
 ترکیه: طبق گزارش رسانه های ترکیه ، نیروهای 
امنیت��ی این کش��ور در عملیات ه��ای جداگانه در 
مجموع ۷۳ نفر را به ظن همکاری و ارتباط با گروه 
تروریستی »پ. ک .ک« و س��ازمان گولن بازداشت 
کردن��د. بگی��ر و ببندها در ترکیه بع��د از کودتای 
نافرج��ام ۱۵ ج��والی ۲۰۱۶ همچنان ادامه دارد و 
دیروز  رسانه های این کشور از بازداشت ۵۲ مظنون 
به همکاری با سازمان »فتح اهلل گولن« خبر دادند.

 روس�یه: یک منبع روس می گوید ترکیه همراه 
با س��امانه های پدافن��دی اس-4۰۰، بیش از ۱۲۰ 
فروند موش��ک مخصوص نیز دریافت کرده اس��ت. 
در بحبوحه اختالفات آمریکا با ترکیه بر س��ر خرید 
س��امانه های پدافند موشکی »اس-4۰۰« از روسیه 
و تاکید واشنگتن بر لزوم عدم استفاده آنکارا از این 
س��امانه ها، جزئیات بیش��تری از آماده شدن ترکیه 

برای فعال سازی اس-4۰۰ منتشر شده است.

 آمریکا: نیروی دریایی آمریکا کمتر از یک هفته 
پس از پیروزی »س��ای این��گ ون« رئیس جمهور 
تایوان در انتخابات ریاس��ت جمهوری این کش��ور، 
برای اولین بار در س��ال ۲۰۲۰ یک کشتی جنگی 
را از تنگ��ه تایوان عبور داد. ب��ه گفته »جو کیلی« 
س��خنگوی ناوگان هفت��م نیروی دریای��ی آمریکا، 
ناوش��کن مجهز به موش��ک هدایت شونده »یو اس 
اس ش��یلو« روز پنجشنبه از تنگه تایوان عبور کرد 
ت��ا »تعهد آمری��کا به عبور و م��رور آزاد در منطقه 

ایندوپاسیفیک« را به نمایش بگذارد.

 چی�ن: »منگ هانگ وی« رئیس س��ابق پلیس 
اینترپل که پس از س��فر به پکن از سوی نیروهای 
امنیتی چین بازداش��ت شده بود به ۱۳ سال زندان 
محکوم ش��د. در مهر ماه ۱۳9۷، پلیس فرانسه که 
میزبان مقر پلیس اینترپل اس��ت از مفقود ش��دن 
منگ هان��گ وی خبر داده بود. همس��ر وی اعالم 
کرد که وی به چین س��فر کرده و از زمان ورود به 
پکن خبری از وی ندارد و موضوع مفقود شدن وی 

را مطرح کرد.

 افغانس�تان: لطی��ف پدرام رهبر ح��زب کنگره 
ملی افغانستان از ملت های منطقه خواست تا علیه 
حضور آمریکا متحد شوند.وی در صفحه فیسبوک 
خود نوش��ت: اش��غالگرها و اس��تعمارگران به این 
س��ادگی دست از س��ر ما و منطقه  ما بر نمی دارند. 
نئولیبرالیسم که آمریکا نوک پیکان آن است، دست 
اندر کار بحران س��ازی های خطیر و سودجویانه در 
جه��ان و به وی��ژه منطقه و حوزه  تمدنی ماس��ت. 
باید هوشیار باش��یم که عدالت خواهی اجتماعی و 
انس��انی و طبقاتی را با عل��م کردن موضوعاتی فرع 
بر مبارزه علیه اس��تثمار، اس��تعمار و اشغالگری به 

حاشیه نرانند.

ذرهبین

حبس انفرادی کودکان در انگلیس
دولتم��ردان لندن در حالی ادعاهای حقوق بش��ری 
س��ر می دهند که بررس��ی واقعیت ه��ای جاری در 
انگلی��س ابعاد پنهان نقض حقوق بش��ر را آش��کار 
می س��ازد چنانکه گزارش ها نشان می دهد، کودکان 
دربند در زندان های انگلیس، ش��رایط آسیب زننده 

حبس انفرادی را تجربه می کنند
بر اساس گزارش نهاد نظارت بر زندان های انگلیس، 
وضعیت این زندان ها نیاز به "بازنگری اساسی" دارد 
و درب��اره وضعیت کودکانی ک��ه در زندان مجبورند 
شرایط حبس انفرادی "آسیب زننده" را تحمل کنند 
و از امکان تماس تلفنی با بستگان خود یا خدماتی 
نظیر استحمام محروم هستند، هشدار دهنده است. 
این نهاد نظارتی، در بررسی پنج زندان در انگلیس و 
ولز, "تخلفات اساسی" در نمونه های حبس انفرادی 
کودکان مشاهده کرد به نحوی که از هر ۱۰ کودک، 
یکی رسما از دیگران جدا و بدون نظارت رسمی در 
سلول خود حبس شده بود و در روز کمتر از پانزده 
دقیقه امکان بیرون آمدن از سلول انفرادی را داشت. 
در یک��ی از این موارد یک کودک زندانی مجبور بود 
۲۲ س��اعت در روز بدون هیچ تم��اس معناداری با 
بیرون کف زمین بخوابد. هش��ت کودک زندانی هم 
جمع��ا ۳۷۳ روز را در حبس انفرادی و بدون امکان 
برآورده ش��دن نیاز های بهداش��تی شان سر کردند. 
آمارها نشان می دهد که وضعیت بحرانی زندانیان از 
جمله کودکان در این کشور هر روز ابعاد جدیدتری 
می گیرد بگونه ای که نهادهای حقوق بشری درباره 
آینده این وضعیت هش��دار داده و آن را یک فاجعه 

دانسته اند. 

نیمچهگزارش

اظهارات پمپئو ُمهر تاییدی بر سیاست مداخله جویانه آمریکا
س��خنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت اظهارات پمپئو ثابت کرد آمریکا 
هرگز تاکتیک های مداخله در امور کشور های مستقل را کنار نگذاشته است. 
ماریا زاخارووا، س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه گفت اظهارات مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا درباره اینکه هدف واش��نگتن تغییر حکومت 
در ونزوئالس��ت، تایید می کند که آمریکا سیاس��ت مداخله جویانه ای را دنبال 
می کند.زاخارووا در صفحه فیس��بوک خود نوشت: ”ما شنیدیم که وزیر امور خارجه 
آمریکا علنا به تالش های کشورش برای ایجاد بی ثباتی در کشور های مستقل اذعان 
کرد. در حقیقت اظهارات پمپئو زمینه را فراهم کرد تا روس��یه قوانینی در خصوص 
عوام��ل خارج��ی، اینترنت ملی و ... تدوین کند.“ زاخ��ارووا گفت اظهارات پمپئو بار 
دیگر ثابت کرد آمریکا هرگز تاکتیک های مداخله در امور دیگر کش��ور های مستقل 

را کنار نگذاشته است. 

تعیین تکلیف آمریکا برای پاکستان 
وزارت امور خارجه آمریکا از اسالم آباد خواست در راستای مقابله با گروه های 
تروریستی فعال در خاک خود و به جهت بالفعل ساختن پتانسیلهای موجود 
در روابط دوجانبه دو کش��ور دست به "اقدامات پایدار و غیرقابل بازگشت" 
بزن��د. آلیس ولز، معاون امور جنوب آس��یای وزیر ام��ور خارجه آمریکا در 
سفری چهار روزه به پاکستان رفته است. او که از روز یکشنبه این سفر چهار 
روزه به پاکس��تان را آغاز کرده، به دیدار مقامهای ارش��د دولت این کش��ور در شهر 
اس��الم آباد به هدف بحث درباره مس��ائل منطقه ای و دوجانبه رفت. یک سخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا گفت، واش��نگتن روابطش با اس��الم آباد را بالقوه در نظر 
میگیرد. او ادامه داد: ما انتظار داریم روابط ما به س��مت تمرکز بیش��تر بر تجارت به 
جای تمرکز بر کمکها برود و ما به اجرای س��رمایه گذاری های هدفمند که به ارتقاء 

فضای تجاری ما کمک کند ادامه می دهیم.

سفر ماکرون به اراضی اشغالی 
امانوئل مکرون به فلس��طین اش��غالی س��فر می کند و امروز در سرزمین های 
اشغالی دیدارهایی خواهد داشت. »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه به 
س��رزمین های اشغالی س��فر می کند. عزم فرانسه برای مبارزه با یهودستیزی 
و گفتگو درباره ایران از مهمترین برنامه های س��فر مکرون به س��رزمین های 
اشغالی عنوان شده است. انتظار می رود والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و 
مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا نیز حضور داشته باشند. وی صبح چهارشنبه 
با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار خواهد کرد.رسانه های فرانسه 
می گویند: امانوئل مکرون در ادامه س��فرش به سرزمین های اشغالی با رووین ریولین، 
رئیس رژیم صهیونیستی و بنی گانتز، رئیس سابق ارتش رژیم صهیونیستی و رقیب 
انتخابات��ی نتانیاهو دیدار می کند تا در مورد انتخابات قانونگذاری مارس در اس��رائیل 

بی طرفی فرانسه را اعالم کند. 

همچنان بوی نفت می آید 

لیبی همچنان یکی از بحران ترین مناطق قاره آفریقا و بعضا 
نظام بین الملل اس��ت. روزهایی که ن��ه تنها در آن جنگ و 
کشتار دیده می ش��ود که انسان های بیش��ماری برای ادامه 
حیات تن به برده گی می دهند. نکته قابل توجه آنکه اخیرا در 
آلمان نشست لیبی با حضور سران و مقامات بازیگران حاضر 
در معادالت لیبی برگزار شد. نکته قابل توجه در این نشست 
کلید واژه ای اس��ت که از س��وی حاضران مطرح شد.  آنگال 
مرکل صدراعظم آلمان می گوید ۱۲ کشوری که در نشست 
صلح لیبی به میزبانی برلین شرکت داشتند؛ درباره اقدامات 

احتمالی از بابت نقض تحریم های بین المللی تسلیحاتی علیه 
لیبی رایزن��ی نکردند حال آنکه درباره ل��زوم رعایت تحریم 
تسلیحاتی توافق دارند.این در حالی است که هایکو ماس وزیر 
خارجه آلمان نیز مدعی است طرفین درگیری در لیبی برای 
تالش در راستای یافتن راهی که به حل مسئله تعطیلی بنادر 
نفتی ش��مال این کشور بپردازد؛ قول مساعد داده اند. آنتونیو 
گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز در تکمیل اظهارات مرکل 
افزود: کمیته نظامی لیبی ظرف چند روز آینده در ژنو تشکیل 

جلسه خواهد داد. 
وی همچنین از بس��ته شدن چاه های نفت لیبی ابراز نگرانی 
ک��رد. در پیش نویس بیانیه پایان��ی کنفرانس برلین که در 
رسانه ها منتشر شده بر ممنوعیت هرگونه اقدام تجاوز کارانه 
ای که باعث وارد آمدن خسارت به تأسیسات نفتی شود تاکید 

شده است. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که در نتیجه 
کنفرانس برلین، تاسیسات نفتی لیبی مجددا بازگشایی شود. 
در همین حال سفیر آمریکا در لیبی نیز خواستار آغاز دوباره 
صادرات نفت از لیبی شد. نگاهی بر این واژگان نشان می دهد 
که یک کلید واژه در گفتار حاضران وجود دارد و آن مسئله 
نفت لیبی است. لیبی در گذشته نزدیک به دو میلیون بشکه 
نفت صادر می کرده و جالب توجه آنکه در سالهای اخیر که 
با جنگ و کشتار همراه شده همچنان خواسته  غرب استمرار 
صادرات نفت این کش��ور است. این نوع موضع گیری نشان 
می دهد که آنچه در سال ۲۰۱۲ از سوی ناتو صورت گرفت 
نه برای کمک به دموکراس��ی و عدالت در این کش��ور بلکه 
برای نفت این کش��ور بوده است و نگرانی کنونی کشورهای 
غربی از وضعیت لیبی را نیز نه کش��تار مردم بلکه نگرانی از 

منابع نفت این کش��ور تشکیل می دهد. غربی ها به لیبی به 
عنوان منبعی مهم یاد می کنند که می توانند نیازهای نفتی 
آنها را رفع نماید. در اصل می توان گفت که حمله نظامی به 
لیبی، دلسوزی های اخیر برای لیبی نه برای مردم بلکه برای 
نفت این کشور است. این نوع رفتار را می توان همان حقوق 
بش��ر و دموکراسی غربی دانس��ت که بر اساس منافع نفتی 
استوار است. تحوالت لیبی به خوبی دروغین بودن ادعاهای 
حقوق بشری این کشورها را نشان می دهد. رفتاری که اثبات 
می کند تنها راه صلح و امنیت جهان پایان دادن به س��لطه 
گری غرب اس��ت که جز منافع اس��تعماری اش هیچ هدف 
دیگری ندارد. چنانکه زمانی با همین هدف سرنگونی قذافی 
و کشتار مردم لیبی را رقم زد و اکنون نیز با همین ادعای به 

دنبال دامن زدن به بحران های درونی این کشور است. 

یادداشت

طرح آمریکا برای ایج��اد انحراف در طرح اخراج آمریکا از 
عراق ه��ر روز با ناکامی جدیدی همراه می ش��ود چنانکه 
س��ران عشایر و شخصیت های برجس��ته عراق با تاکید بر 
ضرورت اخراج نیرو های آمریکایی، خواهان برگزاری هرچه 
با ش��کوه تر راهپیمای��ی روز جمعه ش��دند .احمد الصالح 
گزارشگر شبکه تلویزیونی االتجاه گزارش داد در روز جمعه 
آتی عراقی ها قرار اس��ت با برپایی راهپیمایی باش��کوهی 
خروج نظامیان آمریکایی را از کشورش��ان خواستار شوند 
و جنایت های واشنگتن را در عراق و منطقه محکوم کنند. 
هرچه به روز جمعه نزدیک تر می شویم گستره حمایت از 
این راهپیمایی افزایش می یابد و گروه ها و ش��خصیت های 
بیش��تری برای حضور در این راهپیمای��ی اعالم آمادگی 
می کنند، این ابراز آمادگی به ویژه در میان عشایر عراق به 
چشم می خورد.غزوان محمد الغازی شیخ قبیله البوحراج 
گف��ت: ما در روز های آتی موض��ع قاطع خود را به تمامی 
کسانی که به خود اجازه دخالت در امور عراق را می دهند 
از جمله آمریکایی ها، نشان می دهیم. اگر کسی بخواهد در 
امور داخلی ما دخالت کند و بخواهد زمام امور را در کشور 

ما به دست بگیرد دست او را از عراق کوتاه می کنیم.
موید االبیض شیخ یکی از عشایر عراق گفت: به آمریکایی ها 
و نیرو های بیگانه می گوییم ش��ما در این سرزمین مقدس 
جایی ندارید. ش��ما در سرزمین مقدس امام علی )ع(، امام 
حس��ین )ع( و اوالد امام حسین )ع( جایی ندارید. ما برای 
اینکه از این کش��ور حفاظت کنی��م باید با یکدیگر متحد 
ش��ویم و هم��کاری کنیم. تمامی طائفه ه��ا و قومیت های 
عراق باید برای بیرون راندن بیگانه ها متحد شوند.س��ران 
عشائر عراق و ریش سفیدان اعالم کردند حضور نیرو های 
آمریکای��ی در عراق آن هم به ش��کل کنونی آن به معنای 

حاکمیت نقض شده عراق است و موجب تداوم مناقشه در 
فرایند های سیاسی است و مایه بروز خشونت، هرج و مرج 
و انحراف می شود. سران عشائر به استعمارگران درباره وقوع 
انقالب عشرین )۱9۲۰( دیگری هشدار دادند.عبدالرحمان 
مریوش یکی از سران قبیله بنی کعب گفت: آمریکا خونریز 
است، آمریکا دشمن ملت ها است.یکی دیگر از سران عشایر 
گفت: این ما هستیم که می توانیم کشور را هدایت کنیم، 
بیگانگان نمی توانند چنین کاری را انجام دهند، بیگانگان 
دنبال خراب کردن کشور هستند. ما شیوخ عشایر و ریش 
سفیدان عراق مسئولیت بزرگی در زمینه حمایت از عراق 
بر عهده داریم.لیث ش��عالن شیخ عشیره الظوالم گفت: ما 
به اش��غالگران آمریکایی درباره ادامه حضورشان در عراق 
هش��دار می دهیم. امروز ما بار دیگر ی��اد انقالب ۱9۲۰ را 
گرامی می داریم و امروز عراقی ها نس��بت به س��ال ۱9۲۰ 
بس��یار قوی تر هستند. ما در سال ۱9۲۰ نه ارتش داشتیم 
و نه نیرو های بس��یج مردمی، ام��ا امروز هم ارتش داریم و 
هم نیرو های بسیج مردمی.یکی دیگر از سران عشایر عراق 
گفت: کسی که با اشغالگران همکاری کند و در زیر پرچم 
آن ها فعالیت کند مردم او را مزدور می دانند و خائن به میهن 
شناخته می شود. خبر دیگر از عراق آنکه وزارت دفاع عراق 
اعالم کرد، با استفاده از جنگنده های اف۱۶ مخفیگاه داعش 
را در رشته کوه حمرین هدف قرار دادند. وزارت کشور عراق 
ضمن بس��تن 9۰۰ سایت شایعه پراکن وابسته به داعش از 
مردم این کشور خواس��ت اخبار را از منابع معتبر دریافت 
کنند. از س��وی دیگر با تش��دید موج خرابکاری در جریان 
اعتراض های خیابانی در عراق و مس��دود کردن خیابان ها 
و بس��تن ادارات و مراکز حیاتی کشور، امروز ، فعالیت یک 

میدان نفتی در استان »واسط« عراق متوقف شد. 

صهیونیس��ت ها و حامیان غربی آنها با استفاده از سکوت 
ارتج��اع عربی در حالی به محاصره غزه ادامه می دهند که 
س��ازمان ملل بار دیگر خواس��تار لغو محاص��ره نوار غزه و 

کمک رسانی به ساکنان آن شد.
»استفان دوگاریک« سخنگوی دبیرکل سازمان ملل سخنانی 
را در خصوص نوار غزه مطرح کرد.وی تأکید کرد: پیش��تر 
اورس��وال مولر، مشاور دبیرکل سازمان ملل در امور انسانی 
که اخیرا سفری ۶ روزه به اراضی اشغالی فلسطین داشته، 
خواستار لغو فوری محاصره باریکه غزه شده بود.دوگاریک 
همچنین تصریح کرد: جامعه بین الملل باید تا رسیدن به 
راه حلی سیاسی در مورد مساله فلسطین، به کمک رسانی 
به فلسطینیان به منظور تامین نیازهای اساسی و ضروری 
آنان ادامه دهد.وی بر پایبندی س��ازمان ملل به رسیدگی 
به نیازهای انس��انی فلسطینیان در سرتاسر اراضی اشغالی 
و ارائ��ه راه حل های بلند م��دت از جمله لغو محاصره غزه 
تاکید کرد. همچنین وزارت خارجه تشکیالت خودگردان 
در بیانیه ای از دیوان کیفری بین المللی درخواس��ت کرد، 
دادگاه های رژیم صهیونیستی را به عنوان اسلحه اشغالگری 
و ابزار تروریس��تی که علیه شهروندان فلسطینی استفاده 
می ش��ود معرفی کند. وزارت خارجه فلسطین اعالم کرد، 
از دیوان کیفری بین المللی درخواس��ت کرده دادگاه های 
رژیم صهیونیس��تی را به عنوان »ابزار اشغالگری« در نظر 
بگیرد و قضات آن را ب��ه دلیل حکم هایی در حد جنایات 
جنگی محاکمه کند. بر اساس گزارش »الشرق االوسط«، 
در بیانیه وزارت خارجه تشکیالت خودگردان آمده است: از 
دیوان کیفری بین المللی درخواست کردیم که دادگاه های 
اسرائیلی را به عنوان اسلحه اشغالگری و ابزار تروریستی که 
علیه شهروندان فلسطینی استفاده می شود در نظر بگیرد.

در ای��ن بیانی��ه تأکی��د ش��ده، طرح های مختل��ف رژیم 
صهیونیستی دنبال تغییر هویت عربی-اسالمی و مسیحی 
قدس است. حفاری های گسترده در بخش قدیمی قدس و 
زیر مسجداالقصی منجر به تخلیه منازل فلسطینی ها شده 
است و روزهای اخیر این موضوع شدت گرفته است.»عمر 
ع��وض اهلل« مس��ؤول پرونده س��ازمان های بین المللی در 
وزارت خارجه فلسطین اعالم کرد: ما دادگاه های اسرائیلی 
را ک��ه غالب��ا به نفع اش��غالگری، شهرک نش��ینان و علیه 
فلس��طینی ها رأی می دهند ابزارهای اشغالگری می دانیم. 
رژیم صهیونیس��تی در س��ال ۱9۶۷ ق��دس را که تحت 
حاکمیت اردن بود اشغالگر کرد و در اقدامی خالفی عرف 

و قانون بین المللی آن را ضمیمه فلسطین اشغالی کرد.
همچنین صائب عریق��ات، دبیر کمیته اجرایی س��ازمان 
آزادی بخش فلس��طین )س��اف( در یادداشتی که از سوی 
روزنامه گاردین منتشر شده، با اشاره به نشست وزرای امور 
خارجه اتحادیه اروپا پس از حدود دو سال برای رسیدگی 
به مس��اله فلسطین نوشته است: آن ها طی این نشست به 
بررس��ی نامه امضا شده از سوی ژان آس��لبرن، وزیر امور 
خارج��ه لوکزامبورگ پرداخته که خواس��تار به رس��میت 
شناختن کشور فلسطین از سوی اتحادیه اروپا شده است. 
عریقات اظهار کرده اس��ت که بنیامین نتانیاهو، نخس��ت 
وزیر اس��رائیل امیدوار است که اروپا اقدامی صورت ندهد و 
همچنین بر عدم دستیابی دولت های اروپایی به توافقی برای 
مواخذه اس��رائیل به دلیل چندین دهه نقض سیستماتیک 
قوانین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل حساب کرده 
است. در این میان نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: 
تعداد کش��ورهایی که نمی خواهند با ما همکاری کنند به 

تعداد انگشتان یک دست رسیده است.

در آستانه راهپیمایی میلیونی بغداد صورت گرفت 

تاکید سران عشایر عراق بر اخراج آمریکا
همزمان با تشدید حمالت اشغالگران قدس مطرح شد

سازمان ملل خواستار لغو محاصره غزه 

گزارش

اج��الس داووس در حال��ی آغاز به کار کرد ک��ه در داخل با 
بحران ها و چالشها و نابسامانی های بسیاری مواجه است و در 
بیرون نیز با اعتراض های گس��ترده مردمی مواجه که نشانگر 

نزدیک شدن این اجالس به ساختاری فروپاشیده است. 
همزمان با آغاز نشست ساالنه اقتصادی در داووس سوئیس، 
معترض��ان برای ترویج بحث ها با محوریت محیط زیس��ت و 
عدال��ت تجمع کردند.مجمع جهانی اقتصاد دیروز در منطقه 
کوهس��تانی و س��رد و پربرف داووس س��وییس و با شرکت 
بیش از سه هزار شرکت کننده از سیاستمداران، اقتصادانان 
و فع��االن جوامع مدن��ی و همچنین مقامات کش��ور ها آغاز 
بکار کرد.هفت مبحث اصلی یعنی آینده س��الم، راهکار های 
محافظت از کره زمین، کسب و کار بهتر، مسائل ژئوپلتیکی، 
جامع��ه و آینده کار، اقتصاد ه��ای عادالنه تر و فناوری کاال ها 

مهمترین محور های این اجالس اعالم شده است.
در مجم��وع هفتصدو هفتادو چهار نفر در طول برگزاری این 
اجالس س��خنرانی خواهند کرد. هم چنین بیش از سه هزار 
نفر از صدو هفده کشور در این اجالس حضور خواهند یافت 
که در بین آن ها پنجاه و سه رئیس جمهور و نخست وزیر نیز 
حضور خواهند داشت. همزمان با آغاز نشست ساالنه اقتصادی 
در داووس سوئیس، هزاران معترض ,توجه سیاستمداران به 
تغییرات اقلیمی و عدالت در توسعه جهانی را خواستار شدند 
و چهره شهر داووس را به میدان اعتراضهای خیابانی تبدیل 
کردند . فعاالن محیط زیس��ت اعالم کردن��د در اعتراض به 
کوتاهی س��ران کش��ور های جهان برای رسیدگی به مسئله 
تغیی��رات آب و هوایی، قصد دارند در داووس محل برگزاری 
نشس��ت مجمع جهانی اقتصاد تظاهرات کنند. گرتا تونبرگ 
فعال زیست محیطی سوئدی نیز قرار است در نشست ساالنه 
مجمع جهانی اقتصاد که دونالد ترامپ نیز در آن حضور دارد، 
ش��رکت کند. پلیس س��وئیس اعالم کرد جت های جنگنده، 
س��امانه های دفاع زمینی، رادار ها و س��ایر تمهیدات امنیتی، 
برای حفاظت از حدود ۳ هزار شرکت کننده در این نشست، 

حاضر هستند.

 پس از آنکه مقامات مس��ئول اقدام به مسیر های جاده ای به 
مقصد داووس را مسدود کردند، فعاالن زیست محیطی با پای 
پیاده و از طریق قطار خود را به این ش��هر خواهند رساند. در 
این میان رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در نشست داووس 

به تمجید از مواضع دولت خودش پرداخت و گفت: »آمریکا 
دوب��اره دارد برنده می ش��ود«.»دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا با حضور  در نشس��ت مجمع جهانی اقتصادی داووس 
س��خنرانی کرد و در این س��خنرانی ادعاه��ای زیادی درباره 

کارنامه »باورنکردنی« دولتش در زمینه های اقتصادی مطرح 
کرد. رئیس جمهور آمریکا در ابتدای این سخنرانی با تمجید 
از کارنامه ریاست جمهوری او در این کشور به ویژه در زمینه 
رش��د اقتصادی به توافق اخیر و مرحله اول واشنگتن با پکن 

اشاره کرد و گفت: »آمریکا دوباره دارد برنده می شود«.
دونالد ترامپ مدعی ش��د که با رش��د شاخص های مختلف 
اقتص��ادی از قبیل کاهش نرخ بیکاری و کاهش تبعیض های 
اقتصادی در آمریکا، این کش��ور در زمینه رشد اقتصادی به 

سطحی بی سابقه رسیده است.
در این میان مانوئال کاس��پر-کالریج، از روزنامه نگاران آلمانی 
در مطلبی برای دویچه وله نوشت، گردهمایی مجمع جهانی 
اقتصاد آسان است. انتظار می رود حدود ۳۰۰۰ شرکت کننده 
در داووس سوئیس گردهم جمع شوند و از جمله آن ها ۱۱۶ 
میلیاردر، مدیران اجرایی سازمان های چند ملیتی و بانکداران 
ش��رکت س��رمایه گذاری بلک راک هس��تند.همچنین سران 
کشورها از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و ژایر 
بولس��ونارو، همتای برزیلی او و سران دولت ها از جمله آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمان و جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا در 
نشس��ت حاضر خواهند بود.به نظر می رسد بار دیگر نخبگان 
جهان برای گفت وگو درباره مشکالت جهانی که واقعا درکی 

از آن ها ندارند، دیدار می کنند.
با وجود اینکه به تصویر کش��یدن مجم��ع جهانی اقتصاد به 
عنوان نشست رهبران منزوی و گوشه گیر امری معمول است، 
اما چندان دور از حقیقت نیست. نمی توان این مساله را نادیده 
گرف��ت که برخی از حاضران در داووس از لحظاتش��ان لذت 
می برند اما اکثر مدعوین هم س��خت و خس��تگی ناپذیر کار 
می کنند. مجمع جهانی اقتصاد کسانی را کنار یکدیگر جمع 
می کند که معموال تالش دارن��د از یکدیگر اجتناب کنند. و 
بسیاری از شرکت کنندگان تمایل دارند که آنقدر مشغول کار 
برای ش��رکت ها یا دولت های خود به نظر برسند، که در غیر 
این صورت وقتی نداش��ته باشند ببینند چه اتفاقی در سایر 

نقاط جهان می افتد.
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