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 آمریکا موسسات مرتبط با
 ۲۴ مقام چینی را تحریم می کند

وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرد، واشــنگتن 
فهرستی از ۲۴ مقام از چین و هنگ کنگ را تنظیم 
کرده که موسسات مالی خارجی را از انجام معامالت 
قابل توجه و مهم با آنها منع خواهد کرد و در صورت 
سرپیچی با تحریم های آمریکا مواجه خواهند شد. 
به گزارش اسپوتنیک، آنتونی بلینکن روز سه شنبه 
در بیانیه ای گفت: در واکنش بــه اقدامات چین که 
خودمختاری، حقوق و آزادی های مردم هنگ کنگ 
را بیش از پیش متزلزل می کند، واشــنگتن امروز 
براســاس قانون خودمختاری هنگ کنگ ۲۴ مقام 
از چین و هنگ کنگ را در این فهرســت ثبت کرد. 
براساس این بیانیه، این تصمیم جدید نسخه جدید 
گزارشی است که در تاریخ ۱۴ اکتبر به کنگره ارائه شد 
و در آن ۱۰ فرد خارجی در چنین فهرستی ثبت شده 
بودند؛ افرادی که واشنگتن مدعی است به ناکامی و 
قصور پکن در انجام تعهداتش تحت اطالعیه مشترک 
چین-انگلیس یا قانون اساسی هنگ کنگ همان طور 
که در بخش پنجم قانون خودمختاری هنگ کنگ 
ذکر شــده به صورت مادی کمک می کنند، کمک 
کرده اند و یا قصد کمک دارند. در این بیانیه آمده است: 
نسخه به روز شــده ۲۴ مقام چینی و هنگ کنگی را 
شناسایی می کند که اقداماتشان میزان خودمختاری 
هنگ کنگ را کاهش می دهد. این افراد شــامل ۱۴ 
معاون رئیس از کمیته دائمــی کنگره خلق چین و 
مقاماتی در بخش امنیت ملی هنگ کنگ، دفتر امور 
ماکائو و دفتر تضمین امنیت ملی هستند. موسسات 
مالی خارجی که معامالت مهمــی با این افراد انجام 
می دهند در این گزارش ثبت شده اند و هدف تحریم 
قرار گرفتند. این بیانیه در آستانه نشست برجسته 
آمریکا - چین در آالسکا منتشر شد؛ جایی که به گفته 
وزارت امور خارجه آمریکا مقامات آمریکایی قرار است  
موضوعاتی از جمله هنگ کنگ، تایوان، اویغورها و 
تهدیدات اقتصادی متحدان آمریکا را مطرح کنند. 
پارلمان چین اخیراً در اقدامی با هدف رسیدگی به 
اعتراضات خشونت آمیز هنگ کنگ، قانونی را برای 
اصالح سیستم انتخاباتی این دولت شهر تصویب کرد. 
کشورهای عضو گروه هفت این تغییرات انتخاباتی را 
محکوم کرده و هشدار دادند که این اصالحات عناصر 
دموکراتیک روند انتخابات در هنگ کنگ را تضعیف 
می کنند. در واکنش پکن تاکید کرد که اصالح قوانین 
منطقه اداری اش برای چین کامال قانونی محسوب 
می شود. این اصالحات با هدف دادن قدرت بیشتر 
به وطن پرســتان در چگونگی اداره این دولت شهر 
نیمه خودمختار را می دهد. این اقدام تعداد اعضای 
کالج انتخابات را از ۱۲۰۰ تن به ۱۵۰۰ تن گسترش 
خواهد داد تا شــامل قانون گذاران، تکنوکرات ها، 
بانکداران، صنعتگران و رهبران مذهبی و سازمان های 

مردمی نیز بشود.
    

درخواست عربستان برای نشست 
فوری طرف های توافق ریاض 

وزارت خارجه عربستان حمله معترضان به کاخ 
ریاست جمهوری المعاشیق در عدن یمن را محکوم 
کرد. به گزارش سی.ان.ان، وزارت خارجه عربستان 
یورش تظاهرکنندگان به کاخ ریاســت جمهوری 
المعاشیق در عدن را محکوم و بر حمایت این کشور از 
دولت مستعفی یمن که با ریاست معین عبدالملک 
از ۳۰ دسامبر فعالیت خود را در عدن آغاز کرده است، 
تأکید کرد. وزارت خارجه عربستان همچنین بر لزوم 
اعطای فرصت کامل به دولت برای خدمت به مردم 
یمن در سایه اوضاع دشوار انسانی و اقتصادی کنونی 
تأکید کرد. وزارت خارجه عربستان از طرف های توافق 
ریاض )دولت مستعفی یمن و شورای انتقالی جنوب( 
خواست فورا برای تکمیل اجرای بقیه بندهای توافق 
در ریاض گردهم آیند. در بیانیه این وزارتخانه تأکید 
شده است: اجرای توافق ریاض تضمینی برای متحد 
کردن گروه های یمنی و پر کردن شکاف بین آن ها 
است که در تحکیم امنیت و ثبات یمن و حمایت از 
تالش ها برای حل سیاســی فراگیر نقش دارد. روز 
سه شنبه هزاران تن از اهالی شهر عدن در اعتراض به 
اوضاع نامساعد معیشتی و تاخیر در پرداخت حقوق 
تظاهراتی به راه انداختند. معترضان به سمت کاخ 
المعاشــیق در عدن حرکت کردند و نگهبانان تیر 

هوایی شلیک کردند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

چندی پیش وزیر بهداشت اردن 
بعد از مرگ تعدادی از بیماران مبتال 
به کرونا به دلیل کمبود کپسول های 
اکسیژن در بیمارســتانی در اردن 
استعفا کرد. سایت اینترنتی النشره 
در گزارشــی با اشــاره به وقوع این 
حادثه کرونایــی در پایتخت اردن 
نوشت: »نذیر عبیدات، وزیر بهداشت 
اردن بعد از مرگ تعدادی از بیماران 
کرونایی در بیمارســتان السلط به 
دلیل قطع اکســیژن، استعفایش را 
تقدیم نخســت وزیر کرد«. این در 
حالی است که النشــره تاکید کرد، 
یک منبــع اردنــی در گفت وگو با 
خبرنگار این ســایت خبری اعالم 
کرد این استعفا بنا به دستور عبداهلل 
دوم، پادشاه این کشور صورت گرفته 
اســت! عبیدات در همان اثنا اعالم 
کرد کــه تحقیقات دربــاره حادثه 
کمبود اکســیژن توسط دادستانی 
کل اردن آغاز شده و در این خصوص 
نخســت وزیر اردن دســتور انجام 
تحقیقات فوری درباره حادثه قطع 
اکسیژن در بیمارســتان السلط را 
صادر کرده اســت. بنابــر گزارش 

رســانه ها و منابع پزشــکی حدود 
هشــت تن به دلیل قطع اکسیژن 
جان خــود را از دســت دادند. در 
مقابل عبدالرزاق الخشــمان، مدیر 
بیمارستان الســلط در گفت وگو با 
رســانه های اردنی اعالم کرد، تمام 
شدن اکسیژن از دستگاه های ویژه 
بیمــاران کرونایی بــه دلیل میزان 
مصرف زیاد اکسیژن است که به علت 
فشــار زیاد بر این دستگاه ها چنین 
اتفاقی رخ داده اســت. واقعیت این 
اســت که اردن طی هفته های اخیر 
شــاهد افزایش تعداد مبتالیان به 
کرونا بوده اســت و دولت این کشور 
انتظار داشــت که شهروندانش این 
قبیل حــوادث را بــه راحتی هضم 
کنند؛ اما ماجرا به این جا ختم نشد و 
در پی اعالم خبر حادثه فوت برخی 
از شــهروندان، ده ها تــن در مقابل 
بیمارستان السلط تجمع کردند. به 
اعتقاد برخی تحلیلگران اردنی، این 
تجمع آغاز تحوالت جدی در عرصه 
سیاست داخلی اردن به شمار میرود. 
اینکه تجمع وابسته به حادثه بیماران 
کرونایــی در اردن را مبدأ تحوالت 
گسترده سیاسی در این کشور عنوان 
کرده اند مسئله دور از ذهنی نیست؛ 
چراکه مرگ این چند بیمار مبتال به 
کرونا در بیمارستان السلط باعث شد 

تا پادشــاه اردن و ملکه این کشور از 
آشیانه خود بیرون بیایند و به شکل 
مستقیم به این مسئله ورود کنند. اما 
این موضوعی بــود که واکنش های 
مختلفی را به دنبال داشــت و باعث 
شد گســتره اعتراض های مردمی 
از حوزه بهداشــت و درمــان فراتر 
رفته و دامن مابقــی وزارتخانه های 
اردن را بگیرد. پس از اینکه بیماران 
کرونایــی در اردن بــه دلیل قطع 
شدن اکسیژن جان خود را از دست 
دادند، پادشــاه اردن روز یکشنبه از 
بیمارستان دولتی الســلط بازدید 
و رئیس بیمارســتان را توبیخ کرد. 
در همین راســتا تلویزیون المملکه 
فیلمی از ملک عبداهلل دوم، پادشاه 
اردن در حالی که رئیس بیمارستان 
دولتی الســلط را توبیــخ می کند، 
منتشر کرد که در آن نشان می دهد 
عبداهلل دوم طی دستوری خواستار 
استعفا فوری عبدالرزاق الخشمان، 
رئیس بیمارستان السلط می شود. 
اما این اقدام پادشاه اردن هم باعث 
نشد تا خشم مردم فروکش کند. پس 
از صدور دستور اســتعفاء به رئیس 
بیمارستان، پادشاه اردن در میدان 
خیلی از محافظان و نیروهای امنیتی 
به جمع شهروندان معترض در مقابل 
بیمارستان آمد و با آنها در خصوص 

حادثه ای که رخداد گفت وگو کرد. 
ملکه رانیا عبداهلل، همســر پادشاه 
اردن نیز در فیسبوک نوشت: »آنچه 
در بیمارستان السلط روی داد فاجعه 
و اهمال کاری دردناکی است که قابل 

توجیه نیست«. 
وی برای درگذشتگان بر اثر کرونا 
طلب آمرزش و برای خانواده هایشان 
طلب صبر کــرد و همچنین مدعی 
شــد که دیگر اردن شــاهد چنین 
رخدادهایی برآمده از سهل انگاری 
و بی توجهی به جان شهروندان این 
کشور نخواهد بود. در همین راستا 
بشر الخصاونه، نخســت وزیر اردن 
در کنفرانس خبــری اظهار کرد که 
دولت به طور کامل مسؤولیت حادثه 
قطعی اکسیژنه در بیمارستان السلط 

را می پذیرد. او همچنین اعالم کرد 
که روی تحقیقات شفاف درباره این 
حادثه کار می کنیــم؛ چراکه دولت 
در خصوص این حادثــه عصبانی و 

شرمسار است! 
قطع اینترنت و زلزله در کابینه

شاید بسیاری از مخاطبان معتقد 
باشند که فوت شــدن چند نفر در 
اردن نبایــد تا به ایــن حد جنجال 
آفرین باشــد؛ چراکه در کشورهای 
اروپایی تعداد بسیار بیشتری از این 
میزان به صورت روزانه به کام مرگ 
کشیده می شوند اما هیچکس نسبت 
به آن واکنش نشــان نمی دهد. این 
تفاوت دالیل متعددی دارد. یکی از 
این دالیل وضعیت داخلی اردن به 
خصوص در حوزه اقتصاد و معیشت 
اســت. این کشور اساســاً پناهگاه 
فلسطینی ها رانده شــده است؛ به 
گونه ای که حــدود ۵۰ تا 6۰ درصد 
از جمعیت اردن را فلسطینی هایی 
تشکیل می دهند که پدر و مادرهای 
آنها مجبــور به مهاجــرت به اردن 
شده اند و همین موضوع، اَمان را به 
یکی از شکننده ترین پایتخت های 
منطقــه و حاشــیه خلیــج فارس 
تبدیل کرده اســت. درســت است 
که پادشاه این کشــور و دودمان او 
تماماً انگلیســی االصل هستند، اما 
واقعیت این اســت که اردن در سال 
۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ از تاثیرات بهار عربی 
قســر در رفت ولی در طی این مدت 
اعتراض های پراکنــده ای را در آن 
شاهد بودیم. سال گذشته یکی از این 
اعتراضات به مســائل معیشتی رخ 
داد و حاال هم کــه اوضاع اقتصاد در 
دنیا بر اثر پاندمی به شدت نامناسب 
شده است، شاهد همین اعتراضات 

هستیم. 
بر ایــن اســاس در روزهایی که 
مرگ شش شهروند اردنی به دلیل 
نبود اکسیژن در بیمارستان السلط 
امان باعث شــد تا نذیــر عبیدات، 
وزیــر بهداشــت اردن نیــز بنا به 
دستور پادشاه اســتعفا دهد، دامنه 
اعتراض های مردمی به کابینه اردن 
نیز کشــیده شــده و حاال موضوع 
استیضاح کابینه در مطالبات مردمی 
قرار گرفته است. رویترز در گزارشی 
با اشــاره به فضای ملتهب پایتخت 

اردن نوشت، از یکشنبه شب، صدها 
اردنی با درخواســت برای برکناری 
دولت به خیابان ها آمده و دیگر تنها 
به دنبال برکناری ریاست بیمارستان 
یا وزیر بهداشــت نیستند؛ بلکه آنها 
خواستار اســتیضاح کابینه و تغییر 
و تحول اساسی در ساختار سیاسی 
کشور هستند. علیرغم آنکه پادشاه 
اردن اعالم کرده بــود هر فردی که 
در کارش و در حفظ جان شهروندان 
کوتاهی کرده باشــد براساس نتایج 
تحقیقات درباره قطع اکســیژن در 
بیمارستان السلط مجازات خواهد 
شــد، اما اعتراض ها در امان و شهر 
اربد در شمال اردن به حدی افزایش 
پیدا کرده که ســازمان گزارشگران 
بدون مرز روز گذشته )چهارشنبه( 
اعالم کرد، مسئوالن اردن به دنبال 
تظاهرات در شهرهای مختلف این 
کشور، محدودیت هایی را بر اینترنت 
اعمال کردند. این ســازمان اعالم 
کرده که محدودیت های اینترنتی 
اعمال شــده از ســوی مســئوالن 
اردنی شــامل لغــو قابلیت پخش 
زنده از طریق شبکه های اجتماعی 
می شــود اما احمد الهنانــده، وزیر 
امور دیجیتالــی و کارآفرینی اردن 
این خبر را تکذیب کرد. به هر ترتیب 
به نظر می رسد که اعتراضات اردن 
صرفاً به دلیل فوت شــش شهروند 
اردنی تا به این حد باال نگرفته است، 
بلکه معیشــت، اوضاع بد اقتصادی 
و همچنین تبعیض های اجتماعی 
باعث ریخته شــدن بنزین بر آتش 

این اعتراضات شد. 

اعتراضات در اردن همزمان با محدودیت دسترسی به اینترنت، ابعاد گسترده تری یافت

جنجال پاندمیک در َامان
رویترز در گزارشی با اشاره 

به فضای ملتهب پایتخت 
اردن نوشت، از یکشنبه 

شب، صدها اردنی با 
درخواست برای برکناری 
دولت به خیابان ها آمده و 

دیگر تنها به دنبال برکناری 
ریاست بیمارستان یا وزیر 

بهداشت نیستند؛ بلکه 
خواستار استیضاح کابینه 

شده اند

اعتراضات اردن صرفاً به 
دلیل فوت شش شهروند 

اردنی تا به این حد باال 
نگرفته است، بلکه معیشت، 

اوضاع بد اقتصادی و 
همچنین تبعیض های 

اجتماعی باعث ریخته 
شدن بنزین بر آتش این 

اعتراضات شد 

رئیس فرماندهی آمریکای شمالی ارتش آمریکا اعالم کرد، کره شمالی شــاید در آینده ای نزدیک یک طراحی 
جدید از موشک قاره پیمای بالســتیکی را آزمایش کند؛ اقدامی که می تواند به تنش بیشتر بین دو کشور بینجامد. 
به گزارش رویترز، این هشدار از ســوی ژنرال گلن وون هرک، رئیس فرماندهی آمریکای شمالی ارتش بر اساس به 
نمایش در آمدن بزرگترین موشک قاره پیمای کره شــمالی در جریان رزمایش اکتبر ۲۰۲۰ این کشور مطرح شده 
و هنوز اطالعات کافی درباره پرتاب این موشــک وجود ندارد. اظهارات این ژنرال 
آمریکایی یک روز پیش از سفر آنتونی بلینکن و لوید آستین، وزرای خارجه و دفاع 
آمریکا به کره جنوبی و تاکید بر نگرانی های واشنگتن درباره اینکه کره شمالی شاید 
آزمایش های موشکی و اتمی خود را پس از سه سال توقف از سر بگیرد، مطرح شده 
است. رهبری کره شمالی در این سه سال هم خواستار ادامه تولید تسلیحات اتمی 

در سطوح باال شده است.

کمیته کارشناسان لیبی در سازمان ملل از نقض ممنوعیت ارسال سالح به لیبی و تداوم آن توسط برخی کشورها 
ازجمله، امارات، روسیه و ترکیه پرده برداشت. به گزارش العربی الجدید، کمیته کارشناسان لیبی در سازمان ملل با 
ارائه گزارشی به سازمان ملل اعالم کرد که برخی کشورها قطعنامه های شورای امنیت را نقض کرده و به ارسال سالح 
و نیرو به لیبی ادامه می دهند. در این گزارش ۵۵۵ صفحه ای آمده است که تحریم تسلیحاتی لیبی کاماًل بی اثر است و 
تخلفاتی که توسط کشورهایی حامی طرف های درگیر در لیبی انجام شده، کاماًل 
فاحش و آشکار است و این کشورها اقدامات تحریم را کاماًل نادیده می گیرند. طبق 
این گزارش، تعدادی از کشورها محموله های کشتی های تجاری یا هواپیماهای 
مشــکوک عازم لیبی را بازرسی نمی کنند چه این کشــورها خودشان مبدا آن 
محموله ها بوده یا صرفاً یک محل عبور برای آنها باشد. این کشورها؛ اردن، امارات، 

ترکیه، سوریه و مصر هستند.

گزارش سازمان ملل درباره ادامه نقض تحریم تسلیحاتی لیبیکره شمالی در آینده  نزدیک موشک قاره پیما آزمایش می کند

ارتش عراق دیروز )چهارشنبه( اعالم کرد که نفوذ 
تروریست ها در جنوب بغداد، پایتخت این کشور را ناکام 
گذاشت. به گزارش سومریه نیوز، فرماندهی عملیات 
بغداد اعالم کرد که یگان های وابسته به لشکر ۱۷ روز 
گذشته نفوذ تروریست ها در جنوب پایتخت را خنثی 
کرده و جان یکی از تروریست ها را گرفتند. در این بیانیه 
آمده است: بر اساس دســتورات فرمانده کل نیروهای 
مســلح جهت حفظ امنیت و تعقیب تروریســت ها با 
نظارت مستقیم فرمانده عملیات بغداد؛ نیروی نظامی 
وابسته به هنگ اول تیپ ۵۵ و واحد اطالعات لشکر ۱۷ 
عملیاتی ویژه در جنوب بغداد برای پاکسازی منطقه 
از تروریست های داعش انجام دادند. طبق این بیانیه، 
حرکات سه تروریست از طریق دوربین ها رصد شد و در 
پی آن نیروی نظامی توانست پس از درگیری هایی مانع 
از نفوذ تروریست ها شود که درگیری ها به کشته شدن 

یکی از تروریست ها و فرار دو تن از آنها انجامید. در این 
بیانیه آمده اســت که یگان های امنیتی مستقر در این 
منطقه به تعقیب افراد فراری ادامه می دهند تا مانع از 
هرگونه اقدام تروریستی در مناطق امن شوند. همچنین 
میدل ایست نیوز از یک منبع امنیتی در بصره گزارش 
داد که نیروهای امنیتی عراق توانسته اند دومین »باند 

مرگ« در این استان را دستگیر کنند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرد، موافقت 
ایاالت متحده برای الحاق شهرک های کرانه باختری 
الزم اســت. بنیامیــن نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی در مصاحبه با وبسایت یدیعوت آحارونوت 
گفت، الحاق شــهرک هــای کرانه باختــری تنها با 
موافقت آمریکا اجرایی می شــود. وی در ادامه گفت 
که بدون موافقت رئیس جمهــوری آمریکا حاکمیت 
رژیم صهیونیســتی را بــر این شــهرکها اعمال نمی 
کند و از اول هم این را گفته اســت. با وجودی که جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا بــا چنین طرح هایی 
مخالف اســت اما نتانیاهو تاکید کــرده طرح الحاق 
پیش خواهد رفــت. نتانیاهو گفــت: همچنان قصد 
دارم ایــن کار را انجام دهم. وی جــدول زمانی اعمال 
حاکمیت بر شــهرکها را اعالم نکرد اما گفت: کارهای 
خوب زیادی انجام دادیم. طرح شکست خورده اعمال 

حاکمیت رژیم صهیونیســتی بر شــهرک های کرانه 
باختری از مشــکالت کارزار انتخاباتــی نتانیاهو در 
چهارمین دور از انتخابات پارلمانی در اراضی اشغالی 
اســت زیرا او در دور اول در سال ۲۰۱۹ به طرح الحاق 
اشــاره کرد و در دور دوم و سوم انتخابات نیز مستقیما 
 به اجرای آن متعهد شــد امــا هنوز اقــدام چندانی 

صورت نگرفته است. 

خنثی سازی حمله تروریستی در جنوب بغدادنتانیاهو: برای اجرای طرح الحاق موافقت آمریکا الزم است

خبرخبر


