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چرا برنی سندرز در انتخابات درون حزبی پیشتازی میکند

امیدهای نامشخص «عاقلهمرد» دموکراتها
تحلیل روز
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دورنـــما

واشنگتن پست (امریکا):

کومرسانت (روسیه):

دولتروسیهدرتوصیهنامهای،پیشنهادهای
خــود درباره حــق شــهروندان در آزادیهای
اجتماعــی را بــه ســازمان ملل ارائــه و تأکید
کرده ،تهدید به خشونت از سوی معترضان
دلیلی کافی برای اقدامات پیشــگیرانه است
و از همیــن رو اســتفاده از نیروهــای لبــاس
شخصیرامشکلینمیبیند.

دیلیپاکبنکر(پاکستان):

مرکــز کنتــرل بیماریهــا در امریــکا دربــاره
احتمالفراگیرشدنویروسکرونادرسراسر
این کشور هشــدار داده و خواسته همه برای
ممانعت از پیشــروی این ویروس در آماده
باش باشند .این در حالی است که شاخص
داوجونــز بهدلیــل ایــن ویــروس متحمــل
سقوطیبیسابقهشدهاست.

دولــت ایالــت پنجــاب پاکســتان،
درخواســت نــواز شــریف بــرای تمدید
مجــوز خــروج او از کشــور و درمــان در
بیمارســتانهای خارجــی را رد و ایــن
درخواســت را تــاش نواز شــریف برای
فــرار از مجــازات عنوان کرد و خواســتار
بازگشت فوری او به پاکستان شد.

دهمین مناظره انتخاباتی دموکراتها در کارولینای جنوبی برگزار شد

پیام ضد «نتانیاهو»یی سندرز برای یهودیهای امریکا
ندا آکیش
خبرنگار

دهمیــن مناظــره انتخاباتــی
کاندیداهــای دموکــرات انتخابــات
ریاســت جمهــوری امریــکا در شــهر
چارلســتون ایالــت کارولینــای جنوبی
بیــش از هــر زمــان تضادهــای برنــی
ســندرز با بنیامیــن نتانیاهو ،نخســت
وزیر رژیم صهیونیســتی را آشکار کرد.
در ایــن مناظــره کاندیــدای پیــروز در
ســه انتخابات مقدماتــی دموکراتها
از یــک ســو از مواضــع متضــاد خود با
سیاســتهای بنیامیــن نتانیاهو پرده
برداشــت و از ســوی دیگــر ایــن پیــام
را بــه جامعــه یهودیهــای امریــکا که
اکثــر آنها لیبــرال و حامی دموکراتها
هســتند ،داد که با آنها اشــتراک نظر و
عقیده دارد.
به گزارش نیویورک پســت ،سناتور
برنی سندرز سهشنبه شب در مناظره
انتخاباتــی دموکراتهــا در شــهر
چارلستون در ایالت کارولینای جنوبی
بار دیگر با افتخار از یهودی بودن خود
یــاد کــرد و گفت ،غــم انگیز اســت که
بنیامیــن نتانیاهو که یک نژادپرســت
مرتجــع اســت ،دارد اســرائیل را اداره
میکند .این کاندیدای  78ساله که در
ســه انتخابات مقدماتــی دموکراتها
پیروز بوده ،در ایالت نیوهمپشایر هم

به سی ان ان گفته بود از اینکه یهودی
است ،به خودش میبالد.
ëëحمله آقای سناتور به آیپک
بــه گــزارش «پراســپکت» ،ســندرز
اخیــراً هــم بــا حملــه بــه کمیتــه امور
عمومی اســرائیلیهای ســاکن امریکا
(آیپک) ،گفته بود در کنفرانس ساالنه
آیپک که قرار اســت روز یکشنبه آینده
برگزار شود ،شــرکت نمیکند زیرا این
کنفرانــس «فضایــی بــرای اظهــارات
متعصبانــه رهبرانــی که حقــوق اولیه
فلســطینیها را نادیــده میگیرنــد»،
فراهم میکند .البته در گذشته سندرز
هرگز در آیپک شــرکت نکــرده اما این
نخســتین بار اســت کــه به طــور علنی
مواضــع خــود را علیــه آیپک بــه زبان
میآورد.
ســندرز در مناظــره انتخاباتــی
دموکراتهــا در ماه دســامبر هم گفته
بود« :دیگر برای ما اصالً خوب نیست
که فقــط حامی اســرائیل باشــیم ».او
سهشــنبه شــب در کارولینــای جنوبی
هــم این موضــع خــود را تکــرار کرد و
گفــت «شــما نمیتوانیــد درد و رنــج
مــردم فلســطین را نادیــده بگیرید».
او تأکیــد کــرد کــه در صــورت راهیابی
بــه کاخ ســفید ،گزینــه بازگردانــدن
ســفارت امریــکا از بیتالمقــدس بــه
تلآویو را بررســی میکند .سندرز تنها
کاندیــدای دموکرات رئیس جمهوری

امریــکا اســت که موضوع حقوق بشــر
فلســطینیان را مطرح کرد و خواســتار
پایــان اشــغالگری اســرائیل شــد .در
حالی که عبارت اشغالگری دیرزمانی
اســت از ادبیــات رســمی و دولتــی در
امریکا و اســرائیل حذف شــده اســت.
این موضوعها باعث شده دو نماینده
کنگــره امریکا  -ایلهان عمر و رشــیده
طلیب  -در جمع حامیان سندرز قرار
بگیرد.
ســندرز ماه گذشــته میالدی جوئل
رابیــن ،یــک یهودی شــناخته شــده را
بــه عنــوان مســئول برنامههــای خود
انتخــاب کــرد .جوئــل رابیــن کــه در
دولت باراک اوبامــا در وزارت خارجه
دارای یــک پســت کلیــدی بــود ،در
کمپیــن ســندرز وظیفــه دارد تضمین
کنــد ســندرز آرای جامعه یهودیهای
امریــکا را بــه دســت مــیآورد .او
اصــرار دارد ســندرز کاندیدایی اســت
کــه بــا اکثریــت یهودیهــای امریــکا
در بســیاری از موضوعــات اشــتراک
نظــر و عقیــده دارد .یهودیهــای
امریــکا طرفــدار آزادیهــای مدنی در
اراضی اشغالی هســتند .آنها مخالف
خشــونتهای اســلحه ،حامی برابری
حقــوق زن و مــرد و مخالــف زندانــی
کردن کودکان هســتند و فعاالنه برای
مقابله با تغییرات اقلیمی و نابرابری
حقوق و دستمزد میجنگند .در واقع

ap

ســالها انتخابات ریاســتجمهوری امریکا با این مضمون غالب برگزار میشــد که
امیدهاواتفاقاتخوبوآنچهادعامیشددراینمملکتشکلگرفتهبهمردمانتقال
دادهوسپسآرایآنهاجذبشودامااینکتمحاکمبرکمپینهایانتخاباتیامریکاو
حرفاکثرکاندیداهاابرازافسوسبابتناکارامدیهایمتصدیسیاسیواقتصادیو
کوبیدن آن همچون یک گرز بر سر حزب رقیب به قصد فتح کاخ سفید است.
اگر این سالح الزم برای فتح انتخابات سالهای اخیر بوده است دونالد ترامپ
برنده بزرگ آن در سال  2016بوده و اگر یک «کپیبردار» درصدد استفادهای مشابه
از آن در انتخابات  2020باشد ،آن شخص برنی سندرز است که در اوایل راه طوالنی
رقابتهای درونحزبی دموکراتها آشکارا از رقبایش پیش افتاده است .شاید این
بهانه وجود داشــته باشــد که اتفاقات بد پیاپی در امریکا یا رویدادهای تلخ مرتبط
با این کشور چارهای جز این تغییر رویکرد و بیان نطقهای ناامیدانه برای نامزدها
باقینگذاشتهوچگونهمیتوانواقعبینبودوازتوفیقامریکادرصحنههایسیاست
خارجی گفت .حتی در زمینههای اقتصادی که دونالد ترامپ استاد آن است هنوز
هم آثار تلخ سقوط مالی بزرگ سال  2008از بازارهای امریکا برچیده نشده است و
امروز کاندیداها باید صرفاًاز آرزوهای خود برای رسیدن به یک نرخ رشد منطقی در
هر سال و نیل به یک افزایش  4درصدی احتمالی در پایان سال  2020سخنگویند.
در غیاب یکی دو چهره جوان درخشــان و شــگفتی ســاز و در حالی که غوغای اولیه
پیت بوتیچیچ هم رو به آرامش میرود ،برنی سندرز نیمه بیمار و  78ساله مجبور
به فرو رفتن در قالب «جوان اول» حزب دموکرات شــده و این روزها حرفهایی را
میزند که سنخیتی با کاراکتر و باورهای او ندارد .در روزهایی که جوبایدن به آرامی
محو میشود و یافتن نسخهای تازه از یک بیل کلینتون حقهباز اما موفق در جذب آرا
برای دموکراتها تبدیل به مأموریتی غیر ممکن شده ،سندرز بیتوجه به آیندهای
دورتر که او را در یک نبرد نهایی روبهروی ترامپ قرار میدهد ،مشغول بیان وعدهها
و اقداماتی اســت که اگر هم در حوزه توانش باشــد ،در یک امریکای فاقد ایدههای
مشخص و سرشار از مردمی دمدمیمزاج سندی برای موفقیت در صورت راهیابی
به کاخ سفید نخواهد بود .برخی میگویند سندرز در یک عرصه انباشته از آدمهای
متوسط بهعنوان یک «عاقلهمرد» اقبال بیشتری برای ساقط کردن ترامپ دارد اما
حرفهای آتشین و روحیات این روزهای او نه چهره آدم از این دست و نه سیمای
یک مرد سرد و گرم چشیده بلکه وضعیت مبهم و دیدگاه موهوم مردی را گواهی
میدهد که بین واقعیتهای موجود در امریکا و رؤیاهای از دســت رفته این کشــور
گرفتار آمده و قادر به تفکیک یا ادغام آنها با یکدیگر نیست .انتخابات امسال امریکا
و بواقع صحنههای داخلی حزب دموکرات تبدیل به بازار نامطمئن و مســخرهای
شده که هرچیزی از آن متصاعد میگردد.
هزینهکردهــای میلیونی مایکل بلومبرگ این دفاعیه را از دموکراتها ســلب
کرده که ترامپ کاخ سفید را با سالح پول فتح میکند و تندرویهای کالمی سندرز
نشــانگر این اســت که ترامپ تنها فرد متهم به توهم و ترســیم یک امریکایی به
اصطــاح موفــق در عرصههای جهانی نیســت .ترامپ با وعــده دادن یک آینده
اقتصادی شــکوفاتر به طبقه متوســط عظم بیــکار مانده در یــک امریکای بحران
زده اقتصــادی برنــده انتخابــات  2016شــد و امــروز ســندرز میخواهــد از همــان
ســاح در انتخابات  2020ســود جوید و با اینکه ترامپ هم طی زمامداری  3ســال
و دو ماههاش ضربات ســنگینی خورده و همان مرد کم خدشــه سال  2016نشان
نمیدهــد اما امیدهای ســندرز بــرای غلبه بر او در حال حاضر همان قدر سســت
جلــوه میکند کهتالشهای میــت رامنی برای غلبه بر باراک اوباما در ســال 2012
با این حال اگر ترامپ برخالف اکثر پیشبینیها برنده انتخابات قبلی شد ،دلیلی
ندارد که سندرز نپندارد درهای چنین توفیقی به روی او بسته است.
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نظرسنجی انجام شــده در سال 2019
نشــان داد که مراقبتهای بهداشــتی
و درمانــی و خشــونت اســلحه دو
موضــوع اصلــی بــرای رأی دهندگان
یهــودی اســت و جالــب آنکــه دولــت
ترامــپ در هــر دو ایــن مــوارد مواضع
متضــادی با یهودیهــا دارد .هنگامی
کــه موضــوع اســرائیل پیــش میآیــد
هــم ســندرز ماننــد اکثــر یهودیهــای
ســاکن در امریــکا از مذاکــرات بــرای
راه حــل دوکشــوری حمایــت میکند.
تمام نظرســنجیها نشان میدهد که
یهودیهای امریکا میخواهند امریکا
در برقراری صلح در اراضی اشــغالی

انفجار در کابل در روزهای پایانی کاهش خشونت

خون و آتش و آشوب در دهلی
در درگیری هندوها با مسلمانان  23نفر کشته شدند
زهره صفاری
خبرنگار

گروه جهان /پیکر «حسنی مبارک» ،با تشریفات کامل نظامی
و با بدرقه باشکوه رئیس جمهوری و مقامات سیاسی عالیرتبه
آفریقــا
مصــر در قاهــره تشــییع و پــس از انتقــال هوایــی بــه روســتای
زادگاهش در آرامگاه خانوادگی به خاک سپرده شد.
به گزارش «فرانس  ،»24دولت مصر در حالی در سوگ مرگ رئیس جمهوری
ســابق این کشــور سه روز عزای عمومی اعالم کرده است که مردم این کشور در سال
 2011و در جریان بهار عربی علیه فســاد و دیکتاتوری دولت مبارک بپاخاســته و در
ســودای انقالبی عظیم بر سلطه  30ساله او بر کشورشان پایان دادند« .مبارک» که
در سن 91سالگی و پس از انجام عمل جراحی در بیمارستان تسلیم مرگ شد ،پس
از برکنــاری از قدرت به اتهام قتل عام  239معتــرض در انقالب  18روزه بهار عربی
مصر به حبس ابد محکوم شد اما در سال 2017با تبرئه از همه اتهاماتش آزاد شد.
«رویترز» نوشت؛ «حسنی مبارک» با وجود کارنامهای پر از اعتراضات مردمی
و کشــتار درســت مانند یک ابر قهرمان ملی تشــییع شــد و در روز مرگش تیتر اول
همه رسانهها را به خود اختصاص داد و تلویزیون ملی مصر نیز در همه شبکهها
سخنرانیهای او را پخش میکردند .در این شرایط حتی حضور عبدالفتاح سیسی
رئیس جمهوری فعلی مصر در این مراسم نیز از سوی بسیاری از رسانهها به نوعی
نادیده گرفته شــدن حــق معترضانی تلقی شــد که حکومت مبارک را ســرنگون
کردند .برخیها نیز این تشریفات را با تشییع پیکر «مرسی» که پس از «مبارک» در
نخســتین انتخابات آزاد مصر با رأی مردم برگزیده شد ،قیاس کردند و از آن ابراز
شگفتی کردند« .مرسی» که یک سال پس از رسیدن به قدرت با کودتای ارتش به
اتهام جاسوسی به زندان افتاد سال گذشته در جلسه دادگاه به شکلی مرموز جان
باخت اما گرچه او رئیس جمهوری منتخب مردم بود اما به دســتور دولت مصر
پنهانی و شبانه و با کنترل کامل رسانهای در تاریخی نامعلوم دفن شد.
 ëëاســپوتنیک :وزارت دفــاع عربســتان اعــام کــرد،
دوخط فرمانــده نیروهــای زمینــی این کشــور در دیدار بــا بازرس
خبـــر
کل ارتــش پاکســتان و هیــأت همــراه وی همکاریهــای
مشــترک دو کشــور بویــژه رزمایشهــای مشــترک را مــورد بررســی
قرار داد.
 ëëهیل :رســانههای امریکایی گزارش دادند ،نیروهای پلیس وزارت دفاع
اقدام به دســتگیری مردی به ظن تالش برای منفجر کردن یک خودرو در
نزدیکی پنتاگون کردند.
 ëëبلومبــرگ :اتحادیه جهانی پســت وابســته به ســازمان ملل ازســرگیری
خدمات پستی میان قطر و چهار کشور عربی تحریمکننده آن را اعالم کرد.
 ëëاســپوتنیک :رئیسجمهــوری امریکا بــه کنگره اعالم کــرد که وضعیت
اضطــرار ملی را دربــاره ممنوعیت حرکــت ناوهای امریکایــی بدون مجوز
برای ورود به آبهای منطقهای کوبا تمدید کرده است.

عالوی در انتظار رأی اعتماد

جلســه رأی اعتماد به کابینه «محمد توفیق عالوی» امروز در حالی برگزار
میشــود که یک منبــع نزدیک به «محمد الحلبوســی» رئیــس پارلمان عراق
گفت که وی با عالوی اختالف نظر جدی دارد و به او رأی نخواهد داد.
بــه گزارش ایرنــا ،این منبع که ترجیح داد نامش فاش نشــود ،در مصاحبه
بــا الســومریه نیوز اظهار کرد که با عالوی نخســت وزیر مکلــف از نظر برنامه و
اصــول اختــاف نظر داریــم .وی تأکید کرد کــه نمایندگان اهل ســنت (ائتالف
اتحــاد نیروهــای عراق) در نشســت رأی اعتمــاد به کابینه نخســت وزیر جدید
شــرکت نخواهنــد کرد و به آن نیــز رأی نمیدهند؛ حتی اگر تمــام وزارتخانهها
را به ما بدهد.
نخســت وزیــر جدیــد و مکلف عراق نیز روز سهشــنبه از وجــود طرحی خبر
داده بــود کــه تمام قد برای رأی عــدم اعتماد به کابینــه وی در مجلس تالش
میکنــد .عــاوی در صفحــه توئیتــر خود نوشــته بود که عــدهای دســت به کار
شدهاند تا دولت وی نتواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

reuters

وداع باشکوه ژنرالهای مصر
با «حسنی مبارک»

در ادامــه اعتراضهــای مســلمانان هند
بــه قانــون شــهروندی در ایــن کشــور،
درگیریهایــی خونیــن بیــن مســلمانان
و هندوهــا در دهلــی رخ داد کــه تــا عصر
دیروز منجر به ســوخته شدن دو مسجد
در آتش ،کشــته شــدن  25نفــر و زخمی
شــدن بیــش از  200نفر شــد .یــک نفر از
کشته شدگان پلیس بوده است.
به گزارش شــبکه خبــری «الجزیره»،
پایتخت هند این هفته بدترین خشونت
مذهبی یک دهه اخیر این کشور را تجربه
کــرد .به گفته شــاهدان ،هدف آشــوبها
آسیب رساندن به مسلمانان و نمادهای
مذهبی بود .بنابــر این گزارش ،نیروهای
پلیس نیز با هندوهای افراطی همراهی
کردند و تنها نظارهگر سرکوب مسلمانان
بودنــد .وب ســایت هنــدی «د وایــر» بــا
انعــکاس تصاویــری از ایــن درگیریهــا
نوشــت« :کانــون درگیریهــا مناطــق
مســلمان نشــین کاراوال نــاگار ،مائوپــور
باجانپــورا ،ویجــای پــارک و یامونــا ویهار
بود کــه گروههــای هندو با پرتاب ســنگ
به ســمت ســاکنان مسلمان و ســر دادن
شعارهایی مســاجد را آتش زده یا سعی
میکردنــد پرچــم زردرنــگ راســتهای
افراطــی هنــدو را در بــاالی منارههــا بــه
اهتزاز درآورند .آشوبگران حتی به اموال

مــردم نیز رحم نکرده و بیشــتر مغازهها
در مناطــق درگیــر را بشــدت تخریــب
کردند .آنچه شرایط را بحرانیتر میکرد،
ممنوعیــت آتشنشــانی بــرای اطفــای
حریــق بود .در این شــرایط پلیس نیز که
به نظر میرســید موضعــی حمایتی در
برابر آشوبگران دارد ،تنها با گاز اشکآور
ســعی داشــت جمعیت را متفــرق کند.
این انفعال و خشــونتها در شــبکههای
مجــازی بــا واکنشهایــی همراه بــود .در
یکــی از ایــن پســتها مجروحــان غــرق
در خــون روی زمیــن افتــاده و در حالــی
کــه از درد بــه خــود میپیچیدنــد ،بــا زور
و تهدیــد مهاجمان ،ســرود ملــی هند را
میخواندند .گزارشها حاکی از آن است
پلیس در این درگیریها حتی نتوانســت
مصونیت خبرنــگاران حاضر در محل را
حفــظ کند و آنهــا نیز از ســوی هندوهای
افراطی مورد حمله قرار گرفتند .افزایش
خشــونتها همچنیــن ســبب تعطیلی
مدارس و دســت کم  5ایســتگاه مترو در
دهلــی شــد و محدودیت رفــت و آمد در
مناطق درگیر برقرار شد.
ســازمان جهانــی آزادی مذاهــب
امریــکا ( )USCIRدر واکنــش بــه ایــن
خشــونتها ،در پســتی توئیتــری ضمن
هشــدار بــه افزایــش خشــونت علیــه
مذاهب ،دولت هند را ملزم به ممانعت
از خشــونتهایی کــه از ســوی هندوهــا
رخ میدهــد و همچنیــن حمایــت از

مشــارکت کنــد نــه در برافروختــن
آتش تنشها.
ëëجامعه دو درصدی تعیین کننده
درســت اســت کــه یهودیهــای
امریکایــی بــه طــور معمــول بــه
دموکراتهــا رأی میدهنــد امــا
نظرســنجی مرکــز پیــو در مــاه ژانویــه
نشــان داد کــه در میــان کاندیداهــای
دموکرات ،ســندرز تنهــا رأی  11درصد
یهودیهــا را دارد و جامعــه یهــودی
امریــکا بــه ترتیــب بــه جــو بایــدن،
الیزابــت وارن ،پیــت بوتیجیــج بیــش
از ســندرز تمایــل دارنــد .در این میان
وضعیــت مایــکل بلومبــرگ در میان

یهودیهــای امریــکا حتــی از ســندرز
هــم بدتــر اســت و در جایــگاه پنجــم
قرار دارد.
اگرچــه یهودیهــای امریــکا تنهــا
دو درصــد واجدان شــرایط رای دادن
در امریــکا را تشــکیل میدهنــد امــا
مشــارکت آنهــا در انتخابــات بیــش از
 85درصــد اســت و جمعیــت قابــل
توجهــی از یهودیهــا در ایالتهایــی
ماننــد فلوریــدا ،پنســیلوانیا و
ویسکانسین ساکن هستند و از آنجا که
ایــن ایالتها جزو ایالتهــای کلیدی
هســتند ،یهودیهــا میتواننــد نتیجه
انتخابات مقدماتی را تغییر دهند.

اقلیتهایمذهبیکرد.
درگیریهای خشونت بار هفته جاری
در مناطــق مسلماننشــین هنــد تــداوم
ســریال اعتراضات به قانون شــهروندی
جدید هند بود که از اوایل دســامبر ســال
 2019در کشــمیر آغاز شــد ،با این تفاوت
که این بار رهبر حــزب «باهاراتیا جاناتا»
بود که در فراخوانی از موافقان این قانون
خواســت علیــه مخالفــان بپاخیزنــد و
سکوت خود را بشکنند.
ëëانتقادبهناتوانیدولت«مودی»
مناطــق مسلماننشــین دهلــی در
شرایطی هدف حمله هندوهای افراطی
قرار داشــت که دولت هندو مســلک این
کشــور تنها چنــد کیلومتر دورتــر پذیرای
رئیس جمهوری امریکا بودند و بی توجه
به خشونتها از دســتاوردهای آتی خود
در تعامل با دولت ترامپ ابراز خرسندی
میکردند.
بــه گــزارش «فرانس  ،»24ایــن رفتار
دولت هند اما از دید رسانهها و مخالفان
پنهان نماند و انتقادها به ناتوانی دولت
نخســت وزیر «نارندرا مودی» سبب شد
آقای نخست وزیر پس از دو روز پر آشوب

واکنشی نشــان داده و طرفهای درگیر را
دعوت به آرامش کند .همچنین بسیاری
از احــزاب مخالــف دولت هند خواســتار
استعفای «آمیت شــاه» ،مسئول اصلی
طرح اصالح این قانون شدند.
طبق قانون شهروندی جدید هند که
در  11دســامبر  2019توســط پارلمان این
کشور به تصویب رسید ،قوانین تابعیت
هنــد مصوب ســال  1955بــا اصالحاتی
روبــهرو و به افــراد تحت پیگرد وابســته
بــه اقلیتهــای مذهبــی هندو ،ســیک،
بودا ،جین ،پارســی و مسیحی سه کشور
پاکســتان ،افغانستان و بنگالدش مجوز
کســب تابعیت هنــدی داده شــد .اما با
توجــه به اینکه این مصوبه شــامل حال
مسلمانان-که حدود نیمی از جمعیت
کشــور را تشــکیل میدهنــد -نمیشــد
حتــی پیــش از تصویــب این قانــون نیز
تظاهــرات خشــونت بــاری اتفــاق افتاد
کــه مهمترین آن اعتراضات  4دســامبر
بود که دســتکم  6کشته و  150مجروح
بر جــا گذاشــت .گرچه هیچ یــک از این
اعتراضــات نتوانســت بر رونــد تصویب
این الیحه تأثیر بگذارد.

اردوغان :ترکیه از ادلب عقبنشینی نمیکند

رجب طیــب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه دیروزچهارشــنبه در ســخنانی در
مقابل فراکســیون پارلمانی حزب «عدالت و توســعه» گفت ،کشــورش هرگز گامی
از ادلب عقبنشــینی نخواهد کرد و نیروهای ارتش ســوریه را به خارج از پســتهای
دیدبانی عقب خواهد راند.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،اردوغان در این سخنان افزود :ترکیه پستهای
دیدبانــی خــود در ادلب را تا پایــان فوریه آزاد خواهد کــرد .رئیس جمهوری ترکیه با
طرح این ادعا که هیچ چشــم طمعی به خاک ســوریه و نفت ندارد ،گفت :در حال
حاضر بزرگترین بحران پیش روی ترکیه در ادلب ،عدم توانایی آن برای اســتفاده از
حریم هوایی اســت و به زودی آن را پشــت ســر خواهد گذاشــت .این در حالی است
که کمیته بینالمللی صلیب ســرخ از طرفهای درگیر در ادلب ســوریه خواست به
غیرنظامیان اجازه دهند به منظور دوری از درگیریها به صورت ایمن از این استان
خارج شــوند .وزیر خارجه آلمان نیز خبر داد ،وزرای خارجه  ۱۴کشــور عضو اتحادیه
اروپا از جمله آلمان ،پایان فوری درگیریها در شهر ادلب سوریه را خواستار شدند.

گروه جهان  /حوالی ســاعت  15:30دیروز چهارشنبه به وقت
محلی در کابل پایتخت افغانستان در مجاورت دفتر دادستان
آسیــــا کل این کشور یک موتور بمبگذاری شده منفجر شد که به گفته
برخی منابع دو کشته و  8زخمی و به گفته برخی دیگر از منابع 9 ،زخمی داشت.
به گزارش نشنال ،پس از انفجار عصر دیروز چهارشنبه در کابل ،از آنجا که طالبان
و امریــکا در توافــق کاهــش خشــونت یک هفتهای قــرار دارند ،طالبان بســرعت
بیانیهای صادر و اعالم کرد این گروه در انفجار دست نداشته است.
وقــوع این انفجار در کابل در حالی که دیگر چیزی به روزهای پایانی توافق
کاهش خشــونت و به دنبــال آن توافق نهایی صلح طالبــان  -امریکا نمانده،
باعث نگرانی ناظران از تحت تأثیر قرار گرفتن توافق صلح شده است .دونالد
ت آمیز
ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا روز یکشنبه گفته بود ،در صورت موفقی 
بودن توافق کاهش خشــونت و مذاکرات برای پایان دادن به بیش از  ۱۸ســال
جنگ در افغانستان ،شخصاً توافق صلح با طالبان را امضا میکند.

انور ابراهیم کاندیدای نخست وزیری مالزی شد

گروه جهان  /حزب «پاکاتان هاراپان» (اتحاد امید) مالزی دیروز چهارشــنبه
اعــام کــرد کــه از کاندیداتوری انــور ابراهیم برای نخســت وزیری این کشــور
حمایــت میکند .حزب عدالت خلق متعلق به انــور ابراهیم هم اعالم کرد
نام او را به عنوان رهبری کشور مالزی معرفی میکند.
بــه گزارش الجزیــره ،اقدام دو حزب اتحاد امیــد و عدالت خلق مالزی برای
معرفــی انــور ابراهیــم به عنــوان کاندیدای نخســت وزیــری پــس از آن صورت
گرفت که ماهاتیر محمد ،نخســت وزیر این کشــور سهشنبه به خاطر اختالفات
حزبی اســتعفای خــود را تقدیم پادشــاه مالزی کرد و پادشــاه هم با اســتعفای
او موافقت کرد اما از او خواســت به عنوان نخســت وزیر موقت تا زمان روی کار
آمدن نخســت وزیــر جدید به اداره کشــور ادامه دهد .ماهاتیــر محمد که اکنون
متهم اســت بــا اســتعفای ناگهانی کشــورش را به «بحران سیاســی» کشــانده،
صبح دیروز چهارشنبه یک سخنرانی ملی انجام داد و از اینکه کشورش را دچار
«بحران سیاسی» کرده ،عذرخواهی کرد .او گفت« :به عنوان یک انسان معمولی
اشتباههایی میکنم .عذرمی خواهم اگر استعفایم اشتباه بود .اگر ممکن بود یک
دولت فراجناحی تشکیل میدادم که تنها دغدغهاش کشور باشد».
انور ابراهیم هم دیروز چهارشنبه پس از آنکه به عنوان کاندیدای نخست
وزیــری معرفــی شــد ،در بیانیهای اعــام کرد« :با هر تالشــی که در راســتای
تشکیل دولت پنهان باشد ،مخالفم».

درخواستاعراببرایاستقرارنیروهایبینالمللیدر فلسطین

اتحادیه عرب ،افزایش شــهرک ســازیهای اسرائیلی و بیرون راندن ساکنان آن
با هدف یهودی ســازی مرکز شــهر الخلیل در کرانه باختــری ،تداوم حمالت به
بیتالمقدس و ممانعت از برپایی نماز را محکوم کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری «معا فلســطین» ،سعید ابوعلی ،معاون
دبیر کل اتحادیه عرب در امور فلســطین در مراســم بیســت و پنجمین سالگرد
کشــتار حــرم ابراهیمــی گفت :ما به درخواســت ســازمان ملــل بر ایجاد ســاز و
کار مناســب بــرای اجرای بندهــای توافقنامه ژنــو 4و توقف کشــتارها و اقدامات
تروریستیعلیهفلسطینیهاتأکیدداریم.
در همیــن راســتا «ریــاض مالکــی» ،وزیــر خارجــه فلســطین نیــز طــرح رژیــم
صهیونیســتی بــرای ســاخت واحدهای جدید در منطقه بســیار حســاس کرانه
باختــری را خطرنــاک خواند که حتــی میتواند هــر گونه احتمال اجــرای طرح
ادعایی صلح دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا (موسوم به معامله قرن)
را از بین ببرد.

