
 عربســتان: خالد بن فرحان آل سعود با انتشار 
پیامــی توئیتری از سیاســت های اسالم ســتیزانه 
ولیعهد ســعودی انتقاد کرد. وی در پیام توئیتری 
خود نوشــت: محمد بن ســلمان از حدود سه ماه 
پیش به وسیله برخی هواداران خود به اجرای پویش 
رســانه ای علیه صدای اذان در خیابان های شــهر 
ریاض اقدام کرد. از شگفتی های زمان این است که 
صدای اذان در برلین بلند و در ریاض کم می شود!

 ســوریه: وزارت دفاع ترکیه با صدور دستوری، 
تحرکات نظامی این کشــور در ســوریه را به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، به حداقل رساند. کشور ترکیه 
که مانند دیگر مناطق جهان به ویروس »کووید۱۹« 
آلوده شــده و هر روز به شــمار مبتالیان آن اضافه 
می شــود، قصد دارد فعالیت های نظامی برون مرزی 

خود را محدود کند.
 کامرون: تروریســت های »بوکوحرام« با یورش 
به منطقه ای در شــمال کامرون ۷ غیرنظامی را به 
قتل رســاندند. تکفیریهای بوکوحرام به منطقه ای 
در شــمال کشــور کامرون یورش بردند.به دنبال 
این حمله دســتکم ۷ غیرنظامی کامرونی کشته و 

شماری دیگر زخمی شدند.
 روسیه: سخنگوی کاخ کرملین از لزوم هماهنگی 
بین کشورها برای مبارزه با بحران اقتصادی سخن 
گفت که متاثر از شــیوع کرونا است و رو به وخامت 
می رود. دیمیتری پســکوف سخنگوی کاخ ریاست 
جمهوری روســیه از لزوم هماهنگی کشورها درباره 
اقداماتی ســخن گفــت که برای مقابلــه با بحران 
اقتصادی اتخاذ می شــوند که شــیوع کرونا یکی از 

علل آن است.
 آلمــان: رئیس دفتــر صدراعظم آلمــان اعالم 
کرد، تصمیم آنگال مرکل بــرای عدم کاندیداتوری 
به منظــور ابقا در ســمتش بــرای پنجمین دور، 
تغییری نکرده است.دستیار آنگال مرکل، صدر اعظم 
آلمــان اعالم کرد که فکر نمی کند صدراعظم فعلی 
برنامه ای برای ماندن در این ســمت برای پنجمین 

دور داشته باشد.
ریاســت جمهوری  دفتر  ســخنگوی  فیلیپین:   
فیلیپین اعــالم کرد، رئیس جمهوری این کشــور 
حقوق یــک ماه خود را به مبــارزه با کروناویروس 
اختصــاص داده اســت.چند روز پیــش، رودریگو 
دوترتــه، رئیس جمهوری فیلیپین اظهــار کرد، به 
پلیس و ارتش کشورش دســتور کشتن آن دسته 
از کسانی را داده است که ممنوعیت های مربوط به 
خارج نشــدن از خانه با هدف مقابله با کرونا را زیر 

پا می گذارند.

اسرائیل پناهگاه یا پایان محاصره غزه 
را انتخاب کند

دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین در سخنانی 
به رژیم صهیونیستی درباره پایان ندادن به محاصره 

غزه هشدار داد.
زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
در سخنانی به رژیم صهیونیستی هشدار داد که در 
صورت مواجه شــدن ملت فلســطین در غزه با هر 
تهدیدی بــه دلیل ادامه محاصــره، مقاومت از آنها 
دفاع خواهد کرد.وی افزود: هرگونه تهدید علیه ملت 
فلســطین با ادامه محاصره شامل همه شده و هیچ 
فلسطینی از آن مســتثنی نیست.نخاله خاطرنشان 
کرد: دشــمن )اســرائیل( باید میان پناهگاه ها )به 
دلیل گســترش کرونا( و پایان محاصره و همچنین 
آزاد کــردن اســیران مان یکی را انتخــاب کند.۱۳ 
سال محاصره غزه توسط ژیم صهیونیستی منجر به 
وخیم شدن اوضاع اقتصادی و به ویژه ضعیف شدن 
شــدید بخش بهداشتی آن شده اســت و به دنبال 
گســترش ویروس کرونا کمبود تجهیزات بهداشتی 
در این منطقه در حال افزایش اســت. جنگنده های 
رژیم صهیونیســتی در سایه شیوع ویروس کرونا به 
مزارع فلســطینیان در شرق نوار غزه حمله کردند و 
با پخش آفت کش های ســمی محصوالت کشاورزی 
را از بین بردند. خبر دیگر آنکه در ادامه درخواســت 
مکرر مقامات فلسطینی برای آزادی فلسطینی های 
بازداشتی در عربســتان، نائب رئیس دفتر سیاسی 
حماس در خارج هم از ریاض خواست هر چه زودتر 
این اقــدام را عملی کند. »محمد نزال« نائب رئیس 
دفتر سیاســی حماس در خارج از مقامات عربستان 
سعودی درخواست کرد، فلســطینی  های بازداشت 
شــده در این کشــور به خاطر حمایت از مســأله 
فلسطین و در رأس آنها »محمد نزال« را آزاد کنند. 

نیمچه گزارش

 
کشــورهای اروپایی و آمریکا در ســال 20۱۱ با کلید واژه 
ای به نام جنبش ۹۹ درصدی ها همراه شــد. حاضران در 
این جنبش که با اعتراض های گسترده خیابانی همراه بود 
تاکید داشتند که نظام سرمایه داری صرفا به دنبال منافع 
یک درصد ســرمایه دار است و ۹۹ درصد مردم در جوامع 
اورپایی و آمریکا محروم از خدمات و امکانات هستند و در 
نهایت قربانی نظام سرمایه داری شده اند. هر چند که این 

حرکت اعتراضی با ســرکوب های گسترده و البته با ایجاد 
بحران هــای بیرونی همچون ایجاد فضای امنیتی در اروپا 
و آمریکا به حاشــیه رانده شد اما روند تحوالت  نشان داده 
که این اعتراض ها ریشه در واقعیتی داشته که عدم توجه 
به آن و استمرار سلطه نظام سرمایه داری بر جوامع غربی 
به بحران های انســانی در این کشــورها دامن زده است. 
گزارش های منتشره نشان می دهد که نظام سرمایه داری 
بویژه ساختار نئولیبرالیســم به افزایش فقر و بی خانمانی 
در این کشــورها دامن زده است چنانکه در کشوری مانند 
انگلیس میلیون ها کودک در فقر مطلق به ســر می برند و 
در آمریکا آمار بی خانمان ها در حال افزایش است چنانکه 
40 میلیون آمریکایی هــر روز نیازمند کمک های غذایی 

هستند. 

امــا آنچه این روزها به عنوان ســندی دیگر بر ناکارآمدی 
نظام سرمایه داری مشــاهده می شود افزایش آمار تلفات 
کرونا در این کشورهاســت چنانکه یک چهــارم قربانیان 
کرونا در آمریکا هســتند و کشــورهایی اروپایی همچون 
ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانسه و انگلیس در رده های بعدی 
قرار دارند. هر چند که کرونا ویروســی اســت که فقیر و 
غنــی ندارد و همه را فرا می گیرد اما در باب کشــورهای 
اروپایی و آمریکایی دو نکته مهم وجود دارد نخســت آنکه 
در چارچوب نظام سرمایه داری و ساختار نئولیبرال، مراکز 
بهداشتی و خدمات رفاهی عمومی به مرور حذف گردیده 
و عمال خدمت رســانی به مردم عامی کاهش شدید یافته 
اســت. دوم آنکه عدم وجود خدمات درمانی موجب شده 
تا میلیون ها نفر در این کشــورها عمال از خدمات درمانی 

محروم شده و توان استفاده از خدمات بهداشتی خصوصی را 
نداشته باشند. نتیجه این دو فرآیند آن شده است که با شیوع 
کرونا بسیاری در این کشورها محروم از خدمات درمانی شوند 
و از سوی دیگر بیمارستان ها و مراکز درمانی نیز از امکانات 
الزم برای موج مراجعه کنندگان برخوردار نباشند. فرآیندی 
که زمینه ســاز آمار باالی تلفات در این کشورها شده است. 
مجموع این تحوالت یک اصل را نشــان می دهد و آن اینکه 
نظام ســرمایه داری و نئولیبرالیسم نه تنها دستاوردی باری 
جوامع ندارند بلکه زمینه ساز بحران های شدید برای اکثریت 
شهروندان یا همان ۹۹ درصدی ها شده اند و تنها راه خروج 
از این وضعیت پایان دادن به حاکمیت نظام ســرمایه داری 
یا همون سیاست نئولیبرالیسم است که جز حمایت از یک 

درصدی های سرمایه دار کارکرد دیگری نداشته است. 

یادداشت

فضای رســانه ای ضد چینی از ســوی محافل رسانه ای و 
سیاسی و اقتصادی غربی با کلید واژه کرونا در حالی شدت 
گرفته و ســعی دارند تا ایــن واژگان را وادر ادبیات گفتاری 
ســایر کشورها نمایند و همگان را گرفتار آدرس غلط مقصر 
جلوه دادن چین نمایند که شواهد امر نشان می دهد بحران 
های شدید نظام سرمایه داری بویژه تشدید خطر فروپاشی 
اتحادیــه اروپا و پایان تصور ابرقدرت بــودن آمریکا راز این 

جنگ روانی است. 
از ابتدای اعالم کشــف کرونا ویروس، جنگی رسانه ای برای 
مقصر جلوه دادن چین آغاز شــد در حالی که بعد از مدتی 
آشــکار شدن که اتهامات وارده به چین دارای مبنای علمی 
نبوده و صرفا گمانه زنی رسانه ای بوده است. طی هفته های 
اخیر با شیوع کرونا ویروس در کشورهای اروپایی و آمریکایی 
و همزمان با آشکارتر شــدن ناتوانی دولتهای این کشور در 
حمایت از جان مردم در برابر کرونا ویروس که هزاران قربانی 
بر جای گذاشته این جنگ روانی ابعاد گسترده تری گرفته 
است و تالش شده تا با کلید واژه اطالع رسانی نادرست چین 
ناتوانی غرب را پنهان و تصویر جهانی را همچنان علیه چین 
تحریک نمایند. رفتاری که موجب شــده تا حتی در میان 
برخی مسئوالن کشــورهایی که چین برای مقابله با کرونا 
در آنها کمک های بشــر دوستانه بسیاری داشته نیز تجت 
القاهای محافل رســانه ای غربی، اشتباه محاسباتی تکرار و 
به موضع گیری علیه چین پرداخته شــود. حال این سوال 
مطرح اســت که چرا غرب چنین جنگی را علیه پکن را در 

پیش گرفته است.؟ 
بخشــی از این رفتارها را در داخل اروپا می توان مشــاهده 
کرد آنجا کــه دو تن از وزرای خارجه ســابق آلمان درباره 
فروپاشی اتحادیه اروپا به ســبب پیامد های ناشی از شیوع 
گســترده ویروس کرونا هشــدار دادند.»یوشــکا فیشر« و 
»زیگمــار گابریل« دو تن از وزرای خارجه ســابق آلمان در 
یادداشــتی در روزنامه تاگس اشــپیگل نوشتند کووید ۱۹ 
می تواند به فروپاشــی اتحادیه اروپا منجر شود مگر آن که 
یک برنامه حمایتی شــبیه به طرح مارشال برای اقتصاد در 
نظر گرفته شــود.  از سوی دیگر اورزوال فون در الین رئیس 

کمیسیون اروپا خواستار سرمایه گذاری کالن این قاره برای 
مقابله با شــیوع کرونا ویروس و ارائه یک به اصطالح "طرح 
مارشال" برای این منظور شد. طرح مارشال اشاره به کمک 
چند میلیارد دالری آمریکا در ســال ۱۹48 برای کمک به 
بازســازی اقتصاد ویران شده اروپا بعد از جنگ جهانی دوم 
دارد که از ســوی جورج مارشال، وزیر امور خارجه وقت این 

کشور ارائه شد.
در همین چارچوب وزارت امور خارجه اسپانیا گفت: »یا این 
ویروس، اروپا را می کشــد، یا اروپا ویروس را؛ ما باید انتخاب 
کنیــم«. وضعیت بحرانی در اروپا چنان اســت که همزمان 
با افزایش شــمار مبتالیــان و قربانیان کرونــا در انگلیس، 

بیمارستان  های این کشور با مشکل عدم حضور پزشکان و 
کارکنان در محل کار خود نیز مواجه هستند. روند تحوالت 
اروپا نشــان می دهد که بحران کرونا عمال ناکارآمدی نطام 
سرمایه داری را آشکار ساخته است بویژه اینکه جنگ میان 
کشورها برای تصاحب اقالم پزشکی از جمله ماسک، ابهامات 
بسیاری را در ادعای یکپارچه بودن اتحادیه اروپا ایجاد کرده 

است. 
اما بعد دیگر ناکارآمدی نظام سرمایه داری را در آمریکا می 
توان مشاهده کرد چنانکه تصاویری از بیمارستان نیویورک 
منتشر شده که نشان می دهد اجساد قربانیان ویروس کرونا 
را در کیسه های مخصوص در راهروهای این بیمارستان رها 

کرده اند. نکته قابل توجه آنکه بر اســاس آمار رسمی دولت 
آمریکا، طی یک ماه گذشته و همزمان با شیوع کرونا، حدود 
2.4 میلیون مورد گواهی عدم سوء پیشینه از اف بی آی برای 

خرید سالح گرفته شده است.
در این میان شــبکه تلویزیونی روسیا الیوم اعالم کرد جنگ 
ماســک ها، نقاب از آن روی دیگر برخی کشــور های مدعی 
دموکراسی کنار زد. تازه ترین اطالعات در خصوص ماسک ها 
آن اســت که آمریکا به رهگیری مسیر یک محموله حامل 
200 هزار ماســک به مقصد آلمان متهم شده است.آمریکا 
یــک محموله دیگر را که راهی فرانســه بــود راهزنی کرد. 
»والنس جفری بوســتیک« وزیر بهداشت کشور باربادوس 
گفت: 48 دستگاه تنفســی خریداری شده برای کشورش، 
توسط دولت آمریکا توقیف شده است. شاید بتوان گفت که  
مجموعه این بحران و البته رسوایی های اروپا و آمریکاست 
که آنها را به ســمت جوســازی علیه چین سوق داده است 
چنانکه در تازه ترین این اقدامات برخی وکالی انگلیســی 
ادعا کرده اند که انگلیس باید از چین به دلیل کرونا شکایت 
و درخواست غرامت کند. همچنین شبکه آمریکایی سی ان ان 
بر لزوم فشار آوردن جامعه بین المللی به چین برای تعطیل 
کردن بازار عرضه گوشت یا همان بازارهای » خیس«تاکید 
کرد. این ادعاها از ســوی غربی ها در حالی مطرح می شود 
کــه »ویحا وانگ« مجــری چینی در برنامــه گفتگویی در 
شــبکه »صدی البلد« اعالم کرد ویدئویی که درباره سوپ 
خفاش در شــبکه های اجتماعی پخش شده است در چین 
نیســت بلکه در یکی از کشــور های جنوب شرق آسیاست. 
در همین حال چوی تیانکای ســفیر چین در واشنگتن در 
یادداشــتی در روزنامه نیویورک تایمز ضمن هشدار درباره 
اظهارات نژادپرستانه تاکید کرد که اکنون زمان همبستگی و 

همکاری است نه دعوا.
به هر تقدیر آنچه مسلم است آنکه نظام سرمایه داری با جو 
رسانه ای علیه چین و البته کشورهایی مانند ایران به دنبال 
فرافکنی از وضعیت بحرانی داخلی خود هســتند تا شاید با 
این حربه مانع از آگاهی جهانی از خطرات و تهدیدات نظام 

سرمایه داری و نئولیبرالیسم برای حیات بشریت شوند. 

99 درصدی ها  
فرامرز اصغری
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محافل سیاســی و امنیتی  درباره طرح آمریکا و توافقنامه امضاشــده با 
برخی طرف های حامی سیاست واشنگتن مبنی بر استقرار مجدد نظامیان 

این کشور در مناطق ُکرد و سنی نشین هشدار دادند.
»علــی الوائلی« تحلیلگر سیاســی عراق درباره اســتقرار مجدد نظامیان 
آمریکایی در برخی نقاط این کشــور هشــدار داد.الوائلــی در مصاحبه با 
وبــگاه »المعلومه« گفــت که خروج آمریکا از برخــی پایگاه ها به معنای 
خروج از عراق نیست بلکه یک طرح استراتژیک جدید با هدف حضور در 
مناطقی است که نمایندگان پارلمانی آن مناطق با خروج آمریکا از عراق 
مخالف بودند.او افزود که »برخی مناطق خواهان اخراج الحشدالشــعبی 
به منظور تحقق حاکمیت آمریکا هســتند چرا که برخی طرف ها در سایه 
وجود اشــغالگری آمریکا در این مناطق احســاس امنیت می کنند«.این 
تحلیلگر سیاســی همچنین تصریح کرد که واشنگتن برای امضای توافق 
بــا طرف های حامی حضور آمریکا در عراق به خصوص ُکردها و ُســنی ها 
جهت حضــور در مناطق آن ها و ایجاد پایگاه های جدید جهت اســتقرار 
شــمار زیادی از نظامیان آمریکایی، اقدام کرده است. خبر دیگر آنکه در 
اقدامی مشکوک، پنج موشک به یک شرکت آمریکایی در »بصره« )جنوب 
عراق( شلیک شده است. همچنین نظامیان تروریست آمریکایی در پایگاه 
هوایی عین االســد واقع در غرب عراق، دست به آزمایش نظامی زدند. در 
این میان مســئول سازمان بدر در اســتان االنبار تأکید کرد که آمریکا با 
وارد کردن پاتریوت قصد دارد مقرهای سازمان الحشد الشعبی و نیروهای 
امنیتی را هدف قرار دهد. »قصی االنباری« مســئول دفتر سازمان بدر در 
اســتان االنبار واقع در غرب عراق، درباره تحــرکات اخیر آمریکا در این 
کشور هشدار داد و هدف آن را »الحشد الشعبی« دانست. در حوزه سیاسی 
نیز خبر می رسد رسانه های منطقه از توافق میان جریان های شیعی عراق 

بر سر جایگزین عدنان الزرفی نامزد تشکیل کابینه عراق خبر دادند. 

ماهاتیر محمد نخســت وزیر سابق مالزی در گفت وگو با برنامه »شاهد علی 
العصر« شبکه »الجزیره« قطر نشست و توضیح داد چگونه احساس دوستی 

و تحسین او نسبت به انگلیس به تنفر و خشم تبدیل شد.
ماهاتیر محمــد تصریح کرد، به خاطر نظم و انضباطی که از انگلیســی ها 
دیده بود در مدرسه ای انگلیســی درس خواند و تاریخ و فرهنگ انگلیسی 
را فرا گرفت و فکر می کرد که آنها ملتی شکســت ناپذیر هستند اما زمانی 
که ژاپنی ها، انگلیســی ها را شکســت دادند و آنها را مجبــور به خروج از 
مالزی کردند، این تصور او نیز شکســته شد.وی گفت: در آن زمان دریافتم 
بریتانیایی ها هم ممکن است از یک امت و ارتش آسیایی شکست بخورند. 
ماالوی ها احساس کردند که انگلیسی ها در حال تحقیر آنها هستند و به آنها 
مانند افرادی تنبل و غیرقابل اعتماد می نگردند و همزمان در حال تشویق 
چینی ها و هندی ها برای آمدن به مالزی و زندگی در این کشور هستنند و 
به آنها حق و حقوق آموزشــی و کاری به مراتب بهتر از حق و حقوق اعطا 

شده به صاحبان اصلی سرزمین یعنی ماالوی ها می دهند.
ماهاتیر محمد ادامه داد: ماالوی ها توطئه انگلیس علیه خود را کامال کشف 
کردند زمانی که تالش انگلیس از حمایــت از اتحادیه ماالوی ها را دیدند، 
اتحادیه ای که برای تفکیک ماالوی ها و باز کردن مسیر در برابر اقلیت های 
چینی و هندی تالش می کرد تا کشــور را به شــهرکی بین المللی تبدیل 
کنند که تابع دولت انگلیس باشــد دقیقا مانند کاری که با فلسطین کردند 
زمانی که یهودیان از تمام مناطق جهان را تشــویق به آمدن به آن کردند 
و از آنها در تســلط بر تمام جوانب زندگی به حساب فلسطینی ها به عنوان 
مالکان اصلی سرزمین حمایت کردند. اما نخبگان ماالوی توطئه انگلیس را 
دریافتنــد و با اتحادیه ماالوی مخالفت کردند و این آغاز حزب »امنو« بود، 
حزبی که مالزی را به استقالل رساند و بریتانیایی ها را مجبور به ترک مالزی 

و پایان استعمار آنها در سال ۱۹۷۵ کرد.

نیروهای یمنی در جریان آزادسازی مناطق استان »الجوف« یک روستا را 
که داعش از آن به عنوان مقر خود استفاده می کرد؛ آزاد کردند.

شــبکه المســیره یمن در جریان پوشــش عملیات نیروهــای ارتش و 
کمیته های مردمی یمن در اســتان الجوف، تصاویری منتشر کرده است 
که نشــان می  دهد ائتالف ســعودی از عناصر القاعده و داعش در مناطق 
درگیــری اســتفاده می کند. طبق ایــن تصاویر، تروریســت های داعش 
خانه های غیر نظامیان در منطقه »آل مروان« در شــرق اســتان الجوف 
را که تنها منطقه باقی مانده در اشــغال ائتالف ســعودی اســت؛ به مقر 
نظامی و مخازن ســالح و ســاخت مین تبدیل کرده انــد.  در این ویدئو 
همچنین بخش هایــی از عملیات »فامکن منهم« در اســتان الجوف که 
موجب آزادســازی تمامی استان به جز مناطق بیابانی شهرستان »خب« 
و »الشعف« شد نیز پوشــش داده شده است. کتاب ها و جزوات آموزشی 
داعش نیز در برخی خانه های غیر نظامیان یافت شــده اســت.  نیروهای 
یمنی همچنین در جریان پاکســازی یکی از روســتاها، به شبکه تونلی و 
خندق هایی برخوردند که تروریســت های داعش از آن ها به عنوان زندان 
اســتفاده می کردند. خبر دیگر از یمن آنکه نیروهای ائتالف سعودی پنج 
استان یمن را طی چند ســاعت هدف حمالت هوایی گسترده خود قرار 
دادند. نیروهای ائتالف سعودی، به مناطقی در پنج استان یمنی »صعده« 
و »حجه« در شــمال صنعاء، »مأرب« و »الجوف« در شمال شرقی صنعاء 
و»البیضــاء« )جنوب یمن( حمله کردند. خبر دیگر آنکه ده ها یمنی با به 
راه انداختــن تجمع اعتراضی در جنوب یمــن علیه ورود نیروهای ائتالف 
سعودی، تهدید کردند که اگر پروازهای مربوط به انتقال نیروهای ائتالف 
به یمن لغو نشــود، »انقالب« خواهند کرد. معترضان تهدید کرده اند که 
اگر انتقال ســربازان ائتالف سعودی به یمن ادامه داشته باشد، »انقالب« 

خواهند کرد زیرا آنان احتمال انتقال ویروس کرونا را افزایش می دهند. 

نظامی گری آمریکا در مناطق کُرد و 
سنی نشین عراق

نگرانی از کرونا به شیوه ملکه 
ملکه انگلیس که همچنان تمام قدرت اجرایی و قانون گذاری کشور را در 
دست دارد و حافظ نظام سلطننی است، در نطقی کم سابقه گفت، شیوع 
ویروس کرونا چالشــی متفاوت برای این کشور است اما با اتحاد می توان 
بر آن پیروز شد. »الیزابت دوم« ملکه انگلیس که بهتر است بخوانیم حافظ 
نظام سلطنتی در پیامی تلویزیونی گفت، شیوع ویروس کرونا این کشور را 
با چالشی متفاوت روبه رو کرده است. الیزابت دوم همچنین از کادر درمانی این 
کشــور قدردانی کرد و گفت »هر یک ســاعت« تالش این افراد »ما را به بازگشت به 
دوران عادی ]زندگی[ نزدیک تر می کند«.او که در حال حاضر به دلیل نگرانی از شیوع 
کرونا به قلعه »ویندزور« منتقل شــده است گفت: »پیش تر نیز با چالش هایی مواجه 
بوده ایم، اما این یکی متفاوت است«.آخرین باری که الیزابت دوم از قلعه ویندزور برای 

مردم پیام ارسال کرد به بحبوحه جنگ جهانی دوم بازمی گردد. 

جانسون در بیمارستان ماندگار شد
پزشکان انگلیسی اعالم کردند بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، به دلیل 
نشــان دادن »عالئم پایدار« بیماری کوید-۱۹ »تا جایی که الزم باشــد« در 
بیمارســتان باقی می ماند.نتیجه تست کرونای جانسون ۱0 روز پیش مثبت از 
آب درآمد و نخست وزیر انگلیس در روز های گذشته همچنان تب و سرفه های 
شدید داشته و در کنفرانس های ویدیویی اش بریده بریده صحبت می کرده، امری 
که باعث شــده پزشکان »به شکل فزاینده ای نگران« سالمت او باشند. آقای جانسون 
همچنان مسئولیت ریاســت کابینه انگلیس را بر عهده دارد.به نوشته نشریه گاردین، 
»وخامت بیماری وی بیش از آن بوده که خود یا کابینه اش آمادگی پذیرش آن را داشته 
باشــند.«. پزشکانی که »نگران تنفس او هستند« در روز های گذشته بار ها او را معاینه 
کرده اند. از ســوی دیگر شبکه روســیا الیوم گزارش داد: بدتر شدن حال نخست وزیر 
انگلیس پس از ابتال به ویروس کرونا، توانایی او برای ادامه کار را زیر سوال برده است. 

موساد مظنون به  ترور فرمانده حزب اهلل 
منابع لبنانی موســاد و مزدوران آن را مظنون به ترور محمد علی یونس از 

فرماندهان حزب اهلل می دانند.
»محمد علی یونس « از فرماندهان حزب اهلل در جنوب لبنان توسط افراد 
ناشــناس ترور و به یاران شهیدش پیوســت. القدس العربی نوشت: هنوز 
دلیل ترور یونس مشــخص نیست، اما بیانیه حزب اهلل در تبریک و تسلیت 
شــهادت این رهبر خود حاکی از مرتبط بودن ترور وی با عملیات امنیتی آن 
دارد.»یونس در تعقیب یکی از اهداف حزب اهلل بود و یک نفر دیگر هم از همان واحد 
نیروهای مربوط به ماموریتش نیز او را همراهی می کرد که در حومه شهرک زوطر در 
یک کمین محکم توســط سه خودرو که یکی از آنها یک دستگاه جیپ بوده گرفتار 
می شوند«. به نوشته الجنوبیه داده های حزب اهلل حاکی از این است که احتماال ترور 

یونس با طراحی موساد و مزدوران آن صورت گرفته است. 

تشدید بحران های نظام سرمایه داری راز افزایش جنگ کرونایی غرب علیه چین

از فروپاشی اتحادیه اروپا تا محو تصور 
ابرقدرتی آمریکا

افشاگری ماهاتیر محمد از 
غارت گری انگلیس  

حضور داعش در اردوگاه 
ائتالف سعودی


