
نزاع روسیه و اروپا بر سر ناوالنی 
قانونگذاران پارلمان اروپا در یک رأی گیری خواستار 

اعمال تحریم های جدید علیه روسیه شدند.
رس��انه های روس��یه اواخر ماه گذشته گزارش داده 
بودند ناوالنی به محض ورود به فرودگاه مس��کو از 
آلمان بازداش��ت شده است.  خبرگزاری »ایتارتاس 
گزارش داده بود ناوالنی که در پرونده ای موسوم به 
پرون��ده »روچر« با مجازات تعلیق��ی مواجه بود به 
علت امتناع از حضور در چندین جلس��ه بازپرس��ی 
در لیس��ت اف��راد تحت تعقیب دولت روس��یه قرار 
گرفته بود.تاس بر همین اس��اس نوشت ناوالنی روز 
یک ش��نبه ۱۷ ژانویه )۲۸ دی ماه( توسط ماموران 
فدرال در فرودگاه »ش��رمتیو و« مس��کو بازداشت 
شده است. وی از ۲۹ دسامبر ۲۰۲۰ به دلیل نقض 
مکرر مقررات مشروط در لیست افراد تحت تعقیب 

پلیس فدرال روسیه قرار داشت.
این شخصیت مخالف روس��یه روز ۲۰ اوت ۲۰۲۰ 
هنگام پرواز از شهر »تومسک« در روسیه به سمت 
مسکو، پایتخت این کشور عالئم بیماری از خودش 
نش��ان داد و بعد از فرود اضطراری هواپیما در شهر 
»امسک« به بیمارس��تانی در این شهر منتقل شد 
و س��پس ب��ه آلمان انتق��ال یافت.الکس��ی ناوالنی 
۷ س��پتامبر، چند روز بعد از آن ک��ه دولت آلمان 
ادعای مس��مومیت وی را مطرح کرد از کما خارج 
شد. روس��یه این ادعاها را رد و اعالم کرد آزمایش 
ناوالنی هیچ ش��واهدی از وجود س��م در بدن او را 
نشان نداده اس��ت.اعضای پارلمان اروپا قطعنامه ای 
را معرفی کرده اند تا پروژه روس��ی »نورد اس��تریم 
۲« را به دلیل حواش��ی ماجرای »الکسی ناوالنی« 
شخصیت مخالف دولت روس��یه، متوقف کنند.این 
قطعنامه ک��ه به امضای بی��ش از ۱۲ قانونگذار در 
پارلمان اروپا رسیده اس��ت، احتماالً روز پنجشنبه 
تصویب خواهد ش��د اما بدون تأیید شورای اروپا به 

قانون تبدیل نخواهد شد. 

نیمچه گزارش

گزارش

بایدن در حالی فعالیتش به عنوان رئیس جمهور آمریکا را 
آغاز کرده است که انفجارهای خونین و کشتارهای صورت 
گرفته در عراق، س��وریه و فلسطین بیانگر استقبال ائتالف 
تکفیری، س��عودی ها و رژیم صهیونیستی از پدرخوانده ای 
است که به اشکال مختلف در تقویت این مثلت تروریستی 

نقش داشته است. 
ج��و بایدن که امروز ادعای تعامل با جهان را س��ر می دهد 
در کارنامه اش ن��کات قابل توجهی دارد از جمله اینکه وی 
در س��ال ۲۰۰3 ط��رح تجزیه منطقه از جمل��ه عراق را به 
کنگ��ره آمریکا داد، وی در دوران ریاس��ت جمهوری اوباما 
در مقام معاون وی،نقشی اساس��ی در کمک های گسترده 
آمریکا به رژیم صهیونیس��تی داشت قانون حمایت های ۱۰ 
س��اله از این رژی��م با افزایش رقمی نزدی��ک به 4 میلیارد 
دالر در آن زم��ان در س��ال ۲۰۱6 تمدید ش��د، در دوران 
اوبام��ا، آمریکا بیش��ترین تس��لیحات را در منطقه از جمله 
به عربس��تان فروخته ب��ود، در همین حال در حالی داعش 
اعالم موجودیت کرد که بایدن و اوباما رس��ما اعالم کردند 
که هدف آمریکا نه نابودی که مدیریت داعش در چارچوب 

منافع آمریکاست.
 امروز جو بایدن در حالی به مقام ریاست جمهوری آمریکا 
رسیده است که جنایات این مثلث شوم از فلسطین گرفته 
تا س��وریه و عراق یاداوری تکرار همان دوران اوباماست که 
این مثل��ث نقش پایده نظام آمری��کا را در منطقه ایفا می 
کردن��د و جنایات روزهای اخیر آنها نیز فرش قرمزی برای 
خوش آمد گویی به بایدن اس��ت. این مس��ئله زمانی قوت 
می گی��رد که تیم بای��دن تقریبا همان تی��م اوباما با همان 
دیدگاه قدرت هوشمند اس��ت که این مثلث بخش نظامی 
قدرت هوش��مند را ایفا کرده و دیپلماسی کهنه کار بایدن 
نق��ش قدرت نرم را ایفا می کند تا در این چانه زنی آمریکا 
ب��ه اهداف خود در منطق��ه را که از محورهای آن را مقابله 

ب��ا جبهه مقاومت و حفظ ناامنی مدیریت ش��ده در منطقه 
تشکیل می دهد اجرایی سازد. 

دو انفجاری  پنجش��نبه در یک بازار ش��لوغ در مرکز بغداد 
به وقوع پیوس��ت دست کم 3۲ کشته و ۱۱۰ زخمی به جا 
گذاش��ت. این انفجارها، مرگبارترین حمله تروریس��تی در 

بغداد طی سه سال گذشته به شمار می روند. 
در واکنش به این انفجار سخنگوی ائتالف دوله القانون گفت 
ک��ه اطالعات اولیه نهادهای امنیتی عراق حاکی اس��ت که 
مجریان عملیات های تروریس��تی بغداد، دو سعودی بودند. 
در این میان گروه تروریس��تی داع��ش در بیانیه ای بامداد 
جمعه مس��ئولیت وقوع ۲ انفجار در مرکز بغداد را به عهده 
گرفت. این سناریو مطرح است که داعش از دوران انتقالی 

قدرت در آمریکا برای قدرت نمایی بهره می گیرد در حالی 
که نتیجه آن نیز استمرار حضور نظامی آمریکا )پدرخوانده 
تروریس��ت ها( در عراق است. از سوی دیگرکتائب حزب اهلل 
عراق در واکنش به انفجارهای خونین بغداد، تأکید کرد که 
این انفجارها با نقش��ه مش��ترک آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و عربس��تان سعودی رخ داده اس��ت.جنبش انصاراهلل یمن 
نیزانفجارهای تروریس��تی ش��هر بغداد را محکوم کرد و آن 
را مرتبط با تغییرات در کاخ س��فید دانست. انصاراهلل یمن 
گفت: »همزمانی این بمب گذاری ها با باالرفتن صدای مردم 
عراق که مخالف حضور نظامی آمریکایی هس��تند تأکیدی 
است بر اینکه اطالعات آمریکا این روش خود را از سرخواهد 
گرفت«.در این میان الکاظمی نخس��ت وزیر عراق به دنبال 

انفجارهای دیروز بغداد، ش��ماری از فرماندهان را برکنار و 
تأکید کرد که انتقام خون عراقی ها را خواهد گرفت.

از س��وی دیگر »سالم الش��مری« در بیانیه ای گفت:»آنچه 
ام��روز اتفاق افت��اد، یک ت��الش نومیدانه تروریس��م برای 
بازگرداندن عراق به گذشته تاریک خود و تحمیل بیشترین 
تع��داد قربانی از میان عراقی ها اس��ت؛ اما همه عراقی های 
ش��ریف با قاطعیت در برابر کس��انی می ایس��تند که تالش 
می کنند تروریس��م و هرج و مرج را بازگردانند.« همچنین 
ائت��الف ۱4 فوریه بحرین در واکنش ب��ه انفجارهای بغداد 
گفت که تروریسم به دس��تور استکبار و در راستای منافع 
آن، مقاوم��ت را در بغ��داد ه��دف گرفت.در ای��ن میان در 
مواضعی تامل بر انگیز وزیر خارجه عراق مدعی شد که این 
کشور به تنهایی قادر به مقابله با نا امنی نیست و همچنان 
به کمک های خارجی نیاز دارد.از سوی دیگر جنبش حزب 
اهلل لبن��ان در بیانیه انفجارهای تروریس��تی ش��هر بغداد را 
محکوم کرد و آن را مش��کوک دانس��ت. از سوی دیگر یک 
کارش��ناس امنیتی عراقی گفت که دولت سعودی تاکنون 
میلیارده��ا دالر ص��رف ناامنی در عراق کرده  و در پش��ت 

صحنه انفجارها قرار دارد.
نکت��ه قابل توجه آنکه همزمان با بح��ران امنیتی در عراق 
در س��وریه نیز رژیم صهیونیستی به کشتار مردم پرداخته 
اس��ت خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از یک منبع نظامی 
گزارش داد که در پی حمله بامدادی رژیم صهیونیستی به 
س��وریه، اعضای یک خانواده به شهادت رسیدند و چند تن 
دیگر مجروح شدند.منبع نظامی یادشده به سانا خبر داد که 
در حمله رژیم صهیونیس��تی به استان حماه )غرب سوریه( 
اعض��ای یک خانواده از جمله پ��در و مادر و دو کودک این 
خانواده به شهادت رسیدند.خبرگزاری رسمی سوریه بامداد 
دیروز گزارش داد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با 

تجاوز دشمن اسرائیلی در استان »حماه« است.
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غرب آس��یا در روزهای اخیر ش��اهد حمالت تروریستی با 
دهها کش��ته و زخمی بوده اس��ت چنانک��ه در دو انفجار 
تروریس��تی ش��هر بغداد 3۲ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر 
دیگر زخمی شدند. در حالی داعش مسئولیت این حمالت 

را پذیرفته اس��ت که بسیاری از جریان های سیاسی عراق 
ای��ن انفجاره��ا را اقدام نیابتی از س��وی س��عودی و رژیم 
صهیونیستی دانسته اند. در همین حال رژیم صهیونیستی 
در جنایتی دیگر علیه ملت س��وریه، حم��اه را هدف قرار 
داده که چندین قربانی برجای گذاشته است. مجموع این 
تح��رکات در حالی ص��ورت گرفته که یک روز بیش��تر از 
مراسم تحلیف بایدن در مقام رئیس جمهور جدید آمریکا 
نمی گذرد لذا این س��وال مطرح اس��ت که ایا این جنایات 
ارتباط��ی به آمدن بایدن و سیاس��ت های او دارد یا خیر؟ 
در این رابطه دو دیدگاه مطرح اس��ت. نخست آنکه برخی 
با اش��اره به مواضع بایدن که بر تغییر سیاست های دوران 
ترام��پ تاکید کرده اس��ت، این حم��الت را نوعی خط و 
نشان کش��یدن ائتالف تکفیری، س��عودی و صهیونیستی 
ب��رای بایدن می دانند. اقدامی که برای جلوگیری از تغییر 
رفتار آمریکا در قبال منطقه صورت گرفته است. دوم آنکه 

برخ��ی بر ای��ن عقیده اند که این حمالت تروریس��تی می 
تواند زمینه س��ازی برای اجرای سیاس��ت های بایدن در 

منطقه باشد. 
سابقه بایدن نشان می دهد که داعش در دوران حضور وی 
در سمت معاون اوباما ایجاد و تقویت شده است، در همین 
حال در آن دوران بیش��ترین کمک ه��ای آمریکا به رژیم 
صهیونیستی و فروش تسلیحات به سعودی صورت گرفته 
است. نکته آن اس��ت که بایدن خود را ادامه دهند قدرت 
هوش��مند اوباما می داند که یک سوی آن را قدرت نظامی 
و سوی دیگر آن را دیپلماس��ی و راهبرد سیاسی تشکیل 
می دهد. آمریکا توان گزینه نظامی مس��تقیم در منطقه را 
ندارد لذا از مهره های نیابتی همچون تروریست ها، سعودی 
و صهیونیس��ت ها برای اعمال فشار نظامی در منطقه بهره 
می گیرد در حالی که در بعد دیپلماس��ی با ادعای کمک 
به صل��ح در منطقه با اجماع س��ازی بویژه ب��ا اروپا برای 

اهداف��ش در منطق��ه گام بر م��ی دارد. چنانک��ه بایدن و 
نزدیکان��ش تاکید کرده اند مقابله ب��ا جهبه مقاومت محور 
سیاس��ت های آمریکاست که با بحران سازی مدیریت شده 
و تحریم و فشار اقتصادی به دنبال آن است.  به هر تقدیر 
هر کدام از این دو گزینه که مطرح باش��د اکنون بایدن در 
آزمونی س��خت قرار دارد که سیاس��ت آینده آن در قبال 
منطقه را مشخص می س��ازد. به هر تقدیر هر کدام از این 
دو گزینه که مطرح باشد یک اصل آشکار است و آن اینکه 
ریشه بحران های منطقه آمریکاست و تنها راهکار برقراری 
امنیت پایدار در منطقه اخراج آمریکاس��ت که این کشور 
اثبات کرده است که نه حالل بلکه ریشه بحران در منطقه 
است لذا این حمالت را می توان شکست زودهنگام بایدن 
در منطقه دانس��ت که لزوم اخراج آمریکا را بیش از پیش 
الزام آور می س��ازد.  مطالبه ای که تروریس��ت ها به نیابت 

آمریکا با کشتار به دنبال به حاشیه راندن آن هستند.

یادداشت

شکست زودهنگام 

دشمنان در کمین ملت مظلوم عراق نشسته اند
دفت��ر آیت اهلل سیس��تانی مرجع عالیق��در دینی ع��راق در واکنش به 
انفجارهای بغداد، از نهادهای امنیتی عراق خواس��ت تالش خود را برای 
ناکام گذاش��تن دش��منانی که در کمین ملت مظلوم عراق نشس��ته اند، 
بیش تر کنند. در این بیانیه آمده است: »بار دیگر تروریست های وحشی، 
جمع��ی از غیرنظامی��ان بی گناه را با دو انفجار در میدان الطیران ش��هر 
عزیز بغداد، هدف گرفتند که ده ها شهید و چندین برابر آن مجروح برجای 
گذاش��ت.ما ضمن ابراز تسلیت عمیق و صمیمانه به خانواده های معظم شهدای 
بزرگوار از درگاه خداوند متعال بهبودی س��ریع این مجروحان را مس��ئلت داریم 
و  از نهادهای امنیتی ذی صالح می خواهیم تا تالش های خود را در جهت حفظ 
امنیت و ناکام گذاشتن نقشه های دشمنان بیشتر کنند؛ دشمنانی که در کمین 

ملت مظلومی نشسته اند که با رنج های متعدد روبه روست.«

چراغ سبز اردوغان برای کشتار در سنجار 
رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه کشورش همواره آماده همکاری با دولت 
عراق در اجرای عملیات نظامی علیه ش��به نظامیان پ.ک.ک است، تهدید 
کرد ممکن است یک شب به صورت ناگهانی به سنجار حمله کنند. »رجب 
طیب اردوغان« مقر ش��به نظامیان گروهک »حزب کارگران کردس��تان« 
)پ.ک.ک( در عراق را به حمله ناگهانی ش��بانه تهدی��د کرد. اردوغان طی 
گفت وگوی کوتاه با رسانه ها بعد از نماز جمعه، گفت: »ترکیه همواره آماده اجرای 
عملیات های مش��ترک با عراق علیه پ.ک.ک بوده ول��ی ما نمی توانیم زمان چنین 
عملیات هایی را علناََ اعالم کنیم«.وی در پاس��خ به س��والی درباره مقر شبه نظامیان 
پ.ک.ک در ش��هر سنجار واقع در استان نینوا )عراق( نیز گفت: »من همیشه وعده 
داده ام، ممکن اس��ت یک شب ناگهان حمله کنیم«. وی همچنین برخی گزارش ها 

مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام را رد کرد.

غربی ها مدرکی درباره حوادث سایبری ارائه نکردند
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اتهامات کشور های غربی در خصوص 
دخالت مسکو در حوادث سایبری را بی اساس توصیف کرد و گفت درباره 
این اتهامات هیچ مدرکی ارائه نش��ده است. »ماریا زاخارووا«، از اتهامات 
غربی ها به کش��ورش در خصوص حمالت مخرب س��ایبری و جاسوسی 
انتقاد و این اتهامات را بی اس��اس توصیف ک��رد. زاخارووا گفت: »مطابق 
روال تثبیت شده غرب، روسیه در ادعاهایی بی اساس به ساخت بد افزار برای 
جاسوس��ی، مختل کردن زیر س��اخت های حیاتی و دخال��ت در امور داخلی دیگر 
کش��ورها متهم شده اس��ت.«وی افزود: »تاکنون به ما هیچ مدرکی درباره دخالت 
روسیه در حوادث سایبری ارائه نشده است.« وی گفت:»بررسی حقایق موضوعات 
قبل از انتشار آنان در فضای اطالعاتی، در شیوه کاری شرکای غربی ما به خصوص 

اعضای ناتو تعریف نشده است؛ زیرا بسیاری از این موضوعات خیالی هستند.

 یمن:  »حسین مقبولی« معاون نخست وزیر دولت 
نجات ملی گفت که تصمیم آمریکا مبنی بر تروریستی 
خواندن جنبش انصاراهلل یمن  یک پیام برای جهانیان 
داش��ت و آن این اس��ت که آمریکا به دنبال صلح در 
یمن نیس��ت.وی در گفت وگو با ش��بکه »المسیرة« 
تصریح کرد که این تصمیم آمریکا بر رنج مردم یمن، 
حت��ی آنهایی را که در مناطق تحت اش��غال ائتالف 

سعودی - اماراتی به سر می برند، خواهد افزود.

 انگلیس: مقامات دفاعی ارشد آمریکا و انگلیس 
این هفته توافق نامه ای را برای ادغام برخی نیروهای 
نظام��ی در ۲۰۲۱ به منظور تش��کیل گروه حمله 
ترکیبی، امضا کردند."کریس��توفر میلر"، وزیر دفاع 
 Marine موقت سابق آمریکا اعالم کرد هواپیمای
و   3۵B Joint Strike Fighter-Corps F
ناوش��کن "س��ولیوانس" به عنوان بخش��ی از گروه 
حمله اع��زام خواهند ش��د. گروه حمله مش��ترک 
آمری��کا و انگلیس توس��ط ن��او هواپیماب��ر "ملکه 

الیزابت" هدایت خواهد شد.

 ونزوئلا: پارلم��ان اروپا قطعنام��ه ای را به رأی 
خواهد گذاشت که خواس��تار به رسمیت شناختن 
»خ��وان گوایدو« ب��ه عن��وان رئیس جمهور موقت 
ونزوئال اس��ت.در بخشی از این قطعنامه آمده است: 
»پارلمان اروپا از کش��ورهای عض��و ]اتحادیه اروپا[ 
می خواهد ت��داوم فعالیت مجمع ملی ونزوئال را که 
در سال ۲۰۱۵  انتخاب شد و رئیس جمهور قانونی 

ونزوئال، خوان گوایدو را به رسمیت بشناسند.«

 سلودان: س��فارت انگلیس در س��ودان از ورود 
»دومینیک راب« وزیر خارجه انگلیس به خارطوم 
خبر داد و افزود، از آنجایی که این سفر برای اولین 
بار در یک دهه اخیر انجام می شود، سفری تاریخی 
اس��ت.راب هم در این خصوص گفت، س��ودان در 
حال گذر از مرحله ای تاریخی اس��ت و انگلیس به 
ایستادن در کنار ملت سودان و حمایت از حمدوک 

در این برهه افتخار می کند.

پاکستان: پاکستان یک موشک بالستیک جدید 
با نام »شاهین 3« را آزمایش و پرتاب کرد.»شاهین 
3« ب��ا ب��رد ۲۷۵۰ کیلومتر یک موش��ک زمین به 
زمین است که بر اس��اس گزارش ارتش پاکستان، 
توانست اهداف خود را در دریای عرب مورد اصابت 

قرار دهد.

جنایات مثلث تکفیری، سعودی و اسراییلی در عراق و سوریه با شروع کار بایدن آشکار ساخت

فرش قرمز تروریست ها برای پدرخوانده 

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید شنبه  4 بهمن 1399  شماره 5508 

راهپیمایی میلیونی پاکستانی ها 
علیه سازش با اسراییل

به دنبال برگزاری "راهپیمایی میلیونی" معترضان پاکستانی علیه عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیس��تی، تصاویر و ویدیوهایی این تظاهرات در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد.  این تجمع عظیم از سوی حزب راستگرای "جمعیت علمای 
اس��الم-فضل"، که در راس اپوزیسیون سیاسی این کشور قرار دارد درمخالفت 
با هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی برگزار شد.روزنامه پاکستانی 
نیوز اینترنش��نال گزاش کرد، موالنا س��لیم اهلل ال��وازی، رهبر حزب "جمعیت 
علمای اس��الم-فضل" در یک تجمع جداگانه در روز دوش��نبه گفت:"اس��رائیل 
در نسل کشی مسلمانان در فلسطین دست دارد و ما هرگز اجازه نخواهیم داد 
دول��ت فدرال به برقراری رواب��ط دیپلماتیک با آن بپردازد. در همین حال عضو 
ارش��د جهاد اس��المی گفت، دونالد ترامپ در طول دوره ریاست جمهوری برای 
تحقق س��یطره صهیونیس��م بر قدس، کرانه باختری و جوالن سوریه هر کاری 

می توانست انجام داد اما او رفت و سرزمین فلسطین باقی ماند.
تظاهرات ضد صهیونیس��تی مردم پاکس��تان در حالی برگزار شد که رسانه های 
صهیونیس��تی از امضای قرارداد برقراری پروازهای مس��تقیم بین رژیم تل آویو و 
دولت مغرب خبر دادند. عضو دفتر سیاس��ی حزب »الش��عب« فلسطین با بیان 
اینکه دولت کنونی آمریکا نیز وابس��ته به رژیم صهیونیس��تی است، خاطر نشان 
کرد تنها راه مقابله با معامله قرن پایان دادن به اختالفات است.یک مقام بلندپایه 
سودانی از قصد خارطوم برای لغو قانون تحریم رژیم صهیونیستی به سال ۱۹۵۸ 
خبر داد. یک وبگاه صهیونیستی گزارش داد که نخست وزیر این رژیم ماه فوریه 
در سفری سه روزه به امارات و بحرین می رود. کشورهای عربی در حالی به دنبال 
عالی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند که یک رسانه رژیم صهیونیستی 

فاش کرد که ۲3 درصد از صهیونیست ها زیر خط فقر به سر می برند.

قدردانی تحقیر آمیز بایدن از 
نیروهای امنیتی مراسم تحلیف

در اقدامی تحقیر آمیز، نیروهای گارد ملی آمریکا که روزها و س��اعات سختی 
را برای تامین امنیت مراس��م تحلیف بایدن سپری کرده بودند، ساعاتی بعد از 

اتمام مراسم برای استراحت به محوطه های پارکینگی فرستاده شدند.
س��خنگوی نیروهای گارد ملی واش��نگتن ب��دون آن که مش��خصاً بگوید چه 
تعداد از ۲۵ هزار نیروی گارد ملی که وظیفه تامین امنیت مراس��م تحلیف را 
برعهده داشتند به بیرون کنگره فرستاده شدند، گفت این نیروها به درخواست 
پلیس کنگره به دلیل ازدحام داخل س��اختمان با توجه به برگزاری جلس��ات 
قانون گذاران به بیرون فرس��تاده ش��ده بودند. به گفته یک��ی از این نیروها، به 
واحدی که در س��اختمان »دیرکسن« اس��تراحت می کردند، ناگهان گفته شد 
ک��ه باید آنج��ا را تخلیه کنند و آن ها مجبور ش��دند در ی��ک پارکینگ بدون 
اینترنت، یک پریز برق و یک س��رویس بهداش��تی برای پن��ج هزار نیرو، روی 

زمین استراحت کنند.  
وی گف��ت:  ده ها س��ناتور و عض��و کنگره به میان صف های م��ا آمدند، عکس 
گرفتند، با ما دس��ت دادند و از ما به خاطر خدماتمان تش��کر کردند. در عرض 
۲4 س��اعت، دیگ��ر برای آن ه��ا کارایی نداش��تیم و ما را به گوش��ه پارکینگ 
فرس��تادند. احساس می کنیم به ش��دت به ما خیانت شده است. از سوی دیگر 
درس��ت س��اعاتی پس از مراس��م تحلیف ریاس��ت جمهوری بایدن، گروهی از 
معترض��ان آمریکایی با تظاهرات در »پورتلند« ایالت اورگن، ش��عارهایی علیه 
بایدن و حزب دموکرات س��ردادند که به خش��ونت کشیده شد.اعضای جنبش 
چپ مستقل ضدنژادپرستی »آنتیفا« با تجمع در مقابل ساختمان اداره گمرک 
و مهاجرت در پورتلند، با پرتاب اجس��امی، شیشه های دفاتر حزب دموکرات را 

در هم شکستند و شعارهایی علیه بایدن سردادند. 

پکن خواستار تحقق درباره منشاء 
کرونا در آمریکا شد

پکن در پاسخ به ادعاهای واشنگتن درباره منشاء شیوع ویروس کرونا، تحقیق 
درباره یک آزمایش��گاه زیستی در یکی از پایگاه های نظامی آمریکا را خواستار 

شد.
»هووآ چون یینگ« سخنگوی وزارت امور خارجه چین آمریکا را به انتشار »دروغ 
و توهم توطئه« به عنوان بخشی از »دیوانگی روز آخر آقای دروغگو« متهم کرد.

او با اشاره به اینکه آمریکا در گزارش خود آزمایشگاهی در شهر ووهان چین را 
مرکز شیوع بیماری کووید-۱۹ اعالم کرده است، گفت: »می خواهم تأکید کنم 
که اگر ایاالت متحده واقعاً به حقایق احترام می گذارد باید درهای آزمایش��گاه 
علوم زیس��تی در پایگاه نظامی "فورت ِدتریک" را باز کرده، ش��فافیت بیشتری 
درباره مس��ائلی نظیر در اختیار داش��تن بیش از دویست آزمایشگاه زیستی در 
کش��ورهای مختلف جهان داشته باشد«.سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین در 
ادامه گفت: »]آمریکایی ها[ باید متخصصان س��ازمان جهانی بهداشت را دعوت 
کند تا به ردیابی منشاء ویروس کرونا در ایاالت متحده بپردازند و به نگرانی های 

جامعه بین المللی با اقداماتی واقعی و عملی پاسخ دهد«.
بحران کرونا در جهان چنان ش��ده اس��ت که طبق آخری��ن آمار و ارقام دولت 
بریتانیا، در سال گذشته میالدی حدود ۹ میلیون انگلیسی برای عبور از بحران 
کرون��ا مجبور ب��ه قرض گرفتن پول ش��ده اند. خبر دیگر آنک��ه وزارت خارجه 
روس��یه در واکنش به اخراج یک دیپلمات این کش��ور از آلبانی با بهانه نقض 
محدودیت ه��ای کرونایی، این اقدام را غیردوس��تانه و آس��یب زننده به روابط 
دو کش��ور توصیف کرد و قول تالفی داد.س��ران کشورهای اروپایی در نشست 
ویدئوی��ی درباره محدودیت های جدید س��فر برای مهار کرون��ا توافق کردند و 

شیوع ویروس انگلیسی در این اتحادیه را بسیار نگران کننده توصیف کردند.


