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آنسوییکقرارداد
نظامی22ساله!
رژیــم صهیونیستی و یونان بــزرگ ترین پیمان
نظامی مشترک را امضا کردند .وزارت جنگ
اسرائیل اعــام کــرد که پیمان نظامی بزرگ
اسرائیل و یونان شامل قــرارداد  1.65میلیارد
دالری برای ایجاد و بهره برداری از مرکز آموزشی
هلنیک ایرفورس برای یک دوره  22ساله توسط
شرکت البیت سیستمز اسرائیل است که یک
پیمانکار نظامی به شمار می رود .ایــن مرکز
آموزشی مجهز به  10فروند هواپیمای آموزشی
ام 346است که توسط شرکت ایتالیایی لئوناردو
تولید شده است .شرکت البیت اسرائیل کیت
هــای مــورد نیاز بــرای ارتــقــا و بهره بـــرداری از
هواپیماهای تی  6یونان را عرضه خواهد کرد و
آموزش و حمایت لجستیکی الزم از این برنامه
را نیز ارائــه خواهد داد .بنی گانتز وزیــر جنگ
اسرائیل در این باره گفت :من مطمئن هستم
که این برنامه موجب ارتقا و تقویت قابلیت ها
و قــدرت اقتصادهای اسرائیل و یونان خواهد
شد و مشارکت دو طرف در سطوح اقتصادی،
سیاسی و دفاعی را عمیق خواهد کرد.اما یکی
از ســوال هــای مطرح در ایــن زمینه ایــن است
که رژیــم صهیونیستی چه اهــدافــی را در این
رابطه دنبال می کند؟واقعیت این است که رژیم
صهیونیستی در ابتدا قصد دارد موقعیت خود
را در بلوک بندی هایی که در دریای مدیترانه بر
سر استفاده از منابع انرژی این دریا درجریان
است تقویت و کشورهای مخالف و رقیب ترکیه
را به سمت خــود جــذب کــنــد.دوم ایــن که رژیم
صهیونیستی در تالش است خأل ناشی از کاهش
حضور آمریکا در منطقه و وابستگی به این کشور
را با تشکیل محور بندی و بلوک بندی های جدید
درمنطقهپرکندوازاینجهتنشستچهارجانبه
اخیر در قبرس و متعاقب آن امضای قــرار داد
نظامی  22ساله با یونان می تواند مکمل عادی
سازی این رژیم با برخی از کشورهای حوزه خلیج
فارس همچون امارات باشد و حضور امارات در
نشست نیکوزیا یا مشارکت در رزمایش نظامی
مشترک با رژیم صهیونیستی در یونان و حتی
انعقاد قرار داد توافق نامه نظامی میان عربستان
و یونان در زمینه استقرار سامانه پاتریوت در
تاسیسات آرامــکــو از شاخص هــای روشــن در
این زمینه به شمار می روند .سوم این که رژیم
صهیونیستی و امــارات فاقد عمق استراتژیک
هستند و لذا برای اجــرای برنامه های آموزش
هوایی خود دست به دامان کشوری مثل یونان
شده اند و در واقع بحران اقتصادی این کشور را
دستمایه اهداف نظامی خود قرار داده اند ضمن
این که این رژیم نفوذ به سیستم های اطالعاتی
و نظامی یونان را نیز در دستور کار دارد .البته
سابقهاستفادهرژیمصهیونیستیازحریمفضایی
یونان بــرای مقاصد آموزشی و نظامی دیرینه
است و تنها تحول جدید بازشدن پای امارات به
یونان است که در سطح منطقه رقابت سنگینی
را با ترکیه آغاز کرده است و در نهایت این که نمی
توان از اهداف تبلیغاتی نتانیاهو غافل بود که طی
دو سال گذشته به دلیل بحران سیاسی و عمیق
تر شدن شکاف های داخلی نتوانسته دولتی
بادوام تشکیل دهد و در عین حال به دلیل داشتن
چندین پرونده فساد در آستانه محکومیت قرار
دارد و لذا راه نجات خود را در سیاست خارجی
جستوجومیکندوبههمیندلیلتوافقنظامی
با یونان همانند عادی سازی روابط با امارات با
تبلیغات گسترده در این رژیم همراه شده است.
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دستگیری یک گروه از پناهجویان غیرقانونی در
مرز ایالت آریزونای آمریکا

نمای روز

دانشجویان کره جنوبی در مقابل سفارت ژاپن
در شهر سئول دست به اعتراض زدنــد .آن ها
در اعتراض به تصمیم دولت ژاپن برای تخلیه
فاضالب نیروگاه فوکوشیما در اقیانوس موهای
خود را تراشیدند.

کارخانهموشکسازیاسرائیلرویهوا!

هاآرتص:انفجارمهیبیدرکارخانهتامر،محلتولیدسالحهایجنگیپیشرفته
ازجملهموشکهایمختلفرخداد

انفجار مهیب یکی از مراکز صنایع نظامی
حساس در منطقه «گــوش دان» در جنوب
سرزمین هــای اشغالی ،صهیونیست ها را
وحشت زده کرده است .روزنامه صهیونیستی

هاآرتص با24ساعت تاخیر؛این خبر را رسانه
ای کــرد و مدعی شد که ایــن انفجار در پی
یک آزمایش عــادی در یکی از کارخانههای
پیشرفته تولید سالح بهنام «تامر» به وقوع

پیوسته؛ اما به احتمال زیاد در برآورد میزان
خــســارت نــاشــی از ایــن آزمــایــش اشتباهی
صورت گرفته و در نتیجه یک انفجار بزرگ به
وقوع پیوسته است .شاهدان عینی گفتند که
شعلههای آتش تا ارتفاع زیادی زبانه کشیده
است ،اما طرفهای رسمی رژیم صهیونیستی
هنوز واکنشی به این خبر نشان نداد هاند.
این کارخانه محل تولید سال حهای جنگی
پیشرفته از جمله موشکهای مختلف است.
به نوشته هاآرتص ،تامر تأمینکننده سامانه
دفاعی «آرو »4رژیــم صهیونیستی اســت اما
صهیونیستها تا همین اندازه اقدام به اطالع
رسانی کــرده و چیز بیشتری دربــاره تلفات
احتمالی و خسارات وارد شده و این که این
انفجار ناشی از خرابکاری بــوده یا هر عامل
دیگری اعــام نکردند .کانال اخبار سوریه
نــوشــت:رســانــههــای رژیــــم صهیونیستی
میگویند کــه انفجار در منطقه گــو شدان
هیچ خسارت مالی و جانی نداشته است!؟
واقعا مگر میشود انفجاری در این سطح روی
دهد و صدای آن کیلومترها آن طرفتر شنیده
شود ،آتش و دود آن را هزاران نفر ببینند و بعد
هم هیچ اتفاقی رخ نــداده و کسی یا چیزی
آسیب ندیده باشد؟ چگونه است که هر حمله
رژیم صهیونیستی یا هر گلولهای که شلیک

میکنند یک نفر را میکشد یا یک کارخانه
را ویــران می کند ،اما همان بال اگر سر خود
صهیونیستها در بیاید هیچ اتفاقی برایشان
نمیافتد!! مگر آن ها رویینتن هستند؟یعنی
از خود شرکت تامر کسی در محل آزمایش
حضور نداشته و این شرکت تاسیساتی آن جا
برای انجام آزمایش نداشته است که بخواهد
آسیب ببیند؟ این انفجار مانند انفجار مالرد
است که یک دهه پیش باعث شهادت شهید
تهرانیمقدم و جمعی از یاران و همراهانش
شد؛ در آن حادثه برای همیشه مرکز توسعه
و آزمایش موشکی سپاه در مالرد تعطیل شد
چرا که به شدت آسیب دیده بود .آیا یک چهارم
میزان خسارت مــارد به تاسیسات شرکت
تامر وارد نشده است؟درست است که رژیم
صهیونیستی همواره خسارتها و تلفاتی را که
میبیند مخفی میکند و کشتههای حمالت
خودش را معمو ًال به عنوان تصادفی تحویل
خانواد ههایشان میدهد ،اما هر آدم عاقل،
کارشناس و آگاهی به خوبی میداند که چنین
انفجارهایی در هر کجای دنیا باشد بدون
شک منجر به خسارت سنگین و تلفات انسانی
احتمالی خواهد شد .اال این که بگوییم منطقه
گــوش دان صحرای نقب بــوده اســت که جز
کفتار کسی آن جا زندگی نمیکند!
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پیشخوان بین الملل
تــیــتــر ی ــک روزن ــام ــه
«الکـــــــــروا» "مــــرگ
ادریسدبیچادرابی
ثباتمیکند""،مرگ
ن ــاگ ــه ــان ــی رئــیــس
جمهوریچاد،ستون
مــبــارزه علیه افــراط
گ ــرای ــان در ساحل
(شمال آفریقا) ،این کشور را ضعیف و منطقه را بی
ثباتمیکند".چادازلحاظمساحتیکیازبزرگ
ترین کشورهای قاره سیاه به شمار میرود اما به
مرکزی برای فعالیت برخی گروههای شورشی و
تروریستیمثلبوکوحرامتبدیلشد هاست.

خبر متفاوت
دربار بریتانیا تولد  ۹۵سالگی
ملکه این کشور را در خلوت و
خصوصی بــرگــزار کــرد .هیچ
جشنی به شکل عمومی برگزار
و بــر خ ــاف رویـــه س ــال هــای
گذشته ،عکسی هم از این تولد منتشر نشد چرا
که خانواده سلطنتی بریتانیا به شکل سنتی در
حال گذراندن دوران عزاداری دو هفتهای پس از
درگذشت دوک ادینبورگ است .به جز این تاریخ
تولد واقعی ،مراسم تولد رسمی ملکه که دولت
بریتانیاآنرابرگزارمیکنددرماهژوئناستامارژه
امسال هم مانند پارسال به دلیل محدودیتهای
کرونالغوشدهاست.

کارتون روز

نژادپرستی نظاممند درآمریکا

مامورپلیسآمریکاپسازگذشت۱۱ماهازقتلجورجفلویدگناهکارشناختهشد
همزمانجمهوریخواهان،دموکراتهارابهمداخلهدراموردادرسیمتهمکردند
چه تعداد دیگری باید کشته شوند؟ این سوالی بود
که معترضان به نژادپرستی پلیس آمریکا ،آن را در
خیابان های مینیاپولیس ،پر جمعیت ترین شهر
ایالت مینه سوتا ،فریاد میزدند .این تظاهرات
پس از آن برگزار شد که هیئت منصفه دادگاهی
در شهر مینیاپولیس «دریک شوین» ،مامور پلیس
این شهر در پرونده قتل جورج فلوید را گناهکار
شناخت« .دریک شوین» به قتل غیرعمد از طریق
یک فعل مجرمانه (قتل درجه دوم) ،قتل عمد از
طریق ارتکاب یک اقــدام خطرناک (قتل درجه
سوم) و آدم کشی غیرعمد درجه دوم متهم بود.
او در هر سه مورد گناهکار شناخته شد .جو بایدن
رئیسجمهوری آمریکا در واکنش به رای هیئت
منصفه دادگاه ایالت مینه سوتا گفت« :نژادپرستی
نظاممند ،لکه ای بر روح آمریکاست»  .او همچنین
تلویحا به بی عدالتی و مماشات سیستم قضایی
در قبال قتل های نژادپرستانه پلیس اعتراف کرد
و گفت« :این یک قتل در روز روشن بود و باعث
شد پردهها کنار رود و تمام جهان [نژادپرستی در
آمریکا] را ببینند» .قتلی که حدود یک سال طول
کشید تا مجرم محکوم شود .قاضی دادگــاه این
پرونده گفته است که حکم مجازات دریک شوین
هشت هفته بعد مشخص خواهد شد .حکم زندان
وی احتماال چندین دهه حبس (حداکثر  ۴۰سال)
خواهد بود .پرونده محاکمه شوین یکی از مهم
ترین محاکمات تاریخ قضایی آمریکاست ،قتلی که
اعتراضاتی در چندین شهر آمریکا و سراسر جهان
به همراه داشت و معترضان خواهان پایان دادن به
نژادپرستی در پلیس آمریکا بودند .به گزارش سی
ان ان ،کاماال هریس ،معاون بایدن پس از اعالم
رای گفت« :امروز نفس راحتی کشیدیم اما این
[رأی] رنج موجود را از بین نخواهد برد» و اکنون
الزم است قانونگذاران آمریکا قوانینی را تصویب
کنند که موجب اصالح عملکرد پلیس شود .در
کنار گسترش اعتراضات اجتماعی حاصل از
قتل فلوید ،تنش های سیاسی نیز میان دو حزب
دموکرات و جمهور ی خواه افزایش یافته است.
چند روز قبل از اعالم این رأی« ،مکسین واترز»
عضو دموکرات مجلس نمایندگان با شرکت در
یکی از تظاهرا تهای ضدنژادپرستی در آمریکا

گفت :در مبارزه با نژادپرستی نظا ممند «باید
هجومیتر عمل کنیم»« .پیتر کاهیل» قاضی
پرونده قتل جورج فلوید در واکنش به اظهارات
واترز افزود« :امیدوارم مقامات منتخب صحبت
کــردن دربـــاره ایــن پــرونــده را خاتمه دهــنــد ،به
خصوص کــه بــه نحوی موجب بیاحترامی به
حاکمیت قــانــون و بخش قضایی و عملکرد ما
می شود» .اظهارات دموکراتها درباره دادگاه
رسیدگی به قتل جــورج فلوید ،واکنش منفی
چهر ههای حزب جمهور یخواه را نیز به همراه
داشت« .تد کروز» سناتور تندروی جمهوریخواه
در پیامی توئیتری نوشت« :جو بایدن میگوید
مکسین واترز نباید تنها سیاستمداری باشد که به
طور احمقانهای زمینه را برای دادرسی و تجدید
نظر احتمالی دربرابر گناهکار شناخته شدن به
شکلی نادرست ،فراهم میکند» .از سوی دیگر
«کایلی مکاینانی» ،سخنگوی کــاخ سفید در
دوره ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» ،بایدن
را به «شعلهور کردن تنش» در آمریکا متهم کرد.
مکاینانی در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت:
«شنیدیم که کاهیل قاضی پرونده به مقامات
منتخب هشدار داد و گفت از شما میخواهم
مداخله نکنید ،درست چند ساعت یا نصف روز قبل
از این که رئیس جمهور دست به مداخله بزند» .او
با اشاره به این که جو آمریکا بهخصوص در شهر
مینیاپولیس متشنج است گفت «،فکر میکند
وظیفه رئیس جمهور این است که عقب بایستد نه
این که تنشها را شعلهور کند» .اظهارات بایدن
در حمایت از رأی دادگاه علیه «دریک شوین» ،در
شرایطی بیان شد که او در حالی که معترضان به
نژادپرستی و خشونت پلیس ،درشهرهای مختلف
آمریکا از جمله نیویورک ،واشنگتن ،مینیاپولیس
و شیکاگو ،دست به برگزاری تجمعات گسترده
زده بودند ،برای اولین بار از زمان ورود به کاخ
سفید ،در شهر «ویلمینگتون» مشغول بازی گلف
بود .بایدن در حالی در اوج این اعتراضات برای
تفریح به زمین گلف رفته بود که پیش از انتخابش
به عنوان رئیس جمهور آمریکا ،بارها «دونالد
ترامپ» رئیس جمهور سابق را به همین دلیل
سرزنش کرده بود.

ایستادگیطالبان برسیاست
«اولخروج بعد مذاکره»
کنفرانسصلحافغانستاندراستانبولبازهمبهتعویقافتاد
"رسیدن به صلح با حضور خارجیها در
افغانستان امکانپذیر نیست و به همین
دلیل طالبان نشست استانبول ترکیه را
تحریم می کند".سخنگوی طالبان با گفتن
این جمله تاکید کرد:نشست استانبول
برای صلح افغانستان مهم است؛ اما زمانی
که برخی از کشورها می خواهند از طریق
این نشست در افغانستان مداخله کنند،
طالبان ایــن نشست را تحریم می کند.
سخنگوی گروه طالبان تاکید کرد ،این
حق مردم افغانستان است که خودشان
سرنوشت آیــنــده ایــن کشور را مشخص
کنند.قرار بــود شنبه آیــنــده ،استانبول
ترکیه میزبان نشستی با محوریت صلح
افغانستان باشد.تحریم نشست استانبول
دربــاره صلح افغانستان ازسوی طالبان،
اتفاق غیر منتظره ای بــود که معادالت
موجود در خصوص دو گانه جنگ و صلح
در این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار
مــی دهــد.پــس از آن کــه نشست هــای
صلح افغانستان با حضور هیئت سیاسی
طالبان و نمایندگان دولت این کشور به
میزبانی قطر در شهر دوحــه با ناکامی
روبه رو شد ،دولت ترکیه برای میزبانی از
نشست صلح افغانستان اعالم آمادگی کرد
و در نهایت فرایند انجام تمهیدات برای
برگزاری این نشست در استانبول شروع
شــد .هفته گذشته دولــت افغانستان از
تعویق زمان برگزاری نشست استانبول
خبر داد و رسانههای افغانستان نیز اعالم
کردند که گروه طالبان آمادگی نــدارد
در  16آوریــل در نشست استانبول برای
صلح شرکت کند و مقرر شد این نشست در
 24آوریل برگزار شود.سخنان سخنگوی
طالبان درباره تحریم نشست استانبول از
سوی این گروه نشان داد که از نظر طالبان
برگزاری این گونه نشست ها مفید نیست
و تا زمانی که دولت آمریکا به تعهدات خود
در چارچوب توافق نامه دو جانبه صلح در
فوریه  2020عمل نکند ،امکان برقراری

صلح و خاتمه جنگ درافغانستان وجود
نخواهد داشت .این دیدگاه وجود دارد که
تصمیم جدید طالبان برای تحریم نشست
استانبول به سیاست جدید آمریکا درباره
خروج نظامیان خود از افغانستان ارتباط
دارد.با وجود توافق آمریکا با طالبان برای
خارج کردن نظامیان خود از افغانستان
تا پایان سال گذشته ( )2020اما موضع
«جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا درباره
تاخیر در اجرای این تعهد تا یازده سپتامبر
 ،2021از نظر طالبان نقض آشکار توافق
دو طرف است.بر همین اساس است که
طالبان با هــدف اعمال فشار بیشتر بر
آمریکا بــرای پایبندی به تعهدات خود
در تــوافــق نامه دوح ــه ،نشست صلح در
استانبول را تحریم کرد تا کشورهای دعوت
شده به این نشست و هم دولت افغانستان
نیز موضوع لــزوم خــروج کامل نظامیان
آمریکایی از افغانستان را در کانون توجه
خــود قــرار دهــنــد.در شرایطی که دولت
آمریکا در اجرای تعهدات خود در توافق با
طالبان بدعهدی می کند و طالبان نیز با
اصرار بر خواسته های غیر مشروع خود از
جمله برپایی نظام امارت اسالمی ،فرصت
کنونی برای دستیابی برای خاتمه جنگ
در افغانستان را به مخاطره انداخته است،
دولت و ملت این کشور بازندگان رویکرد
یکجانبه گرایانه کاخ سفید و طالبان در
بــرخــورد با موضوع صلح در افغانستان
هستند.البته این دیدگاه وجود دارد که
تحریم نشست صلح در شهر استانبول
از ســوی طالبان نیز بــرای دولــت ترکیه
که درصدد تاثیرگذاری بر روند تحوالت
منطقه ای اســت ،نوعی شکست است
که گفته می شود میزبانی این کشور از
م ــذاک ــرات بــیــن االفــغــانــی بــا هــدایــت و
برنامه ریزی دولت آمریکا صورت گرفت
تا به نوعی بتواند مانع از نقش آفرینی
بازیگران مخالف سیاست های کاخ سفید
در افغانستان بشود.

ارتشیمن:آزادسازیمأربنزدیکاست
روزنامه «الجیش» وابسته به وزارت دفاع یمن در
شماره دیروز خود تحت عنوان «آزادسازی مأرب
نزدیکشدهاست»،ازنزدیکبودنسقوطمرکز
استان خبر داده است.بر اساس این گزارش،
پس از آن که ارتش و کمیتههای مردمی یمن
توانستند طی هفتههای گذشته با انجام چند
عملیات نیروهای طــرف مقابل را به سمت
خود بکشانند ،توان آنها را فرسایش دهند و
همچنینمراکزقدرتنیروهای«عبدربهمنصور
هــادی» رئیس دولــت مستعفی یمن را هدف

حمله قرار دهند  ،نیروهای صنعا اکنون زمین ه را
برای نبرد آزادسازی فراهم کردهاند.این منبع
وابسته به وزارت دفاع یمن همچنین اشاره کرد
که ارتش و کمیتههای مردمی یمن در عملیات
محاصره دروازههــای ورودی غربی و جنوبی
مــأرب مطابق با نقشههای نظامی ،پیشروی
کردهاند و اکنون به بلندیهای اطراف مأرب
رسیدهاند و نبرد را در مناطقی که اردوگــاه
آوارگان وجود دارد ،به آرامی مدیریت میکنند
تا آسیبی به غیرنظامیان وارد نشود.با فروپاشی

نیروهای هادی در اطراف شهر مأرب ،قبایل
باقی مانده در صف ائتالف سعودی ،اعتماد
خود را به این نیروها از دست دادهاند به طوری
که برخی از قبایل «عبیده» به تازگی به شبه
نظامیان حزب اصالح حمله کردهاند تا جایی
ی روزهای گذشته
ی های شدیدی ط 
که درگیر 
میان دو طرف در منطقه «العرقین» نزدیک
به منطقه نفتی «صافر» در جریان بوده آن هم
درست پس از آن که قبایل «الدماشقه» خواهان
آزادســازی زندانیان خود از زندانهای حزب

اصالح شدند.در ادامه این گزارش با اشاره به
اینکهشبهنظامیاناصالح،سحرگاهسهشنبه،
از توپ و تانک در درگیری با افراد مسلح قبایل
استفاده کردهاند ،آمده است که این درگیریها
دو روز پس از آن رخ داد که یکی از قبایل عبیده
(قبیله بن سوده) توانست شبهنظامیان اصالح
را وادار به تحویل یکی از زندانیان خود کند آن
هم با قطع کردن راههای سوخترسانی متصل
به مرکز استان که این اقدام باعث شد شهر چند
روز در خاموشی فرو رود.

ترامپیست« :دلـــم بـــرای تــرامــپ تنگ شده
است».ترامپیست« :من هم همین طور».مدیر
شبکه های تلویزیونی که کارشان در دوران
بایدن کساد شده« :ما هم همین طور»

چهره روز

اعالمنامزدیبشاراسدبرای
انتخاباتریاستجمهوری
«بــشــار اســـد» رئــیــس جمهور
ســوریــه درخــواســت نــامــزدی
خــــود بـــــرای ت ــص ــدی پست
ریـــاســـت ج ــم ــه ــوری را که
ششمین درخواست وی برای
کاندیداتوری محسوب میشود ،تقدیم دادگــاه
عالی قانون اساسی این کشور کرد«.پیشتر «عبد
ا ...سلوم عبدا »...و«محمد فراس یاسین رجوح»
درخواستهای نامزدی خود را بــرای انتخابات
ریاستجمهوریسوریهارائهدادهبودند،همچنین
«فاتنعلینهار»درخواستنامزدیخودراارائهداده
بود.اونخستینزنسوریاستکهایندرخواسترا
ارائهدادهاست.حاال«حمودهصباغ»رئیسپارلمان
سوریهاعالمکردهاستکهاسدنیزبهصورترسمی
متقاضی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری
سال  ۲۰۲۱شده است .ریاست پارلمان سوریه
پیش از این اعالم کرده بود که انتخابات ریاست
جمهوری این کشور  ۲۶می ( ۵خــرداد امسال)
برگزارمیشود.صباغتصریحکرد:همانطوریکه
ارتشسوریهتوانستدرجبههنبرددربرابرتروریسم
بایستد و تروریستها را شکست دهد ،هر یک از ما
نیزبامشارکتدرانتخاباتتوطئههاییکهسوریهرا
هدف قرار داده ،به شکست میکشانیم.انتخابات
ریاست جمهوری سوریه باید در تاریخی بین  ۶۰تا
 ۹۰روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری هفت
سالهاسدبرگزارشود(.دورهریاستجمهوریاسد
در ۱۷ژوئیه  ۲۶/تیر ماه پایان می یابد) دوره قبلی
انتخابات ریاست جمهوری سوریه در سال ۱۳۹۳
برگزار شد که در آن بشار اسد توانست پیروز شود.
به موجب قانون اساسی جدید سوریه که در سال
 ۲۰۱۲در یک همه پرسی تصویب شــد ،امکان
تشکیل یک نظام چند حزبی در این کشور ،وجود
دارد.پارلمانسوریهبایکقانونانتخاباتیموافقت
کرد که براساس آن ،نامزدها باید  ۱۰سال گذشته
را در سوریه زندگی کرده و نباید از تابعیت کشور
دیگریبرخوردارباشند.برگزاریانتخاباتریاست
جمهوری سوریه در برهه کنونی حامل پیامهایی
برای آمریکا ،غرب و متحدان آن هاست .یکی از
مهم ترین پیامهایی که دمشق از رهگذر برگزاری
انتخاباتبهطرفهایخارجیمخابرهمیکنداین
است که سوریه به رغم تمامی هزینههای آن ها در
حمایت از گروههای تروریستی در این کشور طی
سالهای گذشته ،اکنون به سمت ساحل ثبات و
آرامشحرکتمیکندونهبهسمتفروپاشی.

