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پیامدهایانشقاقدرالحشدالشعبی

عادلعبدالمهدیفرماندهکلنیروهایمسلحعراق
هفتهگذشتهدربخشنامهایرسمی،چهارتیپامام
علی ،حضرت عباس ،علی اکبر و انصار مرجعیت از
تشکیالتالحشدالشعبیراکهزیرنظرعتباتمقدسه
شیعی در نجف و کربال اداره می شوند از تشکیالت
حشد خارج و ارتباط اداری و عملیاتی آن ها را به زیر
نظرخودمنتقلکرد.اینبخشنامهیکماهپسازسه
دیدارمهم(وهمینطورپسازبمبارانفرودگاهعتبه
حسینی در کربال توسط آمریکا) صادر شد .دیدار
فرماندهان چهار تیپ مذکور با شیخ عبدالمهدی
الکربالییمتولیشرعیعتبهحسینی( 16مارس)،
دیدار آنان با نجاح الشمری وزیر دفاع ( 17مارس)
و دیــدار با سید احمد الصافی متولی شرعی عتبه
عباسی( 19مارس).تردیدینیستکهطرحجدایی
چهار تیپ وابسته به عتبات را می توان تالش برای
تضعیفحشدوجداکردنصفگردانندگاناینتیپ
ها از دیگر مجموعه های حشد و گروه های موسوم
به مقاومت دانست .تا عمال این گونه ترسیم شود
که "حشد مرجعیت" بر خالف دیگر مجموعه ها در
چارچوبیملیوقانونیحرکتمیکندوبدینترتیب
درافکارعمومینیزتأثیراتخودراعلیهمجموعههای
دیگر به جا بگذارد.کما این که این اقدام پیام هایی
برای تهران و واشنگتن نیز دارد .این اقدام به دنبال
آن است که برای جلوگیری از هزینه های احتمالی
بعدی توسط آمریکا صف خود را از گروه های ضد
آمریکاییموسومبهمقاومتونزدیکبهایرانجداکند
وباکشاندنبخشیدیگرازگروههایحشدبهسمت
خود ،دایره فرماندهان مقاومت را تنگ تر و این گروه
هاراغیرملیوقانونشکنوبیتوجهبهمنافعمقتضی
ملتعراقنشاندهدوعمالخودرابهعنواننماینده
حقیقی الحشد الشعبی نشان دهد.افزون بر این که
قرارگیریمجموعههایمنشق،ذیلفرماندهیکل
نیروهایمسلحنهتنهاجایگاهگردانندگاناینتیپها
راکمنمیکندبلکهبهدلیلشیعیبودنفرماندهکل
نیروهای مسلح و نفوذ بسیار باالی دو متولی شرعی
و عتبات ،توان مانور باالتری در فرم جدید خواهند
داشتواینمطلوبآنانبودهاست.

گزارش تحلیلی
موج سواری« 14مارس»

برناآرامیهایلبنان

چرااعتراضاتخیابانیهمزمانبامهارکرونا
توسطدولتدیابدوبارهشدتگرفت؟

ازحدود 10روزپیشبهموازاتموفقیتدولتدیابو
مقاومتلبناندرمهاربحرانکرونا،مخالفانموسوم
به  14مارسی ها به تک های جدیدی دست زده اند
کهباپاتکدولتمواجهشدهاست.ازقرائنوشواهد
برمیآیدآغازگراینبازیآمریکاورژیمصهیونیستی
بودهاند وجریان 14مارسبهعنوانابزاربهمزنیبه
کار گرفته شد .در زمانی که این پروژه استارت خورد
نتانیاهو با توجه به بحران سیاسی داخلی و با توجه
به پایان ضرب االجل برای تشکیل دولت به وجود
یک بحران خارجی برای اعالم حالت فوق العاده
نیاز داشت و در همین زمینه به ترور نافرجام چهارتن
از اعضای حزب ا ...در مرز سوریه دست زد اما حزب
ا ...با ارزیابی درست از اهداف نتانیاهو به آن پاسخ
نظامیندادهرچندکهبراینشاندادنقدرتوتوان
خود به ایجاد چهار حفره در دیوار مرزی دست زد به
رغم این که در این دیوار از تاسیسات و حسگرهای
قوی استفاده شده است .در آن مقطع سفیر آمریکا
با تحریک مخالفان دولت دیاب و  14مارسی ها می
خواست به اجرایی شدن طرح نتانیاهو کمک کند.
هر چند طرح نتانیاهو برای ایجاد جنگ محدود با
حزبا...باهوشمندیمقاومت خنثیشدامادولت
حسان دیاب این فرصت را به دست آورد که مبارزه
جدیبامفسدانرادردستورکارخودقراردهدکهدر
راس آن خود  14مارسی ها و عوامل آن ها در دولت
همچونریاضسالمهرئیسبانکمرکزیقراردارد.
طبقاسنادموجوددرخاللدوماهاخیربیشازهفت
میلیارددالرتوسط40نفرازبانکهایلبنانبهخارج
از کشور منتقل شده است حال آن که طبق مصوبه
دولتسپردهگذارانحقبرداشتبیشاز 100دالر
درهفتهرانداشتند.درهمینحالطبقبرخیاخبار
سفیر آمریکا در بیروت با ارسال پیام به دولت لبنان
تهدید کرده است که اگر چنان چه ریاض سالمه از
ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شودآمریکا 20
میلیارد دالر از ذخایر لبنان را در آمریکا مصادره
خواهدکرد.اینهشدار دستکمدونکتهراآشکارمی
کند:نخستاینکهسفیردولتآمریکادرپشتفساد
مالی دولتمردان سابق و کنونی لبنان دست و نقش
داردکهاکنوندولتدیاببرای اولینبارتصمیمبه
مقابله با آن ها را گرفته است و دوم این که نشان می
دهدکهپولهاییکهدراینمدتازبانکهایلبنان
خارجشدهبهآمریکامنتقلشدهاست.

غیبت«اون» 2هفتهایشد
ترامپ:درآیندهاینهچنداندوردرباره رهبرکرهشمالیخواهیدشنید

غیبت دوهفته ای« کیم جونگ اون» رهبرکره
شمالی از انظارعمومی و به ویژه حاضر نشدن او

درمناسبات مهم سیاسی ابهاماتی را مطرح کرده
است ،به خصوص پس از گزارش هایی مبنی بر

این که وی تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته
و حتی ایــن احتمال که ایــن رهبر جــوان دیگر
نمیتواندحرکتکندیاشایدجانخودراازدست
داده است .پیونگ یانگ تاکنون شواهد اطمینان
بخشی درباره وضعیت سالمتی کیم جونگ اون
به جز پیام هایی که به نام او صادر شده یا دریافت
کرده ،ارائه نکرده است .آن چه بر ابهامات می
افزاید ،آخرین سخنان رئیس جمهوری آمریکا
است.دونالد ترامپ در واکنش به شایعات اخیر
درباره وخامت حال یا مرگ احتمالی کیم جونگ
اون بدون این که به جزئیاتی بپردازد ،گفت :نظر
خیلی خوبی [درباره رهبر کره شمالی] دارم ،اما
هم اینک نمی توانم درباره آن حرف بزنم .فقط
برایش آرزوی سالمتی می کنم .من رابطه بسیار
خوبی با اون داشته ام.وی در کنفرانس خبری
کاخ سفید افزود :امیدوارم حالش خوب باشد.
در کل ،می دانم که چه می کند .احتماال در آینده
ای نه چندان دور [از او] خواهید شنید .هیچ کس
نمیدانداوکجاست.ترامپهفتهگذشتهگزارش
شبکه خبری سی ان ان درباره وضع جسمانی

کیم را نادرست توصیف کرده بود«.چونگ ــ
این مون» مشاور سیاست خارجی «مون جائه ــ
این» رئیس جمهور کره جنوبی هم در مصاحبه
با شبکه خبری فاکس نیوز اعالم کرد :کیم
جونگ اون زنده و سرحال است .او از تاریخ
 13آوریل ( 25فروردین) در منطقه ُو نسان
بوده است .وزیر اتحاد کره جنوبی هم احتمال
داد رهبر کره شمالی برای اجتناب از مبتال
شدن به ویروس کرونا ،در انظار عمومی ظاهر
نمیشود .کره شمالی به «رازداری شدید»
شناخته شده است و این رازداری هنگامی که
به رهبری آن مربوط باشد ،زیادترهم می شود.
هیچ کس خارج از حلقه بی نهایت نزدیک به
رهبری کره شمالی ازدرگذشت «کیم جونگ
ایل» پدر کیم و رهبر سابق کره شمالی مطلع
نشد .اگر رونــد اطــاع رسانی همان چیزی
باشد که درگذشته اتفاق افتاده است پس
باید منتظر اعالم خبر رسمی سرنوشت کیم
از طریق قرائت یک بیانیه رسمی در تلویزیون
کره شمالی باشیم.
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هفتهنامه "نیوزویک" با تیتر "چه کسی را نجات
خواهید داد؟" به شرایط کمبود امکانات درمانی و
پزشکیدرآمریکاپرداختهکهتصمیمگیریدرباره
اولویت نجات افراد مختلف را مشکل کرده است.

کارتون روز

پسازیکسالتالشناکامبرایاشغالپایتخت؛«حفتر»
خودراحاکملیبیاعالمکرد

ژنرال همچنان
درسودایطرابلس
10سال از سقوط نظام قذافی و آغاز
ناآرامیهای داخلی لیبی میگذرد؛
برخالف سوریه اما هیچ افق روشنی
برای پایان جنگ داخلی این کشور
به چشم نمیخورد «.خلیفه حفتر»
پــس از یــک ســال حمله و عملیات
نظامی ناکام برای اشغال پایتخت،
در یــک نطق تلویزیونی ،بــا ادعــای
این که توافق «الصخیرات» با «دولت
وفاق ملی» لیبی منسوخ شده ،خود
را حاکم این کشور اعالم کرد .او در
ایــن سخنرانی گفت« :درخــواســت
مــردم لیبی بــرای بــه دســت گرفتن
رهبری کشور در مرحله کنونی را با
افتخار و مباهات میپذیرم».حفتر
در حالی این ادعا را مطرح کرده که
از فروردین سال گذشته با حمایت
بــرخــی کــشــورهــای منطقه و غربی
(مصر ،عربستان ،امــارات و آمریکا)
حمله به طرابلس را با هدف اشغال آن
آغاز کرده است اما تاکنون نتوانسته
این هدف را محقق کند.خلیفه حفتر
توافق الصخیرات را موجب نابودی
لیبی دانست و ادعا کرد که این توافق
دیگر به گذشته پیوسته است و تالش
خواهد کرد تا شرایط را برای تشکیل
نهادهای ملی برای اداره کشور
و تــدویــن قــانــون اســاســی
ب ــرای تشکیل یــک دولــت
«غیر نظامی» فراهم آورد.
او مدعی شد« :ما چشممان
بــــه دســــتــــور مــــردم
اســت و تمامی
تـــوان خــود را
بــــــرای رف ــع
مشکالتشان
بـــــــه کـــــار
خــواهــیــم
گرفت».

منظور «خلیفه حفتر» از درخواست
مردم برای به دست گرفتن رهبری
لیبی ،بیانیه شورای شهر «الزنتان»
در جنوب غــرب لیبی اســت که روز
شنبه در آن بیانیه از خلیفه حفتر
خواسته شده تا اداره کشور را به دست
گیرد.دولت وفاق ملی لیبی اعالمیه
شامگاه دوشنبه حفتر در لغو توافق
نامه سیاسی الصخیرات این کشور
را کــودتــا علیه دولــت (غ ــرب) لیبی
خوانده است.توافق نامه الصخیرات
در دسامبر سال  ۲۰۱۵میالدی در
شهر «الصخیرات» مغرب بین دو طرف
درگیر در لیبی و در حضور نماینده
سازمان ملل و شماری از نمایندگان
کــشــو رهــای عربی و غربی بــه امضا
رسید و تشکیل ش ــورای ریاستی و
دولت وحدت ملی را به همراه داشت.
امــا مدتی پس از آن «خلیفه حفتر»
اعالم کرد که این شورا و دولت فائز
الــســراج غیر قانونی است.حفتر با
حمایت مصر ،امــارات و عربستان (و
همچنین روسیه و چند کشور غربی)
از اواخــر فــروردیــن  ۱۳۹۸با هدف
اشغال پایتخت ،عملیات نظامی علیه
طرابلس را آغــاز کرد اما با مقاومت
شــدیــد نــیــروهــای دولـــت الــســراج و
شبهنظامیان متحد با
آن مواجه شــده و تا
به امــروز موفق
نشده است
بــه داخــل
شــــهــــر
(پایتخت)
نــفــوذ کــنــد.
نیروهای دولت
السراج نیز از حمایت
ترکیه ،قطر و ایتالیا
برخوردارند.

هزینههاینظامیدرسطحجهانی رکورد زد

۱۹۱۷میلیارد دالردر سال۲۰۱۹
هــزیــن ـههــای نــظــامــی جــهــان رک ــورد  ۳۸درصــد کل هزینه نظامی جهانی
تازهای از خود به جا گذاشته و در سال را به خــود اختصاص می دهــد .میزان
 ۲۰۱۹میالدی به  ۱۹۱۷میلیارد افزایشهزینههاینظامیآمریکادرسال
دالر رســیــده اســـت .پــنــج کــشــور که  ۲۰۱۹بهتنهاییمعادلکلهزینههای
نظامی آلمان در همین
بیشترین هزینه نظامی
سال است.چین و هند دو
را در ســــال ۲۰۱۹
کشور آسیایی هستند که
داشته و  ۶۲درصد کل
هزینه نظامی جهانی میزانافزایشهزینههای به ترتیب ردههــای دوم و
را بــه خـــود اختصاص نظامیآمریکادرسال س ــوم جهانی را از نظر
دادهانـــد شامل ایــاالت  ۲۰۱۹بهتنهاییمعادل هــزیــنـههــای نظامی در
متحده آمریکا ،چین ،کلهزینههاینظامی جهان به خود اختصاص
هند ،روسیه و عربستان آلماندرهمینسال دادهانــــــد .هــزیــنـههــای
نــظــامــی چــیــن در ســال
ســـعـــودی اســـــت .ایــن
است
 ۲۰۱۹به  ۲۶۱میلیارد
نخستین باری است که
دو کشور آسیایی (چین و هند) در میان دالر رســیــده کــه در مقایسه بــا سال
سه کشور اول در لیست بیشترین هزینه  ۲۰۱۸ح ــدود 5.1درصــــد افزایش
نظامی در سطح جهان جای گرفتهاند .نشان می دهد.هند نیز با  6.8درصد
مجموعه هزینه نظامی جهانی در رشد هزینههای نظامی در سال۲۰۱۹
ســـال  ۲۰۱۹مــعــادل  2.2درصــد مخارجش در این حوزه به حدود71.1
تولید ناخالص داخلی جهانی بوده که میلیارد دالر رســیــده اســت.آلــمــان
تقریبا  ۲۴۹دالر به ازای هر نفر است .باالترین هزینههای نظامی در اروپا را
هزینههای نظامی ایاالت متحده آمریکا دارد.هزینههای نظامی آلمان در سال
در سال  ۲۰۱۹با  5.3درصد افزایش  ۲۰۱۹با  ۱۰درصد افزایش به 49.3
به  ۷۳۲میلیارد دالر رسیده است که میلیارد دالر رسیده است.

اعالمخودمختاریجداییطلبانموردحمایتاماراتدرعدن،چهپیامدهاییدارد؟

اولینگام درمسیرتجزیهیمن

سرانجام با گذشت پنج سال از آغاز جنگ یمن ،روز
یک شنبه شورای انتقالی جنوب یمن که از حمایت
امارات برخوردار است در عدن اعالم خود مختاری
کرد .به اعتقاد بسیاری از کارشناسان منطقه ،اعالم
خودگردانی درجنوب یمن اولین گام در مسیر اعالم
جدایی این بخش از خاک یمن است .هر چند امارات و
ائتالف سعودی در بیانیه ای از شورای انتقالی جنوب
خواسته اند که به توافق ریاض برگردد و حتی این گونه
ادعا می شود که میان امــارات و عربستان در قضیه
جنوب اختالف وجود دارد اما به نظر می رسد هم
ریاض و هم ابوظبی در تجزیه یمن اشتراک نظر دارند
و اگر اختالفات میدانی در درگیری میان مزدوران دو
طرف دیده می شود یک علتش مقاومت کمیته های
مردمی و انصارا ...در شمال و شکست این ائتالف در
شمال و علت دوم تقسیم قدرت در جنوب میان منصور
هادی و شورای انتقالی جنوب که با اختالف روبه رو
شده است .اگر تحوالت جدید یمن بر اساس منافع
مد نظر امارات وعربستان بررسی شود برای هر یک از
این دو کشور منافعی متصور است .امارات در جنوب
یمن به دنبال استیال بر عدن و ده ها جزیره واقع در
این منطقه از جمله سقطری ،حضور در دریای سرخ و
ایجاد مناطق اقتصادی مانند دبی برای دسترسی به
آفریقاست.عربستان نیز از دیر باز به دنبال استیال بر
بخش های زیادی از شرق یمن بوده تا نفت خود را به
جای خلیج فارس وعبور دادن از تنگه هرمز با کشیدن
خطوط لوله در استان شرقی یمن (استان المهره) به
اقیانوس هند برساند و این هدف جز با استیالی این
کشور بر این بخش از خاک یمن شدنی نبوده است .از
سویی در میان کشورهای عربی همسایه با عربستان،
یمن یک کشور قدرتمند است و مقاومت بیش از پنج
ساله ارتش وکمیته های مردمی یمن در برابر ائتالف
متجاوز سعودی و به شکست کشاندن این ائتالف

این ادعا را به اثبات رساند وتردیدی نیست که یکی
از اهــداف سعودی ها در لشکرکشی به این کشور
تضعیف یمن بوده است به ویژه این که سه استان
جیزان ،عسیر و نجران که به یمن تعلق دارد در اشغال
عربستان است و برسر این موضوع میان دو طرف
همواره اختالفاتی وجود داشته و سعودی ها از این
نگران بودند که روزی یمنی ها این استان های اشغال
شده را آزاد کنند.از سویی با توجه با بافت جمعیتی
یمن که بر نظام قبیله ای استوار است و مخالفت هایی
که در برخی از استان های جنوبی با شورای انتقالی
شده یا حمایت هایی که در برخی استان های دیگر
شرقی از منصور هادی می شود ممکن است موفقیت
شورای انتقالی در جنوب یمن به تجزیه دیگر بخش
های این کشور منجر شود که در این صورت چنین
اتفاقی ،با طرح شورای همکاری خلیج فارس مبنی
بر تقسیم یمن به اقالیم شش گانه منطبق خواهد
شد.پس از این که منصورهادی به قدرت رسید شورای
همکاری خلیج فارس این طرح را با ادعای طرحی
برای گشایش سیاسی ارائه کرده بود که با مخالفت
انصارا ...و برخی گروه های سیاسی دیگر روبه رو شد
چرا که استدالل آن ها این بود که این طرح در نهایت
تجزیه یمن به شش کشور را در پی خواهد داشت.
ضمن این که باید اشــاره کرد که در چارچوب طرح
معامله قرن یا طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا ،اجرای
تجزیه یمن از حمایت آمریکا و رژیــم صهیونیستی
نیز برخوردار است .حفظ امنیت رژیم صهیونیستی
و سیطره بر تنگه راهبردی باب المندب در دهانه
دریای سرخ و ایجاد درگیری های داخلی دایمی در
کشورهای عربی واسالمی از جمله اهداف آمریکا در
اجرای طرح تجزیه کشورهای بلوک مقاومت است که
هم اکنون سعودی ها به همراه امارات در یمن مجری
آن شده اند.

کارتون اکونومیست :کرونا حریف تمرینی است؛
غول «تغییرات اقلیمی» منتظرمان است.

توئیت روز

مردم نیوزیلند بعد از لغو قرنطینه اولین کاری که
کردند رفتن به مک دونالد بــود .هــزاران کیوی
{نیوزیلندی} در صفهای طوالنی مک دونالد
ایستادند.

نمای روز

انتشار تصاویری از کاله مخصوص دانشآموزان
یکمدرسهدرچینبااستقبالکاربرانمواجهشده
است.استفاده از این کالههای یک متری در زمان
حکومتسلسله"سونگ"درچینرواجداشتهاست.

چهره روز

عملکردضعیفکاخسفیددموکراتهارابهپیروزیبایدنخوشبینکردهاست

ترامپ درگوشه رینگنبرد با کرونا

از  3.1میلیون مــوارد ابتال به بیماری کرونا در
جهان ،یک سومش در آمریکا ثبت شده است .تعداد
کشته شده ها در آمریکا هم به  57هزار نفر نزدیک
می شود .بهرغم آن ،ترامپ مدعی است که آمریکا
در مقابله با کرونا موفق عمل کرده است .حاال این
عملکرد خوب به زعم ترامپ و عملکرد بدش در
حقیقت باعث شده تا طرفداران «جو بایدن» نامزد
دمــوکــرات انتخابات ریاستجمهوری ،واکنش
دولتترامپ به ویروسکرونا را برگ برنده خود در
انتخابات آبان امسال بدانند .خبرگزاری رویترز در
گزارشی با عنوان «دموکراتها شرط میبندند که
واکنش ترامپ به ویروسکرونا ،برگ برنده بایدن
در انتخابات  ۲۰۲۰است» نوشت :تیم انتخاباتی
بایدن ،ترامپ را به در پیشگرفتن یکی از بدترین
اشتباهات سیاسی که رئیس جمهوری آمریکا
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در تاریخ این کشور مرتکب شده ،متهم می کند.
تبلیغات جدید کــارزارهــای انتخاباتی بایدن می
گوید ترامپ نتوانسته در مقابله با کرونا سیاست
درستی در پیش بگیرد و همین امر سبب ابتالی
بیش از یک میلیون آمریکایی شده است .براساس
نظرسنجی رویترز /ایپسوس  ۴۷ ،درصد از رای
دهندگان بایدن را انتخاب کرده و  ۳۹درصد ترامپ
را ترجیح می دهند .نظرسنجی رویترز /ایپسوس
همچنین نشان داد ۵۲ ،درصد از آمریکایی ها بر این
باور هستند که بایدن می تواند با تصمیمات درست
در حــوزه بهداشت ،واکنش بهتری به گسترش
کرونا داشته باشد .این در شرایطی است که آمار
مرگ و میر در ایاالت متحده رو به افزایش است و
اخبار ناامیدکننده ای درباره بیکاری  ۲۶میلیون
آمریکایی به گوش می رسد.

عــبــدا ...اوجـــاالن ســرکــرده گ ــروه تروریستی
پ.ک.ک بــرای اولین بار پس از دستگیری با
خانواده خود به صورت تلفنی گفت وگو کرد.یکی
از وکالی اوجاالن با اشاره به این موضوع اظهار
کرد :عبدا ...اوجــاالن که در زندانی در جزیره
ایمرالی به سر می برد دیروز با خانواده خود به
صورت تلفنی گفت وگو کرده است.اوجاالن در
سال  1999بازداشت شده و از آن زمان در زندان
ایمرالی به سر میبرد.وکالی اوجاالن در اواسط
سال گذشته میالدی  2019با انتشار بیانیهای
به نقل از او اعالم کردند که او گفته کردها به کشور
مستقلی نیاز ندارند و نیز قادر است ،ظرف یک
هفته به درگیری تاریخی میان نیروهای دولت
ترکیهواعضایحزبتحترهبریاشپایاندهد.

