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رقابت کردها برای فتح کاخ بغداد

تحلیل روز

بازیتبلیغاتیائتالفسعودی
علیرضا تقوی نیا  -در روزهــای اخیر نیروهای
العمالقهوابستهبهاماراتباپشتیبانیبسیارپرحجم
هوایی ،توانستند شهرستان های بیحان ،العلم و
عسیالنرابادادنتلفاتبسیارسنگینازارتشیمن
پسبگیرند.بهنظرمیرسدعلتورودمجددوموثر
امارات به تحوالت جنگ یمن ،واکنش و عصبانیت
به توقیف کشتی این کشور توسط نیروی دریایی
انصارا ...یمن باشد اما پس گرفتن سه شهرستان
در استان شبوه (که در گذشته جزئی از جمهوری
یمن جنوبی بود) یک پیروزی راهبردی محسوب
نمی شود و این در حالی است که خطوط نبرد در
اطراف مأرب به عنوان اصلی ترین و تعیین کننده
ترینشهربرایانصارا،...هنوزتغییرخاصینکرده
لکن احتماال ابوظبی و دبی بابت این خبط خود
هزینهگزافیراپرداختخواهندکرد.پسازناکامی
در جنگ هفت ساله علیه دولت نجات ملی یمن،
ائتالف سعودی اماراتی در حال ایجاد یک جریان
رسانه ای است تا شکست های بزرگ خود را تحت
الشعاعقراردهد.نبایدفراموشکردهدفائتالف،
تصرف صنعا ،براندازی دولت نجات ملی و خلع
سالح انصارا ...بود؛ در حالی که در شرایط فعلی،
 ۷۰درصد جغرافیای جمعیتی یمن تحت سیطره
کامل دولت نجات ملی قرار دارد .در طول این سال
ها نیزپیشرفت های چشمگیری در سازمان رزم
انصارا...ایجادشدهکهشکستاینجنبشراتقریبا
ناممکنکردهاست.

خبر متفاوت
" "Turkeyیا ""Turkiye
اداره ارتباطات ترکیه کـــارزاری را بــرای اعالم
تصمیم کشور به منظور استفاده از نام ""Turkiye
به جــــای" "Turkeyدر عرصه بینالمللی به راه
انداخته که راهــی به سوی تغییر نام این کشور
محسوبمیشود.اینکارزارپسازآنبهراهافتاده
که رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه ماه
گذشته میالدی از تغییر نام رسمی این کشور خبر
داد و گفت :عبارت  Türkiyeفرهنگ ،تمدن و
ارزشهایملترابهبهترینشکلنشانمیدهدو
بیانمیکند[.درزبانانگلیسیواژه""turkeyکه
با""tکوچکنوشتهشودبهمعنی"بوقلمون"است].
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با پایان مهلت قانونی اعالم شده توسط ریاست
پــارلــمــان ،هوشیار زیــبــاری و برهم صــالــح ،هر
دو بــرای ریاست جمهوری عــراق نامزد شدند.
پس از انتخابات سال  ۲۰۱۸این دومین باری
است که کردها به دلیل حجم اختالفات ،نامزد
واحدی برای ریاست جمهوری ارائه نمی کنند.
در دوره قبل ،برهم صالح نامزد اتحادیه میهنی و
فؤاد حسین نامزد حزب دموکرات بود .در دوره
ای که گذشت برهم صالح ،توسط جریان های
سیاسی شیعی رقیب صدر به عنوان یک چهره

«هوشیار زیباری» ،از حزب دموکرات ،رسما برای ریاست جمهوری عراق نامزد شد ،این در
حالی است که برهم صالح نیز از طرف اتحادیه میهنی ،خود را نامزد این پست کرد

آمریکایی معرفی می شد .رفتارهای او به ویژه
در ماجرای انتخاب نامزدهای نخست وزیری
پس از عبدالمهدی ،باعث خشم احزاب سیاسی
شیعی شده بود اما اکنون به طور مشخص این
جریان ها و گروه ها ،او را به نامزد حزب
دموکرات ترجیح می دهند .عالوه
بر این که اتحادیه میهنی در تحوالت
کنونی ،جریان کردی نزدیک
بهاالطارالتنسیقیبهشمار
می رود ،برخی طرف ها

در این جریان شیعی بی تمایل نیستند که برای
خارج نشدن کامل از گردونه سیاسی ،ریاست
جمهوری همچنان در اختیار اتحادیه میهنی
باشد .با این همه در همان چارچوبی که حلبوسی
توانست در توافقات سیاسی،
ریاست این دوره پارلمان را
در اختیار بگیرد ،انتظار بر این
اســت که در شرایط فعلی
و در ایــن معادله،
زیــــــبــــــاری رأی

کرهشمالیپسازتحریمهایجدیدآمریکا
 2موشک بالستیک دیگر شلیک کرد

روسیهکاخسفیدرابهاستقرارنیروی
نظامیدرکوباوونزوئالتهدیدکرد

پاسخ اون به
کاغذبازی واشنگتن

بازی مسکو
با برگ جدید

یک روز پس از اعمال تحریمهای جدید آمریکا
علیه پنج شهروند کره شمالی بهدلیل ارتباط با
برنامه موشکی این کشور ،پیونگ یانگ بامداد
دیروز،دوموشکبالستیککوتاهبردشلیککرد.
اینسومینرزمایشموشکیکرهشمالیدر۱۰
روزگذشته،پسازآزمایشیکموشکبالستیک
ویکموشکمافوقصوت،بهشمارمیرود.رهبر
کرهشمالیاوایلسالگذشتهازاینموشکهاو
موشکهای حامل کالهک هستهای رونمایی
کرده بود .اون ،در کنگره کمیته مرکزی حزب
کمونیست نیز تاکید کــرده بــود تواناییهای
نظامیکشورشراتوسعهخواهدداد.بهگزارش
یورونیوز،ارتشکرهجنوبیباتاییدخبرشلیکدو
موشککوتاهبرد(کمترازهزارکیلومتربرد)اعالم
کرد این پرتابها از منطقهای در استان پیوگان
در شمالغربی کره شمالی انجام شده است.
دفتر نخستوزیری ژاپن هم شلیک موشک در
کره شمالی را تایید کرد .سومین دور از آزمایش
موشکیکرهشمالیدرحالیانجامشدکهدولت
بایدن ،شامگاه چهارشنبه پنج شخص کرهای را
به اتهام دست داشتن در انتقال فناوری و وسایل

الزم برای توسعه برنامه موشکی پیونگیانگ
تحریم کرده بود .فهرست تحریم جدید آمریکا
یک تبعه روسی و یک شرکت روسی را نیز شامل
می شود که تجهیزات مورد نیاز برای تسلیحات
کره شمالی را از روسیه و چین تهیه میکنند.
این اولین تحریم دولت بایدن علیه پیونگ یانگ
است .تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا ،تنها
چند ساعت پس از آن اعالم شد که کره شمالی
گفتکیمجونگاونشخصابرآزمایش«موفقیت
آمیز» موشک مافوق صوت نظارت داشته است.
افــراد مورد تحریم در«آکادمی دوم علوم» این
کشور فعالیت دارند که از سال  ۲۰۱۰به دلیل
مشارکت در پیشبرد برنامههای تسلیحاتی کره
شمالی در فهرست تحریمهای آمریکاست.
موشکهای مافوق صوتی که پیونگ یانگ
در هفته گذشته شلیک کرده بود ،به سادگی
موشکهای متعارف قابل ردگیری و انهدام
توسطدفاعضدموشکینیستند.تنهامعدودی
ازکشورهایجهانازجملهآمریکا،چینوروسیه
ازفناوریساختایننوعموشکبرخورداربودهو
آنراآزمایشکردهاند.

شریفی-مذاکراتروسیهوغرببرایکاهش
تنشبینتیجهماندهوحاالمسکوبرگجدیدی
را برای به چالش کشیدن رقبای خود رو کرده
است .سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر خارجه
روسیه که سرپرستی هیئت مذاکرهکننده
روسیهبامقاماتآمریکادرژنورابرعهدهداشت،
تاکید کرد« :اعــزام نیرو و تجهیزات نظامی به
کوبا و ونزوئال را تایید نمیکند اما آن را منتفی
نیز نمیداند ».نماینده پوتین با این اظهار نظر
سعیداردبهکاخسفیدبفهماندهمانگونهکه
آن ها با پشتیبانی از اوکراین و وعده عضویت در
ناتوواردحیاطخلوتروسیهشدهاند،نظامیان
روس نیز می توانند با ورود به حیاط خلوت
آمریکا ،واشنگتن را به چالش بکشند .حاال
در شرایطی که اروپا و آمریکا به دلیل شفافیت
نداشتن مسکو ،برنامه ای برای مقابله نظامی
با آن ندارند ،تردید در کیفیت تنش یا برخورد
نظامی به چالشی جدید برای آن ها بدل شده
است«.تردید»همانکلیدواژهایاستکهدولت
روسیهبهریاستوالدیمیرپوتین،براساسآندر
حالبازیدادنرقبایغربیخوداست.روسیه

پارلمان را از آن خود کند .رقابت همزمان صالح
و زیباری برای ریاست جمهوری ،نخستین رقابت
دو رهبر ارشد کردی برای این پست به شمار می
رود .البته مشخص نیست که آیا توافقات سیاسی
در روزهای مانده به جلسه پارلمان برای انتخاب
رئیس جمهور ،منجر به توافق برای کنار کشیدن
یکی از این دو می شود یا خیر اما چنان چه ریاست
جمهوری در اختیار نامزد حزب دموکرات قرار
بگیرد ،برای نخستین بار خواهد بود که این پست
از کنترل اتحادیه میهنی خارج و در مقابل ،جای
پایخاندانبارزانیدربغدادمحکمترخواهدشد.
ریاست اقلیم و نخست وزیری آن نیز هم اکنون در
اختیار حزب دموکرات و خاندان بارزانی است و
در دست گرفتن پست ریاست جمهوری عراق می
تواند قدرت مضاعفی به حزب بدهد و بازیگری آن
را در مناسبات اربیل و بغداد پررنگ تر کند.

حدود صد هزار نفر از نیروهای نظامی خود را
همراه با تجهیزات و ادوات جنگی در نزدیکی
مرزهای اوکراین مستقر کرده است .در این
میان ،وقتی دولت های غربی یا اعضای ناتو از
نمایندگان کرملین می پرسند که قصد حمله
به اوکراین را دارند ،پاسخ منفی از سوی روسیه
دریافت می کنند .حال اگر روسیه قصد حمله
ندارد،چراعقبنشینینمیکند؟صرفحضور
نظامی روسیه در نوار مرزی خود با اوکراین،
همان دلیلی بود که آمریکا و ناتو را در روزهای
اخیر پشت میز مذاکره نشاند .مذاکراتی که
به گفته سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر خارجه
روسیه «به بنبست رسیده یا مواضع دو طرف
بسیار متفاوت است» و در نتیجه به اعتقاد او
ادامه مذاکرات هیچ ضرورتی ندارد .تردید از
کیفیتتهدیدنظامیمسکو،مقاماتاروپاییرا
بهستوهآوردهاست.وزیرخارجهلهستانبدون
نام بردن از روسیه گفت« :به نظر میرسد که
خطر وقوع جنگ در محدوده سازمان امنیت و
همکاری اروپا بیش از هر زمان دیگری در سه
دههگذشتهاست».
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پیشخوان بین الملل
پیامدهایمهمانی
داونینگ استریت
در طــــول اولــیــن
قرنطینه ملی ،بر
صفحات نخست
روزنــــامــــ ههــــای
بریتانیایی نقش
بسته است .گاردین نوشت :گروهی از نمایندگان
محافظهکار به صراحت از برگزاری این مهمانی
قرنطینهشکندرخیابانداونینگباحضوربیشاز
 ۴٠نفرابرازخشموشرمساریکردهاند.

توییت روز

برنی ســنــدرز« :وقــتــی بــه شما میگویند که
وضعیت اقتصاد خیلی خوب است ،برای چه
کسی خیلی خوب اســت؟ بله ،افــرادی که در
طبقه درآمدی باال هستند هرگز وضعیتی بهتر
از این نداشتهاند .اما واقعیت برای کارگران این
است که دستمزد طبقه متوسط در دهههای
گذشته کاهش یافته است!»

چهره روز
«ال ــی ــزاب ــت دوم»
مــلــکــه انــگــلــیــس
تــمــامــی عــنــاویــن
نــــــظــــــامــــــی را
از فـــــرزنـــــدش
«شاهزاده اندرو» گرفت« .دوک یورک» در حال
دفاع از پرونده تعرض جنسی در آمریکا به عنوان
یک شهروند است .تمامی نقشهای وی به دیگر
اعضای خانواده سلطنتی واگذار شده و دیگر به
وی بازنمی گردد .شاهزاده اندرو درخصوص
پرونده تعرض جنسی به یک زن ،زمانی که ۱۷
سال داشــت ،در دادگاهی در شهر نیویورک
آمریکا با شکایت مواجه شده است.
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