
درخواست لغو توافقنامه 
بغداد-واشنگتن 

در ادامه رویکرد ملت عراق به پایان دادن به اشغال 
کشورشان، یکی از نمایندگان ائتالف سائرون عراق 
ب��ر ضرورت لغ��و توافقنامه راهبردی این کش��ور با 
آمری��کا و بین المللی کردن پرونده ترور ش��هیدان 
سردار حاج قاسم س��لیمانی و ابومهدی المهندس 

تأکید کرد.
»ریاض المس��عودی« نماینده ائتالف سائرون گفت 
ک��ه توافقنامه راهب��ردی با آمریکا هی��چ نتیجه ای 
نداش��ته و ضرورت دارد که این توافقنامه لغو شود.
المسعودی در مصاحبه با وبگاه »المعلومه« همچنین 
بر ضرورت بین المللی کردن پرونده ترور ش��هیدان 
حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در صورت 
عدم اقدام جدی دولت »مصطفی الکاظمی« در این 
خصوص تأکید کرد.او افزود که توافقنامه چارچوب 
راهبردی امضاشده با آمریکا هیچ نتیجه ای را حاصل 
نکرده بلکه محدودیتی برای عراق در زمینه امضای 
هر گونه توافقنامه راهبردی با یک کشور دیگر ایجاد 
کرده اس��ت لذا ضروری است که این توافقنامه لغو 
ش��ود. این نماینده ائتالف سائرون همچنین تأکید 
کرد که دولت بایستی هر چه سریع تر تجاوز آمریکا 
علی��ه فرماندهان پیروزی در فرودگاه بغداد را اعالم 
کن��د و اگر این کار را نکند در آن صورت این قضیه 
برای رسیدگی و احقاق حق به دادگاه های بین المللی 
ارجاع داده خواهد شد.المس��عودی همچنین اظهار 
داش��ت که دولت مصطفی الکاظمی موضع روشنی 
در قبال حضور آمریکا نداش��ته و سعی دارد مصوبه 
پارلم��ان درباره اخراج نظامیان آمریکا از عراق را به 
تعوی��ق بیاندازد.خبر دیگر آنک��ه  محمد البصری از 
فرماندهان حش��د ش��عبی عراق امروز شنبه گفت: 
تظاهرات امروز ۱۰۰ درصد مس��المت آمیز است و 
قصدی برای وارد ش��دن به منطقه سبز و حمله به 

سفارت آمریکا در بغداد نیست.

نیمچه گزارش

گزارش

در پی حمله توپخان��ه ای ائتالف متجاوز عربی به نزدیکی 
ی��ک ت��االر عروس��ی در حدیده یم��ن در حالی ش��ماری 
غیرنظامی کش��ته و زخمی ش��دند که گروه های یمنی بر 
پاسخی دردناک به تجاوزات ائتالف سعودی تاکید کردند. 
ش��اهدان عینی به خبرگزاری آلمان )DPA( گفتند، پس از 
حمل��ه توپخانه ای به نزدیکی یک تاالر عروس��ی در حدیده 
یمن س��ه غیرنظامی کش��ته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.
شاهدان اظهار داشتند که خمپاره ها کنار تاالر عروسی فرود 
آمدند.جنبش انصاراهلل یمن نیروهای وابسته به ائتالف متجاوز 
عربی را مسئول هدف قرار دادن این سالن دانست.سخنگوی 
وزارت بهداشت دولت صنعا گفت: "مزدوران متجاوز یک سالن 
عروس��ی در حدیده را هدف قرار دادند که منجر به شهادت 
۳ تن و زخمی ش��دن ۷ تن دیگر ش��د.وی افزود: این هدف 
گیری و بمباران مناطق مس��کونی و اهداف غیرنظامی نشانه 
بی اعتنایی ائتالف و مزدوران آن به زندگی غیرنظامیان است 
و تجلی میزان اصرار این تجاوزگران به کشتار غیرنظامیان بی 

گناه و سکوت مداوم سازمان ملل است.
محمد علی الحوثی،  عضو ش��ورای عالی سیاسی انصار اهلل 
در توییتر خود نوش��ت: "هدف قرار دادن تاالر عروس��ی در 
اس��تان حدیده یک جرم از پیش تعیین ش��ده است."وی 
خواه��ان انجام تحقیقات ف��وری بین الملل��ی در این باره 

شد.وی در صفحه توییتر خود نوشت: یمن به خواست خدا 
بار دیگر با توانایی هایی در زمینه های متعدد متولد خواهد 
ش��د؛ توصیه می کنیم قبل از ورود به مرحله پاسخ دردناک 
ک��ه رهبر انقالب )عبدالملک الحوثی( از آن س��خن گفته، 
صل��ح در یمن از دروازه رفع محاصره، توقف عملی تجاوز و 
به دور از مصرف رسانه  ای یا بهبود چهره کشورهای متجاوز 
اولویت داده ش��ود. اگر به غیر از این گزینه، گزینه دیگری 
فایده داشت تا کنون به نتیجه رسیده بود.استاندار الحدیده 
در گفت وگو با المسیره، این حادثه را بسیار دردناک خواند 
و گفت: متاسفانه این جنایت هم از جمله جنایاتی است که 

سازمان ملل در قبال آن سکوت اختیار می کند.
ای��ن مق��ام یمن��ی همچنین گفته ب��ود که یم��ن )دولت 
نج��ات ملی در صنعاء( در مقابل دش��من، به مرحله توازن 
بازدارندگ��ی رس��یده اس��ت.۱۳ س��پتامبر ۲۰۱۸ هی��أت 
دولت صنع��اء و هیأت دولت منصوره��ادی برای اولین بار 
توانس��تند در اس��تکهلم سوئد، بر س��ر آتش بس در استان 
الحدی��ده و جابه جایی نیروها به توافق برس��ند، توافقی که 
امیدها را برای پیش��رفت در باقی مس��ائل را زنده کرد، اما 
کارش��کنی های ائتالف سعودی تا کنون مانع از تحقق این 
امر شده است.»آبهیجیت گوها« ژنرال هندی و رئیس تیم 
ناظران س��ازمان ملل بر اجرای توافق آتش بس »الحدیده« 

خواس��تار توقف تنش ه��ا در این منطقه ش��د. وی با تایید 
اق��دام ائتالف س��عودی به انجام حمالت هوایی، اس��تفاده 
از بس��ته های انفج��اری و حمالت زمینی در این اس��تان، 

خواستار خویشتنداری و توقف نقض آتش بس شد.
 کمیته بین المللی صلیب س��رخ از کشته شدن ۱۶ نفر از 

کارکنان این نهاد در یمن طی ۱۰ سال اخیر خبر داد.
 »سارا الزوقری« سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در 
خاورمیانه اعالم کرد که از سال ۲۰۱۱ تا پایان سال ۲۰۲۰، 
شانزده نفر از کارکنان و کارمندان این کمیته در یمن کشته 
شده اند.  وی افزود: طی این مدت ۱۰ سال، ۶ کارمند کمیته 
بین المللی و ۱۰ نفر دیگر از داوطلبان هالل احمر یمن جان 
خود را از دست داده اند.  سخنگوی کمیته بین المللی صلیب 
س��رخ همچنین گفته که س��ه نفر از کارمندان صلیب سرخ 

در انفجارهای اخیر فرودگاه بین المللی عدن کش��ته شدند.
الزوقری تصریح کرد، در روز حادثه انفجار )چهارشنبه هفته 
گذشته( هواپیمای متعلق به کمیته بین المللی صلیب سرخ 
در فرودگاه عدن فرود آمد تا ۱۲ نفر از کارکنان و کارمندان 
را ب��ه جیبوتی منتقل کند که انفجار رخ داد. انفجارهای روز 
چهارش��نبه فرودگاه بین المللی عدن پ��س از ورود اعضای 
کابینه جدی��د منصور هادی به ف��رودگاه رخ داد که در پی 
آن، ۲۶ نفر از جمله س��ه کارمند صلیب سرخ کشته شدند. 
عربس��تان با تشکیل یک ائتالف با برخی کشورهای عربی و 
حمایت آمریکا و رژیم صهیونیس��تی از فروردین سال ۹۴ به 
کشور فقیر یمن حمله کرده که در طول شش سال گذشته 
هزاران نفر از مردم از این کشور اسالمی را شهید و دهها هزار 

نفر دیگر را مجروح کرده است.
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قاسم  غفوری

همزم��ان با تحرکات نظامی مش��کوک ترکیه در ش��مال 
س��وریه و نیز تح��رکات نظامی آمری��کا در برخی مناطق 
برای س��رق منابع نفتی س��وریه، در اقدامی تامل برانگیز 
وزارت خارج��ه انگلی��س در بیانی��ه ای اع��الم ک��رد: ب��ه 

تحریم ه��ای خود علیه س��وریه و مجازات مس��ئوالن این 
کش��ور به دلیل جنایت هایش��ان ادامه می دهیم. تحریم ها 
از اول س��ال میالدی جاری به نظام ویژه مستقلی منتقل 
ش��ده اس��ت. هدف تحریم های ما پایان دادن به سرکوب 
غیرنظامیان توس��ط نظام بشار اس��د و افزایش فشار برای 
رس��یدن به راهکار سیاسی اس��ت. در این بیانیه ادعا شده 
اس��ت: انگلیس به حمایت انس��انی از مردم س��وریه ادامه 
می دهد. حال این س��وال مطرح اس��ت که چ��را انگلیس 
چنین بیانیه ای را صادر کرده است؟ بخشی از این رفتار را 
می توان برگرفته از  همراهی همیش��گی انگلیس با آمریکا 
علیه س��ایر کشورها دانس��ت چنانکه نمود عینی آن را در 
اقدامات تحریمی لندن علیه ایران می توان مشاهده کرد. 
در کن��ار این مس��ائل اق��دام انگلیس از چن��د منظر قابل 
توجه است. نخس��ت آنکه انگلیس بازی دو جانبه ای را در 
منطقه دارد بگونه ای که از یک سو به دنبال جلب رضایت 

رژیم صهیونیستی اس��ت و از سوی دیگر سرکیسه کردن 
کشورهای عربی را اجرا می سازد. اعمال تحریم علیه ارکان 
جبهه مقاومت از جمله س��وریه، مولفه ای برای اجرای هر 
دو سیاست انگلیسی هاست. دوم آنکه ائتالف عربی، غربی 
و صهیونیستی به دنبال س��رنگون سازی نظامی سوریه و 
ایجاد ساختاری همس��و با منافع خود هستند. با توجه به 
اینکه انتخابات ریاس��ت جمهوری س��وریه در سال ۲۰۲۱ 
برگزار می ش��ود غرب با سیاس��ت تحریم، تحریک ترکیه 
و گروه های تروریس��تی به ایجاد فضای ناامنی، س��و دادن 
برخ��ی گروه ه��ا مقل کردها ب��ه جدایی طلبی از س��وریه 
واحد، جلوگیری از بازگش��ت میلیون ها آواره س��وری به 
کشورش��ان برای مش��روعیت زدایی از انتخابات ابعاد این 
طراح��ی را ص��ورت می دهد که رس��ما دخال��ت در امور 
داخلی سوریه است. سوم آنکه غرب با ادعای تحریم علیه 
س��وریه به دنب��ال توجیه تحریم ها علی��ه ایران، حزب اهلل 

لبنان ، عراق و سایر ارکان مقاومت است. به عبارتی دیگر 
تحریم های اعمالی صرفا علیه س��وریه نمی باشد بلکه سایر 
کش��ورهای منطقه را نیز در بر می گیرد بویژه اینکه غرب 
با ای��ن تحریم ها به دنبال جلوگیری از ورود کش��ورهایی 
مانند چین به بازسازی ویرانه های سوریه است تا همچنان 
بحران در این کش��ور ادامه داشته باش��د. نکته مهم دیگر 
آنک��ه ادعای حمایت از مردم س��وریه از س��وی انگلیس و 
تحری��م کنندگان این کش��ور در حالی ص��ورت می گیرد 
که محور این تحریم ها اقتصاد و معیش��ت مردم است که 
خود نشانگر طراحی غرب برای استفاده از سیاست تحریم 
برای تحریک مردم علیه نظام س��وریه اس��ت. به هر تقدیر 
رفتار انگلیس نش��ان می دهد که این کش��ور همچنان در 
کنار آمریکا کانون بحران در منطقه است که با حمایت از 
تروریسم و ابزار تحریم به دنبال استمرار بحران در منطقه 

از جمله در سوریه است. 

یادداشت

بازی انگلیسی

استمرار حمالت ترکیه به عراق و سوریه 
خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه تأکید کرد که کشورش به اقدامات خود 
علیه حزب کارگران کردستان ترکیه "پ.ک.ک" در عراق و سوریه ادامه 
خواهد داد.آکار در بازدید از نیروهای ترکیه در مرزهای سوریه گفت که 
آنکارا "عزم خود را برای نابودی تروریسم جزم کرده است".وی افزود: تا 
وقتی تروریس��ت ها در شمال عراق و سوریه حضور داشته باشند امنیت 

مرزها و ملت ترکیه در معرض خطر است.
او گفت که نیروهای مسلح ترکیه در لیبی و سوریه و شمال عراق و آذربایجان و 
کوزوو و بوسنی و افغانستان و قبرس و شرق دریای مدیترانه با قاطعیت به انجام 
مأموریت های خود مش��غول اند. با وجود اعتراض های بس��یار عراق و س��وریه، 
ترکیه همچنان به حمالت هوایی گاه و بیگاه خود در خاک این دو کش��ور علیه 

نیروهای پ ک ک ادامه می دهد.

چین خواستار بازگشت آمریکا به عقالنیت 
وزی��ر خارجه چین روابط کش��ورش با آمریکا را در مرحله ای حس��اس 
دانس��ت که باید درباره آینده آن تصمیم گیری ش��ود و می تواند بعد از 
یک دوره دش��وار به مس��یر عقالنیت بازگردد. »وانگ یی« وزیر خارجه 
چین و مشاور دولت پکن در مصاحبه مشترک با خبرگزاری »شینهوا« 
و س��ایر رسانه های دولتی این کش��ور گفت سیاست های اخیر آمریکا در 
قبال چین به منافع دو کش��ور آسیب زده و خطرات بزرگی را متوجه جهان 
کرده اس��ت.وی اف��زود اما اکنون فرصتی ب��رای دو طرف ایجاد ش��ده تا پنجره 
جدیدی را بگش��ایند و دور جدیدی از مذاکرات را آغاز کنند. وزیر خارجه چین 
بدون نام بردن از ترامپ یا بایدن از ایاالت متحده خواس��ت به سیستم اجتماعی 
و مس��یر توسعه انتخاب شده از س��وی پکن احترام بگذارد و افزود اگر واشنگتن 

درس بگیرد، اختالفات بین دو طرف قابل حل است.

انتقاد روسیه از استثناگرایی آمریکا
س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه ضمن انتقاد از خروج یکجانبه دولت 
آمریکا از معاهده های بین المللی گفت این کشور با »استثنا گرایی« خود 

از کنترل خارج شده است.
زاخارووا با اش��اره به اقدام��ات یکجانبه دولت آمریکا گفت: »یک قدرت 
هس��ته ای و قدرتی که در س��ال های اخیر با استثنا گرایی خود از کنترل 
خارج شده، از بس��یاری از اسناد، معاهده ها و سازمان های بین المللی که به 
نوعی هنجار های بین المللی و قانونی هستند، خارج شده است.« وی افزود: »این 
اقدام��ات مانند این اس��ت که آمریکا آن ]معاهده ها[ را از بین برده اس��ت.« وی 
گفت: »ش��اید ]آمریکا[ نتواند به این تغییرات پایبند باش��د اما در هر صورت این 
کش��ور مردم خود را به این تفکر تش��ویق کرده که آنها به هیچ فرد و هیچ چیز 

بدهکار نیستند و نباید از کسی حتی قانون و حقوق بین المللی پیروی کنند.«

 چی�ن: چین به جدیدترین پیش��نهاد مذاکره از 
س��وی تایوان ج��واب رد داد و اعالم ک��رد، دولت 
تای��وان در هر مرحل��ه از یک "حقه ب��ی ارزش" و 
تحریک آمیز برای مقابله با چین اس��تفاده می کند. 
تس��ای این��گ ون،  رئی��س جمه��وری تای��وان در 
س��خنرانی خود به مناسبت س��ال نوی میالدی بار 
دیگر مس��اله گفتگو با چین را مطرح کرد و گفت: 
تایوان آماده گفتگوهای معنادار با چین اس��ت اگر 

که آنها تقابل را کنار بگذارند.

 پاکس�تان: »عمران خان« نخست وزیر پاکستان 
دو هدف و برنامه اصلی این کشور در سال ۲۰۲۱ را 
اعالم کرد که شامل خدمات بهداشتی رایگان و یک 
برنامه بدون خواب است. وی افزود: برای سال ۲۰۲۱ 
دو هدف داریم. یکی از آنها در قالب "پوشش جهانی 
بهداش��ت" اس��ت که ایالت های پنج��اب، گیلگت-

بلتستان و خیبر پختونخوا را در برمی گیرد.

 مص�ر: منابع محلی اع��الم کردند که در حمله به 
یک گشتی نظامی مصری در جنوب شهر »بئر عبد« 
در سینا دس��ت کم ۲ نظامی مصری کشته و ۴ نفر 
دیگر مجروح شدند.منطقه شبه جزیره سیناء مصر که 
میان دریای مدیترانه )از سوی شمال( و دریای سرخ 
)از سوی جنوب( قرار گرفته محل فعالیت گروه های 
مسلح تروریستی نزدیک به داعش است. یکی از این 
گروه ها گروهک تروریس��تی »انصار بیت الَمْقِدس« 
است که بعد از اعالم وجود در تابستان ۲۰۱۴، رسما 

با گروه تروریستی داعش اعالم بیعت کرد.

 کویت: وزیر خارجه کویت در س��فری به ریاض 
با مقامات س��عودی دیدار و درب��اره روابط دوجانبه 
بین الملل��ی گفت وگ��و  و  منطق��ه ای  تح��والت  و 
کرد.»احم��د ناصر المحمد الصب��اح« وزیر خارجه 
کویت در س��فری ب��ه ریاض با مقامات عربس��تان 
س��عودی از جمله »عادل بن احم��د الجبیر« وزیر 

مشاور در امور خارجه این کشور دیدار کرد.

 آلمان: مسجد »فاتح« واقع در شهر »سونتیم« آلمان 
برای دومین بار طی دو هفته گذشته، هدف حمله قرار 
گرفت.مس��جدی در آلمان برای دومی��ن بار طی دو 
هفته گذشته، هدف حمله قرار گرفت. این مسجد در 
جنوب غرب آلمان و در شهر »سونتیم« منطقه »بادن 
وورتمبرگ« واقع ش��ده است.طی حمالت به مسجد 

»فاتح«، شیشه ها و حصار محافظ شکسته است.

واکنش یمنی ها به خاک و خون کشیده شدن یک عروسی توسط عربستان 

سعودی در انتظار پاسخ 
دردناک باشد 
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اشغال کرانه باختری 
با منع ساخت وساز 

وزارت ش��هرک سازی رژیم صهیونیستی سرگرم اجرای طرح موسوم به پایش 
س��اخت و ساز فلسطینیان در مناطق ج کرانه باختری و اختصاص ۲۰ میلیون 

شیکل برای این اقدام است.
روزنام��ه عبری زبان یدیعوت آحارونوت ضمن اش��اره به این مطلب، افزود که 
این وزارتخانه در چارچوب طرح مذکور با اس��تفاده گشتی های سیار و پهپادها 
و سیستم های الکترونیکی هرگونه عملیات ساخت و ساز فلسطینی در منطقه 
مذک��ور را رصد و تصویرب��رداری می کند. این اقدام با هدف دس��ت اندازی به 
اراضی فلس��طینی و س��اخت و س��از ش��هرک های یهودی بر روی آنها صورت 
می گیرد. رژیم صهیونیس��تی در سال گذش��ته میالدی شش فلسطینی را در 
قدس اش��غالی به شهادت رساند، صدها نفر را مجروح یا بازداشت کرد و صدها 
فلسطینی از قدس یا مس��جداالقصی تبعید شدند. رژیم صهیونیستی در سال 
۲۰۲۰ میالدی هم به روند تبعید فلس��طینی های س��اکن ق��دس ادامه دارد و 
دهها ش��خصیت دینی و غیردینی را از دو روز تا ش��ش ماه از این شهر تبعید 
کرد.در سال ۲۰۲۰ میالدی، ۱۹۷۹ فلسطینی در قدس از جمله ۸ کودک زیر 
۱۲ سال، ۳۴۶ جوان و ۱۰۰ زن بازداشت شدند.در سال گذشته میالدی، ۱۹۳ 
منزل و مرکز متعلق به فلس��طینی در قدس به ترتیب فوق تخریب ش��د: ۱۱۴ 
منزل، ۴ مجتمع مسکونی، ۳۰ مرکز تجاری به عالوه اتاق های مسکونی، مزارع 
و امثال آن. خبر دیگر آنکه نظامی صهیونیس��ت، یک فلس��طینی را در الخلیل 
کرانه باختری با گلوله از فاصله صفر هدف گرفت.در همین حال یکی از اعضای 
دفتر سیاس��ی جهاد اسالمی فلسطین از مواضع متناقض تشکیالت خودگردان 
فلس��طین انتقاد کرد. از س��وی دیگر  »منصف المرزوقی« رئیس جمهور سابق 
تونس س��خنانی را در خصوص جنبش مقاومت اسالمی »حماس« مطرح کرد. 
وی در ای��ن خص��وص گفت: حماس ی��ک جنبش مقاومت مل��ی و خاری در 
چشم رژیم صهیونیستی است. در این میان گادی آیزنکوت رئیس سابق ستاد 
مش��ترک ارتش رژیم صهیونیستی معتقد است که بحران های سیاسی داخلی 

موجودیت این رژیم جعلی را تهدید می کنند و نه تهدیدهای خارجی.

کشورها همچنان قربانی 
پنهان کاری انگلیس

تاکنون حداقل ۳۳ کش��ور جهان از کش��ف گونه جدید کرونا خبر داده اند که 
ب��ه دنبال آن تدابیر محدود کننده جدیدی نیز تعیین ش��ده اس��ت در حالی 
که تاکنون بیش از ۴۰ کش��ور جهان نیز محدودیت های مس��افرتی را از مبدا 

انگلیس اعمال کرده اند.
همچنین برخی دیگر کش��ورها محدودیت هایی را برای مسافرانی که اخیرا در 
کش��ورهای میزبان گون��ه جدید کرونا بوده اند، اعمال ک��رده اند.ترکیه یکی از 
کش��ورهای جدیدی است که درهای خود را به سوی مسافران از مبدا انگلیس 
بس��ت. گزارش ش��ده اس��ت که تاکنون ۱۵ مورد ابتال به گونه جدید کرونا در 

ترکیه شناسایی و تایید شده اند.
کشور فیلیپین نیز محدودیت ها برای مسافران از انگلیس و ۱۸ کشور دیگر از 
جمله آمریکا اعمال کرده اس��ت.تاکنون در کشورهای انگلیس، آمریکا، ترکیه، 
اس��ترالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، شیلی، چین، دانمارک، فنالند، فرانسه، آلمان، 
ایسلند، هند، ایرلند، س��رزمین های اشغالی، ایتالیا، ژاپن، اردن، لبنان، مالت، 
هلند، نروژ، پاکستان، پرتغال، س��نگاپور، کره جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، 

امارات و آفریقای جنوبی شناسایی گونه جدید کرونا تایید شده است. 
همزمان ب��ا تالش جامعه جهانی برای واکسیناس��یون علی��ه بیماری کووید-
۱۹،شناس��ایی گونه جدید کرونا در برخی کش��ورها، دولتها را بر آن داشته تا 
تدابیر جدید و گس��ترده ای را برای مهار ش��یوع گونه جدید در دستورکار قرار 
دهند و این در حالی است که هر روز خبرهایی مبنی بر شناسایی موارد جدید 

در جهان منتشر می شود.
 از س��وی دیگر ش��هردار لندن خبر داد که در راس��تای مقابله با شیوع سریع 
کرونای انگلیسی، مدارس ابتدایی در این شهر به مدت دو هفته تعطیل خواهد 
ماند. همچنین تاکنون ۱۲ هزار و ۶۹۰ نفر دیگر در آلمان به کووید ۱۹ مبتال 
شدند و شمار مبتالیان به این بیماری به یک میلیون و ۷۵۵ هزار و ۳۵۱ مورد 
رس��ید.در همین مدت ۳۳۶ نفر دیگر از مبتالیان نیز در آلمان جان خود را از 

دست دادند و شمار قربانیان کرونا به ۳۳ هزار ۹۶۰ نفر افزایش یافت.

واکنش سوریه به 
دروغ پردازی های آمریکا 

 
پس از آنکه واش��نگتن بیانیه گزارشگر س��ازمان ملل متحد درباره تحریم های 
س��وریه را رد کرد، یک مقام رسمی وزارت خارجه سوریه در واکنش به بیانیه 

واشنگتن گفت که این دروغ های آمریکا عجیب نیست.
صفحه توئیتری سفارت آمریکا در دمشق، اخیرا، در واکنش به گزارش گزارشگر 
ویژه سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه مشکالت سوریه در پی تحریم های آمریکا 
به وجود آمده، واکنش داد و مدعی ش��د که اقدامات »بشار اسد« رئیس جمهور 
سوریه علت مشکالت این کشور است.به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(،  
یک مقام رس��می وزارت خارجه این کش��ور به این اظهارات واکنش نشان داد و 
گفت:  »دروغ هایی که در بیانیه منتش��ر ش��ده در صفحه س��فارت خالی آمریکا 
در دمش��ق در واکنش به فراخوان "الینا دوهان" گزارش��گر ویژه س��ازمان ملل 
درباره رفع تحریم از س��وریه و ایجاد ش��رایط بد معیش��تی سوری ها در پی این 
تحریم ها آمده اس��ت، عجیب نیست«. این مقام سوریه افزود: »این رفتار، تأکید 
دارد که آمریکا بر روش سلطه جویی، قلدری، سیطره تک قطبی و همچنین گوش 
فراندادن به صداهایی که با تصمیمات احمقانه اش در منطقه متناس��ب نیست، 
پافش��اری دارد«. مقام یادش��ده ادامه داد: »زمان آن فرا رس��یده است که دولت 
آمریکا مس��ئولت کامل رنج ]مردم[ س��وریه را برعهده بگیرد؛ رنجی که ناشی از 
حمایت از تروریس��م، تحمیل اقدامات ظالمانه و قوانینی اس��ت که مردم سوریه 
را از فراهم کردن اقالم مورد نیاز زندگیش��ان و داشتن یک زندگی سخاوتمندانه 
محروم کرده اس��ت«. وی همچنین تأکید کرد: »نتیجه سیاست های آمریکا در 
سطح جنایت های ضد انسانی است و فراخوان گزارشگر ویژه سازمان ملل بایستی 
آغازی بر بازخواست دولت آمریکا به علت ارتکاب جنایت در حق مردم سوریه و 
در برابر دادگاه بین المللی باشد«. خبر دیگر از سوریه آنکه نیروهای نظام سوریه با 
حمایت روسیه عملیات گسترده ای را علیه داعش در بادیه سوریه آغاز کردند. در 
این میان وزارت خارجه انگلیس بر ادامه تحریم های خود علیه نظام سوریه تأکید 
کرد. همزمان با این تحرکات، انفجار خودروی بمب گذاری ش��ده در شهر »رأس 

العین« در شمال سوریه، تعدادی کشته و زخمی در پی داشت.


