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اخبار

وارن سناتور دموکرات ایالت
الیزابت
ِ
ماساچوست و نامزد انتخابات ریاستجمهوری
 ۲۰۲۰آمریکا ،روز گذشته گفت که احتمال دارد
دونالد ترامپ تا سال  ۲۰۲۰زندانی شده و فرد
آزادی نباشد.
وارن در اولین سخنرانی در
ایلنا،
به گزارش
ِ
راستای کمپین انتخاباتیاش گفت« :وقتی به
سال  ۲۰۲۰برسیم ،دونالد ترامپ شاید حتی
رئیسجمهوری نباشد .در واقع شاید او حتی
فرد آزادی نباشد» .وی در ادامه از توئیتهایی
که ترامپ منتشر میکند ،انتقاد کرده و آنها
را حاوی مضامین نژادپرستانه و مبتنی بر
نفرتپراکنی دانست .وارن همچنین از حامیان
خود خواست به اظهارنظرهای ترامپ اهمیتی
نداده و به تکتک اقدامهایی که وی انجام
میدهد ،واکنش نشان ندهند.
سناتور ایالت ماساچوست به تحقیقات
دستگاههای اطالعاتی و امنیتی آمریکا درباره
ترامپ ،کمپینش و نزدیکانش اشاره کرده و
گفت که باید دید نتیجه این تحقیقات چه
میشود .این سیاستمدار آمریکایی گفت که
دونالد ترامپ تنها مشکل آمریکا نیست بلکه
نشاندهنده نظامی مشکلدار است.

طالبان بار دیگر پیشنهاد کابل را
رد کرد

آخرین نفسهای داعش در هجین؟

در کنفرانس ورشو شرکت نمیکنیم

ممکن است ترامپ تا 2020
در زندان باشد!

اخبار

« ابتکار» از عملیات نیروهای دموکراتیک سوریه برای شکست کامل داعش گزارش میدهد

کنفرانسخبریظریفباوزیرخارجهلبنان

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه
ایران که به لبنان رفته ،پس از دیدار با «جبران
باسیل» وزیر خارجه لبنان در کنفرانس خبری
مشترک با وی شرکت کرد.
بر اساس گزارش «المیادین»« ،جبران
باسیل» وزیر خارجه لبنان در این کنفرانس
مطبوعاتی گفت :درباره کنفرانس ورشو
صحبت کردیم و دالیل عدم مشارکت لبنان را
توضیح دادم؛ سیاست ما «بیطرفی» است.
وی افزود ،با وزیر خارجه ایران درباره
بازگشت امن آوارگان سوری به کشورشان نیز
رایزنی شد ،ایران در این موضوع کامال کنار
لبنان ایستاده است.
باسیل سپس تأکید کرد :لبنان استفاده از
ن برای
موضوع آوارگان سوری به عنوان گروگا 
راهحل سیاسی سوریه را مردود میداند .ما
همچنین معتقدیم روند گفتوگوهای آستانه
عالوه بر سوریه برای ثبات در لبنان هم سودمند
است و از تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی
سوریه حمایت میکنیم .وزیر خارجه لبنان
ضمن اعالم اینکه برخی تالشها برای از بین
بردن آرمان فلسطین نگرانکننده است ،افزود:
از کشورها درخواست داریم سفارتهایشان را
به قدس اشغالی منتقل نکنند.
وی سپس گفت :قادریم گزینهای سیاسی را
در پیش بگیرم که لبنان را از مسائل و نزاعها
دور نگه دارد و از اصول سیاست خارجی
محافظت کند.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رسمی
لبنان «انانای» :باسیل در این کنفرانس
خبری گفته درباره موضوع جاسوس لبنانی-
آمریکایی بازداشت شده در ایران «نزار زکا»
هم با ظریف صحبت کرده است .وزیر خارجه
لبنان در پایان گفت ،اگر چارچوبهای الزم
فراهم باشد مشکلی برای همکاری اقتصادی
با ایران وجود ندارد .گفتنی است ،محمدجواد
ظریف روز یکشنبه در بدو ورود به بیروت و
در پاسخ به سوال یک خبرنگار اعالم کرد ،ایران
آماده هر گونه کمک به لبنان است البته اگر
بیروت این را بخواهد.
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در همین راستا مطابق گزارشهایی که منابع
خبری اعالم کرده و خبرگزاری دویچهوله آلمان آن
را پوشش داده است ،طی روزهای گذشته عملیات
نیروهای دموکراتیک سوریه در قالب یگانهای
مدافع خلق در حالی به سومین روز خود وارد شده
که ،اکنون نبرد این نیروها با داعش در مناطق
اطراف هجین متوقف شده است ،چرا که گفته
میشود نیروهای داعش برای حفظ آخرین پایگاه
خود از شهروندان غیرنظامی به عنوان سپر انسانی
استفاده کردهاند .در این میان تعداد افرادی که
موفق به فرار از محاصره نیروهای داعش شدهاند
به نیروهای ائتالف و کردهای تحت حمایت آمریکا
گفتهاند که در حدود  500الی  600نیروی داعشی
همچنان در حال نبرد هستند.
کودتا علیه ابوبکر البغدادی
از سوی دیگر چند روز قبل نیز گزارشی منتشر
شده بود مبنی بر اینکه سران خارجی گرو ه داعش
در تدارک برای یک کودتا علیه ابوبکر البغدادی بوده
و با ناکام ماندن این کودتا ،شکاف عمیقی میان
نیروهای داعش ب ه وجود آمده است .در همین راستا
گاردین نوشته که طی چند روز اخیر در نزدیکیهای
مرز عراق ،درگیری میان نیروهای خارجی داعش و
محافظان ابوبکر البغدادی که در عین حال مورد
اعتمادترین نفرات خلیفه خودخوانده داعش نیز
محسوب میشدند ،منجر به کشته شدن چند نفر
شده است .بنا بر گزارشهای منابع اطالعاتی هر
چند هنوز خبر تائید شدهای در مورد این موضوع
منتشر نشده اما ،داعش برای سر ابومعاذ الجزایری
یکی از رهبران قدیمی داعش جایزه تعیین کرده
که همین موضوع نشانهای از بروز اختالفات و نیز
کودتای احتمالی علیه البغدادی را دارد.
طبق تحلیلهای صورت گرفته پس از شکست
سرزمینی داعش در تابستان گذشته و افزایش
فشارها بر این گروه ،میزان زیادی از نیروهای این
داعش فراری شده و شمار زیادی از آنها خود را
به یگانهای مدافع خلق تسلیم کردهاند .همچنین
سایر نفرات باقیمانده که به شدت ایدوئولوژیک
نیز هستند ،رفته رفته دچار واگرایی داخلی شده
و گفته میشود که همزمان با حمالت نیروهای
کرد به مواضع باقی مانده داعش ،اختالفات
درونگروهی نیز به شدت افزایش یافته است؛ به
طوریکه ابوبکر البغدادی ناچار شده در بیابانهای
اطراف مرز سوریه با عراق مخفی شود.
بهرهبردای کاخ سفید از شکست احتمالی داعش
این تحوالت در بحران سوریه در حالی صورت
میگیرد که همچنان ادلب به عنوان آخرین پایگاه
مخالفان اسد در اختیار شورشیان قرار داشته ،بشار
اسد توانسته بیش از  70درصد از مناطق کشور

محمدرضاستاری

mrezasattari62@gmail.com

تحوالت بحران سوریه در حالی تحت الشعاع خبر خروج نظامیان آمریکا از این کشور قرار گرفته که همزمان نیروهای دموکراتیک سوریه عملیات خود
را برای بازپسگیری آخرین منطقه تحت کنترل داعش آغاز کردهاند .پیش از این مصطفی بالی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه ،اعالم کرده بود
که این نبرد برای بازپسگیری روستاهای کوچک اطراف هجین در استان دیرالزور ،نبردی نهایی با آخرین بازماندگان تروریستهاست.

منابع خبری از
احتمالکودتا
علیهابوبکر
البغدادی
توسطنیروهای
خارجی داعش
خبرمیدهند
را در اختیار گرفته و جایگاه خود را تثبیت کند،
مذاکرات برای کمیته تدوین قانون اساسی همچنان
ادامه دارد و آمریکا قصد دارد نیروهای خود را از
سوریه خارج کند .در چنین شرایطی ابتکار عمل
بیش از گذشته در دستان قدرتهای فرامنطقهای
قرار گرفته و ترکیه طبق توافقی با آمریکا قصد دارد
ضمن در اختیار گرفتن شرق فرات ،نیروهای مدافع
خلق را که از متحدان آمریکا هستند ،تضعیف کند.
همزمان با این مسئله و در حالی که چند
هفته پیش اخباری منتشر شده بود که اعالم
میکرد نیروهای ویژه آمریکا در حال عملیات برای
دستگیری ابوبکر البغدادی هستند ،دونالد ترامپ
رئیسجمهوری آمریکا پنجشنبه گذشته مدعی شد
که طی روزهای آینده باقی مانده نیروهای داعش
را از پایگاههای خود عقب خواهیم نشاند و اخبار

با بینتیجه ماندن مذاکرات میان دموکراتها و جمهوریخواهان

مذاکرات بین نمایندگان حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا
پیرامون تامین بودجه احداث دیوار مرزی نتیجهای در پی نداشته
است .ترامپ تهدید کرده است که دیوار مرزی را چه با همراهی
کنگره و چه بدون آن احداث خواهد کرد.
دو هفته از پایان طوالنیترین تعطیلی دولت در آمریکا میگذرد.
ظرف این مدت نمایندگان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات
پیرامون یافتن راه حلی برای مناقشه بر سر بودجه احداث دیوار
مرزی با مکزیک مذاکره کردهاند .مذاکراتی که تا کنون نتیجهای به
همراه نداشته است .آخرین دور گفتوگوهای نمایندگان دو حزب
در کمیته دیوار مرزی روز یکشنبه  ۲۱بهمن بدون کسب نتیجهای

مهمی را پس از آن اعالم خواهیم کرد .بنا بر تحلیل
کارشناسان احتماال ًابوبکر البغدادی توسط نیروهای
آمریکایی و متحدان آن در سوریه دستگیر شده
و واشنگتن قصد دارد با اعالم این خبر ،عالوه بر
توجیه راهبردهای خود در خاورمیانه و مخصوصا
سوریه ،یک برگ برنده رسانهای را به نفع خود رو
کند.
موضوع خروج نظامیان آمریکا از سوریه همانطور
که غیرمنتظره بود ،مورد انتقاد شدید کشورهای
اروپایی و حتی همحزبیهای ترامپ واقع شد .به
همین دلیل مانور بر روی بازپسگیری آخرین
مواضع داعش توسط نیروهای دموکراتیک سوریه
که آمریکا دو مرتبه آنها را از سال گذشته تاکنون
وجهالمسالحه با ترکیه قرار داده است ،میتواند
با پیوند خوردن دومین دیدار ترامپ با رهبر

کرهشمالی در ویتنام برای کاخ سفید در زمینه
داخلی و خارجی امتیاز قابل توجهی محسوب
شود ،که عالوه بر همراه کردن افکار عمومی
آمریکاییها ،اقدامات آتی آمریکا در خاورمیانه
عربی را نیز پوشش دهد.
این در حالی است که بر فرض شکست کامل
داعش و دستگیر شدن احتمالی ابوبکر البغدادی،
همچنان نیروهای افراطگرای زیادی در سوریه
وجود دارند که جبهه النصره و احرارالشام تنها
دو گروه شناخته شده آنها محسوب میشوند.
به همین دلیل این تعداد از گروههای تندرو
میتوانند در مسیر آینده سوریه همانطور که مورد
بهرهبرداری بازیگران خارجی قرار گرفتند ،بار دیگر
تحوالت مدیریت بحران در سوریه را با اما و اگرهای
فراوانی مواجه سازند.

افشای سندی درباره عادیسازی
روابط میان عربستان و اسرائیل

خطر تعطیلی مجدد ،دولت آمریکا را تهدید میکند

به پایان رسید .اکنون احتمال تعطیلی مجدد بخشهایی از دولت
آمریکا تقویت شده است.
به گزارش خبرگزاری دویچهوله آلمان ،نمایندگان دو حزب
دموکرات و جمهوریخواه فرصت دارند تا روز جمعه  ۲۶بهمن
راه حلی برای مناقشه بر سر تامین بودجه احداث دیوار مرزی با
مکزیک بیابند .این در حالی است که نمایندگان حزب دموکرات با
اختصاص بودجه مورد نیاز این پروژه مخالف هستند.
مخالفتدموکراتها
دونالد ترامپ برای احداث این دیوار مرزی درخواست پنج
میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر کرده است .نمایندگان دموکرات با
اختصاص این بودجه مخالف هستند .ترامپ نیز اعالم کرده که
الیحه بودجهای را که این مبلغ در آن پیشبینی نشده باشد امضا
و تایید نخواهد کرد .در رسانههای آمریکا سخن از اختصاص ۸۰۰
میلیون دالر به میان آمده بود .این در حالی است که دونالد
ترامپ خواستار تامین کامل بودجه احداث این دیوار است.
میک مولوانی ،رئیس کارکنان کاخ سفید ،پس از پایان بی فرجام
گفتوگوهای بین دو حزب روز یکشنبه در مصاحبه تلویزیونی با
شبکه انبیسی گفت که خطر تعطیلی مجدد دولت بههیچوجه
منتفینیست.
دونالد ترامپ نیز رهبران حزب دموکرات را متهم کرده که

در راه کسب توافق در این مناقشه کارشکنی میکنند .رئيس
جمهوری آمریکا در یک پست توئیتری نوشته است« :به باور
من ،نمایندگان دموکراتها در کمیته مرزی از رسیدن به توافق با
نمایندگان جمهوریخواه از سوی رهبری این حزب منع شدهاند».
ترامپ در پست توئیتری خود نوشته است که دموکراتها حاضر
به پذیرش بودجه بسیار ناچیزی برای احداث این دیوار شدهاند.
ترامپ گناه تعطیلی مجدد را بر گردن دموکراتها انداخته و
نوشته است« :به باور من ،آنها خواستار تعطیلی دولت هستند».
ترامپ با رجوع به وضعیت اضطراری میتواند حتی بدون رای
کنگره نیز اقدام به احداث این دیوار بکند .این در حالی است که
چنین چیزی از منظر حقوقی مشاجره برانگیز است .گفته میشود
که شماری از نمایندگان جمهوریخواه آمریکا نیز موافق چنین
اقدامی نیستند .به رغم آن ،ترامپ مجددا تهدید کرده است که
این دیوار چه با همراهی و چه بدون همراهی کنگره احداث خواهد
کرد .گفتنی است ،در جریان تعطیلی پنج هفتهای دولت آمریکا،
حقوق و دستمزد  ۸۰۰هزار نفر از شاغالن دولتی پرداخت نشده
بود .پس از آن ،نمایندگان دو حزب توافق کرده بودند ،موقتا به
تعطیلی دولت خاتمه داده و از این طریق زمینه را برای مذاکره
فراهم کنند؛ مذاکراتی که پنج روز پیش از پایان این دوره موقت،
نتیجهای نداشته است.

مدیا پارت فرانسه گزارش داد

اختالفات ولیعهد سعودی و ابوظبی؛ از یمن تا خاشقچی
یک وبسایت فرانسوی از اختالفات میان «محمد بن سلمان» و «محمد بن
زاید» نوشت و تأکید کرد که امارات و عربستان سعودی اهدافی متفاوت در
یمن دارند.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه فرانسوی مدیا پارت :محمد بن زاید ولیعهد
ابوظبی و مرد شماره یک امارات ،م ُرشد و راهنمای محمد بن سلمان است و
این دو علیرغم تالشی که برای بازطراحی (نقشه سیاسی) منطقه میکنند ،در
برخی مسائل همچون قتل جمال خاشقچی و جنگ یمن به اختالف رسیدهاند.
به نوشته این پایگاه فرانسوی« ،محمد بن سلمان» شخصیت شناخته شدهای
شزا و ناکامیهای پر سروصدایش
دارد و در تمامی جهان به مدیریت تن 
شناخته میشود .از جمله ناکامیهایش در جنگ یمن و شکست محاصره
قطر و عدم تأثیرگذاری بر درگیریهای عراق و سوریه؛ عالوه بر این شک و
تردیدهای بسیاری در خصوص چشمانداز اقتصادی  2030وی وجود دارد.
به عقیده مدیا پارت ،اما محمد بن زاید ،خندههایش ،حقیقت تاریکی را
پنهان میسازد .او مخالفان سیاسیاش را به هیچ وجه تحمل نمیکند و هیچ
گونه تسامحی با هر آن چه به اسالم سیاسی مرتبط باشد ،ندارد .کارشناسان
منطقه به علت نقشی که در هدایت محمد بن سلمان دارد ،به او لقب
عروسک گردان دادهاند.

طالبان پیشنهاد اشرف غنی ،رئیس جمهوری
افغانستان برای تاسیس دفتر در کابل را رد کردند.
به گزارش یورونیوز ،غنی روز یکشنبه در حالی که
مشغول بازدید از ایالت ننگرهار افغانستان بود
گفت« :اگر طالبان دفتری بخواهند همین فردا
به آنها دفتری در کابل ،ننگرهار یا قندهار داده
خواهد شد .چرا که ما بنا داریم صلحی پایدار و
شرافتمندانه را در کشور برقرار کنیم».
غنی این سخنان را در والیت ننگرهار ،پایگاه
اصلی جنگجویان داعش در افغانستان و یکی از
مراکز قدرت طالبان در این کشورعنوان کرد .پس
از سقوط طالبان در افغانستان در سال  ۲۰۰۱آنها
کماکان در گوشهوکنار این کشور قدرت دارند یا بر
سر به قدرت رسیدن با دولت مرکزی در ستیزند.
این وضعیت نزدیک به دو دهه کشور افغانستان
را در جنگ و ناامنی فرو برده است .نیروهای
طالبان هفته گذشته در جریان مذاکرات مسکو
بر اهمیت داشتن یک دفتر مرکزی تاکید کرده
بودند .آنها همچنین خواستار لغو تحریمهای
اروپایی و ممنوعیت سفر اعضای طالبان ،آزادی
زندانیان این گروه و پایان دادن به «جنگ
تبلیغاتی» شدهاند .سهیل شاهین ،سخنگوی
طالبان پیش از این به رویترز گفته بود« :تاکید
و تمرکز آنها بر شناختهشدن موقعیت کنونیشان
در ابعاد بینالمللی در دوحه قطر است ».روز
شنبه نیز او اعالم کرد که پیشنهاد اخیر اشرف
غنی در واقع به تالشهای صلحطلبانه آسیب
خواهد زد .او همچنین گفت« :خواسته ما برای
داشتن دفتر سیاسی رسمی واضح است .تقاضای
ما این است که دفترمان در دوحه از سوی جوامع
بینالمللی و سازمان ملل به رسمیت شناخته
شود .اما غنی با پیشنهاد اخیرش تالش دارد تا
بحث را منحرف کند.

دو شخصیت سیاسی در جنگ اقتصادی علیه قطر یا قلع و قمع صدای
مخالفانشان هم رأی هستند اما در خصوص جنگ یمن شکافهایی میانشان
ایجاد شده است .چرا که دو طرف دشمنان و اولویتهای خود را در یمن دارند.
برای بن زاید ،اخوانالمسلمین در یمن و خارج از آن دشمن شماره یک امارات
محسوب میشود اما برای بن سلمان حوثیها هستند که اولویت دارند.
از سوی دیگر عربستان سعودی ارتباطاتی با جنبش «االصالح» (وابسته
به اخوانالمسلمین) برقرار کرده که خشم ابوظبی را برانگیخته و امارات نیز
پیمانهای سری را با گروههای تروریستی به امضاء رسانده و با مخالفت
عربستان سعودی مواجه شده است.
مدیا پارت در ادامه نوشت که همچنین دو کشور اهداف یکسانی نیز در یمن
ندارند؛ ولیعهد ابوظبی در آرزوی سیطره بر جنوب یمن و تنگه بابالمندب
است تا از این طریق استراتژی حضور مستقیم در گذرگاههای دریایی از خلیج
فارس تا دریای سرخ را عملی کند و این راهبردی است که مدتهاست برای
کارشناسان مشخص شده اما استراتژی عربستان سعودی در یمن هنوز کامال
مشخص نیست.
«مارک الویرن» مدیر مرکز ملی پژوهشهای علمی در فرانسه به مدیا
توجوی
پارت در این خصوص گفت :استراتژی دریایی امارات با هدف جس 

سرزمینها و مواد خام در آفریقا طرحریزی میشود و اینکه این استراتژی
در چارچوب دوران پس از تمام شدن نفت و خروج آمریکا از منطقه ،جای
میگیرد .از این رو امارات تمامی قوانین بینالمللی را زیر پا میگذارد و
نیروهایش را در جزیره «سقطری» و بابالمندب مستقر میکند و از سوی
دیگر در بنادر سومالی و اریتره و حتی سودان نیز حضور دارد.
«الویرن» ادامه میدهد :در زمانی که امارات نگاهش به فراسوی مرزهاست،
عربستان سعودی همچنان در مشکالت داخلیاش در خصوص بودجه یا
مسائل اجتماعی و فرهنگی غرق است و حاکمان سعودی به حاشیه راندن
نخبگان تکنوکرات و شیعه و جامعه بزرگ تاجران در حجاز مشغولند.
پایگاه «مدیا پارت» در بخش دوم گزارش خود مینویسد که مسائل دیگری
نیز وجود دارد که باعث اختالف و تنش در رابطه دو ولیعهد شده است ،یکی
جنجال «سعد الحریری» بود که محمد بن زاید مجبور شد از امانوئل ماکرون
رئیسجمهوری فرانسه بخواهد تا با ورود به ماجرا سعد الحریری را نجات
دهد .مسئله دیگر جنجال «جمال خاشقچی» بود و «محمد بن زاید» از آن
جایی که به عنوان مربی بن سلمان شناخته میشد ،تالش میکرد خود را از
بد نامی ایجاد شده برای بن سلمان به دور نگه دارد .از این رو به یک حمایت
ساده از ولیعهد سعودی در این ماجرا اکتفا کرد.

شبکه تلویزیونی آی  ۲۴رژیم صهیونیستی
به نقل از یک سند محرمانه وزارت خارجه این
رژیم فاش کرد ،عربستان حاضر به عادی سازی
روابط با اسرائیل یا موافقت با طرح معامله قرن
دولت دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا
برای حل درگیریها در خاورمیانه تا زمانی که
طرف اسرائیلی امتیازاتی ندهد ،نیست.
به گزارش ایسنا ،این شبکه عبری زبان
گزارش داد ،این سند که یک دیپلمات عالیرتبه
از آن مطلع شده است ،به دلیل حساسیت
موضوع روابط عربستان و اسرائیل ،سندی فوق
سری است اما افشا شده و به دست مسئوالن
برخی سفارتخانههای اسرائیل در جهان و نیز
برخی از مسئوالن عالی رتبه در وزارت خارجه
این رژیم رسیده است .شبکه تلویزیونی
یادشده همچنین اعالم کرد ،این سند یک سند
استثنایی محسوب میشود زیرا با اظهارات
همیشگی بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر
اسرائیل درباره احتمال توسعه روابط اسرائیل با
برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و نیز
تقویت روابط با کشورهایی همانند عربستان،
امارات و بحرین در تضاد است.

