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  گزارش  2

   خبر

واشنگتن و پکن در مسیر »طالق اقتصادی«
واشنگتن و پکن بعد از ۴۰ سال همزیستی مسالمت  آمیز و موفق تجاری 
در حال حرکت به سمت »طالق اقتصادی« هستند. بولتون در فرازی از 
کتاب جدیدش به نام » اتاق اتفاق « اشاره می کند که  ترامپ  از چین خواسته 
است تولیدات کشاورزی بیش��تری از امریکا بخرد تا شانس انتخاباتی او 
تقویت شود اما من به ترامپ توصیه می کنم: » از چین گدایی نکن؛ چون 
هم » شی جین پینگ « و هم » والدیمیر پوتین « هر دو تصمیم گرفته اند به 

تو رأی بدهند.« 
ش��ی و پوتین هر دو می دانند مادامی که در امریکا فردی همچون ترامپ 
بر سر کار است، امریکا غرق در آشوب و بلواست. شی می داند مادامی که 
در امریکا فردی همچون ترامپ بر س��ر کار است، امریکا رقیب غول پیکر 
اقتصادی برای چین نیس��ت. پوتین هم می داند با وجود فردی همچون 
ترامپ، امریکا دیگر یک مدل جذاب دموکراتیک برای مردم روسیه نیست. 
ژو شیائومینگ ، مذاکره کننده اسبق چین و قائم مقام نماینده چین در ژنو 
گفته است:»اگر جو بایدن انتخاب شود، این بسیار برای چین خطرناک است 
چون بایدن حتماً با متحدان امریکا همکاری و ائتالفی علیه چین تشکیل 
خواهد داد در حالی که ترامپ همه ائتالف های امریکا را نابود کرده است.«

پکن خوب می داند با وجود رئیس جمهوری همچون ترامپ در واشنگتن، 
این جبهه متحد هیچ وقت شکل نخواهد گرفت. چین هرچند همه تخم 
مرغ هایش را در سبد پیروزی ترامپ بر بایدن چیده است، اما به هر حال 
داستان امریکا - چین یک مقوله گسترده تر است که هیچ ارتباطی به ترامپ 
ندارد. همین مسئله است که برای پکن یک زنگ خطر است. مشکل این 
است که امریکا و چین که ۴۰ سال زوج موفقی با هم بودند، حاال دارند از 
هم طالق می گیرند. در طالق نامه این زوج در مورد علت طالق نوشته شده 
است: » اختالفات آشتی ناپذیر.« اما این زوج خودشان علت واقعی طالق 
را خوب می دانند. این دو ۴۰ سال یک بام و دو هوا بودند. چین و امریکا از 
سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۹ به مدت ۴۰ سال یک مشارکت سازنده با هم داشتند. 
این مشارکت نه فقط برای مردم دو کشور بلکه برای کل جهان مفید فایده 
بود و خوشبختی و پیشرفت و صلح را برای کل دنیا به ارمغان  آورد. دو کشور 
بدون آنکه خودشان هم متوجه شده باشند یک زوج اقتصادی کامالً موفق 
با هم تشکیل داده بودند. اما همه آن کامیابی یک شبه بر باد فنا رفت. در 
طول همان ۴۰س��ال، به تدریج و آرام آرام این زوج خوشبخت شروع به 
ناسازگاری با هم کردند تا اینکه در سال ۲۰۰۱ چین به عضویت » سازمان 
تجارت جهانی « درآمد و آن زمان بود که همه کارآفرینان امریکایی یک دفعه 
شوکه شدند و به این پرسش برخوردند که » آیا من با این خریدی که از یک 
ش��رکت چینی انجام می دهم، در واقع دارم این زنجیره عرضه را به چین 
منتقل می کنم؟ « همه دانشگاه     ها و همه ش��رکت های فناوری در امریکا 
مشتاق شدند که بروند و شعبه ای در چین افتتاح کنند. ۴۰ سال زندگی 
مشترک اقتصادی، برخی کارگران را بدبخت کرد، برخی دیگر را خوشبخت. 
مشتریان را البته راضی نگه داشت. اما ۴۰ سال زندگی مشترک، یک حاصل 
بزرگ داشت و آن اینکه نگذاشت یک رقابت طبیعی میان قوی      ترین کشور 
جهان و مهم  ترین قدرت نوظهور جهان دربگیرد. این دو قدرت برای حل 
مش��کالت جهانی با هم همکاری کردند به خصوص در موضوع تغییرات 

جوی و بحران اقتصادی پسا سال ۲۰۰۸. 
اکنون آن زندگی مشترک ۴۰ ساله به انتها رسیده است.  این زوج مانند 
گذشته با هم تجارت خواهند کرد. تعامل دیپلماتیک با هم خواهند داشت. 
تبادل گردشگر با هم خواهند داشت. حوزه تجارت امریکا همچنان در بازار 
تجارت چین فعال خواهد بود. علتش این است که هر دو قدرت می خواهند 
ادامه حیات دهند. اما حاال آن زندگی مشترک از هم پاشیده است. طالق 
عاطفی میان این دو خواه ناخواه اتفاق خواهد افتاد. هر دو از هم خس��ته 
شده اند. از این پس، فرصت     ها از دست می رود و به تهدید تبدیل می شود. 
حسن اعتماد جایش را به سوء ظن می دهد. هر دو می خواهند خودکفا شوند 

و بالطبع فشار زیادی روی خودشان احساس خواهند کرد. 
ریشه اصلی این ناسازگاری بر سر این نیست که تعداد قربانیان کووید-۱۹ 
چین چیزی کمتر از ۵هزار نفر است و آمار قربانیان امریکا باالی ۱۲۰هزار 
نفر. علت در این نیست که در امریکا ۲۲س��اعت طول می کشد تا با قطار 
از نیویورک به شیکاگو برویم اما در چین فقط ۴/۵ ساعت طول می کشد 
تا با قطار سریع السیر س��اخت ژاپن از پکن به شانگهای برویم. ریشه این 
طالق در این نیس��ت که همه گیری کرونا باعث ش��ده است تغییر شکل 
چین به یک جامعه دیجیتال حذف گردش اسکناس در نظام پولی کشور 
با شتاب بیشتری انجام بشود. اصل و بنیان این عدم انطباق اقتصادی میان 
این دو قدرت در این است که امریکا به اندازه الزم روی منابع قدرت خود 
س��رمایه گذاری نکرد. از جمله بر روی زیرس��اخت ها،  آموزش و پرورش، 
تحقیقات علمی با بودجه دولتی، مهاج��رت، و قوانین اصولی برای ایجاد 
انگیزه در سرمایه گذاری در بخش تولید و جلوگیری از ریسک پذیری. علت 
عمده دیگر بهره نگرفتن از متحدانی است که در اصول و ارزش     ها با امریکا 
مشترکند. برخالف امریکا، چین متحد ندارد بلکه فقط مشتریانی ترسو دارد 

که از خشم و غضب او می ترسند. 
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  سئول خواستار پایان رسمی جنگ کره شد
مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی از کره شمالی خواست اقدامات 
مؤثری برای پایان دادن به جنگ کره به صورت رس��می اتخاذ کند. به 
گزارش خبرگزاری یونهاپ، رئیس جمهور کره تأکید کرد: ما بعد از هفت 
دهه همچنان نمی توانیم به طور رسمی مراسم سالگردی برای جنگ کره 
بگیریم چرا که این جنگ هنوز رسماً پایان نیافته است. رئیس جمهور 
کره جنوبی به جنگ سه س��اله بین دو کره در سال ۱۹۵۰ و آتش بس و 
عدم انعقاد توافق صلح اشاره و تأکید کرد که این شرایط دو کره را از نظر 
فنی در جنگ نگه داشته و تنش های نظامی را افزایش داده است. وی 
در عین حال ابراز امیدواری کرد که کره شمالی با جسارت اقداماتی برای 

پایان دادن به »اندوهناک   ترین جنگ « میان دو کشور انجام دهد. 
-----------------------------------------------------

  ردیابی هواپیمای شناسایی امریکا بر فراز دریای سیاه 
وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که پدافند هوایی این کشور هواپیماهای 
شناسایی امریکایی را بر فراز آب های بی طرف در دریای سیاه شناسایی 
کرده که توسط جنگنده سوخو-۳۰ روسی همراهی شدند. به گزارش 
خبرگزاری تاس، وزارت دفاع روسیه اضافه کرد که تجهیزات شناسایی 
راداری این کشور به طور مداوم هواپیماهای امریکایی را با فاصله قابل 
توجهی از مرزهای روسیه ردیابی می کنند. بر اساس اطالعات ارائه شده 
مرکز کنترل دفاع ملی روسیه، روز ۱۷ ژوئن، یک ناوشکن امریکایی وارد 
دریای سیاه شد. در ماه می  گذشته نیز ارتش روسیه اعالم کرد که یک 
بمب افکن راهبری B-B۱ امریکا را بر فراز دریای بالتیک و سیاه ردیابی 

کرده و جنگنده های روسیه برای مقابله با آن به هوا برخاستند. 
-----------------------------------------------------

 امریکا صدور ویزا برای چینی   ها را محدود می کند
مایک پمپئو، وزیر امور خارج��ه امریکا اعالم کرد ک��ه ایاالت متحده 
تصمیم به اعمال محدودیت    هایی در زمینه صدور و ارائه ویزا به مقامات 
حزب کمونیست چین در خصوص اقدامات اخیر پکن درباره هنگ کنگ 
گرفته است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک وزیر امور خارجه امریکا 
گفت:»مقامات کنونی و س��ابق دولت چین به طور مس��تقیم مسئول 
تضعیف و از بین رفتن خودمختاری هنگ کنگ بوده و به نقض حقوق 
بش��ر در مناطق ش��به خودمختار چین پرداخته اند که از ورود آنها به 
امریکا ممانعت به عمل می آید«. واش��نگتن در پ��ی ارائه  قانون جدید 
امنیت ملی چین در قلمرو خودمختار هنگ کنگ، این کشور را تحت 

فشار قرار داده است. 

امنیتي هاي تل آويو 
خروج ايران از سوريه را رؤيا مي دانند 

رئیس پیش�ین س�ازمان اطالعات ارت�ش رژیم صهیونیس�تی با 
بیان اینکه اولی�ن تهدید راهب�ردی برای امنیت اس�رائیل ایران 
اس�ت، تأکی�د ک�رد: آرزوی دول�ت عب�ری در خص�وص امکان 
خ�روج ای�ران از س�وریه خواب�ی اس�ت ک�ه محقق نمی ش�ود. 
در پی شکست تالش های رژیم صهیونیستی برای خروج ایران از خاک 
س��وریه، اکنون مقامات این رژیم به محقق نش��دن این اقدام اعتراف 
می کنند. به گزارش روزنامه رأی الیوم، عاموس یادلین، رئیس پیشین 
اطالعات ارتش رژیم صهیونیستی روز      شنبه در مقاله ای نوشت:»آرزوی 
دولت عبری در خصوص امکان خروج ایران از سوریه خوابی است که 
محقق نمی شود و حمالت اخیر اسرائیل به سوریه توهمات ما در دوره 
گذش��ته مبنی بر خروج ایران از س��وریه را از بین می برد«. وی تأکید 
کرد:»برای اولین بار جنگنده های اسرائیل مناطقی را در سوریه هدف 
قرار داد که در بانک اهداف ارتش نیس��ت و ارتش اس��رائیل اکنون بر 
مس��ئله مقابله با ایران تمرکز کرده اس��ت نه الح��اق کرانه باختری«. 
یادلین گفت:»حمالت علیه سوریه در شب های سه     شنبه و چهار    شنبه 
گسترده بود و مهم تر از آن این است که اسرائیل مناطقی را هدف قرار 
داد که پیش از این به آنه��ا حمله نکرده بود که یک��ی از این حمالت 
منطقه » س��ویدا « را هدف قرار داد؛ منطقه ای که ساکنان آن دروزی 
هستند و تاکنون در ثبات بود، بنابراین از این حمالت می توان به این 
نتیجه رس��ید که ایران به این منطقه نیز نفوذ کرده است و این مسئله 
عادی نیست«. وی که رئیس اندیشکده مطالعات امنیت ملی دانشگاه 
تل آویو هم هس��ت در ادامه مقاله خ��ود می گوید:»اعتقادی که برای 
مدت    ها میان اسرائیلی    ها فراگیر شده است و مفاد آن خروج ایرانی    ها 
از سوریه است چه بسا که تنها یک » آرزو « باشد و باید این مسئله را نیز 
جدی گرفت که ایرانی    ها همانند گذشته تالش خواهند کرد به حمالت 
مداوم پاسخ دهند«. عاموس یادلین در ادامه با بیان اینکه ایرانی    ها پیش 
از این تالش کردند بلندی های جوالن را هدف حمالت موش��کی قرار 
دهند، افزود:»مسئوالن تل آویو باید این مس��ئله را در نظر بگیرند که 
ایرانی    ها برای نشان دادن توان بازدارندگی خود به اسرائیل، پاسخ    هایی 
به حمالت ارتش خواهند داد و سیدحس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
لبنان اکنون کفش ژنرال قاسم س��لیمانی را پا کرده است و وی اکنون 
مسئول ارشد مسائل راهبردی و افسر عملیات است«. اعتراف این مقام 
صهیونیستی درحالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم، 
در س��ال های اخیر تالش های زیادی انجام داده تا مقامات روس��یه و 
امریکا را به خروج ایران از سوریه متقاعد کند اما در این زمینه موفقیتی 

کسب نکرده است. 

تالش براي تبدیل پورتلند به منطقه خودمختار

مرکل: اروپا به جهان بدون رهبری امريکا فکر کند

توماسفريدمن/نيويورکتايمز)خالصهشده(

تحرکات�ی برای    گزارش  یک
جدایی پورتلند، 
تازه     ترین صدای جدایی طلبی در امریکاست؛ 
اقدامی ک�ه در کنار موضع گی�ری صدراعظم 
آلمان درباره فراخوان�دن اتحادیه اروپا برای 
توجه به دنیایی بدون رهبری امریکا، بخشی از 
پیامده�ای گس�ترده سیاس�ت های مخرب 
رئیس جمهور این کش�ور در مخدوش کردن 
می کن�د.  آش�کار  را  امری�کا  وجه�ه 
گذر زمان، هر چه بیشتر عواقب منفی سیاست های 
دونالد ترام��پ را برم��ال می کند. آن��گال مرکل، 
صدراعظم آلمان روز جمعه در مصاحبه  با ش��ش 
روزنامه اروپایی با اش��اره به موضوع نفوذ جهانی 
امریکا، از کشور های اروپایی خواست درباره خروج 
امریکا از نقش رهبری جهان بیندیشند. مرکل در 
این مورد گفت: »ما با این دیدگاه رشد کرده ایم که 
امریکا می خواست قدرت جهان باشد. اگر امریکا 
اکنون بخواهد از این نقش خارج شود، ما مجبور 
خواهیم بود درباره آن خوب فکر کنیم. « حدود یک 
ماه پیش، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا هم به پای��ان نظم جهانی به رهبری 
امریکا اشاره کرده و در جریان کنفرانسی آنالین 
در برلین گفته بود که تحلیلگران از مدت     ها پیش 
درباره پایان نظام جهانی به رهبری امریکا و ظهور 

قرن آسیایی س��خن گفته اند. بورل تصریح کرده 
بود: »این نخستین بحران عمده در چندین دهه 
بوده که امریکا واکنش جهانی را رهبری نمی کند؛ 
شاید برای آنها مهم نباشد اما ما در همه جا شاهد 
رقابت های فزاینده ای هستیم، به ویژه میان ایاالت 
متحده و چین. اتحادیه اروپا در میان فش��ار های 
فزاینده برای جبهه گی��ری، باید به دنبال منافع و 
ارزش های خود باشد و از ابزار شدن برای دیگری 

خودداری کند.«
صدراعظم آلم��ان در ادامه مصاحبه با نش��ریات 
اروپایی، ضم��ن حمایت از افزای��ش هزینه های 
دفاعی کشورش، درباره سازمان پیمان آتالنتیک 
ش��مالی )ناتو( نیز گفت: »دالی��ل قانع کننده ای 
برای متعه��د ماندن ب��ه یک جامع��ه دفاعی فرا 
آتالنتیک و چتر هسته ای مشترک ما وجود دارد.« 
 او برخالف ترام��پ، همچنان حض��ور نیرو های 
امریکایی در خاک کشورش را عاملی در راستای 
محافظت از منافع آلمان و بخ��ش اروپایی ناتو و 
حتی منافع امریکایی توصیف کرد. این س��خنان 
اشاره مستقیمی اس��ت به تصمیم رئیس جمهور 
امریکا در جهت کاستن از شمار نظامیان امریکایی 
مستقر در آلمان از ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر به ۲۵ هزار 
تن. ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان ناتو هم 
به صورت تلویحی از رویکرد ترامپ در کاستن از 

شمار نظامیان این کشور انتقاد کرده و گفته بود: 
»صلح و ثبات در اروپا به امنیت امریکای شمالی 
می افزاید و باید به خاطر داشته باشیم که حضور 
امریکا در اروپا و آلمان تنها درباره محافظت از اروپا 
نیست بلکه درباره گسترش نفوذ امریکا، فراتر از 
اروپا و به س��مت خاورمیانه، آفریقا، افغانستان و 

جاهای دیگر است.«
 کش�مکش ب�ا معترض�ان، تقاب�ل ب�ا 

دموکرات  ها 
ادام��ه تنش     ه��ا در امری��کا ب��ه هم��راه رویکرد 
س��رکوب گرایانه ترامپ در مواجه��ه با تحوالت 
متعدد در این دوره، عماًل ش��رایطی را شکل داده 
که در آن رئیس جمهور امریکا در برابر معترضان 
و دموکرات  ها قرار گرفته است. با گذشت یک ماه 
از قتل جورج فلوید، سیاهپوس��تی که زیر فشار 
زانوی یک افسر پلیس امریکا کشته شد،گروهی 
از معترض��ان امریکایی روز جمع��ه تالش کردند 
با تصرف بخش     هایی از ش��هر پورتلن��د، منطقه 
خودمختار تشکیل دهند. اداره پلیس پورتلند هم 
این خبر را تأیید و اعالم کرد که معترضان به اموال 
عمومی خس��ارت زده و در نقاط مختلف خیابان 
آتش به پا کرده اند. بنابر گزارش رسانه های محلی، 
پلیس با پرتاب گاز اش��ک آور معترضان را متفرق 
کرده اس��ت. چندین نفر هم دس��تگیر شده اند. 

دو هفته قبل نیز بخش     هایی از ش��هر س��یاتل به 
تصرف معترضان درآمده و اع��الم خودمختاری 
شده بود. ترامپ در واکنش��ی تند به این اقدام در 
ش��بکه اجتماعی توئیتر، معترضان در این شهر 
را تروریس��ت های داخلی و آنارشیست     ها سیاتل 
خطاب کرد و فرماندار و شهردار دموکرات این شهر 

را به باد انتقاد گرفت. 
ترامپ در واکنش به تحوالت اخیر در کش��ورش 
عالوه بر انتقاد از معترضان و متهم کردن آنان به 
جهل تاریخی، فرمانی صادر کرد که طبق آن هر 
کس که به مجسمه های موجود در فضای عمومی 
آسیب بزند باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد. او 
درعین حال دستور داده بودجه فدرال حوزه های 
قضای��ی و پلیس ه��ای محلی که جل��وی چنین 
اتفاقات��ی را نمی گیرند، متوقف ش��ود. در فرمان 
ریاس��ت جمهوری امریکا به قانونی اش��اره شده 
که مجازات ۱۰ سال زندان را برای کسانی در نظر 

گرفته که به اموال دولت فدرال آسیب بزنند. 
با این حال، ش��واهد حاکی از این است که ترامپ 
در مهار موج مخالفت     ها موفقیتی نداشته است. از 
طرفی مجلس نمایندگان کنگره امریکا طرحی به 
نام جورج فلوید را تصویب کرد که شامل تغییرات 
اساسی در ساختار نیروی پلیس این کشور می شود. 
البته ترامپ گفته که در صورت تصویب این طرح 
در کنگ��ره، آن را وتو خواهد ک��رد. تبدیل آن به 
قانون مس��تلزم تصویب در مجلس سنا و امضای 
رئیس جمهور اس��ت و از طرفی دیگر نمایندگان 
جمهوریخواه در سنا راضی ش��دند طرح دیگری 
را برای اصالح س��اختار و تش��کیالت پلیس ارائه 
دهند که دامنه تغییرات م��ورد نظر آن به مراتب 
کمتر اس��ت اما مخالفت دموکرات  ها را به دنبال 

داشته است. 
همزمان شورای ش��هر مینیاپولیس، شهری که 
جورج فلوید در آن کشته ش��د، نیز با اکثریت آرا 
با رأی به تغییر منشور شهر، زمینه را برای انحالل 
اداره پلیس این شهر مساعد کرد. اعضای شورای 
شهر پیش��نهاد کردند به جای اداره پلیس، اداره 
امنیت اجتماع و پیش��گیری از خشونت تشکیل 
شود. شورای ش��هر مینیاپولیس تأکید کرده این 
طرح کوتاه مدت نیست و آنها در آغاز روندی یک 
س��اله برای دریافت توصیه     ها به منظور جایگزین 
کردن پلیس ق��رار دارند. تصمیم درب��اره تغییر 
منشور اکنون باید برای بررسی رسمی در اختیار 
کمیته سیاست  و بعد کمیسیون منشور شهر قرار 
بگیرد و شهروندان باید به تغییر منشور رأی بدهند. 
پس از آن روند طوالنی بررسی جامعه آغاز می شود 
تا مشخص شود اداره جدید چگونه باید عمل کند. 
اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود و رأی گیری 
قبل از نوامبر انجام شود، اداره پلیس جدید اول مه 

۲۰۲۱ آغاز به کار خواهد کرد. 

صهیونیس�ت   ها روانشناسی س�ران عرب را 
ش�ناخته اند. بنیامین نتانیاهو ، نخس�ت وزیر 
رژی�م صهیونیس�تی پیام�ی ب�ه رئی�س 
تشکیالت خودگردان ارس�ال کرده است که 
در آن گفته ش�ده طرح الح�اق کرانه باختری 
ش�امل غ�ور اردن )دره اردن( نخواه�د بود. 
به این ترتی�ب پ�روژه راضی ک�ردن اردن به 
اص�ل الح�اق س�رزمین های فلس�طینی ب�ه 
س�رزمین های اش�غالی کلید خورده اس�ت.

کانال »۱۲ « تلویزیون رژیم صهیونیس��تی، روز 
جمعه به نقل از یک مقام فلس��طینی اعالم کرد 
که بنیامی��ن نتانیاهو پیامی ب��ه محمود عباس 
ارس��ال کرده اس��ت که در آن گفته شده طرح 
الحاق کرانه باختری شامل غور اردن )دره اردن( 

نخواهد بود. 
به گزارش این شبکه، یوسی کوهن، رئیس موساد 
که به تازگ��ی با ملک عبداهلل دوم، پادش��اه اردن 
دیدار کرده است، این پیام را به تشکیالت تحویل 
داده است.   در این پیام آمده است: الحاق محدود 
به دو یا سه مجتمع صهیونیست نشین خواهد بود 
که همچنان ناشناس هستند.  کانال ۱۲ احتمال 
داد که این دو مجتمع »گوش عتصیون« و »معالیه 

ادومیم « باشند. 
طبق طرحی ک��ه دونالد ترام��پ، رئیس جمهور 
امریکا موس��وم به معامله قرن اعالم کرده است 
۳۰ درص��د از اراضی کرانه باخت��ری و غور اردن 
به اراضی اشغالی ملحق می ش��وند. این در حالی 
است که یکی از درخواست های حامیان سازش 
در مورد مسئله فلسطین عقب نشینی اسرائیل به 
مرز های ۱۹۶۷ اس��ت. در حالی که طبق معامله 
قرن نه تنها ای��ن اتفاق نیفت��اده بلکه ۳۰ درصد 

دیگر از کرانه باختری قرار است به سرزمین های 
اشغالی ملحق شود. 

بر این اساس، کرانه باختری، مرزی با رود اردن و 
بحرالمیت نخواهد داشت. تنها راه ارتباطی کرانه 
باختری با دنیای بیرون دو پلی است که آن را به 
اردن متصل می کند و از مناطق اش��غالی خواهد 
گذش��ت. همچنین س��اکنان فلس��طینی کرانه 
باختری به فرودگاه بن گورین تل آویو دسترسی 

نخواهند داشت. 
هرچند به نظر می رس��د که صرف نظر کردن از 
الحاق غور اردن نوعی ترس از واکنش اردن باشد 
اما در واقع رژیم صهیونیس��تی از نظر حمایت از 
اش��غالگری هایش در پایین    ترین سطح قرار دارد 
و حتی حامی و مش��وق اصل��ی اش یعنی امریکا 

در ش��رایط بدی اس��ت، به خصوص که مقامات 
امریکایی نی��ز اعالم کرده اند ک��ه مذاکرات کاخ 
س��فید درباره الح��اق کرانه باختری ب��ه اراضی 
اشغالی، بدون نتیجه پایان یافته و تصمیم نهایی 

در این خصوص اتخاذ نشده است. 
 ترس از واکنش حماس در حال پیشرفت 
جنبش مقاومت اسالمی )حماس( خواستار آغاز 
» گس��ترده    ترین خیزش مردمی « در اعتراض به 
طرح الحاق بخش    هایی از کرانه باختری به اراضی 

اشغالی توسط رژیم صهیونیستی شد. 
به گزارش المیادین،  حماس  با صدور بیانیه ای با 
اشاره به طرح دولت رژیم صهیونیستی برای الحاق 
بخش    هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی بر 
ضرورت برگزاری یک نشست ملی میان رهبران 

فلس��طینی برای توافق درباره یک » راهبرد ملی 
فراگیر « در مقابله با طرح الحاق تأکید کرد. 

حماس همچنین نس��بت به تالش ه��ای رژیم 
اشغالگر برای نفوذ به کشورهای منطقه از طریق 
عادی س��ازی روابط هش��دار داد.  در این بیانیه 
همچنین آمده است که جنبش حماس برای ناکام 
گذاشتن طرح موسوم به » معامله قرن « امریکا در 

چارچوب مقاومت فراگیر تالش می کند. 
حازم قاسم، س��خنگوی حماس نیز در گفت وگو 
با المیادین در این ب��اره تأکید کرد: ما بار دیگر بر 
مردود بودن معامله قرن به وی��ژه برنامه ریزی    ها 
برای الحاق کرانه باختری و سرقت خاک فلسطین 
تأکید می کنیم.  وی افزود: ما این اقدامات را تجاوز 
آشکار به ملت فلسطین و یکی از فصل های معامله 
مجرمانه ای می دانیم که دولت نژادپرست ترامپ 

از آن حمایت می کند. 
در چنین شرایطی ارتش رژیم صهیونیستی بامداد 
روز گذشته مناطقی وابسته به مقاومت فلسطین 
در غزه را بمباران کرد که با پاسخ فوری موشکی 
حماس مواجه شد. امیر بوخبوط، تحلیلگر نظامی 
صهیونیست در سایت والال با اشاره به دست برتر 
حماس در درگیری های رخ داده در غزه، نوشت: 
در نهایت این حماس است که در حال پیشرفت و 

تقویت بیشتر قوای نظامی خود است. 
وی با اشاره به اینکه حمله اخیر ارتش اسرائیل 
محدود بوده اس��ت، افزود: در اینجا سیاس��ت 
مش��خصی وجود دارد، اگر از غ��زه بالن های 
آتش زا یا موارد مشابه آن پرتاب شود، اسرائیل 
واکنش موش��کی نش��ان نمی دهد و تنها در 
صورتی که موشکی پرتاب شود، عکس العمل از 

خود بروز می دهد. 

یک مقام سابق امنیتی رژیم صهیونیستی، با 
اذعان به توانمندی ایران در عرصه موش�کی 
گفته ک�ه حمله ای�ران ب�ه پای�گاه امریکا در 
عراق، نیرو های پهپ�ادی آن را زمینگیر کرد. 
به گزارش ش��بکه المنار، یوزی رابین، مقام سابق 
امنیتی رژیم صهیونیستی با اذعان به توانمندی ایران 

در بخش موشکی تأکید کرد:»تل آویو باید توان خود 
را برای اجرای حمله از راه دور افزایش دهد«. رابین با 
اشاره به توانمندی موشکی ایران در هدف قرار دادن 
پایگاه امریکایی عین االسد در عراق گفت توان حمله 
از راه دور، نه تنها با هواپیما های سرنشین دار بلکه با 
هر ابزاری  همانند کاری که ایرانی    ها با موفقیت انجام 

دادند، باید افزایش یابد. این مقام سابق امنیتی رژیم 
صهیونیستی در ادامه با اشاره به موشک باران پایگاه 
امریکایی عین االسد در ژانویه امسال از سوی ایران، 
گفت: ایرانی    ها با موش��ک هایی که به سوی پایگاه 
عین االسد روانه کردند، توانستند اسکادران پهپادی 
امریکا مستقر در این پایگاه را فلج کنند و توان مقابله 

را از آنها بگیرند. این کارش��ناس مسائل امنیتی و 
موشکی یادآور شد داش��تن برتری و توانمندی در 
عرصه هوایی بدون هواپیما، پیشترفتی چشمگیر 
در میدان مبارزه خواهد بود. این مقام صهیونیست 
همچنین درباره موش��ک های نقط��ه زن حزب اهلل 

لبنان هشدار داد. 

رژیم صهیونیستي دره غور را از طرح اشغالگرانه حذف کرد

پروژه کشاندن اردن به جبهه حمایت الحاق کرانه باختري 

اذعان صهیونیست   ها به توانمندی موشکی ایران 

دبیرکل عصائب اهل الحق عراق: 

نصیحت می کنم الکاظمی
 مقابل حشدالشعبی قرار نگیرد 

 دبی�رکل عصائ�ب اهل الح�ق ع�راق در واکن�ش ب�ه ح�وادث 
ش�امگاه پنج ش�نبه، ب�ه نخس�ت وزیر ع�راق نصیح�ت ک�رده 
ک�ه در براب�ر حشدالش�عبی ق�رار نگی�رد. واکن�ش گروه ه�ای 
سیاس�ی ب�ه دس�تگیری اعض�ای حشدالش�عبی ه�م چن�دان 
آرام ت�ر از دبی�رکل عصائ�ب نب�ود ت�ا مش�خص ش�ود ک�ه 
نخس�ت وزیر ع�راق نباید تحم�ل گرو   ه های�ی را آزمای�ش کند. 
عملیات پنج  شنبه شب یگان مبارزه با تروریسم عراق که به دستگیری 
ش��ماری از اعضای گردان های حزب اهلل عراق منجر ش��د، با واکنش 
گسترده عراقی   ها مواجه ش��ده، واکنش   هایی که احتماالً نخست وزیر 
عراق که تا چند روز دیگر راهی امریکا خواهد ش��د، چندان توقع آن را 
نداشت. البته صد   ها نفر از حامیان نخست وزیر عراق با تجمع در میدان 
التحریر بغداد سعی کردند حمایت خود را از اقدام نخست وزیر در صدور 
دس��تور برای یورش نیروهای عراقی به مقر گردان های حزب اهلل ابراز 
کنند. »اکرم الکعبی « دبیرکل مقاومت اسالمی نجباء خطاب به مسببان 
این حادثه گفت: »جهت گیری خ��ود را برمال کردید. پس چه بهتر که 
توهم نداش��ته باش��ید. « وی ادامه داد: »مردان حشدالشعبی و سایر 
نیرو های امنیتی عراق شرکای خون و جهاد هستند و شما نمی توانید 
بین آنها فتنه برانگیزید. «دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق نیز با انتشار 
بیانیه ای، این اقدام را خطرناک توصیف کرد. »قیس الخزعلی« گفت: 
»حمله به مقر حشدالشعبی اقدام خطرناکی است و رئیس حشدالشعبی 
باید این موضوع را حل می کرد.« وی افزود: هیچ کدام از نخست وزیران 
س��ابق عراق مجاهدان را هدف نگرفته اند جز الکاظمی که برای هدف 
گرفتن حشدالشعبی تالش می کند. یک نصیحت به الکاظمی؛ در برابر 
مجاهدان حشدالشعبی نایست زیرا آنها نماینده ملت هستند. »ابواال 
الوالئی«، دبیرکل گردان های مقاومت سیدالش��هدا نیز به رویدادهای 
پنج  شنبه شب عراق واکنش نشان داد و گفت: »حشدالشعبی و یگان 
مبارزه با تروریس��م عراق دو بازوی قوی عراق هس��تند و ایجاد تفرقه 
بین آنها به نفع هیچ گروهی نیس��ت.« »نصر الشمری « تأکید کرد که 
این نیرو   ها نباید هدف قرار بگیرند. وی با اش��اره به تالش برخی برای 
ایجاد فتنه داخلی در عراق در پرتو شرایط دشوار کنونی، گفت: چنین 
دسیسه ای بدون شک اقدامی مذبوحانه خواهد بود و برای طراحان آن 
پیامد   هایی به دنبال خواهد داش��ت که هرگز انتظار آن را نمی کشند. 
همچنین »ن��وری المالکی«، نخس��ت وزیر اس��بق ع��راق می گوید: 
»تشکیالت حشدالشعبی از پیشروان پیروزی و نماد قدرت در عراق به 

شمار می روند و باید جایگاه و احترام آنها حفظ شود.«

کلمبیا: ونزوئال بمب ساعتی است
ای�وان دوک�و، رئیس جمه�ور کلمبی�ا ب�ا بی�ان اینک�ه ونزوئ�ال 
در ح�وزه س�المت ی�ک » بم�ب س�اعتی « اس�ت، تأکی�د ک�رد 
که فق�دان اطالع�ات » قاب�ل اعتم�اد « درب�اره وضعیت ش�یوع 
کرون�ا در ای�ن کش�ور امری�کای التی�ن مای�ه نگران�ی اس�ت. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور کلمبیا در پاس��خ به این 
سؤال که آیا درباره مرزهای طوالنی کشورش با ونزوئال و برزیل به عنوان 
مجرایی برای انتقال ویروس نگران است، گفت، با وجود اینکه این مرز   ها 
به صورت رسمی بسته هس��تند اما این نگرانی وجود دارد و ادامه داد: 
مسئله ای که با دولت کاراکاس داریم فقدان اطالعات است. وی ادامه 
داد: درباره ونزوئال اطالعاتی وجود ندارد. هیچ ظرفیت بیمارستانی خوب 
یا اپیدمیولوژیک در دسترس نیست و مدت هاست که آنها برنامه های 
جدی برای واکسیناس��یون نداش��ته اند. به نظرم، ونزوئال از نقطه نظر 

بهداشت عمومی یک بمب ساعتی است.


