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تظاهرات سوئیسی ها علیه 
مقررات قرنطینه 

صدها سوئیسی در مخالفت با محدودیت های 
دولت برای مقابله با شیوع کرونا در شهرهای مختلف 
این کشور تظاهرات کردند. شبکه تلویزیونی بی. اف. 
ام تی. وی فرانسه گزارش داد، این تظاهرات مقابل 
پارلمان در شــهر برن و در سایر شهرهای سوئیس 
برگزار شد. ســوئیس از دو هفته گذشته اقدام به 
برداشــتن تدریجی محدودیت ها و صدور مجوز 
بازگشایی برخی کسب و کارها مانند آرایشگاه ها و گل 
فروشی ها کرده است. همچنین از امروز )دوشنبه( 
بازگشایی مدارس، رستوران ها، موزه ها و کتابخانه ها 
نیز با رعایت تدابیر امنیتی و بهداشتی بالمانع اعالم 
شد. این رسانه افزود: علیرغم ممنوعیت تجمع بیش 
از ۵ نفر، معترضان  چنین مقرراتی را نقض حقوق 
اولیه بشر قلمداد کرده و با اقداماتی مانند سوت زدن 
و هو کردن پلیس،  مخالفت خود را با محدودیت های 
کرونایی دولت ابراز کردنــد.  معترضان همچنین 
پالکاردهایی در دست داشتند که بر آن ها نوشته 
شــده بود: »ســوئد بدون قرنطینه نیز همان کار 
دولت سوئیس را انجام داد. خبرگزاری فرانسه هم 
گزارش داده در شــهر ژنو سوئیس که به میزبانی از 
بانک های خصوصی، ساعت ســازی های لوکس 
و بوتیک های پرزرق و برق معروف اســت، مردم از 
ســاعت پنج صبح به وقت محلی برای دریافت غذا 
صف کشیدند. سیلوانا ماستروماتئو رییس اتحادیه 
کاروان همبســتگی که این اقدام را ســازماندهی 
کرده بود، اعالم کرد که از ابتدای شــیوع کرونا این 
ششمین بار است که این برنامه برگزار می شود. به 
گفته وی، این بار بیش از دو هزار نفر برای دریافت غذا 
در نوبت ایستاده بودند. براساس گزارش اداره  آمار 
فدرال سوئیس حدود ۸ درصد یعنی ۶۶۰ هزار نفر از 
جمعیت این کشور در فقر و حدود یک میلیون نفر 
دیگر نیز در آستانه فقر قرار دارند. سوئیس از حدود 
دو ماه پیش برای مقابله با شیوع کرونا تدابیری را از 
جمله تعطیلی رستوران ها و بسیاری از شرکت ها 
برای مقابله با کرونا اتخاذ کــرد. این محدودیت ها 
تبعات اقتصادی و معیشــتی گســترده ای برای 
کارگران بدون مجوز و سایر گروه های آسیب پذیر 
داشته است. تاکنون بیش از ۳۰ هزار نفر در سوئیس 
به کرونا مبتال شده و از میان آنها بیش از یک هزار و 

۵۰۰ نفر نیز جان خود را از دست داده اند.
    

جنگ غول ها در شورای امنیت

یک دیپلمات چینی گفت، پکن و واشنگتن از 
پیش نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 
درباره مقابلــه با ویروس همه گیــر کرونا حمایت 
کردند اما اینکه واشنگتن موضع خود را درباره این 
پیش نویس تغییر داد، مایه تاســف و شوکه کننده 
اســت. به گزارش رویترز، این دیپلمات آمریکایی 
اما گفت، توافق آمریــکا روی متن پیش نویس این 
قطعنامه وجود نداشت. به مدت بیش از شش هفته 
۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل تالش کرده اند 
تا به توافق بر سر متن پیش نویسی دست پیدا کنند 
که هدف نهایی اش بازگشت به درخواست ۲۳ مارس 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل برای برقراری 
آتش بس در تمامی نبردهای جهانی است تا کشورها 
به این وسیله بتوانند بر مبارزه با کروناویروس تمرکز 
کنند. اما مذاکرات به دلیل بن بست به وجود آمده 
میان چین و آمریکا بر سر سازمان بهداشت جهانی به 
مانع برخورده است. آمریکا نمی خواهد این مساله را 
به بهداشت جهانی ارجاع دهد و چین تاکید دارد که 
این نهاد بین المللی باید دخیل باشد و در عین حال 
برخی از کشورهای عضو نیز به این مساله اشاره دارند 
که سازمان بهداشت جهانی یک مساله حاشیه ای 
است. واشــنگتن کمک مالی به این نهاد را پس از 
آن متوقف کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا آن را به چین محوری و ترغیب ارائه اطالعات 
نادرست از ســوی پکن درباره ویروس کرونا متهم 
کرد. به نظر می رسید که شــورای امنیت سازمان 
ملل روز پنجشنبه موفق شده تا به توافق برسد اما روز 
جمعه، آمریکا موضع خود را نسبت به آخرین نسخه 

پیش نویس قطعنامه تغییر داد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 چنــد روز پیــش )پنجشــنبه( 
رسانه های اسرائیل و بالطبع مطبوعاِت 
آمریکا اعــالم کردنــد بنی گانتس، 
رئیس حــزب آبــی - ســفید پس از 
ارائــه تضمین های احــزاب مذهبی 
یهــودی در مــورد اینکــه بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل او را 
فریــب نخواهــد داد، دیدارهایی را با 
نمایندگان فراکسیون  پارلمانی خود 
درباره پســت های وزارتــی آغاز کرد. 
این خبر به نوعی ســرآغاز بسیاری از 
مسائل و تحوالتی است که از چند روز 
پیش آغاز شده و طی هفته های آینده 
به نقاط خطرناک خواهد رسید؛ چراکه 
پس از انتشار این خبر شاهد آن بودیم 
که 7۲ تن از ۱۲۰ قانونگذار کنســت 
از جمله اعضای حــزب بنی گانتس از 
نخست وزیری بنیامین نتانیاهو حمایت 
کردند و پس از آن روون ریولین، رئیس 
رژیم صهیونیستی )روز پنجشنبه( به 
طور رســمی نتانیاهو را مامور تشکیل 
کابینه کرد. بدین ترتیب نتانیاهو ۱4 
روز فرصت خواهد داشــت تا تشکیل 

دولت دهد و در صورتی که او باز هم در 
انجام این کار ناکام بماند، کنست منحل 
شده و اسرائیل برای چهارمین بار پیاپی 
انتخابات برگزار خواهد کرد. اینکه آیا 
نتانیاهو می تواند دولت را تشکیل دهد 
یا خیر، موضوعی اســت که بسیاری از 
تحلیلگران با دیــده خوش بینی به آن 
نگاه می کنند و برخی دیگر همچنان 
معتقدند نتانیاهــو در این مســیر با 
مشــکالت متعددی همانند گذشته 
مواجه خواهد شــد. فارغ از ســیاه یا 
ســفید دیدِن این ماجرا و چینش این 
پرســش که آیا او موفق می شــود یا 
شکست می خورد، باید به این موضوع 
توجه کــرد که از زماِن معرفی شــدن 
وی به عنوان مســئول تشکیل کابینه 
اسرائیل تاکنون، بیش از ۵۰ اظهارنظر 
و خبِر ُخرد و کالن با محوریت اسرائیل 
و از سوی شخصیت های مهم سیاسی 
توسط رســانه های منتشر شده است. 
بخشی از این مواضع ممکن است عادی 
و براساس سیاســت ها و راهبردهای 
کوتاه یا میان مدت اسرائیل باشد، اما باید 
توجه داشت عمده مسائلی که در این 
اخبار منتشر شده یا از سوی یک مقام 
سیاسی - امنیتی اظهار می شود، عماًل 
موضوعاتی مانند الحاق کرانه باختری، 

شهرک سازی ها و غیره به عنوان محور 
سخنان آنها مورد اشاره قرار می گیرد. 
به عنوان مثال دیوید فریدمن، ســفیر 
آمریکا در اســرائیل اخیراً در گفت وگو 
با روزنامه اســرائیل الیوم اظهار کرده 
همانطور که ما از مجســمه آزادی در 
نیویورک دســت نمی کشیم منطقی 
نیست اسرائیل از مناطقی مانند الخلیل، 
سیال و بیت ایل دست بکشد. کمی بعد 
اما اتفاق دیگری افتاد که واقعاً اوضاع را نه 
تنها برای اسرائیلی ها بلکه برای بسیاری 
از فلســطینیان نگران کننده کرد. به 
گونه ای که فریدمن )ســفیر آمریکا در 
اراضی اشغالی( رســماً اعالم کرد که 
ایاالت متحده آمریکا برای به رسمیت 
شــناختن حق حاکمیت اسرائیل بر 
بیش از ۳۰ درصد کرانه باختری آماده 
است! او در ادامه اظهاراتش اعالم کرد 
که همه می دانند این اتفاق در ماه ژوئیه 
)اواخر خرداد( رخ خواهد داد و مطمئنم 
که مردم اسرائیل خود را برای اول ماه 

ژوئیه آماده خواهند کرد! 
 نتانیاهو و الحاق کرانه

 زیر سایه کرونا! 
این مدل از اظهارات سفیر آمریکا 
در اســرائیل به خوبی نشــان دهنده 
آن اســت که الحاِق کرانه باختری به 

زودی انجام خواهد شــد و هیچ شکی 
در آن وجود ندارد. بــه موازات همین 
وضعیت، حماس هم ساکت نشست 
و مواضع خود را رســماً اعالم کرد. به 
صورتی که موســی ابومرزوق، عضو 
دفتر سیاســی حماس اعالم کرده که 
با اشغال کرانه باختری در سال ۱۹۶7، 
اسرائیل دســت به شهرک سازی در 
غرب کرانــه باختری و شــرق آن که 
اکنون منطقه االغوار نامیده می شود 
زد و حاال ۳۰ درصد از مســاحت کرانه 
باختری را به صورت آشــکار اشــغال 
کرده است. وی در ادامة سخنان خود 
اعالم کرد که در این منطقه سه میلیون 
فلسطینی و 7۵۰ هزار شهرک نشین 

ســاکن هســتند و این منطقه قلب 
درگیری و اختالفــات مرحله کنونی 
ما و نیز محــور توافق نامه های موجود 
میان سازمان آزادی بخش فلسطین 
و رژیم صهیونیســتی است. سخنان 
دو طرف )سفیر آمریکا و عضو حماس( 
به خوبی نشــان  می دهد که به زودی 
بر سر الحاق کرانه باختری باید شاهد 
درگیری های سیاسی و کشیده شدن 
آن به نزاع مسلحانه و سخت باشیم. اما 
آنچه در این بین مهم خواهد بود، مسائل 
حاشیه ای است که ایاالت متحده سعی 
دارد از آن برای ســرپوش گذاشتن بر 
مساله فلسطین و الحاق کرانه باختری 
اســتفاده کند. به عنوان مثال شاهد 
آن هستیم که جنگنده های اسرائیل 
اخیراً مواضع حیاتی و حساِس دولت 
سوریه را مورد حمله قرار داده و از سوی 
دیگر نیز داعش در عراق و سوریه مجدداً 
وارد میدان شــده  اســت. این مسائل 
تنها به دلیل آن اســت که ترامپ خود 
را متضمن امنیت اســرائیل می داند 
و حاال که بحث الحاق مطرح شــده، 
به خوبی می بینیم که منطقه شــلوغ 
شده است. واشنگتن سعی می کند در 
سایه کرونا و درگیر بودن افکار عمومی 
به مســائل دیگر، با تحریک داعش و 
تحرکات خود در ســوریه )به ویژه در 
غرب دیرالــزور( یک جــِو خطرناک 
امنیتی را به راه بیندازد تا نتانیاهو بتواند 
زیر سایة این وقایع دولتش را تشکیل 
دهد. از جهتی دیگــر ترامپ به دنبال 
آن است تا با به راه انداختن این مسائل، 
بحث الحاق کرانه باختری و به طورکلی 
پرونده فلســطین را به حاشیه ببرد و 
آرام آرام ســناریوهای خود را اجرایی 
کند. در این راستا مایک پامپئو، وزیر 
خارجه آمریکا در بحبوحه شیوع کرونا 
قصد دارد ۱۲-۱۳ می )سه شــنبه و 
چهارشنبه هفته جاری( برای گفت وگو 
با رهبران دولت اسرائیل شامل بنیامین 
نتانیاهو و بنی گانتس به سرزمین های 
اشغالی ســفر کند و طیفی از مسائل 
دوجانبه و جهانــی از جمله تالش ها 
برای شکست کووید-۱۹، طرح های 
اســرائیل برای الحاق بخش هایی از 
کرانه باختری و فعالیت های ایران مورد 
رایزنی قرار می گیرد. طبیعی اســت 
که حمایت از نتانیاهو توســط ترامپ 
یکی از راهبردهای فعلی کاخ ســفید 
خواهد بود اما مســاله اینجاســت که 
مــردم اســرائیل همین حــاال علیه 

نتانیاهو و سیاست های او علیه مقابله 
با کرونا، پالکاردهای انتقادی به دست 
گرفته اند. واقعیت این است که هرچه 
به سمت انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریــکا می رویــم، شــاهد 
چسبندگی ترامپ به اسرائیل هستیم. 
اینکه نتانیاهو بایــد دولتش را ظرف 
روزهــای آینده تشــکیل بدهد، یک 
موضوع فرعی است و مساله اصلی در 
این میان الحاق کرانه باختری اســت. 
از سوی دیگر اخباری از سوی پنتاگون 
منتشر شده که نشان می دهد آمریکا 
به زودی می خواهــد نظامیانش را به 
دلیل کاهش هزینه ها و خطر فعالیت 
گروه های تروریستی از صحرای سینا 
خارج کند. این طیف از سربازان در قالب 
نیروهای بین المللی چندتابعیتی برای 
نظارت بر صلح میان مصر و اســرائیل 
بعد از توافق کمپ دیوید )۱۹۸۱( در 
این منطقه قــرار گرفتند کــه تعداد 
کل آنها ۱۱۰ نفر بــوده و حدود ۵۰۰ 
نفر از آن آمریکایی هســتند. خروج 
آنها نشــان می دهد ترامپ می خواهد 
ســناریویی که روزهای اخیر با خروج 
پاتریوت از عربستان بر سر ریاض پیاده 
کرد را حاال علیه تل آویو اجرایی کند. 
عالوه بر این وضعیت، ترامپ با نشــان 
دادن چراغ سبز الحاق کرانه باختری، 
صریحا بــه دنیا می فهمانــد که هیچ 
رئیس جمهوری در دنیا تــا این اندازه 
به اســرائیل و مردمش خدمت نکرده 
است. بدین ترتیب به رسمیت شناختن 
مالکیت اســرائیل بر کرانه باختری را 
باید »الحاق موذیانه« دانست؛ چراکه 
هم نتانیاهو و هم ترامــپ در داخل و 
خارج از خاک خود با مشکالت زیادی 
روبرو هستند و باید این مسائل تا قبل 
از انتخابات ۲۰۲۰ آمریــکا )۱۳ آبان 

۱۳۹۹( حل و فصل شود.

نگاهی به تبعات حمایت آمریکا از مالکیت اسرائیل بر کرانه باختری

الحاِق یک بحران! 
ترامپ با نشان دادن 

چراغ سبز الحاق کرانه 
باختری، صریحا به 

دنیا می فهماند که هیچ 
رئیس جمهوری در دنیا 

تا این اندازه به اسرائیل و 
مردمش خدمت نکرده و 
این در حالی است که او و 

نتانیاهو در شرایط سیاسی 
مناسب قرار ندارند

سخنان اخیر سفیر آمریکا 
در اسرائیل و اعضای جنبش 
حماس در مورد الحاق کرانه 

باختری به خوبی نشان  
می دهد که به زودی بر سر 

این موضوع باید شاهد 
درگیری های سیاسی و 

کشیده شدن آن به نزاع 
مسلحانه و سخت باشیم

رسانه های لیبیایی خبرهایی از فرار فائزالسراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی به خارج این کشور پس از تایید فوت عبدالقادر 
التهامی، رئیس دستگاه اطالعات کابینه او منتشر کردند. به گزارش اسپوتنیک، سعید امغیب، عضو پارلمان لیبی اظهار کرد: 
خبرهای قطعی از پرواز هواپیمای فایز السراج به مقصدی نامعلوم وجود دارند. عبدالحکیم معتوق، روزنامه نگار لیبیایی پیشتر 
گفته بود، فایز السراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی با توجه به پیشروی نیروهای وابسته 
به خلیفه حفتر در محورهای درگیری در طرابلس، برای فرار به جمهوری مالت آماده شده 
است. پس از تایید خبر فوت التهامی، در بیشتر محورهای درگیری در طرابلس درگیری های 
شدیدی میان نیروهای وابسته به خلیفه حفتر، موسوم به ارتش ملی لیبی و نیروهای وابسته 
به دولت وفاق ملی شکل گرفتند. رسانه های لیبیایی از کشته شدن التهامی به دست یک 

گروه وابسته به یگان بازدارنده وزیر کشور دولت وفاق ملی خبر دادند.

در تعدادی از شهرهای آلمان هزاران نفر در مخالفت با زدن ماسک اجباری در مکان های عمومی و قوانین محدود کننده اجتماعی 
دوران کرونا تظاهرات کردند. برخی هواداران گروه های پوپولیست راستگرا نیز در صف تظاهرکنندگان دیده می شدند. به گزارش 
پایگاه خبری دویچه وله، هزاران نفر در آلمان برای نشان دادن مخالفت با اجرای قوانین محدود کننده اجتماعی برای جلوگیری از 
شیوع کرونا و زدن ماسک به شکل اجباری در سوپرماکت ها و وسایل نقلیه عمومی، دست 
به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری آلمان یکی از کانون های اصلی این تظاهرات در 
شهر اشتوتگارت بوده است. در شهرهای برلین، مونیخ و فرانکفورت نیز اعتراضات مشابهی 
صورت گرفته است. یکی از سخنگویان پلیس اشتوتگارت گفت که جمعیت چند هزار نفری 
تظاهرکننده سطح خیابان ها را پوشانده بودند اما او تعداد دقیق شرکت کنندگان اعالم 
نکرد. مقامات مسئول این شهر به حداکثر ده هزار نفر اجازه برگزاری تظاهرات داده بودند. 

تظاهرات گسترده آلمانی ها در مخالفت با استفاده از ماسک! اخبار ضدونقیض پیرامون فرار فائز السراج از لیبی

نقیب اهلل فایق، والی والیت فاریــاب  که طی یک مدت 
یک هفته گذشته، جنگجویان طالبان اجازه عبور کاروان 
کمک های بشردوستانه به شهر میمنه، مرکز اداری استان 
فاریاب در شــمال افغانســتان را نمی دهند. خبرگزرای 
کراسنایا ویسنا روسیه در گزارشی از کابل به نقل از فایک 
اعالم کرد که کاروان کمک های بشردوستانه ترکمنستان 
در شهرستان تگاب مسدود شــده است و احتماالً از دست 
رفته است، زیرا هشت روز است که طالبان گذرگاه آقینه را 
سد کرده اند. والی فاریاب این اقدام را جنایت بشری توصیف 
کرده و با اعالم اینکه این کمک های بشردوستانه شامل ۳۵ 
تن گوجه فرنگی، ۲۰ تن ســبزیجات، ۲۰ تن هویج، ۸ تن 
شیرینی و شکالت، ۱۲ تن نوشابه، ۳۵ تن بادمجان رومی،  
و ۱۶۱۸ جعبه تخم مرغ می شود تاکید کرد که به احتمال 
زیاد این محموله کمک ها به دلیل ماندن به مدت طوالنی زیر 

آفتاب پوسیده باشد. فایک همچنین خاطرنشان کرد: این 
محموله که چهار کانتینر آن توسط طالبان به سرقت رفت 
و چهار کانتینر نیز همچنان زیر آفتاب هستند قرار بود برای 
خانواده های فقیر در نظر گرفته شده و به افراد نیازمند میمنه 
تحویل شود. این در حالیست که  فقر در افغانستان پس از 

شیوع کرونا افزایش پیدا کرده است.

شهرهای جنوبی عراق از شنبه شــب شاهد اعتراضات 
علیه فساد و اوضاع نامناسب معیشتی در این کشور است و 
معترضان خشمگین برخی راه ها را بستند. به گزارش شفق 
نیوز، این اعتراضات در استان های کربال، بصره، واسط، بابل 
و برخی نقاط دیگر عراق به وقوع پیوسته که همچنان ادامه 
دارد. گفته می شود که معترضان به وضع موجود و سیستم 
سیاسی کشــور اعتراض دارند. عالوه بر این، منابع محلی از 
به آتش کشیده شدن نمایندگی سازمان بدر در شهر کوت 
و منزل یکی از نمایندگان حزب الصادقون وابسته به عصائب 
اهل الحق خبر دادند. برخی معترضان نیز بقای اهل فساد و 
دزدها  در قدرت و عدم مجازات فاسدان و ادامه اوضاع معیشتی 
نامناسب در این کشور را محکوم کردند. همچنین اخباری از 
بسته شدن مسیر دیوانیه-نجف منتشر شده است. در استان 
ذی قار جمعی از معترضان تقاطع البهــو در مرکز ناصریه 

رابستندو درگیری هایی میان معترضان با پلیس رخ داد. در 
اســتان المثنی نیز معترضان در میدان الغدیر تجمع کرده 
و ورودی های اصلی را با الستیک های آتش زده بستند. در 
بغداد هم درگیری هایی میان تظاهرکنندگان با نیروهای ضد 
شورش در پل الجمهوریه رخ داد و نیروهای پلیس گاز اشک آور 

به سمت معترضان شلیک کردند.

طالبان مسیر کمک های بشردوستانه از ترکمنستان را قطع کرد! شروع فاز جدید اعتراضات مردمی در عراق 

خبرخبر


