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  خبر

رژيم صهيونيستي
 زير شالق بي ثباتي تاريخي

يك ماه است شهرهاي مختلف اسرائيل شاهد اعتراضاتي گسترده است. 
قدس اشغالي و تل آويو در روزهاي اخير شاهد برپايي تظاهرات گسترده عليه 

»بنيامين نتانياهو« و درخواست براي استعفاي او از نخست وزيري بود. 
آمارهاي مختلفي از معترضان ارائه شده و بعضاً تا ۳۰ هزار نفر تخمين زده 
مي شود. اين بزرگ ترين تظاهرات در قدس اشغالي براي اعتراض به فساد و 
عملكرد نتانياهو در پست نخست وزيري اسرائيل است. آيا ريشه هاي اصلي 
اعتراضات اخير سرزمين هاي اش��غالي تنها به عملكرد دولت نتانياهو در 
مقابله با بيماري كرونا يا پرونده فساد مالي او برمي گردد يا علل ديگري را 
وراي اين موضوعات بايد جست وجو كرد؟ بخش قابل توجهي از مشكالت 
رژيم جعلي اسرائيل از بدو تأسيس را مي توان در مشكالت اقتصادي، بحران 
مشروعيت، ناكارآمدي اقتصادي و فقر مشاهده كرد. در سال هاي اخير بايد 
تبعيض نژادي را نيز به اين ليست افزود. اسرائيل تحت حمايت كشورهاي 
غربي ش��كل گرفته و حيات قريب به هفت دهه خود را مديون كمك ها و 
حمايت هاي آنها به خصوص امريكا اس��ت. از آنجا كه منابع درآمدي اين 
رژيم در داخل محدود است، بنابراين سعي مي كند اين كاستي را با حضور 
در بازار هاي بين المللي و فرامنطقه اي جبران كند، به طوري كه ۷۰ تا ۸۰ 
درصد تعامالت اقتصادي اسرائيل در ارتباط با بازارهاي جهاني است. مي توان 

مشكالت اخير اين رژيم را در موارد زير بيان كرد:
1-  تل آويو با ش��يوع بيماري كرونا با ارائه آمار بيم��اران، مبتاليان و فوت 
ناشي از اين بيماري خود را داراي توان باال به نمايش گذاشت، ولي با آشكار 
شدن كاستي هاي نظام سالمت و بهداشت در كشور هاي اروپايي و امريكا 
به ناگاه شاهد افزايش ميزان ابتال و مرگ و مير ناشي از كوويد 19 در رژيم 
صهيونيستي بوديم. تل آويو قادر به كنترل اوضاع نيست. آمار مبتاليان به 
كرونا نيز هر روز در حال افزايش اس��ت. درصد ابتالي كرونا مانند درصد 
ابتال در امريكا و انگليس است؛ موضوعي كه نشان از سوء مديريت و ضعف 
ساختاري اين رژيم دارد. شايد پزشكي در اسرائيل مانند امريكا و انگليس 
پيشرفت داشته باشد، اما كرونا نشان داد ساختار بهداشت و درمان آن نيز 

مانند امريكا و انگليس بسيار ناكارآمد و توسعه نايافته است. 
2- اعتراضات داخلي و همچنين آشفتگي در كابينه، نتانياهو را با مشكالت 
عديده اي مواجه كرده است. صحنه سياسي رژيم صهيونيستي شاهد ادامه 
اختالفات ميان نتانياهو و وزيرجنگ او، بني گانتس است كه بر اساس توافق 
اين دو قرار است پس از يك سال، بني گانتس نخست وزير شود. نتانياهو 
قصدي براي ترك پس��ت نخس��ت وزيري ندارد و حتي از لزوم برگزاري 

انتخابات پارلماني مجدد با هدف كسب اكثريت مطلق صحبت مي كند. 
از اين رو، نتانياهو در صدد است با بزرگ نمايي مشكالت حمايت امريكا و اروپا 
را جلب كند تا بتواند با به حاشيه راندن رقبا و مخالفان خود، نظام سياسي 
اسرائيل را به سوي برگزاري انتخابات چهارم سوق دهد. او مصمم است با 
انتخابات زودهنگام پارلماني كه چهارمي��ن انتخابات طي كمتر از 15 ماه 
گذشته است، اكثريت مطلق را در پارلمان كسب كند تا مجبور به تقسيم و 

شراكت قدرت نباشد. 
در امتداد همين سياست نتانياهو با ايجاد بحران ساختگي ناشي از درگيري 
احتمالي با حزب اهلل لبنان، س��عي كرد با انحراف افكار عمومي به خارج از 
مرزهاي رژيم صهيونيستي بتواند براي خود زمان بخرد كه در هر دوي اين 

سناريوها با شكست روبه رو شده است. 
۳- براي احاطه بر محيط داخلي سرزمين هاي اش��غالي، كابينه نتانياهو 
سناريويي ديگر به اجرا گذاشت. امير اوحانا، وزير امنيت داخلي اسرائيل كه 
از نزديكان نتانياهو است، پيش بيني كرده كه تظاهرات در مخالفت با نخست 
وزير اسرائيل با خونريزي پايان خواهد يافت و گفته است: » فضاي تحريكي 
كه قبل از ترور اسحاق رابين، نخست وزير پيشين اسرائيل وجود داشت، از 

آنچه در حال حاضر وجود دارد، كمرنگ تر بود.«
اين گونه نظرات تنها به تش��ديد برخورد با معترضان و افزايش اختيارات 
پليس و دس��تگاه امنيت داخلي براي س��ركوب اعتراضات بيان مي شود. 
حمله هواداران نتانياهو به معترضان و ضرب و شتم آنان در حضور پليس را 
مي توان از پيامدهاي اين گونه اظهارات بر شمرد و در روزهاي آينده شاهد 

خشونت هاي بيشتري عليه مخالفان نخست وزير اين رژيم بود. 
4- با توقف كس��ب و كارها در جهان و اعمال محدوديت هاي بهداش��تي، 
كارخانه هاي صهيونيستي تقريباً متوقف و همچنين درآمدهاي خدماتي 

مانند گردشگري كامالً تعطيل شده است. 
آمار بي��كاري در جامعه صهيونيس��تي  بيش از يك ميلي��ون نفر گزارش 
شده اس��ت. بر اس��اس نُرم جهاني افراد ش��اغل در هر جامعه اي يك سوم 
جمعيت آن را تشكيل مي دهند و دو س��وم ديگر كودكان و سالخوردگان 
هستند كه مصرف كننده اند، نه مولد. آمار جمعيتي در جامعه صهيونيستي 
اندكي بيش از ۸ ميليون نفر است كه 2 ميليون نفر آن فلسطيني و 6 ميليون 
نفر نيز يهودي هستند.   طبق گزارش هاي سازمان هاي مهاجرتي حدود 
يك ميليون و 2۰۰ هزار يهودي كه در آمار جمعيتي رژيم صهيونيستي قرار 
دارند به داليل متعدد خصوصاً احساس ناامني در خارج از فلسطين اشغالي 
زندگي مي كنند. حدود ۷۰۰ هزار نفر از اين افراد در بحبوحه جنگ ۳۳ روزه 
سال 2۰۰۸ با لبنان و مابقي نيز پس از جنگ هاي غزه از فلسطين اشغالي 
خارج شده اند، اما رژيم صهيونيستي همچنان آنان را در آمار جمعيتي خود 
منظور كرده است.  وجود يك ميليون بيكار در جامعه كم جمعيتي مانند 
رژيم صهيونيستي، به معني آن است كه بيش از نيمي از جامعه شاغل، شغل 
خود را از دس��ت داده اند؛آماري كه افزايش آن در صورت ادامه همه گيري 

كرونا حتمي است. 
5- نسل كنوني صهيونيست ها مانند نس��ل اول آرمانگرا نيست بلكه يك 
جامعه كاماًل رفاه طلب است. درآمد س��رانه خانوارهاي اسرائيلي در سال 
2۰19 حدود ۳۸ هزار دالر بوده و اين جامعه كه رفاه را در باالترين سطح 
خود تجربه كرده، نمي تواند شرايط س��خت اقتصادي را تاب آورد. باورها 
در جامعه صهيونيس��تي كاماًل تغيير كرده و نسل كنوني حاضر به تحمل 
مشكالت و ايثار نيست.  اين حجم از مش��كالت در حالي نمايان شده كه 
رهبران دولت صهيونيستي پرونده هاي متعدد فساد دارند و در رأس آنها 
نخست وزيري قرار گرفته كه چندين پرونده سوء استفاده از جايگاه، اخذ و 
پرداخت رشوه او در حال پيگيري قضايي است. جامعه صهيونيستي به شدت 
به اين معترضند كه رهبرانشان افكار عمومي را از ناكارآمدي خود با مديريت 

درگيري در محيط پيراموني منحرف مي كنند. 
به نظر مي رسد خروج اسرائيل از چالش هاي سياسي، اقتصادي و همچنين 
بحران ناش��ي از بيماري كرونا تا مدت ها امكان پذير نباش��د. استمرار اين 
شرايط مي تواند شرايط حياتي و ثبات اسرائيل را بسيار كمرنگ كند و در 
نزديك ترين پيامد ها به اين بحران ها شاهد ركود اقتصادي اين رژيم و در پي 

آن افزايش مهاجرت معكوس به خصوص در ميان مهاجران شرقي بود. 

15 مقام فلسطيني در سخناني مطرح كرد 

رژيم صهيونيستي عماًل روند »الحاق« را
آغاز كرده است 

در ش�رايطي كه مقام�ات صهيونيس�تي مدعي هس�تند روند 
الحاق كرانه باختري از دس�تور كار تل آويو خارج ش�ده اس�ت، 
ولي دبيركل جبهه ابتكار ملي فلس�طين قصد صهيونيس�ت ها 
 »E1« براي س�اخت هزار واح�د صهيونيست نش�ين در منطقه
را آغ�از عمل�ي طرح اش�غال اراض�ي كران�ه باختري دانس�ت. 
به رغم مخالفت ه��اي جهاني با طرح اش��غال بخش هاي��ي از كرانه 
باختري به سرزمين هاي اشغالي، رژيم صهيونيستي به طور خزنده و 
آرام اين طرح را اجرايي مي كن��د. مصطفي البرغوثي، دبيركل جبهه 
ابتكار ملي فلسطين روز سه ش��نبه در سخناني اعالم كرد: »تصميم 
رژيم صهيونيس��تي براي س��اخت هزار واحد صهيونيست نشين در 
منطقه » E1« آغاز عملي طرح اش��غال اراضي كرانه باختري است«. 
بر اس��اس گزارش خبرگزاري »معا«، البرغوثي تأكي��د كرد: »تمام 
عمليات هاي مقامات رژيم اش��غالگر از توسعه شهرك سازي، تشديد 
بازداشت ها، تخريب منازل و تجاوزات به مسجداالقصي در يك جهت 
و به سمت الحاق و يهودي سازي است«. وي گفت: » آنچه در حال رخ 
دادن است، تشديد مقاومت مردمي فلسطين در مقابله با اشغال اراضي 
و نيز تنبيه رژيم صهيونيستي از سوي كشورهاي جهان را مي طلبد. « 
به گزارش ش��بكه المنار، پروژه موس��وم به »E1  « دنبال جداسازي 
بخش شرقي قدس )مناطق فلسطيني نش��ين( از اين شهر است. بر 
اساس آن، مسيري، روستاي فلسطيني »الزعيم« در نزديكي شهرك 
صهيونيستي »معاليه ادوميم« را به ديگر روستاهاي فلسطيني يعني 
»عناتا، حزما و الرام« وص��ل مي كند. اين ط��رح آپارتايدي با هدف 
جداس��ازي كامل ميان فلس��طيني ها و صهيونيس��ت ها در منطقه 
اجرايي مي  شود و به خودروهاي فلسطيني اجازه داده نخواهد شد از 
معاليه ادوميم يا ديگر شهرك هاي صهيونيستي عبور كنند. تحركات 
صهيونيست ها براي توسعه شهرك هاي صهيونيست نشين در كرانه 
باختري، درحالي است كه اخيراً مقامات اين رژيم گفته بودند كه طرح 
الحاق كرانه باختري به دليل شيوع گسترده ويروس كرونا، از دستور 
كار تل آويو خارج ش��ده است. اما به نظر مي رس��د بنيامين نتانياهو، 
نخست وزير اسرائيل در سايه شيوع گسترده كرونا در جهان، تالش 
مي كند تا در سكوت جامعه جهاني طرح خود را اجرايي كند. تالش 
نتانياهو براي اجرايي كردن اين پروژه در شرايطي است كه در ماه هاي 
اخير، اعتراضات سراسري عليه كابينه او تشديد شده و شهرك نشينان 
خواهان بركناري نتانياهو از قدرت هستند. از طرفي، نتانياهو با بني 
گانتس، وزير جنگ صهيونيستي هم بر اساس تصويب بودجه و طرح 
الحاق اختالف نظر دارد كه كار راب��راي ادامه همكاري بين دو طرف 
سخت كرده است و نخس��ت وزير اس��رائيل تهديد كرده قصد دارد 

انتخابات زودهنگام برگزار كند. 
هر چند نتانياهو منتظر چراغ س��بز امريكا ب��راي اجراي كامل طرح 
الحاق ۳۰ درصدي كرانه باختري است، اما مقامات واشنگتن تاكنون 
اظهار نظر رسمي در اين باره انجام نداده اند. به نوشته روزنامه عاروتص 
شوع، يك مقام ارشد امريكايي ديروز خبر داد كه واشنگتن و تل آويو در 
حال تبادل نظر براي رسيدن به توافقي بر سر مفاد طرح اشغال كرانه 
باختري هستند و هيچ تصميمي فعاًل درباره اجراي آن گرفته نشده 
است. اين منبع كه نامش فاش نشد در اين باره گفت: »ما هنوز در حال 
كار براي پيشبرد مسيري هستيم كه رئيس جمهور ]دونالد[ ترامپ در 
ماه ژانويه و زمان رونمايي از طرح ]معامله قرن[ و برنامه امريكا براي 
صلح بين اسرائيل و فلسطين پايه ريزي كرد.« وي تأكيد كرد: »در اين 
مرحله هنوز هيچ تصميم نهايي درباره گام هايي براي اجراي اين طرح 

گرفته نشده است.«

حکومت نظامی و قطع اينترنت 
در اولين سال لغو خودمختاری كشمير

دول�ت هند در اولي�ن س�الگرد لغو خودمخت�اری ايال�ت جامو و 
كشمير در »سرينگر« پايتخت كش�مير مقررات حكومت نظامی 
48 ساعته وضع و دسترس�ی به اينترنت را به شدت محدود كرد.

دولت هند ديروز و امروز )چهارشنبه( در سرينگر، پايتخت كشمير و 
سراسر منطقه ۷ ميليون نفری كشمير مقررات حكومت نظامی و منع 
آمد و شد وضع كرد و هزاران س��رباز هندی در منطقه ناآرام كشمير 
مستقر ش��دند. هندی ها سيم های خاردار و ايس��ت های بازرسی در 
جاده های اصلی قرار داده اند و  »هندوستان تايمز« از قول مقام های 
هندی نوش��ته اس��ت كه مقررات حكومت نظامی از بي��م برگزاری 
اعتراضات و تظاهرات خش��ونت آميز عليه لغو وضعيت خودمختاری 

كشمير اعمال شده است. 
مسئول ارش��د پليس هند به خبرگزاری فرانس��ه گفت: »ممنوعيت 
كامل تردد به اين معناس��ت كه مردم حق ندارند ب��دون مجوز ويژه 
از خانه خارج ش��وند و تنها امكان تردد برای نيروهای پليس و كادر 
درمانی وجود  دارد«. شاهد اقبال چودری، از مقام های شهری كشمير 
گفت: منع آمد و شد امنيتی در شهر سرينگر در پی اطالع از برگزاری 
راهپيمايی های ضدگروه های هندی برای سالگرد لغو وضعيت ويژه 
كشمير در پنجم اوت كه به »روز سياه« نامگذاری شده، در نظر گرفته 
شده است. چودی گفته كه يكس��ری اطالعات و گزارش ها دريافت 
شده كه نش��ان می دهد گروه های جدايی طلب با حمايت پاكستان 
قصد دارند در روز پنجم اوت كه سالگرد لغو وضعيت ويژه است، دست 
به راهپيمايی های خشونت آميز بزنند. همزمان شاه محمود قريشی 
وزير خارجه پاكستان به همراه پرويز ختاك وزير دفاع و موعيد يوسف 
دس��تيار ويژه امنيت ملی و گروهی از رس��انه های بين المللی از خط 
كنترل در كش��مير بازديد كردند تا همبس��تگی خود را با مردم اين 

منطقه تحت كنترل هند اعالم كنند. 
وزير خارجه پاكستان پس از بازديدی كوتاه از منطقه به خبرنگاران 
گفت: مردم كشمير اقدام سال گذشته ميالدی از سوی دولت هند در 
لغو وضعيت ويژه اين منطقه را رد كرده اند. برای نخستين بار در 5۰ 
سال گذشته شورای امنيت سازمان ملل درباره مسئله كشمير نشستی 
تش��كيل داد«. در مقابل تی.اس. تيرومورتی، نماين��ده دائم هند در 
سازمان ملل ادعا كرد كه تالش پاكستان در سازمان ملل برای مطرح 
كردن موضوع كشمير راه به جايی نبرده و دهلی نو هر بار اين تالش 
را قوياً ناكام گذاشته است. خبرگزاری آسوشيتدپرس ديروز گزارش 
كرد كه پس از گذشت يك سال، مسائل منطقه سريعاً در حال تغيير 
هس��تند. طبق يك قانون جديد مقامات شروع به صدور گواهی های 
اقامت برای هندی ها و افراد غيرساكن در كشمير  كرده  و آنها را واجد 
شرايط حق اقامت و شغل دولتی در اين منطقه دانسته اند. بسياری از 
كشميری ها اين اقدام را آغاز اس��كان افراد كوچ كرده به آنجا با هدف 
مهندسی يك تغيير جمعيتی در اين منطقه كه تنها منطقه با اكثريت 
مسلمان در هند به حساب می آيد، دانسته اند. ايالت كشمير در بخش 
شمالی شبه قاره هند قرار دارد كه از شمال به چين، از شرق به تبت، 
از جنوب به پنجاب هند و از غرب به پاكستان محدود می شود. دولت 
هند سال گذش��ته عالوه بر لغو خودمختاری هفت دهه ای كشمير، 
قانون موسوم به »قانون شهروندی« را تصويب كرد كه به موجب آن، 

مهاجران مسلمان را از كسب تابعيت اين كشور محروم می كند.

محسنطاهري

آماره�ا در امريكا    گزارش  یک
رون�د  همچن�ان 
افزايش مبتاليان به ويروس كرونا را تأييد مي كند، 
ولي رئيس جمهور امريكا مثل چند ماه گذش�ته 
مجادله گرانه نه فقط مي گويد آمار  كرونا در امريكا 
از همه جاي جهان كمتر است، بلكه دكتر فائوچي 
معروف،  عضو كارگروه مبارزه با كروناي كاخ سفيد 
را به باد انتقاد گرفت و گفت كه فائوچي » غلط اندر 

غلط!« مي گويد.

آمار روز سه شنبه دانشگاه جان هاپكينز مي گويد، 
مجموع مبتاليان به ويروس كرون��ا در امريكا به 4 
ميليون و ۷12 هزار و 945 نفر رسيده است. دونالد 
ترامپ در آغاز شيوع كرونا نخست با تكذيب و انكار 
تالش كرد كرون��ا و پيامدهاي��ش را كوچك نمايي 
كند، ولي به مرور با افزايش ش��مار نمونه هاي تأييد 
شده كرونا ناچار شد به واقعيت هاي موجود اعتراف 
كند. با اين حال، او همچن��ان از موضع خود درباره 
اينكه امريكا در وضعيت چندان بدي قرار ندارد، كوتاه 
نمي آيد. او براي كمتر جلوه دادن شمار جانباختگان 

در امريكا نس��بت آنها را با  تس��ت هاي انجام شده 
مي س��نجد، درحالي كه ش��مار جانباختگان كرونا 
در امريكا به  نس��بت جمعي��ت ۳29ميليوني آن، 
بدترين ميزان در جهان اس��ت. ترامپ روز دوشنبه 
در مصاحب��ه ب��ا جاناتان س��وآن از پاي��گاه خبري 
آكسيوس، ضمن بيان اينكه آمار بيماري كوويد 19 
در امريكا، پايين تر از جهان است، كره جنوبي را هم 
به دستكاري در آمارها متهم كرد. سوان در واكنش 
به اين ادعاي ترامپ گفت كه درباره »مرگ به نسبت 
جمعيت« حرف مي زند نه »مرگ به نس��بت موارد 
شناسايي ش��ده« و گفت:»)درباره مرگ به نسبت 
جمعيت( امريكا واقعاً در آن بد است. بسيار بدتر از 
كره جنوبي، آلمان و غيره« با اين حال ترامپ از موضع 
خود كوتاه نيامد و جدال رئيس جمهور و خبرنگار تا 
جايي پيش رفت كه خبرنگار آكسيوس متوجه شد 
آنها درباره آمارهاي متف��اوت صحبت مي كنند. در 
ادامه ترامپ اين سؤال كه آيا كره جنوبي كاماًل تعداد 
مرگ هاي مرتبط با ويروس كرونا را درست گزارش 
مي كند يا خير را مطرح كرد، اما ترجيح داد كه بيش 
از اين روي موضوع كرونا در كره جنوبي مانور ندهد 

و گفت كه نمي خواهد وارد اين مس��ئله شود، چون 
روابط بسيار خوبي با اين كشور دارد. 

ترامپ و سوآن در ادامه اين گفت وگو هم نتوانستند 
به اتفاق نظر برسند و رئيس جمهور امريكا با تأكيد 
بر اينكه اكنون امريكا بيش��ترين نمونه گيري را در 
ميان ديگر كشورها دارد، گفت: اين بخشي از دليلي 
است كه امريكا ميزان مبتاليان بيشتري را گزارش 
مي كند.  رئيس جمهور امريكا در شرايطي از خود دفاع 
مي كند كه فلوريدا يكي از ايالت هايي است كه پس 
از بازگشايي هاي سريع، با افزايش ناگهاني و انفجاري 
در مبتاليان روبه رو شد. با اين حال ترامپ در واكنش 
به پرسش خبرنگار كه تأكيد داشت تعداد مبتاليان 
ابتدا پايين رفت، اما دوب��اره اوج گرفت، گفت: »اما 
اكنون دوباره پايين مي رود. در آريزونا پايين مي رود. 
در فلوريدا و تگزاس هم پايي��ن مي رود. « ترامپ در 
بخش��ي از گفت وگو ضمن تأييد قربانيان كرونا در 

امريكا مي گويد: »همين است كه هست.«
 حمله ترامپ به فائوچي

دكتر آنتوني فائوچي، عضو كارگروه مبارزه با كروناي 
كاخ سفيد  در گزارش حضوري اخير خود در كنگره 

اياالت متح��ده، كاهش ابت��ال در اروپا را ناش��ي از 
تعطيل كردن 95 درصد فعاليت هاي اقتصادي شان 
دانست، اين در حالي است كه امريكا فقط 5۰ درصد 
فعاليت هايش را تعطيل كرد. دونالد ترامپ كه تأكيد 
دارد، علت تداوم افزايش شمار مبتاليان در اياالت 
متحده را بايد در آزمايش هاي پرشمار سراغ گرفت، 
با استناد به همين سخنان بار ديگر در توئيتر، دكتر 
فائوچ��ي را هدف انتق��اد قرار داد و نوش��ت: »غلط 
اندر غلط! شمار مبتاليان بيش��تري داريم چون از 
هر كش��ور ديگري بيش��تر آزمايش انجام داده ايم 
يعني 6۰ ميليون آزمايش. اگر كمتر آزمايش انجام 
مي داديم، شمار مبتاليان هم كمتر مي بود. ايتاليا، 
فرانس��ه و اس��پانيا چگونه عمل كردند؟ متأسفانه 
هم اكنون ابتال در اروپا دوباره اوج گرفته است. اكثر 
فرماندارهاي ما زحمت كشيدند و هوشمندانه عمل 

كردند. نيرومند و قوي بازخواهيم گشت.  «
دامنه انتقاد از ترامپ به داخل كاخ سفيد هم كشيده 
شده اس��ت. دكتر دبورا برك��س، هماهنگ كننده 
مأموريت كاخ س��فيد براي مقابله با شيوع ويروس 
كرونا گفت: »اياالت متحده در فاز جديدي در مقابله 
با شيوع ويروس كرونا قرار دارد. اين ويروس مرگبار 
اكنون بيشتر از موج نخس��ت آن، در سطح اياالت 
متحده گسترش يافته اس��ت. چيزي كه ما اكنون 
شاهد آن هستيم نسبت به مارس و آوريل متفاوت 
اس��ت. اين ويروس به شدت گس��ترش يافته است. 
اين ويروس به همان اندازه كه در مناطق روستايي 
شيوع پيدا كرده، در مناطق ش��هري نيز گسترش 
يافته اس��ت. « دونالد ترامپ روز دوشنبه وي را هم 
بي نصيب نگذاشت و با انتشار توئيتي از دكتر بركس 

نيز انتقاد كرد. 
 دروغگوي بيگانه هراس

س��ناتور برني س��ندرز با انتقاد از مديريت كرونايي 
ترامپ، او را نژادپرست و بيگانه هراس توصيف و تأكيد 
كرد: »چقدر سوررئال است رئيس جمهوري داشته 
باشيم كه از تئوري هاي ديوانه وار حمايت مي كند، علم 
را رد مي كند و به اپيدميولوژيست هايي مانند دكتر 
فائوچي و دكتر بيركس حمله مي كند.»مديريت« 
ترامپ در اين پاندمي براي ما به قيمت جان دهها هزار 
تن شده است. به خاطر سالمت و ايمني امريكا، ترامپ 
بايد شكست بخورد. « نانسي پلوسي، رئيس مجلس 
نمايندگان امريكا و از اعض��اي حزب دموكرات هم 
دوشنبه در گفت وگو با شبكه خبري سي ان ان گفت: 
»كشور ما در وضعيت اضطراري قرار دارد. مردم در 
حال رنج كش��يدن هس��تند، اما جمهوريخواهان 

درخواست ها براي كمك را ناديده مي گيرند. «
وي كه پيش��تر، از س��وء مديريت ترامپ در كنترل 
بيماري كوويد 19 انتقاد كرده ب��ود در گفت وگو با 
شبكه »سي بي اس« گفت: »اين رئيس جمهور، من 
نام جديدي براي او دارم، »آق��اي بدتركن اوضاع«. 
او از همان ابت��دا اوضاع را بدتر كرده اس��ت ؛ تأخير، 
انكار، اين فريبكاري است. اينكه )مي گويد( به طرز 
جادويي )ويروس كرونا( ناپديد خواهد شد، اين يك 
معجزه است و بقيه چيزها و ما در چنين موقعيتي 

قرار گرفته ايم. «

چين و امريكا بعد از جنگ كنسولگري ها، حاال 
در آس�تانه جنگ خبرنگاران قرار گرفته اند. 
»وان�گ ِونبي�ن« س�خنگوي وزارت خارجه 
چي�ن از تمديد نش�دن روادي�د خبرنگاران 
چيني مس�تقر در امريكا اب�راز نگراني كرده 
و هش�دار داده اقدام متقابل انج�ام مي دهد. 
2۰ ارديبهش��ت ماه 99 بود كه دول��ت امريكا با 
صدور بخشنامه اي جديد مقررات صدور رواديد 
براي خبرنگاران چيني را س��خت تر و تأكيد كرد 
كه اين اقدام در واكنش به برخورد با خبرنگاران 
امريكايي در چين انجام مي شود. حاال با گذشت 
س��ه ماه از آن زمان، ويزاي 9۰ روزه خبرنگاران 
چيني تا 22 م��رداد اعتبار دارد و مش��خص هم 
نيست كه چه تعداد خبرنگار چيني بعد از اتمام 
اين مهل��ت مجبور به ترك امريكا خواهند ش��د. 
»وانگ ون بين« س��خنگوي وزارت امور خارجه 
چين روز سه ش��نبه در كنفرانس خبري هفتگي 
در پكن گفت كه هي��چ روزنامه ن��گار چيني در 
اياالت متح��ده از 11 م��اه مه)22 ارديبهش��ت( 
درخواس��ت خود را براي تمديد ويزا ارائه نكرده، 
زيرا واشنگتن از آن زمان ويزاي خبرنگاران چيني 
را به 9۰ روز با امكان تمديد محدود كرده است. بر 
اساس گزارش رويترز، سخنگوي وزارت خارجه 
چين گفته كه از تمديد نشدن رواديد خبرنگاران 
چيني مستقر در اياالت متحده مطلع است، ولي 
از امريكا خواست »س��ركوب سياسي رسانه هاي 
چيني و خبرنگارانش را متوق��ف كند« وانگ در 
عين حال هشدار داد در غير اين صورت »مجبور 
خواهيم شد اقدامات مناس��ب و ضروري را براي 

حفاظت از منافع مش��روع خود انج��ام دهيم. « 
ظاهراً »اقدام ض��روري« كه س��خنگوي وزارت 
خارجه چين از آن صحبت كرده، اخراج متقابل 
خبرنگاران امريكايي اس��ت به خصوص كه او با 
تأييد احتمال مشمول شدن خبرنگاران امريكايي 
مستقر در هنگ كنگ ذيل اقدام تالفي جويانه پكن 
گفت: »اينكه خبرنگاران امريكايي در هنگ كنگ 
را هدف بگيريم، ذيل ق��درت ديپلماتيك دولت 
مرك��زي ]چين[ ق��رار دارد. « »هو ش��ي جين« 
س��ردبير روزنامه چيني »گلوبال تايمز« روزنامه 
نزديك به دولت چين ديروز نوش��ت كه اگر تمام 
خبرنگاران چين��ي در امريكا مجبور ش��وند كه 

خاك اين كش��ور را ترك كنند، چين نيز مقابله 
به مثل مي كند كه شامل خبرنگاران امريكايي در 
هنگ كنگ نيز خواهد شد. به گزارش »رويترز«، 
هو در صفحه توئيتر خود نوشت: »با توجه به اينكه 
امريكا رواديد خبرنگاران چيني را تمديد نكرده، 
طرف چيني نيز براي بدترين س��ناريو كه خروج 
خبرنگارانش از امريكا است، آماده شده است. اگر 
اين اتفاق رخ دهد، ط��رف چيني انتقام مي گيرد 
كه ش��امل هدف قرار دادن خبرنگاران امريكايي 
مس��تقر در هنگ كنگ نيز مي ش��ود. « جنگ دو 
طرف بر س��ر خبرنگاران، جديد ترين تنش بين 
دو كش��ور اس��ت. دو هفته قبل هم واشنگتن در 

ضرب االجلي از پكن خواست كنسولگري خود را 
در شهر هيوستون ايالت تگزاس ظرف ۷2 ساعت 
تعطيل كند كه بعد از تسخير اين كنسولگري از 
سوي مأموران امريكايي، وزارت خارجه چين هم 
در اقدام متقابل دستور داد كنسولگري امريكا در 
شهر چنگدو تعطيل ش��ود. همچنين هفته قبل 
بعد از آنكه گروهي از سناتورهاي جمهوري خواه 
امريكايي مدعي ش��دند چين ت��الش مي كند با 
استفاده از نرم افزار شبكه اجتماعي »تيك تاك«، 
بر انتخابات رياست جمهوري نوامبر 2۰2۰ تاثير 
بگذارد، ترامپ رئيس جمهور امريكا در مصاحبه با 
خبرنگاران اعالم كرد كه به زودي فعاليت نرم افزار 
چيني »تيك تاك« را با امض��اي فرماني ممنوع 

خواهد كرد.
 »مايك پمپئو« وزير امور خارجه امريكا دوشنبه 
شب در پيامي در توئيتر نوشت: »حزب كمونيست 
چين به دنبال اعمال قان��ون امنيت ملي خود در 
هنگ كنگ بر مردم سراسر جهان است كه تالشي 
گس��ترده براي تضعيف حقوق بشر و آزادي هاي 
اساس��ي به ش��مار مي آيد. « پمپئو نوشته است: 
»به پكن اجازه داده نمي شود كه مدل حكمراني 
مس��تبدانه خود را به جهان صادر كن��د. « وزير 
خارجه امريكا با دفاع از اقدام ترامپ عليه »تيك 
تاك« گفت كه حزب كمونيس��ت چين در حال 
اج��راي عمليات ه��اي جاسوس��ي درون اياالت 
متحده اس��ت و براي نفوذ عمي��ق ميان رهبران 
تجاري امري��كا و مقام هاي منتخب تقال مي كند: 
»ما اين تهديد را جدي مي گيريم و قصد داريم از 

مردم امريكا محافظت كنيم.«

پكن هشدار داد اخراج خبرنگاران را تالفي مي كند

چين و امريكا در  جنگ خبرنگاران 

پيونگ يانگ تسليحات هسته اي کوچک توليد مي کند
براس�اس ي�ك گ�زارش محرمانه س�ازمان 
مل�ل، كره ش�مالي پيگير برنامه تس�ليحات 
هسته اي خود اس�ت و بس�ياري از كشورها 
باور دارند كه پيونگ يانگ احتماالً تجهيزات 
هسته اي كوچك شده براي سوار شدن روي 
كالهك هاي بالستيك خود توليد كرده است. 
درحالي كه كره ش��مالي از دو سال پيش برنامه 
اتمي خود را ب��ه حالت تعليق درآورده اس��ت، 
اما گزارش هاي��ي از تحركات جدي��د آن براي 
تقويت توان برنامه هس��ته اي افش��ا شده است. 
اين گزارش داخلي كه توسط كارشناسان ناظر 

بر تحريم هاي سازمان ملل آن را تهيه كرده اند  
به دست خبرگزاري رويترز رس��يده است، روز 
دوش��نبه به كميته تحريم هاي كره شمالي در 
ش��وراي امنيت 15 عضوي س��ازمان ملل ارائه 
ش��د. در اين گ��زارش آمده اس��ت: »جمهوري 
دموكراتيك خلق كره برنامه هس��ته اي خود را 
ادامه مي ده��د، از آن  جمله توليد اورانيوم غني 
شده با درصد باال و ساخت يك رآكتور آب سبك 
آزمايشگاهي اس��ت. يك كش��ور عضو ارزيابي 
كرده كه جمه��وري دموكراتي��ك خلق كره به 
توليد تسليحات هسته اي خود ادامه مي دهد.« 

براساس گزارش سازمان ملل، يك كشور كه نام 
آن اعالم نشد، ارزيابي كرده است كه كره شمالي 
»احتماالً به دنبال توسعه بيشتر كوچك سازي 
است تا اجازه تلفيق پيشرفت هاي فناوري نظير 
نفوذ بسته هاي كمكي يا به طور بالقوه، ساخت 

سيستم هاي كالهك چندگانه را بدهد.« 
هيئت كره شمالي در سازمان ملل در نيويورك 
به درخواست براي اظهارنظر درباره اين گزارش 
سازمان ملل پاسخي نداد. پيونگ يانگ از سپتامبر 
2۰1۷ هيچگونه آزمايش هسته اي نداشته است، 
اما كي��م جون��گ اون، رهبر كره ش��مالي هفته 

گذشته از قدرت هسته اي پيونگ يانگ به عنوان 
تضمين كننده امنيت ياد كرد و افزود كه با وجود 
فشارهاي خارجي و تهديدهاي نظامي، به لطف 
سالح هاي هسته اي، ديگر جنگي وجود نخواهد 
داشت. مقامات پيونگ يانگ بارها تهديد كرده اند 
كه در صورت افزايش فش��ارهاي امريكا و ترك 
ميز مذاكرات، توسعه برنامه اتمي خود را از سر 
مي گيرند. در پي افش��اي گزارش سازمان ملل، 
وزارت دفاع كره جنوبي روز سه شنبه اعالم كرد، 
س��ئول از نزديك فعاليت هاي اتمي و موشكي 

كره شمالي را رصد مي كند. 

تأكيد كاراكاس بر تعميق روابط با تهران
مع�اون وزير خارج�ه ونزوئ�ال تأكي�د ك�رد به رغ�م تهديدهای 
م�داوم دولت امري�كا، كش�ورش و جمهوری اس�المی اي�ران به 
داد.  خواهن�د  ادام�ه  دوجانب�ه  همكاری ه�ای  تقوي�ت 
روبن داريو مولينا روز دوش��نبه در مصاحبه با شبكه خبری هيسپان 
تی وی با اش��اره  به فروش��گاه تازه تأس��يس اي��ران در كاراكاس با نام 
مگاس��يس گفت كه ونزوئال و ايران به اينكه امريكا چه فكری می كند، 
اهميتی نمی دهند و تنها احترام به قوانين بين المللی چيزی است كه 
بايد در نظر گرفته ش��ود. مولينا گفت: »امريكا موظف است از مقررات 
بين المللی و حداقل استانداردهای همزيس��تی تبعيت كند. بنابراين 
خواهند ديد كه اگر به تهديدات و محاصره ش��ان ادامه دهند، ما هم به 

اشتراك گذاری پتانسيل ها و توسعه اقتصادمان ادامه خواهيم داد.«

ترامپ: كرونايي ها مي ميرند
همين است كه هست!


