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رصدخانه

قطار صلح سوریه در ایستگاه مونیخ
توافق نمایندگان قدرت های منطقه ای و بین المللی برای آتش بس در سوریه

پنج ســال از زمان وقوع تحوالتی که به آغاز جنگ داخلی در سوریه و بروز 
بحران در این کشــور منجر شــد می گذرد و تاکنون، نشست های متعدد 
بین المللی که برای حل و فصل این بحران برگزار شده، به دالیل مختلف 
هیچ یک با موفقیت همراه نشده است. در تازه ترین مورد از تالش ها، پس 
از آنکه نماینده ســازمان ملل نتوانســت معارضین سوری را به ماندن پای 
میز مذاکره با نمایندگان دولت بشــار اســد در ژنو متقاعد کند، نمایندگان 
دولت های مرتبط با موضوع ســوریه و همچنیــن نمایندگانی از نهادها و 
سازمان های بین المللی ذیربط در مونیخ گرد هم آمدند تا برای حل و فصل 
معضل سوریه تدبیری بیاندیشند. این نشست در حالی برگزار شد که طی 
روزهای اخیر، مقامات سعودی مکررًا از طرح های خود برای اعزام گسترده 
نیروی زمینی به سوریه سخن گفته و تالش داشته اند به این شکل، جلوی 
پیشروی مستمر نیروهای ارتش سوریه علیه معارضین را در عرصه میدانی 
نبرد بگیرند. به هر ترتیب، هرچند نشســت مونیخ با دســتیابی به توافقاتی 
برای برقراری آتش بس در سوریه پایان یافت، هنوز هم چشم انداز به ثبات 

رسیدن واقعی اوضاع در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
نشســت بین المللی »کمک به حل بحران ســوریه«، پنجشــنبه شــب، 
۲۲ بهمــن ماه در مونیخ و بــا حضور ۱۵ وزیر خارجــه و نمایندگان نهاد ها 
و ســازمان های بین المللی، از جمله استفان دی میســتورا، نماینده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و در ادامه نشست های وین برگزار شد. 
خبرگزاری فارس در گزارش خود از مونیخ اشاره می کند که این نشست در 
حالی برگزار شد که طی چند ماه گذشته، عملیات ارتش سوریه، نیروهای 
داوطلب مردمی و نیز مقاومت اسالمی در شــمال حلب، الذقیه،  غوطه 
و درعا کلید خورده و رزمندگان با کمک و پشــتیبانی نیروی هوایی روسیه 
پیشــرفت های سریع و چشــمگیری را رقم زده اند؛ به طوری که در شمال 
حلب، عالوه بر آزادسازی ۱۵ شهر، شــهرک و روستا که مهم ترین آن ها 
شــهرهای نبل و الزهرا بود – که ۴ ســال تحت محاصره قرار داشتند – راه 
ارتباطی تروریســت های جبهه النصره و احرار الشــام با ترکیه قطع شده و 
همین موضوع نگرانی شــدید مقامات ترکیه و عربستان را به همره داشته 

است. عربستان نیز در همین راستا و به واسطه نگرانی شدید از تغییر شرایط 
به سود حکومت ســوریه موضوع اعزام نیروی زمینی به سوریه به منظور 

آنچه مقابله با داعش می نامد را مطرح کرده است.
با این تفاســیر، نشســت مونیخ در حالی برگزار شــد که حکومت سوریه و 
جبهه هم پیمان آن دست باال را در مذاکرات داشتند و به همین دلیل بود 
که نشست قبلی در ژنو با ترک گروه های معارضه بی سرانجام ماند. بامداد 
جمعه اما گروه ها و کشــورهای مختلف مجبور بــه پذیرش واقعیت های 
میدانی شــدند و به جز عربستان که هنوز بر سیاســت های خود مبنی بر 
رفتن بشار اسد و حمایت از گروه های تروریستی تأکید دارد، دیگر کشور ها 
با تسامح، پذیرش آتش بس ظرف یک هفته آینده در مناطق تحت کنترل 
معارضه و دولت ســوریه را اعالم و خاطرنشــان کردند کــه این آتش بس 

مناطق تحت کنترل گروه های تروریســتی، از جمله داعــش و النصره را 
شامل نمی شود. البته هنوز بر سر اینکه احرار الشام و جیش االسالم جزو 
گروه های تروریســتی هستند، اختالفات باقی اســت. ترکیه و عربستان 
این گروه ها را تروریســتی نمی دانند، ولی روســیه و ایران آن ها را در زمره 
گروه های تروریســتی طبقه بندی می کنند. آمریکا نسبت به حضور آن ها 
پای میز مذاکرات مخالفتی نداشــته، اما تأکید دارد که نشست سوری - 

سوری بدون پیش شرط برگزار شود.
پس از برگزاری نشست پنجشنبه شــب، وزرای خارجه روسیه و آمریکا به 
همراه دی میســتورا کنفرانســی خبری برگزار کرده و نتایج نشســت و نیز 
مواضع خود را اعالم کردند. الوروف با بیان اینکه توافقنامه توقف درگیری ها 
در سوریه شامل داعش و جبهه النصره نیست، بر لزوم از سرگیری مذاکرات 

بین هیأت نظام سوریه و مخالفان بدون هیچ پیش شرطی و با هدف اجرای 
قطعنامه شــورای امنیــت تاکید کــرد. وی ادامه داد که روســیه و آمریکا 
بر مقدمات اجرای آتش بس در ســوریه نظارت خواهند داشــت و روسیه 
همچنان به حمــالت هوایی خود علیه داعش و النصره ادامه خواهد داد. 
وزیر خارجه آمریکا نیز اظهار داشت: »نشست مونیخ، تنها به دادن تعهداتی 
مکتوب منجر شد. ما نیاز داریم که طی روزهای آینده شاهد اقدامات عملی 
بر روی خاک ســوریه باشیم. بدون گذار سیاســی، تحقق صلح در سوریه 
محال خواهد بود«. وی گفت: »ما با تســریع در فراهم آوردن کمک های 
بشردوستانه و گسترش دامنه رساندن این کمک ها به تمامی مناطق مورد 
توافق، یک کار گروه با ریاســت ســازمان ملل تشــکیل داده ایم که از روز 
پنجشنبه فعالیت خود را درباره توزیع کمک های بشردوستانه آغاز کرده و 
هر هفته گزارشــاتی را در این باره ارائه خواهد کرد«. کری تأکید کرد: »ما 
توافق کردیم که یک جدول زمانی ۶ ماهه برای دستیابی به توافق سیاسی 

در خصوص سوریه تهیه کنیم«. 
نماینده ســازمان ملل نیز با ذکر این نکته که »ما تیمی را تشکیل خواهیم 
داد که به طور منظم برای رســاندن کمک های بشردوســتانه به مناطق 
محاصره شــده تالش خواهد کرد«، اظهار داشــت: »ما ابتدا از ۶ منطقه 
شروع خواهیم کرد. منطقه اول دیرالزور خواهد بود؛ چراکه از طریق هوایی 
می توان برای این شــهر کمک فرستاد. اما روز دوشنبه یا سه شنبه یا روزی 
دیگر، برای رساندن کمک های بشردوستانه به مناطقی که رسیدن به آنجا 
ســخت اســت، تالش خواهیم کرد. وی افزود: »مسئله دیگر، مربوط به 
توقف عملیات نظامی ظرف یک هفته است. مطمئنًا زمان کمی داریم؛ اما 
روسیه و آمریکا متعهد شده اند که این هدف را محقق کنند«. در مجموع، 
می توان گفت آنچه در بامداد جمعه رقم خورد اتفاق مهمی بود که در سایه 
پیروزی های جبهه مقاومت در ســوریه و به نوعــی پذیرش این پیروزی ها 
از ســوی آمریکا رخ داد و اگر با کارشکنی  جدی عربســتان و ترکیه روبرو 
نشود، می توان به حل بحران سوریه پس از ۵ سال- البته نه در آینده خیلی 

نزدیک- امیدوار بود.

وزیر خارجه جدید فرانسه معرفی شد 
در پی کناره گیری لوران فابیوس از سمت خود به عنوان وزیر خارجه فرانسه، ژان مارک ِارو، سیاستمدار سوسیالیست و نخست وزیر پیشین فرانسه به عنوان جانشین وی معرفی شد. ژان مارک ارو متولد ۱۹۵۰ میالدی و یکی از سیاستمداران 
حزب سوسیالیست فرانسه است که در دولت اوالند از سال ۲۰۱۲ تا ۳۱ مارس ۲۰۱۴ سمت نخست وزیری را داشته و پیش از آن نیز ۲۳ سال شهردار نانت بوده است. اقدامات اجرایی ارو در دوران نخست وزیری بسیار قابل توجه بود. او یکی از 
نیروهای کارآمد در تعیین کمک های ویژه مالی برای خروج یونان از بحران مالی به شمار می رفت. همچنین اقداماتی که در دوران نخست وزیری انجام داده است کاهش در سن بازنشستگی کارگران، کاهش ۳۰ درصدی حقوق وزرا، گسترش 
تخفیف انرژی در افزایش حمایت از خانواده های کم درآمد، تنظیم کمک هزینه برای اشتغال جوانان و گسترش خدمات بهداشتیـ  درمانی در فرانسه بوده است. ارو ۶۶ ساله، به عنوان وزیر امور خارجه جانشین لوران فابیوسی خواهد شد که 
محبوبیت چندانی در افکار عمومی نداشت. هرچند ارو به سیاستمداری با تجربه و خونسرد و معروف است، تجربه نداشتن در زمینه دیپلماتیک با توجه به رویارویی وی با پرونده های مختلفی همچون سوریه، لیبی و ایران، پرسش هایی را در 
خصوص انتصاب وی به این پست در ذهن ایجاد خواهد کرد و امکان توفیق وی در عرصه خارجی را زیر سؤال خواهد برد. اوالند درباره اولویت های کابینه جدید خود گفته: »من سه اولویت اصلی برای دولت تعیین کرده ام. اول محافظت از مردم 
فرانسه؛ وزارتخانه های مسئول تأمین امنیت تثبیت و تقویت شده اند. اولویت دوم اشتغال زایی است، که یک ضرورت محسوب می شود. اولویت سوم هم محیط زیست و اجرایی کردن معاهده مهمی است که درباره تغییرات اقلیمی منعقد شد«. 

کشاورزان مصری در یکی از روستاهای کوچک این کشور اقدام به برگزاری 
مسابقه پرش از مانع با االغ کرده اند.

وضعیت آوارگان سوری 
در آلمان.

یک شرکت روسی یک روش غیرمعمول تخلیه خشم و استرس به مشتریان خود پیشنهاد می دهد. افراد خشمگین می 
توانند با پتک به جان وسیله های یک اتاق بیافتند.

اعتراض کشاورزان خارج ساختمان 
پارلمان آتن در یونان.

  اعالم مخالفت »العبادی« 
با جدایی اقلیم کردستان

نخست وزیر عراق در نشست مطبوعاتی مشترک با آنگال مرگل، 
صدر اعظم آلمان، اعالم کرد که اقلیم کردســتان بخشــی از 
خاک عراق اســت و هیچ دلیلی نمی بیند که درباره جدایی این 
منطقه، همه پرسی برگزار شود. حیدر العبادی گفت: »کردستان 
بخشی از عراق است و امیدواریم که همیشه در این وضع باقی 
بماند. تجزیه عراق به نفع هیچ کسی نیست. تمام رهبران اقلیم 
کردستان تاکید کرده اند که خواهان جدایی نیستند و این جدایی 
به سود این منطقه نیست. هیچ دلیلی برای استقالل کردستان 

وجود ندارد«. 

 درخواست سنای آمریکا از ایران 
در مورد »لوینسون« 

ســناتورهای آمریکایــی روز جمعــه بــه اتفــاق آرا بــا صدور 
قطعنامه ای، خواستار کمک ایران برای یافتن رابرت لویسنون، 
کارمنــد ســرویس های اطالعاتی آمریــکا شــدند. قطعنامه 
غیرالزام آوری که روز جمعه تصویب شد، از سوی بیل نسلون و 
مارکو روبیو که اولی دموکرات و دیگری جمهوری خواه اســت، 
ارائه شــده بود. این قطعنامه با اشاره به قول ایران برای کمک 
به روند تحقیقات، از ایران خواسته است به عنوان یک »حرکت 
انسان دوســتانه« مفقود شدن لوینسون را بررسی کرده و نتایج 

را به آمریکا اعالم کند.

  رهبران ارشد داعش 
در کجا  به سر می برند؟

در حالی که وزرای دفاع و خارجه بیش از ۳۰ کشور جهان در مقر 
ناتو در بروکســل برای مبارزه با داعش گــرد هم آمده اند، برخی 
گزارش های غربی از حضور ابوبکر البغدادی، سرکرده داعش 
در فلوجه و ابو عمر چچنی، فرمانده نظامی این گروه در ســرت 
لیبی خبر داده اند. البغدادی پس از یک سال و نیم، برای اولین 
بار در یک نوار ویدیویی از حضورش در فلوجه خبر داد و چندین 
خبرگزاری بین المللی از بازگشــت عمر چچنی فرمانده نظامی 
داعش در شهر ســرت لیبی ســخن گفتند. این در حالی است 
که چند ماه پیش، خبر مرگ چچنی از رسانه ها اعالم شده بود.

  هشدار چین به آمریکا 
درباره کره شمالی

وزیر امورخارجه چین به امریکا هشدار داد در استقرار احتمالی یک 
سامانه دفاع موشکی در واکنش به پرتاب اخیر موشک از سوی 
کره شمالی، احتیاط کند و آن را بهانه ای برای تهدید علیه امنیت 
چین قرار ندهد. وانگ یی در مالقات خود با جان کری، همتای 
امریکایی اش، مخالفت پکن با استقرار سامانه دفاع موشکی »تاد« 
را اعالم کرد. بنا بر اعالم وزارت خارجه چین، وانگ درخواســت 
کرده است که طرف امریکایی محتاطانه عمل کرده و از این فرصت 
برای لطمه زدن به منافع امنیتی چین استفاده نکند و یک عامل 

پیچیده و بغرنج دیگر به صلح و ثبات منطقه ای نیفزاید. 

بین الملل


