
آمریکا، چین و سازمان تجارت جهانی 
در پسا کرونا

ایاالت متحده آمریکا ب��ه عنوان یک قدرت جهانی 
ب��رای ایج��اد هژمونی خود در جه��ان و حفظ نظم 
بین  المللی، سازمانها و نهادهای بین المللی گوناگونی 
را مانند پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو(، س��ازمان 
تجارت جهانی، توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی 
و مشارکت اقیانوس آرام و پیمان پاریس را در جهان 
ایجاد نمود که در حال حاضر دیگر اصراری بر ادامه 

فعالیت آنها و یا حضور در آنها ندارد. 
این رویکرد آمریکا و تشدید تحوالت دیگری که از 
س��وی آمریکا در روابط بین الملل بر اثر همه گیری 
ویروس کرونا در س��ال ۲۰۲۰ بوجود آمد، موجب 

اهمیت پرداختن به این موضوع شده است.
 در ای��ن رابطه س��ؤال حائز اهمیت این اس��ت که 
قاعدتاً نبای��د ابرقدرتی که برای ایج��اد هژمونی و 
منافع خود س��ازمان هایی را از جمله س��ازمان ها و 
نهادهای بین المللی ک��ه در جهان ایجاد می نماید، 
چ��را با تخریب آنها مزایا و منافع خود را از دس��ت 
می دهد؟ در اینجا دو دیدگاه مطرح می ش��ود: اول 
اینکه آن ابرقدرت مطمئن است که سازمان بهتری 
را جایگزی��ن خواه��د کرد یا اینک��ه این تصمیم به 
دلیل کاه��ش کنترل هژمون آن ابرق��درت گرفته  
شده باش��د. همچنی��ن بح��ث دیگری ک��ه در این 
رابطه مطرح می شود این است که با توجه به نقش 
سازمان ها برای سلطه هژمونی ابر قدرت در جهان، 
چرا ابرق��درت نمی تواند همان س��ازمان ها را برای 

منافع خود بازسازی کند؟
به ط��ور کلی؛ نظریه پ��ردازان این ح��وزه معتقدند 
که قدرت تغییر دادن یک س��ازمان جهانی توس��ط 
ابرقدرت ها، بستگی به عوامل گوناگونی دارد. از جمله 
این که کش��ورهای دیگر هر قدر قدرتمندتر ش��وند 
از سلطه هژمونی ابرقدرت بر سازمان هایی که آن ها 
نیز در آن حضور دارند کاس��ته خواهد شد. با نگاهی 
به تاریخ رفتاری آمری��کا،  حمالت ایاالت متحده به 
س��ازمان های اقتصادی خودش را با اس��تفاده از دو 
مطالعه موردی می توان م��ورد ارزیابی قرار داد. اول 
حمله برای نابودی س��ازمان پولی بین المللی برتون 
وودز، ک��ه آمری��کا در س��ال ۱۹۴۴ ایج��اد نمود و 
نیکس��ون رئیس جمهور آمریکا آن را در سال ۱۹۷۱ 
تا ۱۹۷۳ از بین برد و دوم حمله  ترامپ به س��ازمان 
تج��ارت جهان��ی. ترامپ در موقعیتی کاماًل مش��ابه 
نیکسون )رئیس جمهور سابق ایاالت متحده آمریکا( 
بوده اس��ت.  در مورد اول؛ نیکسون کاهش نرخ های 
ت��راز تجاری آمریکا و بحران ارزی بین آمریکا و اروپا 
را با از بین بردن سیس��تم مال��ی جهانی برتون وودز 
کنت��رل نمود و در مورد دوم ترامپ، با هدف تخریب 
سازمان های تجارتی)WTO( یا اصالحات اساسی آن 
باعث سنگ انداختن بر سر راه چین و افزایش بیکاری 
در چین ش��ده و از طریق شعار خود )اول آمریکا( را 
محقق نمود. آمریکا بدلیل همه گیری ویروس کرونا، 
فرص��ت منحصر به  فردی برای خود در نظر گرفت تا 
با تجدید س��اختار روابط بین الملل، قدرت اقتصادی 
چین را که روبه رشد بوده ولو قدرت نرم و مشروعیت 

الزم را در جهان از دست داده، مهار کند.
نکته آنکه هر دو رئیس جمهور )نیکسون و ترامپ( 
نه به قصد ریشه کن کردن سازمان ها، بلکه با هدف 
معرف��ی و اجرای اصالحاتی برای بازس��ازی ایاالت 
متح��ده به س��ازمان ها حمله کردند. ه��ر دو رئیس 
جمه��ور معتقد بودند که آن س��ازمان ها دیگر برای 
 WTO ایاالت متحده منفعتی ندارند. رشد و تکامل
در حال حاضر موجب ش��ده تا چین به س��رعت از 
فرصت های خود در آن اس��تفاده کن��د و آمریکا با 
حمله به آن این س��رعت را کاهش داده و مش��کل 
خواهدنمود. در این می��ان همه گیری جهانی کرونا 
این تقابل را تش��دید نموده و ممکن اس��ت اقتصاد 
جهان��ی را دو قطبی نماید ک��ه از منظر تجاری، به 
مس��ئله ای ش��بیه جنگ س��رد میان بلوک تجاری 
ش��وروی و آمریکا در کش��ورهای در حال توس��عه 
منجر ش��ود.  احتماال باتوجه به کمک های بس��یار 
چین به کش��ورهای در حال توسعه، چین در زمینه  
جل��ب برخی از کش��ورهای جهان س��وم از آمریکا 
پیشی خواهدگرفت ولی همچنان انگلیس، اتحادیه  
اروپ��ا، هند و اکثر کش��ورهای خاورمیان��ه در کنار 
ایاالت متحده خواهند بود. با توجه به ش��رایط فوق 
چون چنین دس��ته بندی هایی به جهات گوناگونی 
هزینه بر خواهدبود؛ مناس��بات تجاری و سیاس��ی و 
اقتصادی خاصی را نیز بوجود خواهد آورد که اساس 
آنه��ا نوعی رقابت در همه زمینه ها را بوجود خواهد 
آورد که بنظر می رس��د با توجه به ش��یوع بیماری 
کرونا و س��خت تر ش��دن روابط، اگر این اتفاق روی 

دهد، جهان مکانی فقیرتر و آشفته تر خواهدبود.

دیدگاه

گزارش

همزمان با درخواس��ت ۳۰۰ س��ازمان جهان��ی برای پایان 
تجاوزات ائتالف س��عودی-آمریکایی به یمن، مردم در اکثر 
ش��هرهای یمن در حمایت از انصاراهلل و محکومیت ائتالف 

متجاوزات تظاهرات برگزار شد. 
م��ردم یمن که 6 س��ال اس��ت در برابر تج��اوزات ائتالف 
س��عودی- آمریکایی ایس��تادگی کرده دیروز ب��ار دیگر با 
مقاوم��ت تجدید پیمان ک��رده و حماتی خود را از انصاراهلل 
و ارتش اعالم نمودند تا شکس��تی باش��د ب��ر تحرکاتی که 
به دنبال ایجاد ش��کاف میان مل��ت و مقاومت یمن صورت 
می گیرد.هزاران نفر از اهالی ش��هر صعده در ش��مال یمن 
در اعتراض به تروریس��تی نامیدن جنبش انصاراهلل از سوی 

آمریکا، به خیابان ها آمدند.
دی��روز در ۱۵ اس��تان مختلف یمن از جمل��ه در پایتخت، 
تجمعات مش��ابه در حمای��ت از جنبش انص��اراهلل صورت 
گرفت.تجم��ع کنندگان در صعده در حالی که پالکاردها و 
پارچه نوشته هایی در محکومیت اقدام دولت آمریکا و علیه 
ائتالف س��عودی در دست داشتند، جنبش انصاراهلل را یک 

گروه مبارز ملی یمن خطاب کردند.
اهالی صع��ده همچنین در بیانیه ای جنگ یمن را در وهله 
اول تج��اوز آمریکایی به این کش��ور توصیف کرده و اعالم 
کردن��د که اولی��ن و مهم تری��ن حامی نظامی و سیاس��ی 
ائتالف س��عودی، دولت آمریکاس��ت و این کش��ور مسئول 
نسل کش��ی مردم یمن اس��ت.در این بیانیه ضمن تأکید بر 
اینکه تروریستی خواندن انصاراهلل نشانه شکست آمریکا در 
یمن اس��ت، آمده: »اگر اقداماتی که متجاوزان س��عودی و 
آمریکایی انجام می دهند، تروریستی و جنایتکارانه نیست، 

پس معنی جنایت و تروریس��م چیس��ت؟ القاعده و داعش 
تحت حمایت کشورهای متجاوز در یمن می جنگند.«تجمع 
کنندگان همچنین اعالم کردند که دوره استیالی خارجی 
بر یمن گذشته و کشورهای متجاوز باید از بازگشت سلطه 

خود بر یمن نا امید شوند.
از س��وی دیگر در راس��تای پویش جهانی" نه به جنگ در 
یمن" که از دیروز  آغاز به کار کرد بیش از۳۰۰ سازمان بین 

المللی در بیانیه ای خواس��تار مداخله فوری جامعه جهانی 
برای پایان جنگ ائتالف س��عودی علیه یمن ش��دند.جنگ 
فقط به این دلیل ادامه دارد که کش��ورهای غربی )مشخصا 
آمریکا و انگلیس( به فروش تس��لیحات خود به عربستان و 
حمایت نظامی، سیاسی و بازایابی از جنگ ادامه می دهند.

فاجعه یمن س��اخته و پرداخته بش��ر است و علت آن وقوع 
جنگ و محاصره است که می تواند پایان یابد.

در ای��ن می��ان در ادامه حمایت غرب از جنایات س��عودی 
وزیر خارجه انگلیس حمالت موشکی به پایتخت عربستان 
را محک��وم و ب��ر حمایت لندن از ائتالف متجاوز س��عودی 
تاکید کرد. این ادعا در حالی مطرح ش��ده که یمن رس��ما 
هرگونه اقدام نظامی علیه س��عودی را در آن زمان ادعایی 

رد کرده است. 
همچنین سه کشور فرانس��ه، آلمان و انگلیس در بیانیه ای 
مش��ترک به ش��دت حمله هوایی ادعایی اخیر به ریاض را 
محکوم و ب��ر تعهد قوی پاریس، برلی��ن و لندن به امنیت 

عربستان سعودی تاکید کردند.
خبر دیگر آنکه استاندار »صعده« یمن با بیان اینکه آمریکا 
خود مؤسس و حامی تروریس��ِم تکفیری در منطقه است، 
گفت: آمریکایی ها مسئول محاصره همه جانبه یمن و فقر 

گسترده مردم این کشور هستند.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه آمریکایی ها در حقیقت س��ازندگاِن 
تروریسم هس��تند، گفت: آمریکا درحالی جنبش أنصاراهلل 
یمن را تروریستی می خواند که خود با تأسیس گروه های 
تروریستی و حمایت از آنها، در یمن، عراق، فلسطین و… 
مرتکب جنایت می شود. همچنین جنبش »أنصاراهلل« یمن 
با صدور بیانیه ای تأکید کرد که عربستان سعودی همچنان 
به نقض گس��ترده آتش بس در استان »الحدیده« ادامه می 
دهد.جنبش انصاراهلل در ادامه بیانیه خود تأکید کرده است: 
عربس��تان سعودی نه تنها استان الحدیده را هدف حمالت 
هوایی گس��ترده قرار می دهد بلکه هواپیماهای جاسوس��ی 
آن نی��ز به صورت مداوم در حال پرواز بر فراز آس��مان این 

استان هستند.

علی تتماج 

عربس��تان سعودی با صدور بیانیه ای ادعای حمله موشکی 
ب��ه ریاض و البته مقابله پدافند این کش��ور با آن را مطرح 
کرد. در واکنش به این ادعای سعودی،  تروئیکای اروپایی 
با محوریت فرانس��ه، انگلیس و آلم��ان، درباره این حمله 
بیانیه صادر و با عربس��تان همدردی کردند. این اقدام در 
حالی از س��وی اروپا صورت گرفته است که دو دیدگاه در 
باب ادعای سعودی مطرح است. از یک سو  ائتالف سعودی 
ب��دون آنکه به نوع حمله )پهپادی یا موش��کی( اش��اره ای 

کرده باش��د انصاراهلل یمن را متهم به انجام این حمله کرد 
در حالی که س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن در رد این 
ادعا گفت: نیروهای مس��لح یمن طی ۲۴ س��اعت گذشته 
هیچگون��ه عملیات هجومی علیه متجاوزان نداش��ته اند. از 
س��وی دیگر گروه موس��وم به الِویة الوعد الحق )تیپ های 
وعده حق( عراق در بیانیه ای رس��ماً مسئولیت عملیات در 
آسمان شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی را بر عهده 
گرفت. در این میان در بیانیه تروئیکای اروپایی آمده است 
که ش��اعه و استفاده از موشک ها و پهپادها، امنیت و ثبات 
منطق��ه را تضعیف می کند؛ امنیت و ثباتی که ما کامال به 
آن متعهد هس��تیم. مجموع این مباحث در حالی صورت 

می گیرد که در باب آن چند نکته قابل توجه است. 
نخس��ت آنکه به در طول 6 س��ال تجاوز سعودی به یمن، 

جریان مقامت و ارتش یمن توانسته اند که موازنه قدرت را 
چنان طراحی نمایند که مس��ئولیت تمام اقدامات خود را 
بپذیرند و رس��ما آن را اعالم کنند چنانکه هرگونه تحرک 
نظامی و موشکی علیه سعودی رسما اعالم و حتی تصاویر 

آن منتشر شده است. 
بر این اس��اس ادعای اینکه یمن مس��ئولین حمالت بوده 
است امری واهی است و صرفا بهانه ای برای تویجه جنایات 
س��عودی در یمن اس��ت. دوم آنکه اروپا درباره گس��ترش 
اس��تفاده از موش��ک و پهپاد ابراز نگرانی کرده است. این 
س��وال مطرح اس��ت که زمینه س��از ایجاد گروه های شبه 
نظام��ی کدام کش��ورها بوده ان��د ؟ رقابت تس��لیحاتی را 
ک��دام کش��ورها در منطقه به راه انداخته اند؟ زمینه س��از 
بحران و ناآرامی در منطقه کدام کش��ورها بوده اند؟ نگاهی 

واق��ع بینانه به تحوالت منطقه نش��ان می دهد که آمریکا 
و کش��ورهای اروپایی همچن آلمان، فرانس��ه، انگلیس در 
کنار رقبایی همچون چین و روس��یه برای منافع اقتصادی 
زمینه س��از تبدیل منطقه به انبار باروت ش��ده اند. در این 
میان غرب برای ایجاد بی ثباتی مدیریت ش��ده در منطقه 
گروه های تروریس��تی را ایجاد کرده که بر میزان بحران ها 
افزوده اس��ت. بر این اس��اس سه کش��ور اروپایی اگر واقعا 
به دنب��ال ثبات در منطقه و جهان هس��تند به جای ابراز 
نگران��ی در قب��ال ادعای س��عودی، باید به سیاس��ت های 
بحران س��از خود در منطقه پایان داده ک��ه عدم همراهی 
با تروریس��م اقتصادی و امنیت��ی آمریکا و عدم حمایت از 
جنایات س��عودی و صهیونیستی گامی مقدماتی در تحقق 

این امر خواهد بود. 

یادداشت

دل سوزی متهمان ردیف اول
الدن رنجبر حقیقی

نظامیان آمریکا فایده ای برای امنیت ندارند
وزارت خارج��ه چین با انتقاد از »قدرت نمای��ی« نظامی آمریکا در دریای 
جنوبی این کشور، گفت اینگونه اقدامات فایده ای برای صلح و ثبات منطقه 
شرق آسیا ندارد. »ژائو لی جیان«، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش 
به حرکت یک فروند ناو هواپیمابر ارتش آمریکا در آب های مورد مناقشه، 
گفت قدرت نمایی نظامی واش��نگتن هیچ فایده ای ب��رای صلح و ثبات در 
منطقه شرق آسیا ندارد.ژائو در این باره گفت: »ایاالت متحده معموال جنگنده ها 
و ش��ناورهای خود را به دریای جنوی چین اع��زام می کند تا قدرت نمایی نظامی 
داش��ته باش��د«.وی با انتقاد از اینگونه اقدامات آمریکا تاکید ک��رد: »این، فایده ای 
برای صلح و ثبات در منطقه ]ش��رق آس��یا[ ندارد«. ارتش آمریکا اعالم کرد که ناو 
گروه دریایی »تئودور روزولت« و سه کشتی جنگی با هدف ادعایی »ترویج آزادی 

دریاها«، وارد آب راه تنگه تایوان و دریای جنوبی چین شده است.

انگلیس در آستانه ورشکستگی
همزم��ان با اوج گیری ناتوانی دولت انگلیس در مقابله با کرونا و بحران 
اقتصادی،  گوردون براون نخس��ت وزیر پیشین انگلیس هشدار داد، در 
صورتی که اصالحات اساس��ی در این کش��ور صورت نگیرد، »پادشاهی 
متح��د بریتانیای کبیر و ایرلند ش��مالی« به دولت ورشکس��ته تبدیل 
می شود.نخست وزیر اسبق انگلیس هش��دار داد، بزرگترین موضوعی که 
نخس��ت وزیر این کشور در س��ال جاری با آن مواجه است، مساله فروپاشی 

اتحاد بین لندن و اسکاتلند و تالش مقام های اسکاتلندی برای استقالل است.
او هشدار داد، با توجه به انتخابات ششم ماه می )۱6 اردیبهشت ۱۴۰۰( پارلمان 
اس��کاتلند و احتمال افزایش کرس��ی های »حزب ملی اس��کاتلند«، این احتمال 
وجود دارد که پارلمان اس��کاتلند به س��مت تدارک ب��رای برگزاری دومین همه 

پرسی استقالل اسکاتلند از انگلیس برود. 

میانجیگری آمریکا توهم است
حازم قاس��م س��خنگوی جنبش حماس از وزیر کار تشکیالت خودگردان 
فلس��طین خواس��ت که از توهم اعتماد به آمریکا دس��ت بردارد. »احمد 
مجدالنی« وزیر کار تشکیالت خودگردان گفته بود که دولت جدید آمریکا 
مسیر متفاوتی را نسبت به دولت پیشین این کشور در پیش خواهد گرفت. 
حماس اظهارات مجدالنی درباره دولت جدید آمریکا، نشانگر »توهم برخی، 
درباره مس��یر حل وفصل« اختالفات با رژیم صهیونیستی دانست.وی گفت که 
چنین افرادی در این توهم به سر می برند که چنین مسیری می تواند عایداتی برای 
فلس��طین داشته باشد. سخنگوی حماس گفت، مجدالنی در حالی این اظهارات را 
مطرح کرده که سخنان وزیر خارجه آمریکا را نادیده گرفته است.وزیر خارجه جدید 
آمریکا ادعا کرده بود که قدس اش��غالی را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیس��تی به 

رسمیت می شناسد و قصد دارد سفارت آمریکا را در قدس باقی بگذارد.

با برگزاری تظاهرات گسترده در حمایت از انصارهللا و محکومیت ائتالف آمریکایی-سعودی صورت گرفت

تجدید پیمان یکپارچه یمن با مقاومت
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اروپا صحنه اعتراض 
و سرکوب 

بح��ران کرون��ا در حالی جهان را فرا گرفته اس��ت 
که در برخی کش��ورهای اروپایی پاس��خ دولتها به 
مدیریت ضعیفشان در مقابله با کرونا سرکوب مردم 
اس��ت که نم��ود آن را در هلند و فرانس��ه می توان 

مشاهده کرد. 
برخی کش��ورهای اروپایی به صحن��ه اعتراضات به 
سیاس��ت های کرونایی دولتمردانش��ان مبدل شده 
است چنانکه  نیروهای پلیس و امنیتی هلند ضمن 
درگی��ری با معترضان ب��ه محدودیت های قرنطینه 
ب��رای مقابله با ویروس کرون��ا، حداقل ۱۹۰ نفر را 
در پایتخ��ت این کش��ور بازداش��ت کردند.تصمیم 
هلند برای تمدید قرنطینه در این کش��ور که از ۱۵ 
دس��امبر )۲۵ آذر( وضع شده اس��ت، هلندی های 
معترض را به خیابان ها کش��اند و نیروهای امنیتی 
با سرکوب شدید پاس��خ معترضان را دادند. پلیس 
آمس��تردام پایتخ��ت هلن��د اع��الم ک��رد، حداقل 
۱۹۰ نف��ر در جریان »ش��ورش« حی��ن تظاهرات 
علی��ه محدودیت ه��ای اعمالی دول��ت هلند برای 
مقابله با ویروس کرونا بازداش��ت شدند. همچنین 
دانمارکی ها در اعتراض به محدودیت های کرونایی 
در خیابان های کپنهاگ، پایتخت این کشور تجمع 
و راهپیمایی کردند و آدمک نخست وزیر را به آتش 
کش��یدند.تظاهرات را گروهی موس��وم به »مردان 
سیاه پوش« که مطابق با این نام، لباس های مشکی 
به تن می کنند س��ازماندهی کردن��د. این گروه به 
آنچه فقدان عقل سلیم در ارتباط با مقررات معرفی 
ش��ده برای ممانعت از ش��یوع کرون��ا می خواندند، 

معترض هستند.

کنگره محصور در میان 
فنس و سیم خاردار

خبرگزاری اس��پوتنیک گ��زارش داد که ب��ا پایان 
یافتن مراس��م تحلیف بایدن رئیس جمهور آمریکا، 
فنس ها و موانع اطراف کاخ سفید برچیده شده اما 
ساختمان کنگره همچنان در میان فنس ها و سیم 

خاردار محصور است.
 با پایان مراسم تحلیف، فنسها و بلوکهای سیمانی 
اطراف کاخ س��فید جمع ش��ده اس��ت اما فنس��ها 
و موان��ع اطراف س��اختمان کاپیت��ول هیل که در 
روز شش��م ژانویه م��ورد حمله ه��واداران »دونالد 
ترام��پ« ق��رار گرفته بود همچنان س��رجای خود 
باق��ی اس��ت. خیابانه��ای »کی اس��تریت« و »آی 
استریت« پاکسازی شده است و هم اکنون ترافیک 
در آن جریان دارد. اما س��اختمان کنگره و اطراف 
ساختمان دیوان عالی آمریکا همچنان فنس کشی 
ش��ده است و این فنسها تا خیابان پنسیلوانیا ادامه 
دارد. خیابان پنسیلوانیا ساختمان کنگره را به کاخ 

سفید وصل می کند. 
ژنرال »دنیل هاکانسن« به خبرنگاران گفت ۷۰۰۰ 
نظامی گارد ملی نیز حداقل تا ماه مارس )فروردین 
۱۴۰۰( در پایتخت این کش��ور باقی می مانند تا با 
تهدید ناش��ی از »افراطگرایی دست راستی« مقابله 
کنن��د. اعتراضات به س��اختار حاکم ب��ر آمریکا در 
حال��ی ادامه دارد ک��ه برخی مناب��ع خبری اعالم 
کرده اند ک��ه در حالی که دو هفته تا آغاز جلس��ه 
دادگاه اس��تیضاح رئیس جمه��ور س��ابق آمریکا در 
سنای این کش��ور زمان باقی مانده، یک منبع آگاه 
خب��ر داده که برخی قانونگ��ذاران کنگره تهدید به 

مرگ شده اند.

آمریکا پیشرو در 
تروریسم بین المللی است

نوآم چامس��کی نظریه پرداز سرش��ناس آمریکایی 
گفت روشنفکران لیبرال آمریکایی مانند طرفداران 
ترام��پ در دنیایی خیالی زندگ��ی می کنند و قادر 
نیستند ایاالت متحده را به عنوان یک کشور پیشرو 

در تروریسم بین المللی به رسمیت بشناسند.
ای��ن نظریه پ��رداز آمریکایی در ادام��ه گفت و گو 
خاطرنشان کرد: واقعیت این است که آمریکا تقریبا 
در کل تاریخ خود به عنوان یک کش��ور مس��تقل، 
هم��واره آغازگ��ر جن��گ علیه دیگری بوده اس��ت 
و مقابله آن با تروریس��م که در سیاس��ت خارجی 
»رونالد ریگان« چهلمی��ن رئیس جمهوری آمریکا 
مورد توجه قرار گرفت، درواقع نوعی انحراف اذهان 
از  "مقاوم��ت در برابر تروریس��م ایاالت متحده در 
آمریکای مرکزی و آفریقای جنوبی" بود.چامسکی 
یکی دیگر از قربانیان ایاالت متحده را کوبا دانست 
که به تحریم های چند دهه ای واش��نگتن تن داده 
و در براب��ر کارزار پیوس��ته آمریکا ب��رای تضعیف 
دولت خود و ایجاد ش��ورش تاب آورده اس��ت. این 
تحلی��ل گر آمریکایی تائید کرد که این اقدامات در 
خود ایاالت متحده، نقش��ه های احمقانه س��ازمان 
س��یا برای خالصی از دست »فیدل کاسترو« رهبر 
کوبا تلقی می ش��ود. در نهایت ه��م تبعات جنگ 
تروریس��تی واش��نگتن علیه کوبا تقریب��ا منجر به 
نابودی جهان و بحران موش��کی این کشور آمریکا 
التین ش��د. "لذا عدم درک روشنفکران لیبرال در 
دیدن سیاس��ت های آمریکا چیزی نیس��ت که در 
کتاب های تاریخ مدفون شده یا محدود به آنچه در 

سرزمین های خارجی اتفاق می افتد، باشد. 

پناهجویان فراموش 
شدگانی از ذهن مکرون

فرانس��ه در حالی خود را مه��د دموکرای و حقوق 
بش��ر معرفی می کند ک��ه در ادام��ه نقض حقوق 
پناه جویان، نزدیک به ۳۰۰ پناهجو در فرانس��ه که 
در پی برچیده ش��دن وحش��یانه چادرهای اسکان 
آنه��ا درنوامبر گذش��ته، از س��وی دول��ت مکرون 
بدست فراموشی سپرده شده بودند، از بیم سرمای 
زمستان و ابتال به همه گیری کووید۱۹، به مدرسه 
ای متروکه و قدیمی در پاریس پناه برده و خواستار 

رسیدگی فوری به وضعیت خود شدند.
روزنامه فرانسوی لوموند نوشت: مهاجران در فرانسه 
یک مدرسه در پاریس را در اعتراض به بی توجهی و 
اهمال دولت در اسکان آن ها، تصرف کرده و خواستار 
پناهگاه شدند.لوموند افزود: نزدیک به ۳۰۰ پناهجو با 
بیان اینکه در پی برچیده شدن چادرهای اسکان آن 
ها با توسل به اعمال خشونت آمیز در نوامبر گذشته، 
از س��وی دولت امانوئل مکرون به دس��ت فراموشی 
سپرده شده اند، از بیم سرمای زمستان و ابتال به همه 
گی��ری کووید ۱۹ در مدرس��ه ای متروک و قدیمی 
در منطق��ه ۱6 پاریس پناه گرفت��ه اند. انجمن های 
بشردوستانه نیز با تاکید بر موقت بودن این پناهگاه 
اعالم کردند که این مدرس��ه بسیار فرسوده و سقف 
آن دچار شکاف های عمیق است و هر لحظه امکان 
ریزش آن وجود دارد. به رغم هشدارهای جهانی، در 
پایان ماه نوامبر گذشته، برچیدن وحشیانه چادرهای 
چند صد مهاجر که  اردوگاهی را در میدان رپوبلیک 
در مرک��ز پاریس برپا کرده بودند، اعتراض و خش��م 
عمومی را به دنبال داشت که به پیگرد قضایی افسران 

پلیس به جرم اعمال خشونت بار منجر شد.


