
 آلم�ان: یک حزب آلمانی با ادعای مرتبط بودن 
یک مرکز اسالمی در شهر هامبورگ با فعالیت های 
تروریس��تی، از دولت مرکزی این کش��ور خواست 
ت��ا این مرک��ز را تعطیل کند. دفتر ح��زب آلمانی 
»اتحادیه دموکرات مس��یحی« در ش��هر هامبورگ 
با تک��رار ادعاهای بی اس��اس برخ��ی رژیم ها علیه 
جمه��وری اس��المی ای��ران و جنب��ش ح��زب اهلل، 
خواس��تار تعطیل کردن یک مرکز اسالمی در این 

منطقه شد.

 لبنان: نماینده لبنانی عضو فراکسیون وابسته به 
ح��زب اهلل با تأکید بر پایبن��دی به گزینه مقاومت، 
تأکی��د کرد که هیچ کس بر روی حضور آمریکا در 
منطقه حساب باز نکند.»حس��ین جشی« نماینده 
لبنانی عضو فراکسیون »الوفاء للمقاومه« )وفاداری 
به مقاومت( –وابسته به حزب اهلل- بر لزوم مقاومت 

در برابر دشمن آمریکایی تأکید کرد.

 ک�ره ش�مالی: کره جنوب��ی به نق��ل از منابع 
نظام��ی خود از پیوس��تن یک زی��ر دریایی اتمی 
جدید کره ش��مالی به نیروی دریایی این کش��ور 
در روزه��ای آتی خبر داد. به نوش��ته خبرگزاری 
»یونه��اپ« به نق��ل از منابع اطالعات��ی و نظامی 
کره جنوب��ی  از رصد فعالیتهای کره ش��مالی در 
زمینه ب��ه آب انداختن ی��ک زیردریایی اتمی که 
نخس��تین بار در جوالی )خرداد( 2019 رونمایی 

ش��ده بود، خبر داد.

فرامرز اصغری 

چی��ن که طی ماه ه��ای اخیر با بح��ران کرون��ا مواجه بود 
اکن��ون با کاهش این تهدید به اجرای تدابیری در چارچوب 
سیاس��ت های کالن چین واحد روی آورده است. رویکردی 
که در قالب قوانین جدید امنیتی در حال شکل گیری است. 
در همین چارچوب دولت چین مصمم است، قانون جدیدی 
را ب��رای افزایش امنیت ملی و ثب��ات پایدار در هنگ کنگ 
وضع کند. لی کچیانگ، نخست وزیر چین در سخنرانی خود 
در کنگره س��االنه این کشور اعالم کرد که دولت چین برای 

باالب��ردن امنیت مل��ی و ثبات در دو منطق��ه تحت کنترل 
خودمختار هن��گ کنگ و ماکائو طرح قانونی جدیدی تهیه 
کرده است. این طرح قرار است در سیزدهمین دوره کنگره 
ملی خلق که روز جمعه، دوم خرداد )22 مه(  آغاز ش��ده و 

تا یک هفته ادامه دارد، تصویب شود.
برخ��ی بر این عقیده ان��د که قانون امنیت مل��ی در ماکائو 
که پیش تر مس��تعمره پرتغال بود اعمال می ش��ود و به نظر 
می رسد که این ابتکار عمل دولت چین بیشتر متوجه هنگ 
کنگ اس��ت. مستعمره س��ابق انگلیس از سال 199۷ طبق 
اصل حقوق بین الملل یک کش��ور، دو نظام اداره می ش��ود. 
حال این س��وال مطرح اس��ت که چرا چی��ن چنین طرحی 
را در پیش گرفته اس��ت و در ورای آن چه اهدافی را دنبال 
می کند؟ نگاهی به سیاست های چین نشان می دهد که اصل 

اساسی به عنوان اولین خط قرمز پکن حفظ اصل چین واحد 
است. چین واحدی که در آن تمام بخش ها در کنار یکدیگر 
قرار دارند و حتی مناطقی مانند سینگ کیانگ، تبت، تایوان 
و هن��گ کنگ باید در کنار س��ایر مناطق برای تحقق چین 
واحد و قدرتمند ایفای نقش نمایند. این سیاس��ت  در حالی 
از س��وی چین دنبال می شود که روند تحوالت در مناطقی 
مانند هنگ کنگ و تایوان نش��ان می ده��د که این مناطق 
ب��ه دنبال بهره گیری از ش��رایط کرونایی چین برای اجرای 
س��ناریوی جدایی از چین واحد و یا حداق��ل امتیاز گیری 
گس��ترده از پکن هس��تند. مس��ئله ای که البته با تحریک 
گسترده آمریکایی ها صورت می گیرد چنانکه طی هفته های 
اخیر به طور متوس��ط ه��ر روز یکی از مقام��ات چینی در 
باب این مناطق به آمریکا هش��دار داده اند. پکن می داند که 

آمریکا برای رهایی با توجه افکار عمومی به وضعیت بحرانی 
کرونایی اش نیازمند ایجاد چالش در صحنه جهانی است که 
همزمان نیز با سیاست اعمال فشار بر رقبای جهانی آمریکا 
صورت می گیرد چنانکه دولتمردان دموکرات و جمهوریخواه 
آمریکا، انگشت اتهام در باب کرونا را به سمت چین گرفته و 
حتی قوانینی علیه این کشور وضع کرده اند. در همین حال 
آمریکا بازی فروش تس��لیحات ب��ه تایوان را در پیش گرفته 
که مغایر با خطوط قرمز چین است. با توجه به این مولفه ها 
می توان گفت که چین با قانون ملی جدید در حالی به دنبال 
برقراری امنیت در هنگ کنگ است که همزمان سعی دارد 
تا برای تهدید کنندگان تمام خطوط قرمز چین خط و نشان 
کشیده چنانکه اخیرا وزارت خارجه چین آمریکا را به تکرار 

دوران جنگ سرد متهم کرده است. 

یادداشت

گزارش
رژیم صهیونیستی که جنگ در برابر مقاومت یمن را باخته 
اس��ت به دنبال اج��رای جنایتی جدید اس��ت چنانکه یک 
منبع در بندرگاه »الحدیده« یمن گفت که ائتالف متجاوز 
سعودی، تا کنون، بیش از 20 کشتی حامل بیش از پانصد 

هزار تُن سوخت و مواد غذایی را توقیف کرده است.
 یک منب��ع در بندرگاه »الحدیده« یم��ن از تداوم توقیف 
کش��تیهای حامل فرآورده ه��ای نفتی و م��واد غذایی این 
کشور خبر داد.این منبع به شبکه خبری المسیره گفت که 
نیروی دریای ائتالف متجاوز سعودی، تا کنون، بیش از 20 
کش��تی حامل بیش از ۵00 هزار تُن سوخت و مواد غذایی 

را توقیف کرده است.
وی تأکید کرد که یکی از کشتی ها، بیش از دو ماه است که 
توقیف ش��ده و از میان کشتیهای توقیف شده، سه کشتی 
حامل ذرت و شکر است.در همین ارتباط، »امین الشباطی« 

س��خنگوی رس��می ش��رکت نفت یمن از تداوم تجاوزات 
ائتالف عربس��تان سعودی علیه ملت یمن خبر داد و گفت: 
»با توجه به شیوع ویروس کرونا، ائتالف متجاوز ]سعودی[ 
همچنان به دزدی کش��تی های حامل فرآورده های نفتی و 

مواد غذایی در دریا ادامه می دهد«. 
وی تأکید کرد که س��ازمان ملل و ائتالف متجاوز سعودی، 

مس��ئول هر گونه قطع خدمات اساس��ی و ضروری به ملت 
یمن در دوران ش��یوع کرونا هس��تند.این مس��ئول یمنی 
پیش��تر از دزدی ی��ک کش��تی حامل فرآورده ه��ای نفتی 
متعل��ق به یمن خب��ر داده بود که اخیرا آزاد شد.ش��رکت 
نف��ت یمن 19 فروردین ماه گذش��ته اعالم کرد که ائتالف 
س��عودی-آمریکایی کش��تی »بهیا داماس« را پس از 1۴۶ 

روز توقیف در سواحل یمن آزاد کرد. این کشتی حامل 2۴ 
ه��زار و ۸۵۴ تن بنزین بود.الش��باطی در واکنش به آزادی 
این کش��تی، گفت که عربستان س��عودی برای توقیف این 
کش��تی، هیچ توجیهی نداشته اس��ت.تجاوز نظامی ائتالف 
س��عودی که با حمایت کشورهای غربی به ویژه آمریکا در 
ششم فروردین س��ال 1۳9۴ با نام »طوفان قاطعیت« آغاز 
ش��د و پس از مدتی به عملیات »احی��ای امید« تغییر نام 
داد.جنگنده ه��ای س��عودی در کنار نقض گس��ترده توافق 
الحدی��ده،1۶ بار نیز مناطق دیگر یم��ن را بمباران کردند. 
مناط��ق مختلفی در اس��تان الحدیده واق��ع در غرب یمن 
ش��اهد حمالت عناصر وابس��ته ب��ه ائتالف س��عودی بود. 
همزمان جنگنده های این ائتالف نیز 1۶ مرتبه استان های 
صع��ده و حجه در خاک یمن و اس��تان »جیزان« در خاک 

عربستان را بمباران کردند.
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حقوق بشر به سبک غربی هر روز قربانیان بیشتری از مناطق فقیر نشین 
می گی��رد چنانکه  تاکنون 100 میلیون پون��د از بودجه اضطراری نواحی 
فقیرنشین انگلیس که درگیر بحران کرونا هستند، در مناطق مرفه نشین 

این کشور هزینه شده است.   
این روزها انگلیس نیز مانند آمریکا به عرصه کش��تارهای گس��ترده کرونا 
مبدل ش��ده در حالی که نه صرفا بیماری که سیاست های دولتمردان در 
اجرای طرح های تبیعض آمیز درقابل مناطق فقیر نشین و ثروتمند نشین 

به این امر دامن زده است. 
به نوشته ایندیپندنت، بالغ بر 100 میلیون پوند از بودجه اضطراری نواحی 
فقیرت��ر انگلیس بطور غیرقانونی صرف نواح��ی محافظه کار ثروتمندتری 
ش��ده اس��ت که میزان پایین تری از ابتال به کرونا داش��ته ان��د. روزنامه 
ایندیپندنت چاپ انگلیس در گزارشی اختصاصی نوشت: نتایج یک تجزیه 
و تحلی��ل جدید حاکی از آن اس��ت که بخش های فقیرتر انگلس��تان که 
بس��یاری از آن ها کانون های ش��یوع کووید-19 بوده ان��د، بیش از 100 
میلیون پوند از بودجه اضطراری ش��ان را از دس��ت داده اند، چون وزرای 
دولت آن بودجه را صرف نواحی ثروتمندتری کرده اند که اکثر شورا های 
محل��ی آن ها تحت کنترل محافظه کاران ق��رار دارند.اقدام دولت انگلیس 
در کن��ار زدن موضوع محرومیت از محاس��باتش در حالی صورت گرفت 
که گفته ش��ده بود آن پول باید صرف مقابله به همه گیری کرونا ش��ود. 
در نتیجه، ش��ورا های تحت کنترل حزب کارگر مقادیر عظیمی از بودجه 
مقابله با کرونا را از دس��ت دادند و همه آن ها واقع در 10 ناحیه انگلیس 
هس��تند که طبق آمار رس��می، باالترین میزان س��رایت ویروس کرونا را 

داشته و از جمله فقیرترین نواحی کشورند. 
بودجه اختصاص یافته قرار بود صرف جمع آوری بی خانمان ها و قربانیان 
خش��ونت های خانوادگی و اسکان آن ها در اماکن امن و نیز کمک به دفن 
اجس��اد و تقویت خدمات اساس��ی ش��ود که همه این اقدامات در نواحی 
محروم که موارد بیش��تری از ابتال به کرون��ا را دارند، جنبه ضروری تری 
دارن��د.در مقابل، 10 ناحیه که از ثروتمندترین نواحی انگلیس هس��تند، 
همگ��ی از افزایش عظیم بودجه برخوردار ب��وده اند.پیش از این تجزیه و 
تحلیل نیز نتایج مطالعه بنیاد س��المت نشان می داد که خطر مرگ بر اثر 
ویروس کرونا در فقیرترین نواحی انگلیس حداقل دو برابر بیشتر از نواحی 
اس��ت که کمترین محرومیت را دارند. اس��تیو رید وزیر دولت در سایه با 
اش��اره به وعده ه��ای وزرای دولت مبنی بر کمک هم��ه جانبه به جوامع 
مح��روم در مقابله با همه گیری کرونا این ش��یوه تخصیص منابع مالی را 
محک��وم کرد. او به ایندیپندنت گفت: اکنون دولت بودجه اضطراری برای 
مناطقی را کاهش می دهد که باالترین میزان سرایت و ابتال به کووید-19 
را دارن��د و این بودج��ه را صرف نواحی می کند که زی��ان کمتری از این 
بیماری متحمل ش��ده اند در حالیک��ه بودجه اضطراری باید صرف نواحی 

شود که باالترین میزان ابتال به این بیماری را دارند.
 البته این رفتار تبعیض آمیز در کش��ور متحد انگلیس یعنی آمریکا را نیز 
در ابعاد گس��ترده ای اجرا می ش��ود چنانکه تعداد شرکت های کوچک و 
متوس��ط فعال آمریکایی که صاحبانشان سیاهپوست هستند در بحبوحه 

کرونا، ۴0 درصد کاهش یافته است.
 کارشناس��ان ابراز نگرانی کرده اند که ش��کاف ثروت، مشکل دستیابی به 
کمک های دولتی و تمرکز این ش��رکت ها در صنایع متزلزل، باعث ش��ده 
است که این شرکت ها و خانواده هایی که از آن ها حمایت می کنند، آسیب 

پذیرتر از بقیه در برابر این بیماری همه گیر باش��ند. در این میان نماینده 
روسیه در س��ازمان ملل متحد گفته دولت آمریکا در تصویب قطعنامه ای 
در شورای امنیت برای مبارزه با کرونا کارشکنی می کند. وضعیت بحرانی 
در آمریکا چنان شدت گرفته است که  مردی در بوستون آمریکا به نشانه 
اعتراض، پرچم این کشور را به آتش کشید و آن را بر روی اتومبیل حمل 
زندانیان انداخت. این در حالی اس��ت که اختالفات در س��اختار سیاس��ی 
آمریکا نیز ش��دت گرفته اس��ت چنانکه به نوش��ته پایگاه خبری »هیل«، 
وزارت دفاع آمریکا علیرغم ادعاهای رئیس جمهور این کشور درباره کنترل 
بیم��اری کرون��ا تا پایان س��ال 2020، طبق برنامه خ��ود پیش می رود و 
در حال برنامه ریزی برای فعالیتها با وجود کرونا در س��ال 2021 اس��ت. 
مقامات دفاعی آمریکا حرکت نیروهای نظامی را متوقف کرده، کش��تی ها 
را در بن��ادر نگه داش��ته و چارچوبی را درباره تمدی��د توقف فعالیت ها به 
دلیل همه گیری »کووید-19« اعمال کرده اند. روز سه شنبه یک یادداشت 
درز پی��دا ک��رده فاش کرد که مقامات ارش��د وزارت دفاع آمریکا در حال 
برنامه ریزی درباره امکان مقابله ارتش با این ویروس فراتر از س��ال جاری 

میالدی هستند.
ام��ا بحران کرون��ا در دیگر متحد انگلی��س نیز قربان��ی می گیرد چنانکه 
آمارهای تازه از نگرانی ش��هروندان س��اکن فلس��طین اش��غالی از تامین 
مخارج زندگی به ویژه در دوره همه گیری ویروس کرونا حکایت دارد.یک 
روزنامه صهیونیستی سه شنبه بعد از ظهر با استناد به داده های جدید از 
مشکالت اقتصادی شهروندان صهیونیست در فلسطین اشغالی به ویژه در 
ایام همه گیری ویروس کرونا خبر داد.روزنامه »یدیعوت آحارانوت« به نقل 
از دفتر مرکزی آمار اس��رائیل نوشت که دس��تکم 1۴ درصد از اسرائیلیها 
نگران از دس��ت دادن خانه های مس��کونی خود هستند.براساس آمارهای 
جدید، ۴۶.۵ درصد ش��هروندان صهیونیست نیز نگران عدم تامین مخارج 
ماهانه خود در دوره همه گیری کرونا هستند. افزایش مشکالت اقتصادی 
در فلسطین اشغالی در حالی گریبانگیر ساکنان آن شده که نخست وزیر 
این رژیم با اتهام فس��اد مالی مواجه است. »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی به فس��اد، خیانت در امانت و دریافت رش��وه در این 
پرونده ها متهم اس��ت و این ها اتهاماتی است که در صورت اثبات، سال ها 

زندان برای او در پی خواهد داشت. 

70 عملیات آمریکا برای تغییر رژیم 
نماینده دائم روس��یه در س��ازمان های بین المللی مستقر در وین، امروز 
در پیامی توئیتری نوش��ت که آمریکا در دوران جنگ س��رد، ۷0 مورد 

عملیات برای تغییر رژیم  در کشور های مختلف انجام داده است.
»میخائیل اولیانوف«، نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در 
پیامی در شبکه اجتماعی توئیتر عنوان کرد آمریکا در دوران جنگ سرد، 
۷0 عملیات آش��کار و نهان را به منظور تغییر رژیم در کش��ور های مختلف 
انجام داده اس��ت. میخائیل اولیانوف، با اس��تناد به تحلیلگران غربی، این آمار را 
ذکر کرد و مخالفت خود را با اتهامات آمریکا به روسیه مبنی بر اینکه روسیه در 
انتخابات آمریکا دخالت داش��ته، نشان داد و گفت: »آمریکا به دخالت روسیه در 
انتخابات وسواس دارد.«ماینده روسیه در ادامه نوشت: »در عین حال، تحلیلگران 
غربی، تعداد عملیات های آشکار آمریکا برای تغییر رژیم در کشور های مختلف را 

۶ مورد و تعداد عملیات های نهان را ۶۴ مورد عنوان کرده اند.« 

انتقاد چین از دخالت آمریکا در هنگ کنگ
وزارت خارج��ه چی��ن با انتق��اد از مصوب��ه آمریکا مرتبط ب��ا وضعیت 
هنگ کن��گ، از تع��داد باالی مصوبه ها در این کش��ور به بهانه مس��ئله 

»امنیت ملی« ابراز تعجب کرد.
»هوا چون یینگ« س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه چین به دخالت های 
آمری��کا در امور داخلی این کش��ور و منطقه هنگ کنگ واکنش نش��ان 
داد. وی در صفحه توئیتر خود نوش��ت: »آمریکا چ��ه تعداد قانون در حوزه 
امنی��ت ملی دارد؟ اگر آمریکا می تواند درباره تقریبا هرچیز به بهانه امنیت ملی، 
مصوبه داشته باشد، پس چرا چین نتواند قانونی داشته باشد که مانع فعالیت های 
استقالل در هنگ کنگ و دیگر جدایی طلبان افراطی در بخش هایی از این منطقه 
ش��ود؟« این مقام چینی همچنی��ن در توئیت دیگری تصریح ک��رد: »مقام های 
آمریکایی اتهامات اش��تباه بس��یاری را علیه چین و بر مبنای دانش غلط مطرح 

کرده اند. بهتر است آنها پیش از حرف زدن، با دقت مطالعه کنند«.

آزادی جنوب لبنان نقطه عطف منطقه 
 معاون حزب اهلل لبنان آزادس��ازی جنوب لبن��ان را یک نقطه عطف در 
منطق��ه خواند و گفت، این موضوع ثابت ک��رد، نمی توان بر راه حل های 

تحت نظارت آمریکا و غرب تکیه کرد.
 شیخ »نعیم قاس��م« به مناسبت سالگرد آزادسازی جنوب لبنان اعالم 
کرد، این روز نقطه عطف تاریخی برای منطقه به س��مت اس��تقالل بود.
ش��یخ قاس��م ادامه داد: این روز مسیر سیاس��ی، فرهنگی و جهادی منطقه 
را تغیی��ر داد و ما را از ناامیدی به امید، از تس��لیم ب��ودن به مقاومت، از ذلت به 
عزت واز شکس��ت به پی��روزی منتقل کرد.وی تصریح ک��رد، عید مقاومت اعالم 
آش��کار سقوط »ارتش صهیونیستی شکس��ت ناپذیر« بود، سه گانه »ارتش، ملت 
و مقاومت« این ارتش را شکس��ت داد و حوادث ثابت کرد که کش��ورهای بزرگ، 
حامی »اس��رائیل« هستند و نمی توان بر راه حل های تحت نظارت آمریکا و غرب 

تکیه کرد زیرا آنها دلیل وجود اسرائیل و اشغالگری آن هستند.

سعودی در تدارک رقم زدن جنایتی جدید است 

کشتار یمنی ها با مصادره کشتی های حامل 
غذا و سوخت 

 همراهی دولتمردان انگلیس با کرونا علیه  مناطق فقیرنشین 
جان میلیون ها نفر  را تهدید می کند

خرج بودجه فقرا برای ثروتمندان


