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گوترش: کرونا سونامی نفرت را 
پدید آورده است 

دبیرکل ســازمان ملل روز گذشــته )جمعه( 
اظهار کرد، همه گیری کرونا پیوسته در حال ایجاد 
سونامی نفرت و بیگانه هراسی، مقصر جلوه دادن 
دیگران و ایجاد هراس است. به گزارش خبرگزاری 
رویتــرز، آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل 
گفت: احساسات منفی نســبت به خارجی ها در 
فضای مجازی و خیابان ها )دنیای واقعی( افزایش 
یافته، تئوری های توطئه بیگانه هراسانه گسترش 
یافته اند و حمالتی علیه مسلمانان و مرتبط با کووید 
۱۹ صورت گرفته است. گوترش گفت، مهاجران و 
پناهجویان با این تهمت روبه رو شده اند که منشاء 
این ویروس هستند و سپس از دسترسی به خدمات 
درمانی و پزشکی محروم شده اند. وی افزود: در حالی 
که قشر مسن از جمله آسیب پذیرترین اقشار در برابر 
این بیماری هستند، مطالبی تحقیر آمیز علیه آنان 
منتشر می شود که آنان را مصرف کننده ترین قشر 
جامعه معرفی می کند. روزنامه نگاران، افشاگران، 
متخصصان پزشــکی، مقامات امدادی و مدافعان 
حقوق بشر تنها برای آن که کارشان را انجام داده اند، 
هدف قرار گرفته اند. گوترش همچنین خواســتار 
اقدامی تمام عیار برای پایان دادن به نفرت پراکنی 
جهانی شد. وی از رهبران سیاسی خواست با همه 
مردم همدردی کنند و از موسســات آموزشــی 
درخواست کرد، در شــرایطی که افراطگرایان به 
دنبال به دام انداختن افراد هستند، بر آموزش سواد 
دیجیتال متمرکز شــوند. او همچنین از رسانه ها، 
به ویژه رســانه های اجتماعی درخواست کرد که 
محتواهای نژادپرستانه، زن ستیزانه و مخرب را حذف 
کنند و از شخصیت های دینی خواست، الگوی احترام 
متقابل برای مردم باشــند. وی افزود: از همه در هر 
جایی که هستند می خواهم در برابر نفرت بایستند و 
با حفظ شان یکدیگر با هم رفتار کرده و از هر فرصتی 
برای گسترش مهربانی اســتفاده کنند. دبیرکل 
سازمان ملل همچنین تاکید کرد که کووید ۱۹ به 
اینکه چه کسی هستیم، کجا زندگی می کنیم و به 

چه اعتقاد داریم، اهمیتی نمی دهد.
    

آمریکا سامانه های پاتریوت  را از 
عربستان خارج می کند

رســانه های آمریکایی گزارش دادند که آمریکا 
برای خارج کردن ســامانه های موشکی پاتریوت از 
عربســتان و نیز کاهش حضور نظامی خود در این 
کشــور تالش می کند. روزنامه وال استریت ژورنال 
از مســئوالن آمریکایی که نقل کرد که آمریکا چهار 
سامانه  پدافند موشکی پاتریوت را از عربستان خارج 
می کند. همچنین ده ها نظامی خود را از این کشور 
بیرون می آورد که آنها را در پی حمالت موشــکی به 
تاسیسات نفتی در سال گذشته، به عربستان فرستاده 
بود. این مسئوالن اعالم کردند که آمریکا دو اسکادران 
از جنگنده ها را از عربستان خارج می کند و همچنین 
کاهش حضور نیروهای دریایی آمریکا در خلیج فارس 
را بررسی می کند. طبق ادعای منابع رسانه ای، کاهش 
نیروهای نظامی آمریکایی بر اساس این برآورد صورت 
می گیرد که ایران دیگر خطر مســتقیمی بر منافع 
استراتژیک آمریکا در منطقه ندارد. در همین حال، 
منابع به سایت هیل آمریکا اعالم کردند که واشنگتن 
تعداد پاتریوت ها در عربستان را از چهار پاتریوت به دو 
کاهش می دهد و همچنین دو پاتریوت دیگر را از کشور 
دیگری در منطقه خارج می کند. برخی از رسانه ها به 
این امر اشاره کردند که روند عقب نشینی همچنان 
ادامه داد. یک مســئول آمریکایی نیز به خبرگزاری 
بلومبرگ گفت که آمریکا دو پاتریوت را از عربستان 
و دو پاتریوت دیگر را از منطقه خارج کرده است. این 
مسئول تصریح کرد که قرار بود خارج کردن پاتریوت ها 
در مارس گذشته انجام شود، اما در پی حمالت موشکی 
به اردوگاه التاجی در عراق این امر به تعویق افتاد. این 
مسئول ادامه داد که سامانه های پاتریوت وابسته به 
نیروهای سعودی جایگزین پاتریوت های آمریکایی 
می شود. وی تاکید کرد که ۱۲ آتش بار از موشک های 
پاتریوت و یک آتش بار از موشک های پدافند هوایی 
تاد در منطقه باقی می ماند. در این راســتا بسیاری 
از تحلیلگران معتقدند که احتماالً این ســامانه های 
پدافندی به عراق، سرویه و شاید هم قطر انتقال پیدا 
کند؛ چراکه بر اساس آمار، بیشترین تحرکی فعلی 

آمریکا در عراق شکل گرفته است. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

حوالی بامداد پنجشنبه بود که خبر 
رای اعتماد پارلمان عــراق به کابینه 
جدید این کشــور که فهرست آن از 
سوی مصطفی الکاظمی تنظیم و به 
قوای مقنن این کشور ارسال شده بود، 
بر خروجی رسانه ها قرار گرفت. خبر 
اگرچه بســیار کوتاه بود، اما واقعیت 
این است که یک چالش بزرگ از سر 
راه برداشته شد و به نوعی می توانیم 
بگوییم که بن بست سیاسی تاحدود 
زیادی از میان برداشــته شــد اما باز 
هم مشــکالت متعددی وجود دارد. 
بر اســاس آمارها و داه های موجود، 
نمایندگان از فراکسیون های مختلف 
برای دادن رأی اعتماد به کابینه جدید 
عراق در مقر پارلمــان حضور یافتند 
و رایزنی ها در این زمینــه تا آخرین 
لحظات پیــش از شــروع دیرهنگام 
جلسه کماکان ادامه داشت. آغاز این 
جلسه که برای ساعت ۲۱ )چهارشنبه 
شب( به وقت محلی برنامه ریزی شده 
بود، با تأخیر همراه بود. به هر ترتیب 
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق 
پس از آنکه زنگ شروع جلسه را به صدا 
درآورد و نمایندگان را به آغاز ســریع 
جلســه دعوت کرد، زمینه سازی ها 

برای رای دادن به کابینه الکاظمی را 
شــروع کرد. طبیعی بود که مصطفی 
الکاظمی هــم بایــد از کابینه خود 
دفاع می کرد و در این مســیر، زمان 
مشــخصی را به او اختصاص دادند تا 
بتواند نمایندگان را اغنا کند. او در این 
جلسه به بیان خط مشی و برنامه خود 
در دولت و نیز اعضای کابینه پرداخت 
که امری عادی به نظر می رســد ولی 
ســخنی که او در ادامه اظهاراتش به 
نمایندگان پارلمان گفت بیش از هر 
چیز مهم بود. او اعالم کرد که دولتش، 
دولت حل و فصل است نه دولت بحران 
و این مساله به خوبی نشان می دهد که 
الکاظمی از هوش اطالعاتی و امنیتی 
بیش از هر چیز دیگر بهره می برد. طبق 
اعالم الکاظمــی، برنامه های وی در 
دولت جدید توسعه و اصالح نهادهای 
امنیتی، بررســی و حل چالش های 
اقتصــادی و مالی، تمرکــز بر روابط 
خارجی، مبارزه با فســاد و اصالحات 
اداری اســت. از دیگر برنامه های او ) 
آنگونه که اعالم کرده است( برقراری 
عدالت به عنوان معیــار دولت موفق 
اســت. این پارامترها به خوبی نشان 
می دهد کــه الکاظمی مشــکالت و 
چالش های جاری کشورش را درک 
کرده و از آن باخبر اســت و در نهایت 
شاهد آن بودیم که نمایندگان مجلس 
عــراق وی را به عنوان نخســت وزیر 

عراق برگزیدنــد و کابینــه او را هم 
مورد تایید قرار دادند. بر این اســاس 
کابینه الکاظمی متشــکل شــد از 
عثمان الغانمی )وزیر کشور(، جمعه 
عنــاد )وزیر دفاع(، علــی عبداالمیر 
عالوی )وزیــر دارایــی(، خالد بتال 
)وزیر برنامه ریزی(، حسن التمیمی 
)وزیر بهداشــت(، نبیل کاظم )وزیر 
آموزش عالی(، ماجــد مهدی )وزیر 
برق(، نازنین محمد )وزیر مســکن 
و شهرسازی(، ناصر حســین )وزیر 
حمل ونقل(، عدنان درجال )وزیر امور 
جوانان(، منهل عزیز )وزیر صنعت(، 
شهاب احمد )وزیر ارتباطات(، عادل 
حاشــوش )وزیر کار(، مهدی رشید 
)وزیر منابع آب(، علی حمید مخلف 
)وزیر آموزش و پرورش( که البته در 
این کابینه پُست وزیر نفت همچنان 
خالی است و به دلیل حساسیتی که 
در اینباره وجود دارد، انتخاب وی به 

آینده موکول شده است. 
چالش های پیش روی الکاظمی 

چیست؟ 
درست است که تشــکیل و تایید 
کابینه الکاظمی و منتسب شدن وی 
به عنوان نخست وزیر عراق را باید به 
فال نیک گرفت، اما واقعیت این است 
که او را باید نخســت وزیر دوران گذار 
عــراق بدانیم. او در ســخنرانی خود 
پس از گرفتن رای اعتماد از پارلمان 

صریحا اعالم کرد برای فراهم کردن 
شرایط برگزاری انتخابات شفاف قبل 
از هر چیزی باید بــر حاکمیت ارضی 
کشور در همه زمینه ها مطابق با قانون 
اساســی به ویژه در انحصاری کردن 
ســالح در اختیار دولــت و نیروهای 
مســلح و عدم تبدیل کشور به میدان 
تسویه حساب ها تأکید شود! این بدان 
معناست که الکاظمی در وهله اول به 
سراغ ایجاد ثبات و زدودن بحران های 
داخلــی خواهد رفت و ســپس وارد 
مسائل سیاست خارجی خواهد شد 
اما موضوع اینجاست که در این مسیر 
بدون تردید او با چالش های بســیار 
گوناگون روبرو خواهد شد. نخستین 
چالش پیش روی الکاظمی مســاله 
تظاهرکنندگان و معترضانی اســت 
که از مهرماه ســال گذشته )۱3۹8( 
تاکنون در حال مخابره اعتراض های 

خود به گوش دولتی ها و سیاستمداران 
این کشور هستند. نخست وزیر جدید 
عراق در ســخنان خود پس از اعطای 
رای اعتماد مجلس خطــاب به تمام 
طیف  های سیاســی این کشور گفت 
که دولت در قابل تضمین آزادی بیان 
و حفاظت از تظاهرکنندگان صلح جو، 
همکاری بــا آنها بــرای تنگ کردن 
حلقه کسانی که به دنبال بهره برداری 
از مســالمت آمیز بــودن اعتراضات 
هستند و نیز پیگرد قاتالن معترضان 
متعهد اســت. این مدل از مواضع را 
باید در راســتای آرام سازی وضعیت 
سیاست داخلی عراق بدانیم اما مساله 
اینجاست که مشــکالت این طیف از 
مردم، اقتصادی و اجتماعی است. باید 
به این مســاله توجه داشته باشیم که 
معترضان عراقی برای بهبود مسائل 
معیشتی و اقتصادی خود اعم از فقر، 
بیکاری، تورم و نبود ترازی میان درآمد 
و هزینه ها به میــدان آمده اند و ماه ها 
برای عمل کــردن دولت به مطالبات 
آنهــا در خیابان هــا خوابیده اند، اما 
موضوع اینجاست که تامین مطالبات 
آنها اقتصادی است و در ادامه خواستار 
مبارزه با فساد هستند. این دو موضوع 
دقیقاً با مسائل اقتصادی ارتباط دارد 
و حاال که فروش نفت عراق با مشکل 
روبرو اســت و میزان عواید اقتصادی 
این کشور نزولی شــده، بعید به نظر 
می رســد که الکاظمی بتواند مسائل 
اقتصادی و معیشــتی را به این زودی 
حل و فصــل کند. این در حالیســت 
که همزمان با برگزاری جلســه رای 
اعتماد به الکاظمی و کابینه وی،  مرکز 
استان المثنی در جنوب عراق شاهد 
برگزاری تظاهرات از ســوی ده ها تن 
از فارغ التحصیالن دانشــکده ها در 
مقابل ساختمان بود و همزمان برخی 
فعاالن عراقی برای برگزاری تظاهرات 
گسترده  علیه طبقه سیاسی حاکم در 
تاریخ دهم می )فردا(، فراخوان دادند. 
دومین چالش پیش روی الکاظمی که 
باز هم از کاهش فروش نفت و درآمدها 
حاصل شــده، احتماِل تعدیل شدن 
یا کوچک شــدن دولــت و الیه های 
آن اســت؛ چراکه دولت برای جبران 
کســری بودجه چاره ای جز این کار 
ندارد و بدون شک عواقب وخیمی در 
انتظار نخست وزیر جدید عراق خواهد 
بود. سومین چالش کرونا و پیامدهای 

اقتصــادی و اجتماعی آن اســت اما 
چالش چهارم شاید کمی خطرناکتر 
و البته پیچیده تر باشــد. این چالش 
مساله خروج نظامیان ایاالت متحده از 
خاک عراق است. توجه داشته باشید 
که الکاظمی فردی سکوالر - لیبرال 
اســت و با آمریکا رابطه نزدیک دارد و 
از سوی دیگر سعی دارد روابطش را با 
ایران در یک سطح مناسب حفظ کند 
ولی مساله اینجاست که یک دوگانگی 

در این میان وجود دارد. 
به عنوان مثال ســازمان بدر عراق 
روز گذشــته )جمعه( پس از ارسال 
پیام تبریک به الکاظمی برای تشکیل 
کابینه اش، به صراحت اعالم کرد که 
نخست وزیر جدید عراق باید مصوبه 
پارلمان این کشــور در مورد خروج  
نیروهای آمریکایی از عراق را به اجرا 
بگذارد. ایــن در حالیســت که طی 
چند روز اخیر شــاهد خیزش مجدد 
داعش در اقصی نقاط عــراق بودیم 
و روز چهارشــنبه روزنامــه لوموند 
فرانسه در گزارشی اعالم کرد دستکم 
3000 داعشــی با هماهنگی و تحت 
حمایت ایــاالت متحده از ســوریه 
وارد خاک عراق شــده اند. این اقداِم 
آمریکایی ها به خوبی نشان می دهد 
که آنها می خواهند محیــط عراق را 
ناامن کنند تا به دولت جدید و شخِص 
نخست وزیر )که اتفاقاً چهره امنیتی 
است( بفهماند که اگر منافع آمریکا به 
خطر بیافتد، مجدداً با داعش سر و کار 
خواهند داشت. بنابراین الکاظمی در 
داخل مشغول چالش های بیشتری 
اســت تا خارج ولی دعــوت ولیعهد 
عربستان از او برای ســفر به ریاض یا 
حمایت دولت  آمریکا و اتحادیه اروپا از 
او نشان می دهد که کار او در خارج از 

عراق هم سخت خواهد بود.

نگاهی به کابینه جدید عراق و چالش های پیش روی مصطفی الکاظمی 

کشمکش در داخل، چانه زنی در خارج
حاال که فروش نفت عراق 

با مشکل روبرو است و 
میزان عواید اقتصادی این 
کشور نزولی شده، بعید به 
نظر می رسد که الکاظمی 
بتواند مسائل اقتصادی و 

معیشتی را به این زودی حل 
و فصل کند و معترضان را به 

خانه هایشان بازگرداند

آمریکایی ها می خواهند 
محیط عراق را ناامن کنند 
تا به دولت جدید و شخِص 

نخست وزیر )که اتفاقاً چهره 
امنیتی است( بفهمانند که 

اگر منافع آمریکا به خطر 
بیافتد، مجدداً با داعش سر 

و کار خواهد داشت!

رسانه رسمی کره شمالی روز گذشته )جمعه( گزارش کرد، پیونگ یانگ به انتقاد از رزمایش های اخیر کره جنوبی پرداخته 
و در عین حال رهبری کره شمالی نیز در پیامی شخصی به رئیس جمهوری چین موفقیت وی را در کنترل ویروس کرونا تبریک 
گفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از نمایندگان ارتش کره شمالی امروز گفت، رزمایش های اخیر از سوی کره جنوبی 
یک اقدام تحریک آمیز شدید است که به واکنش نیاز دارد. شبکه خبری کی.سی.ان.ای کره 
شمالی در بیانیه ای آورده است: این رزمایش های اخیر ما را یک بار دیگر متوجه این حقیقت 
کرد که دشمن برای همیشه همان دشمن می ماند. همه چیز در حال برگشتن به نقطه شروع 
پیش از نشست دو کره در ۲0۱8 است. کره شمالی همچنین اعالم کرده که این رزمایش 
نقض توافق های بین دو کره در کاهش تنش های نظامی است. ایاالت متحده در این مورد 

سکوت کرده و موضعی نگرفته است.

پس از اینکه بانک مرکزی ترکیه برای محدود کردن دسترسی ســرمایه گذاران خارجی به تراکنش های لیر اقدام 
کرد، ارزش لیر ترکیه به پایین ترین سطح تاریخ خود سقوط کرد. در حالی که تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در ترکیه 
به باالترین رقم در خاورمیانه رسیده است و فشار تورم، بیکاری و کند شدن رشد اقتصادی در حال افزایش است، بانک 
مرکزی ترکیه میلیون ها دالر برای خرید لیر ترکیــه به بازارها تزریق کرد تا ارزش 
لیر را در برابر دالر تقویت کند. اما این اقدامات نتیجه معکوس داد و روز پنجشــنبه 
ارزش لیر ترکیه 0.۶ درصد در برابر دالر امریکا ســقوط کرد و به نرخ برابری ۷.۴۹ 
واحد رسید که پایین ترین سطح آن در تاریخ است. پایین ترین رکورد قبلی مربوط 
به اوج بحران ارزی ترکیه در آگوست ۲0۱8 بود و در آن زمان نرخ برابری لیر با دالر 

تا ۷.۲3۶ واحد پایین آمده بود.

تاریخی ترین سقوط قیمت لیر ترکیه رقم خورد کره  شمالی: رزمایش کره  جنوبی یک تحریک شدید است

کمیسیون انتخابات لهستان اعالم کرد، انتخابات ریاست 
جمهوری روز یکشــنبه )فردا( برگزار نمی شود. به گزارش 
رویترز، این تصمیم با وجود این گرفته شده که مجلس سفلی 
پارلمان لهستان برای برگزاری این انتخابات از طریق پست 
چراغ سبز نشان داده بود؛ به دلیل شیوع ویروس کرونا قرار 
بر این بود که از طریق پســت این انتخابات برگزار شود. این 
انتخابات قرار بود روز یکشنبه برگزار شود اما اپوزیسیون گفتند 
که حزب حاکم ناسیونالیست موسوم به قانون و عدالت به دنبال 
برگزاری این انتخابات در دوران شیوع کروناویروس است تا از 
آن برای دستاوردهای سیاسی بهره برداری کند. نظرسنجی ها 
نشان داده است که آندژی دودا، رئیس جمهوری کنونی و رهبر 
حزب حاکم در این انتخابات پیروز می شد. اواخر روز پنجشنبه، 
کمیسیون ملی انتخابات لهســتان اعالم کرد، رای گیری را 
نمی توان برگزار کرد و در بیانیه ای آورد: کمیســیون به رای 

دهندگان، کمیته هــای انتخاباتــی، کاندیداها، مقام های 
محلی و انتخاباتی اطالع داده که ایــن رای گیری در ۱0 مه 
سال ۲0۲0 برگزار نمی شود. حزب حاکم و شریک ائتالفی آن 
روز چهارشنبه به توافقی برای تعویق انتخابات و بر این اساس 
دست یافتند که چون رای گیری به صورت حضوری برگزار 

نمی شود، دادگاه عالی آنرا بی اعتبار اعالم خواهد کرد.

بر اساس سندی منتشر شده از سوی روزنامه واشنگتن 
پست، اعضای اپوزیسیون ونزوئال در اکتبر ۲0۱۹ بر توافق 
۲۱3 میلیون دالری با یک کمپانی امنیتی در فلوریدا به منظور 
حمله به ونزوئال و سرنگونی دولت این کشور مذاکره داشتند. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های ونزوئالیی اخیرا ده ها 
تن شامل چند شهروند ایاالت متحده را که برای این کمپانی 
امنیتی به نام Silvercorp USA  کار می کنند، به اتهام 
تالش برای حمله به ونزوئال و ســرنگونی دولت نیکوالس 
مادورو، رئیس جمهوری این کشــور بازداشت کرده اند. دو 
آمریکایی دستگیر شده روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در 
تلویزیون دولتی ونزوئال حضور یافته و گفتند که توسط این 
کمپانی و به منظور به دست گرفتن کنترل فرودگاه کاراکس 
به منظور بیرون کردن مادورو به کار گرفته شده بودند. به گفته 
رئیس جمهوری ونزوئال، هر دو این افراد در دادگاه های مدنی 

این کشور محاکمه می شــوند. این اسناد ضربه ای بر اعتبار 
خوآن گوآیدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئالست که هرگونه ارتباط 
با این کمپانی امنیتی یا دخالت در تالش برای سرنگونی مادورو 
به وسیله زور را رد کرده اســت. گوآیدو، رئیس مجمع ملی 
ونزوئال می گوید، مادورو پس از »تقلب« در انتخابات ۲0۱8 

بر قدرت چنبره زده است.

واشنگتن پست: 

اپوزیسیون ونزوئال به کمک آمریکا برای سرنگونی مادورو برنامه داشتند
به دلیل شیوع کرونا؛

انتخابات ریاست جمهوری لهستان کنسل شد! 

خبرخبر


