
گزارش کمیته پارلمان عراق از
تحرکات مشکوک سفارت آمریکا در بغداد

کمیته پارلمان عراق از تحرکات مشکوک سفارت 
آمریکا در بغداد و بازدید ســفیر این کشور از منطقه 
»العامریه« و مالقات با ســران عشایر با هدف تطمیع 
آنها خبر داده و درباره تبعات این تحرکات هشدار داده 

است.
بنابــر اعالم یــک کمیته امنیت و دفــاع پارلمان عراق، 
»جوی هــود« کاردار ســفارت آمریکا در بغداد با ســفر به 
منطقــه »عامریــه« در »الفلوجه« به دنبــال تطمیع برخی 

 از ســران عشــایر اســت تا نظامیــان آمریکا در عــراق ابقا 
شوند. 

»مهدی تقی« عضو این کمیته تأکید کرده وزارت خارجه 
عراق در جریان این ســفرها قرار ندارد و این مسئله مخالف 
عرف دیپلماتیک بوده و ناقض حاکمیت عراق است: »وزارت 
خارجه عراق باید موضع بازدارنده ای در قبال سفارت آمریکا 
اتخاذ کند؛ زیرا بدون اطالع آن، در داخل کشــور دســت به 

تحرکاتی زده است«.

چهارم اردیبهشت
دیدار کیم جونگ اون با پوتین در شرق دور

  رئیس جمهور روســیه و رهبر کره شــمالی چهار 
اردیبهشت در یک کشور در آسیای شرقی ، با هم دیدار 

و گفت و گو می کنند.
»والدیمیر پوتین« که قرار اســت چهار اردیبهشت با هدف 
شرکت در مراسمی، به شرق دور سفر کند، در جریان این سفر، 

احتماال با »کیم جونگ اون« دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی کره جنوبی)یونهاپ( افزود» 
یوری اوشاکوف« معاون رئیس جمهوری روسیه، درباره نشست بین 

رهبران روسیه و کره شمالی سخن گفته بود.
اوشــاکوف در این باره افزود: طرف های روسی پیشنهادات 
خاصی را برای کره شمالی خواهند داشت. همچنین »جین جونگ 
هیوک« کاردار کره شمالی در مسکو، نیز روز پنج شنبه گفته بود 
که پیونگ یانگ انتظار دارد که یکسری دیدارهای مشترک میان 
هیئت های عالی رتبه روسیه و کره شمالی در آینده انجام گیرد. 
این دیدار پس از به بن بست رسیدن مذاکرات کره شمالی و آمریکا 

بر سر خلع سالح هسته ای شبه جزیره کره صورت می گیرد.
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طرح تازه ماکرون 
برای خاموش کردن آتش جلیقه زردها

سرویس خارجی
در حالی که اعتراض هــای جلیقه زردها به رغم ممنوعیت ها، 
ســرکوب ها و طرح های اصالحی دولتی همچنان ادامه دارد و هر 
هفته شعله ورتر از هفته های گذشته برگزار می شود؛ ماکرون اعالم 

کرده برای مهار این وضع طرح تازه ای آماده کرده است.
اعتراض های هفتگی »جلیقه زردها« ماه هاست که ادامه دارد و دولت 
ماکرون با وجود ســرکوب های گسترده همچنان قادر به جلوگیری از این 
اعتراض ها که رفته رفته شکل شورش های خیابانی به خود گرفته، نیست. 
طرح گفت و گوهــای ملی که »ماکرون« حدود دو ماه پیش برای خاموش 
کردن این اعتراضات ارائه کرد نیز هفته گذشته رسما به پایان رسید بدون 

این که تاثیر خاصی بر توقف اعتراضات داشته باشند.
طی 5 ماه اعتراض ضد سرمایه داری و هفتگی جلیقه زردها، بیش از 11 
نفر کشته و 13 هزار نفر نیز زخمی یا بازداشت شده اند با این وجود معترضان 

می گویند تا استعفای رئیس جمهور به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
حاال خبر رسیده رئیس جمهوری فرانســه طرح تازه ای آماده کرده تا 
یک بار دیگر شــانس خود را برای مهار خشــم قربانیان نظام سرمایه داری 

امتحان کند.
به گزارش ایسنا، یکی از مشاوران ماکرون گفته: او به دنبال یک قانون 
جدید اســت که براســاس آن تغییرات بنیادی انجام شود تا بدین شکل 
اعتراضات ضد دولتی و خشــونت های ناشی از آن را فرو بنشاند. مشاوران 
ماکرون اعالم کرده اند که وی برنامه هایی برای کاهش تعداد قانون گذاران 
ملی و افزایش تعداد کارکنان دولتی برای انتقال خدمات به سطوح محلی 
و همچنیــن توجه ویژه به تغییــرات آب و هوایی دارد. با این حال یکی از 
اعضای اپوزیسیون جمهوری خواه فرانسه به نشریه لوفیگارو گفته ماکرون 

نمی تواند شانس دوم داشته باشد.
ماکرون که به دنبال دومین دوره ریاست جمهوری است، هفته گذشته 
با شهرداران محلی و ساکنان شهرهای کوچک دیدار و گفت وگو کرد و وعده 
داد که راهی برای مهار خشم جلیقه زردها پیدا کند اما باز هم جلیقه زردها 
روز شنبه در خیابان های پاریس و دیگر شهرها گردهم آمدند و پیشنهادات 
ماکرون را رد کردند. معترضان در پاریس با بنرهایی با عنوان »ماکرون ما 
انتظار هیچ پیشنهادی از سوی تو را نداریم« وعده های ماکرون را رد کردند.

حمایت اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس 
از کودتاچیان در سودان

اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس در راستای مواضع 
سران سعودی و امارات، حمایت همه جانبه خود از حاکمان نظامی 

سودان را اعالم کردند.
تازه ترین خبرها از کودتای مشکوک سودان حاکی است، شورای همکاری 
خلیج فارس و اتحادیه عرب هم پس از سعودی و امارات از کودتای مشکوک 
نظامیان سودانی علیه عمرالبشیر حمایت کرده اند. مشکوک از آن جهت که 
برخی معتقدند این کودتا، با هماهنگی خود عمر البشیر طراحی و اجرا شده 
است. شورای همکاری و اتحادیه عرب اعالم کرده اند که از انتصاب »عبدالفتاح 
البرهان« به عنوان رئیس  شورای نظامی انتقالی سودان استقبال می کنند.

سران سعودی و امارات روز یکشنبه بود که با کمی تاخیر باالخره حمایت 
مستقیم و صریح خود را از کودتاچیان روز یکشنبه اعالم کردند. یک روز پس 
از تعیین »عبدالفتاح البرهان« به عنوان رئیس جدید شورای انتقالی نظامی 
ســودان و در حالی که تظاهرات همچنان علیه این شورا در جریان است؛ 
ریاض و ابوظبی بی اعتنا به اعتراض های مردم به سمت این نظامیان رفته و 

تالش می کنند همچنان نفوذ خود در این کشور را حفظ کنند.
سرنوشت عمرالبشیر

در حالی که آینده »البشیر« همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد، هر 
از چندگاهی خبرهایی درباره وی منتشر می شود. پس از اینکه اعالم شد او 
ممکن است به ریاض برود! حاال خبر رسیده که، دادگاه کیفری بین المللی 
به کشورهای عضو این دادگاه نسبت به پناه دادن به عم البشیر که از قدرت 
عزل شــده است، هشدار داده است! یکی از مهم ترین دالیل متمایل شدن 
البشیر به سمت سعودی و آمریکا، دریافت کمک های اقتصادی و باطل شدن 

حکم دادگاه الهه علیه او بود! 
»فادی العبداهلل« ، ســخنگوی دادگاه کیفری بین المللی گفته اگر هر 
کشــوری حضور »عمر البشیر« را بپذیرد، در صورتی که این کشور در این 
دادگاه عضو باشــد، دادگاه کیفری بین المللی مجبور خواهد شد تا نام این 

کشور را به شورای امنیت اعالم کند.
محاکمه عمر البشیر

شــبکه »ســی ان ان« گزارش داد که روند محاکمه »عمر البشیر« به 
همراه دیگر عناصر ارشد دولت او در روزهای آینده رسما آغاز خواهد شد. 
فارس به نقل از سی ان ان افزود، اتهام رئیس جمهور برکنار شده و دیگر 
عناصر دوره البشیر، فساد و دست داشتن در کشتن معترضان سودانی است 

و آنها به این اتهام محاکمه خواهند شد.
سخنگوی شورای نظامی سودان هم دیروزاعالم کرد ، عناصر دوره البشیر 

که در قضایای فساد دست داشته اند، محاکمه می شوند.

چین، ترامپ را
به جان نتانیاهو انداخت

سرویس خارجی-
ترامپ که به شدت نگران گسترش قدرت نظامی 
و اقتصادی چین و افول هژمونی آمریکاست، برای 
نتانیاهو هم خط و نشان کشیده و گفته، اگر روابط 
خود با چشم بادامی ها را قطع نکند، همکاری های 
امنیتی واشنگتن-تل آویو را متوقف می کند. کارتر 
رئیس جمهور اسبق آمریکا نیز دلیل عبور چین از 
آمریکا را جنگ طلبی رهبران کشــورش در طول 
تاریخ دانسته و گفته از 242 سال تاریخ آمریکا فقط 

16 سال را مشغول جنگ نبوده ایم.
جنگ تجاری آمریکا بــا چین و حتی اروپا در دوران 
دونالد ترامپ به اوج خود رسیده و پیامدهای این جنگ به 
روابط اسرائیل و آمریکا نیز کشیده شده است. به گزارش 
تســنیم، نشــریه »تایمز اســرائیل« به نقل از شبکه 13 
تلویزیون این رژیم گزارش داده درخواســت دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی مبنی بر قطع روابط تل آویو با پکن چند دقیقه 
پس از اقدام واشنگتن در به رسمیت شناختن بلندی های 
جوالن به عنوان بخشی از سرزمین های  اشغالی مطرح شده 
است. ترامپ از نتانیاهو خواسته تا روابط خود را با چین قطع 
کند، در غیر این صورت به همکاری های امنیتی واشنگتن 

با تل آویو پایان خواهد داد.
 این درخواست ترامپ یک تناقض شگفت انگیز و آشکار 
در روابط دو متحد به شمار می رود، به خصوص آنکه روابط 
دو طرف در زمان ریاست جمهوری ترامپ تقویت شده است. 
البته مقام های صهیونیستی فاش کرده اند این نخستین بار 
نیست که چنین درخواستی برای قطع روابط تل آویو با پکن 

از سوی مقام های آمریکایی مطرح شده است.

ترامپ طاقت خود را از دست داده
در ماه ژانویه )بهمن( نیز »جان بولتون« مشاور امنیت 
ملی آمریکا درخواست مشابهی را مطرح کرده بود. پمپئو 
طی شــش ماه گذشته این درخواست را بارها تکرار کرده 
است. »تایمز اســرائیل« در این باره نوشته: »واقعیت این 
است که مطرح شدن این درخواست از سوی ترامپ نشان 
می دهد کاخ سفید نسبت به این مسئله کم طاقت شده و 
صبر خود را از دســت داده است. بر اساس اعالم مقام های 
تل آویو 2 موضوع اصلی در روابط اســرائیل و چین وجود 
دارد که بیش از همه موجب نگرانی آمریکا شــده اســت. 
نخســتین موضوع پروژه های بزرگ زیرســاختی در بندر 
حیفا اســت، یعنی جایی که ناوگان ششم نیروی دریایی 

آمریکا دهه هاست در آنجا فعالیت می کند و دومین مسئله 
نیز تالش ترامپ برای جلوگیری از همکاری شــرکت های 
فناوری چین با شرکت های اسرائیلی در زمینه توسعه نسل 

پنجم خدمات ارتباطی و مخابراتی است.«
راز اقتصاد قدرتمند چین از زبان کارتر 

از ســوی دیگر، جیمی کارتر رئیس جمهور سال های 
1۹۷۷ تــا 1۹۸1 آمریکا اعالم کرده رئیس جمهور کنونی 
آمریکا با او تماس گرفته و درباره نگرانی هایش درباره پیشی 
گرفتن چین از آمریکا صحبت کرده است. به گزارش، رادیو 
ملی آمریکا، کارتر روز یکشنبه طی سخنانی در کلیسای 
شهر »پلینس« ایالت جورجیا از تماس تلفنی ترامپ خبر 
داده است. کارتر ۹۴ ساله، چندی قبل نیز نامه ای به ترامپ 

نوشــته و در آن درباره مدیریت روابط واشــنگتن با پکن 
توصیه هایی کرده بود.

به گفته رئیس جمهور اســبق آمریکا، ترامپ در این 
تماس درباره اینکه »چیــن دارد از ما جلو می زند«، ابراز 
نگرانی کرده و از او نظر خواســته است. کارتر هم، نگرانی 
ترامپ درباره این موضوع را »به جا« دانسته و گفته: »شما 
می دانید چرا این طور اســت؟ من در ســال 1۹۷۹ روابط 
دیپلماتیک با چین را عادی ســازی کردم. شما می دانید 
که از 1۹۷۹ چین چند بار با دیگران جنگ داشته است؟ 
اصال هیچ جنگی نداشته اما ما در جنگ بوده ایم.« وی که 
در کلیسای پلینس صحبت می کرد، همچنین تاکید کرده 
که آمریکا در طول 2۴2 سال تاریخ خود به جز 1۶ سال، 

در بقیه زمان ها در جنگ به سر برده است.
کارتر این را هــم گفته که »آمریکا به دلیل تمایلش 
برای تالش به منظور مجبــور کردن دیگران به در پیش 
گرفتن ارزش های آمریکایی، جنگ دوســت ترین کشور 
جهان اســت.« وی حتی با تاکید بر اینکه چین برعکس 
آمریکا روی زیرساخت ها سرمایه گذاری کرده، به ساخت 
1۸ هزار مایل خطوط قطار سریع السیر  اشاره کرده و گفته: 
»ما در آمریکا چند مایل خط آهن سریع السیر در کشورمان 
داریم؟...ما سه تریلیون دالر هدر داده ایم. این رقم، بیشتر از 
میزانی است که شما بتوانید حتی تصور کنید. چین حتی 
یک پِنی هم در جنگ هدر نداده اســت و دلیل جلو زدن 
آنها از ما همین اســت«. کارتر همچنین گفته اگر صرف 
هزینه های بسیار برای جنگ و مخارج نظامی نبود، می شد 
حداقل دو تریلیون دالر برای هزینه در زیرساخت ها شامل 
تعمیر پل های فرسوده، راه ها و تقویت نظام آموزشی این 

کشور هزینه کرد.

دادســتانی مصر می گوید برای »محمد مرسی«، رئیس جمهور 
برکنار شده این کشور به اتهام جاسوسی، درخواست حکم اعدام 

داده است.
دادگاه جنایی قاهره می گوید روز یکشــنبه بار دیگر برای رسیدگی به 
پرونده »محمد مرسی« رئیس جمهور عزل شده مصر و دیگر متهمان پرونده 
معروف به »جاسوسی برای حماس« تشکیل جلسه داده که این جلسه به 
استماع اظهارات نماینده دادستانی اختصاص داشته است. نماینده دادستانی 
در این جلسه ادعا کرده، گروه اخوان  المسلمین در راستای طرح موسوم به 
»خاورمیانه جدید« سعی کرده طرح های تروریستی برای براندازی کشورهای 
عربــی و تجزیــه آنها را اجرا کند و در این راه دســت به تفرقه افکنی بین 
شهروندان زده است، لذا دادستانی درخواست حکم اعدام برای مرسی دارد.
طبق گزارش روزنامه »الشــروق« مصر، نماینده دادستانی این را هم 
گفته که، اخوان المســلمین جنایت دیگری مرتکب شده که افشای اسرار 
کشور برای یک کشور بیگانه بوده و مطابق با یک گزارش امنیتی، اعضای 
اخوان المســلمین با سپاه پاسداران ایران، حزب اهلل لبنان و جنبش حماس 
در ارتبــاط بوده اند و »محیی حامد«، »احمد عبدالعاطی«، »محمد رفاعه 
الطهطاوی«، »اسعد الشیخه« و دیگر اعضای این گروه اطالعاتی را به آنها 
داده اند که به ضرر منافع کشور و امنیت ملی مصر است و تأثیرات منفی بر 

روابط قاهره با برخی کشورها داشته است!
بــه گفتــه وی، این متهمــان در زمان ریاســت جمهوری مرســی، 
مسئولیتی هایی داشته و به همین دلیل مسئول درز این اطالعات هستند. 
گفتنی است همزمانی این اقدام مصر با تروریستی خواندن سپاه پاسداران 

از سوی آمریکا بسیار قابل تامل است!
گفتنی اســت محمد مرسی، احتماال به دلیل نداشتن تجربه سیاسی 
پس از قدرت گرفتن در مصر به سمت رژیم صهیونیستی و سعودی غش 

کرد و نتیجه کارش شد، آنچه در باال خواندید.

کوتاه از سراسر جهان

روسیه
خبرگزاری صداوســیما: »الکساندر گورشکو« معاون وزیر خارجه 
روســیه گفت: مسکو آماده مقابله با تهدیدات احتمالی »ناتو« است و 
وقوع جنگ میان روســیه و ناتو، فاجعه ای بزرگ برای بشریت خواهد 
بود. وی گفت: همکاری میان روسیه  و ناتو در ابعاد نظامی و غیر نظامی 

از امروز )دوشنبه( به طور کامل قطع شده است.
معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به اقدامات خصمانه و نا امن کننده 
آمریــکا و ناتو در اطراف مرزهای روســیه افــزود: امیدوارم قطع این 

همکاری ، به مناقشه جدی میان روسیه و ناتو منجر نشود.
... مســکو آماده مقابله با تهدیدات احتمالی »ناتو« است و وقوع 
جنگ میان روسیه و »ناتو« فاجعه ای بزرگ برای بشریت خواهد بود.

سوریه
باشگاه خبرنگاران جوان: »فالح الفیاض« مشاور امنیت ملی عراق، 
حامل پیام مهم عربســتان ســعودی برای »بشار اسد«رئیس جمهور 
ســوریه بود. بشار اسد اخیرا در دمشق الفیاض را به حضور پذیرفت. 
الفیاض طی سال های گذشته هم چندین پیام را از واشنگتن به بشار 
اسد رسانده بود. یک منبع در باره محتوای پیام ریاض به رئیس جمهور 
سوریه گفت که این پیام حاوی مسائل فراوان و حساسی بوده است. 

این منبع جزئیات بیشتری را در این باره نگفت.
اوکراین

فــارس: آمریکا به تازگی بیش از ۴00 میلیون دالر کمک نظامی 
در اختیار ارتش اوکراین قرار داده است. »استپان پولتوراک« وزیر دفاع 
اوکراین، در زمینه کمک های نظامی واشنگتن به کیف گفت: به تازگی 
سطح کمک های نظامی و فنی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. 
این امر از سوی همه شرکای ما و در وهله نخست آمریکا انجام می شود. 
پولتوراک در ادامه گفت که این کمک ها شامل پرتابگرهای ضد تانک 
»جاولین«، سامانه های ارتباطی پیشرفته، تجهیزات توپخانه ، جنگ 

الکترونیک، سامانه های ضد تک تیرانداز و پهپاد را شامل می شود.
فلسطین  اشغالی

تسنیم: همزمان با ادامه اعتصاب غذای نامحدود اسیران فلسطینی 
در زندان های رژیم صهیونیستی، شهروندان فلسطینی در شهر بیت لحم 
) کرانه باختری اشغالی( تجمع همبستگی با اسیران را برگزار کردند.

از سوی دیگر، نظامیان صهیونیست به اردوگاه »العروب« در شمال 
الخلیل در کرانه باختری یورش بردند که طی آن، درگیری هایی میان 

آنها و جوانان فلسطینی رخ داد. 
عربستان

مهر: »سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان با »کنث مکنزی« 
فرمانده ســتاد فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه دیدار و گفت وگو 
کرد.این دیدار در کاخ »یمامه« ریاض برگزار شــد و در آن تحوالت 
منطقه مورد بررسی دو طرف قرار گرفت. دیدار مذکور پس از میزبانی 
ریاض از نشســت مقدماتی آنچه به »ائتالف راهبردی خاورمیانه« یا 
»ناتوی عربی« موسوم است، انجام شد. در این دیدار، »عبدالعزیز بن 
ســعود« وزیر کشور و »کریستوفر هنزل« کاردار و »هاگالر« وابسته 

نظامی سفارت آمریکا در عربستان هم حضور داشتند.
یمن

فرانکفورتر روندشاو: »یانا برند«هماهنگ کننده پروژه پزشکان بدون 
مرز، گوشه ای از وضعیت اسف بار مردم یمن به ویژه در بخش بهداشت 
و درمان را تشریح کرد و گفت: در همه جای این کشور به دلیل شرایط 
بد و نقص در تامین نیازهای بهداشتی، وبا فراگیر است. پس از گذشت 
بیش از چهار سال، شرایط درمانی در یمن به شدت وخیم شده و دارو 
و حتی برای نیروی فعال در بخش درمان هم بســیار کم اســت چرا 
که دستمزد عده زیادی از سال 201۶ تاکنون پرداخت نداشته است. 
مردم برای اینکه از خانواده خود حمایت کنند به شغل نیاز دارند. به 
همین دلیل شــرایط برای مردم روز به روز دشوارتر می شود و مبنای 

آن، شرایط نابسامان اقتصادی است.
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درخواست »اعدام« برای محمد مرسی
توسط دادستانی مصر

بر اساس گزارش  دانشگاه »هاروارد«، ساالنه 
چیزی حدود 45 هزار بیمــار آمریکایی به دلیل 

نداشتن بیمه جان خود را از دست می دهند.
بعد از حذف الیحه بیمه درمانی »اوباماِکر«، گزارش ها 
درباره قربانی شدن ساالنه هزاران آمریکایی به دلیل عدم 
دسترسی به خدمات درمانی کافی افزایش یافته است.  به 
گزارش فارس، قانونگذاران جمهوری خواه کنگره آمریکا در 
مارس 201۷ طرحی موسوم به »مراقب درمانی آمریکایی« 
را تصویب کرده که اولین تبعات آن، لغو سه فوریتی الیحه 
»اوباماکر« بود. طبق گفته کارشناسان، دیگر تبعات آتی 
این طرح از دست رفتن بیمه حدود 23 میلیون آمریکایی 
طی یک دهه آینده اســت. موافقــان این طرح اما فقط 
هزینه ای که الیحه اوباماکر روی دست دولت می گذاشت 

را بهانه ای برای تصویب آن قرار دادند.
 از سوی دیگر، اطالعات دفتر فدرال بودجه در کنگره 
تاکید می کند که طرح مذکور باعث کاهش چشمگیر افراد 
دارای بیمه درمانی می شود )1۴ میلیون نفر تا سال 201۸ 
و 2۴ میلیون آمریکایی تا سال 202۶ بیمه خود را از دست 
می دهند(. همچنین با در نظر گرفتن اثرات طرح »اصالح 
کارزارهای دوحزبی 2002« تعداد آمریکایی هایی که در 
سال 202۶ بدون بیمه درمانی خواهند بود، ۴۹ میلیون 

نفر تخمین زده می شود.
 این گزارش می افزاید در حالی که تحقیقات دانشکده 

پزشکی دانشــگاه »هاروارد«  نشان می دهد که ساالنه 
حدود ۴5 هــزار نفر در آمریکا، بر اثر عدم دسترســی 
بــه خدمات درمانی جان خود را از دســت می دهند اما 
نماینــدگان جمهوری خواه )از جمله رائــول البرادور از 
ایالــت آیداهو( بــا دفاع از طرح درمانــی جدید مدعی 
هســتند که هیچ کسی در این کشور بر اثر نبود درمان، 
نمرده و نمی میرد.دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد نیز  
با همکاری مرکز »اتحاد درمانی کمبریج« طی تحقیقاتی 
که سال 200۹ انجام داده و در ژورنال »بهداشت عمومی 
آمریکا« نیز منتشر شده اعالم کرد، تعداد افرادی که بر 

اثر عدم دسترســی به خدمات درمانــی جان خود را از 
دست می دهند، نسبت به سال 2002 )مطالعه آکادمی 
ملی پزشکی آمریکا( حدود دو و نیم برابر افزایش داشته 

است. )فقط طی ۷ سال(!
این تحقیقات همچنین نشــان می دهد که در سال 
200۹ آمریکایی های در سن کار )سنین 1۸ تا ۶۴ سال( 
که بیمه درمانی هم ندارند، ۴0 درصد بیشتر از کسانی که 
حداقل دارای بیمه خصوصی هستند، در معرض مرگ بر 
اثر عدم دسترسی به خدمات درمانی قرار دارند. این رقم 
برای سال 1۹۹3 حدود 25 درصد تخمین زده شده بود.

هر 12دقیقه یک بیمار می میرد
»دیوید هیملســتاین« اســتادیار دانشکده پزشکی 
هاروارد نیز  با اشاره به افزایش مرگ ومیر آمریکایی ها بر 
اثر عدم دسترسی به خدمات درمانی مناسب، تصریح کرد: 
»آکادمی ملی پزشــکی با استفاده از آمار تحقیقات قبلی 
تخمین زده بود که در هر 30 دقیقه، یک آمریکایی بر اثر 
نداشتن بیمه درمانی جان خود را از دست می دهد. این آمار 
البته ناچیز است، اکنون هر 12 دقیقه یک آمریکایی )به 
همان دلیل( می میرد« بر این اساس، مرگ ومیر آمریکایی ها 
به دلیل نبود بیمه درمانی، از دیگر عوامل رایج مرگ مانند 
بیماری های کلیوی، پیشی گرفته است. افزایش قابل توجه 
این نوع از مرگ ومیرهــا در آمریکا را می توان با افزایش 
تعداد افراد فاقد بیمه و کاهش شبکه ایمنی پزشکی برای 
محرومان آمریکایی مرتبط دانست زیرا نبود بیمه درمانی 
برای بسیاری از آمریکایی ها، باعث کاهش دسترسی آنها 

به خدمات پزشکی و دارویی مناسب می شود.
 علی رغم تصور مردم جهان )مخصوصا کشورها در حال 
توسعه( از وضعیت آرمانی جامعه آمریکا، روزنامه »گاردین« 
در مطلبی در سال 201۷ با بیان اینکه »نابرابری عمیق در 
آمریکا« وجود دارد، نوشته بود: »عوامل زیادی هست که 
شــانس ابتالی آمریکایی ها به بیماری را افزایش می دهد 
و اگر این چیزها با عامل نبود بیمه درمانی همراه شــود 
معلوم نیست رقم ۴5 هزار مرگ در سال به کجا می رسد.«

سرویس خارجی-
منابع روسی می گویند  مقام های نظامی و امنیتی 
فعلی و سابق آمریکا نشست محرمانه ای را  برای 

تهیه طرح حمله نظامی به ونزوئال برگزار کرده اند.
تاکنــون همه طرح هــای آمریکا برای ســرنگونی 
دولت ونزوئال شکست خورده اســت. روزنامه آمریکایی 
»واشنگتن پست« هم اخیرا در گزارشی با  اشاره به اینکه 
نیروهای مسلح ونزوئال عنصر کلیدی راهبرد آمریکا برای 
سرنگونی مادورو بودند نوشته بود: »ارتش قدرتمند ونزوئال 
همچنان تحت ریاست جمهوری مادورو به صورت دست 
نخورده باقی مانده است.« حال با این وضعیت بر اساس 
گزارش ها به نظر می رســد واشنگتن طرح حمله نظامی 

به ونزوئال را دنبال می کند.
در ایــن باره یک اندیشــکده جنگ طلب آمریکایی 
در میزگردی محرمانه تحت عنوان »ارزیابی استفاده از 

نیروی نظامی در ونزوئال« و با شرکت دست کم ۴0 نفر از 
مقامات امنیتی،  نظامی و سیاسی این کشور و همچنین 
مقاماتی از کشورهای کلمبیا و برزیل گزینه حمله نظامی 
علیه ونزوئال را بررســی کرده است. »َمکس بلومنتال« 
روزنامه نــگار تحقیقــی روس و  بنیانگذار وب ســایت 
»ِگری زون«، خبر این نشست محرمانه به همراه اسامی 
افراد شرکت کننده را در وب سایت خود فاش کرده است. 
دو نفر از افراد شرکت کننده، برگزاری این نشست را تأیید 

اما از ارائه هرگونه جزئیاتی  خودداری کرده اند.
بنا به گزارش »بلومنتال«، اطالعات این نشست روز 
10 آوریل )21 فروردین( به دست وی رسیده، اما به اشتباه 
بر روی تمام گزارش های این نشســت تاریخ 20 آوریل 
)31 فروردین( درج شده است. اندیشکده »مرکز مطالعات 
راهبردی و بین المللی« )CSIS( مستقر در واشنگتن میزبان 
این میزگرد تحت عنوان »ارزیابی استفاده از نیروی نظامی 

در ونزوئال« بوده است. »سارا بامونک« از پژوهشگران این 
اندیشــکده، در گفت وگو با بلومنتال حضور خود در این 
نشست محرمانه را تأیید کرده و گفته: »ما درباره اقدام 

نظامی و گزینه نظامی علیه ونزوئال بحث کردیم.« 
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان برخی از مشاوران 
ارشــد و پرنفوذ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در 
حوزه مسائل ونزوئال نیز در این نشست حضور داشتند. 
از جملــه این افــراد مقامات کنونی و پیشــین وزارت 
خارجه، شــورای اطالعات ملی، شــورای امنیت ملی و 
همچنین دریادار کورت تاید، فرمانده ســتاد فرماندهی 

جنوبی آمریکا بودند.
به نوشــته بلومنتال، مقامات ارشدی از سفارت های 
کلمبیا و برزیل مانند ژنرال کلمبیایی»خوان پابلو آمیا« 
و همچنین بسیاری از دست نشانده هایی که توسط »خوان 
گوایدو« رهبر مخالفان ونزوئال منصوب شده اند نیز در این 

نشست حضور داشــتند. بلومنتال درخصوص برگزاری 
این نشست محرمانه در این برهه از زمان تأکید می کند: 
»نشســت مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی نشان 
می دهد دولت آمریکا از کاربرد تمام ابزارهای دیگر برای 
سرنگونی نیکالس مادورو ناامید شده و شکست خورده 
است و هم اکنون بیش از هر زمان دیگری به صورت جدی 

به دنبال استفاده از گزینه نظامی علیه ونزوئال است«.
این اولین بار نیست که اخباری درباره تالش آمریکا 
برای اقدام نظامی علیه ونزوئال منتشر می شود. پیش از این، 
»ژائیر بولسونارو« رئیس جمهور برزیل به صراحت از طرح 
همکاری خود با آمریکا برای ایجاد شکاف در ارتش ونزوئال 
به منظور خلع مادورو از قدرت خبر داده بود. پس از آن نیز، 
»مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا در سفر خود به 
منطقه آمریکای التین، ضمن دفاع از تحریم های ونزوئال، 
تأکید کرده بود که مبارزه در ونزوئال را رها نخواهند کرد.

واشنگتن پست اعالم کرده در طرح »معامله 
قرن« آمریکا در مورد فلسطین که قرار است اواخر 
بهار یا اوایل تابستان رونمایی شود چیزی به نام 

»کشور مستقل فلسطین« دیده نمی شود.
طــرح معامله قرن که دونالد ترامپ قرار اســت به 
اسم »حل مسئله فلسطین« و کامال در راستای منافع 
اســرائیل ارائه کند یکی از مهم ترین اتفاقات منطقه به 
شــمار می رود. پیش از این قرار بود اردیبهشت ماه این 
طرح رونمایی شود اما ظاهرا انتشار رسمی این طرح به 
اواخر بهار موکول شده است. در این ارتباط منابع مطلع 
به روزنامه واشنگتن پست گفته اند پیشنهاد دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا برای »معامله قرن« با هدف حل 
و فصل اختالفات عرب-اســرائیل وعده بهبود عملی در 
زندگی فلسطینیان را می دهد، اما در سرحد تضمین یک 
کشور جداگانه و کامالً مستقل فلسطینی متوقف می شود.

به گزارش ایســنا در ایــن روزنامه همچنین آمده: 
»انتظار می رود کاخ ســفید پس از گذشت بیش از دو 
سال تالش جرد کوشــنر، مشاور و داماد ترامپ، بسته 
صلح خود را که مدت هاست در شرف آماده شدن است، 
اواخر بهار یا اوایل تابستان رونمایی کند. مقام ها جزئیات 
این طرح را محرمانه نگاه داشته اند اما اظهارات کوشنر 
و ســایر مقام های آمریکایی نشان می دهد این طرح با 
تشکیل کشور فلســطین که فرضیه مقدم تالش های 

صلح بوده فاصله دارد.«
ترامپ به دوستانش گفته می خواهد پیش فرض های 
سنتی درباره چگونگی حل و فصل این اختالف را ارتقا 
دهد، اما برخالف دیپلماسی شخصی خود با کره شمالی، 
تا حد زیادی تالش صلــح در خاورمیانه را به دامادش 
واگذار کرده است. بسیاری از تحلیلگران شانس موفقیت 
کوشنر را »اندک« ارزیابی می کنند چرا که چندین دهه 

تالش های تحت حمایت آمریکا ناکام مانده است. ترامپ 
از زمان روی کار آمدن تا به اکنون یک سری اقدامات به 
نفع اسرائیل انجام داده است و همین رویکردها او را در 
میان اروپایی ها و برخی از رهبران عربی نامحبوب کرده 
است. کوشــنر مدعی است این طرح چهار محور دارد: 

آزادی، احترام، امنیت و فرصت! 
اما کارشناسان معتقدند با توجه به اقدامات یکجانبه 
ترامپ مانند انتقال سفارت آمریکا به قدس و همچنین 
الحاق جوالن اشغالی سوریه به »اسرائیل«، این طرح نیز 
با هدف کمک به رژیم صهیونیستی آماده شده و از پیش 

شکست خورده است.
خبر دیگر اینکه یک نوجوان 1۶ ساله فلسطینی که 
اوایل ماه جاری میالدی در جنوب نوار غزه به شــدت 
زخمی شده بود،  بر اثر شدت جراحت به شهادت رسید. 
»اسحاق عبدالمعطی سویلم اشتیوی« )1۶ ساله( نوجوان 

فلسطینی که در جنوب نوار غزه به ضرب گلوله نظامیان 
صهیونیست زخمی شده بود، یکشنبه شب بر اثر شدت 

جراحات به شهادت رسید.
در خواست البرادعی

»محمد البرادعی« معاون رئیس جمهوری سابق مصر، 
قرن«،  طی سخنانی درباره طرح صلح موسوم به »معامله 
ضمن فراخواندن اعراب برای اتحاد در مقابل این طرح، 
هدف از معامله قرن آمریکا را تضییع آنچه که از حقوق 

ملت فلسطین باقی مانده است، دانست.
به گزارش ایسنا، وی گفت، طبق معامله قرن، کشور 
فلسطین تشکیل نخواهد شد. و عالوه بر آن، تضمین های 

امنیتی بسیاری برای اسرائیل به همراه دارد.
رئیس پیشــین آژانــس بین المللی انــرژی اتمی 
همچنین، خواستار موضع قاطع اعراب در برابر معامله 

قرن شد.

منابع روس فاش کردند

نشست محرمانه 40 مقام امنیتی و نظامی آمریکا برای تهیه سازوکار حمله نظامی به ونزوئال

واشنگتن پست خبر داد

حذف »کشور فلسطین« از طرح معامله قرن آمریکا!

آمریکا بدون روتوش

ساالنه 45 هزار بیمار آمریکایی به دلیل نداشتن بیمه جان می دهند


