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الکاظمی و سناریوهای آمریکایی
نخستوزیری الکاظمی در عراق و تشکیل کابینه
در مقطع کنونی با لحاظ تمام شرایط دشــوار
زمینهای تحقق آن ،به دلیل سامان دهی نسبی
امور این کشور میتواند گامی مثبت تلقی شود.
اما نکته مهم تالش آمریکا در عراق برای مهار و
کنترل ایران است .بدیهی است که هدف آمریکا
کاهش حضور و نفوذ ایــران در عــراق و کاهش
تأثیرگذاری و روابــط نزدیک تهران با مقامات
عراقی است .برای این منظور آمریکا اقدامات
زیر را در دستور کار جدی خود قرار داده است:
 -1ایجاد تفرقه میان گرو ههای شیعی عراق
از یک سو و جدایی آنها از ایران از سوی دیگر.
 -2تالش برای ایجاد اختالف میان دیدگاههای
مرجعیت عراق و ایران -3 .تحریم عراق و مقامات
این کشور به دلیل داشتن مناسبات با ایــران.
 -4هزینه دار کردن روابط خاص ایران و عراق
برای ایران و کاهش فضای تنفسی ایران از ِقبل
عراق -5 .کاهش نفوذ نرم ایران در عراق و کاهش
پایگاه مردمی آن -6 .ایجاد ناامنی برای ایران از
خاک عراق با تحریک گروههای هم سو و همراهی
برخی بازیگران منطقه -7 .نزدیکی اعــراب
خلیجفارس و عراق با هدف مهار ایران -8 .حذف
تاثیرگذاری نیروهای مسلح مقاومت عراقی از
صحنه این کشور .آمریکا برای مهار ایران در عراق
به هر اقدامی متوسل خواهد شد ،حتی اگر این
اقدام تالش برای تغییر قانون اساسی این کشور
و گرفتن قدرت اجرایی از شیعیان عراق باشد.
نکته کانونی برای مقابله با آمریکا وحدت همه
گروههای هم سوی عراقی و تقویت عناصر قدرت
نرم و معنوی ایران در این کشور است.

چهره روز

مــگــان کــلــی ،چــهــره برجسته ســابــق رســانــه ای
جمهوری خواه که از فاکس نیوز کنار رفت و زمانی
نیز از سر شوق رسانههای مخالف ترامپ و به دلیل
برخورد و درگیری با ترامپ ،چهره امیدبخشی
برای بزرگ نمایی در برابر رسانه های جمهوری
خواه به حساب می آمد ،با تارا رید ،متهم کننده
بایدن به تجاوز ،مصاحبه ای جدی و مفصل انجام
داده اســت .تــارا رید با تکرار اتهامات ،از بایدن
خواست که از انتخابات کنار بــرود .با این حال،
دیروز تنها شکایت یا در واقع گزارش رسمی درباره
رویــداد مدنظر تــارا ریــد ،منتشر شد که در سال
 1996توسط همسر سابق او ثبت شده بود .در
این گزارش ،هیچ اشاره ای به شخص بایدن و هیچ
توضیحی درباره «تجاوز» و اشاره ای به آن وجود
ندارد .سرمایهگذاری رسانه های جمهوری خواه
روی این داستان ،همچنان تأثیر جدی بر نظر رأی
دهندگان ،به ویژه زنان ،نداشته است ،اما قضاوت
در این باره هنوز زود است .باید دید ابعاد تازه ای به
این داستان افزوده خواهد شد یا نه .هر چند ...با
توجه به فاصله زمانی تا نوامبر ،طرح این داستان در
این شرایط اگر در همین سطح یا حتی کمی جدی
تر باقی بماند ،اهمیت چندانی نخواهد داشت.

دستیارایوانکاومدیرمطبوعاتیپنسنیزبهکووید ۱۹-مبتالشدند

رخنهکرونابهکاخسفید

شریفی-درظاهرانگارهمهچیزمرتباست.
بــرای همین ترامپ در هیچ دیــدار یا نشست
مطبوعاتی خود نه ماسکی بر صورت دارد و نه
دستکشی به دست می کند .در باطن اما این
پیرمرد که در آستانه 74سالگی است ،از ترس
کروناآراموقرارندارد.کافیاستافرادیکهبه
طورروزانهبااودرارتباطاندسهویونهبهدلیل
عالیمکروناسرفهوعطسهکنندتاپسازدقایقی
از دایره نزدیکان تا اطالع ثانوی حذف شوند.
شایدایننمایشیمضحکازسویترامپباشد.
رئیس جمهوری که پروتکل های بهداشتی
را رعایت نمی کند و می گوید به آن اعتقادی
ندارد  ،مدتی است که بهطور «روزانه» خودش
و معاونش در کاخ سفید تست کرونا می دهند.
همین بی اعتنایی به پروتکل های بهداشتی
باعثشدهتاکارکنانکاخسفیدبهکیشرئیس
شان رفتار کنند .اما کرونا گرفتن بیش از 78
هزار و  200آمریکایی نشان داده که ساحل
امن کاخ سفید هم از موج ویروس کووید19 -
در امــان نیست .آخر هفته گذشته ،آزمایش
کروناییکیازپیشخدمتهایشخصیترامپ
کهعضونیرویدریاییآمریکانیزهست،مثبت
اعــام شده که این مسئله نگرانی از ابتالی
رئیس جمهوری این کشور به کووید ۱۹-را
به دنبال داشت .حاال با گذشت یک روز پس
فرانسه در حالی نخستین مرحله لغو قرنطینه
خود را از  ۱۱می ( ۲۲اردیبهشت) آغاز می کند
که انتقادها علیه دولت این کشور درباره مدیریت
بحران کرونا به شدت افزایش یافته است .دیوان
دادگستریجمهوریفرانسهبهعنوانتنهامرجع
قضایی ذی صالح بــرای رسیدگی به اتهام ها
علیه مقامات کشور اعالم کرد ،تاکنون شماری
از پزشکان ،پرستاران ،کادر درمانی ،خانواده
های قربانیان ،نمایندگان و نیروهای پلیس 61
شکایت خود را علیه دولــت مطرح کــرده اند که
بیشترین آن ها علیه ادوارد فیلیپ نخست وزیر
فرانسه ،انیس بوزان وزیر سابق بهداشت و الیویه
وران وزیر فعلی بهداشت ثبت شده است .افزون
بر دیوان دادگستری ،حدود  ۲۰۰شکایت علیه

مخالفتآمریکاباپایاندادن
بهخشونتهادرجهان
در اوج کرونا  ،شــورای امنیت سازمان ملل
قصد می کند با تصویب قطعنامه ای ،اجرای
آتــش بــس  90روزه ســراســری درجــهــان را
ممکن سازد؛ اما آمریکا مانع تصویب می شود،
چرا؟ زیرا در این قطعنامه اشاره مستقیم و غیر
مستقیم به سازمان جهانی بهداشت شده
بود! آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل
متحد از دو ماه پیش به دنبال تصویب این
قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد
بــرای اعــام آتشبس و پایان دادن موقتی

از آن اعالم شد که تست کرونای «کیتی میلر»،
مدیر مطبوعاتی مایک پنس ،معاون رئیس
جمهورآمریکانیزمثبتاست.کیتیمیلرهمسر
استفان میلر ،مشاور ارشــد سیاست گذاری
کاخ سفید است .استفان میلر ،معموال در کنار
مایکپنسحضورداردوبههمراهاودردیدارها
و سفرها شرکت میکند .خبر ابتالی مدیر
مطبوعاتیپنسبهویروسکروناپسازآناعالم
شد که پرواز روز جمعه  ۸مه ( ۱۹اردیبهشت)
معاونرئیسجمهوریآمریکابهاوهایوتاخیری
یک ساعته داشت و چند نفر از هواپیما پیاده
شدند و ظن آن مـیرود که در تماس با کیتی
میلربودهاند.سونامیتستمثبتکرونادرکاخ
سفید ،اما این جا به پایان نمی رسد .سیانان
دیــروز اعالم کرد که دستیار شخصی ایوانکا
ترامپ،دختررئیسجمهوریآمریکانیزبهکرونا
مبتالشدهاست.طبقاینگزارش،اینفردکه
باایوانکاکارمیکنددرچندهفتهاخیرباویدر
ارتباط نبوده و دورکاری میکرده است .حاال،
تارامککیلیوی،خبرنگارکاخسفیدمیگوید،
اصرارترامپبرنزدنماسکحکایتازتالشاو
براینشاندادنتحتکنترلبودناوضاعدارد
و بیشتر از این که به انتخاب شخصی او مرتبط
باشد یک «تظاهر سیاسی» است .تظاهری که
حاالجانخوداوراتهدیدمیکند.

نصرا:...برخیکروناراشبیهپایانمحاصره«شعبابیطالب»میدانند

ماجرایکرونا و موریانهها

دبیرکل حــزبا ...لبنان شیوع ناگهانی کرونا
و ایجاد تبعات برای جامعه و اقتصاد جهانی را
به لغو محاصره بنیهاشم در ِشعب ابیطالب
تشبیه کرد .سیدحسن نصرا ...در دومین درس
گفتاررمضانیاشهنگامتوصیفشرایطسخت
مسلمانان صدر اسالم در شعب ابیطالب (نام
درهایدراطرافمکه)کهازسویکفارومشرکان
قریش و مکه در شدیدترین محاصره اجتماعی و
اقتصادی قرار داشتند ،شرایط تحریمی امروز،
به ویژه تحریمهای آمریکا علیه ایران و حزبا...
رابهآنشرایطتشبیهکردوگفت«:همانطورکه
در زمان محاصره بنیهاشم در شعب ابیطالب
از مسلمانان خواستند حضرت محمد(ص) را
تحویل دهند تا آزاد شوند ،اکنون نیز از مقاومت
لبنان میخواهند سالح خود را زمین بگذارد
و کشور را بــدون حمایت رهــا کند تا اسرائیل
هرکاری که دوست دارد ،انجام دهد» .او ادامه
داد« :باالخره فرج حاصل میشود .چنانکه
برای رسول ا ،...بنی هاشم و بنی مطلب [پس
از محاصره در شعب ابی طالب] حاصل شد.
خداوند(سبحانه و تعالی) فرجی در کارشان
ایجاد کرد و با موریانهای که آن پیماننامه را
خوردوقریشراذلیلساخت،یاریشانکرد.ما
نمیدانیم فرج کی حاصل میشود .فارغ از این
که چه کسی کرونا را آورد و کرونا چگونه رخ داد،

ماکرون زیرتیغ انتقادها

دولتفرانسهبا ۶۲درصد،بیشترینآمارنارضایتیرادرمدیریتکرونادراروپادارد
دستگاهاجراییومسئوالنمربوطدرزمینه
اهمالدرجلوگیریازوقوعفاجعهملی
در بحران شیوع کرونا ،در دادگاه های
عمومیثبتشدهاست.انتقادهاعلیه
دولت فرانسه به مدیریت بحران
شیوع کرونا محدود نشده
اســت .مــاری لوپن رهبر
جبهه ملی فرانسه ،در
حال انتشار کتابی
به خشونتها بــوده اســت .هفتهها مذاکره
دشوار به تهیه پیشنویس قطعنامهای در این
باره منجر شده است اما منابع دیپلماتیک
میگویند ،آمریکا در آخرین لحظه ،حمایت
خود را از تصویب این قطعنامه پس گرفته و
مدعی شده که چین جلوی برخی اصالحات
پیشنهادی در متن را گرفته اس ــت .این
دیپلما تها میگویند ،جنگ لفظی میان
آمریکا و چین بر سر شیوع بیماری کووید۱۹-
دلیل اصلی بنبست موجود در تصویب این
قطعنامه است .منابع دیپلماتیک گفتهاند که
زبان به کار گرفته شده در قطعنامه در توصیف
سازمان جهانی بهداشت دلیل اصلی اقدام
آمریکا بوده است .آمریکا پیشتر تهدید کرده

موسوم به «کتاب سیاه» دربــاره دروغ گویی
دولــت امانوئل ماکرون رئیس جمهوری
فرانسه و محکومیت این دولت در جریان
مدیریت بحران کرونا به منظور افزایش
آگاهی عمومی است .براساس نتایج
نظرسنجیبینالمللیدرهفته
گذشته ،ماکرون با انتقاد
بیشتری در مقایسه با
هــمــتــایــان اروپ ــای ــی
بود که در صورت اشــاره آشکار و مستقیم به
سازمان بهداشت جهانی ،این قطعنامه را وتو
خواهد کرد .چین هم در تهدید مشابهی گفته
بود ،در صورتی که نام این سازمان در قطعنامه
نباشد ،آن را وتــو میکند .چین در نهایت
پذیرفت که نام این سازمان به طور مستقیم در
قطعنامهنیاید.تصمیمآمریکابرایپسگرفتن
حمایت خود ،یک روز پس از اعالم موافقت
اش با متن پیشنهادی قطعنامه اعالم شد .این
قطعنامه که خبرگزاری فرانسه آخرین متن
پیشنهادی آن را دیده ،خواستار پایان جنگ
در مناطق درگیری و «توقف بشردوستانه»۹۰
روزه است تا دولتها امکان مقابله با بیماری
را داشته باشند.

افرادیهستندکهمعتقدندکرونادرایندوران،
همچونآنموریانهایاستکهپیماننامهقریش
را خورد و ذلیل شان کرد و محاصره بنیهاشم
در شعب ابی طالب را شکست .ا ...اعلم .اما
همینقدرمیدانیمکهصبروایستادگیدرهای
فــرج را به رویــمــان میگشاید .تسلیم شما را
وارد ذلت بیافق و بینهایت میکند» .اشاره
سید حسن به بیاعتنایی بسیاری از کشورها
به تحریمهای یک جانبه آمریکا بعد از شیوع
کروناستبهطوریکهشرایطبهگونهایشدهکه
اینتحریمهانهتنهابهحاشیهرفتهبلکهبسیاری
ازنهادهایبینالمللوکشورهایجهان،تداوم
تحریمها و محاصره را غیراخالقی و غیرقانونی
می دانند و بر لغو آنها تأکید دارنــد .بعد از آن
که پیامبر اسالم(ص) در برابر هر گونه تطمیع و
مش ّوق مالی و اجتماعی سران قریش مقاومت
کرد و حاضر به ترک دعوت به اسالم و تبلیغ آن
نشد،مشرکانوکفارباتهیهطوماری،عهدبستند
که هیچ گونه دادوستدی با بنیهاشم نداشته
باشندوباآنهاوصلتنکنند.محاصرهاقتصادی
و اجتماعی پیامبر(ص) و یارانش ،سه سال (از
سال دهم قبل از هجرت تا سال هفتم ق .ه) در
سختترین شرایط طول کشید که با معجزه
الهی،موریان هاینطوماررا(بهجزناماللهم)خورد
وعهدوپیمانمشرکانبیاثرشد.
خود در زمینه مدیریت بحران کرونا مواجه بوده
است .این نظرسنجی که براساس شدت وخامت
بحران شیوع کرونا در میان هفت کشور اروپایی و
میزاننارضایتیوبدبینیمردمآنکشورازسوی
موسسه ایپسوس ( )IPSOSانجام شده است
نشان داد ،دولت فرانسه با  ۶۲درصد ،بیشترین
آمار نارضایتی را به خود اختصاص داده و پس
از آن ایتالیا با  ۴۵درصد و انگلیس با  ۳۹درصد
نارضایتیدررتبههایبعدیقرارمیگیرند.طبق
آمار اعالم شده تاکنون ،از ابتدای شیوع کرونا در
فرانسه ۱۷۶ ،هزار و  ۷۹نفر به کرونا مبتال شده
اند.ازاینتعداد ۲۶هزارو ۲۳۰نفرجانخودرااز
دستدادهاندو ۵۵هزارو ۷۸۲نفرهمازبیماری
همهگیرکووید ۱۹-بهبودیافتهاند.

اعتراضپرستارانآمریکاییدرخارجازکاخسفید
به کمبود تجهیزات لوازم محافظ شخصی در راه
مبارزهباکرونا.معترضانگفتندکهاین 88کفش
نماد پرستارانی است که بر اثر کمبود امکانات
هنگامنجاتبیمارانازاینبیماریدرگذشتهاند.

توئیت روز

سناتور برنی سندرز «:یک اقتصاد تقلبی و فاسد
چنین ظاهری دارد .وضعیت بازار سهام :بهترین
صعود ماهانه در عرض  33سال اخیر .بیکاری:
بدترین وضعیت از زمان رکود بزرگ .باید اقتصاد
را به طور اساسی دگرگون کنیم .مدیر عامالن
وا ل استریت نباید از ایــن همه رنــج و مصیبت
بهرهبرداری کنند» .

کارتون روز

د.ویک :کاری که ترامپ با اقتصاد آمریکا کرد.
ترامپ که هدایت کشتی آمریکا را بر عهده دارد،
گاو اقتصاد را بیرون می اندازد! تا بتواند به مسیر
خود ادامه دهد.

