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کره شمالی :آمریکا در مذاکرات
هسته ای صادق نیست

کره شمالی اعالم کردکه آمریکا در مذاکرات خلع سالح اتمی شبه جزیره صادق نیست و در برنامه ها و راهبردهایش ابهامات زیادی وجود دارد .خبرگزاری کره شمالی در گزارشی تحلیلی نوشت:
رهیافت های خصمانه آمریکا و عمل نکردن دونالد ترامپ به تعهداتش باعث شــده است تا برنامه خلع سالح اتمی شبه جزیره کره به بن بست برســد .همزمان ،رسانه های دیگر کره شمالی از جمله
روزنامه «رودونگ سینمون» نهاد حزب کار این کشور نیز یک بار دیگر آمریکا را به یک جانبه گرایی و رفتار گانگستری متهم کرده است .اون نیز از تحریم های آمریکا علیه کشورش دوباره انتقاد کرد.
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تحلیل روز
احمدقناویزچی
دانشجویدکترایحقوقبینالمللدانشگاههایفرانسه(آنژه)وسوئیس(ژنو)

«عنان » مرد اصالحات سازمان ملل
کوفی عنان هفتمین و از موفق ترین دبیرکلهای سازمان
ملل کــه عمــرش را در همیــن ســازمان گذرانده بــود و از
کارمندی ،پلههای ترقی را طی کرد و به دبیرکلی رســید،
به دلیل باز کردن در ســازمان ملل به روی مــردم و تقویت
نقش سازمانهای مردمنهاد ،روح تازهای در سازمان ملل
متحد دمید.پس از کسب عنوان دبیر کلی ،او هدف اصلی
خود را اصالح سازمان ملل ،کارآمدتر کردن این سازمان،
حساس تربودن به خواسته ها و نیازهای اعضای آن و واقع
بین بودن درباره اهداف و تعهدات سازمان ملل بیان کرد.
اولین اقدام کوفی عنــان به عنوان دبیر کل ســازمان ملل
متحد ،برنامــه اصالح او با عنوان احیای ســازمان ملل بود
که بر ارتقای انســجام و هماهنگی بیــن نهادهای مختلف
ســازمان ملــل تاکید داشــت .کوفــی عنان مــوج جدیدی
از اصالحــات ســاختاری را در ســال  2005حــول محور
حقوق بشــر ،حفظ صلح و امنیت دسته جمعی موجب شد
که این اصالحات از یک طرف تاســیس نهادهای جدیدی
همچون کمیســیون تثبیت صلح و شــورای حقوق بشــر را
به دنبال داشــت و از طرف دیگر تقویت عملکرد نهادهای
دیگر ســازمان ملل همچون مجمع عمومــی و دبیرخانه را
دنبال می کرد .پس از اتمام مدت مســئولیت در ســازمان
ملل ،وی وقت و تالش خود را با اقداماتی همچون تاسیس
بنیاد کوفــی عنان یا مشــارکت درگــروه الدرز که توســط
ماندال بــرای ارتقای صلــح و اعتالی حقوق بشــر بنا نهاده
شــده بود ،همچنان صرف صلح و توسعه کرد.در حالی که
کوفی عنان به عنوان دبیر کلی محبــوب و تقریبا موفق در
تاریخچه ســازمان ملل متحد محسوب می شود ،جانشین
وی بان کی مون بدترین دبیر کل سازمان ملل به خصوص
در جراید غربی عنوان می شود .ضعف اصلی بان کی مون
را نداشتن شــخصیت کاریزماتیک و استقالل حداقلی در
فعل و قول در برابــر آمریکا بر خالف خلف خــود  ،انفعال و
ناتوانی در حل معضالت بین الملل و همچنین اشتباهات
متعددی می دانند که بی اعتباری سازمان ملل را به دنبال
داشــته اســت.بحران ســوریه و یمن ،معضل پنــاه جویان،
تغییرات اقلیمی ،تروریسم و رشد فزاینده احزاب افراط گرا
و بیگانه ستیز از جمله مشکالتی هســتند که اگر دبیر کل
کنونی ســازمان ملل ،آنتونیو گوترش نیز موفق به حل آن
ها شود ،گامی برای به دست آوردن اعتبار مجدد سازمان
ملل متحد برداشته است.
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اندیشکده روز
همگرایی دو سر برد کردها با اسد
اندیشــکده راهبــردی تبییــن نوشت:شــروع بحــران در
ســوریه با عقبنشــینی نیروهای دولت ســوریه از مناطق
کردنشــین همراه بــود کــه این موضــوع تســلط نیروهای
دموکراتیک ســوریه بــر این مناطــق را فراهــم آورد .با این
حــال کردهای ســوریه در ایــن مدت بــه دنبــال رویارویی
مســتقیم با دمشــق نبودهانــد .همگرایی اخیــر نیروهای
دموکراتیک ســوریه با دولت ســوریه به دنبــال مذاکراتی
که بین دو طرف انجام شــده اســت ،از تحــوالت جدید در
روابط بیــن آن هــا حکایــت دارد .گرچه کردهای ســوریه
عالقهمند به ایجاد خودمختاری در مناطق تحت نفوذ خود
هســتند اما این موضوع در تقابل با اراده حکومت مرکزی
اســت .بعید به نظر میرســد تداوم مذاکرات دولت اسد و
نیروهای دموکراتیک ســوریه بحث جــدی درباره موضوع
خودمختاری کردهای ســوریه داشته باشد؛ چراکه دالیل
ذکرشــده برای چرایــی همگرایی نیروهــای دموکراتیک
سوریه با دمشــق نشــان میدهد که این نیروها هم اکنون
توان پافشــاری بــر بحث خودمختــاری را ندارند .شــرایط
کنونی باعث شــده که کردها برای حفظ وضعیت موجود
تالش کنند؛ اما دست یابی آنها به حکومت محلی دور
از انتظار اســت .نگرانیهایی که کشــورهای همسایه
بــه خصــوص ترکیــه دربــاره خودمختــاری کردهای
ســوریه دارند ،از موانع خارجی این موضوع محسوب
میشــود .موفقیتهای میدانی دولت ســوریه و تالش
برای حلوفصل مسالمتآمیز اختالفات ،ازجمله دالیل
داخلی کردها برای همگرایی با اســد اســت .اطمینان
نداشــتن بــه حمایتهــای واشــنگتن ،نافرجــام بودن
همهپرسی استقالل اقلیم کردســتان عراق و مخالفت
آنــکارا با افزایــش نفوذ کردهــا ازجمله دالیــل خارجی
کردها برای همگرایی با اسد محسوب میشود .مقابله
با هزینههــای داخلی جدیــد و بازســازی صنعت نفت و
گاز ازجمله دالیل دمشق برای همگرایی با کردهاست.
تقویت جایگاه حکومت مرکزی ،افزایش نگرانیهای ترکیه
و تسلط ارتش سوریه بر مرزهای کشور ازجمله پیامدهای
همگرایی برای آینده پس از بحران و حفظ تمامیت ارضی
سوریه محسوب میشود.
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نمای روز

هیئتــی از جنبش انصــارا ...یمــن به ریاســت «محمد
عبدالســام» ســخنگوی این جنبش ،با «ســید حسن
نصرا »...دبیرکل حزب ا ...لبنان دیدار کرد.

فراری،الغر و بیمار

توماس فریدمن:

«مادرطبیعت»درانتخابات2020آمریکا

وزارت دفاع افغانستان:باتالش آمریکا برای خصوصی سازی جنگ درکشورمان مخالفیم

تکرار تجربه تلخ بلک واتر؟

ســخنگوی وزارت دفــاع افغانســتان ضمن
مخالفــت بــا تال شهــای پنتاگــون بــرای
خصوصیســازی جنگ در این کشــور گفت
که نیروهــای ارتش افغانســتان تــوان دفاع
از خاک کشورشــان را دارند.بــه گفته غفور
«احمــد جاویــد» ،تصمیمگیــری دربــاره
خصوصــی ســازی جنــگ در افغانســتان
بــه عهــده رئیــس جمهــور و دیگــر رهبــران
سیاسی این کشور اســت اما تاکنون تمامی
مدیریت جنــگ را نیروهای امنیتی افغان به
عهــده داشــتهاند.نمایندگان مجلــس ملی
افغانستان نیز با خصوصیسازی جنگ این
کشــور ازســوی آمریــکا مخالفــت کردهاند.
دونالد ترامــپ به تازگی اعالم کرده اســت،
قصد دارد با واگــذاری ماموریتهای ارتش
ایــن کشــور در افغانســتان به شــرکتهای
امنیتــی ازجملــه بلکواتــر ،جنــگ در ایــن
کشور را خصوصی کند .برخی معتقدند این
موضع ترامپ برگرفته از ایده «اریک پرینس»
موســس بلک واتر اســت که اکنــون آکامی
نامیده میشــود .وی بــه تازگی طــرح خود
را برای گســترش حوزه عملیــات نیروهای
این شــرکت تا تســلط بر معادن افغانســتان
مطرح کــرده اســت.این درحالی اســت که
براســاس قانون اساســی افغانســتان دفاع

موافقت نامه مبادله ارز میان قطر و ترکیه امضا شد

شیخ تمیم درکنار سلطان

در اوج بحــران اقتصــادی و دیپلماتیــک میــان ترکیــه و
آمریکا ،قطــر از تصمیم خود برای ســرمایه گــذاری 15
میلیــارد دالری به ویــژه در بخــش مالی و بانکــی ترکیه
خبر داد .قطر پیش از این نیــز  20میلیارد دالر در ترکیه
ســرمایه گذاری کرده بود .اما این حمایــت  15میلیارد
دالری بســیار حائــز اهمیــت اســت زیــرا پــس از اعمال
تحریمهایآمریکابرضدآنکاراصورتگرفتهاست.حتی
بانکهای مرکزی دو کشــور نیز یک موافقــت نامه برای
مبادله ارز امضا کردند .این تحوالت زمانی صورت گرفته
که ترکیه مشــمول تحریم های آمریکا شده و کمک های
مالیقطربهترکیهبهنوعینشانهکاهشوزندیپلماتیک
و نفوذ سیاسی آمریکا در خاورمیانه است .ظاهرا همین
کاهــش وزن و نفوذ ،بــه افزایش جســارت دیپلماتیک و
منطقه ای کشــور کوچکی چــون قطر در حاشــیه خلیج
فارس و نادیده انگاشــتن کاخ ســفید منجر شده است.
بحران میان آنکارا و واشــنگتن ابتدا
با حمایت کاخ سفید از کردهای
سوریه آغاز و با بازداشت کشیش
آمریکایــی در ترکیــه تشــدید
شــد .آمریکا بــرای بازکردن
جــای پایــی در

...

اظهار نظر روز

جزئیاتجدیدازمخفیگاهووضعجسمانیسرکردهداعش

در ماههای گذشته بارها رسانههای عراقی و سوری از مرگ یا مجروح شدن «ابوبکر البغدادی»
سرکرده «داعش» خبر دادهاند ،با این حال این خبر هنوز تایید نشده و سرنوشت او همچنان
مبهم باقی مانده اســت .حاالروزنامــه «وال اســتریت ژورنــال» ،اظهارات یکــی از نزدیکان
البغدادی را منتشر کرده که نشان میدهد او دستکم تا سال گذشته در مخفیگاهی در یکی
از مناطق تحت کنترل داعش در شرق سوریه پنهان بوده است«.اسماعیل الحیثاوی» که به
نوشته «وال استریت ژورنال» از «رازداران» بغدادی بوده و سال گذشته با او دیدار کرده ،اکنون
در بغداد در زندان به سر میبرد و این روزنامه با او گفتوگو کرده است.به گفته حیثاوی در آن
دیدار که در ماه می سال ( ۲۰۱۷اردیبهشت-خرداد )۹۶برگزار شد ،بغدادی «الغر و بیمار»
و «ســایهای» از فردی بود که زمانی داعش را به عنوان یک «خلیفه امروزی» رهبری میکرد.
هرچند نمیتوان اظهارات حیثاوی را مستقال تایید کرد ،اما به نوشته وال استریت ژورنال،
مقامهای امنیتی عراق میگویند ،صحبتهای او با اطالعاتی که از منابع دیگر دریافت شده،
همخوان است.حیثاوی اشاره کرده است ،در آن دیدار که با شکستهای پی در پی داعش از
جمله در موصل همزمان بود ،البغدادی در جلسهای با حضور دو نفر از اعضای «کمیته مختار»
داعش که نوعی کابینه درون سازمانی است ،شرکت داشت.این عضو سابق داعش درباره آن
دیدار میگوید« :او ســر آنها فریاد زد و آنها را به بیلیاقتی متهم کرد .خشم تمام وجودش
را گرفته بود ».حیثاوی که برای بحث درباره برنامه آموزشی مدارس تحت کنترل داعش در
آن جلسه حضور داشته ،از ضعف جسمانی بغدادی اظهار شگفتی کرده و گفته است« :او به
شدت الغر بود و ریش اش هم سفیدتر شده بود ».تنها اعضای ارشد داعش اجازه شرکت در
این نشست را داشتهاند و همین افراد هم پیش از ورود به جلسه
ساعت ،خودکار و هر شیء دیگری را که احتمال میرفته
ممکن اســت مجهز به تجهیزات ردیاب باشــند ،تحویل
دادهاند .این بیســت و چند نفر برای رســیدن به محل
مالقات که در حومه شهر «میادین» سوریه بوده ،دو روز
با خودرو در راه بودهاند.به نوشته وال استریت ژورنال،
حیثاوی تنها چنــد ماه پس از این نشســت در عملیات
مشترک سرویسهای اطالعاتی عراق ،آمریکا و ترکیه
بازداشت شده ،تا یکی از ارشدترین اعضای داعش باشد
که زنده دستگیر شــده اســت.این روزنامه با اشاره به
شکســتهای پی در پی داعش در ماههای گذشته و
کشته شدن بسیاری از اعضای ارشــد این گروه ،از
جمله سه نفر از شرکتکنندگان در نشست حومه
میادین ،نوشته است که بغدادی همچنان فراری
است.ســرویسهای اطالعاتی برای جلوگیری
از مختل شــدن تالش برای یافتــن البغدادی از
اظهار نظــر درباره محــل احتمالــی حضور وی
خودداری میکنند ،اما به نوشــته وال استریت
ژورنال ،گزارش شده که او در مناطقی از جمله
حومه شهر «البعاج» (باعج) در شمال غرب عراق
و در شهرهای دره رود فرات در نزدیکی
مرز سوریه ،دیده شده است.
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ســوریه و حمایت از رژیم صهیونیســتی ،به بهانه مبارزه
با داعــش ،اقــدام بــه حمایــت از کردهــای ســوریه کرد
اما ایــن حمایت بــا انتقاد آنــکارا روبه رو شــد .عــاوه بر
این ،اندرو برانســون کشــیش آمریکایی به جاسوســی و
اقدامات تروریســتی به نفع فتح ا ...گولن واعظ مخالف
دولت ترکیه متهم شده است .اندرو برانسون در پی این
اتهامات با دستور دســتگاه قضایی ترکیه حبس خانگی
شــد .دولت ترکیه فتــح ا ...گولن را به نقش داشــتن در
کودتای نافرجام ژوئیه ســال  2016متهم می کند.این
مسائل عامل اصلی تمامی تنش های اقتصادی و جنگ
لفظی میان ترکیه و آمریکاست .پیشــتر در زمان بحران
کشورهای حاشــیه خلیج فارس ،ترکیه به شدت از قطر
حمایت کرده بود .از ماه ژوئن سال  ،2017قطر قربانی
تحریم دیپلماتیک و اقتصادی عربستان سعودی ،بحرین،
امارات عربی متحده و مصر شده است .این کشورها دوحه
را به داشــتن ارتباط با ایــران و تامین مالی تروریســم در
منطقه متهم می کنند .اما دوحه به شدت این اتهامات را
رد می کند .گفته می شود شیخ تمیم بن حمد
آل ثانی با سفر به ترکیه و اعالم خبر سرمایه
گذاری جدید قطر در این کشــور ،ســعی در
جبران حمایت های آنکارا در آن زمان دارد.
اگرچه هدف اولیه این تحریم ها فشار
وارد کــردن بر قطــر بود ،امــا قطر
متحدانــی یافت که به این کشــور
کمک کردند تا بر ســختی ها غلبه
کنند .ترکیــه از جملــه متحدانی
بود که به ســرعت بــه اصلی ترین
شریک اقتصادی و نظامی دوحه
در منطقــه تبدیــل شــد.رجب
طیــب اردوغان پانزدهــم نوامبر
گذشــته به دوحه ســفر کرد و در
این سفر به قطر اطمینان داد که
در بحران خلیج فارس از حمایت
کامل ترکیه بهره مند خواهد بود.

از تمامیــت ارضــی و مقابله با دشــمنان این
کشور برعهده ارتش و پلیس ملی افغانستان
اســت و آمریکا نمیتوانــد با نادیــده گرفتن
حاکمیت ملی و اســتقالل افغانستان برای
امور امنیتی این کشــور تصمیمگیری کند.
از ســال  2001کــه آمریــکا افغانســتان را
اشــغال کــرد ،وزارت خارجــه و وزارت دفاع
آمریــکا بــه بهانــه تامیــن امنیــت نهادهای
اداری و پایگاههای پشــتیبانی ،از نیروهای
مزدور که در اســتخدام شرکتهای امنیتی
خصوصی هستند استفاده کرد که جنایات
بیشماری را در افغانســتان مرتکب شدند.
حامــد کــرزای رئیــس جمهــوری پیشــین
افغانستان معتقد اســت ،آمریکا میخواهد
مســئولیت امور جنگــی در افغانســتان را به
شــرکتهای خصوصی امنیتی بســپارد که
در تناقص صریح و آشــکار با حاکمیت ملی و
نقض صریح قانونی اساسی این کشور است.
خصوصیسازی دفاع و امنیت افغانستان به
معنای طوالنی ساختن جنگ ،ادامه کشتار
افــراد بیگنــاه و رواج بیشــتر خودســری و
قانون شــکنی خواهد بود.از اینرو در زمان
حامد کرزای بسیاری از شرکتهای امنیتی
خصوصی منحل شدند ،اما آمریکا با اعمال
فشار بر دولت افغانستان تالش کرد فعالیت

برخی از آنــان را در این کشــور حفــظ کند.
در جنگ آمریکا ضد عراق در ســال 1991
نســبت اســتفاده ارتش آمریــکا از نیروهای
شــرکتهای امنیتــی خصوصــی در برابــر
نیروهای رســمی یک به  50بود اما اکنون
آمریــکا در افغانســتان این نســبت را یک به
یک کــرده اســت و ایــن نشــان میدهد که
نیروهای شرکتهای امنیتی خصوصی نه
تنها در افغانســتان کاهــش نیافتهاند بلکه
برابر با ارتــش آمریکا در این کشــور فعالیت
میکنند.والدیمیــر بروتــر ،کارشــناس
موسسه بینالمللی مطالعات بشردوستانه
و سیاســی روســیه معتقــد اســت" :انتقــال
قدرت نظامــی به یــک ســازمان خصوصی
در افغانســتان به این معنی است که در این
کشــور نظامیانی وجود خواهند داشــت که
نماینده رسمی واشنگتن نیستند و مقامات
آمریکا هیچ گونه مسئولیت رسمی درقبال
آن هــا ندارند و این به نفــع تأمین امنیت در
افغانســتان نیســت".در هر حال ،واگذاری
امور امنیتی افغانستان به بخش خصوصی
از سوی آمریکا به معنای ادامه جنایات آنان
ضد مردم مظلوم افغانســتان اســت زیرا در
بســیاری مواقع مورد آزار و اذیت و شــکنجه
نیروهای این شرکتها قرار گرفتهاند.

از سواری بر خرس
روسی تا همراهی
در جشن عروسی

جنجال
رقص
پوتین

بازو در بازوی هم و چشم در چشم در حالی که لبخندی را
بین یکدیگر رد و بدل می کنند ،تصویری است که حضور
رئیس جمهور روســیه در مراســم عروســی وزیر خارجه
اتریش را جنجالی کرده اســت .این والدیمیر پوتین بود
که در مراسم ازدواج «کارین کنایسل» ،وزیر امور خارجه
اتریش با «ولفگانگ میلینگر» تاجر ،در شهر گراز تبدیل
به ستاره مجلس شــده بود .در حالی که اتحادیه اروپا بر
سر مســائل گوناگون به ویژه الحاق شــبه جزیره کریمه
از اوکراین به روســیه با دولت مســکو اختالف دارد ،این
مهمانی خصوصی بسیاری از سیاستمداران را غافلگیر
کرده است .منتقدان و مخالفان دولت اتریش میگویند
این رفتار با موضع خصمانه غربیها علیه روسیه منافات
دارد .وزیر خارجه اتریش که یک کارشــناس خاورمیانه
هم هست ،آشنایی خصوصی با رئیس جمهوری روسیه
ندارد ،امــا وزیــر مســتقلی در کابینه ائتالفی متشــکل
از افپیاو ،حزب راســت افراطی اســت ،حزبــی که در
پیوند نزدیک با والدیمیر پوتین است .هاینتز کریستیان
اشتراخه ،رهبر حزب افپیاو و معاون صدراعظم اتریش
ضمن تبریک گفتن به عروس و داماد ،از خانم کنایســل
به عنوان «ســازنده پلها» یاد کــرد .وی همچنین گفت
که پوشــش خبری این عروســی «بهترین تبلیغ رایگان»
برای اتریش اســت .دولــت ائتالفی محافظــهکاران در
اتریش بــه رهبری صدراعظم سباســتین کروتــز خود را
به عنوان «ســازنده پل» میان این کشــور با دولت مسکو

معرفی میکند .به گــزارش یورونیــوز ،والدیمیر پوتین
با یک دســته گل بزرگ به محل عروسی رفته و به همراه
گروهی از خوانندگان و رقصندگان وارد مکان عروسی
در اتریش شــده اســت .تصاویری که خبرنــگاران از این
مراسم گرفتهاند ،نشــان میدهد که خانم کنایسل ۵۳
ســاله در حالی که لباس ســفیدی به تن دارد ،مشــغول
رقص و بگو و بخند با رئیس جمهوری روسیه است .پوتین
در مسیر ســفر خود به برلین برای دیدار با آنگال مرکل،
صدر اعظم آلمان با توقف در جنوب اســتان اشتیریا ،در
جشن عروسی خانم کنایســل با تاجری به نام ولفگانگ
میلینگر شــرکت کرد .پوتین حاال از روی خرس روســی
پیاده شده و با اروپایی ها می رقصد.

در سال ،۲۰۲۰رشته سیاســتها و راهبردهای غلط ترامپ،
میدانمبارزهانتخاباتیرابهنفعدموکراتهاازچنگاوخواهد
قاپید و نه تنهــا راهبرد "احیای عظمت آمریــکا"ی ترامپ دیگر
تاثیر نخواهد داشــت ،بلکه سیاســت درازمدت وی در "احیای
محیط زیست آلوده آمریکا" و نیز امتناعش از قبول خطر تهدید
تغییــرات اقلیمی و فرصتــی که قاپیده اســت تا به مــردم وعده
ســاختن آمریکایی ثروتمندتر ،ســالم تر ،امن تر و محتــرم تر با
رهبری جهان در اســتفاده از فنــاوری انرژی هــای پاک دهد،
عرض انــدام و نتیجه انتخابــات را معین خواهند کــرد .ترامپ
هیچ پاسخی به این مشکالت ندارد و حتی علوم آب و هوایی را
که ناسا به اطالع او رسانده اســت هم درست نمی داند.ترامپ
قصدش این اســت که انرژی حاصل از ســوخت زغال سنگ را
احیا کند ،در حالی که اشکال دیگر انرژی شامل باد و خورشید
جایگزیــن هایــی کارآمدتــر ،ارزان تر ،پــاک تر و بهداشــتی تر
هســتند .چهار ایالت از پنج ایالتی که از انرژی باد استفاده می
کنند ،جزو ایالت های قرمز یعنی جمهوری خواه اند .دقیقا در
زمانی که چین کمر همت بسته است تا در آینده از انرژی های
پاک و خودروهای الکتریکی استفاده کند ،ترامپ دارد تالش
می کند صنایع خودروســازی آمریــکا را وادار کنــد که به عقب
برگردنــد و خودروهای گازســوز تولید کنند .آخریــن باری که
آمریکا بین دهه های  ۱۹۸۰تا  ۲۰۰۰ایــن خودروها را تولید
کرد ،کشورهای ژاپن و کره جنوبی کارخانه های خودروسازی
دیرویت راورشکستکردند.درهمانهنگامماونزوئالوروسیه
وجهانعربوایرانراثروتمندکردیم.ترامپحتماخواهدگفت
که انرژی های سبز ،حقیقی نیستند؛ غیراقتصادی اند ،میهن
پرستانه نیستند و به طور مبهمی فرانسوی اند .این اعتقادات
ترامپدربارهاستفادهازانرژیهایپاکمیتواندمحملیبرای
مخالفت صریح دموکرات ها با او باشــد و به وضوح تبیین کنند
که این انرژی ها از حیث جهانی اســتراتژیک و از بعد بومی هم
بهخصوصبرایطبقهکارگربهصرفههستند.مطالعاتنشان
دادهاستکهدر ۱۲ایالتغربمیانهآمریکا،مردمازانرژیهای
تجدیدپذیر استفاده میکنند .پیام دموکرات ها برای ۲۰۲۰
میتوانداینمحاسبهسادهباشد؛هماکنونجمعیتکرهزمین
هفت میلیارد و  ۶۰۰میلیون نفر اســت که تا سال  ۲۰۳۰این
جمعیت به هشــت میلیارد و  ۶۰۰میلیون تن خواهد رســید،
یعنی یک میلیارد انســان فقط ظرف یک دهــه به جمعیت کره
زمیناضافهخواهدشد.حاالاگرفرضکنیمکهفقطنیمیازاین
جمعیتخودروداشتهباشندوخودروهایشانتهویهداشتهباشد
ومردمهمهمچونآمریکاییها،عادتهایغذاییشانمصرف
پروتئینباشد،درآنصورتماکرهزمینراخواهیمبلعید.معنای
آن این اســت که انرژی پاک با بهرهوری باال ،حتما باید صنعت
بزرگجهانآیندهباشدوگرنه،ماباتجربهبسیارناگوارزیستی
روبهروخواهیمشدکهمیتواندتغییراتآبوهواییکرهزمین
باشد.آیاکسدیگریغیرازترامپهستکههنوزهمباورشبه
این باشد که آمریکا می تواند همچنان قدرت مسلط بر اقتصاد
جهانباشد،اماصنعتبزرگجهانیآیندهرارهبرینکندواین
جایگاه عظیم را به چین واگذار کند؟ راهبرد دموکرات ها باید
بر مبنای منسجم کردن استانداردهای اجرا ،پژوهش و قیمت
گذاری کربن باشــد تا به ابتکار "چهار صفر" برسیم .این "چهار
صفــر" عبارتنــد از -۱:کربن صفــر -۲،خودروهــای دودزای
صفر -۳،ســاختمان های انــرژی خالص صفــر و -۴ضایعات
کارخانهایصفر.اساسکاردموکراتهابایدبرایناصلباشد
که "حزب قدرت گرفتن طبقــه کارگر و قــدرت گرفتن امنیت
آمریکا"باشند.انرژیپاک،خودروهایپاک،کارخانههایپاک
و ساختمان های دارای اســتاندارد ،همان چیزی را به ما هدیه
می دهند که ما مــی خواهیم راحت تر در جامعه مان به دســت
آوریم.اینانرژیها،هزینههایبهداشتیرامیکاهند.ازاثرات
تغییرات آب وهوایــی زمین میکاهند ،صنایــع قابل رقابت تر
صادراتی خلق و کشورهای های متکی به نفت را تضعیف می
کنند و امنیت ملی آمریکا و رهبری اخالق مدار جهانی را ارتقا
می دهند .بگذاریــد ترامپ هرقدر دلــش میخواهد به جنگ
با این طرح بــرود .اگر «مــادر طبیعت» همین جریــان نابودگر
خــود را تــا ۲۰۲۰ادامه بدهــد ،ترامــپ بایــد در ذهنیت خود
راجع بــه زنان قدرتمنــد که معتقد اســت "باید در بند شــوند"،
تجدیدنظرکند،چوناینطرزفکربدجوریابلهانهخواهدبود.

مشاور حقوقی کاخ سفید با بازرس ویژه تحقیقات روسیه همکاری کرد

ترامپ :خودم اجازه دادم!

این که چقدر سند و سرنخ در اختیار «رابرت مولر» بازرس
ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات 2016قرار دارد،
مشخص نیست .ولی یک چیز در این میان جلب توجه می
کند؛ بازرس مولر بیش از هر زمانی به حلقــه یاران ترامپ
نزدیکشدهاست.پسازافشاگریهاوگفتوگویمایکل
کوهن ،وکیل ســابق ترامپ با «مولر» این بار نوبت مشــاور
حقوقی ریاســتجمهوری بود که به صــورت داوطلبانه به
پرونده «روس گیت» بپیوندد« .دونالد مکگن» ،به عنوان
شاهدبابازرسرابرتمولر،همکاریکردهاست.بهگزارش
نیویورکتایمز،مشاورحقوقیکاخسفیددر ۹ماهگذشته
حداقلسهباربابازرسویژهدربارهتبانیاحتمالیکرملین
توگوکردهاست.پسازرسانه
باکمپیندونالدترامپگف 
ای شــدن این خبر ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا با
انتشار توئیتی نوشــت« :من به مکگن و تمام پرسنل کاخ
سفیدکهازسویرابرتمولربازرسویژهتحقیقدرخواست
گفت وگو با آن ها شده اســت ،اجازه دادم با مولر همکاری
کنند .ما بیش از یک میلیون ســند در این زمینه ارائه داده
ایم» .ترامپ ادعا کرده است که این شفافترین تحقیقات
در تاریخ اســت که بدون تبانی و محدودیت صورت گرفته

است.اینسخناندرحالیاستکهویبارهابهتحقیقات
مربوطبهمداخلهروسیهدرانتخاباتحملهکردهوخواهان
پایان دادن به این تحقیقات شده است .او حتی تحقیقات
رابرت مولر را توطئهای علیه ریاست جمهوریاش نامیده
است.برایاینادعامیتوانبهدیداررئیسجمهورآمریکا
با همتای روس خود در هلسینکی اشاره کرد که گفته بود
دلیلی نمیبیند روســیه در انتخابات آمریکا دخالت کرده
باشد.سخنانیکهبعداازآنعقبنشینیکرد« .مکگن»
به شکل وســیعی با تحقیقات مربوط به دخالت روسیه در
انتخاباتآمریکاهمکاریکردهاست.گفتهمیشودبخشی
از اظهــارات وی در همکاری با مولر به تــاش های دونالد
ترامپ برای کنار زدن مولر و اقدامــات وی در اخراج مدیر
افبیآیمرتبطاست.ترامپدرحالیخودرامطلعازاین
دیدار نشان می دهد که گفته می شود او و مشاور حقوقی
اشروابطچندانخوشایندیندارند؛آنهابهندرتباهم
صحبتمیکنندوهمینباعثشدهاستترامپنسبتبه
وفاداری«مکگن»مطمئننباشد.وفاداریآنقدرعنصر
مهمی برای دونالد ترامپ اســت که «جیمز کومی» رئیس
سابقافبیآیدربارهآنکتابنوشتهاست.
CMYK

