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فرا خبر

تحلیل روز

 3سناریو پس از حمله به ابوظبی

تثبیتآپارتایدعلیهفلسطینیها
دکتر سیدرضی عمادی  -ایــن روزه ــا کوچ
اجــبــاری فلسطینی ها ازصــحــرای نقب تصویر
روشنی از هدف رژیم صهیونیستی مبنی بر پاک
سازی قومی نــژادی در فلسطین اشغالی و پوچ
بودن راه حل دو کشوری را به نمایش می گذارد.
وزارت خارجه فلسطین در بیانیهای به سکوت
بینالمللی در قبال تجاوزهای رژیم صهیونیستی
به خصوص شهرکسازی اعتراض کرد و افزود،
تلآویو با این اقدامات دنبال تثبیت آپارتاید علیه
فلسطینیهاست.واقعیتایناستاقدامهاییکه
رژیمصهیونیستیعلیهفلسطینیهاانجاممیدهد
از مصادیق آشکار آپارتاید است .شهرکسازی که
رژیم صهیونیستی حتی بدون توجه به قطعنامه
 2334شورایامنیتسازمانمللانجاممیدهد،
یکی از مصادیق آپارتاید رژیم صهیونیستی علیه
فلسطینیهاست .شهرکسازی و یهودیسازی
مناطق اشغالی ،فرهنگ حاکم بر آن مناطق را نیز
دستخوشتغییرمیکند.کابینهرژیمصهیونیستی
پس از پیگیری طرحهای شهرکسازی ،قوانینی
را وضع میکند که فلسطینیهای باقی مانده را
تحت آزار و اذیت قرار میدهد و شرایط محیطی بر
ت میشود.در واقع ،رژیم صهیونیستی
آن ها سخ 
در طرحهای شهرکسازی ضمن مصادره منازل
وزمینهایفلسطینیها،آنهاراازدیگرساکنان
شهرکهای اشغالی به لحاظ هویتی ،قومی و
مذهبی نیز جدا میکند که مصداق بارز تبعیض
نژادیاست.تاکنوننهادهایمختلفبینالمللی،
جنایتهایرژیمصهیونیستیعلیهفلسطینیهابه
خصوص جنایت شهرکسازی را مصداق آپارتاید
اعالم و آن را محکوم کردند .دیدهبان حقوق بشر
چندی پیش با انتشار گزارشی جامع از جمله
تحلیلهای حقوقی گسترده ،به ایــن نتیجه
رسید که رژیــم صهیونیستی در جنایت علیه
فلسطینیها از یک آستانه تاریخی عبور کرده
اســت و مقامهای رژیــم صهیونیستی مرتکب
جنایات علیه بشریت در قالب آپارتاید و آزار
و اذیــت مــردم فلسطین شدند .با توجه به این
وضعیت ،وزارت خارجه فلسطین ضمن محکوم
کردنقلدریرژیمصهیونیستیدرتخریبمنازل،
پاک سازی نــژادی ،سرکوب و سختگیریهای
اعمالشدهعلیهفلسطینیها،پیامدایناقدامات
استعماری توسعهطلبانه را تکمیل نظام آپارتاید
در فلسطین بیان کــرد و از جامعه بینالمللی
خواست بر رژیم صهیونیستی برای توقف تمام
این اقدامات و فعالیتهای شهرکها در سرزمین
فلسطین اعمال فشار کند.نکته پایانی این که؛
این نخستین بار نیست که فلسطینیها از جامعه
جهانی خواستهاند واکنشی قاطع به جنایتهای
رژیمصهیونیستینشاندهد،اماانفعالنهادهای
تاثیرگذار جهانی به خصوص شــورای امنیت و
حمایت قدرتهای بزرگ سبب شد این رژیم،
توجهی به اصول و مقررات بینالمللی نداشته و
به جنایتهای خود ادامه دهد.

قاب بین الملل

شوک بزرگ انصارا ...به امارات

ارتش و کمیته های مردمی یمن در پاسخ به تشدید تجاوزهای امارات علیه خاک این کشور
دیروز چند نقطه راهبردی از جمله فرودگاه بین المللی ابوظبی را با  20پهپاد و 10موشک
هدف قرار دادند
عملیات راهبردی و در عین حال غافلگیرکننده
یمنی ها علیه مواضع حساس و حیاتی امــارات در
عمق خاک این کشور به ویژه در منطقه استراتژیک
«المصفح» ،مقامات ابوظبی را در بهت و حیرت فرو
برده است.ابتدا منابع رسانهای پیش از ظهر دوشنبه
از انفجار  ۳تانکر حامل نفت در منطقه «المصفح»
در امارات خبر دادند .به دنبال وقوع انفجار مذکور،
آتش سوزی گستردهای در منطقه المصفح به وقوع
پیوست .المصفح یک منطقه صنعتی است که در
جنوب غرب شهر «ابوظبی» امارات واقع شده است.
بسیاری از شرکتهای صنعتی و خودروسازی به
عالوه قدیمیترین بندر امارات در این منطقه قرار
دارد و این منطقه شامل امالک تجاری و مسکونی
بسیاری است.بنا بر اعالم پلیس ،یک آتشسوزی
هم در محوطه ساختوسازهای جدید در فرودگاه
بینالمللی ابوظبی روی داد .ایــن در حالی بود
که با انتشار تصاویر این آتشسوزی در شبکههای
اجتماعی نشان داده شد که این امر فراتر از یک
حادثه است.همزمان المیادین خبر داد که با ۲۰
پهپاد و  ۱۰موشک بالستیک به عمق خاک امارات
حمله شده است.عملیاتی که عالوه بر خسارتهای
مادی ۳ ،کشته و  6زخمی داشته است .همچنین در
داخل یمن نیز یک هواپیمای باری نظامی متعلق به
ارتش امارات در فرودگاه «عتق» استان «شبوه» در
جنوب یمن هدف قرار گرفت .شبکه المیادین اعالم
کرد هواپیمای اماراتی هدف اصابت قرار گرفته شده،
تجهیزات نظامی و پشتیبانی را از این فرودگاه برای

عناصر «العمالقه» که در حال جنگ با نیروهای یمنی
هستند ،منتقل میکرده است.محمد عبدالسالم،
سخنگوی انصارا ...در توئیتی با کنایه به اماراتی
ها نوشت":یک کشور کوچک در منطقه که به دنبال
خدمت به آمریکا و [ رژیم ] اسرائیل است ادعا کرده
بود که از یمن فاصله گرفته است اما به تازگی برخالف
آن چه ادعا میکرد افشا شد .این دولت یا از اقدامات
بیهوده خود در یمن دست برمیدارد یا این که با
قدرت خدا چیزی به سراغش میآید که دستش و
دست غیر او قطع میشود« ".محمد البخیتی» عضو
دفتر سیاسی جنبش انصارا ...نیز در گفتوگو با
الجزیره اعالم کرد که اگر امارات از تداوم حمالت
بــه یمن دســت بــرنــدارد حمالت دردنــاکتــری در
انتظار آن خواهد بود .از طرف دیگر «یحیی سریع»
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد که طی
ساعات آینده جزئیات عملیات نظامی در عمق
امارات را اعالم خواهد کرد.مدتی بود که اماراتیها
از سطح مشارکت خود در ائتالف متجاوز عربی به
سرکردگی عربستان علیه یمن کاسته بودند .همین
مسئله موجب شده بود تا مواضع حساس ،حیاتی و
راهبردی آن ها از گزند حمالت موشکی و پهپادی
یمنیها در امــان باقی بماند .با این حــال ،از چند
هفته پیش ،امارات فعالیتها و اقدامات خصمانه
خود علیه یمن را بار دیگر کلید زد و یمنیها نیز در
پاسخ به همین اقدامات ،شوک بزرگی را به ابوظبی
وارد کردند و مقامات و مسئوالن اماراتی را در بهت و
حیرت فرو بردند.

کرهشمالیباشلیک 2موشکبالستیک،چهارمینآزمایشموشکیخود
در سال 2022را انجام داد

بازی پیونگیانگ با سناریوی برنده

تصاویری از بایدن در مناطقی از شهر واشنگتن
دی سی ،پایتخت سیاسی ایاالت متحده آمریکا
منتشر شده که در آن ،بایدن و دکتر فائوچی به
شکل دیکتاتورهای کمونیست یا فاشیست به
تصویر کشیده شدهاند و به دنبال اجبار واکسن
و ماسک زدن مردم هستند.

کارتون روز

شــمــارش مــعــکــوس بــــرای زدن بـــرج خلیفه
امارات/روزنامه الثوره وابسته به صنعا با انتشار
کاریکاتوری،بهاماراتدربارهادامهمداخالتشدر
یمنوحمایتازشبهنظامیانباردیگرهشدارداد.

شریفی -تصاویر ابر عظیمی از گرد و غبار
که حاصل انفجار مرکز آزمایش هستهای
کــره شمالی واقــع در «پــونــج ـیری» بــود،
در آرشیو رسانه هــای خبری آمریکایی و
کره ای موجود است .واقعه ای که ماه می
 2018به وقــوع پیوست و از آن به عنوان
گــام بــزرگ پیونگ یانگ بــرای بــرقــراری
رابطه با واشنگتن یاد می شد .وقتی فوریه
سال  2019آخرین دیدار و نشست دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور وقت آمریکا و کیم
جونگ اون ،رهبر کره شمالی در «هانوی»
بی نتیجه ماند ،بسیاری منتظر بودند که
بدانند سرنوشت صلح در دو سوی اقیانوس
آرام چگونه رقم خواهد خورد .شیوع کرونا،
خشکسالی و سیل ،مریضی کیم جونگ
اون ،بسته شدن مرز کره شمالی و چین
که بحران اقتصادی را بــرای کــره در پی
داشت ،از جمله دالیلی بود که باعث شده
بود تحرکات نظامی این کشور به حاشیه
بــرونــد .همچنین ورود جو بایدن به کاخ
سفید نیز سرنوشت ادامـــه مــذاکــرات را
مبهم کــرده بــود .حــاال به نظر می رســد از
دل ویــرانــه سایت آزمــایــش اتمی منفجر
شــده ،پیونگ یانگ جانی دوبــاره بر پیکر
تسلیحات نظامی اش دمیده است .ارتش
کره جنوبی صبح دوشنبه ۱۷ ،ژانویه ،اعالم
کرد که کره شمالی در چهارمین آزمایش
تسلیحاتی خــود در مــاه جــاری میالدی،
دو پرتابه کوتا هبرد بالستیک را به سمت
دری ــای شــرق شلیک کــرده اســت .رئیس
ستاد مشترک ارتــش کره جنوبی گفت،
کره شمالی احتما ًال دو موشک بالستیک
را از فرودگاه سنان در پایتخت شلیک کرده
است .این موشکها ۳۸۰کیلومتر (۲۳۶

مایل) تا حداکثر ارتفاع  ۴۲کیلومتر (۲۶
مایل) را طی کرد هاند .نوبو کیشی ،وزیر
دفــاع ژاپــن نیز گفتبه نظر مـیرســد که
این موشکها در اقیانوس نزدیک ساحل
شرقی کره شمالی فرود آمده باشند .او به
خبرنگاران گفت« :بدیهی است که هدف
از پرتا بهای موشکی مکرر کره شمالی
بهبود فـنآوری موشکی این کشور است.
پرتاب موشکهای بالستیک کره شمالی
مشکلی بــزرگ بــرای جامعه بینالمللی
از جمله ژاپــن اســت ».فرماندهی ارتش
آمریکا در اقیانوس آرام نیز گفته است که
این پرتابهای موشکی کره شمالی تهدید
فــوری بــرای ایــاالت متحده یا متحدانش
نیست ،اما «تأثیر بیثبا تکننده برنامه
تسلیحاتی غیرقانونی [کــره شمالی] را
برجسته میکند» .برخی از کارشناسان
م ـیگــویــنــد کــیــم جــونــگ اون در حــال
بازگشت به روش قدیمی خود در استفاده
از آزمایشهای موشکی و تهدید بهمنظور
گرفتن امتیاز از ایاالت متحده است.

امیر مسروری-در حالی که امارات
از نظر وسعت در رتبه  ۱۱۴جهان
قــرار دارد ،مــیــزان خرید تسلیحاتی
این کشور نشان میدهد امــارات جزو
برترین خریداران تجهیزات موشکی،
پدافندی ،زمینی و هوایی دنیاست تا
جایی که به تعبیر کارشناسان ،تعداد
هواپیماهای نظامی اماراتی قابلیت دپو
و نگهداری در جغرافیای سرزمینی این
کشور را نداشته و ابوظبی مجبور است
تا این تعداد از تسلیحات را در خارج از
مرزها نگهداری کند .چرخش امارات
به آفریقا و جنوب یمن در همین جهت
است .اجــاره فرودگاه نظامی در قلب
آفریقا ،اشغال جزیره در باب المندب،
انتقال تجهیزات به شرق آفریقا بخشی
از این سناریوست .با این حال عملیات
اخیر علیه ابوظبی پیام های مهمی را
منتقل کرد .مهم ترین پیام آن ناتوانی
امــارات در مدیریت بحران منطقهای
و شکست قطعی این کشور در پروند ه
یمن است .اماراتی ها هفته قبل در دریا
از قایقهای یمنی شکست سنگینی
خوردند و محموله مهمی را از دست
دادند.عملیات پهپادی و موشکی علیه
ابوظبی ضمن نــاکــارآمــدی مدیریت
بحران توسط امارات نشان داد ساختار
نظامی و پــدافــنــدی ایــن کــشــور باگ
بزرگی دارد .فضایی که سامانههای
مختلف آمریکایی و روســی قــرار بود
امنیت آن را پوشش دهند توسط چند
پهپاد و موشک از درون کشور تحریم
شده به مقصد ابوظبی شلیک شد و از
رینگ پدافندی عبور کرد و اهداف مد
نظر را هدف قرار دارد .به طور حتم این
حمله موجب کاهش گردشگرپذیری
ابوظبی و حتی اکسپوی دبی خواهد
شــد .ایــن عملیات پــیــام آشــکــاری به
رهــبــران و حاکمان منطقه از جمله
بحرین و عربستان دارد  .رسیدن موشک
انصارا...به ابوظبی و عملیات موفق
پهپادی علیه اهداف اقتصادی به طور

حتم از این پس معادالت منطقه ای را
به سمت یمنی ها تغییر خواهد داد.
در چنین شرایطی سه سناریو محتمل
است .۱:اماراتی ها عملیات سنگینی
علیه اهــداف یمنی ها آغــاز خواهند
کــرد؛ این سناریو در قالب «بد  -بد»
دسته بندی میشود .اماراتیها حمله
سنگینی علیه یمن خواهند داشت
و انــصــارا ...مجبور است پاسخ دهد.
موضوعی که می تواند به ضرر اماراتی
هــا و حتی یمنی هــا در مــیــدان منجر
شود .و صد البته این مشروعیت را به
انصار ا ...می دهد تا حمالت بعدی را
دقیقتر علیه اهداف اقتصادی امارات
به کارگیرد .۲.اماراتی ها پاسخ نمی
دهند و جنجال رسانهای راه خواهند
انداخت؛ هرچند در ظاهر این موضوع
کنشگری امارات را در سطح مذاکرات
سیاسی بیشتر میکند امــا از پایگاه
اجتماعی امــارات میان ســران عربی
و حتی شهروندان منطقه میکاهد و
مشخص میسازد امارات قدرت پاسخ
دهی به اقدامات واکنشی انصار ا...
را ندارد و در مرتبه ضعیف قرار گرفته
است .۳ .سکوت از سوی امارات ،این
سناریو هرچند محتمل تر اســت اما
امـــارات خــوب م ـیدانــد راجــع بــه این
موضوع اگر رویکرد کتمان و سکوت را
در پیش گیرد برای افزایش هزینههای
بــعــدی ،انــصــار ا ...ایــن مجوز را پیدا
میکند دفعه بعد عملیات به نحوی
باشد که ابوظبی مجبور به اعتراف
و پــذیــرش شکست بــاشــد.در هــر سه
صورت به دلیل خروج امارات از وضعیت
فراگیری کرونا و تالش این کشور برای
جــذب سرمایه گ ــذار و گــردشــگــر ،به
طور حتم عملیات انصارا ...می تواند
چالش جدی برای تامین امنیت درونی
اماراتی ها باشد و ضربه سنگینی به
اقتصاد این کشور وارد سازد تا جایی که
امارات مستحکم تر پشت میز مذاکره
بنشیند!

3
پیشخوان بین الملل
هفته نامه اسپکتیتور
در ط ــرح جلد خ ــود به
حواشی داغ این روزها
دربـــــاره نــخــســت وزی ــر
بریتانیا پرداخته است.
بعد از افشای برگزاری
یک مهمانی پر جمعیت
باحضوربوریسجانسون
در لندن در میان نگرانی ها راجع به سویه جدید
کروناورعایتپروتکلهایبهداشتی،اسپکتیتور
در طرح روی جلد ،او را در حالی که با سر به زمین
سقوط کرده نشان داده و با تیتر «آیا تمام شد؟»
ایناتفاقرامانندتیرخالصیبرآیندهکاریآقای
نخستوزیرمیداند.

نمای روز

بستن مسیر کــاروان پناهجویان هندوراسی
عازم مرز ایاالت متحده از سوی پلیس گواتماال/
آسوشیتدپرس و آناتولی

چهره روز
ع ــب ــدا...اورک ــزی بــا نام
مستعار اســلــم فــاروقــی
کـــه شــاخــه خـــوراســـان
گــــــروه ت ــروری ــس ــت ــی-
تکفیری داعــــش را در
افــغــانــســتــان مــدیــریــت
م ـیکــرد ،طــی حملهای در شمال ایــن کشور
کشته شد.منابع نزدیک به طالبان افغانستان
مـــرگ اســلــم فـــاروقـــی را تــایــیــد کـــردهانـــد.
سرکرده داعش شاخه خوراسان  ۱۷فروردین
 ۱۳۹۹توسط نیروهای امنیتی افغانستان
بازداشت شده بود و پس از آن دولت اسالمآباد
استرداداینتبعهپاکستانیراازکابلمطالبهکرد.

