
 ترکی�ه: رئی��س صنای��ع دفاعی ترکی��ه گفت، 
علی رغم تهدیدات پیش��ین آمریکا، این کش��ور در 
حال تولید و تحویل قطعات جنگنده اف-35 است. 
دمیر گفت: »در آمریکا این تفکر ایجاد شده بود که 
از مارس ۲۰۲۰ قطعات اف-35 از ترکیه خریداری 

نشود، اما چنین رویکردی دیگر وجود ندارد«.

 س�وریه: نیروه��ای ترکی��ه ب��ا اعزام خان��واده  
گروهک های تحت حمایت خود به شمال سوریه و 
قطع آب اهالی این مناطق بنا دارند بافت جمعیتی 
این مناطق را تغییر دهند.در همین ارتباط، ترکیه 
هفدهم مهرماه س��ال گذشته دس��ت به یک اقدام 
نظام��ی جدید در خاک س��وریه زد و ای��ن بار در 
عملیات موس��وم به »چش��مه صل��ح« حمالت به 
مناط��ق تحت کنترل گروه های ُکرد س��وری را در 

دستور کار قرار داد.

 امارات: اظهارات نماینده امارات در سازمان ملل 
و واکنش رژیم صهیونیس��تی ب��ه آن، برگ دیگری 
از رواب��ط محرمانه این دو طرف را افش��ا کرد. پس 
از آنک��ه هفته جاری موسس��ه تحقیقات بیولوژیک 
در فلس��طین اشغالی از پیدا کردن درمان احتمالی 
برای ویروس کرونا سخن گفت، »النا زکی نسیبه« 
نماینده امارات عربی متحده در س��ازمان ملل این 

موضوع را به رژیم صهیونیستی تبریک گفت.

 یمن: دفتر هماهنگی امور بشردوس��تانه در یمن 
در اطالعیه ای از کشته وز خمی شدن 5۰۶ نفر در 
چهار ماهه ابتدایی س��ال ۲۰۲۰ میالدی خبر داد. 
در این گزارش آمده اس��ت که تلفات غیر نظامیان 
در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. 
به طوری که ۱۹5 نفر از جمله ۶۶ کودک و ۲۹ زن 
کشته شده و 3۱۱ غیر نظامی از جمله ۹۰ کودک 

و 33 زن نیز زخمی شده اند. 

 ک�ره ش�مالی : "کی��م جون��گ اون" رهبر کره 
ش��مالی که پیش از ای��ن ۲۰ روز غیب��ت از انظار 
عمومی بار دیگر وی را در صدر اخبار رس��انه های 
جهان قرار داده بود با ارسال پیامی به "شی جینگ 
پینگ" رییس جمهوری چین، موفقیت این کش��ور 
در کنترل وی��روس کرونا را ب��ه وی تبریک گفت. 
همچنی��ن کره ش��مالی از س��ئول باب��ت برگزاری 
رزمایش هوایی با آمریکا انتقاد و اعالم کرد که این 

اقدام را بی پاسخ نمی گذارد.

ماندن در سوریه برای نفت
به رغم ادعاهای گذش��ته که گفته می ش��د آمریکا 
توجهی به نف��ت خاورمیانه ن��دارد، رئیس جمهور 
آمری��کا گفت که حض��ور نظامیان این کش��ور در 
س��وریه با هدف حمایت از نفت این کش��ور صورت 

می گیرد.
»دونال��د ترامپ« رئی��س جمهور آمریکا ش��امگاه 
پنجشنبه گفت که کش��ورهای ثروتمندی هستند 
ک��ه ما در برابر هی��چ، از آنها حمایت میکنیم و اگر 
از برخی کش��ورها حمایت می کنیم پس باید به ما 
احت��رام بگذارند.وی در ادامه س��خنانش گفت که 
عربستان سعودی کشور ثروتمندی است و آمادگی 
خ��ود را ب��رای پرداخت برخ��ی از هزینه های مالی 

حمایت از خود را ابراز داشته است.
رئی��س جمهور آمری��کا اضاف��ه ک��رد: »آمریکا از 
سوی دوس��تان و دشمنان خود مورد سوء استفاده 
ق��رار گرفته اما از ای��ن به بعد این اتف��اق نخواهد 
افتاد.«وی گفت: »ترکیه و س��وریه قادر به حمایت 
از مرزهایش��ان هس��تند و نمی خواهم که نیروهای 
آمریکایی در آنجا حضور داش��ته باشند و حضور ما 

در آنجا برای حفاظت از نفت است.« 
خب��ر دیگر از س��وریه آنکه منابع س��وری گزارش 
کردن��د که دو گروه��ک تحت حمای��ت ترکیه در 
ش��مال غرب س��وریه با یکدیگر درگیر ش��دند. از 
سوی دیگر رسانه ها اعالم کردند، فرانسه در اقدامی 
تحریک آمیز علیه ترکیه گروهی مس��لح متشکل از 
مسیحیان ارمنی استان »حسکه« در شمال سوریه 
تشکیل داده است.»فعاالن معارض« این موضوع را 

اقدامی تحریک آمیز علیه ترکیه ارزیابی می کنند. 
گ��روه مذکور در ابتدای تش��کیل، ش��امل ۴5 فرد 
مس��لح با س��الح س��بک و چهار تانک بوده است. 
در این میان رئیس جمهور س��وریه مجددا دستور 
ب��ه تعویق افتادن برگزاری انتخاب��ات پارلمانی این 
کش��ور را صادر کرد. بر اساس این دستور، برگزاری 
انتخابات دور س��وم پارلمان س��وریه ب��ه تاریخ ۱۹ 

ژوئیه )۲۹ تیر( موکول شد. 

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری

عراق پس از ماه هاست که با چالش سیاسی عدم وجود دولتی 
منسجم مواجه اس��ت. از زمانی که عادل المهدی از سمت 
نخست وزیری استعفا داده چندین نفر مامور تشکیل کابینه 
شده اند که در نهایت هیچ کدام موفق این مهم نشدند. در 
نهای��ت برهم صالح رئیس جمهور ع��راق ۲۱ فروردین بعد 
از ناکامی و انصراف »عدنان الُزرفی«، نخس��ت وزیر مأمور به 
تشکیل کابینه که از ائتالف العبادی بود، مصطفی الکاظمی، 
رئیس سرویس اطالعات را مأمور تشکیل کابینه کرده بود. 

پس از مدت ها رایزنی س��رانجام پارلمان عراق چهارش��نبه 
ش��ب در جلس��ه ای با حضور ۲33 نماینده از مجموع 3۲۹ 
نماینده، به بخش��ی از اعضای کابین��ه مصطفی الکاظمی، 
رای اعتماد داد. مصطفی الکاظمی همچنین با کس��ب رأی 
اکثریت پارلمان، رس��ما به عنوان نخس��ت وزیر این کشور 
کار خود را آغاز کرد. حال این س��وال مطرح می ش��ود که 
اولویت های دولت جدید عراق چیس��ت و الکاظمی چگونه 
می تواند به وعده های خود عمل نماید؟ بخشی از ماموریت 
دولت عراق را تکمیل کردن کابینه در رایزنی با جریان های 
سیاسی تش��کیل می دهد چنانکه  تصمیم گیری درباره دو 
وزارتخان��ه نفت و امور خارجه ب��ه دلیل وجود اختالفات بر 
س��ر وزیران پیش��نهادی، به وقت دیگری موکول شد. این 
دو وزارتخان��ه نقش��ی مه��م در تحقق اه��داف اقتصادی و 

سیاس��ی دارند که خود زمینه ساز حساسیت های بسیار در 
انتخاب وزرای آنها ش��ده است. نکته دیگر مطالبه مردمی و 
جریان های سیاسی و مراجع دینی برای مقابله با بحران های 
اقتصادی اس��ت. وضعیت جنگی و نی��ز اعمال تحریم های 
آمریکایی و نیز برخی چالش��های داخلی موجب شده تا در 
حوزه اقتصادی عراق با مشکالت بسیار و البته اعتراض های 
مردمی مواجه ش��ود بر این اساس یکی از مهمترین برنامه 
دولت عراق را توجه به وضعیت اقتصادی تشکیل می دهد در 
حال��ی که بحران کرونا و تعطیلی های اجباری می تواند این 

روند را بیش از پیش سخت سازد. 
نکت��ه دیگ��ر در حوزه سیاس��ت خارجی عراق اس��ت. روند 
تحوالت و نوع واکنش ها به انتخاب الکاظمی نشان می دهد 
که اس��تقبال قابل توجهی از نخس��ت وزیری وی در عرصه 

منطق��ه ای و جهان��ی ص��ورت گرفته اس��ت و حتی برخی 
کشورهای عربی همچون سعودی نیز به وی تبیریک گفته 
اند. این روند می توان��د برگرفته از ظرفیت های منطقه ای و 
جهانی عراق باش��د که ناش��ی از حضور این کشور در جبهه 
مقاومت و حمایت از فلس��طین و سوریه بوده است. در این 
میان یک اصل مهم مطرح است و مطالبه مردم و جریان های 
سیاسی برای اخراج نیروهای خارجی نظیر عراق و انگلیس 
از عراق اس��ت. مس��ئله ای که حتی یکی از ش��رویط برخی 
جریان های سیاس��ی برای رای به او بوده اس��ت. تحقق این 
مسئله از یک سو اجرای مصوبه پارلمان است و از سوی دیگر 
خواس��ت مردم عراق را محقق می سازد. در همین حال این 
اخراج زمینه ساز تحکیم استقالل عراق می شود که می تواند 

نقشی مهم در تحقق اهداف الکاظمی داشته باشد. 

یادداشت

اسرای فلسطینی در معرض خطری بزرگ 
ده ها کارش��ناس حقوق بین المللی در شکوائیه ای به شورای حقوق بشر سازمان 
ملل متحد، اعالم کرده اند اس��رای فلس��طینی دربند زندان های اسرائیل در سایه 
بی تدبیری مس��ئوالن این رژیم اش��غالگر درخصوص مقابله ب��ا کرونا، در معرض 

خطر بزرگی هستند.
همزمان با نگرانی ها درباره س��المت جانی اس��رای فلس��طینی دربند زندان ها و 
بازداش��تگاه های رژیم صهیونیستی در سایه شیوع ویروس کرونا، ۱۹۰ شخصیت 
بین المللی ش��کوائیه ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت 
این اس��را ارسال کردند.این ش��کوائیه به ابتکار ش��ماری از جمله "أنیس فوزی 
قاس��م" کارش��ناس فلس��طینی در حوزه حقوق بین الملل مطرح شده است که 
در آن، امضا کنندگان بر مس��ئولیت قانونی اسرائیل در قبال زندانیان فلسطینی 

تأکید کرده و گفته اند اسرائیل رژیمی مبتنی بر اشغالگری است.
امضاکنندگان این ش��کوائیه افزودند، اسرائیل همواره در انجام وظایف قانونی خود 
در چارچوب قوانین بین الملل سهل انگاری می کند و نهادهای رسمی اش، از جمله 
دادگاه ها، را برای توجیه اقدامات فریبکارانه اش و فرارش از اجرای قانونی، به خدمت 
می گیرد. 57۰۰ اسیر فلسطینی از جمله ۲۰۰ کودک و 5۰ زن در زندان های رژیم 
صهیونیستی به سر می برند. 7۰۰ نفر از این اسرا بیمار هستند و این در حالی است 
که 3۰ نفر از آنها به سرطان مبتال شده اند. همچنین سخنگوی جنبش »فتح« در 
خصوص طرح الحاق کرانه باختری تصریح کرد که چنانچه این اقدام شکل بگیرد، 
تمام توافق ها را بدون اس��تثناء با تل آویو لغو خواهد کرد و مقاومت مردمی فراگیر 
را افزای��ش خواهد داد. همچنین یک عضو دفتر سیاس��ی جنبش جهاد اس��المی 
فلس��طین ضمن رد ادعاهای صلح با رژیم صهیونیس��تی، تأکید کرد باید به سالح 
ایمان و حقیقت مس��لح شد و هر چیزی را که هویت، اصول و مقدسات فلسطین 
را حفظ می کند، تقویت کرد.رس��انه های فلس��طینی گزارش دادند که چند جوان 
فلسطینی یک خودروی نظامی صهیونیست ها را با کوکتل ملوتوف به آتش  کشدند. 
همچنین محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین بار دیگر هشدار داد 
که در صورت الحاق هر بخش از کرانه باختری، تمام توافق ها و تفاهم های موجود 

فلسطین با واشنگتن و تل آویو لغو خواهد شد. 

کرونا در حالی همچنان بحران اول جهان است 
که تبعی��ض و بی عدالتی سیس��تماتیک علیه 
سیاه پوس��تان در آمریکا و آمریکا ابعاد دیگری 
از غیر واقعی بودن ادعاهای حقوق بشری غرب 

را آشکار می سازد. 
شبکه سی بی اس نیوز از کشته شدن یک جوان 
سیاهپوس��ت در ش��هر ایندیاناپولیس آمریکا در 
تیراندازی نیرو های پلیس این کشور خبر داد. در 
همین حال پلیس آمریکا پس از آن که دو مرد و 
یک زن باردار را در س��ه حادثه جداگانه کشت با 
اعتراضات مردمی مواجهه شد.زن باردار در حال 
قدم زدن کنار بزرگراه بوده که یک مامور پلیس 
در حال رفتن به س��ر کار ب��ا خودرویش وی را 
زیر گرفته است. همچنین شماری زیادی از افراد 
سرشناس آمریکا خواهان بازداشت عوامل سفید 
پوس��ت تیراندازی مرگبار به جوان سیاه پوست 
در ایالت جورجیا شدند. در همین حال در حوزه 
پیامدهای کرونا در آمریکا نیز خبر می رسد که 
بخش خدمات با حذف ۱۶ میلیون فرصت شغلی 
تاکنون بیش��ترین کاهش فرصت های شغلی را 
داش��ته اس��ت که بخش عمده ای از آنها س��یاه 
پوس��تان بوده اند. آهو ییلیدیرماز رئیس موسسه 
تحقیقاتی ADP حذف ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار 
فرصت ش��غلی را بی س��ابقه خواند و گفت این 
رقم برای ماه آوری��ل به تنهایی بیش از دو برابر 
کل فرصت های شغلی اس��ت که در زمان رکود 

بزرگ اقتصادی حذف ش��د.از آغاز ش��یوع کرونا 
در آمری��کا بیش از 3۰ میلیون نفر درخواس��ت 
دریافت بیمه بی��کاری کرده اند. طبق تحقیقات 
و تحلیل های یک اندیشکده آمریکایی بروکینگز 
با ش��یوع ویروس کرونا و بروز بحران اقتصادی، 
ناامنی غذایی در میان خان��واده های آمریکایی 

افزایش به شدت چشمگیری داشته است.

مرگ دو برابری اقلیت ها در انگلیس 
در همین ح��ال طبق گزارش دفت��ر آمار ملی 
انگلیس، اقلیت های سیاه پوس��ت، بنگالدش��ی 
و پاکس��تانی در این کش��ور دو برابر بیش تر از 
ش��هروندان سفیدپوست در معرض مرگ بر اثر 

ابتال به ویروس کرونا قرار دارند.
انتشار گزارش جدید در انگلیس نشان می دهد 
اقلیت های قومی در این کش��ور بیش از س��ایر 
شهروندان در معرض مرگ در اثر ابتال به بیماری 
»کووید-۱۹« قرار دارند.طبق این گزارش که از 
سوی دفتر آمار ملی انگلیس منتشر شد، »خطر 
م��رگ در اثر ابت��ال به ویروس کرون��ا در میان 
برخی گروه های قومی به طور چشمگیری باالتر 
از اقوام سفیدپوست است«.در این گزارش آمده 
است، احتمال مرگ در اثر ابتال به ویروس کرونا 
در میان مردان سیاه پوست در انگلیس ۴.۲ و در 
میان زنان سیاه پوست، ۴.3 برابر بیشتر از سفید 
پوس��تان این کشور اس��ت.همچنین با در نظر 

گرفتن عواملی همچون فقر، آموزش و سالمت 
ف��ردی در این آمار، به ط��ور کلی احتمال مرگ 
سیاه پوس��تان انگلیس��ی در اثر ابتال به ویروس 
کرونا ۱.۹ برابر بیشتر از افراد سفیدپوست است.
با دخیل کردن تأثیر عوامل فوق، مردان دارای 
اصالت بنگالدش��ی و پاکستانی در انگلیس ۱.۸ 
براب��ر و زنان این اقلیت قومی ۱.۶ برابر بیش��تر 
از افراد سفیدپوس��ت ممکن اس��ت در اثر ابتال 
به ویروس کرونا جان خود را از دس��ت بدهند. 
در این میان بازرسان بهداشت و درمان انگلیس 
اعالم کردند که محموله وارداتی ۴۰۰ هزار گان 
پزشکی از ترکیه فاقد استانداردهای انگلیس و 
غیرقابل اس��تفاده اس��ت. در ای��ن میان حزب 
کارگر انگلیس هش��دار داد نابرابری بهداش��تی 
موج��ود در انگلیس با همه گی��ری کووید-۱۹ 

بدتر شده است.
"جانات��ان اش��ورث" ، وزیر بهداش��ت در دولت 
س��ایه انگلیس گفت: در مناطق بس��یار محروم 
انگلیس، باید آزمایش کرونا به صورت گسترده 
در جوامع آغاز و مبتالیان قرنطینه ش��وند. الزم 
به ذکر است از فرانسه نیز خبر می رسد جمعی 
از مبتالیان به کووید-۱۹ و بس��تگان فوتی های 
ناش��ی از این ویروس در فرانس��ه، سوءمدیریت 
دول��ت برای مقابله با بح��ران این بیماری همه 
گیر را محکوم کردند و خواستار جبران خسارت 

وارده شدند.

گزارش

پس از مدت ها مذاکره میان جریان های سیاس��ی، سرانجام 
الکاظمی برای نخس��ت وزیری از سوی پارلمان رای اعتماد 
گرفت در حالی ک��ه اصلی ترین مطالبه مردم و جریان های 
سیاس��ی عراق را اج��رای مصوبه پارلمان مبن��ی بر اخراج 

نیروهای آمریکایی تشکیل می دهد. 
در واکنش به رای اعتم��اد به الکاظمی، مهدی الصمیدعی 
مفتی اهل س��نت عراق خطاب به نخس��ت وزیر جدید این 
کش��ور گفت: »با رغبت و ش��جاعت بر روی مسئله اخراج 
نیروهای نظامی آمریکایی از عراق، کار کن؛ زیرا این نیروها، 

]نیروهای[ قدرتمند و امین ]عراق[ را از بین می برند«.
پایگاه خبری ش��بکه »العهد« به نقل از مفتی اهل س��نت 
ع��راق گ��زارش داد، الکاظم��ی باید تمامی کس��انی را که 
فتنه اف��روزی مذهب��ی کرده ان��د و حامی��ان عناصر داعش 
بوده اند و »سیاس��تمداران داعشی« نیز هستند، بازخواست 
کند.وی در پای��ان پیگیری موضوع داوطلبان ملت عراق را 
که بر اس��اس فتوای جهاد، بسیج ش��دند و در کنار دولت 
مبارزه کردند، خواس��تار شد و تأکید کرد که باید این افراد 

تکریم شوند. همچنین 
عبداالمی��ر التعیبان از نمایندگان فراکس��یون صادقون در 
پارلم��ان عراق گفت نخس��ت وزیر جدید این کش��ور باید 
انتخاب��ات زود هن��گام برگزار ک��رده و نیرو های خارجی را 
از کش��ور اخ��راج کند.پارلمان عراق چهارش��نبه ش��ب در 
جلس��ه ای با حضور ۲33 نماینده از مجموع 3۲۹ نماینده، 
به بخش��ی از اعضای کابینه مصطفی الکاظمی، رای اعتماد 
داد. مصطف��ی الکاظم��ی همچنین با کس��ب رأی اکثریت 
پارلمان، رسما به عنوان نخست وزیر این کشور کار خود را 
آغاز کرد.نمایندگان حاضر در جلسه به استثنای نمایندگان 

فراکسیون دولت قانون به ریاس��ت نوری المالکی، نخست 
وزیر س��ابق عراق از مجم��وع ۲۱ وزارتخان��ه، به ۱5 وزیر 
پیش��نهادی رای اعتماد و از موافقت با ۴ وزیر پیش��نهادی 
خودداری کرد.همچنین در این جلسه، تصمیم گیری درباره 
دو وزارتخانه نفت و امور خارجه به دلیل وجود اختالفات بر 

سر وزیران پیشنهادی، به وقت دیگری موکول شد.
همچنین س��ازمان بدر عراق تأکید ک��رد که کابینه جدید 
این کش��ور باید به س��مت اج��رای مصوب��ه پارلمان مبنی 
بر اخراج نیروهای خارجی از کش��ور، حرکت کند. ش��بکه 

خب��ری الغدیر ضمن نقل این بیانیه، گزارش داد، س��ازمان 
بدر امیدوار است که کابینه جدید با رهنمودهای حکیمانه 
مرجعیت و مطالبات ملت عراق برای حرکت به سمت عراِق 
مس��تقل و دارای حاکمیت کامل همخوانی داش��ته باشد.
الکاظمی مامور تش��کیل کابینه عراق در آغاز جلس��ه رای 
اعتماد به کابینه پیش��نهادیش گفت که با استفاده از خاک 
عراق به عنوان عرصه ای برای حمالت مخالف است.محافل 
داخلی و خارجی از تشکیل دولت نخست وزیر جدید عراق 
پس از ماه ها بن بس��ت در تش��کیل کابینه استقبال کردند.

مس��رور بارزانی، رئی��س حکومت محلی اقلیم کردس��تان 
ع��راق، هم ب��ا حمایت از دول��ت جدید این کش��ور گفت 
در گفت وگ��وی تلفنی با نخس��ت وزیر جدی��د، بر مقابله با 

چالش های مشترک تاکید کرده اند.
در همی��ن حال عادل عبدالمهدی، نخس��ت وزیر پیش��ین 
عراق، با تبریک به مصطفی الکاظمی، گرفتن رای اعتماد از 
پارلمان این کشور را به او تبریک گفت و از همگان خواست 
از دول��ت جدید حمایت کنند تا کش��ور بتواند از ش��رایط 
پیچیده کنونی گذر کند. عمار حکیم رهبر جریان حکمت 
ملی در دیدار با نخست وزیر جدید عراق بر ضرورت اجرای 
برنام��ه دولت و انتخابات پیش از موعد و انحصار س��الح به 
دست نهادهای حکومتی و فراهم ساختن فضای انتخاباتی 

رقابتی با حضور همه گروه ها تأکید کرد.
آمریکا هم از تشکیل دولت جدید عراق به ریاست الکاظمی 
اس��تقبال کرد. استیون هیکی، سفیر انگلیس در عراق، هم 
اعالم کرد کش��ورش با دولت جدید عراق همکاری خواهد 
ک��رد. همچنین عراق اعالم کرد ک��ه »مصطفی الکاظمی« 
نخس��ت وزیر جدید عراق از وس��ی »محمد بن س��لمان« 
ولیعهد س��عودی برای سفر به این کشور دعوت شده است. 
همچنین جوزف بورل مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه 
اروپ��ا گفت، رأی اعتماد به نخس��ت وزیر جدید عراق گامی 
ضروری در راستای ثبات بلندمدت و اطمینان از رسیدگی 
به چالش های متعددی اس��ت که عراق با آن مواجه است.

رس��انه های خارجی از پیام تبریک امیر کویت به مصطفی 
الکاظمی به مناسبت نخست وزیری وی خبر دادند. نماینده 
دبیر کل سازمان ملل در امور عراق از اعطای رأی اعتماد به 

کابینه جدید این کشور استقبال کرد.

راه پیش روی آقای رئیس 
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نخست وزیر عراق و کابینه اش از پارلمان رای اعتماد گرفتند 

اخراج اشغالگران اولین مطالبه عراقی ها از الکاظمی

نمی توانیم با آمریکا علیه چین همراهی کنیم
 سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اعالم کرد که روسیه نمی تواند با آمریکا در 
اتهام علیه چین در مساله انتشار ویروس کرونا همراهی کند. دمیتری پسکوف 
در جمع خبرنگاران افزود: روسیه و چین به تبادل اطالعات و یادداشت ها در 
مورد معالجه و مبارزه با کرونا می پردازند.پسکوف با بیان اینکه روابط روسیه 
و چین بر تفاهم متقابل و همکاری دوجانبه استوار شده است، اظهار کرد: ما 
تالش می کنیم از همکاری های دو کش��ور در دوره بحران شدید کنونی منفعت 
ببریم و به تبادل اطالعات درباره کرونا می پردازیم. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه 
گفت: ما با ادعای سیاستمداران آمریکایی مبنی بر اینکه چین در انتشار کرونا مسئول 
است، موافق نیستیم. »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا به تازگی مدعی شد ویروس 
کرونا از یک آزمایشگاه در شهر ووهان در مرکز چین نشات گرفته است. وی گفت که 

اتهامات آمریکا به چین و سازمان بهداشت جهانی بیموقع است.

جنایات خون بار استعمار فرانسه فراموش نمی شود
عبدالمجید تبون گفت: فرانسه در دوران استعمار الجزایر نیمی از جمعیت 
ای��ن کش��ور را طی جنایاتی خون بار به قتل رس��اند که ب��ا گذر زمان از 
صفحه تاریخ پاک نمی ش��ود. رئیس جمهور الجزایر گفت که اس��تعمار 
فرانسه در طول ۱3۲ سال )۱۹۶۲-۱۸3۰( نیمی از جمعیت الجزایر)قبل 
از اس��تقالل( را کشته اس��ت؛ جنایتی که مرور زمان آن را از صفحه تاریخ 
پاک نمی کند. این سخنان را  تبون به مناسبت 75 سالگی قتل عام های هشتم 
ماه مه ۱۹۴5 که توس��ط ارتش فرانسه علیه تظاهرات کنندگان الجزایر انجام شده 
بود در پیامی به مردم الجزایر ارس��ال کرد.تبون افزود: »سرکوبگری های خونین و 
بی رحمانه  اس��تعمار اشغالگر و وحشی در الجزائر لکه ننگی بر پیشانی قدرت های 
استعماری است که طی ۱3۲ سال جنایاتی را مرتکب شدند که با وجود تالش های 

مکرر استعمارگران برای پاک کردن چهره خود از بین رفتنی نیست«.

عربستان وامارات رابطه با اسرائیل را ترویج می کنند
عبدالملک الحوثی اظهار داشت که سعودی ها و اماراتی ها با سریال هایی 
که حاوی نظریات جعلی و توهین به ملت فلس��طین اس��ت رابطه با رژیم 
صهیونیس��تی را ترویج می کنند. رهبر جنبش انصاراهلل یمن افزود: ظلم 
یهودیان صهیونیست شاید بزرگترین ظلم روی زمین باشد که با نفوذ خود 
بر کش��ورهای ابرقدرت ظلم آنها به حقیقت بشری کشیده شده است.رهبر 
انصاراهلل تصریح کرد: هر کس مس��تقیماً با اس��رائیل یا حامیان آن هماهنگی 
کند جزو آنهاس��ت و شریکش��ان در این ظلم جهانی است. وی ادامه داد: مردم باید 
نسبت به هرگونه تأیید آمریکا، اسرائیل و پیروان آنها برحذر باشند. هر آنچه انسان 
را به ظالمان و جنایات آنها مرتبط می سازد خطرناک است.رهبر انصاراهلل یمن تاکید 
کرد: عربستان و امارات از طریق سریال های خود رابطه با اسرائیل را ترویج می کنند. 

سریال هایی که حاوی نظریات جعلی و توهین به ملت فلسطین است.

حقوق بشر غربی در کرونا نیز قربانی می گیرد 

آمریکا و انگلیس کانون تبعیض علیه سیاه پوستان 


