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تحلیل روز
دکترحامدرحیم پور

رویکرد«نتیجهگرایی»یا
«حساسیتزایی»؟
سفر هزاران کیلومتری نفتکشهای ایران از خلیج
فارس تا دریای سرخ و دریای مدیترانه و اقیانوس
اطلس و دریای کارائیب و سپس رسیدن به سواحل
ونزوئال،ضربه جانانه ای به آمریکایی هاست اما در
عین حالی كه ما نباید ارزش پیروزی خودمان را با
دست خودمان پایین بیاوریم یا آن را نادیده بگیریم و
تبلیغ نكنیم ولی نباید بیش از اندازه حریف را تحقیر
كردكهبرایحفظوجههخودمجبوربهواكنشوپاسخ
شود.بهطورکلیدرپروژهافتخارآمیزارسالنفتکش
هابادورویکردنتیجهگرایییا حساسیتزاییمواجه
ایم.به نظر می رسد در رویکرد دوم ریسک ومخاطره
کار به دالیل چندگانه از جمله ویژگی حیاط خلوت
بودنمنطقهبازیبرایآمریکاودیگریاینکهترامپ
برایفرارازمهلکهکروناوپیامدهایمنفیاقتصادی
آن نیاز به یک بهانه دارد ،افزایش می یابد،بنابراین
مادامی که سه نفتکش دیگر ما در سواحل ونزوئال
پهلو نگرفته اند  ،معقول کردن لحن مربوط به این
جریان وانتقال آن به سوی یک اداره متمرکز روانی
کهمسئولیتآنبهعهدهیکمرجعوفردشدهودیگر
سخنگویان وسازمانها،مکلفبههماهنگیکاملبا
آنفردیامرجعباشند،ازضرورتهایاجتنابناپذیر
ومالک مدیریت سنجیده برای این کار است  .چه ما
بخواهیم و چه نخواهیم و چه تبلیغ كنیم و چه تبلیغ
نكنیم،دنیاوافكارعمومیدنیاصرفرسیدننفتکش
ها به ونزوئال را به مثابه پیروزی و قدرت نمایی ایران و
شكستوتحقیرآمریكاتحلیلوارزیابیخواهندكرد.
شایدچندانالزمنباشدمابهعنوانایراناینپیروزی
وشكسترادوجانبهوبینآمریكاوایرانتبلیغكنیمتا
اینكهبرخیكشورهامجبورشوندبینایرانوآمریكا
یكی را انتخاب كنند؛ بلكه ما باید این خط خبری و
تبلیغاتی را كار كنیم كه قواعد و مقررات و معاهدات
بین المللی از جمله آزادی دریانوردی و حق تجارت
آزاد بین كشورها بر سیاست زورگویانه و اقدامات
خالف عرف و مقررات بین المللی آمریكا پیروز شده
است.مابایدآمریكارادرمقابلمعاهداتبینالمللی
ومسئولیتدولتهامبنیبررعایتآنهاقراردهیم.
ما باید بگوییم صلح و امنیت بین المللی ،امنیت
دریانوردی و  ...پیروز واقعی هستند .ما باید بگوییم
آمریكاآنقدرمعاهدات،قواعدومقرراتبینالمللی
رانقضكردهكهاكنونكهامنیتوآزادیدریانوردی
را رعایت كرده و به بدیهی ترین مسئولیت خود به
عنوان یك دولت عمل كرده ،دنیا فكرمی كند اتفاق
خاصی افتاده است .ما باید آمریكا را به عنوان یك
كشورخاطیوسركشمعرفیکنیمواقداماینكشور
در تعرض نکردن به نفتكش ها را تمكین این كشور
به معاهدات بین المللی جابیندازیم و این مطالبه
را به دیگر حوزه ها تسری دهیم .ما باید آمریكا را به
عنوان یك كشور بدهكار به نظم و امنیت بین المللی
معرفی كنیم .درصورت جا افتادن و جا انداختن این
خط خبری و تبلیغاتی ،كشورهای عضو گروه لیما
درآمریكایجنوبیوكشورهایدیگر،نهتنهافضای
چندانیبرایچرخشبهسمتآمریكاوحمایتازاین
كشورنخواهندیافتبلكهواشنگتنرادرانجامهرگونه
اقدام غیرمترقبه با نفتكش ها یا در آینده در مسائل
و حوزه های مشابه دیگر در تنگنا و مضیقه بیشتری
قرارخواهندداد.

مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپابااشارهبهقدرتگرفتنچینوآسیاتاکیدکرد

پایان رهبریآمریکا نزدیکاست

در شرایطی کــه بسیاری از تحلیل گــران از
جایگزین شدن چین به جای آمریکا به عنوان
رهبر دنیا سخن به میان می آورند،مسئول
سیاستخارجیاتحادیهاروپانیزمیگویدکرونا
مقدمه آغاز عصر جدیدی از قدرت است که در
آن آسیا و به ویژه چین ،از ایاالت متحده پیشی
میگیرد .جــوزف بــورل در میان نشانههایی
مبنی بر جایگزین شدن آسیا به جای ایاالت
متحده به عنوان مرکز قدرت جهانی ،خواستار
اتخاذ راهبرد محکمتر در قبال چین شد.به
دومینیک کامینگز ،مــشــاور عالی بوریس
جانسون ،نخست وزیر بریتانیا و مشهور به «مغز
متفکردولت»دیروزسرانجامازسمتخودکناره
گیری کرد .مهم ترین دلیل استعفای مشاور
عالیبوریسجانسون،سفر ۴۰۰کیلومتریاو
در روزهای قرنطینه سراسری بود ،در روزهایی
که خــروج از خانه تنها محدود به خریدهای
ضــروری ،کــار ،ورزش انفرادی و گرفتن دارو
بوده است .ماجرا از آن جا آغاز شد که دو روزنامه
منتقد دولت (دیلیمیرور و گاردین) اول هفته
گزارشی را مبنی بر قوانین منع رفــت و آمد
از ســوی کامینگز منتشر کردند .با افزایش
نارضایتی و عصبانیت عمومی که معتقد بودند
اجرای قوانین فقط برای آن هاست و سیاست
مدارانبهآنتننمیدهند،دومینیککامینگز
پذیرفت که خــود در کنفرانسی خبری همه
چیز را توضیح دهد .گفت و گویی که همه چیز
را بدتر کرد .توضیح او ابتدا دربــاره فیلمی از

نوشته یورو نیوز ،وی در این باره گفت :شکوفایی
چین تحسین برانگیز و قابل احترام است اما
همزمان سوالها و نگرانیهای زیادی مطرح
میشود.بورل درباره پایان دوران رهبری آمریکا
بر دنیا و ورود به عصر آسیایی هشدار داد و افزود:
مدتهاستکهتحلیلگراندربارهپایانسیستم
تحت رهبری آمریکا و ورود به عصر آسیا صحبت
میکنند و این مسئله اکنون در مقابل چشمان
ما در حال روی دادن است.به گفته مسئول
دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپ ــا ،اگــر قرن

استعفای استراتژیست جانسون

بازگشته که خطر کرونا کارمندان دولــت را
تهدید کند؟ وســوال بعد ایــن بــوده که
چرا خود را در خانه قرنطینه نکرده و با
چهار یا پنج ساعت رانندگی خود را به
مزرعه پــدری شــان در «دورهــام»
رسانده اند تا آن جا اقامت کنند
و قوانین تردد را زیر پا بگذارند؟
او حتی اعتراف کرده که توقف
کوتاهی هم در مسیر داشته
است! همه این ها باعث شد به
رغم حمایت بوریس جانسون
از وی ،او بــرای استعفا تحت
فشار قرار گیرد .حمایت بوریس

جانسون از کامینگز بار دیگر نشان داد که این
سیاستمدار حامی برگزیت سخت تا چه اندازه
برای دولت محافظه کار بریتانیا اهمیت دارد.
مغزمتفکردولتجانسوندردانشگاهآکسفورد
تحصیل کــرده اســت و از همان آغــاز جوانی
مخالف سرسخت ایده اتحادیه اروپا خصوصا
پول مشترک بود .نام دومینیک کامینگز در
کــارزار همه پرسی برگزیت در سال  ۲۰۱۵و
 ۲۰۱۶برسر زبــان ها افتاد .او یکی از بنیان
گذاران کارزار طرفدار برگزیت «ترک ترک»،
 ،leave leaveدر سال  ۲۰۱۵است .نزدیکان
دومینیککامینگزمیگویندترجیحاوایناست
که همواره در پشت پرده سیاست باقی بماند تا
اینکهنامشراهمگانبشناسندوزمزمهکنند.
حال با اتفاقاتی که در دو هفته اخیر بــرای او
افتاده نام وی تبدیل به تیتر اول روزنامه ها شده
و حتی می توان گفت آینده حرفه ای او در مقام
یکسیاستمداررابهخطرانداختهاست.

اتخاذ محدودیتهای گسترده اجتماعی هشدار
دادهبودامابرخیمقاماتبرزیلبهاینهشداربی
توجهبودهودرشهرهایمختلفتدابیرسختگیرانه
را اجرایی کردهاند.به رغم ادامه وخامت اوضاع
کرونایی ،مقامات دولتی همچنان بر مهار کرونا
تاکید دارند و بر این باورند که برزیل در جنگ با
کرونا پیروز خواهد شد .با این حال برخی مقامات
از جمله شهرداران در برزیل ،رئیسجمهور این
کشور را مسئول وخامت اوضاع کنونی میدانند.
آرتور ویرژیلو شهردار شهر مانائوس در این زمینه
گفت که بولسونارو مسئول مرگ و میرهای ناشی

ازکرونادراینکشوراستوخواستاراستعفایوی
شد.فشارهابررئیسجمهوربرزیلهمچنانروبه
افزایش بوده اما وی معتقد است از این بحرانها
عبور خواهد کرد .دفتر ریاست جمهوری برزیل
روز گذشته اعالم کرد که انتظار دارد دیوان عالی
ایــن کشور بولسونارو را در پرونده مداخله وی
در امــور پلیس فــدرال مقصر نداند.پیش از این
بولسونارو به مداخله در امور پلیس فدرال از سوی
وزیردادگستریسابقاینکشورروبهروشدهبود.
آیا وی میتواند از این فشارها جان سالم به در ببرد
یامجبوربهاستعفامیشود؟

نقضقوانینتردددرزمانقرنطینه،دومینیککامینگز،مغزمتفکردولتمحافظهکار
بریتانیارابهعقبنشینیواداشت
دوربین های مدار بسته بود که نشان می داد او
به سرعت دفتر نخست وزیری را ترک می کند
و به سوی خانه اش می دود .پس از ساعتی
او دوبــاره به دفتر برمی گردد و سپس آن
جا را ترک می کند .کامینگز گفته
وقــتــی فهمیده همسرش مری
ویکفیلد ،احتماال به کرونا مبتال
شده دفتر کارش را ترک کرده،
اما بعدا برای برداشتن وسایل
بهآنجابازگشتهاست.حاال
سوال این است چرا وی که
احتمال می داده همسرش
به کرونا مبتال شده به دفترش

برزیلبرایاولینباردرمرگومیرروزانهازآمریکاسبقتگرفت

سرنوشتنامعلوم بولسونارو

برزیل از ثبت  ۸۰۷فوتی جدید بر اثــر ویــروس
کرونا خبر داد و از میزان مرگ و میرهای روزانه در
آمریکا بر اثر این بیماری سبقت گرفت .در آمریکا
مرگ ۶۲۰نفردر ۲۴ساعتگذشتهبراثرابتالبه
کووید( ۱۹-بیماری کروناویروس )۲۰۱۹مورد
تاییدقرارگرفتهاست.برزیلازلحاظمیزانشیوع
کرونا بعد از آمریکا در دومین رتبه در جهان قرار
گرفته است .تا کنون 374هزارو 989نفر در این
کشوربهعفونتناشیازکرونامبتالشدهاند.آمریکا
بابیشازیکمیلیونو600هزارمبتالبافاصلهدر
جایگاهنخستقراردارد.درآمریکاتعدادکلنفرات
فوتشدهبراثرکرونابه 979هزارو71نفررسیده
در حالی که این رقم در برزیل 23ه ــزارو473
نفر است .سازمان بهداشت جهانی ماه گذشته
گفته بود آمریکا و برزیل در توجه به هشدارها در
مراحل ابتدایی همهگیری کرونا موفق عمل
نکردند« .دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا
با انتقادهای بسیاری به دلیل کوچک شمردن
تهدید کرونا روبه روست .گفته میشود او فرصت
های طالیی اولیه برای مهار شیوع این ویروس در

بیست و یکم ،به یک قرن آسیایی چرخش پیدا
کند ،میتوان از بیماری همهگیر کرونا بهعنوان
نقطه عطف این روند یاد کــرد.وی افــزود :این
نخستین بحران بزرگ در دهههای اخیر است
که رهبری واکنشهای بینالمللی مربوط به
آن ،در کنترل آمریکا نیست .شاید واشنگتن
به این موضوع اهمیت ندهد اما هر جا که
نگاه میکنیم شاهد رقابتهای فزاینده
هستیم .بهخصوص بین ایاالت متحده و
چین.بورل ادامه داد :فشارها برای این
که طرف یکی از اینها گرفته شود در حال
افزایشاستودراینمیان،اتحادیهاروپا
باید منافع و ارزشهای
خود را دنبال کند.
مسئول سیاست

آمریکاراباسهلانگاریازدستداد.گزارشهای
زیادی تایید میکند که وی مدت ها قبل از این که
ویروس در آمریکا دیده شود ،در جریان خطرات
آن قرار گرفته بود.رئیسجمهور برزیل هم مانند
همتایآمریکاییاشدرمظانهمیناتهاماتقرار
دارد« .ژائیر بولسونارو» بارها خطر این ویروس را
کماهمیت شمرده و آن را در حد آنفلوآنزا دانسته
است .او بعد از بازگشت از آمریکا در ماه مارس و
بعد از آن که مشخص شد  ۲۰عضو هیئت اعزامی
به کرونا مبتال شدهاند ،همچنان به مالقات های
عمومیخودادامهداد.اکنونحزبکارگرانبرزیل
که مخالف بولسونارو است ،درصدد آغاز فرایند
استیضاح رئیس جمهوری به دلیل سوء مدیریت
دررویاروییبابحرانکروناست.حزبکارگرانقرار
است درخواست رسمی خود را برای آغاز فرایند
استیضاح بولسونارو به مجلس نمایندگان این
کشورارائهکند.احزابدیگربرزیلازجملهجنبش
سوسیالیسم،برخیسازمانهایمدنیوشماری
از نهادهای حقوقی از این طرح استیضاح حمایت
کردهاند.بولسونارو بارهادربارهتاثیراتاقتصادی

خارجی اتحادیه اروپــا همچنین مدعی شد
روابطباچینبایدبرپایهاعتماد،شفافیتوعمل
متقابل باشد .حال آن که این موضوع همیشه
هم عملی نبوده و بخت تنها زمانی با اروپا یار
است که با چین در چارچوب نظم جمعی تعامل
داشته باشد.به گفته وی ،اروپــا
در مقابل چین به یک راهبرد
محکمتر نــیــاز دارد کــه این
موضوع مستلزم داشتن روابط
و همکاریهای بیشتر با بقیه
کشورهایدموکراتیکآسیایی
است .وی در این زمینه همکاری
ب ــا هــنــد ،ژاپــــن و
کرهجنوبی را
مثال زد.
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پیشخوان بین الملل

هفتهنامه "نــیــوزویــک" بــا تیتر «امــنــی ـتات یا
زندگیات» ،میپرسد :آیا آمریکاییها میتوانند
طرح ردیابی مخاطب را بپذیرند؟ طرح ردیابی
تماس تاکنون در استرالیا و چند کشور اروپایی
اجــرا شده اســت .اما صدها دانشمند و محقق
بیانیهای را امضا کــرده و هشدار داد هانـــد که
این «انحراف مسیر» در نهایت باعث «نظارت
بیسابقه بر جامعه در مقیاس کالن» خواهد شد.
اپلیکیشنهای ردیابی تماس سعی میکنند هر
فردی را که صاحب تلفن با او از حد مشخصی
بیشتر در تماس نزدیک بوده ثبت کنند.

نمای روز

جو بایدن ،نامزد بالقوه دموکراتهای آمریکا در
انتخاباتنوامبرکهبیشازدوماهدرهیچمراسمی
دیده نشده بود ،عاقبت در مراسم «روز یادبود» که
در نزدیکی منزلش برگزار میشد ،حاضر شد و
حلقه گلی به کشتهشدگان ارتش کشورش تقدیم
کرد .روز دوشنبه  25مه در آمریکا _Memorial
 Dayیا "روز یادبود سربازان کشته شده در جنگ
ها"بود،صدهاهزارسربازیکهبهخاطرشیفتگی
سیاستمداران آمریکایی به جنگ ،جان خود را از
دست داده اند؛ جنگ هایی که به نظر نمی رسد
پایانی برای آن ها متصور باشد.

با سرمایه گذاری موسسه اعتباری ملل انجام شد؛

کلنگ زنی بزرگترین گلخانه کشور در شیروان

جــواد حشمتی -امین عــوض زاده -کلنگ اجــرای 100

هکتار گلخانه به عنوان بزرگترین گلخانه کشور با حضور ویدئو
کنفرانسی دکتر «کاظم خاوازی» وزیر جهاد کشاورزی و حضور
دکتر «سید امین جوادی» مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری
ملل ،دکتر «خرامهر» مدیر عامل گــروه توسعه اقتصاد ملل،
دکتر «محمدعلی شجاعی» استاندار خراسان شمالی ،دکتر
«عبدالرضا عزیزی» نماینده مردم شیروان در مجلس دهم و
جمعی از مدیران استانی و شهرستانی روز گذشته در بخش
مرکزی شیروان در استان خراسان شمالی به زمین خورد.
مدیر عامل موسسه اعتباری ملل در این مراسم اظهار کرد:
فعالیت های اقتصادی که در راستای تحقق شعار سال باشد از
اولویت های فعالیتی این موسسه است.
دکتر «سید امین جوادی» گفت :اگر امروز سرمایه گذاری در
این جا صورت می گیرد از محل پول و سرمایه خود مردم در
موسسه است و هدف ما استفاده بهینه از این سرمایه هاست.
وی با بیان این که با افتتاح این پروژه انشاءا ...هزار خانوار از
مزایای شغلی بهره مند می شوند ،با اشاره به این که شیروان از
شهرستان های حاصلخیز در عرصه کشاورزی و باغداری است
خاطر نشان کرد :پروژه گلخانه شیروان می تواند در صورت
مدیریت و اجرای مناسب ،نمونه بسیار موفق و خوب در بحث
اقتصاد مقاومتی و کشاورزی باشد.
استاندار خراسان شمالی نیز در این آیین با بیان این که 44
درصد جمعیت استان در روستاها زندگی می کنند ،به سند
توسعه استان اشاره کرد و افزود :نمی توان پیشران اقتصادی
استان را بدون در نظر گرفتن روستا متصور شد.
دکتر «محمد علی شجاعی» با بیان این که استان رتبه 17
سطح زیر کشت زراعی در کشور را داراســت ،اضافه کرد :اما
در میزان تولید محصوالت ،رتبه  28کشور مربوط به خراسان
شمالی است که این ارقام نشان می دهد ما باید علم روز دنیا را
با کشاورزی خودمان تلفیق کنیم.وی جمعیت شاغل در بخش

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز در این
مراسم گفت :بخش کشاورزی شیروان در سند توسعه استان به
خوبی دیده شده است.
دکتر «یوسفی» اظهار کرد :در برخی از تولیدات همچون دام
سبک و نوغان داری رتبه های خوبی در کشور داریم.وی با بیان

کشاورزی در خراسان شمالی را مانند متوسط کشوری و 36
درصد ذکر کرد.
فرماندار شیروان در این آیین ضمن تشکر از زحمات تمام
افرادی که در تصویب و آغاز اجرای این پروژه تالش کردند ،از
تالش ها و حمایت های ویژه و مستمر دکتر «شجاعی» استاندار
خراسان شمالی و دکتر «عزیزی» نماینده مردم شیروان در
مجلس دهــم تقدیر کــرد و اف ــزود :خــدا را شاکریم که امــروز
این افتخار نصیب شیروان شد تا با حضور وزیر محترم جهاد
کشاورزی (به شکل ویدئو کنفرانس) شاهد کلنگ زنی پروژه
 100هکتاری گلخانه شیروان با اعتباری بیش از  400میلیارد
تومان باشیم.
«امین رضا مرآتی» ابــراز کرد :این پــروژه به عنوان بزرگترین
گلخانه کشور می تواند جهش بزرگی در اقتصاد شهرستان و
استان ایجاد کند و شاخص برخورداری خراسان شمالی در
کشت گلخانه ای را  200درصد افزایش دهد.
امام جمعه شیروان نیز کشاورزی را یکی از پایه های اصلی

شکوفایی اقتصاد دانست و افزود :خوشبختانه کشور ایران از
لحاظ آبی و زمین های حاصلخیز وضعیت خوبی دارد و شیروان
نیز در این زمینه پیشرو بــوده و موقعیت خوبی هم در جهت
سرمایه گذاری دارد.حجت االسالم «حسین تکمیلی» گفت:
پروژه گلخانه اگر خوب مدیریت و اجرا شود می تواند منشأ خیر
و برکات زیادی برای مردم باشد.
نماینده مردم شیروان در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی
نیز با تقدیر از مجموعه موسسه سرمایه گــذاری ملل به منظور
مشارکت در پروژه های اقتصادی شهرستان و استان اظهار کرد:
پــروژه گلخانه  100هکتاری شیروان یکی از پــروژه های بزرگ
گلخانه ای در شرق کشور است که بیش از  4هزار میلیارد ریال
سرمایه گــذاری می شود.دکتر «عبدالرضا عزیزی» افــزود :در
شرایطی که نفت به پایین ترین قیمت رسیده ،در  8سال گذشته
 17هــزار میلیارد تومان اعتبار در شیروان هزینه شده است.
وی تصریح کرد :در  8سال فعالیت دولت تدبیر و امید خدمات و
امکانات بسیار خوبی در حوزه روستایی ارائه شده است.

این که تا پایان سال  ۹8عالوه بر این پروژه 70 ،هکتار گلخانه
دیگر نیز در استان به بهره بــرداری می رسد تصریح کــرد :با
افتتاح این پروژه جهش بزرگی در رشد آمار کشت گلخانه ای
استان شاهد خواهیم بود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این آیین ،توسعه کشت گلخانه
ای را یکی از مهم ترین برنامه های دولت تدبیر و امید در بحث
مدیریت منابع آب ذکر و تصریح کرد :در خرداد ماه سال ،۹2
مساحت کشت گلخانه ای در کشور  8هزار و  800هکتار بود که
امروز به  18هزار هکتار رسیده است که این موضوع می تواند
حرکتی بسیار قوی در جهت اشتغال ،استقالل و صادرات باشد.
دکتر «کاظم خاوازی» با بیان این که وزارت جهادکشاورزی با
همراهی دیگر دستگاه های متولی ،تسهیالت  ۹درصدی برای
مناطق برخوردار و تسهیالت  7درصــدی بــرای مناطق نیمه
برخوردار برای کشت گلخانه ای در نظر گرفته است ،اظهار
کرد :امیدوار هستیم امسال  2هزار و  500هکتار گلخانه به
بهره برداری برسانیم و  4هزار و  600هکتار نیز برنامه توسعه
ای داریم.وی با بیان این که قبول داریم هر استانی باید نسخه
کشاورزی خودش را داشته باشد ،افزود :از رئیس سازمان جهاد
کشاورزی استان خراسان شمالی انتظار داریم که تمام مسائل
حوزه کشت را زیر نظر داشته باشند طوری که این شهر رقیبی
برای کشاورزان محلی نباشد و الگوی کشتی در نظر بگیرند که
بتوانند بحث زنجیره ،اشتغال و صادرات را پیگیری کنند.
به گزارش خبرنگار ما ،روز گذشته عالوه بر این پروژه،
مجمتع های فرش حسین آبــاد و خانلق نیز با اعتبار ۵
میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال زایی  ۸۰نفر افتتاح شد.

