
 یون�ان: وزارت امور خارجه یون��ان از انتصاب " 
تاس��یا آتاناسیو " سفیر پیش��ین خود در دمشق به 
عنوان سفیر و فرس��تاده ویژه این کشور در سوریه 
خبر داد.نیکوس دندیاس " وزیر امور خارجه یونان 
در اظهاراتی اعالم کرد که " تاسیا آتاناسیو " سفیر 
پیشین یونان در سوریه و روسیه را به عنوان سفیر 
و فرستاده ویژه وزارت امور خارجه یونان در سوریه 

منصوب کرده است.  

 س�ازمان ملل: دبیرکل سازمان ملل در انتقادی 
دوباره از قطع کمک مالی آمریکا به سازمان جهانی 
بهداش��ت در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا، بر 
ل��زوم حمایت از این نهاد بشردوس��تانه تاکید کرد. 
آنتونی��و گوت��رش دبیرکل س��ازمان مل��ل در یک 
مصاحبه همه گیری کرونا در جهان را »بی س��ابقه« 
خوان��د و از ل��زوم تقویت حمایت مالی از س��ازمان 
جهانی بهداش��ت به منظور مقابله ب��ا این ویروس 

سخن گفت. 

 چی�ن: نماین��ده چین در ش��ورای امنیت ضمن 
اع��الم مخالفت با سیاس��ی کردن مقابله با ش��یوع 
کرونا، خواس��تار همکاری بین الملل��ی برای مبارزه 
با این ویروس ش��د.جانگ ج��ون، نماینده چین در 
شورای امنیت، در نشست غیررسمی شورای امنیت 
به مناسبت گذشت ۷۵ سال از پایان جنگ جهانی 
دوم بر مخالفت این کش��ور با سیاسی کردن مقابله 

با شیوع ویروس کرونا تاکید کرد. 

 ش�یلی: ۶۶ تن از نمایندگان پارلمان ش��یلی از 
احزاب مختلف سیاسی این کشور، پیرامون تصمیم 
رژیم صهیونیس��تی برای الحاق بخش هایی از کرانه 
باخت��ری پیامی ب��ه روبرتو آمپوئ��رو، وزیر خارجه 
ش��یلی نوش��ته و در آن از دول��ت خواس��تند این 

تصمیم را محکوم کند.

 کره ش�مالی: تلویزیون دولتی چین با اشاره به 
نام��ه ش��ی جینپینگ به کیم جون��گ اون گزارش 
داد، پک��ن مایل به ارائه حمایت به کره ش��مالی در 
چارچوب توانای��ی خود علیه ش��یوع کروناویروس 
اس��ت.، ش��ی جینپینگ، رئیس جمهوری چین در 
نامه ای به کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی تاکید 
کرد که نس��بت به اوضاع در کره شمالی و سالمت 

مردم آن نگران است.

سوء مدیریت ماکرون در قبال کرونا 
 تارنمای خبری سوداوئس��ت گزارش داد: ۶۱ مورد 
ش��کایت علیه دولت فرانس��ه درباره مدیریت غلط 
بحران کرونا در دیوان دادگستری جمهوری فرانسه 
به عنوان عالی ترین نهاد قضایی اداری این کش��ور 

ثبت شده است.
این رس��انه افزود: فرانسه در حالی نخستین مرحله 
لغو قرنطینه خود را از ۱۱ می ) ۲۲ اردیبهش��ت ( 
آغاز می کن��د که انتقادها علیه دولت این کش��ور 
درباره مدیریت بحران کرونا به شدت افزایش یافته 

است.
دیوان دادگس��تری جمهوری فرانسه به عنوان تنها 
مرج��ع قضایی ذیصالح برای رس��یدگی به اتهامها 
علی��ه مقامات کش��ور، اعالم کرد تاکنون ش��ماری 
از پزشکان، پرس��تاران، کادر درمانی، خانواده های 
قربانیان، نمایندگان و نیروهای پلیس شکایت های 
خود را علیه دولت مطرح کرده اند که بیشترین آن 
ها علیه ادوارد فیلیپ نخس��ت وزیر فرانسه، انیس 
بوزان وزیر سابق بهداشت و الیویه وران وزیر فعلی 

بهداشت ثبت شده است.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه لوپاریزی��ن به نق��ل از وزیر 
دادگس��تری فرانس��ه، افزون بر دیوان دادگستری، 
نزدیک به ۲۰۰ ش��کایت علیه دس��تگاه اجرایی و 
مس��ئوالن مربوطه در زمینه اهمال در جلوگیری از 
وقوع فاجعه ملی در جریان بحران شیوع کرونا، در 

دادگاه های عمومی ثبت شده است.
انتقادها علیه دولت فرانسه به مدیریت بحران شیوع 
کرونا محدود نش��ده است و براس��اس گزارش روز 
جمعه شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ ماری لوپن رهبر 
جبهه ملی فرانس��ه، در حال انتش��ار کتابی موسوم 
به  »کتاب س��یاه« درباره دروغگویی دولت امانوئل 
مکرون رئیس جمهوری فرانس��ه و محکومیت این 
دول��ت در جریان مدیریت بح��ران کرونا به منظور 
افزای��ش آگاه��ی عمومی اس��ت. براس��اس نتایج 
نظرس��نجی بین المللی در هفته گذشته، مکرون با 
انتقاد بیشتری در مقایسه با همتایان اروپایی خود 

در زمینه مدیریت بحران کرونا مواجه بوده است.

نیمچه گزارش

علی تتماج 

افغانس��تان در حالی نوزدهمین س��ال اش��غالش را سپری 
می کند که تحرکات آمریکا با ادعای مذاکره با طالبان یکی 
از ابعاد تحوالت این کشور را تشکیل می دهد. این مذاکرات 
که بعض��ا بدون توافق با دولت مرکزی افغانس��تان صورت 
گرفته در چندین دور در قطر برگزار شد و در نهایت نیز به 
امضای یک توافق میان طرفین منجر شد. توافقی که البته 
چندان دوان��ی نیاورده و عمال طرفین پایبندی چندانی به 
آن ندارند. در کنار این مباحث و آنچه در درون افغانس��تان 

می گ��ذرد ی��ک نکته قابل توجه مش��اهده می ش��ود و آن 
درخواس��ت آمریکا از هند ب��رای ورود به مذاکره با طالبان 
اس��ت. نماینده آمریکا در امور افغانس��تان در سفر خود به 
دهلی نو از مقامات هند خواس��ت تا به طور مستقیم درباره 

تروریسم با طالبان وارد مذاکره شوند.
 خلیل زاد گفته اس��ت هند یک نیروی مهم در افغانس��تان 
اس��ت و آمریکا از دخیل ش��دن ]هند-طالبان[ اس��تقبال 
خواهد ش��د، اگر اتفاق بیافتد. نکته قابل توجه آنکه اس��ت 
که این بار نخست اس��ت که ایاالت متحده آمریکا به گونه 
عمومی پیش��نهاد دخیل شدن مس��تقیم هند و طالبان را 
مطرح می س��ازد. حال این س��وال مطرح می شود که چرا 
آمری��کا چنین درخواس��تی را مطرح می س��ازد؟ در باب 
چرایی رفتار آمریکا س��ناریوهای متعددی مطرح است اما 
از چند منظر این امر قابل توجه است. نخست آنکه شخص 

ترامپ برای انتخابات آتی نیاز به برگ برنده ای در معادالت 
جهان��ی دارد. ترامپ بارها وعده حل بحران افغانس��تان را 
سر داده و مدعی ش��ده که توان پایان دادن به این بحران 
۱9 س��اله را دارد. وی با همین ادع��ا نیز مذاکره با طالبان 
را ص��ورت داده اس��ت. نکته قابل توجه آن اس��ت که این 
مذاکرات عمال نتوانس��ته ثبات و امنیت را به افغانستان باز 
گرداند و از س��وی دیگر آمریکا حاض��ر به امتیازد دادن به 
طالبان از جیب خود نمی باش��د. بر این اساس سوق دادن 
هند به مذاکره با طالبان را می توان بهره گیری از هند برای 
تحقق اهداف آمریکا در روند مذاکره با طالبان دانس��ت. به 
عبارتی ترامپ از جیب هند برای جلب رضایت طالبان بهره 
می گیرد تا در انتخابات از مولفه افغانس��تان بتواند استفاده 
نماید. دوم آنکه روابط میان آمریکا و پاکستان با چالشهایی 
مواجه اس��ت و در عین حال واشنگتن اسالم آباد را متهم 

به رفتارهای ضد امنیتی در افغانستان می نماید. با توجه به 
رقابت ش��دید میان هند و پاکستان از جمله در افغانستان 
این سناریو مطرح است که آمریکا با آوردن هند به معادله 
طالبان به دنبال اعمال فشار بر پاکستان است بویژه اینکه 

هند نیز طراحی گسترده ای برای نفوذ در افغانستان دارد.
 به هر تقدیر می توان گفت اقدامی که از س��وی آمریکا در 
قبال مذاکره هند با طالبان صورت گرفته نه از روی قدرت 
بلکه از روی اجبار انتخاباتی و البته استمرار سناریوی بهره 
گی��ری از اختالف��ات هند و پاکس��تان در چارچوب منافع 
آمری��کا در منطقه اس��ت. نکته مهم آنک��ه آمریکا روزی با 
ادع��ای مقابل��ه با طالبان وارد افغانس��تان ش��د و امروز از 
کش��ورها می خواه��د که با طالبان رابطه داش��ته باش��ند. 
رفتاری ک��ه تناقض رفتاری و غیر واقع��ی بودن بهانه های 

آمریکا برای اشغال افغانستان را آشکارتر می سازد. 

یادداشت

جنبش انصاراهلل یمن اعالم کرد عربستان سعودی بیش از 
۸۰۰ نفر از اتباع سومالی را وارد شمال یمن کرده است.

طبق گزارش الجزیره، انصاراهلل یمن گفته عربستان سعودی 
این ش��هروندان را از خاک خود خ��ارج و آنها را به نزدیک 
استان »الجوف« منتقل کرده است. انصاراهلل گفته این افراد 
را در ش��هر الحزم، مرکز اس��تان الجوف متوقف و ماجرا را 
به کمیس��اریای عالی امور پناهندگان س��ازمان ملل متحد 

اطالع داده است. 
ائتالفی به رهبری عربس��تان سعودی از فروردین ماه سال 
۱۳9۴ کشور فقیر یمن را برای بازگرداندن قدرت به »عبد 
رب��ه منصور ه��ادی«، رئیس جمهور مس��تعفی یمن هدف 
حمالت س��نگین هوایی، زمینی و دریایی قرار داده است. 
این حمالت به نابودی زیرساخت های یمن و گسترش فقر، 

بیکاری و گس��ترش بیماری های واگیردار در این کش��ور 
فقیر عربی منجر ش��ده اس��ت. خبر دیگر آنکه سخنگوی 
جنب��ش انصاراهلل یمن اتهام زن��ی وزارت خارجه آمریکا به 
ای��ن جنبش در خص��وص نفت کش »صافر« در س��واحل 
اس��تان الحدیده را رد کرد.»محمد عبدالس��الم« سخنگو 
و رئیس هی��أت مذاکره کننده انصاراهلل یم��ن به اتهام زنی 
وزارت خارج��ه آمریکا به ای��ن جنبش مبنی بر اینکه مانع 
تعمیر و نگهداری نفت کش صافر در س��واحل یمن اس��ت، 

واکنش نشان داد.پیشتر شبکه سعودی »العربیه« گزارش 
ک��رد که وزارت خارجه آمریکا از انصاراهلل برای همکاری با 
سازمان ملل و اعطای مجوز به آن جهت تعیمر و نگهداری 
نفت کش صافر درخواس��ت کرده و انص��اراهلل را به توقیف 
این نفت کش متهم کرده است. از سوی دیگر مشاور سابق 
س��فارت دولت مستعفی یمن در ریاض خبر داد که ریاض 
سه ماه اس��ت که تمام کمک های مالی خود به تعدادی از 
سیاس��تمداران، اصحاب رسانه و افراد سرشناس وابسته به 

دولت مس��تعفی یمن را قطع کرده اس��ت.»انیس منصور« 
مشاور س��ابق سفارت دولت مستعفی یمن در ریاض، خبر 
داد، کمیته ویژه سعودی سه ماه است که تمام کمک های 
مالی خود به تعدادی از سیاس��تمداران، اصحاب رس��انه و 
افراد سرش��ناس وابس��ته به دولت مس��تعفی یمن را قطع 

کرده اس��ت.
مش��اور سابق س��فارت دولت مس��تعفی یمن در ریاض با 
گزارش اینک��ه ارائه خدم��ات خوراک در رس��توران هتل 
»ذواری«، »موفمبیک«، »س��نتر پالزا« و دیگر هتل هایی 
ک��ه به حس��اب کمیته ویژه عربس��تان ب��ه مقامات دولت 
مس��تعفی خدمات غذایی ویژه ارائه می کردند متوقف شده 
اس��ت، گفت که سعودی حتی تهدید کرده است که به این 

مقامات دیگر خدمات مسکن نیز ارائه نخواهد کرد.

گزارش

یکی از پیامدهای بحران کرونا آن بود که نش��ان داد حقوق 
بش��ر غربی صرفا یک ادعای خارج از واقعیت است که نمود 
آن را در انگلیس می توان مش��اهده کرد چنانکه کمیسیون 
کیفیت مراقبت انگلیس گزارش هایی را دریافت کرده که بر 
اساس آنها بیمارس��تان ها در موارد متعدد بیماران کرونایی 
س��الخورده را بدون آن که خودشان از بیماری مطلع باشند، 

به خانه سالمندان بازگردانده اند.
در ادامه افشای وضعیت بحرانی سالمندان در غرب،  روزنامه 
انگلیسی »دیلی میل« گزارش داد بیمارستانهای این کشور 
با بازگرداندن بیمارانی ک��ه مبتال به »کووید-۱9« بودند به 
خانه س��المندان، بدون آن که به مدیران این مراکز بگویند 

این افراد بیمار هستند، احتماال قانون شکنی کرده اند.
به کمیسیون کیفیت مراقبت )سی کیوسی( گفته شده چند 
بیمارس��تان مراجعان خود را با وجود این که شک داشتند و 
یا حتی می دانس��تند بیمار هستند، برگردانده اند و متاسفانه 
این اقدام باعث ش��ده در خانه های س��المندان این بیماری 
شیوع بیشتری پیدا کند و جان ساکنان آسیب پذیر را بگیرد. 
کارکنان این مراکز هم که از بیمار بودن افراد اطالع نداشتند، 
از تجهیزات حفاظت ش��خصی کافی اس��تفاده نمی کردند یا 
تدابیر الزم برای کنترل بیماری اتخاذ نمی شد.بعد از این که 
کمیسیون مذکور از طریق مدیران مراکز مراقبتی مطلع شد 
که بیمارستانها بدون آن که به این بیماران درباره ابتالیشان 
بگوین��د آنها را به خانه س��المندان بازمی گرداندند، در حال 
تحقیق بر روی چند مورد است. »کیت ترونی«، بازرس ارشد 
این نهاد گفت: چند مورد از این اتفاق را داش��ته ایم و باعث 

شده ویروس به س��اکنان دیگِر مراکز مراقبتی منتقل شود. 
در مواردی که به نظر می رس��د بیمارستان اطالعات را فاش 
نکرده، در حال بررس��ی هس��تیم تا ببینیم آیا بیمارستان ها 
مقررات را نقض کرده اند و آیا ما می توانیم وارد عمل ش��ویم. 

این مسئله برای ما واقعاً جدی است.
این کمیسیون همچنین قصد دارد درباره مرگ و میر ناشی 
از کمبود پزش��کانی که به این مراکز س��ر می زنند، تحقیق 
کند. آخرین داده های دفتر آمار ملی بریتانیا نش��ان می دهد 

میزان مرگ و میر فعلی در مراکز مراقبتی ۴ برابر بیش��تر از 
میانگین ۵ س��ال است و تنها یک سوم این موارد با ویروس 

کرونا ارتباط دارد.
هش��دارهای این دیدبان بعد از آن اعالم ش��ده که »بوریس 
جانسون«، نخس��ت وزیر بریتانیا اعتراف کرد که از وضعیت 
این مراکز به ش��دت متاسف است. به گفته کارشناسان، این 
مراکز به کانون جدید بیماری کرونا تبدیل شده اند.انگلیس با 
بیش از ۲۱۱ هزار مبتال، چهارمین کشور درگیر این بیماری 

در جهان بعد از آمریکا، اس��پانیا و ایتالیا است. تاکنون بیش 
از ۳۱ هزار نفر هم بر اثر ابتال به بیماری کرونا در این کشور 
جان خود را از دس��ت داده اند. در همین حال بانک مرکزی 
انگلیس از احتمال کوچک شدن اقتصاد این کشور به میزان 
۱۴ درصد خبر داد. بانک مرکزی انگلیس در گزارشی هشدار 
داد که اقتصاد این کشور ممکن است با بدترین وضعیت خود 
از زمان جنگ جانش��ینی اسپانیا در س��ه قرن پیش مواجه 
شود. این بانک در سناریو بدبینانه خود رشد اقتصادی منفی 
۳۰ درصدی را در نیمه نخست امسال برای پنجمین اقتصاد 
بزرگ جهان پیش بینی افزوده اس��ت در سه ماهه دوم سال 

رشد اقتصادی احتماال منفی ۲۵ درصد خواهد بود.
این بانک هم چنین نرخ بیکاری انگلیس را 9 درصد پیش 
بینی کرده که در صورت تحقق، دو برابر رشد نرخ بیکاری 
فعلی است. هم چنین ۸۰ درصد شاغلین تحت تاثیر شیوع 
کرونا ب��ا کاهش درآمدهای خود یا تعدی��ل موقتی مواجه 
ش��ده اند.  به گفته بانک مرک��زی انگلیس، انتظار می رود 
روند بازگش��ت اقتصاد به س��طوح عادی خود از نیمه دوم 
س��ال به تدریج آغاز شود. اندرو بیلی، رییس بانک مرکزی 
انگلی��س در همین رابطه گفت: انتظ��ار داریم با پیامدهای 
بلندمدتی بر روی اقتصاد مواجه ش��ویم اما تاثیر آن ها در 
بس��یاری از سناریوها کم خواهد بود. بیلی با اعالم آمادگی 
بانک مرکزی برای حمایت همه جانبه از اقتصاد این کشور 
افزود: حضور نیرومند ما این س��یگنال را به بازارها ارس��ال 
خواهد کرد که حف��ظ ثبات اقتصادی تا چه اندازه برای ما 

اهمیت دارد.  

بازی با پرونده هند
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شکسته شدن رکورد بیکاری 
یک قرن اخیر آمریکا 

همان طور که پیشتر نیز انتظار می رفت نرخ بیکاری 
بزرگ ترین اقتصاد جهان تا پایان ماه آوریل دورقمی 
ش��د و رق��م ۱۴.۷ درصد را ثبت ک��رد. این بدترین 
عملکرد ثبت شده بازار کار این کشور از زمان بحران 

بزرگ دهه ۱9۳۰ بوده است.  
ش��مار جمعیت بی��کاران طی این مدت با افزایش��ی 
محس��وس نس��بت به ماه قبل به ۲۰ میلیون  ۵۰۰ 
هزار نف��ر افزایش پیدا کرد. ای��ن وضعیت می تواند 
زنگ خطری جدی برای دونالد ترامپ باشد که برای 
انتخاب مجدد ب��ه عنوان رییس جمهور در انتخابات 
م��اه نوامبر حس��اب ویژه ای روی اقتص��اد باز کرده 

است.  
گریگ��وری داک��و، اقتص��اد دان موسس��ه کپیت��ال 
اکونومیکس گفت: آس��یبی که بحران بزرگ ناشی از 
کرونا به ما تحمیل ش��ده، واقعا عمیق اس��ت و مدت 
زیادی طول خواهد کشید تا بازار کار بتواند خود را به 
سطح قبل از بحران باز گرداند.  در حال حاضر حدود 
۷۵ درصد ش��اغلین آمریکایی تحت تاثیر پیامدهای 
کرونا ب��ا کاهش درآمد، تعدیل موق��ت یا با بیکاری 
دایمی مواجه ش��ده اند.  متوسط نرخ بیکاری آمریکا 
در بازه زمانی ۱9۴۸ ت��ا ۲۰۱9 معادل ۵.۷۳ درصد 
ب��وده که باالترین رقم ثبت ش��ده مرب��وط به نوامبر 
۱9۸۲ با ۱۰.۸ درصد و کمترین نرخ ثبت ش��ده نیز 
مربوط به می ۱9۵۳ با ۲.۵ درصد بوه اس��ت.اتفاقات 
عجیب بازار کار آمریکا در ش��رایطی رخ می دهد که 
تنه��ا دو ماه قب��ل یعنی در ماه فوری��ه نرخ بیکاری 

آمریکا ۳.۵ درصد بود که کمترین س��طح ثبت شده 
نیم قرن اخیر در این کشور محسوب می شد. در ماه 

مارس نیز نرخ بیکاری ۴.۴ اندازه گیری شده بود.  
در این میان جدال سیاسی برای انتخابات هم در این 
کش��ور ادامه دارد چنانکه رئیس جمهور سابق آمریکا 
در ش��دیدترین انتقاد خود از دولت کنونی، واکنش 
»دونال��د ترامپ« ب��ه بحران کرونا در این کش��ور را 
»فاجعه مطلق« خواند. »باراک اوباما«، رئیس جمهور 
س��ابق آمریکا روز جمعه گفت پاسخ دولت ترامپ به 
همه گیری کووید-۱9، »فاجعه پرهرج ومرج مطلق« 
بوده اس��ت. وی همچنین س��اکن فعلی کاخ س��فید 
و متحدان��ش را به تش��دید تنش های »قبیله ای« در 
سراسر کشور متهم کرد که به گفته او همین مسئله، 
مانع تالش��ها برای کاهش تعداد کل��ی مبتالیان در 

آمریکا شده است.

سوءاستفاده از کرونا برای اجرای معامله قرن
رئی��س کمیته مردمی مب��ارزه با محاصره غزه اعالم ک��رد که آمریکا و 
رژیم صهیونیس��تی با سوءاستفاده از بحران کرونا در حال اجرای معامله 
قرن هستند.»جمال الخضری« رئیس کمیته مردمی مبارزه با محاصره 
غزه اعالم کرد که آمریکا و رژیم صهیونیس��تی با سوءاس��تفاده از توجه 
جهانی��ان ب��ه ویروس کرون��ا به صورت ف��وری در حال اج��رای معامله 
قرن هس��تند.وی در ادامه افزود: آمریکا به رژیم صهیونیس��تی برای الحاق 
بخش��هایی از کرانه باختری به اراضی اش��غالی چراغ س��بز نشان داده و تل آویو 
اقدام��ات عملی و خطرناک در این خصوص انجام می دهد.الخضری تاکید کرد: 
کابین��ه نتانیاهو و گانتز ش��بانه روز برای الحاق بخش های��ی از کرانه باختری به 
اراضی اش��غالی تالش می کند.الخضری تصریح کرد: یهودی س��ازی و ش��هرک 
س��ازی همچنان ادامه داشته و در حال گس��ترش است اما ملت ما نمی تواند با 

اجرای معامله قرن موافقت کند. 

خطر فزاینده برگزیت بدون توافق
وزیرخارج��ه آلمان گفت خطر برگزیت ب��دون توافق در بحبوحه بحران 
وی��روس کرونا وجود دارد و مذاکرات میان انگلیس و اتحادیه اروپا هیچ 

پیشرفتی نداشت.
هایکو ماس در گفتگو با روزنامه آوگس��بورگ آلمان گفت خطر فزایند 
برگزی��ت بدون توافق در بحبوحه بحران بهداش��تی ویروس کرونا وجود 
دارد و مذاک��رات می��ان انگلیس و اتحادیه اروپا در م��ورد روابط آینده هیچ 
پیش��رفتی نداش��ت.ماس گفت این نگران کننده اس��ت که انگلیس از بیانیه های 
مشترک ما در مورد مذاکرات دور می شود. این به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا 
مذاکرات همان طور که در بیانیه اعالم ش��ده اس��ت یک مجموعه کامل را شامل 
می ش��ود.ماس اعالم کرد در حال حاضر هیچ زمینه مش��ترکی در مورد چگونگی 
دستیابی به توافق تجاری جامع یا تمدید دوره مذاکره تا پایان سال وجود ندارد. 

وی افزود دولت انگلیس همچنان تمدید مهلت را رد می کند. 

وضعیت التنف در جنوب سوریه دشوار است
س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه اعالم کرد، مس��کو تالش هایی را که 
آنکارا برای مقابله با اقدامات تحریک آمیز ش��به نظامیان در ادلب انجام 
می دهد، در نظر می گی��رد. ماریا زاخارووا، اظهار کرد: تالش های آنکارا 
ب��رای مقابله ب��ا اقدامات تحریک آمی��ز افراطی ها با ه��دف بر هم زدن 
آرامش منطقه کاهش تنش در ادلب را در نظر می گیریم و بر این اساس 
حرک��ت می کنیم که امنیت پایدار در ادلب تنها با تفکیک مخالفان میانه رو 
از تروریس��ت ها محقق می شود. زاخارووا گفت: شرایط دشواری در جنوب سوریه 
و در منطق��ه ای به طول ۵۵ کیلومتر در اط��راف منطقه التنف و اردوگاه الرکبان 
ویژه پناهجویان وجود دارد. وی افزود: اطالعات به دس��ت آمده نش��ان می دهد 
که وخامت ش��رایط بهداش��تی در ادلب ادامه دارد. در واقع پس از بس��ته شدن 
مرزهای س��وریه-اردن در چارچوب مقابله با ش��یوع وی��روس کرونا، پناهجویان 

فرصت دستیابی به حمایت های پزشکی مناسب را از  دست دادند.
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مرگ دردناک قربانیان کرونا در خانه های سالمندان انگلیس
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