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تحلیل روز

آغازیبردنیایپساکرونا
مصطفی غنی زاده -ارسال چند نفتکش غول پیکر
به سواحل دریــای کارائیب آن هم با پرچم رسمی
ایران و اعالن رسانه ای ،احتماال یکی از بزرگ ترین
و جدیدترین واقعیت های دنیای پس از کروناست.
این اقدام جسورانه ایران که نقض آشکار تحریم های
آمریکا علیه ایــران و ونزوئال در آن واحد است ،قلب
ابرقدرتی آمریکا را هدف گرفته .کشوری که با تکیه
بر قــدرت اقتصادی و نیروی نظامی خــود ،قوانین
یک جانبه اش را به مثابه قوانین بین المللی بر دیگر
کشورهاتحمیلمیکرد.واقعیتیکهتعریفمفهومی
«قدرت» است؛ «تحمیل اراده به دیگری» آمریکا را به
یکی از ابرقدرت های پس از جنگ جهانی دوم و یکه
تازه پس از فروپاشی شوروی تبدیل کرده بود اما حاال
ایران باتوجه به متغیرهای جهان جدید این موضوع را
به چالش کشیده است .چالشی که گرچه قبال نیز در
مسائل منطقه ای یا هسته ای رخ داده اما هیچ زمان
به این وضوح و جسارت اتفاق نیفتاده بود .در موارد
قبلی ،ایران همیشه طرف مظلوم و تحت فشار بود که
بایداقدامتدافعیازخودنشانمیداد،امادراینمورد
ایران اقدامی تهاجمی را ترتیب داده است .وضعیتی
کهبهنظرمیرسدپسازشهادتسردارسلیمانیتغییر
شگرفیداشتهاست.مهماستکهبدانیمایناقداممی
توانستبااقدامآمریکادرآنطرفاقیانوساطلسدر
توقیف کشتی های مذکور همراه شود و یک چالش
جنگ و صلح را برای ایران به ارمغان بیاورد ،چراکه
در صورت توقیف متقابل کشتی های آمریکا در خلیج
فارس احتمال ایجاد سلسله ای از واکنش های بدون
توقفبرایدوطرفبهوجودمیآمد.امامتغیرهاییکه
ایران را به چنین تصمیمی کشانده و آمریکا را از ایجاد
واکنش بر حذر داشته چه مواردی است؟ به نظر می
رسدکروناوآثارآنبیشترینتاثیررادراینزمینهداشته
است .کرونا اقتصاد آمریکا را به وضعیت نیمه تعطیل
کشانده و بنیه اقتصادی این کشور بــرای اقدامات
ماجراجویانه را تضعیف کرده است .از طرف دیگر
گزارش های قابل اتکایی درباره نیمه تعطیل شدن
پایگاههایآمریکاییدرمنطقهخلیجفارسبراثرشیوع
کروناوجودداردکهدولتمردانونظامیانآمریکاییرا
از توان پاسخ نظامی به ایران در صورت آغاز درگیری
ها دور ساخته است .درگیر بودن نظام حاکمه آمریکا
با بحران کرونا نیز هسته تصمیم گیر در این کشور را با
مشکلمواجهساخته،بهشکلیکهپرداختنبهبحران
هایجدیدغیرممکنشدهاست.دراینمیانشخص
ترامپنیزکهبامشکالتعدیدهایدرزمینهمشروعیت
حکمرانی مواجه شده است،احتماال عالقه ای به آغاز
یک جنگ جدید ندارد .ترامپ پیش از این نشان داده
کهبرایمنافعخودحاضراستمنافعآمریکاراقربانی
کند و به نظر می رسد این یکی از همان موارد باشد .او
برایپیشگیریازیکجنگدیگرازیکتخطیبزرگ
از ابرقدرتی آمریکا چشم پوشی کرده است .در طرف
دیگر به نظر می رسد ،با توجه به همین موارد ،چین
نیز به تقابل مثبت و اقدام متقابل با آمریکا روی آورده
است .این کشور که تا سال پیش و در جریان جنگ
تجاریباترامپدربرخیمواردحاضربهعقبنشینی
شده بود حاال و پس از کرونا در مقابل لفاظی های
عجیب و غیر منطقی مقامات آمریکایی پاسخ متقابل
می دهد و خواسته های آمریکا را به چالش می کشد.
چینی ها با استفاده از همین شرایط است که موضع
سختگیرانهتریرادربارههنگکنگبهکاربستهاندو
قصدپیشرویدرفضایسیاستبینالمللیرادارند.
خالصهاینکهبهنظرمیرسداولیننشانههایدنیای
پساکرونادرحالنمایانشدناست؛دنیاییکهآمریکا
دیگر ابرقدرت بالمنازع و تحمیل کننده اراده در آن
نیست .ایــران و چین نیز اولین صف شکنان در این
دنیای جدید هستند و اتفاقا به نظر می رسد آمریکا و
دولتمردان نابخرد آن نیز فعال این واقعیت جدید را
حداقلدرهمینمواردپذیرفتهاند.

ترامپپسازپنهانشدنتوئیتخشونتآمیزشفرمانمحدودکردن«شبکههای
اجتماعی»راصادرکرد

آزادیبیاندرآمریکایترامپ

شریفی -اواســط هفته گذشته که توئیتر ،زیر
پست انتقادی ترامپ درباره رای گیری پستی،
لینکی را قرار داد و نوشت« :حقایق درباره رای
دادن از طریق پست را دریــافــت کنید» ،همه
منتظر واکنش ترامپ بــودنــد .ترامپ حــاال با
کلیدواژه«آزادیبیان»بهجنگشبکهاجتماعی
سابقا محبوب خود رفته است .آزادی بیان اما
برای دونالد ترامپ که خبرنگاران سی ان ان را
از نشست مطبوعاتی اخــراج یا ورود منتقدان
دولت را به کاخ سفید ممنوع می کند ،معنای

دیگری دارد .معنای آزادی بیان از جانب ترامپ
اج ــازه توهین کــردن هــای مکرر به جوبایدن
رقیب انتخاباتی اش ،هجمه به نانسی پلوسی
رئیس مجلس نمایندگان یا صــادر کــردن پیام
شورشبهگنگهایسالحبهدست«مینهسوتا»،
«میشیگان» و «ویرجینیا» برای نقض قرنطینه
است.رئیسجمهورآمریکاهرروزبااینتعریفاز
آزادیبیانسروکاردارد.اودرواکنشبهناآرامی
هادرشهرمینیاپولیسنیزکهپسازکشتهشدن
مرد سیاه پوست به دست پلیس آغاز شده بود ،در

شهرجنگ زده مینیاپولیس

نمکپاشیترامپرویزخممعترضانبهنژادپرستی:شلیکمیکنیم!
اعتراضات و ناآرامیها در مینیاپولیس ،مرکز
ایالت مینه سوتا ،این شهر را به شهری جنگ زده
شبیه کرده است .در حالی که برای سومین شب
پیاپی اعتراضات به مرگ تکان دهنده یک مرد
سیاهپوستدرحینبازداشتتوسطپلیسشهر
مینیاپولیسآمریکاادامهیافت،شهرداراینشهر
اعالم «وضعیت اضطراری» کرد .همزمان ،تیم
والزفرماندارایالتمینهسوتاازگاردملیخواست
کهمانعتنشهادرسومینشبتجمعمعترضان
شود .از سوی دیگر معترضان پنج شنبه شب به
یک کالنتری در شمال شهر مینیاپولیس حمله
کردندوگروهیازتظاهرکنندگاندراینحمله،
ساختمانکالنتریناحیهسوماینشهررابهآتش
کشیدند.بنابراعالمپلیسمینیاپولیس،مأموران
ایــن کالنتری پیش از بــه آتــش کشیده شدن
ساختمان ،محل را ترک کرده بودند .همزمان،
گزارشگر سیاه پوست سیانان نیز حین پخش
زنده تصاویر این ساختمان توسط پلیس آمریکا
که حتی مقابل دوربین هم نژادپرستی را کنار
نگذاشت،بازداشتشد.انتشارتصاویرویدئویی
از مرگ جورج فلوید ،مرد سیاه پوست ۴۶ساله،
موجی از اعتراض را در آمریکا برانگیخته و از روز
سه شنبه شهر مینیاپولیس و مناطق دیگری از
آمریکا صحنه اعتراضات علیه عملکرد پلیس
این کشور بوده است .تصاویر منتشر شده نشان
میدهد که جورج فلوید پیش از مرگ از مأمور
پلیس که زانویش را روی گردن او فشار میداد،
خواستهبودکهبهاواجازهتنفسبدهد،اماپلیس
اینکاررانکردواینموضوعبهمرگاینفردمنجر

شد.هرچندمقاماتایالتیوفدرالوعدهدادهاند
که دربــاره مــرگ ایــن مــرد سیاه پوست تحقیق
میشود ،اما عدم تعقیب قضایی عامالن مرگ او
خشمساکنانمینیاپولیسبهویژهسیاهپوستان
را برانگیخته است .همچنین «فیلونویز فلوید»،
برادر جورج فلوید خواستار بازداشت «فوری»
مأمورانی شده است که در مرگ برادرش نقش
داشتند .او ضمن تاکید بر تظاهرات «صلح آمیز»
اظهارکرد«:ازاینکهمیبینممردانسیاهپوست
کشتهمیشوندخستهشدهام».ایندرحالیاست
کهدونالدترامپدیروزمعترضانرااوباشدانست
و تهدید کرد ،هدف تیراندازی نیروهای پلیس و
ارتشقرارخواهندگرفت.ترامپروزپنجشنبهدر
توئیتدیگریازکشتهشدنجرجفلویددرهنگام
بازداشت توسط نیروهای پلیس مینیاپولیس
به شدت ابراز تاسف کرده بود ،در حالی که وی
پیش از این ،درباره خشونت سفیدپوستان علیه
رنگین پوستان یا از پلیس دفاع و حمایت و در
غیر این صورت سکوت اختیار می کرد .اما لحن
ترامپ علیه معترضان با اوج گیری خشونت در
شهر مینیاپولیس در پنج شنبه شب ،تهاجمی تر
و سرسختانه تر شد و نوشت :این اوباش با یاد و
خاطرهجرجفلویدبیحرمتیمیکنندومناجازه
چنینکاریرانمیدهم.مندرتماسباتیموالتز
فرماندار ایالت مینه سوتا ،گفتم که ارتش و گارد
ملی از وی حمایت همه جانبه می کنند و با وجود
همه مشکالت ،ما بر اوضاع مسلط خواهیم شد و
درصورتآغازشدنشورشوغارتفروشگاهها،
بهآشوبگرانتیراندازیخواهدشد.

توئیتیتظاهرکنندگانرا«اراذلواوباش»خواند
وتهدیدکردکهگاردملیوارتشرابرایبرقراری
نظم و آرامش به این شهر اعزام خواهد کرد .در
پایان توئیت آمده است« :وقتی غارتگری شروع
میشود تیراندازی آغاز میشود» .این بخش از
توئیتدونالدترامپمیتوانستبهمثابهدستوری
به پلیس ،گارد ملی و ارتش برای تیراندازی به
تظاهرکنندگانتعبیرشود.بنابراینشبکهتوئیتر
اعالم کرد ،این توئیت ترامپ قوانین مربوط به
«ترویج خشونت» را نقض کرده است .کاربران
این شبکه اکنون برای مشاهده این توئیت باید
روی دکمه «مشاهده» کلیک کنند ،در غیر این
صورت به جای مشاهده محتوای توئیت آن ها
با این پیام توئیتر روبه رو میشوند« :این توئیت
مقررات توئیتر درباره تمجید از خشونت را نقض
کرده است .با این حال توئیتر تشخیص داده که
در دسترس باقی ماندن این توئیت ممکن است
در راستای منافع عمومی باشد» .همین رویداد
کافی بود تا ترامپ جنگ علیه بزرگ ترین رسانه
اطالع رسانی خود را آغاز کند .او روز پنج شنبه
با امضای یک فرمان اجرایی در جهت محدود
کردن حفاظت های وسیع حقوقی که شرکت
های شبکه اجتماعی از آن بهره می برند ،گام
برداشت .ترامپ هنگام امضای این فرمان در
کاخ سفید گفت« :ما امروز این جا هستیم تا از
آزادیبیاندرمقابلبزرگترینخطریکهواقعا
در تاریخ آمریکا با آن روبه رو بوده ایم دفاع کنیم.

تعداد انگشت شماری از شرکت های قدرتمند و
انحصاریشبکهاجتماعیبخشوسیعیازکلیه
ارتباطاتخصوصیوعمومیدرایاالتمتحدهرا
کنترلمیکنند».رئیسجمهورآمریکاگفتکه
این شرکت ها «قدرتی مهارنشده برای سانسور،
محدود کــردن ،ویراستن ،شکل دادن ،پنهان
کردنیاتغییر»بخشبزرگیازارتباطاترادارند.
اوحاالمیگویدکه«بخش»۲۳۰قانونارتباطات
بایدلغوشود.شبکههایاجتماعیمانندتوئیترو
فیسبوک تاکنون بر اساس «بخش »۲۳۰قانون
ارتباطات ( )۱۹۹۶از مصونیت برخوردار بوده
اند ،به دلیل این که این شبکهها در متن قانون به
مثابه پلتفرم ،یعنی تنها محل انتشار و نه ناشر در
نظرگرفتهشدهاند.براساساینقانون،ناشراندر
برابر محتوایآن چه منتشر شده مسئول هستند
ولی چون شبکههای اجتماعی «ناشر نیستند»،
مصونیت پیدا میکنند .براساس بند  ۲۳۰این
قانون ،شبکه های اجتماعی می توانند «با نیت
خیر دست به انسداد» برخی از پست ها بزنند؛
مثال صحنه های مستهجن ،منعکس کننده آزار
یا خشونت را حذف کنند .همان اتفاقی که برای
پیامترامپافتادهاست.امارئیسجمهوریآمریکا
اکنون اشاره می کند که این مصونیت حقوقی
در صورتی که یک شبکه اجتماعی پست های
کاربرانراویرایشکند،مصداقنخواهدداشتو
خواستارمصوبهایدرکنگرهبرای«حذفیاتغییر»
بند ۲۳۰شدهاست.

خودمختاری رو به افول هنگکنگ
واکنشهابهتصویبالیحهامنیتیهنگکنگازسویچین ادامهدارد
آمریکا ،انگلیس ،استرالیا و کانادا در بیانیه
مشترکی خطاب به چین ،مراتب نگرانی عمیق
خــود را از تصویب الیحه «امنیت هنگکنگ»
و نقض توافق «یــک کشور ،دو سیستم» ابــراز
ک ــردهان ــد .آلــمــان دربــــاره تضعیف استقالل
هنگکنگ هشدار داد .در مصوبه این کنگره،
مخالفت مــردم هنگکنگ با قیمومیت چین،
جرمانگاریشدهومیتواندمصداقعناوینیچون
«براندازی»یا«تجزیهطلبی»باشد.اینمصوبههر
اقدامی را که به منزله تضعیف چین تلقی شود،
مستوجب مجازات میداند .در بیانیه وزیران
چهار کشور یاد شده آمــده اســت« :هنگکنگ
توانسته کانون شکوفایی تجاری  -اقتصادی
شودوجامعهبینالمللیدررفاهوثباتآننقشی
قاطع داشته است» .آن ها گفتهاند که مقررات
امنیتی باید در نهادهای داخلی هنگکنگ
بررسیوتصویبشوندومداخلهپکن،آزادیهای
مدنی و استقالل این جزیره را به قهقرا خواهد
بــرد .آمریکا و متحدان آن در این بیانیه تاکید
کردهاند که تحمیل این قانون به هنگکنگ ،با
تعهدات بینالمللی چین و توافق امضاشده با
بریتانیامغایرتدارد.هنگکنگازمیانهقرن۱۹
میالدیتا۱۹۹۷مستعمرهبریتانیابودوپسازآن
به جمهوری خلق چین واگذار شد .در توافق این
واگذاری،اصل«یککشور،دوسیستم»گنجانده
شده است .هنگکنگ یک منطقه آزاد تجاری
خودگردان است و برخالف چین ،ساکنان آن از
حقوقشهروندیوآزادیهایمدنیگستردهای
برخوردارهستند.وزیرانخارجهآمریکا،بریتانیا،

استرالیا و کانادا گفتهاند که مصوبه امنیتی،
استقاللقضاییودادرسیدرهنگکنگرانیزبه
خطرمیاندازدوکلیهحقوقمندرجدرمیثاقهای
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مردم
آن را به حاشیه میبرد .همزمان هایکو ماس،
وزیر خارجه آلمان نیز هشدار داده است که این
مصوبهاستقاللهنگکنگرابهخطرمیاندازد
و انتظار میرود آزادیها و حقوق موجود در این
جزیره حفظ شود .وزیــران خارجه امضاکننده
بیانیهمشترکهمچنینابرازنگرانیکردهاندکه
اجرای این مصوبه ،جامعه هنگکنگ را دوپاره
و قطبی کند و به انسداد مسیر آشتی و تفاهم
متقابلبینجامد.مایکپمپئو،وزیرخارجهآمریکا،
پیشترگفتهبودکهدرصورتمداخلهچیندرامور
داخلیهنگکنگ،امتیازاتواشنگتن،همچون
تسهیالتگمرکییاصدورروادیدبرایشرکتها
یاشهروندانهنگکنگی،بیموردخواهدبود.از
سال ۱۹۹۷وهنگامیکهبریتانیاپسازگذشت
بیش از  ۱۵۰سال حکمرانی ،هنگکنگ را به
چین واگذار کرد ،این منطقه براساس سیاست
«یک کشور ،دو نظام» اداره میشود؛ سیستمی
که براساس آن چین موافقت کرد که این منطقه
تا سال  ۲۰۴۷به صورت نیمهخودمختار اداره
شــود .در این توافق ،قــرار شد هنگکنگ حق
تصویب قوانین امنیت ملی خود را داشته باشد
و این حق در ماده  ۲۳قانون مبنا تضمین شده
است .هنگکنگ هفت میلیون و  ۲۳۰هزار نفر
جمعیت دارد و یکی از مهمترین بازارهای مالی و
تجاریآسیابهشمارمیرود.
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پیشخوان بین الملل

صفحه اول روزنامه واشنگتن پست به مناسبت
عبور تعداد جان باختگان از ویــروس کرونا در
آمریکا از رقم هولناک  100هزار تن

توئیت روز

توئیت برنی سندرز سناتور دموکرات آمریکا:
ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) از روز اول بحران
کرونا ،این خطر را کم اهمیت جلوه داد ،علم را
نادیده گرفت و از ساخت وسایل محافظت کننده
مورد نیاز امتناع ورزیــد .حاال او می گوید« ،من
سخت کوش هستم! این دموکرات ها را نادیده
بگیرید .بیایید به سر کار برگردیم 100 ».هزار
نفر مردند و ما هنوز راهبردی ملی در زمینه انجام
آزمایش ها نداریم .چقدر ننگ آور است.

کارتون روز

کاریکاتور منتشرشده در توئیتر با عنوان «داستان
بی پایان شیردوش و گاو شیرده»

