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رصدخانه

استمراِر آتش
تداوم درگیری میان تروریست ها و ارتش سوریه در آستانه مذاکرات

در شــرایطی که مقدمات برگزاری دور جدید مذاکرات صلح سوریه در حال 
انجام بوده و قرار اســت این مذاکرات طی روزهای آتی در ژنو برگزار شود، 
درگیری میان نیروهای ارتش سوریه و تروریست ها در محورهای مختلف 
شدت گرفته است. گروه های مختلف تروریستی، به ویژه »جبهه النصره« 
و هم پیمانانش که قصد دارند برخی از مناطق از دســت داده را بار دیگر به 
تصرف خود درآورند، در حلب، الذقیه و برخی دیگر از مناطق، حمالتی را علیه 
مواضع نیروهای دولتی ترتیب داده اند. حمالتی که البته تاکنون نتوانسته 
به دســتاوری جدی برای آن ها منجر شود. از سوی دیگر، گروه تروریستی 
داعــش در پی درگیری با برخــی دیگر از گروه های معارض و تروریســتی، 
توانسته کنترل برخی مناطق را از دست آن ها خارج سازد. همزمان، استفان 
دی میستورا، نماینده ویژه ســازمان ملل در امور سوریه، جهت گفت و گو و 
رایزنی با مقامات ایرانی درباره دور جدید مذاکرات صلح، عازم تهران شــده 
است.  در تازه ترین تحول در عرصه میدانی سوریه، نیروهای مقاومت در این 
کشور، امروز، سه شنبه، پس از حمالت بی وقفه هوایی علیه تروریست ها در 
جنوب حلب موفق شدند شهرک مهم »العیس« را آزاد کنند. نیروی هوایی 
و موشکی ســوریه و روسیه از شب گذشــته تا اوایل صبح امروز  حمالتی را 
در مناطق حومه جنوبی حلب، از جمله شــهرک و ارتفاع العیس و شهرک 
»الزربه« انجام دادند که منجر به فرار تروریست ها شد. در همین راستا، پیش 
از ظهر امروز، نیروهای سوری و مقاومت مستقر در غرب شهرک الحاضر 
عملیات پاکسازی شــهرک العیس را آغاز کردند. در عین حال، گفته های 
ناظران حاکی از آن اســت که تا وقتی نیروهــای مقاومت کنترل ارتفاعات 
العیس و »السیریاتیل« را به دست نگیرند، تثبیت مواضع در شهرک العیس 
با مشکل جدی مواجه خواهد بود. دو ارتفاع راهبردی العیس و السیریاتیل 
به دلیل اشــراف کامــل بر مناطق غربی خــود از راه های کمک رســانی و 
امدادرسانی اصلی تروریســت ها در مناطق »ایکاردا«، »البرقوم« و الزربه 

محسوب می شود.  
از سوی دیگر، گزارش ها حاکی از آن است که حمله جبهه النصره برای نفوذ 
به شهرک »خان الشــیح« در ریف دمشق با شکست مواجه و این گروهک 

تروریستی در منطقه ای موسوم به »مثلث مرگ« در جنوب سوریه زمین گیر 
شــد. به موازات حمله ناکام گروه تروریســتی تکفیری جبهه النصره جهت 
نفوذ به بزرگراه »السالم« که دمشق را به قنیطره ارتباط می دهد، یگان های 
ارتش سوریه حمله این گروه و گروه های تروریستی هم پیمان با آن به شهرک 
»خان الشیح«، در ریف دمشق را دفع کردند. این حمله از چهار محور فیالت 
العظم، مزرعة الخلیل، مرملة و المنشــأة الصناعیة انجام شد، اما با مقابله 
شدید نیروهای ارتش ســوریه و کمیته های دفاع مردمی این کشور مواجه 
شد تا در نتیجه آن ده ها تروریست تکفیری کشته و زخمی شوند. جدیدترین 
گزارش ها، از حاکمیت آرامش شکننده بر محورهای این منطقه حاکمیت 
دارد. منابع میدانی سوری درگیری های جاری در این منطقه را با هدف اعمال 
فشار بر روند سیاسی جاری در پرونده سوریه می دانند؛ اگرچه تغییر معادالت 

حاکم بر جنوب غربی دمشق را بعید می دانند.

به همین دلیل، گروه های مســلح از چندین محور شــهرک خان الشیح از 
جمله بزرگراه السالم و شهرک الدرخبیه، غرب شهرک الکسوه حمالتی را 
به سمت خان الشیح انجام دهند که حلقه ارتباطی روستاها و شهرک های 
کوچک منطقه شمرده می شود. منابع میدانی سوری درباره حمله گروه های 
مسلح به الدرخبیه تصریح کردند: این گروه ها تالش داشتند، با نفوذ به این 
شهرک حوزه مناطق تحت سیطره خود در جنوب دمشق را گسترش دهند و 
امنیت راه های امداد و کمک رسانی خود را بیش از پیش تامین کنند. تاکنون 
گروه های مسلح منطقه از جمله جبهه النصره و جیش االسالم، حمالت 
بی شماری را برای نفوذ به بزرگراه السالم که دمشق و قنیطره را به هم ارتباط 
می هد، انجام داده اند که با شکست مواجه شــده است. بزرگراه السالم از 
مهمترین راه های ارتباطی جنوب سوریه است که مثلث ریف دمشق- ریف 
درعا- ریف قنیطره را به یکدیگر ارتباط می دهد و به »مثلث مرگ« معروف 

است و ارتش سوریه مارس سال 2014 موفق به باز پس گیری این منطقه 
از گروه های مسلح شد.

افزون بــر ایــن مــوارد، در درگیری میــان خــود گروه های تروریســتی، 
تروریست های داعش توانستند بار دیگر در درگیری با معارضان مسلح سوریه 
شهرک »الراعی« و روســتاهای اطراف آن را در مرز با ترکیه اشغال کنند و 
به نوعی آن ها را باز پس گیرند. این شهرک نقطه مهمی هم برای داعش و 
هم برای معارضان مسلح به شمار می رود؛ چرا که در مرز ترکیه واقع شده و 

می تواند نقش مهمی در ترانزیت سالح و تجهیرات از ترکیه داشته باشد.
همزمان با این تحوالت در عرصه میدانی، در عرصه سیاسی تالش ها برای 
برگزاری دور جدید مذاکرات صلح سوریه در جریان است. در همین راستا، 
استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، شب 
گذشته با ترک بیروت، پایتخت لبنان برای رایزنی با مقام های ایرانی پیرامون 
گفت و گوی دولت سوریه با مخالفان این کشور در شهر ژنو سوئیس که قرار 
است چهارشنبه آغاز شــود، عازم تهران شد. دی میســتورا که با خودرو از 
سوریه به بیروت ســفر نموده بود، روز گذشته )یکشنبه( نیز دیدارهایی را با 
برخی مقام های مرتبط با گفت و گوهای صلح برگزار کرد.دی میســتورا در 
دمشــق همچنین با ولید المعلم، وزیر خارجه ســوریه دیدار کرده بود. وی 
14 فروردین ماه در مســکو با مقامات روسیه نیز دیدار داشت و پس از دیدار 
با وزیر خارجه روسیه در مسکو، از ادامه تالش های دیپلماتیک برای پایان 
دادن به خشونت های سوریه و سفر به دیگر پایتخت های خاورمیانه از جمله 

تهران خبر داده بود
دی میســتورا روز پنجشــنبه 19 فروردین ماه اعالم کرده بود که دور آینده 
مذاکرات ژنو درباره ســوریه 13 آوریل )25 فرودین ماه( آغاز خواهد شــد. 
نماینده ســازمان ملل در امور ســوریه تاکید کرده بود که با وجود انتخابات 
پارلمانی سوریه در 13 آوریل، مذاکرات ژنو در موعد مقرر خود برگزار خواهد 
شــد. وی در این باره گفتــه بود: »برای بحث و گفت و گــو درباره حمایت از 
راه حل سیاسی برای حل بحران ســوریه به کشورهای سوریه و ایران سفر 

خواهم کرد«. 

چرا عربستان سعودی به بحران نیاز دارد؟
نشــریه »فارن افرز« در مقاله ای زیرعنوان »چرا عربســتان به بحران نیاز دارد؟« از سه مؤلفه »ازدســت دادن حمایت کامل امریکا«، »ورود نظامی روســیه در منطقه بدون مقابله غرب با این حضور« و »بازیابی جایگاه ایران در جغرافیای 
سیاسی جهان با توافق هسته ای«، در کنار مواجه شدن با مشکالت امنیتی و نظامی در سال جاری به عنوان دالیل تالش عربستان برای ایجاد یک بحران منطقه ای نام برد. عربستان برای اولین بار پس از مدتی طوالنی، فاقد یک حامی 
قدرتمند اســت و آمریکا دیگر به صورت مســتقیم از عربستان حمایت نمی کند و این کشور در کل تصمیم های سیاسی و نظامی خود تنها شده است. درگذشته، آمریکا و انگلیس با حضور روسیه در منطقه به مقابله می پرداختند؛ اما اکنون 
عربســتان ناچار شده در مقابل قدرت نمایی روسیه بایستد. مشکل عربستان، اتحاد رقبای این کشور به شکلی کم نظیر در سطح خاورمیانه است. نیروهای روسیه همکاری مستقیمی با ایران دارند و ایران برای نخستین بار با عراق متحد 
شــده و عراق نیز با ســوریه در یک جبهه قرار دارد و توافق هسته ای ایران باعث شده است تا این کشور به 150 میلیارد دالر سرمایه مسدود شده دسترسی پیدا کند و جایگاه خود را در جغرافیای سیاسی جهان بازپس گیرد. وجود یک بحران 
منطقه ای میان ایران و عربستان می تواند باعث شود روابط امریکا و ایران دوباره به شکل پیش از تحریم ها بازگردد و اوباما با وجود توافق هسته ای هنوز روابط محکمی با این کشور برقرار نکرده و درصورت وقوع درگیری شدید عربستان با 

ایران، می توان انتظار داشت آمریکا همانند گذشته بار دیگر از سعودی ها حمایت کند.

نیروهای امنیتی عراق در تالش برای به دست آوردن دوباره کنترل شهر کرکوک

محافظت در برابر گاز اشک آور پلیس با 
خمیردندان در جریان اعتراض به بازنشدن 

مرز در یونان

انفجار مواد آتش بازی منجر به آتش سوزی مرگبار و ریزش سقف معبد شد

نجات مردم از زیر آوار؛ 
حلب، سوریه

 خسارت های فاجعه بار 
جنگ یمن

بنا بر ارزیابی سازمان ملل، از یک سال قبل تاکنون 900 کودک 
در یمن کشته و بیش از 1300 کودک دیگر نیز زخمی شد ه اند. 
این رقم هفت برابر بیشــتر از سال 2014 اســت. این افزایش 
همزمان با آغاز حمالت ائتالف تحت رهبری عربستان است. 
این افزایش مرگ و میر در حالی اســت که ســوء تعذیه نیز جان 
صدها هــزار کودک یمنی را تهدید می کند؛ اما برای رســیدگی 
بــه این کودکان زیر ســاخت الزم وجــود ندارد و روز بــه روز نیز 
زیر ساخت های موجود کاهش می یابد. باید به کمبود بیمارستان 

در یمن، کمبود دارو، آب، غذا و نفت نیز اشاره کرد. 

 مذاکرات شرکت بوئینگ
 با شرکت های ایرانی

مسئوالن بوئینگ یکشــنبه به اولین سفر خود به پایتخت ایران 
پایان دادند و در آنجا درباره فروش هواپیماهای جدید از نوع 737، 
777 و 787 گفت و گو کردند. هیچ کس در حال حاضر نتیجه این 
مذاکرات را نمی داند، زیرا بوئینگ مجوزهای الزم برای فروش 
هواپیماهای جدید به ایران ندارد. جان درن، سخنگوی رسمی 
بوئینگ، گفت: »دیدارهایی را که با شرکت های هواپیمایی انجام 
دادیم، یک مرحله از روند چند مرحله ای به شمار می آید. در این 
نشست ها بوئینگ درباره توان هواپیماهای تجاری خود و خدمات 

پس از فروش آن، گفت و گو کرد«.

 اذعان نتانیاهو به عملیات 
رژیم اسرائیل در سوریه

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، به انجام چندین 
مورد عملیات نظامی در سوریه اذعان کرد. نتانیاهو در جریان 
دیدار بــا نیروهای ارتش رژیم اســرائیل، برای نخســتین بار 
اعالم کرد این رژیم ده ها عملیات در سوریه انجام داده است. 
وی اظهار داشته: »ما زمانی که اقدامی به صالحمان باشد، 
انجام می دهیم. بــرای آنکه حزب الله بــه تجهیزات نظامی 
دست نیابد، از مرزهای جوالن به آن ها ضربه زدیم؛ تجهیزاتی 
که اگر حزب الله به آنها دســت می یافت، قواعد بازی منطقه 

را تغییر می داد«.

تمدید تحریم حقوق بشری اروپا 
علیه ایران

سایت شــورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه ای اعالم کرد، 
این شورا تصمیم گرفته تحریم های حقوق بشری خود علیه 82 
فرد حقیقــی و یک فرد حقوقی ایرانی را تمدیــد کند. در متن این 
بیانیه آمده است: »شورای اتحادیه اروپا در یازدهم آوریل 2016 
تصمیم گرفت اقدامات محدودکننده خود را در زمینه نقض حقوق 
بشر تا سیزدهم آوریل 2017 تمدید کند...این تصمیم در نشریه 
رسمی اتحادیه اروپا در دوازدهم آوریل 2016 منتشر خواهد شد«. 
به این ترتیب، با وجود دســتیابی به توافق هسته ای، این دسته از 

تحریم های حقوق بشری یک سال دیگر پابرجا می ماند. 

بین الملل


