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ادامه اعتراضات مردم اردن با 
درخواست برکناری دولت

شهرهای اردن دوشنبه برای سومین روز متوالی 
شــاهد تظاهرات در اعتراض به عملکرد نامناسب 
دولت درباره مقابله با کرونا بود. به گزارش خبرگزاری 
رســمی اردن)بترا(، به دنبال مرگ حــدود ۹ تن از 
بیماران کرونا به دلیل قطع اکسیژن در بیمارستان 
السلط مناطق و شــهرهای اردن برای سومین روز 
متوالی شاهد اعتراضات علیه عملکرد نامناسب دولت 
درباره پرونده کرونا بودند. معترضان در شهر المفرق 
با وجود منع تردد شبانه که از ساعت شش عصر آغاز 
می شود در خیابان ها تجمع کرده و خواهان برکناری 
دولت و تشکیل دولت نجات ملی شدند. همچنین 
تعدادی از ساکنان استان الکرک در محوطه مجتمع 
سندیکاهای مشاغل برای همبستگی با جان باختگان 
بیمارستان السلط تحصن کردند. معترضان خواهان 
برکناری دولت بشــر الخصاونه و انحالل پارلمان و 
تشکیل دولت نجات ملی شدند که انتخابات آزاد و 
شفاف را برگزار کند. در شهر الرمثا نیروهای ژاندارمری 
تحصن کنندگان را متفرق و تعدادی را بازداشــت 
کردند. نیروهــای ژاندارمــری همچنین تحصن 
شهروندان در اطراف بیمارستان السلط را با زور و گاز 
اشک آور سرکوب کردند. در امان نیز محله الطفایله 
شاهد اعتراضات شبانه اردنی ها بود. آن ها خواهان 
مجازات فاسدان و برکناری دولت و پارلمان شدند. 
در این راستا ملک عبداهلل دوم، پادشاه اردن گفت: هر 
فردی که در کارش و در حفظ جان شهروندان کوتاهی 
کرده باشد براســاس نتایج تحقیقات درباره قطع 
اکسیژن در بیمارستان السلط مجازات خواهد شد. وی 
در نشست شورای ملی سیاست ها  گفت: نباید هیچ 
شهروندی را به خاطر اهمال کاری از دست بدهیم. هر 
کارمند یا مسئولی باید به مسئولیت خود عمل کند و 
اگر نمی تواند بگذارد دیگران این کار را بکنند. پستی 
که در اختیار یک شخص است برای خدمت به اردن 
و اردنی هاست. وی تأکید کرد، دشواری هایی را که 
اردنی ها به خاطر کرونا با آن مواجهند، درک می کند 
و آن ها شرایط فوق العاده و اوضاع دشوار اقتصادی را 

با همکاری و فعالیت خالصانه پشت سر می گذارند.
    

افشای طرح امارات برای عملیات 
تروریستی و نافرمانی مدنی در کربال

معاون استاندار کربال ضمن تاکید بر اینکه کربال 
با توطئه ای خارجی برای تخریب زیرساخت هایش 
مواجه است، از جزئیات طرح یک عملیات تروریستی 
و نافرمانی مدنی در کربال پرده برداشت. علی المیالی، 
معاون استاندار کربال در گفتگو با سایت العهد گفت: 
یک آمریکایی پس از نشست هایی در ترکیه و امارات، 
برای ایجاد نافرمانی مدنــی در کربال برنامه ریزی 
کرده بود. المیالی گفت: صالح یوسف صایل، افسر 
سابق عراقی همراه با متهم حسین زغیر طرح اجرای 
ترورها را تنظیم کرده بوده، او که متهم به جاسوسی 
است با قرار وثیقه آزاد شده بود. معاون استاندار کربال 
در ادامه ضمن ابراز تعجب از آزادی صایل در بغداد، 
گفت: طرح گروهک الصقور ترور کنســول ایران، 
استاندار کربال و معاونش بوده اســت. او با اشاره به 
اینکه حسین زغیر مامور جمع آوری اطالعات جهت 
ترور استاندار پیشین کربال بوده، گفت: از گروهک 
الصقور گفتگوهایی میان حسین زغیر و یک شخص 
آمریکایی اصالتا لبنانی ضبط شــده است. از سوی 
دیگر امال الدین الهر، استاندار پیشین کربال نیز در 
این گفتگو با سایت العهد ضمن تاکید بر اینکه امارات 
در طرح تخریب عراق دست داشــت، اظهار کرد: 
به امارات توصیه می کنم تروریست ها را از خاکش 
بیرون کند. الهر با اشاره به اینکه فایل های ضبط شده 
در تلفن حسین زغیر برخی تماس های منطقه ای 
و بین المللی را برمال کردند، گفــت: طرحی برای 
تخریب عراق وجود دارد که از اربیل و امارات مدیریت 
می شود. استاندار پیشــین کربال با تاکید بر اینکه 
امارات در طرح تخریب عراق دست داشت، گفت: 
برخی بعثی ها و تروریست هایی که در حال حاضر 
ساکن امارات هستند، در برنامه ریزی برای ترور من 
شرکت داشتند. استاندار پیشین کربال با اشاره به 
اینکه امارات پول هایی را جهت حمایت از خرابکارها 
در تظاهرات عراق منتقل کرد، گفت: دولت عراق در 
برابر توطئه های برخی کشورها منطقه ساکت است.

جهاننما

فرشاد گلزاری

روز دوشــنبه دهمین ســالگرد 
جنگ سوریه بود. بحرانی که اگرچه 
بســیاری از بازیگــران منطقه ای و 
فرامنطقه ای حاضر در آن اصرار دارند 
که به همگان بفهمانند این پرونده 
به آخرش رسیده و همه چیز عادی 
است، اما بدون شــک باید آن را یک 

دروغ سیاسی محض دانست. 
بســیاری معتقدند که ۱۰ سال 
پیش توطئــه غــرب و در رأس آن 
آمریکا علیه سوریه به خاطر ذخایر 
نفت و گاز این کشــور، باعث شــد 
تا یک بحــران همه جانبــه و چند 
ضلعــی دامــن دمشــق را بگیرد و 
بسیاری دیگر که این نظریه را مردود 
می دانند معتقدند که دولت مستقر 
در این کشــور به هر نحوی که بوده 
نتوانســته اقتصاد و گره های آن به 
مسائل اجتماعی را به درستی با هم 
هماهنگ و همگون کند و درنهایت 
این فرآیند یــک طغیان همه جانبه 

را کلید زد. 
خارج از تمام این تفاســیر باید 

توجه داشــت که ســوریه اساســاً 
یــک پــروژه بــود. پــروژه ای که 
پشت پرده های زیادی داشته و دارد 
و هنوز هم خیلی هــا این ابهامات را 
نمی توانند روشن کنند و آن را یک 
فرآیند پیچیده و تو در تو می دانند؛ 
اما واقعیت این است که بازیگر اصلی 
در حوزه آشکاِر این ماجرای خونین، 

هیچ طیفی نبود جز داعش! 
ماشــین تروریســتی که به هر 
ترتیب تا بــه امــروز در حال نفس 
کشــیدن اســت و از خاورمیانه تا 
عمق اروپــا و حتی آمریــکا خود را 
تکثیر کــرده و هنوز هــم در همان 
سوریه و عراق مشــغول به زیسِت 
زیرزمینی خود اســت. این جریان 
در حال حاضر هــم در حال قربانی 
گرفتن در خاورمیانه و حتی جنوب 
شرق آسیا است و مشکل اینجاست 
که همه مدعی هستند که »سر افعِی 

داعش« را قطع کرده اند. 
اینکه هر کشــور و هــر دولتی 
یــک نقــش مشــخص در بحران 
ســوریه به عهده داشــته و از سوی 
دیگــر عملیات های مرکــب برای 
درهم کوبیــدن ایــن تشــکیالت 
تروریســتی بارها و بارها انجام شده 

اما هنــوز داعش در حال زیســتن 
اســت موضوعــی اســت کــه به 
شدت حیرت انگیز اســت. حیرت 
و تعجب نــه از این جهــت که چرا 
این تشکیالت تمام نمی شود، بلکه 
تعجب از اینکــه تمــام دولت ها با 
گذشت ۱۰ ســال هنوز به حمایت 
از این تشکیالت و َســلَِف آن یعنی 
ســازمان القاعده می پردازند و هر 
ماه با صدور بیانیه هــای رنگارنگ 
خواهان پایان خشــونت هســتند. 
موضوعی که در ســوریه و طی این 
۱۰ سال کمترین اهمیت را داشته، 
وضعیت انسانی شهروندان این کشور 
و آوارگانش بوده است؛ چراکه عماًل 
نیمی از مردم این کشور آواره شده، 
حدود ۲.۴ میلیون کودک آموزش 
نمی بینند و اقتصاد آن در وضعیت 

اسفناکی قرار دارد. 
از ســوی دیگــر ترکیــه از این 
جماعت به عنــوان کارت برنده در 
مقابل اتحادیه اروپا اســتفاده کرده 
و در اردن هــم خیــل عظیمــی از 
شــهروندان ســوری را در مرزهای 
خود اســکان داده که اگــر روزی 
تروریست ها به مرزهای این کشور 
حملــه کردند، اولیــن نفراتی که با 

آنها روبرو شــوند، آوارگان سوری 
باشند نه شهروندان اردن! عربستان 
و امارات هم با فرو نشستن غبار ۱۰ 
ساله این بحران به دنبال آن هستند 
که بتوانند دمشــق را به سمت خود 
بکشانند و منافعشــان را از بحران 
شام تامین کنند. در آنسوی مرزها 
آمریکایی هــا هم در حال ترســیم 
و خط و خطــوط مــورد نظر خود 
طی این ۱۰ ســال بودند. حمایت 
از کردهــای ســوریه و تحریم های 
اقتصادی دمشق در این مدت از یک 
سو و استراتژی ناهماهنگ و گنِگ 
دولت دونالد ترامپ از ســوی دیگر، 

زمینه های یک به هم ریختگی جدید 
را در سوریه فراهم کرد. 

در این مسیر روسیه هم به عنوان 
یکی از بازیگران موثــر وارد پرونده 
ســوریه شــد و تا همین امروز که 
دولت »جو بایدن« روی کار آمده در 
حال بازیگری به ســبک خود است. 
کمااینکه هفته گذشــته ســرگئی 
الوروف، وزیر خارجه روسیه در قطر 
با همتایان قطری و ترکیه ای خود در 
مورد سوریه به گفت وگو پرداخت که 
نشــان می دهد دولت جدید ایاالت 
متحده اساساً توجه خاصی به سوریه 
و خاورمیانه ندارد و حاال مســکو به 
دنبال فعال کردن دیپلماسی خود 

در این سرزمین و منطقه است. 
بازهم بن بست

اگر نگاهی بــه تحوالت یک دهه 
اخیر ســوریه و منطقــه بیندازیم، 
می بینیم که این کشور عماًل به یک 
خرابة بی رمق تبدیل شــده است. 
میلیاردها دالر هزینه الزم است تا تِل 
خاک هایی که به روی زمین ریخته 
دوباره بازسازی شــود که البته این 
مساله با وضعیت کنونی دور از انتظار 
است. بدون تعارف باید گفت که این 
کشــور دهه ها وقت الزم دارد تا به 
وضعیتش در سال ۲۰۱۰ - ۲۰۱۱ 

برگردد. 
در ایــن اثنا کشــورها، نهادها و 
شــخصیت های موثر در این پرونده 
هم به زعم خود خطابه های تکراری 
صادر می کننــد. به عنــوان مثال 
دومای روســیه در دهمین ســال 
بحران ســوریه و در پی ابراز تمایل 
برخی کشــورها، اعالم کــرد برای 
بازگشت ســوریه به اتحادیه عرب 

تالش می کند. 
ساعاتی بعد هم احمد ابوالغیط، 
دبیرکل اتحادیه عــرب اعالم کرد 
سوریه کشور بنیانگذار در اتحادیه 
است و ماهیت عربی آن محل بحث 
نیســت و حاکمیت و استقالل آن 
مانند کشورهای عضو اتحادیه، رکنی 
مهم در امنیت ملی عربی محسوب 
می شــود و تعلیــق عضویتش در 
اتحادیه دائمی نیست؛ در نهایت باید 
به این فکر کــرد که چگونه می توان 
به ســوریه کمک کــرد. لؤلؤة بنت 
راشــد الخاطر، معاون وزیر خارجه 

و ســخنگوی وزارت خارجــه قطر 
هم در کنفرانســی در حاشیه چهل 
و ششمین جلسه شــورای حقوق 
بشــر ســازمان ملل اعالم کرد که 
زمان برای ایجاد مسیرهایی جدید 
به ســمت حل و فصل سیاســی و 
گذار واقعی و فراگیر در ســوریه بر 
مبنای بیانیه ژنو ۱ و قطعنامه ۲۲۵۴ 
شورای امنیت فرارسیده است. فارغ 
از این ســخنان به نظر می رسد که 
درست ترین سخن را گی یر پدرسن، 
فرستاده سازمان ملل به سوریه زده 
است. او در نشســت شورای امنیت 
دربــاره اوضاع ســوریه در دهمین 
سالروز جنگ در این کشور گفت که 
عدم موفقیــت میانجیگری ها برای 
پایان نزاع فاجعه بار در سوریه به ویژه 
در سایه نبود اعتماد میان طرف های 

درگیر، هزینه زا خواهد بود! 
واقعیت امر این اســت که هزینه 
این درگیری ها و سیاســی کاری ها 
را صرفاً مــردم ســوریه می دهند. 
مثال دیگر این هزینه زایی، درگیری 
لفظی جدید میان واســیلی نبنزیا، 
نماینده روسیه در ســازمان ملل و 
لینــدا توماس گرینفیلــد، همتای 
آمریکایی او اســت. نماینده آمریکا 
نظام سوریه را مســئول تراژدی در 
این کشور دانست و همتای روس اش 
واشــنگتن را مســئول هرج و مرج 
می داند. این دقیقــاً همان نقطه ای 
است که نمی گذارد همه چیز، حتی 
راهکار سیاســی در قبال سوریه به 
نتیجه برسد. بن بستی که پس از یک 
نزاع ۱۰ ساله فقط یک دلیل دارد و 

آن هم تعدد منافع است. 

تاکید بازیگران موثر سوریه بر صلح، در دهمین سالگرد بحران شام؛

یک دهه نزاع و درنهایت راهکار سیاسی! 
اگر نگاهی به تحوالت یک 
دهه اخیر سوریه و منطقه 
بیندازیم می بینیم که این 
کشور عماًل به یک خرابة 

بی رمق تبدیل شده است و 
میلیاردها دالر هزینه الزم 

است تا تِل خاک هایی که 
به روی زمین ریخته دوباره 
بازسازی شود که البته این 

مساله با وضعیت کنونی دور 
از انتظار است

موضوعی که در سوریه و 
طی این 10 سال کمترین 

اهمیت را داشته، وضعیت 
انسانی شهروندان و 

آوارگانش بوده است؛ چراکه 
عماًل نیمی از مردم این 

کشور آواره شده، حدود 
۲.۴ میلیون کودک آموزش 

نمی بینند و اقتصاد آن در 
وضعیت اسفناکی قرار دارد

عضو ارشــد انصاراهلل یمن اعالم کرد، این جنبش نسخه ای از ســند حل فراگیر بحران برای پایان جنگ را برای 
فرستاده آمریکا ارســال کرده است. به گزارش اســپوتنیک، محمد علی الحوثی، عضو شــورای سیاسی انصاراهلل 
یمن در توییتی نوشــت:  ما تنها خواهان توقــف تجاوز ائتالف عربــی و لغو محاصره هســتیم و مخالف آتش بس 
نیستیم. چراکه ما با تجاوز گسترده علیه کشورمان و اشغال و محاصره از ســوی ائتالفی که جنگ را به راه انداخته 
و به کشــور لشگرکشــی و مردم را محاصره می کند مقابله می کنیم. وی افزود: 
با این حال ما ســند حل فراگیر بحــران را از طریق یک میانجیگــر بین المللی 
برای فرســتاده آمریکا ارســال کردیم. انصاراهلل یمن هشــت آوریل ســند حل 
فراگیر بــرای پایان جنگ را به ســازمان ملل تقدیم کرد که شــامل ســه محور 
 اصلی؛ پایــان جنگ، پایان محاصــره و تدابیر و راه حل های اقتصادی و انســانی 

و روند سیاسی یمن است. 

دبیرکل ناتو گفت که نگرانی های جدی نســبت به اقدامات ترکیه دارد اما تاکید کرد که ائتالف ناتو یک پلتفورم 
مهم برای حل اختالفات مربوط به آنکارا است. به نوشته هفته نامه عرب ویکلی، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو به 
قانون گذاران پارلمان اروپا گفت: من نگرانی های جدی خود را ابراز کرده ام و همه ما می دانیم که اختالفات و مسائل 
جدی از شرق خاورمیانه گرفته تا تصمیم ترکیه برای خرید سیستم های دفاع هوایی اس ۴۰۰ روسیه و مسائل مربوط 
به حقوق دموکراتیک در ترکیه وجود دارد. وی افزود: اما معتقدم که ناتو دست کم 
می تواند یک پلتفورم مهم برای مذاکــره درخصوص این موضوعات فراهم کند، 
این موضوعات را مطرح کند و مذاکرات و بحث های جــدی درباره نگرانی های 
مختلف برگزار کند. ترکیه به خاطر موضعش در مناقشــات قلمرویی دریایی با 
یونان و نقشش در درگیری ها در سوریه، لیبی و قره باغ برخی از متحدانش در ناتو 

را عصبانی کرده است.

دبیرکل ناتو: نسبت به ترکیه نگرانیم انصاراهلل سند حل فراگیر بحران یمن را برای آمریکا فرستاد

رئیس جمهوری سابق افغانستان و رئیس شورای عالی 
برای سازش ملی این کشور قرار است در نشست ۱۸ مارس 
در مسکو که درباره افغانســتان برگزار می شود، شرکت 
کنند. به گزارش اسپوتنیک، مسکو روز پنجشنبه میزبان 
نشستی درباره افغانستان است. یکی از منابع مطلع اعالم 
کرد: حامد کرزای، رئیس جمهوری ســابق افغانستان و 
عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور 
به همراه میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس افغانستان و 
مارشال عبدالرشید دوستم، معاون سابق رئیس جمهوری 
افغانستان قرار است در این نشست شرکت کنند. هم چنین 
وزارت امور خارجــه آمریکا گفته که قرار اســت زلمای 
خلیلزاد، در کنفرانس مسکو شــرکت کند. این نشست 
در روز پنجشنبه با هدف تسریع روند صلح افغانستان و با 
حضور نمایندگان دولت افغانستان و طالبان و نمایندگان 
آمریکا، روسیه، چین و پاکستان برگزار  می شود. وزارت 

خارجه آمریکا گفته که نشست مسکو تکمیل کننده ای 
همه تالش های بین المللی برای حمایــت از روند صلح 
افغانســتان و در عین حال بازتاب دهنده ی نگرانی های 
جامعه  جهانی از این روند است. زلمای خلیلزاد روز گذشته 
به کابل آمد و با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور و عبداهلل 
عبداهلل، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مورد نشست 

مسکو، روند صلح و گام های پیشرو گفتگو کرد.

خواهر قدرتمند رهبر کره  شمالی در اظهارنظرهایی 
که اولین اظهارنظرهای کشــورش درخصوص دولت 
جو بایدن محسوب می شــود، از آمریکا و کره  جنوبی 
بابت برگزاری رزمایش نظامی مشــترک انتقاد کرده 
و به آمریکا هشدار داد در صورتی که می خواهد چهار 
ســال آینده خواب شب آرامی داشــته باشد دست به 
تحریکات بیشــتر نزند. به گزارش آسوشــیتدپرس، 
این بیانیه کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره  شمالی در 
حالی دیروز سه شنبه انتشار یافت که آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه آمریکا و لوید آستین، وزیر دفاع این 
کشــور برای مذاکره با ژاپن و کره جنوبی، همپیمانان 
کشورشــان، در خصوص کره شــمالی و دیگر مسائل 
منطقه ای به آسیا ســفر کردند. آنها قرار است امروز با 
مقامات در شهر سئول گفتگو داشــته باشند. کیم یو 
جونگ که یک مقام ارشد کشورش در زمینه مدیریت 

امور بین دو کره اســت، عنوان کرد، کره شمالی کنار 
گذاشتن یک توافق دوجانبه ســال ۲۰۱۸ در زمینه 
کاســتن از تنشــهای نظامی و همچنین حذف یک 
واحد در حزب حاکم خود با عمر چند دهه که مسئول 
مدیریت ارتباطات بیــن دو کره بــوده را در صورتی 
 که دیگــر مجبور به همــکاری با کره جنوبی نباشــد 

در نظر می گیرد.

کرزای و عبداهلل عبداهلل در نشست مسکو شرکت می کنندخواهر رهبر کره شمالی خطاب به بایدن: اقدام تحریک آمیز نکنید! 

خبرخبر


