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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  مجلۀ ھفته: فرستنده

  ٢٠٢٠ اپريل ٠۶
 

 تاس ھا رھا کرده اجساد قربانيان کرونا را در خياباناکوادور 
باختگان کرونا  بابت رھاشدن اجساد جان) ملح ١٧يکشنبه (جمھوری اکوادور امروز  معاون رئيس» ھولزنر اوتو سونن«

  .ھای شھر بندری گواياکيول عذرخواھی کرد در خيابان

ه در ھای اجتماعی منتشر کرده اند که اجساد رھا شد ی در شبکهئگزارش خبرگزاری فرانسه، ساکنان اين شھر ويدئوھا به

  .داد شھر را نشان می

اند، اما مشخص نيست چند تن از اين افراد بر  آوری کرده ھا و منازل جمع  جسد را از خيابان١۵٠ھای محلی دستکم  مقام

  .اند  جان باخته١٩ – به کوويد ءاثر ابتال

تصاويری : ند، گفتی به بحران کرونا را در اين کشور مديريت می کئ پاسخگوۀجمھوری اکوادور که شيو معاون رئيس

  .را ديده ايم که نبايد ھرگز اتفاق می افتاد؛ من به عنوان خادم ملت عذرخواھی می کنم

 مورد مرگ ناشی از آن در اکوادور به ثبت رسيده ١٧٢ نفر به کرونا و ۵٠٠ ھزار و ٣تا روز يکشنبه، ابتالی حدود 

  .است

يری از شيوع ھرچه بيشتر اين بيماری، منع رفت و آمده دولت اکوادور وضعيت فوق العاده اعالم و به منظور جلوگ

  .شبانه برقرار کرده است

ی التين دارد و بيمارستان ھای امريکااکوادور اکنون بيشترين شمار مبتاليان به ويروس کرونا را در ميان کشورھای 

  .گھداری کننداين کشور ناگزير شده اند جان باختگان مبتال به کرونا را در کانتينرھای يخچالدار ن

ی التين گزارش داده اند، مبتاليان کرونا در اين منطقه ھمچنان رو به افزايش است و بسياری انتظار امريکارسانه ھای 

  .دارند با توجه به شرايط دولت ھا و نبود امکانات، شمار فوت شدگان بيشتر شود

ت جھان را به خود اختصاص داده، از اقتصاد کل جمعي)  ميليون نفر۶٠٠بيش از ( درصد ٨.۵ی التين که حدود امريکا

  . ھای بزرگ را نداردشواریدمتزلزلی برخوردار است و ظرفيت و توان الزم برای مقابله با 

 نفر بھبود يافته و ۶٢١ ھزار و ٢۵٣ نفر در جھان به کرونا مبتال شده، ٨۶٩ ھزار و ٢١٣در حال حاضر يک ميليون و 

  . نفر جان باخته اند۶٠٣ ھزار و ۶۵
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 کماس  ميليارد٢درخواست فرانسه از چين برای خريد 
نندگان چينی اکنون به حدود ھای اين کشور برای خريد ماسک از توليدک وزير بھداشت فرانسه اعالم کرد، ميزان سفارش

  . ميليارد عدد رسيده است٢

انتقال اين مقدار . پيش از اين، از سفارش خريد يک و نيم ميليارد ماسک از خارج کشور خبر داده بود» اوليويه وران«

  . پرواز از چين به فرانسه انجام خواھد گرفت١٠٠ی ميان دو کشور با بيش از ئماسک با برقراری يک پل ھوا

کيد کرد که فرانسه أت» بروت« آنالين ۀدر گفت و گو با رسان» اوليويه وران«فرانسه، » ال.ت.آر «ۀ گزارش شبکبه

  .کند ھای محافظ برای مھار کرونا تالش می مين ماسکأبرای ت

رقابت له تحت أکنيم و اين مس ھای سفارش داده شده، بسيار بيشتر از آن چيزی است که دريافت می او گفته، ميزان ماسک

  .جھانی قرار دارد

  .مين کندأ ت١٩کند تا منابع مورد نياز خود را برای مھار کوويد  دولت تالش می: وران افزود

 ميليون ماسک استفاده می ۴٠ه با کرونا به طور ھفتگی از زوزير بھداشت فرانسه پيشتر گفته بود، اين کشور برای مبار

ليس و ديگر کارمندان خط مقدم مقابله با ويروس کرونا کمبود ولمندان، پھای سا پزشکان، مراقبان بھداشتی و خانه. کند

  .اند ماسک در اين کشور را مورد سرزنش قرار داده

  

   ھمگانی از ماسک در فرانسهۀکيد بر ضرورت استفادأت

ده از ھای اعالم شده تاکنون در اين کشور، روز جمعه بر اجباری کردن استفا خالف ديدگاهآکادمی پزشکی فرانسه 

 ديگر تمھيدات بازدارنده در اين ۀ تکميل کنندۀکيد کرد و آن را حلقأ شھروندان در اماکن عمومی تۀماسک برای ھم

  .زمينه دانست

ھای عفونی و  المللی فرانسه، تاکنون مقام ھای فرانسه و حتی بسياری از کارشناسان بيماری  راديو بينۀھمچنين به نوشت

ھا برای بيماران و ناقالن ويروس و نيز در اماکن درمانی ضروری و استفاده از آن را پژوھشگران، زدن ماسک را تن

  .در کشورھای ديگر نيز سياست يکسانی در اين باره وجود ندارد. دانستند برای عموم بی حاصل می

رگزيده در اين آکادمی پزشکی فرانسه برای نخستين بار از ھنگام آغاز بحران ويروس کرونا با اشاره به رويکردھای ب

  .کيد کردأزمينه برای محدود کردن شيوع بيماری، بر ضرورت استفاده از ماسک برای ھمه به ھنگام خروج از خانه ت

 انتقال آن بدون ۀ نھفتگی ويروس و يا در دورۀ آکادمی پزشکی فرانسه، ترديدی نيست که افراد در دورۀبراساس بياني

 مردم ۀبنابراين استفاده از ماسک برای ھم. کنند و عامل عفونت را منتقل میداشتن عاليم بيماری، ويروس را منتشر 

از ھمين رو از ديدگاه آکادمی پزشکی، زدن يک . کند  به کاربسته را تکميل میبيراتمھيد منطقی ديگری است که ديگر تد

  .ماسک ويژه بايد برای ھمه افراد اجباری شود

چھارشنبه گذشته در برابر کميسيون مجلس ملی فرانسه نسبت به سودمندی نخست وزير فرانسه روز » ادوارد فيليپ«

ھای اضطراری سازمان بھداشت جھانی   ھمگانی از ماسک ابراز ترديد و يادآوری کرد، به نظر رئيس برنامهۀاستفاد

 نادرست، ۀکه زدن ماسک توسط مردم دارای فايده باشد در دست نيست و حتی به سبب استفاد ای از اين ھيچ نشانه«

  . وارونه نيز به بار آوردۀتواند نتيج می
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کرد، اينک آن را توصيه  با اين حال، دولت فرانسه که تاکنون زدن ماسک برای افراد سالم را غيرضروری تلقی می

  .کند می

آن کرد که در  کيد میأ بر عدم سودمندی زدن ماسک برای عموم تء بسياری، دولت فرانسه از آن رو در ابتداۀبه گفت

  .رو بود و قصد داشت ميزان موجود را برای کادر پزشکی حفظ کنده ھنگام با کمبود آن در کشور روب

شود که اين  با اين حال گفته می. سازمان بھداشت جھانی تاکنون در اين زمينه نگرش پيشين خود را حفظ کرده است

اد دھد و آنان را نسبت به رعايت ديگر سازمان نگران آن است که استفاده از ماسک، اطمينان بيش از حد به افر

  .توجه کند مالحظات بازدارنده بی

 ھزار و ٧مديرکل بھداشت فرانسه شنبه شب اعالم کرد که شمار جانباختگان کرونا در اين کشور از » ژروم سالومون«

  . نفر عبور کرده است۵٠٠

ھای اين کشور جان خود را از  در بيمارستانبه کرونا ء  نفر در اثر ابتال۴۴١ ساعت گذشته ٢۴ او، در مدت ۀبه گفت

  .اند دست داده

 نفر در فرانسه به کرونا مبتال ٩۵٣ ھزار و ٨٩ به کرونا در جھان، تا به اين لحظه ءطبق آمار جھانی از ميزان ابتال

  . نفر نيز بھبود يافته اند۴٣٨ ھزار و ١۵ نفر جان خود را از دست داده و ۵۶٠ھستند، ھفت ھزار و 

  


