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يا کاخ سفيد؟!

اداره مدیریت پزشکی و اداره پزشکی کمیته سالمت شهرداری شهر ووهان 
چین در 30 دسامبر شیوع بیماری سینه  پهلو با منشأ نامشخص و فردای 
آن روز گزارش خود از بیماری 27 بیمار را به سازمان جهانی بهداشت داد 
که بسیاری از آنها از غرفه داران بازار      غذاهای دریایی ووهان بودند و وضعیت 
هفت نفر از آنها هم وخیم گزارش شده بود. این نقطه شروع فاجعه ای بود که 
حاال بعد از چند ماه جهان را تکان داده است. مشکل تنها این نیست که آمار 
مبتالیان به یک میلیون و نیم نزدیک شده و بیش از 75 هزار نفر هم بر اثر 
ابتالی به آن مرده اند، بلکه مشکل در این است که هیچ دارویی برای مقابله 
با آن در دسترس نیست و گفته می شود که تهیه واکسن آن دست کم 12 

تا 18 ماه دیگر طول خواهد کشید. 
نکته طنز و البته تلخ ماجرا این است که عمق فاجعه در کشور     هایی وقوع 
یافته که در رده کشورهای پیشرفته و به قول معروف جهان اول قرار دارند و 
کشور     هایی نظیر امریکا، ایتالیا، بریتانیا و اسپانیا بیشترین آمارهای مبتالیان 
و مرگ و میر را به خود اختصاص داده اند. این موضوع نگرانی های عمیقی 
را در مورد زیرساخت های بهداشتی، اقتصادی و حتی سیاسی در اروپا و 
امریکا برانگیخته و این پرسش را به صورت جدی مطرح کرده که غرب با 
وجود تمام دس��تاوردهایش، چرا به این فاجعه دچار شده و بعد از این چه 
خواهد شد. نوام چامسکی از جمله منتقدان دستگاه حاکمه امریکا در پاسخ 
به این مسئله خیانت برخی از نظام های سیاسی غرب را عامل بحران کرونا 
می داند. روشن است که وی بیش از هر کشوری به امریکا و نظام سیاسی 
آن توجه دارد که به گفته او بد     ترین واکنش را در مقابل شیوع کرونا داشته 
است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، مرکز ثقل این واکنش بد بوده 
چنان که در ابتدای کار حاضر نشد ویروس کرونا را بدتر از یک آنفلوآنزای 
معمولی بداند و بعد هم در برابر اجرای اقدامات احتیاطی مثل فاصله گذاری 
اجتماعی در تمامی ایالت      ها مقاومت می کرد. وجه دیگر از انتقاد چامسکی 
متوجه شرکت های بزرگ داروسازی در غرب و به خصوص امریکا که است 
این روز     ها آماج انتقادهای زیادی شده اند زیرا با ترجیح دادن به سودآوری 
داروهای تولیدی، هیچ گاه آماده مقابله با ویروس      هایی نظیر کرونا نبوده اند تا 
جامعه بشری در موقع لزوم از واکسن های تولیدی آنها خود را نجات دهد. 
هنری کیسینجر از استراتژیست هاي بنام امریکا در عرصه بین الملل موضوع 
را  از جنبه  پیامدهای کرونا و بحران جهانی ناشی از شیوع آن مورد توجه 
قرار داده و معتقد اس��ت که جهان بعد از کرونا همانند قبل از آن نخواهد 
بود چرا که بعد از پایان یافتن بیماری واگیردار کرونا، برداش��ت عمومی 
در بسیاری از کش��ور     ها این خواهد بود که »نهاد     ها در این زمینه شکست 
خورده اند.«  شکی نیست که توجه کیسینجر بیش از هر جا به امریکا است 
زیرا هم رهبری سیاس��ی آن و به خصوص ش��خص ترامپ ضعف خود را 
برای مدیریت بحران به نمایش گذاشت و هم ضعف شدید زیرساخت های 
بهداشتی امریکا در این جریان نمایان شد. کیسینجر در مقاله خود به دنبال 
احیای اعتماد عمومی به دولت و نهادهای امریکایی است و برای این کار سه 
راهکار افزایش مقاومت جهانی در برابر بیماری های عفونی، التیام زخم های 
اقتصادی جهان و حفاظت از اصول نظام جهانی لیبرال را مطرح می کند. 
معلوم است که او نگران فروپاشی لیبرال دموکراسی بر اثر بحران موجود 
شده، چنان که نسبت به وقوع چنین چیزی هشدار می دهد و تصور می کند 
که با سه راهکار می توان لیبرال دموکراسی غرب را نجات داد اما توجه ندارد 
که دست کم دولت فعلی امریکا درست برعکس دستورالعمل های او کار 
می کند. جنگ تعرفه ها، تحریم، یکجانبه گرایی و نادیده گرفتن اصول و 
مبانی همکاری بین المللی چارچوب رفتار دول��ت ترامپ در این بیش از 
سه سال بوده و حتی در ش��رایط فعلی هم بر همین منوال عمل می کند. 
از این رو، دستورالعمل های کیسینجر حتی اگر درست و الزم هم باشند، 
در کاخ سفید جایی ندارد، به همین جهت هم باید گفت دستورالعمل های 
او دست کم با این رئیس جمهور و دولت امریکا مجالی برای تحقق نخواهد 
داشت و نمی توان انتظار داشت که ترامپ و دولتش به خاطر از بین بردن 
پیامدهای فاجعه کرونا، یکجانبه گرایی خود را کار بگذارند و رو به تعامل 

سازنده با جامعه جهانی بیاورند. 

11 ظريف: 
نيازی به صدقه  ترامپ نداريم

بیانیه    ه�ا و اظهارنظره�ای مختلف از سراس�ر جهان درب�اره لزوم 
لغ�و بشردوس�تانه تحریم    ه�ا برای تس�هیل مب�ارزه کش�ورهای 
تحت تحری�م امریکا با کرونا  در حال صدور اس�ت ام�ا امریکایی ها 
ضمن دروغ پ�ردازی درباره اینکه اق�ام دارویی ش�امل تحریم    ها 
نمی ش�ود، مدام الف آمادگی ارس�ال کمک ب�ه ای�ران را می زنند، 
امریکایي ه�ا در دو هفته گذش�ته ب�ا قدرت نمایی وی�روس کرونا 
در آدم کش�ی یعنی همان کاری ک�ه امریکایی    ها هم خ�وب بلدند، 
خودش�ان به خریدن وحش�یانه دس�تگاه های ونتیلیتور و ماسک 
از چی�ن افتاده ان�د که هیچ، حتی مرس�وله ماس�ک کش�ور    هایی 
چون فرانس�ه و آلمان را ه�م عم�ًا دزدیده اند. حاال ای�ران تأکید 
دارد که دنبال صدقه نیس�ت بلک�ه می خواهد تحریم    ها لغو ش�ود. 
وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه توئیتر خود با بیان اینکه »ایران از نظر 
منابع انسانی و طبیعی، غنی است و نیازی به صدقه دادن ترامپ ندارد«، 
عجز او را از بحران کرونا در امریکا به رخ کشید:»کس��ی که مجبور است 
دستگاه تنفس مصنوعی را از منابعی که خودش تحریم کرده خریداری 
کند.« محمدجواد ظریف در ادامه افزود: »چیزی که ما از او می خواهیم، این 
است که به ممانعت از فروش نفت و دیگر محصوالت ایران، خرید نیازهایش 

و کسب و تولید درآمد پایان دهد.«
س��خنان ظریف در حالی اس��ت که اروپایی    ها همچنان به لفاظی علیه 

تحریم های امریکا مشغولند. 
»جوزپ بورل« مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در یک نشست 
غیررس��می از طریق ویدئوکنفرانس با وزرای دفاع 27 کش��ور عضو این 
اتحادیه درباره نقش آفرینی قوای نظامی کش��ورهای عضو برای کمک 
به رفع بحران کرونا و دیگر مس��ائل مرتبط با این ویروس رایزنی و در آن 
نشست بر لزوم معافیت بشردوستانه تحریم     ها در بحبوحه مقابله جهانی با 

این ویروس تأکید کرد. 
بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جوزپ 
بورل روز گذشته بعد از این نشست سه ساعته یک سخنرانی ترتیب داد و 
یکی از حاضران در این سخنرانی ویدئوکنفرانسی از بورل سؤال کرد: »آیا 
وزرای دفاع اتحادیه اروپا درباره درخواست سازمان ملل برای رفع بخش های 
خاصی از تحریم     ها به منظور کمک کردن به کشور    ها برای مقابله با بحران 
ویروس کرونا صحبت کردند؟ شما روز جمعه در پایان نشست شورای اروپا 
در این باره حرف زدید. ش��ما دقیقاً چه پیشنهادی برای کشورهای عضو 

اتحادیه دارید؟ این پیشنهاد کی ارائه و منتشر خواهد شد؟«
بورل در پاسخ به این سؤال اینطور جواب داد: »کشورهای عضو ]اتحادیه 
اروپا[ پیش تر با این موضوع که قباًل به شکل بیانیه منتشر شد، موافقت 
کرده بودند. در ای��ن بیانیه ما واضح اعالم کردیم که واقعاً حیاتی اس��ت 
که تحریم     ها مانع از کمک های بشردوس��تانه نشوند و به همین دلیل ما 
حمایت مان را از »میش��ل باچله « کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل 
اعالم کردیم و از همه خواستیم ش��رایط ضروری را به منظور اطمینان 
از این موضوع که در مسیر ارائه کمک های بشردوستانه تحریمی در کار 

نباشد، ایجاد کنند.«
وی مدعی شد: »از نظر سازمان ملل و اتحادیه اروپا این موضوع روشنی 
اس��ت که تحریم های ما در موضوع تس��هیل کمک های بشردوس��تانه 
مشکل ساز نیس��تند البته ما از دیگر کش��ور    هایی که تحریم     هایی اعالم 
کرده اند هم خواسته ایم که )همانند اتحادیه اروپا( برای تجهیزات و اقالم 
پزشکی کشورهای تحریم شده شامل کوبا، ایران، کره شمالی، سوریه و 
ونزوئال، معافیت های بشردوستانه اعمال کنند تا تحریم    ها مانع از ارسال 

کمک بشردوستانه نشوند.« 
»آرانچا گونزالس الیا« وزیر امور خارجه اسپانیا هم در این باره اعالم کرد 
که وزرای خارجه اتحادیه اروپا در یک نشست که از طریق ویدئوکنفرانس 
برگزار شد، با ایجاد معافیت تحریمی برای دسترسی کشورهای در حال 
توسعه به تجهیزات پزشکی و دارویی برای مقابله با کرونا موافقت کردند. 

 امریکا حداقل به خاطر سربازانش بترسد
 »میخائیل اولیانوف«، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر 
در وین در توئیتر شخصی خود نوشت: »ایاالت متحده آمادگی ندارد که 
به رفع تحریم های ایران فکر کند. اصاًل مالحظات بشردوستانه به کنار. 
این ]رویکرد امریکا درباره تحریم های ایران[ اصاًل واقع گرایانه نیست چرا 
که کووید1۹ )ویروس کرونا( ممکن اس��ت به کشورهای همسایه ایران 
سرایت یابد و روی 70هزار نظامی ایاالت متحده در منطقه و بسیاری از 
غیرنظامیان امریکایی هم تأثیر بگذارد.« این مقام روس به تأکید حسن 
روحانی، رئیس جمهور ایران بر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه مبنی 

بر اینکه ایجاد اینستکس اقدامی مثبت اما ناکافی است، اشاره کرد. 
اولیانوف در توئیتی در این باره نوشت: »می خواهم این موضوع را اضافه 
کنم و فکر می کنم که گس��ترش دادن دامنه مشارکت کشورهای عضو 
اینستکس به فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا به نفع همه است. اگر اینطور 
شود، در آن صورت دورنمای بازگشت ایران به پایبندی کاملش به برجام 

بسیار روشن تر خواهد بود.«
 در همین حال ح��دود ۶0 انجم��ن اجتماعی و جمعی در اس��پانیا روز 
دوشنبه خواستار تعلیق تحریم های ونزوئال، کوبا، ایران و فلسطین شدند 
تا کشورهای نامبرده بتوانند با دسترسی به تجهیزات پزشکی ضروری، به 

خوبی با ویروس ناشناخته »کووید1۹«  مقابله کنند. 
انجمن های سیاس��ی و اجتماعی اس��پانیا درخواس��ت خود برای تعلیق 
تحریم های یکجانبه از کش��ورهای ایران، کوبا، ونزوئال و فلس��طین را به 
»میشل باچله « کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ریاست جمهوری 
و معاونت ریاست جمهوری اسپانیا و سفارتخانه های مربوطه ارسال کردند. 
همچنین 2۴  مقام و دیپلمات سابق، از جمله وزرای خارجه و خزانه داری 
اس��بق امریکا و چهار دبیرکل پیش��ین ناتو، ضمن اش��اره به تحت تأثیر 
قرار گرفتن نظام سالمت ایران زیر فش��ار حداکثری امریکا خواستار لغو 
تحریم     هایی شده اند که واردات کاالهای بشردوستانه را مختل کرده است. 

 بلومبرگ: تحریم مانع صادرات دارو است
 ش��بکه خبری بلومبرگ در گزارشی نوشت که بر اس��اس ادعای وزارت 
خارجه ایاالت متحده، کاالهای بشردوس��تانه از جمله دارو و تجهیزات 
پزشکی از این تحریم    ها معاف هستند و هیچ گونه محدودیتی در تجارت 
ندارند اما سال    ها اقدامات تنبیهی علیه ایران، این کشور را برای بسیاری از 

بانک    ها و شرکت های خارجی به یک مطرود تجاری تبدیل کرده است. 
بر اساس این گزارش بلومبرگ، دفتر کنترل سرمایه های خارجی امریکا 
)OFAC( مدعی است که امریکا به طور مداوم استثنائات و مجوزهای 
گسترده ای را برای پشتیبانی از معامالت بشردوستانه با ایران صادر کرده 
است اما تحریم های جدید علیه صادرات نفت ایران نیز منجر به کاهش 
چش��مگیر درآمد و تضعیف واحد پول ایران ش��د و این کشور را با منابع 
کمتری برای پرداخت حتی کاال    هایی که تحریم نیستند مواجه کرد. این 
فشار همچنین دولت را مجبور کرده است که میزان ارز خارجی را که در 
اختیار واردکنندگان بخش خصوصی قرار می دهد به شدت محدود کند. 
یکی از تأثیرات سیاست سختگیرانه امریکا کاهش تعداد تقاضای مجوز 
برای واردات برخی کاالهای پزش��کی به ایران است؛ کاال    هایی که تحت 
پوشش مجوز عمومی OFAC قرار ندارند. )کاال    هایی که تحت پوشش 
مجوزهای عمومی هستند می توانند بدون هیچ گونه کاغذبازی اضافی به 
ایران صادر شوند. ( طبق اعالم خزانه داری، چنین تقاضا    هایی از 220 مورد 
در سه ماهه آخر س��ال 201۶ به 3۶ مورد در س��ه ماهه اول سال 201۹ 

رسیده است که این آخرین رقمی است که در دسترس است. 
بنابر این گ��زارش، واردات دارویی ایران از اتحادیه اروپا در س��ال 201۹ 
نسبت به سه سال قبل 15درصد کاهش یافته است، در حالی که ارزش 
محموله های کاالهای بشردوستانه ارسالی از امریکا که مشمول تحریم 
نبوده اند در ماه فوریه به 3/۹ میلیون دالر کاهش یافت که نشان می دهد- 

نسبت به فوریه 201۶ -88درصد کاهش یافته است. 

فريب با فرار
امریکا بیشتر پایگاه هاي خود در عراق را ترک کرده است 

اما کارشناسان معتقدند این فریبي براي باقي ماندن در عراق و مصونیت از آسیب هاي حمله مقاومت و کروناست

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

در بح�بوح�ه    گزارش  یک
ب�اتکلیف��ی 
سیاس�ی در ع�راق، امریکایی    ه�ا ب�ا تخلی�ه 
پایگاه های کوچک و تجمع در یک نقطه، اگرچه 
در ظاهر به دنبال از بین بردن فضای بی اعتمادی 
بین دو کشور هس�تند، اما در واقع با سناریوی 
ورود به پازل جنگ روانی، عاوه بر تاش برای 
فریب افکار عمومی عراق و تداوم حضور خود در 
خاک این کشور، به دنبال کاستن از آسیب پذیری 
نیروه�ای خ�ود در براب�ر کرون�ا و حم�ات 
هس�تند.  مقاوم�ت  تافی جویان�ه 
با گذش��ت س��ه ماه از تصویب طرح پارلمان عراق 
مبنی بر خروج کامل نیروه��ای امریکایی از خاک 
کشورشان، مقامات واشنگتن ابتکارهای جدیدی 
به خرج داده اند تا این طرح را به دس��ت فراموشی 
سپرده و از نزدیک تحوالت عراق را زیر نظر داشته 
باش��ند. امریکا که برای مجاب کردن عراقی    ها به 
ماندن در این کشور، از برخی مناطق تحت کنترل 
خود عقب نشینی کرده است، این بار هم یکی دیگر 
از پایگاه هایش را به دولت بغداد تحویل داد. شبکه 
روسیا الیوم، روز سه     ش��نبه گزارش داد که ائتالف 
بین المللی به رهبری امریکا در عراق از پایگاه نظامی 
»ابوغریب« در شمال بغداد خارج  ش��د و آن را به 
نیروهای عراقی تحویل داد. روز      شنبه نیز نیروهای 
امریکایی از پایگاه »الحبانیه « در استان االنبار در 
غرب عراق خارج ش��دند و آن را رسماً به نیروهای 
عراقی تحویل دادند. ائتالف امریکایی طی روزهای 
اخیر، چند پایگاه و مقر خود را ترک کرده و آنها را به 
نیروهای عراقی تحویل داده  است. بر اساس آخرین 
تخمین ها، بیش از 5 هزار نیروی امریکایی در عراق 

حضور دارند. به باور ناظران، »تصمیم امریکا برای 
خروج از برخی پایگاه     ها و مراکز نظامی به دلیل این 
است که امریکا از حمالت مس��تمر علیه نظامیان 
خود بیم دارد و این پایگاه      ها با توجه به حمالتی که 
طی یک سال اخیر علیه آنجا شده از شاخص های 
الزم برای تأمین امنیت نظامیان امریکایی برخوردار 

نیست.«
واشنگتن قصد دارد با اینگونه جابه جایی    ها و متمرکز 
شدن نیروهایش در یک نقطه از عراق، عالوه بر اینکه 
آس��یب پذیری خود در برابر حمالت تالفی جویانه 
گروه های مقاومت عراق را کاه��ش می دهد تا در 
صورتی که دچار ضرباتی ش��دند با تجمع در یک 
نقطه راحت تر بتوانند از خود دف��اع کنند، انتقال 
سامانه های موش��کی جدید به پایگاه عین االسد و 
آزمایش س��الح های جدید هم در این رابطه انجام 
شده است. امریکا به دنبال ماجراجویی برای تحقق 
خواس��ته های خود در عراق اس��ت تا برنامه های 
شکست خورده خود را عملی کند. پایگاه     هایی که 
نظامیان امریکایی از آنها خارج ش��ده اند کوچک 
هس��تند و این نیرو    ها به پایگاه ه��ای بزرگ یعنی 
عین االسد، التاجی و حریر منتقل شده اند تا ضریب 
امنیتی شان را باال ببرند. لذا، س��ناریوی خروج از 
این مناطق تنها می��زان پراکندگی امریکایی    ها در 
سراسر عراق را کاهش می دهد و این نیرو    ها کماکان 
به مأموریت خود در عراق ادام��ه می دهند اما این 
بار با تراکم بیش��تر. از طرفی، واشنگتن سعی دارد 
با فریب اف��کار عمومی عراق اینگون��ه وانمود کند 
که بسیاری از مناطق اشغالی را ترک کرده و قصد 
خروج از کشورشان را دارد، چرا که عراقی    ها خواهان 
خروج هرچه سریعتر نیروهای نظامی امریکا از عراق 

هستند و تخلیه برخی پایگاه ها، حساسیت عراقی    ها 
را کاهش می دهد. 

 جنگ روانی برای حضور طوالنی 
امریکایی    ها با تحرکات نظامی در ع��راق و به راه 
انداختن جنگ روانی علی��ه گروه های مقاومت، 
درصدد هس��تند وضعی��ت ع��راق را ناامن جلوه 
دهند. مقامات کاخ س��فید در ماه های اخیر بار    ها 
مدعی شده اند که گروه های حشدالشعبی عراق به 
پایگاه های نیروهای امریکایی حمله کرده اند تا به 
این بهانه، در روند خروج خود از عراق وقت کشی 
کرده و حضور طوالنی مدت خود را تثبیت کنند. 
گروه های حشدالشعبی هشدار داده اند که هرگونه 
اقدام نظامی امریکا را به شدت پاسخ می دهند و در 
صورت عدم تمکین امریکایی    ها به خروج از عراق، 
به زور متوسل خواهند شد. در حال حاضر، امریکا بر 
سر دوراهی ماندن و رفتن از عراق گیر افتاده است، 
خارج نشدن از عراق باتوجه به موج مخالفت    ها و 
هشدار گروه های مقاومت، هزینه های این کشور 
را چند برابر خواهد کرد و از س��ویی، خروج کامل 
نیز به ادعای واش��نگتن عماًل به معنای واگذاری 
این کشور به ایران اس��ت. بنابراین امریکا نه تنها 
قصدی برای خروج از خ��اک عراق ندارد، بلکه در 
هفته های اخیر با استقرار س��امانه های موشکی، 
مواضع خود را مس��تحکم کرده اس��ت. هرچند 
این احتمال نیز وجود دارد که دولت امریکا برای 
کاستن از فش��ارهای عراقی ها، به مرور بخشی از 
نیروهایش را از عراق خارج کن��د اما تا زمانی که 
واش��نگتن از تضمین های دولت آتی بغداد برای 
تأمین منافعش اطمینان حاصل نکند، به این اقدام 

مبادرت نخواهد کرد. 

انتقال و جابه جایی نیروهای امریکایی به وضعیت 
داخلی این کش��ور هم ارتباط پیدا می کند. اکنون 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا با چالش مقابله با 
ویروس کرونا در داخل مواجه است و موج انتقادات 
از بی توجهی دولت افزایش یافته اس��ت. بنابراین، 
کاخ س��فید برای انحراف افکار عموم��ی امریکا به 
دنبال مطرح کردن یک بحران جدید در عراق است 
تا از فشار افکار عمومی در ارتباط با موضوع ویروس 
کرونا خارج شود. با توجه به افزایش ابتالی نظامیان 
امریکایی به بیماری کرونا، تجمع نیروهای امریکایی 
در یک نقطه خاص از عراق می تواند از افزایش تلفات 

آنها جلوگیری کند. 
 باتکلیفی سیاسی در عراق 

در شرایطی که رئیس جمهور عراق چند هفته ای 
است عدنان الزرفی، را به عنوان نخست وزیر مکلف 
برای تشکیل کابینه در این کشور معرفی کرده است 
گزارش    ها حاکی از این است که جریان های سیاسی 
توافقی روی الزرفی ندارند و انسداد سیاسی در عراق 
همچنان ادامه دارد. به گزارش شبکه السومریه نیوز، 
حسن فدعم در این باره تأکید کرد:»دو    شنبه شب 
در من��زل هادی العام��ری، رهبر ائت��الف الفتح با 
حضور نوری المالکی، رهبر ائت��الف دوله القانون 
و رئیس جریان حکم��ت و »حرکه عطاء « و برخی 
شخصیت های سیاسی شیعه دیگر جلسه ای برای 
بررسی موضوع انتخاب نامزد نخست وزیری تشکیل 
شد. در این جلسه گزینه الزرفی بررسی شد.« فدعم 
توضیح داد که حاضران در این جلسه بر رد الزرفی و 
انتخاب جایگزینی برای او و ارسال نام نامزد جدید در 
قالب نامه ای رسمی برای برهم صالح، رئیس جمهور 
عراق به توافق رس��یدند. این سیاس��تمدار عراقی 
همچنی��ن گفت:»احزاب ش��یعه از جمله ائتالف 
النصر )به رهب��ری حیدر العبادی( و س��ائرون )به 
رهبری مقتدی ص��در( بر گزین��ه جایگزین برای 
الزرفی و اطالع رئیس جمه��ور از این گزینه توافق 
کردند«. یک منبع که خواست نامش فاش نشود، به 
سایت ارم نیوز گفت:»برهم صالح رسماً نام مصطفی 
الکاظمی را از سوی فراکس��یون 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.«
الزرفی، سومین گزینه ای بود که در ماه های اخیر 
برای نخست وزیری عراق انتخاب شد اما هیچ کدام 
نتوانس��ته اند نظر مساعد فراکس��یون های عراقی 
را جلب کنن��د. در هفته های اخی��ر برخی منابع و 
رسانه    ها اعالم کردند که الزرفی گزینه مورد اعتماد 
امریکا است و به گفته مقامات کاخ سفید، او به دلیل 
داشتن تابعیت امریکایی بهتر از دیگران می تواند 
خواسته های واش��نگتن را محقق کند. واشنگتن 
به دنب��ال روی کار آوردن مهره های خود و حذف 
سیاستمداران مخالف حضور نظامی در عراق است 
و حتی اخیراً گزارش    هایی مبنی بر احتمال کودتای 
امریکایی در عراق منتش��ر شده اس��ت. گروه های 
مقاومت عراق هش��دار داده اند که ب��ا گزینه های 
تحمیلی برای نخس��ت وزیری این کشور به شدت 

مقابله خواهند کرد. 

اینکه کرونا صغیر و کبی�ر، فقیر و غنی و البته 
خان و رعیت نمی شناس�د، ب�ا ابتای بوریس 
جانس�ون، بیش از ه�ر موقع دیگ�ری محقق 
شد. وخامت وضعیت ش�یوع بیماری کرونا در 
انگلیس، با ابتای نخس�ت وزیر این کش�ور، 
انتق�ال وی به بخش مراقبت ه�ای ویژه و قرار 
گرفت�ن او زی�ر دس�تگاه تنف�س مصنوعی ، 
خانه ش�ماره 10 داونین�گ اس�تریت را روی 
لبه تیغ ق�رار داده تا جایی ک�ه رئیس جمهور 
امری�کا به دو ش�رکت امریکایی ب�رای کمک 
به مداوای جانس�ون دس�تور داده و گفته که 
ب�رای س�امتی نخس�ت وزیر دع�ا می کند. 
با گذش��ت 10 روز از ابتالی بوریس جانس��ون به 
ویروس کووی��د1۹، دفتر نخس��ت وزیر انگلیس 
دو    ش��نبه ش��ب اعالم کرد که به دلی��ل ادامه دار 
بودن عالئم بیماری، جانس��ون از یک     شنبه شب 
برای انجام آزمایش های بیش��تر در بیمارس��تان 
پذیرش شده اس��ت. اوایل بامداد سه     شنبه خبری 
به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه انگلیسی گاردین 
منتشر شد که حکایت از انتقال بوریس جانسون 
به بخش مراقبت های ویژه )آی س��ی یو( داش��ت. 
به رغم گزارش    هایی که هوش��یاری جانس��ون را 
تأیید می کرد، پزشکان این تصمیم را در پی شدت 
گرفتن بیماری او و با در نظر گرفتن امکان نیاز وی 
به دس��تگاه تنفس مصنوعی اتخاذ کردند. اخبار 
بیماری نخست وزیر انگلیس به عنوان بلندپایه     ترین 
مقامی که با بیماری کرونا دست و پنجه نرم می کند 
در حالی به یکی از مهم  ترین اخبار اروپا تبدیل شده 
که رس��انه های انگلیسی روز یک     ش��نبه از مثبت 
بودن ابتالی همس��ر باردار وی به کووید1۹ خبر 
داده بودن��د. بنابر اعالم کاخ باکینگه��ام، الیزابت 
دوم ملکه انگلیس، از طرف دفتر نخس��ت وزیری 
در جریان وضعیت جس��مانی بوریس جانس��ون 
قرار گرفته است. دونالد ترامپ هم در یک نشست 
خبری درب��اره ویروس کرونا ضم��ن پرداختن به 

برنامه های دول��ت متبوعش در مناطق بحران زده 
امریکا برای مهار ویروس کرونا، به وخامت وضعیت 
جسمانی جانسون اشاره کرد و گفت: »واشنگتن با 
تیم پزشکی معالج بوریس در ارتباط است و برای 

بهبود سریع تر وی دعا می کنیم.«
مای��کل گ��وو از اعضای ارش��د کابین��ه انگلیس 
درباره وضعیت جانس��ون گفت که وی با ماسک 
اکسیژن نفس می کشد و پزشکان هنوز از دستگاه 
تنفس مصنوع��ی برای او اس��تفاده نکرده اند. این 
مقام انگلیس��ی با توجه به گس��ترش شیوع کرونا 
در کش��ورش گفته بود که لندن 300 دس��تگاه 
کمک تنفس��ی از پکن تحویل گرفته و قرار است 
کنسرسیوم هوافضا دس��تگاه های بیشتری تولید 

کند. 
 لزوم تداوم سیاست های کرونایی

جانسون قبل از آنکه به بیمارستان منتقل شود 
دومینیک راب، وزی��ر امور خارجه را مس��ئول 
انجام برنامه های خود ک��رده بود. گوو از اعضای 

ارش��د کابینه انگلیس دیروز نیز تأکید کرد که 
راب تا زمانی که جانسون در بخش مراقبت های 
ویژه بستری است، عهده دار وظایف وی خواهد 
بود. تصمیم های آتی دولت درباره شیوع کرونا، 
از جمله م��واردی بود که گوو به آن پاس��خ داد. 
وی درباره احتم��ال به تعویق افت��ادن تصمیم 
برای تغییر محدودیت ه��ای مربوط به قرنطینه 
گفت: »تصمیم گیری در این خصوص به تعویق 
نخواهد افتاد. قرار بر این است 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 خارج��ه خواهد بود.«  به تازگی 
و در پی کش��ته ش��دن 70۴ نفر از ش��هروندان 
انگلیس��ی فقط طی یک روز، نایل فرگوس��ن، 
مشاور ارشد پزشکی دولت انگلیس هشدار داد 
که این کشور در موقعیتی نیس��ت که بخواهد 
قوانین قرنطینه و س��خت گیری     ها در خصوص 
مقابله با ویروس کرون��ا را تا پای��ان ما می )11 

خرداد( لغو کند. وی معتقد است، برای مقابله با 
ویروس کرونا در این کشور، نخست باید شیوع 
این بیماری کاهش یابد و تست گرفتن از افراد در 

انگلیس بسیار بیشتر شود. 
  جوالن کرونا در زندان های انگلیس

تا صبح روز سه     ش��نبه بیش از 50 ه��زار نفر در 
انگلیس به کرونا مبتال شده اند. از این تعداد، 5هزار 
و 373 نفر جان باخته ان��د. این آمار به این معنی 
است که این کش��ور در زمره کشورهای اروپایی 
قرار دارد که بیشترین آسیب را از شیوع بیماری 
کرونا در قاره اروپا دیده اند. در این بین، وضعیت 
زندانیان بی��ش از پیش زیر ذره بی��ن قرار گرفته 
است. بنابر اطالعاتی که ماه گذشته دفتر ممیزی 
ملی انگلیس منتش��ر کرد، زندانیان در ش��رایط 
ناامن و ش��لوغ نگهداری می شوند و این در حالی 
است که خدمات الزم را هم دریافت نمی کنند. در 
این گزارش درباره وخامت اوضاع با توجه به شیوع 
بیماری کرونا هشدار داده شده بود . اندرو آلبوت، 
رئیس انجمن مأموران زندان های انگلیس اخیراً 
درباره وضعیت حاکم بر زندان    ها به شبکه خبری 
الجزیره گفت: » در مقایس��ه با جمعیت عمومی، 
درصد باالتری از افراد در زندان ج��ان خود را از 
دست می دهند. « وی افزود: »اکنون در مقطعی 
قرار داریم که دولت باید تصمیم بگیرد. ویروس در 
حال چیره شدن بر زندان های ماست. اگر جمعیت 
زندان     ها را از طریق طرح های زودهنگام آزادسازی 
در این هفته کاهش ندهیم موارد بسیاری از ابتال 

خواهیم داشت.«
از این رو در پی درخواس��ت رؤس��ای زندان     ها و 
سازمان های حامی اصالحات در زندان ها، وزارت 
دادگس��تری انگلیس اعالم کرد ک��ه زنان باردار 
زندانی که خطری جدی برای جامعه محس��وب 
نمی ش��وند، از زندان های انگلیس و ولز مرخص 
می شوند و تا ۴هزار زندانی با خطر پایین تر نیز با 

مجوز موقت آزاد خواهند شد. 

نفس های مصنوعی ترامپ انگلیس
کرونا نخست وزیر انگلیس را  زیر دستگاه تنفس مصنوعی برد

خروج طالبان از مذاکره با دولت 
در چله توافق با امريکا

40 روز بع�د از تواف�ق امری�کا ب�ا طالب�ان، س�خنگوی دفت�ر 
سیاس�ی طالب�ان در قط�ر دی�روز اع�ام کرد ک�ه دیگر بر س�ر 
5ه�زار زندان�ی، ب�ا دول�ت افغانس�تان گفت وگ�و نمی کن�د. 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دیروز با اشرف غنی، رئیس جمهور 
و عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی افغانس��تان تلفنی تماس گرفت و بار 
دیگر بر محوریت ساختارهای سیاسی مبتنی بر قانون اساسی جمهوری 
اسالمی افغانستان در روند صلح و آش��تی ملی آن کشور تأکید کرده و 
حمایت کشورمان را از روند صلح با مش��ارکت تمام گروه های سیاسی 
افغانس��تان در چارچوب قانون اساس��ی آن کش��ور اعالم کرد. غنی و 
عبداهلل نیز در این گفت وگوی تلفنی، متقابال ضمن تشکر از حمایت های 
جمهوری اسالمی ایران، از اعالم آمادگی کشورمان برای کمک به حل 
مشکالت سیاسی افغانستان استقبال کردند. خبر تماس تلفنی ظریف 
بعد از این منتشر شد که سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
در قطر در توئیتر نوشت، تیم مذاکره کنندگان این گروه شبه نظامی در 
» نشست های بی ثمر « ش��رکت نخواهد کرد و آزادی زندانیان آنها » به 
بهانه های مختلف به تأخیر می افتد.« بر اساس توافق امریکا با طالبان، 
قرار بود که دولت افغانس��تان 5 هزار زندانی طالبان را آزاد کند ولی تا 
االن که حدود ۴0 روز از مذاکرات گذش��ته، دولت از اجرای آن س��رباز 
می زند. البته همین دیروز هم یک سخنگوی دولت افغانستان گفت که 
دولت افغانستان بر سر برنامه آزادی زندانی      ها ادامه خواهد یافت. جاوید 
فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانس��تان گفت:» ما از طالبان 
می خواهیم حاال با بهانه تراشی دس��ت به خراب کردن این روند نزند.«  
ولی ظاهراً طالبان معتقدند که دولت افغانستان قصد آزادی زندانیان را 
ندارد و » به بهانه های مختلف « آن را به تأخیر می اندازد. تصمیم طالبان 
برای تعلیق این مذاکرات می تواند منجر به تشدید خشونت     ها و متقاباًل 
تهدید شدن برنامه خارج شدن نظامیان امریکایی از افغانستان شود به 
خصوص که دیروز شبکه ان بی س��ی نیوز در گزارشی نوشت: پمپئو در 
سفر به کابل به رهبران افغانستان اعالم کرده است که در صورت عدم 
توافق با طالبان امریکا تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج می کند. 
وزیر خارجه امریکا به رهبران افغانستان این پیام ترامپ را منتقل کرده 
که اختالفات را کنار گذاشته و به یک توافق با طالبان برسند در غیر این 
صورت عالوه بر کاهش یک میلیارد از کمک های امریکا باید منتظر خروج 
کامل نظامیان این کشور از افغانستان باشند. به نوشته ان بی سی، ترامپ 
نگران این موضوع اس��ت که رهبران افغانس��تان قادر به کنار گذاشتن 
اختالفات خود نبوده و این موضوع تهدیدی ب��رای توافق صلح امریکا 
با طالبان برای پایان طوالنی      ترین جنگ امریکا در این کش��ور باشد. به 
نوشته ان بی سی، ترامپ که امیدوار بود توافق صلح با طالبان را برجسته 
کند با اختالف به وجود آمده میان رهبران و در حاشیه قرار گرفتن توافق 
صلح به شدت عصبانی است. به گفته مقامات ارشد امریکا، ترامپ شخصا 
و پیش از س��فر پمپئو به کابل این پیام را امضا کرده است و سپس وزیر 
خارجه امریکا در یک نشست خصوصی با اشرف غنی پیام ترامپ را به 
وی مخابره کرده است. براساس این گزارش، پمپئو همچنین به عبداهلل 
گفته است که از غنی حمایت کرده و ترامپ انتظار یک تیم و دولت واحد 

را در افغانستان دارد. 

آزاده سادات عطار
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