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بیماری کووید 19-یقه کشورها را همچنان گرفته است

بهترین و بدترین سناریوی کرونا برای جامعه جهانی

گروه بیــن الملل  -مهــدی یزدی:
نیویــورک تایمز در گزارشــی با اشــاره به
همهگیــری ویروس کرونا در جهان نوشــت
بهتریــن راهبرد حکومتها برای ســازگاری
بــا ویروس کووید ،۱۹-حفــظ حرمت «مادر
طبیعت» و «علم» اســت و بدترین استراتژی
نیز استراتژی توسل به «مالحظات سیاسی»
است.
«تومــاس فریدمن» تحلیلگــر آمریکایی
در این دیدگاه میافزایــد :برای اولین بار در
حیات نسل کنونی نوع بشر؛ مادر طبیعت کل
کره زمین را در مشــتش گرفته است .امروز
کل ســیاره زمین یک چالش را دارد ،با یک
ویروس و در یک زمان در جدال است.
اینــک این پدیــده بیســابقه طبیعی را
از منظــر منطــق مــادر طبیعــت و منطق
قوانیــن سیســتمهای طبیعــی میپردازیم.
تنها پنجرهای که مطلقــا نباید از آن به این
ویروس و پاندمی نگاه کرد ،منظر ایدتولوژی
و سیاست است.
اگر کسی استفاده از ماسک و حفظ رعایت
فاصلــه اجتماعی و منع برپایــی اجتماعات
مذهبی را نقضآزادیهای شخصی میپندارد
و هیــچ حرمتی برای «مــادر طبیعت » قائل
نیســت در حالی که این مــادر اآلن کل کره
زمین در مشــتش است ،سخت به خطا رفته
است.
مادر طبیعت؛ در حقیقت همان شــیمی،
بیولوژی و فیزیک است .موتوری که این مادر
را میراند یک چیز است :گزینش طبیعی.
هر موجود زندهای دوست دارد زنده بماند
و جایگاه حقیقی خــودش را در یک محیط
زیســت دنج و آرام پیدا کند و «دی ان ای»
( )DNAنســل خودش را به نســل بعدی
منتقــل کند ،نــه آنکه بمیرد و بــه کارخانه
بازگردد و اجزاء بدنش از هم متالشــی شود.
ویروس هم همینطور اســت .او هم دوســت
دارد زنده بماند و تکثیر شود.
ویروس کرونا در بدن خفاش زندگی کرد و
در حیات وحش تکامل پیدا کرد .اما هنگامی
که انســانی در شــهر «ووهان» چین گوشت

یک جانور آلوده بــه کرونا را خورد ،ویروس
از حیوان به انســان منتقل شــد .ویروس در
بدن انسان یک محیط گرم در سلول و بافت
ســلولی پیدا کرد و فرد را سخت بیمار کرد
یا ُکشت.
اکنون شــما مدت طوالنــی در قرنطینه
مانده اید و خســته شده اید ،او به این چیزها
کار نــدارد .او فقــط از شــما میخواهد که
خودتان را با شــرایط وفــق بدهید .او ابدا به
این تفاوتهای بشری کار ندارد که آیا شما و
همه گونههای حیات ثروتمندید یا فقیر ،قوی
هســتید یا ضعیف ،زیرک هســتید یا نادان.
او فقــط به فردی از گونههــای متبوع جایزه
میدهد که بهتر خودش را با شــرایط سازگار
کرده باشد .این بستگی به  DNAافراد دارد.
در یک همــه گیری ،مــادر طبیعت تنها
به رهبر ،رئیس جمهور ،فرماندار ،شــهردار،
و شــهروندی جایزه میدهد که فقط و فقط
به «قدرت طبیعت» ایمان داشــته باشد .اگر
شــما هیچ حرمتی برای قدرت طبیعت قائل
نباشید ،ویروسهایش را ،آتش سوزیهایش
را ،خشکســالیهایش را ،تندبادهایــش را،

شورش علیه رئیس پارلمان عراق

یک نماینده پارلمان عراق از فراکسیون سائرون از امضای طوماری توسط
 ۱۳۰نماینــده عراقی و موافقت آنها با برکناری «محمد الحلبوســی» رئیس
پارلمان این کشــور خبر داد .به گزارش المعلومه« ،جواد الموسوی» نماینده
پارلمان عراق گفت که درخواســتهایی برای برکناری الحلبوسی از ریاست
پارلمان پس از پایان تعطیالت عید ســعید فطر وجود دارد .وی مدعی شــد
که معترضان به شــدت با عملکرد حلبوسی ،به ویژه در بحران کرونا مخالف
هســتند .الموســوی خاطر اضافه کرد که تعداد مورد نیــاز برای کنار زدن
رئیس پارلمان از ســمت خود  ۱۶۵ ،رأی بوده و تاکنون بیش از  ۱۳۰امضا
جمعآوری شــده اســت .وی با بیان اینکه الحلبوسی نتوانسته است وظایف
خود را در شــرایط بحران بهداشــتی و اقتصادی که کشور ما طی ماههای
گذشــته با آن روبرو بوده ،انجام دهد ،افزود که خواستههایی برای برکناری
الحلبوســی از پســت خود بالفاصله پس از تعطیالت عید فطر وجود دارد.
الحلبوسی از سپتامبر  ۲۰۱۸تاکنون رئیس پارلمان عراق است.

ســیلهایش را و بقیه بالیایش را سراغ شما
میفرستد و یا خودتان را و یا همسایه تان را
و یا همشهریهایتان را در هم میکوبد.
مــادر طبیعت تنهــا به رهبرانــی جایزه
میدهد کــه عقالنیترین و هماهنگ شــده
ترین پاســخهای مقتضی را به حوادثی که او
به محیط زیست میفرستد میدهند.
مادر طبیعت آنقدر ویروسهایش را تکامل
بخشــیده اســت تا این ویروس حســابی در
کارش حرفه ای شود و هر ضعفی را که درون
سیستم ایمنی شما و یا جامعه تان وجود دارد
را شناســایی کند .بنابراین اگر فرد یا جامعه
پاســخش به ویروس کامل و هماهنگ شده
نباشد ،در آن صورت ت ََرکها و هزینههایی بر
این پاسخ وارد خواهد شد.
بــه دلیل آنکه عناصر بــدن مادر طبیعت
را بطــور کامل شــیمی ،فیزیــک و بیولوژی
تشکیل میدهند ،بر همین اساس او فقط به
استراتژیهایی برای سازگاری پاداش میدهد
که بنیانشان همین مواد خام باشد.
اگر اســتراتژی سازگاری شــما برای دفع
ویروس بنیانش «ایدئولوژی» و یا «سیاســت

حزب اهلل الگوی خاورمیانه

تنش مرزی بین هند و نپال
در میــان افزایش تنشهای مــرزی میان هند و نپال،
دولت کاتماندو با انتشار نقشه جدید،مناطق مورد اختالف
با هند را جز خاک این کشور اعالم کرده است .به گزارش
رســانههای هندی « ،پرادیپ کومــار گایاولی» وزیر امور
خارجه نپال اعالم کرد که نقشــه جدید سیاسی نپال به
زودی توســط وزارت مدیریت زمین این کشــور منتشر
خواهد شد .در نقشه جدید نپال که به تایید کابینه دولت
این کشــور رسیده است ،مناطق «لیپولک»« ،کالپانی» و
«لیمپیادورا» که هند نیز ادعای مالکیت آنها را دارد ،در
خاک نپال نشان داده میشوند.
اظهارات وزیر امور خارجه نپال مبنی بر نقشــه جدید
سیاســی این کشــور چند هفته پس از سخنان او مبنی
بر تالشهای دیپلماتیک دو کشــور برای حل اختالفات
مرزی منتشــر میشــوند .قانون گذاران وابسته به حزب
حاکم کمونیســت نپال همچنین در پارلمان این کشــور
الیحهای معرفی کردهاند که بر اساس آن دولت این کشور
موظف به (بازگرداندن مناطــق «لیپولک»« ،کالپانی» و
«لیمپیادورا») به خاک نپال میشود.
گــذرگاه لیپولک در غرب کالپانی یــک منطقه مورد

و مالحظات سیاســی» باشــد ،مادر طبیعت
بیرحمانه بــه جانتان خواهد افتــاد .یادمان
باشد ،مادر طبیعت بی وقفه ویروس خودش
را منتشر خواهد کرد تا زمانی که ما واکسنی
را برای ایمن سازی عمومی جامعه از آن تهیه
نکنیم ۶۰ .درصد جامعه بشــری به ویروس
مبتال خواهند شد.
برای مقابله با این بالی طبیعی باید از راه
طبیعت وارد شد و راه ایمنی عمومی را هم از
همان طریق ُجســت .مقدس ترین استراتژی
بــرای مهار ویــروس ،همان اســت که دکتر
«دیوید کاتز» متخصص بهداشت عمومی آن
را توصیه میکند« :تدبیر یک استراتژی پایدار
برای به حداقل رساندن تلفات».
این تلفات اعم اســت از؛ تلفات به «جان
انســان» و تلفات به «معیشت انسان» .می
توان با اندکی درایــت همزمان جلوی هر دو
تلفات را گرفت.
دکتر کاتز توضیح میدهد« :هر انسانی به
شــیوه ای متفاوت در معرض خطر کووید -
 ۱۹قرار میگیرد .بنابراین باید استراتژیهایی
به اجرا درآید که آســیب پذیرترین اقشــار

رسانههای اسرائیلی اعالم کردند حزباهلل لبنان به الگویی برای بسیاری از
کشورها و سازمانها در خاورمیانه در تعاملشان با اسرائیل تبدیل شده است.
به گزارش ســایت النشره ،شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل
از یائیر انسباخر ،مشاور نظامی و امنیتی دانشگاه مذهبی «برایالن» در اراضی
اشــغالی اعالم کرد :عقبنشــینی اســرائیل از جنوب لبنان در  ۲۵مه ۲۰۰۰
تحوالتی را به وجود آورد که پیامدهای منفی زیادی در داخل به جای گذاشت
از جمله این پیامدها این بود که حزباهلل به الگویی تبدیل شــد که نهادهای
«تروریســتی» فلسطینی یا کشورهایی مثل ســوریه از این حزب در برخورد
با اســرائیل الگوگیری میکنند .وی گفت :به عنوان مثال ســوریه شهرهایی
مستحکم و مصون و ساختمانهایی در زیرزمین را مثل کاری که حزباهلل در
جنوب لبنان یا مناطق دیگر انجام داده ،ســاخته است .این تحلیلگر اسرائیلی
گفت :سخنرانیهای سید حســن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل لبنان به مقاومت
فلسطین در حمله به نوار غزه و کرانه باختری کمک کرد.

جمعیتی را مد نظر قرار بدهد و کم آســیب
ترین اقشــار را به بــازار کار و چرخه اقتصاد
بازگردانــد .با این اســتراتژی هــم میتوان
قرنطینه داشــت و هم به بازار کســب و کار
بازگشت».
در یک نگاه کلی؛ کشورهای چین ،آلمان،
کــره جنوبی ،ســوئد و خیلی از کشــورهای
دیگر هریک اســتراتژیهای متفاوتی را برای
نجات هم جان شــهروندان و هم امرار معاش
شهروندان به مرحله اجرا درآوردند.
فعال نمیتوان قضاوت کرد کدام استراتژی
موفق تر بوده اســت .اما یــک چیز از همین
حــاال قابل قضــاوت کردن اســت :همه این
اســتراتژیها یک اصل بنیادیــن را محترم
شــمردند و آن حفظ حرمت «مادر طبیعت»
بود .به مــوازات آن حفظ حرمت «علم» و
ارج نهادن به قیــد «هماهنگی»؛ نیز از دیگر
خصایص قابل تحسین این استراتژیها بوده
است.
بر مبنای این اســتراتژی؛ این کشــورها
ضمن موفق بودن در مهار ویروس ،همچنان
محدودیتهای بهداشتی را در جامعه الزامی
کردهاند تا زمانی که یــک ایمنی جمعی در
برابر ویروس در دست باشد .این محدودیتها
مشــتمل است بر :پوشیدن ماسک در مجامع
عمومی ،رعایت فاصلــه اجتماعی ،ممنوعیت
برپایــی اجتماعــات در فضای سرپوشــیده،
محافظت از آســیب پذیرترین اقشار  ،انجام
ت ِســتهای فراوان برای مهار پیشروی ویروس،
ردیابی ویروس ،قرنطینه.
باید همــه جوامع از قرنطینه بازگشــایی
شــوند و محیط با ویروس ســازگار شود .اما
فقــط با رعایت منطق «مــادر طبیعت» .این
مراعات کردن نباید به طریقی باشد که موج
دوم انتشار ویروس راه بیفتد و اوضاع طوری
بشود که «بشــر» و «مادر طبیعت» به جان
هم بیفتند .جدال انســان با طبیعت ،نتیجه
اش همیشه از قبل قابل پیشبینی بوده است؛
شکست انسان.
 ۴.۵میلیارد ســال است که در این جدال؛
همیشه بشر بازنده بوده است.

فاز جدید تنشهای آمریکا و چین

نشســت شورای امنیت درباره امدادرسانی به سوریه به مجادله لفظی میان
نمایندگان چین و آمریکا درباره ویروس کرونا کشیده شد .به گزارش ایسنا ،به
نقل از خبرگزاری رویترز ،تنــش روزافزون میان چین و آمریکا درباره ویروس
کرونا به نشســت سهشنبه شورای امنیت درباره امدادرسانی به سوریه کشیده
شد و این نشست به مجادله لفظی میان نمایندگان چین و آمریکا تبدیل شد.
طبق این گزارش ،کلی کرافت ،سفیر آمریکا در سازمان ملل اظهار کرد که چین
با حمایت از قطعنامهای که به سازمان ملل اجازه میدهد اقدام به کمکرسانی
به سوریه در سراسر نقاط این کشور بکند ،میتواند ادعای خودمبنی بر رهبری
دنیا در زمینه مقابله با کرونا را به اثبات برســاند .چانگ چون ،ســفیر چین در
سازمان ملل نیز در پاسخ به کرافت از آمریکا خواست بر تالشهای جهانی برای
مبارزه با ویروس متمرکز باشد و بازیهای سیاسی را کنار بگذارد .چانگ چون
افزود ،آمریکا همچنین باید به دنبال نجات جان انسانها باشد و مسئولیتهای
خودش را به گردن سایر کشورها نیندازد.

ولخرجی اسالم آباد برای ساخت تسلیحات اتمی

اختالف مرزی میان هند و نپال اســت .نپال اعالم کرده
اســت که این منطقه متعلق به بخــش «داروچوال» این
کشور است .از سوی دیگر هند میگوید این منطقه بخش
جدایی ناپذیر ایالت اوتراکند در این کشور میباشد.
وزارت امــور خارجه نپال هفته گذشــته ضمن احضار
سفیر هند ،به اقدام این کشــور در ساخت یک جاده که
لیپولک را به ایالت اوتراکند متصل میکرد اعتراض کرد.
اما هند اعالم کرده اســت که این جاده کامال داخل خاک
این کشور است و حاکمیت ارضی نپال را نقض نمیکند.
هند ســال گذشته یک نقشه جدید منتشر کرد که در
آن مناطق لیپولک و کالپانی در داخل مرزهای این کشور
نشان داده شده بودند .این نقشه اعتراض احزاب سیاسی
نپال را به دنبال داشــت .اختالفات ارضــی هند و نپال
شــامل مناطق مختلفی اســت .هند منطقه «مدهش» یا
«ترای» در جنوب نپال که به زبان هندی سخن میگویند
را متعلق به این کشور میداند .دو کشور همچنین دارای
اختالف در منطقه «کالپانی» در ایالت اوتاراکند هستند.
منطقه کالپانی در ایالــت اوتاراکند از زمان جنگ هند و
چین تحت کنترل هند قرار دارد.

براســاس تازهترین گــزارش کارزار بینالمللی نابودی
ســاحهای هســتهای درباره تخمین هزینههای جهانی
هستهای ،پاکســتان و هند دو رقیب سنتی شبه قاره در
میان  ۹کشــوری قرار گرفتند که ســال گذشته میالدی
بیشتری هزینهها را در نگهداری و ساخت تسلیحات اتمی
انجام دادند .این اولین گزارش درخصوص تخمین هزینه
تسلیحاتی هستهای در ســطح جهانی در طول یک دهه
اخیر است که توسط کارزار بینالمللی نابودی سالحهای
هستهای ( /ICANآیکن) جمع آوری و منتشر شد.
آیکن که فعالیتش را در ســال  ۲۰۰۷با الگوبرداری از
کارزار بینالمللی منع مینهای زمینی در ملبورن استرالیا
شروع کرد ،هم اکنون در ژنو سوییس مستقر است و ۴۶۸
سازمان غیردولتی از  ۱۰۱کشور در آن عضویت دارند.
بودجه ســاالنه این کارزار جهانی یــک میلیون دالر
اســت که اشخاص ،اتحادیه اروپا و کشورهایی مانند نروژ،
سوئیس ،آلمان و واتیکان آن را تامین میکنند.
براســاس تازهتریــن تحقیقات این نهــاد بینالمللی،
پاکستان در میان  ۹کشور که در راس آن آمریکا قرار دارد،
طی سال  ۲۰۱۹بیشــترین هزینهها را صرف نگهداری و

ساخت سالحهای هســتهای کرد در عین حال پاکستان
تنها کشــوری که اســت که هزینه سال  ۲۰۱۹آن کمتر
از مدت مشــابه در سال  ۲۰۱۸میباشــد .هند نیز سال
گذشته  ۲.۳میلیارد دالر صرف تسلیحات هسته ای کرد.
در این گزارش آمده است :پاکستان در سال  ۲۰۱۸بالغ بر
 ۱.۲میلیارد دالر برای تسلیحات هستهای هزینه کرد اما
در ســال  ۲۰۱۹این رقم به تنها یک میلیارد دالر کاهش
یافت .کارزار بینالمللی نابودی سالحهای هستهای افزود:
در ســال گذشــته  ۷میلیارد دالر به هزینههای جهانی
ســاحهای هستهای اضافه شــد .آمریکا با  ۳۵.۴میلیارد
دالر در راس این کشورها قرار گرفته است.
«بیاتریس فین» مدیر اجرایی کارزار بینالمللی نابودی
سالحهای هستهای گفت :صرف  ۱۳۸هزار و  ۷۰۰دالر در
هر دقیقه برای تســلیحات هستهای که باعث آسیبهای
فاجعه آمیز انسانی میشود ،ناعادالنه است.
وی افــزود :هزینههایی که باید صرف حفظ ســامتی
ملتها شــود توســط عامالن آن در ســاخت تسلیحات
هســتهای انجام شــده و اما آنان به وظیفــه خود برای
محافظت از مردم عمل نکردند.

پایان دوران طالیی «بن سلمان»
سقوط قیمت نفت که در اثر شیوع ویروس
کرونا در جهان حادث شده ،سران سعودی را
با مشکالت زیادی روبه رو کرده به حدی که
از آن به عنوان پایان دوران طالیی این کشور
ثروتمند عربی یاد میشود.
مهمترین مشکل کنونی و اصلی عربستان
فرو رفتــن در باتالق یمن و هزینه سرســام
آور تجــاوز به این کشــور ،تامین هزینههای
گروههای تروریســتی در سوریه ،عراق ،لیبی
و لبنان و مشــکالت مدیریتی در این کشور
است که با توجه به روی کارآمدن محمد بن
ســلمان در سال  ۲۰۱۵به اوج خود رسیده و
کشور ثروتمند عربستان را با مشکالت زیادی
مواجه کرده است.
عربســتان در سالهای اخیر حدود ۲۰۰
میلیارد دالر در به آشوب کشاندن کشورهای
سوریه ،عراق ،لبنان و یمن و دیگر کشورهای
منطقه با تجهیز و تسلیح گروههای تروریستی
هزینه کرده اســت که اگر  ۳۰۰میلیارد دالر
هزینــه کرد جنگ یمن را به آن اضافه کنیم،
میبینیــم که آل ســعود نزدیــک به ۵۰۰
میلیارد دالر از درآمدهای نفتی خود را فقط
برای کشتار مردم مســلمان منطقه و توطئه
چینی علیه آنها صرف کرده است.
سیاســتهای غلط آل ســعود بــه ویژه
ولیعهد کم تجربه آن موجب بحران اقتصادی
در عربستان شده و مقامات این کشور را وادار
کرده تا ریاضت اقتصادی سختی را در پیش
بگیرند ،سیاســتی که حداقل در پنجاه سال

گذشــته نظیر نداشته اســت؛ در نتیجه این
سیاســت ،پرداخت کمک هزینه معیشتی به
مردم عربســتان متوقف شــده و نرخ مالیات
ارزش افزوده کاالها به طور بیســابقهای در
این کشور سه برابر افزایش یافته و از  ۵درصد
به  ۱۵درصد رســیده ،عالوه بر اینکه مزایای
مالی کارمندان و پیمانکاران نیز کاهش یافته
است.
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در مقاله ای
به بررسی شــرایط کنونی عربستان سعودی
در ســایه کاهش قیمت جهانی نفت و شیوع
ویروس کرونا پرداخته و مینویسد :عربستان
امــروزه با بحرانهــای زیادی روبرو اســت.
شــیوع ویروس کرونا نه تنها زندگی روزمره
در عربستان سعودی را تحت تاثیر قرار داده،
بلکه فراتر از آن سقوط قیمت نفت این کشور
را از ثروت عظیم خود محروم کرده است.
این دو بحــران ،همچنیــن باعث تهدید
برنامههــای اقتصادی و اجتماعی «محمد بن
سلمان» ولیعهد سعودی شده و حتی امنیت
این کشور را با خطر روبه رو کرده است.
چندی پیش بن ســلمان اعتراف کرد که
عربستان برای همیشــه نمیتواند به درآمد
نفت متکی باشــد ،امــا وی در عین حال در
کنــار اصالحات اجتماعی که در این کشــور
آغاز کرده بود ،از ساخت پروژه ساحلی ابرشهر
«نئوم» تا سال  ۲۰۳۰خبر داد ،طرحی که با
توجه به درآمد بســیار کم عربستان از نفت و
حج انجام آن بعید به نظر میرسد.

«مایکل اســتیفانز» ،کارشناس و تحلیلگر
خاورمیانه در یک موسسه پژوهشی در لندن
گفت ،چشــم انداز طرح  ۲۰۳۰که مورد نظر
ولیعهد عربســتان اســت ،حال بسیار سخت
شده و در حال حاضر عربستان با سختترین
دوران خــود در دوره ولیعهــدی محمد بن
ســلمان مواجه شده اســت .همان طور که
محمد الجدان ،وزیر دارایی عربستان سعودی
در مصاحبه با تلویزیــون بلومبرگ گفت که
اجرای طرح این پروژه به تأخیر میافتد.
«کریستین اسمیت دیوان» از پژوهشگران
موسسه کشورهای حاشــیه خلیج فارس در
واشنگتن هم در این زمینه گفت :بسیاری از
چیزهای رایگان اکنون رایگان نیستند و این
یک آزمایش ملی گرایی جدید است.
«کارن یانگ» ،کارشــناس مســایل مالی
نیز اعــام کرده که با هزینههای فعلی دولت
ســعودی و قیمــت فعلی نفت ،ســعودیها
مجبور به قرض و درخواستهای وام بیشتری
هســتند و این وضعیت ،آینده آل ســعود را
حتی از امروز نیز سختتر خواهد کرد.
هــم اکنون بحــران اقتصادی عربســتان
موجب هویدا شــدن شــکاف طبقاتی حاکم
بر این کشــور شده است ،شــکافی که باعث
واکنش برخی از رسانههای داخلی عربستان
شــده اســت .برخی از کاربران ســعودی در
توییتــر این ســوال را مطــرح کردهاند ،چرا
زمانــی کــه درآمدهای دولــت روبه کاهش
بــوده و مقامات سیاســی به دنبــال کاهش
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خشونت و درگیری در حومه پاریس
گزارشهــای زنده خبری و پســتهای توییتری امروز نشــان داد پس از
آنکه جوانان در مناطق مســکونی کمدرآمد حومه پاریس و همزمان با افزایش
تنشها به خاطر قرنطینه کرونا ،شــبانه ماشینها را به آتش کشیدند ،پلیس
ضدشورش در منطقه مستقر شده است.
به گــزارش رویترز ،تازهترین ناآرامیها در محلههای حاشــیهای ،با تراکم
جمعیتی باال و درآمد کم ســاکنان آن ،پــس از آن از رخ میدهد که حدود
ســه هفته پیش ،یک جوان  ۱۸ســاله بر اثر تصادف موتورسیکلت در حومه
آرژانتویل درگذشت.
مقامات پلیس پاریس درباره ناآرامیهای شــبانه واکنشــی نشان ندادند،
امــا نام کاربری «شــهروند ناشــناس»( )AnonymeCitoyenدر توییتر
و ســاکنان حومه آرژانتویل ،فیلم و عکسهایی را از اتومبیلهای ســوخته و
پلیس ضد شــورش در این منطقه منتشر کردهاند .ساکنان بخش بزون که در
نزدیکی آرژانتویل قرار دارد نیز ویدئوهایی در توییتر از یک آتش بزرگ منتشر
کردهاند که در آنها مشخص نیست چه چیزی در حال سوختن است .مناطق
حاشیهای فرانســه مکررا ً محلی برای بروز خشم ناشی از نابرابری اجتماعی و
اقتصادی و برخورد وحشیانه پلیس بوده است.
پولیتیک

نگرانی درباره گرسنگی و قحطی در آفریقا

دبیرکل سازمان ملل متحد درباره گرسنگی میلیونها نفر در قاره آفریقا در
نتیجه شیوع ویروس کرونا هشدار داد .به گزارش خبرگزاری فرانسه« ،آنتونیو
گوترش» با هشدار نسبت به کشانده شدن میلیونها نفر در قاره آفریقا به فقر،
گفت همهگیری کرونا باعث شده تا جمعیت زیادی در این قاره در آستانه فقر
شدید و گرسنگی قرار گیرند.
وی خواســتار اتحاد و همدردی عملی جهان با قاره آفریقا شد و اضافه کرد
که قــاره آفریقا از دیرباز با بیعدالتی ،فقر ،بیمــاری و تبعیض مواجه بوده و
اکنون با خطر شیوع کرونا در این قاره ،ممکن است میلیونها نفر به ورطه فقر
بیشتر و گرسنگی حرکت کنند.
گوترش در عین حال به سران قاره آفریقا به خاطر تعداد کم تلفات تبریک
گفت و افزود این رخداد جای خوشحالی است.
کرونا در آفریقا تنها جان  ۲۵۰۰نفر را گرفته است.
دبیرکل ســازمان ملل باردیگر از کشــورهای مختلف جهان خواست برای
جلوگیری از بروز یک فاجعه انســانی  ۲۰۰میلیارد کمکی را که به ملتهای
آفریقا قول دادهاند ،تامین کنند .ویروس کرونا موسوم به « کوید  »۱۹اواسط
ماه دســامبر ( ۲۴اذر) در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد ابتدا از
این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شــد اما کمیسیون ملی بهداشت
چین در  ۳۰دسامبر سال  ۹( ۲۰۱۹دی ماه  )۹۸به صورت رسمی شیوع این
ویــروس را در چین اعالم کــرد .تاکنون  ۴میلیون و  ۹۹۰هزار و  ۴۷۰نفر در
جهان به کرونا مبتال و از این میان  ۳۲۴هزار و  ۹۹۰نفر در اثر جان باختهاند.
رویداد

هک شدن اطالعات موشکهای ژاپن

روزنامه ژاپنی «آســاهی شــیمبون» گزارش داد وزارت دفاع ژاپن در حال
بررسی احتمال درز کردن جزئیات درباره یک موشک پیشرفته جدید ،در یک
حمله سایبری گسترده به شرکت «میتسوبیشی الکتریک» است.
بــه گزارش رویتــرز ،این روزنامه با اســتناد به منابع دولتــی که آنها را
شناســایی نکرده است ،گزارش داد که وزارت دفاع ژاپن به این مشکوک است
که هکرها الزامات عملکردی موشــک جدیدی را که به عنوان بخشی از روند
مناقصه این پروژه به چندین شرکت صنایع دفاعی ارسال شده بود ،دزدیدهاند.
این در حالی است که شرکت میتسوبیشی الکتریک ،برنده مزایده برای ساخت
نمونه اولیه محصول نبوده اســت .زمانی که رویترز با میتسوبیشــی الکتریک
تماس برقرار کرد ،این شرکت اعالم کرد که در حال بررسی این گزارش است،
اما واکنش دیگری نشان نداد .وزارت دفاع ژاپن نیز واکنشی نشان نداده است.
بر اساس گزارش روزنامه آساهی شیمبون ،موشک پیشرفته ژاپنی از مدل
موشکهای مورد استفاده کشــورهایی چون آمریکا ،چین و روسیه است که
مســیرهای بلند را با ســرعت مافوق صوت طی میکند و میتواند از شــبکه
دفاعی موشکهای دشمن برای انجام حمالت دقیق عبور کند.
امکان دارد در بین جزئیات فاش شده اطالعاتی مانند دامنه ،نیروی محرکه
و مقاومت این موشک در برابر گرما نیز موجود باشد.
کوتاه از جهان

دفاع ترامپ از مصرف هیدروکسی کلروکین

رویتــرز :رئیس جمهوری آمریــکا از تصمیم خود بــرای مصرف داروی
هیدروکســی کلروکین به عنوان اقدامی پیشــگیرانه علیه کرونا دفاع کرد و
گفت ،این تصمیمی شــخصی بوده اما معتقد اســت این دارو «سطح ایمنی
را افزایش میدهد» .این در حالی اســت که هشدار داده شده این داروی ضد
ماالریا میتواند منجر به مشکالت قلبی شود.

آمادگی حزب اهلل برای جنگ با اسرائیل

العالم :معاون دبیرکل حزباهلل لبنان اعالم کرد :حزباهلل آماده پاســخ دادن به
اسرائیل در هر شرایطی است ،نیروی بازدارندگی از سوی مقاومت علیه اسرائیل شکل
گرفته است و اگر اسرائیل بخواهد به هر جنگی مبادرت ورزد ،ما در کمین هستیم.

طرابلس دنبال قرارداد نظامی

روزنامه الستامبا :به دنبال تســلط نیروهــای دولت توافق ملی لیبی بر
پایگاه هوایی الوطیه در غرب کشــور ،این دولت در آســتانه امضای توافقنامه
نظامی با یک شــریک اســتراتژیک جدید عالوه بر ترکیه است .لیبی از زمان
برکناری معمر قذافی ،دیکتاتور مخلوع شــاهد دودســتگی و جنگ و ناآرامی
اســت و دو دولت یکی در غرب (دولت وفاق ملی به ریاســت فائز السراج) و
دیگری در شــرق (به ریاســت خلیفه حفتر) بر این کشور سلطه دارند که هر
یک تالش دارد با شکست دیگری ،کنترل کل کشور را در دست بگیرد .دولت
اول از ســوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دولت شرق لیبی هم از
سوی برخی کشورها از جمله روسیه حمایت میشود.

پخش اعتراف اتباع آمریکا در تلویزیون ونزوئال

اسپوتنیک :دو آمریکایی بازداشت شده از سوی نیروهای امنیتی ونزوئال
به سبب نقش داشــتن در کودتای نافرجام اخیر علیه حکومت این کشور ،بر
اساس فیلمی که از اعترافات آنها در حین بازجویی منتشر شده اذعان کردند
ماموریت آنها ربودن نیکوالس مادورو طبق قراردادی با یک شــرکت امنیتی
خصوصی در آمریکا و مخالفان ونزوئالیی بوده است.

اتهام الجزایر علیه مراکش

هزینههای خود در داخل عربســتان بودهاند،
برخی اقدامات از جمله خرید باشگاه فوتبال
«نیوکاسل» انگلیس توسط مقامات حکومتی
صورت گرفته است؟
شرایط امروز عربســتان با گذشته بسیار
تفاوت دارد؛ عربســتان ثروتمند در سالهای
گذشــته به دلیــل درآمدهــای کالن نفتی
همــواره به کشــورهای دیگــر وام کم بهره
و یــا وام بالعوض مــیداد ،اما هــم اکنون
شرایط برای آل ســعود به گونه دیگری رغم
خورده و حیف و میل شــدن دالرهای نفتی
و نامدیریتــی و به ویژه جنگ یمن و حمایت
از تروریستها در سوریه ،عراق و لیبی حتی
سعودیها را به ســمت اخذ وام از بانکهای
جهانی سوق داده است.
یکی دیگر از مشــکالت اساسی عربستان
توقف اجرای طرح چشم انداز این کشور است
که اجرای آن بیش از  ۲ســال پیش شــروع
شده بود ،توقفی که مستقیما نشان از شکست

برنامهها و رویاهای ولیعهد عربســتان دارد.
علت این شکســت ،ناگواری اوضاع اقتصادی
عربســتان در همه ارکان است چرا که میان
سیاســتهای اقتصادی بن ســلمان و آنچه
در سند چشــم انداز  ۲۰۳۰آمده شکافهای
گستردهای وجود دارد .گزارشهای اقتصادی
نهادهای بینالمللی نیز نشــان میدهند که
طرح چشم انداز او غیر واقعی است و با توان
اقتصادی عربســتان و فضــای اجتماعی این
کشور سازگاری ندارد.
شــرایط داخلــی در میان شــاهزادگان
سعودی و دستگیری و بازداشت شمار زیادی
از آنها یکی دیگر از پیامدهای مدیریتی غلط
بن ســلمان در عربستان به شــمار میرود،
اقدامی که در آینده ای نه چندان دور ،آتش
به دل خاندان سعودی خواهد انداخت و این
کشــور ثروتمند را با بحرانهای بی شــمار
مواجــه خواهد کرد و عمــا پایانی بر دوران
طالیی عربستان خواهد بود.

المیادین :بعد از اینکه کنسول مراکش ،الجزایر را کشور «دشمن» خواند،
تنشها و جنگ رسانهای میان دو کشــور باال گرفته است.خبرگزاری رسمی
الجزایر از نظام مراکش به شــدت انتقاد کرد و این کشور را به ائتالف با البی
صهیونیســتی در پارلمان اروپا برای به راه انداختن کمپینهای خصمانه علیه
الجزایر متهم کرد.

ادامه اعمال خشونت طالبان

آسوشیتدپرس :یک گــروه نظارتی وابسته به دولت آمریکا گزارش کرد،
آمار حمالت طالبان علیه نیروهای افغان در ســه ماهه نخســت سال جاری
میالدی ،با وجود یک هفته کاهش خشــونت در آســتانه امضای توافق خروج
با دولت آمریکا با این شــبه نظامیان ،باال بوده است .این بازرس کل به نقل از
گزارشهای رسانهای اظهار کرد ،طالبان در دو هفته پایانی ماه مارس بیش از
 ۳۰۰بار حمله کرده است.

لغو مجازات شالق در عربستان

عکاظ :وزارت دادگســتری عربستان بخشــنامهای را برای تمام دادگاهها
صادر کرد که در آن آمده است :تمام دادگاهها موظفند حکم شالق تعزیری را
لغــو و آن را با مجازاتهای دیگری مثل زندان یا غرامت و یا هر دو جایگزین
کنند.

