امریکا برای برداشتن تحریمهای ایران
زیر منگنه جهان قرار گرفت

امریکا به بیسابقهترین شکل ممکن برای برداشتن تحریمهای ایران و
دیگر کشورهایی که تحریم کرده ،تحت فشار قرار گرفته و البته همچنان
هم مقاومت میکند .وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواستار فعال شدن
معافیتهای بشردوس��تانه و تعلیق تحریمه��ای یکجانبه علیه ایران،
ونزوئال و کوبا شدهاند .گروه  ۷۷و چین ائتالفی متشکل از  ۱35کشور
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کشور و بر اساس برخی آمارها حدود ۸۰درصد جمعیت دنیا هستند،
مصرانه خواستار لغو تحریمها شدهاند.
ویژگی ابرقدرت بدنهاد ( )Malign Superpowerکه مدتهاست
محققان سیاس��ت جهانی ،آن را مقابل ادعای «ابرقدرت خیرخواه»
( )Benevolent Superpowerبودن امری��کا طرح کردهاند ،به
بهترین ش��کل ممکن در بحران کرونا ویروس در حال نمایان شدن
است .حاال دیگر همه کش��ورهای دنیا با صراحت یا تلویح و اشاره به
امریکا میگویند ،خیرخواه بودن پیشکش ،لطفاً شر مرسان .البته این
نگاه ،حاال به داخل امریکا هم رس��وخ کرده و به پشت دیوارهای کاخ
سفید هم رسیده است .دیروز صحنه تش��ویق و کف زدن و استقبال
سربازان امریکا از کاپیتان برت کروزیر ،فرمانده ناو امریکایی روزولت
که به دلیل افشای اطالعات شیوع کرونا برکنار شد ،فقط یک نشانه
از روند در حال شکلگیری است که معلوم نیست انتهای آن ،امریکا
را به کجا خواهد رس��اند .جالب اینکه بعد از این استقبال120 ،هزار
امریکایی با امضای طوماری ،خواستار برگرداندن کاپیتان برت کروزیر

شدهاند .در سطح جهانی اما ،تحوالت از این هم تندتر پیش میرود .با
ادامه امتناع امریکا از لغو تحریمهای یکجانبه علیه کشورهایی چون
ایران ،کوبا و ونزوئال ،اتحادیه اروپا نیز به صف کشورهایی پیوست که
میگویند تحریمهای امریکا باید لغو یا دس��تکم تعلیق شوند .پس
از آنکه اتحادیه اروپا روز جمعه اعالم ک��رد که تحریمهای خود علیه
برخی کشورها از جمله سوریه ،لیبی و یمن را کاهش میدهد ،آرانچا
گونزالس الیا ،وزیر امور خارجه اسپانیا نیز جمعه شب در یک کنفرانس
مطبوعاتی که از راه دور برگزار شد ،گفت که موضوع لغو تحریمها که
میان وزرای خارجه اتحادیه اروپا در یک کنفرانس ویدئویی برگزار شد
مورد بحث قرار گرفته و بر سر آن توافق ش��ده است .گونزالس که به
خاطر قرار گرفتن کشورش در مرکز کرونا ویروس ،حاال دیگر بیش از
دیگران اثر محدودیتها بر مبارزه با کرونا را لمس میکند ،گفته که
تحریمهای اقتصادی اعمال ش��ده از سوی امریکا بر کشورهای دیگر
«همواره یک ماده قانونی حقوق بشری یا استثنا» دارند که به واسطه
آنها تحریمها در مواجهه با یک فوریت حقوق بش��ری مانند ش��یوع
ویروس کرونای جدید ،به تعلیق در میآیند .پیش از این ،سفیر ایران
در بروکس��ل در نامهای به جوزف بورل کمیسیونر سیاست خارجی
اتحادیه اروپا از وزرای خارجه این اتحادیه درخواست کرده بود که در
کنار مردم ایران ایستاده و از خواست مشروع آنها برای لغو تحریمهای
امریکا حمایت کنند.
غالمحس��ین دهقانی در این نامه کمبود تجهیزات مورد نیاز پزشکی
برای مقابله با این بیماری را مورد اشاره قرار داده و گفته است«:تعدادی
از بهترین پزشکان و پرستاران فعال در خط مقدم مبارزه با این ویروس
و همچنین 3هزار و  294تن از دیگر هموطنان جان خود را از دس��ت
داده و ۵۳هزار تن دیگر نیز به این ویروس آلوده ش��دهاند» .همچنین
«آلینا دوهان» که به تازگی از س��وی س��ازمان ملل متحد به عنوان
گزارشگر ویژه این سازمان در امور مربوط به «تأثیرات منفی اقدامات
قهری یکجانبه روی بهرهمندی از حقوق بشر» انتخاب شده از تمامی
دولتهای تحریمکننده خواسته همه تحریمهای یکجانبه خود علیه
کشورها را رفع یا دستکم تعلیق کنند .کار به جایی رسیده که شورای
امنیت سازمان ملل قرار است طی روزهای آینده نشست فوقالعادهای
را برای بررسی راههای مقابله با شیوع کرونا برگزار میکند که احتماالً
بحث تحریمها نیز در آن مطرح خواهد شد.
آتالنتیک با اشاره به افزایش فشارها بر دولت ترامپ نوشته که اعضای
کنگره ،رهب��ران جهان ،س��ازمانهای بینالملل��ی ،روزنامهنگاران و
فعاالن جامعه مدنی از دولت ترامپ خواستار لغو تحریمها علیه ایران،
حداقل به طور موقت هستند .به نوش��ته آتالنتیک ،دولتهای قبلی
ایاالت متحده ،باراک اوباما و ج��ورج دبلیو بوش ،هر دو به طور موقت
تحریمهای ای��ران را در مواقع بحران پس از وق��وع زمین لرزه در این
کشور کاهش دادند.
موازی با این فشارهای بیس��ابقه ،خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که
گروه  ۷۷و چین در بیانیهای که به طور ضمنی خطاب به امریکاست،
اعالم کرده که اقدامات یکجانبه و قه��ری اقتصادی ،تأثیری منفی بر
ت کش��ورها در پاسخ مناسب [به ش��یوع کرونا] خواهد داشت.
ظرفی 
این گروه که بعد از بنیانگذاری  77کشور در جون  1966اکنون 135
کشور در آن عضویت دارند ،هشدار داده که این تحریمها بر دسترسی
کش��ورهای تحت تحریم به تجهیزات و امکانات پزش��کی و اقدامات
درمانی آنها برای مردمشان تأثیر میگذارد .این بیانیه میگوید «:ما از
جامعه بینالملل میخواهیم اقداماتی فوری و مؤثر برای جلوگیری از
استفاده از اقدامات یکجانبه و قهری اقتصادی علیه کشورهای در حال
توسعه اتخاذ کند».

ارتش سوریه برای مقابله با ترکیه و داعش
تجهیزشد

در پی تالشهای ترکیه برای تقویت مواضع خود در استان ادلب و
تحرکات عناصر داعش برای احیای مجدد در شمال سوریه ،ارتش
س�وریه هم برای مقابله با این اقدامات ،مواضع خود را مستحکم
کرده و تجهیزات نظامی گسترده به حومه جنوبی ادلب گسیل کرد.

نیروهای مقاومت سوریه که همچنان به پیش��رویهای خود در برابر
گروههای تروریس��تی در ش��مال این کش��ور ادامه میدهن��د ،برای
جلوگیری از سوء استفاده ترکیه و بازماندگان داعش ،توان نظامی خود
را باال بردهاند .به گزارش شبکه المنار ،ارتش سوریه روزشنبه تجهیزات
نظامی گسترده و نیروهای جدیدی به ش��هر کفرنبل و مناطق مجاور
آن در حومه جنوبی استان ادلب اعزام کرد .ارسال تجهیزات گسترده
و نیروها توسط ارتش س��وریه به کفرنبل و مناطق اطراف آن در حالی
انجام میش��ود که نیروهای ترکیهای تقریباً به صورت روزانه از طریق
گذرگاه کفرلوسین ،تجهیزات گستردهای را به مناطق حضور خود در
حومه شمالی ادلب میفرستند .ترکیه در آنجا استحکامات و تجهیزاتی
از جمله تانکها ،موشکاندازها ،خودروهای زرهی ،تجهیزات مهندسی
و لجستیکی و بلوکهای بتونی پیش ساخته مس��تقر کرده است .در
همین راس��تا ،دیروز مرکز موس��وم به دیدهبان حقوق بشر سوریه که
وابسته به مخالفان دولت سوریه است ،اعالم کرد که نیروهای ترکیه و
ارتش س��وریه تجهیزات نظامی جدیدی وارد استان ادلب کردهاند .به
گزارش خبرگزاری شینهوا ،جمعه ش��ب ۳۵ ،خودروی نظامی جدید
ترکیه وارد مناطق تحت نظارت نظامی آنکارا در ادلب ش��دند و به این
ترتیب شمار خودروهای نظامی ترکیه که در یک ماه گذشته وارد خاک
سوریه شدهاند تاکنون به  2هزار و  ۲۲۵عدد و شمار نظامیان ترک نیز به
هزاران نفر میرسد .به گزارش روزنامه العربی الجدید ،گروه تروریستی
داعش هم به دنبال بازگرداندن فعالیت خود در سوریه و مناطق دیگر
جهان و تالش برای سوءاستفاده از مشغلههای جهان در مقابله با ویروس
کرونا اس��ت ،به طوری که عملیات و تحرکات خود را در روزهای اخیر
تشدید کرده است.
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تغییر چهره جهان پس از کرونا

جهانپساامریکاییبعدازکرونا

تحوالت جهانی پس از ش�یوع وی�روس کرونا
در یک ماه گذش�ته در جهان غ�رب به قدری
سریع رخ داده که ضمن برجسته کردن شکاف
میان کش�ورهای اروپایی ،جای�گاه ابرقدرتی
امری�کا را هم به چالش کش�یده ت�ا جایی که
دیدگاه تغیی�ر نقطه ثق�ل ق�درت از غرب به
شرق بیش از پیش در حال محقق شدن است.

ش��یوع ویروس کووید  19در س��طح جهانی به
س��رعت در حال تغییر در مرزهای تعریف ش��ده
اقتصادی و سیاس��ی جهانی اس��ت و عم ً
ال از یک
س��و ،یکپارچگی اتحادیه اروپا را ک��ه مدتها به
عنوان یک بلوک متحد از کش��ورهای هم پیمان
شناخته میش��د ،تهدید میکند و از سویی دیگر

ابرقدرت بودن امریکا را به مبارزه میطلبد .روزنامه
امریکایی واشنگتنپست به تازگی در گزارشی به
آشکار شدن شکاف کشورهای اروپایی پرداخت
و نوشت که س��ران اروپایی از این نگرانند که در
نهایت این بحران که عواقب اقتصادی و بهداشتی
آن قابل توجه است ،زمینه را برای تسویه حساب
سیاسی میان کشورهای عضو این اتحادیه هموار
کند .در این گزارش با اشاره به مشکالتی از قبیل
بح��ران مالی ،بح��ران پناهجوی��ان و پیامدهای
ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت)
که اتحادیه اروپ��ا پیش از کرونا با آنها دس��ت به
گریب��ان بود ،آمده اس��ت که در ص��ورت ناتوانی
مقامات اروپایی در مدیری��ت صحیح این بحران،
پروژه اروپایی با خطر جدی مواجه خواهد ش��د.
پدرو سانچز ،نخستوزیر اس��پانیا که هم اکنون
کش��ورش به یکی از کانونهای بحرانزده شیوع
کرونا تبدیل شده هم درباره شکست پروژه اروپایی
هشدار داده است.
توافق شنگن در معرض خطر
نگرانی از آینده اتحادیه اروپا کم و بیش در سخنان
مقامات اروپایی از جمله در گفت وگوی اورسوال
فوندرلین ،رئیس کمیسیون اروپا با خبرگزاری
گزارش 2
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آلمان خود را نش��ان میده��د .وی کنترلهای
مرزی برای مقابله با ش��یوع کرونا را عاملی برای
تزلزل توافق شنگن و مسبب آسیب دیدن و انزوای
کشورهای اروپایی دانسته است .این مقام اروپایی
در عین حال معتقد است که همچنان نشانههایی
حاکی از اینکه بتوان انسجام اروپایی را حفظ کرد،
وجود دارد .نوربرت روتگن ،سیاستمدار آلمانی هم
درباره وضعیت موجود در اتحادیه اروپا هشدار داده
است .از دید وی وضعیت به قدری جدی است که
میتوان تنش در اتحادیه اروپا را به جنگ سنگر به
سنگر تشبیه کرد.
در این بین با توج��ه به وضعیت وخی��م ایتالیا و
اس��پانیا این دو کش��ور بیش از س��ایرین از عدم
همراه��ی دیگر کش��ورهای اروپای��ی در مبارزه
با ای��ن بیماری انتق��اد کردهاند .همزم��ان با اوج
ش��یوع کرونا ،موریزیو ماساری ،س��فیر ایتالیا در
اتحادی��ه اروپا از تأخیر ای��ن اتحادیه در کمک به
کش��ورش انتقاد کرد .وی در واکن��ش به از رفتار
منفعالن��ه اروپاییها در برابر درخواس��ت کمک
کشورش ،در نشریه پالیتیکو نوشت که قطعاً این
عالمت خوبی برای همبس��تگی اروپایی نیست.
این وضعیت گزینه خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا را
هم تقویت کرده است که به خودی خود میتواند
چالشی جدید برای کل اتحادیه رقم بزند .امانوئل
ماک��رون ،رئیسجمهور فرانس��ه در گفت وگو با
رسانههای مطرح ایتالیایی با اعالم اینکه پاریس
در کنار رم ایستاده اس��ت ،تالش کرد تا از اتحاد
میان کشورهای اروپایی دفاع کند و گفت« :اگر ما
همبستگی نشان ندهیم ،ایتالیا ،اسپانیا و دیگران
به شرکای اروپاییشان خواهند گفت وقتی ما در
خط مقدم بودیم ،ش��ما کجا بودید؟ این اروپای
خودخواه و متفرق را نمیخواهم».
امریکا در آستانه لحظه چرنوبیل
فرید زکری��ا پیش از این در کت��اب «جهان پس از
امریکا» از افول قدرت ایاالت متحده س��خن گفته

بود و اکنون به نظر میرسد که شیوع ویروس کرونا
آنهم در دوران ریاس��ت جمهوری دونالد ترامپ
این روند را تسریع کرده است .شبکه خبری «بلوم
برگ» در یادداش��تی به قلم نوآح اسمیت نوشت
که کرونا باعث شد تا امریکا مانند یک تمدن رو به
افول به نظر برسد چرا که هیچ کشور پیشرفتهای
عملکردی به بدی امریکا در مواجهه با کرونا نداشت.
اسمیت با اشاره به اینکه وقایعی مانند جنگ ،شیوع
بیماریهای واگی��ردار ،رکود و ح��وادث طبیعی
میتوانند این موضوع را به خوبی نش��ان دهند که
یک جامعه چطورمی توان��د در برابر تحوالت خود
را سازماندهی کند ،آمده اس��ت« :امکان دارد که
واکنش کن��د و غیرمؤثر امریکا به بیم��اری کرونا
ناشی از سوء مدیریت یا شکاف سیاسی اخیر در این
کشور باشد».او با اش��اره به ناکامی امریکا در مهار
کرونا مینویسد «:گس��تردگی ماهیت این ناتوانی
نش��ان میدهدکرونا ویروس باعث افول عمیقتر
در اثرگذاری عمومی امریکا ب��ه عنوان یک تمدن
باش��د».او حتی این فرض را مطرح کرده که افول
اثریگذاری امریکا ممکن اس��ت در نتیجه «عمق
یافتن شکافهای نژادی و قومی باشد».
پاتریک کاکبرن ،کارش��ناس روابط بینالملل در
ایندیپندنت ،ش��رایط کنونی امریکا و ناتوانی این
کش��ور در پیشقدم ش��دن برای مقابله با ویروس
کرونا را ب��ه منزله قرار گرفتن ای��االت متحده در
آس��تانه لحظه چرنوبیل و از دست رفتن هژمونی
این کش��ور ارزیابی کرده اس��ت .کاکبرن معتقد
اس��ت که نتیجه ای��ن همهگیری هر چه باش��د،
برای حل بحران ،دیگر کسی به دنبال واشنگتن
نمیگردد .هدف قرار دادن دیگران از جمله چینی
خطاب کردن وی��روس کرونا ،با ه��دف انحراف
از کاس��تیهای خود یک��ی از ویژگیهای اصلی
تاکتیکهای سیاسی ترامپ به شمار میرود .تام
کاتن سناتور جمهوریخواه از ایالت آرکانزاس نیز
با طرح موضوعی مش��ابه گفته است« :چین این

طاعون را در جه��ان برانگیخت و باید پاس��خگو
باش��د».ناتوانی امریکا در مقابله با ویروس کرونا
نشان میدهد که امریکا دیگر نمیتواند با استفاده
از ابزار برتری بر دیگر کش��ورها که از زمان جنگ
جهانی دوم در دست داش��ته است ،در مواجهه با
بحرانها از خود دفاع کند.
استفان مارچ ،تحلیلگر امریکایی در یاداشتی که در
واشنگتن پست منتشر کرده ،افول قدرت امریکا
در اثر کرونا ویروس را با افول قدرت بریتانیا بعد از
بحران سوئز در سال  1972مقایسه میکند.
او البت��ه افول ق��درت امریکا را ف��وری نمیداند:
«تأثی��رات بحران س��وئز فوری نب��ود ،اما عمیق
ب��ود .ملیگراها در سراس��ر آفریق��ا فهمیدند که
ظرفیت انگلیس و فرانس��ه برای مقاومت در برابر
فشارهای بینالمللی صفر است .فشار برای خروج
امپراطوریهای اروپایی تا دهه  1960آغاز نشده
بود ،اما پس از سوئز ،کشورها یکی بعد از دیگری
با عزم و اطمینان عمیقتر به س��مت اس��تقالل
رفتند .انگلیس دیگر کارگ��زار امور جهانی نبود؛
قدرت امپراتوری را از دس��ت داد و تبدیل به یک
برندساز مبهم مشترک المنافع شد؛ سازمانی بی
یال و کوپال که چیزی بیشتر از یک حلقه حسن
نیت نبود .تأثیر انگلیس در امور جهانی هر ساله از
سال  1957تاکنون کاهش یافته است ،تا جایی که
این کشور فقط یک کشور کوچک در حاشیه اروپا
است».او مینویسد«:حاال هم پرستیژ امریکا ،تصور
از تسلط خودش ،فرض برتری سیستم سیاسی،
ادعای پیش��رفتهترین کش��ور جهان ،به همین
شیوه خرد شده اس��ت .پیامد آن اعتبار متالشی
شده بسیار دور و ناآش��نا خواهد بود .این بازی در
دهههای بعدی خواهد بود ،مدته��ا بعد از آنکه
کووید  19قطعهای از تاریخ است اما جایگاه امریکا
در جهان ،در حال گذار است :به نظر میرسد هیچ
کس نمیداند که آیا امریکاییه��ا به اندازه کافی
برای چنین چیزی آمادهاند یا نه».
ثقل قدرت از غرب به شرق
امریکا حتی حاضر نش��ده به خواست کشورهای
جهان برای لغو یا کاهش تحریمهای ش��ماری از
کشورها از جمله ایران واکنش نش��ان دهد .این
اقدام باعث شده است نقش کش��ورهای آسیای
ش��رقی یعنی چین و کرهجنوبی که در مقایسه با
امریکا ک��ه در زمینه مهار کرون��ا عملکرد بهتری
داشتند ،بیش از پیش برجس��ته شود .گویی که
جهان در شرایطی قرار داد که نقطه ثقل قدرت از
غرب به شرق تغییر میکند.
استفان والت ،استاد دانش��گاه و نظریهپرداز مطرح
روابط بینالملل در مطلبی که نشریه فارین پالیسی
آن را منتش��ر کرد نوش��ت که کووید  19میتواند
تغییر قدرت و نفوذ را از غرب به شرق تسریع کند.
کرهجنوبی و س��نگاپور در مواجهه ب��ا این ویروس
واکنشی بسیار عالی داشتند ،حتی چین هم پس از
اولین اشتباهات ،اقدامات خوبی صورت داد .اما در
اروپا و امریکا اقدام��ات کند و توأم با مالحظهکاری
بود .به گفته والت ،جهانیسازی در جهان در مسیر
عقبگرد ق��رار خواه��د گرفت چرا که م��ردم برای
دریافت حمایت هر چه بیشتر ،از دولتهایی حمایت
میکنند که رویکرد ملیگرایی بیش��تری داش��ته
باشند .در یک کالم ،این بیماری جهانی را میسازد
که از آزادی و موفقیت کمتری برخوردار است .در
واقع پیامدهای این بیماری و حواشی مدیریتی آن
جهان را به این سمت سوق خواهد داد.

پادگانی شدن سفارت امریکا از ترس مقاومت عراق

واش�نگتن همچن�ان در حال دس�ت و پا زدن
است تا س�ونامی ترور سردار س�لیمانی را که
جز با اخراج این کشور از عراق آرام نمیگیرد،
مهار کن�د و در ای�ن مس�یر ان�واع پروژهها از
بردن س�فارتش به داخ�ل پادگان�ی در عراق
گرفت�ه ت�ا اس�تقرار س�امانههای پدافن�دی
پاتریوت و اعمال فش�ار روی گروههای عراقی
ب�رای ب�ه روی کار آوردن نخس�توزیری ب�ا
تابعی�ت امریکای�ی در دس�ت اق�دام دارد.

بغداد در کش و قوس انتخاب دولت جدید اس��ت
اما دولت مس��تقر فعلی همچنان نگران است که
امریکا از این خأل قدرت استفاده کرده و عراق را به
صحنه زد و خورد شدید تبدیل کند .در پی انتشار
اخباری مبنی بر اس��تقرار آتش��بارهای موشک
پاتریوت در دو پایگاه عراق توسط تروریستهای
امریکایی ،دولت پیشبرد امور عراق به ریاست عادل
عبدالمهدی(نخستوزیر مستعفی) ،برای دومین
بار از ایاالت متحده امریکا درباره اقدام این کشور
به استقرار سامانههای پاتریوت ،توضیح خواست
که البته با بیاعتنایی و عدم پاسخگویی واشنگتن
مواجه شد.
در همین حال روزنامه العربی الجدید چاپ لندن
به نقل از «مسئوالن و ناظران عراقی» گزارش داد
که علل این اق��دام امریکا احتم��االً فراتر از عراق
باشد؛ بدین معنا که امریکا با نصب این سامانه ،در
پی حراست از رژیم صهیونیستی و تأمین امنیت
مرزهای شمالی عربستان سعودی با عراق است.
به گفته مسئوالن عراقی ،سامانه مذکور همچنین
خواهد توانست بخش اعظمی از مرزهای عراق با
عربستان را پوشش دهد که سپری در برابر هرگونه
حمله موش��کی به ریاض خواهد بود .بر اس��اس
گزارش منابع عراقی «واشنگتن سامانه پاتریوت

را در پایگاه عیناالسد مستقر کرده و یک سامانه
دیگر هم در پایگاه حریر در اربیل مستقر شده است
و دو سامانه دیگر هم در کویت در انتظار انتقال به
عراق است».
انتقال س�فارتها و تحوی�ل پایگاه برای
ماندن
همزمان با تحویل یک پایگاه دیگر توسط نیروهای
امریکایی ب��ه عراقیها ،منابع امنیت��ی عراقی فاش
کردند ک��ه نیروهای امریکای��ی پروژههایی را برای
بازس��ازی تع��دادی از س��اختمانهای متروکه در
داخل این پایگاه به عنوان اولی��ن گام آغاز کردهاند
تا بعدا ً س��اختمانهای حفاظت ش��ده را به سفرای
کشورهای خارجی بدهند .پایگاه عیناالسد شاهد
پرواز بیسابقه هواپیماهای حمل و نقل به این پایگاه
است .انتش��ار این خبر در حالی است که نیروهای

امریکایی روزشنبه پایگاه هوایی الحبانیه در االنبار
را هم تخلیه کردند .پیش از این امریکا پایگا ه القیاره
و کی وان را تحویل نیروهای عراقی داده بود .با این
حال ،س��لیم الجب��وری ،رئیس س��ابق پارلمان در
گفتوگو با شبکه السومریه نیوز عراق گفت که خروج
امریکا از پایگاههایی در عراق به این معنی نیست که
امریکا از عراق خارج نخواهد شد اما فعالیتهایش را
کاهش میدهد و در پایگاهش در اربیل و همچنین
پایگاه «عیناالسد» باقی خواهد ماند.
پارلمان عراق دو روز پس از شهادت سپهبد شهید
قاس��م س��لیمانی و ابومهدی المهندس در حمله
امریکا ،طرح اخراج نیروهای امریکایی را تصویب
کرد.
الزرفی امید امریکا
«عدنان الزرفی» نخس��توزیر مأمور به تش��کیل

کابینه عراق روزش��نبه برنامه دولت خ��ود را به
نماین��دگان پارلمان ارائ��ه کرد .عدن��ان الزرفی
در مصاحب��ه با خبرگ��زاری واع ،مدعی ش��د که
گروههای سیاس��ی به او وعده حمای��ت دادهاند و
گفت که اعضای کابینه خود را از میان «کارمندان
متخص��ص» تکمیل ک��رده و تا  ۴۸س��اعت آتی
مش��خصات آنها را طبق قانون اساسی به پارلمان
ارائه خواهد داد .در همین راستا «فالح الزیادی» از
نمایندگان ائتالف «النصر» نیز به خبرگزاری واع
گفت که اکثریت الزم برای رأی به کابینه الزرفی
در پارلمان به وجود آمده است.
او مدعی ش��د ک��ه مذاک��رات موفقیتآمیزی با
گروههای سیاسی شکل گرفته و هرچند در داخل
پارلمان اجم��اع وجود ندارد ،ام��ا نظر مثبت اکثر
نمایندگان جلب شده است .یک منبع سیاسی آگاه
عراقی هم در گفتوگو با خبرگزاری «المعلومه»،
عدنان الزرفی روز ش��نبه با وجود دیدار با رهبران
احزاب شیعه نتوانسته آنها را قانع کند.
گروههای ش��یعی عراق تاکنون بر س��ر نام نامزد
نخس��توزیری عراق به تفاهم نرسیدند از همین
رو «برهم صالح» رئیسجمهور عراق  ۲۷اس��فند
ماه طی مراس��می عدنان الزرفی را مأمور تشکیل
دولت انتقالی کرد .پیش از الزرفی «محمد توفیق
عالوی» برای تش��کیل دولت انتقالی عراق مأمور
ش��ده بود که به دلیل مخالفت برخی جریانها با
اس��امی نامزدهای تصدی وزارتخانهها در کابینه
پیش��نهادی جدی��د ،در این ام��ر ناکام مان��د .از
سوی دیگر «حامد الموس��ری» قانونگذار عراقی
درباره «عدنان الزرفی» مأمور تش��کیل کابینه در
عراق ،دولت وی را «غیرقانونی» گفت که او برای
نخستوزیر شدن به «خارج» تکیه کرده است و در
عراق حامی چندانی ندارد.

سید رحیم نعمتی

ترامپ و دزدی دریایی ماسک

رفتار دونالد ترامپ ،رئیسجمهور امریکا ،نسبت به شیوع ویروس کرونا
در امریکا به طور کلی نسبت به روزهای اولیه شیوع این ویروس تغییر
کرده اس��ت .او که این موضوع را در آن زمان دس��تکم میگرفت و از
اظهارنظر مقامهای دولتش مثل ویلبر راس ،وزیر بازرگانی امریکا ،پیدا
بود که کاخ سفید نه تنها نگران گرفتار شدن چین به این ویروس است
بلکه آن را فرصتی برای رونق کار و کسب در امریکا میداند .حاال که پای
ویروس به امریکا رسیده هم کار و کسب در این کشور افت کرده و هم
اینکه آمار مبتالیان و مرگ و میر چنان باال رفته که با 270هزار مبتال و
 7هزار کشته حتی ترامپ را هم نگران کرده است .به همین جهت نیز
او برخالف گذشته ،حاال تقریباً در تمام کنفرانسهای خبری مربوط به
کرونا شرکت میکند و حتی به قانون مصوب اوایل دهه1950متوسل
میشود تا دست به مصادره ماس��کهای خریداری شده توسط دیگر
کشورها بزند؛ کاری که از نظر آلمانها «دزدی دریایی مدرن» است.
این قان��ون در زمان جنگ کره به تصویب رس��ید و ب��ه رئیسجمهور
امریکا اجازه میدهد تا بر تولید و مصرف اقالم ضروری مثل ماس��ک
و دستگاههای تنفسی کنترل ویژهای داشته باشد .ترامپ هم به دلیل
وضعیت فوقالعاده در امریکا به این قانون متوس��ل شده تا به شرکت
3ام دستور توقف صادرات ماسکهای ان 95را بدهد اما از آنجایی که
بیشترین تولید این شرکت در خارج از خاک امریکا است ،دستور ترامپ
مش��کالت جدی به وجود آورده اس��ت .یکی از این مشکالت مربوط
میشود به محموله  200هزار ماس��کی که این شرکت به درخواست
پلیس برلین تولید کرده بود اما بنابر دس��تور ترامپ ،این محموله در
بانکوک تایلند ضبط و مصادره شده است .آندریاس گیزل ،وزیر داخلی
ایالت برلین ،چنان از این عمل امریکا خش��مگین ش��ده که مصادره
ماس��کها و ارس��ال آنها به امریکا را «مصداق دزدی دریایی مدرن»
خوانده است .عالوه بر این ،به نظر میرسد که کاخ سفید عواملش را در
سرتاسر جهان برای خرید ماسک گسیل کرده ،کاری که یکی از مقامات
فرانسوی آن را به جستوجو و رقابت برای «پیدا کردن گنج» تشبیه
کرده است .والری پرسی ،فرماندار ناحیه ایل دو فرانس ،از برنامه خرید
ماسک گفته که ناگهان امریکاییها پیدا شدند و با سه برابر قیمت آن
محموله را نقدا ً به چنگ آوردند.
شکی نیست که این دس��ت اقدامات ترامپ و عواملش کاری به شدت
غیراخالقی است ،آن هم در شرایطی که همبستگی جهانی برای این
بیماری همهگیر ضرورت دارد اما شکی نیست که ترامپ برای موفقیت
خودش حاضر به انجام هر عمل غیراخالقی اس��ت .جاس��تین ترودو،
نخس��توزیر کانادا ،توقف صادرات کاالهای پزشکی از سوی امریکا را
«اقدامی اشتباه» خوانده و حتی شرکت 3ام در بیانیه خود متذکر شده
که تصمیم به توقف صادرات ماسک به خارج از امریکا میتواند منجر
به «اقدامات متقابل دیگر کش��ورها» و در نهایت باعث شود دسترسی
به اقالم تنفسی در داخل امریکا هم کاهش بیابد .با وجود این ،ترامپ
از وضعیت اضطراری فعلی آنچنان نگران شده که نه توجهی به وجوه
غیراخالقی تصمیمش دارد و نه به عواقب آن حتی برای خود امریکا .در
واقع ،شیوع کرونا و ناتوانی کنترل آن بدترین اتفاقی است که میتواند در
سال انتخاباتی برای او بیفتد و همین حاال هم سرزنشها بابت کوتاهی
او در مدیریت این بیماری شدت گرفته است .جان اف هریس ،سردبیر
سابق پولتیکو ،وضعیت فعلی ترامپ را با وضعیت هربرت هوور مقایسه
کرده که در اوایل رکورد اقتصادی بزرگ  1928رئیسجمهور امریکا بود
و معتقد است که ترامپ هم مثل هوور در مقابل کرونا دچار استیصال
شده است .استیصال ترامپ وقتی جدیتر میشود که پیشبینی بانک
استنلی مورگان تحقق بیابد و بنابر آن ،نرخ بیکاری امریکا در پایان بهار
از  15درصد عبور کند .نرخ بیکاری تا اینجای کار از  3/5درصد در فوریه
به  4/4درصد در ماه مارس رسیده هرچند که برخی آمار غیر رسمی را
بسیار بیشتر از این و حتی بیش از  10درصد میدانند .اگر پیشبینی
استنلی مورگان تحقق بیابد و شیوع ویروس کرونا همین سیر صعودی
را داشته باشد ،ترامپ بیشک با بدترین بحران داخلی روبهرو خواهد
شد که به شدت انتخاب مجدد او را به خطر خواهد انداخت .به همین
جهت است که او حاال قانون  70سال قبل را به جریان میاندازد تا بدون
توجه به عواقب غیراخالقی ،حتی دست به دزدی دریایی میزند تا مانع
فاجعهای شود که امریکا مبتال به آن شده است.

کار کرونا به شورای امنیت کشید
آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل جمعه در ویدئوکنفرانسی در نیویورک
اعالم کرد ش��ورای امنیت طی روزهای آینده نشستی درباره کرونا برگزار
میکند و وی قصد دارد گزارشی را در این باره ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،گوترش زمان برگزاری نشست را مشخص
نکرد .از سوی دیگر یک سازمان مردمنهاد در حمایت از فراخوان سازمان
ملل برای آتشبس در مناط��ق درگیر در جهان به منظ��ور مقابله بهتر با
ویروس کرونا ،طوماری را ارائه کرده که تاکنون حدود یک میلیون تن آن
را امضا کردهاند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از النهار ،اس��تیفان دوجاریک ،سخنگوی آنتونیو
گوترش ،در دیدار با روزنامهنگاران درباره ابتکارعمل ارائه طومار توس��ط
س��ازمان مردم نهاد «آواز» ابراز خرس��ندی کرد و گفت ،از افزایش تعداد
امضاهای این طومار خوش��حال است و اعمال فش��ار بر طرفهای درگیر
ضرورت دارد.
احتمال کاهش تولید  ۱۰میلیون بشکهای نفت
رئیسجمهور روسیه با بیان اینکه مسکو آماده همکاری با امریکا در مورد
بازار نفت است ،از احتمال کاهش تولید نفت به میزان  10میلیون بشکه در
روز یا حتی بیشتر خبر داد.
«والدیمیر پوتین» ،ش��امگاه جمعه گفت که به نظر میرس��د عربستان
سعودی در حال حذف رقبایی است که دست به تولید نفت شِیل زدهاند که
اشاره است به امریکا .با کاهش شدید قیمت نفت ،استحصال این نوع نفت
برای تولیدکنندگان آن در شرایط فعلی ب ه صرفه نیست .چیزی که دونالد
ترامپ را مجبور به گفتوگوی تلفنی با ولیعهد س��عودی و رئیسجمهور
روسیه در مورد بازار نفت کرده است.
به دنبال شیوع کرونا در چین و کشورهای جهان و به تبع آن کاهش خرید
نفت ،قیمت این ماده در بازارهای جهانی به شدت و به شکل کمسابقهای
کاهش یافت و گفتوگوهای روسیه و عربستان س��عودی در قالب اوپک
پالس برای کاه��ش تولید نیز بینتیجه ماند و ریاض بع��د از عدم توافق با
مسکو ،تولید نفت خود را از  ۹میلیون و  ۷۰۰هزار بشکه در روز (ماه فوریه)
به بیش از  ۱۲میلیون بشکه در ماه مارس گذشته رساند که این امر باعث
کاهش قیمت طالی سیاه و ریزش بورسهای دنیا شد.
چند مانور نظامی امریکا و امارات در خلیج فارس
در حالی که بحران ش��یوع بیماری کووید  19ارتش امریکا را بر آن داشته
بسیاری از مانورهای نظامی دوجانبه و چندجانبه را به حالت تعویق درآورد،
بر اساس اعالم واحد موسوم به فرماندهی مرکزی ارتش امریکا ،نظامیان این
کشور به همراه نظامیان امارات مانوری نظامی همراه با استفاده از گلولههای
جنگی را در منطقه خلیج فارس برگزار کردند.
به گزارش اسپوتنیک ،در بیانیه فرماندهی مرکزی ارتش امریکا عنوان شد:
«این رزمایش تحت عنوان عملیات «ابر صاعقهدار»یک مانور برای افسران
با هدف افزایش قابلیت اجرای مشترک عملیات و استفاده از قدرت آتش
در سطح ُگردانی بوده اس��ت ».در ادامه این بیانیه تصریح شد ،واحدهای
ارتشهای امریکا و امارات بعد از خاتمه عملیات ،مانور نظامی دومی تحت
عنوان مانور «اتحاد آهنین» برگزار کردند.

