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شهردارى کاشان

دولت آمریکا در حالی همچنان به پنهان سازی وضعیت بحرانی این کشور 
در مقابله با کرونا ادامه می دهد که یک مقام س��ابق وزارت بهداشت آمریکا 
هشدار داد با توجه به عدم کنترل ویروس کرونا در این کشور احتماالً بیش 

از یک میلیون نفر جان خود را از دست بدهند.
»اندی اسالویت« مقام سابق وزارت بهداشت آمریکا پیش بینی کرد به دلیلی 
کوتاهی دولت »دونالد ترامپ« در جلوگیری از شیوع بیماری »کووید-۱۹«، 
احتماالً بیش از یک میلیون نفر در این کشور جان خود را از دست خواهند 
داد. اسالویت در حساب توئیتری خود نوشت: »در حال حاضر کارشناسان 
انتظ��ار دارند به دلیل عدم جلوگیری از ش��یوع ویروس و این که حتی نمی 
توانیم برای آن تست بگیریم، بیش از یک میلیون نفر در آمریکا جان خود 
را از دست بدهند«.او در ادامه نوشت: »این به عنوان یک فاجعه بزرگ قابل 
پیش��گیری در زمینه س��المت عمومی ثبت خواهد شد. تالش خواهم کرد 
چیزهای��ی که در تماس های مختل��ف در طول روز درباره آنچه در حال رخ 
دادن است فهمیده ام، به هم ربط دهم«. »آنتونی فائوچی« رئیس »موسسه 
ملی آل��رژی و بیماری های واگیردار« در آمریکا نی��ز امروز )جمعه( گفت، 
سیس��تم های تست کرونای وزارت بهداش��ت این کشور جوابگوی نیازهای 
موجود نیستند. او پیشتر نیز ضمن تأکید بر اینکه میزان کشندگی ویروس 
کرونا ۱۰ برابر آنفلوانزای فصلی اس��ت، درباره بدتر ش��دن شیوع کرونا در 
آمریکا هش��دار جدی داد. شمار مبتالیان به ویروس کرونا در آمریکا تا روز 
جمعه به ۱۸۳۲ نفر و شمار قربانیان آن به ۴۱ نفر رسیده  است. کاخ سفید 
در اقدامی بی سابقه در دنیا به مقام های وزارت بهداشت آمریکا دستور داده 
جلساتی که درباره کرونا برگزار می شود را محرمانه تلقی کنند. خبرگزاری 
رویت��رز با گزارش این خب��ر به نقل از چهار مقام دول��ت »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا آن را اقدامی غیرمعمول خوانده که اطالع رسانی درباره 
این ویروس را محدود کرده و در اقدام دولت برای جلوگیری از ش��یوع آن 
اخالل ایجاد کرده اس��ت.منابع مورد استناد رویترز می گویند از اواسط ماه 
ژانویه ده ها جلس��ه محرمانه درباره موضوعات��ی از جمله میزان آلودگی به 
ویروس کرونا، مس��ائل مربوط به رنطینه و اعمال محدودیت های مسافرتی 
تحت تدابیر امنیتی در یکی از س��اختمان های »وزارت بهداشت و خدمات 

انسانی آمریکا« برگزار شده است. کارکنان فاقد مجوزهای امنیتی از جمله 
کارشناسان زیر مجموعه دولت فدرال از حضور در این جلسات که مقام های 
نهادهای مختلف آمریکا در آن ش��رکت داش��ته اند منع شده اند. یک مقام 
دولت ترامپ می گوید: »بعضی از افراد بس��یار منتقد را داشتیم که به دلیل 
آنکه فاقد مجوزهای امنیتی بودند نتوانس��تند به این جلس��ات بروند. این 
جلسات نباید محرمانه باشند. لزومی ندارد اینطور باشد.«این منابع گفته اند 
ش��ورای امنیت ملی آمریکا که به رئیس جمهور در زمینه مس��ائل امنیتی 
مشورت می دهد دستور محرمانه شدن این جلسات را داده است. یک مقام 

گفت: »این دستور مستقیماً از طرف کاخ سفید آمده است.«
رویترز نوش��ته اصرار کاخ س��فید برای پنهان کاری وزارت بهداش��ت باعث 
جلوگیری از انتش��ار پ��اره ای اطالعات درباره این بیماری ش��ده و عالوه بر 
آن، پاسخدهی به این بحرانرا هم با تأخیر مواجه کرده است. »کووید-۱۹«، 
بیماری ای که بعد از ورود ویروس کرونا به بدن ایجاد می شود جان نزدیک 
به ۳۰ نفر را در ایالت متحده آمریکا گرفته و بیش از هزار نفر دیگر را مبتال 
کرده اس��ت. مقام هایی که با رویترز گفت وگو کرده اند می گویند نمی توانند 
درباره موضوعات مطرح شده در جلسات وزارت بهداشت حرف بزنند زیرا این 
جلسات محرمانه تلقی شده اند.همزمان با گسترش ویروس کرونای جدید به 
بیش از ۱۲۱۰۰۰ نفر در آسیا، اروپا، منطقه غرب آسیا و اکنون بخش هایی 
از ایاالت متحده »تدروس آدانوم«، مدیر کل س��ازمان جهانی بهداشت روز 
چهارشنبه بیماری »کووید-۱۹« را در دسته های بیماری »همه گیر جهانی« 
قرار داد. آدانوم در یک کنفرانس خبری در مقر س��ازمان جهانی بهداش��ت 
در ژنو گفت: »در دو هفته گذشته شمار مبتالیان به این ویروس در خارج 
از چین ۱۳ برابر و شمار کشورهای مبتال به آن ۳ برابر شده اند.«وی اضافه 
کرد: »در روزها و هفته های آینده انتظار داریم شمار مبتالیان، شمار مرگ  

و میرها و تعداد کشورهای آلوده از این هم بیشتر شوند.« 
مقام های س��ازمان جهانی بهداش��ت ت��ا به حال از ق��رار دادن این ویروس 
در دس��ته بیماری های همه گیر جهانی اکراه داش��تند. عبارت »همه گیر« 
به بیماری  ای اطالق می ش��ود که به کش��ورها و مناطق مختلفی در جهان 

گسترش پیدا کرده باشد.

احتمال مرگ یک میلیون آمریکایی بر اثر کرونا 

گروه  بین الملل   جهان در حالی نبردی سراسری با ویروس 
کرون��ا را در پیش گرفته که در انگلیس رویه ای دیگر در جریان 
اس��ت و رژیم سلطنتی حاکم بر این کش��ور آخرین اولویتش را 
جان مردم ق��رار داده چنانکه دولتمردان وع��ده مبارزه با کرونا 
در تابس��تان را داده و برخی رقابت های ورزش��ی همچون بازی 

لیورپول و اتلتیکو مادرید با تماشاگران بسیار برگزار شد.
انگلیس از جمله کشورهای اروپایی است که همچنان به صورت 
پادش��اهی اداره می شود و به رغم ادعای داشتن پارلمان و نظام 
پارلمانی و نخس��ت وزیر شخص اول مملک ملکه است که تمام 
امور را در دس��ت دارد. در اصل انگلیس را می توان استمرار نظام 
س��لطنتی دانست که یک خودکامگی حاکمتی بر آن در جریان 
است که با فضای رس��انه ای پنهان می شود. نکته قابل توجه در 
آنچه این روزها در انگلیس می گذرد نوع مواجه دولتمردان آن با 
بحران جهانی ویروس کروناست. در حالی بسیاری از کشورهای 
از مدت ه��ا قبل مبارزه با کرونا را آغ��از کرده اند و برآنند تا مانع 
از گس��ترش این بیماری در کشورش��ان و جهان شوند چنانکه 
سازمان های بین المللی اقدامات کشورهایی مانند ایران و چین 
را بس��یار مطلوب عنوان کرده اند که در انگلیس گویا دولتمردان 
همچن��ان آخری��ن اولویت خود را به حفظ جان م��ردم در برابر 
کرونا اختصاص داده اند. در ۱۱ اسفند بود که خبرگزاری ها اعالم 
کردند طی چند ساعت ۱۲ نفر به شمار مبتالیان به کووید - ۱۹ 
)ویروس کرونا( در انگلیس افزوده ش��د و یک انگلیس��ی نیز بر 
اثر کرونا جان خود را از دس��ت داده است. دولت انگلیس سطح 
هشدار درباره این ویروس را از کم به متوسط افزایش داد. وزارت 
بهداش��ت انگلیس ۱۳ اس��فند ۱۳۹۸  در خصوص شیوع کرونا 
به مجلس عوام این کش��ور اعالم کرد: تهدید کرونا درکش��ور به 
صورت فزاینده ای جدی ش��ده اس��ت.بر اساس اعالم این رسانه، 
با رس��انه ای ش��دن موارد ابتالی جدید به این بیماری، ش��مار 

مبتالیان به کرونا به ۵۱ نفر رسید.
 »بوریس جانسون«، نخست وزیر انگلیس آن زمان در سخنانی 
اعالم کرد که ارتش این کش��ور در حال آماده باش برای مقابله 
با ش��یوع و فراگیری ویروس کرونا است.جانسون گفته است که 
در این ارتب��اط ارتش آمادگی دارد تا به پلیس در برقراری نظم 
عمومی در این کشور در صورت بدتر شدن وضعیت شیوع کرونا 
امدادرس��انی کند.به گفته بوریس جانس��ون، از ارتش همچنین 
برای کمک به جلوگیری از ش��یوع کرونا اس��تفاده خواهد شد. 
ای��ن هش��دارها در حالی مطرح ش��د که همچن��ان پروازها به 
انگلیس ادام��ه یافته و دولتمردان این کش��ور اقدامی برای لغو 
پروازها صورت نداده اند. این اقدام با واکنش بس��یاری از س��وی 
کاربران مواجه شد چنانکه علی علیزاده تحلیلگر مسائل سیاسی 
و بی��ن المل��ل مقیم لندن طی پیامی در صفحه ش��خصی خود 
درتوییتر در ۱7 اس��فند ۱۳۹۸درباره عدم لغو پرواز های چین، 
 bbc کروه جنوبی، ایران و ایتالیا به انگلیس نوش��ت:خبرنگاران
فارسی ۳ هفته روی یک سوال مانور داده اند: چرا پروازها از چین 
 bbc به ایران زودتر قطع نشد؟ به عنوان یک فرد مقیم لندن از
فارسی می پرسم:چرا دولت انگلیس پروازها از ۴ کشور پر خطر 

چی��ن، کره جنوبی، ایران و ایتالی��ا را به لندن هنوز قطع نکرده 
است؟ چه کسی مسئول شیوع کرونا در انگلیس است؟ 

این مباحث در حالی مطرح ش��ده که تا همین اواخر دولتمردان 
انگلی��س در عمل اقدام��ی برای حمایت از ج��ان مردم صورت 
نداده و بیشتر در قالب فضاسازی رسانه ای برای برجسته سازی 
کرونا در س��ایر کش��ورها از چین و ایران گرفته تا ایتالیا استوار 
ب��وده و بعضا هم وعده تابس��تان داده اند. این رفتار حالی اس��ت 
که نخس��ت وزیر انگلیس در نشستی اعالم کرد احتماال ده هزار 
نفر در انگلیس به ویروس کرونا آلوده ش��ده اند و یکی از مقامات 
بهداشتی این کشور نیز پیش بینی کرد ۸۰ درصد انگلیسی های 

به این بیماری مبتال شوند.
به نوشته روزنامه »گاردین«، جانسون در این نشست تأکید کرد 
مبارزه با این بیماری که »بدترین بحران در زمینه سالمت برای 
یک نس��ل« خواهد بود می تواند »موجب اختالل گس��ترده« در 
زندگی روزمره مردم انگلیس به مدت چند ماه ش��ود«.او هشدار 
داد: »این ]ویروس[ انتش��ار بیشتری خواهد داشت. باید به همه 
خانواده ها گفته شود خود را اگر احساس مریضی کردند خود را 
قرنطینه کنند و مردم باید در میان خویش��اوندان و همسایگان 

خود مراقب سالمندان باشند.
جانس��ون در حالی این سخنان را مطرح می کند که در انگلیس 
م��دارس دایر ب��وده و تجمعاتی همچون مس��ابقات ورزش��ی و 
کنس��رت ها همچنان برگزار می ش��وند. این در حالی اس��ت که 
تجمع��ات باالی ۵۰۰ نفر در اس��کاتلند لغو و مدارس جمهوری 

ایرلند نیز تعطیل شده اند.
»کریس وایتی« از مقامات وزارت بهداشت انگلیس در این نشست 
گفت، در بدترین حالت حدود ۸۰ درصد از مردم انگلیس به این 
بیماری مبتال می ش��وند و میزان مرگ ومی��ر در میان مبتالیان 
ح��دود ۱ درصد خواهد بود؛ به این معنی که بیش از ۵۰۰ هزار 
نف��ر در این کش��ور در اث��ر ابتال به این بیماری ج��ان خود را از 

دست خواهند داد.منتقدان دولت جانسون می گویند اقدامات او 
بسیار دیر و با شدت پایینی انجام شده اند. در این میان، »جرمی 
هانت« از وزرای دولت پیش��ین انگلیس گفت، دیگر دولت ها از 
مدت ها پیش مدارس را تعطیل کرده اند و بسیار زودتر از انگلیس 
اقدامات الزم را انجام داده اند.»پل هانتر« استاد دانشگاه »ایست 
آنگلیا« گفت: »امید ندارم که این اقدامات تأثیر به سزایی داشته 
باش��ند. واقع��اً هیچ کدام از آن ها بر انتق��ال بیماری در انگلیس 
تأثیری ندارد«.»جان اشتون« از مقامات سابق بهداشت و درمان 
انگلیس نیز اقدامات دولت را فاقد منطق مشخص دانسته و گفت 
تدابیر غیرمستقیم اعمال ش��ده با اقداماتی که باید انجام شوند 
فاصله زیادی دارند. دو هفته پیش زمانی که مقامات انگلیس��ی 
درخواس��ت تشکیل جلسه اضطراری دولت موسوم به »کبرا« را 
دادند، جانس��ون آن را تا بعد از تعطی��الت آخر هفته به تعویق 
انداخت. وی بعد از بازگش��ت از تعطیالت اع��الم کرد نامزدش 
باردار اس��ت و قرار اس��ت صاحب فرزند شوند.بوریس جانسون، 
نخس��ت وزیر بریتانیا اقدامات جدید این کش��ور را برای مقابله 
ب��ا ویروس کرونا اعالم کرد که عبارتن��د از : به مدت یک هفته 
در خانه بمانید، چنانچه دچار س��رفه های مداوم و یا تب شدید، 
به تمام افراد باالی 7۰ س��ال توصیه می شود که با کشتی های 
مس��افرتی به مسافرت نروند، توصیه در مورد سفر به کشورهای 
دیگر از طریق مدرس��ه، مدارس همچن��ان باز خواهند بود، تنها 
ممنوعیت رویدادهای مهم از جمله مس��ابقات ورزش��ی در نظر 
گرفته می شود. نه به دلیل شیوع ویروس بلکه به دلیل باری که 
بر بخش خدمات عمومی تحمیل می کند. »بوریس جانس��ون« 
نخست وزیر انگلیس نیز اعالم کرده است که سیاست های جدید 
بر اس��اس ش��رایط در صحنه اتخاذ خواهد ش��د و تا وقتی نیاز 

نباشد، برنامه های محدود کننده اعمال نمی شود.
وی تأکید کرد که سیاست دولت انگلیس بر ایجاد تأخیر در اوج 
گیری شیوع بیماری تا تابستان استوار است تا نظام درمانی این 

کش��ور بتواند خدمات الزم را به مردم ارائه کند. جانسون معتقد 
است که اعمال محدودیت های زودتر از زمان مناسب آن، مردم را 
در درازمدت خسته خواهد کرد.این مسئله نگران نشدن مردم در 
حالی است که رسانه های انگلیسی، سایر کشورها را به عدم اقدام 
ف��وری برای جات جان مردم متهم می کنند و با بیان حس��اس 
بودن شرایط، سالمت روانی و ذهنی مردم سایر کشورها را هدف 
قرار داده اند. اما نکته قابل توجه آن است که دولتمردان انگلیس 
حتی حاضر به تعطیل کردن مسابقات فوتبال نشدند وبامداد ۲۲ 
اسفند مسابقه فوتبال میان  اتلتیکومادرید و لیورپول در ورزشگاه 
آنفیلد انگلیس با حضور دهها هزار تماش��اگر برگزار شد. جالب 
توجه آنکه دیروز طبق اعالم رسانه بریتانیایی لیورپول اکو،  ۱۰ 
مورد مثبت ابتال به ویروس کرونا در شهر لیورپول شناسایی شده 
است.البته رسانه های انگلیسی ، هواداران اتلتیکومادرید را مقصر 
ش��یوع ویروس کرونا در ش��هر لیورپول می دانن��د؛ چرا که این 
روزها ش��یوع ویروس کرونا در اسپانیا گسترش بیشتری داشته 
و در روزه��ای احیر تعدادی از هواداران اتلتیکو برای تماش��ای 
مصاف تیمش��ان با لیورپول در دور برگش��ت مرحله یک هشتم 
پایان��ی لیگ قهرمانان اروپا به انگلیس س��فر کرده بودند.در این 
میان ، رس��انه های انگلیسی مقامات و مسئوالن را مقصر اصلی 
ای��ن ماجرا می دانند که اوال اجازه پرواز هواداران اس��پانیایی به 
انگلی��س را داده اند و س��پس هم اجازه برگ��زاری این بازی در 
حض��ور هواداران را ص��ادر کرده اند. ۳هزار هوادار از اس��پانیا به 
لیورپول سفر کردند و به آنها اجازه داده شده تا در شهر گردش 
کنند و در رستورانها غذا بخورند. مطمئنا در روزهای آتی ، آمار 

افراد مبتال به کرونا در لیورپول افزایش خواهد یافت.«
 الزم ب��ه ذکر اس��ت که قب��ل از برگزاری ب��ازی اتلتیکومادرید 
مقابل لیورپول در ورزش��گاه آنفیلد، دولت اس��پانیا به هواداران 
اتلتیکومادری��د توصیه کرده بود تا از س��فر ب��ه انگلیس پرهیز 
کنند. همچنان رقابت های ورزش��ی از جمله فوتبال در بسیاری 

از مناطق انگلیس تا یکی دو روز پیش با حضور تماشاگر برگزار 
ش��د و سرانجام تحت فشارهای جهانی و خروج کنترل مدیریت 
کرونا توسط دولتمردان انگلیس ، سران رژیم سلطنتی با صدور 
دس��توری حضور تماش��اگر را در تمامی دیدارهای فوتبال این 
کش��ور تا اطالع ثانوی ممنوع کرد. برگزاری رقابت ها با تماشاگر 
در حال��ی صورت می گرفته که کرونا چنان گس��ترش یافته که 
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ندین دوریس معاون وزیر بهداشت انگلیس با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد که به ویروس کرونا مبتال شده و خود 
را قرنطینه کرده اس��ت..دیلی تلگراف که نخستین خبر در این 
ارتباط را گزارش داد، یادآور ش��د که دوریس پنجشنبه گذشته 
در نشست با حضور نخست وزیر انگلیس شرکت کرده بود و روز 
بعد به این بیماری مبتال ش��د.همچنین »پ��اول برند« خبرنگار 
آی. تی. وی در توییتی نوش��ت: معاون وزیر بهداش��ت در هفته 
گذشته ۲ بار در رأی گیری پارلمان شرکت کرده و به این ترتیب 
احتمال دارد صد ها نماینده مجلس را به این ویروس مبتال کرده 
باشد. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که منفعت طلبی 
اقتصادی دولتمردان انگلی��س در این تصمیمات دیر هنگام بی 
تاثیر نبوده است چرا که انتشار خبر شیوع کرونا بورس بسیاری 
از کشورها را زمین گیر کرده و سران انگلیس که مانند همتایان 
آمریکای��ی خود از س��هامداران بزرگ هس��تند از این رزیش در 
هراس بوده و س��عی کرده تا با کم اهمی��ت جلوه دادن کرونا از 
این سقوط جلوگیری کنند که البته چندان موفقیتی نداشته اند 
چنانکه در نهایت دیروز اعالم شد که شاخص اصلی بورس لندن 
موسوم به فوتسی ۱۰۰ روز پنجشنبه بر اثر رشته تحوالت مربوط 
به شیوع ویروس کرونا و فرمان مهاجرتی جدید رئیس جمهوری 
آمریکا سقوط آزاد کرد.منابع خبری روز پنجشنبه گزارش دادند 
که شاخص اصلی بورس لندن بیش از ۱۰ درصد از ارزش سهام 
خود را از دس��ت داد و به پایین ترین حد طی ۱۲ سال گذشته 
رس��ید. بورس لندن دوشنبه گذشته )۱۹ اسفند( هم بر اثر عدم 
توافق اعضای اوپک و اوپک پالس برای کاهش تولید نفت که به 
سقوط بهای طالی سیاه منجر شده، ۱۳۰ میلیارد پوند از ارزش 

خود را از دست داده بود.
ب��ه هر حال مجموع ش��رایط ج��اری در درون انگلیس از جمله 
برگزاری مس��ابقه فوتبال با حضور تماشاچی در آنفیلد در حالی 
که کرونا سراسر انگلیس را در وضعیت هشدار قرار داده بار دیگر 
نشان می دهد که برای دولتمردان انگلیس اولویت سرمایه داران 
و حفظ سرمایه هایش��ان اس��ت و آخرین اولویت برایش��ان جان 
مردم حال با پنه��ان کاری و عدم انجام اقدامات الزم برای مردم 
کشورش��ان و یا با جوسازی رس��انه ای علیه سایر کشورها برای 
ایج��اد فضای التهاب و ناامنی از کرونا و حتی اجرای تحریم های 
پنهان و آش��کار برای نابودسازی ملت ها. رفتاری که البته دارای 
سابقه است چنانکه در طول جنگ جهانی اول با قحطی ساختگی 
۹ میلیون ایرانی و با عدم اجرای تعهداتشان در قبال هند چندین 
میلی��ون هندی را به کام مرگ بردند و البته با پنهان س��اختن 
این جنایت ها از محاکمه گریخته و همچنان به این جنایت های 

پنهان و اشکار در سطح جهان ادامه می دهند. 
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