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  گزارش  2

  خبـر

سیاست نعل و میخ سندرز 
درباره رژیم صهیونیستی

در کش�اکش رقابت های درون حزبی انتخابات ریاس�ت جمهوری 
امریکا، برنی س�ندرز نامزد پیش�تازد موکرات  ها ضم�ن تأکید بر 
اهمی�ت تأمین امنی�ت رژیم صهیونیس�تی وعده داده اس�ت که 
در صورت پی�روزی در انتخابات 2020، س�فارتخانه کش�ورش را 
در س�رزمین اش�غالی از بیت المقدس به تل آوی�و بازمی گرداند. 
 با نزدیک ش��دن به انتخابات مقدماتی نامزده��ای دموکرات در ایالت 
کارولینای جنوبی، مناظره ای با حضور هفت نامزد پیشتاز برگزار شد . 
س��ندرز یهودی که در رقابت های درون حزبی حزب دموکرات از دیگر 
رقبای خود پیشی گرفته اس��ت، از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی با عنوان نژادپرس��تی مرتجع یاد کرد ام��ا در عین حال 
همچنان در حمایت از رژیم صهیونیستی گفت: »سیاست خارجی ما 
در خاورمیانه باید در راستای حمایت کامل از استقالل و امنیت اسرائیل 
باش��د، البته نباید از درد و رنج مردم فلس��طین  نیز غافل ش��د. ما باید 
سیاستی داشته باشیم که فلسطینی     ها و امریکایی     ها را کنار هم آورد. 
این منظور نیز در چارچوب مفهوم نزدیک کردن ملت     ها در خاورمیانه به 
واقعیت می پیوندد.«  وی پیش تر هم گفته بود به دلیل نگرانی از جو ضد 
فلسطینی کنفرانس کمیته روابط عمومی امریکا و اسرائیل )آیپک( در 

این نشست شرکت نخواهد کرد. 
 بلومبرگ: نمی توانید سفارت را به تل آویو بازگردانید

سندرز که در دور قبلی انتخابات امریکا نیز در مقایسه با هیالری کلینتون 
آرای مردمی بیشتری کسب کرده بود اما با رأی موکلین غیرمتعهد از 
گردونه رقابت    ها خارج شد، درباره بازگرداندن سفارت امریکا به تل آویو 
هم گفت که اجرایی کردن این برنامه در دستور کارش قرار دارد. این در 
حالی است که مایکل بلومبرگ دیگر نامزد یهودی از حزب دموکرات در 
این مناظره ضمن مخالفت با ایده سندرز برای بازگرداندن سفارتخانه 
به تل آویو گفت: »شما نمی توانید سفارت را برگردانید. ما نباید این کار 
را بدون گرفتن چیزی از دولت اسرائیل انجام می دادیم. ولی خب کاری 
است که انجام ش��ده و باید همینطوری که هست رهایش کنید.«  وی 
افزود: »فلسطینی     ها باید ساکن شوند. مشکل اینجاست که شما دو گروه 
از مردم را دارید که هر دو آنها فکر می کنند خدا این تکه از زمین را به آنها 

اعطا کرده است و جواب نیز مشخص است،  باید تقسیم شود.«
این تنها انتقاد از سندرز ۷۸ ساله نبود، با این حال وی به رغم انتقادهای 
فراوان دیگر نامزدهای دموکرات تا حد زیادی مواضع خود را حفظ کرد 
و ضمن دفاع از برنامه اقتصادی و اجتماعی خود، دستیابی به خدمات 
درمانی برای همه امریکایی     ها را به عنوان بخشی از حقوق آنها دانست. 
وی به رأی دهندگان امریکایی گفت: »اگر ش��ما می خواهید ترامپ را 
شکست دهید، برای این کار به پایگاه مردمی بی سابقه  و جنبشی متشکل 
از سیاه پوس��تان، سفیدپوس��تان، التین تبارها، امریکایی های بومی و 
آسیایی تبار    ها نیاز دارید تا این جنبش برخیزد و برای عدالت بجنگد. این 

همان چیزی است که جنبش ما در حال انجام دادن است.«
اظهارات س��ندرز در این زمینه در ش��رایطی ابراز ش��د که نظرسنجی 
مشترک خبرگزاری رویترز با شرکت معتبر ایپسوس نشان می دهد که 
وی در میان سیاهپوس��تان امریکا با فاصله بسیاری از دیگران از جمله 
جو بایدن پیشی گرفته اس��ت. از این رو بایدن در نظر دارد در انتخابات 
کارولین��ای جنوبی که رأی دهندگان سیاه پوس��ت ب��االی ۵۰ درصد 
هستند، موقعیت خود را بهبود بخشد. افت 2 درصدی مایکل بلومبرگ 

دیگر نتیجه ای است که در نظرسنجی اخیر جالب توجه است. 
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 سرکوب مسلمانان هند معترض به سفر ترامپ 
بنابر اعالم منابع بیمارستانی هند، ادامه برخورد خشن نیروهای امنیتی 
هند با معترضان به س��فر دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا به این 
کشور، حداقل 2۰ نفر کشته بر جای گذاشت.  به گزارش رویترز، یک 
مقام ارشد درمانی هند می گوید این 2۰ نفر در جریان اعتراضات مجدد 
به قانون جنجالی تابعیت، طی درگیری در دهلی نو کشته شدند و حال 
۱۵ نفر از مصدومان وخیم است. کاربران در فضای مجازی نیز گزارش 
داده اند برخی افراد به مسلمان      ها حمله کرده و اقدام به غارت کسب و 
کار آنها و توهین به اماکن مقدس آنها کرده اند. پلیس و نیروهای امنیتی 
هند از گاز اشک آور و نارنجک های دودزا برای متفرق کردن معترضان 

به سفر ترامپ و الیحه تابعیت استفاده می کنند. 
-----------------------------------------------------
  آمادگی چین برای انتقال تجربیات به کشورهای درگیر کرونا

س��فیر چین در تهران بر آمادگی کش��ورش برای انتق��ال اطالعات و 
تجربیات به ایران و کشورهای درگیر با کرونا از جمله کره جنوبی و ایتالیا 
تأکید کرد.  به گزارش فارس، »چانگ هوا« سفیر جمهوری خلق چین 
در تهران روز چهار     ش��نبه با انتشار بخشی از نشست خبری سخنگوی 
وزارت خارجه چین در توئیترش نوشت: »چین آماده است اطالعات و 
تجربیات خود را با کشورهای درگیر با ویروس کرونا به اشتراک گذاشته 
و به آنها کمک کند بتوانند براساس نیازهایشان از این توانمندی      ها به 

بهترین شکل استفاده کنند.«
-----------------------------------------------------
 ماهاتیر محمد: درصورت حمایت پارلمان به قدرت بر می گردم

نخس��ت وزیر موقت مالزی روز چهار     ش��نبه گفت، اگر پارلمان از وی 
حمایت کند، به کارش به عنوان نخست وزیر کشور بر می گردد و زمام 
دولت را به دست می گیرد.  به گزارش رویترز، ماهاتیر محمد همچنین 
گفت، می خواهد دولتی تش��کیل دهد که با هیچ حزب سیاسی متحد 
نباشد. وی همچنین بابت ناآرامی سیاسی در کشور در نتیجه استعفای 
ناخواسته اش در روز دو     ش��نبه عذرخواهی کرد و افزود: »من دولتی را 
پیش��نهاد دادم که به هیچ حزبی وابسته نیس��ت و تنها اولویت هایش 

منافع کشور است.«
-----------------------------------------------------

 تقدیر ایهود باراک از پایبندی مبارک به توافق صلح 
نخست وزیر پیش��ین رژیم صهیونیس��تی با تقدیر از حسنی مبارک، 
رئیس جمهور پیش��ین مصر او را » فرعون « خواند و گفت: مصر با کنار 
گذاشتن زودهنگام مبارک هزینه سنگینی را متحمل شده است.  ایهود 
باراک در مصاحبه ای با شبکه سی ان ان امریکا گفت: مبارک که عصر 
سه      شنبه در سن ۹۱ سالگی درگذشت، یک دیپلمات موثر بود. باراک 
همچنین عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور فعلی مصر را متهم کرد که 

در آخرین روزهای حیات مبارک شیوه استبدادی را در پیش گرفت. 
باراک در ادامه از پایبندی مبارک به توافقنامه صلح با اس��رائیل تقدیر 
کرد و گفت: مبارک حتی زمانی که اسرائیل به دیگر کشورهای عربی 

یورش برده بود، به این توافقنامه پایبند ماند. 
-----------------------------------------------------
 برخ�ورد پلیس کان�ادا با معترض�ان اش�غال کننده خطوط 

راه آهن
پلیس کانادا در پی اقدام گروهی از معترضان در این کشور در اشغال 
و مس��دود کردن خطوط اصلی راه آهن علیه ای��ن معترضان اقدام و 
تعدادی از آنها را دس��تگیر کرد.  به گزارش ایسنا، این معترضان که 
عمدتاً شامل بومیان کانادایی هستند به یک سری پروژه های لوله کشی 
و تأسیسات نفتی در حال احداث از سوی دولت معترضند. اعتراضات 
آنها باعث لغو شدن هزاران س��فر ریلی در کانادا و معلق شدن ۱۵۰۰ 
فرصت شغلی شده است. معترضان عضو قبیله » موهاک « در ناحیه 
» تایندیناگا « استان اونتاریو ابتدا در همبستگی با قبیله » وت سووت « 
در غرب کانادا خط آهن سراسری را اشغال کردند که با دخالت پلیس 

متفرق شدند. 

اردوغان: به دنبال راه استفاده
 از حریم هوایی ادلب هستیم 

پس از آنکه روس�یه با پیش�نهاد ترکیه برای خارج کردن استان 
ادل�ب از عملی�ات ضد تروریس�م مخالف�ت ک�رد، رئیس جمهور 
ترکیه ضم�ن مخالفت مجدد ب�ا عقب نش�ینی از ادل�ب و با بیان 
اینکه به دنب�ال راهی ب�رای اس�تفاده از حریم هوایی این ش�هر 
اس�ت، مدع�ی ش�د ک�ه نیروه�ای ارت�ش س�وریه را به پش�ت 
مح�دوده توافق س�وچی عقب می رانن�د. نیروه�ای مقاومت نیز 
با پیش�روی های س�ریع به روند آزادس�ازی    ها ادام�ه می دهند. 
در ش��رایطی که ارتش س��وریه برای آزادس��ازی اس��تان ادلب از دست 
تروریست    ها مصمم اس��ت، مقامات آنکارا همچنان در مسیر آزادسازی 
س��نگ اندازی می کنند. رجب طیب اردوغ��ان، رئیس جمهور ترکیه روز 
چهار    شنبه بار دیگر با تکرار تهدید    ها علیه دولت سوریه، گفت کوچک ترین 
قدمی از ادلب عقب نش��ینی نخواهند کرد. به نوشته خبرگزاری آناتولی، 
اردوغان طی سخنرانی در جمع نمایندگان پارلمانی حزب عدالت و توسعه 
در آنکارا گفت:»خواس��ته ما در ادلب، عقب نشینی رژیم سوریه به پشت 
محدوده پست های دیده بانی ترکیه و ایجاد فرصتی برای بازگشت آواره     ها به 
خانه های شان است«. وی با انتقاد از ممانعت روسیه از حضور جنگنده های 
ترکیه در حریم هوایی سوریه، توضیح داد:»بزرگ ترین بحرانی که اکنون 
در ادلب با آن مواجه هستیم، ناتوانی ما در اس��تفاده از حریم هوایی این 
منطقه است که به زودی بر آن نیز غلبه خواهیم کرد«. به نوشته آناتولی، 
رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه چش��م طمعی به خاک و نفت س��وریه 
ندارند، گفت:»چیزی که ما می خواهیم، صلح و ثبات برای س��وری     ها در 
سرزمین خودشان است«. اردوغان ضمن انتقاد از حمایت روسیه از عملیات 
ضد تروریستی ارتش سوریه در ادلب افزود:»ترکیه در تالش بوده اقداماتی 
را برای ممانعت از بحران انسانی در ادلب انجام دهد اما روسیه نمی خواهد 
وخامت اوضاع را ببیند«. به نوشته روزنامه دیلی صاباح، اردوغان در ادامه 
گفت:»صبر ما از اینکه نیروهای رژیم اسد پست های دیده بانی ما را محاصره 
می کنند، به سر آمده است. ما یک قدم هم عقب نشینی نمی کنیم. رژیم را 
مجبور می کنیم از منطقه کاهش تنش ادلب خارج شود«. رئیس جمهور 
ترکیه تهدید کرد:»ضرب االجل ما به رژیم س��وریه در حال نزدیک شدن 
است. بعد از به پایان رسیدن ماه جاری ]میالدی[ ما هر کاری الزم باشد 
برای تأمین امنیت پست های دیده بانی خود انجام می دهیم«. اردوغان چند 
روز پیش نیز در مخالفت با برخی درخواست     ها برای خروج از سوریه گفته 
بود:»ما از ادلب عقب نشینی نمی کنیم تا زمانی که رژیم تهاجم به این استان 
را متوقف نکند. این تنها شرط برای توقف درگیری هاست«. آنکارا به مسکو 
پیشنهاد داده بود ادلب از روند عملیات ضد تروریسم کنار گذاشته شود، اما 
روسیه با بیان اینکه ترکیه به تعهداتش در توافقات قبلی درباره ادلب عمل 
نکرده، با این درخواست مخالفت کرده است. درخواست ترکیه برای توقف 
عملیات در ادلب درحالی است که ارتش سوریه شامگاه سه     شنبه موفق شد 
پنج منطقه دیگر را آزاد کند و در صورت تداوم پیش��روی خود در جنوب 
ادلب، خواهد توانست جبهه النصره و سایر تروریست     ها را در جبل الزاویه 
محاصره کند. خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که نیروهای ارتش سوریه 
در این عملیات، عناصر جبهه النصره، انصار التوحید و حزب الترکستانی 
را به سمت عمق منطقه جبل الزاویه تعقیب کردند. ارتش سوریه در این 
عملیات توانست شهرک حزارین را واقع در جنوب غرب شهر کفرنبل آزاد 
کند. کفرنبل نیز شهر مهمی است که مقر اصلی النصره بود آزاد شد. اخیراً 
بعد از موفقیت های ارتش سوریه، مقامات ترکیه از جمله شخص اردوغان 
در ادامه پروپاگاندای خود تهدید به عملیات نظامی علیه ارتش سوریه در 
ادلب کرده است. روسیه به عنوان کشور ضامن توافقات آستانه و سوچی 
تأکید کرده است که عملیات های اخیر ارتش سوریه بعد از ناتوانی ترکیه در 
اجرای مفاد توافق سوچی بوده است و مسکو همچنان به حمایت های خود 
از دولت قانونی سوریه در جنگ علیه تروریسم ادامه می دهد. ترکیه درصدد 
است با ایجاد وقفه در عملیات آزادسازی ادلب، تکفیری های مورد حمایتش 
را نجات داده تا بتواند این منطقه را که تنها مقر گروه های تروریستی است، 
حفظ کند اما ارتش سوریه اعالم کرده است که تمامی مناطق اشغال شده 

را به زودی آزاد خواهد کرد. 

نیروهای حفتر پهپاد ترکیه ای را 
سرنگون کردند

مس�کو یک بار دیگر از مداخله نظامی ترکیه در بح�ران لیبی، از 
طریق اعزام جنگجویان خارجی انتقاد کرده ولی رئیس دولت وفاق 
ملی لیبی از حضور نظامی آنکارا در لیبی دفاع کرد و گفت که این 
حق طرابلس است که با آنکارا همکاری کند. دیروز نیروهای موسوم 
به ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر اعالم کردند که یک 
فروند پهپاد ترکی�ه ای را در جنوب طرابلس س�رنگون کرده اند. 
»میخائیل بوگدانوف « معاون وزیر خارجه روسیه روز چهار     شنبه گفت 
که ترکیه در حال کمک به جنگجویان خارجی است تا برای مشارکت 
در درگیری های لیبی به این کشور بروند. بر اساس گزارش اینترفکس، 
بوگدانوف گفته که متن قطعنامه س��ازمان ملل، چیزی درباره حضور 
جنگجوی��ان خارج��ی در لیبی نمی گوی��د. او توضی��ح داد: »با اینکه 
کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل هرازچندگاهی درباره انتقال 
آنها به لیبی اطالع می دهند اما ما نیز فهمیده ایم که این اتفاق با کمک 
ترکیه رخ می دهد.«  روس��یه و ترکیه مدتی اس��ت یکدیگر را به اعزام 
نیروی نظامی به لیبی و نقض آتش بس در این کشور متهم می کنند ولی 
»فایز السراج « رئیس دولت وفاق ملی لیبی در مصاحبه  با خبرگزاری 
آناتولی از حضور نظامی ترکیه در لیب��ی دفاع کرد و گفت که این حق 
طرابلس است که با آنکارا همکاری کند. فایز السراج درباره یادداشت 
تفاهم امنیتی و نظامی امضا شده میان لیبی و ترکیه نیز گفت که این 
یادداش��ت تفاهم مواردی چون آموزش نظامیان، مبارزه با تروریسم، 
مهاجرت غیرنظامیان و اوضاع کلی لیبی را در ب��ر می گیرد. دیروز در 
تازه      ترین تحول، نیروهای موس��وم به ارتش ملی لیب��ی به فرماندهی 
خلیفه حفتر از هدف گیری و سرنگون سازی یک فروند پهپاد ترکیه ای 
در جنوب طرابلس خبر داده و تأکی��د کردند با هرگونه تهدید امنیتی 

علیه خود مقابله خواهند کرد.

خوشحالی  امریکا یي  از کرونا در ایران 
عراقچی: خوشحالی از شیوع کرونا در ایران »شرم آور و غیرانسانی« است

کارشناسان چینی: مقصر شیوع کرونا در ایران امریکا است که این کشور را تحت سرسختانه    ترین تحریم   ها قرار داده است

ظاه�راً امریکایی   ها    گزارش  یک
نمی توانند خوشحالی 
خ�ود را از گس�ترش کرون�ا در کش�ورهای 
»متخاصم« خود پوشیده نگه دارند. ویلبر راس، 
وزیر بازرگانی امریکا در اوج شیوع کرونا در چین 
گفته بود که این می تواند ب�رای اقتصاد امریکا 
خوب باشد. ظاهراً این مأموریت حاال به یک رده 
پایین تر سپرده شده تا یک چهره شهره به ضد 
ایرانی بودن به نام » مارک دوبوویتز« از شیوع 
کرونا در ایران ابراز خوشحالی کند، خوشحالی 
ک�ه البت�ه همزم�ان ش�د ب�ا موضع گی�ری 
فرصت طلبانه وزیر خارجه امریکا درباره ایران 
که بدون اشاره به سهم تحریم   ها در شیوع کرونا 
در ایران ، ته�ران را به پنهان�کاری متهم کند. 
عباس عراقچی، مع�اون وزیر خارج�ه ایران، 
خوش�حالی امریکا از ش�یوع کرون�ا در ایران 
را »غیرانس�انی و ش�رم آور« خوان�ده اس�ت. 
مارک دوبوویتز، رئیس اندیشکده امریکایی دفاع 
از دموکراسی   ها )FDD(  اولین چهره نیمه رسمی 

امریکا بود که افتخار خوش��حالی از کرونا در ایران 
را به نام خود ثبت کرد. دوبوویتز دیروز با انتش��ار 
یک عکس که بسته شدن مرزهای ایران با ترکیه 
را نشان مي داد، با ابراز خرسندی از آن، در توئیتر 
خود نوشته است: »ویروس کرونا کاری کرده، که 
تحریم های اقتصادی امری��کا نمی تواند؛ )کرونا( 
ص��ادرات غیرنفتی ایران را قطع کرده اس��ت.«  او 
فراتر از این پی��ام توئیتری خود، یک یادداش��ت 
ش��بکه بلومبرگ را هم پیوس��ت کرده ب��ا عنوان 
»ویروس کرون��ا اقتصاد ای��ران را از بین می برد«. 
دوبوویتز تحصی��الت خود را در دانش��گاه عبری 
اورشلیم گذرانده و مهم  ترین البی امریکایی حامی 
تحریم های ایران را ریاس��ت می کند. سیدعباس 
عراقچی ، معاون وزیر خارج��ه ایران در واکنش به 
خوشحالی مارک دوبوویتز در حساب توئیتری خود 
نوشت: »خوشحالی از شیوع کرونا و ابراز خرسندی 
از دی��دن رنج مردم واقعاً ش��رم آور و غیرانس��انی 
است.« عراقچی نوش��ته: »حداقلش این است که 
مارک دوبوویتز فهمید ک��ه تحریم های اقتصادی 

امریکا تأثیر نداشته و تأثیر آن کمتر از کرونا بوده 
اس��ت.«  ظاهراً امریکایی   ها در برخورد با ش��یوع 
کرونا در ایران، همان روشی را در پیش گرفته اند 
که بعد از ش��یوع کرون��ا در چین دنب��ال کردند. 
ویلبر راس، وزی��ر بازرگانی امریکا ۱۱بهمن ماه در 
اوج ش��یوع کرونا در چین گفته بود که شیوع این 
ویروس در چین می تواند برای اقتصاد امریکا خوب 
باش��د: » فکر می کنم این امر به تس��ریع بازگشت 
شغل    ها به امریکای ش��مالی کمک خواهد کرد. « 
هوا سخنگوی وزارت خارجه چین همان موقع در 
واکنش به موضع گیری امریکایی   ها گفت:» واکنش 
و برخورد امریکا با شیوع ویروس کرونای جدید در 
چین بیش از حد شدید است و این کشور با اتخاذ 
تدابیر افراطی موارد اعالم ش��ده از سوی سازمان 

بهداشت جهانی را نقض کرده است.«
 سهم تحریم های امریکا

هنوز ساعتی از واکنش عراقچی به توئیت دوبوویتز 
نگذشته بود که مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا، 
رویکردی متف��اوت در پیش گرف��ت و ایران را به 

پنهانکاری درباره ش��یوع کرونا متهم کرد. پمپئو 
ادعا کرده که اطالعاتی در دس��ت دارد که نشان 
می دهد  ای��ران، » جزئیات مهمی « درباره ش��یوع 
ویروس کرونا دارد ولی حاضر به بیان آنها نیست و 
پنهانکاری می کند. با این حال، وزیر خارجه امریکا 
این را نگفت که سهم تحریم های امریکا از شیوع 
کرونا در ایران چقدر است. »نیوزویک« دیروز در 
مقاله ای مدعی شده تحریم های اقتصادی امریکا 
باعث ایجاد مشکالت در تالش ایران برای مقابله با 
این ویروس شده است. نیوزویک به نقل از یک مقام 
ایرانی که خواسته اشاره ای به نامش نشود نوشته 
در حال حاضر ایران قادر است نزدیک به ۹۵ تا ۹۷ 
درصد از نیازهای خودش را تولید کند.   این مقام 
ایرانی می گوید: » شهروندان ایران، از جمله جوانان 
این کش��ور اخبار بین المللی را پیگی��ری کرده و 
می دانند که امریکا مس��ئول تحریم    ها است.« به 
گفته او»یکی از اث��رات جانبی رویک��رد امریکا و 
اروپا به توافق هسته ای این بوده که به مردم ثابت 
شده که تعامل شکس��ت خواهد خورد. پیامی که 
آنها ارسال کرده اند این است که اگر شما با دنیای 
بیرون تعامل کنید متقابالً نتیجه ای حاصل نخواهد 
شد. این پیام بس��یار بدی اس��ت.«  از طرف دیگر 
روزنامه چینی ساوث چاینامورنینگ پست نوشته 
که ش��ماری از کارشناس��ان بین المللی و چینی 
می گویند که اگر کرونا به ش��کلی وسیع در ایران 
شایع شود ، مسئولیت اصلی آن برعهده امریکاست 
که این کشور را تحت سرس��ختانه    ترین تحریم   ها 
قرار داده است. روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست 
از هنگ کنگ در این باره ب��ه اظهارات گال لوفت، 
رئیس مؤسس��ه تحلیل های امنیت��ی گلوبال در 
واشنگتن اشاره کرده که امریکا را مسئول چنین 
شرایطی دانسته اس��ت. او خاطرنشان کرد که اگر 
ایران شیوع گسترده کرونا را تجربه کند ، آن زمان 
امریکا با موج بزرگی از فشارهای بین المللی برای 
برداشتن تحریم   ها روبه رو خواهد شد. وی گفت که 
ایران نمی تواند به مواد و تجهیزات الزم دسترسی 
داشته باشد. از نیروهای کافی هم در بیمارستان   ها 
برای مقابل��ه با این وی��روس برخوردار نیس��ت و 
بیمارستان   ها به شدت دچار فقر تجهیزات پزشکی 
هستند که علت آن هم تحریم های امریکاست. این 
کارشناسان تأکید کردند که امریکا باید تحریم   ها را 
کاهش دهد. باید امکان برای چین و روسیه و دیگر 
کشورهای دوست وجود داشته باشد تا کمک های 
الزم پزش��کی و بهداش��تی و فناوری تش��خیص 

ویروس را در اختیار ایران قرار دهند. 

یکی از رهب�ران جریان صدر تأکی�د کرد که 
گروه ه�ای سیاس�ی مخالف به عل�ت ناکامی 
در کس�ب س�همیه و باج ندادن نخست وزیر 
جدید ب�ه دنبال ایج�اد مانع در ش�کل گیری 
دولت عالوی هس�تند. همزمان جلس�ه رأی 
اعتماد ب�ه کابینه »محمد توفی�ق عالوی« در 
حالی ام�روز پنج  ش�نبه برگزار می ش�ود که 
یک منب�ع نزدیک ب�ه »محمد الحلبوس�ی « 
رئیس پارلمان ع�راق گفت ک�ه وی با عالوی 
اختالف نظر جدی دارد و ب�ه او رأی نمی دهد. 
حاک��م الزامل��ی روز چهار     ش��نبه در گفت وگو با 
ایرنا اظهار کرد که جناح های سیاسی با به تعوق 
انداختن مکرر نشس��ت رأی اعتماد ب��ه کابینه 
عالوی همچنان به کس��ب س��همیه و به دست 

آوردن غنیمت در دولت جدید فکر می کنند. 
وی اف��زود که دلی��ل تأخیر و به تعوی��ق افتادن 
نشست پارلمان برای رأی به دولت عالوی مسئله 
س��همیه بندی اس��ت، بنابراین برخ��ی احزاب و 
جناح     ها به تش��کیل دولت و حضور در پارلمان و 
مش��ارکت در رأی اعتماد مگر با به دست آوردن 
جایگاه و س��همیه و غنیمت وزارتخانه     ها راضی 
نخواهند ش��د.  عضو جریان صدر اظهار کرد که 
جناح     ها و احزاب عادت کرده ان��د وزارتخانه     ها را 
برای خود و احزاب بخواهن��د و و وزارتخانه     ها را 

مغازه     هایی برای خرید و فروش می دانند. 
به گفته عضو جریان صدر، هنگامی که سهمیه بندی 
و به ویژه از سوی ائتالف های شیعه کنار گذاشته شد 
برخی از گروه های سنی و کرد ]نه همه آنها[ که ادعا 
دارند جناح های اقتدارگرا و نماینده گروه  های خود 
هس��تند، این کار را انجام ندادند و به دنبال تسلط 
بر وزارتخانه     ها و به وی��ژه وزارتخانه های مهم مالی، 
حاکمیتی و اقتصادی به منظور دس��تیابی به اموال 
بیشتر هستند.  الزاملی گفت که بنابراین به »محمد 

توفیق عالوی« هشدار داده شد که از طرف کسانی که 
به منظور دستیابی به وزارتخانه در دولت جدید سعی 
در تحمیل اراده خود دارند، مورد باج خواهی سیاسی 
قرار نگیرد.  وی تأکی��د کرد که چنانچه عالوی یک 
دولت حرفه ای مستقل و به دور از وابستگی به احزاب 
و جناح های سیاسی معرفی کند، مجلس به آن رأی 
می دهد و این اراده ملت و تظاهرکنندگان عراق است.  
این عضو جریان صدر با اشاره به اینکه دشواری     هایی 
برای تصویب دولت در روز پنج  ش��نبه وجود دارد، 
گفت که حقیقت این است که بس��یاری از اعضای 
پارلمان و جناح های سیاسی به دنبال روند ملی برای 
تصویب دولت هستند.  الزاملی ابراز امیدواری کرد که 
گروه های سیاسی و پارلمانی این سختی     ها را پشت 

سر بگذارند و دولت تصویب شود.  
 مخالفت اهل سنت و کردها

گروه های سیاس��ی اهل س��نت و کرد مخالفان 

اصلی عالوی و کابینه جدید هس��تند، به اعتقاد 
این گروه ها، نخس��ت وزیر بدون مشورت با آنها و 
در نظر گرفتن سهمیه     ها وزیران کابینه را انتخاب 
کرده است.  قرار بود نشست رأی اعتماد دو     شنبه 
گذشته برگزار شود که به علت اختالف نظر بین 
گروه های سیاس��ی مجلس بر س��ر ارسال نشدن 
اسامی کابینه پیش از برگزاری جلسه، این نشست 
به روز چهار     شنبه موکول شد و نشست چهارشبه 
نیز بار دیگر به تعویق افتاد و کار به امروز کش��ید. 
محمد توفیق عالوی دوازدهم بهمن گذش��ته با 
حکم »برهم صالح« رئیس جمهور عراق به عنوان 
نخست وزیر جدید معرفی و مأمور تشکیل کابینه 
ش��د.  وی جایگزین »عادل عبدالمهدی « ش��ده 
است که آذر گذشته به علت فش��ارهای ناشی از 
اعتراض ه��ای خیابانی مجبور ب��ه کناره گیری از 

قدرت و استعفا شد. 

 رأی مخالف اهل سنت
یک منبع ناشناس نزدیک به محمد الحلبوسی، 
رئیس پارلم��ان و در واقع رهب��ر نمایندگان اهل 
سنت در مصاحبه با السومریه نیوز اظهار کرد که 
با عالوی نخست وزیر مکلف از نظر برنامه و اصول 
اختالف نظر داریم. وی تأکید کرد که نمایندگان 
اهل سنت )ائتالف اتحاد نیروهای عراق( در نشست 
رأی اعتماد به کابینه نخست وزیر جدید شرکت 
نخواهند کرد و به آن نی��ز رأی نمی دهند، حتی 
اگر تمام وزارتخانه      ها را به ما بدهد.  همچنین دفتر 
محمد الحلبوسی در بیانیه ای در مورد جلسه ویژه 
برای تعیین تاریخ برگزاری نشست رأی اعتماد به 
کابینه که روز دو     ش��نبه برگزار شد، اعالم کرد که 
رئیس پارلمان در این جلسه اختصاصی تصمیم 
گرفت که روز پنج  شنبه ساعت ۱۳ ظهر )۱۳:۳۰ 
به وقت تهران( را برای جلسه رأی به دولت جدید 
انتخاب کند، مشروط بر اینکه نخست وزیر جدید 
طبق قوانین داخلی پارلمان، برنامه وزیران و سوابق 
آنها را پیش از زمان برگزاری نشست رأی اعتماد 
به پارلمان ارسال کند. در همین حال نخست وزیر 
جدید و مکلف عراق روز سه      شنبه از وجود طرحی 
خبر داد که تمام ق��د برای رأی ع��دم اعتماد به 
کابینه وی در مجلس ت��الش می کند. عالوی در 
صفحه توئیتر خود نوشت که عده ای دست به کار 
شده اند تا دولت وی نتواند از مجلس رأی اعتماد 
بگیرد. ع��الوی گفت که من ش��نیده ام برخی به 
سبب ناتوانی در رس��یدن به مقاصد خود و اینکه 
وزارتخانه      ها در اختیار افراد مس��تقل و بی طرف 
قرار گرفته در طرحی برای شکست کابینه و عدم 
رأی اعتماد مجلس تالش می کنند. وی افزود که 
این طرح ش��امل پرداخت پول ه��ای هنگفت به 
نمایندگان و پنهان کردن رأی آنان است؛ امیدوارم 

این اطالعات نادرست باشد. 

مخالفان در فکر  تداوم »عراق بی دولت«

عضو تیم صنعا در کمیته هماهنگی مشترک 
اعالم ک�رد اگر س�ازمان ملل ق�ادر به توقف 
حمالت ائتالف س�عودی به الحدیده نیست، 
صنعا ق�ادر ب�ه دف�اع از خ�ود خواه�د بود. 
محمد الق��ادری، عضو تی��م صنع��ا در کمیته 
هماهنگی مش��ترک اعالم کرد آنچه در استان 
الحدیده رخ می دهد جنایت جنگی است. القادری 
روز چهار   شنبه در گفت وگویی با شبکه المسیره 
اعالم کرد، حم��الت روزانه ائتالف س��عودی به 
الحدیده در غرب یمن تنها نقض توافق س��وئد 
نیست بلکه جنایت جنگی است. وی تأکید کرد: 

در صورتی که سازمان ملل قدرت کنترل ائتالف و 
توقف نقض توافق سوئد را ندارد صنعا قادر به دفاع 
از خویش است. توافق س��وئد در دسامبر 2۰۱۸ 
میان صنعا و دولت مس��تعفی یمن امضا شد؛ تا 
فوریه جاری ائتالف س��عودی بی��ش از 2۵هزار 
بار این توافق را نقض کرده اس��ت. بر اساس این 
گزارش، این حمالت تاکنون منجر به کشته شدن 
هزار و ۷۰ غیرنظامی و مجروحیت۳هزار و ۵۸۰ 
نفر شده که بیشتر آنها از زنان و کودکان هستند. 
هشدار یمنی   ها به سازمان ملل در شرایطی است 
که شورای امنیت س��ازمان ملل بدون توجه به 

جنایات سعودی ها، تحریم    ها علیه یمن را برای 
یک س��ال دیگر تمدید کرد. خبرگزاری فرانسه 
می گوید تمدید این تحریم    ه��ا بعد از مذاکراتی 
تنش آمیز میان انگلیس و روس��یه انجام گرفته 
و مس��کو تهدید کرده قطعنام��ه ای که حتی در 
آن به طور ضمنی به ایران اش��اره ش��ده باشد را 
وت��و خواهد ک��رد. در نهایت، ۱۳کش��ور به این 
قطعنامه تحریمی که پیش نویس آن را انگلیس 
تهیه کرده ب��ود رأی مثبت دادند. رأی روس��یه 
و چی��ن ممتنع بود. ب��ا تصویب ای��ن قطعنامه، 
تحریم    ها علیه یمن تا فوریه 2۰2۱ ادامه خواهد 

داشت. یکی از بندهای این قطعنامه تمدید مجوز 
کارشناسان سازمان ملل برای نظارت بر اجرای 
تحریم های تسلیحاتی علیه وضع شده یمن است. 
پیش نویس انگلیس به عالوه مصادره دارایی    ها و 
ممنوعیت های مسافرتی وضع شده علیه برخی 
مقام    ها را نیز ب��ه مدت یک س��ال دیگر تمدید 
می کند. رادنی هانتر، نماینده امریکا در سازمان 
ملل متحد در سخنرانی خود در این جلسه مدعی 
شد این تحریم    ها از تالش های سازمان ملل برای 
یافتن یک راه حل سیاس��ی ب��رای جنگ یمن 

حمایت می کنند. 

صنعا: سازمان ملل ناتوان باشد، حمالت سعودي ها را تالفي مي کنيم

رایزنی های هسته ای
 به دعوت وزیر خارجه آلمان

هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان در راستای یادآوری تعهدات 
1۹0 کشور عضو پیمان منع گسترش سالح های هسته ای با وزیران 
خارجه س�وئد، اردن، فنالند و کره جنوبی گفت وگو و رایزنی کرد.  
به گزارش دویچه وله، این کشور     ها عضو ابتکارعمل استکهلم هستند که 
هدف آن حفظ و اجرای پیمان منع گسترش سالح های هسته ای است. 
احتمال می رود که موضوع محوری نشست وزیران خارجه کشورهای عضو 
ابتکار عمل استکهلم پیدا کردن راهکار     هایی برای متقاعد کردن روسیه و 
امریکا در راستای تمدید پیمان » استارت نو « باشد.  سرگئی الوورف، وزیر 
خارجه روسیه گفته است: ما تمدید قرارداد استارت نو را ضروری می دانیم 
و اگر گامی در این راه برنداریم، مهلت آن در تاریخ ۵فوریه س��ال 2۰2۱ 
به پایان می رس��د. مقامات روسیه همچنین هش��دار داده اند که فرصت 
کافی برای مذاکره و تدوین قراردادی جدید درباره محدود کردن شمار 
کالهک های هسته ای وجود ندارد. پیمان » استارت نو « آخرین پیمان مهم 

موجود بین دو قدرت بزرگ جهان به شمار می آید. 


