بینالملل

دوشنبه  30بهمن 2. 1396جمادی الثانی .1439شماره 19762

ستادمبارزهبافسادزیمبابوهتحقیقاتیرادرزمینهچگونگیاعطایمدرکدکترابهگریسموگابه،همسررئیسجمهوریسابقاینکشورآغازکردهاست.رئیسیکدانشگاهدراینبارهبازداشتشدهاست.لوینیاگورا،معاون
رئیسدانشگاهزیمبابوهبهدستورستادمبارزهبافساداینکشوروبهاتهامسوءاستفادهازمقامشبازداشتشدهاستچراکهبازرسانمیگویندچهطورایندانشگاهبهگریسموگابهآنهمتنهاچندماهپسازآغازدورهتحصیالت
تکمیلی،دکترااعطاکردهاست.خانمموگابهکهبسیاریازناآرامیهایاخیرزیمبابوهدراعتراضبهتالشاوبرایجانشینیهمسرششکلگرفت،درسال ۲۰۱۴وتنهاچندماهپسازثبتنامدردانشگاهمدرکدکترادریافتکرد.

3

تحقیقات ویژه درباره "دکترای قالبی"
همسر موگابه

تحلیل روز

اظهار نظر روز

شمارش معکوس برای پایان رنج دمشق
علیرضاقربانی-برایکسانیکهتحوالتسوریهراپیگیری
می کننــد« ،قواتالنمر» یا همــان ببرهای ارتش ســوریه به
فرماندهی سهیل الحســن فرمانده محبوب ســوری ،نامی
شناختهشــده اســت .این یگان ویژه ارتش در کنار متحدان
ســوریه در نبرد علیه تروریســم نقش ارزندهای ایفا کردهاند
که آزادی بادیهالشام از جنوب حلب تا دیرالزور طی ماههای
گذشته از آخرین افتخارات برجســته آنها به شمار میرود.
حضور ببرهــا در جبهههای مختلــف و جابه جایــی آنها در
مناطق گوناگون عملیاتی همــواره معنادار بــوده و با فاصله
نهچندان زیادی از زمان استقرارشان در هر منطقه ،به تغییر
نقشه میدانی عملیات منجر شده است .حاال مدتی است که
رسانههاازاستقرارواحدهاییازاینیگانویژهدرجبهه«غوطه
شرقی» دمشــق خبر میدهند .غوطه شــرقی از آغاز بحران
تروریسم در سوریه در حدود شش ســال پیش شاهد حضور
چندگروهتروریستیدرمناطقچسبیدهبهپایتختسوریهیابه
عبارتیحضوردربخشیازپایتختاست.منطقهایراهبردی
که تا دو ســه ســال پیش دروازه ورود به دمشــق و نقطه امید
تروریستهاوحامیانغربیوعربیوعبریآنهابرایتصرف
دمشق و یکسره کردن کار دولت بشار اسد بود .این منطقه با
جمعوجورشدنارتشسوریهوانسجامیافتنسامانهدفاعی
آن به کمک مؤتلفان محور مقاومــت ،به محاصرهای چندین
ساله درآمده اســت ،اما همچنان خاری آزاردهنده در چشم
پایتخت بوده و حمــات گاهبهگاه خمپــارهای به مناطقی از
دمشق،تابلویجنگراجلویچشمپایتختنشینانافراشته
نگه داشته است.اگر آنگونه که گمانهها حکایت دارد ،عزم
دولت سوریه و متحدان آن بر برچیدن بساط تروریستهای
غوطه شــرقی استوار شــده باشــد ،دور از انتظار نخواهد بود
که اتوبوسهای ســبز که نماد ذلت گروههای تروریستی در
سالهایاخیروانتقالشانبهمناطقتحتسلطهتروریستها
شدهاستدراینبخشازهمسایگیپایتختنیزصفبکشند
تا انتظارهــا برای پاکســازی این غده ســرطانی از دمشــق
جامه تحقق بپوشــند.البته عملیات در غوطه شــرقی قطع ًا
با واکنشهایی از طرف حامیان اصلی تروریســتها همراه
خواهد شــد ،امــا اگــر فرماندهی محــور مقاومت در ســوریه
موافقت متحدان دولت و مردم ســوریه را کسب کرده باشد،
مخالفتهانخواهدتوانستدراینمأموریتمهمخللیایجاد
کند.پیامدهایروانیپاکسازیغوطهشرقیبرایجبههترور
ویرانگروبرایمحورمقاومتبسیارسازندهخواهدبود،چراکه
عالوهبرعادیشدنزندگیدرپایتختسوریهوافزایشرونقو
امیدبرایمردم،آرزوهایدشمنانسوریهبهمنظوردستیابی
به دمشق نیز برای همیشه به خاک ســپرده خواهد شد .هم
اکنون جمع زیادی از رزمندگان سوری در مناطق پیرامونی
منطقهمحاصرهشدهغوطهقراردارندودرگیرحضوردشمن
هستندکهبا پاکسازیاینمنطقه،آزادخواهندشدتادولت
بتواند در دیگر جبههها بهخصوص مناطق جنوبی هممرز با
اردن(استاندرعا)بهتقویتمواضعخودبپردازد.

فرید زکریا:

جهان به آینده خوشبین است اما...

کاروان نظامی ارتش سوریه در راه غوطه شرقی

حریم دمشقامن میشود
ارتشسوریهمیخواهدتکلیفغوطهرایکسرهکند.پس
از پایان عملیات در استان ادلب و مستقر شدن نیروهای
مقاومت و همچنیــن حضور نظامیان تــرک در محورها و
نقاطی که در آستانه بر آن توافق شــده بود ،ارتش سوریه
یک نقل و انتقال گسترده و سنگین را در دستور کار قرار
دادهاستومیخواهدبخشعمدهایازتجهیزاتیراکه
از شرق این کشور به ادلب آورده ،به سمت دمشق سرازیر
کند.نوکپیکانحملهدراینعملیاتنیزنیروهایویژهای
هســتند که فرماندهی آن ها را ســرتیپ سهیلالحسن
برعهده دارد و حدود دو ماه پیش یگانهای شناسایی آن
خودرابهغوطهشرقیرساندهوطرحهاوبرنامههایخود
را برای شروع نبردی ســخت ،سنگین و همهجانبه علیه
تروریستهای تکفیری در این منطقه اعالم کردهاست.
گفته شــده طول ســتون تحت فرمان ســهیل حســن به
بیش از پنج کیلومتررسیده است.مسئلهای که در ابعاد
کوچک تر یک بار در ســال  ۲۰۱۶در مســئله حلب و بار
دیگرسالگذشتهدرفکحصاردیرالزورشاهدآنبودیم.
این برنامهریزی برای آزادسازی غوطه شرقی،به دمشق

اجازهخواهددادتابههرقیمتیکهشده،حریمخودرادر
مرکزکشورازوجودتروریستهاپاککند.گروهکهایی
که در طول روزهای گذشــته بیــش از هزار گلولــه توپ و
خمپارهبهسمتدمشقشلیککرد هاندوهمچناننیزدر
حال ادامه دادن هستند .ارتش سوریه با کمک نیروهای
متحد در اواسط دی ماه امسال با عملیات های گسترده
خودموفقشدهبودمنطقهغوطهغربیواقعدرریفجنوب
غربیدمشقراازدستتروریستهاپسبگیرد.نیروهای
سوریطیعملیاتسهماههخوددراینمنطقهتروریست
هارامجبورکردندکهبهشروطنیروهایمقاومتتندهند
و ضمن تحویل سالح سنگین خود ،از این مناطق خارج
شوند.ایندرحالیاستکهغوطهشرقیدرپیخبرهایی
کهازآغازعملیاتنظامیارتشسوریهبهسمتآنحکایت
میکند ،شاهد حالت ســرخوردگی و آشفتگی حاکم بر
گروههایتروریستیاست بهطوریکهعصامالبویضانی
سرکردهباندتروریستیجیشاالسالماعالمکردهاست
غوطهشرقیدروضعیتدشواریبهسرمیبردوگروههای
مسلحبایدباهممتحدشوند.

بهای سنگین مرکل برای چهارمین پیروزی سیاسی

صدراعظمیکه دیگر قدرت ندارد!

ســرانجام دولت ائتالفی در ســرزمین ژرمن ها شــکل
گرفت .بــر این اســاس دو حزب سوســیال دموکرات و
دموکرات مسیحی ( به همراه حزب سوسیال مسیحی)
توانســتند دولت جدید آلمــان را شــکل دهند.فارغ از
روند پیچیده ای که در خصوص تشکیل دولت ائتالفی
آلمان توسط احزاب ســنتی رقیب طی شد ،هم اکنون
مرکل به عنــوان صدر اعظــم آلمان قــدرت قبلی خود
را در راس معــادالت اجرایــی و سیاســی کشــورش از
دست داده است .بدون شک ،این کاهش قدرت ،روی

نحــوه مدیریت مــرکل در اتحادیــه اروپــا و منطقه یورو
نیــز تاثیرگذار خواهــد بود.براین اســاس ،مرکل دیگر
نمی تواند به عنوان سیاســتمداری قدرتمند در برلین
ایفای نقش کنــد و به هدایــت معادالت اروپــای واحد
بپردازد .در این خصــوص وی با مانعی به نام شــرکای
سوســیال دموکرات خود رو به رو اســت ،شــرکایی که
رویکرد اقتصادی مرکل مبتنی بر اســتمرار سیاســت
هــای ریاضتــی در اروپــا را نقد کــرده اند و با سیاســت
هــای وی در حوزه مهاجــرت مخالف هســتند و از همه

لیبرمن ،شلیک به سمت جنگنده های صهیونیستی در نوار غزه را تأیید کرد

گذارمقاومت بهمرحلهبازدارندگی

معادالت بازدارندگی در منطقه در حال تغییر اســت.پس از
سرنگونیجنگندهاف16صهیونیستیتوسطپدافندهوایی
ارتش ســوریه،حاال وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی اعتراف
کرده است که جنگندههای این رژیم هنگام پرواز در آسمان
نوار غزه نیز هدف شــلیک پدافند مقاومت قــرار گرفتهاند.
لیبرمندرگفتوگوییبارادیورژیمصهیونیستیتاکیدکرد
کهشلیکبهسمتجنگندهها(یرژیمصهیونیستیدرنوار
غزه)آسانشدهوهمینعلتبهصدادرآمدنآژیرهایهشدار
درشهرکهایصهیونیستنشیناطرافنوارغزهبودهاست.
عصر شنبه  ،رســانههای صهیونیســتی اعالم کردند ،بر اثر
انفجاربمبدرمرزشرقینوارغزهبافلسطیناشغالی(شهر
خانیونس)چهارتنازنظامیاناینرژیمزخمیشدهاندوحال
دو تن ا ز آن ها وخیم اســت .این نظامیان صهیونیست برای
پایینکشیدنپرچمیکهتوسطجوانانفلسطینیمعترض
در نقطه یاد شده کار گذاشته شــده بود ،رفته بودند که بمب
منفجرشد«.بنیامیننتانیاهو»نخستوزیررژیمصهیونیستی
این اتفــاق را «خطرناک» توصیــف و تهدید کرد به آن پاســخ
ســختی خواهــد داد« .رووین ریولیــن» رئیس ایــن رژیم نیز
مهمتــر ،اروپای واحــد را از منظــری محافظــه کارانه و
ســخت (مانند مــرکل) تحلیل نمــی کنند!مرکل
هم اکنون نیزبا بسیاری از افراد ناراضی در
بدنه حــزب دموکرات مســیحی رو به رو
است که به توافق وی با حزب سوسیال
دموکــرات انتقــاد دارند .اصلــی ترین
انتقــادی که در این خصــوص به مرکل
وارد می شود ،واگذاری سه وزارتخانه
کلیــدی امور خارجــه ،دارایی و کار
و امــور اجتماعــی بــه سوســیال
دموکــرات هاســت.با این حال
مرکل بارها اســتدالل کرده
که وی برای تشکیل دولت
و جلوگیری از بدتر شــدن

گفت :در قبال اتفاقی که برای نظامیان مان رخ داد ،سکوت
نخواهیم کرد.پس از این تهدیدها بود که جنگندههای رژیم
صهیونیســتی در چندین نوبت این منطقه را هدف حمالت
هواییخودقراردادند.درواکنش،پدافندهواییگردانهای
«عزالدینالقسام»شاخهنظامیجنبشحماس،چندینبار
اقدام به شلیک به ســمت جنگندههای اسرائیلی کرد و این
جنگندهها را از آسمان غزه فراری داد«.عبدالباری عطوان»
نویسندهوتحلیلگرمطرحجهانعربدرروزنامهرایالیوم
درواکنشبهسرنگونیجنگندهاسرائیلیوهدفقرارگرفتن
اینجنگندههادرنوارغزهمینویسد:سرنگونییکجنگنده
اسرائیلی و بازداشــتن تجاوز این رژیم به ســوریه وسرزمین
های اشغالی یک روز تاریخی است که عمال از مدتها پیش
انتظارش را میکشیدیم .این پاســخ قوی و کوبنده در زمان
مناســب صورت گرفت .آیا ما در مقابل مرحلــه بازدارندگی
جدید و متفاوت از گذشته هستیم؟این واکنش هرگز برای
یکبارنخواهدبود،بلکهآغازمرحلهجدیدیازانتقالمحور
مقاومتازمعادلهبازدارندگیجدید،موثروکارآمدبهمرحله
تهاجمیوهدفقراردادنعمقاسرائیلخواهدبود».
اوضاع سیاسی به ضرر حزب دموکرات مسیحی ،ناچار
بوده اســت امتیازاتی را به حزب سوسیال دموکرات
بدهد .فراتر از آن ،با راه یابی حزب سوســیال
دموکرات به دولت ائتالفی ،حزب افراطی
"جایگزینــی بــرای آلمــان" حکــم اصلــی
ترین حزب اپوزیسیون دولت را پیدا کرده
است.این موضوع می تواند در انتخابات
سراســری ســال  2021به افزایش
تصاعــدی آرای این حــزب منجر
شــود .موضوعی که بســیاری از
تحلیل گران و سیاســتمداران
آلمانــی در ایــن خصــوص بــه
مرکل و سران حزب سوسیال
دموکرات هشدار داده اند.

در حالــی که اقتصــاد جهانی رو به رشــد و نرخ فقــر ،جنگ و
بیماری در حال کاهش و جهان به آینده خوشــبین است اما
اوضــاع در خاورمیانه چندان مطلوب نیســت.در رویدادها و
درگیریهای اخیر جهان عرب همه (ایران ،ترکیه ،روســیه،
آمریکا و اســرائیل) حضور دارنــد به جز کشــورهایی که باید
حضور داشــته باشــند؛ یعنی قدرتهای عربی.پس از سال
1973کههنریکیسینجر(وزیروقتخارجهآمریکا)توانست
پای شوروی را از خاورمیانه قطع کند ،تا چندی پیش آمریکا
ِ
مسلطخارجیدراینمنطقهبودامااکنونورقبهنفع
قدرت
روسیه برگشــته اســت.فریدزکریا با نقل قولی از نصر ،عضو
پیوستهارشدمؤسسهبروکینگزاذعانمیکندکهبرتریفعلی
روسیهدرخاورمیانهنهبهدلیلقدرتمندیاینکشوربلکهبه
دلیلزیرکیآناستومیگوید:اگرآمریکامیخواهدنقش
منحصربهفردخوددرخاورمیانهرابازپسگیردوبتوانددوباره
ثباتوموازنهقوارادراینمنطقهبرقرارسازدبایدرویکردخود
درقبالایران،ترکیهوروسیهراتغییردهد.

خبرهای متفاوت
سالی سگی در انتظار ترامپ!

چاینامورنینگ پســت :چند ستارهشــناس و کارشناس
فنگشویی در چین هشدار دادند که دونالد ترامپ ،در سال
جاری میالدی دچار دردسرهای زیادی خواهد شد و افراد
هرچه بیشتری دولت او را ترک خواهند کرد.به گفته آن ها،
دونالد ترامپ ،جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون که هر ســه
نفر در سمت ریاســت جمهوری قرار داشتهاند در یک نکته
مشترک هستند و آن ســال تولد آن ها یعنی  1946است
که طبق علم ستارهشناسی سال "سگ آتشین" تعیین شده
است.این ستارهشناسان گفتند :از آن جا که سال 2018
نیز سال سگ است ،این سال برای دولت ترامپ یک سال
دشوار خواهد بود.

راز جورابهای آقای نخستوزیر!
سان:جاستین ترودو ،جوانترین نخستوزیر کاناداست که
سال ۲۰۱۵به قدرت رسید .جورابهای رنگارنگ و گاهی
لنگه به لنگه آقای نخستوزیر ،همیشه ســوژه رسانههای
جهان اســت.اماجورابهای رنــگ و وارنگ نخســت وزیر
کانادا که برای همه عجیب است متعلق به شرکت یک پسر
جوان  ۲۱ساله مبتال به ســندروم داون است و جاستین با
اینکار برای کســب و کار او تبلیغ میکند تــرودو با این کار
خود میخواهد توجه جهانیان را به معلوالن جلب کند و از
همه میخواهد از آنها حمایت کنند.
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