
آلم�ان: ی��ک هفته نام��ه آلمانی از مدرن س��ازی 
تس��لیحات هس��ته ای آمریکایی مس��تقر در آلمان 
توس��ط ایاالت متحده در پاییز س��ال ۲۰۱۹ و طی 
عملیات��ی مخفی خب��ر داد.به گ��زارش هفته نامه 
"اش��پیگل"، ای��ن عملی��ات مخفی در پاییز س��ال 
۲۰۱۹ انج��ام گرفته اس��ت. نی��روی هوایی ایاالت 
متح��ده آمریکا ح��دود ۲۰ بم��ب هیدروژنی مدل 
B6۱ را از پای��گاه هوایی بوش��ل در راینلند –فالتز 
آلم��ان با یک هواپیمای حم��ل و نقل نظامی برای 

مدت ۲ روز به آمریکا منتقل کرده است. 

لبن�ان: وزارت خارجه آمریکا برای اطالعات درباره 
فعالیت محمد کوثرانی، یکی از فرماندهان حزب اهلل 
لبنان و شبکه ارتباطات و معاونین وی، ۱۰ میلیون 
دالر پ��اداش تعیین ک��رد. وزارت خارج��ه آمریکا 
مدعی شد که کوثرانی وظیفه هماهنگی گروه های 
مسلح مورد حمایت ایران در عراق را بر عهده دارد، 
کاری که پیش تر توس��ط ش��هید قاس��م سلیمانی 

انجام می شده است.

هن�د: دیده ب��ان حقوق بش��ر خواهان لغ��و فوری 
اصالحات قانون شهروندی هند شد و از این کشور 
درخواس��ت کرد تا از تنظیم هرگونه سیاس��ت های 
تبعیض آمیز بر پایه مذه��ب در ارتباط با مهاجران 
و پناهجویان خودداری کند.دیده بان حقوق بش��ر 
در گ��زارش جدید موس��وم به " ب��ه خیانت کاران 
ش��لیک کنید:  تبعیض علیه مسلمانان در سیاست 
جدید شهروندی هند" اعالم کرد که این اصالحات 
تعه��دات بین الملل��ی هند مبنی ب��ر جلوگیری از 
محرومیت از حقوق شهروندی بر اساس نژاد، رنگ 

پوست، تبار و ملیت را نقض می کنند. 

فلس�طین: به دنبال یورش نظامیان صهیونیس��ت 
به جنوب نوارغزه جوانان فلس��طینی با آنها درگیر 
ش��دند. اقدام��ات خصمان��ه صهیونیس��ت ها علیه 
فلس��طینیان همچن��ان ادام��ه دارد. نظامیان رژیم 
صهیونیس��تی ب��ه فلس��طینیان در خانیونس واقع 
در جن��وب غزه یورش بردند. ب��ه دنبال این حمله 
میان فلس��طینیان و نظامیان متجاوز صهیونیست 

درگیری شدیدی اتفاق افتاد.

سوریه: وبگاه گروه موسوم به »دیدبان حقوق بشر 
س��وریه« از ورود یک کاروان نظام��ی آمریکایی به 
جنوب استان »الحسکه« در شمال شرق سوریه خبر 
داد. این کاروان نظامی متشکل از ۲۵ ماشین آالت 
نظامی از جمله خودروی نظامی و کامیون هایی بود 
که با خود مهمات حم��ل می کردند. طبق گزارش 
دیدب��ان،  ای��ن کاروان نظامی ب��رای تقویت پایگاه 

آمریکا در شهر یادشده وارد این کشور شده است

چین:مقام��ات نظام��ی آمری��کا و تای��وان از عبور 
یک ناوش��کن آمریکایی از تنگه تایوان خبر دادند، 
اقدامیک��ه همواره مورد اعتراض چین قرار داش��ته 
اس��ت. عبور این ناو از تنگه در حالی صورت گرفته 
است که جنگنده های چینی در همان روز مشغول 

انجام رزمایش در نزدیکی جزیره تایوان بوده اند.

علی تتماج 

یمن را به حق می توان یکی از مناطق جهان دانس��ت که 
بیش از ۵ س��ال اس��ت که مردمان این سرزمین به دلیل 
تجاوز ویرانگر ائتالفی آمریکایی- س��عودی با نس��ل کشی 
مواجه شده اند و هر روز بر درد و رنج آنها افزوده می شود. 
ملتی که البته حاضر نش��ده اند اس��تقالل و آزادی خویش 
و سرزمینش��ان را ب��ا ن��ان تعویض کنند و ب��ا تمام وجود 
در برابر متجاوزانی از دهها کش��ور ایس��تاده اند. جهانیان 
اذعان دارند که این مقاومت موجب ش��ده تا عمال ائتالف 

آمریکایی- سعودی با شکست های گسترده ای مواجه شود 
و دس��تاورش ویرانی و کش��تار باش��د در حالی که امروز 
حتی دورترین نقاط عربستان و پایگاه های نظامی و مراکز 
اقتصادی آن به رغم برخورداری از پاتریوت های آمریکایی 

در امان نباشند. 
نکته قابل توج��ه در با تحوالت اخیر یمن، ادعای برقراری 
آتش بس است که بیشتر از سوی محافل رسانه ای و سیاسی 
وابس��ته به ائتالف آمریکایی – س��عودی مطرح می شود. 
حال این سوال مطرح است که آیا آتش بس برقرار خواهد 
ماند و مولفه های به نتیجه رس��یدن آن چیست؟ پایداری 
آتش بس دارای چند بعد است که عدم فعالیت هر کدام از 
آنها زمینه س��از شکس��ت طرح خواهد بود. بخشی از آتش 
بس برگرفته از عملکرد ائتالف آمریکایی- س��عودی است. 
ائتالفی که در این س��الها جز کشتار و ویران سازی کارکرد 

دیگری نداشته اس��ت. این ائتالف نشان داده که پایبند به 
هیچ تعهد و آتش بسی نبوده چنانکه همچنان توافق سوئد 
اجرایی نشده و مبادله اسرا نیز در ابهام قرار دارد. بر اساس 
گزارش های منتش��ره همچنان حمالت و تجاوز ائتالف به 
یمن ادامه دارد و حتی س��عودی به دنب��ال بهره گیری از 
کرونا برای بحران جدید در یمن است. بعد دیگر آتش بس 

برگرفته از عملکرد جریان های یمنی است.
 بر اساس قوانین بین المللی یمنی ها حق دفاع مشروع در 
برابر متجاوزان را دارند و مطالبه آنها از آتش بس نیز پایان 
تجاوز ائتالف و نیز شکس��ته شدن محاصره یمن است. تا 
زمانی که این خواس��ته از س��وی طرف های مقابل اجرایی 
نش��ود عم��ال آتش بس به نتیج��ه نحواهد رس��ید و یمن 
همچنان با قائده دفاع مش��روع می تواند پاسخ متجاوزان 
و محاص��ره کنندگان این س��رزمین را بده��د. بعد دیگر 

آتش بس برگرفت��ه از عملکرد بازیگ��ران بیرونی همچون 
س��ازمان ملل و کشورهای غربی اس��ت. کشورهایی که با 
نقض قوانین بشر دوستانه اقدام به تسلیح سعودی کرده اند 
و مس��تقیم و غیر مس��تقیم در کش��تار مردم یمن ایفای 
نقش می کنند.  س��ازمان ملل نیز که ادعای میانجی گری 
را س��ر می دهند تاکنون برای شکس��تن محاصره و پایان 
جن��گ رویکرد انصاف گونه و منطقی نداش��ته و به صورت 
یک جانبه در کنار سعودی قرار گرفته اند. با توجه به آنچه 
ذکر ش��د می توان گفت که آتش بس اعالم ش��ده در عمل 
نمی تواند کارکردی برای رفع بحران یمن داش��ته باشد و 
طرح س��عودی بیش از آنکه رویک��ردی پایان بخش برای 
جنگ باش��د، ابع��اد جدید تحرکات س��عودی برای جنگ 
افروزی و کش��تار در یمن اس��ت که در قالبی به اصطالح 

ضد جنگ صورت می گیرد. 

یادداشت

کرونا بعد جدید جنگ 
سعودی با یمن 

شبکه المسیره در گزارشی اعالم کرد که نظامیان آمریکایی 
و ائتالف متجاوز سعودی عامل عمدی انتقال ویروس کرونا 

به یمن هستند.
المس��یره در گزارش��ی به نق��ل از »زید احمد الغرس��ی« 
کارش��ناس یمنی نوشت: انتقال ویروس کرونا نقشه آمریکا 
و ائتالف سعودی برای وادار کردن یمنی ها به پذیرش آتش 
بس بوده است.وی با بیان این مطلب افزود: نخستین مورد 

ابتالی ب��ه کرونا در یمن دو روز بعد از رس��یدن نیروهای 
آمریکایی به بندر الشحر در استان حضرموت صورت گرفت 
و نفر مبتال از کارکنان همان بندر اس��ت.این کارش��ناس با 
اش��اره به اظهارات اس��تاندار حضرموت درباره اینکه کرونا 
از طریق یک فرد خارجی و از طریق دریا وارد یمن ش��ده 
اس��ت، گفت: همین س��خن نیز تایید می کند ناقل واقعی 

ویروس نظامیان آمریکایی بودند.
در ادامه گزارش گفته ش��ده اس��ت: اعالم ثبت نخس��تین 
مبت��الی به کرونا دو روز پس از اعالم آتش بس دو هفته ای 
به بهانه بس��یج تالش ها در مبارزه ب��ا کرونا صورت گرفت 
یعنی ائتالف س��عودی از این طریق می خواهد بر ش��ورای 

عالی سیاس��ی یمن فشار آورد تا آتش بس را بپذیرد همان 
گون��ه که گریفیتس، دیپلمات انگلیس��ی و فرس��تاده ویژه 
س��ازمان ملل به یمن گفت که ثبت نخستین مورد ابتالی 
به ویروس کرونا در یمن توقف درگیری ها را می طلبد. وزیر 
اطالع رسانی دولت نجات ملی و عضو دفتر سیاسی جنبش 
انصاراهلل بر آمادگی این دولت جهت همکاری برای مقابله با 
ش��یوع ویروس کرونا تأکید کرد.در همین ارتباط دو استان 
حضرموت و شبوه تمامی گذرگاه های زمینی را به مدت ۴۸ 

ساعت تعطیل کردند. 
هماهنگ کننده امور انس��انی س��ازمان ملل در یمن اعالم 
ک��رد، وضعیتی ترس��ناک در انتظ��ار یمن اس��ت و کرونا 

بزرگترین تهدید این کش��ور طی ۱۰۰ س��ال اخیر اس��ت. 
»لیز گراندی« هماهنگ کننده امور انس��انی س��ازمان ملل 
در یم��ن در واکنش به اولین مورد ابت��ال به کرونا در یمن 
اع��الم کرد، وضعیتی که یمن با آن روبروس��ت ترس��ناک 
اس��ت. در حوزه نظامی یمن نیز خبر می رس��د ارتش یمن 
یک فروند هواپیمای جاسوس��ی ائتالف سعودی را در حین 
انجام ماموریت خصمانه در آس��مان شهر رازح در نزدیکی 
مرز با عربستان س��رنگون کرد. شرکت نفت یمن از آزادی 
یک کش��تی حامل سوخت به دس��ت ائتالف سعودی خبر 
داد ام��ا اع��الم کرد، ائتالف هنوز ۱3 کش��تی را در توقیف 

نگه داشته است.

گزارش

نظام س��رمایه داری که همواره خود را تنها الگوی سازنده 
جهان معرفی می کرد این روزها با گسترش بیماری کرونا 
در این کش��ورها با واقعیت��ی به نام افش��اناکارآمدی نظام 

سرمایه داری در حمایت از مردم روبرو شد.
کرون��ا ویروس در حالی جهان را در ب��ر گرفته که یکی از 
پیامدهای آن آش��کارتر ش��دن چهره کش��ورهای غربی یا 
همان مدعیان نظام س��رمایه داری اس��ت. س��اختاری که 
جه��ان هر روز ش��اهد بعد دیگری از ناکارآمدی آن اس��ت 
چنانکه فرد گرایی و نگاه اس��تعماری حاکم بر این کشورها 
می رود تا جان میلیون ها نفر را با خطر مرگ همراه سازد. 
ایتالیا، اس��پانیا و فرانس��ه بیش از همه کشور های اروپایی 
تح��ت تاثیر کرونا قرار گرفته اند و بیش��تر م��وارد فوتی در 
این قاره به ثبت رس��یده است.۷۰ درصد موارد مرگ و میر 
ناشی از ویروس کرونا در جهان مربوط به اروپاست. ایتالیا، 
اسپانیا و فرانسه بیش از همه کشور های اروپایی تحت تاثیر 

این ویروس قرار گرفته اند. 
نکت��ه قابل توج��ه آنکه آمارها نش��ان می ده��د که میزان 
م��رگ و میر و ابتال ب��ه کووید ۱۹ در مناطق فقیرنش��ین 
فرانس��ه بسیار بیش��تر از محله ها و مناطق اعیان نشین آن 
است. س��اکنان این مناطق که اغلب مهاجرنشین محسوب 
می ش��وند، عمدتا" ب��ا بیماری های مزم��ن از جمله قلبی، 
عروقی و دیابت دس��ت و پنج��ه ن��رم می کنند.نمونه این 
حومه ها، »س��ن س��ن دنی« حومه شمالی پاریس است که 
س��ال هاس��ت نماد فقر و اختالف طبقاتی در فرانسه بوده 
و امروز بیش��ترین قربانیان را در میان بیماران دارد.»ژروم 

س��الومون« مدیرکل بهداشت فرانس��ه هفته گذشته اعالم 
کرد که آمار مرگ و میر در س��ن سن دنی، در هفته پایانی 
م��اه م��ارس، 63 درصد بوده، در حالی ک��ه همین آمار در 

ش��هر پاریس در همین هفته 3۲ درصد گزارش شده است. 
اغلب این کارگران، به دلی��ل گرانی پاریس، در حومه های 
اطراف از جمله در س��ن س��ن دنی اقامت دارند. از س��وی 

دیگر روزنامه انگلیس��ی گاردین گزارش داد که مس��ئوالن 
این کش��ور افراد فوت شده در خانه های س��المندان و نیز 
فوت ش��دگان در کلینیک های پرستاری را از آمار قربانیان 
ویروس کرونا در این کشور مستثنی کرده اند تا آمار کشته 
شدگان بر اثر کرونا را کمتر جلوه دهند.این روزنامه نوشت 
که تعداد افراد فوت شده به دلیل این ویروس در خانه های 
س��المندان به حدود ۱۰۰۰ تن می رسد، در حالی که طبق 
آمارهای رس��می، این عدد بس��یار کمتر اس��ت و تنها ۲۰ 
مورد مرگ در خانه های سالمندان تا ۲۷ مارس در انگلیس 
و ولز ثبت شده است. در همین حال خبرها نشان می دهد 
که ویروس کرونا جان ۱۸۲۲ نفر را در خانه های سالمندان 

منطقه لومباردیا در شمال ایتالیا گرفته است.
آمریکا نیز به عنوان بعد دیگر نظام سرمایه داری به قتلگاه 
مردم مبدل شده است طبق جدیدترین آمار و ارقام منتشر 
ش��ده، مجموع قربانی��ان ویروس کرون��ا در ایاالت متحده 
آمری��کا ب��ه ۱۸ هزار و ۷۴۷ نفر افزای��ش یافت.دو روز بعد 
از انتش��ار خبرها درباره ابت��الی بیش از 6۰ نفر به ویروس 
کرونا در زندان های کالیفرنیا، رسانه های آمریکایی از مرگ 
دو زندان��ی و ابتالی ح��دود 3۰۰ زندانی در ایالت ایلینوی 
خبر دادند. در این میان کشورهای غربی سیاست فرافکنی 
و پنه��ان س��ازی حقای��ق را در پی��ش گرفته ان��د چنانکه 
قانونگ��ذاران جمهوری خواه در نام��ه ای به تدرس آدهانوم 
گبرسیوس، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی ابراز نگرانی 
کردند که این نهاد وابس��ته به س��ازمان ملل نتوانسته مانع 

انتشار »اطالعات نادرست« از سوی چین شود.
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 فتوای آیت هللا سیستانی 
درباره روزه ماه رمضان در شرایط کرونا

به گزارش س��ایت شبکه س��ومریه نیوز، دفتر آیت اهلل العظمی سید علی 
سیس��تانی مرجع عالیقدر شیعیان در عراق با صدور بیانیه ای در پاسخ به 
اس��تفتایی درباره روزه ماه مبارک رمضان در سایه شیوع ویروس کرونا و 
توصیه های پزش��کان به نوش��یدن مایعات تأکید کردند: وجوب روزه ماه 
رمضان یک تکلیف فردی اس��ت و هرکس که شرایط وجوب آن را داشته 

باشد باید فارغ از اینکه برای دیگران واجب باشد یا خیر، روزه بگیرد.
ایشان همچنین بیان کردند: اما اگر ماه رمضان حلول کند و فرد مسلمان 
بیم آن داش��ته باشد که با روزه گرفتن ولو با اتخاذ همه تدابیر احتیاطی و 
پیش��گیرانه، به کرونا مبتال می شود، وجوب روزه هر روزی که می ترسد در 
صورت روزه گرفتن به این بیماری مبتال می ش��ود، از او ساقط می شود. در 
این فتوا آمده اس��ت، اما اگر مس��لمان بتواند احتمال ابتال به بیماری را با 
ماندن در خانه و عدم اختالط نزدیک با دیگران و یا اس��تفاده از ماس��ک و 
دستکش های پزشکی و رعایت موارد ضد عفونی مکرر و نظیر آن تضعیف 
کن��د و همچنین اگر در او هیچ س��ختی ش��دید و غیرقابل تحملی وجود 
نداش��ته نباش��د، وجوب روزه از او ساقط نمی ش��ود. در ادامه بیانیه دفتر 
آیت اهلل سیستانی همچنین آمده است: درباره توصیه پزشکان به نوشیدن 
مداوم آب و مایعات برای جلوگیری از کاهش آب موجود در بدن و خشک 
شدن حلق به عنوان دو عامل افزایش احتمال ابتال به کرونا، باید گفت؛ این 
توصیه تنها وجوب روزه را برای افرادی ساقط می کند که بیم ابتال به کرونا 
در صورت روزه گرفتن را دارند و هیچ راهی برای تضعیف احتمال ابتال به 

این ویروس چه از طریق ماندن در خانه و راه های دیگر را ندارند.

آیت اهلل سیستانی همچنین بیان کردند: کسانی که می توانند فعالیت و شغل 
خود را در ماه رمضان تعطیل کرده و در خانه بمانند، طوری که خودشان را 
از خطر احتمال ابتال به کرونا حفظ کنند، وجوب روزه از آنها ساقط نمی شود. 
اما افرادی که امکان تعطیلی کار و شغل برایشان فراهم نیست و نمی توانند 
اقداماتی را اتخاذ کنند که آنها را در مقابل ابتال به ویروس در امان نگه دارد، 
روزه بر این افراد واجب نیست اما نباید در مأل عام چیزی بنوشند یا بخورند. 
در پای��ان این فتوا آمده اس��ت: روزه ماه رمضان یک��ی از مهم ترین واجبات 
شرعی است و تنها با داشتن عذر واقعی از بنده ساقط می شود و هر انسانی 

می داند که عذر واقعی برای روزه نگرفتن را دارد یا خیر.
الزم ب��ه ذکر اس��ت در حوزه سیاس��ی عراق نیز خبر می رس��د »ارش��د 
الصالحی« رئیس حزب »الجبهه الترکمانیه« از پافش��اری احزاب سیاسی 
بر دس��تیابی به سهم انتخاباتی خود در دولت »مصطفی الکاظمی« مامور 
جدید تشکیل کابینه عراق خبر داد. همچنین »عبداالمیر تعیبان« نماینده 
فراکس��یون پارلمان��ی »الصادقون« ع��راق، اجرای طرح اخ��راج نیروهای 
خارج��ی از عراق را خط قرمز  احزاب و جناح های سیاس��ی دانس��ت. در 
حوزه نظامی نیز سازمان الحشدالشعبی عراق از پایان مرحله دوم عملیات 
موس��وم به »أبطال النصر« برای پاکس��ازی گروههای تروریس��تی در نوار 
مرزی اردن و عربس��تان س��عودی خبر داد. در همین ح��ال معاون وزیر 
خارجه آمریکا ضمن اعالم آمادگی کش��ورش ب��رای آغاز دور جدیدی از 
گفت و گ��وی راهبردی با عراق، رئیس هیأت مذاکره کننده با کش��ور عراق 
را معرفی کرد.معاون وزیر ام��ور خارجه آمریکا در گفت و گو با خبرنگاران 
گفت: »دولت رئیس جمه��ور ترامپ، فراهم کردن مقدمات برای برگزاری 
دور جدیدی از گفت و گوی استراتژیک با عراق را ادامه می دهد؛ مرحله ای 
ک��ه وزیر مایک پامپئو آن را ابتدای این هفته مطرح کرده بود و زمان آن 

را در نیمه ماه ژوئن آینده تعیین کرده بود«.

ضرورت لغو تحریم های غرب علیه سوریه 
نماینده دائم س��وریه در سازمان ملل متحد اعالم کرد که لغو تحریم های 

غرب علیه دمشق در شرایط کرونایی یک ضرورت است.
بشار الجعفری که از طریق ویدئو کنفرانس در جلسه مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد سخنرانی می کرد، افزود: سوریه به دلیل پیامدهای اقتصادی و 
اجتماعی منفی ناشی از نبرد با تروریسم که بیش از ۹ سال به طول انجامیده 
اس��ت در ش��رایط اس��تثنایی قرار دارد و نیز در کنار این جن��گ، تحریم های 
اقتصادی ظالمانه ای از س��وی برخی کشورها علیه مردم سوریه صورت گرفته است. 
الجعفری گفت: اقدامات غیر قانونی برخی کش��ورها علیه س��وریه مانع از توانمندی 
کشور برای مقابله با کرونا شده است. تالش کشورهای تحت تحریم و درخواست های 
سازمان ملل متحد از دولت های اعمال کننده تحریم همچنان بدون پاسخ باقی مانده 

است و این دولتها به ادامه تحمیل تحریم های ظالمانه خود اصرار دارند.

اقدام جدید امارات در برابر سوریه 
امارات در راس��تای توجیه تغییر سیاست های خود پس از تماس تلفنی 
محمد بن زاید با بش��ار اس��د به بهانه کرونا این بار از سازمان ملل برای 
س��وریه درخواست کمک کرده است. »انور قرقاش« مشاور وزیر خارجه 
امارات خواستار کمک به سوریه در راستای مقابله با کرونا و نیز اجرای 
آتش بس در این کش��ور ش��د. قرقاش در صفحه توییتری خود نوشت که 
با »گیر پدرس��ن« فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه درباره ضرورت آتش 
بس در این کشور و کمک به آن برای مقابله با بحران کرونا صحبت کرده است.

وی ادامه داد: من همچنین از قدردانی سازمان ملل از حمایت هایی که »محمد 
بن زاید« ولیعهد ابوظبی در زمینه مقابله با ش��یوع کرونا به س��وریه ارائه کرده 
خوشحالم. در همین حال انور قرقاش همچنین به تماس تلفنی بن زاید با »بشار 

اسد« رئیس جمهور سوریه در ماه گذشته اشاره کرد. 

اولویت اصلی نجباء مبارزه با آمریکا است
س��خنگوی جنبش نجباء با تاکید بر اینک��ه مواجهه با پروژه های آمریکا 
بسیار مهم تر از مقابله با ادوات و نقاب های داخلی آن است، گفت: آمریکا 

می تواند در هر لحظه نقاب خود را به فراخور ضرورت تغییر دهد.
به گزارش دفتر اطالع رس��انی نجباء، »نصر الش��مری« س��خنگوی این 
جنبش مقاومت اس��المی بر لزوم مقابله ب��ا پروژه های آمریکا تأکید کرد. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه مواجهه با پروژه های آمریکا بس��یار مهم تر از مقابله با 
ادوات و نقاب ه��ای داخلی آن اس��ت، گفت: آمریکا می توان��د در هر لحظه نقاب 
خود را به فراخور ضرورت تغییر دهد. الش��مری ادامه داد: هر کس که خود را به 
مزدوران آمریکا مشغول کند بدون شک وقتش را تلف کرده است. سخنگوی نجباء 
پرداختن به نقاب های آمریکا در داخل عراق را تالش��ی بیهوده توصیف و تصریح 

کرده است که چنین فعالیتی ولو اینکه واجب هم باشد در اولویت نیست.
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مردم اروپا 70 درصد آمار قربانیان کووید 19 را تشکیل می دهند 

کرونا، بالی جان محرومان فرانسه


