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در حالــی کــه کمــر شــیوع ویــروس کرونــا
شکسته شده و آمار مبتالیان و قربانیان این
ویــروس رو بــ ه کاهش اســت ،خطــر بزرگ
دیگــری در حــال نزدیک شــدن بــه جوامع
اســت .همه جهان در انتظار شــوک بزرگی
به اقتصاد است .اقتصاد فرانسه نیز بعد از
 2ماه کما ،باید بیدار شود.

فرمانــدار کالیفرنیــا در طــول مدتــی کــه
کرونــا در ایــن ایالــت در اوج خــود بــود ،بــا
سیاســتهایی که اجرا کرد ،بر آن بود جان
انســانها را حفظ کند .اکنــون که کالیفرنیا
از ایــن مرحله عبور کرده ،به جایی رســیده
اســت کــه باید اقتصــاد ایالت را بــا تکیه بر
صنایعمختلفحفظکند.

امــارات در طــول دو مــاه گذشــته اقدامــات
ضدکرونایــی بســیاری را انجــام داد کــه از
بیــن آنها میتوان بــه گرفتن تســت کرونا از
بیش از  2میلیون نفر اشــاره کــرد .اما اکنون
بــا کاهــش محدودیتهــای کرونایــی همــه
منتظــر آغــاز بــه کار فعالیتهــای تجاری و
جان گرفتن اقتصاد هستند.

احیای توریسم اروپا از کمای کرونا

بازگشاییمراکزتوریستی،آخرینمرحلهازبازگشتبهزندگیعادیوبهکارافتادنچرخاقتصادقارهسبزاست

دوخط خبـــر
ادامه از صفحه اول

این فرصت ،غنیمت است

زهره صفاری
خبرنگار

جــوالن بدون مرز و بیرحمانه «کووید،»19
گرچــه در فاصلــه چنــد مــاه ،نیمــی از
فرصتهــای مهــم اقتصادی کشــورهای
قاره سبز را سوزاند اما شماری از اروپاییها
همچنــان در هراس آغاز مــوج دوم کرونا،
بــرای احیــای خــود چشــم بــه توریســم
تابستانیدارند.
بــه گــزارش «ان بــی ســی نیــوز» ،در
شــرایطی که ویــروس کرونا پــس از ماهها
هنوز برای کارشناســان جهانی ناشــناخته
مانده و نقطه پایانی برای این بحران شوم
همچنــان تعیین نشــده اســت ،بســیاری
از کشــورهای بــزرگ و کوچــک اروپایــی
ریســک خطــر را پذیرفتــه و بــه میزبانــی
گردشــگران در فصل تابســتان چراغ سبز
نشان دادهاند .عبارات «حباب مسافرتی»
یا «داالن مســافرتی» یا «پــل هوایی» ،این
روزهــا موضــوع مذاکــرات ســران اروپایی
در جلســات داخلی و اتحادیه اروپا اســت.
آن هــم در شــرایطی کــه ویــروس کرونــا
بیــش از  300هزار نفر را در سراســر جهان
بــه کام مرگ بــرده و کشــورها را مجبور به
قرنطینههــای طوالنــی ،بســتن مرزهــا و
تعطیلــی فرودگاهها کرده اســت .اتحادیه
اروپا اواسط ماه جاری در نشستی خواستار
بازگشــایی مرزهــا بــرای کشــورهای عضو
شــد .با طرحی که اتحادیــه اروپا (حباب یا
داالن مســافرتی) اعــام کــرد شــهروندان
کشورهاییکهشرایطمشابهیازنظرشیوع
کرونــا داشــته و ریســک ابتــای پایینتری
دارند ،میتواننــد بدون گذراندن قرنطینه
 14روزه به مقصد اروپاییشان سفر کنند.
در این میان سه کشور لیتوانی ،استونی
و لتونــی از ایــن طــرح اســتقبال کــرده و با

ایجاد «حباب مســافرتی بالتیــک» ،آن را
در این مثلــث اجرایی کردند .وزیر خارجه
لیتوانــی در ایــن بــاره گفــت« :ایــن حباب
مسافرتی میتواند 5درصد درآمد خالص
ما را تأمین کند .در حال حاضر گردشگران
کشــورهای خارج از این مجموعه سه گانه
ملــزم به رعایت قرنطینه در زمان ورود به
کشورهستند».
اجــرای این طرح گرچه برای بســیاری
از کشــورها با آســیب پذیری کمتــر مزایای
بسیاری دارد اما شماری از اعضای اتحادیه
مانند ایتالیا و اســپانیا بــا آمار باالی تلفات
ناشــی از «کوویــد »19از آن متضــرر شــده
و آن را طرحــی تبعیــض آمیــز میداننــد.
«لوئیجــی دی مایــو» ،وزیر خارجــه ایتالیا
معتقــد اســت« :ایــن طــرح برخــاف
آرمانهــای اتحادیــه اروپــا اســت .چراکــه
وقتی بحــران تحت کنتــرل درآمده ،همه
کشــورها باید در شرایط یکسان قرار گرفته
و بــا رعایــت قوانیــن مشــابه مرزهــا را بــاز
کنند ».بــا این حال کمیســیون اروپا گرچه
به اجرای قوانین یکســان بازگشایی مرزها
تأکید دارد اما معتقد اســت کشــورها باید
براساس شــرایط اپیدمولوژی دستهبندی
و پذیرای گردشگر باشــند .به باور ناظران،
صنعت توریســم بیش از  10درصد درآمد
اتحادیه اروپا را تأمین میکند و در بسیاری
از کشــورها مانند کرواسی به عنوان یکی از
پایههای مهم اقتصادی به شمار میآید.
ëëتمهیداتاروپاییسفرهادرسایهکرونا
کارشناســان اقتصــادی گرچــه طــرح
حباب یا داالن مسافرتی را تنها راه ممکن
بــرای بهــرهوری از فصــل توریســم اروپــا
میداننــد امــا معتقدنــد این طــرح بدون
رعایــت محدودیتها و قوانین شــفاف نه
تنها محکوم به شکست است که میتواند
تبعــات ســنگینتری از کرونــا در اقتصــاد

کشورهاداشتهباشد«.ریچاردبوتلر»،استاد
گردشگریدانشگاهاسکاتلندمعتقداست:
«اینکــه اجرای این طرح با جزئیات همراه
باشــد ،بســیار اهمیت دارد .شــفاف سازی
سبب میشود گردشگران با آمادگی کامل
و اطالع از قوانین با ریسک خطر پایینتری
سفر کنند ».در این شرایط که هنوز قوانین
به طور شــفاف مشــخص نیست ،بسیاری
از کشــورها مانند فرانسه و ایتالیا در هراس
از مــوج دوم کرونــا ،ســعی در تقویــت
گردشگری داخلی دارند .فرانسه با هشتگ
«اینتابستانمنازفرانسهدیدنمیکنم»
(،)ThisSummerIAmVisitingFrance#
شهروندانش را به بازدید از شهرهای خود
ترغیــب کرده و ایتالیــا نیز با تعیین کمک
هزینه  500یورویی گردشــگری داخلی ،در
این مســیر گام برداشــته اســت .به نوشته
«گاردین» ،باوجود اینکه بازگشــایی مرزها
با کشــورهای کم خطر انجام میشــود اما
همچنان اســتفاده از ماسک ،لزوم داشتن
مجــوز ســامت یــا قرنطینــه  14روزه در
صورت مواجهه قبلــی با بیماران کرونایی
یا انجام تست در شــرایط خاص ضرورت
دارد .کشــورهایی مانند ترکیه نیز توریســم
داخلی را فعال کرده و همچنان پروازهای
بینالمللیمحدودیدارند.
نکتــه مهــم اینکــه در طــرح «حبــاب
مســافرتی» تنها در شــرایطی شــهروندان
کشورهای یک مجموعه بدون قرنطینه از
مرزها عبور میکنند که  14روز پیش از ورود
به کشور دیگری سفر نکرده باشند ،مبتال به
کرونا نبوده و در این بازه با بیماران کرونایی
ارتباطی نداشته باشند .بوتلر معتقد است
اگر از این راهها بتوان آمار ابتال را پایین آورد،
میتــوان از نیمه دوم تابســتان بهــرهوری
اقتصادی بیشتری نیز داشــت .به گزارش
«تراول پالس» ،به طور کلی میتوان گفت

بســیاری از کشــورهای اروپایی ،محتاطانه
قوانین قرنطینه را کاهش داده و همچنان
با احتیاط باال به زندگی عادی بازگشتهاند.
ëëسودوزیانبرگزیتبرایانگلیس
گرچــه هنــوز تــا پایــان ضرباالجــل
انگلیس برای جدایی از اتحادیه اروپا چند
ماهی باقی مانده است اما آمار باالی ابتال و
مرگ در این کشور ،اعضای اتحادیه اروپا را
نگران کرده و بسیاری از کشورها شهروندان
انگلیسیراتنهابهدالیلسفرهایضروری
و تحت تدابیر خاص قرنطینه میپذیرند.
بــه گــزارش «ایندیپندنــت»« ،گرانــت
شــاپس» ،وزیر راه انگلیس معتقد است:
«ما همچنان با مشکالت همهگیری کرونا
روبــهرو هســتیم اما بــرای نجــات اقتصاد
چارهای جز همسو شدن با حباب یا داالن
مســافرتی نداریم و در این راه نیم نگاهی
نیز به گردشگران غیراروپایی کشورهای کم
خطــر خواهیم داشــت ».انگلیس تاکنون
بــرای تبــادل گردشــگر از یونــان و پرتغال
وارد مذاکــره شــده و در مرحله بعد قصد
دارد بــرای تعامــل با ســه کشــور اســپانیا،
فرانسه و ایتالیا که آمار به نسبت باالیی در
اروپا داشــتهاند ،گام بردارد .حتی مقامات
انگلیســی آغــاز روابــط گردشــگری میــان

امریــکا و انگلیس را نیز طــرح کردهاند اما
بــه گواه ناظــران با توجه به آمــار میلیونی
مرگ در امریکا بعید به نظر میرســد این
تعامل بزودی محقق شود .در حال حاضر
مسافران کشورهایی غیر از فرانسه و ایرلند
که به تازگی توافق محدود دوجانبه میانآنها امضا شده -در صورتی که از قرنطینه
 14روزه تخطــی کننــد ،هــزار پونــد جریمه
میشــوند .همچنین تعیین نشدن محل
اقامت گردشگران نیز  100پوند جریمه در
پی خواهد داشت و آنها ملزم به استفاده از
نرمافزارردیابیکروناهستند.
ëëاماواگرهایطرح«حبابمسافرتی»
بهباورتحلیلگران«ایندیناکسپرس»،
آغــاز الکپشــتی طــرح «حبــاب یــا داالن
مسافرتی» در میان مجموعههای کوچک
و بــزرگ اتحادیــه اروپــا ،در همهگیــری
کرونــا موفقیتآمیــز بــوده اســت و تداوم
آن میتوانــد عــاوه بــر توریســم ،تجارت
میــان این مجموعهها را نیز افزایش دهد.
بــه نوشــته «اکونومیســت» ،حبابهــای
مســافرتی میتوانــد  35درصــد درآمــد
خالــص جهانــی را تأمیــن کنــد .ایــن
درآمدزایی برای کشورهای کوچکتر سود
بیشــتری خواهــد داشــت چراکــه فرصت

«بولسونارو» رودرروی دیوان عالی
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نــدا آکیــش /ژایــر بولســونارو ،رئیــس
جمهــوری پوپولیســت برزیــل
کــه همچنــان کوویــد 19را یــک
ســرماخوردگی ســاده میدانــد و
بــا هرگونــه پروتــکل بهداشــتی و
فاصلهگــذاری اجتماعــی مخالــف
اســت ،ســرانجام بــا سیاســتهای
کرونایی خود ،باعث شــد کشورش در
جایگاه دوم همهگیــری ویروس کرونا
در جهان قرار گیــرد .اتفاقی که باعث
شــد دونالد ترامــپ ،رئیس جمهوری
امریــکا از بامداد امروز چهارشــنبه به
وقت محلی هرگونه ســفر از برزیل به
امریکا را ممنوع اعــام کند .رویدادی
کــه باعــث شــد ،دیــوان عالــی برزیل
کــه در حــال تکمیل پرونــده عملکرد
کرونایی بولسونارو و مداخله او در امور
پلیس برزیل است ،مصممتر از پیش
بر انجام تحقیقات مستقل در این باره
تمرکز کند .هرچند که بولسونارو دیروز
بــا صــدور بیانیــهای از عملکــرد خود
دفاع و اعالم کرد ،هیچ مداخلهای در
امور پلیس برزیل نکرده است.
بهگــزارش فایننشــال تایمــز ،بــا اینکه
همهگیــری ویــروس کرونــا در برزیــل،
بزرگترین کشــور امریــکای التین دیرتر

از بســیاری از نقاط جهان آغاز شــد اما
بــه خاطــر سیاســتهای پوپولیســتی
رئیس جمهوری برزیــل در مواجهه با
ایــن همهگیــری همه چیز خیلــی زود
بــه مرحله فاجعه بار رســید طوری که
اکنون این کشــور دومین کشــور جهان
از نظر تعداد مبتالها و ششمین کشور
جهــان از نظــر تعــداد مــرگ و میرهــا
است .تا ظهر دیروز سهشنبه در برزیل
 376هزار و  669نفر به کووید  19مبتال
شــده بودند و  23هزارو  522نفر جان
خــود را از دســت داده بودنــد .در ایــن
کشــور اکنون هــر دو هفته یکبار شــمار
مــرگ و میرها بر اثر کوویــد  19دوبرابر
میشــود در حالــی کــه در آلودهتریــن
نقــاط انگلیــس بعــد از دو ماه شــمار
مــرگ و میرهــای کوویــد  19دو برابــر
شد .سیستم بیمارســتانی سائوپائولو،
بزرگتریــن شــهر برزیل تقریبــاً در یک
قدمــی فروپاشــی اســت ،بیــکاری و
آســیبهای اقتصــادی در ایــن کشــور
شــلوغ هر روز بیشــتر میشــود و حتی
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا
کــه بــه عقیــده بســیاری از تحلیلگران
بینالمللی به نوعی الگوی بولسونارو
اســت هم به خاطر نگرانیهایی که از

انتقال کووید  19از برزیل به امریکا دارد
از بامــداد امــروز چهارشــنبه مرزهــای
خود را به روی اتباع برزیلی یا هرکسی
کــه در  14روز گذشــته بــه برزیــل ســفر
کرده بوده ،بست.
در چنیــن شــرایطی این ســؤال مطرح
میشــود کــه آیــا مقصــر دانســتن
بولسونارو عادالنه اســت؟ او که در اول
ژانویــه  2019بهعنوان رئیس جمهوری
برزیــل ســوگند یــاد کــرد ،بــا تشــویق
حامیــان خود بــه نقــض قرنطینهها و
بیتوجهی به توصیههــای وزرای خود
و پروتکلهــای بهداشــتی باعــث شــد
پاســخی که بــه همهگیری کوویــد 19در

پنتاگون :همهگیری کووید 19تا تابستان  2021ادامه دارد
گــروه جهان /بر اســاس اســناد فاش
شــده وزارت دفاع امریکا (پنتاگون)،
ایــاالت متحــده امریــکا تــا تابســتان
 2021درگیــر مقابلــه بــا همهگیــری
ویــروس کرونــا خواهــد بــود .ایــن در
حالی است که دونالد ترامپ ،رئیس
جمهــوری امریکا مــدام ادعا میکند
این همهگیری بزودی از بین میرود
و واکسن کووید 19تا پایان سالجاری
میالدی در اختیار همه قرار میگیرد.

بهگــزارش ایندیپندنت ،بنا بر اســناد
فاش شــده پنتاگون ،از آنجا که بعید
اســت واکســن کووید 19تا دســت کم
تابســتان  2021کشــف شــود ،ارتــش
امریــکا برای مقابلــه با ادامــه یافتن
این همهگیــری اعــام آمادگی کرده
است.
این اســناد کــه به بیــرون درز کرده
بــه قلــم مــارک اســپر ،وزیــر دفــاع
امریکا نوشــته شــده اما نهایی و امضا

نشــده اســت .در ایــن اســناد هشــدار
داده شــده اســت ،نبایــد بســادگی از
کنــار ایــن ویــروس بســیار مقــاوم بــه
درمــان ،گذشــت .اســپر در ایــن ســند
آورده اســت :با توجه بــه این احتمال
واقعــی کــه کوویــد 19قابــل بازگشــت
و طغیــان اســت ،راه درازی در پیــش
داریم .بنابرایــن اکنون باید توجهمان
را بــر ایــن موضــوع متمرکــز کنیم که
مأموریتهــای حیاتی انجــام دهیم،

تجــارت بــا شــرکای بــزرگ و قدرتمند نیز
برایشــان فراهــم میشــود .امــا «لفتریس
پاپاگئورجیــو» ،کارشــناس گردشــگری در
گفتوگو با سایت «ســی ان تراول» ،طرح
حباب مســافرتی بــرای احیای اقتصــاد را
بــه راه رفتن یک کودک نوپا تشــبیه کرده و
آن را چنــدان قابل تأمل نمیداند« :اینکه
چند تــور مســافرتی ،گردشــگرانی را برای
یکــی دو هفتــه تحــت شــرایط خــاص و
ویژه به کشــورها بیاورند ،نمیتواند شوک
گردشگری به اروپا را برطرف کند بنابراین
باید ســال خوب و عالــی را فراموش کنیم.
البته عملکــرد دولتها میتوانــد در روند
بهــرهوری اقتصادی از این فرصت بســیار
مؤثر باشــد« ».جو یودین» ،همتای او نگاه
مثبتتری بــه موضــوع دارد و اجرای این
طــرح را از بعــد روانی بــرای تقویت ابتکار
عمل کشورهای کم خطر و دارای سیستم
بهداشتی قوی بسیار مؤثر میداند« :اینکه
دیگر کشــورهای اروپایی شاهد این تعامل
گردشگران باشند از بعد روانی تأثیر مثبت
داشــته و آنها را نیز به ایجــاد فرصتهای
مشــابه ترغیــب میکنــد .در حــال حاضر
هــراس از کرونــا قدرت عمل را از کشــورها
گرفته و آنها را سردرگم کرده است».

تأکید مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا بر زوال قرن امریکایی

AFP

مجلس شــورای اســامی ،همزمان بــا چله دوم انقالب بــرای یازدهمین بار
در طــول چهــل و یک ســال حیــات نظام جمهوری اســامی ،بهطور رســمی
و عملــی پا به عرصه خدمت میگذارد تا دنیــا بداند و بفهمد که نظام ایران
پشتیبان مردم ساالری دینی است و قدرت خویش را نه از جانب بیگانگان و
جنجالهای شبه رسانهای ،بلکه از خواست و اراده مردم تأمین میکند.
مجلس یازدهم ،نماینده همه ملت و به قول امام راحل(ره) «عصاره ملت
است» .این مجلس است که بهعنوان نهاد قانونگذاری برای همه ملت ایران
و نه تنها رأی دهندگان ،تصمیم میگیرد و تصمیمهای راهبردی میســازد.
قانونی که درمجلس شورای اسالمی بهعنوان باالترین مرجع قانونگذاری در
کشــور به تصویب میرســد ،قانونی است برای همه ملت و نه تنها کسانی که
رأی دادهاند .نهاد مجلس شورای اسالمی بهعنوان یکی از قوای سه گانه کشور،
از جامعیتی تام و تمام برخودار است.
بــا این تفاســیر اگر چه نماینــدگان در مجلس شــورای اســامی از جای جای
میهــن بزرگمان انتخاب شــدهاند امــا در مقام جامعیت این نهــاد ،نماینده
تمامی ملت ایران هستند .آنها با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد میکنند
که پاســدار حریم اســام و نگهبان دستاوردهای انقالب اسالمی ملت ایران و
مبانی جمهوری اسالمی باشند و از ودیعهای که ملت به آنها سپرده بهعنوان
امینی عادل پاسداری کنند .اکنون فرصت غنیمت است تا با ورود بسیاری از
تازه نفســان و تزریق اندیشــههای بلند و همتهای مثــال زدنی ،کمر به حل
مشــکالت کشور بر بندیم .نمایندگان ملت با اقتدار هر چه تمامتر میتوانند
طالیه دار میدان مبارزه با مشــکالت کنونی بویژه مشکالت اقتصادی باشند.
ســایق به جــای خود و گــروهبندیها همگــی محترم ،امــا فرصت ،فرصت
خدمت است ،خدمت به ملتی که در سختترین شرایط ممکن و قابل تصور
همیشــه از بنیانهای نظری و میدانهای عملی انقالب اسالمی و جمهوری
اسالمی حمایت همه جانبهای داشتهاند .نمایندگان جدید با رعایتامانت
و تقوا و پایبندی به استقالل و اعتالی کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به
مردم به همراهی دولت و قوه قضائیه میتوانند نماد وفاق ملی باشند .این
بــرادری ،وفاق و همدلی میتواند هــم در داخل از دل نگرانیها بکاهد و هم
در عرصه سیاســت خارجی بر دل آشوبیهای دشــمنان بیفزاید .بسیاری در
عرصه بینالمللی و منطقهای چشم به دشمنیها و کینه ورزیها و رفتارهای
خصمانه قوا با یکدیگر بســتهاند .این دلبستگی حتی به اندازه یک سر سوزن
نیــز نباید به وجود بیایــد .اختالف خارج از عرف قوا ،بازی در زمین دشــمنان
اســت .موفقیتهــای نظام اســامی و توانمندیهــای جوانان این ســرزمین
و بســیاری فعالیتهای ملی و اســامی در ایران عزیز ،نباید فدای مصلحت
بینیهــا و تفکــرات گروهــی و حزبی شــود .اتحــاد راهبردی در عیــن اختالف
ســلیقههای مقطعی مهمترین سیاســتی است که میتواند هر ســه قوه را در
رسیدن به آرمانهای جمهوری اسالمی بیش از هر زمان دیگری ،مدد رساند.
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 التشره :یائیر الپید ،رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو را
متهم کرد که تالش میکند اســرائیل را به جنگی داخلی بکشاند .پیش از او
ایهود اولمرت ،نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی نیز گفته بود ،نتانیاهو
آماده است برای آنکه بازداشت نشود ،کل اسرائیل را به آتش بکشد.
 اســپوتنیک :یک فرمانده ارشــد ارتش چین تأکید کرد ایــن ارتش  ۱۰هزار
سرباز خود را آماده «حراست» از حاکمیت دولتشهر هنگ کنگ کرده است.
نیروهــای نظامــی هنگ کنگ نیز از آمادگی خود بــرای مقابله با معترضان
خبر داد هاند.
 واس :عربســتان دیروز بازگشت اوضاع به روال عادی و بازگشایی مساجد
بــرای برپایی نمــاز جماعت را اعالم کرد .لغو کامل منع آمد و شــد در تمام
مناطق به جز مکه از ابتدای  ۲۱ژوئن خواهد بود.
 رأی الیوم :سامانههای پدافند هوایی (موشک میانبرد زمین به هوا) توسط
ترکیه در فرودگاه «تفتناز» در حومه شمال شرقی ادلب مستقر شده است.

آسیا

شی جین پینگ ،رئیسجمهوری چین از تقویت آمادگی کشورش برای نبرد
مسلحانه و ارتقای قابلیتهایش برای اجرای وظایف نظامی ،با توجه به تأثیر
عمیق پاندمی کرونا بر امنیت ملی خبر داد.
بــه گزارش ایســنا به نقــل از تلویزیون دولتی چین ،شــی جیــن پینگ ،رئیس
جمهوریچیندرجریانمشارکتدرنشستعمومیهیأتارتشآزادیبخش
خلق چین و نیروی پلیس مســلح خلق چین در حاشــیههای نشست ساالنه
کنگره ملی خلق چین عملکرد این کشور در مبارزه با ویروس کرونا را موفقیت
اصالحــات نظامی عنوان کرد و گفت ،نیروهای مســلح بایــد راههای جدیدی
بــرای آمــوزش در بحبوحــه کرونا به دســت آورند .شــی جین پینــگ در حالی
وظیفه جدید ارتش را مبارزه با کرونا تعریف کرده است که تأکید کرده ،مبارزه
با فساد نیز همچون چند سال اخیر از رئوس کشور چین خواهد بود .در همین
ارتباط دیروز دادستان ارشد پکن گزارش داد ،تعداد پیگردهای قانونی مرتبط
با فساد در چین در سال گذشته میالدی قریب به دو برابر شد .بر اساس گزارش
ساالنه دادستان عالی خلق که به پارلمان ملی چین ارائه شد  ۱۸ ،هزار و ۵۸۵
نفر بابت جرایم مرتبط با فســاد در  ۲۰۱۹تحت پیگرد قرار گرفتند که رشــد ۹۰
درصدی نســبت به سال گذشته نشان میدهد .پیگردهای اینچنینی در چین
عموماً به محکومیت فرد خاطی منجر میشــود .سال گذشــته میالدی از ۱.۳
میلیون پرونده کیفری ،تنها هزار و 388نفر تبرئه شدند.

دور نما

شی جین پینگ :ارتش راههای مبارزه با کرونا
را بررسی کند
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برزیــل داده شــد ،پاســخ منســجم و
یکپارچهای نباشد و همهگیری ویروس
کرونــا از کنتــرل خارج شــود .به همین
خاطر صدمات بهداشــتی و اقتصادی
کوویــد 19احتماالً در برزیــل از این هم
شدیدتر و عمیقتر خواهد شد.
بنابراین شــکی نیســت که بولســونارو
دچــار گرفتاریهــای جــدی سیاســی
شده اســت .محبوبیت او اکنون به زیر
 30درصد رسیده و بیش از  50درصد
مردم کشــورش معتقدند عملکرد او
در حــل بحــران کوویــد  19قابــل دفاع
نبوده اســت .اکثریت محافظــه کاران
برزیل که زمانی از بولســونارو حمایت

ســطح فعالیتهای خــود را افزایش
دهیــم و آمادگیهــای الزم را بــرای
احتمــال بازطغیــان کوویــد 19انجام
دهیم.
ایــن گــزارش در حالــی اســت کــه
ترامــپ بــه خاطــر منافــع انتخاباتــی
درصــدد کــم اهمیــت جلــوه دادن
همهگیری کووید 19و راهاندازی مجدد
کســب و کارهــا و رونق اقتصاد اســت.
آنهم در شرایطی که کشورش در صدر

میکردنــد او را رهــا کردهاند .ســرگیی
مــورو ،وزیر دادگســتری بولســونارو که
یکــی از وزرای خوشــنام او بهخاطــر
عملکــردش در مبــارزه با فســاد بود،
ماه گذشــته اســتعفا داد و با بیان این
مطلــب کــه بولســونارو در تحقیقــات
پلیــس مداخلــه میکــرده ،او را در
شــرایطی دشــوار رهــا کــرد طــوری که
اکنــون دیوان عالــی برزیــل پروندهای
علیــه بولســونارو بــاز کــرده و اگــر این
پرونده به نتیجه برسد ،میتواند باعث
استیضاح او شود .بولسونارو هم خطر
اســتیضاح را بخوبــی حس کــرده زیرا
روز دوشنبه با صدور بیانیهای رسماً در
صدد دفاع از خود برآمد و اعالم کرد،
هرگز بهدنبال اعمال نفوذ در پلیس
برای انتصــاب عناصر کلیدی حامی
خــود در ایــن ارگان امنیتــی نبــوده
است .با اینکه تحقیقات دیوان عالی
برزیــل در مراحل اولیه اســت اما اگر
ایــن تحقیقــات کامل شــود و پرونده
به دادگاه ارجاع شــود ،بولســونارو در
جایــگاه متهم قرار میگیرد و باید به
مــدت  180روز از ریاســت جمهوری
تعلیــق شــود تــا بــه پرونــدهاش
رسیدگی شود.

مبتالیــان کووید 19و مــرگ و میرهای
این بیمــاری قــرار دارد .او اخیراً گفته
بــود ،واکســن کوویــد 19تــا آخــر 2020
بــه بازار عرضه میشــود .او همچنین
در اظهارنظــری عجیب گفتــه بود ،با
واکسن یا بدون واکسن زندگی به روال
عادی بازمی گــردد .ترامپ یکبار هم
ادعا کرده بود ،ویــروس کرونا خود به
خود از بین میرود مانند تمام چیزها
که روزی میمیرند.

گروهجهان–«کشورهای اروپایی ،متحدان
دیرینه ایاالت متحده امریکا ،ممکن است
مجبــور شــوند بین چیــن و امریــکا یکی را
به عنــوان متحد اصلی انتخــاب کنند زیرا
ژئوپلتیــک جهانی در حال تغییر اســت»
ایــن را جــوزف بــورل ،مســئول سیاســت
خارجی اتحادیه اروپا میگوید.
بــه گــزارش گاردیــن ،بــورل روز دوشــنبه
در ســخنانی از پایــان قریبالوقــوع دوران
حکمرانی امریکا و ظهور «قرن آســیایی»
خبر داد و گفت :تحلیلگران از مدتها قبل
درباره پایان سیستم جهانی تحت رهبری
امریکا و رسیدن قرن آسیایی صحبت کرده
بودند .اکنــون این اتفاق مقابل دیدگان ما
در حال وقوع اســت و فشــار برای انتخاب
بیــن غرب و آســیا در حال افزایش اســت.
او بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در همهگیری
ویــروس کرونا که بزرگتریــن بحران قرن
حاضر جهان به شمار میرود ،امریکا هیچ
اقدامی که نشــان دهد در حال رهبری این
بحران اســت نکرد ،افزود ،در عوض چین
ایــن کار را کــرد .به گفته بورل« ،شــکوفایی
چین تحسین برانگیز و احترام آمیز است
امــا مــا تنهــا زمانــی شــانس همــکاری با
چین را خواهیم داشــت که با این کشور در
چارچوب نظم جمعی به توافق برسیم».
این مقام ارشد اتحادیه اروپا افزود :اتحادیه
اروپا باید منافع و ارزشهای خود را در نظر
بگیــرد و نگذارد یکــی از دو طرف [چین یا
امریکا] از این بلوک متشــکل از  27کشــور
اســتفاده ابــزاری کند .این ســخنان نشــان
میدهد علی رغم باال گرفتن تنشها بین
امریکا و چین ،اتحادیه اروپا هیچ عالقهای
بــه قــرار گرفتــن در کنــار دونالــد ترامــپ،
رئیس جمهــوری امریکا و رویارو شــدن با
چیــن ندارد و به ســرعت به ســمت اتخاذ
سیاســتهای مســتقل از امریــکا در قبال
چین حرکت میکنــد و درصــدد برقراری
روابط بهتر با دیگر کشورهای دموکراتیک
آســیایی اســت .بــا این حــال بــورل بدون
آنکــه اشــارهای به حــوادث روزهــای اخیر
هنگکنگ کند ،در سخنان خود کشورهای
اروپایی را به اتخاذ سیاستهای محکمتر
در قبال برخی اقدامات پکن فراخواند.

