
مخالفتشدیدحزباهلل
باپیوستنلبنانبهصندوقبینالمللیپول

معاون دبیــرکل جنبش حزب اهلل صندوق بین المللی 
پول را ابزار دست استکبار جهانی دانست و تصریح کرد 
که این جنبش مخالف پیوستن لبنان به صندوق مذکور 

است.
شــیخ »نعیم قاســم« گفت: امروز بحــران مالی، اقتصادی 
و اجتماعی ســختی در لبنان دیده می شــود کــه نتیجه جمع 
شدن سیاست های 39 ســاله است و نیاز به درمان دارد. ولی ما 
نمی پذیریم که با ابزارهای اســتکباری تحت درمان قرار بگیریم، 

به این معنا که برای مدیریــت بحران نمی خواهیم تابع صندوق 
بین المللی پول باشیم...

 بــه گزارش فــارس، وی اظهار داشــت: مــا نیازمند طرح 
اصالحی کامل اقتصادی و اجتماعی هســتیم و ان شاءاهلل دولت 
آن را اتخاذخواهد کرد. گفتنی اســت کــه در حال حاضر دولت 
»حســان دیاب« از جانب غربگرایان و رؤسای بانک ها به شدت 
تحت فشار است تا به طریقی دیون بانک ها را تامین کند و دست 

به استقراض از صندوق بین المللی پول بزند.

شرطماهاتیرمحمد
برایبازگشتبهقدرت

»ماهاتیر محمد« چند روز پس از اســتعفا از مقام 
نخســت وزیری مالزی از آمادگی خود برای تشکیل 
دولت یکپارچــه گفت اما برای این کار یک شــرط 

گذاشت.
چنــد روز پیش دفتر نخســت وزیر مالــزی اعالم کرد 
»ماهاتیر محمد« پس از ناکامی تالش هایش برای تشــکیل 
دولــت ائتالفی با حزب مخالف و یک ســری اختالفات درون 
حزبی، متن استعفای خود از سمت نخست وزیری را به پادشاه 

مالزی تقدیم کرد. پادشاه مالزی نیز در تاریخ 24 فوریه 2020 
)5 اســفند 1398( اســتعفای او را پذیرفت، با این حال از او 

خواست تا تشکیل دولت جدید در سمت خود باقی بماند.
حاال خبر رسیده او دو روز پس از استعفا، اعالم کرده در 
صورت حمایت قانونگذاران پارلمان، دولت یکپارچه جدیدی 
تشــکیل می دهد. این مسن ترین رئیس دولت در جهان با 94 
سال سن، روز چهارشنبه شــرط بازگشت به قدرت را »کنار 

گذاشته شدن دیگر احزاب سیاسی« از دولت عنوان کرد.
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شاخه نظامی حماس: شهرک های اسرائیلی را 
به جهنم تبدیل کردیم

در واکنش به جنایت های رژیم صهیونیســتی، سخنگوی شاخه 
نظامی جنبش جهاد اسالمی فلسطین تأکید کرده، گروه های مقاومت 
از جمله گردان القدس، شهرک های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه 

را به جهنم و مکانی که مناسب زندگی نیست، تبدیل کردند.
رژیم صهیوینستی با جنایت های وحشیانه خود باعث شده تا افکار عمومی 
جهان، این رژیم را به عنوان یک رژیم خونریز و بی رحم بشناســند. یکشــنبه 
گذشته صهیونیست ها حتی به پیکر شهدای فلسطین در نوار غزه رحم نکرده 
و با لودر پیکر وی را برداشتند و مانع از تشیع جنازه وی شدند. در ادامه، نوار 
غزه توســط جنگنده های صهیونیستی بمباران شد و در حمله صهیونیست ها 
به جنوب این باریکه، دو نفر از اعضای جهاد اســالمی شــهید شــدند. حتی 
صهیونیست ها خواستار دادن آزادی کامل به ارتش رژیم صهیونیستی شده اند 
تا در مقابل هر راکت شــلیک شده از طرف گروه های مقاومت، 50 فلسطینی 
کشــته شود! جهاد اســالمی نیز درواکنش به این همه بی رحمی با 20 راکت 

شهرک های صهیونیست نشین را هدف حمالت خود قرار داد. 
 »ابوحمزه« ســخنگوی شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی فلسطین در 
مراســم بزرگداشت شــهید »محمد الناعم« در خان یونس در جنوب نوار غزه 
خاطرنشــان کرد: »هر عملیات مقاومت در هر زمــان و هر مکان و تحت هر 
شــرایط یا پیچیدگی سیاسی یک اقدام مشروع و برخوردار از پشتوانه مردمی 
است، ما افتخار می کنیم که خون خود را تقدیم کنیم تا ملت و امت در عزت و 
کرامت زندگی کنند....گردان های القدس و مقاومت توانستند معادله موشک در 
برابر موشک و خون در برابر خون را تحکیم و تثبیت کنند...گروه های مقاومت 
از جمله گردان القدس، شــهرک های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه را به 

جهنم و مکانی که مناسب زندگی نیست، تبدیل کردند.«
وی افزود: »مجاهدان آماده رفتن برای نبرد هســتند، همان طور که زیاد 
النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسالمی بر آن تأکید کرد و گفت »همان طور که 
برای نماز می رویم، برای نبرد و مبارزه هم می رویم«. سخنگوی شاخه نظامی 
جنبش جهاد اسالمی خطاب به اشغالگران اسرائیلی نیز چنین گفت: »اگر بار 
دیگر برگردید، ما هم برمی گردیم.« )و پاسخ شما را می دهیم(. ابوحمزه بخشی 
از مأموریت های شــهید محمد الناعم را که اخیرا به پیکر وی اهانت شد فاش 
کرد و گفت: »این شــهید مأموریت های دشوار و ســخت فراوانی را در یگان 
کماندویــی گردانهای القدس با موفقیت انجام داد... شــراره مبارزه و نبرد در 
سرزمین فلسطین با وجود تمام توطئه ها همچنان شعله ور باقی خواهد ماند.« 

حمله سندرز به نتانیاهو
از ســوی دیگر، برنی ســندرز، از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا، در جریان تازه ترین مناظره تلویزیونی دموکرات ها 
در شــهر چارلســتون ایالت کارولینای جنوبی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی، را یک شخص »مرتجع« و »نژادپرست« خواند و احتمال 
بازگرداندن ســفارت آمریکا از بیت المقدس بــه تل آویو را مطرح کرد. آیپک 

تالش زیادی را آغاز کرده تا سندرز در انتخابات 2020 آمریکا پیروز نشود.

نخست وزیر مکلف عراق با  اشاره به کارشکنی های عده ای در روند 
تشکیل دولت٬ تهدید کرد که باج خواهی برخی گروه ها را برمال خواهد 

کرد.
»بــدر الزیادی« نماینــده پارلمان و عضو ائتالف »ســائرون« اعالم کرد، 
»محمد توفیق عالوی« مأمور تشــکیل دولت عــراق٬ مجموعه ای از صداها و 
تصاویر خاص درباره دیدار با برخی از نیروهای سیاسی در اختیار دارد که نشان 

می دهد عده ای از او باج می خواستند.
به گزارش تسنیم، الزیادی خاطرنشان کرد که این اقدام عالوی خوب است 
و اگر روند تشکیل دولت شکســت بخورد٬ مردم از طریق رسانه ها می فهمند 
که اعضای کدام فراکسیون،  عالوی را تحت فشار گذاشته و در ازای پست های 

وزارتی، قصد داشتند به او رشوه بدهند.
ایــن نماینده پارلمان اضافه کرد که یک وضعیــت باج گیری در پارلمان 
وجود دارد؛ اما موضع ما مخالفت با رای دهی محرمانه خواهد بود تا ملت بداند 
که چه کســی همراه دولت و چه کسی مخالف آن است. عالوی روز سه شنبه 
نوشته بود: به گوش من رسیده که برخی نقشه  های محرمانه برای به شکست 
کشاندن روند تشکیل کابینه، وجود دارد. علتش هم این است که در این دولت، 
پســت های وزارتی به وزرای پاک دست سپرده خواهد شد و امکان سرقت این 
پست  ها وجود ندارد. اطالعاتی که به گوش من رسیده، حاکی از پرداخت مبالغ 
گزاف به نمایندگان است، که امیدوارم این حرف ها درست نباشد. نمایندگان 

پارلمان عراق فردا قرار است که در باره کابینه جدید تصمیم گیری کنند.
هالکت 39 تروریست داعشی

دولت عراق از به هالکت رســیدن 39 تروریســت داعشی، از جمله چند 
ســرکرده این گروه تروریســتی، و انهــدام مخفیگاه ها و توقیــف انبار بزرگ 

تسلیحاتی آنها در استان صالح الدین خبر داد.
به گزارش خبرگــزاری فارس، در بیانیه گروه اطالع رســانی دولت عراق 
آمده اســت، نیروهای کماندویی علیه یک باند تروریستی وابسته به گروهک 
داعش، در ارتفاعات» الخانوکه« درگیر شدند. این عملیات کماندویی بیش از 
10 ساعت طول کشــید و از شامگاه دوشنبه تا صبح سه شنبه گذشته ادامه 
داشــت و با کشته شدن 39 تروریست داعش، از جمله چند سرکرده آنها، به 
پایان رسید. گروه اطالع رسانی امنیتی دولت عراق افزود: از جمله سرکرده های 
معدوم داعش در این عملیات، یک مفتی شرعی و یک مسئول نظامی هستند. 
دو کانال زیرزمینی انبار سالح، که مقادیر زیادی سالح و تجهیزات را در خود 
جای داده بودند، نیز شناسایی و توقیف شدند. عالوه بر آن، یک تونل زیرزمینی 
دیگر هم شناســایی شــد که دیوان مالی تروریست ها نامیده می شد و شامل 
تجهیزات، اسناد و رایانه هایی بود که در آنها، معامالت مالی با طرف هایی که با 

آنها رابطه داشتند، ثبت شده است.
جراحت 22 پلیس در بغداد

فرماندهــی عملیات بغــداد از زخمی شــدن 22 نیــروی امنیتی طی 
حمالت آشــوبگران در میدان »الخالنی« بغداد خبر داد. در بیانیه فرماندهی 
عملیات بغداد آمده اســت، درحالی که نیروهــای امنیتی، خود را به حمایت 
از تظاهرات کننــدگان متعهد می بینند و در برابر معترضان، خویشــتنداری 

می کنند٬ 19 نفر از آنها، از جمله سه افسر، زخمی شدند.

دموکرات های آمریکا هشدار دادند؛
قادر نیستیم جلوی شیوع کرونا را بگیریم

سرویس خارجی-
هنوز رئیس جمهور آمریکا از هند خارج نشــده بود که فتنه ای 
خونین در این کشور علیه مســلمانان آغاز شد و عده ای شروع به 
کشتار مسلمانان و آتش زدن خانه ها و مساجد در این کشور کردند. 
برخی معتقدند ریشــه این فتنه انگیزی را باید در اظهارات ترامپ 

جست و جو کرد!
هدیــه »دونالــد ترامپ«، رئیس جمهــور آمریکا، بــرای هندی ها که به 
کشورشان سفر کرده است، افزون بر میلیاردها دالر اسلحه -به قول خودش- 
کشــنده، تفرقه و مسلمان ســتیزی بوده اســت. »ترامپی« که یکی از اولین 
کارهایی که پس از رســیدن به کاخ ســفید کرد، ممنوعیت سفر شهروندان 

چندین کشور مسلمان به آمریکا بود!
دولــت حاکم بر هند به نخســت وزیری »نارندرا مــودی« از حزب »بی.
جی.پی« نیز مدت هاست که سیاســت های خاصی را دنبال می کند که اتهام 
مسلمان ســتیزی بر پیشــانی دارد؛ از لغو خودمختاری ایالت مسلمان نشین 
کشــمیر تا تصویب قانون شــهروندی با رویکردی ضد اسالمی که اعتراضات 

فراوانی را به دنبال داشته است.
حاال ســفر آن رئیس جمهور به هند با رهبری ایــن حزب، آتش را علیه 
مســلمانان تندتر کرده اســت. شــهر بزرگ دهلی مرکز درگیری هایی بین 
گروه هــای تندرو هندو با مســلمانان و نیروهای انتظامی اســت. آن طور که 
»فرست پست« گزارش داده، بیش از 22 کشته حاصل این درگیری ها تا این 
لحظه است. نزیک به 200 تن نیز در این خشونت ها مجروح شده اند. حمالت 
غالبا علیه مسلمانان اســت و گزارش هایی از به آتش کشیده شدن خانه های 

مسلمانان و مساجد نیز به گوش می رسد.
»آرجون ســتی«، نویسنده و وکیل حقوق بشــر در هند با انتشار فیلمی 
از جســارت به یک مسجد در توئیتر نوشــته: »این کار را متوقف کنید. این 
فیلــم را ببینید و درباره آن چــه در هند اتفاق می افتــد بخوانید. همزمان با 
راه پیمایی ترامپ و مودی در سراسر این کشور گروه های تبهکار دارند آشکارا 
به مسلمان ها حمله می کنند، کسب و کارهایشان را غارت می کنند و به اماکن 

عبادی آنها توهین می کنند.«
نکته قابل توجه اینکه هند پیش از سفر »ترامپ« آرام بود حتی مسلمانان 
-بنــا به برخی گزارش هــا- در بیش از 200 نقطه )در امنیت نســبی( برای 
بزرگداشت سردار »قاسم سلیمانی« مراسم یاد بود برگزار کردند، اما به محض 
ورود »ترامپ« همه چیز به هم خورد. پیش از شــروع این مسلمان کشــی ها، 
ترامپ در هند علیه ســردار سلیمانی هم ســخنرانی کرده بود! گفتنی است، 
»ترامپ« سه شــنبه قبل از ترک هند گفت با نخســت وزیر این کشور درباره 
خشــونت ها نیــز بحــث و تبادل نظر کــرده و همچنین مدعی شــده بود با 
نخســت وزیر هند درباره افزایش حمله به جمعیت مســلمان ها در این کشور 

هم رایزنی کرده است!

تهدید »محمد عالوی« به افشاگری
علیه افرادی که به دنبال باج گیری هستند!

سر طالبان کاله رفت
آمریکا از افغانستان می رود، ناتو می ماند!

علی رغم اظهارات سخنگویان طالبان مبنی بر خروج همه نیروهای 
خارجی از افغانستان پس از امضای توافقنامه میان طالبان و واشنگتن، 
دبیرکل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( اعالم کرد که نیروهای 
ناتو به منظور جنگ با تروریسم، در افغانستان می مانند. رئیس جمهور 
آمریکا هم گفت که این کشور حضور اطالعاتی خود در افغانستان را 

حفظ خواهد کرد.
با نزدیک شــدن زمان امضــای توافقنامه میان طالبان و واشــنگتن)10 
اســفند(، آمریکا و ناتو باالخره موضع خود در ارتباط بــا ماندن و یا رفتن از 
افغانســتان را اعالم کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، »ینس استولتنبرگ« 
دبیــرکل ناتو، ضمن حمایت از امضای توافقنامه و روند صلح در افغانســتان، 
تاکید کرد که نیروهای ناتو به منظور جنگ با تروریسم، در افغانستان می مانند.

استولتنبرگ، که در جمع اعضای کنگره آمریکا سخن می گفت، ادعا کرد: 
ناتو برای جنگ با تروریسم و آموزش نیروهای افغان در افغانستان حضور دارد، 
البته هدف ما حضور همیشگی و دائمی نیست و بیش از ضرورت و نیاز در این 
کشور نخواهیم ماند. ما )ناتو و آمریکا( با هم به این کشور آمدیم، با هم درباره 

حضور بیشتر تصمیم می گیریم و به وقتش نیز با هم آن را ترک می کنیم.
موضع ترامپ

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، با اشــاره به کاهش خشــونت ها در 
افغانســتان، گفت که کاخ سفید به توافق با طالبان بسیار نزدیک است و همه 

خواستار تحقق این توافق هستند.
وی افزود، آمریکا شــمار نیروهایش در افغانستان را تا 8۶00 نفر کاهش 
خواهــد داد. این نظامیان نیز نقــش نیروهای پلیس را ایفــا خواهند کرد و 

افغانستان باید به مسئولیت خود عمل کند و مامور اجرای قانون باشد.
رئیس جمهور آمریکا باالخره حرف آخر را زد و گفت: آمریکا در افغانستان 
حضور اطالعاتی همیشگی خواهد داشت، تا منطقه را تحت نظر داشته باشد!

آمریکا و ناتو در حالی صحبت از ماندن در افغانســتان می کنند که پیش 
از این، »سهیل شاهین« سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، و »ذبیح اهلل 
مجاهد« سخنگوی طالبان در افغانستان، اعالم کرده بودند که پس از امضای 

توافقنامه، همه نیروهای خارجی از افغانستان خارج می شوند.
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سرویس خارجی-
دموکرات های آمریکا با انتقاد شدید از عملکرد 
دولت ترامپ در مقابل ویروس کرونا اعالم کرده اند 

قادر به جلوگیری از شیوع این ویروس نیستند.
ایــن روزهــا حجم بســیاری از خبرهــای مهم در 
رســانه های بین المللی به موضوع شــیوع ویروس کرونا 
برمی گردد. تحقیقاتــی هم که در ماه جاری میالدی در 
برخی کشورهای آسیایی انجام شده نشان می دهد حجم 
عظیمی از گزارش های جدید درباره شــیوع این ویروس 
»جعلی« هستند. بر اساس گزارش »مرکز مبارزه با اخبار 
جعلی« وزارت اقتصاد تایلند بیش از ۷5 درصد از اخبار 
حول »ویروس کرونا« در شبکه های اجتماعی، کامال غلط 
و غیرقابل اعتماد هســتند. این ویروس عالوه بر حمله به 
روح و روان مردم، مقامات برخی کشــورها را هم به جان 
هم انداخته و در سطح سیاستمداران، عده ای را نیز به فکر 

سوءاستفاده انداخته است.
در آمریــکا کرونا دموکرات هــا و جمهوریخواهان را 
حسابی به جان هم انداخته است. »میت رامنی«، نماینده 
جمهوری خواه مجلس ســنای آمریکا روز سه شنبه گفته 
که کشــورش آمادگی مناســب برای مقابله با شــیوع 
ویــروس کرونا ندارد. رامنی که عضو کمیته بهداشــت، 
آموزش و کار مجلس ســنای آمریکاســت گفته دولت 
آمریکا اقدامات کافی را برای آماده شــدن جهت مقابله 
با شــیوع این بیماری انجام نداده اســت.  وی از ترامپ 
بابت »کوچک نمایی« نگرانی ها درباره شیوع کرونا انتقاد 
کــرد و گفت دولت اقدامات کافی را برای آماده شــدن 
جهت مقابله با شیوع این ویروس انجام نداده است: »من 
از اینکه مــا چه اندازه برای همه گیری این بیماری هم از 
لحاظ تجهیزات ایمنی و هم از لحاظ دستگاه های پزشکی 

برای کمک به مبتالیان آمادگی داریم، مأیوس هستم.«
 ترامپ گفته بود اوضاع این بیماری در آمریکا »تحت 
کنترل« است و این بیماری، مسئله ای است که به زودی 
رفع خواهد شد.شمار دیگری از نمایندگان کنگره آمریکا 
هــم از آماده نبودن دولت ترامپ برای مقابله با شــیوع 

سریع این ویروس ابراز نگرانی کرده اند.
ترامپ بی کفایت

»چاک شــومر« رهبــر اقلیت دموکرات ســنا نیز 
درخواســت بودجه از کنگره را »نشان دهنده بی کفایتی 
بسیار ترامپ« خوانده است.شــومر، درباره اینکه دولت 

ترامپ هیــچ برنامه ای برای مقابله با ویروس کرونا ندارد 
هشــدار داده و افزود آنها حتی یک طرح فوری هم برای 
این کار ندارند. شــومر گفت: »در اینجا در آمریکا دولت 
ترامپ کامال دچار بی نظمی و ســردرگمی است. دولت 
هیــچ برنامه ای برای مقابله با ویروس کرونا ندارد. آنها نه 
تنها هیچ برنامه ای ندارند بلکه یک طرح فوری هم برای 
ایــن کار ندارند. حتی حاال پــس از آنکه ویروس به یک 
بحران جهانی بدل شده اســت. بخش وخیم ماجرا این 
است که دولت ترامپ به طور روز افزون از خود بی لیاقتی 
و بی کفایتــی قابل توجهی در رابطــه با موضوع ویروس 

کرونا نشان داده است.«
وضعیت اضطراری در سانفرانسیسکو

شــهردار »سانفرانسیســکو« نیز به دلیل نگرانی از 
احتمال گســترش کرونا در این شــهر اعــالم وضعیت 
اضطراری کرده است. شــاخص های بورس وال استریت 
نیز برای دومین روز پیاپی و در پی انتشار اخباری درباره 
شیوع کرونا در آمریکا سیر نزولی داشت. مقام های »مرکز 
کنترل و پیشــگیری بیماری« آمریکا هم هشدار دادند 
ویروس کرونا در این کشــور شــیوع پیدا خواهد کرد و 
بیمارســتان ها، مدارس و کسب وکارها باید خود را برای 
این شــرایط آماده کنند. آنها همچنین هشــدار داده اند 
کیت های کاربردی تســت کرونا تنها بــرای ایالت هایی 
به اندازه انگشــتان یک دســت موجود است و کیت های 
توزیع شده به مقام های ایالتی معیوب بوده اند. مقام های 

وزارت بهداشــت آمریکا همچنین گفته اند شیوع کرونا 
ممکن اســت اختالل جدی در زندگی شــهروندان این 
کشــور ایجاد کند..»نانسی مســونیر« از مقامات مرکز 
پیشگیری و کنترل بیماری های آمریکا نیز روز سه شنبه 
گفت شیوع کرونا در این کشور اجتناب ناپذیر است.وی 
که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، افزود: »در نهایت 
ما انتظار داریم که شاهد شــیوع این ویروس در آمریکا 
باشیم و سؤال درباره شیوع یا عدم شیوع آن نیست بلکه 
سؤال درباره زمان شیوع آن و تعداد افرادی است که در 
این کشــور به آن مبتال می  شوند.«.وزیر بهداشت آمریکا 
نیــز ابراز نگرانی کرد که ذخیره ماســک موجود در این 

کشور برای مقابله با شیوع این ویروس کافی نباشد.
کره جنوبی

یک هفته بعد از گزارش اولین ابتال به کرونا در کره 
جنوبــی، تعداد مبتالیان به این ویروس در این کشــور 
بــه بیش از 1100 نفر افزایش پیدا کرد! بر اســاس آمار 
اعالمی رســمی کره جنوبی، تاکنون 12 نفر بر اثر ابتال 
به کروناویروس جدید جان خود را از دســت داده اند. به 
نوشته یونهاپ، مسئوالن درمانی کره جنوبی انتظار دارند 
تعــداد مبتالیان به این بیماری طــی روزهای آینده نیز 
جهشــی تصاعدی داشته باشــد زیرا احتمال شیوع این 
ویروس در جمع 210 هزار نفری پیروان یک کلیســای 

مسیحی در این کشور بسیار باالست.
ارتش آمریکا نیز بامداد دیروز اعالم کرده یک نظامی 

آمریکایی حاضر در کره جنوبی به کرونا مبتال شده است.
از سوی دیگر خبرنگار شبکه تلویزیونی »کان« در صفحه 
توئیتر خود نوشــت که آزمایش ابتالی منشــی معاون 
شهردار »دئگو« به کرونا مثبت اعالم شده و این در حالی 
اســت که او روز سه شــنبه در جلسه ای با حضور »مون 

جائه این« رئیس جمهور کره جنوبی شرکت داشت.
کرونا به فرانسه برگشت!

در حالی که »الیویه وران« وزیر بهداشت فرانسه روز 
دوشــنبه اعالم کرده بود که آخرین شــهروند فرانسوی 
مبتال به ویروس کرونا بهبود یافت و از بیمارستان خارج 
شده است. اما خبرگزاری فرانس 24 دیروز از موارد جدید 
آلوده شــدند به ویروس کرونا در آلمان، اتریش و حتی 
فرانســه خبر داد. خبرگزاری اسپوتنیک نیز گزارش داد 
اولین مورد فوتی از فرانســوی ها بر اثر ویروس کرونا در 
این کشــور ثبت شده اســت. »جروم سالومون« یکی از 
مقام های ارشــد وزارت بهداشت فرانسه به رسانه ها خبر 
داد، زن ۶0 ســاله فرانســوی مبتال به ویروس کرونا سه 
شنبه شب در بیمارســتان »پیتی سالپتریه ره« پاریس 
جان خود را از دست داد. بنا بر گفته مقام های فرانسوی، 
تاکنون 1۷ نفر در این کشــور به ویــروس کرونا مبتال 
شده اند.وزیر بهداشت فرانسه دیروز مسئله بستن مرز های 
این کشور با ایتالیا برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
را نیز رد کرد. اولیویه وران گفت: »ما ابتکار عملی داریم 
که در واقع یک اساسنامه برای عملکرد روزها، هفته ها و 
ماه های آینده اســت که متکی بر اصولی مانند همکاری 
و کمک متقابل است. طبق تصمیم ما بستن مرز ها قرار 
نیســت اتفاق بیفتد، زیرا چنین اقدامی بی اثر اســت. ما 
همچنین تصمیم گرفتیم نباید رویداد های بزرگ را لغو 
کنیــم و باید رویداد ها را یک به یک بررســی کنیم. ما 
هماهنگ هســتیم و با هم همکاری می کنیم و اطالعات 
بهداشــتی، علمی و پزشکی را که در اختیار داریم تبادل 

خواهیم کرد«.
وزیر بهداشت فرانسه همچنین درباره احتمال شیوع 
دوباره این بیماری در این کشــور هشدار داد و از مردم 
خواست به شهر میالن و شــهر های شمالی ایتالیا سفر 
نکنند.ایتالیــا در حال حاضر با 12 کشــته و 3۷4 مورد 
ابتال، بیشترین شمار تلفات و افراد مبتال به ویروس کرونا 
را در میان کشــور های اروپایی دارد و مقامات این کشور 

اقدام به قرنطینه 12 شهر کرده اند.

نیروهای ارتش ســوریه و رزمندگان مقاومت با 
آزاد  ســازی چند منطقه در استان »ادلب«، شمار 
زیادی از تروریست ها را محاصره کردند. همزمان، 
ترکیــه اوضاع این اســتان را بحرانی اعالم کرد و 
رئیس جمهور این کشور نیز گفت که نیروهای ارتش 

ترکیه را از ادلب خارج نمی کند. 
نیروهــای مقاومــت و ارتــش ســوریه در آخریــن 
پیشروی های خود در ادلب، موفق شدند پنج منطقه دیگر 
از جمله شهرک های »حزارین« و »کفر نبیل و روستاهای 
»کوره«، »ســحاب«، »دیرســنبل« و »ترمــال«« را آزاد 
کنند و در صورت تداوم این پیشروی ها، خواهند توانست 
»جبهه النصره« و سایر تروریست ها را در »جبل الزاویه « 

به محاصره در آورند.
به گــزارش خبرگــزاری فــارس، عناصــر گروه های 
تروریستی جبهه النصره، به همراه عناصر »انصار التوحید« و 
الترکستانی« مجبور شدند از مقابل نیروهای دولتی  الحزب  «
بگریزند و به ســمت منطقه »جبل الزاویه« عقب نشــینی 
کنند. ارتش ســوریه با تسلط بر حزارین، تنها 12 کیلومتر 
تا محاصره کامل تروریست ها در منطقه جبل الزاویه فاصله 
دارد. تروریســت ها هم اکنون در ده ها روستا و شهرک این 
منطقه حضور دارند. اگر پیشــروی ارتش ســوریه در این 
منطقه کامل شود، عناصر تروریســتی در ده ها شهرک از 
جمله »کورســما«، »کفرموس«، »کوکبــه«، »فلیلفل«، 
»العمیقــه«، »طنجــره«، »الشــیخ علی«، »حــورات«، 

»الصهریه« و »شهرناز«، محاصره خواهند شد.
در این مناطق یک پســت دیده بانی ترکیه نیز وجود 
دارد. کل مســاحت منطقه تحت اشــغال تروریست ها در 

جبل الزاویه، حدود 100 کیلومتر مربع است.
آنکارا: اوضاع بحرانی است!

»ابراهیم کالین« ســخنگوی رئیس جمهور ترکیه، در 

واکنش به پیروزی های ارتش ســوریه در خاک این کشور 
علیه تروریست ها، مدعی شد که وضعیت کنونی در استان 
 ادلب به دلیل عملیات ارتش ســوریه، بسیار بحرانی شده 
 اســت. به گزارش خبرگــزاری فارس، کالین به شــبکه 
»ســی.اِن.اِن« گفت: وضعیت نظامــی در عرصه میدانی 

شمال غرب سوریه، بسیار بحرانی و وخیم است.
وی ضمن اشــاره به تداوم اعــزام تجهیزات نظامی و 
نیروی پشــتیبانی ارتش ترکیه به اســتان ادلب، توضیح 
داد: مــا برای محافظــت از 12 پســت دیدبانی خود در 
ادلب، نیروی پشــتیبانی اعزام می کنیم. این پســت ها در 
چارچوب توافق »ســوچی« ایجاد شــده اند، اما آنکارا نه 
تنها به وعده های خود در توافقنامه، عمل نکرده است، از 

تروریست ها، حمایت همه جانبه می کند.
اردوغان: عقب نشینی نمی کنیم!

»رجــب طیــب اردوغــان« رئیس جمهــور ترکیه، 

دیــروز طی ســخنانی گفت، کشــورش حتــی یک گام 
از ادلب عقب نشــینی نخواهــد کرد و نیروهــای ارتش 
 ســوریه را به خارج از پســت های دیده بانی عقب خواهد 

راند!
وی گفت: در حال حاضر بزرگترین بحران پیش روی 
ترکیه در اســتان ادلب، عدم توانایی ترکیه در استفاده از 
حریم هوایی این اســتان اســت، اما، ترکیه به زودی این 
بحران را پشــت سر خواهد گذاشت. خواسته ما در ادلب، 
خروج نظام سوریه از مناطق پست های دیده بانی ترکیه و 
فرصت دهی برای بازگشت آوارگان به سرزمین شان است. 
حمایت دستگاه جاسوسی انگلیس  از کاله سفید ها

»سرگئی نارشــکین« مدیر اطالعات خارجی روسیه، 
اعالم کرد که ســازمان اطالعات انگلیــس)ام- آی- ۶( از 
گروه موســوم به »کاله سفیدها« در سوریه حمایت مالی 
می کنــد. ماموریت ایــن گروه، جعل اطالعات و انتشــار 

شایعات در سوریه است.
به گزارش شــفقنا، نارشــکین به اســپوتنیک گفت 
که ســازمان اطالعــات خارجی روســیه در همکاری با 
روزنامه نگاران ســوری، توانســت ثابت کند کــه ادعاها 
درخصوص استفاده ارتش سوریه از مواد شیمیایی، تهمت 

است.
او گفــت که این شــایعه را گروه تروریســتی »کاله 
سفیدها«، که از سوی غرب حمایت می شود، مطرح کرده 

است.
مدیر اطالعات خارجی روسیه افزود: دستگاه اطالعات 
و امنیت انگلیس کاله ســفیدها را تأمین مالی می کند تا 
اطالعات دروغین علیه ســوریه و ارتش این کشور منتشر 

کند.
ســازمان کاله سفیدها که مدعی اســت در راستای 
امدادرسانی در استان های ســوریه فعالیت می کند، تابع 
ســازمان های امنیتی انگلیس و آمریکا بوده و مؤسس آن 
فردی به نام »جیمز المژرار« افسر سابق اطالعاتی انگلیس 
بوده است. این فرد آبان گذشته به طرز مشکوکی در خانه 

خود در استانبول به قتل رسیده است.
عادی شدن شرایط در حلب

در پی آزاد  سازی نواحی اطراف شهر» حلب« در شمال 
سوریه و فرار تروریســت ها از این مناطق، زندگی در این 
شهر به روال عادی خود بازگشته است. بر اساس گزارش 
منابع خبــری، حدود ۶0 درصد کارخانه های صنعتی این 
شــهر فعالیت خود را از سر گرفتند و انتظار می رود تا دو 
ماه آینده، همه مردم حلب بــه خانه های خود بازگردند. 
هر چند مدت ها پیش شــهر حلب از کنترل تروریست ها 
خارج شــده بود، ولی تروریست هایی که در نواحی اطراف 
این شهر حضور داشته اند، مردم را با گلوله های خمپاره و 

راکت هدف قرار می داده اند.

تروریستهایادلبدرمحاصرهارتشسوریه
ترکیه:اوضاعبحرانیاست!

گزارش خبری تحلیلی کیهان
مسلمان کشی در هند

پس از سفر ترامپ به احمدآباد

سازمانمللرأیبهتمدیدتحریمهاییمنداد!
شورای امنیت سازمان ملل در اقدامی عجیب 
و بدون توجه به جنایت های آل ســعود علیه مردم 
یمن، تحریم ها علیه این کشور را که جان هزاران 
زن و کودک و بیمار را گرفته، یک سال دیگر تمدید 

کرد.
هیچ جنایتی نبوده که آل ســعود در 49 ماه گذشته 
علیــه مردم بیگنــاه یمن انجــام نداده باشــد. به گواه 
گزارش های همین ســازمان ملل، آل سعود بارها مدارس 
و بیمارستان های یمن را بمباران کرده و کودکان زیادی 
را به شهادت رسانده اســت، مراکز خدماتی و اقتصادی 
یمن نیز بارها تخریب شــده اند، زیرساخت ها و منابع آب 
آشامیدنی یمن نیز از بین رفته اند. تمام این شرایط باعث 
شــده تا یک جنایت بزرگ در یمــن اتفاق بیفتد. طبق 
آمارهای جهانــی، نزدیک به 100 هــزار کودک یمنی 
قربانــی جنگ یمن شــده و ده ها هزار نفر به شــهادت 
رسیده اند. این جنایت بسیار بزرگ و تلخ است. اما جنایت 
بزرگ تر را نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل انجام 
می دهد که بدون توجه بــه وضعیت مردم یمن، رای به 

ادامه محاصره و تحریم این کشور می دهد. 
در این راستا، سازمان ملل متحد سه شنبه تحریم ها 
علیــه یمــن را به مدت یک ســال دیگــر تمدید کرد. 
خبرگزاری فرانســه می گوید تمدید این تحریم ها بعد از 

مذاکراتی تنش آمیز میان انگلیس و روســیه انجام گرفته 
و مســکو تهدید کرده قطعنامه ای که حتی در آن به طور 
ضمنی به ایران اشــاره شــده باشــد را وتو خواهد کرد. در 
نهایت، 13 کشور به این قطعنامه تحریمی که پیش نویس 
آن توســط انگلیس تهیه شده بود رأی مثبت داده اند. رأی 

روسیه و چین ممتنع بود.
با تصویب این قطعنامه، تحریم ها علیه یمن تا ســال 
2021 ادامه خواهد داشــت. یکی از بندهای این قطعنامه 
تمدید مجوز کارشناسان سازمان ملل برای نظارت بر اجرای 
تحریم های تسلیحاتی وضع شده علیه یمن است. همچنین 
مصادره دارایی ها و ممنوعیت های مسافرتی وضع شده علیه 

برخی مقام ها به مدت یک سال دیگر تمدید شده است.
رادنی هانتر، نماینده آمریکا در ســازمان ملل متحد در 
سخنرانی خود در این جلســه مدعی شد این تحریم ها از 
تالش های ســازمان ملل برای یافتن یک راه حل سیاســی 
برای جنگ یمــن حمایت می کنند. نماینده آمریکا مدعی 
شده حوثی های یمن )انصاراهلل( سالح هایی دریافت کرده اند 
که بسیار شبیه سالح های ســاخته شده توسط جمهوری 

اسالمی ایران است!
ائتــالف ســعودی از فروردین ســال 1394 تا کنون 
غیرنظامیــان یمنی را بی وقفه بمباران کرده اســت و این 

حمالت همچنان ادامه دارد.

نشریه آمریکن کانســروتیو طی گزارشی مبسوط نوشته آمریکا 
تاکنون جنگ های زیادی را به بهانه های مختلف آغاز کرده  اما تقریبا 

در هیچ یک از آنها به هدفش نرسیده است.
در حالی که رئیس جمهور آمریکا مدعی شــده است که ارتش آمریکا در 
همه جنگ های تاریخ این کشــور پیروز شده نشریه »آمریکن کانسروتیو« در 
مطلبی نوشــته آمریکا در جنگ هایی که به بهانه های مختلف شــروع کرده 

شکست خورده است. 
در بخشــی از گزارش این نشــریه آمریکایی به حمالت 11ســپتامبر و 
وعده های توخالی که دولت وقت آمریکا درباره منطقه غرب آسیا داده بود اشاره 
و آمده اســت: »بعد از حمالت 11 سپتامبر، واشنگتن جنگ هایی را آغاز کرد 
با این امید که با این کار می تواند خاورمیانه را به سرعت و به طور مؤثر تغییر 
دهد. کارزار تغییر جرج دبلیو بوش نه تنها هدفش مقابله با تهدید کشور های 
خودسر، تروریست ها و سالح های کشتار جمعی بود، بلکه می خواست مفهوم 
تروریســم را شکســت دهد، عامل بازدارندگی عمومی را احیا کند و شرارت 
خلیــج )فارس( را با موجی از ســرمایه داری دموکراتیک اصالح نماید. قدرت 
قاطع و ایده آل گرایی، الهام بخش دکتریــن بوش و پیروزی نهایی آن بود.این 
خوش خیالی ها هزینه ها و مقاومت را دست کم گرفته بود...در افغانستان، ثابت 
شد شکســت طالبان غیرممکن است. رؤیای دموکراســی تحت تأثیر فساد، 
موقعیت جغرافیایی، خرابکاران بین المللی و دشــمن مصمم، از بین رفت. در 
عراق، هزینه ها باال رفت و...« در بخشی از این گزارش نیز با اشاره به ترور شهید 
سلیمانی آمده: »حاال دیگر ما می دانیم که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 
دســتور ترور ژنرال قاســم سلیمانی را صادر کرده اســت. ترور سلیمانی یک 
اقدام پیشگیرانه نبود و ارتباطی با هشدار تهدید قریب الوقوع از جانب ایران یا 
گروه های نیابتی اش نداشت. مقامات واشنگتن دیگر این ادعا را کنار گذاشته اند 
و بــه منطق احیای بازدارندگی از طریق نیروی نظامی روی آورده اند. برخالف 
توضیحاتی که بر فرآیند ناقص یا شــخصیت ناکارآمد ترامپ تمرکز داشت، ما 
می دانیم که این مســئله تنها دلیل دستور ترور سلیمانی نبود....این عبارت ها 
بیانگر این است که جنگ افروزی های منظم بدون رسیدن به پیروزی به امری 

پذیرفته شده در آمریکا تبدیل شده است.« 

نشریه »آمریکن کانسروتیو«:
جنگ هایی که آمریکا به بهانه های مختلف شروع کرد

و شکست خورد


