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نظرسنجیها روحیه رئیسجمهوری آمریکا را خراب کرده است

اذعـان تـرامپ بـه احـتمـال پـیـروزی بـایـدن
در بحبوحه موجی از نظرسنجیهای منفی و
هشدار تند و تیز متحدان ،رئیسجمهوری آمریکا
نزد متحدانش به مشکالت انتخاب مجددش به
عنوان رئیس جمهوری آمریکا اذعان کرده است.
دونالد ترامپ میداند در حال باختن است.
به گزارش ایســنا ،منابع نزدیــک به دونالد
ترامپ بــه پایگاه تحیلی-خبری پولتیکو گفتند
که رئیسجمهوری آمریکا در روزهای گذشــته
در بحبوحه حجمی از نظرســنجیهای منفی و
هشدارهای برخی از متحدان سرسختش مبنی بر
ک دورهای
اینکه او در مسیر ریاست جمهوری ت 
قرار دارد ،به این درک رسیده است.
ترامپ ،آنچــه را که دســتیارانش به عنوان
بدتریــن دوره ریاســت جمهــوری او توصیف
میکنند و مملو از انتقادات گســترده از واکنش
او بــه پاندمی کرونا و ناآرامی نژادی سراســری
در آمریــکا بوده ،تاب آورده اســت .گردهمایی
انتخاباتی هفته گذشته او در اکالهاما که اولین
بار از ماه مارس انجام میشــد ،نتوانست تعداد
افراد کافی برای پر کردن محل سخنرانی جذب
کند و مایه خجالت شد.
مصاحبه پنجشــنبه گذشته ترامپ با فاکس
نیوز که میتوانســت مصاحب ه ســادهای از کار
درآید ،باعث وحشــت مشاوران رئیسجمهوری
آمریکا شــد چرا که او به سواالت سادهای درباره
اهدافش بــرای دور دوم انتخابات ،پاســخهای
بیاهمیت و بیاحتیاط میداد.
در همان مصاحبــه ،رئیسجمهوری آمریکا
که معموال با اعتماد به نفس دیده میشــد ،به
صورت ضمنی اذعان کرد که ممکن اســت در
انتخابات ببازد .او گفت جو بایدن «قرار اســت
رئیسجمهوری شــما باشــد چون شاید برخی
مرا دوست ندارند ».ســاعاتی پس از پخش آن
مصاحبه پرسشهایی نزد حلقه نزدیکان او شکل
گرفت؛ اینکه وقتی تالش برای انتخاب دوباره در
رایگیری مطرح میشود ،آیا او واقعا به آن اعتقاد
دارد یا خیر .ترامپ هنوز فرصت بازگشــت دارد
و فضای سیاســی هم میتواند جایگاه او را ارتقا
دهــد اما مصاحب ه با بیش از دهها تن از نزدیکان
رئیسجمهوری آمریکا نشان میدهد که کمپین
انتخاب دوباره ،به شدت نیازمند هدایت است و
یــک نامزد غیرمتمرکز مرتبا خودش را تضعیف
میکند .سم نانبرگ ،مشاور سیاسی سابق ترامپ
که همچنان حامی اوســت ،گفت :با خط سیر
کنونی ،رئیسجمهوری آمریکا در سراشیبی تند
بدترین شکستهای انتخاباتی در انتخاباتهای
مدرن ریاســت جمهوری قــرار دارد و به لحاظ
تاریخی ،بدترین مورد برای یک رئیسجمهوری
مشغول به کار است.
نانبــرگ بــه نظرســنجیهای سراســری
سیانبیسی و نیویورکتایمز-سیهنا در روزهای
گذشته اشاره داشت که نشان داد ترامپ مقابل

بایدن زیر  ۴۰درصد حمایت دارد .به گفته او ،اگر
آمار ترامپ در دو هفته آتی به  ۳۵درصد برسد،
او بیش از  ۴۰۰رای الکترال را از دست میدهد
و بعد آن رئیسجمهور باید دوباره بازنگری کند
که آیا میخواهد به عنوان نامزد ریاست جمهوری
جمهوریخواهان به رقابت ادامه دهد یا خیر .در
پشت صحنه ،ترامپ و تیم او برای اصالح مسیر
گامهایی بر میدارند .سه شخص مطلع از تفکرات
رئیسجمهوری آمریکا گفتنــد ،ترامپ از زمان
گردهمایی تالسا با ناامیدی اذعان کرده که عقب
است .ترامپ که تا چند روز پس از آن مراسم از
آن صحبت میکرد ،به تدریج مسوولیت بیشتری
در کمپین بر عهــده میگیرد و از آمادگی برای
افزودن افراد بیشتر به تیمش سخن گفته است.
او همچنین به تازگی نشستهایی با تمرکز بر
تالشهایش در ایالتهای کلیدی خاص برگزار
کرده است .حتی انتظار میرود که جارد کوشنر،
داماد ترامپ که از کاخ سفید بر کمپین او نظارت
میکند ،نقــش فعالتری ایفا کنــد .در همین
حال مدیــر کارزار انتخابات ترامپ بابت ناکامی
گردهمایی تالسا مورد انتقاد است اما افراد نزدیک
به ترامپ تاکید دارند که ادامه کار او فعال تضمین
شده اســت .نتایج نظرســنجی جدیدی نشان
میدهد ،بســیاری از رایدهندگان آمریکایی در
مواجهه با یک سری بحرانها خسته و عصبانی
هستند .حدود شش ماه پس از اعالم اولین مورد
ابتال به ویروس کرونــا در ایاالت متحده ،نتایج
نظرسنجی روزنامه نیویورکتایمز و سیهنا کالج
نشــان میدهد ،اکثر رایدهندگان ثبتنام شده
مضطرب ،خسته و عصبانی هستند.
بسیاری هم با اینکه ماههاست با چالشهایی
از این ویروس دست و پنجه نرم میکنند ،درباره
آینده کشورشــان همچنان خوشبین هستند

تمجید روزنامه پیونگ یانگ از «اون»

روزنامه رســمی «رودونگ سینمون» کره شــمالی دیروز (دوشنبه) در
چهارمین ســالروز ریاســت رهبر کره شمالی بر کمیســیون امور دولتی که
عالیترین نهاد تصمیمگیری این کشــور کمونیســت محسوب میشود ،به
تعریف و تمجید از رهبر کره شــمالی پرداخــت؛ اقدامی که ظاهرا با هدف
تقویت اتحاد و وحدت داخلی صورت گرفته اســت .به گزارش یونهاپ ،امروز
چهارمین سالروز انتصاب کیم جونگ-اون ،رهبر کره شمالی به عنوان رئیس
کمیســیون امور دولتی اســت اما ظاهرا کره شــمالی در بحبوحه نگرانیها
نســبت به شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفته تا از هرگونه برگزاری جشن به
این مناسبت خودداری کند.

و این لحظه وقــوع پاندمــی ،ویرانی اقتصادی
و ناآرامــی اجتماعی را فرصتی برای پیشــرفت
میدانند ،پیشــرفتی که خودشان میتوانند در
شکلدهی به آن نقشی ایفا کنند .این نظرسنجی
و مصاحبههــای پس از آن با شــرکتکنندگان
فاش میکند که یک رایدهنــده کام ً
ال موافق
است که بحران ســامتی و مشکالت اقتصادی
کــه به زندگی آنها راه یافته اســت و این روند
سیاســی -و رای آنهــا -ممکن اســت امور را
بهبود ببخشــد .مناظرههای معمول شخصیتی
و نمایشهای ایدئولوژیک در مبارزات انتخاباتی
ریاســت جمهوری ،باعث شوکهای فوری شده
اســت ،مانند شــوک از دســت دادن شغل یا
فهمیدن مرگ شخصی بر اثر ابتال به کووید۱۹-
و تصمیمگیری در مورد اینکه آیا ترامپ در نهایت
مسئول است یا خیر.
برای دیگــر رایدهنــدگان ،تصمیمگیری
چندان پیچیده نیست؛ آنها دونالد ترامپ را بابت
لفاظــی تنفرقهآمیز او و حملهاش به هنجارهای
دموکراتیک رد میکنند.
مزاج این کشور به ندرت تا این حد با سیاست
این کشور ادغام شده است .تقرییا هر چهار سال
یکبار ،سیاستمداران تالش میکنند با توصیف
انتخابات ریاســت جمهوری به عنوان مهمترین
تحول زندگی آنها ،به حامیانشان انرژی تزریق
کنند .برای یکبار ،رایدهندگان ممکن اســت
واقعا موافق باشــند .این تغییر در حس و حال
ملی ،سریع و تهاجمی بوده است .بعد از سالها
رشد اقتصادی ،تنها یکسوم از شرکتکنندگان
در نظرسنجی نمرههای مثبتی به اقتصاد آمریکا
میدهند .ویروس کرونا تا جایی پیش رفته است
که یکی از هر پنج نفر میگوید که شــخصی را
میشناخته که جانش را بابت کرونا از دست داده

است ،از جمله یکسوم از آفریقاییآمریکاییها
که به شکل نامتناسب گرفتار این ویروس شدند.
 ۵۷درصــد از رایدهندگان ثبتنام شــده باور
دارند که بدترین قسمت این پاندمی هنوز نیامده
است .خانوادههایی که زمانی درباره انتخابهای
ث که
آموزشی بحث میکردند ،اکنون با این بح 
میشود در مدرسه هم حاضر نشد ،روبرو هستند.
حتی خروج از خانه برای خرید یک گالن شــیر
هم با بحثهای سیاســی درباره استفاده یا عدم
اســتفاده از ماسک احاطه شده است .اعتراضات
به کشــتارهای پلیس ،بحثهــای تازه و گهگاه
دشواری را درباره نژاد ،وارد گفتوگوهای روزمره
کــرده اســت .همزمان ،اکثــر رایدهندگان
خودشــان را درباره آمریــکا خوشبین توصیف
میکنند .حتی در شــرایطی که نرخ بیکاری به
باالترین ســطح از زمان «رکود بزرگ» رسیده
است ،بیش از هفت تن از  ۱۰رایدهنده معتقد
اســت که شرایط اقتصادی ظرف یک سال بهتر
خواهــد شــد ۶۸ .درصد رایدهنــدگان حس
امیدواری درباره وضعیت این کشور دارند.
بســیاری از جمهوریخواهان هم خشمگین
هســتند و امید دارند این کشور ظرف یک سال
دوباره به جای نخســت بازگردد اما چشــمانداز
آنها بــا دموکراتها بســیار متفاوت اســت.
جمهوریخواهان عمدتا ادعاهای رئیسجمهوری
آمریــکا را باور دارند که این ویروس «در حال از
بین رفتن است» و اینکه موارد مشاهده ابتالی
نجومی ،حاصــل افزایش در آزمایشهاســت.
نتایج نظرسنجی تایمز/سیهنا نشان میدهد که
انتظارات درباره ایــن پاندمی در خطوط حزبی
متفاوت میشود .بیش از سهچهارم دموکراتها
معتقدند که بدترین قســمت این پاندمی هنوز
نیامده اســت؛ دیدگاهی که مورد تایید ،کمتر از

لهستان در انتظار دور دوم انتخابات

بر اســاس نتایج نظرسنجیهای پس از انتخابات ،مشخص شد که آندژی
دودا ،رئیس جمهوری کنونی لهســتان موفق شده در دور نخست انتخابات
ریاست جمهوری با  ۴۱.۸درصد آرا نفر اول باشد و رقیبش نیز  ۳۰.۴درصد
آرا را به دســت آورده اســت .به گزارش اســپوتنیک ،بر اساس نظرسنجی
پس از انتخابــات ،آندژی دودا ،رئیس جمهوری لهســتان و رقیبش رافائل
ترزاکوفســکی ،از حزب اپوزیسیون این کشــور هیچ کدام نتوانستهاند بیش
از پنجــاه درصد آرا را در دور اول به دســت آورند و حاال باید منتظر رقابت
برای دور بعدی این انتخابات باشــند .دور نخست انتخابات ریاست جمهوری
لهستان با حضور  ۱۱کاندیدا برگزار شد.

یکسوم از جمهوریخواهان است .هنگامی که
گ و میر ،اعتراضات
آمریکاییها هر روز با نرخ مر 
و مــوج بیماریها روبــرو هســتند ،ناپایداری
لحظهای ،ایــن امکان را به وجــود میآورد که
افکار عمومی بتواند تا قبل از روز انتخابات سوم
نوامبر تغییر کند .این احساسات هم با تمایالت
حزبی ،تغییر نشان میدهد .براساس نظرسنجی
نیویورکتایمز/ســیهنا ،بیــش از ســهچهارم از
حامیان بایدن از وضعیت کنونی آمریکا احساس
«خشــم» میکنند و تنها  ۴۷درصد از هواداران
ترامپ همین احســاس را دارند .حدود دوسوم
از طرفداران بایدن از وضعیت کنونی کشورشان
احســاس «ترس» میکنند و حــدود نیمی از
حامیان ترامپ هم این احساس را دارند.
همچنان این اتفاقنظر وجــود دارد که این
کشور باید اقدامات جامعی برای مقابله با پاندمی
کرونا انجام دهد .با وجود دو رقمی شــدن نرخ
بیکاری ،اکثر گروهها میگوینــد اولویت دولت
فدرال باید محدود کردن شیوع این ویروس باشد،
حتی اگر به اقتصاد لطمه بزنــد .رایدهندگان
جوان و رایدهندگان سیاهپوست دیدگاه سفت
و ســختی درباره قوانین فاصلهگذاری اجتماعی
دارنــد و بیش از چهار تــن از  ۱۰تن گفتند که
این توصیه ،بسیار زود برداشته شد .تنها حامیان
ترامپ هستند که به اتفاق آرا معتقدند که دولت
باید اقتصاد را در اولویت قرار دهد.
این نظرســنجی همچنین نشــان میدهد،
رایدهندگان تا حد چشمگیری باور دارند که هر
نوع فشار اقتصادی ناشی از کرونا موقت خواهد
بود .شهروندانی از شش ایالت کلیدی در انتخابات
آریزونا ،فلوریدا ،میشیگان ،کارولینای شمالی،پنسیلوانیا و ویسکانسین -درباره احیای اقتصادی
نگرانتر هستند .این ایالتها با نرخ بیکاری باالیی
مواجه شــدند و رایدهندگانــی از این ایالتها
میگویند احیای اقتصادی زمان بیشتری میبرد.
تنها یک ســوم از آنها ،از اعتراضات ضد تدابیر
مرتبط با کرونا حمایت میکنند .تاثیرات اقتصادی
و ســامت در میان رایدهندگان رنگینپوست
هم تغییــر میکند .یکســوم از رایدهندگان
سیاهپوست و  ۲۱درصد از التینتبارها میگویند
شخصی را میشناســند که بر اثر ابتال به کرونا
جانش را از دســت داده اســت .در مقابل آنها،
تنها  ۱۶درصد از رایدهندگان سفید قرار دارند.
رایدهندگان سیاهپوست و التینتبار همچنین
دیدگاه نگرانتری نســبت به این کشور دارند.
تنهــا یکچهارم سیاهپوســتان آمریکایی و ۳۴
درصد التینتبارها خودشان را نسبت به وضعیت
امروز آمریکا «مفتخــر» میدانند ،در حالی که
نیمی از سفیدپوســتان این حس را دارند .بیش
از هشت تن در میان  ۱۰رایدهنده سیاهپوست
میگویند احساس خستگی دارند؛  ۶۳درصد از
سیاهپوستان هم اینگونه هستند.

پوتین بهدنبال بقای قدرت

والدیمیر پوتین بیش از  20ســال اســت که در راس قدرت در سرزمین
تزارها قرار دارد ،او تاکنون در هیچ انتخاباتی شکست نخورده است اما قانون
اساســی فعلی در سال  2024دســت و پای او را برای رهبری دوباره روسیه
میبنــدد چرا که این امکان را به افراد برای شــرکت در انتخابات ریاســت
جمهوری برای سه دوره پیاپی نمیدهد.
همه پرســی اصالح قانون اساسی روســیه برای پنجمین روز در جریان
اســت و با موفقیت آن و تصویب اصالحات ،والدیمیــر پوتین این امکان را
مییابد که پس از ســال  2024میالدی نیز خود را برای کسب پست رئیس
جمهوری نامزد کند.

ناکامی «مکرون» در انتخابات محلی فرانسه

«آن ایدالگو» سوسیالیست موفق شد در دور
دوم انتخابات شــهرداریهای فرانسه به عنوان
شــهردار پاریس مجدد انتخاب شود.به گزارش
دویچــه وله ،حزب میانــه روی امانوئل مکرون،
رئیس جمهوری فرانسه در حالی در این انتخابات

ناکام مانــده که این روند با رکــورد پایینترین
شــرکت کنندگان همراه بوده است .ایدالگو در
حالی موفق شــد در دوم انتخابات شهرداریها
به عنوان شهردار پاریس مجدد انتخاب شود که
«رشیده داتی» ،رقیبش از حزب محافظه کار را

مغلوب کرد؛ این انتخابات به دلیل شیوع ویروس
کرونا به تعویق افتاده بــود .ایدالگو در  ۲۰۱۴به
عنوان شهردار پاریس انتخاب شد و نخستین زنی
است که در این سمت قرار گرفته است .پیروزی
این شهردار سوسیالیست به وی اجازه میدهد تا
بر المپیک تابستانی  ۲۰۲۴نظارت داشته باشد.
ایدالگو مورد حمایت حزب اکولوژی اروپا -سبزها
است که در چند شهر بزرگ با حمایتهای زیادی
روبرو بودهاند .همچنین بر اساس نظرسنجی پس
از انتخابات ،انتظار میرود حزب سبزها و متحدان
چپ گرایش در لیون و مارســی پیروز شــوند و
در رقابت برای شورای شهر بوردو پیشرو باشند.
بزرگترین پیروزی برای سبزها در شهر لیل واقع
در شــمال فرانســه بود که این حزب موفق شد

ساخت و ساز در نقطه مناقشه هند و چین
تصاویر ماهوارهای نشــان از فعالیت ساختمانی در دو
طــرف مرز مورد مناقشــه چین و هنــد دارد .به گزارش
خبرگزاری آسوشیتدپرس ،این فعالیتهای ساخت و ساز
در مرز و در بلندیهای کوهستان قرهخرم یک هفته پس
از درگیری مرگبار با کشــته شدن  ۲۰سرباز هندی آغاز
شده اســت .تصاویر ماهوارهای از ســوی کمپانی تصاویر
ماهوارهای به نام ماکســار ،مســتقر در کلــورادو ،آمریکا
نشان میدهد که ساخت و سازهای جدید در سراسر دره
رودخانه گالوان در حال انجام است و این در حالی صورت
میگیرد که دیپلماتهای دو کشــور گفتهاند ،فرماندهان
ارتــش هند و چین با حل بنبســت موجــود در منطقه
موافقت کردهاند .در همین حال ،استیو وود ،معاون رئیس

نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان لبنانی در بیروت درگیر شدند

فراخوان برای نافرمانی مدنی

منابع خبری از درگیری نیروهای امنیتی
لبنان با معترضان این کشــور و زخمی شدن
شــماری از معترضان در این درگیریها خبر
دادند.
به گزارش ایســنا ،به نوشته روزنامه رأی
الیوم ،شهرهای مختلف لبنان شامگاه یکشنبه
شاهد تظاهرات مردمی علیه اوضاع نابسامان
اقتصادی بود.
طبق این گزارش ،دهها معترض لبنانی با
تجمع در منطقه «انطلیاس» در شرق بیروت

بودند .نخســتین دور انتخابات مارس و درست
چند روز پیش از اعالم وضعیت قرنطینه از سوی
مکرون برای جلوگیری از گسترش کرونا برگزار
شد .دور دوم قرار بود  ۲۲مارس برگزار شود اما به
دلیل پاندمی کرونا به تعویق افتاد .مکرون نگرانی
خود را بابت میزان باالی عدم مشــارکت در این
رای گیری اعالم کرد و لوپن گفت که این کاهش
حضور شگفت انگیز است و ژان لوک مالنشون،
سیاستمدار جناح چپی نیز اعالم کرد که این یک
«اعتصاب مدنی» است .حزب مکرون در انتخابات
شــهرداریها موفق نشــد آرای چشمگیری به
دست بیاورد؛ این انتخابات برای رئیس جمهوری
فرانسه آزمونی در مدت دو سال پیش از برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری به شمار میرفت.

چالشهای زنجیرهای برای دولت جدید ایرلند

ایــن کمپانی گفته ،از  ۲۲مه تصاویر نشــان میدهد که
کاروانهایی از کامیونهای سنگین ،دستگاههای حفاری،
بولدوزر و برخی تجهیزات مســلح زرهی به ســمت دره
گالوان و مرز مورد مناقشــه در حرکــت بودهاند .کریس
بیگرز ،تحلیلگر ارشــد در کمپانی اطالعــات جغرافیایی
 ۳۶۰ HawkEyeگفــت ،پیش و پــس از درگیریهای
مســلحانه بین دو طرف ،چین در حــال انتقال تجهیزات
ســاختمانی ،ســرباز و جنگ افزارهای نظامی به ســمت
«خط واقعی کنترل» بود .این تصاویر نشــان میدهد که
هنــد دیواری را در طرف خود ایجاد کرده و چین نیز یک
اردوگاه نظامــی در انتهای جــادهای مرتبط با پایگاههای
نظامی این کشور در مرز بین دو کشور ساخته است.

شــعارهایی را علیه طبقه سیاســی حاکم در
کشورشان و اوضاع نابسامان اقتصادی لبنان
ســر دادند .معترضان در بیروت قصد مسدود
کردن اتوبان انطلیاس را داشتند که با مقابله
نیروهای ارتش این کشــور مواجه شــدند و
درپی درگیری این نیروها و معترضان حدود
 ۱۰تــن مجروح شــدند .در همین راســتا،
خبرنــگار آناتولی گزارش داد کــه نیروهای
ارتش لبنان سه عکاس وابسته به رسانههای
داخلــی لبنان را در حین عکاســی از جریان

مارتین اوبری ،وزیر ســابق کابینه را که شهردار
بود ،کنار بزند .حزب راســت افراطی مارین لوپن
نیز در شهر پرپینیان واقع در جنوب فرانسه مدعی
پیروزی شد؛ این نخستین بار است که یک حزب
ضد اتحادیه اروپا کنترل شــهری را با جمعیت
بیش از  ۱۰۰هزار نفر از  ۱۹۹۵به دست میگیرد.
لوپن به عنــوان اصلیترین رقیــب مکرون در
انتخابات آتی ریاست جمهوری فرانسه است که
در  ۲۰۲۲برگزار میشود .انتخابات روز یکشنبه
با پایینترین حضور شرکت کنندگان همراه بود
و تنهــا  ۴۰درصد در آن شــرکت کردند .مردم
بــرای حضور در حوزههــای رای گیری در عین
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و در دست داشتن
خودکار برای رای دادن ،از ماسک استفاده کرده

دولــت ائتالفــی جدید ایرلنــد که بعــد از چهار ماه
مذاکرات پیرامون یک شــکاف سیاســی تاریخی شــکل
گرفت با چالشــهای ناشی از بریگزیت ،همهگیری ویروس
و بحرانهای دیگر این کشــور نظیر بحران مسکن روبرو
است .به نوشــته گاردین ،پارلمان ایرلند اقدام به انتصاب
«مایکل مارتین» یک سیاســتمدار راست میانه به عنوان
نخستوزیر این کشور در ضمن وجود چالشهای مربوط به
همهگیری کروناویروس و بحران مســکن کرد« .مارتین»
جانشین «لئو وارادکار» می شود؛ پزشکی که عملکردش
در قبال مدیریت شــیوع کروناویروس تحسین شد اما از
زمان انتخابات سراسری ماه فوریه گذشته به عنوان کفیل
نخســت وزیری مشــغول به کار بوده است .این انتخابات

تظاهرات مورد ضرب و شتم قرار دادند.
در طرابلــس نیــز راهپیماییهایــی در
محکومیت کاهش ارزش لیره لبنان در مقابل
دالر برگزار شد.
فعــاالن در طرابلس خواســتار نافرمانی
مدنی و بســتن مغازه ها و فروشــگاهها طی
امروز (دوشنبه) شدند.
همچنیــن دهها موتور ســوار وابســته به
حزباهلل علیه اظهارات اخیر سفیر آمریکا در
بیروت درباره این حزب تظاهرات کردند.
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منجر به کاســته شدن از کرسیهای حزب او در پارلمان
شــد اما هیچ برنده مشخصی نداشت .دولت جدید ایرلند
که در نتیجــه بیش از چهار ماه مذاکرات شــکل گرفت
برای نخســتین بار هر دو گروه سیاسی راست میانهروی
رقیــب با یکدیگر یعنی «فیانا فیل» تحت رهبری مارتین
و «فاین گائل» تحت رهبــری وارادکار را در بر میگیرد.
ایــن دو حزب متناوبا از زمان پایهگذاری ایرلند مدرن در
سال  ۱۹۲۲تا کنون قدرت را در دست داشتهاند .این دو
حــزب رقیب به همراه حزب ســبزها اکنون باید هدایت
ایرلند را در یک دوران پرتالطم در ضمن مسائلی همچون
خروج انگلیس از بازار واحد اروپا که منجر به بی اطمینانی
اقتصادی و سیاسی خواهد شد به دست بگیرند.

تصرف پارلمان تایوان توسط مخالفان پکن
گروهی متشــکل از بیش از  ۲۰قانونگذار از اصلیترین حزب اپوزیســیون
تایوان موســوم به «کومینتانگ» در اعتــراض به «ظلم» دولت و نامزدی یک
مشــاور نزدیک به رئیسجمهورشــان در یک ســمت عالیرتبه ،پارلمان این
جزیره خودگردان را اشغال کردهاند.
به گزارش رویترز ،به دنبــال این تحوالت و تالش نمایندگان حزب حاکم
بــرای ورود به پارلمان و عبــور از موانع ،زد و خوردهایی به وقوع پیوســت.
قانونگــذاران حزب دموکراتیک ترقیخــواه موانع را کنار زده و راهشــان را
به درون ســاختمان پارلمان بــاز کردند و محل ســخنرانی را که در کنترل
اپوزیســیون بود ،محاصره کردند .با نزدیک شدن نمایندگان دو طرف ،صدای
فریاد بلند شد و باز هم زد و خورد صورت گرفت.
تایوان یک دموکراســی غیر قابل کنترل دارد و جدلها و اعتراضات درون
ساختمان پارلمان آن اتفاقی غیرعادی محسوب نمیشود.
ســال  ۲۰۱۴صدها دانشجو برای چندین هفته ســاختمان پارلمان را در
جنبشی موســوم به «آفتابگردان» اشــغال کردند و خواستار شفافیت بیشتر
شدند و از رشد نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در این جزیره مورد ادعای چین
ابراز نگرانی کردند .حزب اپوزیســیون کومینتانگ که در انتخابات پارلمانی و
ریاست جمهوری ژانویه شکست خورد ،از شامگاه یکشنبه اعتراضاتشان را آغاز
کردند و تا دیروز (دوشنبه) در آنجا ماندهاند و ورودی مجلس اصلی را با زنجیر
و صندلی مسدود کردهاند.
این حزب اپوزیســیون تایوان ،به فشار حزب حاکم دموکراتیک ترقیخواه
و تســای اینگ-ون ،رئیسجمهوری تایوان برای پیشبرد لوایح و نامزدی چن
چو ،مشاور ارشد رهبری تایوان برای ریاست یک دیدهبان دولتی اعتراض دارد.
حــزب کومینتانگ در بیانیهای اعالم کرد« :امســال دولت تســای بیش
از پیش ظالم شــده است .لجاجت تســای هیچ راهی برای کومینتانگ باقی
نگذاشته اســت ،جز اینکه این مجلس را برای یک بایکوت پارلمانی به اشغال
خود درآورد».
حزب حاکم دموکراتیک ترقیخواه تایــوان اکثریت پارلمانی بزرگی دارد.
این حزب و دفتر ریاســت جمهوری تسای این اقدام را اپوزیسیون را محکوم
کــرده و تاکید دارند که حــزب کومینتانگ یک «نمایش خنــدهآور» به راه
انداختند .در بیانیه حزب دموکراتیک ترقیخواه آمده اســت« :این اقدام صرفا
پایمال کردن حق اعضای خودشان در پارلمان است».
اکونومیک

دردسر لغو مناسک حج برای عربستان

پس از آنکه مقامات عربستان سعودی به خاطر پاندمی ویروس کرونا برگزاری
مراسم حج را لغو کردند ،مکانهای مذهبی خالی ،چادرهای خالی زائران ،هتلهای
خالی ،یک خلوتی خیره کننده و نگرانیها نســبت به مشکالت اقتصادی ،تصویر
کنونی شــهر مکه اســت که معموال شــلوغ و پر از جنب و جوش بود .به گزارش
خبرگزاری فرانســه ،مکه ،مقدسترین شهر مسلمانان معموال برای مراسم ساالنه
حج میزبان میلیونها زائر از سراسر جهان بود اما مقامات عربستان سعودی امسال
زائران خارجی را از سفر به مکه و انجام فریضه حج که برای اواخر ژوئیه برنامهریزی
شده بود ،منع کردند .به طور کلی حج عمره و تمتع  ۱۲میلیارد دالر عایدی برای
مکه به همراه دارد که اقتصاد این شــهر را با جمعیتی برابر با دو میلیون نفر زنده
و پررونق نگه میدارد .رونق ســاخت و ساز در سالهای اخیر باعث ساخت مراکز
خرید ،آپارتمانها و هتلهای لوکس با منظره مشــرف به کعبه شده است .اما از
زمانی که پاندمی کرونا به عربستان رسیده ،اکثر این مکانها خالی بودهاند.
ویروس کرونا که شــدیدا به شهر مکه آسیب زده ،به کسب و کارهای مرتبط
با زیارت از جمله صدها هزار شــغل از آژانسهای مسافرتی گرفته تا مغازههای
ســوغاتی فروشی نیز به شدت لطمه وارد کرده اســت .لغو حج به سازمانهای
برگزارکننده حج در کشورهای دیگر نیز لطمه زده است.
مقامات عربســتان در ماه مارس برگزاری حج عمره را که هر زمانی میتواند
برگزار شــود ،به حالت تعلیق درآوردند .سپس در تصمیمی بسیار حساس اعالم
کردند که تنها حدود یک هزار زائری که در حال حاضر در کشور عربستان حضور
دارند میتوانند مراسم حج تمتع را به جا آورند .این بخش بسیار کوچکی از ۲.۵
میلیون زائری حساب میشود که در سال گذشته در مراسم حج شرکت کردند.
در حال حاضر بیــش از  ۱۷۸هزار مورد ابتال به ویروس کرونا و  ۱۵۱۱مورد
قربانی براثر ابتال به این ویروس در عربستان تائید شده است که باالترین آمار در
بین کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب میشود .این مساله به دنبال کاهش
شدید بهای نفت و ضررهای به وجود آمده به خاطر ویروس کرونا صورت گرفته
که به برنامههای ریاضتی و مشکالت اقتصادی دامن زد.
رویداد

تعطیلی قدیمیترین نیروگاه اتمی فرانسه

قدیمیترین نیروگاه برق هســتهای فرانســه قرار است روز سه شنبه هفته
جاری بعد از چهار دهه فعالیت به کارش پایان دهد؛ اتفاقی که به مزاق فعاالن
حامی حفظ محیط زیســت که مدتها در خصوص خطرات آلودگی هشــدار
دادهاند خوش آمده اما نگرانیهایی را برای اقتصاد محلی در پی دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،این نیروگاه موسوم به نیروگاه فسنهایم سال
 ۱۹۷۷افتتاح شــد و تا کنون نیز ســه سال بیشــتر از عمر  ۴۰ساله در نظر
گرفته شده برایش کار کرده است .در پی حادثه رخ داده در نیروگاه هستهای
فوکوشیمای ژاپن در سال  ،۲۰۱۱فعاالن مخالف انرژی هستهای این نیروگاه
را هدف اعتراض قرار دادند.
فرانســوا اوالند ،رئیس جمهور سابق فرانسه به رغم وعدههایی که چند ماه
بعد از فاجعه هســتهای فوکوشیما در خصوص تعطیل کردن نیروگاه فسنهایم
– واقع در نزدیکی رود راین و مرز شرقی فرانسه با آلمان و سوئیس – داده بود
اما این اتفاق رخ نداد و سرانجام در سال  ۲۰۱۸امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور
فعلی فرانسه چراغ سبز نهایی را برای تعطیل شدن این نیروگاه صادر کرد.
این نیروگاه که توسط شرکت دولتی  EDFاداره می شود ماه فوریه شاهد
قطع شدن یکی از دو راکتورش از شبکه بود.
قرار اســت که راکتور دوم این نیروگاه هم روز ســه شــنبه هفته جاری از
شبکه جدا شــود .با این حال چندین ماه طول می کشد تا راکتورها به اندازه
کافی خنک شده تا بتوان سوخت استفاده شده را از آنها خارج ساخت.
استراتژیک

آغاز به کار زیردریایی مدرن اتمی روسیه

رئیس شــرکت کشتیســازی یونایتد اعالم کرد ،نیروی دریایی روســیه
دسامبر امسال زیردریایی مسلح به موشک بالستیک با قدرت هستهای کالس
بوری-ای موسوم به «کنیاز اولگ» را تحویل میگیرد.
«الکســی رحمانف» رئیس «یونایتد شــیپبیلدینگ کورپوریشــین» به
اســپوتینک گفت :قصد داریم تا پنجمین زیردریایی کالس بوری را امســال
بــه نیروی دریایی روســیه تحویل دهیم و گمان میکنم این اتفاق دســامبر
عملی شود.
در مجمــوع قرار اســت  ۱۰زیردریایی کالس بوری بــرای نیروی دریایی
روسیه تا سال  ۲۰۲۷ساخته شود .نیروی دریایی روسیه «کنیاز والدیمیر» را
که اولین زیردریایی ارتقا یافته با موشــک بالستیک استراتژیک کالس بوری-
ای بــود ،اوایل ژوئن تحویل گرفت .اولین زیردریایی کالس بوری موســوم به
«یوری دولگوروکی» ژانویه  ۲۰۱۳تحویل ناوگان شمالی روسیه شد.
کوتاه از جهان

نگرانی درباره آوارگی مسلمانان روهینگیا

رویترز :سازمان ملل خواستار اقدامات فوری برای نجات غیرنظامیانی شده که
در صحنه نبرد در استان راخین گیر افتادهاند؛ بر اساس گزارشها از سوی محلیها،
دهها تن کشته و دهها هزار تن دیگر نیز در نتیجه این درگیری آواره شدهاند.

انتقاد اردن از اسرائیل

روسیا الیوم :مقامات اردن از رژیم صهیونیستی خواستند از آسیب رساندن
به هویت بخش قدیمی شهر قدس و تغییر دادن ماهیت آن دست بکشد.

اعتراض پکن به آمریکا

اسپوتنیک :در بحبوحه گزارشات درباره احتمال اعمال تحریمهای آمریکا
علیه کمپانیهای چینی ،وزارت امور خارجه چین دیروز (دوشنبه) تاکید کرد،
پکن اعتراض قاطعانه خود را نســبت به اعمال فشــار آمریکا بر کمپانیهای
چینی ابراز میکند و از واشنگتن میخواهد تا از چنین اقدامی دست بردارد.

