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چهره روز

تحلیل روز

چرا اسد باید برود؟!

دکتر حامد رحیم پور -این روزها شایعاتی مبنی بر
توافق ایران ،روسیه و ترکیه برای برکناری بشار اسد
منتشرمیشودالبتهشایعهتوافقبرسربرکناریاسد
فقط در کانال های خبری فارسی آن هم در تلگرام
موجوداستوهیچکدامازرسانههایمعتبراینخبر
نسبتا بزرگ را منعکس نکرده اند .بیشتر این کانال
ها هم خبر خود را به استناد از سایت خبری middle
 East monitorمستقر در لندن یا رسانه های زرد و
غیر معتبر روسی-قطری پخش کرده اند.جالب این
کهرسانههایرسمیوغیررسمیترکیهنیزکهریزترین
تحوالتسوریهرامنعکسمیکنند،دراینبارهچیزی
ننوشتهاند.واقعیتایناستکهبهتازگیهیچجلسه
ای در سطح سران ایران،روسیه و ترکیه برگزار نشده
که خروجی اش تصمیم به برکناری بشار اسد باشد ،
دیگر آن که کل مناقشه سوریه تالش برای برکناری
اسد از قدرت بوده است که با ورود جمهوری اسالمی
و مقاومت سرسختانه نیروهای رسمی و نیابتی اش
(سپاهقدس،حزبا،...فاطمیونوزینبیون)درکنار
ارتش نحیف و فرسوده سوریه ،بقای اسد در قدرت
ادامه یافت ،حال چگونه می شود تصور کرد کشوری
که این همه هزینه برای بقای اسد پرداخت کرده،
خواهانبرکناریاشباشد؟ازسویدیگرعبورروسیه
ازبشاراسدبهنفعروسیههمنیست!درگذشتهوحال،
گزینهایبهترازبشاراسدبرایمسکووجودنداشتهو
نداردکهدالیلمختلفیداردازجملهحفظیکپارچگی
سوریه!آنهموقتیمیبینیمکهروسیهبرایحضوردر
سوریه ،اهداف بلند مدتی تعریف و برنامهریزی کرده
است .البته بدیهی است بشار اسد اشتباهات زیادی
رانیزمرتکبشدهونقطهشروعتحوالتخونینسوریه
در سال  ۲۰۱۱در درعا را همه به یاد دارند،خیلی از
اقواموآشنایاناسدکهدرقدرتبودندیاخیانتکردند
یا جنایت علیه مردمشان اما بحران سوریه را باید از
زوایای مختلف بررسی کرد.تروریستهای معارض
در سوریه مانند داعش ،حمایت های خارجی داشته
و خود به خود ایجاد نشده اند و کشتار به راه نیفتاده
است .سالح ،پول ،رسانه و حمایت داشتند.رفتار
دولت سوریه با مردم یک بحث است اما این چنین
حجمسنگینسازمانیافتهازنیرووپولوتسلیحاتو
امکاناتارتباطاتی،مسئلهایبسیارفراترازبدرفتاری
یک دولت با مردم آن بوده است.اوباما طراح جنگ
هاینیابتیبودهاست،سخنانصریحترامپدرایجاد
داعش توسط دولت اوباما واقعیت بود .اقرار هیالری
کلینتون نیز روشن و علنی بود .این واقعیت ها قابل
چشمپوشینیستند.عربستانسعودیدرهماهنگی
مطلقباآمریکاست،داعشمیلیاردهادالرتسلیحات
وتجهیزاتغربیوآمریکاییرادرسوریهبهکارگرفت.
حجمبزرگیازنقلوانتقاالتتروریستهابهراحتیاز
سوریهبهبرخیکشورهایهمسایه وحتیکشورهای
اروپایی صورت می گرفته است.نفت سوریه توسط
داعــش فروخته می شــد.آمــوزش برخی تروریست
های معارض سوریه توسط برخی کشورهای اروپایی
مانند فرانسه ،آشکارا مطرح شده و غیر قابل تکذیب
است.البته این را هم باید اشاره کرد که دولت سوریه
نیز حمایت مردمی جدی داشته است ،خیلی فراتر از
قذافی یابنعلی یاصدامکهبهواسطهنداشتنپایگاه
مردمی ،به سرعت حــذف شدند.باید بــدون پیش
داوری و قضاوت ،واقعیت را دید و آن این است که
دولتفعلی،حامیانزیادیهمدارد.محبوبیتبشار
اسدنیزدرطایفهعلوی،سنیهایعموم ًاتکنوکرات،
مسیحیان،دروزیهاوحتیشیعیانبسیارباالست.
حداقل آن است که وقتی مردم سوریه بخواهند بین
اسد یا داعش و جبهه النصره انتخاب کنند ،طبیعت ًا
داعشیاسایرگروههایتروریستیموردحمایتترکیه
 ،آمریکا و سعودی را انتخاب نخواهند کرد.خالصه
آن که در زمانی که بشار اسد در اوج قدرت است و
مخالفانتقریبانزدیکبهشکستکاملهستند،چرا
اسدبایدبرود؟!

کارتون روز

ترامپ ،توئیتر ،کرونا

آزادیمعترضان،دلجوییازبازنشستگانوبازگشتژنرالالساعدی
نخستینتصمیماتکابینهجدیدعراقبود

ناآرامی72،ساعت
پسازنخستوزیریالکاظمی

تنها  ۷۲ساعت از رأی اعتماد پارلمان به
«مصطفی الکاظمی» میگذرد امــا بــاز هم
تعدادی از استانهای عراق شاهد بازگشت
اعتراضات و تجمعات برخی گروههاست؛
معترضان همچون گذشته خواستار محاکمه
سریعمسئوالنفاسدوبهبودوضعیتمعیشتی
هستند .در همین حال عدهای نیز همچون
گذشته دست به اقدامات خرابکارانه زدند و
تعدادی از ساختمانهای احزاب را به آتش
کشیدند.همزمان،نخستین جلسه کابینه
جدید عــراق به ریاست مصطفی الکاظمی
تشکیل شد .در جلسه نخست ،تصمیمات
قابل توجهی گرفته شده که به طور مشخص،
معترضان ماه های اخیر را مدنظر قرار داده
استبنابراین،میتواناحتمالدادکهبخشی
از این تصمیمات در حقیقت برای آرام کردن
فضا باشد .هرچند که آغــاز به کــار وزیــران
جدید و بازدیدها و سرکشی های تعدادی
از آنان در این چند روز نیز حاکی از آن است
که آن ها به دنبال نشان دادن این هستند
که کابینه جدید کــار خــود را به طــور جدی
آغــاز کــرده اســت.از جمله تصمیمات اتخاذ
شده توسط الکاظمی در اولین جلسه کابینه
عبارت است از:بازگرداندن ژنرال پرطرفدار
عراقی ،عبدالوهاب الساعدی نایب رئیس
سابق دستگاه مبارزه با تروریسم که توسط
عادل عبدالمهدی از کار برکنار شده بود و
گماردن او به ریاست آن(الکاظمی در پیام
تصویریروزگذشتهخوداوراباعناوینیمانند

برادر و قهرمان خطاب کرده بود) ،دلجویی از
بازنشستگان از طریق وعده پرداخت حقوق
و نداشتن تأخیر در آن ،آزادی همه بازداشت
شدگان و محکوم شدگان قضایی اعتراضات
اخیر به جز مرتکبان قتل،تشکیل کمیته
حقیقت یــاب حــوادث اعتراضات ،تشکیل
کمیته کارشناسان برای رفع موانع انتخابات
زودهــنــگــام ،وعــده شفافیت در تصمیمات
دولتونگرفتنتصمیماتدراتاقهایتاریک
(تصمیمات پشت پرده).این در حالی است
که اقتصاد عراق پیش از شیوع ویروس کرونا و
سقوط جهانی قیمت نفت ،عمال از مشکالت
عدیده ای رنج می برد که بارزترین نمود آن در
کسری  ۴۱میلیارد دالری بودجه عراق بروز
و ظهور یافت.بودجه  ۲۰۲۰بیش از  ۲۰بار
بین هیئت دولت و کمیسیون بودجه پارلمان
رد و بدل و در نهایت توافق اولیه شد تا کسری
در حد  ۳۰درصد کل بودجه باشد.عراق در
آستانه سال ۲۰۲۰در زمینه پرداخت حقوق
کارکنان که بیش از چهار میلیون از جمعیت
 ۳۹میلیونیکشورراتشکیلمیدهند،دچار
مشکل شده بود.شیوع ویروس کرونا و سقوط
جهانی قیمت نفت به زیر  ۳۰دالر ،مشکالت
اقتصادیاینکشورتکمحصولیرامضاعف
کرد.کارشناسان درباره ورشکستگی عراق
در سایه بحران های انباشته شده اقتصادی
هشدار داده اند.آیا الکاظمی می تواند صف
مــردم را از جریان هــای نفوذی ،مشخص و
التهاباتجامعهرامهارکند؟

نگرانیاسرائیلازطرحآمریکا«برایخارجکردننیروهایش»ازصحرایسینا

دومینوی خروج

بــه فاصله کوتاهی بعد از جنجال خــروج
پاتریوتهای آمریکایی از عربستان ،حاال
رسانههای این کشور از طرحی برای خروج
نیروهای نظامی آمریکا ،این بار از صحرای
سینا در شـــرق مــصــر ســخــن میگویند.
حاالرژیم صهیونیستی تاکید کــرده است
که با آمریکا درباره کاهش نیروهای حافظ
صلح به رهبری واشنگتن در صحرای سینا
گفتوگو خواهد کرد«.یووال اشتاینیتز»،
وزیر انرژی اسرائیل در گفتوگویی رادیویی
تصریح کرد« :نیروهای بین المللی حاضر در
صحرای سینا و مشارکت نیروهای آمریکایی
در آن حائز اهمیت اســت ».وال استریت
ژورنــال پیشتر به نقل از مسئوالن کنونی و
سابق آمریکایی نوشته بود که «مارک اسپر»،
وزیر دفاع این کشور در تالش است برخی
از نیروهای آمریکایی مشارکتکننده در
طرح نیروهای حافظ صلح در شبه جزیره
سینای مصر را خارج کند.نیروهای حافظ
صلح در سال  1981میالدی برای نظارت
بر صلح موجود میان مصر و اسرائیل پس
از توافق کمپ دیوید تاسیس شد و شمار
نیروهای آن در شبه جزیره سینا  1100نفر
از جمله 400نظامی آمریکایی است .اگرچه
فلسفه اصلی تشکیل این نیرو و استقرار آن

در صحرای سینا ،کمک به حفظ صلح بین
قاهره و تلآویو بوده اما طی سالهای گذشته
با شکلگیری گروههای متعدد تروریستی در
مناطق صحرایی آفریقا و خاورمیانه ،مقابله
با تروریسم و ناامنی هم به ماموریتهای این
نیروی بینالمللی با رهبری آمریکا اضافه
شدهاست.محلاستقرارایننیروهاعمدتابه
دو پایگاه نظامی در شمال سینا و شرمالشیخ
محدود میشود .اما چرا پنتاگون حاال و در
چنین شرایطی بهدنبال خــروج نظامیان
آمریکایی از صحرای سیناست؟ روزنامه
والاستریتژورنال در پاسخ به این سؤال به
نقل از منابع ارشد نظامی مینویسد :خروج
از سینا بخشی از برنامه جامع پنتاگون برای
کاهش هزینههای نظامی آمریکا در سراسر
جهان اســت .ایــن منابع همچنین مدعی
شدهاندحضورسربازانآمریکاییدرصحرای
سیناازنظرمارکاسپر،توجیهمنطقیخودرا
ازدستدادهاستچراکهمصرواسرائیلطی
چهار دهه گذشته به حفظ صلح و جلوگیری
از وقــوع تنشهای نظامی در ایــن منطقه
پایبند بودهاند بنابراین به خطر انداختن
جان نیروهای نظامی در منطقهای که پر از
تهدیدات تروریستیاست ،توجیه منطقی و
قابلقبولی ندارد.

تالشدموکراتهابرایتشکیلیکگروهجمهوریخواه
ضدترامپ اوجگرفتهاست

پویش«جمهوریخواهان
حامیبایدن»!

جو بایدن ،نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست
جمهوری ۲۰۲۰آمریکابههمراههمحزبیهایش
تالشهای محرمانهای را برای تشکیل یک گروه
جمهوری خواه بر ضد دونالد ترامپ ،آغاز کرده
است .تالش دموکرات ها برای جلب جمهوری
خواهان در حالی است که این حزب در جلب نظر
بدنهجمهوریخواهاندرپروندهاستیضاحشکست
خوردهاست.دیلیبیستدراینبارهنوشت:پویش
انتخاباتی بایدن برنامهای را برای گردهم آوردن
گروهی از حامیان حزب جمهوری خواه که هیچ
گاه حامی ترامپ نبوده اند ،صورت داده تا آنها
را به کارزار انتخاباتی این نامزد دموکرات جذب
کند ،پویشی که «جمهوری خواهان حامی بایدن»
نام گرفته است .این پویش با احتیاط پیش خواهد
رفت زیرا در ابتدا باید اطمینان حاصل شود که
همه دموکراتها با آن مشکلی ندارند.افشای
خبر تالشهای محرمانه بایدن بــرای جذب هم
حزبیهایرقیبخوددرانتخابات۲۰۲۰درحالی
است که معاون رئیس جمهور سابق آمریکا چندی
پیش اعالم کرد بسیاری از جمهوری خواهان در
تماس با او ،برای حمایت از او در صورت پیروزی
درانتخاباتریاستجمهوریاعالمآمادگیکرده
اند .در بسیاری از نظرسنجیهایی که تا به امروز
انجامشده،بایدنهمچناننسبتبهترامپپیشتاز
است ،موضوعی که میتواند برای رئیس جمهور
فعلی آمریکا به منزله زنگ خطری محسوب شود.
تحلیل گران بر این باورند که شیوع ویروس کرونا
در آمریکا و ناکارآمدی دولت ترامپ در مدیریت
اینبحرانبهکاهشمحبوبیتاومنجرشدهاست.

هرچند ترامپ می گوید مردم آمریکا تمایلی به
ریاستجمهوریجوبایدنندارند.همزمان،باراک
اوباما ،رئیس جمهور پیشین آمریکا در انتقادی
علیه دونالد ترامپ ،مدیریت رئیس جمهور فعلی
آمریکا در بحران همهگیری ویروس جدید کرونا
را «فاجعه پرآشوب مطلق» توصیف کرد.اوباما در
گفتوگوی تلفنی فاش شده با چند نفر از اعضای
سابق دولت خود که توسط یاهو نیوز منتشر شد،
گفت« :انتخاباتی که در آینده برگزار میشود،
در هر سطحی از اهمیت باالیی برخوردار است
زیرا آن چه در مبارزه پیش رو داریم فقط یک فرد
خاص یا حزب سیاسی نیست .آن چه با آن مبارزه
میکنیم ،گرایشهای بلند مدتی مانند خودخواه
بودن ،قبیلهای عمل کردن ،تفرقه ایجاد کردن
و دشمن پنداری است که زندگی آمریکاییها را
تحت الشعاع خود قرار داده است ».اوباما که در
سالهای اخیر در برابر انتقادهای دونالد ترامپ
علیه دوران زمامداری اش سکوت کرده بود ،در
این مکالمه گفت« :قصد دارم هر قدر زمان نیاز
است صرف کنم و هر چه میتوانم برای جو بایدن
انجام دهم و تالش کنم».از سوی دیگر بحران
کرونا در آمریکا به حدی است که سه تن از اعضای
کارگروه مقابله با ویروس کرونا در کاخ سفید پس
از تماس احتمالی با این ویروس خود را قرنطینه
کردند .روز گذشته با مثبت شدن تست کرونای
 25هزار و  562نفر ،شمار کل مبتالیان آمریکا
از یک میلیون و  348هزار نفر گذشت .همچنین
شمار کشته شدگان این ویروس در آمریکا نیز به
 80هزار و  44تن رسید.

غرابی-در عرف های سیاسی و دیپلماتیک
معموال نخستین سفر خارجی عالی ترین مقام
یک کشور دارای پیام و رویکرد است.از سقوط
رژیم صدام تاکنون هفت نخست وزیر برسرکار
آمده اند و هریک ،مقصدی را برای نخستین
ســفــرشــان انــتــخــاب کـــرده ان ــد.ای ــن مقاصد
کجا بــوده انــد؟ایــاد عــاوی  :اردن.ابــراهــیــم
الجعفری  :ترکیه.نوری المالکی (دوره اول) :
عربستان سعودی.نوری المالکی (دوره دوم) :
ایران.حیدر العبادی :ایران .عادل عبدالمهدی
 :مصر.در خصوص سفر عبدالمهدی به مصر
باید اشاره کرد که آن سفر یک نشست سه جانبه
عراقی ،مصری و اردنی بوده است و اگر نخستین
دیدار دو جانبه او در نظر گرفته شود ،ایران پس
از مصر مقصد بعدی وی بوده است.مصطفی
الکاظمی نخستین سفر خود را به کجا انجام
خواهد داد؟

نمای روز

پیاده روی نخست وزیــر انگلیس در پایان دوران
نقاهتش ،در پارکی در لندن و گوش دادن به حرف
های یک شهروند معترض به اشتباهات دولت در
مقابلهباویروسکرونا،بازتابزیادیدرشبکههای
اجتماعیداشت.

