
س�وریه: اهالی دو روستا در ش��مال شرق سوریه 
ضمن سد کردن راه یک کاروان نیروهای آمریکایی، 
آنها را مجبور به عقب نش��ینی کردن��د. به گزارش 
خبرگزاری رسمی »سوریه«، کاروان نظامی آمریکا 

متشکل از پنج خودروی زرهی بود.

امارات:  »اندرو اندرس��ون« مدیر اجرایی سازمان 
حقوق بش��ری »مدافعان حقوق بشر« در ایرلند در 
گفت و گو با شبکه الجزیره،کشور عربستان سعودی 
و امارات را از ناقضان بزرگ حقوق بشر خواند. مدیر 
اجرایی این س��ازمان حقوق بش��ری ضمن انتقاد از 
س��از و کار  آمریکا و غرب در برخورد با کشورهایی 
که بش��دت حقوق بش��ر را نقض می کنند از جمله 
عربس��تان س��عودی و امارات، تأکید کرد: »امارات 

جزو بزرگترین  دیکتاتوری ها در جهان است«.

یمن: »مهدی المشاط« رئیس شورای عالی سیاسی 
یمن در پیامی س��الروز »عی��د الجالء« )عید خروج 
آخرین س��رباز فرانسوی از س��وریه( را به بشار اسد 
تبری��ک گفت. به نوش��ته خبرگزاری رس��می یمن 
)سبأ نت( مهدی المشاط در این پیام، ضمن آرزوی 
سالمتی برای بش��ار اسد، از خداوند خواست تا این 
مناس��بت را برای مردم س��وریه عید قرار دهد و به 
مردم سوریه برای پیروزی بر توطئه ها یاری رساند.

کره جنوب�ی: نتایج اولیه انتخاب��ات پارلمانی کره 
جنوبی نش��ان می ده��د، حزب حاکم این کش��ور 
وابس��ته به »م��ون جائ��ه اون« رئیس جمهور کره 
جنوبی یک پیروزی قاطع به دس��ت آورده اس��ت. 
نتای��ج اولی��ه نش��ان می دهن��د که ح��زب حاکم 
»دموکراتی��ک« کره جنوبی )وابس��ته به مون جائه 
این رئیس جمهور( در انتخابات پارلمانی این کشور 
توانس��تند به ۱۸۰ کرس��ی از مجموع ۳۰۰ کرسی 

پارلمان دست یابند.

عربستان: یک مرکز حقوق بشری عربستان، مستقر 
در اروپا اعالم کرد که دولت س��عودی در پنج سال 
گذشته بیش از ۸۰۰ زندانی را اعد ام کرده است. با 
افزایش نگرانی ها در خصوص اعدام ها در عربس��تان 
سعودی، یک مرگز حقوق بشری عربستان، مستقر 
در برلی��ن، پایتخت آلمان، تعداد اعدام ش��دگان از 
زمان روی کار آمدن »س��لمان ب��ن عبدالعزیز« در 

عربستان را بیش از ۸۰۰ مورد اعالم کرد.

 مسلمانان پیشگام مقابله بشر دوستانه 
با کرونا

به رغم اسالم ستیزی گسترده در کشورهای اروپایی 
و آمریکا، مس��لمانان همچنان بر اصل بشر دوستی 
و تکلیف انس��انی تاکید دارند چنانکه مسلمانان در 
سراس��ر آمریکا، بعد از هرچه بیشتر شدن وخامت 
اوضاع ش��یوع ویروس »کووید۱۹« در این کشور و 
ناتوانی دولت فدرال ایاالت متحده در رفع مشکالت 
مردم، دست به کار ش��ده و برای کادر درمانی این 
کشور ماسک و لباس های محافظتی تهیه می کنند.

به نوش��ته وب��گاه »میدل ایس��ت آی«، نمونه ای از 
این کمک ها، اقدام اخیر مؤسس��ه »مرکز اس��المی 
سینس��یناتی بزرگ« در پاس��خ به درخواست یک 
متخصص زنان  و زایمان در ش��هر سینسیناتی واقع 
در ایالت اوهایو برای ساخت ماسک بهداشتی است. 
دکتر »مرام خب��از« مدیر خدمات مرکز اس��المی 
سینس��یناتی از چند روز پی��ش تیمی از داوطلبان 
را تش��کیل داده ت��ا از داخ��ل من��ازل خ��ود برای 
کادر درمانی این ش��هر ماس��ک بدوزند. مسلمانان 
این ش��هر تا کنون حداقل ۱۰۰۰ عدد ماس��ک را 
در مراک��ز درمان��ی توزیع کرده اند. به نوش��ته این 
پایگاه خبری، مسلمانان آمریکایی عالوه بر ساخت 
ماسک، پوشش هایی )کاور( را نیز برای ماسک های 
بهداش��تی تولی��د کرده اند که می توان��د طول عمر 
ماسک هایی که توس��ط کادر درمانی استفاده شده 
را افزایش دهد. از سوی دیگر  مسئوالن یک مسجد 
در ش��هر بولتون در ش��مال غرب انگلیس تصمیم 
گرفته ان��د از اواخر ماه می��الدی جاری درهای این 
مکان مقدس را به روی بیماران کرونایی بگش��ایند 
و آن ه��ا را برای مداوا پذیرش کنند. دکتر جیفا در 
ای��ن باره به روزنامه العرب گف��ت که ۶۰ نفر برای 
ارائ��ه خدمات به بیماران کرونایی داوطلب ش��ده و 
۱۰۰۰۰ پوند نیز جمع آوری شده است. قابل توجه 
آنک��ه اخیرا در فضای رس��انه ای غرب��ی در اقدامی 
اسالم ستیزانه ماه رمضان و روزه داری مسلمانان را 

عامل شیوع کرونا عنوان می کنند. 

نیمچه گزارش

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

فلسطین را می توان مظلوم ترین سرزمینی نامید که قربانیان 
توافقات س��ایس پیکو میان انگلیس و فرانسه پس از جنگ 
جهانی دوم ش��ده اس��ت و اعالمیه بالفور انگلیسی در سال 
۱۹۱7 مبنی بر تالش رژیم سلطنتی انگلیس برای تشکیل 

آنچه اسرائیل نامیده، بر این رنج ها افزوده و تا به امروز ادامه 
دارد. یکی از نکات بس��یار مهم در باب تحوالت فلس��طین 
مس��ئله اسرای فلسطینی است. هفدهم آوریل در فلسطین 
به نام روز اسیر نامگذاری شده است. شورای ملی فلسطین 
در سال ۱۹7۴ این نام گذاری را صورت داده  و از آن زمان تا 
کنون این روز به یاد اسرا گرامی داشته می شود. اخیرا باشگاه 
االسیر در فلسطین اعالم کرد که رژیم صهیونیستی از سال 
۱۹۶7 تا کنون بیش از یک میلیون فلسطینی را اسیر کرده 
اس��ت. نکته بسیار مهم آن اس��ت که رژیم صهیونیستی با 
واژه زندانیان فلسطینی همواره بر آن بوده مقوله اسیر بودن 
فلس��طینی ها را پنهان و آن را در حد زندانیان داخلی تنزل 
دهد تا آنها را از حقوق بین المللی در قالب قوانین چهارگانه 
ژنو یا اعالمیه حقوق بشر و اسرای جنگی محروم سازد. حال 
آنکه بر اساس منشور ملل متحد هر ملتی حق دفاع مشروع 
از س��رزمین و آزادی خویش را دارد و هر فردی که در این 
راه توسط دشمن بازداشت شود، اسیر بوده و باید از حقوق 

اسرا بویژه منع شکنجه و برخورداری از شرایط بهداشتی و 
درمانی مناسب برخوردار باشد. 

نکته دیگر در باب اسرای فلسطینی وضعیت کودکان اسیر 
است که بر اس��اس قوانین جهانی اسارت کودکان ممنوع 
ب��وده و باید آزاد ش��وند حال آنکه در ح��ال حاضر تعداد 
اسرای فلس��طینی در داخل زندان های رژیم صیهونیستی 
ح��دود پنج هزار نفر اس��ت ک��ه ح��دود ۱۳۰ کودک در 
میان آنها دیده می ش��ود. بر اس��اس قوانین جهانی توجه 
به وضعیت س��المتی و بهداشتی اسرا امری ضروری است 
ح��ال آنکه این اخمر در قبال اس��رای فلس��طینی رعایت 
نمی ش��ود چنانکه تعداد بازداشت ش��دگان بیمار تا آوریل 
ج��اری ۲۰۲۰ حدود 7۰۰ نفر اس��ت ک��ه ۳۰۰ نفر آنها 
بیماری مزمن دارند و نیازمند درمان مس��تمرند.گزارش ها 
نشان می دهد ۲۲۲ فلسطینی از سال ۱۹۶7 در زندان های 
رژیم صهیونیس��تی به شهادت رس��یده اند که شهادت 7۳ 
نفر آنها به  علت شکنجه، ۶7 نفر به دلیل اهمال پزشکی، 

7۵ نفر »قتل عمد« و 7 نفر به دلیل س��رکوب و ش��لیک 
مس��تقیم نگهبانان صهیونیستی بوده است. نکته دیگر در 
باب اس��رای مسئله حقوق زنان اس��یر است حال آنکه در 
قبال زنان فلسطینی این امر اجرا نمی شود چنانکه از سال 
۱۹۶7 تا کنون رژیم صهیونیستی ۱۶ هزار زن را بازداشت 
ک��رده و حتی برخی از آنها در هنگام اس��ارت باردار بوده 
و در زن��دان فرزن��د خود را به دنیا آورده و اس��رات آنها و 
فرزندش��ان ادامه می یابد که این امر مغایر با تمام قوانین 
جهانی و بش��ر دوستانه اس��ت.  بر اساس آنچه از وضعیت 
اسرای فلسطینی گفته شد بیانگر وضعیت بحرانی آنان در 
زندان های رژیم صهیونیس��تی اس��ت در حالی که سکوت 
مدعیان حقوق بش��ر در برابر این وضعیت بر استمرار این 
روند افزوده اس��ت هر چند که اسرای فلسطینی در قالب 
انتفاضه اس��را تاکید دارند که در هیچ ش��رایطی تس��لیم 
نخواهند ش��د و مقاومت را از پشت میله ها ادامه می دهند 

تا روزی که آزادی سرزمینشان محقق شد. 

یادداشت

 در حالی ترامپ با متهم س��ازی چین به پنهان کاری سعی 
در مقص��ر یابی بحران کرونا در آمری��کا دارد که در اقدامی 
که تشدید کننده کرونا در این کشور خواهد بود هزاران نفر  
که بس��یاری از آنها مسلح بودند در ش��هر لنسینگ، مرکز 
ایالت میش��یگان آمریکا  تظاهرات کرده و خواس��تار پایان 
قرنطینه ش��دند. ترامپ رئی��س جمهور آمریکا و البته برخی 
س��ناتورها طرح متهم سازی چین و سازمان جهانی بهداشت 
را ب��ه عنوان راهکار انح��راف افکار عمومی از وضعیت بحرانی 
ش��یوع کرونا در آمری��کا قرار داده اند که ریش��ه بحران نه در 
خارج که در داخل آمریکاس��ت که بخش��ی از آن را در اقدام 

ش��هروندان آمریکا آن هم با سالح برای شکستن قرنطینه با 
برپایی تظاهرات و زنجیره انسانی تشکیل می دهد که می تواند 
زمینه س��از ابتالی هزاران نفر به کرونا شود.  تظاهر کنندگان 
فریاد میزدند فرماندار میش��یگان را زندانی کنید. فرماندار در 
مصاحبه تلویزیونی گفت »من میدانم شما عصبانی هستید. 
اگر خالی کردن خش��متان بر سر من حالتان را بهتر میکند  

ادام��ه دهید. اما باید بدانید همی��ن تظاهرات  که در آن کنار 
هم بودید و با هم دس��ت دادید باعث انتقال ویروس میشود و 
اوضاع را بدتر میکند و احتماال مجبور میشویم مدت قرنطینه 
را طوالنی تر کنیم.« در این میان حاکمیت تفکر سرمایه داری 
نیز بعد دیگر بحران ساز در این کشور است چنانکه به رغم آمار 
باالی قربانیان کرونا در آمریکا، برخی منابع خبری از طرح سه 

مرحله ای رئیس جمهور آمریکا برای از سرگیری فعالیت ها در 
این کشور همزمان با بحران شیوع کرونا خبر داده اند.

نکته مهم آنکه همزمان آمریکا طرح متهم س��ازی چین را 
در پیش گرفته اس��ت چنانکه س��ناتور »لیندسی گراهام« 
با متهم کردن چین به دس��ت داش��تن در ش��یوع ویروس 
»کووید۱۹«، از دولت آمریکا خواس��ت ت��ا تحریم هایی را 
مش��ابه ایران، علیه دولت چین اعم��ال کند. چین اتهامات 
برخی کش��ورهای غربی درباره آزمایشگاهی بودن ویروس 
کرونا را رد کرده و گفته اس��ت که سازمان بهداشت جهانی 

نیز چنین اتهاماتی را پیشتر رد کرده بود. 

گزارش

ملت فلس��طین در حالی بر انتفاضه ای برای آزادی اس��رای 
فلس��طینی تاکید دارند که جه��ان در حالی درگیر بحران 
کروناس��ت که رژیم صهیونیس��تی با سوء اس��تفاده از این 
بحران به تش��دید درد و رنج ملت فلسطین از جمله اسرای 
در بن��د این رژیم می پردازد چنانک��ه گزارش ها از وضعیت 

بحرانی اسرا در زندان های این رژیم حکایت دارد. 
کرون��ا هر چند هزینه های انس��انی و مالی بس��یاری برای 
جهان به همراه داش��ته و حتی می تواند ساختار اقتصادی 
و سیاس��ی و امنیت��ی نظام بین الملل را متحول س��ازد اما 
برخ��ی به دنبال بهره گیری از این وضعیت برای رس��یدن 
به اهدافش��ان هس��تند ک��ه از آن جمله رفتاره��ای رژیم 
صهیونیس��تی اس��ت که از این وضعیت برای اشغالگری و 
بویژه شکنجه و به زانو در آوردن اسرای فلسطینی بهره می 
گیرد.  خانواده اس��رای فلس��طینی با ابراز نگرانی از شرایط 
فرزندانش��ان در زندان های رژیم اش��غالگر اعالم کردند که 
مقامات رژیم صهیونیس��تی هیچ اقدامی ب��رای حمایت از 
این اسرا که در سایه شیوع ویروس کرونا از کمبود امکانات 
بهداش��تی و مواد ضد عفونی کننده و اهمال کاری پزشکی 

رنج می برند انجام نمی دهند.
نکته قابل توجه آنکه در ادامه نس��ل کش��ی فلسطینی ها با 
بهره گیری از کرونا، پلیس رژیم صهیونیستی یک درمانگاه 
واقع در بیت المقدس ش��رقی را که مردم فلسطین در آنجا 

تحت آزمایش کووید-۱۹ قرار می گرفتند، تعطیل کرد.

در همین حال به مناسبت روز اسیر، باشگاه االسیر در فلسطین 
اعالم کرد که رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶7 تا کنون بیش 
از یک میلیون فلس��طینی را اسیر کرده است. هفدهم آوریل 
در فلسطین به نام روز اسیر نامگذاری شده است. شورای ملی 
فلسطین در س��ال ۱۹7۴ این نام گذاری را انجام داد و از آن 
زمان تا کنون این روز به یاد اسرا گرامی داشته می شود.امسال 
به دلیل شیوع ویروس کرونا فعالیت های روز اسیر فلسطینی، 
اینترنتی اس��ت و تجمعی برگزار نخواهد شد. تا کنون تعداد 
مبتالیان به کرونا در فلس��طین به ۲۸۴ نفر رس��یده که ۱۳ 

نفرشان مربوط به نوار غزه هستند.
بر اس��اس آمار باش��گاه »االسیر« ویژه رس��یدگی به امور 
اسرای فلس��طینی، رژیم صهیونیس��تی از ۱۹۶7 تا کنون 
حدود یک میلیون فلس��طینی را بازداش��ت کرده است. در 
حال حاضر تعداد اس��رای فلس��طینی در داخل زندان های 
رژیم صیهونیس��تی ح��دود پنج هزار نفر اس��ت که حدود 
۱۳۰ کودک در میان آنها دیده می شود که در بازداشت گاه 
»عوف��ر« در غرب رام اهلل و »مجدو و الدامون« )در ش��مال 
اس��رائیل( زندانی هس��تند. تعداد بازداشت شدگان بیمار تا 
آوریل جاری ۲۰۲۰ حدود 7۰۰ نفر است که ۳۰۰ نفر آنها 
بیماری مزمن دارند و نیازمند درمان مس��تمرند؛ ۱۰ نفر از 
این ۳۰۰ نفر مبتال به سرطان هستند.در ادامه این گزارش 
آمده، ۲۲۲ فلس��طینی از س��ال ۱۹۶7 در زندان های رژیم 
صهیونیس��تی به شهادت رسیده اند که شهادت 7۳ نفر آنها 

به  علت ش��کنجه، ۶7 نفر به دلیل اهمال پزشکی، 7۵ نفر 
»قتل عمد« و 7 نفر به دلیل س��رکوب و ش��لیک مستقیم 

نگهبانان صهیونیستی بوده است.
الزم به ذکر است گروه های فلسطینی در کنفرانسی مقابل 
مقر صلیب س��رخ در نوار غزه اعالم کردند، پیشنهاد رئیس 
دفت��ر سیاس��ی حماس پیرامون تبادل اس��را م��ورد تأیید 
آنهاس��ت. »کمیته اس��یران نیروهای ملی و اس��المی« بر 
طرح »یحیی السنوار« رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه 
مبنی بر آزادی اس��رای بیمار، کودکان و زنان فلس��طینی 
در مقابل ارائه اطالعاتی از نظامیان اس��یر فلسطینی تأکید 

ک��رد. اتحادیه ع��رب در بیانیه ای آزادی هرچه س��ریعتر 
اسرای فلسطینی بیمار و س��الخورده در سایه شیوع کرونا 
را خواس��تار ش��د. همچنین هماهنگ کنن��ده کنگره ملی 
اس��المی مغرب در نامه ای خطاب به شاه عربستان سعودی 
خواستار آزادی بازداشت ش��دگان فلسطینی در این کشور 
شد. الزم به ذکر است همزمان با اقدامات ضد بشری رژیم 
صهیونیس��تی علیه اسرای فلسطین، س��عودی نیز اقدام به 
بازداش��ت فلسطینی ها در عربستان کرده است. رفتاری که 
بس��یاری آن را اقدامی در جهت ط��رح معامله قرن آمریکا 

برای فشار بر فلسطینی ها عنوان می کنند. 

آزادگان در بند
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انتفاضه آزادی اسیران دربند اشغالگران
فلسطینی ها در روز اسیر با اسرای مقاومت تجدید پیمان کردند 

هر روز جهان به بهانه ای چش��م بر درد و رنج مسلمانان 
روهینگی��ا می بندد و این ب��ار کرونا بهانه جدید این بی 
تفاوتی اس��ت چنانکه گارد س��احلی بن��گالدش از جان 
باختن دستکم ۲۴ تن از مسلمانان »روهینگیا« خبر داد 
که در قایقی سرگردان با ۴۰۰ سرنشین به سمت مالزی 

حرکت می کردند.
 مسئوالن گارد ساحلی بنگالدش اعالم کردند که دستکم 
۲۴ نفر از مس��لمانان »روهینگیا« در قایقی سرگردان در 
دریا در مس��یر مالزی جان خود را از دس��ت دادند. صدها 
مس��لمان روهینگیا حدود دو ماه در تالش برای رسیدن 
ب��ه مالزی در قایقی س��رگردان بودند که در نهایت موفق 
به رس��یدن به مقصد نشدند.سالهاس��ت که مس��لمانان 
روهینگی��ای میانمار به دلیل ش��رایط نامناس��ب به امید 
دریافت پناهندگی در جنوب شرق آسیا، سوار بر قایق هایی 

می شوند که قاچاقچیان انسان فراهم می کنند.
نکته دیگر آنکه به رغم استمرار سرکوب و کشتار مسلمانان 
در میانم��ار، مقامات بنگالدش��ی دیروز اع��الم کردند که 

آن ها آماده بازگرداندن یک گروه ۳۰۰ نفره از مس��لمانان 
روهینگیا به میانمار هستند. این گروه در میان شیوع کرونا 
و قرنطینه سراس��ری این کش��ور از س��واحل جنوبی وارد 
بنگالدش ش��ده اند."کمال حسین" معاون فرماندار منطقه 
کاگس بازار که اردوگاه های بزرگ روهینگیا در آن قرار دارد 
، گفت: مسلمانان روهینگیایی که توسط نیروهای مرزی به 
دلیل ورود به خاک بنگالدش بازداشت شده اند به میانمار 
بازگردانده خواهند شد. بیش از ۳۰۰ پناهجوی روهینگیا 
در طول روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با استفاده از قایق 
وارد منطقه "تکناف" در جنوب بنگالدش شدند. این افراد 
به دس��ت گارد س��احلی و همچنین مرزبانان بنگالدشی 
بازداش��ت ش��دند. به گفته مقامات بنگالدشی ، این گروه 
شامل چند زن و مرد و همچنین بیش از ۵۰ کودک دختر 
و پس��ر روهینگیایی می شوند.  یک مقام بنگالدشی گفت: 
در صورت��ی که ما این گروه را به میانمار بازگردانیم، آن ها 
از یک نقطه مرزی دیگر وارد بنگالدش خواهند ش��د زیرا 

میانمار هیچ گاه روهینگیا را نخواهد پذیرفت. 

مسلمانان روهینگیایی همچنان قربانی خاموشی جهان 
رئی��س هیئت مذاکره کننده صلح یم��ن تاکید کرد که 
صنعا زیر فش��ار سازمان ملل و ائتالف سعودی حاضر به 
پذیرش آتش بسی که ضامن رفع محاصره و توقف تجاوز 

نظامی دشمن نیست نخواهد رفت.
»محمد عبدالسالم« در گفت  وگو با شبکه المسیره درباره 
موضع کنونی صنعا نس��بت به درخواس��ت سازمان ملل 
برای قبول آتش بس تاکی��د کرد: »گفت وگو زیر آتش و 
محاصره صرفا اهرم فشاری است که به نفع گزینه نظامی 
خواهد بود«.او ادامه داد: »ما بر موضع آشکار خود تاکید 
می کنیم و می گویی��م توقف گزینه نظامی و پایان دادن 
به محاصره فراگیر قب��ل از ورود به هر مذاکره ای گزینه 
صحیح محسوب می ش��ود«.      رئیس هیئت مذاکره کننده 
یم��ن تصریح کرد: »صلح تنها ب��ا اعالم توقف حمالت و 
رف��ع محاصره ممکن خواهد بود و در حال حاضر فرصت 
واقعی صل��ح وجود ندارد، زیرا حمالت دش��من متوقف 
نشده است«.  در این میان نماینده سازمان در امور یمن 
ضمن در خواست برای توقف جنگ، همچنین از ائتالف 

متجاوز س��عودی خواس��ت تا درباره یمن تصمیم قاطع 
ب��رای آتش بس اتخ��اذ کند. این ادع��ا در حالی مطرح 
شده که جنگنده های ائتالف س��عودی چندین شهر در 
اس��تان صنعا و دیگر اس��تان های یمن را هدف بمباران 
خود قرار دادند. منطق��ه »االعروش« و منطقه »الوتده« 
در ش��هر »خوالن الطیال« در استان صنعا هم هر کدام 
در دو نوبت بمباران ش��دند. از س��وی دیگر برخی منابع 
محلی در جنوب یمن گزارش کردند که کار کمیته حل 
اختالف نیروهای دولت مستعفی یمن با شورای انتقالی 
ک��ه به ترتی��ب متحدان ری��اض و ابوظبی هس��تند، در 
»ابین« با شکست مواجه شده است. برخی منابع محلی 
در جنوب یمن، گزارش کردند که کمیته وساطت میان 
نیروهای دولت مس��تعفی یمن که از حمایت عربس��تان 
س��عودی برخوردار است و نیروهای شورای انتقالی یمن 
که امارات آن را حمایت می کند،  در پایان دادن به تنش 
دو طرف در »ابین« )اس��تانی در جنوب یمن( شکس��ت 

خورده است.

مخالفت یمن با مذاکره در میان آتش و محاصره 

واکنش مقتدی صدر به تهدیدات ترامپ 
رهبر جری��ان صدر عراق در واکنش به تهدی��دات رئیس جمهور آمریکا 
علیه چین و سازمان بهداشت جهانی گفت که ترامپ در مدیریت بحران 

جهانی کفایت ندارد.
س��ید »مقتدی صدر« به تهدیدات اخیر »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا علیه کش��ور چین و وزارت بهداش��ت جهانی به دلیل همه گیری 
وی��روس کرونا واکنش نش��ان داد. ص��در در صفحه توئیتر خ��ود خطاب به 
رئیس جمهور آمریکا نوش��ت: »پس از آنکه ش��ما را به عنوان تجار جنگ و قتل 
و کش��تار جمعی و عامل هراس مردم ش��ناخته ایم، امروز ش��ما را به این صفت 
می شناس��یم که با بی توجهی به انتش��ار ویروس کرونا و سیاس��ی کردن آن، با 
سرنوش��ت ملت ها بازی می کنید«. صدر از سازمان بهداشت جهانی خواست تا با 
جدیت و فعالیت بیش��تر نقش خود را ایفا کند و با کشورهایی هماهنگی داشته 

باشد که برای آنها سرنوشت جهان مهمتر از تجارت و قمار است.

عذرخواهی اتحادیه اروپا از ایتالیا 
»اورزوال ف��ن در الین«، رئیس کمیس��یون اروپا اعالم کرده که از طرف 

این اتحادیه از ایتالیا عذرخواهی می کند.
علت اعالم این عذرخواهی رس��می از س��وی »ف��ن درالین«، ناتوانی و 
شکست اتحادیه اروپا برای کمک رسانی بیشتر به ایتالیا در آغاز بحران 
و همه گیری ش��یوع کرونا اعالم شده اس��ت. رئیس کمیسیون اروپا در 
ادامه سخنان خود همچنین خواستار همبستگی و یکپارچگی اروپا در برابر 
بحران ش��یوع کرونا ش��د. اعالم ش��ده که آمار کل مبتالیان به کرونا در سراسر 
اروپا از مرز ۲ میلیون نفر گذش��ته اس��ت.در میان کش��ورهای اروپایی، اسپانیا با 
۱۸۰ هزار مبتال و ۱۸ هزار نفر فوت ش��ده پس از آمریکا دومین کش��ور جهان و 
نخس��تین کشور اروپایی درگیر ش��یوع کرونا به شمار می رود. کشورهای فرانسه، 
آلمان و انگلیس به ترتیب بیش��ترین مبتالیان کرونایی در اروپا پس از اس��پانیا و 

ایتالیا را دارند.

طرح آمریکا برای استقرار تسلیحات تهاجمی در فضا
معاون وزیر امور خارجه روس��یه گفت اقدام واشنگتن در رد مذاکرات با 
مس��کو درباره تعهدات به عدم استقرار تس��لیحات در فضا ممکن است 

نشانگر برنامه هایی برای استقرار تسلیحات تهاجمی در فضا باشد.
س��رگئی ریابکوف گفت اقدام واشنگتن در رد مذاکرات با مسکو درباره 
تعهدات به عدم اس��تقرار تسلیحات در فضا در واقع ممکن است نشانگر 
برنامه های واش��نگتن برای اس��تقرار تس��لیحات تهاجمی در فضا باشد. وی 
درباره اتهامات آمریکا مبنی بر این که روس��یه یک موشک ضد ماهواره آزمایش 
کرده است، گفت: »از آن جا که آمریکا این ابتکار عمل و مذاکرات را رد می کند؛ 
ما طبیعتا به این نتیجه می رسیم که واشنگتن درصدد توسعه تسلیحات تهاجمی 
با قابلیت اس��تقرار در فضا اس��ت.« ما دالیل زیادی داریم که نگران فعالیت های 
آمری��کا در فض��ا و برنامه های این کش��ور از جمله طرح های مربوط به اس��تقرار 

سامانه های پدافند موشکی در فضا باشیم.

تظاهرات هزاران نفر علیه قرنطینه در برابر کرونا  در آمریکا 

بحرانسازدرخانهوترامپدرچینمیگردد


