
 فلسطین: وزارت فرهنگ غزه با صدور بیانیه ای 
خواه��ان توقف روند عادی س��ازی روابط در عرصه 
فرهنگ با دشمن صهیونیستی شد. وزارت فرهنگ 
غ��زه با صدور بیانیه ای اعالم ک��رد که روند عادی 
سازی روابط در سریال های عربی باید متوقف شود 
چرا که این روند خطر واقعی علیه هوش��یاری ملت 
های عربی و نگاه آنها به دش��من صهیونیس��تی به 

شمار می رود.

 سوریه: با جان باختن ۶ تَن دیگر به دنبال وقوع 
انفجار در شهر »عفرین« سوریه شمار قربانیان این 
انفجار به ۴۶ نفر افزایش یافت.گفته می شود که به 
دنبال انفجار مذکور دهها غیر نظامی نیز به ش��دت 
زخمی شده اند. در همین حال منابع سوری گزارش 
کردند که 300 کامیون آمریکایی حامل تجهیزات 
نظامی به هم��راه هواپیماهایی باری به چند پایگاه 
نظام��ی این کش��ور در س��وریه تجهی��زات نظامی 

منتقل کرده اند.

 ترکی�ه: رئیس جمهور ترکیه با اب��راز امیدواری 
ب��رای تغییر رویک��رد کنگره آمری��کا در قبال این 
کش��ور، گفت تحوالت منطقه غرب آس��یا ضرورت 
هم��کاری واش��نگتن و آنکارا را نش��ان داد.»رجب 
طیب اردوغ��ان« رئیس جمه��ور ترکیه با ارس��ال 
نام��ه ای به »دونالد ترامپ« همتای آمریکایی خود، 

بر لزوم تداوم همکاری دو کشور تاکید کرد.

 کره جنوبی: وزیر دف��اع کره جنوبی می گوید که 
هیچ تحرک غیرعادی در کره شمالی شناسایی نشده 
و کیم به صورت عادی در حال اداره امور این کش��ور 
است. »جئونگ کیونگ دوو« وزیر دفاع کره جنوبی در 
واکنش به شایعات مربوط به وضعیت سالمتی »کیم 
جونگ اون« رهبر کره شمالی گفت که هیچ تحرک 

غیرمعمولی در کره شمالی شناسایی نشده است. 

 آمریکا: هیالری کلینتون وزیر خارجه اس��بق و 
نامزد حزب دموکرات در انتخابات ۲0۱۶ ریاس��ت 
جمه��وری آمری��کا رس��ما از »جو بای��دن« برای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری امس��ال حمایت کرد. 
در تازه تری��ن حمایت  چهره های سرش��ناس حزب 
دموکرات آمریکا از جو بایدن در انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری س��وم نوامب��ر ۲0۲0 )۱3 آبان ۱3۹۹( 
ای��ن بار هی��الری کلینتون نامزد شکس��ت خورده 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال ۲0۱۶ رسما 

حمایت خود از بایدن را اعالم کرد.

پویش حقوقی بین المللی برای آزادی 
زندانیان سیاسی در بحرین

فعاالن ۲۲ ش��هر در سراس��ر جهان ب��رای آزادی 
زندانی��ان سیاس��ی و آزادی بی��ان در بحرین یک 

پویش حقوقی بین المللی به راه انداختند.
ای��ن پویش، همزمان با ش��دت گرفت��ن نگرانی ها 
نس��بت به گس��ترش ویروس کرونا در زندان های 
رژیم آل خلیفه و بی توجهی مقامات بحرین نسبت 
به وضعیت بهداش��تی این زندانیان آغاز شده است.
بسیاری از این زندانیان با وجود شرایط بد جسمی 
آزاد نش��ده اند. این پویش ب��ه زبانهای مختلف در 
کش��ورهای سراس��ر جهان از جمله فرانسه، آلمان، 
اس��پانیا، ایتالیا، ایرلند، س��وئیس، هلن��د، پرتغال، 
آذربایج��ان … و با عن��وان »زندانیان را در بحرین 

آزاد کنید« به راه افتاده است.
الزم به ذکر اس��ت که چهره های برجس��ته مخالف 
بحرینی از جمله شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت 
الوفاق، حسن مشیمع رئیس جنبش جماعة الحق، 
عبدالوه��اب حس��ین، عبداله��ادی الخواج��ه، نزار 
الوداع��ی… هم چنان در زندانهای بحرین به س��ر 
می برند.گزارش های منتش��ر شده از سوی خانواده 
های این زندانی��ان و همچنین مخالفان و نهادهای 
بین المللی حاکی از آن اس��ت که با وجود گسترش 
ویروس کرونا در بحرین، مس��ئوالن این کشور هیچ 
اقدام قابل توجهی در قبال اوضاع زندانیان سیاسی 
انجام نداده اند به طوری که این زندانیان در معرض 
ابتال به ویروس کرونا قرار گرفته و هیچ اقدامی برای 
مقابل��ه با این ویروس در زن��دان های بحرین انجام 
نشده است.نهادهای معارض در بحرین اعالم کردند 
که اوضاع جسمی »حسین الساری« یکی از زندانیان 
سیاسی در بحرین به قدری وخیم شده که وی دیگر 
نمی تواند بر روی پاهایش راه برود.الساری از 3 سال 
قبل در زندان های بحرین از اوضاع جسمی وخیمی 
رنج می برده ولی این ش��رایط در س��ایه گس��ترش 

ویروس کرونا وخیم تر شده است.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری

لبنان طی روزهای اخیر با آغاز دوباره اعتراض های خیابانی 
همراه ش��ده اس��ت. بحرانی که طی ماه های پیش در این 
کشور آغاز و دهها قربانی برجای گذاشته بود طی روزهای 
اخیر بار دیگر ش��عله ور ش��ده که دهها نفر از معترضان و 
نیروه��ای امنیت��ی در آن زخمی و تعدادی نیز بازداش��ت 
ش��ده اند. حال این سوال مطرح اس��ت که ریشه بازگشت 
بحران به لبنان چیس��ت و عامالن آن چه اهدافی را دنبال 
می کنند؟ نکته مهم آن است که امروز جهان درگیر بحران 

کرونا ویروس اس��ت و حتی لبنان نیز از این قاعده استثنا 
نبوده اس��ت لذا در این شرایط که حتی کشورهایی مانند 
فرانسه که هر شنبه تظاهرات ضد دولتی برگزار می کردند 
از اعتراض ها دس��ت کش��یده اند چرا اعتراض های لبنان 
دوباره ش��عله ور شده است؟ بخش��ی از این مسئله را می 
توان در بحران اقتصادی جاری در این کشور جستجو کرد 
بگونه ای که همچنان مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم 
رفع نش��ده است. در همین حال موضوع بانک ها و کاهش 
ارزش پول ملی لبنانی ها نیز به این امر دامن زده است. هر 
چند این عوامل می تواند در ایجاد اعتراض ها نقش داش��ته 
باشد اما با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر لبنان و جهان 
و نیز این مهم ک��ه دولت لبنان به تازگی کار خود را آغاز 
کرده اس��ت ریش��ه این بحران را در جای دیگری می توان 

مشاهده کرد. نگاهی بر عرصه داخلی لبنان نشان می دهد 
که برخی جریان های سیاسی که تاکنون در قدرت بوده اند 
و البته نگاهی به خارج  از مرزها همچون عربستان و آمریکا 
دارند به نتیجه رسیدن سیاست های دولت جدید را مغایر 
با منافع خود می دانند و تالش دارند تا از وضعیت بحرانی 
برای ناکارآمدن نشان دادن این دولت و حتی ایجاد فضای 

بی ثباتی سیاسی بهره گیرند.
 در کنار این طیف عملکردهای بانک های لبنانی نیز جای 
تام��ل دارد. بانک هایی که بخش عمده ای از س��رمایه های 
خ��ود را از ای��ن جریان ها و نی��ز منابع مالی عربس��تان و 
کشورهای غربی دارند. آنانی که در عمل اختیاری از خود 
نداش��ته و وابسته به دس��توراتی هستند که به آنها دیکته 

می شود. 

همزم��ان با این مس��ائل، تحرکاتی که آمریکا و س��عودی 
علی��ه لبنان ص��ورت می دهند را نیز نبای��د نادیده گرفت. 
دخالت های س��فارت آمریکا در لبنان و نی��ز اقدام آمریکا 
در تحری��م بانک ها و اقتصاد لبنان به بهانه مقابله با حزب 
اهلل بخش��ی از این اقدامات اس��ت در حالی که با فشار بر 
نهاده��ای جهان��ی مانع از اج��رای تعهدات مال��ی آنها در 
حمایت از لبنان شده اند. در اصل می توان گفت که اکنون 
لبنان درگی��ر جنگی اقتصادی علیه مقاومت این کش��ور 
است که در لوای نام اعتراض های خیابانی صورت می گیرد 
که استمرار آن می تواند هزینه های بسیاری برای لبنان به 
همراه داش��ته باشد بویژه اینکه صهیونیست ها و گروه های 
تروریستی به دنبال فرصتی برای ضربه زدن به امنیت این 

کشور هستند. 

یادداشت

طرابل��س در ش��مال لبن��ان ط��ی هفته جاری ش��اهد 
اعتراضات گس��ترده به وضعیت اقتص��ادی بود که اغلب 
به آش��وب نیز کشیده ش��د و ده ها نیروی امنیتی لبنان 
که برای خاموش کردن این اعتراضات غیر مسالمت آمیز 

وارد عمل شده بودند، زخمی شدند.
روزنام��ه »االخبار« در گزارش��ی در همین باره نوش��ت: 
میان تالش برای بهره برداری از خشم مردم از فروپاشی 
اقتصادی و میان تظاهرات کنندگانی که جز لقمه ای نان 
ب��رای گذران زندگ��ی نمی خواهند، چراغ س��بزی برای 
مقابله با حزب اهلل داده ش��ده است. اسم رمز واضح است 
اما بازی هم به اندازه خطرناک بودن فروپاش��ی امنیتی 
کش��ور، خطرناک است.در ادامه این گزارش آمده، شاید 
بدبینی باشد که گفته شود بازگشت هفته گذشته »سعد 
الحریری« نخس��ت وزیر پیش��ین از سفر به پاریس اعالم 
این بود ک��ه مقدمات امری برای مقابل��ه با دولت فعلی 
آماده ش��ده اس��ت؛ )اما( الحریری در اوج بحران کرونا و 
اوج بحران اقتصادی ش��دید لبنان به کشورش بازگشت 
که بر اساس رفتارهای معمول وی امری غافلگیرانه است.
االخب��ار ادامه داد: اگر مخالفت سیاس��ی با دولت، حقی 
مش��روع باشد بازگشت تنش به اوضاع داخلی لبنان پس 
از وقفه س��ه ماهه به دلیل شیوع کرونا، همراه با پوشش 
رس��انه ای گسترده عربی که شبیه به زمان بحران شدید 
در لبنان اس��ت داللت ب��ر آن دارد ک��ه اتفاقات جاری، 
نبردی میان مخالفان و موافقان ]دولت[ است... تا عنوان 

اصلی، مقابله صرف با حزب اهلل باشد.
س��ناریوی آمری��کا در قبال لبن��ان و به تب��ع آن لبنان 
تغییری نکرده اس��ت. همچنین شیوه آمریکا در رفتار با 
لبن��ان در بحران مالی مانند مس��أله صندوق بین المللی 

پول و در بحران سیاس��ی مانند محاصره حزب اهلل تغییر 
نکرده به حدی که معادله به آنجا رس��ید که یا فروپاشی 
یا تسلیم حزب اهلل؛ این رفتار معادله دهه نود را در ذهن 
زنده می کند.  ش��کی نیست که صعود تدریجی حزب اهلل 
از ۱۷ اکتبر تا بحران فعلی در رهبری راه حل های مطرح 
شده، وزنی را که پیش بینی می کرد بر آن افزود. حزب اهلل 
دریافته بود که طوفان در راه اس��ت و ترجیح می داد که 
رویارویی مش��ترکش با همان طرف های مربوط سابق و 
کنونی باشد به جای آنکه بخواهد به تنهایی بار فروپاشی 
مالی و معیش��تی را به دوش بکش��د. ای��ن جنبش ورود 
هم��ه را به دول��ت تایید کرد و وتوی��ی در این خصوص 
اعمال نکرد زیرا معنی تکروی و آنچه از نظر منطقه ای و 
بین المللی برای آن آماده ش��ده بود، را کامال درک کرده 
بود. همچنین نمی توان ش��عله ور کردن طرابلس، بیروت 
یا غیره را هنگامه احزاب سیاسی معارض حزب اهلل خواند 
اگرچه این نیروها در تالش برای اس��تفاده از گرسنگی و 
فقر مردم به ش��یوه های مختلف باشند. تظاهرات نتیجه 
صرف تحرکات مردمی اس��ت اما نکته برجسته آن است 
بانک ها و قوای سیاسی و نظامی می دانند روزی که موانع 
برداشته شود مردم به بانک ها و هرچه به گذران زندگی 
آنها ضربه زده، حمله خواهند کرد. این سخنی است که 

در نشست های سیاسی و بانکی نیز مطرح شده است.
موض��وع مش��خص همراه��ی منطق��ه ای در داخ��ل و 
بین الملل��ی برای مقابله با حزب اهلل اس��ت اما عناصر این 
مقابله عنوز کامل مشخص نیست زیرا فروپاشی مردمی 
که رخ داده در س��ایه گرس��نگی، فقر و رها شدن سالح 
محصور نخواهد ماند. موضوع خطرناک تر ورود ارتش به 

خیابان هاست.

دور جدید اعتراض های خیابانی با دهها قربانی بیروت را فرا گرفت 

فتنه شوم علیه مقاومت لبنان   جنایت انگلیس در عراق 
با پرده کرونا

همزم��ان با تش��دید تحرکات نظام��ی انگلیس در 
عراق، یک گ��روه حامی صلح، وزارت دفاع انگلیس 
را به سوءاس��تفاده از شرایط ش��یوع ویروس کرونا 
برای س��رپوش گذاش��تن بر حمالت اخیر خود در 

عراق متهم کرد.
گروه حامی صلح »اتحادیه متعهدان به صلح«، وزارت 
دفاع انگلیس را به تالش برای سوءاستفاده از فرصت 
ش��یوع ویروس کووید-۱۹ به عنوان سرپوشی برای 
نظارت بر حمالتی که اخی��را در عراق صورت داده، 
متهم کرد.»سیمون هیل« مدیر کارزار های این گروه 
حامی صلح درباره این حمالت که در زمان بس��تری 
بودن بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس صورت 
گرفت، در مصاحبه ای توضیح داد که چرا افشاگری 
در این خصوص به گروه تحت نظارت او ارتباط دارد. 
س��یمون هیل گفت: ما اطالعات اندکی در این باره 
داریم. وزارت دف��اع انگلیس اعالم کرد این حمالت 
در دهم آوریل در غرب طوز خورماتو در شمال شرق 
عراق انجام شد. به گفته آن ها سه هواپیمای نیروی 
هوایی س��لطنتی انگلیس ساختمان های منتسب به 
داع��ش )!( را بمباران کرده اند. آن ه��ا درباره میزان 
تلفات چی��زی اعالم نکردند. ای��ن فعال ضد جنگ 
افزود آن ها ادعا می کنند بررس��ی پیش از بمباران 
صورت گرفت و هیچ غیرنظامی در این ساختمان ها 
نبوده است. با این حال وزارت دفاع انگلیس سابقه 
انکار تلفات غیرنظام��ی را دارد. وی در ادامه افزود 
به اس��تناد تمامی شواهد، بمباران نمی تواند صلح و 

پیشرفت را در عراق به بار آورد.

 ثبت ۱۱۰ هزار مورد وبا 
در یمن 

صندوق کودکان سازمان ملل "یونیسف" دیروز  اعالم 
کرد که بیش از ۱۱0 هزار مورد مش��کوک به ابتال به 
وبا در یمن از آغاز س��ال جاری میالدی ثبت شده اند. 
س��اره بیس��لو نیانتی، نماینده یونیس��ف در یمن در 
بیانیه ای تصریح ک��رد: از ژانویه ۲0۲0، بیش از ۱۱0 
هزار مورد مش��کوک به ابتال به وبا در ۲۹0 منطقه از 
یمن ثبت شده است که کودکان زیر پنج سال حدود 
۲۵ درصد از این مبتالیان هس��تند.وی تصریح کرد: 
خط��ر علیه بیش از ۵ میلیون کودک زیر پنج س��ال 
در یمن چه به خاطر وبا و یا اس��هال ش��دید بیش��تر 
می شود.نماینده یونیسف خاطرنشان کرد: شیوع وبا در 
سطح گسترده تر و باال رفتن میزان سوء تغذیه و شیوع 
بیماری ها ممکن است منجر به وخامت بارِ قرار گرفته 
بر دوش کودکان و خانواده هایش��ان شود. کودکان در 
یمن همچنان در معرض تعداد بی شماری از خطرات 

هستند که زنده ماندن آنها را تهدید می کند.
در همین حال سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعالم 
کرد، خبر »رویترز« درباره ابتالی حتمی برخی افراد 
به کرونا در صنعاء صحت ندارد.»یوسف الحاضری« 
سخنگوی وزارت بهداش��ت دولت نجات ملی یمن 
خبر خبرگزاری »رویترز« را مبنی بر اینکه دستکم 
یک نفر در صنعاء به ویروس کرونا مبتال شده است، 
تکذیب کرد. خبر دیگر آنکه  دولت ترکیه ضمن ابراز 
نگرانی از اعالم خودمختاری در جنوب یمن توسط 
گروه موس��وم به ش��ورای انتقالی )متح��د امارات(، 
گفت آنکارا به حمایت از اقدامات بشردوستانه برای 

پایان دادن به جنگ این کشور ادامه می دهد.

گزارش

ناتوانی و ضعف شدید نظام سرمایه داری حاکم بر غرب هر 
روز قربانی بیشتری می گیرد چنانکه شمار قربانیان مرتبط 
با ویروس کرونا در آمریکا از آمار تلفات نظامیان این کشور 

در جنگ ویتنام فراتر رفته است.
خبرگزاری رویترز در خصوص آمار مبتالیان و شیوع کرونا 
در ایاالت متحده گزارش کرد در حالیکه شمار مرگ و میر 
مرتب��ط با کرونا در آمریکا از آمار تلفات نظامیان آمریکا در 

جنگ ویتنام فراتر رفته است. 
در همین حال؛ کارشناس شبکه بي بي سي اذعان کرد که 
آمار واقعی کرونا در آمریکا ده برابر آمار رس��می است، هر 
هفت��ه بیش از  چهار میلیون آمریکایي بیکار مي ش��وند و 
درآمد ناخالص ملي این کش��ور هم بین سه تا شش درصد 
کاهش پیدا کرده است.دانشگاه آمریکایی جانز هاپکینز نیز 
اعالم کرد ش��مار قربانیان ویروس کرون��ا در آمریکا به ۵۹ 
هزار و ۲۶۶ تن و شمار مبتالیان به یک میلیون و 3۵ هزار 

و۷۶۵ نفر افزایش یافته است.  
براساس این آمار، بیش��ترین مبتالیان و آمار مرگ ناشی از 
کرون��ا در نیویورک اس��ت. تاکنون ۲3 ه��زار و ۱3۴ نفر در 
نیویورک براثر ابتال به کرونا مرده اند و 30۱ هزار و ۴۸۹ نفر 
هم مبتال شده اند.در نیوجرسی نیز با ثبت شش هزار و ۴۴۲ 

مورد مرگ، ۱۱3 هزار و ۸۵۶ مورد مبتال ثبت شده است.
در ماساچوست نیز ۵۸ هزار و 30۲ مورد ابتال و سه هزار و 
۱۵3 م��ورد مرگ و ایلینوی نیز ۴۸ هزار و ۱0۲ مورد ابتال 
و دو هزار و ۱۲۵ مورد مرگ ثبت ش��ده است.در کالیفرنیا 
نیز ۴۶ هزار و ۱۶۴ مورد ابتال به ویروس کرونا تاکنون ثبت 
شده و هزار و ۸۶۴ نفر مرده اند و در پنسیلوانیا از ۴۵ هزار 
و ۱3۷ م��ورد ابتال به ویروس کرون��ا تاکنون دو هزار و ۴۶ 

نفر جان خود را از دست داده اند.در میشیگان نیز 3۹ هزار 
و ۲۶۲ نفر به ویروس کرونا مبتال ش��ده اند و س��ه هزار و 
۵۶۸ نفر براثر این بیماری درگذشته اند.در فلوریدا نیز 3۲ 
هزار و ۸۴۸ ابتال و هزار و ۱۷۱ مورد مرگ ثبت شده است.

در تگزاس نیز از ۲۶ هزار و ۱۷۱ مورد ابتال ۶۹0 نفر مرده 
اند و در واش��نگتن نیز ۱۴ هزار و 3۸۸ نفر به کرونا مبتال 

ش��ده اند و ۷۹۲ نفر نیز جان باخته اند.وزارت دفاع آمریکا 
)پنتاگون( نی��ز اعالم کرد، مجموع مبتالیان به کرونا میان 

نیرو های مسلح این کشور از مرز ۶۶00 تن گذشت.
خبر دیگ��ر از بحران در آمریکا آنک��ه تفنگداران دریایی و 
ارت��ش آمری��کا بیش از دیگر نیرو ها پرس��نل خود را بر اثر 
خودکشی از دست می دهند.نتایج گزارش ساالنه از میزان 

خودکشی در ارتش آمریکا نشان می دهد میزان خودکشی 
در میان س��ربازان وظیفه نیرو های مسلح در حال افزایش 
است. تفنگداران دریایی و ارتش آمریکا بیش از دیگر نیرو ها 
پرس��نل خود را بر اثر خودکش��ی از دست می دهند. با این 
حال، این میزان مرگ و میر ناش��ی از خودکش��ی در میان 
نظامی��ان و غیرنظامیان تقریبا برابر اس��ت. برنامه گزارش 
حوادث خودکشی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه گزارش 
س��االنه خود را در خصوص مرگ و میر نظامیان آمریکایی 
بر اثر خودکشی، اقدام ناموفق به خودکشی و عوامل مرتبط 
منتشر کرد.در سال ۲0۱۸, 3۲۵ مورد خودکشی در میان 
س��ربازان وظیفه ثبت شد که نتیجه آن ۸/۲۴ مرگ در هر 
۱00 هزار نفر بود.در این گزارش آمده اس��ت، تعداد مرگ 
و میر ناشی از خودکش��ی در میان سپاه تفنگداران نیروی 
دریای��ی آمریکا از دیگر نیرو ه��ا باالتر و ۴/3۱ مرگ در هر 
۱00 هزار نفر بوده است. نیرو های مسلح نیز با ۵/۲۹ مرگ 
ناش��ی از خودکش��ی در هر ۱00 هزار نفر پس از آن قرار 
گرفته اس��ت.میزان مرگ و میر بر اثر خودکش��ی در میان 
نی��روی دریایی و نیروی هوایی آمری��کا به ترتیب ۷/۲0 و 

۵/۱۸ مرگ در هر ۱00 هزار نفر گزارش شده است.
از درون جامع��ه آمریکا نیز خبر می رس��د صدها آمریکایی 
ب��رای دریاف��ت کمک ه��ای غذای��ی در ل��س آنجل��س و 
پنسیلوانیا صف کشیدند.در این میان مدیر مؤسسه آلرژی 
و بیماری ه��ای عفون��ی آمریکا درباره وض��ع خطرناک این 
کشور در صورت جواب ندادن درمان های کرونا هشدار داد 
و گفت موج دوم اجتناب ناپذی��ر خواهد بود. رئیس جمهور 
آمریکا مدعی شد کشورش بدترین روزهای شیوع کرونا را 

پشت سر گذاشته است.

بازگشت بحران به لبنان 
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سبقت تلفات کرونا درآمریکا  از قربانیان جنگ ویتنام
ناکارآمدی ساختار سرمایه داری بالی جان میلیون ها نفر شده است 

جنایت ارتش میانمار در راخین
نماینده حقوق بشر سازمان ملل در میانمار که در حال عزیمت است، تاکید 
کرد که ارتش میانمار احتماال مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت 
در اس��تان راخین شده است.یاکی لی، نماینده حقوق بشر سازمان ملل در 
میانمار در آخرین بیانیه خود پس از ش��ش س��ال خدمت در این س��مت 
گفت: در حالی که جهان با پاندمی ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند، 
ارتش میانمار به حمالت خود در استان راخین و هدف گرفتن غیرنظامیان ادامه 
می دهد. این مخبر ویژه اهل کره جنوبی گفت: نیروهای مسلح معروف به "تاتماداو" 
در هفته های گذشته حمالت هوایی و توپخانه ای علیه غیرنظامیان را افزایش داده اند 
که احتماال برابر با جنایات جنگی و جنایت علیه بش��ریت اس��ت. الزم به ذکر است 
ارتش میانمار در منطقه راخین به کش��تار و آواره س��ازی مس��لمانان روهینگیایی 

می پردازد بگونه ای که این منطقه با فاجعه انسانی روبرو شده است. 

تاکید مسکو بر گفتگوی یمنی 
معاون وزیر خارجه روس��یه بر موضع کشورش در قبال تحوالت جنوب 

یمن در سایه اقدامات اخیر نیروهای تحت حمایت امارات تاکید کرد.
 میخائی��ل بوگدانوف در رایزنی تلفنی خ��ود با عیدروس الزبیدی رئیس 
ش��ورای انتقالی جنوب یمن تحت حمایت امارات، موضع کشورش را در 
قبال تحوالت جنوب یمن شرح داد. وی تاکید کرد که روسیه هم چنان بر 
موضع خود در خصوص حل مسائل موجود در یمن از طریق گفتگوی فراگیر 
میان طرف های یمنی با کمک مارتین گریفیتس فرستاده ویژه سازمان ملل به این 
کش��ور تاکید دارد. دو طرف هم چنین در خصوص آخرین تحوالت میدانی مربوط 
ب��ه جنوب یمن با یکدیگر رایزنی کردند.ش��ورای انتقالی جنوب یمن طی روزهای 
گذشته در این منطقه، اعالم خودمختاری کرد؛ اقدامی که با واکنش شدید ائتالف 
متجاوز سعودی و دولت فراری یمن تحت حمایت عربستان سعودی رو به رو شد.

توهم برخی کشورهای عربی درباره عادی سازی 
یک��ی از اعضای جنبش مقاومت اس��المی حم��اس در واکنش به عادی 
س��ازی روابط س��ران عرب با رژیم صهیونیستی، گفت: برخی نظام های 
عربی بقای خود را در عادی س��ازی با تل آویو می بینند. »ماهر صالح« 
تأکید کرد که برخی نظام های عربی به هر شیوه ای به دنبال عادی سازی 
روابط با دشمن صهیونیستی هستند، زیرا بقا و امنیت خود را در این کار 
می بینند. صالح گفت: برخی نظام های عربی معتقدند با عادی سازی روابط با 
رژیم اشغالگر صهیونیستی می توانند ادامه قدرت و حاکمیت خود را تثبیت کنند.

این عضو جنبش حماس با اش��اره به اینکه مس��اله عادی س��ازی روابط با دشمن 
صهیونیس��تی هیچ آینده ای ندارد، تاکید کرد ک��ه هرگونه اقدام و تالش در این 
راس��تا خیانت به امت و حرکت بر خالف مواضع و منافع آن اس��ت و جنبش های 
تحریم رژیم صهیونیستی در عرصه جهانی روز به روز در حال گسترش هستند.


