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یک مسأله با چند پاسخ

ر،

ترامــپ در مورد یکی از کارکنان شــورای امنیت ملی ســؤال کرد که من قصد
داشــتم او را اخــراج کنــم .این کارمنــد از آغــاز رقابتهای انتخاباتــی یکی از
حامیــان ترامــپ بود .مــن به رئیــس جمهوری گفتم کــه این فرد بخشــی از
«معضل درز اطالعات محرمانه» از شــورای امنیت ملی به رســانهها اســت
ولی او اصالً تعجب نکرد و در عوض گفت« :تعداد زیادی از مردم اطالعات
زیــادی درباره موضوعات مختلف دارند ».چنیــن رفتاری ،یکی از مهمترین
مشــکالت مدیریتی مرا در شــورای امنیت ملی برجســته میکرد؛ مواجهه با
بحران ســوریه و همزمــان تالش برای هماهنگ کردن نیروهای مشــغول به
کار در شــورا و همجهــت کــردن همه آنها برای تعقیب یک هدف مشــترک.
ی هاکــی وقتی که توپ
ایــن کاری بس دشــوار بود ،مثــل تغییر خطوط در باز 
در خط دفاعی شماســت و ممکن اســت بــه دریافت گل منجر شــود .اکنون
زمــان واکنــش آرام و بــا طمأنینــه نبــود ،چــرا کــه در ایــن صــورت از حوادث
عقب میماندیم و روند تحوالت از ما پیشــی میگرفت .تنها پیشــنهادی که
در روز یکشــنبه میتوانســتم ارائه دهم این بود که از کارکنان شــورای امنیت
ملــی بخواهم هر چــه در توان دارند بــه کار بگیرند و تالش کننــد تا اقدامات
و فعالیتهــای رژیــم اســد (و اینکــه آیا حمالت بیشــتری در راه اســت) را به
دقت رصد کنند و گزارشهای دقیقی را به همراه گزینههای پیشنهادی برای
پاســخ احتمالی امریکا آماده نمایند .من جلســه شورای امنیت ملی را برای
ساعت  6و  45دقیقه صبح روز دوشنبه نهایی کردم تا ببینیم دقیقاً در کجای
این بحران ایســتادهایم و نقش آفرینی احتمالی روســیه و ایران را نیز ارزیابی
کنیم .ما به تصمیماتی نیاز داشــتیم که با تصویر عمومی ســوریه و عراق در
دوران پساداعش همخوان و هماهنگ باشد .ما باید از واکنشهای مقطعی
و سطحی پرهیز میکردیم.
بامداد دوشنبه و چند دقیقه مانده به ساعت  6من با همراهی تعدادی از
مأموران پلیس مخفی که تیم حفاظتی تازه من بودند ،با دو خودروی شاسی
بلنــد نقرهای خانه را به مقصد کاخ ســفید ترک کــردم .وقتی به نزدیکی بال
غربی کاخ رســیدم« ،جان کلی» رئیس کارکنان کاخ ســفید را دیدم که قبل از
من به مقابل دفتر کارش در طبقه اول گوشه جنوب غربی ساختمان رسیده
بود ،دفتر وی از طریق یک سرسرا به دفتر من در گوشه شمال غربی متصل
میشــد .خــوش و بــش کوتاهی با کلــی کردم و عــازم دفترم شــدم .در طول
هشــت ماه ،من و کلی هر زمان که در واشــنگتن بودیم معموالً هر روز حدود
ســاعت  6صبــح در محل کارمــان حاضر بودیم ،یک هماهنگــی عالی برای
شــروع یک روز کاری .جلســه کارکنان شورای امنیت ملی که رأس ساعت  6و
 45دقیقه تشکیل شد ،نظر من – ظاهراً نظر ترامپ هم چنین بود – را مبنی
بر اینکه حمله شــیمیایی به دوما نیازمند یک پاســخ محکم و فوری اســت،
تأیید کرد .امریکا مخالف کاربرد ســاحهای کشــتارجمعی شامل تسلیحات
اتمی ،شیمیایی و میکروبی توسط هر کسی است و آن را در تعارض با منافع
ملی خود میداند .سالحهای کشتارجمعی دست هر کسی که باشد از جمله
دشــمنان راهبردی ما ،کشــورهای یاغی یا تروریســتها ،خطری برای مردم
امریکا و متحدان ما محسوب میشود.
ســؤال مهمی که متعاقباً و در گفتوگوهای پس از جلســه شورای امنیت
ملی مطرح شد این بود که آیا ایجاد بازدارندگی به منظور جلوگیری از کاربرد
مجدد سالحهای کشتارجمعی در آینده ،مداخله گستردهتر امریکا در جنگ
داخلی ســوریه را اجتنابناپذیر نمیکند؟ به نظر من نه .منافع حیاتی ما در
مقابله با حمالت شیمیایی میتوانست بدون ساقط کردن بشار اسد محقق
شــود ،چون هم کســانی که طرفدار اقدام شــدید علیه رژیم اسد بودند و هم
کسانی که با این کار مخالف بودند ،از سقوط اسد و بروز خأل در سوریه هراس
داشــتند .اســتفاده از نیروی نظامی برای جلوگیری از بهکارگیری ســاحهای
کشــتارجمعی در آینــده توســط اســد و دیگــران قابــل توجیــه بــود .از نظر ما
سوریه از لحاظ راهبردی یک موضوع فرعی بود و اینکه چه کسی بر آن کشور
حکومت میکند نباید ما را از ایران به عنوان یک تهدید واقعی غافل کند.
ســاعت  8و پنــج دقیقــه صبح به جیمز متیــس ،وزیر دفــاع تلفن کردم.
او معتقد بود که مشــکل اصلی روســیه اســت و به توافق غیرعاقالنه اوباما با
پوتین در ســال  2014اشــاره میکرد که قرار بود قابلیت تســلیحات شیمیایی
سوریه را از بین ببرد ولی به صراحت میتوان گفت که این اتفاق هرگز نیفتاد
و حــاال مــا مجــدداً در این شــرایط قرار گرفتــه بودیم .جای تعجــب ندارد که
روســیه پیشتر اســرائیل را به عنوان عامل حمله شــیمیایی به دوما معرفی
کــرده بــود .مــن و متیس پاســخهای احتمالی به حمله شــیمیایی ســوریه را
بررســی کردیم و او گفت که گزینههای نظامی «سبک ،متوسط و سنگین» را
بــرای مالحظــه رئیس جمهوری ارائه خواهد کرد کــه به نظر من هم رویکرد
درســتی بود .من متوجه شدم که برخالف سال  2017فرانسه و بریتانیا واقعاً
آماده هســتند به اقدامــات تحت رهبری امریکا علیه ســوریه بپیوندند که به
اتفــاق وزیر دفاع به این جمعبندی رســیدیم که این هم میتواند یک گزینه
اضافی باشــد .من در این گفتوگوی تلفنی احســاس کردم که آقای متیس
مطالبش را از روی یک متن آماده شده میخواند.
پــس از آن ِســر «مــارک ســدویل» مشــاور امنیــت ملــی بریتانیــا در ادامه
رایزنیهای بوریس جانسون با جرد کوشنر ،به من تلفن کرد تا تحوالت سوریه
را بررســی کنیم .سدویل نخستین همتای خارجی من بود که پس از انتصابم
به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری امریکا با من صحبت میکرد و
این گفتوگویی فراتر از یک تماس تشــریفاتی بود .اینکه برای تحقق اهداف
دفاعــی و سیاســت خارجی ،متحدان خود را نزدیکتر از همیشــه در کنارمان
داشــته باشــیم ،موضع ما را در مســیر ســختی که در پیش رو داشــتیم تقویت
میکــرد و تحقق چنین شــرایطی یکی از اهــداف اصلی برنامههــای من بود.
ســدویل گفت روشــن اســت که بازدارندگــی مورد نظر مــا ناکام مانده و اســد
مهارت بیشتری برای پنهان کردن کاربرد سالحهای شیمیایی پیدا کرده است.
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یکــی از پدیدههایــی کــه در خــال
اعتراضهــای موســوم بــه «جــان
ســیاهان مهم اســت» رخ داد ،تخریب
مجســمههای کســانی بــود که تــا دیروز
قهرمــان جنگهــای داخلــی امریــکا
محســوب میشدند و اکنون معترضان
آنها را نخبگان نژادپرستی میدانند .اما
تخریــب این مجســمهها واقعیتهای
تاریخی را تغییر نمیدهد.

اکنون چند ماه اســت که از شــیوع
کرونــا در امریــکا میگــذرد امــا
آنطور که باید درباره آن صحبت
نشــدهاســت .در حالــی کــه گفتن
واقعیتهــا دربــاره ایــن ویــروس
و بیمــاری ناشــی از آن میتوانــد
پاســخ جامعــه بــه بیمــاری را
تغییــر دهــد و حتــی شــاید مبارزه
اجتماعی با آن را دگرگون کند.

چطور میشود ،مرد  37سالهای
کــه تجربــه دیپلماتیــک نــدارد،
مشــاور رئیــس جمهــوری امریکا
شــود؟ جارد کوشــنر خــود خیلی
ســاده میگوید :پــدر زنم این را از
من خواست .اما شاید بهتر باشد
این بازیگر کاخ ســفید که خودش
معتقد اســت ،یک بازیگر ابزاری
است را بیشتر بشناسیم.

راه دشوار پیروزی

آیا کرونا ترامپ را رئیسجمهوری یک دورهای میکند؟

ادامه از صفحه اول
ëëتست « »IQچیست؟!
نــه فقــط کرونــا و آثــار فاجعهبــار آن بلکــه
ســایر مســائل خطیر این روزهای امریکا باعث
ت با
شــده ترامپ با چهرهای نگرانتــر و متفاو 
همیشــه در اجتماعات ظاهر شــود و آن حالت
حق به جانب ســابق را نداشــته باشــد .ترامپ
حتــی شــنبه هفته پیــش وقتی با شــبکهخبری
محبوبــش یعنــی فاکسنیــوز مصاحبــهای
داشــت ،مقابــل ســؤاالت دقیــق گزارشــگر کم
آورد و برعکــس گذشــته نکوشــید بــا لفاظــی و
تهمــت زدن مســیر مصاحبــه را عــوض کنــد.
بلکه صدایش را آرام کرد و پاســخ مبهمی داد
کــه از خســتگی روحی شــدید وی خبــر میداد.
کریس واالس گزارشــگر این شــبکه با صراحت
بــه ترامپ گفــت که ادعــای وی دربــاره تمایل
بایــدن بــه برچیدن قــوای پلیس از ســطح اکثر
شــهرهای امریــکا حرفی خالف واقع اســت اما
ترامپ صرفاً گفت که شکست احتمالیاش در
انتخابات  2020راه را بهروی کســانی باز میکند
کــه آن قــدر ترســو و محافظهکارنــد کــه امریکا
با نــوع مدیریت آنها به ســوی یــک هرجومرج
کامــل خواهــد رفت .ترامــپ این افــراد را فاقد
هرگونــه عقل و هوش توصیــف کرد اما وقتی از
او پرسیدند یک تست هوش ( )IQدقیقاً حاوی
چه نکاتی است نتوانست جوابی بدهد.
ëëانباشت قربانیان در مناطق جمهوریخواه
بدتــر از همه ادعاهای دروغین ترامپ راجع
به نحوه کنترل و مدیریت «کووید »19در ایاالت
مختلف امریکا و توســط فرمانداران آنها است.
وی پــس از رواج این بیماری در امریکا ادعا کرد
که فقط ایاالتی که توســط دموکراتهــای «ذاتاً
ضعیف» مدیریت میشود ،قربانی این بیماری
خواهند شــد و تلی از کشــتهها برجــای خواهند

گذاشــت .اما ایاالت تحت سلطه اعضای حزب
جمهوریخــواه بــه ســبب قاطعیــت بیشــتر این
افــراد ایمنتر خواهنــد ماند .با ایــن حال وقتی
قضیه برعکس شــد و کرونــا در نیویورک تحت
اداره جمهوریخواهــان و برخــی ایــاالت مشــابه
بیشــترین قربانــی را گرفــت ،رئیسجمهــوری
زیادهگــوی امریــکا مجبــور به ســکوت شــد و در
نهایت سیستم بهداشتی ضعیف بهجای مانده
از یــک دموکرات دیگر -باراک اوباما -را ســبب
شکستهای فوق نامید.
ëëتکامتیاز بر باد رفته
قبــل از رئیسجمهــوری شــدن و حتــی
در دو ســال و نیــم اول حضــور ترامــپ در
کاخ ســفید ،از قــدرت اقتصــادی فــراوان او
حرفهــای فراوانــی گفته و تأکید شــد که حتی
اگــر «سیاســت» نمیفهمــد ،راه پولزایــی در
بــازار را خوب میشناســد و میتوانــد امریکا را
بهشت فرصتهای شغلی برای نسل جوانتر
این کشــور ســازد .حتی اگر چنیــن وضعیتی در
ســالهای نخست حضور ترامپ در کاخ سفید
مشــاهده میشــد ،کرونــا و مــوج بیکاریهــا و
تعطیل شــدن حرفههــای مختلف کــه همراه
بــا آن آمــد ،آن تک امتیاز بــزرگ ترامپ را نیز
از او گرفتــه اســت .او در ماههــای اخیر هیچ راه
حــل عاجلــی را برای روغــن زدن به چرخهای
اقتصــادی واقعاً زنــگ زده امریکا که محصول
رســوخ کرونــا بــه تکتــک مشــاغل این کشــور
اســت ،فرا روی صنعتگران رســمی و صاحبان
حرفههای خصوصی نگذاشته است.
ëëمعجزهای در کار نیست
بهرغــم تمامی لغزشهای فوق هنوز کمتر
مقــام حــزب جمهوریخــواه به طور رســمی به
ترامــپ پشــت کــرده و از بایــدن در انتخابــات
پیش رو اعالم حمایت کرده اســت اما هســتند

افراد متعددی در ایــن حزب که نجوا میکنند
بهتر است ترامپ دراین انتخابات ببازد تا آنها
در انتخابــات بعــدی ( )2024با افــرادی ،وارد

صحنه مبارزه با دموکراتها شوند که وجاهت
فزونتــری از ترامــپ دارند« .مایــک مادرید»
مشــاور ذینفــوذ در حــزب جمهوریخــواه کــه

در تأســیس بنیاد لینکلن نقش داشــته اســت،
میگویــد« :تعــداد هــواداران ترامــپ بــرای
پیروزی او در انتخابات بعدی کافی نیست زیرا
وی اکثر آنها را دلســرد کرده است .پس دلیلی
نــدارد کــه ســایر جمهوریخواهان بــرای نجات
او کاری صــورت دهنــد زیــرا وی هیچکــس جز
خــودش را قبول نــدارد .او را فقط یک معجزه
در انتخابــات  2020نجــات میدهــد و معجزه
همانطور که همــه میدانیم ،معموالً در اکثر
اوقات روی نمیدهد».
ëëهر سالحی به جز «اقتصاد»
هــواداران ترامــپ نیــز نیــک میداننــد تنها
چیزهایــی کــه وی را در  105روز باقــی مانــده تا
انتخابــات احیا خواهــد کرد ،یکی پیــروزی او در
ســه مناظره مهمی اســت که در ماههای اکتبر و
نوامبــر بیــن او و بایدن صــورت خواهد گرفت و
دیگری کمک شایان توجه اقتصادی به حرفهها
و صنایعی که توســط کرونا ضربه فنی شدهاند.
ایــن در حالی اســت که متخصصــان اقتصادی
در امریکا میگویند به پا خاســتن مجدد صنایع
امریکا پس از هجوم بیرحمانه کرونا پروسهای
زمــان بر اســت و شــاید دو ســال طول بکشــد تا
امریــکا به نقطه قبل از کرونا برگردد و هرچیزی
به جز این فقط یک ظاهرسازی و نکتهای خالف
واقع خواهــد بود .مایکل بوســکین ،متخصص
امور اقتصادی در دانشــگاه اســتنفورد میگوید:
«شــاید ترامــپ راههایی را برای فتــح انتخابات
بعــدی برای خود قائل باشــد اما ایــن راه قطعاً
از شــاهراه اقتصادی عبور نمیکند .بعید است
ترامــپ این را نداند .او اگــر متوجه عمق قضایا
شــده باشــد ،قطعاً ســاحهای دیگــری را برای
نشــانهگرفتن بایدن برخواهد گزیــد و اقتصاد را
فراموش خواهد کرد».
منبع :اشپیگل

آنچه کرونا به جهانیان آموخته است

پلی برای ساختن دنیایی بهتر
جیمی متزل

مترجم :وصال روحانی

اگر کرونــا بهرغم تمامی بالیــای عظیمش
یــک حســن داشــته باشــد ،ایــن اســت کــه بــه
جهانیــان متذکــر شــده هــر چــه ســریعتر یک
دنیای ایمنتر بســازند .شاید برخی بر این باور
باشــند که این بیماری جهــان را نابود کرده اما
حقیقت امر این است که کووید  19تأکیدی بود
بــر آنچه دائماً توســط مردم و ســران کشــورها
نادیــده گرفتــه میشــد .کرونا این را مشــخص
ســاخت کــه سیســتمهای تأمیــن ســامتی و
امنیــت اجتماعــی در کمتریــن ســطح کارایــی
خود قرار دارند و به همین ســبب و با احتساب
کاســتیهای بوروکراتیــک ،نظامهــای اداری
و سیســتمهای چرخــش امــور در کشــورها در
حال فروپاشــی اســت .آخرین باری که بحران
هشــداردهندهای از این دست را تجربه کردیم
در زمان برپایی جنگ جهانی دوم بود.

ëëاز چرچیل تا جانسون
در آن ســالها و همچنیــن طــی پیریــزی
مقدمــات آن جنــگ و در دهــه  1930کــه عصــر
موســوم بــه رکود اقتصــادی در امریــکا حاکمیت
داشــت نیز ســقوطهای مالی و اجتماعی بزرگی
شــکل گرفــت اما بــا این تفــاوت کــه در انگلیس
و امریــکا امثــال وینســتون چرچیــل و فرانکلیــن
دی روزولــت حکومت میکردند .آنهــا آدمهای
متفکری بودند حال آنکه اکنون قدرت در دست
بوریس جانسون و دونالد ترامپ است که بیش و
پیش از آنکه ســوژهها و اتفاقات را کامل بفهمند،
دربــاره آن ســخنرانیهای پرآب و تــاب میکنند.
محصول این بیکفایتیها امواج فزاینده «کووید
 »19در ســطح جهــان و نوعــی احیــای روحــی
آدمهــای مبتال به این بیماری اســت که در عصر
پــس از کرونا بهرغم دردهای جســمانی ماندگار
دنیــا را بــه گونــهای دیگــر و امــور مختلــف را بــه
شکلی عمیقتر میبینند و از سطحینگریهای
ســابق پرهیز میکنند اما عده زیــادی اصوالً زنده

اتحاد بیسابقه شهروندان رژیم صهیونیستی علیه<نتانیاهو>

ت سریالی امریکا
خروش سیاتل در تظاهرا 

اعالم وضعیت فوقالعاده کرونایی در کره شمالی

AFP

گــروه جهــان /دســت کم  5هــزار نفر از ســاکنان ســرزمینهای اشــغالی که از
ناکارآمدی «بنیامین نتانیاهو» در مدیریت شیوع ویروس کرونا و حل بحران
اختالفــات دولــت ائتالفــی بــه خشــم آمــده بودنــد ،در گســتردهترین تجمع
اعتراضی در قدس ،تل آویو و قیصریه ،بسیاری از جادهها و معابر را بستند.
بــه گــزارش «تایمــز اســرائیل» ،تظاهرکنندگان که تا ســاعت یــک بامداد
دیروز در خیابانها حضور داشــتند خواســتار اســتعفای «نتانیاهو» بودند و با
حضور در اطراف دفتر و محل زندگی نخستوزیر خواستهشان را فریاد زدند.
شــماری از تظاهرکننــدگان نیــز در برابــر پلیــس ضدشــورش روی زمین دراز
کشیده تا مانع از پیشروی مأموران شوند.
براســاس اعالم پلیس اسرائیل ،در این تظاهرات  5ساعته درگیری جدی
میــان مأمــوران و افراد رخ نداد و خودروهای آبپاش نیز پس از ســاعت یک
بامداد دیروز وارد صحنه شده تا جمعیت را متفرق کنند .همچنین دست کم
 12نفــر که بســیاری از آنها طرفداران «نتانیاهو» بودنــد بهدلیل نقض قوانین
تظاهرات و اعمال خشــونت علیه فعاالن معترض دستگیر شدند .سخنگوی
پلیس اســرائیل در بیانیهای نوشت« :پلیس به همه مردم حق آزادی بیان و
اعتراض خواهد داد اما این آزادی نباید باعث نقض قوانین شود».
اعتراضها به سیاستهای «بنیامین نتانیاهو» بویژه پس از شیوع ویروس
کرونا در شــهرهای مختلف سرزمینهای اشــغالی به اوج رسیده است اما بنا
بر اعالم رسانههای داخلی رژیم صهیونیستی ،تجمع روز شنبه گستردهترین
در نــوع خــود بوده اســت .تاکنون بیــش از  61هزار نفر از جمعیــت  8میلیون
نفری این رژیم به کرونا مبتال شدهاند.

نمیمانند تا این پرواز روحی را پس از رستاخیزی
منفــی تجربــه کنند .آیــا ســایر جهانیــان و اصوالً
ابنــای بشــر حاضرنــد از تمامــی ویرانگریهــای
حاصل از هجوم کرونا پلی برای ســاختن دنیایی
کــم نقصتر بســازند چرا فــرض نکنیم کــه مثالً
اکوسیستمهای دریایی فرو ریخته و علوم فضایی
ما منهدم شــده اســت .آیا در چنان شــرایطی به
لزوم «از نو ساختن» پی نمیبردیم و آن را به اجرا
درنمیآوردیم؟ پس چرا به دنیای پس از کرونا و
ویرانگریهای آن به همین شیوه نگاه نکنیم.
 ëëبیبهره از حوصله و علم
مشــکل بــزرگ امــروز جهــان نــه یــک مقابله
ناکارآمــد با یک بیماری ویروســی جانفرســا بلکه
ناآمادگــی بــرای حــل هــر چالشــی اســت کــه از
حوصله و علــم الزم برای رفــع آن بیبهره مانده
و همــه چیز را ســهل گرفتهایــم .درد بزرگ کنونی
این اســت که دنیا فاقد سیســتمهای کارآمد برای
کنــار زدن اپیدمیهایــی اســت کــه واقعــاً توانمند
باشــند .روزگاری خــودداری دولتهــا از متوقــف

کردن روند تولید ســاحهای کشــتار جمعی برای
مردم خطرســاز بود ولی امــروز فقدان هماهنگی
و یکدســتی بین سیســتمهای تقویت بهداشت و
طب در مقابله با ویروسهای بزرگ از آن سالحها
هم مرگآفرینتر شــده اســت .تا دیروز دشمنان
ما بین کشــورها و ملل مختلف فرق میگذاشتند
و فقط طبقات نگونبخت را هدف میگرفتند اما
امروز با دشــمنی طرف هســتیم که آشــنا و بیگانه
نمیشناسد و همه را از پای در میآورد و تبعیضی
بین مــردم نمیگــذارد .امروز اکثر رهبــران جهان
مقابل کووید  19میلنگند زیرا برای تقابل با چنین
موجــودی آماده نبودنــد و ما همچنین چیزی را از
آنهــا نخواســته بودیم و ســاز و کارهــای آن هم در
اختیار این حاکمان نبوده است.
ëëنیاز به شیوهنامهای یکسان
امــروز در ســامتی زیســتن برخــی افــراد برای
حفظ جانها کفایت نمیکند زیرا همیشه طبقات
فقیرتــری هســتند که بــه ســبب کمبــود امکانات
و ضربــات ســنگین ایــن بیمــاری نــاالن یــا کشــته

میشــوند و آنچه از بیماری آنها ســاطع میشــود
ما را هم ساقط میکند .بنابراین به یک شیوهنامه
یکســان و فراگیر و جهانی بدون مرزهای کشــوری
شــناخته شــده محتاجیم تا انســانها را صرفنظر
از هــر رنگ و طایفه و تباری کــه دارند در قبال این
بیمــاری کــه دارند در قبــال این بیمــاری مصون و
محفوظ نگه دارند و نه فقط انسانهای ثروتمند و
طبقات خاصی بلکه تودهها را امنیت جانی تازهای
ارزانی دارد .فقط از این طریق است که دنیا پابرجا
میمانــد چــون برخــاف عــوارض و بیماریهای
مهلک قبلی نمیتوان جهانی را به نظاره نشست
کــه آدمهــای ممیــز آن تمامــاً زنــده میماننــد و
همــه ضعفــای آن محو میشــوند .ایــن حلقهای
اســت که به همه قشــرها نفوذ و تار و مار میکند و
تا بــه فرهنگ فراکشــوری و علوم فرامــرزی و یک
فــداکاری همگانــی دســت نزنیــم «کوویــد »19ها
همچنان قربانی خواهند گرفت و کره خالی الغرتر
و شکنندهتر وارد بحرانی بس بزرگتر خواهد شد.
منبعCNN :

گــروه جهان« /کیــم جونگ اون» ،رهبر کره شــمالی که از زمان شــیوع کرونا در
جهان ،کشــورش را عاری از این بیماری عنوان کرده بود ،با شناســایی نخستین
مورد مشــکوک به «کووید »19-با بســتن مرز مشــترک با کره جنوبی وضعیت
فوقالعــاده اعــام کرد .به گزارش «رادیو ملی امریکا» ،گفته میشــود این فرد
مشکوک به کرونا پس از سه سال زندگی در کره جنوبی بهصورت غیرقانونی از
مرزهای فوق امنیتی شهر «کائسونگ» عبور کرده و وارد کره شمالی شده است.
در حال حاضر این فرد تحت آزمایشهای متعدد قرار گرفته و همه کسانی
که با او در ارتباط بودند و همچنین ســاکنان شــهر مرزی «کائسونگ» قرنطینه
شدهاند .با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست این فرد چگونه موفق به عبور از
مرز دو کره شده ،رهبر کره شمالی آن را غیرممکن دانسته و متعهد به مجازات
ســنگین افراد مســئول در این اتفاق شــده اســت .گرچه ناظران جهانی ادعای
پاک بودن کره شمالی از ویروس کرونا را از ابتدا مشکوک میدانند اما این کشور
معتقد است با طرح نجات ملی ،در ایمنسازی موفق عمل کرده است.

گــروه جهان /مــردم «ســیاتل» امریکا با حضــور در تظاهراتی هــزاران نفری،
حمایــت خــود را از تظاهــرات اخیــر مــردم پورتلنــد علیــه نقــض حقــوق
سیاهپوستان و خشونت پلیس نشان دادند.
بــه گزارش شــبکه خبری «الجزیــره» ،این تجمع اعتراضــی عظیم که روز
شنبه مقابل «کپیتال هیل» برگزار شد ،در ابتدا صلحآمیز بود اما بروز درگیری
میــان پلیــس و معترضان آن را به خشــونت کشــاند به طوری کــه مأموران با
اسپری فلفل و شوکر برای متفرق کردن جمعیت وارد عمل شدند.
این در حالی بود که پیش از برگزاری این تظاهرات ،رئیس پلیس ســیاتل
از مسلح بودن نیروهایش به اسپری فلفل و دیگر سالحها خبر داده و متعهد
شــده بــود کــه نیروهایش بــرای کنتــرل معترضــان از گاز اشــکآور اســتفاده
نمیکنند.
امــا پــس از آغــاز درگیری ،پلیــس ســیاتل در پیامی توئیتری از دســتگیری
دســتکم  11نفــر و آغــاز تحقیقات برای شناســایی عامــل یا عامــان انفجار
تخریبی دیوارهای ایســتگاه پلیس «ایســت برســینت» خبــر داد .همچنین با
توجه به اینکه معترضان خشمگین در واکنش به رفتار پلیس اقدام به پرتاب
ســنگ ،بطری و مواد انفجاری دستســاز کرده بودند ،یک مأمور نیز از ناحیه
پا مجروح و به بیمارستان انتقال یافت.
اعتراضات امریکا که در هفته گذشــته در پورتلند و اورگان علیه خشــونت
پلیس و نقض حقوق سیاهپوســتان به صورت گســترده برگزار شــد نیز بواقع
تداوم تظاهراتهای سریالی ایالتهای امریکا پس از قتل بیرحمانه «جورج
فلوید» به دست پلیس در  25مه در مینیاپولیس به شمار میرود.

