
 روسیه: سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه 
ادعای »دونالد ترامپ« گفتگــوی تلفنی پوتین با 
ولیعهد عربستان سعودی را تکذیب کرد.»دیمیتری 
پســکوف« ســخنگوی کرملین، گفــت: والدیمیر 
پوتین اخیــراً هیچ گفتگوی تلفنــی با محمد بن 

سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، نداشته است
 ســوریه: منابع وابســته به مخالفان سوری از 
درگیری ســنگین میان ارتش سوریه و تروریستها 
در شــمال غرب ســوریه خبر داد. این درگیری ها  
در محورهای ســفوهن و فلیفل در جبل شحشبو 

رخ داد.
 ونزوئــا: وزارت خارجه روســیه کشــورهای 
غربی را به ســوء اســتفاده از بحران کرونا در قبال 
ونزوئــا متهم کرد.وزارت خارجه روســیه با متهم 
کردن کشورهای غربی به ســوء استفاده از بحران 
کرونا اعام کرد که غربی ها با ســوء اســتفاده از 
این وضعیت در پی برانــدازی حکومت در ونزوئا 

هستند.
 لبنــان: وزارت خارجــه لبنان در پــی تجاوز 
جنگنده های رژیم صهیونیستی و نقض حریم هوایی 
این کشور به شــورای امنیت سازمان ملل شکایت 
کرد. وزارت خارجه لبنــان در بیانیه ای اعام کرد 
بیروت به خاطر نقض حریــم هوایی و حاکمیتش 
توسط ســه جنگنده متجاوز رژیم صهیونیستی و 
هدف قرار دادن اهدافی در خاک سوریه از آسمان 
این کشــور، که این تجاوزگری تهدیدی هم برای 
امنیت لبنان محسوب می شــود به شورای امنیت 

سازمان ملل متحد شکایت کرده است.
 انگلیس: وزیر بهداشــت انگلیــس گفت نقطه 
اوج شــیوع ویروس کرونا در این کشــور در چند 
هفته  آتی رقــم خواهد خورد و زمان آن به رعایت 
قوانین قرنطینه از ســوی مردم بستگی دارد. »مت 
هنکاک« وزیر بهداشــت انگلیس گفت، این کشور 
طی هفته های آتی به نقطه اوج شیوع کرونا خواهد 

رسید.
 لیبی: دولت وفاق ملی لیبی اعام کرد در حمله 
هوایی نیروهایش به محل اســتقرار شبه نظامیان 
ژنرال خلیفه حفتر رئیس تشــکیات موســوم به 
ارتش ملی لیبی در حومه شمال شرقی شهر سرت 
لیبی بیش از ۲۰ نفر از این شــبه نظامیان کشته 
شدند. »مصطفی المجعی« سخنگوی مرکز اطاع 
رسانی عملیات »آتشفشــان خشم« به خبرگزاری 
آناتولی گفت: »این حمله محل اســتقرار ادوات و 
نیروهای حفتر در منطقه الشوکه را هدف گرفت«.

پیشنهاد انصاراهلل برای داوری 
یکی از رهبران برجســته جنبش انصاراهلل یمن به 
ائتاف عربی به رهبری رژیم ســعودی پیشــنهاد 
کرد که ۱۲ کشــور برای پایان دادن به جنگ یمن 
داوری کننــد. »محمد علی الحوثی« رئیس کمیته 
عالی انقاب یمن گفت که انصاراهلل پیشــنهادی در 
خصوص داوری ۱۲ کشــور اعم از کشورهای عربی، 
روســیه و چین به اضافه ســازمان ملل به منظور 
یافتــن راهکاری جهت پایــان دادن به جنگ یمن 
ارائه کرده اســت.الحوثی در حساب توئیتری خود 
نوشت: »چهار کشــور عربی، چهار کشور اسامی، 
چهار کشور آســیایی به اضافه سازمان ملل بیایند 
و بین ما و شــما به عنوان کشورهای متجاوز علیه 
کشور ما داوری کنند«.او افزود: »پیشنهاد می کنم 
این کشورها الجزائر، تونس، مصر، عراق، پاکستان، 
مالزی، اندونزی، ســیرالئون، روســیه، چین، کره و 
ژاپن باشــد، قطعا راه حلی پیــدا خواهند کرد«. در 
همین حــال »مارتین گریفیتس« فرســتاده ویژه 
ســازمان ملل در امور یمــن از رایزنی با طرف های 
مختلف برای دستیابی به آتش بس در یمن خبر داد. 
از سوی دیگر منابع محلی در استان مأرب گزارش 
دادند که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی موفق 
شدند بر مناطق و پایگاه های نظامی در شمال شهر 
مأرب مسلط شــوند. این منابع گفتند که نیروهای 
ارتــش و کمیته هــای مردمی توانســتند مناطق 
الخســف، البرش، قرن منصور و األقشــع در شمال 
شــهر مأرب را تحت ســیطره کامل خود درآورند. 
همچنین وزیر گردشگری یمن ضمن محکوم کردن 
اقدام ائتاف سعودی در بمباران اماکن تاریخی این 
کشور،  اعام کرد که در زمان اشغال یک شهر یمنی 
بســیاری از آثار باســتانی آن دزدیده شدند. خبر 
دیگر آنکه  حمات جنگنده های ائتاف سعودی به 
استان صعده با کشته شدن حداقل سه غیرنظامی و 

مجروح شدن شماری دیگر همراه شد.

نیمچه گزارش

طی هفته های اخیر آمریکا تحرکات نظامی گسترده ای را 
در عراق صــورت داده چنانکه در کنار تخلیه برخی پایگاه 
ها از جملــه در کرکوک به تجمیع نیــرو در برخی دیگر 
از مراکــز نظامی همچون عین االســد پرداخته و حتی از 
استقرار سیستم پاتریوت در پایگاهایش خبر داده است. در 
فضای گفتاری نیز افــرادی همچون ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا ادعای مقابله با تحــرکات نظامی ایران در عراق را 
مطرح کرده و برخی نیز همچون مشــاوران ترامپ ادعای 
گزینه نظامی در عراق را عنوان داشته اند. حال این سوال 

مطرح است که هدف آمریکا از این اقدامات چیست و چرا 
در مقطع کنونی چنین رویکردی را در پیش گرفته است؟
آمریکایی ها بــازی چند الیه ای را در عراق آغاز کرده اند 
که محــور آن را تحرکات نظامی بــا محوریت باج گیری 
سیاســی از عراق اســت. آمریکایی ها اخیرا ضمن جا به 
جایی نیروهایشــان در برخی پایگاه، عملیات های نظامی 
خودسرانه و ســاختار شکنانه علیه نیروهای بسیج مردمی 
و ارتــش عراق صورت داده و ســعی دارند تا فضایی روانی 
از رعب و وحشــت را بر عراق حاکم ســازند. این تحرکات 
نظامی و جنگ روانی و رســانه ای علیــه عراق و ایران به 
عنوان کشــوری که همواره حامی اســتقال و ثبات عراق 
بوده و هســت، در حالی صورت می گیرد که از یک ســو 
زمان اجــرای مصوبه پارلمان عراق مبنــی بر لزوم اخراج 
نیروهای آمریکایی از عراق فرا رســیده و از ســوی دیگر 
بغداد در مرحله حســاس تشکیل دولت و ساختار سیاسی 

اســت. آمریکا این امور را شکست در هر دو جبهه سیاسی 
نظامی می داند لذا با ایجاد فضای روانی سنگین در حوزه 
نظامی و سیاســی علیه عراق و ایــران به زعم خود تاش 
دارد تا بغداد را وادار به عدم اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر 
اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور و حتی زمینه حذف 
مقاومــت مردمی عراق به عنــوان عنصر مهم تحقق ثبات 
و امنیت عراق در مقابله با تروریســم و اشــغالگری آمریکا 
و انگلیس نماید و از ســوی دیگر عــراق را وادار پذیرش 
زیاده خواهی آمریکا در روند تشکیل دولت آتی این کشور 
نمایند در حال که با جوسازی ضد ایرانی سعی در محروم 
سازی بغداد از حمایت ایران در تحقق استقال و تسریع در 
روند رفع چالشهای سیاسی عراق می باشد.در همین حال 
در عرصه داخلی ترامپ با رســوایی ناتوانی و کم کاری در 
حفظ جان مردم در برابر کرونا ویروس متهم است لذا می 
توان گفت با جوســازی بیرونی و جنگ ساختگی به دنبال 

انحراف افکار عمومــی از بحران داخلی آمریکا و جایگزین 
کردن مقوله امنیت بیرونی به جای تهدیدات کرونا اســت. 
نکته مهم آنکه ارتش و نیروهای مردمی عراق عملیات علیه 
گروه های تروریســتی را آغاز کرده اند در حالی که آمریکا 
متعهد به حفظ این گروه ها برای بی ثباتی منطقه اســت. 
واشنگتن با ایجاد فضای جنگی سعی در معطوف ساختن 
نیروهای عراقی به حاشیه به جای مبارزه با تروریسم است. 
بــه هر تقدیر می توان گفت که تحرکات آمریکا نه از روی 
توان و قدرت بلکه ناشــی از بحران های داخلی و ناکامی 
های گســترده در عراق و منطقه است که با گزینه جنگ 
ساختگی به دنبال پنهان سازی این وضعیت است تا شاید 
ترامپ با این بهانه بتواند بختش برای پیروزی در انتخابات 
آتی آمریکا را باال ببرد. در اصل دولتمردان آمریکا در حال 
قربانــی کردن مردم آمریکا و عــراق برای جاه طلبی های 

انتخاباتی هستند

یادداشت

آمریکا همزمان با تشــدید تحرکات نظامی مشکوک و نیز 
دخالت در روند شکل گیری ساختار سیاسی عراق، اقدامات 
گســترده ای را برای بی ثبات سازی عراق در پیش گرفته 
که بخشــی از آن فعال سازی بازماندگان حزب بعث و گروه 
های تروریستی برای برهم زدن ثبات سیاسی و امنیتی این 

کشور است. 
آمریکایی ها که ســعی دارند تا از عراق به عنوان مولفه ای 
برای پنهان سازی وضعیت بحرانی خود در عرصه داخلی با 
محوریت ناتوانی در مقابله بــا کرونا ویروس بهره گیرند بار 
دیگر به دست به دادن بعثی ها شده اند چنانکه عضو کمیته 
امنیت و دفاع در پارلمان عراق فاش کرد که برخی مقامات 
آمریکایی در کشورهای همسایه عراق نشست داشتند.»کریم 
المحمداوی« عضو کمیتــه امنیت و دفاع پارلمان عراق، در 
گفت و گو با خبرگزاری »المعلومه« افشــا کــرد که آمریکا 
با بازگشایی ســفارتش در برخی کشــورهای مجاور عراق 
نشســت هایی با رهبران حزب منحل شده بعث برگزار کرده 
اســت. کریم الحمیداوی با اشاره به برخی کشورهای حوزه 
خلیج فارس بویژه عربستان سعودی گفت که آنها همچنان 
بــا تمام ابزارها از حزب بعث و رهبران آن حمایت می کنند. 
از ســوی دیگر »محمد کریم« عضو فراکسیون صادقون در 
پارلمان عراق درباره ضرورت آمادگی برای مقابله با نقشه های 
آمریکا به خصوص دخالت های آن در فرایند سیاســی عراق 
برای رسیدن به منافع خود هشــدار داد. الزم به ذکر است 
اخیرا سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت اقدامات این کشور 
برای ایجاد ســامانه دفاع موشــکی در عراق در حال انجام 
اســت. در واکنش به این تحرکات کریم علیوی عضو کمیته 

امنیت و دفاع در پارلمان عراق ضمن درخواست از دولت این 
کشــور مبنی بر اعام جزئیات مربوط به سامانه »پاتریوت« 
آمریکا، استقرار این سامانه در خاک عراق را نوعی تجاوز به 
حاکمیت این کشــور خواند.  در این میان »گابریل صوما« 
مشــاور »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در خاورمیانه، 
در گفت و گو با خبرگزاری »المعلومه« مدعی شد که آمریکا 
قصد دارد یک عملیات هوایــی علیه چند پایگاه نظامی در 

عراق انجام دهد اما نه در مقطع کنونی. گروه »کتائب حزب 
اهلل« در عــراق به آمریکا درباره انجام هرگونه اقدام خصمانه 
علیه مردم و گروه های عراقی هشــدار داد.  المیادین به نقل 
از کتائب حزب اهلل نوشــت: »از ماهیت جنایت کارانه دولت 
ترامــپ با خبریم و به آنها درباره دست داشــتن در هرگونه 
اقدام خصمانه علیه مردم  و گروه هایمان هشدار می دهیم«. 
منابع خبری از پــرواز بالگردهای آمریکایــی بر فراز بغداد 

پایتخت عراق خبر می  دهند. شبکه المیادین به نقل از منابع 
موثق خبر داد که برنامه ائتاف آمریکایی بر ماندن در پایگاه 
»یونیون 3 « در بغداد اســت.از ســوی دیگر وزرای خارجه 
کشــور های عضو ناتو در یک کنفرانس مطبوعاتی ویدئویی 
تصمیم گرفتند ضمن گسترش ماموریت های این سازمان در 
عراق، افسران نظامی و پلیس محلی را آموزش دهند. این در 
حالی اســت که سخنگوی نجباء عراق ضمن تأکید بر اینکه 
مقاومت توانایی نابودی پایگاه های آمریکایی را دارد، گفت که 
یمنی ها ناکارآمدی سامانه پدافندی آمریکا را ثابت کرده اند.

ری، ســخنگوی مقاومت اسامی نجباء  مهندس نصر الِشمَّ
در توئیتی از آمادگی محــور مقاومت برای مقابله با آمریکا 
خبر داد و گفت: مقاومت اسامی توانایی درهم کوبیدن همه 
پایگاه های آمریکای شــرور و سامانه های کاغذی آن را دارد.

وی افزود: مجاهدان مقاومت یمن توانســتند ســامانه های 
پدافنــدی آمریکا را تحقیر کــرده و ناکارآمدی آن را ثابت 
کنند. در حوزه سیاســی عراق نیز خبر می رسد یک عضو 
ائتاف ســائرون در عراق ضمن انتقــاد از اقدام اخیر مأمور 
تشــکیل کابینه در عراق، شروط این ائتاف برای حمایت از 
وی را اعام کرد.»ریاض المســعودی« عضو ائتاف سائرون 
در عــراق، همزمان با انتقاد از اقدام  »عدنان الزرفی« مأمور 
تشکیل کابینه در جلب رضایت کشورهای اروپایی گفت که 
این ائتاف در صورتی از نخســت وزیری وی حمایت خواهد 
کرد که به شروط این ائتاف پایبند باشد. جالب توجه آنکه 
مشــاور رئیس جمهور آمریــکا در خاورمیانه تاکید کرد که 
مامور تشــکیل کابینه در عراق شــهروند آمریکاست و این 

کشور با نخست وزیر شدن او مخالفتی ندارد. 

وانشگتن ابعاد جدیدی از پنهان سازی ناتوانی اش در مقابله با 
کرونا را اجرا می کند 

اخراج جریمه صحبت از کمبود در 
بیمارستان های آمریکا

ســران آمریکا با جوسازی و اتهام زنی علیه سایر کشورها در حالی به دنبال پنهان 
ســازی وضعیت بحرانی در کشورشــان هستند که یک پزشــک آمریکایی که در 
رسانه های اجتماعی فعالیت گســترده ای دارد در پیامی در توئیتر نوشت که برای 
بیمارســتان های آمریکایی سود از زندگی انسان ها اهمیت بیشــتری دارد و کادر 

درمانی در صورت صحبت کردن درباره کمبودها در بیمارستان، اخراج می شوند.
»یوجین جو« پزشک آمریکایی در پیامی در توئیتر به شرایط پزشکان و پرستاران 

آمریکایی در مقابله با شیوع ویروس کرونا پرداخت.وی در این پیام توئیتری نوشت: 
»بیمارستان ها در حال اخراج پزشکان و پرستارانی است که در رسانه های اجتماعی 
درباره شــرایطی که آنها در مقابله با ویروس کرونا با آن مواجه هســتند، صحبت 
می کنند.« این پزشــک آمریکایی اضافه کرد: »این موضوع به این دلیل می باشــد 
که بیمارســتان ها نمی خواهند که مردم واقعیت را بدانند.  صرفه جویی در هزینه و 
سود بیش از زندگی انسان ها در بیمارستان ها و شرکت های دارویی آمریکا اهمیت 
دارد.« خبرگزاری آمریکایی بلومبگر گزارش داد که بیمارستان های آمریکا کارمندان 
بخش درمانی را تهدید می کنند در صورتی که شــرایط کاری خود در دوره شیوع 
همه گیری ویروس کرونا را اعام کنند اخراج خواهند شــد و در چند مورد نیز این 
اتفاق افتاده اســت. در شیکاگو نیز یک پرستار به دلیل ایمیل کردن این موضوع به 
همکاران خود که می خواهد ماسک حفاظتی بیشتری سر کار استفاده کند از کار 
اخراج شده است. در نیویورک سیستم درمانی این ایالت به کارمندان هشدار داده در 

صورتی که بدون مجوز به مصاحبه بپردازند از کار اخراج خواهند شد. »راث شوبرت« 
سخگوی اتحادیه پرستاران ایالت واشنگتن می گوید: »بیمارستان ها در حال بستن 
دهان پرستاران و دیگر کارمندان بخش درمانی هستند تا بتوانند وجهه خود را حفظ 
کنند. این ظالمانه است.« در ادامه همین روند سرکوب فرمانده ناو هواپیمابر روزولت 
به دلیل درز نامه وی به فرماندهان نیروی دریایی درباره شیوع ویروس کرونا در این 
ناو هواپیمابر برکنار شــد. در این میان ســندرز یکی از نامزدهای دموکرات ها برای 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا در پیامی در توئیتر نوشت که بی تحرکی 
ترامپ برای مقابله با ویروس کرونا به مرگ آمریکایی های بســیار زیادی منجر شد. 
نکته دیگر آنکه در شــرایطی که دنیا با کرونا دست و پنجه نرم می کند، جنگ بر 
ســر ماسک میان فرانسه و آمریکا باال گرفته و واشنگتن به شیوه کثیف برای اینکه 
ماسکها را به چنگ بیاورد، روی آورده است. الزم به ذکر است شماری از پرستاران 

خواستار افزایش تجهیزات محافظت فردی برای کادر درمانی شدند.

در عراق چه می گذرد 
ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری
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همزمان با تشــدید تحرکات صهیونیســت ها برای  سوء 
اســتفاده از کرونا برای نسل کشــی در غزه، رئیس دفتر 
جنبــش حمــاس در غزه با اشــاره به بحــران کرونا به 
صهیونیست ها هشــدار داد که اگر مردم نوار غزه نتوانند 
نفس بکشــند، نفس ۶ میلیون صهیونیســت را خواهند 
برید. جهــان در حالی به دنبال مقابله بــا کرونا ویروس 
است که همزمان صهیونیست ها بر آنند تا از این ویروس 
به عنوان ســاحی برای کشتار مردم غزه بهره گیرند که 
با هشــدار تند فلسطینی ها همراه شد. »یحیی السنوار« 
رئیس دفتر جنبش حماس در غــزه،  به »نفتالی بنت« 
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی هشدار داد که اگر اوضاع 
مبتایان به کرونا در نوار غزه بدتر شــود، نفس ۶ میلیون 
صهیونیست را خواهند برید.رئیس دفتر جبش حماس در 
غــزه اعام کرد که رایزنی ها درباره معامله اســرا از زمان 
آغاز بحران سیاسی در سرزمین های اشغالی متوقف شده 
اســت. السنوار ضمن تهدید نفتالی بنت وزیر جنگ رژیم 
صهیونیســتی تاکید کرد: »در شرایطی که به دستگاه ها 
تنفســی برای بیمارانمان یا غذا بــرای مردم مان محتاج  

باشــیم،  آماده ایم تو را مجبور بــه این کار کنیم و به اذن 
خداوند، خواهی دید که ما می توانیم. الزم به ذکر اســت 
نظامیان رژیم صهیونیســتی با حمله به منزل وزیر قدس 
تشکیات خودگردان فلســطین، او را به دلیل کمک به 
فلسطینیان در مقابله با کرونا بازداشت کردند. در همین 
حال »حازم قاسم« ســخنگوی جنبش مقاومت اسامی 
)حماس( در فلســطین، گفت که رژیم اشــغالگر که به 
مدت سیزده سال نوار غزه را محاصره کرده است، مسئول 
پیامدهای ناشی از شــیوع کرونا در این منطقه است. در 
حالی که نوار غزه برای حدود ۱3 ســال اســت که تحت 
محاصره غیر انسانی رژیم صهیونیستی قرار گرفته و اکنون 
با ســرایت ویروس »کووید۱۹« بــه این منطقه با بحران 
کمبود تجهیزات درمانی مواجه شــده، اما تل آویو سعی 
دارد از مســئله ارائه کمک به این منطقه به عنوان برگ 
چانه زنی استفاده کند. از سوی دیگر رژیم صهیونیستی در 
شرایطی که سرزمین های فلسطینی شاهد افزایش شمار 
مبتایان به کروناست، با حمله به روستایی در شمال کرانه 

باختری شماری را مجروح و چند خانه را تخریب کرد.

گروه های مقاومت به سوء استفاده از کرونا علیه غزه به رژیم صهیونیستی هشدار دادند
نفس در برابر نفس 

عربستان سعودی با سوء اســتفاده از مشغول شدن افکار 
عمومی جهان به بحران ویروس کرونا، در کنار ســرکوب 
گســترده در مناطقی همچون قطیف مــوج جدیدی از 

بازداشت فعاالن رسانه ای را آغاز کرد.
حســاب توئیتــری »معتقلــی الــرأی« کــه بــه امور 
بازداشت شــدگان در عربستان می پردازد، نوشت که رژیم 
سعودی موج جدید بازداشت ها را با سوء استفاده از سرگرم 
شدن جهان به بحران کرونا آغاز کرده اند. »معتقلی الرأی« 
نوشــت که مسئوالن سعودی طی بیســت وچهار ساعت 
گذشته با ســوء اســتفاده از بحران کرونا، بازداشت های 
جدیدی را آغاز کردند. او نوشت که شمار زیادی از فعاالن 
عرصه رســانه و غیره بازداشت شدند و در آینده جزئیات 
بیشتری را در این باره منتشر خواهد کرد.روزنامه آمریکایی 
»وال اســتریت ژورنال« طی ماه جاری از بازداشــت های 
گســترده در عربســتان به ویژه بازداشت شــاهزادگان و 
افسران دو وزارتخانه دفاع و کشور خبر داده بود. در همین 
حال دولت ریاض اعام کرد که در راســتای تدابیر مقابله 
با شیوع بیشتر کرونا در این کشور در شهر بندری الدمام 

و دو استان القطیف و الطائفه قانون منع آمد و شد را اجرا 
می کند. مقامات سعودی اعام کردند که شهر »الدمام« و 
دو اســتان »الطائف« و »القطیف« عربستان از ساعت سه 
بعــد از ظهر جمعه تا اطاع ثانوی قانون منع آمد و شــد 
اجرا می شود. الدمام شهری بندری  و عمدتا شیعه نشین 
و مرکز استان الشرقیه عربســتان است. این شهر یکی از 
غنی ترین مناطق نفت خیز جهان است. استان القطیف هم 
در شرق عربستان و عمدتا شیعه نشین است.یک منبع در 
وزارت کشور عربستان سعودی با اعام منع آمد و شد در 
دو شــهر مکه و مدینه گفت که این امر در راستای مبارزه 
با شــیوع ویروس کرونا و اجرای توصیه های بهداشتی در 
این زمینه صورت می گیرد.زنکته قابل توجه آنکه حساب 
توئیتری »العهــد الجدید« که هر از چند گاهی اطاعاتی 
درباره آل سعود منتشر می کند این بار نوشت که چهار تن 
از شــاهزادگان همچنان در بازداشت بسر می برند. در این 
حساب توئیتری آمده است که اسامی این چهار شاهزاده 
احمد بن عبدالعزیز، محمد بن نایف، عبدالعزیز بن سعود و 

نایف بن احمد است.

به بهانه مقابله با کرونا ویروس صورت می گیرد
تشدید سرکوب مخالفان در عربستان 

آیت اهلل عیسی قاسم خواستار آزادی زندانیان سیاسی بحرین
رهبر معنوی انقاب بحرین آزادی زندانیان سیاسی این کشور در سایه 
شــیوع ویروس کرونا در این کشــور را خواستار شــد. آیت اهلل »عیسی 
قاسم« ضمن درخواســت آزادی زندانیان سیاســی در بحرین، درباره 
پیآمدهای فاجعه بار شــیوع ویروس کرونا در زندان ها هشــدار داد.وی 
با اشاره به ابتای شــمار زیادی از افراد به ویروس کرونا و فوت شماری 
دیگر بر اثر ابتا به این ویروس، تأکید کرد که آزادی هزاران زندانی ضروری 
اســت و این یک اقدام انســانی، عاطفی و وجدانی است. طبق گزارش وبگاه »مرآة 
البحرین«، آیت اهلل قاســم همچنین به دولت بحرین هشــدار داد که ورود ویروس 
کرونا به زندان ها به منزله به آتش کشــیدن کشور است که هرج و مرج امنیتی را 
به دنبال خواهد داشــت .وی تصریح کرد که این هشدارهای او تهدید نیست و تنها 

نصیحت صادقانه با هدف حفظ سامت کشور است.

قرنطینه به سبک رئیس جمهور فیلیپین 
رئیس جمهور فیلیپین در پیامی تلویزیونی به پلیس و ارتش اجازه داد افرادی 
را که در مقابل اجرای قوانین قرنطینه مقاومت نشــان می دهند با شــلیک 
گلوله از پای در آوردند. »رودریگو دوترته« گفت همکاری تمام شــهروندان 
برای اجرای قرنطینه ضروری است.دوترته در پیامی تلویزیونی گفت: »اوضاع 
در حال بدتر شــدن است. پس یک بار دیگر جدی بودن این مسئله را به شما 
گوشزد می کنم و شما باید گوش کنید«.وی افزود: »دستور من به پلیس و ارتش این 
است... اگر با دردسر مواجه شدید و مواردی پیش آمد که افرادی ]در اجرای قرنطینه[ 
مقاومت کرده و با شــما به مقابله پرداختند و جان شما را به خطر انداختند، آن ها را 
بُکشید«. دوترته ادامه داد: »متوجه شدید؟ بُکشید. به جای ایجاد دردسر، شما را دفن 
می کنم«.رئیــس پلیس ملی فیلیپین گفت، پلیس می داند که دوترته با حرف هایش 

قصد داشت جدیت خود درخصوص نظم عمومی را به نمایش بگذارد..

هشدار پکن درباره دروغ پردازی های آمریکا
ســخنگوی وزارت امــور خارجه چین بــا رد ادعای چند سیاســت مدار 
آمریکایی درخصوص مخفی کــردن آمار واقعی مبتایان و قربانیان کرونا 
گفت، کشــورش با اقدامات به موقع و قاطع، برای جهان زمان خرید. »هوا 
چون یینگ«  ادعای آمریکایی ها در خصوص مخفی کاری پکن در ارائه آمار 
مبتایان و قربانیان کرونا در چین را رد کرد. چون یینگ گفت: »در خصوص 
شــرایط ناگواری که در آمریکا وجود دارد با آن ها بســیار همدردیم و می توانیم 
بفهمیم که برخی افراد در آمریکا در تاش هســتند از زیر بار مســئولیت شانه خالی 
کنند، اما نمی خواهیم وارد منازعاتی بی معنی شویم«. چون یینگ مقامات آمریکایی را 
به تاش »بی شرمانه« برای »تهمت زنی، بی اعتبار کردن و سرزنش دیگران« متهم کرد 
و گفت چنین کارهایی تنها موجب »مرگ افراد بیشتر« می شود و آمریکا از زمان لغو 
پروازهایش از چین تاش بسیار کمی برای جلوگیری از انتشار کرونا انجام داده است.. 

گزارش

همزمان با تحرکات نظامی آمریکا علیه ارتش و نیروهای مردمی عراق صورت می گیرد

پیوند دوباره واشنگتن و بعثی ها علیه بغداد


