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ابراز نگرانی گوترش از شکاف 
جامعه بین الملل در برخورد با کرونا

دبیرکل سازمان ملل از بابت عدم وجود رهبری 
از سوی قدرت های جهانی و وجود شکاف در داخل 
جامعه  بین الملل در قبال مقابله با کرونا در جهان 
ابراز تأسف کرده و نسبت به عدم ارائه حمایت کافی 
از کشورهای فقیر در این بحران اظهار نگرانی کرد. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اظهارات آنتونی 
گوترش، دبیر کل ســازمان ملل بعد از آن مطرح 
می شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
روز چهارشنبه در مصاحبه ای با رویترز جنگ لفظی 
خود با چین بر سر شیوع کرونا را از سر گرفت. ترامپ 
در این صحبت هایش گفت، معتقد است مدیریت 
چین در روال شــیوع کرونا ثابت می کند پکن هر 
چه بتواند انجام خواهد داد تا موجبات شکست وی 
در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر را فراهم آورد. 
گوترش در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی 
درباره ی رهبری جهانی برای مقابله با کرونا، گفت: 
جامعه ی بین المللی در حالی در قبال این مســاله 
دچار شکاف و اختالف است که متعهد بودنش در 
این زمان مهم تر از هر زمان دیگری است. گوترش 
ادامه داد: نوعی انشقاق میان رهبری و قدرت وجود 
دارد. ما شــاهد نمونه های قابل توجهی از رهبری 
هســتیم اما این نمونه ها معموال به قدرت متصل 
نبوده اند؛ زمانی هم که ما قدرت را می بینیم گاهی 
در میان اصحاب قدرت رهبری الزم را نمی بینیم. 
وی تصریح کرد: من امیدوارم بر این وضعیت هر چه 
زودتر فائق آییم. دبیرکل سازمان ملل همچنین در 
پاسخ به پرسشی درباره ی این که آیا نگران تنش ها 
بین آمریکا و چین و آســیب دیدن همکاری های 
بین المللی است، گفت: این دو، کشورهایی کامال 
حیاتی به حساب می آیند. مشارکت چین و آمریکا 
در مبارزه با کووید ۱۹ و همچنین در ارتباط با دیگر 
جوانب توســعه روابط بین المللی از نظر من کامال 
ضروری بوده و امیدوارم این امــر در آینده ممکن 
شــود. گوترش همچنین گفت، نگران کمک های 
ناکافی جامعه ی بین المللی در کشورهای در حال 
توسعه چه در زمینه پاسخ به شیوع ویروس و چه در 
زمینه ی رفع تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن است. 
او یادآور شد: مبلغ ۲ میلیارد دالر درخواستی برای 
کمک به جمعیت آسیب پذیر جهان تنها به میزان 

نصف تأمین شده است.
    

دیاب: اموال غارت شده لبنان را 
پس می گیریم

نخست وزیر لبنان در پی تصویب طرح اقتصادی 
این کشــور تأکید کرد که تصویب این طرح نقطه 
عطفی مهم در آینده لبنان است. به گزارش شبکه 
خبری المیادین، حسان دیاب، نخست وزیر لبنان 
بعد از جلسه کابینه که طی آن طرح اقتصادی و مالی 
تصویب شد، گفت: دولت به رغم شیوع کرونا فعالیت 
خود را برای تصویب قوانینی که در بیانیه وزارتی آمده 
بود، متوقف نکرد. ما باید این روز را نقطه عطفی در 
آینده لبنان بدانیم. پرونده بازپس گیری اموال غارت 
شده بخش عظیمی از فعالیت دولت خواهد بود. وی 
گفت: هدف این طرح این اســت که بانک مرکزی 
مجددا بر مأموریت اصلی خود برای حفظ ثبات مالی 
لبنان متمرکز شود. هدف این طرح بازسازی ساختار 
بخش بانکی و دارایی است و به ما اجازه دستیابی به 
حمایت مالی بین المللی را می دهد. دیاب گفت: ما 
امروز در مقابل یک مسیر مهم و تاریخی هستیم. 
هیچ فرد عاقلی تجاوز به امالک و از بین بردن آن ها 
را با این بهانه که این آشوبگری ها، اهداف سیاسی 
ندارد، قبول نمی کنــد. وی گفت: اگر به طور کامل 
طرح مقابله با کرونا را اجرا کنیم مــوج دوم در ماه 
ژوئیه کمتر از موج اول خواهد بود. بی مســئولیتی 
برخی در قبال طرح مقابله با کرونا تأثیر منفی بر تمام 
جامعه خواهد گذاشت. ما در مراحل نهایی بحران 
کرونا نیستیم و باید همگان به چیزی که گفتیم عمل 
کنند. این در حالیست که سعد حریری، در گفتگو با 
رسانه ها گفت: ما طرح را می خوانیم اگر خوب بود با 

آن همکاری خواهیم کرد!

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 طــی دو ماه و نیم اخیر که شــیوع 
ویروس کرونا تقریبــاً در تمام جهان 
سیر صعودی به خود گرفته است، اخبار 
متفاوتی از آثار این میهمان  ناخوانده 
بر سطوح و الیه های مختلف سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی 
مذهبی به صورت گسترده منتشر شده 
است. به عنوان مثال روز گذشته اخبار 
باورنکردنی از عــدم تصویب قطعنامه 
آتش بــس جهانی و مســکوت ماندن 
آن در شــورای امنیت منتشــر شده 
که واقعاً انســان را به حیــرت و تعقل 
وامی دارد. بر اساس مستندات موجود، 
شورای امنیت ســازمان ملل به دلیل 
اختالف میان آمریکا و چین نتوانست 
قطعنامه درخواست آتش بس انسانی 
۹۰ روزه در سراســر جهان با توجه به 
تداوم شــیوع کروناویروس را تصویب 
کند. این موضوع اگرچــه برای عموم 
مردمی کــه در کشورهایشــان حتی 
صدای یــک گلوله یا انفجار شــنیده 
نمی شــود، اهمیت خاصی ندارد؛ اما 
باید متوجه باشیم که این زد و خوردها 
همگی به دلیل تــرس از بحران هایی 

است که حاصل از شیوع کرونا خواهد 
بود. اینکه امروز چین و ایاالت متحده 
حاضر نمی شــوند در مــورد کرونا با 
یکدیگر )حتی به صــورت مقطعی و 
ظاهری ( کنار بیایند، نشــان می دهد 
که نه تنها جاِن میلیون ها انسان بی گناه 
برای قدرت ها اهمیت ندارد بلکه تمام 
هم و غم آنها تامیــن منافع حداکثری 
کشورهای خود در مقطع  کنونی است. 
با این تفاســیر باید به این نکته اشاره 
کنیم که آثــار کرونا فقط به مســائل 
اجتماعی و اقتصادی ختم نمی شــود 
و حتی معتقدیم کــه دولت ها در حال 
پنهان کردن آثار شــیوع این ویروس 
بر ســاختارهای امنیتی -  اجتماعی 
هستند که البته بخشی از آن به مسائل 
اقتصادی هم باز می گردد اما ســتون 
فقــرات آن را در بســیاری از نقــاط و 

مقاطع، ایدئولوژی تشکیل می دهد.
 داعش و میل بازگشت
 به عراق و سوریه!    

طــی روزهــا و هفته ها گذشــته 
اتفاق های بســیار مهمــی در عرصه 
سیاســی و میدانی منطقه غرب آسیا 
روی داد که به جــرأت می توان گفت 
بخش اعظم آن در عراق و ســوریه رخ 
داده اســت. به عنوان مثال در بغداد ما 
شــاهد واگرایی میان احزاب سیاسی 

عراق برای تشــکیل کابینه به رهبری 
مصطفی الکاظمی )رئیس ســرویس 
اطالعاتی این کشــور( هســتیم و به 
موازات آن  شروع عملیات های مختلف 
از سوی حشدالشــعبی و ارتش عراق 
برای مقابله با تروریست های داعش را 
به نظاره نشسته ایم. در سوریه هم اوضاع 
چنــدان جالب نیســت. آمریکایی ها 
در حال ارســال ده  ها کانتینر سالح، 
تجهیــزات و مهمات بــرای کردهای 
مستقر در شمال ســوریه هستند و در 
مقابل ترکیه به همراه روسیه در حال 
مذاکره برای تقســیم منافع خود در 
شامات هســتند. نکته اینجاست که 
تمام این فعل و انفعال ها، ذیل ســایة 
کرونا در حال اجرایی شدن است! شاید 
بســیاری از مخاطبان بگویند که مگر 
کرونا چه تاثیــری می تواند بر امنیت 
یک کشــور بگذارد؟ برای پاسخ به این 
پرسش باید صریحا بگوییم که امنیِت 
متزلزل و کاهش تمرکز نیروهای نظامی 
و امنیتــی بر یک موضــوع، به راحتی 
می تواند بســتر را برای رشد، ظهور یا 
ادامه »آماج ها« فراهم کند. در فرهنگ 
جرم شناسی آکسفورد، آماج به برخی 
ُخرده جرم ها گفته می شود که می توان 
از آن جمله به سرقت اشاره کرد که پس 
از شیوع کرونا نه تنها در کشورمان بلکه 

در بسیاری از ســرزمین های اروپایی 
میزان آن بــه باالترین حد در یک دهه 
اخیر رسیده است. بر این اساس عراق 
در وضعیت کنونی و ســپس سوریه، 
بهترین مــکان برای رشــد مجدد و 
همچنین یارگیری جریان تروریستی 
داعــش اســت. بگذارید با اشــاره به 
جلســه اخیر معاون پارلمــان عراق با 
مســئوالن امنیتی این کشور منظور 
را راحت تر بازگو کنیم. اخیراً حســن 
الکعبی )معاون اول رئیــس پارلمان 
عراق( درباره سوء اســتفاده داعش از 
شرایط جاری کشــور و تهدید جدی 
امنیت استان های مختلف هشدار داد 

و خواستار فعال کردن مراکز هماهنگی 
امنیتی میان بغداد و کردســتان عراق 
برای تامیــن مرزهــا و جلوگیری از 
نفوذ تروریســت ها شــد. چندی بعد 
مشخص شــد که او با رئیس و اعضای 
کمیســیون امنیت و دفــاع پارلمان، 
معاونت فرماندهی عملیات مشترک 
ارتش و شماری از فرماندهان عملیاتی 
اســتان های کرکوک، صالح الدین و 
دیالی جلسه ای چند ســاعته داشته 
اســت و دســتور اصلی جلسه محکم 
کردن کمربند امنیتی بــرای مقابله با 
پاتک های جدید داعش بود. نکته مهم 
این است که تمام افراد حاضر در جلسه 
تایید کرده اند که وضعیت عراق به دلیل 
شرایط نامناسب اقتصادی، عدم استقرار 
دولت و همچنین مشغول بودند تمام 
سازمان ها و نهادها برای مبارزه با کرونا، 
بستر الزم برای زیستن و ظهور مجددا 
داعش را فراهم آورده است. این موضوع 
موجب شده تا گمانه زنی هایی در مورد 
بازگشت داعش به عراق و سوریه انجام 
شــود که خروجی آن را در شبکه های 
مجازی هر دو کشور می توان مشاهده 
کرد. حرف و حدیث در مورد این موضوع 
به حدی اوج گرفته کــه چندی قبل 
سرتیپ تحسین الخفاجی )سخنگوی 
رســمی فرماندهی عملیات مشترک 
عراق( اعالم کرد که با مرّوجان بازگشت 
داعش به عراق در شبکه های اجتماعی 
طبق ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم 
برخورد خواهد شد! این حساسیت ها 
به خوبی نشــان می دهد که دستگاه 
اطالعاتی عراق و همچنیــن ارتش و 
ضدتروریســم عراق ُکدهای جدی و 
پیام های خطرناکی از ســوی داعش 
)به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم( 

دریافت کرده اند.
داعش چه می خواهد؟ 

بسیاری بر این عقیده اند که داعش 
در پــی از دســت دادن خالفت های 
خودخوانده خود در عراق )به مرکزیت 
موصل( و ســوریه )به مرکزیت رقه( به 
دنبال آن اســت تا بتواند با کلید زدن 
موج جدید عملیات های خود در عراق 
و سپس سوریه، اعالم موجودیت کند. 
به عبارتی دیگر این جماعت به دنبال 
آن هســتند تا از این راه بتوانند به دنیا 
و همچنین طرفــداران خود در اقصی 
نقاط دنیا بفهمانند که همچنان زنده 
هســتند و راهِ به اصطالح جهاد علیه 
کفار برای برقــراری حکومت الهی را 
ادامه می دهند. امــا معتقدیم که این 
نــگاه و تحلیل در مــورد داعش تا حد 
زیادی ابتدایی و تکراری است. باید به 

این موضوع توجه کرد که داعش اساساً 
و عماًل هنوز ار بین نرفته است؛ درست 
است که سرزمین هایی که بر آنها احاطه 
داشتند را از دست داده اند اما باید به این 
باور برسیم که داعش از روی زمین به 
زیر زمین رفته اســت. باید این مساله 
را درک کنیم که شیوع کرونا و تبعات 
اقتصادی و اجتماعی آن در ســوریه، 
عراق، افغانستان و حتی در عمق آفریقا 
و شبه قاره هند باعث شده تا شهروندان 
در کشورهای کمتر توسعه یافته از حیث 
مالی در مضیقه باشند و همین موضوع 
باعث می شــود تا داعش بتواند با اهرم 
حمایت مالی از شــهروندان ضعیف و 
قشــر پایین، صفوف خود را بازسازی 
کند. عده ای معتقدند کــه داعش در 
عراق پس از آنکــه آمریکایی ها قصد 
خود برای خروج از این کشــور را اعالم 
کرده اند، جان تازه ای گرفته اســت تا 
واشنگتن بتواند با کارِت داعش، بغداد 
را تحت فشــار بگذارد و نظامیان خود 
را از این کشــور خارج نکنــد. هر چند 
نمی توان این تحلیــل را رد کرد اما باز 
هم معتقدیم که داعــش به آینده فکر 
می کند. این جریان از وضعیت کرونا به 
نفع خود استفاده کرده و مجدداً بحث 
تبعیض دولت علیه اهل تسنن عراق را 
پیش کشیده تا بتواند مجدداً با عشیره ها 
بیعت و در آینده همه را شگفت زده کند. 
در مورد اروپا اما اوضاع به صورت دیگری 
است. حمالت گاه و بیگاه انفرادی که با 
استفاده از چاقو یا خودرو انجام می شود، 
نشان می هد مریدان داعش در قاره سبز 
به دنبال »تثبیت موجودیت اجتماعی« 
داعش هستند و این موضوع طی یکماه 
اخیر به شدت در کشــورهایی مانند 
آلمان، بریتانیا، دانمارک، فرانسه و حتی 
استرالیا شــیب صعودی داشته است. 
اینها نشــان می دهد داعــش در حال 
استفاده از فضای واگرایِی جهانی بعد از 

شیوع کرونا به نفع خود است.

گزارش »توسعه ایرانی« از موج جدید فعالیت های داعش در خاورمیانه و اروپا

ظهور مجدد در دوران واگرایی
شیوع کرونا و تبعات 

اقتصادی و اجتماعی آن در 
عراق، سوریه و کشورهای 

کمتر توسعه یافته به مضیقه 
مالی مردم می انجامد و 
همین موضوع موجب 

می شود داعش بتواند با 
اهرم حمایت مالی از 

شهروندان ضعیف و قشر 
پائین، صفوف خود را 

بازسازی کند

شاید مخاطبان بگویند مگر 
کرونا چه تاثیری می تواند بر 

امنیت یک کشور بگذارد؟ 
برای پاسخ به این پرسش 

باید صریحا بگوییم که 
امنیِت متزلزل و کاهش 

تمرکز نیروهای نظامی و 
امنیتی بر یک موضوع، به 

راحتی می تواند بستر را 
برای رشد، ظهور یا ادامه 

»آماج ها« فراهم کند 

جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا درباره میزان ابتال و تلفات کروناویروس حاکی 
از آن بوده که این کشور برای سومین روز متوالی آمار تلفات بیش از ۲۰۰۰ تن در اثر ابتالی به این بیماری را داشته است. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا به لحاظ تلفات و میزان ابتالی به کروناویروس رتبه اول را در دنیا کسب کرده است. بر 
اساس آمارهایی که دانشگاه جانز هاپکینز منتشر کرده در روز پنجشنبه تعداد ۲۰۵۳ 
مورد مرگ در اثر کروناویروس در این کشور ثبت شده است. همچنین بر طبق آمارهای 
این دانشگاه، آمریکا در روز چهارشــنبه این هفته نیز تعداد ۲۵۰۲ مورد و در روز سه 
شــنبه تعداد ۲۲۰۷ مورد مرگ در اثر ابتالی به کروناویروس را داشته است. مجموع 
آمارهای منتشر شده نشان میدهد در آمریکا تاکنون دستکم ۶۲۹۰۶ تن در اثر ابتالی 

به کرونا درگذشته اند.

به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی سی جی تی ان، »کیم جونگ اون«، رهبر کره شمالی در پیامی مراتب قدردانی خود 
را از کارگران بخش ها مختلف این کشور به مناسبت روز جهانی کارگر اعالم کرد. این در حالی است که گزارش ها مختلف و ضد و 
نقیضی درباره احتمال بیماری یا حتی فوت کیم از سوی رسانه ها منتشر شده است. وی در این نامه از مشارکت کارگران در جهت 
توسعه کشور قدردانی کرد و آنان را »انقالبیونی که به ایده حزب و هدف آن وفادار هستند« 
توصیف کرد. در این نامه عنوان شده اســت که تحت رهبری کیم جونگ اون، وضعیت 
کارگران، جایگاه و همچنین نقش شان در جامعه به  شکلی شاخص بهبود پیدا کرده است. 
در این حال بسیاری از تحلیلگران و مفسران حوزه شرق آسیا معتقدند که عدم حضور رهبر 
کره شمالی و انتشار این بیانیه بدون ظاهر شدن وی می تواند نشانه ای از قرنطینه بودن وی 

طی روزهای اخیر باشد.

پیام رهبر کره شمالی به کارگران این کشور فوت ۲۰۰۰ بیمار مبتال به کرونا در آمریکا طی یک روز

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد اکثر مردم انگلیس 
واکنش دولت »بوریس جانســون« نخست وزیر به کرونا 
را »بسیار کند« ارزیابی می کنند. به گزارش خبرگزاری 
د. پ. آ. آلمان، اکثر مردم انگلیس فکر می کنند که دولت 
»بوریس جانسون« به اندازه کافی سریع در بحران کرونا 
عمل نکرده است. از سوی دیگر نخست وزیر معتقد است 
که او همه کار را به درســتی انجام داده است. نظرسنجی 
جدید موسسه »ایپسوس موری« نشان می دهد دو سوم 
انگلیســی ها معتقدند که دولت در لندن خیلی طوالنی 
صبر کرده است تا محدودیت های اجتماعی را اجرا کند. 
بر این اساس ۶۶ درصد انگلیســی ها معتقدند که دولت 
خیلی مردد عمل کرده اســت. این در حالی است که در 
نظرســنجی دو هفته پیش، این نســبت ۵۷ درصد بود. 
نظرســنجی اخیر بین ۲4 تا ۲۷ آوریل )پنجم تا هشتم 
اردیبهشت(، انجام شده و در جریان آن از حدود یک هزار 

بزرگسال انگلیسی مصاحبه شده است. با وجود انتقادهای 
موجود نخست وزیر »بوریس جانسون« از اقدامات دولتش 
دفاع می کند. این سیاستمدار محافظه کار روز پنج شنبه 
در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود گفت: ما کار درست 
را در زمان مناســب انجام دادیم. جانسون پس از ابتال به 
بیماری کووید-۱۹ و بهبودش، دیــروز برای اولین بار در 

این کنفرانس شرکت کرد. 

وزرای خارجه اتحادیه عرب در ویدئوکنفرانســی طرح 
رژیم صهیونیستی برای الحاق بخش هایی از کرانه باختری 
را محکــوم و آن را یک جنایت جنگی جدید دانســتند. به 
گزارش رویتــرز، وزرای خارجه اتحادیه عرب در نشســت 
روز پنجشــنبه که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد، 
اعالم کردند: اقدام دولت رژیم صهیونیســتی درباره الحاق 
بخش هایی از کرانه باختری جنایت جنگی جدیدی است 
که به کارنامه جنایت های اسرائیل علیه مردم فلسطین اضافه 
می شود. احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب اسرائیل را به 
سوءاستفاده از وضعیت کنونی جهان در رابطه با کرونا برای 
پیش بردن اهداف خود و غصب اراضی فلسطین متهم کرد. 
در بیانیه وزرای خارجه اتحادیه عرب آمده است: کشورهای 
عربی از واشنگتن خواستند به قطعنامه های سازمان ملل 
پایبند باشــد و دســت از حمایت از طرح های اشغالگران 
اسرائیلی بردارد. آن ها از اتحادیه اروپا خواستند بر اسرائیل 

برای لغو طرح های خود درخصــوص کرانه باختری اعمال 
فشار کرده و کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ را برای 
نجات صلح و راهکار تشکیل دو کشور به رسمیت بشناسند. 
ریاض المالکی، وزیر خارجه فلسطین در این نشست گفت: 
این اقدام اسرائیل امکان تشکیل کشور مستقل فلسطین 
و دارای حاکمیت را از بین خواهد برد و به راهکار دو کشــور 

پایان خواهد داد.

بعد از نشست ویدئوکنفرانسی وزرای خارجه اتحادیه عرب رخ داد؛

محکومیت طرح الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل
پس از انتشار نتایج نظرسنجی مشخص شد؛

نارضایتی انگلیسی ها از واکنش کند دولت به بحران کرونا

خبرخبر


