
 عربستان
 دیدار نتانیاهو و بن سلمان را رد کرد

وزیر امور خارجه عربستان اخبار منتشرشده 
درخصوص احتمال دیدار بنیامین نتانیاهو و محمد 
بن سلمان را رد کرد. به گزارش ایسنا، فیصل بن 
فرحان، وزیر خارجه عربستان در گفت وگو با بخش 
انگلیسی شبکه العربیه  ضمن رد این خبر گفت که 
کار  دستور  در  وجه  هیچ  به  دیداری  چنین  انجام 
نیست. او بیان کرد: »سیاست عربستان از ابتدای 
درگیری فلسطین و اسراییل کامال واضح بوده و 
ریاض و تل آویو هیچ روابطی با هم ندارند. عربستان 
بن  بود.«  خواهد  و  بوده  فلسطین  کنار  همواره 
عرب  اتحادیه  و  عربستان  که  کرد  تصریح  فرحان 
راه حلی  ایجاد  صورت  در  داشتند  تأکید  همواره 
عادالنه برای مسأله فلسطین، آماده عادی سازی 
روابط با تل آویو هستند، اما تا آن زمان سیاست های 
عربستان ثابت خواهد بود. پیشتر اعالم شد که 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
قصد دارد پیش از انتخابات کنست با یک رهبر عربی 
دیدار کند که در پی انتشار این خبر گمانه زنی هایی 
دراین باره مطرح شد که احتماال این رهبر محمد بن 

سلمان، ولیعهد عربستان خواهد بود.

 وزیر دادگستری آمریکا: 
 توییت های ترامپ ادامه کار را 

برایمان غیرممکن می کند
دادستان کل آمریکا در مصاحبه ای عنوان کرد: 
قبال  در  نخواسته  من  از  هرگز  ترامپ  »دونالد 
پرونده ای کیفری کاری را انجام دهم، اما باید دست از 
توییت زدن درباره وزارت دادگستری بردارد، چون 
غیرممکن  را  من  شغل  انجام  او  توییت های 
می سازد.« به گزارش ایسنا، این اظهارات ویلیام بار، 
دادستان کل آمریکا که در مصاحبه با  ای  بی سی نیوز 
وجود  از  حاکی  موارد  معدود  از  یکی  شد،  مطرح 
محسوب  ترامپ  دونالد  و  او  بین  نظر  اختالف 
مشابه  همچنین  اظهارنظر  این  می شود. 
کنگره  در  ترامپ  دونالد  حامیان  صحبت های 
آمریکاست که می گویند از رئیس جمهوری حمایت 
می کنند، اما دوست دارند او توییت هایش را کم 
کند. ویلیام بار در مصاحبه خود گفت: »فکر می کنم 
زمان آن رسیده که دونالد ترامپ توییت فرستادن 
درباره وزارت دادگستری و پرونده های کیفری آن را 
متوقف کند.« ویلیام بار در پاسخ به اینکه آیا برای 
تبعات انتقاد از رئیس جمهوری آمریکا آمادگی دارد، 
گفت: »البته، زیرا شغل من اداره وزارت دادگستری و 
را  انجامش  که  چیزی  پایه  بر  تصمیمات  اتخاذ 
درست می دانم، است.« او افزود: »من تحت تأثیر 
قلدری یا اعمال نفوذ هیچ کسی چه کنگره و چه یک 
قرار  رئیس جمهوری  خود  یا  روزنامه  سرمقاله 
نمی گیرم. من قرار است چیزی که درست است، 
انجام دهم و شما می دانید که نمی توانم کارم را در 
اینجا همراه با تصویرهای مداومی در پس زمینه که 
من را زیرسوال می برند، انجام دهم.« ویلیام بار در 
پاسخ به اینکه آیا با توییت های رئیس جمهوری 
آمریکا مشکل دارد؟ پاسخ داد: »بله. البته با برخی از 
در  که  همان طور  و  دارم  مشکل  توییت ها  این 
جلسه استماع گفتم، فکر می کنم نقش اساسی 
دادستان کل این است که فرآیند اعمال قانون و 
فرآیند کیفری را از اشتباه مصون نگه دارد تا اطمینان 
حاصل کند که هیچ مداخله سیاسی در آن اعمال 
نمی شود و من این کار را انجام دادم و انجام خواهم 
داد. من خوشحال هستم که بگویم در حقیقت 
رئیس جمهوری آمریکا تاکنون از من تقاضا نکرده 
کاری را در یک پرونده کشوری انجام دهم.« ویلیام بار 
به  ای بی سی گفت، اگر دونالد ترامپ بخواهد او از 
قدرتش در وزارت دادگستری برای مقاصد سیاسی 
استفاده کند، اعتراض خواهد کرد. او ادامه داد: »اگر 
دونالد ترامپ به من بگوید درباره یک نفر تحقیقات 
انجام دهم، صرفا به این علت که او یک مخالف 
سیاسی است، پس شخص دادستان کل نباید 

این کار را کند و این کار را انجام نخواهم داد.«

 استولتنبرگ: عراق با ازسرگیری
 فعالیت ناتو موافقت کرده است

دبیرکل ناتو تأکید کرد بغداد با ازسرگیری برخی 
از فعالیت های ناتو در عراق موافقت کرده است. 
به گزارش ایسنا، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو 
تکمیل  به  را  خود  تمایل  عراق  »دولت  گفت: 
عراقی  نیروهای  آموزش  درباره  ناتو  مأموریت 
بود  گفته  چهارشنبه  او  است.«  داده  نشان 
گسترش حضور نظامی ناتو در عراق با موافقت 
بغداد خواهد بود. پارلمان عراق اخیرا الیحه ای را 
مبنی بر لزوم اخراج نیروهای خارجی از این کشور 

تصویب کرد.
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اخبار  روزیادداشت

CNN

چین اعــام »جنگ« کرد

]مجتبی پارسا[ درحالی که مقامات چینی برای محدودکردن شیوع ویروس 
کرونا اعالم »جنگ« کرده اند، یکی از مقامات ارشد کاخ سفید از پکن خواسته تا در 

مورد گسترش این ویروس شفاف تر باشند.
»لری کودلو«، مدیر شورای اقتصادی ملی ایاالت متحده آمریکا می گوید: »ما از 
دو جهت ناامید شده ایم؛ یکی اینکه از ما دعوت نشده تا به آنجا برویم و کمکی 

بکنیم و از سوی دیگر، چینی ها شفافیت الزم را در مورد این بیماری ندارند.«
او این سخنان را پس از آن گفت که مقامات چینی اعالم کردند آنها نحوه 
شمارش موارد مبتال به ویروس را تغییر داده اند و همین مسأله باعث شد تا 
تغییرات شدیدی در نتایج اعالم شده در دو روز پیاپی دیده شود. آنها همچنین 
گفته اند که احتماال تا اواخر ماه جاری میالدی، تعداد مبتالیان به کرونا به نقطه اوج 
خود خواهد رسید.به گزارش گاردین، روز پنجشنبه مقامات ایالت هوبی، جایی 
که کرونا از آنجا آغاز شد، اعالم کردند با در نظر گرفتن مواردی که با سیتی اسکن 
شناسایی شده بودند، افزایش ناگهانی و زیادی در تعداد مبتالیان مشخص 
و همچنین 254 نفر به آمار کشته های چینی اضافه شد.روز جمعه چین 121 
مورد دیگر را نیز به کشته ها اضافه کرد، اما با این حال، 108 کشته را از تعداد کل 
کشته ها کم کرد و کمیسیون سالمت بهداشت ملی چین دلیل این کار را »دو 
بار محاسبه شدن موارد« اعالم کرد.این کمیسیون در آخرین آمار خود، 121 مورد 
مرگ و 5هزار و 90 مورد ابتالی جدید را اعالم کرد و به این ترتیب، آمار کل مبتالیان 
به کرونا در سراسر جهان به 64 هزار نفر رسید، درحالی که از این میان 63 هزار و 
851 نفر در چین بودند.با محاسبه سه نفری که در خارج از خاک چین )یک نفر در 
هنگ کنگ، یک نفر در ژاپن و یک نفر در فیلیپین( به این ویروس مبتال شدند، 
آمار کشته شدگان کرونا روی عدد 1383 ایستاده است. این کمیسیون توضیح 
دیگری در مورد آمار دوباره محاسبه شده روز جمعه نداد.»آدام کامرات اسکات«، 
متخصص بیماری های عفونی در مرکز مطالعات امنیتی بین الملل در دانشگاه 
سیدنی می گوید: »بر اساس وضع کنونی تأییدشده به نظر می رسد گرچه مقامات 
چینی تمام تالش خود را برای مهار این ویروس به کار گرفته اند، اما اقدامات 
نسبتا شدید آنها که تا امروز ِاعمال شده، کمی دیر صورت گرفته است.«مقامات 
چینی همچنین اعالم کردند که تا روز جمعه یازدهم فوریه، یک هزارو716 نفر از 
کارکنان سالمت مبتال به این ویروس شده اند که 6 نفر از آنها جان شان را از دست 
داده اند. این مقامات همچنین در پاسخ به این سوال که چگونه این موارد 
شمارش می شوند، گفت وقتی بیماران بدون عالیم در قرنطینه، عالیم بیماری از 
خود نشان می دهند، آنها را به عنوان موارد تأییدشده در نظر می گیریم.در حالی 
که متخصصان بهداشت و سالمت عمومی از این تغییرات در گزارش استقبال 
کرده اند، -چراکه قرار است بیماران بیشتری مورد درمان قرار بگیرند- اما دیگران 

می گویند که سواالت زیادی در مورد صحت داده ها و آمارها ایجاد شده است. 
تغییر در معیارهای تشخیص صرفا برای ایالت هوبی ِاعمال شده است.لری 
کودلو، مدیر شورای اقتصادی ملی ایاالت متحده آمریکا این سوال را می پرسد که 
»آیا کمیته سیاستگذاری حزب کمونیست با ما صادق است؟« کودلو همچنین 
می گوید شی جین پینگ، رهبر حزب کمونیست به دونالد ترامپ اطمینان داده 
که پکن کمک های آمریکا را خواهد پذیرفت، اما »آنها )مقامات چین( به ما این 

اجازه را نمی دهند تا به آنها کمک کنیم.« 
او می گوید: »من نمی دانم که انگیزه آنها از این کار چیست، من فقط این را 
می دانم که هر روز تعداد بیشتری از مردم در اینجا به این ویروس مبتال می شوند 
و جان شان را از دست می دهند.«روز پنجشنبه در جلسه رهبران در پکن مقامات 
این کشور خواهان آن شدند که مناطق دیگری تحت قرنطینه دربیاید و اقداماتی 
مانند شهر ووهان در آن مناطق هم صورت بگیرد. شهر ووهان در سه هفته اخیر 

به حالت کامال قرنطینه درآمده است.  
در هوآنگ گانگ نیز عبور و مرور خودروها به جز خودروهای اورژانسی و درمانی 
و خودروهای مقامات ممنوع اعالم شده است.ایست های بازرسی در سراسر 
این شهر برقرار شده تا مردم  نتوانند  از خانه و محله خود خارج شوند. کمیته های 
محلی برای توزیع غذا و مواد ضروری تشکیل شده است و روی یکی از پوسترهای 
هشداردهنده نصب شده، آمده است: »هیچ یک از ساکنان حق ندارند بدون 
مجوز از محله خارج شوند.«در شهر »داوو« در ایالت هوبی که 600 هزار نفر در آن 
حق  هیچ کس  و  کرده اند  اضطراری  وضع  اعالم  مقامات  نیز  هستند  ساکن 
خارج شدن از خانه یا ساختمان های محل زندگی اش را ندارد. براساس قوانین 
این منطقه هرکس این قانون را نقض کند بازداشت خواهد شد. در شرایط 
غیرطبیعی، اقدامات غیرطبیعی نیاز است.روز جمعه وزیر اقتصاد چین اعالم کرد 
که این کشور بیش از 80 میلیارد یوآن )معادل 8.5 میلیارد پوند( را برای مقابله با 
کرونا کنار گذاشته که نیمی از این پول تا االن خرج شده است. با این حال تا چند 
هفته دیگر مشخص می شود که آیا اقدامات قرنطینه ای جواب می دهد یا نه.از 
سوی دیگر آمریکا در بیانیه ای نگرانی خود را در مورد شیوع این ویروس در 
کره شمالی اعالم کرده است. این بیانیه درحالی منتشرمی شود که پیونگ یانگ 
در تالش برای قرنطینه و انجام اقدامات پیشگیرانه است. کره شمالی تاکنون تنها 
یک مورد ابتال به ویروس را گزارش کرده است، اما گزارش رسانه های دولتی نشان 
می دهد که تعداد نامشخصی از مردم به علت داشتن عالیم این ویروس 
قرنطینه شده اند. متخصصان معتقدند به علت کمبود لوازم پزشکی و ضعف 
زیرساخت های بهداشتی، گسترش این ویروس در کره شمالی می تواند بسیار 

خطرناک و مرگبار باشد.
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و مرور خودروها به جز 

خودروهای اورژانسی 
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شوند. کمیته های محلی 
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ساکنان حق ندارند بدون 
ج شوند.« مجوز از محله خار

ح صلح نیست معامله قرن ترامپ طر
]ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی 
آمریکا[ زمان کافی برای مطالعه و تحلیل گزارش 
180صفحه ای دولت ایاالت متحده آمریکا با عنوان 
»صلحی برای شکوفایی اقتصادی:      چشم اندازی 
برای بهبود زندگی مردم اسراییل و فلسطین« 
سپری شده است که گاهی اوقات از آن با عنوان 
»معامله قرن« یا آخرین طرح صلح  آمریکا برای 

خاورمیانه نیز یاد می شود.
طرح معامله قرن )که جرارد کوشنر مشاور 
در  و  برد  پیش  را  آن  او  داماد  و  ترامپ  ارشد 
از  جاری،  ترامپ  ژانویه  سال  بیست وهشتم 
برای صلح نیست.  کرد(، طرحی  آن پرده برداری 
اگر)معامله قرن( طرحی برای صلح بود، به هیچ 
عنوان نمی بایست  صرفا با ابتکار عمل آمریکا و 
اسراییل و بدون حضور معنادار فلسطینی ها، 
پیش برده می شد. اگر معامله قرن به واقع طرحی 
 برای صلح بود، نباید ترامپ در شرایطی آن را اعالم 
می کرد که در کنارش فقط نخست وزیر اسراییل 
حضور  مقام  فلسطینی  هیچ  و  بود  ایستاده 
نداشت. او)ترامپ( حتی به نوعی این طرح را در 
راستای اهداف سیاسی خود تعریف کرده بود، زیرا 
آن را در  بحبوحه کارزار انتخاباتی و همچنین روند 
قضائی استیضاحش و در برابر طیفی از طرفداران 
پروپا قرص اسراییل مطرح کرده بود.  صلح باید در 
میان دو ملت برقرار شود نه میان دو نفر که هر دو 
در یک جبهه قرار دارند. معامله قرن بر روی کاغذ 
مفادی  دارد که از آن جمله می توان به این موارد 
اشاره کرد: این طرح راهکار دو دولت را در نزاع میان 
فلسطین و اسراییل به رسمیت  می شناسد. 
این طرح بر این باور است که بیش از یک میلیون 
پناهجوی فلسطینی باید در یک دولت فلسطینی 
از  شوند.  داده  اسکان  چارچوبی  مشخص  با 
صدها  که  اسراییل  شهرک سازی های  سویی، 
اسراییلی در آنها سکونت دارند، باید بخشی از 

 اسراییل باشند.  
براساس  آمریکا،  مدنظر  فلسطینی  دولت 
سرزمین های  از  در 70 درصد  فقط  قرن  معامله 
1967  مستقر  از سال  اسراییلی ها  اشغالی 
قلمرو  اسراییلی ها  اساس،  براین  شد.  خواهد 
دولت فلسطینی را کامال محاصره خواهند کرد. 
خواهد  بیت المقدس  حاکم  کل  بر  اسراییل 
بود، در حالی که پایتخت فلسطین در حومه این 
شهر قرار خواهد داشت. از همه جالب تر اینکه 
شهرک سازی های  غیرقانونی اسراییل در میان 
داشت.  خواهد  وجود  فلسطین  دولت  قلمرو 
آمریکا حتی برای تحقق دولت فلسطینی مدنظر 
است.  کرده  تعیین  را  عجیبی  نیز،  شرایط  خود 
به عنوان مثال آمریکا می گوید:»دولت فلسطین 
قبل از اینکه به عنوان یک دولت حاکم مطرح 
 شود باید کامال دموکراتیک و از نهادهای مالی در 
کالس جهانی برخوردار باشد. از طرفی، کل قلمرو 
غیرنظامی  باید  غزه(  کنترل  حماس)نوار  تحت 
شود. خنده دار آنکه اسراییل باید تأیید کند که 
آیا دولت فلسطینی به تعهدات خود عمل کرده 

است  یا خیر.  
همه این موارد که در قالب مفاد معامله قرن 
مطرح می شوند، صرفا دستورالعملی برای تحقق 
اصطالح  صلح  به  برقراری  و  فلسطینی  دولت 
هستند و در عرصه عمل، نمی توان امید چندانی 
به آنها داشت. معامله قرن مولفه بسیار مهمی را 
درنظر نمی گیرد و آن   توجه نکردن به شیوه محقق 
آنها را مطرح کرده  کردن مفادی است که خود 
است. در عوض، کوشنر روی دولت های عربی 
حساب  باز کرده که از فلسطینی ها خسته شده اند 
و به صورت پشت پرده با اسراییل برای مقابله با 
ایران، متحد شده اند. آمریکا سعی دارد  با استفاده 
از این دولت ها، طرف فلسطینی را تحت فشار قرار 
دهد تا معامله قرن را بپذیرد. این درست است که 
و  کرده  ایران  سرگرم  را  عرب،  خود  دولت های 
نسبت به آرمان فلسطین بی اعتنا شده اند. با این 
حال، سیاست داخلی این کشورها هرگز به آنها 
 اجازه نخواهد داد فلسطینی ها را وادار کنند که 
حاکمیت اسراییل بر بیت المقدس و همچنین 
به  اسراییل  را  فلسطینی  سرزمین های  الحاق 
بپذیرند. رد طرح معامله قرن از جانب اتحادیه 
ُمهر  اسالمی،  همکاری های  سازمان  و  عرب 
حقیقت،  است.  در  واقعیت  این  بر  تأییدی 
این طور به نظر می رسد که کوشنر تفسیر غلطی از 
وضع داشته و امیدوار بوده وعده های اقتصادی 
را  آنها  داده،  فلسطینی ها  به  دولت  آمریکا  که 
ترغیب کند رهبران خود را تحت فشار قرار دهند تا 
این طرح را بپذیرند. با این حال، هیچ  میزان از پول 
نمی تواند فلسطینی ها را تحریک و ترغیب کند تا 
غرور ملی و آرزوهای خود را قربانی کنند. کامال قابل 
درک  است که می بینیم فلسطینی ها، بی درنگ 

معامله قرن را رد کردند. 

روز گذشته، دیپلمات ها و رهبران جهان ازجمله 
برای  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد  محمد 
شرکت در پنجاه ودومین  کنفرانس  امنیتی مونیخ 
با موضوع »بدون غرب« به منظور تداوم نارضایتی ها 
گردهم  غربی  کشورهای  هدف  و  هویت  درباره 
در  جنگ  در  خاورمیانه،  تنش ها  افزایش  آمدند. 
لیبی و یمن و وضع کشمیر، موضوعاتی هستند که 
در این نشست سه روزه مورد بررسی قرار خواهند 
گرفت. بر  اساس گزارش الجزیره، در  میان 500 نفر از 
سیاستمداران، مقامات رسمی و جاسوسانی که در 
این نشست شرکت می کنند، سی وپنج  نفر از سران 

کشورها حضور دارند.  
 »بدون غرب«، بازتابی از افزایش تفرقه در روابط 
ترانس آتالنتیک و نظم بعد از جنگ جهانی دوم 
همزمان با تالش های دونالد ترامپ برای  جدا کردن 
آمریکا از اروپا است. با خروج انگلستان از اتحادیه 
اروپا یا همان برگزیت و با وجود رشد جنبش های 

غیرلیبرال و ملی گرا،  امنیت مشترک در اروپا نیز از 
کنفرانس  این  که در  مشکالت فزاینده ای است 
از  کنفرانس  این  می گیرد.  در  قرار  بررسی  مورد 
شرکت کنندگان درخواست شده تا »کاهش میزان 
غربی شدن« دنیا و خود کشورهای غربی را بررسی 
کنند و به این  موضوع بپردازند که اگر نفوذ و نقش 
قدرت های غربی کاهش پیدا کند، امنیت جهانی به 
چه شکلی خواهد بود؟  مایک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا، در بدو ورود به مونیخ با ابراز خوشحالی از 
حضور در این نشست، در حساب کاربری خود در 
توییتر  نوشت که این کنفرانس »نشست مفیدی 
برای بحث درباره امنیت مشترک، رویارویی با ایران و 
تقویت روابط ترانس آتالنتیک است«. این در  حالی 
است که ولفگانگ ایشینگر، رئیس این اجالس، 
پیشتر با تأکید بر افزایش بیشتر بحران در جهان، 
نارضایتی خود را نسبت به ناکامی  غیر قابل بخشش 
جامعه جهانی در حل وفصل درگیری های مختلف 

در جهان ازجمله تنش ها در سوریه ابراز کرد.   در 
گزارش امنیتی مونیخ که پیش از این کنفرانس 
منتشر شد، آمده: »در دهه های گذشته، جواب این 
سوال که چه چیزی کشورهای  غربی را کنار هم نگه 
لیبرال  به  داشته است سرراست است:   تعهد 
دموکراسی و حقوق بشر، تعهد به اقتصاد مبتنی بر 
بازار و تعهد به  همکاری بین المللی در سازمان های 
بین المللی.«  سال گذشته اختالفات آنگال مرکل، 
صدر اعظم آلمان در همین نشست با مایک پنس، 
توافق  سر  بر  آمریکا  رئیس جمهوری  معاون 
هسته ای  ایران باال گرفت و فشار آمریکا بر اروپا برای 
خروج از برجام را رد کرد. مرکل امسال در این نشست 
شرکت نمی کند و هایکو ماس، وزیر  خارجه آلمان، 
آلمان خواهد بود. عالوه بر این، امانوئل  نمایند 
جمهوری  روسای  زلنسکی،  والدیمیر  و  مکرون، 
فرانسه و اوکراین به همراه  وزیران خارجه روسیه و 

هند در این نشست شرکت خواهند کرد.  

   در حالی که مقامات چین علیه کرونا اعالم »جنگ« کرده اند، آمریکا
 پکن را به عدم شفافیت متهم کرده است

کنفرانسامنیتیمونیخبرگزارشد    گردهماییسرانجهاندر

بی کشــورهای غر رســی امنیت جهان بدون  بر


