
 عربس�تان: خبرگزاری »فرانس پرس« گزارش 
کرد که پنتاگ��ون، دو قرارداد به ش��رکت بوئینگ 
واگ��ذار کرده که طبق آن، این ش��رکت باید بیش 
از هزار موشک به عربس��تان سعودی تحویل دهد. 
پنتاگ��ون،  دو قرار داد به ش��رکت بوئینگ واگذار 
کرده است، که مطابق با آن، این شرکت باید بیش 
از هزار موشک هوا به زمین و همچنین موشک های 

ضدکشتی به عربستان سعودی تحویل دهد.

 کانادا: »جاستین ترودو« نخست وزیر کانادا گفت 
کانادایی ها باید قبول کنند که حتی در صورتی که 
واکس��ن ویروس کرونا کش��ف ش��ود، جهان تغییر 
خواهد ک��رد.وی که در جمع خبرن��گاران صحبت 
می کرد از ش��هروندان کانادایی خواس��ت تا خود را 
با معیارهای جدیدی که نیازمند رفتارهای متعادل 

است تطبیق دهند.

 افغانس�تان: به دنب��ال حمل��ه طالبان به ش��هر 
گردی��ز، این گروه هش��دار داد از ای��ن پس مراکز 
فرمانده��ی »حم��ات تعرضی« ارتش افغانس��تان 
مصون نخواه��د بود. طالبان در پی حمله خودروی 
بمب گذاری ش��ده خود به تاسیسات ارتش در شهر 
گردیز، مرکز پکتیا، هش��دار داده اند که پس از این 
مراکز فرماندهی »حمات تعرضی« ارتش از سوی 

این گروه مصون نخواهد بود.

 اردن: عض��و کمیته روابط خارجی پارلمان اردن 
می گوید، مسئوالن آمریکا با طرح اظهاراتی درباره 
زن مب��ارز فلس��طینی، قصد دارند ب��رای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، نظر البی صهیونیس��ت را جلب 
کنند.»قی��س زیادین«، تهدیده��ای ایاالت متحده 
آمریکا درباره تحوی��ل »احام التمیمی« زن مبارز 

فلسطینی حاضر در اردن را مردود دانست.

 آلمان: »آنگا م��رکل«، صدراعظم آلمان درباره 
روند مقابله با شیوع ویروس کرونا ضمن حمایت از 
سازمان بهداش��ت جهانی بر لزوم همکاری جهانی 
تاکید کرد.م��رکل این اظه��ارت را بدنبال تصمیم 
آمری��کا برای کاهش کمک مالی خود به س��ازمان 

بهداشت جهانی ایراد می کرد.

 چین: دول��ت چین به تایوان گفت��ه اگر بپذیرد 
که بخش��ی از س��رزمین اصلی چین است با حضور 
تایپه در مجمع عمومی س��ازمان بهداش��ت جهانی 
مخالفت نخواهد کرد. وزارت بهداشت تایوان شرط 
چین برای مش��ارکت در س��ازمان بهداشت جهانی 

را رد کرد.

ممنوعیت پخش اذان در بحرین؟!
در ادامه سیاس��ت های ضد اسامی و صهیونیست 
گرایان��ه، رژیم بحری��ن درحالیکه اج��ازه برگزاری 
مراس��م دس��ته جمعی افطاری را به اهل تس��نن 
می دهد، به بهانه جلوگیری از شیوع کرونا، از پخش 

اذان از مساجد شیعیان جلوگیری می کند.
در حالی که برگزاری مراسم دسته جمعی افطاری 
در بحری��ن منع��ی ن��دارد و وزارت کش��ور حت��ی 
برگ��زاری این مراس��م را هماهن��گ می کند، نظام 
بحرین و سازمان های امنیتی وابسته به آن این بار 
به بهانه کرونا، علیه ش��عائر یک طایفه دینی جنگ 
به راه انداخته اند. هر کس��ی از مساجد شیعیان در 
بحرین قرآن ی��ا دعا پخش کند، احضار و به زندان 
و پرداخت جریمه مالی، تهدید می شود. نمازگزاران 
بحرینی بر اساس تکلیف شرعی و تعهد ملی، حتی 
در شب قدر از حضور در مساجد خودداری کردند، 
اما رژیم حاکم، پخش مراس��م قرائت قرآن و دعا را 
حتی از بلندگو های مس��اجد ه��م تحمل نمی کند. 
فعاالن بحرین��ی در واکنش ب��ه معیار های دوگانه 
رژیم حاکم، این س��وال را مطرح کردند که چگونه 
در تجمع ه��ا برای برگزاری مراس��م افطاری، خطر 
شیوع ویروس کرونا وجود ندارد، اما آیا این بیماری 
با بلندگو منتقل می ش��ود؟ بدون شک این اقدام، با 
انگیزه طایفه ای صورت می گیرد. بدون ش��ک فقط 
مسئله بلندگو ها مطرح نیست و مسئله اصلی فراتر 
از اینهاس��ت. رژیم به دنب��ال از بین بردن هر نماد 
دینی اس��ت ک��ه از آن رضایت ن��دارد و می خواهد 
صدای دین را در مس��اجد و حس��ینیه ها خاموش 
کند. آیت اهلل شیخ عیسی قاسم نیز بر این موضوع 
تاکی��د کرد و افزود مومنان اج��ازه چنین کاری را 

نخواهند داد.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری

غرب آس��یا همچنان به عنوان کانون اصلی تحوالت جهانی 
اس��ت بگونه ای که کمتر بازیگر جهانی را می توان یافت به 
دنبال ایفای نقش در این منطقه نباش��د. یکی از موضوعات 
مهم در این عرصه تحرکات اخیر ائتاف غربی، عبری و عربی 
برای مقابله با توان موش��کی مقاومت است چنانکه آمریکا 
خواس��تار تمدید تحریم های تسلیحاتی جمهوری اسامی 
ایران شده و همزمان به عراق برای برچیدن مقاومت مردمی 
حشدالشعبی که گفته می ش��ود از توان موشکی برخوردار 

است س��خن می گوید. اخیرا نیز در دخالتی آشکار سازمان 
ملل خواس��تار خلع ساح موشکی حزب اهلل شده در حالی 
که حزب اهلل بخشی از استراتژی دفاعی لبنان در کنار ارتش 
و مردم است.  فشارها برای مقابله با توان موشکی سوریه نیز 
با حمات مداوم صهیونیست ها و آمریکا ادامه دارد در حالی 
که از اهداف تجاوز سعودی به یمن نیز مقابله با توان موشکی 
مقاومت یمن اس��ت. حال این سوال مطرح می شود که چرا 
طرح مقابله با توان موش��کی مقاومت به شدت پیگیری می 
شود؟  آنچه از س��وی بسیاری از ناظران سیاسی مطرح می 
شود آن است که صابت فرهنگ مقاومت و ارزش و ریشه دار 
بودن و عمق پایبندی آن به اصول عربی و اس��امی را نشان 
می دهد آن هم در هفتاد و دومین سالروز نکبت و آواره شدن  
میلیون ها فلس��طینی و در شرایطی که س��ریال های عادی 

سازی بر صفحه های تلویزیونی برخی کشورهای سازشکار به 
ویژه سعودی به نمایش درآمده است. 

در روزگاری که برخی س��ران عرب به س��مت س��ازش دوان 
دوان می روند توان موش��کی مقاومت زمینه س��از قوت قلب 
فلس��طینی ها برای ادامه انتفاضه شده است. نکته مهم ایجاد 
موازنه ای است که بر اساس آن توان هوایی رژیم صهیونیستی 
زمین گیر می شود و عما توان اقدام نظامی علیه فلسطینی ها 
و منطقه را ندارد.اهمیت این موضوع را در س��خنان دبیر کل 
حزب اهلل لبنان می توان مشاهده کرد چنانکه به اذعان محافل 
رس��انه ای س��ید نصراهلل هنگامی که گفت که اسرائیلی ها به 
صنایع موشکی در سوریه حمله می کنند و سوریه و متحدانش 
را تهدیدی وجودی برای خود می دانند در واقع انگشت روی 
زخم ملتهب اسرائیل گذاشت. این موشک ها بازدارندگی ایجاد 

کرده است و کل فلسطین اشغالی و صهیونیست ها در تیررس 
آن هستند و در وحشت به سر می برند. 

ای��ن موش��ک ها رؤیای عربی-اس��امی در تحق��ق موازنه 
نظام��ی با رژیم صهیونیس��تی را محقق س��اخت و مبالغه 
نیس��ت اگر بگوییم که کفه مح��ور مقاومت در این موازنه 
س��نگینی می کند. اکنون با توان موشکی مقاومت هرگونه 
جنگی برابر با هدف قرار گرفتن این رژیم از ورای مرزهای 
فلس��طین خواهد بود و این نوع��ی بازدارندگی در حمایت 
از فلس��طین خواهد بود در حالی که همین موازنه وحشت 
به بحران های داخلی رژیم صهیونیستی دامن زده می تواند 
مولفه ای برای تش��دید بحران های درونی این رژیم باشد 
چرا که توهم قدرت شکست ناپذیر بودن رژیم صهیونیستی 
شکسته شده و ناتوانی آن برای همگان آشکار شده است. 

یادداشت

گزارش

ملت فلس��طین همچنان بر اصل آزادی سرزمینشان تاکید 
دارن��د چنانکه گروه های مقاومت فلس��طینی در س��الروز 
اعام موجودیت رژیم صهیونیستی )۱۹۴۸( و بیرون راندن 
فلس��طینیان از س��رزمین اباء و اجدادی خود، بر مقاومت 
مسلحانه علیه اشغالگران صهیونیست تاکید و اعام کردند 
که »حق بازگش��ت« حقی ثابت و مقدس اس��ت و با اقدام 

های اشغالگرانه، مشمول قاعده مورد زمان نخواهد شد.
ای��ن گروه ه��ا در بیانی��ه ای به مناس��بت س��الگرد »روز 
نکبت« )۱۵ مه ۱۹۴۸(، ب��ا بیان اینکه ما هیچ جایگزینی 
را برای فلس��طین غیر از خود فلس��طین نم��ی پذیریم، از 
انگلیس)پدرخوان��ده رژی��م صهیونیس��تی( خواس��تند که 
مس��ئولیت خ��ود را در قبال ای��ن جنابت بپذی��رد و برای 
بازگش��ت مل��ت فلس��طین به س��رزمین های خ��ود و نیز 
پرداخت غرامت ناش��ی از خسارت های وارده طی ۷۲ سال 

گذشته، اقدام کند.
گروهه��ا مقاومت فلس��طینی همچنی��ن از جامعه جهانی 
خواس��تند مقام های رژیم صهیونیستی را به خاطر ارتکاب 
جنایات غیرانس��انی، مج��ازات و برای پایان اش��غالگری و 

تحقق بازگشت فلسطینان به سرزمین شان اقدام کند.
ای��ن گروه ها مخالفت خود را نیز ب��ا طرح های آمریکایی- 
صهیونیس��تی برای نابودی آرمان فلسطین و پایمال کردن 
حقوق ملت فلسطین و در صدر آن طرح موسوم به »معامله 
قرن« اعام کردند و خواس��تار اتحاد و حمایت یکپارچه از 
گزینه جهاد و مقاومت برای مقابله با طرح هایی ش��دند که 
موجودیت فلس��طین و هویت جهان اس��ام را هدف گرفته 

اس��ت.گروه های  مزب��ور همچنین بر حق ملت فلس��طین 
برای مقاومت در برابر رژیم اش��غالگر و در صدر آن مقاومت 
مس��لحانه به عنوان گزین��ه ای راهب��ردی در دفاع از ملت 
فلس��طین و استرداد حقوق آنان تاکید کردند و افزودند که 
ب��رای حمای��ت از مصالح و دفاع از ملت خ��ود و نیز احقاق 
حقوق پایمال شده آنان، انگشتان مان بر ماشه باقی خواهد 
مان��د. رژیم صهیونیس��تی در روز ۱۴ م��اه می ۱۹۴۸ )۲۴ 

اردیبهش��ت س��ال ۱۳۲۷( اعام موجودیت کرد و یک روز 
بع��د از این روی��داد ننگین )۱۵ می( به عن��وان روز نکبت 
نامگذاری ش��د. جنبش »جهاد اسامی« فلسطین با صدور 
بیانیه ای پیرامون سالگرد روز نکبت، اعام کرد: تحت هیچ 
ش��رایطی حقوق فلس��طینیان را واگذار نمی کنیم و جز با 
اخراج اشغالگران، آرام نمی نشینیم. شمار فلسطینی ها بیش 
از ۹ بار از زمان روز نکبت، چند برابر شده که بیش از نیمی 

از آن ها )۶.۶۴ میلیون( ساکنان مناطق تاریخی فلسطین و 
۱.۶ میلیون در سرزمین های سال ۱۹۴۸ ساکن هستند.

 ب��ا وجود آواره س��اختن بیش از ۸۰۰ هزار فلس��طینی در 
س��ال ۱۹۴۸ و مهاجرت بیش از ۲۰۰ هزار نفر دیگر، شمار 
فلس��طینی ها در جهان تا پایان سال ۲۰۱۹ به حدود ۱۳.۴ 
میلیون نفر می رس��د. شمار ساکنان کرانه باختری از جمله 
ق��دس ب��ه ۳.۰۲ میلی��ون و در نوار غزه ب��ه ۲.۰۲ میلیون 
می رسد؛ همچنانکه در استان قدس شمار ساکنان به حدود 
۴۵۷ هزار نفر تا پایان ۲۰۱۹ می رسد. فلسطینی ها نزدیک 
به ۴۹.۷ درصد از ساکنان مقیم در منطقه تاریخی فلسطین 
را تش��کیل می دهند؛ ای��ن در حالی اس��ت یهودیان ۵۰.۳ 
درصد از س��اکنان را شکل می دهند. با این وجود، یهودیان 
بیش از ۸۵ درصد از مساحت کلی منطقه تاریخی را که به 

میزان ۲۷ هزار کیلومتر مربع است، در دست دارند.
در ای��ن می��ان ده ها فلس��طینی در اعتراض به س��فر وزیر 
امور خارجه آمریکا به اراضی اش��غالی سال ۱۹۴۸ بر تداوم 
مخالفت با طرح موسوم به معامله قرن و سیاست های آمریکا 
در قبال فلس��طین تاکید کردند.   فلس��طینیان خشمگین 
در اعتراض به س��فر وزیر امور خارجه آمریکا به فلس��طین 
اش��غالی، تصویر مایک پمپئو را به آتش کشیدند. همچنین 
صده��ا نفر از عرب های س��اکن منطقه اش��غالی ۱۹۴۸ در 
منطقه وادی عاره در نزدیکی تل آویو علیه سیاس��ت اعدام 
میدان��ی رژیم صهیونیس��تی تظاهرات کردن��د که با حمله 
خشونت بار پلیس رژیم صهیونیستی روبه رو شدند. سرکوب 

گری صهیونیست ها چندین شهید برجای گذاشت. 

تغییر موازنه ها 
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اهانت شبکه سعودی به »ابو مهدی« 
به خاطر اهانت ش��بکه س��عودی »MBC« به نائب رئیس فقید سازمان 
الحشد الش��عبی، کمیسیون ارتباطات و اطاع رسانی مجلس عراق تأکید 
کرد که باید دفتر این شبکه بسته شود. کمیسیون ارتباطات و اطاع رسانی 
مجلس عراق خواستار بستن شبکه سعودی »MBC« شد.این کمیسیون 
با انتش��ار بیانیه ای اعام کرد: »این ش��بکه طی سالهای گذشته، از طرق 
مختلف، به شخصیتهای عراقی اهانت کرده و کار به جایی رسیده است که یک 
ش��خصیت ملی و مبارز مانند شهید حاج أبو مهدی المهندس را متهم می کند«.

پایگاه خبری ش��بکه »العهد« به نقل از این کمیس��یون گ��زارش داد، المهندس، 
ش��خصی اس��ت که »عمر خود را در راه جه��اد و مبارزه با رژی��م معدوم ]بعث[، 
گروههای تروریس��تی داعش و نیروهای ش��ر و اشغالگر، فدا کرد«.این کمیسیون 
تأکید کرد که اگر این ش��بکه سعودی، به خاطر اسائه ادب به شهید المهندس و 

گمراه  سازی متعمدانه، معذرت خواهی نکند، باید دفتر این شبکه بسته شود.

مقاومت ادامه خواهد داشت 
»نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان به مناس��بت هفتاد و دومین س��الروز 
اش��غال فلس��طین »یوم النکبه« بیانی��ه ای صادر کرد.ب��ری در ابتدای 
بیانیه خود دس��ت هایی که س��نگ انتفاضه را حمل می کنند، مبارزان 
فلس��طینی در کرانه باختری و نوار غزه، اسرای فلسطینی در زندان های 
رژیم صهیونیس��تی، مسجداالقصی، کلیس��ای »المهد« و تمام فلسطین 
از بح��ر )دری��ای مدیترانه( تا نهر )رود اردن( را ندا ق��رار داد.رئیس پارلمان 
لبنان در ادامه ضمن آرزوی این که فلس��طین از شر اشغالگر خاص شود، افزود: 
فلس��طینی که روزی با یک مصیبت )یوم النکبه( س��اقط ش��د بار دیگر حقش با 
یک قرارداد )معامله قرن( یا غفلت ضایع نخواهد ش��د. مقاومتش حقی واالست و 
واالتر از آن نیست. واژه »النکبة« )مصیبت( یادآور دو خاطره نامیمون در حافظه 
فلسطینی هاست: نخست استقرار رژیم اسرائیل در سال ۱۹۴۸ و دوم اخراج بیش 

از ۸۰۰ هزار فلسطینی از وطن خود.

فرانسه همچنان در تصور استعمار آفریقا 
رئیس جمهور س��نگال اق��دام یک جانبه خط��وط  هوایی فرانس��ه در از 
س��رگیری پرواز ها به پایتخت این کش��ور را محک��وم و تصریح کرد که 

فرانسه همچنان کشورهای آفریقایی را مستعمره خود می پندارد.
 مناب��ع محلی س��نگال گزارش کردند که »مکی س��ال« رئیس جمهور 
این کش��ور، طی نشستی با اعضای دولت، در واکنش به اعام یک جانبه 
خطوط  هوایی فرانس��ه مبنی بر از س��رگیری پروازه��ا از نیمه ماه آینده، به 
»داکار« پایتخت سنگال، این اقدام را محکوم کرد. رئیس  جمهور سنگال با اعام 
اینک��ه خطوط هوایی فرانس��ه بدون رایزنی با مقامات س��نگال تصمیم گرفته، از 
ش��انزدهم ماه ژوئن پرواز های خود به داکار را از س��ر بگیرد، این سیاست فرانسه 
را »تحمیل عمل انجام شده« بر سنگال قلمداد کرد.مکی سال در ادامه گفت که 
این اقدام بیانگر موضع گیری تحقیرآمیز فرانس��ه است؛ موضع گیری که طبق آن، 

کشورهای آفریقایی همچنان مستعمره به حساب می آیند.

تاکید فلسطینی ها بر ادامه مقاومت به مناسبت سالگرد روز نکبت

فلسطین صرفا با اخراج اشغالگران آرام می گیرد 
 

ناگفته های کوربین از الیه های پنهان بریتانیا

رسانه آزاد و مسئول در انگلیس 
وجود ندارد

در ادامه اعتراض ها به وابستگی رسانه های انگلیسی به ساختار حاکمیتی، رهبر 
پیش��ین حزب کارگر انگلیس جریان اصلی رس��انه در این کشور را دست گروه 
اندکی س��رمایه دار توصیف و تصریح کرد که رس��انه آزاد، مسئول و پاسخ گو در 

انگلیس وجود ندارد.
»جرمی کوربین« برای اولین بار پس از واگذاری س��کان حزب کارگر، از فش��ار 
رس��انه های جریان اصلی در انگلیس سخن گفت، که تصویر او و حزب کارگر را 
در پنج س��ال گذش��ته تا حدی خبیث و شیطانی معرفی کردند که گاهی خود 
هم از زندگی در خیابان فردی با مشخصات خودش منصرف می شد.کوربین در 
گفت وگویی، این ش��یوه خبر پراکنی را ترفن��دی بی رحمانه برای خلع قدرت و 
بدنام کردن اف��راد توصیف کرد و توضیح داد که چطور دولت برنامه های حزب 
او را با کمک رس��انه ها سرقت و به نام خود اجرا کرد.این سیاستمدار انگلیسی با 
بیان این مطالب نتیجه گرفت: ما قطعا در این کش��ور به رسانه آزاد نیاز داریم. 
رس��انه ای که مسئول و مس��ئولیت پذیر باشد. ما همچنین به تنوع و گوناگونی 
رسانه نیز نیاز داریم که در این کشور وجود ندارد. تحقیقات کارشناسان درباره 
محتوای رسانه های انگلیس در یک ماه مانده به انتخابات سراسری آذر ماه سال 
گذشته نش��ان می دهد که حجم زیادی از مطالب رسانه های این کشور به نفع 
حزب بوریس جانس��ون نخست وزیر انگلیس و علیه حزب جرمی کوربین بوده 
اس��ت.»مارک کورتیس« تاریخ ش��ناس و روزنامه نگار آزاد انگلیسی در این باره 
آمار جالب توجهی را اس��تخراج کرده و می گوید دولت محافظه کار در نزدیک 
به چهار سال گذشته حجم قابل توجهی تجهیزات جنگی به عربستان سعودی 
فروخته و در جنایت های جنگی یمن همدست بوده است. او با بیان اینکه حزب 
محافظه کار به کش��تار مردم یمن کمک کرده، این پرس��ش را مطرح می کند 
که چرا این موضوع در اخبار انتخابات منعکس نمی ش��ود؟بر اساس تحقیقات 
این روزنامه نگار انگلیس��ی، تنها ۲ مقاله در رس��انه های مکتوب انگلیس درباره 
همدس��تی حزب جانسون در جنایت های جنگی یمن منتشر و در عوض ۳۹۹ 
مطلب درباره اتهام یهودستیزی جرمی کوربین گزارش شد. وی این اقدام را یک 

»عملیات گسترده اطاعاتی« از سوی دستگاه رسانه ای انگلیس توصیف کرد.

مقاومت در شرق و غرب عراق حمالت داعش را دفع کرد

حشدالشعبی سدی در برابر 
سناریوی جدید آمریکا 

 سناریوی آمریکا مبنی بر باج گیری از عراق با تشدید بحران امنیتی در حالی 
وارد فاز جدیدی شده که با ورود مقاومت مردمی به میدان این طرح ناکام مانده 
است چنانکه عناصر تروریستی داعش حماتی را در استان های دیالی و االنبار 

آغاز کردند که نیروهای الحشد الشعبی این حمات را دفع کردند.
نیروهای س��ازمان الحش��د الش��عبی )بس��یج مردمی( عراق  حم��ات عناصر 
تروریس��تی داعش در اس��تانهای االنبار )غرب( و دیالی )ش��رق( را دفع کردند.
پایگاه خبری الحشد گزارش داد که عناصر داعش در جنوب منطقه »عکاشات« 
واقع در استان االنبار به مواضع الحشد حمله کردند.در بیانیه الحشد آمده است 
که نیروهای لش��کر ۱۷ با کمک گردان س��وم الحشد، موفق شدند این حمات 
را دفع کنند.این درگیری بدون هیچ گونه تلفاتی در میان نیروهای الحش��د به 
پایان رسید و عناصر داعش مجبور شدند از این منطقه فرار کنند.پایگاه الحشد 
در یک خبر دیگر، از حمله داعش به شهرستان »خانقین« در استان دیالی خبر 
داد.نیروهای داعش قصد داش��تند ورودی خانقین را اش��غال کنند که نیروهای 
لشکر نخست الحشد در ستاد عملیات دیالی، این عملیات را ناکام گذاشتند.این 
تحلیلگ��ران بر این باورند که حمات داعش به این علت در عراق افزایش یافته 
که آمریکا با استناد به این حمات، ابقای نظامیان خود در خاک عراق را توجیه 
کند.عناصر داعش با اشغالگران آمریکایی در سوریه و عراق همکاری تنگاتنگی 
با هم دارند.  در همین ارتباط، خبرگزاری رس��می سوریه »سانا« اعام کرد که 
طی یک عملیات امنیتی و با همکاری مردم در منطقه صحرای این کشور، یک 
باند متش��کل از شش عضو داعش در کمین ارتش س��وریه در این منطقه قرار 
گرفتند که در نتیجه آن س��ه تروریست کش��ته و سه نفر دیگر دستگیر شدند.
در حمله گروه تروریس��تی داعش به شمال استان بابل عراق دست کم یکی از 

نیروهای الحشدالشعبی به شهادت رسید.
خبر دیگر آنکه نخست وزیر عراق در دیدار با سفیر سوریه بر اهمیت ثبات در این 
دو کشور تأکید کرد.مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق ثبات در منطقه غرب 
آسیا را گرو در ثبات عراق و سوریه دانست و گفت که بغداد امیدوار است سوریه 

هرچه زود بهبودی خود را باز یابد؛ چرا که این مسئله به نفع عراق است.

واکنش چینی ها به اتهامات کرونایی واشنگتن؛

  ترامپ عقلش را از دست 
داده است

همزمان با تشدید جوسازی های آمریکا علیه چین برای پنهان سازی ناکارآمدی 
در مقابله با کرونا، محافل سیاس��ی و رس��انه ای چی��ن تهدید »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا مبنی بر قطع کامل روابط دو کشور را »حماقت« توصیف 
کردند. روزنامه چینی »گلوبال تایمز« نوش��ت: »طرح این ایده از س��وی کسی 
ک��ه می گوید می توان با تزریق مواد ضدعفونی کننده به افراد، ویروس کرونای 
جدید را از بین برد، جای شگفتی ندارد«.این روزنامه  افزود: »چنین حماقتی 
در وهله اول محصول نگرانی شدید آمریکا از صعود چین در عرصه های جهانی 
اس��ت. به نظر می رسد ترامپ عقلش را از دس��ت داده یا دچار مشکات روانی 
ش��ده باشد«.ترامپ روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه »فاکس  بیزنس« گفت: 
»کاره��ای زیادی هس��ت که می توانی��م انجام دهیم. می توانی��م کل رابطه ]با 
چین[ را قطع کنیم.« از س��وی دیگر سفیر چین در دانمارک ادعاهای همتای 
آمریکایی خود درباره اهداف و برنامه های »شرورانه« پکن و مسکو برای تقویت 

نفوذشان در دانمارک، گریلند و قطب شمال را رد کرد.
همچنین »ژائو لیجیان« س��خنگوی وزارت امور خارجه چین بیانیه مش��ترک 
»اف بی  آی« و وزارت امنیت داخلی آمریکا درباره تاش هکرهای چینی برای 
سرقت نتایج تحقیقات مربوط به ویروس کرونا را به عنوان »اتهام زنی« آمریکا 
ب��ه چین توصیف کرد. در همین حال وزی��ر خزانه داری آمریکا گفت که رئیس 
جمهور این کشور در حال بررسی گزینه های خود در قبال چین است. این ادعاها 
در حالی مطرح شده که آمریکا در داخل با وضعیت بحرانی مواجه است چنانکه 
با همه گیری کرونا در آمریکا و از دست رفتن شغل میلیون ها آمریکایی، به دلیل 
سیستم بیمة مبتنی بر اشتغال این کشور، بسیاری از افراد بیکار شده از پوشش 
بیمه نیز محروم گش��ته اند. در ادامه جوس��ازی برای پنهان سازی این وضعیت 
بحرانی دونالد ترامپ در حساب توئیتری خود نوشت، اوباما رئیس جمهور سابق 
این کش��ور به خاطر ارتکاب بزرگترین جرم سیاسی تاریخ آمریکا باید در کنگره 
ش��هادت دهد. در همین حال سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه 
اتهامات واش��نگتن علیه چین درخصوص اقدامات ناکاف��ی جهت مهار ویروس 

کرونا را رد کرد.


