
فرانسه: با شیوع کرونا، مسلمانان فرانسه با مشکالتی 
از جمله کمبود محل مناس��ب ب��رای تدفین و عدم 
ام��کان بازگرداندن جس��د جان باختگان به کش��ور 
مادری خود روبه رو شده اند. روزنامه نیویورک تایمز در 
گزارشی درباره مشکالت مسلمانان فرانسه همزمان با 
همه گیری کرونا نوشته است، در شرایط فعلی مهاجران 
مسلمان فرانسه نمی توانند جسد اعضای خانواده شان 
را برای دفن به کش��ور مادری خود بازگردانند و این 
مس��اله بر چالش یافتن محل مناس��ب برای تدفین 

مسلمانان در فرانسه نیز تاکید می کند.

بحری�ن: جنبش جوانان منطقه ال��دراز بحرین در 
حس��اب کاربری خ��ود در اینس��تاگرام ویدئویی از 
آت��ش زدن عکس ه��ای دونالد ترام��پ و حمد بن 
عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین را منتشر کرد.این 
جنبش همچنین به مناسبت روز ملی بیرون راندن 

پایگاه آمریکا از بحرین بیانیه ای منتشر کرد.

فلس�طین: 130 عضو پارلمان انگلیس با ارس��ال 
نامه ای از نخس��ت وزیر این کشور درخواست کردند 
که در صورت پیشبرد طرح »بنیامین نتانیاهو« در 
الحاق بخش های بزرگی از کرانه باختری به سرزمین 
اش��غالی، تحریم هایی علیه رژیم صهیونیستی وضع 

شود.

کان�ادا: در پی وقوع تیران��دازی مرگبار در یکی از 
اس��تان های کانادا، نخس��ت وزیر این کشور، خرید 
و فروش و حمل س��الح های نیمه خودکار را ممنوع 
اع��الم کرد.  ت��رودو گفت: »این س��الح ها با هدف 
کش��تن بیش��ترین تعداد اف��راد در کمترین زمان 
س��اخته شده اند. چنین س��الح هایی در کانادا هیچ 

جایگاه و استفاده ای ندارند«.

پاکس�تان: رئیس مجلس پاکستان از ابتالی خود 
ب��ه ویروس کرونا خب��ر داد.  »اس��د قیصر« رئیس 
پارلمان پاکس��تان به ویروس کرونا مبتال شد.قیصر 
در حساب توئیتری خود خبر داد که تست کرونای 
وی مثبت اعالم ش��ده و در حال حاضر در قرنطینه 

خانگی به سر می برد.

ذرهبین

علی تتماج 

بحران کروانا ویروس طی ماه های اخیر سراسر جهان را فرا 
گرفته اس��ت. نکته قابل توجه آنکه کشورهای غربی که از 
زمان شیوع کرونا فرصت برنامه ریزی برای مقابله با آن را 
داشتند طی هفته های اخیر با بحرانی ترین وضعیت مواجه 
هستند بگونه ای که این کشورها در صدر دارندگان تلفات 
باالی کرونا قرار گرفته اند. در میان این کش��ورها وضعیت 
آمریکا از سایرین بحرانی تر است چرا که از یک سو بحرانی 

کرونا کش��ور را فرا گرفته و از س��وی دیگر رقابت ش��دید 
انتخابات��ی میان ترامپ رئیس جمهور و رقبای دموکرا تش 
روی داده که بر شدت بحران افزوده است. نکته قابل توجه 
در این میان نوع مدیریت ترامپ برای مقابله با همزمان با 
کرونا و دموکرات ها قابل توجه اس��ت. نگاهی بر رفتارهای 
ترام��پ نش��ان می دهد ک��ه وی یک راهب��رد واحد را در 
قب��ال هر دو بح��ران در پیش گرفته اس��ت و آن رویکرد 
بحران س��ازی است. این سیاس��ت ها در دو قالب داخلی و 
بیرونی در جریان است. درعرصه داخلی ترامپ از یک سو 
مشت آهنین را در قبال منتقدان به کار می گیرد چنانکه 
هر مخالفی را به همکاری با چین متهم می سازد و از سوی 
دیگر به حمایت از منتقدان از قرنطینه می پردازد. ترامپ از 

هر واکنش تند و حتی مس��لحانه حمایت می کند چنانکه 
وی خواستار اقدام مس��لحانه برای مقابله با قرنطینه شده 
اس��ت. در عرصه بیرونی نیز ترامپ فضای بحران سازی را 
اجرا می کند که بخشی از آن اتهام زنی به چین با کلید واژه 
متهم اصلی شیوع کرونا در آمریکاست. هر چند که بخشی 
از این اقدام ترام��پ برگرفته از اهداف اقتصادی وی علیه 
چین اس��ت اما در نهایت وی س��عی دارد تا افکار عمومی 
را از تحوالت داخلی به حاشیه ها منحرف سازد. بعد دیگر 
این طراحی استمرار اعمال تحریم علیه سایر کشورهاست 
که بخشی از آن را در ادعای لزوم تمدید تحریم تسلیحاتی 
علیه ایران می توان مشاهده کرد. ترامپ در اصل فرآیندی 
را در پیش گرفته اس��ت که بر اساس آن فضای بحرانی و 

غبارآلود در عرصه سیاس��ت داخلی و بیرونی آمریکا ایجاد 
شود که نه منتقدان و رقبای داخلی و نه بازیگران بیرونی 
نتوانند برنامه منسجم و مدونی را طراحی نمایند. در اصل 
ترامپ نش��ان داده که برای حفظ قدرت حاضر است حتی 
زمینه های جنگ داخلی را نیز در آمریکا فراهم س��ازد که 
حمای��ت وی اعتراض های مس��لحانه نم��ودی از آن رفتار 
اس��ت. به هر تقدیر می توان گفت ک��ه آنچه این روزها بر 
آمریکا حاکم شده، ورای بحران کروناست که بیشتر نشات 
گرفته از جاه طلبی های سیاس��ی است که از سوی ترامپ 
و رقبای دموکرات وی در جریان است و در این میان ملت 
آمریکا هس��تند که قربانی کرونا و ای��ن رقابت بحران زده 

انتخاباتی می شوند. 

یادداشت

مدیریت بحرانی 

گزارش

سیاست های س��رمایه دارانه دولت انگلیس موجب شده تا 
این روزها منطقه های فقیر نش��ین ب��ه اصلی ترین قربانیان 
کرونا مبدل شوند چنانکه نتیجه دو تحقیق جداگانه نشان 
می دهد که ویروس جدید کرونا در محله های فقیرنش��ین 
بریتانی��ا دو برابر بیش��تر از محله های ثروتمن��دان قربانی 

گرفته است.
بنا ب��ه نتیجه پژوهش های انجام ش��ده آم��ار مرگ و میر 
بیماری همه گی��ر »کووید 1۹« در میان اقلیت های قومی 
بریتانیا نیز در مقایس��ه با اکثریت جامعه بیشتر است.اداره 
مل��ی آمار بریتانیا با بررس��ی پرونده بی��ش از ۲0 هزار نفر 
از ج��ان باختگان ب��ر اثر ابتال به نوع جدی��د ویروس کرونا 
دریافته اس��ت که میزان مرگ و میر در مناطق فقیرنشین 
این کش��ور ۵۵.1 نفر به ازای هر 100 هزار نفر بوده است. 
این در حالی اس��ت که این رقم در مناطقی که افراد فقیر 
کمتر در آنها س��کونت دارن��د تنها ۲۵.3 نف��ر به ازای هر 
100 هزار نفر بوده است. در بررسی اداره ملی آمار بریتانیا 

محله های فقیرنشین به مناطقی اطالق شده است که آمار 
بیکاری و جرم و جنایت در آنها بیشتر از دیگر مناطق است. 
از سوی دیگر دسترس��ی به امکانات پزشکی و درمانی نیز 
در این مناطق دشوارتر است. از سوی دیگر نتیجه پژوهش 
موسس��ه مطالعات مالی، مستقر در لندن نشان می دهد که 
ش��مار جان باختگان ب��ر اثر ابتال به وی��روس جدید کرونا 
در میان سیاهپوس��تان و اقلیت های قومی بریتانیا بیش��تر 
از سفیدپوستان اس��ت. به گفته محققان این موسسه یکی 
از دالیل این امر فعالیت سیاهپوستان و اعضای اقلیت های 
قومی در مشاغلی است که آنها را بیشتر در معرض ابتال به 

نوع جدید ویروس کرونا قرار می دهد.
تیم کوک، اس��تاد دانشگاه بریستول در این مورد می گوید: 
»بررس��ی های ما نش��ان می دهد که ۶3 درصد از کارکنان 
بخش بهداش��ت و درمان که بر اثر ابت��ال به ویروس کرونا 
جان باختند یا سیاهپوس��ت یا از اقلیت های قومی بودند.« 
بحران کرونا چنان انگلیس را فراگرفته است که، انگلیس با 

وجود خروج از اتحادیه اروپا، برای مهار همه گیری بیماری 
کووید-1۹ و ارائه طرح عبور از قرنطینه، به سامانه بهداشتی 
اتحادیه متوسل شده اس��ت. از آلمان نیز خبر می رسد که 
صدها نف��ر از مردم آلم��ان علیرغ��م ممنوعیت های وضع 
ش��ده، در روز جهانی کارگر در بحبوبحه شیوع »کرونا« در 
یکی از میدان های برلی��ن تجمع کردند تا به تداوم قوانین 

فاصله گذاری اجتماعی اعتراض کنند.
از آمریکا نیز خبر می رس��د هزاران شهروند کالیفرنیایی در 
سرتاس��ر این ایالت دس��ت به تظاه��رات زده و لغو قوانین 
قرنطینه و بازگش��ایی کس��ب وکارها را خواس��تار ش��دند. 
رئیس جمهور آمریکا در حمایت از معترضان مس��لحی که 
قصد داش��تند وارد س��اختمان ایالتی کنگره در میشیگان 
ش��وند گفت، مس��ئوالن این ایالت باید با آن ه��ا به توافق 
برس��ند. رئی��س جمه��ور آمریکا ب��ا حمله به دو ش��بکه 
خبری»سی ان ان« و »ان بی سی«  ، آنها را دست نشانده های 
چین و دش��من مردم آمریکا توصیف ک��رد. رئیس جمهور 

آمریکا با متهم کردن پکن به انتقال ویروس کرونا از ش��هر 
»ووه��ان« به دیگ��ر نقاط جهان، این کش��ور را بار دیگر با 
افزایش تعرفه  تهدید کرد. خبر دیگر از آمریکا آنکه هزاران 
نفر از مستاجران در شهر های مختلف آمریکا در اعتراض به 
وضع بیکاری ناش��ی از کرونا و پرداخت اجاره بها تظاهرات 
کردن��د. آلبرایت وزیر امور خارجه پیش��ین آمریکا با انتقاد 
از سیاس��ت "اول آمریکا" دونالد ترامپ در بحث سیاس��ت 
خارجی گفت، این رویکرد واکنش ایاالت متحده به ش��یوع 

ویروس کرونا را با مانع مواجه کرد.
ج��و بای��دن نامزد دموک��رات انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا از حمایت دونالد ترامپ از معترضان مسلح در ایالت 
میش��یگان به ش��دت انتقاد و از فرماندار این ایالت حمایت 
کرد. »جو بای��دن« رقیب احتمالی دموکرات دونالد ترامپ 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا از حمایت ترامپ از 
معترضان مس��لح در ایالت میشیگان انتقاد کرد و از وجود 

نشانه های نژادپرستی در این اعتراضات خبر داد. 
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سقوط محبوبیت ماکرون
افزایش شمار قربانیان در فرانسه و عدم شفافیت راهبرد رفع قرنطینه، به 

افت محبوبیت رئیس جمهوری این کشور منجر شده است.
نتایج نظرس��نجی مرکز س��نجش افکار عمومی »هریس« که به سفارش 
رس��انه فرانس��وی »ال س��ی آی« انجام ش��د حاکی از اف��ت ۸ درصدی 

محبوبی��ت امانوئل ماک��رون رئیس جمهوری این کش��ور طی ماه میالدی 
آوریل است. بعد از دوره ای کوتاه که محبوبیت ماکرون به دلیل اعمال به موقع 

محدودیت های کرونایی اوج گرفت؛ اکنون میزان استقبال مردم از عملکرد او روی 
رقم ۴3 درصد ایستاده است.اگرچه به طور ویژه، افراد باالی ۶۵ سال از عملکرد ماه 
گذشته ماکرون رضایت بیشتری دارند؛ اصلی ترین دالیل افت محبوبیت وی، ناکافی 
بودن اقداماتی است که برای مهار کرونا اتخاذ کرده حال آنکه عدم قطعیت درباره 

راهبرد پیشنهادی وی مبنی بر رفع قرنطینه نیز مزید بر علت است. 

نامه بشار اسد به اون
رئیس جمهور س��وریه در نامه ای به رهبر کره ش��مالی برای وی آرزوی 

سالمتی و برای ملت کره شمالی نیز آرزوی شکوفایی و پیشرفت کرد.
پیونگ یانگ اعالم کرد که »کیم جونگ اون« نامه ای از س��وی »بش��ار 
اس��د« دریافت کرده است. خبرگزاری رس��می کره شمالی خبر داد که 

کیم جون��گ اون روز ۲۸ آوریل )۹ اردیبهش��ت( نامه ای از رئیس جمهور 
س��وریه در پاسخ به نامه اخیر وی دریافت کرده که در آن به روابط تاریخی 

میان دو کشور اشاره شده و بر تقویت این روابط در تمامی زمینه ها که در راستای 
منافع مشترک دو کشور دوست بوده تاکید شده است. خبر دیگر آنکه خبرگزاری 
کره جنوبی خبر داد که رهبر کره ش��مالی برای اولین بار در سه هفته گذشته در 
یک مکان عمومی حضور پیدا کرد.»کیم جونگ اون« که طی س��ه هفته گذشته 

شایعاتی درباره وی مطرح شده بود در یک مکان عمومی حضور پیدا کرد.

افشاگری  لحود درباره ترور الحریری
رئیس جمهور اس��بق لبنان با اش��اره ب��ه دخالت دیرین��ه آمریکا در 
کش��ورش گفت که این آمریکا و اس��رائیل بودند ک��ه رفیق الحریری 

نخست وزیر اسبق این کشور را به دست تکفیری ها ترور کردند.
»امی��ل لح��ود« گفت که ای��ن ارتش لبنان بوده که مانع عملی ش��دن 

توطئه ه��ای خارج��ی برای نابودی این کش��ور ش��ده اس��ت. او در ادامه 
صحبت های��ش به دوران ریاس��ت جمهوری خود بازگش��ت و گفت: »رفیق 

الحریری نخست وزیر اسبق و فقید این کشور پول به لبنان آورد و سیاستمداران را 
خرید«.   لحود  افزود:» آمریکا و اس��رائیل تکفیری ها را برای ترور رفیق الحریری و 
نابودی سوریه به خدمت گرفتند«. در مورد طرح نجات اقتصادی که برای کمک به 
رفع بحران اقتصادی این کشور به تصویب رسید، گفت: »این برای اولین بار از زمان 
استقالل لبنان است که یک طرح اقتصادی برای این کشور در حال تدوین است«.

 VIN:

ونا  ساکنان محله های فقیرنشین انگلیس قربانیان کر
لندن با وجود برگزیت دست به دامان سامانه بهداشتی اروپا شد

ش��ورای سیاس��ی جنبش مقاومت »نجباء« عراق در بیانیه ای اعالم کرد: 
تخلیه برخی پایگاه های آمریکا در عراق تنها یک غبار پراکنی است.

شورای سیاسی این جنبش با صدور بیانیه ای در واکنش به تحرکات جدید 
ای��االت متحده آمریکا اعالم کرد: سیاس��ت متهوران��ه آمریکا هنوز عراق را 
جزئی از پروژه بزرگ خود با هدف تقسیمات مذهبی و ایجاد قومیت گرایی 
سیاسی می داند.ش��ورای سیاسی نجباء تأکید کرده اس��ت: ایاالت متحده 
در تالش��ی جدید س��عی دارد تا با اعمال نفوذ، شکست خود در کشف راه 
حل های مؤثر برای حل مش��کالت داخلی و ناتوانی در مهار شیوع کرونا که 
منجر به فروپاشی آش��کار اقتصاد این کشور شده است را جبران کند. این 
شورا همچنین از توطئه جدید آمریکایی ها پرده برداشته و اعالم کرده است: 
امروز شاهد نقش��ه بدخواهانه و اهداف شوم آمریکا برای برهم زدن امنیت 
و ثبات عراق هستیم. در بیانیه شورای سیاسی نجباء آمده است: ما نگرانی 
عمیق خود را در مورد گس��ترش این ناامنی ها اعالم کرده و به اش��غالگران 
آمریکایی تاکید می کنیم که مقاومت اسالمی عراق از نزدیک تمام نقشه های 
مخرب آنها را زیر نظر دارد تا مانع از تحقق آنها شود. این جنبش مقاومت 
در پایان ضمن هشدار مجدد نسبت به تحرکات فعلی آمریکا در فضای عراق 
تأکید کرده اس��ت: واش��نگتن در حال آماده سازی برای یک توطئه جدید 
بوده و تخلیه پایگاه های نظامی آن در عراق نیز چیزی جز یک غبار پراکنی 

نیست، چرا که آمریکایی ها ثبات را برای عراق نمی خواهند.
خبر دیگر آنکه مصطفی الکاظمی نخس��ت وزیر مامور تشکیل کابینه عراق، 
عملیات تروریس��تی علیه الحشد الشعبی را تالش ناکام برای سوء استفاده از 

درگیری های سیاسی جاری کشور دانست. الکاظمی در ادامه ضمن تسلیت به 
ملت عراق و خانواده های این شهدا، گفت: ما به آنها قول می دهیم کهگروه های 
تروریستی را به هرکجا که فرار کرده اند، تعقیب خواهیم کرد و پایان آنها به 
دست فرزندان عراق و قهرمانان ما در نیروهای مسلح و الحشد الشعبی نزدیک 
خواهد بود. ۶ نفر از نیروهای الحشدالشعبی در حمله گروه تروریتس داعش 
در استان صالح الدین به شهادت رسیدند. خبر دیگر آنکه »تحسین الخفاجی« 
سخنگوی فرماندهی علمیات مشترک عراق،  اعالم کرد که در عملیات تعقیب 
و گریز داعش در منطقه »مکش��یفه« )استان صالح الدین-شمال بغداد( به 

»اطالعات مهمی« در خصوص داعش دست پیدا کرده است.

هشدار نجباء درباره سناریوی جدید آمریکا 

علی رغم کمبود شدید دارو و غذا در یمن، ائتالف 
سعودی امروز گمرکی در یمن را هدف گرفت که 
صده��ا کامیون غذا و دارو در آن وجود داش��ت و 
در پی این حمله چندین نفر نیز زخمی و مفقود 
شده اند. ائتالف سعودی-آمریکایی گمرک »عفار« 
در اس��تان بیض��اء )مرکز یم��ن( را هدف گرفت 
ک��ه در پی آن تعدادی زخمی و مفقود ش��دند و 
چندین کامیون حامل کاال در آتش س��وخت.بر 
اساس گزارش شبکه »المسیره«، اداره گمرگ های 
یمن در بیانیه ای اعالم ک��رد، به دلیل ادامه پرواز 
جنگنده های ائتالف س��عودی امکان شناس��ایی 
تعداد »ش��هدا و مجروحان« هنوز وجود ندارد. در 
ادامه این گ��زارش آمده، این گمرک بویژه پس از 

بسته ش��دن بندر الحدیده در غرب یمن، ورودی 
اصلی غذا و دارو ش��ده است.اداره گمرک ها تأکید 
کرد: صده��ا کامیون حامل غ��ذا در این گمرک 
ب��وده و این اقدام، هدف گرفتن ]جان[ ملت یمن 
و محاصره آن در فقدان دارو و غذاس��ت بویژه در 
سایه خطراتی که به سبب شیوع کرونا وجود دارد.
در ادامه این گزارش آمده، این اولین حمله به یک 
مکان غیرنظامی نیست بلکه ائتالف سعودی پیشتر 
نیز مرکز گمرکی »میتم«، دفتر گمرک ها، مرکز 
کنترل گمرکی »ذمار« را هدف گرفته بود اما حمله 
فعلی شدیدترین آنهاست و منجر به تلفات انسانی 

و خسارت های مادی زیادی شده است.
اداره گمرک ه��ا، کش��ورهای عض��و ائتالف و 

س��ازمان ملل را مس��ؤول کامل ای��ن موضوع 
داشته و س��ازمان های بین المللی را به حمایت 
از غیرنظامیان فرخوانده است.خبرنگار المسیره 
در اس��تان البیضاء اعالم کرد، بر اس��اس آمار 
اولیه، س��ه نفر در این حمله مجروح و تعدادی 
راننده کامیون مفقود ش��ده اند که در میان آن 
راننده های خارجی هم وجود دارند و جس��تجو 
برای یافتن نج��ات یافتگان ادامه دارد.»محمد 
علی الحوث��ی« رئی��س کمیته عال��ی انقالب 
یم��ن در واکنش ب��ه این موض��وع در توییتر 
خود نوش��ت: جنگنده های ائتالف س��عودی-

آمریکایی تنش را به ش��یوه های متعدد تمدید 
می کنند که از جمل��ه آنها هدف گرفتن مرکز 
گمرک عفار در اس��تان بیضاء و انجام چندین 
حمل��ه به آن اس��ت  و این حم��الت منجر به 
کشته و زخمی ش��دن تعدادی و نیز سوختن 

کامیون های حامل کاال بوده است.

ابعاد دیگری از جنایت ائتالف آمریکایی-عربستانی در یمن رقم خورد

حمله سعودی به مرکز حاوی دارو و غذا 


