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نگاه

 روي دیگر «شی جین پینگ» که کسی 
انتظارش را نداشت

در اواخر اکتبر ۲۰۲۲، هنگامی که در کنگره پنج ســاله حزب کمونیســت چین 
شی تســلطش را بر این حزب تثبیت کرد، تمام جهان به خود لرزید. چنین به نظر 
می رســید که شی مصمم اســت چین را به عصر مائو تسه تونگ، الگویش، عقب 
ببرد. ایدئولوژی سخت گیرانه اش را بر دومین اقتصاد بزرگ جهان مسلط تر کرد که 

پیامدهای وخیمی برای باقی جهان داشت.
آخریــن چیزی کــه از چنین رئیس جمهور مســتبدی در آغاز یازدهمین ســال 
حضورش در قدرت انتظار می رود، عقب گردی ناگهانی اســت. با این حال، در چند 
هفته اخیر دولت شــی تالش هایــش را برای کنترل کووید  ۱۹، شــرکت های بزرگ 
فناوری، بــازار امالک و دیگر چیزهــا برعکس کرد. حمایتش از جنگ روســیه در 
اوکراین را هم به میزان چشــمگیری کاهش داده و از تنش هایش با ایاالت متحده 
و از مناقشــات مرزی اش در دریای چین جنوبی کاســته است. این نرم خویی هیچ 
شــباهتی به شی نداشت؛ حتی بعضی گمانه زنی کردند او دیگر سیاست دولت را 

مشخص نمی کند.
چنین چیزی بعید است. در کنگره، شی دشمنانش را در سرتاسر حزب تصفیه و 
متحدانش را منصوب کرد. اما چرخش ۱۸۰ درجه ای در چند سیاست قطعا اتفاق 
افتاد و باعث شد جهان درباره چیزهایی که فکر می کرد درباره شی می داند، اینکه 
تندرویی انعطاف ناپذیر اســت، دچار شک و تردید شــود. او حاال در برابر مسئوالن 

نگران، افکار عمومی و اقتصاد در حال افول انعطاف نشان می دهد؟
پاسخ شاید تمام موارد باال باشد. در سال ۲۰۲۲، سیاست کووید، سرکوب فناوری 
و سقوط امالک شــی، اقتصاد را به رکود کشاند. اقتصاد ظاهرا در چهارمین فصل 
اســت که منقبض شده و احتماال رشد ساالنه را تا سه درصد پایین می آورد. این بر 
اساس داده های رسمی چین است؛ واقعیت احتماال بدتر باشد. از دهه ۱۹۷۰ به این 
سو، رشد چین آن قدر پایین نبوده است و حاال سرعت رشدش بیش از باقی جهان 

نیست که این مسئله هم از دهه ۱۹۷۰ به این سو بی سابقه است.
چنیــن عملکرد ضعیفی تهدیدی جدی علیه حکومت اقتدارگرایی اســت که 
مشروعیتش را بر بنیان رونق چین و جایگاه جهانی اش بنا نهاده است. در حالی که 
این کاهش رشــد، تجمعات خیابان علیه «کووید صفر» را تشدید می کرد، بعضی 
معترضان جرئت کردند خواهان کناره گیری شــی شــوند. گفته می شود مسئوالن 
درون دولتش تشویقش می کنند اقتصاد را نجات دهد. با این همه، اگر هم از میان 
ناظران چین کسانی فکر می کردند که رهبر بزرگ تغییر مسیر خواهد داد، تعدادشان 
کم بود. کســانی که بیش از ۱۰ سال در قدرت می مانند، معموال از انعطافشان کم 
می شــود و به مرور زمان آثار بدتری بر اقتصاد می گذارند؛ حتی در دموکراســی ها. 
بســیاری از دیکتاتورها، از مائو تا فیدل کاسترو، روز به روز بر فجایع دامن می زدند. 
در میــان مصلحان ثابت قدم و نــادر می توان به لی کوان یو در ســنگاپور و دنگ 
شــیائوپینگ اشــاره کرد که پس از سال ۱۹۸۰، مائویســم را بیرون و عمل گرایی را 
وارد کرد و چین را در مســیر رونق قرار داد. حاال به نظر می رســد شی وارد منطقه 
خاکســتری طیف رهبران میانسال شده است؛ مایل به اصالح، دست کم در اعماق 
بحران. دولت شــی که پس از کنگره به دنبال احیای اقتصاد بود، کمتر مائویستی 
به نظر می رسد. «سه خط قرمز» مربوط به وام گرفتن شرکت های ساختمان سازی 
را کنار گذاشــت و اعالم کرد کارزار «اصالح» فین تــک (فناوری مالی) تقریبا کامل 
شده است. پس از سال ها تنگ کردن کنترل دولتی، حاال برای بخش خصوصی پیام 
حمایت می فرســتد و حتی جزئیات بازار داده های جهانی اش را هم ارائه کرده که 

نشان از احترام به مالکیت داده خصوصی دارد.
نکته جالب اینکه شــاید شی به سختی و به شکلی غیرممکن به دنبال احیای 
رشد باشد. برنامه هایش برای ساخت «یک اقتصاد سوسیالیستی مدرن» به صورت 
ضمنی به معنای هدف گذاری برای رشد ساالنه پنج درصدی تولید ناخالص داخلی 
است که دیگر ممکن نیست. ســرعت رشد جمعیت چین شدیدا کم شده است و 
رشــد بهره وری نیز همین طور. با وجود کارگران کمتر و ســقوط بهره وری کارگران، 
نرخ رشد بالقوه کشور دو و نیم درصد است. پس از این سال، مصرف کنندگان چینی 
رها شــده از قرنطینه شــاید رشــد را به طور موقت باال ببرند، اما پنج درصد هدفی 
غیرواقع بینانه است. همچنین تأمین مالی از طریق وام هم فقط بر بار بدهی چین 

می افزاید که همین حاال هم بسیار گران است.
ســرمایه گذاران جهانی که رفتارشان نسبت به چین معموال مثل یک آهنگ در 
حال تغییر است، بار دیگر تغییر نگرش داده اند؛ این بار برای در آغوش گرفتن شِی 
جدید. پیش از نوامبر، بازار بورس ســهام این کشــور همــراه اقتصاد افت می کرد. 
مدیران صندوق ها، دســتورات تازه ای صادر می کردند که چین را کنار می گذاشت. 
حاال به امید رونق «بازگشــایی» پســاپاندمی در بازار بورس سهام چین پول پاشی 
می کنند. شاخص ِام ِاس ســی آی چین به میزان شگفت انگیزی نسبت به اکتبر ۵۰ 
درصد باال آمده اســت. با این همه، پرســش ها درباره جهت سیاســت چین باقی 
می ماند. سیاســت کانونی شــی تصحیح دوره عمل گرایی است، اما همین مسئله 
پرسش هایی را درباره انعطاف ناپذیری اش مطرح می کند. شاید وقتی اقتصاد بهبود 
یافت، میلش به کنترل دوباره خودش را نشــان دهد؛ واکنشی که در میان رهبران 
پا به سن گذاشــته، بسیار رایج تر از زایش مجددشــان در مقام مصلحانی ثابت قدم 
است. با این همه، باید بابت این شِی جدید خوشحال باشیم، اگر دوام بیاورد؛ برای 

جهان شِی جدید بسیار بهتر از شِی قبلی است.
Financial Times :منبع 

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پژو  پارس  رنگ خاکستری 
 متالیک مدل ۱۳۸۶ به شماره پالک ایران

 ۷۷ - ۵۲۲ ص ۴۶ و شماره موتور ۱۲۴۸۶۱۵۷۷۸۷ و 
 شماره شاسی ۵۰۳۳۴۸۸۸ به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  رانا  TU5  رنگ سفید 
روغنی مدل ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۴۱ - ۷۹۱ ص ۴۱ 

و شماره موتور 163B0247182 و شماره شاسی 
NAAU01FE7GT138324 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  C350  برگ سبز ، کارت ماشین و سند کمپانی خودرو  بنز 
 رنگ نوک مدادی متالیک مدل ۲۰۱۰ به شماره پالک ایران

 ۷۷ - ۸۵۳ د ۷۳ و شماره موتور ۲۷۲۹۶۱۳۱۳۴۰۹۰۴ و 
شماره شاسی WDD2040561A330686 به نام

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  وانت مزدا رنگ سفید براق مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پالک ۷۵۵ج۹۲  ایران ۵۰ و شماره موتور 

 E2P6A7088 و شماره شاسی

 NAGP2PC31NA605160 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو فیدلیتی  پرایم  رنگ سفید  مدل  
۱۴۰۱به شماره پالک ۴۱ ایران ۶۴۹ ن ۵۲ و شماره موتور 

 SQRE4T15C*BJNF60766 و شماره شاسی

 NAGC1AB49N1011166 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پنجاه  و  ســومین دوره مجمع جهانی اقتصاد در شــهر داووس سوئیس آغاز به 
کار کرد و در ابتدای این مجمع، «کالوس شــواب»، رئیس آن، سال جاری میالدی 
را سال «بحران های متعدد بی سابقه» توصیف کرد. کالوس شواب، رئیس مجمع 
جهانی اقتصاد، در ســخنان آغاز به کار این اجالس گفت: موضوع نشســت ما در 
داووس، همکاری در یک جهان پراکنده اســت. او در این ســخنان ســال پیش رو 
را «ســال چند بحرانــی» نامید و گفــت: «بحران های اقتصادی، زیســت محیطی، 
اجتماعی و ژئوپلیتیکی در حال هم گرایی و تالقی هستند و آینده ای بسیار متنوع و 

نامطمئن را ایجاد می کنند».
اجالس مجمع جهانی اقتصاد امســال در شرایطی برگزار می شود که به گفته 
کالوس شــواب، با دنیایی «تکه تکه شــده» روبه رو هســتیم. به نظر می رســد این 
تقسیم بندی نه تنها شــامل جنگ روســیه و اوکراین و افزایش تنش ها بین ایاالت 
متحده و چین می شــود، بلکه همچنین شــامل مخالفت در کشورهایی است که 

پیش از این به دستور کار مجمع جهانی اقتصاد ابراز وفاداری کرده اند.
نباید از نظر دور داشــت که اجــالس داووس منتقدان درخور توجهی نیز دارد. 
برای نمونه «ران دیســانتیس»، فرماندار ایالت فلوریــدای آمریکا که از جمله این 
منتقدان اســت، در واکنش به آغاز بــه کار این اجالس ســاالنه گفت: «همه این 
نخبگان به مجمع جهانی اقتصاد می آیند و اساســا چشــم انداز آنها این است که 
همــه  چیز را اداره می کنند و بقیه فقط یک رعیت هســتند. برنامه انرژی و عدالت 
اجتماعــی مجمع جهانی اقتصــاد جامعه غربی و ارزش هــای غربی را تضعیف 

می کند و زیربنای بسیاری از این برنامه ها حزب کمونیست چین است».
آسوشــیتدپرس در گزارشــی به نگاه های منفی در قبال ایــن مجمع پرداخته 
اســت و می نویســد: مجمع جهانی اقتصاد به طرز فزاینده ای به هدف ادعاهای 

عجیب و غریب کاربران شــبکه های اجتماعی بدل شده است. آنها بر این باورند که 
این مجمع شــامل گروهی از رهبران اســت که رویدادهای جهانی را به نفع خود 
دســتکاری می کنند. «الکس فریدفلد»، پژوهشــگری که به مطالعه و پژوهش در 
زمینه روند افراط گرایی ضددولتی مشغول است، می گوید: «این توطئه ای نیست که 
فقط در افراطی ها دیده می شود، شاهد  این بودیم که این شایعات را آمریکایی های 
معمولی، منظما به اشتراک می گذارند. حتی چهره های شناخته شده رسانه ای نیز 

چنین اخباری را گزارش دادند».
این مجمع، ســران دولت ها، مدیران اجرائی کســب و کارها، چهره های بانفوذ 
فرهنگی و نمایندگان ســازمان های بین المللی را به این شهر پرتجمل کوهستانی 
می آورد. اگرچه همیشــه مشخص نیســت این مجمع به چه میزان اقدام واقعی 
منتهی می شــود، این نشســت فرصتی اســت برای حل مســائل جهانی؛ به ویژه 
تغییرات آب و هوایی، فقدان قطعیت اقتصادی، بحران های ژئوپلیتیک و بهداشت 
عمومی. صدها جلســه عمومی در اجالس داووس برنامه ریزی شــده اســت، اما 
این کنفرانس چهارروزه به دلیل جلســات مخفیانــه و معامالت رهبران و فعاالن 
کسب و کار در آن، شهرت دارد. این شکاف بین آنچه به مردم نشان داده می شود و 
آنچه پشت درهای بسته رخ می دهد، به گسترش شایعات موجود و اطالعات غلط 
درباره داووس دامن می زند. شایعه ها درباره رهبران بانفوذ جهانی، جدید نیست. 
شایعه ها درباره مجمع جهانی اقتصاد و رئیس آن، کالوس شواب، در سال ۲۰۲۰ و 
در روزهای اول همه گیری کووید ۱۹ شدت گرفت. موضوع محوری اجالس در سال 
۲۰۲۰، چگونگی ازســرگیری کسب و کارها در جوامع و اقتصادها و بهبودی اوضاع 

پس از همه گیری و ساخت آینده ای پایدارتر بود.
در ایــن دور از اجــالس داووس، مقامــات مجمــع جهانی اقتصاد بــر نیاز به 

«بازگردانــدن اعتماد» تأکید کرده اند، اما باید دید آیــا این به معنای تقویت روابط 
بیــن افراد حاضر در فهرســت میهمانان اســت یا شــامل اعتماد عمــوم مردم و 
سیاست مداران منتقد آن نیز می شــود. در نشست ساالنه این مجمع که امسال با 
مضمون «همکاری در یک جهان چند قطبی» در حال برگزاری اســت، ۳۷۹ مقام 
دولتــی از جمله ۳۰ رئیس دولــت، ۵۶ وزیر دارایی، ۱۹ رئیــس بانک مرکزی، ۳۹ 
رئیس ســازمان جهانی از جمله ســازمان ملل متحد، صنــدوق بین المللی پول و 
ســازمان تجارت جهانی، به عالوه هزارو ۵۰۰ مدیر اجرائی از ۷۰۰ شرکت  از جمله 

۶۰۰ مدیر عامل از بزرگ ترین شرکت های جهان، حضور دارند.
چالش غذا

رئیس کمپانی یارا، بزرگ ترین تولیدکننده کود کشــاورزی، هشــدار داده اســت 
تبعات «تسلیحاتی کردن غذا» توســط والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در 
نقاط مختلف جهان چالش ایجاد کرده اســت. «سوین تور هولستر» گفته است با 
توجه به تبعات جنگ در بازار و قیمت مواد غذایی، کشورهای جهان باید وابستگی 
خود را به روسیه کاهش دهند. روسیه بزرگ ترین صادرکننده کود کشاورزی و مواد 

شیمیایی سازنده آن است.
جنگ روســیه در اوکراین عرضه کود و مواد غذایی را با مشــکل روبه رو کرده و 
قیمت گاز طبیعی را نیز که در تولید کود شــیمیایی اساســی اســت، افزایش داده 
اســت. در نتیجه قیمت کود شــیمیایی در جهان به میزانی بی سابقه افزایش پیدا 
کرده و کشاورزان مجبور شده اند قیمت تولیدات خود را باال ببرند؛ کاری که به نوبه 
خود فشاری جدی بر مصرف کنندگان در سراسر جهان آورده است. هولستر در آغاز 
اجالس اقتصادی داووس گفت: «پوتین انرژی را تسلیحاتی کرده و حاال می خواهد 
همین کار را با غذا بکند». این هشــدار منعکس کننده نگرانی های صندوق جهانی 

پول نیز هست.
کریســتالینا جورجیوا، مدیر این سازمان بین المللی نیز گفت: «جهان باید توجه 
خود را به موضوع کود کشــاورزی معطوف کند؛ چرا که این جایی اســت که ما با 
تهدید تولید مواد غذایی روبه رو هستیم و مسئله افزایش قیمت مواد غذایی را در 
ســال ۲۰۲۳ دو چندان بزرگ تر خواهد کرد». به گفته این مقام بین المللی، «قیمت 
کود کشــاورزی کماکان بسیار باالســت. تولید آمونیاک (که در تولید کود شیمیایی 
کاربرد دارد) در اتحادیه اروپا به  طور درخور توجهی کاهش داشــته اســت. البته 
همه اینها با هم به تبعات جنگ روســیه بر افزایش قیمت گاز مرتبط است». سال 
گذشــته روسیه کود شیمیایی الزم برای مصرف داخلی خود را ذخیره کرد. اگرچه 
صادرات کود شــیمیایی روســیه کاهش پیدا کرده، اما به گفته فائو، سازمان غذا و 
کشــاورزی ملل متحد، افزایش بی سابقه قیمت کود شیمیایی درآمد صادراتی آن 

را ۷۰ درصد افزایش داده است.
مســکو صادرات کود شیمیایی را به کشورهایی مانند ترکیه و هند افزایش داده 
اســت و در عین حال میزان انبوهی پتاش و فســفات تولید کــرده که از ملزومات 
اصلی تولید کود هستند و به رشــد محصوالت کشاورزی کمک می کنند. هولستر، 
وابســتگی به کود شیمیایی روسیه را یک «اسلحه قوی» خوانده و گفته است: «ما 
بر اســاس گاز ارزان از روسیه زیرســاخت انرژی خود را در اروپا بنا کرده ایم و حاال 
تبعات آن را در افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی و کود شیمیایی می بینیم». او 

افزود: تولید غذای نیمی از جهان به کود شیمیایی وابسته است.
از ســوی دیگر، هفته پیش اقتصاددانان گزارش دادند افزایش صعودی قیمت 
کود شــیمیایی می تواند تولید مواد غذایی را تا جایی کاهش دهد که برای جبران 
آن در پایــان دهه جاری، زمینی کشــاورزی بــه اندازه اروپای غربــی برای جبران 
آن الزم خواهــد بود. آنها گفته انــد این موضوع در عین حــال تأثیرات مخربی بر 
وضعیت جنگل زدایی، تنوع زیســتی و کاهش آالینده های کربنی خواهد گذاشت. 
پیتر الکســاندر از دانشگاه ادینبورگ گفته اســت «این می تواند پایانی برای «غذای 
ارزان قیمت» باشــد. همــه تأثیر افزایش قیمــت را حس می کنند، امــا فقیرترین 

بخش های جامعه هستند که بیش از همه ضربه خواهند خورد».

روچیر شارما . ترجمه مسعود یوسف حصیرچین

آغاز مجمع جهاني اقتصاد در سال «بحران هاي بي سابقه»

از بحران غذا تا تئوري توطئه

 هفته گذشــته رســانه ها فاش کردند در دفتری که جو بایدن، رئیس جمهوری 
ایاالت متحده، پس از ترک ســمت معاون رئیس جمهوری در سال های گذشته از 
آن استفاده می کرد، اســنادی محرمانه پیدا شده است. در روزهای بعد هم اسناد 
محرمانه دیگری در گاراژ اقامتگاه بایدن یافت شــد. نشریه هیل در گزارشی درباره 
این موضوع، فرضیه ها و ســؤاالتی را درباره این افشــاگری مهــم مطرح کرد. به 
گزارش این رســانه، آنچــه در روزهای اخیر اتفاق افتاد، بایدن و کاخ ســفید را در 
حالــت تدافعی قرار داد. با این حال نمی توان انــکار کرد که افکار عمومی در این 
زمینه پرســش هایی دارد؛ پرســش هایی که در ادامه به چند مورد از آنها اشــاره 

می شود.
چرا زودتر اطالع رسانی نشد؟

زمان بندی کشف این اسناد یکی از اسرارآمیزترین ـ و از نظر سیاسی مخرب ترین ـ 
موردی  اســت که باید به آن توجه کرد. اولین دســته از اسناد دوم نوامبر در دفتر 
قدیمی جو بایدن در یکی از شعبه های دانشگاه پنسیلوانیا در واشنگتن کشف شد. 
به نظر می رســد که همین امر باعث شــد جســت وجو در مکان های دیگر مرتبط 

با رئیس جمهوری ایاالت متحده آغاز شــود تا اینکه داســتان در نهایت به افشای 
اسناد گاراژ ویلمینگتون در ۲۰ دسامبر رسید. یک سند دیگر نیز به دست آمده بود؛ 
اما امید حامیان بایدن مبنی بر اینکه این آخرین افشــاگری باشد، خیلی زود از بین 
رفت؛ زیرا ریچارد ســاوبر، وکیل کاخ سفید، روز شنبه خبر داد که پنج سند دیگر با 
عالمت  محرمانه هم کشــف شــده اند. در این میان، مســئله مهم این است که چرا 
چنین موضوع مهمی تمام این مدت از مردم پنهان مانده اســت؟ از نظر سیاسی، 
مشــکل فقط گذر زمان نیســت؛ بلکه نباید از این موضوع غافل شد که اولین خبر 
مربوط به کشــف این اســناد شــش روز قبل از انتخابات میان دوره ای منتشر شد. 
جمهوری خواهان با دفاع از چنین موضوعی، اصرار دارند مردم آمریکا در آســتانه 

رأی دادن حق دارند از چنین مواردی مطلع شوند.
بایدن چه می دانست و چه زمانی مطلع شد؟

رئیس جمهوری ایاالت متحده گفته که از کشــف این اســناد شگفت زده شده 
اســت. بایدن همچنیــن ادعا می کند کــه نمی داند این مــدارک دقیقا حاوی چه 
چیزهایی اند. به نوشــته ایندیپندنت، او در برنامه فاکس نیوز اظهارنظر عجیبی کرد 
و گفت: «به هر حال در گاراژ من قفل بوده است؛ بنابراین این طور نیست که اسناد 

در خیابان رها شده باشند».
در هر صورت، به نظر می رســد که جو بایدن دســت کم از محتویات این اسناد 
مطلع بوده اســت. این در حالی است که کارن ژان پی یر، سخنگوی کاخ سفید، در 
برابر پرسش های مداوم خبرنگاران گفت که «رئیس جمهوری در طول این روند از 
طریق مشــاور خود در جریان قرار گرفته است». در چنین شرایطی، بایدن مطمئنا 

به زودی با سؤاالت بیشتری درمورد جزئیات این اسناد مواجه خواهد شد.
اسناد کشف شده شامل چیست؟

محتویات این اســناد شاید اساسی ترین ســؤال برای عموم مردم باشد که هنوز 
پاســخی نگرفته اســت. مدافعان بایدن تاکنــون به این دل بســته اند که به نظر 
می رسد اســناد کمی کشف شده باشند. ســی بی اس نیوز اوایل هفته گزارش داد 
که «تعداد کل اســناد محرمانه پیدا شــده در دو مکان تقریبا ۲۰ مورد اســت». با 
این حال، این تعداد قبل از آن اعالم شــد که بیانیه وکیل کاخ ســفید از پیدا شــدن 

پنــج برگه دیگــر خبر بدهد. در عین حال بایــد توجه کرد که فارغ از تعداد اســناد 
یافت شده،  اهمیت شان ممکن است به حساسیت اطالعات موجود در آنها بستگی 
داشــته باشــد. به گزارش ســی ان ان، برخی از این اســناد حاوی اطالعاتی درباره 
«موضوع هایــی از جمله اوکراین، ایران و بریتانیا» اســت که به نظر می رســد خبر 
بدی برای بایدن باشــد. اگر چنین اســنادی او را با اتهام بــه خطر انداختن امنیت 
ملی ایاالت متحده یا متحدانش مانند بریتانیا مواجه کند، ماجرا به ســادگی پیش 

نخواهد رفت.
تحقیقات بازپرس ویژه تا کجا پیش می رود؟

مریــک گارلند دادســتان کل، رابرت هور را به عنوان بازرس ویژه برای بررســی 
این موضــوع منصوب کــرد. گارلند گفته کــه اختصاص یک نماینــده ویژه برای 
اطمینــان دادن بــه آمریکایی هــا درمــورد صحــت تحقیقــات ضروری اســت. 
رئیس جمهوری ها از مشــاوران ویژه بیزارند؛ زیرا معموال به آنها اختیارات بســیار 
گسترده ای داده می شود؛ همان طور که در حکم انتصاب هور اشاره شده است؛ او 
می تواند اســناد و «هر موضوعی را که مستقیما به آنها مرتبط شود» بررسی کند. 
در چنین شــرایطی باید دید بازپرس ویژه چه اطالعات جدید و شــاید آســیب زایی 

کشف خواهد کرد.
آیا رأی دهندگان بین پرونده بایدن و ترامپ تفاوتی قائل می شوند؟

جمهوری خواهان که پیش تر در ماجرای پیداشــدن اســناد محرمانه در ویالی 
شــخصی ترامپ با انتقاد های زیادی مواجه شدند، حاال تالش می کنند بر ماجرای 
بایدن تمرکز کنند. با اینکه این دو رقیب سیاســی از نظر پیدا شــدن اسناد محرمانه 
در واقع در شــرایط مشــابهی قرار دارند، تفاوت های موجود را نباید فراموش کرد. 
درباره بایدن، اســناد پس از کشف به سرعت به آرشــیو ملی بازگردانده شدند؛ اما 
درباره ترامپ، سرنوشــت این اســناد در معرض نبردی طوالنی قرار گرفت. در این 
شــرایط، بســیاری از کارشناســان حقوقی معتقدند ترامپ در معرض خطر اتهام 
ممانعت از تحویل مدارک قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، مهم این است که آیا 
کاخ سفید می تواند مردم آمریکا را متقاعد کند بایدن یا کارکنانش اشتباهی سهوی 

مرتکب شده اند؟ و آیا رأی دهندگان این بهانه را خواهند پذیرفت؟

اسناد بایدن و ۵ پرسش بی پاسخ

ادامه از صفحه اول

اروپای گرم و ایران سرد
ال نینو به این معنی اســت که آب گرم تر بیشــتر پخش می شــود و به سطح 
نزدیک تر می ماند. این امر گرمای بیشــتری را در جو آزاد می کند و هوای مرطوب 
و گرم تری ایجاد می کند. ناهنجاری ها به طور قابل توجهی بر الگوهای آب وهوای 
فصلی به خصوص در زمستان، که سامانه های پرفشار قوی هستند، اثر می گذارند. 
هوای سرد متراکم تر است؛ بنابراین فشار بیشتری دارد. هوای گرم چگالی کمتری 
دارد و فشــار کمتری با آن همراه اســت. خورشــید زمین را گرم می کند و هوای 
نزدیک زمین گرم می شــود. گرما نســبت به هوای ســرد چگالــی کمتری دارد؛ 
بنابرایــن هوای گرم باال مــی رود و این حرکت صعودی یک خــأل طبیعی ایجاد 

می کند که فشار هوا را در سطح زمین کاهش می دهد.
تغییرات اقلیمی به ویژه در دهه های اخیر در اروپا قابل توجه  بوده اســت. دما 
در اروپا در مقایسه با سایر نقاط جهان به دالیلی که هنوز کامال برای دانشمندان 
روشــن نیست، دو برابر سریع تر افزایش می یابد. به طور متوسط، درجه حرارت در 
سراســر ســیاره از ابتدای قرن بیستم ۱٫۱ درجه ســانتی گراد افزایش یافته  اما در 

فرانسه ۱٫۷ درجه سانتی گراد بیشتر شده است.

با افزایش دما، برف ها ذوب می شــوند که به نوبه خود باعث می شــود دما با 
سرعت بیشــتری افزایش یابد که این به پدیده «تقویت قطبی» برای دانشمندان 
شناخته شده است، به نحوی که سطح سفید (برفی) جای خود را به سطوح تیره 

می دهد که انرژی خورشیدی را مؤثرتر جذب می کند.
بشر مجبور اســت خود را با این شرایط ســازگار کند، زیرا حتی اگر فردا همه 
انتشــار گاز CO۲ را متوقــف کنند، رونــد کنونی دمای هوا برای ۲۰ تا ۳۰ ســال 
آینده ادامه خواهد داشــت. سازمان بهداشــت جهانی تخمین می زند که هوای 
گرم در سراســر اروپا در تابســتان ۲۰۲۲ بیش از ۱۵ هزار نفر را کشته است. تغییر 
شــیوه های کشــاورزی و عادات غذایی در سراســر اروپا در خط مقدم سازگاری 
بــا تغییر اقلیم خواهنــد بود، زیرا الگوهای اقلیمی رایــج در اطراف مدیترانه به 
ســمت شــمال حرکت خواهند کرد. با خشک شــدن ذخایر آب، احتماال بازدهی 
کشاورزی در جنوب اروپا کاهش می یابد. کشاورزی در شمال و شمال شرق اروپا 
نیز ممکن اســت تحــت اثر تغییرات اقلیمی قرار گیرد. ذوب برف ها در روســیه، 
اوکراین و جنوب اسکاندیناوی به این کشورها امکان می دهد گندم بیشتری تولید 
کنند. احتماال تاکستان های بیشتری در بلژیک، لوکزامبورگ و جنوب بریتانیا ظاهر 

خواهد  شد.


