
چاد: دادس��تانی کل چاد از پیدا ش��دن جسد ۴۴ 
عضو گروه تروریس��تی »بوکو حرام« در زندانی در 
این کش��ور خبر داد.»یوسف تام« یکی از مسئوالن 
دادس��تانی کل چاد گفت که نتایج کالبد ش��کافی 
جس��د چهار نفر از این زندانیان نش��ان می دهد که 
علت مرگ آن ها مس��مومیت با خوردن س��م بوده 
اس��ت. به نوش��ته روزنامه »رأی الی��وم«، مرگ این 
زندانیان طی روز های پنج ش��نبه و جمعه گذش��ته 
اتفاق افتاده و هنوز چگونگی دستیابی این زندانیان 

به سم در زندان مشخص نیست.

برزی�ل: رئی��س جمه��ور راس��ت گرای برزی��ل و 
هواداران��ش ب��ا تجم��ع در پایتخت، خواس��تار لغو 
قرنطینه و بازگش��ایی کس��ب وکارها در این کشور 
ش��دند. »ژای��ر بولس��ونارو« رئیس جمه��ور برزیل 
و هواداران��ش ب��ا برگ��زاری تجمع��ی در برازیلیا، 
خواس��تار لغو قرنطینه و تعطیلی کس��ب وکارها از 
س��وی فرمانداران محلی شدند. بولسونارو در جمع 
هوادارانش گفت: »همه باید در برزیل این را بدانند 

که طرف حساب خواسته مردم هستند«.

افغانس�تان: در حمله گروه طالبان در استان تخار 
در ش��مال افغانستان ۲۴ س��رباز این کشور کشته 
شدند.جواد هجری سخنگوی استانداری تخار امروز 
اعالم ک��رد : طالبان به مواض��ع نظامیان افغان در 
شهرستان » خواجه غار« از توابع استان تخارحمله 
کردند که براثر آن نوزده نظامی کشته و پنج نفر از 
آنها زخمی شدند. وی با بیان اینکه این درگیری تا 
بامداد امروز ادامه یاف��ت افزود : درپی این حمله ، 
نظامیان کمکی به محل اعزام شدند و طالبان عقب 

نشینی کردند .

پاکس�تان: هند به اظهارات عمران خان که دولت 
دهل��ی را با حزب نازی مقایس��ه کرده بود؛ واکنش 
نش��ان داد. وزارت خارج��ه هند ب��ه اظهارات اخیر 
عمران خان نخست وزیر پاکستان که دولت دهلی 
را با حزب نازی مقایس��ه کرده بود، واکنش نش��ان 
داد. ای��ن وزارتخان��ه چنین اظهاراتی را بی اس��اس 
خواند و مدعی ش��د عمران خان برای انحراف افکار 
عمومی از سوء مدیریت مس��ائل داخلی پاکستان، 
چنی��ن اتهامات��ی را مطرح می کن��د. تنش ها میان 
دو کش��ور در حالی ش��دت گرفته است که دولت 
نارندرا مودی نخست وزیر محافظه کار هند طی یک 
سال گذشته با سلب خودمختاری منطقه مسلمان 
نشین کش��میر و همچنین اصالح قانون شهروندی 
که حق تابعیت بس��یاری از مس��لمانان این کشور 
را به چالش می کش��د؛ انتقادهای زیادی را متوجه 

خود کرده است.

تاکید مرجعیت دینی بر جدول زمان بندی 
خروج نیروهای خارجی 

رئیس فراکسیون پارلمانی »بدر« با اشاره به اینکه 
مرجعی��ت دینی، نکات مهم را ب��رای دولت جدید 
تعیین کرده، خبر داد که جدول زمان بندی خروج 

نیروهای خارجی یکی از این نکات است.
»حسن ش��اکر الکعبی« رئیس فراکسیون پارلمانی 
»بدر« خب��ر داد که مرجعیت دین��ی عراق، نکات 
مهمی را که باید در برنامه دولت جدید این کشور، 
قرار داشته باش��د، معین کرده است. پایگاه خبری 
»موازی��ن نیوز« به نقل از الکعب��ی گزارش داد که 
برخی از این مس��ائل عبارتست از اعمال اصالحات 
ضروری، تصوی��ب بودجه ۲0۲0 و برقراری ثبات و 
امنیت در عراق.وی همچنین خبر داد که مرجعیت 
دینی ع��راق بر جدول زمانبندی خ��روج نیروهای 
خارجی از این کشور تأکید دارد. خبر دیگر از عراق 
آنکه نیروهای سازمان الحشد الشعبی و ارتش عراق 
در اس��تان مرزی دیاله واقع در ش��رق این کشور، 
عملیات گسترده ای را علیه داعش آغاز کردند.یک 
منبع امنیتی از اس��تان »دیاله« در ش��رق عراق از 
آغاز عملیات نظامی گس��ترده ای در ش��مال شرق 
این اس��تان خب��ر داد. این منبع ب��ه پایگاه خبری 
بغداد الیوم گفت که »نیروهای امنیتی مش��ترک، 
با حمایت نیروی هوایی ارتش، عملیات گسترده ای 
را در م��زارع حد فاص��ل ابی صی��دا و العباره آغاز 
کردند«.ای��ن منطقه معروف به »ح��وض الوقف«، 
در ۲3 کیلومتری ش��مال ش��رق بعقوبه، قرار دارد 
و ه��دف از این عملیات، تعقی��ب و نابودی عناصر 
تروریستی داعش اس��ت. از سوی دیگر خبرگزاری 
فرانس��ه به نقل از منابع عراقی و غربی مدعی ش��د 
ک��ه آمریکا حمله به 1۲۲ هدف در عراق را طراحی 

و شبیه سازی کرده است.

نیمچه گزارش

همزمان با ش��یوع کرونا ویروس در جهان، وضعیت آمریکا 
در قبال این بحران س��اختار متفاوتی داشته است. از یک 
س��و دولتمردان این کشور رس��ما از ناتوانی کشورشان در 
مقابل��ه با کرونا خبر داده و اع��الم کردند که تا ۲00 هزار 
نفر تلفات کرونا امری طبیعی است و از سوی دیگر آمریکا 
معادله متهم سازی دیگر کشورها از جمله چین را به عنوان 
عامل شیوع کرونا در پیش گرفتند و ناتوانی خود را پشت 
دی��وار اتهام زنی پنهان کردند. در کن��ار این مباحث یک 
نکته مهم مشاهده می شود و آن شدت گرفتن تنشها میان 
ترامپ جمهوریخواه با جریان های دموکرات است . فضای 

سیاس��ی و رس��انه ای آمریکا سراسر جنگ آشکار میان دو 
حزب جمهوریخواه و دموکرات با محوریت ترامپ و بایدن 
مدل شده است. در یک سوی معادله بایدن خواستار ورود 
هواداران دموکرات به میدان برای مقابله با ترامپ شده و از 
س��وی دیگر ترامپ نیز گزینه اقدام مسلحانه هوادارانش را 
خواستار شده چنانکه  ترامپ در توییتر فریاد می زند و به 
هواداران خود می  گوید "میشیگان را آزاد کنید، مینه سوتا 
را آزاد کنی��د، ویرجینی��ا را آزاد کنی��د" �. ای��ن اقدامات 
تحریک آمیز در حالی صورت می گیرد که این سه ایاالتی 
هستند که دموکرات ها بر آنها حکمرانی می کنند. مجموع 
تحرکات دموک��رات ها و جمهوریخواهان موجب قش��ون 
کشی خیانی مس��لحانه میان هواداران طرفین شده است 
هر چند که رقابت انتخاباتی آبان ماه از دالیل این رفتارها 
عنوان می شود اما نوع رفتارها بیانگر حقیقتی در ساختار 

سیاسی آمریکاست که می توان از آن با عنوان افول جایگاه 
سیاس��تمداران و قرار گرفتن کوتوله های سیاسی در راس 
قدرت است. روندی که در سالهای اخیر در ابعاد متعددی 
ص��ورت گرفته و اکن��ون دامنه آن به ص��ف آرایی نظامی 
در خیابان ها منجر ش��ده اس��ت. در ابتدای س��ال ۲0۲0 
هنگامی ک��ه ترامپ در کنگره س��خنرانی می کرد وی از 
دست دادن با پلوس��ی رئیس مجلس نمایندگان که رهبر 
دموکرات ها را نیز یدک می کشد با واکنش پلوسی همراه 
ش��د که نتیجه آن پاره کردن متن س��خنرانی ترامپ بود. 
رفتارهایی که جمهوریت و دموکراسی در آمریکا را سرابی 

بی معنا نشان داد.
 اکن��ون در اوج بح��ران کرونا و در حالی ک��ه میلیون ها 
آمریکای��ی در معرض ب��ی کاری و مرگ ق��رار گرفته اند 
دموکرات ه��ا و جمهوریخواهان به ج��ای حمایت از مردم 

به رقابت سیاس��ی آن هم به سبک کودکانه روی آورده اند 
که نتیجه آن را در قش��ون کش��ی های خیابانی می توان 
مش��اهده کرد. زمانی در سال ۲00۴در آمریکا وقتی الگور 
دموک��رات در برابر جرج ب��وش جمهوریخواه به رغم آرای 
بیش��تر مردم��ی از س��وی دادگاه ایالتی شکس��ت خورده 
انتخابات معرفی ش��د وی با تمکین به رای عرصه را خالی 
کرد حال آنکه امروز سران جمهوریخواه  و دموکرات برای 
کس��ب قدرت حاضر ب��ه قتل عام میلیون ها نف��ر با ایجاد 
جنگ داخلی هس��تند. رفتاری که نش��ان می دهد آمریکا 
دیگر آن جمهوریت دموکراتیک ادعایی نیس��ت و جمعی 
از کودکان برای رس��یدن به ق��درت از هیچ اقدامی حتی 
نباب��ودی کل آمری��کا ابایی ندارند. رون��دی که در مرحله 
نخست تزلزل جهانی آمریکا و در گام دوم می تواند تجزیه 

این کشور را به همراه داشته باشد. 

یادداشت

گزارش

همزمان با تشدید اختالفات میان کشورهای اروپایی برای 
مقابله با کرونا، »موسس��ه رواب��ط بین الملل هلند« که یک 
آکادمی و اتاق فکر مس��تقر در الهه اس��ت در گزارشی به 
بررس��ی عملکرد اتحادیه اروپا در پی شیوع کرونا پرداخت 
و این بح��ران را نه تنه��ا تهدیدی برای س��المت، اقتصاد 
و امنی��ت کش��ورهای اروپای��ی، بلکه بحرانی دانس��ت که 

موجودیت اتحادیه اروپا را تهدید می کند.
در ای��ن گزارش آمده اس��ت وقتی س��ران اتحادی��ه اروپا 
پنجش��نبه ۲۶ مارس از طریق ویدیوکنفرانس دیدار کردند 
تا درباره پاسخ مشترک این اتحادیه به شیوع کرونا در اروپا 
مذاکره کنند، بیش��تر فشارها روی این مسئله متمرکز بود 
که چطور نشان دهند اتحادیه اروپا باید به شکلی یکپارچه 
برای مدیریت این بحران بی س��ابقه وارد عمل شود. در دو 
بح��ران قبلی یعنی بح��ران بدهی اروپا در س��ال ۲010 و 
بح��ران مهاج��رت در س��ال ۲01۵ اعضای ای��ن اتحادیه 
وع��ده داده بودن��د از طریق همکاری، اطمین��ان یابند که 
اتحادیه اروپا قوی تر از همیش��ه ظاهر خواهد ش��د. اما در 
عم��ل، آنها با ظه��ور ملی گرایی و عوام گرای��ی به تدریج از 
هم فاصله گرفتند.به همی��ن ترتیب، این روزها هم در پی 
همه گی��ری کرونا، دولتهای ملی و نهاده��ای اتحادیه اروپا 
متعهد می ش��وند ک��ه »هر کاری الزم اس��ت« انجام دهند 
در حالی که اقدامات اولیه آنها، نش��ان از همبستگی زیادی 
ن��دارد. تا جایی ک��ه مقامات ارش��د این اتحادیه هش��دار 
داده ان��د »میکروب تفرقه« یا »فقدان همه برای یک روح« 
حتی موجودیت پ��روژه اروپایی را تهدید می کند. اظهارات 
این چنین��ی تصوی��ری از اخت��الل در اتحادیه اروپ��ا را به 
کس��انی که خارج از این اتحادیه هس��تند، نشان می دهد. 
گرچه تاکنون بخش اعظم توجهات به س��المت عمومی و 

همچنین ویرانی اقتصادی ناش��ی از همه گیری کووید-1۹ 
معطوف شده، این شیوع خطراتی را هم متوجه همبستگی 
اجتماعی و امنیت اتحادیه اروپا کرده است.مفسران مختلف 
اس��تدالل کرده اند که اتحادیه اروپا از لحاظ بحث سالمت، 
نمی تواند نقش زیادی ایفا کند، زیرا مدیریت سیس��تمهای 
س��المتی و بهداش��تی، نوعی توانایی و ظرفیت ملی است. 
این دیدگاه البته بس��یار کوته بینانه اس��ت و جنبه فراملی 
تهدیدی که کووید-1۹ ایجاد کرده و همچنین سیاستهای 
موج��ود اتحادیه اروپا ب��رای مقابله با چنی��ن تهدیداتی را 

نادیده می گیرد.
بعد از آن که مش��خص شد کووید-1۹ پیامدهای اقتصادی 

گسترده ای دارد، اتحادیه اروپا نشان داد که از بحران منطقه 
یورو در گذش��ته درس گرفته و وارد عمل شد تا با اقدامات 
مالی و پولی از رکود اقتصادی جلوگیری کند. بانک مرکزی 
اروپ��ا گرچه در ابتدا ج��دی بودن این تهدید را دس��ت کم 
گرفت، بعد از آن به س��رعت تالش کرده روند افت اقتصادی 
را معکوس کند.اما این پاس��خ نه به دلیل اتحاد کش��ورهای 
اروپایی، بلکه به دلیل مغلوب ش��دن کش��ورهای ثروتمندتر 
اتحادیه میسر شد. این در حالی است که اختالفات در میان 
وزرای اقتص��اد و دارایی این اتحادیه در حال عمیق ش��دن 
اس��ت. آنها در 13 م��ارس توافق کردند ک��ه محدودیتهای 
هزینه ه��ای مال��ی را کاهش دهن��د، اما همچن��ان دغدغه 

هزینه های کشورهای خود را دارند. دعوای اصلی که اساس 
اتحادیه اروپا را تهدید می کند، بر س��ر این مسئله است که 
آیا همبستگی مورد نظر باید جنبه مالی داشته باشد یا خیر. 
همان اختالفاتی که قباًل باعث شد توافقی درباره بودجه کلی 
اتحادیه اروپا حاصل نشود، حاال بار دیگر در خصوص استفاده 
از مکانیسم ثبات اروپا بروز پیدا کرده است. تاکنون تعدادی 
از کشورهای شمال اروپا در مقابل درخواست ۹ کشور دیگر 
این اتحادیه برای ایجاد سازوکار بدهی مشترک ویژه موسوم 
ب��ه »اوراق قرضه کرون��ا« مقاومت کرده اند.ع��الوه بر اثرات 
منفی عمده این همه گیری بر س��المت عمومی، کووید-1۹ 
همچنین بر ثب��ات و امنیت اروپا هم تاثیر خواهد داش��ت. 
مس��ئله ای که تاکنون در س��طح اروپا به آن توجه چندانی 
نش��ده است. این ویروس ش��اید در جوامع اروپایی احساس 
اولی��ه هدف گذاری برای مبارزه با یک دش��من مش��ترک را 
ایجاد کرده، اما در عین حال بر وخامت مشکالت موجود که 
این اتحادیه را از درون و بیرون تهدید می کند، افزوده است. 
ناتوانی اروپا در برابر کرونا چنان اس��ت که وزرای بهداش��ت 
گروه جی ۲0 )قدرت های اقتصادی جهان(، در جریان ویدئو 
کنفرانس��ی با موض��وع تبعات جهانی بح��ران کرونا، به این 
واقعیت اذعان کردند ک��ه همه گیری ویروس جدید موجب 
آشکار شدن ضعف نظام های بهداشتی در سراسر جهان شده 
اس��ت.در این میان وزارت کشاورزی چین هشدار داد شوک 
ناش��ی از همه گیری کرونا بر تج��ارت اقالم خوراکی، به دور 
جدیدی از بحران غذایی منجر خواهد شد.از آمریکا نیز خبر 
می رس��د هم زمان با مخالفت فرمانداران آمریکا با اظهارات 
دونالد ترامپ مبنی بر لزوم بازگشایی فعالیت های اقتصادی، 
اعتراضاتی در ایاالت مختلف آمریکا بر سر دستور قرنطینه و 

ماندن در خانه ها صورت گرفته است.

جنگ کوتوله های سیاسی
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موجودیت اتحادیه اروپا در دوربرگردان فروپاشی 
پس لرزه های کرونا نظام سرمایه داری غرب را می لرزاند 

خیابانهای ش��هرهای حومه ش��مالی پاریس محل اعتراضات به خشونت 
پلیس فرانس��ه علیه اقلیته��ای قوم��ی در دوران محدودیتهای اجتماعی 

بود.
برخ��ورد »خش��ونت آمیز« پلیس فرانس��ه ب��ا اقلیتهای قوم��ی در دوران 
محدودیتهای اعمال ش��ده ب��رای جلوگیری از ش��یوع کووید-1۹، باعث 

انجام تظاهرات در حومه پاریس شد. 
بنابر گزارش ها، پلیس در س��اعتهای دیروز  برای متفرق کردن معترضان 
از باتون و گاز اش��ک آور در حومه ش��مالی پایتخت فرانسه استفاده کرد. 
به گفته ش��اهدان، نیروهای مسلح پلیس به مناطقی که معترضان تجمع 
ک��رده بودند، هجوم می بردند. آتش بازی معترضان آس��مان حومه پاریس 
را رنگی کرد. با حضور نیروهای پلیس در منطقه س��طل های زباله هم به 
آتش کش��یده شدند و دود آسمان را فرا گرفت.به گزارش پایگاه اینترنتی 
روزنامه انگلیسی »دیلی میل« این اعتراضات پس از آن انجام شد که یک 
جوان 30 س��اله پس از برخورد با خودروی بدون نش��ان پلیس به شدت 

زخمی شد.
نزدیکان قربانی می گویند این اتفاق که در روز شنبه رخ داد، نشانه ای دال بر 

خشونت پلیس علیه اقلیتهای قومی در دوران محدودیتهای کرونایی است.
 یک منبع نزدیک به فرد قربانی گفت که او از خانواده  عرب و مس��لمان 
اس��ت.این اعتراضات ابتدا در شهر »وینیو لگرن« در حومه شمالی پاریس 
آغاز و س��پس به ش��هرها و مناطق نزدیک دیگر اشاعه پیدا کرد.»امانوئل 
ماکرون«، رئیس جمهور فرانس��ه مقررات فاصله گذاری اجتماعی را تا 11 
ماه مه حدود بیست روز دیگر تمدید کرده است.این اعتراضات نشان می 
دهند تدابیر س��فت و س��ختی که مقام های فرانسوی در راستای مقابله با 
ش��یوع کرونا ویروس در این کش��ور به منظور در خانه نگاه داشتن مردم 
اج��را کرده اند، آرامش ش��کننده اجتماعی در مناطق مح��روم را با خطر 

مواجه کرده است.
در همی��ن ح��ال بنا به اعالم پلی��س گروهی نیز به عن��وان میانجیگر به 
مناط��ق حومه ای اعزام ش��دند تا برای کاس��تن از تنش ها تالش کنند و 
پلیس یک تحقیقات داخلی را درخصوص حادثه به جریان انداخته است.

ای��ن اعت��راض ها در حالی صورت م��ی گیرد که آمارها نش��ان می دهد 
محبوبیت ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه به ش��دت کاهش یافته است و 

احتمال حذف وی از عرصه قدرت را تقویت کرده است. 

اعتراض خیابانی به خشونت پلیس فرانسه علیه اقلیتها  

یک ش��بکه خصوصی اسرائیلی از س��ندی در وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی پرده 
برداش��ت که توصیه کرده افراد معلول و ضعیف و افراد از کار افتاده آخرین کس��انی 
باش��ند که در صورت شیوع گسترده کرونا، از دس��تگاه های تنفس مصنوعی استفاده 

می کنند.
 این سند فاش می کند که وزارت بهداشت دستور داده است کسانی که معلولیت کامل 
دارند و نمی توانند به اوضاع خود رسیدگی کنند و کسانی که دچار نقص در مغز، قلب، 
کلیه، ریه، کبد یا اعصاب هس��تند، آخرین کسانی باشند که باید دستگاه های تنفسی 
به دست آنها برسد. همچنین کسانی که دچار ضربه روحی یا سوختگی های شدید یا 
بیماری های صعب العالج یا کهولت س��ن  هس��تند یا در حال احتضارند و کسانی که 
فرصت بهبودی آنها از کرونا از ۲0 درصد هم کمتر اس��ت در اولویت اس��تفاده از این 
دس��تگاه ها قرار ندارند.در مقابل، اولویت با بیمارانی اس��ت که بخش های حیاتی بدن 
آنها قبل از ابتال به کرونا به صورت کامل کار می کرده اس��ت یا اینکه معلولیت جزئی 
دارند. اولویت اس��تفاده از دستگاه های تنفس مصنوعی همچنین با کسانی خواهد بود 
ک��ه از ی��ک بیماری ناچیز تا قبل از ابتال به کرونا ی��ا خلل در یک بخش از بدن خود 
رنج می بردند یا کس��انی که فرصت نجات آنها بیش��تر از ۸0 درصد اس��ت. در همین 
حال، کمیساریای دولتی "برابری حقوق افراد معلول" اسرائیل اعالم کرد که این سند 
تبعیض ش��دیدی را علیه افراد معلول إعمال کرده و این س��ند اس��رائیل را در مورد 

مساوات در حقوق افراد معلول، به سال ها عقب برمی گرداند.
این کمیس��اریا اعالم کرد، این س��ند در بردارنده تبعیضی اس��ت که با قانون برابری 
اش��خاص معلول )1۹۹۸( و کنوانس��یون س��ازمان ملل در مورد حق��وق افراد معلول 
)۲00۶( مغایرت دارد. این س��ند در حالی فاش ش��ده که بحران سیاسی در این رژیم 
نی��ز ادام��ه دارد چنانکه دیدار رئیس پارلمان رژیم صهیونیس��تی و نخس��ت وزیر این 
رژیم برای تش��کیل ائتالف کابینه مجدداً بدون توافق به پایان رس��ید.به نوشته وبگاه 
»تایمز اس��رائیل«، دیدار  نتانیاهو و گانتز در حالی بدون توافق بر س��ر تشکیل کابینه 
به پایان رس��یده که گویا اختالفات دو طرف بر س��ر »کمیته انتصابات قضایی« هنوز 

ادامه دارد.

 جنایت رژیم صهیونیستی علیه معلوالن
 و کهنساالن 

تاج گل »دیاب« برای شهدای قانا
»محمد کرش��ت« رئیس شورای شهر قانا یک تاج گل از طرف »حسان 
دیاب« نخس��ت وزیر لبنان بر سر مزار ش��هدای کشتار قانا به مناسبت 
بیست و چهارمین سالگرد آن قرار داد. »اسعد ابوخلیل« استاد دانشگاه 
کالیفرنیا و فعال توئیتری نیز با انتش��ار این عکس در قالب یک پس��ت 
توئیتری نوش��ت: من این س��ؤال را می پرسم: آیا سعد الحریری )نخست 
وزی��ر س��ابق لبنان( چنین کاری انجام داد؟ الزم به ذکر اس��ت که کش��تار 
نخس��ت قانا در 1۸ آوریل سال 1۹۹۶ رخ داد، زمانی که نیروهای اشغالگر رژیم 
صهیونیستی به طور عمد مقر وابسته به سازمان ملل را بعد از پناه گرفتن ۸00 
غیرنظامی در آن هدف قرار دادند.این ۸00 ش��هروند لبنانی از جنوب این کشور 
از ترس حمالت رژیم صهیونیس��تی به این منطقه پناه آورده بودند که 110 تن 

از آنها به شهادت رسیدند

واکنش پکن به ادعای استرالیا 
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه چین گفت ادعای عدم ش��فافیت پکن 
درخصوص ش��یوع وی��روس کرونا که از س��وی دولت اس��ترالیا مطرح 
ش��ده کاماًل بی اس��اس اس��ت.  دول��ت چین ضمن بی اس��اس توصیف 
ک��ردن ادعاه��ای اخیر دول��ت اس��ترالیا، دخالت کش��ورهای غربی در 
امور هنگ کنگ را محکوم کرد. »گنگ ش��وانگ« گف��ت، اظهارات وزیر 
امور خارجه اس��ترالیا و زیر سوال بردن ش��فافیت پکن درباره شیوع  کرونا 
کاماًل بی اس��اس هستند.شوانگ درخصوص پیش��نهاد وزیر امور خارجه استرالیا 
درخصوص تش��کیل تحقیقات مستقل از سازمان جهانی بهداشت به منظور یافتن 
خاس��تگاه اصلی کرونا ابراز نگرانی کرد. »وانگ یی« وزیر خارجه چین در تماس 
تلفنی با رئیس س��ازمان جهانی بهداش��ت، بر حمایت دولت و ملت چین از این 

سازمان تأکید کرد. 

با اسرائیل در حالت جنگ هستیم
وزی��ر خارجه لبنان حمله رژیم صهیونیس��تی به خ��ودروی حامل عضو 
حزب اهلل را محکوم کرد و گفت »لبنان با اس��رائیل در حالت جنگ قرار 
دارد«. »ناصی��ف حتی« در گفت وگو با روزنامه س��عودی »ایندیپندنت 
عرب��ی« گف��ت، لبن��ان به دلی��ل جغرافیای سیاس��ی خود، بیش��ترین 
تأثیرپذی��ری و کمترین تأثیرگذاری را در جنگ های مس��تقیم یا نیابتی 
منطقه داش��ته و اکنون س��عی دارد با ارتباط و گفت وگو روابط عربی خود را 
تقویت کند. وی درباره حمله پهپادی به خودروی عضو حزب اهلل در مرز سوریه و 
لبنان گفت: »لبنان در حالت جنگ با اسرائیل قرار دارد، اسرائیلی که حریم هوایی 
لبنان و حاکمیت آن را نقض می کند تا یک خودروی غیرنظامی را بررسی کند. هر 
اقدام نظامی از این نوع و هر تجاوزی به حاکمیت لبنان خواه از زمین، دریا یا هوا 

باشد، محکوم و رد شده است و ما به شورای امنیت شکایت می کنیم. 

علی تتماج 


