امریکا از لغو تحریم های ایران طفره
میرود
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رئیسجمه�ور امریکا در ش�رایطی کاه�ش تحریمه�ای ایران را
در بحبوح�ه ش�یوع بیم�اری کرون�ا ب�ه درخواس�ت ته�ران از
ً
عملا از
واش�نگتن مش�روط کرده اس�ت ک�ه ب�ه ای�ن ترتیب،
پذیرفتن خواس�ته رقیب خ�ود در انتخابات ریاس�ت جمهوری،
ش�ماری از کش�ورهای جه�ان و نماین�ده س�ازمان مل�ل متحد
ب�رای تس�هیل کم�ک ب�ه ای�ران ش�انه خال�ی ک�رده اس�ت.

در پی باال گرفتن ش��یوع کرونا در جهان ،درخواس��تهای متعددی
برای کاهش تحریمهای ایران مطرح ش��ده اس��ت اما دونالد ترامپ و
دولت متبوعش همواره به شیوههای متعدد ،زیر بار اجرایی کردن این
اقدام نرفتهاند .رئیسجمهور امریکا روز پنجشنبه در کنفرانس خبری
روزانه درباره ش��یوع کرونا با اعالم اینکه به اقتصاد و ارتش ایران ضربه
بسیار سختی وارد شده است ،گفت که ایران درخواستی برای کاهش
تحریمها نداده است تا تجهیزات پزشکی به این کشور فرستاده شود.
مایک پمپئو ،وزیر خارجه امریکا نیز پیشتر به صورت مبهم به پرسشی
در زمینه کاهش تحریمها پاس��خ داده و گفته بود امریکا بهطور مداوم
در حال ارزیابی تمام سیاستهای خود است و تحریمهای ایران ،مواد
دارویی و انسانی را شامل نمیش��ود .این در حالی اس��ت که روزنامه
امریکایی واشنگتنپست با اشاره به پیشنهاد دولت امریکا برای تسهیل
ارسال دارو برای ایران نوش��ته بود که فرایند عملیاتی شدن این اقدام
مستلزم تأمین شروط بسیاری است و واردکنندگان در یافتن بانکهایی
که حاضر به پیمودن این مسیر باشند ،با مشکل مواجه شدهاند .سخنان
مارا کارلین ،مقام سابق وزارت دفاع امریکا هم گزارش واشنگتن پست
را تأیید میکند .وی در این مورد گفت که با وجود تأکید وزیر خارجه
ت کاالهای بشردوستانه از تحریمهای این کشور
امریکا مبنی بر معافی 
علیه ایران ،بسیاری از کشورها از کمک کردن به ایران بیم دارند.
بایدن :ترامپ ظالمانه عمل کرده است
جو بایدن ،نامزد اصلی حزب دموکرات در انتخابات ریاس��ت جمهوری
روز پنجش��نبه به صف منتقدان از سیاستهای تحریمی دولت ترامپ
پیوسته است .وی طی بیانیهای اعالم کرد« :در این همهگیری مرگبار که
هیچ مرزی نمیشناسد ،امریکا باید ببیند که میتواند چه پیشنهای برای
کشورهایی که با این ویروس درگیر شدهاند از جمله ایران داشته باشد».
بایدن با حمایت از اعطای مجوز به شرکتهای تجهیزات پزشکی و دارویی
و تسهیل مسیر بانکهای بینالمللی ،شرکتها و بیم ه برای فراهم کردن
درمانهای پزشکی گفت که دولت ترامپ با ایجاد مانع در برابر دسترسی
ایران به کمکه��ای بشردوس��تانه ،ظالمانه عمل کرده اس��ت .معاون
رئیسجمهور پیشین امریکا همچنین خواستار صدور دستورالعملهای
تحریمی جدید برای گروهها و سازمانهای امداد رسانی بینالمللی در
خصوص چگونگی مقابله با ویروس کرونا در ایران شد.
تجهیزاتی که ارتباطی با کرونا ندارد
آن لینده ،وزیر خارجه سوئد روز چهارشنبه در دیدار با احمد معصومیفر،
سفیر ایران گفت که کشورهای اروپایی در پی یافتن راهکارهایی برای
رفع موانع تحریمی در روابط تجاری با ایران هستند .در چنین شرایطی
اولین تراکنش مالی میان ایران و اروپا در قالب س��از و کار اینس��تکس
خبرساز شده است .روزنامه امریکایی والاس��تریت ژورنال در گزارشی
به برخی جزئیات اش��اره کرد و نوش��ت که افراد مطلع اعالم کردند که
تجهیزات فروخته ش��ده مربوط به درمان بیماریه��ای خونی بوده که
از یک ش��رکت آلمانی خریداری ش��ده و چندین ماه نهایی شدن این
معامله طول کشیده است .ارزش مالی این قرارداد تقریباً  ۵۰۰هزار یورو
( ۵۴۸هزار دالر) بوده است اما تجهیزات فروخته شده هیچ ارتباطی به
همهگیری وی��روس کرونا ندارد .مورگان اورتگاس ،س��خنگوی وزارت
خارجه امریکا هفته گذش��ته در حمایت از سیاس��ت فش��ار حداکثری
کشورش علیه ایران به روزنامه سعودی «الشرقاالوسط» گفته بود که
هیچ تغییر یا کاهش��ی در تحریمهای تحمیلی امریکا علیه رژیم ایران
وجود ندارد .اورتگاس ضمن نادی��ده گرفتن تأثیر تحریمهای امریکا در
ل کمکهای
روند مبارزه با ویروس کرونا گفت «:سیاست تحریمها ،از کانا 
بشردوستانه و امدادرسانی برای کمک به ایران به منظور مبارزه با شیوع
بیماری کرونا ،مستقل اس��ت با این حال روس��یه ،چین ،سوریه ،کوبا،
نیکاراگوئه ،کرهشمالی ،ونزوئال و ایران در قالب نامه مشترکی برای آنتونیو
گوترش ،دبیرکل سازمان ملل ،به منظور برطرف شدن مانع در مبارزه با
ویروس کرونا ،خواستار لغو تحریمهای یکجانبه امریکا علیه ایران شده
بودند .هالل اِل ِور ،گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حق غذا ،سهشنبه
در بیانیهای درباره لزوم رفع تحریمها گف��ت« :ادامه اعمال تحریمهای
اقتصادی فلجکننده علیه س��وریه ،ونزوئال ،ایران ،کوبا و تا حد کمتری
زیمبابوه حق بنیادین شهروندان عادی برای دسترسی به غذای کافی و
مناسب را شدیدا ً تضعیف کرده است».

حمالت فرصتطلبانه ترکیه به سوریه
در وانفسای کرونا

ظاهرا ً دولت ترکیه قصد دارد از ش�رایط بحرانی حاکم بر جهان و
خاورمیانه برای پیشبرد سیاستهای خود در سوریه استفاده کند.
مرکز دیدهبان حقوق بشر سوریه از حمالت نظامیان ترکیه به ارتش
سوریه در غرب منبج در شمال سوریه خبر داده و مرکز مطالعات
جنگ امری�کا هم میگوی�د ارتش ترکی�ه فقط طی دو م�اه اخیر
20هزار نظامی خود را در اس�تان ادلب سوریه مستقر کرده است.

نجات رشدی ،مشاور گییر پدرسون ،نماینده ویژه سازمان ملل متحد
در امور سوریه دیروز در نشست کارگروه بینالمللی پشتیبانی سوریه
از طریق ویدئوکنفرانس در ژنو سوئیس ضمن اشاره به اینکه وضعیت
سوریه به دلیل خطر ابتال به ویروس کرونا« ،جدید» و «منحصربهفرد»
اس��ت ،گفت« :کمکهای بشردوستانه در سراسر س��وریه هیچگاه به
اندازه امروز اهمیت نداشته است .همه س��وریها و کسانی که به آنها
کمک میکنند ،در معرض خطر هستند» .این مقام سازمان ملل گفته
که  6میلیون آواره س��وری و غیرنظامیان در برابر عفونتهای تنفسی
شرایط آسیبپذیرتری دارند .در چنین شرایطی ،دولت آنکارا تحرکات
خود را در س��وریه تش��دید کرده اس��ت .مرکز مطالعات جنگ امریکا
نقشهای از وضعیت ارتش ترکیه مستقر در استان ادلب در شمال سوریه
منتشر کرده که نشان میدهد ترکیه از اول فوریه تا آخر مارس گذشته
بیش از  ۲۰هزار نظامی در داخل خاک س��وریه مستقر کرده است .به
گزارش مرکز مطالعات جنگ امری��کا ،ارتش ترکیه با تجهیزات جدید
خود در استان ادلب هم خط مقدم جدیدی را در برابر نیروهای ارتش
س��وریه در غرب جاده «ا ِم »۵ایجاد کرده و موازنهها را در این منطقه
تغییر داد .دیروز هم مرکز دیدهبان حقوق بش��ر سوریه که مقر آن در
لندن قرار دارد از حم�لات نظامیان ترکیه به ارتش س��وریه در غرب
منبج در شمال سوریه خبر داد .بر اساس گزارش این مرکز وابسته به
مخالفان سوری ،نظامیان ترکیه که در مرکز نظامی الیاشلی هستند،
پنجشنبه شب مواضع ارتش سوریه را در روستای عرب حسن در غرب
شهر منبج هدف قرار دادند .طبق ادعای این مرکز وابسته به مخالفان
س��وری ،در جریان این حمالت نظامیان ترکیه ،دو افسر ارتش سوریه
زخمی شدهاند .دیدهبان حقوق بشر اعالم کرده که ترکیه آب کردهای
سوریه را قطع کرده است .به گزارش شبکه خبری اسکاینیوز ،دیدهبان
حقوق بشر در بیانیه خود گفته است «:ما از مقامات ترکیه میخواهیم
از نیروگاه آب العلوک آب مناطق تحت سیطره کردهای سوریه را تأمین
کند .ساکنان این مناطق از جمله ساکنان اردوگاههای الهول و عریشه
در وضعیت شکنندهای هستند .دهها هزار سوری ،عراقی و خارجی در
این اردوگاهها هستند».
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حشدالشعبی:امریکادست از پاخطا کند
پایگاههایش راخاکسترمیکنیم

در پ�ی جابهجای�ی
گزارش یک
مش�ـــکــو ک
امریکاییها در خ�اک عراق و ادع�ای مقامات
واشنگتن به آماده شدن برای حمله احتمالی به
مواضع بسیج مردمی عراق ،نیروهای مقاومت با
هشدار نسبت به هرگونه ماجراجویی واشنگتن،
اعلام کردند که س�فارت و مواض�ع امریکا در
تیررس موشکهای حشدالشعبی قرار دارند که
اگر امریکاییها دست از پا خطا کنند ،این مناطق
را ب�ه خاکس�تر تبدی�ل میکنن�د.

در شرایطی که جهان روی مبارزه و مهار همهگیری
ویروس کرونا متمرکز شده است ،تحرکهای نظامی
مشکوک امریکا در عراق بار دیگر تشدید شده است؛
اقدامی که از وقوع س��ناریوهای خطرناک حکایت
دارد .امریکا در روزهای اخیر برخی پایگاههای خود
را در عراق به نیروهای ارتش این کشور تحویل داد
و همه نیروهای خود را در پایگاههای عیناالسد و
حریر که امنیت بیشتری دارند ،منتقل کرده است.
برخی رس��انهها و مقامات امریکایی ادعا کردهاند
که با توجه به آماده شدن گروههای حشدالشعبی
برای حمله به مواضع امریکا در عراق ،خود را برای
حمالت پیشدس��تانه علیه بس��یج مردمی آماده
میکنند .تحرکات مش��کوک امری��کا برای ضربه
زدن به گروههای مقاومت ،هش��دار شدیداللحن
فرماندهان مقاومت را در پی داشته است و گروههای
مختلف حشدالشعبی اعالم کردند که اقدام نظامی
امریکا بیپاسخ نمیماند .به گزارش شبکه السومریه
نیوز ،گروه عصبه الثائرین وابسته به حشدالشعبی
روز جمعه در پیامی با انتش��ار تصاویری از سفارت
امریکا نوشت«:سفارت امریکا در بغداد زیر نظر ما
و در تیررس موشکهای ماست و اگر بخواهیم آن
را به خاکستر تبدیل میکنیم .پیش از این نیز ما را
آزموده بودید و دقت ضربات ما را تجربه کردید .این
اقدام گروه مقاومت عراق در تصویربرداری دقیق از
سفارت امریکا ،شکست اطالعاتی بزرگ واشنگتن
به ش��مار میرود» .گردانهای ح��زباهلل هم که
دشمن درجه یک امریکا در عراق به شمار میرود ،به
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور امریکا نسبت به هرگونه
تجاوز علیه مردم عراق هشدار داد .به گزارش شبکه
المیادین ،گردانهای ح��زباهلل عراق در بیانیهای
اعالم کرد«:ما ماهی��ت جنایتکارانه دولت ترامپ
را میشناس��یم .ما براس��اس وظیفه دینی و نه به
درخواست هیچ طرف دیگری به جنگ میپردازیم.
اگر نیروهای امریکایی همچنان به عقبنشینی خود
گزارش 2

اتحادیه اروپ�ا با بحران مال�ی  ،۲۰۰۸برگزیت
(خ�روج انگلی�س از اتحادیه اروپ�ا) ،ظهور و
قدرت گرفتن احزاب ملیگرای مهاجرس�تیز
به خصوص در ش�رق به اندازه کافی نیروهای
گریز از مرکز را تحمل کرده اس�ت .اما حاال با
رکوردزنی کرونا در کشتار مردم در دو کشور
ایتالیا و اس�پانیا و خ�ودداری روزه�ای اولیه
آلمان و فرانس�ه در کم�ک به این دو کش�ور
و موج عصبانیت م�ردم مخصوص� ًا در ایتالیا
ک�ه پیشتر هم با ح�زب «لیک ش�مال» علم
جدایی از اروپا را برداش�ته بود ،کارشناس�ان
و رهبران اروپا گرا به ش�دت نگران هس�تند
که بع�د از پای�ان بح�ران کرونا بای�د منتظر
امواج س�همگین این خشم تجزیهطلبانه بود.

روزنامه واشنگتنپست در گزارشی به قلم مشترک
الودِی موریس و مایکل بیرنباوم نوشت :بیماری
همه گیر کرونا -با بحرانهای بهداشتی و اقتصادی
همزمان -در حال تعمیق خطوط گسل در اروپا
است ،به گونهای که برخی از رهبران آن میترسند
که این میتواند یک تسویه حساب نهایی باشد.

نماي نزديک

ظریف :درس میدهیم به کسی که جنگ با ایران را شروع کند

لفاظیهای جدید ترامپ علیه ایران ،واکنش وزیر خارجه ایران را در پی داشته است .به گزارش
اسپوتنیک ،محمدجواد ظریف دیروز در صفحه توئیتر خود در پاسخ به ادعای ترامپ علیه ایران
درباره حمالت انجام گرفته به نظامیان امریکا ،نوشت«:توس��ط آتشافروزان جنگ گمراه نشو،
دوباره ،دونالد ترامپ ،ایران دوستانی دارد؛ کسی نمیتواند میلیونها «حلقه نیابتی» داشته باشد.
برخالف امریکا که به طور مخفیانه دروغ گفته ،تقلب کرده و ترور میکند ،ایران فقط ،آش��کارا
اقداماتی دفاعی دارد .ایران هیچ جنگی را آغاز نمیکند ،اما به آنها که این کار را میکنند ،درس
خواهد داد» .اظهارات وزیر امور خارجه ایران در پی این مطرح میشود که رئیسجمهور امریکا
روز پنجشنبه در صفحه توئیترش نوشت«:بر اساس اطالعات موجود و باوری که وجود دارد ،ایران
یا حلقههای نیابتی آن در حال برنامهریزی یک حمله مخفیانه علیه نظامیان امریکا یا داراییهای
آن در عراق هستند» .او همچنین در کنفرانس مطبوعاتیاش مدعی شد«:این یک هشدار حمله
نیست .من به آنها هشدار میدهم .تفاوت زیادی وجود دارد .من میگویم اگر کاری انجام دهند
که به نظامیان ما آسیبی بزند ،بهایش را خواهند پرداخت» .ادعای ترامپ در حالی است که گروه
هشت نفره سران دموکرات در کنگره طی نامهای به ترامپ درباره اقدام نظامی علیه ایران یا هر
اقدام دیگری که منجر به درگیری شود ،هشدار دادند.
از عراق ادامه دهند آنه��ا را هدف قرار نمیدهیم».
روزنام��ه نیویورکتایم��ز هفته گذش��ته گزارش
کرد«:پنتاگون به فرماندهان نظامی دس��تور داده
برای تشدید جنگ در عراق و عملیات علیه حزباهلل
برنامهریزی کنند» .در همین راستا ،گابریل صوما،
مشاور ترامپ روز پنجشنبه در سخنانی مدعی شد
که واشنگتن قصد دارد برخی مواضع حشدالشعبی
را هدف قرار دهد.
مقامات کاخ سفید در ماههای اخیر بارها نیروهای
حشدالشعبی را به حمالت به پایگاههای امریکایی
در عراق متهم کردهاند و به همین منظور حمالتی
را به مواضع گروههای حشدالشعبی انجام دادهاند.
مقامات واش��نگتن ب��ا متهم ک��ردن گردانهای
حزباهلل به آمادگ��ی برای حمالت ب��ه نیروهای
امریکایی ،تالش میکنند به این بهانه ضرباتی را به
حشدالشعبی وارد کرده و توان نظامی این نیروها را
تضعیف کنند ،این تالشهای امریکا در حالی است
که حشدالشعبی روز به روز قدرتمندتر از گذشته
میش��ود و توان موش��کی این گروهها به کابوسی
برای دولتمردان واش��نگتن تبدیل شده است .در
هفتههای اخیر برخی رسانهها گزارش کردهاند که
امریکا خود را برای اجرای کودتای نظامی در عراق و
روی کار آوردن دولتی وابسته به خود آماده میکند.
در چنین شرایطی به نظر میرسد امریکا با نشان

دادن چنگ و دندان خود به دنبال مرعوب ساختن
دولت ،ارتش و نیروهای مردم��ی عراق و منصرف
کردن آنها از اجرای مصوبه اخراج نظامیان امریکایی
اس��ت و چنین تحرکاتی را میتوان در چارچوب
جنگ روانی ارزیابی کرد ،چرا که نیروهای مردمی
هشدار دادهاند که به هرگونه اقدام احتمالی ارتش
امریکا پاسخ کوبنده خواهند داد .فرماندهان بسیج
مردمی عراق بارها هشدار دادهاند که در صورتی که
امریکاییها خاک عراق را ترک نکنند ،برای بیرون
راندن اشغالگران به زور متوسل خواهند شد.
تحرکات جدید امری��کا در ع��راق در زمانی انجام
ش��ده اس��ت که مطابق آمارهای معتب��ر جهانی،
امریکا با ثب��ت  250هزار مبتال ،رتبه یک ش��مار
مبتالیان به ویروس کرون��ا را در جهان در اختیار
دارد و ناکارآمدی دول��ت ترامپ برای مقابله با این
ویروس ُکش��نده در عمل اثبات شده و انتقادهای
زیادی را در داخل این کش��ور در پی داشته است.
به همين خاطر ،ترامپ با نقل و انتقاالت نظامی در
عراق در شرایط کنونی تالش دارد افکار عمومی را
از وضعیت شکننده امریکا در مقابل ویروس کرونا
منحرف سازد.
تثبیت حضور با پاتریوت
درحالی که پارلمان عراق به دنب��ال بیرون راندن
امریکاییها از خاک عراق است ،واشنگتن نه تنها

قصد ندارد به این طرح تمکین کند بلکه به دنبال
تثبیت جای پای خود در عراق اس��ت .بیل اوربان،
س��خنگوی فرماندهی مرکزی نیروهای امریکایی
در س��خنانی گفت«:س��امانههای پدافند هوایی
پاتریوت در حال انتقال و استقرار در عراق هستند
ولی از اطالع رسانی وضعیت استقرار آنها به دالیل
امنیتی خودداری خواهد ش��د» .به گزارش شبکه
س��یانان ،اوربان در بیانیهای نوشت«:همانطور
که ژن��رال فرانک مکن��زی ،فرمانده س��نتکام در
نشس��ت خبری در  ۱۳م��ارس گف��ت ،امریکا در
حال انتقال سیس��تمهای دفاعی ب��ه عراق جهت
محافظت از عراقیها ،ائتالف و نیروهای امریکایی از
تهدیدات هوایی موجود در پایگاههای عراق است که
میزبان نیروهای ائتالف هستند» .وی افزود«:مهم
است که متذکر ش��وم حمالت مکرر به پایگاههای
عراقی که نقض حاکمیت عراق محسوب میشود،
تاکنون منجر به کشته و مجروح شدن شماری از
نیروهای عراقی ،ائتالف و نظامیان امریکایی شده
است» .استقرار سامانههای پاتریوت در عراق پس
از حمالت موش��کی ایران به پایگاه عیناالسد در
سال گذشته در دستور کار کاخ سفید قرار گرفت
تا به ادعای امریکاییها ،بتوان��د در صورت لزوم از
نیروهای این کش��ور در برابر حم�لات گروههای
مقاومت دفاع کند.
تالش واش��نگتن برای اس��تقرار چنین س��امانه
موشکی واکنش تند مقامات عراقی را در پی داشته
است .کریم علیوی ،عضو کمیته امنیت و دفاع در
پارلمان عراق ضمن درخواست از دولت این کشور
مبنی بر اعالم جزئیات مربوط به سامانه پاتریوت،
استقرار این سامانه در خاک عراق را نوعی تجاوز به
حاکمیت این کش��ور خواند .عضو کمیته امنیت و
دفاع عراق در گفتوگو با خبرگزاری «المعلومه»
گفت«:تصمیم اخراج نیروه��ای خارجی از جمله
امریکا بازگش��تناپذیر اس��ت .این تصمی��م اراده
عراقیه��ا در واکنش به جنایتهای واش��نگتن و
دخالتهای آش��کار آنها در امور داخل��ی عراق و
همچنین حملههای مکررشان به حشدالشعبی و
فرماندهان آن را نشان میدهد».
بالتکلیفی بر سر نخستوزیر
تحرکات مشکوک امریکا در عراق عالوه بر تمرکز
برای مقابله با حشدالشعبی ،هدف دیگری هم دارد
که به تعیین نخستوزیر مربوط میشود و واشنگتن
در این زمینه کارشکنی میکند .ائتالف پارلمانی
الفتح روز جمع��ه اعالم کرد که گروههای ش��یعه
عراق هنوز ب��رای نامزد جایگزی��ن عدنان الزرفی،
نخستوزیر مکلف به توافق نرسیدهاند .مأمور شدن
الزرفی به تشکیل دولت انتقالی از سوی برهم صالح،
رئیسجمهور عراق موجی از مخالفت شدید را در
میان گروههای سیاسی ش��یعه برانگیخته است.
مخالفتها علیه این اقدام برهم صالح همچنان در
بین شیعیان به ویژه دو ائتالف عمده و بزرگ الفتح
به رهبری هادی العامری و دولت قانون به ریاست
نوری المالکی با شدت ادامه دارد .به گزارش روزنامه
بغدادالیوم ،عدی شعالن ،عضو ائتالف الفتح دیروز
گفت که سازوکاری که رئیسجمهور برای مأمور
کردن شخصیت جنجالی اتخاذ کرده مورد تأیید
گروههای اکثریت شیعی نیس��ت که این به منزله
خیانت به س��همیه و حق قانونی توافقی است که
فرایند سیاسی عراق در سال  ۲۰۰۳آن را به شیعیان
واگذار کرد .محمد البلداوی دیگر نماینده ائتالف
پارلمانی الفتح نیز اعالم کرده اس��ت«:همه دالیل
عزل رئیسجمهور آماده و تهیه شده است» .برخی
مقامات واشنگتن گفتهاند با توجه به اینکه الزرفی
تابعیت امریکایی دارد میتواند منافع واشنگتن در
عراق را بیش از هر ف��رد دیگری تأمین کند .دولت
امریکا قصد دارد فردی وابسته به خود را در بغداد
روی کار بیاورد تا بتواند از این مس��یر برنامههای
نیمهتمام خود را محقق کند اما گروههای مقاومت
در پارلمان عراق ،با نخس��توزیری شخص مورد
تأیید واشنگتن به شدت مخالف هستند.

هشدار تجزیه اتحادیه اروپا تشدید شد

لرزشگسلهای اروپا از زلزله کرونا

بر اس��اس این گزارش اکنون ،اگ��ر رهبران اروپا
نتوانند یک مس��یر منس��جمتر را ترسیم کنند،
همانطور که یکی از معماران آن این هفته توصیف
کرده اس��ت ،پروژه اروپایی با «خطری مرگبار»
مواجه خواهد شد .در اوایل شیوع ویروس کرونا،
واکنش کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشاندهنده
منافع و آرمانهای اروپایی نوعدوستانه را نشان
میداد .محدودیتهای مرزی مجددا ً اعمال شد و
آلمان و فرانسه صادرات تجهیزات پزشکی از قبیل
ماسک و دستگاههای تنفسی را حتی در شرایطی
که ایتالیا درخواست کمک کرده بود ،ممنوع اعالم
کردند .اما روسیه و چین با کمکهای پزشکی -
اگرچه گاهی ناقص -به کمک ایتالیا رفتند.
به نوشته واشنگتن پست ،کشورهای اتحادیه اروپا
شروع به هماهنگی در تالشهای خود برای تهیه
منابع کردهاند و آنها بیشتر از آنچه چین در اختیار
ایتالیا -که شدیدا ً تحت تأثیر ویروس کرونا قرار
گرفتهاند -قرار داد ،کمکهای بیش��تری ارسال
کردند .اما هفته گذش��ته ،ش��اهد تغییر مجدد
اختالفات بلوک ش��مال  -جنوب در مورد نحوه

رسیدگی به واکنش اقتصادی بودیم .این اتحادیه
همانطور که ویکتور اوربان ،نخستوزیر راستگرا
و مهاجرستیز مجارستان از قدرتهای اضطراری
برای تعلیق مؤثر دموکراسی استفاده کرده است
و در حال تحکم کردن براس��اس اصول اساس��ی
حکومت قانون در اروپاس��ت در حال سوق پیدا
کردن به سمت بلوک شرق و غرب است.
در مجموع ،ای��ن تنشها میتوانن��د ائتالف در
اتحادیه اروپا را تحتالشعاع قرار دهند.
نوربرت روتگ��ن ،سیاس��تمدار آلمانی که تالش
میکند جایگزین صدراعظم آنگال مرکل ش��ود،
به جمع افرادی که هش��دار دادند اتحادیه اروپا
در خطر جدی است ،پیوست و درگیری داخلی
این قاره را به یک « ِ
جنگ سنگر به سنگر» تشبیه
کرد.
خشم ایتالیاییها
روزنامه ایتالیایی الریپوبلیکا در مقالهای نوشت
«باید گفت که ایتالیا در اولین روزهای این بحران
نیازمند همکاری مشترک کشورهای اروپایی بود
اما خیلی از این کشورها به فکر مشکالت داخلی

خود بودند».
مخالفت اولیه فرانسه و آلمان با ارسال تجهیزات
الزم برای پیش��گیری از کرونا ب��ه ایتالیا موجب
خشم ایتالیاییها شد .آمار ابتال و مرگ و میر کرونا
در ایتالیا از بقیه کش��ورهای جهان بیشتر است.
مردم ایتالیا در این شرایط بحرانی تصور میکنند
که به حال خود رها شدهاند .آمار مرگ و میر کرونا
در ایتالیا به بیش از  ۱۳هزار نفر رسید .با این حال
االن حدود  ۲۵کش��ور اروپایی چندین میلیون
ماسک به ایتالیا و اسپانیا ارسال کردهاند.
اما در حالی که برخی از ایتالیاییها امیدوارند که با
راهاندازی این ساز و کار اوراق قرضه کرونا اروپایی
سهم عمدهای در کاهش بدهی ایتالیا و سهولت
در دسترسی این کشور به پول ایفا کند ،اما آلمان
و هلند مخالف ایجاد ساز وکار مشترک برای صدور
اوراق قرضه کرونا در اروپ��ا بودهاند .با این حال بر
اساس گزارش این روزنامه «صندق  ۱۰۰میلیارد
یوروی��ی ( 109/3میلی��ارد دالر) اتحادیه اروپا
برای تأمین مالی دستمزد کارمندانی که ساعات
کارشان کاهش یافته راهاندازی خواهد شد».

مقام حماس :غزه نفس نکشد
یبُریم
 نفس  6میلیون اسرائیلی را م 

رئی�س دفت�ر حم�اس ب�ه صهیونیس�تها هش�دار داد
ک�ه اگ�ر مبتالی�ان ب�ه کرون�ا در ن�وار غ�زه ق�ادر ب�ه تنف�س
نباش�ند ،نف�س  6میلی�ون صهیونیس�ت را خواهن�د بری�د
و ه�ر آنچه ک�ه بخواهن�د را از صهیونیس�تها خواهن�د گرفت.

به گزارش فارس ،پس از آنکه وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی ش��رط
ارائه کمک به نوار غزه برای مقابله با ویروس کرونا را بازگش��ت جنازه
دو نظامی مفقود در این منطقه عنوان کرد« ،یحیی الس��نوار» رئیس
دفتر جنبش حماس در غزه ،شامگاه روز پنجشنبه ،خطاب به «نفتالی
بنت» وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی تأکید کرد« :در شرایطی که به
دستگاههای تنفس��ی برای بیمارانمان یا غذا برای مردممان محتاج
باشیم ،آمادهایم تو را مجبور به این کار کنیم و به اذن خداوند ،خواهی
دید که ما میتوانیم».
س��نوار با تأکید بر اینکه اگر اوضاع مبتالیان به کرونا در نوار غزه بدتر
شود ،نفس  ۶میلیون صهیونیست را خواهند برید ،افزود رایزنیها درباره
معامله اسرا از زمان آغاز بحران سیاسی در سرزمینهای اشغالی متوقف
شده است .یحیی السنوار در ارتباط با اسرای فلسطینی گفت« :به تمام
واسطهها گفتیم که پیش از آزادی زندانیان آزادشده معامله «شالیط»
که دوباره زندانی شدند ،نمیتوانیم مذاکرات مربوط به معامله جدید
را آغاز کنیم» .
السنوار افزود که حماس در مقابل «آزادی اسرای سالخورده و بیماران
در سایه بحران ویروس کرونا به عنوان یک اقدام انساندوستانه ،میتواند
در ارتباط با موضوع اسرای صهیونیستی «امتیازاتی جزئی» بدهد.
همچنین «حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی (حماس)
در فلسطین ،روز پنجش��نبه گفت که رژیم اش��غالگر که به مدت 13
س��ال نوار غزه را محاصره کرده اس��ت ،مس��ئول پیامدهای ناشی از
شیوع کرونا در این منطقه است .غزه با جمعیت  2میلیون نفری خود
تنها 96دستگاه ونتیلتور دارد و حتی سازمان بهداشت جهانی هزار و
 500کیت تش��خیص کرونا برای غزه را به اسرائیل و بعد به تشکیالت
خودگردان فلسطین داده است تا به این ترتیب اشغالگران حتی از این
عامل هم برای تحت فشار گذاش��تن مردم غزه استفاده کنند .در غزه
تاکنون  12مورد بیمار مبتال به کرونا شناسایی شده است.
مشکل شهرکنشینان هستند
صائب عریقات ،دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف)
اعالم کرد :تشکیالت خودگردان دستور تمدید حالت فوقالعاده پزشکی
در تمامی اراضی فلسطین را برای مقابله با کرونا داده است.
تمدید حالت فوقالعاده بعد از آن صورت گرفت که س��خنگوی دولت
فلسطین از ابتالی  ۱۶۰تن در اراضی فلسطین به کرونا خبر داد.
محمد اشتیه ،نخس��توزیر فلس��طین نیز بعد از نشس��ت با رهبران
دستگاههای امنیتی با حضور وزرای بهداش��ت و کار گفت :ما از طرف
اسرائیلی خواستیم از کارگران فلسطینی قبل از بازگشتشان به اراضی
خود تست کرونا بگیرد .ما باید سطح اقداماتمان را به خاطر بازگشت
کارگران فلسطینی افزایش دهیم .مشکل اصلی ما اشغالگران اسرائیلی
و ش��هرکها و تمامی اقداماتی اس��ت که باعث میشود تالشهای ما
برای مقابله با کرونا شکس��ت بخورد .حریدیها و برخی دیگر از فرق
صهیونیستها که مشهور به علمستیزی هستند ،توصیههای بهداشتی
را قبول نداشته و از اعمال قرنطینه خودداری میکنند.

عیسی قاسم خواستار آزادی زندانیان سیاسی بحرین شد

رهبر معنوی انقالب بحرین ضمن درخواست آزادی زندانیان سیاسی،
با اشاره به ابتال و فوت شمار زیادی از افراد به ویروس کرونا تأکید کرد که
آزادی هزاران زندانی ضروری است و این یک اقدام انسانی است.

به گزارش وبگاه «مرآهالبحرین» ،آیتاهلل عیسی قاسم به دولت بحرین
هشدار داد که ورود ویروس کرونا به زندانها به منزله به آتش کشیدن
کشور است که هرج و مرج امنیتی را به دنبال خواهد داشت.

-----------------------------------------------------

آمادهباش ارتش لبنان در مرز با فلسطین اشغالی

نیروهای ارتش لبنان در مرزهای جنوب این کشور با فلسطین اشغالی
به حالت آمادهباش درآمدند .بنابر گزارش صداوسیما از بیروت ،ارتش
لبنان در بیانیهای اع�لام کرد ،نظامیان صهیونیس��ت بمبی دودزا در
جنوب لبنان شلیک کردند .این اقدام آمادهباش ارتش لبنان را به دنبال
داشت .ارتش همزمان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (یونیفل)
را نیز در جریان این اقدام صهیونیستها گذاشت.

-----------------------------------------------------

 4شاهزاده سعودی همچنان در بازداشت
حساب توئیتری العهدالجدید نوشت که چهار تن از شاهزادگان که اخیرا ً
محمد بنسلمان ولیعهد س��عودی آنها را بازداشت کرده بود همچنان
در بازداشت هستند .در این حساب توئیتری آمده است که اسامی این
چهار شاهزاده احمد بن عبدالعزیز ،محمد بن نایف ،عبدالعزیز بن سعود
و نایف بن احمد است .علت این بازداشتها «خیانت به کشور» عنوان
شده است .برخی ناظران نیز گفتند که بازداشت بن نایف و بنعبدالعزیز
ممکن است اقدامی در جهت از میان برداشتن موانع بر سر راه جانشینی
محمد بنسلمان به جای پدرش باشد.

-----------------------------------------------------

شکایت لبنان به شورای امنیت از نقض هوایی اسرائیلیها

وزارت امور خارجه لبنان در پی تجاوز روز سهشنبه جنگندههای رژیم
صهیونیستی در نقض حریم هوایی و حاکمیت این کشور برای حمله
به مواضعی در سوریه به ش��ورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد .به
گزارش پایگاه خبری «لبنان  »۲۴وزارت امور خارجه لبنان اعالم کرد
که نقض حریم هوایی این کشور ،تهدیدی برای امنیت شهروندان آن
به شمار میآید و این اقدام در شرایطی صورت گرفت که تمام جهان با
تهدید بسیار جدی شیوع ویروس کرونا و عواقب آن روبهرو است.

-----------------------------------------------------

 19کشته و زخمی در حمالت طالبان

به رغم توافق صلح امریکا با طالبان ،انفجار در بغالن و حمله طالبان به
استان کاپیسا  19کشته و زخمی برجا گذاشت .سخنگوی استانداری
کاپیسا در این مورد گفت« :نیروهای طالبان به پاسگاه نیروهای خیزش
مردمی ( شبهنظامیان طرفدار دولت افغانستان ) در شهرستان «تگاب»
حمله کردند که بر اثر آن س��ه نیروی خیزش مردمی کشته و  11نفر
دیگر زخمی شدند .بنابر اعالم خبرگزاری صداوسیما ،فرماندهی پلیس
کاپیسا نیز از کشته شدن س��ه عضو طالبان در این درگیری خبر داد.
همچنین شش نظامی افغان براثر حمله طالبان در استان بادغیس در
شمال غرب افغانستان کشته شدند.
-----------------------------------------------------

ونزوئال امریکا را به دخالت در امور داخلی متهم کرد

وزیر خارجه ونزوئال در صفحه ش��خصی خ��ود در توئیتر ،طرح امریکا
در مورد تش��کیل یک دولت موقت در ونزوئال را ت�لاش برای مداخله
در امور داخلی کش��ورش ارزیابی کرد .به گزارش تاس ،خورخه آریزا
نوش��ت« :دولت بولیواری ما بار دیگر تأکید میکند ونزوئال یک کشور
آزاد ،مقتدر ،مستقل و دموکراتیک است که هرگز با هیچ نوع حاکمیت
خارجی از سوی یک دولت خارجی موافقت نخواهد کرد».

