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تحلیل روز

طرحیجدیدبرایمهارداعش
محمدصادق مصدق -سپهبد عبد االمیر کامل
الشمری معاون عملیات مشترک عراق مدعی
شد قرار است با همکاری تمام نهادهای امنیتی
ایــن کشور مساحتی حــدود  ۱۷هــزار و ۶۸۵
کیلومتر مربع پاک سازی شود .این خبر در حالی
است که در ماه های اخیر داعش در چند عملیات
مهم بر آن بود به منافع ملی عراق در شرق عراق و
مرز مشترک با ایران خسارت فراوانی وارد کند.
طبق گفته های سپهبد الشمری این عملیات به
دستور مستقیم الکاظمی صورت گرفته و قرار
است مرز شرقی پاک سازی کامل شود .اما آورده
این عملیات برای عراق و ایران چیست؟برای
عراق:مهم ترین آورده امنیتی برای عراق پاک
سازی بیش از  17هزار کیلومتر مربع مساحت
عراق از عناصر تروریستی است .عراق نیازمند
بازشدن مرزهای زمینی است .از یک سو تحت
فشار آمریکا قرار دارد و از سوی دیگر مرزهای
شمال ،جنوب و غربش دچار چالش های فراوانی
است و تنها مسیر ترانزیتی و اتصال عراق به دریا و
صادرات نفت مسیر شرقی است .ناامن بودن آن
به معنای توقف صادرات نفت ،واردات مواد اولیه
و برق است .در حقیقت الکاظمی می داند شرق
این کشور تنها مسیر حیات بغداد است و باید پاک
سازی آن اولویت اصلی مقامات عراقی باشد.
برای ایران:امنیت مرزهای ایران همیشه مورد
تاکید تهران است .مرز عراق اهمیت دیگری
هم دارد .عراق بیشترین مرز مشترک را با ایران
داشته و مسیر ترانزیت زمینی عتبات ،صادرات
کاال و تنها مسیر پشتیبانی و حمایت از مقاومت
در برابر تروریسم است .ناامنی این مرز می تواند
تبعات بسیار زیــادی بــرای صــادرات و واردات
داشته باشد .ایــران  28درصد بــازار صادراتی
عراق را در اختیار دارد و این مسئله در شرایطی
که ایران در تحریم های سختی قرار گرفته می
تواند مفید واقع شود .فراموش نشود تنها مسیر
زمینی دسترسی به غرب آسیا از ایران در مرز
عراق است و نا امن بودن این مرز می تواند طرح
های آینده مقاومت را دچار چالش کند .این گونه
پیداست که این عملیات آغاز یک طرح جدید
برای مهار داعش در منطقه غرب آسیاست.

قاب بین الملل

تصویر دست نوشته ای که شهردارسئول پیش
ازترک منزل وخودکشی برای خانواده اش به
جا گذاشته بود« :از همه عذر میخواهم و از تمام
کسانی که در زندگی با من بودند سپاس گزارم.
از خانواد هام شرمند هام که فقط بر رنج آن ها
افزودم .مرا بسوزانید و خاکسترم را روی گور پدر
و مادرم بپاشید .همگی خداحافظ ».شهردار
سئول درپی افشای ماجرای آزار جنسی منشی
خود ،دست به خودکشی زد.پس از کشف جسد
وی چند روز عــزای عمومی در سئول اعالم
شده است.

تــرامپ:پیروز
مـــیشوم
بزرگترینپایگاهرایتاریخ
آمریکا را دارم!
گروه بین الملل-دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکادر مصاحبه با "واشنگتنپست" ،مدعی
شد که او بزرگ ترین پایگاه رای تاریخ آمریکا را
در اختیار دارد و همچنین برای اولینبار اعالم
کرد که او در سال  ۲۰۱۸مجوز حمله سایبری
محرمانه علیه روسیه را صادر کرده بود.درادامه
نکاتمهممصاحبهترامپرابخوانید:
*اوباماقبلازانتخاباتریاستجمهوری۲۰۱۶
میدانستکهروسیهچهکارداشتمیکردیابه
اوگفتهشدهبود....واوهیچچیزینگفتودلیل
این که چیزی نگفت ،این بود که فکر میکرد

(هیالری کلینتون) برنده میشود؛ چرا که او
نظرسنجیهای ساختگی را نگاه میکرد .اما ما
دارای یک اکثریت خاموش بودیم که گفتند "نه
ماترامپرادوستداریم".
*من برخالف اوباما به محض دریافت اطالعات
دربارهمداخلهروسیهدرانتخابات ۲۰۱۸دستور
مقابلهباآنراصادرکردم.ماجلویشراگرفتیم.
*بهنظرمن،آخرینچیزیکهروسیهمیخواهد
درگیر شود ،درگیر شدن در افغانستان است.
اوکی؟ آخرین چیزی که میخواهند این است.
آنهامدتطوالنیآنجابودند.اتحاد(جماهیر)

شــوروی به خاطر افغانستان تبدیل به روسیه
(کنونی) شد؛ چرا که آن ها در افغانستان به طرز
بدیمغلوبشدند.
*ما تقریبا (از افغانستان) خارج شدهایم .اگر
روسیهخواهانبازگشتبهافغانستاناست،بهآن
هامیگویم":ازحضورتانلذتببرید"!
*من مطمئنا یک فرد معتقد به جهانیسازی
نیستم و به نظرم ،هیچ چیز غلطی در گفتن این
موضوع وجــود نــدارد .به نظر مــن ،طرفداران
جهانی شدن اکنون طرفدارانی ندارند؛ چرا که
آنهاهرجابودند،همهمابازندهبودهایم.
*چین در قیاس با روسیه دســت به حمالت
سایبری بیشتری علیه آمریکا زده؛ اما در آمریکا
به این موضوع توجه کمتری شده است .چرا که
دموکراتهاوحامیانمالیشانوصادقانهبگویم،
دیگرافراد،دارندپولزیادیازچیندرمیآورند.
البته ،موقعی که من سر کار آمدم و تا قبل این که
سروکلهاینآنفلوآنزایچینیپیداشود،مابهطرز
بدیآنهارامغلوبکردهبودیم.فوقالعادهبود.
*به همین خاطر ،برخی افراد سوال می کنند
"آیا شما فکر میکنید این صرفا یک اتفاق بوده؟
آیااینیکبیکفایتیمحض(چین)بودهیااتفاق
افتاده؟ البته ،آن ها (چینی ها) اجــازه دادند
(کرونا) از کشورشان فرار کند و این کاری است
که آن ها کردند و با این کار یک تغییر بزرگ از
بسیاری جهات شامل تغییر در حوزه سیاسی
ایجادکردند.
*اگرمنبهیکتوافقخارقالعادهمثالیکتوافق

چهره روز

دونالدترامپ رئيس جمهورآمریکا ،راجراستون
مشاورسابق خود را که درپرونده ای مرتبط با
دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری
سال  ۲۰۱۶به  ۴۰ماه زندان محکوم شده بود،
عفو کــرد.ایــن دستور رئیس جمهوری ایــاالت
متحده تنها چند روز پیش از اجرای حکم زندان
راجر استون که از دوستان دونالد ترامپ محسوب
می شود صادر شد .راجر استون به دلیل اظهارات
دروغ در برابر کنگره ،کارشکنی در روند تحقیق
مجلس نمایندگان و ارعــاب شاهدان ،مجرم
شناخته شده بود.دموکرات ها ضمن اعتراض
به صدور دستور عفو راجر استون این تصمیم
دونالد ترامپ را «زیر سوال بردن حکومت قانون» و
«سوء استفاده از قدرت» ارزیابی کرده اند .این در
حالی است که رئیس جمهوری ایاالت متحده بنا
به قانون اساسی این کشور اجازه عفو محکومان
جرایم فدرال را دارد.

نمای روز

قلبیمندرآستانهآزادسازی

سازمانملل:ولیعهدسعودی،مظنوناصلیپروندهخاشقچیاست

بنسلمان در باتالق قتلخاشقچی

ائتالفسعودیتجهیزاتخودراازمأربخارجکرد

اســـتـــان مــــأرب در حــالــی صحنه
درگیریهای بسیار شدید بین ارتش
یمن و کمیتههای مردمی این کشور
با مزدوران و سربازان ائتالف سعودی
است که منابع یمنی از خروج بخش
زیــادی از تجهیزات نظامی ائتالف
سعودی از شهر «مـــأرب» به عنوان
مهمترین پــایــگــاه دول ــت مستعفی
یمن در مرکز این کشور خبر دادند.
نیروهای ارتش و کمیتههای مرکزی
یمن هــم اکــنــون از ســه جهت شهر
«مــأرب» را در محاصره خود دارنــد.
همزمان قبایل استان مــأرب نیز به
شــدت از جنایت عناصر وابسته به
حــزب االص ــاح بــه علت قتل فجیع
«محسن سبیعیان» و خــانــواد هاش
خشمگین هستند .شیخ سبیعیان از
بزرگان استان مأرب به شمار میرود
کــه در نهم تیرماه بــه طــرز فجیعی
کشته شد .حزب اخوانی «االصالح»
مهمترین بخش عناصر وابسته به
دولــت مستعفی را تشکیل میدهد
و مرکز این حزب نیز شهر «مأرب» به
شمار میرود .بنابراین با آزادسازی
این شهر یکی از مهلکترین ضربات
به ائتالف سعودی در سالهای اخیر
در بخش میدانی وارد خواهد آمد.

اهمیت راهــبــردی استان مــأرب به
این دلیل است که میدانهای اصلی
نفت یمن را در خود جای داده است و
تولید روزانه آن 200هزار بشکه بود
که بهدلیل بحران جاری در کشور به
50هــزار بشکه در روز کاهش یافته
اســت .تحقیقات موجود و اظهارات
کارشناسان حاکی از وجود ذخیره
بزرگ نفتی در این استان واقع در قلب
یمن اســت ،از همین رو چشم طمع
بیگانگان به آن دوخته شده است.
عــاوه بر ایــن ایستگاه اصلی تولید
نیروی برق برای تمام استانهای یمن
در مأرب قرار دارد .همچنین مأرب از
جنوب با استانهای جنوبی و شرقی
هممرز بوده و از شمال نیز با استان
الجوف و از غــرب با صنعا همجوار
است ،از همین رو نبرد مأرب مسیر
عملیات نظامی در یمن را مشخص
خواهد کــرد،حــاال به گفته دو منبع
نظامی وابسته به دولــت مستعفی،
ائتالف سعودی اقدام به خارج کردن
سال حهای سنگین خود از مــأرب به
سمت منطقه «الودیعه» کرده و صرفا
حضور نمادین در ایــن شهر دارد و
مأرب دیگر برای نیروهای سعودی
جای امنی نیست.

«اگنس کاالمارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در
گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری «آناتولی» ،مظنون
اصلی پرونده جمال خاشقچی روزنامهنگار سعودی،
سردبیر سابق روزنامه الوطن و ستوننویس روزنامه
آمریکایی واشنگتن پست را که دوم اکتبر  ۲۰۱۸در
سرکنسولگری این کشور در استانبول به قتل رسید
«محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی دانست.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در این مصاحبه ضمن
اشارهبهصدورحکمبازداشت ۲۰متهمفراریاینپرونده
از سوی دادستانی کل استانبول ،تاکید کرد :اگرچه این
دادگــاه به صورت غیابی برگزار شد؛ اما از آن جایی که
عربستان سعودی متهمان را به ترکیه تحویل نمیدهد،
این دادگــاه بسیار مهم است و تاکید میکنم که وکالی
دفاعازاینمتهمانازسویدولتتعیینشدهاند«.اگنس
کاالمارد» همچنین افــزود :چون این جنایت در ترکیه
صورت گرفته ،این کشور موظف به رسیدگی به پرونده
است .همان طور که در گزارش تاکید کردم ترکیه در امر
رسیدگی به پرونده خاشقچی بسیار جدی عمل کرد و
هیچسندومدرکیدربارهتخلفدراینپروندهبهدستمن
نرسیده است.وی در ادامه تأکید کرد :این پرونده به صبر
باالیینیازدارد،عدالتدیریازودبرقرارخواهدشد.تصور
میکنم بسیاری از دولتها میخواهند با مانع تراشی
توانمان را برای صبر و عدالت از دست بدهیم.گزارشگر
ویژهسازمانمللتاکیدکرد:تصوراینکهمحمدبنسلمان
دردادگاهحاضرشود،سادگیاست؛اینموضوعدرآینده
نزدیکصورتنخواهدگرفتومستلزمزماناستاماباید
به دولتها یادآوری کنیم که دست یکی از آمران جنایت

خاشقچی به خون آلوده است.جمال خاشقچی دوم ماه
اکتبر ۲۰۱۸بهمنظورانجاماموررسمیواردکنسولگری
این کشور در استانبول شد و هرگز از آن خــارج نشد.
ریاض در  ۲۰اکتبر همان سال قتل خاشقچی در داخل
کنسولگریعربستانسعودیراتأییدکرد.دادستاناین
کشور مدعی شد که خاشقچی بعد از «درگیری» با چند
نفر در داخل کنسولگری «فوت» کرده و  ۱۸شهروند این
کشور نیز در این زمینه بازداشت شدهاند!دادستان کل
عربستانسعودیاعالمکردکهپنجتنازمتهمانپرونده
قتلخاشقچیبهاعداموسهمظنوننیزدرمجموعبه۲۵
سالحبسمحکومشدهاند.سعودالقحطانیازنزدیکان
و مشاور محمد بن سلمان ،احمد العسیری معاون سابق
رئیس سازمان اطالعات و محمد العتیبی سرکنسول
عربستان سعودی در استانبول که احتمال نقش آنان
در این جنایت وجود دارد ،توسط دادگاه تبرئه شدهاند!
بنابر اطالعات منتشر شده جمال خاشقچی در داخل
کنسولگریعربستانبهطرزفجیعیکشتهوقطعهقطعه
شدهاست.اینمسئلهباعثخشمجهانیعلیهعربستان
شدوازهمانابتدابنسلمانبهعنوانعاملاصلیاینقتل
معرفیشد.البتهدونالدترامپتالشزیادیبرایحمایت
وحفاظتازبنسلمانکردوهیچگاهویرامستقیممتهم
نکردوحتیاعالمکردکهمنافعوقراردادهایمالیبرای
ویازهرچیزدیگریمهمتراست.اماسازمانسیادرنهایت
محمدبنسلمانرابهعنوانقاتلاصلیجمالخاشقچی
معرفی و سنای آمریکا نیز این مسئله را تایید کرد .قتل
جمالخاشقچیفشارهایزیادیعلیهعربستانوشخص
بنسلمانواردکردهاست.

نخستوزیرلبنان:استعفا نمیکنم
«حسان دیاب» نخستوزیر لبنان در پی گفتوگو
با «عبداللطیف دریــا ن علی» مفتی اهل سنت
لبنان با تاکید بر استعفانکردن دولــت خود،
خاطر نشان کرد که دولت لبنان با تمام توان
در تالش است مشکالت اقتصادی لبنانیها را
کاهش دهــد.وی تاکید کرد که تمام اقدامات
الزم بــرای حل مشکالت اقتصادی از جمله
اعطای کمکهای مالی و بستههای غذایی
به خانوارهای نیازمند ،تخصیص هزار و ۲۰۰
میلیارد به بخش کــشــاورزی و صنایع و تهیه
پیش نویس قانون حمایت  ۵۰۰میلیاردی از
مدارس در حال انجام است.دیاب در پی حواشی
پیشآمده در خصوص اظهارات مداخلهجویانه
سفیر آمریکا در بیروت و حکم دادگاه لبنان علیه
وی نیز گفت :با «دوروتی شیا» سفیر آمریکا دیدار
کــردم و در خصوص برخی موضوعات رایزنی
کردیم و سفیر آمریکا نیز برای کمک به لبنان
اعالم آمادگی کرد.نخستوزیر لبنان به موضوع
مذاکره با صندوق بینالمللی پول هم اشاره و
خاطر نشان کرد که گفتوگوها با این نهاد را با
هدف اصالحات اساسی مدنظر و برنامهای که
باید با یکدیگر بر سر آن به توافق برسیم ،آغاز
کرد هایم.لبنان چندین ماه است که به شدت
دچــار رکــود اقتصادی و بحران مالی شده و با

تجاری با چین برسم  ،شومر و پلوسی (سران
دموکراتها) خواهند گفت که "این یک توافق
وحشتناک است" .آن ها حتی به توافق نگاه هم
نخواهند کرد .اگر من بگویم که "شما متوجه
نیستید،چینداردبهماهمهچیزمیدهد"؛آنها
خواهند گفت "این یک توافق وحشتناک است و
هرچیزیکهشماانجامدهید،وحشتناکاست".
*مخالفت خــودکــار ســران دمــوکــرات بــا من
"خطمشی و سیاست استاندارد" (دموکراتها)
است؛امااینبرایکشورخیلیبداست.
*تنها راهــی که وجــود دارد ایــن اســت که ما
باید به پیروز شدن (در انتخابات نوامبر) ادامه
دهیم .اوضاع داشت تغییر میکرد تا این که
ویروس چینی به ما حمله کرد .اوضاع داشت
تغییر میکرد .آن ها (دموکراتها) داشتند (با
مواضع دولت ترامپ) همراهی میکردند که
این اتفاق (شیوع کرونا) افتاد و این مسائل را
عوض کرد و حاال آن ها فکر میکنند که شانس
(پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سوم
نوامبر) دارند.
*من مطمئنم در انتخابات پیروز میشوم؛ چون
بــزرگ ترین پایگاه رای تاریخ را دارم .آیا شما
قایقها در فلوریدا و سراسر کشور را دیدهاید؟
هزاران قایق هوادار من هر هفته هستند .آن ها
هزارانقایقودوچرخهدارند.شماموتورسواران
حامی ترامپ را دیدهاید؟ هفته قبل آن ها یک
صف طوالنی چندین مایلی داشتند و پرچمها و
همهچیزهمراهشانبود.
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کاهش ارزش لیره در برابر دالر ،کمبود شدید
نقدینگی و کاهش قابل توجه ارز خارجی مواجه
اســت .موضوعی کــه باعث فشار مضاعف
بــر دولــت «حــســان دیـــاب» نخستوزیر
ایــن کشور شــده و برخی نیز به شایعه
استعفای وی نیز دامن زدند.در همین
حــال شیخ «نعیم قاسم» معاون
حزب ا ...در واکنش به برخی

صحبتها مبنی بر استعفای
دولت گفت که این سخنان تنها
تبلیغات رسانهای و سیاسی
است که نشان دهنده
آرزوهـــای «دوروتــی
شیا» سفیر آمریکا
و دیگر افراد مانند
اوســــــــــــت.وی

افزود ،این دولت به کار خود ادامه میدهد و باید
با فرصت دادن از آن حمایت شود؛ آن چه امروز
بنشینی
سفیر آمریکا انجام میدهد دلیل بر عق 
تاکتیکی است.
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عكسى از ترامپ با چهره شيطانى كه در فضاى
مجازى بازنشر شده است.اين عكس را ساموئل
كروم عكاس خبرى در واشنگتن گرفته ،در جلسه
ترامپ با رهبران التين تبارها در كاخ سفيد.

پیشخوان بین الملل

انتشار تصویر مهدی مشاط رئیس دولت صنعا
و از سران انصارا ...به عنوان رئیس جمهور یمن
در چــاپ تــازه کتاب اطلس کشورهای جهان
در روسیه موجب خشم کارشناسان سعودی و
اماراتی شده است.روسیه همراهی چندانی با
سیاست های عربستان و امارات در خاورمیانه
نــدارد و ایــن سیاست ها را در زمینه سیاست
های آمریکا می داند ولی وابستگی اقتصادی
این کشور به نفت و قدرت باالی ریاض و ابوظبی
برای تحت تاثیر قرار دادن این بازار موجب ورود
نکردن مستقیم و جدی مسکو به پرونده یمن
شده است.

