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تحلیل روز

درختسیسی!
برگ
ِ
صابر گل عنبری  -حاکمان وقتی با مدیریت
لناپذیری
ناکارآمدخودچنانشرایطرقتبارتحم 
رابرجامعهتحمیلمیکنند،درتوجیهوضعبحرانی
خودساخته و گریز از مسئولیت ،چنان فرافکنانه
زمین و زمان را به هم میدوزند که به قول حافظ
ِعــرض خــود میبرند و زحمت خلق مـیدارنــد.
عبدالفتاحسیسیرئیسجمهورمصرازایندست
حکام است که با وعده ساخت مصری نو در سال
 2013طی کودتایی قدرت را به دست گرفت؛
اما مصری ساخته نشد که هیچ ،بلکه همان مصر
نیمه جان هم به نفس نفس و احتضار افتاد .این
سالها و به ویــژه در یکی دو سال اخیر ،گرانی و
فشار اقتصادی ،طاقت مصریها را طاق کرده ،اما
سیسی در مواجهه با این بحران یک بار میگوید
کــه 10سال است جز آب در یخچال منزل شان
چیزیندارند! وچندروزپیشنیزباتشبیهوضعیت
کنونیکشورشبهمحاصرهسهسالهپیامبرویارانش
در شعب ابی طالب از «خوردن برگ درخت» گفت
و به نوعی مردمان کشورش را به تحمل گرسنگی و
خوردن برگ درختان توصیه کرد .سخنان اخیر او
موجیازانتقادوریشخندرابهدنبالداشتهکههنوز
هم ادامه دارد .جدا از استفاده ابــزاری از دین در
خدمتقدرت،امابهگفتهمصریهاهیچشباهتی
میان واقعه شعب ابی طالب و شرایط امروز مصر
نیست؛ نه سیسی پیامبر گونه زندگی میکند که
با خانوادهاش چون مردمان گرسنه برگ درخت
بخورد و نه این که مصر امروز دشمنی دارد که آن
رامحاصرهکندواتفاقابهترینروابطرابااسرائیل،
آمریکا و قدرتهای دیگر دارد ،اما حتی اگر پای
محاصره و دشمنی در کار بود ،مادامی که فاصله
زندگیمسئوالنوحاکمانشبامردمعادیازفرش
تاعرشاستوخودبهیغمامیبرندوخلقرابهصبر
دعوتمیکنند،بازاینتشبیهاتخریدارینداشت
ووقعینمیافکند.

قاب بین الملل

جنبش ضد سلطنتی انگلیسی «جمهوری»
اقــــدام جــدیــد خ ــود را بــه مناسبت سالگرد
تاج گذاری ملکه برگزار کرد .در خیابان های
شهرهای بریتانیا پوسترهایی با شعار «بیایید
الیزابت را آخرین نفر کنیم» به نمایش درآمد.
واکنش انگلیسی ها به ایــن «اجــرا» در شبکه
های اجتماعی متفاوت بود .برخی از این ابتکار
حمایت و خاطرنشان کردند که « سلطنت در
زمــان ما جنایت علیه دموکراسی اســت» ،اما
بعضیهانوشتندکهاینپوسترهامنعکسکننده
نظر اکثریت بریتانیایی ها نیست /.دیلی میل

توئیت روز

بــرنــی س ــن ــدرز ،ســنــاتــور تــرقــیخــــواه ایــالــت
ورمانت «:مهم نیست چه سنی دارید .هیچ کس
به سالح AR-15یا هر سالح تهاجمی دیگری که
برایقتلعاممردمطراحیشدهنیازندارد.زمانی
که از سال 1994تا 2004ممنوعیت تسلیحات
تهاجمی داشتیم ،تیراندازیهای دسته جمعی
تا  43درصــد کاهش یافت .پس از انقضای این
قانون،تیراندازیهایدستهجمعیسهبرابرشد.
فیلیباسترراتماموممنوعیتسالحهایتهاجمی
رااعمالکنید».

اظهار نظر روز
وزیرخارجهروسیهبااشارهبهحضورروزانهومعمول
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری ایــن کشور در
برنامه های کاری مختلف ،شایعات درباره بیماری
ویراردکرد.سرگئیالوروف درگفتوگوباشبکه
تلویزیونی«تیاف»۱فرانسهخاطرنشانکرد:رئیس
جمهوری هر روز در مألعام حاضر می شود و همه
شاهد حضور وی در برنامه های تلویزیونی هستند
و نطق های وی را گوش می دهند و می خوانند.
فکر نمی کنم هیچ آدم عاقلی نشانه ای از بیماری یا
کسالتدروجوداینمردپیداکند.

تالش اتحادیه اروپــا بــرای دستیابی به اجماع
در اجرایی کردن بسته تحریمی ششم روسیه
همچنان نــاکــام مــانــده و مجارستان یکی از
مخالفان اصلی این بسته است .دیپلماتهای
ارشد اتحادیه اروپا در نشست ویژ ه روز یک شنبه
خود ،بر سر طرح مصالحه ای که اتحادیه اروپا
ورود نفت روسیه از طریق نفتکش ها را ممنوع
می کند امــا اجــازه واردات از طریق خط لوله
را میدهد ،هم به بنبست رسیدند .پیشنهاد
اخیر گزینه ای بود برای مجارستان ،اسلواکی
و جمهوری چک که اجــازه میدهد تا از طریق
خط لوله  4هزار کیلومتری دروژبا که در دوران
شوروی کشیده شده و با گذر از اوکراین به چند
کشور اروپــایــی می رســد به خرید نفت روسیه
ادامه دهند .مستثنا کردن خطوط لوله از تحریم
های اتحادیه اروپا ،باعث تحریم نکردن یک سوم
نفت صادراتی روسیه به اروپــا می شود و منبع
درآمد ارزشمندی را برای مسکو حفظ می کند.

پوتین؛چشمدوختهبهدونباس

همزمانباناکامیاتحادیهاروپابرایدستیابیبهاجماعدرتحریمنفتیروسیه،مسکوآزادی
منطقهدونباسدرشرقاوکراینرایکاولویتبیقیدوشرطبرایروسهادانست
اورزوال فــون در الیــن ،رئیس کمیسیون اروپــا
چند هفته قبل ممنوعیت کامل واردات نفت
روسیه را تا پایان سال  2022پیشنهاد کرد ،با
اینهمهاختالفاتداخلیموجبناکامیاتحادیه
اروپا برای رسیدن به توافقی در این زمینه شده
است .مجارستان به عنوان مخالف اصلی این
طرح،بهدلیلوابستگیشدیدبهنفتوارداتیاز
روسیهاعالمکردهکهبرایارتقایپاالیشگاههای
خود به پنج سال زمان و میلیاردها یورو وام نیاز
دارد .ویکتور اوربان ،نخست وزیر مجارستان هم
اکنون مانع اصلی این اقدام شناخته می شود.
این موضوع شکاف بین مجارستان و متحدان

سنتی اش در اروپــای مرکزی را عمیق تر کرده
اســت .مخالفت مجارستان به معنای متوقف
ماندن سایر اقدامات بسته تحریمی اتحادیه
ک های
ت ها بر بان 
اروپا از جمله تشدید محدودی 
روسیه و مسدود کردن دارای ـی ها و ممنوعیت
سفر دهها نفر از مقامات بلندپایه روس خواهد
بود.از سوی دیگر ،سرگئی الوروف ،وزیر خارجه
روسیهاعالمکردکه«آزادسازی»منطقهدونباس
دراوکراین«اولویتبیقیدوشرط»مسکواستو
سایر مناطق اوکراین باید خود درباره آیندهشان
تصمیمبگیرند.لوهانسکودونتسک(دونباس)
و شبه جزیره کریمه از جمله مناطق اوکراین

هستند که زبان مادری شمار زیادی از ساکنان
آنروسیاست.شمارروسهانیزدراینمحدوده
نسبت ًازیاداستواینامردرخصوصاستانهای
مجاور،یعنیزاپوریژیا،خارکیفواودساهمصدق
میکند.دونباسمهمترینوقدیمیترینمنطقه
صنعتیبرایاوکراینیهانیزبهشمارمیرودکه
سرشار از معادن اورانیوم و زغال سنگ است.
افزونبراینبسیاریازکارشناسان ،هدفاصلی
روسیه درتصرفدونباسرااتصالزمینیبه شبه
جزیرهکریمهمیدانند.اینبهنوبهخودمیتواند
چشماندازهای نظامی جدیدی را به روی این
کشوربازکند.کریمهتاکنونیکشبهجزیرهبوده
وتنهابهواسطهپلی که سال ۲۰۱۸افتتاحشده،
ازطریقتنگهکرچبیندریایآزوفودریایسیاه
بهسرزمیناصلیروسیهمتصلاست.حالبافتح
کل دونباس ،روسیه بندر ماریوپل را که به کریمه
و دریای مدیترانه متصل بود ،از چنگ اوکراین
خارجمیکند.

تک روی به سبک دونالد

نخستوزیرسابقپاکستانهوادارانشرابهراهپیماییاعتراضیجدیدعلیه
«دولتتحمیلی»دعوتکرد

حمایتپرسروصدایترامپازبرخینامزدهاودرمقابل،حمایتچهرههای
برجستهجمهوریخواهازرقبایآنانموجبتشدیداختالفدراینحزب
شدهاست

فراخوان بزرگ «خان»

انتخابات چند هفته اخیر درون حزبی
جمهوریخواهان در چندین ایالت آمریکا،
با حواشی نسبت ًا زیــادی همراه بوده است.
حمایت گسترده و پر سر و صــدای دونالد
ترامپ از برخی نامزدها و در مقابل ،حمایت
ی خواه از رقبای
چهرههای برجسته جمهور 
آن نامزدها ،بحثهایی را درباره نفوذ ترامپ
در حزب برانگیخته است .به عنوان مثال،
جرج بوش رئیسجمهور اسبق ،مایک پنس
معاون ترامپ در دوره ریاستجمهوری و
کریس کریستی فرماندار اسبق نیوجرسی
از جمله کسانی بودند که حمایت خود را
از برایان کمپ یکی از دشمنان ترامپ در
انتخاباتفرمانداریجورجیااعالمکردندکه
با پیروزی قاطع کمپ همراه شد .همچنین
در انتخابات درون حزبی برای مجلس سنا
در ایالت آالباما ،سناتور تد کروز و سناتور رند
پولازفردیحمایتکردندکهترامپمخالف
وی بــود .با این همه ،پالتیکو نوشته است
بسیاری از افراد در حزب معتقدند که ترامپ
همچنان روی طرفداران خود نفوذ دارد و
حمایت وی از نامزدها تاثیرگذار است .اما

نهستندکهاقداماتترامپبر
اینافرادنگرا 
پیروزیحزبدرانتخاباتمیاندورهایتأثیر
منفی بگذارد .کریس کریستی گفته است:
«ما باید حزب فردا باشیم نه حزب دیروز .اما
مهمتر از همه این است که تصمیم بگیریم
که ایــن حــزب ،حــزب من اســت یا حــزب ما.
ترامپخود،ایننبردراانتخابکرد» .یکیاز
مشاورانمایکپنسنیزگفتهاست«:منفکر
میکنم ترامپ مشاورههای ضعیفی دریافت
کرده و برای نمایش قدرت از افراد بسیاری
حمایت کــرده اســت» .تد کــروز گفته است:
«ترامپ از افراد زیادی در کشور حمایت کرده
است .بسیاری از آن ها پیروز شدند ،نه همه
آن ها .من و ترامپ در بیشتر آن ها همنظر
بودیم و از شخص واحــدی حمایت کردیم.
در برخی مــوارد مشترک نبودیم .هر کسی
باید گزینههای خود را انتخاب کند ».ترامپ
در انتخابات درون حزبی ،به دنبال تحکیم
جایگاه خود در حزب بوده اما به نظر میرسد
چندان در رسیدن به این هدف موفق نبوده
است ،هر چند نمیتوان گفت تحرکات وی
موجبتضعیفششدهاست.

انتخاباتریاستجمهوریکلمبیابهدوردومکشیدهشد

نامزد چپ گرایان ،پیشتاز اما ناکام
نتایج انتخابات ریــاســت جمهوری کلمبیا
اعالم شد .انتخاباتی که در آن هیچ نامزدی به
پیروزینرسید.گوستاووپترو،نامزدچپگرای
انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا اگــر چه
توانست بیشترین آرا را از آن خود کند ،اما از
کسب تعداد رای الزم برای پیروزی در دور اول
باز ماند .بنابراین ،گوستاوو پترو ،مبارز سابق
چریکی چپ ،در دور دوم انتخابات ریاست
جمهوری که قرار است  ۱۹ژوئن ( ۲۹خرداد)
برگزار شود ،با تاجر پوپولیست رودلفو هرناندز
رقابت خواهد کرد.با پیروزی احتمالی پترو،
آمریکای التین در آغوش چپ ها غش می کند
و هر چه بیشتر از آمریکا فاصله می گیرد .این
روی ــداد در حالی به وقــوع می پیوندد که در
آخرین روزهای سال ،2021مردم شیلی نیز،
گابریل بوریچ چپ گرا را برای ریاست دولت
برگزیدند.ورایدولتهایچپگرایفعلیدر
تهایدوسالگذشتهبه
کوباوونزوئال،انتخابا 
برآمدندولتهایچپگرادربولیوی،شیلی،
پــرو و هــنــدوراس منجر شدهاند و رایگیری
پرمناقشه نیکاراگوئه نیز پیروزی دانیل اورتگا،
رئیسجمهور مخالف آمریکا را در پی داشته
است .نفوذ آمریکا هر روز در حیاط خلوتش رو
به کاهش است و زنگ خطر برای واشنگتن به
صدا در آمده است.ب ه گزارش شبکه الجزیره،

در انتخابات کلمبیا ،گوستاوو پترو  ۶۲ساله،
عضو حــزب «ام40.3 ،»۱۹درصـــد آرا را به
دست آورد .رودلفو هرناندز ،تاجر امــاک و
مستغالت 28.1درصدآراراکسبکرد.حزب
«ام »۱۹یا «اتحادیه دموکراتیک ام »۱۹از دل
گروه چریکی «جنبش ۱۹آوریل» شکل گرفت
که از دیگر گروههای چریکی آمریکای جنوبی
مانند توپامارو در اروگوئه و مونتونروس در
آرژانتین پیروی میکرد« .جنبش  ۱۹آوریل»
با کنار گذاشتن عملیات نظامی به یک حزب
سیاسی در کلمبیا تبدیل شد .حضور هرناندز
در رقابتهای دور دوم غافلگیر کننده بود.
نظرسنجیهای پیش از دور نخست انتخابات
نشان میداد که هرناندز در دور دوم تنها چند
امتیازازپتروعقبترخواهدبود.رودلفوهرناندز
اکنون از حمایت فدریکو گوتیرز ،نامزد مقام
سوم و احتما ًال بسیاری از حامیان او برخوردار
خواهدبود.

خادم -نخستوزیر سابق پاکستان در فراخوانی
از حامیانش خواست تا دوبــاره خودشان را برای
راهپیماییبزرگبهسمتاسالمآبادآمادهکنند.او
باحملهبهدولتنوپایشهبازشریفگفت«:دولت
تحمیلیقصدداردباآمریکابرسرخونکشمیریها
مصالحهکندواسرائیلرابهرسمیتبشناسد».این
فراخوان در حالی از طرف عمران خان صادر شد
که وی پنج شنبه گذشته ،راهپیمایی حامیان خود
را لغو کرده بود اما به دولت هشدار داد چنان چه
انتخابات ظرف شش روز برگزار نشود ،اعتراضات
از سرگرفته خواهد شد .اعتراضات هفته گذشته
در حالی لغو شد که شهباز شریف ،نخست وزیر
پاکستان تالش کرد که با بستن راه های ورودی
به اسالم آباد مانع رسیدن طرفداران عمران خان
به این شهر شود .اما تظاهرات حامیان خان در پی
رای دادگاه عالی برگزار شد .عمران خان که ماه
گذشته از سوی پارلمان برکنار شد ،ادعا میکند
کهقربانی«تغییررژیم»دراینکشورشدهکهتوسط
آمریکاورقبایسیاسیاوسازماندهیشدهاست.
به گزارش تریبیونپاکستان«،عمرانخان» رئیس
حــزب تحریک انصاف ،دیــروز نیز در سخنرانی
خود خطاب به یک کنوانسیون کارگران کشورش

اظهار کــرد :ملت پاکستان تحت «ال اله اال ا»...
موجودیت یافته است که به معنی تعظیم نکردن
در برابر هیچ کس است؛ اما امروز آمریکا اقدام به
تحمیلیکدولتمتشکلازدزدانبرماکردهاست.
او ادامه داد ،حزبش این بار برای تدارک دیدن این
راهپیمایی طوالنی از هیچ تالشی دریغ نخواهد
کــرد .وی گفت« :ایــن بــار ما آمــاده خواهیم بود.
اعتراض کردن حق دموکراتیک ماست .اگر دولت
تحمیلیاینحقراارائهنکندماآنراخواهیمربود».
او به طور خاص به رعنا ثناءا ...وزیر کشور ،شهباز
شریفنخستوزیرپاکستانوپسرش،حمزهشهباز،
سروزیرپنجابهشداردادکهازبابتاقداماتشان
علیه معترضان در جریان
راهپیماییحزبمتبوعش
در پنج شنبه گذشته در
اماننخواهندبود.
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پیشخوان بین الملل
اسپکتیتر در ت ــازه ترین
شــمــاره خــود بــه موضوع
حساس اینروزهایجهان
یعنیآیندهتایوانواحتمال
حمله نظامی چین به آن
می پــردازد .این نشریه با
طراحی جلد خود که یک
اژدها(نمادچین)رانشانمیدهدکهدرحالآماده
کردن خود برای حمله به تایوان است و با انتخاب
تیتر «نجات دادن تایوان» در مقاله ای نوشت :در
حملهروسیهبهاوکراینوجنگدراینکشوردرس
هایزیادیبرایغربوجودداردکهبافهمیدنآن
میتوانازجنگدیگریدرتایوانجلوگیریکرد.

چهره روز
پل پلوسی ،همسر نانسی
پلوسی ،رئیس  82ساله
مجلس نمایندگان آمریکا
به اتهام رانندگی در مستی
بازداشت شد .البته او پس
از چند ساعت با وثیقه پنج
هزار دالری آزاد شد .نانسی و پل در سال1963
ازدواج کردند و پنج فرزند دارند /.ایندیپندنت

نمای روز

بایدن به همراه همسرش ،با سفر به تگزاس از
بنای یادبود  19دانش آموز و دو معلم کشته شده
درتیراندازیجمعیدرمدرسهابتداییدرتگزاس
که هفته گذشته رخ داد ،دیدن کرد .بایدن سپس
در یک کلیسای کاتولیک محلی با خانواده های
آسیب دیــده از حمله تگزاس ،مالقات کــرد .در
این مالقات ،مردم با سر دادن شعارهایی از وی
خواستند بحث کنترل خرید و استفاده از اسلحه
را مجدد با جدیت بیشتر پیگیری کند.این دومین
سفربایدندرعرضچندهفتهگذشتهبرایآرامش
بخشیدنبهجامعهآسیبدیدهآمریکابود.

