تحلیل
چگونه قطر با فوتبال اعتبار به دست میآورد؛

تالش برای جلوگیری از سندروم
کویت

ســه ماه دیگر جام جهانی برای نخستین بار در
یکی از کشورهای جهان عرب افتتاح میشود.
نقطه اوج راهبرد سخت قدرت نرم که قطراز بیش
از بیست سال تا کنون انجام داده است.
برای نخستین بار کشــوری در خاورمیانه جام
جهانی فوتبال را که بزرگترین رویداد ورزشی
روی کره زمین است با بازیهای المپیک برگزار
میکند .این زمین لرزه ورزشــی و دیپلماتیک
نشان دهنده موفقیت راهبرد قدرت نرم و البی
شدید است که به مدت پانزده سال انجام شده
اســت .دغدغه شــیخ حمد که در سال 1995
قدرت را به دســت گرفت ،بیرون آوردن کشور
از انزوا و از قیمومیت ســعودی بود .او تصمیم
میگیرد کشــور را برای بهرهبرداری از ذخایر
فوقالعاده هیدروکربنها ،بهویژه گاز که تا کنون
نادیده گرفته شده بود ،مقروض کند .یک شرط
بندی صنعتی که قطر را در طول چند سال به
کشوری بسیار ثروتمند تبدیل کرد.
این کشــور کوچک ،که توسط دو غول بزرگ -
ایران و عربستان ســعودی  -احاطه شده است،
میخواست «از سندروم کویت اجتناب کند».
رافائل لــو ماگواریــک ،دانشــجوی دکترا در
تورز ،میگوید« :تالش بــرای امنیت از طریق
فرآیندهای سنتی همچون امضای قراردادهای
دفاعی با فرانســه ،میزبانی از بزرگترین پایگاه
نظامی آمریکا در خاورمیانه از ســال  1996و
همزمان با آن ابزار تصویر جمعی که به او امکان
دهد به یک بازیگر ،تأثیرگذار تبدیل شود ،تحقق
مییابد .و در نتیجه ســپری برای محافظت در
برابر حمالت همســایگان خود ایجاد کند .در
سال  ،1996نخســتین ابزار این راهبرد ،شبکه
الجزیره راه اندازی شد .برای نخستین بار ،جهان
عرب صدای خود را به گوش جهانیان رساند».
قطر بدون حساب سرمایه گذاری در سازماندهی
بسیاری از ورزشهای جهانی (تنیس ،هندبال،
دو و میدانی ،اسب دوانی )...را آغاز و به تدریج وارد
فدراسیونهای بین المللی میشود .سپس پاری
سن ژرمن را خریداری کرد و در اوج این راهبرد،
آماده میزبانی جام جهانی فوتبال شد.
رافائل لو ماگواریک در پاسخ به این سؤال که چرا
قطر ورزش را به عنوان ابزار قدرت نرم انتخاب
کرد ،توضیح میدهد« :شخصیتهای خانواده
حاکم به ورزش عالقهمند هستند ،فرهنگی که
در دانشگاههای انگلیس شکل دادند .مهمتر از
همه ،ورزش یک ابزار قوی بین المللی است .و
امکان میدهد تصویر جدیدی را منعکس کنند،
تصویری از پادشــاهی پویا و باز ،برخالف تصور
منطقه جنگی که میتوانیم در منطقه داشــته
باشیم ».تیری کوم ،پروفسور مدیریت دولتی،
تأکید میکند« :اهمیت ســازمان ورزش قابل
توجه اســت .تعداد اعضای کمیته بین المللی
المپیک بیشتر از ســازمان ملل است!» ترویج
تمرینات بدنی همچنین مبارزه با چاقی و دیابت
را ممکن میسازد ،که بسیاری از قطریها از آن
رنج میبرند ،که ماشین برای آنها پادشاه است و
تحرک بدنی نادر است.
در فوریه  ،2021گاردین فــاش کرد که بیش
از  6500کارگر مهاجر از هند ،پاکستان ،نپال،
بنگالدش و ســریالنکا در ســایتهای ساخت
و ســاز جام جهانی جان خود را از دست دادند.
رسوایی بیش از حد ،که موجی از اعتراضها را به
راه انداخت و خواستار تحریم ،از جمله در حوزه
ورزش شد .هفته گذشــته ،فیلیپ الم ،بازیکن
سابق و رئیس کمیته سازماندهی یورو 2024
آلمان ،اعالم کرد که در طول جام جهانی به قطر
نخواهد رفت« :حقوق بشر باید نقش مهمتری در
اهدای یک تورنمنت داشته باشد».
نیدال شوکر ،استاد ارتباطات استراتژیک و روابط
دولتی ،میگوید مشکل این است که «رهبران
قطر اهمیــت تصویــر را درک نکردهاند .آنها
میخواستند خود را به هر طریقی معرفی کنند.
اما همه چیز را روی بدنامی شرط میبندند ،نه
روی شهرت .حاال همه قطر را میشناسند ،بله.
اما هیچ کس تصویر خوبی از آن ندارد».
نظری که سایر متخصصان منطقه با آن موافق
نیستند .ژرژ مالبرونو معتقد است که  70درصد
موفقیت و بقیه مناطق خاکستری است مانند
روابط نزدیک آنها با اخوان المسلمین که نباید
نادیده گرفته شود ،اما نتیجه اینجاست« :پنجاه
ســال پیش ،قطر دهکده ماهیگیری مروارید
بود .امروزه این کشور یک کشور مهم در جهان
است».
تیری کوم بر این باور اســت که این گشایش به
جهان میتواند با تغییر درونی ،بهویژه در مورد
حقوق بشر ،همراه باشــد .به همین دلیل است
که ما نباید آنطور که عفو بینالملل پیشنهاد
میکند ،تحریم کنیم ،بلکه به اعمال فشــار بر
آنها ادامه دهیم.
برتراند بسانسنو ،سفیرسابق فرانسه در ریاض،
میگوید« :هویت جدیدی در قطر که تا همین
اواخر حداقل به اندازه عربستان سعودی محافظه
کار بود ،ایجاد میشود .اما این بدان معنا نیست
که این جامعه قبیلهای یک شبه به دموکراسی
خواهد رسید .با آن فاصله دارد»...
قطر در هر صورت راضی نیســت .پس از فینال
هیجدهم دسامبر ،او سیاست سرمایه گذاری و
سازماندهی ورزشی خود را ادامه خواهد داد و بر
هدف بعدی خود یعنی سازماندهی جام المپیک
 2036تمرکز خواهد کرد.
منبع :دیپلماسی ایرانی

در خواست لبنان برای حمایت ایران از تأمین انرژی این کشور

تأخیر در اجرای برجام به نفع ایران هم نیست

ایســنا :معــاون اول رییــس جمهــور بــا نخســت وزیــر و رئیــس مجلــس لبنــان بــه صــورت تلفنــی گفتوگــو کــرد .محمــد
مخبــر در مکالمــه تلفنــی بــا نبیــه بــری رییــس مجلــس لبنــان و نجیــب میقاتــی نخســت وزیــر ایــن کشــور ،ضمــن تقدیر
از رشــادتهای ملــت مقــاوم لبنــان و تاکیــد بــر اهمیــت صلــح و ثبــات در ایــن کشــور ،اظهــار داشــت :جمهــوری اســامی
ایــران از هــر طــرح و ابتــکاری کــه بــرای ثبــات سیاســی ،اقتصــادی و امنیتــی لبنــان مؤثــر باشــد ،حمایــت خواهد کــرد و در
ایــن مســیر از هیــچ کمکــی بــه ملــت و دولــت لبنــان دریــغ نخواهیــم کــرد .در ایــن مکالمــه تلفنــی نخســت وزیــر و رییس
مجلــس لبنــان ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت گســترش و تقویــت روابــط دوســتانه دو کشــور در همــه عرصههــا ،خواســتار
حمایــت جمهــوری اســامی ایــران از تأمیــن انــرژی ایــن کشــور شــدند.

ایرنا :یــک کارشــناس حقــوق بیــن الملــل بــا بیــان ایــن کــه ایــران در رونــد مذاکــرات بایــد اســتراتژی داشــته باشــد ،ابــراز عقیده
کــرد در صورتــی کــه ایــران در محاســباتش متوجــه شــود آمریــکا میخواهــد توافــق را بــه تعویــق بیانــدازد ،بایــد اجمــاع جهانــی
بــه وجــود آورده و آمریــکا تحــت فشــار قــرار گیــرد .یوســف موالیــی در تحلیــل خــود ازرونــد گفتوگوهــا بــرای احیــای برجــام و
توافق هســتهای اظهــار داشــت :ایــران تحــت فشــار تحریمهــا قــرار دارد و گذشــت زمــان هــم حاصلــی نخواهــد داشــت ،مگراین که
اســتراتژی واحــدی را تعریــف کــرده و درچارچــوب خریــد زمــان هــدف تعییــن کنــد کــه شــاید از ایــن موضــوع بــی اطــاع باشــیم.
وی تصریــح کــرد :درواقــع اگردرچارچــوب اســتراتژی برنامههــا و گفــت وگوهــا دنبــال شــود ،آن زمــان میتــوان برایــش ارزش قائل
شــد درغیرایــن صــورت تأخیــر در احیــای برجــام بــرای ایــران منفعتــی نــدارد.
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مقامهای ایرانی خبر خرید جنگنده جدید از روسیه را تأیید کردند؛

سوخو۳۵؛ عضو جدید ارتش ایران

نسل فردا  /گروه ایران
Naslefarda@gmail.com

براســاس اعالم مقامات ارتــش ،خرید
جنگندههای ســوخو  ۳۵از روســیه در
دستورکارنیروی هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران قرار گرفته است .این خبررا
امیرســرتیپ حمید واحــدی ،فرمانده
نیروی هوایی ارتش جمهوری اســامی
در گفتوگو با خبرگزاری برنا داده است.
وی با بیــان اینکه خرید ســوخو  ۳۰در
برنامه نیســت و فع ً
ال خرید سوخو  ۳۵از
روسیه مطرح است ،افزود :این موضوع در
دستورکار قرار دارد و امیدواریم بتوانیم در
آینده به این جنگندههای نسل  ++4دست
پیدا کنیم.
سوخو  ۳۵آخرین نمونه عملیاتی ساخته
شده از خانواده فالنکر اســت که ناتو آن
را با نام فالنکر  Eمیشناســد .توسعه این
جنگنده در دوران شــوروی آغاز شد ،اما
با فروپاشــی این کشــور پروژه جنگنده
جدید نیز نیمه کار رها شــد .پس از آن،
روسیه با مشکالت مالی شدیدی مواجه
شد و جنگنده فراموش شــده باقی ماند.
در دهه اول هزاره جدید ،روسیه مجددا ً به
سراغ طرح سوخو رفت و تکمیلش نمود.
پیش نمونه جنگنده سوخو  ۳۵نخستین
پروازش را در ســال  ۲۰۰۸انجام داد .کار
ساخت این جنگنده توسط کمپانی روسی
کمسومولسک انجام و از سال  ۲۰۱۴وارد

فعالیت در نیروی هوایی روسیه شد.
ســوخو  ۳۵یک جنگنــده چندمنظوره
اَبَرچابک تکخلبان بــا قابلیت مانور باال
است .ســوخو  ۳۵از رادار  N035ایربیس
 Eبهره میبرد که به پلنگ برفی مشــهور
اســت .این رادار توانایی شناسایی اهداف
هوایی در فاصله  ۴۰۰کیلومتری را دارد و
میتواند  ۳۰هدف هوایی را از فاصله ۳۰۰
کیلومتری رهگیری کرده و همزمان با ۸
فروند از آنها درگیر شود.
جنگنده سوخو  ۳۵میتواند از فاصله ۳۰۰
کیلومتری موشــکهای هوا به هوا یا کروز
شلیک کند.
ویژگی پرواز ابرپیمایشــی که در سوخو
 ۳۵وجود دارد ،موجب میشــود که این

جنگنده بتواند با هواپیماهای دیگر که با
سرعت و ارتفاع بیشتری پرواز میکنند به
راحتی درگیر و بر آنها پیروز شود.
شرکت آمریکایی رند کورپوریشن مدعی
شده جنگنده ســوخو  ۳۵برتر از اف ۳۵
آمریکا اســت .تحلیل پایگاه این شرکت
آمریکایی نشان داد که به ازای سقوط هر
فروند جنگنده ســوخو  ،۳۵این هواپیما
توانایی سرنگون کردن نرخ  ۲٫۴جنگنده
اف  ۳۵را دارد که نسبت  ۱به  ۲٫۴را ایجاد
میکند.
این جنگندهها کــه میتوانند  ۸هدف را
همزمان شناسایی ،تعقیب و با موشکهای
پیشرفته نابود کنند ،همچنین با سامانه
پارازیت افکنی ،تــوان باالیی برای پنهان

شدن از دید رادارهای دشمن دارند.
روســیه در عملیات ضدتروریســتی در
سوریه به طور گســترده از جنگندههای
سوخو  ۳۵علیه تروریستها استفاده کرد.
چین ،اندونزی و مصر از جمله مشتریان
اصلی سوخو روســیه هستند و همچنین
قرار است برخی کشورها از جمله ترکیه
نیز به فهرست مشتریان سوخو  ۳۵اضافه
شــوند .خرید ســوخو میتواند نیروی
هوایی ایران را که مدتهاســت به علت
تحریمها به روز رسانی نشده ،احیاء کند.
روزنامه اوراســیادیلی چاپ مسکو مدتی
پیش نوشت :بخش عمده ناوگان هوایی
نظامی ایران از هواپیماهــای خریداری
شده از آمریکا شامل اف ۱۴-ای ،اف ۴-و
اف ۵-میشود که قبل از پیروزی انقالب
اسالمی خریداری شده و در دوره پس از
پیروزی انقالب هم تهران چندین فروند
شکاریهای میگ ۲۹-از مسکو خریداری
کرد.
روزنامه روســی با اشــاره به اینکه ایران
از اوایــل دهه  ۹۰میــادی هواپیماهای
تهاجمی نخریده اســت ،نوشت :بنابراین
با خریداری  ۲۰هواپیمای جدید پیشرفته
میتواند ناوگان هوایی نظامی خود را بطور
قابل توجهی تقویت کند.
همچنیــن ،پایگاه فوربــس مدتی پیش
مدعی شد خرید سوخو  ۳۵از روسیه در
ازای فروش پهپاد ایران به مسکو صورت
میگیرد .این پایگاه در رابطه با همکاری

هوایی ایران و روسیه نوشت :آخرین گمانه
زنی در مورد آینده روابط دفاعی روسیه و
ایران این است که تهران ممکن است در
ازای تأمین اعطای پهپادهای بومی خود
به مسکو ،جتهای جنگنده سوخو۳۵-
روسیه را دریافت کند.
فوربس ایــن اتفاق را یکــی از مهمترین
رخدادهای نظامی منطقه دانست و مدعی
شد :خلبانان و تکنسینهای ایرانی برای
آموزش هواپیمای ســوخو  ۳۵به روسیه
اعزام میشوند.
در همین رابطه ،اندیشــکده موسســه
مطالعــات جنــگ (  )ISWنوشــت:
گزارشها نشــان میدهد کــه تهران و
مســکو همکاریهای هوایی بیشتری را
بــرای دور زدن تحریمهــای بینالمللی
دنبال میکننــد ...اگر این ادعا درســت
باشد ،ممکن است ایران در ازای پهپادها،
هواپیماهای سوخو  ۳۵روسی را دریافت
کند که ایــن امــر میتواند بخشــی از
توافقنامه امضا شده توسط مسکو و تهران
در  26جوالی باشد.
الزم به ذکر است که در ابتدا قرار بود ایران
سوخو  ۳۵روسیه را از مصر بخرد اما قاهره
با دخالت دولت آمریــکا از تصمیم خود
عقب نشــینی کرد .با آغاز جنگ اوکراین
و احتیاج روسیه به پهپادها ،معامله سوخو
و هواپیماهای بدون سرنشین به صورت
مستقیم صورت گرفته و احتماالً تا چندی
دیگر نهایی شود.

تیمهای پلیس در حال بازرســی از
صحنه جرم در یــک حمله چاقویی
مرگبار در شهر ولدون کانادا.
منبع :یورونیوز

حمله مســلحانه به اتوبوس حامل
نظامیان اسراییلی در کرانه باختری.
منبع :رویترز

عراق کشور بحرانهای ناتمام!

معادله صدر؛ چند مجهولی و سخت
زینبکیانی
کارشناس روابط بینالملل

مســئله جریانها و احزاب سیاســی در عراق از سال
 ۲۰۰۳و پس از اشغال این کشور توسط آمریکا یکی از
اساسیترین مباحث در عراق بوده است .شیعه بهعنوان
اکثریت جمعیت عراق برای اولین بــار پس از ۱۳۰۰
سال ،حکومت را در این کشور به دست آورده است تا به
جایگاه واقعی خود دست یابد .در میان احزاب مسلمان
در عراق جریان صدر به دالیل مختلف ازجمله وابستگی
به خانواده آل صدر و نقش خانواده صدر در سلسلهجنبان
تحزب در جامعه شیعیان عراق ،شــعارهای مساوات
طلبانه و عدالتجویانه و اظهارات ضدامریکایی و حرام
دانستن هرگونه مماشات با آمریکا توسط مقتدی صدر
و از همه مهمتر در اختیار داشتن یک شاخه نظامی بانام
جیش المهدی پرداختن به جریان صدر و بررســی و
کالبدشکافی این گروه را ضروری مینماید.
ســید مقتدی صدر با اســتفاده از اعتراضات خیابانی
هواداران خود ،منافع سیاســی خود ازجمله استعفای
دولت عادل المهدی را پیش برده میبرد .الیه سیاسی
جنبش صدر ساختی هرمی و مبتنی بر شخص دارد.
در الیه نظامی تحوالت متنوعی از سال  ۲۰۰۳به بعد
رخداده است .سرای االســام و کاله آبیهای وفادار به
صدر در این الیه قــرار دارند .در الیه اجتماعی جنبش
اغلب طبقات تهیدست شیعی حضور دارند که پیادهنظام
خیابانی و در برخی مواقع ساماندهی آشوبهای شهری
را بر عهدهدارند.
در این چارچوب مقتدا صدر از ســال  ۲۰۰۳میالدی با
ایده تشکیل حکومت اسالمی و با ایجاد گروه شبهنظامی
جیشالمهدیوبیانخطابههایآتشینعلیهاشغالگران
آمریکایی موقعیت خود را در بین هوادارانش بهویژه در
شهرک صدر بغداد تثبیت کرد .محور اصلی فعالیتهای
مقتدا صدر تا سال ۲۰۰۸میالدی (زمان خروج نظامیان
آمریکایی از عراق) عمدتاًعلیه اشغالگری و حتی مخالفت
با دولت تحت حمایت آمریکا بــود .اما رفتهرفته مقتدا
صدر گرایشهای خود را به سمتوسوی ایجاد روابط
با عربســتان و امارات عربی قرار داده و سعی در ایجاد
حکومتی شیعی با همکاری عربستان دارد.
از ویژگیهای صدر این اســت که ذیل ورود به مسائل

اجتماعی ،خدماتــی ،مذهبی ،سیاســی ،بینالملل،
رسانهای و تشکیل بدنهای از نظامیان طی این سالها
سعی کرده است بهمثابه یکشبه دولت ،پهلو به پهلوی
دولت رسمی بغداد عمل کند.
ســید مقتدی صدر به دنبال در دست گرفتن رهبری
دینی ،اجتماعی و سیاســی عراق در سالهای آینده
بهویژه در دوره پساسیستانی است.
قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۶و با مشارکت گسترده
حقوقدانان آمریکاییو اروپایی تدوین شد .این متن ،مانند
لبنان ،قدرت را میان گروههای مذهبی و قومی ساکن
عراق فدرال تقسیم میکند.
همواره فضای عراق پس از برگزاری انتخابات و پیش
از تشکیل دولت فضای چالشی است؛ چراکه معموالً
هیچکدام از فهرســتهای انتخاباتی اکثریت آرا را
کسب نمیکنند تا بتوانند دولتی مستقل تشکیل
دهند و از سوی دیگر نیز همه به دنبال گرفتن سهم
و امتیازات بیشتری هستند .بر همین اساس فضای
سیاسی این کشور به سمت دولت ائتالفی در حال
حرکت است.
روند سیاسی در عراق از زمان اعالم نتایج انتخابات اکتبر
 ۲۰۲۱تاکنون ،و در پی استعفای تمام نمایندگان وابسته
به جریان صدر از مجلس و تحصن نامحدود هواداران،
وارد یک دوران بیســابقه بحران سیاســی شده است
بیش از  ۱۰ماه میگذرد ،و شــاهد بنبســت به خاطر
اختالفات میان احزاب سیاسی بوده اســت و تا امروز
تعیین رئیسجمهور و تشــکیل دولت در عراق ناکام
مانده است.
دونیروی عمده شیعه حاضر در مجلس ،ائتالف سائران
و چارچوب هماهنگی ،همچنان بر خواستههای خود
پافشاری میکنند .درحالیکه ترکیب مجلس مانع از
تشکیل دولت جدید شده است و حتی توانایی انتخاب
رئیسجمهوری را ندارد ،صدر خواهان انحالل مجلس
و برگــزاری انتخابات زودهنگام اســت و چارچوب
هماهنگی ،بر تشکیل فوری دولت پیش از برگزاری
انتخابات دوباره تأکید میکند.
رهبر ائتالف سائران پیشازاین و در سال  ۲۰۱۴هم از
سیاست کنارهگیری کرده و مجددا ًبا تمام قوی به میدان
بازی قدرت در عراق بازگشته بود.
اآلن همه تالش مقتدی صدر تشکیل یک دولت متمایل

به خود است اما این بدان معنا نیست که مقتدی صدر
نخواهد سایرین را در این دولت مشارکت دهد؛ وضعیت
عراق نیز بهگونهای نیست که او بر مواضع خود اصرار کند
و نگذارد سایر گروههای سیاسی نقشآفرینی کنند.
در این میان باوجود ائتالف صدریها با ائتالف التقدم،
العزم و بارزانی ها ولی آنها نتوانســتند رأی الزم برای
تعیین نخستوزیر دســت یابند لذا استعفای خود را
اعالم کردند که با موافقت همراه شد .در پی استعفای
آیتاهلل حائری از مقام مرجعیت تقلید مقتدی صدر،
روحانی تندروی شیعه عراق روز دوشنبه اعالم کرد
برای همیشه از سیاست کنار میرود .بالفاصله پس
از انتشــار این پیام ،هزاران هوادار مقتدی صدر کاخ
ریاست جمهوری در مرکز بغداد را اشغال کردند .در
پی باال گرفتن تنشها ،ارتش در پایتخت مقررات منع
آمدوشد اعالم کرد.
آیت اله حائری ،روز دوشنبه با انتشار پیامی اعالم کرد
به دلیل ناتوانی جسمی و بیماری از مرجعیت تقلید
شیعیان انصراف میدهد.
این مرجع تقلید بزرگ شیعیان عراق مقلدان و شیعیان
را به تبعیت و اطاعت از رهبــر ایران آیت ا ...خامنهای
دعوت کرده و رهبر ایران را «شایستهترین فرد برای
رهبری امت اسالم» توصیف کرد.
در بیانیه آیتاهلل حائری بــا انتقاد تلویحی از مقتدی
صدر آمده است «هرکســی بخواهد با بهره بردن از
نام دو شهید صدر میان مردم عراق اختالف بیندازد
و درحالیکه فاقد درجه اجتهاد و دیگر شــرایط الزم
اســت ،بخواهد رهبری شــرعی را بر عهده بگیرد ،از
صدریها نیست».
تنها دقایقی پس از صدور این بیانیــه ،آقای صدر در

پیامی توییتری نوشت« :تصمیم گرفتم دیگر در امور
سیاسی دخالت نکنم .بنابراین کنارهگیری خود از تمام
امور سیاسی و تعطیلی تمام دفاتر [وابسته به خودم]
بهاستثنای حرم شــریف (مطهر) [پدرم محمدباقر
صدر] ،موزه مقدس و هیــات موروثه خانواده صدر را
اعالم میکنم»؛ درحالیکه درگیریهای مســلحانه
در مرکز بغداد ادامه داشت ،صدر نزدیک به  ۲۴ساعت
سکوت کرد.
در آن زمان ،شخصیتهای مذهبی شیعه در سراسر
عراق سعی کردند صدر را متقاعد کنند که خشونتها
را متوقف کند .شخصیتهای شیعه در ایران و لبنان نیز
به افراد داخل عراق پیوستند تا فشار بر صدر از طریق
دفتر سیستانی در نجف انجام شود.
آنچه آقای صدر در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود
بیان کرد ،اگرچه به معنای عقبنشــینی از مواضع
گذشتهاش است اما این به معنای پایان بحران عراق
نیست.
آقای صدر که بارها از سیاست خداحافظی کرده و پس
از مدتی دوباره به بازیگری فعال در عراق تبدیلشده
است ،این بار هم مشخص نیست که چگونه عمل کند.
هرچند نمیتوان سناریوهای آینده عراق را بهصورت
قطعی تصورنمود ولی آنچهبهنظر میرسد این استکه
صدریها از امروز وارد بازی اپوزیسیونی خود با ساختار
مستقر خواهند شد .بازی که شرایط عراق را پیچیدهتر
خواهد کرد .عراقی که تحوالت اخیر نشــان میدهد
نیروهای فاسد داخلی به همراه محور عبری-عربی-
غربی به دنبال بحرانهایی شــبیه آشوبهای اکتبر
سال ۲۰۱۹در آن هستند؛ عراقی خسته از ناکارآمدی،
بیکاری ،جنگ ،فساد و . ...
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چراکه بدون نفوذ روســیه در دمشــق ،تهران
میتوانست آسانتر واحدهای خود را به سوریه
وارد کند و همچنین کنترل ایران بر رژیم اسد
بیشتر خواهد شد .بیشترین چیزی که اسرائیل
را خشمگین کرده اســت موضع گیری دوباره
نیروهای ایرانی در سوریه و نزدیک شدن این
نیروها به مرزها با سرزمینهای اشغالی و مستقر
شدن درجنوب سوریه است و همین امر باعث
شد که بشار اســد به تهران برود و درخصوص
چالشهای احتمالی بــا عالیترین مقام ایران
رایزنی کند .اکنون رژیم صهیونیستی به خوبی
از همکاری نزدیــک میان ایران و روســیه بر
مبنای اصل حفظ منافع ملی باخبر اســت ،به
همین دلیل قصد دارند بــا دروغ پراکنی یا پر
رنگ کردن اختالفات تاکتیکی (که موضوعی
عادی در بخش نظامی است) به کارشکنی در
روابط میان دو کشور بپردازد و وضعیت امنیتی
ســوریه را برای تجاوز نظامی آماده کند .وجه
دیگر عملیات روانی صهیونیستها و رسانههای
غربی ،پر رنگ کردن حمالت هوایی رژیم و نوع
برخورد سامانههای پدافندی روس با آنهاست.
کاهش نفوذ ایران در سوریه؛ هدف
پنهان روسها
گفته میشود که درخواست روسها از ایران با
عنوان تخلیه برخی از پایگاههای نظامیشــان
در ســوریه با ایــن ادعا صورت گرفته اســت
که شــبه نظامیان ایرانی بتواننــد از حمالت
هوایی اســرائیل در امان بماننــد؛ چراکه در
روزها گذشته حمالت منتســب به اسرائیل
در سوریه افزایش یافته اســت و ضمن اینکه
روســها تاکید کردهاند پایــگاه نظامی ایران
در نزدیکــی محــل هنگ  49کــه متعلق به
نیروهای دولتی سوریه است تخلیه شود .این
پایگاه برای حکومت ایــران از اهمیت نظامی
قابل توجهی برخودار اســت و موشکهای اس
 200و ســایر تهیزات نظامی ساخت روسیه
را در خود جای داده اســت .اما مخالفین این
درخواست روســها میگویند نمیتوان نسبت
به این درخواســت زیاد خوشــبین بود .کرد؛
چراکه در طول جنگ ســوریه دیده شده که
نیروهای روسیه در سوریه بارها چشم خود را
بر حمالت هوایی اسرائیل علیه محل استقرار و
انتقال تسلیحات نیروهای تحت حمایت ایران
بســتهاند .همچنین درست اســت که روسها
هنگام خروج از ســوریه پایگاههای خود را به
ایران تحویــل دادند ولی انهــا همواره تالش
کرده از میــزان نفوذ جمهوری اســامی در
ارتش ســوریه و نهادهای امنیتی این کشور
بکاهد .نکته بعد که باید به آن اشــاره کرد این
است که روسها اکنون درصدد هستند با توجه
به خالء حضورشان در میدان سوریه به دلیل
جنگ اوکراین ،به هر نحوی شده ثبات در غرب
ســوریه را ایجاد کرده و فع ً
ال هر بهانهای را از
اسرائیلیها برای ادامه بمباران بخشهای مهم
ســوریه بگیرند بنابراین بهترین گزینه برای
روســها در جهت آرام کردن اسرائیل ،کنترل
رفتار تهران است .ضمن اینکه با تجربهای که
از سیاست خارجی روسها در ذهنها داریم از
روسیه بعید نیســت که با متحدان خود علیه
یک دشمن مشــترک همکاری کند و بعد از
شکست یا تعقیب آن دشــمن ،علیه متحدان
خود شــود .به نظر میرســد به احتمال زیاد
روسیه از هم اکنون در حال برنامه ریزی برای
ریشه کن کردن نفوذ ایران در سوریه است.
بیزاری دولت ســوریه از افزایش
تنشها در خاک سوریه
در گزارش فوق به این نکته اشاره شده است که
درخواست تخلیه پایگاههای ایران در سوریه با
موافقت بشار اسد صورت گرفته است .واقعیت
این است که بشار اسد سه سال است که ایران
را از تالفی حمالت اســرائیلی به سوریه منع
کرده تا از تشــدید تنش جلوگیری کند .این
خواسته بشار اسد در زمان حیات شهید قاسم
ســلیمانی با ایران در میان گذاشته شد و بعد
از شــهادت فرمانده نیروی قدس ،ایران این
خواســته را تا حد زیادی رعایت کرده است؛
چراکه مطمنا شکاف در روابط ایران و سوریه
چیزی نیســت که مقامات ایرانی خواستارآن
باشند و از این شکاف ،اسرائیل بیشترین نفع
را خواهد برد .شــاید رهبر سوریه نمیخواهد
خاک کشورش به ســکویی برای تنش میان
اسرائیل و ایران مبدل شود و از وقوع یک جنگ
در ابعادی گسترده نگران است به ویژه اینکه
سوریه که بیش از یک دهه درگیر یک جنگ
گسترده و شــدید بوده و اکنون کام ً
ال ضعیف
شده است .شاید هم بشار اسد میخواهد کم
کم حرکت ایرانیها در سوریه را محدود کند و
برای بازسازی کشور جنگ زدهاش همکاری با
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را به ایران
ترجیح دهد.

