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داعشبازمیگردد؟

طی یک ماه اخیر ،پس از آن که ابوبکر البغدادی
جانشین خود را معرفی کرد ،خبری منتشر شد که
احتمال بازگشت و ظهور مجدد داعش در سوریه و
عراق همچنان وجود دارد.فــارغ از این که برجسته
شدنخبراحتمالبازگشتداعشچهکارکردهایی
میتواندداشتهباشد(کهبسیارمهماست)دوگزارش
ازطرفپنتاگونوسازمانمللنشانمیدهد:حدود
18هزارداعشی در عراق و سوریه باقی مانده اند.از
جمله سه هزار نفر "خارجی" که به صورت مستقل
سازمان دهی شده انــد .این گــروه ها ممکن است
به شدت مسلح باشند  ،زیرا آن ها از سال  2015تا
 2018برخیازتجهیزاتراکهدردورهخالفتجمع
آوری و از ارتش سوریه و عراق مصادره کرده بودند با
خود حمل می کنند.براساس مطالعه  RANDکه
روی منابع مالی داعش متمرکز بوده است  ،داعش
"گنجی جنگی" به ارزش بیش از  300میلیون یورو
جمع آوری و حفظ کرده که در سراسر عراق  ،سوریه
و کشورهای همسایه توزیع و پنهان شده است.طبق
چندینمطالعه،داعشاززمانحملهآمریکابهعراق
در سال  2003و حاشیه نشینی جمعیت در دوره
بعد از آن  ،بخشی از چشم انداز محلی بوده است .در
نتیجه،بسیاریازفعاالناینسازمان،چهشخصیو
چهبهنفعاینسازمان،دراقتصادمحلیمانندمزارع
وبنگاهها-حملونقلکاالوکشتحشیش-سرمایه
گذاریکردهاند.

چهره روز

تهدیدداووداوغلوبهافشایاسراریکه
بسیاریرا«روسیاه»میکند

آکپارتی؛فروپاشیازدرون

رجب طیب اردوغــان ،رئیس جمهور ترکیه دیگر
تحمل چند دستگی در حــزب حاکم آک پارتی
را نــدارد و مخالفان جدا شده از حزب را افــرادی
«خائن»« ،ضعیف» و «جاه طلب» خوانده و آن ها را
تهدیدبهافشاگریکردهاست.امادرچندماهاخیر،
خبرجداییافرادبرجستهومهمیهمچونعبدا...
گل رئیس جمهور سابق ترکیه و از اعضای موسس
حزب عدالت و توسعه و همچنین علی بابا جان از
مغزهایاقتصادیدولتواحمدداووداوغلونخست
وزیر و وزیرخارجه سابق به عنوان حرکت تاثیرگذار
افرادی نام برده میشود که جدایی آنان و اقدامات
سیاسی آینده آن ها میتواند بر موازنات سیاسی
ترکیهتاثیریجدیبگذارد.ازطرفیافشاگریتنها
ابزار اردوغان نیست ،بلکه مخالفان رئیس جمهور
همچوناحمدداووداوغلونیزبهاینسالحمجهزند.
دیروز ،نخست وزیر اسبق ترکیه در مقابل جمعی از
ساکنان شهر صقاریا در منطقه مرمره اظهار کرد:
اگر دفاتر مبارزه با تروریسم گشوده شوند بسیاری
روی نگاه کردن به صورت مردم را نخواهند داشت
و بسیاری «روسیاه خواهند شد» .به گزارش رای
الیوم ،احمد داووداوغــلــو ،همپیمان اسبق رجب
طیب اردوغان  ،رئیسجمهوری ترکیه به مناسبت
هجدهمین سالگرد تاسیس حزب عدالت و توسعه
تهدید کــرد همه به زودی خواهند فهمید که از
هفت ژوئن تا یک نوامبر  ۲۰۱۵خطرناکترین و
سختتریندورانهایسیاسیدرتاریخترکیهبوده
است .اشاره او به اتهامات تروریستی دولت وابسته
به حزب حاکم عدالت و توسعه علیه اعضای حزب
دموکراتیکخلقهابعدازموفقیتاشدرانتخابات
پارلمانی و تشکیل فراکسیون آن در داخل پارلمان
است.اینامراردوغانرابعدازپایانمذاکراتصلح
با کردها به طور غیرمنتظره به برگزاری انتخابات
مجدد در نوامبر همان سال واداشت .تفرقه و چند
دستگیدرحزبحاکمعدالتوتوسعه،چندسالی
است که در ترکیه آغاز شده است .مخالفت علنی
مقامات سابق ترکیه که روزگاری همراه وی حزب
عدالت و توسعه را به قدرت رسانده بودند ،پس از
تغییرسیستمحکومتازپارلمانیبهریاستیبیشتر
شده است .این مخالفت ها طی سه سال گذشته،
پس از استعفای احمد داوود اوغلو تئوریسین این
حزب از سمت نخست وزیری ،هر روز عمیق تر می
شود .این شکاف و اختالف سلیقه با گذشت زمان
میان اردوغان و مخالفان روز افزونش به گسلی
بزرگ تبدیل شد و در آستانه انتخابات شهرداری
ها زمزمه هایی از تاسیس حزب جدید به گوش
رسید .اسفند سال گذشته روزنامه حریت ترکیه،
اعالم کرد که «عبدا ...گل» رئیسجمهور سابق
ترکیه به همراه دوستان سابق اردوغان و چند تن
از وزیران سابق و اعضای حزب عدالت و توسعه
قصد دارند پس از انتخابات شهرداریها در ۳۱
مارس  ،حزب جدیدی راهانــدازی کنند هرچند
این اتفاق هنوز نیفتاده است.

پهپادهای تــازه رونــمــایــی شــده «صــمــاد»۳
متعلق به نیروهای انصارا ...یمن ،در نخستین
عملیات خود در پایتخت عربستان یک منطقه
نظامی مهم در ریــاض را هــدف قــرار دادنــد.
همان گونه که انتظار می رفت این حمله در
پی سیاست تشدید فشار بر رژیم سعودی برای
متوقف کردن جنگ علیه ملت یمن بوده و تنها
ساعاتی پس از حمله موشکی و پهپادی به
فرودگا ههای جیزان و ملک خالد در استان
های اشغالی جنوبی صــورت میگیرد .این
حمله حکایت از آن دارد که ارتش و کمیتههای
مــردمــی بــر آن هستند تــا فشار مضاعف بر

پهپادهاییمندرپایتختعربستان
انصارا:...پهپادهایصماد ۳بهیکهدفمهمنظامیدرریاضحملهکردند

سعود یها را در پیش گرفته و قصد دارنــد
بانک اهداف تعیین شده را یکی پس از دیگری
منهدم کنند.به گــزارش المسیرة ،سرتیپ
یحیی سریع ،سخنگوی نیروهای مسلح یمن
وابسته به جنبش انــصــارا ...نیز اعــام کرد
که این حمله با هدف گسترش دایره اهداف
نیروهای یمن و در پاسخ به جنایات ائتالف

متجاوز عربی و محاصره مــداوم ملت یمن
انجام شده است .این مقام یمنی بار دیگر از
غیرنظامیان خواست که به طور کامل از اطراف
مواضع نظامی و حیاتی در عربستان دور شوند.
این اولین بار است که یگان پهپادی ارتش و
کمیتههای مردمی یمن از پهپاد تازه رونمایی
شده "صماد "۳برای حمله به مواضع ارتش

آغازپایانترکیهدرادلب

باپیشرویهایارتشسوریهدراستانهایادلبوحماه،اردوغان
راهتقابلبانیروهایسوریرابرمیگزیندیاتعاملباروسیهوایرانرا؟

پیشرویهای ارتش سوریه در حومه
ادلب و حماه پس از موفقیت بزرگ
هفته گذشته در ورود به شهر خان
شیخون به عنوان بزرگ ترین شهر
در حومه جنوبی ادلــب ،همچنان
ادامه دارد و بر اساس گزارش شبکه
الجزیره ،تروریست ها از شهرها و
شهرک هــای کفرزیتا ،اللطامنه،
الصیاد ،لطمین ،اللحایا ،البویضه
در حومه شمالی حماه از بیم قطع
مسیر امــداد رسانی و محاصره آن
ها از سوی ارتش سوریه فرار کرده
اند .ارتش سوریه این مناطق را در
ســال  2012از دســت داد وحــاال
پس از هفت سال این اولین باری
اس ــت کــه ای ــن مــنــاطــق را بــازپــس
میگیرد .در پی این پیشرویها در
رویدادی بسیار مهم مرکز بازرسی
«پایگاه  »9ترکیه در روستای مورک
به عنوان یکی از پایگا ههای 12
گانه ارتش ترکیه در استان ادلب و
حومه آن در محاصره کامل نیروهای
ارتش سوریه قرار گرفته به صورتی
که راه ارتباطی آن با مرکز ادلب
و فرماندهی نیروهای ترکیه در
ایــن شهر به طــور کامل قطع شده
است .این موضوع در کنار رویداد
هفته گذشته که تصاویری ویدئویی
ح ــم ــات هــواپــیــمــاهــای ارتـــش
سوریه به مواضع نزدیک به کاروان
تجهیزات و نیروهای ارتــش ترکیه
را مخابره کــردنــد ،موجب شــده تا
تحلیل گــران از افــزایــش احتمال
رویــارویــی مستقیم ارتــش سوریه و

نیروهای نظامی ترکیه خبر دهند .با
این حال مقامات دولت ترکیه بدون
توجه به این اخطارها با تکذیب خبر
محاصره پایگاه خود توسط ارتش
سوریه ،اعالم کردهاند که ارتش این
کشور مواضع خود را در ادلب ترک
نخواهند کرد.
▪انتخابهای سخت ترکیه

ترکیه که پیشتر بروز چنین وضعیت
بغرنجی را تــصــور م ـیکــرد ،بــرای
جلوگیری از پیشروی هــای ارتش
سوریه در آخرین دور مذاکرات آستانه
تمام ابزارهای خود را به کار گرفت و
حتی در توافق نهایی توانست مسئله
اجــرای آتــش بس را مــورد پذیرش
طرفین قــرار دهد اما در پی پایبند
نبودن تروریستها ،ارتــش سوریه
نیز پایبند نبودن خود را اعالم کرد.
اکــنــون امــا گزینههای پیش روی
ترکیه چندان خوشایند اردوغــان
نیست به این صــورت که یا باید راه
مقابله جویی با نیروهای سوری را
انتخاب کند یا در تعامل با مسکو
و ایـــران ،راهــی بــرای خــروج بدون
درگــیــری نیروهای محاصره شده
بیابد .به نظر می رسد که ترکها راه
حل دوم را خواهند برگزید.به گفته
کرملین  ،والدیمیر پوتین رئیس
جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان
همتای ترک او برای «فعال سازی
تالش های دوجانبه» به منظور آرام
کـــردن وضعیت در منطقه ادلــب
سوریه توافق کرده اند .همچنین بر

اساس اعالم رسانه ها اردوغان پیش
از نشست ماه آینده سوچی ،راهی
مسکو خواهد شد تا به طور مستقیم
با پوتین مــذاکــرات را انجام دهد.
روسیه در ما ههای اخیر به صورت
تمام قد حمایت خود را از عملیات
ادلب نشان داده است به ویژه پس از
آن که پایگاه هوایی روسیه در الحمیم
توسطپهپادهایجبههالنصرههدف
حمله قرار گرفت که حکایت از دست
یابی آن ها به تجهیزات پیشرفته در
دوران آتش بس پس از توافق ناکام
سپتامبر  2018میان اردوغ ــان و
پوتین داشــت .حتی پایگاه خبری
«عربی الیوم» متعلق به سوریه در
گزارشی اعالم کرد در ماجرای هدف
قــرار گرفتن ستون نظامی ارتش
ترکیه توسط سوریه در هفته گذشته،
هواپیماهای جنگنده روسیه اجازه
مداخله به هواپیماهای ترکیه ای
را ندادند که برای پشتیبانی از آن
ها به هوا برخاسته بودند .بر همین
اس ــاس مــی ت ــوان پیش بینی کرد
طی مذاکرات مابین مقامات ترک و
روسیه اجازه خروج نظامیان ارتش
ترکیه از شهرک مــورک بــه سمت
مناطق شمالی تر و یکی از پست
های دیده بانی آن ها در استان ادلب
صــادر و بدین ترتیب استان حماه
نیز به مجموعه استان هایی اضافه
شود که به شکل  ۱۰۰درصد تحت
تسلط دولت سوریه درآمده است و از
لوث وجود گروه های تروریست پاک
سازی شود.

پایتختاندونزیبهجزیرهبورنئومنتقلمیشود

جاکارتا زیرآب می رود

جاکارتا ،پرترافیکترین شهر جهان
کــه ســال هــاســت بخشی از آن به
زیر آب فرو می رود در آینده ای نه
چندان دور دیگر پایتخت اندونزی
نخواهد بود .حاال با تایید پارلمان،
جوکو ویــــدودو ،رئیسجمهوری
اندونزی دیروز از تصمیم کشورش
برای انتقال پایتخت از جاکارتا به
جزیره بورنئو خبر داد .به نوشته
رویــتــرز ،پایتخت جدید کــه هنوز
نامی برای آن تعیین نشده است،
احتماال در استان کالیمانتان شرقی
بورنئو ،نزدیک ساماریندا سیتی

و شهر بندری بالیکپاپان که برای
انتقال زغال سنگ و نفت اهمیت
دارد ،مستقر خواهد شد .جاکارتا،
پایتخت کنونی انــدونــزی یکی از
نقاط کره زمین است که به سرعت
در حال فرو رفتن به زیر آب است.
جوکو ویدودو ،در کنفرانسی خبری
در کاخ دولتی جاکارتا گفت :این
یــک مــکــان اســتــراتــژیــک در مرکز
اندونزی است .جابه جایی پایتخت
 ۳۲میلیارد و  ۷۹۰میلیون دالر
هزینه خواهد داشت که دولت ۱۹
درصد آن را تامین میکند و بقیه از

طریق شراکت با بخش خصوصی
و سرمایهگذاری بخش خصوصی
تامین میشود .این هزینه شامل
دفاتر جدید دولتی و محل اقامت
بــرای حــدود  1.5میلیون کارمند
دولــت مـیشــود .رئیسجمهوری
اندونزی اوایل همین ماه پیشنهاد
جابه جایی پایتخت به کالیمانتان
(در طرف متعلق به اندونزی) را به
پارلمان ارائــه داد .سومین جزیره
بزرگ دنیا و اولین جزیره در آسیا از
نظر وسعت بورنئوست .بورنئو یک
جزیر ه مستقل نیست بلکه میان

عربستان در ریاض استفاده میکند ۱۶ .تیر
از این پهپاد در نمایشگاه صنایع نظامی یمن
به نام "صالح الصماد" (رئیس سابق این شورا
که در حمله ائتالف عربی به رهبری عربستان
کشته شد) رونمایی شد.سخنگوی نیروهای
مسلح یمن صبح دیروز نیز در بیانیهای اعالم
کرد که یگان موشکی این کشور  ۱۰فروند
موشک بالستیک مــدل بــدر  ۱را بــه سوی
فــرودگــاه جیزان عربستان سعودی و دیگر
پایگاههای نظامی در این منطقه شلیک کرد و
در این عملیات دهها تن از نیروهای عربستانی
کشته و زخمی شدند.

نظرسنجیهایاخیردربارهبرگزیتچهمیگویند؟

ضربهای دیگربرپیکر بلر
انتشار نظرسنجی های اخیر در انگلیس ،شرایط سختی را برای
طرفداران برگزاری همه پرسی دوباره بر سر برگزیت به وجود آورده
است .یکی از این افراد تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس و یکی از
اعضای حزب کارگر است .موافقت اکثر شهروندان انگلیسی مبنی بر
خروج از اتحادیه اروپا  ،نقشه های تونی بلر مبنی بر برگزاری همه پرسی
دوباره بر سر برگزیت را به طور عملی نقش بر آب ساخته است .تونی بلر
قصد داشت با مانور بر نارضایتی عمومی( بر سر اجرای برگزیت) ،زمینه
را برای برگزاری همه پرسی دوم و متعاقبا بازگشت مقتدرانه خود به
قدرت فراهم کند .حتی نخست وزیر اسبق انگلیس در این خصوص
وعده هایی به سران اتحادیه اروپا داده بود و سران اروپایی نیز قول
داده بودند در این مسیر از بلر حمایت کنند .بلر پیش بینی کرده بود تا
اواسط سال  ۲۰۱۹میالدی ،میزان مخالفت های عمومی در انگلیس
با خروج از اتحادیه اروپا به باالی  ۶۰درصد برسد اما نظرسنجی های
اخیر بیانگر شکست وی در این میدان است!بر اساس یک نظرسنجی
که روزنامه دیلی تلگراف نتایج آن را منتشر کرده ،بیشتر مردم انگلیس
معتقدند که «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس باید لندن را به هر
طریقی از اتحادیه اروپا خارج کند حتی اگر ضروری باشد پارلمان را
تعلیق کند.جانسون اعالم کرده که روز  ۳۱اکتبر ( ۹آبان) چه توافقی با
بروکسل حاصل شود و چه توافقی به دست نیاید ،انگلیس را از اتحادیه
اروپا خارج خواهد کرد .این در حالی است که بسیاری از نمایندگان
انگلیسی مخالف خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا هستند.بر اساس
نتایج نظرسنجی «کامرس»  ۵۴درصد پاسخ دهندگان با این موضوع
اعالم موافقت کردند که جانسون باید برگزیت را به هر طریقی انجام
دهد حتی اگر ضرورت داشته باشد پارلمان را تعلیق کند تا جلوی این
موضوع را بگیرد که نمایندگان مانع از اجرای برگزیت شوند.جانسون
گفته که به دنبال حصول توافقی با اتحادیه اروپاست اما این موضوع را
رد نکرده که احتماال پارلمان را تعلیق کند تا مانع از تالش نمایندگان
برای جلوگیری از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا شوند.در هر حال،
موافقت بیشتر شهروندان انگلیسی با خروج از اتحادیه اروپا( که می
تواند خود را در قالب برگزیت سخت یا برگزیت نرم نشان دهد) قدرت
مانور سیاسی تونی بلر را بسیار محدود ساخته و سرمایه گذاری های
سیاسی وی از سال  ۲۰۱۶میالدی  ،یعنی زمان برگزاری همه پرسی
برگزیت تاکنون را نقش بر آب ساخته است.

سه کشور تقسیم شده و بزرگ ترین
بخش آن که حدود  ۷۳درصد است،
متعلق به کشور اندونزی است .دو
کشور دیگر که در این جزیره سهیم
هستند مالزی با حدود  ۲۶درصد و
بورنئی هستند .گونههای گیاهی
اِندمیک و حیوانات منحصر به فرد
بورنئو آن را جذا بتر کرده است.
جزیره بورنئو منطقهای است که به
بار شهای جنگلی ،معادن زغال
سنگ و اورانگوتا نهایش معروف
است و منزلگاه بیش از  ۱۶میلیون
تــن اســت .در ســال  ۱۹۷۵بیش
از  ۷۰درصد بورنئو را جنگلهای
استوایی تشکیل میدادند که این
مقدار اکنون به حــدود  ۵۰درصد
رســیــده اس ــت .گــروههــای زیست
محیطی هم ابراز نگرانی میکنند
ک ــه ســاخــت پــایــتــخــت جــدیــد در
بورنئو میتواند حیا توحش در
معرض خطر این منطقه را به خطر
بیندازد .جاکارتا یکی از شهرهای
پــر جمعیت اســت کــه بیش از ۱۰
میلیون جمعیت دارد و با احتساب
مردمی که در اطــراف آن زندگی
میکنند ،این جمعیت به سه برابر
افزایش مییابد .این شهر مستعد
سیل و در حال غرق شدن است.
▪  75ســال انتظار بــرای انتقال
پایتخت

از سال  ۱۹۴۵که این کشور از هلند
استقالل یافت  ،بحث انتقال پایتخت

اندونزی به یک مکان دیگر مطرح
بوده است .به گزارش بی بی سی،
در ســال  ،۲۰۱۶یک نظرسنجی
درباره ابرشهرها جاکارتا را به عنوان
پرترافیکترین شهر جهان معرفی
کرد .در این شهر مسئوالن دولتی
برای این که به موقع به جلسات خود
برسند باید از اسکورت پلیس برای
بــاز کــردن مسیر عبوری استفاده
کنند .وزیــر برنامهریزی اندونزی
میگوید که ترافیک پایتخت ساالنه
معادل حدود شش میلیارد و 800
میلیون دالر برای دولت این کشور
هزینه دارد .در دو دهه اخیر برنامه
گــســتــردهای بـــرای تــمــرکــززدایــی
از دولــت و دادن قــدرت سیاسی و
منابع مالی بیشتر به شهردار یها
اجرا شده است .از طرفی ،محققان
میگویند که بخش بزرگی از ابرشهر
جاکارتا ممکن است تا سال ۲۰۵۰
به زیر آب فرو رود .منطقه شمالی
شهر جاکارتا در  10سال گذشته ،
 2.5متر بــه زیــر آب رفــتــه اســت و
همچنان به طور متوسط بین یک تا
 ۱۵سانتی متر در سال در آب فرو
میرود .این شهر در محل تالقی ۱۳
رودخانه و روی زمین های باتالقی
قرار گرفته است .نیمی از جاکارتا
پایینتر از سطح دریا قرار دارد .یکی
از دالیــل ایــن وضعیت استفاده از
آ بهــای زیرزمینی اســت که برای
آشــامــیــدن و استحمام استفاده
میشود.
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در  اجالس جی ،7در حالی که رهبران شش
کشور صنعتی دور میز در حال تبادل نظر و
گفت و گو هستند ،دونالد ترامپ دور افتاده از
جمع ،همچنان به گرینلند فکر میکند.

دیدگاه
عبدالرحمن فتح الهی

international@khorasannews.com

تالشیبرایانحرافاپوزیسیون!
اگــر چه دیــدار برهم صالح ،رئیس جمهوری
عراق و پیشتر از آن عادل عبدالمهدی ،نخست
وزی ــر ایــن کشور بــا سید عمار حکیم ،رئیس
جریان حکمت ملی می تواند نقطه عطفی در
دموکراسی نوپای عراق به دلیل توجه به توان و
جایگاه اپوزیسیون سیاسی – مدنی در ساختار،
شاکله و بدنه حاکمیت قلمداد شود؛ اما در یک
نگاه دیگر باید این نکته بسیار مهم را هم مد نظر
داشت که به دلیل تحرکات ،تکاپو و تالش های
سیاسی و مدنی جریان حکمت ملی از  16ژوئن
( 26خرداد) که به طور رسمی خود را به عنوان
جریان اپوزیسیون سیاسی مخالف دولت فدرال
عراق مطرح کردند ،اکنون این جریان سیاسی
به کانون نگرانی دولــت عــادل عبدالمهدی و
احزاب حامی دولت بدل شده باشد .به خصوص
که بیانیه اخیر سید عمار حکیم مبنی بر تالش
برای استیضاح وزیــران ضعیف ،فاسد و دارای
سوء سابقه در دولت کنونی ،اقدام در خصوص
تشکیل کمیته ای متشکل از افــراد متخصص
در زمینه های برنامه ریزی ،آمار و مدیریت برای
بررسی و تجزیه و تحلیل کامل گزارش اخیر دولت
عادل عبدالمهدی ،نخست وزیر کنونی عراق در
جهت میزان اجــرای برنامه دولــت در شش ماه
نخست فعالیت اش یا دعوت  19ژوئیه (28تیر)
جریان حکمت ملی بــرای برگزاری تظاهراتی
در شهرهای جنوبی عراق علیه دولت به منظور
ارائه خدمات بهتر دولتی ،پایان یافتن فساد در
عراق ،منفعل نبودن عادل عبدالمهدی در برابر
نفوذ جریان های سیاسی و قدرت نگرفتن دولت
سهمیه ای روز به روز نگرانی های دولت مرکزی
بغداد را درباره تالش های این جریان (حکمت
ملی) پررنگ تر می کند؛ تالش هایی که در زمینه
وظیفه جریان اپوزیسیون سیاسی ،البته در یک
ساختار دموکراتیک ،تنها پیریزی سازوکاری
است كه تالش دارد از گرفتار شدن دولت مدنظر
مردم در دام استبداد فردی یا شکل گیری ساختار
الیگارشی حزبی دولتی جریان های پیروز در
انتخابات جلوگيری كند.از این رو احتمال دارد
که دولت عادل عبدالمهدی به دلیل واهمه از
توسعه فعالیت های جریان اپوزیسیون در عراق
و زیر سوال رفتن فعالیت هایش را تهدیدی جدی
از جانب جریان حکمت ملی متوجه خود بداند.
از این رو نخست وزیر عراق برای کاهش فشارها
و عدم گسل بیشتر میان دولت با جریان حکمت
ملی و کاستن از اصطکاک با جریان اپوزیسیون
با سید عمار حکیم به تازگی دیدار کرد تا خود را
نخست وزیری منعطف نشان دهد که حاضر به
تعامل با جریان های منتقدش ،حتی در قامت
اپوزیسیون سیاسی است.این ظن زمانی تقویت
می شود که شاه بیت دیــدار اخیربرهم صالح،
رئیس جمهوری عــراق با سید عمار حکیم بر
لزوم پشتیبانی از دولت عادل عبدالمهدی قرار
داشت .چون این مواضع برهم صالح نیز می تواند
به واسطه فشارها بــرای تعدیل مواضع جریان
حکمت در نظارت بر دولت باشد.البته در این
میان با نگاهی خوش بینانه می توان این برداشت
را هم از دیدار برهم صالح و عادل عبدالمهدی با
سید عمار حکیم داشت که وزن سیاسی جریان
اپوزیسیون می تواند در کارایی هر چه بیشتر
دولت موثر واقع شود .از این رو دولت به دنبال
مشارکت و حضور پررنگ تر جریان اپوزیسیون
باشد .اما در این میان این هوشمندی در جریان
حکمت هم باید دیده شود که دیالکتیک سیاسی
با دولت در قالب این دیدارها ،در گام اول به نتایج
مثبت و در عین حال عملیاتی برای رفع مشکالت
و نواقص بینجامد.

