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ورود به تشکیالت «حافظ اسد»

هرگاه ،به جدالی بازمیگردم که در هر نقطه عطف سخت میهنی اتفاق میافتاد،
تصویــر هــزاران نفــر از اهالــی «درعــا» را در روز جدایی «ســوریه» و «مصر» به یاد
میآورم که خشــمگین از جدایی ،به خیابانها آمده و گلولهها بود که به سویشــان
شــلیک میشــد ،از سوی همان نهادهایی که آنها را در ایام «اتحاد سوریه و مصر»
تعقیب کرده و بر آنان هجوم میآورد .همیشه وقتی این صحنه را مرور میکردم
از خود میپرسیدم ،چه هنگام روند امور درست میشود تا همه مردم در رویارویی
با دشــمن اسرائیلی ،در کنار ارتش ایدئولوژیک قرار گیرند .جدایی میان «سوریه»
و «مصر» ،بهعنوان یک مرحله انتقالی ،تقریباً یک ســال و نیم به طول انجامید.
یکســال و نیمی که هیچ رنگ و بویی نداشــت و گویی سوریه در اتاق مراقبتهای
ویژهای خالی از پزشک و خدمات پرستاری و دستگاههای مراقبتی ،قرار داده شده
بــود .بعثیها و ناصریها در ارتش و نیروهای مســلح قویتــر [از دیگر جریانها]
بودند ،اما اکثریت آنها متأســفانه بیش از آنکه عالقهمند به بازســازی تشــکیالت
حزبی تکهتکه خود و فعالســازی مؤسســات سیاســی و اقتصادی باشــند که برای
کشــوری که مســئول آن میشــدند ،مورد نیــاز بــود ،عالقهمند به بازســازی وجهه
خود بودند .یکی از مهمترین اصول مشــترک و اعالم شــده در سطح وسیع میان
بعثیهــا و ناصریهــا ،نیروهای مدنــی و نیروهای نظامی؛ ارتبــاط موضوعی بین
«اتحــاد» [عربــی] و «آزادی» [مردمی] بود ،به این معنا که «اتحاد» مســتحکم و
قابل دوام [میان کشــورهای عربی] ،بدون «آزادی» [مردم این کشــورها] ،شــدنی
نیســت .اگر غیــر از این بود ،جدایی [ســوریه و مصــر] اتفاق نمیافتــاد .پذیرفتنی
نیســت  -مگــر از روی اجبــار و اکــراه  -کــه دو اصــل «اتحــاد» و «آزادی» را بــا این
استدالل اشتباه در تعارض با یکدیگر تعریف کنیم که مقتضای ضروری مبارزه با
استعمار ،محدودسازی افراد و جامعه است تا ارتش بتواند «برای رویاروییای که
هیچ صدایی باالتر از آن نیست» ،رها شود.
ëëآشنایی با حافظ اسد
در فضــای جدایــی «ســوریه» و «مصــر» ،بــا «حافظ اســد» خلبان مرخص شــده
از نیروهای مســلح و مشــغول به کار در مدیریت کشتیرانی آشــنا شدم .یک افسر
همــکار فضــول بهنــام «ابراهیم رفاعی» مرا با «اســد» آشــنا و بوالفضــول مرا نیز
برانگیخت .با هم به دیدار «حافظ اســد» در دفتر کارش در «ســازمان کشتیرانی»
رفتیــم تــا از طریــق او از فضــای [مباحــث میان مصــر و ســوریه در] «قاهره» ســر
دربیاوریــم .از «اتحاد» [ســوریه و مصر] و جدایی آســانی که میان دو کشــور اتفاق
افتاد و مســئولیت «حزب بعث» که خود به «اتحاد» پایان داده بود و مســئولیت
«عبدالناصــر» کــه خواهــان پایــان «اتحــاد» شــده و همین بــرای طوالنی نشــدن
«اتحاد» کافی بود ،صحبت کردیم .به یاد میآورم که «حافظ اسد» کم حرف بود،
اما ســیگار را با سیگار روشــن میکرد و «رفاعی» آنقدر حرافی میکرد که جزئیات
ایــن مالقــات ،نزدیک بود از حافظهام محو شــود ،اگر البته «اســد» ،صندلی خود
در اســکادران هواپیماهای جنگنده [و فرماندهی نیروی هوایی] را چند روز پس از
انقالب  ۸مارس[ ۱۹۶۳حزب بعث در سوریه] باز نمیگرفت.

در اواخر ماه مارس ،روســیه تجهیزات و نیروهای تازه نفس خود را تحت
عنوان محمولههای انســان دوســتانه به ونزوئال فرســتاد و تــاش کرد درباره
حضورش در آن کشــور غیرشــفاف عمل کند .بر اساس شواهد قوی تحوالت
آزودو»
مهمتــر و بیشــتری طی ماههای آینــده در راه بود .همزمــان «فرناندو ِ
وزیــر دفاع برزیل به مــن گفت پایان مادورو نزدیک اســت .من همچنین در
دفتــر کارم بــا «خوان هرنانــدز» رئیس جمهــوری هندوراس دیــدار کردم که
او هــم برخــاف نظر همســایهاش ،نیکاراگوئه ،نســبت به آینــده تحوالت در
ونزوئال خوشــبین بــود« .فابیانا روزالس» همســر گوایــدو در  27مارس برای
دیدار با پنس در اتاق روزولت به کاخ ســفید آمد و ما انتظار داشــتیم ترامپ
دیدار غیر رســمی و کوتاهی را با او داشــته باشد .همسر و خواهر ماررو رئیس
دفتــر بازداشــت شــده گوایــدو نیــز او را همراهــی میکردنــد و بعــد از گرفتن
عکــس و اظهــارات روزالــس و پنــس خطاب بــه رســانهها ،وارد اتــاق بیضی
محــل کار ترامپ شــدیم .ترامپ با روزالــس و دیگران به گرمی احوالپرســی
کــرد .بعد گروه خبرنگاران وارد شــدند و این دیدار به یک برنامه پخش زنده
 20دقیقــهای تبدیــل شــد .ســپس روزالــس از ترامــپ ،پنس و من بــه خاطر
حمایت هایمــان تشــکر کرد (و در مورد من گفت آقــای بولتون باعث افتخار
اســت که روی شــما حســاب کنیم همان طــوری که این کار را هــم کرده ایم).
توگو بــا خبرنگاران بــه نمایش
ترامــپ نیــز برخــورد خیلــی خوبــی را در گف 
گذاشــت و وقتــی از او دربــاره دخالــت روســیه در ونزوئــا ســؤال شــد ،گفــت
«روســیه بایــد از آن کشــور خــارج شــود» که این جمــات تأثیری بســیار قوی
داشت و دقیقاً همان چیزی بود که امیدوار بودم مطرح کند .نکته جالب تر،
بحثهــای ما بعد از خروج خبرنــگاران از اتاق بیضی بــود .روزالس توضیح
داد اوضاع تا چه اندازه در ونزوئال وخیم اســت و همســر ماررو درباره این که
نیروهــای پلیس مخفی چگونه به خانه او هجوم آورده و همســرش را به زور
به ســاختمان بدنام و مخوف موســوم به «هلیکویــده» در کاراکاس بردهاند،
صحبت کرد .از این ساختمان مخوف بهعنوان زندان نیز استفاده میشود .با
ادامــه بحثها ،ترامپ دو بار درباره روسها بــه من گفت« :آنها را از ونزوئال
بیــرون کنیــد» و در رابطــه با رژیــم کوبا نیز تأکید کــرد« :آنهــا را در داخل کوبا
محصور و خفه کنید ».من از هر دوی این دســتورات اســتقبال کردم .ترامپ
در یــک جا تأکید کرد که بهدنبال قویتریــن تحریمهای ممکن علیه ونزوئال
است و من به طرف منوچین نگاه کردم که برای جلسه دیگری وارد شده بود.
همــه از جمله ونزوئالییها و امریکاییهــای حاضر در دفتر رئیس جمهوری
خندیدنــد زیــرا میدانســتند کــه منوچین مانــع اصلی بــر ســر راه آن چیزی
بود که ترامپ میخواســت .پنس از روزالس پرســید چــه اتفاقی برای ارتش
ونزوئال رخ داده اســت اما ترامپ وســط حرفش پرید تا بگوید «(روند اعمال
تحریــم ها) بســیار کند اســت» و مــن فکر میکــردم تا حاال باید اعمال شــده
باشند .روزالس با توصیف خشونت شدیدی که در کشورش شاهد بوده و نیز
ارتبــاط نزدیک ارتش ونزوئال با کوبا ،پاســخ پنس را داد .بعد از پایان جلســه
بــا روزالــس ،ترامپ به مــن و منوچین گفت« :اکنون دیگــر نمیتوانید تعلل
کنید ».و من گفتم «من و استیو به محض بازگشت او (منوچین) از چین این
مســأله را بررســی خواهیم کرد ».من مطمئن بودم که منوچین نیز به اندازه
مــن از ایــن موضوع لذت میبــرد! غیرمنتظرهترین نتیجه این جلســه ،افکار
و احساســات ترامــپ دربــاره این موضوع بود کــه چرا روزالــس حلقه ازدواج
به دســت نداشــت و این که او چقدر جوان به نظر میرســید .البته نکته دوم
حقیقت داشــت هــر چند که او از همــان ابتدای ورود خود به جلســه قاطع و
ثابت قدم بهنظر میرسید اما من ابتدا به این موضوع توجه نداشتم.

فرار نخستوزیر دولت
مستعفی یمن

ارتباطات مشاوره ای مشاور امنیت ملی امریکا برای بایدن دردسرساز است
جاناتان گویر ،تحلیلگر امریکایی
مترجم :بنفشه غالمی

دولــت «جــو بایــدن» در یکــی از نخســتین
اقدامات خود و با تأکید بر شفافیت ،از مقامات
دولــت اش خــود خواســت چنانچــه پیشــتر در
مشــاغل البیگــری فعالیت داشــتند ،دســت از
آنهــا بکشــند .اما واقعیت این اســت که حتی با
اعالم اسامی کسانی که این افراد برای آنها البی
میکردند ،نمیتوان انتظار داشت ،البیستها،
کســانی را که برای آنهــا کار میکردند ،فراموش
کنند.
یکــی از کســانی که در مورد «البی در ســایه»
او گفته شــده اســت« ،جیک ســالیوان» ،مشاور
امنیت ملی «جو بایدن» اســت .او قبل از اینکه
ایــن ســمت را در کاخ ســفید بــه دســت بگیرد،
بــرای امــرار معــاش دســت بــه البی مــیزد .از
همیــنرو بــه محــض ورود او بــه کاخ ســفید،
«بایــدن» قانون منع البی را صــادر کرد و از او و
همه کســانی که قبالً کار البی انجــام میدادند،
خواســت به منظور شــفافیت ،اســامی افــراد یا
شــرکتهایی کــه بــه آنهــا خدمات مشــاوره ای
ارائه می کردند ،در اختیار کاخ سفید قرار دهند.
اقدامی که بازخورد مثبتی بین ناظران داشــت.
این ممنوعیت میتوانســت به کسانی که خارج
از کاخ ســفید هســتند ،این اطمینان را بدهد که
مقامات دولت «بایدن» با صداقت و شفافیت
کامــل عمــل خواهنــد کــرد .بویــژه «جیــک
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نارضایتی ترامپ از روند کند تحریمها

االیام(بحرین):

«حمــد بــن عیســی آل خلیفــه»،
پادشــاه بحریــن در تمــاس ویدئویــی بــا
«ژائــر بولســونارو» ،رئیــس جمهــوری
برزیــل بــا اشــاره بــه منافــع مشــترک دو
کشــور در حوزههــای مختلف ،بــر ارتقای
همکاریهای دوجانبــه دفاعی ،تجاری،
اقتصــادی و دیپلماتیک تأکیــد کرد .وی
همچنیــن از افتتــاح ســفارت برزیــل در
منامه در آیندهای نزدیک خبر داد.

معضل البی گران در دولت بایدن
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فیگارو(فرانسه)

در شــرایطی که گمانهزنیها درباره
تبعات مرگبار واکســن «آسترازنکا» هر
روز بیشتر میشود و بسیاری از کشورها
اســتفاده از این واکسن را ممنوع اعالم
کردهاند« ،امانوئل مکرون» نیز تزریق
ایــن نــوع واکســن را تا تکمیل بررســی
آژانــس دارویی اروپا بــه حالت تعلیق
درآورد .وی ایــن تعلیــق را بهصــورت
رسمی و علنی اعالم کرد.

هشت صبح(افغانستان)

پــس از دیدارهــای جداگانــه «زلمای
خلیل زاد» نماینــده امریکا در مذاکرات
صلــح افغانســتان بــا رئیــس جمهوری
این کشــور ،هیأتهــای دولــت و طالبان
بــرای حضــور در نشســت مســکو ،وارد
روســیه شدند .قرار اســت در این نشست
دیدگاههــای طرفیــن دربــاره ادامــه
مذاکرات صلح بیناالفغانی در ترکیه به
بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

ســالیوان» کــه تا پیــش از ورود به کاخ ســفید به
بزرگترین شرکتهای جهان مشاوره میداد.
«سالیوان» از سال  2017با شرکت مشاورهای
«مارکــو» که در لندن و نیویورک مســتقر اســت،
همــکاری میکــرد و بابت این همکاری ســاالنه
حــدود  37میلیــون دالر درآمد کســب میکرد.
مطابق وب ســایت شرکت مشاورهای «مارکو»،
کار ایــن شــرکت ارائــه خدمــات مشــاورهای بــه
ســرمایهگذاران ،مقاطعه کاران و دولتها برای
ســنجش کشــش بازارهای جهانی ژئوپلیتیک و
سیاســتگذاریهای دولتها در مســائل پیچیده
جهانی اســت .البته «ســالیوان» تابستان 2020
اســتعفای خــود را از کار در ایــن شــرکت اعــام
کــرد .دولت بایــدن به همه کســانی کــه در کاخ
ســفید کار میکننــد ،مهلــت داده بــود تا ظرف
 30روز همــه اطالعات مالی خود و درآمدهایی
که داشــتهاند را در اختیار کاخ ســفید قرار دهند
تا منتشــر شــود .اکنون نزدیک به  2مــاه از ورود
«بایدن» به کاخ سفید میگذرد .اما «سالیوان»
هنــوز ایــن اطالعــات را بــه کاخ ســفید تحویــل
نداده اســت .البته سخنگوی کاخ سفید در برابر
پرســش خبرنگاران گفته اســت که این کار تا 19
مارس ( 29اسفند) انجام خواهد شد.
بــا ایــن حال حتــی اگر ایــن کار انجام شــود،
همچنــان نگرانیهایــی وجــود دارد .همانطور
کــه پیشــتر «ریچــارد پینتــر» ،یکــی از اعضــای
ارشــد کاخ ســفید در دوره «جــورج بــوش» نیــز
اشــاره کــرده بود ،نگرانــی اصلی از آنجا نشــأت

تکانههای سفر مقامات امریکایی به آسیا

گروه جهان /نخستین سفر خارجی وزرای خارجه و دفاع دولت «جو بایدن» به ژاپن و
کره جنوبی ،با هشدار جدی مقامات پیونگ یانگ همراه شد .به گزارش شبکه خبری
«الجزیــره»« ،آنتونی بلینکن» و «لوید آســتین» در حالی از دیروز دیدارهای رســمی
بــا همتایــان ژاپنی خود را انجام دادند که بر اتحاد امریکا با کشــورهای آســیایی بویژه
در برابــر قدرت چین تأکید داشــتند .مقامات امریکایی همچنیــن درباره موضوعات
مختلــف دیگری از جمله آزادی دریانوردی در دریای چین جنوبی و شــرقی ،مســأله
هســتهای کره شــمالی و کودتای نظامی میانمار نیز به بحــث و تبادل نظر پرداختند.
به نوشــته «یورو نیوز» ،این ســفر پس از نشســت مجازی هفته گذشته رهبران ایاالت
متحــده ،ژاپــن ،اســترالیا و هند برای اتحاد چهارگانه انجام شــده اســت .پس از پایان
نشستهای ژاپن وزرای امریکا در حالی توکیو را به مقصد سئول پایتخت کره جنوبی
ترک کردند که نشســت با مقامات کره جنوبی از روز پنجشــنبه آغاز خواهد شد و پس
از آن «آستین» به هند و «بلینکن» به آالسکا سفر خواهد کرد.
ëëهشدار خواهر رهبر کره شمالی به امریکا
«کیــم یونــگ اون» ،خواهــر رهبــر کــره شــمالی بــا
انتقــاد از برنامههــای دولــت بایــدن بــرای آغــاز تمرین
مشــترک نظامــی با کــره جنوبی ،به کاخ ســفید هشــدار
داد بــرای پیگیری سیاســتهای خود در آســیا ،دردســر
درســت نکننــد« :به دولــت جدید امریکا که ســعی دارد
از آن ســوی اقیانوس بوی باروت را به کشــور ما برســاند،
توصیــهای میکنــم؛ اگــر میخواهیــد  4ســال در صلــح
بمانیــد بهتــر اســت در اول راه دردســر درســت نکنید».
به نوشــته «بیبیســی» ،این رزمایش مشــترک کــه «کیم یونــگ اون» آن را «مارش
جنگ» توصیف کرده اســت در حالی برنامهریزی شــده که پیونگ یانگ تاکنون همه
تالشهای پشت پرده دولت جدید امریکا برای برقراری ارتباط را به بنبست کشانده
چراکه «کیم جونگ اون» ،رهبر کره شمالی نیز هنوز ریاست جمهوری «بایدن» را در
امریکا به رسمیت نمیشناسد.

دوئل امریکا و روسیه بر سر سوریه

همزمان با دهمین ســالگرد بحران جنگ ســوریه ،مجلس دومای روســیه بازگشت این
کشــور به عضویت در اتحادیه عرب را خواســتار شــد .اما این درخواســت واکنش امریکا
در شــورای امنیت را به دنبال داشــت .به گزارش ایسنا به نقل از «روسیا الیوم»« ،لئونید
اسلوتسکی» ،رئیس کمیته امور بینالملل پارلمان روسیه با تأکید بر اقدامات کشورش
بــرای خــارج کردن ســوریه از انــزوای عربی گفت« :ما بــرای حل بحران ســوریه در همه
ســطوح سیاســی و دیپلماتیک تالشهایمان را ادامه میدهیم تا بار دیگر این کشــور را
به جامعــه جهانی و خانواده عرب بازگردانیم .تماسهــای نمایندگان دوما با پارلمان
کشورهای عضو اتحادیه عرب آغاز شده است تا این مکانیزم به نوعی «بهار بازگشت»
موقعیــت ســوریه در اتحادیــه عرب شــود ».ایــن تالشهــا در حالی انجام میشــود که
عضویــت ســوریه از ســال  2011در اتحادیه عــرب به حالت تعلیق درآمده و بســیاری از
قدرتهای بزرگ مانند امریکا با مانعتراشی ،مانع از تحقق این بازگشت میشوند.
به نوشــته «روزنامه الشــرق االوســط» ،حمایت روسیه از مواضع ســوریه در نشست
شورای امنیت سازمان ملل نیز زمینه ساز بحث نمایندگان دو کشور شد تا این نشست به
موضع واحدی برای آغاز روند سیاسی سوریه نرسد« .لیندا توماس گرینفیلد» ،نماینده
امریکا در حالی که نظام سوریه را مسئول تراژدی این کشور میدانست ،گفت« :برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری جدید در سوریه نباید ما را فریب دهد چراکه این انتخابات
با اصول قطعنامه  2254شورای امنیت مغایرت دارد .در حال حاضر دلیل مانعتراشی
در مســیر حل و فصل سیاســی بحران ســوریه ،مخالفت نظام این کشــور بــرای ورود به
روند سیاســی اســت .ما از روســیه میخواهیــم از نفوذ خود برای فشــار بر نظام ســوریه
اســتفاده کند ».اما «واســیلی نبنزیا» ،نماینده روســیه با موضعگیری در برابر گرینفیلد
گفت« :تالشها برای تغییر نظام حاکم بر ســوریه دلیل هرج و مرج این کشــور اســت.
نباید فراموش کرد که ملت سوریه باید درباره تحوالت کشورشان تصمیم بگیرند و این
کشــور نیازمند بازگشــت به خانواده عربی خود در اتحادیه عرب است .پیششرط پایان
یافتن بحران سوریه ،خروج اشغالگران خارجی و فیصله دادن بر اقدامات نظامی بدون
موافقت دولت این کشور است».
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میگیــرد که« :ســمت مشــاور امنیــت ملی یک
ســمت کامــاً حســاس اســت و بنابرایــن اعالم
این اطالعات بســیار مهم اســت ».زیــرا در این
شــرایط این نگرانی وجــود دارد که «ســالیوان»
هنگام ارائه اطالعات الزم درباره شــرکتهایی
کــه برای آنهــا کار میکرده اســت ،نتواند منافع
آنها را نادیده بگیرد« .پینتر» هم به این مســأله
اشــاره کــرده و گفتــه اســت کــه «مــن هــم مثل
خیلیها میخواهم اسامی تمامی کسانی را که
ســالیوان با آنها کار میکرده اســت  ،بدانم .زیرا
ممکن است در اسامی اعالم شده ،نام برخی از
افرادی که وی برای آنها با واســطه کار میکرده
اســت ،ذکر نشــده باشــد ».بویژه که کار شــرکت
مشــاورهای «مارکــو» بــه گونــهای اســت کــه به

حمله هــزاران نفر از معترضــان یمنی به
مرکــز دولــت نخســتوزیر مســتعفی این
کشــور در کاخ «معاشــیق» بنــدر «عدن»،
«عبدربه منصور هــادی» را مجبور به فرار
به مکانی نامعلوم کرد.
بهگــزارش ایرنــا بــه نقــل از پایــگاه خبری
«عــدن پســت» ،تظاهرکننــدگان کــه بــه
عملکــرد ضعیف دولــت و عدم پرداخت
حقوقها و دســتمزدها معترض بودند در
حالــی علیه دولت «هادی» ،نخســتوزیر
مســتعفی ایــن کشــور صبــح دیــروز بــه
خیابانهــا آمدند که او بــا حمایت ائتالف
ســعودی بخشهایی از جنــوب یمن را در
کنترل خود درآورده بود .بنا بر اعالم منابع
محلــی ،نخســتوزیر دولــت مســتعفی
پــس از ورود معترضــان بــه دفاتــر وزرای
کابینه ،توسط نظامیان سعودی به محلی
نامعلوم انتقال یافت .گفته میشود هیأت
نظامــی جنوب یمن ،نیروهای بازنشســته
و تعــدادی از اتحادیههــای کارگــری در
مناطــق جنوبی را برای ایــن اعتراضات به
خیابانها کشانده بود.
منصور هادی کــه به دلیل ناتوانی در اداره
امور یمن از ســمت خود اســتعفا داده بود
و اکنــون در عدن مســتقر شــده اســت ،در
ماه هــای اخیر بــا اعتراضات عمــده ای از
ســوی ســاکنان جنوب این کشــور بــه دلیل
ضعــف در ارائــه خدمات و قطعــی مکرر
بــرق و مشــکالت معیشــتی مواجــه شــده
است.
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جیک سالیوان در کنار جو بایدن

دولتها نیز مشاوره میدهد و طبق قوانین این
شــرکت کــه به مشــتریان خود قول داده اســت،
همکاری شــان مخفی بماند ،وی ممکن است،
نتواند نام برخی از این افراد یا دولتها را فاش
کند .بســیاری از کسانی که با کارهای این شرکت
آشــنا هســتند ،معتقدنــد« ،ســالیوان» ممکــن
اســت تمام تالش خود را بکند تا اسامی برخی
مشتریان این شرکت را فاش نکند.
البتــه تنها «ســالیوان» نیســت کــه در چنین
وضعیتــی قــرار دارد بلکــه «ویلیــام برنــز» کــه
«بایــدن» او را بــرای ریاســت ســنا برگزیــده ،در
همین شــرکت مشاورهای ســمت هیأت مدیره
یکی از بخشها را داشته است.
ëëمنبعThe American Prospect :

