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تحلیل روز

اگرمأربآزادشود...

دکتر سید رضی عمادی -اکنون دقیق ًا یک ماه
به پایان ششمین سال جنگ ائتالف سعودی علیه
یمنباقیماندهاست.مأربحاالکانونجنگاست
ودستبرترنیزدراختیارارتشوکمیتههایمردمی
یمن قــرار دارد .از چهار سو ،ارتــش و کمیتههای
مردمییمنبهارتفاعاتمشرفبهشهرمأربرسیده
اند.دراختیارگرفتنکاملمأرببهمعنایدراختیار
گرفتن تمام جغرافیای شمال یمن از سوی دولت
نجات ملی یمن خواهد بود .از سوی دیگر ،مأرب به
لحاظژئوپلیتیک،اهمیتزیادیدارد.تحلیلگران
بر این باور هستند که منابع زیرزمینی موجود در
استان مأرب را باید نخستین دلیل اهمیت ویژه این
استان در زمانه کنونی دانست .مأرب از منابع نفتی
و گازی بسیاری برخوردار است و نیروگاه تولید برق
نیز دارد .این استان تا سال 2014میالدی به دیگر
استانهای یمن برق ،گاز و نفت صادر میکرد که با
آغازجنگدریمناینروندبامشکلروبهروشد.طبق
آمارغیررسمی،پاالیشگاهصافرکهمنبعتولیدنفتو
گازاستانمأرباست،ساالنهبیشاز 700هزار ُتن
گازو 9تا 18هزاربشکهنفتدرروزتولیدمیکند.با
توجهبهاهمیتپاالیشگاهصافر،ارتشوکمیتههای
مردمی یمن بخشی از نیروهای خود را به سمت این
پاالیشگاه فرستاده است چرا که خبرهایی مبنی بر
انفجاراحتمالیدراینپاالیشگاهتوسطمخالفاندر
صورت شکست در مأرب دریافت کرده بود .اهمیت
دیگرایناستکهشهرمأربدرقلبجغرافیایییمن
قرار گرفته و چهارراه ارتباطی استانهای شرقی
به غربی و شمالی به جنوبی است .به همین دلیل
گفته میشود در صــورت آزادســـازی شهر مأرب،
امکانآزادسازیمناطقدیگریمنازاشغالائتالف
سعودیوگروههایتروریستینیزفراهممیشود.

چهره روز

سخنرانی «اون» در نشست کمیته نظامی حزب
حاکم کره شمالی در شهر پیونگ یانگ

با وجود وعدههای تبلیغاتی جو بایدن در کارزار
انتخاباتی مبنی بر مسئول شناختن و مجازات
عامالنقتلجمالخاشقچیروزنامهنگارمخالف
ولیعهدسعودی،اکنوندولتبایدنباوجودروشن
شدن دست داشتن محمد بن سلمان در ماجرای
این قتل ،ارادهای برای مجازات او از خود نشان
نمی دهد .در واقع ،ایاالت متحده به دنبال انتشار
گزارش محرمانه اطالعاتی که در آن گفته شده
محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان فرمان قتل
خاشقچی را تایید کرده ،تحریمهایی را علیه چند
شهروند سعودی اعمال کــرده است اما ولیعهد
عربستان در میان فهرست تحریم شدگان قرار
ندارد .توقف صدور روادید برای 76تبعه سعودی
و توقیف اموال از جمله اقداماتی است که آمریکا
اعمال خواهد کرد .در این میان گام های اضافی
دولتآمریکابرایوضعتحریمهایدیگرمیتواند
شامل تحریم های بیشتر اعضای حلقه داخلی
ولیعهد باشد که احتماال به صورت توقیف دارایی
هاست .همزمان «تیم کین» سناتور دموکرات
ایالتویرجینیانیزدراینخصوصخواستارتحریم
مقامات عربستان بر اساس سند «ماگینتسکی»
شد؛قانونیکهبهایاالتمتحدهاختیاراتگسترده

باجخواهیبایدنازبنسلمان

دولتآمریکاسرانجامدرگزارشیاعالمکردترورخاشقچی بادستورمستقیمولیعهد
سعودیانجامشدهاستامابنسلمانرادرمیانفهرستتحریمشدگانقرارنداد!
ای بــرای اعمال تحریم هــای حقوق بشر علیه
مقامات خارجی می دهد .اما اگنس کاالمارد ،از
گزارشگران سرشناس حقوق بشر سازمان ملل از
تصمیمواشنگتنمبنیبرتحریمنکردنبنسلمان
برای قتل خاشقچی انتقاد کرده است .کاالمارد
ایــن اقــدام واشنگتن را «بسیار نــاگــوار» خوانده
است .به گفته او چنین تصمیمی مثل این است
که کسی گناهکار باشد ،اما دادگاه او را آزاد کند.
نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
نیزضمنحمایتازبازنگریدرروابطاینکشوربا
عربستانسعودیاعالمکرد،بهزودیتحریمهایی
علیه ناقضان حقوق بشر در این کشور به تصویب
میرسد.درمقابل،ریاضمحتوایاینگزارشرارد
کردهوآنرا«منفی،غلطوغیرقابلقبول»خوانده
است .اما آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا
گفته است این اقدامات برای گسست در روابط

دختران؛ دوباره دربند بوکوحرام

صدهادانشآموزدختردرنیجریهربودهشدند،هدفتروریستهاازحملهبهمدارسچیست؟

حمالت تروریستی در کشورهای غرب آفریقا به
ویژهنیجریههمچنانادامهدارد.درتازهتریناین
حمالتصدهادانشآموزنیجریهای درپیحمله
افراد مسلح به یک مدرسه در ایالت «زامفارا» در
شمال غربی این کشور ربــوده شدند .طی ماه
های گذشته افزایش فعالیت های گروه های
تروریستیدرکشورهایآفریقابهویژهکشورهای

غربومنطقهساحلبسیارمحسوسبودهاست.
بوکوحرام از جمله گروه های تروریستی است که
به ویژه دانش آموزان را در نیجریه هدف حمالت
خود قرار می دهد .تاکنون این گروه تروریستی
عالوه بر کشتن ده ها شهروند نیجریه ای ،صدها
دانشآموزدختروپسرراازمدارس نیجریه ربوده
اســت چنان که چند مــاه گذشته ایــن گــروه در

دو کشور نیست و روابط میان عربستان و آمریکا
بزرگتر از هر چیز دیگری است .با این حال برخی
رسانههاگزارشدادهاندکهممکناستآمریکادر
قراردادهای فروش سالح به عربستان تجدیدنظر
و فروش تسلیحات را به تسلیحات دفاعی منحصر
کند .یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در
این باره گفت :هدف از بازبینی گزینه های مدنظر
درخصوصعربستانایجادتعادلبینهدفپایان
دادنبهجنگدریمنواطمینانازسالحهایمورد
نیاز عربستان برای دفاع از خود است .وی افزود:
احتماالایاالتمتحدهبهفروشسالحهاییمانند
موشک های دفاع هوایی برای کمک به عربستان
سعودیدردفاعازخودادامهخواهدداد.
▪موضعمعارضانبرجستهسعودی

«ترکی الشلهوب» معارض سعودی در واکنش
حمله به مدرسه ای در ایالت «کاتسینا» در شمال
نیجریه بیش از  300دانش آموز را ربود و اکنون
نیز بار دیگر بیش از  300دانش آموز را ربوده
است .در واقع این گروه تروریستی سوادآموزی
را به ویژه برای دانش آموزان مشروع نمی داند
چنان که رهبر گروه بوکوحرام در پیام صوتی
که چندی پیش منتشر کرد ،هدف از حمله به
مدرسه شبانه روزی در ایالت کاتسینا را مقابله با
«آموزش غربی» اعالم کرد .اگرچه دولت نیجریه
تالش کرده دانش آموزان به اسارات گرفته شده
را آزاد کند اما تاکنون موفقیت چندانی نداشته
است.درواقعگروهبوکوحرامبابهاسارتگرفتن
دانش آموزان از یک سو رعب و وحشت ایجاد و از
سوی دیگر از آن ها برای تقویت نیروهای انسانی
موردنیازخوداستفادهمیکند.بسیاریازدانش
آموزان به اسارت گرفته شده پس از آموزش های
نظامی در عملیات های تروریستی به کار گرفته
می شوند و حتی بسیاری از آن ها برای انجام
عملیات های انتحاری استفاده می شوند .گروه
های تروریستی در حالی به دامنه فعالیت های
خود افــزوده اند که «محمدو بوهاری» از زمان
به دست گرفتن قدرت درنیجریه وعده مبارزه و
نابودی این گروه ها و برقراری ثبات و امنیت در

به انتشار گزارش قتل «جمال خاشقچی» توسط
آمریکا،باانتشارتوئیتیاعالمکرد:قانون«جاستا»
 +جنایت قتل خاشقچی = باجگیری تا زمانی که
آمریکا باقی است .آن چه با عنوان قانون «جاستا»
از آن یاد می شود ،در ابتدا طرحی بود که با نام
«اجرای عدالت در برابر حامیان تروریسم» برای
تصویب به کنگره آمریکا ارائه شد .با تصویب آن در
دومجلسسناونمایندگان،بازماندگانوخانواده
های قربانیان عملیات تروریستی  11سپتامبر
 2001میالدیازاینحققانونیبرخوردارشدند
که از دولت سعودی غرامت دریافت کنند .این
قانون همچنین به دادگا ه ها اجازه میدهد تا در
صورتاثباتدستداشتنکشوریدریکحادثه
تروریستی،بازماندگانیاخانوادهقربانیانبتوانند،
ازآنکشورشکایتکنند«.مجتهد»افشاگرمعروف
اسرارآلسعودنیزدرواکنشبهانتشاراینگزارش
نوشت:اینمهماستکهسیااطالعاتمستقیمی
از تماسها و پیامکهای میان محمد بن سلمان
و «خالد بن سلمان» معاون وزیر دفاع عربستان
(بــرادر محمد بن سلمان) و «سعود القحطانی»
مشاور سابق ولیعهد سعودی و ...دارد امــا همه
واقعیتآنچیزینیستکهدرگزارشآمدهاست.
این کشور را داده است اما تاکنون برنامه بلند
مدت و عملی در این زمینه اعالم نشده و اقدامات
صــورت گرفته نیز کافی نبوده اســت .جالب
این جاست که دولت نیجریه به ویژه طی سال
های اخیر روابط سیاسی و اقتصادی خود را با
کشورهایی چون عربستان گسترش داده است
و برای بهره مندی از کمک های مالی این کشور
و متحدانش بسیاری از سیاست های خود را در
راستای منافع و خواست این کشورها تنظیم
می کند« .مداوی بن محمد الرشید» استاد مرکز
خاورمیانهمدرسهعلومسیاسیواقتصادیلندن
در این باره می گوید« :ظهور قارچ گونه گروه های
تروریستی در آفریقا چون بوکوحرام در نیجریه و
کشورهای همجوار ،با حمایت لجستیکی ،مالی
و تسلیحاتی مستقیم دولت سعودی امکان پذیر
شدهاست».تروریستهادرآفریقادرواقعابزاری
در اختیار کشورهای غربی و متحدان آن ها برای
استفاده از ثروت و موقعیت کشورهایی چون
نیجریه هستند .از این رو به نظر نمی رسد دولت
نیجریه و دیگر دولت های کشورهای آفریقایی
دغدغه جدی برای ریشه کنی فعالیت های گروه
هایتروریستیداشتهباشند،دراینمیاندانش
آموزان قربانیان اصلی هستند.
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روزنــامــه «یوترنی لیست» کــرواســی /شــروع
اخراج ها؛ برخی از هتلداران کارگران خود را
از ماه مارس به اداره کاریابی معرفی می کنند
(به دلیل استمرار بحران کرونا و تبعات اقتصادی
آن) ،شرط فعالیت تراس کافه ها؛ رعایت فاصله
 ۳متری بین میزها و تعطیلی در ساعت .۲۲

نمای روز

گوسالهسامریجمهوریخواهان!
گروهی از هــواداران و مقا مهای محافظهکار
آمریکایی با گر دهمایی در کنفرانس ساالنه
 CPACو رونمایی از مجسمه طالیی ترامپ ،به
تمجید از او پرداختند.
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