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هشدار وزارت امنیت چین؛
احتمال تقابل نظامی با آمریکا 

وجود دارد!   
یک نهاد امنیتی چین در گزارشی به مقام های 
ارشد این کشــور هشــدار داده پکن به دنبال 
بحران شــیوع کروناویروس در جهان و تبعاتی 
که این بحران برای آن داشــته، ممکن است با 
موج فزاینده ای از خصومــت علیه خود مواجه 
شده و شــاهد وخامت هرچه بیشتر روابطش با 
آمریکا و رسیدن آن به مرز رویارویی مسلحانه 
باشد. به گزارش روزنامه دیلی میل، این گزارش 
اوایل ماه گذشته میالدی از سوی وزارت امنیت 
کشور چین در اختیار رهبران ارشد این کشور 
از جمله شــی جینپینگ، رئیــس جمهور قرار 
گرفته است. منابع آگاه به محتوای این گزارش 
گفتند که در آن نتیجه گرفته شده، احساسات 
ضد چینــی در جهان به باالتریــن میزان خود 
از زمان وقــوع قیام میدان تیان آنمن در ســال 
۱۹۸۹ تاکنون رسیده اســت. بنا به گفته منابع 
آگاه به محتوای این گزارش که نامشان را فاش 
نکردند، در نتیجه این وضعیت پکن با موجی از 
احساســات ضدچینی تحت رهبری آمریکا در 
دوران پس از شیوع کروناویروس روبرو می شود 
و باید آماده بروز بدترین سناریو و تقابل مسلحانه 
میان این دو ابرقدرت جهانی باشد. این گزارش 
از سوی انستیتوی روابط بین الملل معاصر چین، 
یک اندیشکده وابسته به وزارت امنیت کشور، 
تهیه شده است. وزارت امنیت کشور چین نهاد 
اطالعاتی و امنیتی ارشــد این کشور محسوب 
می شود. محتوای این ســند از سوی افرادی که 
اطالع مســتقیمی از یافته های آن داشته اند در 
اختیار رویترز قرار گرفته است. دفتر سخنگوی 
وزارت امور خارجه چین در بیانیه ای در پاسخ به 
پرســش های رویترز درباره این گزارش گفت: 
من اطالعاتی در ارتباط با آن ندارم. به نوشــته 
رویترز، این گزارش نشــان می دهد پکن تا چه 
میزان تهدید واکنش های شدید علیه خود در 
جهان که می تواند سرمایه گذاری های راهبردی 
آن در خــارج و جایــگاه امنیتــی آن را تهدید 
کند، جدی می گیرد. در همیــن حال به گفته 
مقام های آمریکایی واشــنگتن در حال بررسی 
یک ســری تدابیر تالفی جویانــه علیه چین از 
بابت بحران شیوع کروناویروس در جهان است. 
گزارش مذکور به این نتیجه رسیده که واشنگتن 
ظهور چین در جهان را یــک تهدید اقتصادی و 
امنیت ملی برای خود و هم چنین چالشی برای 

دموکراسی های غربی در نظر می گیرد.

به گفته منابع آگاه به محتوای این گزارش، 
در آن هم چنین عنوان شد که آمریکا به دنبال 
تضعیف حزب حاکم کمونیست چین از طریق 
تضعیف اعتماد عمومی به آن اســت. مورگان 
اورتاگوس، ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
آمریکا در پاسخ به درخواست های رویترز برای 
اظهارنظر گفت: مقامهای چینی مسئولیت ویژه 
برای اطالع رسانی به مردمشان و جهان درباره 
تهدید کروناویروس داشــتند چراکه آنها اولین 
کسانی بودند که آن را فهمیدند. اورتاگوس بدون 
اظهارنظر مستقیم درباره ارزیابی های مربوط به 
این گزارش داخلی چین اضافه کرد، تالش های 
پکن برای خاموش کردن صدای دانشــمندان، 
روزنامه نگاران و شــهروندان و اشاعه اطالعات 
غلط باعث بدتر شدن خطرات در این بحران به 
وجود آمده برای ســالمت عمومی شد. گزارش 
مذکور همچنین هشدار داده، تشدید احساسات 
ضد چینی از بابت شیوع کرونا در جهان می تواند 
منجر به  افزایش مخالفــت و مقاومت در قبال 
پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری مربوط 
به طرح بزرگ کمربند و جاده چین شود و اینکه 
واشــنگتن ممکن اســت حمایت های مالی و 
نظامی اش از هم پیمانان منطقه ای خود را تشدید 
کرده و وضعیت امنیتی در آســیا را حساس تر و 
بی ثبات تر کند. وزارت امورخارجه چین در بیانیه 
خود خواستار همکاری شده و گفت: توسعه سالم 
و پایدار روابط آمریکا و چین به نفع هر دو کشور 
و جامعه بین المللی اســت. در ادامه این بیانیه 
تصریح شد: هرگونه حرف یا اقدامی در راستای 
دست زدن به اعمال نفوذ یا بدنام سازی سیاسی 
به بهانه شــیوع ویروس از جمله فرصت طلبی 
برای پخش بذر اختالف میان کشــورها، برای 
همکاری بین المللی علیه شــیوع این ویروس 

مفید نخواهد بود.

جهاننما

 شماره   510   /  چهارشنبه 17  اردیبهشت   1399  /  12 رمضان 1441  /  6  مه   2020

فرشاد گلزاری

هر چــه جلوتر می رویــم و روزها و 
ماه های بیشتری را پشت سر می گذاریم، 
عجایب جدیدی در دنیــا با محوریت 
شیوع کووید-۱۹ نمایان می شود. گویا 
قرار نیست این ویروِس یک میکرونی 
دست از تهدید دنیا بردارد و هر ساعت 
ما شاهد وقوع سورپرایز تازه ای هستیم. 
به عنوان مثال اینکه تحلیلگران و حتی 
رئیس جمهوری آمریکا می گوید تعداد 
تلفات به ۱00 هزار نفر هم خواهد رسید 
یا اینکه اخبار و داده ها حاکی از بیکاری 
بیش از پنج میلیون نفر اســت، نشان 
می دهد کــه این روند حداقل شــش 
ماه دیگر ادامــه دارد و ما هــر روز باید 
در رســانه ها و انبوهی از اخبار منتظر 
رخدادهایی باشیم که نه تنها تلخ بلکه 
تعجب آفرین اســت. ایــن روند در هر 
کشور بنا بر ساختار سیاسی، اجتماعی، 
امنیتی و اقتصادی آن متفاوت است و 
طبیعتاً واکنش به آن هم تفاوت خواهد 
داشــت. به عنوان مثال در کشورهای 
عربی مانند عمان یا کویت به دلیل وجود 
خیل عظیم سرمایه و دارایی های نفتی و 

غیرنفتی، هیچ مخالفتی از سوی دولت 
با ادامه قرنطینه نمی شود؛ چراکه این 
کشورها برخالف اروپا و آمریکا و حتی 
روســیه که بزرگترین صادرکننده گاز 
در دنیا شناخته می شود، هیچ ابایی از 
ادامه قرنطینه و تبعات مالی آن ندارند. 
به عبارتی دیگر دولت هایی که در حاشیه 
خلیج فارس مستقر هستند به خالف 
جغرافیــای کوچــک و جمعیت کم، 
ســرمایه و اندوخته های زیادی دارند و 
به همین دلیل ادامه قرنطینه، اقتصاد 
آنها را به اندازه اروپا یا سایر کشورهای 
دیگر غربی به مخاطره نمی اندازد. اگر 
از ایــن مولفه ها گذر کنیم مســاله ای 
که در وضعیت کنونی بســیار اهمیت 
دارد این اســت که کرونا نــه تنها نظم 
نوین جهانی و جامعه ملل را به ســخره 
گرفت، بلکه نشــان داد کشورهایی که 
خودشــان را به عنوان ابر قدرت در دنیا 
به همگان معرفــی می کرده و خواهند 
کرد، از اساس مشکالتی دارند که برای 
عموم حتی قابل باور نیست. اینکه ایاالت 
متحده به عنوان دارندة بزرگترین ارتش 
و اقتصاد دنیا با مشــکل تولید و تامین 
ماسک و لباس های ایزولة پزشکی مواجه 
می شود یا اینکه بریتانیا به عنوان یکی از 
مغرورترین اعضای سابق اتحادیه اروپایی 

توان تامین مایحتاِج روزانه مردم برخی از 
نقاط کشورش را ندارد، نشان می دهد که 
کرونا به خوبی توانست هیمنه بسیاری 
از کشــورهای دنیا را نشان دهد. مرگ 
انسان ها )ولو با ســنین باال( تأسف بار 
است؛ اما حتی بمب اتم هم نمی توانست 
واقعیتی که کرونا بــدون هیچ رتوش و 
سانسوری به مردم جهان نشان داد را، 
عرضه کند. بر این اســاس یکی دیگر 
از واقعیت هایی که جدیــداً و در کمال 
ناباوری عیان شد، تهدید روسیه توسط 

طاعون قرن بیست و یکم است.
 سکوت مسکو 

در قبال پیچیدگی  کرونا
آن زمانی که تمام دنیا در حال ریختن 
خاک بر سر خود و شهروندانشان بودند 
و هر روز در رسانه  های خود اخبار مربوط 
به مبتالیان، فوتی ها و بهبودیافتگان را 
منتشــر می کردند، روسیه در سکوت 
رسانه ای و رادیویی محض قرار داشت و 
به هیچ وجه واکنش هیجانی به پاندمی 
کرونا نشــان نداد. کمی آنطرف تر هم 
چین به دنبال آن بود تا به همه بفهماند 
که بحران تمام شده است؛ تا جایی که 
همین امروز )چهارشنبه( مدارس شهر 
ووهان بازگشایی شدند و فعالیت خود را 
از سر گرفتند اما در مورد روسیه اخباری 

منتشر می شود که نه تنها حیرت انگیز 
است، بلکه شک و شبهه هایی در مورد 
ســاختار دولتی این کشــور و توانایی 
مدیریت آن را به وجود آورده است. به 
عنوان نمونه کمیته مقابله با شیوع کرونا 
در روسیه اعالم کرده است تنها در ۲۴ 
ساعت )روز شنبه ۱3 اردیبهشت( ۱0 
هزار و ۶33 نفر به کرونا مبتال شده اند که 
بیشترین میزان ابتال در یک شبانه روز 
در کشور به حساب می آید. براساس آمار 
منتشر شده، در حال حاضر ۱3۴ هزار و 
۶۸۷ نفر در پهناورترین کشور جهان 
به کرونا مبتال شــده اند؛ ضمن اینکه 
چند روز پیش میخائیل میشوستین 
)نخست وزیر روسیه(، وزیر کشاورزی 

و معــاون وی به کرونا مبتال شــدند و 
کمی بعد مشخص شــد که حداقل دو 
تن از اعضای پارلمان این کشور هم به 

کویید - ۱۹ دچار شده اند. 
این در حالیســت که روسیه بیش 
از یک ماه اســت که در جهت مقابله با 
شیوع کرونا در قرنطینه کامل قرار گرفته 
است و چندی پیش والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه اعالم کرد که 
تعطیالت ۱۱ روز دیگــر ادامه خواهد 
داشت و مردم باید شــرایط قرنطینه 
را همچنان رعایت کنند. این مســائل 
در وهله اول می تواند بســیار عادی و 
همانند سایر کشــورها باشد اما اوضاع 
زمانی مشکوک می شود که الکساندر 
کراوچنکو )وزیر بهداشت کالینینگراد( 
اعالم می کند حدود ۱00 پزشــک و 
۲۵0 کادر درمانی رده متوسط در استان 
کالینینگراد از کار کردن در دوره شیوع 
بیماری کرونا خــودداری کردند. این 
موضوع در بســیاری از کشورها در ایام 
فعلی طبیعی است ولی مساله این است 
که چرا کشــور پهناوری مانند روسیه 
با چنیــن جمعیت باالیی تــا به امروز 
نتوانسته میزان باالیی از کادر درمانی و 
پرستاران را تربیت و وارد چرخه فعالیت 
کند؟ اینکه در یک اســتان دور افتاده 
مانند کالینینگراد که در منطقه بالتیک 
و مابین کشورهای لیتوانی و لهستان 
واقع شده،  و ناحیه ای جدا افتاده از خاک 
اصلی روسیه به حساب می آید این تعداد 
از کادر درمانی یکباره کنار می کشند، 
شاید نشان دهنده این باشد که روسیه 
نتوانسته در خارِج نزدیک خود آنگونه 
که می خواهد سیاســت هایش را جلو 
ببرد. برخی از تحلیلگرتن اساساً معتقد 
هستند که اصالحات اخیر این کشور که 
توسط پوتین اعالم شد، سال ها به طول 
می انجامد و هــدف نهایی آن در ظاهر 
بهبود شرایط کشور است؛ در صورتی 
که در هیچ جای این طرح اعالم نشده که 
قرار است مافیای نفتی و الیگارش های 
اقتصــادی -  امنیتــی چگونه کنترل 
شــوند. در فضای کنونی روسیه بحث 
مهاجران هم به انتقادها از دولتمردان 
این کشور دامن زده است. این مهاجراِن 
کار که در قرنطینه و طرح فاصله گذاری 
اجتماعی هستند به گفته کارشناسان 
مهاجرت، هیچ شغل رسمی در روسیه 
ندارند و به دلیل قرنطینه کارهای موقت 

و خدماتی خود را هم از دســت داده اند 
و هم اکنون برای تامین غذا با مشــکل 

جدی مواجه اند. 
کمبود کادر پزشــکی یکی دیگر از 
مسائلی بوده که روسیه با آن مواجه است. 
در این راستا سازمان بهداشت روسیه از 
دانشجویان رشته پزشکی در این کشور 
دعوت کرده با حضور در بیمارستان های 
مسکو ضمن کمک به مداوای بیماران 
مبتال به کرونا ماهانه تا ۱۷۵ هزار روبل 
)۲۴00 دالر( درآمد کسب کنند. نکته 
مهمی که در این موضــوع وجود دارد 
این اســت که قرارداهایی کــه به این 
شکل انجام می شود نشان دهنده تاثیر 
تحریم ها بر روسیه است؛ تحریم هایی 
که از یک ســو آمریکا و از طرفی دیگر 
اتحادیه اروپا بر سر پرونده اوکراین آنها 
را اعمال کرده و تا به امروز هم ادامه دارد.

 این در حالیســت که اخیراً مارک 
اســپر، وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به 
سوال یک خبرنگار در نشست خبری 
مبنی بر احتمال تالش چین و روسیه 
برای نفوذ در ایتالیا بــا کمک به این 
کشــور گفت که آمریکا مطلع است 
که برخی کشورها از همه گیری فعلی 
به عنوان راهی برای ســرمایه گذاری 
در صنایع و زیرســاخت های حیاتی 
و تاثیر بــر امنیــت در طوالنی مدت 
استفاده خواهند کرد. بدین ترتیب نه 
تنها شیب تند شیوع کرونا در روسیه 
و تحریم های اقتصادی این کشــور 
بلکه کاهش دو میلیون بشکه ای نفِت 
مسکو می تواند روســیة پوتین را به 
مخاطره بیندازد و در آنجاســت که 
باز هم رسانه ها برای بایکوت حقیقت 

بسیج خواهد شد! 

نگاهی به پیشروی بی امان کرونا در روسیه و سردرگمی کرملین 

روزهای سختِ  پوتین
اینکه در یک استان دور 

افتاده مانند کالینینگراد 
که در منطقه بالتیک و 

مابین کشورهای لیتوانی 
و لهستان واقع شده، 350 

نفر از کادر درمانی کنار 
می کشند، نشان دهنده 

این است که روسیه 
نتوانسته در خارِج نزدیک 
خود آنگونه که می خواهد 
سیاست هایش را جلو ببرد

کرونا نه تنها نظم نوین 
جهانی و جامعه ملل را به 

سخره گرفت، بلکه نشان 
داد کشورهایی که خودشان 
را به عنوان ابرقدرت در دنیا 
به همگان معرفی می کرده 

و خواهند کرد، از اساس 
مشکالتی دارند که برای 

عموم حتی قابل باور نیست

سوریه از مقابله پدافند هوایی این کشور با حمله هوایی دشــمن و خنثی کردن آن خبر داد. به گزارش خبرگزاری سوریه، 
هواپیماهای متجاوز قصد حمله به برخی انبارهای مهمات در منطقه السفیره را داشتند که با آتش پدافند هوایی روبه رو شدند. 
یک منبع نظامی با اعالم این خبر افزود: پدافند هوایی موشک های متجاوز را رهگیری و ساقط کرد. خبرگزاری اسپوتنیک نیز به 
نقل از یک منبع نظامی سوریه اعالم کرد که موشک ها از هواپیماهای متجاوز شلیک شد و 
شماری از مواضع نظامی سوری از جمله مرکز تحقیقات علمی و کارگاه های وزارت دفاع در 
حومه شرق حلب را  هدف قرار داد. پدافند هوایی ارتش سوریه شماری از این  موشک ها را  
ساقط کرد. شبکه خبری المیادین هم به نقل از خبرنگار خود گزارش داد که پدافند هوایی 
سوریه حمله رژیم صهیونیستی به مرکز تحقیقات علمی در منطقه السفیره در حومه شرق 

حلب را دفع کرد.

وزیر خارجه لبنان به دنبال اقدام آلمان در ممنوع الفعالیت کردن و تروریستی خواندن حزب اهلل، سفیر برلین در بیروت را احضار 
کرد.  به گزارش المیادین، ناصیف حتی، وزیر امور خارجه لبنان جورج برگلن، سفیر آلمان در بیروت را فراخواند و از وی خواست تا 
توضیحاتی را درباره اقدام اخیر برلین علیه حزب اهلل ارائه دهد. وی در اینباره خاطرنشان کرد: حزب اهلل یکی از تشکیالت و احزاب 
اصلی در لبنان و نماینده طیف گسترده ای از ملت لبنان و جزئی از پارلمان این کشور است. 
در مقابل در توضیح دالیل اتخاذ تصمیم مذکور توسط دولت آلمان گفت که این تصمیم 
مدتها قبل اتخاذ شده بود و اخیرا اجرایی شد. وی در این باره مدعی شد که تصمیم دولت 
آلمان حزب اهلل را تروریست معرفی نمی کند و تنها آن را در آلمان ممنوع الفعالیت می کند. 
وزارت کشور آلمان پنج شنبه گذشته اعالم کرد که این کشور اقداماتی را علیه افراد مظنون 

وابسته به حزب اهلل صورت می دهد. 

لبنان سفیر آلمان را احضار کرد! واکنش پدافند سوریه به حمله رژیم صهیونیستی در آسمان حلب

ســخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از 
صدور دستور آغاز عملیات گسترده علیه بقایای داعش 
تا مرزهای سوریه از سوی نخست وزیر پیشبرد امور خبر 
داد. ســرتیپ »عبدالکریم خلف« سخنگوی فرماندهی 
کل نیروهای مسلح عراق گفت که »عادل عبدالمهدی« 
نخست وزیر پیشــبرد امور دستور انجام عملیات نظامی 
گســترده برای تعقیب گروه های تروریستی تا مرزهای 
سوریه را صادر کرده است. به نوشته پایگاه خبری العهد 
نیوز، وی افزود: اندکی پیش از عملیات »مکیشــیفه« 
فرماندهی کل نیروهای مســلح به تمامــی فرماندهان 
عملیاتی دســتور داد تا با همکاری دستگاه اطالعاتی و 
پشــتیبانی نیروی هوایی، بقایای گروه های تروریستی 
وابسته به داعش در برخی از مناطق کشور را به طور کامل 
نابود کنند و چه افراد و چه زیرســاختهای آنها را از بین 
ببرند. وی افزود: این عملیات نظامی طی سه روز گذشته 

در اطراف استان صالح الدین انجام شد و تا غرب استان 
االنبار ادامه یافت و هنوز ادامــه دارد و در اطراف االنبار، 
بخش غربی این اســتان، بخش غربی اســتان نینوی و 
اطراف صالح الدین همچنان ادامه دارد که محل اختفای 
عناصر داعش اســت. خلف توضیح داد که اخبار منتشر 
شده در رسانه ها درباره بازگشت داعش به عراق با قدرت 

بیشتر بزرگنمایی است و مطلقا صحت ندارد. 

نیروهای امنیتی ونزوئال دو تبعــه آمریکایی را که در 
عملیات نظامی علیه رئیس جمهور این کشور مشارکت 
داشتند، دستگیر کردند.  نیکالس مادورو رئیس جمهور 
ونزوئال بامداد روز گذشته )سه شــنبه( از دستگیری دو 
تبعه آمریکایی در جریان حمله نظامی روز دوشنبه علیه 
دولت خود خبر داد. به نوشته خبرگزاری رویترز، مادورو 
طی نطق تلویزیونی توضیح داد در جریان حمله دوشنبه، 
۱3 تروریست تالش داشتند با طرح از پیش برنامه ریزی 
شــده و در هماهنگی با واشــنگتن، از طریق ســواحل 
کارائیب به ونزوئال نفوذ و او را ســرنگون کنند. مسئوالن 
ونزوئال می گویند در جریان عملیات مقابله با این حمله 
نظامی، هشت نفر کشــته و تعدادی بازداشت شدند. به 
نوشته رویترز، مادورو ســپس پاسپورت ها و کارت های 
شناسایی متعلق به دو تبعه آمریکایی به نام های »آریان 
بِری« و »لوک ِدنمان« را به دوربین ها نشان داده و گفت 

آنها اکنون در بازداشت هســتند و به صورت مستقیم با 
جردن گوریو نظامی سابق عضو نیروهای ویژه آمریکا در 
ارتباط بودند. گوریو اذعان کرد که فرماندهی ماموریت 
نظامی مخفی علیه مادورو را با حمایت »خوان گوایدو« 
رهبر خود خوانده این کشور برعهده داشته است. گوریو 
ســاعاتی پس از این ســخنرانی، در گفت وگو تلفنی به 

رویترز اعتراف کرد هر دو متهم، تحت رهبری او بودند.

ونزوئال اعالم کرد؛

بازداشت دو آمریکایی دخیل در عملیات ترور مادورو! 
با دستور عادل عبدالمهدی آغاز شد؛

عملیات گسترده علیه بقایای داعش در عراق 

خبرخبر


