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رویارویی رئیس جمهوری امریکا و صاحبان صنایع دام

گـزارش

کارشناســان هشــداردادهاند باوجــود
کاهــش شــیوع کرونــا در ســطح
جامعــه بریتانیــا ،ایــن ویــروس
هنــوز بهطورگســترده در خانههــای
سالمندان وجود دارد و بخش زیادی
از قربانیــان کووید 19نیز بین ســاکنان
همیــن مراکــز بودهانــد .از همیــن رو
بازگشایی همراه با خطر است.

وزیر کشور فرانسه اعالم کرده بزودی
بازگشت مردم کشور به زندگی عادی
کلید میخورد .طرح ارائه شــده برای
بازگشــایی مرحلــه به مرحلــه به نظر
میرسد یک اســتراتژی مترقی باشد.
امــا اگــر اقدامــات پیشــگیرانه انجــام
نشود؛ بازگشــایی عواقبی جدا خواهد
داشت.

تدابیــر اقتصــادی و اجتماعــی
دولــت آبــه شــینزو ،در مواجهه با
کرونــا که انتقاد برانگیــز هم بوده،
باعــث اختالفــات زیــادی بیــن او
و حــزب کومیتــو کــه در ائتــاف با
دولت اوســت ،شده اســت و شاید
ایــن اختالفــات در نهایــت باعث
فروپاشی این ائتالف شود.

اقتصاد و کرونا امان مردم لبنان را بریده است

لبنان در بحران اقتصادی
زهره صفاری
خبرنگار

ســقوط  50درصــدی ارزش پــول ملــی ،تورم و
افزایــش سرســام آور بهای کاالهــای ضروری،
بیکاری ،فقر و گرســنگی در سایه شوم ویروس
مرگبــار کرونــا ،زخــم کهنــه و ناســور اعتــراض
لبنانیها را با جراحاتی عمیقتر بار دیگر گشود
و صدها نفر را به خیابانها کشاند.
بهگزارش شــبکه خبری «الجزیــره» ،صدها
مــرد و زن معتــرض لبنانــی از اواســط هفتــه
در حالــی کــه فریــاد خشــم از گرســنگی ســر
داده بودنــد ،بــا چهــرهای متفــاوت از قبــل بــه
خیابانهــای طرابلــس و بیــروت ریختنــد و بــا
آتش زدن چندین بانک بــه بحران اقتصادی و
ســقوط فاجعه بار پول ملی این کشــور اعتراض
کردنــد .مردم خشــمگین که نیروهــای ارتش و
اســلحههای آماده به شــلیک را پیش روی خود
میدیدند با کشته شدن پسر  27سالهای به نام
«فائــر الســمعان»  -که بــه اذعان خانــوادهاش
بــا شــلیک نیروهــای ارتــش کشــته شــد -بــه
خونخواهی برخاســتند و از شــامگاه سهشنبه تا
آغازین ســاعات چهارشــنبه چندیــن بزرگراه را
بســتند و با کوکتــل مولوتف بانکهــا را به آتش
کشــیدند و دو خودروی پلیس را نیز ســوزاندند.
نیروهــای ارتش لبنــان برای کنترل این شــرایط
مجبور به اســتفاده از گلولههای الســتیکی و گاز
اشک آور شدند که در این میان شماری مجروح

و تعدادی از معترضان نیز بازداشت شدند.
ëëسقوط اقتصاد ،بحران گرسنگی
لبنان که بهدلیل بدهیهای سنگین ،بدترین
دوران بحــران اقتصــادی را تجربــه میکند از 6
ماه گذشــته با شیب تند سقوط ارزش پول ملی
روبهرو اســت .در این شــرایط میلیونهــا نفر از
مردم که با تبلیغات پوپولیستی دارایی هایشان
را در بانکهــا ســرمایهگذاری کــرده بودنــد در
بحران سقوط  50درصدی ارزش سرمایه شان،
آن هــم در فاجعــه بارتریــن دوران اقتصادی و
کســب و کار ،حاال تنها میتوانند صاحب نیمی
از رقم اصلی داراییشــان باشــند .در عین حال
بســیاری از ناظران ،ناآرامیهــای اخیر لبنان را
ادامــه ســریال اعتراضات ســال گذشــته مردم
این کشــور به فســاد دولتی و بحــران اقتصادی
میدانند که با شــیوع کرونا از شــدت آن کاســته
شــده بــود .ایــن در حالــی اســت کــه دیــده بان
حقــوق بشــر پیــش از آغــاز دوران قرنطینــه
ویــروس کرونــا هشــدار افزایــش میلیونــی آمار
گرســنگان در لبنــان را اعــام و بــر لــزوم اقدام
فــوری دولــت بــرای کنترل ایــن فاجعــه تأکید
کــرده بــود امــا دولــت جدیــد لبنــان بــا وجــود
تعهــدات اولیــه بــرای رســیدگی بــه وضعیــت
معیشــت مردم ،گرفتار اختالفات سیاســی شد
و نیمه کاره ماندن اجرای طرحهای اضطراری
در بحــران کرونــا ،مردم را با این پیام خشــونت
بار به میدان کشــاند« :تا زمانی که مردم گرسنه
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نــدا آکیــش – پس از آنکــه کشــتارگاههای دام و طیــور و شــرکتهای فرآوری
و بســتهبندی گوشــت و مــرغ در سراســر ایــاالت متحده به کانــون همهگیری
ویروس کرونا تبدیل شد و هزاران نفر از کارگران این صنایع به کووید  19مبتال
شــدند ،صاحبان این صنایع تحت فشــار مقامات بهداشــت و درمان محلی
کشتارگاهها و شرکتهای خود را تعطیل کردند و حاال ایاالت متحده با کمبود
انواع گوشــت و مرغ مواجه شــده اســت .در چنین شــرایطی دونالــد ترامپ،
رئیــس جمهــوری امریکا بــا نادیده گرفتن خطــر همهگیری ویــروس کرونا و
بهخطــر افتادن جــان کارگران ،روز سهشــنبه به وقت محلــی از صنایع دام و
طیور بهعنوان «صنایع حیاتی» یاد کرد و با استناد به یک ماده قانونی مربوط
به شرایط جنگی دستور ادامه فعالیت این صنایع را صادر کرد؛ دستوری که با
واکنش فعاالن و اتحادیههای کارگری و بهداشت و درمان مواجه شد.
بــه گــزارش بلومبرگ ،در دو ماه اخیر در سراســر ایاالت متحده دســت کم
 22شــرکت بزرگ فرآوری گوشــت به خاطر همهگیری ویروس کرونا و ابتالی
کارگرانشان به این ویروس تعطیل شدهاند و از آنجا که بازار گوشت در سراسر
ایــاالت متحــده تا حد زیادی در انحصار چند شــرکت بــزرگ از جمله کمپانی
«تایسون فودز» است ،این تعطیلیها باعث کاهش 25درصدی گوشت خوک
و کاهش  10درصدی گوشت گاو در بازار شده و کارشناسان هشدار میدهند ،تا
چند هفته آینده ایاالت متحده با کمبود جدی گوشت تازه مواجه خواهد شد.
از این رو ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا روز سهشــنبه با متوســل
شدن به ماده قانونی «تولید برای دفاع» ،دستور بازگشایی کشتارگاههای دام
و طیور و کمپانیهای فرآوری گوشــت در سراســر ایاالت متحده را صادر کرد
و با این کار به یک رویارویی بزرگ بین صنایع گوشــت و اتحادیهها و فعاالن
مدنی حامی ســامت کارگران دامن زد .ترامپ در فرمان روز سهشــنبه خود
اعالم کرد« :تعطیلیهای این چنینی به زنجیره عرضه و تقاضای گوشــت و
مرغ کشــور آســیب میزند و این زیرســاخت حیاتی را در برههای که کشور در
وضعیــت اضطــراری ملی قرار دارد بــه خطر میاندازد ».ایــن اقدام ترامپ
تنها چند روز پس از آن رخ داد که کمپانی «تایسون فودز» ،بزرگترین شرکت
فرآوری گوشت ایاالت متحده در روزنامهها رپرتاژی منتشر و در آن اعالم کرد
که زنجیره غذایی کشور «شکسته» شده است.
یک گروه مدنی حامی محیط زیست ب ه نام «اینوایرومنتال ورکینگ گروپ»
به فرمان ترامپ واکنش نشــان داد و اعالم کــرد این فرمان در واقع یک حکم
اعدام بالقوه است .اتحادیه کارگران بخش غذا و تجارت هم در بیانیهای اعالم
کرد ،اگر کارگران ســالم نباشــند ،مواد غذایی تولید شــده توسط آنها هم سالم
نیست .بنا بر گزارش این اتحادیه ،دست کم 20کارگر شاغل در صنعت فرآوری
گوشت امریکا بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادهاند و تست کرونای
 5هزار کارگر بخش بستهبندی گوشت در این کشور هم یا مثبت بوده یا مجبور
شدهاند به خاطر ابتالی نزدیکان یا همکارانشان به کرونا خود را قرنطینه کنند.
بهگــزارش نیویــورک تایمــز ،ریچارد ترومــاکا ،رئیس یــک اتحادیه حامی
حقــوق کارگــران در واکنــش بــه فرمان ترامــپ در توئیتر نوشــت« :اســتفاده
از قــدرت اجرایــی بــرای وادار کــردن افــراد بــه برگشــت بــه کار بــدون آنکــه
حفاظتهای الزم از آنها شود اشتباه و خطرناک است».
اســتوارت اپلبــوم ،رئیــس اتحادیه عمده فروشــان هم در واکنــش به این
فرمــان گفــت :ما فقــط آرزو داریم دولت همــان اندازه که به تولیــدات دام و
طیور اهمیت میدهد به سالمت و جان کارگران هم اهمیت بدهد.
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هستند ،جایگاه هیچ یک از شما امن نیست .ما
یتان آمد هایم»...
برای سرنگون 
ëëضربه مرگبار کرونا
بررســی تحلیلگران نشــان میدهد اقتصاد
لبنــان ماننــد بســیاری از کشــورهای جهــان در
دوران همهگیری کرونا با آســیب جدی روبهرو
شــده اســت .به گزارش ســیانان ،اما با توجه
بــه اینکه براســاس اعــام بانــک جهانی پیش
از ظهــور ایــن ویــروس نیــز  45درصــد مــردم
لبنــان زیر خط فقــر بودند ،کرونــا ضربه نهایی
را بــه اقتصاد این کشــور وارد کــرد .بهطوری که

براســاس اعالم وزیــر رفاه اجتماعــی لبنان در
حال حاضر بیــش از  75درصد مردم زیر خط
فقــر رفتهاند« :آنچه شــرایط را این روزها برای
کشور سخت کرده تالقی دو بحران اقتصادی و
بحران کرونا است».
گریزی ب ه وقایع سال گذشته نشان میدهد
کــه مــردم ایــن کشــور از حــدود یک ســال قبل
اجــازه خــروج سپردههایشــان را نداشــتند و
مقامات لبنانی هر بار مدعی بودند که شــرایط
را تحت کنترل دارند اما با وجود این نطقهای
پرطمطراق بســیاری از مشــاغل آسیب دیدند

و جرقههــای تــرس از ورشکســتگی روشــن
شــد .در این شــرایط افشــاگری جمعه گذشــته
«حســن دیــاب» ،نخســتوزیر لبنــان دربــاره
خــروج  5.7میلیــارد دالر از بانــک مرکــزی در
ماههای ابتدایی ســال و لزوم بررســی ریاســت
طوالنی مــدت رئیس این بانــک و عملکرد او،
هــراس مردم را به خشــم تبدیل کــرد و آنها را
از قرنطینه بیرون و به تخریب بانکها کشاند.
بهگزارش «واشــنگتن پســت» ،کمبود دالر و
پاییــن آمدن قیمــت پونــد ،لبنــان را در واردات
گنــدم و نفــت به دردســر انداخته اســت .این در
حالــی اســت که بانکها بــا قطع وامهــای کوتاه
مدت به مشــاغل ،بســیاری از آنها را وابســته به
بازار سیاه کردهاند .اما شرایط وقتی بغرنجتر شد
که داللها نیز اقدام به افزایش قیمتها کرده و
تعــادل نصفه و نیمه بازار را بــه هم ریختند .در
این میان چند واســطه نیز دستگیر شدند .با این
حــال به نوشــته «فرانــس پرس» حــزباهلل نیز
بانکها را مســئول بخشــی از این نابســامانیها
معرفی کرده اســت .با وجود تمام این شــرایط،
تحلیلگــران «مرکــز مطالعــات خاورمیانــه
کارنگــی» معتقدند سیاســتمداران هنوز متوجه
عمق فاجعه نشــدهاند؛ اما باید بدانند که مردم
در دوراهــی مرگ و زندگی به خیابانها آمدهاند
و اگــر ایــن نارضایتــی التیــام نیابــد و مــردم بــه
مطالباتشان نرســند ،پایان کرونا ،غمی بزرگ و
غیرقابل جبران بر لبنان خواهد گذاشت.

