
 ۱۰۷    نماینده دموکرات  آمریکا به شدت 
»معامله قرن« را محکوم کردند

نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا 
طرح  کشور  این  رئیس جمهوری  به  پیامی  در 
»معامله قرن« را محکوم و تأکید کردند  این طرح 
خشونت و تضعیف ثبات در اردن را تجدید و دو 
پیمان صلح میان اسراییل و مصر و نیز معاهده 
میان این رژیم با اردن  را تهدید می کند  . به گزارش 
ایسنا، این نمایندگان در پیامی به دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا اظهارات مذکور را مطرح و   ۱۰۷ 
نماینده دموکرات نیز آن را امضا کردند .نمایندگان 
»معامله  طرح  شدت  به  پیام شان  در  دموکرات 
قرن«ترامپ را محکوم کردند و هشدار دادند، دولت 
طرح  این  از  ممکن  است  صهیونیستی  رژیم 
به عنوان مجوزی برای نقض قوانین بین المللی از 
طریق الحاق بخشی یا تمامی کرانه باختری استفاده 
آنها  نسبت به تشویق الحاق یک جانبه و  کند . 
اشغال دایمی کرانه باختری و نیز دور کردن رهبری 
فلسطین از روند سیاسی هشدار داده و  اعالم 
 کردند، تالش های ترامپ به جای حل اختالف میان 
رژیم صهیونیستی و فلسطین آن را عمق بخشیده و 
تشدید خواهد کرد  .  در این پیام آمده است، اعضای 
کنگره می دانند که با  مجموعه ای از مناطق محاصره 
و  شهرک ها  با  شده  احاطه  فلسطین،  شده 
زیرساخت های این شهرک ها که همچنان تحت 
کنترل رژیم  صهیونیستی است، کشوری تشکیل 
نمی شود . دموکرات ها هشدار دادند، طرح ترامپ 
می تواند خشونت را در اراضی اشغالی و  فلسطینی و 
بی ثباتی را در اردن تجدید کرده و توافق های صلح 
میان رژیم صهیونیستی با مصر و اردن را به خطر 

بیندازد . 

سازمان ملل: حدود ۲۷ هزار تروریست 
خارجی در عراق و سوریه هستند

رئیس دفتر ضد تروریسم سازمان ملل اعالم 
کرد، حدود ۲۷ هزار تروریست خارجی در سوریه و عراق 
حضور دارند . والدیمیر  ورونکوف، رئیس دفتر ضد 
تروریسم سازمان ملل روز جمعه اظهار کرد: »باید به 
منظور مبارزه با شر داعش که به تالش هایش  برای 
تدابیر  علیه  توامندی هایش  بازیابی  و  بازگشت 
عملیات جهانی دشوار تقال می کند، هوشیار و متحد 
کرد:  ملل  تاکید  سازمان  مقام  باشیم.«   این 
»بازمانده های داعش در منطقه به دنبال پایبندی به 
استراتژی نفوذ در اماکن درگیری با سوءاستفاده از 
مشکالت محلی  هستند .« به گفته ورونکوف، انتظار 
می رود به دلیل تعداد باالی تروریست های خارجی که 
به عراق و سوریه منتقل شده اند تشکیل  خطر علیه 
او  یابد .  ادامه  دور  و  متوسط  نزدیک،   چشم انداز 
تصریح کرد: »تعداد این تروریست ها بین ۲۰ تا ۲۷ هزار 

تن برآورد  می شود. « 

 عربستان درخواست پاکستان را 
درباره کشمیر نپذیرفت

عربستان با درخواست پاکستان برای بررسی 
مسأله کشمیر در نشست وزارتی سازمان همکاری 
اسالمی مخالفت کرد . روزنامهThe Hindu   نوشته 
بود، اسالم آباد یک پیروزی دیپلماتیک را از طریق 
واداشتن عربستان به برگزاری نشستی ویژه درباره 
کشمیر  در سازمان همکاری اسالمی محقق کرده اما 
در آن مقطع زمانی هیچ بیانیه ای از سوی سازمان 
داون  روزنامه  منتشر  نشد .  اسالمی  همکاری 
پیروزی  این  با  مغایر  گزارشی  در  اخیرا  پاکستان 
نوشت، عربستان درخواست های عمران خان، 
مسأله  بررسی  برای  را  کشور  نخست وزیر  این 
کشمیر نپذیرفته است . سازمان همکاری اسالمی 
امروز در جده با حضور مسئوالن عالی رتبه  نشستی 
مقدماتی برای نشست وزرای خارجه این سازمان 
رئیس  اردوغان،  طیب  رجب  کرد .  خواهد  برگزار 
 جمهوری ترکیه درباره برخی از فشارهای ریاض بر 
کردند  تهدید  »عربستانی ها  گفت:  اسالم آباد 
سپرده های خود را از بانک مرکزی  پاکستان خارج و 
چهار میلیون کارگر پاکستانی ساکن این کشور را 
را با کارگران بنگالی جایگزین  آنها  بیرون کرده و 
 می کنند.« اردوغان افزود: »پاکستان که با بحران های 
اقتصادی بزرگی مواجه است، مجبور شد از حضور 
داون  انصراف  بدهد .«روزنامه  کنفرانس  این  در 
نوشت، عمران خان در گفت وگویی که در سفر  خود 
به مالزی در مرکز پژوهش ها داشت، نسبت به 
سکوت سازمان  همکاری اسالمی درباره مسأله 
کشمیر ابراز تأسف کرد و گفت:   »علت این است که 
ما صدایی نداریم و اختالف نظر کاملی میان ما  وجود 
دارد، حتی نمی توانیم با هم در نشست سازمان 

همکاری اسالمی درباره کشمیر حضور یابیم .«
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اخبار  روزگزارش کوتاه

، به نظر می رسد »خبر خوبی« وجود ندارد با شکست رکورد  کشته شده ها در یک روز

7 قربانی  2 ونــا؛ 4 کر
]شهروند[ آمار مرگ ومیر دو روز گذشته 638 نفر بود؛ دیروز به ۷۲4 نفر 
رسید. 86 مرگ در یک روز و به این ترتیب، سرعت  افزایش مرگ ومیر پس از دو 
روز کاهش، دوباره افزایشی شد و رکورد زد. آمار مبتالیان نیز از 3۱ هزار نفر پس 
از یک روز به 34هزار نفر رسید.  روزهای پنجشنبه و جمعه، سرعت افزایش 
مرگ ومیرهای ناشی از ویروس کرونا، کمی کاهش یافت و همین موضوع باعث 
شد تا  سازمان جهانی بهداشت آن را »خبر خوبی« توصیف کند که نمایانگر کنترل 
این بیماری است. حاال اما با شکست رکورد  کشته شده ها در یک روز، به نظر 
می رسد هیچ »خبر خوبی« وجود ندارد و این ویروس همچنان درحال گسترش 

و کشتن  انسان هاست. 

مرگ دو غیرچینی
روز گذشته، عالوه بر اینکه چین مرگ بارترین روز خود را در دو ماه گذشته تجربه 
کرد، اتفاق مهم دیگری هم افتاد. دو فرد غیر چینی هم جان خود را به خاطر ویروس 
کرونا از دست دادند. به گزارش خبرگزاری گاردین، نفر نخست زنی شصت ساله 
آمریکایی بود  که در بیمارستان جین یین تیان در شهر ووهان جان سپرد. این خبر 
را سفارت آمریکا در پکن اعالم کرد و به این ترتیب، نخستین  مرگ یک فرد غیرچینی 

به علت ویروس کرونا ثبت شد. 
نفر دوم نیز  ژاپنی بود که او هم در شهر ووهان جانش را از دست داد. این مرد 
باالی 6۰ سال، به علت داشتن عالیمی شبیه آنفلوآنزا به بیمارستانی در ووهان 

منتقل شد، اما سرانجام جانش را از دست داد. 

چین باز هم بیمارستان ساخت
در حالی که چین، بیشترین تلفات را به علت این ویروس متحمل شده، شهر 
ووهان بیمارستان دیگری را در این چند روز ساخته  و حاال پزشکانی در آن مستقر 
کرده تا بیماران را مداوا کنند. ساخت این بیمارستان ۱5۰۰ تختخوابی، ۱۲ روز طول 
کشیده  است.   این ویروس دست کم به ۲8 کشور دیگر هم رسیده است؛ از آمریکا 

تا استرالیا و اروپا و امارات متحده عربی.  

هنگ کنگ
اتمام  به  بر  مبنی  شایعه ای  پخش  علت  به   هنگ کنگ  فروشگاه های 
رسیدن دستمال های توالت خالی شد. بسیاری از مردم هنگ کنگ با هجوم به 
فروشگاه ها، شروع به خرید دستمال های توالت کردند. با انتشار شایعات، مردم 
نگران این بودند که دستمال های  توالت به اتمام برسد. این درحالی است که 
دولت هنگ کنگ اعالم کرده که تمام شدن دستمال های توالت، صرفا یک شایعه 
 بی اساس است که موجب ترس و نگرانی مردم شده است.  یکی از شایعاتی که در 

این یکی دو روزه در هنگ کنگ پیچید، این بود که دولت چین با توجه به نیازهای 
خود، می خواهد صادرات  اقالم بهداشتی ازجمله دستمال توالت را به هنگ کنگ 

متوقف کند. 

آمار مبتالیان در فرانسه بیشتر شد
از سوی دیگر، فرانسه پنج مورد دیگر از ابتال به ویروس کرونا را تأیید کرد. 
سی ان ان گزارش داد  که وزیر  بهداشت فرانسه تأیید  کرد پنج نفر دیگر هم مبتال 
به ویروس کرونا شدند و تعداد بیماران در فرانسه به ۱۱ نفر رسید. به  گفته وزیر 
بهداشت فرانسه، همه این پنج نفر ملیت بریتانیایی دارند و یکی از آنها کودک 
است. با این حال، هیچ کدام از آنها شرایط  وخیمی ندارند.  هواپیمایی فرانسه نیز 
اعالم کرده که لغو پروازها به شانگهای و پکن را گسترش خواهد داد و احتماال این 

لغو پروازها تا ماه  مارس ادامه پیدا کند. 

اپن کشتی پهلو گرفته، معضل جدید ژ
در ژاپن نیز کشتی دایموند پرینسس، به علت تأیید بیماری چند نفر از مسافران 
پهلو گرفته است. این کشتی که در بندر  یوکوهاماست از چهارم فوریه، یعنی چهار 
روز پیش پهلو گرفته و مسافران را در خود جای داده است. بسیاری از مسافران از 
این شرایط  ناراضی اند و آن را به زندانی خفه کننده توصیف کرده اند. حاال با اعالم وزیر 
تست  این  کشتی  در  هم  دیگر  مسافر  سه  اینکه  بر  مبنی  ژاپن  بهداشت 
بیماری شان مثبت شده، آمار بیماران این کشتی به 64 نفر رسیده است. در 
حقیقت، مقامات ژاپنی این افراد را در  اتاق های کشتی به حالت قرنطینه درآورده اند.  
از میان مسافران، حدود ۲ هزار و 6۰۰ نفر در اتاق هایی کامال بسته و بدون بالکن قرار 
دارند. آنها تنها می توانند در گروه های  کوچک به بیرون از اتاق بروند، آن هم تحت 
نظارت دقیق و کمتر از یک ساعت در روز.   »ویل ریپلی« خبرنگار سی ان ان با برخی از 
مسافران آمریکایی، تلفنی صحبت کرده است. یکی از مسافران زن از دولت  آمریکا 
خواسته تا در این مورد مداخله کند و او را از آنچه خودش »زندان آلوده« نامیده، 
بیرون بیاورند. این زن گفته است:    »اینجا محیط امنی نیست و من فکر نمی کنم که 
هیچ کسی، خصوصا مقامات ژاپنی دل شان بخواهد اتفاق بدی در اینجا بیفتد  و 
کسی با ابتال به ویروس کرونا، جانش را از دست بدهد. ما می خواهیم از این کشتی 
بیرون بیاییم و  سالم و نه تحت  شرایط  بیماری خارج شویم. «  »ربکا فراشور« دیگر 
مسافر آمریکایی این کشتی نیز می گوید که تست آزمایش او مثبت شده، اما او 
هیچ عالیم دیگری ندارد و از  آنچه نمی داند چیست و ممکن است به سرش بیاید، 
می ترسد:     »من حقیقتا نمی دانم که تا یک ساعت دیگر یا فردا، ممکن  است چه 
اتفاقی برایم بیفتد. تنها چیزی که ما می دانیم، این است که ما باید چندین ماه اینجا، 

درون این کشتی بمانیم.«  

نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 
تصمیم  با  انتخاباتی  مناظره ای  در  آمریکا  در   ۲۰۲۰
شهادت  به  برای  خود  کشور  رئیس جمهوری 
رساندن سپهبد قاسم سلیمانی مخالفت کردند 
دموکرات  نامزدهای  دانستند.  غیرقانونی  را  آن  و 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه روز مانده به 
برگزاری انتخابات مقدماتی درون حزبی خود در ایالت 
سواالتی  به  انتخاباتی  مناظره ای  در  نیوهمپشایر 
ایران،  قبال  در  خارجی شان  سیاست  پیرامون 
کره شمالی، روسیه، افغانستان و موضوعات دیگر در 

صورت به قدرت رسیدن پاسخ دادند.
این  اغلب  تایمز  نیویورک  روزنامه  نوشته  به 
نامزدها در پاسخ به این سوال که آیا از نظر آنها حمله 
به سپهبد قاسم سلیمانی قانونی بوده است یا خیر؟ 
با این اقدام مخالفت کردند و دو نفر از آنها نیز تصمیم 
رئیس جمهوری ترامپ برای ترور قاسم سلیمانی را 
به شدت زیر سوال بردند. برنی سندرز که مسن ترین 

کاندیدای دموکرات به شمار می آید، گفت: »سوال 
بلکه  بود،  بدی  آدم  او  آیا  که  نیست  این  درست 
باید پرسید آیا ترورش آمریکا را امن تر کرده است؟ 

مشخص است که پاسخ منفی است.«
الیزابت وارن نیز در پاسخ به این سوال قاطعانه 
گفت:  »خیر.« همچنین مایک بلومبرگ اظهار داشت: 
»در اینجا باید پرسید که آیا شواهد قابل دفاع مبنی 
بر وجود حمله مستقیم )توسط سپهبد شهید 
سلیمانی علیه آمریکایی ها( وجود داشته است؟ 
آیا این کار عاقالنه  اما هنوز مشخص نیست که 
از اقدام  آمریکا پس  بود یا خیر.« رئیس جمهوری 
سپهبد  رساندن  شهادت  به  در  جنایتکارانه اش 
قاسم سلیمانی و همراهانش برای توجیه اقدام 
غیرقانونی خود مدعی شد که اطالعاتی به دست آورده 
بود که نشان می داد او قصد آسیب زدن به منافع 
آمریکا در منطقه را داشته است. ادعایی که هرگز 
برای اثبات آن سندی ارایه نکرد، بنابراین هیچ گاه نیز 

ثابت نشد. پیت بوتجج نیز با انتقاد از سیاست های 
رئیس جمهوری ترامپ گفت: »در این شرایطی که 
ترامپ تصمیم گرفت تا به قاسم سلیمانی حمله کند، 
ما هیچ شواهدی ندیدیم که بتواند کشور ما را امن تر 
کند. اینها نشان می دهد که ما هیچ درسی از جنگ 

عراق نگرفته ایم.«
او ادامه داد: »این کار رئیس جمهوری ما را بسیار به 
قاسم  به  حمله  با  مسأله  این  نزدیک کرد.  جنگ 
سلیمانی آغاز نشد، بلکه از آنجایی شروع شد که ما را از 
توافق هسته ای خارج کرد؛ توافقی که خود مقامات 
دولت تأیید کردند که کارساز بود. اکنون زمان آن است 
که اذعان کنیم تمامی این اقدامات ما را به سمت 
دارد.«  جدی  بسیار  پیامدهای  که  می برد  جنگی 
کاندیداهای دموکرات همچنین درباره بازگشت به 
توافق هسته ای در صورت پیروزی در انتخابات گفتند 
که مجددا به این توافق خواهند پیوست به شرط 

آنکه ایران نیز به اجرای کامل توافق بازگردد. 

روز گذشته، عالوه بر اینکه 
چین مرگ بارترین روز خود 
را در دو ماه گذشته تجربه 

کرد، اتفاق مهم دیگری 
هم افتاد. دو فرد غیر چینی 

هم جان خود را به خاطر 
ویروس کرونا از دست 

دادند. به گزارش خبرگزاری 
گاردین، نفر نخست زنی 

شصت ساله آمریکایی 
بود  که در بیمارستان 

جین یین تیان در شهر 
ووهان جان سپرد. این خبر 

را سفارت آمریکا در پکن 
اعالم کرد و به این ترتیب، 

نخستین  مرگ یک فرد 
غیرچینی به علت ویروس 

کرونا ثبت شد

رئیس جمهوری آمریکا پس 
از اقدام جنایتکارانه اش 

در به شهادت رساندن 
سپهبد قاسم سلیمانی 

و همراهانش برای توجیه 
اقدام غیرقانونی خود مدعی 

شد که اطالعاتی به دست 
آورده بود که نشان می داد او 

قصد آسیب زدن به منافع 
آمریکا در منطقه را داشته 

است. ادعایی که هرگز برای 
اثبات آن سندی ارایه نکرد، 

بنابراین هیچ گاه نیز ثابت 
نشد

جشن تبرئه
کاخسفیداخراجکرد ترامپدومقامعالیرتبهرااز

خوشحال از تبرئه و    ]یاسمنطاهریان[ 
مصمم در انتقام، دو مقام ارشد کاخ سفید را اخراج 
کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه، 48 ساعت 
بعد از تبرئه شدنش در مجلس سنای آمریکا، خیلی 
سریع دست به کار شد تا از مقامات عالی رتبه ای 
که در روند تحقیقات استیضاح در جایگاه شهود 
حاضر شده بودند، انتقام بگیرد. ترامپ دستور داد 
تا گوردون ساندلند و سرهنگ الکساندر ویندمن 
اخراج شوند. به گزارش نیویورک تایمز، ساندلند، 
سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا و مالک یکی از هتل های 
زنجیره ای است که به مراسم تحلیف رئیس جمهوری 
از  او روز جمعه  کرده بود.  یک میلیون دالر کمک 
پست خود فراخوانده شد. در همان روز، سرهنگ 
در  اوکراین  امور  کارشناس  ویندمن،  الکساندر 
کمیته امنیت ملی کاخ سفید را مأموران حراست 
کاخ سفید به بیرون هدایت کردند. همچنین روز 
جمعه، یوگنی ویندمن، یکی از وکالی ارشد کمیته 
امنیت ملی کاخ سفید، افسر ارتش و برادر الکساندر 
ویندمن نیز اخراج شد. به نظر می رسد دونالد ترامپ 
از زمانی که از دو اتهام »سوءاستفاده از قدرت« و 
»مانع تراشی در عملکرد کنگره« در سنا تبرئه شده، 
از  آن دسته  کمپین انتقام جویانه ای را نسبت به 
افرادی که در مقابلش ایستادند، شروع کرده است. 
ترامپ از آن زمان تاکنون آنها را شیطان، فاسد و 
شیاد خوانده است. دیوید پرسمن، وکیل سرهنگ 
ویندمن در بیانیه ای اعالم کرد: »هیچ آمریکایی شک 
ندارد که چرا این مرد بیکار شده است، چرا کاخ سفید 
یک سرباز خدمت گزار کمتر دارد. سرهنگ ویندمن 
به خاطر گفتن حقیقت اخراج شد. شرافت و تعهد 
او به درستکاری صاحبان قدرت را ترساند.« پرسمن   
تصمیم گرفت  جهان،  مرد  »قوی ترین  کرد:  تأکید 
انتقام بگیرد.« گوردون ساندلند هم تأیید کرد بدون 
هیچ اعتراضی از شغل خود برکنار شده است. او چند 
ساعت بعد از برکناری ویندمن در بیانیه ای اعالم کرد: 
»امروز به من گفتند که رئیس جمهوری مرا فورا از 
سمت سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا فراخوانده است. 
من از ترامپ بابت فرصتی که برای خدمت کردن به 
من داد، از پومپئو، وزیر امور خارجه برای حمایت های 
همیشگی اش و از تمام متخصصان استثنایی و 
ازخودگذشته در مأموریت آمریکا در اتحادیه اروپا 

قدردانی می کنم.«
از  ویندمن  الکساندر  و  ساندلند  گوردون 
شاهدان کلیدی در دادگاه استیضاح ترامپ بودند 
که تالش کردند به اوکراین فشار بیاورند تا تحقیقات 
آنها  کند.  اعالم  را  ترامپ  دموکرات  رقبای  درباره 
از »دستورات رئیس جمهوری  که  شهادت دادند 
پیروی کردند« و »همه در جریان آن قرار داشتند«. 
با  ترامپ  تلفنی  تماس  زمان  در  که  ویندمن 
روزبیست وپنجم  در  اوکراین  رئیس جمهوری 
جوالی حضور داشت، شهادت داد که »در شأن 
رئیس جمهوری نیست« که یک کشور خارجی را 

مجبور کند درباره رقیب سیاسی خود تحقیق کند.« 
دونالد ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاران که 
آیا ویندمن را اخراج می کند یا نه، گفت: »خب، من از او 

راضی نیستم.« 
مجلس  در  حضور  با  ویندمن  سرهنگ 
نمایندگان دست کم دو بار معطل نگه داشتن کمک 
نظامی به بهانه یک درخواست سیاسی را تذکر داده 
بود. ویندمن که به عنوان کارشناس وزارت دفاع 
آمریکا به کاخ سفید فرستاده شده بود قرار است به 

پست قبلی خود در پنتاگون بازگردد. 
از سوی دیگر، به نظر می رسد برادر سرهنگ 
ویندمن در این جریان قربانی شده است. یوگنی 
ویندمن، هیچ نقشی در تحقیقات استیضاح ترامپ 
نداشت. او فقط در ماه نوامبر در دادگاه حاضر شد و 
پشت سر برادرش نشست. به گفته پرسمن،  وکیل 
بیدمن »با وجود دو دهه خدمت به این کشور« هیچ 

دلیلی بابت اخراجش ارایه نشده است.  
گوردون ساندلند در جریان تحقیقات استیضاح 
حضور  شهود  جایگاه  در  آمریکا  کنگره  در  بار  دو 
پیدا کرد. ساندلند چندین بار گفت که ترامپ از 
شخصی اش  وکیل  جولیانی،  رودی  فعالیت های 
اطالع داشته و با او درباره روش های ترغیب کردن 
رئیس جمهوری اوکراین برای اعالم تحقیقات فساد 

مالی درباره جو بایدن و پسرش صحبت کرده است.  
حاال که تحقیقات استیضاح تمام شده، دونالد 
ترامپ به فکر تغییرات بیشتری در کارکنان کاخ سفید 
است.  بعضی از مشاوران ترامپ  او را تشویق می کنند 
که راه خود را از رئیس دفترش، میک مولوینی جدا 
فریزکردن  جریان  در  مولینی  معتقدند  آنها  کند. 
کمک های نظامی به اوکراین مشارکت داشت و 
اما  است.  شده  استیضاح  به  منجر  عملکردش 
دونالد ترامپ پیش از سفر خود به کارولینای شمالی 
با رد احتمال برکناری مولینی گفت که با او رابطه 

فوق العاده ای دارد. 

یکا  آمر  مخالفت قاطــع نامزدهای دموکــرات 
ور سردار ســلیمانی با تر

EPA


