
 افغانستان: بحران های تحمیلی نیروهای خارجی 
حاضر در افغانستان برای این کشور همچنان ادامه 
دارد چنانکه سازمان حمایت از کودکان در گزارش 
تازه اش ام��روز جمعه یکم مه ۲۰۲۰ اعالم کرد که 
پ��س از وضع محدودیت ها بخاطر ویروس کرونا در 
افغانس��تان، بیش از هفت میلیون کودک با کمبود 

غذایی روبه رو هستند.

 بحری�ن: مرکز رس��انه ای "ائت��الف جوانان ۱۴ 
فوریه" بحرین  در اولین جمعه ماه رمضان مراس��م 
روز مل��ی برچیدن پایگاه های آمریکا از این کش��ور 
را برگزار کرد.  این کمپین که از چند روز گذش��ته 
آغاز به فعالیت کرده است، خواستار بزرگداشت این 
روز به دلیل اخراج نظامی آمریکا شد که حاکمیت 
و اس��تقالل بحری��ن را نقض و از نظام این کش��ور 
برای ارتکاب جنایت علیه ملت حمایت سیاس��ی و 

امنیتی می کند.

 ام�ارات: وزارت خارج��ه ترکی��ه در بیانیه ای از 
امارات خواس��ت »مواضع خصمان��ه« علیه آنکارا را 
کنار گذاش��ته و »جایگاه خودش را بشناس��د.« در 
بیانیه وزارت خارجه ترکیه با اشاره به بیانیه وزارت 
خارجه امارات آمده است: »ما از امارات متحده عربی 
می خواهیم دیدگاه های خصمانه علیه کشورمان را 

کنار گذاشته و جایگاهش را بشناسد.«

 عراق: یک عضو »اتحاد میهنی کردستان« عراق 
خبر داد که اعضای ش��ورای استان سلیمانیه عراق 
)شمال( خواستار خودمختاری دو استان کردستان 
عراق شدند.»غیاث السورجی« عضو حزب »اتحادیه 
میهنی کردس��تان« عراق،، گزارش کرد که اعضای 
شورای استان س��لیمانیه عراق )ش��مال( از دولت 
کردستان درخواست کردند که دو استان سلیمانیه 

و »حلبچه« به صورت خومختار اداره شوند.

 ترکیه: سفیر آمریکا در ترکیه با تهدید این کشور 
ب��ه تحریم در صورت فعال س��ازی س��امانه پدافند 
موشکی روس��ی، گفت عملیاتی کردن این سامانه 
ب��ا خرید جنگنده ه��ای آمریکایی در تضاد اس��ت.

علی رغم ارس��ال کمک های پزشکی انبوه ترکیه به 
آمریکا برای مبارزه با ش��یوع ویروس »کووید۱۹«، 
مقام های این کش��ور اما هنوز دس��ت از تهدید این 
کشور به تحریم در ارتباط با سامانه پدافند موشکی 

»اس-۴۰۰« برنداشته اند.

700 بار نقض آتش بس توسط سعودی 
س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن تاکی��د کرد که 
پاس��خی دردن��اک در انتظ��ار متج��اوزان ائتالف 
سعودی است که طی سه هفته اخیری که از شروع 
آتش بس ادعایی آنها در یمن می گذرد این کش��ور 
را 65 بار ه��دف عملیات های زمینی و 7۰۰ مرتبه 

حمله هوایی قرار دادند.
سخنگوی نیروهای مس��لح سودان هر گونه ادعای 
ائت��الف س��عودی در ایج��اد آتش ب��س در یمن را 
رد ک��رد و گف��ت که پاس��خی دردن��اک در انتظار 
متجاوزان است.»یحیی سریع« سخنگوی نیروهای 
مس��لح س��ودان با اش��اره به ادامه حمالت ائتالف 
سعودی در جبهه های مختلف یمن گفت: »بیش از 
۱3 عملیات پیش��روی و نفوذ در خاک یمن توسط 
نیروهای ائتالف س��عودی طی یک هفته گذش��ته 

انجام شده است«.
به گزارش ش��بکه المسیره، سریع افزود: »نیروهای 
ائتالف سعودی در جبهه های  مأرب، البیضاء، الضالع، 
الجوف و مرزهای شمالی قصد پیشروی داشتند که 
در همه آنها ناکام ماندند«.این مقام نظامی سودان 
تصریح کرد:»در طی یک هفته گذشته ۲۰۰ حمله 
هوایی هم توس��ط ائتالف سعودی علیه استان های 
مختلف یمن انجام ش��ده اس��ت«. خبر دیگر آنکه 
مناب��ع یمنی، پ��س از خیانت یک��ی از فرماندهان 
دول��ت منصور هادی، گ��زارش کردند که نیروهای 
»شورای انتقالی« به مرکز استان »سقطری« حمله 
کردند. گروه موسوم به »شورای انتقالی جنوب« که 
از حمایت امارات برخوردار اس��ت، دولت مستعفی 
یم��ن را فاق��د مش��روعیت اعالم کرد، ح��ال آنکه 
عربس��تان و امارات دلیل آغ��از جنگ علیه یمن را 
حمایت از این »دول��ت قانونی«  اعالم کرده بودند. 
روزنام��ه ایندیپندنت انگلیس در مطلبی به حوادث 
اخی��ر در جنوب یمن و درگیری ه��ا بین نیروهای 
م��ورد حمایت امارات از یک طرف و نیروهای مورد 
حمایت عربس��تان س��عودی در این کش��ور، آن را 

»جنگ سرد ریاض و ابوظبی« دانست.
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کرونا ویروس در حالی به بحرانی جهانی مبدل ش��ده که 
گوی برخی کش��ورها به ایجاد کروناهای جدید با ماهیت 
های اقتصادی و سیاس��ی علیه س��ایر کش��ورها هس��تند 
رفت��اری که نم��ود آن را در تحرکات آلم��ان علیه لبنان 
می توان مش��اهده کرد. آلمان رسما از قرار دادن حزب اهلل 

در لیست گروه های تروریستی خبر داده و خواستار اجرای 
آن از سوی سایر کش��ورهای اروپایی نیز شده است. حال 
این س��وال مطرح است که چرا در مقطع کنونی این اقدام 
از س��وی آلمان صورت گرفته است و چه اهدافی را دنبال 
می کن��د؟ پیش از هر چیز این نکته مهم مطرح اس��ت که 
حزب اهلل بخش��ی از سیاسی و امنیتی لبنان است چنانکه 
ه��م در پارلمان و ه��م در هیات دول��ت دارای نماینده و 
وزیر است و از س��وی دیگر در استراتژی دفاعی لبنان در 
کن��ار ارتش و مردم ق��رار دارد لذا تحریم حزب اهلل را باید 
تحریم لبنان دانست. رفتاری که با توجه به بحران درونی 
و اقتصادی لبنان می تواند اقدامی برای تش��دید بحران در 
این کش��ور برای تحمیل خواس��ته هایی به لبنان باشد که 
خلع س��الح مقاومت، سازش با رژیم صهیونیستی، اجرای 
طرح های اقتصادی و سیاس��ی غ��رب در لبنان، همراهی 
لبنان با دش��منان سوریه می تواند بخش��ی از اهداف این 
تح��رکات باش��د. نکت��ه مهم آنکه اق��دام آلم��ان مغایر با 

طرح های اجالس دوس��تان لبنان اس��ت ک��ه در آن برای 
خروج لبن��ان از بح��ران اقتصادی تعه��دات مالی به این 

کشور داده شده بود. 
نکته دیگر آنکه آلمان ها از جنگ دوم جهانی تاکنون با ادعای 
غرامت هولوکاس��ت در حال باج دادن به رژیم صهیونیستی 
هستند و هر ساله مبالغی را به این رژیم می پردازند. بر این 
اس��اس و با توجه به نیاز دول��ت حاکم بر آلمان به حمایت 
البی صهیونیس��تی در وضعیت نامناس��ب کنون��ی آلمان 
می توان اقدام علیه حزب اهلل را بخشی از همین باج دادن ها 
عنوان داشت. این امر زمانی بیشتر نمود می یابد که دادگاه 
بین المللی کیفری دیروز ز حق فلسطینی ها برای شکایت از 

رژیم صهیونیستی خبر داده است. 
نکت��ه مه��م آنکه آلمان ای��ن روزها با بحران ش��دید کرونا 
مواجه اس��ت که به رغم ادعاهای اولیه در نهایت نتوانس��ته 
چندان کارکرد مثبتی در این زمینه داش��ته باش��د. اکنون 
این سناریو مطرح است که آلمان با اقدام علیه حزب اهلل به 

دنبال انحراف افکار عمومی از وضعیت کرونایی خویش است 
تا ش��اید از میزان انتقادها به عملکردش در مقابله با کرونا 
بکاهد. نکته نهایی آنکه نوع واکنش ها به اقدام آلمان نشانگر 
طرحی برنامه ریزی ش��ده از س��وی ائتالف عربی، غربی و 
عبری علیه لبنان اس��ت. هر چند ادعا می ش��ود این اقدام 
برای مقابله با ایران اس��ت و حتی نوعی ابراز خشم در قبال 
پرتاب ماهواره نظامی ایران به فضا اما در نهایت این ائتالف 
به دنبال ابعاد جدیدی از روند س��ازش است که هدف قرار 
دادن مقاومت منطقه بخش��ی از آن است چنانکه همزمان 
سعودی با پخش سریال ها و برنامه های تلویزیونی به دنبال 
اجرای س��ازش فرهنگی است تا ابعاد دیگری از معامله قرن 
را اجرایی کرده باش��د. به هر تقدیر می توان گفت که اقدام 
آلمان ه��ا برگرفت��ه از مجموعه ای از بحران ه��ای داخلی و 
سیاست های خاورمیانه ای این کشور است که البته واکنش 
منفی لبنانی ها و منطقه به این اقدام ابهامات بسیاری را در 

تحقق اهداف آلمان به همراه داشته است. 

یادداشت

گزارش

لبنان در حالی حزب اهلل را در لیست گروه های تروریستی 
معرفی که بس��یاری این اقدام را تشدید  بحران در لبنان و 

نوعی اعالم جنگ علیه این کشور دانسته اند. 
لبنان ط��ی روزهای اخیر ب��ا بحرا نی به ن��ام اعتراض های 
خیابانی به وضعیت اقتصادی مواجه است که به یک بحران 
امنیتی مبدل ش��ده اس��ت حال آنکه گروه دوستان لبنان 
که بس��یاری از کشورهای غربی در آن حضور دارند ادعای 
حمایت اقتصادی از این کش��ور را سر داده اند. در میان این 
وضعیت بحران��ی، آلمان اقدام به ق��رار دادن حزب اهلل در 
لیس��ت گروه های تروریستی کرده است در حالی که حزب 
اهلل از یک س��و در پارلمان و دولت لبنان نماینده دارد و در 
ح��وزه نظامی نیز در کنار مردم و ارتش اس��تراتژی دفاعی 

لبنان را تشکیل می دهد. این 
وزارت کشور آلمان پنجشنبه در بیانیه ای حزب اهلل را بعنوان 
یک سازمان تروریستی معرفی کرد و گفت فعالیت های آن 
را در خاک این کش��ور اروپایی ممنوع کرده اس��ت. وزارت 
خارجه س��وریه تصمی��م دولت آلمان ب��رای ممنوع کردن 
فعالیت های حزب اهلل لبنان در خاک این کش��ور اروپایی را 
محک��وم کرد. وزارت خارجه این کش��ور در واکنش به این 
اقدام آلمان گفت که تصمیم برلین به وضوح نشان می دهد 
ک��ه آلمان زیر ب��ار دیکته ه��ای صهیونیس��م جهانی رفته 
و از سیاس��ت های آمریکا که در حمایت از رژیم اش��غالگر 
صهیونیس��ت اس��ت، به صورت خفت باری تبعیت می کند.

دمشق گفت که این تصمیم بیانگر آن است که آلمان فاقد 
حاکمیت و استقالل در سیاست داخلی و خارجی خود است 
و این مسئله از جنگ جهانی دوم به بعد وجود دارد. دولت 
یم��ن نیز تصمیم آلمان در درج نام حزب اهلل در فهرس��ت 
گروه های اصطالحاً »تروریس��تی« را ظالمانه و در راستای 
دیکته های آمریکا و رژیم صهیونیستی توصیف کرد.»ضیف 

اهلل الشامی« سخنگوی دولت نجات ملی یمن در گفت وگو 
ب��ا خبرگزاری یمنی )س��بأ( گفت: »ای��ن تصمیم ظالمانه 
آلمان در راس��تای دیکته های آمریکا و رژیم صهیونیستی 
اس��ت که جنبش های مقاومت را هدف گرفته اند«. جنبش 
انصار اهلل یم��ن نیز تصمیم آلمان در تروریس��تی خواندن 

حزب اهلل را در راس��تای پروژه ش��یطانی و ویرانگر آمریکا 
در منطق��ه خواند . اما وزارت خارجه آمریکا از اقدام آلمان 
برای ممنوع کردن فعالیت های حزب اهلل لبنان در خاک این 

کشور اروپایی تقدیر کرد. در همین حال 
پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود پلیس آلمان 

عملیاتی را با هدف دس��تگیری برخ��ی از اعضای حزب اهلل 
انجام داده اس��ت. مقام های امنیتی آلمان مدعی هس��تند 
ک��ه حدود یکه��زار و 5۰ نفر از اعض��ای حزب اهلل در خاک 
این کشور فعالیت می کنند. همچنین وزارت خارجه دولت 
مستعفی یمن از تصمیم آلمان در تروریستی خواندن حزب 
اهلل و ممنوعیت فعالیت های آن در این کشور استقبال کرد. 
»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان در اولین اظهارنظر درباره 
اقدام این کش��ور علیه حزب اهلل لبنان، از انکار به رس��میت 
شناختن موجودیت رژیم صهیونیستی گالیه کرده است. او 
در توئیتر نوش��ت: »حزب اهلل حق اسرائیل برای موجودیت 
را ان��کار می کند، به خش��ونت و ترور تهدی��د می کند و به 
نوسازی گسترده زرادخانه موشکی خودش ادامه می دهد«. 
رژیم صهیونیستی در اولین واکنش خارجی به اقدام آلمان 
در تروریس��تی اعالم کردن حزب اهلل، از دیگر کش��ورها نیز 
خواس��ت این مسیر را دنبال کنند. رسانه های صهیونیستی 
گزارش کردند که رژیم صهیونیس��تی با دادن اطالعات به 
آلمان، به این کشور کمک کرده است تا حزب اهلل را سازمان 
تروریس��تی اعالم کند. وزارت خارجه سعودی نیز از اقدام 
آلمان در تروریس��تی خواندن حزب اهلل لبنان استقبال کرد 
و از دیگر کش��ورها نیز خواست تصمیمی مشابه بگیرند. در 
این میان جبهه خلق برای آزادی فلسطین با محکوم کردن 
تصمیم دولت آلمان در تروریستی دانستن حزب اهلل لبنان 
تاکید کرد که این تصمیم در راستای تالش برای محاصره 
حزب اهلل و به چالش کش��یدن پایگاه مردمی آن به منظور 
خدمت به رژیم اس��رائیل و آمریکا اتخاذ شده است. ارتباط 
میان این اق��دام آلمان با بحران های داخل��ی لبنان زمانی 
آش��کارتر می ش��ود که فرماندهی ارتش لبنان در بیانیه ای 
از زخمی ش��دن بیش از بیست نظامی در آشوب های شب 

گذشته طرابلس و صیدا خبر داد.

تحریم به مدل آلمانی ها 
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اعالم جنگ آلمان به لبنان 
اقدام برلین در معرفی حزب هللا در لیست تروریست ها با واکنش جهانی همراه شد 

رهبر کره شمالی پیام جدیدی صادر کرد
رهبر کره شمالی که اخیراً شایعاتی درباره وضعیت سالمتی اش در رسانه ها 
منتشر شده بود، در پیام جدیدی از زحمات کارگران حوزه های مختلف در 
کش��ورش قدردانی کرد. »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی که روزهای 
اخیر شایعاتی پیرامون وضع س��المتی اش منتشر شده است، به مناسبت 
روز جهانی کارگر پیام جدیدی صادر کرد.کیم در پیامی، از زحمات کارگران 
حوزه ها و صنایع مختلف در کش��ورش قدردانی کرد. رهبر کره ش��مالی در این 
پیام، کارگران کره شمالی را »انقالبیون اصیلی که وفاداری بی  حد و مرزی به اهداف 
و تفکرات حزب دارند« خطاب کرد که با خودکفایی و میهن پرس��تی به کشورشان 
خدمت می کنند. ش��ایعات درباره بیماری رهبر کره ش��مالی بعد از انتشار گزارشی 
توس��ط شبکه خبری »سی ان ان« قوت گرفت که در آن گزارش ادعا شده بود کیم 

جونگ اون در چند مراسم رسمی حضور پیدا نکرده و احتماالً بیمار است.

تاکید روسیه بر حق سوریه برای مبارزه با تروریسم 
وزارت خارجه روس��یه بر حق دمش��ق در مبارزه با گروه های تروریستی 
حاضر در خاک س��وریه و لزوم حفظ تمامیت ارضی این کش��ور تاکید 

کرد.
»ماری��ا زاخاروا« س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه در بیانیه ای که در 
پایگاه خبری این وزارتخانه منتشر شد از حمالت تروریستی دولت ترکیه 
و مزدورانش در س��وریه انتقاد کرد و به انفجار دو روز پیش در ش��هر عفرین 
اشاره کرد که ۴۰ کشته و ۴7 زخمی برجای گذاشت.  او افزود: »الزم به یادآوری 
است که بحث ما درباره سرزمین های سوریه است که در نهایت باید به حاکمیت 
س��وریه بازگ��ردد و همه ما متقاعد ش��ده ایم که ایجاد ثب��ات و امنیت محکم در 
منطقه مرزی سوریه و ترکیه و به طور کلی در سوریه فقط بر اساس حاکمیت ، 

وحدت و تمامیت ارضی امکان پذیر است«. 

ابتالی نخست وزیر روسیه به کرونا 
نخس��ت وزیر روس��یه روز پنجش��نبه اعالم کرد نتیجه آزمایش او برای 

بررسی ابتال به ویروس کرونا مثبت بوده است.
رسانه ها گزارش داده اند تست ابتالی »میخائیل میشوستین« نخست وزیر 
روس��یه به کرونا مثبت بوده اس��ت.  آقای میشوستین به رئیس جمهور 
والدیمی��ر پوتین اطالع داده که مبتال به عفونت کروناویروس تش��خیص 
داده شده و موقتاً تا زمان بهبودی از سمتش استعفا می کند.نخست وزیر 5۴ 
س��اله روسیه پیشنهاد داده »آندره بلوس��وف«، معاون اول نخست وزیر روسیه در 
غیاب او وظایفش را انجام دهد. پوتین که چند ماه پیش میشوستین را به سمت 
نخس��ت وزیری منصوب کرد از این پیشنهاد حمایت کرد.میشوستین که یکی از 
اصلی ترین مقام های هماهنگ کننده مبارزه روسیه با ویروس کرونا است نخستین 

فرد با مقام رسمی است که به عفونت با این ویروس مبتال شده است.

نزدیک شدن بحران اقتصادی اروپا 
به رنگ قرمز 

اروپای��ی که خود را کانون اقتصاد جهانی با محوریت نظام س��رمایه داری می 
دانست، با بحران کرونا پوشالی بودن ادعاهایش بیش از پیش آشکار شد چنانکه 

بسیاری از کشورهای این قاره با بحران شدید اقتصادی مواجه شده اند. 
بر اس��اس یک تحلی��ل آماری جدید، هم��ه گیری کرون��ا در انگلیس موجب 
شده است ش��مار فزاینده ای از کودکان به ورطه فقر و گرسنگی سقوط کنند.

روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس در گزارش��ی نوشت: به نظر میرسد کودکان 
بسیار کمتر بطور مستقیم از کووید-۱۹ آسیب می بینند، اما این بیماری بطور 
غیرمس��تقیم س��خت ترین لطمه را به آن ها می زند و کمترین کاری که دولت 
انگلی��س در بحبوحه این همه گیری می تواند انجام دهد، س��یر کردن ش��کم 

کودکانی است که گرفتار فقر و گرسنگی شده اند.
از س��وی دیگر  مرکز آمار فرانسه در گزارشی اعالم کرد سومین اقتصاد بزرگ 
اروپا در س��ه ماهه نخس��ت س��ال ۲۰۲۰ به میزان 5.۸ درصد کوچک تر شده 
اس��ت که این رشد، ضعیف ترین رش��د اقتصادی فرانسه از زمان جنگ جهانی 
دوم محسوب می شود. مصارف خانوار با رشد منفی 6.۱ درصد، بیشترین تاثیر 
را در ثب��ت این عملکرد ناامید کننده داش��ته اس��ت و مخ��ارج دولت نیز ۲.۴ 
درصد کاهش یافته است. همچنین  تا پایان ماه مارس متوسط نرخ بیکاری در 
بزرگ ترین اقتصاد اروپا به 3.5 درصد رس��ید که در مقایس��ه با ماه ۰.3 درصد 

افزایش یافته است.
طی این مدت شمار افراد فاقد شغل آلمانی با 373 هزار نفر افزایش نسبت به 
ماه قبل به دو میلیون و 63۹ هزار نفر رسیده و جمعیت شاغالن نیز در آلمان 
در ماه مارس با ۰.۸ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۴۲ میلیون و 5۰۰ هزار 
نفر افزایش یافته است. در مقایسه با مارس سال ۲۰۱۹، شمار بیکاران آلمانی 
۰.۴ درصد کمتر شده و شمار افراد شاغل نیز ۱.۲ درصد کمتر شده است.نرخ 
بیکاری جوانان که بیانگر بیکاری جمعیت زیر ۲5 سال است نیز با ۰.3 درصد 

افزایش نسبت به ماه قبل به سطح 5.6 درصد رسیده است. 
 در سه ماه نخست امسال رشد اقتصادی اسپانیا به منفی 5.۲ درصد رسید که 
۰.۸ درصد بیش��تر از برآورد قبلی و بدتری��ن عملکرد اقتصادی در طول تاریخ 
معاصر این کش��ور بوده است. بر مبنای س��االنه نیز رشد اقتصادی در ۱۲ ماه 

منتهی به مارس معادل منفی ۴.۱ درصد اندازه گیری شد.

 یورش  نظامیان صهیونیستی
 با گاز اشک آور به اردوگاه آوارگان 

منابع فلس��طینی گزارش کردند که ده ها فلس��طینی به دنبال یورش نیروهای 
صهیونیستی با گازاشک آور دچار حالت خفگی شدند.

منابع فلسطینی، گزارش کردند که نیروهای رژیم صهیونیستی با گاز اشک آور 
به اردوگاه آورگان فلس��طینی در مرکز شهر طولکرم یورش بردند که به دنبال 
این اقدام، ده ها فلسطینی  از حمله چند کودک دچار حالت خفگی شدند. خبر 
دیگر آنکه س��فرای ۱۰ کشور اروپایی با ارسال اعتراضی به وزارت خارجه رژیم 
صهیونیس��تی در زمین��ه الحاق کرانه باختری تاکی��د کردند که چنین اقدامی 

پیامدهای جدی برای ثبات منطقه در بردارد.
نکت��ه قابل توجه آنکه دادس��تانی کل دی��وان کیفری بین المللی ب��ا بیان اینکه 
فلس��طین، یک دولت مستقل اس��ت، تاکید کرد که این دیوان صالحیت قضایی 
برای تحقیقات در موضوع جنایات جنگی رژیم صهیونیس��تی را دارد. همچنین 
سخنگوی وزارت خارجه چین درباره اقدام رژیم صهیونیستی برای الحاق اراضی 
اشغالی کرانه باختری فلسطین به این رژیم ابراز نگرانی و آن را غیرقانونی توصیف 
کرد. همچنین فراکس��یون پارلمانی تغییر و اصالح فلس��طین وابسته به جنبش 
حماس گفت که تالش کش��ورهای عربی برای عادی س��ازی فرهنگی، همراهی 
کردن با رژیم اشغالگر قدس است که علیه حقوق تاریخی و مذهبی ملت فلسطین 
صورت می گیرد.خبر دیگر آنکه دادس��تانی کل رژیم صهیونیستی به دیوان عالی 

این رژیم اعالم کرد، نتانیاهو می تواند بدون مانع قانونی تشکیل کابینه دهد.
از س��وی دیگر خبرگزاری رسمی س��وریه گزارش داد بالگردهای رژیم متجاوز 
صهیونیستی به مواضعی در جنوب سوریه حمله کرده اند. روزنامه صهیونیستی 
جروزالم پس��ت هم گزارش داد رژیم اس��رائیل 5 راکت به س��وی مرز جنوبی 
سوریه در قنیطره شلیک کرد.  سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی )حماس( در 
واکنش به حمله بامدادی رژیم صهیونیستی تأکید کرد که تنها تالش مشترک 
امت اسالمی سرکشی های این رژیم را متوقف خواهد کرد. خبر دیگر از سوریه 
آنکه اس��تاندار حمص س��وریه می گوید انبار مهمات ارتش سوریه بر اثر حمله 
ناش��ناس منفجر شده است. برخی منابع مدعی ش��دند که انفجارها در داخل 
ش��هر حمص رخ داده است ولی علت این انفجارها حمله هوایی رژیم اسرائیل 
به برخی نقاط در این اس��تان است.با این حال شبکه اإلخباریه گزارش داد که 

انفجارها در محله »وادی الذهب« شهر حمص رخ داده است. 

اعتراض مسلحانه به سیاست های 
کرونایی آمریکا

صدها معترض به تمدید قوانین قرنطینه در ایالت میشیگان که برخی مسلسل 
در دست داشتند در مقابل ساختمان ایالتی کنگره تجمع کرده و تالش کردند 

وارد صحن قانون گذاری آن شوند.
در حال��ی ک��ه قانون گ��ذاران میش��یگان در این س��اختمان در حال بررس��ی 
درخواس��ت فرماندار این ایالت ب��رای تمدید قوانین قرنطینه بودند، ش��ماری 
از ای��ن معترضان ت��الش کردند خود را به صحن قانون گذاری این س��اختمان 
برس��انند. این معترضان که برخی مسلسل در دست داش��تند، توانستند وارد 
البی این مجتمع ش��وند اما با مقاومت نیروهای پلیس و کارکنان مواجه ش��ده 
و مجبور به خروج از س��اختمان ش��دند.معترضان با سر دادن شعار علیه دولت 
محلی، »گرچن ویتمر« فرماندار میش��یگان را به هیلتر تش��بیه کردند.در این 
میان رئیس جمه��ور آمریکا علی رغم بیانیه جامعه اطالعاتی این کش��ور گفته 

ویروس کرونا در آزمایشگاه ووهان ساخته شده است.
ترامپ در یک کنفرانس خبری گفت نمی تواند دلیل اطمینان خودش مبنی بر 
اینکه فکر می کند کرونا در آزمایش��گاهی در ووهان س��اخته شده را بیان کند.  
رئیس جمهور آمریکا گفت اعمال جریمه علیه چین به دلیل نقش این کشور در 
بحران کرونا را بررسی می کند. مقامات آگاه از بررسی طرحی در دولت آمریکا 
برای دریافت غرامت یا اقدامات تنبیهی دیگر از چین به بهانه ش��یوع ویروس 
کرونا خبر دادند.چهار مقام مطلع دولت آمریکا پنجشنبه شب گفتند که برخی 
مقامات این کش��ور تا س��اعاتی دیگر کار بررسی طرح هایی برای تنبیه چین یا 
تقاضای دریافت غرامت از این کش��ور به بهانه پنهان کاری ادعایی پکن درباره 
ش��یوع ویروس  کرونا را آغاز می کنند. در این میان مدیر اطالعات ملی آمریکا 
بار دیگر تأکید کرد ش��واهد موجود نش��ان می دهد ویروس کرونا توسط انسان 
س��اخته نشده است.در حالی که شمار قربانیان ویروس کرونا در آمریکا از مرز 
6۰ هزار نفر گذشته است، رئیس جمهور این کشور گفت دولت فدرال قوانین 

فاصله گذاری اجتماعی را تمدید نمی کند.
نخس��ت وزیر اس��ترالیا با رد ادعای آزمایش��گاهی بودن وی��روس جدید کرونا، 
خواس��تار انج��ام تحقیق��ات مس��تقل در این باره شد.»اس��کات موریس��ون« 
نخست وزیر استرالیا بامداد گفت هیچ مدرکی از اینکه ویروس »کووید۱۹« در 

آزمایشگاهی در شهر »ووهان« واقع در چین ساخته شده، وجود ندارد. 


