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تحلیلروز
داعش ،شرق فرات و نزاع
بازیگران بزرگ!
صــابــرگــل عــنــبــری -ن ــی ــروه ــای ســوریــه
دموکراتیک (بــا اکثریت ُکــردی) با حمایت
هوایی ائتالف بینالمللی به رهبری آمریکا
هجینبزرگترینمنطقهتحتکنترلداعشدر
شمالشرقیدیرالزورراازاینگروهگرفتندوبر
آنسیطرهیافتند.اکنوناینگروهتنهابر۴/۲
درصد از مساحت  ۱۸۵هزار کیلومتر مربع
سوریه سیطره دارد که بخشی از آن در شرق
فرات قرار دارد .با پایان حضور داعش در شرق
فرات ،نزاع قدرتهای منطقهای و بینالمللی
درسوریهواردمرحلهتازهتر،پیچیدهتروجدیتر
از قبل خواهد شد .آمریکا قبال تــداوم حضور
نیروهایخوددرسوریهرامنوطبهپایانحضور
داعش در این کشور کرده بود ،اما در چند ماه
اخیر بقای نیروهای خود را به عامل دیگری
هم یعنی "خروج نیروهای ایرانی" گره زد.به
نظر ،پایان حضور داعش در شرق فرات از نظر
راهبرد آمریکا به معنای خاتمه موجودیت این
گروه در این کشور است و بعید است پنتاگون
بخواهد جنگ با این تشکیالت را در محدوده
تحتکنترلدولتسوریهادامهدهد.بههمین
خاطراحتماالراهبردخودرابرعاملدومیعنی
حضورایرانوجلوگیریازشکلگیریکریدور
ایران ،عراق ،سوریه و لبنان متمرکز کند و در
این جا اسرائیل هم همسو با آمریکا ،سیاست
تقابلی را در جنوب سوریه تشدید خواهد کرد.
در این میان ،واشنگتن در تثبیت منطقه شبه
مستقل ُکردی در شرق فرات و تمرکز بیشتر بر
ایران در سوریه با مشکل ترکیه مواجه است که
به نظر میرسد راهکار آن را در راهحلی میانه
و موقت دیده است و آن هم نوعی چراغ سبز به
آنکارا برای عملیاتی محدود در شرق فرات و
سیطره بر نوار مرزی به طول  ۵۵۰کیلومتر و
عمق حدود  ۴۰کیلومتر است .بیشتر از این
بعیداستترکیهبهعلتمخالفتجدیآمریکا
پیشرویکند.مخالفتاخیرپنتاگونباعملیات
ترکیه هم موضعی اعالمی است تا اعمالی.
روسیه نیز به رغم هشدارهای خود راجــع به
سیاست آمریکا در شرق فرات عمال کاری علیه
آن نخواهد کرد و بعید است از حمالت ارتش
سوریه در آینده برای بازپسگیری این منطقه
حمایتیجدیکند.راهبردیترینمنطقهبرای
روسیه نوار ساحلی مدیترانه است و حضورش
در این منطقه تحقق اهدافی کالن در حوزه
انرژی ،ایجاد پایگاه نفوذ دایمی در خاورمیانه
و دسترسی آسان به آبهــای گرم را پیگیری
میکند .در این زمینه نیز ماهیت قدرت حاکم
بردمشقکهبرمناطقپیرامونیساحلازجمله
حماه ،حمص و در آینده ادلب سلطه داشته
باشد ،برای مسکو اهمیت حیاتی دارد و به این
دلیل است که بقای بشار اسد رئیس جمهور
سوریه در قــدرت اولویتی روســی است و این
مسئلهبرایآمریکااهمیتیندارد.واقعیتاین
استکهواشنگتنومسکوغیرمستقیموناگفته
مناطق نفوذ یکدیگر را به رسمیت شناختند و
بعید است عمال در آینده ،سیاست دو کشور در
سوریهبهتقابلخطرناکیبرسد.روسیهباچهار
بازیگرایران،ترکیه،آمریکاواسرائیلسطوحی
از همکاری برای خود در سوریه تعریف کرده و
همین ،الزاماتی را بر سیاست سوریهای مسکو
تحمیل کرده است .هر چند روسیه و ایران در
چند سال گذشته در یک جبهه مدافع دولت
مرکزیبودند؛اماانگیزههاواهدافمتفاوتدو
کشور برای حضور در سوریه منافع مشترک دو
طرف را به سطحی موقت و نه راهبردی تقلیل
میدهد .بخشی از الزامات سیاست روسیه در
سوریه نوعی همکاری با اسرائیل است و این به
نفعتهراندرسوریهنیستکهتعارضیماهوی
بامنافعتلآویودارد.چنینتعارضیمیانمنافع
روسیهواسرائیلدرسوریهوجودندارد.

خبر متفاوت

رشوههایامارات،عربستانواسرائیلبراینفوذدردولتترامپافشامیشود

فازجدیدتحقیقاتبازرسمولر

تحقیقات بازرس مولر درباره انتخابات ریاست
جمهوری  2016آمریکا ،پا را از نقش روسیه (به
عنوان نوک کوه یخ) فراتر گذاشته و دنبال سرنخ
هایی جدید زیر آب می گــردد .به نوشته«دیلی
بیست» حاال دادستان های آمریکایی در مدارکی
که در اوایل سال  2019به دادگاه تقدیم خواهد
شد ،از تالش های کشورهایی چون امــارات و
عربستان و رژیم صهیونیستی برای اثرگذاری
بر خط مشی سیاسی آمریکا ،پــرده برخواهند
داشت .مادامی که بخشی از تیم مولر وقت خود
را به تحقیق دربــاره نقش جاسوس های روسی
در پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری
اختصاصدادهبود،تمرکزتحقیقاتبخشدیگری

گراهام:سعودی ها نفت نفروشند
از گرسنگی خواهند ُمرد

...

که قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در
نشستی با هدف کمک به پیروزی «دونالد ترامپ»
شرکت داشت ،نقشه بی ثباتی و خرابکاری در
اقتصاد ایران را داشته است .اکنون دفتر مولر
آماده است تا خالصه ای از آن چه این شاهدان
درباره برنامه های عوامل خارجی برای کمک به
پیروزی ترامپ در انتخابات اعالم کرده اند ،ارائه
دهد.نیویورک تایمز می نویسد« :جول زامل»
کارشناس اسرائیلی رسانه های اجتماعی نیز
تالش کــرده از امکانات شرکت بــرای کمک به
موفقیت کارزار انتخاباتی استفاده کند .شرکت
زامل تا آن زمان پیشنهادی چند میلیون دالری
را برای کمک به پیروزی ترامپ در دست بررسی
داشت.شرکتزاملکهچندنفرازمقاماتامنیتی
سابق اسرائیل را استخدام کرده بود ،در زمینه
جمعآوریاطالعاتوشکلدهیبهافکارعمومی
از طریق رسانه اجتماعی تخصص داشت.

یادداشت
امیرعلی ابوالفتح

international@khorasannews.com

قربانی جدید به نام
«ژاکلین »7ساله

رئیس جمهور آمریکا :برای دستیابی به توافق با کره شمالی «عجله ای نیست»

طبلتوخالیترامپ به صدا درمیآید

سومین رئیس دفتر ترامپ ،این بار موقت!

گذاراز ژنرال

چهکسیمیتواند«وحشت»درکاخسفیدترامپ
را که «باب وودوارد» افشاگر واترگیت از آن سخن
میگویدکنترلکند؟یکژنرالچهارستارهارتش
یا رئیس اداره مدیریت و بودجه ایــاالت متحده؟
هنوزهیچکسدراینبارهاظهارنظرنکردهاست.
با این حال پرنده آبی این بار بر شانه مولوینی51
ساله نشسته است .رئیس جمهور آمریکا «میک
مولوینی»،رئیسادارهمدیریتبودجهآمریکارادر
پیامیتوئیتریبهعنوان«رئیسدفترموقت»خود
تعیین کرد .مولوینی سومین رئیس دفتر ترامپ
است.اوجانشینژنرالجانکلیمیشودکهپایان
سال جاری میالدی کاخ سفید را ترک می کند.
کاخسفیددراینبارهاماگفتهکههیچمحدودیت
زمانیبرایکاراوتعییننشدهاست.امادرپاسخبه
اینپرسشکهچراترامپاوراموقتتعیینکرده،
مقاماتکاخسفیدگفتندکهرئیسجمهورترامپ
اینگونهخواستهاست.ایندرحالیاستکهرئیس
دفتررئیسجمهورآمریکانیازبهتاییدسناندارد.
برخیدلیلاینتصمیمرانبودنگزینهایخارجاز
دولتبیانکردهاند.ایندرحالیاستکهرئیس
دفتر پیشین نیز از بدنه دولت انتخاب شده بود.

ترامپدرتوئیتربااعالمناممیکمولوینیبهعنوان
رئیسآیندهدفترخودنوشتهکهاوتابهحالخدمات
فوقالعادهایبهعنوانرئیسادارهمدیریتبودجه
آمریکاانجامدادهوخوشحالاستکهبااودرپست
جدید کار میکند .مولوینی در سال  2016از
سویترامپبهعنوانرئیسادارهمدیریتوبودجه
در کاخ سفید منصوب شد .او پیش از حضور در
کاخسفید،ازسال ۲۰۱۱بهعنوانیکجمهوری
خــواه عضو مجلس نمایندگان ایــاالت متحده از
ایالتکارولینایجنوبیبود.ترامپپسازانتصاب
وی گفت :من به تعامل با وی در این مقام جدید
برای رسیدن به عظمت دوباره آمریکا می نگرم.
ژنرال جان کلی تا پایان امسال در مقامش باقی
خواهد ماند.او یک وطن پرست بزرگ است و من
میخواهمشخصاازویبهخاطرخدماتشتشکر
کنم .جان کلی پیش از آن که رئیس دفتر ریاست
جمهوریشود،وزیرامنیتداخلیبود.جانکلی،
با استعفای «رینس پریبس» از سمت رئیس دفتر
ریاست جمهوری ،به جای او کارش را آغاز کرده
بود.پیشازاینترامپگفتهبودکهجانکلیتاسال
 ۲۰۲۰سمتخودراحفظخواهدکرد.

 33هزار معترض و  150بازداشتی در پنجمین هفته
اعتراضات جلیقه زردها

فرانسهآرام شدنی نیست
حتی حمله تروریستی استراسبورگ و اعالم
وضعیت فوق العاده امنیتی نیز نتوانست جلیقه
زردهــا را به خانه های شان بفرستند .براساس
شمارش وزارت کشور فرانسه  33هــزار و 500
تن از معترضان این کشور دیروز در پنجمین شنبه
اعتراضات ،در تظاهرات خیابانی حاضر شدند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
یک شرکت مد و لــوازم آرایشی در کره
جنوبی با تولید ماسک مرطوبکننده
صورتباتصویرکیمجونگاون،جنجالی
در کــره جنوبی بــه راه انداخته اســت.
شرکت  ۵۱۴۹گفته که از ژوئن تاکنون
بیشاز ۲۵هزارعددازاینماسکهاراکه
«ماسکهستهایمرطوبکنندهوحدت»
نام دارد و به «ماسک هستهای» معروف
شدهفروختهاست.

از این تیم ،بر آن بود که ریــاض ،دبی و تل آویو
چگونه در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به
سیاستمدارانآمریکاییرشوهمیدادندتابتوانند
به دلخواه خود در سیاست های واشنگتن اثر
بگذارند .تاکنون چندین نفر از دست اندرکاران
ستاد انتخاباتی ترامپ دربــاره دیدارهایی که
با افراد وابسته به امــارات ،عربستان و اسرائیل
داشته اند ،مورد سوال قرار گرفته اند .محور این
نشست ها بر موضوعات مختلفی از شیوه استفاده
از شبکه های اجتماعی برای کمک به انتصاب
ترامپ در کاخ سفید گرفته تا تالش برای تغییر
حکومت در ایران ،متمرکز بود .به نوشته نیویورک
تایمز« ،جــورج نــادر» نماینده دو شاهزاده عرب

این اعتراضات در حالی برگزار شد که نزدیک به
 ٧٠هزار مامور انتظامی در سراسر کشور و٨٠٠٠
تن در پاریس مسئولیت برقراری امنیت را برعهده
داشتند .بر اســاس گــزارش ها به رغم این تعداد
نیروی امنیتی به همراه  14زره پوش در خیابان
های پاریس ،نزدیک به سه هزار نفر در اعتراضات
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رئیسجمهورآمریکادرپیامیتوئیتریودرپاسخ
به افرادی که خواهان روشن شدن روند مذاکرات
واشنگتن-پیونگیانگشدهبودندنوشت:پاسخ
من این است که ما عجله ای نداریم.موضع گیری
ترامپ را می توان واکنشی به لغو دیدار دوم کیم
جونگ اون با ترامپ دانست که پیونگ یانگ آن را
حدود یک ماه پیش اعالم کرد و در پی آن مایک
پمپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا نیز یک روز پیش
از موعد مقرر برای دیدار با مقام های پیونگ یانگ
از لغو آن خبر داد.قرار بود دیدار دوم اون و ترامپ
اوایل سال آینده میالدی برگزار شود .پس از لغو
این دیدارها ،آمریکا که بر اساس توافق با کره
شمالی در سنگاپور قول داده بود که از برگزاری
رزمایش با کره جنوبی خــودداری کند بار دیگر
این وعده خود را زیر پا گذاشت و به تازگی هم سه
مقام دیگر کره شمالی از جمله مشاور نزدیک
"اون" را در فهرست تحریم ها قرار داد.با استمرار
تحریم ها ،کره شمالی تهدید کرد در صورتی که
واشنگتنتحریمهایاقتصادیعلیهپیونگیانگ
رالغونکند،سیاست«پیونگجین»راکه
پیشبرد همزمان برنامه هستهای و
توسعهاقتصادیاستازسرخواهد
گرفت.بهنظرمیرسدمقام
هـــای آمــریــکــایــی در
تالشند پیش از لغو
تحریم هــا پیونگ
یانگ را متقاعد
کنند که برنامه
هــســتــه ای و
موشکی خود
را نابود کند
پایتخت حضور داشتند .یکی از دالیل این کاهش
جمعیت ،سخنان اخیر ماکرون درباره لغو افزایش
قیمت حامل های انــرژی و همچنین کمک صد
یورویی به مردم بوده است .عالوه بر این ،اعالم
فضای امنیتی در فرانسه نیز بر کاهش جمعیت
معترضانبیتاثیرنبودهاست.اما،معترضانگفته
اندکهراههایمنتهیبهپاریستوسطپلیسمسدود
شده و علت خلوت تر بودن تظاهرات همین مسئله
بوده است .با این حال کاهش جمعیت به معنی
آرام بودن اعتراضات نبود .در شانزلیزه و خیابان
هایاطرافآنهمچنانماشینهایآبپاشوگاز
هایاشکآوربودندکهبهنبردمعترضانفراخوانده
شده بودند .دیروز ،نیز نیروهای انتظامی ورود به
پاریس و حضور در تجمعات را تحت نظر گرفتند و
با بازرسی خودروها و ساکها مواد آتش زا ،بطری
اسید ،چکش ،تیشه و  ...را کشف و ضبط کردند.
بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی فرمانداری
انتظامی پاریس ٩۵ ،نفر دستگیر و  ۶٣نفر رسم ًا
بازداشت شدهاند .دستگیری ها در کل کشور نیز
به  150تن رسیده است .هر چند در شهرستانها
گروههای«جلیقهزرد»همچنانازاقشارکمدرآمد

و این در حالی است که پیونگ یانگ با توسعه
این دو برنامه حاضر شد مذاکره کند تا از آمریکا
امتیاز بگیرد .دولــت ترامپ در طول چندماه
گذشته حتی حاضر نشده است بخشی از تحریم
های کره شمالی را لغو کند تا اعتماد و اطمینان
پیونگ یانگ را جلب کند و در برابر تالش چین و
روسیه برای لغو تحریم ها نیز ایستاده است .از
سویی پیونگ یانگ انتظار داشت آمریکا حداقل
در برابر توقف برنامه موشکی و هسته ای اش گام
مثبتی بر می داشت و فقط به حرف بسنده نمی
کرد .سرسختی آمریکا در لغو نکردن تحریم ها،
این ظن را تقویت کرده است که دولت آمریکا
برای کره شمالی خیال های دیگری درسر دارد و
سخنان و دیدار ترامپ با اون نمایشی بیش نبوده
تا وانمود کند که او نیز در صحنه سیاست خارجی
دســتــاوردی داشته اســت.در چنین شرایطی
خبرگزاری رسمی کره شمالی در آخرین گزارش
خود از بن بست در مذاکرات با آمریکا خبر داده و
علت آن را سیاست های خصمانه واشنگتن در
قبال پیونگ یانگ
اعـــــام کـــرده
است.

که مطالبات اقتصادی دارند ،تشکیل شده است،
در پاریس اینک بیشت ِر مطالبات سیاسی شده و به
نظرمیرسدکهتجمعگروههای«جلیقهزرد»برپایۀ
گرایشهایسیاسیصورتمیگیرد.گردهمایی
درمیدان ُاپرادرپاریس،توسطیکیازاینگروههاکه
نام«فرانسۀخشمگین»برخودگذاشتهاست،برگزار
شد.دراینتجمع،خواستاصلیشرکتکنندگان
برقراری«همهپرسیباپیشقدمیشهروندان»است
کههدفازآنتضعیفنقشپارلمانودیگرنهادهای
کشوری است .این خواست از جمله پیشنهادهای
مارینلوپن،نامزدراستافراطیفرانسه،دربرنامه
انتخاباتی اوست .احزاب و نیروهای چپ افراطی
و رادیکال چون «حزب نوین ضدسرمایه داری» و
«حزب فرانسۀ نافرمان» نیز همین پیشنهاد را در
برنامههای خود ارائــه میکنند.در پنجمین دور
اعتراضات بر خالف شنبه هفته گذشته اماکن
گردشگریومراکزخریدپاریسبازبودند،اماجلیقه
زردهاخسارتکمتریرابهایناماکنواردکردند.
چراکه بسیاری از مغازهها ،رستورانها و بناها ،
پنجرهها و ویترینهای خود را با نصب الوارهای
چوبیپوشاندهاند.

سیاست مشت آهنین دولت دونالد ترامپ ،
رئیس جمهور آمریکا در قبال مهاجران غیر
قانونی یک قربانی دیگر گرفت  .این قربانی
نه یک جنایتکار و نه یک فرد بزرگ سال ،
که دختربچه هفت ساله گواتماالیی بود .
ژاکلین آمئی روزمــری کال ماکین  ،هفته
ها پیش به همراه پدرش به سمت مرزهای
آمریکا راه افتاد تا با ورود به این کشور  ،به
زندگی بهتری دســت یابد ؛ امــا ایــن سفر
زمانی پایان یافت که دخترک هفت ساله در
بیمارستانی در شهر ال پاسوی تگزاس جان
باخت  .هنگامی که ماموران مرزی آمریکا
پــدر ژاکلین را در مــرز متوقف کردند  ،بر
اساس قاعده غیر انسانی موسوم به " تحمل
صفر "  ،کودک را از پدر جدا کردند و وی را
به بازداشتگاه فرستادند  .در بازداشتگاه ،
کودک وحشت زده دچار مشکالت تنفسی
شد و پس از انتقال به بیمارستان  ،درگذشت
انــتــشــار خــبــر مـــرگ کـــودک هــفــت ساله
گواتماالیی به قدری تکان دهنده بوده است
که هوگان گدلی  ،سخنگوی کاخ سفید نیز
گفت  « :اوضاع وحشتناک و ناراحت کننده
ای است  .می شد که این اتفاق رخ ندهد .
صد در صد می شد جلوی این مرگ را گرفت.
می توان از افراد خواست کار درست و قانونی
را برای ورود به آمریکا انجام دهند».با این
حال  ،سیاستی که رئیس جمهوری آمریکا
در برابر مهاجران غیر قانونی در این کشور و
همچنین در برابر ورود پناهجویان جدید در
پیش گرفته  ،وقوع چنین حوادث دلخراشی
را محتمل کرده است  .ترامپ چند ده هزار
انسان خسته از فقر و ناامنی در کشورهای
آمریکای التین را تروریست و خالفکار
خوانده است و برای مقابله با آنان  ،بخشی
از نظامیان بزرگ ترین ارتش تاریخ را به مرز
با مکزیک اعزام کرده است  .آمریکایی ها
اکنون برای این که پناهجویان به کشورشان
وارد نشوند  ،حتی به پرتاب گاز اشک آور
به سمت زنــان و کودکان نیز متوسل می
شوند اگر آمریکا روزگــاری بــرای هــزاران
داوطلب مهاجرت – حتی مهاجران غیر
قانونی  " -رویای آمریکایی " را به تصویر می
کشید اکنون با گاز اشک آور  ،گلوله  ،زندان
و جدایی خانواده ها از آنان استقبال می کند
 .در جنگ بیگانه ستیزانه که دونالد ترامپ به
راه انداخته است  ،ژاکلین هفت ساله فقط
یکی از قربانیان است  ،قربانیانی که در آینده
نزدیک  ،بر تعداد آنان افزوده خواهد شد .

قاب بین الملل

سعد حریری چند روز قبل برای حضور
در جشن فــارغ التحصیلی فرزندش
عازم لندن شد .پسر نخست وزیر لبنان
افــســر نظامی در نــیــروهــای نظامی
انگلیس شد!!

پیشخوان بین الملل

جلد نشریه وی ــک؛ چــهــرههــای سال
۲۰۱۸

