
انتخابات هنگ کنگ به تعویق افتاد
کری الم، رهبر هنگ کنگ روز جمعه اعالم کرد، 
دولتشهر  این  قانون گذاری  مجلس  انتخابات 
که قرار بود ششم سپتامبر  برگزار شود، به دلیل 
شیوع بیماری کووید- ۱۹ به تعویق افتاد که این 
امر ضربه بزرگی به مخالفان طرفدار دموکراسی 
، اپوزیسیون  وارد  می کند . به گزارش ایسنا، رویترز
در هنگ کنگ امیدوار بود بتواند اکثریت تاریخی 
را در شورای   قانون گذاری از  آن خود کند؛ جایی که 
تنها نیمی از کرسی های آن با انتخابات مستقیم 
برگزیده می شوند و نیم دیگر آن با شخصیت های 
برای  طرفدار پکن  پر می شود . تصمیم کری الم 
تعویق یک ساله انتخابات پس از رد صالحیت 
انتخابات  در  شرکت  برای  دموکراسی  ۱۲طرفدار 
قانون  مخالف  که  افرادی  است؛  گرفته   صورت 
دولتشهر  این  برای  چین  ملی  امنیت  جدید 
هستند  . انتخابات شورای قانون گذاری نخستین 
 انتخابات هنگ کنگ پس از اعالم قانون جدید 
از سوی پکن وضع  امنیت ملی خواهد بود که 

شده است.

افزایش آمار کرونا و تعویق روند 
کاهش قرنطینه در انگلیس

با  جمعه  روز  انگلیس  وزیر  نخست  ]ایرنا [ 
اشاره به افزایش آمار ابتال به کرونا در این کشور 
لغو  بیشتر  برای  دولت  برنامه  که  کرد  اعالم 
محدودیت های قرنطینه به تعویق افتاده است . 
ایراد سخنانی در نشست  با  بوریس جانسون 
مطبوعاتی روزانه دولت اعالم  کرد که آمار مبتالیان 
گذشته  بار در سه ماه  برای نخستین  کرونا  به 
با بیان این ادعا که  او  دوباره اوج گرفته است. 
ویروس  این  شیوع  با  ابتدای  درقیاس  دولت 
»ناگزیر  افزود:  دارد،  قرار  بهتری  موقعیت  در 
باید پدال ترمز را فشار دهیم تا شیوع ویروس 
نخست وزیر  اساس،  برهمین  کنترل  کنیم .«  را 
محدودیت ها  برخی  که  کرد  عنوان  انگلیس 
در  مراسم  و   تفریحی  مراکز  بازگشایی  مانند 
سالن های  سربسته که قرار بود لغو شود، به دو 
برگزاری  هفته دیگر موکول می شود. همچنین 
مراسم عروسی تا سقف حداکثر ۳۰  میهمان نیز 
حال  همین  در  جانسون  شد .  خواهد  ممنوع 
ماسک  پوشش  همگانی  ح  طر رعایت  لزوم  بر 
که  کرد  و  تصریح  تأکید  عمومی  مکان های  در 
این دستورالعمل از هشتم آگوست )هجدهم 
بدین  این  می شود.  تبدیل  قانون  به  مرداد( 
دستگاه های  اجرایی  و  پلیس  که  معناست 
قادر خواهند بود افراد متخلف را مجازات و برابر 
با قانون برخورد کنند. طبق قانون افرادی که از 
ماسک استفاده نکنند   ۱۰۰پوند و در صورت تکرار 
تخلف تا سقف یک هزار پوند جریمه می شوند.  
گذشته  اردیبهشت ماه  انگلیس   نخست وزیر 
با بیان  این ادعا که آمار کرونا در انگلیس کاهش 
سرعت  به  را  قرنطینه  محدودیت های  یافته، 
کاهش داد تا اقتصاد تحت فشار این کشور را 
 به حرکت درآورد. او چندی پیش در اظهارنظری 
جنجالی که با انتقادهای زیادی در داخل مواجه 
شد از مردم خواست به محل  کار خود بازگشته و 

عادی زندگی کنند .

ثبت رکورد جدید مبتالیان روزانه به 
کرونا در ژاپن

از  پنجشنبه  روز  ژاپنی  مقامات  ]ایرنا[ 
ابتالی  جدید  مورد   ۲۶۴ و  یک هزار  شناسایی 
روزانه به ویروس کرونا در این کشور خبر دادند  که 
باالترین رقم در آمار روزانه این کشور و همچنین 
نخستین باری است که از مرز هزار نفر می گذرد . 
ابتال  به این ویروس در  اکنون تعداد کل موارد 
از  ناشی  تلفات  تعداد  و  نفر   ۲۲۰ و  ژاپن ۳۴ هزار 
بهداشت  وزارت  است.  رسیده  نفر   ۱۰۱۹ به  آن 
می گوید  حال ۸۱نفر از این بیماران وخیم است.  
 روز چهارشنبه هشت استان شاهد رکورد تعداد 
در  واقع  اوساکا  استان  ازجمله  بودند  مبتالیان 
. این باالترین تعداد روزانه   غرب کشور با ۲۲۱ نفر
ابتال تاکنون و نخستین بار در این استان است که 

این رقم از ۲۰۰ نفر فراتر  رفته است.
دراستان مرکزی آئیچی ۱۶۷مورد ابتال گزارش 
شد که رقم بی سابقه دیگری است. در استان 
فوکوئوکا واقع در جنوب غربی کشور نیز  بیش از 
۱۰۰مورد جدید ابتال یافت شد که این هم رکوردی 
جدید است . از ۴۷ استان ژاپن، ایواته تنها استانی 
است که هیچ مورد  ابتالیی در آن تأیید نشده بود 
اما وضع این استان نیز با گزارش دو مورد ابتال در 
روز چهارشنبه تغییر کرد. توکیو با تعداد  روزانه 
۲۵۰ مورد ابتال همچنان کانون شیوع این بیماری 
است و رقم روزانه ابتال در پایتخت طی هشت روز 

از ۹ روز گذشته  باالی ۲۰۰ نفر بوده است .   
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وزی  ش های ترامــپ  برای پیر ین تال آخر
انتخابات در 

یکا در خطر است    اوباما: دموکراســی آمر
جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد  ]شهروند[ 
آمریکا روز پنجشنبه در توییتر خود هشدار داد 
که برگزاری انتخابات از طریق پست  می تواند منجر 
به تقلب شود. او خواهان این شده که انتخابات 
به  کرونا  تا  بیفتد  تعویق  به  )آبان(  نوامبر  ماه 
حضوری  صورت  به  مردم  بتوانند  و  برسد  پایان 
ترامپ  شوند.  حاضر  رأی  صندوق های  پای 
هشدار  شواهدی،  و  سند  هیچ گونه  ارایه  بدون 
داده که این  انتخابات می تواند به ناقص ترین و 
تقلب آمیزترین انتخابات آمریکا بدل شود و این 
اتفاق در صورت وقوع، باعث خجالت و شرمساری 
تا  خواسته  ترامپ  شد.  خواهد  آمریکا   برای 
شکل  »به  بتوانند  مردم  اینکه  برای  انتخابات 

مناسب، ایمن و با خیال راحت« رأی بدهند. 
برای  ترامپ  تالش  این  تحلیل گران  از  برخی 
تعویق انتخابات را نه به منظور تقلب بلکه به این 
دلیل می دانند که او به دنبال خریدن  وقت است 
تا کمی اقتصاد به شرایط عادی بازگردد و او از این 
طریق بتواند رأی بیشتری کسب کند. برخی دیگر 
می خواهد  ترامپ  هم  معتقدند  تحلیل گران  از 
بهانه ای داشته باشد برای نپذیرفتن شکست 

احتمالی اش در انتخابات. 
گزارشی  در  انگلیش  بی.بی.سی  وبسایت 
نوشته است، شواهد اندکی برای تأیید ادعاهای 
ترامپ وجود دارد اما او مدت های زیادی  است 
که اصرار دارد انتخابات به صورت پستی صورت 
از  برخی  است.  تقلب  مستعد  چراکه  نگیرد 
آمریکا می خواهند تا به  علت شرایط  ایالت های 
سالمتی،  و  بهداشتی  نگرانی های  وجود  و  کرونا 
رأی گیری را به صورت پستی برگزار کنند. بر اساس 
قانون اساسی  آمریکا، ترامپ این قدرت را ندارد که 
به تنهایی انتخابات را به تعویق بیندازد. هرگونه 
کنگره  به  تأیید  باید  انتخابات  برگزاری  در  تأخیر 
فراتر  مستقیمی  قدرت  جمهوری  رئیس  برسد. 

سوی  از  ندارد.  نمایندگان  و  سنا  مجلس  دو  از 
که  اکثریت مجلس نمایندگان  آنجایی  از   ، دیگر
آمریکا را دموکرات  ها تحت کنترل دارند، بعید به 
نظر می رسد انتخابات به تعویق بیفتد. برعکس 
 دموکرات ها می خواهند تا بودجه بیشتری برای 
اختصاص  پستی  صورت  به  انتخابات  برگزاری 
داده شود تا رأی دهندگان به راحتی در  انتخابات 
شرکت کنند. خبرگزاری آلمان با استناد به آخرین 
نظرسنجی ها در گزارشی اعالم کرده که جو بایدن 
از حزب دموکرات از  ترامپ جمهوری خواه پیشی 

گرفته است. 

ترامپ چه گفته است؟
ترامپ در مجموعه ای از توییت هایش گفته 
پستی  صورت  به  انتخابات  برگزاری  که  است 
است:  خارجی  کشورهای  دخالت  مستعد 
در  خارجی  قدرت های  تأثیر  از    »دموکرات ها 
آنها این را می دانند  انتخابات حرف می زنند، اما 
که رأی گیری پستی، راهی بسیار ساده  برای ورود 
ترامپ  است.  انتخابات  به  خارجی  کشورهای 
همچنین در بخشی از این توییت ها گفته است 
که رأی گیری پستی پیشتر  هم در مناطقی که برگزار 

شده، نتایج ویران گری داشته است.  
به  نیویورک  مقامات  ژوئن،  ماه  در 
از طریق پست در  که  اجازه دادند  رأی دهندگان 
انتخاب  برای  دموکرات  حزب  اولیه  نظرسنجی 
 نامزد مناسب، شرکت کنند. اما تأخیر زیادی در 
آمد و نتایج آن هم هنوز  آراء به وجود  شمارش 
برخی  این  موضوع،  بر  عالوه  نیست.  مشخص 
که  می دهند  گزارش  آمریکایی  رسانه های  از 
نگرانی هایی هم وجود دارد مبنی بر اینکه بسیاری 
از این رأی ها شمارش  نمی شوند چراکه به درستی 
پر نمی شوند یا تمبر روی آنها چسبیده نمی شود 
و بنابراین هیچ گاه نمی توان فهمید که در زمان 

ارسال  انتخابات  رسمی  پایان  از  و  پیش  مقرر 
شده اند. با این حال، ایالت هایی هم وجود دارد 
طریق  از  را  انتخابات  رأی گیری  مدت هاست  که 

 پست انجام می دهند.  
تعویق  برای  ترامپ  توییت های  از  پس 
انتخابات، عده زیادی به او اعتراض کردند. از جمله 
میچ مک کانل، رهبر جمهوری خواهان در  سنا و 
مارکو روبیو، یکی از سناتورهای هم حزبی رئیس 
جمهوری. ترامپ کمی بعد، سخنان خود را تعدیل 
کرد و گفت که نگرانی او،  تقلب در انتخابات است. 
گفت:  سفید  کاخ  در  خبری  نشست  در  ترامپ 
و  انتخابات نیستم  برگزاری  در  تأخیر  »به دنبال 
 می خواهم انتخابات برگزار شود اما نمی خواهم 
سه ماه منتظر بمانم و سپس مشخص شود آراء 

ناپدید و انتخابات بی معنا شده است. «

هشدار اوباما
هنوز  آمریکا،  در  اخیر  اتفاقات  با  همزمان 
اعتراض ها به نژادپرستی ادامه دارد. باراک اوباما، 
رئیس جمهوری سابق ایاالت متحده  آمریکا در 
تاریخ سیاسی مدرن  از خاص ترین مراسم  یکی 
انتقاد  ترامپ  دونالد  خود،  جانشین  از  آمریکا 
و  جدی  تهدیدی  که  ترامپ،  داد  اخطار  و  کرد 
عدالت  و  آمریکا  دموکراسی  برای  قریب الوقوع 
، اوباما در  نژادی است.  به گزارش نیویورک تایمز
مراسم یادبود جان لوئیز یکی از رهبران جنبش 
سیاه پوستان بدون آنکه نامی از ترامپ بر زبان 
 بیاورد، گفته است که دموکراسی آمریکا در خطر 
ایجاد  خودکار  صورت  به  »دموکراسی  است: 
نمی شود؛ باید آن را پرورش داد، باید به  سویش 
اگر  کرد.  کار  آن  به  رسیدن  برای  و  کرد  حرکت 
می خواهیم فرزندان ما در یک دموکراسی رشد 
کنند، موضوع فقط انتخابات  نیست، بلکه یک 

دموکراسی واقعی است.   

برخی از تحلیل گران این 
تالش ترامپ برای تعویق 

انتخابات را نه به منظور 
تقلب بلکه به این دلیل 
می دانند که او به دنبال 

خریدن  وقت است تا 
کمی اقتصاد به شرایط 

عادی بازگردد و او از این 
طریق بتواند رأی بیشتری 

کسب کند. برخی دیگر از 
تحلیل گران هم  معتقدند 
ترامپ می خواهد بهانه ای 

داشته باشد برای نپذیرفتن 
شکست احتمالی اش در 

انتخابات.  

موج دوم کرونا در سرزمین های اشغالی
در هفته های اخیر برخی از کشورهای جهان 
توانسته اند گسترش ویروس کرونا را در داخل 
بازگشایی  مرزهای  خود کنترل کنند و اقدامات 
و کاهش محدودیت ها را با موفقیت آغاز کنند. 
اما برخی از  کشورهای دیگر درگیر موج دوم کرونا 
شده اند و همچنان برای کاهش تعداد مبتالیان 

به ویروس  کرونا، دست و پا می زنند.  
فلسطین  اشغالی  سرزمین های  متاسفانه 
اجرای  از  پس  دارند.  قرار  دوم  دسته  در  نیز 
و  اسراییل  کرونا،  اول  در  موج  محدودیت ها 
توانسته اند شیوع  سرزمین های اشغالی ظاهرا 
ویروس کرونا را کنترل کنند.  آمار روزانه مبتالیان در 
ماه می  تنها چندین نفر گزارش می شد اما کاهش 
محدودیت ها در اواسط ماه  ژوئن باعث افزایش 
مبتالیان شده است. درحالی که مقامات این دو 
کشور شتافتند تا  روش های موثرتری برای کنترل 
سراسیمگی  و  ترس  کنند،  پیدا  کرونا  ویروس 

گریبان همه را گرفت.  
کرونا  ویروس  شیوع  کردن  ریشه کن 
اشغالگری های  دلیل  به  فلسطین  در  به ویژه 
ارتش اسراییل که  منجر به آپارتاید و مشکالت 
اقتصادی شده، کار را مشکل تر کرده است. دلیل 
افزایش تعداد مبتالیان  در سرزمین های اشغالی 
عمدتا تداوم برگزاری مراسم عروسی، عزا و دیگر 
برنامه های جمعی  و همچنین کارگران فلسطینی 
که در اسراییل مشغول به کارند اعالم شده است.  
موج دوم کرونا شرایط شهر حبرون در کرانه 
تأثیر  نشان دهنده  که  کرده  بدتر  را  باختری 
مخرب  نیروهای اشغالگر در توانایی تشکیالت 

خودگردان برای کنترل ویروس است.  
در پروتکل حبرون ۱۹۹۷ بین اسراییل و دولت 
نیمه  دو  به  منطقه  این  فلسطین  خودگردان 
تبدیل  شد:    H۱  و H ۲ . منطقه   H۱  به وسیله دولت 
کنترل  تحت    H۲  اما می شود  کنترل  خودگردان 

ارتش  اسراییل است.  
خودگردان  دولت  کرونا،  اول  موج  دوران  در 
قوانین شدید قرنطینه را در منطقه H ۱  اجرا کرد 
اما  مقامات اسراییل همان استراتژی را در منطقه 
و  مغازه ها  برخی  درحالی که  نکردند.  دنبال    H۲ 
 مکان های عمومی به اجبار تعطیل شده  بودند 
اما افراد دیگری که در سمت دیگر خیابان بودند، 
 می توانستند به کسب و کار خود ادامه دهند. این 
موضوع شهروندان این شهر را خسته و سردرگم 

و  شیوع ویروس را تشدید کرده است.  
وزارت  جوالی  بیست ویکم  در  آن،  بر  عالوه 
بهداشت فلسطین، میانگین روزانه مبتالیان را 
در سراسر کرانه  باختری و سرزمین های اشغالی 
شرق بیت المقدس ۴۰۰ نفر اعالم کرد که ۸۰درصد 
از موارد ثبت شده  مربوط به حبرون بوده است، 
اما با این حال مقامات اسراییلی مقررات قرنطینه 
کووید-۱۹ را نادیده  گرفته و یک مرکز نمونه گیری در 
این شهر را نابود کردند. یک مرکز نمونه گیری دیگر 
در منطقه  سلوان بیت المقدس نیز مورد حمله 

قرار گرفت که در اواسط آوریل تعطیل شد. 
بیت المقدس  شرق  در  که  فلسطینی هایی 
و  اقدامات  دلیل  به  هم  می کنند  زندگی 
سیاست های مقامات  اسرییلی در برابر ویروس 
ماه  در  که  گزارشی  در  بوده اند.  آسیب پذیر 
جوالی منتشر شد، سازمان  کمک های پزشکی 
مرکز   و  الحق  بشری  حقوق  سازمان  فلسطین، 
حقوق بشر و کمک های حقوقی  بیت المقدس 
تبعیض آمیز  واکنش  چگونه  که  کردند  اعالم 
اسراییل در برابر کووید-۱۹ در شرق  بیت المقدس 
اجرای  برای  طوالنی مدت  شکست های  کنار  در 
حقوق بشر اولیه، قدرت فلسطینی ها برای  مقابله 

با همه گیری کرونا را چند تکه کرده است. 
قوانین قرنطینه در فلسطین در ماه جوالی 
بدون  اسراییلی  نیروهای  اما  درآمد  اجرا  به 
یورش های  به  کرونا  بحران  به  شدت  توجه 
دادند.  ادامه  فلسطینی  مناطق  در  شبانه 
شهرهای  و  دیگر  بیت اللحم  جنین،  رام اهلل، 
مورد  بار  چندین  ماه  این  طول  در  فلسطین 
فلسطینیان  از  بسیاری  و  گرفتند  قرار  حمله 

 دستگیر شدند.  
ترس فلسطینی ها از همه گیری کرونا که از ماه 
مارس شروع شد در دو هفته گذشته به واقعیت 
کرونا در شهرهای   تبدیل شده است. ویروس 
پرجمعیت گسترش پیدا کرد و تحت کنترل قرار 
کمپ های  به  همچنین  ویروس  این   نگرفت. 
پرجمعیت و آسیب پذیر در سراسر کرانه باختری 
رسیده  که رعایت فاصله گذاری اجتماعی در آنها 

امکان پذیر نیست.  
اشغالی  سرزمین های  در  فلسطینی ها 
می دانند که توانایی هایشان در بخش بهداشت 
در مقایسه با  کشورهای توسعه یافته بسیار کمتر 
است که تحت تأثیر بحران کرونا ویران شده اند. 
به همین دلیل   آنها می ترسند که این بحران بدتر 

شود.   

کیوسک


