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دورسوممذاکراتپسابرگزیتبدوندستیابیبهنتیجهایملموسپایانیافت
بازدیدالکاظمیازمقرسازمانالحشدالشعبی

نخستوزیرعراق:باافتخارلباسنیروهای
حشدرامیپوشم

شریفی -کمتر از شش ماه و نیم از فرصت 11
ماهه لندن برای دوران گذار برگزیت باقی مانده
اســت .اتحادیه اروپــا و بریتانیا می خواهند در
این زمان شراکت آینده خود و به ویژه مناسبات
تجاری را تنظیم کنند .اما ،سومین دور مذاکرات

اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر روابط پسابرگزیت،
بدوندستیابیبهنتیجهایملموسمتوقفشده
است .دست نیافتن به توافق در حالی است که
طیهفتههایگذشتهشیوعفراگیرویروسکرونا
فرایندخروجراباسوالیجدیمواجهکردهاست:

فوران بحران
کروناییدر
برزیل

پیشخوان بین الملل

اخراج شبانهآقای بازرس
طرح جلد مجل ه اکونومیست :شکاف خطرناک/
بازارها در برابر اقتصاد واقعی

تحلیل روز

غیرقابلپیشبینیترینانتخاباتآمریکا
امیرعلیابوالفتح-ویروسکرونامهمترینموضوع
روزجهاناستکهحتم ًابرسیاست ،اقتصاد،فرهنگ
و مسائل اجتماعی تاثیری شگرف خواهد گذاشت.
اماهمزمانی شیوع وی ــروس کــرونــا با انتخابات
 2020ریــاسـتجــمــهــوری ایاالتمتحده باعث
شــده فضای سیاسی آمریکا بیش از هر کشوری
تحتتاثیر ویروس کووید 19-قرار گیرد .در واقع
آمریکاییهابایدمنتظرباشندکروناازدوجهتمسائل
پیرامونشانراتغییردهد.اولبحثسالمتاستکه
مردممنتظرندببینن ددولتمستقرتاچهحدمیتواند
از افزایش تلفات جلوگیری کند ،آن هم در شرایطی
شخصدونالد
کهازنظرخسارتازایتالیاجلوزدهاندو
ِ
ترامپهمبارهادربارهاحتمالفوتحدود 150هزار
آمریکاییبراثرابتالبهکرونااظهارنظرکردهاست.این
موضوع حتم ًا مورد توجه و البته نقد رأیدهندگان
خ سفید را متهم به
در آمریکا قرار خواهد گرفت و کا 
مماشات در رویارویی با کرونا خواهند کرد  .چنین
حالتیمیتواندموجبکاهشرأیهایترامپشود
وشانسماندنشدرکاخسفیدرانسبتبهزمانپیش
از کرونا به طور ملموسی پایین بیاورد .همچنین اگر
پیشبینیها محقق شود ،نرخ بیکاری در آمریکا
به  20درصد خواهد رسید و  25میلیون نفر بیکار
میشوند .پس از آن جا که وضعیت اشتغال و رونق
اقتصادی در همه انتخابات آمریکا سهم زیادی در
رأی دارد ،چه بسا پیشبینی میشود ترامپ که دو
ماه پیش از تداوم دولتداری اطمینان خاطر داشت،
برای ماندن در قدرت مانعی بلند را پیش روی خود
ببیند.البتهنمیتوانگفتبحرانکروناحتم ًاباعث
ناکامی رئیسجمهور مستقر در انتخابات خواهد
تجامعهآمریکاوقتی
شد،چونتجربهنشاندادهاس 
با بحرانی عظیم مواجه میشود ترجیح میدهد
ارکانقدرتتغییرنکند؛مث ً
الدرزمانجنگجهانی
دومروزولتدرقدرتماندگارشدوجرجدبلیوبوش
خ سفید ماند .با
هم بعد از حادثه  11سپتامبر در کا 
اینحال،بروکینگزمینویسد «:اینرویههایمنفی
قطع ًاقابلتغییراست.هنوزتاانتخاباتششماهزمان
هست،زمانیکهدرتقویمسیاسیقابلتوجهاست.
ترامپدرحالشرطبندیادامهحیاتسیاسیخود
روی پیامدهای بازگشایی اقتصادی و اجتماعی
آمریکاست .اگر همه چیز خوب پیش برود و مردم
بتوانندبهسرکاروجامعهبازگردندبدونآنکهابتال
در این کشور روند صعودی پیدا کند ،حامیان مردد
ویاحتما ًالبهسویشبازمیگردند.امااگراوضاعبد
پیش برود ،آن ها احتما ًال تنها اعضای ائتالف سال
 ۲۰۱۶ترامپ نیستند که کشتی توفانزده وی را به
سمتمقصدیامنترترکمیکنند».خالصهآنکه
بایدگفت انتخابات 2020غیرقابلپیشبینیترین
انتخاباتآمریکاست.

ترامپبازرسکلوزارتخارجهآمریکاراکهدرحالتحقیقدربارهسوءاستفادهپمپئواز
قدرتبود،برکنارکرد
ترامپ وفـــاداری مطلق می خواهد نه وظیفه
شناسی.رئیسجمهور آمریکا در ادامه سیاست
حذف منتقدان خود ،بازرس کل وزارت خارجه
آمریکا را که در حال تحقیق دربــاره وزیر خارجه
آمریکا بود ،برکنار کرد .این در حالی است که بر
اساسخبریکهازسویرسانههایآمریکامنتشر
شده ،دونالد ترامپ در ساعات شبانه جمعه به
اخــراج او دست زده است .الیوت انگل ،رئیس
کارگروه سیاست خارجی مجلس نمایندگان
آمریکا ،اخ ــراج استیو لینیک را در ارتــبــاط با
تحقیقات او درباره پمپئو اعالم کرده است .گفته
شده است که ترامپ ،در دفاع از مهمترین حامی
خود در دولت ،یعنی مایک پمپئو ،دست به چنین
عملی زده است .روشن نیست که چه اتهاماتی
متوجهمایکپمپئوبودهواستیولینیکدربارهچه
موضوعی تحقیق کرده است.گفته میشود که
ترامپخبراینجابهجاییدروزارتامورخارجهرا
باارسالنامهایبهاطالعرئیسمجلسنمایندگان
رساندهاست.همزمان،پلوسیترامپرامتهمکرد
که برای مجازات استیو لینیک اقدام به اخراج او
کردهاست.اومدعیشدکهلینیکبانظارتخود
برعملکردوزارتامورخارجهمطابقامنیتملیو
دردفاعازقانوناساسیآمریکاعملکردهاست.
▪استیولینیکوطرحاستیضاحترامپ

«اشپیگل آنالین» نیز با انتشار گزارشی درباره
این جابهجایی در وزارت امور خارجه اعالم کرده
استکهاستیولینیکدرماجرایطرحاستیضاح
علیه دونالد ترامپ نقش اندکی داشته است.
پس از آن که طرح استیضاح ترامپ در ارتباط با
پروندهاوکرایندرپیمخالفتمجلسسنایاین
کابینه مورد توافق گانتس و نتانیاهو در آستانه
سوگندباهمتشکیلنشدوبهدرخواستنتانیاهو
جلسه سوگند به روز یک شنبه -امروز-موکول
شد .مسئلهای که عمق شکاف در احزاب رژیم
صهیونیستی و بزرگتر شدن هر روزه اختالفات
را نشان میدهد.روز پنج شنبه قرار بود کابینه
جدید رژیم صهیونیستی با ادای سوگند ،آغاز
به کار کند .این کابینه که با توافق ناگهانی و
غیرعادی نتانیاهو و بنی گانتس پس از انتخابات
 2مــارس  2020بــه وجــود آمــد بــا مشکالتی
بنیادین روبه روست که در صورت تشکیل می
تواند هر لحظه موجب از هم پاشیدگی آن شود.
روز پنج شنبه در حالی که رسانه هــای رژیم
صهیونیستی آماده می شدند اخبار آغاز به کار
کابینه جدید را پس از یک سال و نیم نبود دولت
دایمیوسرپرستیاموربهدستیکدولتموقت
منتشر کنند  ،به ناگاه با صدور بیانیه ای توسط
بنیامین نتانیاهو و گانتس ،جلسه ادای سوگند
لغو و به روز یک شنبه آینده موکول شد.با اعالم
خبر تعویق جلسه ادای سوگند کابینه ،رسانه
های رژیم صهیونیستی از اختالفاتی در داخل

کشور به شکست انجامید ،دونالد ترامپ اقدام
به اخــراج افــرادی کرد که در این پرونده علیه او
شهادت داده بودند.از جمله کسانی که توسط
دولت ترامپ از کار خود برکنار شدند ،میتوان از
گوردون ساندلند ،سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا و
همچنین آلکساندر ویندمن ،کارشناس مسائل
اوکراین در شــورای امنیت ملی کاخ سفید نام
برد.لینیک جدیدترین فرد از مجموع بازرسان
کل آمریکاست که در هفتههای اخیر شغل خود
را از دست میدهد .ترامپ اولین بار ،اوایل ماه
آوریل(اواسطفروردینماه)«،مایکلاتکینسون»
بــازرس کل سازمان های اطالعاتی آمریکا را
که در پیشرفت تحقیقات در پرونده استیضاح
«دونــالــد ترامپ» نقش داشــت  ،از سمت خود
برکنار کرد.طبق گزارش یورونیوز ،اتکینسون از
افرادی بود که سال گذشته میالدی اعالم کرد
گزارشهای افشاگر مکالمات «اوکراین گیت»
دربــاره سوءاستفاده دونالد ترامپ از قدرتش
و اعمال فشار بر رئیس جمهور اوکراین برای
تحقیق از جو بایدن و پسرش ،از اعتبار کافی
برای انجام تحقیقات برخوردار است.یک هفته
بعد از اخــراج اتکینسون ،ترامپ« ،گلن فاین»
بازرس کل ستاد مبارزه با کرونا در پنتاگون را که
مسئول نظارت بر اجرای طرح محرک اقتصادی
دو تریلیون دالری مقابله با کرونا بود اخراج کرد.
طبق گــزارش رسانههای آمریکایی ،ترامپ از
همان ابتدا ،مخالفت خود را با هرگونه نظارت
بر اجرای قانون محرک اقتصادی اعالم کرده
بود.استیو لینیک همچنین در دوره زمامداری
باراک اوباما ،در سال  ۲۰۱۳به عنوان بازرس
ارشد وزارت امور خارجه آمریکا انتخاب شده بود.

نگرانیهاازتبدیلشدنبرزیلبه
کانونجدیدشیوعویروسکرونا
افزایشیافتهاست

برزیل این روزها شرایط کرونایی پیچیدهای
را تجربه میکند که میتواند ایــن کشور
را به سوی بحرانی تمام عیار سوق دهد.
به نوشته تایم ،چند عامل از جمله رویکرد
نامشخص رئیسجمهور برزیل ،بیتوجهی
میلیو نها شهروند به قرنطینه خانگی و
نظام بهداشتی و خدمات درمــانــی تحت
فشار باعث نگرانی کارشناسان درباره آینده
برزیل در دوران کرونا شده است.به رغم این
که برخی تدابیر محدودکننده برای مقابله
با شیوع کرونا اعمال شده اما میزان ابتال
به کرونا در ایــن کشور همچنان صعودی
بوده است .محققان کالج سلطنتی لندن
پیشبینی کردهاند که به شمار قربانیان در
برزیل در این هفته  ۷۷۹۰نفر افزوده خواهد
شد.تاکنون بیش از ۲۲۰هزار نفر در سراسر
این کشور به کرونا مبتال شد هاند و حدود
 ۱۵هزار فوتی داشته است.با این شرایط
بــزرگ ترین کشور آمریکای التین ممکن
است به زودی به بزرگ ترین کانون ابتال به
کرونا در جهان تبدیل شود.میگل نیکولیس
یک دانشمند فعال در برزیل در ایــن باره
میگوید :نگران هستم که برزیل به کانون
جدید کرونا در جهان تبدیل شود .نگرانی
شدیدتر این است که هنوز برزیل به دوران
اوج کرونایی خود نرسیده و این خطرناک
است.یکی از نگرانیهای دیگر در برزیل
سطح کم آزمایش کرونا از شهروندان است.
براساس آمارها سطح تست کرونا در برزیل
 ۲۰برابر کمتر از آمریکا بوده است .به همین
دلیل دانشگاه واشنگتن پیشبینی کرده
حدود  ۹۰هزار نفر در هشت ایالت برزیل تا
اوایل ماه اوت (اواسط مرداد) جان خود را به
دلیل کرونا از دست خواهند داد.رشد آرام
مبتالیان به کرونا طی هفتههای اخیر در

معضلتشکیلبزرگترینکابینه صهیونیستی
چرامراسمتحلیفکابینهنتانیاهو-گانتسبازهمبهتأخیرافتاد؟
احزابلیکودخبردادندکهعلتتعویقاینجلسه
بــوده اســت.در نتیجه این تعویق بــرای تقسیم
دوبــاره وزارتخانه ها بین اعضای لیکود توسط
نتانیاهوانجامشد.باصدوراینبیانیهبنیگانتس
که براساس توافق به عمل آمــده با نتانیاهو،
ریاست کنست را تا زمان تشکیل کابینه جدید
برعهده داشت و مقرر شده بود با تشکیل کابینه
و قرار گرفتن در پست معاون نخست وزیر تا زمان
شروع دوره نخست وزیری دوره ای اش ،از این
پست استعفا کند ،استعفایی را که روز سه شنبه
ارائه کرده بود تا شروع به کار کابینه جدید پس
گرفت .اختالفات در حالی در لیکود وجود دارد
که کابینه ای که قرار است تشکیل شود بزرگ
ترین کابینه از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی
از نظر تعداد وزارتخانه است و  34وزارتخانه
خواهد داشت .وزارتخانه هایی که برخی از آن ها

عکس رویترز گورستانی در سائوپائولو را نشان میدهد.

مصطفی الکاظمی فــرمــانــده کــل نیروهای
مسلح و نخست وزیرعراق دیروز از مقر سازمان
الحشد الشعبی بــازدیــد کــرد .در ایــن دیــدار
الکاظمی درخــواســت کــرد بــرای قــدردانــی از
خدمات الحشدالشعبی ،لباس این سازمان را در
اختیارش بگذارند تا آن را به تن کند وتاکید کرد
که با افتخار این لباس را می پوشد.

پایانباجدهیبروکسل؟

این که لندن چگونه می خواهد از سال رکود و
کسادی حاصل از برگزیت و البته کرونا سربلند
بیرون بیاید؟ میشل بارنیه ،مسئول مذاکرات
برگزیت از سوی اتحادیه اروپا در پایان سومین
دور گفت وگوها میان نمایندگان اتحادیه و لندن
روحیه جاهطلبی در میان هیئت مذاکره کننده
بریتانیایی را مورد نکوهش قرار داد .او گفت که از
گفت وگو در بسیاری از مسائل ناامید شده است
و طرف بریتانیا باید واقع گرایی بیشتری از خود
نشان دهد .در این زمینه ،یک منبع نزدیک به
مذاکرات نیز در پایان گفت وگوهای هفته جاری
به خبرگزاری فرانسه گفته که به جز تغییر لحن
و سختتر شدن مواضع ،هیچ اتفاق تــازهای در
مذاکرات مشاهده نشده است .روزنامه «تاگس
آنسایگر»سوئیسنیزدرگزارشینوشت:اتحادیه
اروپا و انگلیس در مذاکرات پسابرگزیت درباره
شراکت آینده پیشرفتی نداشتند و احتمال
«خروجنامنظم»اینکشورازبازارداخلیواتحادیه
گمرکی اتحادیه اروپا بیشتر می شود .لندن به
طوررسمی به دنبال توافقی تجاری با اتحادیه
اروپــا مشابه کانادا و ژاپــن اســت .این کشور در
حقیقتمیخواهددرحالیکهعضویازاتحادیه
اروپا نیست ،در بسیاری از زمینه ها وضع موجود
و امتیازات خود در این اتحادیه را حفظ کند .اما،
مسئول مذاکرات برگزیت از سوی اتحادیه اروپا
می گوید خواهان توافق با بریتانیاست؛ البته نه

به هر قیمتی .شکایت بروکسل از نقض تعهدات
لندندرحالیاستکهاتحادیهاروپادیروزباارسال
دادخواستیدولتمحافظهکاربوریسجانسونرا
متهم کرده که مقررات مربوط به تردد آزاد نیروی
کار اروپایی به انگلیس را در دوره پسابرگزیت
زیر پا گذاشته اســت .بریتانیا در  31ژانویه به
طوررسمیازاتحادیهاروپاخارجشده،اماتاپایان
سالجاریمیالدیاینکشورهمچنانبخشیاز
بازار داخلی و اتحادیه گمرکی این اتحادیه باقی
می ماند و باید به تعهداتش پایبند باشد ؛ توافقی
که حاال نقض شده است .اکنون در پی ارسال
دادخــواســت،درصــورت باالگرفتن اختالفات
احتمالارجاعپروندهبهدیواندادگستریاروپاو
اعمالجریمهوجوددارد.تنشهاودستنیافتن
بهتوافقعادالنهمیاندوطرفدرحالیباالگرفته
که انتظار می رفت در نتیجه بحران کرونا ،هر دو
نگرشی وفاقآمیزتر نسبت به روابط آینده اتخاذ
کنند.اینتصوردرمیانبرخیکارشناسانوجود
داشتکهفشاررکوداقتصادیراهرابرایجهانی
کمتنشترهموارکند.موضوعیکهدرسهمذاکره
گذشتهلندن-بروکسلخالفآنبهوقوعپیوسته
اســت .در ماه های باقی مانده از دوران گذار،
برای بریتانیا ،تصمیم های اساسی اقتصادی و
دیپلماتیک مانند میزان حمایت اش از آمریکا و
میزان موضع گیری در برابر چین در هاله ای از
ابهامقراردارد.

صرف ًابرایراضینگهداشتنبرخیاحزابایجاد
شده و پیش از این تنها یک پست عادی بوده اند.
▪معضل نتانیاهو در تشکیل دولت

نتانیاهو در حالی توانست با گانتس به توافق
برسد که پذیرفت تمام پست های دولت بین
دو طرف تقسیم شود بنابراین لیکود که پیش از
این اکثریت پست های دولت و وزارتخانه ها را
در اختیار داشت ،حاال نیمی از آن ها را در اختیار
دارد یعنی پست هایی که در اختیار او قرار دارند
نصف شده اند اما مردان او همان تعداد هستند.
درمقابل گانتس به دلیل تــازه تأسیس بودن
حزبش و جدایی برخی همراهانش اکنون آن
قدر پست در اختیار دارد که بتواند برای تقسیم
آن ها از جوانان نیز استفاده کند.تمام این
معضالت در دوره ای برای نتانیاهو رقم خورد

برزیل و همچنین مخالفت ژائیر بولسونارو
رئیسجمهور بــرزیــل بــا محدودیتهای
اجتماعی باعث شده شرایط کرونایی این
کشور رو به وخامت بــرود .رعایت نکردن
محدودیتهای اجتماعی در برزیل توسط
مردم نیز شرایط را به سوی بحران سوق می
دهد.اختالفاتسیاسیدربارهسازوکارهای
مقابله با کرونا نیز شرایط برزیل را پیچیدهتر
کرده است .بی توجهی بولسونارو به جدی
بودن شیوع کرونا در حالی جنجالی شده
که فرمانداران در این کشور برعکس وی ،
تدابیر ضد کرونایی را در چند ایالت اعمال
کرد هاند.نحوه مدیریت مقابله با کرونا نیز
در داخــل دولــت فــدرال اختالفات جدی
ایجاد کرده به طوری که دو وزیر بهداشت
این کشور به این دلیل از سمت خود استعفا
کردهاند.کارشناسان معتقدند دولت برزیل
از ابتدا راهبرد مناسبی را بــرای مقابله با
کرونا در پیش نگرفته و همین مسئله اوضاع
را رو به وخامت برده است.نظام بهداشتی و
خدمات درمانی برزیل نیز که تاکنون در چند
دهه اخیر با چنین بحرانی روبه رو نشده بود،
اکنون به شدت تحت فشار است و مشخص
نیست که آیا با تداوم افزایش شمار مبتالیان
این سیستم از پس درمان بیماران برخواهد
آمد یا باید منتظر فروپاشی این سیستم بود.
شرایط اقتصادی برزیل نیز نگران کننده
بوده است به طوری که صندوق بینالمللی
پول سقوط 5.3درصدی را برای این اقتصاد
در سال ۲۰۲۰میالدی پیشبینی کرده و
نرخ بیکاری نیز حداقل به ۱۷درصد افزایش
خواهد یافت.بیثباتی سیاسی و تالش
برخی مخالفان بــرای اقــدام قضایی علیه
رئیسجمهور برزیل نیز شرایط این کشور
را به سوی بحرانی کامل پیش خواهد برد.
که پمپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا به فلسطین
اشغالی سفر کرد و نتانیاهو درگیر این سفر و
برنامه های آن نیز بود .ازاین رو نتانیاهو چاره ای
ندارد که در اقدامی فراقانونی ،جلسه سوگند
کابینه را به تعویق بیندازد .مسئله ای که می
تواند یک بار دیگر او را به عنوان مردی که قانون
را برای منافع حزبی اش زیر پا می گــذارد در
رسانه ها مطرح کند.
▪مشکلی که هر روز بزرگ تر می شود

به نظر می رسد نتانیاهو برای تشکیل کابینه به
شدت با مشکل روبه رو باشد و به این سادگی
ها نتواند این مشکل را حل کند .آن چه برای
نتانیاهو رقــم خواهد خــورد  ،ایــن اســت که
بــا تشکیل کابینه کــه ب ــزرگ تــریــن مشکل
اوست عده ای از همراهان حزبی و هم پیمان
راستگرایش به اپوزیسیون خواهند پیوست،
کسانی کــه از وزن سیاسی قــابــل توجهی
برخوردارند و اگر در کنار مخالفان قبلی او
چون موشه یعلون و یائیر الپید قــرار گیرند
جناح مخالفان او را تقویت خواهند کرد.

3
توئیت روز

حمامکردنجلویچشمرئیسجمهور!
مــرد برزیلی هنگام ویدئو کنفرانس با رئیس
جــمــهــور ای ــن کــشــور دوربــیــن چــت زوم خــود
را خاموش نکرد .بولسونارو در حــال ارتباط
تصویری با روسای صنایع ایالت سائو پائولو بود
که یکی از مدیران فراموش کرد دوربین خود
را خاموش کند و مشغول حمام گرفتن شد.
هرچند ارتباط دهنده ویدئو کنفرانس ،وی را
از چت بیرون انداخت امــا رئیس جمهور این
صحنه را دید.

قاب بین الملل

تجمع اعتراضی پرستاران فرانسوی برای حقوق
بیشتر و شرایط کاری بهتر با شعار:
«آنهاپولهاراشمارشمیکنندوماقربانیانرا»   

چهره روز

مگسوترامپ

کــنــفــرانــس خــبــری روز جــمــعــه تــرامــپ
در کــاخ سفید.عکسَ :جبین َبتسفورد؛
واشنگتنپست

کارتون روز

کاریکاتوریست فلسطینی ساکنسوئد ،به علت
انتشار کارتونی با مضمون سقوط جهانیقیمت
نفت ،هدف حمله مجازی هــواداران محمد بن
سلمان قرار گرفت و تهدید به مرگ شد.فدراسیون
بینالمللی روزنــام ـهنــگــاران ( )IFJبــه همراه
فدراسیون روزنامهنگاران اروپا( )EFJو فدراسیون
روزنامهنگاران سوئد( ،)SJFضمن محکوم کردن
این تهدیدها اعالم کردهاند « :کاریکاتوریستها
بــه هــدف اصلی رژی ـمهــای اســتــبــدادی تبدیل
شدهاند و نیاز به حفاظت دارند».در این کارتون
مردی با پوشش مختص کشورهای حوزه خلیج
فارس ،از یک بشکه نفت که در حال سقوط از یک
سراشیبی است ،فرار میکند.پس از نسبت داده
شدن این شخصیت کارتونی به محمد بن سلمان،
ولیعهد عربستان ،با تلقی تمسخرآمیز بودن این
کارتون ،حملهها به این کاریکاتوریست آغاز شده
است.وی هزاران توئیت و اظهارنظر توهین آمیز
دریافت کرده است .برخی با نفرت پراکنی وی را
«تروریست» توصیف و با انتشار اطالعات شخصی
و محل زندگی ،او و خانوادهاش را به مرگ تهدید
کردهاند.

