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  گزارش  2

حفتر دنبال خروج
 از چاله شکست با ریسمان امارات

فرمانده نیروهای شورشی موسوم به ارتش ملی لیبی در پی شکست  
در برابر نیروهای دولت وفاق ملی و از دست دادن یک پایگاه هوایی 
راهبردی، بار دیگ�ر قصد دارد با تفویض اختی�ار و صدور اعالمیه 
قانون اساس�ی موقت با حمایت مالی امارات خ�ود را نجات دهد. 
 روز دو    ش��نبه آخرین شکس��ت خلیفه حفتر با س��قوط پایگاه هوایی 
راهبردی الوطیه در غرب لیبی رقم خورد. مناب��ع پارلمانی در طبرق 
وابسته به نیروهای شورشی ارتش ملی و چهره های نزدیک به حفتر از 
تصمیم وی برای تفویض اختیار از سوی مردم لیبی به فرماندهی کل 
نیروهای مسلح و اعالم بیانیه قانون اساسی موقت در هفته جاری خبر 
می دهند. عقیله صالح، رئیس پارلمان که با این تصمیم مخالف است، 

احتماالً مانع از اجرایی شدن آن خواهد شد. 
در مقابل مخالفت مطل��ق عقیله صالح با بیانیه قانون اساس��ی، منابع 
مسئول گفتند که حفتر تالش دارد با تشکیل شورای عالی قبایل لیبی 
و تعدادی از رؤسای قبایل وفادار به خود و در رأس آنها قبایل هم پیمان 
با دولت معمر قذافی، دیکتاتور مخلوع، اوضاع را به نفع خود تغییر دهد. 
برخی از منابع نزدیک به فرمانده ارتش ملی هم گفتند که امارات تأمین 
بودجه طرح بیانیه قانون اساسی را کامل بر عهده گرفته و تالش دارد 
حفتر را با اس��تفاده از وجود حامیان دولت قذافی نج��ات دهد به این 
ترتیب که شخصیت های سیاسی و قبیله ای وابسته به این دولت تبلیغ 

رسانه ای و قبیله ای این طرح حفتر را برعهده بگیرند. 
در مقابل دولت وفاق ملی نیز بیکار ننشسته است. طاهر السنی، نماینده 
لیبی در س��ازمان ملل، روز دو    ش��نبه در توئیتر نوش��ت که با توجه به 
جنایت های حفتر و تجهیزات نظامی که کش��ورهای حامی وی برای 
کش��تن مردم لیبی در اختیارش گذاشتند، کش��ورش روز سه     شنبه 
گزارشی به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. همزمان محمد القبالوی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه دولت وفاق ملی با اعالم اینکه شواهدی 
درباره نقش امارات در کشتن مردم لیبی دارد گفت که این شواهد را به 
شورای امنیت ارائه خواهد کرد. فتحی باشاغا، وزیر کشور دولت وفاق 
ملی لیبی هم در پی تسلط نیروهای این دولت بر پایگاه هوایی الوطیه 
در توئیتی نوشت: »حفتر اکنون در شمال لیبی قدرتی ندارد و شانس 

موفقیتش صفر شده است.«

15

 ایران ادعاهای مربوط به حذف اسد را تکذیب کرد
وزارت امور خارجه ای��ران گمانه زن��ی و ادعا   ها درب��اره رضایت ایران 
برای استعفای بشار اسد، رئیس جمهور س��وریه را رد کرد. به گزارش 
اس��پوتنیک، عباس موس��وی،  در مورد ادعاهای مطرح شده مبنی بر 
توافق ایران و روسیه در مورد آینده بشار اسد، گفت:»ما این ادعا را رد 
می کنیم. روابط ما با سوریه نزدیک، دوستانه و استراتژیک است. نه ما و 
نه هیچ کشور دیگری در جایگاهی نیستند که برای دولت و ملت سوریه 
تصمیم گیری کنند«. پیش تر در شماری از رسانه   ها با استناد به ادعای 
مخالفان، گمانه زنی   هایی مطرح شد که اسد به زودی استعفا می دهد 
و گفته شد که این موضوع اکنون از سوی روسیه، ترکیه و ایران مورد 
بحث قرار گرفته است. هیچ کدام از این کش��ور   ها به طور رسمی، این 

ادعا   ها را تأیید نکردند. 
-----------------------------------------------------

 حزب ماکرون اکثریت پارلمان را از دست داد
چند عضو جدا شده از حزب حاکم متعلق به رئیس جمهور فرانسه روز 
سه    شنبه اعالم کردند که یک بلوک پارلمانی جدید را در مجلس سفالی 
پارلمان این کش��ور تش��کیل داده اند و این باعث از بین رفتن اکثریت 
قاطعی امانوئل ماکرون و حزبش در این پارلمان شده است. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، این امر همچنین فشار   ها را بر حزب میانه رو متعلق 
به امانوئل ماکرون به منظور در پیش گرفتن سیاس��ت های چپ گراتر 
افزایش داده است. اعضای جدا شده از حزب ماکرون موسوم به حزب 
جمهوری پیش��رو، در پارلمان فراکسیون پارلمانی جدیدی موسوم به 
گروه » اکولوژی، دموکراسی، همبستگی « با حضور برخی چهره های 
سرشناس عرصه سیاست فرانسه از جمله دو سیاستمدار سابقاً وفادار به 
ماکرون به نام های » سدریک ویالنی « و » پائوال فورتزا « تشکیل دادند. 
-----------------------------------------------------

 تالش ترکیه برای تغییر بافت جمعیتی شمال سوریه
خبرگزاری رسمی س��وریه گزارش داد که نیروهای ترکیه با آتش زدن 
محصوالت کشاورزی اهالی شمال شرق سوریه قصد تغییر بافت جمعیتی 
این مناطق را دارند. منابع محلی در گفت وگو با س��انا گزارش دادند که 
آتش روز سه    شنبه از س��مت یک نقطه دیده بانی ترکیه در جنوب شهر 
رأس العین آغاز شد و سپس دامنه آن محصوالت کشاورزی گندم و جو 
روستا   هاي »الناجیر«، »االهراس«، »العامریه«، »تل عطاش « و »عرات 
ابو بکر « را درنوردید. این منابع در ادامه گفتند که نیروهای ترکیه عمداً 
این اقدام را انجام می دهند تا اهالی را برای خروج از منطقه تحت فشار 
قرار دهند. این منابع همچنین خاطرنش��ان کردند که درگیری میان 
تروریست های وابس��ته به ترکیه پیش تر باعث آتش سوزی در چندین 

زمین کشاورزی و از بین رفتن محصوالت کشاورزی شده بود. 
-----------------------------------------------------

 عامل تیراندازی فلوریدا با القاعده ارتباط داشت 
بنابر اعالم پلیس فدرال امریکا و وزارت دادگس��تری این کش��ور، یک 
دانشجوی نظامی عربستان سعودی که پاییز گذش��ته در یک پایگاه 
نظامی امریکا در فلوریدا دست به کشتار زده بود، با گروه القاعده ارتباط 
داشته است. به گزارش بی بی سی، ویلیام بار، وزیر دادگستری امریکا و 
کریستوفر ری، رئیس پلیس فدرال امریکا می گویند اطالعات به دست 
آمده از دو گوشی تلفن همراه سعید ش��مرانی نشان داده که او به طور 
مرتب با گروه القاعده در شبه جزیره عربس��تان در ارتباط بوده است و 
طرح   ها و برنامه هایش را در اختیار آنها می گذاشته است. به گفته ری، او 
حتی تصاویر ویدئویی محل آموزش خود را برای آنها فرستاده بود. ری 
همچنین گفت اطالعات به دست آمده به عملیات ضدتروریستی امریکا 
در یمن کمک کرده است. ویلیام بار هم با انتقاد از شرکت اپل به خاطر 
خودداری از شکستن قفل گوشی های شمرانی، تأکید کرد دسترسی به 

اطالعات گوشی های شمرانی چهار ماه وقت برده است. 
-----------------------------------------------------

 رئیس شورای انتقالی جنوب یمن به ریاض می رود
منابع دیپلماتیک روز سه    شنبه اعالم کردند، عربستان به منظور بحث 
و تبادل نظر پیرامون آخرین تحوالت جنوب یمن رس��ماً از عیدروس 
الزبیدی، رئیس ش��ورای انتقالی جنوب این کشور برای سفر به ریاض 
دعوت کرد. به گزارش روزنامه العربی الجدید، منابع مذکور اظهارنظر 
درباره دالیل این س��فر را رد کرده و تنها گفتند این سفر در چارچوب 
» تالش عربستان برای برقراری آرامش « و تبادل نظر پیرامون مشکل 
پیش آمده در گارد س��احلی و آخرین تحوالت جن��وب یمن صورت 
می گیرد. این منابع گفتند، رئیس شورای انتقالی در این سفر با محمد 

بن سلمان، ولیعهد عربستان دیدار خواهد کرد. 

خروج تنش ساز امریکا 
روي  خبر نشست همسایگان افغانستان 

ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا فقط در این فکر 
است که در پی مصالحه با طالبان زمینه خروج از افغانستان را فراهم 
کند و ژست صلح طلبی بگیرد بدون اینکه مسئولیت دو دهه دخالت 
در این کش�ور را بپذیرد و طالبان که بعد از توافق احس�اس کرده 
دستش باز شده است، به قول دولتی       ها نزدیک به 4هزار حمله انجام 
داده اس�ت و عماًل دورنمای صلح واقعی تیره و تار است. در چنین 
شرایطی چهار کشور همسایه افغانستان که می دانند خروج ترامپ 
مقدمتاً اهداف تبلیغاتی دارد و در ثانی اهدافی برای ایجاد تنش های 
شدید در افغانستان و صدور آن به همسایگان و کل آسیای مرکزی 
دارد ، از امریکا خواسته اند»به شیوه منظم و مسئوالنه خارج شوند به 
نحوی که شرایط در افغانستان انتقال بدون مشکل را تجربه کند.«

به گزارش »ج��وان« همزمان با اع��الم وزارت خارجه امری��کا مبنی بر 
س��فر زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه وزارت خارج��ه امریکا در امور صلح 
افغانستان به دوحه و کابل ، وزارت خارجه ایران اعالم کرده که روز دو       شنبه 
نمایندگان ویژه کش��ورهای ایران، پاکستان، چین و روسیه گفت وگوی 
اینترنتی در مورد وضعیت جاری در افغانستان و روند صلح و آشتی در آن 
کشور با همدیگر گفت وگو کرده اند.  بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایران 
شرکت کنندگان در این اجالس مجازی ضمن تصریح  بر احترام خود به 
حق حاکمیت، استقالل و وحدت ارضی افغانس��تان و تصمیم مردم آن 
کشور در تعیین مسیر تحوالت آینده شان  از توافق بین رهبران دو جناح 
سیاسی اصلی استقبال و ابراز امیدواری کرده اند که این تحول مهم آغاز 
مذاکرات بین االفغانی را تسریع کند. شرکت کنندگان از تمام گروه های 
قومی و احزاب افغانستان، از جمله طالبان خواسته اند که از فرصت        ها برای 
اقدام جهت فراهم کردن شرایط آغاز هر چه سریع تر مذاکرات بین االفغانی 

استفاده کنند. 
اما مهم  ترین موضوعی که ش��رکت کنندگان درباره آن بحث و در بیانیه 
پایانی اجالس تأکید کرده اند که آن را از نزدیک مورد توجه قرار می دهند ، 
پیامدهای تحوالتی است که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به 
وقوع می پیوندد. بر همین اساس همسایگان افغانستان از نیروهای خارجی 
خواسته اند به شیوه منظم و مسئوالنه خارج شوند به نحوی که شرایط در 

افغانستان انتقال بدون مشکل را تجربه کند. 
در اعالمیه مشترک همسایگان افغانس��تان تمام طرف       ها در افغانستان 
ترغیب شده اند که اقدامات جدی علیه القاعده، داعش، جنبش ترکستان 
شرقی، تحریک طالبان پاکستان و سایر سازمان های تروریستی که علیه 
کش��ورهای منطقه عملیات می کنند اتخاذ کرده و تولید و قاچاق مواد 
مخدر را در آن کشور کاماًل ریشه کن کنند. در نهایت چهار طرف  اجالس 
توافق کرده اند که تماس های خود را در مورد موضوع افغانستان حفظ و با 
همدیگر برای پیشبرد صلح و آشتی ملی و بازسازی افغانستان همکاری 
کنند که نشان از تالش برای مدیریت خألیی است که امریکا امیدوار است 
با خروج سریع از افغانستان و فرار از مسئولیت بازسازی این کشور، آنجا را 
تبدیل به مرکز تنشی جدیدی کند که به سادگی به همسایگانش سرایت 

خواهد کرد. 
 تداوم خروج بدون توجه به افزایش خشونت

»محمد مسعود اندرابی«، سرپرست وزارت کشور افغانستان از افزایش 
حمالت طالبان در این کشور خبر داده و گفته است که طالبان برخالف 
آنچه در توافقنامه صلح با امریکا متعهد شده بودند، به خشونت های شان 
ادامه می دهند.   سرپرست وزارت کشور افغانستان در این ارتباط به حمالت 
اخیر در ننگرهار، کابل، پکتیا و غزنی اشاره کرده و افزوده است: طالبان پس 
از توافقنامه صلح با امریکا تاکنون ۳ هزار و ۸۰۰ حمله را انجام داده، اگرچه 

برای پذیرفتن مسئولیت آنها هیچ اعالمیه ای نداده است. 
 از س��وی دیگر وزارت دف��اع افغانس��تان در اطالعیه ای اع��الم کرد که 
جنگجویان طالبان نیمه شب دو       شنبه حمالت تهاجمی خود را به شهر 
قندوز آغاز کردند که طی آن هش��ت جنگجوی دیگر این گروه زخمی و 
مجبور به عقب نشینی شدند.  این وزارت افزوده است که طالبان همزمان 
در شهرس��تان های خان آباد، چهاردره و امام صاحب نیز حمالتی را آغاز 
کرده بودند که این حمالت نیز دفع ش��ده است.  همچنین مدت       هاست 
کارشناسان درباره ظهور مهندسی شده داعش در افغانستان خبر می دهند 
و چندی پیش داعش مسئولیت انفجار مرگبار اخیر در بیمارستان کابل 
را بر عهده گرفت. با این حال سخنگوی پنتاگون روز گذشته تأکید کرد 
که واشنگتن همچنان قصد دارد اهداف خروج نیروهایش از افغانستان 
را محقق کند و این روند همچنان در دس��تورکار است. به گزارش پایگاه 
خبری هیل، یک مقام وزارت دفاع امریکا گفت، براساس توافق ماه فوریه 
با طالبان، خروج حدود ۳هزار و 4۰۰ تن از نیروه��ای امریکایی تا اوایل 

ژوئیه ادامه دارد. 
جاناتان هافمن، س��خنگوی پنتاگون در کنفرانس خبری به خبرنگاران 
گفت: ما همچنان به پیشبرد کاهش نیروهای که به آن متعهد شده ایم، 
ادامه می دهیم. این برنامه هنوز ادامه دارد و انتظار داریم که این اقدام طبق 
جدول زمانی مورد توافق با طالبان اجرا ش��ود. با این حال اکنون از شمار 

دقیق نیروهای امریکایی حاضر در افغانستان اطالع ندارم. 

2میلیون تماس تلفنی
 اسناد جدیدی از جنایات داعش در عراق

گروه تروریس�تی داعش به م�وازات تحوالت سیاس�ی در عراق، 
تح�رکات خ�ود را در این کش�ور افزای�ش داده اس�ت. یک تیم 
تحقیقاتی وابس�ته به س�ازمان ملل متحد از دس�تیابی به اسناد 
جدیدی از جنایات این گروه در عراق خبر داد که مدارکی از جمله 
2میلیون تم�اس تلفنی درباره جنایات علیه ایزدی       ها و اس�نادی 
از کش�تار دانشجویان افس�ری در سال 2014 را ش�امل می شود. 
شورای امنیت در س��پتامبر ۲۰۱۷ خواستار تش��کیل تیم تحقیقاتی 
سازمان ملل برای کمک به حفظ اس��ناد و مدارک در عراق و پیگیری 
پاس��خگویی داعش درب��اره جنایت جنگ��ی و نسل کش��ی این گروه 
تروریستی هم در عراق و هم در س��وریه شد. روز سه        شنبه خبرگزاری 
آسوشیتدپرس اعالم کرد که این تیم در جمع آوری منابع جدیدی از 
مدارک در عراق علیه داعشی       ها پیشرفتی چشمگیر داشته و اسنادی 
شامل اطالعات مربوط به ۲ میلیون تماس تلفنی در اختیار دارد که در 
پیگیری پرونده های سال ۲۰۱4 مربوط به جنایات علیه ایزدی        ها به کار 
می آید. کشتار دسته جمعی دانش��جویان افسری غیرمسلح و پرسنل 
نظامی عضو آکادمی هوایی تکریت ع��راق در ژوئن ۲۰۱4 و همچنین 
جنایات موصل از ۲۰۱4 تا ۲۰۱۶ نیز دیگر مواردی هستند که این تیم 

در تحقیقات درباره آنها اطالعات قابل مالحظه ای کسب کرده است. 
این تیم تحقیقاتی همچنین در گزارش��ی به ش��ورای امنیت سازمان 
ملل، اعالم کرده که به تعامل با دولت عراق درباره اجرایی شدن برخی 
قوانین که به این کشور اجازه پیگرد جنایات جنگی، جرم علیه بشریت 

و نسل کشی داعش را می دهد ادامه خواهد داد. 
  تخریب مخفیگاه، خنثی شدن عملیات و هالکت عناصر داعشی

گروه حشدالش��عبی عراق روز دو       شنبه موفق ش��د عناصر داعشی را که 
قصد انفجار خطوط انتقال برق را داشتند، در شمال استان دیالی واقع در 
شرق عراق به هالکت برساند . عماد الزهیری، فرمانده عملیات سامرا در 
استان صالح الدین هم اعالم کرد که نیروهای عملیات سامرا و تیپ ۳۱۳ 
حشدالشعبی عملیات بازرسی و پاکسازی را در مرزهای سامرا - االنبار 
برای جس��ت وجوی گذرگاه        هایی که اعضای داعش از آن برای نفوذ به 
سامرا استفاده می کنند، آغاز کردند. این عملیات در بستن گذرگاه های 
داعش مؤثر بوده اس��ت و چندین عملیات نفوذ از مرزهای استان االنبار 
و مناطق دیگر صالح الدین برای هدف قرار دادن ش��هر س��امرا واقع در 
جنوب صالح الدین ناکام مانده است. خضیر المطروحی، فرمانده تیپ ۲۱ 
حشدالشعبی نیز از تخریب چند مخفیگاه  داعش و کشته شدن بیش از ۱۰ 
تن از تروریست های داعشی در روستای »العواشر« در منطقه »الزرکه « 
واقع در شرق استان صالح الدین و مرز       ها با استان کرکوک خبر داد. وی 
همچنین گفت که طی روزهای اخیر توپخانه حشدالشعبی، چندین مرکز 
داعش را هدف قرار داده و تعدادی از اعضای این گروه تروریس��تی را در 

نقاط مختلف شرق استان صالح الدین از پای درآورده است. 

خیمه شب بازی ترامپ با بهداشت جهانی 
رئیس جمهور امریکا: WHO اصالح نشود، سهمیه اش را قطع و عضویت امریکا را تعلیق مي کنیم

س�ازمان جهانی    گزارش  یک
 )WHO( بهداشت
جدید     ترین س�ازمان بین المللی اس�ت که در 
معرض خشم دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
قرار گرفته است. ترامپ یک نامه چهار صفحه ای 
به تدروس گبریسیوس، مدیرکل سازمان جهانی 
بهداشت نوش�ته، او را به نادیده گرفتن سطح 
تهدید کرونا در ووهان چین متهم و تهدید کرده 
که یا ظرف 30 روز دست به اصالحات ریشه ای 
می زند یا اینکه باید منتظر توقف تأمین مالی و 
باش�د.  امری�کا  عضوی�ت  تعلی�ق 
سازمان بهداشت جهانی از نظر رئیس جمهور بدل به 
»عروسک خیمه شب بازی« چینی    ها شده و همراستا 
با خواس��ته های چینی    ه��ا موضع می گی��رد. این را 
دونالدترامپ دیروز ب��ه خبرنگاران گفت و نامه چهار 
صفحه ای اخیرش به مدیرکل این سازمان را در توئیتر 
خود گذاش��ت تا این س��ازمان هم در کنار یونسکو، 
س��ازمان جهانی تجارت، ناتو، تواف��ق آب و هوایی، 
پیمان ترنس پاسیفیک و چند سازمان و نهاد دیگر در 
فهرست ترتیبات بین المللی قرار بگیرد که مورد خشم 
یا در معرض خشم کاخ سفید قرار گرفته اند. ترامپ در 
نامه خود که در توئیتر منتشر شد، یک ضرب االجل 
۳۰روزه برای س��ازمان جهانی بهداش��ت منتشر و 
تهدید کرده که یا این س��ازمان تغییراتی اساس��ی 
ایجاد می کند، یا اینکه امریکا س��هم خود از بودجه 
این سازمان را به طور دائمی قطع و در عضویتش هم 
تجدیدنظر می کند. رئیس جمه��ور امریکا اتهامات 
قبلی خود علیه این س��ازمان را تک��رار کرده و گفته 
که این س��ازمان گزارش     ها درباره ش��یوع کرونا در 

ووهان در دس��امبر ۲۰۱۹ را نادی��ده گرفت. ترامپ 
گفته که WHO نتوانسته چین را مجبور به گشودن 
تحقیقات مستقل درباره منبع شیوع کرونا کند و البته 
ش��ی جین پینگ، رئیس جمهور چی��ن را هم متهم 
کرده که با اعمال فشار این سازمان را مجبور کرده که 
کرونا خطری بر بهداشت جهانی نیست. ترامپ گفته 
که امریکا ساالنه 4۵۰ میلیون دالر به سازمان جهانی 
بهداشت کمک می کند اما با ما درست و مناسب رفتار 
نشده است.  ۱۱۶میلیون دالر از پول پرداختی سهمیه 
تعیین شده ساالنه برای امریکا و حدود 4۰۰میلیون 
دالرنیز کمک داوطلبانه است.  ترامپ گفته که چین 
4۵۰میلیون دالر به سازمان جهانی بهداشت می دهد 
و به طعنه گفته که »یک راه هم این اس��ت که ما هم 
4۵۰ میلیون را 4۰میلیون بکنیم، هرچند برخی فکر 
می کنند این ]اقدام[ خیلی شدید است.« همزمان با 
حمله ترامپ، الکس ایزار، وزیر بهداش��ت امریکا هم 
در نشست مجازی مجمع جهانی بهداشت گفت که 
سازمان بهداش��ت جهانی در دسترسی به اطالعاتی 
که جهان برای مقابله با شیوع کووید۱۹ نیاز داشته 
» ناکام « بوده و این کوتاهی به قیمت جان بسیاری در 
جهان تمام شده است. هرچند این اولین بار نیست که 
دولت امریکا به دلیل کرونا، به سازمان جهانی بهداشت 
حمله می کند، ولی نامه ترامپ تندترین رودرویی او با 

این سازمان است. 
نامه ترامپ با واکنش تند چینی    ها روبه رو ش��ده و 
ش��ی جین پینگ، رئیس جمهور چین وعده کرده 
که ۲ میلی��ارد دالر برای مقابله ب��ا کووید۱۹ طی 
دو س��ال آینده به WHO اختصاص ده��د. وزیر 
خارجه چین گفته که امریکا س��عی دارد انتقاد    ها 

از کوتاهی امریکا در مقابله با کرون��ا را با طرح این 
اتهامات منحرف کند و س��خنگوی وزارت خارجه 
چین هم در دیدار هفتگی ب��ا خبرنگاران در پکن 
گفت که امریکا با لکه دار کردن نام چین توجهات را 
از بی کفایتی خودش منحرف کند. به رغم انتقاد تند 
و تیز چینی ها، حمایت خود را از سازمان بهداشت 
جهانی اعالم و تأکید کرد:»اکنون زمان همبستگی 
است نه به دنبال مقصر گش��تن و زیر پا گذاشتن 

همکاری های چندجانبه.«
 ترامپ : هیدروکسی کلروکین می خورم، در 

خدمت تان هستم
ترامپ موازی با حمله به چین یک کمپین داخلی 
هم مقابل مخالفانش به راه انداخته که منتقد او در 
مدیریت مهار کرونا هستند. ترامپ دیروز یک بار 
دیگر بر اثر مثبت داروی هیدروکسی کلروکین بر 
کرونا تأکید کرد. در حالی که مرکز کنترل بیمار های 
امریکا تأکید کرده که شواهدی مبنی بر اثربخش 
بودن این داروی مورد استفاده در درمان ماالریا بر 
کووید-۱۹ وجود ندارد، ترامپ دیروز در کاخ سفید 
به خبرنگاران گفت: »من از ی��ک هفته و نیم قبل 
مصرف آن را ش��روع ک��رده ام و می بینید که هنوز 
اینجا در خدمت شما هستم. «او گفت:»شگفت زده 
خواهید ش��د اگر بدانید چه تعداد افراد این دارو را 
مصرف می کنند، به ویژه آنها که در خط مقدم مبارزه 
با کرونا هس��تند این دارو را پی��ش از ابتال به کرونا 
استفاده می کنند. خیلی ها، خیلی     ها آن را مصرف 
می کنند. من هم آن را مصرف می کنم.« ترامپ گفته 
که برای مصرف هیدروکس��ی کلروکین با پزشک 
کاخ سفید مشورت کرده است: »من از او پرسیدم 

شما چه فکری می کنید و او گفت آیا شما مصرف 
آن را دوست دارید و من  گفتم عالقه به مصرف آن 
دارم! « بعد از صحبت های ترامپ، دکتر شان کانلی، 
پزشک ویژه رئیس جمهور امریکا در بیانیه ای که کاخ 
سفید هم آن را منتشر کرد، گفت از نظر او ترامپ 
از لحاظ سالمت » در وضعیت بسیار خوبی « است و 
» هیچ نشانه ای « از بیماری ندارد. او همچنین گفته: 
» بعد از بحث و تبادل نظرهای فراوان میان او )دونالد 
ترامپ( و من درباره شواهد موافق و مخالف استفاده 
هیدروکسی کلروکین، ما به این نتیجه رسیدیم که 

فواید بالقوه آن به مضرات ناشی از آن می چربد. « 
 بایدن : ترامپ فاس�د     ترین رئیس جمهور 

تاریخ امریکا است
توصیه این دارو از س��وی رئیس جمه��ور امریکا 
با انتقادهای تند منتقدان او روبه رو ش��ده اس��ت. 
نانسی پلوسي گفته که او رئیس جمهور است و من 
ترجیح می دهم دارویی که از س��وی دانشمندان 
تأیید نشده را مصرف نکند، به خصوص با توجه به 
گروه سنی وی و بگذار بگوییم گروه وزنی اش. »به 
این گروه وزنی« چاقی بیمارگونه می گویند. چاک 
شومر، رهبر اقلیت دموکرات سنای امریکا، دونالد 
ترامپ را بعد از افشای این که داروی هیدروکسی 
کلروکین مص��رف می کن��د، ب��ه دادن امیدهای 
غلط به مردم متهم کرد. ش��ومر در مصاحبه ای با 
ام اس ان بی س��ی گفت: کاری ک��ه رئیس جمهور 
امریکا با مصرف داروی هیدروکسی کلروکین کرده 
یک کار کاماًل غیرمحتاطانه اس��ت. وی ادامه داد: 
ترامپ با این اظهارنظرهایش دارد به مردم امید غلط 
می دهد و ممکن است مردم بعد از این به جای این 
که نزد دکتر بروند شروع به مصرف این دارو کنند! 
شومر افزود: اما وضعیت حتی از این هم بدتر است، 
سازمان غذا و داروی امریکا و دولت خودش گفته که 
این دارو عوارض ب��دی دارد. و این که بر ریتم قلب 
به شکلی بد تأثیر می گذارد. این که او این حرف را 
زده نشان دهنده بی احتیاطی او است و همچنین 
نش��ان می دهد هیچ اهمیتی به م��ردم نمی دهد. 
همچنین جو بای��دن، نامزد دموک��رات انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا با انتقاد مجدد از عملکرد 
ترامپ در مدیریت کرونا گفت که در صورت اقدام 
بهنگام و عدم اتالف وقت در پاسخگویی به شیوع 
ویروس کرونا این همه تلفات بر ج��ا نمی ماند.  او 
ترامپ را » فاسد    ترین رئیس جمهور تاریخ مدرن « 
کشورش و مسبب وضعیت کنونی دانست. همچنین 
سناتور برنی سندرز با انتقاد از سیاست های دولت 
ترامپ تأکید کرد: ما به گزافه گویی، دروغ پردازی 
و لفاظی بیشتر از س��وی کاخ سفید نیازی نداریم، 
بلکه ما نیازمند یک سیاست ملی هستیم که بر پایه 
علم باشد. او ادامه داد: پیش از این بحران، نیمی از 
مردم ما فقط با دریافت هر ماه حقوق شان امورات 
می گذراندند. دهها میلیون ت��ن از هیچ نوع بیمه 
سالمتی برخوردار نیستند. حدود 4۰ میلیون تن 
در فقر به سر می بردند. ۵۰۰ هزار تن کارتن خواب 
بودند. نمی توانیم » به آن وضعیت عادی بازگردیم. « 
ما باید رو به جلو حرکت کنیم و اقتصادی را به وجود 

آوریم که به نفع همه باشد. 

بنی گانتس پس از منصوب شدن به عنوان وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی همچون اسالف خود، 
علی�ه فلس�طینی      ها رجزخوانی ک�رد و مدعی 
ش�د که تمام توان خ�ود را برای اج�رای معامله 
ق�رن ب�ه کار خواهد گرف�ت. صهیونیس�ت      ها 
همچنین واش�نگتن را تحت فش�ار می گذارند 
تا طرح الح�اق کران�ه باخت�ری را اجرایی کند. 
هرچند هم��ه جهان با سیاس��ت های اش��غالگرانه 
صهیونیست      ها در فلسطین مخالف هستند اما مقامات 
تل آویو بدون توجه به این هشدار      ها به دنبال اجرای 
سناریوهای خود هستند. به نوشته روزنامه رأی الیوم، 
بنی گانتس، در اولین اظهارات خود پس از مراس��م 
انتصابش در پس��ت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
مدعی شد:»من قول می دهم هر آنچه در توان دارم و 
از دستم برمی آید برای پیشبرد حل و فصل سیاسی 
و برقراری صلح انجام دهم«. گانتس افزود:»ما برای 
پیشبرد طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
)معامله قرن( تالش خواهیم کرد«. وزیر جنگ جدید 
اسرائیل همچنین تأکید کرد :»صلح رؤیای الهام بخش 
صهیونیسم بوده و همچنان هست«. به گزارش مرکز 
اطالع رسانی فلس��طین، بنی گانتس همچنین در 
دیدار با خانواده های نظامیان اسیر اسرائیلی متعهد 
ش��ده که حتماً آنها را به خانه های ش��ان بازگرداند. 
گانتس گفت:»نباید فرصت را از دس��ت داد و دولت 
جدید باید به وظیفه خود در قبال آنان عمل کند«. 
رجزخوانی گانتس برای پیشبرد طرح های اشغالگرانه 
در سرزمین فلسطینیان، درحالی است که در دوران 
ریاست او در ستاد مش��ترک ارتش اسرائیل در سال 
۲۰۱4، صهیونیست      ها به غزه حمله کردند که طی 
آن بیش از ۲هزار نفر از فلسطینی      ها شهید و هزاران 
نفر زخمی شدند. مقامات تل آویو درحالی به دنبال 
اجرای معامله قرن هس��تند، که حتی کش��ورهای 
غربی حامی اسرائیل نیز به شدت با این طرح مخالف 
هستند و عملی شدن آن را سبب تشدید تنش      ها در 
سرزمین های اشغالی می دانند. بر اساس طرح دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا، قدس به عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته شده و عماًل 

راهکار دو کشوری را از بین برده است. فلسطینی      ها 
هش��دار داده اند که اجازه نخواهند داد معامله قرن 

اجرایی شود. 
 فشار به واشنگتن 

مقامات اس��رائیلی که برای تحقق نقشه های خود 
در کرانه باختری به حمایت های امریکا نیاز دارند، 
تالش می کنند واشنگتن را به اجرای هر چه سریع تر 
الحاق بخش      هایی از کرانه باختری به سرزمین های 
اشغالی وادار کنند. کانال ۱۳ اسرائیل روز چهار      شنبه 
گزارش کرد:»رون درمر، س��فیر اسرائیل در امریکا 
طی هفته های اخیر ب��ه اعضای کنگ��ره و اعضای 
جمهوریخواه س��نا و نیز روزنامه ن��گاران و رهبران 
افکار عمومی امریکا فشار می آورند تا دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امری��کا را متقاعد کنن��د که اجرای 
طرح الحاق غور اردن و شهرک های کرانه باختری 
را تسریع ببخش��د«. وی در جلس��ات غیرعلنی در 
واش��نگتن گفت:»اآلن باید درباره الح��اق اقدامی 
بکنیم زیرا نمی دانیم در انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا چه اتفاقی می افتد ممکن اس��ت جو بایدن 
)کاندیدای دموکرات ها( پیروز ش��ود. االن فرصتی 

پیش آمده اس��ت بنابراین اکنون باید طرح الحاق 
اجرایی شود«. درمر معتقد است:»طرح الحاق باید 
قبل از انتخابات ریاست جمهوری که قرار است ماه 
نوامبر برگزار شود، به مرحله اجرایی برسد چرا که 
پیروزی بایدن می تواند یک عقبگرد جدی در موضع 
اس��رائیلی       ها پیرامون مسئله فلس��طین و اسرائیل 
باشد«. هرچند صهیونیست      ها خود را به آب و آتش 
می زنند تا واشنگتن را به اجرایی کردن طرح الحاق 
وادار کنند، اما گزارش رس��انه      ها حاکی از این است 
که مقامات امریکایی اجرایی شدن آن را در شرایط 
کنونی به صالح نمی دانند. حتی گفته می شود مایک 
پمپئو، وزیر خارجه امریکا در سفر هفته گذشته خود 
به تل آویو، نسبت به این طرح چراغ زرد نشان داده 
است. تالش مقامات تل آویو برای اجرایی کردن الحاق 
کرانه باختری به سرزمین های اشغالی درحالی است 
که فلسطینی      ها هشدار داده اند که در صورت اجرایی 
شدن این طرح، همه توافقات با رژیم صهیونیستی لغو 
خواهد شد. روزنامه هاآرتص هم دیروز در گزارشی 
نوشت که اگر اسرائیل دست به الحاق کرانه باختری 
و دره اردن بزند، احتم��االً اردن معاهده وادی عربه 

با تل آویو را لغو می کند. آموس هرئیل، کارش��ناس 
مسائل نظامی در روزنامه هاآرتص نسبت به این اقدام 
رژیم صهیونیستی هش��دار داد و گفت:»اظهارنظر 
اخیر عبداهلل دوم پادش��اه اردن بیانگر نگرانی امان 
نسبت به اقدامی است که نتانیاهو در حال بررسی آن 
است«. پادشاه اردن تهدید کرده که در صورت الحاق 
کرانه باختری، همه گزینه      ها را در مقابل سیاست های 

اسرائیل بررسی خواهد کرد. 
 درخواست تحریم اسرائیل 

درحالی که مقامات تل آویو برای الحاق کرانه باختری 
به سرزمین های اش��غالی لحظه شماری می کنند، 
مقامات فلس��طینی خواهان مقابل��ه جدی جامعه 
جهانی با طرح های صهیونیست      ها هستند. محمد 
اشتیه،  نخست وزیر تشکیالت خودگردان فلسطین 
روز سه       شنبه طی نشس��ت ویدئوکنفرانسی کمیته 
اعمال حقوق انکارناپذیر مردم فلسطین در سازمان 
ملل، خواس��تار تحریم رژیم صهیونیس��تی شد. به 
نوشته روزنامه القدس العربی، اشتیه در این نشست 
ویژه گفت:»کش��ور      هایی که مخال��ف الحاق کرانه 
باختری هستند، باید اسرائیل را تحریم کنند و آنهایی 
که هنوز دولت فلسطینی را به رسمیت نشناخته اند 
باید این کار را انجام دهند«. وی ضمن تأکید بر لزوم 
تحریم رژیم صهیونیس��تی در مجامع بین المللی، 
توضیح داد:»چیزی که واقعاً از ش��ما می خواهیم، 
تحریم اسرائیل است. چیزی که از شما می خواهیم، 
به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت 
است. اسرائیل باید وضعیت دشوار را احساس کند. 
این چیزی است که از شما می خواهم تا ما را در آن 
کمک کنید«. اش��تیه صحبت های مقام های رژیم 
صهیونیستی در مراس��م تحلیف کابینه در کنست 
را اعالم اجرای طرح اش��غال کرانه باختری دانسته 
و گفت:»س��ران فلس��طینی نشس��تی را در رام اهلل 
برای تعیین بهترین واکنش به طرح اشغال برگزار 
می کنند«. اتحادیه اروپا که طرح صهیونیست      ها را 
تنش  آمیز می داند اخیراً در بیانیه ای اعالم کرده است 
که در صورت الحاق کرانه باختری به اس��رائیل، در 

مناسبات خود با تل آویو تجدیدنظر خواهد کرد. 

رجز صلح وزير جنگ تازه نتانياهو
گانتس: صلح رؤیایي الهام بخش صهیونیسم بوده، معامله قرن را اجرا مي کنیم 


