
س�وریه: مناب��ع خبری اع��ام کردن��د خودرویی 
بمب گذاری شده در مرز لبنان و سوریه منفجر شد. 
منابع خب��ری اعام کردند رژیم صهیونیس��تی در 
حمله ای پهپادی یک دس��تگاه خودرو را در لبنان 
نزدیک مرز مش��ترک این کش��ور با س��وریه هدف 
قرار داد. این رس��انه ها که از حمل��ه پهپادی رژیم 
صهیونیستی به مرز لبنان و سوریه خبر داده بودند 
با اصاح خبر خود اعام کردند خودروی مذکور بر 
اثر بمب کارگذاشته شده منفجر شده است و در این 

حادثه کسی آسیب ندیده است.

فرانس�ه: رئیس جمهور فرانس��ه می گوید به دنبال 
جلب حمایت روس��یه اس��ت تا ط��رح خود جهت 
برق��راری آتش ب��س سراس��ری در جه��ان را در 
ش��ورای امنیت سازمان ملل تصویب کند. »امانوئل 
ماکرون«گف��ت حمای��ت س��ه عض��و از پنج عضو 
دائم ش��ورای امنیت س��ازمان ملل را برای تصویب 
قطعنامه ای جهت پایان دادن به تمام درگیری ها و 
برقراری آتش بس در سراسر جهان، به دست آورده 

است.

کوبا: روس��ای دس��تگاه دیپلماسی روس��یه و کوبا 
در گفت وگوی��ی دوجانب��ه ضمن تاکید ب��ر تداوم 
همکاریهای راهب��ردی، تحریمهای یکجانبه آمریکا 
در برهه حساس مبارزه علیه ویروس کرونای جدید 

را محکوم کردند. 
»سرگئی الروف« وزیر خارجه روسیه در یک گفت 
وگ��وی تلفنی  با »برنو رودریگ��ز« همتای کوبایی 
خود ب��ر لزوم لغو تحریمه��ای  یکجانبه آمریکا  بر 
کوبا در بحبوبه شیوع  ویرو س کرونای جدید تاکید 

کرد.

پاکس�تان: »شاه محمود قریش��ی« در نامه ای به 
مسئولین شورای امنیت سازمان ملل نوشت: جامعه 
بین الملل در ش��رایط حساس فعلی ناشی از کرونا، 
نباید کشمیر را فراموش کند. وزیر خارجه پاکستان 
در نامه ای به مسئولین شورای امنیت سازمان ملل 
نوش��ت: جامعه بین الملل در شرایط حساس فعلی 

ناشی از کرونا، نباید کشمیر را فراموش کند.

اشغالگری در سایه کرونا
ی��ک مقام فلس��طینی اعام کرد، شهرک نش��ینان 
صهیونیست از ش��یوع کرونا سوءاس��تفاده کرده و 
چهار کانون شهرک س��ازی جدید در کرانه باختری 

ایجاد کرده اند.
شهرک نش��ینان به منزلی در منطقه »تل الرمیده« 
در مرک��ز الخلیل که جمعیت »جوان��ان مخالف با 
شهرک س��ازی« از س��یزده س��ال پیش ب��ه عنوان 
مقر خود اس��تفاده می کنند، یورش بردند و حصار 
اط��راف آن را از جا کندند.»عیس��ی عمرو« رئیس 
این جمعی��ت اعام ک��رد، ای��ن چهارمین تعرض 
شهرک نش��ینان صهیونیس��ت  طی دو روز گذشته 
اس��ت و آنها دی��روز تاش کردند ب��ا برپایی چادر 
در تل الرمی��ده یک کان��ون شهرک س��ازی جدید 
برپ��ا کنند که با مقابله جمعی��ت جوانان مخالف با 
شهرک سازی روبه رو ش��دند.رژیم صهیونیستی در 
ح��ال حاضر پن��ج کانون شهرک س��ازی در بخش 
قدیمی الخلیل دارد که حدود پانصد شهرک نشین 

در آن زندگی می کنند.
»ولی��د عس��اف« رئیس کمیت��ه مقابله ب��ا دیوار و 
شهرک س��ازی ب��ه الجزیره گفت: شهرک نش��ینان 
از بح��ران کرون��ا برای انج��ام اقدام��ات راهبردی 
در کران��ه باخت��ری بهره برداری می کنن��د و چهار 
کانون شهرک س��ازی جدید ایج��اد کرده اند: »خله 
حم��د« در ش��رق طوب��اس، »خل��ه النحل��ه« در 
جنوب بیت لحم، ش��رق س��هل در شهر ترمسعیا و 
ش��رق المغیر در رام اهلل.عس��اف ادامه داد، در طول 
ایجاد این کانو ن های شهرک س��ازی هزاران متر از 
اراضی فلس��طینی ها مصادره ش��ده است. بر اساس 
برآوردهای اس��رائیلی و فلسطینی حدود ۶۵۰ هزار 
شهرک نشین در شهرک های کرانه باختری و قدس 
اشغالی در ۱۶۴ شهرک و ۱۱۶ کانون شهرک سازی 

زندگی می کنند.
خبر دیگر آنکه »منیر المقدح« عضو ارشد جنبش 
فتح در لبن��ان از عملکرد آژان��س کاریابی و امداد 
رس��انی س��ازمان ملل ویژه پناهندگان فلسطینی 
)آنروا( در سایه ش��یوع کرونا، به شدت انتقاد کرد. 
وی در این خصوص گفت: همزمان با شیوع ویروس 
کرونا، آنروا از اردوگاه های آوارگان فلسطینی خارج 
شد. اکنون آوارگان فلس��طینی از هیچ حمایتی از 

سوی آنروا برخوردار نیستند.

نیمچه گزارش

علی تتماج 

جهان در حالی درگیر مقابله با بحران کرونا ویروس است 
که در اقدامی قابل تامل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
دیروز اعام کرد کمک های مالی آمریکا به سازمان جهانی 
بهداشت را معلق کرده است. رئیس جمهور آمریکا چندین 
بار طی روزهای گذش��ته س��ازمان  بهداشت جهانی را به 
جانب��داری از چین و تاش برای پنه��ان کردن اطاعات 
اولیه در خصوص ش��یوع کرونا متهم کرده است. حال این 
س��وال مطرح اس��ت که چرا این اقدام در مقطع کنونی از 
سوی آمریکا صورت گرفته و چه اهدافی را دنبال می کند؟ 

در باب اقدام آمریکا چند نکته قابل توجه وجود دارد. 
نخس��ت آنکه ترامپ بارها از آمارهای منتش��ره از س��وی 
س��ازمان بهداش��ت جهانی درباره تلفات قربانیان کرونا در 
آمری��کا و البته تاکید این س��ازمان ب��ر ناکارآمدی دولت 
آمری��کا در مقابله با کرونا انتقاد کرده اس��ت. این وضعیت 
موجب ش��ده تا م��وج اعتراض ها به سیاس��ت های ترامپ 
ش��دت گیرد بوی��ژه اینکه دموکرات ها نیز ب��ه دنبال بهره 
گیری از این وضعیت برای تبلیغات انتخاباتی علیه ترامپ 
هستند. در اصل امروز ساختار سیاسی حاکم بر آمریکا به 
جای توجه به جان مردم در برابر کرونا به جنگ انتخاباتی 

روی آورده اند.
 با این شرایط ترامپ با لغو کمک مالی به سازمان بهداشت 
جهانی ضمن انتقام گیری از این نهاد بین المللی، س��عی 
دارد اف��کار عمومی را از وضعی��ت بحرانی داخل آمریکا به 
حاش��یه ها منحرف س��ازد. دوم آنکه آمری��کا طی ماه های 

اخیر جنگی اقتصادی و سیاس��ی را علیه چین ایجاد کرده 
که محور آن را معرفی چین به عنوان محور ایجاد و شیوع 
کرونا تشکیل می دهد. آمریکا که می داند بیشتر از چین از 
تبعات کرونا آس��یب خواهد دید با ایجاد فضای ضد چینی 
و حتی معرفی کرونا به عنوان ویروس چینی س��عی دارد 
ت��ا افکار عمومی را همچنان علی��ه چین هدایت نماید. بر 
این اس��اس نیز محور اتهام زنی آمریکا به سازمان جهانی 

بهداشت را ادعای همدستی با پکن تشکیل می دهد.
 س��وم آنک��ه آمریکا اکنون با چالش��ی به ن��ام مطالبات 
گس��ترده جهانی مبنی بر لزوم لغو تحریم ها علیه س��ایر 
کش��ورها در ش��رایط کرونایی مواجه اس��ت. بسیاری از 
کش��ورها با اس��تناد به خواست و نظر س��ازمان جهانی 
بهداش��ت مبن��ی ب��ر ل��زوم مقابله واح��د ب��ا کرونا این 
درخواس��ت را مطرح و خواستار پایان تحریم های آمریکا 
ش��ده اند. با این اوصاف واشنگتن بر این تصور است که با 

زیر سوال بردن مش��روعیت این نهاد جهانی می تواند به 
اس��تمرار تحریم ها و فشارها علیه سایر کشورها بپردازد. 
در جم��ع بن��دی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت 
آنچه از س��وی ترامپ صورت گرفته اس��ت ن��ه برگرفته 
از توان آمریکا بلکه ناش��ی از مجموعه ای از بحران های 
داخلی و جهانی آمریکاس��ت که با حربه بحران س��ازی 

حاش��یه ای به دنبال پنهان س��ازی آنهاس��ت.
 نکته مهم آنکه این رفتار ترامپ بعد دیگری از تروریس��م 
دولتی آمریکا را آش��کار می س��ازد که محور آن را حفظ 
منافع فردی) اه��داف انتخاباتی ( به جای جان میلیون ها 
انسان تشکیل می دهد. مسئله ای که بعد دیگری از ماهیت 
غیر انس��انی نظام س��رمایه داری و نئولیبرالیسم را آشکار 
می سازد. تفکری که در آن انسانیت جایگاهی ندارد  و این 
منافع هس��تند که در قالب س��ود و زیان حرف آخر را می 

زنند حتی به قیمت جان صدها میلیون انسان.  

یادداشت

همزمان با اس��تمرار تجاوز ائتاف س��عودی به یمن، رسانه 
انگلیس��ی از همکاری بزرگ ترین ش��رکت تس��لیحاتی در 
انگلیس با سعودی و فروش ۱۵ میلیارد پوند جنگ افزار به 

این کشور در بازه زمانی پنج ساله خبر داد.
روزنامه »گاردین« نوشت که شرکت »بی ای ئی سیستمز«  در 
یک دوره پنج ساله و از زمان آغاز حمات ائتاف این کشور به 
یمن، ۱۵ میلیارد پوند ساح به این کشور فروخته و نیروهای 
نظامی عربس��تان را آموزش داده است. این آمار که بر اساس 
گزارشهای مالی سالیانه جدید به دست آماده، نشان میدهد این 

شرکت تسلیحاتی انگلیسی تنها در سال ۲۰۱۹، ۲.۵ میلیارد 
پوند درآمد سالیانه داشته است. مسئول یک جنبش مقابله با 
تجارت ساح در انگلیس در این زمینه به گاردین گفت، پنج 
سال گذش��ته برای مردم یمن یک بحران انسانی بی رحمانه 
بوده، اما برای این ش��رکت انگلیسی این مسئله امری معمول  

است. این جنگ فقط به دلیل همدستی شرکتهای تسلیحاتی 
و دولتها ممکن است. ارتش سعودی سومین مشتری شرکت  
بی ای ئی سیس��تمز در جهان بوده و این شرکت در نگهداری 
و بازآماد جنگنده های »تورن��ادو« و آموزش و تربیت نیروها 
به عربس��تان کمک کرده اس��ت. س��خنگوی این شرکت در 

توضیحی در این باره گفت که این همکاریها بر اس��اس توافق 
بین دو دولت انگلیس و عربستان بوده است. همچنین »عبود 
هنود قمصیت« نائب رئیس کمیته تحصن مردمی در استان 
»المهره« در ش��رق یمن فاش کرد، نیروهای انگلیسی نیز در 
کنار نیروهای س��عودی در این استان حضور دارند. خبر دیگر 
از یم��ن آنکه وزیر خارج��ه دولت نجات ملی یمن در دیدار با 
هماهنگ کننده س��ازمان ملل در یمن دو یادداشت خطاب به 
دبیرکل و فرستاده ویژه سازمان ملل تقدیم و به ادامه توقیف 

کشتی ها به دست ائتاف سعودی اعتراض کرد.  

گزارش

در اقدام��ی ک��ه بس��یاری آن را بعد دیگری از تروریس��م 
دولتی آمریکا علیه بش��ریت با محوریت پیوند با کرونا می 
دانند  رئیس جمهور آمریکا دیروز اعام کرد دس��تور توقف 
کمک های آمریکا به سازمان بهداشت جهانی را صادر کرده 

است.
دونالد ترامپ که به ش��دت در آمریکا بابت نحوه مدیریتش 
در خصوص شیوع ویروس کرونا مورد انتقاد قرار گرفته در 
روزهای گذش��ته سازمان بهداشت جهانی را هدف حمات 
لفظی قرار داده اس��ت.رئیس جمهور آمریکا چندین بار طی 
روزهای گذشته سازمان  بهداشت جهانی را به جانبداری از 
چین و تاش برای پنهان کردن اطاعات اولیه در خصوص 
ش��یوع کرونا مته��م کرده اس��ت.  ترام��پ در بیانیه خود 
سازمان جهانی بهداشت را به »سوءمدیریت و پنهان کاری« 
در بحران ناش��ی از ش��یوع کرونا مته��م کرد.ترامپ گفته 
»این بیم��اری می توانس��ت از همان آغاز مهار ش��ود«. او 
همچنین ادعا کرده س��ازمان بهداش��ت جهانی، »اطاعات 
نادرس��ت چین« درباره این ویروس را ترویج کرده اس��ت. 
ترام��پ در یک کنفرانس خبری در کاخ س��فید همچنین 
گفت: »سازمان بهداشت جهانی در عمل به وظایف پایه ای 
خود شکس��ت خورده و باید پاسخگو شود.« وزارتخانه های 
ام��ور خارج��ه چین و آلم��ان تصمیم دول��ت آمریکا برای 
قطع حمایت مالی از س��ازمان بهداش��ت جهانی را محکوم 
کردند.»ژائو لی جیان« س��خنگوی وزارت خارجه چین در 
نشس��ت خبری گفت وضعیت ویروس کرونا که بیش از ۲ 
میلی��ون نفر را آلوده کرده، در مرحل��ه بحرانی قرار دارد و 
تصمی��م آمریکا روی تمام کش��ورها تاثیر منفی می گذارد.

وزارت خارجه آلمان نیز ب��ا محکوم کردن اقدام ترامپ در 
قطع کمک به س��ازمان بهداش��ت جهانی، خواستار اتحاد 

تمام کشورهای جهان برای مقابله با ویروس کرونا شد.
»هایک��و م��اس« وزی��ر خارج��ه آلم��ان ب��ا بی��ان اینکه 

عیب جویی ه��ای آمری��کا مبنی ب��ر توجه تمایل س��ازمان 
بهداش��ت جهانی به س��مت چین هیچ کمکی به وضعیت 
موجود نمی کن��د، تصریح کرد: »این وی��روس هیچ مرزی 
نمی شناس��د. م��ا باید هم��کاری نزدیکی ب��ا یکدیگر علیه 
کووید۱۹ داشته باش��یم. یکی از بهترین سرمایه گذاری ها، 
تقویت س��ازمان ملل اس��ت، مخصوصا س��ازمان بهداشت 
جهان��ی که دچ��ار کمبود بودج��ه نیز هس��ت«. دبیر کل 

س��ازمان ملل متحد نیز از اق��دام رئیس جمهور آمریکا در 
قطع حمایت مالی از س��ازمان جهانی بهداشت در بحبوحه 
همه گی��ری بیماری »کووی��د-۱۹« انتقاد ک��رد. »آنتونیو 
گوت��رش«، خطاب ب��ه ترامپ گفته اس��ت االن وقت قطع 

حمایت مالی از سازمان جهانی بهداشت نیست.
از س��وی دیگر ی��ک مقام ارتش آمریکا به ش��ایعات درباره 
اینکه ویروس کرونا ممکن اس��ت در آزمایش��گاه های چین 

س��اخته ش��ده باش��د واکنش نش��ان داد. »مارک میلی«، 
رئیس س��تاد مشترک نیروهای مسلح ارتش آمریکا در یک 
کنفرانس خبری، در پاس��خ به س��ئوالی مبنی بر اینکه آیا 
ش��واهدی درباره س��اخت کرونا در یکی از آزمایشگاه های 
چین وجود دارد گفت: »ش��ایعات و گمانه زنی های زیادی 
در طیف گس��ترده ای از رس��انه ها، وباگ ها و غیره وجود 
دارد.« این فرمانده ارش��د آمریکای��ی اضافه کرد: »احتماالً 
برایت��ان تعجبی نخواهدداش��ت که ما حساس��یت ویژه ای 
به این مس��ئله پی��دا کرده ایم و تاش کرده ای��م از طریق 
گ��ردآوری اطاعات زیاد آن را به دقت مورد بررس��ی قرار 
دهی��م.« نیروی دریایی آمریکا اعام کرد کرد که ۹۵۰ نفر 
از پرسنل این نیرو به ویروس کرونا مبتا شده اند که بخش 
عمده ای از مبتایان مربوط به ناو هواپیمابر روزولت است. 
از سوی دیگر کارشناسان برجسته بخش بهداشت و درمان، 
تصمی��م »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمری��کا در قطع 
بودجه »س��ازمان جهانی بهداشت« )WHO( در بحبوحه 
ش��یوع ویروس مرگبار کرونا را »جنایت علیه بش��ریت« و 
اقدامی »منفور« توصیف کردند که به قیمت جان بش��ریت 
تمام می شود.کمیس��یون اروپا درخص��وص تصمیم برخی 
کش��ورهای عضو درخصوص کاهش تدابیر پیش��گیرانه در 
برابر ش��یوع ویروس کرونا هشدار داد. بروکسل تأکید کرد 
هرگونه راهبرد برای خروج از قرنطینه در هفته ها و ماه های 
آینده باید بر اساس نظرات و ارزیابی های دانشمندان اتخاذ 
شود. همچنین درخصوص عواقب تک روی کشورها در این 
اقدام��ات اب��راز نگرانی کرد. معاون وزیر خارجه روس��یه از 
آمریکا خواس��ت حمات انتقادی خود به سازمان بهداشت 
جهانی را که مورد احترام اغلب کش��ورهای جهان اس��ت، 
متوقف کند. ب��ه دنبال اقدام دولت آمری��کا در لغو بودجه 
سازمان جهانی بهداشت، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا از این اقدام به شدت ابراز تأسف کرد.

وج  تکرار حربه خر
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پیوند ترامپ و کرونا برای کشتار بیشتر  
آمریکا  کمک مالی به سازمان بهداشت جهانی را متوقف کرد

عضو کمیس��یون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد 
که ماهیت ائتاف آمریکایی موس��وم به ضد داعش یک 

دروغ بود و باید تحرکات این ائتاف محدود شود.
»ب��در الزیادی« عضو کمیس��یون امنیت و دفاع پارلمان 
عراق،، ماهیت ائتاف بین المللی موس��وم به ضد داعش 
را دروغین خواند و گفت که نتیجه تش��کیل این ائتاف 
چیزی جز اش��غال زمین و آس��مان ع��راق نبود و دولت 
می بایس��ت حرکت این ائتاف تحت رهب��ری آمریکا را 
محدود کند.وی در گفت وگو با پایگاه خبری »المعلومه« 
تصریح کرد: با اعام پی��روزی بر داعش، دیگر نیازی به 
حضور نیروهای خارجی در خاک عراق نیس��ت و ائتاف 
بین المللی تحت رهبری آمریکا یک دروغ بود که حاصلی 
چیزی جز اش��غال زمین و آسمان عراق نداشت.الزیادی 
افزود: آمریکا هیچ کمک قابل ذکری طی چند وقت اخیر 
در قبال تحرکات گروه های جنایت کار داعش��ی نکرده و 
نخواهد کرد. دولت باید تحرک این ائتاف تحت هدایت 

آمریکا را در داخل عراق محدود کند.
خبر دیگر آنکه مأمور تشکیل کابینه در عراق در گفت و گو 

با تعدادی از خبرنگاران گفت که وی نخست وزیر بحران 
اس��ت و عصای جادویی برای مقابله با چالش های پیش 
رو را ندارد.»مصطف��ی الکاظمی« مأمور تش��کیل کابینه 
در ع��راق،  در گفت و گو با برخ��ی خبرنگاران گفت که او 
»نخس��ت وزیر بحران« اس��ت و با بی��ان اینکه برای حل 
چالش های پیش روی کش��ور عراق »عص��ای جادویی« 
ن��دارد، تاش کرد، انتظ��ارات را از دولت احتمالی خود 
بکاهد.مأم��ور تش��کیل کابینه در ع��راق در این ارتباط 
گف��ت: »م��ن و همانط��ور که هم��ه می دانن��د منتخب 
]مردم[ نیس��تم و بر پای��ه انتخاب��ات صندوق های رأی 
برای این پس��ت انتخاب نشدم؛ این مسئولیتی است که 
فراکسیون های سیاسی من را نماینده آن کرده اند و این 
مس��ئله مسئولیت من را در قبال تهدید ها و چالش ها دو 
چندان می کند«. از س��وی دیگر »حنین القدو« نماینده 
ائتاف »الفتح« در پارلمان عراق، از مطالبه احزاب سنی 
از »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر مامور تشکیل کابینه 
عراق و گرفتن س��هم شش کرس��ی وزارتی در کابینه او 

طی مذاکرات جاری خبر داد. 

ائتالف  ضد داعش یک دروغ بود
همزمان با تش��دید حمات ترکی��ه و آمریکا به مناطق 
مس��کونی س��وریه، خبرگزاری رسمی س��وریه »سانا«،، 
گزارش کرد که گروه تروریس��تی »ش��هداء بدر« وابسته 
به ترکیه خانه هایی را در منطقه »رأس العین« )ش��مال 

الحسکه( به آتش  کشیدند.
برخ��ی منابع به س��انا گزارش کردن��د، در  آن مناطقی 
که تروریس��ت های وابس��ته به ترکیه مس��تقر هستند، 
عملیات های آدم ربایی نیز افزایش یافته اس��ت بویژه در 
منطق��ه »رأس العین« بطوریکه یک گ��روه از مزدوران 
وابس��ته به ترکیه یک پزش��ک س��وری را از خانه اش در 
بخش ش��مالی شهر یادش��ده ربودند.به گفته این منابع، 
ای��ن م��زدوران همچنی��ن در مناطق یادش��ده اقدام به 
باج گیری از شهروندان سوری می کنند.در همین ارتباط، 
س��انا،  گزارش کرد که گروه های وابسته به ترکیه، چند 
تراکتور و ابزار کش��اورزی را در ش��مال غرب الحس��که 
دزدیدند. منابعی در شمال سوریه گفتند، ترکیه شماری 
از عناصر س��ابق داعش را از زندان های خود آزاد کرده و 
به ش��مال الرقه فرس��تاده تا گروه تروریستی جدیدی را 

تشکیل دهند. ش��هر »تل أبیض« در شمال استان الرقه 
که تحت کنترل گروه های ش��به نظام��ی طرفدار ترکیه 
است طی روزهای اخیر شاهد تجمع های اعتراضی ده ها 

نفر از اهالی شهر علیه داعش است.
خبر دیگر آنکه نظامیان تروریست آمریکایی برای تثبیت 
حضور اش��غالگرانه خود در ش��رق و شمال شرق سوریه، 
بیش از صد کامیون س��اح به این مناطق ارسال کردند.

با وجود اینکه مس��ئوالن س��وری بارها تأکی��د کرده اند 
که نظامیان اش��غالگر آمریکای��ی را از خاک خود بیرون 
خواهن��د ران��د، مرکز موس��وم به »دیدبان حقوق بش��ر 
س��وریه« اما از ورود بی��ش از ۱۰۰ کامیون آمریکایی به 
خاک س��وریه خبر داد.  خبر دیگر آنکه مسکو و دمشق 
از جامعه بین الملل خواس��تند که به آمریکا اعمال فشار 
کنن��د تا تحریم های تحمیلی علیه دمش��ق را در س��ایه 
ش��یوع ویروس کرونا لغو کند. در این بیانیه تأکید شده 
که آمریکا »چش��م خود را به روی خطر ش��یوع ویروس 
کرونا در سوریه بسته است؛ همان گونه که این کار را در 

قبال داعش انجام می داد«.

آتش ترکیه به خانه های شهروندان سوری 

گروه 20 با آمریکا مقابله کند
س��خنگوی کرملین از حمایت کش��ورهای گروه ۲۰ از تاش س��ازمان 
بهداشت جهانی در مقابله با همه گیری کرونا در واکنش به اقدام ترامپ 

در تعلیق کمک مالی به این سازمان خبر داد.
اعضای گروه بیس��ت )ج��ی۲۰( در کنفرانس��ی از راه دور اعام کردند 
از واکنش س��ازمان بهداش��ت جهانی در مقابله ب��ا ویروس کرونا حمایت 
می کنند.  »دیمیتری پسکوف«، این خبر را در واکنش به اقدام اخیر آمریکا 
در تعلیق کمک مالی به س��ازمان جهانی بهداشت در بحبوحه همه گیری کرونا 
در جهان اعام کرد. پس��کوف به خبرنگاران گفت: در این خصوص باید خاصه 
نشس��ت ۲۶ مارس س��ران گ��روه ۲۰ را یادآوری کنم. س��ران گ��روه ۲۰ بیانیه 
هماهنگ��ی با ن��ام »بیانیه کووید-۱۹« را تنظیم و نشس��تی برگ��زار کردند. در 
این بیانیه گفته می ش��ود که جی ۲۰ و س��ازمان بهداشت جهانی برای غلبه بر 

همه گیری به انجام تمام اقدامات ممکن قویا متعهد هستند.

اسرای فلسطینی را رها نخواهیم کرد
رئیس دفتر سیاس��ی جنبش حماس تأکید کرد که این جنبش، اس��را و 
زندانیان در بند رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی را رها نخواهد 
کرد. »اس��ماعیل هنیه« در تماس��های تلفنی جداگانه با »معن بش��ور« 
رئیس انجمن عربی و بین المللی برای عدالت فلسطین در لبنان و »خالد 
الس��فیانی« هماهنگ کننده کنگره ملی اسامی مغرب، به بررسی وضعیت 
فلس��طین پرداخت.خبرگزاری »صفا« فلسطین گزارش داد که در جریان این 
تماسها، طرفها، آخرین تحوالت فلسطین، مشکات ساکنان نوار غزه، وضعیت اسرای 
فلس��طینی در بنِد رژیم صهیونیستی و زندانیان فلسطینی در زندانهای سعودی  را 
بررسی کردند.هنیه تأکید کرد که حماس اسرا و زندانیان در بند رژیم صهیونیستی و 
برخی کشورهای عربی را رها نخواهد کرد. وی همچنین خطرهای واقعی اشغالگری 
رژیم صهیونیستی، طرح های یهودی سازی و شهرک سازی این رژیم در قدس شریف 

و مناطق دیگری از خاک فلسطین اشغالی را به بشور و السفیانی تشریح کرد.

هشدار مجدد آیت اهلل عیسی قاسم به  آل خلیفه
رهبر معنوی انقاب بحرین بار دیگر به دولت این کش��ور درباره عواقب 
بی اعتنایی به درخواس��ت ها ب��رای آزادی زندانیان در بحبوحه ش��یوع 

ویروس کرونا هشدار داد.
آیت اهلل »عیس��ی قاس��م« با اشاره به مس��ئولیت دولت تأکید کرد که با 
شیوع ویروس کرونا کوتاهی کردن در آزادی زندانیان بحرین جایز نیست. 
وی در بیانیه ای با اشاره به درخواست های مکرر برای آزادی زندانیان با توجه 
به افزایش ابتا به کرونا در بحرین تأکید کرد: »به دنبال ش��یوع ویروس کرونا در 
میان کارگران هیچ عذری پذیرفته نیست و این هشداری آشکار درباره شیوع این 
ویروس در میان زندانیان است و فردا پشیمانی دیگر سودی نخواهد داشت«.طبق 
گزارش وبگاه »مرآة البحرین«، آیت اهلل قاس��م همچنین با تأکید بر حفظ سامت 
و جان مردم و جان زندانیان، افزود که مس��ئولیت دولت در برابر خداوند عزوجل، 

جامعه و وجدان انسانی، اجازه کوتاهی در آزادی زندانیان را نمی دهد.

ابعاد جدیدی از همکاری انگلیس با عربستان علیه یمنی ها فاش شد 

تبانی 15 میلیارد پوندی برای کشتار مردم یمن


