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قاسم  غفوری

قدرت های غرب و ش��رق در قالب ای��االت متحده و اتحاد 
جماهیر ش��وروی س��ابق با حمایت کش��ورهایی همچون 

انگلیس و فرانسه در حالی رژیم صهیونیستی را در 1948 
بن��ا نهادند ک��ه ادعا داش��تند این رژیم تنها دموکراس��ی 
خاورمیانه اس��ت که می تواند الگوی دموکراس��ی غربی در 
منطقه باش��د. آنها بر این ادعا بودند که رژیم صهیونیستی 
ب��ا برخورداری از احزاب و جریان های سیاس��ی مختلف و 
نیز حامکیت پارلمان بر آن، برترین دموکراسی خاورمیانه 
اس��ت و سایر کشورها باید به آن سمت حرکت کنند. آنها 
ادعا داش��تند که ط��رح هایی مانن��د خاورمیانه بزرگ در 

راستای تقویت همین دموکراسی صورت می گیرد. 
نکت��ه مهم آنکه غرب همچنین ای��ن رژیم را اولین قدرت 
نظامی منطقه می نامید که کشورهای منطقه گزینه ای جز 
تسلیم شدن در برابر آن نداشتند و با همین ادعا نیز مصر 
و اردن و تش��کیالت خودگردان فلس��طین را به سازش با 
ای��ن رژیم س��وق دادند. این ادعاها در حالی س��نگ بنای 

حمایت این کشورها از رژیم صهیونیستی بوده و هست که 
نگاهی به روند داخلی این رژیم نکاتی قابل توجه را نشان 
می دهد. ادعای دموکراسی برتر بودن تل آویو در شرایطی 
مطرح ش��ده که رفتارهای نتانیاهو خود س��ندی بر واهی 
بودن این ادعا اس��ت. نتانیاهو در حالی س��ه دوره نخست 
وزی��ر را در کارنامه دارد که وی همچن��ان به دنبال ادامه 
این روند اس��ت. به رغم مخالفت های جریان های سیاسی 
و نیز اعتراض های گسترده ای که به عملکرد وی در حوزه 
اقتص��ادی و مقابله با کرونا صورت می گیرد و پرونده های 
مکرری که به دلیل فساد در دادگاه دارد اما او همچنان به 

دنبال انحصار قدرت است.
 نتانیاه��و 2 مرتب��ه انتخابات را تکرار ک��رده و به رغم آنکه 
با گانتص ائتالف تش��کیل داده تا نخست وزیر چرخشی را 
اجرایی سازد اما به دنبال آن است تا با بهره گیری از فضای 

بح��ران و دور زدن گانتص از نخس��ت وزیری او جلوگیری 
نم��وده و به روند حضورش در عرصه سیاس��ت ادامه دهد. 
آنچه امروز در سرزمین های اشغالی مشاهده می شود همان 
ساختارهای دیکتاتوری است چنانکه نتانیاهو از یک سو به 
دنبال ادامه نخس��ت وزیری است و از سوی دیگر به دنبال 
مختومه سازی پرونده های فساد مالی اش با دور زدن دادگاه 
است. نکته قابل توجه آنکه اعتراض های گسترده خیابانی در 
اراضی اشغالی به خارج از مرزهای این رژیم نیز رسیده و در 
بسیاری از کشورها علیه نتانیاهو و دیکتاتوری وی تظاهرات 
برگزار می شود اما وی همچنان به دنبال سلطه یک جانبه 
بر قدرت اس��ت و در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نیست 
چنانکه برخی این سناریو را مطرح می کنند که نتانیاهو به 
دنبال انحالل کنست و کابینه برای انتخابات زودهنگام باشد 
تا به این بهانه همچنان نخست وزیری اش را حفظ نماید.  

یادداشت

گزارش

اراضی اش��غالی این روزه��ا صحنه اعتراض های گس��ترده 
ب��ه دیکتاتوری نتانیاه��و، ناتوانی وی در مقابل��ه با کرونا و 
تش��دید بحران اقتصادی است بگونه ای که یک مقام ارشد 
پلیس رژیم صهیونیس��تی، که ب��رای چندمین هفته پیاپی 
با تظاهرات گس��ترده علیه نخس��ت وزیر این رژیم رو به رو 
ش��ده، در جلس��ات محرمانه گفته که اسرائیل در وضعیت 

هرج ومرج اجتماعی به سر می برد.
ش��هرهای قدس اشغالی و تل آویو ش��امگاه شنبه نیز مانند 
روزهای قبل شاهد برپایی تظاهرات گسترده علیه »بنیامین 
نتانیاه��و« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی و درخواس��ت 
ب��رای اس��تعفای وی از این س��مت بود. به نوش��ته روزنامه 
»جروزالم پست«، شبکه 12 تلویزیون اسرائیل بامداد یکشنبه 
گزارش داد که یک مقام ارش��د پلیس این رژیم در جلسات 
محرمانه و پش��ت درب های بس��ته اعتراف کرده اس��ت که 
»اسرائیل در وضعیت آشوب اجتماعی قرار دارد«.رسانه های 
صهیونیس��تی آمارهای مختلفی تع��داد تظاهرات کنندگان 
در ۳۰۰ نقط��ه از قدس اش��غالی و مقاب��ل اقامتگاه نتانیاهو 
ارائ��ه می کنن��د و بعضاََ ت��ا ۳۰ هزار نفر را تخمی��ن زده اند.

جروزالم پس��ت به نقل از سخنگوی رسانه ای پلیس اسرائیل 
نوش��ت که ش��مار معترضان فقط در خیاب��ان بالفور مقابل 
اقامتگاه نتانیاهو حدود 1۰ هزار تا 1۳ هزار نفر برآورد ش��ده 
است.این بزرگترین تظاهرات در قدس اشغالی برای اعتراض 

به فساد و عملکرد نتانیاهو در نخست وزیری اسرائیل است.
ب��ا اینکه پلیس صهیونیس��تی در ابتدا وع��ده داده بود که 
برخالف ش��ب های قبل با معترضان برخورد خشن نخواهد 

داشت و آنها می توانند به تظاهرات مسالمت آمیز خود ادامه 
دهند اما بر اس��اس گزارش رسانه های اس��رائیلی، با تداوم 
تجم��ع ، نیروه��ای امنیتی مجدداََ به آنها حمله ور ش��دند.

به نوش��ته وبگاه »تایمز اس��رائیل«، علی رغم اینکه در این 
تظاه��رات پلیس از توپ های آب پاش اس��تفاده نکرد اما با 
توس��ل به قوه قهریه و با خشونت به معترضان ضد نتانیاهو 
حمله کرده و تعدادی از آنها را بازداشت نمود.بر این اساس، 
پلیس اس��رائیل اعالم کرد که حداق��ل 8 نفر را در میدان 

پاریس،  نزدیک اقامتگاه نتانیاهو بازداشت کرده است.

این چندمین بار طی هفته های اخیر است که ساکنان شهرهای 
مختلف فلس��طین اشغالی از جمله تل آویو و قدس اشغالی با 
برگزاری تظاهرات، اعتراضات خود را به سیاست های مختلف 
نتانیاهو از جمله طرح اش��غال س��ی درصدی کرانه باختری، 
افزای��ش اختیارات نیروهای امنیتی به بهانه مقابله با ویروس 
کرون��ا و همچنین پرونده های فس��اد وی نش��ان می دهند. 
تظاهرات کنندگان با حمل پالکاردهایی با نوشته هایی از جمله 
»ُجرم وزیر« )Crime Minister به جای کلمه نخست وزیر 
Prime Minister( و »بهار اس��رائیلی«  به اتهامات فساد 

نتانیاهو اعتراض و بر لزوم اس��تعفای وی تاکید کردند.  مرکز 
پخش اسرائیلی "مکان" به نقل از یائیر الپید، رهبر اپوزیسیون 
رژیم صهیونیستی اعالم کرد: نتانیاهو به دلیل تظاهراتی که 
علیه  او به راه افتاده و از آنجایی که این اعتراضات تاثیر بزرگی 
بر اراضی اشغالی دارند، دچار حالت هیستری شده است. الزم 
به ذکر اس��ت در ادامه سیاست اشغالگری رژیم صهیونیستی 
قصد دارد یک ش��هرک دیگر صهیونیست نش��ین در شمال 
قدس اشغالی بنا کند.رژیم اسرائیل در ماه مارس گذشته نیز 
اعالم کرد که قصد دارد ۳۵۰۰ واحد مس��کونی را در منطقه 
E1 در ش��رق قدس اش��غالی احداث کند تا این منطقه را به 

شهرک »معالی ادومیم« متصل کند. 
در این میان کمیته امور اس��را و آزادگان فلسطین اعالم کرد 
که یک اس��یر فلسطینی از کرانه باختری در بازداشتگاه رژیم 
صهیونیس��تی به کرونا مبتال شده است. س��فرای 16 کشور 
اروپای��ی با ارائه یادداش��ت اعتراضی ب��ه وزارت خارجه رژیم 
صهیونیس��تی اعالم کردند، شهرک سازی در منطقه حساس 
»E1«، راه��کار »دو دولت��ی« را کنار می زن��د. در این میان 
مجلس نماین��دگان آمریکا حمایت ۵۰۰ میلی��ون دالری از 
رژیم صهیونیس��تی در حوزه پدافند موش��کی را ذیل الیحه 
تخصیص هزینه های نظامی، تمدید کرد. این بس��ته حمایت 
نظامی آمریکا از رژیم صهیونیستی، بودجه ساخت و نگهداری 
سامانه های پدافند موشکی »گنبد آهنین«، »فالخن داوود« و 
»پیکان« را تامین می کند.بر این اساس، هفته قبل نیز مجلس 
نمایندگان آمریکا ارائه بودجه حمایتی ۳،۳ میلیارد دالری به 
رژیم صهیونیستی را ذیل الیحه تخصیص، تصویب کرده بود.

از تنها دموکراسی تا 
دیکتاتوری
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هشدار درباره بازگشت اوضاع جنگ سرد 
معاون وزیر خارجه روسیه هش��دار داد تالش ها برای رسیدن به برتری 
نظامی در اروپا سیاس��تی مخرب اس��ت که اوضاع را مشابه زمان جنگ 
سرد می کند. الکساندر گروشکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه، هشدار 
داد تالش ها برای رس��یدن به برتری نظام��ی در اروپا می تواند اوضاعی 
مشابه زمان جنگ سرد ایجاد کند.او به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد 
تصویب توافق نهایی هلسینکی به تاس گفت: به اعتقاد من این موضوع دیر 
یا زود درک می ش��ود که سیاس��تی که نمی تواند منافع قانونی تمام کشور های 

عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا را تضمین کند، سیاستی مخرب است.
معاون وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد: هر اقدامی که در تضاد با این منطق 
باشد، امنیت اروپا و امنیت کشور هایی را که به دنبال دستیابی به برتری نظامی 

هستند، تضعیف خواهد کرد.

تبدیل لیبی به جنگ منطقه ای 
فرس��تاده موقت س��ازمان ملل در امور لیبی درباره تبدیل شدن بحران 
این کش��ور به جنگ منطقه ای به دلیل دخالت ه��ای بازیگران خارجی 
هش��دار داد.»اس��تفانی ویلیام��ز«  گفت ک��ه حضور ش��مار زیادی از 
طرف ه��ای خارجی با برنامه ه��ای خاص در بحران لیب��ی، خطر وقوع 
رویارویی منطقه ای را بس��یار بیش��تر کرده اس��ت. ویلیامز افزود: »ملت 
لیبی از جنگ خسته شده و خواهان صلح است اما ترس از این دارد که امور 
در اختیار آن ها نباشد، آن ها به دنبال راه حل و برقراری آتش بس هستند چرا که 
آتش بس نباشد کشورشان ویران می شود، نبرد در لیبی بیشتر از آنکه یک جنگ 
داخلی باشد نبرد بین رقبای خارجی است و لیبیایی ها حاکمیت خود را از دست 
داده اند«.پنج ش��نبه گذشته نیز ویلیامز از طرف های لیبی خواست از فرصت عید 
سعید قربان استفاده کرده و با تحکیم روابط برادرانه به درگیری ها پایان دهند.

کاهش شدید محبوبیت مکرون
بر اس��اس نتایج یک نظرسنجی که از مردم صورت گرفته و در روزنامه 
ژورنال دو دیمانش منتشر شده است، میزان محبوبیت امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانس��ه در میان مردم این کشور اکنون به، ۳8.۷ درصد 
رس��یده است. حال آنکه نخست وزیر جدید فرانس��ه که تازه وارد نهاد 
نخس��ت وزیری شده است، حدود 1۰ درصد بیش��تر از مکرون در میان 
م��ردم محبوبیت دارد. می��زان محبوبیت "ژان َکس��ِتکس"، اکنون به 49.4 
درصد رسیده است. هنگامی که ادوار فیلیپ هم به سمت نخست وزیری فرانسه 
رس��ید میزان محبوبیت او حدود 1۰ درصد بیش��تر از امانوئل مکرون بود. نسبت 
محبوبیت این دو به میزان ۳9.۳ درصد و 49.۳ درصد بود. در ماه ژوئیه محبوبیت 
مکرون بین ۳۳ تا ۵۰ درصد در نوس��ان بوده اس��ت. میزان محبوبیت مکرون در 

سال های 2۰18 و 2۰19 کمتر از ۳۵ درصد بوده است.

دیکتاتوری نتانیاهو، بحران اقتصادی و کرونا، ناآرامی در رژیم صهیونیستی را تشدید کرد

اسرائیل در وضعیت هرج  ومرج اجتماعی 

 س�وریه: یک منب��ع رس��می در وزارت خارجه 
س��وریه اعالم کرد، دمش��ق توافق امضا شده میان 
»ش��به نظامیان قس��د« ) نیروه��ای دموکراتی��ک 
سوریه( و شرکت نفت آمریکایی برای »سرقت نفت 
سوریه« با نظارت و حمایت دولت آمریکا را شدیدا 
محکوم می کند.اخیرا »لیندس��ی گراهام« س��ناتور 
جمهوری خ��واه آمریکای��ی فاش کرد ک��ه »مظلوم 
عبدی« فرمانده قسد توافقی را به یک شرکت نفت 
آمریکایی برای نوسازی میدان های نفتی در شمال 

شرق سوریه امضا کرده است.

 لبنان: یک منبع نظامی صهیونیست اعالم کرد، 
از آنجایی که اولویت تل آویو جلوگیری از اس��تقرار 
نظام��ی ایران در س��وریه اس��ت، این رژی��م دنبال 
رویارویی نظامی با جنبش حزب اهلل نیس��ت. شبکه 
»الجزیره« به نقل از یک منبع نظامی صهیونیست 
گ��زارش کرد، این رژیم دنب��ال رویارویی نظامی با 
حزب اهلل نیس��ت. منبع مذکور در ادامه به الجزیره 
گفت: ما قصد وارد کردن هیچ ضربه پیش��گیرانه ای 

به حزب اهلل یا دولت لبنان را نداریم.

 یمن: سرتیپ »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن اعالم کرد که پدافند هوایی ارتش یمن 
توانس��ته  یک فروند پهپاد جاسوسی از نوع »آر.کیو 
2۰« را بر فراز آسمان منطقه »حرض« در نزدیکی 

مرز عربستان منهدم کند.
ارت��ش و کمیته ه��ای مردم��ی یمن ضم��ن ناکام 
گذاش��تن هجوم مزدوران وابسته به ارتش سعودی 
از سمت نجران، تعدادی از آنها را کشتند یا زخمی 

کردند.

 ع�راق: فرمانده��ی عملی��ات مش��ترک عراق با 
اش��اره به تقالی بقایای داعش برای انجام مجموعه 
حم��الت تروریس��تی جدی��د در کش��ور از راهبرد 
جدید ای��ن فرماندهی علیه این تروریس��ت ها خبر 
داد.س��رتیپ »تحس��ین الخفاجی« در گفت وگو با 
خبرگزاری رس��می این کش��ور )واع(، تصریح کرد: 
گروه های تروریستی وابسته به داعش و هسته های 
س��یار و متحرک آن تالش دارن��د از افزایش دمای 
هوا و شرایط خاص کشور به دلیل  شیوع کرونا، به 

ویژه در مناطق صحرایی سوءاستفاده کنند.

 ک�ره ش�مالی: در یک گ��زارش س��ازمان ملل 
آمده است که کره ش��مالی با مبالغ به دست آمده 
از انتقال غیر قانونی کاال از کش��تی به کش��تی که 
تخطی از تحریم های این س��ازمان محس��وب می 
ش��ود، به برنامه های توسعه هس��ته ای و موشکی 
خود ادامه می دهد.»ان اچ کی« تلویزیون رس��می 
ژاپن مدعی ش��د که  یک نسخه از این گزارش که 
توس��ط یک هیات کارشناسی س��ازمان ملل متحد 
تهیه ش��ده را به دست آورده است این هیات دامنه 
اجرای تحریم های این سازمان علیه کره شمالی در 
طول شش ماه تا ماه ژوئیه امسال را مورد سنجش 

قرار داد.

 امارات: برخی منابع آگاه یمنی گفتند که امارات 
بندر بلحاف در س��واحل خلیج ع��دن را به پادگان 
نظام��ی و مرکز آموزش گروه های مس��لح وابس��ته 
به »المجلس االنتقالی الجنوبی« )ش��ورای انتقالی 
جنوب( تحت حمایت خود تبدیل کرده است. وبگاه 
»العرب��ی الجدی��د« به نقل از ای��ن منابع افزود که 
ائتالف نظامی اماراتی-سعودی از پنج سال پیش از 
زمان آغاز جنگ علیه یم��ن مانع از احیای اقتصاد 

این کشور ممانعت بعمل می آورد.

  www.setadiran.ir 
سوختن جنگل های کالیفرنیا در آتش 

در ادامه بحران آتش س��وزی  بدون علت مش��خص، آتش س��وزی گسترده 
و مهیب��ی که از روز جمعه هفته گذش��ته در جنوب کالیفرنیا آغاز ش��ده 
و همچنان مهار نش��ده اس��ت، حدود هش��ت هزار نف��ر را وادار به ترک 

خانه هایشان کرده است.
 حدود هش��ت هزار نفر از س��اکنان منطقه »ریورس��اید« در جنوب ایالت 
»کالیفرنیا« روز ش��نبه به وقت محلی در پی آتش  سوزی مهیب که بیش از 
چهار هزار هکتار را در برگرفته است، مجبور به تخلیه خانه های خود شدند.

روزنامه انگلیسی »گاردین« در این خصوص گزارش کرد،آتش سوزی گسترده  
که آتش نش��ان های محلی آن را با نام»Apple Fire« معرفی می کنند، از 
روز جمعه هفته گذشته در »چری والی«، محله ای در حدود ۷۵ مایلی شرق 
لس آنجلس آغاز شد. گزارش  رسانه های محلی حاکی از آن است که تا غروب 
روز شنبه به وقت محلی )یکشنبه صبح به وقت انگلیس( شدت آتش سوزی 

به اندازه ای بوده اس��ت که دس��تکم به تخریب یک خانه منجر ش��ده است.
تصاویر ویدئویی که اداره آتش  نش��انی منطقه ریورساید روز شنبه در شبکه 
اجتماعی توییتر منتشر کرده است، دودهای غلیظی را نشان می دهند که بر 
فراز آسمان یک منطقه کوهستانی پراکنده شده است.طبق گزارش روزنامه 
گاردین، وس��عت آتش  به اندازه ای گسترده است که ساکنان دو هزار و ۵86 
خانه که در مجموع هفت هزار و 8۰۰ نفر س��اکن آن هس��تند، به دس��تور 
مقام های محلی مجبور به ترک خانه های خود ش��ده اند. این درحالی اس��ت 
که اعتراض های مردمی به ساختار نژادپرست حاکم بر آمریکا نیز ادامه دارد 
چنانکه اعتراضات در ش��هر پورتلند در حالی همچنان ادامه دارد که تصاویر 
و ویدئو های منتش��ر شده نش��ان می دهد که هیچ نشانی از حضور نیرو های 
پلیس فدرال در جریان این اعتراضات وجود ندارد.در این میان بایدن نامزد 
دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد از کمبودها برای مقابله 
ب��ا همه گیری ویروس کرونا و مدیریت تبعات اقتصادی آن، از دونالد ترامپ 

خواست به جای گلف بازی کردن وظایفش را انجام دهد.

خ��ب��ر

رسانه های انگلیس��ی همچون بی بی سی در حالی به آمار 
س��ازی در باب کرونایی ها در سایر کشورها می پردازند که 
در انگلیس 2۰ هزار نفر در خانه سالمند قربانی کرونا شده 

و پوشش خبری داده نشده است. 
مسئوالن خانه های سالمندان در انگلیس، بی تدبیری دولت 
این کش��ور را عامل افزایش مرگ س��المندان بر اثر کرونا 
 می دانند. ش��بکه 4 تلویزیون انگلیس مرگ دست کم 2۰ 
هزار س��المند در خانه های سالمندان این کشور طی شیوع 

ویروس همه گیر کرونا را رسوایی ملی دانست. 
به گزارش این ش��بکه تلویزیونی، کر استارمر، رهبر حزب 

کارگ��ر انگلیس گفت: تا 12 مارس، دولت به طور رس��می 
اعالم کرد: همچنان احتمالش بسیار بعید است که افرادی 

که در آسایشگاه ها نگهداری می شوند، مبتال شوند. 
ماجرای خانه س��المندان هزلینگتن در روزندر ولی، مشابه 
ماجرای بس��یاری از دیگر خانه های س��المندان در سراسر 
انگلیس اس��ت.فلورنس بری، س��اکن هزلینگتن بود و برای 
اینکه از او مراقبت و نگهداری کنند به خانه سالمندان رفت، 
اما پس از آنکه به خانه س��المندان نق��ل مکان کرد، بیمار 
ش��د و به بیمارستان انتقال یافت. فلورنس یکی از 2۵ هزار 
بیماری اس��ت که بدون معاینه و آزمایش از بیمارس��تان به 

خانه های س��المندان بازگردانده شدند تا از فشاری که نظام 
بهداشت انگلیس )ان اچ اس( تحمل می کند، کاسته شود.

یکی از افراد ساکن در خانه سالمندان در انگلیس می گوید که 
دولت فکر می کند فکر خوبی اس��ت که آن ه��ا را در خانه های 
س��المندان بچپاند. اما این اقدام وحشتناک است.براساس این 
گزارش، دولت ادعا انگلیس کرده که از زمان ش��روع شیوع این 
بیماری همه گیر، از خانه های سالمندان حفاظت کرده است. در 
هزلینگتن، 1۵ بیمار بی آنکه هیچ آزمایشی برای تشخیص کرونا 
بدهند، از بیمارستان های نظام بهداشت ملی انگلیس مرخص و 
به خانه های سالمندان بازگردانده شدند. مسئوالن خانه سالمندان 
هزلینگتن هم مانند بسیاری از خانه های سالمندان دیگر عقیده 
دارند به خاطر سیاست دولت در چنین وضعیتی قرار گرفتند.
مارک که برای دیدن مادرش به خانه سالمندان رفته بود گفت: 
از آنچه در داخل خانه س��المندان دیدم تعجب کردم. شاید ۳۵ 
تن از کارکنان را دیدم که هیچ گونه تجهیزات محافظ شخصی 

نداش��تند و فاصله اجتماعی را رعایت نمی کردند. از چیزی که 
دیدم ش��وکه ش��دم. مس��ئوالن خانه س��المندان هزلینگتن 
می گویند تجهیزات محافظ دریافت خواهند کرد. اما تا اواسط 
ماه آوری��ل، وعده های دولت درباره تامین تجهیزات محافظ 
شخصی هنوز محقق نشده بود. فقط بخشی از تجهیزات الزم 
در اختیار خانه های سالمندان قرار گرفت و بیماری از کنترل 
خارج ش��د.یکی از پرسنل این خانه سالمندان هم گفت: ما 
همواره به دنبال تجهیزات محافظ ش��خصی بوده ایم. لباس 
محافظ و دستکش زیادی نداریم. ماسک نداریم.مشکالت در 
خانه س��المندان هزلینگتن به قدری زیادی بود که کارکنان 
وقتی برای پاس��خگویی تماس های تلفنی نداشتند. بستگان 
یکی از ساکنان خانه سالمندان گفت: وقتی تماس می گرفتم، 
تلفن زنگ می خورد، اما کس��ی آن را ج��واب نمی داد. یکی 
دیگر از بس��تگان س��المندان گفت: می دانستم که آنجا یک 

خبری هست. 

   بی تدبیری دولت رژیم سلطنتی عامل افزایش مرگ سالمندان بر اثر کرونا شده است

مرگ ۲۰ هزار نفر در خانه های سالمندان انگلیس


