
روسیه: به دنبال سقوط تاریخی بهای جهانی طالی 
سیاه، نخس��ت وزیر روسیه از احتمال دست داشتن 
یک باند در ای��ن روند خبر داد. دیمیتری مدودف، 
نخس��ت وزیر کنونی و رئیس جمهور سابق روسیه، 
روز سه شنبه اعالم کرد توافقی از نوع کارتل ممکن 
اس��ت در رأس س��قوط تاریخی بهای نفت باشد. او 
در صفحه فیس بوک خود نوش��ت: »آنچه که ما در 
زمینه قرارداد های مدت دار نفت شاهد آن هستیم 

بسیار یادآور تفاهمی از نوع کارتل است.«

لیبی: نیروهای دولت وف��اق ملی در غرب لیبی با 
پیش��روی به سمت ش��هر ترهونه یکی از مهم ترین 
مقرهای ش��به نظامیان تحت ام��ر »خلیفه حفتر«، 
چن��د پایگاه نظام��ی را به کنترل خ��ود درآوردند. 
از س��وی دیگ��ر هواپیماه��ای نیروهای الس��راج با 
هدف هشدار به س��اکنان ترهونه در خصوص عدم 
نزدیک شدن به پایگاه های نظامی و انبارهای سالح 
نیروهای حفتر، اعالمیه هایی به زبان عربی در شهر 

پخش کردند.

چی�ن: وزارت خارجه چین به آمریکا هش��دار داد 
از مداخل��ه در امور دریای چی��ن جنوبی بپرهیزد 
و ب��ه ح��ق حاکمیت پک��ن احت��رام بگذارد.»ژنگ 
شوان« س��خنگوی وزارت خارجه چین هشدار داد 
هرگونه تالش در راس��تای به چالش کشیدن حق 
حاکمی��ت پکن بر دریای چی��ن جنوبی محکوم به 
شکس��ت است.وی همچنین ادعای ویتنام در قبال 
دریای چین جنوبی را نامشروع تلقی کرد. تنش ها 
ب��ه انتقاد تازه مطرح ش��ده از س��وی آمریکا مبنی 
بر تقابل گش��ت دریایی چین با کشتی ماهیگیری 

ویتنام در آب های جزیره »شی شا« باز می گردد.

آفریقا: موسسه آکسفام نسبت به خطر قحطی در 
غرب آفریقا که حدود ۵۰ میلیون نفر را هدف قرار 
گرفته و در پی ش��یوع وی��روس کرونا و پیامدهای 
آن ایج��اد می ش��ود، هش��دار داد. در این گزارش 
آمده اس��ت: شمار کس��انی که از بحران غذایی در 
منطقه رنج می برند ممکن است بر اثر تبعات ناشی 
از شیوع ویروس کرونا حدود ۲۰۰ درصد طی ۳ ماه 
افزای��ش یابد و این رقم ب��ه ۵۰ میلیون نفر در ماه 
آگوست برسد، حال آنکه این رقم در ماه ژوئن بالغ 

بر ۱۷ میلیون نفر است.

پارس غرق اعتراضات به خشونت پلیس 
رسانه های فرانس��ه از ادامه اعتراضات خشونت آمیز 
در محله ه��ای کم درآم��د پاری��س در اعتراض به 

تشدید قوانین مربوط به قرنطینه خبر دادند.
در یک ش��ب ناآرام دیگر در فرانسه در پی تشدید 
قوانی��ن قرنطین��ه به منظ��ور جلوگیری از ش��یوع 
»کروناویروس« و تأثیر منفی این قوانین بر آرامش 
اجتماعی مناطق محروم فرانس��ه، رس��انه  های این 
کش��ور از ادامه اعتراضات خشونت بار در محله های 

کم درآمد در نزدیکی »پاریس« خبر دادند.
 شبکه تلویزیونی »بی اف ام تی وی« و »سی نیوز« 
تصاویری از جوانان فرانس��وی را در حال آتش زدن 
س��طل های زباله در مناطقی چون »وینیو لگرن«، 
»اولنه س��و بوآ« و »انییر س��ور سن« نشان می داد. 
طبق این گزارش، اعتراضات به قوانین قرنطینه بعد 
از آن به خشونت کشیده شد که پلیس ضدشورش 
فرانس��ه علیه معترضان به تش��دید محدودیت های 
عبور و مرور از خش��ونت اس��تفاده کرد.  اعتراضات 
برای اولین بار ش��نبه ش��ب هفته جاری در »وینیو 
لگرن« واقع در شمال پاریس بعد از آن آغاز شد که 
یک راننده موتورس��یکلت به یک خودرو پلیس در 

حین یک عملیات تعقیب و گریز برخورد کرد.
 علی��ر غ��م آنکه رانن��ده موتورس��یکلت باید برای 
درمان به بیمارس��تان منتقل می ش��د اما نیروهای 
پلی��س اع��الم کردند ک��ه بازجویی از ای��ن جوان 
فرانس��وی را آغ��از ک��رده و او را ب��ه بیمارس��تان 
منتقل نکردند.مدت ها اس��ت که حومه های فرانسه 
یا بس��یاری از محله های کم درآمد این کش��ور به 
واس��طه نارضایتی ه��ای اجتماع��ی و اقتصادی، به 
جبهه ه��ای خش��م و عصبانی��ت مردم این کش��ور 
تبدیل ش��ده است. در س��ال ۲۰۰۵، ناآرامی ها در 
مناطق حومه ای فرانس��ه بعد از آن سه هفته ادامه 
داشت که دو جوان فرانسوی در حین فرار از دست 
پلس در حومه ش��مال پاریس کش��ته شدند. الزم 
به ذک��ر اعتراض های اخیر برگرفت��ه از اعتراض به 
نژادپرس��تی پلیس در اجرای سیاس��ت های فاصله 
گزاری اجتماعی است که بیشتر محدودیت ها علیه 

اقلیت ها و رنگین پوستان است. 

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری 

پس از سه دور انتخابات که بیانگر بحران گسترده سیاسی 
در رژیم صهیونیس��تی سرانجام منابع خبری اعالم کردند 
براس��اس توافق گانتس و نتانیاهو، ابتدا نتانیاهو برای یک 
س��ال اول نخس��ت وزیر ش��ده و بعد گانتس برای دو سال 
بعدی نخس��ت وزیر می شود. نتانیاهو می تواند از اول ژوئیه 
درب��اره الحاق غور اردن و بخش ه��ای دیگر کرانه باختری 
با س��ایر گروه ها به توافق برسد و بعد دولت آن را تصویب 
کند. با توجه به این تقس��یم قدرت و تقویت این احتمال 
ک��ه نتانیاهوی رادیکال دیگر تصمی��م گیر نهایی و مطلق 

نخواهد بود این س��وال مطرح می ش��ود که این س��اختار 
جدید چه تاثیری بر سیاس��ت های آت��ی این رژیم خواهد 
داش��ت؟ پاس��خ به این پرس��ش را در عملکردها و مواضع 
کانتس می توان جس��تجو کرد. در قبال اقدامات در حوزه 
فلسطین، گانتس همواره بر اصل سلطه رژیم صهیونیستی 
بر قدس، اس��تمرار محاصره غزه و نیز اخیرا نیز رای مثبت 
به الحاق دره اردن به اراضی اش��غالی را در کارنامه دارد. با 
توجه به این ش��رایط می توان گفت که تغییری در مواضع 
رژیم صهیونیس��تی در حوزه فلسطین ایجاد نخواهد شد و 
همان س��اختار رادیکال ادامه دارد. در ح��وزه بیرونی نیز 
گانتس همواره بر اصل مقابله با سوریهف حزب اهلل لبنان و 
اقدام علیه جمهوری اسالمی ایران تاکید داشته است. وی 
در حالی ادعای مخالفت با طرح های نتانیاهو را س��ر می 
داد  که در قبال موضوع معامله قرن رویکرد مثبت داشته 

است. رویکرد به کشورهای عربی در قالب سازش عربی با 
این رژیم نیز در ش��عارهای انتخاباتی کانتس بوده اس��ت. 
وی در همان دوران بر ادامه همکاری و همراهی گس��ترده 
ب��ا آمریکا تاکید داش��ته که از مولفه ه��ای آن را اقدامات 
رادیکالی و حمایت از تروریسم در منطقه تشکیل می دهد. 
نکته دیگر در باب رفتارهای ساختار جدید صهیونیست ها 
را در چارچوب رفتاری فلسطینی ها می توان تبیین کرد. 
در واکن��ش به این توافق، جمیل مزهر عضو دفتر سیاس��ی 
جبهه مردمی آزادی بخش فلس��طین ضمن انتقاد از تالش 
برخی طرف های فلسطینی برای مذاکره با رژیم صهیونیستی، 
تشکیل کابینه فراگیر در این رژیم را ضربه مهلکی برای تمام 
کس��انی دانست که بر روی طرح س��ازش، حساب باز کرده 
بودند. همچنین س��خنگوی جنبش حماس نیز اعالم کرد، 
موافقت نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس ائتالف آبی 

و سفید با الحاق اراضی کرانه باختری بر اساس توافق انجام 
شده، اتحاد گروه های فلسطینی برای مبارزه را می طلبد.

ب��ا توجه ب��ه این مواض��ع که از س��وی س��ایر گروه های 
فلس��طینی نیز تکرار ش��ده اس��ت به صراح��ت می توان 
دریافت که رویکرد آتی فلس��طینی در چارچوب استمرار 
مقاومت اس��ت چرا ک��ه تفاوتی میان گانت��س و نتانیاهو 
مشاهده نشده اس��ت. با توجه به این رویکرد فلسطینی ها 
می توان دریافت ک��ه آینده معادالت منطقه در چارچوب 
مذاکرات سازش نخواهد  بود و رویکرد مقاومتی همچنان 
اصل اول گروه های فلس��طینی را تشکیل می دهد چرا که 
از یک س��و تفاوتی میان گانت��س و نتانیاهو وجود ندارد و 
از س��وی دیگر سیاس��ت های آمریکا در قبال فلس��طین و 
خاورمیانه همان سیاست گذشته است و لذا عمال مولفه ای 

برای فلسطینی ها جز ادامه انتفاضه باقی نخواهد ماند. 

یادداشت

بهانه جدید فروشندگان تسلیحات به قاتالن 
مردم یمن 

دولت نجات ملی یمن خبر داد، برخی کش��ورهای غربی به بهانه شرایط اقتصادی 
پیش  آم��ده در نتیجه بحران ش��یوع وی��روس دنیاگیر کرونا، صادرات س��الح به 

عربستان سعودی و امارات را از سر گرفته اند.
وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن �� مستقر در صنعا �� دوشنبه شب در بیانیه ای 

به اقدام برخی کش��ورها به ازسرگیری فروش و صادرات سالح به عربستان سعودی 
و امارات اش��اره و آن را محکوم کرد. وزارت خارجه یمن اعالم کرد: "متأس��فانه این 
تصمیمات به بهانه مواجهه با شرایط اقتصادی پیش آمده در نتیجه شیوع کرونا در این 
کشورها اتخاذ شده؛ امری که دروغین بودن درخواست های این کشورها برای برقراری 
صل��ح و توقف جنگ در یمن را برمال کرده اس��ت." در این بیانیه آمده اس��ت: "این 
اقدام تأس��ف برانگیز توسط کشورهایی صورت گرفته است که دارای روابطی تاریخی 
ب��ا یمن بوده و مواضعی متع��ادل در قبال جنگ تحمیلی علیه یمن اتخاذ کرده اند." 
این وزارتخانه در ادامه بیانیه، از این کش��ورها خواس��ته است در تصمیمات خود که 

مغایر با ارزش ها، منشورهای بین المللی و نیز تالش های صورت گرفته برای برقراری 
صلح در یمن اس��ت، تجدیدنظر کنند. در همین حال جنگنده های ائتالف سعودی 
دیروز  دو استان »مأرب« و »الجوف« در شمال یمن را ۱۲ مرتبه هدف حمالت خود 
قرار دادند. در این حمالت هوایی شهرس��تان »مجزر« در اس��تان مأرب دو بار هدف 
حمالت هوایی قرار گرفت و شهرستان های »الحزم«، »خب« و »الشعف« در استان 
»الجوف« ۱۰ مرتبه بمباران شد. خبر دیگر از یمن آنکه در پی شدت یافتن شورش 
برخی گردان های سقطری علیه دولت مستعفی یمن و پیوستن آن ها به شورای تحت 

حمایت امارات، شیوخ قبایل خواستار تخلیه این استان از شبه نظامیان شدند.

گزارش

در حالی که گزارش های نهادهای بین المللی از اعدام های 
گسترده توسط س��عودی حکایت دارد که گزارش ها نشان 
می دهد نیروی امنیتی آل سعود با سوءاستفاده از قرنطینه 
خانگی مردم »العوامیه« به مقبره شهدای این شهر یورش 
بردند و با از بین بردن سنگ قبر شهدا، این قبور را با خاک 

یکسان کردند.
منابع رسانه ای از سوءاس��تفاده نیروهای امنیتی عربستان 
س��عودی از ش��رایط به وجود آمده ناش��ی از شیوع بحران 
کرونا در این کش��ور برای حرمت شکنی قبور شهدای شهر 
»العوامیه« خبر دادند.وبگاه »العهد« در گزارشی اعالم کرد، 
نیروهای دستگاه امنیتی از تاریکی شب استفاده  و به قبور 
شهدا در ش��هر العوامیه بی احترامی کرده اند.یکی از اهالی 
منطقه قطیف در همین زمینه به العهد گفت، در پی شیوع 
کرونا قبرس��تان ش��هدا در ۲۵ مارس تا اطالع ثانوی بسته 
شد و عناصر امنیتی آل سعود از منع آمد و شد و نبود مردم 
در خیابان اس��تفاده   و »تجاوز« خ��ود را اجرایی کرده اند.

در این گزارش آمده اس��ت: جمعه ش��ب گذشته، مقامات 
از متعهد بودن اهال��ی العوامیه برای باقی ماندن در منازل 
به دلیل شیوع کرونا سوءاس��تفاده کردند و مقبره شهدای 
تحرکات مس��المت آمیز را برای خالی کردن کینه کور خود 
انتخاب کردند. آنها به عناصر خود دس��تور تخریب س��نگ 
قبرها را دادند، س��نگ هایی که اس��امی ش��هدا بر روی آن 
نوشته ش��ده بود.مقبره شامل ۲۲ قبر شهدای عوامیه بوده 
است و همچنان پیکر ۴۹ شهیدی که ترور یا اعدام شده اند 

به خانواده های آنها تحویل داده نشده است.
العه��د در پایان گ��زارش خود به تخریب قب��ور ائمه بقیع 

)علیهم الس��الم( به دست موسس��ان وهابیت در عربستان 
سعودی اشاره کرده و نوشته، تخریب قبور شهدای العوامیه 
موضوع جدیدی نیست. حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت 
عربس��تان را شیعیان تشکیل می دهند که عمدتاً در استان 
الشرقیه ساکن هستند. این استان مهمترین مرکز استخراج 
نفت در عربستان به شمار می آید. شیخ نمر رهبر تحرکات 
مسالمت آمیز ش��یعیان عربستان  در سال ۲۰۱۲ بازداشت 

شد و در  ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ دادگاه جنایی عربستان سعودی 
ب��ه دلیل اقدام علیه امنی��ت ملی و محاربه، ب��ه »اعدام با 
شمشیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی« محکوم 

و در ۲ ژانویه ۲۰۱۶ اعدام شد
در این میان  عفو بین الملل از رکوردزنی عربستان در اعدام 

افراد با اجرای ۱۸۴ حکم طی سال ۲۰۱۹ پرده برداشت.
در گزارش عفو بین الملل آمده اس��ت که م��وارد اعدام در 

عراق دو برابر ش��ده و به ۱۰۰ مورد رسیده که تقریبا همه 
آنها به تروریس��ت های داعش مربوط می شود.طبق گزارش 
این س��ازمان، این درحالی است که شمار اعدام ها در سطح 
جهانی با کاهش پنج درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۸ به 

۶۵۷ مورد رسیده است.
طبق این گزارش، آمار اعالم ش��ده توس��ط عفو بین الملل 
ش��امل چین نمی شود، چراکه این س��ازمان آمار دقیقی از 
ش��مار اعدام ها در چین ندارد و آن را هزاران مورد می داند. 
همچنین اینگونه به نظر می رسد که کشورهای دیگر مانند 
کره شمالی و ویتنام آمار واقعی موارد اعدام در این کشورها 
را فاش نمی کنند.در همی��ن حال، کلیر آلگار، مدیر بخش 
پژوهش عفو بین الملل افزایش آمارهای اعدام در عربستان 
س��عودی را "تحول��ی نگران کننده" خوان��د و گفت که در 
س��ال ۲۰۱۹ تعداد ۱۷۸ مرد و ۶ زن در عربستان سعودی 
اعدام ش��ده که بیش از نیمی از آنها ش��هروندان س��عودی 
نبوده اند. عف��و بین الملل در ادامه گزارش خود نس��بت به 
اس��تفاده روزافزون از اعدام به عنوان س��الحی سیاسی در 
برابر مخالفان ش��یعه در عربستان ابراز نگرانی و اعالم کرد 
ک��ه بحرین و بنگالدش نیز پس از یک س��ال توقف اجرای 
احکام اعدام را از س��ر گرفته اند.در ای��ن گزارش همچنین 
تأکید ش��ده اس��ت: عوامل مختلفی باع��ث کاهش اجرای 
احکام اعدام در س��طح جهان ش��ده و در کشورهایی مانند 
مص��ر، ژاپن و س��نگاپور با کاهش قابل توجه��ی از اجرای 
احکام اع��دام مواجه بوده ایم. این درحالی اس��ت که ۱۰۶ 
کش��ور نیز به طور کلی حکم اعدام برای تمامی جرایم را از 

قانون خود حذف کردند.

پیام های تشکیل یک کابینه 
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حرمت شکنی قبور شهدای »العوامیه« 
سعودی از کرونا برای تشدید فضای سرکوب سوء استفاده می کند 

خبرگزاری رس��می س��وریه گزارش کرد ک��ه ترکیه به 
چند روس��تا و منطقه در شمال ش��رق سوریه تجهیزات 

لجستیک و سالح ارسال کرده است.
خبرگزاری سانا به نقل از برخی منابع محلی گزارش کرد 
که یک کاروان نظامی ترکیه متشکل از ۴۰ خودرو حامل 
»مزدور« از روس��تای »الدویره« به س��مت شهر »رأس 
العین« حرکت کرده و س��پس  وارد ترکیه شده است.در 
همین ارتباط، برخی منابع، پیش��تر، گزارش کرده بودند 
که ترکیه سه کامیون بزرگ به روستای »الداوودیه« در 
شمال شرق س��وریه اعزام کرده است که این کامیون ها 
با خود موش��ک و تجهیزات لجس��تیک حمل می کردند 
وزارت دفاع ترکیه می گوید در بحبوحه ش��یوع ویروس 
کرونا در تمام کش��ورهای جه��ان، عملیات های نظامی 
برون مرزی این کش��ور در غرب آس��یا و ش��مال آفریقا 
ادام��ه دارد. به نوش��ته روزنامه »دیلی صاب��اح«، وزارت 
دفاع ترکیه با صدور بیانیه ای اعالم کرد که عملیات های 
امنیتی و صلح بانی آنها در کش��ورهای س��وریه، لیبی و 

شرق دریای مدیترانه همچنان ادامه دارد.
خبر دیگر آنکه منابع آگاه از عملیات تبادل اس��را میان 
ش��به نظامیان موس��وم به نیروهای دموکراتیک سوریه و 
اطالع��ات ترکی��ه در نزدیکی »تل ابیض« س��وریه خبر 
دادند. در سایه درگیری های پراکنده میان ن شبه نظامیان 
ُکرد موس��وم به »نیروهای دموکراتیک سوریه«)قسد( و 
نیروهای موسوم به ارتش ملی سوریه وابسته به ترکیه و 
با وجود اقدام ترکیه در بمباران مواضع قس��د در شمال 
ش��رق س��وریه، برخی منابع آگاه از تبادل اسرا میان دو 
طرف خب��ر دادند.رئیس جمهور ترکیه ب��ا اتهام زنی به 
دولت دمش��ق هش��دار داد که در صورت ت��داوم نقض 
آتش بس از س��وی سوریه، این کش��ور متحمل »تلفات 
س��نگینی« خواهد ش��د. »رجب طیب اردوغان« رئیس 
جمه��وری ترکیه دولت س��وریه را به نقض آتش بس در 
ش��مال غربی منطقه ادلب متهم کرد و هش��دار داد که 
در ص��ورت تداوم این وضعیت، دمش��ق متحمل »تلفات 

سنگین« خواهد شد.  

تجهیزات نظامی ترکیه در راه  شمال شرق سوریه 
آمری��کا در حالی همواره ادع��ا می کرد که باید دنیا به آن 
اعتماد کرده و خواسته های این رژیم را اجرا که در گفتاری 
قابل تامل، رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس خبری روزانه 
خود گفت آمریکا چیزی که از بحران کرونا یاد گرفته این 

است که هرگز به کشور خارجی اعتماد نکند.
دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا با اش��اره به کاهش 
ش��دید قیمت نفت در بازاره��ای جهانی گفت که تالش 
خواه��د کرد تا ذخایر راهبردی نفت آمریکا را با بهترین 
قیمت های ممکن پر کند و از این کاهش قیمت استفاده 
کن��د. ترامپ در ای��ن کنفرانس خبری گف��ت: »در این 
بح��ران چیزی ک��ه یاد گرفتی��م این بود ک��ه هرگز به 
کش��ور خارجی اعتماد نکنیم و در زنجی��ره تامین مواد 
مورد نیاز به خصوص در زمینه دارویی به خارج کش��ور 
وابس��ته نباش��یم.« خبر دیگر از آمریکا آنکه  بزرگترین 
اتحادیه پرس��تاری آمریکا اعالم کرد پرس��تاران و کادر 
درمانی در اعتراض به کمبود تجهیزات حفاظت شخصی 
در بحبوحه ش��یوع کرونا در این کشور، امروز مقابل کاخ 

سفید تجمع خواهند کرد.
اتحادی��ه ملی پرس��تاران آمریکا اعالم ک��رد اعضای این 
اتحادی��ه ام��روز سه ش��نبه مقابل کاخ س��فید تظاهرات 
خواهن��د کرد و خواس��تار گنجاندن بودج��ه تولید انبوه 
تجهیزات حفاظت ش��خصی در بس��ته محرک اقتصادی 
بعدی کرونایی این کش��ور خواهند ش��د.خبر دیگر آنکه 
مدیر منطقه غرب اقیانوس آرام سازمان جهانی بهداشت 
گف��ت تا ای��ن لحظه نمی ت��وان درباره منش��اء کرونا به 
جمع بندی رس��ید اما ش��واهد موجود، منش��اء حیوانی 
را تایید می کند.»تاکش��ی کس��ای« مدی��ر منطقه غرب 
اقیانوس آرام این س��ازمان در یک کنفرانس مطبوعاتی 
آنالین گفت تا این لحظه نمی توان به جمع بندی رسید. 
اما ش��واهد موجود منشا حیوانی را نشان می دهد.دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته با طرح ادعایی 
گفت دولتش در تالش است که  دریابد آیا کروناویروس 
از آزمایش��گاه »ووهان«، شهری در مرکز چین که کانون 

اولیه این بیماری بوده است، منشا گرفته یا خیر.

درس قابل تامل ترامپ از کرونا 

رد ادعای بیماری » اون« 
ش��بکه آمریکایی »سی ان ان« با انتشار شایعه ای گزارش کرد که وضع 
جس��مانی رهبر کره ش��مالی بعد از یک عمل جراحی »قلبی و عروقی« 
بس��یار نامس��اعد اس��ت اما پکن و س��ئول این اخبار را تکذیب کردند. 
مقام های س��ئول و پکن گزارش شبکه آمریکایی »سی ان ان« مبنی بر 
وخامت حال جسمانی »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی را رد کردند. 
ش��بکه آمریکایی »س��ی ان ان« به نقل از یک منب��ع آگاه در دولت آمریکا 
مدعی ش��د که حال جس��مانی رهبر کره شمالی بعد از یک عمل جراحی بسیار 

نامساعد است. 
این شایعه بعد از آن منتشر شده است که روزنامه »ان کی« چاپ سئول گزارش 
کرد که کیم جونگ اون در تاریخ ۱۲ آوریل )۲۴ فرودرین ماه( تحت یک »عمل 
جراحی قلبی-عروقی« قرار گرفته اس��ت و در تفریحگاهی در ساحل شرقی کره 

شمالی در حال گذراندن دوره نقاهت خود می باشد.

اخراج اشغالگران آمریکایی از عراق 
مع��اون دبیرکل جنب��ش »نجباء« عراق در س��خنانی تأکید کرد: مردم 
عراق به دنبال برخورداری از یک زندگی کریمانه هس��تند و این هدف 

جز با اخراج اشغالگران آمریکایی محقق نخواهد شد.
به گزارش مرکز اطالع رس��انی جنبش مقاومت اسالمی »نجباء« عراق، 
»نصر الش��مری« معاون دبی��رکل این جنبش در س��خنانی تأکید کرد: 
هواپیماهاِی اش��غالگران آمریکایی، استفاده از آسمان بغداد برای هر اقدامی 
را مجاز می دانند. الشمری تصریح کرد: ما پرواز هواپیماهای آمریکایی در شهرک 
صدر، »ام الکبر«، »الغزالن« و جنوب پایتخت را رصد کرده ایم. وی اظهار داشت: 
مردم عراق به دنبال برخورداری از یک زندگی کریمانه هس��تند و این خواس��ته 
تنه��ا با بیرون راندن نیروهای آمریکایی محقق می ش��ود. مع��اون دبیرکل نجباء 
اظهار داشت: ما از هدف خود مبنی بر بیرون راندن اشغالگران آمریکایی از خاک 

عراق منحرف نخواهیم شد.

پیامدهای منفی سیاست هژمونی آمریکا 
وزیر خارجه روس��یه در اظهاراتی ادامه سیاست های آمریکا برای کسب 
هژمونی و س��یطره بر دیگران را در ش��رایطی که جهان گرفتار ویروس 

کرونا است را مورد انتقاد قرار داد.
 »س��رگئی الوروف« گفت: ویروس کرونا یک چالش اساس��ی برای تمام 
کشورها ایجاد کرده و در چنین شرایطی سیاست هژمونی و سیطره یافتن 
بر دیگران اساس��اً نامتناسب اس��ت. وی گفت که کشورهای غربی، و در وهله 
نخست آمریکا، مصرانه از توقف انسان دوستانه هرگونه تحریمی در خصوص کاالهای 
ضروری برای مبارزه با بیماری همه گیر کرونا خودداری می کنند. الوروف در جریان 
یک میزگرد با نمایندگان صندوق دیپلماسی عمومی روسیه که در قالب کنفرانس 
ویدئویی برگزار شد، با اعالم این مطلب، تأکید کرد که تحریم های غیرقانونی و یک 
جانبه در ش��رایط بیماری همه گیر کرونا در جهان، آس��یب های زیادی به مردم در 

برخی کشورها، به ویژه مردم ایران، سوریه و کره شمالی وارد می کنند.


