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رئیسجمهورترکیهازرئیسرژیمصهیونیستیبرایسفر بهآنکارادعوتکرد

تحلیل روز

نفاق بی پایان اردوغان

ناگفتههاییازحملهبهابوظبی
دکتر سیدرضی عمادی -حمالت اخیر یمنی
ها علیه امارات از چند بعد قابل تحلیل است .این
حملهها پس از هشدار یمنیها به امــارات انجام
شــد .اگرچه دولــت امــارات فوریه  2020اعالم
کرد نظامیان خود را از یمن خارج میکند ،اما این
کشوربهمداخلهسیاسیخوددرامورداخلییمنو
همچنینفعالیتهایاطالعاتیخوددراینکشور
ادامه داده و در ماههای اخیر نیز فعالیتهای خود
ضد یمن را افزایش داده است .بر همین اساس نیز
مقامات دولت نجات ملی یمن به امــارات درباره
تبعات ادامــه ایــن سیاست هشدار داده بودند.
افزون بر این،امارات در یک سال اخیر پای رژیم
صهیونیستی را نیز به جنوب یمن باز کرده بود و به
تازگی رسم ًا تأمین مالی احداث یک پایگاه نظامی
دریمنراآغازکردهاست.منابعیمنیاعالمکردند
اینپایگاهکهقراراستدرجزیره«عبدالکوری»واقع
در مجمع الجزایر سقطری احــداث شود ،متعلق
به رژیم صهیونیستی است و امارات با هماهنگی
سرویس جاسوسی این رژیــم ،احــداث این پایگاه
را کلید زده اســت .به نظر میرسد تصور امــارات
این است که در سایه عادیسازی روابــط با رژیم
صهیونیستی ،آسانتر میتواند به سیاستهای
مداخلهگرایانه خود به ویژه در یمن ادامــه دهد.
چندیپیشنیزیمنیهایککشتیمتعلقبهامارات
راکهحاملسالحبوددرآبهاییمنتوقیفکردند.
حمالت اخیربه خاک امارات واکنش یمنیها به
همکاری ابوظبی با رژیم صهیونیستی در جنوب
یمنمحسوبمیشود.همچنیندراینحمالتیک
منطقهصنعتیوفرودگاهابوظبیهدفموشکها
و پهپادهای یمنی قرار گرفتند .در واقع ،یمنیها
بهاینآگاهیرسیدهاندکهاقتصاداماراتبهشدت
درمقابلهرنوعناامنیآسیبپذیراست.برهمین
اساسنیزمناطقاقتصادیاینشیخنشینراهدف
قرار دادند  .سی ان ان نوشت :امارات که سال ها
در تالش بود تا خود را کشوری امن از بابت زندگی
وتجارتقلمدادکند،درصورتادامهاینحمالت،
همچونخانهایشیشهایشکنندهخواهدبود.

توئیت روز

برنی سندرز سناتور مشهور آمریکایی در حساب
توئیتری خود نوشت :افغانستان با یک فاجعه
انسانیروبهروست .منازدولتبایدنمیخواهم
که فوری میلیاردها دالر پول مسدود شده دولت
افغانستان را بــرای کمک به رفع این بحران و
جلوگیریازمرگمیلیونهانفرآزادکند.

آمریکا

درخواستدادستانیکلنیویورکبرای
احضارترامپوفرزندانش
دادستانی کل نیویورک از دیــوان عالی ایالتی
درخواست کرد به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور
سابق آمریکا و دو فرزند ارشــد او دستور دهــد با
تحقیقاتدربارهتخلفات«سازمانترامپ»همکاری
کنند«.لتیشیا جیمز» در این درخواست اشاره
کرده که ترامپ و خانوادهاش تاکنون از پاسخ به
درخواستها برای همکاری در این پرونده امتناع
کردهاند.این دادستان آمریکایی خطاب به دیوان
عالی ایالتی نوشت :تحقیقات دربــاره سازمان
ترامپ «شواهد چشمگیری را برمال کرده که نشان
میدهد دونالد ترامپ و سازمان ترامپ به دروغ و به
شکلمتقلبانهایداراییهایخودراارزشگذاری
وارزشآنهارابهشکلینادرستبهموسساتمالی
ارائه کرده است ».در این نامه آمده است«:رئیس
جمهور سابق آمریکا همچنین از این رویکرد برای
«استفاده از مزایای اقتصادی از جمله دریافت وام،
پوشش بیمهای و تعیین مالیات» بهره گرفته است.
درخواست جیمز از دیوان عالی ایالتی پس از آن
انجام شد که او برای ترامپ و فرزندانش احضاریه
صادر کرد اما رئیس جمهور سابق آمریکا بهجای
همکاریدرتحقیقات،ازاینمقامآمریکاییشکایت
واورابهاستفادهسیاسیازقدرتقضاییمتهمکرد.
پیش از این نیز وزارت دادگستری آمریکا از وزارت
خزانهداری درخواست کرد سوابق پرداختهای
مالیاتی ترامپ را منتشر کند .در یادداشت ۳۹
صفحهای دفتر مشاور حقوقی وزارت دادگستری
آمریکا در این زمینه ،آمده است که بخش خدمات
درآمدهایداخلیدروزارتخزانهداریبایداسناد
مالیاتی ترامپ را به کمیته راه و روشهای مجلس
نمایندگانآمریکاتحویلدهد.اکنونتنگترشدن
حلقهعلیهترامپوخانوادهاودرحالیانجاممیشود
که تیر امسال سازمان ترامپ و «آلن ویسلبرگ»
مدیرمالیآن،دردادگاهیبهکالهبرداریمالیاتی
متهم شدند.دادستانی منطقه منهتن نیویورک در
آن زمان اعالم کرد سازمان ترامپ و ویسلبرگ به
کالهبرداریمالیاتی«گستردهوقابلتوجه»بهمبلغ
 1/7میلیوندالرمتهمشدند.

رجب طیب اردوغان که سال هاست راس هرم قدرت
در ترکیه قرار گرفته ،از تضادهای بزرگ رنج می برد؛
ازتالشبرایبازیگریدرنقشسردمدارجهاناسالم
تا عادی سازی با دشمن ایدئولوژیک آن یعنی روابط با
رژیم صهیونیستی .ترکیه تحت ریاست اردوغان ماه
می سال  2010برای کمک به مردم ستم دیده غزه،
کشتی مرمره را که حاوی کمکهای بشردوستانه
بود  ،راهی این سرزمین کرد .کمک هایی که با حمله
ارتش اسرائیل به مقصد نرسید .نتیجه این حمله چه
بود؟ آنکارا پس از دریافت غرامتهایی به ارزش ۲۰
میلیوندالرازاسرائیل،بافشاربهدادستانهایخود

شکایتهای ارائه شده علیه شخصیتهای سیاسی و
نظامیاسرائیلدراینبارهراملغیکردوروابطتجاری
دوجانبه را از سر گرفت.حاال نیز اسحاق هرتزوگ
رئیسرژيمصهيونيستىدعوتنامهایازرجبطیب
اردوغ ــان بــرای سفر به ترکیه دریافت کــرده است.
هرتزوگدرگفتوگویتلفنیبااردوغانهمبرایسفر
بهآنکارادعوتشد.مقاماتتلآویواعالمکردندکهپس
ازسفرهرتزوگبهترکیه،انتظارمیرودطرفترکیهای
نیزبهسرزمینهایاشغالیسفرکند.باگذشتحدود
هفت سال از قطع رابطه دیپلماتیک آنکارا  -تلآویو،
طی این مدت شاخصهایی از بازگشت و ازسرگیری

روابــط بین دو طرف دیــده شده اســت ،رابطه ای که
پنهانیوتلفنیهموارهبرقراربودهاست.کارشناسان
مسائل منطقه معتقدند مهم ترین شاخصی که رابطه
میان ترکیه و رژیم صهیونیستی را در سال های اخیر
زنده نگه داشت ،دشمنی مشترک آنکارا و تل آویو با
حکومت سوریه و حزب ا ...لبنان و در مجموع جبهه
مقاومتاسالمیضدصهیونیستیبود،هرچندترکیه
درظاهرکمکهاییبهجنبشحماسآنهمبهدلیل
گرایشاخوانیدوطرفداشتهاستاماشواهدموجود
نشانمیدهدکهروابطبینترکیهواسرائیلهیچگاه
ازتنشواقعیبرخوردارنبودهواینموضوعرامیتوان
درهمگراییآنکارا–تلآویودرموضوعسوریهوحمایت
همه جانبه از تروریست ها و همچنین جنگ قره باغ به
راحتی مشاهده کرد و باید گفت سران ترکیه هیچ گاه
از قطار سازش با رژیم صهیونیستی پیاده نشده اند که
بخواهنددوبارهبرآنسوارشوند.

هیزم غرب در
آتش اوکراین

زنیجوان؛ رئیسجدید پارلمان اروپا
اتحادیهاروپادرحالیریاستپارلمانخودرابهمادر 4فرزندوالبتهیکوکیلباتجربه
سپردکهاوازکوچکترینکشوراروپاوبادیدگاههاییکاتولیکبهعضویتایننهاد
درآمده است
روبرتامتسوالدرآغاز ۴۳سالگیخودبهریاست
پارلماناروپاراهپیداکرد.اودرپویشیتوئیتری،
خود را به عنوان یک رهبر زن جوان اما باتجربه
معرفی کرد که میتواند الهامبخش باشد و در
میان شکافهای سیاسی پرشتاب اروپا اجماع
ایجادکند.متسوالپسازمرگدیویدساسولی،
سوسیالیست۶۵سالهایتالیایی،اینسمتراکه
عمدتاتشریفاتیدانستهمیشودبهعهدهگرفت
وریاستپارلمان ۷۰۵نفریاتحادیهاروپاراآغاز
کرد .ریاست این حقوق دان اهل مالتی ،بر نهاد
قانون گذاری اتحادیه اروپا دو سال و نیم به طول
خواهد انجامید و در این بین انتخابات بسیار
مهم  ۲۰۲۴برگزار خواهد شد .مسائلی نظیر
کاهش انتشار کربن ،دیجیتالی کردن اقتصاد،
تقویت ارتش اروپا و تشدید انطباق اتحادیه اروپا
با قانون نیز باید در دوره ریاست این بانوی جوان
رسیدگی شــود .متسوال ،یک کارمند سابق
دولــت که بیشتر دوران فعالیت سیاسی خود
را در بروکسل گذرانده ،وکیل و دانش آموخته
کالجاروپاست.اواهلمجمعالجزایرمدیترانهای

مالت است که جمعیتی حدود ۵۰۰هــزار نفر
دارد و در سال  ۲۰۰۴به کوچک ترین کشور
عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد .متسوال از زمان
عضویت در پارلمان اروپــا در سال  ،۲۰۱۳به
یکی از تاثیرگذارترین نمایندگان زن پارلمان
تبدیل شد و سومین زنی خواهد بود که ریاست
این پارلمان را برعهده میگیرد .فیلم مستندی
از زندگی او به نام «اولین معاون» با حمایت مالی
شخص متسوال ساخته شده که نشان میدهد
او برای چهار پسر نوجوانش مرغ میپزد وشوهر
فنالندیاش،اوکو،بهحضورنداشتنهمسرش
در منزل اعتراض دارد! متسوال همچنین سابقه
عمیقی در بروکسل دارد؛ او مشاور حقوقی
کاتریناشتون،دیپلماتارشدسابقاتحادیهاروپا
بوده ،با این حال سابقه کاتولیک او و کشورش از
متسوالیکمخالفتمامعیارسقطجنینساخته
و مالتی تنها کشور در اتحادیه اروپاست که این
اقدام را غیر قانونی می شمارد .او همچنین در
زمینهبحرانمهاجرتبهاروپاطرحهاییکلنگر
رامطرحکردهوصاحبنظراست.

پیشخوان بین الملل
روزنــامــهمــتــرو بــه نقل
از بـــوریـــس جــانــســون
میگوید هیچکس به او
هشدار نــداده اســت که
مهمانی «الکل خودت
را بیاور» در باغ داونینگ
استریتقوانینقرنطینه
را زیر پا خواهد گذاشت.
هنوز چند روزی از عذرخواهی نخست وزیر
بریتانیا ،به دلیل مهمانی در داونینگ در زمان
اجرایقرنطینهعمومینگذشته استکه انتشار
ویدئویدیگریازویدرهماندورهباردیگرآتش
انتقادهاراشعلهورکردهاست.

چهره روز

بلینکندرسفربهکیف:روسیه
بایدبیندیپلماسییاتقابلیکیرا
انتخابکند

آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در
بحبوحهنگرانیهایفزایندهکشورهایغربیدر
خصوص حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراین،
به کیف سفر کرد .او با والدیمیر زلنسکی ،رئیس
جمهور و دمیترو کولبا ،وزیــر خارجه اوکراین
گفتوگو کرد و سپس راهی برلین شد تا در آن
جا با همتای آلمانی خــود ،آنالنا بربوک دیدار
کند« .آنتونی بلینکن»در سفر غیرمنتظره اش
به اوکراین ،ادعاهای اخیر درباره احتمال حمله
روسیه به ایــن کشور را نیز تکرار کــرد .او طی
نشست خبری بعد از ورود به فرودگاه کییف،
ابراز امیدواری کرد که واشنگتن و مسکو بتوانند
در جریان دیدار روز جمعه با «سرگئی الوروف»
وزیر خارجه روسیه روند صلحآمیز و دیپلماتیک
خود را در بحران اوکراین حفظ کنند .دیدار وزیر
امورخارجهآمریکاوهمتایروسوی ۲۱ژانویهدر
ژنوانجامخواهدشد.بهنوشتهوبگاه«اسکاینیوز»،
وزیرخارجهآمریکابالحنیتهدیدآمیزگفتهاست:
«روسیهبایدبیندیپلماسییاتقابلیکیراانتخاب
کندزیرا[تقابل]،پیامدهاییبرایمسکووتصمیم
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برای [تحریم] پوتین را در پی خواهد داشت».
همزمان ،سی ان ان به نقل از یک مقام ارشد
آمریکاییاعالمکردکهدولتجوبایدندرصورت
افزایشتنشهامیانروسیهواوکراین،تسلیحات
نظامیبیشتریبهکیفارسالمیکند.بهگزارش
سی ان ان ،این گزینه ها شامل ارســال مهمات
بیشتر ،خمپاره ،موشک های ضد تانک جاولین و
سامانههایموشکیضدهواییبهارتشاوکراین
استکهاحتماالازسویمتحدانناتوتامینخواهد
شد.انگلیسنیزاعالمکردهبودکهبهبهانهکمکبه
اوکراینبرایدفاعازخود،بهاینکشورسالحهای
ضد تانک ارائه میدهد .ارسال سالح به اوکراین
اماواکنشروسیهراکهدرهمسایگیخودباجنگ
نیابتیکشورهایغربیروبهروست،درپیداشت.
«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در این
باره گفت« :وضعیت در اوکراین بسیار متشنج
است .شاهد عرضه سالح ،مانورهای مختلف،
پرواز هواپیماهای ناتو و کشورهای غربی در آنجا
هستیم .همه ایــن ها منجر به تنش در اطــراف
اوکراینمیشود».

بهآنگالمرکلصدراعظمسابق
آلمان پیشنهاد کار در سازمان
ملل داده شــده است .برخی
دیپلماتهامایلانداوعهدهدار
ریاست نهاد تغییرات اقلیمی
سازمان ملل شود .مرکل هنوز پاسخی به این
پیشنهادندادهاست.پیشازاین،آنگالمرکلگفته
بود که هنوز برنامه ای برای بازنشستگی پس از
ترک سیاست در نظر نگرفته است .در همان زمان،
این سیاستمدار به شوخی گفت که ابتدا متناوب
بین خواندن و خوابیدن و سپس هر کــاری راکه
به ذهن اش می رسد انجام می دهد.آنگال مرکل
اولین صدراعظم زن آلمان در ۲۰۰۵بود و تا سال
 ۲۰۲۱دراینسمتماند/.پولیتیکو

قاب بین الملل

حمله جنگنده های عربستان سعودی به خانه
هایمسکونیدرشهرصنعاییمنبهتالفیحمله
اخیریمنیهابهتاسیساتنفتیابوظبی/رویترز

خبر متفاوت

بادیگاردهایاونقد میکشند
اســتــانــدارد قــد بــادیــگــاردهــای کرهشمالی
۴سانتیمتر افــزایــش یافت .به ایــن معنی
که از ایــن پس بادیگاردهایی که به واحد
« »Unit 974مــشــهــور هستند بــه جــای
دستکم ۱۶۳سانتیمتر قد باید کوتاهتر
از ۱۶۷سانتیمتر نباشند .نظم و انضباط
بیش از حد و آمادگی جسمانی باال از دیگر
مالکهای انتخاب این نظامیهای جدید
است .همچنین آن ها دیگر مجاز به مالقات
با خانواده خود نیستند و برای دیدن خانواده

باید دستکم ۱۳سال صبر کنند .همچنین
بادیگاردهای یادشده باید کیمجونگاون را
صد درصد بینقص بدانند و هیچ اشتباهی را
برایاومتصورنباشند/.دیلیمیل
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