
تکرار یک اشتباه 

فرامرز اصغری 

همزمان با انتش��ار اخباری مبنی بر افزایش تحرکات 
نظام��ی آمری��کا در اقلیم کردس��تان ع��راق، برخی 
سایت های صهیونیستی اخباری درباره سفر احتمالی 
بنیامی��ن نتانیاهو نخس��ت وزیر این رژی��م به اقلیم 
کردستان عراق منتش��ر کرده اند.نتانیاهو در نشست 
حزب لیکود، تلویحا اش��اره کرده اس��ت که به زودی 
توافق عادی سازی روابط با اقلیم کردستان عراق امضا 
خواهد ش��د. این اخبار در حالی منتشر می شود که 
رژیم صهیونیس��تی و کردها از دهه 60 قرن گذشته 
میالدی به صورت مخفیانه ارتباطاتی داشته اند و پیش 
از این نیز نتانیاهو از استقالل کردستان حمایت کرده 
و خواستار تاسیس کشور مستقلی با عنوان کردستان 
شده بود. از سوی دیگر مسعود بارزانی رئیس پیشین 
اقلیم کردستان عراق هم در مناسبت های مختلف از 
جمله در س��خنانی در س��ال 2006 از رابطه با رژیم 
صهیونیس��تی دفاع ک��رده و گفته بود ک��ه رابطه با 
اس��رائیل جرم نیست! هر چند که خبر رویکرد اقلیم 
کردستان عراق به سازش آشکار با رژیم صهیونیستی 
از سوی مقامات این منطقه تایید نشده است اما نگاهی 
بر عملکردهای رژیم صهیونیستی بیانگر آن است که 
اعتماد به صهیونیست ها تکرار اشتباه محاسباتی است 
که پیش از این س��ران اقلیم داشته اند که پیامدهای 
منفی بس��یاری برای این منطقه و کل عراق داش��ته 
اس��ت. در س��ال 2014 در حالی داعش وارد موصل 
عراق ش��د ک��ه منابع خبری از برخ��ی هماهنگی ها 
میان داعش و اقلیم کردس��تان عراق بر س��ر منابع 
مال��ی و نظام��ی موصل خبر دادند ک��ه دامنه آن به 
زمینه س��ازی برای گس��ترش حوزه سرزمینی اقلیم 
کردس��تان ادامه می یافت. اعتم��اد بارزانی به داعش 
چن��دان دوامی نیاورد و وقتی بس��یج مردمی ایجاد 
شده بر اساس فتوای مرجعیت مانع از تسلط داعش 
بر بغداد ش��د، داعش به سمت اربیل حرکت نمود و 
به اذعان سران کردستان، اگر حمایت های ایران نبود 
قطعا این منطقه به دست داعش می افتاد. نگاهی بر 
کارنامه داعش و رژیم صهیونیستی نشان می دهد که 
آنها از نظر ماهیت دارای دیدگاهی واحد هستند که 
صرفا بر منافع س��لطه گرایانه اشان تاکید دارند و در 
این راه از هیچ جنایتی فروگذار نیس��تند. اکنون این 
سناریو مطرح است که صهیونیست ها همچون داعش 
از دروازه دوستی و دادن برخی امتیازات به کردستان 
ع��راق وارد ش��وند و در ادامه با گرفتار س��ازی اقلیم 
کردستان در بحران های امنیتی از جمله درگیر سازی 
آن با بغداد، در کنار عدم اجرای وعدهایش��ان از این 
منطق��ه برای ایجاد بحران در منطقه بهره گیرند. هر 
چند روابط با رژیم صهیونیستی در ظاهر دستاوردی 
برای اقلیم کردس��تان عراق خواه��د بود اما در عمل 
زمینه س��از چالشهای سیاس��ی، اقتصادی و امنیتی 
برای این منطقه اس��ت چنانکه در س��ال 2017 نیز 
این اشتباه محاسباتی از سوی سران اقلیم کردستان 
عراق صورت گرفت و تنها حامی همه پرسی استقالل 
این منطقه را صهیونیس��ت ها تش��کیل می دهند که 
در نهایت نیز به بحران گسترده داخلی، منطقه ای و 

جهانی برای این منطقه مبدل شد. 

گزارشیادداشت

آمریکایی که هموراه اعتراض به نتایج انتخابات و کش��یدن 
آن به آشوب های خیابانی و پیگیری مطالبات قومی و نژادی 
را با ادعای دموکراسی خواهی در قبال سایر کشورها ترویج 
می کن��د که این روزها از یک س��و پذیرنده اعتراض س��یاه 
پوس��تان نبوده و از س��وی دیگر اعتراض ترامپ به نتیجه 

انتخابات را نقض دموکراسی عنوان می کند. 
کارنام��ه آمریکا در عرصه جهانی نش��ان می دهد که از یک 
س��و آنها در قبال انتخابات در کش��ورهای هدفشان برنامه 
ریزی گس��ترده ای داشته و همواره به حمایت از اعتراض به 
نتایج انتخابات و کش��یده ش��دن آن به آشوب های خیابانی 
پرداخته ان��د که نمون��ه اخیر آن در ب��الروس و ونزوئال می 
توان مش��اهده کرد. آنها اعتراض بازن��دگان در انتخابات را 
عین دموکراس��ی دانس��ته و آن را ترویج می کنند از سوی 
هم��واره بر اعت��راض های قومی و نژادی تاکید داش��ته اند 
بگون��ه ای که هم��واره از مروجان اعتراض ه��ای قومیتی در 
سایر کشورها هس��تند. این رفتارها با ادعای دموکراسی در 
حالی از س��وی آمریکا صورت می گیرد که در عرصه داخلی 
عمال مغایر با این ادعاها رفتار می کنند چنانکه از یک س��و 
پس از سالها همچنان پذیرنده حقوق سیاه پوستان نبوده و 
همچنان به سرکوب آنها می پردازند و از سوی دیگر اعتراض 
ترامپ به نتایح انتخابات را ضد دموکراس��ی دانسته و با آن 
مخالف��ات می کنند. در همین چارچوب  ب��ن رودز، معاون 
مشاور امنیت ملی باراک اوباما در پیامی توئیتری نسبت به 
وضعیت دموکراسی در آمریکا ابراز نگرانی کرد.همزمان با او،  
تع��داد زیادی از مقامات فعلی و قبلی حزب جمهوری خواه 
در آمریکا روز یکش��نبه تالش های این حزب را برای تغییر 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را محکوم کردند و هشدار 
دادند تالش برای ایجاد تردید در خصوص پیروزی جو بایدن 
و حفظ دونالد ترامپ در س��مت ریاست جمهوری، موجب 

تضعی��ف اعتقاد آمریکایی ها به دموکراس��ی می ش��ود.»بن 
رودز« که در زمان ریاس��ت جمهوری ب��اراک اواباما معاون 
مش��ارو امنیت ملی آمریکا بود، در پیام خود در توئیتر می 
نویس��د: آمریکا ت��ا زمانیکه خود در داخل با مش��کالتی در 
زمینه دموکراسی و حقوق بشر مواجه است نمی تواند بطور 
موثری از مردم س��ایر کش��ورها در این زمینه حمایت کند. 
از س��وی دیگر ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی 
آمریکا در واکنش به رسانه ای شدن مکالمه دونالد ترامپ و 
مق��ام ایالتی جورجیا در توئیتر خود آورد که با گوش دادن 

به نوار کامل تماس دونالد ترامپ، آسیب پذیری دموکراسی 
آمریکایی در درازمدت غیر ممکن نیست.این مقام آمریکایی 
درب��اره اینکه آمریکا بار دیگر بتواند در جا های دیگر مدعی 

ترویج دموکراسی شود ابراز تردید کرد.
در همین حال لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه از ایالت 
کارولینای جنوبی تاکید کرد، درخواست جمهوری خواهان 
ب��رای تحقیقات درب��اره ادعاهای "بی پایه و اس��اس" تقلب 
گس��ترده در انتخابات بیش��تر از آنکه یک چاره موثر برای 
این اوضاع باش��د یک "اهمال سیاسی" است، مخصوصا که 

این درخواس��ت در ثانیه های آخر مطرح شده است. الزم به 
ذکر اس��ت رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که در تظاهرات 
روز چهارشنبه در مقابل کاخ سفید برای اعتراض به نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد.این اعترضات 
از سوی حامیان ترامپ همزمان با جلسه کنگره آمریکا برای 
تایید آرای الکترال انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد 
ش��د. این تجمع اعتراضی قرار است در »پارک الیپس« در 

نزدیکی کاخ سفید برگزار شود.
ریاس��ت این جلس��ه بر عه��ده مایک پنس مع��اون رئیس 
جمهور آمریکاست، هرچند که وی نقش تشریفاتی خواهد 
داش��ت و تاثیری در تایید یا عدم تایید آرای الکترال ندارد.

وزی��ر داخل��ی جورجیا نیز در پاس��خ به ادعاه��ای ترامپ 
در حس��اب توئیتری خود نوش��ت: »با احترام.آقای رئیس 
جمهور، چیزی که ش��ما می گویید نادرست است. حقیقت 
باالخره مش��خص خواهد شد.«به دنبال این ادعای ترامپ، 
روزنامه واش��نگتن پست گزارش داد، به یک مکالمه ضبط 
ش��ده از رئیس جمهور آمریکا دست یافته که در آن ترامپ 
از برد رافنس��برگر وزیر داخلی ایالت جورجیا می خواهد تا 
نتیج��ه انتخابات در این ایالت را ابطال کند.از س��وی دیگر 
10 نفر از وزرای دفاع پیش��ین آمریکا در ارتباط با هرگونه 
مداخله ارتش در تعیین نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری 

در این کشور هشدار دادند. همچنین 
»باب باوئر« مش��اور ارش��د رئیس جمهور منتخب آمریکا، 
درخواس��ت »دونالد ترامپ« رئی��س جمهور آمریکا از وزیر 
داخلی ایالت جورجیا جهت تغییر نتیجه انتخابات را محکوم 
ک��رد. همچنین کاماال هریس معاون رئیس جمهور منتخب 
آمریکا، درخواست تلفنی ترامپ از مقام های جورجیا برای 
تغییر نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری 2020 را »س��وء 

استفاده گستاخانه« از قدرت خواند.

عدم شرکت پادشاه عمان در نشست عربستان
منابع اعالم کردند، هیثم بن طارق بن تیمور آل س��عید، پادش��اه عمان 
تصمیم گرفته اس��ت که در چهل و یکمین دور نشس��ت ش��ورای عالی 
ش��ورای همکاری خلیج فارس که عربستان در شهر »العال« میزبان آن 
اس��ت، ش��رکت نکند.منابع مذکور احتمال دادند که دلیل این غیبت، 
ع��دم وضوح و ش��فافیت رویکردهای اهداف و انگیزه ه��ای برگزاری این 
نشس��ت باش��د که هدف اصلی آن حل بحران بین کش��ورهای عربی حوزه 
خلیج فارس )عربس��تان، امارات، بحرین و امارات( با قطر که از سال 2017 آغاز 
ش��د و اعمال محاصره علیه قطر بوده است. منابع همچنین اعالم کردند، پادشاه 
عمان به ش��یوه و رویکرد کش��ورش مبنی بر پایبندی به بی طرفی و وارد نشدن 
در تصمیماتی که باعث برهم زدن صلح و ثبات در منطقه شود، متعهد است که 

این رویکرد توسط سلطان قابوس بن سعید ایجاد شده بود. 

اسد پیشنهاد آمریکا را رد کرد
یک سیاستمدار لبنانی گفت، آمریکا و رژیم صهیونیستی به رئیس جمهور 
سوریه پیشنهادی در مقابل دست کشیدن از جوالن اشغالی داده اند اما 
وی آن را رد کرده اس��ت. »وئام وه��اب« رئیس حزب لبنانی »التوحید 
العربی« )وابس��ته به جریان ۸ مارس و جریان مقاومت( در گفت وگو با 
ش��بکه »الجدید« لبنان خبر از پیشنهاد آمریکا به رئیس جمهور سوریه 
داد. وهاب گفت: آمریکا و اسرائیل به بشار اسد رئیس جمهور سوریه پیشنهاد 
داده اند در مقابل احیای نفوذ این کش��ور در لبنان، بازپس گیری ادلب و بازسازی 

سوریه، از جوالن )اشغالی( دست بکشد اما اسد این پیشنهاد را رد کرده است.
وه��اب در ادامه از »س��خن چینان س��فارت ها« گف��ت که در می��ان آنها برخی 
نمایندگان پارلمان، وزرا و جامعه مدنی دیده می ش��وند و دستگاه های امنیتی در 

پیگیری این افراد کوتاهی می کنند.

نگاه چین به آفریقا 
س��فر »وانگ یی«  عضو ش��ورای دولت��ی و وزیر خارج��ه چین به پنج 
کش��ور آفریقایی نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، بوتسوانا، تانزانیا 
و سیش��ل از دیروز آغاز ش��د.»لیو گویی جین«  سفیر پیشین چین در 
آفریقای جنوبی گفت: این سنت دیپلماسی چین از هیچ کشور دیگری 
قابل دس��تیابی نیست و بازتابی از اهمیت ویژه پایدار چین به قاره آفریقا 
اس��ت. او گفت: در مراحل اولیه شیوع کرونا، بسیاری از کشورهای آفریقایی 
از طری��ق اعان��ه پول و کاال، به چین کمک کردند پس از ش��یوع کرونا در آفریقا 
هم چین ضمن حفظ کنترل موثر کرونا در داخل کشور،  به سرعت برای ارسال 
کمک های الزم به آفریقا ش��تافت که این موضوع همبس��تگی و همدلی چین و 
آفریقا را نش��ان می دهد.در حال حاضر موافقت نام��ه های تجاری دوجانبه بین 

چین و 40 کشور قاره آفریقا امضا شده است. 

نگاهی بر یک بام و دو هواهای انتخاباتی و حقوق بشری آمریکا 

واشنگتن حق پیچیدن نسخه دموکراسی ندارد
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بحران خودکش��ی هر روز در ارتش صهیونیستی گسترده تر می شود چنانکه 
بخش منابع انسانی این رژیم در پایان سال 2020 از کشته شدن 2۸ سرباز 
خبر داد که ۹ تن از آنها خودکش��ی کرده اند. روزنامه یدیعوت آحارونوت به 
نقل از ژنرال موتی الموز، رئیس بخش منابع انسانی ارتش رژیم صهیونیستی 
نوشت، ارتش چهار سرباز را که در آستانه خودکشی بودند نجات داد. همچنین 
به دلیل عواقب اپیدمی کرونا مراقبت ها را تشدید کرده و استفاده از ابزارهایی 
با سرعت عمل باال را برای یافتن سربازان گمشده یا کسانی که جان آنها در 

خطر اس��ت افزایش می دهد.الموز گفت، بر خالف سال 201۹ ، هیچ یک از 
سربازانی که امسال خودکشی کردند، یک سرباز صرف نبودند و هیچ یک از 
موارد خودکشی ارتباطی مستقیم یا غیرمستقیم با بحران های ناشی از کرونا 
نداشتند. افزایش خودکش��ی در میان ارتش نشان دهنده افزایش اختالالت 
روانی در بین سربازان است. سیستم بهداشت روان ارتش هزار جلسه ویدیویی 
و اس��کایپی با سربازان ترتیب داد و مشخص شد که 26 تن در معرض خطر 
هستند و بعضی موارد هم مشخص شده که در آستانه خودکشی قرار دارند. 

خبر دیگر از اراضی اش��غالی آنکه مقامات رژیم صهیونیستی با اشغال چند 
ه��زار متر دیگر از اراضی بیت لحم در کرانه باختری برای اجرای پروژه های 

شهرک سازی غیرقانونی جدید موافقت کردند. 

»فاض��ل الفتالوی« عضو ائتالف فتح عراق اعالم کرد که دش��منان این 
کش��ور به دنبال نابودی حش��د الشعبی هس��تند چرا که این نیروها را 

دشمن شماره یک خود می دانند.
الفتالوی افزود: دش��منان از هر راهی برای توطئه چینی علیه نیروهای 
حشد شعبی و اتهام زنی به این نیروها استفاده می کنند.وی بیان کرد: 
نیروهای حشد ش��عبی از زمان آغاز جنگ علیه تروریسم در عراق بعد 
از فتوای مرجعیت دینی این کش��ور برای نجات دادن عراق وارد عمل 
ش��دند.الفتالوی گفت: از همان زمان اتهام زن��ی ها علیه این نیروها از 
س��وی طرف های مختلف مخصوصاً آمریکایی ها آغاز ش��د.وی تاکید 
کرد: به دلیل آنکه نیروهای حش��د ش��عبی موفق شده اند توطئه های 

دشمنان را در عراق خنثی کنند، مورد هجمه قرار گرفته اند.
در همین حال »احمد الموس��وی المکصوصی« از فرماندهان س��ازمان 
الحش��د الش��عبی عراق ضمن تمجید از ش��خصیت ش��هیدان سپهبد 
قاسم س��لیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
ابومهدی المهندس نائب رئیس الحشد بر گرفتن انتقام آنان تأکید کرد.

المکصوصی به پایگاه خبری العهد گفت که دشمنان نخواهد توانست از 
ارزش سلیمانی و المهندس بکاهند؛ زیرا ارزش آنان، الهی بود.

خبر دیگر آنکه احمد االس��دی رئیس فراکس��یون الس��ند الوطنی در 
پارلمان عراق گفت که ش��هید ابومهدی المهندس ش��هادتش توس��ط 

آمریکایی ها را از قبل پیش بینی کرده بود. 

افشای ریشه حمالت به حشدالشعبی

  خودکشی یک سوم سربازان اسراییلی

کشورهای غربی که این روزها با بحران ناتوانی در مقابله با 
بحران کرونا مواجه هستند، برآنند تا از واکسن کرونا برای 
اعمال فشار بر سایر کشورها بهره می گیرند چنانکه رئیس 
جمه��ور ونزوئال گفت، آمریکا ,و کش��ورهای عضو اتحادیه 
اروپ��ا از آزاد کردن دارایی های مس��دود ش��ده برای خرید 

واکسن کرونا امتناع می کنند.
»نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال گفت، کشورهای 
اروپایی و آمریکا مانع از دسترسی این کشور به دارایی های 
مسدود ش��ده جهت خرید واکسن کرونا شده اند.مادورو در 
جلس��ه دولت گفت: »دولت های پرتغال، اس��پانیا، بریتانیا 
و ای��االت متح��ده و نهاده��ای مال��ی آن ه��ا بودجه الزم 
برای دسترس��ی ما به واکس��ن ]کرونا[ را مس��دود و ضبط 
کرده اند«.رئیس جمهور ونزوئال افزود:  »از طریق س��ازمان 
تجارت جهانی درخواست کردیم دسترسی ما به این منابع 
مال��ی را فراهم کنند اما آن ها امتناع کردند«.مادورو افزود، 

»دلس��ی رودریگز« معاون وی گفت وگوهایی با وزرای امور 
خارجه این کش��ورها داشته اما آن ها نیز این درخواست را 

رد کرده اند.
آمریکا علیه بس��یاری از کش��ورها از جمله ای��ران نیز این 
روند را اجرا کرده و در دس��تیابی به دارو از جمله واکس��ن 
کرونا کارش��کنی می کنند در حالی که بر اس��اس قوانین 
جهان��ی دارو هرگز نمی تواند تحریم ش��ود. ای��ن اقدام از 
س��وی کش��ورهای غرب��ی در حالی صورت م��ی گیرد که 
کش��ورهای اروپایی و آمریکا با بحران ش��دید کرونا مواجه 
هستند. بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس هشدار داد 
برای مقابله با گس��ترش س��ریع ویروس جدید کرونا که به 
آن گونه جهش یافته نس��بت داده می ش��ود، در نظر دارد 

محدودیت های شدیدتری را در این کشور اعمال کند.
از اواسط دسامبر جهش جدیدی از ویروس کرونا در جنوب 
شرقی انگلیس نمایان شده است که سرعت انتقال آن 70 

برابر سریعتر از نوع قبلی این ویروس است. 
پس از مشاهده این ویروس در انگلیس بسیاری از کشور ها 
مرز های خود را در آس��تانه سال نوی میالدی به روی این 

کشور بستند.
انگلی��س با ثبت 7۵ ه��زار و 24 مورد مرگ و میر ، یکی از 
کش��ور های اروپایی اس��ت که بیش از دیگر کشور های این 
قاره تح��ت تأثیر ویروس کووید-1۹ قرار گرفته اس��ت. بر 
اساس آخرین آمار رس��می که یکشنبه منتشر شد، حدود 
۵۵ ه��زار نفر دیگر در 24 س��اعت به وی��روس کرونا آلوده 
شدند. ش��مار روزانه مبتالیان به بیماری کرونا در انگلیس 

برای ششمین روز متوالی از ۵0 هزار نفر عبور کرد.
همچنین صدر اعظم اتریش موج س��وم سخت کرونایی را 
برای اروپا پیش بینی ک��رده و اعمال قرنطینه جدیدی در 
کشورش برای مهار این بیماری را بعید ندانست."سباستین 
کورت��س"، صدر اعظ��م اتری��ش در گفتگویی ب��ا روزنامه 
اتریشی "کرونن س��ایتونگ" درباره این مسئله که آیا شما 
واکسن کرونا را تزریق کرده اید گفت: متاسفانه خیر چرا که 
واکس��ن در حال حاضر بسیار محدود است و افراد مسن و 

گروه های خطر در اولویت دریافت واکسن قرار دارند. 
من در اولین فرصت واکس��ن خواهم زد.وی از اعتماد خود 
به واکسن کرونا سخن گفته و تاکید کرد که از این مسئله 
خرسند است که از این طریق زندگی افراد سالخورده بدون 
هم��ه محدودیت ه��ا دوباره به حالت نرم��ال بر می گردد.
کورت��س از ت��الش دولت و اروپا برای خرید واکس��ن های 
بیش��تر و سرعت دادن بیش��تر به روند واکسیناسیون خبر 
داده و افزای��ش چش��مگیر آمار مبتالی��ان در پاییز را یک 
چالش بزرگ برای همه و وزارتخانه دانسته و در عین حال 

از همکاری خوب در این زمینه خبر داد.
وی چند ماه آینده را به دلیل هوای سرد و سیستم ایمنی 
ضعی��ف افراد ماه های س��خت و طاقت فرس��ای کرونایی 
دانس��ته و با اشاره به اینکه موج سوم کرونا بعضی کشورها 
را در بر گرفته ش��رایط مش��ابهی را در انتظار بقیه کشورها 
هم دانس��ته و تاکید کرد که مدتی طول می کشد تا گروه 

های حساس واکسینه شوند. 
وی افزود: من تا تابستان انتظار بهبود اوضاع و تنش زدایی 

را ندارم.

 سنگ اندازی غرب  بر سر خرید واکسن کرونا 


