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  گزارش  2

 بن سلمان در فهرست
پایان تلخ خوش خدمت ها

تاریخ قدی��م و جدی��د حوادث��ی عبرت آمیز ثب��ت کرده ک��ه چگونه 
اس��تعمارگران بی رحم با دیگران و حتی دوستان و حامیان یا مزدوران 
خود همه چیز را قربانی اهداف و سیاست های خود کرده اند. شاه پهلوی 
که کرنش به انگلیس و سپس امریکا را به نهایت رسانده بود، در روزهای 
پایانی تاریخ مصرف خود حتی اجازه پیدا نکرد که به خاک امریکا وارد 
شود یا معالجه اش را در بیمارس��تان های امریکایی دنبال کند و پایان 
سیاه عمر او از س��وی اربابان غربی با احترام دنبال نشد. سران و عناصر 
حزب توده که ش��الوده فکری و عملی خود را خدمت به اتحاد جماهیر 
شوروی و پیشبرد امپراتوری شرقی و کمونیستی قرار داده بودند و همه 
مؤلفه های وطنیت را در پیشگاه ش��وروی قربانی می کردند، به راحتی 
تبدیل به آواره   هایی فراری و یتیم در کشورهای اروپایی شده یا به دامن 

سرویس های اطالعاتی غربی و استعماری غلتیدند. 
رفیق حریری ک��ه پرونده ای ش��نیدنی از چگونگی ثروتمند ش��دن در 
کاخ های س��عودی و دربارهای اروپایی و صهیونیستی دارد، به راحتی از 
سوی صهیونیست   ها قربانی می شود تا طرح  خاورمیانه بزرگ امریکایی- 
صهیونیس��تی به اجرا درآید و ملزومات و بهانه های آن فراهم شود. سعد 
حریری فرزند رفیق حریری هم با همه خامی در سیاست ورزی، خادمی 
تمام قد در سیاست های سعودی و صهیونیستی و امریکایی بود ولی به دست 
محمد بن س��لمان آنچنان خوار و ذلیل و زندانی می شود که پادرمیانی  
مقامات لبنانی با فرانسه، او را از ریاض و بازداشت نجات می دهد. دلیل این 
ذلت آن است که سعد حریری باید آنچه از او می خواهند، با تمام جزئیات 
در لبنان اجرا کند ولی او ناتوان از این کار بود. پایان کار صدام عبرت های 
زیادی دارد و هرچه داشت برای پروژه جنگ هشت ساله با ایران که طرحی 
امریکایی بود ولی بر بال بلندپروازی های صدام سوار شده بود، با حمایت 
پادشاهان بیابانی عرب به اجرا گذاشته شد و جنایات بی شمار در عراق، ایران 
و کویت خلق کرد ولی وقتی تاریخ مصرف وی پایان یافت و استراتژی هزاره 
سوم امریکایی بر دولت سازی های جدید در غرب امریکا قرار گرفت، قربانی 

اهداف استعماری شد و پایانی آنچنانی پیدا کرد. 
امروز در عراق دکتر هشام الهاشمی یا رکابی که گذشته ای داعشی داشته 
و از خانواده رکابی و حامی دولت مصطفی کاظمی و ضدحشدالش��عبی و 
ایران و مقاومت اس��ت و به عنوان یک استراتژیس��ت در رسانه   ها با ترویج 
اهداف مطل��وب و مرحله ای امری��کا در این مقطع ظاهر می ش��ود، برای 
اینکه هدف منزوی س��ازی مقاومت حشدالشعبی امکانپذیر شود و سالح 
مقاومت در کنترل تروریست های امریکایی قرار گیرد تا در عراق بمانند و 
ماجراجویی های جدیدی را طراحی و اجرا کنند، کشته می شود تا ایران و 
مقاومت عراقی و حشدالشعبی متهم و ابزار فشار بر آنها مهیا شود. هزاران 
شاهد و مثال دیگر در سراسر جهان در س��طوح مختلف که در این مقال 
نمی گنجد، می توان شمارش کرد که چگونه با همه خدمت به استعمارگران 
و غارتگران و اشغالگران، در مرحله ای خاص و برای اهدافی بزرگ تر از آنها، 
باید قربانی شوند تا سایه شوم نظام های استکباری بتوانند تنفسی بیشتر 
پیدا کرده وحیات یابند. این عبرت تاریخ برای همه و به ویژه آنان که هنوز 
داغ تر از آش، در همه جا و به ویژه در داخل کش��ورمان، با زیباسازی چهره 
زشت استعمار، دل و امید به پیوند با آنان دارند، آموزنده است. اوج این ذلت 
و تحقیر که پایانی بهتر از نمونه های یادشده ندارد، امروز در عربستان و با 

محمدبن سلمان جاری است و او عروسکی است که روزی پایمال می شود.

15  تأسیسات نفتی و نظامی عربستان 
مجدداً هدف حمله قرار گرفت

 پاسخ موشکی– پهپادی انصاراهلل 
به آتش بس فریبکارانه سازمان ملل

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن یک صلح جدید پیشنهاد کرده 
ولی سعودی       ها در میانه طرحی که مارتین گریفیتس روی میز گذاشته، 
به بمباران های خود برای اجرای سیاست زمین سوخته ادامه می دهند. 
انصاراهلل هم دیروز برای چندمین بار در ماه های اخیر، تأسیسات نفتی و 
پایگاه های نظامی سعودی       ها را هدف حمالت موشکی-پهپادی خود قرار داد. 
به گزارش »جوان«، سرتیپ یحیی س��ریع، سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن دیروز اعالم کرد که نیروهای مسلح یمن با موشک و پهپاد تأسیسات 
نفتی و پایگاه های نظامی عربستان در نجران، جیزان و عسیر را هدف قرار 
داده اند. در این حمله آشیانه جنگنده        ها و سامانه های دفاع موشکی پاتریوت 
در پایگاه »خمیس مشیط« ، فرودگاه های »ابها«، »جیزان « و »نجران « 
و همچنین تأسیسات بزرگ نفتی آرامکو در منطقه صنعتی »جیزان « با 
ظرفیت روزانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز هدف حمالت موشکی و پهپادی 
انصاراهلل قرار گرفت. به گفته س��خنگوی نیروهای مسلح یمن، انصاراهلل 
همچنین پایگاه نظامی »تداوین « در استان »مأرب« را هدف حمله قرار داد 
که البته این حمله به هنگام نشست فرماندهان سعودی با عناصر وابسته به 
دولت مستعفی یمن انجام شده است.  عربستان بر اساس رویه های جنگی 
خود طی پنج سال گذشته، به جز در مواردی که ریاض هدف حمله قرار 
می گیرد، از تأیید اصابت اهداف نظامی و تأسیسات نفتی خود خودداری 
می کند. نیروهای ائتالف به رهبری عربستان بعد از حمله دیروز هم، صرفاً 
اعالم کردند که چهار موشک و شش پهپاد انفجاری را رهگیری و منهدم 
کرده اند، موشک       ها و پهپاد       هایی که به ادعای آنها از طرف انصاراهلل به سمت 
مناطق مسکونی عربستان شلیک شده است. بر اساس گزارش بی بی سی، 
سخنگوی نیروهای ائتالف تحت رهبری عربستان، درباره اینکه آیا در این 
عملیات موشک        ها یا پهپاد       ها به هدف اصابت کرده اند یا نه، توضیحی نداد 
و شرکت آرامکو هم واکنشی به اینکه تأسیسات جیزان هدف قرار گرفته یا 
نه، نشان نداده است . این در حالی است که برخی کاربران سعودی از شنیده 
شدن صدای انفجار در شهرهای خمیس مشیط و ابها در عربستان سعودی 

خبر دادند و نوشتند که صدای این انفجار       ها بسیار مهیب بوده است. 
   پاسخ به جنایت حجه

حمالت انصاراهلل از اواخر ماه مه ۲۰۲۰ ، به دنبال پایان آتش بس مربوط به 
شیوع کرونا تشدید شده است. انصاراهلل ۲3 ژوئن هم در حمله ای کم سابقه 
با هشت پهپاد و سه موشک ریاض پایتخت عربستان را هدف حمله موشکی 
قرار داد؛ عملیاتی که آن را »موازنه بازدارندگی چهارم«  خواند. حمله موشکی 
دیروز اما ظاهراً با هدفی متفاوت انجام شده است. »یحیی سریع« سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن در این خصوص گفت که حمالت دیروز در پاسخ به 
»جنایت های دشمن« انجام شده است. روز یک       شنبه یک روز قبل از حمله 
انصاراهلل، جنگنده های ائتالف سعودی منزل یک شهروند یمنی را در حجه 

هدف قرار دادند که هر 1۰ شهید این حمله زنان و کودکان بودند. 
   طرح صلح وقت گیرانه

حمالت وحشیانه سعودی       ها در حالی ادامه پیدا کرده که مارتین گریفیتس، 
نماینده ویژه س��ازمان ملل در امور یمن، یک طرح صلح جدید ارائه کرده 
است. آتش بس فوری و الزام آور و آزادی اسیران طرفین از مهم  ترین بندهای 
این طرح است. پایگاه اطالع رسانی » دیده بان مینا«  گزارش کرد که طرح 
پیشنهادی جدید گریفیتس روز یک ش��نبه تسلیم دولت مستعفی یمن، 
هم پیمانان آنها و انصاراهلل شد. این در حالی است که یک منبع آگاه در سازمان 
ملل متحد به خبرگزاری آناتولی گفته است: »هیئت مذاکره کننده انصاراهلل در 
مسقط پایتخت عمان حاضر به دیدار با گریفیتس نشد. این هیئت تأکید کرده 
که علت این اقدام، اعتراض به افزایش حمایت ائتالف سعودی-اماراتی به صنعا 
و سایر مناطق یمن است.«  در طرح گریفیتس از طرف های درگیر خواسته 
شده است نسبت به آتش بس فوری اقدام کنند و برای نظارت بر روند آتش بس 
و جلوگیری از نقض آن، کمیته ای از نمایندگان س��ازمان ملل و افسران از 
طرف های درگیر تشکیل شود. این در حالی است که پیش از این انصاراهلل 
هرگونه آتش بس قبل از بازگشایی فرودگاه بین المللی صنعا و برداشته شدن 
تحریم از این فرودگاه را رد کرده اس��ت.  در طرح جدید گریفیتس، ایجاد 
یک مرکز عملیات مشترک برای هماهنگی اجرای توافق و مدیریت جریان 
اطالعات، حقوق )دستمزدها( ، فرودگاه ها، بنادر و راه های اصلی بین استان ها، 
رسیدگی به پرونده اسیران و همچنین اجرای اقدام های اقتصادی و در رأس 
آنها بشر دوستانه پیشنهاد شده است. انصاراهلل یمن به شدت به طرح جدید 
گریفیتس و به خصوص زمانبندی ارائه آن بدبین است. این طرح در شرایطی 
مطرح شده که استان مأرب به عنوان یکی از استان های راهبردی در یمن و 

حلقه وصل بین استان های دیگر در آستانه آزادی قرار گرفته است.  
دیروز منابع گزارش کردند که نیرو های ارتش و کمیته های مردمی یمن 
به ورودی های ش��هر مأرب رس��یده اند و به زودی وارد این شهر خواهند 
شد. س��رتیپ عبداهلل الحاکم، رئیس س��ازمان اطالعات ارتش یمن به 
ائتالف متجاوز درباره حمله به تأسیسات نفتی در مأرب هشدار داد. وی 
گفت، دامنه و توان عملیاتی نیرو های یمنی گسترده است و می توانند به 
مواضع حیاتی در امارات و عربستان و برخی کشور های دیگر حمله کنند. 
ابراهیم شیر، گزارشگر العالم گزارش کرده که مأرب، حلقه وصل بین همه 
استان های یمن و دژ مستحکم صنعا محسوب می شود.  سعداله زارعی  در 
مصاحبه با برنامه زنده » رویداد « رادیو گفت وگو پیشنهاد مجدد آتش بس از 
سوی سازمان ملل را در راستای ناتوان سازی انصاراهلل برای آزادسازی مأرب 

تحلیل کرد وگفت: »انصاراهلل پاسخ داد زمان برای آتش بس دیر است.«

 عبور طالبان از »مسیر انفجار « 
برای رسیدن به آتش بس

طالبان با پذیرش مس�ئولیت انفجار روز گذش�ته در والیت سمنگان 
افغانستان که به کشته و زخمی شدن شماری منجر شد، بار دیگر نشان 
داد قصد دارد در عین حال که با افزایش حمالت، دولت را وادار به مذاکره 
می کند، با تحت فشار گذاشتن کابل، اس�رای مدنظر خود را آزاد کند. 
روز دو   شنبه انفجاری مهیب در ش��هر ایبک، مرکز والیت سمنگان مقابل 
س��اختمان ریاس��ت امنیت ملی این والیت رخ داد. محمدصدیق عزیزی، 
س��خنگوی والی س��منگان عالوه ب��ر تأیید ای��ن واقعه گفت ک��ه صدای 
تیراندازی های پراکنده نیز از محل رویداد ش��نیده ش��ده است. نخستین 
آمار   ها حاکی از این بود که در حمله طالبان هفت پلیس جان باختند و ۴3 
زخمی از محل انفجار به بیمارستان منتقل شده اند که حال شماری از آنها 
وخیم گزارش شد. در اخبار تکمیلی شمار کشته    ها دست کم1۰ نفر و تعداد 
زخمی    ها هم بیش از ۵۰ نفر اعالم شد. سخنگوی والی سمنگان درباره علت 
این انفجار گفت: »یک خودروی مملو از مواد انفجاری درون ساختمان ریاست 
امنیت ملی این والیت منفجر و پس از آن درگیری میان مهاجم انتحاری با 
پلیس و نیروهای امنیت ملی آغاز شد.«  در پی این انفجار، رازمحمد موحد، 
رئیس شورای استانی سمنگان به رسانه های محلی افغانستان گفت: »این یک 
حمله تروریستی برنامه ریزی شده بود. در مرحله اول مهاجمان یک خودروی 
بمب گذاری شده را به در ورودی اداره امنیت ملی سمنگان کوبیدند و پس از 

انفجار مهاجمان با تیراندازی های مکرر وارد ساختمان شدند.«
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان اعالم کرد این گروه مسئولیت حمله دیروز 
به سمنگان را برعهده گرفته است. گروه طالبان پیش از این در استان قندوز 
در شمال افغانستان به پاسگاه های نیروهای دولتی حمله کرد که این حمله 

1۴ کشته از نیروهای دولتی بر جای گذاشت. 
   تأکید بر آزادی زندانیان طبق فهرست طالبان

بنابر توافق امریکا با طالبان، دولت افغانستان باید ۵هزار نفر از زندانیان طالبان 
را آزاد کند. جاوید فیصل ،سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان دیروز از 
آزادی 18۰ زندانی دیگر طالبان از زندان های افغانس��تان خبر داد. به این 
ترتیب دولت افغانس��تان تاکنون ۴ هزار و 1۹۹ زندانی طالبان را آزاد کرده 
است. فیصل ضمن انتقاد از اقدامات خشونت  بار طالبان گفت که این گروه به 
تعهدات خود عمل نکرده و تاکنون یک هزار زندانی امنیتی را آزاد نکرده  است.  
دولت افغانستان اعالم کرده بود که ۵۰۰ زندانی طالبان را به دلیل ارتکاب 
این افراد به قتل و موضوعات اخالقی آزاد نخواهد کرد و به جای آن طالبان 
باید فهرست جدیدی ارائه دهد. همزمان طالبان تأکید کرد تمامی زندانیانش 
باید براساس فهرست ارائه شده در توافقنامه صلح میان این گروه و امریکا آزاد 
شوند.  سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در حساب توئیتری 
خود ضمن اعالم آزادی 1۰ زندانی دیگر دولت افغانستان در قندهار نوشت: 
»این موضوع بسیار حائز اهمیت است که آزادی زندانیان طالبان باید براساس 
فهرست ارائه شده در دوحه صورت بگیرد«. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی دیگر 
طالبان در واکنش به درخواست    ها برای کاهش خشونت ها، گفته بود که توقف 
جنگ پیش از گفت وگو   ها خواسته ای غیرمنطقی است. وی افزود: »جنگ 

شدت گرفته است. ما هنوز جایگزینی پیدا نکرده ایم.«
موضوع آزادی اسرا، همه انتقاد طالبان از دولت مرکزی نیست. رویگردانی 
طالبان از آتش بس در آستانه مذاکرات بین االفغانی، در دیدگاه این گروه 
مبنی بر متهم کردن کابل به سرکوب شعائر دینی در افغانستان نیز ریشه 
دارد. طالبان با انتشار مطلبی در پایگاه اینترنتی رسمی این گروه مدعی 
شد که دولت افغانستان فرهنگ، ارزش    ها و اخالق غیراسالمی را بر مردم 
این کشور تحمیل می کند و با سکوالر خواندن اشرف غنی، رئیس جمهور 
افغانستان نوشت که وی از آغاز حاکمیتش برای ترویج و رونق فرهنگ 

غیردینی تالش می کند. 
عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در واکنش به حمله 
انتحاری دیروز طالبان با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: »این حمالت کور خالف 
تعهدات در راستای شروع مذاکرات بین االفغانی، کاهش خشونت و برقراری 
صلح و آشتی در کشور است. تشدید جنگ و خشونت  به پیشرفت    در روند صلح 
افغانستان صدمه وارد می کند و مذاکرات پیش رو را تحت تأثیر قرار می دهد.«

چین پاسخ تحریم های امریکا را داد 
دولت چین، به دلی�ل تحریم     هایی ک�ه وزارت خزان�ه داری امریکا 
علی�ه مقام�ات منطق�ه س�ین کیانگ ای�ن کش�ور اعم�ال کرد، 
تحریم     های�ی را علی�ه قانونگ�ذاران امریکایی اعمال کرده اس�ت. 
در ادامه تنش های به وجود آمده بین واشنگتن و پکن و اقدامات یکجانبه 
امریکا در تحریم مقامات چینی، دولت چین روز دو    شنبه از اعمال تحریم     هایی 
علیه قانونگذاران امریکایی خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پکن 
گفته به دلیل تحریم     هایی که وزارت خزان��ه داری امریکا علیه چهار نفر از 
مقامات ارشد و اداره امنیت عمومی منطقه سین کیانگ اعمال کرد، دولت 
چین نیز تحریم     هایی را علیه چهار قانونگذار امریکایی اعمال کرده است. هوآ 
چونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که این تحریم     ها از روز دو    شنبه 
اعمال خواهند شد. وی در ادامه جزئیاتی در مورد این تحریم     ها ارائه نکرد 
اما در لیست افراد تحریم شده وی، نام »مارکو روبیو « و »تد کروز« که هر دو 
سناتور جمهوریخواه و از منتقدان برجسته چین هستند به چشم می خورد. 
مارکو روبیو، وظیفه هدایت طرح های تحریمی علیه چین را بر عهده دارد. 
همچنین »سم براونبک« نماینده ویژه امریکا در امور »آزادی های مذهبی 
بین المللی « و »کریستوفر اسمیت«، نماینده کنگره و عضو کمیسیون اجرایی 
کنگره در امور چین نیز در این لیست تحریم     ها حضور دارند. این قانونگذاران 
نیز هر دو جمهوریخواه هستند. پنج  شنبه گذشته وزارت خزانه داری امریکا 
خبر داد که تحریم     هایی را علیه چهار نفر از مقامات ارش��د و اداره امنیت 
عمومی منطقه سین کیانگ چین اعمال کرده است. وزارت خزانه داری امریکا 
این تحریم     ها را به بهانه ادعایی نقض حقوق بشر علیه مسلمانان اویغور و دیگر 
اقلیت های قومی در منطقه سین کیانگ  چین اعمال کرد. امریکا در حالی 
این تحریم     ها را علیه چین اعمال کرده که هفته گذشته نیز مایک پمپئو، 
وزیر خارجه امریکا با اشاره به آنچه نقض حقوق بشر از سوی دولت چین در 
مناطق تبت خوانده بود، اعالم کرد که امریکا محدودیت    هایی برای صدور 
ویزا برای مقامات چینی اعمال خواهد کرد. علت این مسئله نیز از سوی پمپئو 
محدودیت های اعمال شده مسافرتی چین به این منطقه برای دیپلمات ها، 

خبرنگاران و توریست های امریکایی اعالم شده است.

واشنگتن پست:  ترامپ روزانه 23 دروغ می گوید
 رئیس جمهور امریکا تا نهم جوالی سال جاری میالدی، بیش از 20 هزار ادعای نادرست یا گمراه کننده مطرح کرده 

و متوسط ادعاهای نادرست او در 14 ماه منتهی به این تاریخ، 23 مورد در روز بوده است

هادیمحمدی

ترام�پ مدع�ی    گزارش  یک
برگرداندن بزرگی 
امری�کا ب�ود و در ای�ن قضی�ه روی هن�ر 
دروغگویی اش حس�اب ب�از کرده ب�ود. یک 
روزنامه امریکایی گزارش داده که رئیس جمهور 
امریکا تا نهم جوالی سال جاری میالدی، بیش 
از 20 ه�زار ادعای نادرس�ت ی�ا گمراه کننده 
مطرح کرده و متوسط ادعاهای نادرست او در 
14 ماه منتهی به این تاری�خ، 23 مورد در روز 
بوده اس�ت. با این ح�ال ترامپ چنان با س�وء 
مدیری�ت چال�ش کرون�ا را به بح�ران بزرگ 
اقتص�ادی تبدیل ک�رده و در تدبیر ش�کاف 
ساختاری نژادی آنقدر بی کفایت بوده است که 
هم�ه دروغ هایش ج�ز تعمیق ای�ن بحران   ها 
نتیجه ای نداش�ته و البته ای�ن دموکرات  ها را 
امیدوار کرده است که با وجود اعالم رقیبی نه 
چندان قوی مثل جو بایدن به تغییر بزرگ در 
صحنه سیاس�ی امریکا یعنی هم پس گرفتن 
کاخ سفید و هم سنا امیدوار باشند. امیدواری 
دموکرات  ه�ا بی خ�ود نیس�ت.  مهم  تری�ن 
دروغ پردازی های ترامپ در حوزه اقتصاد بوده 
اس�ت اما حاال کار به جایی کشیده است که با 
وجود ت�داوم خش�ونت پلیس آم�ار افزایش 
بی سابقه دزدی در قلب اقتصادی امریکا یعنی 
نیویورک را به تصویر می کشد که از فقر رو به 
تزاید در این شهر که اتفاقاً کرونازده    ترین شهر 

دنیا هم است، حکایت می کند.
روزنامه واش��نگتن پس��ت  در گزارش تحلیلی بر 
اس��اس داده های یکی از زیرمجموعه های خود با 
نام پای��گاه داده )Fact Checker ( نوش��ته: در 
نهم جوالی )نوزدهم تیرم��اه(، ترامپ از ۲۰هزار 
مورد ادع��ای دروغین خود گذر ک��رد و در دوره 
چهارده ماهه منتهی به این تاریخ، به طور متوسط 

روزانه ۲3 ادعای نادرست مطرح کرده است. این 
آمار شامل موارد مربوط به رویداد   هایی است که 
به جلسه استیضاح او منتهی می شود و اظهاراتی 
که وی در مورد بیماری همه گیر کووید - 1۹ بیان 
کرد و همچنین گفته   هایی که در مورد اعتراضات 

بعد از قتل »جورج فلوید « اظهار داشت. 
 واشنگتن پست همچنین نوشت: ویروس کرونا 
انواع جدیدی از دروغگویی های ترامپ را نمایان 
س��اخت. دروغگویی های وی در ای��ن زمینه به 
حدود یک هزار مورد می رسد که بیش از ادعا های 
وی در مورد پرداخت مالیات می ش��ود. ادعا های 
غلط و گمراه کننده رئیس جمهور امریکا در مورد 
استیضاح وی و رویداد های مرتبط با آن، بیش از 
یک هزار و ۲۰۰ مورد اس��ت.  بعد از اینکه ترامپ 
از رکورد 1۰ هزار ادعای غلط خود گذشت، یک 
مصاحبه با ش��بکه خبری فاکس نیوز به او کمک 

کرد که رکورد ۲۰ هزار ادعای غلط را بزند. 
تا نهم ژوئیه امسال، ش��مار ادعا های نادرست یا 
گمراه کننده ترامپ ۲۰ ه��زار و ۵۵ مورد در طی 

یک هزار و ۲۶۷ روز بوده است. 
 این روزنام��ه امریکای��ی در ادامه ای��ن تحلیل 
نوشت: تاکنون در دوره ریاست جمهوری ترامپ، 
بیشترین ادعایی که وی تکرار کرده این است که 
اقتصاد امریکا اکنون، بهتری��ن اقتصاد در تاریخ 
اس��ت. وی این ادعا را که 3۶۰ بار تک��رار کرده، 
ابت��دا در ژوئن ۲۰18 مطرح ک��رد و بالفاصله به 
یکی از عالیقش تبدیل شد. در حالی که او پیش از 
این می گفت این اقتصاد بهترین در تاریخ امریکا 
است، اما اکنون وی اغلب یادآوری می کند که او به 
بهترین اقتصاد در تاریخ جهان دست یافته است. 

   دوباره خشونت پلیس
اوای��ل خردادم��اه )پنج��م خ��رداد( ب��ود ک��ه 
»جورج فلوید « ش��هروند سیاهپوست ۴۶ ساله 

امریکایی زیر زانوی افس��ر پلیس سفیدپوس��ت 
شهر »مینیاپولیس « ایالت »مینه سوتا« به قتل 
رسید و منجر به برگزاری موجی از تظاهرات های 
سراسری در امریکا و حتی دیگر شهرهای جهان 
علیه خش��ونت و تبعیض نژادی پلیس شد، حاال 
به تازگی فیل��م جنجالی دیگری از رفتار مش��ابه 
پلیس »پنسیلوانیا« منتشر ش��ده است که یک 
افسر پلیس به همان ش��یوه پلیس مینیاپولیس 
مقابل بیمارستان قلب سنت لوک در »آلنتاون« 
ایالت پنس��یلوانیا زانوی خود را روی گردن یک 

فردسیاهپوست گذاشته و فشار می دهد. 
به گزارش شبکه راشاتودی، این ویدئو به سرعت از 
طریق فعاالن حامی جنبش »جان سیاهپوستان 
اهمیت دارد« و حتی وکیل خانواده جورج فلوید 
به اش��تراک در فضای مجازی به سرعت در حال 
پخش ش��دن اس��ت که در آن یک افسر پلیس 
زانوی خ��ود را روی گردن مردی سیاهپوس��ت 
می فشارد و به خشم معترضان به خشونت پلیس 
امریکا دامن زده است.  در چنین شرایطی وکیل 
کنونی رئیس جمهور امریکا ضمن انتقاد ش��دید 
از شهردار کنونی نیویورک به خاطر دادن مجوز 
برای کشیدن یک نقاشی دیواری از جنبش » جان 
سیاهپوستان مهم اس��ت « در مقابل برج ترامپ، 

این جنبش را یک سازمان تروریستی دانست. 
به گزارش ایسنا، به نوش��ته روزنامه دیلی میل، 
رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و وکیل 
کنونی دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا گفت: 
جنبش » جان سیاهپوستان مهم است « سازمانی 
است که توسط سه مارکسیس��ت اداره و توسط 
یک تروریست محکوم شده که اتفاقاً خودم او را 
به ۵8 سال حبس محکوم کرده بودم و توسط بیل 
کلینتون، رئیس جمهور اس��بق امریکا عفو فاسد 
دریافت کرد، تأمین مالی می شود.  وی افزود: این 

یک سازمان خوب نیست. هنوز نمی توانم بگویم 
که ما می توانیم ثابت کنیم که این یک س��ازمان 
تروریستی اس��ت. بدون ش��ک این یک سازمان 
خشن و تند است و معتقدم که زمان ثابت خواهد 

کرد که این یک سازمان تروریستی بوده است. 
    فقر، کرونا و تغییر تکتونیک

درپی افزایش جرایم در نیویورک »الکس��اندریا 
اوکازیو کورتز«، نماینده دموکرات کنگره امریکا 
از شهر نیویورک، روز یک   شنبه علت این مسئله را 
عدم توانایی مردم این شهر در پرداخت اجاره بها 
و نیاز آنها به دزدی از فرو شگاه    ها به منظور تغذیه 
کردن کودکان  خود دانسته است.  به نوشته وبگاه 
شبکه خبری راشاتودی، این قانونگذار امریکایی 
در صحبت های خ��ود که به ش��کل ویدئویی در 
فضای مجازی پخش شده به شرایط نا امید کننده 
مردم شهر نیویورک اشاره کرد و گفت: »آیا فکر 
می کنید این )افزایش جرائم( به بیکاری در امریکا 
ربط دارد؟...  شاید این مسئله به این حقیقت ربط 
پیدا می کند که مردم اجاره بهای خود را پرداخت 
نمی کنند و می ترسند که اجاره خود را پرداخت 
کنند...  آنها باید کودکان خ��ود را تغذیه کنند و 
احس��اس می کنند که باید چند نان بدزدند، در 
غیر این صورت گرسنه خواهند ماند.« مدیریت 
ترامپ در بحران های اخیر، موجب ایجاد وضعیتی 
شده است که دموکرات  ها از آن به عنوان » تغییر 
تکتونیک )بسیار اساسی( در چشم انداز سیاسی « 
یاد می کنند و رهب��ران حزبی به ط��ور ناگهانی 
هم از پس گرفتن کاخ س��فید صحب��ت به میان 
می آورند و هم پس گرفتن دوباره کنترل س��نا و 
همچنین توس��عه اکثریت خودشان در مجلس 

نمایندگان امریکا. 
به گ��زارش روزنامه واشنگتن پس��ت، برتری های 
ترامپ از بهار به طور پیوس��ته از بین رفته است، 
ب��ه ط��وری ک��ه رئیس جمه��ور امری��کا اکنون 
در هر نظرس��نجی عمومی در س��طح کشوری و 
در ایالت ه��ای کلیدی پ��س از جو بای��دن، نامزد 
دموکرات  ها ق��رار دارد و همچنی��ن از این معاون 
رئیس جمهور سابق در جمع آوری کمک های مالی 
برای ماه مه و ژوئن عقب تر اس��ت.  بر اس��اس این 
گزارش در سایه نارضایتی رأی دهندگان از مدیریت 
ترامپ در پاندمی کرونا و جنبش نابرابری نژادی، 
برخی از نامزدهای دموکرات در کنتاکی، کارولینای 
شمالی و دیگر پایگاه های قدرت جمهوریخواهان 
در روزهای اخیر از جمع آوری ش��گفت آور منابع 
مالی خب��ر دادند و رهبران حزبی آن را نش��انه ای 
از احتمال گس��ترش پایگاه های ش��ان می بینند.  
چارلز شومر، از سناتورهای دموکرات و رهبر اقلیت 
سنا در مصاحبه ای گفت: ما به کسب سه یا چهار 
کرسی دیگر که دموکرات  ها برای به دست گرفتن 
مجلس سنا برای اولین بار طی شش سال گذشته 
به آن نیاز دارند، حس خوبی داریم.  نانسی پلوسی 
دموک��رات، رئیس مجلس نماین��دگان امریکا در 
مصاحبه ای گفته است اگر انتخابات امروز برگزار 
شود، دموکرات  ها کرسی    ها را به دست می گیرند و 
اکثریت خودشان را گسترش می دهند. با این حال 
پلوسی نسبت به محبوبیت ترامپ در حوزه    هایی که 
به لحاظ سنتی در کنترل جمهوریخواهان بوده و 
دموکرات  ها در انتخابات میاندوره ۲۰18 به دست 

آوردند، هشدار داده است.

چراغ خاموش امریکا در کن�ار ترس از انتفاضه 
جدید فلس�طینی ها، مقامات صهیونیستی را 
وادار کرده در اجرای طرح الحاق کرانه باختری 
به س�رزمین های اش�غالی تجدیدنظ�ر کنند. 
همانگونه که وزیر مهاجرت رژیم صهیونیستی 
گفته، طرح الحاق 30 درصدی کرانه باختری به 
دلیل شیوع کرونا و نبود حمایت های دیپلماتیک 
از دس�تور کار کابینه تل آویو خارج شده است. 
در شرایطی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی به هر حربه ای متوس��ل می شود تا 
هر چه سریع تر طرح اش��غال بخش     هایی از کرانه 
باختری به سرزمین های اشغالی را اجرا کند، شرایط 
داخلی و بین المللی سبب شده تحقق این طرح در 
هاله ای از ابهام قرار بگیرد. در ادامه اظهارنظر     ها درباره 
سرنوشت مبهم طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال 
بخش های بزرگی از اراضی خصوصی فلسطینیان در 
کرانه باختری، یک وزیر صهیونیست روز دو     شنبه از 
خارج شدن این طرح از دستورکار کابینه تل آویو خبر 
داد. به نوشته روزنامه عاروتص شوع، پنینا تامانوشاتا، 
وزیر مهاجرت رژیم صهیونیستی می گوید کابینه 
اکنون روی پیش بردن طرح اشغال کرانه باختری 
کار نمی کند زی��را در حال حاض��ر اولویت تل آویو 
نیست. تامانو که عضو حزب آبی- سفید به ریاست 
بنی گانتس، وزیر جنگ این رژیم است، گفت که به 
درخواس��ت این حزب بود که طرح اشغال دیگر در 
دستورکار کابینه نیس��ت و هنوز هم تاریخی برای 
اجرای آن تعیین نشده است. این مقام صهیونیستی 
مقابله با ش��یوع ویروس »کووید1۹« در فلسطین 
اشغالی را اولویت اصلی کابینه رژیم صهیونیستی 
دانست و توضیح داد:»درک می کنیم که در چنین 
برهه ای، اساساً تمام مس��ائل دیگر باید به حاشیه 
رانده شود و مهم  ترین چیز اکنون مشکل ویروس 

کرونا اس��ت«.  این درحالی است که ویروس کرونا 
در س��رزمین های اش��غالی به طور گسترده شیوع 
پیدا کرده است. به نوش��ته روزنامه هاآرتص، طبق 
آمار رس��می اعالم شده از س��وی وزارت بهداشت 
رژیم صهیونیستی، تاکنون 38هزار و ۶۷۰ نفر در 
فلسطین اشغالی به ویروس کرونا مبتال شده و 3۶۲ 

نفر نیز جان خود را از دست داده اند.  
هم اکنون تنها 3۷ آزمایشگاه در سراسر فلسطین 
اش��غالی تس��ت ابتال به ویروس کووید1۹ را انجام 
می دهند. وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی هم با 
اذعان به کمبود تجهیزات آزمایشگاهی برای مقابله 
با ویروس کرونا، اعالم کرد در صورت تأمین نشدن 
این تجهیزات تعداد تست های تشخیصی با کاهش 

شدید مواجه خواهد شد. 
به نوشته عاروتص ش��وع، وزیر مهاجرت اسرائیل 
در ادامه س��خنان خود با بیان اینکه طرح الحاق را 
فقط می توان ذیل گام ه��ای دیپلماتیک آنهم در 
آینده اجرا کرد، اظهار داشت:»کل طرح الحاق، یک 
مسئله دیپلماتیک جدی است که فقط در راستای 
فرایندهای مس��ئولیتی قابل اج��را خواهد بود«. 
اظهارات این وزیر اسرائیلی درحالی است که جامعه 
جهانی مخالف��ت خود را با اج��رای چنین طرحی 
اعالم کرده است و حتی کشورهای اروپایی هم از 
این مسئله استقبال نکردند و تأکید کردند که در 
صورت محقق شدن طرح اشغال کرانه باختری، در 
روابط خود با تل آویو تجدیدنظر خواهند کرد. کابینه 
تل آویو پیش تر وعده داده بود روز یکم جوالی طرح 
اش��غال را اجرایی خواهد کرد اما به نوشته روزنامه 
هاآرتص، دلیل اجرا نشدن این طرح در آن روز، این 
بود که طرح مذکور از ابتدا بیشتر به عنوان وسیله ای 
برای انحراف توجهات از پرونده های فساد بنیامین 

نتانیاهو طراحی شده بود. 

   عدم حمایت امریکا
هرچند اختالفات داخلی بین مقامات تل آویو بر 
سر اجرای طرح اشغال کرانه باختری وجود دارد، 
اما عدم حمایت قاطع امریکا از این موضوع سبب 
شده نتانیاهو دست به عصاتر عمل کند. خبرگزاری 
فلسطینی سما، روز دو     شنبه گزارش داد که دولت 
امریکا به دنبال مانع تراشی برای اجرای طرح الحاق 
کرانه باختری از سوی اس��رائیل در آینده نزدیک 
است. بر اساس این گزارش، دولت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا برای چراغ سبز نشان دادن به 
اجرای طرح الحاق بخش      هایی از کرانه باختری به 
اراضی اشغالی شرط جدیدی برای دولت اسرائیل 
قرار داده اس��ت. طبق گزارش ش��بکه کان رژیم 
صهیونیستی، اخیراً چندین نشست جدید میان 
مسئوالن امریکایی و اسرائیلی به منظور بررسی 
طرح الحاق کرانه باختری برگزار شده است و در 
جریان این نشست      ها کاخ س��فید شرط گذاشته 
که در صورتی از طرح الحاق حمایت خواهد کرد 
که در اراضی اش��غالی ثبات سیاس��ی حکمفرما 
شود. این شبکه اعالم کرد، دولت ترامپ خواهان 
برقراری ثبات سیاسی در اسرائیل است تا اجرای 
طرح الحاق بدون وجود هرگونه اختالف تضمین 
شود و این طرح تنها به عنوان بخشی از وعده های 
انتخاباتی نیس��ت، و کاخ س��فید به تل آویو فشار 
می آورد تا اجرای طرح اش��غال را متوقف کند تا 
زمانی که نتانیاهو بتواند حمایت حزب آبی وسفید 

و گانتس را به دست بیاورد. 
نتانیاه��و و گانتس بر س��ر اجرای ط��رح الحاق 
3۰درصد کرانه باختری، دچار اختالف هس��تند 
و این اختالفات تا جایی پی��ش رفته که نتانیاهو 
تهدید ک��رده در ص��ورت مخالفت ح��زب آبی - 
س��فید با طرح اش��غال، کابینه را منحل کرده و 

انتخاب��ات جدیدی برگزار خواهد ک��رد. نتانیاهو 
تالش های زیادی انجام داد تا از فرصت روی کار 
آمدن دونالد ترامپ اس��تفاده کرده و طرح الحاق 
کرانه باختری را به سرانجام برس��اند اما مقامات 
کاخ س��فید هرچند در ابتدا موافق این مس��ئله 
بودند اما به خاطر واکنش های بین المللی و ترس 
از واکن��ش گروه های فلس��طینی، اجرای چنین 
طرحی را به صالح نمی دانند. گروه های مقاومت 
فلسطینی بار     ها هشدار دادند که در صورت اجرای 
طرح الحاق، پاس��خ کوبنده ای به صهیونیست     ها 
خواهن��د داد و حتی رهبران فلس��طینی در نوار 
غزه، فلسطینی     ها را به مقاومت فراگیر علیه رژیم 
صهیونیس��تی فراخوانده اند. در همین راستا، به 
نوش��ته پایگاه خبری النشره، نمایندگان جنبش 
حماس و فتح و دیگر گروه های فلس��طینی قرار 
است در سفارت فلسطین در لبنان حضور یابند تا 

در خصوص آخرین تحوالت گفت وگو کنند. 
   نارضایتی صهیونیست     ها از نتانیاهو 

نتایج یک نظرس��نجی که از س��وی ش��بکه 13 
تلویزیون رژیم صهیونیس��تی انجام ش��د، نشان 
می دهد که شهرک نش��ین های اسرائیلی از نحوه 
مدیری��ت کابینه اس��رائیل به ریاس��ت بنیامین 
نتانیاهو درخصوص کرون��ا و تبعات اقتصادی آن 
خشمگین هستند. بر این اس��اس، ۷۵ درصد از 
شهرک نش��ین     ها اعالم کردند که ب��ر این باورند 
دولت به نحوه درستی بحران اقتصادی را مدیریت 
نکرده و فقط 1۶ درصد ابراز رضایتمندی کردند. 
این شبکه اعالم کرد که بنیامین نتانیاهو شخصاً 
بهای تبعات اقتصادی ناشی از شیوع مجدد کرونا 
را می پردازد و این نظرس��نجی نشان می دهد که 
۶1 درصد از مدیریت وی درخصوص کرونا راضی 

نیستند و فقط 1۹ درصد اعالم رضایت کرده اند. 

طرح الحاق در محاق


