
فلسطین اشغالی همچنان خواستار 
سرنگونی نتانیاهو 

پلیس رژی��م صهیونیس��تی تظاهرات کنندگانی را 
که مقابل منزل نخس��ت وزیر این رژیم تجمع کرده 

بودند متفرق کرد.
صده��ا تظاهرات کنن��ده مقاب��ل من��زل »بنیامین 
نتانیاهو«، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی تجمع 
کردند.روزنامه صهیونیستی »تایمز اسرائیل« شمار 
ش��رکت کنندگان در این تظاهرات را باالی ۱۰۰۰ 
نفر اعالم کرده و نوش��ته آنها ش��امگاه پنجش��نبه 
مقاب��ل محل س��کونت نتانیاهو در قدس اش��غالی 
با  تجم��ع کردند.تظاهرات کنن��دگان پالکاردهایی 
این مضمون در دست داشته اند: »ما اکثریتیم و در 
خیابان ها هس��تیم.« در پالکاردی دیگر با اشاره به 
پرونده های فس��اد جاری علیه نتانیاهو نوشته شده 

بود: »رشوه، تخلف، نقض اعتماد«.
خبر دیگر از اراضی اش��غالی آنکه منابع فلسطینی 
گزارش دادند که پلیس رژیم صهیونیس��تی با ورود 
به مس��جد االقصی بن��ر تبریک جنبش اس��المی 
فلسطین به مناسبت عید قربان را جمع کرد.وزارت 
خارجه اردن اس��تمرار تجاوزات رژیم صهیونیستی 
علیه مسجداالقصی را محکوم کرد و جامعه جهانی 
را به مس��ئولیت پذیری برای توق��ف این تجاوزات 
فراخواند. دهها هزار فلس��طینی، نماز عید قربان را 
علی رغم اقدامات خصمانه رژیم صهیونیس��تی، در 
مسجداالقصی برگزار کردند.شیخ »محمد حسین« 
مفتی قدس و فلس��طین در خطبه امروز عید قربان 
گفت: »مس��جد مب��ارک االقصی برای مس��لمین 
اس��ت و هیچ متجاوز و ظالمی در این امر ش��ریک 
مس��لمانان نیس��ت.« خبر دیگر آنکه عضو ارش��د 
دفتر سیاس��ی جنبش مقاومت اس��المی فلسطین 
)حم��اس( در خطبه نماز عید س��عید قربان تأکید 
کرد ملت فلس��طین آماده رویارویی با اشغالگران و 

اعالم مقابله فراگیر است.

نیمچه گزارش

 علی تتماج

ط��ی هفته های اخی��ر زنجی��ره ای از تحرکات سیس��ای، 
اقتص��ادی ، نظام��ی و امنیت��ی علی��ه ح��زب اهلل صورت 
گرفته اس��ت. از یک سو ارتش صهیونس��تی با جوالن در 
مرزهای لبنان در حوزه نظام��ی نمایش اقدام علیه حزب 
اهلل را آغاز کرده اس��ت و از س��وی دیگر اروپا و آمریکا نیز 
سیاس��ت تحریم اقتصادی را در پیش گرفته اند چنانکه از 
یک س��و اروپا ح��زب اهلل را با ادعای تروریس��ت بودن در 
لیست تحریم قرار داده است و از سوی دیگر در آمریکا نیز 

تحرکات علیه حزب اهلل ش��دت گرفته اس��ت چنانکه پس 
از رفتارهای بحران ساز س��فیر آمریکا در لبنان اکنون تد 
کروز، نماینده جمهوری خواه مجلس س��نای آمریکا طرح 
جدیدی پیشنهاد داده که خواستار قطع کمک مالی دولت 
آمریکا به دولت های حامی حزب اهلل لبنان اس��ت. تد کروز 
عنوان طرح را اینطور انتخاب کرده اس��ت: ممانعت از ارائه 
هر گونه کمک از س��وی دولت ایاالت متحده به هر دولت 
لبنان که تحت نفوذ یا کنترل حزب اهلل باشد. مجموع این 
تح��رکات در کنار طراحی تبلیغات��ی برای تخریب جایگاه 
مردمی حزب اهلل در حالی صورت می گیرد که چند نکته از 

سوی اجرا کنندگان این طرح ها هرگز مطرح نمی شود. 
نخست آنکه حزب اهلل یک جریان غیر رسمی و حاشیه ای 
نمی باش��د بلکه بخشی از س��اختار سیاسی لبنان است. از 
یک س��و حزب اهلل در کابینه دولت دارای وزیر اس��ت و از 

س��وی دیگر در پارلمان لبنان دارای نماینده است. بر این 
اساس حزب اهلل در حوزه سیاسی یک جریان کامال قانونی 
و در چارچ��وب قوانین لبنان و رس��می اس��ت. در حوزه 
نظام��ی نیز، برخالف ادعاهای مطرح ش��ده حزب اهلل یک 
جریان شبه نظامی نیست بلکه بر اساس استراتژی دفاعی 
لبنان که در دولت و پارلمان این کش��ور نیز تصویب شده 
است حزب اهلل، ارتش و مردم تشکیل دهندگان استراتژی 
دفاعی این کشور است. بر این اساس اقدامات نظامی حزب 
اهلل از تقویت توان دفاع��ی گرفته تا تحرکات نظامی علیه 
تروریس��م در س��وریه و مقابله آن با رژیم صهیونیستی در 
چارچوب اس��تراتژی دفاعی لبنان تعریف شده است. دوم 
آنک��ه حزب اهلل در کنار ماهیت سیاس��ی و نظامی قانونی 
که دارد، دارای پایگاه گسترده مردمی است و از مطالبات 
مردم لبنان ادامه فعالیت آن اس��ت چنانکه س��ید حسن 

نص��راهلل دبیر کل ح��زب اهلل محبوب ترین ف��رد نزد مردم 
لبنان اس��ت. س��وم آنکه حزب اهلل صرفا معطوف به لبنان 
نمی باشد بلکه به اذعان جهانیان در ردیف برقرار کنندگان 
امنیت در منطقه است چنانکه فرناندز رئیس جمهور سابق 
آرژانتین در س��ازمان ملل رسما اعالم کرد حزب اهلل عامل 
ثبات و آمریکا محور تروریسم جهان است. با توجه به این 
مولفه ها ب��ه صراحت می توان گفت ک��ه ادعاهای مطرح 
ش��ده برای تحریم و اعمال فش��ار بر ح��زب اهلل نه از روی 
منط��ق و واقعیت بلکه بر اس��اس سیاس��ی کاری های غیر 
منطقی صورت گرفته که با کتمان حقایق و پنهان سازی 
جایگاه واقعی حزب اهلل در لبنان و منطقه سعی در محروم 
سازی لبنان و منطقه از توان حزب اهلل در تحقق مطالبات 
مردم��ی و برقراری امنیت و ثبات پایدار برای لبنان و کل 

منطقه دارند. 

یادداشت

گزارش

آمری��کا و اروپا در حالی هر روز تحریم ها و تهدیدات جدیدی 
علیه چین اعمال می کنند که آمارهای منتشره نشان می دهد 
که اقتصاد چین حتی در دوران کرونا در حال رش��د اس��ت 
و اقتصاد غرب همچنان در مس��یر بح��ران حرکت می کند 
چنانکه بسیاری از کشورهای جهان با فاصله گرفتن از غرب 

به دنبال روابط همه جانبه با چین هستند. 
در ادامه تحرکات علیه اقتصاد رو به رشد چین، اتحادیه اروپا 
تحریم های مسافرتی و مالی علیه سرویس اطالعاتی ارتش 
روس��یه، شرکت هایی از کره شمالی و چین بر سر مشکوک 
بودن آن ها به مش��ارکت در حمالت س��ایبری اعمال کرد.

اتحادیه اروپا در نخستین تحریم هایی که تاکنون در رابطه 
با جرایم سایبری اعمال کرده است، در بیانیه ای اعالم کرد 
بخش فناوری های ویژه س��رویس اطالعاتی ارتش روس��یه 
معروف به " اداره کل س��تاد کل نیرو های مسلح فدراسیون 
روس��یه" را هدف قرار داد.این اقدام در حالی صورت گرفته 
اس��ت که ش��اخص تولیدات  کارخانه  ای، اصلی ترین  جزء 
و  مولفه تش��کیل  دهنده تولیدات  صنعتی و ش��اخصی که 
به��ره وری کل عوامل تولید و عملکرد اقتصادی در صنایع 
تولیدی را می س��نجد، در ماه ژوییه در چین دوباره افزایش 
یافت.ش��اخص مدیران  خرید بخش تولیدات کارخانه ای که 
 با پرسش  از مدیران   خرید  کارخانه ها  و واحد های تولیدی، 
 میزان   خوش��بینی آن ها درباره  وضع تولید و کس��ب و کار 
در ح��ال حاضر و ماه ه��ای پیش رو   در کش��ور مورد نظر 
 س��نجیده می  ش��ود، در ماه ژوییه به ۵۱ و یک دهم واحد 
رس��ید. رق��م این ش��اخص در ماه قب��ل از آن نیز ۵۰ و ۹ 
دهم واحد بود. این در حالی اس��ت که خبرگزاری فرانس��ه 

از س��قوط تاریخی ۱۳,۸ درصدی تولی��د ناخالص داخلی 
در س��ه ماهه دوم ۲۰۲۰ در این کش��ور خبر داد.براساس 
مصوبه شورای دولتی، اولویت های اساسی چین، تثبیت در 
"تجارت و س��رمایه گذاری خارجی" و "نوآوری در تجارت 

خدمات" است.
در این میان رش��د تولی��د ناخالص داخل��ی آمریکا حدود 
۳۳ درصد س��قوط کرد که بزرگترین کاهش از زمان ثبت 
داده های اقتصادی در این کش��ور از س��ال ۱۹۴۷ میالدی 
اس��ت.به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما 
به نقل از ش��بکه تلویزیونی الجزیره، اقتصاد آمریکا در سه 
ماهه دوم سال ۲۰۲۰ شاهد بیشترین رکود از زمان ”رکود 
بزرگ“ در دهه های ۲۰ و ۳۰ قرن گذشته بود.برنی سندرز، 
س��ناتور آمریکایی در حساب توئیتری خود نوشت: اقتصاد 
در حال غرق شدن است و ۳۰ میلیون کارگر در معرض از 

دست دادن امکان تمدید مزایای بیکاری شان هستند. 
در همی��ن حال تح��رکات انگلیس نیز بع��د دیگری از این 
اقدامات است چنانکه سفیر چین در انگلیس در یک نشست 
خبری ضمن انتقاد شدید از مواضع ضد چینی لندن اعالم 
کرد، برخی سیاس��تمداران انگلیس مصرانه خواستار ایجاد 
جنگ س��رد با چین هس��تند. از س��وی دیگ��ر کانگ پیوو 
س��فیر چین در کانادا گفت، رفتارهای سلطه جویانه آمریکا 

صدماتی جدی به روابط پکن و اتاوا وارد می کنند.

حادثه برای ناو آمریکایی در کالیفرنیا
در این میان از درون آمریکا خبر می رس��د که رسانه های 
آمریکای��ی از وقوع حادثه برای ی��ک زره پوش خاکی-آبی 

متعلق به یک ناو نیروی دریایی آمریکا در سواحل کالیفرنیا 
و کشته و مفقود شدن تعدادی از تفنگداران این کشور خبر 
داده اند.طی این حادثه حداقل یک تفنگدار نیروی دریایی 
کشته، ۸ نفر مفقود و دو نفر دیگر نیز مجروح شده اند.خبر 
دیگر از درون آمریکا آنکه شیوع ویروس کرونا در آمریکا و 
ناکارآمدی سیس��تم دولتی این کشور موجب شده است تا 

آمار هولناکی از مرگ  و میر افراد سالمند به ثبت برسد. 
این در حالی اس��ت که دولتمردان آمریکا همچنان به دنبال 
بازی انتخاابت هستند چنانکه رئیس جمهور آمریکا در پیامی 

جدید در توئیتر نوش��ته نتیجه انتخابات باید شب برگزاری 
رأی گیری مش��خص ش��ود.ترامپ در توئیتر نوش��ت: »باید 
نتیجه انتخابات را ش��ب انتخابات بدانیم، نه روزها، ماه ها یا 
حتی س��ال ها بعد.«وی در پیام بعدی خود نوشت: »ما برنده 

انتخابات ۲۰۲۰ خواهیم بود. آمریکا را باعظمت کنیم.«
در ای��ن میان برخی مناب��ع اعالم کرده ان��د در اقدامی بی 
س��ابقه، رئیس جمهور آمریکا درخواست به تاخیر انداختن 
انتخابات ریاس��ت جمهوری پیش رو که کمتر از ۱۰۰ روز 

دیگر قرار است برگزار شود را مطرح کرده است.

آنچهگفتهنمیشود
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آمارها از رشد اقتصادی پکن و تشدید بحران مالی اروپا و آمریکا حکایت دارد

مهدی المش��اط رئیس ش��ورای عالی سیاس��ی یمن در 
س��خنرانی خود به مناس��بت عید قرب��ان تأکید کرد که 
حمالت یم��ن در عمق خاک متجاوزان ت��ا زمان توقف 

تجاوزها ادامه خواهد داشت.
رئیس شورای عالی سیاس��ی یمن تأسف خود را از دشوار 
شدن فریضه حج در مقطع کنونی برای غالب مسلمانان ابراز 
داش��ت و تأکید کرد که رژیم سعودی حج را به مسئله ای 
سیاست زده و مطابق میل خود مبدل کرده و از این موضوع 
به عنوان ابزاری برای اخاذی از آن دسته کشورهای اسالمی 
بهره می گیرد ک��ه در طرح های فتنه انگیزانه و خونین این 
رژی��م پا به پای آنها حرکت نمی کنند.المش��اط در ادامه با 
اشاره به مس��ئله برگزاری محدود حج امس��ال، این اقدام 
س��عودی را جنایت خواند و تأکید کرد که مسلمانان باید 
رژیم س��عودی را به خاطر این موضوع بازخواست کنند.او 
همچنین تأکید کرد: »تا زمان توقف تجاوزها و رفع محاصره، 
حم��الت دردناک خود را در تمام س��طوح در عمق خاک 
متجاوزان ادامه خواهیم داد«.همچنین سید عبدالملک بدر 
الدین الحوثی، رهبر انصاراهلل یمن اقدام عربستان سعودی 
در ایجاد محدودیت برای مراسم حج امسال را مخالف نص 

صریح قرآن دانست و از این کشور انتقاد کرد.

همزمان با استمرار تجاوزات ائتالف سعودی، وزیر بهداشت 
یمن تبعات کمبود س��وخت بر وضعیت بیمارس��تان های 
این کش��ور را تش��ریح کرد و درباره فوت ۲۰۰ نوزادی که 
در خانه های شیش��ه ای در بیمارستان نگهداری می  شوند، 
هش��دار داد. در این میان جنگنده های متجاوز س��عودی 
در ادامه نقض آتش بس ادعایی خود در یمن، استان های 
الجوف و مأرب را هدف حم��الت خود قرار دادند.حمالت 
س��عودی ها به غیر نظامیان یمنی در حالی ادامه دارد که 
آنها همچنان بر آتش بس ادعایی و دروغین خود در یمن 
تأکید می کنند. خبر دیگر آنکه معاون وزیر خارجه دولت 
نجات ملی از توافق دولت مستعفی یمن و نیروهای متحد 
ام��ارات برای پای��ان اعالم خودمخت��اری در جنوب یمن 
استقبال کرد.»حس��ین العزی« معاون وزیر خارجه دولت 
نج��ات ملی در صفح��ه توییتر خود نوش��ت: توافق میان 
ش��ورای انتقالی و )حزب( اص��الح را تبریک می گویم زیرا 
به ]ادعای[ خودمختاری پایان داد و پرچم جدایی طلبی را 
برای همیشه کنار گذاشت. امیدواریم با این توافق دیگر این 
پرچم برافراشته نشود زیرا هم پسرفت است و هم برادران 
ما در حزب اصالح در برابر موقعیتی شرم آور قرار می گیرند 

و دروغ بودن موضع آنها در قبال وحدت فاش می شود.

استمرار حمالت دردناک یمن علیه متجاوزان 
آیت اهلل سیس��تانی به اس��تفتای جمع��ی از مؤمنین که 
از ایشان درخواس��ت توضیح چگونگی برگزاری عزاداری 
حضرت سید الشهداء )صلوات اهلل علیه( در زمان ویروس 
کرونا داشتند پاسخ دادن که متن آن به شرح زیر است:

۱� افزایش قابل توجه در پخش مستقیم مجالس حضرت 
ابا عبد اهلل )علیه الس��الم( از طریق شبکه های تلویزیونی 
و فضاهای اینترنتی؛ برای این منظور شایس��ته اس��ت که 
مراکز و مؤسس��ات دینی و فرهنگی، با خطیبان برجسته 
و مّداح��ان توانا هماهنگی به عمل آورند، و نیز مؤمنان را 
تش��ویق کنند تا در خانه های خود و جاهایی مانند آن، به 
برنامه های س��خنرانی و مداحی گوش ف��را داده و از آنها 
استفاده کنند.۲� برگزاری مجالس خانگی در ساعت های 
معینی از ش��ب یا روز؛ به گونه ای که تنها افراد خانواده و 
کس��انی که با ایشان رفت وآمد دارند در آن حضور یابند و 
به برخی از برنامه های عزاداری، هر چند مجالس��ی که به 
صورت مس��تقیم از ش��بکه های ماهواره ای یا در فضاهای 
اینترنتی پخش می ش��ود، گوش بس��پارند.اما در مجالس 
عمومی، باید همه ضوابط بهداش��تی با دقت تمام رعایت 
گردد؛ بدین معنا که فاصله اجتماعی بین حاضران منظور 
ش��ود و ماس��ک های بهداش��تی و دیگر لوازم بازدارنده از 

گس��ترش ویروس کرونا مورد اس��تفاده قرار گیرد.در این 
مورد همچنین الزم اس��ت به تعداد مج��از حاضران برابر 
ب��ا ضوابطی که مقامات ذی ربط تعیی��ن می کنند، اکتفا 
ش��ود، که البته این موضوع با توجه به برگزاری مراس��م 
در فضاهای سرپوش��یده یا باز، و بسته به میزان گسترش 
وی��روس در ش��هرهای مختلف، تف��اوت دارد.۳� پخش و 
توزیع پردامنه نمادهای عاش��ورایی، و برافراشتن پرچم ها 
و قطعات س��یاه رنگ در میدان ه��ا و خیابان ها و کوچه ها 
و دیگ��ر فضاهای عمومی، با رعایت عدم تعرض به حرمت 
اموال و امالک خصوص��ی و مانند آن، و تبعیت از قوانین 
جاری در کش��ور. البته مناسب اس��ت که در این نمادها، 
بخش هایی از سخنان حضرت امام حسین )علیه السالم( 
در نهضت بزرگ اصالح طلبانه آن حضرت و ش��اهکارهای 
اشعار و متون گفته شده پیرامون فاجعه کربال آورده شود.

در زمینه خوراکی های مرسوم به این مناسبت، ضرورت 
دارد که ش��رایط بهداشتی الزم در تولید و توزیع آنها مد 
نظر قرار گیرد؛ هر چند رعایت این مسائل موجب گردد 
که برای جلوگیری از ش��لوغی در زم��ان توزیع، تنها به 
تهیه غذای خش��ک و رس��اندن آن به خانه های مؤمنان 

بسنده شود.

پاسخ آیت هللا سیستانی درباره نحوه برگزاری مراسم محرم

آمریکا به فکر غارت نفت عراق است، نه مردم
دبی��ر کل جنبش عصائب اهل الحق عراق با تأکید بر اینکه آمریکا هیچ 
گاه به ملت عراق اهمیتی نداده، گفت که فقط نفت عراق برای واشنگتن 

اهمیت دارد.
»قی��س الخزعلی« ب��ار دیگر از اقدامات منفی آمری��کا علیه ملت عراق 
انتقاد کرد.الخزعلی در جریان س��خنرانی به مناس��بت عید قربان گفت: 
»آمری��کا قصد دارد از نیازمندیهای ملت ما در راس��تای تحقق اهداف خود 
استفاده کند«. آمریکا هیچ گاه به ملت عراق اهمیتی نداده است.وی بر این باور 
است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فکر می کند که چگونه بر نفت عراق 
تسلط یابد و اینکه شرکت الکتریک چگونه بیاید و بتواند )با عراق( قرارداد برقی 
ببندد.الخزعلی در ادامه از دولت عراق خواس��ت ک��ه توافقی را تکمیل کند که 

دولت پیشین عراق با شرکت زیمنس آلمان منعقد کرده بود.

تداوم ماجراجویی ترکیه در عراق، سوریه و لیبی 
رئیس جمه��ور ترکیه ب��ا تاکید بر تداوم ماجراجویی های این کش��ور در 
مناطق مختلف از جمله عراق، س��وریه و لبنان، این اقدامات را حفاظت 

از حق حاکمیتی کشورش ادعا کرد.
»رجب طیب اردوغان« مدعی ش��د حضور نظامی این کشور در مناطق 
مختلف از جمله س��وریه، عراق و لیبی، با هدف دفاع از حقوق حاکمیتی 
ترکیه اس��ت.اردوغان در پیام تبریک فرا رس��یدن عید سعید قربان، درباره 
عملیات های حفاری اکتش��اف نفت و گاز در ش��رق دری��ای مدیترانه گفت: »ما 
ت��ا پایان راه، به انجام کاری که در ش��رق مدیترانه آغ��از کرده ایم، ادامه خواهیم 
داد«. در همین حال وی س��پس در توجیه مداخل��ه نظامی غیرقانونی ترکیه در 
کش��ورهای مختلف ادعا کرد: »ترکیه قاطعانه به تالش هایش در عراق،  سوریه و 

لیبی برای دستیابی به پیروزی برای خود و متحدانش ادامه می دهد«.

شکست طرح سلب رأی اعتماد از الغنوشی
نمایندگان پارلمان تونس به طرح سلب رأی اعتماد به »راشد الغنوشی«، 
رئیس پارلمان این کش��ور رأی منفی دادند.  طرح مذکور در پارلمان این 
کش��ور تنها ۹۷ رأی از مجم��وع ۲۱۷ رأی داش��ته و نزدیک به نیمی از 
نمایندگان نیز در جلس��ه عدم رأی اعتماد به غنوش��ی حضور نداش��تند. 
الغنوش��ی رئیس بزرگترین حزب اسالمی سیاسی تونس به نام »النهضه« 
اس��ت که بعد از انتخابات پارلمان ۲۰۱۹ ریاس��ت پارلم��ان را برعهده گرفت.

طرح س��لب رأی اعتماد از غنوشی با جمع آوری ۷۳ امضای نمایندگان کلید خورد؛ 
فراکس��یون های »الدیموقراطیه« )دموکراس��ی(، »تحیا تون��س« )زنده با تونس( و 
فراکسیون ملی گرایان و »المستقبل« )آینده( هفته گذشته با جمع آوری این امضا ها، 
نخست وزیر تونس را به سوء مدیریت در کابینه و تالش برای افزایش اختیارات متهم 
می کنند.رای عدم اعتماد منوط به رای ۱۰۹ نماینده از مجموع ۲۱۷ نماینده است.

برتری اقتصادی چین بر غرب در دوران کرونا

 افغانس�تان: انفجاری مهیب در شهر »پل علم« 
والیت لوگر افغانس��تان به کش��ته و زخمی ش��دن 
بی��ش از ۴۰ نفر از ش��هروندان افغانس��تان منجر 
ش��د.گفته شده این انفجار در چهارراه شاروال شهر 
پل عل��م رخ داده و به احتمال زیادی در اثر انفجار 

یک خودرو حامل مواد انفجاری بوده است.

 س�وریه: یک��ی از س��ناتورهای جمهوری خ��واه 
آمریکا گفت که فرمانده ش��به نظامیان ُکرد موسوم 
به »نیروهای دموکراتیک س��وریه« با یک ش��رکت 
نفت��ی آمریکایی، قرارداد بس��ته است.»لیندس��ی 
گراهام« س��ناتور جمهوری خواه آمریکا از اقدامات 
غارتگران��ه جدید این کش��ور ب��رای چپاول هر چه 

بیشتر نفت سوریه خبر داد.

 عربس�تان: رسانه های سعودی مدعی شدند که 
پادشاه عربستان سعودی بعد از انجام عمل جراحی 
موفق، بیمارس��تان را ترک کرده است.این رسانه ها 
به نقل از درباره پادشاهی عربستان سعودی گزارش 
دادند که سلمان بن عبدالعزیز بیمارستان تخصصی 

»ملک فیصل« در شهر ریاض را ترک کرده است.

 انگلی�س: ه��زاران ت��ن از کادر درمانی انگلیس 
ک��ه در خط مقدم مقابله با کرونا در بیمارس��تان ها 
و درمانگاه ه��ای این کش��ور فعالی��ت می کنند، در 
اعت��راض به مخالفت دولت برای افزایش دس��تمزد 
ای��ن بخش در خیابان های مرکزی لندن دس��ت به 
تظاهرات زدند.در این حرک��ت اعتراضی معترضان 
شعارنوشته ها و پارچه نوشته هایی را حمل می کردند 
ک��ه روی آن به جان باخت��ن صدها نفر از همکاران 
خود بر اثر کرونا اشاره و نوشته بود »ما جان خود را 

برای نجات شما به خطر می اندازیم «.

 روسیه: الکسی زیتس��ف سخنگوی معاون وزیر 
ام��ور خارجه روس��یه از آمریکا خواس��ته بالفاصله 
تحریم های یک جانبه خود علیه ونزوئال که موجب 
توقف فعالیت های اقتصادی این کش��ور شده را لغو 
کند.زیتس��ف گفت: »واش��نگتن باید به طور کامل 
سیاس��ت یکجانبه خ��ود در ]اتخ��اذ[ اقداماتی که 
باع��ث توق��ف فعالیت های اقتص��ادی کاراکاس  در 
خارج از این کش��ور می شود را رها کند و به دولت 
ونزوئال اجازه دهد آزادانه دارو  و کاال های ضروری را 

برای خود فراهم آورد.«  

ی��ک منبع در ارتش رژیم صهیونیس��تی گفته که نیروهای 
ارت��ش از ادامه دار ش��دن حالت آماده ب��اش در مرز با لبنان 
خس��ته ش��ده اند. در حالی که ده روز از آغاز آماده باش ارتش 
اس��رائیل در مرز با لبنان می گذرد، اما صهیونیست ها هر آن 
منتظر حمله و واکنش حزب اهلل هستند و این شرایط به گفته 
یک فرمانده این رژیم، برای نیروها خس��ته کننده شده است.
یک منبع آگاه در ارتش رژیم صهیونیستی به شبکه ۱۳ این 

رژیم گفت: »امیدواریم حزب اهلل دیگر این ماجرا را کش ندهد 
و بازی را تمام کند و حالت آماده باش خسته کننده ای که برای 
ارتش ایجاد شده، به زودی پایان یابد.«وبسایت عبری زبان والال 
نیز نوشت که تجهیزات لجستیکی و توپخانه ای که ارتش رژیم 
اسرائیل به مرزهای شمالی گسیل کرده از جنگ سال ۲۰۰۶ 
به این س��و بی سابقه بوده است.شبکه ۱۲ این رژیم نیز گفت 
که حالت ترس و هول بس��یار زیادی میان نیروهای ارتش و 

سازمان های امنیتی اسرائیل از پاسخ احتمال حزب اهلل وجود 
دارد و همگی در حالت نگرانی به سر می برند.

روزنام��ه معاری��و نیز به نقل از یک تحلیلگ��ر نظامی به نام 
»تال لیو« نوشت: »آماده باش در شمال برای هفته ها ادامه 
خواهد یافت و حزب اهلل به دنبال این اس��ت که کارش را به 
درستی انجام دهد و در حال حاضر به دنبال هدف مناسب 

برای پاسخ دهی می گردد.«

   اذعان منابع نظامی صهیونیستی به 

ناتوانی در برابر مقاومت 

چراحزبهللااینبازیرا
تمامنمیکند؟


