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دور نما

شورش در خیابان ،خیزش در سیاست خارجی

در حالی که خیابانهای امریکا همچنان پر از دود و آتش است،
«ترامپ» نشست گروه هفت را به تعویق انداخت

بنفشــه غالمــی /شــرارههای خشــم
امریــکا را فراگرفتــه و مــردم رودرروی
پلیس و ارتــش امریکا قــرار گرفتهاند.
منع آمد و شــد در  25شــهر این کشــور
تصویری جدید از امریکا پیش چشــم
شــهرها کشــیده اســت .تصویــری کــه
یادآور نبردهــای داخلی در خاورمیانه
اســت .امــا در ایــن حــال بــد امریــکا،
«دونالد ترامپ» که با سیاستهایش
در عرصــه داخلــی ،باعــث افزایــش
شــکافها و تمایــات افراطــی در
جامعه امریکا شده است ،دلمشغول
سیاســت خارجی اســت .او دیروز یک
روز پــس از آنکه گــروه هفت را گروهی
منســوخ خواند ،نشست این گروه را به
تعویق انداخت.
بــه گــزارش خبرگــزاری «رویتــرز»،
رئیــس جمهــوری امریــکا در جمــع
خبرنــگاران بــا تأکید بر اینکه ســاختار
کنونی گروه هفت را مناسب نمیداند،
خواهان دعوت کشورهایی جدید مانند
استرالیا ،روســیه ،کره جنوبی و هند به
ایــن گروه شــد و ادعــا کرد ،ایــن اقدام
میتوانــد «عظمــت گذشــته امریــکا»
را بــه آن بازگردانــد .امــا «پاتریــک
وینتــور» ،تحلیلگــر حوزه دیپلماســی

روزنامه انگلیســی «گاردیــن» معتقد
اســت ،قضیــه تنهــا دعــوت از ایــن
کشــورها نیســت و واقعیــت آن اســت
که «دونالد» قصد دارد تا ماه سپتامبر
که احتماالً نشســت گــروه هفت در آن
برگزار خواهد شد ،گروهی را در نشست
گرد هــم آورد که مواضعی ضد چینی
داشــته باشــند .بویژه که زمان نشست
درســت چنــد هفتــه قبــل از انتخابات
 2020امریــکا خواهــد بــود و «ترامپ»
خواهد توانســت از نشست گروه هفت
به عنوان بخشی از تبلیغات انتخاباتی
خــود اســتفاده کنــد و با اتحــادی ضد
چینــی ،افــکار امریکاییهــا نســبت به
چیــن را که به خاطر کرونــا و تبلیغات
روی مســئولیت چیــن در انتشــار ایــن
ویروس منفی است ،به سمت خود به
حرکت درآورد.
ëëنقش «آنگال مرکل»
اما بــه جز این نبایــد از نقش صدر
اعظــم آلمان در ایــن تصمیم ترامپ
عبور کرد .روز پنجشنبه «آنگال مرکل»
تماســی تلفنــی بــا رئیــس جمهــوری
امریکا داشــت .در ایــن تماس تلفنی،
آنگونــه کــه نزدیــکان بــه دفتــر صــدر
اعظــم آلمــان گــزارش کردهانــد ،دو

طــرف اختــاف نظرهایــی گســترده
در حوزههایــی چون ســاختار ســازمان
پیمــان آتالنتیــک شــمالی (ناتــو)،
پروژه نورد اســتریم 2-و روابط با چین
دارنــد .در واقــع پــس از ایــن تمــاس
تلفنــی بود که «مــرکل» ،خبــر داد ،به
خاطــر شــرایط کرونایــی در نشســت
گــروه هفــت شــرکت نخواهد کــرد .به
گفته ناظران برآورد میشــود «دونالد
ترامــپ» پس از پاســخ رد «مرکل» به
دعوتــش و بــا در نظــر گرفتن شــرایط
کنونــی کرونا و مســائل داخلــی امریکا
به صرافت افتاده است که کل نشست
را بــه تعویــق انــدازد تــا شــاید ابرهای
تیــره در روابطــش با آلمان بــه عنوان
مهمتریــن عضو اروپایی گــروه هفت،
برطــرف شــود .این در حالی اســت که
رئیــس جمهــوری امریــکا کــه پیشــتر
عالقهمند بود ،نشســت گــروه هفت را
در زمینهــای گلف معروفــش برگزار
کند ،درســت پیــش از اینکــه «مرکل»
از غیبتــش در نشســت خبــر دهــد ،در
تمــاس تلفنی بــا «امانوئــل مکرون»،
رئیس جمهوری فرانســه با وی درباره
برگزاری نشســت حضوری گروه هفت
با وجــود کرونا مذاکره کــرده بود .البته

Reuters

طبق برآوردهــای «گاردین»« ،دونالد
ترامــپ» همچنیــن در نظــر دارد از
«والدیمیــر پوتیــن» هم برای شــرکت
در این نشست دعوت کند« .پوتین» از
ســال  2014که الحاق کریمه به روسیه
رقم خورد ،از جمع گروه هشت اخراج
شــد و اکنون این زمان فرصتی است تا
«ترامــپ» بتوانــد او را به گروه که حال
گروه هفت شده است ،بازگرداند.
ëëادامه ناآرامیها در امریکا
هرچند «دونالد ترامپ» این روزها
سر شلوغی در سیاست خارجی امریکا
دارد و با خارج کردن امریکا از سازمان
بهداشــت جهانــی و ورود بــه مســائل
هنــگ کنــگ در حــال بوکس بــا چین
اســت ،اما اینهــا مانع از آن نمیشــود

کــه مردم امریــکا چالشهــای داخلی
را بــه فراموشــی بســپارند .بهگــزارش
ســایت شــبکه خبــری «ســیانان»،
اکنون پنج شــب اســت 30شهر امریکا
تا صبح نخوابیده ،ناآرامیها شهرها را
فراگرفت ه است و در جریان اعتراضات،
یــک نفر جــان خــود را از دســت داده،
دهها نفر زخمی و صدها نفر دســتگیر
شــدهاند .در میــان زخمیها شــماری
بــه ضــرب گلولــه زخمــی شــدهاند.
گلولههایــی که پلیس مدعی اســت از
ســوی آنهــا نبوده امــا همــه میدانند،
پیــش از آن رئیسجمهــوری امریــکا
بــه نیروهــای امنیتــی مجــوز شــلیک
گلولــه را داده بــود .تــداوم اعتراضها
بویــژه در ســه شــب گذشــته پلیــس

«الکاظمی» در آستانه بزنگاه تاریخی روابط خارجی عراق
زهره صفاری
خبرنگار

«مصطفی الکاظمی» که پــس از  5ماه
بنبســت سیاســی عراق ،توانســت رأی
اعتماد مجلس و احزاب را برای حضور
در کرسی نخســتوزیری بهدست آورد،
در بحبوحــه کرونــا ،مشــکالت ناشــی از
ســقوط ارزش نفت و ...گامی پیشبینی
شده بهســمت مذاکرات اســتراتژیک با
امریکا برداشته است.
بهگــزارش «بروکینگــز» ،تــدارک برای
برگــزاری ایــن دیدارهــا در اواســط مــاه
ژوئــن و در ســطحی پایینتــر از وزرای
خارجــی در حالــی انجــام میشــود
کــه روابــط امریــکا و عــراق پــساز ترور
فرماندهان ارشــد نظامی ایران و عراق
در بغــداد از اوایــل ســالجاری تیــره و
تار شــده بــود .اما اوضــاع زمانــی برای
امریکاییها بدتر شــد که پارلمان عراق
بــا تصویــب قانونــی خواســتار خــروج
نیروهــای امریکایی از خاک این کشــور
شد .در عین حال از آنجا که امریکاییها
پساز سالها به آسانی حاضر به عقب
نشــینی از یکی از پایگاههای مهم خود
در خاورمیانــه نبودنــد ،در ماههــای
اخیــر از راههای مختلــف مانند کاهش
تحریمها برای تأمین نیازهای ضروری
از ایران و ...برای ماندن چراغ سبز نشان
دادنــد .اوایــل آوریــل «مایــک پمپئو»،
وزیــر خارجه امریکا نیــز در مصاحبه با
«واشنگتن پست» از تالش امریکا برای
انجام مذاکرات با عــراق در زمینههای
مختلــف پــرده برداشــت و گفــت:

«موضوعات استراتژیک میان دو کشور
از جملــه تصمیمگیــری بــرای حضور
امریــکا در خــاک عــراق در نشســتی با
مقامات این کشور بررسی خواهد شد».
گرچــه ماههــا از ایــن اظهــارات پمپئــو
گذشــته امــا حضــور «الکاظمــی» کــه
پیشتر در کســوت وزیر اطالعات عراق
در مبــارزه بــا داعش روابــط نزدیکی با
امریکا داشت ،نه تنها زمینهسازی برای
این مذاکرات استراتژیک را فراهم کرده
که طرف امریکایی امیدوار است بتواند
از این پیشــینه بــرای کلید زدن پروســه
کاهش نفوذ ایران درعراق نیز استفاده
کند.
ëëبرقراریثباتدرمیانتنشها
بــه بــاور تحلیلگــران روزنامــه «وال
استریت ژورنال» ،نخستوزیر منتخب
عــراق کــه عــاوه بــر اکثریــت احــزاب
داخلی کشــورش ،مورد تأییــد امریکا و
ایــران نیز قــرار دارد ،در اوج تنش میان
ایــن دو کشــور ،وظیفــه مهم برقــراری
تعــادل در روابــط بــا هــر یــک از آنها و
ممانعــت از نبــرد دو کشــور در خــاک
عــراق را برعهده دارد .سیاســتهای او
برای جلب حمایت دو طرف به گونهای
اســت که «قالــب الشــبندر» ،تحلیلگر
سیاســی و از نزدیــکان «الکاظمی» آن
را اینگونــه تعبیــر میکنــد« :او با همه،
حتی دشمنانش دوست است ».در این
شــرایط با اینکه هنوز اعتراضات دولتی
بهطــور کامــل تمام نشــده اســت اما با
وجــود مخالفــان ،بســیاری از موافقــان
«الکاظمی» روش او را گامی مؤثر برای
آینده عراق میدانند.

چرا آتش همیشه ما را غافلگیر میکند

داشــت .بایــد از ظرفیــت تشــکلهای
مردمــی اســتفاده کنیــم .تجربــهای
کــه بــه تازگــی در سردشــت داشــتیم و
یگان مردمــی حفاظــت از جنگلهای
سردشــت را شــکل دادیــم .دولت باید
از این تشکلها حمایت کند .باید برای
مردم داوطلب تجهیزاتی مثل دمنده،
آتشکــوب ،لباسهــای ضدحریــق،
کفشها و دســتکشهای مناسب تهیه
کند و با آموزش ،آنها را تبدیل به حامی
جدی جنگلهــا کند .نیروهای مســلح
در ایــن شــرایط بایــد تصمیــم بگیرند
که منتظر ارســال پول نباشــند و قبل از
ارســال اعتبار ،اطفای حریــق جنگل را
در شــمول وظایف امنیتــی خود بدانند

رهبــران عراقــی متمرکــز شــود .این در
حالــی اســت که تجربه ســه ســال اخیر
روابط عــراق با امریکای ترامپ نشــان
داده ،بغــداد راه دشــواری در تعامــل با
واشنگتن در پیش دارد.
 ëëدرخواستکردهاازنخستوزیر
اقلیــم کردســتان کــه پــس از روی
کارآمــدن «الکاظمــی» فصــل تــازه
روابــط بــا دولــت مرکــزی را آغــاز کرده
اســت ،همــان طــور کــه رســانههای
محلی «اربیل» نیز نوشتهاند ،خواستار
حضــور در نقشــه راه روابط آتــی عراق
و امریــکا پــس از مذاکرات اســتراتژیک
دو کشــور شــد« .نچیــروان بارزانــی»،
رئیــس اقلیــم کردســتان در نشســت
روز شــنبه بــا یک تغییر موضع نســبت
به دولــت بغداد ،بــا اعــام حمایت از
سیاستهای «الکاظمی» برای مذاکره
با امریــکا ،برای همــکاری در مبــارزه با
تروریســتهای داعش اعــام آمادگی
کــرد .ایــن در حالــی اســت که پیــش از
آن اقلیم بابــت دریافت پرداختهای
معوقــهاش از ســوی بغــداد ،راضی به
نظرمیرسید.

و داوطلبانــه به ســمت خاموش کردن
آنها برونــد .همچنین امیــدوارم اجازه
بدهند سازمان حفاظت محیط زیست
و ســازمان جنگلهــا یگانهــای هوایی
مختــص اطفــای حریــق خودشــان را
داشــته باشــند .مــا نیــاز بــه «کانادایر»
داریــم .وســیله هوایــی مخصــوص که
براحتــی میتوانــد در ایــن مواقــع بــه
کمــک جنگلها بیایــد .بایــد نگاههای
ت تشکلهای مردم
امنیتی را به فعالی 
نهــاد برداریــم و اجــازه بدهیــم مــردم
بــا تجهیزاتی کــه به آنها داده میشــود
بــه صحنه بیاینــد و در کنــار دولت قرار
بگیرند تا انشــاءاهلل آتش در کســری از
ثانیه مهار شود.

شلیک مأموران گارد مرزی اسرائیل به یک جوان معلول فلسطینی ،فعاالن
اسرائیلی را در تظاهراتی اعتراضی به خیابانهای قدس اشغالی کشاند.
بهگزارش العالم« ،ایاد الحالق» با تصور اینکه ســاحی به همراه دارد ،هدف
گلولــه اشــغالگران قــرار گرفته و ضاربــان پس از شــهادت وی دریافتنــد که او
معلول ذهنی است .به نوشته «ایسنا» به نقل از «هاآرتص» ،حدود  300فعال
چپگرای اسرائیلی با حضور در مقابل مقر پلیس در میدان «هامشبیر» قدس
اشــغالی علیه خشــونت پلیس رژیم صهیونیســتی فریاد اعتراض سر دادند.
آنها در این گردهمایی با در دســت داشــتن پالکاردهایی با مضامین «زندگی
فلســطینیها مهم اســت»« ،فلسطینی بودن جرم نیســت» و «عدالت برای
ایاد» اهداف خود از این تظاهرات را نیز بیان کردند.
در پی این جنایت« ،صائب عریقات» ،دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش
فلسطین با محکوم کردن شهادت این جوان معلول گفت« :جامعه جهانی
باید رژیم اشغالگر را مورد بازخواست فوری قرار دهد و دست از برخورد با این
رژیم بهعنوان نهادی باالتر از قانون بردارد ».وی همچنین از دیوان بینالمللی
کیفری خواست پیش از آنکه فلسطین در جنایاتی بیحد و حصر غرق شود،
تحقیقات و پروندهای برای جنایات رژیم صهیونیستی تشکیل دهند.
گزارشهــا حاکی از آن اســت که بــا افزایش تنشها در اراضی اشــغالی عالوه
بر «ایاد» ،جوان دیگری نیز با گلوله صهیونیســتها به شهادت رسیده است.
ایــن ناآرامیها در حالی پــس از ادعای نتانیاهو برای ارائه پیشنویس قانونی
برای الحاق  30درصد کرانه باختری به کنست آغاز شده است که رسانههای
اســرائیلی از بــروز اختالفــات میان ســران دولــت ائتالفی رژیم صهیونیســتی
پرده برداشــتهاند .منابع نزدیک به بنی گانتس معتقدند او از اقدام یکجانبه
«نتانیاهو» خشمگین شده و به او هشدار داده است.

خانه تکانی در استانداریهای سوریه

رئیــس جمهــوری ســوریه در راســتای ایجــاد آخریــن تحــوالت داخلی
در ایــن کشــور ،اقــدام بــه عــزل و نصــب شــماری از اســتانداران کــرد.
بهگزارش «ایســنا» ،بهنقل از خبرگزاری رســمی ســوریه (ســانا) ،بر اساس
احکام صادر شده «بشار اســد» ،استانداران استانهای کلیدی «حمص»،
«ســویداء»« ،قنیطــره»« ،درعا» و «حســکه» تغییر کردنــد .در همین حال
خبرهــا حاکــی از آن اســت ،نیروهــای امریکایــی بــا نقــض مجــدد قوانین
بینالمللــی ۲۵ ،کامیون حامل تجهیزات نظامی را وارد پایگا ه غیرقانونی
خود در اســتان حسکه در شمال شرق سوریه کردند .در همین حال روسیه
نیز حضور نظامی خود را در اســتان حســکه از طریق افزایش دایره استقرار
در حومه شــمالی اســتان افزایش داده اســت؛ گامی که بهنظر میرســد با
هماهنگی طرف امریکایی بوده باشد که پایگاهها و مراکز مهمی در اطراف
چاههــای نفــت و گاز منطقــه دارد .ایــن تحوالت بــا راهاندازی گشــتیهای
مشــترک امریکا و روســیه در جاده حلب – حسکه موسوم ب ه ام  ۴در مسیر
ارتباطی بین تل تمر و عین عیسی با هدف ممانعت از هرگونه تجاوز ارتش
ترکیه و گروههای همپیمان آن در این جاده همسو است.

دو خط خبر

ادامــهازصفحهاول/ما همچنان با گرم
شــدن هوا رو به رو خواهیم بود که تمام
عرصههای رویشگاه زاگرس در۱۴استان
کشــور بههمــراه رویشــگاه ارســباران و
هیرکانی در استانهای گیالن ،مازندران
وگلستانرامتأسفانهدرگیرآتشخواهد
کــرد .انتظــار میرفــت بــا توجه بــه این
پیشبینیها امســال یگانهــای مجهز
از ســازمان جنگلهــا ،منابــع طبیعی و
آبخیــزداری و ســازمان محیط زیســت
مناطــق حســاس را رصد کرده با ســتاد
حــوادث غیرمترقبــه کشــور و نیروهای
مسلحهماهنگمیشدندتادرکمترین
زمان ممکن میتوانســتند ایــن آتش را
کنترل و خاموش کنند .اما باز هم طبق

معمول غافلگیر شــدیم .امســال حتی
ممکن است رقم عرصههایی که در اثر
آتشسوزی از دست میدهیم ،از حدود
 ۴۵تــا  ۵۰هزار هکتار که هر ســاله اتفاق
میافتاد هم عبور کند .به طور متوســط
حدود  ۸هزار هکتار از جنگلهای ایران
هر ســال میســوزد ولــی در ســالهایی
کــه با ترســالی روبهرو هســتیم این رقم
افزایش پیدا میکند .امسال کرونا اجازه
نداد مــردم در طبیعت حضور بیابند و
این مسأله سبب شد تا کیفیت پوشش
گیاهی بهتر و متراکمتر از هر سال باشد.
هنوز هم دیر نشده است .تازه در ابتدای
فصل موسوم به آتشسوزی هستیم و
این فصل تا اواخر آبانماه ادامه خواهد

ëëنقشهراهامریکابرایماندن
امریکاییهــا در شــرایطی قــرار اســت
پــای میــز مذاکره بــا عراق بنشــینند که
هدفی جز ماندن در خاک این کشــور و
حفظ منافع خود در خاورمیانه ندارند.
امــا به نوشــته تحلیلگــران اندیشــکده
«بروکینگز» ،این بار نباید بیگدار به آب
بزنند و اشتباهات گذشته را تکرار کنند.
آنچــه در اوج بحــران اقتصادی ناشــی
از کرونــا میتوانــد بــرگ برنــده امریکا
درعــراق و تضمینکننــده ابقــا در ایــن
کشور باشد ،کمک به تقویت زیرساختی
اقتصــادی و پروژههــای طوالنــی مدت
است .همچنین تقویت روابط با کردها و
به رسمیت شناختن اقلیم نیز میتواند
گامی مؤثر برای پیشــبرد اهداف امریکا
در ایــن منطقــه باشــد .امریکاییها در
طول ســالها حضور در عراق در تقابل
بــا قدرت شــیعی عراق به نوعــی برای
خودشــان دشــمن تراشــی کــرده و کفه
تــرازوی قدرت را به نفع ایران ســنگین
کردنــد .تحلیلگــران این اندیشــکده بر
ایــن باورند که واشــنگتن بــرای ماندن
در عــراق بایــد بر پرورش نســل بعدی

امریکا را واداشــت برای متوقف کردن
اعتراضهــا در  25شــهر از جملــه
لــس آنجلــس ،فیالدلفیــا و آتالنتــا
مقــررات منــع رفت و آمد اعــام کرد.
امــا معترضــان خشــمگین بــا نادیده
گرفتن این فرمان همچنان خیابانها
را بــه اشــغال خــود درآوردهانــد .از
همیــن رو در برخــی شــهرها همچون
جورجیا ،لسآنجلس ،کنتاکی ،اوهایو
و تگــزاس ،گارد ملــی وارد عمل شــده
اســت .همــه اینهــا در حالــی بــود کــه
دادســتانی پلیس خاطــی را که باعث
مرگ «فلوید» شد ،قاتل با قتل درجه
ســه معرفــی و وی را با قیــد وثیقه رها
کرد .معترضــان معتقدند قتل درجه
یک است نه سه.

خشم فعاالن اسرائیلی از شهادت جوان معلول فلسطینی
خاورمیــانه

در شــروع بحــران کرونــا آنــگال مــرکل گفتــه بــود کــه اتحادیــه اروپــا ()EU
مواجــه بــا جدیتریــن چالــش خــود از زمــان پیدایــش ایــن نهــاد اســت.
صــدر اعظــم آلمــان افــزوده بــود« :بهتریــن دســتاورد ایــن اســت کــه
مــا از خاکســتر ایــن رویارویــی ،از نــو و قویتــر از همیشــه ســربرآوریم و
حاصــل ایــن تعــارض شــکلگیری یکــی اروپــای قدرتمندتــر باشــد».
اینک و در واپسین روزهای بهار  2020که آلمان در آستانه دریافت پست نوبتی
و چرخشی ریاست «اتحادیه اروپا» است و آنگال مرکل فاصله کمی تا کنار رفتن
از پستاش دارد ،حرفهای آن زمان وی طنین عمیقتری برای خود او و کل
اروپا یافته است .مرکل تأکید کرده است که پس از سه دوره متوالی احراز پست
صدر اعظمی آلمان و گذراندن  15سال اغلب موفقیتآمیز در این سمت خیال
حفــظ عنوانش را ندارد و در دور جدید انتخابات آلمان شــرکت نخواهد کرد.
مســئولیتهای مــرکل در آلمــان در دوره ریاســت نوبتــی ایــن کشــور در
«اتحادیــه اروپــا» عظیــم و خطیرنــد .آنهــا باید ابتدا ســایر کشــورهای عضور
اتحادیــه اروپــا را متقاعــد بــه تقویــت دوبــاره بودجــه ایــن نهــاد و بخصوص
تأمیــن پولــی کننــد کــه بــرای بازیابــی قــدرت اجرایــی پیشــین ایــن ســازمان
مــورد نیــاز اســت .بهگفتــه اورســوال فــون در الیــن ،رئیــس کمیســیون اروپا به
چیــزی حــدود  750میلیــارد یورو بــرای این امر نیــاز اســت و در قالب همین
پکیــج حمایتــی بــه کشــورهای عضــو مجموعــاً  500میلیــارد یــورو کمــک
نقــدی اهدا میشــود که نیمــی از آن حالت قــروض بالعــوض را دارد و نیمه
دیگــر وامهــای کوتــاه مدتــی اســت کــه باید با ســعودی اندک مســترد شــود.
از هر دیدگاهی مرکل در این سالهای طوالنی و حتی پس از سست شدن پنجه
آهنیناش توانســته است نشــان بدهد که طرحهای الزم برای یک بهپاخیزی
کشوری و حتی قارهای چیست.
شــاید برخــی مانورهــای مالــی او ناقــض باورهای ســنتی آلمــان در تنظیم و
تقســیم بودجههــای کاری این کشــور باشــد و حتی دموکرات مســیحیها هم
کــه حزب مرکل را تشــکیل میدهند با برخی مانورهــای او مخالف بوده و آن
را تخطــی از اصــول درون حزبــی نامیدهانــد ولی مــرکل حتــی در روزهایی که
برخــی دوســت دارنــد وی را سیاســتمداری خســته و رنــگ و رو رفته توصیف
کنند ،از قوه اتخاذ تصمیمهای قاطع در ســختترین شــرایط بیبهره نمانده
اســت .رفتارهای برخی اعضای «اتحادیه اروپا» در سالهای پرتنش اخیر اروپا
نشــانگر سســت شــدن بنیانهای گروهی این نهاد اســت ولی آلمــان و مرکل
وظیفــه دارنــد در دورهای که هدایت این ســازمان به آنها واگذار شــده هرگونه
لغزشهــای گروهــی و رویکردهای فــردی را مهار و یک خــط اقتصادی قوی
و عمومــی را بــه این اتحادیــه تزریق کنند .امــکان ندارد از طرحهــای مرکل و
آلمان برای این ریاســت نوبتی ســخن گوییم و اشارهای به مهارتهای وی در
عرصههای دیپلماسی خارجی که همیشه نقطه قوت او بوده ،نکنیم .مرکل با
چنین پیش زمینهای و با بهرهگیری از هر عنصر موجود در راه حرکت اتحادیه
اروپا گفته است« :کرونا ما را وادار کرد کار در سختترین شرایط را بیاموزیم و
تحت هیچ شرایطی به دموکراسی پشت نکنیم.
موفقیت آلمان و اروپا در مواجهه با چنین چالشی در مانورهای حفظ اصول
کاری خویــش و اجــرای مجدد روشهای موفــق و امتحان پــس داده اما قرار
گرفته در قالبهای اضطراری و نوین است .بحث ما فقط بحث اروپا نیست و
این قاره و مکانیسمهای اجرایی آن فقط زمانی کامل میشود که همکاریهای
همیشگیاش با امثال چین و ژاپن در آسیا و امریکا و کانادا در امریکای شمالی
را استمرار بخشد ».چه چیزی عجیبتر از اینکه مرکل پس از لغزشهای غیر
قابــل انــکارش در ســالهای  2017تا  2019کــه رفتن او در اواخر ســال  2020را
قطعــی و وی را متقاعد به انجام این کار کرد ،در جدیدترین نظرخواهیها در
ش شوندهها نایل شده و حتی متحدان
آلمان شاهد حمایت  68درصدی پرس 
حــزب وی نیــز از آرای بیشــتری در این نظرخواهی برخوردار شــدهاند .همین
مســأله نشان میدهد جانشــینان مرکل در سال  2021و ســالهای بعدی چه
کار عظیم و دشواری در پر کردن جای وی در صحنه سیاست آلمان و کل اروپا
خواهند داشت.

لس آنجلس تایمز

خشــونتها سراســر امریــکا را فراگرفتــه
اســت .امــا آنچــه در لس آنجلــس دیده
میشــود ،اعتراض و خشونتی کم سابقه
است و آخرین باری که این شهر اینگونه
بــه خروش آمد ،ســال  1992و زمانی بود
که رادنی کینگ سیاهپوست ،زیر مشت و
لگد پلیس سفید رفت.

واشنگتن پست

نزدیک به یک هفته اســت ،شــهرهای
امریــکا در التهــاب بــه ســر میبرنــد و
گویــا هیــچ کس نیســت که آبــی بر این
آتش بریزد .در چنین شــرایطی به طور
معمول کشــور نیــاز به رهبــری دارد که
بتواند از خشــم و درد مــردم بکاهد اما
امریکا فاقد چنین رهبری است.

نیویورک تایمز

تــا همین چنــد روز پیش امریــکا با درد
از دســت دادن  100هــزار نفــر و بیکاری
 40میلیــون نفر در پاندمی کرونا مواجه
بــود و اکنــون بــا درد خشــونت پلیس و
نژادپرســتی .اما ترامپ کاری به امریکا
ندارد و به دعواهایش با چین و سازمان
بهداشت جهانی ادامه میدهد.

س از گذشــت بیــش از دو مــاه
 ëëالجزیــره :دربهــای مســجداالقصی پــ 
تعطیلــی بهدلیل شــیوع ویــروس کرونا ،صبــح دیروز (یکشــنبه) به روی
نمازگزاران گشوده شدند.
 ëëالجزیره :دادگاه عالی اداری مصر حکم نهایی انحالل حزب سازندگی
و توسعه ،شاخه سیاسی گروه «جماعت اسالمی» را صادر کرد.
 ëëخبرگزاری رســمی ســودان :وزارت خارجــه ســودان کاردار اتیوپی را در
اعتــراض به آنچــه نفوذ نیروهای ارتــش اتیوپی و حمله به شــهروندان و
نیروهای سودانی در منطقه «الفشقه» خواند ،احضار کرد.
 ëëآناتولی :صدها نفر از معترضان در پایتخت ایتالیا ترافیک را مســدود
کرده و در مرکز شــهر با پلیس درگیر شــدند .آنها اقدامات دولتی در نظر
گرفتــه شــده برای حفاظت از ســاکنان در برابــر عوارض بیمــاری کرونا را
نامناسب دانسته و نسبت به این موضوع اعتراض داشتند.

