
 س�وریه: چند خودروی زرهی آمری��کا از عراق 
وارد اس��تان حس��که ش��دند و عناصر آمریکایی با 
اس��تفاده از پهپ��اد، از چاه های نفت��ی جنوب این 
اسپوتنیک  استان، تصویربرداری کردند.خبرگزاری 
گ��زارش داد که پنج خ��ودروی زره��ی متعلق به 
اشغالگران آمریکایی از مرزهای عراق، وارد میادین 
نفتی »الجبس��ه« واقع در »الش��دادی« در جنوب 

استان حسکه شده است.

 افغانس�تان: پلیس کابل اع��ام کرد که 4 مین 
کنار ج��اده ای پایتخت افغانس��تان را لرزانده و 4 
نفر در ای��ن حادثه زخمی ش��دند.فردوس فرامرز، 
سخنگوی فرماندهی پلیس کابل در این باره گفت 
ک��ه این انفجارها در منطقه »تهیه  مس��کن« حوزه  

هفدهم امنیتی رخ داده است.

 پاکس�تان: در اثر انفجار بمب در خیابان اشرف 
پیش��اور مرکز ایالت خیبرپختونخواه واقع دست کم 
5 نف��ر از جمله 2 پلیس زخمی ش��دند.به گزارش 
پلیس این انفجار تروریستی با استفاده از یک بمب 

کنترل از راه دور صورت گرفته است.

 آلمان: یادداشت »مایکل زامیت تابونا« سفیر مالت 
در فناند علیه صدراعظم آلمان به مناس��بت هفتاد 
و پنجمین سالگرد شکست نازی ها به استعفای این 
سیاس��تمدار انجامید. س��فیر مالت در فناند بعد از 
اینکه »آن��گا مرکل« صدراعظم آلم��ان را با آُدلف 
هیتلر قیاس کرد، استعفا داده است و مالت هم اعام 

کرد از برلین عدرخواهی خواهد کرد.

علی تتماج 

مایک پومپئو وزی��ر امور خارجه آمریکا فردا برای دیداری 
رس��می راهی سرزمین های اشغالی فلسطین می شود. این 
س��فر در حالی ص��ورت می گیرد که از یک س��و آمریکا با 
بحران ش��دید کرونا و ناتوانی دولت در مقابله با آن مواجه 
است و از سوی دیگر در اراضی اشغالی، رژیم صهیونیستی 
برای تش��کیل کابیه جدید تقا می کند. با این اوصاف این 

س��وال مطرح اس��ت که هدف از این س��فر چیست و چرا 
پومپئو در شرایطی کنونی به این سفر می رود؟ نکته مهم 
در این س��فر تقارن آن با دو تحول مهم در اراضی اشغالی 
اس��ت. از یک سو سران این رژیم که در سه دور انتخابات 
سراس��ری نتوانسته اند کابینه را تش��کیل دهند اکنون به 
دنبال تش��کیل کابینه ائتافی ب��ا محوریت نتانیاهو و بنی 

کانتص هستند. 
توافق اولیه بر س��ر نخس��ت وزیری ابتدایی نتانیاهو است. 
از س��وی دیگر این رژیم به دنبال اجرای طرح های جدید 
اش��غالگرایانه در قالب معامله قرن است که سلطه بر حرم 
ابراهیم��ی در الخلی��ل، بخش های دیگ��ری از قدس و نیز 

کران��ه باختری و دره اردن محور این تحرکات را تش��کیل 
می دهد. با توجه به این ش��رایط س��فر پومپئو را می توان 
از طرف��ی ب��رای اعام حمایت از نخس��ت وزیری نتانیاهو 
دانس��ت و از س��وی دیگر مهر تایید آمریکا بر اش��غالگری 
صهیونیست ها خواهد بود. حال این سوال مطرح است که 
چرا چنین حمایتی صورت می گیرد؟ حمایت سران آمریکا 
از اشغالگری صهیونیس��ت ها امری همیشگی بوده و صرفا 
مخصوص ترامپ نیست هر چند که حمایت وی از نتانیاهو 
تا حدودی جنبه های ش��خصی دارد. با این وجود این سفر 
بی ارتباط با تحوالت داخلی آمریکا نمی باش��د. ترامپ در 
حال��ی برای حض��ور در انتخاب��ات 2020 تقا می کند که 

کرونا و تبع��ات آن فرصتی برای دموکرات ها ش��ده تا در 
براب��ر آن موضع گیری نمایند. ترامپ که از جایگاه مردمی 
خاصی برخوردار نیست تاش دارد تا با جلب حمایت البی 
صهیونیستی به مقابله با فشارهای مخالفان بپردازد. بر این 
اس��اس می توان گفت که س��فر پومپئو برگرفته از زنجیره 
چالش��های رژیم صهیونیستی در داخل و البته ناتوانی آن 
در برابر مقاومت منطقه بویژه پس از پرتاب ماهواره نظامی 
ایران ب��ه فضا و نیز وضعیت بحرانی داخلی ترامپ اس��ت 
که با رویکرد به البی صهیونیس��تی س��عی در استفاده از 
ظرفی��ت آنها برای یافتن راهی جهت فرار از شکس��ت در 

انتخابات آتی دارد.  

یادداشت

گزارش
دولتم��ردان آمری��کا در حالی ادع��ا دارند که 
جهان از آنها الگوی مقابله با کرونا ساخته است 
که گزارش ها از افزایش افزایش 300 درصدی 
چادرهای بی خانمان ها در واشنگتن،گرسنگی 
ی��ک پنجم کودکان آمریکای��ی و بیکاری 20 

درصدی در این کشور حکایت دارد. 
مدیریت بحران ساز س��اختار حاکم بر آمریکا 
موجب ش��ده تا خیابان های واشنگتن آمریکا 
پس از ش��یوع ویروس کرونا ب��ا افزایش 300 
درصدی استقرار چادر های بی خانمان ها مواجه 
ش��ده است.دانش��کده ها، مدارس و س��اکنین 
واشنگتن آمریکا در درخواستی ضمن شکایت 
از مقامات این ناحیه، خواستار پاک کردن شهر 
از سرنگ های مصرف شده معتادان و زباله های 
تولید شده به دست این بی خانمان ها شده اند.

همچنین آن ها خواس��تار کمِک دولت به این 
بی خانمان ها شده و عنوان کرده اند که احتمال 
ابتای آن ها به ویروس کووید-۱۹ بس��یار باال 
بوده و باعث خطر برای همه شهروندان خواهد 
ش��د.در حال حاضر در خیابان های واش��نگتن 
بی��ش از 400 چادر متعلق به افراد بی خانمان 
وج��ود دارد ک��ه نش��ان دهن��ده رش��د 300 
درصدی آن به نس��بت پیش از شیوع ویروس 

کرونا در آمریکا است. همچنین پایگاه اینترنتی 
میلیتاری تایمز در مطلبی نوشت در پی شیوع 
ویروس کرونا و پیامدهای ناشی از آن، نظامیان 

آمریکایی به کمک غذایی نیاز دارند.
یک مش��اور اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا 
پیش بین��ی کرد ن��رخ بیکاری این کش��ور تا 
ماه آینده می��ادی فراتر از 20 درصد خواهد 
رس��ید. کوین هاس��ت در مصاحبه با ش��بکه 

س��ی بی اس عنوان کرد که معتقد است نرخ 
بی��کاری  به بی��ش از 20 درصد در ماه آینده 
می��ادی افزایش می یابد.این در حالی اس��ت 
که جدیدترین آم��ار بیکاری در آمریکا ۱4.۷ 
درصد اعام شده است.براساس گزارش اداره 
آمار آمری��کا، نرخ بیکاری در این کش��ور در 
ماه فوریه )بهمن و اس��فند( 3.5 درصد و  در 
مارس )اسفند و فروردین( 4.4 درصده بوده و 

این رقم در آوریل )فرودین و اردیبهش��ت( به 
۱4.۷ درصد رسیده است.

در همین حال ش��بکه تلویزیون��ی ویون نیوز 
هند با اشاره به نتایج یک بررسی جدید برای 
نشان دادن اثر واقعی بیماری همه گیر کووید 
۱۹ اع��ام کرد ب��ه موجب این بررس��ی، هم 
اکنون در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، تقریباً 
از ه��ر پنج ک��ودک در آمری��کا، یک کودک 
گرس��نه می مان��د. این گزارش ت��کان دهنده 
مؤید بحران بهداش��تی گس��ترده ای است که 
پیش روی اس��ت. خبر دیگ��ر از آمریکا آنکه 
انتش��ار ویدئویی دلخراش از حمله مس��لحانه 
چن��د مرد سفیدپوس��ت آمریکایی به نوجوان 
س��یاه پوست غیرمس��لح در یک پارک باعث 

خشم مردم آمریکا شده است. 

کارنامه سفر به تل آویو 
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پایان توهم سازش 
همزمان با تش��دید مطالبه فلس��طینی ها برای 
آغ��از انتفاضه کران��ه باختری،دبیرکل جنبش 
ابتکار ملی فلسطین در سخنانی اعام کرد که 
طرح الحاق کرانه باختری به معنای پایان توهم 
س��ازش اس��ت. »مصطفی البرغوثی« دبیرکل 
جنبش ابت��کار ملی فلس��طین از طرح الحاق 
کرانه باختری به عنوان خط پایان توهم سازش 
در اراضی اشغالی نام بُرد. وی در این خصوص 
گفت: طرح الحاق کرانه باختری توهمی به نام 

س��ازش با رژیم صهیونیستی را از بین می برد.
البرغوث��ی اظهار داش��ت: طرح الح��اق کرانه 
باختری بر توهم دل بستن به آمریکا به عنوان 
میانجی و توهم دستیابی به یک راه حل میانه 
با رژیم صهیونیس��تی، خط بطانی می کش��د. 
خبر دیگر از سرکوب گری صهیونیست ها آنکه 
نظامیان رژیم صهیونیس��تی با یورش به خانه 
ی��ک رهبر فلس��طینی در ش��هر نابلس ضمن 
درگی��ری با جوان��ان حاضر در منطق��ه، او را 
بازداشت کردند.نهادهای فعال در زمینه حقوق 
اسیران فلسطینی از بازداشت نزدیک به 200 
فلس��طینی توس��ط نظامیان صهیونیست طی 

م��اه آوریل خبر دادند.بر اس��اس این گزارش، 
در میان این فلس��طینی های بازداش��ت ش��ده 
دست کم ۱۸ کودک به چشم می خورد.در این 
گزارش آمده است که در مدت مذکور، ۹2 تن 
از س��اکنان قدس اشغالی و ۱0 نفر از ساکنان 
رام اهلل و البیره و هم چنین 2۸ نفر از ساکنان 
الخلی��ل و 22 نفر از س��اکنان جنین توس��ط 
نظامیان رژیم صهیونیس��تی بازداشت شده اند.

تعداد اسرا و بازداش��تی ها در زندان های رژیم 
صهیونیس��تی تا پایان ماه آوریل به چهار هزار 
و ۷00 فلسطینی می رسد که از این میان، 3۹ 

نفر آنها زن و ۱۸0 نفر کودک هستند.

 حمایت طرف های خارجی
از داعش در عراق

مسئول اطاع رسانی الحشد الشعبی در استان دیالی عراق اعام کرد که 
برخی طرف های خارجی به تروریس��ت های داعش در این کش��ور کمک 

ارائه می کنند.
»صادق الحسینی« مسئول اطاع رسانی الحشد الشعبی در استان دیالی عراق 
در سخنانی از حمایت های خارجی از تروریست های داعش در این کشور خبر 
داد.وی در ای��ن خصوص گفت: برخی طرف های خارجی به تروریس��ت های 
داعش در این کش��ور کمک ارائه می کنند.این مسئول اطاع رسانی الحشد 
الش��عبی اظهار داشت: الحشد الش��عبی اخیراً بمب هایی را در مخفیگاه های 
زیرزمینی داعش کشف کرده است که پس از بررسی های گسترده مشخص 
شد که خوِد تکفیریها اقدام به ساخت این بمب ها نکرده اند. الحسینی تأکید 
کرد: بنابراین، پُر واضح اس��ت که برخی طرف های خارجی به داعش کمک 
ارائه می دهند و برای برهم زدن ثبات در عراق تاش می کنند.همچنین رئیس 
اطاع رس��انی پلیس دیالی خبر داد که یک نیروی امنیتی مشترک، عملیات 

نظامی را در روستاهای شمال شرق استان دیالی آغاز کرده است.
پایگاه خبری شبکه العهد به نقل از المهداوی گزارش داد که این عملیات 
در س��ه محور و طی ۷2 س��اعت انجام خواهد ش��د.به گفته این مسئول 
عراق��ی،  هدف از ای��ن عملیات، تأمی��ن امنیت کمربن��د امنیتی منطقه 
ابوصیدا و روستاهای اطراف آن و جلوگیری از هر گونه فعالیت تروریستی 
داعش اس��ت.در همین ارتباط، »صادق الحسینی« از فرماندهان »الحشد 
الش��عبی« عراق 2۱ اردیبهش��ت ماه جاری از کشته شدن سرکرده ارشد 
داعش در »حوض الوقف« در شمال شرق دیالی خبر داد. نیروهای الحشد 
الش��عبی در یک عملیات شناس��ایی دو مقر تروریس��ت های داعش را در 
حومه شهر موصل کشف کرده و جنگنده های عراقی نیز اقدام به بمباران 

این مراکز کردند.
در ای��ن میان رس��انه های عراقی با انتش��ار گزارش هایی از، ازس��رگیری 
اعتراضات خیابانی و تظاهرات ها در چند اس��تان این کش��ور خبر دادند.

اس��تان های مرکزی و جنوبی عراق که از اول اکتبر 20۱۹ شاهد اعتراض 
مردمی علیه به فساد، بیکاری و نقصان خدمات عمومی به شکل تظاهرات، 
راه پیمایی، تحصن و اعتصاب بود و همین تظاهرات ها موجب شد تا »عادل 
عبدالمهدی« نخست وزیر برای مهار اعتراضات و منافع ملی استعفا کند، 
در پی مهار نس��بی ش��یوع ویروس کرونا، بار دیگر در برخی از ش��هرهای 

عراقی از سر گرفته شده است.

این ب��ار معترضان، مطالبات خ��ود را از طریق دولت »مصطفی الکاظمی« 
نخست وزیر جدید پیگیری می کنند. شب گذشته استان های نجف اشرف، 
بغداد و الدیوانیه ش��اهد از سرگیری اعتراضات جدید بود. به نوشته پایگاه 
خبری »المعلومه«، نزدیک به هفتصد نفر از معترضان در نزدیکی پل های 
»االسکان« در نجف اشرف تحصن کردند و از دولت جدید عراق خواستند 
تا هرچه زودتر، انتخابات زودهنگام را برگزار و درباره کشته شدن شماری 

از معترضان در جریان اعتراضات اخیر کشور، تحقیق کند.
پای��گاه خب��ری »بغداد الیوم« به نقل از یک منبع آگاه از تاش ش��ماری 
از معترضان میدان التحریر بغداد برای پیش��روی به سوی منطقه امنیتی 

»الخضراء« در پایتخت خبر داد.
به نوش��ته بغداد الیوم، معترضان در الدیوانیه خواس��تار برکناری استاندار 
خود ش��دند و اعام کردند که به دول��ت الکاظمی فرصت می دهند که به 
این مطالبه پاس��خ دهد. برخی از معترضان نیز خواس��تار محاکمه دولت 
»عبدالمهدی ش��دند.معترضان در استان واس��ط نیز خواستار »سرنگونی 
نظام سیاسی« شده و از سقوط دولت محلی این استان و ممانعت از ورود 
نمایندگان واس��ط به اس��تان مذکور خبر دادند. به نوش��ته پایگاه خبری 
»االخباریه«، ش��ماری از س��اکنان اس��تان ذی قار بار دیگر به میدان های 
اعتراض بازگش��تند. پ��س از آنکه برخی از معترضان به س��وی نیروهای 
امنیتی سنگ پرتاب کردند و با آنها درگیر شدند، این نیروها ناگزیر شدند 
برای متفرق کردن معترضان از گاز اش��ک آور استفاده کنند. معترضان در 
اس��تان بصره نیز خواس��تار س��رنگونی دولت محلی و برکناری استاندار و 
معاونان او شدند و به گفته یک مقام امنیتی، این اعتراضات به کشته شدن 
یک تظاهرات کننده و زخمی ش��دن چهار نفر دیگر منجر ش��د. در همین 
حال یک حساب کاربری نزدیک به رهبر جریان صدر در توئیتر، خبر داد 

که صدر به نخست وزیر جدید عراق، فرصت صد روزه داده است.
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انتقادات شدید از برنامه جانسون 
در پ��ی اعام کلی��ات برنامه دولت جانس��ون برای بازگش��ایی بریتانیا، 
بس��یاری آن را »گیج کنن��ده و فاجعه آمیز« خوانده ان��د و می گویند این 

برنامه باعث ایجاد تفرقه در بریتانیا می شود.
تصمیم جانس��ون در کم ارزش کردن ش��عار »در خانه بم��ان، جانها را 
نجات بده« و جایگزین کردن ش��عار »هوش��یار باش« و بر سر کار برگرد، 
مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. برنامه جانسون به طور کلی »گیج کننده 
و فاجعه آمیز« توصیف ش��ده است. »کی یر استارمر«، رهبر حزب کارگر انگلیس 
گفت: این بیانیه بیشتر از این که جوابگو باشد، سوال برانگیز است و بر اساس آن 
چش��م انداز انگلیس، اس��کاتلند، ولز و ایرلند شمالی به سمتهای مختلفی هدایت 
می شوند. به نظر می رسد نخست وزیر به میلیونها نفر از مردم می گوید به سر کار 
برگردید بدون آنکه برنامه روش��ن ایمنی و راهنمایی در خصوص این که چطور 
باید سر کار بروند بدون آن که از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند، ارائه دهد.

موازنه وحشت گریبانگیر رژیم صهیونیستی
رئیس فراکس��یون »وفاداری به مقاومت« وابس��ته به جنبش حزب اهلل 
لبنان تأکید کرد که دش��من اسرائیلی امروز از افزایش توانمندی حزب 

اهلل، هراسان است.
 »محمد رعد« تأکید کرد که »ایس��تادگی حزب اهلل در برابر این حجم 
سنگین از فشارها، فی نفسه، پیروزی به شمار می رود«.وی با بیان اینکه 
این فش��ار، بیش��تر در قالب »محاصره مالی، اقتصادی و تاش برای نابودی 
منابع ایجاد گروهها برای مقابله با خطرات دشمن« است، تصریح کرد: »با وجود 
رخدادها، دش��من اسرائیلی امروز از افزایش توانمندی حزب اهلل، هراسان است«. 
این مس��ئول لبنانی با تأکید بر اینکه مقاومت اس��امی لبنان، »غافل نیس��ت و 
اسرائیل نخواهد توانس��ت از معادله موازنه وحشت، فرار کند«، خاطر نشان کرد: 
»گروههای زیادی از طیفهای موجود در دولت وجود دارد. از آغاز گفتیم که این 

دولت، شبیه تیم سیاسی ما نیست، ولی ما آماده همکاری با آن هستیم«.

واکنش به اقدامات ریاضتی سعودی
»محم��د علی الحوث��ی« رئیس کمیت��ه عالی انقاب نوش��ت: اقدامات 
عربستان سعودی از قبیل افزایش مالیات، توقف برخی پروژه ها، کاهش 
بودجه ه��ا و لغو کمک معیش��تی تنها مع��ادل 25 درصد از هزینه یک 
سال تجاوز به یمن است پس بهتر است به جای تحمیل کردن اقدامات 
ریاضت��ی به ش��هروندان، بودجه جن��گ به یمن متوقف ش��ود و اینگونه 
کس��ری بودجه تأمین خواهد شد به جای اینکه این وضعیت ادامه پیدا کند 
و فلج شدن )اقتصاد( بیانجامد.وی در توییت دیگری ادامه داد، اقدامات اقتصادی 
سعودی بر موارد زیر تأکید می کند:اول:  ناتوانی مالی در سایه جنگ بدون توقف. 
دوم: آمار واقعی خس��ارت دیدگان در س��عودی بیش��تر از آمار اعام شده است.

سوم: سنگین کردن بار شهروندان در این شرایط با تصمیم های یاد شده اقدامی 
نادرس��ت اس��ت. الزم به ذکر است سعودی دیروز نیز به بمباران برخی از مناطق 

یمن ادامه داده است. 

افزایش 300 درصدی چادرهای بی خانمان ها در واشنگتن،گرسنگی یک پنجم کودکان آمریکایی و بیکاری 20 درصدی

مدیریت کرونا به سبک آمریکایی


