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هماوایی امریکا 
با جنایتکاران خاورمیانه

برایان هوک، نماینده ویژه امریکا در امور ایران در ادامه تالش   ها برای 
کسب رأی اعضاي شورای امنیت و تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 
کشورمان، از جامعه جهانی خواسته به صدای اسرائیلی    ها و عرب    هایی 
گوش دهند که با امریکا هماوا هستند. سه ضلع این مثلث ایران هراسی، 
امریکا، اسرائیل و اعراب هستند که در جنایت، نقض فاحش و گسترده 

حقوق بین الملل اشتراک دارند. 
ایاالت متح��ده امریکا ، مهم  ترین تهدید کننده صل��ح و امنیت جهانی 
است و حائز مصداق های متعددی از 9 شاخص شورای امنیت است که 
برای تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی احصا شده است. نقض حقوق 
بشر، تروریسم، تسلیحات کشتار جمعی، جرائم سازمان یافته، آلودگی 
و تخریب محیط زیست، دولت شکننده )Fragile States(، افزایش 
بیماری های عفونی و فراگیر بین الملل را در کنار نبود دموکراس��ی و 

آوارگی اجباری و مهاجرت، می توان در امریکا مشاهده کرد. 
امریکای ترامپ در مدیریت بحران کرونا ناکارآمد است، حقوق بشر را 
در داخل به طور گسترده و سیستماتیک نقض می کند و شاهد موجی 
از مهاجرین هستیم؛ اقامت 10 میلیون مهاجر هیسپانول و توصیف 
موج مهاجرت به هجوم به امریکا و درخواست ترامپ برای اخراج فوری 
این مهاجران بدون طی روند قضایی، رفتارغیرانس��انی دولت امریکا 
با مهاجران به ویژه کودکان فقط بخش��ی از معضل مهاجرین است. 
امریکا به سمت ورشکستگی به دست مثلث حاکم »فساد، خشونت 
و مصونیت از مجازات « س��وق داده می ش��ود، تالش نخبگان حاکم 
برای کسب قدرت و به استثمار کشیدن و بهره برداری از شهروندان و 
همچنین تبدیل نهادهای دموکراتیک، به مکانیزمی برای سرکوب، 
مصونیت از مجازات ب��ا فریبکاری مالی و جرائم ش��رکت ها، افزایش 
فساد با اس��تفاده بی قید و شرط از خش��ونت در داخل و خارج و آزار 
شهروندان از طرف نهادهای مجری قانون، بازداشت و به قتل رساندن 
آنها اگر سیاهپوست باشند)آن هم بدون هیچ  دلیلی ( به وضوح قابل 

مشاهده است. 
برایان هوک خواستار آن ش��ده که جهانیان با دغدغه های تل آویو و 
اعراب هم صدا شوند، اما این اعرابی که با امریکا هم صدا هستند، یعنی 
ائتالف سعودی علیه یمن، طی پنج سال گذشته، محاصره زمینی، 
دریایی و هوایی ، طی 300 هزار حمل��ه هوایی، هزاران غیرنظامی را 
به قتل رسانده است، غیرنظامیانی که بیش��تر آنها کودکان، زنان و 
سالمندان بوده اند. آنها منازل مسکونی غیرنظامی و زیرساخت های 
حیاتی )مدارس، پل ها، راه    ها و بیمارستان ها( را تخریب کرده، اقتصاد 
یمن را هدف جنگی دانسته و به تأسیسات اقتصادی و دهها کارخانه 
غذایی، مصرفی، شرکت، کارخانه، سازمان، مرکز اقتصادی، خدماتی 
و س��رمایه گذاری عام و خاص عمداً حمله و آنها را نابوده کرده است. 
4میلیون نفر در این حمالت آواره شده و بر بیش از 900 هزار خانواده 
میزبان آوارگان خسارت وارده شده است. ثروت ملی یمن به دست 
سعودی   ها و امارات و مزدوران آنها غارت شده و با آسیب شدید بخش 
بهداشت و درمان یمن در نتیجه حمالت مستمر عربستان و تخریب 
تأسیسات زیربنایی این کشور به ویژه شبکه آبرسانی، بیماری های 
واگیردار گسترش یافته و تعداد جانباختگان شیوع وبا به 1500نفر 
رسیده است. ائتالف عربی! همچنان با همکاری اسرائیل و پشتیبانی 
و حمایت امریکا و با به کارگیری سالح های مخرب مانند بمب های 
خوشه ای و بمب های » ترموباریک«)گرما فشاری( با قدرت انفجاری 

بسیار زیاد به کشتار کودکان و ویران کردن خانه    ها مشغول است. 
ضلع سوم این مثلث، رژیم صهیونیستی اس��ت؛ رژیمی که هفت دهه 
است با اشغال غیرقانونی س��رزمین های فلسطینیان و تجاوز به لبنان 
و همس��ایگان، میلیون   ها نفر را آواره کرده و با حمایت آشکار امریکا، 
اقدامات ضد انسانی و غیرقانونی خود را با شدت ادامه می دهد. تا آنجا 
که با محکومیت سازمان های حقوق بشری و نیز نهادهای بین المللی 
همراه بوده و با تشدید اقدامات ناقض حقوق بشردوستانه، دیوان کیفری 
بین المللی اقدام به رسیدگی به جنایات جنگی اسرائیل در غزه و کرانه 
باختری نموده اس��ت. گزارش دادس��تان این دیوان حاوی 60 صفحه 
دالیل و چگونگی صالحیت دیوان کیفری بین المللی ناظر بر حمالت 
متعدد اسرائیل به غزه به ویژه در س��ال های ۲00۸، ۲01۲ و ۲014 و 
نیز در جریان راهپیمایی مستمر فلسطینی   ها موسوم به » راهپیمایی 
بازگش��ت « اس��ت که تاکنون منجر به شهید و زخمی ش��دن هزاران 

فلسطینی به دست رژیم » کودک کش « اسرائیل است. 
باتوجه به این واقعیت ها ، ضروری است که ایران برای جامعه جهانی 
و خصوصاً همسایگان تبیین کند که تمایل و ترجیح ایران اسالمی، 
همانطورکه عماًل نش��ان داده، تعامل س��ازنده با دیگر کشورهاست. 
این ایاالت متحده امریکا است که 40 سال، با طرح اتهامات یا جنگ 
و تحریم یا ترور- از جمله ترور س��ردار صلح، قاسم سلیمانی، تالش 
کرده جمهوری اس��المی ای��ران را به زانو درآورد و ش��ریک جنایات 
صهیونیس��ت   ها و ائتالف عربی اس��ت. تالش ب��رای تمدید تحریم 
تسلیحاتی، توس��ط امریکایی که در ضعیف    ترین موقعیت داخلی و 
بین المللی چند دهه قبل است و توسط ترامپ که در حوزه سیاست 
خارجی دس��تاوردی برای ارائه به حامیان خود نداش��ته و به شدت 
می خواهد موفقیتی بین المللی داشته باشد، در راستای راهبرد ترامپ 
برای انتخابات آتی ریاست جمهوری امریکا است. درکنار مطالبه گری 
جهانی برای پاس��خگو نمودن امری��کا در قبال اقدام��ات غیرقانونی 
خ��ود، تنویر افکار عموم��ی برای مخالف��ت با اینکه امریکا ش��ورای 
امنیت را گروگان سیاست داخلی خود کرده و حقوق داخلی خود را 
جایگزین حقوق بین الملل نموده، توسل به قواعد حقوق بین الملل و 
حاکمیت قانون است که با آن جهانیان می توانند در برابر هوس های 
مهم  ترین کش��ور تهدید کننده صلح و امنیت جهانی بایس��تند و از 
زیاده خواهی های هژمون سابق و کشور روبه افول فعلی برای استفاده 

ابزاری از سازمان های بین المللی ممانعت کنند. 
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 نگرانی تل آویو از توافق پکن و تهران 
در پی باال گرفتن نگرانی صهيونيس�ت    ها از روابط رو به گسترش 
ایران و چين ، روزنامه جروزالم پس�ت  در یادداشتی درباره توافق 
۲5 ساله ميان ایران و چين مدعی شد: »با توجه به کاهش نفع چين 
از خرید نفت از ایران به خاطر تحریم های امریکا و حقيقتًا به خاطر 
وجود دیگر منابع تأمين کننده نفت، دالیل اندکی درخصوص تعميق 
حضور یا تعهد چين نسبت به ایران وجود دارد، خواه در زمينه تجاری 
در بخش انرژی و زیرساخت ها، خواه در زمينه فروش تسليحات.«

جروزالم پس��ت در ادامه با اش��اره ب��ه قرارداد های5/5میلیارد دالری 
پکن با سعودی ها و همینطور قرارداد  4/3۲ میلیارد دالری چینی    ها با 
اماراتی     ها و تخاصم این دو کشور عربی با ایران از قول کارشناسان مدعی 
شده است که چین در تالش خواهد بود تا بی طرفی خود را میان آنها 
حفظ کند.  این روزنامه صهیونیستی »هاوارد شاتز« اقتصاددان شرکت 
امریکایی گفته اس��ت: »چین تمایل دارد روابط خ��وب خود را با همه 
طرف     ها در خاورمیانه حفظ کند، در س��رمایه گذاری، ایجاد یا تقویت 
زیرساخت های این کشور    ها سهیم باشد و بیش از پیش به خاورمیانه 
به عنوان محلی برای استقرار زیرساخت های ارتباطی خود و ایجاد یک 
جاده ابریشم دیجیتال، می نگرد«. به گفته شاتز، چین به خاطر گسترش 
همکاری های تکنولوژیک با رژیم  صهیونیستی قصد ندارد این رژیم را 
با خود غریبه کند. با این حال عده ای از مسئوالن رژیم صهیونیستی از 

قرارداد با چین نگران هستند. 

تهدید صریح ترامپ

آشوبگران را در پورتلند 
پاکسازی  نکنیم، خارج نمي شویم

رئيس جمهور امریکا در موضع گي�ری که عالوه بر تهدید، از تقابل 
آش�کار وی با معترضان در پورتلن�د حکایت دارد، با آش�وبگر و 
آنارشيس�ت خطاب کردن آنان گفت که نيروهای پليس تا زمانی 
که ای�ن افراد را پاکس�ازی نکنن�د، از پورتلند خارج نمی ش�وند. 
اوایل ماه جاری میالدی و در پی چند هفته اعت��راض در پورتلند، دولت 
دونالد ترامپ، تیم های تاکتیکی فدرالی را که بسیاری از آنها تجهیزات شبه 
جنگی در اختیار داشتند روانه پورتلند کرد. بنابر برنامه ریزی قبلی، قرار بود 
نیروهای فدرال از روز پنج  شنبه به تدریج از این شهر خارج شوند اما اواخر 
جمعه انتشار پیامی از دونالد ترامپ باعث شد ورق برگردد. وی در شبکه 
اجتماعی توئیتر نوشت که مأموران فدرال در شهر پورتلند ایالت اورگان 
که درگیر اعتراضات اس��ت، تا زمانی که مقامات پلیس محلی، پاکسازی 

»آنارشیست     ها و آشوبگران « را به پایان برسانند، در آنجا می مانند. 
ترامپ روز پنج  شنبه نیز بر لزوم مداخله نیروهای فدرال تأکید کرده و به 
خبرنگاران گفته بود: »ما با شهردار و فرماندار تعامل داشتیم و فکر می کنیم 
آنها نمی دانند دارند چه کار می کنند زیرا این وضعیت نباید برای 60 روز 
ادامه پیدا می کرد. این وظیفه ما نیس��ت که وارد شهر    ها ش��ویم و آنها را 
پاکس��ازی کنیم این وظیفه را باید مقام های پلیس محلی انجام دهند.« 
 رئیس جمهور امری��کا در توجیه این موضع گیری خ��ود گفت: »چاره ای 
نداریم، چون افراطی های جناح چپ خیابان های شهرهای مختلف را به 
آشوب کشیده اند.« پیش از این، کن کوچینلی، معاون وزیر امنیت داخلی 
امریکا در دفاع از اقدام پلیس فدرال امریکا گفت��ه بود که این اقدامات در 
واکنش به گزارش     هایی انجام شده که از احتمال حمله معترضان به برخی 
ساختمان های دولت فدرال در پورتلند خبر می داده اند. کوچینلی گفت: 
»اگر در جاهای دیگر هم چنین اطالعات��ی دریافت کنیم به همین نحو 

واکنش نشان خواهیم داد.«
تد ویلر، ش��هردار پورتلند اواخر وقت جمعه در موضع گیری مالیم تر، در 
توئیتی از معترضانی که به صورت مس��المت آمیز اعتراض خود را نشان 
می دهند، تش��کر کرد و گفت: »آنها حاال فضایی را ک��ه تبدیل به عرصه 
نمایش خشونت ش��ده بود باز پس گرفتند تا پیام محکم خود در جهت 

عدالت اصالحگر را به اشتراک بگذارند.«
 خشم عمومی از مدیریت ترامپ

در حالی که کمتر از سه ماه به انتخابات ریاست جمهوری امریکا زمان باقی 
است، نظرسنجی مؤسسه ایپسوس و شبکه خبری ای بی سی نیوز نشان 
می دهد که حدود دو س��وم از امریکایی     ها از عملک��رد ترامپ در مواجهه 
با سه مس��ئله مهم یعنی همه گیری ویروس کرونا، اعتراضات سراسری 
علیه نژادپرستی و روابط با روسیه ناراضی هس��تند.  رضایت از ترامپ به 
دلیل عملکردش در مواجهه با اعتراضات علی��ه تبعیض نژادی و روابط با 
روسیه به 36 درصد کاهش یافته است. خشنودی امریکایی     ها از مدیریت 
ترامپ در مهار بیماری کرونا نیز دست کمی از موارد یاد شده ندارد و 34 
درصد را نشان می دهد. در این نظرسنجی همچنین مشخص شد، میزان 
حمایت های جمهوریخواهان از مدیریت کرونای��ی ترامپ روی عدد ۷4 
درصد، درباره اعتراضات ۷۸ درصد و درباره روابط با روسیه ۸0 درصد است. 
اما دموکرات  ها نظر دیگری دارند و میزان رضایتمندی آنها از عملکرد ترامپ 

درباره پاندمی کرونا،  ناآرامی     ها و روسیه به ترتیب ۷، ۸ و ۸ درصد است. 
همچنین تقریباً یکی از پنج جمهوریخواه )۲6 درصد( از عملکرد ترامپ 
درباره کرونا، ۲۲ درصد درباره اعتراضات و ۲0 درصد نس��بت به روس��یه 
ناراضی هستند در حالی که این میزان در میان دموکرات  ها از هر 10 نفر، 9 
نفر است. عدم رضایتمندی حامیان کاندیداهای مستقل از ترامپ بین 30 
تا 33 درصد است و عدم رضایت آنها از ترامپ بابت رسیدگی اش به کرونا، 

اعتراضات و روسیه بین 66 تا 69 درصد است. 
کمتر از یک س��وم امریکایی     ها ه��م بر ای��ن باورند که اع��زام نیروهای 
فدرال به ش��هرهای درگیر اعتراضات اوضاع را بهت��ر می کند. 5۲ درصد 
از ش��رکت کنندگان در این نظرس��نجی نیز گفتند که واکنش ترامپ به 
اعتراضات در سراسر کشور باعث بدتر ش��دن اوضاع می شود و 19 درصد 
نیز گفتند که اصاًل راه به جایی نمی برد و بی اثر است.  محمدعلی الحوثی، 
رئیس کمیته عالی انقالبی یمن در صفحه توئیت��ر در واکنش به رویکرد 
رئیس جمهور امریکا نوش��ت: »س��خنان اخیر ترامپ تأکید می کند که 
نام تروریسم ابزاری اس��ت که دولت امریکا از آن در برابر تمام کسانی که 
سیاست     ها و اقدامات تروریستی این کشور را رد می کنند، استفاده می کند، 
حتی اگر شهروند امریکا باش��د؛ همانطور که وی در اظهارات اخیر خود 

بخشی از ملت امریکا را تروریست خوانده است.«

دومين پيام تل آویو از مجاری سازمان ملل

دیگر به نیروهای حزب اهلل حمله نمی کنیم
اس�رائيلی    ها از طری�ق س�ازمان مل�ل ی�ک پي�ام جدی�د را 
برای حزب اهلل لبنان ارس�ال ک�رده و متعهد ش�ده اند ک�ه دیگر 
نيروهای ح�زب اهلل را در س�وریه هدف ق�رار نخواهن�د داد. این 
دومي�ن پي�ام صهيونيس�ت    ها ب�ه ح�زب اهلل ط�ی 10 روز بعد از 
ش�هادت علی کمال محس�ن نيروی حزب اهلل در س�وریه اس�ت. 
روزنامه » الحدث « فلس��طین به نقل از برخی منابع اسرائیلی نوشت که 
تل آویو روز      شنبه از طریق س��ازمان ملل پیام جدیدی را برای حزب اهلل 
لبنان ارسال کرد. به گفته این منابع، رژیم صهیونیستی اعالم کرد، از هدف 
قرار دادن نیروهای حزب اهلل در سوریه به شکل قطعی خودداری خواهد 
کرد. این پیام البته حاوی یک تهدید هم بوده است: »هرگونه حمله ای که 
حزب اهلل به اهداف اسرائیلی آغاز کند، با یک حمله شدید و قدرتمند علیه 
شش هدف حساس این حزب پاسخ داده خواهد شد.« پیش تر هم شبکه 
ماهواره ای  i۲4news   گزارش کرده بود، بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی به ارتش این رژیم دستور داد، در صورتی که حزب اهلل لبنان 
دست به هرگونه حمله ای در پاسخ به کشته شدن یکی از افسران خود در 
حمله هوایی اسرائیل به نزدیکی دمشق بزند، زیرساخت های مهم لبنان 
را منهدم کند. با وجود این تهدید آغشته به تسلیم، پایگاه لبنانی العهد از 
تداوم وحشتی که حزب اهلل لبنان به جان صهیونیست    ها انداخته است، 
پرده برداشت. »یونی مناحیم « روزنامه نگار اسرائیلی اعالم کرد: »حالت 
آماده باش ارتش اسرائیل در مرزهای شمالی ادامه دارد، حزب اهلل جنگ 
اعصاب علیه اسرائیل را اداره می کند و عجله ای برای واکنش نشان دادن 
در زمان تعطیالت عید قربان که چهار روز به طول می انجامد، ندارد. « روز 
جمعه هم سایت لیبانون دیبایت مدعی شد که برخی منابع به این پایگاه 
گزارش دادند که لودریان در جریان بازدید از مرکز بین المللی »عامل« 
در »حاره حریک« در ضاحیه )جنوب بیروت( پیامی به حزب اهلل ارسال و 

اعالم کرده است که عالقه مند به برگزاری دیداری میان آنهاست. 
ارتش رژیم صهیونیستی دو    شنبه گذشته مدعی شد که تعدادی از نیروهای 
وابسته به حزب اهلل لبنان وارد مناطق اشغالی شده اند و نیروهای این ارتش 
عملیات خرابکاران��ه آنها در منطقه کوه روس واقع در مرزهای مش��ترک 
با لبنان را خنثی کرده اند. اما حزب اهلل با انتش��ار بیانیه رسمی اعالم کرد: 
تمامی ادعاهای رسانه های دشمن درباره خنثی کردن یک عملیات نفوذ 
از خاک لبنان به فلسطین اشغالی و نیز ادعای آنها درباره کشته و زخمی 
شدن نیروهای مقاومت در بمباران اطراف پایگاه های اشغالگران در مزارع 
شبعا کاماًل نادرست بوده و تنها تالشی برای ساختن پیروزی های خیالی 
و دروغین برای خود است. رأی الیوم نوشته که حزب اهلل لبنان با تاکتیک 
سکوت خود و حتی بدون شلیک یک گلوله به سوی نظامیان اشغالگر، ضربه 
سنگینی به دشمن صهیونیست وارد و آن را دچار آشفتگی و سردرگمی 

فراوانی کرده است. 

الکاظمی به انتخابات زودهنگام پناه برد 
گروه هاي سياسي عراق ضمن استقبال از انتخابات پارلماني، آن را زمينه ساز 

مشخص شدن  وزن گروه هاي سياسي خواندند

دکترعلیفهيمدانش

نخست وزیر عراق    گزارش  یک
یک هفته پس از 
سفر به ایران و بدون اینکه چشم اندازی از سفر 
به عربس�تان و امریکا داش�ته باش�د.  تاریخ 
برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را اعالم 
کرد؛ انتخاباتی که از هم�ان ابتدا به الکاظمی 
محول ش�ده بود تا مقدمات برگ�زاری آن را 
فراهم کند.  جریان های سياسی از این تصميم  
استقبال کرده و انتخابات ۲0۲1 را فرصتی برای 
وزن کشی سياسی در این کشور عنوان کردند. 
پارلمان فعلی که بيش�تر نماین�دگان آن ضد 
امریکایی هستند، از ماه     ها پيش با جدیت طرح 
بيرون راندن اشغالگران از خاک عراق را دنبال 
می کنند، اما بغداد اقدامی در این زمينه انجام 

نداده است. 
در ش��رایطی که عراقی     ه��ا به دلیل مش��کالت 
معیش��تی و اقتصادی خواه��ان تحقق مطالبات 
خود از سوی دولت هس��تند، مقامات بغداد تنها 
راه ر     های��ی از این وضعیت را برگ��زاری انتخابات 
زودهن��گام می دانن��د. مصطف��ی الکاظم��ی، 
نخست وزیر عراق جمعه شب در سخنرانی خود 
خبر داد ک��ه انتخابات زودهن��گام پارلمانی این 
کشور ژوئن ۲0۲1 برگزار خواهد شد. به گزارش 
شبکه السومریه نیوز، الکاظمی اعمال قدرت توسط 
دولت متبوع خود در سرتاسر عراق را الزمه حل 

بحران های این کشور دانست و گفت که کابینه او 
به دنبال برگزاری انتخابات شفاف است. 

 الکاظم��ی در ادام��ه س��خنان خ��ود وضعیت 
بی ثبات��ی و مخالفت های سیاس��ی را دلیلی بر 
برگزاری انتخاب��ات زودهنگام در ع��راق عنوان 
کرد و گفت:»هدف دولت نج��ات عراق از هرج و 
مرج اس��ت، ولی از روزی که من مکلف و مأمور 
به تشکیل کابینه ش��ده ام، علیه من و اطرافیانم 
تهمت      هایی زده شده است«. نخست وزیر عراق 
اظهار داش��ت:»بدون اینکه دچار خستگی شوم 
روی اصالحات فراگیر با هدف بازسازی اقتصاد 
عراق و حل بحران های کش��ور تالش کرده ام«. 
الکاظمي همچنین گفت که ط��ی دو ماهی که 
از عمر دولت او می گ��ذرد، به رغم موانعی که بود 
روی اهداف اصل��ی تمرکز ک��رده و برای تحقق 
وعده انتخابات زودهن��گام، از روز اول کمیته ای 
تشکیل داده که هدف آن کاهش موانع در برابر 
کمیساریای عالی انتخابات بود. او درباره موضع 
دولت��ش در خصوص حض��ور نظام��ی امریکا و 
مذاک��رات با این کش��ور نیز ب��ر حاکمیت عراق 
به عنوان معیار اصلی کش��ورش در مذاکرات با 
امریکا تأکید و اعالم کرد:»عراق نیازی به حضور 
نظامی امریکا ندارد و مخالف کش��یده شدن به 
درگیری ه��ای منطقه ای و بین المللی اس��ت«. 
اظهارات الکاظمی درباره درگیری های منطقه ای، 

غیرمستقیم به تنش های ایران و امریکا در عراق 
و منطقه اش��اره دارد که در ماه های اخیر شدت 
بیشتری گرفته اس��ت و دولت الکاظمی تالش 

می کند عراق را از این رقابت دور نگه دارد. 
در ماه های اخیر خ��روج نظامی��ان امریکایی از 
خاک عراق به هدف اصل��ی نمایندگان پارلمان 
تبدی��ل ش��ده و جریان ه��ای سیاس��ی بار     ها از 
الکاظم��ی خواس��ته اند هر چه س��ریع تر زمینه 
خروج اش��غالگران از کشورش��ان را فراهم کند. 
این درحالی اس��ت که برخی نمایندگان عراقی 
اخیراً اعالم کرده اند ک��ه الکاظمی تمایلی برای 
خروج نیروهای امریکایی ن��دارد. دونالد ترامپ، 
رئیس جمه��ور امریکا پیش تر تهدی��د کرده بود 
در صورت اص��رار عراقی     ها به خ��روج نیروهای 
امریکایی، تحریم های سنگینی را علیه این کشور 
اعمال خواهد کرد که تحریم های ایران در مقابل 

آن ناچیز به نظر برسد. 
تصمیم برگزاری انتخاب��ات زودهنگام در عراق، 
تنها یک هفته پس از س��فر الکاظم��ی به تهران 
انجام ش��د و قرار بود بعد از ای��ران، الکاظمی به 
امریکا و عربستان سعودی سفر کند، اما هنوز زمان 
دقیقی برای این سفر     ها تعیین نشده است. امریکا 
و عربستان سعودی از سال گذشته با دامن زدن 
به اعتراضات در عراق، تالش کردند به بی ثباتی 
سیاسی در این کشور دامن زده و با ایجاد شکاف 

در روابط عراق و ایران، از قدرت و نفوذ گروه های 
مقاومت در عراق که به ادعای امریکایی     ها وابسته 
به ایران هس��تند، بکاهند. در انتخابات دور قبل 
که در می ۲01۸ برگزار ش��د، گروه های مقاومت 
توانستند اکثریت کرس��ی های پارلمان را از آن 
خود کنند و این مسئله نگرانی امریکا و عربستان 
سعودی را در پی داش��ته است. دستور الکاظمی 
برای تغییرات در رده های ارشد فرماندهی عراق 
در هفته  های اخیر و جایگزینی افرادی که تعلقات 
کمتری به گروه های مقاومت دارند، به زعم برخی 
کارشناسان در راستای تحقق اهداف امریکایی     ها 
در عراق انجام شده است. واش��نگتن و ریاض با 
بهره ب��رداری از وضعیت نابس��امان اقتصادی در 
عراق، درصدد هستند با وعده کمک های اقتصادی 

به بغداد، نفوذ خود در عراق را افزایش دهند. 
 استقبال عراقی     ها 

درحالی که تنها دو س��ال از آخری��ن انتخابات 
پارلمانی عراق می گذرد، جریان های سیاس��ی 
از تصمیم الکاظمی ب��رای برگ��زاری انتخابات 
زودهنگام اس��تقبال کرده اند. نعی��م العبودی، 
س��خنگوی فراکس��یون »الصادقون« وابسته به 
»عصائب اهل الحق « عراق نی��ز گفت که باید تا 
پیش از برگزاری انتخابات، مس��ئله فراکسیون 
اکثریت برای همیشه حل و فصل شود. به گزارش 
پایگاه المعلومه، العبودی دیروز در صفحه توئیتر 
خ��ود نوش��ت:»برگزاری انتخاب��ات زودهنگام 
گام مثبتی تلقی می ش��ود که با آن وزن واقعی 
احزاب و فراکس��یون      ها مش��خص می شود«. او 
افزود:»بنابراین خواس��تار مش��ارکت فعال هر 
کسی که خواستار اصالح و تغییر است، هستیم. 
«. محمد الغبان، رئیس فراکس��یون »الفتح« در 
پارلمان نیز گفت که ائتالف فتح موافق برگزاری 
انتخاب��ات زودهنگام اس��ت و این مس��ئله جزو 
اولویت ه��ای دولت فعلی به ش��مار م��ی رود. به 
گزارش پایگاه بغدادالیوم، فراکسیون النصر تأکید 
کرد:»اعتبار کل نظام سیاسی کشور به برگزاری 
انتخابات آینده و میزان س��المت آن و تش��کیل 
کابین��ه ای ملی، فعال و قادر به ترس��یم مس��یر 
جدیدی برای خدمتگزاری به کشور و هموطنان 
وابسته است«. از سوی دیگر، عمار الحکیم، رهبر 
ائتالف عراقیون روز       شنبه از دستگاه قانونگذاری 
کشورش خواست قانون انتخابات را تصویب کند. 
عمار حکیم در بیانیه ای تأکید کرد:»مش��خص 
کردن تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام، اقدامی 
بجا و در مس��یر صحیح و همچنین بیانگر اراده 
دولت برای عمل به وعده هایش است«. همچنین، 
هیئت س��ازمان ملل در عراق نیز با اس��تقبال از 
تصمیم الکاظمی، دیروز با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد:»برگ��زاری انتخابات زودهن��گام مطالبات 
اساسی مردم جهت برقراری ثبات و دموکراسی 

بیشتر در عراق را محقق می سازد.«

ش�کاف داخلی در س�رزمين های اش�غالی با 
محوری�ت دوقطب�ی مي�ان چپگرای�ان و 
راس�تگرایان به مرحله ای رس�يده اس�ت که 
دیگر نمی ش�ود ب�ا انتخاب�ات جدیدی حلش 
ک�رد، چ�ه اینک�ه اگ�ر چنين ب�ود س�ه دور 
انتخاب�ات قبلی ج�واب م�ی داد. ی�ک وزیر 
صهيونيس�ت با بيان اینکه جن�گ داخلی در 
کار نيس�ت اما ش�دت دو دس�تگی و انزجار 
کار را به خشونت بيش�تر و خونریزی خواهد 
کش�اند، فضای سياسی حاکم بر اس�رائيل را 
به دوران ت�رور اس�حاق رابين تش�بيه کرد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از عرب 4۸، امیر اوحانا، 
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی روز جمعه 
در مصاحبه با » یسرائیل هیوم«)اسرائیل الیوم( 
در تحلی��ل آینده اعتراضات در اراضی اش��غالی 
گفت: جن��گ داخلی س��ر نخواهد گرف��ت، اما 
خشونت با گذر زمان بیشتر می شود. فضایی از 
انزجار در ای��ن تظاهرات     ها وج��ود دارد. این بار 
دودس��تگی های ش��دیدی میان طرفین وجود 
دارد. دودستگی     ها همواره وجود داشته و خواهد 
داش��ت.  وی پیش بینی کرد ک��ه تظاهرات در 
مخالفت با نخست وزیر اس��رائیل » با خونریزی 

پایان خواهد یافت.«
اوحانا که به نزدیکی به خانواده بنیامین نتانیاهو، 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی معروف است، 
گفت: فض��ای تحریکی که قبل از ترور اس��حاق 
رابین، نخست وزیر پیشین اسرائیل وجود داشت، 
از آنچه که در حال حاضر وجود دارد، کمرنگ تر 
بود.  اسحاق رابین، نخست وزیر پیشین اسرائیل به 
ضرب گلوله یک جوان ۲5 ساله افراطی اسرائیلی 
کشته شد.  حامیان نتانیاهو به تظاهرکنندگان و 
روزنامه نگاران در حی��ن تظاهراتی که از هفته     ها 
قبل ادامه دارد، حمله کردن��د.  روزنامه هاآرتص 
از افسران ارش��د پلیس نقل کرد که اوحانا تالش 
می کند از تعیین قریب الوقوع برای پست بازرس 
کل پلیس به منظور جلوگیری از تظاهرات مقابل 

مقر اقامت نتانیاهو در قدس بهره برداری کند. 
اوحانا اخیراً گفته بود: نمی توان این آشوب را ادامه 
داد، نمی توانیم با این آنارشیسم ادامه دهیم، من 
نمی دانم که چگونه برای م��ردم این تظاهرات را 

تفسیر کنیم و اینکه چرا ما مانع آن نمی شویم. 

 دو هفته در کف خيابان »بالفور«
بی��ش از دو هفت��ه اس��ت ک��ه س��اکنان ارضی 
اشغالی مخالف سیاس��ت های نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی دست به برپایی تظاهرات علیه وی 
زده و دامنه این تظاهرات به اط��راف منزل او در 

خیابان »بالفور« کشیده شده است. 
معترضان ب��ا انتق��اد از عملکرد ضعی��ف کابینه 
نتانیاهو در کنترل کرونا و پرونده های فساد مالی 
او و همسرش، خواستار استعفای هرچه سریع تر 
او شده اند.  همزمان با تش��دید تدابیر امنیتی در 
اطراف منزل نتانیاهو از تل آویو خبر می رسد که 
مخالفان او خود را برای حرکت به سمت خیابان 
بالفور آماده می کنند. پلیس طی شب های گذشته 
برای متفرق کردن معترضان به خشونت متوسل 

شده است. 
در همی��ن ارتباط، ش��بکه 1۲ تلویزیون رژیم 
صهیونیس��تی نی��ز گ��زارش داد ک��ه »یائیر 
نتانیاهو«، پسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به دادگاه احضار ش��ده اس��ت. بر اس��اس این 
گزارش، پس��ر نتانیاهو در توئیتر از طرفداران 
پدرش خواسته در برابر خانه آنها تجمع کرده و 

از پدرش حمایت کنند. 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
ب��ا انتش��ار فیلم��ی از اقدام��ات تحریک  آمی��ز 

تظاهرکنندگان علیه خود، خواستار اتحاد مردم 
ش��د و گفت: هیچ یک از اقدام��ات تحریک  آمیز 
و انزجار تظاهرکنندگان چپگرا و درخواس��ت    ها 
برای ترور، من را از تالش برای شما و » کشورمان « 
باز نمی دارد.  نکته قابل توجه در این میان تسری 
جنبش اعتراضی علیه نتانیاهو از اسرائیل به سطح 
جهان است. برگزاری تظاهرات در سانفرانسیسکو 
در روز جمعه و همین طور دیروز تظاهرات     هایی در 
نیویورک، لندن، برلین و س��یدنی نشان می دهد 
که نتانیاهو قرار است به عنوان یکی از منفور    ترین 
چهره های صهیونیس��م رکوردی تاریخی کسب 
کند. برگزار کنندگان تظاه��رات ضد نتانیاهو در 
سانفرانسیس��کو روز جمعه با در دس��ت داشتن 
پرچم اس��رائیل و پرچ��م سیاهپوس��تان درباره 

تبعیض    ها هشدار دادند. 
عوفرین گوتلزون، رهبر اعتراضی این جنبش قبل 
از برگزاری این تظاهرات در مطلبی نوش��ته بود: 
نهاد    ها در اسرائیل توسط نخس��ت وزیر متهم به 
اتهامات رشوه خواری به چالش کشیده شده است 
و ما اسرائیلی های امریکایی و مهاجران اسرائیلی 

ساکت نخواهیم ماند. 
 ادامه اعتراض     ها تا کناره گيری نتانياهو 

ایه��ود اولم��رت، نخس��ت وزیر س��ابق رژی��م 
صهیونیستی در تحلیلی که در روزنامه جروزالم 

پست منتشر ش��د، نوش��ت که درگیری میان 
نیرو های امنیتی این رژیم و مردم نشان دهنده 
خشم مردم از عملکرد کابینه بنیامین نتانیاهو 

است. 
ب��ه اعتق��اد وی اعتراض     ها ب��ه ش��یوه ای قابل 
اعتماد و قدرتمند برای بی��ان موضوعی عمیق و 
قابل توجه تبدیل شده اند که بخش های عظیمی 
از اسرائیلی    ها را شامل می شوند. این بار معترضان 
عمدتاً نسل جوان که در دهه های سوم یا چهارم 
زندگی خود قرار دارند، ی��ا کمی بزرگ ترند - اما 
همچنان از آنهایی که در گذشته برای نشان دادن 
اعتراض خود به خیابان     ها می آمدند، جوانترند - 

تشکیل می دهند. 
اولمرت افزود:      شنبه گذشته نقطه عطفی محسوب 
می ش��ود. هزاران نفر در اعتراض به بیانیه بالفور 
تجمع کردند. همچنی��ن در تل آویو و چهارراه     ها 
و پل های متعدد در سراسر اسرائیل مردم گردهم 

آمدند. این اعتراض     ها متوقف نخواهد شد. 
به نوشته نخس��ت وزیر س��ابق، نتانیاهو هم این 
موضوع را می داند، درک کرده و تش��خیص داده 
است. هیچ کس بهتر از او نمی تواند صدای مردم 
را بشنود و احساسات آنها را درک کند. او می داند 
معترضان نه چپگرا هس��تند و نه از جناح راست 
و نه آنارشیس��ت و هرج و مرج طلب هستند و نه 
دیوانه اند. بلکه آنها افرادی هستند که سال هاست 
به آنچه در جامعه روی می دهد و به ش��یوه اداره 
امور شکایت دارند.  وی افزود: موضوع این است و 
نه چیز دیگر. این جوانان بیدار شده اند. برخالف 
آنچه گفته یا تصور می شود، این اعتراض     ها نتیجه 
بحران ش��یوع وی��روس کرونا نیس��ت، از این رو 
افرادی که معتقدند ایجاد تغییر در الگوی مقابله 
با این ویروس ب��ه اعتراض     ها پای��ان خواهد داد، 
کاماًل در اشتباهند. این اعتراض     ها پایان نخواهد 
یافت و آرام نخواهد ش��د. این جوان��ان دیگر در 
خانه های خود نمی مانند و بر سر کار های خود باز 
نمی گردند، زیرا کاری وجود ندارد. دست کم در 

حال حاضر کاری وجود ندارد. 
به اعتقاد اولم��رت، مردم ب��ه اعتراض های خود 
ادامه خواهن��د داد تا زمانی ک��ه نتانیاهو برکنار 
شود و به همراه وی همسر و پسرش نیز از عرصه 

خارج شوند. 

وزیر اسرائیلی: اعتراضات علیه نتانیاهو شبیه فضای پیش از ترور رابین است


