
تالش آمریکا برای
اختالف افکنی بین حزب اهلل و دولت

نماینده جمهوری خواه مجلس سنای آمریکا، به این 
بهانه که لبنان را حزب اهلل کنترل می کند، طرحی ارائه 
داده که خواستار قطع کمک دولت این کشور به لبنان 
اســت. طرحی که به نظر برای ایجاد شکاف در فضای 

سیاسی بین حزب اهلل و دولت لبنان تهیه شده است.
به دنبال تروریســتی خواندن شــاخه سیاسی حزب اهلل 
لبنان توســط دولت آلمان، دولت لبنان امــا از حزب اهلل به 
عنوان یک گروه رسمی فعال در این کشور حمایت کرد. پس 

از آن نیز اقدامات علیه مقاومت لبنان پایان نیافت و با فشــار 
آمریکا و رژیِم آپارتایِد صهیونیســتی سازمان ملل که باید در 
کشــمکش های بین المللی میان دار باشد، در جهت فشارها و 
خواســته های آنان، خواســتار خلع صالح حزب اهلل شد. حاال 
برنامه بعدی گویا سیاســت تفرقه اندازی بین دولت لبنان و 

حزب اهلل، با فشار بر دولت این کشور است.
نمایندگان جمهوری خواه در کنگره آمریکا به دنبال قطع 

کمک این کشور به لبنان هستند.

اخراج بازرس کل وزارت خارجه آمریکا
به دستور ترامپ

رئیس جمهــور آمریکا در ادامه سیاســت حذف 
منتقدان خود، »اســتیو لینیک« بــازرس کل وزارت 
خارجه آمریکا را که در حــال تحقیق درباره »مایک 

پمپئو «وزیر خارجه این کشور بود، برکنار کرد.
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا در گفت وگو 
بــا پایگاه خبری »هیل«، ضمن تأییــد این خبر اعالم کرده، 
»اســتفان آکارد« یکــی از کارکنان ســابق بخش خدمات 
خارجی قرار اســت جایگزین »لینیک« شــود. طبق گزارش 

روزنامه انگلیسی »دیلی میل«، استیو لینیک یکی از منتقدان 
تبعیض های سیاســی در مدیریت وزارت خارجه آمریکا بود. 
برکناری وی جــزء جدیدترین اقدامــات دولت ترامپ علیه 
ناظران مســتقل واحد اجرایی است که با دولت ترامپ دچار 

مشکل شده اند. 
ترامپ در نامه ای به کنگره تصریح کرده دیگر به لینیک 
اعتماد کامل ندارد و ظرف ۳۰ روز اخراج وی اجرایی خواهد 

شد.
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نشریه فرانسوی پاسخ داد
سقوط قیمت نفت

 چگونه رویای سعودی را بر باد داد؟
مجله فرانسوی در گزارشی از پیامدهای جنگ نفتی برای 
ریاض خبر داده و »وضعیت وخیم« را برای اقتصاد عربستان 

پیش بینی کرده است. 
رسانه های مختلف در چند ماه اخیر از وضعیت شکننده اقتصادی 
عربســتان به دلیل کرونا و جنگ نفتی گزارش های زیادی منتشر 
کرده اند. فصل مشــترک تمام این گــزارش این بوده که هم مردم 
عربستان و هم بن سلمان رویاهای خود را بر باد رفته می بینند. این 
بار اما مجله فرانســوی »کپیتال« در گزارشی درباره تشدید تدابیر 
ریاضت اقتصادی عربستان در شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و 
کاهش قیمت نفت نوشته که »مردم عربستان پس از گذراندن یک 
دوره طالیی حاال یک شبه خود را در مواجهه با واقعیت تکان دهنده 

و سخت اجرای تدابیر ریاضت اقتصادی یافتند«.
روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی به نقل از این مجله فرانسوی 
آورده: »عربستان امروز از تحمل بار سنگین پیامدهای سقوط قیمت 
نفت رنج می برد و اقدامات دردناک ریاضت اقتصادی که اخیراً توسط 
محمد الجدعان وزیر دارایی این کشــور اعالم شده است رویاهای 
بســیاری از جوانان سعودی را که رویای ســاخت یک خانه برای 

خودش داشت بر باد داد«.
مجله کپیتال همچنین تاکید کرده که »ریاض تحت فشار مضاعف 
ارزش افزوده را  بر اپیدمــی کرونا و پایین آمدن قیمت نفت، مالیات 
۳ برابر کرد و از پایان مزایا یا کمک های اجتماعی نیز خبر داد. این 
تصمیمات سختگیرانه حکومت سعودی در بحبوحه رکود اقتصادی 
که در جریان است حاکی از یک تغییر خطرناک است، زیرا پایه های 
دولت رفاه عربستان را متزلزل می کند و بخش بزرگی از شهروندان 
ســعودی از جمله اکثر جوانان را با واقعیت کاهش درآمد، کاهش 
فرصت های شــغلی و وخیم شدن شــرایط زندگی مواجه می کند؛ 
کشــوری که مفهوم مالیات در آن تا همین چندی پیش ناشناخته 

بود«.

دیــوان عالی فدرال برزیل از تالش گروهی از وکال برای 
به جریان انداختن پرونده استیضاح رئیس جمهور این کشور، 

معروف به »ترامِپ برزیل«، خبر داد.
»ژایر بولسونارو«، سیاستمداِر راست گراِی افراطی و افسر سابق 
ارتش، که ارتباط نزدیکی هم با کلیســا های انجیلی دارد، به ترامِپ 
برزیل معروف اســت. او در کشــوری که درگیر رکود اقتصادی و 
سرخوردگی های ناشی از فساد و رسوایی های مداوم است، وعده نظم 
و قانون داد و به قدرت رسیده است. اما او در اصل، فردی نژاد پرست، 
زن ستیز و کســی که خانواده اش درگیر فساِد اقتصادی اند و او هم 
مشغول الپوشانی این فساد است، شناخته می شود و همچون» دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، احترامی به آداِب سیاسی نمی گذارد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، دیوان عالی فدرال برزیل 
اعالم کرده در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا در برزیل، گروهی 
از وکالی این کشور در تالش هستند تا پرونده استیضاح بولسونارو 
را به جریان بیندازند. یک ســال و پنج مــاه از روی کار آمدِن این 
راســتگرای افراطی در برزیل می گذرد و طی این مدت ۱۱ وزیر از 
دولــت او یا کناره گیری کرده اند و یا به دلیل اختالف نظر، از طرف 

رئیس جمهور، برکنار شده اند.
بولسونارو از ابتدای شیوع کرونا در برزیل، مثل ترامپ، مخالف 
محدودیت های قرنطینه بوده و خواهان بازگشایی مراکز تجاری در 
شــهر های این کشور اســت. این در حالی است که »نلسون نیچ«، 
وزیر بهداشــت برزیل، که تنها یک ماه از تصدی اش در این پست 
می گذشــت، نیز به دلیل تنش ها بر سر چگونگی مبارزه با ویروس 

کرونا، از سمت خود استعفا کرد.

نظامیان تروریست آمریکایی یک بانک دولتی سوریه را 
در شهر »حسکه« به اشغال خود در آوردند و سپس، آن را 

غارت کردند.
واحدهایی از ارتش آمریکا شعبه بانک تجاری سوریه در استان 
حســکه را به اشــغال خود در آوردند. یک پاگاه عبری زبان موسوم 
به »ناتســو نت«، با اعالم خبر مذکــور افزود، این بانک دولتی، که 
بزرگترین بانک تجاری ســوریه است ، به بهانه مشارکت در فعالیت 
مربوط به صادرات نفت دولت دمشق، در فهرست تحریم های آمریکا 

قرار گرفته بود.
این تهاجم با مشارکت شبه نظامیان کرد موسوم به » نیروهای 
دموکراتیک ســوریه« ، که تحت حمایت آمریکا قرار دارند، صورت 

گرفت. 
منبع مذکور در مورد احتمال وجود مقادیر قابل توجهی ارزهای 
حاصل از صدور نفت در ســاختمان این بانک، سخن گفت و افزود، 
ساختمان بانک در کنار زندان بزرگی قرار دارد که برخی از سرکردگان 

داعش در آن نگهداری می شوند.
در ســال 2۰۱6 نیز نیروهای آمریکایی به همراه شبه نظامیان 
کــرد، بانک مذکور را اشــغال کرده بودند، اما بعــد از مدتی، اجازه 
فعالیت عادی به آن داده شــد. حســکه هم اکنون در اشغال شبه 

نظامیان کرد قرار دارد.
آمریکا پایگاه جدید ساخت

دیدبان حقوق بشر سوریه، که مرکز آن در لندن قرار دارد، اعالم 
کرد که ارتش آمریکا پس از جلب کمک های نظامی، پایگاه جدیدی 

را در استان »دیرالزور«، واقع در شرق سوریه، ایجاد کرده است.
العمر«  این منبع افزود، نظامیان آمریکایی این پایگاه را در منطقه»
)شــرق دیرالزور( ایجاد کردند. اخیرا»دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا، به نیروهایش دستور داده بود تا بر نفت شمال شرق سوریه 
مسلط شوند و نگذارند این منابع نفتی مورد استفاده دولت سوریه 

قرار بگیرد.
آمریکا طی هفته های اخیر صدها کامیون سالح و تجهیزات را 

وارد مناطق شمال شرق سوریه کرده است.

در دیدار با سران حشدالشعبی
نخست وزیر جدید عراق: من

خادم حشدالشعبی هستم

نخســت وزیر عراق در دیدار با رئیس سازمان حشد الشعبی، 
حفاظت از این ســازمان را یک وظیفه دانست و گفت: من خادم 

حشدالشعبی هستم.
»مصطفــی کاظمی« دیــروز به دیدار »فالح الفیاض« در ســاختمان 
حشدالشعبی)بســیج مردمی( رفت و با وی در ارتباط با شــرایط سیاسی 
و امنیتی جاری گفت وگو کرد.  نخســت وزیر عــراق در این دیدار، لباس 
رزمندگان حشــد را به تن کرد و طی سخنانی اظهار داشت: »حفاظت از 

حشدالشعبی یک وظیفه است و من خادم آن هستم.«
دیدار مذکور در شرایط حساس کنونی ، برای محافل سیاسی آمریکا و 
غرب این پیام را دارد که دولت جدید حشد الشعبی را یک نیروی وابسته به 

دولت می داند و هرگز تحت فشار غرب، آن را منحل نخواهد کرد.
حمایت بالگردهای ناشناس از داعش

یک نماینده پارلمان عراق و عضو کمیســیون امنیت ملی اعالم کرد ، 
مدتی اســت که هواپیماها و بالگردهای ناشناس در مناطق حضور داعش 
فــرود می آیند و رفت و آمد می کنند. »جاســم الجبــاره« دیروز از فرود 
هواپیماهای باری و بالگردهای ناشــناس در مناطق حضور تروریست های 
داعش در اســتان های صالح الدین، نینوا و دیاله خبر داد و از دولت عراق 
خواست هرچه سریع تر هویت این پرنده ها را مشخص کند. الجباره تأکید 
کرد که افراد محلی بارها فرود این بالگردها را دیده اند، اما هویت سرنشینان 
بالگردها و اینکه وابسته به کدام کشورها هستند، مشخص نیست. به گفته 
وی، جاهایــی که این هواپیماها و بالگردهــا فرود می آیند، مناطق حضور 

تروریست های داعش است.
بــه گزارش خبرگــزاری فارس، این نماینده پارلمــان گفت، ماجرای 
فوق، حمایت کشــورهای غربی به ویژه آمریکا، از تروریست های داعش در 
ســال 2۰۱۴ را در اذهان زنده می کند. او باید مشخص شود چه طرفی به 
تروریست ها سالح می رساند.  پنجشنبه گذشته نیز چند تروریست داعشی 
که توسط ارتش در منطقه بیابانی سوریه دستگیر شده بودند، اعتراف کرده اند 
که حمالت تروریستی خود در سوریه را با هماهنگی نظامیان آمریکایی انجام 
می داده اند.  خبر دیگر اینکه، در عراق گروه جدیدی تحت نام »سرایا ثورة 
العشرین الثانیة« با انتشار ویدئویی از حمله به یک کاروان ارتش آمریکا در 
استان بابل، اعالم موجودیت کرد. این گروه، سومین گروه جدیدالتاسیس 
مقاومت اسالمی عراق است که طی ماه های اخیر اعالم موجودیت کرده ند.

در میان سکوت جامعه جهانی

حمالت دیوانه وار آل سعود به مردم روزه دار یمن
مأرب و جوف در یک روز 20 بار بمباران شد

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( اعالم کرد که این کشور 
سرگرم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است.

»جاناتان هافمــن« گفت: روند کاهش نیروهای آمریکایی مســتقر در 
افغانســتان ادامه دارد و انتظار می رود که براســاس بازه زمانی مورد توافق 

میان آمریکا و طالبان انجام شود.
سخنگوی پنتاگون در حالی این اظهارات را بیان می کند که طالبان طی 
روزهای گذشته ،حمالت خونینی را در »کابل« و »ننگرهار« انجام داده است 
و اگرچه دولت افغانستان، طالبان را مسئول این حمالت می داند، اما آمریکا 

مدعی است که حمالت فوق توسط داعش انجام شده است.
75 کشته در تازه ترین درگیری ها

وزارت دفاع افغانستان اعالم کرد، 6۱ تروریست وابسته به طالبان براثر 
حمالت زمینی و هوایی نیرو های ارتش بر مواضع آنها در استان های هلمند، 

ارزگان و پکتیا کشته و ده ها عضو این گروه زخمی شدند.
همچنین ، براثر حمله هوایی ارتش افغانستان به یک موضع طالبان در 
شهرستان »پشتون زرغون« از توابع استان هرات، هفت عضو طالبان کشته 

و سه نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، فرماندهی ارتش در جنوب 
شرق افغانستان از کشته شدن دو نظامی و جراحت سه نظامی دیگر براثر 

حمله طالبان به سد آبی »مچلغو« در استان پکتیا خبر داد.
»عارف عابر« سخنگوی استانداری غور نیز اعالم کرد: سه نظامی افغان 
براثر حمله یک فرد مسلح موتورسیکلت سوار در شهر »فیروزکوه« از توابع 
استان »غور«جان خود را از دست دادند. همچنین، »احمد جاوید بشارت« 
سخنگوی پلیس» بغالن« گفت: براثر حمله طالبان به خانه یکی از فرماندهان 
حزب اسالمی افغانستان در شهر »پلخمری« مرکز استان »بغالن«، دو نفر 

از جمله یک نظامی و یک غیرنظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
خبر دیگر اینکه، یک فرمانده نیرو های خیزش مردمی )شبه نظامیان 
حامی دولت افغانســتان( همراه دو محافظش براثر انفجار کنار جاده ای در 
استان »بدخشان« در شمال شرق افغانستان، زخمی شدند. خبر دیگر اینکه، 
شــورای امنیت ملی افغانستان اعالم کرد، روند مبادله زندانیان)دولتی( با 
طالبان را به دلیل عدم پا پبندی طالبان به تعهدات خود، متوقف کرده است.

ترامپ برزیل در آستانه استیضاح

پنتاگون: در حال خروج
از افغانستانیم
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اینکه کشورهای  کاهش قیمت نفت، عالوه بر 
مرتجع عربــی را با بحران جدی اقتصادی مواجه 
ساخته، کشــورهایی مثل مصر و پاکستان را که 
به شدت به کمک های این کشورها وابسته اند، به 
طریق اولی دچار بحران سیاسی و اقتصادی به شکل 

توامان خواهد کرد.
»کرونا« و به تبع آن، کاهش شــدید قیمت نفت در 
جهان، نه تنها کشورهای صادر کننده نفت را دچار بحران 
بی سابقه ای کرده بلکه، آن دسته از کشورهایی را که به 
حمایت های مالی کشــورهای نفتی وابسته هستند نیز 
دچار بحران پیچیده ای می کند. این بخشــی از گزارش 

خبرگزاری »آناتولی« است.
این خبرگــزاری ترکیه ای در ادامه بــا نام بردن از 

کشــورهای مصر و پاکســتان که تعــداد جمعیت آنها 
بسیار زیاد است اشــاره کرده و نوشته، این دو کشور به 
علت کاهش درآمد نفتی کشــور های عرب خلیج فارس، 
از کمک های عربســتان و امارات محروم شده اند فلذا، با 

بحران سیاسی و اقتصادی مواجه خواهند بود.
طبق این گزارش، بعد از شیوع ویروس کووید-۱۹، 
نظام اقتصــادی جهان با بحران و رکود مواجه شــد و 
تولیــدات و صدور نفت و تقاضا بــرای نفت و انرژی در 
بازار بین المللی کاهش یافت. بین اوپک و ائتالف اوپک 
پالس نیز اختالف نظر و کشمش به وجود آمد و قیمت 
نفت بشــکه ای به 2۰ دالر و کمتر کاهش یافت. آناتولی 
تاکید کرده که مصر و پاکستان علیرغم اینکه کشور های 
صادر کننــده و یا وارد کننده عمده نفت نیســتند، اما از 

لحاظ اقتصادی به کمک های کشور های عرب خلیج فارس 
وابستگی دارند. مصر و پاکستان از لحاظ بافت جمعیتی، 
نظامی، فرهنگی و ژئوپلیتیک دو کشــور بســیار مهم 

منطقه هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران این خبرگزاری در ادامه 
نوشته، بیشتر از سه میلیون کارگر مصری در کشور های 
دیگر در کشــور های عرب خلیج فارس شاغل هستند و 
درآمد های ارزی دریافتی خود را به مصر می فرســتند 
و یکــی از منابع درآمد مصر، همین ارز انتقالی کارگران 
مصری اســت. ارز های انتقالی کارگران مصری علیرغم 
تغییرات دوره ای در ســال 2۰۱۹ میالدی 26 میلیارد 
دالر بود یعنی معادل ۱۰ درصد درآمد ملی مصر است. 
دومین منبع درآمد ملی مصر گردشگری است. در سال 

2۰۱۹ میالدی درآمد گردشگری مصر ۱2 میلیارد دالر 
بود. ســومین منبع درآمد ملی مصــر، درآمد حاصل از 
مالیات کانال سوئز است. مصر درسال 2۰۱۹ میالدی از 
مالیات کانال سوئز 5 میلیارد و 8۰۰ میلون دالر درآمد 
داشت. کمک کشور های تولید کننده نفت کشور های عرب 
خلیج فارس که درسال 2۰۱۹ میالدی به مصر به صورت 
مستقیم سرمایه گذاری و یا کمک کردند نیز 8میلیارد و 

5۰۰ میلیون دالر است.
آناتولی در پایان تاکید کرده: »شیوع ویروس کووید- ۱۹ 
باعث شده که درآمد کانال سوئز کاهش یابد. بعد از شیوع 
ویروس حدود 8 میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر سرمایه نیز 
از مصر خارج شــده است. درنتیجه مصر نمی تواند از بار 

سنگین بحران اقتصادی رها شود«.

سرویس خارجی-
ائتالف آمریکایی- سعودی در ایام ماه مبارک 
رمضان، دیوانه وار مشغول بمباران مردم روزه دار 

یمن در دو استان شمالی یمن است.
عربستان و امارات بیش از پنج سال است که مشغول 
کشتار مردم یمن است. شیوع ویروس کرونا در کشورهای 
مختلف باعث شده تا بسیاری از درگیری ها متوقف شود اما 
عربستان از این قاعده مستثنی بوده و مردم بی گناه یمن 
را در ماه مبارک رمضان هم همچنان هدف قرار می دهد. 
در جدیدترین حمالت اســتان های شمالی مورد تهاجم 

آل سعود قرار گرفته است. 
ایسنا در این باره، به نقل از خبرگزاری یمنی »سبأ« 

نوشــته، یک منبع امنیتی اعالم کرده که، جنگنده های 
ائتالف عربــی ۱5 مرتبه به دو منطقه مجزر و مدغل در 
شمال غرب استان مأرب واقع در شمال شرق یمن حمله 
کرده اند....ائتالف سعودی پنج مرتبه هم استان الجوف در 
مرزهای مشترک با عربستان را هدف گرفت. پیش از این 
یحیی ســریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به 
انصاراهلل اعالم کرده بود، ائتالف سعودی طی هفته گذشته 
بیــش از ۱۰ عملیات هجومی و 258 حمله هوایی انجام 
داده و از ماه میالدی گذشــته عملیات هجومی و هوایی 
این ائتالف که به طور یکجانبه آتش بس اعالم کرده! تا به 
امــروز به بیش از 86 عملیات هجومی و تالش برای نفوذ 

و بیش از ۱۰68 حمله هوایی رسیده است.

خبر دیگر اینکه، »محمد علی الحوثی«عضو شورای 
عالی سیاسی جنبش انصاراهلل و رئیس کمیته عالی انقالبی 
یمن در واکنش به اتهام زنی واشنگتن درباره عدم همکاری 
انصاراهلل با سازمان ملل درخصوص نفت کش صافر، تأکید 
کــرده که گفته های وزارت خارجه آمریکا تنها گمانه زنی 
است. الحوثی در حساب توئیتری خود نوشته: »انصاراهلل 
در ســند راه حل فراگیر برای پایان دادن به جنگ که به 
ســازمان ملل ارائه شد، پیشــنهاد اعزام تیم فنی تحت 
نظارت ســازمان ملل برای ارزیابی اوضاع نفت کش صافر، 
اجرای تعمیرات اولیه و ارائه توصیه های فنی الزم جهت 
تعمیر و نگهداری این کشتی مطرح شد«. او افزود که این 
پیشنهاد شامل توافق بر سر توصیه های تیم فنی درخصوص 

طرح استخراج نفت از نفتش کش به روشی ایمن و پمپاژ 
مجدد آن به این کشتی بود. وزارت خارجه آمریکا شنبه 
گذشــته انصاراهلل را به همکاری با سازمان ملل و اعطای 
اجازه برای تعمیــر و نگهداری نفت کش صافر فراخوانده 
و گفته بود که انصاراهلل مســئول هر گونه نشــت نفت از 
این نفت کش و آســیب های انسانی و زیست محیطی آن 
خواهد بود! نفت کش صافر از چهار ســال پیش در بندر 
رأس عیســی در الحدیــده لنگر انداخته و حاوی بیش از 
یک میلیون بشــکه نفت سبک مأرب است. شرکت نفت 
دولت صنعا پیش از این گفته بود که ائتالف سعودی مانع 
دسترســی به نفت کش صافر و اجرای اقدامات مربوط به 

تعمیر و نگهداری آن شده است.

مدیریت بحــران کرونا در آمریــکا از کنترل 
دولــت »دونالد ترامــپ« خارج شــده و تعداد 
مبتالیان و فوتی های این ویــروس در آمریکا، به 
صــورت تصاعدی در حال افزایش اســت، طوری 
که پیش بینی می شــود تا کمتر از دو هفته دیگر، 
 شــمار فوتی ها از 100 هــزار نفر فراتــر خواهد 

رفت.
مبتالیان به ویروس کرونا در سراسر جهان روز به روز 
بیشتر می شود بر اساس داده های وبگاه »ورلد امتر« تا عصر 
دیروز تعداد مبتالیان از چهار میلیون و 6۴5 هزار نفر فراتر 

رفته و شمار فوتی ها نیز به ۳۰۹ هزار نفر رسیده است.
 در آمریکا شــمار مبتالیان و فوتی ها با شیبی بسیار 
تند در حال افزایش اســت و به نظر می رســد فاجعه ای 
تمــام عیار در این کشــور رخ داده و بحران به طور کامل 
از کنترل دولت ترامپ خارج شــده است. تا عصر دیروز بر 
اســاس داده ها، شمار مبتالیان به کرونا در آمریکا به یک 
میلیون و ۴8۴ هزار نفر رسیده و شمار فوتی ها نیز از 88 
هزار نفر فراتر رفته اســت. »رابــرت ردفیلد« رئیس مرکز 
کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا پیش بینی کرده 
است که تلفات آمریکا بر اثر بیماری کرونا تا اول ژوئن)۱2 
خــرداد( به بیش از ۱۰۰ هزار نفر خواهد رســید. ردفیلد 
جمعه گذشته در توئیتی با اشاره به اینکه روند پیش بینی 
مرگ و میر ناشــی از ویروس کرونا در آمریکا همچنان رو 
به افزایش است، نوشت:» آمار مرگ و میر ناشی از بیماری 
کرونــا در آمریکا تا اول ماه ژوئن به بیش از ۱۰۰ هزار نفر 
خواهد رسید«. به نوشته پایگاه »پالیتیکو«، اولین بار است 
کــه رد فیلد به وضوح بــه مرگ ۱۰۰ هزار نفر بر اثر ابتال 

به ویروس کرونا در آمریکا اشاره می کند.پالیتیکو در ادامه 
نوشت، این پیش بینی در حالی انجام شد که دولت ترامپ، 
همچنان راهبرد باز گشایی اقتصادی را در پیش  گرفته است. 
ترامپ روز جمعه در کنفرانس خبری خود در کاخ سفید 
بار دیگر گفت قصد ندارد کشور را به دلیل کووید-۱۹ برای 
پنج ســال بسته نگه دارد. عالوه بر این، پیش بینی دیگری 
نیز ارائه شــده مبنی بر اینکه در صورتی که هیچ اقدامی 
برای مقابله با این ویروس در آمریکا انجام نشــود، بیش از 

دو میلیون آمریکایی کشته خواهند شد.
ساعت مرگ!

ساعت بزرگی که بر باالی میدان »تایمز« در نیویورک 
نصب شــده و شــمار مرگ و میرها بر اثر ابتال به بیماری 
»کوویــد-۱۹« )بیماری کروناویروس 2۰۱۹( را نشــان 

می دهد، »ساعت مرگ ترامپ« لقب گرفته است. »یوجین 
جارکی«، فیلمساز و سازنده این ساعت، از آن جهت نام فوق 
را برای این ساعت برگزیده که معتقد است مرگ و میرهای 
ناشــی از ابتال به این بیماری، حاصل سهل انگاری ترامپ 
در جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا در این کشور است.
در حال حاضر که شمار فوتی های ناشی از این بیماری در 
آمریکا به 88 هزار نفر رسیده است این ساعت قاعدتاً باید 
همین عدد را نشان بدهد. زیر شمارگری که آمار فوتی های 
ناشی از بیماری کووید-۱۹ را نشان می دهد، نوشته شده 
است: »برآورد مرگ و میرهای ناشی از کووید-۱۹ به دلیل 
سهل انگاری ترامپ«.رســانه های آمریکا نوشته اند ساعت 
ساخته شده توسط جارکی از »ساعت بدهی ملی آمریکا« 
الگوبرداری شــده که از ســال ۱۹8۹ به این سو، رقم کل 

استقراض آمریکا را نشان می دهد. 
تصویب بسته 3 تریلیون دالری

بعد از تصویب نزدیک به سه تریلیون دالر بسته حمایتی 
کنگره برای حمایت از اقتصاد آمریکا و انتشار خبر استقراض 
ســه تریلیون دالر از سوی وزارت خزانه داری آمریکا برای 
مدیریت اقتصاد بحران زده این کشــور، حاال خبر رسیده 
مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر یک بسته حمایتی سه 
تریلیــون دالری را علیرغم مخالفت ترامپ تصویب کرده 
است. دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا طرح بسته 
حمایتی سه تریلیون دالری را با وجود اینکه ترامپ تهدید 
به وتو کرده بود، به تصویب رساندند، اما جمهوری خواهان 
همچنان با این طرح مخالفت می کنند. به نوشته روزنامه 
»واشنگتن پست«، کاخ سفید و جمهوری خواهان سنا از 
ایــن اقدام انتقاد کردند و گفتند این طرح را کنار خواهند 
گذاشــت، »نانســی پلوســی«، رئیس دموکرات مجلس 
نمایندگان دربــاره این طرح گفت: این الیحه از ســوی 
دموکرات ها بدون مشــورت با جمهــوری خواهان تدوین 
شــده است و بنابراین احتمال رد آن از سوی مجلس سنا 
می رود.۱۴دموکــرات در مجلس نمایندگان، با این قانون 
مخالفت کردند و یک جمهوری خواه نیز به آن رأی موافق 
داد. ایــن طرح با 2۰8 رأی موافق و ۱۹۹ رأی مخالف به 
تصویب رسید. اوایل هفته گذشته، کاخ سفید رسماً تهدید 
کرد که اگر این بســته به تصویب برسد، آن را وتو خواهد 
کرد.»میــچ مک کانل« و دیگــر جمهوری خواهان ضمن 
مخالفت بــا این قانون گفته اند که آنها می خواهند نتیجه 
یک بســته حمایتی تریلیون دالری دیگر را ابتدا مشاهده 

کنند و بعد این طرح را تصویب کنند.  

فاجعه تمام عیار در انتظار آمریکا
شمار تلفات کرونا به مرز 100 هزار تن رسید!

سرویس خارجی-
رسانه های عبری زبان هشدار می دهند شیوع 
ویروس کرونا و پیامدهــای اقتصادی آن در کنار 
پیامدهای الحاق کرانه باختری می تواند باعث فوران 
خشم فلسطینی ها و شروع انتفاضه جدیدی شود.

رژیم صهیونیستی همواره از شروع انتفاضه ای دیگر 
در فلســطین وحشت دارد. به هین دلیل تمام رفتارهای 
خود را به گونه ای مدیریت کرده که از وقوع یک انتفاضه 
دیگر جلوگیری کند. اما شــیوع ویــروس کرونا در کنار 
طرح معامله قرن و دیگر طرح های اشغالگرانه باعث شده 
تا رسانه های رژیم صهیونیستی نسبت به وقوع یک انتفاضه 
دیگر هشــدار دهند ایسنا در این باره، به نقل از روزنامه 
رأی الیوم نوشــته، به رغم اینکه کرانه باختری کاماًل از 
کرونا تأثیر نپذیرفته اما، مســئوالن امنیتی و رســانه ها 
به رژیم صهیونیســتی نسبت به عواقب بحران اقتصادی 
هشــدار داده اند. این مسئوالن می گویند که احتماال این 
تحوالت در سایه اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره الحاق 
کرانه باختری، به انتفاضه خشونت آمیزی منجر شود که 
ثبات دولت محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان 

فلسطین را از بین خواهد برد.
یکی از افسران سازمان اطالعات رژیم صهیونیستی 
نیز گفته: »عاملی که طی دو ســال اخیر فلسطینی ها را 
به اعتراضات واداشته عامل اقتصادی بوده است، اما بعد 
از انتقال ســفارت آمریکا به قدس و کشته شدن تعداد 
زیادی از فلسطینی ها در غزه طی راهپیمایی بازگشت یا 
زمان اعتصاب غذای اسرا، فلسطینی ها از تشدید وضعیت 
امنیتی خودداری کردند.« به نوشــته رای الیوم به رغم 
اینکه تعداد مبتالیان به کرونا در میان فلسطینی ها اندک 

است و تنها ۳۷5 مبتال داشته اند، اما آسیب های اقتصادی 
این ویروس علیه تشکیالت خودگردان فلسطین خطرناک 
اســت و موجب نگرانی مسئوالن دســتگاه امنیت رژیم 

صهیونیستی می شود. 
هشدار تشکیالت خودگردان

از سوی دیگر، »محمد اشتیه«، نخست وزیر تشکیالت 
خودگردان فلســطین اعالم کرده کادر رهبری فلسطین 
یک تصمیــم تاریخی و تعیین کننده را بــرای مقابله با 
تصمیم الحاق کرانه باختری در صورتی که دولت جدید 
رژیم اشغالگر صهیونیستی آن را اعالم کند، اتخاذ خواهد 
کرد: »رئیس ابوزمان )محمود عباس( روز شــنبه آینده 
نشست رهبران فلسطینی را برای اتخاذ تصمیم الزم به 

منظور مقابله با اعالم الحاق بخش هایی از کرانه باختری 
و اجرای این تصمیم ریاست خواهد کرد...هدف این اقدام 
اسرائیل نابود کردن احتمال و امکان تشکیل کشور مستقل 
و دارای حاکمیت فلسطین است. اما هیچ فلسطینی این 
مســئله را نمی پذیرد و بر این اساس، رهبری فلسطین 
در مقابــل یک تصمیم تعیین کننده و تاریخی قرار دارد 
که در صورت اعالم رســمی الحاق کرانه باختری اتخاذ 

خواهد شد«.
بر اســاس طرح پیشنهادی از سوی ترامپ معروف به 
معامله قرن، قرار اســت بخش زیادی از کرانه باختری به 
اراضی اشغالی ملحق شود، همچنین قدس اشغالی به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی شناخته می شود. این طرح کامال 

صهیونیستی ترامپ با مخالفت کشورهای منطقه و حتی اروپا 
همراه شده است. عبداهلل دوم پادشاه اردن نیز درباره تبعات 

الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی هشدار داده است.
تهدید پمپئو علیه دیوان الهه

خبر دیگر اینکه، »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا 
دیــوان کیفری بین المللــی را به خاطر آنچه »تحقیقات 
غیرقانونی« درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی نامید، 
مورد تهدید قرار داد. پمپئو روز جمعه در بیانیه ای که در 
پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شد، ادعا 
کرد: »دادگاه کیفری بین المللی یک بدنه سیاسی است 
نه یک نهاد قضایی. این حقیقت تلخ دوباره از سوی این 
دیوان که در تالش اســت علیه اسرائیل تشکیل پرونده 

دهد، به تأیید رسیده است«.
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه نوشت: »ما فلسطین 
را به عنوان کشــوری مستقل به رسمیت نمی شناسیم، 
بنابراین آنها فاقد صالحیت برای عضویت کامل و مشارکت 
در سازمان های بین المللی، نهادها یا نشست ها، به عنوان 
یک کشور هســتند«. پمپئو افزود: »آمریکا بار دیگر بر 
اعتراض تمام قد خود از هرگونه تحقیقات غیرقانونی دیوان 
کیفــری بین المللی تأکید می کند. اگر این دیوان به این 

مسیر ادامه دهد، عواقبی را بر آن اعمال خواهیم کرد«.
اوایل هفته گذشته گروهی متشکل از 6۹ سناتور و 
262 عضو مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه ای به 
پمپئو، از او خواستند تا دیوان الهه را به توقف تحقیقات 
خود درخصوص آمریکا و رژیم صهیونیســتی وادار کند. 
اخیــرا دیوان کیفری بین المللی )الهه( از تحقیق درباره 
»جنایات جنگی« در سرزمین های اشــغالی فلســطین 

خبر داد. 

وحشت رسانه های صهیونیست
از شروع انتفاضه جدید در کرانه باختری

غارت بانک سوری 
توسط نظامیان آمریکایی در حسکه

خطر سقوط اقتصادی در کمین مصر و پاکستان

مصطفی کاظمی به دیدار سران حشدالشعبی رفت


