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چالش جدید اتحادیه اروپا پس از اجرای برگزیت 
 مطالبه استقالل طلبی 

در قاره سبز!  
حمایت و ابراز خرسندی واشنگتن از خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا و نگرانی این اتحادیه از 
احتمال دنباله روی برخی دیگر از اعضای آن از 
برگزیت در آینده باعث شد که مذاکره کننده 
ارشد اتحادیه اروپا بر »ضرورت وحدت اروپای 
پسابرگزیت بیش از هر زمان دیگر« تاکید کند. 
مذاکره کننده ارشــد اتحادیه اروپا در زمینه 
برگزیت، که به تازگی هم نسبت به پیامدهای 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هشدار داده بود، 
در واکنش به این اقدام لنــدن تاکید کرد: در 
شرایط کنونی وحدت اروپا از هر زمان دیگری 
ضروری تر اســت. به گزارش گاردین، بریتانیا  
جمعه شب به طور رسمی به ۴۷ سال عضویت 
در اتحادیه اروپا پایان داد. این خروج در عین 
حالی که نگرانی اروپایی ها را به دنبال داشــته 
اما از سوی دیگر باعث خوشحالی مقامات کاخ 
سفید شده است؛ »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
آمریکا روز گذشته )شــنبه( در توئیتی با ابراز 
خوشــحالی از توافق انگلیس و اتحادیه اروپا 
در خصوص برگزیت گفت: مــا به روابط قوی، 
اثربخش و موفق خود با انگلستان با ورود آنها به 
فصل بعدی ادامه خواهیم داد. روابط انگلیس 
و آمریکا به عنوان دو هم پیمان اگرچه همواره 
روابط نزدیک بوده است، اما بوریس جانسون به 
عنوان نخست وزیر که دولت او به عنوان دولت 
تمام کننده برگزیت در تاریــخ انگلیس ثبت 
خواهد شد، در روزها و هفته های اخیر روابطی 
حتی نزدیکتر از گذشــته با دولت واشنگتن را 
پایه ریزی کرده و دولت کنونی انگلیس، بیش 
از پیش زیر چتر حمایتــی آمریکا قرار گرفته 
است. طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پس 
از ماه ها کشمکش بین احزاب سیاسی انگلیس 
روز پنجشــنبه ۲۳ ژانویــه ۲۰۲۰ با امضای 
رســمی ملکه به قانون تبدیل شــد؛ بر اساس 
این قانون، انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد 
و این تاریخ قابل تمدید نیســت. از دیروز، اول 
فوریه )۱۲ بهمن( دوره گذار کــه می تواند تا 
۲۱ دسامبر ۲۰۲۰ ادامه پیدا کند، آغاز شد. در 
این دوره انگلیس همچنان عضو بازار مشترک 

اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. 

»میشل بارنیه« مذاکره کننده ارشد اتحادیه 
اروپا در زمینه برگزیــت به دنبال دیدار جمعه 
شب خود با »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری 
فرانسه در پاریس در توییتی بر ضرورت وحدت 
کشــورهای اروپایی پس از خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا تاکید کرد. نماینده شورای اروپا 
در امور برگزیت روز دوشنبه هفته گذشته و در 
آستانه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هشدار 
داده بود که زمان تعیین شده برای رسیدن به 
توافق تجاری »غیر عادی« است و اگر مذاکرات 
شکست بخورد، باید منتظر عواقب و خطرات 

ناشی از آن بود. 
فارغ از خطرات ناشــی از خــروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا بر اقتصــاد و مراودات تجاری 
میان دو طرف که برای یــک دوره کوتاه مدت 
قابل پیش بینی است، این تحول مهم سمبل 
و نمونــه  ای موفــق از اســتقالل طلبی برای 
جنبش های ملی گرا در سایر کشورهای عضو 
اتحادیه اروپاست که در چند سال اخیر برای 
تحقق چنین رویایی خیز برداشته اند. به نوشته 
روز گذشته )شنبه( روزنامه »ال کروا« فرانسه، 
»میشــل بارنیه« پس از سه ســال مذاکرات 
جنجالی برگزیت، قرار است به زودی مذاکرات 
بسیار سختی را با انگلیسی ها از سر بگیرد. در 
واقع، او مسوولیت دستیابی به توافق با انگلیس 
در مورد روابط آتی این کشور و اتحادیه اروپا را 

عهده دار است. 
بارنیــه بایــد از دوره ۱۱ماهــه انتقالی تا 
۳۱دسامبر ســال ۲۰۲۰ بهره ببرد که در این 
مدت تجارت طبــق همان قوانیــن پیش از 
خروج انگلیس از اتحادیــه اروپا، اجرا خواهد 
شد. این دوره در صورت تمایل لندن و اتحادیه 
اروپا، تا پایان ســال ۲۰۲۲ قابل تمدید است، 
اما »بوریس جانســون« نخست وزیر انگلیس 
می گوید که می خواهد تا پایان سال به توافق 
برســد. در این ۱۱ ماه آینــده، انگلیس تابع 
مقررات اتحادیه اروپا خواهــد بود بدون آنکه 

حق رای داشته باشد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 اواخــر دســامبر ۲۰۱9 بــود که 
رســانه های چین و ســایر مطبوعات 
و رســانه های دنیا خبر از شــیوع یک 
ویروس مشکوک با قابلیت همه گیری 
در انسان را مخابره کردند. در ابتدا همه 
چیز در حد اطالع رســانی، آگاهی از 
ماهیت این ویروس و نحوه مقابله با آن 
خالصه شد اما رفته رفته که تعداد فوت 
شدگان توسط این ویروس افزایش پیدا 
کرد، واژه ای به نــام »کرونا« به گوش 
همگان خورد. ظرف دو هفته کرونا به 
درجه ای حاد تشخیص داده شد که تیتر 
یک تمام رسانه ها را به خود اختصاص 
داد؛ چراکه این یک بیماری عادی نبود، 
بلکه سخن از ویروســی به میان آمده 
بود که پزشــکان ابتال و خالص شدن 
از آنرا یا ناممکن می دانستند یا اینکه 
راه مقابله با آنرا بسیار مشکل تر از سایر 
بیماری ها ارزیابــی کرده بودند. کمی 
بعد )در ژانویه( اخبــاری که از خاک 
چین مخابره شد بسیار وحشتناک تر از 
آنچیزی بود که دنیا فکرش را می کرد. 
شهر ووهان در شــرق چین به مرکز 
شناســایی کرونا تبدیل شد و در آنجا 

بود که یکباره همــه چیز بهم ریخت؛ 
چراکه این شهر حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون 
جمعیت دارد و از سوی دیگر تصمیم 
دولت برای قرنطینه آن بســیار جدی 
بود، اما به هر ترتیب بر اســاس آنچه 
دولت چیــن به رهبری »شــی جین 
پینگ« دستور داد، شهروندان ووهان 
قرنطینه شــدند. اینکه چرا این اقدام 
انجام شــد، هیچ توجیهی بــه غیر از 
در نظر گرفتن جنبه های پزشــکی و 
همچنین جلوگیری از سرایت کرونا به 
سایر شهرهای چین ندارد اما آنچه در 
این میان توجه بسیاری از خبرنگاران 
و گزارشگران رسانه ای را به خود جلب 
کرده، وضعیت انسانی و روزمره شهر 

ووهان است. 
ووهان ششــمین شهر پرجمعیت 
چین به حساب می آید و به نوعی یکی 
از قطب های اقتصادی این کشور است. 
اینکه حدود ۱۰ تــا ۱۱ میلیون نفر در 
خانه های خود حبس شده اند و تنها راه 
ارتباطی شان بیرون آوردن سر خود از 
پنجره  خانه هایشان و صحبت با یکدیگر 
است، تنها نشان دهنده وخامت اوضاع 
در چین نیست؛ بلکه ما در حال مشاهدة 
یک تراژدی تلخ هســتیم که ذره های 
آن در حال پیشــروی و سرایت به سایر 

کشورهای جهان است. 

 افزایش کشته شده ها 
و نگرانی جهانی

اگر به فراز و فرود پرونده کرونا توجه 
کنیم می بینیم که از زمان انتشار خبر 
شیوع این ویروس هیچکدام از کشورها 
فکرش را نمی کردند کــه موضوع تا به 
این حد جدی باشــد. زمانی که تعداد 
مبتالیان و فوتی هــا افزایش پیدا کرد، 
یکباره زنگ خطــر در تمام دنیا به صدا 
درآمد و گزارش های متعدد از اقدامات 
کشورهای اروپایی، آســیایی و حتی 
دولت های آمریکای شمالی و آمریکای 
التین در خروجی رسانه ها قرار گرفت. 
این روند ادامه داشــت و نگرانی ها آرام 
آرام رخ عین کــرد تا اینکه ســازمان 
بهداشت جهانی علناً وضعیت اضطراِر 
جهانی را اعالم کرد. همین موضوع به 
صورت کاماًل مشــهود نشان می دهد 
که بحران بیش از آنچــه که فکرش را 
می کردیم، جدی اســت. در این میان 
وزارت بهداشت سوئد، اسپانیا، بریتانیا 
و آلمان طی اعالمیه ای اعالم کردند که 
خواهان بازگشت اتباع خود از چین به 
کشورشان هستند؛ تا جایی که دولت 
آلمان اعالم کرد که دو فروند هواپیمای 
نظامی برای بازگشــت اتبــاع خود از 
چین به خاک آلمان به این کشور اعزام 
خواهد کرد. کمی بعد بنگالدش، چین، 

سریالنکا، پاکستان و تاجیکستان اتباع 
خود را از چین خارج کردند. روز گذشته 
)شــنبه( هم وزارت بهداشت روسیه با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد که چندین 
شهروند چینی که آلوده به ویروس کرونا 
بوده اند را در سیبری شناسایی کرده اند 
و در حال تخلیه شهروندان روس تبار از 
استان هوبی و هاینان در چین که مرکز 
شیوع بیماری کرونا است، هستند. در 
ادامه این روند آنچه کــه باعث نگرانی 
کشورهای آسیایی و پس از آن اروپایی 
و سپس آمریکا شده، انتقال این ویروس 
از طریق مســافرانی اســت که توسط 
خطوط هوایی چین وارد کشــورهای 
دیگر می شوند. در این راستا افغانستان و 
پاکستان خواهان توقف پروازهای چین 

به کشورشان شدند و ایران هم همین 
اقدام را در پیش گرفت. در این راستا بر 
اساس آخرین اسناد و گزارش هایی که از 
سوی دولت چین و رسانه های این کشور 
منتشر شده تعداد قربانیان ویروس کرونا 
در چین به ۲۵9 فوتی و ۱۱ هزار و ۸۵۱ 

مبتال افزایش پیدا کرده است. 
 جنگ رسانه ای واشنگتن 

علیه پکن 
در حالی که در آمار رســمی شمار 
افراد آلوده به ویــروس کرونا حدود ۱۲ 
هزار نفر در سراســر جهان اعالم شده، 
برخی منابع غربی ادعــا می کنند که 
آمار واقعی بسیار بیشتر است و تاکنون، 
تنها در شــهر ووهان بیش از ۷۵ هزار 
نفر به این ویروس آلوده شده اند. رسانه 
آمریکایی بیزنس اینســایدر گزارش 
داده، یک الگوی علمی  نشان می دهد 
که برخالف آمار رســمی، تعداد واقعی 
افراد آلــوده به ویروس کشــنده کرونا 
در شــهر ووهان بیــش از ۷۵ هزار نفر 
است؛ آماری که دســت کم ۱۰۰ برابر 
آمار رســمی ابتال به بیماری کرونا در 
جهان اســت. بر اســاس این گزارش، 
محققان دانشگاه هنگ کنگ روز جمعه 
تحقیقاتی را در مجله پزشکی النست 
انگلیس منتشر کردند که در آن سرعت 
انتشــار این ویروس برآورد شده است. 
در این تحقیقات تاکید می شــود که با 
توجه به تعداد افرادی که از شهر ووهان 
محل شــیوع این ویروس در چین، به 
کشورهای دیگر سفر می کنند،  این ایده 
تقویت می شود که تعداد مبتالیان به 
این ویروس در سطح بین المللی بسیار 
باالتر است. بیزنس اینسایدر در گزارش 
خود نوشت: این تحقیقات تنها موردی 
نیست که نشــان می دهد آمار رسمی 
میزان دقیق شیوع این ویروس را نشان 
نمی دهند. تحقیقات دیگر انجام شده 
از سوی دانشــکده امپریال کالج لندن 
که ۲۷ دی )۱۷ ژانویه( منتشر شد نیز 
تاکید دارد که آمار رسمی بسیار پایین 
تر اســت. در همین راســتا سی.ان.ان 
گزارش کرد، آمار رسمی مبتالیان در 
اســتان هوبی را که ووهان پایتخت آن 
اســت، تا ۵ بهمن )۲۵ ژانویه( ۷۶۱ نفر 
اعالم بوده که تقریباً یک درصد رقم اعالم 
شده در برخی رسانه های غربی است. این 
مواضع به خوبی نشان می دهد که عالوه 
بر انتقاد غربی ها به نحوه رصد و کنترل 

ویروس کرونا توســط وزارت بهداشت 
چین، آنها در حال متهم کردن پکن به 
دروغگویی و همچنین ایجاد یک جنگ 
رسانه ای تمام عیار علیه رقیب سیاسی و 
اقتصادی خود هستند. دامنه اتهام زنی 
تا جایی باال گرفته که »هوا چون اینگ« 
سخنگوی وزارت خارجه چین از آمریکا 
به دلیل اعالم هشدار مسافرتی به چین 
برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا 
به شــدت انتقاد کرد. وی روز گذشته 
)شنبه( در مصاحبه ای در پکن گفت، 
اینکه آمریکا بخواهد باالترین ســطح 
هشدار مسافرتی را برای شهروندانش 
در نظر گیرد کاماًل مغایــر با اقدامات و 
توصیه های سازمان بهداشت جهانی 
است و هیچ حســن نیتی در آن نهفته 

نیست. 
از سوی دیگر تاکنون ابتالی شش 
نفر در فرانسه به ویروس »کرونا« ثبت 
شده و موجی از نگرانی را در میان مردم 
این کشور ایجاد کرده اســت، اما وجه 
دیگر ماجرا به رفتارهای توهین آمیز و 
نژادپرستانه فرانسوی ها با اتباع چینی 
برمی گــردد. در همین راســتا »روی 
وانگ«، مؤسس انجمن »جوانان چینی 
در فرانســه« در اینباره به خبرگزاری 
شــینهوا گفــت، تعــداد پیام هــای 
نژادپرستانه ای که آن ها را در شبکه های 
اجتماعی هدف قرار می دهد، بســیار 
افزایش یافته است. با نگاهی به مولفه های 
مذکور این نگرانی وجود دارد که کرونا نه 
تنها می تواند باعث قرنطینه جهان شود، 
بلکه قادر اســت یک بحران سیاسی - 
اجتماعی را در آینده ای بسیار نزدیک 

رقم بزند. 

نگاهی به تاثیر سرایت ویروس کرونا بر مناسبات بین المللی

تراژدی قرنطینه
اینکه حدود 11 میلیون 

نفر در شهر ووهان 
حبس شده اند و تنها 

راه ارتباطی شان بیرون 
آوردن سر خود از پنجره  
خانه هایشان و صحبت با 

یکدیگر است، نشان دهنده 
وخامت اوضاع در چین 
نیست؛ بلکه ما در حال 
مشاهدة تراژدی تلخ 

هستیم که به کشورهای 
دیگر سرایت می کند 

تاکنون ابتالی شش نفر در 
فرانسه به ویروس »کرونا« 

ثبت شده و موجی از نگرانی 
را در میان مردم این کشور 
ایجاد کرده است، اما وجه 
دیگر ماجرا به رفتارهای 

توهین آمیز و نژادپرستانه 
فرانسوی ها با اتباع چینی 

برمی گردد 

عرب های اسرائیل که حدود ۲۰ درصد از جمعیت سرزمین های اشغالی را تشکیل می دهند، نگران آینده خوشان طبق طرح 
صلح دونالد ترامپ هستند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد، شهروندان عرب اسرائیلی در شهر »ام الفهم« واقع در سرزمین های 
اشغالی، از طرح به اصطالح صلح دونالد ترامپ که آن ها را بخشی از یک کشور آینده فلسطین می بیند، نگرانند و می ترسند. همزمان 
معامله قرن به کشور یهود چراغ سبز برای الحاق بخش هایی از اراضی اشغالی کرانه باختری 
نشان می دهد که بیش از ۴۰۰ هزار اسرائیلی در شهرک های آن که از نگاه قوانین بین المللی 
غیر قانونی به شمار می رود، ساکن هستند. در ام الفهم، شهری با بیش از ۵۰ هزار جمعیت 
در شمال اسرائیل، جمعیت فلسطینی در اراضی اشغالی ۱9۴۸ از بندی در صفحه ۱۳ طرح 
۱۸۱ صفحه ای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که حق شهروندی اسرائیلی آن ها را 

می گیرد، نگرانند و معتقدند پیامدهای مخرب آن دیر یا زود نمایان می شود.

همزمان با توقف مجدد گفت وگوهای آمریکا و طالبان در دوحه و ماجرای ســقوط یک فروند هواپیمای آمریکایی در 
افغانســتان، زلمای خلیلزاد نماینده ویژه دولت ترامپ در سفری از پیش اعالم نشــده، وارد پاکستان شد. روزنامه داوون 
پاکستان روز گذشته )شــنبه( به نقل از منابع آگاه دیپلماتیک اعالم کردند: خلیلزاد که صبح روز جمعه بی سر و صدا وارد 
پاکستان شد، قرار است مقامات دولت اسالم آباد را در جریان تحوالت اخیر منطقه پس 
از سقوط هواپیمای نیروی هوایی آمریکا در استان غزنی افغانستان و بن بست جدید در 
مذاکره با گروه طالبان قرار دهد. برخی گزارش ها حاکی است که نماینده ویژه آمریکا 
از پاکستانی ها بار دیگر می خواهد که برای ترغیب طالبان جهت کاهش خشونت ها و 
احیای مجدد گفت وگوهای صلح نقش آفرینی کنند. گفته می شود خلیلزاد با وزیر امور 

خارجه پاکستان و برخی دیگر از مقامات این کشور دیدار خواهد کرد. 

سفر بی سر و صدای خلیلزاد به پاکستاننگرانی اعراب اسرائیل از پیامدهای معامله قرن 

مجلس ســنای آمریکا به احتمال زیاد طی روزهای 
آینده درباره تبرئه یا مجرم شناختن رئیس جمهوری در 
خصوص دو بند اتهامی اســتیضاح او، رای گیری خواهد 
کرد. به گزارش سایت شبکه الجزیره،  چاک شومر، رهبر 
دموکرات ها در مجلس ســنا از رای گیــری درباره عدم 
احضار شــاهدان یا صدور اوامری درباره ارائه اســناد در 
جریان محاکمه ترامپ انتقاد کرد و به خبرنگاران گفت: 
رای گیری سنا درباره عدم حضور شــاهدان و عدم ارائه 
اسناد در جریان محاکمه اســتیضاح به منزله خیانت به 
آمریکا و مردم است و فاجعه ای بزرگ محسوب می شود. 
در این راســتا جمهوریخواهان گفتنــد، محاکمه مورد 
نظر برای استیضاح ترامپ ظرف روزهای آینده به پایان 
می رســد. رســانه های آمریکایی به نقل از منابع کنگره 
گزارش دادند، محاکمه بار دیگر روز دوشنبه از سرگرفته 
خواهد شد تا به مدت دو روز به بحث وبررسی های نهایی 

گوش داده و درباره حکم نظر دهد. به گزارش این رسانه ها، 
رای گیری درباره دو اتهام مطرح شده علیه ترامپ یعنی 
سوء اســتفاده از قدرت و مانع تراشــی در مسیر کنگره 
روز چهارشــنبه انجام می شــود. میچ مک کانل، رهبر 
جمهوری خواه سنا در بیانیه ای گفته است حاال سناتورها 
در میان خود، و با مدیران مجلــس نمایندگان و وکالی 

دونالد ترامپ رئیس جمهوری مشورت خواهند کرد.

صدها تن از حامیان مقتدی صدر شامگاه جمعه در پی 
فراخوان رهبر جریان صدر به میدان التحریر بازگشــتند 
و به اعتراضات پیوســتند.  به گــزارش روزنامه رأی الیوم، 
شاهدان عینی در بغداد اعالم کردند حامیان مقتدی صدر، 
رهبر جریان صدر عراق شــامگاه جمعه در میدان التحریر 
تجمع کرده و شعارهایی را در حمایت از تظاهرکنندگان 
برای تشــکیل دولت جدید ســردادند. بازگشت حامیان 
صدر بنا به درخواســت صدر صورت گرفت. وی جمعه در 
توییتی از حامیانش خواســت برای تحصــن و اعتراضات 
گسترده در نزدیکی منطقه ســبز بغداد برای اعمال فشار 
بر مسئوالن سیاسی جهت تشکیل دولت جدید به میدان 
التحریر بروند. ضرب االجل برهــم صالح، رئیس جمهور 
عراق به فراکسیون های شــیعی برای معرفی نامزد پست 
نخســت وزیری جمعه به پایان رسید. تظاهرکنندگان در 
میدان التحریر پرچم های ســازمان ملل و اتحادیه اروپا را 

نیز در دست داشــتند و از جامعه بین المللی خواستند از 
معترضان عراقی حمایت کند. معترضان برای چهارمین ماه 
متوالی در بغداد و 9 استان جنوبی تجمع کرده بودند. از سوی 
دیگر دیده بان حقوق بشر اعالم کرد مقامات عراق خشونت 
علیه معترضان را طی روزهای اخیر افزایش داده اند. به گفته 
منابع، مسئوالن عراقی ۲۵ ماه جاری میالدی میدان های 

تحصن را بعد از خروج حامیان مقتدی صدر تخلیه کردند.

سناتور دموکرات: مجلس سنا در حال خیانت به آمریکاستبازگشت حامیان صدر به میدان التحریر بغداد

خبرخبر


