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آمریکاازعراقمیرود؟

آمریکایی ها در حــال تــرک بسیاری از پایگاه
هــایــشــان در عــــراق هــســتــنــد.چــنــدی پیش
نیزآمریکایی ها پایگاه القائم در مرز سوریه را
به نیروهای عراقی تحویل دادند.پایگاه القائم
درنقطه مرزی با سوریه روبه روی شهر آلبوکمال
واقع شده و برترددهای این مسیر مهم برای محور
مقاومت اشراف داشت.ظاهرا آمریکایی ها بعد از
حمالت اخیر به پایگاه التاجی قصد دارند پایگاه
هاییراکهازعمقکمیبرخوردارهستندوآسیب
پذیری بیشتری دارند تخلیه کنند و به سه پایگاه
عین االسد دراستان االنبار  k1 ،در کرکوک و
حریر در اربیل بروند.این در حالی است که برخی
در داخل ایران به اشتباه گمان می کنند آمریکا
قصد ترک عراق را دارد اما یانکی ها به این راحتی
از این کشور خارج نخواهند شد.محدود شدن
آمریکایی ها در عراق البته برکات زیادی برای
گروه های مقاومت خواهد داشت چرا که آن ها
آزادی عمل بیشتری برای نقل و انتقال نیرو و
تجهیزات خواهند داشت و نکته مهم این جاست
که به یاد بیاوریم استراتژی آمریکا صرف حضور
در عراق نبود ،بلکه قصد تاثیر گذاری بر معادالت
سیاسی و نظامی در این کشور با استفاده از قوای
مسلح خود را داشت.همچنین از این پس گذرگاه
بسیار مهم و راهبردی قائم  -البوکمال برای نقل
و انتقال محموله های زمینی از ایران به سوریه
امنیت بیشتری پیدا خواهد کر د.البته با توجه
به مصوبه مجلس عراق مبنی بر خروج نیروهای
نظامی آمریکا از عراق گروه های مقاومت به طور
رسمی اعالم کرده اند تا خروج کامل آمریکایی
ها به مبارزه ادامــه خواهند دا د خاصه این که
انتخابات آمریکا در آبان امسال برگزار خواهد
شدواحتماالجانباختنمکررنظامیانآمریکایی
در حمالت گروه های مقاومت اثر منفی جدی بر
محبوبیت ترامپ در افکار عمومی کشورش می
گذارد و باید دید رئیس جمهور کم تجربه آمریکا
چگونه با این مسئله مواجه می شود.

قاب بین الملل

زمزمهاخذغرامتکروناییازچین
وزیرخارجهاسترالیاخواستارتحقیقاتدربارهنقشچیندرشیوعکروناوبیلدخواستار
غرامت ۱۶۲میلیارددالریآلمانازپکنشد

شریفی -تعداد مبتالیان به ویــروس کرونا به
رقم  2.5میلیون نفر نزدیک می شود و تاکنون
بیش از  166هزار تن جان خود را از دست داده
اند .جدی نگرفتن این پاندمی از ابتدای شیوع
آن توسط دولت مردان جهان ،کمبود تجهیزات
به دلیل آماده نبودن جامعه پزشکی برای مقابله
با آن و سرانجام سکوت خواسته یا ناخواسته
دولت چین درباره اعالم هشدار های الزم پس
از شناسایی ویــروس از جمله دالیــل گسترش
پرسرعت این ویروس در جهان است .حاال پس
از گذشت سه ماه از آغاز این پاندمی ،کشورهای
مختلف جهان انگشت انتقاد را به طرف چین،
خاستگاه ایــن ویــروس نشانه رفته انــد و بحث

غرامتگرفتنازدولتچینقوتگرفتهاست.در
آخرینرویداد،روزنامهبیلدآلمانمحاسبهکرده
که چین در پی کاهش تولید ناخالص داخلی
آلمانبراثرشیوعکرونا،بایدحدود ۱۶۲میلیارد
دالربهبرلینخسارتبپردازد.همزمان«،ماریس
پین» وزیر امور خارجه استرالیا با تردید درباره
شفافسازیوصداقتپکن،خواستارتحقیقات
بینالمللیدربارهمنشأوچگونگیشیوعویروس
کرونا که شروع آن سال گذشته میالدی از شهر
ووهان چین بود ،شد .پیشتر ،امانوئل ماکرون
رئیسجمهوری فرانسه و دومینیک راب وزیر
خارجه بریتانیا نیز خواستار این تحقیقات شده
بودند .طی روزهای گذشته همچنین ،بیش از
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غنیبهکرونامبتالشدهاست؟

ابــتــای  ۴۰نفر از اعــضــای بخش اداری ارگ
ریاستجمهوری افغانستان بــه وی ــروس کرونا
باعثشده تا گمانهزنیها دربـــاره ابتالی غنی
به این ویــروس باال بگیرد .این امر اشرفغنی را
مجبور کــرده است که خود را قرنطینه و از طریق
کنفرانس ویدئویی در جلسات شرکت کند .تاکنون
شواهدی مبنی بر این که اشرف غنی نیز به بیماری
کرونا مبتال شــده ،وجــود نــدارد و مشخص نیست
که از او تست کرونا گرفته شده است یا خیر! با این
حال نیویورکتایمز به نقل از یکی از مقامات ارگ
ریاستجمهوری افغانستان نوشت؛ بیشتر افرادی
کهتستآنهامثبتاعالمشدهدربخشاداریدفتر
رئیسجمهور،شورایامنیتملیودفتراشرفغنی
کار میکنند .از سوی دیگر رویترز گزارش داد که به
نظر میرسد به احتمال زیاد یک سند منبع آلودگی
در ارگ باشد ،اما نمی توان آن را کام ً
ال تأیید کرد.
رویترز در ادامه مطلب ،نوشته است :غنی نیز عالقه
فراوانی به خواندن دارد و بیشتر وقت خود را به
خواندناسنادومدارکحکومتیمیگذراندواغلب
مقاالت استراتژی تهیه شده توسط مقامات خود را
بازنویسیمیکند!غنی 70سالهکهدههاسالقبل
بخش زیادی از معده خود را به دلیل ابتال به سرطان
از دست داده در هفتههای اخیر خود را در قرنطینه
نگهداشتهوبیشترکارهایخودراازطریقکنفرانس
ویدئوییانجامدادهاست.درافغانستانکمترازهزار
مورد ویروس کرونا گزارش شده ،اما به گفته مقامات
این تعداد به طور قطع بیشتر است زیرا آزمایش ها
بسیار محدود بوده است.

▪میتوانازچینغرامتگرفت؟

به گزارش دیلی میل ،نخستین تحقیقات جامع
درباره تاثیر اقتصادی جهانی شیوع این ویروس
که دو هفته پیش منتشر شد ،نشان داد که گروه
هفت (کــانــادا ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ژاپن،
بریتانیا و آمریکا) متشکل از هفت اقتصاد بزرگ
جهان متحمل ضرر  3.2تریلیون دالری شده
است .همچنین« ،انجمن هنری جکسون» که
اندیشکده سیاست خارجی انگلیسی است،
تخمین زده که دولــت بریتانیا شاید خواستار
دست کم  ۳۵۱میلیارد دالر غرامت از دولت
چینشود.بهگزارشبیبیسی،یافتههاییک
تحقیقدانشگاهساوتهامتوندرانگلستاننشان
میدهددرصورتیکهپکنسههفتهزودتراقدام
می کرد و اطالعات الزم را در اختیار جهانیان

روزهایسیاه
اردوغان

نمای روز

درواکنشبهتجمعاتاعتراضآمیزطرفدارانترامپ
دربرخیازشهرهایآمریکاعلیهمقرراتقرنطینهای
تعدادیازافرادباپوشیدنلباسکادردرمانی،مانع
حرکتخودروهادرخیابانهاشدند.
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روزنامه فرانسوی لوفیگارو به نشانه قدردانی از
کادر درمان این کشور در بحران کرونا  ،امکان
اشتراک رایگان نسخه الکترونیک روزنامه را در
اختیار آنان قرار می دهد.اشتراک رایگان ،به
مدت شش ماه است و به کادر درمان شاغل در
بیمارستان های خصوصی ،دولتی و کارکنان
شاغل در خانه سالمندان فرانسه تعلق می گیرد.

توئیت روز

ترکیهبا 86هزارنفرباالترینآمارابتالبه
کرونارادرآسیااعالمکرد.آماریکهموجب
انتقاداحزابوجامعهترکیهعلیه
رئیسجمهوراینکشورشدهاست

 24ساعت قتلعام
درکانادا!

درمرگبارترینتیراندازیتاریخکانادایکفردمسلحبا
پوشیدنلباسپلیس 16نفرراکشت

رکــــــود بــــــزرگ تــــر تــــرامــــپ در راه اس ــت
نشریه فوربز اعالم کرده که «رکود بزرگتر» ترامپ
در راه است .عقربه های ساعت نشان می دهند
که تاکنون 3.9میلیون شغل از بین رفته است و با
سرعتفعلیاینرقمبه 5.2میلیونخواهدرسید.

پنج هزار آمریکایی ،طی کمتر از یک ماه ،به یک
شکایتحقوقیدرایالتفلوریداپیوستهاند.این
شکایت حقوقی از دولت چین میخواهد برای
آسیبهای ناشی از شیوع «کووید  »۱۹غرامت
بپردازد .چهارشنبه گذشته آسوشیتدپرس در
گزارشیفاشکردکهدولتچینبهریاستشی
جین پینگ ،در شش روز نخست شیوع پاندمی
کرونا ،دربــاره این ویروس هیچ گونه هشداری
را منتشر نکرده است .بر اساس این گزارش،
رئیس جمهوری چین در روز هفتم یعنی ۲۰
ژانویه( 30دی)98بهمردمدربارهویروسجدید
کرونا هشدار داد اما براساس اسناد داخلی که
از سوی آسوشیتدپرس به دست آمده و تخمین
متخصصان ،بیش از سه هزار نفر طی تقریبا یک
هفته سکوت عمومی به این ویروس آلوده شده
بودند.

قــرار مــیداد ،شمار جان باختگان بر اثر ابتال
به ویــروس کرونا در جهان  ۹۵در صد کاهش
مییافت و جلوی همهگیر شدن ویروس گرفته
میشد .افرادی که طرفدار پرداخت غرامت از
سوی دولت چین هستند بر نقض دست کم دو
ماده از «مقررات بین المللی بهداشت» از سوی
دولت چین تاکید میکنند .در «مقررات بین
المللی بهداشت» که در سال ۲۰۰۵به تصویب
رسید و در سال  ۲۰۰۷به اجــرا گذاشته شد
 ۱۹۴کشور جهان از جمله دولــت چین عضو
اســت .مــاده  ۶مقررات بین المللی بهداشت،
دولتهای عضو را ملزم میسازد تا مشکالت
بهداشتی در خاک خود را به سرعت بررسی
کنند و دربــاره خطرات بهداشتی که میتواند
وضعیت فوقالعاده محسوب شود و بهداشت
بین المللی را با خطر مواجه کند تا  ۲۴ساعت
به سازمان بهداشت جهانی اطالعات مفصل
و دقیق بدهند .بر اساس ماده  ۶این مقررات،
دولتهای عضو باید تمامی اطالعات دقیق و
مفصل را شامل یافتههای آزمایشگاهی ،موارد
ثبت شــده و هرگونه اطالعی که در دسترس
دارند در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار
دهند.ماده ۷اینمقرراتنیزازدولتهایعضو
میخواهد تا در صورت به دسـتآوردن شواهد
از وقوع واقعه بهداشتی غیرمترقبه در کشورش
بدون در نظر داشتن نوع و منشأ واقعه مذکور،
تمامی اطالعات را باید با سازمان بهداشت
جهانیشریکشوند.برخیهایدیگرازایننیز
فراتر رفتهاند و چین را به نقض کنوانسیون منع
سالحهایبیولوژیکمتهممیکنندهرچندهیچ
شواهدومدارکیدردستنیستوبیشتردرحد
اتهام،ادعاوگمانهزنیمطرحمیشود.
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مرگبارترین تیراندازی تاریخ کانادا روز یک شنبه  ۱۹آوریل در استان
نوا اسکوشیادر شرق کانادا ،دست کم ۱۶کشته به جا گذاشت .عامل
این تیراندازیها ،گابریل ورتمن مردی  ۵۱ساله با اصالت کانادایی
بودهکهباپوشیدنلباسپلیسوبااستفادهازخودروییشبیهخودروی
پلیس سلطنتی کانادا به سمت مردم آتش گشوده بود .پلیس کانادا با
اعالم این که تحقیقات در این خصوص ادامه دارد ،گفته است« :هنوز
انگیزه انجام این تیراندازیها روشن نیست و با بررسی بیشتر ماجرا،
جزئیات این پرونده به اطالع عموم خواهد رسید ».عملیات تعقیب و
گریزقاتل،بیشاز ۱۲ساعتبهطولانجامیدودرنهایتپلیستوانست
ورتمن را از پای در بیاورد .گابریل ورتمن متهم است که از شنبه شب در
شهر ساحلی پورتاپیک ،در  ۱۳۰کیلومتری هالیفکس ،مرکز استان
نوااسکوشیاحمالتخودراآغازکردهاست.مقاماتپلیسمیگویند،
قربانیاننهدریکجاکهدرچندیننقطهازاستانپیداشدهاند.محققان
پرونده از کشف چندین جسد در یک خانه مسکونی و در نزدیکی آن در
منطقهای به نام پورتاپیک در شب یک شنبه سخن میگویند .مقامات
نوااسکوشیااینحادثهرایکیاز«خشونتآمیزترینحوادثتاریخ»این
منطقه در کشور کانادا و «باری مضاعف و سنگین در دوران درگیری با
بحرانکرونا»نامیدهاند.اینمرگبارترینحادثهتیراندازیدرتاریخکانادا
بهشمارمیرود.کاناداقوانینسختگیرانهایبرایحملاسلحهوضع
کردهاست.پسازتیراندازیدستهجمعیدرسال ۱۹۸۹کهدرآن۱۵
نفر در مونتریال این کشور به قتل رسیدند ،داشتن اسلحه ثبت نشده
جرممحسوبمیشود.همچنینخریداسلحهدرکانادانیازبهآموزش،
ارزیابی،توصیهدونفر،اطالعبههمسروهمچنینبررسیپروندهکیفری
فرد دارد.آمارها نشان می دهد ،خشونت های مسلحانه در کانادا طی
سالهایاخیرافزایشچشمگیرییافتهاست.

سرعت شیوع ویروس کرونا در ترکیه نه تنها هنوز هم پایین
نیامده بلکه در آخرین شمار رسمی جانباختگان همهگیری
کرونا در ترکیه با  ۱۲۷نفر افزایش در  ۲۴ساعت به دست کم
 ۲۰۱۷نفر رسیده است .فخرالدین کوجا ،وزیر بهداشت
ترکیه ،تعداد مبتالیان به کرونا را با حدود ۳۹۷۷نفر افزایش
دریک روز ،حداقل  86هزار و  306نفر اعالم کرده است.به
این ترتیب ،ترکیه با پشت سر گذاشتن چین و ایران ،پس از
آمریکا ،اسپانیا ،ایتالیا ،فرانسه ،آلمان و بریتانیا ،بیشترین
تعداد مبتالیان به کرونا را در جهان گــزارش کرده است و
بیشترین آمار ابتال به کرونا را در آسیا دارد در حالی که اولین
مورد کرونا را دهم مارس (چهل روز پیش) اعالم کرد و پیش
از آن مرزهایش را بسته بود.رجب طیب اردوغــان رئیس
جمهور ترکیه و رهبر حزب حاکم ،چند روز پیش از دست غر
زدنهای مداوم مخالفان و منتقدان خود برافروخته شد و
آنان را به ویروسهای عالم سیاست و رسانه تشبیه کرد.این
گفته تند اردوغان ،با واکنشهای منفی فراوانی در رسانهها
روبه رو شد اما شواهد نشان میدهد که نه اردوغان حاضر
است مشی و ادبیات خود را در مواجهه با مخالفان تغییر دهد
و نه مخالفان آمادهاند که در میدان مبارزه با حزب عدالت
و توسعه ،حتی بــرای یک روز ،استراحت کنند.مخالفان
اردوغان،همچنانبرضرورتقرنطینهکاملوتعطیلیمطلق
استانبولپافشاریمیکننداماظاهر ًادولتحاضرنیستزیر
بارچنینپیشنهادیبرود.دراینمیان،جشن 23آوریلیعنی
سالگرد تاسیس مجلس و حاکمیت ملی ترکیه ،برای مردم
این کشور جشن مهمی است .مخصوص ًا امسال که پارلمان
ترکیهواردصدمینسالگردتاسیسشده،همهانتظارداشتند
که رئیس جمهور هم در جشن روز بیست و سوم حضور پیدا
کند.اما اعالم شده که اردوغان برای این مراسم ،به صحن
علنی مجلس نخواهد رفت و در عوض ،شب در برابر دوربین
شبکههای تلویزیونی و به صورت زنده ،سرود ملی کشورش را
برای مردم خواهد خواند.این موضوع ،در کنار گزارش هایی
درباره تدابیر سختگیرانه تیم پزشکی اردوغان برای حفظ

جان رئیس جمهور ،موجب شده که مخالفان  ،در این باره
هم لب به اعتراض بگشایند و اردوغان را به این متهم کنند که
فقط به سالمتی خودش اهمیت میدهد .کارامال اوغلو رهبر
حزباسالمگرایسعادتوازشاگردانسابقمرحوماربکان،
آشکارا اعالم کرده که دولت برآمده از آکپارتی در کالس
مبارزهباکرونا،درهیچدرسینمرهقبولینگرفتهاست.احمد
داوود اوغلو رهبر حزب تازه تاسیس «آینده» و از رفقا و وزیران
سابق اردوغان ،سیاست آکپارتی را زیر سوال برده و معتقد
است که دولت در مبارزه با کرونا ،کارنامه قابل دفاعی ندارد.
البته نهتنها سیاستمداران بلکه برخی روزنامهنگاران منتقد
اقدامات دولت ترکیه بودند که یکی از آن ها «مهمت یعقوب
ییلماز» از روزنامهنگاران مطرح ترکیه بود .او نیز طی مقالهای
در پایگاه خبری «آتی » ۲۴با تیتر «هدف اردوغان الپوشانی
شکستش است» از اقدامات و سیاسی بازی رئیسجمهور
ترکیه انتقاد کرد.
▪انگشت نشانه کرونا بر صنعت گردشگری

صنعت گردشگری ترکیه مهمترین بستر اقتصادی کشور
ترکیه است .ترکیه در جذب گردشگر در ردیف هشتم جهان
قرار دارد به طوری که سال  ۲۰۱۹بیش از  ۳۴میلیارد دالر
از صنعت گردشگری کسب درآمد کرده بود و حاال با گسترش
بیماری کرونا در این کشور مهمترین بخشی که متضرر شد
صنعت گردشگری ایــن کشور اســت .کشوری که ساالنه
میزبان بیش از  ۵۰میلیون گردشگر بود اینک با محدودیت
درسفرهایخارجیوبستنمرزبهرویدیگرکشورهافعالیت
این بخش حدود ۸۰درصد محدودشده است.آثار محدودیت
در صنعت گردشگری ترکیه را به همراه دیگر بخشهای
اقتصادی که درگیر رکود شدهاند میتوان در بیکاریهای
گسترده دید .در تاریخ تأسیس جمهوری ترکیه بیشترین
درصد بیکاری در این کشور مربوط به سال  ۲۰۰۹با حدود
 14.8درصد بود اما حاال احتمال مـیرود بیکاری از ۲۰
درصد هم فراتر رود.

ترامپ برزیل،علیه فرمانداران
ِ

رئیسجمهوربرزیلوهوادارانشتجمعضدقرنطینهبرگزارکردند!
ژایربولسونارورئیسجمهوربرزیلوهوادارانشبا
برگزاریتجمعیدربرازیلیا،خواستارلغوقرنطینه
وتعطیلیکسبوکارهاازسویفرماندارانمحلی
شدند.بولسونارو در جمع هوادارانش گفت:
«همهبایددربرزیلاینرابدانندکهطرفحساب
خواسته مــردم هستند».رئیس جمهور برزیل
گفت :محدودیتهایی که از اواسط ماه مارس
(اواخر اسفند) در این کشور اعمال شده ،بیشتر
از ویروس کرونا به زندگی و سالمت مردم آسیب
وارد کردهاند.عالوه بر تجمعی که در برازیلیا
برگزار شــد ،چند شهر دیگر برزیل نیز شاهد
تظاهراتهایمشابهیبودند.شرکتکنندگان
دراینتجمعاتعالوهبرلغوقرنطینهوبازگشایی
کــسـبوکــارهــا ،خــواســتــار تعطیلی کنگره و
دادگاه عالی برزیل و برقراری حکومت نظامی
شدند.بولسونارو که سیاستمداری راستگرا
و از متحدان «دونــالــد ترامپ» رئیس جمهور
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آمریکاست ،چند روز پیش وزیر بهداشت خود را
که خواستار ادامه یافتن قرنطینه در برزیل شده
بود ،اخراج کرد.این رئیس جمهور افراط گرا که
گفته میشود چندی پیش خود به ویروس کرونا
مبتال شده بود ،در حالی خواستار لغو اقدامات
محدودکننده شده است که نزدیک به  ۴۰هزار

نفردرکشورشبهاینبیماریمبتالشدهونزدیک
به  ۲۵۰۰نفر نیز جان خود را از دست دادهاند.
میزان شیوع ویــروس کرونا در برزیل به حدی
است که حتی در میان قبایل بومی که در عمق
جنگلهای آمازون زندگی میکنند نیز گزارش
شدهاست.

رئیسشورایشهرقانایکتاجگلازطرف«حسان
دیاب»نخستوزیرلبنانبرسرمزارشهدایکشتار
قانابهمناسبتبیستوچهارمینسالگردآنهاقرار
داد«.اسعد ابوخلیل» استاد دانشگاه کالیفرنیا و
فعال توئیتری نیز با انتشار این عکس در قالب یک
پست توئیتری نوشت :من این سؤال را می پرسم:
آیا سعد الحریری (نخست وزیر سابق لبنان) چنین
کاری انجام داد؟کشتار نخست قانا در  ۱۸آوریل
سال  ۱۹۹۶رخ داد ،زمانی که نیروهای اشغالگر
رژیمصهیونیستیبهطورعمدمقروابستهبهسازمان
ملل را بعد از پناه گرفتن  ۸۰۰غیرنظامی در آن
هدفقراردادند.این ۸۰۰شهروندلبنانیازجنوب
این کشور از ترس حمالت رژیم صهیونیستی به
این منطقه پناه آورده بودند که  ۱۱۰تن از آن ها به
شهادت رسیدند؛ در میان این افراد کودکان و زنان
زیادیدیدهمیشدند.

خبر متفاوت

وکیلسابقترامپدستبهقلمشد
«مایکل کوهن» وکیل سابق
رئیس جمهور آمریکا که به
دلیلنگرانیازشیوعویروس
کرونا در زندانهای آمریکا،
زودتر از موعد از زندان آزاد
شــده قــرار اســت به زودی کتابی افشاگرانه علیه
ترامپ بهچاپبرساند«.تامآرنولد»ازنزدیکانکوهن
در این باره گفت« :او به من گفت میخواهد دست
به افشاگری بزند و گفت در حال حاضر چه چیزی
برای از دست دادن دارد؟»به گفته برخی ناشران،
کتاب افشاگریهای کوهن علیه «دونالد ترامپ»
می تواند میلیونها دالر فروش داشته باشد.کوهن
سال گذشته بهدلیل پرداخت رشوه و حق السکوت
به شاکیان خصوصی ترامپ به زنــدان افتاد.این
شاکیان خصوصی شامل هنرپیشههای فیلمهای
مستهجن هستند که ترامپ داشتن رابطه با آنها را
تکذیب کرده و گفت ه است برای ساکت کردن آنها
هیچ دستوری به کوهن نــداده است.چندی پیش
که برای اولین بار حرف و حدیثهایی درباره کتاب
افشاگریهایکوهنمطرحشد،ترامپدرتوئیترش
نوشت«:کنگرهبایددستوردهدمتناینکتابمورد
بررسیقرارگیرد».

