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وضعیت بسیار وخیم البغدادی
در منطقه «جزیره»

مدیرکل اطالعات و مبارزه با تروریسم وزارت کشور عراق ضمن اعالم این که «ابوبکر البغدادی» ،خلیفه خودخوانده داعش همچنان در منطقه «جزیره» سوریه و در
نزدیکی مرز دو کشور به سر می برد ،گزارش های حاکی از فرار وی به مکان دیگری را تکذیب کرد .البصری افزود:بنا بر اطالعات به دست آمده ،وضعیت جسمی و
روانی «ابراهیم عواد السامرائی» معروف به ابوبکر البغدادی رو به وخامت نهاده و وی به دلیل شکستگی و جراحت شدید در بدن نیز نمی تواند به تنهایی راه برود.

تحلیل روز
امیرعلی ابوالفتح

استفان والت:

چشم انداز پرونده " ترامپ  -روسیه "
اعالم کناره گیری راشــل برند  ،معاون دوم دادســتانی کل و
مقام ســوم وزارت دادگســتری آمریکا تردیدهایــی را درباره
به نتیجه رســیدن پرونــده دخالت روســیه در انتخابات اخیر
ریاست جمهوری آمریکا  ،موسوم به پرونده "ترامپ  -روسیه"
ایجاد کرده است  .این نگرانی از آن جا نشأت می گیرد که اگر
رئیس جمهوری آمریکا  ،راد روزنســتاین  ،معاون دادستانی
کل و مقــام دوم وزیر دادگســتری را بــه اســتعفا وادار کند یا
روزنســتاین تحت فشــار کاخ ســفید  ،مســئولیت نظارت بر
عملکرد رابرت مولر  ،بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده دخالت
روســیه را واگذار کند  ،فرد جایگزین  ،راشل برند خواهد بود
که قصد دارد دولت ترامپ را ترک کند  .برند از دوره ریاســت
جمهوری جــورج بوش و اوبامــا در وزارت دادگســتری باقی
مانده است و رفتن وی که علت شخصی برای آن عنوان شده
اســت  ،دســت ترامپ را باز می گذارد تا ســمت مهم وی را به
فردی همســو با خود واگذار کند  .در این صورت  ،پیش بینی
می شود فشــارهای کاخ ســفید بر روزنســتاین افزایش یابد
تا وی نیز همچــون آندرو مک کیــب  ،معاون مســتعفی اداره
تحقیقات فــدرال  -اف بــی آی  -دولت ترامــپ را ترک کند .
با حــذف معاون کنونــی دادســتان کل  ،رابرت مولــر  ،چهره
اصلی تحقیقات پرونده موســوم به "ترامپ  -روســیه " اصلی
ترین حامی خــود را در وزارت دادگســتری  ،نهادی که قانونا
بر فعالیت های اف بی آی نظارت دارد  ،از دست خواهد داد .

اندیشکده روز
«اون» وسوال های بی جواب
اندیشکدهبروکینگزنوشت:کیمجونگاونتصمیمگرفتهاست
که بودجه موشکی و هستهای کشورش را دو برابر کند .شتاب
کره شمالی در توسعه تسلیحات ،پرســشهای بیشماری را
مطرحمیکند.ازجملهآنکه،چراپسازششدههبدونجنگ
قابل توجه در شبه جزیره کره ،کره شمالی به دنبال دستیابی
راهبردی بــه فراتر از شــبه جزیره کــره و منطقه اســت؟ تعهد
همزماناونبهبرنامههایچندگانهراهبردیراچگونهمیتوان
توضیح داد؟ آیا یک طرح راهبردی مشــخصی وجود دارد که
معرف هویت شــخصی اون با ایــن فعالیتها باشــد؟ آیا هیچ
شاخصیبرایترسیمنهایتاهدافراهبردیاونوجوددارد؟
آیامبناییبرایارزیابیهزینههاوخطراتاینبرنامههادربرابر
مزایای راهبردی فرضی این توانمندیها برای کره شــمالی
وجوددارد؟آیااونمیتواندبدونتضعیفدیگراهدافنظام ،
اینبرنامههارابهطورنامحدودحفظکند؟آیابرایجلوگیریاز
تحققایناهدافکرهشمالی،گزینههایواقعگرایانهایبرای
آمریکا،کرهجنوبیودیگرکشورهاوجوددارد؟و....

...

اظهار نظر روز

ترامپ همان اوباماست
دعوت رسمی «اون» از رئیس جمهور کره جنوبی برای سفر به پیونگ یانگ

مقایسهتصاویرحاکیازسرنگونی2جنگندهصهیونیستیتوسطپدافندسوریهاست

رسوایی اف15پس از اف16

کامیار-پسازآنکهروزشنبهپدافندهواییارتشسوریه
در پاسخ به حمالت هوایی مکرر ارتش رژیم صهیونیستی
به حومــه دمشــق ،دوجنگنده ایــن رژیم را ســرنگون کرد
تا شکســت نیروی هوایی ارتــش تلآویو را در کنــار دیگر
شکســتهایش در غــزه و لبنان نشــان دهد ،مقــام های
اسرائیل تنهابه سرنگونی جنگنده اف 16اعتراف کرده و
سرنگونیجنگندهاف 15راتکذیبکردندامابامشاهده
تصاویر و فیلم های منتشــر شده ومقایســه آن ها می توان
نتیجه گرفت که دو جنگنده صهیونیستی سرنگون شده
اند.به نوشته کانال اخبار سوریه "،با توجه به میزان انفجار
ناشــی از ســقوط ،نباید قاعدتا چیــزی از جنگنــده باقی
ماندهباشد.درحالیکهتصاویراف 16حکایتازسوخته
شدنش داشت و نه منفجر شــدنش .این جنگندهای که با
اینوضعسقوطکرده،یاسوختزیادیباخودداشتهیاآن
که همچنان بمب و موشک حمل میکرده است که در هر
دوصورتنبایدچیزیازآنباقیماندهباشد.بنابراینمی
توان نتیجه گرفت که این همان اف 15اســت که همواره
اف16هــا را بــرای بمبــاران همراهــی میکنــد و وظیفه
رهگیری ،جنگ الکترونیک و پوشش هوایی احتمالی را

دارد و با موشکهایش ســقوط کرده ،در حالی که اف16
بدون شــک بمبها و موشــکهای احتمالی را به ســمت
اهداف خود شــلیک کرده اســت.نکته دیگر از فیلم های
منتشرشده،برمیگرددبهسقوطجنگندهمذکوروآنهم
از نوک .در حالی که در تصویر منتشرشــده ،نوک اف۱۶
منهدم نشــده اســت ،بنابراین این همان اف ۱۵است که
منهدمشد".رخدادیکهازیکسوهیمنهبرساختهقدرت
نظامیرژیماسرائیلراکامالبهچالشکشیدوازدیگرسو
بستریفراهمآوردتاخطوطقرمزمرئیونامرئیمنطقهبه
ویژهدرسوریهوبامالحظاتیچنددرلبنانمجددبازخوانی
و بازتعریف شــود .شاید بدین خاطر اســت که «شیخ نعیم
قاسم»معاوندبیرکلحزبا...لبنانساقطشدنجنگنده
هایصهیونیستیتوسطپدافندهواییسوریه رابهمعنای
اتمام دوران «بــزن دررو»می داند .همزمان،ســایت "the
" timesofIsraelنوشت":نیرویهواییاینرژیمبهتبلیغ
دربارهبرتریخوددرمنطقهپرداختهبودامااتفاقیکهروز
شنبه رخ داد ،در واقع هشدار کارشناسان اسرائیلی را در
زمینهمسائلجنگیدرپیداشتکههیچساختارنظامی
ایدهآلیکهنتوانآنراشکستداد،وجودندارد".

...
سوریه

دیپلماسی «لبخند ژکوند»

شریفی« -کیمیوجونگ»خواهررهبرکرهشمالیپساز
سفر سه روزهاش به کره جنوبی ،با جت اختصاصی برادر
خودبهکشورشبازگشت.اینبانویجوانکهتنها30سال
داردتوانستباچهرهآرامو«لبخندژکوند»یکههموارهدر
طولسفر برچهره داشت ،آرامشی نسبی را به دیپلماسی
پر آشوب دو کره بازگرداند .لبخند و آرامشی که باعث می
شدمیزباناناوبرایلحظهایتمامیتهدیدهایرهبرکره
شــمالی و آزمایش های اتمی پیونگ یانگ را از یاد ببرند.
روز یک شنبه ،در آخرین روز سفر «،کیم یو جونگ» و «مون
جائهاین»،رئیسجمهورکرهجنوبیبهمرکزتئاترملیکره
جنوبیرفتندوبهتماشایکنسرتموسیقیکههنرمندانی
از دو کــره در آن نقش داشــتند ،نشســتند .همچنین ،در
دیداریسه ساعتهکهخواهررهبرکرهشمالیو«کیمیونگ
نام»رئیسپارلماناینکشوربارئیسجمهوریکرهجنوبی
در«کاخآبی»مقرریاستجمهوریکرهجنوبیداشتند«،یو
جونگ» دعوت نامه ای را که برادرش برای رئیس جمهور
کرهجنوبیفرستادهبودبهویتقدیمکرد.درهمینحال،
رئیسجمهورکرهجنوبیدرپاسخبهدعوترهبرهمسایه
شــمالی خود ،گفت :بگذاریــد این دیدار با ایجاد شــرایط

...

انگلستان

الزم در آینــده ،انجام شــود« .لی ناک یون» ،نخســت وزیر
کر ه جنوبی نیز ،در دیدار با هیئت عالی رتبه کره شــمالی
بااشارهبهدعوترهبرکرهشمالی،تاکیدکرد«:مذاکرات
دو کره بایــد بعد از بازیهای المپیک زمســتانی نیز ادامه
یابد و مطمئنم روابط ســئول –پیونگ یانگ بیش از پیش
بهبودخواهدیافتوتاریخاتحادمجدددوکرهجلوخواهد
افتاد ».از سویی« ،آنتونیو گوترش» ،دبیرکل سازمان ملل
متحددردیدارخودباکیمیونگنام،فردشمارهدویدولت
کرهشمالی،ابرازامیدواریکردکهمذاکراتدوکرهبهخلع
سالح در شبهجزیره کره منجر شود .با این حال ،مقامات
آمریکاییهموارهبهدنبالتشکیلائتالفعلیهپیونگیانگ
در شرق آسیا بوده اند و به این دیدار با تردید نگریسته اند.
جیمزمتیس،وزیردفاعآمریکا،میگوید:هنوز«خیلیزود
است»تابتواندربارهانگیزههایکرهشمالیبرایکاهش
تنشهاوگرمشدنروابطدوکره،قضاوتکرد.کارشناسان
مسائلسیاسیبراینباورندکهکرهشمالیبااقداماتاخیر
دوهدفرادنبالمیکند:نخست،کاهشفشارتحریمها
وخروجازانزوایسیاسیودومتالشبرایتضعیفروابط
کرهجنوبیباایاالتمتحدهآمریکا.

...
ترکیه

 300کشته از ُکردهای شرق سوریه
در «حمله اشتباه» آمریکا

وزیرخارجه انگلیس :آن چه در میانمار دیدم
وحشتناک بود

افزایش تلفات نظامیان ترکیه در «عفرین»
به  31کشته و  143زخمی

در حمله هوایــی آمریکا به مقر نیروهای دموکراتیک ســوریه در شــرق
سوریه حدود  300شــبهنظامی ُکرد کشته شــدند.گفته میشود این
حمله اشتباهی ،به دلیل دریافت مختصات غلط از سوی برخی منابع
میدانی بــوده اســت .حمالت مشــکوک آمریکا کــه «اشــتباه» خوانده
میشود ،سابقه طوالنی دارد .سپتامبر  2016جنگندههای آمریکایی
موضع ارتش ســوریه را که در حال مبارزه با داعش در دیرالزور بودند،
هدف قرار دادند که در آن بیش از  100نیروی این کشور کشته شدند
و نزدیک بود داعش ،فرودگاه دیرالزور را تصرف کند .آمریکا اعالم کرد
که به اشتباه حمله انجام شده است.

«بوریس جانســون» ،وزیر خارجه انگلیس که به میانمار سفر کرده بعد
از بازدید از روســتاهای مســلمانان روهینگیــا ،اعالم کــرد :تاکنون با
چنین صحنه ای مواجه نشــده بود .جانســون گفت :آن چه در میانمار
دیدم وحشتناک بود .تاکنون در زندگیام چنین چیزی را ندید ه بودم.
صدها روستا به آتش کشیده شدند .مسلما چنین چیزی فاجعهبار است
و فکر میکنم آن چه اکنون نیاز اســت ،همکاری با نمایندگان سازمان
ملل است تا این افراد را به خانهشان بازگردانند .این اظهارات در حالی
مطرح می شود که انتقادهای جهانی علیه رهبر حزب حاکم میانمار به
دلیل نسل کشی ارتش در ایالت راخین ادامه دارد.

ارتش ترکیــه در بیانیهای اعالم کــرد که تلفات نظامیان این کشــور در
جریان عملیات شاخه زیتون به  31کشته و  143زخمی افزایش یافت
.همزمان ،یگانهــای مدافع خلق کــرد از انهدام دســتکم پنج تانک
ارتش ترکیه و کشتهو زخمی شدن دهها نظامی ترک و همپیمان عرب
آن ها در دو روز گذشــته در عفرین خبر دادند .کردهــا همچنین تاکید
دارند که در هفته اول فوریه نزدیک به  ۲۰۰نظامی ترک را کشــتهاند.
این در حالی است که در عرصه میدانی ،ترکیه عمال تا کنون نتوانسته
موفقیت چندانی به دســت بیــاورد و فعــا در حد آزادی چنــد ارتفاع و
روستا پیشرفت داشته است.

استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد درباره تغییر نیافتن
سیاستخارجیترامپراجعبهسیاستهایاوبامادرنشریه
فارینپالیسینوشت:مهمتریناثرترامپدرسیاستخارجی
ایاالتمتحدهایناستکهاینسیاستهاچقدرکمتغییرکرده
اند.والتافزود:درکارزارانتخاباتی،ترامپ وعدهداددرعرصه
سیاستخارجی"خانهتکانی"کند.بااینحالامورمربوطبه
سیاست ایاالت متحده با همان ترتیب همیشگی پیش رفته
است.به عنوان مثال ،با این که ترامپ یک بار ناتو را «منسوخ»
خواند ،وی و همکارانش بارهــا و بارها تعهد ایاالت متحده به
این اتحاد را تأیید کرده و در واقع اقدام به افزایش کمک های
ایاالت متحده برای بهبود دفاع در اروپای شرقی کرده اند .به
همینترتیب،بهجایهمکاریباپوتین،،کاخسفیدهمچنان
بهروسیهوبهویژهبهچینبهعنوانمخالفاناصلیقدرتنگاه
می کند ،همان رویه ای که اوباما و جورج دبلیو بوش در پیش
گرفته بودند .سیاست ایاالت متحده در خاورمیانه هم خیلی
تغییر نکرده است .ایاالت متحده همچنان ،حمایت های کم
وبیشبیقیدوشرطیراازمتحدانمحلی-مصر،اسرائیل،
اردنوعربستانسعودی-میکند.پستغییرچندانیایجاد
نشده اســت.جریان جنگ علیه داعش طبق برنامه ای که در
دولتاوباماتدوینشدهبودادامهپیداکردوحاالدولتترامپ
سعی دارد چگونگی اداره روابط پیچیده بین کردها ،عراقی
ها،سوریها،ترکهاودیگربازیگرانمحلیرابفهمد.آیااین
باسیاستاوبامامتفاوتاست؟جواب:هیچتفاوتیندارد.

خبر متفاوت
اعالم دارایی ها و درآمدهای پوتین
وستی:براساسگزارشکمیسیونمرکزیانتخاباتروسیه،
والدیمیر پوتین میزاندرآمدشطی شش سال گذشته را در
گزارش مالی خود ۵/۳۸میلیون روبل (حدود سه میلیارد و
یکصدمیلیونتومان)بیانکردهاست.رئیسجمهورروسیه
 ۱۳حساببانکیداردکهدرآنهابیشاز ۱۳میلیونو۸۰۰
هزار روبل پسانداز شده اســت .والدیمیر پوتین در گزارش
خوداعالمکردهکهدربینمنابعدرآمدویمیتوانازحقوق
بازنشســتگی نظامی و درآمد حاصــل از ســرمایهگذاریها
نام بــرد .پوتین همچنیــن یک آپارتمــان در ســنپترزبورگ
به مســاحت ۷۷متر مربــع و پارکینگی به مســاحت ۱۸متر
مربع ،آپارتمانی در مســکو با مســاحت ۱۵۳متــر مربع و دو
خودروی"نیوا"و"اسکیف"تولیدسالهای ۱۹۶۰و۱۹۶۵
دارد.گفتنی است پوتین ماه گذشته مجدد برای شرکت در
انتخاباتریاستجمهوریروسیهثبتنامکرد.
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