
 نروژ: مردم محلی شهر قطبی »وردو« در نروژ به 
استقرار مدل جدید رادار آمریکایی معترض هستند 
و آن را تهدیدی برای ش��هر خود می دانند.، به روز 
ش��دن سیس��تم راداری آمریکا که در شمالی ترین 
نقطه نروژ در استان »فینمارک« در ۲۸ کیلومتری 
مرز روسیه قرار دارد، مردم محلی را نگران کرده و 

احساس ناامنی می کنند.

 س�ودان: برای نخس��تین بار پس از گذشت ۲۵ 
س��ال، با عادی سازی روابط س��ودانی - آمریکایی 
- صهیونیس��تی خارط��وم نخس��تین س��فیر خود 
را در ای��االت متحده آمریکا منص��وب کرد. وزارت 
خارجه س��ودان  اعالم کرد که »نورالدین س��اتی« 
دیپلمات کهنه کار خود را به عنوان سفیر سودان در 
واشنگتن انتخاب کرده اس��ت و مقامات آمریکایی 
نی��ز با انتخاب او موافقت کرده اند. هرچند که هنوز 
وزارت خارج��ه آمری��کا، تا زمان تنظی��م این خبر 

موضع خود را رسما اعالم نکرده است.

 افغانس�تان: وزارت دف��اع آمریکا با ادعای عمل 
نکردن طالبان به تعهداتش ذیل توافق با واشنگتن، 
از دولت افغانس��تان خواس��ت تا از طریق گفت وگو 
با ای��ن گروه، درخصوص بندهای توافق پیش��رفت 
حاصل کند. اس��پر طی نشست خبری در پنتاگون 
مدعی شد که طالبان به تعهداتی که در توافق سال 
جاری با آمریکا امضا کرده، پایبند نیس��ت و دولت 

افغانستان را نیز به ادعای مشابه متهم کرد.

 آلم�ان: بنابر پیش نویس اس��نادی که به رویت 
خبرگزاری ها رسیده، دولت آلمان قصد دارد مشاغل 
و مدارس این کش��ور را با رعایت ضوابط بازگشایی 
کند.بناب��ر این پیش نویس، همه مغازه ها صرف نظر 
از اندازه با رعایت بهداشت و فاصله گذاری اجتماعی 

اجازه بازگشایی دارند. همه 

 انگلی�س: با افزایش قربانی��ان کرونا در انگلیس 
ب��ه م��رز 30 ه��زار نفر، وزی��ر خارجه این کش��ور 
هشدار داد که بازگشایی زودهنگام تمامی مدارس 
می توان��د م��وج دوم کرونا در بریتانی��ا را مرگبارتر 
کند. »دومینیک راب« وزی��ر امور خارجه انگلیس 
هش��دار داد که بازگش��ایی عمومی مدارس در ماه 
آین��ده میالدی )ژوئن(، م��وج دوم ویروس کرونا را 

مرگبارتر خواهد کرد.

ویروس سیاسی 
دولت چین با تاکید بر لزوم پایان یافتن اعتراضات 
خش��ن در هنگ کنگ، می گوید ت��ا زمانی که این 
گروه ها در خیابان ها حضور داش��ته باشند پکن نیز 

ساکت نمی ماند.
 دفتر ام��ور هنگ کنگ در دولت پکن دیروز ضمن 
»ویروس سیاسی« خواندن معترضانی که خواستار 
جدایی از چین هس��تند، ت��داوم اعتراضات در این 

منطقه را محکوم کرد.
این دفتر با هش��دار درباره اینکه هنگ کنگ تا زمان 
محو نش��دن »معترضان خش��ن س��یاه پوش« روی 
آرامش را به خ��ود نمی بیند، تاکید کرد دولت چین 
در برابر این »نیروهای دیوانه« ساکت نمی نشیند.در 
این بیانیه ضمن اش��اره به اینکه دولت مرکزی چین 
مسئولیت بزرگی در حفظ نظم ]هنگ کنگ[ و امنیت 
مل��ی خود دارد، آمده اس��ت: »اقدام زمیِن س��وخته 
معترضان خشن سیاه پوش، یک ویروس سیاسی در 
جامعه هنگ کنگ اس��ت و دشمن بزرگی برای ایده 
"یک کشور، دو نظام" محسوب می شود«.دولت چین 
با بیان اینکه بزرگترین مش��کل اقتصاد هنگ کنگ، 
اعتراضات ضد دولتی در این منطقه اس��ت، تصریح 
کرد: »تا زمانی که معترضان ]از خیابان ها[ جمع آوری 
نشوند، هنگ کنگ هرگز آرام نخواهد شد«. در ادامه 
این بیانیه توضیح داده شده است: »بزرگترین مشکل 
هنگ کنگ از داخل آن اس��ت، ک��ه همان نیروهای 
خشنی هس��تند که آشکارا خواستار اجرای سیاست 

زمین سوخته بوده و در آن دخیل می شوند«.
محور اعتراض��ات هنگ کنگی ها در ابتدا مخالفت با 
تصویب الیحه اس��ترداد مجرمی��ن به چین بود که 
مان��ع از گریخت��ن آن ها به هنگ کن��گ برای دور 
ماندن از دس��ت عدالت بود. با این حال شماری از 
ش��هروندان هنگ کنگی این الیحه را تهدیدی برای 
خودمختاری این منطقه دانس��ته و با آن به مقابله 
پرداختند. دولت چین بارها از کش��ورهای غربی در 
خواس��ت کرده در امور داخلی آن دخالت نکنند و 
تحریک نا آرامی ها از س��وی این کشورها را محکوم 

کرده است.
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غرب آسیا همچنان یکی از اصلی ترین کانون های تحوالت 
جهانی اس��ت که در آن از تروریسم و کرونا می توان یافت 
تا آوارگی میلیون ها نفر و بحران های سیاسی و جنگ های 

خونین. تحوالتی که البته یک نکته مشترک دارد و آن اینکه 
محور ایجاد این بحران ها وجود بازیگران فرامنطقه ای است 
که منافع خود را در بحران س��ازی و اشغالگری می بینند. 
در میان این تحوالت یک نکته قابل توجه مطرح اس��ت و 
آن زنجی��ره تحرکاتی که علیه ح��زب اهلل لبنان در جریان 
است. مروری بر تحوالت لبنان و منطقه نشان می دهد که 
طیف چند الیه ای علیه حزب اهلل طراحی شده و به صورت 
زنجیره وار علیه آن اعمال می شود. بخشی از این طراحی 
در قالب درون لبنان اس��ت. در حالی اعتراض های خیابانی 
در این کش��ور دوباره پا گرفته اس��ت که از یک سو ائتالف 
آمریکایی-س��عودی به اعمال تحریم علیه این کش��ور می 
پردازند و از س��وی دیگر برخی جریان های سیاسی با نفوذ 
در حوزه اقتصادی در حال دامن زدن به بحران اقتصادی و 
ناکارآمدن نشان دادن دولت جدید لبنان هستند. هر چند 

که در ظاهر محور این تحرکات اقتصادی است اما واقعیت 
آن سیاس��ی و امنیتی است که هدف از آن را نیز سرنگون 
س��ازی دولت و نیز تشدید اعتراض های خیابانی است. این 
رفتاره��ا در حالی صورت می گیرد که در فضای رس��انه ای 
تالش می ش��ود تا علت تحریم ها و تهدی��دات علیه لبنان 
و نیز ریش��ه اختالفات داخلی وجود حزب اهلل عنوان شود. 
آنها چنان القا می س��ازند که حزب اهلل زمینه س��از تحریم 
و فش��ارها بر لبنان است و راه مقابله با آن نیز حذف حزب 
اهلل اس��ت. این رفتارها را می توان بازی دو زاویه ای دانست 
بگونه ای یا به اعتراض مردمی به وجود حزب اهلل منجر شود 
و یا اینکه حزب اهلل در گیر حل چالش های داخلی شده و 

عمال در سایشی درونی نیروی  آن با بحران مواجه شود. 
بخش دیگر تحرکات در قالب اعمال تحریم مس��تقیم علیه 
ح��زب اهلل اجرا می ش��ود که نم��ود آن را در تحریم اخیر 

آلمان علیه حزب اهلل می توان مش��اهده کرد تا به زعم خود 
ای��ن جنبش را وارد چالش��های جدیدی س��ازند. در ادامه 
همی��ن روند نیز برخی منابع از طراحی آمریکا برای تغییر 
ماهیت رفتاری یونیفل یا همان نیروهای سازمان ملل که از 
سال ۲006 در مرزهای لبنان و اراضی اشغالی با محوریت 
فش��ار بر حزب اهلل خبر داده ان��د. البته به این اقدامات باید 
تح��رکات اخیر رژیم صهیونیس��تی علیه امنی��ت لبنان و 
تجازوات گسترده آن به سوریه را نیز افزود که از محورهای 

اهدافی آن را اقدام علیه حزب اهلل تشکیل می دهد. 
در جم��ع بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د می ت��وان گفت که 
سیاست های دشمنان مقاومت به تشدید فشار علیه حزب اهلل 
متمرکز شده است در حالی که جایگاه مردمی حزب اهلل و به 
روز رسانی این جنبش بر اساس تهدیدات و فرصت ها تحقق 
اهداف این توطئه ها را با ابهامات بسیاری همراه ساخته است.

یادداشت

 »سیاست ارّه« سعودی 
برای چند پاره سازی یمن

مس��ؤول کنگره یمن در مصاحبه با الجزی��ره درباره اقدام 
ش��ورای انتقالی جنوب در اعالم خودمختاری در حالی که 
اره ای در دست گرفته بود، گفت: همه ما در داخل و خارج 

یمن می دانیم که عربستان در یمن حسن نیت ندارد.
»یاسر الیمانی«، مسؤول کنگره یمن در مصاحبه با این شبکه 
تاکید کرد: ائتالف س��عودی- اماراتی ادعا کرده  عملیات آنها 

برای یمن و علیه کودتاست اما این ائتالف در واقع از "سیاست 
اره" استفاده کرده  است. به گفته این مقام کنگره یمن، محمد 
بن سلمان، ولیعهد سعودی و محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی 
از سیاس��ت این اره اس��تفاده می کنن��د. همانطور که جمال 
خاش��قجی را با اره تک��ه تکه کردن��د می خواهند جمهوری 
یم��ن را تکه تکه کنند. وی خاطرنش��ان کرد:  ملت یمن در 
اس��تان های جنوب که در کنترل ائتالف س��عودی- اماراتی 
قرار دارند با نس��ل کشی، بیماری، کش��تار و محاصره روبرو 
هستند.از سوی دیگر، اطالعات به دست آمده از استان ابین 
حاکی از آن هستند که در چارچوب تجهیز نیروهای عبد ربه 

منصور هادی، رئیس جمهوری مس��تعفی یمن و حمایت از 
آنها جهت آمادگی برای آغاز حمله به عدن، تجهیزات نظامی 
جدید عربستان به شهر شقره در شرق شهر زنجبار رسیدند.
ای��ن اقدام یک روز پس از دی��داری در مقر نیروهای ائتالف 
عربی در ش��هر عدن و توافق نیروهای هادی و حزب اصالح 
از یک سو و نیروهای شورای انتقالی تحت حمایت امارات از 
س��وی دیگر با برقراری آرامش، کاهش تنش نظامی میان دو 
طرف و مهلت دادن به ش��ورای انتقالی تا ظهر دوشنبه برای 
آغ��از اجرای توافقنامه ریاض انجام ش��د. در همین حال یک 
مرکز وابسته به ارتش یمن اعالم کرد که ائتالف سعودی در 

ماه آوریل گذشته، ۲۷۸۷ بار دست به نقض توافق سوئد زده 
است.این مرکز در بیان جزئیات موارد نقض توافق اعالم کرد 
که جنگنده های سعودی ۲۹ مرتبه بر فراز مناطق »الجبلیه«، 
»المنظر«، »کیلو ۱6«، خیابان های »صنعاء« و »الخمسین« 
و ش��هر »الدریهم��ی«، »حیس«، »الش��عب«، »المراوعه« و 
»الصلی��ف« به پ��رواز در آمده اند.۷۵۱ حمل��ه توپخانه ای و 
موشکی که شامل سه هزار و ۹۸۸ موشک و خمپاره و راکت 
می ش��ود نیز علیه مواضع ارت��ش و کمیته های مردمی یمن 
صورت گرفته و عناصر وابسته به ریاض ۸63 بار نیز با سالح 

سبک دست به نقض آتش بس زده اند.

گزارش

در حالی ترامپ بر بازگش��ایی کسب و کارها تاکید دارد که 
پایگاه اینترنتی دیدبان حقوق بش��ر هشدار داد بسیاری از 
ایالتهای جنوبی آمریکا بدون ایجاد ش��رایط ایمنی الزم در 
حال بازگشایی هس��تند که این مسئله جان شهروندان به 

خصوص کارگران سیاه پوست را تهدید می کند.
پای��گاه اینترنت��ی دیدبان حقوق بش��ر در مطلبی نوش��ت 
برنام��ه فرمانداران چند ایالت جنوبی آمریکا برای کاس��تن 
از محدودیته��ای مرتب��ط ب��ا همه گی��ری »کووید-۱۹« و 
دس��تورات ماندن در خان��ه، برای کارگران چ��اره ای باقی 
نمی گذارد جز این که برای کسب درآمد زندگی خود را در 
خطر قرار دهند. این در حالی اس��ت که مقامات بهداشتی 
و کارشناس��ان پیش از این هش��دار داده اند که برداش��تن 
زودهن��گام محدودیتها در آمریکا می توان��د باعث افزایش 
ن��رخ مرگ ومی��ر و وقوع م��وج مرگبارتر دوم ش��ود.اکنون 
ائتالفی از فعاالن سیاه پوس��ت، کارشناسان و قانون گذاران 
در حال جلب کردن توجهات به آس��یب این سیاس��تها به 
خصوص بر کارگران سیاه پوس��ت هستند. این ائتالف اخیراً 
با امضای طوماری از فرمانداران چند ایالت جنوبی خواسته 
برای اولویت دادن به س��المت و امنی��ت کارگران در برابر 
منفعت  طلبی، به سرعت وارد عمل شوند و به منظور اتخاذ 
برنامه های ایمنی و اختصاص منابع حفاظت شخصی برای 

کارگران پیش از برداشتن محدودیتها اقدام کنند.
بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر، دست کم در ۹ ایالت جنوبی 
جایی که محل سکونت اغلب سیاه پوستان آمریکایی است، 
ش��رایط الزم که به گفته متخصصان بهداش��ت و سالمت 
قبل از بازگش��ایی ایمن نیاز اس��ت، فراهم نیس��ت، با این 
حال فرمانداران به قیمت جان کارگران، در حال حرکت به 

سوی بازگشایی هستند.
سیاه پوستان به خصوص تعداد بیشماری از زنان، در مشاغل 
ب��ا درآمد پایین فعال هس��تند که مس��تلزم ارتباط با افراد 
دیگر اس��ت. کسانی هم که به دلیل ایمنی پایین حاضر به 
بازگشت سر کار نباشند، از مزایای بیکاری محروم خواهند 
ش��د و این یعنی درآمدی نخواهند داشت.تاکنون نیز آمار 
نش��ان می دهد سیاه پوس��تان آمریکایی تلفات بیشتری در 
همه گیری کرونا داشته اند. این تاثیر نابرابر بر سالمت مردم 
سیاه پوس��ت، باعث جلب توجهات به س��وی نژادپرستی و 

نابرابری های ساختاری در ایاالت متحده شده است. جایی 
که احتمال بیش��تری دارد که آنها درآمد کم تری داش��ته 
باش��ند، وضع سالمتی شان مساعد نباشد و به طور مثال به 
دیابت و فش��ار خون مبتال باش��ند و حاال هم به دلیل ابتال 
به کووی��د-۱۹ جان ببازند.این ائتالف همچنین خواس��تار 
گس��ترش برنامه بهداشتی »مدیکید« در این ایالتها شد تا 
پوشش مراقبتهای پزش��کی برای بزرگساالن کم درآمد در 
ایالته��ای جنوبی افزایش یابد. این اقدام می تواند از بس��ته 
ش��دن بیمارستانهای روس��تایی ممانعت کند و مراقبتهای 

پزش��کی ض��روری برای جوامع��ی که با فق��ر مواجهند به 
خص��وص مردم منطق��ه »بلک بِلت« در جن��وب را تامین 

کند.
دیدب��ان حق��وق بش��ر در پای��ان تاکید کرد سیاس��تهای 
بازگشایی اقتصادی نباید کارگران را مجبور کند بین کسب 
درآم��د و به خطر انداختن زندگی خود یا نداش��تن درآمد 
و فقر بیشتر دس��ت به انتخاب بزنند. سیاه پوستان مناطق 
جنوبی می خواهند کار کنند، اما نباید برای کار کردن جان 

خود را بدهند.
در این میان بعد از بیکاری ش��دیدی ک��ه در آمریکا بر اثر 
ش��یوع ویروس کرون��ا به وجود آم��ده، آمریکایی ها مجبور 
ش��ده اند ی��ا اجاره خانه  خود را پرداخ��ت کنند و یا به فکر 
غذا برای خود باش��ند.وبگاه »یو اس ای تودی«  در گزارشی 
که امروز منتش��ر شد به افزایش بیکاری در آمریکا به دلیل 
ش��یوع ویروس کرونا اش��اره کرد و نوشت، طی هفت هفته 
در بحبوحه ش��یوع ویروس کرونا در آمری��کا، 30 میلیون 
آمریکایی کار های خود را از دست داده اند و مجبور شده اند 
بی��ن دو گزینه پرداخت اجاره یا قبض های خدماتی و تهیه 

غذا برای خود و خانواده شان یکی را انتخاب کنند.
در همین حال رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا 
روز سه شنبه در سخنانی در تضاد با اظهارات وزیر خارجه و 
رئیس جمهور آمریکا گفت که منشأ ویروس کرونا مشخص 
نیس��ت. »مایک میلی« رئیس س��تاد مش��ترک نیروهای 
مس��لح آمریکا روز سه شنبه گفت هنوز مشخص نیست که 
آیا ویروس کرونا از بازار جانواران زنده، در آزمایش یا جای 
دیگر پدیدار شده اما تاکید کرد که دیدگاه آمریکا این است 

که این ویروس احتماال ساخت انسان نباشد.

جنگ چند الیه 
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کرونا در حالی همچنان بحرانی جهانی اس��ت که برخی 
تحوالت حاشیه ای نیز بر بحران های جهانی افزوده ست 
چنانکه این روزها روابط با چین به چالشی در مناسبات 

انگلیس و آمریکا مبدل شده است. 
نخست وزیر س��ابق انگلیس در اولین یادداشت از زمان 
استعفایش نوش��ت، کشورهای غربی باید بدون توجه به 
اظه��ارات دولت آمری��کا، جهت مقابله ب��ا ویروس کرونا 
ب��ا چین همکاری کنند.»ترزا می« نخس��ت وزیر س��ابق 
انگلیس بیان داش��ت، روابط ویژه میان لندن و واشنگتن 

نباید مانع از ادامه همکاری ها با چین شود.
به نوشته نشریه »پولیتیکو«، ترزا می در اولین یادداشت 
خود از زمان اس��تعفایش، در روزنامه »تایمز« نوش��ت، 
فقدان همکاری بین المللی جهت مبارزه با شیوع ویروس 
کرونا، ملی گرایی و عوام گرایی را تشدید کرده و موجب 
افزایش تفرقه میان کش��ورها می ش��ود.وی افزود، اقدام 
دولت ها در بس��تن مرزهای کشورش��ان جهت محافظت 

از شهروندان قابل درک است اما رهبران آن ها در متحد 
شدن علیه این بحران ناکام بوده اند.

ترزا می در این یادداش��ت از بریتانیا و دیگر کش��ورهای 
غربی درخواس��ت کرد، علی رغ��م اتهام زنی های »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا علیه چین، با این کش��ور 
جهت مقابله با بحران شیوع ویروس کرونا همکاری کنند. 
در این میان س��ناتورهای جمهوریخواه برای وادار کردن 
لندن به عدم همکاری با شرکت هوآوی چین در موضوع 
نس��ل پنجم ش��بکه تلفن همراه )۵G( درصدد تصویب 

یک متمم در الیحه بودجه دفاعی آمریکا هستند.
به موازات ش��دت گرفتن احساسات ضد چینی در دولت 
دونالد ترام��پ، برخی قانونگ��ذاران آمریکایی به منظور 
فش��ار بر انگلیس در موضوع نس��ل پنجم ش��بکه تلفن 
همراه و هم��کاری  لندن با پکن در این موضوع، درصدد 
گروکش��ی در موضوع اس��تقرار جنگنده ه��ای اف 3۵ 

آمریکا در انگلیس هستند.

سایه چین بر روابط لندن – واشنگتن
س��خنگوی حم��اس قص��د رژی��م صهیونیس��تی برای 
الح��اق اراضی کرانه باخت��ری را خطرناک ترین عملیات 
یهودی س��ازی خواند و خواس��تار باز گذاش��تن دس��ت 
مقاوم��ت در این منطقه به همراه خروج از توافق اس��لو 

و لغو شناسایی رژیم صهیونیستی شد.
»عبداللطیف القانوع« سخنگوی جنبش فلسطینی حماس 
اعالم کرد، پروژه رژیم صهیونیس��تی ب��رای الحاق اراضی 
جدید در کرانه باختری به فلسطین اشغالی خطرناک ترین 
عملیات یهودی سازی در اراضی فلسطینی است.بر اساس 
گزارش وبگاه »العهد«، وی افزود: این پروژه شامل سرقت 
3۸ درص��د از اراضی کرانه باختری و اعظای مش��روعیت 

دروغین صهیونیستی به ۷0 درصد از شهرک هاست.
القانوع تأکید کرد: اقدام مذکور، تأسیس مرحله جدیدی از 
کار مشترک ملی برای مقابله، شکست سکوت تشکیالت 
خودگردان با اعالم خروج از توافق اس��لو و لغو شناسایی 
اش��غالگر و نیز باز گذاشتن دس��ت مقاومت است. الزم به 

ذکر اس��ت یک دیپلم��ات آمریکایی با اش��اره به آمادگی 
واش��نگتن برای به رسمیت شناختن الحاق بخش هایی از 
کرانه باختری به فلسطین اشغالی، گفت اگر کابینه جدید 
تل آوی��و بخواهد در عرض چند هفت��ه این اتفاق می افتد. 
»دیوید فریدمن« سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی گفت 
ای��االت متحده آماده اس��ت در عرض چن��د هفته آینده، 
ضمیمه ش��دن مناطق شهرک های صهیونیست نشین در 
کران��ه باختری ب��ه دیگر بخش های اراضی اش��غالی را به 
رسمیت بشناس��د. در ادامه شهرک سازی های غیرقانونی 
رژیم صهیونیستی، وزیر جنگ این رژیم با ساخت حدود 
۷ هزار واحد مسکونی جدید در شهرک صهیونیست نشین 

»افرات« موافقت کرد.
در همی��ن حال جنگنده های رژیم صهیونیس��تی بامداد 
چهارش��نبه ش��مال نوار غزه را بمباران کردند.همچنین 
توپخان��ه این رژیم نی��ز یک نقطه دیده بانی وابس��ته به 

نیروهای مقاومت را در شمال نوار غزه گلوله باران کرد.

درخواست فعال شدن مقاومت در کرانه باختری 

بحرانکروناهمچناندرآمریکاجاناقلیتهارامیگیرد

پایانقرنطینهاقتصادیبهقیمتمرگسیاهپوستان

اصرار آمریکا بر نوسازی زرادخانه هسته ای 
وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد این کش��ور زرادخانه هسته ای خود را حتی 
در س��ایه رکود اقتصادی نوس��ازی خواهد کرد. در حال��ی که آمریکا با 
بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند، 

مارک اسپر، بر نوسازی زرادخانه هسته ای تاکید کرد.
او گفت وزارت دفاع آمریکا زرادخانه هسته ای خود را حتی در سایه رکود 
اقتصادی نوسازی خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا افزود: آمریکا زرادخانه هسته ای 
خود را به خطر نخواهد انداخت. در سند مربوط به سیاست هسته ای آمریکا تاکید 
ش��ده است واشنگتن توانایی های هسته ای اش را به علت نگرانی از قدرت فزاینده 
روس��یه تقویت خواهد کرد. اوایل اسفند هم اسپر بر نوسازی تسلیحات هسته ای 
این کش��ور تاکید و از دو پایگاه اصلی هسته ای آمریکا شامل پایگاه هوایی مینوت 
و پایگاه هوایی اوفوت دیدن کرد. این دو پایگاه دارای تسلیحات سه گانه هسته ای 

آمریکا شامل بمب افکن، سکو های پرتاب موشک و زیردریایی است.

کنار گذاشتن تسویه حساب ها 
مقامات لبنان در جلسه کاخ ریاست جمهوری که به منظور بررسی طرح 
اقتصادی دولت برگزار ش��د، به کنار گذاش��تن اختالفات برای عبور از 

بحران فراخواندند.
جلس��ه ای که »میشل عون« رئیس جمهور لبنان طیف های سیاسی این 
کش��ور را به آن دعوت ک��رده بود تا درباره ط��رح اقتصادی دولت بحث 
ش��ود، در کاخ »بعبدا« برگزار ش��د.عون در ابتدای این جلسه گفت: نجاتی 
که به دنبال آن هستیم تنها مسؤولیت یک شخص یا یک طرف سیاسی نیست، 
عبور از تونل تاریک کنون بر عهده همه است.»حس��ان دیاب« نخست وزیر لبنان 
هم گفت: در سایه واقعیتی که اکنون در آن قرار داریم دیگر مجالی برای تسویه 
حس��اب باقی نمانده اس��ت.وی ادامه داد، هدف طرح اقتصادی ارائه شده عبور از 
این مرحله س��خت فعلی اس��ت .حس��ان دیاب در ادامه از تمامی قوای سیاسی 

خواست دست از بحث بردارند و حساسیت وضعیت فعلی را درک کنند.

ترامپ دست از بازی اتهام زنی بردارد
س��خنگوی وزارت خارجه چین تهدیدات تعرف��ه ای رئیس جمهور آمریکا 
علیه این کش��ور به دلیل شیوع ویروس کووید-۱۹ را ابزاری برای مقصر 
جل��وه دادن دیگران توصیف ک��رد.  وزارت خارجه چین توس��ل دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ب��ه اعمال تعرفه به عنوان ابزاری علیه این 
کش��ور را محکوم کرد. »هوا چونینگ« س��خنگوی وزارت خارجه چین با 
تاکید بر اینکه وضع تعرفه به همه طرف های درگیر آس��یب می زند، بار دیگر 
تاکید کرد آمریکا باید از بازی اتهام زنی دست بردارد، ابزاری که از آن برای انداختن 
مسئولیت های مربوط به بیماری کرونا به گردن دیگران استفاده می کند. سخنگوی 
وزارت خارجه چین بار دیگر تاکید کرد پکن تمامی اتهامات بی پایه واساس است.
ترامپ که شیوع ویروس کرونا در آستانه انتخابات سرنوشت ساز ماه نوامبر اقتصاد 
کشورش را بشدت متاثر کرده، اخیرا مدعی شد شواهدی در اختیار دارد که نشان 

می دهد منشا ابتدایی ویروس کرونا آزمایشگاهی در چین بوده است.


