق به کویت 
و در نتیجه تهاجم ائتالف آمریکایی و از بین بردن 
تمامی تجهیزات نظامی عراق و شکس��تن هیمنه 
ص��دام، یک��ی از رقبای ج��دی ای��ران را از دامنه 
تهدیدات خارج س��اخت. دخالت ه��ای آمریکا در 
منطقه از دهه 1990 تا اوایل قرن بیس��ت و یکم، 

تمام عیار و با حضور گسترده در منطقه بود.

جنگ سال های 2001 و 2003 علیه افغانستان 
و عراق، طالبان و صدام را نابود ساخت. از پس این 
حم��الت، این نف��وذ منطقه ای ایران بود که رش��د 
چش��مگیری یافت. اما دور تسلس��ل شکست های 
آمری��کا ب��ا هج��وم زمینی ب��ه منطقه ب��ا افزایش 
هزینه های نظامی این کشور، بحران های اقتصادی 
را نیز بر این کش��ور تحمیل کرد. پس از آن دوران 
بود که نگاه به شرق از سوی واشنگتن قوت گرفت 
و قدرت نظامی آمریکا در غرب آسیا شامل حمالت 
مح��دود علیه مواضع رقبای خود ش��د. این روند با 
وجود تهدیدات همیشگی این کشور همچنان ادامه 
داش��ته و قدرت اس��تراتژیک نظام��ی آمریکا برای 
حمالت تم��ام عیار تنها محدود به حمالت کنترل 

شده موشکی و هوایی شده است.
افزایش قدرت رقبای آمریکا در منطقه و جهان 
از جمله روس��یه نیز به عنوان فاکتورهای موثر در 
بازبینی نقش نظامی آمریکا در جهان در نظر گرفته 
می شود. تجدید قوای قدرت های منطقه ای و ایجاد 
کانون های جدید قدرت به ویژه در بخش اقتصادی، 
آمریکا را بر آن داش��ته که تجدی��د نظر جدی در 
حوزه اقتصادی داش��ته باش��د و یکی از اصلی ترین 
چالش ه��ا در این حوزه کاه��ش هزینه های نظامی 
است. چین، هند، برزیل و آلمان در زمانیکه آمریکا 
صدها میلیارد هزینه در جنگ ها متحمل می ش��د، 
س��هم خود را در اقتصاد جهانی افزایش داده و در 
صورت ادامه این روند، یکی از ش��اخص های عمده 
ابرقدرتی واش��نگتن در یک ده��ه آینده نه تنها از 

تضعیف بلکه تا مرز نابودی پیش خواهد رفت.

ب��ا توجه به ای��ن مقدمه، نگاه��ی به تحوالت 
منطقه غرب آس��یا از سال 2011 به این سو نشان 
می ده��د چه در دولت دموکرات اوباما و چه دولت 
جمهوری خ��واه ترامپ، اس��تفاده اس��تراتژیک از 
نیروی نظامی به شدت با موانعی همراه شده است. 
اس��تفاده از گروه های مسلح داخلی و پشتیبانی از 
آنها به وس��یله پشتیبانی مالی و نظامی کشورهای 
عرب خودکامه از مهمترین راهبردهای واش��نگتن 
برای کاه��ش هزینه های نظامی خ��ود در منطقه 
بوده اس��ت. ظه��ور عربس��تان تهاجمی و تش��نه 
تجهیزات نظامی جدید در کنار ش��یخ نشین های 
دس��ت به نقد خلیج فارس، هزینه های نظامی را با 
خرید های چند ص��د میلیاردی تا حدودی جبران 

کرده است.
از زمان ش��روع بحران س��وریه، فرصت زیادی 
در اختی��ار آمری��کا جهت حمالت تم��ام عیار علیه 
اسد وجود داشته اس��ت. بخصوص در زمانی که در 
س��ال 2011 تا 2014 کمر ارتش اسد به ریزش ها و 
اعتراضات شکست و اتهاماتی چون حمالت شیمیایی 
نیز متوجه آن بود، اما هیچ گاه واش��نگتن سعی در 
شروع حمله فراگیر نکرد. با بازآفرینی ارتش سوریه و 
تجدید قوای آن در کنار حمایت های ایران و روسیه، 
بسیار بعید است که آمریکا قصد حمالت تمام عیار و 

زمینی به کشور سوریه داشته باشد.
حم��الت س��حرگاه روز ش��نبه علی��ه برخی 
از مواض��ع ارت��ش س��وریه و ه��دف ق��رار دادن 

زیرساخت های این کش��ور نه تنها نشان از قدرت 
بلکه گویای ادامه روند کاهش قدرت پاس��خگویی 
آمریکا در بحث نظامی بود. بدون شک این حمالت 
در همین س��طح محدود باقی خواهن��د ماند و با 
توج��ه به تحوالت بیش از ی��ک دهه اخیر، آمریکا 
تنه��ا و تنه��ا زمانی که توس��ط رقبا م��ورد حمله 
نظامی ق��رار گیرد، وارد جنگ تم��ام عیار خواهد 
شد ولی در س��طح خرد دیگر نمی تواند دست به 
ریس��کی بزند که بیش از این حوزه اقتصاد جهانی 

را برای رقبای خود واگذارد.
برهمین اساس و با علم ائتالف ایران، روسیه و 
سوریه به قدرت محدود پاسخگویی نظامی آمریکا 
در منطقه اس��ت که بسیاری از متحدان واشنگتن 
در منطقه نس��بت به حمالت محدود این کش��ور 
علیه س��وریه ناامیدانه به تحوالت می نگرند اما در 
س��وی دیگر رقابت باید ش��اهد اهتزاز پرچم ایران 
در قلب دمشق باش��ند. پرچمی که در کنار پرچم 
کشور س��وریه و روسیه از سوی شهروندان سوری 
در هوای دمش��ق به نشانه پیروزی و امید به اتمام 
جنگ می چرخد. حمالت موشکی و هوایی ایاالت 
متحده به س��وریه تنها برای حفظ پرستیژ نظامی 
این کش��ور صورت گرفت و خارج از این محدوده 

نیاید دیگر انتظاری از این کشور داشت.
جنایت غرب در حمله به سوریه باید به عنوان 
درس عبرتی برای کشورهای خودکامه عربی باشد 
ک��ه همچنان حمله نظامی غ��رب در منطقه را به 
عن��وان یکی از راههای حف��ظ امنیت خود متصور 
هس��تند ولی ب��ه تدریج باید با ای��ن واقعیت کنار 
بیایند که آمریکا ب��ه عنوان رهبر ائتالف غربی در 
منطقه، س��ال هاس��ت دیگر قدرت چندانی برای 
ص��رف صدها میلی��ارد دالر در منطقه ندارد و هر 
ریس��ک نظامی این کش��ور در ابعاد تمام عیار این 
کشور را با سرعت بیشتری به سمت پرتگاه سقوط 

خواهد کشاند.  جهان نیوز
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تحلیلی استراتژیک از عدم موفقیت آمریکا در سوریه

پرچم مقاومت در دمشق به اهتزاز درآمد

بسترهای قیام خالد اسالمبولی در  مصر
قیام خالد اگرچه نتوانس��ت ساختار مصر را  تغییر ده��د، اما می توانس��ت ب��رای حاکم  مق���اوم�ت
دولت ه��ای اس��المی و رأس آن ها جهان عرب و ع��الوه بر آن ها 
غرب، هش��داری باش��د تا به زمینه های مردمی که در کشورهای 

اسالمی وجود دارد، پی ببرند.
در اکتب��ر س��ال 1981م. اتفاقی در قاه��ره ی مصر افتاد که 
جهان را تکان داد. فرعون مصر به دس��ت یک جوان انقالبی عضو 
گروه »الجهاد« ترور شد. اگرچه مرگ »انور سادات« نیز نتوانست 
س��اختار حاکمیتی را که از عدم مشروعیت و مقبولیت در میان 
مردم مصر رنج می برد، درمان نماید، اما توانس��ت عمق اعتراض 
جامعه را به سیاس��ت های حاکمین این کشور که بر مبنای قیام 

افسران جوان در سال 19۵2م. ایجاد شده بود، نشان دهد. 
خالد اس��المبولی در میان س��خنان خود به فس��اد در ایمان 
و عقیده ی س��ران انقالب فرمایشی)قیام افس��ران آزاد 19۵2م.(، 
وابستگی در سیاست خارجی، شکست اقتصادی، کشتار فرزندان 
اسالم، از جمله متفکر بزرگ اسالم »سید قطب«، امضای قرارداد با 
دشمن غدار اسالم، اسراییل اشاره نمود. او هر یک از موارد مطرح 

شده را در وقت مختصر و محدود خود تشریح نمود. خالد اگرچه 
نتوانس��ت رژیم حاکم بر مصر را به تفکر درباره ی عملکرد خود وا 
دارد، ام��ا به جهانی��ان اثبات نمود آنچه از س��وی حاکمیت مصر 
تبدیل به سیاست می شود و در عرصه ی سیاست داخلی و خارجی 
بازخورد می یابد، بسیار با اندیشه و تفکر مردم مصر متفاوت است. 
با وقایع اخیر مصر و پیروزی بیداری اسالمی و بازگشت اسالم به 
صحنه ی اجتماع و سیاس��ت، مردم این کشور حلقه ی مفقودی را 
که سال ها پیش از آن، خالد آن ها را مورد تأکید قرار داده بود، باز 
یافتند. بر این اساس در ادامه این مطلب به کالبد شکافی عواملی 

که به ترور انور سادات انجامید، می پردازیم.
پس از ناصر، س��ادات به قدرت رسید. او در ابتدا تالش نمود 
ت��ا در برخورد با نیروهای اس��الم گرا بر خالف س��لف خود، عمل 
نماید. در واقع آنچه سادات در ذهن داشت، بهره برداری سیاسی 
از حرکت های اس��المی در جهت تثبیت خ��ود و حکومتش بود. 
سادات می خواست با سرکوب و منزوی نمودن این گروه ها، ارکان 
قدرت خویش را محکم تر نمای��د. به همین دلیل بود که اعضای 
زندانی اخوان المس��لمین و جنبش های اس��المی دیگر هم چون 
»جماعت«، »تکفیر« و طرفداران »سید قطب« و ... را از بند رها 

نمود و آنان را بار دیگر به عرصه ی سیاسی باز گرداند.

انور س��ادات در همه ی ابعاد به آغ��وش غرب رفت. او بعد از 
جنگ 19۷3م. به تدریج به سمت غرب گرایش یافت. انور سادات 
در سال 19۷6م. قرارداد دوستی با شوروی را یک جانبه لغو نمود. 
روابط با لیبی نیز به تیرگی گرایید. او از س��ال 198۷م. اقدام به 
جایگزینی سالح های آمریکایی و غربی به جای سالح های روسی 
نمود. در همین راس��تا کمک های نظام��ی و اقتصادی فراوانی به 
رژیم های س��ودان و شورش��یان هوادار »حس��ن هابره« در چاد، 
ارس��ال کرد. انور س��ادات هم چنین در جریان جنگ تحمیلی و 
حمله ی عراق به ایران، کمک های ش��ایان توجه ای به عراق نمود. 
تمامی این اقدام های انور س��ادات خش��م مردم مص��ر را در پی 
داش��ت، به طوری که موارد گفته ش��ده به همراه امضای قرارداد 
»کم��پ دیود« باعث ش��ورش ها و تظاهرات گس��ترده ای در این 

کشور شد.
اما آنچه ضربه ی نهایی و کاری را به انور س��ادات زد، گرایش 
او به سمت اسراییل بود. در واقع انور سادات با این حرکت خود، 
حج��ت را بر مخالفین اس��الم گرای خود تمام نمود. او در س��ال 
19۷۷م. در ی��ک اقدام ش��گفت انگیز که خش��م و تعجب مردم 
مص��ر و جهان اس��الم را برانگیخت، به اس��راییل س��فر نمود. در 
واقع س��ادات با این حرکت خود عماًل اس��راییل را به رس��میت 

ش��ناخت. حرکتی که ادامه اش منجر به امضای قرارداد صلح بین 
مصر و اس��راییل معروف به قرارداد کمپ دیوید شد. بدین ترتیب 
سادات یک جانبه و با دخالت آمریکا و شخص »کارتر« قراردادی 
را با بناخیم بگین، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی امضا نمود 
که خشم کش��ورهای عربی و اس��المی را برانگیخت. بسیاری از 
کشورهای عربی رابطه ی خود با مصر را قطع نموده و یا آن را به 
حالت تعلیق درآوردند. بر اس��اس این قرارداد توافق شده بود که 
اسراییل اراضی اشغال شده ی سینا را به مصر بازگرداند و طی سه 
مرحله در سال های 1980، 1981 و 1982 میالدی به این کشور 
واگذار نماید و در مقابل مصر نیز اسراییل را مورد شناسایی قرار 

داده و با این کشور ترک مخاصمه نماید.
توجه نکردن به بس��ترهای اس��الم و در مقابل آن گرایش به 
سوی غرب باعث گردید تا به تدریج نارضایتی ها در این کشور بر 
روی هم انباش��ت شود و سرانجام به دنبال یک خودسوزی ساده 
در تونس، بازی سیاس��ی دومینو از ق��اره ی آفریقا به راه بیفتد و 
دامن مصر را نیز بگیرد. »مبارک« که رفتار سیاس��ی سلف خود 
را در پی��ش گرفت��ه بود، از رأس هرم قدرت س��قوط نمود. او که 
زمانی خود اخوانی ها را با قفس به زندان می برد، با قفس به زندان 

رفت.  برهان


