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آخرین اخبار توافق فراکسیون های شیعة بغداد:
رئیس سرویس اطالعاتی عراق، 

نامزد نخست وزیری!  

یک منبع سیاســی در عراق اعالم کرد که پس 
از توافق فراکسیون های شیعه درباره پایان یافتن 
ماموریت عدنان الزرفی برای تشکیل کابینه، برهم 
صالح رســما نام نامزد جدید برای پست نخست 
وزیری را دریافــت کرد. به گــزارش ارم نیوز، پنج 
فراکسیون شیعه عراق که از مجموع ۳۲۹ کرسی 
پارلمان این کشــور ۱۰۶ کرســی آن را در اختیار 
دارند، با کاندیداتــوری مصطفی الکاظمی، رئیس 
فعلی سازمان اطالعات عراق به جای عدنان الزرفی، 
نخست وزیر مکلف کنونی عراق به توافق رسیدند. 
یک منبع که ترجیح داد نامش فاش نشود، به سایت 
ارم نیوز گفت، برهم صالــح، رئیس جمهوری این 
کشور رسما نام الکاظمی را از سوی فراکسیون های 
شیعه برای جایگزینی الزرفی دریافت کرده است. 
این چهره با توافق سایر گروه ها و احزاب اهل تسنن و 
کرد عراق که شروط خود را به فراکسیون های شیعه 
و شخص الکاظمی اعالم کرده بودند، معرفی شد. 
به گفته این منبع، صالح خطاب به فراکسیون های 
سیاسی بر لزوم ایجاد راه حلی قانونی برای پایان دادن 
به ماموریت الزرفی که هنوز در تالش برای تشکیل 
کابینه خود است، تاکید کرده و از پارلمان خواست 
تاریخی را برای برگزاری جلسه رای اعتماد تعیین 
کند چراکه صالح مطابق با قوانین و چارچوب قانون 
اساســی عراق اتمام ماموریت الزرفی را شرط کرد. 
مصطفی الکاظمی چهره مستقلی که به هیچ حزب 
سیاسی وابسته نیســت، در ژوئن ۲۰۱۶ و در دوره 
نخســت وزیری حیدر العبادی به ریاست دستگاه 
اطالعات عراق درآمد و تاکنون نیز در همین پست 
مشغول فعالیت است. رئیس جمهوری عراق مارس 
گذشته پس از شکست احزاب شیعه این کشور در 
معرفی کاندیدایی برای نخست وزیری طی مهلت 
۱۵ روزه تعیین شده در قانون اساسی، الزرفی را مامور 
تشکیل کابینه کرد. پیش از او محمد توفیق عالوی در 
ماموریت تشکیل کابینه نتوانسته بود حمایت احزاب 
اهل تسنن و کرد را برای کابینه و برنامه های خود به 
دست آورد. به گفته کارشناسان حقوقی عراق، پایان 
دادن به ماموریت الزرفی تنها یک راه دارد، یا اینکه او 
برای این ماموریت عذر آورد که در این صورت رئیس 
جمهوری حق دارد فرد دیگری را به جای او تعیین 
کند و یا اینکه جلسه ای در پارلمان برگزار شده و در رد 
تشکیل کابینه او رای گیری شود. این در حالیست که 
مقتدا صدر حامی فراکسیون سائرون نیز بعد از این 
اجماع پیامهایی مبنی بر تایید نامزدی الکاظمی داده 
و بخشی از فراکسیون النصر به رهبری حیدر العبادی 
نیز بعد از اطمینان از حصول این اجماع، حمایت خود 
را از عدنان الزرفی پس گرفته اند. در سطح بین المللی 
نیز آمریکایی ها به عنوان یکی از مهمترین بازیگران 
خارجی موثر در تحوالت سیاسی عراق، نظر موافق 

اولیه خود را با تکلیف الکاظمی اعالم کرده اند. 
    

پنج شنبه برگزار می شود
اولین جلسه شورای امنیت 

درباره کرونا 

منابع دیپلماتیک اعالم کردند، شورای امنیت 
روز پنج شنبه )۲۱ فروردین( اولین نشست خود در 
خصوص ویروس کرونا را برگزار می کند. به گزارش 
اسپوتنیک، یک منبع در شورای امنیت اعالم کرد، 
این نشست روز پنج شنبه به منظور بررسی بحران 
شیوع ویروس کرونا و پیامدهای آن برگزار خواهد 
شــد. ۹ عضو از ۱۰ عضو غیر دائم شــورای امنیت 
اخیرا در پی اینکه از نزاع هــای جاری بین اعضای 
دائم شورای امنیت به خصوص آمریکا و چین بر سر 
کووید- ۱۹ خسته شدند و به ستوه آمدند خواستار 
نشستی درباره اپیدمی کرونا شدند. دیپلمات سازمان 
ملل که نخواســت نامش فاش شود گفت، نشست 
شورای امنیت پشت درهای بسته و به صورت ویدیو 
کنفرانس راس ساعت هفت عصر به وقت گرینویچ 
برگزار خواهد شد. یک دیپلمات دیگر تنها به این 
سخن که این نشست پنج شنبه برگزار خواهد شد، 
اکتفا کرد. ویروس کرونا تاکنون در ۲۰۹ کشــور 
شیوع پیدا کرده و به رغم اینکه چین کانون شیوع 

این ویروس بوده اما این موضوع را رد می کند.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 زمانی کــه کرونا با نــام علمی 
مشــخصة  و  س  و یــر و نا و کر
Covid-۱۹ بر ســر زبان ها افتاد، 
بســیاری از پزشــکان فقط عالئم 
عمومــی و تاثیرات ایــن ویروس را 
مطــرح و در مورد آن بارهــا و بارها 
پیام ها و متون آموزشــی منتشــر 
کردند. پس از آنکــه این ویروس از 
چین شــروع به لشگرکشی کرد و 
عالوه بر کشــورمان، حاشیه خلیج 
فــارس، اروپــا و ســپس آمریکا و 
کانادا را درنوردید؛ شاهد بودیم که 
بروشورهای آموزشی به ویدئوهای 
پیشــگیری و راه های مقابله با این 
ویــروس تبدیل شــد. همــه فکر 
می کردنــد که زیاد طــول نخواهد 
کشــید و همه  چیز به زودی تمام 
می شــود اما این دقیقاً همان نقطه 
ســقوط یعنــی »خوش بینی« بود 
که گریبــان همه را گرفته اســت و 
رهــا نمی کند. زمانی کــه دنیا دید 
ایاالت متحده بــه عنوان بزرگترین 
اقتصاد دنیا و به عنوان یک کشــور 
تکنولوژیک کــه زبانزد عام و خاص 
اســت با یک وضعیت فجیع روبرو 

شــد، همه چیز تغییر کرد. کشوری 
که بزرگتریــن و مجهزترین ارتش 
دنیــا را دارد و تکنولــوژی اش بــه 
حدی پیشرفت کرده که بزرگترین 
منظومه فنــِی جاسوســی )اعم از 
ماهواره ها و شــنودهای لحظه ای 
و...( را در دنیــا راهبــری می کند و 
حتــی نمی گذارد نفس کشــیدن 
مورچه در زیر خاک از نظرش پنهان 
بماند، حاال به جایی رسیده که قرار 
است اجساد قربانیان کرونا را به جای 
قبرســتان در پارک های نیویورک 
)محل کار و سکونت پیشین ترامپ و 
ایالتی که او در آن رشد کرده و بزرگ 

شده است( دفن کند! 
هیچکــس نمی داند ایــن همان 
آخر الزمان یا نبرد آرماگدون اســت یا 
اینکه به قول بســیاری از تحلیلگران 
داخلی و خارجی جنگ جهانی ســوم 
اســت؛ اما کرونا هرچه که باشــد به 
خوبی نشان داد که بشریت با آن همه 
ُگنده گویی هایش و با آن همه هیبت و 
غرورش از پس یک ویروس که ابعاد آن 
کمتر از یک میکرون است برنمی آید و 
مانند آب خوردن یک به یک را راهی 
قبرســتان می کند. همیــن موضوع 
در اروپا هــم رخ داد و البته اتفاق های 
غیرخوشــایند زیادی در این جغرافیا 
روی داده است. اولین کشوری که به 

کرونا ویروس آلوده شــد و تا چند روز 
در ســرخط خبرها قرار داشت، ایتالیا 
بود؛ کشــوری که بحــران اقتصادی 
اروپا را تجربه کــرده و البته هنوز هم 
درگیر آســیب های آن دوران است و 
در بسیاری از شــهرهای جنوبی خود 
مشــکالت زیادی را تجربه می کند. 
وضعیت وخیِم ایتالیا تا جایی باال گرفت 
که همه معتقدند این کشور حتی اگر 
کرونا از بین برود، باز هم مشــکالت 
زیست محیطی خود را خواهد داشت 
و پس از آن هم بحران اقتصادی چنان 
ضربه ای به این کشور وارد خواهد کرد 
که منجر به اعتراض های گســترده 

می شود. 
در این میان اتحادیــه اروپا باز هم 
لب به حمایت از ایتالیا در این شرایط 
گشود و روز گذشته )سه شنبه( اخباری 
مبنی بر اینکه تیمی از پزشکان و کادر 
درمانی و پرســتاری از کشــورهای 
رومانی و نــروژ برای کمــک به کادر 
پزشکی ایتالیا در نبرد با کرونا عازم این 
کشور شدند، منتشر شده است. صفحه 
توییتر اتحادیه اروپا با اعالم این مطلب 
از هماهنگی و تامین مالی این ماموریت 
از سوی مکانیسم حمایت های مدنی 
ایــن اتحادیه خبر داد؛ کشــوری که 
تعداد جان باختگان کرونا در آن در روز 

دوشنبه ۶۳۶ نفر گزارش شده است. 

واگرایی حاصل از چیست؟ 
اگر بــه معنی کرونــا توجه کنیم 
شــاید بتوان مدلی دیگر اوضاع اروپا 
را تحلیل کرد. کرونا اساساً یک کلمه 
التین به حســاب می آید که به معنی 
»تاج« ترجمه می شــود. برخی دیگر 
آن را »هاله« ترجمــه کرده اند اما به 
هر ترتیب شکل ظاهری آن شاید به 
تاج بیشتر شبیه باشد. از اینرو به نظرم 
باید کرونا را »طاعوِن تاج دار« بنامیم. 
ویروســی که همانند طاعون مهمان 
یک به یِک کشــورهای دنیا شده و از 
سوی دیگر خاصیت و ترکیبش چنان 
سخت است که نه تنها جیِب مبتالیان 
و تمام مردم را برای ملزومات بهداشتی 
خالی کرده، بلکه به حدی بر تجارت و 
اقتصاد بین الملل تاثیرگذار بوده که 
روز گذشته )سه شنبه( وزرای اقتصاد 
منطقه یــورو در نشســتی به گفتگو 

درباره واکنش مشــترک برای کمک 
به کشورهای عضو در زمینه تاثیرات 
اقتصادی کروناویــروس پرداختند. 
همین موضوع به خوبی نشان می دهد 
که کشورهای عضو اتحادیه اروپایی 
به شــدت در مقطع کنونی و با وجود 
عدم چیره شدن بر کرونا، از پیامدهای 
اقتصادی پس از آن نگران هســتند. 
این نگرانی تا جایــی ادامه پیدا کرده 
که پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا 
اخیراً خواستار بودجه جدید اتحادیه 
اروپا به شکل طرح مارشال شده بود تا 
به ریکاوری اروپا از این بحران ویروسی 
کمک کند. برای آگاهی مخاطبان باید 
بگویم که طرح مارشــال یک برنامه 
کمک رســان بود که از سوی آمریکا 
در ســال ۱۹۴۸ میــالدی به منظور 
کمک به کشــورهای اروپای غربی به 
منظور ریکاوری پــس از جنگ دوم 
جهانی مطرح شد. ســانچز در ادامه 
اظهاراتش گفته است که در یک بازه 
متوسط، اروپا به یک مکانیسم جدید 
برای بدهــی متقابل نیــاز دارد و اگر 
این ویروس در مرزها متوقف نشــود، 
مکانیسم های مالی هم نمی توانند آن 
را متوقف کنند. این در حالیســت که 
همین دیروز )سه شنبه( بلغارستان 
مرزهای خود برای ورود خارجی ها را 
مسدود کرد. وزارت بهداشت این کشور 
طی بیانیه ای اعالم کرد ورود تمام افراد 
از کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، 
انگلیــس، آلمان، هلند،  ســوئیس، 
اتریش، بلژیــک، ایســلند، لیختن 
اشتاین و لوکزامبورگ به بلغارستان 
ممنوع اســت. این مســائل شاید به 
نوعی یک تمهید امنیتی و بهداشتی 
به نظر برسد اما واقعیت این است که 
هیچکدام از کشورهای اروپایی حاضر 
به قربانی شدن برای دیگری نیستند. 
به اعتقــاد نگارنده، کرونــا به مفهوم 
»کشور جهان اول« و »کشور جهان 
سوم« پایان داد و هر جایی را که نگاه 
می کنید به این نتیجه می رســید که 
همه چیز غرق در یک تعلیِق بســیار 
عجیب و غریب شده است. حتی کرونا 
ذاِت و خوی وحشــی آدم ها را خیلی 
ُرک و راست به تصویر کشیده است. 
حتی دموکراسی اروپایی را هم ردیف با 
الفاظ ناپسندی قرار داده که نمی توان 
از آنها نــام برد! به عنــوان مثال پیتر 

استانو، سخنگوی کمیسیون اروپا در 
سخنرانی مطبوعاتی خود اخیراً اعالم 
کرده که اتحادیه اروپا هیچ مشــکلی 
با تداوم تحریم های اعمال شده علیه 
روسیه در شرایط شیوع ویروس کرونا 
نمی بیند و این تحریم ها توانایی روسیه 
برای مقابله با شــیوع ویروس کرونا را 

تحت تاثیر قرار نداده است! 
درست اســت که این اظهارات در 
نمای اول بسیار قبیح و زجرآور است، 
اما به خوبی نشــان می دهد که تمام 
کشورها بر اساس سیاست وضع تحریم 
به دنبال آن هستند تا با برجسته کردن 
آن بتوانند اعتبار جهانی را برای خود 
بخرند یا حداقل مظلومیت سیاســی 
خود را به نوعی مهندســی کنند که 
بتوانند از آن آِب گل آلوده یک منافع 
حداقلی برای خود کسب کنند. فارغ 
از این تفســیرها باید بگویم که اروپا و 
اتحادیه ای که قرار بود عنوان »اتحادیة 
واحد اروپا« را حمل کند، تا حد زیادی 

از این مفهوم فاصله گرفته است. 
کرونا عماًل مانند یک آوار بر ســر 
همه  جهان فرود آمد و بخش اعظم و 
مهمی از این جهان )خصوصاً صنعت، 
تکنولوژی و کشــاورزی آن( در اروپا 
قرار دارد اما تماِم این اروپا توســط 
آلمان و فرانســه مدیریت می شود. 
این به معنای آن است که کشورهای 
زیادی وجود دارند که فقط اسمشان 
در اتحادیه اروپا اســت و هیچ نفعی 
از آن نمی برند. لــذا از هم اکنون باید 
منتظر خیزش مجــدد و البته جدید 
ملی گراهــا و راســت های افراطی 
باشــیم؛ چراکه برخــی از آنها علت 
شــیوع این ویروس را  در کشورشان 

ورود مهاجران می دانند.

گزارش »توسعه ایرانی« از واگرایی اتحادیه اروپا در مقابله با کرونا 

تک روی به جای مدیریت همگن
کرونا عماًل مانند یک آوار بر 

سر همه جهان فرود آمد و 
بخش اعظم و مهمی از این 

جهان )خصوصاً بخش های 
صنعت، تکنولوژی و 

کشاورزی آن( در اروپا 
قرار دارد اما تماِم این اروپا 

توسط آلمان و فرانسه 
مدیریت می شود که خود 

درگیر کرونا هستند

از هم اکنون باید منتظر 
خیزش مجدد و البته جدید 

ملی گراها و راست های 
افراطی باشیم؛ چراکه 

برخی از آنها علت شیوع 
این ویروس را  در کشورشان 

ورود مهاجران می دانند

طالبان افغانستان روز گذشته )سه شنبه( اعالم کرد، مذاکراتش با دولت افغانستان بر سر مساله تبادل زندانیان را که به عنوان یک 
گام اصلی در مذاکرات صلح دو طرف محسوب می شود متوقف کرده است؛ مذاکرات صلحی که قرار بود بعد از توافق صلح طالبان 
و آمریکا و با میانجی گری واشنگتن برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
در قطر در توئیتر نوشت، تیم مذاکره کنندگان این گروه شبه نظامی در نشستهای بی ثمر شرکت نخواهد کرد و آزادی زندانیان 
آنها به بهانه های مختلف به تاخیر می افتد. در حال حاضر صلح در افغانستان به میزان زیادی 
به مذاکرات میان دولت کابل و شبه نظامیان طالبان گره خورده است. در این مذاکرات نیز 
مساله تبادل زندانی به عنوان یک اقدام اعتماد ساز از سوی دو طرف اقدامی مهم محسوب 
می شود. یک سخنگوی دولت افغانستان گفت، تالشــهای این دولت بر سر برنامه آزادی 

زندانی ها ادامه خواهد یافت. 

به دلیل شیوع ویروس کرونا و افزایش نگرانی ها در زمینه هرج و مرج عمومی در آمریکا، فروش اسلحه رکورد زده 
است. پایگاه خبری بی بی سی گزارش داد که با گسترش شــیوع ویروس کرونا در ایاالت متحده آمریکا، شهروندان 
آمریکایی طی ماه گذشته به شکل بی سابقه ای به خرید اسلحه روی آورده اند. این گزارش افزود: رکورد خرید اسلحه 
از ۲۰ سال پیش که پلیس فدرال آمریکا شروع به جمع آوری اطالعات و ثبت خرید و فروش و مالکیت اسلحه ها کرده 
است شکسته شده است. براساس این گزارش، FBI در ماه مارس ۲۰۲۰، ۳.۷ 
میلیون صورت وضعیت مالکیت سالح ثبت کرده است که باالترین میزان از سال 
۱۹۹۸ است که پلیس آمریکا شــروع به ثبت و صدور مالکیت سالح کرده است. 
این آمار نسبت به مارس ۲۰۱۹ افزایش ۱.۱ میلیونی را نشان می دهد. فقط روز 

۲۱ مارس بیش از ۲۱۰ هزار مورد ثبت خرید و فروش سالح انجام شده است. 

فروش اسلحه در آمریکا به دلیل شیوع کرونا رکورد  زدطالبان از توقف مذاکراتش با کابل خبر داد

به گزارش ان.اچ.کی، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن 
روز گذشته )سه شنبه( در واکنش به گسترش ویروس 
کرونا وضعیــت اضطراری را بــرای دوره ای یک ماهه 
در توکیو و شــش منطقه دیگر اعالم کــرد. کابینه او 
همچنین بسته ای ۹۹۰ میلیارد دالری را برای کاهش 
تاثیرات گســترده همه گیری کرونا و محدودیت های 

اضطراری نهایی خواهد کرد. 
آبه اظهار کــرد: ما تصمیــم گرفته ایم که وضعیت 
اضطراری اعــالم کنیم زیرا به این نتیجه رســیده ایم 
که گســترش ســریع این ویروس در ســطح کشور 
تاثیــر عظیمی بر جان افــراد و همچنین بــر اقتصاد 
خواهد داشــت. او همچنیــن خاطرنشــان کرد که 
وضعیت اضطــراری به شــدت قرنطینــه ای که در 
دیگر کشــورها اعمــال شــده، نخواهد بــود اما به 

ژاپن اجــازه خواهد داد کــه گام های خــود را برای 
جلوگیری از افزایش شــمار مبتالیــان تقویت کرده 
و از ادامه فعالیــت اقتصادی اطمینــان حاصل کند. 
این وضعیــت اضطــراری بــه فرمانــداران اختیار 
 درخواســت از مردم برای ماندن در خانــه و تعطیلی

 کسب وکارها را می دهد. 

یک مقام ارشد کابینه دولت انگلیس دیروز اعالم کرد، 
وزیر خارجه این کشور تا زمانی که بوریس جانسون در بخش 
مراقبتهای ویژه در بیمارستان بستری است، اداره کشور را 
موقتا به جای وی به عهده گرفته و دولت در اتخاذ تصمیم 
درخصوص برداشــتن محدودیت های مربوط به در خانه 
نگاه داشتن مردم به جهت عدم شیوع ویروس کرونا تعلل 
نخواهد کرد. به گزارش خبرگــزاری رویترز، مایکل گوو، 
وزیر امور دفتر کابینــه در تلویزیون آی تی وی اظهار کرد: 
در حال حاضر شخصی که کشور را بعد از برنامه تنظیم شده 
از سوی نخست وزیر اداره می کند، »دومینیک راب«، وزیر 
امور خارجه دولت است. گوو در پاسخ به سوالی درخصوص 
احتمال به تعویق افتادن تصمیم برای تغییر محدودیت های 
مربوط به قرنطینه گفت: خیر، تصمیم گیری در این خصوص 
به تعویق نخواهــد افتاد. قرار بر این خواهــد بود که ما این 

تصمیم را به صورت دسته جمعی و در قالب کلیت کابینه 
اتخاذ کنیم. شخصی که تصمیم نهایی را خواهد گرفت وزیر 
امور خارجه خواهد بود. او همچنین گفت بوریس جانسون 
در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان زیر دستگاه اکسیژن 
قرار گرفته اما هنوز دستگاه پشتیبان تنفسی ونتیالتور برای 

وی استفاده نشده است.

پس از بستری شدن بوریس جانسون در بیمارستان؛

وزیر خارجه بریتانیا مسئولیت اداره کشور را به دست گرفت
در پی شیوع کرونا صورت گرفت

اعالم وضعیت اضطراری در ژاپن

خبرخبر


