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پرواز «کرونا» بر فراز آشیانه «دونالد»

ایتالیاقرنطینهشد/رئیسجمهورچینبهووهانرفت

دورنـــما

نیویورک پست (امریکا):

راینیشه پست (آلمان):

در حالــی کــه شــرایط مهاجــران در
کمپهــای پناهندگــی درجزایــر یونــان
روزبهروز بدتر میشود ،آلمان قصد دارد
دیگر بــار آغوش خود را بــه روی کودکان
مهاجر بگشاید .بر این اساس قرار است،
طــی چند هفته آینده هــزار و  500کودک
مهاجر در آلمان پذیرش شوند.

کومرسانت (روسیه):

کرونا و ســقوط بهــای نفت هر دو در کنار
هــم در حــال غــرق کــردن وال اســتریت
و بــازار بــورس امریــکا هســتند و باعــث
سقوط ارزش برخی سها م تا  2هزار واحد
شدهاند .این درحالی است که پیشبینی
میشــود وضعیــت اقتصــادی بهخاطــر
صدمات ناشی از کرونا بدتر شود.

در پــی تداوم شــیوع ویــروس کرونا ،دولت
روســیه قصــد دارد ،نظــارت بیشــتری روی
کاالهــای وارداتــی خــود از ســایر کشــورها
لحاظ کند .دراین بین بویژه برخی قطعات
کاالهــای صنعتــی و فنــاوری روز دنیــا کــه
دربرخــی اســتانهای چیــن تهیه میشــد،
دچار محدودیتهای بیشتری خواهند شد.

تزار یا رئیس جمهوری؟!
مسأله این است

بازگشت اردوغان از نشست بروکسل
با دستان خالی

گاردینازتمایلپوتینبهتغییراتقانوناساسیبرایتداومریاست
جمهوریاشخبرداد،اماپوتینگفت،اینتغییرنامناسباست

بنفشه غالمی  /نزدیک به دو ماه پیش،
 15ژانویــه ( 25دی مــاه) هنگامــی کــه
والدیمیــر پوتیــن نقشــه راه جدید خود
بــرای روســیه را ارائه داد و ســاعتی پس
از آن «دیمیتــری مــدودف» از ســمت
نخست وزیری استعفا کرد ،رسانههای
غربــی این اقدامات را در راســتای ادامه
یافتن ریاست جمهوری «پوتین» حتی
پس از اتمام دوره ریاست جمهوریاش
بــرآورد کردنــد .دیــروز ســخنرانی
رئیسجمهوری روسیه در پارلمان این
کشــور ،دیگــر بار ایــن تحلیلهــا را زنده
کرد و روزنامه انگلیســی «گاردین» ،این
ســخنرانی را نشــانه تمایل او بــه تداوم
ریاست جمهوریاش دانســت .این در
حالی است که «پوتین» در سخنان خود
تأکید کــرد« :چنین پیشــنهادی مطرح
شد ،اما آن را نامناسب دیدم».
عصــر روز گذشــته ســایت روزنامــه
انگلیسی «گاردین» ،در گزارشی مدعی
شــد« ،والدیمیــر پوتیــن» از طــرح یک
اصالحیــه قانــون اساســی در مجلــس
دومای (پارلمان روسیه) حمایت کرده

است .به موجب این طرح ،محدودیت
زمانی برای دورههای ریاست جمهوری
روســیه حــذف میشــود و رئیــس
جمهوری کنونــی میتواند همچنان بر
مسند خود تکیه زند.
اما ســایت خبرگزاری «اسپوتنیک»
به ســرعت چنین چیزی را با توســل به
ســخنرانی «پوتیــن» در مجلــس دومــا
تکذیــب کــرد .بــه نوشــته ایــن ســایت
روســی« ،پوتیــن» در ســخنرانی خــود،
هرگونــه تغییــر و رفــع محدودیــت در
دورههــای ریاســت جمهوری روســیه را
نامناسب خواند و تأکید کرد« :انتخابات
باید آزاد و رقابتی باشــد .آنچه اهمیت
دارد و بایــد در اولویــت باشــد ،ثبــات
است .روسیه هنوز هم مشکالت زیادی
ســر راه خود دارد که باید برطرف شــود.
بــه همین منظور کشــور نیازمند پویایی
است .هر زمان دولت قدرتمندتر شود و
آسیب پذیری آن کاهش یابد ،احتمال
تغییــر قــدرت نیــز افزایــش مییابــد.
بنابراین معتقدم حذف محدودیت در
مدت زمان ریاست جمهوری در قانون

sputnik

زهــره صفاری « /مــن نگران نیســتم» .این جملــهای بود که
«کرونا»
«دونالــد ترامــپ» درســت در روزهایــی کــه تــرس کرونا کاخ
جهان
سفیدنشینان را به وحشت انداخته بود ،بارها به زبان آورد .اما
او باید بیش از این نگران کرونا باشد .پس از رسوایی «روس گیت» و «استیضاح»،
حاال و با انتشــار خبرهای مربوط به دســت دادن او با یک فرد مظنون به ابتال به
کرونــا و سیاســتهای کرونایــیاش ،هیچ بعید نیســت ،تبعات ایــن ویروس در
انتخابات  2020گریبان ترامپ را بگیرد.
به نوشته سایت «پولتیکو» ،رئیس جمهوری  73ساله امریکا که به ترس
مادرزاد از میکروب و باکتری اعتراف کرده ،در این روزها بشدت دستهایش
را میشــوید ،میهمانان کاخ ســفید را بدون بررســی ســابقه یک ماهه ســفر
نمیپذیــرد ،همســن و ســالهایش را توصیــه بــه رعایت اصول پیشــگیرانه
میکنــد ،امــا مانند ســابق در اجتماعات حاضر شــده و گلف بــازی میکند.
بهگــواه ناظــران ایــن رفتار دوگانه نشــان میدهــد ،او آنقدر از ایــن ویروس و
بیشــتر از تبعات آن در نتیجه انتخابات آتی ترسیده که حتی با وجود ارتباط
بــا جمهوریخواهان مشــکوک به کرونا حاضر نیســت تســت بدهــد .ترامپ
در روزهای اخیر دســت کم با ســه نفر از جمهوریخواهان که پس از نشســتی
سیاسی با مثبت شدن تست یکی از میهمانان ،خود را قرنطینه کردهاند ،در
ارتباط بوده و حتی با یکی از آنها دست داده است اما به نوشته سایت «هیل»،
«اســتفان گریشام» ،سخنگوی کاخ سفید توجیه ترامپ برای تست ندادن را
«سالمت کامل رئیس جمهوری و نداشتن عالیم کرونا» عنوان میکند .خود
ترامــپ هم که بشــدت نگران آینده شــده اســت در کنفرانــس مطبوعاتی از
پاســخ به این ســؤال طفره رفت اما با تکرار ســناریوی تبلیغاتیاش در 2016
برای جذب رأی سرمایه داران ،وعده کاهش مالیات و اختصاص وامهایی به
مشاغل کوچک را داد تا بتوانند زیان حاصل از کرونا را جبران کنند .ترفندی
کــه پیشــتر از آن جــواب گرفته و با طرح آن به شــکلی دیگر در این وانفســای
انتقادات تیری در تاریکی رها کرده است.
کرونا در سایر نقاط جهان نیز همچنان خبرساز است .ایتالیا ،کشوری با 60میلیون
جمعیت هم دیروز سه شنبه به طور سراسری قرنطینه شد و نخست وزیر این کشور
اعالم کرد ،منع ســفر در ایتالیا را که تا کنون مختص مناطق شــمالی بود در سراســر
این کشــور اجرا می کند .در ایتالیا بیش از  9هزار نفر به کرونا مبتال شــده و  463نفر
هم جان باخته اند .تمام خطوط هوایی انگلیس دیروز سه شنبه تمام پروازها از و به
ایتالیا را کنســل و اعالم کردند ،تا ماه آینده میالدی هیچ پروازی به یا از ایتالیا انجام
نخواهد شد .در همین حال شی جین پینگ ،رئیس جمهوری چین نیز دیروز برای
نخستین بار به ووهان ،شهری که شیوع کرونا حدود  4ماه پیش از آنجا آغاز شد سفر
کرد .به گزارش الجزیره ،سفر رئیس جمهوری چین به ووهان با کاهش شدید شمار
مبتالیان جدید به ویروس کرونا در این کشور در یک هفته اخیر مصادف شده است
و مقامات چینی ابراز امیدواری کرده اند که تا کمتر از دو هفته آینده ابتال به کرونا در
چین به صفر برسد.
ژانگ مینگ ،اســتاد دانشــگاهی در پکن معتقد اســت :معلوم اســت که خطر
ابتالی شــی جین پینگ به کرونا ویروس در ووهان به شــدت پایین آمده و از این رو
او برای نخستین بار در  4ماه اخیر به مرکز انتشار کروناویروس سفر کرده است .این
استاد دانشگاه افزود :او حاال درووهان است تا ثمره تالش هایش برای کنترل ویروس
کرونا را برداشت کند و احتماال بزودی حزب کمونیست چین رسما اعالم کند که در
مقابل کرونا ویروس پیروز شده است.
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اساسی نامناسب و غیر ضروری است».
با این حال سایت روزنامه «گاردین»
برای تأکید بر ادعای خود مبنی بر تمایل
«پوتین» به تداوم ریاست جمهوریاش
ایــن بخش از ســخنان رئیس جمهوری
روســیه را نقــل کــرد کــه در آن میگوید:
«البتــه چنیــن گزینــهای (تغییــر قانون
اساسی) ممکن اســت ،اما به این شرط
که دادگاه قانون اساســی به آن رأی دهد
و حکــم صــادر کند تــا ایــن اصالحیه به
صورت قانونی تأیید شود و پس از آن نیز
مردم در همهپرسی که ماه آینده برگزار
میشود ،به آن رأی دهند».
بــا این حــال همــان طور که ســایت
شبکه خبری «بیبیسی» تصریح کرده
اســت« ،والدیمیر پوتین» در سخنرانی
خــود در دومــای روســیه بــه صراحــت
موافقــت خــود بــا طــرح پیشــنهادی
«والنتینــا ترشــکووا» ،معــاون حــزب
«روســیه متحد» برای برداشــته شــدن

محدودیت زمانی ریاســت جمهوری را
اعالم نکرده اســت« .والنتینا ترشکووا»
پیشــنهاد کــرده بــود بعــد از برپایــی
رفرانــدوم قانون اساســی دوره ریاســت
جمهــوری «پوتیــن» صفر شــود و از آن
زمــان وی دوبــاره قــادر باشــد دو دوره
رئیس جمهوری شود.
روســیه قــرار اســت  22آوریــل (3
اردیبهشــت  )1399رفراندومــی بــرای
تغییراتقانوناساسیمورددرخواست
پوتیــن در فرمــان  15ژانویــهاش برگزار
کند« .پوتین» در آن سخنرانی خواستار
ایجاد تغییراتی در قانون اساســی شده
بود که تأکید میکرد دورههای ریاســت
جمهوری باید محدود به دو دوره باشد
و در مقابــل اختیــارات شــورای دولتــی
افزایش یابد .شــورایی که ریاســت آن با
خود اوســت .در تغییرات مــورد نظر او
همچنیــن ایــن پارلمان خواهــد بود که
وزرا را منصوب خواهد کرد.

نــدا آکیش /روز دوشــنبه در بروکســل رهبــران اتحادیه
اروپــا بــا چهــرهای عبــوس بــه رجــب طیــب اردوغان،
همسایگان رئیس جمهوری ترکیه هشــدار دادند که به مفاد توافق
 2016مبنی بر دور نگه داشتن مهاجران از مرزهای اروپا احترام بگذارد.
بهگزارش فرانس  ،24پس از مذاکرات روز دوشنبه رهبران اتحادیه اروپا
با اردوغان در شــورای اروپا در بروکســل هیچ نشــانهای کــه حاکی از کاهش
تنشهــا بین بروکســل و آنکارا باشــد دیده نشــد و گواه این ادعــا هم اقدام
اردوغــان بــود که بــدون آنکــه در کنفرانس خبری مشــترک با اورســا فون
درالین ،رئیس کمیســیون اروپا و شارل میشــل ،رئیس شورای اتحادیه اروپا
شــرکت کند ،یک راســت به فرودگاه رفــت .فون درالین ،رئیس کمیســیون
اروپا هم درباره مذاکرات روز دوشــنبه اروپا با اردوغان به خبرنگاران گفت:
«مــا آشــکارا اختالف نظرهایــی داریم اما ایــن اختالف نظرهــا را بیپرده و
صریــح مــورد بحث قــرار دادیم ».اردوغان اما روز دوشــنبه پــس از خروج
از جلســه بــا دیپلماتهای اتحادیه اروپــا حتی یک کالم هم بــا خبرنگاران
صحبت نکرد و تنها منابعی در دفتر ریاست جمهوری ترکیه گفتند« :دیدار
در اتحادیه اروپا مفید بوده اســت ».اردوغان پیش از آنکه به بروکســل سفر
کنــد بــا دبیر کل ناتو هم دیــدار کرده و بیپرده به او گفته بــود« :ناتو در یک
برهه حســاس قرار گرفته و باید آشــکارا حمایت خود از متحدش را نشــان
دهــد ».او گفته بود« :متحدان ما بایــد اتحاد خود با آنکارا را بدون تبعیض
و بدون درنظر گرفتن مالحظات سیاســی نشــان دهند .بسیار حائز اهمیت
است که حمایتی را که ما درخواست کردهایم بدون تأخیرهای بیشتر انجام
شــود ».اردوغان در بروکســل همچنین از این موضوع ناراحت شده بود که
فون در الین و میشل به جای آنکه به نگرانیهای او گوش کنند از یونان که
در واقع ســپر اروپا در مواجهه با مهاجران اســت ،حمایــت کردند .از اینرو
گفت :این غیرعقالنی و بیمالحظه گی است که یک کشور متحد و همسایه
[یونــان] ترکیه را مســئول مهاجــران غیرقانونــی معرفی میکنــد .ما اجازه
نخواهیــم داد این کشــور با اســتفاده از وضعیت کنونی بهطــور غیرعادالنه
پولهایــی دریافــت کند .نخســتوزیر یونان هــم با عصبانیت بــه اردوغان
پاســخ داد و گفــت :میدانید چرا اینقــدر زیاد در بخــش دفاعیمان هزینه
میکنیم؟ چون همسایه ما ترکیه است نه دانمارک.

