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دولــت کانــادا بــا وجــود چنــد هفتــه
محدودیت همچنان آمار ابتال به کرونا
را در وضعیــت هشــدار اعــام کــرده
اســت .مقامات بهداشت و درمان این
کشــور کــه مــوج دوم کرونــا را نزدیــک
می دانند در آســتانه تعطیالت سال نو
از مردم خواســتند تــا دورهمیها را به
حداقل ممکن برسانند.

اســپانیا در بحبوحــه بحــران کرونــا
بــا آغاز بــارش بــرف بــرای بازکردن
پیســتهای اســکی آماده میشــود.
ایــن در حالــی اســت کــه اختــاف
نظــر میــان مقامات این کشــور برای
پرداخت کمک هزینهها به مشاغل،
اجرای این طرح را به تأخیر انداخته
و باعث بروز اعتراضاتی شده است.

اســتقبال «بوریــس جانســون» از عــدم
توافق اتحادیه اروپا در حوزه روابط تجاری
پســابرگزیت ،خشــم شــماری از مقامات
ارشــد پارلمان و تجار برجسته انگلیس را
برانگیخته اســت .آخرین مذاکره نخست
وزیر انگلیس با رئیس کمیسیون اتحادیه
اروپا بــرای تعییــن تکلیف شــرایط آینده
تجاری این کشور دیشب برگزار شد.
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این روزها دو ســالگرد ویژه برای من از راه
رســیده اســت .یکی ســالگرد شکســتام
در برابــر جورجدبلیوبــوش در انتخابــات
ریاستجمهوری سال  2000امریکا و بهتر
بگوییم ســالگرد حکم نهایــی دیوانعالی
امریکا در خصوص رقابت بسیار نزدیکم
با بوش که بهسود وی و بهضرر من اعالم
و موجب قطعیت ریاســتجمهوری وی
شــد .البته همین امروز (دوشنبه  24آذر)
زمانی اســت که دیوانعالی امریکا مشابه
ایــنکار را بــا جــو بایــدن در رقابــت وی با
دونالدترامــپ بــر ســر انتخابات امســال
انجام خواهد داد .ســالگرد دوم برای من
مــورد و مناســبت ویژهتــر و دلپذیرتــری
اســت .زیــرا پنجمیــن ســالگرد تنظیــم و
تصویــب توافقنامــه آب و هوایــی پاریس
به حســاب میآید که خرسندم در تبیین
و اجرایی شــدن آن سهم بسزایی داشتم.
متأســفانه یکی از اولیــن اقدامات ترامپ
پــساز ورودش بــه کاخســفید خــروج از
ایــن تفاهمنامه بود ،آن هــم در حالی که
 194کشــور توافق کرده بودند برای نجات
کرهخاکی و هستی بشر گازهای گلخانهای
را حــذف کننــد و در افزایــش محیطهای
سرســبز و پــر درخــت کوشــا باشــند .حاال

منتظرم بایدن در همان روز نخست آغاز
تجمهوریاش بازگشــت
رســمی ریاســ 
امریــکا بــه ایــن تفاهمنامــه را اعــام و
اجرایی کند .باالتر از همه اینها خوشحالم
کــه بــا حــذف تندرویهــای ترامــپ و بــا
مبنا قــرار گرفتــن افکار عقالییتــر بایدن
امریــکا میتوانــد نقش پیشــروی خــود را
پــس از چهــار ســال عزلتنشــینیهای
ناشــی از اقدامات افراطیترامپ بازیابد.
ی پیشروی
البتــه کارهای فراوان و ســخت 
اوســت و بدتــر و ســختتر از همــه مهــار
ویروســی اســت که امریــکا را به محیطی
قبرســتانگونه تبدیل کرده اســت .بایدن
بــه جز کرونــا بــرای روبهراه کــردن مجدد
اقتصــاد ورشکســته امریــکا کارشــاقتری
را مقابــل خــود خواهــد دیــد .حتــی اگــر
همــه اینهــا در کار نبــود رئیسجمهوری
جدیــد امریکا با این ســؤال مواجه اســت
کــه چرا هیــچ کاری بــرای درآوردن طبقه
متوسط از زیر فشار طاقتفرسای مسائل
معیشــتی در ایــن کشــور صــورت نگرفته
و فقــط زندگی آنها اســت که بــا آمدن هر
دولتی همچنان تحت مخاطره قرار دارد
و سیل قبوض عقبافتاده و ...زندگیهای
بســیاری را به فالکت خواهد کشــاند .من
مطمئنــم که نبرد بــا کووید 19دیــر یا زود
بهســود بشــر بهپایــان خواهد رســید ولی
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پمپئــو وزیر خارجه برای ممانعت از وقوع فاجعــهای نظیر فاجعه بنغازی،
فــوراً دســتور تعطیلی کنســولگری را صادر کــرد (در آن مقطع بیــش از 1000
نفر شــامل کارکنان دولتی و مقاطعه کاران در کنســولگری مشغول فعالیت
بودند) .این بار حتی متیس هم نمیتوانســت ارتباط ایران را با این حمالت
انــکار کنــد ،هرچنــد هنــوز هــم مخالف یــک واکنــش ســریع علیــه اقدامات
ایــران بــود؛ خیانت بدون هیچ طعنهای .او نگران بود که بســتن کنســولگری
ایــن عالمــت را به دیگران ارســال کنــد که ما در حــال عقب نشــینی از عراق
هســتیم .ب ا وجود این در روز  28ســپتامبر پمپئو تعطیلی کنســولگری امریکا
در بصره را رســماً اعالم کرد .وقتی به حوادث تابســتان ســال بعد ( )2019از
جملــه ســرنگونی پهپادهای امریکایــی و ســایر اقدامات خصمانــه ایران در
منطقه میرسیم ،بخوبی ناکامی دولت فعلی امریکا در واکنش به اقدامات
تحریکآمیز سال گذشته ایران را به یاد میآوریم.
مــدت کوتاهی پساز حوادث عراق و بســته شــدن کنســولگری امریکا در
بصــره ،ترامــپ دوباره به ســمت ترکیه و اردوغان چرخش کرد .شــش هفته
پساز حل شدن پرونده کشیش برانسون ،ترامپ و اردوغان روز اول دسامبر و
در حاشیه اجالس سران کشورهای گروه  20در بوئنوس آیرس با هم مالقات
توگو درباره هالــک بانک ترکیه بود .اردوغان
کردنــد که محور اصلی این گف 
یک نامه غیررسمی را که توسط وکالی مدافع هالک بانک تهیه شده بود به
ترامپ ارائه کرد و ترامپ هم بدون اینکه کار خاصی انجام دهد و با یک نگاه
سرســری بــه نامه اعالم کرد که معتقد اســت هالک بانک کامــاً در موضوع
نقــض تحریمهــای ایران بیگناه اســت .ترامپ پرســید آیــا میتوانید «مت
ویتاکر» سرپرست وزارت دادگستری و دادستانی امریکا را برایم پیدا کنید؟ که
من بهطور عمدی از کنار این موضوع گذشتم تا تماسی برقرار نشود .ترامپ
سپس به اردوغان وعده داد که این موضوع را پیگیری خواهد کرد .او در عین
حال توضیح داد که دادســتانهای بخش جنوبی نیویورک از افراد او نیستند
بلکه در دوره اوباما مسئولیت گرفتهاند .رئیس جمهوری امریکا گفت که این
مشــکل پس از جایگزینی دادســتانهای فعلی با افراد مورد اعتماد خودش
حل خواهد شد.
البتــه ایــن حرفهــا پوچ و بیمنطــق بودند ،چــرا که دادســتانها قضاتی
حرفهای و از کارکنان وزارت دادگســتری محســوب میشدند و بهعنوان مثال
اگر تحقیقات درباره پرونده هالک بانک به جای اینکه در سال هشتم ریاست
جمهوری اوباما شــروع شــود در ســال هشــتم ریاســت جمهوری ترامپ هم
شــروع میشد ،آنها کار حرفهای خودشــان را انجام میدادند و همین مسیر
را پیــش میرفتند .به نظر میرســید ترامــپ با این حرفها میخواســت به
اردوغان نشان دهد که او هم مثل خود او دارای قدرت مطلقه است .اردوغان
 20ســال پیش و زمانی که شهردار استانبول بود ،گفته بود« :دموکراسی مثل
تراموای شــهری اســت که شما فقط تا ایســتگاهی که مقصد شما است سوار
میشوید و بعد باید پیاده شوید».
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ایــن اطمینــان را در مورد نجــات طبقات
مختلفتحتفشاراقتصادیدرامریکای
شــمالی و همچنیــن رنگینپوســتان و
مهاجرانــی نــدارم کــه در زمــان رویکار
آمــدن جمهوریخواهــان و بویــژه ترامپ
انواع ظلمها بر سرشــان نازل شده است.
بــا این همــه اجــازه بدهیــد متذکر شــوم
کــه مهمتریــن تــاش بشــر کــه حتــی در
جایگاهــی باالتــر و مهمتر از تمــام موارد
فــوق قــرار میگیرد ،لــزوم کوشــش برای
نجــات کرهزمین از تبعــات بالیای بزرگی
اســت که کج کرداریهای چند دهه اخیر
بشر به این سیاره تحمیل کرده است.
ëëتغییرجایخشکسالیوبرف
ایــن بالهــا شــرایط زیســتی قارهها را
تغییــر داده و بســیاری از آب و هواهــا را

واژگــون و زندگیهــا را در مخاطــره قــرار
داده زیــرا چیزهای تازهای را به محیطها
افــزوده و تزریــق کــرده کــه بــرای اهالــی
آنجا بشــدت ناشناس و غیرعادی است.
بارش برف در کشورهای بشدت گرمسیر
و خشکسالی نسبی در مناطق سرد سیر از
نتایج این وارونگیها است و الیه اوزونی
که از چند جا سوراخ شده ،همچون منفذ
ظتریــن گازهای
بدخیمی اســت که غلی 
مرگزا را دائماً بهســوی بشــر ســرگردان
و حیــران ســوق میدهــد .هرگــز ســابقه
نداشــته که بخشــی از یخهــای قطبی به
میزان و شــکلی ذوب شوند که در دو سه
سال اخیر مشاهده شده و این رویداد نیز
محصول آزمایشهای هستهای متعدد
یــا اقدامــات توســعهطلبانه و عملکــرد

صنایعــی اســت کــه هرچیــز طبیعــی را
ویران و زرادخانههای شیمیایی را تجهیز
میکنند تا مثالً یک کشــور شرق آسیایی
در ســتیز سیاســی بــا امریــکا ســاحهای
کشــنده بیشــتری در اختیار داشــته باشد
و پنتاگون را مجبور به عقبنشینی کند.
ëëرستگاری بشر غیرممکنتر شده است
قربانــی همــه ایــن سیاســتها
محیطزیســت و تمدنهــا و شــهرهایی
اســت که ابتدا بر پایه ســامتی انسانها
و گیاهــان ســر بهفلک کشــیده و آبهای
حاصلخیــز بنــا نهــاده شــدند ولــی در
طلیعــه ســال  2021به شــهرها و مناطق
خاکســتری رنگــی تبدیــل شــدهاند کــه
بــوی دود و حــس و حال گازهای ســمی
و هولناک را بهســرعت در شــامه انســان
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«جو بایدن» نخســتین رئیس جمهوری
نیســت کــه بهعنــوان شــخصیت ســال
مجلــه «تایــم» انتخــاب شــده و پیــش
از او همــه اســافش بــه جــز «کالویــن
کولیــج»« ،هربــرت هــوور» و «جرالــد
فــورد» دســتکم یک بــار این عنــوان را
کســب کردهاند .اما آنچه انتخاب رئیس
جمهوری منتخب ســال  2020را متمایز
خواهــد کرد شــرایط ســخت پیــش روی
اوست.
جانشــین «دونالــد ترامــپ» در کاخ
ســفید شاید نخســتین فرد در نسل خود
باشــد که با موجــی از فجایــع و بحرانها
کارش را آغاز خواهد کرد .فجایعی مانند
بحران شــیوع کرونــا که زندگی مــردم را
تهدید میکند ،افزایش بیکاری و بحران
اقتصادی ،بحــران آب و هوایی ،افزایش
تناقضهــای نــژادی و دوراهــی مبهــم
حقیقــت و دروغ که جامعــه امریکا را در
برگرفته است.
«بایــدن» کــه بــه همــراه معاونــش
«کامــا هریــس» این عنــوان را در ســال
توگو با مجله
 2020دریافت کرده ،در گف 
«تایــم» بــه اساســیترین ابهامات پیش
روی امریکا پاسخ داده که گزیدهای از آن
ارائه شده است.
ëëتمرکز بر طبقه متوسط امریکا
اگر برنامههای من ،همه برنامههای
اقتصــادیام ،فرصــت اجــرا پیــدا کنند،

میتوانم یکی از پیشــروترین دولتهای
تاریــخ امریــکا را داشــته باشــم .ایــن
حقیقــت کــه مردم عــادی کارهــا را بهتر
انجــام میدهنــد فراموش شــده و مهم
اســت کــه در ایــن برهــه مــا از فرصتها
بهترین استفاده را داشته باشیم.
ëëعفو «دونالد ترامپ»
سیستم قضایی من براساس حقایق
تصمیمگیــری خواهــد کــرد .آنهــا وکیل
مــردم هســتند نه وکیــل من .مــن هرگز
نمیخواهــم تلفــن را بــردارم و بگویــم؛
«فالنــی را ببخــش» یــا «برویــد فــان
پرونــده را پیگیری کنیــد و .»...اما من در
عصــری زندگی کردم کــه «جرالد فورد»
از «ریچارد نیکســون» گذشــت .به نظرم
قانــون تصمیم بگیــرد و وقایــع اثر خود
را خواهــد گذاشــت .بنابراین گرچه هرگز
توصیهای برای پیگیــری یا عدم پیگیری
اقدامات او(ترامپ) نخواهم داشــت اما
ناپخته هم عمل نمیکنم.

ëëبحرانکرونا
بــدون شــک هــدف اصلــی مــن،
دسترســی همــه مــردم بــه امکانــات
درمانی است .البته نمیتوانم چگونگی
آن را از حــاال بگویــم امــا این حــق مردم
اســت .ما تنها کشــوری در جهان هستیم
که از بحرانهای سختتر از کرونا رهایی
یافتیــم بنابراین قدرتمندتــر از قبل این
بحران را نیز پشتسر میگذاریم.
ëëاثرگذاریواکسن
کاری بــه ســوابق خوب یا بد رؤســای
جمهــوری امریــکا ندارم امــا وقتی من و
سه تن از رؤسای جمهوری پیشین کشور
حاضــر به زدن واکســن در برابــر دیدگان
عامه مردم هستیم ،پیام ما چیزی غیر از
این نیست که باید به قدرت علم اعتماد
کنیــم .اگــر فــردی بــا شــهرت و ســابقه
«آنتونی فائوچی» و دانشمندان برجسته
دیگر کشــور این واکســن را تأیید میکنند
ما باید حرف آنها را بپذیریم.

جــای میدهنــد و مــرگ آفریــن جلــوه
میکننــد .نجــات کــره زمین از ایــن بالیا
و رســتگاری بشــر در شــرایطی ســختتر
و بواقــع غیر ممکنتر شــده که تا همین
دو سه روز پیش درگیری وسیع هواداران
مســلح ترامپ بــا طرفــداران بایــدن در
کوچه و خیابانهای بسیاری از شهرهای
امریکا جریان داشته و تندرویها به اصل
حاکم در این کشور تبدیل شده است.
مــا شــکی نداریــم کــه دانشــمندان
جهان دهها طــرح تازه را برای جلوگیری
از فرســایش فزاینــده زمیــن رو خواهنــد
کــرد امــا وقتــی جهــان ملعبــه دســت
سیاســتمدارانی زیادهخــواه در غــرب
اســت ،چگونــه میتــوان بــه اســتفاده
درســت از ایــن روشهــا و اکتشــافات
امیدوار بود؟ بهگفته متخصصان امر اگر
انتشــار و بســط گازهای گلخانهای و مواد
شــیمیایی در ســطح جهان بهســرعت و
تا حد 50درصد کاهش نیابد ،شاید سال
 2030را اصــاً بهچشــم نبینیــم و حتــی
اگــر ببینیم ،ســال  2040و زنده ماندن در
آن تاریــخ رؤیایی بیشاز حد غیر واقعی
خواهــد بــود .اگــر میخواهیــم از رونــد
بشــدت نگرانکننده گرمایش کرهخاکی
بواقــع از مــرگ محتــوم آن جلوگیــری
کنیم ابتدا دولتها باید فارغ از حســدها
و بدخواهیها دستهمکاری به یکدیگر
بدهند و چهار ســال زمامداری سرشار از
تفرقه ترامپ را برای همیشه دور بریزیم
و بهجانشینان او و سران اروپایی فرصت
یک همکاری تــازه را بدهیم .این نه یک
انتخاب بلکه الزام است.
منبعTheNewYorkTimes:

ëëانتخاب«کامالهریس»
او ،صادق و بســیار بســیار تیزهوش و
در عین حال سرسخت است .اما شرایط
را نیز بخوبــی درک میکند .او همچنین
دختــر یــک مهاجر اســت کــه مانند من
زندگــی ســختی را پشــت ســر گذاشــته و
هــر دو فکــر میکنیم کــه قادر بــه انجام
هــر کاری هســتیم .پس از تالش دســت
برنداشــته و بــا قــدرت بــه جلــو حرکــت
میکنیــم .از طرفــی مــن او را بهعنــوان
کســی میشناســم کــه اگــر روزی برایــم
اتفاقی بیفتد میتواند جانشینم شود.
ëëاتحادامریکا
روزی کــه در دوران کاندیداتــوریام
اعالم کردم من به جای مشت ،دست بازم
را به ســمت «ترامپ» میبــرم مورد نقد
بســیاری قرار گرفتم .امــا ما نمیخواهیم
تنفر را با تنفر جواب دهیم .وقتی «جورج
فلوید» کشته شــد من در سخنرانی هایم
احتیــاط بیشــتری کــردم چراکــه صحبت
از نابرابــری نــژادی میتوانســت اعتمــاد
مناطق حاشیهای را از بین ببرد .بحث من
همواره مــردم بودند ،آنها تنهــا عدالت و
همبســتگی را میخواهند پس باید کمی
تعامل بیشــتری داشــت .فکر میکنم در
دولــت آینــده همکاریهــای بــه مراتــب
بیشتری را شاهد خواهید بود.
ëëامریکای  4سال آینده
امیــدوارم امریــکا و امریکاییهــا در
شرایط به مراتب بهتری نسبت به زمان
آغــاز کار مــا در کاخ ســفید باشــند .ایــن
هدف من است.

ترسیم نقشه جدید مراکش در سایه توافق با اسرائیل
در پی توافق عادیســازی روابط مراکش
با اســرائیل و به رسمیت شــناخته شدن
حاکمیــت این کشــور بر صحــرای غربی
توســط «دونالد ترامپ» ،سفیر امریکا از
تصویب نقشــه رســمی جدید این کشور
خبر داد.
بهگزارش ایســنا بهنقل از اسپوتنیک،
دیوید فیشر گفت :این نقشه بیانگر اقدام

جســورانه دونالد ترامــپ آن هم تنها دو
روز پــس از اعالم مشــروعیت حاکمیت
مغرب بر صحرای غربی است.
در همیــن حــال «ناصــر بوریطــه»،
وزیــر خارجــه مراکــش نیز گفــت« :این
توافق گامــی مهم و در راســتای اهداف
مراکش است .روابط ما با یهود منحصر
به فرد اســت و این رابطه در هیچ کشور

دیگــری دیــده نمیشــود ».در حالی که
واکنشهــای جدایی طلبــان پولیســاریو
و الجزایــر به تحــوالت اخیــر مراکش رو
به افزایش اســت« ،بنیامیــن نتانیاهو»،
نخســتوزیر رژیــم صهیونیســتی از
برقراری روابط با بوتان در شــمال شرق
هنــد این بــار بدون دخالــت امریکا خبر
داد و گفــت« :ایــن روابــط دیپلماتیــک

اســت و بــا کشــورهای دیگــری نیــز در
مذاکره هستیم».
همزمان رادیوی رژیم صهیونیســتی
نیــز عمــان و عربســتان را گزینههــای
بعــدی عادیســازی روابــط با اســرائیل
معرفــی کرده اســت .روزنامه «یدیعوت
آحارونــوت» زمان این توافــق را پیش از
رفتن ترامپ اعالم کرد.

