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پاندمی در سرزمین کیم؛
اسرار منبع انتقال کرونا در 

کره شمالی پیچیده تر می شود!

یک شخص فراری از ســوی پیونگ یانگ بابت 
شیوع کروناویروس در داخل کره شمالی هدف انتقاد 
قرار گرفته و گفته می شود او از مرز کره جنوبی وارد 
شده و به نظر نمی رســید که به این ویروس مرگبار 
آلوده شده باشد. به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، 
روز دوشنبه یون تائه-هو، یک مقام وزارت بهداشت 
کره جنوبی گفت: نام این فرد )فــراری( نه به عنوان 
بیمار مبتال به کووید-۱۹ نه به عنوان شــخصی که 
در تماس با بیماران مبتال به این ویروس بوده باشد، 
ثبت نشده بود. بیانیه سئول که دو روز بعد از اقدام کیم 
جونگ اون، رهبر کره شمالی در قرنطینه شهر مرزی 
کائه سونگ در واکنش به شیوع بالقوه کووید-۱۹ انجام 
شد، پرسش های بیشتری را درباره صحت ادعاهای 
پیونگ یانگ درباره این منبع انتقال به وجود آورده 
است. اما اگر شیوعی در کار باشد، توانایی کره شمالی 
برای درمان خصوصا بیماران بدحال در حال حاضر به 
شدت محدود است و آنها از این مساله مطلع هستند. 
براساس گزارش رسانه دولتی کره شمالی، کیم جونگ 
اون روز شنبه وضعیت فوق العاده در کائه سونگ که 
حدود ۵۰ کیلومتری شمال غرب سئول است، اعالم 
کرد تا تمام مسیرهای انتقال میان این مناطق بسته 
باشد. مقام ها در پیونگ یانگ یک فراری کره شمالی 
را که در تاریخ ۱۹ ژوئیه از کره جنوبی بازگشته است، 
بابت انتقال بالقوه کووید-۱۹ ســرزنش می کنند. 
هنوز مشخص نیست که چرا این شخص فراری به 
کره شمالی وارد شده است. با قرنطینه و اعالم رسمی، 
در واقع اولین بار اســت که کره شمالی مرموز اذعان 
می کند که شــاید این پاندمی جهانی به مرزهای 
آن نفوذ کرده باشد. خبرگزاری دولتی کره شمالی 
دوشــنبه اعالم کرد، این فراری -که گمان می رود 
شخصی ۲۴ ساله با نام خانوادگی کیم باشد که اولین 
بار ســه ماه پیش از کره شمالی فرار کرد و همچنین 
افرادی که با او در تماس بوده اند در قرنطینه به ســر 
می برند. مقام های دفاعی در سئول دوشنبه توضیح 
دادند که آقای کیم چطور به کره شــمالی بازگشته 
اســت. آنها گمان می کنند که او احتماال از دســت 
گاردهای کره جنوبی از طریق یک لوله تخلیه واقع 
در زیر یک حصار سیم خاردار در جزیره گانگوا فرار 
کرده و چندین کیلومتر در یک کانال رودخانه شنا 
کرده تا به کره شمالی برسد. کلنل کیم جون-راک، 
از ســخنگویان ارتش کره جنوبی گفــت: ما مکان 
دقیقی که این شــخص از جزیره گانگوا برای فرار به 
سمت شمال استفاده کرده، شناسایی کردیم و یک 
کیفی که گمان می رود متعلق به او باشد، کشف شد. 
شیوع بالقوه ویروس کرونا درون کره شمالی، نگرانی 
کارشناسان بهداشت جهان را درباره آسیب پذیری 
جمعیت ۲۵ میلیونی آن برانگیخته است. بسیاری از 
شهروندان کره شمالی هم اکنون از مشکالت پزشکی از 
جمله سوء تغذیه و سیستم ایمنی ضعیف رنج می برند. 
همچنین به شدت فقدان تجهیزات نمونه گیری و 

تجهیزات حفاظتی وجود دارد.
    

شهرداران آمریکا  خواستار شدند
 کنگره مانع از اعزام 
ماموران فدرال شود

شهرداران پورتلند و پنج شهر دیگر آمریکا از کنگره 
این کشور خواستند استقرار ماموران مسلح امنیتی 
فدرال را در شهرهایی که خواستار حضورشان نیستند، 
غیرقانونی کند. به گزارش پایگاه هیل، شهرداران این 
شهرها شامل پورتلند، سیاتل، شیکاگو، کانزاس سیتی، 
آلبوکرکی و واشنگتن در نامه ای به رهبران مجلس سنا 
و مجلس نمایندگان آمریکا تصریح کردند: استفاده 
فاحش این دولت از نیروهای فدرال در شهرها در ضمن 
اعتراض مقامهای محلی نباید هرگز دوباره اتفاق بیفتد. 
تد ویلر، شهردار پورتلند و جو آن هاردستی، کمیسیونر 
این شهر بعدا خواستار نشستی با چد وولف، وزیر موقت 
امنیت داخلی آمریکا با هدف بحث بر سر یک آتش بس 
و خروج نیروهای فدرال از پورتلند شــدند. یک مقام 
آمریکایی اظهار کرد، ماموران مسلح فدرال تا زمانی که 
حمالت در شهر پورتلند به ساختمان دادگاه فدرال 
متوقف نشود باقی می مانند و ممکن است به زودی 

ماموران بیشتری هم اعزام شوند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

چند روز پیش )جمعه 3 مرداد( 
منابع محلــی در شــهرک الحضر 
واقــع در شــمال قنیطرة ســوریه 
اعــالم کردنــد ارتش این کشــور 
یک پهپاد جاسوســی اســرائیل را 
وادار به عقب نشینی کرد. بر اساس 
مستنداتی که پدافند هوایی سوریه 
منتشر کرد، ســامانه های پدافندی 
ارتش سوریه در همان روز یک پهپاد 
جاسوسی را ردگیری کردند و برای 
عقب زدن آن مجبور شــدند از ضد 
هوایی ۲3 میلیمتری استفاده کنند. 
منابع سوری در همان  هنگام اعالم 
کردند که موفق شدند پهپاد مذکور 
را به ســمت جوالن اشغالی هدایت 
کنند امــا چندی بعد اســرائیلی ها 
خبری را منتشــر کردند که به نظر 
می رســد این خبر جرقــة جدید 
تنش ها میان حزب اهلل لبنان و ارتش 
رژیم صهیونیستی به حساب می آید. 
رسانه های اســرائیل در آن هنگام 
اعالم کردند که چندین گلوله از ضد 
هوایی ســوری که قصد دور کردن 
پهپاد اســرائیل یا منهدم کردن آن 
را داشــته اســت، در جوالن به یک 

خودرو و یک منزل مسکونی اصابت 
کرده اســت. اینکه ادعای تل آویو 
در این مــورد چقدر صحــت دارد 
موضوعی دیگر است، شاید اصابت 
چند گلوله ضد هوایــی در جوالن 
برای ما مهم نباشد ولی این موضوع 
برای اســرائیلی ها بســیار اهمیت 
دارد. شــامگاه همــان روز )جمعه( 
بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی 
پایگاه های ارتش سوریه در جنوب 
این کشــور را هــدف گرفتند و این 
حمله دقیقاً در پاسخ به اقدام پدافند 
ســوریه بود کــه منجر به شــلیک 
ضدهوایی ها شد. سخنگوی ارتش 
اســرائیل همان  روز با اعالم اینکه 
این حمله در پاســخ به اقدام ارتش 
سوریه صورت گرفت، مدعی شد در 
این حمالت شــماری از پایگاه های 
دیده بانی - اطالعاتی ارتش سوریه 
مورد هدف قرار گرفت. تا به اینجای 
کار شــاید اتفاق خاصــی رخ نداده 
باشد، اما اوضاع زمانی به هم ریخت 
که رسانه های دمشق تعداد تلفات 
انســانی را اعالم کردند. خبرگزاری 
رسمی سوریه )سانا( ضمن تایید این 
حمله اعالم کرد بالگردهای اسرائیلی 
ســه پاســگاه را در منطقه قنیطره 
)واقــع در جنوب غربی ســوریه( با 
موشــک های هدایت شــونده ضد 

تانک هدف قرار داده و باعث مصدوم 
شدن دو تن و آتش ســوزی در این 
منطقه شدند. نکته مهمتر که پس 
از این اخبار منتشــر شد این بود که 
یکی از نیروهای حزب اهلل لبنان در 
حمالت ارتش اسرائیل کشته شده 
اســت و همین موضوع باعث شد تا 
ورق برگردد. زمانی که این خبر تایید 
شد، شیخ نعیم قاسم )معاون دبیرکل 
حزب اهلل لبنان( صریحا اعالم کرد که 
حزب اهلل لبنان در مقابل حمله هوایی 
اسرائیل انتقام دردناکی از این رژیم 

خواهد گرفت. 
ایــن ســخنان از ســوی برخی 
مقامات اســرائیل جــدی گرفته 
نشــد، اما برخی دیگــر از مقامات 
اسرائیل از واکنش حزب اهلل نه تنها 
نگران بودند بلکــه درصدد برآمدند 
تا پاســخ قاطعی به حزب اهلل لبنان 
دهند. به عنــوان مثال بنی گانتس، 
وزیر جنگ اســرائیل اعالم کرد هر 
عملیاتی که از خاک لبنان و سوریه 
علیه سرزمین های اشغالی اجرایی 
شود پاسخ سختی به دنبال خواهد 
داشت. گانتس در تهدیدهای خود 
صریحا اعالم کرد که لبنان و سوریه 
مســئولیت هرگونــه عملیاتی که 
از خاکشــان آغاز شــود را برعهده 

خواهند داشت. 

استهالک، راهبرد حزب اهلل 
علیه سربازان اسرائیل! 

رد و بدل شدن پیام ها و تهدیدها 
میان دو طــرف امری عــادی طی 
ســه تا چهار دهــه گذشــته بوده 
اســت، اما مســاله اینجاســت که 
ترس اســرائیلی ها از ایــن بود که 
نمی دانستند تالفی کردن حزب اهلل 
در چه ابعاد و چه زمانــی و در کدام 
جغرافیا خواهد بــود. از این منظر بر 
اساس آنچه که ارتش اسرائیل اعالم 
کرد، تمام واحدهــای این ارتش به 
حالت آماده باش درآمدند و منتظر 
بودند که بتوانند با حمالت احتمالی 

حزب اهلل مقابله کنند. در این میان 
مرزهــای جنوبی لبنان بــه دلیل 
همجوار بودن با شــمال فلسطین 
اشــغالی و تجمیع طیــف زیادی از 
جمعیت آنهــا در ایــن منطقه، از 
اهمیت باالیی برخوردار اســت. بر 
این اســاس تالقی دو منطقه یا مرز 
مذکور اهمیت زیــادی برای رژیم 
صهیونیستی دارد. اسرائیل معتقد 
اســت که عموم درگیری ها از این 
منطقه شروع می شــود و به همین 
دلیل نگاه ویژه ای به آنجا دارد ولی 
مســاله زمانی پیچیده شــد که بر 
اســاس داده های موجود، عملیات 
هک از ســوی حزب اهلل لبنان علیه 
سامانه های مخابراتی و الکترونیکی 
اســرائیلی ها در منطقه انجام شد و 
همین موضوع به قطع ارتباط میان 
تل آویو و سربازان اسرائیلی انجامید. 
در اینجا بود که تــرس بر نیروهای 
اسرائیلی غلبه می کند و به دلیل قطع 
خطوط ارتباطی با مراکز فرماندهی 
خود، با روشــن کردن منــور اقدام 
به اعالم موجودیــت و حیات خود 
می کنند؛ کمی بعد تیراندازی های 
غیر هدفمند از سوی سربازان ارتش 
اسرائیل شروع شــد، اما در نهایت 
گزارش های منتشــر شــده نشان 
می دهد کــه ایــن تیراندازی ها نه 
تنهــا بی اثر بوده بلکــه چندین نفر 
از سربازان ارتش اســرائیل توسط 
حزب اهلل لبنان اسیر شده اند! به نظر 
می رســد پروژه حزب اهلل بر خالف 
اسرائیلی ها، کشتن نظامی ها نبوده 
اســت؛ بلکه آنها با انجــام عملیات 
مرکب در وهله اول قصد داشتند تا 
سربازان اســرائیلی را با استفاده از 
عملیات نفوذ و فریــب، گیج کنند 
و سپس با تزریق اســتهالک روانی 
و روحی به آنهــا در نهایت تعدادی 
از آنها را به اســارت بگیرند. طبیعی 
اســت که این موضوع برای ارتش 
اسرائیل به شدت غیرقابل تحمل و 
باور است. به همین دلیل است که ما 
شاهدیم طی روزهای اخیر حمالت 
توپخانه ای رژیم صهیونیســتی در 
ارتفاعات کفرشــوبا و مزارع اشغالی 
شــبعای لبنان با شــدت باال ادامه 
دارد. مســاله مهــم این اســت که 
اســارت نیروهای ارتش اسرائیل به 

نوعی نشان می دهد که حزب اهلل بر 
اســاس آنچه که اعالم کرده بود، از 
ارتش اسرائیل انتقام گرفت و همین 
موضوع باعث شد تا آویگدور لیبرمن، 
وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی 
و رئیس حزب اســرائیل خانه ما با 
طعنه به نتانیاهــو بگوید: »نصراهلل 
ثابت کرد که حرفش، حرف است«! 
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که 
بسیاری معتقدند ادامه این روند به 
دلیل نارضایتی هــای داخلی لبنان 
و همچنین تحریم هــای اقتصادی 
آمریکا علیه بیروت می تواند اوضاع 
این کشــور را وخیم کند، اما نکته 
اینجاســت که اســرائیل هم دقیقاً 
چنیــن وضعیتــی را دارد. حدود 
سه هفته اســت که مردم در مقابل 
اقامتگاه نتانیاهو دست به تظاهرات 
زدند و خواســتار اســتعفای وی از 
نخست وزیری هســتند. به همین 
جهت تنش با حــزب اهلل لبنان آ ن 
هم در شــرایط فعلی باعث می شود 
که نتانیاهو زیر فشــارهای داخلی و 
خارجی قرار بگیرد و به همین دلیل 
عملکرد حزب اهلل لبنــان می تواند 
هزینه هــای داخلی نخســت وزیر 
اسرائیل را افزایش دهد. لذا احتمال 
دارد که عملیات گســترد ه تری رخ 
دهد اما بــه دلیل فضــای ملتهب 
داخل اســرائیل و همچنین منطقه 
ممکن اســت نتانیاهو برای فرار از 
فشــارهای موجود، مجــدداً بحث 
انتخابات چهارم اســرائیل را مطرح 
کند و از سوی دیگر تماس های خود 
با کشورهای عربی را تا جایی افزایش 
دهد تا مانع از ادامــه عملیات های 

حزب اهلل شود. 

دور جدید تنش  در مرزهای لبنان پس از حمله هوایی اسرائیل به قنیطره

تالفیبهسبکحزباهلل!
نتانیاهو برای فرار از 

فشارهای موجود، 
مجدداً بحث انتخابات 

چهارم اسرائیل را مطرح 
خواهد کرد و از سوی 

دیگر تماس های خود با 
کشورهای عربی را تا جایی 

افزایش می دهد تا مانع از 
 ادامه عملیات های 

حزب اهلل شود

در دور جدید تبادل آتش، به 
نظر می رسد پروژه حزب اهلل 

بر خالف اسرائیلی ها، 
کشتن نظامی ها نبوده 

است؛ بلکه قصد داشتند 
تا سربازان اسرائیلی را با 

استفاده از عملیات نفوذ و 
فریب، گیج کنند و سپس 
با تزریق استهالک روانی 
و روحی به آنها درنهایت 
تعدادی از سربازان را به 

اسارت بگیرند

سازمان ملل اعالم کرد، روند شــیوع ویروس کرونا در یمن، سریع اســت. به گزارش المیادین، سازمان ملل 
اعالم کرد، کرونا به ســرعت در یمن در حال انتشار است و بحران ســوخت و تامین منابع مالی به صورت مداوم 
در یمن، کارآمدی مراکز درمانی و مقابله بــا ویروس کرونا را تهدید می کند. این ســازمان همچنین اعالم کرد، 
این شــاخصه ها همواره نشان می دهد که شــیوع کرونا در یمن سریع است و آمار رســمی مربوط به مبتالیان و 
 فوتی های اعالم شده به خاطر ابتال به این ویروس کمتر از تعداد واقعی آن است. 
در همین راســتا، دفتــر هماهنگی امور بشردوســتانه ســازمان ملل در یمن 
اعالم کرد که روند خرید و توزیع دســتگاه اکســیژن و تجهیــزات الزم برای 
 پیشــگیری از ویروس کرونا همواره از مهمترین اولویت های این سازمان است. 
اخیراً زیر مجموعه های سازمان ملل نســبت به وضعیت وخیم در جنوب یمن 

اخطار داده بودند. 

هند ماه گذشته ۵۹ اپلیکیشن موبایلی، از جمله اپلیکیشن بسیار محبوب تیک تاک را مسدود و اعالم کرد به حاکمیت 
داده  نیاز دارد. این کشور حاال نیز ۴۷ اپلیکیشن دیگر را مسدود کرده و در حال بررسی مسدودیت احتمالی ۲۵۷ اپلیکیشن 
دیگر هم هست. به گزارش رویترز، ۴۷ اپلیکیشنی که به تازگی از سوی هند مســدود شده اند، عمدتاً شبیه سازی یا انواع 
گوناگونی از ســرویس هایی نظیر تیک تاک بودند. پونیت آگاروال، رئیس بخش شبکه های اجتماعی دهلی، ضمن تأیید 
این اخبار، در توییتر نوشت: دولت هند ۴۷ اپلیکیشن دیگر چینی را نیز که کپی های 
گوناگون یا شبیه ۵۹ اپلیکیشن مسدود شده در ماه ژوئن بودند، مسدود کرده است. 
این اپلیکیشن ها شــامل تیک تاک لیت، هلو لیت، شــیرایت لیت، بیگو الیو لیت و 
وی اف وای لیت هستند. بیش از ۲۵۰ اپلیکیشن دیگر از جمله پاب جی نیز تحت نظر 
هستند. پیش از مسدودیت این اپلیکیشن ها در ۲۹ ژوئن، تیک تاک دارای مخاطبان 

بسیار زیادی در هند بود. 

هند ۴۷ اپلیکیشن چینی دیگر را مسدود کردسازمان ملل: ویروس کرونا در یمن به سرعت در حال انتشار است

یکی از دادگاه های مالزی روز گذشــته )سه شنبه( در 
نخستین جلسه رســیدگی به پرونده فساد علیه نخست 
وزیر ســابق این کشــور مرتبط با رســوایی اختالس از 
صندوق دولتــی MDB، وی را گناهکار شــناخت. به 
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این حکم پنج ماه پس 
از روی کار آمدن دولت جدید مالــزی در ائتالف با حزب 
نجیب رزاق، نخست وزیر سابق این کشور صادر شد. خشم 
مردمی از این رسوایی مالی چندین میلیاردی نقش اصلی 
را در ناکامی ائتالف نجیب رزاق در انتخابات دو سال پیش 
ایفا کرد. قاضی محمد نازالن غزالی پس از یک تنفس دو 
ســاعته برای قرائت حکمش گفت: من متهم را گناهکار 
شناختم و او را به تمامی هفت فقره جرم اختالس مطرح 
شــده محکوم می کنم. این در حالی است که نجیب رزاق 
تاکید کرده که درخواست تجدیدنظر درخصوص این حکم 

را می دهد. رزاق گفته است که بانکداران رند وی را فریب 
داده اند و این پرونده با انگیزه سیاسی علیه وی تنظیم شده 
است. تحلیل گران گفتند که این حکم پرونده پیگرد قانونی 
در دیگر دادگاه های نجیب رزاق را تقویت می کند. رزاق با 
۴۲ فقره جرم در پنج دادگاه مجزا مواجه است که می تواند 

منجر به سال ها حبس برای وی شود.

هیبت اهلل آخوندزاده، رهبر گــروه طالبان، در پیامی 
در آســتانه عید قربان، خطاب به طرف هــای داخلی از 
آنها خواســته که موانع بــر ســر راه گفت وگوهای صلح 
بین االفغانــی را بی درنــگ بردارند. به گــزارش صدای 
افغان، او در ایــن پیام به روند تبادل زندانیان بر اســاس 
موافقتنامه صلح این گروه با آمریکا اشاره کرده و گفته که 
نباید در این روند تاخیر به میان می آمد، زیرا عملی شدن 
آن، هم اعتماد را به میان مــی آورد و هم راه صلح را کوتاه 
می کند. وی گفته اســت: طرفهای داخلی موانع را از سر 
راه گفت وگوهای بین االفغانــی )گفت وگوهای طالبان با 
دولت افغانستان( بی درنگ بردارند و به جای تقسیم منافع 
کوتاه مدت، مصالح علیای کشور را ترجیح دهند تا افغانها 
میان خود بــه از بین بردن عوامل موجــود بالقوه داخلی 
جنگ، اعاده صلح دایمی به کشــور و نظام آینده اسالمی 

به تفاهم برسند. پیشتر نیز سهیل شاهین، از سخنگویان 
دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در توییتر گفته بود که 
در صورت رهایی همه زندانی هایی که فهرســت آنها به 
دولت داده شــده، این گروه حاضر است بعد از عید قربان 
گفت وگوهای بین االفغانی را آغاز کند. شرط طالبان برای 

آغاز این گفت وگوها رهایی تمام پنج هزار زندانی است. 

رهبر طالبان:

طرف های داخلی موانع گفت وگوهای صلح را بردارند
در جریان نخستین جلسه دادگاه؛

نخست وزیر سابق مالزی گناهکار شناخته شد! 

خبرخبر


