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تگزاسیخزده؛ناکارآمدیو
سوءمدیریت
بحران انــرژی در تگزاس که در پی یک زمستان
قطبی بی سابقه در بخش های وسیعی از آمریکا به
وجود آمده است ،بار دیگر توجهات را به مشکالت
ساختاری در ایــن کشور جلب کــرده اســت .در
روزهای اخیر ،هر یک از مقامات دولتی و ایالتی و
همچنین جریان های سیاسی و اجتماعی تالش
کــرده انــد ،مسئولیت بــروز چنین فاجعه ای را بر
دوش دیگری بگذارند .طرفداران نظریه تقویت
قدرت دولت فــدرال ،مقامات ایالتی را ناکارآمد
معرفی می کنند و طرفداران حقوق ایالت ها بر
نقش مخرب مداخله گری دولت فدرال تاکید می
ورزند .حامیان اقتصاد دولتی هم منفعت طلبی
بخش خصوصی را مسبب این بحران می دانند
و حامیان اقتصاد خصوصی ،انگشت اتهام را به
سمتسیاستهایتحمیلیدولتنشانهمیروند.
دموکرات ها می گویند جمهوری خواهان برای
سالیان متوالی اداره تگزاس را برعهده داشته اند
و به همین دلیل آنان مسئول هستند .جمهوری
خواهان نیز می گویند ذهنیت لیبرالی دموکرات
ها در واشنگتن ،کارها را خرب کرده است .با این
حال ،آن چه مسلم است این که در بروز «جهنم یخ
زده تگزاس» همه مقصر هستند ،از دولت فدرال تا
دولتایالتی؛ازطرفدارانمداخلهگراییدولتیتا
طرفداراناقتصادآزادونهایتاازجمهوریخواهان
تا دموکرات ها .اما شاید برخی نظیر دولت ایالتی
تگزاس ،جمهوری خواهان حاکم بر این ایالت و
شرکتهایخصوصیتامینآبوبرقایالتی،سهم
بیشتری در مقایسه با دیگران داشته باشند البته
برای مردمی که روزها در سرمای کشنده قطبی،
برق و آب نداشتند ،خیلی اهمیت ندارد که سهم
هر یک از عناصر تشکیل دهنده قدرت کشورشان
دراینفاجعهچهاندازهبودهاست .توجهبیمارگونه
دولت فــدرال آمریکا به بسط و گسترش هرچه
بیشتر امپراتوری جهانی ،این کشور را از داخل به
قدری ضعیف کرده است که توان کمک رسانی به
چند ده میلیون آمریکایی فقیر را ندارد و برخی از
ایالت های آن در برابر بالیای طبیعی در آستانه
فروپاشی قرار دارند.

آغازپایانانحصار 2حزبیدرآمریکا؟
نظرسنجیهانشانمیدهدتقریبانیمیازجمهوریخواهان
بهحزباحتمالیترامپملحقمیشوند
نیمی از جمهوری خــواهــان اعالم
کــرده انــد اگــر دونــالــد ترامپ حزب
جـــدیـــدی تــشــکــیــل دهـــــد ،حــزب
جمهوری خــواه را تــرک می کنند و
به حزب ترامپ می پیوندند.آمریکا
همین االن ده ها حزب دیگر عالوه
بر احزاب جمهوری خواه و دموکرات
دارد که به آنان «احزاب سوم» گفته
می شــود و برخی از آنــان نیز برای
راهیابی به کاخ سفید ،در انتخابات
ریــاســت جمهوری هــم شرکت می
کنند .به عبارت دیگر ،آمریکا مشکل
کمبود حزب ندارد که ترامپ بخواهد
حزب جدید بسازد .مشکل آمریکا
در انحصار دو حزبی است .آیا ترامپ

هم می تواند با ایجاد حزب جدید،
این انحصار را بشکند؟ نظرسنجی
دانــشــگــاه ســافــولــک – یــــواسای
تــودی نشان م ـیدهــد ۴۶ ،درصــد
جمهوری خواهان گفته اند که اگر
رئیس جمهور سابق آمریکا حزب
جدیدی تشکیل دهــد ،آن ها حزب
جمهوری خواه را رها می کنند و به آن
میپیوندند .تنها  ۲۷درصد گفته اند
کهآنهادرحزبجمهوریخواهباقی
میمانندوبقیههمگفتهاندتصمیمی
نــگــرفــت ـهانــد .بیشتر طـــرفـــداران
دوآتشه ترامپ ،نه تنها وفــاداری به
او را پیشنهاد می دهند بلکه به هر
جمهوری خواهی که از این کار سر باز

زند ،به دیده شک و تردید می نگرند.
از یک منظر ایدئولوژیکی -که عمدتا
به سیاســـت شخصی متمایل شده
اســت -فضایی بــرای ترامپ شکل
گرفته که می تواند سرکشی کند و
خــودش و همچنین حامیانش را از
حصارهای حــزب جمهوری خــواه
رهاییببخشداماچنینحرکتیبرای

سه راهی بایدن درافغانستان!

طالبان:هرگزباتمدیدمهلتخروجنیروهایخارجیموافقتنکردهودرصورتنقض
توافققطر،حملهعلیهنیروهایخارجیازسرگرفتهمیشود
«مال بــرادر» رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان
با تاکید برضرورت پایبندی آمریکا به توافق با این
گــروه در زمینه خــروج نظامیانش از افغانستان،
هشدار داد که طالبان مداخله نیروهای خارجی
در این کشور را تحمل نخواهد کرد .افزون بر این
مقامطالبان«،ذبیحا...مجاهد»سخنگویطالبان
نیز به دولت بایدن درباره نقض احتمالی توافق از
سوی واشنگتن تلویحا هشدار داده است« :هرگز
با تمدید مهلت خروج نیروهای خارجی موافقت
نمیکنیمودرصورتنقضتوافققطر،حملهعلیه
نیروهای خارجی از سر گرفته میشود».افزایش
هشدار مسئوالن گروه طالبان در حالی است که
طبقتوافقآمریکاوگروهطالبان،مقاماتواشنگتن
حدود دوماه فرصت دارند درباره خروج نظامیان
این کشور از افغانستان تصمیم بگیرند .شمارش
معکوس برای دولتمردان آمریکایی در حالی آغاز
شدهاستکهبهگفتهبرخیکارشناساندرصورتی
کهآمریکابهتعهدخودباطالبانعملنکند،باحمله
طالبان علیه نیروهای غربی روبه رو خواهد شد

البته به مــوازات هشدار مسئوالن گروه طالبان،
«جک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا گفته
که «جو بایدن» در مشورت با کشورهای عضو ناتو و
فرماندهاننظامیآمریکادرحالبررسیتوافقنامه
قطراست.بهگفتهمشاورامنیتملیآمریکا،دولت
بایدن طی روزها یا هفتههای آینده درباره مسئله
خروج نیروها از افغانستان تصمیمگیری خواهد
کرد البته این اظهارات محدود به سالیوان نبوده
بلکه پیش از این وزیر دفاع آمریکا هم اعالم کرده
آمریکا درباره بازنگری توافق نامه قطر با متحدان
کشورشمشورتخواهدکردونیروهایآمریکایی
نیزعجوالنهازافغانستانخارجنخواهندشد.بههر
حال تاکید مشاورامنیت ملی آمریکا و دیگر
مقامات این کشور به تصمیم بایدن در قبال
افغانستاندرشرایطیاستکهنشستاخیر
وزیراندفاعناتوبدوناتخاذهیچتصمیمی
دربــاره ادامــه حضور یا خروج نیروها از
افغانستان پایان یافت .تالش مقامات
آمریکایی بــرای اعــام سیاست

جمهوری خواهان شاید محنت بار
نیز باشد .به راه انداختن کاندیداهای
حـــزب جــدیــد ت ــرام ــپ ،حــمــایــت از
جمهوریخواهانرادچارحالتیمانند
سکته خواهد کرد و شانس دموکرات
ها را نه تنها در نواحی و ایالت های
چرخشی بلکه حتی در ایالت های
سنتی جمهوری خــواه افــزایــش می

های جدید واشنگتن در قبال افغانستان در حالی
افزایش یافته است که طبق توافق قطر در سال
گذشته بین آمریکا و طالبان ،واشنگتن متعهد شد
همه نیروهای خارجی مشروط به پایبندی طالبان
به یک سری تعهدات امنیتی خاک افغانستان را
تا پایان ماه آوریل  2021ترک کنند .به هر حال
«جو بایدن» درحالی به مهلت تعیین شده برای
خروج نیروهای باقی مانده آمریکایی از افغانستان
نزدیک میشود که مشاوران نظامی و اطالعاتی
وی سه گزینه را پیشروی او گذاشتهاند .به نوشته
نشریه آمریکایی «واشنگتن پست» گزینه نخست
پیشنهادیخروجنیروهادرمهلتتعیینشدهیعنی
اول ماه می ( 11اردیبهشت) است حتی اگر این
خروج به معنی سقوط دولت افغانستان و سقوط
این کشور به جنگ داخلی باشد .گزینه دوم تمدید
حضور نیروها برای مدتی محدود است که باید از
طریقمذاکرهباطالبانصورتگیردوگزینهسومو
نهایینیزادامهحضوربرایمدتینامشخص
است .به هر تقدیر در حالی دولت بایدن
بررسی توافق با طالبان را در دستور کار
دارد که به گفته سخنگوی شورای امنیت
ملیافغانستان،آمریکادرتهیه
اینتوافقبادولتافغانستان
مشورتهای الزم را نکرده

دهد .این فرصت برای دموکرات ها
هرجا که حزب سوم وارد میدان شود
و کاندیدا معرفی کند ،وجود خواهد
داشت.هرشخصیتجمهوریخواهی
ممکناستبهخاطرترامپخردشودو
شکستبخورد؛آنهمبعدازفراخوان
های حزب ناسیونالیست ترامپ .در
راســـتای تحقق ایده حزب جدید یک
بار کمیته اقدام سیاسی برای جمع
آوری کمک های مالی شکل گرفت
که هنگام پویش انتخاباتی ترامپ از
آن فاصله گرفت .با این همه خارج از
گود ،شمار زیادی پیاده نظام مرتبط با
کارکنانسیاسیوجریانیازداوطلبان
بــرای تامین مالی این جریان وجود
دارنــد اما سیاستمداران جمهوری
خــواه می دانند به رغم این که جناح
ترامپ در حزب آن قدر بزرگ نیست
که پیروز شود اما به آن اندازه ای بزرگ
هست که شانس های انتخاباتی شان
راخراب کند.

است .به گفته «رحمتا ...انــدر» این توافق نامه
نتوانستهاستبهبرقراریصلح،پایانجنگ،توقف
خون ریزیها و بهبود وضعیت مــردم افغانستان
کمکی کند .اشاره «رحمتا ...اندر» به مذاکرات
صلح افغانستان در دوحه است که در بنبست قرار
داردوتیمهایمذاکراتیافغانستانوطالبانازیک
ماه پیش هیچ دیداری نداشتهاند.در مجموع باید
گفت ،طبق نشانه هایی که از دولت بایدن وجود
دارد ،وی قصد دارد در تصمیم ترامپ برای خروج
نظامیان این کشور از خاک افغانستان تجدید نظر
کند.براساستوافقنامهطالبانوآمریکاکهدر10
اسفند سال گذشته امضا شد ،باید تمام نظامیان
خارجی در ماه می سال جاری میالدی افغانستان
را ترک کنند .با این حال ،آمریکا در ماه های اخیر
تاکید کرده است که خروج از افغانستان به شرایط
و اجــرای تعهدات طالبان بستگی دارد .به نظر
می رسد حکومت بایدن به جای توافق نامه دوحه
به توافق نامه استراتژیک و پیمان امنیتی آمریکا
با دولــت افغانستان میاندیشد .به همین دلیل
دولتبایدنبهدنبالخروجتدریجیباحفظمنافع
آمریکا در افغانستان است .از نظر «بایدن» ،چین
و روسیه همچنان تهدید استراتژیک برای آمریکا
محسوب می شوند و به همین دلیل حضور آمریکا
درافغانستانضروریاست.
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درآستانهرسیدنتعدادجانباختگانویروسکرونا
در آمریکا به عدد نیم میلیون ،روزنامه نیویورک
تایمز در صفحه اول شماره 21فوریه 2021خود،
تصویری با  500هزار نقطه به چاپ رسانده که هر
نقطهبیانگرمرگیکآمریکاییدراثرابتالبهبیماری
کووید 19-است.
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اعتراض موتورسواران سازمان یافته در خیابان
شانزلیزه پاریس که خواستار حق رانندگی در
بینخطوطاتومبیلهستند/.خبرگزاریفرانسه
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خانه تخریب شده یک خانواده فلسطینی به
دست ارتش اسرائیل در منطقه راس العمود در
حومه شهر قدس

