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تحلیل روز

ادلب؛آرامشقبلازتوفان
علیرضا تقوی نیا  -عملیات ارت ــش ســوریــه و
متحدانش برای تصرف ادلب سرانجام چه زمانی
انجام خواهد شد ؟واقعیت ایــن اســت که به رغم
آمادگیرزمیارتشسوریهومتحدانش،رایزنیهای
پشت پرده ترکیه و درخواست های مکرر اردوغان و
فرصتخواستنهایویبرایحلمناقشهبهصورت
مسالمتآمیزعاملاصلیتاخیرعملیاتبودهاست.
ترکیهدرلیبیلقمهبزرگترازدهانشرابرداشتهوبا
تکیه بر پول قطر و مسلحانی که در سوریه اجیر کرده
قصد دارد به هر شکل در صحنه معادالت این کشور
درمقابلروسیه،مصر،امارات،فرانسهو...بایستد؛
امریکهبیشکخارجازتوانارتشاردوغاناست.
همزمان بیش از ۲میلیون نفر از معارضان و خانواده
های شان در استان ادلب سکونت دارند و سیطره
سوریه بر این استان مساوی با هجوم خیل عظیم
آوارگان به ترکیه خواهد بود .با توجه به شرایط حاد
ناشی از کرونا  ،اردوغان ضمن حمایت مجدد خود
نسبتبهروندآستانهازپوتیندرخواستکردهتافعال
عملیاتبهتاخیرافتدتاراهچارهایبرایحلسیاسی
بحران یافته شود .شاید تصور عمومی این باشد که
اردوغانمثلهمیشهقصدوقتکشیوخریدنزمان
راداردکهالبتهدورازواقعیتهمنیستامابهزعممن
ترکیهفعالدخالتدرلیبیوحمایتازدولتاخوانی
فائز السراج را در اولویت برنامه های منطقه ای خود
قرار داده است و به همین دلیل توان دخالت موثر در
سوریهرانداردومترصدایناستکهشرایطدراستان
ادلبفریزشود.پوتینهمکهطیاینسالهانهایت
تالش خود را برای جدایی اردوغان از آمریکا و ناتو
کرده،دربسیاریازقضایادرمقابلدرخواستهای
رئیسجمهورترکیهمقاومتنمیکند.بههرصورت
به نظر می رسد فعال ادلب روزهای آرامی را سپری
خواهدکرد؛البتهآرامشیکهقبلازتوفاناست.

کارتون روز

مجسمه ای از ترامپ که روی سرش تاج شاهی
گذاشته و زیر آن نوشته شده :شاه ترامپ باالتر از
قانون.اماسمتچپتصویر،دیوانعالیسعیدارد
این مجسمه را به زیر بکشد .اشاره ای به رای اخیر
قضاتدیوانعالیآمریکامبنیبراینکهپسازسال
ها مخفی کاری ترامپ،دادستان نیویورک اجازه
دارداسنادمالیاتیویرابررسیکند.

توئیت روز

توئیت میت رامنی ،سناتور جمهوری خواه از ایالت
یوتادرواکنشبهعفوراجراستونازسویترامپ:این
فسادی بی سابقه و تاریخی است که رئیس جمهور
آمریکا کسی را که از سوی هیئت منصفه به دلیل
دروغ گویی در حمایت از همان رئیس جمهور،
گناهکارشناختهشدهاست،میبخشد.

آمریکابهاتباعخوددربارهاحتمالبازداشتشدندرچینهشدارداد

تداوم پروژه چین هراسی

در پی باالگرفتن تنشهای دیپلماتیک میان
آمریکا و چین که با تحریمهای تازه واشنگتن
علیه چند مقام چینی به دلیل «نقض فاحش

حقوق بشر» تشدید شده اســت ،واشنگتن به
اتباع خود در این کشور نسبت به خطر فزاینده
«بازداشتهای خودسرانه» هشدار داد .وزارت

امور خارجه آمریکا در بیانیهای به شهروندان
آمریکایی مقیم چین هشدار داد که احتمال
انجام بازجویی و بازداشتهای طوالنی مدت
به بهانه مسائل مرتبط با «امنیت کشوری» با
دستور مقامات چین وجود دارد .تنش از سوی
دو ابرقدرت اقتصادی جهان در حالی در پیش
گرفتهشدهکهواشنگتنوپکنطیماههایاخیر
بر سر مسائل مختلف از جمله سرکوب جنبش
دموکراسیخواهی در هنگکنگ ،نحوه کنترل
همهگیری ویــروس کرونا و اطــاع رسانی در
خصوص منشأ و نحوه شیوع بیماری کووید۱۹
و همچنین تنشهای مرتبط با اختالفات در
دریای جنوبی چین با یکدیگر در تنش بودهاند.
پکن تا عصر دیروز ،واکنشی رسمی به هشدار
اخیر وزارت خارجه آمریکا نشان نداده بود ،اما
به هشدار مشابهی از سوی استرالیا واکنش
نشان داده و آن را «کامال مضحک و جعلی»
توصیف کرده بود .پروژه هراس از چین مدت
هاست که در آمریکا کلید خورده است .هفته

گذشته،رئیسپلیسفدرالآمریکا دراندیشکده
راستگرای هادسن ادعــا کرد که دولــت چین
تالش می کند «تنها ابر قدرت جهان» شود .با
این حال ،وانگ یی ،وزیر خارجه چین ،با اشاره
به این که روابط دو کشور با جدیترین چالش
 40سال اخیر مواجه شده ،گفته است افرادی
در آمریکا درصــدد تبدیل چین به یک دشمن
هستند و «چین نمیخواهد و نمیتواند به یک
آمریکای دیگر تبدیل شــود» .اما نگاه کالن و
راهبردی آمریکا در حوزه سیاست خارجی در
دوره ترامپ که در «سند چشم انداز استراتژی
امنیت ملی» هم در سال  2017و هم بعد از آن
خود را نمایان ساخت ،نشان میدهد آمریکا به
طور آشکار ،روسیه و چین را جدیترین تهدید
امنیت ملی خود میداند و بر این اســاس جو
خصمانه فعلی از تبعات همین رویکرد است و
منحصر ًا به رویکرد جمهوریخواهان و شخص
ترامپ مربوط نمیشود و تصمیمی مرتبط با
الیه عمیق قدرت ( )deep stateدر آمریکاست.

3
چهره روز

دونــالــد تــرامــپ ،رئیسجمهور آمریکا بــرای
نخستینبار از ماسک استفاده کرد؛ در جایی
عمومی و جلوی چشم دیگران.ترامپ در بازدید
از یک بیمارستان زخمیهای جنگی ماسک زد و
مدعی شد قبال هم با ماسک مخالفتی نداشته اما
ماسک را باید بهجا و بهزمانش زد!

پیشخوان بین الملل

ترامپ :درباره ونزوئالیکاتفاق در راهاست
مادوروادعاهایترامپعلیهکاراکاسراانتخاباتیدانست

تظاهراتهزاراناسرائیلیعلیهنتانیاهوبهخشونتکشیدهشد

تابستان داغ درخیابانهایتلآویو
نــیــروهــای امنیتی رژی ــم صهیونیستی با
حمله به تظاهرات گسترده علیه وضعیت
بد معیشتی و اقتصادی و ناتوانی دولت
نــتــانــیــاهــو در مــدیــریــت ب ــح ــران کــرونــا،
معترضان را بــه شــدت ســرکــوب کــردنــد.
تظاهرا تکنندگان ضمن مسدود کردن
خیابانهای اصلی منتهی به میدان رابین در
تل آویو ،پالکاردهایی با نوشتههای «ارتشا،
کالهبرداری و خیانت در امانت»حمل کردند
و شعارهایی برای مبارزه با فساد سر دادند.
برخی رسانههای رژیم صهیونیستی شمار
معترضان را د ههــا هــزار نفر اعــام کردند.
شبکه رادیــویــی آر .تــی .ال ( )RTLفرانسه
در حساب کــاربــری خــود در توئیتر نوشت
نرخ بیکاری در اسرائیل در ما ههای اخیر
جهش پیدا کرده و از  3.4درصد در ماه فوریه
به  ۲۷درصــد در مــاه آوریــل رسیده است.
بــراســاس نتایج نظرسنجی صــورت گرفته
توسط شبکه  ۱۲رژیــم صهیونیستی نیز،
 ۵۸درصد ساکنان سرزمین های اشغالی
از عملکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر
رژیم صهیونیستی در کاهش تاثیر کرونا بر
جنبههای اقتصادی ناراضی هستند و ۳۵
درصــد در زمینه ضعف عملکرد وی جواب
منفی دادند .کاهش محدودیتهای اعمال
شده برای مهار کرونا در سرزمینهای اشغالی
در روزهــای گذشته باعث روند صعودی آن

شده است به طوری که نتانیاهو در واکنش
به افزایش آمار مبتالیان به کرونا ،گفت :در
بازگشایی کسب و کارها عجله کردیم .این
تظاهرات در حالی برگزار میشود که دور
دوم دادگاه فساد مالی نتانیاهو برای هفته
آینده و روز  ۱۹جوالی ( ۲۹تیر) برنامه ریزی
شده است.نخست وزیر رژیم صهیونیستی در
سه پرونده جداگانه به فساد متهم شده است.
دور اول دادگاه رسیدگی به اتهامهای او ماه
می ،پس از چند بار تاخیر در زمان دادگاه
برگزار شد.اراضی اشغالی در ماههای اخیر
شاهد اعتراضهای گسترده ضد نتانیاهو در
موضوعهای مختلفی مانند ناکامی در مقابله
با شیوع کرونا ،بحرانهای اقتصادی و طرح
الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی بود.

رئیسجمهورآمریکاباتکرارمداخلهدرامورداخلی
ونزوئال بر لزوم تغییر سیستم حاکم بر این کشور
تاکید کرد و مدعی شد که «یک اتفاق» برای این
کشور آمریکای التین در راه است .ترامپ طی
مصاحبهایباشبکهاسپانیاییزبان ِت ِلموندو،پس
از ابراز تردید درباره حمایت از رهبری گوایدو در
ونزوئال ،برای گرفتن موضع قوی و کنترل شده
در این باره که ظاهر ًا در هفته های اخیر در دستور
کار واشنگتن قرار گرفته ،اعالم آمادگی کرد و
اطمیناندادکهآمادهگفتوگوبانیکالسمادورو
است .ترامپ به همین مناسبت افــزود :با وجود
این که به نظر می رسد گوایدو فرد منتخب است
اما ظاهر ًا در حال از دست دادن قدرت است .از
سخنان ترامپ استنباط می شود که دولت وی
با وجــود این که به شدت به دنبال یافتن گزینه
های مناسب برای انتقال قدرت در ونزوئالست،
گوایدو را به عنوان یک گزینه ضمنی و نه قطعی
برای دستیابی به تحوالت مذکور در نظر گرفته
است .دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا در
گفت و گو با شبکه تلموندو نوتیسیاس نیز گفت:
اتفاقی در ونزوئال روی خواهد داد که آمریکا تا
ن که دقیقا
حد زیادی پشت آن خواهد بود ،اما ای 

چه اتفاقی قرار است بیفتد را افشا نکرد .با
این حال«،نیکالس مادورو» رئیس جمهوری
ونزوئال  ،سخنان ترامپ را انتخاباتی و تقال
برای جلب بخشی از اعتبار از دست رفته خود
نزد مردم کشورش دانست.اظهارات ترامپ
نیز در حالی مطرح شــده که طی هفتههای
اخیر پیامهای گاهی متناقض از رئیسجمهور
آمریکا درباره ونزوئال مطرح شده است.پیشتر
یک رسانه آمریکایی خبر داد که دونالد ترامپ از
خوان گوایدو رئیسجمهور خودخوانده ونزوئال
دلسرد شده و به دنبال دیدار با نیکالس مادورو
اســت .واکنشهای محافل و سیاستمداران
تــنــدروی آمریکایی به این خبر سبب شد که
ترامپاعالمکند:
«بــــا مـــــادورو
تنها برای
بــــحــــث
یــــــــک چـــیـــز
دیـــدار خواهم
کـــــــرد :خــــروج
مسالمتآمیز از
قدرت».

تـــیـــتـــر یـــــک روزنــــــامــــــه فـــرانـــســـوی
(")L'unionلــونــیــون" (اتحاد)":تقریبا
مثل این که هیچ اتفاقی نیفتاده""ماسک
زدن خیلی کم شده ،فاصله فیزیکی کمتر
و کمتر رعایت شده :سستی در اقدامات
پیشگیرانه تایید شــده" شمار قربانیان
کرونا در فرانسه بیش از  ۳۰هــزار نفر و
مبتالیان به این ویروس بیش از  ۱۰۵هزار
مورد گزارش شده است.روزنامه "لونیون"
در سال  ۱۹۴۴در شهر "ری ــم"()Reims
فرانسه تاسیس شد و در نواحی شمال شرق
این کشور توزیع می شود.

