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ارسال کمک  های 30 میلیارد 
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 با همکاری   هالل احمر و جمعی
 از خیران و فعاالن اقتصادی  انجام شد
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 انتخاب رئیس جدید
فوتبال با کارت هدیه و سفر
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مدیرکل سابق وزارت امور خارجه
قاسم محبعلی

ح صلح خود موسوم  رئیس جمهوری آمریکا جزئیات طر
ح که قرار است به  به »معامله قرن« را معرفی کرد. این طر
مناقشه حدود هفتادساله اسراییل و فلسطینی ها پایان 
رئیس  عباس،  محمود  مخالفت  با  پیشاپیش  دهد، 
تشکیالت خودگردان مواجه شده است. ترامپ وعده داد 
ح او از جانب فلسطینیان، آنها  که در صورت پذیرش طر
کمک های مادی فراوانی دریافت خواهند کرد تا با فقر و 

بیکاری مبارزه کنند.
یا  برابر  »دو  اقتصادی فلسطینیان  او قدرت  گفته  به 
« خواهد شد. اینها وعده هایی هستند که برای  سه برابر
گرفته  نظر  در  ح  طر این  به  فلسطینی ها  اعتراض نکردن 
ح  این طر که  کرد  بیان  باید  ابتدا  شده است. در همین 
این  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ،  است.  یک طرفه 
را که با نام »معامله قرن« مشهور شده، براساس  ح  طر
خواسته های نتانیاهو و تندروهای اسراییل تدوین کرده 
قابلیت  و  نیست  صلح  اجماعی  صلح  ح  طر این  است. 

مذاکره ندارد.
ح در ادامه اقداماتی است که ترامپ  رونمایی از این طر
پس از روی کارآمدنش در جایگاه ریاست جمهوری آمریکا 
به نفع اسراییل انجام داده است. برخی از این اقدامات 
را ترامپ پیش از این انجام داده بود. برای مثال او پیش 
به  اسراییل  پایتخت  به عنوان  را  بیت المقدس  این  از 
بر  اسراییل  مالکیت  بر  همچنین  و  شناخت  رسمیت 
ح می بینیم که  بلندی های جوالن مهر تأیید زد. در این طر

بازهم بخشی از سرزمین های فلسطین به اسراییل داده 
شده است که در عوض آن مقداری پول به فلسطینی ها 
پرداخت شود. باید به این مسأله توجه داشته باشیم که 
خ دهد، درنهایت به  ح آن چیزی که قرار است ر در این طر
نفع اسراییل است. این مسأله به هیچ وجه مورد قبول 
فلسطینی ها نیست که سرزمین و حاکمیت ملی خود را 
ح  در قبال مقداری دالر از دست بدهند، بنابراین، این طر
هیچ پیشرفتی نخواهد داشت و اسراییل تنها به دنبال 

دسترسی بیشتر به خاک فلسطین است.
ح می شود که واکنش  اما از سوی دیگر این مسأله مطر
ح چه خواهد بود. قطعا مقامات  فلسطینی ها به این طر
را نخواهند پذیرفت و واکنش های  ح  فلسطینی این طر
سوال  اما  می کند.  تأیید  را  مسأله  همین  نیز  آنها  اولیه 
برای  را  ابزاری  چه  فلسطینی ها  که  اینجاست  اساسی 
ح در اختیار  فشارآوردن به اسراییل برای ازبین بردن این طر
دارند. واقعیت این است که فعال شرایط مناسبی برای 
ح وجود ندارد، چراکه  فلسطینی ها برای مقابله با این طر
جهان  نیست.  برقرار  اسراییلی ها  و  آنها  بین  قوا  موازنه 
عرب هم با وضعیتی که دارد، نه می خواهد و نه می تواند به 
فلسطینی ها کمک و به عنوان اهرم فشار در برابر اسراییل 
عمل کند. کشورهای عربی درحال حاضر بیشترین فشار 
مانند  فلسطین  مسأله  و  کرده اند  ایران  متوجه  را  خود 
جنگ های  همچنین  نیست.  آنها  اولویت  در  گذشته 
داخلی در برخی از کشورهای عربی اتحاد آنها را ضعیف کرده 
است و این کشورها نمی توانند تأثیر زیادی در مناقشه 
بزرگ خاورمیانه داشته باشند. درنهایت به نظر می رسد 
تغییری  ترامپ  قرن  معامله  ح  طر از  رونمایی  با  شرایط 
نخواهد کرد و باید منتظر باشیم تا ببینیم که در آینده چه 

خ خواهد داد.   اتفاق هایی ر
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ح صلح یک طرفه طر ویروس ترامپ یا كرونا؟

یادداشت

دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  به  تبدیل شدن  درحال  کرونا  ویروس 
چند دهه اخیر بشر در زمینه بهداشت و سالمتی است. هر چند نمی توان 
خواهد  را  انسان ها  تعداد  چه  ویروس  این  که  کرد  اظهارنظر  اطمینان  با 
کشت، ولی شواهد نشان می دهد با اوضاع آخرالزمانی مواجه هستیم. البته 
برحسب تجربه قبلی می توان گفت که دیر یا زود واکسن آن تولید می شود 
و این ویروس نیز به سرنوشت ویروس های قبلی ازجمله ویروس سارس، 
ابوال و زیکا دچار می شود و پس از مدتی نگرانی های بشر برطرف خواهد شد، 
شاید هم ادامه پیدا کند، حتی اقتصاد جهانی را تحت الشعاع قراردهد و در 
نیز  رفت وآمد  و  منجر  مناطق  از  بسیاری  قرنطینه شدن  به  حالت  بدترین 

محدود شود.
بشر نگران ویروس کروناست، ولی چرا نگران ویروس ترامپ نیست؟ 
ج از  این ویروس به مراتب خطرناك تر از کروناست. حداقل اینکه کرونا خار
گاهی و اراده بشر پیدا شده است و همه نیز از آن نگران هستند و درصدد  آ
مقابله با آن برمی آیند. حداقل دولت چین اقدامات مهمی را برای جلوگیری از 
اشاعه آن به کار بسته است. همه کشورها اقدامات احتیاطی انجام داده اند. 
سازمان بهداشت جهانی وارد ماجرا شده و این امید را ایجاد کرده است که به 

زودی واکسن آن تولید شود و...
ویروس ترامپ چه؟ از ویروس تولیدشده او رونمایی می کنند، برایش 
جشن می گیرند، برخی از صاحبان قدرت و کشورها که مخالف هستند، در 
برابرش سکوت و خیلی صریح و آشکار حقوق ملت ها را تضییع می کنند. 
سازمان ملل جرأت حرف زدن ندارد، درحالی که می داند این ویروس که خود را 
گاهانه تولید و اشاعه می شود و حتی  با نام »معامله قرن« معرفی کرده است، آ
مانع از رسیدگی به مبتالیان آن می شوند تا کشته شوند. بشر موجود عجیبی 
است. کارهای خودش را هر چند خسارت بار و ظالمانه باشد، امری عادی و 
قابل پذیرش می داند، ولی رویدادهای غیر خود را چنان وحشیانه و خطرناك 
توصیف می کند که حدی ندارد. هنوز کوسه به عنوان یکی از خطرناك ترین 
موجودات دریایی معرفی می شود، در حالی که تعداد تلفات بشر از کوسه در 

 سال به تعداد سقوط یك اتوبوس به یك دره نمی رسد.
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ایراندرحالتآمادهباش
»شهروند« از آخرین اقدامات برای پیشگیری از ورود كرونا گزارش می دهد

اعــالم جزئیــات و نقشــه »معاملــه قــرن« 

شــلیک ترامــپ به هویت فلســطین
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مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

 

  پروازهای رفت و برگشــت ایران به چین به طور موقت متوقف شــد
  ابتالی6 مورد مشــکوک به كرونا تایید نشد
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آغاز دهه فجر انقالب اسالمی مبارک باد


