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  گزارش  2

امریکا از WHO خارج نشود، چه کند؟!
خروج امریکا از پیمان های بین المللی در دولت ترامپ امری غریب 
نیست؛ از برج��ام، توافق آب و هوایی پاریس، پیم��ان نفتا، خروج از 
پیمان آسمان باز گرفته تا این پیمان ش��کنی اخی��ر یعنی خروج از 
عضویت سازمان جهانی بهداش��ت، اما شرایط دولت ترامپ و اوضاع 

اخیر آن یک تفاوت اساسی را با خروج های دیگر نشان می دهد. 
از درست یا غلط، اخالقی یا غیراخالقی بودن اقدام دولت ترامپ در 
خروج از سازمان جهانی بهداش��ت)WHO( که بگذریم، مورد اخیر 
خروج از تعهد دولت ترامپ در شرایطی رخ می دهد که او با بحران های 
هزینه زای متعددی در داخل دست و پنجه نرم می کند. ناکامی ترامپ 
در مدیریت بحران همه گیری کرونا که به روایت رسانه های امریکایی 
و نظرسنجی ها، به ش��دت ب��ر پایگاه مردمی رئیس جمه��ور امریکا 
تأثیر گذاش��ته، بحران دنباله دار قتل جورج فلوی��د و خرمن نظامی 
هژمونیک که در آتش خش��م مردمی از سیاست ه��ای نژادپرستانه 
رئیس جمهورش می سوزد و رسوایی های پی در پی که جدید     ترین 
آن در کتاب جنگ طلب      ترین عضو برکنار ش��ده دولت ترامپ یعنی 
جان بولتون آمده تا ترامپ را رئیس جمهوری اشتباهی و کوچک در 
جایگاهی بزرگ بخواند و او را عماًل پادشاهی برهنه به تصویر بکشد 

که کودکان هم تمسخرش می کنند. 
کار برای ترامپ در داخل امریکا آسان نیست وقتی بزرگ ترین تریبون 
رسانه ای اش نیز او را به چالش می کشد و توئیتر از مخاطبان می خواهد 
سخنان و توئیت های رئیس جمهور امریکا را راستی آزمایی کنند تا 
جایی که ترامپ حتی به تعطیل کردن توئیتر هم متوسل می شود؛ 
درست مانند کسی که سر شاخه ای نشسته باشد و با اره تالش کند بن 

شاخه  ای را قطع کند که خودش روی آن نشسته است. 
در چنین شرایطی که قوزهای باالی قوز به ترامپ امان نمی دهد و تنها 
در بحران کرونا، نزدیک به 3میلیون امریکایی مبتال شده اند )دقیق تر، 
3 میلیون و 97 هزار و 538 نفر تا لحظه تنظیم این نوش��تار( و 133 
هزار و 991 نفر فق��ط در امریکا از مجموع 547 ه��زار و 430 مرگ 
جهانی بر اثر کرونا تلف شده اند )تقریباً یک چهارم مرگ و میرهای 
جهان( دولت امریکا با ارسال درخواست رسمی خود به سازمان ملل 

متحد اعالم کرده که از سازمان جهانی بهداشت خارج می شود. 
یک نگاه به اقدام اخیر امریکا نگاهی است که جو بایدن رقیب ترامپ 
در انتخابات آینده دارد که تصریح کرده است »شهروندان امریکایی       
هنگامی که ایاالت متحده حامی تقویت سالمت جهانی است، ایمن تر 
هستند. « و قول داده که »در روز اول ریاست جمهوری« کشورش را 
دوباره به عضویت سازمان جهانی بهداش��ت بازخواهند گرداند و نیز 
اظهارات سایر منتقدان سیاست های ترام��پ که معتقدند امریکا از 

همیشه منزوی تر خواهد شد، اما این تمام ماجرا نیست. 
دولت ترامپ در برابر واقعیت ناگزیری قرار گرفته است که ناچار شده 
عماًل اذعان کند قادر به پرداخت هزینه های عضویت در سازمان های 
بین المللی نیست و ترجیح می دهد ب��ه جای کمک مقرر به سازمان 
جهانی بهداشت )به مبلغ 116 میلیون دالر( به وضعیت خودتحریمی 
خودش پایان دهد.  قدر مسلم این است که خروج از سازمان بهداشت 
جهانی مانند همه خروج های دیگر از موضع قدرت و غرور امریکایی 
نیست.  اتفاق     هایی بی سابقه مقابل چشم تصمیم سازان امریکایی در 
حال رخ دادن است. درست در روزی که امریک��ا از سازمان جهانی 
بهداش��ت خارج می ش��ود، چین تالش می کند تعهد بیش��تری به 
سازمان های بین المللی و مقررات جهانی نش��ان دهد. چند ساعت 
قبل از تصمیم خروج امریک��ا از سازمان جهانی بهداش��ت، پکن به 
معاهده بین المللی تجارت تسلیح��ات پیوست. چنین تصمیمی در 
سال ۲013 میالدی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد اما 
امروز، چین آن را عملی کرد.  »جانگ جون « سفیر و نماینده چین 
در سازمان ملل در این مراسم ضمن انتقاد از امریکا که از چند پیمان 
بین المللی خارج ش��ده است اظهار کرد: چین از اهداف این پیمان 
حمایت می کند و با اتخاذ اقدامات الزم برای تنظیم تجارت بین المللی 

اسلحه موافق است. 
او این را هم اضافه کرد: این کاماًل بیانگر مسئولیت پذیری پکن است.  
امریکایی     ها معنا و پیام این اقدام��ات چینی     ها را در خأل انگیزه های 
هژمونیک امریکا درک می کنند اما سؤال این است که برای امریکای 

کرونا زده ترامپ، چاره دیگری هم مانده است؟ 
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 حذف شبکه جعلی امارات علیه ایران از توئیتر
یک شبکه تبلیغاتی حامی تفکرات دولت امارات متحده عربی که اغلب 
علیه ایران، ترکیه و قطر مطلب منتشر می کرد از شبکه اجتماعی توئیتر 
حذف شد.  پایگاه »دیلی بیست« نوش��ت پس از تحقیقات گسترده 
توانسته است گ��زارش مفصلی درب��اره این ش��بکه تبلیغاتی حامی 
امارات به شرکت توئیتر ارائه کند. 16 هویت جعلی توئیتری، بیش از 
90یادداشت در نشریات محافظه کاری همچون »واشنگتن اگزمینر« 
و »امریکن تینکر « و پایگاه »نیوزماکس« منتش��ر کرده اند. آنها برای 
انتشار مطالب خود در این پایگاه های تحلیلی از اعتبارنامه جعلی نیز 

استفاده کرده بودند. 
-----------------------------------------------------

 طرح  انصراف پنتاگون از قطعات »اف35 « ترکیه
گروهی از قانونگ��ذاران جمهوریخواه و دموکرات امریکا در تالش��ند 
پنتاگون را از خرید قطعات جنگنده »اف-35« ساخت ترکیه منصرف 
کنند.  به نوش��ته وبگاه »دیفنس نیوز« چهار قانونگ��ذار امریکایی در 
نامه ای خطاب به »مارک اسپر « وزیر دفاع امریکا از وی خواستند خرید 
قطعات جنگنده اف-35 ساخت ترکیه را متوقف کند. این قانونگذاران 
بر این باورند که برنامه پنتاگون در خرید قطعات اف-35 ساخت ترکیه 
تا سال ۲0۲۲ در تضاد با فش��ارهای امریکا بر آنکارا بابت خرید سامانه 

روسی »اس-400 « است. 
-----------------------------------------------------

 هشدار نماینده پارلمان انگلیس درباره موج دوم کرونا
مسئول نظارت بر بودجه و هزینه های پارلمان انگلیس هشدار داد در 
صورت وقوع موج دوم کرونا، بریتانیا فاقد راهبرد روشن و شفاف برای 
دستیابی و توزیع تجهیزات مورد نی��از برای محافظت از کادر درمان و 
مراقبت خود است.  طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک،این هشدار بعد 
از آن مطرح شده است که برخی از کادر درمان انگلیس در دوران موج 
اول کرونا اعتراض کردند که در مواجهه با بیماران مبتال به ویروس کرونا 

از تجهیزات محافظتی کافی برخوردار نیستند. 
-----------------------------------------------------

 مسکو: علیه انگلیس تحریم های متقابل اعمال می کنیم
دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز سه     شنبه 
اعالم کرد که در واکنش به اقدام انگلیس در اعمال تحریم علیه ۲5 
ش��هروند روسی به دلیل پرونده »سرگئی ماگنیتسکی « که سال 
۲009 در زندان روسی��ه فوت کرد، تحریم     های��ی را اعمال خواهد 
کرد.  به گزارش اسپوتنیک، شهروندان روس تحریم شده از سوی 
انگلیس، ش��امل »الکساندر باستریکین«رئیس کمیته تحقیقات 
روسیه و تع��دادی از نمایندگان سازمان های اعم��ال قانون در این 

کشور و قضات روس هستند. 
-----------------------------------------------------

 چین پاسخ تحریم های امریکا را با تحریم داد
دولت چین روز چهار    ش��نبه چند مقام امریکایی را در ارتباط با مسئله 

تبت و مداخله واشنگتن در امور این منطقه تحت تحریم قرار داد. 
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، چین علیه این مقامات امریکایی 

محدودیت های مسافرتی و روادیدی اعمال کرده است. 
-----------------------------------------------------

 کره شمالی به میز مذاکره بازگردد 
وزرای دفاع امریکا، ژاپن و استرالیا در بیانیه ای مشترک از کره شمالی 

درخواست کردند به میز مذاکرات خلع سالح اتمی بازگردد. 
بنابر گزارش اسپوتنیک، در این بیانیه که پنتاگون آن را منتشر کرد در 
خصوص محور گفت وگوهای سه جانبه آمده است: »وزرای سه کشور، 
نگرانی ش��دید خود را از یکسری آزمایش��ات موش��ک های بالستیک 
کره شمالی که تهدیدی جدی برای امنیت بین المللی ایجاد می کند، به 
اشتراک گذاشتند و اقدام این کشور در نقض مداوم چندین قطعنامه 
شورای امنیت سازمان ملل را محکوم کردند.« مقامات امریکا، استرالیا 
و ژاپن در خصوص بیانیه کره شمالی مبنی بر اینکه دیگر خود را موظف 
به توقف آزمایشات اتمی و پرتاب موش��ک های بالستیک بین قاره ای 

نمی داند، ابراز نگرانی کردند.

روسیه و چین راه تغذیه تروریست های
سوریه را وتو کردند

روسیه و چین تمدید سازوکار کنونی ارس�ال کمک های غربی    ها 
از طری�ق ترکیه به س�وریه را ک�ه عماًل ب�ه تغذیه تروریس�ت    ها 
می پرداخت، وت�و کردن�د. وزیر خارج�ه روس�یه در گفت وگوی 
تلفنی با همتای آلمانی خود، رفع تحریم ه�ای غیرقانونی امریکا 
و اتحادیه اروپ�ا علیه س�وریه و ارائه کمک های بشردوس�تانه به 
همه س�وری    ها بدون سیاس�ی کاری یا تبعیض را خواس�تار شد. 
به گزارش روسیا الیوم، ش��ورای امنیت عصر سه    شنبه پیش نویس 
قطعنامه آلمان- بلژیک درخصوص تمدی��د سازوکار امدادرسانی 
بین المللی به سوریه از طریق گذرگ��اه باب السالم و باب الهوی در 
ترکیه به مدت یک س��ال را تصویب کرد اما روسی��ه و چین آن را 

وتو کردند. 
روسیه و چین به این سازوکار ارسال  کمک    ها به سوریه از طریق ترکیه 

اعتراض کردند. 
قطعنامه شورای امنیت برای ارسال کمک های فرامرزی به سوریه که 
در سال ۲014 به تصویب رسیده و در 10 ژوئیه منقضی می شود، روز 

سه    شنبه مجدداً جهت تمدید به رأی گذاشته شد. 
روسیه که خواهان کاهش تعداد گذرگاه ه��ای مرزی برای ارسال این 
کمک    ها به سوریه بود، اصرار آلمان- بلژیک برای تمدید این قطعنامه 
را نپذیرفت و هم��راه با چی��ن آن را وتو کرد. کمک ه��ای غربی   ها به 
تروریست   ها و معارضان سوری از س��ال ۲014 تاکنون از گذرگاه های 
جلوه گوزو و اونجوپینار ترکیه ارسال شده است و به گفته کارشناسان 
عماًل نوعی روش حمایتی از گروه های افراط گرا معارض دولت سوریه 
بوده است و حتی گزارش   هایی از ارس��ال سالح به جای کمک های به 
اصطالح بش��ردوستانه وجود دارند. به هر حال از ف��ردا مأموریت این 
سازوکار مش��کوک به پایان می رسد، این سازوک��ار براساس قطعنامه 

۲504 صادره در 11 ژانویه است. 
واسلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل اظهار کرد، روسیه طرحی 
را به شورای امنیت ارائه خواهد کرد تا تنها یک گذرگاه مرزی باقی بماند 
و کمک های انسانی به طور زمینی از مرزهای ترکیه وارد سوریه شوند. 
از سوی دیگر بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه »سرگئی الوروف« 
وزیر خارجه روسی��ه در گفت وگوی تلفنی ب��ا »هایکو ماس « همتای 
آلمان��ی »مسائل مربوط ب��ه ارائه کمک ه��ای بش��ردوستانه به همه 
سوری    ها در همه خاک این کشور بدون سیاسی کاری یا تبعیض و طرح 

پیش شرط ها« مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس این بیانیه، وزیران روسیه و آلمان دیدگاه های مورد بحث در 
ش��ورای امنیت را درباره افق های ساز و کار انتقال کمک    ها از طریق 
مرز به سوریه م��ورد بررسی قرار دادن��د و الوروف بر ضرورت تطابق 
کمک های بش��ردوستانه به سوریه با واقعیت اوضاع میدانی و رعایت 
موازین حقوق بش��ری که مستلزم هماهنگی همه این عملیات    ها با 
دمشق است، تأکید کرد.  وزیر روسی هم پیامدهای منفی تحریم های 
اقتصادی غیرقانون��ی امریکا و اتحادیه اروپا را علیه سوریه برش��مرد 
و گفت:» ب��ا وجود اینکه دبیرک��ل سازمان ملل خواه��ان کاستن از 
محدودیت های یکجانبه علیه سوریه در سایه شیوع کروناست، اما این 

تحریم    ها همچنان به قوت خود باقی است.«

نقشه واشنگتن برای حضور نظامی
 در عراق حتي با تعداد کمتر

فرمان�ده س�ازمان تروریس�تی س�نتکام در دی�دار خ�ود ب�ا 
نخس�ت وزیر ع�راق گفت�ه ک�ه واش�نگتن ب�ه دنب�ال حض�ور 
طوالن�ی م�دت در ع�راق ام�ا ب�ا تع�داد نظامی�ان کمتر اس�ت. 
به گزارش فارس، »کنت مک کنزی«، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی 
نیروه��ای امریکا در غرب آسی��ا )سازمان تروریستی سنتکام( ش��ب 
سه شنبه با مصطفی الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق دیدار و در مورد 

حضور سربازان امریکایی در این کشور اظهار نظر کرد. 
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، مک کنزی در این دیدار مدعی شد 
که کشور عراق خواستار حضور نیرو های امریکایی در این کشور است. 
وی در جمع خبر نگاران گفت: »من بر این باور هستم که در آینده، آنها 

)عراقی ها( از ما می خواهند که همراه شان باشیم.«
وی در ادامه افزود: »من احساس نمی کنم که حال و هوای خروج شتاب 
زده ما اکنون باشد.« مک کنزی همچنین ادعا کرد الکاظمی به دلیل 
مقابله با تمام جناح    ها در دولت عراق و حفظ روابط با امریکا و ایران در 
موقعیت سختی قرار دارد.  وی در ای��ن باره گفت: »من فکر می کنم او 
)الکاظمی( در حال مذاکره برای کسب اعتماد است. به نظرم باید به او 

کمک کنیم. او در موقعیت بسیار سختی است.«
مک کنزی همچنین مدعی ش��د که الکاظمی متعه��د به محافظت از 
سربازان و پایگاه های امریکایی در برابر حمالت است.  رئیس سازمان 
تروریست��ی سنتکام ابراز امی��د واری کرد که دیدار مقام��ات عراقی و 
امریکایی که قرار بود این ماه صورت بگیرد، حضوری برگزار ش��ود اما 

اذعان کرد که ویروس کرونا می تواند بر این دیدار  تأثیر بگذارد. 
وی در ادامه افزود: »قطعاً ما به حضور برخ��ی خارجی    ها در عراق نیاز 
داریم. من نمی دانم که اکنون )این حضور( باید به این اندازه زیاد باشد، 
زیرا در نهایت این ی��ک تصمیم سیاسی است نه نظام��ی. اما به نظرم 
عراقی    ها پذیرای آنچه ب��رای آنها انجام می دهیم هستن��د و برای آن 
اهمیت قائلند.« مک کنزی در پایان صحبت های خود به اینکه چه تعداد 
سرباز در عراق خواهند ماند اشاره ای نکرد اما عنوان کرد که نیرو های 

متعارف عراقی اکنون به تنهایی عملیات انجام می دهند. 
در حال حاضر بین 5 هزار تا 6 هزار نی��روی امریکایی در عراق مستقر 
هستند.  این در حالی است که دیوید کوپلی ، معاون دستیار وزیر خارجه 
امریکا نیز هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که »امریکا خواستار 
احداث پایگاه نظامی دائمی ]در عراق[ نیست و نمی خواهد که حضور 

نظامی دائمی در عراق داشته باشد.«

در روز رکورد زدن کرونا در ایاالت متحده اعالم شد

خروج امریکا بر بهداشت جهاني

جوادارشادی

ر  ئیس جمه�و ر   گزارش  یک
امریکا ب�ا اعالم 
خروج کشورش از س�ازمان بهداشت جهانی 
)WHO(، ع�الوه بر اینک�ه از یک�ی دیگر از 
ترتیب�ات بین المللی خارج ش�د، در بحبوحه 
ش�یوع بیماری کرونا توجه      ها را بیش از پیش 
متوجه عملکرد ضعیف خود در مهار این بیماری 
ک�رد و زمین�ه را ب�رای انتقاد      ه�ا از خ�ود و 
موضع گی�ری نام�زد رقی�ب در انتخاب�ات 
ریاس�ت جمهوری پی�ش رو هم�وار ک�رد. 
آمار     ها از تداوم وخامت وضعیت مدیریت بحران 
کرون��ا در امریکا حکای��ت دارد. دانش��گاه جان 
هاپکینز روز سه      شنبه اعالم کرد که فقط طی۲4 
ساعت 338 نفر جدی��د بر اثر ابت��ال به ویروس 
کرونا در این کشور جان باخته اند و به این ترتیب 
مجموع قربانیان ناش��ی از این ویروس در امریکا 
به 130 هزار و ۲84 نفر رسیده است. با 60هزار 
مبتالي جدید ، رکورد مبتالی��ان در امریکا نیز 
شکسته شد. در چنین ش��رایطی دونالد ترامپ 
هم برنامه خروج از سازمان بهداش��ت جهانی را 
عملی کرد. باب منن��دز، سناتور دموکرات ایالت 
نیوجرسی شامگاه سه      شنبه با اعالم این خبر در 

پیامی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: »کنگره 
اطالعیه ای دریافت کرد که رئیس جمهور امریکا 
در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا امریکا را از 
سازمان بهداشت جهانی خارج کرد. « منندز در 
ادامه این پیام توئیتری با ناهماهنگ و توأم با هرج 
و مرج توصیف کردن نحوه واکنش دولت ترامپ 
به شیوع ویروس کرونا، نوشت: »این اقدام باعث 
حفاظت از منفعت یا زندگی امریکایی      ها نمی شود 
و امریکایی      ها را بیمار و تنه��ا می کند.«  سازمان 
جهانی بهداش��ت نیز اعالم ک��رد که درخواست 
خروج امریکا از این سازمان را دریافت کرده است. 
کارشناسان بهداش��ت و درمان عمومی امریکا و 
دموکرات  ها تأکید دارند که رئیس جمهور با نادیده 
گرفتن این مسئله که روند افزایشی شیوع کرونا 
به معضلی تبدیل شده است، تنها به بدتر شدن 

اوضاع کمک می کند. 
  دومینوي خروج

آغ��از    از  ک��ه  امریک��ا  رئیس جمه��ور 
ریاست جمهوری  اش، رویکرد خ��روج از توافق      ها 
و سازمان ه��ای جهانی را در پی��ش گرفته است، 
در عرصه داخلی با خروج از برنامه طرح خدمات 
درمانی اوباما موسوم به »اوباما کر« این روند را آغاز 

و به مرور موارد دیگری را هم اجرایی کرد. خروج از 
توافق آب وهوایی پاریس، خروج از توافق هسته ای 
با ایران موسوم به برجام، خروج از مشارکت ترانس 
پاسیفیک، خ��روج از یونسکو، خروج از ش��ورای 
حقوق  بش��ر سازمان ملل متحد، خروج از پیمان 
منع موش��ک های هسته ای میان ب��رد با روسیه 
)INF( از دیگر اقدام��ات جنجالی ترامپ بوده اند 
که هر کدام در زم��ان خود موج��ی از انتقاد     ها را 

متوجه وی کردند. با این حال او با هجمه به سازمان 
بهداشت جهانی پس از همه گیری ویروس کرونا، 
تهدید به خروج از این سازمان را هم اجرایی کرد 
و برنامه خ��روج از پیمان آسمان های ب��از را هم 
در دست��ور کار خ��ود داد. در ش��رایط کنونی که 
همه گیری کرونا، عمالً به یکی از چالش های دولت 
امریکا تبدیل شده است و با توجه به اینکه از آغاز 
این بحران، ترامپ همواره چین و سازمان بهداشت 
جهانی را هدف انتقاد قرار داده بود، اکنون با خارج 
ش��دن از این سازمان عماًل عرصه را به نفع چین 
خالی کرده است. چین و روسیه اخیراً در پی خروج 
امریکا از سازمان بهداش��ت جهانی بر لزوم ایفای 

نقش محوری در این سازمان تأکید کرده اند. 
 بایدن: رئیس جمهور شوم، بر می گردم

اق��دام ترام��پ در داخل و خ��ارج کش��ورش با 
واکنش های انتقادی مواجه شده است. جو بایدن، 
نامزد حزب دموکرات و رقیب او در انتخابات ۲0۲0 
ریاست جمهوری امریکا در پیامی در توئیتر نوشت: 
»زمانی که امریکا در تقویت بهداشت جهانی نقش 
داشته باشد، امریکایی      ها ایمن تر خواهند بود. در 
روز نخست ریاست  جمهوری، بار دیگر به سازمان 
جهانی بهداش��ت خواهیم پیوس��ت و رهبری در 
عرصه جهانی را باز می گردانیم.«  اریک سوآلِول، 
نماینده کنگره امریکا نیز روز سه      شنبه در صفحه 
توئیتر خود نوشت: »تصمیم امریکا برای خروج از 
سازمان جهانی بهداشت غیرمسئوالنه، نابخردانه و 
کامالً غیرقابل درک است. خروج از سازمان جهانی 
بهداش��ت همزمان ب��ا بد     ترین بحران بهداش��ت 
عمومی که تاکنون ش��اهد آن بوده ایم به خود ما 
ضربه خواهد زد. این تصمیم نابخردانه باعث آسیب 

دیدن تعداد بیشتری از امریکایی     ها خواهد شد.«
در خارج از مرزهای امریکا، آلمان هم در واکنش 
به رئیس جمهور امریکا ساکت نماند. ینس اشپان، 
وزیر بهداشت آلمان روز چهار     شنبه خروج امریکا 
از سازمان جهانی بهداشت را محکوم کرد. وی در 
پیامی توئیتری نوشت: »خروج امریکا از سازمان 
جهانی بهداشت عقبگرد از همکاری های بین المللی 
است. تغییرات روند ابت��الی جهانی حاکی از این 
است که بای��د اقدامی هماهنگ اتخاذ ش��ود. ما 
برای مبارزه با همه گیری       ها نیاز به همکاری های 
بین المللی بیشتری داریم نه همکاری های کمتر. 
کشورهای اروپایی اصالحاتی در سازمان جهانی 

بهداشت را کلید خواهند زد.«
ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین هم 
روز چهار     شنبه اقدام امریکا در خروج از سازمان 
جهانی بهداش��ت را نش��انه دیگ��ری از رویکرد 
یکجانبه گرایی واش��نگتن و خ��روج از گروه      ها و 

شکستن قرارداد     ها خواند. 

سخنرانی سه     ش�نبه ش�ب دبیرکل حزب اهلل 
لبنان در چهاردهمین سالروز جنگ 33 روزه، 
یک س�خنرانی متف�اوت بود؛ س�خنرانی ای 
ک�ه در آن، سیدحس�ن نص�راهلل از جن�گ 
اقتصادی امریکا صحبت کرد و از هموطنانش 
خواس�ت که وق�ت خ�ود را در مذاک�ره برای 
کمک گرفتن از صن�دوق بین الملل�ی پول یا 
س�مت و س�وی تحوالت منطقه تلف نکنند. 
نص�راهلل از تصمیم ب�رای جهاد کش�اورزی و 
صنعتی برای مقابله با فروپاش�ی و گرسنگی 
صحبت ک�رد و گف�ت که ح�زب اهلل ب�ا تمام 
امکانات، توانمندی ها، دوس�تان و متحدانش 
در قل�ب ای�ن تقاب�ل ق�رار خواه�د گرفت. 
سیدحسن نصراهلل در سخنرانی خود به مناسبت 
سالگرد جنگ 33 روزه ، از ق��رار گرفتن لبنان در 
»جنگ صنعتی و کش��اورزی« سخن گفت که به 
گفته او »میدانی جدید« است: »ما امروز در جنگ 
صنعت و کشاورزی هستیم، باید اینجا باشیم و این 
میدان جدیدی است که باید در آن حاضر باشیم.« او 
با اعالم جهاد و مقاومت در سالروز جنگ 33 روزه، 
گفت:» روز ۲0۲0/7/7 )سه     ش��نبه 17 تیر( باید 
تاریخ اعالم جهاد و مقاومت و نهضت در دو سطح 
کشاورزی و صنعتی باشد.« او از جهادی صحبت 
کرد که حزب اهلل بایستی در آن حاضر باشد: » طی 
دهه های گذشته ما ش��عار »هر جا که باید باشیم 
حاضریم« را سر دادی��م و دستاورد    هایی را محقق 
کردیم و همواره در این کار برتر بودیم.« دبیرکل 
حزب اهلل لبنان، از لبنانی    ه��ا خواست »به عرصه 
احیای بخش های صنعت و کشاورزی«  وارد شوند و 
آن را » شرط اساسی بقا و زندگی آبرومندانه« لبنان 
خواند و گفت:» ما در حزب اهلل تصمیم به مقابله با 
جنگ فروپاشی و گرسنگی گرفته ایم، حزب اهلل با 
تمام امکانات، توانمندی ها، دوستان و متحدانش 
در قلب این تقابل قرار خواهد گرفت.«  او هرچند 
گفت که هر کشوری در جهان که آمادگی کمک 
به لبنان را داشته باشد به جز رژیم اشغالگر، باید با 
آن تعامل داشته باشیم و »در هایش را بکوبیم « ولی 
تأکید کرد:» نباید فعالیت های عمومی )کش��ور( 
معطل نتایج مذاکره با صندوق بین المللی پول یا 
تحوالت منطقه باشد و گزینه های دیگری را بررسی 
نکند.« وی گفت:» ما باید تمام تالش خود را برای 
حل بحران اقتصادی لبنان به ک��ار بگیریم. اتخاذ 
سیاست درهای باز به روی تمام کشورها، به معنای 

امیددهی به ش��هروندان و تسلیم نشدن در برابر 
فش��ارهاست و سیاست     هایی که در طول چندین 
دهه در لبنان اتخاذ     می شد، به فروپاشی بخش های 
زراعی و صنعتی انجامید. ما در لبنان باید از کشوری 
مصرف کننده به کشوری تولیدکننده تبدیل شویم. 
با ادامه سیاست های پیشین، ما می بایست با آب و 

اکسیژن وارداتی زندگی می کردیم.«
  ایران فداکاری می کند

دبیرک��ل ح��زب اهلل لبن��ان ب��ه تحری��م و 
محدودیت های 40 ساله علیه ایران اش��اره کرد 
و هرچن��د گفت ک��ه مقاومت ح��زب اهلل دنبال 
این نیس��ت که لبن��ان را به یک الگ��وی ایرانی 
تبدیل کند ولی تأکید کرد:» ایران با وجود همه 
تحریم     ها و فشار    ها و محاصره 40 سال دوام آورد. 
هیچ کش��ور دیگری نمی توانست دوام بیاورد.« 
نصراهلل توضی��ح داد:» م��ا نگفتیم ک��ه الگوی 
ایرانی باید در لبنان اعمال شود، بلکه از ایرانیان 
می خواهیم ک��ه در تهیه سوخت ب��ه ما کمک 
کنند. این نکته هم حائز اهمیت است که الگوی 
اقتصادی ایران سبب ش��د در مقابل تحریم     ها و 
محاصره در طول 40 س��ال مقاومت کند و هیچ 
کشوری در جهان وجود ندارد که مانند ایران 40 
سال در مقابل محاص��ره و تحریم     ها ایستادگی 
کند. « دبیرکل حزب اهلل ب��ه آمادگی ایران برای 
فروش مواد پتروش��یمی با لیره  به لبنان اشاره 
کرد و گفت که در واقع ایرانی با این کار »ایثار و 

فداکاری« می کند. او گفت:» در رابطه با آمادگی 
ایران برای فروش محصوالت پتروشیمی با لیره 
لبنان، نمی خواهم زودتر از برادران ایرانی بگویم 
ولی تضمین می دهم که این کار برکات خود را 

خواهد داشت.«
 نگاه به شرق

نصراهلل به نقش��ی اش��اره کرد ک��ه امریکایی    ها 
در بح��ران اقتصادی لبن��ان دارن��د و گفت که 
امریکایی     ها با تهدید و وعده و وعید، در واقع مانعی 
در برابر هرگونه راه حل برای بحران لبنان هستند. 
او از قصد امریکا برای »خفه کردن« لبنان صحبت 
کرد و گفت که فعالی��ت سازمان یافته لبنانی    ها 
برای خروج از بحران کنونی می تواند » پیامی قوی 
برای امریکایی     ها و کسانی که به دنبال محاصره 
لبنان اند و قصد خفه کردنش را دارند باش��د که؛ 
لبنان گزینه ها، مسیر    ه��ا و دروازه های دیگری 
هم دارد، شما نمی توانید به آن گرسنگی دهید 
و قادر به براندازی و نابودی کش��ور نیستید.« او 
عالوه بر خوداتکایی داخلی و جهاد کشاورزی، به 
سیاست نگاه به شرق اشاره کرد و گفت که کارایی 
این طرح از نح��وه واکنش خش��ن امریکایی    ها 
به طرح همکاری با چین و حمالت��ی که به این 
گزینه صورت گرفته مشخص است: » امریکایی     ها 
حمله وحش��یانه ای را علیه گزینه چین با هدف 
هراساندن لبنانی     ها و ممانعت از همکاری آنها با 

چین انجام دادند.«

 حد و حدود خودت را حفظ کن!
نصراهلل در واکنش به دخالت های اخیر »دوروتی 
ش��یا« سفیر امریکا در لبنان گف��ت که دخالت 
امریکا امروز بیش از پیش آشکار شده است: » چه 
ربطی به سفیر امریک��ا دارد که بگوید فالنی کجا 
منصوب شود و دیگری کجا.«  دبیرکل حزب اهلل 
گفت:»وجه جدید دخالت امریکا از طریق سفیرش 
این است که وی خیلی آشکارا دخالت می کند و 
می گوید که رئیس بانک مرکزی چه کسی را در 
منصبی منصوب کند. از این بدتر هم می ش��ود؟ 
در کشورهای مستعمره این طور رفتار می کنند. 
بیش��تر از این موارد، سفیر امریکا آمده و ترکیب 
و هویت کابینه جدید لبن��ان را تعیین می کند.« 
نصراهلل ادام��ه داد: خطرناک تر از همه دخالت ها، 
اق��دام سفیر امریکا ب��ه تحری��ک لبنانی     ها علیه 
یکدیگر است. صحبت های او در مسیر ایجاد فتنه 
و درگیری داخلی در لبن��ان است. آیا باید مقابل 
این اقدامات ساکت ماند؟ امروز به همه در لبنان 
از مردم و احزاب گرفته تا دولت اعالم می کنم که 
سفیر امریکا آمده دخالت می کند و همه را علیه 
یکدیگر تحریک می کند اما همه ساکتند. نصراهلل 
خطاب به سفیر امریکایی گف��ت: »ما اکنون در 
آستانه سالروز جن��گ 33 روزه ق��رار داریم. هر 
لبنانی که کش��ته ش��ده، به دلیل کشورت است 
خانم سفیر! رؤسای کشورت دستور جنگ داده اند. 
کلینتون فلسطینی بوده؟ اوباما سوری بوده؟ حد و 

حدود خود را حفظ کن و محترم بمان.«
 قاضی لبنانی :تحت تأثیر قرار گرفتم

دبیرکل حزب اهلل به حکم قاضی لبنانی علیه سفیر 
امریکا اش��اره کرده و گفت:» یک قاضی شریف 
لبنانی آمد و علیه این سفیر امریکا حکمی داد و 
این اقدام قبل از هر چیز نشان می دهد که لبنان 
قضات ش��جاعی دارد. سفیر امریکا حق ندارد از 
حقوق بشر در لبنان صحبت کند؛ امریکا کشوری 
است ک��ه در منطق��ه دهها جن��گ برافروخته و 
میلیون     ها نفر را کش��ته اس��ت. همه جنگ های 
اسرائیل علی��ه لبنان، امریکای��ی است.«  محمد 
مازح، قاضی امور فوریت��ی در صور در واکنش به 
سخنان شب گذشته سید حسن نصراهلل، دبیرکل 
حزب اهلل این کشور اظهار کرد: »هر انسان شریف 
و میهن پرستی در سراسر جهان عرب و اسالم به 
سخنان نصراهلل افتخار می کن��د و من هم بسیار 

تحت تأثیر این سخنان قرار گرفتم.«

دبیرکل حزب اهلل در سالروز جنگ 33 روزه مطرح کرد

اعالم جهاد حزب اهلل مقابل جنگ اقتصادي امريکا

 س�ازمان جهانی بهداش�ت 
اعالم ک�رد که درخواس�ت 
خروج امریکا از این سازمان 
را دریاف�ت ک�رده اس�ت. 
کارشناس�ان بهداش�ت و 
درم�ان عموم�ی امری�کا و 
دموکرات  ها تأکید دارند که 
رئیس جمهور با نادیده گرفتن 
این مسئله که روند افزایشی 
شیوع کرونا به معضلی تبدیل 
ش�ده اس�ت، تنها ب�ه بدتر 
ش�دن اوضاع کمک می کند


