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  گزارش  2

کرونا در برابر »غول شرور«
»یک بار برای همیشه باید این تعجب را کنار بگذاریم که ما خدا نیستیم«، 
این جمله خاص مارتین هایدگر ابرفیلسوف قرن حاضر است. شاید به همین 
واسطه اس��ت که ش��اگردش هانس گئورگ گادامر گفت هرجا هایدگر از 
»وجود « سخن می گوید منظورش خدا است. به نظر طی قرن های اخیر بشر 
بیش از اندازه از خود و همه چیز دور ش��ده و نسبت به جهان طغیان کرده 
است.  کرونا تنها یک ویروس ساده است که انسان مدرن را به زانو درآورده 
است. زمانی که رنه دکارت، ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی در نگاه مهندسی 
گفت»من فکر می کنم پس هستم« و سپس ایمانوئل کانت آن را وسعت داد، 

فکرش را هم نمی کرد که بشر نمی تواند بی واسطه راهبر باشد. 
فقط یک ویروس نشان داد که انسان نه تنها خدای زمین و »سوژه « نیست 
بلکه حتی می تواند »ابژه « هم نباش��د! چه باور کنیم که کرونا زاده خش��م 
طبیعت است و چه اینکه کنشی بیولوژیک باشد، مهم این است که انسان را 

دست کم تاکنون ناتوان از دفاع ساخته است. 
کرونا تنها در اندیشه فلس��فی تأثیر نگذاش��ته بلکه در سیاست، اجتماع، 
فرهنگ، علم و تکنولوژی نیز مؤثر بوده اس��ت. یکی از مهم  ترین گمانه    ها و 
سؤال    هایی که اکنون وجود دارد، این است که آیا این بحران، نظم بین المللی 
را به هم خواهد ریخت؟ پاسخ آن چندان سخت نیست زیرا سال هاست که 
مشخص شده نظم جهانی در حال تغییر است، بنابراین کرونا در این زمینه 
بیش از آنکه تعیین کننده باشد، تشدید کننده است. مثل همان تأثیری که 
بر سیاست جهانی شدن یا جهانی کردن دارد. برخی بر این اعتقاد هستند 
که ویروس کرونا از این توانایی برخوردار است که جلوی جهانی سازی را با 
محوریت اندیشه غرب بگیرد. در این باره مسئله تعیین کنندگی، ارجح نیست 
زیرا عبور فرهنگی – اجتماعی غرب از اروپا تا امریکا گویای این مسئله است 
که پروژه جهانی سازی ابتدا از مبدأ خود یعنی در همان غرب رو به شکست 
رفته است. این موضوع را می توان در برآمدن افراطی ناسیونالیسم اروپایی 
و ملی گرایی نژادپرستانه امریکا دید که ترامپ محصول آن است.  به گمان 
برخی، جدال کنونی بین امریکا و چین یک جنگ تجاری است و امریکا در 
پی آن است با شکست پکن از پیشروی و اول ش��دن اقتصاد آن در جهان 
جلوگیری کند. این نگاه حاصلی جز خطا ندارد. مهم تر از بحث اقتصاد، تمدن 
است، زیرا اگر چین بتواند در اقتصاد و سپس سیاست از امریکا پیش بیفتد، 
نمونه حکومت آریستوکراسی را ارائه خواهد داد که توانسته دموکراسی غربی 
را در سطوح مختلف به زانو درآورده و آنها و دیگران را به خود نیازمند سازد. 
رهبران فکری امریکا این را فهمیده اند! به همین دلیل است که به هر شکل 
ممکن خواهان پیشگیری از آن هستند. امریکا اگر در این »جنگ تمدنی « 
به چین و متحدانش ببازد، آن وقت تغییر نظم بین المللی زیرمجموعه آن 
می شود و غرب به یکباره اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع و در یک کالم، 

تقدم تمدنی را پس از قرن    ها خواهد باخت. 
در این جنگ، قدرت نرم افزاری امریکا رو به ضعف رفته است. همان قدرتی 
که زمانی از آن علیه شوروی و حتی پیش از آن علیه اروپا استفاده کرد و پیروز 
میدان شد. بنابراین اکنون چاره ای ندارد که از ابزارهای سخت استفاده کند، 
به همین منظور به سمت جدال اقتصادی رودرو و حتی تهدیدهای نظامی 
پیش رفته است. طی این دوره که کرونا جهان را به خود مشغول ساخته، دیده 
می شود که چگونه نیروهای نظامی خود را در عراق و منطقه جابه جا می کند! 
باال    ترین پیام امریکا می تواند این باشد که در این گیرودار کسی گمان نبرد که 
نظم بین المللی در حال تغییر است و هنوز این امریکا است که با بیش از 800 
پایگاه نظامی در جهان، خواهان کنترل آن است.  اما حتی تعداد کشته های 
کرونایی امریکا نشان می دهد که واشنگتن ممکن است جنگ را بی گلوله 
ببازد و ابزارهای عریض و طویل نظامی اش می توانند بدون نیاز یا فایده ای از 
شلیک، در این جنگ تمدنی زنگ بزنند. در حالی که تاکنون و به شیوه های 
تبلیغی مختلف، همواره خود را رهبر و منجی عالم معرفی کرده است ولی 
دیده می شود که در این عصر، به یک »غول شرور« تبدیل شده که اگر نتواند 
در میدان تجاری، جنگ تمدنی را با پیروزی پشت سر بگذارد، همچون گرگ 

وال استریت چاره ای ندارد که آینده خود را با هیچ معاوضه کند. 
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 دیپلمات روس: راستی آزمایی از ایران با موفقیت ادامه دارد
یک دیپلمات ارشد روس با بیان اینکه بازرسی های آژانس اتمی از ایران 
ادامه دارد، این امر را موجب از بین رفتن برخی »گمانه زنی های ناشایست « 
درباره برنامه هس��ته ای ایران دانس��ت. ب��ه گزارش ف��ارس، »میخائیل 
اولیانوف « نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین، روز 
دو    شنبه در صفحه توئیتر خود نوشت: »به رغم پاندمی )همه گیری( ویروس 
کرونا، فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی آژانس اتمی بر ایران با موفقیت 
ادامه دارد. تهران کمال همکاری الزم را مبذول می دارد. « وی با تأکید بر 
همکاری کامل ایران با بازرسان آژانس اتمی، تصریح کرد: »این تعامالت، به 
خنثی کردن گمانه زنی های ناشایست درباره برنامه هسته ای ایران کمک 
می کند « دیپلمات روس به مورد خاصی اشاره نکرده ولی ظاهراً واکنش او 
به گزارش اخیر دویچه وله است که نوشته ایران ممکن است از بحران کرونا 

برای افزایش سرعت برنامه هسته ای خود استفاده کند. 
-----------------------------------------------------
 ماهاتیر محمد: انگلیس می خواس�ت مثل فلس�طین علیه 

مالزی توطئه کند
نخست وزیر سابق مالزی در س��خنانی به نحوه تبدیل شدن عالقه اش به 
انگلیس به تنفر از این کشور پرداخت و از توطئه انگلیس علیه کشورش در 
دهه های پیش برای تبدیل کردن آن به » فلسطینی دیگر « پرده برداشت.  
به گزارش ایسنا، ماهاتیر محمد در مصاحبه با برنامه » شاهد علی العصر « در 
شبکه الجزیره با اشاره به دالیل تبدیل عالقه اش به انگلیس به تنفر و خشم 
نسبت به این کش��ور، اظهار کرد: در زمان بچگی و آن زمان که در دوران 
مدرس��ه بودم، طرفدار انگلیس بودم. وی افزود: » اما زمانی که ژاپنی ها، 
انگلیس را شکست دادند و آنها را ناگزیر به خروج از مالزی کردند، این تصور 
از بین رفت. این زمان بود که متوجه شدم انگلیسی     ها می توانند توسط یک 
ملت و ارتش آسیایی شکست بخورند و ژاپنی     ها منضبط  تر و بابرنامه تر از 
انگلیسی     ها هس��تند.« ماهاتیر محمد در ادامه تصریح کرد: ماالوی     ها در 
دهه ۴0 قرن گذشته احساس کردند که در حال تحقیر از سوی انگلیسی     ها 
هستند و به آنها مانند افرادی تنبل و غیرقابل اعتماد نگاه می شود. ماهاتیر 
محمد ادامه داد: ماالوی     ها زمانی که تالش انگلیس برای حمایت از اتحادیه 
ماالوی     ها را دیدند، توطئه این کشور علیه خودشان را به طور کامل فاش 
کردند. این اتحادیه  درصدد تفکیک ماالوی     ها و فراهم کردن زمینه تسلط 
اقلیت های چینی و هندی بر کشور بود تا پس از آن مالزی را به یک شهرک 
بین المللی تبدیل کنند که وابسته به دولت انگلیس باشد؛ این همان کاری 
بود که با فلسطین کردند و یهودیان سراسر جهان را تشویق به آمدن به این 
سرزمین کردند و به آنها در راستای تسلط بر تمام جوانب زندگی در مقابل 

فلسطینی     ها به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین کمک کردند. 
-----------------------------------------------------

  حمله به هواپیمای متعلق به نیروهای حفتر 
نیروهای هم پیمان دولت وفاق ملی به رهبری فائز السراج، یک فروند 
هواپیمای نظامی متعلق به نیروهای موسوم به » ارتش ملی لیبی « به 
فرماندهی خلیفه حفت��ر را در نزدیکی طرابلس، پایتخت این کش��ور 
هدف حمله قرار دادند. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت روسیا الیوم، 
نیروهای ارتش ملی لیبی اظهار داش��تند، هواپیمای باربری متعلق به 
آنها در شهرک ترهونه واقع در جنوب طرابلس که پایگاه اصلی نیروهای 
حفتر برای تسلط بر پایتخت اس��ت، مورد حمله قرار گرفت. در حالی 
که نیروهای دولت مس��تقر در طرابلس می گویند، این هواپیما حامل 
مهمات نظامی بوده، احمد المسماری، سخنگوی ارتش ملی لیبی در 
این خصوص عنوان داشت: این هواپیما حامل تجهیزات پزشکی برای 

مبارزه با ویروس کرونا بود. 

مسکو برای مقابله با آنکارا در حلب 
سد آهنین کشید 

پ�س از تصمی�م ترکی�ه ب�رای اع�زام دهه�ا نی�رو و تجهیزات 
به گروه های تروریس�تی در ش�مال س�وریه، یک مقام نیروهای 
دموکراتیک س�وریه گفت که روس�یه نیز طبق تمای�ل این گروه 
دهها دس�تگاه خودروی زرهی و نفربر را ب�رای مقابله با عملیات 
احتمالی ترکیه در استان حلب به شرق این منطقه فرستاده است. 
به دنبال بی اعتنایی دولت ترکیه به هش��دارهای مس��کو و دمشق در 
حمایت نظامی از تروریست ها، روسیه برای عقب راندن نیروهای ترکیه، 
قصد دارد حضور قدرتمندی در شمال س��وریه داشته باشد. نیروهای 
روس��ی مس��تقر در س��وریه روز یک   ش��نبه تجهیزاتی نظامی را به دو 
منطقه »منبج « و »عین العرب« در شرق استان حلب در شمال سوریه 
فرستادند؛ دو منطقه ای که تحت کنترل مشترک نیروهای دموکراتیک 
سوریه و نیروهای دولتی سوریه قرار دارد. روزنامه العربی الجدید به نقل 
از منابع محلی گزارش داد:»ده    ها خودروی زرهی و نفربرهای روسیه به 
منبج و عین العرب رسیدند تا حضور خود را در نزدیکی مرزهای ترکیه 
تقویت کنند«. یک مقام نظامی نزدیک به نیروهای دموکراتیک سوریه 
گفت:»هدف از رس��یدن این تجهیزات نظامی روس��یه تقویت مواضع 
ارتش سوریه و روسیه در نزدیکی مناطق نفوذ ترکیه است به خصوص 
که حرف و حدیث    ها از تصمیم آنکارا برای انجام یک عملیات نظامی در 
این منطقه حکایت دارد«. این منبع رس��یدن تجهیزات نظامی روسیه 
به این دو منطقه را با اطالع نیروهای دموکراتیک س��وریه و تمایل آن 
دانس��ت و گفت:»این تجهیزات یک هفته ای است که در حال رسیدن 
به منطقه است و همچنان هم این روند ادامه دارد«. روسیه پایگاه های 
نظامی متعددی را در استان های حلب، الرقه و الحسکه ایجاد کرده است 
که از مهم  ترین آنها در دو فرودگاه الطبقه و القامش��لی و همچنین در 
شهر عین عیسی در شمال شهر الرقه و در خطوط تماس میان نیروهای 
دموکراتیک س��وریه و ارتش سوریه است. ارس��ال تجهیزات روسی به 
استان حلب، درحالی است که ترکیه در هفته های اخیر به تحکیم مواضع 
خود و تروریست   ها اقدام کرده اس��ت. منابع محلی از ارسال تجهیزات 
نظامی جدید ترکیه به حومه ادلب و ایجاد س��ه مرکز دیده بانی جدید 
در این منطقه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، چند منبع 
محلی اعالم کردند:»تجهیزات مذکور شامل تانک، خودروی نظامی و 
نفربر است که از طریق گذرگاه » کفر لوسیون « در حومه شمالی ادلب 
وارد سوریه ش��ده و به مراکز دیده بانی تازه ایجاد شده توسط آنکارا در 
نزدیکی جاده بین المللی حلب- الذقیه واقع در حومه جنوبی این استان 

منتقل شده است.«

موساد مظنون به طراحی 
ترور فرمانده حزب اهلل است

گفته های برخ�ی مناب�ع اطالعاتی ح�زب اهلل حاکی از آن اس�ت 
ک�ه ت�رور محم�د عل�ی یون�س، از فرمانده�ان ای�ن ح�زب در 
جن�وب لبن�ان کار س�ازمان جاسوس�ی موس�اد ب�وده اس�ت. 
رژیم صهیونیس��تی که در یک دهه گذش��ته در پی ت��رور فرماندهان 
مقاومت در منطقه بوده است، این بار نیز با شهادت یکی از فرماندهان 
حزب اهلل لبنان، پای سازمان های جاسوسی صهیونیستی در میان است. 
سایت جنوبیه لبنان به نقل از برخی منابع اعالم کرد:»یونس به همراه 
یکی از نیروهای حزب اهلل در مأموریت تعقی��ب یکی از اهداف بوده که 
در منطقه زوطر در کمین سنگین س��ه خودرو گرفتار و راه های خروج 
به روی آنها مسدود می شود و یونس و همراهش هدف تیراندازی قرار 
می گیرن��د. در این تیراندازی یون��س جان خود را از دس��ت می دهد و 
همراهش زخمی شده و به بیمارستان منتقل می شود؛ همان فردی که 
در ادامه از روی اشتباه قاتل فرض می شود«. این منابع گفتند:»گروهی 
از مقاومت اسالمی با حضور در محل ترور آنجا را محاصره کردند، آنها از 
قبل سرنخ    هایی از پرونده حساسی که یونس درگیر آن بود، در اختیار 
داش��تند«. آنها افزودند:»اطالعات حزب اهلل نشان می دهد که احتماالً 
ترور یونس نقشه موساد اسرائیل و مزدوران آن بوده است«. به گزارش 
روزنامه القدس العربی، پیکر یونس عصر     شنبه در داخل یک خودرو در 
جاده شهرک قعقیه الجسر به زوطر در استان النبطیه در جنوب لبنان 
درحالی پیدا شد که آثار ش��لیک گلوله و ضربات چاقو روی بدنش بود. 
به گفته منابع غیر رس��می، این فرمانده حزب اهلل مس��ئولیت تعقیب 
مزدوران و نفوذی    ها را برعهده داش��ته است. روزنامه القدس العربی هم 
دیروز در گزارشی نوشت:»هنوز دلیل ترور یونس مشخص نیست، اما 
بیانیه حزب اهلل در تبریک و تس��لیت ش��هادت این رهبر خود حاکی از 
مرتبط بودن ترور وی با عملیات امنیتی آن اس��ت«. این روزنامه آورده 
است:»یونس در تعقیب یکی از اهداف حزب اهلل بود و یک نفر دیگر هم از 
همان واحد نیروهای مربوط به مأموریتش نیز او را همراهی می کرد که 
در حومه شهرک زوطر در یک کمین محکم از سوی سه خودرو که یکی 
از آنها یک دستگاه جیپ بوده گرفتار می شوند«. چند ماه پیش برخی 
رسانه های صهیونیستی لیس��تی از ترور فرماندهان مقاومت را منتشر 
کردند که در اولویت تل آویو قرار داشت و در ماه های اخیر تعدادی از این 
فرماندهان ارشد مقاومت از جمله سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سابق 
نیروی قدس سپاه پاسداران و ابومهندس، از فرماندهان حشدالشعبی 
و ابوالعط��ا، از فرماندهان جنبش حماس از س��وی امریکا و با همکاری 

تل آویو ترور شده اند. 

کاخ سفید در عراق دنبال یک چارچوب استراتژیک سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی فرهنگی است

تحمیل الزرفی با  پیمان همه جانبه امریکایی

رضاحجت

جریان های شیعی    گزارش  یک
عزم خ�ود را جزم 
کرده اند که از نخست وزیر مکلف عراق گذر کنند. 
اما خود او ضمن تالش البته از نوع لفظ درمانی و 
وعده پراکنی مبنی بر اینکه امریکایی    ها به صورت 
تدریجی از عراق خارج خواهند شد، در تقالست 
حمایت گروه های مختلف را جلب کند اما به رغم 
وعده های الزرف�ی درباره خ�روج امریکایی ها، 
شواهد و اخبار نشان از آن دارد که امریکا نه تنها 
رفتنی نیس�ت بلک�ه در فک�ر تقوی�ت نیرو    ها و 
تجهیزات در دو پایگاه اصلی خود و حتی ش�اید 
س�اختن پایگاه ه�ای جدی�د در مناط�ق کرد و 
سنی نشین است و از طرف دیگر با پیشنهاد پیمان 
همه جانبه ای عالوه بر مسائل امنیتی ، نه تنها خود 
را همکار عراق در مورد مسائل اقتصادی و فرهنگی 
نشان دهد بلکه این وعده    ها گروه های سیاسی را 
ن�رم کن�د و نخس�ت وزیر مکلف ماندنی ش�ود.
»محمد علی الحکیم « وزیر خارج��ه عراق هدف از 
مذاکرات پیش بینی شده میان بغداد و واشنگتن را که 
در دیدار عصر روز دو    شنبه میان عبدالمهدی و سفیر 

امریکا درباره آن بحث شده است، فاش کرد. 
الحکیم در حس��اب کاربری خود در توئیتر نوشت: 
»وزارت خارجه ع��راق نام��ه ای را از وزارت خارجه 
امریکا دریافت کرد که در آن پیشنهاد داده شده است، 
مذاکراتی میان بغداد و واشنگتن مبتنی بر موضوعات 
مطرح در چارچوب راهبردی و تجدیدنظر فراگیر در 
موضوع آینده روابط میان دو کش��ور در زمینه های 
اقتصادی، فرهنگی، مبادالت تج��اری و امنیتی در 
سطح دو جانبه و منطقه  انجام شود و ما از این طرح 

استقبال کردیم و زمان مناسب برای آن را مشخص 
خواهیم کرد.«

عادل عبدالمهدی، نخس��ت وزیر ع��راق در دیدار با 
»متیو تولر« سفیر امریکا از  باز کردن باب گفت وگوی 
راهبردی میان دولت عراق و امریکا استقبال کرد ه و  
دفتر اطالع رس��انی عبدالمهدی در بیانیه ای گفت: 
»نخس��ت وزیر عراق از باز کردن ب��اب گفت وگوی 
راهبردی میان دولت های عراق و امریکا در راستای 
تحقق منافع مشترک و در سایه تصمیم     ها و تحوالت 
در عراق و منطقه اس��تقبال می کند.« بر اساس این 
بیانیه، سفیر امریکا پیشنهاد واشنگتن درباره مشخص 
کردن هیئت مذاکره کننده بغداد و زمان آغاز مذاکرات 
را به عبدالمهدی ارائه داد؛ پیش��نهادی که قباًل هم 
چندین بار در پیام     ه��ا و دیداره��ای متعدد مطرح 

شده بود. 
پارلمان عراق خروج نظامیان ائتالف امریکایی از عراق 
را خواستار شده است. ملت عراق هم به دنبال حمله 
دی ماه گذشته امریکا به نزدیکی فرودگاه بغداد و ترور 
شهدای مقاومت سردار شهید قاسم سلیمانی، فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران و »ابومهدی المهندس« 
نایب رئیس سازمان حشدالش��عبی عراق با برپایی 
راهپیمایی بزرگ بر ضرورت خروج هر چه سریع تر 
نیروهای خارجی از کشورشان و بازگشت امنیت به 
عراق تأکید کردند.  نیروه��ای ائتالف امریکایی هم 
به دنبال حمالت اخیر علیه برخی پایگاه های ش��ان 
در عراق طی دو سه هفته گذش��ته تاکنون از چهار 
پایگاه خود عقب نش��ینی کردند.  با این حال، علی 
الوائلی، تحلیلگر سیاسی خبرگزاری المعلومه، با بیان 
اینکه عقب نشینی امریکا از برخی پایگاه     ها به معنای 

خارج شدن شان از عراق نیست گفت: برخی مناطق 
خواهان خارج کردن نیروهای حشدالشعبی هستند 

تا نیروهای امریکایی در آنجا مستقر شوند. 
الوائلی افزود: واش��نگتن با طرف     هایی که با حضور 
نیروهایش در عراق موافق هستند، به ویژه کرد    ها و 
سنی     ها به توافق رسیده تا در مناطق شان مستقر شود 
و پایگاه های جدید بسازد. این طرح به روی کار آمدن 
شخصیتی منجر خواهد شد که حضور امریکا در عراق 
را تأیید می کند.   این در حالی اس��ت که اخباری از 
برگزاری مانور س��ربازان تروریست امریکایی حاضر 
در لشکر یکم و لشکر ۲۵ پیاده نظام، در پایگاه هوایی 
عین االسد به گوش می رسد که ظاهراً با گلوله جنگی 

»هویترز-ام ۷۷0 « انجام شده است.
  دروغ الزرفی درآمد

 در حال��ی که یک منبع نزدیک ب��ه جریان حکمت 
ملی عراق تأکی��د کرد که رؤس��ای جریان حکمت 
ملی، دولت قانون و ائتالف فتح در نشستي که عصر 
یک    شنبه برگزار شد درباره معرفی جایگزین عدنان 
الزرفی، نخست وزیر مکلف عراق به توافق رسیده اند، 
محمود الربیعی، سخنگوی دفتر سیاسی فراکسیون 
الصادقون وابس��ته ب��ه گروه » عصائ��ب اهل الحق « 
گفت: اظه��ارات درباره حمایت این فراکس��یون در 
حین مذاکرات کمیته هفت جانبه از نامزدی عدنان 
الزرفی برای تصدی پست نخس��ت وزیری را کاماًل 

رد می کنیم. 
وی ادامه داد: موضع مان ثابت اس��ت؛ ما نخس��تین 
گروهی بودیم که با نامزدی الزرفی مخالفت کردیم 
و اختالف ما با وی بر س��ر رویکرد است. فراکسیون 
الصادقون گفته که نامزدی الزرفی مغایر با توصیه های 

مرجعیت و مطالبات تظاهرکنندگان است.   در واقع، 
پنج ائتالف از جمله ائتالف الفتح مخالف تش��کیل 
دولت از سوی عدنان الزرفی هستند اما نخست وزیر 
مکلف عراق بدون توجه ب��ه این مخالفت     ها در حال 
تالش برای جلب رضایت فراکسیون های مختلف و 
گرفتن رأی اعتماد برای اعضای کابینه خود اس��ت.  
الزرفی گفته بود که فراکسیون سائرون هم با تشکیل 
این دولت موافق اس��ت که این خبر هم تأیید نشده 
است.  با این وجود، نخست وزیر مکلف عراق یک    شنبه 
از پارلمان این کشور خواست تا زمان برگزاری نشست 
اضطراری ب��رای رأی گیری درب��اره برنامه دولتی و 

کابینه وزارتی وی را تعیین کند. 
 تبدیل حضور نظامی به اقتصادی

عدن��ان الزرفی، نام��زد فعلی تش��کیل دولت عراق 
در گفت وگوی اختصاصی یکشنبه ش��ب با ش��بکه 
ماهواره ای العراقیه ، خود را منتخب گروه های سیاسی 
شیعی معرفي کرده و گفته که من از اعضای پارلمان 
عراق هی��چ اعتراض��ی درباره نخس��ت وزیری خود 
نشنیدم و تأیید اکثریت آنها را دارم. به همین دلیل 
نیز از پارلمان خواستم نشستی فوری برای رأی گیری 
درباره کابینه ]پیشنهادی ام[ برگزار کند.  وی تصریح 
کرد: من از سوی فراکسیون های حکمت و صادقون 
برای تصدی پست نخست وزیری در کمیته هفت نفره 
انتخاب ش��دم و دهها نفر از نماین��دگان عراقی در 
نشست تفویض حکم نخست وزیری به من، حضور 
داشتند. جریان صدر نیز از تشکیل این دولت حمایت 
می کند و موض��ع آن در قب��ال مأموریت من مثبت 

است. 
 الزرفی ضمن ارائه وعده    های��ی درباره انجام عمل 
جراحی روی اقتصاد عراق که ممکن است عوارضی 
سه ماهه داشته باشد اما در نهایت نتیجه و تأثیر آن 
مثبت خواهد بود و همین طور وعده مبارزه با فساد 
و در نهایت وعده ع��دم دریافت هزینه قبوض برق 
اقشار کم درآمد، درباره اتهامات وارده به خود درباره 
ایجاد هرج و مرج در استان های جنوبی عراق گفت: 
من قاطعانه هرگونه دخالت در ایجاد ناامنی و هرج و 
مرج در استان های جنوبی عراق را تکذیب می کنم. 
من به عنوان استاندار نجف کار کرده ام و گروه های 
سیاسی کشور را فریب نخواهم داد و به آنها خیانت 
نخواهم کرد.  نخس��ت وزیر مأمور تشکیل کابینه 
مدعی ش��د که از س��فیر امریکا در بغداد خواسته 
برنامه عقب نش��ینی نیروهای امریکایی از عراق را 
ارائه کند و سفیر هم وعده داد که نیمی از نیروهای 
امریکایی، در سال جاری و بقیه در سال آینده عراق 

را ترک کنند. 
الزرفی گف��ت: بای��د وارد مرحله جدیدی ش��ویم. 
امریکایی     ها هم پیمانان ما هستند و در جنگ با داعش 
سهیم بودند و ما این را انکار نمی کنیم اما عقب نشینی 
نیروهای امریکایی برای ما مهم اس��ت. ما نیازی به 
حضور نیروهای خارجی در کشور نداریم و نیروهای 
ما می توانند از کشور دفاع کنند. ما می خواهیم فعالیت 
امریکا در عراق از نظامی به اقتصادی تبدیل شود زیرا 
در مرحله کنونی حضور نیروهای نظامی خارجی برای 

ما فایده ای ندارد. 

ت�داوم وخامت اوض�اع در نوار غزه ب�ه موازات 
ادام�ه پافش�اری رژی�م صهیونیس�تی در 
محاص�ره ای�ن منطقه به رغ�م ش�یوع بیماری 
کرونا باعث ش�ده گروه های مقاوم�ت از جمله 
جنبش جه�اد اس�المی ب�رای تغییر ش�رایط 
موج�ود، رژیم صهیونیس�تی را تهدی�د کنند. 
شرایط نابس��امان انس��انی در غزه برای گروه های 
مقاومت راهی به جز تهدید علنی صهیونیس��ت    ها 
باقی نگذاشته اس��ت. ۱۳ س��ال محاصره عالوه بر 
تخریب اقتصاد غزه به بخش بهداش��تی نیز آسیب 
جدی وارد کرده و در چنین شرایطی شیوع ویروس 
کرونا و کمبود مواد و تجهیزات بهداش��تی بیش از 
پیش ب��ه عاملی برای تهدید زندگی س��اکنان غزه 
تبدیل شده است. آمار وزارت بهداشت فلسطین که 
از ثبت موارد جدیدی از ابتال به کرونا خبر داده نیز 
تأییدی بر وخامت اوضاع است. آخرین آمار    ها حاکی 
از این است که شمار مبتالیان به کرونا در فلسطین 
به ۲۳۷ نفر رسیده است و نتیجه آزمایش ۱۲ نفر از 
هزار و ۱۴8 مورد مشکوک به ابتال به کرونا در غزه 

مثبت بوده است. 
در چنین شرایطی، زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین با هش��دار به رژیم صهیونیستی 
گفت که اگر ملت فلس��طین در غ��زه در پی ادامه 
محاصره با هر تهدیدی مواجه شود، مقاومت از آنها 
دفاع خواهد کرد و این اقدام شامل همه فلسطینیان 
می ش��ود. دبیرکل جهاد اس��المی در ادامه گفت: 
»دش��من باید میان پناهگاه     ها و پای��ان محاصره و 
همچنین آزاد کردن اسیران مان یکی را انتخاب کند 
و سران دشمن صهیونیستی باید بدانند که مقاومت 
در هر لحظه ابتکار عمل دفاع از ملت فلس��طین و 
نبرد برای زندگی عزتمندانه ملت و اسیران مان را در 
اختیار دارد.«  چند روز قبل هم یحیی السنوار، رئیس 
دفتر جنبش حماس نیز به شدت از صهیونیست    ها 
انتقاد کرد و خطاب به نفتالی بنت، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیس��تی هش��دار داد که در صورت وخامت 
بیشتر وضعیت بیماران کرونایی در نوار غزه، نفس 6 

میلیون صهیونیست را قطع خواهند کرد. 
 تهدید 5 هزار اسیر فلسطینی با کرونا 

ش��یوع کرونا، تهدیدی جدی برای سالمت اسرای 

فلس��طینی نیز محس��وب می ش��ود. ۵ هزار اسیر 
فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به سر 
می برند ک��ه ۴۳ ت��ن از آنه��ا زن، ۱80 تن کودک 
و حدود 800 تن بیمار هس��تند. احم��د ابوالغیط، 
دبیرکل اتحادیه عرب در پیامی به مدیرکل کمیته 
بین المللی صلیب س��رخ با اشاره به وجود اشخاص 
بیمار و سالخورده در میان اسرای فلسطینی، درباره 
وضعیت خطرناک حدود ۵ هزار اسیر فلسطینی در 
سایه شیوع ویروس کرونا هشدار داد. ابوالغیط اقدام 
مقامات رژیم صهیونیس��تی درباره آزادی برخی از 
زندانیان کیفری خود و اس��تثنا قرار دادن اس��رای 
فلسطینی را به باد انتقاد گرفت و آن را مغایر با اصول 
انسانی و قوانین بین المللی در حفظ حقوق اسیران 
در زمان شیوع بیماری همه  گیر دانست. ابوالغیط از 
کمیته صلیب سرخ خواست با هدف جلوگیری از 
وقوع فاجعه ای انسانی، از رژیم صهیونیستی بخواهد 
هر چه سریع تر اسیرانی را که بیشتر در معرض ابتال 

به کرونا هستند، آزاد کند. 
مرکز حمایت از حقوق بشر فلسطین هم در نامه ای 
برای سازمان    ها و چهره های جهانی از آنها خواست 
رژیم صهیونیستی را برای توقف سیاست نژادپرستانه 
علیه نوار غزه تحت فش��ار قرار دهن��د. در این نامه 

آمده اس��ت: »مقامات رژیم اش��غالگر همچنان از 
مس��ئولیت های خود که باید طبق مقررات حقوق 
بشردوستانه بین المللی در قبال سرزمین های اشغالی 
فلسطین اجرا کنند، چشم پوشی می کنند. سخنان 
نفتالی بنت ک��ه کمک به مردم غزه ب��رای مقابله با 
ویروس کرونا و نیز آزادی برخی اس��را را مشروط به 
پس  گرفتن جنازه دو نظامی مفق��ود در غزه کرده 
است، عملی غیرانس��انی و غیراخالقی است.«  این 
سازمان با اعالم اینکه چنین رویکرد نژادپرستانه ای 
زندگی ۲ میلیون ش��هروند فلسطینی را در شرایط 
بس��یار س��ختی قرار داده است، خواس��تار صدور 
قطعنامه بین المللی برای لغو محاصره غزه و توقف 
سیاست نژادپرستی و پیوند موضوعات بشردوستانه 
به موضوعات دیگر در فلسطین شد. رأفت حمدونه، 
مدیر مرکز پژوهشی ویژه اس��را هم گفت که رژیم 
صهیونیستی تقریباً تنها طرفی در جهان است که 
با وجود درخواس��ت های مکرر سازمان های حقوق 
بشری جهانی برای آزادی اسرای فلسطینی با توجه 

به شیوع کرونا، هنوز این کار را انجام نداده است. 
 کودکان فلسطینی قربانی صهیونیست ها

گزارش    ها حاکی از آن است که از دسامبر ۲0۱6 یعنی 
همان زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، 

بیت المقدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 
به رسمیت ش��ناخت، تا پایان س��ال ۲0۱9، ۱۱۴ 
کودک فلسطینی به شهادت رس��یده اند و هزاران 
نفر دیگر زخمی شده  اند. از آغاز سال ۲0۱9 تاکنون، 
نظامیان رژیم صهیونیستی ۴۷۵کودک زیر ۱8 سال 
و از ابتدای ۲0۲0 تا پای��ان ماه مارس، ۲6۴ کودک 
را بازداشت کرده اند. باش��گاه االسیر که در راستای 
رسیدگی به امور اسرا و آزادگان فلسطینی فعالیت 
دارد، اعالم کرد که همچنان ۲00 کودک فلسطینی 
در زندان های صهیونیس��ت    ها به س��ر می برند. 9۵ 
درصد کودک های بازداشت شده شکنجه می شوند و 

تحت فشار، از آنها اعتراف گرفته می شود. 
همچنین وزارت اطالع رسانی تشکیالت خودگردان 
فلسطین به مناس��بت پنجم آوریل؛ روز کودک 
فلس��طینی اعالم کرد که نظامیان صهیونیست 
به تع��رض علیه ک��ودکان فلس��طینی همچنان 
ادامه می دهند و از آغاز انتقاضه در س��ال ۲000 
تا پایان م��اه اکتبر ۲0۱9 بی��ش از ۳هزار کودک 
به شهادت رس��یده اند و دهها هزار کودک دیگر 

زخمی شده اند. 
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت گزارش کرد 
که تاکنون ۱۲۵ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به 
ویروس کرونا مبتال ش��ده اند. از این تعداد، ۲6 نفر 
تاکنون بهبود یافتند و ۳ هزار و ۴0 نظامی دیگر نیز در 
قرنطینه به سر می برند. این روزنامه نوشت که نادیده 
گرفتن توصیه های بهداشتی و فاصله اجتماعی میان 
نظامیان صهیونیست باعث شده مقامات این رژیم 
درباره شیوع هرچه بیشتر کرونا ابراز نگرانی کنند. 
سازمان آزادیبخش فلس��طین نیز روز      شنبه اعالم 
کرد که ش��هرک های صهیونیست نشین به کانون 
انتقال کرونا به ش��هر    ها و روستاهای فلسطینی در 
کرانه باختری تبدیل شده اند. وزارت بهداشت رژیم 
صهیونیستی روز دو    شنبه اعالم کرد طی چند ساعت 
گذشته ۱8۱ نفر دیگر به ویروس کرونا مبتال شدند. 
به این ترتیب، شمار کل مبتالیان به ویروس کرونا در 
فلسطین اشغالی به 8هزار و 6۱۱ نفر افزایش یافت 
که حال ۱۴۱ نفر از آنها وخیم است و با جان باختن 
دو نفر دیگر، تعداد قربانیان کرونا در فلسطین اشغالی 

نیز به ۵۱ نفر افزایش یافت. 
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حمالت هوایی گسترده سعودی     ها 
به 5 استان یمن

نیروه�ای ائت�الف س�عودی پن�ج اس�تان یم�ن را ط�ی چن�د 
س�اعت ه�دف حم�الت هوای�ی گس�ترده خ�ود ق�رار دادن�د. 
بر اس��اس گزارش تلویزیون المس��یره، جنگنده ه��ای ائتالف متجاوز 
سعودی ۲۱ بار استان های مأرب، جوف، صعده، حجه و بیضا در یمن را 
بمباران کردند و به تنهایی، منطقه صرواح در استان مأرب را ۱0 بار هدف 
حمالت خود قرار دادند. نیروهای ائتالف س��عودی، دیروز به مناطقی 
در پنج اس��تان یمنی »صعده « و »حجه« در ش��مال صنعا، »مأرب« و 
»الجوف« در شمال شرقی صنعا و»البیضاء« )جنوب یمن( حمله کردند. 
به گزارش شبکه المسیره، حمله دوم در دو مرحله به ناحیه »میدی « در 
استان »حجه« انجام شد. نیروهای ائتالف سعودی در حمله سوم خود 
به ناحیه »الحزم« استان الجوف خبر دادند. حمله چهارم جنگنده های 
ائتالف سعودی به ناحیه »الظاهر« در استان صعده صورت گرفت و حمله 
پنجم نیز در چهار مرحله به ناحیه »ناطع« اس��تان البیضا بود. ائتالف 
سعودی طی یک هفته اخیر در حالی حمالت هوایی خود علیه یمن را 
شدت بخشیده که در پاسخ به درخواست دبیرکل سازمان ملل خواستار 
توقف درگیری      ها در دنیا از جمله آتش بس در یمن ش��ده است. شبکه 
المیادین به نقل از یک منبع نظام��ی یمنی از موفقیت نیروهای ارتش 
و کمیته های مردمی در کنترل پادگان اس��تراتژیک الخنجر در بخش 
خب و الشعف در مناطق مرزی با عربستان خبر داد. این منبع افزود: این 
موفقیت پس از درگیری های شدید با نیروهای تحت فرماندهی منصور 

هادی و ائتالف سعودی به دست آمد. 


