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افشای سند غیرنهایی ترکیب 
کابینه جدید عراق

یک منبع در گفت وگو با ســومریه نیوز اسامی 
نامزدهای کابینه مصطفی الکاظمی را اعالم کرد. 
این منبع به ســومریه نیوز گفت، حارث محمد و 
عبدالکریم هاشــم یکی از دو نامزد احتمالی برای 
وزارت خارجه هستند. وی با اعالم این خبر افزود، 
عثمان الغانمی،  نجیب صالح و عدنان الزرفی نیز برای 
تصدی پست وزیر کشور در نظرگرفته شده اند که 
یکی از آنها انتخاب خواهد شد. این منبع اضافه کرد، 
احسان عبدالجبار برای وزارت نفت، جاسم عبدالزهر 
و نزار قحطان حســن نیز نامزد تصدی وزارت برق 
شــده اند که یکی از آنها نهایتا انتخاب خواهد شد. 
وی خاطرنشان کرد، جواد عبدالرضا عبدالباقی و 
ناصر حسین بندر نیز یکی از دو نامزد تصدی وزارت 
حمل و نقل هستند. همچنین این منبع عبدالرزاق 
قنبر را نامزد وزارت بهداشت اعالم کرد.  به گفته این 
منبع، طالب جاسب لفته و محمد کریم جاسم نیز دو 
نامزد هدایت وزارت کشاورزی در نظر گرفته  شده اند 
که نهایتا یکی از آنها انتخاب خواهد شد. در عین حال 
از بین فیصل الجربه و جمعه عناد نیز یک نفر پست 
وزارت دفاع را به دست می گیرد. این منبع تاکید کرد، 
عدنان درجال، بــرای وزارت ورزش و امجد محمد 
امین برای وزارت دادگستری و خالد بتان النجم برای 
وزارت محیط زیست نامزد شده اند. به گفته این منبع، 
صالح عبداهلل بدران و منهل عزیز محمود یکی از آنها 
برای وزارت صنایع و نوار نصیف و ماهر حماد جوهان 
یکی از آنها بــرای وزارت کار و امور اجتماعی نامزد 
شده اند. وزارت ارتباطات نیز نصیب یک نفر از بین 
ارکان شهاب احمد و علی محمد خلف خواهد شد. 
این منبع در پایان تاکید کرد، جاسم محمد دویج و 
مهدی رشید مهدی برای وزارت منابع آب و هشام 
صالح داوود برای وزارت فرهنگ و نازنین محمد وسو 
برای وزارت بازسازی نامزد هستند،  نهایتا اینکه هیچ 
فردی برای وزارت دارایی نامزد نشده است. این در 
حالی است که یک منبع دیگر به فرات نیوز گفت، 
لیست اسامی نامزد شــده در کابینه دولت جدید 
که رسانه ها منتشر کرده اند غیرنهایی است و اکثر 
اسامی مطرح شده در رسانه ها تغییر کرده اند. مهلت 
اعطا شده به الکاظمی ظرف روزهای آینده در میان 
اعتراضات احزاب الحل )۱۴ نماینده سنی( و ائتالف 
الفتح )۴۸ نماینده شیعه( پایان می پذیرد در حالیکه 
ناظران می گویند، او همچنان حمایت مشروط اکثر 
گروه های سنی، شیعه، کردها و ترکمان ها را دارد. 
در صورت حصول الکاظمی به رای اعتماد پارلمان 
)۵۰ درصد+ ۱( او جانشین دولت عادل عبدالمهدی 
خواهد شــد که از ابتدای دســامبر ۲۰۱۹ در پی 

اعتراضات مردمی استعفا کرده است.
    

قلیچداراوغلو: پایان اردوغان 
نزدیک و حتمی است

رهبر حزب اپوزیســیون مردم جمهوری خواه 
ترکیه روز گذشــته )شــنبه( اظهار کــرد، پایان 
رئیس جمهوری ترکیه نزدیک و حتمی اســت.  به 
گزارش خبرگزاری رسمی ســوریه )سانا(، کمال 
قلیچداراوغلو، رهبر حزب اپوزیسیون مردم جمهوری 
خواه ترکیه در مصاحبه تلویزیونی گفت: سیاست های 
مســتبدانه و نادیده انگارانه رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه درباره حقوق شهروندانش به 
افزایش فقر، جهل، ظلم و ستم و مشکالت اقتصادی، 
مالی و اجتماعی منجر شد. وی اردوغان را مسؤول 
اشتباهاتی در طول شــیوع کرونا در ترکیه دانست 
و گفت: اردوغان طــوری رفتار می کند که گویی در 
همه چیز متخصص است در حالی که نادان است. 
اشتباهات فاحش او و تاخیر در اتخاذ اقدامات الزم 
و فوری منجر به شــیوع کرونا در سراسر کشور شد. 
قلیچداراوغلــو ادامه داد: اردوغان به کســی اجازه 
نمی دهد اشتباهاتش را بیان و سیاستش را در حل 
بحران کرونا نقد کند و از دســتگاه قضایی به عنوان 
ســالح خطرناکی علیه همه مخالفانش استفاده 
می کند. طبق نظرســنجی که شــرکت مطالعات 
افراسیا طی روزهای ۲۱ تا ۲۸ آوریل انجام داد، میزان 
محبوبیت اردوغان رو به کاهش است و همزمان با این 
امر به دلیل سیاســت های ناکام در سطح داخلی و 

خارجی اعضای حزبش در حال جدا شدن هستند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 چنــدی پیــش حســان دیاب، 
نخست وزیر لبنان بعد از جلسه کابینه 
که طــی آن طرح اقتصــادی و مالی 
تصویب شــد مقابل دوربین رسانه ها 
و خبرنگاران قــرار گرفت و اعالم کرد 
که دولت به رغم شیوع کرونا فعالیت 
خود را برای تصویــب قوانینی که در 
بیانیه وزارتی آمده بود، متوقف نکرد و 
ما باید این روز را نقطه عطفی در آینده 
لبنان بدانیم. او ســپس اعالم کرد که 
پرونده بازپس گیری اموال غارت شده 
کشور توســط جریان های سیاسی 
و برخــی از افراد، بخــش عظیمی از 
فعالیت دولت خواهــد بود! در همان 
هنگام بسیاری از تحلیلگران و حتی 
خبرنگاران در حســاب های توئیتر 
خود یــا در رسانه هایشــان صریحا 
از طرح دیــاب و کابینه او اســتقبال 
کردند اما هشدار دادند که احتماالً این 
سخنان او برای بســیاری از دشمنان 
داخلی و خارجی دولت مســتقر در 
بیروت، غیر قابل هضم اســت. دیاب 
در بخشی از سخنان خود اعالم کرده 
بود که هدف طرح مذکور این اســت 

که بانک مرکزی مجدداً بر مأموریت 
اصلی خــود برای حفظ ثبــات مالی 
لبنان متمرکز شود و هدف این طرح 
بازســازی ســاختار بخش بانکی و 
دارایی است و به ما اجازه دستیابی به 
حمایت مالــی بین المللی را می دهد. 
این در حالیســت که سعد الحریری، 
نخست وزیر سابق لبنان پس از اعالم 
تصویب این طرح از سوی دیاب اظهار 
کرد که ما طرح اقتصادی و اصالحات 
آن را می خوانیم اگر خــوب بود با آن 
همکاری خواهیم کــرد و اگر دولت 
شکست بخورد من با ســرنگونی آن 
موافقم! بــدون تردید اگر ســخنان 
حریری را در مقابــل اظهارات دیاب 
قرار دهیم به این خروجی می رسیم که 
او همچنان به دنبال آن است تا دولت 
فعلی را زیر فشار قرار دهد و در بسیاری 
از مقاطع شــاهد بودیــم که حریری 
همسو با کشــورهای خارجی )اعم از 
ســعودی ها و آمریکا( موضع گیری 
کرده است. حریری در بخشی دیگر از 
سخنان خود اظهار کرده که وضعیت 
کشور رو به وخامت است و باید نهایت 
تالشــمان را به کار ببریم و باید توجه 
داشته باشیم که صندوق بین المللی 
پول تنها گزینه اســت؛ چراکه لبنان 
به پول نیــاز دارد، اما اگــر این دولت 

شکســت بخورد من با برکناری آن 
موافقم. 

پرده اول: حریری در مقاِم 
اپوزیسیون

چندی قبل )۲۹ فروردین( شاهد 
آن بودیم که سعد حریری نخست وزیر 
پیشــین لبنان پس از سفری حدودا 
ســه ماهه به پاریس، وارد لبنان شد. 
در همان هنگام بســیاری از رسانه ها 
خبر بازگشــت او به بیروت را یک امر 
بسیار عادی تلقی کردند اما باید توجه 
داشــت که حریری بعد از استعفای 
معنادار خود در اکتبر گذشته به دنبال 
اعتراضات مردمی بی سابقه و به تبع آن 
تشکیل دولت جدید فعالیت چندانی 
نداشت و به دور از انظار عمومی بود، 
ولی گویا با توجه به تداوم مشــکالت 
اقتصادی لبنان همزمــان با نزدیک 
شــدن موعد پایان وعــده صد روزه 
حســان دیاب نخســت وزیر کنونی 
برای تهیه طرح نجــات اقتصادی با 
هدف عبور از بحــران، فرصت را برای 
شروع کار سیاســی متفاوتی مناسب 
دیده اســت. اصل مطلب این اســت 
که حریــری و جریــان ۱۴ مارس در 
مدت ۱۰۰ روزه ای که به دولت دیاب 
داده شده بود، فقط نقش تماشاچی را 
بازی کردند و در ایــن مدت به دنبال 

آن بودند تا بتوانند در بزنگاه، محیط 
داخلی بیروت را علیه دیاب بســیج 
کنند. حریری دقیقاً ۹۰ روز در فرانسه 
حضور داشته و بدون شک با اشخاص 
و چهره های مهمی اعم از سیاســی، 
امنیتی، اقتصــادی و نظامی دیدار یا 
گفت وگوی مجازی داشته است. سوال 
مهم این است که چرا حریری پس از 
۹۰ روز و کمتر از ۱۰ روز مانده به موعد 
اعالم طرح اقتصادی حسن دیاب وارد 
لبنان شده است؟ سوال دیگر که بسیار 
مهمتر اســت، این خواهد بود که چرا 
نخست وزیر پیشین لبنان در فضایی 
به خانه برگشــت که بانک های لبنان 
در شعله های آتش می سوختند و زد 
و خورد مردم این کشــور با نیروهای 

امنیتی به باالترین حد خود رســیده 
بود؟

شــکی در این وجود نــدارد که 
مردم لبنان هم اسیر سیاست بازی ها 
شده اند و معیشتشــان دچار تزلزل 
شــده اســت؛ مضاف بر اینکه شیوع 
کرونا هم بر بحران اقتصادی و درآمد 
مردم لبنان )همانند ســایر کشورها( 
تاثیر گذاشته اســت و مردم همانند 
چند ماه قبل بــرای اعتراض و طلب 
کــردن مطالبات خود بــه خیابان ها 
آمدند. بدون شک اسم شِب وضعیت 
کنونی در لبنان و کلیدواژه آن با واژه 
اقتصادی و مشــتقات آن گره خورده 
است اما بحث اینجاســت که نه تنها 
حریری بلکه بسیاری از سیاستمداران 
لبنان )مانند طیف سمیر جعجع، ولید 
جنبالط، و صدها مهره پشــت پرده( 
طی ســال های اخیر نه تنها با البی ها 
و مافیای خصوصــی و دولتی مقابله 
نکردند، بلکه هر کسی که وارد ساختار 
قدرت در این کشور شد به تنها چیزی 
که فکر نمی کرد، خدمــت به مردم و 
تالش برای عبور بیروت از بحران بود. 
اظهارات حریری و بسیاری از مقامات 
لبنان به خوبی نشان می دهد که آنها 
به عنوان اپوزیسیونی که از خارِج لبنان 
خط می گیرند وارد صحنه سیاســی 
این کشور شــده اند و به نظر می رسد 
که در حال طرح ریــزی یک کودتای 
سیاسی علیه نخست وزیر، کابینه او و 
جریان آزاد ملی به رهبری میشل عون 

رئیس جمهور لبنان هستند. 
پرده دوم: برلین علیه حزب اهلل!   
بایکوت حســان دیاب نــه تنها از 
داخل هدایت می شود، بلکه طراحان 
خارجی هم دارد. دولت او از ســوی 
حــزب اهلل لبنان مــورد حمایت قرار 
گرفت و این موضــوع به عنوان اولین 
دلیل می تواند نشــان دهــد که چرا 
دولت آلمان حزب اهلل لبنان را ممنوع 
الفعالیــت کرد. برلین در ســال های 
اخیر بارها و بارها حــزب اهلل لبنان را 
به انحــای مختلف تحت فشــار قرار 
داده بود و حتی به یاد داریم که پلیس 
این کشــور چند ســال پیش در یک 
عملیات هماهنگ بــه چندین دفتر 
کار و خانه به بهانة اینکه این مکان ها 
متعلق به حزب اهلل لبنان است یورش 

برد و آنجــا را تفتیش کرد. مســاله 
اینجاست که پس از این اقدام آلمان و 
ممنوعیت فعالیت حزب اهلل، از نتانیاهو 
گرفته تا پادشاه بحرین و حتی عبدربه 
منصورهادی )رئیس جمهور مستعفی 
یمن و تحت حمایت عربســتان( این 
اقدام برلین را ســتایش کردند! این 
مــدل از موضع گیری ها بــه خوبی 
نشــان می دهد که اقدام اخیر دولت 
آلمان تماماً با تل آویو هماهنگ بوده 
و احتماالً سایر کشورهای اروپایی هم 
به مرور زمان و با فشــارهای اسرائیل 
دســت به چنین اقدامی خواهند زد. 
نکته اینجاســت که ادامه این روند را 
باید با دور جدید ناآرامی های لبنان در 
یک راستا دانست؛ به عبارتی دیگر ما 
شاهد دو رویداد  بسیار مهم در بستر 
و قالِب یک سناریو هستیم. از یک سو 
سیاســیون لبنان که با ســعودی ها، 
آمریکا و اسرائیل هماهنگ هستند در 
حال تقابل آشکار با دیاب و کابینه وی 
هستند و از سوی دیگر سرویس های 
اطالعاتی )خصوصاً سیا و موساد( به 
دنبال آن هستند تا عالوه بر اعمال و 
تشدید فشــار بر حزب اهلل و مرتبطان 
آن، منافذ اقتصادی و تجاری بیروت 
را مسدود کنند تا بتوانند کاخ بعبدا و 
نخست وزیر را بیش از هر زمان دیگر و 
از طریق لشگرکشی خیابانی به ستوه 
بیاورند و درنهایت استعفای دیاب را 
رقم بزنند که حاصــل آن چیزی جز 
خأل قــدرت و بالتکلیفی نخواهد بود. 
پروژه ای که هــم اکنون در عراق اجرا 
شده و سرنوشت آن همچنان مبهم و 

غبارآلود است.

نگاهی به تحرکات جدید داخلی و خارجی علیه حسان دیاب و لبنان 

دو رویداد در بستر یک سناریو!
پس از ممنوعیت فعالیت 
حزب اهلل توسط آلمان، از 
نتانیاهو گرفته تا پادشاه 

بحرین این اقدام را ستایش 
کردند و اوضاع به خوبی 

نشان می دهد که برلین با 
تل آویو هماهنگ بوده و 
احتماالً سایر کشورهای 

اروپایی هم به مرور زمان و با 
فشارهای اسرائیل دست به 

چنین اقدامی خواهند زد

حریری و جریان 14 مارس 
در مدت 100 روزه ای که 

به دولت دیاب داده شده 
بود، فقط نقش تماشاچی را 
بازی کردند و در این مدت 

به دنبال آن بودند تا بتوانند 
در بزنگاه، محیط داخلی 

بیروت را علیه دیاب بسیج 
کنند

همزمان با افزایش نگرانی ها از احتمال تبدیل شــدن برزیل به یکی از کانون های شــیوع ویروس کرونا، دونالد 
ترامپ رئیس جمهــوری آمریکا از عملکرد ژائیر بولســونارو رئیس جمهوری برزیل به عنوان یک دوســت و متحد 
دفاع کرد. به گزارش روزنامه واشــنگتن تایمز، ترامپ حین ترک کاخ ســفید به مقصد کمپ دیوید گفت: فکر می 
کنم او )بولسونارو( عملکرد خوبی داشته است. او دوست خوب من اســت و عملکرد واقعا خوبی در برزیل دارد. من 
به او افتخار می کنم. بولسونارو به دلیل نادیده گرفتن اهمیت ویروس کرونا مورد 
انتقاد شدید اســت. او می گوید ویروس کرونا چیزی بیش از یک سرماخوردگی 
ساده نیســت و به دنبال استعفای ســرجیو مارو وزیر دادگســتری تحت فشار 
سیاســی شــدید قرار گرفت. وزیر دادگســتری برزیل در اعتراض به آنچه که 
 مداخله رئیس جمهوری در امور پلیس این کشــور خوانده اســت، از مقام خود

 استعفا کرد. 

بر اساس یک نظرسنجی مشخص شد، در مجموع ۴۳ درصد از شهروندان فرانسوی اقدامات ریاست جمهوری خود را در 
آوریل مثبت ارزیابی کرده اند که البته این میزان در مقایســه با ماه گذشته میالدی هشت پله سقوط داشته است. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، در نظرسنجی موسســه Harris Interactive آمده، کاهش محبوبیت امانوئل ماکرون، رئیس 
جمهوری فرانسه به ویژه در میان افراد باالتر از ۶۵ سال مشهود است. دالیل اصلی این کاهش محبوبیت ماکرون، اقداماتش در 
مقابله با ویروس کرونا و عدم اطمینان مربوط به استراتژی پیشنهادی لغو قرنطینه عنوان 
شده است. درضمن، میزان محبوبیت ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه نیز با کاهش دو 
درصدی به ۴۶ درصد رسید. این نظرسنجی همچنین کاهش محبوبیت وزرای دولت 
فرانسه مسئول رسیدگی به ویروس کرونا را نشان داد و اعالم کرد که میزان محبوبیت 
وزیر بهداشت و مسئول احیای اقتصادی فرانسه پس از کرونا چهار درصد کاهش داشته 

است.

کرونا میزان محبوبیت ماکرون را هشت پله کاهش دادترامپ از عملکرد  رئیس جمهوری برزیل دفاع کرد

جنبش انصاراهلل یمن از کشته و مجروح شدن شماری 
در پی حملــه جنگنده هــای ائتالف متجــاوز عربی به 
مرکز گمرک عفار در اســتان البیضا خبر داد. به گزارش 
خبرگزاری ســبأ، اداره گمرک صنعا وابســته به جنبش 
انصاراهلل در بیانیه ای اعالم کــرد که جنگنده های ائتالف 
متجاوز عربی به سرکردگی عربستان سعودی بامداد روز 
گذشته )شنبه( مرکز گمرک عفار در استان البیضا را هدف 
قرار دادند که منجر به کشته و مجروح شدن شماری شد، 
در این حمله همچنین چند خــودروی حمل بار به آتش 
کشیده شــدند. در این بیانیه آمده است که اداره گمرک 
صنعا به دلیل تداوم حمالت و پرواز جنگنده های ائتالف 
متجاوز تاکنون موفق به تعیین شمار دقیق کشته شدگان 
و مجروحان این حمله نشده است. اداره گمرک صنعا در 
ادامه بیانیه خود تأکید کرد، در نوامبر ۲۰۱۹ و هنگام آغاز 

به کار این مرکز گمرک مختصات دقیق آن به ســازمان 
ملل اطالع داده شد. این مرکز و به ویژه پس از بسته شدن 
و محاصر بندر الحدیده توسط دشمن، گذرگاه اصلی ورود 
دارو و غذا به یمن است. طبق این بیانیه، در مرکز گمرک 
عفار صدها کامیون حامل مــواد غذایی وجود دارند و این 

حمله، حمله به ملت یمن به شمار می رود.

خبرگزاری رسمی کره شــمالی و خبرگزاری یونهاپ 
کره جنوبی با انتشار اخباری از حضور کیم جونگ اون در یک 
مراسم رسمی خبر دادند. در سه هفته گذشته کیم جونگ 
اون، رهبر کره شــمالی در انظار عمومی ظاهر نشده بود که 
این امر شایعاتی بسیاری را پیرامون سالمتی وی ایجاد کرد. 
برخی منابع حتی گمانه زنی هایی را در خصوص مرگ رهبر 
کره شمالی مطرح کرده بودند. بر اساس گزارش خبرگزاری 
یونهاپ، کیم جونگ اون در مراســم افتتــاح یک کارخانه 
تولید کود شــیمیایی در منطقه ای در شمال پیونگ یانگ 
شرکت کرده است. تصاویر این مراسم را خبرگزاری رسمی 
کره شمالی منتشر کرده است. تصاویر نشان می دهد که کیم 
یو جونگ، خواهر کوچک تر رهبر کره شمالی در این مراسم 
برادرش را همراهی می کند. بر اساس گزارش یونهاپ، این 
نخستین باری است که رهبر کره شــمالی طی هفته های 

گذشته در انظار عمومی حاضر می شود. او آخرین بار ۲۰ روز 
پیش در تاریخ ۱۱ آوریل در یک نشست حزب حاکم کارگر 
دیده شده بود. خبرگزاری کره شمالی روز گذشته )شنبه( 
تصاویری را از مراسم افتتاح یک کارخانه کود شیمیایی در 
»سونچون« منتشر کرده و گزارش داده است که این مراسم 

روز جمعه با حضور رهبر کره شمالی برگزار شده است.

پس از یک غیبت ۲0 روزه

کیم جونگ اون باالخره رؤیت شد!
جنایت جدید جنگنده های ائتالف سعودی در یمن

بمباران مرکز گمرک البیضا

خبرخبر


