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هفته نامه نيويوركر ]آمريكا[

تهديدهاي آب و هوايي، جدي تر از هميشه
بحران تغييرات آب وهوايي جدي است اما هنوز برخي حتي 
در برابر پذيرش اين حقيقت هــم مقاومت مي كنند. اقدامات 
بين المللي براي عبور از بحران ناكافي است؛ نمونه آن اجالس 
اخير آب و هوايي COP27 در مصر. اين در حالي است كه براي 
حفظ ميليون ها انسان و گونه هاي جانوري و گياهي تصميم هاي 
دشواري بايد اتخاذ شود اما مشخص نيست چه كسي قرار است 
اين تصميم سازي ها را انجام دهد. ما درباره كارهايي كه بايد 
انجام شود داستان ســرايي مي كنيم در حالي كه تهديدهاي 
آب وهوايي جدي تر از هميشه امروز ما را هدف گرفته اند. آينده 

همين حاال پيش روي ماست. 

درگیری چین با »کووید-صفر«
سیاست سختگیرانه چین در اجرای قرنطینه های طوالنی مدت، به اعتراضات بی سابقه در این کشور طی 3دهه گذشته منجر شده است

مکرون در راه واشنگتن
آمریکایی ها امیدوارند در جریان سفر رئیس جمهور 

فرانسه به واشنگتن، دوطرف بتوانند اختالفات تجاری و 
نظامی خود را برطرف کنند

در ســال 1960، در اوج جنــگ ســرد، شــارل دوگل، 
رئیس جمهور وقت فرانســه ســخنانی در کنگره آمریکا بر 
زبان آورد که باعث شد همه نمایندگان ایستاده او را تشویق 
کنند. او گفت: »برای فرانســه هیچ چیزی مهم تر از دوستی 
مردم آمریکا نیست.« امانوئل مکرون، رئیس جمهور کنونی 
فرانسه، امروز در شرایطی وارد واشنگتن می شود که 2کشور 
در پاره ای از مســائل دچار همگرایی و در پاره ای از مسائل 
دیگر، دچار اختالفات مهم هستند، اما می توان انتظار داشت 
که او نیز تالش کند تا نشــان دهد دوطرف دوستان بسیار 

نزدیکی به هم هستند.
این دومین سفر رسمی مکرون به آمریکاست. میزبان سفر 
قبلی مکرون، دونالد ترامــپ بود، اما به هــر حال تاکنون 
هیچ رئیس جمهوری در فرانســه، 2بار به واشــنگتن سفر 
نکرده است. تا همین چند ماه قبل، 2کشور بر سر سازوکار 
نظامی مشــترک میان آمریکا، انگلیس و اســترالیا که به 
»آکوس« معروف شده، تندترین جمله ها را نصیب یکدیگر 
می  کردند. سفر امروز مکرون به واشنگتن اما نشان می دهد 
که آمریکایی ها سخت مشغول کار بوده اند تا تنش بی سابقه با 
متحد قدیمی خود را برطرف کنند. براساس سازوکار آکوس، 
آمریکا و انگلیس در سال 2021توافق کردند که استرالیا را 
به زیردریایی های اتمی مجهز کنند؛ اقدامی که قرار بود در 
چارچوب یک قرارداد کالن از سوی فرانسوی ها انجام شود. 
فرانسه همان موقع، رفتار دوســتان خود را به »خنجر زدن 
از پشت« تشــبیه و مواضع انتقادی تندی علیه هر3 کشور 

اتخاذ کرد.

از آن زمان بیش از یک ســال گذشته اســت و هرچه باشد 
آمریکایی ها بار دیگر به دوستان فرانسوی خود نیاز دارند. این 
روزها در میانه جنگ اوکراین، اولویت کاخ سفید آن است که 
اروپا را متحد و یکصدا مقابل روسیه حفظ کند؛ به خصوص 
اکنون کــه نیروهای اوکراینی منطقه خرســون را از چنگ 
روس ها خارج کرده  اند و غرب امیدوار است کی یف بتواند در 

گام بعدی کنترل شبه جزیره کریمه را هم در دست بگیرد.
وقتی پای مسائل اســتراتژیک در میان باشد، انگلیس متحد 
اصلی آمریکا در اروپاســت. زمانی که بحث اقتصاد و تجارت 
در میان باشد، قطعا آلمان شــریک اصلی آمریکایی هاست، 
اما در جهان پســابرگزیت )بعد از خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا(، قطعا فرانسه است که قدرت اصلی نظامی اتحادیه اروپا 
به شــمار می رود و به همین دلیل، طرف اصلی واشنگتن در 
مسائل نظامی اروپا، پاریس است. تا به اینجا، فرانسه در بحران 
اوکراین، هم موضع با آمریکا بوده اســت. امانوئل مکرون اما 
همزمان ارتباط شخصی خود با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه را هم حفظ کرده اســت. برای آمریکا، وجود چنین 
ارتباطی به دلیل جلوگیری از تبدیل شدن جنگ اوکراین به 

یک جنگ هسته ای تمام عیار حیاتی است.
با این حال، امانوئل مکرون و همتای آمریکایی اش جو بایدن، 
در مورد برخی مسائل جنگ اوکراین اختالف نظر هم دارند. 
مکرون معتقد است که شی  جین پینگ، رئیس جمهور چین، 
می تواند برای حل بحران اوکرایــن، گام های مهمی بردارد و 
روســیه را به پایان جنگ ترغیب کند، اما بایدن نمی خواهد 

آقای شی در نقش منجی اروپا وارد صحنه شود.
فارغ از موضوع اوکراین که به نظر مي رسد محور مذاکرات دو 
رئیس جمهور در این سفر باشد، مکرون احتماال مسئله قیمت 
باالي گاز طبیعي مایع )LNG( صادراتي آمریکا به اروپا را هم 
مطرح خواهد کرد. اخیراً صداي اعتراض اروپایي ها به اقدامات 
آمریکا در خالل جنگ اوکراین بلند شــده اســت. روسیه تا 
پیش از آغاز جنگ، بین 40 تا 50 درصد از گاز اروپا را تامین 
مي کرد. این حجم از گاز اما اکنون از سبد انرژي اروپا حذف 
شده است. در شرایطي که خانوارهاي اروپایي  به طور جدي با 
بحران انرژي و افزایش بهاي قبوض گاز و برق روبه رو هستند، 
آمریکایي ها قیمت گاز صادراتــي خود به این قاره را افزایش 
داده اند؛ موضوعي که باعث تشــدید اعتراض ها به واشنگتن 
شده است. وب ســایت پولیتیکو، روز شــنبه به نقل از یک 
دیپلمات ارشد اروپایي که نخواسته نامش فاش شود نوشت: 
دولت جو بایدن از جنگ اوکراین برای ثروت اندوزی استفاده 
می کند، درحالی که کشــورهای اروپایی در رنج هســتند. 
جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز 
صراحتا از واشنگتن خواسته تا به نگرانی های اروپا پاسخ دهد. 
او در مصاحبه ای با پولیتیکو گفته: »دوســتان آمریکایی ما 
تصمیماتی می گیرند که اقتصاد اروپا را هدف قرار می دهد.« 
آمریکا اما این اتهامات را رد می کند. سخنگوی شورای امنیت 
ملی این کشور می گوید: »افزایش قیمت گاز در اروپا، ناشی از 
حمله روسیه به اوکراین و جنگ انرژی پوتین علیه اروپاست. 
در این میان صادرات گاز طبیعی مایع از آمریکا به اروپا به طور 
چشــمگیری افزایش یافته و به اروپا کمک کرده تا بتواند از 

روسیه فاصله بگیرد.«
اروپایی ها در شــرایطی با منفعت طلبــی متحد دیرینه خود 
روبه رو شده اند که اقتصاد اغلب کشورهای این قاره، تحت تأثیر 
جنگ اوکراین در آستانه رکود است. فارغ از مسئله قیمت گاز، 
بسته کمک هاي اقتصادي آمریکا براي شرکت هاي تولیدي این 
کشور نیز باعث اختالف میان دو طرف شده است. شرکت هاي 
اروپایي  معتقدند این کمک ها عمال امکان رقابت در بازار جهاني 
را به نفع رقباي آمریکایي از آنها گرفته است. یارانه پرداختي 
از سوي دولت آمریکا به شــرکت هاي این کشور، در راستاي 
جبران خسارت هاي آنها به خاطر وضعیت وخیم اقتصاد جهاني 
در پي جنگ اوکراین قرار مي گیرد. اروپایي ها به همین دلیل، 
دولت بایدن را به اتخاذ سیاست ها پوپولیستي یکجانبه متهم 
مي کنند؛ سیاست هایي که شــاید در نهایت اروپا را به سمت 
واقع گرایي در تامین منافع خود مستقل از آمریکا هدایت کند. 

رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور ترکیه 

امــکان دارد در آینــده درخصــوص 
ســوریه همه  چیــز بــه وضعیــت عــادی 
بازگــردد. عادی ســازی  روابــط اصــا 
بعیــد نیســت؛ همانطــور کــه در مورد 
مصــر ایــن مســئله رخ داد. مذاکــرات 
بــا مصــر در ســطح وزرا ادامــه خواهــد 
داشــت و پــس از آن بــا رئیس جمهــور 
ایــن کشــور دیــدار خواهــم کــرد. در 
سیاست، هیچ دشــمنی دائمی وجود 

ندارد. )خبرگزاری آناتولی(

دیمیتری پسکوف
سخنگوی رئیس جمهور روسیه

برخــی از کشــورها آمادگــی خــود را 
بــرای میانجیگــری بــرای از ســر گیری 
مذاکــرات اعام کرده اند امــا به دلیل 
موضع گیری سرسختانه و غیرمنطقی 
طرف اوکراینی، نمی تــوان تصور کرد 
مذاکــرات بیــن مســکو و کی یــف 
اثرگــذار باشــد. مــا از اراده سیاســی 
آنها استقبال می کنیم، اما در شرایط 
امروز احتماال تقاضای طرف اوکراینی 
چنیــن چیــزی نیســت. )خبرگــزاری 

تاس(

نقل قول  جهان نما

کیوسک

چین نخستین کشوری بود که در 
آن، شیوع کووید-19در پاییز سال 
2019گزارش شد. این کشور اکنون 
تبدیل به آخرین کشوری شده که در آن، اعتراضات 
علیه محدودیت هــای کرونایی برگزار می شــود. 
اعتراضات علیه محدودیت هــای کرونایی در دوره 
همه گیری کرونا طی 3ســال گذشته در بسیاری از 
کشورها برگزار شــد، اما در این مدت هیچ گاه چین 
با وجود محدودیت های بیشــتر و سخت تر، شاهد 
اعتراضات گسترده و فراگیر علیه این محدودیت ها 
نبود. طی ماه های اخیر هم با کاهش فراگیری کرونا 
در ســطح جهان، اعتراضــات ضد قرنطینه تقریبا 
در همه کشورها فروکش کرده اســت، اما این نوع 
اعتراضات به تازگی در چین برای نخســتین بار در 
سطحی گسترده و فراگیر آغاز شده است؛ اعتراضاتی 
که خبرگزاری فرانســه آن را بزرگ ترین تظاهرات 
در چین طی 33سال گذشــته و پس از اعتراضات 
دانشجویی میدان تیان آن من در سال 1989توصیف 

می کند.

جرقه اعتراضات با »كوويد- صفر«
 دولــت چین اصــرار زیــادی بر اجرای سیاســت

کووید-صفر دارد، اما این برنامه تا کنون دردسرهای 
زیادی داشته است. براســاس این سیاست، در هر 
محله، منطقه یا شــهری که موارد ابتــال به کرونا 
شناســایی شــود، کل آن محله، منطقه یا شهر تا 
زمان ریشه کنی کامل ویروس، قرنطینه می شود. در 
شرایطی که زندگی در دیگر مناطق جهان تقریبا به 
حالت عادی بازگشته، چینی ها همچنان در معرض 
قرنطینه های شدید و ناگهانی هستند. همین 2ماه 
پیش، در ماه سپتامبر، اتوبوسی که شبانه مردم را به 
مرکز قرنطینه گوئیژو می برد، تصادف کرد و 27نفر 
کشته شدند. نکته مهم آنکه تعداد کل تلفات کرونا 
در این اســتان 38میلیونی از ابتدای شــیوع کرونا 
فقط 2نفر بوده است. روزنامه گاردین گزارش هایی 
درباره خودکشی و سایر مرگ های مرتبط با اجرای 
سیاست کووید-صفر را در برخی استان های تحت 
قرنطینه در چین منتشر کرده است؛ قرنطینه های 
بسیار سختگیرانه ای که همین ماه گذشته در استان 
10میلیون نفری ژنگژو بــه درگیری میان کارگران 
شــرکت اپل با پلیس برای برداشتن محدودیت ها 

منجر شد.
بدتریــن حادثه مرتبــط با قرنطینه و سیاســت 
کووید- صفر در چین، هفته گذشــته رخ داد. این 
حادثه در جریان آتش سوزی ساختمانی در شهر 
ارومچی، مرکــز بزرگ ترین اســتان چین، یعنی 
سین کیانگ به وقوع پیوست. در این آتش سوزی 
حدود 10نفر از افرادی که از حدود 100روز قبل 
از آن در قرنطینه بودند، کشته شدند. درحالی که 
برخی ســاکنان محلی می گویند کــه نیروهای 
آتش نشــانی به دلیــل قفل بودن در ســاختمان 
قرنطینه شــده نتوانســته اند به موقع وارد عمل 

شوند، مقامات محلی چین این ادعاها را رد کرده 
 و حادثه برای قربانیان را بی ارتباط با سیاست های
کوویدـ صفــر می دانند. ایــن حادثــه منجر به 
شــکل گیری اعتراضات در ارومچی از عصر جمعه 
شــد و خیلی زود برخی دیگر از شــهرهای چین 
نیز صحنــه حضور معترضان علیه سیاســت های 
کوویدـ صفر شدند. روز شنبه 3900کیلومتر دورتر 
از ارومچی، در شــهر شــانگهای نیز معترضان در 
خیابانی که نامش ارومچی و با نام مرکز استان سین 
کیانک یکی بود، تجمع اعتراضــی برگزار کردند. 
در پکن نیز اعتراضات از یک دانشــگاه و با فعالیت 
دانشجویی آغاز شــد که برگه سفیدی را به نشانه 
سانسور در دست داشتند و از صبح یکشنبه ده ها 
پردیس دانشگاهی پکن به این اعتراضات پیوستند. 
یکی از معترضان جوان در پکن به رویترز می گوید: 
»کاغذ سفید نشان دهنده آن چیزهایی است که ما 

می خواهیم بگوییم، اما نمی توانیم بگوییم.«

اعتراضات متفاوت
ناظران گفته اند کــه اعتراض هــای اخیر در چین 
شــباهتی به آنچــه در دهه های گذشــته در این 
کشور دیده اند، ندارد. شــاید از آن جهت که هنوز 
در ســومین روز اعتراضات گزارش هایی از برخورد 
خشونت بار شدید گزارش نشــده است. دکتر دالی 
یانگ، استاد علوم سیاســی در دانشگاه شیکاگو به 
گاردین می گوید: »این اعتراضات از نظر گســتره 
و جمعیت هــای هماهنگ در شــهرهای مختلف 
بسیار متفاوت از گذشته هســتند.«  در عین حال 
اگرچه اعتراضات در چین موضوعی نادر نیســت، 
اما گسترش ناگهانی این اعتراضات به نقاط مختلف 
کشور کم ســابقه اســت. با وجود درخواست های 
معترضان برای پایان دادن به سیاست کووید-صفر، 
به نظر نمی رســد که دولت چنین قصدی داشــته 
باشــد. اعتراضات جاری در چین اگرچه سیاســی 
نیســت و به طور مشخصی سیاســت کووید-صفر 

را هدف گرفته، اما نمی توان این مســئله را نادیده 
گرفت که شــکل گیری این اعتراضات وجهه خوبی 
برای شــی جین پینگ، رئیس جمهــور چین که 
رســانه های دولتی او را »فرمانــده کل جنگ علیه 
کووید« می نامند، نخواهد داشت و کارنامه شی را در 
مبارزه با کرونا تحت تأثیر قرار خواهد داد. هم اکنون 
نمی توان چشم انداز روشــنی از ادامه اعتراضات در 
چین داشت، اما همزمان هیچ طرح و برنامه ای نیز 
از سوی دولت برای اعالم زمان پایان سیاست های 
سختگیرانه درباره کرونا ارائه نشده است. اکونومیست 
گزارش می دهد که دولت چین حتی اقدامات الزم 
برای تزریق دوزهای یادآور واکســن بــه افرادی را 
که در گذشته واکسینه شــده اند انجام نداده است. 
اکونومیست همچنین می نویسد که دیپلمات های 
خارجی به تازگی از مدرن ترین سایت تولید واکسن 
کووید در چین بازدید کرده انــد، اما همه کارکنان 
در این مرکــز بیکار بودند و این نشــان می دهد که 
هیچ ســفارش بزرگی برای تولید واکسن نیز ثبت 
نشده اســت. به طور تاریخی روش های مختلفی در 
چین برای مقابله با اعتراضات در سال های گذشته 
وجود داشته است؛ این روش ها از سرکوب در استان 
مسلمان نشین سین کیانگ تا برخوردهای قضایی 
با فعاالن دانشجویی در دیگر مناطق از سوی دولت 
بوده است. اکونومیســت درباره نوع مواجهه دولت 
پکن با اعتراضات می نویسد: »در مورد شهرنشینان 
طبقه متوسط ناراضی، حزب کمونیسم اغلب آماده 
معامله با آنهاست و تا زمانی که اقتدار کلی حزب زیر 
سؤال نرود، حزب حاکم حاضر است امتیازاتی را به 

آنها ارائه دهد.«

چشم انداز منفی اقتصاد جهانی
تقريبًا 3سال قرنطينه سختگيرانه تحت تأثير سياست كوويد-صفر در چين، رشد اقتصادی اين 
كشور را كند كرده و به 3.9 در 3ماهه سوم سال 2022 رسانده است. براساس گزارش سی ان بی سی، 
نرخ بيکاری جوانان چينی به حدود 20درصد رسيده است. شکل گيری اعتراضات اخير در چين 
حتی بر بازارهای جهانی سهام نيز تأثير گذاشته است. سهام آسيا و اقيانوسيه روز دوشنبه همراه 
با شاخص بازار سهام هنگ كنگ نرخ منفی را تجربه كردند. روری گرين، كارشناس اقتصاد چين و 
آسيا در گفت وگو با سی ان بی سی چشم انداز نگران كننده ای از وضعيت اقتصادی چين ارائه می دهد 
و می گويد بعيد است كه دولت پکن محدوديت های كرونايی خود را تغيير دهد و اين كشور حداقل 
تا سه ماهه دوم سال 2023 در همين وضعيت باقی خواهد ماند و به تبع آن رشد اقتصادی واقعی نيز 
برای رسيدن به باالی يک درصد، با چالش روبه رو خواهد شد. از سوی ديگر، افزايش آمار كرونا در 
چين، زنجيره تامين كاال در غرب را نيز با دشواری هايی روبه رو كرده است. مارک هافله، از مديران 
اقتصادی به سی ان بی سی می گويد: »گسترش كرونا در چين می تواند زنجيره تامين جهانی را با بحران 

روبه رو كند و باعث چشم اندازهای منفی در بازارهای جهانی شود.«
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