
جزئیات عملیات ارتش یمن در عمق 
خاک عربستان

سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به 
جدید  عملیات  جزئیات  انصاراهلل  جنبش 
رزمندگان یمنی را در عمق خاک عربستان تشریح 
سریع،  یحیی  سرتیپ  ایسنا،  گزارش  به  کرد. 
به  وابسته  یمن  مسلح  نیروهای  سخنگوی 
جنبش انصاراهلل، دیروز اعالم کرد که بزرگ ترین 
عملیات تهاجمی رزمندگان یمنی علیه پایتخت 
عربستان  سعودی تحت عنوان »عملیات توازن 
بازدارندگی چهارم« انجام شد. او در تبیین جزئیات 
بازدارندگی  توازن  »عملیات  گفت:  عملیات  این 
هوایی  پایگاه  اطالعات،  و  دفاع  وزارت  چهارم، 
سلمان و مواضع نظامی در ریاض، جیزان و نجران را 
»این  داد:  ادامه  سریع  یحیی  داد.«  قرار  هدف 
عملیات با استفاده از تعداد قابل توجهی موشک 
بالستیک و پهپادهای یگان پهپادی ارتش یمن 
انجام شد.« او بیان کرد: »عملیات توازن بازدارندگی 
چهارم در پاسخ به تداوم محاصره ظالمانه و تجاوز 
علیه ملت یمن انجام شد.« یحیی سریع در ادامه 
به کشورهای عضو ائتالف متجاوز عربی نسبت به 
ادامه تجاوز به یمن هشدار داد و بر حق قانونی و 
مشروع نیروهای مسلح یمن برای دفاع از کشور و 
ادامه  در  یمنی  مقام  این  کرد.  تأکید  ملت شان 
خاطرنشان کرد که نیروهای مسلح یمن عملیات  
بیشتری را علیه اهداف سعودی انجام خواهند 
داد تا این کشور به محاصره و تجاوز علیه یمن 

پایان دهد. 

مادورو: براساس احترام متقابل آماده 
دیدار با ترامپ هستم

رئیس جمهوری ونزوئال برای دیدار با ترامپ به 
منظور رفع اختالفات و کاهش تنش ها اعالم آمادگی 
کرد. به گزارش ایسنا، از ژانویه  سال گذشته میالدی، 
دنبال  به  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد 
برکناری نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال، 
بوده و اوایل روز دوشنبه نیز گفت که تنها درباره 
استعفای مادورو گفت وگو می کند. مادورو گفته که 
بر اساس احترام متقابل حاضر به دیدار و گفت وگو با 
ترامپ است. او با اشاره به گفت وگوی ۲۰۱۵ خود با جو 
بایدن، معاون ریاست جمهوری سابق آمریکا، که با 
احترام برگزار شد، گفت: »تمایل دارم تا با ترامپ هم 
به همان روش دیدار کنم.« این در حالی است که در 
مارس  سال جاری میالدی، وزارت دادگستری آمریکا 
اتهام قاچاق مواد مخدر علیه مادورو را مطرح و 
ایاالت متحده نیز برای سر مادورو  وزارت خارجه 

۱۵ میلیون دالر جایزه تعیین کرد. 

وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی: با 
عربستان ارتباط داریم

ضمن  صهیونیستی  رژیم  اطالعات  وزیر 
افشای روابط این رژیم با عربستان تأکید کرد که با 
شورای  و  عربی  کشورهای  مسئوالن  برخی 
همکاری خلیج فارس دیدار و توافق نامه هایی را 
امضا کرده است. ایلی کوهن، وزیر اطالعات رژیم 
صهیونیستی، در مصاحبه با روزنامه ایالف درباره 
روابط با رهبران برخی کشورهای عربی گفت:   »این 
کشورها برای برقراری روابط با اسراییل به ویژه در 
زمینه های امنیت، آب و کشاورزی تمایل دارند. ما 
جزو دولت های پیشرو در این زمینه ها هستیم.« 
او گفت که با برخی مسئوالن کشورهای عربی و 
و  دیدار  فارس  خلیج  همکاری  شورای 
توافق نامه هایی با برخی از آنها امضا کرده است. 
کوهن درباره پروژه نیوم عربستان گفت: »این یک 
زمینه  در  اسراییل  است.  بزرگ  بسیار  پروژه 
دولت های  جزو  مصنوعی  هوش  و  تکنولوژی 
در  کوهن  است.«  جهان  در  پیشرفته  و  پیشرو 
ادامه صحبت هایش خطاب به کشورهای عربی 
گفت: »آیا همکاری با ما را تا زمان حل وفصل بحران 
با فلسطینی ها به تأخیر می اندازید در حالی  که این 
احتماال  می انجامد؟  طول  به  زیادی  زمان  امر 
حل وفصل بحران ۱۰ سال به طول بینجامد و به 
نظر من حتی بیشتر طول می کشد. منافع مشترک 
و امکانات همکاری در بسیاری از زمینه ها وجود 
دارد. آیا منتظر می مانید یا با ما همکاری می کنید؟ 
به نظر من منفعت همکاری را ایجاب می کند و من 
خوشحال می شوم که به برخی کشورهای شورای 
از  و  کرده  سفر  )فارس(  خلیج  همکاری 
دعوت  اسراییل  به  سفر  برای  مسئوالن شان 
عربستان  و  اسراییل  »بین  کرد:  تأکید  او  کنم.« 
روابطی وجود دارد. این کشور گنج های طبیعی 
تکنولوژی  زمینه  در  نیز  اسراییل  و  دارد  زیادی 
پیشرو است و این به ما امکان می دهد شرکای 

قوی در منطقه باشیم.«  
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اخبار  روزگزارش کوتاه

با  وجود افزایش روزافزون تعداد مبتالیان در جهان کشورها محدودیت ها را کاهش می دهند

اوج کرونا 
]مجتبی پارسا[ در حالی  که تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان همچنان 
در حال افزایش است، بسیاری از کشورهای جهان ازجمله آمریکا قرنطینه را 
برداشته و محدودیت ها را کاهش داده اند. این افزایش تعداد مبتالیان در حالی 
است که در بخش هایی از اروپای غربی تعداد مبتالیان جدید به حالت ثبات رسیده 

یا کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، هند روزانه حدود ۱۵ هزار مورد جدید ابتال را 
ثبت می کند و روز سه شنبه برخی از ایاالت  هند اقدامات قرنطینه  ای جدیدی را اعمال 
کردند تا مانع از گسترش بیشتر این ویروس در این کشور یک میلیاردو3۰۰ میلیون 
نفری شوند. پیش از این دولت قرنطینه سراسری را برداشته بود تا وضع اقتصادی 
کمی بهبود پیدا کند. به دنبال قرنطینه سراسری در هند میلیون ها شغل از دست 

رفته است.
بیمارستان ها در پاکستان بیماران را قبول نمی کنند اما با اقتصاد شکننده و 

آسیب دیده این کشور دولت همچنان مصمم است تا کشور را بازگشایی کند.
تعداد مبتالیان جدید در مکزیک، کلمبیا و اندونزی هم در حال افزایش است. 
برزیل با داشتن ۱.۱ میلیون بیمار مبتال به کرونا و ۵۱ هزار مرگ، بیش از هر کشور 
دیگری، البته به غیر از آمریکا، تحت  تأثیر کرونا قرار گرفته است. طبق آمارهای 
دانشگاه جانز هاپکینز، در آمریکا بیش از ۲.3 میلیون بیمار وجود دارد و از این میان، 

۱۲۰ هزار نفر نیز جان خود را از دست داده اند.
در آمریکا موج کرونا در جنوب و غرب این کشور در حال افزایش است و با 
بازگشایی ایاالت  و مقاومت بسیاری از آمریکایی ها برای زدن ماسک و حفظ فاصله 
اجتماعی نگرانی ها در مورد مهار این ویروس نیز شدت یافته است. امروز قرار است 
دکتر آنتونی فائوچی، متخصص ارشد بیماری های عفونی دولت، به کپیتول هیل 

)کاخ کنگره آمریکا( بازگردد تا در کمیته مجلس نمایندگان، شهادت بدهد.
شهادت او به دنبال آن می آید که هفته گذشته دونالد ترامپ در سخنرانی خود 
در اوکالهاما گفته بود از مقامات خواسته تا روند گرفتن تست کرونا را کاهش دهند؛ 
زیرا تعداد کسانی که آزمایش آنها مثبت می شود، در حال افزایش است. بسیاری 
از افرادی که به این سخنرانی آمده بودند، ماسک نداشتند و برای برخی این رفتاری 
مقابله جویانه با چیزی بود که آنها دخالت دولت در امور شخصی شان می دانند. 
مقامات کاخ سفید بعدها تالش کردند تا نظر ترامپ را طور دیگری نشان دهند و 

بگویند منظور ترامپ این نبوده که بسیاری متوجه شدند.
دکتر مایکل رایان، رئیس اورژانس سازمان بهداشت جهانی، گفته است که 

تعداد ثبت موارد جدید را نمی توان به تنهایی با افزایش آزمایش ها توضیح داد 
و همچنین توضیح داد که بسیاری از کشورها شاهد افزایش تعداد بیماران در 
بیمارستان ها و مرگ ومیر آنها هستند. دکتر مایکل رایان گفته است: »اپیدمی کرونا 
در حال حاضر در تعدادی از کشورهای بزرگ به نقطه اوج خود رسیده یا به سمت 

نقطه اوج حرکت می کند.«
تدروس ادهانوم، رئیس سازمان بهداشت جهانی گفته بود بیش از سه ماه 
طول کشید تا جهان شاهد یک میلیون مبتال باشد اما برای یک میلیون نفر آخری 
که به کرونا مبتال شده اند، فقط در 8 روز این زمان سپری شده است. او در کنفرانسی 
ویدیویی گفت:   »بزرگ ترین تهدیدی که ما با آن مواجهیم، خوِد ویروس کرونا 
نیست؛ بلکه فقدان همبستگی جهانی و رهبری جهانی برای مقابله با این ویروس 
است.« حتی برخی از کشورهایی که موفق شده بودند تا جلوی گسترش کرونا را 
بگیرند، حاال شاهد موج بعدی و گسترش جدید کرونا هستند. در استرالیا، ایالت 
ویکتوریا در روز سه شنبه ۱7 مورد جدید را گزارش داده است و همین امر باعث شد 
تا دو مدرسه ابتدایی در ملبورن تعطیل شود. دانیل اندروز، فرماندار ویکتوریا، گفته 
است که احتماال در میان موارد جدید انتقال میان جوامع وجود داشته و خواهد 
داشت.چین نیز ۲۲ مورد جدید را ازجمله ۱3 نفر در پکن گزارش داده است؛ آن  هم 
یک روز پس از آنکه سخنگوی دولت محلی گفته بود که اقدامات مهارکننده باعث 
کاهش سرعت شیوع موج جدید کرونا در پایتخت شده است. موج جدید ۲۰۰ نفر را 
آلوده کرده بود. کره جنوبی نیز 46 مورد جدید را گزارش داده است؛ ازجمله آنها 3۰ نفر 

به نحوی به افرادی مربوط می شوند که از خارج وارد کشور شده اند.
حاال این کشور در تالش برای مهار کرونا در کالنشهر سئول است؛ جایی که 
صدها نفر به خاطر فعالیت های تفریحی، اجتماعات در کلیسا یا کارگری روزمزد در 

خانه ها درگیر ویروس کرونا شده اند.
عربستان سعودی اعالم کرده که مراسم حج امسال لغو نخواهد شد اما بسیار 
محدود برگزار خواهد شد و تعداد کمی از مردم حق شرکت در مراسم را خواهند 
داشت. مراسم حج به طور متوسط حدود ۲ میلیون مسلمان را از سراسر جهان 

برای ۵ روز در شهر مکه گرد هم جمع می کند.
بر اساس اطالعات دانشگاه جانز هاپکینز در حال حاضر بیش از 9 میلیون نفر 
در سراسر جهان مبتال شده و بیش از 47۲ هزار نفر نیز جان خود را از دست داده اند. 
گر چه محققان می گویند که تعداد واقعی بسیار باالتر از این اعداد و ارقام است؛ زیرا 

محدودیت هایی برای گرفتن تست از بیمارانی که عالیم ندارند، وجود دارد. 

بیمارستان ها در پاکستان 
بیماران را قبول نمی کنند

 در آمریکا موج کرونا در 
جنوب و غرب این کشور در 

حال افزایش است

تعداد مبتالیان جدید در 
مکزیک، کلمبیا و اندونزی 

هم در حال افزایش است

عربستان سعودی اعالم 
کرده که مراسم حج امسال 

لغو نخواهد شد اما بسیار 
محدود برگزار خواهد شد

چین 22 مورد جدید را 
ازجمله 13 نفر در پکن 

گزارش داده است

ازسویآمریکاانجامشد
ارایه پیش نویس تمدید نامحدود 

تحریم های تسلیحاتی ایران
روز گذشته پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از 
چند دیپلمات گزارش داد که آمریکا پیش نویس 
قطعنامه ای را به شورای امنیت ارایه کرده که در آن 
خواستار تمدید نامحدود تحریم های تسلیحاتی 
شده  است. در این پیش نویس آمریکا از تمامی 
کشورهای عضو می خواهد تا »تأمین مستقیم یا 
غیرمستقیم، فروش یا انتقال« سالح به ایران و 
از ایران به کشورهای دیگر را ممنوع کنند، مگر 
آنکه کمیته شورای امنیت حداقل سی روز قبل از 

موعد و به صورت موردی آن را تأیید کند. 
نزدیک به سه ماه است که آمریکا تالش های 
خود را برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران 
که براساس مفاد توافق هسته ای مهلت آن در 
پایان  به   ) مهر )بیست وهفتم  اکتبر  هجدهم 
کلی  ژوئن  ماه  اوایل  است.  کرده  آغاز  می رسد، 
کرافت، سفیر آمریکا، در گفت وگو با خبرنگاران 
اعالم کرد که آمریکا پیش نویس قطعنامه ای را 
با متحدان خود و روسیه ارایه کرده که به زودی 
قرار  هم  امنیت  شورای  اعضای  بقیه  اختیار  در 

خواهد گرفت.
به گفته دیپلمات ها، شورای امنیت مذاکرات 
خود را درباره این قطعنامه از امروز آغاز خواهد 
کرد و این مذاکرات با تنش های بسیاری همراه 

خواهد بود. 
گزارش  به  پیش نویس  این  در  آمریکا 
ملل،  سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو  اخیر 
ادعا شده موشک ها و  آن  که در  اشاره می کند 
پهپادهایی که در حمله به تأسیسات آرامکو در 
منشأ  گرفته اند،  قرار  استفاده  مورد   ۲۰۱9  سال 

ایرانی داشته اند. 
صورت  شرایطی  در  پیش نویس  این  ارایه 
حق  که  عضوی  دو  روسیه،  و  چین  که  گرفته 
بازگرداندن  به  را  بارها مخالفت خود  وتو دارند، 
سه  کرده اند.  اعالم  تسلیحاتی  تحریم های 
بیانیه ای  در  نیز  برجام  عضو  اروپایی  کشور 
حکام  شورای  قطعنامه  تصویب  از  بعد  که 
کردند،  منتشر  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
مخالفت های خود را با تالش های آمریکا به منظور 
بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران 
برجام مغایرت  برای حفظ  آنها  با تالش های  که 
دارد، اعالم کردند. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
تمام  اصلی  دلیل  گذشته  روز  روسیه،  خارجه 
مشکالت و شکست ها را در اجرای برجام رویکرد 
ج شده  آمریکا دانست که یک جانبه از برجام خار
و همچنان به تخطی سیستماتیک از قطعنامه 

۲۲3۱ شورای امنیت ادامه می دهد. 
جائو لی جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، 
در کنفرانس خبری خود در روز دوشنبه با اشاره 
به اینکه آمریکا باید به برجام بازگردد، اعالم کرده 
ج شده، هیچ  بود: »از آنجا که آمریکا از برجام خار
حقی برای درخواست از شورای امنیت به منظور 
فعال سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم ها 

ندارد.« 
دبیرکل  گزارش  این  به  واکنش  در  ایران 
سازمان ملل در زمان انتشار آن اعالم کرد که به 
نظر می رسد این گزارش تحت فشارهای سیاسی 
ایران  است.  شده  نوشته  عربستان  و  آمریکا 
هیچ  تاکنون  دبیرخانه  که  کرد  تأکید  همچنین 
گزارشی نسبت به موارد متعدد نقض برجام به 
وسیله آمریکا و تروئیکای اروپایی ارایه نکرده و با 
که  هسته ای  توافق  از  آمریکا  یک جانبه  خروج 
برخورد  است،   ۲۲3۱ قطعنامه  آشکار  نقض 
رد  با  همچنین  ایران  است.  نکرده  شدیدی 
که  بود  کرده  تأکید  ملل  سازمان  یافته های 
انجام  دانش  و  تخصص  ظرفیت،  دبیرخانه 
را  حساس  و  پیچیده  اندازه  این  به  تحقیقاتی 
ج فلوید، شهروند  ندارد.  پس از کشته شدن جور
پلیس  یک  دست  به  آمریکایی،  سیاهپوست 
سفید پوست اعتراضات گسترده ای در آمریکا به 
راه افتاد که طی آن تنش میان تظاهرکنندگان و 
نیروهای امنیتی باال گرفت. ترامپ که به دلیل 
رویکرد خود در مبارزه با ویروس کرونا و مقابله با 
تظاهرکنندگان تحت انتقادات شدید قرار دارد و با 
دوم  دوره  انتخابات  اینکه  به  توجه 
ریاست جمهوری آمریکا تنها شانزده روز قبل از 
پایان یافتن مهلت تحریم های تسلیحاتی است، 
در  جدیدی  دستاورد  دنبال  به  می رسد  نظر  به 
سیاست خارجی خود است.  حال باید دید که آیا 
روسیه و چین از حق وتوی خود در شورای امنیت 
این  که  صورتی  در  نه.  یا  کرد  خواهند  استفاده 
پیش نویس در شورای امنیت به رأی گذاشته 
شود، نیاز به 9 رأی مثبت دارد و هیچ وتویی از 
اروپایی  کشور  سه  و  چین  روسیه،  طرف 

امکان پذیر نیست. 
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