
 اس�ترالیا: س��فیر چین در اس��ترالیا این کشور 
را به خاط��ر ش��بهه افکنی در زمینه ش��فافیت پکن 
درخصوص گزارش نحوه شیوع ویروس کرونا، تلویحاً 
تهدید به اعم��ال تحریم کرد.»چن��گ جینگ یه« 
سفیر چین در کانبرا هشدار داد درخواست استرالیا 
برای تحقیق درباره ش��یوع ویروس کرونا می تواند 
به تحریم هایی از سوی مردم چین علیه این کشور 
منجر ش��ود.جینگ یه گفت زیر سوال بردن تالش 
چین در مقابله با وی��روس کرونا و انجام تحقیقات 
مس��تقل درباره منشاء ش��یوع این بیماری اقدامی 

»خطرناک« است.

 لبنان: پس از آنکه دولت لبنان تدابیر ویژه مقابله 
ب��ا کرونا در این کش��ور را کاهش داد، معترضان به 
وضعیت اقتصادی و معیشتی بار دیگر به خیابان ها 
بازگش��تند. همزمان با آغاز اولین مرحله از کاهش 
تدابیر الزم برای مقابله ب��ا کرونا، معترضان لبنانی 
نیز ب��ه خیابانها بازگش��تند و مس��یرها در مناطق 
مختلف را با الستیک های مشتعل خودرو بستند. از 
۲۱ فوریه گذشته که اولین مورد مبتال به کرونا در 
لبنان شناسایی شد تظاهرات لبنانی ها در اعتراض 
ب��ه بحران اقتصادی، اجتماعی و معیش��تی متوقف 

شده بود.

 افغانس�تان: یوناما در تازه ترین گزارش خود از 
کشته ش��دن بیش از ۵۰۰ غیر نظامی افغان در ۳ 
ماه نخس��ت س��ال ۲۰۲۰ خبر داد. هیئت معاونت 
س��ازمان مل��ل متح��د در افغانس��تان )یوناما( در 
گزارش تازه خود گفته است که در ۳ ماهه نخست 
س��ال ۲۰۲۰ میالدی، بیش از ۵۰۰ غیر نظامی در 
درگیری های این کشور کشته شده اند که ۱۵۰ تَن 

از آنها کودک هستند.

 ک�ره ش�مالی: در حالی که ش��ایعات زیادی در 
مورد سالمتی "کیم جونگ اون" رهبر کره شمالی 
در چن��د روز اخیر در رس��انه های منطقه منتش��ر 
ش��ده اس��ت "رودونگ س��ینمون" روزنامه رسمی 
این کش��ور، برای دومین روز مس��تمر بدون انتشار 
عکس یا فیلمی از کیم، به انتش��ار نامه وی خطاب 
به کارگران یک مجتمع تفریحی پرداخت تا نش��ان 
دهد که رهبر جوان این کشور زنده است و فعالیت 

های عادی خود را انجام می دهد.

 روس�یه: وزیر دفاع روسیه گفت که فعالیت های 
نظامی کش��ورش طبق برنامه پیش می رود و شیوع 
کرونا بر فعالیت های نظامی روزانه نیروهای روسیه 
تاثیر نخواهد گذاش��ت. »س��رگئی ش��ویگو« طی 
نشس��تی با مقامات وزارت دفاع روسیه گفت: »این 
ویروس و این بیماری هم��ه گیر نباید تأثیر منفی 
ب��ر کار، آموزش و آمادگی و آموزش نیروها در کنار 
مش��ارکت احتمالی آنها در مواجهه با بحران کرونا 

داشته باشد. 

هزینه نظامی 2019 جهان 
یک اندیش��کده س��وئدی در گزارش س��الیانه خود 
حجم هزینه کرد کشورهای جهان در بخش نظامی 

را نزدیک به دو تریلیون دالر اعالم کرد.
اندیش��کده بین المللی پژوهش های صلح استکهلم 
)SIPRI( امروز )دوش��نبه( در گزارشی به بررسی 
حجم بودجه نظامی کش��ورهای جه��ان پرداخت.
کشورهای آمریکا، چین، هند، روسیه و عربستان در 
رتبه های یک تا پنجم قرار دارند و در س��ال ۲۰۱۹ 
مجموع کشورهای جهان ۱۹۱۷ میلیارد دالر برای 
مصارف نظام��ی هزینه کرده اند که در مقایس��ه با 

سال ۲۰۱۸، ۳.۶ درصد رشد نشان می دهد.
از این رو بودجه نظامی دولت آمریکا در سال ۲۰۱۹، 
به میزان ۷۳۲ میلیارد دالر بود که ۵.۳ درصد رش��د 
داش��ته اس��ت. پس از آمریکا، کش��ور چین با ۲۶۱ 
میلی��ارد دالر رتبه دوم را در می��زان بودجه نظامی 
دارد که در مقایس��ه با سال ۲۰۱۸، ۵.۱ درصد رشد 
نشان می دهد. کشور هند نیز با یک رشد قابل توجه 
به میزان ۶.۸ درصد، ۷۱.۱ میلیارد دالر برای مصارف 
نظامی در س��ال ۲۰۱۹ هزینه کرده اس��ت. پس از 
هند روسیه و سپس عربستان قرار دارند. کشورهای 
فرانس��ه، انگلیس، ژاپن، آلمان و کره جنوبی نیز در 
رده های بعدی هستند. کش��ور آلمان با افزایش ۱۰ 
درص��دی بودجه نظامی خ��ود )۴۹.۳ میلیارد دالر( 
بیش��ترین درصد افزایش را ب��ه خود اختصاص داده 
اس��ت.  از جنگ سرد به این سو، سال ۲۰۱۹ شاهد 
بیش��ترین هزینه کرد نظامی ب��وده که ۲.۲ درصد از 

مجموع تولید جهانی را در بر می گیرد.

نیمچه گزارش

علی تتماج 

جهان همچنان در وحشت کرونا ویروس است در حالی که 
روند تحوالت جهانی بیانگر نوعی تاثیرات کرونا بر س��اختار 
نظام بین الملل اس��ت. نکته قابل توجه آن است که پیش از 
این ساختار جهانی بر اس��اس خواسته ها و اقدامات آمریکا 
صورت می گیرد یعنی آنکه زمانی آمریکا از تصمیمی سخن 
می گفت دیگر کشورها محکوم به اجرا بودند و محوریت و 
آغاز گر ائتالف ها و نشست های جهانی آمریکا بود حال آنکه 

اکنون این رویه به طور کامل تغییر کرده است چنانکه چند 
روز پیش ش��ماری از رهبران جهان در پاس��خ به فراخوان 
س��ازمان بهداش��ت جهانی بر لزوم انج��ام یک حرکت بین 

المللی برای مبارزه با ویروس کرونا تاکید کردند.
در این رابطه رهبرانی از فرانس��ه، ایتالیا، اسپانیا، آفریقای 
جنوبی، مالزی، انگلیس و چند کش��ور دیگر با شرکت در 
ی��ک ویدئو کنفرانس ب��دون حضور نماین��ده ای از ایاالت 
متح��ده آمریکا، توافق کردند در جهت س��اخت واکس��ن 
کرون��ا و آزمایش ابتال به آن هماهن��گ عمل کنند. نکته 
مهم آن است که ویدئو کنفرانس دو روز پیش سران جهان 
بدون حضور آمریکایی ها به نوعی بیانگر این موضوع است 
که دولت های همس��و با آمریکا نیز به نقطه نظر جمهوری 

اس��المی ایران در رابطه با کاخ سفید نزدیک شده اند. این 
روند نشان می دهد که عمال در ساختار جدید جهانی دیگر 
ج��ای اول برای آمریکا در نظر گرفته نمی ش��ود و دیدگاه 
و نظر آمریکا به یک امر حاش��یه ای مبدل ش��ده  است. به 
نظر می رسد کشورهای جهان به این حقیقت پی برده اند 
که ایاالت متحده هیچ شأنیتی برای سایر کشورها و نظام 
بین الملل قائل نبوده و صرفا با نگاه ابزاری به آنها مس��یر 
یکجانب��ه گرایی منفعت جویان��ه را طی می کند . اقدامات 
آمریکا در خروج از بس��یاری از اتحادی��ه ها و پیمان های 
جهانی و نیز ناتوانی این کشور در مقابله با کرونا و وضعیت 
بحرانی در این کش��ور خود مولفه ای ب��رای اتخاد چنین 
تصمیماتی بوده است. جهان دریافته است که آمریکا دیگر 

آن هژمون ادعایی نیس��ت و حتی راهکار حل مش��کالت 
دوری از آمریکاس��ت چنانک��ه این کش��ور در اوج بحران 
کرون��ا از قطع تعهدات مالی اش به بهداش��ت جهانی خبر 
داده اس��ت. اجالس مجازی اخیر صرف نظر از پیامدهای 
آن در ح��وزه تقویت نظام جهانی بهداش��ت برای مقابله با 
فراگی��ری کرونا می تواند واجد پیام مهم »عبور از آمریکا« 
و ایج��اد رویه های جدید در نظام بین الملل برای مقابله با 
یکجانبه گرایی واش��نگتن باشد. به هر تقدیر می توان گفت 
آنچه در حال روی دادن اس��ت توجه به این حقیقت است 
که آمریکا نه حالل مش��کالت که خود بخشی از مشکالت 
جهان اس��ت و برای رفع بحران ها گزین��ه نهایی مقابله با 

آمریکا و نه همراهی با این کشور است. 

یادداشت

طرح 2 ماه برای اشغال کرانه باختری 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یک سخنرانی اعالم کرد 
که واش��نگتن تا دو ماه دیگر موافقت خود را با الحاق کرانه 

باختری به رژیم صهیونیستی اعالم می کند.
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز یک 
ش��نبه تاکید کرد که واش��نگتن طی دو م��اه آینده به تل 

آویو برای پیش��برد طرح الحاق بخشهایی از کرانه باختری 
اشغالی چراغ سبز خواهد داد. 

مس��اله الحاق بخش��هایی از کرانه باختری به سرزمینهای 
اش��غالی پس از انتخاب��ات مارس و تواف��ق نتانیاهو و بنی 
گانتز برای تش��کیل کابینه ائتالفی جدی تر ش��ده اس��ت.  
نخست وزیر رژیم صهیونیستی و »بنی گانتز« رئیس ائتالف 
آبی و سفید اخیرا بر سر تشکیل کابینه فراگیر توافق کردند 

و از جمله موارد مورد توافق آنها آغاز الحاق دره اردن )غور 
اردن( و ش��هرک های صهیونیستی در کرانه باختری از ماه 

ژوئیه است.
طبق توافق نتانیاهو و گانت��ز، اجرای این تصمیم منوط به 
موافقت واشنگتن است. نتانیاهو در یک سخنرانی ویدئویی 
که روز یک ش��نبه برای یک گروه مسیحی اروپایی حامی 
رژیم صهیونیس��تی انجام شده گفته، طرح موسوم به صلح 

آمریکا که توسط »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در 
ژانویه گذشته رونمایی شد قول داده است که حاکمیت تل 
آویو بر ش��هرکهای کرانه باختری را به رس��میت بشناسد. 
مرک��ز مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیس��تی با انتش��ار 
گزارشی تأکید کرد که باید دولتمردان این رژیم از فرصت 
شیوع کرونا، برای اجرای طرح الحاق کرانه باختری بهترین 

بهره برداری را داشته باشند.

 پاسخ پدافند سوریه به تجاوز 
رژیم صهیونیستی 

بر اساس گزارش تلویزیون سوریه، پدافند ارتش سوریه با موشک های شلیک شده از 
جانب دشمن صهیونیستی مقابله و تعدادی از آنها را ساقط کرده است.

تلویزیون س��وریه خبر داد که این مقابله بر فراز آس��مان حومه دمشق صورت گرفته 
است.موشک های شلیک شده توس��ط جنگنده های رژیم صهیونیستی از فراز آسمان 
لبنان ش��لیک شده بودند. س��خنگوی جنبش مقاومت اسالمی )حماس( در واکنش 
به تجاوز امروز صبح رژیم صهیونیس��تی به سوریه، تأکید کرد که این اقدام دشمنی 
رژیم با تمام ملت س��وریه را نشان می دهد.»حازم قاسم« سخنگوی جنبش مقاومت 
اس��المی )حماس(، در واکنش به حمالت امروز صبح رژیم اشغالگر به سوریه، گفت 
رژیم صهیوینس��تی با این اقدام نش��ان داد که با تمام س��اختار ملت سوریه دشمنی 
دارد. بر اثر اصابت ترکش موش��ک های متجاوز رژیم صهیونیستی به خانه های اهالی 

شهرک های الحجیره و العادلیه در ریف دمشق، ۳ شهروند سوری شهید شدند.
خبر دیگر آنکه مرکز موس��وم به »دیدبان حقوق بش��ر س��وریه« خبر داد که عناصر 
وابس��ته به ترکیه در شمال سوریه، زندان ها و بازداشتگاه هایی احداث کرده اند که در 
آنها انواع جنایت علیه غیر نظامیان صورت می گیرد.مرکز موس��وم به »دیدبان حقوق 
بش��ر س��وریه« -نزدیک به معارضان- گزارش داد، مناط��ق »عفرین«، »جندیرس«، 
»الباب«، »الراعی« و »إعزاز« مرکز اصلی زندانهای گروههای تروریس��تی وابس��ته به 
ترکیه هستند که در شمال استان حلب قرار دارد.دیدبان با بیان اینکه در این زندانها 
تا حدودی ش��کنجه ها »محدود« اس��ت، تأکید کرد، گروههای تروریس��تی اما مراکز 
بازداش��ت موقتی احداث کرده اند که در آن، انواع مجازاتها و جنایات اعمال می ش��ود. 
خبر دیگر آنکه نظامیان تروریس��ت آمریکایی برای تثبیت حضور اشغالگرانه خود در 
ش��مال سوریه کاروانی جدید مرکب از ۳۰ دستگاه کامیون حامل سالح و مهمات به 

این مناطق ارسال کردند.
»نظامیان رژیم اش��غالگر آمریکایی با نقض قوانین و هنجارهای ین المللی ش��امگاه 
یکش��نبه یک کاروان مرکب از ۳۰ دس��تگاه خودروی نظامی حامل مواد و تجهیزات 
نظامی را از عراق وارد خاک س��وریه کرد و به س��مت ش��هر القامشلی فرستاد«. در 
همی��ن حال نیروهای ارتش ترکیه در رویدادی کم س��ابقه با تروریس��ت های جبهة 
النصره در اس��تان ادلب درگیر ش��ده و دو تروریست را کش��تند. ، در جریان تالش 
نیروه��ای ارتش ترکیه برای بازکردن مس��یر بزرگ��راه »ام-۴« )حلب به الذقیه( دو 
عنصر وابسته به گروهک تروریستی »هیئه تحریر الشام« )جبهة النصره سابق( کشته 

و پنج تن دیگر زخمی شدند.

گزارش
ماک��رون که دوران س��خت ریاس��ت جمهوری را س��پری 
می کند برای فرار از انتقادها به دروغ های آماری روی آورده 
اس��ت چنانکه طبق تحقیقات به عمل آمده، دولت فرانس��ه 
در اع��الم میزان مرگ و میرها در بخ��ش مراقبت های ویژه 
این کش��ور پنهان کاری کرده است؛ به گونه ای که رقم اعالم 
ش��ده از س��وی دولت تنها یک چهارم آن چیزی اس��ت که 
نتایج مطالعات نشان می دهد. به نوشته روز دوشنبه روزنامه 
»لوموند« فرانسه و براس��اس داده های شبکه تحقیق اروپا در 
زمینه تنفس مصنوعی میزان مرگ و میر در بخش مراقبت های 
ویژه پزشکی بیمارستان های فرانسه بسیار باالتر از آن چیزی 
اس��ت که اعالم می ش��ود.طبق داده های مزبور، این میزان ۳۰ 
تا ۴۰درصد خواهد بود و بس��یار بیش��تر از رقم ۱۰ درصدی 
که از س��وی دولت در روز ۱۷ آوریل/۲۹فروردین اعالم ش��ده 
اس��ت.»ژروم س��الومون« مدیرکل بهداش��ت فرانسه هفدهم 
آوری��ل در یک کنفرانس وی��ژه خبری اعالم کرد که ش��مار 
بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های این 
کشور۲۲۱ نفر کمتر شده است. او گفت که میزان مرگ و میر 
در بخش مراقبت های ویژه پزش��کی ۱۰درصد مجموع تلفات 
کووید ۱۹ است.لوموند نوشت: این رقم بسیار کمتر از آن چیزی 
است که داده ها نشان می دهد و امروز در حد ۳۰ تا ۴۰ درصد 
است. این روزنامه فرانسوی نوشت: روز یکشنبه گذشته، چهار 

ه��زار و ۶۸۲ نفر بیمار مبتال به کووید ۱۹ تحت مراقبت های 
ویژه پزش��کی قرار گرفتند. از ابتدای شیوع کووید ۱۹ تاکنون 
۱۶۲ هزار و یکصد نفر در فرانسه به این بیماری مبتال شده اند. 
۲۲ هزار و ۸۵۶ نفر جان خود را از دست داده اند. در این میان 

۴۴هزار و ۹۰۳ نفر هم از این بیماری بهبود یافته اند.
خبر دیگر از وضعیت بحرانی در داخل فرانسه آنکه ویدئویی 
در فضای مجازی بازنشر می شود که از خشونت شدید پلیس 
ضد ش��هروندان فرانس��وی حکایت دارد.  ویدئویی در فضای 
مجازی بازنشر می شود که از خشونت پلیس ضد شهروندان 
فرانس��وی حکایت دارد. بار ها شاهد انتشار چنین ویدئو هایی 
در فض��ای مجازی بوده ایم که انتقادات بس��یاری را در مورد 
نحوه عملکرد پلیس فرانسه مطرح می کند. پلیس در تالش 
است این شهروند فرانسوی را که از بیمارستان بیماران روانی 
در تولوز فرار کرده اس��ت ، بازداشت کند. در این ویدئو دیده 
می شود که دو نیروی پلیس این بیمار روانی را به زمین انداخته 
اند و پلیس دیگری در حال کتک زدن وی با پوزه بند س��گ 
است. این بیمار روانی فریاد می زند: ”دارم خفه می شوم“، اما 
پلیس توجهی ندارد. این در حالی است که حتی چند نیروی 
دیگر پلیس نیز وارد عمل می شوند. اتحادیه پلیس منطقه در 
این باره توضیح داد این مرد از بیمارس��تان پورپان تولوز فرار 

کرده و احتماالَ حامل نارنجک یا سالح سرد بود.

نمادهایی از حاشیه شدن 
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فرار ماکرون از پاسخگویی با آمار دروغ
دولتفرانسهدراعالممیزانمرگومیرهایکروناپنهانکاریمیکند

موج دوم شیوع کرونا فاجعه بار خواهد بود
نخست وزیر انگلیس در اولین سخنرانی خود پس از بازگشت به دولت گفت، 
درصورت لغو زودهنگام قرنطینه موج دوم کرونا از راه رسیده و بسیار فاجعه بار 
خواهد بود. »بوریس جانسون« در اولین روز بازگشت به دولت پس از ابتال 
به ویروس کرونا گفت، قطعاً شیوع این بیماری بزرگ ترین چالش برای این 
کشور پس از جنگ جهانی دوم است.جانسون از »دومینیک راب« وزیر امور 
خارجه انگلیس که در غیاب وی مسئول رسیدگی به امور دولت شده بود قدردانی 
کرد.وی همچنین از مردم انگلیس به خاطر رعایت قوانین قرنطینه و شجاعتشان تشکر 
کرد و گفت: »هر روز که می گذرد می دانم که خانواده های سرتاس��ر این سرزمین با 
حزن و سوگواری جدیدی روبه رو می شوند«. جانسون هشدار داد اگر محدودیت های 
اعمال شده برداشته شوند و موج جدید مرگ و بیماری آغاز شود دیگر اقتصادی برای 

انگلیس باقی نخواهد ماند تا مخارج بخش خدمات ملی سالمت را تأمین کند.

مشکالت روسیه در دوماه تمام می شود
س��خنگوی کاخ کرملین تاکید کرد که مش��کالت اصلی بحران کرونا در 
روس��یه بیش��تر از دوماه به طول نخواهد انجامید و در اویل تابس��تان 

شرایط بهتر خواهد شد.
»دیمیتری پسکوف« سخنگوی کاخ کرملین در یک مصاحبه گفت که 
مس��کو انتظار دارد نقطه اوج بحران تا اواسط ماه می)ماه آینده میالدی( 
فروکش کند و در ماه ژوئن اوضاع بهتر خواهد ش��د.  وی افزود: طی دو ماه 
مشکالت سختی که کرونا در حال حاضر برای ما درست کرده پایان خواهد یافت. 
وی در ادامه گفت من فکر می کنم بیش��تر از این طول نخواهد کشید چرا که در 
ایتالی��ا و اس��پانیا دوران اصلی بحران کرونا یک م��اه و نهایتا یک ماه و نیم طول 
کش��ید. ما احتماال تا اواس��ط ماه مه سختی را پشت سر می گذاریم و در ماه اول 

تابستان شرایط بهتر خواهد شد.

صدور حکم بازداشت مجدد »نواز شریف« 
سازمان بازرسی پاکس��تان حکم بازداشت مجدد »نواز شریف« را صادر 
کرد.س��ازمان بازرسی پاکس��تان اعالم کرد با توجه به اینکه نواز شریف 
نخست وزیر سابق پاکس��تان پاسخی به سواالت مطرح شده در زمینه 
پرونده زمین خواری نمی دهد، حکم بازداشت مجدد وی صادر شد. این 
سازمان تاکید کرد با وجود چندین بار ارسال پرسشنامه برای نواز شریف 
وی از پاسخ دادن خودداری کرده و حتی حاضر نشد با تیم اعزامی سازمان 
بازرس��ی پاکس��تان مالقات کرده و با آنها همکاری کند. پرسشنامه های سازمان 
بازرسی پاکستان مدتی قبل به آدرس نواز شریف در لندن ارسال شده بودند. این 
اقدام در حالی صورت گرفته اس��ت که چن��دی پیش وی به دلیل بیماری و نیاز 
به مراقبت های پزشکی با حکم موقت آزاد شده بود. نکته قابل توجه آنکه اکنون 

پاکستان به شدت با بحران کرونا دست و پنجه نرم می کند. 
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