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 در آمریکا اوضاع وخیم تر 
از کشورهای دیگر است

افزایش شیوع کرونا در جهان
وخیم شــدن روزافزون همه گیــری کرونا 
در سراســر ایاالت متحده آمریکا نگرانی ها را 
از تکمیل ظرفیت بیمارســتان ها بــا بیماران 
کووید-۱۹ افزایش داده اســت. بــه گزارش 
سی.ان.ان، مقامات ایالتی آمریکا اعالم کردند 
که ظرفیت حداقــل ۵۶ واحــد مراقبت های 
ویژه در بیمارســتان های فلوریدا تکمیل شده 
است. طبق اعالم آژانس مدیریت مراقبت های 
بهداشــتی این ایالت، ۳۵ بیمارستان دیگر نیز 
تنها ۱۰ درصد یا کمتر از آن ظرفیت خالی برای 
واحدهای ICU خود دارند. ایالت جورجیا نیز 
با افزایش شمار مبتالیان جدید کرونا به نهمین 
ایالت آمریکا تبدیل شــده که شمار مبتالیان 
آن از مــرز ۱۰۰ هزار نفر عبور کرده اســت. در 
کالیفرنیا شمار مبتالیان جدید همچنان باال و 
رو به افزایش بوده و نرخ مثبت شدن تست های 
کرونــا در لس آنجلــس افزایش بیــش از دو 
درصدی داشته است. از آنجایی که نزدیک به ۳ 
میلیون مورد ابتال به کروناویروس تایید شده در 
ایاالت متحده گزارش شده، نیاز به تست گیری 
افزایش یافته اســت. این امر باعث شــده که 
مقامــات فــدرال مکان های جدیــد آزمایش 
را در فلوریــدا، لوئیزیانا و تگــزاس راه اندازی 
کنند اما شــرکت های بزرگ تشخیصی اعالم 
کرده اند که با تاخیر در تست ها روبرو هستند. 
بیمارستان های تگزاس و فلوریدا پر از بیماران 
بحرانی کرونایی شده و برخی از مقامات محلی 
و ایالتی استفاده از ماسک را اجباری کرده اند. 
هفته گذشــته، آمریکا به طور متوسط روزانه 
کمتر از ۵۰ هزار مبتالی جدید، باالترین میزان 
ثبت شده و دو برابر بیشــتر از یک ماه پیش را 
گزارش کرده اســت. تگزاس بیش از ۱۰ هزار 
ابتالی جدید را روز سه شــنبه گزارش داد که 
باالترین تعداد روزانه مبتالیــان کرونا در این 
ایالت از زمان آغاز این بیماری را نشان می دهد. 
تاکنون بیش از ۱۳۱ هزار نفر در ایاالت متحده 
آمریکا به دلیل ابتال به کروناویروس جان خود 

را از دست داده اند.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی قرنطینه شد
در این راســتا منابع خبری اعــالم کرده اند 
که وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی پس از دیدار 
با یک بیمــار کرونایی به قرنطینه رفته اســت. 
آسوشــیتدپرس گزارش داد، بنی گانتس، وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی یکشــنبه با یک فرد 
مبتال به کرونا دیدار کرده و به توصیه پزشکان باید 
تا زمان انجام آزمایشات پزشکی در خانه بماند. 
وی گفته که از راه دور به کارهایش رســیدگی 
می کند تا نتیجه تست او مشخص شود. این خبر 
در حالی منتشر شد که سرزمین های اشغالی با 
موج جدیدی از کروناویروس دست و پنجه نرم 
می کنند، دولت اخیرا محدودیت های جدیدی را 
برای عموم در نظر گرفته است. تجمعات محدود 
و به رستوران ها، سینماها، باشگاه ها و استخرها 

دستور داده شده تا بار دیگر تعطیل کنند. 
 جریمه های سنگین ماسک نزدن 

در قطر و کویت!
در شرایط شــیوع کرونا بسیاری از کشورها 
برای نپوشــیدن ماســک، اغلب جریمه های 
مختلفی در نظر گرفته اند امــا مقامات کویت 
و قطر پــا را فراتــر گذاشــته و مجازات های 
سنگین تری را برای ماسک نزدن اعمال کرده اند. 
وزارت بهداشــت کویــت و قطر اعــالم کرده 
متخلفان ممکن است با حداکثر سه ماه حبس 
روبرو شــوند در حالی که تلویزیون دولتی قطر 
گزارش داده این مجازات می تواند تا ســه سال 
حکم زندان ادامه داشته باشــد، بنا بر گزارش 
دابلیوآی اوان نیــوز، عالوه بــر مجازات های 
حبس، ایــن دو کشــور جریمه هــای نقدی 
ســنگینی نیز برای متخلفان از قانون اجباری 
شــدن ماســک در نظر گرفته انــد. در کویت 
حداکثر جریمــه ۵۰۰۰ دینار معادل ۱۶۲۰۰ 
دالر و در قطر تقریباً سه برابر بیشتر و ۲۰۰ هزار 
ریال معادل ۵۵ هزار دالر تعیین شده است. قطر 
تاکنون ابتالی ۱۰۰ هزار و ۹۴۵ نفر را به بیماری 
کووید-۱۹ تایید کرده است که از این میان ۱۳۴ 
نفر جان باخته اند. کویت نیز ابتالی ۵۱ هزار و 
۲۴۵ را به این بیماری گزارش کرده است که از 
این میان ۳۷۷ نفر جان خود را از دست داده اند.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 چندی پیش شــاهد انفجار دفتر 
همکاری کره جنوبی و کره شمالی در مرز 
دو کره بودیم که پیونگ یانگ مسئولیت 
آن را به عهده گرفت. برای بســیاری از 
تحلیلگران معتقد بودند که این حرکت 
یک اقدام انفعالی به حساب می آید که 
درنهایت همسایة جنوبی نسبت به آن 
واکنش نشان خواهد داد و چند روز بعد، 
همه چیز فراموش می شود. این تحلیل 
و گمانه زنی نه تنها درســت نبود بلکه 
واکنش هایی که بــه آن صورت گرفت 
بیش از حد تعجب آور و شاید ترسناک 
بود. در آن زمان مقامات آمریکا، ژاپن و 
کره جنوبی به خوبی فهمیده بودند که 
رهبر کره شمالی مستقیماً دستور این 
اقدام را داده است و از این منظر به دنبال 
آن بوده تا به طرف هــای درگیر با خود 
بفهماند کــه آرام آرام در حال خروج از 
توافق هایی است که براساس آن قرار بوده 
منافع پیونگ یانگ تامین شود. آنهایی که 
با اندیشه کشورهای شرقی به خصوص 

کره شمالی و ریشه های کمونیستی آن 
آشنا هستند به خوبی می دانند که این 
تفکر قبل از آنکه دســت به اقدام  اصلی 
بزند، سعی می کند تا در ابتدا یک نماد 
یا شاخص از اقدام خود را به رخ مخالفان 
یا مخاطبانش بکشــد. پیونگ یانگ با 
منفجر کردن دفتر همــکاری دو کره 
که حاصل ســه دور مذاکــره و دیدار 
رئیس جمهوری آمریــکا و رهبر کره 
شمالی بود، عمالً به واشنگتن و متحدان 
آن در شــبه جزیره کره اعالم کرده که 
از وضع موجود و رفتارهای آنها خسته 
شده اســت. مولفه های روانشناختی 
درباره اون به ما نشان می دهد که او در 
حال مخابره یک پیام تهدید برای رقیب 
اصلی خود یعنی دونالد ترامپ است که 
دایره این تهدید کره جنوبی را در وهله 
اول و ژاپن را در مرحله دوم دربرمی گیرد. 
به همین جهت اســت که ما می بینیم 
آمریکایی ها مجدداً کانال های سیاسی 
خود را فعال کردند. بر این اســاس روز 
دوشنبه خبرگزاری یونهاپ اعالم کرد 
که استفن بیگان، فرستاده ویژه آمریکا 
در امور کره شمالی قرار است برای سه 
سفِر سه روزه وارد سئول شود. در خبر 

مخابره شده از سوی این رسانه صریحا 
اعالم شده بود که فرستاده ویژه آمریکا 
در امور کره شمالی قرار است سه شنبه 
به ســئول برود تا درباره مذاکرات خلع 
سالح اتمی کره شمالی گفتگوهایی را با 
مقام های سئول داشته باشد. گفته شده 
بود الکس وونگ، معاون بیگان نیز قرار 
است در این سفر وی را همراهی کند و 
حتی اعالم شــد که بیگان در سئول با 
لی دو هون، فرستاده اتمی کره جنوبی 
دیدار خواهد کرد. مذاکره با وزیر خارجه 
کره جنوبی و معاون اول بعالوه دیدار با 
مشاور امنیت ملی جدید کره جنوبی از 
دیگر برنامه های بیگان بود و پس از آن 
قرار بود تا وی به ژاپن سفر کند و در مورد 
خلع سالح اتمی کره شمالی رایزنی هایی 
داشته باشد که یکباره همه چیز به هم 
ریخت! چند ساعت قبل از آنکه فرستاده 
ویژه آمریکا در امور کره شــمالی برای 
گفتگو دربــاره از بین بردن بن بســت 
مذاکرات اتمی وارد ســئول شود، کره 
شمالی اعالم کرد که تمایلی به برگزاری 
گفتگو با آمریکا ندارد. در این راستا کاوون 
جونگ گان، دبیرکل وزارت خارجه کره 
شمالی در امور آمریکا اعالم کرد هنوز 

افرادی هستند که درباره میانجی گری 
مذاکرات بین واشنگتن و کره شمالی 
صحبت می کنند؛ اما ما به صورت واضح 
اعالم می کنیم که پیونگ یانگ با آمریکا 
وارد گفتگو نمی شود! همین اظهارنظر 
کوچک باعث شد تا بار دیگر همه چیز 
واژگون شود. همه احساس خطر کردند؛ 
تا جایی که همان روز )سه شنبه( لیندا 
رینولدز، وزیر دفاع استرالیا و تارو کونو، 
وزیر دفاع ژاپن و مارک اسپر، وزیر دفاع 
آمریکا فوراً نشست سه جانبه مجازی 
برگزار کردند و از کره شمالی خواستند 

تا به میز مذاکرات خلع سالح هسته ای 
بازگردد. 

توپ در زمین چین است! 
درســت اســت کــه وزرای دفاع 
استرالیا، آمریکا و ژاپن از با زباِن بی زبانی 
از پیونگ یانگ درخواست کرده اند تا 
آرام باشد و به میز مذاکره بازگردد، اما 
به نظر می رســد که گوِش کره شمالی 
به این حرف ها بدهکار نیست. باید در 
نظر داشت که کیم جونگ اون اساساً 
به مذاکره با آمریکا بدبین است و با دیدة 
شک و تردید با ترامپ دست می دهد. او 
حتی در زمان مالقات با ترامپ، نگاهش 
را به دســتان او دوخته بود و برخی از 
پیروان تئوری توطئه معتقد بودند که 
این اقدام او نوعی ترس از ترور بیولوژیک 
را به همراه دارد!  کره شــمالی معتقد 
است در پی ســه دیدار دونالد ترامپ و 
کیم جونگ اون بــه رغم آنکه به ظاهر 
یک توافق برای خلع سالح کره شمالی 
امضا شد اما عماًل کاری پیش نرفت و 
اتفاقی رخ نداد. نمونه این وضعیت را در 
زمان ریاست جمهوری »بیل کلینتون« 
شاهد بودیم؛ به گونه ای در سال ۱۹۹۴ 
یک توافق میان آمریکا و شش کشور 
دیگر با کره شمالی امضا شد و قرار بود بر 
اساس این قرارداد کره شمالی اقدامات 
خود را تعدیل کند و در مقابل آمریکا 
تامین انرژی نفت و گاز پیونگ یانگ را 
به عهده بگیرد. در آن موقع هم ایاالت 
متحده به تعهداتش عمــل نکرد و در 
نهایت کره شمالی از توافق مذکور خارج 
شد. مشابه این اقدام در دوره بوِش پسر 
اتفاق افتاد؛ اما خروجی آن مطلوب نبود 
و اتفاق خاصی در حــوزه تنش زدایی 
میان آمریکا و کره شمالی رخ نداد. حاال 
هم بسیاری از صاحب نظران معتقدند 
که ترامپ هم نمی توانــد عماًل کاری 
از پیش ببرد. نکته اصلی این است که 
نشست های اســتیون بیگان، معاون 
وزیر خارجه آمریکا ســاعاتی پس از 
آن برگزار شد که رســانه های دولتی 
کره شــمالی اعالم کردند کیم جونگ 
اون، از مقبره ای در پیونگ یانگ برای 
ادای احترام به »کیم ایل ســونگ«، 
پدربزرگ و بنیان گــذار دولتش، در 
سالگرد درگذشــت وی، دیدار کرد! 
این اقــدام و نمادپردازی ها آن هم به 
موازات حضور یکی از مهمترین مقامات 
آمریکا در پرونده کره شمالی به خوبی 
نشــان می دهد که رهبر کره شمالی 
در حال مخابره پیام اســت. درســت 

اســت مه بیگان گزارش هــا مبنی بر 
تالش وی برای دیدار با مقام های کره 
شمالی را رد کرد اما مساله اینجاست 
که آژانس خبری رسمی کره شمالی 
به هیچ اظهارنظری از سوی کیم درباره 
وضعیت مذاکرات این کشور با آمریکا، 
که بر سر اختالفات در تبادل تخفیف 
تحریم ها در ازای خلع سالح دچار وقفه 

شده، اشاره نکرده است. 
ایــن بدان معناســت که بــاز هم 
پیونگ یانگ تحریک شده است! اینکه 
روز گذشــته )چهارشنبه( سخنگوی 
وزارت خارجــه چیــن در بحبوحــه 
افزایش تنش ها و امتناع پیونگ یانگ از 
بازگشت به مذاکرات خلع سالح اتمی 
با واشنگتن به صراحت اعالم می کند 
که »آمریکا کلید حل بن بست در شبه 
جزیره کره را در اختیــار دارد« بدان 
معنا اســت که این بازی توسط پکن 
طراحی شده تا بتواند ترامپ را مجدداً 
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریــکا به چالش بکشــد تا 
دموکرات ها کارنامه سیاست خارجی 

جمهوریخواهان را زیر سوال ببرند. 
ســند این ادعا را هــم می توان در 
ســخنان روز گذشــته )چهارشنبه( 
ترامپ جستجو کرد. او برای چندمین 
بار اعالم کرد که »من متوجه شدم آن ها 
)کره شمالی( خواهان دیدار هستند و ما 
به طور حتم این کار را انجام می دهیم. 
اگر بدانم این مساله کمک کننده است، 
آن را انجام می دهــم«. این اظهارات 
ترامپ بــه خوبی نشــان می دهد که 
چین ابزار کافــی بــرای آزار و اذیت 
سیاسی ترامپ را در دست دارد و حال 
درمی یابیم که چرا مرد موشکی، ترامپ 

را پس می زند!

استرالیا، ژاپن و آمریکا خواستار بازگشت  کره شمالی به میز مذاکرات خلع سالح هسته ای شدند

چرا مرد موشکی، ترامپ را پس می زند؟  
اینکه سخنگوی وزارت 
خارجه چین در بحبوحه 
افزایش تنش ها و امتناع 
پیونگ یانگ از بازگشت 

به مذاکرات اعالم می کند 
که » آمریکا کلید حل بن 
بست را در اختیار دارد« 

بدان معنا است که این بازی 
توسط پکن طراحی شده تا 
بتواند ترامپ را در آستانه 
انتخابات 2020 آمریکا به 

چالش بکشد

رهبر کره شمالی مستقیمًا 
دستور انفجار دفتر 

همکاری های دو کره را داده 
بود و از این منظر به دنبال 

آن بوده تا به طرف های 
درگیر با خود بفهماند که 
آرام آرام در حال خروج 
از توافق هایی است که 

براساس آن قرار بوده منافع 
پیونگ یانگ تامین شود

وزیر دفاع انگلیس در تماسی تلفنی با معاون وزیر دفاع عربستان از تمایل لندن به توسعه روابط دفاعی با ریاض خبر داد. به نوشته 
القدس العربی، بن واالس، وزیر دفاع انگلیس در تماسی تلفنی با خالد بن سلمان، معاون همتای عربستانی خود گفت وگو کرد. واالس 
در این تماس تلفنی بر تمایل کشورش به توسعه روابط با عربستان در زمینه صادرات نظامی تأکید کرد. وی همچنین گفت: ما از نقش 
عربستان برای مقابله با تهدیدها علیه منطقه و حفاظت از گذرگاه های دریایی و همچنین 
تضمین آزادی ناوبری قدردانی می کنیم. دولت لندن علی رغم حکم دادگاه و داشتن یک سال 
فرصت برای تجدیدنظر در مجوزها همچنان به فروش سالح به ریاض برای استفاده در جنگ 
علیه مردم یمن ادامه می دهد. BAE بزرگترین شرکت تسلیحاتی در انگلیس، در پنج سال 
گذشته و از زمان آغاز تجاوز عربستان علیه ملت یمن، مقدار قابل توجهی تسلیحات نظامی 

به ارتش عربستان فروخته است.

هزاران تن از معترضان صربستانی بعد از آنکه رئیس جمهور این کشور خبر اعمال مجدد قوانین مربوط به قرنطینه اجباری در این 
کشور حوزه بالکان را اعالم کرد، به خیابان ها ریخته و تالش کردند به ساختمان پارلمان در شهر بلگراد حمله کنند و در همان حال 
درگیری های شدیدی با پلیس رخ داد. به گزارش آسوشیتدپرس، پلیس صربستان چندین گاز اشک آور به سمت معترضانی که 
شعار »استعفا! استعفا!« حین تجمع در مقابل ساختمان پارلمان در مرکز پایتخت این کشور 
سر می دادند، شلیک کرد. تعداد کمی از معترضان توانستند برای مدت کوتاهی خودشان 
را به زور وارد ساختمان پارلمان کنند که بالفاصله پلیس ضدشورش با آن ها برخورد کرد. 
معترضان اما در پاسخ به پرتاب سنگ، منور، بطری و تخم مرغ به سمت پلیس اقدام کردند. 
چند مورد درگیری میان برخی از آشوب طلبان افراطی که ظاهرا به گروه های راست افراطی 

تعلق داشتند با نیروهای پلیس باتوم به دست باال گرفت.

حمله معترضان صربستانی به پارلمان! تمایل انگلیس به توسعه روابط دفاعی با عربستان

فرمانده نیروهای موســوم به ارتــش ملی لیبی اعالم 
کرد: لیبی با مثلت شر هم پیمان شامل تروریسم، خائنان 
و ترکیه و کسانی مواجه است که تالش می کنند لیبی را 
تحت کنترل در آورند و موجودیت مــا را تهدید کنند. به 
گزارش خبرگزاری آلمان، خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای 
ارتش ملی لیبی در مراســم فــارغ التحصیلی تعدادی از 
افسران دانشکده نظامی در شــهر توکرة در شرق بنغازی 
گفت: دشمن ترکیه ای شروع به ایجاد پایگاه ها و اتاق های 
عملیات در منطقه غربی کرده است و افسران و مزدوران 
خود را برای جنگ در اراضی ما اعزام می کند و کشتی های 
جنگی را به ســواحل ما می فرســتد و تــالش می کند 
توانمندی های ملت و ثروت های کشور ما را تحت کنترل 
درآورد تا از طریق آن، بحران اقتصادی خود را حل کند. وی 
در سخنان خود بر ادامه نبرد تاکید کرد و گفت: ما اگر هم 

درخواست های کشورهای دوست برای برقراری آرامش را 
بپذیریم اما راضی نخواهیم شد که از آتش بس برای آوردن 
مزدوران جهت توانمندسازی دشمن سوء استفاده شود و 
خون شهیدان را تضییع نخواهیم کرد تا مزدوران و جنگ 
طلبان را از کشــورمان بیرون کنیم و به مبــارزه تا زمان 

آزادسازی ادامه خواهیم داد.

روســیه و چین علیه تمدید ســازوکار کنونی ارسال 
کمک های بین المللــی از طریق ترکیه به ســوریه از حق 
وتو در شــورای امنیت اســتفاده کردند. به گزارش روسیا 
الیوم، شورای امنیت پیش نویس قطعنامه آلمان- بلژیک 
درخصوص تمدید سازوکار امدادرسانی بین المللی به سوریه 
از طریق گذرگاه باب السالم و باب الهوی در ترکیه به مدت 
یک سال را تصویب کرد اما روسیه و چین آن را وتو کردند. 
روسیه و چین به این سازوکار ارسال  کمک ها به سوریه از 
طریق ترکیه اعتراض کردند. قطعنامه شورای امنیت برای 
ارسال کمک های فرامرزی به سوریه که در سال ۲۰۱۴ به 
تصویب رسیده و در ۱۰ ژوئیه منقضی می شود، روز گذشته 
مجددا جهت تمدید به رای  گذاشته شد. روسیه که خواهان 
کاهش تعداد گذرگاه های مرزی برای ارسال این کمک ها 
به سوریه بود، اصرار آلمان- بلژیک برای تمدید این قطعنامه 

را نپذیرفت و همراه بــا چین آن را وتو کــرد. کمک های 
بشردوستانه به سوریه از سال ۲۰۱۴ تاکنون از گذرگاه های 
جلوه گوزو و اونجوپینار ترکیه ارســال شده است. در ۱۰ 
ژوئیه ماموریت کنونی که براساس سازوکار موجود فعالیت 
می کند، به پایان می رسد، این سازوکار براساس قطعنامه 

۲۵۰۴ صادره در ۱۱ ژانویه است.

حفتر: لیبی با مثلث تروریسم، خائنان و ترکیه روبه رو استوتوی تمدید قطعنامه ارسال کمک  به سوریه توسط چین و روسیه!
خبرخبر


