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روسیه فرودگاه مسکو را به روی 
دو خط هوایی اروپایی بست

روسیه فرودگاه مســکو را بر روی دست کم دو 
خط هواپیمای اروپایی بست، چون آنها پس از آنکه 
بالروس هواپیمای لیتوانی را برای بازداشت خبرنگار 
مخالف دولت مجبور به فرود در مینسک کرد، قصد 
کردند تا از حریم هوایی بــالروس اجتناب کنند. 
به گزارش پایگاه خبری آکسیوس، این اقدام پس 
از آن صورت می گیرد کــه اتحادیه اروپا به خطوط 
هوایی اروپایی گفته که نباید از حریم هوایی بالروس 
استفاده کنند و به نظر می رســد که روسیه با این 
کار به دنبال تضعیف واکنش اتحادیه اروپا در قبال 
الکساندر لوکاشــنکو، رئیس جمهوری بالروس و 
متحد والدیمیر پوتین، همتای روســی  وی است. 
رهبران اتحادیه اروپا، لوکشــانکو را مسئول فرود 
اجباری این هواپیمای خط رایان ایر می دانند تا این 
وسیله، رومن پروتاسویچ، خبرنگار مخالف بالروسی 
را دستگیر کند. لوکاشنکو مدعی شده بود که فرود 
این هواپیما در مینسک با هدف مقابله با تهدید به 
بمب گذاری در داخل این هواپیمای مسافربری بوده 
است. آژانس هوانوردی مدنی سازمان ملل، ایکائو در 
بیانیه ای اعالم کرد که این فرود نقض کنوانسیون 
شیکاگو اســت که برای حفاظت از حق حاکمیت  
حریم هوایی بــه کار برده می شــود. اتحادیه اروپا 
نیز از ایرالین های اروپایی خواست تا بر فراز حریم 
هوایی بالروس پرواز نکنند و ایر الین های بالروسی 
را نیز از پرواز بر فراز حریم هوایی اتحادیه منع کرد و 
وعده تحریم های بیشتر اقتصادی را نیز داده است. 
روسیه روز پنجشنبه فرود هواپیماهای خط هوایی 
اتریش از وین و خط هوایی ایر فرانس از پاریس را در 
مســکو ممنوع کرد. کرملین همچنین دخالت در 
دستگیری این خبرنگار مخالف بالروسی را رد کرد 
و در عین حال، از اقدام لوکاشنکو هم انتقادی نکرد. 
این در حالیست که بسیاری از تحلیلگران اروپایی 
و آمریکایی معتقدند که بروکسل و واشنگتن طی 
روزهای آینده برخورد ســخت تری نسبت به این 
پرونده با بالروس خواهند داشت؛ چراکهاز نظر آنها 
امنیت بین الملل و شهروندان خدشه دار شده است.

    
۱۴ ماه دیگر بر حبس غول 

رسانه ای هنگ کنگ افزوده شد

غول رسانه ای هنگ کنگ و منتقد کلیدی پکن 
بابت نقش داشتن در یک تجمع بدون مجوز در اول 
اکتبر ۲۰۱۹ حکم جدیدی دریافت کرد و به ۱۴ ماه 
حبس دیگر محکوم شــد. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، جیمی الی، غول رســانه ای هنگ کنگ 
و منتقد کلیــدی پکن اکنــون دارد حکم ۱۴ ماه 
حبسش را بابت شــرکت در راهپیمایی های ۱۸ و 
۳۱ اوت ۲۰۱۹ سپری می کند. ۹ فعال دیگر هم در 
دادگاه منطقه ای هنگ کنگ بابت سازماندهی یک 
تجمع بدون مجوز گناهکار شناخته شده اند. جیمی 
الی از دســامبر و پس از آنکه درخواست وثیقه اش 
در یک دادگاه دیگر رد شد، در زندان به سر می برد. 
وی بر اســاس قانون جدید امنیت ملی اجرا شده از 
سوی چین در سال گذشته میالدی با سه فقره جرم 
روبروست. دستگیری های مکرر الی انتقادهایی 
را از سوی دولت های غربی و گروه های حقوق بشر 
بین المللی در پی داشــته که نگران از دست رفتن 
آزادی ها در این دولتشــهر از جملــه آزادی بیان و 
تجمعات می شود. پکن این فرد را یک خائن و تحریک 
کننده ضد چین می داند. چین می گوید، قانون جدید 
امنیت ملی که مجازات کننــده خائن ها، جدایی 
طلب ها و تروریست ها و افرادی است که با نیروهای 
خارجی تبانی می کنند، برای متخلفان حبس ابد در 
پی دارد و برای برقراری ثبات و شکوه هنگ کنگ 
حیاتی اســت. حکم دیروز )جمعه( از سوی قاضی 
آماندا وودکاک که در آوریل جیمــی الی را بابت 
نقش داشتن در تجمعی غیرقانونی محکوم کرد، 
صادر شد. دیگر متهمان لی چئوک  یان، فیگو چان و 
لئونگ کووک-هونگ، هستند. روزنامه ساوت چاینا 
مورنینگ پست روز گذشته گزارش کرد، جیمی الی 
بابت نقش داشتن در سازمان دهی یک راهپیمایی 
بدون مجوز حامی دموکراسی در اول اکتبر ۲۰۱۹ 

به ۱۴ ماه حبس دیگر در زندان محکوم شده است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

بیش از یک سال است که جهان 
با طاعون قرن بیســت و یکم یعنی 
کویید ۱۹ در حــال جنگ و جدال 
است اما این ویروس همچنان مانند 
داِس مرگ، قربانی می گیرد. اگرچه 
واکسیناسیون عمومی در بسیاری از 
کشورها انجام شده و میزان مبتالیان 
به این ویروس رو به کاهش اســت، 
اما کشــورهایی مانند هند و برزیل 
همچنان بــا این دشــمن نامرئی 
دست به گریبان هســتند و روز به 
روز جســدهای بیشــتری را راهی 

قبرستان می کنند. 
گرچه امروز بســیاری از مردم با 
پایان واکسیناسیون در کشورهای 
خــود، دیگــر همانند گذشــته به 
این ویروس نــگاه نمی کننــد، اما 
دولتمــردان این کشــورها یکباره 
نمی تواننــد تضمیــن بدهنــد که 
همه چیز به روال ســابق بازگردد. 
بدون شک بازگشــت به روال سابق 
زمانبر خواهد بود. بــه عنوان مثال 
آمریکایی ها هنوز به این جمع بندی 

نرسیده اند که می توانند برای سال 
تحصیلی جدید، درهای دانشــگاه 
و مدارس را به روی دانشــجویان و 
دانش آموزان بــاز کنند یا خیر؟ و به 
همین دلیل اســت که حاال شرکت 
فایزر درصدد ساخت واکسن برای 
واکسیوناسیون ســنین ۱۰ تا ۱6 

سال برآمده است. 
فارغ از تمام این مباحث باید توجه 
داشت که آنچه پس از پاندمی کرونا 
به یک چالش جدی بــرای قدرتی 
مانند ایاالت متحده تبدیل شد، آثار 
اقتصادی این همه گیری بود. همه 
 می دانند که با شــیوع این ویروس 
سود اقتصادی و پول هنگفتی عاید 
چین شد که طی سال های آینده سر 
و صدایش مانند یک بمب تمام دنیا را 

فراخواهد گرفت. 
در مقابــل اقتصادهایــی مانند 
اتحادیه اروپا و آمریکا طی این مدت 
با مشــکالت زیادی روبرو و وام های 
گسترده ای وارد ساختار اقتصادی 
آنها شــد که بدون تردید پرداخت 
آنها سال های ســال زمان می برد. 
به همین دلیل در همــان روزهای 
ابتدایی ما شاهد حمله دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــوری پیشــین ایاالت 

متحده به چین در مورد شیوع کرونا 
بودیم. 

ترامپ و پشــت ســر آن مایک 
پمپئــو، وزیر خارجه وقــت آمریکا 
نه تنها چین را منشــأ بروز و ظهور 
کرونا در جهان دانســتند، بلکه در 
آن زمان که وحشت از مرگ در تمام 
دنیا جوالن می داد، باالترین حد از 
پروپاگاندا علیه پکن را در دستور کار 

قرار دادند. 
کمی بعد هم کاخ ســفید اعالم 
کرد که ایــاالت متحده بــه دلیل 
پنهان کاری چین در انتشــار دقیق 
گزارش یــا اطالع رســانی به موقع 
و شــفاف در مورد منشــأ انتشــار 
کرونــا، عضویت خود در ســازمان 
بهداشــت جهانی را تعلیق خواهد 
کرد که ایــن اتفاق به ســرعت رخ 
داد. این اقدام نه تنها باعث شــد تا 
هجمه های زیادی علیــه چین در 
جامعه ملــل به وجــود بیاید، بلکه 
ایاالت متحده که آن روزها توســط 
جمهوریخواهان رهبری می شــد، 
کمک های خود به کشورهای کمتر 
توســعه یافته برای مقابلــه با این 
 پاندمی را قطع کرد و اوضاع به شدت

 نگران کننده شد. 

همیــن اتفاق البتــه انتقادهای 
زیــادی علیــه ترامــپ بــه راه 
انداخــت و به زعم عــده ای همین 
رفتار ترامــپ در برخورد بــا کرونا 
بود که موجب شــد جــو بایدن به 
 عنــوان رئیس جمهــوری جدید، 

وارد کاخ سفید شود. 
شروع دور تازه ای از جدال 

بــا آمــدن بایــدن اگرچــه 
واکسیناسیون در آمریکا به صورت 
سراسری اجرایی شــد، اما بسیاری 
معتقد بودند که او صرفاً بر مســائل 
تجاری و آثار اقتصادی کرونا معطوف 
شد که تا حدودی این تحلیل درست 

بود. آنچه در این میان همانند دوران 
ترامپ پیگیری و تکرار شده، تقابل 

با چین است. 
ترامــپ با جنــگ تعرفــه ای و 
رسانه ای و تا حدودی هم نظامی به 
جنگ با چین رفت اما حاال که بایدن 
وارد کاخ سفید شده به نظر می رسد 
که او شمشــیر را به سبک خود از رو 

بسته است. 
ترامپ بــا هیاهوی زیــاد، صرفاً 
می خواســت از چیــن امتیازهای 
اقتصادی و تجاری بگیرد؛ اما بایدن 
و تیم دموکرات ها اساساً سناریوی 
چند ضلعی برای تقابل با پکن تدارک 
دیده اند. از یک سو آنها با ابزار حقوق 
بشر ســعی دارند چین را زیر فشار 
قرار  دهند و از سوی دیگر با نزدیک 
کردن کشتی های نظامی به حریم 
دریای چین، در حــال آزار و اذیت 
آنها هستند؛ اما این شروع کار است. 
سناریوی جدید بایدن و تیمش، 
افشای منشأ بروز و ظهور کرونا است 
که البته قوه مقنن ایاالت متحده هم 
در این امر دخیل اســت. بر اساس 
گزارش منتشر شده از سوی پایگاه 
هیل، سنای ایاالت متحده الیحه ای 
را به تصویب رســاند که بــه دفتر 
مدیریت اطالعات ملی این اجازه را 
می دهد تا اطالعات مربوط به منشأ 
پیدایش و انتشــار کرونــا در خاک 
چین را از طبقه بندی خارج و حتی 

منتشر کند. 
این الیحــه که با تــالش جاش 
هاولــی، ســناتور جمهوری خواه 
از ایالت میســوری و مایــک بران، 
ســناتور جمهوری خــواه از ایالت 
ایندیانا تصویب شد به دفتر مدیریت 
اطالعــات ملــی ۹۰ روز فرصــت 
داده تــا تمامی اطالعــات مربوط 
به ارتباطات بالقوه میان مؤسســه 
ویروس شناسی ووهان و منشأ کرونا 
را از حالــت محرمانه خــارج کند و 
در اختیار کاخ ســفید قرار دهد. این 
اقدام ســنای آمریکا به خوبی نشان 
می دهد که میان ســنا و کاخ سفید 
برای بی آبرو کردن چین به صورت 
کامــل هماهنگی جدیــد به وجود 

آمده است. 
یــدن،  با بــل، جــو  در مقا
رئیس جمهوری آمریکا به نهادهای 

اطالعاتی این کشــور دستور داده 
تالش های خود برای یافتن سرمنشا 
شیوع ویروس کرونا را دو برابر کنند 
و ظرف مدت ۹۰ روز گزارشــی در 
این رابطه تهیه کرده و به او تحویل 
دهند. روز گذشته )جمعه( هم دفتر 
مدیریت اطالعات ملــی آمریکا در 
پاسخ به دســتور بایدن اعالم کرد 
که براساس گزارش سه آژانس از ۱7 
آژانس امنیتی آمریکا، دو تئوری در 

این میان وجود دارد. 
بر این اساس دو آژانس اطالعاتی 
آمریکا بر این باورند که این ویروس 
به صورت طبیعی از تماس انســان 
با حیوانات آلوده ایجاد شــده و یک 
آژانس دیگر هم بر این باور است که 
این ویروس در نتیجــه یک حادثه 

آزمایشگاهی نشت کرده است. 
اینکه ویروس کرونا چگونه ظهور 
کرده، موضوعی است که نمی توان 
آن را هدف اصلی دانست، بلکه آنچه 
بایدن و تیمش به دنبال آن هستند، 
تدارک یک حمله جدید سیاسی به 

چین است. 
در همین رابطــه دیروز )جمعه( 
ســفارت چین در آمریــکا پس از 
دســتور جو بایدن اعــالم کرد که 
سیاسی کردن منشأ کرونا می تواند 
ادامــه تحقیقات را مختــل کرده و 
تالش های جهانی برای جلوگیری 
از همه گیــری را تضعیف کند. حال 
باید دید کــه بایدن با تــدارک این 
آفنِد سیاســی طی ۹۰ روز آینده، 
صرفاً می خواهد چیــن را مورد آزار 
سیاسی قرار دهد یا اینکه به دنبال 
اعمال فشار بیشتر برای امتیازگیری 
در پرونده هــای مختلف اقتصادی، 

نظامی و حقوق بشری است. 

سنای آمریکا الیحه رفع محرمانگی گزارش  مربوط به منشأ کرونا را تصویب کرد؛ 

تدارک آفندِ سیاسی علیه پکن
دو آژانس اطالعاتی آمریکا 

بر این باورند که کرونا به 
صورت طبیعی از تماس 
انسان با حیوانات آلوده 
ایجاد شده و یک آژانس 

دیگر هم بر این باور است که 
این ویروس در نتیجه یک 

حادثه آزمایشگاهی نشت 
کرده است

جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا به نهادهای 

اطالعاتی این کشور دستور 
داده تالش های خود برای 

یافتن سرمنشا شیوع 
ویروس کرونا را دو برابر 

کنند و ظرف مدت ۹۰ روز 
گزارشی در این رابطه تهیه 

کرده و به او تحویل دهند
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آن یاد می شود، به رسمیت می شناسد. مســتعمره نشــین های آلمانی ده ها هزار نفر از بومیان موسوم به »هررو« 
و »ناما« را در جریان ســال های ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۸ کشــتند. مورخان این کشتار 
را اولین نسل کشــی قرن ۲۰ می دانند که به مدت ســال ها عامل تیرگی روابط 
بین آلمان و نامیبیا بوده اســت. درحالیکه برلین پیشــتر خشونت های صورت 
گرفته توســط مقامات امپراتــوری این کشــور در اوایل قــرن ۲۰ میالدی را 
 مــورد تایید قرار داده بود، اما از پرداخت مســتقیم خســارت بــه دولت نامیبیا 

سر باز زده بود. 

در پی بازداشت یکی از فرماندهان حشد شعبی و ناآرامی هایی که در عراق در پی این اقدام به وقوع پیوست، سران 
چهارگانه عراق بر لزوم احترام به دستورات صادره از دستگاه قضایی و احترام به اقدامات نهادهای دولت در بازخواست 
قانونی و نیز برگزاری انتخابات در زمان معین آن تأکید کردند. به گزارش بغدادالیوم، در این نشســت در کاخ بغداد، 
برهم صالح، رئیس جمهور و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر و محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان و فائق زیدان، رئیس 
شورای عالی قضایی حضور داشتند و طی آن، تحوالت اخیر و پیامدهای خطرناک 
آن مورد بررسی قرار گرفت. حاضران در این جلســه تاکید کردند: رخدادهای 
اخیر تاثیر منفی بر تالش های ملی جهت تحقق امنیت و حفظ اقتدار حاکمیت 
و طرح ملی گروه های مردمی و سیاسی و اجتماعی به منظور برون رفت کشور از 
بحران ها و چالش های کنونی می گذارد که بــه همین دلیل باید گام عملی برای 

سروسامان آن برداشته شود.

نشست سران عراق درمورد تحوالت اخیر این کشوراعتراف آلمان به نسل کشی بومیان نامیبیا 

وزیر امور خارجه آمریکا در ســخنانی بــه مقامات رژیم 
صهیونیستی درباره کوچاندن اجباری خانواده های فلسطینی 
از خانه هایشان هشدار داد. به گزارش سایت شبکه روسیاالیوم، 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در سخنانی در راه بازگشت 
از ســفر خاورمیانه  به مقامات رژیم صهیونیســتی درباره 
کوچاندن اجباری خانواده های فلسطینی از خانه هایشان 
هشدار داد و گفت که این اقدام منجر به تشدید بیشتر تنش 
خواهد شد. وی گفت که مهمترین مسئله در جریان این سفر؛ 
این بود که وی به صورت مســتقیم و غیرمستقیم از طریق 
میانجیگران مصری شنیده است که حماس خواستار حفظ 
آتش بس است. بلینکن افزود: در کنار آتش بس پرهیز از انجام 
اقدامات مختلفی که به عمد یا ناخواســته می توانند منجر 
به چرخه جدیدی از خشونت شــوند، نیز مهم است. وی در 
ادامه تصریح کرد که در جریان گفت وگو با مقامات اسرائیل به 
موضوع کوچاندن اجباری فلسطینی ها و تخریب خانه هایشان 

پرداخته است. وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد که 
وی با رهبران فلسطین نیز درباره تحریک به خشونت یا انجام 
اقدامات خشــونت آمیز بدون مجازات و همچنین جبران 
خســارت خانواده های فلســطینی، گفت وگو کرده است. 
این در حالیست که آمریکا تاسف شــدید خود را نسبت به 
مصوبه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آغاز تحقیقات 

درخصوص جنایت های اسرائیل ابراز کرد. 

با اعالم نتایج انتخابات ریاســت جمهوری، بشــار 
اســد بار دیگر به عنوان رئیس جمهور جدید ســوریه 
انتخاب شــد. به گزارش العالم، رئیس پارلمان سوریه 
در یک نشســت مطبوعاتی اعالم کرد که بشار اسد با 
کســب بیش از ۹۵ درصد از آرای اخذشده بار دیگر به 
مقام ریاست جمهوری ســوریه رسید. رئیس پارلمان 
ســوریه گفت که »محمود مرعی« و »عبداهلل ســلوم 
عبداهلل« دو رقیب بشــار اســد در انتخابات ریاست 
جمهوری هرکــدام به ترتیــب ۳.۳ و ۱.۵ درصد آرا را 
کســب کردند. حمودة صباغ رئیس پارلمان ســوریه 
میزان مشــارکت مردمــی را 7۸ درصــد اعالم کرد 
و افــزود: ۱۴ میلیــون و ۲۳۹ هــزار و ۱۴۰ نفــر از 
 واجدین شــرایط در ایــن انتخابات شــرکت کردند. 
تعداد کل رأی دهندگان سوریه در این دوره از انتخابات 
به ۱۴ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۱۴۰ نفر رســید که از این 

تعداد ۱۳ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۸6۰ نفر به اســد رأی 
دادند. دیگر نامزد این انتخابات یعنی »محمود احمد 
مرعی« با ۴7۰ هزار و ۲76 رأی، ۳.۳ درصد آرا و نامزد 
ســوم یعنی »عبداهلل ســلوم عبداهلل« با ۲۱۳ هزار و 
۹6۸ رأی، ۱.۵ درصد آرا را کسب کردند. بدین ترتیب 
بشار اسد برای هفت ســال دیگر رئیس جمهور سوریه 

خواهد بود. 

هشدار بلینکن به تل آویو درباره کوچاندن خانواده های فلسطینیاسد دوباره رئیس جمهور سوریه شد

خبرخبر


