
فلس�طین:  »موس��ی دودی��ن« از اعض��ای دفتر 
سیاس��ی حم��اس اعالم ک��رد، از زمان پیش��نهاد 
»یحیی الس��نوار« رئیس دفتر سیاس��ی حماس در 
غزه هیچ تحول واقعی در مذاکرات با رژیم اشغالگر 
صهیونیستی در پرونده تبادل اسرا رخ نداده است.

وی در گفت وگو با ش��بکه قطری »الجزیره« اعالم 
کرد، با بعضی واس��طه ها تماس گرفته شد و برخی 
طرف ه��ا با حماس تم��اس گرفته اند تا درباره چند 
و چون دقیق طرح پیش��نهادی این جنبش کسب 
اط��الع کند اما پرس��ش برخی میانجی ه��ا درباره 
این پیش��نهاد به معنای گام های عملی در واقعیت 

نیست.

س�وریه: پ��س از توقف تجاوزات ترکی��ه و عناصر 
تروریس��تی وابسته به این کش��ور در استان ادلب 
و حص��ول آتش بس، بیش از ص��د و َده هزار آواره 
س��وری به اس��تان ادلب بازگشتند.ش��بکه خبری 
»رووداو« گ��زارش داد ک��ه در پی ای��ن آتش بس، 
حدود ۱۱۰ هزار آواره سوری به محل سکونت خود 

در استان ادلب بازگشته اند.

لتونی: ناتو در ادامه تحرکات ضد روسی کشورهای 
غربی درصدد برگزاری یک رزمایش نظامی ش��ش 
روزه در لتون��ی و در منطق��ه ای نزدیک به مرز این 
کشور با بالروس است. طبق اعالم منابع رسانه ای، 
قرار است س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(، 
در نزدیک��ی م��رز لتونی با لیتوان��ی و بالروس یک 
رزمایش با مش��ارکت ح��دود ۶۰۰ نظامی و ۱۰۰ 

خودرو و تجهیزات زرهی برگزار کند.

چی�ن: ناوگروه چین به هم��راه اولین ناوهواپیمابر 
این کش��ور در مناطق مجاور آب های ژاپن و تایوان 
به گش��ت زنی اقدام کرد.به موازات ادامه تنش ها در 
دریای چین جنوبی و تحرکات واشنگتن در منطقه، 
رس��انه ها از گش��ت زنی دریایی »لیائونینگ« اولین 

ناوهواپیمابر چین در نزدیکی تایوان خبر دادند.

افغانس�تان: در ادامه سلس��ه دیداره��ای مقامات 
آمریکا و هیات طالب��ان، »زلمی خلیلزاد« نماینده 
ویژه آمریکا در امور صلح افغانس��تان با »مال برادر« 
مع��اون سیاس��ی طالب��ان درقطر دی��دار و گفتگو 
کرد.»سهیل ش��اهین« س��خن گوی دفتر سیاسی 
طالب��ان در قط��ر در صفح��ه توئیتر خود نوش��ت: 
هیات دفتر سیاس��ی طالبان به رهب��ری مال برادر 
ب��ا »زلمی خلیل زاد« فرس��تاده وی��ژه آمریکا برای 
صلح افغانس��تان و ژنرال اسکات میلر، فرمانده کل 
نیروهای خارجی در افغانستان در قطر دیدار کرد.

تبانی جهان علیه مقاومت ناکام ماند
معاون حزب اهلل در س��الروز حمله سال ۱99۶ رژیم 
صهیونیس��تی به جن��وب لبنان اعالم ک��رد، تمام 
جهان علیه مقاومت تبانی کرد اما مقاومت سه گانه 
ارتش، ملت و مقاومت منجر به خروج ذلت بار رژیم 

اسرائیل از جنوب لبنان شد.
رژیم صهیونیستی در دهم آوریل ۱99۶ به جنوب 
لبن��ان حمله ک��رد. زنان و کودکان ب��رای در امان 
ماندن از حمالت به روستای »قانا« که مقر سازمان 
ملل در آن  قرار داش��ت، فرار کردند اما تل آویو این 
مق��ر را زیر آتش توپخان��ه گرفت و زنان و کودکان 
را به خاک خون کشید.ش��یخ »نعیم قاسم« معاون 
حزب اهلل به همین مناسبت به شبکه »المنار« گفت: 
در ی��ازده آوریل ۱99۶ اس��رائیل با به راه انداختن 
کش��تار، دنبال ایجاد اختالف میان مقاومت و مردم 
بود و جهان نیز پس از نشس��ت »شرم  الشیخ« )در 
مصر( برای پایان دادن به مقاومت تبانی کرده بود.

وی ادامه داد، ایستادگی و مقاومت  سه گانه ارتش، 
مل��ت و مقاومت در کنار همکاری بس��یاری مردم 
باعث ش��د که رژیم اسرائیل ناچار به خروج ذلت بار 
از جنوب لبنان شود و به صورت کتبی حق مقاومت 
در ش��لیک موشک در صورت حمله به غیرنظامیان 
را به رسمیت بشناسد. شیخ قاسم تصریح کرد، آن 
تجاوز رژیم صهیونیستی در سال ۱99۶ آغاز گردن 
نهادن این رژیم به قدرت بازدارندگی بود و مقاومت 
ب��رای مقابله با هر حمله ای آماده اس��ت حتی اگر 
جنگ همین فردا رخ ده��د اگرچه این )احتمال(،  
فعال مطرح نیس��ت. شیخ قاس��م ضمن قدردانی از 
وزارت بهداشت لبنان و رئیس آن »حمد حسن« و 
تمامی طرف هایی که در مقابله با کرونا در این کشور 
تالش می کنن��د، تصریح کرد، اقدامات حزب اهلل در 
این راستا برای اطمینان بخشی به شهروندان بوده و 

حزب اهلل تابع تصمیم های دولت لبنان است. 

نیمچه گزارش

ساختارآیندهنظامبینالملل

جهان ام��روز با بحرانی به نام کرونا ویروس مواجه ش��ده 
ک��ه تمام ابع��اد  زندگی فردی و جمعی و حتی سیاس��ت 
کالن داخلی و خارجی کش��ورها را تحت الشعاع قرار داده 
اس��ت. آنچه این روزها در کنار مس��ئله مقابله کشورها با 
این بحران مطرح اس��ت آینده س��اختار نظ��ام بین الملل 
اس��ت. بس��یاری بر این عقیده اند که این بحران می تواند 

تاثیرات بسیاری بر آینده نظام جهانی داشته باشد و حتی 
تغییراتی در عرصه اقتصادی و سیاسی جهان ایجاد نماید. 
ح��ال این س��وال مطرح اس��ت که کرونا تا چ��ه میزان بر 
عرصه جهانی تاثیر داش��ته باش��د و آیا تغیری در ساختار 
و ترکیب بازیگران اصلی نظام جهانی ایجاد خواهد ش��د یا 
خیر؟ یکی از مسائل مطرح در این حوزه تاثیرات اقتصادی 
کروناس��ت چنانکه گفته می شود تا سالها وضعیت اقتصاد 
جه��ان با بحران مواجه خواهد ش��د. نکته مهم آن اس��ت 
ک��ه روند تحوالت اقتصادی جهان نش��ان می دهد که هر 
چند کش��ورهای غربی و حافظان نظام س��رمایه داری هر 
چند برآن بوده اند تا با اهمیت زدایی از مس��ئله تهدیدات 
جانی کرون��ا، به اس��تمرار روند اقتصادی کشورهایش��ان 
بپردازند اما در نهایت آنها نیز مجبور به پذیرش خطرات و 
تاثیرات گس��ترده کرونا شده اند که تعطیلی آمریکا و اروپا 
نمودی از این وضعیت اس��ت. برآوردهای آماری نهادهای 
بین المللی نش��ان می دهد که با بح��ران کرونا میلیون ها 

نفر ب��ه تعداد فقران و ب��ی کاران در جهان افزوده خواهد 
ش��د که این امر تاثیرات بسیاری بر امنیت جهانی خواهد 
داشت و حتی می تواند زمینه ساز شکل گیری جریان های 
جدید تروریس��تی و بحران ساز ش��ود. در همین حال در 
ح��وزه اقتصاد به رغم ادعاهای همیش��گی نظام س��رمایه 
داری که خود را پایدارترین س��اختار اقتصادی جهان می 
نامند، وضعیت درونی و بیرونی این کشورها نشان داد که 
عمال در حوزه اقتصاد حرفی برای گفتن ندارند که بحران 
در تامین نیازهای غذایی در آمریکا و کش��ورهای اروپایی 
نمودی از این مس��ئله اس��ت. بر این اساس می توان گفت 
ک��ه در دوران پس��ا کرونا روند حرکت اقتص��اد جهانی به 
سوی شرق شدت بیش��تری خواهد گرفت. هر چند چین 
در کرونا خس��ارت های بسیاری دیده اما همچنان می تواند 
ب��ه عنوان اقتصاد برتر ایفای نقش نموده و جای آمریکا را 
نیز بگیرد چنانکه به رغم جوسازی های گسترده رسانه ای 
علیه چین در باب کرونا کشورهای اروپایی و آمریکا حجم 

باالیی از سفارتشان تجهیزات پزشکی و درمانی را به چین 
داده اند ک��ه این خود بیانگر نقش برت��ر چین در اقتصاد 
آینده جهان اس��ت. در حوزه سیاسی نیز تزلزل شدید در 
اتحادی��ه اروپا و تخریب جایگاه واحد آن در عرصه جهانی 
می توان��د از پیامدهای کرونا باش��د. هر چند آنها با ادعای 
طرح مارش��ال برآنند تا وحدت خود را نشان دهند اما در 
عم��ل این امر محقق نخواهد ش��د و جدایی طلبی در این 
اتحادیه ابعاد گس��ترده تری خواهد گرفت. نکته مهم آنکه 
رفتاره��ای آمریکا و اروپا اجرای تحریم علیه کش��ورها در 
وضعی��ت بحرانی کرون��ا و نیز رفتارهای غیر انس��انی این 
کشورها در مقابله با کرونا، تزلزل جایگاه جهانی آنها را به 
همراه خواهد داش��ت و اجماعی برای پایان دادن بر نقش 
برتر غرب در معادالت سیاسی جهان شکل خواهد گرفت. 
روندی که البته احتمال دارد غرب با ایجاد ۱۱ سپتامبری 
دیگ��ری برای مقابله با آن اقدام نماید و بحرانی دیگر را به 

جامعه جهانی تحمیل سازد. 

یادداشت

ناتوانیرژیمسلطنتیانگلیسدرتامیننیازهای
مردمدربحرانکروناشدتگرفت

گرفتاران دو راهی پرداخت 
اجاره منزل یا خرید غذا

رژیم س��لطنتی حاکم بر انگلیس با محوریت ملکه الیزابت 
دوم ای��ن روزها در کنار ناتوانی در مقابله با کرونا در تامین 
نیازه��ای اولیه مردم نی��ز ناتوان بوده اس��ت چنانکه نتایج 
تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که میلیون ها شهروند 
انگلیسی  در بحبوحه شیوع ویروس کرونا )کووید-۱9( باید 
بین پرداخت کرایه منزل یا س��یر کردن شکم خود یکی را 

انتخاب کنند روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که اتحادیه 
موسوم به مستاجرهای انگلیس از دولت خواسته تا در مدت 
ش��یوع کووی��د-۱9 پرداخت کرایه من��زل را از دوش افراد 
اجاره نش��ین بردارد، چراکه بس��یاری از مردم پس از وضع 
مق��ررات منع رفت و آمد در این کش��ور، در معرض بحران 
مالی قرار گرفته و قادر به پرداخت اجاره مس��کن نیس��تند.

آمارها نشان می دهد که مجموعا 9 میلیون انگلیسی اجاره 
نشین هستند و از این میزان ۶۰ درصد در سه هفته گذشته 
ب��ه دلیل وضع مقررات منع رفت و آمد با مش��کالت جدی 
مالی مواجه شده اند.  از هر ۵ خانواده یک خانواده در انگلیس 
با این دو گزینه روبرو هس��تند که بین پرداخت کرایه منزل 

یا سیر کردن شکم خود یکی را انتخاب کنند.

گزارش

دولتمردان آمریکا در حالی همچنان اصرار دارند 
ک��ه مرگ 2۰۰ هزار ش��هروند آمریکایی بر اثر 
کرونا امری طبیعی است که شبکه ان بی سی 
نیوز گزارش داد میلیون ها شهروند آمریکایی که 
در پی شیوع ویروس کرونا بیکار شده اند برای 
گ��ذران زندگی به دریاف��ت کمک های غذایی 
وابسته اند و برای دریافت این کمک ها ناچارند 

ساعت ها در صف های طوالنی بایستند.
هزاران مرکز توزیع کمک های غذایی در سراسر 
آمری��کا ایجاد ش��ده اند که بخ��ش عمده ای از 
فعالیت های آن ها هم توس��ط اف��راد داوطلب یا 
اعض��ای گارد ملی آمریکا انجام می ش��ود.یکی 
از کارکن��ان مراکز توزی��ع کمک های غذایی به 
خبرنگار ان بی س��ی نیوز می گوید زنی با چهار 
کودک خردسال به این جا آمده بود و می گفت 
هیچ غذایی برای کودکانش ندارد. در پناهگاه های 
بی خانمان ها در سراسر آمریکا که اعمال فاصله 
گذاری اجتماعی تقریبا غیرممکن است، ویروس 
کرونا در حال گس��ترش است.روزنامه نیویورک 
تایمز در گزارش��ی نوش��ت: در حالیکه بخشی 
زیادی از ساکنان شهر نیویورک در خانه به سر 
می برن��د، یک بحران در میان جمعیتی ش��کل 
گرفته اس��ت که اعمال فاصله گذاری اجتماعی 

در میان آن ها تقریبا غیرممکن است.
 در این ش��هر بیش از ۱۷ ه��زار مرد و زن که 
بس��یاری از آن ها از قبل دچار ضعف س��المت 
هستند و در حدود ۱۰۰ گروه یا پناهگاه جمعی 
برای بزرگساالِن تنها می خوابند، با بحران همه 
گی��ری کرونا مواجه اند. بس��یاری  از آن ها در 

خوابگاه هایی به س��ر می برند ک��ه محیط های 
مناسبی برای گسترش ویروس کرونا هستند و 
تخت خواب ها در فاصله بسیار کمی از هم قرار 
دارند. این در حالی است که افراد بی خانمان به 
جای آنکه از این پناهگاه ها دور ش��وند، به علت 

همه گیری کرونا به آن ها روی آورده اند.رئیس 
جمهور آمریکا در کنفرانس خبری روزانه خود 
درباره اقدام��ات دولتش برای مقابله با ویروس 
کرونا گفت با توجه ب��ه جمعیت آمریکا تعداد 
قربانی��ان وی��روس کرونا در این کش��ور پایین 

است. »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا روز 
دوش��نبه به وقت آمریکا گزارش اخیر روزنامه 
»نیوی��ورک تایمز« درباره تعل��ل دولت وی در 
اتخاذ اقدامات ضروری برای تعطیلی شهرها در 
راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را رد 

کرد.ترامپ در ادامه این کنفرانس خبری گفت 
که اوضاع در مناطقی که ش��یوع کرونا در آنجا 
گس��ترده بود نظیر نیویورک در حال بهبودی 
اس��ت. رئی��س جمه��ور آمریکا گف��ت: »تمام 
ایالت هایی که نیازمند دس��تگاه های تنفس��ی 
بودند برای آنها فراهم شده و تالش خواهیم کرد 
به کش��ورهایی که نیاز به دستگاه های تنفسی 
هس��تند کمک کنیم.« بع��د از آنکه ترامپ به 
طور ضمنی از اخراج مدیر مؤسسه ملی آلرژی 
و بیماری های عفونی آمریکا حمایت کرد، این 
مسئول ارشد وزارت بهداشت آمریکا از سخنان 
انتق��ادی خ��ود درباره عملک��رد ضعیف دولت 
ترامپ در مقابله به موقع با کرونا عقب نش��ینی 
کرد.بنا به گزارش ش��بکه »س��ی ان بی سی« 
فائوچی روز یکش��نبه هفته جاری در گفت وگو 
با ش��بکه آمریکایی »سی ان ان« تصریح کرده 
ب��ود که اگر آمریکا زودتر اقداماتی را برای مهار 
»کووید-۱9« انجام می داد، »قطعاً« جان تعداد 

بیشتری از افراد نجات می یافت.
روزنام��ه »واشنگتن پس��ت« در وب س��ایت 
خود گزارشی را درباره خودخواهی  »ترامپ« 
منتش��ر کرد و نوشت دوش��نبه این هفته، در 
حالی ک��ه تلفات ویروس کرون��ا در آمریکا از 
مرز 23 هزار نفر گذشته بود،  »ترامپ« پشت 
تریبون رفت و با م��ردم آمریکا صحبت کرد. 
 »ترام��پ« در حالی با م��ردم آمریکا صحبت 
می کرد، ک��ه بیکاری در این کش��ور مرز ۱۵ 
میلیون را رد کرده و صفوف طوالنی مردم در 

مراکز تهیه غذا کشیده شده بودند. 
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دورغین بودن ادعای آتش بس از س��وی سعودی هر روز 
آشکارتر می شود چنانکه، عربستان سعودی در بحبوحه 
شیوع ویروس کرونا، تجهیزات نظامی و نیروهای خود را 

به استان المهره در شرق یمن و مرز ُعمان ارسال کرد.
یک مس��ئول محلی در اس��تان المهره از اعزام نظامیان 
س��عودی و تجهی��زات نظام��ی به این اس��تان خبر داد. 
خبرگزاری آناتولی به نقل از این مس��ئول محلی گزارش 
کرد که تجهیزات نظامی اعم از خودروی زرهی و نظامی 
از طریق گ��ذرگاه زمینی الودیعه در اس��تان حضرموت 
وارد یمن س��پس اس��تان المهره شد. هنوز ائتالف عربی 
به رهبری عربس��تان س��عودی به اعزام این تجهیزات به 
المهره واکنشی نشان نداده است. این ائتالف مدعی است 
ک��ه به صورت یکجانبه آتش بس اعالم کرده و آن را اجرا 
کرده اس��ت. »احمد عبداهلل بلحاف« مسئول ارتباطات و 
روابط خارج��ی در کمیته مذکور در بیانیه ای اعالم کرد 
که این اقدام چالشی آش��کار از سوی نیروهای سعودی 
و بر خالف اقدامات احتیاطی و پیش��گیرانه جهانی برای 
مبارزه با ش��یوع ویروس کروناس��ت. ب��ا وجود آتش بس 
ادعایی ائتالف سعودی-اماراتی، تجاوزات زمینی و هوایی 

این ائتالف به اس��تانهای مختلف یم��ن، افزایش یافته و 
باعث ش��ده است که رزمندگان یمنی از وضعیت دفاعی 
وارد وضعیت هجوم��ی ش��وند.نیروهای ارتش و کمیته 
ه��ای مردمی یم��ن این حمالت گس��ترده را دفع کرده 
و مانع از پیش��روی آنان شدند. عملیات زمینی سعودی، 
پس از 3۰۰ بار حمله هوایی سعودی در مناطق مرزی و 
همچنی��ن »الجوف« و »مأرب« انجام گرفت.نائب رئیس 
کمیته تحصن مردمی اس��تان »المهره« اعالم آتش بس 
علی��ه یمن همزمان با ادامه حمالت را به س��خره گرفت 
و گفت، ح��رف زدن از آتش  بس چه فایده ای دارد وقتی 
عربستان و امارات کنترل گذرگاه ها و فرودگاه های یمن را 
در دست دارند. تشدید تنش در جنوب یمن به درگیری 
میان شبه نظامیان شورای انتقالی جنوب)تحت حمایت 
امارات( با نیروهای دولت مس��تعفی یمن در استان لحج 
و کش��ته و زخمی یا اسیر ش��دن مزدوران امارات منجر 
شد. وزارت اوقاف و ارشاد یمن همزمان با اعالم گزارشی 
از تجاوزهای ائتالف س��عودی طی پنج س��ال گذش��ته، 
اعالم کرد که حمالت ائتالف به 283 مسجد و مقبره در 

صنعاء خسارت وارد کرده است.

آتشبسواژهایدروغینبرزبانسعودی
در حالی که نهادهای حقوق بشر بارها درباره سرکوب و 
کشتار مسلمانان روهینگیایی توسط میانمار هشدار داده، 
س��ازمان مدافع حقوق بشر موس��وم به "عفو بین الملل" 
مس��تقر در لندن با اعالم اینک��ه دولت میانمار در زمینه 
دفاع از آزادی بیان و حقوق بش��ر شکست خورده است، 

خواستار لغو قوانین سرکوبگرانه در این کشور شد.
عف��و بین الملل در گزارش��ی از اینکه دولت "آنگ س��ان 
سوچی" برنده جایزه صلح نوبل پس از چهار سال اقدامات 
زیادی برای تغییر قوانین دوران حکومت نظامیان که هنوز 
برای س��رکوب و مجازات منتقدان استفاده می شوند انجام 
نداده، ابراز تاسف و ناامیدی کرد.  عفو بین الملل خاطرنشان 
کرد که سوچی در جریان مبارزات گذشته خود برای پایان 
دادن به حکومت نظامی و آوردن دموکراس��ی به میانمار، 

خودش هدف همین نظام حقوقی سرکوبگرانه بود.
بی��ش از ۷۰۰ ه��زار  نفر روهینگیای��ی در پی  حمالت 
نظامیان در میانمار به  استان راخین در غرب این کشور 
در سال 2۰۱۷، به کشور بنگالدش فرار کردند. بنگالدش 
اکنون میزب��ان بیش از یک میلی��ون آواره روهینگیایی 
اس��ت. در ماه فوریه دست کم ۱۵ آواره روهینگیا به علت 

واژگونی قایق حامل ۱3۰ نفر در خلیج بنگال در مس��یر 
رس��یدن به مالزی جان خود را از دس��ت دادند. آوارگان 
میانم��اری در این کش��ور نیز بخصوص با ش��یوع کرونا 
وضعیت نامناس��بی دارند و س��ازمان های حقوق بشری 
اواس��ط فروردین ماه امس��ال هش��دار دادن��د که حدود 
3۵۰ هزار نفر از آوارگان در سرتاس��ر کشور میانمار که 
اکثرا از مس��لمانان روهینگیا هس��تند "در مسیر فاجعه 
 Clare(  "س��المتی قرار دارند".در این ح��ال "کلر الگار
Algar( مدیر ارش��د بخش تحقیقات و سیاست گذاری 
عفو بین الملل در بیانی��ه ای اعالم کرد: میانمار همچنان 
کش��وری اس��ت که اندک انتقادی از مقام��ات می تواند 
موجب زندانی شدن افراد ش��ود.نیروهای مسلح میانمار 
ک��ه پی��ش از روی کار آم��دن دولت منتخب س��وچی 
در س��ال 2۰۱۶ ب��ه مدت پنج دهه قدرت را در دس��ت 
داش��تند، همچنان نفوذ زیادی در میانمار دارند که علت 
آن ت��ا حد زیادی قانون اساس��ی س��ال 2۰۰8 در زمان 
حکومت نظامیان است. عفو بین الملل می گوید که دولت 
س��وچی از اکثریت پارلمانی خود برای بازبینی و اصالح 

قوانین سرکوبگرانه استفاده نکرده است.

دهشدارعفوبینالمللدربارهسرکوبروهینگیاییها

هشدار درباره سیاسی کردن کرونا 
وزی��ر خارجه روس��یه طی ی��ک نشس��ت مطبوعاتی در مس��کو درباره 
»سیاس��ی کردن« بحران ش��یوع ویروس کرون��ا و همچنین هجمه به 

»سازمان بهداشت جهانی« هشدار داد.
س��رگئی الوروف بر لزوم اجتناب از سیاسی کردن  بحران شیوع کرونا 
در جهان تاکی��د کرد.به دنبال اتهام زنی های اخیر برخی از  کش��ورهای 
غربی به مس��کو و پکن درباره انتشار خبرهای ساختگی درباره ویروس کرونا 
از یک سو و اتهام پراکنی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به سازمان بهداشت 
جهان��ی، وزیر خارجه روس��یه درباره سیاس��ی کردن بحران کرونا هش��دار داد.

س��رگئی الوروف وزیر خارجه روس��یه که در نشس��ت خبری در مسکو صحبت 
می کرد، به برخی از کش��ورهای جهان هش��دار داد، همه گیری کرونا و اقدامات 

سازمان بهداشت جهانی را »سیاسی نکنند«.

ماکرون در بحران کسری بودجه
وزیر دارایی فرانسه پیش بینی کرد اقتصاد این کشور به دلیل پیامد های 
مخرب اقتصادی ناشی از ش��یوع ویروس کرونا امسال با کسری بودجه 

هشت درصدی مواجه شود.
»برونو لومر« پیش بینی کرد اقتصاد فرانس��ه امس��ال با کس��ری هشت 
درص��دی بودجه مواجه خواهد بود که بخش��ی از آن به دلیل پیامد های 
مخرب اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کروناست. برای دومین بار طی یک 
هفته گذش��ته است که لومر نس��بت به تبعات ویروس کرونا برای اقتصاد فرانسه 
هش��دار می دهد. وی پیشتر گفته بود ش��یوع کرونا، فرانسه را در بدترین شرایط 
اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم قرار داده اس��ت. بانک مرکزی فرانس��ه اعالم 
کرد تولید ناخالص داخلی این کش��ور ۶ درصد س��قوط کرده که بدترین عملکرد 

از سال ۱9۴۵ است.

درخواست آیت اهلل سیستانی 
دفتر مرجعیت عالی قدر ش��یعیان در عراق، از دستگاه قضایی این کشور 

خواست، فردی را که به وی اهانت کرده بود، آزاد کند.
منابع خبری اعالم کردند دفتر آیت اهلل »س��ید علی السیستانی« مرجع 
عالیقدر ش��یعیان در عراق با انتش��ار نامه ای از درخواس��ت برای آزادی 
ش��خصی که اخیرا به اته��ام توهین به وی و جای��گاه مرجعیت به زندان 
محکوم ش��ده، خبر داد.در این نامه که نسخه هایی از آن در رسانه های عراقی 
از جمله »المس��له« و »بغداد الیوم«، منتشر شده، خطاب به »حیدر کطوف علی« 
قاضی دادگاه شهر »الحله« تاکید شد که مرجعیت راضی نیست شخصی به دلیل 
توهین به وی مجازات شود و به همین دلیل خواستار آزادی او است.»کاظم عبیس 
عبد« در فضای مجازی به مرجعیت عالی شیعیان در عراق توهین کرده بود که به 

همین دلیل از سوی دادگاه در استان بابل عراق به دو سال حبس محکوم شد.

 بی خانمان های آمریکا 
قربانیان فراموش شده کرونا 

پیامدهای فاجعه بار سیاست های تبعیض آمیز نظام سرمایه داری ادامه دارد 
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