
دورهشتممذاكراتژنوبرايصلحسوريههفتمآذرآغازميشود
دفتر استفان دي ميستورا، فرستاده سازمان ملل به سوريه در بيانيه اي اعالم كرد كه مقدمات عملي براي دور هشتم مذاكرات ژنو ميان طرف هاي سوري آغاز شده است. اين مذاكرات قرار است ۲۸ نوامبر )هفتم 
آذر( برگزار شود. در اين بيانيه آمده است: فرستاده سازمان ملل تماس هايي را با نمايندگان عاليرتبه كشورهاي منطقه، اروپا، روسيه و امريكا داشته است و رمزي عزالدين رمزي، معاون دي ميستورا نيز به 
ديدارهاي خود در رياض پايان داده است. همچنين دي ميستورا ديروز )جمعه( با مسووالن فرانسوي نيز نشستي داشت و طي روزهاي آينده نيز با هيات روسيه در ژنو ديدار خواهد كرد. 

5جهان Jahan@etemadnewspaper.irشنبه 20 آبان 1396، 22 صفر 1439،  11  نوامبر 2017،  سال پانزد                        هم، شماره 3951

ترامپ عليه چندجانبه گرايي

رييس جمهور امريكا در جمع رهبران آسيا و 
اقيانوس آرام به جهاني سازي حمله كرد

گروه جهان| در روزي كه شي جين پينگ، رييس جمهور 
چين، خ��ود را به عن��وان رهبري مدافع جهاني س��ازي و 
چندجانبه گراي��ي اقتصادي معرفي ك��رد، دونالد ترامپ 
رييس جمه��ور امريكا پش��ت تريبون اج��اس اپك قرار 
گرفت تا ي��ك بار ديگر ش��عار »اول امريكا« را كه ش��عار 
انتخاباتي اش بود سر دهد. ترامپ كه روز جمعه در نشست 
رهبران س��ازمان همكاري هاي اقتصادي آسيا و اقيانوس 
آرام )APEC( س��خنراني مي كرد، گف��ت: »ديگر اجازه 
نخواهيم داد كه كشورهاي خارجي اياالت متحده امريكا 
را استثمار كنند. من همواره امريكا را در صدر اولويت هايم 
قرار مي دهم و انتظار دارم هر كسي در اين همايش هست 
هم كشور خودش را در اولويت قرار دهد.« ترامپ در عين 
حال تاكيد كرد كه امريكا تحت رهبري او وارد توافق هاي 
چند جانبه نخواهد شد و فقط قراردادهاي دو جانبه را امضا 
خواهد كرد. ترامپ تاكيد ك��رد: »كاري كه ما ديگر انجام 
نمي دهيم اين اس��ت كه وارد توافق هاي بزرگي شويم كه 
دس��ت و پاي مان را مي بندد و استقال ما را فدا مي كند.« 
او تاكيد كرد كه براي »تجارت س��ودآور ميان كشورها« از 

طريق قراردادهاي دوجانبه اقدام خواهد كرد. 
يك روز قبل از اين سخنراني، دونالد ترامپ در سخنان خود 
در پكن، به دليل كسري تراز تجاري امريكا و چين، روساي 
جمهور پيش��ين امريكا را مورد انتقاد قرار داده و گفته  بود 
»عدم توازن تجاري ميان دو كش��ور باعث ش��ده است كه 
مش��اغل، كارخانه ها و مجموعه صنع��ت از خاك اياالت 

متحده امريكا خارج شوند.«
پيام ترامپ در جمع رهبران كشورهايي مطرح مي شد كه 
غالب آنها در مذاكرات پيمان »شراكت دوسوي اقيانوس 
آرام )TPP(« شركت داش��تند. رييس جمهور امريكا در 
نخستين روزهاي حضورش در كاخ سفيد با امضاي فرمان 
اجراي��ي امريكا را از مذاكرات اين پيم��ان خارج كرده بود. 
هرچند امريكا از مذاكرات اين پيمان خارج ش��ده اس��ت، 
اما 11 كش��ور ديگر همچنان مذاكرات براي رس��يدن به 
توافق نهايي را ادامه مي دهند. به نوش��ته نيويورك تايمز 
چنين موضوعي نش��ان مي دهد كه تا چه اندازه امريكا از 
نقش رهبري خود در اقتصاد جهاني و اجاس هايي مانند 
اپك خارج ش��ده اس��ت. ترامپ در عين حال ادعا كرد كه 
امريكا مجبور شده است موانع تجاري خود را به دليل اين 
قراردادها كاهش دهد، در حالي كه دولت هاي ديگر چنين 
كاري نمي كنن��د. رييس جمهور امريكا س��ازمان تجارت 

جهاني را مسوول رفتار غيرمنصفانه با كشورش ناميد. 
يك روز بعد از سفر ترامپ به پكن و اظهارات ستايش آميزي 
كه نسبت به چيني ها در اين سفر بيان كرد، به نظر مي رسد 
كه هدف اصل��ي انتقادهاي امريكا، بزرگ ترين رقيبش در 
عرصه اقتصاد جهاني يعني چين باش��د. او در س��خنانش 
كش��ورهايي را كه »صنايع ش��ان را ب��ا برنامه هاي دولتي 
اداره مي كنند و كسب و كارش��ان متعلق به دولت است« 
م��ورد انتقاد قرار داد و گفت اين كش��ورها اقداماتي مانند 
»دامپينگ، يارانه به كاالهاي خاص، دستكاري در ارزش 
برابر پول ملي و سياست هاي صنعتي تجاوزكارانه« انجام 
مي دهند. او در طول تبليغ��ات انتخاباتي اش بارها همين 
اتهامات را به چين وارد كرده ب��ود و حتي يك بار در جمع 
هوادارانش گفته بود كه چين با چنين اقداماتي به اقتصاد 
امريكا »تجاوز« مي كند. اما اين بار ترامپ مانند سخنان يك 
روز پيش از آن در پكن، تكرار كرد نمي خواهد چيني ها يا 
هيچ كشور ديگري را مامت كند. او در پكن هم گفته بود 
كه »بهره بردن چين از ضعف هاي امريكا به دليل عملكرد 

ضعيف روساي جمهوري قبلي امريكا بود.«
به نوش��ته نيويورك تايمز، حمله امريكا به اقتصاد جهاني، 
ممكن است آنگونه كه مقامات كاخ سفيد توضيح مي دهند، 
زمينه سازي براي اهداف جديد او باشد كه خواهان ايجاد 
قرارداد جدي��دي با عنوان »تج��ارت آزاد اقيانوس هند و 
آرام« است. بر اس��اس اين برنامه كه نخستين بار از سوي 
ژاپني ها پيشنهاد شده است و افرادي مانند ركس تيلرسون 
در دولت امريكا از آن حمايت مي كنند، براي مقابله با نقش 
روز افزون چين در اقتصاد جهاني، به جاي درگير شدن در 
توافقي بزرگ با 12 كش��ور مانند  TPP، يك نظام تجارت 
آزاد با كش��ورهاي به اعتقاد امريكا »آزاد و دموكراتيك« 

منطقه يعني ژاپن، استراليا و هندوستان ايجاد شود. 
بافاصله بعد از آنكه ترامپ سخنراني خود را پايان داد، نوبت 
به شي جين پينگ، رييس جمهور چين رسيد تا اظهارات 
كاما مخالف اظهارات رييس جمهور امريكا به زبان بياورد. 
ش��ي جين پينگ خود را به عنوان مدافع ابتكارات جهاني 
و چندجانبه نش��ان داد و از پيمان هايي مانند پيمان آب و 
هوايي پاريس حمايت كرد. دونالد ترامپ، درس��ت مانند 
مذاكرات TPP با امضاي فرمان اجرايي امريكا را از پيمان 
آب و هوايي پاريس نيز خارج كرده بود. رييس جمهور چين 
در عين حال گفت: »جهاني سازي يك روند بازگشت ناپذير 
است« و تاكيد كرد كه چين از پيمان هاي تجارت آزاد در 

منطقه آسيا و اقيانوس آرام حمايت خواهد كرد. 
خوش و بش سرپايي ترامپ و پوتين

هر چن��د از يك هفته پي��ش مقامات كرملين از نشس��ت 
روس��اي جمهور امريكا و روس��يه خب��ر مي دادند، صبح 
روز جمعه، پيش از آغاز اجاس اپ��ك در دا نانگ ويتنام، 
س��خنگوي كاخ س��فيد، س��ارا هاكبي س��ندرز در جمع 
خبرنگاران تاكيد كرد كه قرار نيست گفت وگويي رسمي 
و دوجانب��ه ميان دونال��د ترامپ رييس جمه��ور امريكا و 
والديمير پوتين، رييس جمهور روس��يه صورت بگيرد. او 
به خبرنگاران گفت كه به دليل »اختال برنامه ريزي هاي 
دو طرف« قرار نيس��ت نشست رسمي انجام شود. در برابر 
اين سخنان ديميتري پس��كوف، سخنگوي كاخ كرملين 
هم گفت: »س��يگنال هاي متناقضي از سوي طرف مقابل 
ديده مي ش��ود، هنوز به درس��تي به نتيجه نرسيده ايم.« 
س��خنگويان دو طرف با اين حال تاكي��د كردند كه هر دو 
رييس جمهور در اجاس حضور دارند و هيچ بعيد نيست 
كه با يكديگر روبه رو شوند و خوش و بشي داشته باشند. اين 
پيش بيني نهايتا پيش از ضيافت ش��ام رهبران حاضر در 
نشست عملي شد و پوتين و ترامپ براي عكس دستجمعي 
رهبران با لباس ويتنامي در كنار هم قرار گرفتند و همانجا با 
يكديگر دست دادند.  به نوشته خبرگزاري آسوشيتدپرس، 
روسيه و امريكا بر روي توافقي در زمينه سوريه با يكديگر 
همكاري مي كنند. بر اس��اس اين همكاري ها قرار اس��ت 
آينده سوريه بعد از شكست گروه داعش توسط دو قدرت 
جهاني م��ورد توافق قرار گيرد. اپك نخس��تين اجاس از 
چندين نشستي است كه قرار بود كه دونالد ترامپ در سفر 
13 روزه اش به آسيا در آن شركت كند. در طول يك هفته 
گذشته ترامپ از سه كشور ژاپن، كره جنوبي و چين بازديد 

كرده بود و در آنها با سران كشورها به گفت وگو نشست. 
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شوراي همكاري خليج فارس

  بندر بن س�لطان، سفير پيشين عربستان در امريكا 
در بين بازداشت شدگان رياض قرار دارد

  يك هي�ات ۷۰ نف�ره از مقامات و فع�االن اقتصادي 
اتحاديه اروپا امروز به تهران مي آيد

»پكن، برنده اصلي جدال ترامپ و چين«
س��فر چند روز گذش��ته رييس جمهور اياالت متحده به 
چي��ن، پيامدها و نتاي��ج متعددي براي ه��ر دو طرف به 
ارمغان داشته اس��ت؛ صرف نظر از آنكه اين ماقات ميان 
رهب��ران دو قدرت برتر اقتصادي جهان اس��ت، از جهات 
ديگري نيز داراي اهميت اس��ت؛ اين س��فر كه پس از به 
اوج رس��يدن اختافات واش��نگتن و پيونگ يانگ در پي 
آزمايش موشك هاي هسته اي كره شمالي انجام گرفت، 
دستاوردهاي تجاري و سياسي فوق العاده اي براي پكن به 
همراه داشته است. در اين سفر كه مذاكرات بر دو موضوع 
اصلي )مواجهه با كره ش��مالي هس��ته اي و نيز مراودات 
تجاري چي��ن و اياالت متحده( تمركز داش��ت، مي توان 

گفت برنده اصلي پكن بود. 
ش��ايد بتوان گف��ت مهم ترين هدف پك��ن در اين ديدار، 
صحبت درباره رابطه اقتصادي ميان دو كشور و جلوگيري 
از يك تراژدي جنگ تجاري بوده اس��ت. ترامپ بارها در 
زم��ان تبليغات انتخاباتي اعام كرد قص��د آن را دارد تا از 
توليد داخل حمايت كرده و از ش��ركت هاي امريكايي در 
مقابل همتاي��ان خارجي خود محافظ��ت كند؛ حتي در 
ماه هاي گذشته نيز بار ديگر عنوان كرد قصد آن را دارد تا با 
وضع ماليات مضاعف بر كاالهاي وارداتي، حمايت از توليد 
داخلي اياالت متحده را تقويت كند؛ سخني كه بي شك به 
محصوالت وارداتي از چين اشاره داشت. چين كه دومين 
ش��ريك بزرگ تجاري اياالت متحده به حس��اب مي آيد، 
ارزش صادراتش به اين كش��ور بي��ش از ارزش كاالهاي 
وارداتي آن از امريكاست )تراز تجاري به سود پكن است(. 
بر همين اس��اس، پكن براي آنكه بتواند ترامپ را به انجام 
توافقنامه هاي تج��اري جديد ترغيب كند، پيش از ديدار 
نخست روساي جمهور دو كشور در مارس گذشته، زمينه 
اين ترغيب را فراهم آورد. بر اس��اس گزارش س��ي ان ان و 
در فوريه گذش��ته، دولت چين 35 عن��وان و برند تجاري 
ش��ركت هاي بازرگان��ي ترام��پ در زمينه ه��اي معدن، 
ساختمان، هتل و رستوران و گلف را مورد تاييد قرار داده 
و پذيرفت. اين در حالي اس��ت كه ترامپ درخواست ثبت 
و پذيرش برندهاي خود را س��ال ها قبل تحويل داده بود 
ام��ا پكن تا پيش از انتخاب وي ب��ه عنوان رييس جمهور، 
هرگ��ز آنها را مورد پذي��رش قرار نداده ب��ود. در واقع اين 
چراغ س��بزي است كه دولت چين به ترامپ نشان داده تا 
بتواند امتيازهاي مورد نظر خود را از رييس جمهور جديد 
اياالت متحده اخذ كند. از طرفي بايد به اين واقعيت مهم 
نيز توجه داشت كه درست است كه تيم ترامپ و شخص 
رييس جمهور امريكا در ابتدا جنجال بسياري در ارتباط با 
چين و ضرورت محدود س��اختن تجارت با اين كشور بر پا 
كردند، اما رفته رفته پس از مواجهه با واقعيت هاي دنياي 
سياست، اين حقيقت را كه به س��ادگي نمي توان يكي از 
اصلي ترين ش��ركاي اقتصادي امريكا را كنار گذاش��ت يا 
محدود كرد به خوبي درك كرده اند. اياالت متحده نيازمند 
آن اس��ت تا مذاكره سختي با چين داش��ته باشد تا بتواند 
دوس��تان خود در آس��يا را حفظ كند. از سوي ديگر، كاخ 
س��فيد بزرگ ترين چالش امنيتي بين المللي خود را تنها 
با كمك و همكاري پك��ن مي تواند حل و فصل كند.؛ كره 
شمالي كه با آزمايش هاي اتمي خود به بزرگ ترين معضل 
امنيت��ي اياالت متحده تبديل ش��ده )به گفت��ه ترامپ(، 
نزديك ترين كش��ور دوس��ت خود را چين و حكومت آن 
مي داند. اياالت متحده در دوران ترامپ به شدت در مقابل 
آزمايش هاي هسته اي كره ش��مالي موضع گيري كرده و 
آن را تهديدي جدي خوانده اس��ت. به نظر مي رسد پكن 
مي خواهد از اين برگ براي گرفتن امتياز از دونالد ترامپ 
و دولت او استفاده كند. در همين رابطه نيز دولت پكن در 
ابتداي سال جاري ميادي ورود زغال سنگ از كره شمالي 
را ممنوع اعام ك��رد؛ همچنين حكومت چين اعام كرد 
تمامي قطعنامه هاي ش��وراي امنيت در ارتباط با محدود 
س��اختن تجارت با پيونگ يانگ را رعاي��ت و اجرا خواهد 
كرد. اين عمل حكوم��ت چين، صادرات كره ش��مالي را 
كاهش داده و تاثير منفي بر اقتصاد اين كشور كمونيستي 
خواهد داش��ت. با اين تفاس��ير مي توان چنين برداش��ت 
كرد كه پكن ب��ا اين اقدامات خود علي��ه پيونگ يانگ، به 
مقامات كاخ سفيد پيغام مي دهد كه اكنون زمان معامله 

فرا رسيده است. 
دولت پكن تا اي��ن لحظه هم از عملك��رد ترامپ )جداي 
از تماس مس��تقيم با حكوم��ت تايوان و نادي��ده گرفتن 
چين واحد( رضايت نس��بي داشته است؛ چه آنكه ترامپ 
در همان اوان زمام��داري، با لغو معاه��ده همكاري هاي 
اقيانوس آرام، بيش��ترين منفعت را متوج��ه چين كرد و 
زمينه نفوذ اين كش��ور در بازارهاي اقتص��اد آزاد جهاني 
را بي��ش از پيش فراهم كرد. به نظر مي رس��د تهديد هاي 
اخير ترامپ و تيم او مبني بر ق��رار دادن ماليات مضاعف 
بر كااله��اي وارداتي از چين نيز بيش از هر چيز در جهت 
گرفتن امتياز بيشتر از پكن و وادار كردن دولتمردان اين 
كشور آس��يايي در جهت كنترل سياست هاي اتمي كره 
شمالي باشد. در همين راستا كاخ سفيد اعام كرده براي 
كنترل كره شمالي و محافظت از سئول، قصد دارد سامانه 
دفاعي »تاد« را در خاك كره جنوبي مس��تقر كند؛ با اين 
وجود اين تصميم واشنگتن با مخالفت جدي چين مواجه 
شده است. از اين رو بعيد به نظر نمي رسد ترامپ در قبال 
گرفتن امتيازات ويژه، حاضر به تجديد نظر در تصميمات 
خود و بازگش��ت به سياست چين واحد باشد. آنچه واضح 
است آنكه ترامپ نمي خواهد و نمي تواند وارد يك جنگ 
تجاري مخرب با چين شود زيرا حقيقت آن است كه اياالت 
متحده نمي تواند برنده يك جنگ تجاري تمام عيار با چين 
باشد چه در صورت پيروزي نيز اين پيروزي يك »موفقيت 

شكست آميز« خواهد بود. 

نگاه روز

سرخط خبرها سوريه

ارتش آخرين شهر تحت اختيار تروريست ها را پس گرفت

ارتش هاي سوريه و عراق در مرز دو كشور به هم رسيدند

زماني كه در س��ال 2014، شهرموصل در 
عراق به دست تروريست هاي داعش سقوط 
كرد و آنها توانستند دولت خود خوانده اسامي را در عراق و 
سوريه بنا كنند، اين اتفاق خبر از موجوديتي جديد مي داد 
كه اگر جلوي آن گرفته نمي شد مي توانست عواقبي را در 
پي داشته باشد كه هيچگاه پاياني براي آن تصور نمي شد. 
اكنون بيش از سه س��ال از آن دوران مي گذرد و با نگاه به 
نقش��ه هاي ميداني جنگ عراق و س��وريه چندان اثري از 
داعش باقي نمانده است. روز پنجشنبه نيز آخرين شهري 
كه تحت اختيار داعش در س��وريه قرار داشت به كنترل 
نيروهاي ارتش سوريه در آمد تا بتوان گفت پايان داعش 

در سوريه به وقوع پيوسته است. 
طبق آخرين گزارش هاي ميداني از صحنه نبرد س��وريه، 
ارتش اين كش��ور با كمك نيروهاي تحت حمايت ايران و 
روسيه توانست منطقه البوكمال كه استراتژيك ترين نقطه 
سوريه در مرز با عراق به ش��مار مي آيد را باز پس بگيرد و 
آخرين شهر تحت كنترل داعش در اختيار نيروهاي دولت 

سوريه قرار گيرد. 
تصاوير ميداني از منطقه البوكمال نش��ان مي دهد كه در 
اين نبرد، نيروهاي ح��زب اهلل لبنان به هم��راه نيروهاي 
ايراني نقش بس��يار عم��ده اي داش��ته اند. تصاويري كه 
حزب اهلل لبنان در رس��انه هاي اجتماعي منتش��ر كرده، 
نش��ان مي دهد كه طي دو روز گذش��ته منطقه البوكمال 
به شدت مورد هدف گلوله خمپاره هاي نيروهاي حزب اهلل 
قرار گرف��ت و اين نيروها نقش بس��يار مهمي را در حمله 
به اين منطق��ه ايفا كردند تا تروريس��ت ها را از منطقه به 
طور كامل خارج كنن��د. در حال حاضر مي توان گفت كه 
داعش ديگر حضور جدي در سوريه ندارد، بلكه نيروهاي 
باقي مانده اين گروه تروريس��تي س��عي كرده اند خود را 
در صحراهاي س��وريه و روس��تاهاي كوچك اين منطقه 
پراكنده كنند تا شايد حاشيه اي امن براي خود پيدا كنند 
و از دست نيروهاي دولتي و ديگر نيروهاي درگير در جنگ 

با داعش دور بمانند. 
در تحولي همزمان برخي نظاميان ارتش عراق تصاويري 
را منتشر كردند كه نش��ان مي داد آنها وارد خاك سوريه 

ش��دند. در اين عمليات نيروهاي ارتش ع��راق به همراه 
نيروهاي حشد الشعبي به منطقه القائم رسيدند و نيروهاي 
داعش را از اين منطقه خارج كردند، سپس به دنبال آنها تا 
مرز سوريه رفته و حتي با عبور از مرزهاي سوريه از منطقه 
حويجات باغوز نيز گذش��تند و خود را به نيروهاي ارتش 
سوريه رس��اندند تا مهم ترين منطقه مرزي ميان عراق و 
سوريه از دست داعش خارج شود. منطقه قائم و البوكمال 
داراي راه هاي كليدي مرزي ميان عراق و سوريه هستند كه 
اين راه ها به پايتخت هاي عراق و سوريه منتهي مي شود. 
اما نكت��ه جالب توجه در اين اتفاق اينجاس��ت كه امريكا 
هيچگاه عاقه مند نبود كه نيروهاي حشدالشعبي و ارتش 
سوريه به يكديگر برسند و روي اين موضوع با حساسيت 
برخورد مي كرد اما اكنون اين اتفاق رخ داده است و عما 
نيز هيچ كس هم نتوانست جلوي اين اتفاق را بگيرد. زيرا 
حشدالشعبي نقش يك پشتيبان را براي ارتش سوريه ايفا 
كرد كه عما اجازه نداد نيروهاي ف��راري داعش بتوانند 
به راحتي از س��وريه خارج و وارد خاك عراق شوند و اين 

موضوع بهانه اي براي همكاري دو طرف شد. 

دو نيرو روبه روي هم
اكنون با س��قوط داعش در س��وريه، يك��ي از مهم ترين 
داليل مبارزه مش��ترك نيروهاي ارتش سوريه و معارضه 
اين كشور از بين رفته است. حاال در شرق سوريه دو نيرو 
روبه روي يكديگ��ر قرار گرفتند. ارتش س��وريه به همراه 
نيروهاي تحت حمايت ايران و روس��يه كه اكنون منطقه 
ديرالزور تا مرز عراق را در اختيار گرفتند از يك طرف و در 
طرفي ديگر نيروهاي دموكراتيك س��وريه تحت حمايت 
اياالت متحده منطقه رقه و بخش بزرگي از ش��مال شرق 

سوريه تحت كنترل دارد. 
همين موضوع اكنون باعث پيچيدگي اوضاع در س��وريه 
شده اس��ت. نيروهاي ايران و حزب اهلل كه به همراه ارتش 
س��وريه در اين منطقه حضور دارند در فاصله اي بس��يار 
نزديك با نيروهاي تحت حمايت امريكا و حتي نيروهاي 
ويژه امريكايي ق��رار گرفته اند كه اي��ن موضوع مي تواند 
ش��رايط منطقه را بس��يار خطرناك تر از گذشته كند. در 
حال حاضر امريكا هيچ سياس��ت روش��ني پس از پايان 
داعش در سوريه ندارد؛ زيرا بهانه اصلي حمايت امريكا از 

نيروهاي دموكراتيك سوريه مبارزه با تروريسم و داعش 
بود نه مقابله با دولت سوريه؛ از همين رو نبودن استراتژي 
مشخص شرايط را به شدت غير قابل پيش بيني كرده است. 
هفته گذش��ته نيز علي اكبر واليتي، مش��اور مقام معظم 
رهبري در ام��ور بين الملل در بيروت اعام كرد كه ارتش 
سوريه و نيروهاي متحد آن به زودي به سمت رقه پايتخت 
سابق داعش كه در ماه اكتبر توسط نيروهاي دموكراتيك 
سوريه پاكسازي شد، حركت خواهند كرد. اگر اين اتفاق 
رخ ده��د مي ت��وان منتظر يك درگيري ج��دي ميان دو 
نيروي منسجم در خاك سوريه بود. نيروهاي دموكراتيك 
سوريه كه اكثر آنها را كردهاي اين كشور تشكيل مي دهند 
اكنون بزرگ ترين ميادي��ن نفتي اين منطقه را در اختيار 
دارن��د، مناطقي كه تحت كنترل قرار گرفتن آن توس��ط 
دولت اين كش��ور نيز حياتي به نظر مي رس��د و به راحتي 
قصد ن��دارد تا مهم تري��ن منابع نفتي خ��ود را در اختيار 

كردها قرار دهد. 
گفتن��ي اس��ت در طول ي��ك س��ال گذش��ته نيروهاي 
دموكراتيك سوريه ش��هرهايي را در شمال سوريه تحت 
كنترل گرفته اند كه اكثريت آنها را اعراب تشكيل مي دهند 
و روز ب��ه روز مناطق تحت كنترل خود را نيز گس��ترش 
مي دهند. گزارش ها حاكي از آن است كه آنها اكنون حدود 

25 درصد از خاك سوريه را در اختيار دارند. 
به نوش��ته واشنگتن پست س��وال اصلي اينجاست كه آيا 
اياالت متحده حاضر است از نيروهاي دموكراتيك سوريه 
در برابر نيروهاي ارتش س��وريه و نيروهاي مورد حمايت 
ايران و سوريه حمايت و با آنها مقابله كند. در حال حاضر 

كردهاي سوريه به ش��دت به امريكا چشم دوخته اند تا از 
آنها در برابر دس��تاوردهايي كه طي يك سال گذشته به 
دس��ت آورده اند حمايت كن��د. با اين ح��ال امريكايي ها 
تاكنون موضع مش��خصي در قبال اي��ن موضوع و پس از 
شكست داعش در س��وريه نگرفته اند. آنها طبق اظهارات 
عمومي كه داشته اند عنوان كردند كه به آموزش و تجهيز 
متحدان مان ادامه خواهيم داد اما قدم بعدي خود را اكنون 

مشخص نكرده اند. 
بش��ار اس��د رييس جمهوري س��وريه در نشس��تي كه با 
علي اكبر واليتي مش��اور مقام معظ��م رهبري طي هفته 
گذش��ته داش��ت، در خصوص ادامه جنگ و در راستاي 
مقابله با تقسيم سوريه و همچنين آرمان هاي كردي براي 
استقال در شمال سوريه تاكيد كرد كه دولت او قصد دارد 
تا كنترل تمام سوريه را به دست آورد. اسد در سخنان خود 
عنوان كرد كه پيروزي هاي دولت سوريه تمام برنامه هاي 
كشورهاي حامي گروه هاي تروريستي براي تقسيم سوريه 

را از بين برده است. 
ب��ا اين حال چهار مق��ام امريكايي روز پنجش��نبه عنوان 
كردند كه اياالت متحده و روسيه به يك توافق در خصوص 
جنگ سوريه پس از از بين بردن داعش نزديك مي شوند 
و اين اميدواري وجود داش��ت كه اي��ن موضوع تبديل به 
اصلي ترين سوژه ديدار پوتين و ترامپ در حاشيه اجاس 
اپك در ويتنام ش��ود. ام��ا اين قرار ماقات كه بس��ياري 
منتظ��ر آن در روز جمع��ه بودند لغو ش��د و حتي يكي از 
داليل لغو اين دي��دار را هم مي توان به نتيجه نرس��يدن 
دو طرف بر سر موضوع س��وريه دانست. مقام هاي آگاه به 
واشنگتن پس��ت گفتند هيچ تمايلي از سوي امريكا براي 
برگزاري ديدار دوجانبه ميان دو رهبر وجود ندارد چرا كه 
هيچ توافقي وجود ندارد كه دو طرف بتوانند در خصوص 

آن صحبت كنند. 

مرز ميان دو نيرو
شرايط ميداني پس از پيروزي در البوكمال نشان مي دهد 
نيروهاي باقي مانده از داعش كاما پراكنده در صحراهاي 
س��وريه و عراق ش��ده اند و اكنون ف��رات تبديل به خطي 
مرزي ميان نيروه��اي دولتي س��وريه و نيروهاي ارتش 
دموكراتيك سوريه شده است. نيروهاي دولتي و متحدان 
آنها از جمله نيروهاي تحت حمايت ايران و حزب اهلل لبنان 
كنترل بخش غربي ديرالزور تا جنوب ش��رق سوريه را در 
اختياردارند. آنها اكنون مناطق بزرگ و استراتژيكي را در 
اختيار دارند و چند چاه كوچك نفتي را نيز تحت كنترل 
دارن��د. نيروهاي تحت حمايت امريكا كه منطقه ش��رقي 
ديرالزور را در اختيار دارند به نيروهاي ارتش سوريه توصيه 
كرده اند كه وارد اين منطقه نشوند. آنها اكنون دو ميدان 
نفتي بزرگ سوريه و تقريبا يكي از بزرگ ترين ميدان هاي 

گازي كه هم مرز با عراق قرار دارد را در اختيار دارند. 
با اين ح��ال علي اكبر واليتي هفته پي��ش تاكيد كرد كه 
حضور اياالت متحده در س��وريه جهت تقسيم اين كشور 
است. وي تصريح كرد كه آنها در عراق موفق نبودند و موفق 
نخواهند شد و در س��وريه نيز اينچنين است. از همين رو 
نيروهاي دولت سوريه و متحدان آن به شرق فرات مي روند 

و رقه را آزاد خواهند كرد. 
اما اتفاقي كه در واقعيت در زمين رخ داده اين اس��ت كه 
واش��نگتن به ش��دت از نفوذ روز افزود ايران در منطقه و 
تاش براي ايجاد يك كريدور ميان عراق س��وريه و لبنان 
حيرت زده اس��ت. امري��كا هفته ها اعام ك��رد كه اجازه 
نخواهد داد منطقه البوكم��ال در اختيار ارتش قرار گيرد 
و اعام كرد ك��ه نيروهاي ائتاف با حماي��ت از نيروهاي 
دموكراتيك سوريه به اين منطقه وارد مي شوند اما اكنون 
پس از تس��لط كامل ارتش س��وريه بر اين منطقه ائتاف 

اياالت متحده چه اقدامي را انجام خواهد داد. 

ميثم سليماني 

البته داعش به عنوان مجموعه اي كه ادعاي 
دولت و اسامي گري مي كرد در سوريه نابود 
ش��د و در عراق از بين رفت ولي به نظر مي رس��د با توجه 
به اينك��ه پيدايش داعش امري مربوط ب��ه داخل عراق و 
سوريه نبود و پيدايش آن بيرون از مرزهاي عراق و سوريه 
طراحي شده بود، بايد دولت و ارتش سوريه و همپيمانان 
آنها و همچني��ن دولت عراق و همپيمان��ان آنها از جمله 
حشد الشعبي دقت داشته باشند تا دوباره داعش باز توليد 
نشود.  از سوي ديگر آنچه تحت عنوان دولت خود خوانده 
اسامي پايه گذاري شد، امروز اين دولت با نابودي مواجه 
ش��ده اس��ت، عناصر و نيروهايي كه در داخل و بيرون از 
مرزهاي عراق و سوريه جذب اين گروه شده بودند، ممكن 
است در كشور عراق و سوريه و حتي در كشورهاي همسايه 
و حتي دورتر و توسط دولت هاي حامي آنها باز توليد شوند 
و به نوعي براي دولت ها و ملت هاي منطقه ايجاد مزاحمت 
كنند. البته تكرار مدلي مش��ابه داعش سخت خواهد بود 
اما همچنان كه طالبان، القاعده يا ديگر گروه هايي كه در 
منطقه ايجاد كردند ممكن است پس از مدتي با شكست 
آنها نمونه هاي ديگري از اين تفكر را بازس��ازي كنند و در 
برابر جبهه مقاومت قرار دهند ولي در اين مرحله ش��اهد 
آن هس��تيم كه ارتش س��وريه وهمپيمانان آن توانستند 
عليه اين جرثومه بس��يار خطرناك كه برخي از رژيم هاي 
منطقه را نمايندگي مي كرد، پيروز شوند كه بسيار شيرين 
و دلچس��ب بود و نويد بخش آينده اي همراه با آرامش در 

منطقه را است. 
الزم ب��ه ذكر اس��ت كه اي��االت متحده امري��كا و به ويژه 
آقاي ترامپ عاقه اي نداش��ت ارتش هاي سوريه و عراق و 
هم پيمانان آنها در دو طرف مرز از يك طرف در شهر قائم 
و از طرفي ديگر ش��هر البوكمال بتوانند پيروز ش��وند و به 
يكديگر براي ناب��ودي داعش در منطقه كمك كنند. ولي 
ارتش هاي عراق و سوريه و هم پيمانان آنها، امريكايي ها را 
ناچار به به پذيرش اين واقعيت كرد. با نگاه به نقشه مي توان 
دريافت ك��ه آنها تاش داش��تند به وس��يله هم پيمانان 
خودشان از نقطه شمالي فرات به سمت مرز سوريه با عراق 

حركت كنند و حتي در سمت عراق هم تاش داشتند كه 
اين اق��دام صورت نگيرد و اقدام مش��تركي بين دو طرف 
مرز صورت نگيرد، ولي قدرت دو كش��ور س��وريه و عراق 
و نيروهاي همپيمان به ويژه حش��د الشعبي در عراق و در 
سوريه نيروهاي هم پيمان دولت سوريه از جمله حزب اهلل 
و نيروهاي مستش��اري ايران و روس��يه جبهه واحدي را 
تشكيل دادند و مانع از آن شد كه امريكايي ها به خواست 

خودشان برسند و داعش در اين منطقه نيز از بين رفت. 
همچنين در خصوص آينده سوريه پس از داعش بايد گفت 
كه به جز نيروهاي قانوني كه بر مبناي خواست دولت اين 
كشور وارد سوريه شدند و به صورت مشروع در اين كشور 
حضور دارند كه شامل نيروهاي مستشاري ايران، روسيه 
و همچنين نيروهاي حزب اهلل مي ش��ود، ساير نيروهايي 
كه از طرف دولت ه��اي فرامنطقه اي حمايت مي ش��وند 
بايد خاك س��وريه را ترك كنند. چه آنهايي كه در جنوب 
حضور دارند و چه نيروهايي كه در شمال و شرق اين كشور 
حضور دارند همگي بايد س��وريه را ت��رك كنند و وجود و 
حضور آنها نامشروع اس��ت و تجاوز تلقي مي شود. اكنون 
هرگونه ادعايي براي س��ركوب تروريس��ت ها پذيرفتني 
نيس��ت چرا كه دولت سوريه توانس��ته آنها را از خاك اين 
كشور به طور كامل خارج كند. البته مردم به همراه ارتش 
و دولت س��وريه در اين پيروزي سهيم بودند و در سركوب 
تروريسم و داعش نقش داشتند. قسمت داعش تروريسم 
فعا س��ركوب ش��ده و از بين رفته اس��ت. بخش هايي از 
مناطق��ي ك��ه در اختي��ار جبهه النصره هس��ت كماكان 
باقي اس��ت كه ارتش س��وريه به دنبال نابودي آنها است. 
قطعنامه هاي بين المللي نيز نه تنها بر نابودي اين گروه ها 
تاكيد دارد بلكه مجوز مي دهد كه با داعش و جبهه النصره 
به عنوان گروه تروريس��تي مبارزه شود. بنابراين از جهت 
دولت خارجي آنها هيچ گونه مشروعيتي در ادامه حضور 
و وجود خودش��ان در اين منطقه ندارند. آنها حتي از ابتدا 
نيز مشروعيت نداشتند چرا كه با درخواست رسمي دولت 
سوريه وارد اين كشور نشدند از اين به بعد هم مشروعيت 
ندارند. زيرا بخش هايي كه آنها حاضر بودند داعش حضور 

داشت و اكنون داعش نيز وجود خارجي ندارد. 
اما الزم به ذكر اس��ت كه آينده سوريه مثل همه كشورها 
متعلق به مردم آنها است و مردم بايد در اين خصوص بدون 
هرگونه فش��ار خارجي تصميم گيري كنند. همچنين در 
خصوص كردهاي س��وريه نيز بايد گفت كه آنها اكنون در 
شمال و شمال شرق سوريه حضور دارند و بخش هايي است 
كه در حقيقت ارتش نيز در برخي از اين مناطق حضور دارد 
و تفاهم هايي ميان دو طرف وجود دارد. اما قس��مت هايي 
كه نيروهاي خارجي به ويژه امريكايي ها بدون هيچگونه 
هماهنگي در آن حضور دارند بايد هرچه سريع تر منطقه 
را ت��رك كنند. پيش بيني ها حاكي از آن اس��ت كه دولت 
سوريه با آنها نيز برخورد خواهد كرد و آنها نيز ناچار هستند 
باالخره يك روزي آنجا را ترك كنند. مبارزه با تروريس��م 
از بعد النصره ادامه خواهد يافت و س��رانجام اين است كه 
م��ردم، معارضي��ن و دولت بايد در يك فض��اي آرام براي 

ترسيم آينده سوريه گفت وگو كنند. 
 در حال حاضر بخش هايي كه تروريس��ت ها در آن حضور 
دارند همواره مبارزه با آنها ادامه داش��ته است. اكنون نيز 
ممكن است اين مبارزه با گسترش حاكميت دولت و ارتش 
سوريه مبارزه هاي دولت سوريه به صورت چند وجهي در 
مناطق مختلف ادامه پيدا كند و اكنون برنامه ريزي ارتش 
و همپيمانان دولت سوريه اس��ت كه محور اصلي مبارزه 
آينده در اين كشور را ترسيم كنند. ولي در طول اين سال ها 
همواره مبارزه با تروريسم ادامه داشته و ادامه خواهد داشت 
تا آخرين س��نگرهايي كه در اختيار تروريس��ت ها هست 

باز پس گرفته شود. 
اما نكته مهم اين است كه چارچوب همكاري ميان ايران 
و روسيه در سوريه بر مبناي خواست دولت سوريه و مردم 
و ارتش اين كش��ور بايد در ادامه راه براي نابودي آخرين 
هسته هاي تروريس��م ادامه پيدا كند. از سوي ديگر ايران 
و روسيه بايد در راس��تاي كمك به سوريه براي بازيابي و 
بازس��ازي خود كمك كنند و همكاري ها نيز با اين كشور 
براي ش��كل دهي به س��اختار آينده كه تنها توسط مردم 
س��وريه ش��كل مي گيرد ادامه پي��دا كند. بديهي اس��ت 

بدون اي��ن همكاري نه در گذش��ته امكان دس��تيابي به 
اين پيروزي ها بود و نه در آينده اس��تمرار آن قابل تحقق 

خواهد بود. 
بنابراين ايران و روس��يه بايد به درخواس��ت دولت سوريه 
اين همكاري را ادامه دهند. همچنين اصولي كه بر مبناي 
آن اين كشور تا حدودي از تروريسم رهايي پيدا كرد بايد 
اين اصول در آين��ده نيز مورد توجه ق��رار گيرد. از جمله 
آن نداش��تن راه حل نظامي، حفظ تماميت و يكپارچگي 
ارضي س��وريه و حاكميت ملي اين كش��ور، عدم مداخله 
خارجي، اس��تمرار مبارزه با تروريسم و تعيين سرنوشت 
توسط مردم سوريه و راه حل سياسي از طريق گفت وگوي 

سوري- سوري ميسر است. 
همچنين بايد تاكيد كرد، نقشي كه روند آستانه بر مبناي 
همكاري س��ه كش��ور تركيه، روس��يه و ايران براي ايجاد 
آتش بس در كل س��وريه و همچنين مناطق كاهش تنش 
داش��ت بايد حفظ ش��ود. همكاري بين س��ه كشور براي 
اس��تمرار آتش بس و كاس��تن تنش ها و همچنين كمك 
به دولت و ملت سوريه براي بازگشت آوارگان و همچنين 
دسترسي هاي بشر دوستانه در همكاري با دولت اين كشور 

ادامه پيدا كند. 
اكنون مرحله جديدي كه با اين پيروزي ش��روع مي شود، 
نقش جمهوري اسامي ايران به عنوان يك عامل ثبات ساز 
در منطقه است و رژيم هايي كه در گذشته با اقدامات خود 
بي ثباتي را در عراق و سوريه رقم زدند و جنگي ناعادالنه را 
به مردم يمن تحميل كردند و به دنبال بي ثباتي و ناآرامي 
در لبنان هس��تند، بايد بدانند روندي كه در گذش��ته به 
نتيجه نرس��يد و امروز پايان مرحله اي از مراحل توسل به 
تروريس��م و ابزار نظامي و مداخله براي بي ثباتي كشورها 
و دولت ها بود گذشته و همچنين كه در گذشته به نتيجه 
نرسيد در آينده نيز به نتيجه نخواهد رسيد. بديهي است 
كه حقوق همه اقش��ار جامعه و تن��وع دروني ملت ها بايد 
در هرگونه راه حلي توس��ط خود آن ملت ه��ا مورد توجه 

قرار گيرد. 
كارشناس ارشد مسائل خاورميانه

پيروزي نويدبخش در سوريه
ادامه از صفحه اول

پايانداعش

گزارش روز

سرنوشتمبهمبغدادي
برخي رس�انه هاي نزديك به ارتش س�وريه اعالم كردند كه 
ابوبكر البغدادي رهبر تروريست هاي داعش در شهر البوكمال 
مستقر است اما مشخص نيست كه كجاي اين شهر است. با اين 
حال اين ادعا توسط مخالفان سوري رد شد چرا كه آنها مدعي 
بودند كه ارتش با اين بهانه قصد دارد تا حمالت سنگين تري 
را در البوكمال انجام دهد. با اين حال هنوز بطور دقيق محل و 
مخفيگاه بغدادي مشخص نيست اما اگر او كشته يا دستگير 
شود به يك ضربه مهلك ديگر براي داعش تبديل مي شود كه 

بيش از 90 درصد از سرزمين هاي تحت اختيار خود را از دست 
داده است. از طرفي هنوز سوال هاي متعددي در مورد وضعيت 
بغدادي مطرح است زيرا هنوز بطور دقيق مشخص نيست كه 
آيا او هنوز زنده است يا نه و سرنوشت او بطور راز آلودي مبهم 
اس�ت. با اين حال نظاميان س�وري اعالم كردن�د كه در حال 
جست وجو در البوكمال هستند تا بتوانند طبق اطالعاتي كه 
دارند بغدادي را پيدا كنند. ولي هنوز هيچ اطالع دقيقي از اين 

موضوع به دست نيامده است. 

هادي جرقوئيان


