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آنسویخشماقلیمازیکاستقراض
تصویب طرح استقراض داخلی و خارجی ۱۰
میلیارد دالری دولت عراق (مبلغ مذکور در طرح
دولت بیش از این بود که با مخالفت پارلمان مواجه
شــد) بــرای پــرداخــت حقوق ها (مستثنا کردن
کارمندان اقلیم) در پارلمان عراق که با واکنش
شدید برخی شخصیت هــای کــردی و مقامات
رسمی اقلیم و رهبر پارتی مواجه شد ،چند نکته
مثبت داشت (آثار منفی شدید استقراض ها بر
اوضــاع اقتصادی عــراق مقوله مفصل دیگری
است) :اول -مجازات مقامات اقلیم کردستان
در خصوص نپرداختن اقساط درآمدهای حاصل
از صادرات نفت که به دولت مرکزی تحویل نمی
دهد و وارد کردن فشار بر آن ها در مواجهه با افکار
عمومی داخلی .دوم -مشخص شــدن جایگاه
ضعیف و بعضا غیرمؤثر ائتالف کــردی در رأی
گیری پارلمانی و امکان همگرایی گروه های سنی
و شیعی زیر سقف پارلمان در برابر زیاده خواهی
های اقلیم .سوم -انتقادات وسیع شخصیت ها
و برخی احزاب کردی از وضعیت به وجود آمده
ناشی از شفاف نبودن مقامات اقلیم در خصوص
درآمدهای نفتی که می تواند به افزایش بیشتر
اختالفات داخلی در اقلیم بینجامد .چهارم-
شکل گیری اعتراضات شهروندان به سیاست
هــای خــان هــای حاکم بــر اقلیم کــه بــه فشار بر
شهروندان و کارمندان منجر شده و بر دارایی های
مقامات افزوده است .پنجم  -بی توجهی به رویه
ناصواب «ضــرورت اجماع ملی رهبران سیاسی
همه اقوام و مذاهب» بر سر یک موضوع .مقامات
اقلیم از این آشفته اند که چرا این تصمیم قبل از
پارلمان مورد اجماع همه جریان ها (یعنی کردها)
قرار نگرفت .در حالی که پارلمان در فرایندی
قانونی و با اکثریت به آن رأی داد ،نمایندگان
کردی نیز آبستراکسیون کردند .این یک فرایند
طبیعی است .ششم -ماجرای صادرات نفت از
اقلیم کردستان یک کشمکش چندین ساله است.
اگر از فرصت پیش آمده استفاده شود ،می توان به
شکل قابل قبولی که به تضییع حقوق هیچ یک
از شهروندان عراقی منجر نشود ،از آن بهره برد.

نمای روز

بــــرخــــورد خــشــن پــلــیــس بـــا مــعــتــرضــان به
محدودیتهای کرونایی در انگلیس و آلمان.
در فرانکفورت ،پلیس آلمان به بهانه رعایت
نشدن شیوهنامههای بهداشتی در این تجمع،
با استفاده از تــو پهــای آ بپــاش به استقبال
معترضان رفت تا آن ها را متفرق کند.

کارتون روز

مقاومتدرفازهجومی

محور مقاومت وارد مرحله جدیدی در رویارویی
خودبادشمنانشدهاست.یگانموشکیارتش
یمن تاسیسات حیاتی رژیــم سعودی را هدف
موشکهای زمین به زمین خــود قــرار داد .از
ابعاد این حمله موشکی گزارشی منتشر نشده
اما از قرار معلوم نقطهای هدف قرار گرفته که
سعودیها فکرش را هم نمی کردند .منابع
خبری در منطقه حاشیه خلیج فارس خبرهای
متفاوتی را درباره اصابت موشکهای یمنی به
تاسیسات نفتی رژیم سعودی در منطقه الخبر
گزارش کردهاند .این در حالی است که برخی
منابع دیگر می گویند ،موشکهای یمنی به
مجمع الجزایر دیلمون هم اصابت کرده است.
باید منتظر خبرهای تکمیلی ماند و دید که آیا
این موشکها دقیقا به تاسیسات مهم اصابت
کرده است ،آیا وزارت نفت هدف قرار گرفته یا
تاسیسات نظامی؟ هر چه هست ،یمنیها بار
دیگر موشک دوربرد شلیک کردهاند که نشان

همزمانباشلیکیمنیهابهتاسیساتنفتیسعودی،شهرکهایصهیونیستنشین
درجنوبتلآویونیزهدفحمالتموشکیحماسقرارگرفت
از توانمندی قابل توجه آن ها دارد .همزمان،
منابع صهیونیست از حمالت موشکی از غزه به
عسقالن ،اسدود ،پالماخیم ،رشون لتسیون و
غوشداندرجنوبتلآویوخبردادند.کانال۱۳
تلویزیونرژیمصهیونیستیازصدایآژیرخطری
که در این مناطق به صدا درآمده است و شنیدن
صدایچندینانفجارپسازحمالتموشکیاز
غزهخبردادهواعالمکردهبودکهششموشکاز
غزهشلیکشدهکهبهعسقالنواسدوددرجنوب
تلآویواصابتکردهاست.یووافزیتونتحلیلگر
نظامی صهیونیست هم از شنیده شدن صدای
انفجارهاییدرریشونلتسیوندرجنوبتلآویو

خبردادهبود.دردوسالاخیرایناولینباراست
که تل آویو هدف موشک فلسطینی ها قرار می
گیردکهنشاندهندهاهدافخاصاینگروههااز
اینعملیاتاست.بالفاصلهمقاماتامنیتیرژیم
صهیونیستی اعالم کردند که آماده نبردی چند
روزه برای پاسخ به این موشک پراکنی هستند
و تانک های پیشرفته مرکاوا را به سمت غزه
گسیلکردند.اینهفتهنیزدبیرکلحزبا...در
سخنرانیاشاحتمالهرگونهحماقتیازسوی
ترامپ در منطقه را جدی دانسته و از نیروهای
محور مقاومت در سرتاسر غرب آسیا درخواست
کرده بود که در حال آماده باش باشند .به گفته

برخیکارشناسان،دوماهآیندهفرصتیحساس
برایطرفهایدرگیرخواهدبودزیرابارویکار
آمدندموکراتها،احتمالجنگنظامیتقریبا
بهصفررسیدهاستومیدانمبارزهآمریکاوغرب
با ایران از صلح مسلح کنونی به مسائل حقوق
بشری ،اقتصادی و ...تغییر خواهد یافت .در
نتیجه محور مقاومت در تالش است با در پیش
گرفتن تدابیری بتواند به سالمت این دو ماه را
سپری کند .اتفاقی که در ساعات اولیه دیروز در
فلسطین افتاد ،در واقع به دست گرفتن ابتکار
عملتوسطضلعیازاضالعمحورمقاومتاست
تا مهم ترین متحد آمریکا در منطقه را به جبهه
داخلیخودمشغولکند.بهنظرمیآیدبارویکار
آمدنجوبایدندرایاالتمتحده،محورمقاومت
نیز از حالت تدافعی خارج شود و به خصوص با
پایانیافتنتحریمتسلیحاتیایران،اتمامجنگ
در سوریه و شاید یمن در آینده نه چندان دور،
اسرائیلبایدخودرامهیایشرایطجدیدیکند.

رئیسجمهورآمریکادرتوئیتیپذیرششکستدرانتخاباتراتکذیبکرد

کامیار – رئــیــس جمهور آمــریــکــا در پــاســخ به
گمانهزنیها درباره پذیرش شکست در انتخابات
نوشت :او (بایدن) فقط از دید رسانههای اخبار
جعلی پیروز شده اســت! من هیچ چیز را واگــذار
نمیکنم! هنوز راهی طوالنی در پیش داریم .این
یک انتخابات متقلبانه بود؛ انتخابات متقلبانه.
ما پیروز میشویم! ترامپ پیش از این توئیت ،سه
توئیت دیگر منتشر کرده بود که بسیاری از رسانه
هابرداشتکردهبودندکهمحتوایاینتوئیتهابه
معنایپذیرششکستازجانبترامپبرایاولین
بار البته به شیوه طلبکارانه و همراه با بسط تئوری
توطئه است .ترامپ در سه پست توئیتری نوشت:
«او[بایدن]پیروزشدزیرادرانتخاباتتقلبصورت
گرفت[ .به این دلیل که] هیچ مراقب و ناظری راه
داده نشد ،رأیهــا توسط شرکتهای خصوصی
چپ گراهای افراطی و [شرکت] دومینیون که
اعتباربدیدارندبرایشمارشدستهبندیشدند،
دستگاههایخرابیکهحتینتوانستنددرتگزاس
تأییدشوند(کهمنبااختالفزیاددرآنپیروزشدم)،
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طرح روى جلد شماره جديد اشپيگل؛ جو بايدن
و كاماال هريس بايد از ميراث اوباما حفاظت كنند
ولى كارشان دشوارتر و فراتر از آن چيزى است
كه تصور مى شد .در اين شماره گزارشى در اين
زمينه و نيز خاطراتى از اوباما منتشر شده است.

خبر متفاوت

ترامپ :بایدن پیروزشد
ولی از دید رسانههای جعلی

رسانههای جعلی و ساکت و [دالیل] بیشتر! همه
آن اشکال های فنی که شب انتخابات روی داد ،در
واقع رو شدن دست آن هایی بود که در حال سرقت
آرا بودند .البته آن ها خیلی مواقع هم توانستند
بدون این که کسی بویی ببرد ،کارهای (تقلب)
زیادی انجام دهند .انتخابات از طریق پست یک
جوک بیمارگونه است« .همه این ها در حالی است
کهشنبهشب،اردوکشیهواداراندونالدترامپدر
اعتراض به نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری
اینکشورکهالبتهبهرغمتبلیغاتوتهییجهواداران
ترامپ خیلی هم پرشمار نبود ،شهر واشنگتن را به
صحنهدرگیریمیانموافقانومخالفانبدلکرد.
در راهپیمایی چند ده هزار تن از حامیان ترامپ
در خیابان های شهر واشنگتن ،میان طرفداران
و مخالفان رئیس جمهوری آمریکا درگیری های
شدیدی بروز کرد .هدایت حامیان ترامپ را برخی
از افراطی ترین راست گرایان آمریکایی نظیر گروه
«پروید بویز» برعهده داشتند و از جانب مخالفان
ترامپ نیز گفته می شود که گروه آنتیفا میدان دار
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زد و خوردها بوده است .در این اعتراض ها ،یک نفر
به ضرب چاقو زخمی و وضع وی بحرانی توصیف
شده است و 20نفر از معترضان هم بازداشت شده
اند.باباالگرفتندرگیری،طرفداراندورقیب،مواد
محترقه و بطری هم به سوی یکدیگر پرتاب کردند.
این در حالی است که عالی ترین نهادهای نظارتی
برروندانتخاباتریاستجمهوریآمریکا،انتخابات
امسال این کشور را سالم و بدون هرگونه تقلب و
دستکاریمعرفیکردهاندبااینحال،مانوررسانه
ای ترامپ با استفاده از کلیدواژه تقلب و همچنین
جوالن هــواداران ترامپ با استفاده از اردوکشی
خیابانیبرایتغییرنتیجهکنونیانتخاباتریاست
جمهوری،جامعهآمریکارابابحرانهایعمیقیدر
آینده مواجه خواهد ساخت .سناتور مستقل برنی
سندرز می گوید« :امتناع رهبران جمهوری خواه
ازتاییدنتایجانتخاباتریاستجمهوریفقطحمله
بهبایدننیست.اینکارحملهبهدموکراسیآمریکا

و نشان دهنده میزان حرکت حــزب جمهوری
خواه به سمت اقتدارطلبی اســت ».درخصوص
تمایل ترامپ و حامیانش برای تضعیف لیبرال
دموکراسی نوع آمریکایی و حاکم ساختن شیوه
های اقتدارگرایی در ادامــه امــور کشور ،نشانه
های متعددی وجود دارد؛ از تضعیف رسانه ها تا
زیر سوال بردن سالمت انتخابات و تمایل برای
دایمی شدن منصب ریاست جمهوری .برخی از
مخالفانترامپدرروزهایاخیرتاجاییپیشرفته
اند که رئیس جمهوری کنونی آمریکا را با آدلف
هیتلر مقایسه کــرده و حامیان وی را فاشیست
لقب داده انــد .با این حــال ،جدا از لفاظی های
ترامپ و مخالفانش ،آمریکا به دلیل بحران های
عدیده سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ،در مسیر
بی ثباتی ،آشوب و احیانا افراط گرایی خشن قرار
گرفته است؛ آن هم در روزهایی که ویروس کرونا،
جان بیش از  250هزار آمریکایی را گرفته است.

رئــیــس جــمــهــور تــرکــیــه به
مــنــاســبــت ســـالـــروز اعـــام
جمهوری در قبرس شمالی که
فقط کشورش آن را به رسمیت
می شناسد ،وارد این بخش
از قبرس شده است .اردوغــان باعث برانگیختن
خشم قبرسی های یونانی تبار و همچنین شماری
از هموطنان تــرک آن ها به خاطر سفر به شهر
ساحلی وروشا (مرعش) شده است .استراحتگاه
ساحلی وروشــا در فاماگوستا بــرای مد تهای
طوالنی خالی از سکنه بوده است .این منطقه در
حومه شهر شرقی فاماگوستا ،در سال ۱۹۷۴
پس از آن که نیروهای ترکیه کنترل این منطقه را
دردستگرفتند،حصارکشیشد.ساکنانیونانی
نشین ،پیش از اشغال از محل گریختند .نیکوس
آناستاسیادس ،رئیس جمهور قبرس ،اردوغان
را به «فتنه انگیزی بی سابقه» متهم کرده است.
این دیدار تنها چند هفته پس از آن صورت گرفت
که اردوغان به یک ملی گرای ترک کمک کرد تا
در انتخابات ریاست جمهوری در قبرس شمالی
پیروز شود .برگرداندن این منطقه به قبرس یونانی
نشین یکی از مسائل مــورد بحث در مذاکرات
طوالنی مدت دو طرف بوده است.

چهره روز
جو بایدن ممکن است یک گام مهم بردارد و
برای اولین بار یک زن را به عنوان وزیر دفاع
منصوب کند .پیشتر هیالری کلینتون نیز در
نظر داشت در صورت پیروزی در انتخابات
ریاست جمهوری  ،۲۰۱۶فلورنوی را به
ریاست پنتاگون انتخاب کند .فلورنوی ۵۹
ساله حامی همکاری نظامی خارجی است
که از سال  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۲معاون وزیر
دفاع آمریکا بود .جه جانسون وزیر سابق
امنیت ملی نیز از دیگر گزینههای تصدی
پنتاگون است اما از آن جا که بایدن وعده
داده است کابینه متنوعی داشته باشد،
فلورنوی از شانس بیشتری برای قرار گرفتن
در رأس وزارت دفاع برخوردار است .بایدن
قصد دارد زنان را در سمتهای دیگری نیز
منصوب کند ،از جمله هیالری کلینتون

و ونــدی شرمن نــا مهــای دیــگــری هستند
که احتمال حضور آن ها در کابینه بایدن
وجــود دارد .تیم انتقال قــدرت بایدن در
حال بررسی صالحیت هیالری کلینتون
برای انتصاب وی به عنوان سفیر آمریکا در
سازمان ملل متحد است.
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