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تحلیل روز

فتحالفتوحیابازیخوردن؟

چهره روز
رئیسجمهورترکمنستانازروش
ابداعی متفاوتی نسبت به بقیه
کشورهادرمبارزهباشیوعویروس
کرونا استفاده میکند .قربانقلی
بردیمحمداف رئیسجمهور
ترکمنستان از مردم این کشور خواست برای مبارزه
با شیوع کرونا بخور دهند و اسپند دود کنند.وزیر
بهداشت ترکمنستان هم با اشاره به این توصیهها
تاکید کرد ،طب گیاهی و روشهای سنتی مقابله با
بیماریهایواگیرداراهمیتبسیارزیادیداردودود
کردنگیاهاسپندروشبسیارخوبیاست.

پشت به الزرفی،رو به الکاظمی
گـــروه ه ــای ســیــاســی شیعه بــر ســر تصدی
پست نخست وزیــری عــراق توسط «مصطفی
الکاظمی» رئیس کنونی ســازمــان امنیت و
اطالعات این کشور به اجماع رسیده اند و در
عمل گزینه «عدنان الزرفی» کنار گذاشته شده
است.به نوشته ایرنا،پنج فراکسیون بزرگ
شیعه عراق شامل «الفتح» (هادی العامری)،
«دولــت قــانــون» (نــوری المالکی)« ،جریان
حکمت» (سید عمار حکیم) « ،جنبش العطاء»
(فالح الفیاض) و حزب فضیلت اسالمی در

نشست اخیر خود در منزل «هادی العامری»
دربـــاره معرفی الکاظمی بــه عــنــوان نامزد
فراکسیون هــای شیعه بــرای تصدی پست
نخست وزیــری عــراق به اجماع نظر رسیده
اند«.مقتدا صدر» حامی فراکسیون سائرون
نیز بعد از این اجماع پیام هایی مبنی بر تایید
نامزدی الکاظمی داده و بخشی از فراکسیون
«النصر» (حیدر العبادی) نیز بعد از اطمینان
از حصول این اجماع ،حمایت خود را از عدنان
الزرفی پس گرفته اند«.برهم صالح» ،رئیس

طالبان:توافق باآمریکا درآستانهفسخاست
عکس :آرشیو

سید رضا قزوینی غرابی -احزاب مخالف الزرفی
روی مصطفی الکاظمی تمرکز کرده اند تا این را
جایگزین آن کنند.آن چنان هم خوشحالند که
گویی فتح الفتوح کرده اند.یادشان رفته که چندی
پیش کاظمی را مهره آمریکا می نامیدند ! حاال یا آن
ادعاهایشان درست نبوده یا وا داده اند.ائتالف فتح
وبرخیگروههایمقاومتدرزمانیکهنامالکاظمی
بهطورجدیبهعنوانگزینهجایگزیننخستوزیری
عبدالمهدی مطرح شده بود او را چهره آمریکایی و
برخی اعضای آن ،وی را یکی از عوامل ترور سپهبد
شهید سلیمانی معرفی می کردند .یکی از رسانه
هایهمسونیزدرمطلبیبهعنوانمعرفیبازوهای
آمریکا در عراق ،الکاظمی و الزرفی را در میان شش
شخصیتمعرفیشدهوابستهبهآمریکامعرفیکرده
بود.جالباینکهشخصیتبرجستهسیاسیکهدر
چندماهاخیر ومجدددرچندروزاخیرحامینخست
وزیری الکاظمی بوده و دیدگاه گروه های شیعی را
در این خصوص به یکدیگر نزدیک کرده ،به ادعای
آن رسانه  ،یکی از آن شش بــازوی آمریکا در عراق
معرفی شده است!اکنون احزاب مخالف الزرفی با
ادعایاینکهاعتراضشانبهالزرفینیستبلکهبه
مکانیسمانحصارطلبانهوساختارشکنانهبرهمصالح
درمعرفیالزرفیبوده،ازگزینهالکاظمیسخنمی
گویند.بهنظرمیرسد"عمده"احزابسیاسیشیعه
در یک معادله پیچیده بازی خورده اند .اختالفات
فراوانوناتوانیدررسیدنبهیکاجماع،شایدمهم
تریندلیلعدولازیکچهرهنزدیکبهواشنگتنبه
یکچهرهدیگردرهمانخطاست.

برهمصالحنامکاندیدایجدیدنخستوزیریعراقرادریافتکرد

جمهوری عراق نیز که پیش از این ،سلب حکم
تکلیف الزرفی را بــرای پست نخست وزیری
منوط به اجماع بیت سیاسی شیعی کرده بود،
بعد از حصول ایــن اجماع بر سر الکاظمی،
حاضر به ابطال حکم ریاستی خــود دربــاره
الزرفی شده و نام کاندیدای جدید را دریافت
کرده است.اکنون رایزنی های سیاسی
بر سر نحوه قانونی سلب حکم تکلیف
الزرفی مطرح است که در این خصوص
گزینه های مختلفی مطرح شده است.
بر این اساس ،قلمداد کردن غیرقانونی
بــودن اصــل تکلیف یــا عــدم بــرگــزاری
نشست رای اعتماد پارلمان عــراق در
موعد مقرر مانند آن چه برای «محمد
توفیق عالوی» نخست وزیر مکلف

قبلی (پیش از الزرفی) اتفاق افتاد ،برای سلب
حکم تکلیف الزرفی مطرح اســت.در سطح
بین المللی نیز آمریکایی ها به عنوان یکی از
مهم ترین بازیگران خارجی موثر در تحوالت
سیاسی عــراق ،نظر موافق اولیه خــود را با
تکلیف الکاظمی اعالم کرده اند.از
مصطفی الکاظمی به عنوان یک
چهره امنیتی یاد می شود که در
عینحالکهبااغلبجریانهای
سیاسی داخلی عراق مناسبات
خوبی دارد ،از روابط متوازن با
کشورهایخارجی،همجوار
و منطقه بهره مند
است.

باانتقالجانسونبهآیسییو،وزیرخارجهانگلیسجانشینموقتویشد

جانسون قربانینمایشجهالت وقدرت
شریفی-بوریسجانسون،نخستوزیربریتانیا،
دوهفتهپیشبهبیمارستانمحلبستریبیماران
کرونایی رفت و با غــرور و یک دندگی از دست
دادنــش با همه بیماران خبر داد .جانسون اما
هیچ گاه فکر نمی کرد کرونا او را در آغوش بگیرد
و گلویش را چنان بفشارد که برای نفس کشیدن
به دستگاه تنفسی نیاز داشته باشد .مایکل گوو،
وزیر کابینه بریتانیا می گوید که بوریس جانسون
 55ساله با ماسک اکسیژن نفس می کشد اما
پزشکان بیمارستان «سینت توماس» در لندن
هنوزازدستگاهتنفسمصنوعی(ونتیالتور)برای
اواستفادهنکردهاند.هرچندعصردیروزاخباری
مبنیبروخامتحالویمنتشرشد.نخستوزیر
بریتانیا اکنون در بخش آی سی یو به سر می برد
و به درخواست او اداره دولت موقتا به «دومینیک
راب»  46ساله ،وزیر خارجه این کشور سپرده
شده است .در پی اعالم انتقال جانسون به بخش

مراقبت های ویژه ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا گفت :میخواهم صمیمانهترین و بهترین
درودخودمرابهدوستبسیارعزیزمودوستمردم
آمریکابفرستم.زمانیکهشنیدیمجانسونبعداز
ظهر دوشنبه به بخش مراقبتهای ویژه منتقل
شده است بسیار ناراحت شدیم .آمریکاییها
برای شفای او دعا میکنند .شیوع ویروس کرونا
در کابینه دولت محافظه کار بریتانیا در حالی
اســت که «مایکل گــوو» معاون نخستوزیر نیز
در اقدامی پیش گیرانه به دلیل ابتالی یکی از
اعضای خانواده اش به کرونا (کووید  )۱۹خود را
قرنطینه کرده است .گوو تازه ترین سیاستمدار
انگلیسی است که برای جلوگیری از شیوع کرونا
خود را قرنطینه کرده است .دولت جانسون در
هفتههایگذشتهباانتقادهایداخلیروبهروبود
کهچرامانندبسیاریازکشورهایاروپاییمقررات
قرنطینهرازودتراعالمنکردهاست.

طالبان با انتشار بیانیهای هشدار داد که
توافق صلح این گروه با آمریکا به نقطه فسخ
نزدیک شده است.طالبان اعالم کرده که
آمریکا با زیــر پا گذاشتن توافق ،تخلفاتی
چون حمله با هواپیماهای بدون سرنشین به
غیرنظامیان داشته است.این گروه همچنین
دولــت افغانستان را نیز به دلیل تأخیر در
آزادی  ۵۰۰۰زندانی طالبان متهم به نقض
توافقکردهاست.طالباندراینبیانیهمدعی
شده که پس از توافق ،حمالت علیه نیروهای
امنیتی افغانستان را به پاسگاههای روستایی
محدود کرده و به نیروهای بینالمللی حمله
نکرد هاند.طالبان در بیانیه منتشر شده
هشدار داده اســت که اگــر آمریکا و دولت
افغانستان «همچنان به نقض توافق ادامه
دهند» ،خشونتها بیشتر خواهد شد.به نظر
می رسد مهم ترین
موضوعی که
بـــه چــالــش
اصـــلـــی در
مسیر اجرای
تــــوافــــق نــامــه
آمریکا با طالبان
تـــبـــدیـــل
شـــده

است خــودداری دولت افغانستان از آزادی
 ۵۰۰۰نفر از زندانیان طالبان است.اشرف
غنی موضوع آزادی زندانیان طالبان را به
مسئله حمایت آمریکا از ریاست جمهوری
خود گره زده لیکن واشنگتن با تهدید کابل به
قطع کمک یک میلیارد دالری به این کشور
بر ایجاد مصالحه میان گروه های سیاسی و
اجرای توافق نامه امضا شده با طالبان اصرار
دارد.حــاال با توجه به تداوم بحران سیاسی
در افغانستان ،طالبان با انتشار بیانیهای
به آزاد نشدن زندانیان این گروه براساس
توافق پیشین با آمریکا واکنش نشان داده
و پایبند نبودن آمریکا به تعهدات خــود را
تخطی از توافق صلح اعالم کرده است .در
این بیانیه ،طالبان همچنین تهدید کرده
است که هرگونه حمله و بمباران به مواضع
آن به معنای تحریک و اعالم جنگ و تخطی
علنی از مفاد توافق نامه است.هر چند روند
خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در
چارچوب توافق با طالبان از چندی قبل آغاز
شده است اما مسئله مهم تر ،توافق طالبان
و دولــت مرکزی و اجــرای مفاد آن به ویژه
آزادی زندانیان طالبان است .طالبان مدعی
است که در افغانستان دولتی وجود ندارد و
توقف جنگ با آمریکا شامل نیروهای افغان
نمیشود؛ بنابراین برای پایان درگیر ی با
آنها به توافق دیگری نیاز است.
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طرح جلد نیویورکر از شهر کرونا زده نیویورک

کارتون روز

جمهوری خواهان آمریکا با ناآگاهی خود برای
کرونا فرش قرمز پهن کردند .این فاجعه ممکن
است تاثیر به سزایی در کاهش رای ترامپ در
انتحابات  ۲۰۲۰آمریکا داشته باشد.

نمای روز

یک دلقک با پوشیدن ماسک در کوچههای غزه
سعی میکند کودکانی را که در خانه ماندهاند ،
خوشحالکند.

