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تحلیل روز
دکتر حامد رحیم پور

فرصت واکسنی ترامپ!
با وجود همه تهدیداتی که از سوی ویروس کرونا
متوجهجامعهجهانیشدهاست،گویاهمهگیریاین
ویروس برای برخی از سیاستمداران فرصت هایی
نیزفراهممیکند.دونالدترامپیکیازهمینافراد
است که با وجود شرایط نامطلوب کنونی در داخل
ِ
تهدیدات
آمریکاهمچنانبهدنبالایناستکهازدل
 Covid-19فرصتهاییرانیزبرایاجراییکردن
اهدافشخلقکند«.آنتونیفائوچی»رئیسموسسه
ملی آلرژی و بیماریهای عفونی آمریکا روز جمعه
گفت « :به طور خوش بینانه واکسن کرونا قبل از
پایان سال  ۲۰۲۰آماده خواهد شد ».به نظر می
رسد ترامپ نیز معتقد است اعالم رسمی کشف
واکسنآمریکاییکرونا،منجربهافزایشمحبوبیت
وی در نظرسنجیها خواهد شد .درخواست وی
برایتعویقانتخاباتنیزبهایندلیلاست.درواقع
یکی از دالیلش این است.با این حال ممکن است
«تایید وعده فائوچی» مبنی بر موفقیت آمیز بودن
کامل واکسن ،تا پایان ماه نوامبر به طول انجامد!
به عبارت بهتر ،متخصصان آمریکایی اصرار دارند
فرایند «آزمایش واکسنهای ادعایی» به صورت
کامل طی شود.به گفته بسیاری از کارشناسان
مشخصترین زمانی که سازمان دارویــی آمریکا
میتواند این واکسن را تایید کند ،احتماال پایان ماه
نوامبر خواهد بود .اگرچه اعالم اولیه موفقیت آمیز
بودن واکسن و وعده تولید گسترده آن در آینده
میتواندتاحدودیوضعیتترامپدرنظرسنجیها
رابهبودبخشد،امامیتواندمنجربهبازگرداندنکل
صحنهبازیبهسودجمهوریخواهانشود؟!

کارتون روز

کارتون نشریه االتحاد امـــارات /ترکیه در حال
دمیدنبرافراطگرایی.

«مصطفی الکاظمی» ،نخست وزیر عراق خبر داد
کهانتخاباتزودهنگامپارلمانیاینکشور ۶ژوئن
سال ۱۶( ۲۰۲۱خرداد )۱۴۰۰برگزار خواهد
شــد .دور پیشین انتخابات پارلمانی عراق12 ،
می  2018برگزار و پارلمان این کشور نیز 113
روز بعد ،یعنی دوم سپتامبر همین سال تشکیل
شد.اگرانتخاباتزودهنگامدرتاریخاعالمشدهاز
سوی الکاظمی برگزار شود ،فاصله دو انتخابات،
حدود سه سال خواهد بود و با توجه به تحوالت
احتمالی در شمارش آرا ،بعید به نظر میرسد تا
سپتامبر ،2021پارلمان عراق به صورت رسمی
آغاز به کار کند.غیر از دفتر نمایندگی سازمان
ملل متحد در عراق که در بیانیهای از اعالم تاریخ
برگزاریانتخاباتزودهنگامحمایتکرد«،محمد
الحلبوسی» ،رئیس پارلمان عراق ،ساعتی پس

الکاظمیخردادسالآیندهراموعدبرگزاریانتخاباتپارلمانیزودهنگاماعالمکرد

تشدیدمنازعاتسیاسیدرعراق؟

از پیام ویدئویی الکاظمی ،ضمن تأکید بر روند
قانونی برگزاری انتخابات زودهنگام ،خواستار
زمانی زودتــر بــرای برگزاری آن شد .رئیس
فراکسیون ائتالف فتح در پارلمان عراق نیز
از تالش برای تکمیل قانون انتخابات سخن
گفت و البته آوریل  2021را برای
برگزاریانتخاباتپیشنهادکرد.
پسازاعتراضاتماههایاخیر
در عــراق و مطالبه انتخابات
زودهنگامازسویمعترضانو

حمایتمرجعیت،تقریب ًاهمهشخصیتهاواحزاب
عراقی از این ایده حمایت کردهاند .در
همین زمینه احتماال در روزه ــای
آینده ،برگزاری انتخابات زودهنگام و
تصویب قانون آن دوباره به موضوع روز
محافلعراقیتبدیلشود.بااین
حال ،تقریب ًا اقدام خاصی
بـــرای تحقق انتخابات
زودهـــنـــگـــام ازجــمــلــه
دربــاره قانون انتخابات

رسواییمالیپایجاستینترودورابهپارلمانکانادابازکرد

زد وبندهایخانوادگیآقایجنتلمن!
اندازه تماشای دونیمه فوتبال زمان برد تا جاستین
ترودو،نخستوزیرکانادا،دربرابرکمیتهتفحصامور
مالی پارلمان این کشور به سواالت دربــاره تخلفات
مالی اش توضیح دهــد .توضیح دربــاره اعطای یک
قرارداد پرسود دولتی به سازمان خیریهای که پیش
از این به اعضای خانواده «ترودو» پول پرداخت کرده
بود.بهگزارشخبرگزاریفرانسه،ویدردفاعازخود
 ۹۰دقیقه در کمیسیون مالی پارلمان کانادا صحبت
کردکهاقدامیاستثناییدرارتباطبایکرئیسدولت
کانادا به حساب میآید زیرا نخست وزیر شیک پوش و
جنتلمنکاناداسعیمیکندازگسترشاینرسوایی
جلوگیری کند.خیریه «وی» گفته است که مبلغی
حدود  ۳۰۰هزار دالر کانادا را در سالهای اخیر به
مادر و برادر جاستین ترودو برای ایراد سخنرانی در
برنامههای مختلف داده است .از سوی دیگر همسر
نخست وزیر کانادا نیز قبل از این که جاستین ترودو
رهبر حزب لیبرال کانادا شود  ،برای حضور در
یک رویداد در سال ۲۰۱۲مبلغ ۱۵۰۰دالر
کاناداازاینموسسهدریافتکردهبود.نخست
وزیرکانادا،درتاریخ ۱۳ژوئیهبرایاینموضوع
از کاناداییها عذرخواهی کرد و گفت
که درباره امضای قرارداد با «وی» در
پروژه  ۹۰۰میلیون دالری اعطای
وام به دانشجویان کانادایی اشتباه
کــرده اســت .خیریه«وی» در
نهایت از اجــرای این طرح

صرف نظر کرد اما اختالفها همچنان باقی مانده
است .عالوه بر ترودو ،در این پرونده پای بیل مورنئو،
وزیر دارایی کانادا نیز به میان کشیده شده است .وی
که در تحقیقات پارلمان نیز مورد توجه است ،هفته
گذشتهاعالمکردکهمبلغ ۴۱هزاردالرهزینهسفری
راکهخیریهبهاوپرداختکردهبود،بهخیریهبرگردانده
است.بااینحالترودودرپارلمانکاناداتاکیدکردکه
از پرداخت هزینه سفرهای وزیر دارای ـیاش از سوی
خیریه «وی» اطالعی نداشته اســت .این نخستین
بارینیستکهجاستینترودوووزیرداراییویهدف
تحقیقاتتضادمنافعقرارمیگیرند.اماایننخستین
رسوایی دولت لیبرال ترودو نیست .یک سال و نیم
پیش شواهدی از فساد مالی در یکی از بزرگترین
شرکتهای خدمات مهندسی مونترال به دست
آمد .طبق این شواهد ،شرکت  SNC-Lavalinدر
فاصله سا لهای  ۲۰۰۱تا  ۲۰۱۱به مسئوالن
دولت وقت لیبی حدود  ۴۸میلیون دالر رشوه
داده بود .دادگاه این پرونده در جریان بود که یک
منبع موثق اما ناشناس به خبرنگار گلوباندمیل
اطالع داد که دفتر نخستوزیر تالش کرده جودی
ویلسون ریبولد ،وزیر وقت دادگستری را
مجبور کند تا به نفع شرکت  SNCدر
روند رسیدگی به پرونده دخالت کند.
رسوایی که هفته ها دولت کانادا را
تحت فشار رسانه ها و منتقدان قرار
داده بود.

صورت نگرفته است.فضای سیاسی عراق نشان
میدهد پارلمان و گروههای سیاسی مختلف،
اگرچه در مواضع خــود از بــرگــزاری انتخابات
زودهنگام حمایت میکنند ،اما در عمل بعید
به نظر میرسد روند انحالل پارلمان به عنوان
پیشزمینه انتخابات ،چندان آسان طی شود.
حضور در قدرت در نظام سیاسی عراق ،مزایای
فراوانیبراییکنمایندهوقبیلهوطایفهویدارد
که نادیده گرفتن آن ،دشــوار اســت.در مجموع
به نظر میرسد پیام اخیر نخستوزیر عــراق،
نه پایانی بر گمانهزنیها درباره زمان انتخابات
زودهنگام ،بلکه احتما ًالآغاز دور جدید منازعات
میانگروههایمختلفباشد.برگزاریانتخابات
زودهنگام در عراق نه آسان است و نه پایانی بر
چالشهایاساسیاینکشور.

تهدیدتلویحیترامپ

اگربایدنرئیسجمهورشود،آشوبوخونریزیگسترشمییابد
بــــــدون تــــردیــــد انـــتـــخـــابـــات ری ــاس ــت
جمهوری 2020پرچالشترین انتخابات
تاریخ آمریکاست .بحران کرونا ،اعتراضات
ضدنژادپرستی یا بحران اقتصادی آمریکا
هر یک به تنهایی در ایجاد چالش برای یک
رئیسجمهورمستقرکافیبودوحاالترامپ
با نمره منفی در هر سه بحران به استقبال
رقابتهایانتخاباتیرفتهاست  .وی کهدر
جمعهوادارانخوددرایالتفلوریداصحبت
میکرد،از این فرصت برای حمله به «جو
بایدن» نامزد حزب دموکرات در انتخابات
ریاستجمهوری ماه نوامبر استفاده کرد و
مدعی شد اگر بایدن در این انتخابات پیروز
شود«،آشوبوخونریزیگسترشمییابد،
هیچ جایی امن نخواهد بود ،هیچ امنیت و
صلحوعدالتیوجودنخواهدداشت».ترامپ
همچنین افــزود  :اگر بایدن رئیسجمهور
آمریکا شود ،دولت چین این کشور را
صاحب خواهد شد.تصاویر منتشر
شده از این مراسم نشان میدهد
نــه تنها فاصلهگذاری اجتماعی
بــرای جلوگیری از شیوع ویــروس
«کــــوویــــد »۱۹رعــایــت
نــشــده بلکه مـــردم و
مسئوالن آمریکایی
حتی از ماسک هم

استفاده نکردهاند.با این حال ،وی در ادامه
اتهامزنیهای خود برای مقصر نشان دادن
کشور چین در شیوع همهگیری ویروس
کرونا ،گفت« :چین ،ما فراموش نکردهایم!
اما در  ۹۰روز دیگر ،من میتوانم دوبــاره
با مــردم دست بدهم» .اوحتی به دیــواری
که در جنوب این کشور و مرزهای مکزیک
ساخته ،اشــاره کرد و مدعی شد« :همان
طور که این دیوار باال مـیرود ،هیچ چیزی
از آن عبور نخواهد کرد .ما آن را به قیمت
مناسبی بنا کردیم .تا پایان امسال یا اوایل
سال بعد تکمیل میشود ».ترامپ در حالی
به دیوار مرزی «نفوذناپذیر» خود با کشور
مکزیک افتخار میکند که همین چند روز
پیش توفان نه چندان سهمگینی که در
ایالت تگزاس رخ داد ،بخشهای زیادی
از ایــن دیــوار را به سادگی آوار کــرد.وی
همچنین به موضوع تظاهرات ضد
نژادپرستی در پورتلند اشاره کرد
وباتروریستخواندنمعترضان،
گفت« :تصاویر ایــن شهر مانند
 ۱۰۰سالگذشتهشدهاست.
تــروریــســتهــا و
آشــوبطــلــبــان
خشونت ایجاد
میکنند!!»
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پیشخوان بین الملل
جلد نشریه ویک
 /خشم و هیاهو؛
فرستادن نیروهای
فدرال به پورتلند
برای فرونشاندن
خشونتهاست یا
شعلهور کردن آن؟

توئیت روز
احــــمــــد عــبــد
السادهنویسنده
و روزنـــــامـــــه
ن ــگ ــار عــراقــی
در واکــنــش به
مشکل بــرق در
عـــراق نوشت:
الکاظمی توانایی حل مشکل برق عراق را ندارد
چون از ترس ترامپ نمی تواند با شرکت زیمنس
آلمان قرارداد امضا کند .او به پروژه خیالی چنگ
می زند که همان متصل کردن شبکه برق عراق
به شبکه برق کشورهای حوزه خلیج فارس است.
راه حل کنونی او یعنی رساندن سوخت مجانی به
نیروگاههاهمدرعملنتیجهایدرپیندارد.

قاب بین الملل

مــردم آمریکا به دنبال افزایش نگرانیها از همه
گیری کووید  ،۱۹افزایش جرم و جنایت و تشدید
ناآرامیهای داخلی و بی ثباتی سیاسی در پی
اعتراضات اخیر ضدنژادپرستی ،بیش از پیش به
خرید سالحهای گرم روی آورده و رکورد جدیدی
در این زمینه ثبت کــردهانــد .حــدود  ۴۰درصــد از
خریدارانبرایاولینبارسالحگرمخریدهاند.

