
 عراق: صدها نفر از شهروندان عراقی، در اعتراض 
به هتاکی ش��بکه سعودی» mbc« به نائب رئیس 
شهید سازمان الحش��د الشعبی، دفتر این شبکه را 
تسخیر و آن را تعطیل کردند. این افراد در اعتراض 
به »تروریس��ت« خوانده ش��دن ش��هید »ابو مهدی 
المهندس« نائب رئیس ش��هید س��ازمان الحش��د 

الشعبی، توسط این شبکه، به آن وارد شده اند.

 افغانس�تان: در حمله انتحاری طالبان به غزنی 
بیش از 40 تن کش��ته و زخمی ش��دند. مسئوالن 
محلی والیت غزنی اعالم کردند مقر »703« ریاست 
امنیت ملی این والیت هدف یک حمله انتحاری قرار 
گرفته است.خبر دیگر آنکه ، طالبان، توافق سیاسی 
میان اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل را تکرار تجربیات 

شکست خورده و ناکام گذشته خواند.

 فلس�طین: »جنبش ع��دم تعهد« مس��تقر در 
مقر س��ازمان ملل با ص��دور بیانی��ه ای، طرح های 
تجاوزکاران��ه رژیم صهیونیس��تی مبن��ی بر الحاق 
بخش های وسیعی از کرانه باختری و بخش شرقی 
»بیت المقدس« به س��رزمینهای اشغالی فلسطین 
را م��ردود دانس��ت.این بیانیه اقدامات اس��راییل را 
نقض آش��کار قوانی��ن بین الملل از جمل��ه معاهده 
س��ازمان مل��ل و توافقنامه چهارم ژنو و بس��یاری 
از قطعنامه های ش��ورای امنی��ت و مجمع عمومی 

سازمان ملل برشمرد.

 س�ودان: کمیته میانجیگری جنوب س��ودان با 
ارائه یک جدول زمان بندی ش��ده از مذاکرات میان 
دول��ت س��ودان و جبهه انقالب��ی، 20 ژوئن آتی را 
موعد امضای توافق صلح در این کش��ور اعالم کرد. 
پیش��تر، دو طرف درباره حضور افراد تحت تعقیب 
مقاب��ل دادگاه کیفری بین الملل��ی و در رأس آنها، 
»عمر البش��یر« رئیس جمهور مخلوع در چارچوب 
ی��ک توافق فراگی��ر و تقس��یم مناب��ع و امالک و 
توافقاتی ویژه درباره مرکز و ش��مال و شرق سودان 

توافق هایی حاصل کرده بودند.

 ژاپن: میزان حمایت از »آبه شینزو«، نخست وزیر 
ژاپ��ن به پایین ترین حد در دو س��ال اخیر رس��ید. 
ش��رکت کنندگان در ی��ک نظرس��نجی جدی��د از 
عملک��رد وی در مقابله با ش��یوع کرونا و همچنین 
ب��ه دلیل تالش وی برای تصوی��ب الیحه ای که به 
او برای انتخاب دادستان های ارشد قدرت بیشتری 

می دهد، ابراز نارضایتی کرده اند.

فرامرز اصغری

هفتادو دو س��ال تش��کیل رژیم جعلی صهیونیستی و درد 
و رنجی که به ملت فلس��طین تحمیل می ش��ود می گذرد، 
در حالی که به دلیل س��کوت نهاده��ای بین المللی و البته 
حمایت های غرب در کنار انفعال جهان اسالم و کشورهای 
عربی این وضعیت همچنان ادام��ه دارد. نکته قابل در باب 
تحوالت فلس��طین آنکه ط��ی روزهای اخیر و در آس��تانه 
روز ق��دس بویژه در فضای مجازی از رژیم صهیونیس��تی با 

عن��وان ویروی 48 و بعضا کرونای 48 یاد ش��ده اس��ت که 
مقابل��ه با آن ب��رای امنیت جهان ضروری اس��ت. حال این 
س��وال مطرح اس��ت که چ��را چنین ش��باحتی مطرح می 
ش��ود؟ آیا این امر برگرفته از یک واقعیت رفتاری اس��ت و 
یا اینکه صرفا یک ش��عار تبلیغاتی است؟ نگاهی به کارنامه 
رژیم صهیونیس��تی می تواند پاس��خی به این پرسش باشد. 
نخس��تین مسئله آن است که جهان در قبال کرونا این امر 
را مطرح می س��ازد که احتمال این ویروس در ابعاد مشابه 
در آزمایشگاه های بیولوژیک آمریکا طراحی شده اند چنانکه 
رژیم صهیونیس��تی نیز محصول آزمایش گاه های سیاسی و 
اقتص��ادی آمریکا برای ایجاد بحران دائمی در غرب آس��یا 
بوده اس��ت. کرونا در منطقه که ایجاد می ش��ود به کشتار و 

گرفتن قربانی می کند و هر روز نیز ابعاد بیشتری می گیرد و 
رژیم صهیونیستی نیز از ابتدا با همین رویه بوده چنانکه هر 
روز فلسطینی های بیشماری قربانی اشغالگری و جنایت این 
رژیم می شوند. طرح اخیر رژیم صهیونیستی در قبال کرانه 
باختری که نابودی بخش عمده ای از این منطقه است خود 
نمودی دیگر از رفتار کرونایی این رژیم است. کرونا موجب 
قحطی و بحران اقتصادی می شود که نمود آن را در عملکرد 

صهیونیست ها در محاصره غزه می توان مشاهده کرد. 
نکت��ه دیگر گس��ترش کرونا ب��ه مناطق ح��وزه پیرامونی 
آن اس��ت چنانکه رژیم صهیونیس��تی نیز همواره در حال 
دست درازی به اراضی س��ایر کشورهای منطقه از سوریه 
و اردن گرفته تا لبنان و کش��ورهای آفریقایی بوده اس��ت. 

نکته دیگر گس��ترش کرونا به عرصه جهانی اس��ت. رفتار 
صهیونیست ها نیز همانند کرونا صحنه جهانی را با بحران 
مواجه کرده اس��ت چنانکه بس��یاری از بحران سازی ها و 
جن��گ افروزی های آمریکا در جهان برگرفته از خواس��ت 
صهیونیست هاس��ت. البته نباید نادیده گرفت که بسیاری 
از ناارامی ه��ا و جنایات ه��ای جاری در جه��ان برگرفته از 
رفتار مستقیم صهیونیست هاست که برای دور سازی افکار 
عمومی از مسئله فلسطین به این جنایت دست می زنند. با 
توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت که رژیم صهیونیستی 
همان ویروس کروناست که امنیت و ثبات جهانی را تهدید 
می کن��د و مقابله با آن مولفه ای مهم در پایان درد و رنج 

ملت فلسطین، منطقه و جهان است. 

یادداشت

 کرونا افشاگر تبعیض 
در سیستم آموزشی انگلیس 
دولت رفاه ادعایی غرب هر روز با رس��وایی جدیدی مواجه 
می شود چنانکه بررسی  اخیر در انگلیس نشان می دهد که 
بس��ته بودن مدارس در این کش��ور به دلیل شیوع بیماری 
کرونا، نابرابری های آموزشی را بین خانواده های ثروتمند و 

فقیر افزایش داده است.
بر اس��اس یک بررس��ی انجام ش��ده در انگلیس، بسته بودن 
مدارس در این کش��ور به منظور مقابله ب��ا ویروس کرونا به 
افزایش نابرابری های آموزش��ی بی��ن خانواده های ثروتمند و 
فقیر دامن می زند. به نوش��ته پایگاه »گاردین«، طبق بررسی 
صورت گرفته از بیش از 4 هزار خانواده در انگلیس، تا آخر ماه 
مه خانواده های ثروتمند نس��بت به خانواده های فقیر تر، یک 
هفته و نیم آموزش های خانگی بیشتر در یافت خواهند کرد.  
بررس��ی انجام شده از سوی »مؤسس��ه مطالعات مالی« در 

انگلیس نش��ان می دهد ک��ودکان در خانواده های ثروتمند 
که در م��دارس خصوصی یا مس��تقل تحصی��ل می کنند، 
دسترس��ی راحت تری به کامپیوت��ر و اینترنت در خانه های 
خود و همچنین به معلمان خصوصی دارند. بررسی صورت 
گرفته نش��ان می دهد که کودکان در خانواده های ثروتمند 
در مقایس��ه با خانواده های فقیر تر 30 درصد وقت بیشتری 
را صرف فعالیت های آموزش��ی خ��ود می کنند. برای مثال 
کودکان در خانواده های ثروتمند 5.8 س��اعت وقت خود را 
برای مطالع��ه می گذارند، در صورتی که در خانواده فقیر تر 

این میزان 4.5 س��اعت در روز اس��ت.  نظرس��نجی جدید 
و همچنین ش��اخص مالی خانوار نش��ان داد در پی شیوع 
کرون��ا، خانواده های بریتانیایی ب��رای دومین ماه متوالی به 
لحاظ اقتصادی متحمل ضربه سنگینی شده اند.بنابر اعالم 
ش��رکت بریتانیایی »آی اچ اس مارکیت« که در حوزه ارائه 
اطالع��ات مالی و اقتصادی فعالیت می کند، ش��اخص مالی 
خانوار در ماه مه به 37.8 رس��ید ک��ه در ماه آوریل 34.۹ 
بود. این ش��اخص در ماه آوریل کمترین میزان را در بیش 

از 8 سال تجربه کرد.

گزارش

در پی شیوع ویروس کرونا و ادامه توقیف کشتی های حامل 
مواد غذایی از س��وی ائتالف س��عودی، مردم یمن نیازمند 
کمک هس��تند و این کشور در آس��تانه یک فاجعه انسانی 

دیگر قرار دارد. 
ش��یوع ویروس کرونا و کاهش کمک های کشور های حوزه 
خلی��ج فارس، یمن را که به علت جنگ پنج س��اله ائتالف 
متجاوز س��عودی در آس��تانه قحطی قرار داشت، با کمبود 
فاجعه ب��ار مواد غذایی مواجه خواهد کرد.س��ازمان خواربار 
و کش��اورزی ملل متحد )فائو( درب��اره وقوع بحران غذایی 

فاجعه بار در یمن هشدار داد.
ح��دود 80 درصد مردم یمن برای ادام��ه زندگی به دریافت 
کمک وابسته اند و میلیون ها نفر نیز در این کشور با گرسنگی 
مواجه هستند.بیشتر بخوانید: درخواست محمدعلی الحوثی 
برای رفع محاصره و ورود تجهیزات پزش��کی به یمنیک مقام 
دولت یمن در اس��تان الحدیده گفت نیرو های ائتالف متجاوز 
س��عودی همچنان 22 کشتی حامل مش��تقات نفتی و مواد 
غذایی را در بندر جیزان در غرب یمن در توقیف نگه داشته اند.

این مقام یمنی اعالم کرد کش��تی های توقیفی حامل بیش از 

نیم میلیون تن بنزین، دیزل و مازت و بیش از 8 هزار تن گاز 
و ۱0 هزار تن آرد و ۹ هزار تن برنج هستند.رئیس کمیساریای 
عالی س��ازمان ملل در امور پناهندگان در یمن هش��دار داد، 
نیمی از مراکز بهداش��تی یمن در پی پنج سال جنگ ویران 
شده و تأثیر شیوع کرونا بر این کشور ویرانگر خواهد بود.»جان 
نیُکالس بوز«  اس��کای نیوز گفت، تأثیر ویروس کرونا بر یمن 
که چند سال با جنگ داخلی روبرو بوده، ویرانگر است.  در این 

میان ش��بکه المسیره از حمالت موشکی و توپخانه ای ائتالف 
س��عودی به چند روستا در استان صعده در یمن خبر داد.این 
درحالیست که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن روز 
یکشنبه پیشروی و حمله گسترده شبه نظامیان ائتالف متجاوز 
سعودی در دو جبهه الضباب و بیر باشا در استان تعز در جنوب 

غرب یمن را ناکام گذاشته بودند.
در ادامه جوسازی های سعودی برای توجیه دخالت در یمن، 

یک روزنامه نزدیک به عربستان سعودی درباره برنامه ریزی 
مثلث اخوان المس��لمین، ترکیه و قطر ب��رای کنترل امور 
در اس��تان »حضرموت« هش��دار داد.در س��ایه پیچیده تر 
ش��دن هر روز ش��رایط حاکم بر جنوب یم��ن و رقابت ها و 
طمع ورزی های ش��دید عربس��تان و امارات ب��رای چپاول 
هر چه بیش��تر منابع اس��تانهای جنوبی این کشور، اکنون 
گزارش هایی درباره برنامه ریزی س��ازمان  دهی شده قطر و 
ترکی��ه از طریق حمایت اخوان المس��لمین یمن برای وارد 
شدن به این عرصه از سوی منابع نزدیک به ائتالف سعودی 
منتشر می ش��ود. طی یک سال اخیر گزارش های متعددی 
درباره نف��وذ ترکیه با حمایت قطر به یمن در رس��انه های 
مختلف منتشر شده است که ورود افسران اطالعاتی ترکیه 
ب��ه خاک یمن و  اقدام مخفیانه آنکارا برای نفوذ در مناطق 
س��احلی یمن بویژه باب المندب با حمایت مالی و سیاسی 
قطر و افزایش حضور آن در جنوب و مناطق ساحلی یمن و 
ارتباط آن با شاخه محلی اخوان المسلمین در این کشور یا 
تحرکات نیروهای ترکیه در استان شبوه و سقطری و المخا 

در استان تعز از جمله آنهاست.

شباهت های دو ویروس
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طرح رژیم صهیونیستی غیرقانونی است
»نیکالی مالدینوف« فرس��تاده س��ازمان ملل در امور صلح غرب آس��یا 
گفت که طرح اس��رائیل موس��وم به »الحاق اراضی فلسطینی در کرانه 
باخت��ری« از لحاظ قانون بین المللی ممنوع اس��ت. او در س��خنانی در 
سمیناری که مرکز سیاست خارجی منطقه ای رژیم صهیونیستی برگزار 
کرد، این طرح را تهدیدی بزرگ خواند و افزود که »این طرح آسیب های 
زیادی به افق های صلح وارد می آورد و از همه جهت افراطی گری را تشویق 
می کند و احتمال عادی س��ازی روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی را کاهش 
می د هد«.»بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی روز یکش��نبه در 
مراس��م ادای س��وگند تأکید کرد که کابینه او برای اش��غال بخش هایی از کرانه 
باختری یا آنچه او »الحاق شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری« خواند، تالش 
خواهد کرد. الزم به ذکر اس��ت که طبق گزارش��ات فلس��طینی، این طرح رژیم 

صهیونیستی بیش از 30 درصد مساحت کرانه باختری را دربرمی گیرد.

آمریکا اف 16 را به صورت ناقص می فروشد
نخس��ت وزیر پیش��ین مالزی فاش کرد، آمری��کا جنگنده های اف ۱6 را 
بدون کدهای اساسی و برنامه کامل به این کشور فروخته بوده و با تمام 
کشورهای جهان به جز رژیم اسرائیل با همین سیاست برخورد می کند. 
»ماهاتیر محمد« اعالم کرد، این کشور پس از دریافت جنگنده های اف 
۱6 آمریکایی دریافت که واشنگتن جنگنده های مذکور را بدون کدهای 
اساس��ی و برنام��ه کامل به مال��زی فروخته و این کش��ور نمی تواند از تمام 
قابلیت ه��ای جنگنده های مذکور از جمله قابلیت هجومی آن اس��تفاده کند.وی 
افزود: برای ما مشخص شد که اگر می خواهیم از قابلیت هجومی این جنگنده ها 
استفاده کنیم باید به آمریکا بازگردیم تا کارشناسان آمریکایی آن را برنامه ریزی 
کنن��د و این ب��ه معنای هزینه اضافی ب��رای جنگنده بود همانطور که اس��تفاده 
از قابلیت هجومی آن به خواس��ت آمریکایی ها مش��روط می ش��د.آمریکا با تمام 

کشورهای جهان به جز رژیم اسرائیل با همین سیاست برخورد می کند.

افشاگری العبادی درباره حمایت آمریکا از داعش
نخس��ت وزیر پیش��ین عراق ضمن انتقاد از ادعای برخ��ی برای دریافت 
کمک اقتصادی از آمریکا، گفت واش��نگتن اگر به بغداد کمک کند، در 
مقابل چیزی هم خواهد گرفت. »حیدر العبادی« نخس��ت وزیر پیشین 
عراق می گوی��د ایاالت متحده آمریکا در زمان حمله گروه تروریس��تی 
داعش به این کش��ور در سال 20۱4، هیچ کمکی به بغداد نکرد.العبادی 
در گفت وگ��و ب��ا برنامه »بتوقیت العاصمه« )به وقت پایتخت( که از ش��بکه 
خبری »العهد« عراق پخش می ش��ود گفت در آن زمان، آمریکا »حتی یک دالر 
]به عراق[ کمک نکرد«.وی با بیان اینکه در »وقتی که گروه تروریس��تی داعش 
آم��د، آمریکا، عراق را رها ک��رد«، تأکید کرد: »آمریکا بدون دریافت مابه ازا، هیچ 
کمک��ی به عراق نخواهد ک��رد«. وی ادامه داد: »مداخل��ه خارجی ]در عراق[ به 
میزان زیادی، کاهش یافته است. ما هم باید از این فرصت طالیی استفاده کنیم. 

کمک آمریکا به اقتصاد عراق، اشتباه خطرناکی است«.

محاصره، تشدید حمالت ائتالف سعودی و  کرونا بحران یمن را تشدید کرده است 

فاجعه انسانی تنها میزبان 
یمنی  ها 


