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اخبار
آمادگی هوافضای سپاه برای جابجایی
هوایی تجهیزات و کادر پزشکی

نیرویهوافضایسپاهازآمادگیناوگانهواییاین
نیرو برای نقل وانتقال تجهیزات و کادر پزشکی به
نقاط مختلف کشور خبر داد .به گزارش سپاهنیوز،
در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم اقدام
همهجانبه دستگاههای مختلف برای مقابله با این
بیماری ،نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب
اس�لامی به منظور کمک رس��اندن به ش��بکه
بهداشت و درمان کشور ،اقدامات خود را در اولین
گام با تشکیل قرارگاه زیستی نیروی هوافضا آغاز
کرد .همچنین مراکز درمانی این نیرو در شهرهای
تهران و کاشان ،ضمن پذیرش بیماران کرونایی،
اقدامات تشخیصی شامل تصویربرداری پزشکی
و انجام تست کرونا را نیز انجام میدهند .پیش
از این و به دنبال درخواس��ت ستاد ملی مقابله با
کرونا به ریاست وزیر بهداشت برای بهرهگیری از
توان ناوگان هوایی نیروی هوافضای سپاه جهت
جابجایی کادر پزش��کی و تجهیزات الزم برای
تجهیز بیمارستانهای کشور« ،فرمانده نیروی
هوافضا» آمادگی کامل ناوگان هوایی خود برای
پشتیبانی و حمایت همه جانبه را اعالم کرده بود.
قرارگاه جنگ نوین نزاجا اماکن و
معابر را ضدعفونی میکند

فرمان��ده نیروی زمینی ارتش گفت :در تمامی
ش��هرها موضوع ضدعفونی ک��ردن اماکن و
معابر عمومی توسط قرارگاه جنگ نوین نزاجا
انجام می ش��ود .به گ��زارش خبرگزاری مهر،
امیر س��رتیپ کیومرث حیدری گفت :با توجه
به گسترش ویروس منحوس کرونا ،مهندسان
توانمند صنایع ش��هید زرهرن توانس��تهاند با
طراحی و تولید س��ه دس��تگاه خودروی جدید
ضدعفونی کننده با قابلیتهای مطلوب ،رفع
آلودگی معابر و اماکن عمومی شهر را در دستور
کار قرار دهند .دو دستگاه از این تجهیزات روی
خودروی س��بک با قابلیت پاشش بالغ بر ۲۰
متر و یکی دیگر نیز روی خودروی س��نگین
با قابلیت  ۱۵هزار لیتر و پاش��ش بیش از ۳۰
متر ،اماکن و خیابانهای شهری را ضدعفونی
خواهد کرد .پروژههای ضدعفونی کننده با نام
«رازی» در مرکز ساخت ،تولید و بهینه سازی
شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش در کمترین
زمان ممکن طراحی و تولید شد.
رئیسجمهور همه امکانات کشور را
برای مهار کرونا پای کار بیاورد

دبیرکل جمعیت رهپویان گفت :امیدوارم جناب
رئیس جمهور هرچه س��ریعتر شخص ًا پای کار
آمده و با تش��کیل ستاد بحران با ریاست خود،
همه امکانات کشور را برای مهار این ویروس
حجت االسالم بهزاد
منحوس پای کار بیاوردّ .
زارع در گفتوگو با فارس ،با اش��اره به ش��یوع
ویروس کرونا در کش��ور گف��ت :گرچه بنده از
منتقدین ج ّدی دولت هستم و حتی در مواردی
کار از انتقاد هم گذش��ته ،اما معتقدم در شرایط
فعلی که مردم مظلوم کش��ورمان درگیر بالی
منحوس کرونا هستند مجالی برای انتقاد نیست
دولت ولو ضعیف
و هم��ه باید به کمک همین ِ
بشتابیم تاش��اید دردی ازمردم التیام یابد .وی
ب��ا بیان اینکه انتقاد را در این ش��رایط بهدور از
انصاف میدانم ،گفت :با این حال ،دولتمردان
ما بویژه رئیس جمهور محترم بهگونهای رفتار
میکنند که صبر هر صابری هم لبریز میشود.
وزیر بهداشت به تنهایی توان مقابله با
کرونا را ندارد

س��خنگوی جمعیت ایثارگران انقالب اس�لامی
با بیان اینکه وزیر بهداش��ت ب��ه دلیل اختیارات
محدود توان اداره س��تاد مقابله ب��ا کرونا را ندارد،
گفت :همه از رئیس جمهور درخواست دارند تا او
رئیس ستاد مقابله با کرونا شود .لطفاهلل فروزنده
در گفتگو با آنا ،اظهار کرد :موضوع ش��یوع کرونا
یک مس��ئله ملی اس��ت و باید ش��خص رئیس
جمهور بر آن نظارت مس��تقیم داشته باشد .وی
افزود :یکی از درخواس��تهایی که مس��ئوالن و
مردم از رئیس جمهور دارند ،این است که خود او
مستقیم ًا فرماندهی ستاد مبارزه با کرونا را در اختیار
داشته باشد؛ هرچند در این قضیه وزارت بهداشت
نقش محوری را بر عه��ده ،اما چون از اختیارات
محدود برخوردار است ،آن طور که باید نمیتواند
بر وضعیت تسلط یابد .تجربه نشان داده؛ چون وزرا
در یک سطح قرار دارند ،وزیر بهداشت نمیتواند
به تنهایی کار را پیش ببرد .فروزنده با بیان اینکع
مقول��ه مبارزه با ویروس کرونا به بس��یج تمامی
دس��تگاههای نظامی و غیرنظامی نیازمند است،
تأکی��د کرد :در تأمین داروهای م��ورد نیاز ،اقالم
بهداشتی و بسیج همگانی نیاز به یک نظارت قوی
وجود دارد و هیچ فردی جزء رئیس جمهور توان
این نظارت قوی را نخواهد داشت؛ چون باالترین
اختیارات اجرایی را در کشور بر عهده دارد.

آمریکا در جایگاهی نیست که برای سایر کشورها نسخه حقوق بشری بپیچد

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد:
رژیم��ی که رئی��س جمهور آن ب��ا افتخار
فرمان ترور پاکترین فرزندان ایران زمین
را صادر میکن��د و هیچ میانهای با مفهوم
حقوق بش��ر ندارد ،در جایگاهی نیست که
برای دیگران نسخه حقوق بشری بپیچد.
به گزارش فارس س��ید عباس موسوی در
واکن��ش به گ��زارش س��االنه وزارت امور
خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در
ایران ،رژیم آمریکا را فاقد هرگونه وجاهت

سیاسی ،حقوقی و اخالقی برای اظهارنظر
در خصوص حقوق بشر خواند و تاکید کرد:
رژیم��ی که رئی��س جمهور آن ب��ا افتخار
فرمان ترور پاکترین فرزندان ایران زمین
را صادر میکند و همدس��تانش در مصدر
وزیر امور خارجه و نماینده ویژه امور ایران
با بی ش��رمی میزبان و مهمان منفورترین
گروهکهای تروریستی ضد ایرانی هستند،
هیچ میانهای با مفهوم واالی حقوق بش��ر
ندارند.وی افزود :رژیمی که رئیس جمهور

آن آش��کارا سخنان نژادپرس��تانه به زبان
م��یآورد ،با بی ش��رمی تم��ام از تبعیض
مذهبی دفاع میکند ،زنان را در حد ابزاری
ب��رای هوس��رانی میداند ،مردمان س��ایر
کش��ورها را تنها به دلی��ل مذهب و نژاد از
سفر به آمریکا منع میکند ،بی محابا و بر
خالف تمام مق��ررات و موازین بینالمللی
تهدید به نابودی مراکز فرهنگی کش��ورها
میکن��د ،متحد و حامی رژیم کودک کش
و قص��اب س��عودی و رژیم ضد بش��ری

صهیونیستی است ،در جایگاهی نیست که
برای سایر کش��ورها نسخه حقوق بشری
بپیچد .موسوی با اشاره به اعترافات صریح
و بی پرده مایک پامپئو که تعلیم شگردهای
دروغ گفتن و حقه بازی را بخشی از برنامه
درس��ی خود در دوره ریاس��ت بر سازمان
جاسوسی آمریکا عنوان کرده است ،اظهار
داش��ت :گزارش نویسی آمریکایی در مورد
س��ایر کشورها از جمله ایران ،شیوه نخ نما
ش��دهای است که بر اس��اس آموختههای

ابتالی بیش از  100هزار نفر به کرونا
در ایالت اوهایوی آمریکا

پامپئو و هم قطارانش در س��ازمان س��یاه
س��یا و از طریق ردیف کردن مجموعهای
از دروغه��ا و وارون��ه س��ازی واقعیتها و
بزرگنمایی نقاط ضعف و س��یاهنمایی نقاط
مثبت تنظیم میشود و بنابراین هیچ ارزش
و اعتباری ندارد.

رئیس جمهور ،مقامات و احزاب عراقی حمله آمریکا به نیروهای مسلح این کشور را به شدت محکوم کردند

عراق یکپارچه علیه اشغالگران آمریکایی

گ�روه سیاس�ی :جنگندههای نیروهای تروریس��تی ارتش
آمریکا با نق��ض حاکمیت عراق به مواض��ع ارتش ،پلیس
و حشدالش��عبی حمله کرده و چندین عراقی را به شهادت
رساندند ،وزارت دفاع آمریکا بامداد جمعه با انتشار بیانیهای
ضمن تأیید گزارشها در خصوص حمله جنگندههای آمریکا
ب��ه مواضع حزب اهلل عراق مدعی ش��د ک��ه «این حملهها
ماهیت دفاعی داشته و علیه مواضع کتائب حزب اهلل در عراق
صورت گرفته است» .طبق این بیانیه ،در این حملهها پنج انبار
تسلیحاتی هدف قرار گرفتند و هدف از این حمله« ،کاهش
قابل مالحظه توان و ظرفیت [حزب اهلل عراق] برای اجرای
حمالت آتی علیه نیروهای ائتالف بود» .وزارت دفاع آمریکا
با «دفاعی و متناسب» خواندن این حمالت (!) مدعی شد که
این یورش ناگهانی در «واکنش مستقیم به تهدید از جانب
گروههای شبه نظامی و مورد حمایت ایران» صورت گرفته
است .پنتاگون در بخشی از بیانیه خود آورده است« :گروههای
تروریستی در عراق باید حملههای خود به نیروهای آمریکایی
و نیروه��ای ائتالف را متوقف کنن��د؛ در غیر این صورت با
پیامدهای آن در مکان و زمانی که ما انتخاب میکنیم مواجه
خواهند شد»« .مارک اس��پر» وزیر دفاع آمریکا نیز پس از
این حملههای هوایی در بیانیهای اعالم کرد« :آمریکا هرگز
در واکنش به حمالت علیه ملت ،منافع یا هم پیمانان خود
کوتاهی نمیکند» .این تجاوز واکنش بس��یاری را در میان
سیاس��تمداران و احزاب عراق به همراه داش��ت و این اقدام
خصمانه که در اصل به مواضع ارتش و پلیس عراق صورت
گرفت با موجی از محکومیت روبرو شده است.
واکنش شدید اللحن فرماندهی عملیات مشترک عراق

به تجاوز آمریکا

فرماندهی عملیات مش��ترک عراق با ص��دور بیانیه ای به
حمالت اخیر آمریکایی ها علیه مواضع نیروهای عراقی و
نیروهای حشد شعبی واکنش نشان داد .در این بیانیه آمده
است :متجاوزان در این حمله یگانهایی از ارتش عراق شامل
تیپ  ۱۹تکاوران ،مقر تیپ  ۴۶حش��د الشعبی و تیپ سوم
پلیس بابل در مناطقی از استان بابل شامل «جرف النصر،
السعیدات ،البهبهانی ،تأسیسات صنایع نظامی اشتر و فرودگاه
در دس��ت احداث کربال در ج��اده کربال – نجف» را هدف
قرار دادند .در ادامه این بیانیه تصریح ش��ده اس��ت :در این
تجاوز سه تن از رزمندگان تیپ  ۱۹تکاوران ارتش عراق به
شهادت رسیده و چهار نفر مجروح شدند که حال دو نفر از
آنها وخیم گزارش شده است ۲ .تن از عوامل گردان ضربت
پلیس بابل به شهادت رسیده و دو تن دیگر مجروح شدند.
پنج تن از رزمندگان تیپ  ۴۶حشد الشعبی مجروح شدند.
یک کارگر غیر نظامی در فرودگاه در دست احداث کربال به
ش��هادت رسیده و یک تن دیگر مجروح شد .در این بیانیه
آمده است :زیرساخت ها و تجهیزات و سالح های موجود
در همه مقرهایی که مورد حمله جنگنده های آمریکایی قرار
گرفته بودند تخریب شدند .فرماندهی عملیات مشترک عراق
در این بیانیه تصریح کرده است که اینها آمار اولیه از خسارت
ها و تلفات است .این فرماندهی همچنین این تجاوز به نهاد
نظامی عراق را به ش��دت محکوم م��ی کند و آن را نقض
صریح اصل مشارکت و همکاری بین نیروهای امنیتی عراق
و طرف هایی می داند که برای این حمله جنایتکارانه نقشه
کشیده و آن را اجرا کرده اند وباعث شهادت ومجروح شدن
جمعی از رزمندگان عراقی در حین انجام وظیفه ش��دند .در
این بیانیه تاکید شده است :این بهانه که این حمله پاسخی
به حمله به پایگاه نظامی التاجی بوده اس��ت ،بهانه پوچی
بیش نیست و قطع ًا باعث متش��نج تر شدن اوضاع شده و
هیچ کمکی به کنترل اوضاع نمی کند بلکه با متش��نج تر
کردن اوضاع امنیتی ،جان همه را بیش از گذش��ته به خطر
م��ی اندازد .همچنین از آنجا که خ��ارج از اراده دولت عراق
است نقض حاکمیت این کشور نیز محسوب و باعث تقویت
جریان های غیر قانونی می شود .لذا هیچ کسی حق ندارد
خود را جایگزین دولت و حاکمیت ملی و مصوبات قانونی آن
کند .در ادامه این بیانیه تصریح شده است :این تجاوز ،نقض
صریح همکاری و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و نقض
حریم هوایی و حرمت ش��هروندان عراق است که اگر مهار
نشود و حرمت سیاست ها و حاکمیت ملی عراق حفظ نشود،
عواق��ب و تبعات آن در قالب هولناک ترین خطرات ،دامان
همه را خواهد گرفت.
بره�م صال�ح :آمریکا حاکمی�ت عراق را مک�ررا نقض


و حمایت حاکمیت خود از هر گونه تجاوز ،نقش درس��ت و
مناسب خود را ایفا کند.

النجب�ا :تداوم حماقت آمریکا ،قواعد درگیری در منطقه

را تغییر خواهد داد

میکند

«برهم صال��ح» ،رییس جمهوری ع��راق بمباران چندین
منطق��ه از جمله فرودگاه در حال س��اخت کربال توس��ط
نیروهای آمریکایی را نقض حاکمیت ملی کشورش دانست.
صالح در بیانیه ای که الس��ومریه نیوز منتشر کرده نوشته
است که ریاست جمهوری عراق بمباران چندین منطقه از
جمله فرودگاه در حال ساخت کربال توسط نیروهای خارجی
که منجر به ش��هادت و زخمی ش��دن نیروهای امنیتی و
ش��هروندان غیر نظامی عراق شد را محکوم و آن را نقض
حاکمی��ت ملی می داند .وی همچنین از جامعه بین الملل
خواستار حمایت از عراق و احترام به حاکمیت و تصمیم ملی
و استقالل این کشور شد .رئیس جمهور عراق بار دیگر تاکید
کرد که رسیدگی به اوضاع امنیتی از طریق حمایت از دولت
عراق در انجام وظایف و ارتقای توان خود در اجرای قانون و
حمایت از حاکمیت و جلوگیری از تبدیل شدن خاک آن به
میدان جنگ نیابتی به دست می آید .برهم صالح گفت که
نقض های مکرری که دولت در معرض آن قرار می گیرد،
تضعیف سیس��تماتیک قدرت و توانایی آن همراه با مرحله
ای که در آن عراق با چالش های گس��ترده و بی س��ابقه
نظیر سیاس��ی ،اقتصادی ،امنیتی ،مالی و بهداشتی روبه رو
بوده خطرناک است .وی تاکید کرد :اگر این خطرات ادامه
یابد باعث می ش��ود که عراق به وضعیت بی دولتی دچار
و به هرج ومرج کشیده ش��ود ،به ویژه آنکه با وجود نشانه
هایی از تالش گروه داعش برای انجام اقدام های تروریستی
بیش��تر همراه است .رئیس جمهور عراق در ادامه گفت که
این لحظه تاریخی نیازمند انس��جام ملی و وحدت صفوف
پیرامون پ��روژه ملی متمرکز بر کش��ور دارای حاکمیت و
تصمیم مستقل و جلوگیری از تبدیل عراق به میدان دیگران
و تمرکز بر حمایت و تکمیل پیروزی بر تروریسم است .وی
از جامعه بین الملل خواست تا عراق را در این تالش و احترام
به حاکمیت و تصمیم ملی مستقل حمایت کنند.
وزیر خارجه از حمله آمریکا به عراق دفاع کرد


«دومینیک راب» وزیر امور خارجه انگلیس از حمالت انجام
ش��ده علیه مواضع نیروهای مس��لح در عراق دفاع کرد .به
نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک» ،راب روز جمعه مدعی شد:
«پاس��خی که به حمله بزدالنه به مواضع ائتالف داده شد،
س��ریع ،قاطع و متناسب بود» .وزیر امور خارجه انگلیس در
بیانیه خود ادعا کرد« :نیروهای انگلیسی در کنار نیروهای
ائتالف در عراق حضور دارند تا به فعالیتهای ضد تروریستی
کمک کنند و هر کسی که بخواهد به آنها آسیبی بزند ،باید
منتظر پاسخی سخت باشد» .راب روز گذشته (پنجشنبه)
نیز در بیانیهای نوشت« :باید مسئولین [حمله] را پیدا کنیم.
از درخواس��ت رئیسجمهور عراق مبنی بر انجام تحقیقات
فوری برای شناس��ایی عامالن آن استقبال میکنم .اما ما
باید شاهد اقدام و عمل [در این خصوص] باشیم» .وی افزود
در تماس شب گذشته با «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه
آمریکا در این خصوص به توافق رسیدند که «دفاع در برابر
این اقدامات اسفناک ضروری است.
عراق سفرای آمریکا و انگلیس در بغداد را احضار کرد


وزارت خارجه عراق ،س��فیران آمریکا و انگلیس در عراق را
فراخواند .شبکه السومریه از احضار سفیران آمریکا و انگلیس
در بغ��داد در پی تجاوز نظامی به مقرهای نظامی در عراق
خبر داد .سخنگوی وزارت خارجه عراق از نشست اضطراری
محمد علی الحکیم وزیر خارجه با معاونان و مشاوران خود

برای بررسی اقدامات در خصوص تجاوز اخیر آمریکا خبر داد
که یکی از این اقدامات احضار سفیران آمریکا و انگلیس در
بغداد است.

تولیت حرم امام حس�ین (ع) :فرودگاه کربال کامال غیر

نظامی است و حمله به آن توجیهی ندارد

تولیت آستان مبارک امام حسین (ع) نیز این اقدام آمریکا را
تجاوزگری خواند .به نوشته وبگاه السومریه نیوز ،این تولیت
در بیانیهای اعالم کرد که بمباران بامداد امروز موجب کشته
ش��دن یکی از غیرنظامیان و مجروحیت دو کارگر ش��ده و
عالوه بر آن خس��ارتهای ش��دیدی به تأسیسات اداری و
خدماتی وارد آمده است .این بیانیه تأکید کرد« :این فرودگاه
کامال غیر نظامی است و تولیت مقدس حسینی (ع) به همراه
چند شرکت عراقی بر روند س��اخت آن نظارت دارند .کادر
مشغول به کار نیز غیرنظامیان عراقی هستند ».تولیت آستان
مقدس امام حسین (ع) در پایان افزود« :حمله هوایی شب
گذشته یک تجاوزگری آشکار بود که هیچ توجیهی نداشت.
تولیت از تمامی رسانههای داخلی و خارجی میخواهد تا این
تجاوزگری را مس��تند کرده و با اطالع از غیر نظامی بودن
کامل فرودگاه حجم خسارتها را نیز ثبت کنند».

فراکسیون صادقون عراق :آمریکا بیگناهان را میکشد

و زیربنای کشور را نابود میکند

«نعیم العبودی» نماینده فراکسیون صادقون در پارلمان عراق
در واکنش به حمالت آمریکا به پایگاههای الحشد الشعبی
اعالم کرد آمریکا بی گناهان را میکش��د و زیرساختهای
کش��ور را به نابودی میکشاند .عبودی در حساب توییتری
خود نوش��ت :آمری��کا قادر اس��ت بی گناهان را بکش��د و
زیرساختهای کشورمان را از بین ببرد؛ اما هرگز نمیتواند
برای طوالنی مدت در این سرزمین باقی بماند و جز ننگ،
چیزی عایدش نخواهد شد .از سوی دیگر «عدنان االسدی»
نماینده ائتالف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نیز به
وبگاه عراقی «ناس» گفت که تجاوزات آمریکا به مقر الحشد
الشعبی ،ارتش ،پلیس و فرودگاه کربال یک تجاوزگری آشکار
علی��ه خاک و مردم عراق و نقض صریح حاکمیت اس��ت.
او افزود« :تمامی کس��انی که به عراق و حاکمیتش ارزش
قائل هستند ،باید این حمله را محکوم کرده و با صدای بلند
خواهان اخراج نیروهای آمریکایی از کشور شوند« ».عدنان
االسدی» نماینده عراقی و عضو کمیسیون امنیت و دفاع در
پارلمان این کشور ،تجاوزات هوایی آمریکا به فرودگاه کربال
و مقرهای سازمان الحشد الشعبی را محکوم کرد .موازین نیوز
به نقل از االسدی گزارش داد که تجاوزات آمریکا به مقرهای
الحشد الشعبی ،ارتش ،پلیس فرودگاه کربال« ،تجاوز آشکار
به خاک و ملت عراق است».
سید عمار الحکیم :دولت در برخورد با تجاوز آمریکا ،از

حاکمیت عراق دفاع کند

«سید عمار الحکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق امروز
جمعه  23اسفند ماه جاری تجاوز جنگندههای آمریکایی را
محکوم کرد .الحکیم با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود
تأکید ک��رد« :نقض حاکمیت عراق توس��ط جنگندههای
خارجی و بمباران مقرهای الحشد الشعبی و نیروهای امنیتی
در کربالی معلی ،بابل ،واسط و صالح الدین و برخی از مراکز
غیرنظامی را محکوم میکنیم» .وی هشدار داد که در جریان
این تجاوزات ،عراق به محلی برای درگیری و کش��مکش
سیاسی و نظامی تبدیل خواهد شد .این سیاستمدار عراقی در
پایان از دولت عراق خواست که برای حفظ ابهت حکومت

جنبش «النجباء» عراق با انتشار بیانی ه شدیداللحنی به این
تجاوز آمریکایی واکنش نشان داد و تأکید کرد« :آمریکا در
نهایت تکبر و سبکمغزی با نیروهای اشغالگر و غیر قانونی
خ��ود در خاک مقدس عراق ،به ارتکاب جنایات و حمالت
خود به مقرهای الحشد الشعبی ،نیروهای ضربتی ،نیروهای
ارتش عراق و ف��رودگاه غیر نظامی کربال ادامه میدهد».
ش��بکه النجباء این بیانیه را منتش��ر و به نقل از آن تأکید
ک��رد ،این حمالت نقض حاکمیت زمین��ی و هوایی عراق
اس��ت که در میان سکوت رسانهای بینالمللی و رسمی و
رس��انههای داخلی عراق صورت گرفته اس��ت؛ رسانههای
داخلی عراقی که روز گذش��ته به خاطر حمله به نیروهای
آمریکا ،صدایشان گوش جهان را َکر کرده بود .این جنبش
ادامه داد« :تداوم حماقت و تکبر آمریکاییها ،باعث درگیری
در منطقه خواهد شد که در آن ،قواعد درگیری تغییر خواهد
کرد ...و باعث خواهد ش��د که اکثریت ملت عراق از مرحله
مقاومت مشروع (قانونی) وارد مرحلهای از مقاومت شوند که
بر تمامی مجاهدانی واجب خواهد بود که آمریکا ،پیشتر ،آنان
را آزموده و برایش بسیار دشوار است که با این سرعت ،آنان
را فرام��وش کند» .النجباء تأکید کرد ،مقاومت متحد عراق
از امروز به بعد« ،در موضع خود علیه آمریکای اش��غالگر و
جنایاتش صدای ناهنجار مزدوران ،بزدالن و فرومایگان را
نخواهد ش��نید ،بلکه دهان تمام کسانی را خواهد بست که
پولهای حرام سفارت آمریکا که به خون افراد بیگناه آغشته
شده است ،آنان را به گند کشیده است» .این جنبش در پایان
خاطر نشان کرد ،این اقدامات تا زمانی صورت خواهد گرفت
که جریان مقاومت عراق بتواند طرح خود برای اخراج تمام
نیروهای آمریکایی و خارجی از خاک عراق را اجرایی کند و
خداوند قدرتمندتر و بزرگتر از طغیانگری و عظمت دروغین
و جعلی آمریکاست.
واکنش مقتدی صدر به تجاوزات جدید آمریکا
مقتدی صدر با محکوم کردن تجاوزات جدید آمریکا تاکید
کرد ما منادیان صلح با اشغالگران (آمریکایی) نیستیم ،و فقط
شرایط پیرامونی ملت عراق را در نظر می گیریم .وی افزود
باید عراق را از تنشها و نزاعات بیشتر دور نگه داشت .از سوی
دیگر شبکه المیادین گزارش داد بغداد اطالعاتی در دست
دارد که وجود نقش انگلیس در این تجاوزات را مورد تاکید
قرار می دهد .گردانهای سید الشهداء هم با محکوم کردن
این تجاوزات درباره پاس��خ کوبنده و فراگیر به اش��غالگران
آمریکایی هشدار داد و تاکید کرد اشغالگران باید از خشم ما
برحذر باشد .حسن الکعبی معاون اول رئیس پارلمان عراق
هم تصریح کرد حضور نظامیان بیگانه در خاک عراق پس از
مصوبه اخیر هیچ گونه مشروعیتی ندارد و غیر قانونی است.
الکعبی اظهار داش��ت دولت و وزارت خارجه باید فورا برای
محکوم کردن این تجاوز آمریکا در سطح بین المللی و پایان
دادن به حضور اشغالگران اقدام کنند .فراکسیون موسوم به
النهج الوطنی در پارلمان عراق هم با محکوم کردن تجاوزات
نظامی آمریکا به نیروهای امنیتی و حش��د ش��عبی درباره
پیامدهای این تجاوزات هشدار داد و از مقامات و گروههای
سیاسی خواست مانع تکرار چنین تجاوزات شوند.

گاردین نوشت همزمان با افشاگری مقامات چینی درباره دست داشتن آمریکا
در انتقال ویروس کرونا به چین ،برخی مقامات آمریکایی تلویحا این مس��ئله
را تائید کردند .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،روزنامه انگلیسی گاردین
نوش��ت همزمان با افشاگری برخی مقامات چینی درباره دست داشتن مقامات
آمریکایی در انتقال ویروس کرونا به چین ،برخی مقامات آمریکایی تلویحا این
مسئله را تائید کرده اند .یکی از داغترین موضوعات در تازنمای چینی ویبو در
روز پنجشنبه ،کلیپی یک دقیقهای از نشست کنگره آمریکا در هفته اخیر درباره
نحوه برخورد این کش��ور با موضوع کروناویروس بود .در این ویدئو که روزنامه

خلق آن را منتشر کرد ،از دیوید ردفیلد ،مدیر مرکز کنترل و پیشگیری آمریکا
درباره اینکه آیا مرگهای ناشی از آنفوالنزا میتواند ناشی از کووید  ۱۹باشد یا
نه ،سوال شده و ردفیلد پاسخ میدهد :برخی از موارد به همین شکل در آمریکا
درمان ش��ده اند .پاسخ ردفیلد به اندازهای مبهم بود که بتواند به تئوری توطئه
که در هفتههای اخیر در چین مورد توجه قرار میگیرند ،دامن بزند ،اینکه منشاء
کروناوی��روس در چین نبود و بلکه منش��اء اصلی آن آمریکا بوده اس��ت .یک
تحلیلگر ارشد اخیرا به روزنامه گاردین گفت آمریکا در نهایت این را پذیرفته که
در میان افرادی که پیشتر جان باخته بودند ،مواردی از کروناویروس نیز وجود

احتمال ابتالی حدود  10هزار مبتال به
ویروس کرونا در انگلیس

نخس��توزیر انگلیس در نشستی اعالم کرد
احتماال ده ه��زار نفر در انگلیس به ویروس
کرون��ا آل��وده ش��دهاند و یک��ی از مقامات
بهداش��تی این کش��ور نی��ز پیشبینی کرد
 80درص��د انگلیس��یهای به ای��ن بیماری
مبتال ش��وند .به گزارش ف��ارس« ،بوریس
جانس��ون» در نشس��ت خبری مش��ترک با
مقامات بهداش��تی این کشور گفت احتما ًال
چیزی ح��دود  ۱۰ه��زار مبتال ب��ه بیماری
«کووی��د »۱۹-در انگی��س وج��ود دارد .به
نوش��ته روزنامه «گاردین» ،جانسون در این
نشس��ت تأکید کرد مبارزه با این بیماری که
«بدترین بحران در زمینه سالمت برای یک
نسل» خواهد بود میتواند «موجب اختالل
گس��ترده» در زندگی روزمره مردم انگلیس
بهمدت چند ماه ش��ود» .او هشدار داد« :این
[ویروس] انتش��ار بیش��تری خواهد داشت.
خانوادههای بس��یار بیشتری عزیزان خود را
پیش از آن که زمان [طبیعی مرگش��ان] فرا
برسد از دست خواهند داد» .جانسون اعالم
کرد با اضافه ش��دن  ۲فرد دیگر به قربانیان
ویروس کرونا در انگلیس ،شمار قربانیان در
این کش��ور به  ۱۰نفر رس��یده است .او با رد
مقایسههای انجام شده میان ویروس کرونا و
آنفلوانزای فصلی گفت« :چنین چیزی درست
نیست .به دلیل فقدان [سیستم] ایمنی بهقدر
کافی [قوی ب��رای مواجهه با این ویروس]،
این بیماری خطرناکتر اس��ت» و سالمندان
بیش از همه در معرض خطر قرار دارند.
کمک پزشکی  ۲و نیم میلیارد ینی
ژاپن به ایران برای مقابله با کرونا

سفارت ایران در توکیو از کمک پزشکی  ۲و نیم
میلیارد ینی ژاپن به ایران برای مقابله با کرونا خبر
داد .به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری
فارس ،سفارت جمهوری اسالمی ایران در توکیو
در پیامی در صفحه توئیتر این س��فارتخانه به
تصمی��م دولت ژاپن برای حمای��ت از ایران در
پی ش��یوع ویروس کرونا اش��اره و بر ضرورت
همبستگی جهانی برای کنترل کامل شیوع این
ویروس جدید تاکید کرده است .این سفارتخانه
از تصمیم دولت ژاپن برای کمک پزش��کی به
میزان  ۲و نیم میلی��ارد ین (واحد پول ژاپن) به
ایران و حمایت این کش��ور در راستای کنترل
شیوع کرونا قدردانی کرده است .پیش از این نیز
کمک هایی از سوی چین و روسیه و چند کشور
اروپایی برای ایران ارسال شده است.
همسر نخست وزیر کانادا
به کرونا مبتال شد

آغ�از جمعآوری امضا از نماین�دگان برای اتخاذ موضع

قاطع علیه متجاوزان

این در حالی است که یک نماینده پارلمان عراق از آغاز جمع
آوری امضا از نمایندگان برای درخواست برگزاری نشست
فوق العاده پارلم��ان و اتخاذ موضع قاطع و صریح در قبال
نقض مکرر حاکمیت عراق از سوی آمریکا خبر داد .همچنین
مهدی امرلی نماینده ائتالف الفتح گفت :نیروهای آمریکایی
در ح��ال اقدام برای احداث یک فرودگاه نظامی در اس��تان
االنبار با سوء استفاده از سرگرم بودن تشکل های سیاسی به
پرونده تشکیل دولت و اختالفات آنها در این زمینه هستند.
وی در عین حال تاکید کرد :این تحرکات آمریکا با موافقت
دولت عراق یا آگاهی آن نبوده است .امرلی در گفت وگو با
سایت المعلومه افزود :نیروهای آمریکایی درحال حاضر در
تالش برای فتنه انگیزی از طریق ضربه به برخی مواضع
خود در داخل ع��راق به منظور ادامه حضور نظامی در این
کشورهستند.

روزنامه انگلیسی گاردین مطرح کرد؛

آمریکا منشا شیوع کرونا

رئیس مرکز بهداش��ت و درمان ایالت اوهایو
هشدار داد که مبتالیان به ویروس کرونا در
ای��ن ایالت در حال حاض��ر از  100هزار نفر
بیشتر هستند .به گزارش فارس ،رسانههای
آمریکای��ی گزارش دادند که «ایمی اکتون»
رئیس مرکز بهداشت و درمان ایالت اوهایوی
آمریکا اعالم کرده که میزان ابتال به ویروس
کرون��ا در این ایالت در ح��ال حاضر از 100
ه��زار نفر فراتر رفته اس��ت که این میزان 1
در صد از کل س��اکنین این ایالت را تشکیل
میدهد .در حال حاضر بر اس��اس آمارهای
رس��می ،تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در
آمریکا به  1636نفر رس��یده که از این تعداد
 40نفر جان خود را از دست دادهاند.

داش��ت .منشاء اصلی کروناویروس آمریکا بود .آمریکا به جهانیان و بخصوص
به چین یک عذرخواهی بدهکار است .پیشتر سخنگوی دولت چین در پیامی
به زبان انگلیسی در صفحه توئیتر خود نوشت که احتماال ارتش آمریکا ویروس
کرونا را به شهر ووهان چین آورده است .چین پیش از این از رفتار غیرمنطقی و
غیرمسئوالنه مقامات آمریکا که معتقدند واکنش دیرهنگام پکن به کرونا باعث
وخیمتر شدن اوضاع جهانی شده ،انتقاد کرده بود .ویروس کرونا نخستین بار در
اواخر دسامبر سال گذشته در شهر ووهان چین و مناطق اطراف هوبئی دیده شد.
تاکنون دوسوم از موارد ثبت جهانی این ویروس از این مناطق بوده است.

دفتر نخس��ت وزیری کانادا ب��ا اعالم ابتالی
همسر نخس��ت وزیر این کش��ور به بیماری
کرونا ،از قرنطینه «جاس��تین ترودو» به مدت
دوهفته خبر داد .به گ��زارش خبرگزاری مهر
به نقل از راشاتودی« ،سوفیا گریگوآر ترودو»
همسر نخس��ت وزیر کنونی کانادا که پس از
بازگشت از سفر خود به انگلیس عالئم بیماری
مش��ابه آنفوالنزا را نش��ان میداد ،به بیماری
کرونا مبتال ش��ده است« .جاس��تین ترودو»
نخس��ت وزیر کان��ادا نیز که گفته میش��ود
«وضعیت جس��مانی اش مساعد است» ،هم
اکنون در قرنطینه بسر میبرد .بنابر گزارشها،
همسر نخست وزیر کانادا شامگاه چهارشنبه
عالئمی مش��ابه با عالئم بیم��اران مبتال به
ویروس کرونا را نشان داد که در نتیجه آن به
دکتر مراجعه و مورد آزمایش کرونا قرار گرفت.
دفتر نخست وزیری کانادا پنج شنبه شب اعالم
کرد که نتیجه این آزمایش مثبت بوده است.
پزشکانی که وضعیت جسمانی جاستین ترودو
را معاینه کردهان��د ،تأکید میکنند افرادی که
اخیراً در ارتباط نزدیک با شخص نخست وزیر
بودهاند ،با «خطر» ابتالء به این بیماری مواجه
نیستند .نخست وزیر ترودو برای دو هفته آتی
در قرنطینه بسر میبرد.

