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تکرارتجربهطالبانرویداعش
نقشه هــای میدانی نــشــان مــی دهــد کــه گــروه
تروریستی داعــش هنوز هم در بخش هایی از
شرق سوریه به حیات خود ادامــه می دهند،اما
موضوعی که نگران کننده تر از حضور خود داعش
است تغییر شکل بنیادین این گروه تروریستی
است.این گروه هم اکنون منش رفتاری القاعده
را در پیش گرفته است و به جای تسخیر سرزمین،
به صــورت ایدئولوژی بین االذهانی به فعالیت
خود ادامــه می دهد.بر این اســاس ،افــرادی که
بیعت خود را با داعش اعالم کرد هاند نیازی به
ایجاد تشکیالت منظم اداری ندارند و در هر کجا
که باشند به عنوان «سلول غیر فعال اما منتظر
فعالیت» باقی می مانند و این مسئله شناسایی
و انهدام این گروه تروریستی را سختتر از پیش
کــرده است.همزمان انتشار مکرر اخبار فرار
داعشی ها از زندان های خارج از کنترل دولت
دمشق ،انتقال برخی از تروریست ها به پایگاه های
آمریکایی ودر نهایت مذاکرات مقامات آمریکایی با
آن هادر جریان است .بازی آمریکا با مهره داعش
و تالش بــرای احیای این گروهک در سوریه را
مــی تــوان «احــیــای هوشمند و کانالیزه کــردن
ناامنی» در این کشور دانست ،کاری که آمریکا
و متحدانش در دهه  ۹۰در افغانستان با مهره
طالبان انجام دادند تا شوروی را زمین گیر کنند.
با محو داعش،آمریکا چه بهانه ای برای حضور در
شامات خواهد داشت؟

کارتون روز

سرانجام دولت ترامپ

بحران سیاسی اسرائیل پس از برگزاری سه دور
انتخابات پارلمانی به پایان رسیده و دولت جدید
این رژیــم با رأی اکثریت پارلمان (73مقابل
46رأی) کار خود را بهزودی آغاز میکند .تمام
این ها اما در حالی است که بنی گانتس ،وزیر
جنگ جدید رژیم صهیونیستی متعهد به تالش
برای حمایت از اجرای طرح به اصطالح صلح
آمریکا موسوم به «معامله قرن» شد.بر اساس
توافقی که نتانیاهو با بنی گانتس ،رهبر حزب
آبی-سفید انجام داده ،رهبر حزب راست گرای
لیکود در  ۱۸ماه آینده ریاست دولت را بهعهده
خواهد داشت و پس از آن زمام امور را به گانتس
خواهد سپرد .نتانیاهو در دوران ریاست گانتس،
وزیــر جنگ خواهد بــود .ایــن پست در  ۱۸ماه
آینده در اختیار گانتس است .شبکه الجزیره با

وزیرجنگرژیمصهیونیستی":معاملهقرن"راباتمامجزئیاتاجرامیکنیم

فلسطینعلیهخیانتقرن
اشاره به تشکیل دولت جدید رژیم صهیونیستی
مینویسد :سیاستهای افراطی احزاب راست
صهیونیستی ،دولت ائتالفی نتانیاهو-گانتس
را با چالشهای اساسی در داخل فلسطین و
خارج از آن روبـهرو خواهد ساخت .بدون شک
نخستین چالش پیش روی این دولت ،اجماع
بیسابقه فلسطینیها در مخالفت با اجرای
معامله قرن است؛ اجماعی که موقعیت نیروهای
میانهرو ،نظیر تشکیالت خودگردان و محمود
عباس را تضعیف و فضا را برای تشدید تنشهای

نظامی فراهم میکند .هماکنون نزدیک به
500هزارشهروندفلسطینیدرمناطقیاقامت
دارند که براساس معامله قرن قرار است به طور
رسمی به سرزمینهای اشغالی ملحق شود.
روزنامه العربی الجدید در اینباره مینویسد:
"الحاقشهرکهایجدیدیهودیدرکرانهغربی
بهمعنای سلب تابعیت از نیم میلیون شهروند
فلسطینی ،آن هم تنها در مرحله اول است که
به طور قطع تنشهای شدیدی را در سراسر
فلسطین اشغالی و نــوار غــزه بهوجود خواهد

آورد" .این در حالی است که برای نخستینبار
تمام گروههای فلسطینی با این طرح به مخالفت
برخاستهاند.هشدارها دربــاره اجــرای معامله
قرن در سطح نیروهای فلسطینی نظیر حماس
و جهاد اسالمی باقی نمانده و کشورهای دیگری
ازجمله اردن را نیز در بر میگیرد .عالوه بر این،
بسیاری از قدرتهای جهانی ،ازجمله روسیه
و اتحادیه اروپا هم تاکنون بهطور علنی با طرح
صلح ترامپ برای پایان بحران اسرائیلی-عربی
مخالفت کردهاند .بر این اساس میتوان گفت
دولت ائتالفی اسرائیل برای اجرای معامله قرن
با چالشهای متعددی در سطح بینالمللی
روبهروست؛چراکهدراینمسیر،صرفاازحمایت
دولت ترامپ (و نه حتی مجموعه صاحبان قدرت
در آمریکا) برخوردار است.
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جلد شماره جدید مجله «نیویورکر» با عنوان
«توانایی ذاتــی» پزشکی ترامپ.ترامپ پیشتر
گفتهبود:مردمازاینکهمسائلعلمیوپزشکیرا
میفهمم تعجب میکنند .هرکدام از این دکترها
به من میگویند چطور اینهمه در این مورد وارد
هستی؟ شاید من توانایی ذاتی دارم .شاید باید
بهجای رئیسجمهور شدن این کاره میشدم.

توئیت روز
رئیسجمهورآمریکا:برایمقابلهباکرونادارویضدماالریامیخورم

پلوسی :ترامپ؛ لطفاً هرچیزیرا نخور!
توصیه هــای پزشکی ترامپ که روزی تزریق
مــواد ضد عفونی کننده را پیشنهاد داده بود
بــازهــم جنجال آفــریــد .ایــن بــار رئیس جمهور
آمــریــکــا بــا تضمین ایـــن کــه خـــودش داروی
«هیدروکسیکلروکین»(دارویدرمانماالریا)را
مصرفکرده،آنرابهبیمارانکروناییتوصیهکرد.
این درحالی است که به گفته پزشکان وی ،تست
کرونای روزانه ترامپ همواره منفی بوده است.
دونالد ترامپ دیروز گفت از حدود  ۱۰روز پیش
مصرفدارویهیدروکسیکلروکینراآغازکردهو
«شگفتزدهخواهیدشداگربدانیدچهتعدادافراد
این دارو را مصرف میکنند ،به ویژه آن ها که در
خطمقدممبارزهباکروناهستنداینداروراپیشاز
ابتالبهکرونااستفادهمیکنند.خیلیها،خیلیها
آن را مصرف میکنند .من هم آن را مصرف
میکنم ».اما ،مرکز کنترل بیماریهای آمریکا
تاکید کرده که شواهدی مبنی بر اثربخش بودن
این دارو برای درمان یا پیشگیری از کووید۱۹

وجودندارد .درحالیکهشمارمبتالیان به کرونا
ن و 500هزار نفر گذشته و
در آمریکا از یکمیلیو 
حاالبیشاز۹۰هزارنفردراینکشوربااینبیماری
جان باختهاند رئیس جمهور در توجیه مصرف
خودسر دارو گفته است« :من بینهایت اخبار
مثبت دربــاره هیدروکسیکلروکین شنیدهام و
خباگرهمفایدهنداشتهباشدچهچیزیازدست
خواهم داد؟ من باالخره در مقطعی مصرف آن را
متوقف خواهم کرد ».در واکنش به این اظهارنظر
کودکانه«،نانسیپلوسی»رئیسدموکراتمجلس
نمایندگان آمریکا در گفت وگو با س ـیانان ،با
لحنی که بوی تمسخر داشت ،گفت :به رغم همه
اختالفنظرهای موجود ،ترامپ رئیسجمهور
ماست و با وزنــی که او دارد و به عبارتی گرفتار
«چاقی مفرط» است؛ نباید هر چیزی را بخورد.
ترامپ بنا بر اعالم پزشک مخصوص کاخ سفید،
 ۱۹۰سانتیمترقدو ۱۱۰کیلوگرموزنداردوبا
اینحسابچاقمحسوبمیشود.

روندبیرونکردنافرادوابستهبهدولتمستعفیازهتلهایریاضآغازشد

خانه به دوشی منصورهادی

پس از هشدار اخیر عربستان به افراد وابسته به
دولتمستعفیمبنیبراینکهدیگرهزینهاقامت
آن ها در هتلهای این کشور را نخواهد پرداخت،
روندبیرونکردناینافرادازهتلهایریاضآغاز
شده است .بحران اقتصادی عربستان حسابی
مقامات سعودی را به هم ریخته تا حدی که سران
ریاضازپرداختهزینههایاقامتاعضایکابینه
فراریدولت"عبدربهمنصورهادی"نیزعاجزشده
اند البته آل سعود فقط با مقامات فراری یمن این
گونه برخورد نکرده اند ،بلکه شماری از مزدوران
یمنیکهعلیهملتخودمیجنگندنیزدرماههای
اخیرنتوانستهاندحقوقمزدوریخودرابگیرند،
اقدامی که موجب اعتراض شدید آنــان و بروز
برخی مشکالت برای عربستان شده است.بنابر
اخبارمنتشرشده،معترضانکهازنیروهاییمنی
وفادار به دولت هادی رئیس جمهوری مستعفی
و فــراری یمن هستند در منطقه ربوعه واقــع در
استان عسیر در جنوب غربی عربستان در هفته

های گذشته به دلیل پرداخت نشدن شش ماه
دستمزدخودتظاهراتکردندوخواستاربازگشت
به یمن شدند.منصور هادی در سال  ۲۰۱۲و با
انقالب مردمی و پس از سرنگونی عبدا ...صالح
دیکتاتوریمنرویکارآمدورئیسجمهورییمن
شد،ولیبهجایخدمتبهیمنیها وینیزمانند
صالح عمال مجری دستورات ریاض شد و به ملت
خودپشتکرد؛همینامرموجبشدتایمنیهابا
منصورهادینیزمخالفتکنند.بهدنبالتحوالت
یمندرسال۲۰۱۵ویازمنصبخوداستعفاکرد
وابتدابهعدنرفتوباپسگرفتناستعفایخود،
این شهر را به عنوان پایتخت خود اعالم کرد.ولی
طولی نکشید که وی به همراه شماری از اعضای
کابینه خود به ریاض فرار کرد و در هتل های این
کشوراقامتگزید؛ازهمانزمانتوطئهآلسعود
برای حمله به یمن با بهانه بازگرداندن هادی به
این کشور رقم خورد ولی بوی شکست آن برای
همگانپسازششسالبهمشاممیرسد.

دونــالــد تــرامــپ در نــامــه بــه دبــیــر کــل ســازمــان
بهداشت جهانی :اجــازه نمیدهم دالرهــای
مالیا تدهندگان آمریکایی همچنان به تامین
مالی سازمانی بپردازد که در شرایط موجود
کــامــا مشخص اســـت کــه بــه مــنــافــع آمریکا
کمک نمیکند .تــرامــپ بــرای آن چــه اصــاح
سازمان بهداشت جهانی خواند،ضر باالجل
 ۳۰روزه تعیین کرد!همزمان،وزیر بهداشت
آمریکانیزتلفات کرونا را بر گردن سازمان جهانی
بهداشت انداخت.الکس ایزار ،پیشتر گسترش
بیماریهای زمینهای در آمریکا را باعث تلفات
باالی کرونا در این کشور دانسته بود.

