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دونالدواقتصادکرونازدهآمریکا
با وخیم تر شدن وضعیت سالمت در آمریکا در
پی گسترش ویروس کرونا  ،اقتصاد آمریکا بیش
از هر زمان دیگری طی  15سال اخیر تحت فشار
قرارگرفته اســت .سقوط چشمگیر بازارهای
سهام در آمریکا و از دست رفتن فرصت های
شغلی متعدد در پی تعطیلی برخی از کسب و
کارها ،فدرال رزرو را بر آن داشت که برای نجات
اقتصاد کرونا زده آمریکا تصمیمی جسورانه
بگیرد  .در اقدامی که کم سابقه توصیف شده
است ،فدرال رزرو نرخ بهره بین بانکی را ناگهان
یک درصد کاهش داد و آن را به حدود صفر تا 25
صدم درصد رساند .همزمان اعالم شد که عالوه
بر  900میلیارد دالر بسته حمایتی دولت برای
مقابله با پیامدهای اقتصادی ویــروس کرونا،
فدرال رزرو  700میلیارد دالر به بازارها تزریق
خواهد کرد .از این رقم 500 ،میلیارد دالر به
خرید اوراق بهادار در بازارهای بورس اختصاص
خــواهــد یافت تــا از سقوط بیشتر شاخص ها
جلوگیری شود و 200میلیارد دالر نیز برای
تحرک بخشیدن به بازار استقراض و وامدهى
تخصیص می یابد .با این اقدامات به نظر می رسد
دولت دونالد ترامپ و نهادهای مالی فدرال با
تمام توان و ظرفیت به جنگ کرونا آمده اند تا از
ورود آمریکا به دوران رکود جلوگیری کنند .با این
حال ،گستردگی ویروس کرونا در جهان و لطمه
های ویرانگر آن به اقتصاد جهانی از جمله اقتصاد
آمریکا ،تردیدهای جدی را درباره قابلیت دولت
فدرال در مهار بحران پیش رو ایجاد کرده است؛
به ویژه این که با نزدیک شدن نرخ بهره بانکی به
صفر و تزریق  1.5تریلیون دالر پول به بازارها ،
ابزار قدرتمند دیگری در اختیار دولت فدرال
نخواهد بود که در صورت وخامت بیشتر اوضاع،
به کمک اقتصاد بحران زده بشتابد .همین
موضوع نیز بر نگرانی ها افــزوده است تا جایی
که تکرار بحران  2007 - 2008را در برابر
دیدگان آمریکایی ها قرار داده است؛ آن هم در
سالی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا برگزار شود.
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مأموریتجنجال برانگیز«الزرفی»
نخستوزیری«الزرفی»بامخالفت،هشداروحمایتمشروط
گروههایمقاومتعراقیروبهروشد

پس از ناکامی کمیته هفتنفره گــروه های
سیاسی شیعه عراق در انتخاب نخست وزیر،
«برهم صالح» رئیسجمهور عراق ظهر دیروز
(سه شنبه  ۲۷-اسفند) «عدنان الزرفی» عضو
ائتالف النصر (به رهبری حیدر العبادی) را به
حضور خواست و او را مأمور تشکیل کابینه کرد.
از روز گذشته که زمزمهها در خصوص انتخاب
الزرفیبراینخستوزیریآغازشد،برخیگروه
هابهشدتمخالفتخودرابهدلیلسابقهاو ابراز
کردند و در شبکههای اجتماعی نیز کاربران
عراقی نوشتند که او تابعیت آمریکایی دارد.
الزرفی (ابو جعفر) نزدیک ترین چهره سیاسی
عــراق به آمریکا (حداقل در میان شیعیان)و
شهروند ایــاالت متحده اســت .گفته میشود
که الزرفی از حامیان جدی تظاهرات اخیر در
عراق بوده اســت.وی اکنون نماینده پارلمان
عراق و دبیرکل حزب «حرکه الوفاء العراقیه»
است که هشت کرسی در شورای استانداری
نجف و دو کرسی در پارلمان عــراق دارد.وی
در ســال هــای  ۲۰۰۴تا  ۲۰۰۹ ،۲۰۰۵تا
 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۴استاندار نجف
بود .تا کنون عمده گروههای سیاسی شیعه
مخالفت خود را به صراحت با نخستوزیری
الزرفی اعالم کردهاند که از جمله آنها ائتالف
دولــة القانون ،بــدر ،عصائب اهل الحق و فتح
هستند.دراینمیانواکنش«جوادالطلیباوی»
از رهبران جنبش «عصائب اهل الحق» عراق،
شدیدتر از دیگر شخصیتها بود .او گفته است
کهانتخابالزرفی،خیانتبهخونشهداومردم
محسوبمیشودوبهنظرمیرسدکهتوطئهای
درحالرخدادناست.اکنونباانتخابالزرفی
بهعنوان نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه ،به
نظر میرسد که برهم صالح بدون توجه به نظر

احزاب و ائتالفهای سیاسی دست به این کار
زده است«.علی التمیمی» کارشناس حقوقی
عراق،براینعقیدهاستکهپسازناکامیکمیته
هفتنفرهبرایمعرفینخستوزیروپایانمهلت
قانونی« ،برهم صالح» طبق قانون میتوانست
خود تمام اختیارات نخستوزیری را بر عهده
بگیرد و دیگر فراکسیون اکثریت موضوعیت
ندارد و رئیسجمهور در انتخاب هر فردی آزاد
است«.فالحالزیادی»ازنمایندگانعضوائتالف
النصر نیز در بیان چگونگی نخستوزیر شدن
«الزرفی» گفت که پس از شکست کمیته هفت
نفره ،ائتالف النصر شروع به جمعآوری امضا
از نمایندگان گروه های سیاسی مختلف کرد تا
بتواند الزرفی را به رئیسجمهور معرفی کند.
به هرحال بسیاری بر این عقیده هستند که
دریافت رأی اعتماد از پارلمان برای کابینه او در
سایه مخالفت شدید برخی گروههای سیاسی،
بسیار دشوار خواهد بود و از هم اکنون برخی
گروه ها شرطهای بسیار مهمی را جلوی پای
الزرفی گذاشتهاند«.کرم علیوی» از نمایندگان
ائتالف الفتح (به رهبری هادی العامری) در
اولین واکنش به وبگاه المعلومه گفت که اگر
الزرفی اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج
نیروهایخارجیازعراقراتضمیننکند،هرگز
گروههایشیعهبهکابینهاورأیاعتمادنخواهند
داد«.حسن سالم» از نمایندگان فراکسیون
الصادقونپارلمانعراق،موضعاینفراکسیون
درخصوصالزرفیراهمانموضعسابقدانست
و گفت که انتخاب وی «خیانت به خون شهدا»
محسوب میشود.الزرفی نسبت به ایــران نیز
دیدگاه های خاصی دارد اما به تجربه می داند
کلید بقا یا موفقیت ،ضرورت رعایت توازن در
تعاملبادوبازیگراصلیخارجیدرعراقاست.

آمریکا بــرای مقابله با شیوع ویــروس کرونا
اقدامات خود را سخت گیرانهتر کرده است.
دموکراتها انتخابات درونحــزبــی خــود را
متوقفکردند،سانفرانسیسکوقرنطینهوورود
شهروندان بریتانیایی و ایرلندی به آمریکا نیز
ممنوع اعالم شد .اما دونالد ترامپ ،در دوران
کرونا نیز رفتار و سیاست همیشگی خود را
به نمایش میگذارد .او در تازهترین نشست
خبری خود در کاخ سفید گفت که دولتش
عملکردخوبیارائهدادهاست.ترامپبالحنی
جدیتر از همیشه تصریح کرد که دولت همه
چیز را تحت کنترل دارد ،اما سپس اذعان کرد
که شیوع ویروس کرونا اجتنابناپذیر است.
وی همچنین از کرونا به عنوان دشمن نامرئی
یادکردوحتیاحتمالرکوداقتصادیبهدلیل
شیوع این بیماری را نیز رد نکرد .ترامپ در این
نشستخبریهمچنینتصمیماتتازهدولت
آمریکا برای مقابله با گسترش پرشتاب کرونا
را اعالم کرد .او از شهروندان آمریکا خواست
که در دو هفته آینده از حضور در تجمعات
بیشاز ۱۰نفرپرهیزوازرفتنبهرستورانو...
خودداریکنند.ویبااینحالگفتکهتصمیم
ندارد قرنطینه ملی وضع کند .اقدامات آمریکا
به سخت گیری اروپا نیست و به نظر میرسد
که تا کنون بیشتر جنبه توصیه داشته باشد.
تردددرآمریکابرایشهروندانبهطورعمومی
ممنوعنشده،امافرماندارانایالتهایآمریکا
که با تعداد زیاد مبتالیان روب ـهرو هستند ،از
رستورانها ،باشگاههای ورزشــی ،مدارس،
سینماهاواماکنعمومیمشابهخواستهاندکه
برایجلوگیریازشیوعکرونافعالیتخود
راتعطیلکنند.افزایششمارمبتالیان
همچنینبرخیازشهرهایبزرگرابه
واکنش واداشته است .مقامهای
سانفرانسیسکو و مناطق
پیرامونی به شهروندان
دســتــور دادهانــــد کــه در
خانههای خود بمانند
و تنها برای خرید دارو و
خــوراک از خانه خارج
شوند.گفتهشدهاست

که این دستور از  ۲۷اسفند به مدت سه هفته
اجرا خواهد شد .شماری از ایالتها از جمله
نیویورک ،نیوجرسی و کانتیکت نیز اعالم
کردهاند که سینماها ،سالنهای ورزشــی،
مدارس و دانشگاهها تا "اطالع ثانوی" تعطیل
خواهند بود تا از این طریق جلوی شیوع سریع
ویروس کرونا گرفته شود.اقتصاد آمریکا نیز
در پی این روند به شدت زیر فشار قرار گرفته
و دوران سختی پیش رو دارد .بورس آمریکا
سیاهترین روز خود از سال  ۱۹۸۷میالدی
به این سو را تجربه کــرد .بــازار سهام آمریکا
شــاهــد ســقــوط  ۱۲درصـــدی بـــود .شرکت
هواپیماسازی بوئینگ که از غولهای صنعت
هوانوردیمحسوبمیشود،بامشکلپرسنلی
روبهروستوبایددربارهکموکیفمیزانتولید
خوددردورانبحرانکروناتصمیمگیریکند.
بوئینگ از دولت آمریکا خواستار کمکهای
مالیسریعشدهاست.شرکتهایهواپیمایی
آمریکا نیز با بحرانی شدید روبهرو هستند و از
دولت ترامپ خواستهاند که با بسته کمکی
 ۵۰میلیارد دالری دولت به آنها کمک کند.
از سوی دیگر،سال  ۲۰۲۰که قرار بود سال
انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده
باشد ،به سال کرونا بدل شده است .برای روز
سهشنبه نیز در چندین ایالت آمریکا برگزاری
انتخاباتدرونحزبیدموکراتهابرنامهریزی
شــده بــود .ایالتهای لوئیزیانا ،کنتاکی و
جورجیا برگزاری این انتخابات را به تاریخی
دیگرموکولکردند.مقامهایمسئولدرایالت
اوهایو نیز در آخرین لحظه اعالم کردند
که بــرگــزاری آن را به تابستان
(دوم ژوئــن) موکول میکنند.
انتخابات مقدماتی درونحزبی
دمــوکــراتهــا در ایــال ـتهــای
فلوریدا،ایلینویسوآریزوناقراربود
دیروز طبق برنامهریزی قبلی انجام
شودوپسازآناحتماالمشخصخواهد
شدکه رقیب انتخاباتیدونالدترامپ
در انتخابات ریــاســت جمهوری
 ۲۰۲۰آمریکا چه کسی خواهد
بود:جوبایدنیابرنیسندرز.

خانم کامبیاچی پژوهشگر ایتالیایی علوم پزشکی
کهکشورشبهشدتدرگیرکروناست،باعصبانیت
در توئیتی چنین از در اولویت نبودن پژوهش ناله
میکند" :به پزشکان و پژوهشگران ماهی 1300
یورومیدهیدامابهفوتبالیستهایکمیلیونیورو.
با این حال به دنبال درمان هم هستید!! بروید و از
رونالدوبخواهیدراهدرمانشمارابیابد".
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در پی تشدید شیوع کرونا در ایاالت متحده  ،مردم
آمریکا به صفهای طوالنی خرید سالح پیوستهاند
و میگویند برای زمانی آماده میشوند که احتما ًال
نظمعمومیدرپیتشدیدشیوعویروسکرونابههم
بریزد.فروشندگان سالح در مناطقی که به شدت
تحت تأثیر شیوع کووید 19-قرار گرفتهاند از جمله
واشنگتن ،کالیفرنیا و نیویورک اعالم کردهاند که
فروشسالحدرپیشیوعویروسکرونادراینمناطق
بسیار افزایش یافته است زیرا مالکان سالح نگرانند
که نظم عمومی به هم بریزد.تصاویر منتشر شده،
افراد را در صفهای طوالنی خارج از فروشگاه ها در
حالی نشان میدهد که در صدد هستند سالحهای
شخصی خود را تقویت کنند .یکی از سایتهای
فروشآنالینسالحبهنشانی،ammo.comافزایش
ناگهانیفروشسالحاززمانآغازشیوعکووید۱۹-
در آمریکا را گزارش کرد و نوشت که از زمان افزایش
شیوعویروسکرونا ۶۸،درصدبهفروشاسلحهاین
فروشگاهازطریقخریدآنالینافزودهشدهاست.

