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مطابــق برنامــهای جدیــد در دولت،
 1.5میلیون کودک انگلیســی نیازمند
دریافــت غــذای رایــگان مــدارس
هســتند .ایــن افزایــش بیســابقه
کــودکان نیازمنــد ،نشــان میدهــد،
کووید 19باعث فقیرتر شــدن جامعه
انگلیس شــده اســت .دولت هشــدار
داده ،تغییرات جوی میتواند اوضاع
فقر در جامعه را بدتر کند.

بحــران سیاســی داخلی ســالهای اخیر
پاکســتان باعــث افزایــش و گســترش
کســری مالی آن شــده اســت .در نگاهی
دقیــق میبینیــم ،اقتصــاد نابســامان
پاکســتان درست از سال  2017که بحران
داخلــی شــدت گرفــت ،رو بــه وخامــت
گذاشــته ،طوری که اکنــون دولت مجبور
به ارائه طرحی برای رســیدن به توسعه
پایدار شدهاست.

افزایــش تقاضا برای خرید ماســک در
بازار امریکا ،باعث شــده است ،میزان
عرضــه ایــن محصــول متناســب بــا
تقاضا نباشد .از همین رو واسطههایی
کــه بهدنبال ســود از بیمــاری کووید19
هســتند ،وارد عمــل مــی شــوند و پول
کالنــی به جیب می زننــد .ضمن آنکه
در این میان تولید ماســکهای تقلبی
نیز افزایش داشتهاست.

بازی «بایدن» با کارت نژادپرستی اقتصادی

زهرهصفاری/جدایی طلبان یمنی تحت
حمایت امارات پساز ماهها کشمکش،
با عقب نشینی از مواضع خودمختاری،
توافق مصالحه به رهبری ائتالف متجاوز
سعودی را پذیرفته و برای تشکیل کابینه
مشــترک با دولت مســتعفی چراغ سبز
نشاندادند«.معینعبدالملکسعید»
نیــز بهعنــوان نخســتوزیر ایــن دولــت
معرفی شده است.
ب ه گزارش «اسپوتنیک» ،این توافق که
به واقع تکمیلکننده معاهده آتش بس
نوامبر  2019اســت ،روز سهشــنبه از سوی
هــر دو طــرف تأییــد شــد تا تــداوم جنگ
نیابتی عربستان و امارات با کمترین زیان
برای عربســتان تمام شــود .براساس این
توافــق ،کابینه جدید ظــرف  30روز آینده
در «عــدن» بــا اعمــال پیش شــرطهایی
آغاز بــه کار خواهد کرد .در بیانیه منتشــر
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گفــت« :تبعــات مکانیســم پیشــنهادی
عربســتان میتواند اختالفــات طرفین را
کاهــش دهــد ».ســاعاتی پــساز امضای
ایــن معاهــده« ،منصــور هــادی» رئیس
جمهوری دولت مســتعفی این کشور ،در
راستای اجرای مفاد این توافق ،در حکمی
«احمد حامد لمس» را بهعنوان استاندار
و «محمــد احمد الحامــدی» را بهعنوان
رئیــس پلیــس «عــدن» انتخــاب کــرد و
«معین عبدالملک سعید» ،نخستوزیر
خــود را مکلف به تعیین کابینــه  24نفره
کــرد .طبــق ایــن دســتور کابینــه جدید تا
معرفــی و تأیید وزرای جدید مســئولیت
اداره کشــور را دارنــد .همچنیــن کابینــه
جدید قرار اســت در تعامل کامل شمال
و جنــوب تعییــن شــود .بهطــوری کــه بنا
بــه اعالم یــک منبــع آگاه از بدنــه دولت
«منصــور هادی» قرار اســت چهــار نفر از

مترجم

چالــش بــزرگ و البتــه نه چنــدان تــازهای که پیــشروی امریکا و ســران
آن قــرار دارد ،نابرابریهــای درآمــدی و طبقاتــی در ایــن کشــور اســت.
شــکافی کــه پیوســته عمیقتــر میشــود و عوارضــی مثــل رواج بیماری
کرونا و بحرانهای سیاســی داخلی ازجمله تبعات ســرکوب بیرحمانه
سیاهپوســتان بر شــدت آن در ماههای اخیر افزوده و امریکا را به اسارت
خود درآورده است.
ëëدرآمد مرفهها  20برابر بهتر است
براســاس گزارشهــای «ســازمان برنامــه و بودجــه امریــکا» ()PDF
تفــاوت درآمدهــا در این کشــور نــه عارضهای تــازه بلکــه دردی قدیمی
است و سبب شده میزان پولسازی طبقه برتر و مرفه نسبت به طبقات
متوسط و فرودست به طرز چشمگیری بیشتر شود که پیامد آن طبعاً به
درگیریهای خیابانی هم کشیده شده است .از سال  1979تا  2016درآمد
طبقه مرفه و صاحبان مشــاغل پرســود و پســتهای مهــم  236درصد
افزایش داشــته اما میزان درآمد ســایر طبقات و بخصوص قشر متوسط
در هر سال حداکثر  39درصد و بهطور متوسط  22درصد افزایش داشته
اســت و واقعیت امر این اســت که میزان درآمدزایی طبقات متوســط و
حتــی «تقریباً پولدار» در امریکای فعلی  50درصد از نســلهای دو دهه
 1980و  1990کمتــر اســت« .راج چتــی» ،متخصــص و تحلیلگر مســائل
اقتصادی در دانشــگاه هاروارد میگوید« :آنچه سبب شده میزان درآمد
مشاغل واحد در شهرهای مختلف امریکا بسیار متفاوت باشد ،نابرابری
ساختار طبقاتی ،نژادی تحصیلی و شغلی در آنها است».
ëëسهم اندک رنگینپوستان ،زنان و باسوادهای بیپول
شــکی نیســت که مســائلی مثل جنــس و تبار و آشــنایی بــا مصادیق
قــدرت ســهم مهمی در ارتقــا یا تنزل میــزان درآمد انســانها در امریکا
داشــته است .حتی جنســیت افراد و مرد یا زن بودن اشخاص حاضر در
بازار کار نیز در میزان درآمدسازی آنها دخیل است و کیست که نداند در
یک امریکای مدعی برابریهای جنســی و طبقاتی فرصتهای شــغلی
مردان حداقل پنج برابر بیشــتر و بهتر از زنان اســت .عالوه بر این برخی
معتقدنــد نگاهــی به درآمد دانشآموختههای ارشــد در امریــکا و افراد
دارای درجات دکترا و فوقلیســانس در این کشــور طی ســالهای 1989
تا  2016حدود  45درصد رشــد را نشــان میدهد .با این حال از  2016که
ترامپ در امریکا سر کار آمد ،به سبب عملکرد مکانیسمهای اقتصادی
مختــص او ســهم هــر فرد صاحب ســرمایه بیشــتر در کســب ســودهای
فزونتر بیشتر از سایر قشرها بوده باشد.
ëëتوصیهای که اجرا نشده است
در ســالهای اخیــر اندیشــکدهها و اتاقهــای فکــری متعــددی که یا
در ارتباط با ســازمانهای رســمی سیاســی و یــا ادارات خصوصی بزرگ
فعالیت میکنند ،پیشــنهاد کردهاند که کاخ ســفید میزان حداقل حقوق
کارمندان عادی در سطح کشور را دستکم  20درصد افزایش بدهد و در
ازای آن کاری کند که بهای کاالها و میزان مالیات اخذ شده از خریداران
هیچگاه بیشــتر از  10درصد رشــد نکنــد .از نظر آنها نــوع مالیاتبندی و
تعرفهگذاری دولت روی اجناس داخلی و خارجی بیشــترین سهم را در
توفیــق طرح فــوق دارد و تحت هیچ شــرایطی نباید قیمــت کاالها را به
حدی رســاند که طبقه متوســط برای پر کردن ســبد خریــدش مجبور به
رویکرد به شــرکتهای تولیدکننده اجناس زیر ســطح متوســط شود .در
همیــن ارتبــاط هر رئیس جمهوری دموکراتی که ســر کار آمــده ،مالیات
بــر درآمــد و مالیات خریــد کاالها را کاهــش داده و هر رئیــس جمهوری
متعلق به حزب جمهوریخواه ،برعکس بر آن افزوده است.
بایدن نیز همچون سایر دموکراتها معتقد است ،اگر دولت مالیات
پولدارها را حداقل دو برابر بیشــتر ســازد و مالیات طبقه متوسط را ثابت
نگ ه دارد ،نابرابریهای طبقاتی و اقتصادی در سه سال آینده به حداقل
خواهد رســید .این در حالی اســت که سیســتم ترامپ با خلق کوسههای
اقتصــادی متعدد چنــان فرصت بلعیدنی را به «بزرگ ســرمایهداران»
امریکایی بخشیده که آنها اگر اعتراضهای ضدنژادپرستی و کرونا نبود،
شاید میتوانستند براحتی نتیجه انتخابات را برای او بخرند.
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انفجار و اعتراض در عراق
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معطوف شــده اســت .بــا اینکــه بایدن
ســه ماه مانــده بــه انتخابات پیشــتازی
رضایتبخشــی در مقابــل ترامــپ در
نظرســنجیهای ملــی و در بســیاری
از ایالتهــای سرنوشتســاز دارد امــا
همچنــان نیــاز دارد مطمئــن شــود
سیاهپوســتان و هیســپانیکها در مــاه
نوامبــر پای صندوقهای رأی میروند و
شــانس او را برای شکست دادن ترامپ
و پیروزی در انتخابات باال میبرند.
در روزهــای اخیر بســیاری از مقامات
«فــدرال رزرو» از جملــه «جــروم پاول»،
رئیس این نهاد پولی مهم در هفتههای
اخیــر نســبت بــه تظاهراتهــای «جان

پایان جنگ نیابتی عربستان و امارات در یمن
شــده از ســوی وزیــر خارجــه عربســتان
آمــده اســت« :ســاز و کاری که عربســتان
برای اجــرای زودهنگام ایــن توافق میان
دولت مستعفی و جدایی طلبان جنوبی
یمــن در نظــر گرفته اســت شــامل تداوم
آتشبس-کــه از  22ژوئــن آغــاز شــده،-
عقبنشینی کامل جدایی طلبان از اعالم
خودمختاری در جنوب ،تعیین اســتاندار
و رئیــس پلیس بــرای «عــدن» و اعطای
قدرت کامل به نخستوزیر برای تشکیل
کابینــه در  30روز اســت« ».نــزار هیثم»،
ســخنگوی جدایی طلبان دیروز در جمع
خبرنــگاران درباره این طــرح گفت« :این
تصمیم بهخاطر برقراری امنیت و ثبات
گرفته شــده است .اکنون ائتالف عربی به
رهبری عربستان میتواند معاهده ریاض
را بــه اجرا درآورد« ».خالد بن ســلمان»،
معاون وزیر دفاع سعودی نیز در بیانیهای

نبرد نابرابر با کوسه های اقتصادی

تحلیل روز

ندا آکیش – رونمایی از برنامه اقتصادی
ضدنژادپرســتی آن هــم در یــک بزنگاه
سرنوشتساز انتخاباتی کاری بود که جو
بایــدن ،کاندیــدای دموکــرات انتخابات
ریاســت جمهــوری امریکا روز سهشــنبه
بــه وقت محلــی انجــام داد و بــا این کار
در واقــع کوشــید ،آرای رنگینپوســتان و
اقلیتها را کــه در ماههای اخیر بهخاطر
بــهراه افتــادن جنبــش ضد نژادپرســتی
«جان سیاهان ارزش دارد» تا حد زیادی
بــه ســوی او چرخــش پیــدا کرده اســت،
تضمینکند.
به گــزارش فایننشــال تایمــز ،بایدن
قراراســت تا هفته آینده معــاون خود را
معرفی کند .کمیته ملی حزب دموکرات
هم قرار است در ماه آینده میالدی یعنی
در ماه آگوست نشست برگزار کند و رسماً
کاندیدای خود را بــرای انتخابات نوامبر
معرفی کند .در آستانه این دو اتفاق مهم
کــه در ادبیــات انتخاباتی امریکا با تعبیر
«بزنگاههای سرنوشتساز» یاد میشود،
کمپین انتخاباتی بایدن روز سهشــنبه از
جزئیات طرح اقتصــادی او برای مقابله
بــا شــکاف اقتصادی نــژادی موجــود در
جامعه امریکا رونمایی کرد .بنابر اعالم
کمپیــن بایــدن ،در این طــرح اقتصادی

بانک مرکزی امریکا برای «بسیج منابع
و تالشها» بهمنظــور کمک به برقراری
برابری نــژادی در بخــش اقتصاد نقش
کلیــدی دارد .همچنیــن بهطــور ویــژه
بایــدن با کنگــره همکاری خواهــد کرد تا
اصالحیههایــی در قوانیــن فــدرال رزرو
ایجــاد و بانک مرکــزی را وادار کنند که با
دقت اطالعــات مربوط به نابرابریهای
نــژادی در بخشهای «شــغل ،دارایی و
دســتمزد» را رصد کند و این نابرابریها
را هــدف قرار دهــد .طرح بایدن شــامل
بودجه  30میلیارد دالری برای کمک به
شرکتهایمتعلقبهاقلیتها،افزایش
حداقل دستمزد فدرال به  15دالر بابت
هر ساعت کار و یک سری اقدامات برای
حذف تبعیــض در بخش اجاره شــامل
اجاره مسکن است.
هدف ایــن طرح اقتصــادی در واقع
پرداختــن بــه جنبههــای اقتصــادی
جنبــش «جــان ســیاهان ارزش دارد»
اســت .جنبشــی کــه اگرچــه بهخاطــر
خشــونت پلیــس علیــه رنگینپوســتان
بــه راه افتاد و سراســر ایــاالت متحده را
گرفــت امــا در هفتههــای اخیــر تمرکــز
مطالبــات معترضــان تغییر کــرده و بر
پایــان نابرابریهای اقتصــادی -نژادی

امریکا در اسارت نابرابریهای درآمدی و طبقاتی

خاورمیانه

دومین جلسه کمیته مدیران ارشد شورای امنیت ملی در مورد سوریه ساعت
یک و نیم بعد از ظهر تشــکیل شــد و دوباره عمده بحثها در مورد گزارش
ســازمانها و نهادهــای مختلــف دربــاره طرحهــای آمادهســازی و فعالیــت
عملیاتی بود که اکثراً هم در راستای یک پاسخ سنگین به سوریه برنامهریزی
میکردنــد .مــن خیلــی زود به ایــن نتیجه رســیدم کــه بزرگترین مشــکل ما
شــخص متیس وزیر دفاع اســت .او هیچگونه طرح هدفگذاری شــده برای
شــورای امنیــت ملی یا «دان مــک گان» بهعنــوان وکیل حقوقی کاخ ســفید
آمــاده نکرده بود .مک گان باید نظرات خــود را در مورد جنبههای حقوقی و
قانونی گزینههای نهایی ترامپ برای اقدام نظامی علیه ســوریه مینوشــت.
متأسفانه من بهعنوان یک تجربه تلخ از مدتها قبل میدانستم که در اینجا
چه خبر است .متیس دقیقاً میدانست که قصد دارد ترامپ را بهسوی کدام
اقدام نظامی هدایت کند .او همچنین میدانست که بهترین راه برای اینکه
نظرات خود را تا حد امکان بهعنوان بهترین نظر (به رئیس جمهوری) غالب
کند این اســت که اطالعاتی به دیگران ندهد ،دیگرانی که از نظر قانونی حق
داشــتند این اطالعات را بررسی و سبک ســنگین کنند .واقعیت کامالً روشن
بــود؛ عدم ارائــه اطالعات تا آخریــن دقایق تصمیمگیری باعث میشــد که
گزینههای ارائه شده بهترین گزینه در مسیر درست تلقی شوند .کوبیدن روی
میز ،ایجاد تأخیر تا حد ممکن و معلق و پیچیده کردن مسائل ،تاکتیکهایی
بــود که توســط بوروکراتهــای زرنگ و کارکشــتهای مثل متیس بــهکار گرفته
میشــد تــا برنامههای خــود را پیــش ببرند .جلســه کمیتــه مدیران شــورای
امنیــت ملی بدون حصول نتیجــه پایان یافت اگر چه متیس مجبور شــد در
دقایق پایانی جلسه و بعد از درگرفتن برخی بحث و جدلهای تند در «اتاق
وضعیت» ســرنخهایی را به مک گان بدهد .مــن قاطعانه مصمم بودم که
این اتفاقات نباید بیفتد اما واضح بود که متیس همچنان با لجاجت مخفی
کار میکند ،البته من هنوز به این نتیجه نرسیده بودم که او خط قرمزها را رد
کرده ،اما به نظر میرسید درست روی خط ایستاده است .من بعد از جلسه
این موضوع را با پنس و کلی در میان گذاشتم.
از ســاعت ســه عصــر حــدود دو ســاعت را در جلســهای در اتــاق بیضــی
(دفتر رئیس جمهوری) ســپری کردم که موضوعات مختلف در آن بررســی
شــد .ترامپ با توجه به حضور نظامی سنگین روســیه در سوریه که در دوران
ریاســت جمهــوری اوبامــا به میزان قابــل توجهی نیــز افزایش یافتــه بود ،از
تلفــات احتمالی نیروهای روســی در جریــان حمالت قریبالوقــوع امریکا و
متحدانش نگران بود .این یک نگرانی مشروع بود که ما با حضور ژنرال «جو
دانفورد» رئیس ســتاد مشــترک ارتش بررســی کردیم و قرار شد او با «والری
گراسیموف» همتای روس خود صحبت کند تا به او اطمینان دهد هر اقدامی
کــه مــا انجام دهیم نیروها و تأسیســات روســی هــدف قــرار نخواهند گرفت.
کانال ارتباطی «دانفورد – گراســیموف» برای مدت زمان طوالنی یک امکان
ارزشــمند برای هر دو کشــور بود که در موارد مختلف بسیار بهتر از کانالهای
مرســوم دیپلماتیک کار میکرد تا اطمینان حاصل شــود واشــنگتن و مسکو
کامالً مقاصد و منافع یکدیگر را درک میکنند.
توگوی تلفنی دیگری میان ترامپ و مکرون در ساعت سه و  45دقیقه
گف 
عصــر همــان روز انجــام شــد و طی آن مکــرون بر اقــدام فــوری در واکنش به
حمالت شــیمیایی ســوریه تأکید و حتی تهدید کرد که اگر امریکا خیلی طول
بدهد ،فرانسه ممکن است به تنهایی دست به اقدام بزند ،ادعایی که او پیشتر
هــم به طور علنی مطرح کرده بــود .این کاری خطرناک و نامعقول بود که به
نظر میرسید بیشتر جنبه نمایشی دارد ،البته در نهایت ترامپ فرانسویها را
مهار کرد .با وجود این به نظرم مکرون حق داشــت که خواســتار اقدام فوری
باشــد اما این خواســته رئیس جمهوری فرانســه بــر تمایل اشــتباه ترامپ به
حرکت آهســته در این مسیر ،سنگینی میکرد .هر قدر اقدام تالفی جویانه ما
سریعتر باشد ،پیامی که به اسد و دیگران میرسد ،روشنتر و صریحتر خواهد
بود .ما هنوز گزینههای روشــنی را از پنتاگون ندیده بودیم و به همین دلیل دو
رئیس جمهوری در مورد اهداف مشــخص حمله احتمالی صحبتی نکردند
ولی به نظر میرســید که مکرون تمایل دارد در پکیج نهایی عملیات اهداف
متوســط گنجانده شود .او گفت :گزینه سبک ،خیلی سبک خواهد بود و گزینه
سنگین هم خیلی تهاجمی و تجاوزکارانه بهنظر خواهد رسد .متوسط بهترین
گزینه است .من واقعاً نفهمیدم منظور مکرون از این حرفها چیست ،شک
دارم خودش هم فهمیده باشد ،شاید هم فقط داشت خودنمایی میکرد.
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ســیاهان ارزش دارد» واکنش نشان داده
و تأکیــد کردنــد ،بانک مرکــزی امریکا از
نگرانیها درباره شکاف اقتصادی نژادی
موجــود در جامعه امریکا خبــر دارد و با
اتخــاذ سیاســتهای پولــی آســان کاری
خواهد کرد که جوامــع کم درآمد بهطور
مســتقیم از این سیاستها ســود ببرند.
این مقامات امــا به جزئیات برنامههای
فــدرال رزرو اشــاره نکردنــد امــا بایدن با
ارائــه طــرح اقتصــادی و بیــان جزئیــات
طرح خــود ،وعدهای داده اســت که تنها
در صــورت پیــروزیاش در انتخابــات
مشخص خواهد شد که این وعده تا چه
اندازه قابلیت تحقق دارد.

وزرا توســط رئیس جمهوری مســتعفی،
 4نفر از آنها از ســوی شــورای انتقالی و 16
وزیر دیگر نیز توســط احزاب و تشــکیالت
سیاسی در شــمال و جنوب یمن انتخاب
شــوند .گرچه این معاهده از سوی دولت
هادی و جدایی طلبان مورد استقبال قرار
گرفته اما کارشناسان اجرای آن را محتمل
نمیداننــد« .محجوب زوئیــری» ،رئیس
مرکز مطالعات خلیــج در دوحه معتقد
است« :تالشها برای اجرای این معاهده
نشــان میدهد که همه گروهها از منازعه
خسته شدهاند اما من از اجرای آن تردید
دارم .نخســت بهدلیل اختالف نظرهای
ریــاض و ابوظبــی و دوم عــدم وجــود
موافقت طرفهای بینالمللی از جمله
ســازمان ملل که با توجه به بیاعتمادی
به عربستان و امارات بعید است هرگز به
این امر راضی شوند».

همزمان با اعتراضات گسترده ساکنان پایتخت عراق به وضع معیشتی،
قطع برق و مشــکالت بهداشتی ناشی از شــیوع کرونا ،وقوع انفجاری در
«بغداد» دستکم  5غیرنظامی را مجروح کرد.
بــه گــزارش «اســپوتنیک» ،بنابر اعــام نیروهــای امنیتی عــراق این
انفجار در پــی چندین حمله راکتی به پایگاههای نظامیان ائتالف تحت
رهبــری امریکا زنگ خطر را برای این کشــور به صدا درآورده اســت .روز
دوشــنبه پایگاه نظامی تاجی و پایگاه هوایی «مجید التمامی» در استان
صالح الدین هدف قرار گرفتند .همچنین به گزارش «ایسنا»« ،سومریه
نیوز» از کشــته شــدن یکی از فرماندهان ارشــد و یک افسر ارتش عراق و
زخمی شــدن دو نظامی دیگر در حمله تروریســتی منطقه «العکبه» در
شهرستان «هیت» استان «االنبار» خبر داد.
اما عراق این روزها از یک ســو از ســوی بازماندههای داعشــی تهدید
میشــود و از ســوی دیگر مــوج اعتراضــات بویــژه در میــدان «التحریر»
پایتخت ،آرامش را از مقامات این کشور گرفته است.
بنابــر اعــام رســانههای عــراق ،در جریــان ناآرامیهــای اخیــر بغــداد و
تظاهرات اعتراضی مردم به قطع مکرر برق ،وضعیت معیشتی و بهداشتی،
سه تن کشته و  21نفر مجروح شده اند« .مصطفی الکاظمی» ،نخست وزیر
عراق با محکومیت ســرکوب مسلحانه معترضان ،اعالم کرد هیچ دستوری
برای شــلیک صادر نشــده و با تعیین ضرباالجل ســه روزه به دســتگاههای
امنیتی خواستار روشن شدن سریع ابعاد این حوادث خشونت بار شد ،این در
حالی اســت که وزارت کشور از دخالت گروهی جنایتکار در وقایع اخیر سخن
گفته است .شنیدهها همچنین حاکی از آن است که در تظاهرات اخیر نجف
نیز دست کم  20تن از معترضان در درگیری با نیروهای ضدشورش مجروح
شــدهاند .به گفته یک منبع امنیتی ،شماری از معترضان با حمله به ورودی
استانداری ،برکناری استاندار نجف را فریاد میزدند.

