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تحلیل روز

هنوززوداست!
دکتر حامد رحیم پور  -شیوع گسترده ویروس
کرونا در آمریکا و قرار گرفتن آن در جایگاه نخست
جهانی از حیث تلفات همه نگاهها را به سمت این
کشورچرخاندهاست؛البتهیکیازعلتهایمهمآن،
تاثیرکرونابرانتخاباتریاستجمهوریآمریکاوآینده
دونالد ترامپ است ،برخی او را از همین حاال رئیس
جمهور یک دوره ای می دانند ،اما به نظر می رسد
ترامپهنوزتاپایانمجمعملیحزبجمهوریخواه
در ماه اوت (مرداد-شهریور) که چشم انداز رقابت
در مرحله نهایی مشخص خواهد شد ،فرصت برای
فرارازمهلکهرادارد.درستاستکهترامپنپختگی
کرد وابتدا ساده انگارانه با بحران کرونا روبه رو شد
اما از طرفی عمده کارشناسان آمریکا همچون دکتر
آنتونیفائوچی،مدیرانستیتویملیآلرژیوبیماری
های عفونی آمریکا ،عمر بحران زایی کرونا را در
بدترین حالت بیش از چهارماه متصور نمی داند و از
طرفدیگرترامپنیزازاواخراسفندکمکمسیگنال
های خطر را احساس کرد و بعد از فهمیدن جدیت
حــرف هــای فائوچی ،بــرای نخستین بــار در طول
تاریخ ،به طور همزمان در هر  ۵۰ایالت این کشور به
دلیل شیوع کرونا حالت فاجعه ملی اعالم کرد.او
صریحا گفت که صدهزار نفر از مبتالیان به کرونا در
آمریکامیمیرندو ۲۰میلیوننفرنیزمبتالمیشوند
و همزمان با فرار به جلو به میزان کشته های باالی
آنفلوآنزا در ســال 2015در آمریکا که بیش از۶۰
هزارکشته و 30میلیونمبتالداشتاشارهکردواین
میزانازفاجعهرابهاوباماودموکراتهانسبتداد.او
سپسبرخالفرویکردانفعالیاوباما،باچینستیزی
به دنبال آن بود تا خود را از این معرکه و ازعوارض
بحران ویــروس کرونا برهاند.دربخش اقتصادی
نیز او هفت ماه فرصت دارد که سیاست همزمان
تزریق نقدینگی واحیاسازی سامانه های اقتصادی
را عملیاتی سازد تا ازنتایج دستاوردهای اقتصادی
عقبنیفتد.افزونبراین ،نبایدازاینواقعیتتاریخی
غفلتکردکهآمریکاییهامعموالدرشرایطبحرانی
عالقهای به تغییر رئیس جمهور ندارند.بنابراین
هرگونهپیشداوریدربارهآیندهسیاسیترامپونتایج
انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا بسیار زود
است و این مسئله تابع متغیرها و فاکتورهای زیادی
است که در هفت ماه آینده هم میتواند متغیرهای
جدیدیبهآنهااضافهشودوهمعواملکنونیبهنفع
یابهضررویتغییرکند.
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زمزمههایانصرافالکاظمی

شبح شکست بر سر تشکیل دولــت «مصطفی
الکاظمی»؛ مامور تشکیل کابینه عراق خیمه زده
استوایننگرانیوجودداردکهاونیزبهسرنوشت
«محمد توفیق عالوی» و «عدنان الزرفی» دچار
شود .برخی نمایندگان از اختالفات جدی میان
فراکسیونهای سیاسی و نخستوزیر مامور
تشکیل کابینه دربــاره کرسیهای وزارتــی خبر
میدهند و برخی از فراکسیونها نیز که در روز
مامور شدن الکاظمی به تشکیل کابینه  ،از او
حمایتکردهبودند،اکنوناعالممیکنندکهدیگر
ازاوحمایتنمیکنند.رئیسفراکسیونپارلمانی
بدربابیاناینکهگروههایسیاسیشیعهدرمسئله
انتخاب وزرا در مقابل الکاظمی انعطاف به خرج
دادندتاکیدکردکهضروریاستترکیبکابینهاو
عادالنه چیده شود و حق همه گروهها و قومیتها
در آن به صورت یکسان مد نظر قرار گیرد.یکی از
رهبران جریان صدر عراق نیز  ،بعید ندانست که
با انصراف الکاظمی ،نفر چهارمی مامور تشکیل
کابینه شود« .حاکم الزاملی» با اشــاره به تهدید
مصطفی الکاظمی به انصراف در صورت تداوم

فشارهایگروههایسیاسیگفتهبودکهدرصورت
انصراف مصطفی الکاظمی از نخستوزیری،
دو گزینه وجود دارد؛ نخست بازگشت به عادل
عبدالمهدی نخست وزیــر مستعفی و دیگری
انتخاب فوری فرد دیگری به عنوان مامور تشکیل
کابینه.زمزمه های ترکیب کابینه الکاظمی نیز
موید این است که در آن شیعیان  ۱۱کرسی و
سنی ها و کردها هم  ۱۱کرسی دارند.اگرکمی
به وزارتخانه ها نگاه کنیم این یعنی  ۵۰درصد به
شیعیان رسیده است ،این در حالی است که در
بدبینانهترینبرآورد،شیعیان ۶۰درصدجمعیت
عراق را تشکیل می دهند.شاید به این دلیل است
که«کاطعالرکابی»نمایندهائتالف«دولةالقانون»
می گوید :نخستوزیر مامور تشکیل کابینه ،به
درستی با گروههای سیاسی برخورد نمیکند و
تعاملاوبااینگروهها،دارایرنگوبویدوگانگیو
بیعدالتیاست،بهبرخیگروههایقومیتیاجازه
انتخابنامزدهایخودبرایتصدیوزارتخانههارا
دادهودرمقابلبهبرخیگروههافشارآوردهواجازه
نمیدهدکهحتینظرخودرابگویند  .
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طرح روی جلد شماره جدید مجله فرانکفورتر
ِ
ابرقدرت بیمار؛ چگونه ویروس کرونا
آلگماینه/
ضعفهای آمریکا را آشکار میکند

توئیت روز

آغازدورجدیداعتراضاتدرلبنانهمزمانبابحرانکرونا

معترضان درلبنان دوباره درخیابان
افــزایــش روزافــــزون
قیمت دالر و کاهش
ارزش پــــول ملی
لبنان و بدتر شدن
اوضــــاع اقــتــصــادی
و گـــــرانـــــی هـــای
افسارگسیختهباعث
شده تا اعتراض ها به
این وضع بیشتر شود به گونه ای که بسیاری از
معترضان با نادیده گرفتن شرایط و محدودیت
هــای کرونایی به بستن جــاده ها و سوزاندن
الستیک در جاده ها اقدام کرده اند.از ۲۱فوریه
گذشته که اولین مورد ابتال به کرونا در لبنان
شناسایی شد تظاهرات لبنانیها در اعتراض به
بحران اقتصادی ،اجتماعی و معیشتی متوقف
شــده بود.معترضان لبنانی از ســال گذشته
( )۲۰۱۹در اعــتــراض به وضعیت اقتصادی
به خیابانها آمدند و این اعتراضات در نهایت
باعث برکناری دولت «سعد الحریری» و تشکیل
دولــت جدید به نخستوزیری «حسان دیاب»
شــد .به نوشته العربیالجدید ،تــاش برخی

احزاببرایبهرهبرداری
ازاعتراضاتبهنفعخود،
منجربهنگرانیمعترضان
بــه وضعیت اقتصادی
شده اســت .از بارزترین
ایـــن احــــزاب  ،جــریــان
المستقبل بــه ریاست
سعد الحریری است که
در تــاش اســت پس از تشکیل جبهه معارض
سیاسیعلیهدیاببهنخستوزیریبرگردد.این
روزنامه سپس مدعی شد ،حــزبا ...هم تمایل
به برکناری «ریاض سالمه» رئیس بانک مرکزی
لبنان دارد زیرا وی را «مرد اول آمریکا در لبنان»
و شریک اقدامات واشنگتن برای محاصره مالی
حزبا ...میداند .به ویژه پس از آن که «دوروتی
شیا»سفیرآمریکادرلبنانبهتازگیتحرکاتخود
برایحمایتازسالمهراتشدیدکردهاست.هفته
گذشته «حسان دیاب» نخستوزیر دولت لبنان
حملهتندیبهرئیسبانکمرکزیلبنانداشتو
ضمنشکبرانگیزخواندناقداماتسالمه،وی
رامسئولسقوطارزشلیردانست.

بازگشتبهکارآقای«ایمنیگلهای»

نخستوزیرانگلیس:بابزرگترینچالشاززمانجنگجهانیدوم روبهروییم
بوریس جانسون ،نخستوزیر انگلیس تا یک
قدمی مرگ رفت و با خوششانسی برگشت.
وی در اولین حضور عمومی خود پس از ابتال به
کرونا و ترخیص از بیمارستان ،پاندمی کرونا
را بزرگ ترین چالش کشورش از زمان جنگ
جهانی دوم دانست .او جزو معدود رهبران
سیاسی دنیا بــود که در پی شیوع کرونا در
کشورشبحث«مصونیتگلهای»رامطرح وادعا
کردبهترینراهبرایمقابلهباکروناچیزینیست
جز این که ارتباطات اجتماعی افراد آزاد باشد،
رفت و آمدها جریان داشته باشد ،کسبوکارها
فعال باشد و در نهایت مترو و اتوبوس پرفشار
کار کند .وی مصداق سیاستمداران بیتفاوتی
شد که کرونا را ســاده گرفتند و نهتنها خود،
بلکه مــردم کشورشان را هم گرفتار کردند.
تاعصر دیــروز شمار قربانیان کــوویــد 19-در
انگلستان با مرگ  413تن دیگر به  20هزار و
 732نفر رسید.حاال بوریس جانسون ،که به
دلیل ابتال به کرونا یک هفته در بیمارستان بود
و سه شب را در بخش مراقبتهای ویژه گذراند

از مــردم کشورش به دلیل مراعات مقررات
قرنطینه تشکر کــرد .او به خبرنگاران مقابل
دفتر نخستوزیری انگلیس گفت :شاهدم که
این ویروس هر روز غم و ناراحتی برای برخی
مردمدرسراسراینسرزمینایجادمیکنداین
یک واقعیت است که این ویــروس بزرگ ترین
چالش کشورمان از زمــان جنگ جهانی دوم
است .وی ابراز تأسف کرد که مدتی از کارش
دور بوده اما هشدار داد که کشورش در نقطهای
قرار دارد که با "بیشترین خطر" مواجه است .او
درباره موج دوم کرونا هم هشدار داد و گفت که
تالشهایمردمبریتانیارابابرداشتنزودهنگام
"محدودیتها"خراب نخواهد کرد.به گفته
جانسون،دولتهنوزنمیتواندبگویدکهقوانین
مربوط به محدودیتهای اجتماعی چه زمانی
یا چگونه کاهش مییابد .جانسون در حالی به
محلکارخودبازگشتهکهزیرفشارقابلتوجهی
در خصوص اعالم زمان کاهش محدودیتها و
همچنین چرایی کمبود تست کرونا در بریتانیا
قراردارد.

در حالی که کمیته نوبل هیچ جایزه ای را به
خبرنگاران تاکنون اختصاص ن ــداده اســت،
دونالد ترامپ در توئیتر نوشت ":چه زمانی تمام
«خبرنگارانی» که به دلیل کــارشــان در مورد
روسیه ،روسیه و روسیه جایزه نوبل دریافت کرده
اند ،جایزه نوبل عزیزشان را پس خواهند داد تا آن
جایزه ها به گزارشگران و خبرنگاران واقعی که
سزاوارش هستند ،برسد .من می توانم به کمیته
جایزه نوبل یک فهرست جامع بدهم".ترامپ
همچنین در این توئیت ها امالی انگلیسی کلمه
نوبل را چهار بار اشتباه نوشته است!

نمای روز

لحظه ب ــازداش ــت فـــردی کــه بــه دلــیــل بیماری
کرونا،قرنطینه را در تگزاس آمریکا رعایت نکرده
است.
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چند هزار اسرائیلی علیه توافق کابینه ائتالفی
دست به تظاهرات زدند .آن ها از این خشمگین
هستند که چرا بر اساس این توافق باید بار دیگر
بنیامین نتانیاهو در قدرت بماند ،آنهم به دلیل
پروندههای فسادی که دارد .معترضان مخالف
باقیماندن نتانیاهو بهعنوان نخستوزیر هستند
در حالی که او یک متهم کیفری است .معترضان
اسرائیلی اعالم کردند که کابینه فراگیر -که به
نتانیاهودستبرترونفوذبیشتردرانتخابقضات
و مقامهای حقوقی را میدهد« -تار و مار کردن»
نظامپارلمانیاستوبهاینمعناستکهنتانیاهواز
گردابمشکالتحقوقیاشرهاشدهونجاتیافته
است.نتانیاهوقراراستماهآیندهدرخصوصاتهام
تقلب ،خدشه وارد کردن به اعتماد و پذیرش رشوه
محاکمهشود.اومنکرهرگونهخالفکاریاست.

