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چرا بستن مرزها مانع همهگیری جهانی
کووید 19نشد
مترجم :ندا آکیش

تحلیل روز

نیواستیتسمن (بریتانیا):

تایم(امریکا):

لومونددیپلماتیک(فرانسه):

اشــتباههای مرگبــاری کــه دولــت بوریــس
جانســون در ابتدای ورود کرونا به انگلیس
داشــت و ترکیــب ایــن اشــتباهها بــا برخی
رویدادهــا کــه در نهایــت منجــر بــه رکــود
اقتصــادی شــدند ،سراســر بریتانیــا را در
بحــران فــرو بــرده و ســردرگمی دولت نیز
مشهود است.

کووید 19تاکنون بیش از  28برابر حمله
 11ســپتامبر ،جــان امریکاییها را گرفته
اســت .باایــن حــال و بــا وجــود ادامــه
خطر شــیوع ،ترامپ خواهان بازگشایی
کشــور اســت .اما بازگشــایی کاری بسیار
حســاس اســت و بایــد بــا دقــت انجام
شود .چیزی که نمیبینیم.

کوویــد  19باعــث شــده اســت ،رهبــران
کشــورها مجبور به اولویتبندی نیازهای
مــردم خود شــوند .امــا این اجبــار باعث
میشــود ،آنها ایدهآلهــا و قوانینی را که
در  30سال گذشــته بر جهان حاکم بوده
و در رأس آنهــا جهانی شــدن قــرار دارد،
نادیده بگیرند.

آوار«اوباما»ومیراثهایشبرسرآمال«ترامپ»

جنجال کالمی بین اوباما و ترامپ در حالی است که کنگره قصد دارد پرونده جدیدی برای
رئیسجمهوری امریکا باز کند
زهره صفاری
خبرنگار

کرد و از همه مهمتر بســیاری از مســئوالن متوجه
وظایفواقعیشانشدند».
در شــرایطی که ویروس کرونا بیــش از  90هزار
نفــر قربانــی در امریــکا گرفتــه و رکــورد مــرگ در
جهــان را ثبت کرده اســت ،اوباما با اشــاره به آمار
هولانگیز مــرگ و ابتالی آفریقایی امریکاییهای
ایاالت متحده ،بر آشــکار شدن بحران نژادپرستی
تأکیــد کــرد و ادامــه داد« :بیماریهایــی از ایــن
دســت ،تبعیضها و موانع بسیار در برابر جامعه
سیاهپوستان را نیز روشن میکند».
اینانتقاداتکهبهطورمستقیمشخصرئیس
جمهــوری امریکا را نشــانه رفتــه بــود ،در حالی از
ســوی اوباما مطرح شده است که دونالد ترامپ او
را با تعبیر «اوبا ماگیت» به ارتکاب بزرگترین جرم
سیاسی تاریخ امریکا متهم کرده است.اتهامی که
با وجود بازنشــر بســیار در توئیتر هنوز جزئیات آن
برای خود دونالد ترامپ نیز روشن نیست و اوباما
را بــدون اســناد متقن بــه کلیــد زدن روس گیت و
نابودی فرصتهای رئیس جمهوری در دو ســال
اخیر متهم کرده است .به باور ناظران رفع اتهام از
«مایک فلین» در موضوع جاسوسی برای روسیه و
واکنش اوباما به بازگشت او به مقام دولتی خشم
ترامپ را بیشــتر کرده اســت که حتی با اســتناد به
مصاحبــهای قدیمی از یــک نماینده محافظه کار
از فعالیتهــای اوبامــا پیــش از انتخابــات 2016
برای تخریب دولت بعدی صحبت کــرده و آن را
بزرگترین جرم سیاسی تاریخ امریکا خوانده است.
او همچنیــن تــاش زیــادی کــرد بحــث قدیمی و
بینتیجه امریکایی نبودن اوباما را بار دیگر مطرح
کنــد امــا همچنان فقــط اتهــام زد و هیچ ســندی
برای اتهاماتش نداشــت .در ایــن میان آنطور که
«واشنگتنپست»نوشتهاستپاسخاوبامابههمه
اتهامــات وارده آن هم در روزهایی که رقابت «جو
بایــدن» ،معاون ســابقش با ترامــپ در انتخابات
 2020داغ شــده اســت توئیتــی یک کلمــهای بود:

«رأی بدهید».
ëëاخراجآخرینبازماندهدوراناوباما
بسیاری اخراج «استیو لینیک» بازرس دولتی
امریــکا را تداوم روند سیاســتهای انتقامجویانه
رئیس جمهوری در پرونده استیضاحش میدانند
امــا با وجــود این هنوز شــواهدی دال بــر دخالت
«لینیک» در این پرونده به دست نیامده است .به
گزارش «ســیانان» ،کمی پیش از اعالم رســمی
خبــر اخــراج بــازرس «لینیــک» ،رئیــس کمیتــه
سیاســت خارجی کاخ ســفید از آغاز تحقیقات او
روی پرونده سوءاســتفاده «مایک پمپئو» از مقام
خود در جهت مســائل شــخصی پرده برداشــت.
گرچــه ایــن موضــوع مطرح شــده و حتــی اخراج
«لینیک» را به درخواســت پمپئو نســبت دادهاند
اما با وجودی که یکی از منابع کاخ سفید بر این امر
صحه گذاشته همچنان با ابهاماتی همراه است.
بههمین دلیل نیــز نمایندگان دموکرات مجلس
نماینــدگان امریــکا خواهــان گشــایش پرونــده
جدیدی علیه ترامپ و تصمیمهای سیاسیاش
شدهاند.
ëëخطرانتقامجوییترامپ
نانســی پلوســی ،رئیــس مجلــس نمایندگان
امریــکا معتقد اســت اخــراج «لینیــک» میتواند
هشــداری برای الگوی خطرناک انتقامجوییهای
ترامــپ از افرادی باشــد که قصد نظــارت بر رفتار
دولتــش را دارنــد .در همیــن حال روبــرت منندز،
ســناتور دموکــرات نیوجرســی نیــز ایــن اخــراج را
شــرمآور توصیــف کــرد .چــاک گلوســی ،ســناتور
جمهوریخــواه آیــووا نیــز خطــاب بــه مجلــس
نمایندگان گفت« :اینکه رئیس جمهوری اعتماد
کافی به بازرســان نــدارد ،نمیتواند دلیــل اخراج
باشــد و مجلس بایــد آن را قانونی بررســی کند».
«میت رامنی» دیگر ســناتور جمهوریخواه نیز این
اخراجها را تهدیدی برای دموکراسی خواند.
ترامــپ پــس از رهایــی از جنجــال اســتیضاح

Xinhua

درســت در روزهایــی کــه شــیوع ویــروس کرونــا با
گرفتــن جان دهها هزار امریکایی ،افزایش بیکاری
و بحران اقتصادی ،محبوبیت «دونالد ترامپ» را
به کمتر از  50درصد رسانده است ،نه تنها «باراک
اوباما» مهر سکوت را شکسته که میراثداران او نیز
اهالی کاخ سفید را به دردسر انداختهاند.
حدود یک هفته قبل ،نخستین حمله اوباما به
جانشینش در کاخ ســفید با انتقاد از سوءمدیریت
بحــران کرونــا شــروع شــد .او در آن روز هیچ نامی
از دونالــد ترامــپ نبــرد امــا مخاطبش منظــور را
گرفــت و با توئیتــی انتقامجویانــه او را به بازنگری
سیاســتهای دولــت امریــکا در دوران شــیوع
آنفلوانزای خوکی ارجاع داد .کشمکشهای پنهان
و آشــکار ادامه داشــت تا اینکــه روز جمعه رئیس
جمهوری امریکا« ،استیو لینیک» ،آخرین بازرس
خصوصی کاخ ســفید و در واقع آخریــن بازمانده
دولتــی دوران اوبامــا را از کار برکنــار و اعــام کــرد
دولت امریکا نیازی به حضور او ندارد .اما همزمان
با واکنش مجلس نمایندگان امریکا به این اخراج و
لزوم بازنگری در دالیل این اتفاق« ،باراک اوباما»
این بار در دو نشســت بــا میلیونها بیننده ،دولت
ترامپ را با کنایههای سنگین به باد انتقاد گرفت.
بهگــزارش بیبیســی ،او کــه در دو نشســت
چند ســاعته برای دانشــجویان و فارغالتحصیالن
سیاهپوســت صحبت میکرد و ســخنرانیهایش
عالوهبرشبکههایتلویزیونیدرشبکههایتوئیتر،
فیسبــوک و یوتیــوب نیــز پوشــش داده میشــد،
دومیــن حملــه ســنگین خود بــه ترامــپ را با این
جمالت انجام داد« :این ویروس نشان داد بسیاری
از مقامات دولتی حتی تظاهر به مسئولیت داشتن
هم نمیکنند« .کووید »19بسیاری از واقعیتها را
دربــاره ضعــف مدیریت و رهبری در کشــور ثابت

بازرســان دولتــی بســیاری را اخراج کرده اســت .از
همیــن رو «الیــوت ایــگل» ،رئیــس پنــل مجلس
نمایندگان گفته اســت« :ما موضع سیاسی دولت
در قبال بازرسان را نمیپذیریم و باید این موضوع
بررســی شــود« ».لینیک» ،آخرین مقامی از دوره
اوبامــا در کاخ ســفید بــود کــه ترامــپ در روزهایی
که به شــدت درگیر انتقادات ســلفش بود ،او را نیز
از حیطــه اختیاراتــش خــارج کرد تا پــساز تغییر
سیاســتهای به جا مانــده از اوباما -مالیات برای
ثروتمندان ،خدمــات درمانی اوبامــا و- ...آخرین
نشانههای او را نیز از پیرامونش پاک کند.
ëëهراسازشهرتاوباما
صبح شــنبه ،ترامــپ روزش را با توئیتی علیه
اوباما شــروع و به شــایعاتی اشاره کرد که میتواند
سیاســتهای دولــت اوباما را زیر ســؤال ببــرد .اما
این اتهامات و شــایعات چه بود ،ترامپ در پاسخ
خبرنگار واشنگتن پست گفت« :واضح است .اگر
روزنامههایــی غیــر از خودتــان را بخوانیــد متوجه
میشــوید ».اما سؤال اینجاســت که هدف واقعی
ترامپ از سوق دادن توجهها به سمت باراک اوباما
چیســت .تحلیلگران «ســیانان» معتقدند تنها
جواب آن تخریب جو بایدن رقیب انتخاباتیاش
اســت که این روزها مورد حمایت اوباما قرار دارد.
ترامپحاالکهبهخاطرمدیریتناصحیحدرکرونا
شانس پیروزیاش به زیر  50درصد رسیده ،همان
حربه سال  2016را پیش گرفته و با زیر سؤال بردن
شــهرت رقیب و همپیمانانش ســعی دارد ،ثابت
کند ،آنها نیز گزینههای بهتری نیستند و او میتواند
بــرای امریکاییها انتخــاب بهتری باشــد .ترامپ

اختالف نظر اروپاییها در مورد سیاستهای کرونایی چین

ادامه از صفحه اول

وصــال روحانی /برخی اعضای پارلمان
اروپــا مدعــی شــدهاند چینیهــا بــا
خریداری بنگاهها و کمپانیهایی در اروپا
که اخیراً به ســبب مشــکالت کرونایی از
حرکت بازایســتاده و در آستانه تعطیلی
قرار دارند ،قصد دارد جهان پســاکرونا را
در دســت بگیرد .مســألهای که چینیها
آن را تکذیــب کــرده و آن را ادامــ ه رونــد
تبلیغــات ســوء نهادهــای غربــی علیــه
خویش خواندهاند.
بهگزارش «رویتــرز» مانفرد وبر ،یک
مقام ارشــد حزب محافظــهکار آلمان و
عضــو پارلمــان اروپا در همیــن ارتباط از
مقامهای تصمیمگیرنده خواسته است
یک توقف حداقل یک ساله بر این روند
اعمال شود تا چینیها از اجاره یا تملک
اینگونه شرکتها بینصیب بمانند ،وی
به روزنامه ولتامســونتاگ آلمان گفته
است« :مسأله این است که شرکتهای
چینــی از حمایــت مالــی دولــت متبوع
خویش در این راه برخوردارند و درســت
در شــرایطی وارد ایــن عرصــه شــدهاند
کــه قیمت پایه این شــرکتها به ســبب
کســادی دوران کرونایــی بهحداقــل
رسیدهاســت .مــا وظیفــه داریــم که مال
و امــاک خــود را حفــظ کنیــم و در دام
رقبای تجــاری خود نیافتیــم و برهمین
منــوال چیــن هم بایــد در قبال کســب و
کارهــای بیرونق شــده در غــرب و بویژه
در اروپــا سیاســتهای منصفانهتــری را
در پیش بگیــرد ».اظهارات وبر در تضاد
بــا برخــی مقامهــا و کارشناســان دیگــر
غــرب اســت کــه معتقدنــد کار چینیها
نــه یک نوع ســودجویی و فرصت طلبی
حرفــهای بلکــه زمینــهای بــرای ازدیــاد
همــکاری بینالملــل اســت و حتــی اگر
چنیــن نباشــد ،چــون فرصــت ادامــه
حیات را به شــرکتهای نیمه ورشکسته
اروپایــی میدهد ،نبایــد آن را نفی کرد و
یــک ضرب سیاســی در ورای یــک مانور

مرگ ناگهانی سفیر چین در اسرائیل

در پــی پیــدا شــدن جســد بی جــان دو
وای ســفیر چین در اســرائیل تحقیقات
پلیــس محلــی بــرای یافتــن دالیــل و
ریشــههای این رویداد آغاز شــده است.
مقــام مذکــور در خانه مســکونیاش در
هرتزلیا واقع در فلسطین اشغالی جان
باختــه امــا پلیس رژیــم صهیونیســتی
تــا عصــر دیروز (یکشــنبه) از بیان و افشــای هر نکته روشــنگری در ایــن ارتباط
خــودداری کــرد .بهادعــای پلیــس اســرائیل اطرافیــان دو وای جســد وی را در
خانهاش یافته و سپس پلیس را در جریان گذاشتهاند .اگر گزارش روزنامههای
رژیم صهیونیســتی مبنا قرا ر گیرد ،دووای براثر ایست قلبی از پای درآمده اما
مقامهای ارشــدتر اســرائیلی از تأیید این خبر هم خــودداری کردهاند .دو وای
فقط در  4ماه گذشــته حائز این ســمت بود و پیشتر سفیری چین در اوکراین را
برعهده داشــت .همســر و تک پسر دو وای به اســرائیل نرفته و در چین مانده
بودند .مرگ دو وای فقط دو روز بعداز آن روی داد که مایک پمپئو وزیر خارجه
امریکا در ســفر به تل آویو ،چین را متهم کرد اطالعات ذیقیمتی در ارتباط با
کرونا را از جهانیان مخفی نگه داشته است.
اقتصادی» دانست.
ëëاز تفاهمنامه تاانتقاد
موضعگیریهــای منفــی اخیــر
اروپاییهــا در خصــوص خریــداری یــا
اجــاره شــرکتهای از پای درآمــده براثر
کرونــا توســط چینیهــا در حالی صورت
میپذیــرد کــه  7ســال پیــش دو طــرف
تفاهمنامه همکاریهای گســترده برای
غلبه بر روزهای ســختی از همین دست
امضــ ا کردنــد .از آن زمــان یعنــی ســال
 2013دو طرف بارها جلســاتی را در این
خصــوص باهــدف تســهیل ارتباطــات
تجــاری و صنعتی به قصــد رواج هر چه
بیشــتر کاالهــای تولیدی چیــن و اروپا در
بازارهای طرف مقابل برگزار کردند .قرار
اســت در ادامه همین روند یک اجالس
مهم دیگر هم در شهریورماه برگزار شود
و اگــر کرونا موجب لغو ایــن گردهمایی
شــود ،مشخص نیســت چرا چیزی را که

اروپاییهــا و بویــژه آلمانیهــا در شــروع
دهــه گذشــته امــری مفیــد بــرای خود و
قارهشان مینامیدند ،اینک مضر و مایه
تضعیف خویش میانگارند.
ëëبورل :فقط پز تبلیغاتی است
اظهــارات وبــر مــورد تأییــد جــوزف
بورل رئیس سیاســتگذاریهای خارجی
اتحادیــه اروپا هــم قرار گرفته اســت .به
گزارش «ساوت چاینا مورنینگ پست»،
بــورل نیــز هــدف پنهانــی و اصلی چین
از اعــام همــکاری بــا شــرکتهای کــم
رونــق شــده اروپایــی و تالششــان برای
تملــک این کمپانیهــا را نه یک حرکت
عادالنــه بــرای کمــک بــه ورشکســتگان
اقتصادی بلکه کاری حســاب شده برای
سوءاســتفاده حداکثــری از ضعفهــای
ایــن کمپانــی هــا و در نهایــت اســتیال
بــر بازارهایــی توصیــف کــرده اســت که
اروپاییهــا تســلط بــر آن را از دســت

ابتدا ســعی کرد بایدن را با اتهام ارتباط با اوکراین
زیر ســؤال ببرد اما این توطئه به خودش برگشــت
و او را پای میز اســتیضاح کشــاند .حاال اما وارد گام
دوم حمله شــده و بزرگترین حامی او یعنی اوباما
را نشانه رفته است .از طرفی تحلیلگران «گاردین»
معتقدنــد دشــمنی ترامپ بــا اوباما بــه نوعی به
حــس حســادت او بــه شــهرت رئیــس جمهوری
ســابق امریکا برمیگردد که حتی گذر ســالها نیز
نمیتوانــد آن را از ذهــن ترامــپ پــاک کنــد« .تارا
ســتمایر» ،رئیــس ســابق کاپیتــال هیــل معتقــد
اســت« :ترامــپ به دالیــل مختلف بــه موقعیت
اوباما حسادت میکند .اولین دلیل تحسین شدن
اوبامــا حتی پس از ســالها دوری از قدرت در نظر
مــردم اســت .دومین موضوع سیاهپوســت بودن
اوباما اســت که همــواره اقلیت سیاهپوســت را در
کنــار خود دارد و از همه مهمتر رفتار اوباما اســت.
ترامپ شوخطبع نیســت و نمیتواند در مجالس
رســمی ارتباط صمیمانهای با اطرافیانش بگیرد.
از طرفی ترامپ همیشــه دنبال یک مقصر اســت
کــه ناکامیهــا و بیمســئولیتیهای خــودش را بــا
اتهامزنی به او ســرپوش بگــذارد .این بار نیز اوباما
گزینهاوست».
«متیو میلر» ،رئیس ســابق بخش رفاه دولتی
نیز معتقد اســت« :واقعیت این اســت کــه اوباما
امتیازی دارد که ترامپ هنوز به آن نرسیده است و
آناحتراماست.همیشهمیگویمهمیناحترامی
که مردم کشور برای اوباما قائل هستند ترامپ را از
درون نابــود میکند و باعث میشــود او همواره در
خلوتش خود را با اوباما مقایسه کند».
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سرنوشت یک شعار

از اینرو اقداماتی چون جنگ تجاری با چین ،ساختن دیوار مکزیک ،خروج از
پیمان محیط زیستی پاریس ،خروج از برجام و سیاستهای مشابه او در ذیل
این شــعار تعبیر و تفسیر میشــد و اقدامات او برای تحقق این شعار بود .ولی
کمکم مشکالت سیاستهای ترامپ آشکار شد .شعار «اول امریکا» ،در عمل
بــه معنای امریکای منــزوی درآمد و امریکا در عمل رهبری خود بر جهان را از
دست داد .حتی نزدیکترین متحدانش یعنی اروپا از آن فاصله گرفتند .با این
حال ترامپ میتوانست همچنان مدعی شود که این سیاستها به نفع ایاالت
متحده است .ولی کرونا تمامی بساط ترامپ را دچار مشکل نمود .به نحوی که
ایــاالت متحده برای اولین بار از ایفای یک نقش مهم جهانی در یک بحران و
مســأله بینالمللی بازمانده است .حتی همعرض کشورهای دیگر نیز نیست
زیرا خودش بدتر از هر کشــور دیگری عمل کرده اســت .چنین کشوری چگونه
میتواند مدعی اولی شود؟
تا روز شنبه ،بیش از  ۱.۵میلیون نفر از افراد مبتال به کرونا در امریکا بودهاند که
حدود یک سوم کل مبتالیان جهان است .نزدیک به  90هزار نفر فوتی دارد که
حــدود  30درصــد کل فوتیهای کرونا در جهان اســت .اگر چه به لحاظ تعداد
فوتــی به جمعیت کشــورهای دیگر مثل اســپانیا ،انگلیس و ایتالیا تــا دو برابر
امریکا هســتند .ولی این شاخص امریکا بیش از  7برابر متوسط جهانی است.
ولی از این شــاخصها مهمتر حذف شــدن ایاالت متحده از رهبری معادالت
جهانــی در مبارزه با کرونا اســت .ترامپ به جای حل این مشــکالت ،حمالت
خود را به چین و سازمان بهداشت جهانی متمرکز و با فرافکنی سعی کرد تمام
تقصیرها را متوجه چین کند ،در حالی که حتی این رفتار او نیز به طور ضمنی
نشان میداد که ایاالت متحده مسئولیتپذیری ندارد و کمکاریها و خطاهای
مســلم خــود را میخواهد متوجه دیگران کند .کار به جایی رســیده که نشــریه
معتبر لنســت که در زمینه پزشــکی حرف اول را میزند ،سیاستهای ترامپ
درباره کرونا را نقد کرده و برخالف رویه عادی که ورود نکردن در سیاست است،
از مردم امریکا خواسته که به ترامپ رأی ندهند.
چــرا چنین اتفاقــی رخ میدهد؟ به این علت ســاده که اول بودن یک کشــور
مســتلزم پذیرش مســئولیت نیز هســت .نمیتوان یکجانبه رفتار کــرد .دوران
یکجانب ه گرایی گذشــته اســت .این رفتاری بود که ترامپ در برجام انجام داد.
برخــاف همــه توافقها از برجــام خارج شــد .اکنــون دوباره میخواهــد برای
محدود کردن ایران به برجامی اســتناد کند که پیشــتر از آن خارج شده است!!
طبیعی است که کشورهای دیگر این رفتار را نمیپذیرند زیرا این رفتار محصول
تناقضات رفتاری ترامپ با شعار «اول امریکا» است.

editorial@irannewspaper.ir

دورنـــما

نویسندهُ :دگ ساندرز

اگر همهگیری ویروس کرونا تبدیل به فیلم میشد ،یکی از صحنههای اوج آن
را باید به رویدادهای فراموش نشدنی شنبه  14مارس در فرودگاه بینالمللی
«اُهاره» شیکاگو اختصاص میدادند .سه روز قبل از  14مارس ،دونالد ترامپ،
رئیــس جمهوری امریکا ناگهان از اعمال محدودیتهای ســفر به کشــورهای
اروپایی از نیمه شب جمعه 13مارس خبر داد .اگرچه این محدودیت سفر قرار
بود فقط برای خارجیها اعمال شود اما ترامپ پس از آنکه در تلویزیون ملی
اعالم کرد ،تمام سفرها از اروپا به ایاالت متحده را به حالت تعلیق درمی آورد،
هزارانامریکاییمضطربسفرهایتفریحیوکاریخودرانیمه تمامگذاشته
وبسرعتبهایاالتمتحدهبازگشتند.آنهاپسازرسیدنبهفرودگاههایامریکا
خود را در میان ازدحام هولناکی دیدند؛ ازدحامی که در آن برخی از مســافران
ســرفه میکردند و عرق میریختند .همه آنها شانه به شانه هم در صفهای
طوالنی و تقریباً بیحرکت کنترل ورود مســافران ایستادند و همگی یک هوا را
تنفسکردند.
در پســتهایی کــه از فــرودگاه «اُهــاره» در شــبکههای اجتماعــی به اشــتراک
گذاشته میشد تا چشم کار میکرد جنب و جوش آدمهایی بود که بیماری را
به هم سرایت میدادند .مسافران در این صفهای طوالنی بیش از  7ساعت
ایستادند تا به سر صف برسند و تبشان کنترل شود و به سؤاالتی درباره اینکه
آیا نشــانههایی از بیماری دارند یا آیا با افرادی که آلوده به ویروس بودهاند ،در
تماس بودهاند یا نه؛ پاسخ دهند.
به اکثر این مســافران اجازه داده شــد به خانوادهها و محلههایشــان برگردند
بدون آنکه به آنها توصیه و آموخته شود خود را قرنطینه کنند .دست کم در 10
تا  12فرودگاه دیگر ایاالت متحده همین صحنهها رخ داد و اصالً بعید نیست
کههمینشلوغیهایفرودگاههایامریکادرروز 14مارسمسببوضعکنونی
همهگیری کووید  19در ایاالت متحده باشــد و این کشــور را به آلودهترین کشور
جهان تبدیل کند .اتفاقهای شــنبه  14مارس در فرودگاههای امریکا به خاطر
مرزهای باز یا نبود محدودیتهای رفت و آمد رخ نداد بلکه به خاطر بســتن
ناگهانی مرزها بدون آنکه از قبل هشداری در این باره داده شود ،رخ داد.
البتهممنوعیتهایسفروبستنمرزهابرایجلوگیریازگسترشبیماریهای
واگیردار حتی زمانهایی که شــتابزده نبوده و اطالعرســانی کافی انجام شده و
آمادگیهای الزم صورت گرفته اثر چندانی نداشته است .بر اساس مطالعهای
کــه در جریــان بحران ابوال در غرب آفریقا در ســال  2014انجام و در «مروری بر
بهداشت عمومی هاروارد» منتشر شد ،ممنوعیتهای پروازی و بستن مرزها
نهتنهادرکنترلهمهگیریبیماری«بیاثر»بودبلکهگاهیمبارزهباهمهگیری
را دشوارتر میکرد .بر اساس مطالعه دیگری که درباره همهگیری ابوال ،مرس و
سارس انجام شد و در سالنامه داخلی پزشکی به چاپ رسید ،محدودیتهای
سفر فقط «اثر محدود» دارد؛ حدود سه درصد یا حتی کمتر .درباره همهگیری
کووید 19هممطالعهایانجامودر«ساینس»بهچاپرسیدهکهنشانمیدهد
محدودیتهایبسیارسختگیرانهسفرتأثیرخیلیکمیدرگسترشکووید 19از
ووهان به دیگر مناطق و استانهای چین و دیگر کشورها داشته است.
دولــت ترامــپ در آموختن ایــن درس مهم تنها نبود .در  16مارس جاســتین
ترودو ،نخستوزیر کانادا مرز خود با امریکا را بست و از تمام کاناداییهایی که
در امریکا بودند خواست فوری به وطن بازگردند .بیش از یک میلیون کانادایی
از امریکا به کشورشان بازگشتند و اغلب آنها کسانی بودند که برای تعطیالت
بهاری به فلوریدا سفر کرده بودند و اتفاقاً در آن برهه زمانی فلوریدا بیشترین
تعداد مبتالیان به کووید  19در ایاالت متحده را داشت .کانادا برای این حجم
بازگشــت فوری مســافران آماده نبود و دولت از مســافران خواســت خودشان
بمدت دو هفته خود را قرنطینه کنند اما هیچ سیستم جامعی برای کنترل این
موضوعکهمسافرانخودراقرنطینهکردهاندیانه،نداشت.دربرخیکشورهای
اروپاییازجملهایتالیاوفرانسههماعمالناگهانیممنوعیتسفرهایداخلی
همیــن پیامدهای خطرناک را داشــت مثالً در فرانســه ناگهان خیل عظیمی
از افــرادی کــه در پاریس بودنــد با قطار بــه زادگاههای خود بازگشــتند و در آن
قطارهای شلوغ چه ویروسهایی که به نقاط کمتر آلوده فرانسه منتقل نشد.
کشــورهایی که بهترین عملکرد را در جلوگیری از انتشــار کوویــد  19از بیرون از
مرزهای خود داشــتند آنهایی بودند که یا مرزهای خود را تمام و کمال بستند
یا مرزها را باز گذاشــتند و به دقت مســافران ورودی را کنترل ســامتی کردند.
نیوزلنــد در  19مــارس مرزهــای خــود را تمــام و کمال بســت .تایــوان مرزها را
نبست اما برای مسافران ورودی قرنطینههای سختگیرانه دو هفتهای در نظر
گرفت .حتی کشورهایی که مرزهای خود را تمام و کمال بسته بودند و اقدامات
قرنطینهایسختگیرانهایبرایمسافرانورودیاعمالمیکردندمیدانستند
که تنها با بســتن مرزها نمیتوان جلوی همهگیری را گرفت .بنابراین آنها آن
کاری را کردند که دولت ترامپ تاکنون سرسختانه از انجامش پرهیز کرده است؛
انجام تست ،رصد و ایزوله کردن تا زمانی که ویروس از بین برود.
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دادهانــد .بــورل کــه اســپانیایی اســت،
اظهار داشته است« :باید سیاستی واحد
و مؤثــر از ســوی اروپاییهــای بهخطــر
افتــاده در قبال زیــاده خواهــی چینیها
اتخــاذ و اجرا شــود .اینکه هر کشــوری بر
اســاس ضعفهــا و قدرتهایــش روبه
روی سیاســتگذاری چینیها بایســتد ،به
تنهایــی کافی نیســت .زیرا آنهــا در حال
حاضر از ما نیرومندتر هستند و بهلحاظ
امور اقتصادی هم آسیبهای کمتری را
متحمل شدهاند».
ëëتمجیدمجارستانازچینیها
در تضــاد بــا اظهــارات بــورل ویکتور
اوربــان نخســتوزیر مجارســتان در
دیــدار تــازهاش بــا شــیجین پینــگ
رئیسجمهــوری چیــن متذکر شــده که
اقدامــات اخیــر چینیها در ســطح اروپا
را ناشــی از نیــات مثبــت آنهــا میدانــد
و کمکهــای آنــان اروپاییهــا را در دل
یــک بحران بــزرگ ایمنی و ســامتی به
یــک نقطه تــازه از پشــتگرمی رســانده و
روحیــه آنــان را بهتر کرده اســت .اوربان
در نشســت خبــری پــس از دیــدارش با
شــیجین پینــگ هــم هیچاشــارهای به
اتهامــات تازه اروپاییهــا به دولت چین
نکــرد و بهجــای آن بــه پلتفــرم «»17+1
اشــاره کــرد کــه تفاهمنامــه همــکاری
اقتصــادی و اجتماعــی بیــن کشــورهای
اروپایــی و دولــت پکن اســت .اروپاییها
حاضــر در این پلتفرم اغلب به شــرق و
مرکز اروپا تعلــق دارند و طبعاً برخالف
غربیهــا معتقــد بــه جهانگشــایی
چینیهــا و سوءاســتفاده آنهــا از شــرایط
ناگــوار کرونایــی در اروپا نیســتند .این در
حالی است که در رسانههای این کشورها
نیــز نقدهــای مثبتــی دربــاره خریــداری
شدن برخی شرکتهای نیمه ورشکسته
شــرق و غــرب اروپا توســط تجــار چینی
بهچاپ رســیده و کمکرسانی چینیها
قابل ستایش نامیده شده است.

ســران دو دولــت مــوازی افغانســتان پساز ماههــا کشــمکش ،در توافقی
سیاســی تقســیم قــدرت کرده و به بحران کرســی ریاســت جمهــوری این
کشور پایان دادند.
بهگزارش ایرنا ،عصر دیروز «اشــرف غنی» ،رئیس جمهوری افغانســتان
و«عبداهلل عبداهلل» ،رهبر تیم ثبات و همگرایی در حضور «حامد کرزی»
رئیــس جمهــوری ســابق« ،محمدکریــم خلیلــی» رهبرحــزب وحــدت
اسالمی افغانســتان« ،عبدالرب رسول ســیاف» از بزرگان سابق جهادی،
«محمدیونس قانونی» از اعضای رهبری جمعیت اســامی افغانســتان
و نعمتاهلل شــهرانی توافقنامه همکاری را به امضا رســاندند .براســاس
مفــاد این توافق« ،عبداهلل» عالوه بر ریاســت شــورای عالــی مصالحه که
دارای پنج معاون ،بودجه مســتقل و صالحیتهای مشــخص اســت ،در
معرفــی  ۵۰درصــد کابینــه دولت نیــز ســهم دارد .همچنین اســتانداران
۳۴گانه افغانســتان طبــق قاعده مورد توافق دو طرف معرفی میشــوند

و تغییر ،تعدیل و برکناری افراد از پســتهای مهم دولتی با دالیل موجه
انجــام خواهد شــد« .غنی» در این جلســه فرمان اعزازی مارشــالی برای
ژنرال عبدالرشید دوستم معاون سابق و رهبر حزب جنبش ملی اسالمی
افغانستان را بهطور رسمی اعالم کرد.

جوالن عربستان در بازار بیرونق امریکا

عربســتان با بهرهگیری از فرصت رکود بازار جهانی در شــرایط شیوع کرونا،
سهام شرکتهای معروف امریکایی مانند بویینگ ،فیسبوک و ...را حدود
 10میلیارد دالر خرید .به گزارش «یورونیوز» ،براســاس اســنادی که سازمان
بــورس و اوراق بهــادار امریــکا منتشــر کرده اســت ،صندوق ســرمایهگذاری
عمومی عربســتان ،با خریداری ســهام اقلیت شرکتهای بزرگ امریکایی،
در بخشــی از سرمایه بویینگ ،ســیتی گروپ ،فیس بوک ،دیزنی لند و بانک
امریکا ســهیم شــد .این صندوق ۵۱۴میلیون دالر ســهام شــرکت ماریوت و
سهمی از شرکت برکشایر هاتاوی و همچنین سهام شرکت نفتی بریتانیایی
بیپی را دارد .علی السلیم ،بنیانگذار شرکت مستقردر«دبی ارکان پارتنرز»
با انتشــار توئیتی نموداری ،میزان خرید ســهام از سوی صندوق سعودی را
در سه ماهه نخست سال مشخص کرد« :این صندوق در حال حاضر حدود
 ۱۰میلیارد دالر در شرکتهای مرتبط با ایاالت متحده امریکا سهم دارد که
این مشــارکت نســبت به ابتدای ســالجاری میالدی  ۲میلیارد دالر افزایش
داشته است».

