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تحلیل روز

فضاسازیآنکارابا«پنجهعقاب

»

دکتر سید رضی عمادی -شمال عراق در دو
هفته اخیر شاهد بروز ناامنیهایی بود که بر روابط
بازیگرانسیاسیداخلیاینکشورتاثیرگذاراست.
ترکیه از روز 10فوریه عملیات «پنجه عقاب »2را با
هدف نابودی مقرهای حزب کارگران کردستان
(پ.ک.ک) در منطقه گارا در شمال عراق آغاز
کــرد .در واقــع ،بهانه ترکیه بــرای عملیات «پنجه
عقاب»2اینبودکهدرجنگهایسالهایگذشته
میان ارتش ترکیه و گروهک «پ.ک.ک»13 ،
نظامی ترک به دست نیروهای این گروهک اسیر
و به خــاک عــراق منتقل شــده بودند .بسیاری از
تحلیلگرانبراینباورهستندکهآنکارابافضاسازی
رسانهای درباره «پ.ک.ک» درصدد توجیه حمله
به سنجار اســت .در واقع برخی بر این باورند که
ترکیه به دنبال تشدید اقــدامهــای نظامی خود
در منطقه برای کسب پیروزی و استفاده از آن در
عرصه سیاست داخلی است و از این رو این بار به
بهانه مبارزه با «پ.ک.ک» در شمال عراق ،موجب
نقضحاکمیتاینکشورشدهاست.رصدتحرکات
در سیاست خارجی ترکیه نیز نشان میدهد که
سیاست خارجی آنــکــارا در ســالهــای اخیر و به
خصوصطیچندماهگذشتهازیکراهبردتنشزا
پیروی و به ویژه در خصوص برخی از همسایگان از
قاعده حسن همجواری عبور کرده است« .ابراهیم
قالن» سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه گفت:
«عملیاتنظامیترکیهدرشمالعراقعلیهعناصر
«پ.ک.ک» با هماهنگی بغداد و اربیل انجام شده
است» .این تحرکات نه تنها دستاوردی برای دولت
آنکارا نداشته بلکه از یک سو جان نظامیان ترکیه را
به خطر انداخته و از سوی دیگر به خصوص در عراق
به عاملی بــرای افزایش ناامنی و همچنین فشار
گروههایسیاسیبهدولتمصطفیالکاظمیبرای
واکنش جدی به نقض حاکمیت این کشور توسط
ترکیه تبدیل شده است .در همین راستا ،برخی
بر این باور هستند که حمالت موشکی اخیر علیه
فرودگاهبینالمللیاربیلوپایگاهآمریکاییالحریر،
هشدار گروههای عراقی به ترکیه بود که سبب
منازعهسیاسیمیانگروههایعراقیدرداخلاین
کشورشد.نکتهپایانیایناستکهباتوجهبهمسیر
سیاست خارجی و اقدامات دولت ترکیه ،به نظر
نمیرسدکهپایانعملیات«پنجهعقاب»2کهترکیه
آنراعملیاتضدتروریسممینامدپایاندخالتاین
کشورونقضحاکمیتعراقباشدبلکهممکناست
در ماههای آینده باز هم چنین اقدامهای نظامی در
شمالعراقازسویدولتآنکاراانجامشود.

نمای روز

شهروندانساکندربیتالمقدسپسازبرخاستن
از خواب ،با تجربهای نادر مواجه شدند .برف کم
سابقه این شهر پرمناقشه با مکانهای مقدس
را سفید پــوش کــرده بــود و گنبدها و دیوارهای
مکانهای مقدس ،زیر الیهای سفید پنهان شده
بودند.ازآخرینباریکهدربیتالمقدسبرفآمده
بود،بیشازششسالمیگذرد.

رئیسسابقشاباک:اسرائیلبراینسلآیندهباقینخواهدماند
رئیس سابق آژانــس امنیت داخلی اسرائیل
(شاباک) در یادداشتی برای روزنامه «یدیعوت
آحارونوت» از خطر فروپاشی اسرائیل پس از یک
نسل ( 25ســال) نوشت و افــزود :خطراتی که
موجودیتماراتهدیدمیکنند،خارجینخواهند
بودبلکهداخلیهستند«.یووالدیسکین»بحران
سیاسیکهامروزاسرائیلتجربهمیکندوناکامی
در تشکیل یک دولت پایدار و باثبات را «نمایش
سیاسی َپست» توصیف کرد که جایگزین مقابله
با موضوعات استراتژیک و حیاتی نظیر کرونا
شده است .وی این پرسش را مطرح کرد که آیا
اسرائیل انسجام اجتماعی ،مصونیت اقتصادی
و قــدرت نظامی-امنیتی دارد که ادامــه حیات
خودراپسازیکنسلتضمینکند؟رئیسسابق
شاباک افزود :من درباره تهدید هستهای ایران،
موشکهای حزب ا ...یا اسالم سلفی افراطی
صحبتنمیکنمبلکهدربارهتغییراتجمعیتی،

اجتماعیواقتصادیصحبتمیکنمکهماهیت
اجتماعی را تغییر میدهند و وجود آنها را پس
از یک نسل تهدید میکنند .دیسکین ادامه داد:
اختالفات داخلی در حال عمیق شدن است ،در
حالیکهشکافبینراستوچپبیشترازشکاف
بینیهودیانوعربهاشکلگرفتهاست.نداشتن
اعتمادبهنهادهایدولتمرکزیدرحالافزایش
است،فساددردولتمحلیوملیبیدادمیکند،
همبستگی اجتماعی بسیار کم شده و رهبری ما
فاقد الگوهای شخصیتی است .وی تاکید کرد:
نیازی به تخصص نیست تا درک شود که جامعه
اسرائیل قادر به مقاومت اقتصادی ،اجتماعی یا
امنیتیدراینشرایطنیستوبزرگترینخطراین
است که بسیاری ترجیح میدهند در مکانهای
دیگر جهان و نه در جایی با این مشکالت زندگی
کنند .در ایــن راستا نهادهای مرتبط با رفاه
اجتماعیدررژیمصهیونیستیاعالمکردهاندکه

پاسخ انصارا ...بهگروکشیآمریکا
انصارا...یمندرخواستکاخسفیدبرایقطعارتباطباایرانراردکرد

مجاور  -یمنی ها حاال در آستانه باز پس گیری
استان مــأرب و یک فتح الفتوح بــزرگ هستند،
مأربیکهمعادالتجنگباعربستانراکامالعوض
خواهدکردچراکهباپاکسازیایناستانتوسط
نیروهایانصارا،...یمنیکهقابلسکونتهستو

بهاصطالحبهآن«یمنمفید»گفتهمیشود تابیش
از  80درصد در کنترل دولت مرکزی این کشور
قرارمیگیردبههمیندلیلمأرببرایاشغالگران
سعودی و اماراتی اهمیت مرگ و زندگی را دارد.
همین پیروزی های پی در پی یمنی ها باعث شده

وضعیتمعیشتیدرسرزمینهایاشغالیدرپی
شیوع ویروس کرونا دچار آسیب جدی شده و نه
تنهاخانوادههایباسطحدرآمدپایینآسیبدیده
بلکه دهکهای باالتر نیز متحمل ضرر شدهاند.
بــه گفته رادیـــوی رژیــم صهیونیستی گــزارش
اخیرسازمان بیمه این رژیم نشان از ابعاد تأثیر
بحران اقتصادی بر فقر و سطح معیشت در سایه
شیوع ویروس کرونا دارد .از سوی دیگر ،گزارش
که آمریکایی ها سناریوی جدیدی را برای یمن
طراحیکنند.آنهاکهبهترازهرکسیمیدانند
سعودیهادرآیندهنزدیک نفسهایآخرخودرا
درجنگ ششسالهبایمنمیکشند،بهدنبالاین
هستندکهباخارجکردنانصارا...ازفهرستگروه
های«تروریستی»!نقشمیانجیرادراینبازیایفا
کنند و به این جنگ پیش از موعد مقرر خود پایان
دهند و آن هم به یک شرط! نماینده جو بایدن از
جنبش انصارا ...یمن خواسته ،ارتباط خود را با
ایــران قطع کند .موضوعی که واکنش مقامات
انــصــارا ...را در پی داشته و آن ها این خواسته
آمریکایی ها را همچون تجاوز عربستان به خاک
یمن ،دخالت در امور داخلی یمن اعالم کردند و
به نماینده آمریکا یادآور شدند که دخالت در امور
سیاسییمنتفاوتیباجنگیدنبامردمیمنندارد
وماایندخالتراردمیکنیم«:اینکهیمندرچه
جبهه و جناحی در منطقه قرار داده شده باشد یا
در سطح بینالمللی چه سیاستی را اتخاذ کند،
مسئله داخلی یمن است و تصمیم گیری در این
مواردمتعلقبهمردمیمناستودخالتهرکشور
خارجی در این موضوع ،به معنای سلب استقالل
یمن و دخالت در شئون ملت آزاد یمن خواهد
بود ».مقامات انصارا ...یمن خطاب به نماینده

سازمان صهیونیستی «التــت» نشان میدهد
شمارخانوارهایاسرائیلیکهزیرخطفقرزندگی
میکنند ،طی شیوع ویــروس کرونا تقریب ًا 50
درصد رشد کرده است .به نوشته وبگاه شبکه
«العربیه» از زمان آغاز شیوع کرونا در فلسطین
اشغالی،بیکاریبیشاز 20درصدافزایشیافته،
صنعت حیاتی گردشگری تقریب ًا به صفر رسیده
استوهزارانشغلتعطیلشدهاند.باوخیمشدن
اوضاع ،کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر
رژیم اسرائیل در تصویب بودجه دچار اختالف و
این به کاهش عمده خدمات اجتماعی منجر
شد.چندیقبلیکیازرسانههایصهیونیستی
از بیکاری  ۷۰درصد شاغالن یکی از شهرهای
واقعدرجنوبفلسطیناشغالیخبرداد.روزنامه
«هاآرتص» نوشت که بر اساس آمارهای منتشر
شده ،به دلیل شیوع ویروس کرونا ۷۰ ،درصد
شاغالن در شهر «ایــات» از کار اخــراج شده یا
مرخصی بدون حقوق گرفته اند و شیوع ویروس
کرونا به شدت بر بخش گردشگری این شهر اثر
گذاشته است .ایالت ،شهری بندری در جنوب
فلسطین اشغالی است که هرسال گردشگران
داخلیوخارجیازآنبازدیدمیکنند.
آمریکا بیان کردند« :ما پایان جنگ را بدون هیچ
قیدوشرطیمدنظرداریمودنبالمیکنیموبدون
تعیین شرایط از سوی طرفهای دیگر ،حاضریم
باسازمانمللدراینخصوصهمکاریکنیم».
▪سقوطآخرینسرپلعربستاندریمن

اماپیشروی یمنیها که در یک قدمی آزادسازی
کامل مأرب قرار دارند موجب نگرانی آمریکا و
انگلیس به عنوان حامیان اصلی ائتالف متجاوز
سعودی در جنگ یمن شده است .چند روز قبل
در سایه این تحوالت ،سفیر انگلیس در یمن
خواهان توقف عملیات نیروهای انصارا ...در
مأرب شد .با آزادسازی مأرب ،شکست سعودی
درتحققاهدافشدریمنقطعیشدهودرنتیجه
تاثیر عمیقی بر تزلزل جایگاه محمد بن سلمان
در خانواده سلطنتی و افکار عمومی داخلی
خواهد گذاشت.در نتیجه این شرایط واشنگتن
بهدنبال این است که خود را از ریاض دور و آن را
بهعنوان تنها مسئول جنگ یمن و بزرگترین
بحران انسانی در تاریخ معاصر معرفی کند و
این سبب ناامیدی سعودیها شده است .این
موضوع را میتوان در لحن تحلیلگران آن و
رسانههای مورد حمایت ریاض درک کرد.
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مجله فارین افرز
/افول و سقوط
آمریکا/آیا آمریکا
میتواند دوباره
رهبری کند؟

خبر متفاوت

ایــا امهوف دختر خوانده معاون اول رئیس
جمهور آمریکا که تا پیش از این به عنوان یک
طــراح لبا سهای بافتنی شناخته میشد ،با
ارائــه اولین مجموعه لباس خود در هفته مد
نیویورک خبرساز شد .او نخستین بار در مراسم
تحلیفرئیسجمهوربایدندرکنارنامادریاش
کامال هریس ،با کتی عجیب از برند میو میو
( )Miu Miuدیده شد .به گزارش سیانان
این دختر  21ساله قرارداد طراحی عمده خود
را اندکی پس از این مراسم امضا کرد.

چهره روز

بــرگــزاری دادگـــاه الکسی نــاوالــنــی ،منتقد
سرسخت والدیمیر پوتین در مسکو .ناوالنی
در طول جلسه دادگاه در یک سلول شیشهای
ایستاده بود/.عکس از خبرگزاری فرانسه

