دیپلماسی

3
ایسنا :وزیر امور خارجه ترکیه ،فرانســه را به تالش برای کمک به عناصر یگانهای مدافع خلق (ی پ گ)
در جهت تشکیل یک دولت تروریستی در شمال سوریه متهم کرد .مولود چاووشاوغلو ،وزیر امور خارجه ترکیه
در پخش زنده در حالی که به جناح ســوری گروه پ ک ک (حزب کارگران کردســتان) اشاره میکرد ،گفت:
فرانســه قصد داشــت به عناصر ی پ گ (یگانهای مدافع خلق) کمک کند تا یک دولت تروریستی در شمال
سوریه تشکیل دهند .اما پس از عملیات چشمه صلح ،برنامههای آنها به هم ریخته است .چاووشاوغلو تصریح
کرد :سیاستمداران کرد بسیاری هستند که از استعداد و توانایی الزم برای نمایندگی کردهای سوریه در مناطق
مربوطه خود برخوردارند؛ اما تروریستهای ی پ گ در این دسته نمیگنجند و افرادی نیستند که بتوان با آنها
همکاری کرد.

مولود چاووش اغلو:

»

»

فرانسهقصد
کمک به عناصر
«ی پ گ» در
شمال سوریه را
داشت

خبر
باج خواهی هکرها از ترامپ:

ایسنا :گروهی از مجرمان سایبری در پستی که در فضای
دارک وب (وب تاریک) منتشر شده ،اظهار کردهاند که اسنادی
را درباره دونالد ترامپ به دست آورده و تهدید کردهاند که اگر
 ۴۲میلیون دالر به آنان پرداخت نشود ،این اسناد و اسناد هک
شده دیگری را منتشر خواهند کرد .طبق گزارش مجله ورایتی
که پســت مجازی این گروه را در دارک وب (ســایتهایی که
برای عموم قابل مشاهده اســت اما توسط آیپیهای مخفی
سرور اجرا میشــوند) مشــاهده کرده ،این مجرمان ،شرکت
« »Grubman Shire Meiselas & Sacksرا که یک
شرکت حقوقی بزرگ فعال در زمینه سرگرمی و رسانه است،
هک کرده و مجموعهای از اسناد را درباره دونالد ترامپ ،رییس
جمهور آمریکا و شماری از هنرمندان به دست آورده است .این
گروه در پست خود نوشته است :نفر بعدی که اسناد مربوط به
او را منتشر خواهیم کرد ،دونالد ترامپ است .رقابتی انتخاباتی
در جریان است و ما اسرار ناخوشایند زیادی از او پیدا کردهایم.

تحقیق در مورد پمپئو دلیل برکناری
بازرس کل وزارت امور خارجه آمریکا

ایرنا :یک قانونگذار دموکــرات آمریکایی اعالم کرد که
«اســتیو لینیک» بازرس کل وزارت امور خارجه آمریکا که
بهطور ناگهانی به فرمان رئیسجمهوری اخراج شد ،درمورد
«مایک پمپئو» وزیر امور خارجه این کشور تحقیق میکرده
است .به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ،وزارت امور
خارجه آمریکا شــامگاه جمعه خبر اخراج لینیــک را تائید
کرد بدون آنکه دلیلی برای اخــراج وی ارائه دهد؛ اما «الیوت
اینگل» که ریاست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان
آمریکا را برعهده دارد ،گفت که مطلع شده لینیک تحقیقات
در مورد پمپئو را آغاز کرده اســت .این عضــو کنگره افزود:
اخراج لینیک در میانه تحقیقاتی (در مورد پمپئو) نشــان از
اقدام غیرقانونی تالفیجویانه دارد .یک دســتیار دموکرات
کنگره که خواست نامش فاش نشــود نیز گفت :لینیک روی
شــکایتهایی تحقیق میکرد مبنی بر اینکــه پمپئو از یک
گماشته سیاسی برای انجام وظایف شخصی خود و همسرش
سوءاستفاده کرده است.

پاسکاری پنتاگون و کاخ سفید برای توضیح
درباره «موشک فوقپیشرفته» ترامپ

فارس :ســخنگوهای پنتاگــون و کاخ ســفید ضمن
خــودداری از توضیــح درباره ســخنان «دونالــد ترامپ»،
رئیسجمهور آمریکا در خصوص «موشــک فوقپیشرفته»
آمریکا ،خبرنگارانی که در این خصوص ســئوال کرده بودند
را به یکدیگر پــاس دادند« .دونالد ترامــپ» ،رئیسجمهور
آمریکا در یک کنفرانس خبری شــامگاه جمعه مدعی شــد
آمریکا موشکی ساخته که  ۱۷بار سریعتر از موشکهای فعلی
است .ترامپ در این کنفرانس خبری که «مارک اسپر» ،وزیر
دفاع آمریکا هم در آن حضور داشت گفت« :ما االن داریم به
طرزی باورنکردنی تجهیزات نظامی تولید میکنیم آن هم در
سطحی که هیچکس قب ً
ال شاهد آن نبوده است .با دشمنانی
که داریم چارهای هم جز این نیســت ».او در ادامه رو به اسپر
کرد و گفت« :ما چیــزی داریم که من به آن موشــک فوق
پیشرفته ( )super duperمیگویم.

تشدیدجنگوفقردرخاورمیانهپساکرونا

گروه دیپلماسی :با نزدیک شدن به وضعت
عادی شدن شــرایط در خاورمیانه ،پس از یک
مرحله شــوک بزرگی که کرونا بــر منطقه وارد
کرد به نظر میرســد مجددا بحرانها در منطقه
در حال تشدید شدن هســتند .هر چند که امید
میرفت کرونا زمینه عادســازی مناسبات میان
کشــورهای منطقه را ایجاد خواهــد کرد اما در
روندی خالف این وضعیت ناقوسهای جنگ در
کانونهای بحران مجددا در حال ظهور هستند.
با این اوصاف ،ضروری اســت چند کانون بحران
اصلی و تاثیرات کرونا بر منطقه خاورمیانه مورد
بررسی قرار گیرد.
افزایش فقر و فالکت فزاینده
غالــب کشــورهای منطقــه خاورمیانه در
فقر و فالکت به ســر میبرند و از نظر اقتصادی
توانایی چندانی بــرای مدیریت وضعیت بحران
کرونا را نداشته و ندارند اما باید توجه داشت که
کشورهایی حاشــیه خلیج فارس که جمعیتی
انــدک دارنــد ،از وضعیــت به مراتــب بهتری
برخوردار هســتند .با این اوصاف ،بحران کرونا
مشکالت و مصائب بزرگی را بر منطقه خاورمیانه
برجای خواهد گذاشــت .در مهمترین نمود این
مساله متعاقب بحران کرونا نیاز کشورهای تولید
کننده محصوالت و قدرتهــای برتر اقتصادی
جهان به نفت کاهش چشمگیری به خود دیده
است .این امر کشورهای خاورمیانه را که وابسته
به درآمدهای نفتی هستند ،به شدت متاثر کرده
و آثار ناگــواری بر اقتصاد آنهــا برجای خواهد
گذاشــت .در مجمــوع اولین نمــود خاورمیانه
پســاکرونا را میتوان گســترش فقر در سطح
اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد.
دومیــن چهــره خاورمیانــه پســاکرونا را
میتوان تاثیر این ویروس بر صنعت توریســم و
گردشگری دانست که برای کشورهایی همانند
مصر ،امارات ،تونس ،لبنــان و ترکیه از اهمیت
ی فوقالعــاده برخوردار اســت .این کشــورها
بخشــی بزرگ از درآمد توریســتی خــود را از
دست دادهاند ،یعنی درآمدی که میتوان از آن
بهعنوان تامین کننده بخشــی بزرگ از بودجه
این کشــورها یاد کرد .همین امــر نوعی روند
بیکاری را برای نیروهای کار دیگر کشــورها را
که در زمینه توریسم در کشوری همانند ترکیه
مشغول فعالیت بودند ،رقم خواهد زد .در نتیجه
این وضعیت نیز به نوبه خود در خاورمیانه پســا
کرونا یکی دیگر از عوامل گسترش فقر و فالکت
خواهد بود.
بحران شورش گرسنگان و پا برهنگان
همچنین ،در نتیجه افزایش فقر و فالکت در
میان شهروندان کشــورهای مختلف خاورمیانه
که متاثر از شــیوع ویروس کووید  19-اســت،

»

هر چنــد که امیــد میرفت کرونا زمینه عادســازی مناســبات
میــان کشــورهای منطقــه را ایجــاد کنــد امــا در رونــدی
خــاف ایــن وضعیــت ناقوسهــای جنــگ در کانونهــای
بحــران مجــددا در حــال بــه صــدا درآمــدن هســتند.

میتوان چشماندازی از وقوع بحرانهای بزرگ
را برای دولتها در منطقه پیشبینی کرد .قبل
از شیوع کرونا کشورهایی همانند عراق و لبنان
درگیر در اعتراضات مردمی بــه وضعیت ناگوار
اقتصادی و فساد مالی بودند .در وضعیت جدید
که کرونــا بحران اقتصادی ،فقــر و فالکت را در
منطقه افزایش داده ،میتوان انتظار داشــت که
موج گرســنگان و فقرا بیش از گذشته در عرصه
اعتراضات ضددولتی حاضر شــوند .بنابراین ،از
هم اکنون میتوان زنگ خطر برپایی اعتراضات
مردمی در خاورمیانه پســا کرونــا را به صدا در
آورد.
افزایــش درگیریهــا در کانونهای
بحران
بحث در ارتبــاط با خاورمیانه پســاکرونا را
میتوان تاثیر این بیماری ویروسی بر درگیریها
و منازعات سیاسی منطقه دانست .همانطور که
طی دو دهه گذشته شــاهد بودهایم تروریسم و
نزاع میان بازیگــران مختلف زمینهســاز وقوع
منازعــه ،بحران و جنــگ داخلــی در برخی از
کشورها شده اســت اما آنچه که تا کنون شاهد
هستیم این بیماری تاثیری مثبت را در کاهش
تنشها داشــته اســت .در واقع ،نــگاه تمامی
دولتها به وضعیت داخلی کشــور و کنترل این
بیماری معطوف شــده و به نوعی درگیر شدن
هم ه بازیگــران در بحث مقابله بــا کووید 19-
فرصتی را برای متوقف شــدن درگیریها ایجاد
کرده است .برای نمونه میتوان به تاثیر کرونا بر
نوبت دوم

جمهوریاسالمیایران
وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای(نوبتدوم)

 - 1نام دستگاه مناقصه مناقصه گزار :اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
 -2انواع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی معتبر -واریز نقدی به حساب سپرده  -1اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان به شماره حساب
 IR 54010000405706310761539نزد بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران بنام رابط تمرکز سپرده تملک دارائیهای سرمایه ای( شناسه ملی اداره کل
)54010000
 -3زمان ،مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :در ســاعتهای اداری ازتاریخ  99/2/23لغایت  99/2/28از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (
ستاد) WWW.SETADIRAN.IR
 -4زمان و محل ارائه پیشــنهادها :تا ســاعت  14روز شــنبه مــورخ  99/3/10از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت (ســتاد) به آدرس
 WWW.SETADIRAN.IRمی باشد .ضمانتنامه یا فیش واریزی هم بصورت اسکن شده در ســامانه فوق الذکر بارگذاری گردد و هم بصورت فیزیکی
(پاکت الف با درج شماره و موضوع مناقصه) به آدرس امانیه – خ شهید مدرس – اداره کل را ه و شهرسازی خوزستان – اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری تا
ساعت  14مورخ  99/3/10تحویل گردد.
توجه :زمان تحویل پاکت الف تا ساعت 14می باشد و پس از آن هیچ پاکتی تحویل گرفته نمی شود.
 -5زمان و محل بررسی پیشنهادها :ساعت  8روز یکشنبه مورخ  99/3/11به آدرس امانیه -خ شهید مدرس -اداره کل راه و شهرسازی خوزستان – سالن
جلسات
شمارهمناقصه

موضوعمناقصه

محلاجراء

مبلغ برآورد بر اساس فهرست
بهاء سال99

مبلغتضمینشرکتدرمناقصه

99/4

احداثساختمانفرمانداری
آغاجاری

آغاجاری

39،525،469،377

1،977،000،000

99/5

تکمیلاحداثساختمان
فرمانداریحمیدیه

حمیدیه

24،474،429،335

1،224،000،000

تاریخ چاپ 99/2/28
شماره مجوز847567:

»

آمریکا در حال
ساختموشکهای
مافوق صوت است

ایســنا :دونالد ترامپ ،رئیس جمهور ایاالت متحده اعالم کرد که آمریکا در حال ســاخت موشــکهای
هایپرسونیک (مافوق صوت) است و این موشکها در مقایسه با ســریعترین موشکهای حال حاضر ۱۷ ،برابر
ســریعتر هســتند .وی اظهار کرد« :ما در حال تولید انبوه تجهیزات نظامی و ساخت تســلیحاتی هستیم که
هیچکس قب ً
ال شاهد آن نبوده اســت .من این موشک هایپرسونیک را ســوپر_دوپر (به اصطالح خیلی معرکه)
مینامم ،شنیدهام که  ۱۷بار سریعتر از موشکی است که ارتش در اختیار دارد ».دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
آمریکا همچنین اضافه کرد که این موشکها میبایست نســبت به موشکهایی که توسط روسیه و چین تولید
میشوند ،بهتر باشند .ترامپ همچنین برای اولین بار در بیش از  ۷۲سال گذشته از پرچم جدید نیروی فضایی
آمریکا رونمایی کرد.

تحلیل«روزان» از آینده خاورمیانه بعد از پایان ویروس کووید19-؛

رقابت انتخاباتی نزدیک است

اداره کل راه و شهرسازی
استانخوزستان

دونالد ترامپ:

یکشنبه  28اردیبهشت  / 1399شماره 4317
 17مه  23 / 2020رمضان 1441

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی خوزستان

جنگ یمن و بحران ادلب در ســوریه اشاره کرد.
کرونا تا حد زیادی نــگاه جنگطلبانه طرفین را
تلطیف کرده و میتوان انتظار داشــت در کوتاه
مدت این روند از آرامش ادامه داشته باشد.
در این زمینه شاهد هســتیم ،بحران سوریه
ماه هاســت که در خان آخر یعنی استان ادلب
در شــمال غرب این کشــور متوقف شده است؛
با اینکــه ترکیه با حضور نظامی در شــمال این
کشور  ،به مانعی بر ســر راه پاکسازی کامل این
کشور تبدیل شد اما خبرهایی از منطقه می رسد
که براساس آن گفته می شــود هم ترکیه و هم
روســیه در حال انتقال نیروهای نیابتی خود به
لیبی هســتند .شــاید تحوالت اخیــر بتواند بر
سرنوشت جنگ در سوریه تا حدودی اثر بگذارد.
همزمان با روند تحوالت میدانی در ســوریه ،در
عرصه هــای دیپلماتیک هم نشــانه های تغییر
وجود دارد کــه مهمترین آنها ،تــاش الجزایر
برای بازگرداندن ســوریه به اتحادیه عرب و ابراز
تمایل و رایزنی های برخــی دولت های خلیج
فارس برای عادی ســازی روابط با دمشق است.
هم اکنون ،بعد از قطر ،اماراتی ها در حال رایزنی
هایی علنی با طرف های سوری هستند و برخی
دیگر کشــورهای حاشــیه خلیج فارس و حتی
گفته می شود ســعودی ها نیز با واسطه در حال
رایزنی هایی هستند.
در سطحی دیگر ،شکافها در منطقه هر روز
عمیق تر می شود  .حاال اماراتی ها بعد از قطر در
حال جدا کردن سفره خود از سعودی ها در یمن

هســتند .آخرین تحوالت در این عرصه مربوط
به درگیری ها میان نیروهــای نیابتی امارات و
عربســتان دربخش های تحــت کنترل ائتالف
سعودی و عدن بوده است .در همین حال عمانی
ها همچنان سعی کرده اند نقش واسطه ای خود
را دنبال کننــد و کویت نیز نگــران نیات زیاده
خواهانه برادر بزرگه است .در عین حال فشارها
به ترامپ در آمریکا برای قطع صدور تسلیحات
نظامی به عربستان تشدید شــده است ،آن هم
در شــرایطی که آمریکایی ها با خارج کردن ۲
ســامانه پاتریوت و چند فروند جنگنده از پایگاه
های نظامی عربستان ،فضای جدید از مناسبات
واشنگتن با متحدانش را در منطقه ترسیم کرده
است.
در ســطحی دیگر ،ترک ها که کمی دیرتر
از اروپایی هــا وارد جنگ با کرونا شــدند ،حاال
مدعی هســتند که در مقابله بــا پایتخت های
اروپایی از همه موفق تر عمــل کرده اند ،اگرچه
مقابله ترکیه با این ویروس وحشــی خیلی هم
بی دردســر نبود ،برای کشــوری که اقتصادش
«توریســت پایه « اســت و حاال هم درگیر در
موضوعات منطقه ای .
در میانه تنش ها با دولت ســوریه در استان
ادلب این کشــور و نیروهــای نیابتــی عمدتا
تروریستی که این روزها وبال گردن آنکارا شده
اند ،این کشــور در لیبی هم ورود کرده است که
البته در این زمین بازی ،بازیگران حاضر ضعیف
نیســتند؛ مصر ،عربســتان ،امارات و روسیه از
ژنرال حفتر حمایت می کنند و جدیدا فرانســه
و یونان نیز بــه این جریان پیوســته اند و قطعا
هزینه بــازی در چنین زمینی بــرای ترکیه کم
نیســت .اما شــاید از اینها مهمتر که انعکاس
جهانی زیادی نداشته اســت ،دعوای داخلی در
ترکیه اســت .جنگ لفظی میــان داوداغلو هم
حزبی قدیمی رجب طیب اردوغان ،این روزهای
کرونایی به اوج رسید.
جنگ پنهــان مــردم خاورمیانه با
باورهای سنتی
پنجمیــن وضعیت قابــل بحــث پیرامون
خاورمیانه پســا کرونا ،تاثیر آن بر حوزه اعتقاد
مردمان منطقه به باورهای ســنتی اســت .در
حقیقت ،کرونا میتواند زمینهســاز نوعی گذار
از جامعه ســنتی به جامعه عقالنی و گســترش
عقالنیت بورکراتیــک را در خارومیانه رقم بزند.
در نتیجه کرونا بسیاری از مردم دیدند که افکار
تندروها و خرافهپرســتی چگونــه در برابر توان
پزشــکان و علم پزشــکی ناکام ماند .همین امر
نوعی بیاعتباری را برای مبلغان خرافهپرســتی
به همراه داشت؛ شــاید بتوان دوران پساکرونا را
همچون رنسانسی فکری مورد ارزیابی قرار داد.

پنج واکسن کرونا ساخت چین در مرحله آزمایش بالینی
گزارش ها حاکی اســت پنج واکســن کرونا
ســاخت چین در مرحله آزمایش بالینی است و
انتظار می رود در ماه های آینده هم این کشــور
واکسن های بیشتری تولید کند .به گزارش ایرنا،
کمیسیون ملی بهداشت چین ساخت واکسن در
این کشور را بسیار سریع دانست و اعالم کرد این
واکســن ها تاکنون بر روی نزدیک به  ۲هزار نفر
آزمایش شده اند و مراحل آزمایشی تا ماه جوالی
خاتمه می یابد.
«زینگ یی شین» معاون کمیسیون بهداشت
ملی چین در پکن به خبرنگاران گفت که مرحله
دوم آزمایش تا ماه جوالی انجام می شــود .وی
گفت کــه در ماه ژوئن نیز احتماال واکســن های
بیشــتری برای آزمایش آماده می شود و واکسن
های قبلی هم کــه تاکنون روی افــراد آزمایش
شده عوارضی نداشته است.
در کشــورهای مختلف دنیــا تاکنون ۱۰۰
واکســن تهیه شــده اســت اما از میان آنها ۱۰
واکســن وارد مراحل نهایی برای آزمایش انسانی
شده است .اصوال ســاخت یک واکسن که بتواند
یک بیماری ناشــناخته را درمان کند ســال ها
زمان می برد و دانشمندان هنوز موفق به ساخت
واکسنی برای درمان ایدز نشده اند.
گزارش ها حاکی است که به دلیل نبود شمار
باالی مبتالیان به ویروس کرونا در چین ،برخی از
شرکت های تولید واکسن در این کشور به دنبال
داوطلبانی در کشــورهای دیگر هستند .از سوی
دیگر همزمان با تالش دانشــمندان جهان برای
تولید واکسن ،یک شــرکت چینی به نام شرکت
چهارم ســاخت و ســاز اعالم کرد آنها بزرگترین
کارخانه واکســن جهان را ساخته اند که ظرفیت

ساالنه تولید  ۱۰۰میلیون دوز واکسن را دارد.
بر اساس گزارش های کارشناسی هر واکسنی
قبل از اینکه برای مصرف عمومی مورد اســتفاده
قرار گیرد ،باید ســه مرحله آزمایشــی روی آن
صورت گیــرد مرحلــه اول عمدتــا آزمایش در
دامنــه کوچــک انجام مــی شــود و روی افراد
سالم و عمدتاً ســنین جوان و میانسال متمرکز
می شود.
در مرحله دوم آزمایش هــای بالینی ،دامنه
ســنی گســترش می یابد و تعداد افراد داوطلب
هم بیشتر می شــود این داوطلبان پیوسته تحت
پیگیری و نظارت پزشــکی قرار دارند تا محققان
شرایط و زمان به وجود آمدن پادتن بعد از تزریق
واکسن و مدت دوام ایمنی در افراد را یادداشت و
بررسی کنند.
هنگامی که ایمنی و اثربخشــی واکســن در
این دو مرحله تایید شد می توان آن را در مرحله
سوم آزمایش بالینی وارد کرد یعنی در این مرحله
تعداد داوطلبان دریافت واکســن به میزان قابل
توجهی ،در حــد هزاران یا حتی ده هــا هزار نفر
افزایش می یابد.

تحلیل روز
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واشنگتن پست:

کرونا محصول فاجعه زیستمحیطی
بشر است

واشنگتن پست در دیدگاهی به قلم «فرید زکریا» نوشت :بشر
امروز به جان طبیعت افتاده و با از بین بردن زیستگاه حیات وحش،
محیط زندگی خود را مهیای انتقال ویــروس و باکتری از حیوان
به انسان کرده اســت .به گزارش ایرنا ،زکریا در این مطلب نوشته
اســت :ترامپ میگوید ویروس کرونا ممکن است بطور اتفاقی در
آزمایشگاهی به بیرون جسته و در جهان خارج شیوع یافته است.
ترامپ این فرضیه که ویروس امکان دارد در بازار فروش حیوانات و
گوشت از جانور به انسان منتقل شده باشد را رد میکند.
اما پرسش مهمتر این است؛ چرا انسان اینقدر در عصر معاصر،
خود با دستانش ویروس آدمکش را از حیوان به انسان منتقل کرده
اســت؟ «ســارس ،مرس ،ایبوال ،آنفلوانزای پرندگان و آنفلونزای
خوکی» همگی نام ویروسهایی هستند که منشاء حیوان داشته
و به انسان ســرایت کرد ه و بیماریهای همهگیر مرگباری را در
دنیا بوجود آوردهاند؛ چرا؟ «پیتر داژاک» اکولوژیست مشهور که
به «صیاد ویروس» شــهرت دارد میگوید :ما با اعمال و رفتار هر
روزهمان داریم بیماریهای همهگیر جهانی تولید میکنیم .ما باید
اهمیت این موضوع را درک کنیم که این طبیعت نیست که دارد بر
سر ما بال میآورد ،بلکه این ماییم که داریم بر سر طبیعت بال نازل
میکنیم.
بیشــتر ویروسها منشــاء حیوانــی دارند .مرکــز کنترل و
پیشگیری از بیماریها در واشــنگتن برآورد کرده که سه چهارم
بیماریهای انسان منشــاء حیوان دارند .این احتمال قوی وجود
دارد که ویروس کرونا در بازار فروش گوشــت جانوران درنده در
شــهر ووهان چین از حیوان به انسان منتقل شــده باشد .در این
بازار جانور زنده در محل ذبح میشود و گوشتش همانجا به فروش
میرسد .این عملی است که نه فقط در چین که در همه جای دنیا
باید ممنوع شود.
تمدن بشــر به مــرور زمان پیشــرفت میکند و انســان در
مسیر توسعه ،جاده میســازد؛ خاک را از بین میبرد؛ زمینهای
کشــاورزی را تســطیح کرده و کارخانه میســازد .معدن حفر
میکند .بشــر با انجام همه این کارها در واقع در طبیعت دســت
برده و زیســتبومهای جانوران را نابود کرده و حیاتوحش را به
انسان نزدیک و نزدیکتر میکند .به اعتقاد دانشمندان ،بشر با این
دستکاری در طبیعت ،در حقیقت با دست خود بیماری را از جانور
به انسان منتقل میکند.
ویروس کووید ۱۹-نیز در ظاهر از خفاش به انســان منتقل
شــده اســت .بدن خفاش اصوال" محــل خوبی بــرای تکثیر
ویروسهاست .به اعتقاد دانشمندان ،بشر به دست خود یک چرخه
انتقال ویروس در طبیعت بوجود میآورد .در طبیعت دست میبرد
و زیســتگاه جانوران را از نابود میکند .حیوان برای یافتن غذا به
زیستگاه انسان و کشتزارها هجوم میآورد و دام را آلوده میکند،
دام هم انسان را.
اما عوامل دیگری نیز برای انتقال میکرواُرگانیسمها به انسان
وجود دارد .یکی از آنها ،اشتهای ســیری ناپذیر انسان به مصرف
گوشت است .بشر امروز نسبت به بشر دیروز ثروتمندتر شده است
و در نتیجه گوشت بیشتری نیز مصرف میکند .همه ساله در دنیا
تعداد  ۸۰میلیون رأس حیوان برای تامین غذای بشر ذبح میشود.
در آمریــکا  ۹۹درصد دامهــا در مزارع صنعتی کــه در مالکیت
کارخانههای تولید غذاست پرورش داده میشوند .این آمار در دنیا
بیش از  ۷۴درصد اســت .آمار را یک گروه مدافع حقوق حیوانات
استخراج کرده است.
در این مزارع هزاران حیوان به فاصله چند اینچ از هم به صورت
ازدحام در شرایطی وحشتناک قرار میگیرند .یک چنین محیطی
در حقیقت یک مزرعه پرورش ویروس و انتشار آن است؛ ویروسی
که با هر جهش خود زهرآگینتر میشــود .به گفته دانشمندان،
در واقع مــزارع صنعتی ،بهتریــن راه برای دســتچین کردن
خطرناکترین میکرواُرگانیسمها(پاتوژن)ی ممکن است .ضمن
آنکه مزارع صنعتی ،محیط صفر برای پرورش باکتریهای مقاوم
در برابر آنتی بیوتیکهاست .یعنی یک راه فرعی دیگر برای انتشار
ویروس به بدن انسان است.
حیواناتی که در مزارع صنعتی رشد میکنند با آنتیبیوتیکها
ی که در این محیط زنده
بمباران میشوند .این یعنی اینکه باکتر 
میماند و شکفته میشــود بینهایت قوی اســت .همه ساله در
آمریکا  ۲.۸میلیون نفر توســط آلوده شدن به باکتریهای مقاوم
در برابر آنتیبیوتیک بیمار میشوند و  ۳۵هزار نفرشان میمیرند.
آخرین عامل ،تغییرات آبوهوایی اســت .این اوضاع ،همه چیز را
بدتر میکند .اکوسیستمها را تغییر شــکل میدهد .جانوران را از
زیستبومهایشــان خارج و آبوهوای ســرزمینهای معتدل را
گرمسیریمیکند.
گزارشهای علمی در آمریکا اعالم میکند :شرایط آبوهوای
گرم ،مرطوب و متغیر که ناشــی از تغییرات جوی است ،راحتتر
میتواند در بسیاری از نقاط جهان بیماریهایی همچون ماالریا،
تب دِنگ ،چیکانگایا ،تب زرد ،ویــروس زیکا ،ویروس نیل غربی و
بیماری الیم را منتقل کند.
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