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آیندهترامپودانشمندعرب!
دونالد ترامپ که به سیاست مهاجرستیزی
شهره است و در طول بیش از سه سال ریاست
جمهوری خود تصمیماتی علیه مهاجران گرفته
است ،به دنبال شیوع گسترده کرونا و اختالف
نظر با ریچارد برایت مسئول آژانس تحقیقاتی
ساخت واکسن کرونا ،دکتر منصف السالوی
مهاجر عــرب مراکشی را در راس ایــن آژانــس
گمارده است .در تیم کاری السالوی دانشمند
عرب دیگری از الجزایر به نام الیاس زیرهونی
ترامپ
همکاری میکند .این که چه شده که
ِ
مهاجر ستیز یــک دانشمند عــرب را مسئول
حسا سترین پروژه کنونی آمریکا کرده است،
بماند؛ به نظر مهمتر این است که آینده سیاسی
ترامپ اکنون در دستان الــســاوی اســت .با
توجه به شیوع گسترده کرونا ،آثــار احتمالی
آن بر پیروزی ترامپ در انتخابات آینده ریاست
جمهوری و انتقادات جــدی به عملکرد کاخ
سفید در مواجهه با این بحران ،مهمترین اولویت
کنونی وی نه تنش با ایران ،بلکه مهار کرونا و به
تبع آن ساخت واکسن است که متغیری کلیدی
در تعیین آینده سیاسی ترامپ است .اما فعال
پیشگویی نتایج این انتخابات واقعبینانه نیست و
متغیرهای زیادی له یا علیه وی عمل میکنند که
هنوز بخشی از آنها پدیدار نشده است.

پورتوریکو

همهپرسیالحاقپورتوریکوبهآمریکاآبان
برگزارمیشود
اهالی جزیره پورتوریکو تا چندی دیگر برای
مبدل شدن به یکی از ایالت های آمریکا همه
پرسی غیرالزام آور برگزار می کنند« .وانــدا
وزگــوئــز» فرماندار پورتوریکو گفت که در ماه
نوامبر (آبــان) یک همه پرسی در زمینه این که
پوتوریکو یک ایالت آمریکا بشود یا خیر ،برگزار
می کند .این برای نخستین بار است که چنین
همه پرسی در تاریخ پورتوریکو برگزار می شود.
به نوشته آسوشیتدپرس ،در این تصمیم گیری
تایید کنگره آمریکا نیز لحاظ می شود و شاید
نتیجه آن باعث ناراحتی گــروه هــای کوچک
هــوادار استقالل در ایــن منطقه شــود .اهالی
پورتوریکو شهروندان آمریکا محسوب می شوند
اما حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این
کشور را ندارند .این در حالی است که این جزیره
از مالیات بردرآمد ایاالت متحده معاف است.
پورتوریکو مجمعالجزایری در شمال شرقی
منطقه کارائیب اســت .ایــن جزیره از نواحی
غیرضمیمه به خــاک ایــاالت متحده بهشمار
میآید و تحت حاکمیت سیاسی آمریکا قرار
دارد .پورتوریکو سه میلیون و  ۶۶۷هــزار نفر
جمعیت دارد.

خبر متفاوت

پیشخدمترستورانبراینخستوزیر
نیوزیلنداستثناقائلنشد
پیشخدمت یــک رســتــوران در ولینگتون ،به
علت رزرو نشدن و پر شدن ظرفیت رستوران
به دلیل محدودیت ناشی از کرونا استثنا قائل
نشد و جاسیندا آردن ،نخست وزیــر نیوزیلند
را به رستوران راه نــداد .به گــزارش خبرگزاری
فرانسه ،آردن که همراه شریک زندگیاش
کــارک گیفورد بــرای صرف غذا به رستوران
رفته بود ،دقایقی بعد هنگام ترک محل خبردار
شد که باالخره یک میز خالی شده و اجازه دارد
وارد رستوران شود .گیفورد در توئیتر با تمجید
از ســرویــس رســتــوران مسئولیت رزرو نشدن
میز و وضعیت پیش آمــده را برعهده گرفت .با
برداشته شدن محدودیتهای ناشی از کنترل
کرونا در نیوزیلند ،کافهها و رستورانها با رعایت
پروتکلهای بهداشتی از روز پنج شنبه فعالیت
خود را از سر گرفتهاند.

روزیفراتراز راهپیمایی

رئیسعلمایاهلسنتعراق:روحقضیهفلسطینفقطبهراهپیماییمنحصرنمیشود
روز جهانی قــدس ،در طــول ایــن همه سال
فقط به فلسطین محدود نشده هرچند قضیه
فلسطین همچنان قلب تپنده این مناسبت
مهم است اما عمال همان گونه که امــام(ره)
می خواستند به روز جهانی اعــام خشم و
بــیــزاری ملت هــای مستضعف علیه قــدرت
های استکباری تبدیل شده است .بر همین
اساس ،روحانی برجسته اهل سنت عراق که
به داشتن روحیه انقالبی و مقاومتی شهرت
دارد ،معتقد اســت که روح قضیه فلسطین
فقط در راهپیمایی منحصر نمی شود بلکه
قلب تپنده روز جهانی قدس در درجه نخست،

اهمیت ارتقای آگاهی و باور عمومی است.
شیخ «خالد المال» رئیس جماعت علمای
اهل سنت عراق به ایرنا گفت که روز جهانی
قدس یکی از مهم ترین روزهای سال است که
از مجموعه ای از فعالیت های مختلف تشکیل
شده که راهپیمایی یکی از این آیین هاست
اما همه روز قدس در راهپیمایی محدود نمی
شود .این روحانی برجسته عراقی ادامه می
دهد که در این شرایط ویژه که ویروس کرونا
بر همه کشورها تحمیل کرده ،اگرچه امکان
برگزاری راهپیمایی خاص این روز مهم وجود
ندارد ،اما فعالیت های دیگری وجود دارند که

می توانند پیام این مناسبت خاص را برسانند.
شیخ خالد المال تاکید کرد که حضور در شبکه
های اجتماعی ،اجرای برنامه های زنده در
شبکه های ماهواره ای و ساخت ویژه برنامه
ها در شبکه های تلویزیونی همگی می توانند،
اقدام های مهمی در جهت گرامی داشت
این روز مهم باشند .وی ادامه داد که
امـــام(ره) قبل از ایــن که متعلق به
یــک ملت یــا مذهب خــاص باشد،
یک رهبر انسان محور است و نام
گذاری روز جهانی قدس نیز ناشی
از همین دغــدغــه انسانی
است که ایشان داشتند،
بنابراین روز قــدس روز
ارتقای آگاهی
اســـــامـــــی و
انسانی است.
ایـــن روحــانــی

برجسته اهل سنت تاکید کرد که اصل در
روز جهانی قدس بر این است که ملت های
مسلمان در خصوص قضیه فلسطین به یک
همفکری و هم رأیی برسند و یک صدا از هویت
و تمامیت فلسطین دفاع و با کلیه طرح های
مشکوک از جمله طرح موسوم به
معامله قــرن مخالفت کنند .او
با ابراز ناامیدی از اغلب دولت
های عربی گفت که بسیاری از
این دولت ها سر تعظیم در برابر
رژیم صهیونیستی فرود آورده اند و
برای عادی سازی روابط
بــا ایــن رژیــم تــاش می
کنند ،بنابراین تمام
چشم امید بــه ملت
هـــای مسلمان
دوخــتــه شــده
است.
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کارتون روز

محمود نعیم عباس در این کاریکاتور درخت
زیتونی ترسیم کرده که یکی از برگ های آن به
صورت نقشه فلسطین است .روی این برگ که
به مثابه کشور فلسطین است ،کرمی آبی رنگ
 نماد رژیم صهیونیستی  -در حال خوردن اینبرگ است و از کل کشور فلسطین تنها گوشه
هایی از آن که هم اکنون در اختیار فلسطینیان
است یعنی بخش هایی از کرانه باختری و نوار
غزه باقی مانده.

پیشخوان بین الملل

تلآویو:سفیرچیندراسرائیلروزیکشنبه«مرده»درخانهاشپیداشد

توافقنامهتقسیمقدرتبینعبدا...واشرفغنیامضاشد

پایان ماهها چانه زنی سیاسی
پس از سه مــاه کشمکش و بحران ناشی از
انتخابات ریــاســت جمهوری افغانستان،
دیروز توافقنامه سیاسی بین عبدا ...عبدا...
رهبر تیم ثبات و همگرایی و محمد اشرف
غنی رئیس جمهوری امضا و بر این بحران
نقطه پایان گذاشته شد .این توافق نامه با
حضور حامد کرزای رئیس جمهوری سابق،
محمدکریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسالمی
افغانستان ،عبدالرب رسول سیاف از بزرگان
سابق جهادی ،محمدیونس قانونی از اعضای
رهبری جمعیت اسالمی افغانستان و نعمت
ا ...شهرانی امضا شد .براساس این توافقنامه
عــبــدا ...ریــاســت ش ــورای عالی مصالحه را
کــه دارای پنج مــعــاون ،بــودجــه مستقل و
صالحیتهای مشخص اســت ،برعهده می
گیرد و در معرفی  ۵۰درصــد کابینه دولت
نیز سهم دارد .در این توافق نامه آمده است:
استانداران  ۳۴گانه افغانستان براساس یک
قاعده مورد توافق دو طرف معرفی میشوند
و تغییر ،تعدیل و برکناری افراد از پستهای
مهم دولتی با دالیل موجه انجام خواهد شد.
رئیسجمهور غنی ،فرمان اعزازی مارشالی
برای ژنرال عبدالرشید دوستم معاون سابق
و رهبر حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان
را که براساس توافق نامه امضا کرده بود ،به
طور رسمی اعالم کرد .بحران سیاسی ناشی
از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در
 ۳۰دی ماه آغــاز شد ،زمانی که کمیسیون

مرگ مرموز در«هرتزلیا»

انتخابات ایــن کشور اشــرف غنی را رئیس
جمهوری اعالم کرد و از طرف عبدا ...مورد
پذیرش قــرار نگرفت و رد شــد .در نوزدهم
اسفندماه اش ــرف غنی و عــبــدا ...بــه طور
همزمان مراسم تحلیف را در کاخهای ریاست
جمهوری و سپیدار با هــواداران خود برگزار
کردند .با این کار به طور عملی افغانستان
دارای دو رئیس جمهوری و دولــت مــوازی
باعث ایجاد بحران شــد .گفته می شــود در
مراسم امضای این توافق نامه هیچ دیپلمات
و مقام خارجی دعــوت نشده است و این بار
دو طرف برعکس سال  ۲۰۱۴که آمریکا در
تشکیل دولــت وحــدت ملی نقش داشــت ،با
میانجیگری بزرگان داخلی این توافق نامه
را امضا کردند .در سفر ماه گذشته وزیر امور
خارجه آمریکا به کابل ،مایک پمپئو سعی
کرد با زبان زور و تهدید و بر اساس خواستهها
و راهــبــرد واشنگتن دو طــرف را راضــی به
نشستن پشت میز مذاکره و توافق کند اما هیچ
نتیجهای نداد .آیا تشکیل این دولت ائتالفی
آغازی بر ایجاد ثبات در سرزمین جنگ زده
افغانستان خواهد بود و صفحه جدیدی برای
افغانستان بــاز شــده اســت تا نظام جدید در
مذاکره با طالبان به عنوان یک نیروی متحد
عرض اندام کند یا همان طور که ماه ها رایزنی
برای رسیدن به این دولت زمان برد در مقام
عمل این دولت با اولین اختالفات دچار بحران
و چالش جدی خواهد شد؟

شریفی-حاال که در آمار تایید نشده پکن
سایه مرگ ناشی از کرونا از سر چینی ها
کــم ش ــده ،دیـــدار ســـرزده فرشته مــرگ با
دانشمندان و مقامات چینی در رسانه ها
خبرساز شده است .دیروز جسد سفیر جدید
چین در اسرائیل در آپارتمانش در «هرتزلیا»
شمال تـلآویــو پیدا شــد .او تقریبا سه ماه
پیش به این سمت منصوب شده بود و قبال
به عنوان سفیر چین در اوکــرایــن خدمت
میکرد .مأموران پلیس رژیم صهیونیستی
تحقیق درباره علت مرگ سفیر چین را شروع
کرد هاند .بدن بی جان «دو وی» سفیر ۵۸
ساله در حالی در تختخوابش پیدا شده
که دلیل مرگ او هنوز مشخص نیست .بنا
بر اعالم پلیس این رژیــم ،روی جسد سفیر
نشانه خشونت دیــده نشده و او احتماال به
علت ایست قلبی درگذشته است« .دو وی»
متاهل بود و یک پسر داشــت اما در لحظه
مرگ ،خانوادهاش همراه او در اسرائیل نبوده
اند .مرگ ،نابه هنگام سفیر در حالی است
که سه روز پیش سفارت چین در اسرائیل
از مایک پمپئو ،وزیــر امــور خارجه آمریکا
که به اراضــی اشغالی سفر کــرده بــود ،به
خاطر اظهاراتش دربــاره عملکرد چین در
مقابله با ویروس کرونا به شدت انتقاد کرد.
سفارت چین در پاسخ به اظهارات پمپئو
که در روزنامه جروزالم پست به چاپ رسید،
ادعاها را مبنی بر این که چین درباره شیوع

مجلهفرانسویکپیتال:ریاضتاقتصادیارکانحکومتسعودیرامتزلزلمیکند

بنبستخودساخته بنسلمان

کلیدی
نفت کــه هــمــواره پشتوانه
ِ
ت خارجی
برنامههای رفاهی و سیاس 
عربستان محسوبمی شد ،اکنون در
نقش پاشنه آشیل اقتصاد و سیاست
در عــربــســتــان ظــاهــر شـــده اســت.
سقوط آزاد قیمت نفت ،به یک باره
دست حکام سعودی را از دالرهــای
پر حجم خالی کرده و این کشور را با
هزینههای سرسامآور جنگ ،کسری
بودجه و طرحهای اصالحی پرهزینه،
خلع ســاح کــرده اســت .موضوعی
که چــارهای جز اعمال سیاستهای
ریاضتی باقی نگذاشته است .مجله
فرانسوی «کپیتال» نیز در گزارشی
هشدار داد ،تشدید تدابیر ریاضت
اقتصادیدرعربستانسعودیموجب

افزایشموجنارضایتیمردماینکشور
از ولیعهد و حاکم فعلی آن خواهد
شد .اعالم رسمی افزایش سهبرابری
مالیات بر ارزش افــزوده (از  5به 15
درصــد) و کاهش هزینههای دولت
از سوی وزیر دارایی عربستان را باید

تنش میان چین و ایاالت متحده همچنان در اوج
است .وزیر خارجه آمریکا گفت که رئیس جمهور
ایاالت متحده حزب کمونیست چین را در زمینه
شیوع کرونا مقصر می داند و گزینه هایی در این
زمینه در دست کار دارد .بسیاری از تحلیل گران
معتقدندکهدولتترامپسعیداردبابزرگکردن
نقشچیندربحرانکرونادررقابتهایانتخاباتی
از آن سود ببرد .مایک پمپئو در مصاحبه ای ویژه با
نشریه «بریت بارت» در این باره گفت که با رایزنی
با همتایان خود و ترامپ ،در پی طرح ریزی ساز و
کار دقیقی علیه چین در زمینه کروناست .رئیس
جمهور آمریکا بودجه سازمان جهانی بهداشت را

ری ـلگــذاری بــرای ورود بــزرگ ترین
اقتصادعربیبهتونلریاضتاقتصادی
معنا کــرد؛ تونلی تاریک و ناایمن که
البته مأمن و پناهگاهی مطمئن برای
نجاتاقتصادعربستاننخواهدبود.در
حالیکهبنسلمان،بخشخصوصیرا

کلیدچشماندازخوددرتنوعبخشیبه
درآمدهاوعبورازاقتصادنفتیخوانده
بــود ،امــا افــزایــش مالیات و کاهش
حقوق کارکنان دولت ،اولین ضربه را
به بخش خصوصی و فروش تولیدات
آن خواهد زد .اگرچه درآمد ناشی از
مالیات بر ارزش افزوده کمک زیادی
به کاهش کسری بودجه عربستان
میکند ،اما قدرت رقابت این کشور
با دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج
فارس با هدف جذب سرمایهگذاری
خارجیراشدیداتنزلخواهدداد،چرا
کهزیرساختهایبهتر،مالیاتکمترو
آزادیهایبیشتررقباییمانندامارات
و قطر ،مزیتهای بهتر و بیشتری را
به سرمایهگذار خارجی در مقایسه با
عربستان عرضه میکند .وزیر دارایی
عربستان نیز گفته اســت ،ریــاض در
نظر دارد امسال وام بیشتری دریافت
کند .بر اســاس اطالعات بلومبرگ،

پمپئو:ترامپدرپیگزینههاییعلیهچیناست

تنش در اوج

قطع کرده و ما قادریم توانایی های این سازمان را
ارزیابیکنیمتابتوانیمآمریکاییهاراایمننگهداریم
و اطمینان حاصل کنیم که چنین چیزی دیگر رخ
نمیدهد.منباهمتایانمدرحالگفتوگوهستم
و دونالد ترامپ نیز متعهد به انجام این کار است.
ما ساز و کار دقیقی را انتخاب می کنیم .پمپئو با
اتهامزنیعلیهچینگفتکهاینکشورمانعتحقیق
محققان آمریکایی در چین در زمینه یافتن منشأ

بحران کرونا مخفی کاری کرده است ،رد
کرد .پمپئو همچنین پکن را به ساخت این
ویــروس در یک آزمایشگاه در مرکز ووهان
متهم کرد اما سرویسهای اطالعاتی آمریکا
ایــن موضوع را رد کــردنــد .اظــهــارات وزیر
خارجه آمریکا تنها به ویروس کرونا خالصه
نمی شد .پمپئو روز چهارشنبه در دیدار با
مقامهای اسرائیلی با سرمایهگذاری چین
در این کشور مخالفت کرد .هاآرتص در روز
سفر وزیر خارجه آمریکا از نگرانی واشنگتن
از نفوذ اقتصادی چین در اسرائیل خبر داد.
دولت آمریکا از اسرائیل خواسته است تا در
خصوص مشارکت چین در مناقصه ساخت
بزرگ ترین نیروگاه آب شیرینکن جهان در
اراضی اشغالی بازنگری کند .چین قرار است
بزرگ ترین نیروگاه آب شیرینکن در جهان
را در روستای ساحلی «بلماحیم» در مرکز
فلسطین اشغالی بسازد .پیشبینی میشود
این تاسیسات به نام «شورک  »۲بزرگ ترین
نیروگاه در جهان باشد که میتواند ساالنه
آب شیرین را تولید
 ۲۰۰میلیون فوت مکعب ِ
کند که  ۲۵درصد مصرف رژیم صهیونیستی
اســت .هزینه ایــن پــروژه که شرکت چینی
 Hutchisonمسئولیت راه انــدازی اش را
بر عهده گرفته ،به بیش از  1.5میلیارد دالر
میرسد و شرکتی که در مناقصه برنده شود،
این تاسیسات را می سازد و به مدت  ۲۵سال
آن را راهاندازی میکند.

کروناشدهاست.وزیرخارجهآمریکادراینمصاحبه
با اتهام زنی های فراوان علیه چین ،این کشور را به
عدم شفاف سازی متهم کرد و مدعی شد که تالش
برای پیداکردن یافته ها درباره منشأ کرونا ماهیت
سیاسی نــدارد ،بلکه کمک به پزشکان سراسر
جهاناست.ایندرحالیاستکهنمایندهچیندر
سازمانمللمتحد،آمریکارابهتالشعامدانهبرای
طوالنیتر کردن مبارزه با ویروس کرونا متهم کرد.

عربستان امسال دو بار از بازارهای
اوراق قرضه بینالمللی استفاده
کــرده و در کــل  ۱۹میلیارد دالر از
سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی
وام گرفتهاست .تالطم و آشفتگی
مالی عربستان عــاوه بر تغییر پیش
بینیهای صورت گرفته درباره رشد
اقتصادی این کشور در سال 2020و
کاهشمداومآنطیچندهفتهاخیر،
میتواندجامعهبیگانهباسیاستهای
ریاضتی ایــن کشور را نیز با تالطم،
اعتصاب و اعتراضات عمومی مواجه
سازد .موضوعی که پیش از این سخن
گفتن از وقــوع آن چندان منطقی و
معقول به نظر نمیرسید .همه این
اتفاقات در چهار سال بــرای ولیعهد
بیتجربهوماجراجویعربستاناتفاق
افتادهواکنونویدربرابرآیندهایقرار
دارد که بهترین واژه برای توصیف آن
«بنبستخودساخته»است.

«وانگ اون» ،نماینده چین در سازمان ملل متحد
تاکید کرد که ایاالت متحده آمریکا با ایجاد موانع
تجاریبهدنبالتضعیفاقتصاددنیاوباقطعکمک
بهسازمانجهانیبهداشتبهدنبالطوالنیکردن
عمدی مبارزه با ویروس کروناست .نماینده چین
در سازمان ملل متحد گفت« :چنین اقداماتی نه
تنها تالشهای بینالمللی و همکاریها علیه این
بیماری را مختل و تضعیف کرده بلکه در عمل به
صورت مصنوعی ،بیماری کووید ۱۹-و به تبع آن،
رکود اقتصاد جهان را طوالنیتر کرده است .این
اتفاقموجبشیوعخطراتنظاممنددرنظاممالی
برخیکشورهاخواهدشد».

هفتهنامه «تــایــم» بــا تیتر «محاسبه بــزرگ»
مینویسد :در پی شیوع ویــروس کرونا ،آمریکا
اکنون بیشترین آمــار بیکاران را از زمــان رکود
دهه  ۱۹۳۰دارد .در تیتر دیگری هم آمده است:
«اکنون زمان تغییر جهان است».

قاب بین الملل

الجوالنی آفتابیشد
«ابومحمد الجوالنی» سرکرده گروهک «هیئة
تحریر الشام» (جبهة النصره سابق) با حضور در
انظار عمومی با برخی شیوخ عشایر و آوارگــان
دیدار کرد .این سومین حضور علنی وی در یک
ماه اخیر بود .حضور الجوالنی در میان مردم و
تالش بــرای ترسیم چهر های متفاوت از خود،
در حالی است که اعتراضات مردمی در یک ماه
اخیر علیه اقدامات عناصر این گروهک در ادلب
افزایش یافته است .گروهک «هیئة تحریر الشام»
یا همان جبهة النصره سابق ،در مقایسه با یک
سال گذشته عمده مناطق تحت اشغال خود در
استان ادلب را از دست داده است و هم اکنون
جز بر بخشهایی از شمال و شمال غرب ادلب،
منطقه دیگری را در اشغال خود ندارد.

چهره روز

باراکاوباما،رئیسجمهورپیشینآمریکا،دریک
سخنرانی آنالین برای دانش آموخته شدگان ،با
انتقاد از سران آمریکا که بر پاسخ کشور به شیوع
ویروس کرونا نظارت می کنند ،گفت :این بیماری
همه گیر بیش از هر چیز ،این ایده را کام ً
ال از بین
برد که بسیاری از افرادی که در راس امور هستند،
می دانند چه می کنند .بسیاری از آن ها حتی
وانمود هم نمی کنند که مسئول هستند.

