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استفانوالت:ترامپبرایماندندرقدرت

امیرعلی ابوالفتح

بحرانامنیتیکرونابرایآمریکا

دراوجتنشمیانترامپوفرماندارانایالتهابرسرطرحبازگشاییاتفاقافتاد

جوالنلشکرشبهنظامیانترامپعلیهقرنطینه
گروهبینالملل-ترامپکهباوجودمخالفتهایبسیار،تالش
بهبازگشاییفعالیتهایاقتصادیآمریکادارد،درصدداستبا
سواربرموجپدیدآمدهاز اعتراضآمریکاییهابهادامهقرنطینه،
بر مخالفان خود از جمله دموکراتها بتازد و محبوبیتی دوباره
برایانتخاباتریاستجمهوریآبانماهکسبکند.اعتراضها
به ادامه قرنطینه در آمریکا اکنون در ۶ایالت میشیگان ،اوهایو،
کنتاکی ،مینهسوتا ،آیوا و کارولینای شمالی به راه افتاده که در
اغلب آن ،معترضان با سالح گرم دیده میشوند؛ آن ها خواهان
از سرگیری فعالیتها در ایالتهای خود و بازگشتن بر سرکار
هستند.درچنینشرایطیکهکارشناسانوحتیسیاستمداران
آمریکاییباهرگونهشروعبهکارفعالیتهایاقتصادیمخالفت
کردندوراجعبهپیامدهایآنهشدارمیدهند،ترامپبهعنوان
سردمدارایناعتراضها،دریکرشتهتوئیتازآنحمایتکرده
است.اودرچندساعتگذشتهدرحسابتوئیترخود،باحروفی
درشتدرپیامهاییجداگانهنوشتهاست:ویرجینیا،مینهسوتاو
میشیگانراآزادکنید.ویباتوجهبهموجبرخاستهازاعتراضها
در این ایالتها بــرای بازگشایی دوبــاره کسبوکارها و رفع
قرنطینه ،علیه دموکراتها تاخت و نوشت :مردم امروز به خاطر
نانسی پلوسی دیوانه و چاک شومر «نزار» و رادیکالهای چپگرا
در حال از دست دادن شغل خود هستند؛ دموکراتها هیچ
کارینمیکنند(،نمایندگان)دموکراتهاییکهبایدبهفوریت
به واشنگتن برگردند تا قوانینی را به نفع مردم تصویب کنند؛
تعطیالت بیپایان خود را تمام کنید .دونالد ترامپ در حالی در
توئیتهایشبهتهییجمعترضاندرمخالفتبهادامهقرنطینهدر
آمریکاپرداختهکهسیاناناعالمکرد،معترضانآمریکاییاغلب
در برابر ساختمانهای فرمانداری در ایالتها دست به تجمع
زدهاند؛معترضانیکهبعضاسالحگرمباخودحملمیکنند.در

برخیازایالتهاکهبرگزاریاعتراضدرخیابانهاممنوعبوده،
معترضان با خودروهای شان خیابان ها را مسدود کردند و در
داخلخودروهادستبهاعتراضزدند.نشریهنیویورکتایمزنیز
باپرداختنبهاینموضوعنوشت:ترامپدررشتهتوئیتهایشبه
طورآشکاربهتهییجمردمعلیهفرمانداراناقدامکرد.اینرسانه
درمطلبیانتقادیباتوجهبهتوئیتهایترامپنوشت:ترامپبه
عنوانفردیکهقراربودرهبریکشوردرمقابلهبااینهمهگیری
رابرعهدهداشتهباشداینوظیفهرارهاکردهوبهجایآن،تحریک
طرفدارانشوایجادنفاقدرکشوررابرگزیدهاست.
▪سوءاستفادهتبلیغاتیازبستهکمکهایکرونایی

ترامپ که از یک سو تالش دارد از وضعیت مقابله با همهگیری
ویروس کرونا که در آن عاجز مانده و بر محبوبیتش تا انتخابات
ریاست جمهوری تاثیر منفی گذاشته ،نهایت استفاده را ببرد،
عالوهبرتحریکطرفدارانشدرحمایتازبرداشتهشدنقرنطینه
و بازگشت بر سرکار ،در بسته کمکهای مالی که قرار است به
صورتچکهاییبهمیلیونهاآمریکاییازکاربیکارشدهارسال
شود ،در یک اقدام تبلیغاتی نام خود را لحاظ کند.سیانان
تصریحکردکهرئیسجمهوریآمریکاحقنداردازاوراقبهادار،
استفادهسیاسیوتبلیغاتیکند؛چکهانیازمندسهامضاهستند
کهیکیازآنهامربوطبهوزیرخزانهداریآمریکاست.اکنونشمار
مبتالیان به ویروس کرونا در جهان به بیش از  ۲میلیون و ۲۵۰
هزار نفر رسیده که از این تعداد  ۱۵۴هزار و  ۲۶۲نفر نیز جان
باختهاند.شمار مبتالیان به ویروس کرونا در آمریکا نیز در حال
مرز ۷۰۰هزارمبتالستکهتاکنون ۳۲هزارو ۷۹۰نفرازآنها
جان باختهاند؛ میزان مبتالیان به ویروس کرونا در آمریکا حدود
یکسوممبتالیاندرجهاناست.

بازگشتدوبارهاژدهابهکانوناخبارکرونا
همراهیفرانسهوانگلیسدراتهامکروناییترامپعلیهچینودفاعپوتینازپکن
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پرنسسسوفیا،شاهدختسوئدبهجمعکارکنان
یکی از بیمارستانهای استکهلم پیوست تا در
دورانی که کشورش با شیوع کرونا دست و پنجه
نرم میکند ،به خدمۀ بیمارستان در کارهای تمیز
کردن و پخت و پز کمک کند .این شاهدخت ۳۵
ساله که خود مــادر دو فرزند اســت ،اعــام کرده
استکهمیخواهددرخطمقدمکمکبهبیماران
کووید  ۱۹باشد و به همین دلیل پس از اتمام یک
برنامۀ آموزشی فشردۀ آنالین ،کارش را در یکی
از بیمارستانهای پایتخت سوئد که با کمبود نیرو
مواجه است ،آغاز کرد .او در فعالیتهای پزشکی
بیمارستاندخالتینداردودرتمامدورانفعالیتش
نیزلباسخدمۀآنجارابهتنخواهدداشت.

نمای روز

ارت ــش رژی ــم صهیونیستی از بــرچــیــده شدن
فنسهای کار گذاشته شده در مرز فلسطین
اشغالی و لبنان و پیدا کــردن شکافی در غرب
الجلیل اشغالی خبر داد.در پی ایــن موضوع
چندین منور در منطقه شلیک و عملیات جست
وجــو بــرای نفوذ احتمالی افــرادی از لبنان به
فلسطین اشغالی آغــاز شــد« .الــون بن داویــد»
تحلیلگر نظامی کــانــال  ۱۳تلویزیون رژیــم
صهیونیستی اعالم کرد ،فنسها در سه منطقه
«المطله»« ،یفتاح» و «آفیقیم» برچیده شده بود.
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کرونادرایاالتمتحدهآمریکابهتدریجازیکبحران
بهداشتی – درمانی در حال تبدیل شدن به یک
بحران سیاسی – امنیتی است .تا چند روز پیش
اختالفات در آمریکا حول موضوع نحوه مواجهه با
شیوع ویروس  ،چگونگی تامین کاالهای سالمت
محوروارائهبستههاینجاتمالیبرایجلوگیری
از فروپاشی اقتصاد در این کشور بود ،اما اکنون،
بحران کرونا به سطح امنیتی نیز سرایت کرده
است.صفآراییحامیانمسلحترامپدرخیابان
هابرایغلبهبرمقاومتمقاماتایالتیدربرابرلغو
قرنطینه ها  ،توئیت های جنجالی دونالد ترامپ
با کلماتی همچون "آزادی " برخی ایالت های
دموکراتونگرانیازبروزشورشهاوعصیانهای
اجتماعی در آمریکا  ،نظم و امنیت این کشور را در
معرض تهدید جدی قرار داده است .این درحالی
استکهاکنونسکانهدایتایاالتمتحدهآمریکا
درکورانبیسابقهترینبحرانسیاسی–اقتصادی
تاریخمدرنآمریکادردستیکیازپرخاشگرترین
وتهاجمیترینروسایجمهوریآمریکاقراردارد.
ترامپ که از سوی مخالفانش به خودشیفتگی و
دیکتاتوری متهم است ،دولت های ایالتی را به
شدت تحت فشار قــرار داده است تا از فرامین و
دستورهای واشنگتن تبعیت کنند .در حالی که
سنت قوی فدرالیسم در آمریکا به دولت فدرال
اجازه نمی دهد در امور داخلی ایالت ها از جمله
سیاست های درمانی و اقتصادی دخالت کند .با
این حال ،جریان تمامیت خواه راستگرا در آمریکا
که در انتخابات  2016قدرت را در این کشور در
دست گرفت ،چندان به سنت های فدرالیستی
اعتنایینداردودرتالشاستازپیروزیهایخود
در برابر "ولنگاری لیبرالی" حتی به زور اسلحه
پاسداری کند  .این موضوع جنگ قدرت میان
واشنگتن و ایالت ها را تشدید کرده است ،اما این
کهسرانجاماینجنگاقتدارگراییدولتمرکزی
و تکثرگرایی دولت های ایالتی به کجا کشیده
خواهد شد ،تا حدود زیادی به ابعاد بحران کرونا
بستگی دارد .اگر این بحران با همان سرعتی که
آغاز شد ،به پایان برسد و خسارت های وارد شده
جبران شود ،جنگ قدرت میان بازیگران عرصه
سیاست در ساختار اداری ایاالت متحده فروکش
خواهد کرد ،اما اگر بحران پایدار بماند و جبران
خسارت ها مافوق توان دولت فدرال باشد ،چه
بسانیروهایگریزازمرکزدرایاالتمتحدهتقویت
شود و انسجام سیاسی در این کشور فدرال را از
بین ببرد ؛ رخــدادی که می تواند حتی خونین
نیز باشد   .
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درحالیکه زندگی در شهرهای چین رفته به تازگی آمار قربانیان آنها از دشمن نامرئی
رفته به حالت عــادی بازمیگردد ،انتقاد را دو برابر اعالم کرد .آمار بسیار باالتر از آن و
برخیمقامهایغربیوهمچنینانتشارآمار بسیار باالتر از آمریکاست .حتی نزدیک به آن
جدیدیدربارهقربانیانویروسکرونادرشهر هم نیست».ادعای آمریکا درباره ارائه نشدن
ووهان،یعنیجاییکهنخستینبارویروساز اطالعات صحیح از سوی چین ،هیچ گاه
آن جا شیوع یافت ،بار دیگر اژدهای زرد را به اثبات نشده است .رئیس جمهوری آمریکا
صدر اخبار مربوط به کرونا بازگردانده است .همچنین بارها چین را به سهل انگاری و نیز
مسئوالن دولتی ووهان با انتشار گزارشی ،پنهان کاری در مبارزه با کرونا متهم کرده
شمار قربانیان ویروس در این شهر را 3هزار است.اتهامزنیترامپباواکنشچینمواجه
شــده اســت« .ژائ ــو لیجیان»،
و 869نــفــر اعـــام کــردنــد.
ســخــنــگــوی وزارت خــارجــه
آمــار جدید ،از افزایش هزار
چین اعـــام ک ــرد هیچگونه
و 290نفری آمار مرگومیر
پــنــهــانکــاری در خــصــوص
ووهـــان یــا بـهعــبــارت دیگر،
ترامپکهزیربار
شــیــوع ویـــروس کــوویــد19-
افزایش 50درصــدی شمار
انتقادهایفراوان
کشتهشدهها حکایت دارد .ازعملکرددولتشدر در ایــن کشور صــورت نگرفته
است زیرا دولت هیچگاه اجازه
آمــار جدید ،تعداد قربانیان زمینهمقابلهباکرونا
ایــن کــار را نــمـیدهــد.بــا این
ویــروس کرونا در چین را به است،بابهانهجویی
حــال ،مقامهای سیاسی در
4هزار و 632نفر میرساند .وفراربهجلودرصدد
هــمــزمــان آمــــار مــربــوط به توجیهوضعفاجعهبار انگلیس و فرانسه نیز وارد این
منازعه کالمی شــده وبهطور
مبتالیان در شهر ووهــان کرونادرآمریکابرآمده
تلویحی عملکرد چین را زیر
نیز با افزایش 325نفری به
است
ســؤال بــردهانــد .وزیــر خارجه
50هــزار و 333نفر رسیده
انــگــلــیــس تــأکــیــد کــــرد که
است .تغییرات آماری تازه در
حالی رخ میدهد که فشارهای سیاسی بر «ســؤاالت سختی» در انتظار چین است.
چین درباره عدمارائه شفاف آمار مربوط به امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانسه نیز
مرگومیرناشیازویروسکروناافزایشیافته در گفتوگو با روزنامه فایننشال تایمز گفت
است.اکنون ترامپ که زیر بار انتقادهای که «احمقانه» است اگر تصور کنیم چین در
فــراوان ازعملکرد دولتش در زمینه مقابله مهار بحران خوب عمل کرده است .مکرون
با کرونا است ،با بهانه جویی و فرار به جلو گفت« :در چین اتفاقاتی افتاده که فعال
درصددتوجیهوضعفاجعهبارکرونادرآمریکا ما از آن بیخبریم».این در حالی است که
برآمده اســت .در این زمینه رئیسجمهور «والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و
آمریکا بــار دیگر بــه اتــهــامزنــی علیه چین «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین نیز
پرداختومدعیشدکهآمارقربانیانویروس تالش ها برای مقصر دانستن پکن با عنوان
کرونا در این کشور از آمریکا بیشتر است .دیر مطلع ساختن جهان از تهدید کرونا را رد
ترامپ در صفحه توئیتر خود نوشت« :چین کرده و مخرب دانسته اند.

تحلیل درباره دنیای پس از کرونا در رسانههای آمریکایی
همچنان ادامه دارد .در تازهترین تحلیل در اینباره ،استفان
والت ،استاد پرآوازه روابط بینالملل در فارینپالیسی نوشت:
از زمان انتخاب ترامپ چندین بار روندهای نگرانکنندهای
را که توسط او ایجاد شده توضیح دادهام .نادیده گرفتن این
هشدارها دقیقا مانند واکنش غیرمسئوالنه ترامپ به کرونا
میتواند فاجعهآفرین باشد .وی افزود :ترامپ در گذشته قادر
بود خشم مردم را مدیریت کند و برای کاستیها مقصرتراشی
کند ،امــا حتی آمــارهــای دروغــیــن فاکسنیوز نمیتواند
آمار تصاعدی مرگومیرها ،زوال اقتصادی و خودخواهی
همیشگی ترامپ در دوره اضطرار ملی را بپوشاند .واکنش
شرمآور دولت به شیوع کرونا در ناو هواپیمابر تئودور روزولت
شاهد دیگری بود که ترامپ هیچ اید های درباره چگونگی
انتخاب مسئوالن در هر سطحی را نــدارد .استاد روابط
بینالملل افزود :ترامپ هرکاری میکند تا بعد از نوامبر هم
در سمت خود باقی بماند ،حتی اگر نیاز باشد در روندهای
دموکراتیک به عمد خرابکاری کند .ما میدانیم که تعهد
ترامپ به اصــول اساسی دموکراسی بسیار ناچیز است.
پیشینه شغلی وی نشان میدهد او قانون را به عنوان ناظر
بر قدرت یا یک اصل مهم در دموکراسی نمیبیند ،بلکه آن
را به عنوان یک چماق که میتوان علیه دشمنان به کار برد،
میبیند.استفان والت افزود :وی بارها ارادت خود به رهبران
اقتدارگرا را ابراز کرده است .او همچنین افراد مستقل و
متخصص را اخــراج و جای آن ها را با وفــادارانــش پر کرده
است .بدون شک ترامپ به یاد میآورد چگونه با شعار «Lock
( »Her Upبندازیدش زنــدان) هیالری کلینتون ،رقیب
انتخاباتیاش را هدف قرار داد و حاال طبیعی است که بسیاری
از مردم احساسات مشابهی به او داشته باشند .وی افزود:
اقدام دیگر او برای حفظ قدرت ،برگزاری انتخابات در ایالت
ویسکانسین در بحبوحه شیوع کرونا بود .در نتیجه به دلیل
مقررات منع آمدوشد در آمریکا ،هزاران نفر برای حفاظت
از سالمتیشان رای ندادند و از حق رای محروم شدند .این
اتفاقات در میانه بزر گترین بحران ملی تاریخ آمریکا رخ
میدهد؛ بحرانی که قربانیانش از جنگ کره و ویتنام بیشتر
و خسارت های اقتصادی آن از دوران رکود بزرگ سنگینتر
خواهد شد .اگر در این مسیر جمهوریخواهان و طرفداران
ترامپ ،از او حمایت کنند ،ایاالت متحده وارد بحرانی میشود
که مشخص نیست به کدام سمت خواهد رفت.

مینهسوتاراآزادکنید!
میشیگانراآزادکنید!
ویرجینیاراآزادکنید!
در حالی که معترضان آمریکایی در چند ایالت با
محدودیتهای آمد و شد ناشی از شیوع ویروس
کرونا مخالفند و میگویند باعث آسیب به آن ها
شــده ،مقامهای بهداشتی تاکید دارنــد که لغو
زودهنگام قرنطینهها به بازگشت کرونا خواهد
انجامید .در این میان دونالد ترامپ هم در توئیتر
(احتماال خطاب به هــواداران مسلح خود که در
تظاهراتخیابانیحضوردارند)خواستار«آزادی»
چند ایالت از قید قرنطینه شده .او در یک رشته
توئیتنوشت«:مینهسوتاراآزادکنید»«،میشیگان
را آزاد کنید» و کمی بعد هم توئیت کرد «ویرجینیا
را آزاد کنید» .ایالتهایی که ترامپ در توئیتر از
آن ها نام برد ،همگی فرمانداران دموکرات دارند.
او در توئیتر در حالی خواستار آزادی مینه سوتا،
ویرجینیاومیشیگانشدهکهاز«اوهایو»و«یوتا»که
فرماندارانجمهوریخواهدارندنامنبرد.درحالی
که این دو ایالت هم شاهد اعتراض های مشابهی
بــودهانــد .البته فرمانداران دموکرات نیز بیکار
ننشسته و با لحنی پر از نیش و کنایه ،پاسخ گوی
ترامپ هستند .برای مثال« ،اندرو گومو» فرماندار
نیویورکخطاببهویتوئیتکرد:بهجایتلویزیون
دیدن ،از جایت بلند شو و سر کار بیا؛ کنایهای که
حاکیازبیخبریترامپازحالوروزمردمیاست
کهباکرونادستبهگریبانهستند.

پیشخوان بین الملل

انتخاباتاسرائیل؛ راند چهارم!
چراتشکیلدولتوحدتملیرژیمصهیونیستیبههمخورد؟
رئیسرژیمصهیونیستیبعدازآنکهنتوانستاز
تالش ها و رایزنی های خود برای تشکیل دولت
جدید نتیجه بگیرد و هیچ یک از دو نامزد رقیب
یعنی نتانیاهو رهبر حزب لیکود و بنی گانتس
رهبر حزب آبــی -سفید نتوانستند در فرصت
های قانونی تعیین شده از سوی او ولو در وقت
اضافی به امکان تشکیل دولــت دســت یابند،
موضوع را به کنست( پارلمان) سپرد و چنان چه
کنست نیز نتواند ظرف سه هفته آینده فردی را
برای تشکیل دولت ائتالفی معرفی کند ،کار به
چهارمینانتخاباتپارلمانیکشیدهخواهدشد.
آخرینتوافقیکهدرفضایکرونابینبنیگانتس
ونتانیاهوبرایتشکیلدولتوحدتملیصورت
گرفت به دالیــل مختلف ازجمله مخالفت ها و
انتقادهایگستردهشرکایائتالفیبنیگانتس
درحزبآبی-سفیدبامشارکتدردولتائتالفی
با نتانیاهو وهمچنین بــروز اختالف در تفسیر
مفاد توافق و تالش نتانیاهو برای متقاعد کردن
بنی گانتس در امتناع از تشکیل دولت در صورت
محکوم شدن وی به زندان به هم خورد و فضای
نسبتا ثباتی که در فضای کرونا پدید آمده بود به
سرعترنگباخت.طبقتوافققبلیبیننتانیاهو
وبنیگانتسقراربودسهسالباقیماندهازدوره

نخست وزیری بین دوطرف تقسیم شود به گونه
ایکهبراییکسالونیماولدورهنخستوزیری
نتانیاهوهمچنانادامهیابدوبراییکسالونیم
بعدبنیگانتسعهدهداراینپستشود.اهمیت
اینتوافقبراینتانیاهواینبودکهدستکمبرای
یک سال و نیم آینده از پیگرد قضایی در امان می
ماند اما هیچ تضمینی بــرای یکسال و نیم بعد
وجودنداشت بنابراینمیخواستازبنیگانتس
برایخودسپرسیاسیدرستکنداماویباتوجه
به سیل انتقادها که از سوی هم ائتالفی های
حزبی اش مواجه شد زیر بار این شرط نتانیاهو
نرفت بنابراین توپ بازی دوباره به زمین پارلمان
و کنست انداخته شد .همه قراین و شواهد نشان
می دهد که نتانیاهو از حربه وقت کشی استفاده
می کند و می خواهد از فرصت های ناشی از
برگزاری انتخابات مکرر برای به تاخیر انداختن
روندمحاکمهومحکومیتخوداستفادهکند.این
موجبشکلگیریاینباورشدهاستکهنتانیاهو
بهرغماینکهسنگمنافعاینرژیمرابهسینهمی
زند و خود را دو آتشه تر از دیگران نشان می دهد
امادرعملاینرژیمراقربانیمنافعشخصیخود
کرده   و همین امر باعث شکل گیری انتقادهای
گستردهازنتانیاهوشدهاست.

چينپيروزمىشود؟
نشریه انگلیسی اکونومیست طــرح روی جلد و
سرمقاله این هفته خود را به این پرسش اختصاص
دادکهآیاچینبرندهبزرگژئوپلیتیکبحرانکرونا
خواهد بود؟ اکونومیست بر این باور است که تالش
چین در سرپوش گذاشتن بر شیوع ویروس کرونا
فاجعهبار بود ،اما بهنظر میرسد سیاستهای این
کشوردرزمینهتعطیلیوقرنطینهجوابدادهاست.
تعداد موارد جدید ابتال به ویروس کووید ۱۹-به
سطحبسیارپایینیتقلیلیافتهاست.کارخانههای
چیندرحالبازگشاییهستند.محققانچینیبه
سرعت واکسنهای پیشنهادی را به بوته آزمایش
میگذارند و همزمان ،رکــورد آمار رسمی تلفات
چینازسویبریتانیا،فرانسه،اسپانیا،ایتالیاوآمریکا
شکستهمیشود.

