
 چرا با وجود سوابق امنیتی میشائیل برشتولد
وزارت خارجه با حضور وی به عنوان سفیر آلمان در ایران موافقت کرد؟

 واکنش شتابزده وزارت خارجه آلمان 
 به گزارش »وطن امروز« درباره برشتولد

برجامی  جاسوس سپر 

رئیس جاسوس ها جاسوس نیست!
یادداشت

البی صهیونیست ها پشت پرده 
اقدام آلمان علیه حزب اهلل

علیرضا شیخ عطار*: اقدام 
دولت آلمان علیه حزب اهلل 
لبن��ان را باید در چارچوب 
مناسبات دولت این کشور با 
آمریکا و  رژیم صهیونیستی 
و همچنی��ن نفوذ البی صهیونیس��تی در بدنه 

حاکمیتی آلمان تحلیل کنیم. 
آلمان بعد از جنگ دوم جهانی یک کش��ور 
شکست خورده بود که همین شکست سخت و 
سهمگین، این کشور را تحت نفوذ آمریکا قرار داد. 
نفوذی که حتی به حضور فیزیکی نیروهای نظامی 
آمریکا در این کشور انجامیده که تاکنون نیز ادامه 
یافته است.  آمریکا نه تنها در آلمان پایگاه نظامی 
دارد بلکه آلم��ان نقش یک انبار برای نگهداری 
تسلیحات هسته ای و اتمی را برای آمریکا بازی 
می کند. اسرائیل نیز به بهانه مساله هولوکاست 
هرگونه که بخواهد از دولت آلمان باج می گیرد. 
نفوذ رسانه ای و گسترش البی صهیونیستی در 
تمام عرصه های حاکمیتی آلمان به قدری زیاد 
است که مورد اعتراض جوامع روشنفکری آلمان 

قرار گرفته است. 
حال با در نظر گرفتن این مسائل باید اشاره ای 
کنیم به ضربه ای که اس��رائیل از حزب اهلل لبنان 
خورده است. مهم ترین گروه مقاومت در منطقه 
خاورمیان��ه در برابر تجاوزکاری های اس��رائیل، 
حزب اهلل است. اسرائیل از هیچ گروهی به اندازه 
حزب اهلل هراس ندارد چون طعم تلخ شکست های 
پیاپی از این گروه مقاومت را چشیده است. اسرائیل 
از هی��چ گروهی به اندازه حزب اهلل ضربه نظامی 
نخورده و همین تجربه شکست های متعدد باعث 
شده سعی کند در تمام ابعاد سیاسی و تبلیغاتی 

به حزب اهلل ضربه بزند. 
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شرکت پخش 
ماسک و حومه!

نگرانی وند  ر

 تروریست های پژاک 3  تن از نیروهای سپاه را 
در  دیواندره به شهادت رساندند

 گزارش »وطن امروز« از جدیدترین اخبار 
مربوط به ارز 4200 تومانی

وریستی   عملیات تر
در غرب ایران

 ارز  جهانگیری 
در محکمه مجلس

حذف صفر از پول 
اولویت ندارد

بررسی جنبه های مختلف حذف 4 صفر از پول ملی 
در گفت و گو با کارشناس مسائل بانکی

 گزارش میدانی »وطن امروز« 
از حال و هوای این روزهای مترو

 ابتال به ویروس »کووید -19« در کشور
برای دومین  روز متوالی شتاب گرفت

تیترهای امروز
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 عملیات ویژه حشدالشعبی
ترامپک!در النه داعش

»ریچارد گرنل«  سفیر آمریکا در آلمان عراق از پسمانده های تروریست های آمریکایی پاکسازی می شود
هماهنگ کننده سیاست های ضدایرانی 

کشورهای اروپایی علیه ایران است

  تعداد مبتالیان در 24 ساعت 1323 نفر 
 افزایش یافت و به بیشترین میزان 

در 16 روز اخیر رسید

ثمانه اک�وان: تا قبل از ظهور 
یکباره ویروس کرونا از بازاری 
در ش��هر ووهان چین، مهم ترین مسأله ای که به نظر 
می رسید نظم موجود بین المللی را تهدید کند، جنگ 
تج��اری ترام��پ با چین و تالش او ب��رای بازگرداندن 
ش��رکت ها و کارخانه های آمریکایی از این کشور بود. 
با شیوع کرونا به نظر می رسید این جنگ یا هر جنگ 
دیگری در جهان دس��ت کم با آتش بسی موقت همراه 
شود. با این حال با افزایش میزان زیان های اقتصادی و 
انسانی که هر روز تخمین  زده می شود کرونا بر اقتصاد 
جهانی و آمریکا وارد کند، به نظر می رسد جنگ اقتصادی 

آمریکا و چین نیز وارد ابعاد دیگری شود.
آمریکا راه های گوناگونی را برای ادامه جنگ تجاری 
ب��ا چین در نظر گرفته اس��ت و آنطور که از ش��واهد 
پیداس��ت، دولت ترامپ سعی دارد از فرصت کرونا نیز 
برای پیشبرد اهداف خود در این جنگ نهایت استفاده 
را ببرد. سوالی که این روزها ذهن اطرافیان ترامپ را به 
خود مشغول کرده، این است: چرا با وجود تمام مشکالتی 
که »ویروس کرونا« برای اقتصاد آمریکا به وجود آورده، 
عمو سام باید 1/1 هزار میلیارد دالر بدهی خود را به این 
کشور پرداخت کند؟ در عین  حال سوال دیگری نیز در 
بین کارشناسان رسانه ای � تبلیغاتی کمپین انتخاباتی 
ترامپ نیز مطرح است: چطور می توان چین را مسؤول 
همه بدبختی های فعلی آمریکا دانست و سوء مدیریت ها 
را هم گردن چینی ه��ا انداخت و از فصل انتخابات به  

سالمت عبور کرد؟
شاید به همین دلیل باشد که این روزها هر قدر هم 
دکتر آنتونی فائوچی، رئیس مرکز مبارزه با بیماری های 
همه گیر آمریکا بیان می کند هیچ نشانه علمی از اینکه 
ویروس کرونا در آزمایشگاهی در چین تولید شده باشد 
وج��ود ندارد، باز هم مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا 
اصرار دارد این ویروس ساخته دست بشر بوده و در داخل 
آزمایشگاه های چین به وجود آمده است. این اختالفات 
به حدی گس��ترده ش��ده که دولت ترامپ به 2 دسته 
طرفداران نظرات علمی و برخورد علمی با این ویروس 
مانند دکتر فائوچی و طرفداران برخورد سیاسی با این 
ویروس مانند ترامپ و پمپئو تقسیم شده است. دکتر 
فائوچی این روزها به 2 دلیل بشدت تحت فشار قرار دارد 

تا از سیاست های ترامپ حمایت کند، اول اینکه اعالم 
کند این ویروس چینی اس��ت و دوم اینکه زمان برای 
بازگشایی آمریکا و رفع محدودیت ها فرا رسیده است. 
او با این  حال در آخرین گفت و گویش با رسانه ها که با 
نشریه نشنال جئوگرافیک بوده، بیان کرده است نظراتش 
درباره این 2 مسأله کامال علمی است و از بیان آنها کوتاه 
نمی آید. همین مسأله موجب شده رسانه ها اعالم کنند 
به  احتمال  زیاد تا چند روز دیگر شاهد تسویه حساب های 
گسترده در کاخ سفید با مسؤوالن بهداشتی آمریکا از 
جمله دکتر فائوچی خواهیم بود و ترامپ سرانجام او را 

مجبور به کناره گیری از سمتش می کند.
  توهم توطئه ترامپ، حمله کنگره به پکن

اما در س��وی دیگر پمپئ��و و ترامپ به 
 ق��دری با اطمینان خاط��ر از توهم توطئه 
خود ح��رف می زنند که مس��ؤوالن دیگر 
را غ��رق در این نظریات کرده اند. نش��ریه 
واشنگتن تایمز بیان کرده است گروهی از 
نماین��دگان جمهوری خواه که پیرو نظریه 
ترامپ درباره عمدی بودن انتش��ار ویروس 
چینی در جهان هس��تند، در حال تدارک 
طرحی هستند تا تحقیقات گسترده ای را 
در دانش��گاه های آمریکا درباره میزان نفوذ 
چینی ها بر سیستم دانشگاهی آمریکا آغاز 
کنند. آنها ب��ر این عقیده اند پکن آنقدر بر 
دانشگاه های آمریکایی تاثیر گذاشته و در آنها 

نفوذ کرده که اجازه نداده این دانشگاه ها تحقیقات خود 
درباره ریشه های شیوع کرونا را به درستی بررسی کنند! 
این نمایندگان با اشاره به هزینه 1/17 میلیارد دالری 
چین در دانشگاه های آمریکایی بیان کرده اند این هزینه ها 
که به  صورت کمک های خارجی به این دانشگاه ها ارائه 
 شده در نهایت باعث شده است هم اطالعات مرتبط با 
مسائل دفاعی از این دانشگاه ها به چین راه پیدا کند و 
هم از این طریق دولت پکن مانع تحقیقات درباره منشأ 

ویروس کرونا شود.

چین هراس��ی که حاال جای اسالم هراسی بعد از 
حوادث 11 س��پتامبر را گرفته است، تا جایی پیش 
رفته که برخی نمایندگان جمهوری خواه و همچنین 
سناتورها بیان کرده اند آمادگی این را دارند تا طرحی 
را در کنگره آماده کنند که اموال شرکت های چینی 
در آمریکا توقیف ش��ده و تحریم هایی نیز علیه این 
کشور به دلیل گسترش بیماری »کووید-19« اعمال 
شود. مت گیتز، نماینده جمهوری خواه اهل فلوریدا 
به فاکس نیوز گفته اس��ت اموال شرکت های چینی 
باید به عنوان غرامت شیوع بیماری در آمریکا توقیف 
شود. او بیان کرده است چین هم باید تبعات منفی 

شیوع بیماری در آمریکا را درک کند. گیتز همچنین 
بیان کرده است که سناتور تام کاتن نیز در حال تهیه 
طرحی در مجلس سنا علیه مقامات چینی است و او 
از این طرح حمایت می کند. این طرح بیان می کند 
که چین مس��ؤول گسترش ویروس کرونا در جهان 
است و باید غرامت آن را به تمام جهان و بویژه آمریکا 
بپردازد و بعد از تصوی��ب آن، دادگاه های آمریکایی 
می توانند دست به توقیف اموال شرکت های چینی 

در این کشور بزنند.

  خروج بی سروصدای شرکت های آمریکایی از چین
آیا تمام این اقدامات برای تالفی یک مسأله است؛ 
متضرر ش��دن اقتصاد آمریکا از یک ویروس که گفته 
می شود منشأ آن یک بازار در چین بوده است؟ به نظر 
نمی رسد این همه دسیسه چینی و مقدمه چینی برای 
حمله به اقتصاد چین تنها به خاطر شیوع این ویروس 
در آمریکا باش��د. مسأله بزرگ تر از دید ترامپ، کاهش 
احتمال رأی آوردن او در انتخابات ریاست جمهوری چند 
ماه آینده است؛ مسأله ای کامال نابخشودنی. او به همین 
دلیل این روزها به شبکه های خبری مانند »سی ان ان« 
یا »ان بی س��ی« که دموکرات هستند، می گوید عمال 
دولت چین! او که تنها در یک بخش و آن 
 هم ایجاد شغل برای آمریکایی ها به برخی 
دستاوردهای جزئی رسیده بود، حاال همان 
دس��تاورد را هم برای ارائه در مناظره های 
انتخاباتی با نامزد دموکرات در اختیار ندارد 
و تنها در صورتی می تواند بگوید این همه 
مرگ ومیر و این همه سوء مدیریت معنی ای 
برای آمریکا داشته است که بتواند حداقل 
یکی از اهداف اصلی خود را عملی کند. او 
که از اول دوران ریاست جمهوری اش تا به 
حال بارها به کارخانه ها و صنایع آمریکایی 
هشدار داده بود اگر می خواهند دچار خشم 
او نشوند، باید هر چه سریع تر چین را ترک 
کرده و دست به تأسیس کارخانه در داخل 
خاک آمریکا بزنند، حاال بهترین فرصت را برای اجرایی 
کردن این هدف خود پیدا کرده اس��ت. رویترز نیز روز 
دوش��نبه با استناد به سخنان یک مقام وزارت خارجه 
اعالم کرد ایاالت متح��ده تالش های خود برای خارج 
کردن کارخانجات تولیدی از چین را افزایش می دهد.

  هش�دار س�رویس های اطالعات�ی چی�ن درب�اره 
درگیری های شدید با آمریکا

چین اما در مقابل اقدامات آمریکا چه کاری می تواند 
انجام دهد؟ اس��ناد و اطالعات نشان می دهد چینی ها 

خود از این مس��أله نگرانی دارند که اقدامات ترامپ در 
نهایت می تواند منجر به درگیری گس��ترده ای بین 2 
کشور شود. آنها که در جریان جنگ تجاری و تعرفه ای 
با دولت ترامپ نهایت تالش خود را کرده بودند که با 
مذاکره و در برخی از مواقع کوتاه آمدن، این مسأله را از 
سر بگذرانند، حاال متوجه شده اند که با جنگی تمام عیار 
بر س��ر پول طرفند. اگر آمری��کا نخواهد بدهی هایش 
را ب��ه چین بپردازد و از طرف دیگر دس��ت به توقیف 
دارایی های چین در این کشور بزند، جنگ تجاری عمال 
تبدیل به جنگ سیاسی یا حتی نظامی خواهد شد. به 
گزارش اسپوتنیک، بخش های کلیدی گزارش مخفی 
سرویس های ویژه چینی برای رهبر چین که خبرگزاری 
رویترز به آنها دست پیدا کرده است، نشان می دهد اوضاع 
پیرامون شیوع کرونا و پیامدهای آن می تواند به تقابل 
ایاالت متحده و چین و همچنین افزایش احساس��ات 
خصمانه از جانب کشورهای غربی علیه چین منجر شود.

در این گزارش که توسط کارشناسان آکادمی روابط 
بین الملل معاصر چین برای رهبر این کشور تهیه شده 
است، اشاره شده که احساسات جهانی ضدچینی از زمان 
سرکوب اعتراضات دانشجویی در میدان تیان آن من در 

سال 1989 در باالترین سطح قرار دارد.
رویترز با استناد به منبع ناشناسی که با محتوای این 
گزارش آشناست، اعالم کرد: براساس یک سند مخفی، 
چی��ن باید برای بدترین حالت، حت��ی برای درگیری 
خشونت آمیز با ایاالت متحده آماده شود. این خبرگزاری 
نمی تواند تعیین کند تا چه اندازه ارزیابی توصیف شده 
در این سند محرمانه بیانگر مواضع اتخاذ شده توسط 
رهبران دولت چین است و اینکه آیا این بر سیاست این 
کشور تأثیر خواهد گذاشت یا خیر. با این  حال، چنین 
گزارشی به تنهایی نشان می دهد چقدر به  طور جدی 
چین تهدید احتمالی را برای امنیت و سرمایه گذاری های 

استراتژیک خود در خارج از این کشور درک می کند.
همین احتم��االت هم روی اقتص��اد جهانی تأثیر 
گذاشته است و بازارهای جهانی روز دوشنبه با افت در 
معامالت خود نش��ان دادند بعد از این دوران قرنطینه 
و بیماری، اصال تحمل و توان یک بحران سیاس��ی را 
که مطمئنا می تواند روی مس��ائل اقتصادی نیز تأثیر 

بگذارد ندارند.

آمریکا به دنبال راه فرار از پرداخت بدهی هایش به چین

جنگ تجاری ترامپ با پکن به جنگ نظامی تبدیل می شود؟
گزارش
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