
 پاکس�تان: س��خنگوی نیروی دریایی پاکستان 
اظه��ار کرد، این نیرو چند موش��ک ضدکش��تی را 
با موفقیت در آب ه��ای دریای عرب آزمایش کرده 
است.سخنگوی نیروی دریایی پاکستان از آزمایش 
موش��ک های ضدکش��تی در دریای عرب خبر داد.

رییس ستاد نیروی دریایی پاکستان بر این آزمایش 
نظارت داش��ته و از آمادگی علمیاتی نیروی دریایی 

پاکستان ابراز رضایت کرده است.

 چین: سخنگوی وزارت خارجه چین در مصاحبه 
مطبوعات��ی در پک��ن از آمریکا خواس��ت که خالف 
مسیر حرکت جامعه بین المللی گام برندارد. »گنگ 
ش��وانگ« با اشاره به تعلیق تامین مالی آمریکا برای 
س��ازمان بهداش��ت جهانی گفت: آمریکا تصور می 
کند چون بیشترین تامین مالی را برعهده دارد باید 
سازمان بهداشت جهانی را نیز در اختیار خود داشته 
باشد ولی این یک ذهنیت برتری جویانه غلط است.

 آرژانتین: »آلبرتو فرناندز« رئیس جمهور آرژانتین 
در پیامی خطاب به مس��لمانان این کشور آغاز ماه 
مب��ارک رمضان را تبری��ک گفت.فرناندز در صفحه 
توئیتر خود نوش��ت: »به جامعه مسلمانان آرژانتین 
ش��روع ماه مقدس رمضان را تبریک می گویم. من 
کاری ک��ه ما با هم داریم انجام می دهیم را جش��ن 

می گیرم. رمضان مبارک«.

 کنگو: بنیاد حافظت از طبیعت »کنگو«، گزارش 
ک��رد که ب��ه دنبال حمل��ه عده ای افراد مس��لح به 
ی��ک خ��ودرو در نزدیکی بخش اصل��ی پارک ملی 
حفاظت ش��ده در اردوگاه رومانگابو )ش��رق کنگو( 

هفده تن  از جمله چند غیرنظامی کشته شدند.

فرامرز اصغری

جهان در حالی درگیر بحرانی به نام مقابله با کرونا ویروس 
اس��ت که همزمان رژیم صهیونیس��تی به رغم بحران های 
ش��دید داخلی در مقاباه ب��ا کرونا، ابعاد گس��ترده تری از 
اش��غالگری را در پیش گرفته  اس��ت. بخش��ی از این طرح 
در قدس و استمرار محاصره غزه صورت می کند و بخشی 
نیز در حوزه دره اردن یا همان غور اردن صورت می گیرد. 
منطقه غور یا دره اردن و شمال بحر المیت  که به منطقه 

االغوار هم ش��ناخته می ش��ود، به موازات  رود اردن قرار 
دارد، حدود یک سوم کرانه باختری معادل 30 درصد آن را 
تشکیل می دهد . این منطقه، با وسعت 1.6 میلیون دونم 
، دارای  ح��دودا 120 کیلومتر طول و حدود 15 کیلومتر 
عرض می باشد.  دره اردن به دلیل همجواری با مرز اردن 
اهمین حیاتی برای رژیم صهیونیستی دارد در همین حال 
این منطقه که از منظر استراتژیک برای رژیم صهیونیستی 
بسیار مهم است و بسیاری از شرکت های اسراییلی به ویژه 
شرکت های کش��اورزی، در آنجا مستقر شده اند. هر چند 
پیش از این عنوان می ش��د که این اقدام صرفا یک شعار 
انتخاباتی از سوی نتانیاهو بوده اما تاکید بنی گانتص رهبر 
آبی – سفید، مبنی بر همراهی با این طرح نشان می دهد 

ک��ه این اش��غالگری از اه��داف کالن رژیم صهیونیس��تی 
بوده اس��ت. اقدامی که به واس��طه عملک��رد آمریکا در به 
رسمیت ش��ناختن پایتختی قدس برای این رژیم، تثبیت 
حاکمی��ت آنان ب��ر جوالن قوت گرف��ت و همراهی برخی 
کش��ورهای عربی با معامله قرن آن را تشدید کرده است. 
برخی ناظران سیاس��ی بر ای��ن عقیده اند که طرح مذکور، 
س��ناریوی دو دولتی را باطل س��اخته و موجب می ش��ود 
تا عمال کرانه باختری برای فلس��طینی ها باقی نماند. نکته 
قابل توجه آنکه بس��یاری تاکید دارند که این اقدام ش��اید 
در ظاهر زمینه س��از امنیت بیش��تر صهیونیست ها اما در 
عمل موجب ش��کل گیری ابعاد جدیدی از انتفاضه گردد 
بویژه تمام گروه های فلس��طینی حت��ی جریان هایی مانند 

تش��کیالت خودگردان که پیرو روند س��ازش هستند نیز 
حاضر به پذیرش این طرح نبوده و احتمال رویکرد آنها به 

واکنش مسلحانه بسیار باال خواهد بود. 
ش��اید ب��ه همین دلیل باش��د که حت��ی در داخل اراضی 
اش��غالی نیز با این طرح مخالفت شده و بسیاری این اقدام 
را برابر با تش��دید ناامنی می دانن��د. هر چند که آمریکا از 
این رویکرد حمایت کرده اما اروپا، روسیه، چین و بسیاری 
از نهاده��ای بین المللی با این طحر مخالفت کرده و از آن 
حمایت نمی کنند روندی که موجب می ش��ود که واکنش 
مسلحانه فلس��طینی ها با واکنش منفی جهانی نیز مواجه 
نش��ود و این بر هزینه های امنیتی صهیونیس��ت ها خواهد 

افزود. 

یادداشت

گزارش
س��اختار حاکم ب��ر آمریکا در حالی در می��ان بحران کرونا 
به دنبال حفظ نظام س��رمایه داری اس��ت ک��ه در داخل با 
اعتراض های ش��دید داخلی و در بیرون با بی میلی کشورها 

برای همراهی با این کشور مواجه است. 
دولتمردان آمریکا به ریاس��ت جمه��وری ترامپ در حالی 
برآنند تا همچنان آمریکا را قدرت برتر جهان معرفی کنند 
در داخ��ل و بی��رون هر روز بر بحران ه��ای آنها افزوده می 
شود که با شیوع کرونا ویروس این روند شدت گرفته است 
چنانکه در عرصه داخلی آمریکا، معترضان به ناتوانی دولت 
آمری��کا در مقابله با ویروس کرونا، کیس��ه های نمادینی از 
اجس��اد قربانیان این بیماری را در مقاب��ل هتل ترامپ در 
واش��نگتن قرار دادن��د. معترضان به نح��وه عملکرد دولت 
آمریکا در قبال شیوع ویروس کرونا، کیسه های نمادینی از 
اجس��اد قربانیان این بیماری را در مقابل »هتل ترامپ« در 
واش��نگتن قرار دادند.در گزارشی که »خبرگزاری فرانسه« 
از این تجمع اعتراضی تهیه کرد، چندین کیس��ه جسد در 

مقابل هتل بین المللی ترامپ در پایتخت آمریکا به چش��م 
می خورد.معترضان با س��ر دادن شعار و بوق های ممتد در 
برابر س��اختمان این هتل که نام »دونال��د ترامپ« رئیس 
جمهور آمریکا با رنگ طالیی بر سردر آن نقش بسته است، 

به نحوه مدیریت بحران کرونا در این کشور انتقاد کردند.
در این میان رئیس جمهور آمریکا علی رغم آنکه کش��ورش از 
لحاظ شمار مبتالیان و تلفات ناشی از بیماری کووید-1۹ در 
صدر کش��ورهای دنیا قرار گرفته مدعی شده دنیا به اقدامات 
واشنگتن برای مبارزه با این بیماری احترام می گذارد. برخی 
منابع اعالم کرده اند مقامات کاخ س��فید در نظر دارند حضور 

رئی��س جمهور آمریکا در نشس��ت های خب��ری روزانه را به 
خاطر اظهارات اشتباهش، کاهش دهند.  پایگاه »سی ان ان« 
در گزارشی با اش��اره به کمبود تجهیزات پزشکی و کوتاهی 
در ارائه مراقبت های بهداش��تی و درمانی در آسایش��گاه های 
س��المندان در آمری��کا نوش��ت، گزارش های اخی��ر از دولت 
آمریکا نشان می دهد که چگونه کمبود تجهیزات، کوتاهی در 
مراقبت های درمانی، نبود شفافیت در ارائه اطالعات از سوی 
دولت و اقدامات پیشگیرانه ناکافی برای کنترل بیماری، باعث 
گس��ترش ویروس کرونا در آسایشگاه های سالمندان آمریکا 

شده است.

در عرصه بیرونی نیز آمریکا هر روز با انزوای بیشتری مواجه 
می ش��ود چنانکه رهبران جهان در جلسه ای که به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار ش��د با اقدام هماهنگ برای مقابله با 
کرونا بدون حضور آمریکا به توافق رسیدند.تعدادی از رهبران 
کشورهای مختلف از جمله »آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان، 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهوری فرانسه و »کرل رامافوزا« 
رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، در جلسه ای که به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار کردن��د توافق کردند تا بدون حضور 
آمریکا بر روی داروها و واکسن کرونا کار کرده و نتیجه را در 

اختیار تمام کشورهای جهان قرار دهند.
این تصمیم در پی اقداماتی که آمریکا علیه سازمان بهداشت 
جهان��ی و قطع کمک های خود به این س��ازمان انجام داده 
اس��ت، صورت می گیرد. در این میان میشل رئیس شورای 
اروپای��ی بحران کرونا را ش��وکی بزرگ برای ش��هروندان و 
کارآفرینان دانس��ت و تأکید کرد که اروپ��ا ابزار الزم برای 

تأثیر گذاری مناسب بر بحران مدیریت کرونا را ندارد. 

پیامدهای یک اشغال 
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بحران زده در داخل، ترد شده در خارج 
آنچهاینروزهابرساختارحاکمبرآمریکامیگذرد

یک روزنامه عراقی از موافقت نخس��ت وزیر مکلف این کش��ور با خواسته های 
فراکسیون های شیعه و تغییر اسامی دو وزیر پیشنهادی از جمله وزیر خارجه 

خارجه خبر داد.
»مصطفی الکاظمی« نخس��ت وزیر مکلف عراق در ادامه رایزنی ها با احزاب و 
فراکسیون های سیاسی جهت حل اختالفات بر سر تقسیم مناصب وزارتی، با 
درخواست فراکسیون های شیعه موافقت کرد. روزنامه عراقی »الصباح« نوشت 
که اسامی برخی وزرای پیشنهادی الکاظمی با مخالفت برخی فراکسیون های 
ش��یعه مواجه شد و آن ها ۴۸ ساعت به الکاظمی مهلت دادند تا به اعتراضات 

آن ها پاسخ دهد.
»کاطح نجمان الرکابی« نماینده پارلمان عراق از فراکس��یون »دولة القانون« در 
مصاحبه با الصباح گفت که الکاظمی با خواس��ته های فراکسیون های شیعه در 
خصوص تغییر اس��امی برخی وزرای پیش��نهادی از جمل��ه وزیر خارجه و وزیر 
ورزش و جوانان موافقت کرده اس��ت.الرکابی افزود که برخی اسامی پیشنهادی 

در ترکیب کابینه الکاظمی مورد اعتراض برخی فراکسیون های شیعه قرار گرفت 
و آن ه��ا به الکاظمی ۴۸ س��اعت مهلت دادند تا به این اعتراضات پاس��خ دهد.

او افزود که فراکس��یون های شیعه خواس��تار تغییر برخی وزرای پیشنهادی که 
همچنان اختالف بر س��ر آن ها وجود دارد، هس��تند. وی پیش بینی کرد که در 
جلس��ه پارلمانی که قرار اس��ت هفته آینده برگزار شود، با 15 وزیر پیشنهادی 
موافقت ش��ود. خبر دیگر از عراق آنکه سخنگوی عملیات مشترک ارتش عراق 
گفت که عملیات های پاکسازی نیروهای عراقی، تحرک تروریست های داعش را 
به طور قابل توجهی کاهش داده است.»تحسین الخفاجی« سخنگوی عملیات 
ارت��ش عراق گف��ت که اطالعات دقیقی از تعداد تروریس��ت های داعش در این 
کش��ور ندارد؛ اما دس��تگاههای اطالعاتی و امنیتی تعداد آن ها را بسیار کمتر از 
چیزی که تروریست ها تالش دارند وانمود کنند، گزارش کرده اند.او به خبرگزاری 
رسمی عراق )واع( گفت که عملیات های پیش دستانه نیروهای عراقی در مناطق 

مختلف این کشور باعث کاهش تحرکات هسته های داعش شده است.

تسلط مقاومت یمن بر پادگان 
»اللبنات« 

خبرگزاری »س��بأ« یمن اعالم کرد که رزمندگان یمنی پادگان »اللبنات« در 
اس��تان الجوف را طی یک عملیات هجومی که ده ها کش��ته و زخمی از میان 

مزدوران ائتالف سعودی برجای گذاشت، از آنها بازپس گرفتند.
 یک مقام نظامی یمن جمعه ش��ب از پاکس��ازی پادگان نظامی »اللبنات« و 
اطراف آن در استان »الجوف« طی یک عملیات هجومی گسترده خبر داد.این 
مقام نظامی یمن به خبرگزاری یمنی )س��بأ( گفت: »طی عملیات پاکسازی 
پادگان اللبنات شمار زیادی از مزدوران ائتالاف سعودی از جمله چند سرکرده 
آنها کشته یا زخمی شدند«.این مقام یمنی تصریح کرد: »دشمن برای بازپس 
گیری مواضع خود در اللبنات اقدام به یک پیشروی بزرگ و همه جانبه کرده 
بود که در آن موفق نبود و متحمل خس��ارات سنگینی شد«.پس از پاکسازی 
اللبنات و اطراف آن نیروهای ارتش و کمیته های مردمی به س��مت ارتفاعات 
االقش��ع و روستای الخس��ف رفتند و آنجارا کامال پاکسازی کرده و مزدوران 

سعودی را از آنجا بیرون کردند.
خبر دیگر آنکه برخی منابع، گزارش کردند که به دنبال س��وء مدیریت دولت 

مستعفی یمن، مردم این کشور در شهر عدن دست به شورش زدند.برق شهر 
عدن به دنبال جاری ش��دن س��یل به مدت چهار روز قطع ش��ده است؛ این 
درحالی است که نیروهای دولت مستعفی بدون توجه به مشکالت مردمی در 

این شهر مدعی موفقیت های خود درگیری با نیروهای انصار اهلل می شوند.
در همین حال رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت که دولت یمن در نامه ای 
به رئیس جمهور روس��یه دیدگاه خود را درباره صلح دائمی و فراگیر در یمن 
به او ارائه داد.»مهدی محمد المشاط« رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفته  
سند راه حل سیاسی که این کشور به فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل ارائه 
داده راه برون رفت یمن از بحران کنونی است. المشاط در گفت وگو با روزنامه 
»یمنی الثوره« تاکید کرد: »راه عادالنه برای همه طرف ها به منظور دستیابی 
به راه حل فراگیر در همه پرونده های جنگ یمن، س��ندی اس��ت که اخیرا به 
مارتین گریفیتس ارائه شده است«. همچنین رئیس شورای عالی سیاسی یمن 
ضمن اعالم اینکه ارتباط با عربستان ادامه دارد اما در معرض جزر و مد است، 
تصری��ح کرد، صنعاء حق پاس��خگویی را برای خود محف��وظ می داند.»مهدی 
المش��اط« رئیس شورای عالی سیاس��ی یمن در گفت وگویی با روزنامه یمنی 
»الثوره« به مناسبت دومین س��الگرد شهادت »صالح الصماد« رئیس پیشین 
ش��ورای عالی سیاسی به آخرین تحوالت در رابطه با یمن پرداخت.وی گفت: 
طرح صلحی که در پنجمین عید انقالب 21 سپتامبر پیشنهاد کردیم همچنان 

پابرجاست اما حق خود در پاسخگویی را نیز محفوظ می دانیم.
همچنین »محمد علی الحوثی« عضو ش��ورای عالی سیاسی انصاراهلل و رئیس 
کمیت��ه عالی انقالب یمن تأکید کرد که آتش بس باید در عمل باش��د نه در 
گفتار. الحوثی در حس��اب توئیتری خود نوش��ت: »ما منتظر عمل هستیم نه 
گفتار، تمدید )آتش بس( نباید تنها مصرف رس��انه ای داش��ته باشد همانگونه 
که در دو هفته گذش��ته بود و بر خالف آنچه اعالم شده بود افزایش بمباران 
و نبرده��ای نظامی در تمام��ی محورهای جنگی را از س��وی ائتالف متجاوز 

آمریکایی-انگلیسی-سعودی و اماراتی و متحدان آن شاهد بودیم«.
ائتالف عربس��تان س��عودی و امارات عربی متح��ده دو هفته پیش در چنین 
روزی )21 فروردی��ن( از آغاز آتش بس یک طرف��ه در یمن خبر داد و مدعی 
شد که همه حمالت هوایی و زمینی »با هدف کمک به تالش ها برای مقابله 
ب��ا کرونا« در یمن متوقف و در صورت اس��تقبال طرف مقابل، این آتش بس 

قابل تمدید است.

دولت برزیل در آستانه فروپاشی
استعفای وزیر دادگستری برزیل به دلیل تالش رئیس جمهور برای مداخله 
در امور پلیس فدرال و شکست او در مهار ویروس کرونا، دولت این کشور 
را در خطر فروپاشی قرار داده است. درپی اعالم استعفای »سرجیو مورو« 
وزیر دادگس��تری برزیل، معترضان خواستار اس��تیضاح »ژایر بولسونارو« 
رئیس جمهور این کشور به دلیل دخالت در امور پلیس فدرال شدند.مورو در 
زمان وزارت خود، عملیاتی با اسم »کارواش« را برای به دام انداختن مفسدین 
اقتصادی به راه انداخت و توانست محبوبیت زیادی کسب کند.او می گوید بولسونارو 
به درخواس��ت س��ازمان مرکزی اطالعات آمریکا »آف بی آی«، رئیس پلیس فدرال 
برزیل را برکنار کرده و قصد دارد فردی را جایگزین او کند که اطالعاتی محرمانه را 
در اختیارش بگذارد. یکی از روزنامه های معتبر برزیل نیز مدعی است پلیس فدرال 
در حال انجام تحقیقاتی درخصوص هجوم اخبار جعلی علیه کنگره و دیوان عالی 

این کشور بود که بر روی فعالیت های پسر بولسونارو تمرکز کرده بودند.

آزادسازی جوالن اولویت سوریه 
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل بار دیگر بر بازپس گیری بلندی های 

جوالن اشغالی از رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
بشار جعفری، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل، آزادسازی بلندی های 
جوالن اش��غالی را اولویت مهم دولت دمشق اعالم کرد. نماینده سوریه 
در سازمان ملل با تاکید بر بازپس گیری ارتفاعات اشغالی جوالن از رژیم 
صهیونیس��تی گفت بازپس گیری جوالن براساس مرز های ۴ ژوئن 1۹6۷ در 
قوانین بین المللی تضمین ش��ده اس��ت و همچنان برای دولت سوریه در اولویت 
قرار دارد. این منطقه پس از جنگ ش��ش روزه به اشغال درآمد و بعد ها در سال 
1۹۸1 به سرزمین های اشغالی الحاق شد. جعفری در سخنانی خطاب به شورای 
امنیت سازمان ملل افزود سازمان ملل، تحت فشار برخی اعضای دائم خود، هنوز 
نتوانسته قطعنامه های پایان دادن به اشغال سرزمین های اعراب توسط اسرائیل، 

بویژه قطعنامه 2۴2، 33۸ و ۴۹۷ را اجرا کند.

واکنش ترکیه به خیانت آمریکا
سفیر ترکیه در واشنگتن در بیانیه ای اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره 

وقایع 1۹15 مربوط به کشتار ارامنه را فاقد ارزش و اعتبار خواند.
»س��ردار قلیچ« در واکنش به اظهارات  ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 
خص��وص وقای��ع 1۹15 تصریح کرد که این اظه��ارات که با مالحظات 
سیاست داخلی  بیان شده است، هیچ ارزشی برای آنکارا ندارد. قلیچ در 
ای��ن خصوص تصریح کرد که اظهارات ترام��پ درباره وقایع 1۹15، »خالی 
از واقعیت و بر اس��اس توهمات ذهنی ارامنه اس��ت که تالش می کنند این وقایع 
را طبیع��ی جلوه دهند«. وی گفت: »این اظهارنظرات که با مالحظات سیاس��ت 
داخلی بیان ش��ده اس��ت، هیچ ارزش و اعتباری برای ما ندارد. ما این ادعاهایی 
که در این بیانیه مطرح ش��ده را رد می کنیم«. قلیچ در این بیانیه توییتری خود 
تصریح کرد که این اظهارات ترامپ، »در انعکاس حوادث 1۹15، خالی از واقعیت 

بوده است و کاماًل غیرقابل قبول است«.

موافقت  الکاظمی با درخواست فراکسیون های شیعه


