مرکل :اروپا در سختترین دوران تاریخ قرار دارد

شنبه  14تیر 1399
وطنامروز      شماره 2964

آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان ضمن کلیدی دانستن  6ماه آینده برای اتحادیه اروپایی با توجه به تمام نشدن همهگیری ویروس کرونا در جهان اعالم کرد :اروپا با
سختترین اوضاع و شرایط خود در تاریخ روبهرو است .مرکل همچنین هشدار داد همهگیری ویروس کرونا در جهان پایان نیافته و موجب آسیب رسیدن جدی
به اقتصاد جهان شده است .وی گفت :ما شاهد آن هستیم که ویروس کرونا نهتنها از بین نرفته ،بلکه همهگیری آن در جهان افزایش یافته است.
گروه بینالملل :پنجمین هفته اعتراضات به نقض حقوق بشر
سیستماتیک و خشونت پلیس در ایاالتمتحده آمریکا در حالی
با حمله پلیس سیاتل به تحصنکنندگان در کپیتال هیل و پایان
اشغال این منطقه آغاز شد که اعتراضات همچنان در پورتلند،
سیاتل ،مینیاپولیس ،تگزاس ،نیویورک و ریچموند ادامه دارد.
در این میان در کنار اعتراضات ،مسائل و مشکالت دیگری نیز
به نگرانی مردم اضافه شده است؛ مسائلی مثل افزایش  5برابری
درصد جرائم در بعضی ش��هرهای آمریکا و همچنین افزایش
شکاف در بخش اشتغال بین سیاهپوستان و سفیدپوستان در
دوران پساکرونا که سبب شده همچنان حس ظلم و تبعیض
نظاممند در این کشور برای مردم پابرجا باشد .در این بین انتشار
نتیج ه نظرسنجی یاهونیوز که در آن به ناامیدی  75درصد مردم
آمریکا از بهبود اوضاع و توانایی دولت در کنترل وضعیت حاضر
اشاره شده است ،سبب شده عمال وضعیت برای دولت و مردم
آمریکا در هالهای از ابهام باشد.
ب��ه گزارش «وطن ام��روز» ،در بحبوحه اعتراضات به تبعیض
نژادی سیستماتیک در آمریکا و مشکالت ناشی از کرونا که منجر
به بیکاری گسترده در بخشهای مختلف اقتصادی ایاالتمتحده
شده است ،نتایج یکی از جدیدترین نظرسنجیها نشان میدهد
سه چهارم مردم آمریکا فکر میکنند کشورشان از کنترل خارج
شده است .بر این اساس  75درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی
«یاهونیوز» و «یوگاو» گفتهاند از نظر آنها آمریکا از کنترل خارج شده
است .تنها  14درصد گفتهاند از نظر آنها آمریکا هنوز تحت کنترل
است 11 .درصد هم درباره اینکه کشورشان تحت کنترل یا خارج
از کنترل است گزینه «مطمئن نیستم» را انتخاب کردهاند .شبکه
خبری نیوزویک با تحلیل جزئیتر دادهها نوشته است رأیدهندگان
مسنتر بیشتر احتمال داشت گزینه «خارج از کنترل» را انتخاب
کنند 81 .درصد افرادی که سنشان  65سال به باال بوده گفتهاند
وضعیت کشورش��ان افتضاح است .برای افراد بین  30تا  44سال
این رقم  68درصد بوده اس��ت .در این میان مشاور اقتصادی کاخ
سفید نسبت به دو رقمی ماندن نرخ بیکاری ایاالت متحده تا زمان
برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در ماه نوامبر هشدار داده است.
«کوین هاست» مشاور اقتصادی کاخ سفید ماه پیش نسبت به 2
رقمی ماندن نرخ بیکاری ایاالتمتحده تا زمان برگزاری انتخابات
ریاستجمهوری در ماه نوامبر هشدار داده بود .او تصریح کرد :نرخ
بیکاری که به خاطر ش��یوع ویروس کرونا بش��دت افزایش یافته،
احتماال تا نوامبر همچنان  2رقمی خواهد ماند.
■■ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف آمریکا

 5هفته پس از آغاز درگیری و اعتراضات در آمریکا در واکنش
به قتل شهروند سیاهپوست آمریکایی در مینیاپولیس ،همچنان
برخی شهرهای آمریکا شاهد درگیری شدید بین پلیس و مردم
معترض اس��ت .با وجود اینکه روز چهارش��نبه پلیس با حمله به
منطقه «چزو» و دستگیری شماری از معترضان ،منطقه موسوم به
کپیتال هیل را مجددا در اختیار گرفت اما یک روز بعد معترضان
در سیاتل با حضور در خیابانهای منتهی به کپیتال هیل اعتراض
خود را به وضع موجود نشان دادند .در پورتلند نیز دیروز ویدئوهایی
از درگیری شدید بین مردم و پلیس منتشر شد .در نیویورک منطقه
سیتیهال همچنان شاهد درگیری بین پلیس و معترضان است.
در همین حال برخی منابع رسمی از حضور نیروهای گارد ملی در
مینیاپولیس خبر میدهند .نکته قابل توجه در ارتباط با تحوالت
اخیر ،برداشتن مجسمههایی از سطح شهرهاست که در این مدت
به عنوان نمادهای نژادپرستی در آمریکا معرفی شدهاند .در تگزاس و
اوهایو مجسمه کریستف کلمب برداشته شده است و در ویرجینیا نیز
مجسمه اسکات جکسون در پی اعتراضات مردمی پایین کشیده شد.
■■تفاوتمعنادارنرخبیکاریسیاهپوستانوسفیدپوستانآمریکا

تبعیضنژادیوتضعیفجامعهسیاهپوستاندربرابرسفیدپوستان
اگر چه موضوع تازهای در ایاالتمتحده آمریکا نیست اما مسأله اصلی
اینجاست که این تبعیض صرفا محدود به مسائل امنیتی و برخورد
پلیس با سیاهپوستان نمیشود .بر اساس تازهترین آمارها در این

باادامهاعتراضاتضدنژادپرستیوفوراندوبارهکرونا،براساسنظرسنجیها
 75درصد آمریکاییها  از بهبود اوضاع کشورشان ابراز یأس کردند

آمریکای ناامید

باوجودتسلطپلیسسیاتلبرمنطقهکپیتالهیل،معترضان
درسیاتل،پورتلند،نیویورکوچندشهردیگرتظاهراتکردند

بینالملل

آمریکا نیر مربوط به جامعه سیاهپوستان این کشور است .دلیل این
امر نیز فاصله زیاد خدمات بیمهای و رفاهی در شغلهای مربوط به
سیاهپوستان آمریکایی است.

■■انتشار فیلم جدید از بدرفتاری پلیس با یک زن سیاهپوست

همزم��ان ب��ا افزایش نارضایتیها از رفتار خش��ن پلیس و
تبعیض سازمانیافته در برخورد با سیاهپوستان ،در روزهای اخیر
رسانههای آمریکایی فیلم جدیدی از بدرفتاری پلیس این کشور
با یک زن سیاهپوست منتشر کردند .این فیلم یک افسر پلیس
در فرودگاه بینالمللی میامی را در حال هل دادن و بدرفتاری
با یک زنسیاهپوس��ت نش��ان میدهد .روزنامه یواسایتودی
در این باره نوشته است این افسر پلیس میامی پس از انتشار
فیلمی که درگیری وی با یک زن سیاهپوست را نشان میدهد،
از کارش اخراج ش��ده اس��ت .این زن  ۲۱س��اله که رس��انهها
هویتش را «شارون آندرسون» اعالم کردهاند با افسر مورد نظر
به نام «آنتونی رودریگز» درگیر شده است .در فیلم منتشر شده
رودریگز در حالی که به آندرسون نزدیک میشود ،خطاب به او
فریاد میزند« :طوری رفتار میکنی انگار سفیدپوستی در حالی
که سیاهپوست هستی!» و سپس رودریگز با مشت به او ضربه
میزند .پلیس دیگری به نام «ریکاردو آلوراز» که در فیلم دیده
میشود به همکارش برای خواباندن آندرسون روی زمین کمک
میکند .طبق گزارش دس��تگیری که به رویت یواسایتودی
رسیده ،رودریگز به دلیل «درگیری با یک زن سیاهپوست» از
کارش اخراج شده است.
■■افزایش شمار جرائم همزمان با گسترش اعتراضات

رکورد جدید آمریکا در ابتالی روزانه به کرونا

همزمان با هشدارهای مکرر مسؤوالن درمانی مختلف در آمریکا درباره افزایش سریع شمار مبتالیان به ویروس
«کووید »۱۹-در این کشور ،شمار ابتالی روزانه در ایاالت متحده باز هم رکورد جدیدی را ثبت کرد .برآوردهای وبگاه
آماری « ُورلداُمتر» از روز پنجشنبه حاکی از این است که در این روز در تمام ایالتهای آمریکا  ۵۷۲۳۶مورد جدید
ابتال به ویروس کرونا گزارش شده است .در این بین مقامات بهداشتی ایالت فلوریدا گزارش دادند این ایالت با ثبت
 ۱۰۱۰۹مورد ابتال به کرونا در روز پنجش�نبه یک رکورد دیگر زد .این آمار  524نفر بیش�تر از آمار روز شنبه است که
 9585نفر اعالم شده بود و تا قبل روز پنجشنبه بیشترین تعداد ثبت شده در یک روز محسوب میشد .بر اساس
آمار رسمی ،شمار مبتالیان به کرونا در ایالت فلوریدا تاکنون به نزدیک  170هزار نفر رسیده و  3617نفر نیز بر اثر ابتال
به این بیماری مسری جان خود را از دست دادهاند .افزایش شمار مبتالیان چند هفته پس از بازگشایی فعالیتهای
اقتصادی رخ داد .افزایش شمار مبتالیان و فوتیهای ناشی از کرونا گریبانگیر نیروهای نظامیاین کشور هم شده است.
ن نیروهای مسلح این کشور طی
وزارت دفاع آمریکا در تازهترین گزارش خود از افزایش شمار مبتالیان به کرونا در بی 
 ۳هفته اخیر خبر داد .بر این اساس شمار مبتالیان به کرونا در بین نظامیان آمریکا به  6493رسید .منبعی در نیروی
هوایی آمریکا در این باره گفته است نیروی هوایی این کشور بیشتر در معرض ابتال به کرونا قرار دارد .بر اساس آخرین
آمارها تا زمان تنظیم این گزارش شمار کل مبتالیان به ویروس «کووید »۱۹-در آمریکا نیز به  ۲،۸۳۷،681نفر و تعداد
قربانیان بر اثر این بیماری به  ۱۳۱،503تن افزایش یافت .افزایش تعداد مبتالیان و تلفات در حالی رقم میخورد که
برخالف هشدار کارشناسان بهداشت و درمان آمریکا در این باره دونالد ترامپ در تازهترین مصاحب ه خود مدعی شد
«کووید »۱۹-بزودی از بین میرود .ترامپ در گفتوگو با شبکه فاکس بیزنس در این باره گفت« :فکر میکنم خیلی
خوب با کروناویروس کنار بیاییم .فکر میکنم بزودی نابود شود ،امیدوارم».

کش��ور شکاف میان نرخ بیکاری سیاهپوستان و سفیدپوستان به
باالترین حد در  5سال اخیر رسیده است .همین شکاف نیز سبب
خواهد شد میزان جرم و جنایت در بین جامعه سیاهپوستان افزایش
پیدا کند .به گزارش رویترز ،اگرچه آمار بیکاری در ماه ژوئن در آمریکا
کاهش یافته و به  ۱۱درصد رسیده اما سرعت کاهش بیکاری در
میانسفیدپوستانبیشتراست.آماربیکاریسفیدپوستانآمریکایی
با  2/3درصد کاهش از  12/4درصد به  10/1درصد رسید .این در

حالی است که آمار بیکاری سیاهپوستان تنها  1/4درصد کاهش
یافته و از  16/8درصد به  15/4درصد رسیده است .این آمار ،حاکی
از تفاوت  5/3درصدی نرخ بیکاری سفیدپوس��تان و سیاهپوستان
آمریکایی است که از ماه مه ۲۰۱۵تاکنون ثبت شده است .شیوع
کرونا باعث کاهش رشد اقتصادی آمریکا شد و نرخ بیکاری بویژه در
میان سیاهپوستان ،زنان و التینتبارهای این کشور بشدت افزایش
یافت ،این در حالی اس��ت که بیش��ترین میزان مبتال به کرونا در

شهردار سیاتل پس از اینکه دستور حمله به معترضان در
منطق��ه کپیتال هیل را صادر کرد ،با حضور در یک کنفرانس
خبری آمار و ارقامی را منتشر کرد که نشان از افزایش  5برابر
خشونتها در سیاتل طی مدت بر پایی اعتراضات دارد .بر اساس
آمار منتشر شده ،این شهر به دلیل خشونت و نابسامانی به وجود
آمده در منطقه تحت کنترل معترضان ،ش��اهد افزایش ۵۲۵
درصدی جرائم بوده است .به گزارش راشاتودی ،در دستورالعمل
اجرایی جنی دورکان ،شهردار سیاتل عنوان شده است از زمان
تسلط معترضان بر این منطقه در اوایل ماه ژوئن ،استعمال مواد
مخدر و ارتکاب جرائم خشونتآمیز از جمله تجاوز ،سرقت ،تهاجم
ی ش��دت یافته است .این منطقه ،در کمتر از یک ماه
و باندباز 
شاهد  ۲تیراندازی مرگبار و افزایش جدی جرائم گزارش شده،
بوده اس��ت .بر اساس این گزارش  2نوجوان سیاهپوست  ۱۶و
 ۱۹ساله در  2حادثه جداگانه به ضرب گلوله کشت ه شدهاند.
■■تیم ویژه ترامپ برای حفاظت از نمادهای نژادپرستی

به دنبال تظاهرات گس��ترده مردم آمریکا علیه نژادپرستی
و سرنگون کردن مجس��م ه شخصیتهای حامی نژادپرستی
و ب��ردهداری در این کش��ور ،دونالد ترامپ تیم امنیتی ویژهای
ب��رای حفاظت از این نمادها تعیین کرد« .چاک ولف» معاون
وزیر امنیت داخلی آمریکا در بیانیهای اعالم کرد :طبق دستور
رئیسجمهور ما از پرسنل اجرای قانون برای محافظت از عالئم
تاریخی(!) در سراسر کشور استفاده خواهیم کرد .در پی مخالفت
معترضان با رفتارهای نژادپرستانه نیروهای پلیس و حمله به
مجسمههایی که نماد نژادپرستی در این کشور هستند ،ترامپ
روز سهشنبه تهدید کرد کسانی که به مجسمه «جرج واشنگتن»
اولین رئیسجمهوری این کشور حمله کردهاند ،به ۱۰سال زندان
محکوم میشوند .ترامپ در پیامی توئیتری نوشت :ما در حال
تعقیب  2آشوبطلب هستیم که روی مجسمه جر ج واشنگتن
در منهتن رنگ پاشیدند .ما تصویر آنها را داریم .آنها تعقیب و بر
اساس «قانون یادمانها و تندیسها» به  ۱۰سال زندان محکوم
خواهند شد .هماکنون تسلیم شوید!
بتازگی یک مرد و یک زن در منطقه منهتن شهر نیویورک
به  2مجسمه جرج واشنگتن ،اولین رئیسجمهوری آمریکا که
در پارک میدان واشنگتن واقع شده است ،رنگ پاشیده و صورت
مجسمهها را قرمز کردند.

تحلیل نظرسنجی مشترک یاهونیوز و یوگاو توسط نیوزویک

تفاوت معنادار میان نرخ بیکاری سیاهپوستان و سفیدپوستان آمریکایی

 75درصد معتقدند آمریکا از کنترل خارج شده است.

شکاف میان نرخ بیکاری سیاهپوستان و سفیدپوستان آمریکا به باالترین حد در  5سال اخیر رسیده است.

 14درصد معتقدند آمریکا هنوز تحت کنترل است.

ماه گذشته میالدی آمار بیکاری سفیدپوستان آمریکایی با  2/3درصد کاهش از  12/4درصد به  10/1درصد رسید

 11درصد مطمئن نیستند کشورشان تحت کنترل یا خارج از کنترل است.

آمار بیکاری سیاهپوستان در ماه ژوئن تنها  1/4کاهش یافت و از  16/8درصد به  15/4درصد رسید

 81درصد افراد مشارکتکننده در نظرسنجی  که سنشان  65سال به باال بوده گفتهاند وضعیت کشورشان افتضاح است؛ برای افراد بین  30تا  44سال این رقم  68درصد است.

آمار ،حاکی از تفاوت  5/3درصدی نرخ بیکاری سفیدپوستان و سیاهپوستان آمریکایی است که از ماه مه  ۲۰۱۵تاکنون ثبت شده است.

موافقت 78درصدیروسهابااصالحاتقانوناساسی

نام خدا در قوانین روسیه آمد
پ��س از ش��مارش ص��د در ص��د آرای
روسیه
همهپرس��ی اصالحات قانون اساس��ی
روسیه مشخص شد  77/92درصد درصد رایدهندگان به این
اصالحات رای «مثبت» و  21/27درصد رأی «منفی» دادهاند.
رئیس کمیس��یون مرکزی انتخابات روسیه با اعالم رسمی
پایان شمارش آرا و بررسی صورتجلسهها ،نتایج نهایی همهپرسی
اصالحات قانون اساسی این کشور را اعالم کرد« .النا پامفیئووا» با
تاکید بر رعایت کامل ضوابط و مقررات در برگزاری این همهپرسی
گفت :پس از رس��یدگی به ش��کایات ،بررسی صورتجلسهها و
شمارش  ۱۰۰درصد آرا مشخص شد 77/92درصد رأیدهندگان
به اصالحات قانون اساسی رأی «مثبت» و  21/27درصد نیز به آن
رأی «منفی» دادهاند .همچنین نتایج رأیگیری در مسکو ،پایتخت
روسیه نشان میدهد  65/29درصد رأیدهندگان به اصالحات
قانون اساسی رای «مثبت» و  33/98درصد درصد رأیدهندگان
ب��ه آن رأی «منفی» دادهاند .بر اس��اس گزارش خبرگزاریها،
تغییراتی که مردم روسیه به آن رأی دادهاند عبارت است از :پس
از اتمام دوره فعلی ،رئیسجمهور امکان کاندیدا شدن مجدد دارد،
بعد از اتمام دوره ریاستجمهوری ،وی سناتور دائمی مجلس

ب��ا با وجود آنکه داع��ش دیگر توان و
عراق
قدرت س��الهای پیش خود در عراق
را ندارد و به واس��طه وجود گروههای جهادی و مردمی مثل
حشدالشعبی تا حد زیادی سرکوب شده اما بازخوانی نحوه
س��رکارآمدن و ق��درت گرفتن داعش و نق��ش قدرتهای
منطقهای در آن همچنان اهمیت زیادی دارد .همان چند بار
اعت��راف هیالری کلینتون ،وزیر خارجه دولت اوباما و دونالد
ترام��پ ،رئیسجمهوری آمریکا درباره نقش آمریکا در روی
کار آمدن یا خلق داعش برای قضاوت تاریخ در این باره کافی
اس��ت .در این بین نوری المالکی ،نخس��توزیر اسبق عراق
یکی از معدود مقامات عراقی است که چند باری به صراحت
از عملکرد آمریکا در دوره اوج گرفتن قدرت داعش س��خن
توگوی تلویزیونی گفت:
گفته است .وی دیروز هم در یک گف 
آمریکا هیچ کمکی به عراق برای پیروزی علیه داعش نکرد.

دوما میشود ،روسی زبان رسمی تمام روسیه است ،تنها ازدواج
بین مرد و زن به رسمیت شناخته میشود ،تقویت و رسمیت
بخشیدن به نقش مشاوران دولت ،افزایش نقش مجلس و مشاوران
دولت در تصمیمگیریهای دولتی ،ممنوع بودن جدایی بخشی
از خاک فدراسیون روسیه ،تمرکززدایی از مسکو به عنوان محل
قرارگیری بخشهای تش��کیلدهنده دولت ،ورود نام «خدا» به
قانون اساسی روسیه ،افراد دولتی و شاغل در سمتهای دولتی
نباید ملیت چندگانه یا اجازه اقامت دائمی کشوری غیر از روسیه
را داشته باشند ،افراد دولتی اجازه ندارند مایملکی خارج از روسیه
داش��ته باشند ،نظر دادگاه قانون اساس��ی روسیه باالتر از تمام
قوانین دادگاههای بینالمللی اس��ت و منع پیگیرد قانونی برای
رئیسجمهوری که دوره ریاستش به اتمام رسیده است .در بخش
اضافه شدن نام خدا در قوانین روسیه به این موضوع باید اشاره
کرد که این برای نخستینبار بعد از زمان فروپاشی شوروی است
که مستقیما به نام خدا در قوانین روسیه اشاره شده است و به
نوعی به چالش کشیدن پیشفرض الئیسیته محسوب میشود.
این موضوع میتواند اهمیت نمادین فراوانی داشته باشد و به نوعی
نقطه عطف بزرگی در روسیه محسوب میشود.

آغاز جلسه محاکمه غیابی قاتالن
خاشقجی

محاکم��ه غیاب��ی عام�لان و آمران قت��ل «جمال
خاشقجی» روزنامهنگار منتقد سعودی که مهرماه ۹۸
در کنسولگری عربس��تان در استانبول به قتل رسید،
از دیروز در ترکیه آغاز ش��د .بنسلمان متهم اول این
پرونده است اما نامی از وی در لیست اعالمی از سوی
ترکیه برای محاکمه متهمان نیست .به گزارش شبکه
خبری «الجزیره» قطر ،در این جلسه خدیجه چنگیز،
نامزد خاشقجی گزارش خود را درباره این پرونده ارائه
داد .همچنی��ن  ۱۶وکیل از س��ندیکای وکالی ترکیه
در اس��تانبول حضور داش��تند تا از متهم��ان پرونده
قتل خاش��قجی دفاع کنند« .یاسین اوکتای» مشاور
رجبطیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه نیز که به
عنوان ش��اهد در این جلسه حضور داشت ،در این باره
ش��هادت داد :خاشقجی به اطالع من رسانده بود رژیم
سعودی ش��هروندانش را وادار میکند درباره حوادث
جاری در یمن ،مطیع دولت ریاض باشند .مشاور رئیس
حزب عدالت و توس��عه ترکیه افزود :خاشقجی به من
گفت��ه بود وقایع جاری در یمن مرا بر آن داش��ت که
مقالههای انتقادی علیه رژیم سعودی بنویسم .اوکتای
همچنین به نقش بیبدیل «سعود القحطانی» مشاور
پیشین دربار پادشاهی سعودی در قتل خاشقجی اشاره
کرد و افزود :خاشقجی همچنین به من اعالم کرده بود
القحطانی با تهدید یکی از فرزندانش ،از او خواسته بود
به پدرش بگوید از انتقاد رژیم س��عودی دست بکشد.
وی در ادامه افزود :القحطانی همچنین برای فشار وارد
کردن به خاشقجی ،یکی از فرزندانش را از کار اخراج
کرده بود .خاشقجی ،روزنامهنگار  ۵۹ساله منتقد هیأت
حاکمه سعودی ،دوم اکتبر  ۱۰( ۲۰۱۸مهر  )۹۸یک
هفته پس از آن که از مقامهای سعودی به خاطر سکوت
در برابر اهانتهای رئیسجمهوری آمریکا انتقاد کرده
بود ،در کنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسید.

استعفای نخستوزیر فرانسه

 4روز بع��د از شکس��ت ح��زب «امانوئ��ل مکرون»
رئیسجمهور فرانس��ه در انتخابات شهرداریهای این
کش��ور ،ادوارد فیلیپ ،نخس��توزیر این کشور استعفا
کرد .نخس��توزیر فرانس��ه که  4روز قبل در انتخابات
شهرداریهای این کشور در شهر لو آور پیروز شد ،دیروز
از س��مت خود در مقام نخستوزیر استعفا کرد .ادوارد
فیلیپ بهرغم شکست حزب مکرون ،رئیسجمهور فرانسه
و متحدانش در انتخابات ش��هرداریها توانسته بود در
انتخابات ل و آور با  58/8درصد آرا پیروز شود .بالفاصله بعد
از اعالم قصد فیلیپ برای استعفا از نخستوزیری فرانسه،
کاخ الیزه (ریاست جمهوری فرانسه) به این خبر واکنش
نشان داد و اعالم کرد نخستوزیر فرانسه تا زمان انتخاب
جایگزینش به رتق و فتق امور دولت ادامه خواهد داد.

اعالم نظر رسمی سازمان ملل
درباره درگیریهای لیبی

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعالم کرد دولت فائز
الس��راج دولت قانونی لیبی به حس��اب میآید .استفان
دوجاریک ،سخنگوی آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان
ملل در کنفرانس خبری عنوان داشت :یک دولت قانونی
در طرابلس لیبی وجود دارد که جامعه بینالملل نیز آن
را به رس��میت میشناس��د .اما خلیفه حفتر نیز که یک
طرف درگیریهاست ،خواهان صحبت با دبیرکل سازمان
ملل شده است .دوجاریک گفت :این باور وجود دارد که
گوترش پیامهای شفافی را برای حفتر فرستاده است .من
این مسأله را در همین حد باقی میگذارم .مشخص است
در حال حاضر کشورهایی هستند که تأثیرات مستقیمی
بر  2طرف درگیر در لیبی دارند .مهم است که این پیام
به آن کشورها نیز فرستاده شود .مهم است که نقضهای
مکرر صادرات سالح به لیبی از سوی بسیاری از کشورها
متوقف شود.

خط و نشان اقتصادی عراق
برای ترکیه

افشاگرینخستوزیراسبقعراقدربارهنقشآمریکادرقدرتیابیداعش

مالکی :آمریکا هیچ کمکی به عراق علیه داعش نکرد
نوری المالکی در سخنان تلویزیونی خود گفت :سقوط موصل
به دست تشکیالت تروریستی داعش در سایه توطئهچینی در
درون ارتش عراق انجام ش��د تا بر اساس آن نیروهای عراقی
عقبنشینی کرده و هر اقدامی برای مقابله با عناصر تروریست
خنثی شود .مالکی گفت :میادین اعتراض و تحصن در عراق
همزمان با بحران سوریه تبدیل به اردوگاههای مملو از سالح
ش��د ،چرا که انتظار میرفت نظام س��وریه به دست عناصر
تروریستی جبهه النصره و داعش سقوط کند و بعد از سقوط
دمشق ،این عناصر تروریست وارد بغداد شوند .وی افزود :آمریکا
به هیأت عراقی ابالغ کرد تا زمانی که نوری المالکی در دولت

دور دنیا

باشد ،هیچ سالحی در اختیار عراقیها برای مبارزه با داعش
قرار نمیدهد .در عوض ایران و روسیه سالحهای خود را در
اختیار ارتش عراق و نیروهای حشدالشعبی قرار دادند.
■■ادعای آمریکا :در عراق نمیمانیم!

با وجود افش��ای فشار آمریکا بر دولت عراق برای امضای
توافق استراتژیک ،معاون وزیر خارجه آمریکا با اعالم اینکه
خروج نظامیان آمریکایی از عراق تبعات خطرناکی برای امنیت
این کشور در پی خواهد داشت ،مدعی شد واشنگتن در پی
ایجاد پایگاه نظامی دائم در خاک عراق نیست .دیوید کوپلی
با هشدار درباره پیامدهای خروج زودهنگام نیروهای ائتالف به

سرکردگی آمریکا از عراق گفت :ما این موضوع را ۱۰سال پیش
و در جریان مذاکرات راهبردی با دولت بغداد حل کردیم .این
مقام آمریکایی که کشورش در آستانه بیستمین سال اشغال
عراق قرار دارد ،مدعی ش��د :ما ب��ه دفاع عراق از خاک خود
احترام میگذاریم .وی نسبت به تکرار سناریوی سال ۲۰۱۱
در پی خروج زودهنگام نیروهای ائتالف و بیثباتی و جنگ
داخلی و حضور داعش هشدار داد .در حالی که پارلمان عراق
مدتهاس��ت طرح خروج نیروهای آمریکایی از خاک خود
را به تصویب رسانده ،معاون وزیر خارجه آمریکا مدعی شد
فرماندهی امنیتی عراق از اهمیت حضور نیروهای خارجی در
خاک خود کامال آگاه است .کوپلی همچنین ادعا کرد کسانی
که بر موضوع خروج نیروهای خارجی اصرار دارند ،اهداف خاص
خود از این موضوع را دنبال میکنند و خواستههای مشروع
مردم عراق(!) را نادیده میگیرند.

احمد الصحاف ،س��خنگوی وزارت خارجه عراق بار
دیگر خواستار توقف حمالت ترکیه در شمال عراق شد
و آن را بدون هماهنگی با دولت بغداد و به طور یکجانبه
دانست .او به شبکه روداوو گفت ،ترکیه در عراق منافعی
دارد که تحت کنترل عراق اس��ت ۱۶ .میلیارد دالر به
صورت ساالنه تراز تجاری مثبت ترکیه در عراق است و
دهها شرکت تجاری و اقتصادی ترکی ه مشغول فعالیت
هستند و دولت عراق تمام این موارد را در صورت یک
تصمیم فوری لحاظ خواهد کرد .سخنگوی وزارت خارجه
عراق بار دیگر گفت اینگونه حمالت کمکی به مبارزه با
تروریسم نمیکند و باید در هماهنگی کامل با عملیات
مشترک ارتش عراق انجام شود.

دیدار هیأت عراقی با نخستوزیر لبنان

ی��ک هیأت بلندپایه از دولت عراق دیروز با حس��ان
دیاب ،نخستوزیر لبنان در بیروت دیدار کرد .بر اساس
گزارش پایگاه خبری بغداد الیوم ،این هیأت که ش��امل
وزرای نف��ت ،صنعت و معدن و تجارت عراق اس��ت با
نخس��توزیر لبنان درباره صادرات نفت عراق به لبنان
در ازای تولیدات زراعی و صنعتی گفتوگو کردند .امین
النصراوی ،کاردار سفارت عراق در بیروت هم تاکید کرد
سفر هیأت عراقی به منظور بررسی مسائل مورد اهتمام
 2کشور و تقویت روابط است که بازتاب مثبتی بر عمق
رواب��ط  2ملت دارد .موضوع واردات نفت عراق از جانب
لبن��ان در ازای تولیدات زراعی و صنعتی به دیدارهای
رسمی بین  2کشور واگذار شده است.

