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برگبرندهترامپباتعویق
انتخاباتنوامبر

ادامه شیوعویروسکرونادرآمریکا،صحنهسیاسی
این کشور را در آستانه بی سابقه ترین رخداد تاریخ
ایاالتمتحدهآمریکاقراردادهاست:تعویقانتخابات
ریاست جمهوری .پنجاه و نهمین انتخابات ریاست
جمهوری ایــاالت متحده بر اســاس جــدول زمانی
تعیین شده باید روز سه شنبه سوم نوامبر 2020
برگزار شود .در صورتی که دونالد ترامپ در این
انتخاباتپیروزنشود،چهلوششمینرئیسجمهور
آمریکابرگزیدهخواهدشد.بااینحال،ادامهبیماری
کــوویــد 19-و بــروز مخاطراتی بــرای حضور رای
دهندگان در پای صندوق های رای در روز برگزاری
انتخاباتدرسومنوامبر،احتمالتعویقانتخاباترا
قوتبخشیدهاست.البتهبراساسقوانینانتخاباتی
درآمریکا  ،شهروندان می توانند آرای خود را از
طریق پست به حوزه های رای گیری ارسال کنند.
با این حال ،برخی ایالت ها شرایط دشواری را برای
انتخابات پستی در نظر گرفته اند  ،ضمن این که
احتمالبروزتقلبواخاللدررونداخذرایبهشیوه
انتخابات پستی نیز وجود دارد .به همین دلیل نیز
دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهورآمریکا تاکنون
باتبدیلشدنانتخاباتمعمولریاستجمهوریبه
انتخاباتپستیبهدلیلاحتمالبروزتقلبمخالفت
کــرده اســت .این در حالی است که دموکرات ها
برگزاری انتخابات پستی را با توجه به خطر سرایت
بیماری در حوزه های رای گیری ،متناسب با دوران
کرونا ارزیابی می کنند .البته دالیــل دیگری نیز
برایمناقشهاخیردموکراتهاوجمهوریخواهان
مطرح شده است .دموکرات ها ،معتقدند جمهوری
خواهانبهدلیلنگرانیازافزایشمشارکتسیاسی
رای دهندگان با شیوه انتخابات پستی که می
تواند پشتوانه ای برای نامزدهای دموکرات باشد،
مخالفت می ورزند .ارزیابی ها حکایت از آن دارد که
رابطه مستقیمی میان افزایش مشارکت سیاسی
رای دهندگان درآمریکا و پیروزی دموکرات ها در
انتخاباتوجوددارد.ازسویدیگر،تعویقاحتمالی
انتخابات درآمریکا به بعد از فروکش کردن بحران
کرونا ،برگ برنده ای را در اختیار ترامپ و حزب
جمهوری خواه قرار خواهد داد تا با اعالم پیروزی
علیهاینبیماریکشنده،برحامیانخوددرانتخابات
نوامبر بیفزایند.اما محدودیت های قانونی ،عامل
اصلیدربرابرتعویقانتخاباتبهشمارمیآید.قانون
اساسیآمریکا،دورههررئیسجمهوریرافقطچهار
سالتعیینکردهکهبایدتاپیشازاتمامآن،انتخابات
بعدیبرگزارشود.درقوانینمصوبکنگرهنیزتاریخ
انتخابات ریاست جمهوری ،اولین سه شنبه بعد از
اولین دوشنبه ماه نوامبر سال انتخابات تعیین شده
است .به عبارت دیگر انتخابات پیش رو باید در روز
سوم نوامبر(اواسط آبان) برگزار شود .البته رئیس
جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور از
اختیار اعــام وضعیت فوق العاده و تعلیق برخی
قوانین از جمله قانونی که روز انتخابات را مشخص
کرده  ،برخوردار است .با این حال ،هرگونه تغییری
درنظم 200ساله،درآمریکایبهشدتقطبیشده،
جدالهایسیاسیرابیشازپیشتشدیدمی کند.
ضمناینکهبرگزاریانتخاباتبهشیوهرایگیری
پستی – یا حتی به شیوه ترکیبی شامل حضور در
پای صندوق های رای در ایالت های کمتر آسیب
دیــده از کرونا و انتخابات پستی در ایالت های
پرخطر – دردسرهای جدیدی را ایجاد خواهد
کرد ،به ویژه اگر فاصله دو رقیب در انتخابات اندک
باشد یا همچون انتخابات  2000و  ، 2016فرد
پیروز ،با آرای الکترال و نه آرای مردمی ،به کاخ
سفید راه یابد  .

رسانههایژاپنیازعملجراحیناموفق«اون»خبردادهاند

گزینههایجانشینیحکومت«کیم»
شریفی-کیم جونگ اون  36ساله که  9سال از
رهبری اش بر کره شمالی می گذرد ،بیش از دو
هفته است که در انظار عمومی ظاهر نشده است.
روز دوشنبه اول اردیبهشت ( ۲۱آوریــل) وب
سایت " "Daily NKکه از سئول اداره میشود
و در کانون خبرهایش کره شمالی قرار دارد،
گزارش داد که کیم در تاریخ  ۱۲آوریل (دو هفته
پیش)دربیمارستانبستریشدهومدتکوتاهی

پس از آن تحت عمل جراحی قلبی و عروقی قرار
گرفته است .سیانان نیز با استناد به یک مقام
دولتی آمریکا گفته که وضعیت سالمتی کیم
وخیم است .اما چیزی که مهم است آخرین خبر
از قول رسانه های ژاپنی است که گفته اند عمل
جراحی نخست روی وی موفق نبوده است .به
ادعــای این منابع ،رهبر کره شمالی همچنان
زنده است اما مغز وی فعالیتی نشان نمی دهد.

ترامپ:حرفهایمدربارهتزریقموادضدعفونیکنندهطعنهوشوخیبود

جو بایدن :لطف ًا وایتکس نخورید!
جنجال درباره پیشنهاد عجیب دونالد ترامپ
رئیسجمهور آمریکا مبنی بر تزریق مواد
ضدعفونی کننده بــه بــدن بــرای مقابله با
کرونا؛ همچنان ادامه دارد و این بار نوبت «جو
بایدن» رقیب وی از حزب دموکرات است که
بخواهد از این اظهارات برای گرم کردن تنور
انتخاباتی خود استفاده کند.بایدن در واکنش
به گفتههای ترامپ که تیتر نخست رسانههای
جهان است؛ در توئیتی از روی مزاح گفت:
باورم نمیشود که این را میگویم؛ ولی لطف ًا
وایتکس نخورید.ترامپ روز پنج شنبه در یک
کنفرانس خبری گفته بود که دانشمندان باید
تحقیق کنند آیا تزریق مواد ضدعفونی کننده
یا تابش مستقیم نور به درون بدن افراد مبتال

به ویروس کرونا در درمان این بیماری تنفسی
مؤثر است یا خیر! اما وی روز جمعه بعد از آن که
انتقادها شدت گرفت ،مدعی شد که قصدش
از بیان این اظهارات فقط شوخی بوده است.
این در حالی است که حتی تحلیل گران فاکس
نیوز -رسانه طرفدار ترامپ -هم میگویند
حین بیان این موضوع ،هیچ نشانهای مبنی بر
شوخطبعی در لحن گفتار و زبان بدن ترامپ
نبوده اســت.از سوی دیگر ،اظهارات وی به
قــدری تکان دهنده بــود که ســازمــان غــذا و
داروی آمریکا فوری به آن واکنش نشان داد
و به مردم توصیه کرد «مبادا به خوردن مواد
ضدعفونی کننده روی بــیــاورنــد» .گفتنی
اســت ایــن نخستین بــار نیست کــه دونــالــد

وزیردادگستریبرزیلدراعتراضبهسیاستهایبولسونارواستعفاکرد

دولت برزیلدرآستانهفروپاشی

استعفای وزیر دادگستری برزیل از اعضای
برجسته راست گرای کابینه موجب بروز
اعتراضات خیابانی و بحران در دولت برزیل
شده است .وزیر دادگستری دلیل استعفای
خود را تالش بولسونارو رئیسجمهور برای
تغییر رئیس پلیس فدرال جهت دسترسی
آسان تر به گزارشهای اطالعاتی محرمانه
اعالم کرده است.این موضوع عالوه بر این
که برخی طرفداران بولسونارو را عصبانی
کــرده احتمال استیضاح وی را نیز قوت
بخشیده است .وزیر دادگستری برزیل مهم
ترین نقش را بــرای حذف و زندانی شدن
لوئیس ایناسیو لوال داسیلوا رقیب اصلی
بولسونارو در انتخابات سال  2018داشته
و به همین دلیل میان راست گرایان برزیل از
محبوبیت برخوردار است.حتی دادستان
ارشد برزیل از دیوان عالی درخواست کرده
تا به اتهام مداخله ژائیر بولسونارو ،رئیس
جمهور ،در امور قضایی رسیدگی شود.این

تحوالت پس از آن صورت گرفته است که
هفته گذشته بولسونارو،وزیر بهداشت این
کشور را به دلیل همراهی نکردن با نظرات
وی درباره مقابله با کرونا و اصرار بر قرنطینه
برکنارکردهبود.تاکنونبیشاز ۵۴هزارنفر
به کرونا مبتال شده وحدود چهار هزار نفر نیز
جان باختهاند .مقامات بهداشتی هشدار
دادهاند نظام بیمارستانی شهرها از جمله
«ریو دو ژانیرو» در حال فروپاشی و ظرفیت
بیمارستانها ،سردخانهها و قبرستانها در
حال تکمیل است.با این وجود ،بولسونارو
با شرکت در تجمع هــوادارانــش خواستار
بازگشایی کسبوکارها و کاهش اقدامات
پیشگیرانهشدهبود.همچنینگزارشهایی
مبنی بــر استعفای قریبالوقوع برخی
اعضای نظامی کابینه که بخش مهمی از
بلوک حامی بولسونارو را تشکیل میدهند
منتشر شــده کــه دول ــت ایــن کشور را در
وضعیت متزلزلی قرار داده است.

تمدید یک طرفهآتشبسدروغین
عربستانبرخالفادعایآتشبساعالمیاشچرااصراربرادامهجنگدریمندرفضایکروناوماهرمضاندارد؟
پسازشیوعکرونادبیرکلسازمانمللخواستار
آتش بس در مناطق درگیر از جمله در یمن شد تا
امکان مقابلهبااینبیماریمهلکدراینمناطق
فراهم شــود .این موضوع بــرای یمن از اهمیت
مضاعفی برخوردار بود به لحاظ آن که این کشور
بیش ازپنج سال است که در معرض حمالت بی
وقفهائتالفمتجاوزسعودیواماراتیومزدوران
تحت حمایت آن ها قــرار دارد.عـــاوه بر این به
دلیل محاصره طوالنی یمن بیش از  80درصد
از جمعیت این کشور طبق آمارهای سازمان ملل
از مدت ها پیش در آستانه قحطی قرار دارند که
این وضعیت طبعا آسیب پذیری در مقابل کرونا
را بیشتر می کند آن هم در شرایطی که در نبود
دارو و واکسن موثر ،رژیم غذایی مناسب یکی از
راه های موثر برای کاهش خطرات ناشی از این
ویروس ناشناخته و کشنده ارزیابی شده است.
ائتالف مهاجم در ابتدا به طور یک جانبه اعالم
آتش بس کرد و این تصور را به وجود آورد که گویا
ازدرخواستدبیرکلسازمانمللونمایندهاودر
یمنبرایبرقراریآتشبسفراگیروتسریعکمک
های انسان دوستانه استقبال کرده اما گذشت
زمان مشخص کرد که این آتش بس فریبی بیش

نبودهاستوبهگفتهسخنگوینیروهایانصارا...
از زمان اعالم آتش بس ،نیروهای ائتالف متجاوز
سعودی و اماراتی به  57حمله زمینی و حدود
 500حمله هوایی دست زده اند.با این حال،
عربستان دیروز نیز آتشبس یمن را به مدت یک
ماه تمدید کرد.شاید اولین سوالی که به نظرمی
رسد این است که علت اصرار ائتالف متجاوز بر
استمرار حمالت به رغم شکست های روزافزون
آن در یمن چیست و چرا عربستان به اصطالح
جلوی ضرر بیشتر را نمی گیرد و خود را از باتالق
یمن خــارج نمی کند؟چند علت در این زمینه
محتمل به نظر می رسد :نخست این که شواهد و
نشانههایموجودحاکیازایناستکهعربستان
به احتمال شیوع کرونا در یمن برخالف سازمان
مللنهبهعنوانیکتهدیدبلکهدرستبرعکسبه
مثابهیکفرصتنگاهمیکندوبهگفتهمسئوالن
انصارا...شواهدمتعددیدالبرتالشعربستان
برای شیوع کرونا در یمن و به خصوص در مناطق
تحت کنترل انصار ا ...بوده تا بلکه بتواند راهی
برای جبران شکست هایش بیابد .دوم این که
عربستان و شخص بن سلمان از همان ابتدای
تحمیلجنگبریمنکهباتصاحبقدرتدرداخل

همراه بوده از سوی بخشی از خاندان در معرض
انتقادوسوالقرارداشتهاستواکنونازآنهراس
دارد که پایان جنگ آن هم بدون هیچ دستاورد
مشخصاعتراضهایداخلیرادوچندانسازد
بهخصوصآنکهپسلرزههایبحرانجانشینی
در خاندان سعودی همچنان باقی است و تقارن
این مسائل و بحران ها با بحران ناشی از سقوط
آزاد بهای نفت در هم آمیخته و بر شدت و گستره
آنافزودهاست.درچنینوضعیتیبهنظرمیرسد
جناححاکمبهرهبریبنسلمانبهجنگیمنبه
مثابه ابزاری برای فرافکنی بحران داخلی نگاه
میکند.گذشتهازاینها،تجاوزنظامیعربستان
واماراتبهیمنازهمانابتداباهماهنگیراست
گرایان حاکم بر فلسطین اشغالی به رهبری
نتانیاهو و نومحافظه کاران حاکم بر کاخ سفید
به رهبری ترامپ و براساس یک طــرح منطقه
ای موسوم به معامله قرن همراه بوده و با این که
اجرایاینطرحبامشکلومانعجدیروبهروشده
است ،اما گویا محمد بن سلمان و محمد بن زاید
هنوز چراغ سبز الزم را برای انصراف از این پروژه
دریافت نکرده اند و لذا با وقت کشی همچنان به
رویکردنظامیگریخوددریمنادامهمیدهند.

جــای تعجب نیست که پسرش هم از خــوردن
این غذاهای گران قیمت لذت ببرد ،حتی در
شرایطی که مــردم کره از این لذ تها محروم
هستند.

گفته شده رهبر کره شمالی دارای «مرض قند،
فشار خــون ،اسید اوریــک و چربی خــون باال»
است .تقریبا همان بیماری هایی که باعث سکته
و مرگ پدرش شد .بیماری اون ناشی از پرخوری،
وزن باال و مصرف بیش از حد دخانیات است .به
گزارش روزنامه بریتانیایی مترو ،اگر شایعات
درست باشد ،شراب مار – که از مار کبرای مرده
در بطری گرفته میشود – نوشیدنی مورد عالقه
اون است .پنیر سوئیسی پرچرب ،سوشیهای
درست شده از قسمت چرب ماهی تن ،شامپاین،
ویسکی و سیگارهای فرانسوی طراحی شده
توسط «ایو سن لوران» ،خوردنی ها ،نوشیدنی
ها و تفریحات کیم جونگ اون را تشکیل می
دهد .همچنین« ،ارالنو فورالنیس» ،نخستین
آشپز ایتالیایی کره شمالی که در سال ١٩٩٧
استخدام شد تا برای برخی از اعضای خاندان
کیم پیتزا بپزد ،میگوید که «اون» و پدرش ،هردو
دیوانهوار عاشق پیتزاهایی بودند که سطح آن
کامال پوشیده از گوشت بود .فورالنیس میگوید
که ساالمی ،پپرونی ،پورشتو و گوشت خوک
جزو بیشترین گزینههای انتخابی کیم جونگ
ایل ،رهبر پیشین کر هشمالی بود و بنابراین،

هنوز اخبار دقیقی از زنــده بــودن یا مرگ کیم
جونگ اون در دســتــرس نیست .بــا ایــن حال
بسیاری از رسانه ها هم اکنون در حال بررسی
گزینه های احتمالی جایگزینی وی هستند.
«کیم یو جونگ» ،خواهر کوچک «اون» که تاکنون
بخشیازوظایفخودرابهعنواننمایندهخاندان
حاکم انجام داده و بخشی را نیز به عنوان دستیار
شخصی همراه سفرهای خارجی رهبر کره
شمالی بــوده ،یکی از گزینه های جدی برای
جایگزینی وی است .او تنها عضو دیگر خاندان
کیم است که به قدرت واقعی در حکومت این
کشور نزدیک شده است .گزینه بعد ،فرزند ارشد
(از سه فرزند) و پسر اون است که سال  2010به
دنیا آمده است .کودکی که تاکنون تصویری از او
منتشرنشدهاست.کیمجونگچولتنهابرادردر
قید حیات کیم جونگ اون نیز جزو گزینه هاست.
هرچند وی به دلیل این که به سیاست عالقه ای
ندارد گزینه محتملی نیست .او ساکن پیونگ
یانگ ،پایتخت است و گفته می شود که هدایت
یک تیم گیتاریست را برعهده دارد.

ترامپ توصیههای اشتباه ارائه میدهد .او در
ابتدای شیوع بیماری بارها به پزشكان تاكید
میكرد كه چرا از واكسن آنفلوآنزا برای كرونا
استفاده نمیشود كه كال موضوع اشتباهی
بود .او همچنین توصیه به استفاده از داروی
هیدروكسین كلوركین كه بیشتر به داروی
ماالریا معروف است ،میكرد كه پزشكان بارها
و بارها تاكید كردند هیچ سند جدی وجود
ندارد كه این دارو به صورت قطعی میتواند
به درمان كرونا كمك كند ،چراكه تنها این
دارو برای تقویت سیستم ایمنی بدن تجویز
میشود و تاثیر مستقیمی برای مقابله با
كرونا ندارد .دونالد ترامپ حتی
یكبار مدعی شد كه استعداد
پزشك شــدن را نیز
دارد.
چــیــزی كه
اكنون نباید
فــــرامــــوش

كرد ،این است كه ترامپ بیش از این كه نگران
وضعیت كرونا در كشور باشد ،نگران آن است
كه چگونه در رسانهها و افكار عمومی قضاوت
میشود ،حضور متعدد رسانهای ترامپ به
نظر مـیرســد بیش از ایــن كــه بــرای ترامپ
موفقیتآمیز باشد به ضرر او تمام شده است.
به نوشته نیویوركتایمز ،سبك زندگی دونالد
ترامپ تغییر كرده و همه كارهای او به كاخ
سفید محدود شده و تنها رسانهها را
رصد میكند و به صورت هفتگی به
همراه مایك پنس آزمایش میدهد
كه به ویــروس كرونا مبتال نشده
ب ــاش ــد .حــال
بــایــد دیــد كه
دونالد ترامپ
تـــا كـــی قصد
دارد ب ــه ایــن
رویـــكـــرد خــود
ادامه دهد.
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نمای روز

▪گزینه های جایگزینی کیم

معترضان به ناتوانی دولت آمریکا در مقابله با
ویــروس کرونا ،کیسههای نمادینی از اجساد
قربانیان این بیماری را در مقابل هتل ترامپ در
واشنگتن قرار دادند .هم اکنون آمریکا با بیش
از  ۹۲۵هــزار مبتال به ویــروس کرونا و بیش از
 ۵۲هزار قربانی ،رتبه اول را در میان کشورهای
جهان به خود اختصاص داده است.

کارتون روز

کاریکاتور فایننشیال تایمز:رهبران اتحادیه
اروپا درحالی همچنان مشغول سخنرانی کردن
هستند که امــواج دریــای توفانی کرونا در حال
نابود کردن آن هاست.

قاب بین الملل

وزیر حملونقل نروژ که اتاق کارش را با بادکنک
تزیین کرده ،برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی
در دوران کرونا ،از پشت میز خود تصویر قیچی
کردن روبان را همرسانی و تونلی را افتتاح کرد.

