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اخبار

درگیری مجدد نیروهای وابسته به
امارات و عربستان در جنوب یمن
گزارشهای میدانی حاکی از مبادله آتش
توپخانهای بین نیروهای دولت مستعفی و
نیروهای شورای انتقالی در استان ابین در
جنوب یمن است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم  ،
منابع رسانهای یمن اعالم کردند که نیروهای
دولت مستعفی بامداد دیروز وارد مرکز استان
ابین شدند و نیروهای شورای انتقالی جنوبی
عقبنشینی کردند  .شورای انتقالی جنوبی با
انتشار بیانیهای اعالم کرد که نیروهای دولت
مستعفی صبح امروز در تشدید تنشی جدید
به نیروهای این شورا در استان ابین حمله
کردند.
عیدروس الزبیدی ،رئیس شورای انتقالی
جنوبی دیروز با ارسال پیامی به اهالی جنوب
یمن آنان را به دفاع از دستاوردهای ملی خود و
کمک به جبهههای جنگ تشویق کرد.

اخبار

«ابتکار» پیامدهای ناشی از همهگیری کووید  19در ترکیه را بررسی میکند

توگوی تلفنی ظریف
گف 
ی
و اتمر درمورد حادثه مرز 

وزیران خارجه ایران و افغانستان درمورد
غرق شدن شماری از مهاجران افغان در
رودخانه هریرود و آغاز تحقیقات در این رابطه
از طریق تلفن بحث و تبادل نظر کردند.
وزارت امور خارجه افغانستان در اطالعیهای
نوشت که «محمدحنیفاتمر» با «محمدجواد
ظریف» درباره آغاز کار تحقیقات مشترک
درمورد حادثه ،مشخص ساختن تیمهای
بررسی کننده گفتوگو کردند .اتمر از سفر
هیئت دولتی افغانستان برای بررسی حادثه به
هرات گفت و یادآورشد که این هیئت تحقیقات
خود را در محل حادثه آغاز کرده است.
ظریف نیز از انتخاب هیئت ایرانی برای
تحقیق این حادثه اطمینان داده و افزوده است
که آنها نیز به زودی تحقیقات خود را در محل
حادثه آغاز خواهند کرد .هر دو طرف توافق
کردند که درصورت ضرورت ،هیئت مشترک
می تواند در محل حادثه ،شهرهای مشهد و
هرات نشست مشترک برگزار کند .هدف از این
تحقیق دریافت حقایق ،اتخاذ تصمیم بعدی در
روشنایی آن و پیدا کردن راهکار برای جلوگیری
از تکرار چنین حوادث در آینده خوانده شده
است.
برخی رسانههای افغانستان  ۱۲اردیبهشت
مدعی شدند که بیش  ۴۰مهاجر غیرقانونی
افغان برای یافتن کار راهی جمهوری اسالمی
ایران شده بودند که با ورود به خاک این کشور
توسط مرزبانان ایرانی دستگیر و به رودخانه
هریرود انداخته شده و شماری از آنها جان
باختهاند .در این رابطه ظریف دیروز پس
از نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس
به خبرنگاران گفت :این اتفاق حادثه تلخی
بوده که وزارت کشور و شورای امنیت بررسی
حادثه را از همان روز شروع کردند .دوستان
ما اعتقاد دارند که حادثه در خاک افغانستان
اتفاق افتاده اما به دلیل اهمیت افغانستان برای
جمهوری اسالمی و اهمیت روابط برادرانهای
که با افغانستان داریم ،قرار است هیئت
مشترکی در دو کشور این کار را انجام دهد.
ظریف اضافه کرد :تشکیل این هیات پیشنهاد
ما بهآقای اتمر  وزیر خارجه افغانستان بوده
و انشاالله در آینده نزدیک این کار صورت
خواهد گرفت.
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الکاظمی هنوز معاونشان را انتخاب
نکرده است

ضربه سنگین کرونا به دولت اردوغان

در همین راستا و در حالی که قرنطینه عمومی
و اعمال محدودیتها سبب بروز خسارتهای
اقتصادی شدیدی برای دولت این کشور شده است،
رفته رفته مقامات این کشور در حال تدارک برنامهای
برای پایان محدودیتها و عادیسازی کسب و
کارها هستند .همین امر در شرایطی که به گفته
رسانههای ترکیه منجر به بیکاری بیش از سه میلیون
نفر شده و دولت را ملزم به پرداخت کمکهای مالی
به خانوادههای آسیبدیده میکند ،موج انتقادات
داخلی را نیز نسبت به عملکرد دولت اردوغان
برانگیخته است .در همین رابطه نشریه نیویورکر
یک ماه قبل با اشاره به چالشهای دولت اردوغان
برای مقابله با بیماری کرونا در گزارشی خاطر نشان
کرده بود :در زمانی که روند شیوع کرونا در ترکیه
شدت گرفته ،اردوغان همچنان در برابر اقدامات
فوری مقاومت کرده و معتقد است فعالیتهای
اقتصادی نباید متوقف شود .در این شرایط منتقدین
اردوغان که سالهاست به حاشیه رانده شدهاند
همچنان خواستار تدابیر سختگیرانه برای مقابله با
کرونا هستند ،اما طی این مدت صدها نفر به اتهام
انتشار مطالب تحریکآمیز در این کشور بازداشت
شده و پزشکانی که تا پیش از این خواستار اقدامات
سختگیرانه بودند ،تحت فشارهای دولتی مجبور به
عذرخواهی شدند .
در همین رابطه امراه آلتینتاش استاد
زیستشناسی کالج بوستون که بر روی اپیدمی
کرونا در ترکیه تحقیق میکند ،به نشریه نیویورکر
توضیح داده که اولین مورد ابتال به کرونا در ترکیه
 21اسفند ( 11مارس)کشف شد و اولین مرگ نیز
در تاریخ  28اسفند اعالم شد .این امر سه روز بعد
یعنی  2فروردین به مرگ  214نفر منجر شد که در
مدت زمان مذکور در مقایسه با سایر کشورهای دنیا،
آماری بسیار قابل تامل است .با توجه به این مسئله
ترکیه هرچند محدودیتهای اجتماعی را در دستور
کار قرار داد ،اما این محدودیتها شامل قرنطینه
سراسری نبوده و برخی از کارشناسان اقدامات
اردوغان در مقابله با کرونا را شبیه به سیاستهای
ترامپ در آمریکا و ژائر بولسونارو در برزیل میدانند.
فشار اقتصادی کرونا بر دوش اردوغان
در این راستا دیروز روزنامه گاردین انگلیس نیز
در مطلبی با اشاره به چالش بیماری کرونا در ترکیه
گزارش داد :رجب طیب اردوغان رئیسجمهوری
این کشور همواره عالقه داشته اینگونه وانمود کند
که وی تنها رهبری است که از کشور در مقابل
دشمنان داخلی و خارجی محافظت میکند؛ با این
حال همهگیری ویروس کرونا برخالف تهدیدهایی
که وی قبال ً سعی به القای آن داشته ،یک بحران
ملموس و واقعی است .در این رابطه نیت شنکان
مدیر تحقیقات ویژه خانه آزادی مستقر در آمریکا
معتقد است :هر چند اردوغان توانست با تغییر
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ترکیه به عنوان یکی از  10کشور اول جهان که باالترین میزان مبتالیان به کرونا را ثبت کرده است ،در حالی با این همهگیری مواجه شده که طبق آمار ارائه شده
توسط وزارت بهداشت این کشور ،تا روز گذشته بیش از  138600نفر به کرونا مبتال شده و از این تعداد  3786نفر نیز تاکنون جان خود را از دست دادهاند.

برخی از ناظران
معتقدندکه
وقایع سال
گذشتهنشان
یدهد ،روند
م 
نزول سیاسی
اردوغان از قبل
آغاز شده و
پیامدهایناشی
از کرونا ،فرصتی
بیبدیل برای
مخالفان وی
خواهد بود
قانون اساسی پایههای قدرت خود را مستحکمتر
کند ،اما پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا سبب
خواهد شد تا وی مانند قبل قادر نباشد تقصیر را
به گردن دیگران بیندازد .درنتیجه وی ممکن است
قربانی موفقیت خود شده و در معرض پیامدهای
اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا قرار بگیرد.
بنا به گفته کارشناسان ،بدون شک یک بحران
بزرگ مالی ناشی از کرونا درمورد ترکیه رخ خواهد
داد .طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول اقتصاد
ترکیه در سال جاری میالدی  5درصد سیر نزولی
خواهد داشت .همچنین همزمان با کاهش ارزش
لیر ،تورم به باالی  12درصد و نرخ بیکاری نیز به
بیش از  17درصد خواهد رسید .این در حالی است
که برخی از پیشبینیها حاکی از آن است که ممکن
است نرخ بیکاری در این کشور حتی به 30درصد
نیز برسد.
همچنین در حالی که اردوغان تاکنون بارها
پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول را نادیده

ظریف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

وزیر امور خارجه با بیان اینکه مبادله زندانیان و بازداشتشدگان
بین ایران و آمریکا مشکلی ندارد و نیاز به مذاکرهای نداریم ،گفت:
مبادله زندانیان با هماهنگی حافظ منافع آمریکا در ایران انجام می
شود و تغییر سیاستی در این زمینه نداریم.
به گزارش خانه ملت ،سیدحسین نقویحسینی با
تشریح نشست روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی گفت :جلسه امروز با هدف
طرح سوال نمایندگان از وزیر امور خارجه ،با حضور محمدجواد
ظریف و معاونان وی برگزار شد .در ابتدای جلسه ظریف گفت

گرفته است ،یک مقام رسمی در صندوق ذخیره
فدرال آمریکا به گاردین گفته است :نرخ تورم در
ترکیه بسیار باالتر از آمارهای رسمی است و کاهش
نرخ بهره در این کشور به معنای این است که دولت
راه را برای شوکهای ارزی جدید و تورم باال هموار
می کند .وی همچنین با بیان اینکه ترکیه کامال ًتحت
تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته ،تصریح میکنند که
پیشبینی ما از وضعیت این کشور ،یک رکود بسیار
عمیق و طوالنی خواهد بود.

ترکیه امروز هفتمین کشوری است که بیشترین
آمار مبتالیان به کرونا را ثبت کرده؛ هر چند که
آمارهای ارائه شده مانند بسیاری از کشورها
دقیق نیست و احتماال ً بیشتر از رقم  138هزار
نفر است ،با این حال اردوغان همچنان در برابر
قرنطینه سراسری مقاومت کرده و معتقد است
که چرخهای اقتصاد باید بچرخند .همچنین برای
او آشفتگیهای اقتصادی تازه میتواند یک ضربه
هولناک محسوب شود .طی دو سال گذشته

موضوع اقتصاد مهمترین نقطه ضعف حزب
حاکم عدالت و توسعه بوده است .کاهش ارزش
لیر ترکیه در سال  2018تورم را به میزان  25درصد
افزایش داد و باعث رکود اقتصادی شد.
در این میان انتخابات شهرداریهای ترکیه نیز به
یک رفراندوم برای اردوغان و حزبش بدل شد ،جایی
که برای نخستین بار از سال  2002چند شهر مهم
ترکیه از دست حزب عدالت و توسعه خارج شد و
انتخابات استانبول علیرغم تجدید شدن ،باز هم با
شکست اردوغان به پایان رسید.
در همین کشاکش ،یاران سابق اردوغان از جمله
داود اوغلو و عبدالله گل در صدد تاسیس یک حزب
جدید به منظور مبارزه سیاسی با متحد سابق خود
برآمدهاند .به این دلیل برخی از ناظران معتقدند
که وقایع سال گذشته نشان میدهد ،روند نزول
سیاسی اردوغان از قبل آغاز شده و پیامدهای ناشی
از همهگیری کرونا ،فرصتی بیبدیل برای مخالفان
وی جهت تقویت مواضعشان خواهد بود.

مبادله زندانیان ایران و آمریکا نیاز به مذاکره ندارد
«تالش جمهوری اسالمی ایران حفظ وحدت و تقویت دولت
مرکزی افغانستان است و این حادثه اخیر هم که دستاویزی برای
دشمنان ایران و افغانستان قرار گرفته ،نیازمند بررسی دقیق و
تحقیقات بیشتر است و حتما موضوع را حل و فصل میکنیم».
نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسالمی اضافه
کرد :ظریف در این جلسه گفت که «جمهوری اسالمی ایران به
شدت به دنبال تنشزدایی در منطقه است و در این زمینه از همه
توان خود استفاده میکند».
نقوی حسینی افزود :وزیر امور خارجه در ادامه نشست گفت
که «نامه  ۹صفحهای اینجانب با  ۴عنوان به دبیرکل سازمان ملل،
افشای تخلفات و اقدامات خالف قانون آمریکاییها و تخلفات
اروپاییها است .ایران همیشه خواستار بازگشت به برجام و اجرای
تعهدات همه طرفهای ۵+۱بوده است .ایران ماده  ۳۶برجام را
عملیاتی کرد و همیشه اعالم کرده که هرگاه طرفین به برجام
برگردند ،تعهداتش را اجرا میکند».
وی ادامه داد :وزیر امور خارجه یادآور شد که «آمریکاییها در
تالشند تا مانع لغو تحریمهای تسلیحاتی ایران مطابق برجام شوند
که قطعا این اقدام خالف تعهدات بینالمللی است .آنها در صدور

قطعنامه با استناد به برجام موفق نخواهند شد .آمریکا نمیتواند
به برجام  استناد کند چراکه از آن خارج شده است .سخنگوی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود :ظریف همچنین
گفت که «آژانس در این زمینه نقش مهمی دارد .آرام آرام به پایان
محدودیتهای مطابق برجام از جمله پایان تحریم تسلیحاتی بعد
از پنج سال و پایان تحریم موشکی ایران بعد از هشت سال و پایان
نظارت بر فعالیتهای هستهای بعد از  ۱۰سال نزدیک میشویم و
امتیازات مهمی نصیب جمهوری اسالمی ایران میشود».
نقوی حسینی اضافه کرد :وزیر امور خارجه در ادامه نشست
افزود که «مبادله زندانیان و بازداشتشدگان بین ایران و آمریکا
مشکلی ندارد و نیاز به مذاکره نداریم و ما اصال مذاکرهای با آمریکا
نخواهیم داشت اما مبادله زندانیان با هماهنگی حافظ منافع
آمریکا در ایران انجام میشود .سخنگوی دولت نیز همین موضوع
را اعالم کرده است لذا تغییر سیاستی نداریم ».وزیر امور خارجه
همچنین دیروز در جمع خبرنگاران از بازگشت سیروس عسگری
در آینده نزدیک به کشور خبر داد و تاکید کرد :سیروس عسگری
از اتهاماتی که علیه وی زده شده ،تبرئه شده و اگر تست کرونای
وی منفی باشد ،میتواند با اولین پرواز به کشور بازگردد.

محمد الکربولی ،نماینده ائتالف سنی القوی
العراقیة گفت :عادل عبدالمهدی ،نخست وزیر
سابق در جریان رأی اعتماد پارلمان به دولتش
تعدادی از وزرا را به عنوان معاون خود انتخاب
کرد اما مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر
فعلی به دلیل اینکه هنوز برخی از وزارتخانهها
بدون متصدی هستند ،فعال درمورد انتخاب
معاونانش تصمیم قطعی نگرفته است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سومریه نیوز،
وی افزود :چون روند سیاسی و مردم وجود
پستهای بیشتر را که بار مالی مضاعفی بر
دوش دولت میگذارد آن هم در شرایطی که
عراق دچار بحران مالی و اقتصادی است،
نمیپذیرند و از طرفی ممکن است فراکسیون
های سیاسی هم بر سر انتخاب معاون ها از
فراکسیون ها دچار اختالف شوند الکاظمی فعال
نمیتواند معاونانش را از بین وزرا انتخاب کند
او باید در جلسه رأی اعتماد پارلمان به کابینه
این کار را میکرد.

انتقال  9تُن طال از ونزوئال به ایران
شایعهای بیاساس است

حجتالله سلطانی سفیر ایران در ونزوئال
در مصاحبهای ادعاهای اخیر پایگاه تحلیلی
بلومبرگ در ارتباط با انتقال  9تُن طال به ایران
از ونزوئال در قبال کمک ایران به این کشور
آمریکای التین در احیای پاالیشگاههای بنزین را
رد کرد و آن را شایعهای بیاساس توصیف کرد.
به گزارش فارس ،وی در این خصوص توضیح
داد« :من دریافت  9تُن طال توسط دولت ایران
را رد میکنم .این یک شایعه بیاساس و در
حقیقت تله رسانهها است که در حالت انتشار
و توزیع است و ادعایی کامال ًنادرست است».
وی با رد ادعاهای رسانههای غربی گفت« :تا
امروز ،بنزین ایران وارد ونزوئال نشده است .تا
امروز ،دولتهای دو کشور ،گفتوگوهایی را
در زمینه همکاری دوجانبه در زمینه تجاری
انجام دادهاند اما تاکنون سوخت ایران وارد
ونزوئال نشده است».
سفیر ایران در ونزوئال در ادامه در پاسخ
به سؤالی درخصوص ماهیت پروازهای اخیر
هواپیماهای ایران به ونزوئال توضیح داد« :در
روزهای اخیر ،میانگین  10تا  17پرواز تجاری (از
ایران) به ونزوئال برای انتقال فوری تجهیزات
مورد نیاز کاتالیزور برای فعالسازی مجدد
مجتمع پاالیشگاه پاراگوانا صورت گرفته است
که در حال حاضر این مسئله در تحقق روابط
جامع میان کشورهای ما بعنوان یک اولویت
محسوب میشود .وی همچنین در پاسخ به
سؤالی مبنی بر حضور کارشناسان فنی ایران
در پاالیشگاههای ونزوئال گفت« :من حضور
کارشناسان فنی ایران در پاالیشگاههای ونزوئال
را رد میکنم.

شیوع گسترده کرونا در میان کارکنان کاخ سفید

آیا پلوسی رئیسجمهوری آمریکا میشود؟
ابتالی چندین نفر از نزدیکان ترامپ و پنس به کرونا ،روایت جانشین ریاست
جمهوری این کشور را درصورت ناتوانی آن دو از انجام وظیفه مطرح کرده است.
به گزارش ایرنا ،تارنمای بلومبرگ دیروز از قرنطینه «مایک پنس» معاون رییس
جمهوری آمریکا از بیم شیوع کرونا در کاخ سفید خبر داد و نوشت که او پس از
ابتالی دبیر مطبوعاتیاش به کرونا در چند روز اخیر در کاخ سفید حضور نیافته
است.
کیتی میلر دبیر مطبوعاتی پنس که سخنگوی اصلی کارگروه مقابله با کرونای
کاخ سفید نیز هست ،روز جمعه آزمایش مثبت کرونا داد که در پی آن نگرانیها
از احتمال ابتالی معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز افزایش یافت.
بلومبرگ در گزارش خود افزود که پنس روز شنبه در نشست مهمی که با
حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقامهای ارشد نظامی برگزار شد،
حضور نیافت .او روز یکشنبه اقدام به تست کرونا کرد که جواب آن منفی بود،
اما با این حال ،برای رعایت احتیاط خود را قرنطینه کرده و از حضور در کاخ سفید
خودداری میکند.
اگرچه این گزارش توسط خانم میلر دبیر مطبوعاتی پنس که همسر «استفن
میلر» مشاور ارشد ترامپ است تکذیب شد و او گفت که معاون رییس جمهوری
روز دوشنبه به کاخ سفید خواهد آمد ،اما این گزارش حاکی از افزایش تدابیر

حفاظتی از مقامهای ارشد کاخ سفید در برابر ابتال به کرونا است.
پیشتر مقامهای بهداشتی کاخ سفید هر هفته یک بار از ترامپ و پنس آزمایش
کرونا میگرفتند ،اما پس از موارد ابتال در نزدیکان آنها ،این آزمایشها را به
صورت روزانه انجام میدهند.
در یک هفته گذشته چند تن از کارکنان کاخ سفید و  ۱۱نفر از محافظان رئیس
جمهوری آمریکا در سرویس مخفی این کشور به کرونا مبتال شدهاند و حدود ۶۰
نفر نیز خود را قرنطینه کردهاند.
شبکه خبری سیانان عصر پنجشنبه گزارش داد که آزمایش کرونا یکی از
پیشخدمتهای شخصی ترامپ رییس جمهوری آمریکا که عضو نیروی دریایی
این کشور است ،مثبت اعالم شده که این مساله نگرانی از ابتالی ترامپ به
کووید ۱۹را به دنبال داشته است.
براساس این گزارش ،ترامپ وقتی روز چهارشنبه از مثبت بودن آزمایش کرونا
برای پیشخدمت خود آگاه میشود ،بسیار ناراحت شده و پزشک کاخ سفید یک
بار دیگر از رییس جمهوری آمریکا آزمایش کرونا میگیرد که جواب آن منفی
بوده است.
روزنامه یو.اس.ای.تودی نیز به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که  ۱۱نفر از
کارکنان سرویس مخفی آمریکا به ویروس کرونا مبتال شده و  ۶۰تن دیگر نیز خود

را قرنطینه کردهاند .سرویس مخفی وظیفه محافظت از رییس جمهوری و خانواده
او را به عهده دارد.
همچنین «آنتونی فائوچی» عضو ارشد کارگروه مقابله با کرونا کاخ سفید،
«رابرت ردفیلد» مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا و «اسفن
هان» کمیسر اداره غذا و داروی ایاالت متحده به دلیل تماس با افراد مبتال به
کرونا ،خود را قرنطینه کردهاند .اخبار ابتالی نزدیکان ترامپ و پنس به کرونا در
حالی است که روزنامه نیویورکتایمز به نقل از دو مقام ارشد گزارش داده که کاخ
سفید هیچ برنامه مشخصی برای محافظت از رئیس جمهوری آمریکا و معاون او
در برابر ابتالی احتمالی به کووید  ۱۹ندارد.
ترامپ و پنس هر دو به رغم تماس مستقیم با افرادی که به کرونا مبتال شدهاند
از پوشیدن ماسک خودداری میکنند که این مسئله انتقادهای گستردهای را به
دنبال داشته است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت رئیس جمهوری آمریکا که در هیچ یک
از برنامههای رسمی خود ماسک به صورت نزده ،رسما گفته است که از ماسک
استفاده نخواهد کرد.
ابتالی افراد نزدیک به ترامپ و پنس به کووید  ۱۹که با بیتوجهی آن دو به
پروتکلهای بهداشتی و بیبرنامگی کاخ سفید برای حفاظت از آنان در برابر این

ویروس همراه شده ،باعث شده است که گمانهزنیها درباره احتمال بیماری و
ناتوان شدن هر دوی آنها از انجام وظیفه در آمریکا باال بگیرد.
براساس قوانین ایاالت متحده آمریکا ،در صورتی که رئیس جمهوری و معاون او
هر دو توانایی برای اداره کشور را از دست بدهند ،ریاست مجلس نمایندگان این
کشور که اکنون در اختیار «نانسی پلوسی» سیاستمدار دموکرات است ،عهدهدار
این مسئولیت خواهد شد.

