
پوتین:  والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه از 
وزارت دفاع این کش��ور خواس��ت تا پیشنهاداتی را 
در خص��وص امکان بکارگی��ری تجهیزات نیرو های 
مسلح برای مقابله با کرونا ارائه دهد.در بیانیه ای که 
کاخ کرملین ، آمده رئی��س جمهور از وزارت دفاع 
خواسته تا پیش��نهاداتی را تا تاریخ ۲۲ آوریل ارائه 
دهد. در این بیانیه آمده اس��ت: وزارت دفاع روسیه 
باید پیشنهاداتی را در خصوص بکارگیری نیرو های 
مس��لح و ابزار های در اختیار آن ها به منظور مقابله 
با انتشار ویروس کرونا تا زمان نهایی آن، یعنی ۲۲ 

آوریل ارائه دهد.

کره ش�مالی: طب��ق اعالم یک رس��انه آمریکایی، 
در گ��زارش ۲۶۷ صفح��ه ای کمیته کارشناس��ان 
سازمان ملل که قرار است هفته آینده منتشر شود، 
کره ش��مالی به ادامه توس��عه برنامه اتمی و نقض 
تحریم های این س��ازمان متهم ش��ده است.شبکه 
»س��ی بی اس نیوز« از دسترس��ی خ��ود به گزارش 
نهای��ی کمیته کارشناس��ان س��ازمان مل��ل درباره 
کره ش��مالی خبر داده؛ گزارشی که تا هفته آینده 

محتوای آن منتشر خواهد شد.

لیبی:  »طرابلس« پایتخت لیبی، از س��اعات اولیه 
صبح روز جمعه ش��اهد ش��لیک بی سابقه خمپاره 
از سوی نیروهای تش��کیالت موسوم به ارتش ملی 
لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر بود و عملیات 
»برکان الغضب«  وابس��ته به دولت وفاق ملی لیبی 
تایید ک��رد که بیش از ۱۳۲ راک��ت  یا خمپاره به 

سوی پایتخت این کشور شلیک شده است.

فیلیپی�ن:  درگیری نیروهای نظام��ی فیلیپین با 
ده ها عنص��ر گروه »ابو س��یاف« در جزیره جنوبی 
»میندانائو« ۱۱ کش��ته و ۱۴ زخم��ی از نیروهای 
فیلیپینی برجای گذاش��ت. به گفت��ه یک فرمانده 
منطق��ه ای، هنگامی ک��ه نیروهای پیش��اهنگ در 
کوهه��ای جنگلی حوال��ی روس��تای »داناگ« در 
شهر »پاتیکول« در اس��تان »سولو« مشغول انجام 
عملیات بودند، با تروریس��تهای ابو س��یاف برخورد 

کردند.

قطر: حمد بن جاس��م نخس��ت وزیر اسبق قطر با 
انتشار یک پست توییتری پیشنهاد مطرح شده در 
خصوص ایجاد شبکه امنیت غذایی میان کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس را یک خبر خنده دار 

و در عین حال گریه آور توصیف کرد.

انتقال مخفیانه بمب افکن های هسته ای 
آمریکا 

همزمان با تش��دید تح��رکات آمریکا ب��رای ایجاد 
فض��ای ناامنی در جهان، منابع خبری اعالم کردند 
آمری��کا تمامی بمب افکن های راهب��ردی با قابلیت 
هس��ته ای خود را در حالی بدون هیچ سروصدایی 
و مخفیان��ه از جزیره گوام خ��ارج کرده که تاکنون 

توضیحی در این رابطه ارایه نکرده است.
نی��روی هوای��ی آمریکا پن��ج جنگن��ده بمب افکن 
راهبردی با قابلیت هس��ته ای خود )بمب افکن بی-

۵۲( را از جزی��ره گ��وام خارج ک��رد و عمال به ۱۶ 
سال حضور مداوم استقرار این بمب افکن ها در این 
جزیره پای��ان داد.در حالیکه هنوز هیچ جنگنده ای 
جایگزی��ن این هواپیماهای ب��ی -۵۲ آمریکایی در 
جزیره گوام نشده، پنتاگون توضیحی در مورد علت 
بازگرداندن این بمب افکن ها به آمریکا نداده اس��ت.

آمری��کا از س��ال ۲۰۰۴میالدی تاکن��ون ماموریت 
موسوم به "سی بی پی" یا استقرار مداوم جنگنده ها 
در جزیره گوام را اجرای��ی کرده بود. این در حالی 
اس��ت که برای اولی��ن بار در ۱۶ س��ال اخیر هیچ 
جنگنده آمریکای��ی در گوام وجود ندارد. همچنین 
این جنگنده های بزرگ اخیرا در رزمایش��ی حضور 
داشتند و خروج آنها از جزیره گوام بدون هیچ دلیل 
اعالمی از س��وی پنتاگون گمانه زنی هایی را مطرح 
کرده اس��ت.زمانی که ماموریت این جنگنده ها طی 
س��ال ۲۰۰۴ در گوام آغاز ش��د، واش��نگتن ادعای 
جن��گ علیه تروریس��م جهان��ی را مط��رح کرد و 
این درحالی اس��ت که س��ال پی��ش از آن به عراق 
حمله کرده بود.آمریکا در س��ال ۲۰۱۸ با ترس��یم 
راهبرد جدیدی از "جنگ علیه تروریسم" به سوی 
"رقابت راهب��ردی میان دولتی" با روس��یه و چین 
گام برداشت. گفته می ش��ود خروج بمب افکن های 
بی -۵۲ آمریکا از گوام در راس��تای اجرای راهبرد 

دفاع ملی ترامپ بوده است.

نیمچه گزارش

علی تتماج 

جهان ام��روز در حالی گرفتار بحرانی به نام کرونا ویروس 
اس��ت که برخی، پیامدهای آن را بسیار گسترده تر و بعضا 
س��نگین تر از اص��ل کرونا م��ی دانند که نه تنه��ا تاثیر بر 
اقتصاد جهانی خواهد داش��ت بلکه ساختارهای سیاسی را 
نیز دگرگون می س��ازد. این مس��ئله را می توان در سخنان 
ماکرون مش��اهده کرد چنانکه رئیس جمهوری فرانسه در 
م��ورد تاثیر کرونا بر قدرت گرفت��ن گروهها و چهره های 
عوام فریب )پوپولیست( مخالف اتحادیه اروپا، در این قاره 

هشدار داد.

 ب��ه گفته وی، اکن��ون زمان برخورد صادقانه اس��ت، اگر 
رهب��ران اروپ��ا موضع درس��تی اتخاد نکنن��د، افرادی که 
خواهان فروپاش��ی اتحادیه اروپا هس��تند، قدرت خواهند 
گرف��ت. ماکرون می گوید اگ��ر اتحادیه اروپا اعضایی را که 
آسیب دیده اند حمایت نکند، در آینده نزدیک امکان دارد 
منتقدان اتحادیه ماندن اروپا در ایتالیا، اس��پانیا و ش��اید 
فرانس��ه قدرت بگیرند.  حال این س��وال مطرح اس��ت که 
ریش��ه نگرانی ماکرون چیس��ت و چرا چنی��ن مواضعی را 
مطرح کرده اس��ت؟ نگاهی بر وضعیت اروپ��ا در مقابله با 
کرونا چند نکته را آش��کار می س��ازد. نخست آنکه ساختار 
اتحادیه ای که قرار بود در ش��رایط بحرانی در کنار یکدیگر 
قرار داشته باشد عمال نشان داد که چنین رویکرد حمایتی 
ندارد چنانکه با ش��یوع کرونا در ایتالیا س��ایر کشورها به 

جای کمک به آن، رویکرد انقادی در پیش گرفتند. 
روندی که موجب ش��د تا در نهایت رئیس کمیسیون اروپا 

از ایتالیا به خاطر رفتارهای نادرس��ت اتحادیه در قبال این 
کش��ور عذرخواهی کند تا از میزان انتق��اد ایتالیایی ها به 
اتحادیه اروپا کاس��ته ش��ود. دوم آنکه اتحادیه اروپا ادعای 
رفاه عمومی برای همه اعضا را سر می داد در حالی که در 
زمان ش��یوع کرونا عمال کش��ورها به سمت رفتارهای یک 
جانبه پیش رفته و هر کدام مجبور شدند تا خود به مبارزه 
انف��رادی با کرونا بپردازند و اتحادی��ه عمال از یک رویکرد 
واحد عاجر بوده اس��ت. س��وم آنکه از اهداف اتحادیه اروپا 
حمایت از اعضا کوچک بود حال آنکه در بحران کرونا این 
رویکرد ص��ورت نگرفت و قدرت های ب��زرگ اروپا و البته 
آمریکا به غارت و چپاول منابع بهداش��تی سایر کشورهای 
اروپای��ی پرداختند چنانکه همچون دوران غرب وحش��ی، 
س��رقت خریدهای ماس��ک و تجهیزات پزش��کی از سوی 
کش��ورها صورت گرفته اس��ت. نکته مه��م آنکه در زمانی 
که آمریکا به س��رقت اقالم پزشکی کشورهای اروپایی می 

پ��ردازد، اتحادی��ه اروپا توان مقابله ب��ا آن را ندارد و عمال 
تسلیم این دزدی آشکار می شود. چهارم آنکه اتحادیه اروپا 
ادعای بش��ر دوستی سر می داد حال آنکه در بحران کرونا 
حاضر به کمک به سایر کشورها نشد و حتی تحریم هایش 
علیه دیگر ممالک ادامه یاف��ت. مجموع این تحوالت یک 
اصل را برای ملت های اروپایی آش��کار ساخته و آن اینکه 
اتحادی��ه اروپ��ا که خود را وام��دار نظام س��رمایه داری و 
نئولیبرالیس��م می داند توان تحقق مطالب��ات مردم بویژه 
در ش��رایط بحرانی را ندارد و لذا استمرار عضویت در این 
اتحادهی کارکردی نخواهد داش��ت و تنه��ا راه پایان این 
وضعیت رویکرد به خروج از اتحادیه اس��ت. با این اوصاف 
اس��ت که جریان هایی که چنین شعاری را در پیش گیرند 
می توانند از اقبال بیش��تری برخوردار باش��ند و این همان 
موضوعی است که ماکرون نظام سرمایه داری از آن هراس 

دارد و خواستار مقابله با آن است. 

یادداشت

گزارش

گروه فرادید   گس��ترش افس��ار گس��یخته تلفات کرونا 
وی��روس در انگلی��س همچن��ان ادام��ه دارد در حال��ی که 
هزینه های س��نگین خاندان س��لطنتی یکی از عوامل عدم 
هزینه کردهای ساختار سلطنتی انگلیس در بخش بهداشتی 
و درمانی شده چنانکه استفاده چندباره پرستاران و پزشکان 
از لباس های یکبار مصرف به دلیل کمبود ش��دید تجهزات 

پزشکی و درمانی، جان بسیاری از آنان را تهدید می کند. 
س��اختار نئولیبرالیس��می که از زمان نخس��ت وزیری تاچر 
)۱9۷9 ت��ا ۱99۰( بر انگلیس حاکم ش��د بر اس��اس اصل 
کاه��ش توجه به رف��اه عمومی یا همان اص��ل دولت رفاه و 
تقویت ساختار س��رمایه داری تشکیل شده بود. طرحی که 
در ظاهر برای توس��عه اقتصادی بود اما در عمل س��ندیکاها 
و اتحادیه ه��ای کارگ��ری را تضعیف و بر می��زان فقر طبقه 
متوسط افزود. این وضعیت چنان بود که با انتشار خبر مرگ 
تاچر در آوریل ۲۰۱۳ بس��یاری از مردم در خیابان جشن و 
پایکوبی کردند در حالی که می گفتند:» 'مگی مرد'، 'بانوی 
بی رحم رفت'، 'جادوگر پیر مرد'« پیامدهای این سیاس��ت 
نئولیبرالستی همچنان نیز بر مردم انگلیس تحمیل می شود 
و در حال��ی ک��ه هر روز ب��ر هزینه ها و درامده��ای خاندان 
س��لطنتی افزوده می ش��ود از رفاه مردم کاسته شده است. 
نتیجه این وضعیت را در این روزهای انگلیس در مقابل کرونا 
می توان مش��اهده کرد که هزاران نف��ر را به کام مرگ برده 
اس��ت. این بحران به بخش های درمانی نیز رس��یده است و 
پزش��کان و پرستاران را می توان قربانیان هزینه های سرسام 
آور خاندان س��لطنتی دانس��ت. در همین چارچوب وزارت 
بهداشت انگلیس به پزشکان و پرستاران توصیه کرد به علت 
کمبود تجهیزات بهداش��تی در سراسر جهان، از لباس های 
محافظ یکبار مصرف، دوباره اس��تفاده کنند.این پاسخ وزیر 
با ماهی��ت آنچه حدود ۱۰ دقیقه قبل از برگزاری نشس��ت 
خبری در گزارش روزنامه گاردین در این خصوص اعالم شد، 
مطابقت چندانی ندارد؛ گزارش )درباره هش��دار فوق العاده 
سازمان ملی بهداشت انگلیس( که اساساً قبل از همه در آن 
اذعان شده اس��ت این هفته در انگلیس با کمبود تجهیزات 
محافظ شخصی رو به رو خواهیم شد... و سپس همه راه های 
پیش��نهادی دیگری که پزشکان و پرس��تاران باید آخر این 
هفته مدنظر قرار دهند، بررس��ی شده اس��ت. در بخشی از 
آن می خوانیم که باید به جای استفاده از لباس های محافظ 
یکبار مصرف، به اس��تفاده از لباس های محافظی فکر کنید 
که قابلیت چندین بار اس��تفاده را دارد. در واقع به پزشکان 
و پرس��تاران این راه پیشنهاد می ش��ود که از این آخر هفته 

تجهیزاتی را اس��تفاده کنند که یکبار مصرف نیست و گفته 
می ش��ود اگر لب��اس محافظ یکب��ار مصرفی نب��ود، باید از 
لباس های محافظی که یکبار مصرف نیست، مثل لباس های 

آستین بلند مخصوص بیماران استفاده کنید.
 این وضعیت نابس��امان در حوزه بهداشت و درمان انگلیس 
در حالی روی داده اس��ت که طی سالهای اخیر دولتمردان 
انگلیس طی سالهای اخیر به شدت رویکرد کاهش خدمات 
درمان��ی را در پیش گرفته اند. در همی��ن چارچوب روزنامه 
ایندیپندنت در بهمن ۱۳9۵ نوش��ته بود، خدمات با کاهش 
۰.۶ درصدی برای هر نفر در بازه زمانی سال ۲۰۱9-۲۰۱۸ 
روبرو خواهند شد. بنا بر گزارش این روزنامه، این کاهش در 
سال ۲۰۱9 -۲۰۲۰ با رشدی ۰.۲ درصدی روبر خواهد شد 
و در س��ال بعد با ۰.9 درصد ادام��ه خواهد یافت. اما بودجه 
ه��ای اختصاص یافته به بخش س��المت در خارج از برنامه 
خدمات درمانی با کاهش های چشمگیری روبرو خواهند شد 
ک��ه گریبان بخش آموزش و تعلیم نیرو را نیز خواهد گرفت. 
در س��ال 9۷ نیز این روند شدت داشته است چنانکه جرمی 
کوربی��ن رهبر حزب کارگر انگلیس در پارلمان این کش��ور 
گفت: امس��ال هفتادمین س��الگرد راه اندازی س��ازمان ملی 
بهداش��ت و درمان است و آمار نش��ان می دهد که وضعیت 
این سازمان و خدماتش، چگونه است. رهبر پرجمعیت ترین 

حزب انگلیس افزود: بیش��ترین میزان انتظار بیماران در این 
سازمان برای ویزیت شدن، بیشترین میزان معطلی بیماران 
مبتال به سرطان برای ارجاع به متخصص، کاهش کم سابقه 
پزش��کان خانواده، کم شدن نگران کننده پرستاران شاغل و 
بی��ش ترین کاهش بودجه تاریخ این س��ازمان وضعیت این 

سازمان را نشان می دهد «. 
استمرار این روند موجب شده تا امروز در بحران کرونا وضعیت  
مراکز درمانی چنان ش��ود که رسما اعالم می کنند از درمان 
افراد مسن خودداری خواهند کرد. نکته قابل توجه آن است 
که این انقباض عملکردی در حوزه بهداشت و درمان انگلیس 
در حالی صورت می گیرد که خاندان سلطنتی نه تنها صرفه 
جویی بودجه ای نداشته بلکه هزنیه های سرسام آور آن خشم 
مردم را به همراه داشته است. به عنوان نمونه  این نارضایتي 
مردم تحت تاثیر برگزاري مراسم پرزرق و برق جشن عروسي 
نوه ملکه انگلیس تشدید شده است.هزینه مراسم این جشن 
عروس��ي بالغ بر ۴۶ میلیون دالر بوده است که بخش زیادي 

از آن صرف تأمین امنیت مراسم شده است. 
روزنامه »سان« درباره هزینه  این مراسم در گزارشي نوشت: 
»این مالیات دهندگان انگلیس��ي هس��تند که هزینه چنین 
ازدواج هنگفت س��لطنتي را پرداخت مي کنند در حالي که 
در قانون انگلیس خاندان سلطنتي از پرداخت مالیات معاف 

اس��ت.« روزنامه انگلیس��ي ایندیپندنت نیز در یادداشتي با 
 اشاره به این عروسي پرهزینه نوشته: »وقت آن رسیده است 
که خاندان س��لطنتي منسوخ ش��ود چراکه وجود آن براي 
هیچ کس منصفانه نیست.« نویسنده ادامه داد، در بریتانیاي 
س��ال ۲۰۱۸ در ش��رایطي که بي عدالتي اجتماعي تحمیل 
ش��ده، وجود خاندان سلطنتي مس��ئله اي تاریخ گذشته و از 
روي بدسلیقگي است. نویسنده ادامه داد، هزینه تولد سومین 
فرزند نوه دیگر ملکه، چندي پیش توس��ط مالیات دهندگان 
پرداخت شد و اکنون عروس جدید ملکه ضمن ملحق شدن 
به این خاندان س��لطنتي، درآمد میلی��ون دالري خود را به 
عنوان یک بازیگر سرش��ناس آمریکایي، پن��ج برابر افزایش 
خواهد داد. «در همین حال برخي گروه هاي طرفدار حقوق 
بش��ر و جمهوري خواهان انگلیسي نیز پایان نظام سلطنتي 
این کش��ور را خواستار ش��دند. الزم به ذکر است در اواسط 
سال 9۷ گزارش های منتشره نشان می دهد که هزینه کلی 
خاندان سلطنتی بین ۱۳۴ تا ۱۸۴ میلیون پوند در هر سال 
تخمین زده می ش��ود. طبق برآورده��ا، تمامی دارایی های 
خاندان سلطنتی در مجموع ۳۳ بیلیون دالر ارزش دارد. در 
عین حال، خاندان س��لطنتی ساالنه ۵/۲ بیلیون دالر درآمد 
برای کشور بریتانیا ایجاد می کند که حاصل از گردشگری و 
تجارت های ریز و درشتی است که درآمد آنها به لطف وجود 

خاندان سلطنتی حاصل می شود.
بخش��ی از درآمد ملکه الیزابت درصد س��ودی است که او از 
امالک سلطنتی دریافت می کند. این مبلغ سالیانه نزدیک به 
۱۲ میلیون دالر است. او امالک بسیار ارزشمندی دارد. کاخ 
بالمورال به ارزش ۱۴۰ میلیون دالر، عمارت س��ندرینگهام 
به ارزش ۶۵ میلیون دالر و کاخ باکینگهام به ارزش تقریبی 
۵ بیلیون دالر، تنها بخش��ی از امالک بسیار او هستند. دیگر 
دارایی های ملکه عبارتن��د از مزرعه های پرورش حیوانات و 
اس��ب های مسابقه، جزایر بس��یار و کلکسیون تمبر مشهور 
پدربزرگ��ش، ش��اه جورج پنج��م. طبق برآوردهای س��ایت 
فوربس، دارایی های خصوصی ملکه به تنهایی ۱۰۰ میلیون 
دالر ارزش دارد. ثروت خاندان سلطنتی انگلیس در حالی رو 
به افزایش اس��ت که گزارش ها نشان می دهد در حال حاضر 
۱۴.۳ میلی��ون فقیر در انگلی��س زندگی می کنند که از این 
میزان ۵۶ درصد ش��اغل هس��تند. این در حالی است که ده 
سال پیش  ۳9 درصد افراد شاغل فقیر بوده اند. از سویی آمار 
ها نش��ان می دهد که دو میلیون بازنشسته انگلیسی در فقر 
به س��ر می برند که این نرخ نس��بت به ۵ سال گذشته ۳۰۰ 

هزار نفر افزایش یافته است.

ون  ریشه ترس ماکر

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید یک شنبه  31 فروردین 1399  شماره 5283 

پرستاران، قربانی هزینه های سنگین خاندان سلطنتی 
اجباراستفادهدوبارهازلباسهاییکبارمصرفجانکادردرمانیبیمارستانهایانگلیسدرمقابلکروناراتهدیدمیکند

همزم��ان با افزایش گمانه زنی ها در باب جنگ بیولوژیک 
آمریکا با جهان، س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه 
تأکید کرد که وجود آزمایش��گاه های بیولوژیکی آمریکا 
در سایر کشورها، از جمله در خاک گرجستان و نزدیک 
مرزهای روس��یه، می تواند باعث گسترش عوامل بیماری 
زای خطرناکی در جهان شود. "ماریا زاخارووا" سخنگوی 
رسمی وزارت امور خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی 
اعالم کرد که عوامل بیماری زای بسیار خطرناکی ممکن 
است توسط   آزمایشگاه های بیولوژیکی آمریکایی که در 
خارج از این کشور وجود دارند، در جهان منتشر شوند.به 
گفته این دیپلمات ، وزارت خارجه روسیه تقویت حضور 
بیولوژیکی آمریکا در خ��ارج از مرزهای ایاالت متحده ، 
به ویژه در جمهوری های ش��وروی س��ابق را مورد توجه 

قرار داده اس��ت.وی افزود: »نمی توان این احتمال را رد 
کرد که در چنین آزمایش��گاه های مرجعی ، آمریکایی ها 
در کشورهای ثالث در حال ساخت و اصالح انواع عوامل 
بیم��اری  زای خطرن��اک، از جمله برای اس��تفاده از آنها 
در اهداف نظامی هس��تند.«زاخارووا یادآور شد که مرکز 
بهداشت عمومی گرجی-آمریکایی با نام "ریچارد لوگار" 
در خاک گرجستان و در نزدیکی تفلیس فعالیت می کند 
که رسماً در ترکیب سیستم کنترل جهانی ارتش آمریکا 

برای شیوع بیماری های عفونی گنجانده شده است.
الزم به ذکر اس��ت که آمریکا روزها در عرصه داخلی نیز 
به مردم رحم نمی کند چنانکه بیمارس��تانی در کالیفرنیا 
۱۰ پرس��تار را به دلیل تقاضای آنها برای داشتن ماسک 

»N9۵« هنگام درمان بیماران کرونایی تعلیق کرد.

هشدار درباره آزمایشگاه های بیولوژیکی آمریکا 
به رغم ادعای س��عودی مبنی بر برقراری آتش بس از دو 
هفته پیش، خبرگزاری رس��می یمن از ۲۷ حمله هوایی 
به استان های یمن در ۲۴ ساعت اخیر بعالوه ده ها شلیک 
توپخانه ای خبر داد. ائتالف سعودی از ۲۱ فروردین اعالم 
آتش ب��س دو هفت��ه ای و یک طرفه در یمن ک��رد اما به 
حمالت خود علی��ه مناطق مختلف یمن ادامه داد و این 
آتش بس دیروز وارد هفته دوم خود شده است.در همین 
زمینه خبرگزاری رس��می یمن »س��بأ«  گزارش داد، در 
۲۷ حمله هوایی به استان های »مأرب« و »الجوف« انجام 
شده اس��ت.در ادامه این گزارش آمده: ائتالف ۸۲ تخلف 
از جمله پرواز پهپادهای جاسوس��ی بر فراز »حیس« در 
اس��تان الحدیده و ۱۸ بمباران توپخانه ای با ۱۴۲ گلوله و 
نیز ۴۶ تخلف با سالح های مختلف دیگر انجام داده است.

این منبع از چهار حمله به ش��هرهای »خب و الشعف« و 
س��ه حمله به ش��هر »الحزم« در استان الجوف در شمال 
یمن خبر داد.خبر دیگر آنکه شورای انتقالی جنوب یمن 
به دنبال کشمکش های چند روز اخیر میان شبه نظامیان 
آن با نیروه��ای دولت منصور هادی در جنوب یمن، این 
دولت مس��تعفی را به جنگ تهدید کرد. شورای انتقالی 
جنوب یمن)ش��به نظامیان وابسته به امارات( در جنوب 
یمن ش��امگاه جمعه اعالم کرد: »وق��وع جنگ)با ارتش 
منصور هادی( قریب الوقوع اس��ت و احتمال دستیابی به 
توافق سیاس��ی پایدار بس��یار دور است«. منابع خبری از 
بروز اختالفات و تنش بین نیروهای اماراتی از یک س��و و 
نیروهای دولت مستعفی یمن و ائتالف متجاوز سعودی از 

سوی دیگر خبر می دهند. 

تداوم تجاوزات سعودی به یمن در دومین هفته آتش بس 

نگرانی پاکستان از توافق آمریکا با هند
عایش��ه فاروقی، س��خنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت: »فروش 
این سامانه های موشکی و همچنین کمک فنی و حمایت لجستیکی در 
هنگامی که جهان برای مقابله با ش��یوع وی��روس کرونای جدید تالش 
می کند، اقدامی نگران کننده محس��وب می شود. پاکستان نگرانی خود 
را در مورد فروش تس��لیحات پیش��رفته از س��وی دولت آمریکا به دولت 
هند - که خطر بی ثبات کردن هر چه بیشتر منطقه را به دنبال دارد - ابراز 
می کند.« وی افزود: »پاکس��تان بار ها در م��ورد طرح های تهاجمی هند نه تنها 
در قبال پاکس��تان، بلکه در قبال دیگر کشور های جنوب آسیا، به جامعه جهانی 
هشدار داده است.« آژانس همکاری دفاعی و امنیتی وزارت دفاع آمریکا دوشنبه 
اع��الم کرد: »وزارت امور خارجه با فروش ده موش��ک ضدناو هارپون بالک ۲ و 
تجهی��زات مرتبط آن به دول��ت هند به قیمت 9۲ میلی��ون دالر موافقت کرده 

است.«

پیام تبریک سلطان ُعمان به اسد
س��لطان هیثم بن طارق سلطان ُعمان به مناسبت سالروز خروج آخرین 
س��رباز فرانس��وی از س��وریه معروف به »یوم الجالء« )روز خروج( پیام 
تبریکی به »بش��ار اسد« رئیس جمهور س��وریه ارسال کرد. این دومین 
پیام سلطان هیثم به اسد است و پیش از این نیز وی به دنبال درگذشت 
س��لطان قابوس بن سعید، قدرت را به دست گرفت در نامه ای به اسد از 
ابراز همدردی دولت س��وریه به خاطر درگذشت سلطان قابوس تشکر کرد. 
پیش��تر »محمد ولد الش��یخ الغزوانی« رئیس جمهور موریتانی در پیامی به اس��د 
استقالل سوریه را تبریک گفت. همچنین »مهدی المشاط« رئیس شورای عالی 
سیاس��ی یمن بعنوان عالی ترین مقام سیاسی این کشور در پیامی این سالروز را 
به اس��د و مردم س��وریه تبریک گفت. ۱۷ آوری��ل ۱9۴۶ )۲۵ فروردین ۱۳۲۵( 
آخرین س��رباز فرانسوی از سوریه خارج شد و یک هفته پس از آن دولت سوریه 

اعالم استقالل کامل کرد.  

۴ نظامی صهیونیست در اسارت گردان های قسام 
رئیس دفتر سیاسی حماس اعالم کرد: ۴ نظامی صهیونیست در اسارت 
گ��ردان های قس��ام هس��تند و ما آم��اده مذاکره غیرمس��تقیم با رژیم 

صهیونیستی برای امضای قرارداد مبادله اسرای جدید هستیم.
»اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی حماس 
در س��خنانی تأکید کرد: ۴ نظامی صهیونیس��ت در اس��ارت گردان های 
قس��ام هس��تند و ما آماده مذاکره غیرمس��تقیم با رژیم صهیونیستی برای 
امضای قرارداد مبادله اس��رای جدید هستیم. وی گفت: مسأله اسرا همچنان در 
رأس اولویت های ما قرار دارد و آزادی اس��را یک ِوظیفه است. کرونا جان اسرای 
فلس��طینی در زندان ه��ای رژیم صهیونیس��تی را به خطر انداخته اس��ت و رژیم 
صهیونیس��تی کاماًل در این زمینه مسئول اس��ت.  هنیه افزود: ما خواستار آزادی 
اس��رای س��الخورده و بیمار، کودکان و زنان اسیر و آن دسته از اسرایی شدیم که 

پس از آزادی به موجب قرارداد شالیت مجدداً به اسارت گرفته شدند.


