
استمرار آشوب در تونس 
در همین سالگرد انقالب و سرنگونی نظام بن علی، 
تعدادی از ش��هرهای تون��س از جمله پایتخت این 
کش��ور برای دومین شب متوالی ش��اهد تظاهرات 

اعتراض آمیز و درگیری با نیروهای پلیس بود.
وزارت کش��ور تونس پیش تر اع��الم کرده بود که در 
ناآرامی های روز ش��نبه بیش از ۲۴۰ نفر بازداش��ت 
شده اند که اغلب جوان و نوجوان هستند. خبرگزاری 
رویترز گ��زارش داد که منطق��ه التضامن در تونس 
پایتخت این کشور شاهد درگیری بین نیروهای ضد 
شورش و نوجوانانی بود که به سمت نیروهای پلیس 
س��نگ پرتاب می کردند و نیروهای امنیتی نیز برای 
پراکنده کردن معترضان به اس��تفاده از گاز اشک آور 
متوسل شدند. همچنین منطقه المنهیله، شهر باجه 
در ش��مال تونس، ش��هرک س��بطیه و القصرین نیز 
شاهد درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی بود. 
در شهرک حلمه در استان سیدی بوزید نیز نیروهای 
پلیس برای پراکنده کردن معترضانی که با آتش زدن 
الستیک های خودرو خیابان ها را مسدود کرده بودند، 
به اس��تفاده از گاز اشک آور متوسل شدند.در همین 
رابط��ه »ولید حکیمه« س��خنگوی نیروهای امنیت 
داخلی تونس گفت که نیروهای ضد ش��ورش ۲۴۲ 
نفر را که اکثر آن ها نوجوان و کودک بودند، بازداشت 
کردند. به گفته وی این افراد اقدام به تخریب اموال 
عمومی و س��رقت از مغازه ها و بانک ها کرده اند.از دو 
ماه پیش تونس به صورت پراکنده شاهد اعتراضاتی 
در برخی مناطق در اعتراض به ش��رایط معیش��تی 
و بیکاری اس��ت.این اعتراض��ات همزمان با دهمین 
سالروز انقالب تونس آغاز شده است، انقالبی که در 
اعتراض به فقر، فس��اد و وضعیت نابسامان معیشتی 
آغاز و در نهایت به سرنگونی رژیم »زین العابدین بن 

علی« منتهی شد.

نیمچه گزارش

یک سفر نظامی 
فرامرز اصغری 

حلوصی آکار وزیر دفاع و یاش��ار گولر رئیس س��تاد 
مش��ترک ارت��ش ترکیه دیروز در بغ��داد با مقامات 
ارشد سیاسی و نظامی عراق دیدار کردند این دیدار 
در حالی ص��ورت گرفت که در هفت��م دی ماه نیز 
وزی��ر دفاع عراق به ترکیه رفت��ه و با مقامات آنکارا 
دیدار کرده بود. حال این سوال مطرح است که این 
س��فر با چه هدفی صورت گرفته اس��ت؟ نگاهی به 
تحوالت عراق و ترکیه نش��ان می دهد که دو کشور 
دارای اهداف اقتصادی، سیاس��ی و نظامی متعددی 
هس��تند. در حوزه اقتصادی عراق به منابع خارجی 
وابس��ته و ترکیه نیز تالش دارد ت��ا از ظرفیت های 
عراق برای کسب منافع اقتصادی بهره گیرد چنانکه 
تراز اقتصادی دو کش��ور به ۲۰ میلیارد دالر رسیده 
اس��ت. در حوزه سیاسی نیز ترکیه نگاهی خاص به 
عراق دارد از یک س��و مس��ئله ترکمن ها که ترکیه 
خود را حامی آنها معرفی می کند و از س��وی دیگر 
اقلیم کردس��تان و ش��رایط جاری بر آن از اهمیت 
باالی��ی در سیاس��ت های ترکی��ه برخوردار اس��ت. 
ترکی��ه هرگونه تحولی در ای��ن منطقه را تاثیرگذار 
بر بخش های کردنش��ین خ��ود می داند چنانکه در 
س��ال ۲۰17 پس از برگزاری همه پرس��ی جدایی 
طلبی اقلیم کردس��تان عراق در کنار بغداد و سایر 
کشورهای منطقه در تحریم این منطقه برای تغییر 
رفتار آن مشارکت کرده است. در حوزه امنیتی نیز 
ترکیه توجه خاصی به عراق دارد چرا که از یک سو 
ادع��ا دارد پ.ک.ک در خاک این کش��ور بویژه در 
منطقه اقلیم کردس��تان، پناه گرفته اند و از س��وی 
دیگر همکاری اقلیم کردس��تان ع��راق با کردهای 
سوریه را مغایر با اهداف خود در این کشور می داند. 
در نقطه مقابل عراق در حالی در حوزه سیاس��ی و 
اقتصادی ب��ر همگرایی و روابط با ترکیه تاکید دارد 
ام��ا رفتارهای آنکارا در ح��وزه امنیتی را چندان در 
چارچ��وب منافع خود نمی داند. ترکیه از یک س��و 
از گ��روه های تروریس��تی در س��وریه و حتی عراق 
حمایت می کنند و از سوی دیگر به حمالت نظامی 
به عراق می پردازن��د که عمال امنیت و حتی ثبات 
سیاس��ی عراق را تحت تاثیر ق��رار می دهند. عراق 
خواستار پایان این وضعیت و مشارکت واقعی ترکیه 
در امنیت منطقه اس��ت. بر این اس��اس س��فر وزیر 
دف��اع ترکیه به عراق، می توان��د گامی برای کاهش 
اختالفات و نزدیک س��ازی دیدگاه طرفین بویژه در 
حوزه امنیتی باشد که البته اصرار ترکیه به حمایت 
از تروریس��م و حمالت نظامی به س��وریه و عراق و 
همراهی با بحران سازی غرب در منطقه، ابهاماتی را 

در حل این چالشها به همراه داشته است. 

گزارشیادداشت 

بحران امنیتی و البته چالش��های سیاس��ی و اجتماعی در 
آمری��کا همچن��ان در حال ش��دت گرفتن اس��ت چنانکه 
مقام های دفاعی آمریکا می گویند نگران یک حمله خودی 
یا تهدید دیگر از جانب نظامی های دخیل در برنامه تامین 
امنیت مراسم تحلیف جو بایدن هستند و این امر  اف بی آی 
را بر آن داش��ته تا تمام ۲۵ هزار نیروی گارد ملی که برای 

این رویداد به واشنگتن دی.سی می آیند، بررسی کند.
 این اق��دام بازتاب نگرانی های امنیتی فوق العاده ای اس��ت 
که بعد از آشوب های مرگبار ششم ژانویه از سوی هوادران 
دونالد ترامپ بر واش��نگتن س��ایه افکنده است. این اقدام 
همچنی��ن نش��ان دهنده نگران��ی درب��اره عملک��رد همان 
نیروهایی اس��ت که برای حفاظت از این ش��هر در روزهای 
آتی تعیین ش��ده اند و اینکه آنه��ا می توانند تهدیدی برای 
رئیس جمهوری آتی آمریکا و دیگر ش��رکت کنندگان مهم 

این مراسم به شمار بروند.
راین مک کارتی، وزیر ارتش آمریکا گفت، مقام ها نسبت به 
این تهدید بالقوه هوش��یار هستند. او به فرماندهان هشدار 
داد تا مراقب هرگونه مش��کلی در میان خودش��ان از جمله 
با نزدیک شدن به مراس��م تحلیف باشند. با این حال، او و 
دیگ��ر مقام ها گفته اند که هیچ مدرکی دال بر وجود چنین 

تهدی��دی یافت نکرده اند و این بررس��ی نیروها، برگرفته از 
تهدیدی که آنها مشاهده کرده باشند، نیست.

مک کارت��ی در مصاحبه با آسوش��یتدپرس گف��ت: ما وارد 
این فرایند ش��ده ایم و برای دومین و س��ومین بار تک تک 
نیروهای��ی که برای این عملیات تعیین ش��ده اند، بررس��ی 
می کنی��م. نیروه��ای گارد همچنین آم��وزش دیده اند که 
چطور تهدیدهای بالقوه خودی را شناسایی کنند.حدود ۲۵ 
هزار عضو گارد ملی آمریکا از سراسر ایاالت متحده در حال 
عزیمت به واشنگتن دی.سی هستند که دست کم دو و نیم 
برابر بیش از مراسم های تحلیف پیشین است. همچنین در 
حالی که ارتش آمریکا مرتبا به بررسی اعضای فعالش برای 
کش��ف ارتباطات افراطی می پردازد، بررسی اف بی آی فراتر 
از هرگونه رصدهای پیش��ین انجام می شود.در این میان با 
نزدیک شدن مراسم تحلیف ریاست جمهوری »جو بایدن« 
و امنیتی شدن سراس��ر آمریکا، معترضان مسلح تجمع در 
مقابل س��اختمان های کنگره ایالتی در سراسر این کشور را 

آغاز کردند.
در ای��ن می��ان »ماریا زاخارووا« س��خنگوی وزارت خارجه 
روس��یه از طرح مسکو برای اعتراض در زمینه نقض آزادی 

بیان در آمریکا خبر داد. 

خبر دیگ��ر آنکه برخی مناب��ع آگاه آمریکایی خبر داده اند 
که رئیس جمهور فعلی این کش��ور قصد دارد روز سه شنبه، 
1۰۰ دستور عفو و تخفیف مجازات را صادر کند.آکسیوس 
ب��ه نقل از این منابع آگاه نوش��ته، این دس��تور ات که قرار 
اس��ت قبل از خ��روج ترامپ از کاخ س��فید صادر ش��وند، 
ش��امل ح��ال پرونده های عدالت کیفری و اف��راد مرتبط با 
وی خواهد ش��د.این در حالی اس��ت که پیش��تر نیز شبکه 
خبری »سی ان ان« در وبگاه خود از این اقدام ترامپ در روز 
سه شنبه خبر داده بود.ترامپ در ماه دسامبر ۲۰۲۰، حکم 
عفو ۲۶ نفر را از جمله برای »راجر استون« مشاور پیشین 
خ��ود، »پائول منفورت« رئیس پیش��ین س��تاد انتخاباتی 
ترام��پ و »چارلز کوش��نر« پدر دامادش »جرد کوش��نر«، 

صادر کرد.
مدیر پیشنهادی رئیس جمهور منتخب آمریکا برای »مرکز 

کنترل و پیشگیری از بیماری ها« با هشدار درباره وضعیت 
همه گیری کرونا گفت، تا اواسط فوریه )اواخر بهمن( شمار 
فوتی ه��ای وی��روس در آمریکا به ۵۰۰۰۰۰ نفر می رس��د.

همزمان با افزایش نگرانی ها درباره ش��مار رو به گس��ترش 
می��زان مبتالی��ان و قربانی��ان کرون��ا در آمریکا، »راش��ل 
والنس��کی« مدیر پیش��نهادی جو بایدن برای ریاس��ت بر 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها هشدار داد، وضعیت 
همه گیری این ویروس در آمریکا بدتر می ش��ود. مقام های 
آمریکایی از اتخاذ تدابیر ش��دید امنیتی در سراس��ر زندان 
های فدرال این کش��ور از بیم خشونت و شورش در آستانه 
مراس��م تحلیف جو بایدن خبر دادند.در آس��تانه مراس��م 
تحلی��ف رئیس جمهوری جدی��د آمریکا، تدابی��ر امنیتی و 
همچنی��ن محدودیت های موقتی در سراس��ر زندان های 

فدرال آمریکا اتخاذ شده است.

انتخاب��ات آمریکا در حالی در آبان ماه برگزار ش��ده از آن 
زمان بس��یاری از ناظران سیاسی و اجتماعی تاکید دارند 
که دموکراس��ي در ایاالت متحده رو به افول اس��ت. حال 
این سوال مطرح است که چرا چنین برداشتی از تحوالت 

آمریکا می شود؟ 
در ی��ک ارزیابي کالن از س��ال ۲۰۰9 تا کنون، مش��اهده 
می ش��ود ک��ه در س��ال ۲۰۰9 ، ایاالت متح��ده در حوزه 
شاخص های دموکراس��ی، نمره 9۴ را از 1۰۰ کسب کرد، 
که آن را نزدیک به باال، درس��ت پشت سر آلمان، سوییس 
و اس��توني قرار داد. در دهه بعد، هش��ت امتیاز افت کرد. 

اکنون پشت سر یونان، اسلواکي و موریس قرار دارد.
ب��ا نگاهي ب��ه ای��االت متح��ده، تحلیلگران سیاس��ي به 
گرایش هایي اشاره مي کنند که آنها را معموالً به گوشه هاي 
ش��کننده کره زمین نس��بت می دهند: " فشار بر صداقت 
انتخابات، اس��تقالل قضای��ی و محافظت در برابر فس��اد، 
حمالت ش��دید لفظی علیه مطبوع��ات، حاکمیت قانون و 
سایر ارکان دموکراسی از س��وی رهبران آمریکا، از جمله 
ش��خص رییس جمهور".   توضیح این که دقیقاً چه چیزی 
باعث این کاهش می شود کار ادبیات روبه رشد است. ولی 

بیشتر این موارد به دوران دونالد ترامپ متمرکز است.

 ،protect Democerace  ایان باس��ین، مدیر اجرایی
معتقد اس��ت که ع��الوه بر امور مال��ی و اقتصادی، عوامل 
دیگری همچون مهاجرت، جهانی سازی، آب وهوا ) محیط 
زیس��ت( قبیله گرایی، ظهور رسانه های اجتماعی، مواردی 
مانن��د دخالت روس��یه و تحریف��ات دموکراتی��ک مانند 

هرزگردیگی حزبی می باشد.
 مجموع این  موارد باعث ش��تاب بدبینی در مورد عملکرد 
دموکراسی آمریکا را تقویت می کند. قبل از شروع انتخابات 
ریاس��ت جمهوری س��ال ۲۰۲۰، بس��یاری از کارشناسان 
می ترسیدند که ترامپ حتی از سنت های حاکمیت آمریکا 
فاصله بگیرد. ایان باس��ین، این موضوع را قبل از انتخابات 
پیش بینی ک��رد. او همچنین فکر می کند که آمریکایی ها 
آگاهی جدیدی درباره نقش خود در حفظ دموکراس��ی به 
دس��ت می آورند. همچنین باس��ین، اش��اره می کند که در 
سراسر دوره ریاست جمهوری ترامپ پدیده ای وجود داشته 
اس��ت که افرادی که در جس��تجوی منجی بودند، درگیر 
آن بودند. انتخابات ریاس��ت جمهوری سال ۲۰۲۰ ایاالت 
متحده به عنوان نشانه ای از عمیق شدن بحران دموکراسی 
در این کش��ور ثبت خواهد ش��د.    بحران دموکراس��ی در 
آمریکا با س��رعت بی س��ابقه ای پیش می رود. افول جایگاه 
آمریکا به عنوان کش��وری که مدعی داش��تن قدیمی ترین 
"دموکراسی جهان" می باشد. دموکراسی که برای گستردن 
آن در جهان، خون میلیون ها انس��ان بی گناه ریخته شده و 
همواره به عنوان محک و معیار اصلی در جهت تش��خیص 

دنیای آزاد با غیر آن مورد بررسی قرار می گرفته است.
 یک��ی از دالیل مه��م فروپاش��ی دموکراس��ی در آمریکا 
جابجای��ی نخب��گان تحلیلگ��ران سیاس��ی با رس��انه های 

اجتماعی اس��ت. نخبگان افرادی هس��تند که قدرت را در 
راس هرم اقتصادی سیاسی و فکری دارند و انگیزه حمایت 
از فرهن��گ و نهادهای دموکراتی��ک و قدرت انجام چنین 
کاری را دارن��د. نخبگان در نقش خود به عنوان س��ناتور، 
روزنامه نگار، اس��تاد، قاضی، مدیر دولت، کارشناس مسائل 
سیاس��ی، به طور س��نتی بر گفتمان عموم��ی و نهادهای 
دولت��ی تاثیر می گذارن��د و در این نقش ب��ه مردم کمک 
می کردند تا اهمیت ارزش های دموکراتیک را درک کنند.

 ام��ا ام��روز تغییر ک��رده و به لطف رس��انه های اجتماعی 
و فناوری ه��ای جدید هر کس��ی که بیش��تر ب��ه اینترنت 
دسترس��ی داشته باش��د، می تواند یک وبالگ منتشر کند 
و توج��ه دیگران را جلب کند. حتی اگر ریش��ه در توطئه 
داشته باش��د و مبتنی بر یک ادعای نادرست باشد. دلیل 
موفقیت های اخیر پوپولیس��ت های راست گرا این است که 
نخب��گان، کنترل نهادهایی را که به صورت س��نتی مردم 
را از غی��ر دموکراتیک ترین انگیزه های خود نجات داده اند، 
از دس��ت می دهند و وقتی مردم ب��رای تصمیم گیری های 
سیاس��ی به تنهای��ی رها می ش��وند به س��مت راه حل های 
س��اده پوپولیست های راست گرای جهان می روند، ترکیبی 
کشنده از بیگانه س��تیزی، نژادپرستی، اقتدارگرایی. امروز 
تعداد کم��ی از ش��هروندان نخبگان را ج��دی می گیرند. 
اکن��ون که مردم اخبار خود را از رس��انه های اجتماعی به 
جای روزنامه های مس��تقر یا ش��بکه های رسمی تلویزیون 
می گیرند، اخبار جعلی تکثیر می شوند. دموکراسی بیشتر 
توسط رسانه های اجتماعی و اینترنت آغاز می شود، جایی 
 که اطالعات آزادانه تر از گذشته جریان می یابد. آن چیزی 
که دموکراس��ی را از بین می برد و ما را به سمت استبداد 

می برد. در مقایسه با مطالبات سخت گیرانه دموکراسی،که 
مستلزم تحمل س��ازش و تنوع است، پوپولیسم راست گرا 
مانند آب نبات اس��ت. از آنجایی که دموکراسی ما را ملزم 
می کند که این واقعی و واقعیت را بپذیریم که باید کش��ور 
خود را با افرادی )عقایدی( تقسیم کنیم که متفاوت از ما 
فکر می کنند و نگاه می کنند. آنچه که علت شورش مردم 
آمریکا شد این بود که ظاهراً نوعی احترام به نخبه ساالری 
را پذیرفته است، که دیگر در افکار عمومی مد نیست. این 
پارادوکس دمکراسی است که بهترین راه دفاع از آن حمله 
به آن، درخواست بیشتر از آن با انتقاد، اعتراض و مخالفت 
اس��ت.  دموکرات های آمریکایی، منتقدان زیادی از چپ و 
راس��ت از مکزیک و آمریکایی داش��تند، که مخالف رژیم 
وحشیانه اخراج اجباری بازرگانانی بودند که معتقد بودند 

که معامله جدید خالف قانون اساسی است.
مری ریتربیرد، مورخ آمریکایی هشدار داد که دموکراسی 
آمریکای��ی در برابر "جنگ، فاشیس��م، جهل، فقر، کمبود، 
بیکاری، آزار و اذیت نژادی و عدم تعهد در قبال تعهداتش 

در سایه او هیچ پیشرفتی نخواهد شد".
 ایاالت متحده باید به تعهدات خود در قبال عزت و برابری 
و احترام متقابل عمل کند. در غیر این صورت دموکراسی 
آمریکا شکست می خورد "اگر می خواهد با استفاده از این 
ق��درت جهان را به تعصب رنگی وادار کنند و تضاد نژادی 
- و عدم تعهدش در قبال ملت های دیگر ، اگر قرار اس��ت 
از آن ب��رای تولید میلیونرها - افزای��ش حکومت ثروت و 
فروپاش��ی دولت دموکراتیک در همه جا استفاده کند، اگر 
قرار است جنگ و نه صلح را تقویت کند، آنگاه آمریکا راه 

امپراتوری روم را در پیش خواهد گرفت.

دیدگاه

پايان دموكراسی آمريكايی

الدن رنجبرحقيقي
کارشناس مسائل خاورميانه

آتش بس در اولویت مذاکرات افغانستان 
رییس ش��ورای عالی مصالحه ملی افغانستان با تاکید بر قطع خشونت ها 
در این کشور گفت که اولویت هیات مذاکره کننده کابل، موضوع آتش بس 
اس��ت. »عبداهلل عب��داهلل«، تاکید کرد که بحث درب��ارۀ آتش بس و قطع 
خش��ونت ها در افغانس��تان در اولویت مذاکرات هیئت  جمهوری اسالمی 
افغانستان در دوحه است. عبداهلل در دومین نشست مجازی »تقویت اجماع 
در حمایت از روند صلح« گفت: »هیئت در وقت معین به دوحه رفت و اکنون 
در قطر حضور دارد و آماده است با قاطعیت و صالحیت با طرف مقابل در قضایای 
مختلف ش��امل اجن��دای صلح صحبت نماید. بح��ث روی آتش بس جامع و قطع 
خش��ونت ها در اولویت  بحث های هیئت جمهوری اس��المی افغانستان قراردارد.« 
معصوم ستانکزی، رییس هیئت مذاکره کنندۀ افغانستان در این نشست نیز گفت 

که تا پایان هفتۀ بحث های جدی میان هیئت ها در دوحه آغاز می شود.

چين، مقام های آمریکایی را تحریم می کند
وزارت خارجه چین از تصمیم این کشور برای تحریم مقام های آمریکایی 
به دلیل آنچه رفتار »زننده و ناشایست« آنها در موضوع تایوان خوانده، 
خبر داد.  دولت پک��ن در ادامه تالش هایش برای مقابله با دخالت های 
واش��نگتن در امور تایوان، قصد دارد مقام های آمریکایی را تحریم کند. 
»هووآ چون یینگ«  طی نشست خبری روزانه، در پاسخ به سوالی درباره 
تصمیم اخیر »مایک پامپئو« وزی��ر خارجه آمریکا برای لغو محدودیت های 
روابط واش��نگتن با تایوان، این تحریم ها را تایید کرد.پامپئو تمام محدودیت هایی 
ک��ه واش��نگتن از دهه ها قبل بر روابط با تایوان اعمال ک��رده بود، لغو کرد. هووآ 
همچنین در پاسخ به سوالی درباره خروج روسیه از معاهده »آسمان های باز«، از 
ایاالت متحده خواس��ت تا نگرانی های جامعه جهانی را در نظر گرفته و اقدامات 

قاطعی برای حفاظت از صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای انجام دهد.

غرب به قانون احترام بگذارد
س��خنگوی وزارت امور خارجه روسیه در خصوص درخواست مقام های 
غربی برای آزادی »الکس��ی ناوالنی« چهره مخالف دولت روس��یه گفته 
این سیاس��تمداران باید به قانون احترام بگذارن��د. »ماریا زاخارووا«، با 
انتش��ار پُستی در شبکه اجتماعی فیس بوک به واکنش مداخالنه جویانه 
برخی مقام های غربی و آمریکایی به خبر باز داش��ت »الکس��ی ناوالنی«، 
چهره مخالفت دولت روسیه و درخواست این مقامات برای آزادی وی پاسخ 
داد. زاخارووا از »جیک س��الیوان«، مش��اور امنیت ملی جو بایدن، رئیس جمهور 
منتخ��ب آمریکا و دیگ��ر مقام های غربی که خواس��تار آزادی ناوالنی ش��ده اند، 
خواس��ته که به قوانین بین الملل و روسیه احترام بگذارند.وی گفت: »من از آقای 
سالیوان و سایر سیاستمداران خارجی که بیانیه های از پیش تهیه شده را عنوان 

می کنند می خواهم که به قانون بین الملل احترام بگذارند.«

بحران در ساختار حاکم بر آمریکا باال گرفت

نگرانی از حمله نظامیان 
به مراسم تحلیف
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رسانه های دولتی سوریه از اقدام نیروهای ترکیه در قطع 
آب ش��هر »الحسکه« واقع در ش��مال شرق سوریه خبر 

دادند.
 خبرگزاری رس��می س��وریه )س��انا(  گ��زارش داد که 
نیروهای اشغالگر ترکیه بار دیگر آب این شهر و حومه را 
قطع کرده اند.پیش تر نیروهای ترکیه ایس��تگاه پمپاژ آب 
»علوک« واقع در ری��ف »رأس العین« را از کار انداخته 
بودند و مانع از ورود تکنسین ها و کارگران به این ایستگاه 
ش��ده بودند.شهر حسکه مرکز اس��تانی به همین نام در 
شمال س��وریه است و بیش از دو میلیون جمعیت دارد.
طی ماه گذش��ته هزاران نفر از اهالی استان »الحسکه« 
با برپایی تجمع در مرکز ش��هر الحسکه به تداوم جرایم 
ترکیه در خاک سوریه و س��کوت جامعه بین المللی در 
قب��ال آن اعتراض کرده بودند.ش��رکت کنندگان در این 
تجم��ع، مخالفت قاطع خ��ود را با اش��غالگری نظامیان 
ترکی��ه اعالم ک��رده و گفته بودند که ترکیه با مس��دود 
کردن شبکه آب رسانی به شهر الحسکه به دنبال اجرای 

نقشه های پلید خود در منطقه به قیمت رنج و سختی دو 
میلیون نفر از ساکنان الحسکه و حومه آن است.

در ادامه بحران س��ازی غرب در سوریه، منابع سوریه ای از 
انتقال 7۰ تروریست داعشی به پایگاه آمریکایی »التنف« 
در جنوب شرق سوریه خبر دادند.این منابع به خبرگزاری 
رسمی سوریه )سانا( گفتند که آمریکا این تروریست ها را 
از زندان »الثانویه الصناعیه« در شهر الحسکه که در کنترل 
شبه نظامیان ُکرد سوریه است، خارج کرده و به التنف برده 
است. پایگاهی که در نزدیکی مرز عراق و اردن قرار گرفته 
و یکی از اصلی ترین مرکز حضور آمریکایی ها در س��وریه 
اس��ت. به گفته این منابع، نیروه��ای آمریکایی در التنف، 
به پش��تیبانی و حمایت از تروریست ها منطقه پرداخته و 
به آن ها س��الح و تجهیزات می دهن��د و انتقال این تعداد 
تروریست داعش��ی برای اجرای برنامه مدنظر آمریکاست. 
خبر دیگر آنکه افسر مسئول مرکز نظارت مشترک روسیه 
و س��وریه اعالم کرد ۳۰۰ نیروی پلی��س نظامی روس به 

استان حسکه در شمال شرق این کشور اعزام شدند. 

 روزنام��ه فرانس��وی لوموند فاش کرد اس��ناد مربوط به 
واکسن کرونا که ماه گذشته از سوی هکرها ربوده شدند 
نش��ان می دهد آژانس دارویی اتحادیه اروپا برای تایید 
فوری واکس��ن کرون��ای آمریکایی-اروپایی فایزر و بیون 

تک تحت فشار بوده است.
لوموند  بعد از بررس��ی پرونده های کشف شده در شبکه 
های هکری گزارش داد: اسناد مربوط به واکسن کرونا که 
ماه گذش��ته درمعرض حمله هکرها به آژانس داروی اروپا 
در آمس��تردام قرار گرفت نشان می دهد که این آژانس  با 
وجود نگرانی ها برای تایید هر چه س��ریع تر واکسن فایزر 
و بیون تک تحت فش��ار بوده اس��ت. فایل های هک شده 
ظاهرا ش��امل 19 نامه است که بین 1۰ تا ۲۵ نوامبر )19 
آبان تا 7 آذر( بین کارمندان آژانس رد و بدل شده است ، 
از جمله ایمیل هایی که برای چندین گیرنده ارسال شده 
اس��ت )بنابراین احتمال دستکاری در آنها دشوارتر است(.
این اس��ناد ش��امل  نامه مورخ 1۲ نوامب��ر )۲1 آبان( بین 
کارمندان آژانس دارویی اتحادیه اروپا و استال کریاکیدس 

رئیس کمیساریای بهداش��ت این اتحادیه است که ظاهرا 
به آژان��س دارویی اتحادیه به عنوان نه��اد تنظیم کننده 
مق��ررات دارویی گفته ش��ده که کش��ورهای اروپایی باید 
»به طور همزمان واکس��ن دریافت کنند« و به آنها توصیه 
می ش��ود که  باید کشورها  برای تایید روند های نظارتی 
ملی به منظور جلوگیری از تاخیر بیشتر در تایید واکسن 
»تحت فش��ار قرار دهد.«لوموند بیان می کند یکی دیگر 
از مس��ائل نگران کننده بین محققانی که وظیفه ارزیابی 
کیفیت واکس��ن ها را دارند نه تنها موثر بودن بلکه ایمن 
بودن آنها است.اسناد درز شده همچنین نشان داد که این 
نگرانی ها کمتر از س��وی  س��ازمان غذا و داروی آمریکا  و 
ناظران کانادایی و بریتانیایی جدی گرفته ش��ده است زیرا 
تایید اضطراری استفاده موقت از واکسن در این سه کشور 
کمتر از کشورهای اتحادیه اروپا با محدودیت مواجه است.

ناظران اروپایی ۲1 دسامبر ۲۰۲۰ )۳۰ آذر( واکسن های 
فای��زر و بیون تک را تایید کردند در حالی که پیش از این 

فقط در آمریکا و انگلیس این واکسن استفاده می شد. 

نسل کشی آنکارا در سوریه

ترکیه بار دیگر آب را بر حسکه بست
افشاگری روزنامه لوموند 

اروپا برای تایید سریع واکسن فایزر تحت فشار بود


