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درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد سال1397

امروز سالگرد درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد،
شاعر ،پژوهشگر و طنزپرداز ایرانی است .وی برگزیده
نخستین دوره جشنواره بینالمللی شعر فجر در بخش
طنز بود .او با نامهای مستعاری همچون مالنصرالدین،
چغندرمیرزا ،ننه قمر ،کلثوم ننه ،آمیزممتقی و عبدل
طنز مینوشت .علی موسوی گرمارودی زرویی را عبید
زاکانی طنز معاصر خوانده بود .وی ۱۰آذر  ۱۳۹۷در
سن ۴۹سالگی از دنیا رفت.
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«باربادوس»قدیمی ترین مستعمره انگلیس رسم ًا از این کشور جدا شد
دشمنان
بهدنبال
اختالفافکنی
برای سلطه بر
یمن هستند

رهبر انصاراهلل یمن
اعالم کرد دشمنان
با اختالفافکنی
میان مردم یمن با
عناوین مختلف در
حال مقدمهچینی
برای سلطه بر
کشورمان هستند.
«سید عبدالملک
الحوثی» درخصوص
جنایتهای ائتالف
سعودی در غرب
یمن نیز اظهار کرد:
این جنایات وحشی
بودن آنها را نشان
داد بهویژه زمانی که
یک جنین را از شکم
مادرش خارج و یک
خانواده فقیر را
بمباران کردند.

خروج از زیر بلیت ملکه

مهدی خالدی
«ام ـ ــپ ـ ــرات ـ ــوریای
کـ ــه خ ــورش ــی ــد در
آن هـ ــرگـ ــز غـ ــروب
ن ــمـ ـیک ــن ــد!» ای ــن
جــمــلــه پــرطــمــطـراق
تفسیری کوتاه از شکوه حکومتی بود که
روزگاری سرزمینهای مستعمراتیاش
از شرق تا غرب عالم کشیده شده بود.
حال نه تنها مدتهاست تاریخ مصرف
این جمله به پایان رسیده بلکه بریتانیا
هر روز شاهد افزایش موج جداییطلبی
در دیگر قلمروهای مستعمراتی خود
است.
در آخ ــری ــن مـ ـ ــورد ،ک ــش ــور کــوچــک
ب ــارب ــادوس واق ــع در دریـ ــای کارائیب
روز گذشته و تقریبا ً ۴۰۰سال پس از
ورود نخستین مــهــاجــران انگلیسی
بــه آنــجــا ،در مــیــان جشن و پایکوبی
مردمی که در بریجتاون (پایتخت) بر پا
بــود ،با ادای سوگند نخستین رئیس
جمهورش ،رســمــا ًاز زیــر بلیت ملکه
خ ــارج شــد .ایـنگــونــه خــانــم «ســانــدرا
میسون» به عنوان نخستین رئیس
جمهور ،جایگزین «الیزابت دوم» ملکه

انگلیس به عنوان رئیس دولــت شد.
متعاقب این تغییر ،نشان ویژه ملکه در
میدان قهرمانان ملی در «بریج تاون»
پایتخت پایین آورده شد و این کشور از
قیمومیتانگلیسخارجشد.باربادوس
بــه «انگلیس کــوچــک» مــعــروف بــوده
و تــعــداد سکنه آن چــیــزی در حــدود
 ۳۰۰هــزار نفر اســت ۳۰ .نوامبر ( ۹آذر
) مصادف با پنجاه و پنجمین سالگرد
استقالل این کشور از استعمار انگلیس
است .باربادوس در سال ۱۹۶۶از بریتانیا
جــدا شــد ،امــا تاکنون همچنان ملکه
انگلستان را بــه عــنــوان رئیس کشور
بــه رسمیت میشناخت .ایــن کشور
همچنین قــدیــمـیتــریــن مستعمره
بریتانیا است که از سال  ۱۶۲۷تا ۱۹۶۶
بــدون وقفه زیر سلطه این کشور باقی
ماند و با تجارت برده و محصول شکر
خودبسیاریازخانوادههایبریتانیاییرا
ثروتمند کرد .سرانجام در سپتامبر سال
گذشته بود که «دام ساندرا میسون»
فرماندار بــاربــادوس گفت« :زم ــان آن
فــرا رسیده گذشته استعماری خــود را
کــامــا ًپشت ســر بــگــذاریــم» .در طول
ســه ده ــه گــذشــتــه ای ــن نخستین بــار

گزارش کوتاه

پای سعودی به قرهباغ باز میشود؟
علوی پس از آنکه جمهوری آذربایجان پــای صهیونیستها را به
قرهباغ باز کرد ،برخی احتمالها حاکی از تالش بعدی باکو برای فراهم
کــردن بستر حضور سـعــودی در ایــن منطقه اســت .در همین راستا،
وزارت خارجه جمهوری آذربــایـجــان از سفر معاون ایــن وزارتـخــانــه به
ریاض و رایزنی وی با همتای سعودی خبر داد .به گــزارش فــارس« ،فارز
رضایِف» با هیئت ریاض به ریاست «ولید بن عبدالکریم الخریجی»
توگو کــرد .به
معاون وزیــر امــور خارجه عربستان سعودی دیــدار و گف 
روایت باکو ،در این دیدار وضعیت کنونی روابط جمهوری آذربایجان و
عربستان سعودی و راههای توسعه روابط دوجانبه در زمینههای سیاسی،
اقتصادی ،امور انساندوستانه و دیگر زمینهها مورد بحث و بررسی قرار
گرفت .آنها همچنین در مورد مسائل منطقهای و جهانی مورد عالقه
طرفین تبادلنظر کردند .خبرها درباره این سفر در حالی منتشر میشود
که دستگاه دیپلماسی باکو به طور مشخص از رایزنی با ریــاض دربــاره
وضعیت منطقه پس از جنگ سال گذشته با ارمنستان بر سر منطقه
قرهباغ کوهستانی خبر داده اســت .در همین حــال ،سخنگوی وزارت
امور خارجه ارمنستان هم در سمت مقابل تأکید کرد در بیانیه  ۲۶نوامبر
سران این کشور ،جمهوری آذربایجان و روسیه در سوچی ،فرضیههای
پروپاگاندایی مبنی بر ارائــه کریدور به باکو از طریق خاک ارمنستان رد
شده اســت« .واهــان هونانیان» تصریح کــرد :بر اســاس بیانیه سوچی
توافق شد اقداماتی برای تقویت سطح ثبات و امنیت در مرز ارمنستان
و جمهوری آذربایجان انجام شــود که نخستین و مهمترین اقــدام در
این راستا باید برداشتن گام برای کاهش تنش باشد .پیش از برگزاری
نشست سوچی ،نیکول پاشینیان ،نخستوزیر ارمنستان «ادعاهای
ارضی» جمهوری آذربایجان درباره «داالن زنگهزور» را بهشدت محکوم
کرد و گفت :باکو سیاست تجاوز مستمر به قلمرو ارمنستان را در پیش
گرفته و این مسئله باید در جامعه بینالمللی مورد رسیدگی قرار گیرد.
مسئوالن جمهوری آذربایجان بهخصوص الهام علیاف مدتی پس از
امضای توافق آتشبس قرهباغ در نوامبر  ۲۰۲۰که به درگیریهای مرگبار
 ۴۴روزه بین دو جمهوری ارمنستان و آذربایجان پایان داد ،به تنشآفرینی
مرزی و توسل به پروپاگاندا و اظهارات جعلی برای زمینهسازی ایجاد کریدور
زنگهزور رو آوردند .باوجود آتشبس ،اختالفات باکو و ایروان و اتهامزنی
دو طرف درباره پایبندی به این توافق و چالشها در خصوص مسائلی از
قبیل ترسیم مرز و ایجاد شرایط الزم برای امضای معاهده صلح همچنان
ادامه دارد.

روسیه

عراق

الوروف :ناتو در حال انتقال تجهیزات نظامی به مرز روسیه است

نتایج نهایی انتخابات عراق اعالم شد

تشدید تنشها در شرق اروپا

در ادامــه تنشها میان مسکو و غــرب بر سر
مسئله اوکراین ،وزیر امور خارجه روسیه گفت:
ناتو در حال انتقال و تجمیع میزان قابل توجهی
تجهیزاتنظامیدر مرزروسیهاست.بهگزارش
اسپوتنیک ،سرگئی الوروف در کنفرانس
مطبوعاتی با همتای برزیلی خــود همچنین
خاطرنشان کــرد :مسکو نمیتواند احتمال
دست زدن کییف به نوعی «اقدام مخاطرهآمیز
نظامی» را که برای روسیه تهدید ایجاد میکند،
رد کند .وی در این خصوص اظهار کرد :پوتین
 ۱۸نوامبر در این مــورد تأکید کرد ما نیازی به
درگیری نداریم ،اما اگر غرب نتواند اوکراین را
عقب نگه دارد و برعکس ،آن را تشویق کند،

البته ما تمام اقدامات الزم را انجام خواهیم
داد تا از امنیت خود اطمینان حاصل کنیم.
الوروف افــزود :مــدت طوالنی اســت که غرب،
اوکراین و نه فقط اوکراین را برای اقدامات ضد
روسی تحریک میکند .اظهارات الوروف در
حالی بیان شد که «ینس استولتنبرگ»
دبــیــر کــل نــاتــو دیـ ــروز مــدعــی شــد حرکت
نیروهای روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین
بـ ـیدل ــی ــل و غ ــی ــرق ــاب ــل ت ــوض ــی ــح اسـ ــت.
«لــیــز ت ــراس» وزی ــر ام ــور خــارجــه انگلیس
هــم در هــشــداری گــفــت :هــر گــونــه حمله
روســیــه بــه اوکــرایــن یــک اشــتــبــاه راهــبــردی
خواهد بود.
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رایزنی مقامات جمهوری آذربایجان و عربستان در ریاض

است که یک کشور از جمع کشورهای
مشترکالمنافع تصمیم میگیرد ملکه
انگلیس را از ریــاســت حکومت خود
کنار بــزنــد .آخــریــن کــشــوری کــه از زیر
بلیت ملکه خارج شد ،کشور جزیرهای
موریس بــود که در ســال  ۱۹۹۲تبدیل
بــه جمهوری شــد .ملکه انگلیس در
حال حاضر در  ۱۵کشور دنیا از جمله
کانادا ،استرالیا و نیوزیلند که پیشتر
مستعمره انگلیس ب ــود هان ــد رئیس
حکومت محسوب میشود و برای آنها
«فرماندار کل» تعیین میکند.
حـ ـ ــال و در حـ ــالـ ــی ک ـ ــه ت ــم ــای ــات
استقاللطلبانه در اسکاتلند و ایرلند
شــمــالــی ه ــر روز بــیــشــتــر مــیش ــود،
تحلیلگران سیاسی معتقدند اقــدام
باربادوس ناقوس جدایی از انگلیس را
بیش از پیش به صدا درخواهد آورد.
پیشبینی میشود کشورهای بیشتری
رشتههای خود را با پادشاهی انگلستان
قطع کنند ،اما این حرکت احتماال ًپس
از درگذشت الیزابت دوم ،ملکه کنونی
بریتانیا ص ــورت خــواهــد گــرفــت ،زیــرا
مستعمراتسابقبریتانیابرایاواحترام
بسیاریقائلهستند.
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سال سی و چهارم

«صدر» همچنان در صدر

ائتالف کمیساریای عالی انتخابات عــراق با
گذشت  ۵۱روز از برگزاری انتخابات پارلمانی روز
گذشته نتایج نهایی را پس از بررسی شکایتها
و اعتراضات اعالم کرد .براساس نتایج نهایی
هیچ تغییری در ترتیب ائتالفهای پیروز به
وجود نیامده و تنها چند کرسی تغییر کردند .به
نوشتهوبگاهالسومریهنیوز،رئیسکمیساریای
عالی انتخابات عراق در یک کنفرانس خبری
تصریح کــرد :شکایتها منجر به تغییر پنج
کرسی در اسـتــانهــای ب ـغــداد ،نینوا ،اربیل،
کرکوک و بصره شد .به گفته «جلیل عدنان»
تعداد مشارکتکنندگان  ۹میلیون و  ۶۲۹هزار
و  ۶۱۰نفر ( ۴۴درصد) بود .براساس اعالم این
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نهاد عالی انتخابات عراق ،فراکسیون الصدریه،
وابسته به مقتدی صدر همچنان با  ۷۳کرسی
در رتبه نخست قرار دارد .انتخابات پارلمانی
در  ۱۸مهر ماه برگزار شد و پس از اعالم نتایج،
بسیاری از گروههای سیاسی معتقد به تقلب
گسترده بودند تا جایی که در ورودیهای منطقه
سبز تحصن ودرگیری رخداد .کمیتههماهنگی
شیعیان عراق موسوم به «االطار التنسیقی»
شامل احزاب و گروههای شیعه ازجمله ائتالف
«الـفـتــح»« ،دول ــه الـقــانــون»« ،عصائب اهل
الحق» به اضافه «کتائب حــزبهللا» و دیگر
جریانهای شیعی بیشترین انتقاد و اعتراض
را به این نتایج داشت.
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یادداشت
متغیر سوریه
در ادراک امارات و ترکیه

زینب یوسفوند؛
کارشناس مسائل منطقه
رسانههای ترکیهای اعالم کردند رجب
طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه به دنبال گشودن
صفحهای جدید از روابــط با ام ــارات متحده عربی
است .روابط ترکیه و امارات از این نظر اهمیت دارد که
این دو کشور در صحنههای مختلفی علیه یکدیگر
نقشه کشیدهاند .برای مدتها لیبی در قاره آفریقا
به صحنه درگیریهای جدی اردوغان و بنزاید تبدیل
شده بود و هر کدام با یارگیری از گروهی ،نفوذی را برای
خود دست و پا کرده بودند .حال با توجه به سفر مدتی
پیش وزیر خارجه امارات به سوریه و تالش این کشور
برایعادیسازیروابطخودبادمشق،گویاحساسیت
آنـکــارا هم برانگیخته شــده اســت .در همین حال،
امارات هم از فرصت استفاده کرده و به دنبال پیگیری
بازی حساس خود در میان رقبای قدرتمندی همچون
ایران و ترکیه در زمینهایی نظیر سوریه است .ابوظبی
حتی بدش نمیآید از ظرفیتهای ترکیه در سوریه در
راستای منافع خود استفاده کند .درباره رفتار امارات
میتوان دو موضوع اصلی را مطرح کــرد .استدالل
نخست متوجه این نکته است که امــارات به دنبال
ایجاد فاصله میان سوریه و جمهوری اسالمی ايران
است .امارات با نزدیک شدن به سوریه و فراهمکردن
منابع مالی و امنیتی مورد نیاز دولت این کشور ،در
تالش است وابستگی میان آن و ایران را کاهش دهد
و از سوی دیگر ،همچنان که بنزاید تأکید کرده بود
سوریه را به جهان عرب بازگرداند .استدالل دیگر
اینکه امارات اساسا ًبه دنبال پیگیری رقابت خود با
قطر و ترکیه و جریان اخوانی است .این رقابت برای
ام ــارات حتی نسبت به رقابت با ای ــران از اهمیت
بیشتری برخوردار است؛ زیرا حوزه نفوذ بالفعل ایران
ابتدا در جهان شیعه است ،در حالی که ترکیه و قطر
به واسطه جریان اخوانی از ظرفیت گسترش نفوذ
خود در جامعه اهل سنت برخوردار هستند؛ امری
که به مراتب برای امــارات خطری بزرگتر محسوب
شــده و میتواند نفوذ ایــن کشور را در جهان عرب
محدود ســازد ،به ویژه اینکه در حال حاضر امارات
با اتحاد ترکیه و قطر در لیبی درگیر نبرد است .گرچه
استدالل دوم از قــوام بیشتری برخوردار اســت ،اما
با توجه به منافع ایــران در سوریه و تضادهای آن با
محور سعودی ،در نظر گرفتن اهمیت سناریوی اول
میتواند به پیشبرد بهتر اهداف ایران درباره سوریه
کمک کند .از سوی دیگر ،درک این نکته نیز ضروری
استکهباطبیعیشدنوضعیتدولتسوریهوعبور
آن از بحران طوالنی مدت خود ،در نهايت این کشور
به عنوان بخشی از جهان عرب به روابط خود با این
جامعه بازخواهد گشت .در مورد آینده روابط میان
سوریه و امارات باید به این نکته توجه کرد که سوریه
درگیر چندین نیاز ضروری است .یکی از این نیازها
ضــرورت جذب سرمايهگذاری خارجی و کمکهای
مالی است .با توجه به محدودیتهای مالی که در
حال حاضر ایـران درگیر آن اســت ،امــارات میتواند
یک منبع مالی مناسب برای سوریه باشد .اهمیت
این امر زمانی آشکار میشود که در نظر بگیریم آغاز
دور جدید روابط دو کشور مبتنی بر روابط اقتصادی
بوده است .از سوی دیگر همچنین با توجه به فشار
قطر و ترکیه بر سوریه و رقابت این دو کشور با امارات،
این کشور میتواند حامی مناسبی برای سوریه در
جهان عــرب بــاشــد .از ایــن رو ،برآیند وضعیت دو
کشور نشاندهنده احتمال افزایش روابط در آینده
اســت؛ امــری که میتواند تهدیدی بــرای نفوذ ایران
در سوريه باشد.

1408410

