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تحلیل روز

منشورشرففلسطینی
دکتر سید رضی عمادی-گرو ههای فلسطینی
در بــاریــکــه غـــزه« ،مــنــشــور ش ــرف فلسطینی»
را در مخالفت با عــادیســازی رسانهای با رژیم
صهیونیستی امضا کردند.این منشور چند بعد
مهمدارد:بعدنخست،تحریمرسانههایاسرائیلی
و کشورهای سازشکار توسط شخصیتهای
فلسطینی است.مطابق این منشور ،گروهها و
جناحهای ملی و اسالمی فلسطین بر لزوم مقابله
با عادیسازی روابط «رسانهای» با رژیم اشغالگر
صهیونیستی تأکید و اعالم کردند ،نه تنها با هیچ
رسانه صهیونیستی مصاحبه نمیکنند بلکه در
رسانههاییکهمیزبانشخصیتهایصهیونیستی
باشند هم تحت هیچ شرایطی حاضر نمیشوند.
بــه عــبــارت دیــگــر ،در صــورتــی کــه رســانـههــای
عربی ،میزبان شخصیتهای اسرائیلی باشند،
شخصیتهای فلسطینی متعهد شدند که با این
رسانهها نیز گفت وگو نکنند .هر کسی که این
توافق را نقض کند ،مرتکب جرم شده است .بعد
دوم،فعاالنرسانهایومطبوعاتیفلسطینیمتعهد
شدند در هیچ کنفرانس ،همایش و کارگاهی که
میزباننمایندهرسمییاغیررسمیصهیونیستی
باشد ،مشارکت نکنند .بعد سوم ،ایجاد گفتمان
رســان ـهای ملی فلسطینی اســت.ایــن گفتمان
ضمن این که شامل سیاست یکپارچه رسانهای
در مخالفت با عادیسازی است ،فلسطین را نیز
آرماننخستامتعربیواسالمیمعرفیمیکند.
بعد چهارم ،هدفی است که منشور شرف پیگیری
ِ
تصمیماتگرفتهشدهدراین
میکند.هدفاصلی
منشوروسیاستیکپارچهرسانهای،ممانعتازنفوذ
صهیونیستهادربینامتاسالمیازطریقحضور
مکرر در رسانههای عربی و اسالمی و عادیسازی
روابط رسانهای است .هدف دیگر منشور شرف
این است که گروههای فلسطینی بدون این که
منتظر حمایت خارجی باشند ،جایگاه و شأن
موضوع و آرمان فلسطین را نزد کشورهای عربی
و اسالمی حفظ کنند.نکته پایانی این که؛ منشور
شرففلسطینیبهنوعیباورگروههایفلسطینی
به «خوداتکایی» برای دفاع از فلسطین و مقابله
با عادیسازی روابط از طریق سیاست رسانهای
یکپارچهاست،امازمانیاهمیتاینمنشورافزایش
مییابدکهگروههاوشخصیتهایفلسطینیازبعد
نظریعبوروآنراعملیاتیکنند.

نیممیلیون،قربانیسیاسیکاری

فائوچی:اختالفاتسیاسیبهمرگنیممیلیونمبتالیکرونادرآمریکادامنزد
باگذشتیکسالازهمهگیریبیماریکووید-
 19درآمریکاوناموفقبودنمدیریتاینبیماری
همهگیر ،شمار قربانیان ویروس کرونا به بیش
از  500هزار نفر رسید بهطوریکه "جو بایدن"
گزارش سازمان غیرانتفاعی "شهروندان حامی
مسئولیتپذیری و اخالق در واشنگتن" نشان
میدهد ،دونالد ترامپ در طــول چهار سال
ریاست جمهوری خود به میزان یک میلیارد
و  ۶۰۰میلیون دالر پول درآورده اســت .این
گـــروه بــا بــررســی صــورتهــای مــالــی رئیس
جمهوری سابق آمریکا مدعی شد ،گرچه دونالد
ترامپ به اهــدای حقوق رسمی خــود از پول
مالیاتدهندگان آمریکایی میبالید ،اما این
تنها بخشی کوچک از درآمــدی است که او در
دوران ریاستش از طریق "کسب و کار ترامپ"
به دست آورده است.این سازمان محاسبه کرد
رهبران و گروههای مقاومت عراق ضمن محکوم
کردنحملهراکتیاخیربهمنطقهسبزبغداداعالم
کردند که این اقدام با هدف ضربه زدن و اتهامزنی
به مقاومت عراق انجام می شود.حمالت راکتی
علیه منطقه سبز بغداد در حالی صورت میگیرد
کههیئتهماهنگیمقاومتعراقمهرماهگذشته
باصدوربیانیهای،مهلتمشروطیرابهاشغالگران
آمریکایی برای تنظیم یک برنامه زمانبندی شده
برای خروج آن ها از عراق داد و اعالم کرد که اگر
یک جدول زمانی مشخص برای خارج شدن از

رئیسجمهور این کشور دستور داد ،پرچمهای
آمریکا به صورت نیمهافراشته درآید.آمریکا هم
اینک بیشترین تعداد مبتالیان و فوتشدگان
ناشی از ویروس کرونا و بیماری کووید 19-را

در جهان دارد .دونالد ترامپ رئیسجمهوری
وقت آمریکا از زمان آغاز همهگیری ویروس کرونا
در این کشور ،آن را دستاویزی سیاسی برای
حمله به چین قــرار داد و با مسخره کــردن این
ویروس ،تالشی برای مدیریت و کنترل آن انجام
نداد.ویحتیباتعطیالتقرنطینهایدربرخی
ایاالت آمریکا مخالفت کرد و ماسک زدن را هم
به سخره گرفت .این شرایط در کنار اوضاع بد
اقتصادی ،دسترسی نداشتن اقشار مختلف
بهویژه گروههای مهاجر و التین تبارها به دارو
و درمــان به صــورت رایگان و همچنین کمبود
تجهیزات پزشکی ،سبب شد تا ایاالتمتحده
طی یک سال گذشته رکورددار تعداد مبتالیان
به کــوویــد 19-و قربانیان ناشی از آن باشد.
حاال«آنتونیفائوچی» رئیسموسسهملیآلرژیو
بیماریهایعفونیآمریکا،آماراعالمشدهتعداد
کشتههایکرونادرایاالتمتحدهرا«خیرهکننده»
خوانده و با اشاره به این که دودستگی سیاسی
در کشور سهم بسزایی در فوت بیش از 500
هزار آمریکایی داشته است،گفت :کرونا زمانی
ظاهر شــده که جامعه آمریکا از دودستگی و

امپراتوریتجاریترامپ درکاخ سفید!

دونالدترامپدردوران4سالهریاستجمهوری 1.6میلیارددالرپولدرآوردهاست
که با وجــود کاهش درآمــدهــای مهم در سال
 ۲۰۲۰بابت پاندمی کرونا ،در مجموع ترامپ
دستکم یک میلیارد و  ۶۱۳میلیون و ۵۸۳
هــزار و  ۱۳دالر از "ســازمــان ترامپ" و منابع
درآمدی دیگر کسب کرده است.او در نهایت به
کسب یک میلیارد و  ۷۹۰میلیون و  ۶۱۴هزار و
 ۲۰۲دالر اذعان کرد اما فرمهای اطالعاتی با
داراییهایی که به عنوان درآمد ساالنه "بیش از

 ۵میلیون دالر" فهرست شدهاند ،گنگ هستند.
ساختار کسب و کــار "ســازمــان ترامپ" بدین
معناست که درآمــدهــای اعــام شده لزوما به
معنای درآمد شخصی او از آن ها نیست.سهم
عمدهای از این درآمــد از امــاک و مستغالت
بسیار معروفی است که تحت مالکیت این گروه
قرارداردوترامپدردورانریاستجمهوریاش
معموال در آن ها دیده میشد :ماراالگو ،هتل

مقاومتعراقعلیهحملهراکتیبهمنطقهسبزبغداد
شیخالخزعلی:اطالعاتیداریمکهبهموقعفاشمیکنیم

عراق تعیین نکنند ،مقاومت با عملیات نظامی
پیشرفته ،بینی آن ها را به خاک میمالد.اندکی
پیشازبرگزاریانتخاباتریاستجمهوریآمریکا،
جنجالی بر سر احتمال بستن سفارت آمریکا در
بغدادباهدفاعمالفشارحداکثریبردولتعراق
برایکنترلاحساساتضدآمریکاییدرعراقبهراه
افتاد و منابع مختلف از احتمال حمله واشنگتن

به گروههای مقاومت به بهانه حمالت راکتی به
سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد خبر دادند.
این در حالی است که گروههای مقاومت عراق
هرگز مسئولیت چنین حمالتی را نپذیرفتند و با
وجودتأکیدبرضرورتاخراجآمریکاییهاازعراقو
پایگاهنظامیدانستنسفارتخانهآمریکا،میگویند
که در شرایط کنونی کشور حمله به این سفارت

اختالفات سیاسی رنج میبرد و ماسک زدن به
یک پیام سیاسی بیش از یک اقــدام بهداشتی
تبدیل شده است.در واقع دونالد ترامپ نهتنها
سیاست واحد و سختگیرانهای در قبال کنترل
همهگیری کرونا انجام نداد بلکه تالش کرد با
ناچیزشمردناینبیماریوبیتوجهیبهتذکرات
و توصیه های مسئوالن بهداشتی این کشور و
همچنین جنجالهای سیاسی ،شرایط وخیم
همهگیری کووید  19-در آمریکا را الپوشانی
کند؛ بهطوریکه اکنون به تعبیر «جو بایدن» ،
تعداد کشتهشدگان این بیماری از کشتههای
جنگجهانیاولودومنیزدراینکشورفراتررفته
است.بایدن امیدوار است «برنامه نجات آمریکا»
را با اعتبار  1.9تریلیون دالری برای مقابله با
پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا اجرا
کند.ویهمچنینانجامواکسیناسیونگسترده
و استفاده از ماسک را توصیه کرده است با این
حال به نظر میرسد سیاسیکاریهای گذشته
و مالحظات و جدالهای نهان و آشکار کنونی،
همچنان بر مدیریت همهگیری کووید 19-در
اینکشورسایهانداختهاست.
بینالمللی ترامپ در واشنگتن دی.سی و زمین
گلف او در دورال واقع در فلوریدا ،بدمینستر
در نیوجرسی و ترامپ نشنال در ویرجینیا.آن
ها در مجموع بیش از  ۶۲۰میلیون دالر طی
چهار سال درآمد کسب کردند که این میزان با
توجه به محدودیتهای سفر و گردشگری ناشی
از کووید ۱۹-کاهش نشان میدهد.انتشار
گزارش "شهروندان حامی مسئولیتپذیری و
اخالق در واشنگتن" در حالی صورت گرفت که
دیوانعالیآمریکاباصدورحکمیدونالدترامپ
را وادار کرده تا اظهارنامه مالیاتی خودش را به
دادستانها در نیویورک تحویل دهد.
با منافع ملی عــراق در تضاد است.شیخ قیس
الخزعلی  -دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق
عراق گفت:تداوم هدف قرار گرفتن منطقه سبز
با وجود تصمیم واضح هیئت هماهنگی مقاومت
عراقوبهاینترتیبیکههرباررویمناطقمسکونی
سقوطمیکند؛بدوناینکههرگونهآسیبواقعی
یاخسارتیدرسفارتداشتهباشد،سواالتزیادی
را درباره طرفی که از این اقدام سود می برد ،ایجاد
می کند.اطالعاتی داریم که ممکن است در زمان
مناسبآنراافشاکنیم.

3
پیشخوان بین الملل
نیویورک ،شهر ارواح/
نیویورک پست :یک سال
ادامــه همهگیری کرونا،
باعث تعطیلی گسترده
کسبوکارها و کاهش
چشمگیر تــردد در شهر
نــیــویــورک کــه همیشه
قلب تپنده اقتصاد آمریکا
بوده ،شده است .به نوشته این روزنامه ،آن چه این
روزها در نیویورک بسیار به چشم میخورد ،دفاتر
و ساختمانهای اداری تعطیل شده ،ویترینهای
خالی و مجتمعهای تجاری نیمهتعطیل است.
بوکــارهــای کوچک در
ح ــدود 47درصـــد کــسـ 
نیویورک تعطیل شدهاند و آن هایی که به فعالیت
ادامهمیدهند،حدود60درصددرآمدساالنهخود
راازدستدادهاند.

نمای روز

صف خودروها برای دریافت آب رایگان در شهر
هیوستون مرکز ایالت تگزاس آمریکا .تگزاس به
دلیل توفان زمستانی با مشکل قطعی آب و برق
خانگیروبهروست/.رویترز

چهره روز

اردوغــان پس از دریافت دوز دوم واکسن کرونا،
براینشاندادنسالمتیاش،درمراسمافتتاحیه
ورزشگاهازمیرحاضرشدوبا«آلپایاوزاالن»مربی
فوتبالترکیهایبهپنالتیزنیپرداخت.
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