
 عربس�تان: صفحه زندانی��ان آزادی بیان که به 
دفاع از بازداشت ش��دگان در عربستان می پردازد، 
گزارش داد که عبداهلل الحامد، فرد آکادمیک و فعال 
حقوقی س��عودی در زندان در پ��ی بی توجهی های 
عمدی جان باخته اس��ت. این صفح��ه در توئیتی 
نوش��ت که الحامد ۶۹ ساله پس از سکته مغزی که 
در نتیجه بی توجهی های پزشکی عامدانه مسئوالن 

سعودی رخ داد، جان خود را از دست داد.
 ک�ره جنوبی: وزارت دف��اع کره جنوبی می گوید 
»افزایش غیرعادی« در تحرکات و تدارکات نظامی 
کره ش��مالی را ثبت کرده اند.»جیونگ کیونگ دو« 
وزیر دفاع کره جنوبی گفت تحرکات نیروی هوایی 
ارتش کره ش��مالی به ش��کل »غیرعادی« افزایش 
یافت��ه اس��ت. وی همچنین افزود که کره ش��مالی 

روی توسعه تسلیحات خود تمرکز کرده.
 ترکی�ه: ارتش ترکیه از برگ��زاری یک رزمایش 
ب��زرگ در دریای مدیترانه و »اژه« با ش��رکت انواع 
بالگرد، پهپاد، هواپیمای شناس��ایی و کش��تی های 
جنگی خبر داد.  نیروی دریایی ترکیه  رزمایش��ی 
جهت حفظ آمادگی نیروهای خود را در دریای اژه 

و شرق دریای مدیترانه انجام داد. 
 آمری�کا: نیروی هوایی آمری��کا در اقدامی برای 
تقوی��ت مواضع خ��ود در قطب ش��مال ش��ماری 
جنگنده نسل پنجم خود را به یک پایگاه هوایی در 
آالسکا اعزام کرد. به نوشته »دیفنس نیوز« آمریکا 
تعدادی از این جنگنده ها را س��ه ش��نبه به پایگاه 
هوایی الس��ون« در آالس��کا انتقال داد. قرار اس��ت 
دو اس��کاداران دیگر از جنگنده های اف-35 ای و 
18 فرون��د جنگنده اف-1۶ را در این پایگاه هوایی 

مستقر شوند.
 بحرین: ش��اه بحرین در تم��اس تلفنی با مامور 
تش��کیل کابینه جدید عراق گس��ترش همکاری ها 
و روابط منامه-بغداد را خواس��تار ش��د.، »مصطفی 
الکاظمی« مامور تش��کیل کابینه عراق یک تماس 
تلفنی از »حمد بن عیس��ی آل خلیفه« شاه بحرین 

دریافت کرد.
 افغانستان: »اشرف غنی« در پیامی به مناسبت 
آغاز ماه مبارک رمضان خواس��تار قبول آتش بس از 
س��وی طالبان در این ماه ش��د. »اشرف غنی«، در 
پیامی به مناس��بت آغاز ماه مبارک رمضان از گروه 
طالبان خواس��ت به احترام این ماه و در ش��رایطی 
که ویروس کرونا در سراس��ر افغانستان شیوع یافته 

است، به صدای صلح و آتش بس لبیک بگوید.
هند: احزاب مخالف هن��د به رهبری حزب کنگره، 
ح��زب حاکم باهارتیا جانت��ا پارتی )بی جی پی( را 
به تشدید اختالفات قومی و عقیدتی در این کشور 
همزم��ان با تالش هند برای مقابله با ویروس کرونا 

متهم کردند.  

بحران در اردوگاه های آوارگان 
مس��ئول کمیت��ه پناهجویان س��ازمان ملل متحد 
خواستار همبستگی مردم جهان با پناهجویان و بی 
خانمانها و کمک ب��ه آنها به خاطر آغاز ماه مبارک 

رضان شد.
»فیلیپ��و گراندی«  مس��ئول کمیت��ه پناهجویان 
س��ازمان ملل متحد با اش��اره به آغ��از ماه مبارک 
رمضان خواس��تار کمک جهانیان ب��ه پناهجویان و 
بی خانمان ها  ش��د. این مقام ارش��د سازمان ملل 
به توجه به ناتوانی ش��ماری قاب��ل توجهی از مردم 
جه��ان در تهیه  اقالم الزم برای ماه مبارک رمضان 
و تهیه افطاری، خواستار کمک به این اقشار شد.به 
گفته این مقام س��ازمان ملل متحد  اینک بیش از 

70 میلیون نفر پناهجو وجود دارد.
فیلیپو گراندی با اش��اره ب��ه بیماری کووید-1۹ در 
سطح جهانی گفت:»این همه گیری به ما یادآوری 
میکند که ما با هم با این چالش ها روبرو هس��تیم. 
این ماه فرصتی به ما می دهد تا به اهمیت جوامعی 
ک��ه در آن زندگی می کنیم تامل کنیم.« این مقام 
ارشد س��ازمان ملل متحد در حالی خواستار کمک 
به آوارگان ش��ده است که بیش از یک میلیون نفر 
از مس��لمانان روهینگیا در اردوگاههای پناهجویان 
در جنوب بن��گالدش زندگی می کنن��د و اکثریت 
آنها بع��د از حمله خش��ونت بار ارت��ش میانمار در 
س��ال ۲017 از خانه های خود آواره شدند. این در 
حالی که ادامه جنگها  نیز معطوف ش��دن کشورها 
به مقابله با کرونا بر می��زان بحران در اردوگاه های 
آوارگان جه��ان اف��زوده که ج��ان میلیون ها نفر را 

تهدید می کند. 

نیمچه گزارش

چرایی یک جدایی 

بحران کرونا در حالی جهان بویژه آمریکا را فراگرفته اس��ت 
که یکی از پیامدهای آن را تشدید رویکردهای جدایی طلبی 
تش��کیل می دهد. بخشی از آن در قالب جدایی کشورها از 
اتحادیه اروپاست و بخشی از آن را در قالب چند پاره شدن 
ایاالت متحده آمریکا مطرح می شود. حال این سوال مطرح 
اس��ت که آیا واقعا کرونا می تواند به تشدید رویکرد جدایی 
طلبانه در این کشور منجر شود و یا اینکه این جدایی طلبی 
یک تصور خیالی اس��ت؟ در پاس��خ به این پرسش توجه به 

یک سوال اساسی مهم است و آن اینکه آمریکا چگونه شکل 
گرفته است؟ بس��یاری بر این عقیده اند که آمریکا کشوری 
برگرفته از مهاجرین است که ساکنان اصلی آن همان سرخ 
پوستانی هستند که قتل عام شده و دیگر اثر چندانی از آنها 
نیست. اصولی همچون امنیت، رفاه اقتصادی داشتن منزلت 
جهانی و بعضا عدالت مولفه های ش��کل گیری آمریکا بوده 
است. نکته مهم آن است که در اعالمیه  استقالل که میان 
ایالت ها برای پیوس��تن به ایاالت متحده آمده است که 13 
ایالت با این ش��رط اتحاد را پذیرفته اند که زمانی که دولت 
مرکزی توان اجرای خواس��ته های آنها را نداشته باشد آنها 

حق جدایی طلبی دارند. 
بحران کرونا و نوع برخورد دولت آمریکا با آمریکا چند اصل 
را اش��کار ساخته است. نخست آنکه در حوزه رفاه اقتصادی 

آمری��کا دیگر آن مدینه فاضله گذش��ته نیس��ت چنانکه با 
بحران کرونا بیش از ۲0 میلیون نفر بی کار شده و بر میزان 
فقرا و نیازمندان به کمک های غذایی افزوده ش��ده اس��ت. 
غارت فروشگاه ها در زمان اعالم قرنطینه در این کشور خود 
س��ندی دیگر بر این وضعیت نابسامان اقتصادی است. دوم 
آنکه در حوزه رفاه عمومی نیز رسما دولتمردان آمریکا اعالم 
کرده اند که توان تامین نیازهای بهداشتی مردم را ندارند در 
عین حال نیز اخب��ار و گزارش ها از آمار باالی تلفات کرونا 
حکای��ت دارد در حالی دولت اعالم کرده اس��ت که مداوای 
افراد مسن و بیماران خاص و حتی معلوالن صورت نخواهد 
گرفت. عمال در حوزه رفاه عمومی کارکردی از سوی دولت 
آمریکا صورت نگرفته اس��ت و پوش��الی ب��ودن ادعای رفاه 
عمومی بر همگان آش��کار شده است. عدم توجه به مردم تا 

آنجایی اس��ت که رئیس جمهور آمریکا رسما از مرگ ۲00 
هزار نفر بر اثر کرونا می گوید و آن را امری طبیعی می داند. 
نژادپرس��تی در مداوای مبتالیان نیز امری قابل توجه است 
چنانکه سیاه پوس��تان محور قربانیان را تشکیل می دهند. 
سوم آنکه مواضع آمریکا و ناتوانی آن در قبال کرونا موجب 
تضعیف ش��دید جایگاه جهانی آن شده بویژه اینکه آمریکا 
برای تهیه اقالم پزش��کی به دزدی جهانی روی آورده است. 
با توجه به این ش��رایط می توان گفت که اصول اقتصادی، 
امنیتی و جهانی ش��کل گیری آمریکا با ابهامات بس��یاری 
مواجه ش��ده و لذا می تواند این مس��ئله به تشدید رویکرد 
جدایی طلبی در این کشور منجر می شود هر چند که شاید 
ام��روز این مس��ئله روی ندهد اما در س��الهای آینده این 

وضعیت با شتاب بیشتری روی خواهد داد. 

یادداشت

گزارش

بر اساس پیمان اتحادی که زمینه ساز ایجاد ایاالت متحده 
با 51 ایالت شد،  13 ایالت در صورت عدم تامین نیازهایش 
از س��وی دولت مرکزی می توانند اعالم اس��تقالل کنند و 
ح��ال با بحران کرونا این جدایی طلبی قوت گرفته اس��ت. 
تجزیه و چند پاره ش��دن ایاالت متحده سالهاس��ت که بر 
سرزبان هاس��ت بویژه آنچ��ه ایالت هایی همچ��ون تگزاس، 
کالیفورنیا و ویس کانسین و چند ایالت دیگر بارها سخن از 
جدایی طلبی زده اند. ش��اید بحران سازی بیرون و سرکوب 
گس��ترده درونی موجب عدم تحقق این مسئله شده است. 
اکنون با ش��یوع کرونا ویروس این روند شدت گرفته است 
چنانکه یک روزنامه آمریکایی در مطلبی تحلیلی نوش��ت، 
ش��یوع ویروس جدی��د کرونا در ایاالت متحده نش��ان داد 
ک��ه زم��ان تجزیه این کش��ور فرا رس��یده اس��ت. روزنامه 
»لس آنج��س تایمز« در یادداش��تی به قلم »اس��تیو لوپز« 
به بررس��ی تاثیرات ش��یوع ویروس »کووید1۹« بر ایاالت 
متحده پرداخته و تحلیل کرد انشقاق های زیادی در جامعه 
آمری��کا وجود دارد، به گونه ای که بهتر اس��ت این کش��ور 

تجزیه شود. 
در ابتدای این یادداش��ت با اشاره به گزارش های متناقضی 
که از ش��بکه های مختلف آمریکایی درباره وضعیت ویروس 
کرونا در این کشور پخش می شود، آمده است: »ما به صورت 
درمانده و جبران نش��دنی گسسته هستیم، زمان آن رسیده 
که دس��ت از صحبت کردن درباره متحد ش��دن بکشیم و 

تنها کار معقول را انجام دهیم«.
این روزنامه ضمن یادآوری تجزیه اتحاد جماهیر ش��وروی 
س��ابق به 15 کش��ور در حدود 30 س��ال پیش، به کنایه 
نوش��ت: »چرا ما نتوانیم هم��ان کار را اینجا انجام دهیم؟ 
تمام کسانی که ش��خص اداره کننده کنونی ایاالت متحده 
آمریکا را دوست دارند، می توانند ساکن قلمرو "مار-اِ-الگو" 

باشند. همه شما موفق باشید!«.

استیو لوپز، ملت آمریکا را جامعه ای از هم گسیخته تر از هر 
زمان��ی در تاریخ حدوداً ۲50 س��اله ایاالت متحده توصیف 
کرده و افزود: »ما از هم متنفریم و برایش اثبات هم دارم... 
م��ا می توانیم به روش اتحاد جماهیر ش��وروی عمل کنیم 
و به 15 کش��ور خودگردان تجزیه ش��ویم«. این روزنامه با 
اشاره به تمایل ترامپ برای دو نیمه کردن آمریکا به ایالت 
قرم��ز و آبی )اش��اره ای به رنگ های دو ح��زب دموکرات و 
جمهوری خواه(، تحلیل کرد: »قلمرو "مار-اِ-الگو" می تواند 
قطعا شامل ایالت هایی شود که علی رغم خطرات گفته شده 

از س��وی مس��ئوالن درمانی ]درباره کرونا[، به س��رعت در 
پی بازگشایی کسب وکار و مشاغل هستند. تگزاس، تِِنسی، 
جورجی��ا، کارولین��ای جنوبی و فلوریدا«. بس��یاری بر این 
عقیده ان��د که راهکار پایان ای��ن وضعیت بحرانی جدایی از 
آمری��کای واحد اس��ت. در این میان در ح��وزه عدم توجه 
دولتم��ردان به مردم نیز خبر می رس��د ب��ه دنبال مواجهه 
آمری��کا با بحران کمبود تجهیزات پزش��کی در پی ش��یوع 
کرون��ا، ایالت نیوی��ورک با صدور دس��تورالعملی جدید به 
کارکنان بخش اورژانس اعالم کرد از این پس نیازی نیست 
خود را برای احیای بیماران ایست قلبی به زحمت بیندازند.

روزنامه آمریکایی »نیویورک پست« در این خصوص گزارش 
کرد، طبق دس��تورالعمل های قبلی، پزشکان می بایست تا 
ح��دود ۲0 دقیقه ب��رای احیای بیمارانی ت��الش کنند که 
دچار ایس��ت قلبی ش��ده اند اما با توجه به افزایش بیماران 
مبتال به کرونا و کمبود فضای بیمارس��تان ها، دستورالعمل 
جدی��د به کادر درمان و پزش��کی نیوی��ورک تأکید کرده، 
نیازی به احیای بیمارانی با مشکل ایست قلبی نیست. اداره 
بهداشت ایالت نیویورک در دفاع از این دستورالعمل گفته 
اس��ت که حتی قبل از شیوع کرونا، این حرکت در بسیاری 
از مناطق آمریکا و همچنین دیگر نقاط سراس��ر جهان نیز 
اجرا می شده است. الزم به ذکر است دبیر کل سازمان ملل 
با انتش��ار پیامی ویدئویی هش��دار داد، همه گیری ویروس 
کرونا در جهان بسرعت در حال تبدیل شدن به یک بحران 
حقوق بش��ری است. از س��وی دیگر دولت ترکیه در پاسخ 
به درخواس��ت کمک رئیس جمهور آمریکا ب��رای مقابله با 
ویروس کرون��ا، اولین محموله ش��امل تجهیزات درمانی و 
قطعات مورد نیاز برای س��اخت دس��تگاه تنفس مصنوعی 
را به این کش��ور ارس��ال می کند. در همی��ن حال در ادامه 
سیاس��ت بحران س��ازی خارجی، وزیر امور خارجه آمریکا 
تصریح کرده کشورش ممکن اس��ت هرگز بودجه سازمان 

جهانی بهداشت را احیا نکند.
وزی��ر خارج��ه آمری��کا در مصاحب��ه ای ب��ا ش��بکهخبری 
فاکس نیوز خواس��تار »اصالح س��اختاری س��ازمان جهانی 
بهداش��ت« و اصالح محدودیت های آن ش��د.  وزیر خارجه 
آمری��کا همچنی��ن  مدعی ش��د که چین به موقع ش��یوع 
وی��روس کرون��ای جدید را به س��ازمان جهانی بهداش��ت 
گ��زارش ن��داد. پامپئو در ادامه اضافه ک��رد: »حتی پس از 
اینکه چین به سازمان جهانی بهداشت شیوع ویروس کرونا 
را اط��الع داد، تمامی اطالعاتی را که در اختیار داش��ت به 

اشتراک نگذاشت.«

قاسم  غفوری
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تشدید سرکوب اسرای فلسطینی و 
خانواده هایشان

در حالی نهادهای حقوق بشر درباره وضعیت بحرانی اسرای فلسطینی در وضعیت 
کرونایی هش��دار می دهند که  رژیم صهیونیس��تی بتازگی تهدید کرده است که 
هر نهاد و فردی که با اسرای فلسطینی و خانواده هایشان همکاری کند، مجازات 

خواهد شد.
 یک نهاد امور اس��رای فلس��طینی در بیانیه ای اعالم کرد که رژیم صهیونیستی 
دس��تور پیگرد قانونی و بازداشت تمامی اش��خاص، نهادها و حتی بانک هایی که 
با اس��رای فلسطینی و خانواده هایش��ان همکاری کنند را صادر کرده است.مرکز 
»االس��یر« در ای��ن خصوص اعالم کرد که این دس��تور از نهم م��اه می پیش رو 
)۲0 اردیبهش��ت( اجرایی خواهد ش��د و یک تحول خطرناک محسوب می شود 
که مردم فلسطین باید با تمام توان خود مقابل آن بایستند.طبق این بیانیه، این 
دس��تور رژیم صهیونیستی، اسرایی را که آزاد شده اند نیز در بر می گیرد و تالش 
دارد حقوق اس��را و خانواده هایش��ان را زیرپا بگذارد و پس از آن صادر شده است 
که مقامات فلس��طینی به اصرار این رژیم برای توقف مستمری خانواده های اسرا 
و ش��هدا، توجهی نکردند. همچنین »فادی الهدمی« وزیر امور قدس تش��کیالت 
خودگردان فلس��طین در در واکنش به چندین مرتبه بازداش��ت خود به دس��ت 
مأموران صهیونیستی گفت که این رژیم عامدانه به وضعیت فلسطینی ها در سایه 
شیوع کرونا بی توجهی می کند. از سوی دیگر رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس 
در تماس های تلفنی جداگانه با امیر قطر و دبیر کل اتحادیه عرب تأکید کرد که 
ملت فلسطین، طرح های صهیونیست ها را اجرا نخواهد کرد. همچنین هنیه رئیس 
دفتر سیاس��ی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین در گفت وگوی تلفنی با رئیس 
تش��کیالت خود گردان تأکید کرد که ملت فلسطین به صورت یکپارچه با طرح 
موس��وم به »معامله قرن« مقابله خواهد کرد. خبر دیگر آنکه فرانس��ه به هرگونه 
اقدام آتی تل آویو در الحاق بخش��هایی از کرانه باختری رود اردن هش��دار داد و 

اعالم کرد، چنین اقدامی نقض آشکار قوانین بین المللی است.

تمدید  آتش بس ادعایی برای
 کشتار بیشتر 

همزمان با تش��ددی حمالت به مردم یمن، »ترکی المالکی« سخنگوی رسمی 
نیروهای ائتالف س��عودی در یمن، دیروز، اعالم کرد که ائتالف از روز پنجشنبه 

)۲3 آوریل(  به مدت یک ماه آتش بس خود را تمدید می کند.
سخنگوی رسمی ائتالف سعودی در این ارتباط گفت که بنا بر اعالم پیشین در 
تاریخ هشتم ماه آوریل مبنی بر اعالم آتش بس در یمن و با توجه به درخواست 
»مارتین گریفیتس« فرس��تاده ویژه س��ازمان ملل متحد در یمن مبنی بر دادن 
فرصت بیشتر به دو طرف برای مذاکره در خصوص آتش بسی دائمی، و همچنین 
توافق بر سر مهم ترین  تدابیر اقتصادی، انسانی و برای از سرگیری فرایند سیاسی، 
ائتالف آتش بس را به مدت یک ماه تمدید می کند.ترکی المالکی مدعی شد که 
این اقدام در راس��تای تمایل جدی ائتالف در کاس��تن از رنج »ملت برادر یمن« 
و همچنین برای مقابله با ش��یوع ویروس کرونا در ماه رمضان انجام ش��ده است.
این درحالی اس��ت که به گفته سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن، نیروهای 
ائتالف روزانه بارها آتش بس ادعایی خود را با حمالت مکرر به شهرهای مختلف 
یمن یمن نقض می کردند. همچنین منشی شورای عالی سیاسی یمن گفت که 
دولت صنعاء بر خالف ریاض، خواس��تار آتش بس دائمی و پایان محاصره است و 
آتش بس ادعایی دو هفته ای صرفا برای فریب جهان، تدارک دیده ش��ده اس��ت.

دکتر »یاس��ر الحوری« منش��ی شورای عالی سیاس��ی یمن )مستقر در صنعاء( 
در مصاحبه ای گفت که دولت ریاض با سوءاس��تفاده از درخواست سازمان ملل 
برای آتش بس، تالش می کند همزمان با کاهش بار سنگین جنگ، خود را برای 
حمالت وس��یع آتی بازیابی کند. ، شورای عالی سیاسی یمن در بیانیه ای ادعای 
آتش بس از سوی ائتالف سعودی را رد کرد و گفت که این ائتالف طی این مدت، 
دس��ت به تش��دید حمالت و عملیات زده است. این شورا در نشستی به ریاست 
»مهدی المّش��اط »رئیس شورای عالی سیاس��ی یمن گفت که جمهوری یمن 

هرگونه راه حل ها یا توافق های پراکنده را قبول نمی کند.

فعالیت داعش زیر چتر آمریکا  در 
غرب عراق

ی��ک مقام محلی در اس��تان االنبار گفت که تروریس��ت های داعش در مناطق 
بیابانی استان االنبار تحت حمایت آمریکا فعالیت می کنند.

یک مقام مس��ئول در استان االنبار در این باره گفت که تروریست های داعش 
در برخی مناطق بیابانی علی رغم ادامه یافتن عملیات های پاکس��ازی و امنیتی 
حض��ور دارند.به گفته وی تروریس��ت های داعش در مناطق��ی آزادانه فعالیت 
می کنند که در تسلط آمریکا قرار دارد و آمریکایی ها تمامی نیازهای داعش را 
در این مناطق تأمین می کنند.او در ادامه هش��دار داد که تحرکات آمریکایی ها 
ب��ا ه��دف انتقال تعداد بس��یاری از عناصر داعش از س��وریه ب��ه عراق صورت 
می گی��رد تا اگر دولت بغ��داد در آینده به خواس��ته های دولت آمریکا توجهی 
نکرد، از تروریس��ت ها برای ایجاد بحران اس��تفاده کند.از س��وی دیگر »صادق 
الحسینی« مسئول الحشد الشعبی در استان »دیالی« در شرق عراق نیز گفت 
که آمریکایی ها در پش��ت صحنه افزایش حمالت تروریست های داعش در این 
استان قرار دارند. همچنین یکی از کارشناسان مسائل سیاسی عراق بر این باور 
است که آمریکا منتظر تشکیل کابینه جدید عراق است تا بتواند معاهده ابقای 
نظامیان خود در این کش��ور را به بغداد تحمیل کند.»علی الوائلی« کارشناس 
مسائل سیاس��ی عراق درباره توطئه جدید ایاالت متحده آمریکا در این کشور 
هش��دار داد. الوائلی به پایگاه خبری »المعلومه« گفت که آمریکا برای معاهده 
جدیدی با عراق آماده می شود و هدف از این معاهده باقی ماندن نظامیان این 
کش��ور در عراق است. مسئول اطالع رس��انی سازمان الحشد الشعبی در استان 
دیالی تأکید کرد که داعش ابزاری در دس��ت آمریکا و سرویس جاسوسی این 
کشور اس��ت، ولی هیچ گاه نتوانسته برنامه های محول شده به خود را اجرایی 
کن��د. همچنین عض��و پارلمان عراق بر ضرورت افزای��ش همکاری اطالعاتی و 
تقویت حضور نظامی در اس��تان دیالی ب��ه منظور مقابله با داعش و به تبع آن 

حفظ امنیت پایتخت تاکید کرد.

شیوع کرونا میان نیروهای آمریکا در سوریه 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه از شیوع شدید ویروس کرونا میان نیروهای 
آمریکا در س��وریه و پنهانکاری واش��نگتن در این باره پرده برداشت. ماریا 
زاخارووا، س��خنگوی وزارت خارجه روسیه در سخنانی گفت که واشنگتن 
واقعیت ش��یوع ویروس کرونا میان نظامیانش در سوریه را پنهان می کند. 
وی نس��بت به تبدیل شدن وضعیت اپیدمی در شمال شرق سوریه به یک 
فاجعه غیر قابل تحمل هش��دار داد و گفت: گزارش هایی درباره ش��یوع شدید 
کرونا میان نیروهای آمریکا در س��وریه وجود دارد که درباره آن پنهان کاری شده 
اس��ت. زاخارووا تأکید کرد: نیروهای آمریکا به صورت غیرقانونی در خاک س��وریه 
حضور دارند و واش��نگتن مسئولیت کامل س��المتی غیرنظامیان و برآورده کردن 
نیازهایشان در مناطق تحت کنترل خود در شرق فرات و در جنوب کشور در منطقه 

"التنف" که اردوگاه آوارگان الرکبان در این منطقه واقع شده است، بر عهده دارد.

اتهام زنی آمریکا مانور سیاسی است
وزرای امور خارجه چین و فرانس��ه در تماس��ی تلفنی بر لزوم حمایت از 
سازمان جهانی بهداشت تأکید کرده و با اتهام زنی به این سازمان مخالفت 
کردند.  »وانگ یی« وزیر امور خارجه چین در تماسی تلفنی با »ژان ایو لو 
دریان« همتای فرانسوی خود گفت، در برهه کنونی باید به جای مانع تراشی 
برای س��ازمان جهانی بهداش��ت، باید از این نهاد حمایت کرد. وانگ یی در 
این تماس گفت، س��ازمان جهانی بهداشت نقشی کلیدی در ایجاد هماهنگی 
و تقویت مبارزه جهانی علیه ویروس کرونا بر عهده دارد و کمک به کش��ورهای در 
حال توسعه به خصوص در آفریقا بسیار ضروری است. وزیر امور خارجه چین گفت، 
در ح��ال حاضر کش��ورها باید ورای ایدئولوژی ها، نظام های سیاس��ی و اجتماعی و 
سیاست های داخلی خود فکر کنند تا بتوانند در نجات جان عده بیشتری از مردم و 

درمان شمار بیشتری از بیماران به سازمان جهانی بهداشت کمک کنند.

شواهدی در خصوص پنهانکاری چین وجود ندارد
س��خنگوی کرملین در واکنش به برخی ادعاهای مقامات غربی گفت که 
هیچ گونه شواهدی نیست که نشان دهد پکن در مراحل اولیه شیوع کرونا، 
برخی اطالعات را در این خصوص را از دیگر کشورهای جهان مخفی کرده 
باشد.  »دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین در کنفرانس خبری خود 
تصریح کرد که مس��کو هیچ ش��واهدی مبنی بر پنهانکاری چین در زمینه 
شیوع »کروناویروس« ندارد. پسکوف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا چین 
برخی اطالعات را در مراحل اولیه شیوع کرونا مخفی کرده است، گفت: »ما هیچ گونه 
استدالل موجهی مشاهده نکرده ایم که چنین اظهاراتی را اثبات کند«. اظهارات این 
دیپلمات روس در حالی مطرح شده است که »مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا اخیراً با 
متهم  کردن پکن به پنهانکاری مدعی شد: »حزب کمونیست چین، در زمینه شیوع 

کرونا شفاف عمل نکرده و آمریکا را گمراه کرده است«.
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