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تحلیل روز

کلیدسرنوشتدرزندانامرالی!
صابر گل عنبری-رسانههای ترکیه در خبر
قابل توجهی آوردهاند که عبدا ...اوجاالن رهبر
زندانی پ.ک.ک طی پیامی از هواداران حزب
دموکراتیک خلقها در استانبول خواسته
است در انتخابات دور دوم شهرداری این شهر
بیطرف بمانند و وارد مناقشات انتخاباتی
طــرفهــای درگیر نشوند .در صــورت صدور
چنین درخواستی از جانب اوجاالن که با توجه
به پیامها و بیانیههای اخیر او دور از ذهن هم
نیست،میتواندتاحدودزیادیبرنتیجهدوردوم
انتخاباتحساساستانبولدریکشنبهآیندهبه
نفع بن علی یلدریم نامزد حزب حاکم عدالت و
توسعهتاثیرگذارباشد؛بهویژهکهاختالفآرادر
دوراولمیانیلدریمواکرماماماوغلونامزدحزب
جمهوریزیادنبود.البتهایناحتمالضعیفهم
وجودداردکهچنیندرخواستیموجبتحریک
بخشی از آرای خاکستری ترک ها در استانبول
نیزشودوآنهاراپایصندوقهایرایبکشاند.
ُکردهای طرفدار حزب دموکراتیک خلقها در
یو
استانبول در دور نخست این انتخابات در س 
یکم مارس نقش مهمی در پیروزی نامزد حزب
جمهوریخواهخلقداشتندکهبعداکمیسیون
عالیانتخاباتنتیجهراابطالکرد.آکپارتیبا
توجهبهاینفاکتورجدیدوتاثیرگذاردرانتخابات
استانبولپسازابطالنتایجبهسرعتدرتکاپوی
حذفاینفاکتورافتادوبهگفتهمنابعیشخص
هاکان فیدان رئیس دستگاه اطالعاتی (میت)
به دیــدار اوجــاالن در زنــدان امرالی رفته و این
گونهپیداستکهبه تفاهماتیرسیدهاند.جالب
توجه این که حزب حاکم به سراغ صالحالدین
دمیرتاش رهبر محبوس حــزب دموکراتیک
خلقها نرفته است؛ حزبی که قانونی محسوب
میشود اما به سراغ اوجاالن رهبر حزبی رفته
است که دولت ترکیه آن را تروریستی میداند.
خــود همین مسئله پرسشانگیز اســت .این
که چرا اوجاالن و نه دمیرتاش .آن چه در وهله
نخست به ذهن متبادر میشود ،این که دولت
ترکیه "معامله" با اوجاالن را آسانتر از معامله با
دمیرتاش یافته و چون قبال هم این راه را آزموده
است،بهسراغاورفتهاست.البتهبایدجایگاهدو
نفر را هم در نظر داشت .به هر حال ،درخواست
اوجــاالن از کردهای استانبول برای بیطرف
ماندن در انتخابات پیش رو ،احتماال نتایج آن
را به نفع نامزد آک پارتی تغییر دهد .بعد از آن
باید دید آیا تغییری در وضعیت خود اوجاالن
رخ میدهد و آیا مذاکرات صلح از سر گرفته
میشود .احتماال عــدهای بگویند اردوغــان به
دنبال پیروزی در انتخابات استانبول بازی را
به هم خواهد زد و بیخیال تفاهمات صورت
گرفتهبااوجاالنشود.شخصابعیدمیدانماین
اتفاق بیفتد و اگر تفاهماتی در کار باشد ،زیر
آن زده شود؛ به این علت که با توجه به تغییرات
صــورت گرفته در اطلس مناسبات قــدرت در
داخل ترکیه و دیگر انتخاباتهای پیشرو در
سال،2023دورنگهداشتنهوادارانسیاسی
پ.ک.ک از رقابتهای انتخاباتی با احزاب
مخالف ،مطلوب راهبردی حزب حاکم است و
همین خود ملزومات و مفروضاتی دارد .اما از
طرفدیگر،آکپارتیبامانعیبهنامحزبراست
گــرای حرکت ملی به رهبری دولــت باغچلی
روبه روست که هر نوع تفاهمی از این دست را
بر نمیتابد .همین خود سقف انتظارات از هر
نوعمذاکراتاحتمالیصلحراکاهشمیدهد.
اکنون اردوغــان بایدبه دنبال ایجاد موازنهای
باشد که از طریق اوجــاالن حزب دموکراتیک
خلقها را از حزب جمهوریخواه مخالف دور
کند و از طرف دیگر نیز همچنان حرکت ملی
را به عنوان یک هم پیمان در کنار خود داشته
باشد .تحقق چنین توازنی بسیار دشوار است
و باید دید عمال در ماهها و دو سه سال آینده چه
اتفاقیمیافتد.

ردایخونیناخوان
دردستاناردوغان

اردوغان در همان
روزهای نخست پس
از پیروزی انقالب
مردم مصر ،آن را به
رسمیت شناخت و
با حمایت از مرسی
وسفر به این کشور
عم ً
ال خود را در کنار
انقالبیون اخوانی
مصر قرار داد.

رئیس جمهورترکیه :سکوت نمی کنم ،مرگ مشکوک مرسی
را به دادگاه بین المللی می کشانم

خ ــادم -مــانــور خبری و پوشش کامل جنایت
سعودی درباره قتل جمال خاشقچی در کنسول
گریعربستانامتیازاتسیاسی یاحتیاقتصادی
قابل توجهی را برای دولت ترکیه در پی داشت.
رجب طیب اردوغــان در این دوره توانست ثابت
کند وقتی آمریکا و کشورهای اروپایی درباره نقض
حقوق بشر در ترکیه سخن می گویند ،همزمان
چشمان شان را روی جنایت ولیعهد سعودی و
حکومت عربستان بسته اند .موفق نبودن نشست
موسوم به «داووس در صحرا» که بسیاری از سرمایه
گذاران آن را تحریم کردند نیز اهمیت اقتصادی به
سزاییبرایتخریبرقیبآنکارادرپیداشت.حاال
ترکیه که توانسته تاحدودی حکومت ضد اخوانی

سعودی را تحت فشار قرار دهد با مرگ مشکوک
محمد مرسی ،متحد خــود با بلندکردن عبای
خونین اخــوان عملیات علیه دولت ضد اخوانی
«سیسی» در مصر را آغــاز کــرده اســت؛ عملیاتی
که می تــوان آغــاز آن را «شهید» نامیدن رئیس
جمهور منتخب و فقید مصر و این که «مرسی به
مرگ طبیعی نمرد؛ او کشته شد» دانست .آنکارا
و قاهره در طول دوران کوتاه ریاست جمهوری
مرسی روابــط گرم و نزدیکی با یکدیگر داشتند
که این روابط پس از سقوط دولت مرسی در سال
 ۲۰۱۳میالدی و وقوع کودتای نظامی توسط
عبدالفتاح سیسی در مصر رو به تیرگی گذاشته
است .حاال سیسی باید خسارت برهم زدن این

رفاقت را بپردازد .اردوغان همچنین تصریح کرد:
من بر این باور هستم که سازمان ملل از موضع
کشور ما در قبال جنایت قتل جمال خاشقچی،
حمایت میکند و موضوع درگذشت مرسی را
بررسی و عامالن قتل وی را مجازات خواهد کرد.
حاال اردوغانکهخودبهسرکوبرسانههاوزندانی
کــردن روزنامه نگاران متهم اســت ،اعــام کرده
سرکوب رسانه ها توسط مصر شک و شبهههایی را

دربارهمرگمرسیایجادکردهاست.اوقولدادکه
بهدنبالمحاکمهدولتمصردردادگاهبینالمللی
باشد .رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت:
«ما در مقابل قتل رئیس جمهوری پیشین مصر
سکوت نخواهیم کرد حتی اگر غرب ساکت بماند.
ترکیه جنایت قتل خاشقچی را فراموش نخواهد
کرد همان گونه که "تــراژدی" محمد مرسی را از
یاد نخواهد برد».

«جیزان»؛ زیرضرباسکادرانپهپادی
انصارا :...فناوری پیشرفته ای داریم که سامانه های
آمریکایی نیز قادر به رهگیری آن نیستند

نخستین سفر رئیس جمهوری چین به کره شمالی
در  ۱۴سال گذشته پایان یافت

پکن؛ بازیگر اصلی شبه جزیره

برخالف چندین سفر طوالنی مدت رهبر کره
شمالیباقطارسبزضدگلولهخودبهچین،آخر
هفتهاینشیجینپینگبودکهباهواپیماپکنرا
بهمقصدبخششمالیشبهجزیرهکرهترککرد.
سفررئیسجمهورچینبهکرهشمالی،نخستین
سفررهبرچینبهسرزمینهمسایهجنوبیخود
طی  ۱۴سال گذشته محسوب می شود .انجام
این سفر بالفاصله پس از هماهنگی دیدار شی
و ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه
نشستگروهبیستکشورصنعتی،کرهشمالی
را امیدوار کرده تا سفر رئیس جمهوری چین به
این کشور زمینه اعمال حمایتهای اقتصادی
این کشور از کره شمالی در برابر تحریمهای
بینالمللی را فراهم آورد .از طرفی ،این سفر در
حالی صورت میگیرد که دو کشور اختالفات
جداگانهای با آمریکا دارند .چین بر سر تجارت
جهانیباآمریکامشکلداردومذاکراتهستهای
کرهشمالیوآمریکامتوقفشدهاست.بهاعتقاد
برخیکارشناسانباتوجهبهاینکهچینوآمریکا
طی ماههای اخیر درگیر یک جنگ تجاری پر

افت و خیز بودهاند ،نزدیکی کره شمالی و چین
میتواند حاوی پیامی سمبلیک برای آمریکا
باشد.رئیس جمهور چین در این سفر گفته بود:
اگرچه تحوالتی عظیم رخ داده است اما دوستی
چین و کره شمالی محکم تر می شود .معتقدیم
چین و کره شمالی باید به طور تزلزل ناپذیر
دوستی سنتی را منتقل کنند و فصول جدید
عصررابهطورمداومایجادکنند.کیمجونگاون
تصریحکرد«:سالگذشتهمنودبیرکلشی،در
چهارباردیدارباپایبندیبرنظامسوسیالیستی
به عنوان محور دوستی کره شمالی و چین تایید
کردیم دیدار امروز "شی جین پینگ" از پیونگ
یانگ صفحه ای جدید در دوستی کره شمالی
و چین گشوده است ».انتظار میرود که دیدار
رئیس جمهوری چین از کره شمالی تحرکاتی
درمذاکراتمتوقفشد هپیونگیانگوواشنگتن
برای رفع اختالفات هستهای میان آمریکا و کره
شمالیپدیدآورد.سفررئیسجمهوریچینبه
کرهشمالیدرآستانهبرگزاریسرانکشورهای
جی ۲۰درژاپنانجاممیگیرد.

انصارا ...یمن با تعداد زیادی پهپاد انتحاری
قاصف  K-2به فرودگاه جیزان در عمق خاک
عربستانحملهایگستردهکرد.حملهایدرروز
پنج شنبه که به گفته انصارا، ...محل نگهداری
پهپادهایسعودیدراینفرودگاهراباموفقیت
منهدم کــرده اســت.بــا ایــن حــال،یــک مرکز
متخصصدرامورهوانوردیتاکیدکرد،فرودگاه
بین المللی جیزان عربستان پس از متوقف
شدن پروازها به سبب حمالت پهپادی ارتش
و کمیتههای مردمی یمن ،همچنان تعطیل
است.همزمان،سخنگوینیروهایمسلحیمن
اعالمکرد،حمالتمابهعسیر ،نجرانوجیزان
محدود نخواهد ماند و دشمن سعودی باید
بفهمدکهدرصورتتشدیدوضعیت،مامساحت
بازدارندگی را افزایش خواهیم داد .یمن امروز
فناوریهایی پیشرفته در اختیار دارد که
سامانههای پدافندی آمریکایی و غیرآمریکایی
موجوددرعربستان،نمیتواندباآنمقابلهکند.
برخی از این فناوریها را در کنفرانسی خبری
اعالم خواهیم کرد .موشکهای بالستیک،
هوشمندوانواعپهپادهاییمن،امکانزدنهر

هدفی در طول و عرض جغرافیایی عربستان
را دارد.ارتــــش و کمیتههای مــردمــی یمن
چهارشنبه شب نیزبا یک فروند موشک کروز،
نیروگاه برق «الشقیق» در استان «جــازان»
عربستان سعودی را هدف قرار داده بود.این
نیروگاه،از بزرگ ترین نیروگاههای تولید برق
در عربستان سعودی به شمار م ـیرود که به
باالترین میزان بهرهوری در این کشور دست
پیدا کــرده اســت .نیروگاه الشقیق با تولید
 ۲۶۴۰مگاوات برق ۷۰ ،درصد از نیازهای
مصرفی استانهای جنوبی عربستان یعنی
«جــازان ،نجران و عسیر» را تأمین میکند.
«عبدالملکبدرالدینالحوثی»رهبرانصارا...
در سال  ۲۰۱۵و آغاز جنگ ائتالف سعودی
علیه یمن اعالم کرد «اگر حمله به یمن متوقف
نشود ناچار میشویم گزینههای استراتژیک
خود را اجرایی کنیم» .اکنون که جنگ یمن
واردپنجمینسالخودشده،ارتشیمنپاسخ
حمالت ائتالف سعودی به فرودگاه صنعا را با
حمالتمتقابلبهفرودگاههاوزیرساختهای
سعودیمیدهد.
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خاطره عجیب یک
صهیونیست از بن سلمان
«مایک ا َِونس» ،رئیس «مرکز میراث دوستان
یهود» که یک آژانــس صهیونیستی است،
درخصوص دیدگاه بن سلمان دربــاره رژیم
صهیونیستی ،گفت « :میتوانم یک چیز
شگفتآور به شما بگویم .بن سلمان ،بیشتر
از بسیاری از یــهــودیــان ،اسرائیلدوست
اس ــت».وی در ادامــه صحبتهایش به ذکر
خــاطــرهای از بن سلمان پــرداخــت و گفت:
ولیعهد سعودی به او گفته که دایه او یهودی
بــوده اســت.اونــس گفت« :میتوانم به شما
بگویم زمانی که با ولیعهد سعودی دیدار
کــردم ،به او گفتم نظرت دربـــاره یهودیان
چیست؟ و نظرت درباره مسیحیان چیست؟
"اوه ،هر
د و ی
آنهــــا را
دوســـــت
دارم .بگو
چــــرا؟ چــون
مـــــــادر مــن
یکی از آنها
بود!"»

پیشخوان بین الملل

سیاره در حال غرق ما
هفتهنامه«تایم»تصویریدرحالزیرآبرفتناز
آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل ،را روی
جلدبردهوباتیتر«سیارهدرحالغرقما»بهباال
آمدنآبدریاها،فرارساکنانمناطقساحلیو
ناپدیدشدنروستاهااشارهکردهاست.

