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تحلیلنیویورکتایمز؛
وعده ترامپ درباره کرونا و 

اقتصاد دود شد! 
تنها دو هفته پیش معــاون رئیس جمهور 
آمریکا مطلبی در وال اســتریت ژورنال تحت 
عنوان »موج دوم کروناویروس وجود ندارد« 
منتشــر کرد تا باعث اطمینان بخشی به ملت 
آمریکا شــود. اما آنچه که به جایش ارائه داد، 
هذیان ها و اوهامی بود که در هر گام از پاســخ 
دولت ترامپ به بحران شیوع کووید 19 دیده 
شد که یک فاجعه سیاسی تاریخی را به وجود 
آورد. به عبــارت دیگر، طبق گفتــه مقامها و 
حامیان ترامپ، ما قرار بوده شــاهد کمرنگ 
شــدن همه گیری بیماری و گسترش درمان 
باشیم اما به جایش شاهد کمرنگ شدن روند 
درمان و تشــدید همه گیری ویروس هستیم. 
نیویورک تایمز نوشــته است که مایک پنس، 
معاون رئیس جمهور آمریــکا در مقاله خود با 
اشــتیاق اعالم کرد: روند ابتال باثبات شــده و 
میانگین روزانه ابتال به کرونا تنها 20000 نفر 
است. حتی این رقم نیز پنج برابر بیشتر از رقم 
میانگین ابتال در اتحادیه اروپایی است که یک 
سوم بیشتر از آمریکا جمعیت دارد. با این حال 
از آن موقع تاکنون موارد ابتالی جدید بسیار 
باال رفته و به بیش از 50 هزار تن رسیده است! 
بعضی حامیان ترامپ همچنان تالش دارند که 
روند تشدید ابتال به کرونا در آمریکا را یک توهم 
ناشی از افزایش آزمایش گیری بدانند. اما این 

گونه نیست. 
موارد ابتال خیلی بیشتر از ظرفیت آزمایش 
گیری رشد یافته است. بستری کردن بیماران 
در آریزونــا و تگزاس کــه از کانونهای جهش 
موارد جدید ابتال هســتند، تشــدید شــده 
اســت. در هر دو ایالت بیمارستان ها به بحران 
برخورده انــد. فلوریدا که احتمــاال وضعیت 
مشابهی دارد داده های مربوط به بستری کردن 
را منتشر نکرده است. اما یک خبر نسبتا خوب 
این است که موارد مرگ ناشی از کروناویروس 
رو به تنزل است که بخشی از دلیل آن این است 
که موج جدید ابتال دارد افراد جوانتر بیشتری 
را نسبت به موج اول دربر میگیرد و اینکه شاید 
پزشــکان حاال در درمان بیمــاری بهتر عمل 
می کنند. اما ویروس کووید 19 می تواند ناتوان 
کننده باشــد و حتی زمانی که کشنده نباشد 

آسیب های بلندمدتی را به وجود بیاورد.

اقتصاددان هــا نیز هشــدار دادند هر چند 
کاهش تدابیر فاصله گــذاری اجتماعی منجر 
به یک دوره کوتاه رشد اشتغال می شود اما این 
دستاوردها کوتاه مدت هســتند و بازگشایی 
زودهنگام اقتصادی حتی به لحاظ اقتصادی 
منجر به شکســت خودمان می شود. آنها هم 
حق داشــتند. فریب آمار باالی اشــتغالی که 
در گزارش روز پنجشــنبه درباره اشتغال ارائه 
شــد را نخورید، آنهم با رقمی که همچنان به 
میــزان تقریبا 15 میلیون شــغل کمتر از ماه 

فوریه است. 
این گزارش درباره وضعیت اقتصاد در دوره 
مرجع یعنی هفته دوم ژوئن اســت. بنا بر این 
دارد درباره آنچه که قبل از مشــخص شــدن 
جهش جدید شیوع کرونا اتفاق افتاد، صحبت 
می کند. ما داده های رسمی درخصوص آنچه 
که از بعــد از آن رخ داد نداریم اما مجموعه ای 
از شاخص ها همزمان حاکی از این هستند که 
روند بازیابی و درمان به بن بست خورده و حتی 
پسرفت داشته است. در حقیقت وضعیت حتی 
قبل از آنکه ایاالت شروع به عقب گرد از برخی 
از اقدامات قبلی خود برای بازگشــایی کنند، 
شروع به فروپاشی کرد. ترس از ابتال به بیماری 
موجب میشــود که مردم زیادی صرف نظر از 
آنچه که فرماندارانشان بگویند از بیرون رفتن 
اجتناب کنند. در نتیجه بیکاری که همچنان 
دورقمی است احتماال تا مدتی طوالنی وضعیت 
چندان بهتری پیدا نخواهد کرد. یک جنبه واقعا 
وحشتناک این است که به نظر می رسد ترامپ 
و افرادش هیچ چیز از معضل کروناویروس یاد 
نگرفته اند. ترامپ بار دیگر مدعی شــد کرونا 
خود به خود ناپدید می شــود. مساله غم انگیز 
و ترس آور این است که هذیان های ترامپ در 
قبال موفقیتش هزینه ای سنگین را به بقیه ما 
تحمیل خواهد کرد. چهارماه آینده قرار است 

بسیار بسیار زشت باشد!

جهاننما
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فرشادگلزاری

 »به دنبــال بازگردانــدن اعتماد 
مردم به نظام سیاسی عراق هستیم«. 
این عبارِت کوتاه )اما مهم( بخشــی 
از ســخنان عمار حکیم رهبر جریان 
حکمت ملی عراق در دیدار روز یکشنبه 
با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در 
این کشور است. سخنان عمار حکیم 
شاید برای بسیاری مهم نباشد اما باید 
توجه داشت که در پَِس اظهارات او یک 
سابقه مهم وجود دارد. چندی پیش 
)چهارشنبه هفته گذشته برابر با 11 
تیرماه( او از تشکیل ائتالف جدیدی 
به نام »عراقیون« خبر داد که متشکل 
از چهره های پارلمانی عراق اســت و 
تــالش دارد یک رویکــرد میانه رو را 
برای حمایت از ثبات سیاسی عراق در 
پیش بگیرد. اینکه چرا حکیم در دیدار 
با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
در عراق )جنین هنیس پالسخارت( 
یکبار دیگر به صــورت واضح دالیل 
تشکیل این ائتالف را ذکر می کند، در 
وهله اول نشان می دهد که اوضاع در 
عراق آنگونه که شنیده می شود خوب 
نیست و در وهله دوم او سعی می کند 

به ســازمان ملل که به صورت تمام و 
کمال توســط آمریکایی ها حمایت و 
راهبری می شود، این پیام را بدهد که 
عراقی ها )به خصوص شــیعیان این 
کشور( در حال ائتالف ســازی برای 
مقابله با ســناریوی آنها در منطقه و 
بغداد هســتند. ممکن است حکیم 
در نظر بســیاری از مخاطبان و حتی 
صاحب نظــران داخــل و خــارج از 
کشورمان، یک شــخصیت کمرنگ 
در عرصه سیاســی شــناخته شود،  
اما واقعیت این اســت کــه هر کدام 
از ُمهره هــای سیاســی و امنیتی در 
شــطرنج قدرِت عراق به یک نحو وارد 
بازی می شوند. به عنوان مثال زمانی 
شاهد بودیم که مقتدی صدر در بحث 
تظاهراِت ضدفســاد علیه دولت وقت 
عراق پیشــرو بود و هر وقــت او اذن 
دخول می داد، هزاران نفر از شیعیان 
وارد منطقه سبز و میدان تحریر بغداد 
می شدند و دســت به اعتراض و حتی 
تحصن های طوالنــی مدت می زدند. 
در مورد شخصیت هایی مانند آیت اهلل 
سیســتانی هم این موضــوع صدق 
می کند. مرجعیت عــراق پس از آنکه 
داعش تا سامرا پیش آمد فرمان بسیج 
عمومی برای مقابله با ویروس تکفیر 
را داد و حاال هم شــخصی مانند عمار 

حکیم پس از یک حاشیه نشینی نسبتاً 
کوتاه به میدان آمده اســت تا بتواند 
اوضاع نابســامان عراق را سر و سامان 
دهد. نکته  ای که در اینجا باید مورد نظر 
قرار بگیرد این است که عمار حکیم و 
مجموعه کسانی که ائتالف عراقیون 
را تاسیس کرده اند، از طیف شیعیان 
عراق هستند. این موضوع دقیقاً گویای 
این است که یک چند صدایِی مشهود 
درون پارلمــان عراق بــه وجود آمده 
اســت که در طرف دیگر آن کردها و 
اهل  تسنن این کشــور حضور دارند. 
به عنوان مثال ائتالف ســنی القوی 
العراقیه )گروه های عراقی( به ریاست 
محمد الحلبوســی، رئیس پارلمان 
عراق روز یکشنبه با صدور بیانیه ای از 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
خواست تا ســالح را به دولت منحصر 
کرده و مانع از حمالت علیه هیئت های 
دیپلماتیک شــود! این دقیقاً همان 
نقطه اوج اختالفاتی است که موجب 
تشدید شکاف و تقویت قطب بندی ها 
در پارلمــان عراق می شــود؛ چراکه 
اهل تســنن و کردهای عراق اصالتاً 
طرفدار ابقای نظامیان آمریکا در عراق 
و در مقابل شیعیان با استناد به مصوبه 
خروج نظامیان آمریکایی  از کشورشان 
خواهان اخراج آنها هستند. این روند 

به جایی رسیده که حاال یک اختالف 
دیگر میان پارلمان و نخســت وزیری 

عراق نمایان شده است.
الکاظمیوخطراستیضاح!

در این کشــمکش ها شــاهد آن 
هستیم که نخســت وزیر عراق مورد 
اشــاره قرار گرفته اســت. درســت 
اســت که مصطفی الکاظمی از سوی 
طیف شــیعیان عراق بــرای تصدی 
نخســت وزیری عراق معرفی شــده 
اما واقعیت این اســت که بسیاری از 
تحلیلگران حاضــر در آمریکا و عراق 
معتقدند کــه راهبــرد الکاظمی به 
خصوص در حوزه سیاست خارجی تا 
حد زیادی به نفع آمریکا و برخی دیگر 

از متحدان آن در منطقه تعریف شده 
است. به عنوان نمونه، منصور البعیجی، 
نماینده پارلمان عراق در ســخنانی 
نســبت به موضع دولت کشــورش و 
ســکوت آن درقبال اشغال خاک این 
کشــور توســط ترکیه و نقض حریم 
هوایی آن توسط آمریکا اعتراض کرده 
و خواهان برگزاری نشست فوق العاده 
پارلمان عراق درباره نقض های آمریکا 
و ترکیه است. او معتقد است که ترکیه 
به بهانه جنگیدن با حــزب کارگران 
کردســتان )پ.ک.ک( در حال انجام 
عملیات نظامی در خاک عراق اســت 
و این در واقع اشــغال خاک عراق به 
حســاب می آید و این درحالی است 
که ما شاهد واکنش و پاسخ دولت در 
ســطح معقول نبوده ایم. چندی بعد 
اما کمیته روابــط خارجی در پارلمان 
عراق اعالم کرد عقب نشینی نیروهای 
آمریکایی محــور مذاکرات مصطفی 
الکاظمی در واشنگتن است و این خبر 
را باید نوعی آرام سازی افکار عمومی 
و مقامات عراق به حساب بیاوریم. اما 
داستان به اینجا ختم نمی شود، بلکه 
اوضاع و احوال نشان می دهد که هدف 
بعدی، زیر ذره بین بــردن تحرکات 
سفارت آمریکا در بغداد است! پس از 
آنکه نیروهای ضدتروریســم عراق با 
هماهنگی نظامیان آمریکا به بازداشت 
چندین نفر از عناصر کتائب حزب اهلل 
اقدام کردند، انتقاد به نخســت وزیر 
عراق باال گرفت اما آمریکایی ها برای 
مانور قدرت در عراق دست به آزمایش 
ســامانه های پدافند هوایی پاتریوت 
در محوطــه داخلی سفارتشــان در 
بغداد کردند! همیــن موضوع باعث 
شده تا اعتراض ها نســبت به تبدیل 
شــدن ســفارت آمریکا در پایتخت 
عراق به پادگان نظامی ســر به فلک 
بکشــد. به عنوان مثال ائتالف الفتح 
با صدور بیانیه ای اعــالم کرد که این 
اقدام آمریکایی هــا )آن هم در فضای 
شــهری( نه تنها مخاطراتی را برای 
ساکنان بغداد به همراه دارد، بلکه نقض 
تمام عرف های دیپلماتیک به حساب 
می آید و عــالوه بــر آن حریم هوایی 
کشور را هم ناامن کرده است. ائتالف 
مذکور باز هم خواهان پاسخگویی از 
سوی دولت الکاظمی در این مورد شده 
اســت که گویا هیچ پاسخی دریافت 

نکرده است. این که آیا سفارت آمریکا 
در بغداد تبدیل به یک پادگان نظامی 
شده اســت، پاســخش مثبت است؛ 
چراکه آمریکایی ها با ایجاد یک فریب 
رسانه ای و امنیتی حدود 3هزار نفر از 
نظامیان خود را با کت و شلوار وارد این 
سفارت کرده و به تمام مسئوالن عراقی 
اعالم کرده اند که ایــن تعداد نظامی 
آمریکایی از کشــور خارج شده اند. از 
سوی دیگر آمریکایی ها با این اقدامات 
درصدد آن هستند تا به مخالفان خود 
در عراق بفهمانند که دست برتر در این 

کشور با آنها است. 
به هر ترتیب تجمیــع این نقض ها 
و مولفه هــای منفی هیــچ خروجی 
مشهودی ندارد جز تضعیف دولت عراق 
و بیشتر شدن طیف مخالفان الکاظمی. 
در این مسیر روز گذشــته )دوشنبه( 
جاسم البخاتی، نماینده جریان حکمت 
ملی عراق در پارلمان این کشور از دیدار 
قریب الوقــوع با مصطفــی الکاظمی، 
نخست وزیر و تدوین فهرستی مشتمل 
بر 14 پرســش برای طرح بــا وی وی 
خبــر داد و در همین حال زمزمه هایی 
از احتمال استیضاح الکاظمی شنیده 
می شــود! این در حالیست که ائتالف 
ســائرون به رهبر مقتدی صدر اخیراً 
اعالم کرده اســت که احزاب سیاسی 
عــراق تمایلی به برگــزاری انتخابات 
زودهنگام در عــراق ندارند. به همین 
جهت اســت که می گوییــم تجمیع 
وضعیت فعلی و باال گرفتن اختالف ها 
نشان از یک آشــفتگی سیاسی و هرج 
و مرج در ســاختار سیاسی عراق دارد؛ 
چراکه دولتی ها معتقدند راه برون رفت 
از بحــران فعلی، برگــزاری انتخابات 

زودهنگام است. 
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منابع فلســطینی از حمله هوایی و توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیســتی به نوار غزه خبر دادنــد. به گزارش روزنامه 
القدس العربی، منابع فلسطینی اعالم کردند که ارتش رژیم صهیونیستی سحرگاه روز گذشته )دوشنبه( حمالت هوایی 
و توپخانه ای را به نوار غزه انجام داد. طبق گفته این منابع، در این حمالت در پاســخ به پرتاب راکت از غزه به سمت اراضی 
اشغالی انجام شد. منابع مذکور در ادامه گزارش دادند، ارتش اسرائیل مواضع آموزش و دیده بانی گردان های عزالدین القسام 
بازوی نظامی جنبش مقاومت اسالمی حماس در مناطق مختلف نوار غزه را هدف قرار 
دادند اما هیچ تلفاتی در پی این حمله گزارش نشده است. پیش از این ارتش اسرائیل 
مدعی شلیک سه راکت از نوار غزه به اراضی اشغالی شده بود. این در حالیست که نبیل 
شعث، مشاور رئیس تشکیالت خودگردان فلســطین اعالم کرد که فتح و حماس ا با 

روند ازسرگیری مذاکرات آشتی توافق کرده اند.

به گفته مقام های افغانستان، نمایندگان 19 کشور و سازمان بین المللی در کنفرانس بین المللی صلح افغانستان که از دیروز آغاز 
شد، شرکت کردند. به گزارش اسپوتنیک، کابل میزبان نشستی با حضور 19 نماینده از کشورهای دیگر و همچنین سازمان های 
بین المللی است که از روز گذشته )دوشنبه( به صورت مجازی و با سازماندهی کاخ ریاست جمهوری افغانستان با هدف بحث درباره 
صلح و رسیدن به اتفاق نظر بر سر فرآیند آشتی در این کشور شروع شد. قرار است در این دیدار نمایندگان آمریکا، چین، روسیه، 
پاکستان، هند، ایران، عربستان سعودی، قطر و کشورهای دیگر منطقه شرکت داشته 
باشند. این نشست با میزبانی وزیر امور خارجه موقت افغانستان برگزار شد. اشرف غنی، 
رئیس جمهوری افغانستان چند روز پیش خبر برگزاری این مالقات را اعالم کرد. صدیق 
صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه گفت، دولت متبوع وی متعهد 

به آغاز مذاکرات بین افغان ها در سریع ترین زمان ممکن است.

برگزاری کنفرانس بین المللی صلح افغانستانحمله هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه

بر اساس یک نظرســنجی جدید، اکثر اسکاتلندی ها 
در حال حاضر حامی استقالل اسکاتلند هستند و میزان 
حمایت از جدایی اســکاتلند از بریتانیا برای ششمین ماه 
پیاپی همچنان باالست که طوالنی ترین دوره ثبت شده 
محسوب می شود. به نوشته روزنامه دیلی میل، رفراندوم 
استقالل اسکاتلند در ســال 2014 میالدی نشان داده 
بود که 55 درصد از شــرکت کنندگان مخالف استقالل 
و 45 درصد موافق استقالل اسکاتلند از بریتانیا هستند. 
رویکرد اسکاتلندی ها از زمان تصمیم لندن برای خروج 
از اتحادیه اروپا تغییر کرده است. نیکوال استورجن، وزیر 
اول اسکاتلند خواستار برگزاری رفراندوم دیگری پیش از 
پایان سال جاری میالدی شده است. اما بوریس جانسون، 
نخســت وزیر انگلیس بارها از اختصاص بودجه برای این 
مســاله امتناع کرده و دولت لندن نیز از ارائه مجوز برای 
برگزاری رفراندم دوم خودداری کرده است. نظرسنجی 
پایگاه پنل بیس )Panelbase( که در روزنامه ســاندی 

تایمز منتشــر شــد، میزان رای آری در یــک رفراندوم 
استقالل را 54 درصد و میزان رای خیر را 4۶ درصد برآورد 
کرده است. در همین حال، جان کورتیس، کارشناس این 
نظرسنجی گفت: نظرســنجی های اخیر نشان می دهند 
حمایت از اســتقالل اســکاتلند در حال حاضر بیشتر از 
اتحاد با بریتانیاســت. میانگین نظرسنجی ها طی شش 
ماه گذشته نشان می دهد که میزان رای آری 51 درصد و 

میزان رای خیر 49 درصد است.

ریموند بیکر نویســنده کتاب »پاشــنه آشــیل 
ســرمایه داری« فاش کرده که نواز شــریف، نخست 
وزیر سابق پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ نواز در دو 
دوره تصدی نخســت وزیری بالغ بر 41۸ میلیون دالر 

اختالس کرده است. 
به نوشته پاکستان تودی، کتاب ریموند دبلیو بیکر 
گزارشی در مورد فساد برخی از خاندان های مسلط بر 
عرصه سیاست در تاریخ اســت که شامل خانواده نواز 
شریف نیز می شــود. در این کتاب در این خصوص که 
چطور آنها به انباشــت پول و نفع شــخصی و امالک و 

کارخانه ها پرداخته اند، صحبت می شود. 
به نوشــته این کتاب، نواز شــریف در اولین دوره 
نخســت وزیری خود که بــه 1990 بر می گــردد، از 
یک قــرارداد احداث اتوبــان از الهور به اســالم آباد 
1۶0 میلیــون دالر نفــع شــخصی به دســت آورد. 
همچنین نواز شــریف از محل تســهیالت صادرات 

شــکر تولیدی کارخانه های تحت کنترل خانواده اش 
 نیــز بیــش از ۶0 میلیــون دالر کســب منفعــت

 کرده است. 
او همچنین دست کم 140 میلیون دالر وام بدون 
ضامن از بانکهای دولتی پاکستان به دست آورده است. 
در عین حال فاش شده که نواز شریف 5۸ میلیون دالر 
 را از مبالغ پرداختی برای واردات گندم از آمریکا و کاناد

 برداشت کرده است.

اسکاتلندی ها به دنبال جدایی از بریتانیا! افشای ابعادی تازه از فساد مالی نواز شریف
خبرخبر


