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دو رئیسجمهوری در یک اقلیم؟

رویـــداد جهان
جنجال مکالمه با مامور مخفی

اعدام ماهیگیر به خاطر رادیو

برخــی گزارشهــا حاکــی از آن اســت
کــه ناخــدای یــک قایــق ماهیگیــری
کــره شــمالی بــه خاطــر گــوش دادن بــه
شــبکههای رادیویــی خارجــی ممنوعــه
در دریــا در مــأ عــام اعــدام شــده اســت.
ایــن مــرد  40ســاله بــا نــام خانوادگــی
«چــوی» در مقابــل چشــمان  ۱۰۰ناخدا
و مدیــران شــیالت از طریــق جوخــه
آتــش اعــدام شــده اســت .کــره شــمالی
قوانیــن ســفت و ســختی در رابطــه
بــا رفتــار شــهروندانش دارد و آنهــا را
از گــوش دادن بــه اکثــر شــبکههای
رادیویــی خارجــی منــع میکند.چــوی
کــه گفتــه میشــود یــگان شــخصی خــود
متشــکل از بیــش از  ۵۰کشــتی و قایــق را
داشــته ،پــس از آنکــه محبوبیــت خود را
در بیــن خدم ـهاش از دســت میدهــد
توســط یکــی از اعضــای خدم ـهاش لــو
مــیرود و تحویــل داده میشــود .ایــن
ناخــدا در حالــی کــه بهعنــوان اپراتــور
رادیــو در ارتــش کــره شــمالی خدمــت
میکــرد گــوش دادن بــه شــبکههای
رادیویــی خارجــی را آغــاز کــرد و طــی
 ۱۵ســال گذشــته بــه رادیــو آســیای آزاد
گــوش داده بــود.
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جنــگ لفظــی روســیه و «الکســی
ناوالنــی» اپوزیســیون مشــهور روســی
وارد فــاز تازهای شــد« .الکســی ناوالنی»
اخیــراً بــا انتشــار یــک فایــل صوتــی در
یوتیــوب عنــوان کــرده توانســته مأموری
را کــه او را مســموم کــرده اســت
شناســایی کنــد؛ بــه گفتــه «الکســی
ناوالنــی» ،او تماســی ترتیــب میدهــد
کــه «کنســتانتین کودریاتســف» مأمــور
افاسبــی فکــر کنــد ایــن تمــاس
از یــک خــط تلفــن زمینــی از اداره
امنیــت فــدرال گرفتــه شــده و ناوالنــی
نیــز مافــوق اوســت و از او گــزارش
میخواهــد .ایــن مأمــور گفتــه لبــاس
زیــر ناوالنــی را بــه ایــن ســم آغشــته
کــرده بــود .ایــن در حالــی اســت کــه
ابتــدا تصــور میشــد ایــن ســم کشــنده
در فنجــان چایــی کــه آلکســی ناوالنــی
در فــرودگاه شــهر امســک ،ســیبری
نوشــیده بــود ریختــه شــده بــود .او اخیــراً
در حالــی کــه ســوار بــر هواپیمایــی از
خطــوط روســیه شــده بــود دچــار حملــه
شــد و تــا مــرز مــرگ پیــش رفــت امــا
بــه کمــک پزشــکان روســی و ســپس
آلمانــی نجــات یافــت« .دیمیتــری
پســکوف» ،ســخنگوی کرملیــن در
واکنــش بــه ایــن ادعــا گفت«:بیمــاری
ناوالنــی پارانوییــد اســت .شــما ممکــن
اســت عالئــم توهمــات بزرگــی را هــم
در او مشــاهده کنیــد ،زیــرا همانطــور
کــه میگوینــد ،وی خــودش را بــا مســیح
مقایســه میکنــد».

هــواداران دونالــد ترامــپ کــه همچنــان
بــه ادعاهــا مبنــی بــر تقلــب انتخاباتــی
رئیسجمهــوری بــاور دارنــد ،بــرای او
رویداد مجازی «تحلیــف دوم»را ترتیب
دادهانــد کــه قــرار اســت همزمــان بــا روز
ســوگند خــوردن جــو بایــدن برگــزار شــود.
ایــن رویــداد بــا عنــوان «مراســم دومیــن
تحلیــف ریاســت جمهــوری دونالــد
ترامــپ» کــه در فیســبوک برنامهریــزی
شــده ،قــرار اســت  ۲۰ژانویــه (اول
بهمــن) برگــزار شــود و تاکنــون بیــش از
 ۳۲۵هــزار نفــر بــه شــرکت در آن تمایــل
ش از ۶۰
نشــان دادهانــد و از ایــن میان بیـ 
هــزار نفــر گفتهانــد قطعــاً در این مراســم
شــرکت خواهنــد کــرد.

قتلگاه خبرنگاران

مکزیــک کشــندهترین کشــور جهــان
بــرای رســانه در ســال  ۲۰۲۰شــناخته
شــد؛ چراکــه تقریبــاً یکســوم
روزنامهنگارانــی کــه امســال کشــته
شــدند ،در مکزیــک بودهانــد۹ .
روزنامهنــگار در ســال  ۲۰۲۰در مکزیــک
کشــته شــدند کــه تعــداد کشــتهها از
ســال  ۲۰۰۰تاکنــون را دســتکم بــه
 ۱۲۰نفــر رســاند.به ایــن ترتیــب تعــداد
کشــته شــدن روزنامهنــگاران مکزیکــی
از روزنامــه نگارانــی کــه جنگهــا را
پوشــش میدهند،بیشــتر اســت.

آزمایش مجدد واکسنهای امریکایی

شــرکتهای دارویــی فایــزر و مدرنــا
امریــکا گفتهانــد کــه آزمایشهایــی
را بــرای ســنجش میــزان کارایــی
واکســنهای تولیــدی خــود روی نــوع
جهــش یافتــه ویــروس کرونــا آغــاز
کرد هانــد.
ســخنگوی شــرکت مدرنــا گفتــه اســت
براســاس دادههایــی کــه تــا کنــون بــه
دســت آمــده ،واکســن تولیــدی ایــن
شــرکت بــرای ایجــاد ایمنــی در برابــر
گونههــای جهــش یافتــه مؤثــر بــوده
اســت ،امــا بــرای حصــول اطمینــان در
ایــن مــورد ،آزمایشهــای ویــژهای آغــاز
شــده اســت .شــرکت فایــزر هــم گفتــه
اســت کــه واکســن تولیــدی آن روی
گونههــای جهــش یافتــه قبلــی مؤثــر
بــوده و آزمایشهــای جدیــد بــرای
اطمینــان از کارایــی آن بــرای گونــه
جدیــد انجــام میشــود؛ ظهــور گونــه
جدیــد در بریتانیــا باعــث شــده اســت
که شــماری از کشــورها ورود مسافران از
ایــن کشــور را ممنــوع کننــد ،امــا ایــاالت
متحــده هنــوز به اقدام مشــابهی دســت
نــزده اســت .بــه گفتــه مشــاور پزشــکی
دولــت امریــکا ،بعیــد نیســت کــه گونــه
جدیــد پیشــاپیش در ایــاالت متحــده
ظهــور کــرده باشــد .هنــد ،لهســتان،
ســوئیس ،روســیه و هنــگ کنــگ از
کشــورهایی هســتند کــه بــه تازگــی ســفر
بــه/از انگلیــس را ممنــوع کردنــد.

