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تحلیل روز
دکتر سید رضی عمادی

تکرارچرخهباطلدرتلآویو؟

چهره روز
نیکول پاشینیان که به عنوان
نــامــزد مــقــام نــخــســت وزیــر
ارمنستان به پارلمان معرفی
شــده اس ــت ،نتوانست رای
کافی برای تصدی این مقام
را به دســت آورد ۷۵ .نفر از
نمایندگان پارلمان ارمنستان از حزب حاکم «گام
من» به پاشینیان رای ممتنع و سه نفر رای منفی
دادندویکنفرهمرایمثبتداد.براساسقوانین
انتخاباتی ارمنستان ،اگر پارلمان نتواند ظرف
دو هفته دو بار نخست وزیر را انتخاب کند ،منحل
خواهد شد  .پیشتر پاشینیان گفته بود که حزب
حاکمارمنستاندوبارنامزدیویبرایتصدیمقام
نخستوزیرارمنستانبهپارلمانرا اعالممیکندو
هردوبارازاودرجریانرایگیریحمایتنمیکند.
پاشینیان خاطرنشانکردکهایناقدامبرایتعیین
وبرگزاریانتخاباتزودهنگامپارلمانیالزماست
کهمطابققانونبایدپسازانحاللپارلمانبرگزار
شود .بهگفتهویانتخاباتزودهنگامپارلمانیروز
 ۲۰ژوئنبرگزارمیشود  .

استقرارگستردهارتشترکیهبرای
اشغالمناطقمرزیعراق
ارتــش ترکیه تعداد زیــادی از نیروهای خود را در
کوههای «جیستا» در استان دهــوک عــراق برای
اشغال مناطق مرزی مستقر کرده است.همزمان
درگیریهای شدیدی میان نیروهای ارتش ترکیه
و شبهنظامیان گروهک تروریستی حزب کارگران
کردستان(پ.ک.ک)درکوههای«جیستا»درگرفته
است .جنگند ه های ارتش ترکیه نیز مواضع عناصر
پ.ک.ک را در این مناطق بمباران کردند.پیشتر
وزیر دفاع ترکیه پس از بازدید از مرکز فرماندهی
عملیاتهای خود علیه پ.ک.ک در منطقۀ مرزی

هیئتیسعودیبابشاراسددردمشقدیدارکرد،چراعربستانپسازگذشتیکدههدشمنیدرقبال
سوریهچرخشمواضعداشتهاست؟

هیئت عربستانی به ریاست «خالد الحمیدان»،
رئیس دستگاه اطالعات ایــن کشور در سفر به
دمشق با بشار اسد رئیس جمهور این کشور دیدار
کرده است .به نوشته رأی الیوم؛ دو طرف توافق
کردند ،به عنوان نخستین گام برای از سرگیری
روابطدرتمامزمینهها،عربستانسفارتخودرادر
دمشق بازگشایی کند .همچنین هیئت سعودی
اعالمکردریاضازبازگشتسوریهبهاتحادیهعرب
و حضور در کنفرانس آینده این اتحادیه در الجزایر
استقبال میکند.عربستان سعودی از مهمترین
حامیانگروههایتروریستیومخالفنظامسوریه
در یک دهه گذشته بود که میلیاردها دالر برای
براندازی نظام سوریه هزینه کرده است .برداشت
ریــاض این بود که تحوالت جهان عرب و سقوط
چهاردیکتاتوربهتقویتژئوپلیتیکیمحورمقاومت
درمنطقهمیانجامدوبرایممانعتازتغییرتوازن
قدرتبهنفعمقاومت،بایددرجهتبراندازینظام
سوریه که در محور مقاومت قرار دارد ،گام بر دارد.
در کنار عربستان؛ آمریکا ،امــارات ،ترکیه ،رژیم
صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی نیز علیه
نظامسوریهاقداموازگروههایتروریستیحمایت

کردند.عالوهبراین،عربستانودیگربازیگرانضد
سوری ،در عرصه سیاست منطقهای و بینالمللی
نیزعلیهنظامسوریهفعالیتکردند.تعلیقعضویت
سوریه در اتحادیه عــرب ،مانعتراشی در مسیر
طرحهای سیاسی برای حل و فصل بحران سوریه
و همچنین تحریک بازیگران جهانی برای تحریم
و اعمال فشار بر حامیان خارجی سوریه از جمله
روسیه ،جمهوری اسالمی ایران و حزبا ...لبنان
از جمله این اقدامها بود .با گذشت یک دهه ،اما
عربستاندرسیاستخوددرقبالسوریهچرخش
آشکاری داشته و نه تنها سخن از براندازی نظام
دمشقبهزباننمیآوردبلکهدرصدداحیایروابط
با سوریه نیز برآمده است .پیش از سفر اخیر رئیس
دستگاه اطالعات عربستان به سوریه ،فیصل
بن فرحان ،وزیر خارجه عربستان در ماه گذشته
میالدی درگفتوگوباشبکهآمریکایی«سی.ان.ان
عربی» اظهار کرد« :امیدواریم دولت بشار اسد
گامهایمناسبیرابرایحلسیاسیبحرانسوریه
برداردواینتنهاراهبرایپیشرفتدرسوریهاست.
ما به ثبات در سوریه نیاز داریم و تحقق آن به یک راه
حل میانه از طرف دولت سوریه نیاز دارد ».اکنون

عکس  :آرشیو

مهلت قانونی در نظر گرفته شده برای «بنیامین
نتانیاهو» به منظور تشکیل کابینه جدید اسرائیل
دیروز به پایان رسید ،اما کابینه تشکیل نشده است.
چهارمین انتخابات پارلمانی اسرائیل در دو سال
اخیر روز 23مارس برگزار شد و بار دیگر هیچ حزب
و جریانی موفق به کسب اکثریت مطلق 61کرسی
نشده اســت.از آن جایی که  52نماینده کنست از
نخست وزیری بنیامین نتانیاهو حمایت کردند،
«روویــن ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی اوایل
آوریلباردیگرنتانیاهورابرایتشکیلکابینهمعرفی
کرد.نتانیاهوچهار هفتهبرایتشکیلکابینهجدید
فرصت داشت .اکنون رئیس رژیــم صهیونیستی
چند گزینه پیش رو دارد :گزینه نخست این است
که دو هفته دیگر به نتانیاهو فرصت دهد .روزنامه
اسرائیلی «یدیعوت آحــارونــوت» نوشته است با
توجه به سقوط یک پل در اسرائیل که  40کشته و
حدود  300زخمی داشته ،ممکن است نتانیاهو
درخواست فرصت بیشتری کند و ریولین نیز با این
درخواستمخالفتنکند.بااینحال،موضوعدادن
یاندادنفرصتبیشتربهنتانیاهونیستچراکهروند
تحوالت در اسرائیل نشان میدهد نتانیاهو توان به
دست آوردن رضایت احزاب دیگر و کسب موافقت
 61نماینده کنست را ندارد .گزینه دوم این است
کهرئیسرژیمصهیونیستیماننداقدامیکهپساز
انتخاباتسپتامبر 2019انجامداد،بهکنستبرای
توزیرجدیدمأموریتدهد.درخصوص
معرفینخس 
مؤثربودناینگزینهنیزتردیدزیادیوجوددارد،زیرا
پیش از این زمانی که ریولین از کنست خواسته بود
نخست وزیر جدید معرفی کند ،اعضای کنست در
اینموضوعناکامبوده ورایبهانحاللپارلمانداده
بودند.گزینهسوم ایناستکهریولینیکیازرقبای
نتانیاهو را برای تشکیل کابینه جدید معرفی کند.
«یائیر الپید» رئیس حزب «یش عتید» رقیب اصلی
نتانیاهو است زیرا الپید پیش از معرفی نتانیاهو،
حمایت 45نمایندهکنستراداشتهودرچهار هفته
گذشته نیز تالش زیادی انجام داده است تا موافقت
برخی رهبران راستگرا را که مخالف نتانیاهو
ش رسانههای اسرائیلی
هستند به دست آورد.گزار 
نیز نشان میدهد الپید که حزب تحت ریاست وی
 18کرسی را در اختیار دارد و «نفتالی بنت» رئیس
حزب یمینا که هفت کرسی را در انتخابات اخیر به
دست آورد ،برای نخست وزیری چرخشی به توافق
رسیدهاند.از این رو ،ممکن است ریولین از الپید یا
بنتبرایتشکیلکابینهدعوتکند.درصورتتوافق
الپید و بنت نیز مجموع حامیان آن ها در پارلمان
به  52نماینده میرسد که برای تشکیل کابینه به
حمایت  9نماینده دیگر نیاز خواهند داشت که به
نظرمیرسدروی 10نمایندهعربحاضردرکنست
چکدام
حساببازکردهاند.نکتهپایانی اینکهاگرهی 
ازگزینههایذکرشدهبهتشکیلکابینهجدیدوپایان
بنبست سیاسی در اسرائیل منجر نشود ،این رژیم
باید به سمت برگزاری پنجمین انتخابات پارلمانی
حرکت کند که به منزله تکرار چرخه باطل دو سال
اخیراست.

سعودی دوباره رو به شام

و هم در خارج تثبیت شده است .دومین دلیل این
است که شکست در براندازی نظام سوریه سبب
ایجاد شکاف در محور ضد ســوری شــده است.
امارات به عنوان یکی از متحدان اصلی عربستان
تهاقبلروابطبا
درسیاستهایضدسوری،ازمد 
دمشقرااحیاکردهاست.کشورهایدیگرعربینیز
خواستاربازگشتسوریهبهاتحادیهعربهستند.
در عین حال ،رصد تحرکات دولت جدید آمریکا
نشانمیدهدکهمنطقهغربآسیابرایواشنگتن
در اولویت نیست .سومین دلیل نیز این است که
ریــاض به این جمعبندی رسید جاهطلبیهای
منطقهایاشباشکستمواجهشدهاست.سوریه
ویمنمهمترینعرصههاییاستکهدولتسعودی
نه تنها به اهداف خود نرسید بلکه آشکارا متحمل
شکستشدهاست.اینشکستهابههمراهمسائل
دیگرینظیرتنشباقطروایران،سببشدموقعیت
عربستان سعودی در منطقه در مقایسه با گذشته
تضعیف شود .بنابراین ،دولت سعودی در ماههای
اخیر چرخش آشکاری در برخی از سیاستهای
منطقهای خــود از جمله در قبال سوریه داشته
است« .سلیمان العقیلی» ،نویسنده و تحلیلگر
سیاسی سعودی میگوید ،عربستان به تازگی
اعالمکرد،میزبانیازگروههایمخالفکهموسوم
بهتریبونریاضهستنددرراستایحمایتازروند
سیاسینیستواحتماالاینحمایتنکردنمنجر
شود این گروهها به حل و فصل سیاسی بحران
کمککنند.

این سوال مهم مطرح میشود که چرا عربستان
در قبال سوریه چرخش مواضع داشته است؟
اولین دلیل در این خصوص ،شکست طرحهای
براندازانهعلیهنظامسوریهاست.برداشتعربستان
و بازیگران ضد ســوری ایــن بــود که با حمایت از
گروههایتروریستیوفشارهمهجانبهعلیهدمشق
میتوانند تغییر نظام سیاسی سوریه را رقم بزنند،
اما در یازدهمین سال بحران این کشور ،نظام
سوریه بیش از  90درصد جغرافیای این کشور را
در اختیار دارد و موقعیت سیاسی آن هم در داخل
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باآغازروندخروجنیروهایخارجیازافغانستان،
ابهامها و نگرانیها در میدانهای جنگ و صلح
بیشتر شــده اســت .با وجــود تأکید بر کاهش
خشونتها و حل معضل کنونی افغانستان از
راه گفتوگو ،درگیریها همچنان در نقاط
مختلف ادامه دارد .بیش از 25هزار نفر شامل
غیرنظامیان،نیروهایامنیتیونیروهایطالبان
در دو دهه جنگ در افغانستان کشته شدهاند.
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هراسروز افزونیانکیها در عراق

خادم-نظامیانآمریکاییدرحالیبرایتعهدبه
توافقشانباطالبانازافغانستانخارجمیشوند
که ادامه حضور آن ها در عراق ،به خوابی آشفته
در خاورمیانه بدل شده است .نیروهای امنیتی
عراقی از شلیک چهار موشک به پایگاه نظامی
«البلد» ،واقع در شمال بغداد خبر دادنــد .این
موشکها عصر دوشنبه به حوالی این پایگاه
هواییاصابتکردهاند.اماکانالتلگرامیاخبار
سوریه مدعی شده که در حمله اخیر در مجموع
 ۱۰راکت شلیک شده که یکی از آن ها به خارج
ازپایگاهو ۹فروندآننیزبهبخشآمریکاییپایگاه
البلداصابتکردهاست.خبرهاحکایتازکشته
و زخمی شدن تعدادی از پیمانکاران آمریکایی
دراینپایگاهدارد.بهگزارشاخبارسوریه،منابع

عراقیازفرودآمدنبالگردهایآمریکاییدراین
پایگاه هوایی برای انتقال کشته و زخمیهای
این حمله خبر می دهند .این در حالی است که
نه منابع آمریکایی و نه دولت وابسته به آمریکا در
بغداد،تاعصرروزگذشتهدرباره اینحملهخبری
منتشر نکرده اند .گروه های ضد اشغالگری در
عراق ،یک روز پیش از این موشک باران نیز ،دو
موشک به سمت این پایگاه شلیک کرده بودند.
البلدمحلاستقرارشماریازسربازانآمریکایی
و جنگندههای اف  ۱۶است .دو هفته قبل هم
طی اصابت چند موشک به خوابگاه و غذاخوری
این پایگاه 5 ،نفر مجروح شده بودند .البلد در
 ۶۴کیلومتری شمال بغداد و جنوب استان
صالحالدین واقع شده و بارها هدف خمپاره یا

آغازمقدمات یک خروج

پایگاهنظامیانآمریکاییدرهلمندبهارتشافغانستانواگذارشد
پایگاه نظامیان آمریکایی در والیــت هلمند
افغانستان به طور رسمی به نیروهای ارتش
ایــن کشور واگ ــذار و پرچم آمریکا از آن پایین
آورده شد«.حمدا ...محب» مشاور امنیت ملی
افغانستان پیشتر دریک نشست مطبوعاتی در
کابل اعالم کرده بود ،پایگاه نظامیان آمریکایی
در شورابک به نیروهای افغانستانی واگــذار
می شود و نیروهای آمریکایی به پایگاه بگرام
منتقل خواهند شد.همزمان با آغــاز خروج
نظامیان اشغالگر خارجی از جمله آمریکاییها
از افغانستان ،نظامیان افغانستانی در کابل
و برخی دیگر از شهرهای بــزرگ ایــن کشور،
بــه حــالــت آمــــاده بــاش درآمــــده اند«.محمد
اشــرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان در
دیـــدار اعضای مجلس نمایندگان و سنای
افغانستان ،خروجنظامیان خارجیازافغانستان
را فرصتی برای بازنگری سیاست های ملی،
منطقهای و بین المللی کابل دانست.شروع
فرایندخروجنظامیانآمریکایی ازافغانستانکه
به ادعای «جو بایدن» رئیس جمهوری آن کشور
استان «شرناخ» ،وارد خاک منطقه کردستان عراق
ش دوازپایگاهنظامیتازهتأسیس«بیلیچتپه»بازدید
کرد .این اقدام با واکنش دولت بغداد همراه شد و
وزارت خارجه عراق با احضار کاردار سفارت ترکیه

تاسپتامبر 2021بهاتماممیرسد،نقطهعطفی
در روند تحوالت امنیتی افغانستان خواهد بود.
البتههماکنون،نظامیانآمریکاییباتخلیهبرخی
پایگاه ها در والیات افغانستان به پایگاه دیگری
منتقلمیشوندوصرفانوعیجابهجاییصورت
می گیرد که در این مدل هیچ یک از نیروهای
ارتش آمریکا در افغانستان خاک این کشور را
ترکنمیکنند.بنابراین،زمانیخروجنظامیان
آمریکاییازافغانستانمعناپیدامیکندکهآنان
اینکشورراترککنند.دولتآمریکادرشرایطی
برای خروج نظامیان خود از افغانستان تصمیم
گرفته است که در بیست سال اشغال این کشور
نتوانست شعارهای فریبنده خود به خصوص
مبارزه با تروریسم و مهار طالبان را عملی کند.
با گذشت دو دهه از حضور نظامیان آمریکایی و
ناتو در افغانستان نه تنها خشونت و تروریسم در
این کشور مهار نشده است بلکه دامنه ناامنی و
بی ثباتی در افغانستان گسترش یافته که این
مسئله به تسری ناآرامی ها به خارج از این کشور
هممنجرشدهاست.
در بغداد ،اعتراض خود را به ورود بدون هماهنگی
حلوصی آکــار بــه خــاک عــراق اعــام کرد.ترکیه
مدت هاست به بهانه مقابله با پ.ک.ک در حال
نقضتمامیتارضیشمالعراقاست.

بــرگــزاری دهمین کنگره ســراســری جوانان
حزب حاکم کره شمالی در شهر پیونگ یانگ/
خبرگزاری رسمی کره شمالی
موشک قرار گرفته است .همزمان،منابع عراقی
با اعــام خبر حمله راکتی به بخش آمریکایی
پایگاه عین االسد خبردادند که اشغالگران این
پایگاه را بستهاند .گفته میشود  ۳تا  ۴راکت به
بخش آمریکایی عین االسد اصابت کرده است.
از زمان شروع به کار جو بایدن تاکنون ،مراکز و
تاسیسات مربوط به آمریکا در عراق  ۲۳مرتبه
هدف حمله قرار گرفتهاند ۲۵۰۰ .آمریکایی
همچناندرعراقمستقرنداماهردوکشوربرسر
خروجنیروهاوائتالفضدداعشتوافقکردهاند

و در مرحله مذاکرات فنی این روند قرار دارند.
هنوززمانخاصیبرایخروجتعییننشدهاست.
با افزایش حمالت به پایگاه هوایی البلد ،بغداد
الیومبهنقلازیکمنبعامنیتیعراقیاعالمکرد،
نیروهایامنیتیازحدوددوهفتهپیشاستراتژی
را برای حفظ امنیت اطراف پایگاه هوایی البلد
از چند محور اجرا کردهاند و هدف ممانعت از
سوءاستفادهازمناطقخالیازسکنهبهویژهمزارع
برایشلیکموشکبهاینپایگاهاستکهاهمیت
استراتژیکزیادیدارد .
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دی ــدار جوبایدن و همسرش با جیمی کارتر و
همسرش

