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نیویورک تایمز بررسی کرد؛
چرا روسیه نیرو های خود را در سوریه 

کاهش می دهد؟

به گفته سه مقام ارشد مســتقر در خاورمیانه، 
روســیه اخیرا تجهیزات و نیرو های نظامی حیاتی 
مستقر شده خود در ســوریه را از آن کشور خارج 
کرده تــا آن را در جنگ اوکراین مورد اســتفاده 

قرار دهد. 
به گزارش فرارو بــه نقل از نیویــورک تایمز، 
این موضوع نشــان دهنده آن اســت کــه تهاجم 
متزلزل روســیه به اوکراین نفوذ مســکو در نقاط 
دیگر جهان را از بین برده و یکــی از چندین مانع 
 بر ســر راه حمایت اســرائیل از اوکراین را از میان 

برداشته است.
روســیه که از ســال ۲۰۱۵ یک نیروی نظامی 
مسلط در ســوریه بوده و به حفظ ســیطره رژیم 
ســوریه بر قدرت کمک می کند هنوز حضور قابل 
توجه خود را در ســوریه حفظ کرده اســت. با این 
وجود، تغییر اخیر درباره حضور نیرو های روس در 
سوریه می تواند پیامی درباره تغییرات گسترده تر در 
توزان قوا در یکی از پیچیده ترین مناطق درگیری 
جهان باشــد و به اسرائیل و همســایه جنوبی آن 
کشور اجازه دهد تا در رویکرد خود در قبال سوریه 

و اوکراین تجدیدنظر کند.
به گفته دو دیپلمات ارشد غربی و یک مقام ارشد 
دفاعی اسرائیل که نخواسته اند نام شان فاش شود 
مســکو اخیرا تعدادی از نیرو ها و یک سامانه دفاع 
هوایی روسیه را به خارج از ســوریه منتقل کرد و 
یکــی از محدودیت های اصلی ارتش اســرائیل را 
از میان برداشــت. دو نفر از منابع آگاه گفته اند که 
دو گردان یا بین ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ ســرباز روس از 
سوریه خارج شده اند در حالی که منابع دیگر اشاره 
کرده اند که تعداد بسیار بیش تری از نیرو های روس 
از سوریه خارج شــده اند. با این وجود، تمام منابع 
آگاه بر سر این موضوع اجماع نظر داشتند که تعداد 
 نیرو های رزمی روســیه در ســوریه کاهش یافته 

است.
یک مقام اسرائیلی مطلع به »نیویورک تایمز« 
گفت که چندین فرمانده روس از سوریه به اوکراین 
اعزام شــده اند و رهبری نظامی روسیه در مسکو 
کم تر درگیر مدیریت روزانه عملیات در ســوریه 
از جمله هماهنگی نظامی با اســرائیل است. این 
اقدامات در پی کاهش اهرم روسیه در کشور های 
شوروی سابق در آسیای مرکزی است. این وضعیت 
نشان می دهد که جنگ اوکراین باعث شده روسیه 
از نقش رهبری سنتی خود منحرف شود و تسلط آن 
کشور بر امور کشور های آسیای مرکزی که پیش تر 
اقمار اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شدند را 

تضعیف کرده است.
به گفته این ســه مقام مطلع، روســیه اکنون 
سیستم اس -۳۰۰ را از سوریه خارج کرده تا قدرت 
تهاجمی خود علیه اوکراین را تقویت کند موضوعی 
که باعث تضعیف اهرم فشار روسیه بر اسرائیل در 
سوریه و تغییر مالحظات اسرائیل در رابطه با جنگ 

اوکراین خواهد شد.
مقام دفاعی ارشد مطلع اســرائیلی می گوید: 
»اگرچه روســیه نیرو های رزمی خود را از سوریه 
خارج کرده، اما افســران پلیس نظامی جایگزین 

آنان شده اند«.
مقام های اســرائیلی ابراز نگرانــی کرده اند که 
خروج بیش تر نیرو های روس از ســوریه به ایران 
اجازه دهد تا نفوذ خود را در آنجا گســترش دهد. 
اسرائیل هم چنین خواستار پیشــگیری از ایجاد 
هرگونه اختالل در رویه هایی است که به فرماندهان 
اسرائیلی و روس اجازه می دهد تا با یکدیگر ارتباط 
برقــرار کنند و از درگیــری بیــن نیرو های خود 
جلوگیری نمایند. یک خط تلفن رمزگذاری شده 
در ســال ۲۰۱۷ میالدی برای اتصــال یک پایگاه 
هوایی روسیه در غرب ســوریه به مرکز فرماندهی 
نیروی هوایی اسرائیل در بخش پایینی یک پایگاه 

نظامی در تل آویو راه اندازی شده بود.
این ســازوکار به طرفین کمــک می کند تا از 
برخورد بین اقدامات روسیه و اسرائیل جلوگیری 
کننــد و از حوادثی مانند آن چه در ســال ۲۰۱۸ 
میالدی رخ داد جلوگیری کنند زمانی که نیرو های 
سوری یک هواپیمای نظامی روسی را که ظاهرا با 
اسرائیل اشتباه گرفته بودند سرنگون کردند و ۱۵ 

تبعه روس در جریان آن کشته شدند.

جهان نما

فرشاد گلزاری

از دو هفتــه پیــش بســیاری از 
تحلیلگران و صاحب نظــران حوزه 
اروپا به صورت جــدی در مورد آینده 
سیاســی »لیز تراس« ابراز ناامیدی 
کردنــد. عده ای معتقــد بودند که او 
شــاید بتواند در کوتاه مــدت اوضاع 
کابینه تحت فرمانش را روبه راه کند 
و از این تنگنای سیاســی- اقتصادی 
بیرون بیاید اما گروهی دیگر او را تمام 
شــده لقب دادند؛ به این معنا که آنها 
اعتقاد داشــتند نخست وزیر بریتانیا 
یک ســناریوی اقتصادی را معین و 
مشــخص کرده بود ولی نتوانســت 
آن را عملیاتی کند و به همین دلیل 
نفس های آخر را می کشــد.  تا اینکه 
بعدازظهر پنجشنبه )۲۰ اکتبر( لیز 
تراس، نخست وزیر بریتانیا به صورت 
رسمی استعفای خود را اعالم کرد و بر 
پیش بینی گروه دوم صحه گذاشت. 
نکته بسیار مهم این است که از زمان 

بــه روی کارآمدن او تا زمــان اعالم 
استعفایش صرفاً 44 تا 4۵ روز فاصله 
بود که این خود یک اتفاق به شدت نادر 
و باورنکردنــی در هرم قدرت بریتانیا 
به حســاب می آید. به این ترتیب لیز 
تراس در میان نخست  وزیران تاریخ 
کشورش، کوتاه ترین دوره حضور در 
قدرت را داشت و این بدن شک برای 
هم حزبی های او هــم غیر قابل هضم 

خواهد بود. 
در این میان روزنامــه تلگراف در 
گزارش خود اعالم کرده که استعفای 
او پــس از برداشــتن مجموعه ای از 
گام های اشــتباه رقم خــورد؛ بویژه 
اجرای یــک برنامه اقتصــادی که 
منجر به سقوط ارزش پوند بریتانیا و 
آشفتگی دولتش شد و نه  تنها انتقاد 
مخالفان دولت بلکه هم حزبی هایش 
را در پی داشت و منجر به استعفای دو 
تن از اعضای ارشــد کابینه اش یعنی 
کوازی کوارتنگ، وزیر دارایی و سوئال 
براورمن، وزیر کشــور شــد. رویترز 
هم در گزارش خود اعــالم کرده که 
استعفای تراس پس از سپری شدن 

شبی پرحادثه در پارلمان این کشور 
رقم خورد؛ به گونه ای که بسیاری از 
نمایندگان، سیاست های اقتصادی 
دولتش را به شــدت محکوم کردند و 
با صدای بلند خواســتار کناره گیری 
او شــدند. اینکه چرا تــراس فقط با 
گذشت 4۵ روز از نخست وزیری اش 
کناره گیری کرد، موضوعی است که 
نمی توان آنرا به هر ترتیب صرفاً یک 
مساله سیاسی دانســت، بلکه ریشه 
این بحران اقتصادی است. لیز تراس با 
وعدۀ ایجاد تغییرات اساسی و تقویت 
بنیۀ اقتصادی کشور بر سر کار آمد و 
اعالم کرد که با کاهش نرخ مالیات ها 
و افزایش نرخ رشــد اقتصادی، یک 
دوران خوش »پسا برگزیت« را رقم 
خواهد زد؛اما سیاست های او در عمل 
کاماًل شکست خورد. به یاد داریم که 
وزیر دارایی دولتش کــه اخیراً کنار 
گذاشته شــد از یک برنامۀ اقتصادی 
رونمایی کرد که هنوز بودجه آن تامین 
نشده بود. تراس و تیم اقتصادی اش 
از کاهــش مالیات ها بــه  میزان 4۵ 
میلیارد پوند )4۸ میلیــارد یورو( و 

اعطــای یارانه برای انــرژی با هدف 
کمک به خانوارها خبر داد اما اقدام او 
باعث شد هزینه های استقراض دولت 
افزایش یابــد و بانک مرکزی بریتانیا 
که سیاســت های تراس با استراتژی 
آن برای مبارزه با تورم کاماًل در تضاد 
بود بطور اضطراری مداخله کند و در 
نهایت صنــدوق بین المللی پول این 
کشور را توبیخ کرد. جالب اینجاست 
که تمام این اتفاق ها در کمتر از یک ماه 
رخ داده و به همین دلیل هم حزبی های 
تراس بر این عقیده بودند که همین 

مدت زمان کوتاه نشان می دهد که او 
نمی تواند بریتانیا و مردم این جزیره را 

به سر منزل مقصود خویش برساند. 

محافظه کاران و یک کارنامه سیاه! 
اگر بــه متــن اســتعفای تراس 
نگاهی گــذرا بیندازیم می بینیم که 
او ســعی کرده حرمت های سیاسی 
حزبش را تــا حد زیــادی ثابت نگه 
دارد و نگذارد اوضاع بدتر از این شود. 
او در ابتــدای ســخنانش در مقابل 
خانه شــماره ۱۰ داونینگ استریت 
خطاب بــه خبرنــگاران و مردمش 
می گویــد »می پذیرم کــه در این 
شرایط نمی توانم به ایفای وظیفه ای 
بپردازم که حــزب محافظه کار برای 
آن مرا انتخاب کــرد، اما من در زمان 
بی ثباتی بزرگ اقتصادی و بین المللی 
به قدرت رسیدم و خانواده ها و کسب 
و کارها نگران نحوه پرداخت قبوض 
خود بودند«. تراس در سخنان خود 
صراحتاً به اوضاع وخیــم اقتصادی 
بریتانیا اشــاره کرد و گفت که برای 
بهبود آن تــالش کرده اســت ولی 

نتوانست به نتیجه برسد. 
واقعیت این است که کنار گذاشتن 
وزیر دارایی بریتانیا و انتصاب جرمی 
هانت به عنوان وزیر دارایی این کشور 
نتوانســت کمکی به اقتصاد آشفته 
لندن کند و به این ترتیب پادشاهی 
بریتانیا همچنان با پیامدهای منفی 
این طرح از جمله تورم بی ســابقه و 
افزایش نرخ وام مســکن دســت به 
گریبان اســت. این اقدام ها نه تنها 
بریتانیا را دچــار بزرگترین بحران 
اقتصادی خود از زمان اجرای برگزیت 
کرد، بلکه محبوبیت سیاسی لیز تراس 
را بطور بی ســابقه ای کاهش داد؛ به 
 طوری که براساس نظرسنجی های 
»موسســه یوگاو« محبوبیــت او به 
منفی ۷۰ درصد رسید. بر این اساس 
لیز تراس بــه نامحبوب ترین رهبر 
حزب محافظه کار در تاریخ بریتانیا 
تبدیل شــد و در مقابل، محبوبیت 
حزب کارگر افزایش یافت. در همین 
راستا کی یر اســتارمر، رهبر حزب 
کارگــر در آخریــن ســاعات از روز 
پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعالم کرد 
حزب محافظه کار نشــان داده است 
که دیگر پشــتوانه ای برای حکومت 
ندارد و باید این روند را تصحیح کنند. 
واقعیت این اســت که سخنان رهبر 

حزب کارگر بریتانیا تــا حد زیادی 
درست اســت. دلیل این امر هم یک 
آمار کاماًل پیش پا افتاده و ساده است. 
لیز تــراس چهارمین نخســت وزیر 
بریتانیا اســت که ظرف »شش سال 
اخیر« قربانی اختالفات داخلی حزب 

محافظه کار شده است. 
قبــل از او بوریــس جانســون، 
ترزا ِمی و دیوید کامرون هم اســیر 
درگیری های جناحی شدند که این 
برای بریتانیا یک تخریب سیاسی به 
همراه داشته است. شاید بسیاری از 
مخاطبان این دعواهای سیاســی را 
یک موضوع کاماًل عادی به حســاب 
بیاورند که البته درست است اما باید 
توجه داشته باشید از سال ۲۰۱۰ که 
دیوید کامرون از حزب محافظه کاران 
به عنوان نخست وزیر بریتانیا انتخاب 
شــد تا به امروز حدود ۱۲ سال است 
که نخســت وزیران همــه از جناح 
محافظــه کاران انتخاب شــده اند و 
عاقبت کشور هم در حال نظاره شدن 
از سوی جامعه ملل اســت. اینکه اِد 
دیوی، رهبر حــزب لیبرال بریتانیا و 
نیکال استرج، ســروزیر اسکاتلند به 
انضمام حزب کارگر خواهان برگزاری 
هرچه سریعتر انتخابات سراسری در 
بریتانیا هستند دقیقاً به همین دلیل 
است که حزب  محافظه کاران مجدداً 
در قبال تراس دست به خودزنی زده 
است. آنها این سوال را مطرح می کنند 
که اگــر او و برنامه هایــش معقول و 
مقبول نبوده است، چرا محافظه کاران 
ساکن پارلمان آن را برای نخست وزیر 
تاییــد کرده اند که حــاال پس از 4۵ 
روز اســتعفا دهد؟! حــال باید دید 
 پالن بعدی محافظــه کاران به کدام 

سمت و سو خواهد رفت.

اینکه رهبر حزب لیبرال 
بریتانیا و سروزیر اسکاتلند 

به انضمام رهبر حزب 
کارگر خواهان برگزاری 
هرچه سریعتر انتخابات 

سراسری در بریتانیا هستند 
دقیقاً به این دلیل است 

که هم سیاست اقتصادی 
محافظه کاران نتوانسته 

است را به جایی ببرد و هم 
نگران چند ماه دیگر هستند

استعفای لیز تراس پس از 
برداشتن مجموعه ای از 

گام های اشتباه رقم خورد، 
بویژه اجرای یک برنامه 

اقتصادی غیرکارشناسی که 
منجر به سقوط ارزش پوند 

بریتانیا، آشفتگی دولتش و 
درنهایت کناره گیری دو تن 

از وزرای کابینه او شد

لیز تراس از پسِ شبی پرحادثه در پارلمان بریتانیا استعفا کرد

خودزنی محافظه کاران برای چهارمین بار!

در پی جان باختن یک نیروی استشهادی فلسطینی 
به دست نیروهای رژیم صهیونیســتی، کرانه باختری 

شاهد اعتصاب سراسری و اعتراضات گسترده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانســه، در پی جان باختن 
»عدی التمیمی« )۲۰ ســاله( پس از اجرای عملیات 
استشهادی علیه سربازان صهیونیست در بیت المقدس، 
سازمان فتح خواســتار اعتصاب سراســری در کرانه 

باختری شد.
فتح همچنین خواســتار برگــزاری راهپیمایی در 

حمایت از »شهسوار و رزمنده قهرمان قدس« شد.
با اجرای این اعتصاب سراسری که در سال های اخیر 
کم ســابقه بوده، تردد در مســیرهای مواصالتی کرانه 
باختری متوقف شد و فروشــگاه ها حتی در روستاها و 

اردوگاه ها هم تعطیل شدند.
خبرنگاران میدانی تأکید کرده انــد که در محالت 

گوناگون قدس، رام اهلل، الخلیــل، بیت لحم، طولکرم و 
جنین همه فروشگاه ها و مدارس و دانشگاه ها و نهادهای 
دولتی و دفاتر سازمان های مردم نهاد تعطیل بوده است.

عدی التمیمی در تاریخ اکتبر در حمله به یک پاسگاه 
در ورودی اردوگاه »شعفاط« یک سرباز زن صهیونیست 
را به قتل رساند. پس از آن، نیروهای اسرائیلی برای یافتن 

التمیمی اردوگاه را به صورت کامل بستند.

در پی شهادت یک فلسطینی روی داد؛

اعتصاب سراسری در کرانه باختری

خبر

رسانه ها از استقرار سامانه های پدافند هوایی اسرائیل 
در امارات خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، ســایت بریکینگ 
دیفنس آمریکا گــزارش کرد که اســرائیل اخیرا یک 
ســامانه پدافند هوایی را با هدف محافظت از امارات در 
برابر موشک ها و پهپادهای یمنی در این کشور مستقر 

کرده است.
العربیه گزارش داد که نســخه ای از سامانه پدافند 
هوایی »باراک« طبق توافق های عادی سازی روابط میان 
ابوظبی و تل آویو در امارات مستقر شده است و این اقدام 

استقرار سامانه های بیشتری دنبال خواهد شد.
منابع نظامی اسرائیل در این رابطه گفتند: »این یک 
قرارداد بسیار بزرگ خواهد بود، چراکه اماراتی ها برای 
محافظت از برخی از مواضع حساس خود که بارها توسط 
موشک های پرتاب شده توســط نیروهای مسلح یمن 

بمباران شده اند، به تعداد زیادی از این قبیل سامانه ها 
نیاز دارند.«

این رسانه آمریکایی در ادامه آورده است که اماراتی ها 
برای اولین بار ماه ژانویه و پس از حمله نیروهای مسلح 
یمن با پهپاد و موشــک به مواضعی در امارات از جمله 
فرودگاه بین المللی ابوظبی، با رژیم صهیونیستی در این 

باره گفت وگو کردند.

خبر

رسانه ها گزارش دادند:

استقرار سامانه های پدافند هوایی اسرائیل در امارات

نخست وزیر چاد پنجشنبه شب گفت که اعتراضات 
خونین در کشورش تاکنون ۵۰ کشته و ۳۰۰ زخمی 

برجای گذاشته است.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری »النشــره«، صالح 
کبزابو افزود که این افراد در مناطق مختلف کشورش 

به ویژه در نجامینا و موندو و کومرا کشته شدند.
 وی از تعلیــق تمامی فعالیت هــای احزاب اصلی 

مخالف و قانون منع رفت و آمد در چاد خبر داد.
براســاس گزارش کبزابو، قانون منــع رفت و آمد 
از ســاعت ۱۸:۰۰ تا ۶:۰۰ بامداد تا بازگشــت کامل 
 امنیت به مناطق نجامینا، مونــدو، دوبا و کومرا  برقرار 

خواهد بود.
 وی هشــدار داد که حکومت نظم را در کل کشور 

برقرار خواهد کرد و دیگر هیچ لغزشــی از هیچ کس را 
تحمل نخواهد کرد.

 نخست وزیر چاد پیشتر هشدار داده بود که حوادث 
امروز کشــور، تالش برای کودتای مسلحانه جهت به 

دست گرفتن قدرت در کشورش است.

عربستان سعودی در حال بررسی فروش مشروبات 
الکلی در محوطه هــای معاف از مالیات )فری شــاپ( 

فرودگاه های منتخب است.
 به گزارش ایســنا از پایگاه خبری عربیا بیزنس، این 
طرح ها شامل فروش محدود الکل در ابتدا برای مسافران 

ترانزیتی بین المللی در فرودگاه های خاص خواهد بود.
 منابع مطلع نیز اعالم کردند، هنوز تصمیمی قطعی در 
این باره گرفته نشده اما روند رایزنی با سهامداران اصلی در 
این بخش در حال انجام است.  فروش یا مصرف مشروبات 

الکلی در حال حاضر در این کشور ممنوع است.
 ماه گذشــته میالدی روزنامه وال استریت ژورنال 
نوشت که عربستان در حال برنامه ریزی برای این مساله 
است که اجازه سرو مشروبات الکلی را در منطقه ساحلی 

در پروژه بزرگ این کشور موسوم به »نئوم« صادر کند.  
این روزنامه با استناد به اســناد مربوط به ژانویه ۲۰۲۲ 
گزارش داد، این منطقه ســاحلی که قرار است در سال 
آینده افتتاح شود، استراحتگاه ســاحلی نئوم واقع در 

دریای سرخ است.

عربستان مشروبات الکلی را در فرودگاه ها آزاد می کنداعتراضات خونین در چاد با ۵۰ کشته و ۳۰۰  زخمی


