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انصارا ...یمن :موشک جدیدی در راه است که
احتماال روند جنگ را تغییر می دهد

جنبش انصارا ...یمن از رونمایی قریبالوقوع از یک فروند موشک جدید خبر داد و گفت که این موشک احتماال روند جنگ را تغییر خواهد داد .مدیر ارتباطات انصارا ...در ادامه به
نقش «ولد الشیخ » فرستاده سابق سازمان ملل به یمن انتقاد کرد و گفت  :وی بیشتر شبیه نماینده کشورهای ائتالف سعودی بود نه یک فرد بیطرف و خود را به گونهای نشان داد که
گویی وی خود ائتالف است .وی افزود :با انتخاب نمایندهای جدید از سوی سازمان ملل در یمن و نشانههای آغاز مرحلهای جدید از مذاکرات در عمان ،به تغییرات خوشبین است.
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تحلیل روز
امیر مسروری
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روزگار ازدست رفته«منصورهادی»
اختــاف سیاســی و راهبــردی میــان دو اشــغالگر در یمن
موجب شــد اماراتی ها با احــزاب جنوبی برای ســرنگونی
منصور هادی توافق کنند و عربســتان بر خــاف این توافق
بر حضور هادی اصرار ورزد .این درگیری ها کار را به جایی
رســاند که مرکز حکومت هادی در یمن ،هــر نوع تظاهرات
را در عــدن ممنوع کرد و وزارت کشــور دولت مســتعفی هر
نوع حضور در خیابــان ها را مخالف امنیت ملی این کشــور
دانست .به نظر می رسد طوالنی شدن جنگ در یمن برای
امارات و عربســتان بدون دســتاورد ادامه دارد و اماراتی ها
نگران هســتند بی کفایتی هــادی موجب ریــزش حامیان
او در یمن شــود .واقعیت این جاســت که طرف های درگیر
می دانند اساســا هــادی جایگاهــی در تصمیمــات ندارد.
از ســوی دیگر چنان چه دور جدید گفت وگوهــای آینده به
سرپرســتی ســلطان عمان به نتیجه برســد  ،رئیس جمهور
جدید ،نخســت وزیر را مکلف به تشکیل کابینه خواهد کرد
و آن رئیس جمهــور قطعا هادی نیســت .فهم ایــن موضوع
که رئیس جمهور فراری خــارج از تفاهمــات و برنامه ریزی
ها قرار گرفته ،برای منصورهادی ســخت و دردناک است.
این به معنای پیروزی مقاومــت در یمن و حتی افزایش بدنه
اجتماعیوکسبمحبوبیتانصارا...است.اماراتیهانمی
خواهند با طوالنی شدن جنگ ،به مقاومت و ارتش یمن این
اجازه را بدهند که «موشک» هایش به ابوظبی یا دبی برسد.
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اندیشکده روز
سناریوهای سقوط نظام حاکم سعودی
مرکز مطالعــات امنیــت داخلی دانشــگاه تل آویــو «امان»
چند ســناریوی احتمالی را بــرای ضعف و بــی ثباتی نظام
حاکم سعودی بررســی و یکی از این سناریوهای احتمالی
را کودتــای خامــوش در آن اعــام کــرد .عامــوس یدلیــن
مدیر مرکز امــان و یوئیل ژونســکی مدیر بخــش مطالعات
خلیجفــارس ایــن مرکز کــه تهیــه کننــدگان ایــن تحقیق
هســتند ،در پیشبینی ســناریوهای احتمالی برای آینده
نظام حاکم ســعودی به ناکامی محمد بن ســلمان ولیعهد
ســعودی در چند جبهه اســتناد کردهاند .به گفتــه این دو
یکی از مهمترین کانونهای شکســت و ناکامی بن سلمان
ناتوانی او در مقابله با ایران در منطقه اســت .ناکامی دیگر
ولیعهد سعودی شکست سنگین در جنگ علیه یمن است
که به جایی رســیده که عمق خاک عربســتان را در معرض
تهدید قرار داده و عــاوه بر این عربســتان در مقابله با قطر
ناکام مانده است.اما مهمترین شکست بن سلمان ،شکست
دیدگاه اقتصــادی و اجتماعی او برای عربســتان با عنوان
«چشم انداز  »۲۰۳۰است که شکست در آن موجب خشم
شاهزادگان و مردم عربستان می شود و چه بسا آتش خیزش
مردمی را در اعتراض به اوضاع اقتصادی کشــور شــعلهور
سازد .همچنین این گزارش ،تهدید علیه قدرت و حاکمیت
نظام حاکم ســعودی را به مثابه از بین رفتن راه حل منطقه
ای کشمکش فلســطینی – اســرائیلی میداند که تل آویو
برای تحقق منافع خود به تحقق آن امید بسته است .در این
تحقیق یادآوری شده است که خطرناکترین نتیجه حاصل
از تزلزل قدرت نظام حاکم سعودی این است که این کشور
تحت حاکمیت دشــمن قرار بگیــرد به گونهای کــه امکان
استفاده از سالحهای پیشرفته ریاض علیه اسرائیل فراهم
شود .همچنین از بین رفتن ثبات و قدرت نظام حاکم ریاض
ممکن است با سرازیر شدن سالحهای پیشرفته در اختیار
دشمنان اسرائیل همزمان شود.
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تحلیل رسانه ها
تایم :آمریکا تنهاست

مجله«تایم»درتازهترینشماره
خــود ،آمریــکا را کشــوری
منزوی وتنهابهتصویرکشید.
این هفتهنامه آمریکایی روی
جلد خود ،کشورهای دیگر را
در حاشــیه صفحه و آمریکا را
تنهــا در مرکــز نشــان داد،
تصویریکنایهآمیزمبنیبرآن
کــه از زمــان آغــاز ریاســت
جمهوری دونالد ترامپ ،این کشــور منــزوی و از مهم ترین
همپیمانانخوددورشدهاست.تایمدرمقالهایهمکهبهقلم
«کارل ویک» و با عنوان «آمریکای تنها» منتشر کرد ،از نقض
آزادیمطبوعاتومسئلهمهاجرتبهعنوانمواردییادکرد
که آمریــکا را در تیررس انتقــاد همه حتــی متحدانش قرار
میدهد .تایم حتی جمعآوری امضا از سوی مردم انگلیس
برای ممانعت از سفر ترامپ به این کشور را نیز نشانه دیگری
مبنی بر انزوای آمریکا دانســت .گفتنی اســت شعار ترامپ
مبنی بر «اولویت با آمریکاســت» و انحصارگرایی وی وقتی
پای منافــع صنایــع ملی آمریــکا به میــان میآیــد اعتراض
اروپاییها و حتی همپیمانان آسیایی را در پی داشته است.
از سوی دیگر ،تصمیمات یک جانبه ترامپ مبنی بر خروج یا
تهدید به خروج از توافقهای بینالمللــی و چندجانبه نیز،
انتقاد متحدان را در پی داشته است .
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95کشته و  168زخمی درپی انفجار انتحاری طالبان در منطقه دیپلمات نشین کابل

رقابت داعش و طالبان در ترور

کامیار-ســاعت  13:25بعد ازظهر،آفتاب
زرد گونه درســت به نیمه های آســمان کابل
رسیده بود که ناگهان صدای انفجاری مهیب
درسرتاسرپایتختافغانستانبهگوشرسید.
انفجــار در نزدیکی دفاتر وزیران افغانســتان
و دفتــر اتحادیــه اروپــا در منطقــه دیپلمــات
نشین کابل روی داد.نصرت رحیمی ،معاون
سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته است
که فرد مهاجم با یک آمبوالنس خود را به چهار
راه صدارت رسانده و از بازرسی اول امنیتی به
بهانه این که بیماری داخل آمبوالنس است،
عبور کرده است.او افزوده است  :در بازرسی
دوم فــرد مهاجــم تشــخیص داده میشــود و
قبل از این که ماموران پلیس اقدام به شلیک
کنند ،راننده خودروی بمبگذاری شــده را
منفجر میکند.وزارت بهداشــت افغانستان
اعــام کرده کــه تاکنــون  ۹۵کشــته و ۱6۸
زخمی بــه مراکز درمانی شــهر کابــل منتقل
شــدهاند .بیشتر کشــته ها و زخمی های این
حمله تروریستی غیرنظامیان ازجمله زنان و
کودکان هستند.با این حال ،طالبان نیز با به
عهده گرفتن مسئولیت این حمله در توییتی
مدعی شد در این حمله انتحاری بیش از 80
نیروی پلیس کشته و زخمی شده اند.ناامنی
در افغانستان به حدی رسیده است که داعش
و طالبــان در تــرور بــه رقابــت بــا یکدیگر می
پردازند .در هفته گذشــته داعش هرچند در
سوریه و عراق تضعیف شده و قلمروهایش را
از دست داده اما در جدیدترین عملیات خود
در افغانستان به دفتر یک سازمان بینالمللی
حمایت از کودکان حملــه کرد .حمله داعش
تنها چند روز پس از حملــه مرگبارطالبان به
هتل اینترکانتیننتال در کابل صورت گرفت.

عطوان:

▪«طالبان» در مسیر تسلط دوباره؟

ایــن در حالی اســت کــه از زمان ســرنگونی
حکومت طالبان در  16سال گذشته ،اکنون
این گروه بیش از هر وقت دیگر مناطق تحت
کنترل خود را در خاک افغانستان گسترش
داده اســت.بنا بــه گــزارش ســربازرس ویژه
آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به
«ســیگار» ،کابل تنها بر  18.2درصد کنترل
و در 38.6درصــد از خاک افغانســتان نفوذ
دارد .بنابراین ،دولت اشرف غنی در مجموع
بر  56.8درصد از مناطق این کشــور کنترل
یا نفــوذ دارد.اداره ســیگار از ســال 2015
تاکنون مناطق تحت کنترل یــا نفوذ دولت و
مخالفان مســلح دولت افغانستان را بررسی
میکند و گزارش جدید این ســازمان حاکی
از کمتریــن مقــدار مناطــق تحــت کنتــرل و
نفوذ دولت افغانســتان در چند سال گذشته
است .براســاس گزارش اخیر سیگار ،دولت
افغانســتان تنهــا  74شهرســتان از مجموع
 407شهرســتان ایــن کشــور یعنــی 18.2
درصد را در کنترل دارد.این در حالی اســت
که براســاس گــزارش چهارماه گذشــته این
اداره  ،دولت افغانســتان 97 ،شهرســتان یا
 23.8درصد از شهرســتانهای افغانستان
را در کنترل داشته است.در شش ماه گذشته
نیروهای طالبان در  9شهرستان این کشور
پیشروی داشــتند و اکنون نیز  13.3درصد
از شهرستانهای افغانستان را تحت کنترل
خود دارند.براســاس گزارش اخیر ســیگار،
اکنون  3.7میلیون نفر از مردم افغانستان در
شهرستانهای تحت نفوذ یا کنترل طالبان
زندگی میکنند که افزایش 700هزار نفری
نسبت به شش ماه گذشته را نشان میدهد.

عواقب اعتماد ُکردهای سوریه به آمریکا

دراستان های جنوبی ،شرقی و جنوب غربی
افغانســتان نیزحضــور جنگجویــان طالبان
پررنگ تر اســت.از ســوی دیگر،از یک سال
پیش به موازات شکست نیروهای داعش در
سوریه و عراق که آن نیز یک پروژه دستساز
فاجعهسازان بینالمللی و منطقه بود ،جهان
شاهد کوچ ســازمان دهیشــده بقایای این
تروریستها به افغانســتان در ابعاد باال بوده
است .در شرایطی که نیروهای داعش هیچ
پایگاه اجتماعیای در این کشــور نداشــته و
ندارند ،گزارش رســانههای بینالمللی نیز
مؤید این حضور گســترده اســت و حتی بعد
از تکذیبهــای مکرر مقامات دولــت کابل و
فرماندهان ارشد ناتو مبنی بر حضور نداشتن

گســترده جنگجویــان داعشــی در
افغانســتان بهتازگی وزیر دفاع این
کشــور گفتــه اســت« :در عملیاتــی
کــه بــا پشــتیبانی حمــات هوایی
آمریــکا در  ٩مــاه گذشــته صــورت
گرفته اســت ،حــدودهــزار و ٦٠٠
داعشــی ازجملــه فرماندهــان ارشــد آن ها
کشــته شــدند» .این ادعــای باالتریــن مقام
نظامــی افغانســتان بــه نوعــی تأییدکننــده
گــزارش مقامــات روســی مبنی بــر حضور و
ورود ترانزیتــی تروریســتهای داعشــی به
این کشور اســت .همزمان با این تحوالت در
هفتههای اخیر بحران مشروعیت در ساختار
قدرت شراکتی افغانستان با قبول استعفای

«عطا محمد نور» ،والی بلخ ،از سمت خود که
از سوی «محمد اشرف غنی» ،رئیسجمهور،
انجام و با مخالفت حزب «جمعیت اسالمی»
و والی برکنارشــده بهعنــوان رئیس اجرایی
ایــن تشــکیالت مواجــه شــد ،اکنــون بــا
صفبندیهــای موافــق و مخالــف در بیــن
احــزاب و قدرتمندان سیاســی و جهادی به
یک بحران بزرگ تبدیل شده است.

باج داد ،آزادشد

رویترز:خانواده بن طالل ازموافقت اوبرای دادن 6میلیارد دالر به بن سلمان خبر دادند

گروه بیــن الملل-پس از کــش و قوس های
فراوان ،خبرگزاری رویترز به نقل از خانواده
شــاهزاده میلیاردرســعودی ،ولید بن طالل
گزارش داد که وی پس از موافقت برای دادن
 6میلیــارد دالر بــه دربار آل ســعود بــه خانه
خودبرگشته اســت .تصاویر منتشر شده پس
از گذشــت نزدیک به ســه مــاه از بازداشــت
و شــکنجه وی نیــز نشــان دهنــده تغییــرات
قابــل توجهــی در چهره او نســبت بــه دوران
پیش از دستگیری اســت .ولید بن طالل بن
عبدالعزیز یکــی از رقبای محمد بن ســلمان
ولیعهــد عربســتان بــه ویــژه درعرصــه طرح
هــای اقتصادی اوســت.مقام های ســعودی
روز گذشــته چهــار تــن دیگــر از متهمــان به
فساد درعربســتان را آزاد کردند.یکی از این
چهره ها «ولید ابراهیم» برادر زن فهد و مالک
شبکه های «ام بی سی» بود.فایننشال تایمز
در این باره خبر داد که مالک شبکه های ام بی
سی در قبال آزادی خود ،سهام این شبکه را به
بن سلمان واگذار کرده است.دولت عربستان
سعودی به طور رسمی اعالم كرده كه امیدوار
است از این طریق  ١٠٠میلیارد دالر سرمایه
كه ادعا میشود به صورت غیرقانونی به دست

بن طالل؛ قبل و پس از بازداشت

آمده اســت به خزانه پادشــاهی واریز شــود.
تردیدی وجــود ندارد كــه عملیات مبــارزه با
فسادی كه توسط شاهزاده محمد بن سلمان
در عربســتان شــروع شــده  ،در میــان بخش
بزرگــی از جمعیــت عربســتان ســعودی ،بــا
آغوش باز پذیرفته شــده؛ كشوری كه بیش از
نیمی از جمعیت آن را خانوارهای كمدرآمد یا
با درآمد متوسط تشــكیل میدهند و همواره
از حكمرانان فاســد دربار ناخرســند بودند.
اما بن ســلمان با وجود كارزار ضد فسادش،
حاضربهتوضیحدربارهمنبعداراییهایخود
و خانوادهاش نیست .نام تعدادی از بستگان
درجه اول محمد بن ســلمان در اسناد پاناما

دربــاره پــول شــوییهای كالن بینالمللــی
آمدهبــود و رســانهها نیــز طی ماههــای اخیر
ریختوپــاش وســیع مالــی او ،شــامل ســه
تراكنش مالــی به میزان یك میلیــارد و ٢٥٠
میلیون دالر را فاش كردهاند ،ســه تراكنشی
كه شــامل خرید یك تابلوی نقاشی ،یك قایق
تفریحی و یك كاخ در خاك فرانســه می شود.
همزمان  ،پادشــاهی عربســتان ســعودی به
دلیل مشكالت اقتصادی در حال بازنویسی
قدیمیترین قرارداد اجتماعی كشور است.
تا پیش از این هر عربســتانی به ازای تســلیم
كردن حق شــهروندی خــود به پادشــاهی و
سیستم مذهبی وهابی عربستان ،از گهواره

تا گور از اعانــه دولتی برخوردار میشــد .اما
حاال برخالف گذشــته وضع مالیات بر ارزش
افزوده كاالها و خدمات در كنار حذف یارانهها
و افزایش قیمت سوخت ،باعث شده است كه
این قرارداد به هم بخورد .پادشاهی عربستان
به تازگی ٥٣٣میلیون دالر از صندوق رفاهی
برایپرداختیارانههاینقدیبهشهروندانی
كه بر اثر قوانین جدید دچار مشكل شدهاند،
برداشــت کــرد .برنامههای ریاضتــی دولت
عربســتان برای جبــران كســری بودجه طی
ماههــای ابتدایــی ســال جــاری میــادی و
جلوگیری از افزایش نارضایتیهای عمومی
متوقف شــدهبود .بــه گفته وزیر كار و توســعه
اجتماعی پادشاهی ســعودی ،دستكم سه
میلیون خانوار شامل ١٠میلیون و ٦٠٠هزار
شهروند مشمول دریافت حداكثر یارانههای
نقدی یعنی  ٢٥٠دالر در ماه هستند .متعب
بــن عبدالعزیز ،پســر بزرگ پادشــاه پیشــین
این كشــور و فرمانده گارد ملی عربستان كه
مهمترین رقیب سیاســی محمد بن ســلمان
شــناخته میشــد ،مدتی قبل پــس از این كه
حاضر شد پای ســند اعتراف به فساد مالی را
امضا كند و یك میلیارد دالر به پادشــاه بدهد

از زنــدان آزاد شــد .به نوشــته والاســتریت
ژورنــال ،باالتریــن رقــم آزادی تعیین شــده
در بیــن شــاهزادگان و مقامات بازداشــتی،
مربوط بــه ولید بن طــال بودكه دولــت از او
 ٦میلیــارد دالر پــول میخواســت.ولید بن
طالل هر چند تا دیروزحاضر به پرداخت مبلغ
مذكور نشده بوداما حاضر بودبخشی از سهام
شرکت هلدینگ كینگدام را به دولت بدهد.
شــرکت هلدینگ كینگدام در شــركتهای
بزرگ آمریكایــی مانند ســیتیبانك ،توییتر،
هتــل فورســیزن و دیزنــی ســهامدار اســت.
از زمــان دســتگیری بنطالل تاكنــون١٤ ،
درصــد از قیمــت ســهام هلدینــگ كینگدام
كاستهشده بود .ارزش داراییهای هلدینگ
كینگــدام بیــش از  ٨میلیــارد دالر و ارزش
مجمــوع داراییهــای بــن طــال نزدیــك به
 ١٧میلیارد دالر برآورد میشود .بسیاری از
تحلیل های کارشناســان و رســانه ها حاکی
از آن اســت که بن ســلمان تنها در حال آماده
سازی فضا برای جانشینی پادشاه عربستان،
حذف همــه رقبــا و به دســت گرفتــن قدرت
و تامیــن مالــی پروژه هــای اقتصــادی کالن
خود در قالب طرح  2030عربســتان است.

ترامپ با کدام زن به سوئیس رفت؟
نیکی هیلی ادعای رابطه غیراخالقی با دونالد ترامپ را رد کرد
در حالــی کــه مالنیــا ترامپ پــس از انتشــار
گزارشهایــی دربــاره روابــط غیراخالقــی و
جنسی همسرش ،تصمیم گرفت از همراهی
با وی در ســفر به داووس ســوئیس خودداری
کند  ،هوپ هیکس مدیر ارتباطات کاخ سفید
ترامپ را در این ســفر همراهی کرد .هرچند
که سابقه همکاری هیکس با خانواده ترامپ
به پنج ســال پیــش بــاز میگــردد ،امــا خانم
هیکس یکــی از چهرههــای گمنــام در میان
مشاوران رئیس جمهور آمریکاست.عملکرد
موفــق هــوپ هیکــس در پنج ســال گذشــته
عالوه بر مطرح کردن نام او بــه عنوان یکی از
پرنفوذترین مشــاوران رئیس جمهور آمریکا،
باعث شــد او با درآمد ســاالنه  ۱۸۰هزار دالر
یکی از پردرآمدتریــن کارمندهای ترامپ هم
بشود.اماایندخترگمنامو28سالهکهسابقه
ت سیاسی هم ندارد ،چطور سر از دولت
فعالی 
آمریکا در آورد؟به نوشــته بی بی ســی،پیش
از سیاســت و آشــنایی با دونالد ترامپ ،هوپ
هیکس صاحــب یک موسســه روابط عمومی
بود .موسســهای که شــرکت پوشــاک ایوانکا

ترامپ را در فهرست مشتریانش داشت.هوپ
هیکس که یک مدل بوده ،عــاوه بر مدیریت
روابط عمومی شــرکت ایوانــکا ترامپ ،چند
باری هــم به عنــوان مــدل لباسهــای دختر
رئیــس جمهــور آمریکا جلــوی دوربیــن رفته
اســت.این دوســتی بــا دختــر بــزرگ دونالد
ترامپ باعث شــد او مورد توجه رئیس جمهور
آمریکا قرار بگیرد و در ســال  ،۲۰۱۴ترامپ،
هوپ هیکس را برای مدیریت روابط عمومی
بنگاههای معامالت ملکی خود برگزید.چند

ماه بعــد ،در ماههــای آغازین ســال ،۲۰۱۵
کسانی که سیاست آمریکا را دنبال میکنند،
برای اولین بار با هوپ هیکس آشــنا شــدند.
او یکی از همراهــان ترامپ در اولین مراســم
تبلیغاتی او برای انتخابات ریاست جمهوری
بــود .در ماههــای بعــد ،هیکــس مســئولیت
گرداندن توییتر ترامپ را هم بر عهده گرفت.
اما وقتی که مبارزات انتخاباتی به اوج رسید،
به جــای ایــن کــه تمــام وقــت خــود را صرف
سیاست کند ،تصمیم گرفت به شغل پیشین

خــود بازگــردد .در نتیجــه ،هــوپ هیکس از
تبلیغات انتخابات ریاســت جمهــوری کناره
گرفت و مشــغول کار در شــرکتهای دونالد
ترامپ شــد.با این حال وقتی که ترامپ از وی
خواست به او بپیوندد ،خانم هیکس پذیرفت.
هوپ هیکــس اغلب جلــوی دوربین نمیرود
و با خبرنگارها مصاحبه نمیکند اما هر وقت
کــه دونالــد ترامپ بــا رســانهها حــرف بزند،
هیکس هم آن جاســت .برخالف بســیاری از
مشــاوران ترامپ که ناکام ماندند یــا از دایره
نزدیــکان او طــرد شــدند ،هــوپ هیکس که
فقط در خدمت رئیس جمهور اســت ،یکی از
نیروهایاستوارتیمترامپمحسوبمیشود.
▪تکذیبهیلی

همزمان،نیکی هیلی،نماینده دایم آمریکا در
ســازمان ملل متحد نیز ادعاهــا درباره روابط
غیراخالقــی خود بــا رئیــس جمهــور آمریکا
را تکذیــب کرد.پــس از افشــاگریهای اخیر
رســانههای آمریکایــی درباره رســواییهای
جنســی ترامــپ ،ایــن بــار نویســنده کتــاب

جنجالــی «آتشوخشــم» در یــک مصاحبــه
جدید گفتــه بودکه ترامــپ اکنون نیــز با یک
زن در کاخ ســفید «رابطــه نامشــروع» دارد.
«مایکل ولف» در مصاحبه با شــبکه «اچبیاو»
در پاسخ به این ســوال که آیا مطلبی در کتاب
«آتشوخشم»وجودداردکهازدیدخوانندگان
مخفی مانده باشــد ،بــه ارتبــاط ترامپ با یک
زن در کاخ سفید اشــاره میکند .در پاسخ به
ســؤال مجری دربــاره اطالعات بیشــتر ولف
میگوید :باید به البهالی خطوط کتاب دقت
کنید.نویسنده کتاب آتشوخشم گفته است
که یک سری «درهای پشــتی» در کاخ سفید
هســتند که این امکان را بــرای ترامپ فراهم
میکنند تــا ارتباط نامشــروع داشــته باشــد
بدون آن که کســی متوجه این موضوع شود.
در پی انتشار این مصاحبه بسیاری از کاربران
توییتر در واکنش به این افشاگری مایکل ولف
به حدس و گمانهایی درباره هویت این زن در
کاخ سفید پرداختهاند .برخی از این کاربران
میگویند که این زن احتماال «کلیان کانوی»،
پ هیکس» است.
«نیکی هیلی» یا «هو 

مخالفان سوری نشست سوچی را تحریم کردند
توافق واشنگتن و آنکارا برای توقف تجهیز کردهای سوریه با تسلیحات آمریکایی
"هیئت عالــی مذاکرات" ســوریه کــه نماینده
بزرگ ترین گروه از مخالفان سوری محسوب
میشودرسمااعالمکردکهدرنشستسوچی
مشــارکت نمیکند .نصر حریری ،رئیس این
هیئــت در عین حــال گفــت :مخالفــان از هر
نشستیکهدرزمینهتقویتمذاکراتژنوتحت
نظارت سازمان ملل باشد ،حمایت میکنند.
نشســت ســوچی یا همان کنگره گفتوگوی
ملی ســوریه قرار اســت با حضور حــدود هزار
و  600نفــر از طرفهــای مختلــف ســوریه و

همچنین ناظران منطقهای و بینالمللی 29
و  30ژانویــه (نهم و دهــم بهمنماه) در شــهر
ســوچی روســیه برگزار شــود.این نشست،از
ســوی غرب مورد انتقاد قرار گرفتــه و در نیات
پشتپردهآنتردیدزیادیوجوددارد.غربیها
به ویژه آمریکا و نیز سازمان ملل میگویند این
نشست نقش ســازمان ملل در مذاکرات صلح
سوریه را به حاشیه میراند و هدف از آن دادن
امتیازاتــی به دولت دمشــق اســت .در همین
باره کرملین اعالم کرد کــه والدیمیر پوتین در

...

اظهارنظر روز

تماس تلفنی با اردوغان همتای ترک خود او را
در جریان مقدمات کنفرانس سوچی قرار داده
است و وزارت خارجه روسیه نیز اعالم کرد که
کنفرانس گفتوگوی ملی سوریه در سوچی،
کنفرانســی مهم خواهد بود ،اما نبایــد انتظار
داشــت که این کنفرانس به راه حلی سیاســی
بینجامد.از ســوی دیگــر ،پــس از گفتوگوی
تلفنیسخنگویدفترریاستجمهوریترکیهبا
ژنرالمکمسترمشاورامنیتملیآمریکامنابع
ترکیهایتاییدکردندکهواشنگتنارسالسالح

برای شــبه نظامیان کرد را متوقف میکند .به
گزارش خبرگزاری آناتولی ،پس از این تماس
تلفنی از سوی ترکیه تایید شد که دیگر آمریکا
بهشبهنظامیانکردسوریهکهبهگفتهمقامات
آنکارا شاخه ســوری حزب پ.ک.ک هستند،
سالحنخواهدداد.بااینحال،وزیرامورخارجه
ترکیه که پیشــتر درباره برخــورد نیروهای این
کشــور با نیروهای آمریکایی در شــمال سوریه
هشــدار داده بــود ،خواســتار خــروج نظامیان
آمریکاییازمنبجسوریهشد.شهرمنبجازتوابع

استان حلب در شــمال سوریه اســت که طبق
آمارسال،2004بیشاز 400هزارنفرسکنه
داشــت .این شــهر پس از آن که به اشغال گروه
های مسلح و سپس گروه تروریستی داعش در
آمد ،اکنون تحت کنترل نیروهای کرد ســوریه
اســت که از حمایت آمریکا برخوردارند .ترکیه
بیش از یک هفته اســت که از طریق حمایت از
شبهنظامیان مســلحی مانند گروهک «ارتش
آزادسوریه»درحالعملیاتعلیهگروههای ُکرد
درمنطقه«عفرین»درشمالغربسوریهاست.

پس از آن که آمریکا به تماسهای مکرر رهبران یگانهای
مدافع خلق ُکرد در عفرین پاســخ نداد ،دولت خودمختار
این استان به بشــار اســد رئیس جمهور ســوریه و دولت او
برای کمک روی آورد و در بیانیهای رسمی مداخله دمشق
را بــرای انجام وظایف خــود در قبال عفریــن ،محافظت از
مرزهای آن و شهروندان «ســوری» در برابر حمالت ترکیه
خواستار شــد.این زبان جدید و نا آشــنا برای اسد ،رئیس
جمهور ســوریه و کابینه او ،هیچ واکنشی از سوی دمشق،
حداقــل تا زمان نوشــته شــدن ایــن مقاله دریافــت نکرده
است ،از همین رو این نظریه تا حدی اعتبار دارد که رجب
طیب اردوغان ،تنها پس از گرفتن چراغ ســبز از روســیه و
هیچ اعتراضی از سوی ایران و دولت سوریه به شهر عفرین
یورشبردهاست.حزباتحادیهدموکراتیک ُکردکهکنترل
شــهرهای عفریــن و منبج و حومههــای آن دو را در دســت
دارد و شــاخه نظامی آن طی شــش ســال گذشــته به طور
مستقل از دمشــق فعالیت میکرد هرگز حاکمیت سوریه
بر این دو شــهر و دیگر مناطق شمال ســوریه را به رسمیت
نمیشناخت ،عالوه بر این ،حزب مذکور پیشنهاد روسیه
را درباره ورود ارتش سوریه به این دو شهر برای جلوگیری
ازهرگونهحملهترکیهردکردوتکیهبهمتحدآمریکاییخود
را ترجیح داد .افرادی که از شــمال غربی ســوریه آمدهاند
از برادران ُکردی در عفرین تلخترین شــکایتها را دارند و
تاکید میکنند که آن ها اجازه نمیدهند سوریهای عرب
بدون اجازه قبلی وارد این منطقه شــوند و باید هزینههای
زیادی بــرای ورود به آن جــا پرداخت کنند،ایــن درحالی
است که دولت سوریه با کردهای ساکن خاک خود به گونه
ای رفتار کرد که همتایان آن ها در کشــورهای همسایه از
آن برخوردار نیســتند .طی چند هفته بیــش از  ۳۰۰هزار
نفر از آن ها که قبل تــر و طی بحران از ترکیــه گریخته و به
خاک ســوریه پنــاه آورده بودنــد ،تابعیت ســوری گرفتند
چون به دنبال یک زندگی شرافتمندانه به دور از فشارها و
خطرهای نژادی و فرقه ای بودند ،اما با این وجود از پشت
به ســوریه خنجر زدند و همدســت پروژههای آمریکا برای
تجزیه سوریه شدند.ما نمیدانیم جزئیات طرح مورد توافق
سوریه ،ترکیه و ایران تحت حمایت روســیه درباره عفرین
چیست و چه کسی حق حاکمیت را در منطقه امنی دارد که
ترکیه میخواهد در عمق  ۳۰کیلومتری عفرین ایجاد کند
و با چه چیز از مرزهــای ترکیه محافظت میکند .هنگامی
که رجب طیب اردوغان را برای نخســتین بار در  ۱۴سال
گذشته با لباس نظامی در حال ســر زدن به نیروهایش در
مرزها دیدیم گفت که به دنبال نابودی تروریســم و اسکان
دوباره  3.5میلیون پناهنده ســوری در منطقه امن اســت
و اداره آن را به ارتش آزاد ســوریه ،نه ارتش ســوریه تحویل
خواهد داد ،چیزی که با توجه به توافقات محرمانه و گمانه
زنیها قابل انتظار بود .ارتش آزاد سوریه یک دولت نیست
و شامل دهها جناح و واحدهای مسلح مخالف نظام دمشق
است که اکنون دستورات و دستورالعملهایش را از آنکارا
دریافت میکند ،آیا این اقدام قانونی اســت؟ آیا اگر ارتش
ســوریه برای بازپس گیری عفرین و حفاظت از این منطقه
جدا شده از خاک سوریه پیشروی کند ،ارتش آزاد میتواند
در برابر آن ایستادگی کند؟ ســؤال دیگری که باید پرسید
این اســت که آیا اردوغان میخواهد منطقــهای با اکثریت
مهاجــران «عربی» ســوریه و تحــت حمایت ارتــش آزاد و با
نظــارت ارتش ترکیه ایجاد کنــد؟ به گونهای کــه ُکردها را
در اقلیت قرار دهد و پاســخ ســوریه و روســیه در این زمینه
چیست؟ یک روزنامهنگار مشهور ترکیه که خواست نامش
فاش نشود ،از ارتباطات محرمانه میان سوریه و ترکیه طی
این روزها برای هماهنگی مواضع دربــاره مناطق عفرین
و ادلب خبر داد .او گفته اســت که اردوغان پس از تســلط
بر عفرین آن جا را به نیروهای روســی تحویــل خواهد داد
و روســیه هم به نقش خود در تحویل این منطقــه به دولت
سوریه عمل خواهد کرد و این به معنای ورود ارتش سوریه
به عفرین است .از همین رو ،روســیه در واکنش رسمی به
درخواســتهای کمک شــورای اجرایی ریاستی حاکم بر
عفرین تامل کرده است.به اعتقاد نویسنده و روزنامه نگار
ترکیه ای ،چیزی که اردوغان را به خشم آورد این است که
بخش بزرگی از ســاحهای مدرن آمریکا کــه برای ارتش
سوریه دموکراتیک فرستاده شد ،در دست پ.ک.ک و در
انبارهای مستحکم آن در کوههاست و همین قضیه مفسر
بیانات رئیس جمهور ترکیه درباره این است که کریدوری
را که در امتداد مرز ســوریه و ترکیه است ،از تروریسم پاک
ســازی میکند.بــار دیگر معضل بــرادران ُکــردی مربوط
به اعتماد آن ها به آمریکا و اســرائیل میشــود کــه از آن ها
به عنــوان برگهای بــرای حلوفصــل حســابهای خود با
کشــورهای منطقهای مانند ترکیه ،ایران ،ســوریه و عراق
اســتفاده کردند ،اگر ُکردها در عفرین و منبج ورود ارتش
سوریه به مناطق خود را پذیرفته بودند ،نه این که نیروهای
آمریکایی وارد منبج شوند ،شاید اکنون در معرض حمالت
ترکیه قــرار نگرفتــه بودند و بــدون هیچ گونــه حمایتی به
تنهایی با آن مواجه نمیشدند.

...

خبر متفاوت
ماجرای یخچال های پرهزینه ترامپ
ســی ان ان :مقامهای آمریکایی طبــق توافقی با بوئینگ،
 ۲۴میلیون دالر هزینه میکنند تا یخچالهای هواپیمای
رئیسجمهور آمریکا برای گنجاندن سه هزار وعده غذایی
در روز ارتقــا یابد ،براســاس توافق مــاه دســامبر ،بوئینگ
برای جابه جایی دو عدد از یخچالهــای ایر فورس وان که
مورد استفاده دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکاست،
با یونیتهــای خنککننده جدید موافقت کرده اســت.ان
استفانک ،ســخنگوی ایر فورس گفت :خنککنندههایی
که باید ارتقا پیدا کننــد ،جزو تجهیزاتی هســتند که با این
هواپیما در سال  ۱۹۹۰تحویل شدند .این یونیتها مربوط
به فناوری همان دوره بودند و برای نگهــداری کوتاه مدت
مواد غذایی استفاده میشدند .گرچه این تجهیزات مرتب
تعمیر میشوند اما خطر خرابی آن ها به ویژه در شرایط آب
و هوایی گرم و مرطــوب افزایش یافته اســت.در واکنش به
این گزارشها ،یکی از مشاوران سابق ارشد باراک اوباما،
رئیسجمهــوری ســابق آمریکا گفــت که اگــر اوباما چنین
هزینهای میکرد استیضاح میشد.
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