
قدیمی ترین نیروگاه هسته ای فرانسه 
تعطیل می شود

قدیمی ترین نیروگاه برق هسته ای فرانسه قرار 
است روز سه شنبه هفته جاری بعد از چهار دهه 
فعالیت به کارش پایان دهد؛ اتفاقی که به مذاق 
فعاالن حامی حفظ محیط  زیست که مدت ها در 
خصوص خطرات آلودگی هشدار داده اند، خوش 
آمده اما نگرانی هایی برای اقتصاد محلی در پی دارد.

این نیروگاه موسوم به نیروگاه فسنهایم  سال ۱۹۷۷ 
افتتاح شد و تا کنون نیز سه  سال بیشتر از عمر چهل 
ساله در نظر گرفته شده  برایش کار کرده است. در پی 
حادثه رخ داده در نیروگاه هسته ای فوکوشیمای 
ژاپن در  سال ۲۰۱۱، فعاالن مخالف انرژی هسته ای به 

وجود این نیروگاه اعتراض کردند.
فرانسوا اوالند، رئیس جمهوری سابق فرانسه، 
فاجعه  از  بعد  ماه  چند  که  وعده هایی  وجود  با 
تعطیل کردن  خصوص  در  فوکوشیما  هسته ای 
نیروگاه فسنهایم واقع در نزدیکی رود راین و مرز 
آلمان و سوییس داده بود اما  شرقی فرانسه با 
این اتفاق رخ نداد و سرانجام در  سال ۲۰۱۸ امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فعلی فرانسه، چراغ سبز 

نهایی را برای تعطیل شدن این نیروگاه نشان داد.
را اداره  شرکت دولتی » EDF« که این نیروگاه 
می کند، در ماه فوریه شاهد قطع شدن یکی از دو 
رآکتورش از شبکه بود. قرار است که رآکتور دوم این 
نیروگاه هم روز سه شنبه هفته جاری از شبکه جدا 
سوخت  خارج کردن  برای  حال  این  با  شود. 
استفاده شده در آنها چندین ماه طول می کشد تا 
پروسه  شوند.  خنک  کافی  اندازه  به  رآکتورها 
تعطیل  شدن این نیروگاه باید تا  سال ۲۰۲۳ تکمیل 
شود و انتظار نمی رود که کل نیروگاه در سریع ترین 
با  شود.  برچیده  کامال   ۲۰۴۰ از  قبل  تا  زمان 
تعطیل شدن این نیروگاه حدود ۱۵۰ خانواده در طی 
تابستان جاری این حوزه آلزاسی کوچک را که ۲۵۰۰ 
نفر جمعیت دارد، ترک می کنند. این روند تخلیه 
ساکنان تا آنجا ادامه یافته و به جایی می رسد که تنها 
۲۹۴ نفر که برای فرآیند تخلیه سوخت از این محل تا 
۲۰۲۳ الزم هستند در آنجا باقی خواهند ماند و بعد از 
این فرآیند نیز تنها ۶۰ تن برای برچیدن کامل نیروگاه 

حضور می یابند.

آماده باش مقاومت فلسطین برای مقابله 
ح الحاق  با طر

جنبش های فلسطینی حماس و جهاد اسالمی 
فلسطین تأکید کردند که مقاومت برای رویارویی 
با هر گونه تجاوز از سوی رژیم صهیونیستی آماده 
است. دو جنبش جهاد اسالمی و حماس پس 
از نشستی مشترک در نوار غزه با انتشار بیانیه ای 
آمادگی تمامی نیروهای مقاومت برای مقابله  بر 
با حمالت صهیونیستی به مردم فلسطین و نیز 
میان  همکاری ها  و  هماهنگی ها  سطح  ارتقای 
اجرای  از  ممانعت  برای  مقاومت  قدرت های 
طرح های دشمن علیه مردم، سرزمین و مقدسات 
آنها تأکید کردند. دو جنبش در این نشست در مورد 
طرح های  درباره  موضعگیری  سیاسی،  تحوالت 
دشمن صهیونیستی، شرایط شهر قدس و کرانه 
باختری، شرایط اسرا در زندان های اسراییل، ادامه 
محاصره ظالمانه نوار غزه و کشتار فلسطینیان در 

ایست های بازرسی بحث و بررسی کردند.
اقدامات  از  کامل  حمایت  بر  آنها  همچنین 
اراضی  و  قدس  باختری،  کرانه  در  ملی  و  مردمی 
اشغالی  سال ۱۹۴۸ در مقابله با طرح های استعماری 
خواستار    حماس  و  جهاد  کردند.  تأکید  الحاق 
اقداماتی  در  فلسطینی ها  گسترده تر  مشارکت 
مردمی علیه طرح های اشغالگری و شهرک سازی 
شدند. در همین زمینه برخی منابع در مقاومت 
نظامی  شاخه های  که  کردند  فاش  فلسطین 
گروه های مقاومت فلسطین در حال انجام تدابیر و 
اقداماتی میدانی در مورد آمادگی برای مقابله با طرح 

الحاق کرانه باختری هستند.
ارشد  فرماندهان  کردند  تأکید  منابع  این 
مقاومت به شاخه های نظامی خود ابالغ کرده اند که 
کامال خود را برای مقابله با این طرح و تغییر معادالت 
با دشمن صهیونیستی در صورت آغاز اجرای آن 
ابوعبیده،  که  است  حالی  در  این  کنند.  آماده 
سخنگوی گردان های عزالدین قسام، شاخه نظامی 
حماس اخیرا در سخنانی در سالروز اسارت گلعاد 
شالیت عنوان کرد که هر گونه اقدامی در زمینه 
الحاق اراضی کرانه باختری به منزله »اعالن جنگ« 
علیه ملت فلسطین است و مقاومت دشمن را از 
این کار پشیمان خواهد کرد. این منابع بیان کردند 
که تمامی شاخه های نظامی مقاومت در باالترین 
سطح آمادگی برای مقابله با این طرح قرار دارند و 
تمامی این اقدامات در چارچوب توافق و اجماعی 

ملی انجام گرفته است.
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تر از  یــکا تنها آمر
همیشــه است

]مجتبی پارسا[ ایاالت متحده آمریکا در مسیر 
تبدیل شدن به کشوری بی برنامه در مقابل کرونا 
و متحدی غیرقابل اعتماد برای دوستانش است. 
جهان شاهد آن است که این ابرقدرت در مواجهه با 
کرونا تقال می کند تا شبیه کشورهای فقیر و کوچکی 
رفتار کند که نتوانسته اند کرونا را تحت کنترل خود 

داشته باشند.
از  نیم  و  سال  سه   سی ان ان،  گزارش  به 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ، اعتبار بین المللی 
آمریکا را تغییر داده و شاید حتی آینده سیاسی خود 
او را به گونه ای تغییر داده که وقتی او در بیستم 
ژانویه ۲۰۱۷ برای ورود به کاخ سفید قسم یاد می کرد، 

تصورناپذیر به نظر می رسید.
از مرزهایمان در  آن روز گفت: »ما باید  ترامپ 
دزدیده شدن  و  تولیدات  علیه  تاخت وتاز  مقابل 
وسیله  به  شغل هایمان  نابودی  و  کمپانی ها 

کشورهای دیگر محافظت کنیم«
در آن زمان حرف های ترامپ به نظر حساب شده، 

آشفته و البته گیج کننده می رسید.
از معاهده  او  از مراسم تحلیف،  سه روز پس 
تجاری  معاهده ای  شد؛  خارج  ترنس-پاسیفیک 
میان ۱۲ کشور جهان. به دنبال این اتفاق، دستور 
اجرایی شماره ۱۳۷۶۹ او صادر شد. دستوری که ورود 
شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان را به خاک 

آمریکا ممنوع می کرد.
فوریه  در  اروپا  اتحادیه  رهبران  وقتی  بنابراین 
۲۰۱۷ در مالتا گرد هم آمدند، موضوع آمریکا به یکی 
از موضوعات اصلی آنها تبدیل شده بود. دونالد 
تاسک، رئیس شورای اروپا، خطاب به رهبران اروپایی 
نوشت: »تغییرات در واشنگتن اتحادیه اروپا را در 
موقعیت سختی قرار داده است. به نظر می رسد که 
دولت جدید آمریکا ۷۰  سال سیاست خارجی این 

کشور را زیر سوال برده است.«
آنگال مرکل اعالم کرد: »سرنوشت اروپا در دستان 
خودش است و من اعتقاد دارم که هر چه ما بهتر 
و واضح تر نقش خود را در جهان بیان کنیم، بهتر 

می توانیم از روابط خود مراقبت کنیم.«
سه ماه بعد، ترامپ در نخستین سفر خارجی 
خود نشان داد که حق با مرکل است. ترامپ در 
نشست ناتو در ۲۵ می  در بلژیک، نه  تنها از مدیریت 
و عملکرد مرکل در آلمان در تحقق اهداف بودجه ای 
ناتو انتقاد کرد بلکه به متحدان خود در ناتو حمله 

کرد. 
ترامپ  ریاست جمهوری  از  نیم  و  سه سال 
کاری کرد که حاال اعضای ناتو نگران آن هستند که 
انتخاب مجدد ترامپ باعث پایان یافتن ناتو شود. 
داد؛  نشان  را  خود  پیش  هفته  دو  ترس ها  این 
یعنی زمانی که ترامپ اعالم کرد ۹۵۰۰ سرباز خود را 
از پایگاه های آلمان بیرون می کشد. او این حرف را 

بدون اطالع دادن به مرکل زده بود.
هفته پیش یکی از منابع بلندپایه ناتو به نیک 
رابرتسون، تحلیلگر سی ان ان گفت که اگر ترامپ بار 
دیگر انتخاب شود »خبر بسیار وحشتناکی است« 
که می تواند »اتحاد اروپا را از بیخ و ُبن نابود کند«. 
شاید عمال ناتو از بین نرود، اما دیگر اهداف خود را 
پیش نخواهد برد. به گفته این منبع در ناتو، آنچه 
که ترامپ پیشنهاد می کند »بسیار واقعی است؛ او 
به دنبال تعداد زیادی سرباز است«. و این موضوع 
کشوری  که »آمریکا دیگر  آن است  نشان دهنده 

نیست که بتوان به آن اعتماد کرد«.
شیوه یکجانبه گرایی ذات سیاست ترامپ در 
آمریکا«ی  »اول  دکترین  است.  بوده  او  اول  دوره 
ترامپ باعث شده تا چندجانبه گرایی واشنگتن که 
سال ها سیاستمداران آمریکایی آن را ساخته بودند، 
به نیروی گریز از مرکز اعتمادناپذیری تبدیل شود که 

خطر پراکندگی نیروهای دموکراتیک را در پی دارد.
تأثیر ترامپ تنها روی آمریکا نیست؛ پایتخت های 
کشورهای جهان نیز این تأثیر را به خود می بینند. 
دهکده جهانی حاال در چرخشی نیمه دایمی قرار 
گرفته و چیدمان ژئوپلتیک آن دیگر شبیه گذشته 
نیست. اوج فشارهای مسائل بین المللی  از     بحران 
آب وهوایی گرفته تا کرونا و تهدید اقتصاد جهانی و 
ظهور غیرقابل تصور چین شرایط را به نقطه فروپاشی 

کشانده است.
اینکه آمریکا تا چه اندازه »خارج از مسیر« حرکت 
می کند را دیگر نمی توان مخفی کرد. وقتی موضوع 
به همکاری های بین المللی می رسد، اروپا به همان 
اندازه که مایل است در کنار چین قرار بگیرد، در 
کنار کاخ سفید ایستاده است. این نه فقط به علت 
در  ترامپ  سیاست های  پیش بینی ناپذیربودن 
ناتو  و  کره شمالی، موضوع تجارت  قبال سوریه، 
از مدیریت چین در  ترامپ  ژانویه،  است. در ماه 
موضوع کرونا تمجید کرد و گفت: »فکر می کنم که 
رهبری ما هیچ گاه به این خوبی نبوده است. ما با 
آنها )چین( در مورد کرونا که ادامه دارد، همکاری 

می کنیم.«
آن  خواهان  سفید  کاخ  آوریل،  ماه  پایان  در 
شده بود که چین به علت موفق نبودن در زمینه 
اطالع رسانی جهانی و ندادن هشدار در مورد کرونا 

باید تنبیه شود.
سازمان  ساالنه  نشست  در  گذشته  ماه 
می گفت  ترامپ  حالی  که  در  جهانی،  بهداشت 
دست  عروسِک  جهانی  بهداشت  سازمان 
چینی هاست، اروپایی ها اصرار داشتند تا آمریکا برای 
ایجاد تحقیقات درباره عملکرد چین در مواجهه با 

شیوع کرونا فشار وارد کند.
سوئد،  پیشین  نخست وزیر  بیلت،  کارل 
»جهان  شاهد  انگار  که  است  نوشته  توییتی  در 

پساآمریکایی« هستیم: »چین با استراتژی روشن 
به راهش ادامه می دهد، اتحادیه اروپا تالش می کند 
آنچه را که از همکاری های جهانی باقی مانده، نجات 
دهد و آمریکا بیش از آنکه برای مقابله با کرونا تالش 

کند، سعی می کند با چین درگیر شود.«
و بدتر از همه اینکه اقدامات خوِد ترامپ نظرات 
او را در مبارزه با این ویروس تقریبا بی اعتبار کرده 
برخالف  او  که  نیست  این  مسأله  فقط  است. 
همه توصیه های بهداشتی می گوید که مردم برای 
مبتال نشدن به کرونا قرص هیدروکسی کلروکین 
بخورند؛ بلکه موضوع این است که ترامپ به خاطر 

مقابله با چین مردم آمریکا را به نابودی می کشاند.
ترامپ بود، جهان  کووید-۱۹ یگانه بحران  اگر 
برخورد  او  با  بخشنده تر  کمی  و  می بخشید  را  او 
ریاست جمهوری اش  زمان  در  ترامپ  اما  می کرد 
بیش از پیشینیان جهان را به هم ریخته است. او 
از توافق نامه تغییرات جهانی آب وهوا خارج شد، از 
توافق نامه اتمی -توافق نامه ای چند جانبه در مورد 
آمد، جنگ اقتصادی را  برنامه اتمی ایران- بیرون 
با چین آغاز کرد و درگیری دیگری را با اروپا آغاز کرده 
است. او تا مرز درگیری نظامی با ایران رفت، شرایط و 
روابط را با کیم جونگ اون در کره شمالی آشفته کرد؛ 
همان طور که با بسیاری از جوامع بین المللی چند 
ملیتی ازجمله سازمان ملل و صندوق بین المللی 

پول این کارها را انجام داد.
باالتر از همه اینها، او ظاهرا هیچ تمایلی برای انتقاد 
از دیکتاتوری ندارد. در مقابل چشمان او، چین و 
روسیه هر دو به سمتی رفتند که رهبران شان، شی 

جیپینگ و والدیمیر پوتین، مادام العمر شوند.
یک هفته تا سالگرد استقالل آمریکا باقی مانده 
است و به نظر می رسد که آمریکا هیچ گاه تا این اندازه 
تنها نبوده است. ترامپ بسیاری از پیوندهایی که 
کشور را به معیارهای بین المللی نزدیک می کرد، قطع 
کرده اما با هزینه ای که سایر کشورهای جهان باید آن 

را بپردازند.
اما بیش از همه اینها، غیرقابل اعتماد بودن 
دیگر  از  بیش  کرونا  موضوع  در  خصوصا  ترامپ 
از  نمی توان  دیگر  می آید.  چشم  به  موضوعات 
با  کرد.  چشم پوشی  ویروس  شیوع  موضوع 
افزایش تعداد مبتالیان در بیش از ۳۰ ایالت آمریکا، 
را بر  جامعه جهانی دیگر نمی تواند چشم هایش 
روی شکست های واضح و نمایان رئیس جمهوری 

آمریکا         ببندد.
با وجود بزرگ ترین بحران اقتصادی در جهان، 
شکست آمریکا در مقابل ویروس کرونا می تواند 

همه کشورها را تحت  تأثیر قرار دهد.
رهبران جهان باید تا نوامبر و روز انتخابات در 
آمریکا منتظر بمانند تا شاید شانسی برای نجات 

باقی بماند.

شیوه یکجانبه گرایی، 
ذات سیاست ترامپ در 
دوره اول او بوده است. 
دکترین »اول آمریکا«ی 

ترامپ باعث شده تا 
چندجانبه گرایی واشنگتن 

که سال ها سیاستمداران 
آمریکایی آن را ساخته 

بودند، به نیروی گریز از مرکز 
اعتمادناپذیری تبدیل شود 

که خطر پراکندگی نیروهای 
دموکراتیک را در پی دارد.

تأثیر ترامپ تنها روی 
آمریکا نیست؛ پایتخت های 

کشورهای جهان نیز این 
تأثیر را به خود می بینند. 

دهکده جهانی حاال در 
چرخشی نیمه دایمی قرار 

گرفته و چیدمان ژئوپلتیک 
آن دیگر شبیه گذشته 
نیست. اوج فشارهای 

مسائل بین المللی از بحران 
آب وهوایی گرفته تا کرونا 
و تهدید اقتصاد جهانی و 

ظهور غیرقابل تصور چین  
شرایط را به نقطه فروپاشی 

کشانده است

با وجود تحریم های آمریکا، کوبا پزشک 
به جهان صادر می کند

  ] جوزفینا ویدال فررو  | سفیر کوبا در کانادا [ 
به  مبتال  موارد  نخستین  شناسایی  محض  به 
بیماری کووید-۱۹ در کوبا کشور ما تمام منابع خود را 

بسیج کرد تا شیوع ویروس کرونا را کنترل کند. 
کادر درمانی مان به در خانه ها رفتند تا اگر افراد 
که  آنهایی  کنند.  شناسایی  را  آنها  دارند  عالیمی 
فرستاده  درمانی  ویژه  مراکز  به  داشتند  عالیمی 
شدند و اکثرا به وسیله داروهایی که در صنعت 
بیوتکنولوژی و دارویی داخل کوبا تولید می شوند، 
درمان شدند. تمام آزمایش ها و خدمات درمانی 

مجانی ارایه شده اند. 
از بیستم ژوئن، ۸۵ نفر در کوبا بر اثر ابتال به 
از دست داده اند؛  را  کووید-۱۹ جان خود  بیماری 
میزان مرگ ومیر ۳.۹درصد است که در مقایسه 
در  است.  پایین  بسیار  دنیا  دیگر  کشورهای  با 
بیست وچهارم آوریل به پیک این بیماری رسیدیم 
اما هنوز مردم را تشویق می کنیم تا به فاصله گذاری 
احترام  بهداشت  رعایت  و  قرنطینه  اجتماعی، 

بگذارند. 
در زمینه بین المللی کوبا به درخواست هایی 
مبنی بر همکاری به بیش از ۲۰ کشور، بیشتر در 
آمریکای التین و کارائیب و همچنین در اروپا، آفریقا و 

خاورمیانه، پاسخ داده است. 
کوبا تاریخچه و سنت دیرینه ای در همبستگی 
زمینه پزشکی  کشورهای دیگر در  با  بین المللی 
که  زمانی  برمی گردد؛  میالدی   ۶۰ دهه  به  که  دارد 
کادر پزشکی خود را برای کمک به کشورهای دیگر 
فرستادیم. از آن زمان تاکنون، بیش از ۴۰هزار پزشک 
و متخصص کوبایی در ۱۶۴ کشور خدمت کرده اند. 
ما به تقویت سیستم های پزشکی محلی کمک 
کرده ایم، به مناطق دورافتاده رفته  و به پزشکان 

آموزش داده ایم. 
کمک کردن به دیگران همیشه بخشی از هویت 
آموزش های  از  بخشی  و  کشور  یک  به عنوان  ما 
اخالقی است که پزشکان و کادر بهداشتی در کوبا 

دریافت            می کنند. 
در واکنش به همه گیری ویروس کرونا، کوبا ۲۸ 
گروه از گردان بین المللی پزشکی هنری ریف را به ۲۶ 
کشور فرستاد. گردان هنری ریف از  سال ۲۰۰۵ برای 
مقابله با بالیای طبیعی و اپیدمی بیماری های جدی 
در سراسر دنیا تأسیس شد. عالوه بر آن بیش از 
۲۸هزار پزشک، پرستار و متخصص کوبایی نیز قبل 
از شروع همه گیری کرونا در خارج از این کشور در 

حال خدمت بوده اند. 
متأسفانه پزشکان کوبایی و گردان هنری ریف 
هدف حمله های فزاینده دولت ترامپ قرار گرفته اند 
برنامه های  طریق  از  انسان  قاچاق  به  را  کوبا  که 

پزشکی محکوم می کنند. 
شرم آور است که دولت آمریکا سعی می کند با 
با استفاده  کمک های بین المللی  بی اعتبارکردن 
از فشار و تهدید کشورهای دیگر را مجبور کند تا 
معاهده های همکاری پزشکی خود را با کوبا لغو 

کنند. 
آمریکایی ها سعی کردند دولت ها را تحت فشار 
کرونا  ویروس  همه گیری  دوران  در  تا  دهند  قرار 
کمک های کوبا را رد کنند. آنها ادعا می کنند که دولت 
کوبا پزشکان را استثمار می کند چون کشورهایی که 
از عهده پرداخت مالی خدمات پزشکی برمی آیند، به 
دولت کوبا پولی پرداخت می کنند که بخشی از آن نزد 
دولت نگه داشته می شود. اما با این حال، کارکردن 
فراتر از مرزها کامال داوطلبانه است و بخشی از پولی 
که دولت کوبا برای خود نگه می دارد صرف سیستم 
خرید  صرف  می شود؛  کشور  سالمت  و  پزشکی 
تجهیزات پزشکی و دارویی برای کشوری ۱۱ میلیون 
می شود  پزشکانی  خانواده های  شامل  که  نفری 
این گونه  ما  می کنند.  خدمت  مرزها  از  خارج  که 
می توانیم خدمات بهداشتی مجانی و باکیفیت به 

مردم کوبا ارایه دهیم.
در دوران همه گیری  افزایش درگیری  به جای 
ویروس کرونا، کشورهای ما نیاز دارند با همکاری 
یکدیگر راه حلی پیدا کنند. کوبا سال هاست که 
واکسن و دارو برای درمان بیماری های مختلف از 
سرطان  و  صدف)پسوریازیس(  پوستی  بیماری 
گرفته تا سکته قلبی تأمین کرده است. حاال هم به 
از داروی نوترکیب  با استفاده  کووید-۱۹  بیماران 
اینترفرون آلفا۲بی کمک می کند. این دارو یکی از ۱۹ 
دارویی است که صنایع دارویی و بیوتکنولوژی کوبا 
در آزمایشگاه های خود روی آن کار کرده تا مراحل 
مختلف بیماری کووید-۱۹ را درمان کنند. بیش از ۷۰ 
دارویی  مواد  به  دسترسی  خواستار  دنیا  کشور 
هستند که در کوبا تولید می شود. این یک راه باز برای 
آمریکا و کوباست اما متأسفانه دولت  همکاری 
ترامپ با از بین بردن پیشرفت های محدودی که در 
دوران ریاست جمهوری اوباما میان دو کشور ایجاد 

شد، دارد این فرصت را از دست می دهد.

سی ان ان گزارش داد:


