بین الملل

پنج شنبه  4اردیبهشت 1399
 29شعبان .1441شماره 20361

تحلیل روز
امیرعلی ابوالفتح

international@khorasannews.com

آمریکا،کروناو 10نکته
 - 1نظام سالمت آمریکا دچــار بحران شده و این
سوال مطرح است که چرا تاکنون بیش از  40هزار
تندراینکشوربراثرابتالبهویروسکروناجانخود
را از دست داده اند .به نظر می رسد آسیب پذیری
اقشار فقیر و کم درآمد و همچنین کمبود مراقبت
های درمانی در خانه های سالمندان از عمده ترین
دالیل این بحران در آمریکاست - 2 .بحران کنونی
در آمریکا صرفا محصول بی کفایتی و سوء مدیریت
دولت ترامپ نیست .این که چنین بحرانی رخ داده
ریشه در دهه ها سوء مدیریت دولت های دموکرات
وجمهوریخواهدارد.گرچهبرخیازسیاستمداران
وجریانهایسیاسیدرآمریکادرپیتسویهحساب
با ترامپ و جمهوری خواهان هستند ،اما تمامی
دولت ها و نهادهای مسئول در آمریکا در بروز این
وضعیت سهیم هستند؛ به عبارت دیگر ،مسئولیت
متوجهسیستمدرآمریکاست-3.درخواستترامپ
ازهوادارانشبرایمقاومتدربرابراعمالقرنطینه،
جامعه آمریکا را بیش از پیش دوپــاره کرده است.
تظاهرات افراد با اسلحه در مخالفت با محدودیت
های اقتصادی و اجتماعی و همچنین ،مقاومت
دیگر افراد با لباس های درمانی و کیسه های حمل
جنازه ،زمینه درگیری هــای خیابانی در آمریکا
را فراهم می کند -4 .تمامی طرفداران برچیده
شدن محدودیت های کرونایی ،الزاما حامی ترامپ
نیستند.همچنینتمامیآنانمخاطراتناشیازاین
بیماریرانفینمیکنندبلکهنگرانیازفقروازدست
دادنمشاغلکهبهازدسترفتنبسیاریازامکانات
رفاهی در آمریکا منجر می شود ،زمینه مقاومت در
برابر قرنطینه ها را ایجاد کرده است .برپایی چنین
تظاهراتی ریشه در ساختارهای معیوب اقتصادی
و اجتماعی در آمریکا دارد - 5 .گرچه دولت آمریکا
برای نجات اقتصاد ،بزرگ ترین بسته کمک مالی
در تاریخ این کشوررا به اجرا گذاشته است؛ اما این
بسته  2.2تریلیون دالری به هیچ عنوان خسارات
سرسام آور شیوع ویروس کرونا را جبران نمی کند،
به ویژه درخصوص شهروندان کم بضاعت و فعاالن
کسب و کارهای کوچک؛ به همین دلیل مقاومت
دربرابرمحدودیتهایکروناییدرآمریکاروزبهروز
بیشتر می شود -6 .با ادامه بحران کرونا ،به تدریج
تعدادبیشتریازجمهوریخواهانبهجمعمنتقدان
دولــت ترامپ می پیوندند و ادامــه ایــن وضعیت،
موقعیترئیسجمهوریآمریکادرانتخاباتنوامبررا
تضعیفمیکند.نمونهآن،سخناناخیرلریهوگان
فرماندارجمهوریخواهایالتمریلندورئیسانجمن
ملی فرمانداران آمریکا بود که نحوه مدیریت دولت
ترامپ در مقابل کرونا را زیر سوال برد -7 .سقوط
جنونآمیزقیمتنفتکهدرپیتوقفکسبوکارها
و افزایش تاریخی بیکاری در آمریکا رخ داد ،آسیب
پذیری بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان را نمایان
کرد.پیشبینیمیشوددرروزهایآیندهزلزلههای
بزرگ تری در دیگر حوزه های اقتصادی آمریکا رخ
دهد-8.اسنادجدیدنشانمیدهدکهدولتترامپ
درروزهایپیشازبروزبحران،سیاستپنهانکاری،
فریب و تعلل را در پیش گرفته بــود .اثبات چنین
ادعاهایی ،نه فقط ترامپ را با رسوایی های سیاسی
مواجه می کند بلکه چه بسا اتهامات کیفری را نیز
به دلیل مرگ بی دلیل آمریکایی ها ،متوجه رئیس
جمهوری آمریکا کند -9 .عالوه بر دولت فدرال،
کنگره آمریکا نیز در برخورد با بحران کرونا کوتاهی
هایی داشته است به ویژه این که برخی از دموکرات
ها قصد دارند از فرصت ایجاد شده ،برای شکست
ترامپدرانتخاباتنوامبراستفادهکنند،درحالیکه
سیاستبازیدرواشنگتنمیانکاخسفیدوکنگره
ازیکسوودموکراتهاوجمهوریخواهانازسوی
دیگر ،جان مردم آمریکا و دیگر کشورهای جهان را
تهدیدمیکند-10.برطرفنشدنبحراندرکوتاه
ترینزمانممکن،شکافهایسیاسی-اجتماعی
را در آمریکا تشدید می کند ،شکاف هایی همچون
شکافمیاندولتومردم،شکافمیاندولتفدرال
و دولت های ایالتی ،شکاف میان فقرا و ثروتمندان،
شکافمیانسفیدپوستانورنگینپوستان،شکاف
میانرفاهگرایانوامنیتگرایانودرنهایت،شکاف
میان«اولجان»و«اولنان».
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بایدنپسازجلبحمایتسندرز،چرادر
پیکسبحمایتبانویسابقآمریکاست؟
شریفی  -میشل اوبــامــا ،بانوی اول سابق
آمریکا در کتاب خاطرات خود با عنوان «شدن»
( )Becomingمی گوید :همین جا روشن کنم
که «اصال و ابدا قصد نامزدی ریاست جمهوری
را ندارم ».این موضع گیری در مقدمه کتابی
که بیش از  10میلیون نسخه از آن طی دوسال
گذشته به فــروش رسیده در حالی است که
همان زمــان شایعاتی درب ــاره ایــن که او می
خواهد از میان صفحات کتابش به اتاق بیضی
شکل کاخ سفید راه یابد ،مطرح بود .اکنون
در حالی که میشل اوباما به وعده خود وفادار
مانده ،جوبایدن ،نامزد نهایی حزب دموکرات

در انتخابات اعــام کــرده که مایل اســت در
مقام رئیس جمهوری« ،میشل اوباما» بانوی
اول سابق این کشور معاون وی باشد .چراکه
او (میشل) عالی است و راه و رسم این کار را

میداند .این اظهار نظر که در مصاحبه با شبکه
سی .بی .اس مطرح شده در حالی است که
بایدن پیش از این گفته بود اگر به کاخ سفید راه
یابد یک زن را به عنوان معاول خود انتخاب می
کند.همینسخنانکافیبودتا«الیزابتوارن»
سناتور دموکرات ایالت ماساچوست و «کاماال
هریس» سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا
که هــردو به نفع جو بایدن کــارزار انتخابات
مقدماتی را ترک کردند ،برای رسیدن به این
جایگاه اعالم تمایل کنند .اما حاال اظهار نظر
جدید بایدن را می تــوان هوشمندانه ترین
پیشنهادی دانست که معاون رئیس جمهور
سابق آمریکا می توانست مطرح کند .چراکه
میشل اوباما بیش از هر زنی می تواند در سبد
رای جوبایدن اثــرگــذار باشد .پیش از این
تلگراف در یادداشتی نوشته بود :میشل اوباما
تمام خصایص و ویژگی هایی را که ترامپ فاقد
آن هاست ،در خود دارد .میشل اوبامای 56
ساله میان گروه هایی همچون قشر تحصیل
کرده و دانشگاهی ،جامعه زنان و همچنین
سیاه پوستان آمریکایی از حمایت قابل توجهی
برخوردار است .سخنرانی های شیوا و رسای

میشل اوباما اغلب مخاطبان و حضار را به
گریه می انــدازد .در دورانــی که فعالیت علیه
نژادپرستی و تبعیض جنسیتی بسیار الزم
و ضـــروری بــه نظر مــی رســد ،حضور میشل
اوباما می تواند به ایجاد تغییر در آمریکا کمک
شایانی کند .مطرح کردن نام میشل در حالی
است که برنی سندرز نیز روز دوشنبه (۱۳
آوریل) در یک پیام ویدئویی از همه شهروندان
آمریکا خواست که برای شکست دادن دونالد
ترامپ در انتخاب پیش رو متحد شوند و به
جو بایدن رای بدهند .سندرز که در جلب
رایدهندگان جوان و التین تبارها و مسلمانان
موفق بــوده است و خود را یک سوسیالیست
میخواند ،دونالد ترامپ را «خطرناکترین»
رئیسجمهور تاریخ معاصر آمریکا می داند .او از
همه رایدهندگان دموکرات ،از هر رایدهنده
مستقلوازبسیاریازجمهوریخواهانخواسته
است در این کارزار متحد شوند و از نامزدی جو
بایدن حمایت کنند .تنها شش ماه تا انتخابات
نهاییریاستجمهوریباقیماندهاستورسانه
هانظارهگرندکهبایدنوترامپچگونهدرزمین
شطرنجسیاستبازیمیکنند.
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هر چند از شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا
به عنوان یکی از مهم ترین دالیل منفی شدن
قیمت نفت در آمریکا سخن گفته می شود اما
سیاست های اشتباه ترامپ در تشویق سعودی
ها به افزایش تولید برای تحت فشار قراردادن
روسیه،ایرانوونزوئالنیزتاثیرشگرفیدرعرضه
اضافیوبرهمخوردنتوازندرعرضهوتقاضای
نفت داشــت .در کنار این موضوع جنگ نفتی
میان روسیه و عربستان نیز از دالیــل مهمی
اســت که به ایــن اتفاق دامــن زد .جنگ نفتی
میان روسیه و سعودی ها پس از آن آغــاز شد
که دوطرف در چارچوب اوپک پالس به توافق
نرسیدند و عربستان تولید نفت خود را به 13
میلیونبشکهدرروزرساند.اینموضوعدرسایه
کاهشکروناییتقاضابرایخریدنفتبهسقوط
قیمت های جهانی نفت منجر شد .اما همزمان
با این اتفاق که سقوط قیمت نفت به زیان شدید
تولید کنندگان نفت شیل منجر شده بود و از
طرف دیگر تقاضایی برای عرضه نفت وجود
نداشت ،انبارهای آمریکا از ذخایر نفت پرشد و
بر اساس گزارش ها حدود 400شرکت مرتبط
با تولید نفت صخره ای در آستانه ورشکستگی
قرار گرفتند و اکنون تنها راه نجات این شرکت
ها دخالت دولت است .در این شرایط بسیاری
از هم حزبی های ترامپ در سنا که بیشتر آن ها
صاحبان شرکت های چند ملیتی تولید نفت
شیلهستندازترامپخواستندکهسعودیهارا
تحت فشار قرار دهد تا تولید نفت خود را کاهش
دهند .هر چند این اتفاق دیرهنگام رخ داد اما
تاثیرخودرابربازارنفتدرآمریکاگذاشت.اکنون
برخی از کارشناسان محمدبن سلمان را عامل
اصلی چنین وضعیتی می دانند که از یک سو
با لجاجت در برابر روسیه ،از میزان تولید نفت

نکاست و از سوی دیگر با افزایش آن مشکالت
بزرگی بر سر راه تولید نفت شیل در آمریکا
ایجاد کرد .در این خصوص می توان به مواضع
«جیمزآنهوف»رئیسکمیتهنیروهایمسلحدر
مجلس سنای آمریکا اشاره کرد که طی نامهای
به وزیر تجارت این کشور هشدار داد که روسیه و
عربستانسعودیتالشدارندتاتولیدکنندگان
نفت و گاز آمریکا را نابود کنند .از این گذشته
ترامپ هم بار دیگر با بیان این که در خاورمیانه
هشتتریلیوندالرهزینهکردهایمواکنوننوبت
متحدان ماست که با سرمایه گذاری در آمریکا
به او کمک کنند ،به احتمال زیاد سعودی ها را
خطاب قرار داده است و این احتمال وجود دارد
که سعودی ها در چنین وضعیتی تحت فشار
ترامپقرارگیرندبهویژهاینکهمحمدبنسلمان
به دلیل جایگاه متزلزل خود و داشتن برخی
پرونده های سیاه مانند قتل خاشقچی ،جنگ
یمن و جنگ قدرت در داخل ،ادامه پادشاهی
اشرامرهونحمایتترامپمیداند.شرایطبه
گونه ای رقم خورده است که بن سلمان با جنگ
نفتی در برابر روسیه ایستاد و به قول والدیمیر
کولیکوف،کارشناسارشد اندیشکدهمطالعات
خاورزمینآکادمیعلومروسیه،لقمهایبزرگتر
از دهانش برداشت آن هم در حالی که کشورش
فقطبهدرآمدهاینفتیمتکیبودوحاالباسقوط
قیمت نفت و دیگر چالش های پیش رو با تهدید
فروپاشی و سقوط روبه روست و از سوی دیگر با
ورشکستهکردنشرکتهاینفتیآمریکا،خود
را ناخواسته رویــاروی صاحبان این شرکت ها
قرارداده است .حال بن سلمان از یک سو قادر
نیست که با سقوط نفت وبودجه وابسته به آن،
مخارج اداره عربستان را به دست آورد و از سوی
دیگرنمیداندچگونهآمریکاراراضیکند.

ترامپحلقهتحریمهای ونزوئال را تنگتر میکند
دولت ترامپ به شرکت بزرگ نفتی شورون
که در کار حفاری و صادرات نفت در ونزوئال
فعالیت دارد ،دستور داد تا اول دسامبر
کــار خــود را متوقف کند؛ اقــدامــی کــه در
راســتــای تشدید فشارهای دولــت آمریکا
بر دولــت نیکوالس مــادورو صــورت گرفته
است .شــورون آخرین شرکت بزرگ نفتی
آمریکاست که با ونزوئال همکاری تجاری
دارد .این شرکت طی تقریبا یک قرن گذشته
روی حوزههای نفتی این کشور آمریکای
جنوبی و ماشینآالت مربوط ،حدود 2.6
میلیارد دالر سرمایهگذاری کرده است .این
دستور تازهترین اقدام کاخ سفید علیه دولت
نیکوالس مادورو در ونزوئالست تا وی را وادار
بهخاتمهحکومتشدراینکشوروپایاندادن
به  ۲۰سال حکومت سوسیالیستی کند.
ونزوئال دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان
است اما به دلیل رویــارویــی با بحرانهای
شدید اقتصادی و سیاسی 4.5میلیون نفر از
مردم طی سالهای گذشته مجبور به فرار از
این کشور شدهاند .بسیاری از زیرساختها و
خدمات ضروری در این کشور نظیر آب ،برق،
گاز و بیمارستانها با مشکالت جدی روبهرو

هستند .دولت ترامپ با اعمال تحریمهای
اقتصادیومالیبردولتمادوروومتحدانش
کمپین فشار حداکثری را طی هفتههای
اخیر به اجرا گذاشته است .دادستانهای
فدرال آمریکا ،مادورو را به عنوان «قاچاقچی
مواد مخدر» محکوم و  ۱۵میلیون دالر برای
ســرش جــایــزه تعیین کــرده و کشتیهای
جنگی و هواپیماهایی بـــرای رهگیری
محمولههای قــاچــاق م ــواد مــخــدر اعــزام
شدهاند .این تنشها در حساسترین زمان
برای تولیدکنندگان نفت و پایین آمدن بی
سابقه قیمت نفت در جهان رخ داده است.
آمریکا و حــدود  ۶۰کشور جهان از خوان
گوایدو ،رهبر اپوزیسیون در ونزوئال حمایت
می کنند و او را رئیسجمهوری قانونی می
خوانند؛ کشورهایی که انتخابات  ۲۰۰۸را
«نامعتبر» میدانند .هر چند گوایدو تالش
کــرده تا از طریق آمریکا به قــدرت دست
پیدا کند ،با این حال وی مشروعیت خود
را کامال از دســت داده و به همین دلیل
دولت ترامپ تالش خود را متمرکز بر انجام
دادن مجموعه اقداماتی کرده که منجر به
سرنگونی مادورو شود.

تالشهایی در لبنان در حال انجام است تا
موجی از ناآرامی ها در این کشور شروع شود.
از جمله می توان به بازگشت سعد حریری از
فرانسه ،دیدار سفیر آمریکا با ولید جنبالط و
متعاقبآنازسرگیریوتشدیدتماسهامیان
ویودوعضودیگرمثلث 14مارسیعنیسمیر
جعجع و سعد حریری ،از سرگیری اتهام زنی
ها به دولت حسام دیاب و از همه مهم تر ترور
نافرجام چهار عضو نیروی حزب ا...در نقطه
مرزی لبنان و سوریه و همچنین از سرگیری
جنگروانیوفراخوانهابهبرگزاریتجمعات
اعتراض آمیز اشاره کرد .حال سوال این است
که علت و انگیزه این اخاللگری ها چیست و
دولتلبنانوحامیانآنازجملهحزبا...چه
اقداماتی انجام داده اند و چه راهکارهایی در
اختیار دارند؟ درباره چرایی توسل مجدد به
آشوب سازی در لبنان می توان گفت که این
یک پروژه نیمه تمام بود که از اعمال فشاربر
سعدحریریبرایکنارهگیریازنخستوزیری
آغاز شد و چند ماه ادامــه یافت و حتی پروژه
مشابهی در عراق شروع شد اما بعد از ظهور
و شیوع کرونا ،اعتراضات مهندسی شده در
مناطق مختلف جهان از جمله لبنان فروکش
کردواکنونبهچنددلیلدرلبنانازسرگرفته
شدهاست:نخستاینکهدولتلبنانباکمک
حامیان خود از جمله حزب ا ...از بحران کرونا
سربلندبیرون آمد و برگه موفقیت جدیدی به
نام خود ثبت کرد حال آن که مخالفان دولت
و حزب ا ...انتظار داشتند با شیوع کرونا توان
و بنیه دولت و مقاومت بیش از پیش تضعیف
شود .از این رو یکی از علل و اهداف مخالفان
از توسل زودهنگام به ازسرگیری آشوب ها در
حالیکههنوزخطرکرونابهطورکاملبرطرف

نشدهاست،ازبینبردنموفقیتحاصلشده
بــرای دولــت و مقاومت لبنان و جلوگیری از
تبدیلآنبهیکبرگهدیگروفرصتسازیازآن
بوده است و البته عامل دیگری که از این زاویه
می توان به آن اشاره کرد این است که عراق
که همانند لبنان در معرض پــروژه براندازی
و آشوب طلبی قرار داشت ،اکنون در آستانه
تشکیل دولت جدید قرار دارد بنابراین لبنان
تنهاجاییاستکهمخالفانمقاومتمیتوانند
روی آن حساب کنند ،ضمن این که نتانیاهو
برایفرافکنیبحرانناشیازانسدادسیاسی
در داخل به بحران سازی در خارج نیاز دارد،
بنابراین به ترور نافرجام اعضای حزب ا ...به
رغم هشدار قبلی سید حسن نصرا ...دست
زدواگربهنتیجهمیرسیدباپاسخشدیدحزب
ا ...مواجه می شد که در نهایت به بــروز یک
جنگهرچندمحدودمیانجامیدکهنتانیاهو
از آن سود می برد .در چنین وضعیتی ،حزب
ا ...و مقاومت به دقت اوضاع را رصد می کند و
تحوالت میدانی را با همه جوانب سیاسی آن
می سنجد و سپس دست به اقدام می زند .از
اینروحزبا...بهایندلیلکهبهانهرابهدست
نتانیاهوبرای فرافکنیبحرانداخلیندهداز
پاسخ نظامی به ترور نافرجام اعضای خود در
مرزسوریهخودداریکردامابالفاصلهباایجاد
چندحفرهدردیوارالکترونیکمرزیکهدرآن
ازهمهحسگرهایفوقپیشرفتهاستفادهشده
است ،این هشدار و پیام را یک بار دیگر به رژیم
صهیونیستیدادکه هرگونهاقدامتحریکآمیز
یا توسل مجدد به پروژه آشوب طلبی در فضای
پسا کرونا ،آثار و پیامدهای پیش بینی نشده به
همراهخواهدداشتو نتیجهجنگآیندهورود
بهداخلفلسطیناشغالیخواهدبود.
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نمای روز

تجمع بزرگترین اتحادیه پرستاران ایاالت
متحده آمریکا در مقابل کــاخ سفید در
اعتراض به کمبود ملزومات بهداشتی
کادر درمان بیماران کرونا و درخواست
بــرای در اختیار قــرار دادن «مــاســک» و
«گــان» و دیگر ملزومات بهداشتی برای
کادر درمان.

توئیت روز

توئیت جو بایدن ،نامزد دموکرات ها در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا :دولت
ترامپوعدهدادهبودکه 27میلیونآزمایش
کرونا تا پایان ماه مارس انجام دهد .تاکنون
فقط چهار میلیون آزمایش صورت گرفته
است.اینغیرقابلقبولاست.مانمیتوانیم
با خیال راحــت و بــدون باال بــردن مقیاس
آزمــایــش هــای صــورت گرفته ،اقتصاد را
بازگشایی کنیم و نمی توانیم به طور موثری
مقیاسآزمایشهاراافزایشدهیممگراین
کهدونالدترامپبهوظیفهخودعملکند.

قاب بین الملل

در حالی که اغلب خبرگزاری ها و شبکه
هایتلویزیونیمنطقه،اقدامدیروزابراهیم
محمد ،جوان فلسطینی را که پس از ضربه
زدنبهنظامیصهیونیست،بهضربگلوله
صهیونیستهابهشهادترسید،شجاعانه
و قهرمانانه توصیف و از آن تمجید کردند اما
روزنامهسعودیالشرقاالوسطچاپلندن،
درادامهسیاستهایضدفلسطینیاربابان
خود ،تیتر و خبری تامل برانگیز درباره این
اقدام منتشر کرد .الشرق االوسط برای این
خبر تیتر «کشته شدن یک فلسطینی که
تالشکردباسالحسردبهنظامیاسرائیلی
درکرانهباختریحملهکند»راانتخابکرد
و به نظر می رسد تلویحا این اقــدام جوان
فلسطینیرامحکومکردهاست.

