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تحلیل روز

تقاربیاتقاطعمنافع
دکتر حامد رحیم پــور -مصطفی الکاظمی
با ماتیو تولر سفیر آمریکا و ایــرج مسجدی ،سفیر
کشورماندرعراقچندروزپیشبهصورتجداگانه
دیداروگفتوگوکرد.برایکسانیکهآدابکنسولی
راپرمعنامیدانند،شایدقابلتاملباشدکهنخست
وزیرجدیدعراقدراولیندیدارباسفیرآمریکاباقلم
و کاغذ و بدون دستکش و در دیدار بعد با سفیر ایران
بدونقلموکاغذوبادستکشسیاهحاضرشدهاست!
وازطرفدیگرصندلیسفیرمابانخستوزیرعراق،
برخالفصندلیآمریکا،مشابهتدارد.بااینحال،
الکاظمیدردیدارهایخودباسفرای آمریکاوایران
تالش می کند به آمریکا اطمینان دهد کشورش
پایگاه «تسویه حساب دیگران» نباشد و همچنین
هشدار می دهد (یا درخواست می کند) کشورش
«سکویی بــرای تجاوز به هیچ کــدام از کشورهای
دوست یا همسایه» نشود.به ایران نیز اطمینان می
دهدکشورش«گذرگاهیاپایگاهتروریسم»«،سکویی
بــرای تجاوز به هیچ کــدام از کشورهای دوســت یا
همسایه»نخواهدشدوهمچنینهشدارمیدهد(یا
درخواستمیکند)کشورشپایگاه«تسویهحساب
دیگران» نشود .یعنی به هر دو کشور هم «اطمینان
می دهد» و هم «هشدار-درخواست-می دهد»
«اطمینان»بهآمریکا بهمعنای«هشدار-درخواست-
»به ایــران است «.اطمینان» به ایــران نیزبه معنای
«هشدار-درخواست »-به آمریکا است .به هرحال
حدگفتارهماینسخنانراارزیابیکنیمنشان
اگردر ّ
دهنده اراده وی با هدف شکل دهی جایگاه عراق
به عنوان کشوری برای «تقارب منافع» ونه «تقاطع
منافع»بازیگرانمنطقهایوبینالمللیاست.البته
همیشهارادههابهواقعیتتبدیلنمیشود.

کارتون روز

کارتونیکهتالشترامپبرایحذفقرنطینهناشی
ازشیوعویروسکرونارابهاستهزاگرفتهاست.

ماسکزدنبرایتمامیکارکنانکاخسفیداجباریشد

قانونیبرایهمه
بهجزترامپ

«به نظر میرسد که دونالد ترامپ و تیمش متوجه هستند
که گرفتن تست (ابتال به کرونا) چقدر برای ایمنی خودشان
حیاتی است .خوب چرا آن ها اصرار دارند که این کار برای
مردم آمریکا اقدامی غیر ضروری است؟» دو نکته در توئیت
جو بایدن ،رقیب دموکرات ترامپ در انتخابات ریاست
جمهوری وجــود دارد :اول بی عدالتی در دسترسی به
امکانات پزشکی و دوم پارادوکس رفتاری دولت ترامپ
در مواجهه با ویروس کروناست .در پی تایید دو مورد ابتال
به ویروس کرونا در کاخ سفید ،رئیس جمهور آمریکا،در
کنفرانس مطبوعاتی خود از الزام استفاده از ماسک در کاخ
سفید خبر داد .او گفت که زدن ماسک برای همه کارکنان
کاخ سفید و مراجعهکنندگان به این ساختمان الزامی
است .این در حالی است که خود او به هنگام اعالم این خبر،
ماسکی بر چهره نداشت .او گفته که نیازی به دنبال کردن
این دستور ندارد چون «از دیگران خیلی فاصله» می گیرد
و بیماری دو نفر از کارمندان را کم اهمیت جلوه داد .الزام
کاخ سفید در حالی که ایوانکا ترامپ و جرد کوشنر دختر
و داماد ترامپ ماسک بر چهره می زنند ،یک استثنای دیگر
هم دارد .مایک پنس ،معاون ترامپ که ابتالی دستیارش
به کرونا زنگ خطر را در کاخ سفید به صدا در آورده ،گفته

است که حاضر نیست ماسک بزند .پنس چند روز پیش هم
گفته بود که به قرنطینه تن نخواهد داد .این در حالی است
که سه عضو کارگروه مبارزه با اپیدمی ویروس کرونا در کاخ
سفید به طور داوطلبانه خود را برای دو هفته قرنطینه کرده
اند؛ چون احتمال می رود در معرض ویروس قرار گرفته
باشند .این ها شامل دکتر آنتونی فاوچی ،رئیس سازمان
بیماریهایواگیردارآمریکااستکهبهچهرهشناختهشده
تالش ها برای مهار این بیماری در آمریکا بدل شده است.
روشن شدن آژیر خطر کرونا در کاخ سفید در حالی به صدا
در آمده است که ترامپ مدتهاست بر رفع محدودیتها
و راهاندازی مجدد فعالیتهای اقتصادی در آمریکا اصرار
میورزد .اکنون رسیدن پای ویروس کرونای جدید به کاخ
سفید نشان میدهد که گشایش مجدد و رفع محدودیتها
در آمریکا تا چه حد دشوار است.تا ظهر روز گذشته،پایگاه
 ،worldometersمجموع مبتالیان به ویروس کرونا در
ایاالت متحده آمریکا را یک میلیون و 385هزار و 834نفر و
مجموع قربانیان آن را 81هزارو 795نفر اعالم کرد و ایالت
نیویورک همچنان با مجموع  347هزار و  151مورد ابتال
و  27هزار و سه مورد فوتی کانون بیماری همهگیر کرونا در
ایاالت متحده آمریکا است.

خشمبرزیلیهاازخوشگذرانیوتفریحدریاییرئیسجمهورکشورشاندربحبوحهکرونا

دهنکجی به سبک بولسونارو

دلیلسفرشتابزدهوزیرخارجهآمریکابهفلسطیناشغالیچیست؟

ماموریت بیسرو صدای پمپئو
همزمان با بحران شیوع ویروس کرونا در حالی که
مقاماتورهبرانکشورهابرایگفتوگوورایزنیدر
خصوصمسائلمختلفازویدئوکنفرانسبرایرفع
نیازهااستفادهوازدیدارهایرودرروپرهیزمیکنند،
پمپئوباوجودابقایمحدودیتهابرایوزارتخارجه
آمریکا با هدف مبارزه با کرونا ،تصمیم به سفری از
پیش تعیین نشده به سرزمینهای اشغالی گرفته
تا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیــر و بنی گانتس
رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی دیدار کند .پمپئو
در این سفر حامل پرونده امنیتی کاملی از تحوالت
جاری در سوریه طی چند هفته اخیر است که آن را
به نتانیاهو و رئیس موساد که از دوستان وی است،
تحویل خواهد داد .ظاهرا دولت رژیم صهیونیستی
از دستاوردهای اخیر ارتش سوریه ،چندان خشنود
نیستوتالشمیکنددریابدکهآمریکابااینمشکل
چگونه برخورد خواهد کرد؛ مخصوصا که منافع هر
دو طرف ایجاب می کند که اوضاع سوریه متزلزل و
بی ثبات باشد.موضوع دیگری که پمپئو در این سفر
مورد بررسی قرار خواهد داد ،الحاق بخش هایی

از کرانه باختری به رژیم صهیونیستی است .در این
مورد دو مسئله بررسی خواهد شد ،اول این که این
رژیمچهمساحتیاززمینهایکرانهباختریراقرار
استتصاحبکندواینکهاینمساحتبانقشهایکه
آمریکابهعنوانمبنایاصلیدستیابیبهراهحلبرای
مسئلهفلسطیندرنظردارد،منافاتنداشتهباشد.بر
اساسنقشهایکهجرادکوشنر،دامادومشاورترامپ
منتشر کرده است ،تمام زمین های اطراف شهرک
های بزرگ صهیونیستی به اضافه منطقه دره اردن
ضمیمهاینرژیمخواهندشد.قراراستپارلمانرژیم
صهیونیستیامروزبهطرحالحاقبخشهاییازکرانه
باختریرأیدهد وقراربوددیروز«مایکپمپئو»وزیر
خارجه آمریکا وارد سرزمین اشغالی شود تا شاهد
اینمصوبهباشدنکتهدیگردراینخصوص،واکنش
محافل منطقه ای نسبت به این مسئله است؛ پمپئو
به نتانیاهو اعالم خواهد کرد که در بحث از واکنش
های منطقه ای ،تمام تمرکز روی ایران خواهد بود.
وی به نتانیاهو اطمینان خواهد داد که همپیمانان
عربواکنشیدراینخصوصنشاننخواهندداد.

«ژائیر بولسونارو» رئیس جمهوری برزیل
چنان به شیوع کرونا بیاعتناست که سوار
جت اسکی میشود و بساط باربیکیو راه
م ـیانــدازد ،حــال آن که آمــار مــرگ و میر
ناشی از بیماری کووید –  ۱۹در کشورش
به بیش از  ۱۰هزار نفر افزایش یافته است.
به نوشته گاردین ،بولسونارو به دلیل عدم
برخوردجدیبابیماریکرونا،باانتقادهای
شدید داخلی و خارجی روبه رو شده است.
ایــن پوپولیست راستگرا بــه رغــم وجــود
مدارکی مبنی بر تاثیر مرگبار این ویروس
در برزیل ،همچنان بیماری را کم اهمیت
و کوچک جلوه میدهد .هرچند سرانجام
خشم مردمی موثر واقع شد به طوری که
بولسونارو از تصمیم خود برای استفاده از
باربیکیو در کاخ ریاست جمهوری صرف
نظر کرد.منتقدان آن را «باربیکیوی مرگ»
نامیدند و یک نشریه برزیلی در صفحه
نخست خود به این مسئله اشــاره کرد که
اگرچه بولسونارو به ماجرای دعوت از یک
هزار و  ۳۰۰نفر در کاخ ریاست جمهوری
مینازید ،امــا از بیمارستانهای کشور
بازدید نکرد ،هیچ یک از کادر پزشکی در
خط مقدم مبارزه با کرونا را ندید و هیچ
جلسهای با خانواده هــزاران برزیلی فوت

شده بر اثر این بیماری برگزار نکرد.وی
ساعاتی پس از لغو ایــن مهمانی ،همان
رویــکــرد سابقش را در پیش گرفت و در
دریاچه«پارانوآ»دربرازیلیاسوارجتاسکی
شد.این خوشگذرانی در حالی که ۱۵۶
هزار نفر در برزیل به کرونا مبتال و هزاران
خانواده داغــدار شدهاند ،خشم مــردم را
برانگیخت.نشریه لنست در مقالهای در
شرح مدیریت رئیس جمهوری برزیل بر
بحران کرونا نوشت :وی نه تنها با ایجاد
دلسردی از تدابیر حساس در زمینه فاصله
گــذاری اجتماعی و قرنطینه که از سوی
فرماندارانایالتیوشهرداراناعمالشده،
بذر نابه سامانی را میکارد ،بلکه همچنین
دو وزیــر کلیدی را در هفتههای اخیر از
دست داده است.در ادامه این مقاله آمده
است :این بی نظمی در قلب دولت ،موجب
حــواس پرتی مرگبار در میانه وضعیت
اضطراری بهداشت عمومی و نشانهای از
این مسئله است که رهبر برزیل ،اخالقیات
را از دست داده ،البته اگر آن را داشته است.
بولسونارو که  ۵میلیون طرفدار در توئیتر
دارد ،از حساب کاربریاش در این شبکه
اجتماعی استفاده کرد تا به خبرنگاران
بتازد و آن ها را احمق بنامد.منتقدان
در برزیل ،بولسونارو را با رهبرانی چون
«دانیل اورتگا» در نیکاراگوئه« ،الکساندر
لوکاشنکو» در بالروس و «قربان قلی بردی
محمدف»درترکمنستانمقایسهکردهاند.
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ساعتمرگترامپ!
بیلبورد تازه ساخته شده در میدان ساعت نیویورک
تعداد قربانیانی از ویروس کرونا در آمریکا را نشان
میدهد که سازنده آن تاکید دارد اگر رئیس جمهور
سریعتر وارد عمل میشد ،این امکان وجود داشت
که از مــرگ آن ها اجتناب شــود و ایــن بیلبورد را
"ساعت مرگ ترامپ" نامیده است.این "ساعت" که
توسط یوجین جارک ،فیلم ساز مشهور آمریکایی
ساخته شده ،روی سقف ساختمان میدان ساعت
که به دلیل پاندمی کرونا خالی است ،نصب شده
است.جارکیدرپستیدرپلتفرممدیومتوضیحداد:
این "ساعت" بر این فرض است که اگر دولت دونالد
ترامپ،رئیسجمهورآمریکابهجای ۱۶مارسفقط
یک هفته زودتر یعنی  ۹مارس دستور رعایت فاصله
اجتماعی و تعطیلی مدارس را صادر کرده بود ،از
 ۶۰درصد قربانیان ویروس کرونا در آمریکا اجتناب
میشد.شمارشگر این ساعت تاکنون مشخصات
بیش از  ۴۸هزار از مجموع  ۸۰هزار تلفات بیماری
کووید 19 -در آمریکا را نشان داده است.

خبر متفاوت

قهرترامپوسطکنفرانسخبری!

خبرنگار س ـیب ـیاس کــه متولد چین اســت از
ترامپ درکنفرانس خبری در محل باغ ُرز کاخ
سفید میپرسدوقتیهرروزکلیانسانجانخود
راازدستمیدهندچرابرایشمامانندیکرقابت
است و هر روز میگویید آمریکا در مبارزه با کرونا
بهتر از هر کشور دیگری در جهان عمل کرده؟
ترامپمیگویداینرابایدازچینبپرسی.خبرنگار
میپرسدچرااینسوالرامشخصاازمنمیپرسی
(منظورشایناستچونمنچینیهستم)ترامپ
اشارهمیکندبهخبرنگارسیانانکهسوالبعدی
را بپرسد که او هم میگوید می خواهم اجازه دهم
سوال همکارم تمام شود .ترامپ هم قهر میکند و
نشسترانیمهکاره پایانمیدهد!

