
تونس: هزارن تونسی عریضه مردمی را امضا کرده 
و در آن خواهان ازسرگیری روابط با سوریه شدند.
امضاکنن��دگان آن از نماین��دگان پارلمان، احزاب 
سیاس��ی، نهادهای ملی و جامعه مدنی خواس��تند 
روابط با س��وریه ازسرگرفته ش��ود تا این کشور در 
مقابل��ه با کرونا تنها نباش��د.آن ه��ا در این عریضه 
از نهاده��ای مل��ی و جامع��ه مدنی خواس��تند در 
مواضع خود درباره س��وریه بازنگری کرده و روابط 

دیپلماتیک را ازسربگیرند.

فلس�طین: دبیرکل اتحادیه عرب در پیام هایی به 
برخی مقامات جهان هشدار داد، رژیم صهیونیستی 
در ح��ال بهره برداری از کرونا برای تحمیل واقعیت 
جدید در فلسطین است. »احمد ابوالغیط« دبیرکل 
اتحادی��ه عرب پیام هایی به دبیرکل س��ازمان ملل، 
وزرای خارجه آمریکا، روس��یه، فرانس��ه، انگلیس، 
چی��ن، آلم��ان و نماین��ده عالی سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا فرستاد و درباره وضعیت فلسطینی ها 

با توجه به شیوع کرونا هشدار داد.

کش�میر: ب��ه گفت��ه ارت��ش هن��د، درگیری های 
توپخانه ای با پاکستان در منطقه خط کنترل مرزی 
کشمیر یک کش��ته و چهار زخمی برجای گذاشته 
است. ارتش هند اعالم کرد در درگیری توپخانه ای 
در منطقه مرزی کش��میر، یک س��رباز پاکس��تانی 

کشته و چهار سرباز دیگر مجروح شده اند.

مالزی: »ماهاتیر محمد« نخست وزیر سابق مالزی 
گف��ت : مال��زی آمریکا نیس��ت و ب��ه همین دلیل 
نمی توان به مهاجران حقوق ش��هروندی بخش��ید. 
اهاتیر محمد از قانون اساس��ی این کشور که فقط 
به ش��هروندان اصلی مال��زی از ن��ژاد مالی حقوق 
شهروندی می بخش��د و میان آن ها و مهاجرانی که 
از چی��ن و هند به این کش��ور آمده اند، تفاوت قائل 

است، دفاع کرد. 

س�ودان: مردم س��ودان در خارطوم، پایتخت این 
کشور تظاهراتی را با هدف درخواست برای براندازی 
دول��ت عبداهلل حمدوک، نخس��ت وزیر این کش��ور 
برگ��زار کردند. این تظاهرات ب��ا فراخوان یک گروه 
حامی نظام عمر البشیر، رئیس جمهور برکنار شده 
سودان و حزب کنگره ملی که وابسته به البشیر بود 
و در حال حاضر ممنوع الفعالیت شده است و نیز از 

سوی جریان های اسالم گرای دیگر برگزار شد.

ابعاد جدید از بحران افغانستان 
گفته می ش��ود عبداهلل عبداهلل ب��رای پایان بحران 
سیاسی افغانستان طرح تش��کیل دولت مشارکتی 

را آماده کرده است.
 س��خنگوی حزب جنبش اس��المی افغانس��تان و 
یکی از س��خنگویان »عبداهلل عب��داهلل« اعالم کرد: 
در پی رد طرح »اش��رف غنی« ب��رای دولت آینده 
افغانس��تان، عبداهلل عبداهلل و چهره های سیاس��ی 
طرف��دار وی طرح تش��کیل دولت مش��ارکتی را با 
حض��ور عبداهلل و اش��رف غنی در قدرت سیاس��ی 
تدوین کرده اند."بشیر احمد ته ینج" افزود: بر اساس 
این طرح که به درخواست جامعه بین المللی تهیه 
شده است، ش��خصیت های سیاسی طرفدار عبداهلل 
در دول��ت آینده حضور خواهند داش��ت. وی گفت: 
ط��رح تش��کیل دولت مش��ارکتی در ح��ال نهایی 
ش��دن است و این طرح به اشرف غنی ارائه خواهد 
شد.ته ینج افزود: در صورتی که این طرح رد شود، 
دست عبداهلل عبداهلل برای اقدامات بعدی )تشکیل 
کابین��ه دولت همه ش��مول( باز خواه��د بود. وی 
همچنی��ن گفت: تالش ها برای ایجاد اختالف میان 
شخصیت های سیاسی طرفدار عبداهلل عبداهلل ناکام 
بوده اس��ت و چهره های سیاسی همچنان از مواضع 
عب��داهلل عبداهلل حمای��ت می کنند.از س��وی دیگر 
یک��ی از نزدی��کان »حامد ک��رزی« رییس جمهور 
س��ابق افغانس��تان که در بین اشرف غنی و عبداهلل 
میانجیگری کرده اس��ت، اعالم کرد: اشرف غنی و 
عب��داهلل به تفاهم نزدیک ش��ده ان��د. در این میان 
حزب اس��المی افغانس��تان در بیانیه ای با انتقاد از 
عملکرد آمریکا در این کشور، واشنگتن را به بحران 
گسترش متهم ساخت.حزب اسالمی افغانستان به 
رهبری »گلبدین حکمتی��ار« در بیانیه ای با انتقاد 
ش��دید از اقدامات آمریکا در افغانستان، تاکید کرد 
که واشنگتن در تالش احیای شرکت سهامی دیگر 
همانن��د حکومت وحدت ملی اس��ت. این حزب در 
ادامه بیانیه خود افزود که آمریکا تحت نام مصالحه 
میان ارگ و سپیدار در تالش تقسیم قدرت است.

نیمچه گزارش

 

فرامرز اصغری 

نخس��تین زورهایی که شیوع کرونا ویروس در چین انتشار 
یافت کش��ورهای غربی فضای رس��انه ای و جنگ تبلیغاتی 
گس��ترده ای را علیه چین به پا کردند که محور آن را مقصر 
جلوه دادن پکن و البته ناتوان نشان دادن آن در مهار کرونا 
تش��کیل می داد. آنها چنان القا می کردند که ناتوانی چین 
در مقابله ب��ا کرونا موجب وضعیت بحرانی در این کش��ور 
ش��ده است و در عین حال مدعی توان باالی کشورهایشان 
در مقابله با بحران ها ش��دند. اکن��ون از آن زمان 4 ماه می 

گذرد در حالی که روند تحوالت نکاتی قابل توجه را نش��ان 
می دهد. در یک س��وی معادله چین توانسته نه تنها با این 
ویروس مقابله نماید و به نوعی از آن وضعیت بحرانی خارج 
ش��ود که امروز جهان در حوزه تامین وس��ایل و تجهیزات 
پزش��کی نیازمند کمک های چین است و حتی کشورهای 
اروپایی سفارشان میلیارد دالری به این کشور می دهند. در 
نقطه مقابل کشورهای اروپایی و آمریکا که ماه ها برای آماده 
شدن در برابر کرونا فرصت داشته اند نه تنها نتوانسته اند به 
مقابله با کرونا بپردازند بلکه آمار این کشورها حتی از چین 
هم که به صورت ناگهانی گرفتار کرونا ش��د پیش��ی گرفته 
است چنانکه امروز آمریکا و بزرگان اروپا همچون انگلیس، 
فرانس��ه، ایتالیا و اس��پانیا در ص��ف اول باالترین دارندگان 
قربانیان کرونا قرار دارند. حال این س��وال مطرح اس��ت که 

چ��را آمری��کا و اروپا به این وضعی مبتال ش��ده اند و چرا به 
رغم ادعاهای بسیار مبنی بر توسعه و پیشرفت علمی و فنی 
دس��تاوردی در این عرصه نداش��ته اند؟ هر چند که عوامل 
متعددی در این زمینه مطرح اس��ت ام��ا یک نکته مهم را 
باید در نظر داشت و آن ساختاری است که با نام تاچاریسم 
بر اروپا بویژه انگلیس و در آمریکا با نام ریگانیسم اجرا شد. 
تاچر نخست وزیر که با 13 سال نخست وزیری بر انگلیس 
بانوی آهنین نامیده می شد و ریگان رئیس جمهور آمریکا 
مدع��ی بودند که نظ��ام نئو لیبرالی باید ب��رای حفظ نظام 
س��رمایه داری اجرایی شود که بر اس��اس آن سندیکاهای 
کارگری تعطیل و یا تضعیف ش��ده و خدمات رفاه عمومی 
کنار نهاده شده و به نوعی سرمایه داران حرف نخست را در 
عرصه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می زدند. روندی که 

موجب ش��د تا خدمات دولت رفاه کنار گذاشته شود و فضا 
برای استثمار مردم توسط سرمایه داران فراهم شد. شرایط 
چنان بود که میلیون ها نفر در انگلیس و آمریکا زیر خط فقر 

قرار گیرند که از بسیاری از امکانات اولیه محروم بوده اند.
 ای��ن رویه به اش��کال مختلف از آن زم��ان تاکنون در این 
کشورها اجرا شده اس��ت که نتیجه آن نیز همین وضعیت 
بحران��ی در مراکز درماین و خدمات��ی عمومی در آمریکا و 
انگلیس و کش��ورهای مشابه آنهاست. امروز با شیوع بحران 
کرون��ا و ناتوانی دولتهای غربی در مقابله با آن آش��کار می 
س��ازد که چرا وقتی خبر مرگ تاچر اعالم ش��د بسیاری از 
م��ردم انگلیس در خیابان ها به جش��ن و پایکوبی پرداخته 
در حالی که می گفتند س��رانجام عامل بدبختی های طبقه 

کارگر به خاک رفت. 

یادداشت

دولتمردان آمریکا در حالی همچنان در مدیریت پیامدهای 
ش��یوع کرونا ناتوان هستند که در پی شیوع گسترده کرونا 
و مش��کالت اقتصادی ناشی از آن، بسیاری از مردم آمریکا 
برای تامین مایحتاج زندگی شان با مشکل روبه رو شده اند.

شبکه  ای بی سی نیوز اعالم کرد با گسترش شیوع ویروس 
کرون��ا در آمریکا بس��یاری از مردم این کش��ور برای تهیه 
مواد غذایی مورد نیاز خود با مش��کل روبه رو ش��ده اند.این 
شبکه با پخش تصاویری از تجمع مردم در برابر مکان های 
توزیع مواد غذایی افزود این تصاویر نش��ان دهنده مشکالت 
مردم برای تامین غذاس��ت و اکن��ون نگرانی هایی در مورد 
تامی��ن نیازهای م��ردم در آمریکا به وجود آمده اس��ت.در 
ادامه خبرنگار شبکه  ای بی سی گفت: اثر موجی این اتفاق 

باورنکردنی اس��ت. خانواده ها غذای مورد نیاز برای خوردن 
یا گاهی پول برای خرید غذا ندارند. کشاورزان نیز از وضع 
موجود صدمه می بینند. در حال حاضر زنجیره عرضه مواد 
غذایی مانند شرایط عادی وجود ندارد و کسب و کار آن ها 

کساد شده است.
در ش��رایطی ک��ه م��ردم آمریکا ب��ه دنبال کم��ک بودند، 
صف های بس��یار طوالن��ی و چند کیلومت��ری خودرو ها در 
برابر مراکز خیریه توزیع مواد غذایی در سراس��ر این کشور 

تشکیل شد.در شرایطی که میلیون ها نفر برای مهار ویروس 
تالش می کنند و شغل خود را از دست داده اند، بسیاری از 
آن ها در صفوف توزیع مواد غذایی می ایس��تند تا کاال هایی 
مانند محصوالت تازه کش��اورزی، مواد کنسرو شده و حتی 

دستمال حوله ای به دست آورند.
رسانه های آمریکایی با اشاره به ادامه جوالن شیوع ویروس 
کرونا در این کشور، از وضعیت فاجعه بار نیویورک و ابتالی 
تعداد بیش��تری از زندانیان این کشور به این ویروس خبر 

می دهند.ابت��الی رو ب��ه گس��ترش زندانی��ان آمریکایی به 
ویروس کرونا به یکی دیگر از مس��ائل خبرساز این روزهای 
آمریکا تبدیل ش��ده اس��ت. شبکه س��ی ان ان در تازه ترین 
خبره��ا در این ب��اره گ��زارش داد، می��زان زندانیان مبتال 
به کرون��ا در زندان های ایالت تگزاس ب��ه بیش از دو برابر 
افزایش یافته اس��ت. با شیوع گس��ترده کرونا در آمریکا و 
روبه رو شدن این کشور با بحران کمبود تجهیزات پزشکی، 
کره جنوبی اعالم کرد به زودی ۶۰۰ هزار کیت آزمایش��ی 
کرونا به آمریکا ارس��ال می کند. در این میان مش��اور امور 
تجاری رئیس جمه��ور آمریکا در اظهاراتی ضمن اتهام زنی 
به چین، علت کمبود تجهی��زات محافظتی ضدکرونا برای 

کادر درمان را توجیه کرد. 

گزارش

س��کوت مدعی��ان حقوق بش��ر در برابر 5 س��ال جنایت و 
تجاوزگری ائتالف س��عودی علیه مردم یمن در حالی ادامه 
دارد که مرکز حقوق و توسعه یمن اعالم کرد در طول پنج 
س��ال حمله ائت��الف متجاوز به یمن بی��ش از 1۶ هزار نفر 
به شهادت رس��یده اند که در بین آنها هزاران زن و کودک 

دیده می  شود.
ائتالف سعودی از فروردین 13۹4 جنگ علیه یمن را آغاز 
کرد و در طول پنج س��ال گذش��ته زشت ترین کشتارها در 
حق ملت یمن انجام ش��د و با هدف گرفتن زیرس��اخت ها 
و محاصره، این ملت به گرس��نگی کش��انده شد. بر اساس 
گزارش وبگاه »انصاراهلل«، مرکز حقوق و توسعه یمن اعالم 
کرد: جنایات و تخلفات ائتالف سعودی-آمریکایی علیه یمن 
در طول پنج سال گذش��ته منجر به شهادت و مجروحیت 

41 هزار و 4۷۶ نفر از جمله زنان و کودکان شد.
در آماری که این مرکز منتش��ر کرده ، آمده اس��ت، در این 
حمالت 1۶ هزار و ۷5 نفر به شهادت رسیده اند که 3 هزار و 
۹31 کودک و ۲ هزار و 4۶۲ زن در میان آنها دیده می شود.

در ادام��ه این گزارش آمده، ۲5 هزار و 4۰1 نفر نیز در یمن 
زخمی ش��ده اند که 4 هزار و ۲۲۰ نفر آنها کودک و 3 هزار 
و 3۹ نف��ر آنها زن هس��تند. همچنین ح��دود 4۲۸ هزار و 
۸۲۸ منزل تخریب ش��ده است. مرکز حقوق و توسعه یمن 
اف��زود، در طول جنگ 15 ف��رودگاه، 14 بندر، ۷3۹ انبار و 
شبکه آبرس��انی، 44۲ شبکه و ایس��تگاه اتصال، ۲۷۰۰ پل 
و مس��یر، 1۸31 مرکز دولتی و 1۹3 ایستگاه و ژنراتور برق 
تخریب ش��ده است. ۹53 مس��جد، 3۶۰ مرکز گردشگری، 
344 بیمارس��تان و مرکز بهداش��تی، 13۰ مرکز ورزش��ی، 
۹14 مدرس��ه و پژوهشگاه نیز هدف گرفته شده و 41 مرکز 
رس��انه ای، ۷۶ مرکز دانش��گاهی، ۲1۹ اثر باستانی و 4134 
زمین زراعی از بین رفته است. در خصوص آسیب های وارده 

به تأسیس��ات اقتصادی هم در این گزارش آمده است، 355 
کارخانه، 3۷۰ ایستگاه سوخت، ۶5۲ بازار تجاری، ۲۶۶ تانکر 

سوخت، ۸31۹ مرکز تجاری، 41۹۹ وسیله نقلیه، ۷۷4 انبار 
غ��ذا، 43۹ دامداری و مرغ��داری، ۶4۲ کامیون غذا و 454 

قایق سوخت نیز بر اثر حمالت سعودی از بین رفته است.
الزم به ذکر اس��ت دیروز س��خنگوی ارت��ش و کمیته های 
مردمی یمن اعالم کرد متجاوزان بار دیگر آتش بس را نقض 
و به اس��تان بیضاء حمله کردند.یحیی س��ریع، س��خنگوی 
ارتش یمن اعالم کرد ارتش و کمیته های مردمی این کشور 
با حمالت متعدد متجاوزان سعودی به استان بیضاء مقابله 
کردن��د و آنان را ناکام گذاش��تند. وی گف��ت: جنگنده های 
سعودی-آمریکایی 15 حمله به مناطق مختلف استان های 
مأرب، جوف و بیضاء در شش ساعت گذشته داشته اند. خبر 
دیگ��ر از یمن آنکه دادس��تان کل دولت نجات ملی یمن از 
آزادی ۲3۶1 زندانی در یک ماه در راستای اجرای اقدامات 
احتیاطی برای مقابله با ش��یوع ویروس کرونا در کشور خبر 
داد.طبق گزارش خبرگزاری سبأ یمن، العزانی گفت که این 
زندانیان از میان افرادی که ش��رایط تعیین شده را داشتند، 
انتخاب ش��دند که از جمله این شروط گذراندن سه چهارم 
مدت محکومیت در جرایم سنگین و نصف مدت محکومیت 
در جرای��م غیرس��نگین و داش��تن رفتار خ��وب در زندان 
بوده اس��ت. جنایت س��عودی در حالی ادامه دارد که سفیر 
عربستان سعودی در یمن ادعا کرد، فرودگاه صنعاء باز است 
و پروازهای بشردوس��تانه و پزشکی بیشتری برای رساندن 
کمک های مربوط به کرونا انجام خواهد ش��د. در این میان 
عبدالکریم امیرالدین الحوثی وزیر کش��ور دولت نجات ملی 
یمن در گفت وگویی اعالم کرد، عملیات »فاحبط اعمالهم« 
که طی آن دو هس��ته بزرگ تروریستی کشف شد پیروزی 
امنیتی بزرگ ملت یمن و شکست سخت اطالعاتی-امنیتی 
ائتالف س��عودی-اماراتی بود. الحوث��ی در پایان تأکید کرد، 
تمام این موفقیت ها به برکت ایس��تادگی اس��طوره  ای ملت 
یمن اس��ت که معادالت را تغییر داد و »دشمن و مزدوران 

آن« را وارد مرحله شکست کرد.

وپاشید افتخاری که فر
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یک نماینده پارلمان عراق از س��کوت این کشور در برابر 
س��فرهای مقامات آمریکایی به پایگاه ه��ای نظامی این 

کشور بدون هماهنگی قبلی با عراق انتقاد کرد.
 »جاس��م البخات��ی« نماین��ده پارلمان ع��راق از جریان 
حکم��ت گفت که مقام��ات آمریکایی ب��دون هماهنگی 
قبل��ی با عراق ب��ه پایگاه های نظام��ی آمریکایی در این 
کش��ور س��فر می کنند.البخاتی گفت: »نگرانی در داخل 
عراق درباره حضور آمریکا و تحرکات بازوهای واشنگتن 
در این کش��ور و نیز نصب سامانه پاتریوت وجود دارد به 
خصوص اینکه س��کوت مش��کوکی را در قبال تحرکات 
آمریکا در عراق ش��اهد هستیم و بایستی موضع سیاسی 

در این باره اتخاذ شود«. 
همچنین یک کارش��ناس مسائل نظامی هشدار دارد که 
آمریکا در نظر دارد به مدت بیش از 1۰ س��ال، نظامیان 
خ��ود را در خاک عراق باقی نگه دارد.»صفاء االعس��م« 
کارشناس مس��ائل نظامی و تحلیلگر مس��ائل راهبردی 
تأکید کرد که آمریکا در نظر دارد خود را به مدت بیش 
از ده س��ال، نظامی��ان خود را که ای��ران آنان را »نیروی 

تروریس��تی«  می داند، در خاک عراق باقی نگه دارد. وی 
به پایگاه خب��ری المعلومه گفت که نیروهای آمریکایی، 
در ح��ال حاض��ر، از طریق چهار پایگاه نظامی مش��غول 
فعالیت هستند. این تحلیلگر نظامی خبر داد که نظامیان 
تروریست آمریکایی قصد دارند در مرحله آتی، دو پایگاه 
نظام��ی جدید احداث کنند.در حوزه سیاس��ی عراق نیز 
خب��ر می رس��د نخس��ت وزیر موظف به تش��کیل دولت 
عراق ب��رای گفت وگو درباره تحوالت بغ��داد و تالش ها 
ب��رای مقابله با ش��یوع کرونا، با گروه های سیاس��ی این 
کش��ور و نماینده سازمان ملل دیدار کرد. همچنین یک 
نماینده ائتالف الفتح عراق با اش��اره به حمایت رس��می 
فراکسیون های اهل تس��نن و ُکرد عراق از مأمور جدید 
تش��کیل کابینه این کش��ور، خبر داد ک��ه ظرف ده روز 
آینده، جلس��ه رأی اعتماد به ای��ن کابینه برگزار خواهد 
ش��د. »فاضل الفتالوی« نماینده ائت��الف الفتح عراق از 
برگزاری نشس��ت قریب الوقوع پارلمان این کش��ور برای 
دادن رأی اعتم��اد به کابین��ه »مصطفی الکاظمی« خبر 

داد.

تردد بدون هماهنگی آمریکایی ها به پایگاه های نظامی عراق
همزمان با تشدید گرفتاری دولتمردان ترکیه در بحران 
کرون��ا، منابع داخلی ترکیه می گویند که اس��تعفای زیر 
کش��ور، نشان از اختالف شدید وی با وزیر دارایی ترکیه 

و داماد اردوغان دارد.
پس از استعفای شب گذشته »سلیمان سویلو« وزیر کشور 
ترکیه به دلیل ش��رایط ش��یوع کرون��ا و متعاقبا مخالفت 
اردوغان، برخی رس��انه ها از وجود اختالفات داخلی میان 
دولت ترکیه خبر می دهند. به نوش��ته وبگاه روسیا الیوم، 
برخی کارشناس��ان ترکیه می گویند که اختالف شدیدی 
میان »س��لیمان س��ویلو« و »برائت البیرق« وزیر مالی و 
داماد اردوغان که از نفوذ باالیی در دولت برخوردار اس��ت؛ 
وجود دارد.روزنامه »الزمان« ترکیه که مشی معارض دولت 
دارد، به نقل از »س��عید صفا« تحلیلگر سیاسی و سردبیر 
وبسایت »خبردار« نوشته است که استعفای سلیمان سویلو 
و بازگشت دوباره اش به دولت از نشانه های درگیری میان 
جریان »پلیکان« وابس��ته به داماد اردوغان با وزیر کشور 
ترکیه اس��ت. وزیری که رواب��ط عمیقی با حزب »حرکت 

ملی« و سازمان »ارگنکون« دو هم پیمان اردوغان دارد.

»سعید صفا« افزود: »جریان "پلیکان" شایعه کرده بود که 
س��لیمان س��ویلو با آگاهی اردوغان استعفا داده و همزمان 
رس��انه های وابسته به سویلو نیز اصرار داشتند که اردوغان 
استعفا را نپذیرفته است. واقعا شب عجیبی بود.«در خصوص 
جری��ان »پلی��کان« نام این گ��روه در س��ال ۲۰1۶  زمان 
اس��تعفای »احمد داوود اوغلو« نخست وزیر وقت ترکیه در 
رسانه ها بسیار مطرح شد. برای اولین بار نیز اختالف شدید 
می��ان اردوغان و داوود اوغل��و در وبالگی به نام »پلیکان« 
منتشر و به قولی افشا شد تا جایی که برخی جدایی داوود 
اغلو از حزب عدالت و توس��عه را به نام »عملیات پلیکان« 
می شناسند.از این گروه به عنوان مجموعه هواداران تندروی 
اردوغ��ان یاد می ش��ود، معارضان دول��ت ترکیه می گویند 
»پلیکان« یک گره س��ری اس��ت ک��ه در میان بخش های 
مختلف ترکیه به خصوص در دس��تگاه قضایی این کشور 
نفوذ دارد.شخص »داوود اوغلو« نیز در بهمن سال گذشته 
در گفت و گو با روزنامه »قرار« ترکیه گفت که شبکه »فتح 
اهلل گولن« و جریان »پلیکان« سعی داشتند حزب عدالت و 

توسعه را از مسیر دموکراسی خارج سازند.

بازگشت بحران به کابینه اردوغان 

 کرونا به سلطه آمریکا بر جهان پایان داد
الکس��ی پوش��کوف با اعالم اینکه ش��یوع ویروس کرونا به »سلطه آمریکا« 
پایان داده است، تاکید کرد پس از این، مثلث روسیه، چین و آمریکا نقش 

تعیین کننده ای در جهان ایفا خواهد کرد.
الکسی پوشکوف، س��ناتور روس تاکید کرد شیوع ویروس کرونا باعث فرو 
پاش��یدن سلطه آمریکا بر جهان شد.او با انتشار توئیتی نوشت: شیوع کرونا، 
به س��لطه آمریکا بر جهان پایان داد.این سناتور افزود: پکن معتقد است پس از 
شیوع کرونا، چین و روسیه به همراه آمریکا، نظام جدید جهانی را تشکیل خواهند 
داد. ای��ن مثلث بزرگ، نقش تعیین کننده ای ایفا خواهد کرد.پوش��کوف اضافه کرد: 
آمریکا باید خواس��ت خود برای سلطه بر جهان را کنار بگذارد، هر چند که نخبگان 
در آمری��کا ب��رای پذیرفتن چنین چیزی آمادگی ندارند. الزم به ذکر اس��ت آمریکا 
امروز به یکی از کانون های اصلی کرونا مبدل شده که قربانیان آن بیشمار شده اند. 

چین تبعیض نژادی را رد کرد
همزم��ان با تش��دید ج��و ضد گی��ری در آمری��کا و اروپا ، ژائ��و لیجیان 
س��خنگوی وزارت امور خارجه چی��ن اتهام زنی ه��ای آمریکا درخصوص 
بدرفتاری مقامات شهر گوانگ جو با سیاه پوستان را رد کرد.لیجیان گفت 
آمری��کا این اته��ام پراکنی ها را به قصد بر ه��م زدن روابط میان چین و 
کش��ورهای آفریقایی انجام داده است.پیش تر کنسول گری آمریکا در شهر 
»گوانگ جو« از ش��هروندان آمریکایی سیاه پوس��ت و آفریقایی ها خواسته بود 
به دلی��ل بدرفتاری های نژادی که در این ش��هر در جریان اس��ت، از س��فر به آن 
خودداری کنند. آمریکایی ها مدعی ش��ده بودند مقام��ات چینی هنگام مبارزه با 
ویروس کرونا در این ش��هر، رفتار تبعیض آمیزی نسبت به سیاه پوستان دارند.این 
در حالی است که در آمریکا شمار مبتالیان و قربانیان سیاه پوست ویروس کرونا به 

دلیل تبعیض هایی که در این کشور وجود دارد، بیشتر از سفید پوست ها است.

تاکید چین بر حمایت از فلسطین در مقابله با کرونا
مرکز اطالع رسانی فلسطین اعالم کرد، شی جینپینگ، رئیس جمهور چین 
در س��خنانی تاکید کرد که کشورش به کمک رسانی به فلسطین و انتقال 
تجربیات خود به فلسطینیان جهت کنترل ویروس کرونا ادامه می دهد.وی 
عنوان کرد که ادامه این حمایت ها بیانگر روابط خوب و مس��تحکم چین و 
فلسطین است و کشورش بر ادامه حمایت از فلسطینیان به ویژه در شرایط 
کنونی تاکید دارد.محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در پیامی 
به رئیس جمهور چین پیروزی این کشور در مقابله با کرونا را تبریک گفته بود. کمیته 
مردمی فلسطین اعالم کرد با شیوع ویروس کرونا در سایه اشغالگری صهیونیست ها، 
مردم اوضاع اقتصادی سختی را پیش رو دارند. جمال الخضری، رئیس کمیته مردمی 
فلسطین برای شکستن محاصره نوار غزه در بیانیه ای اعالم کرد که شیوع ویروس کرونا 

در سایه اشغالگری صهیونیست ها، مردم را در وضع اقتصادی سختی قرار داده است.

 دشداشه سعودی
 آغشته به خون 16 هزار یمنی 

آمار تکان دهنده جنایت ائتالف آمریکایی- عربستانی آشکار ساخت 

ناتوانی نظام سرمایه داری در مدیریت پیامدهای بحران کرونا ادامه دارد

یافتن موادغذایی دغدغه این روزهای مردم آمریکا


