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ترامپ« ،رامبو» را
به دولتش می آورد

دونالدترامپبهسیلوراستالونه70ساله،ستارهفیلمهایجنگی پیشنهادکردهاستتابهعنوانرئیس«سازمانملیپشتوانههنرهایآمریکا»کارکند .یک
منبعنزدیکبهترامپگفتکهبهنظررئیسجمهورمنتخبآمریکا،بازیگرفیلم«رامبو»و«راکی»میتواند«صنعتفیلمسازیرابهلرزهبیاورد»و«هنررا
دوبارهبهعظمتبرساند» .درصورتانتخابسیلوستراستالونهبرایتصدیاینپست،صالحیتاوبایدتوسطکنگرۀآمریکاتأییدشود.

آزادیپس از 630روز محاصره

...

تحلیل روز

نخستین گروه افراد زخمی و بیمار از مردم مقاوم «فوعه و کفریا» به حلب رسیدند

علیرضا قربانی

نبرد حلب در شطرنج نظامی سوریه
ضارب پس از کشتن سفیر در حال رجزخوانی

چرا حلب؟! این سؤال را خیلی از کس��انی که تحوالت سوریه
را دنبال میکنند ،از خود میپرسند .با توجه به شرایط خاص
نبردهای ش��هری مثل حضور ش��هروندان غیرنظامی ،موانع
تقدرتهایبزرگ
زیادشهری،انبوهنیروهایدشمنوحمای 
ازتروریستها،آزادسازیحلب،سختترینحرکتدرصفحه
شطرنجنظامیسوریهبهشمارمیرفت.نقشهعملیاتیحلبدر
حالیرویمیزفرماندهانپهنشدکهبهنظرمیرسیدهریک
از محورهای جبهه مقاومت ،اهداف متفاوتی را دارای اولویت
میدانستند .اولویت فرماندهان ارتش سوریه ،عملیات در دو
جبهه دیرالزور و رقه بود ،چون توفیق در این جبههها ،ممکن
است با دستیابی به منابع نفتی تحت اشغال داعش ،وضعیت
اقتصادی س��وریه را بهبود بخش��د .با توجه ب��ه جهت حرکت
نیروهایموردحمایتآمریکادرسوریه،طبیعیاستکهروسها
نیزرقهودیرالزورراجزواولویتهایخودتعریفکردهباشندو
برای فرمانده��ان حزبا ...لبنان ،مهمتری��ن همپیمان ایران
در جبهه سوریه ،عملیات در مناطق نزدیک به مرزهای کشور
خودشانمانندقنیطرهوجوالناهمیتفراوانیداشت،زیراهم
مانعورودتروریستهابهلبنانمیشدوهمتهدیدیبرایرژیم
صهیونیستی بهحساب میآمد.با همه اینها ،استداللهای
منطقی فرماندهان و مشاوران ایرانی ،منجر به اولویت یافتن
سختترینودرعینحالمهمترینگزینه،یعنینبرددرحلب
شد؛کارسختیکهکمتراستراتژیستوکارشناسنظامیبدان
میاندیشید .باید قبول کرد که اگر همراه ساختن رزمندگان
حزبا...بااینایده،کارچندانسختینبوده،اماراضیکردن
روسها به حض��ور فعال در جنگ حلب و ب��هکار گرفتن ارتش
خسته روسیه در جنگ شهری س��ختی مانند حلب یک نقطه
عطف است .نقطه عطفی که پسازاین هر عملیات دیگری در
برابر آن کوچک شمرده میشود.پیروزی در حلب ،موازنه قوا
درسوریهرابهنفعجبههمقاومتتغییرمیدهدوسایربازیگران
منطقهای همچون ترکی��ه و گروههای تروریس��تی همپیمان
آنها ناچار ب��ه تغییر محاس��بات و حتی راهبرده��ای نظامی
خود خواهند شد .ثمره دیگر پیروزی حلب ،عالوه بر تضعیف
جدی قوای گروههای تروریس��تی ،زمینه ب��روز اختالفهای
دیرینمیانآنهارافراهمکردهاستوحاالقاطرهایدرشکه
شکس��ته تروریس��م در گردنه حلب ،یکدیگر را گاز میگیرند.
عالوه بر این پیروزی نظامی ،در عرصه سیاسی ،موضع دولت
سوریهوحامیانشدرهرنوعمذاکراتی،قابلمقایسهباگذشته
نیس��ت .مذاکراتی با دس��ت ُپر؛ البته اگر ثمره آن،مثل دیگر
مواردی که ش��اید جایش نباشد بدان اشاره ش��ود ،پشت میز
و با راهب��رد «برد-برد» کذایی َپر نکش��د .مذاکرات��ی که اگر با
مشورت فرماندهان هوشمند جبهه مقاومت همراه باشد که
الزام ًا باید چنین باشد ،میتواند به حفظ یکپارچگی سوریه و
شکستهای عمیقتر در جبهه سیاس��ی دشمن منجر شود.

ترورسفیر روسیه در ترکیه؛

سایه بحران بر منطقه

مسکو:عامالن این حمله تروریستی تاوان این عمل خود را
خواهند داد
گروه بی��ن الملل-س��فیر روس��یه در آنکارا ترور ش��د.
خبرگ��زاری اس��پوتنیک اع�لام ک��رد ک��ه کارل��وف در
این ترور ،کشتهش��ده اس��ت .سفیر روس��یه ،در مراسم
افتتاحی��ه ی��ک نمایش��گاه هنری ش��رکت ک��رده بود و
در حین س��خنرانی ،توس��ط یک فرد بیستوپنجساله
موردحمل��ه مس��لحانه ق��رار گرفت.مرت آلتی��ن تاش،
ضارب س��فیر ک��ه از س��ال 2014عضو نی��روی پلیس
ترکیه ش��ده بود ،جزئی از تیم محافظت شخصی سفیر
بوده اس��ت وتوس��ط مس��ئوالن محل��ی تعیین و ب��ه تیم
حفاظ��ت س��فیر اضافه ش��ده ب��ود .او در حین ش��لیک
های متعددش فریاد میزد «:انتق��ام حلب را خواهیم
گرفت» .به گزارش المانیتور ،نحوه عربی سخن گفتن
ضارب و شعارهایش حاکی از این احتمال است که وی
از اعضای جبهه النصره اس��ت.این ضارب در حالی در
درگیری با پلیس کش��ته ش��دکه طی چند روز گذشته
دفاتر نمایندگی های سیاسی روسیه ،چین و ایران در
آنکارا شاهد تظاهرات گروههای افراطی بود .سخنگوی
وزارت خارجه روس��یه اعالم کرد که عامالن این حمله
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تروریستی تاوان این عمل خود را خواهند داد .شورای
فدراسیون روس��یه در اعتراض به نحوه مراقبت دولت
میزبان از سفیر این کشور در ترکیه و کشته شدن وی به
دست یک پلیس جوان ،اعالم کرد که این حادثه حاصل
«قصور فاحش مجریان قانون در ترکیه» است.درس��ت
یک س��ال پیش24 ،نوامبر ،2015ارت��ش ترکیه یک
جنگنده روس��یه را در سوریه س��اقط کرد که تنشهای
شدیدی میان دو کشور را موجب شد .همچنین ،ترکیه
که پس از آزادسازی حلب در سوریه ،نگران تروریستها
اس��ت و تالش میکند تا مجدد ًا آنها را س��ازماندهی
کند ،با ت��رور س��فیر روس��یه در آن��کارا ،مج��دد ًا ،تنش
فزاینده ای را در روابطش با روسیه ،تجربه میکند .در
همین حال رسانه ها از تماس تلفنی اردوغان با پوتین
خبر دادند .این حمله در آستانه نشست مسکو که قرار
است با حضور ایران و ترکیه برگزار شود ،رخداده است
و تحلیلگران معتقد هستند که میتواند سایه بحران در
منطقه از جمله در سوریه را تشدید کند.روزهای آینده
روزهایی سرنوشت ساز برای منطقه خواهد بود.

 /٩٥٢٨٠٥٢٣ت

پس از کارشکنی پیاپی تروریست ها و بعد از گذشت 630
روز محاصره فوعه و کفری��ا ،باالخره 503تن از غیرنظامی
ها  با ۱۰اتوبوسازاینمناطقخارجشدند.همزمان،دولت
سوریه هم اجازه داد ،شماری از تروریستهای باقیمانده
درمحلههایشرقیدرچارچوبتوافقتبادلخارجشوند.
به گزارش المیادین ،افراد زخمی و بیم��ار ،زنان و کودکان
ش��یعه مظلوم گرفتارش��ده در فوعه و کفریا ،ب��ه ریف غربی
حلبمنتقلمیشوند .پیشتر،پنجاتوبوس(از 51اتوبوس)
هاللاحمرسوریهکهدرحالحرکتبهسمتالفوعهوکفریا
بودند ،توسط تروریس��ت ها به آتش کشیده شده بودند .به

دنبال پیروزی ارت��ش و جبهه مقاومت در س��وریه ،حامیان
تروریستهابهدستوپاافتادندودرشورایامنیتسازمان
مللنیزتالشکردندتاقطعنامهایرابهنفعآنهابهتصویب
برسانند .پیشتر ،طرح نظارت س��ازمان ملل بر روند تخلیه
شرق حلب که از سوی فرانس��ه مطرحشده بود ،با مخالفت
روس��یه با برخی از مفاد آن و ای��ن که ممکن اس��ت آن را وتو
کند ،به نتیجه نرس��یده بود .اما درنهایت ،اعضای ش��ورای
امنیتسازمانمللبهاتفاقآرا،قطعنامهپیشنهادیمبنیبر
اعزامناظربهحلبسوریهراتصویبکردند.اینپیشنویس
خواستارنظارتسازمانمللبرروندتخلیهشرقحلباست.

فراخبر

ناظران یا اخاللگران سازمان ملل؟
دکتر صالح زمانی-طرح اعزام ناظران سازمان ملل به حلب در چند نوبت در ش��ورای امنیت به بحث گذاشته شد و در
نهایت روسیه با اصالحات ،آن را پذیرفت .دلیل سخت گیری های مسکو در این زمینه چیست؟ واقعیت این است که اگر
چهخروجغیرنظامیانازحلبضرورتیاستکهبایدهرچهسریعتربهآنرسیدگیشودامااعزامناظراندرشرایطکنونی
نه تنها پیشنهاد سازنده ای نیست بلکه در فضای بی اعتمادی میان جبهه مقاومت و جبهه غربی -ترکی مطرح شده است.
در واقع در شرایطی که حلب همچنان به طور غیر ملموس تحت تهدید های گروه های متعدد تروریستی قرار دارد و هنوز
شهر به طور کامل پاک سازی نشده است ،ایاالت متحده و برخی متحدانش انتظار دارند که تردد های ساکنان عادی از
غیر عادی حلب متمایز نشود و این انتظار صرفا پوششی بشر دوستانه برای شعله ور کردن بحرانی دیگر در حلب است.
ایاالت متحده و برخی دولت های منطقه که امروز دست شان از دخالت های مستقیم در حلب کوتاه شده است تالش می
کنند با تبلیغات وسیع سیاسی ،ارتش سوریه و مستشارانش را به عنوان جنایت کاران جنگی معرفی کنند .مسئله اعزام
ناظران نیز در راستای همان طرح تبلیغاتی غرب و با هدف خنثی سازی پیروزی های اخیر ارتش سوریه است.
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اظهار نظر روز
عبدالباری عطوان:

تروریست های حلب زمان می خرند
روزنامهنگارسرشناسعربدرتحلیلی
از تح��والت س��وریه اظه��ار کرد:
اکن��ون ترکیه ،عربس��تان و قطر
بهخوبی دریافتهان��د که «حلب»
را از دس��ت داده ،و ب��ه زودی
«ادل��ب» را نیز از دس��ت خواهند
داد و در نتیجه س��وریه را از دست
میدهند .بههمین دلیل است که
این کش��ورها دیگر حمایت وی��ژهای از
گروههای مخالف دولت س��وریه انج��ام نمیدهند و همین
موضوع موجب خشم و یأس اپوزیسیون و گروههای افراطی
شده اس��ت .عبدالباری عطوان افزود :اکنون ،سازمانها و
گروههای تندرو گیر افتاده در شرق حلب ،نگران اند که پس
از خروج از این شهر بازداشت ش��وند ،بههمین دلیل تعداد
قابلتوجهیازافرادغیرنظامیراهمراهخودنگهداشتهاند.
از طرفی ،معارضان مسلح به ادلب هم نمیخواهند بروند،
زیرا میدانن��د آن جا ه��دف بع��دی حمالت ارتش س��وریه
خواهد بود؛ برای همین اس��ت که س��عی میکنند تا جایی
که ام��کان دارد زم��ان بخرند .عط��وان از مکان��ی جدید که
تروریستهادرآنجادرحالگسترشاندخبرمیدهدومی
نویسد :گروه داعش مورد تایید بخشی از جامعه اردن است
که از گرانی معیشت و افزایش بیکاری در میان قشر جوان و
افزایششکافمیانثروتمندانوفقیرانسرخوردههستند.
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خبرهای متفاوت
▪ ▪تشکر ترامپ از سیاه پوستانی که رای ندادند!

هیل :رئی��س جمهور منتخ��ب آمریکا در «تور تش��کر» خود
در میش��یگان گفت :ش��هروندان س��یاه پوس��تی که در روز
انتخابات در خانه مانده و رای ندادند ب��ه اندازه افرادی که
به من رای دادند و برایم پیروزی بزرگی را به ارمغان آوردند،
لطف کردند .آن ها این پیروزی بزرگ را به ارمغان آوردند.
اگر آن ها دچار شک و تردید شدند و رای ندادند به این خاطر
است که حس خوبی به من داشتند.
▪ ▪یک مرد وزیر امور زنان لبنان شد!

القدس العربی :در فهرست کابینه جدید لبنان به ریاست
سعد حریری آقای ژان اوگاسپیان به عنوان وزیر مشاور در
امور زنان معرفی ش��د .اقدامی که انتقادات فراوانی در پی
داشت .از سوی دیگر ،دکتر عنایه عزالدین به عنوان اولین
زن محجبه در تاریخ لبنان وارد کابینه شده است.
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