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بازگشتغیرمعمولیحریری!
سعدحریرینخستوزیرپیشینلبنانپسازسفری
تقریباسهماههبهپاریسجمعهشببهلبنانبازگشته
است،امابهنظرنمیرسدبازگشتیمعمولیباشدو
ازتحرکاتپیداوپنهانجریان 14مارسواظهارات
خود حریری پیداست که احتماال دوره تــازهای از
کشمکشهای سیاسی در این کشور شروع شود.
حریریبعدازاستعفایمعنادارخوددراکتبرگذشته
بهدنبالاعتراضاتمردمیبیسابقهوبهتبعآنیک
دست شدن قدرت در دست جریان هشتم مارس
(حزبا،...جنبشاملوجریانمیشلعون)فعالیت
چندانینداشتوبهدورازانظارعمومیبود،اماگویا
باتوجهبهتداوممشکالتاقتصادیلبنانهمزمانبا
نزدیکشدنموعدپایانوعدهصدروزهحسندیاب
نخستوزیرکنونیبرایتهیهطرحنجاتاقتصادی
با هدف عبور از بحران ،فرصت را برای شروع کار
سیاسیمتفاوتیمناسبدیدهاست؛امانهدرقامت
یکدولتمرد،بلکهبهعنوانرهبراپوزیسیوندرمقابل
دولتجدیدتحتحمایتحزبا...وجریانآزادملی
بهرهبریرئیسجمهورلبنان.البتهمشکالتلبنان
وعراقودیگرمناطقدرگیربحرانچیزینیستکه
یک شبه حل و فصل شود و این مشکالت و بحرانها
درسایهتداومتنشهامیانآمریکاوایرانازیکسوو
عربستانوایرانازسویدیگرفعالپابرجاخواهدماند
و وعده صد روزه دیاب نیز گرهی از بحران اقتصادی
لبنانبازنمیکندوازقضاهمکروناباتحمیلخودبه
عنوان یک بازیگر ناخوانده دیگر در منطقه و جهان
چنانبرعمقآنهاافزودهاستکهدیگرگرتهبرداری
ناقص از نسخه روزولتی و وعدههای چند صد روزه
نیز کارساز نمیافتد .فرانکلین روزولت بنیان گذار
وعده صد روزه است که با همان و به پشتوانه یک
طــرح مــدون اقتصادی در ســال  1933توانست
رکــودی بزرگ را مهار کند.اکنون در این شرایط
بسیارسختاقتصادیلبنان،سعدحریریدرحالی
به لبنان بازگشته که در دهم آوریل دولت دیاب را
غیرمستقیمتهدیدکردهودرتوئیتیطرحاقتصادی
آن را "خودکشی اقتصادی" خوانده و گفته که اگر
وضعیتسروسامانینگیرد"بهزودیموضعدیگری
اتخاذ خواهیم کرد".فعال ماهیت این "موضع دیگر"
مشخص نیست ،اما تحرکات نیروهای سیاسی14
مارس،تهدیداتوانتقاداتتندروزهایاخیرتاجایی
که ولید جنبالط دیاب را "کینهتوز و کارمند جبران
باسیل"وزیرخارجهسابقلبنانخواندهاست،نشان
میدهد که هفتهها و ماههای آینده در این کشور
پرتنش خواهد بود ،تنشی که ماهیت آن به دور از آن
چه این روزها در عراق میگذرد نیست.واقعیت این
است که یکی از اشتباهات راهبردی ائتالف هشتم
مارس یک دست کردن قدرت در سه قوه ،آن هم در
شرایطی بود که کشور در بحران عمیق اقتصادی
است و هیچ راه حل سحرآمیزی نیز برای آن متصور
نیست .در این وضعیت مسئولیت همه مشکالت بر
گردن این جریان انداخته میشود؛ در حالی که در
گذشتهاینمسئولیتبهنوعیتقسیمشدهبودوحتی
بخشبزرگآنمتوجهنخستوزیروابستهبهجریان
 14مارس بود .اما در وضعیت کنونی این جریان در
صرافت آن است تا در نقش یک جریان اپوزیسیون
متحد در مقابل حزب ا ...و جریان آزاد ملی و قدرت
سیاسی یک دست شده عمل کند .فعال باید منتظر
پالنهای اصلی برنامه اپوزیسیون جدید لبنان
ماند؛برنامهایکهازپشتیبانیمنطقهایعربستانو
بینالمللیآمریکاوفرانسهبرخورداراست.

چهره روز

اردوغانبهکرونامبتالشدهاست؟
رجب طیب اردوغــان ،رئیس جمهور ترکیه به
ویــروس کرونا مبتال شده اســت؟ این سؤالی
است که با قــدرت به علت غیبت غیرمنتظره
اردوغــان و ظاهر نشدن وی در مدت اخیر در
انظار عمومی مطرح شده است و نام وی فقط از
طریق بیانیههایی که حزب حاکم یا سخنگوی
ریاست جمهوری ترکیه منتشر میکنند ،مطرح
میشود .به نوشته پایگاه «ترکیا االن» وابسته به
مخالفان نظام ترکیه ،ابراهیم کالین ،سخنگوی
رسمی ریاست جمهوری ترکیه در پاسخ به این
سؤال شهروندان که چرا رئیس جمهور در این
شرایط دشواری که مردم با توجه به نابه سامانی
بخش بهداشتی و شیوع ویروس کرونا در کشور
رنج میبرند ،در انظار عمومی ظاهر نمیشود
،به این جمله بسنده کرد« :البته شهروندان
مشتاق دیدار رئیس جمهور هستند این برای
شهروندان آسان نیست ،زیرا او رئیس جمهور
ملت است».

تازهتریننظرسنجیموسسهگالوپدربحبوحهشیوعکرونانشانداد

رکورد پایینترینسطحمحبوبیتترامپ
تازهترین نظرسنجی موسسه گالوپ نشان
میدهد که میزان محبوبیت دونالد ترامپ با

کاهشی  ۶درصدی بیشترین افت را در دوران
ریاست جمهوریاش داشته است .این نتایج

نشان داد که فقط  ۴۳درصــد آمریکایی ها
عملکرد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری را
قبول دارند که در مقایسه با نتایج نظرسنجی
گالوپ که  ۵فروردین ( ۲۴مارس) انجام شد،
کاهشی  ۶درصـــدی را نشان مــی ده ــد.در
نظرسنجی حدود یک ماه پیش گالوپ عملکرد
ترامپ مورد قبول  ۴۹درصد آمریکایی ها بود.
بهنوشتهگالوپ،کاهش ۶درصدیشدیدترین
افت در میزان پذیرش عملکرد ترامپ است که
تاکنون در دوران ریاست جمهوری اش ثبت
شده است زیــرا به طور معمول رتبه مقبولیت
ترامپ بسیار ثابت بــوده هرچند که هنوز به
میانگین تاریخی برای روسای جمهوری آمریکا
از سال ۱۹۴۵میالدی تاکنون به میزان ۵۳
درصــد نرسیده است.نظرسنجی گالوپ از
طریق تماس تلفنی تصادفی با هزار و  ۱۷نفر
از افراد بزرگ سال آمریکایی بود که در تاریخ
 ۱۳تا ۲۶فروردین (یکم تا ۱۴آوریل) با ضریب
خطای  ۴درصد انجام شد.از اواسط ماه مارس
(اواخر اسفند) پذیرش شغلی ترامپ از سوی
دموکرات ها  ۶درصد و در بین افــراد مستقل
 ۴درصــد کاهش داشته است.گالوپ نتیجه
گرفته است که این کاهش در مقبولیت ترامپ

میتواندنتیجهارزیابیهادربارهعملکردترامپ
و افزایش نرخ بیکاری و شمار جان باختگان
ناشی از شیوع ویروس کرونا در آمریکا باشد.در
گزارشی که مجله اقتصادی فوربس نیز آن را
منتشر کرده میگوید از آغاز فراگیری کرونا در
دنیا بر محبوبیت سران کشورهای دموکراتیک
افــزوده شده است اما این اقبال شامل برخی
رهبران از جمله روسای جمهور آمریکا ،برزیل و
نخست وزیر ژاپن نمیشود.فوربس مینویسد
در نظرسنجیهای اخیر دربــاره نحوه مقابله
دولت با همهگیری کووید ۱۹-بر محبوبیت
ترامپ،بولسونارووآبهیابسیاراندکافزودهشده
یا این که از محبوبیت آن ها کاسته شده است.
به نظر می رسد هر چه مبارزه با کرونا ویروس
شدیدتر پیشرودوترامپبتوانددرمواجههبااین
ویروسموفقعملکند ،آرایاوبههمان مقدار
سابق بازمی گردد .بااین حال در این خصوص
تردیدهای جدی وجود دارد .هنوز برآوردی در
ایاالت متحده در خصوص پایان یافتن دوران
شیوع کرونا وجود ندارد .ضمن آن که مشخص
نیست که میزان تلفات در آمریکا در پایان شیوع
این ویروس یا در دوره کنترل حداکثری آن (اگر
آندورهفرابرسد)بهچهمیزانباشد!  
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تــصــویــر روی جــلــد شــمــاره جــدیــد مجله
فرانکفورتر آلگماینه:راه طوالنی [خروج] از
بحران کرونا!

توئیت روز

راهزنیجدید واشنگتن ازکاراکاس

اصرار از غنی؛ انکارازعبدا...

«شورایعالیمصالحه»برایتشکیلدولتدرافغانستانایجادشدهاست؟
اوایلهفتهگذشتهبسیاریازرسانههایافغانستاناز
توافقنهاییمیانعبدا...عبدا...ومحمداشرفغنی
برسرتشکیلحکومت«مشارکتملی»دراینکشور
و رسیدن به نقطه پایان بحران در این کشور خبر
دادند.ساعاتی پس از انتشار این خبر ،متن حدود
 10صفحهای منتشر شد که در آن جزئیات توافق
میانایندورهبرسیاسیافغانستانوارکانحکومت
مشارکت ملی مشخص شده بود .حتی در بخشی از
این متن به سهم  50درصدی تیم عبدا ...در کابینه
حکومت آینده افغانستان و همچنین چگونگی
مشخص شدن والیان والیتهای مختلف این کشور
بهصورتواضحاشارهشدهبود.یکیازنکاتمهماین
توافقمنتشرشده،تشکیل«شورایعالیمصالحه»
به رهبری عبدا ...عبدا ...بود که جایگاه حقوقی،
تشریفاتی و همچنین وضعیت استقرار آن در بدنه
دولتآیندهافغانستانمشخصشدهبود.بااینحال
ساعاتی پس از انتشار آن ،دفتر عبدا ...عبدا ...با
انتشاربیانیهایضمنتاییدتلویحیمتنمنتشرشده
اعالم کرد که این متن در واقع پیشنهاد اشرفغنی
بوده و عبدا ...آن را نپذیرفته است.همچنین اعالم
شد که اگر در روزهــای آینده توافقی میان طرفین
حادث نشود تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدا...

آمریکاداراییهایونزوئالرابهحسابگوایدو واریزکرد

اقدامبهمعرفیکابینهخودخواهدکرد.اکنونپساز
گذشتیکهفتهازتکذیباینخبروتوافق،باردیگر
«سالم رحیمی» وزیر دولت در امور صلح افغانستان
واز نزدیکان اشرفغنی صراحتا در یکگفتوگوی
تلویزیونی از پیشرفت در توافق میان عبدا ...و غنی
خبر داده است اما او به یکنکته مهم اشــاره کرده
و آن هم تشکیل شــورای عالی مصالحه به رهبری
عبدا ...عبدا ...است.از این سخنان سالم رحیمی
دوبرداشت میتوان داشت :برداشت اول این است
که عبدا ...عبدا ...و اشرفغنی در واقعیت به توافق
نهایی نزدیک شده و عبدا ...پیشنهاد غنی مبنی
بر به عهده گرفتن رهبری شورای عالی مصالحه را
پذیرفته است .برداشت دوم این است که تیم غنی
پسازکشوقوسهایفراواندرنهایتازحرفخود
عقبنشینینکردهوازاینطریقباردیگراعالمکرده
که پیشنهاد نهایی آن ها برای توافق همین تشکیل
شورایعالیمصالحهوسپردنرهبریآنبهعبدا...
وتیمحامیاناوست.اکنونبایدکمیمنتظرماندودید
کهواکنشتیمثباتوهمگراییدرقبالسخنانسالم
رحیمیچیستوآیاافغانستانباردیگرنوعجدیدی
ازحکومتداریرادر 20سالگذشتهتجربهخواهد
کردیاخیر؟

دولت دونالد ترامپ که از بهمن ماه ۱۳۹۷
با به رسمیت شناختن غیرقانونی خوان
گوایدو به عنوان رئیس جمهوری ونزوئال
در تــاش بــرای کنار زدن دولــت قانونی
«نیکالس مــــادورو» ب ــوده اس ــت ،ایــن بار
داراییهای بانک مرکزی ونزوئال در آمریکا
را به حساب رئیسجمهوری خودخوانده
منتقل کــرده اســت .کاراکاس اقــدام اخیر
آمریکا در برداشت از دارایی های این کشور
و واریز آن به حساب رهبر مخالفان ونزوئال
را محکوم کرد .هفته گذشته اعضای مجمع
ملی ونزوئال که ریاست آن بر عهده گوایدو
رئیس جمهوری خودخوانده است ،مجوز
انتقال  ۳۴۲میلیون دالر از اموال حساب
بلوکه شده بانک مرکزی ونزوئال در سیتی
بانک آمریکا و انتقال آن به حساب تحت
کنترلگوایدوراصادرکردهبود.آمریکاتالش
دارد تا با وارد کــردن فشارهای اقتصادی
به ونزوئال ،دولت قانونی این کشور را زمین
گیر کند و در نهایت با ساقط کردن آن ،مهره
مدنظرخودرادرکاراکاسبهرویکاربیاورد.
اکنوناختصاصاینبودجهبهابزارسیاسی

جدیدی در دست مخالفان دولت ونزوئال
تبدیل شده است .گوایدو سرکرده مخالفان
ونزوئالدریکاقدامتبلیغیدرشرایطشیوع
کروناوعدهدادهاستتاسهماهآیندهصددالر
در ماه به کارکنان بخش سالمت این کشور
پرداخت می کند .گوایدو گفته است ،این
پول از محل سرمایه هایی برداشت می شود
که آمریکا و متحدانش آن را مسدود کرده و
اکنون در اختیار وی قرار داده اند .وی اوایل
آوریلنیزاعالمکردکهدفترشبیشاز200
میلیوندالررااحیاکردهودرتالشاستاین
پولرابرایمبارزهباویروسکروناهزینهکند.
بهگفتهگوایدومنابعمالیازطریق«کیفپول
مجازی» که سازمان دولت های آمریکایی
ایجاد کرده ،منتقل خواهند شد .مخالفان
در ونزوئال تالش می کنند در بحران کرونا
نیز اهداف سیاسی خود را پیگیری و از آن
برایقانعکردنافکارعمومیاستفادهکنند.
این در حالی است که ونزوئال ماههاست با
شدیدترین چالشهای اقتصادی از جمله
کمبود شدید دارو و مواد غذایی رو به روست
وشیوعکروناشرایطراحادترکردهاست.

ماجراجوییفضاییدونالد

چرارئیسجمهورآمریکافرماناستخراجازمعادنکرهماهراصادرکرد؟
خــادم -دونالد ترامپ میخواهد آمریکا برای
استخراج مــواد معدنی ،حفاری در کــره مــاه را
آغاز کند .رئیس جمهور آمریکا فرمانی اجرایی
را امضا کرده که در آن ،این کشور حق تحقیق
و استفاده از منابع فضا را دارد .استخراج مواد
معدنی از کره ماه ،در روزهــا و هفته های آینده
واکنش کشورهای متعددی همچون چین و
روسیهرادربرخواهدداشت.ایندرحالیاستکه
رئیسجمهورآمریکا ۲۱دسامبر 2019باحضور
درپایگاهینظامیدرنزدیکیواشنگتن،باامضای
فرمانی«ارتش فضایی» شاخه جدید نظامی در
ارتش ایاالت متحده را رسما بنیانگذاری کرد.
ترامپ سال گذشته در همین مراسم گفته بود
فضا «جدیدترین عرصه رویاروییهای نظامی»
است و به همین جهت آمریکا قصد آن را دارد تا
غلبه نظامی خود را در این زمینه هم حفظ کند.
حاال فرمان جدید مبنی بر استخراج فرازمینی
میگویدازنظرآمریکا«،فضاحکممنطقهمشترک
را ندارد» و به همین دلیل نیازی به مجوز و توافق
بینالمللی نیست .در فرمانی که دونالد ترامپ
امضا کرده به وضوح ذکر شده قوانین بینالمللی
تاثیری بر فعالیت آمریکا در ماه ندارد هر چند که

خودقوانینمربوطبهفعالیتبشردرخارجازکره
زمین نیز شفاف نیستند .گرچه ایــاالت متحده
یکیازپیشگامانکنوانسیونفضایبیرونیبود،
اما به عضویت «پیمان تنظیم فعالیت ایاالت در
ماه و سایر اجسام آسمانی» ،که به «کنوانسیون
قمری» سال  1979معروف شده  ،در نیامده
است.دراینپیمانتصریحشدهاستکهاستفاده
غیر علمی از منابع فضایی باید تابع مقررات
بینالمللی باشد .حاال سوال این است که چرا
ترامپ میخواهد در فضا معدن استخراج کند
و این کار چه فایدهای دارد؟بنجامین سواکول،
پروفسور سیاستگذاری انــرژی در دانشگاه
ساسکس انگلستان درباره این انگیزه می گوید:
«آمریکا این مسابقه را به کشورهایی مانند چین و
روسیه باخته است .مواد معدنی چین ،در سراسر
دنیا عرضه میشوند .کسانی مثل دونالد ترامپ
جاهایی به دنبال مواد معدنی هستند که چین
به آن ها دسترسی نــدارد مثل کــره مــاه ».سارا
کــروداس ،خبرنگار مسائل فضا نیز میگوید:
استخراجمعدندرماهکمکمیکنددرفضادورتر
برویممثالبهمریخ.کرهماهمنابعیمانندهیدروژن
واکسیژنداردکهبرایسوختموشکالزماست

و به همین دلیل میتواند یک ایستگاه میان
کهکشانی سوخت شود .ایستگاه سوختگیری
در فضا باعث میشود که موشکها دچار کمبود
سوخت نشوند و مسافت بیشتری را طی کنند و
دورتر بروند .مثل این است که وقتی به مسافرت
میرویم مجبور نباشیم همه وسایل را با خود

ببریم .کــروداس همچنین معتقد است :هیچ
کشوری نمیتواند ادعــای مالکیت بر مــاه را
داشتهباشدولیاینقوانینمانندقوانیندریایی
هستند یعنی «اگر نفر اولی بودید که به جایی
رفتید و چیزی را پیدا کردید ،میتوانید برای
خود نگه دارید».

تحلیل نــوریــل روبــیــن،اســتــاد دانشگاه
نیویورک از حضور طــرفــداران ترامپ در
خیابان ها :شبه نظامیان مسلح ترامپ در
خیابان های آمریکا با سالح هایی مرگبارتر
از شورشیان ۲۰۱۵سوریه در تردد هستند.
ترامپ فاشیست جنگ داخلی می خواهد.
بنابراین ما امسال جنگ داخلی و خشونت
خواهیم داشت.

خبر متفاوت

کمککروناییبهسبکغنی!
الوقت :به تازگی دولت افغانستان برای دست کم
هزار خانواده نیازمند در کابل چهارونیم کیلو
گندم به هر خانوار کمک کرد .واکنشها به این
میزان کمک دولت به نیازمندانی که به دلیل
قرنطینه کابل بیکار شده اند ،از همان زمان آغاز
شد و تاکنون ادامــه دارد.ویدئوهای متعددی
از ساکنان پایتخت در شبکههای اجتماعی
دست به دست میشود که حکایت از نارضایتی
و انتقاد مردم از کمیت ،کیفیت و چگونگی توزیع
گندم دارد.یکی از این ویدئوها مرد میانسالی
را نشان میدهد که کنار یک کیسه گندم در
وسط کوچهای در شهر کابل ایستاده و با کاسه
بین مردم محله گندم توزیع میکند.او با لحن
کنایهآمیزی میگوید" :نمیدانم این مقدار گندم
را برای مصرف خود ما دادهاند یا به مرغهای ما؟
سهم مردم از میلیو نها دالری که کمک شده
همین است؟ در کدام آسیاب این گندم را آرد
کنیم؟" با این حال دولت اشرف غنی وعده داده
که کمکهای بیشتری در آینده برای نیازمندان
در نظر دارد.

