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واکنش چین به اقدام آمریکا علیه هواوي

تداوم جنگ تجاري

در مسکو روي داد

نخستین دیدار حفتر و پوتین
 فرمانــده نیروهاي موســوم بــه »ارتش ملي
لیبي« براي نخستین بار به صورت رسمي و علني
با رئیسجمهوري روســیه در مسکو دیدار کرد .از
سوي دیگر نیز نخستوزیر دولت توافق ملي لیبي
همچنان روي تغییــر موضع ترامپ درباره بحران
لیبي به نفع خود حساب باز کرده است.
به گــزارش ایســنا ،به نقل از الشرقاالوســط،
درحاليکــه درگیريها در طرابلس وارد ســومین
ماه خود شــده اســت ،خلیفــه حفتــر ،فرمانده
نیروهــاي موســوم به ارتــش ملي لیبــي ،براي
نخســتینبار به صورت رسمي و علني با والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهوري روســیه ،در مســکو دیدار
کرد .حفتر دو روز پیش وارد روســیه شــد .منابع
لیبیایــي نزدیــک به حفتــر گفتند او تــالش دارد
پوتیــن را قانع کند که به لغــو تحریم ارتش ملي
لیبي براساس قطعنامههاي شوراي امنیت کمک
کند .مذاکرات در این دیدار درباره کمک روسیه به
توســعه و بهروزکردن ســامانه تسلیحات موجود
در اختیــار ارتش ملي لیبــي بود.خبرگزاري لیبي
وابسته به »ارتش ملي« به نقل از منبعي در دفتر
حفتر اعالم کرد ،این ســفر در راســتاي هماهنگي
مداوم میان لیبي و روســیه درباره پرونده »مبارزه
با تروریســم« انجام شد و این نخستین دیدار میان
دو طرف محســوب ميشــود .حفتر در سفرهاي
گذشــته خود به روسیه با مقامات ارشد این کشور
در وزارتخانههاي دفاع و خارجه دیدار کرده بود.
از سوي دیگر ،دولت فائز السراج ،نخستوزیر
دولــت توافق ملي لیبــي ،همچنــان روي تغییر
مواضــع دونالد ترامپ ،رئیسجمهــوري آمریکا،
درباره بحران لیبي به نفع خود حساب باز ميکند.
در این راســتا ،رســانههاي وابســته به این دولت
پیامي را منتشر کردند که نشان ميدهد چهار نفر
از نمایندگان سناي آمریکا خطاب به ترامپ پیامي
را نوشــته و از او خواســتند به برقراري آتشبس
در لیبــي ترغیب شــده و از آن علنــا حمایت و بر
راهحل سیاســي تحت رهبري ســازمان ملل و نیز
بــر ادامه فشــارهاي دیپلماتیک براي مشــارکت
همه طرفهاي درگیر در رونــد انتقالي با رهبري
غیرنظامیان تأکید کند .اعضاي کنگره در پیام خود
با اشــاره به اینکه این حمالت ممکن است جنگ
داخلي خشــونتآمیزي را برافروزد ،اعالم کردند
که نگرانيهایي جدي درباره تهدیدهاي تروریستي
آتي از سوي لیبي وجود دارد.

روﯾﺪاد
تصمیمگیــری مخفیانه نخبگان و شــخصیتهای
بانفوذ درباره تحوالت سیاسی ،اقتصادی و تکنولوژیکی
جهان را شــاید فقــط عالقهمندان به تئــوری توطئه و
مشتاقان کتابهایی مثل »کمیته  ،۳۰۰کانون توطئههای
جهانی« باور کنند؛ اما سالهاســت که در واقعیت نیز
نخبگان و افراد تأثیرگذار در حوزههای مختلف گردهم
میآیند و بــدون آنکه تقریبا خبری از این گردهمایی به
بیرون درز پیدا کند ،به بحث و تبادل نظر درباره تحوالت
و چالشهای مختلف جهان میپردازند.
امســال شــهر کوچک و توریســتی مونترو در شرق
دریاچــه ژنو ســوئیس میزبــان نخبــگان و چهرههای
بانفوذ در سیاست ،اقتصاد ،تکنولوژی و رسانه با عنوان
»دیــدار بیلدربرگ« بود تا به بحث و حتی تصمیمگیری
دربــاره  ۱۱چالش کلیدی جهان امــروز بپردازند .تنش
تجاری آمریــکا و چین ،بحران ونزوئــال ،احتمال وقوع
درگیــری میان ایــاالت متحده و ایــران ،تحریم کمپانی
هــواوی بزرگترین تولیدکننده تلفــن همراه در جهان،
طرح صلح ترامپ برای اســرائیل و فلسطین ،تغییرات
جــوی و چالــش رویارویی روســیه و غــرب ،از جمله
موضوعاتــی بودند که در شــصتوهفتمین نشســت
ســاالنه بیلدربرگ درباره آنها بحث شــد.بانی برگزاری
نشست بیلدربرگ ،برنارد شاهزاده هلند بود که در سال
 ۱۹۵۴بــه ابتکار خود و با هدف گفتوگو میان نخبگان
آمریکای شــمالی و اروپا و ایجاد اتحاد میان دو ســوی
آتالنتیک ،این نشست ســاالنه را پایهگذاری کرد و شاید
بتــوان آن را مدل مخفیانه نشســت داووس دانســت.
با این تفاوت که نشســت داووس در زمســتان هر سال
برگزار میشــود و خبرنــگاران حضــور پررنگی در آن
دارند؛ اما مباحثات نشســت بیلدربــرگ نباید به بیرون
درز پیدا کند .اولین نشســت نیز در ســال  ۱۹۵۴در هتل
بیلدربرگ در دهکده اوستربیک هلند برگزار شد.امسال
در فهرست میهمانان این نشست که در سایت اینترنتی
آن منتشر شــده ،نمایندگانی از دولت دونالد ترامپ نیز
حضور دارند و این موضوع اعتراض تعدادی از حامیان
رئیسجمهور آمریکا را برانگیخته اســت .مایک پمپئو،
وزیر خارجه آمریکا و جرد کوشــنر داماد و مشــاور ویژه
ترامپ از جمله حاضران در این نشســت هستند؛ اما در
برنامه ســفر پنجروزه پمپئو به اروپا هیچ اشــارهای به
حضور وزیر خارجه آمریکا در این نشســت نشــده بود.
تعــدادی از حامیان ترامپ ،حضور در چنین نشســتی
را برخالف شــعارهای ضــد جریان و متفــاوت ترامپ
میداننــد .ترامپ در یکــی از گفتوگوهایــش قبل از
پیــروزی در انتخابات ریاســتجمهوری گوگل را متهم
کرده بود که در نشستی مخفیانه و پشت پرده ،مقدمات
وقوع بهار عربی را فراهم کرده و اکنون نمایندگان خود
را به این نشســت فرستاده است .بااینحال حضور وزیر
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 چیــن در تداوم جنــگ تجاري بــا آمریکا و در
واکنش به اقدام این کشــور در قراردادن شــرکت
فنــاوري چینــي هواوي در لیســت ســیاه ،اعالم
کرد که فهرســتي موســوم به »نهادهاي خارجي
نامعتبــر« ایجــاد ميکنــد .وزارت بازرگاني چین
اعالم کرد که پکن قصد دارد »فهرســت نهادهاي
نامعتبــر« را ایجاد کند که دربرگیرنده شــرکتها،
ســازمانها و افــراد خارجي اســت کــه قواعد و
قراردادهاي بازار را نقض و با »اهداف غیرتجاري«
در تأمین شــرکتهاي چیني اخالل ایجاد ميکنند
یا به هر شیوه دیگري به تجارت و منافع ملي چین
ضربه ميزنند.
براساس گزارش نشــریه وال استریت ژورنال،
وزارت بازرگانــي چین با وجود آنکه گفت جزئیات
این فهرست اعالم خواهد شــد ،هیچ توضیحاتي
درباره اینکه چه شرکتهایي در این فهرست قرار
داده خواهند شــد و چه مجازاتــي در انتظار آنان
است ،ارائه نداد.
دونالــد ترامپ ماه گذشــته فرمانــي اجرائي
امضا کــرد که به دولــت این امــکان را ميدهد
که شــرکتهاي فناوري خارجــي را درصورتيکه
تهدیــدي علیه امنیت ملي شناســایي شــوند ،از
تجــارت در ایاالت متحده منع کند .بالفاصله پس
از صدور این فرمان ترامپ ،وزارت بازرگاني آمریکا
شرکت فناوري چیني هواوي و  ۷۰شرکت وابسته
به آن را وارد این فهرســت کرد کــه در عمل این
شــرکتها را از خرید تجهیزات آمریکایي محروم
و چنین اقدامي را به صدور مجوز از ســوي دولت
ایاالت متحده منوط ميکند.
به نوشته هیل ،سخنگوي وزارت بازرگاني چین
بــدون نامبردن از آمریکا اعالم کــرد که این اقدام
پکن در واکنش بــه افزایــش »یکجانبهگرایي و
حمایتگرایي تجاري« انجام شــده است .هواوي
بارها ادعاي واشــنگتن مبني بــر بهخطرانداختن
امنیت ملي آمریکا را رد کرده است و ميگوید این
شرکت از دولت چین مستقل است.
»سونگ لیوپینگ« ،مدیر واحد حقوقي شرکت
هواوي چین ،نیز این اقــدام را »بدعتي خطرناک«
خواند که به طور مســتقیم به ضرر شــرکتهاي
آمریکایي اســت .آمریکا و چیــن در جریان جنگي
تجاري هســتند که بــا اعالم اعمــال تعرفههاي
سنگین بر واردات فوالد و آلومینیوم از سوي دولت
ترامپ آغاز شــد و با اقدامــات متقابل و افزایش
گسترده کاالهاي مشمول تعرفه از سوي دو طرف
تداوم یافت .آمریکا با وجود آنکه مذاکرات تجاري
بــا چین را براي رســیدن به توافقــي تجاري آغاز
کــرده و دو طرف همچنان در جریان این مذاکرات
هستند ،اقدامات خود علیه واشنگتن را با فشار بر
شرکت هواوي پي ميگیرد.
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مایک پمپئو و جرد کوشنر برای نخستین بار در نشست نخبگان جهانی

دیدار مرموز  ۱۳۰نفر
از تصمیمگیران جهانی
شناختهشــده نبودند و چند ماه بعد ،نامشــان در تمام
خارجه ایالت متحده در نشســت بیلدربرگ بیســابقه
رســانههای دنیا مطرح شد .آنگال مرکل در سال ۲۰۰۵
نیست ،چراکه کاندولیزا رایس هم در سال  ۲۰۰۸و زمان
در این نشست حضور یافت و چند ماه بعد صدراعظم
حضور در وزارت خارجه راهی این نشســت شد .نکته
آلمان شد .بیل کلینتون ،رئیسجمهوری سابق آمریکا،
جالب اینکه حضور نمایندگان دولت ترامپ در نشست
همزمان که هنوز فرماندار آرکانزاس بود ،به بیلدربرگ
بیلدربرگ ســابقه داشته است .در سال  ۲۰۱۷هم ویلبر
آمــد و کمتــر از دو ســال بعــد
راس ،وزیــر بازرگانــی و هربــرت
بهعنــوان رئیسجمهــور آمریکا
مک مســتر ،مشــاور امنیت ملی
حاضران در نشست بیلدربرگ از
راهی کاخ ســفید شــد .مارگارت
ترامپ ،به دهکده شانتیلی رفتند
افشای هرگونه جزئیات این نشست
تاچر ،نخســتوزیر پیشین بریتانیا
تا در »نشست بیلدربرگ« شرکت
براساس قانونی که اندیشکده چتم
هــم حداقل یک بار در نشســت
کنند.با اینکــه افراد حاضر در این
هاوس وضع کرده ،منع شدهاند و
بیلدربــرگ حضــور یافــت .در
نشســت ادعا میکننــد هیچچیز
با اینکه در برخی از این نشستها
نشست امســال عالوه بر پمپئو و
پنهانــی در »نشســت بیلدربرگ«
افراد مرتبط با رسانهها هم حضور
کوشــنر ،دو چهره سیاســی دیگر
وجــود نــدارد و حاضــران و
داشتهاند؛ آنها نیز هیچ نکتهای از
نشست بیلدربرگ را در رسانهها بیان
آمریکایــی نیز در میــان مدعوین
دعوتشــدگان بــا صداقــت و
نکردهاند
هســتند :هنری کیســینجر ،وزیر
بدون سانســور به بحــث درباره
خارجــه ســابق آمریــکا و نیــز
تمام موضوعــات میپردازند؛ اما
استیسی آبرامز ،سیاستمدار دموکرات ایاالت جورجیا.
منتشرنشــدن نام تمام حاضران و نیز ممنوعیت انتشار
ســاالنه حدود  ۱۳۰نفر به این نشست دعوت میشوند
جزئیات مباحث مطرحشــده ،بر تردیدها درباره ادعای
که معموال حدود  ۶۰درصد مدعوین اروپایی هســتند
حاضران میافزاید.
و باقی میهمانان از آمریکای شــمالی راهی نشســت
مدعوین بیلدربرگ
نامهای جالبی در میان شرکتکنندگان این نشست
بیلدربرگ میشــوند .همچنین با وجــود اینکه به نظر
میرسد مباحث بیشتر بر مسائل سیاسی متمرکز باشد؛
در ســالهای گذشته به چشــم میخورد ،نامهایی که
در زمــان حضورشــان در نشســت بیلدربــرگ چندان
اما فقط یکسوم میهمانان چهرههای سیاسی هستند.

آیــا گــروه بیلدربــرگ فقــط موقعیتــی بــرای
شــرکتکنندگانی ممتــاز و برگزیده از سراســر جهان
بــرای گفتوگو در فضایی آزاد و آســوده و خصوصی
اســت یا چنان که بســیاری از منتقــدان آن میگویند،
توطئــهای پنهانی اســت کــه دموکراســی جهانی را
تهدید میکند؟ نظریهپردازان توطئه که بسیاری از آنها
همان نظر دوم را دارند ،این گروه را متهم به بســیاری
امور از جمله مهندســی عامدانــه بحرانهای مالی یا
برنامهریــزی برای نابودی  ۸۰درصد از جمعیت جهان
میکنند .آلکس جونز ،مجری تاکشــوی دستراستی
آمریکایی و مخالف دیریــن این گروه که تالش میکرد
مزاحم برگزاری همایش شــود ،در بلندگویی میگفت:
»ما میدانیم شــما بیرحم هســتید .ما میدانیم شما
شریر هستید .ما به نیروی شیطانی شما باور داریم«.
حریم خصوصی یا رازداری
حاضران در نشســت بیلدربرگ از افشــای هرگونه
جزئیات این نشست براساس قانونی که اندیشکده چتم
هاوس وضع کرده ،منع شــدهاند و بــا اینکه در برخی
از این نشســتها افراد مرتبط با رســانهها هم حضور
داشتهاند ،آنها نیز هیچ نکتهای از نشست بیلدربرگ را
در رسانهها بیان نکردهاند.
ســازماندهندگان این نشست میگویند دلیل این
ممنوعیت ،نه رازداری بلکه حریم شخصی مدعوین
است .حاضران در این نشست آزادانه و بدون حضور
رســانهها و بــدون هیــچ محدودیــت و معذوریتی
درباره تحوالت مختلف به اظهارنظر میپردازند .این
اظهارات ممکن اســت در تضاد با موضعگیریهای
رســمی ایــن افــراد باشــد و بههمیندلیــل چنین
ممنوعیتی وضع شــده اســت .برگزارکننــدگان این
نشست تا ســالهای پایانی قرن بیســتم ،کنفرانس
مطبوعاتی ترتیــب میدادند؛ اما بــا توجه به اینکه
جزئیــات قابــل توجهی از ایــن نشســت در اختیار
خبرنگاران قرار نمیگرفت ،استقبالی از نشستهای
مطبوعاتی آن هم نشد.
»ویســکونت اتی ین داوینیون« که مدتی ریاست
گروه بیلدربرگ را بر عهده داشت ،درباره نگاه حامیان
تئــوری توطئه به این نشســت میگویــد» :برگزاری
اینگونه نشستها که حاضران در آن بتوانند آزادانه
درباره همهچیز اظهارنظر کنند قطعا هزینههایی هم
خواهد داشــت و بخشی از این هزینه را هم حامیان
دیــدگاه تئوری توطئه به ما تحمیــل میکنند .چنین
امری هــم اجتنابناپذیر اســت؛ اما چنــدان به آن
اهمیت نمیدهیم .همیشــه و در همهحال افرادی
هســتند که بــا این نگاه بــه تحوالت اطــراف خود
مینگرند؛ اما واقعیت این است که نمیتوان کنترل
تمام اتفاقات را در دست داشت«.

»کورنلیا کوپپچ« پروفسور جامعهشناسي در گفتوگو با اشپیگل:

اﮔﺮ ﻓﻀﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺸﻮدهﺗﺮ ﺷﻮد ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺖﻫﺎي راﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻠﺨﯿﺺ :ﺑﯿﻮك ﺑﻮداﻏﯽ
»کورنلیا کوپپچ« پروفســور جامعهشناسي در دانشگاه فني دارمشتات
است .هفتهنامه اشــپیگل یک روز پیش از آغاز انتخابات پارلمان اتحادیه
اروپا در مصاحبهاي ،درباره برآمدن نیروهاي راســت پوپولیســت با او به
نخبگان خودستا
گفتوگو نشسته است .کوپپچ این روند را پیامد فرادستي
ِ
و لیبرالهایي ميداند که کنترل اندیشــه را توصیــه ميکنند و نیز محافل
بهاصطالح روشنفکري را مقصر ميداند که غالبا گرایشهای نژادپرستانه
دارند .کوپپچ  ۵۲ساله ،درباره واهمهها و نگرانيهاي قشر متوسط و علت
برآمدن احزاب راســت پوپولیســت پژوهش ميکند .بــراي نگارش کتاب
جدیدشان ،پاي صحبت اعضاي حزب آلترناتیو براي آلمان ) (AfDنشسته
است و در گردهمایيها و مراسم احزاب حضور یافته است.
 در انتخابات پارلمان اروپا آراي اردوگاه پوپولیستهاي راست باز
افزایش ميیابد .تداوم این روند موفقیت را چگونه ارزیابي ميکنید؟
دالیل آن پیچیدهتر از آن اســت که در گفتــار ،نمایشهاي تلویزیوني
و از زبــان تحلیلگران انتخابات بیان ميشــود .دالیل آن را نه این ســیل
پناهندگان ميتواند توضیح دهد و نه عمقیابي شکاف فقیر و ثروت بعد
از روند جهانيشدن .ما اکنون در دوران دگرگونسازی بهسر ميبریم که
جهانگستر است.
 منظورتان چیست؟
از فروپاشي دیوار به اینسو ،دیگر آن دو بلوک ایدئولوژیکي متخاصم
وجــود ندارند که پیشتر رویدادهاي جهاني را رقم ميزدند ،بلکه اکنون
این شرکتهاي غولآسا هســتند که کارکنش آنها حدومرز نميشناسد.
دولتهاي ملي بخش بزرگي از اســتقالل خود را ازدست دادهاند ،چون
نميتواننــد تجــارت جهاني را کنترل و تنظیم کننــد ،حیطه نفوذ و تأثیر
سیاستمداران و مقامات اروپا باوجود همه پیمانهاي بینالمللي ،دیگر
آنگونه که باید نميتواند گرهي از کار بگشاید .ازاینرو یافتن راهحلهاي
رضایتبخش براي مسائل اجتماعي روزبهروز دشوارتر ميشود.
 چرا؟
چون از ســویي یک رســته جهاني ســروران وجود دارند که به تمام
نقاط جهان پــرواز ميکنند ،از طریق ویدئو کنفرانس در تمام کشــورها
مشاوره ميدهند ،تصمیم ميگیرند و پولهاي هنگفت به جیب ميزنند،
بيآنکه مجبور باشــند مسئولیت جهاني را تقبل کنند و از دیگر سو توده
مردم از حداقل رفاه بهرهمند نیســتند ،زیرا نقش و نفوذ احزاب مردمي،
اتحادیههاي کارگري و قراردادهاي نرخ جمعي دســتمزدها در محدوده
کشورها رو به پایان است و بههرحال از میان ميرود.
 چرا باید چنین روندي الزاما به تقویت پوپولیستهاي راست منجر
شود؟ بهنظر ميرسد ایده چپها که پیشینه تاریخي دارند ،اصوال باید
در عرصه بینالمللي از این شرایط بیشترین استفاده را ميکرد.
امــا ایدههــاي آنهــا بــه دورانهــاي گذشــته تعلــق دارد .خالف
پوپولیستهای راست جدید تظاهر ميکنند که گویا ایدههاشان بدیلهاي
نوآییني است .حزب آلترناتیو حتي این ادعا را در نام خود یدک ميکشد.
اینکــه ما به ایدههاي دیگر و بدیع نیاز داریم تا با تحوالت درونســاخت
دوران خــود برخورد کنیم ،امري اســت گریزناپذیــر .همچنین در حوزه
فرهنگ آن پیوستگي روشن که پیشتر ما را در فهم جهان یاري ميکرد،
تار و مبهم ميشود .جامعه ما از تکیهگاههاي پیشین خود دور ميشود.
 منظورتان چیست؟
دیگر ســنجه روشــني براي فرهنگ فرادستي که از انســانباوري و

چون آنها در مقام وکیل ،دانشــمند ،پزشــک و مدرس پاي ثابت مسابقه
نئولیبرالها هســتند .آنها با گشادهدستي و آسودهخاطر با مبالغ هنگفت،
خانههایــي در مناطــق محبــوب فرادســتان ميخرنــد و جدایيافکني
اجتماعي را تشدید ميکنند؛ آنها به همدیگر دروغ تحویل ميدهند و ادعا
ميکنند هرکســي با تدابیر خودبهینهگر ميتواند از عهده زندگي لوکس و
فانتزي برآید و نزد کساني که براي حداقل رفاه جان ميکنند ،این احساس
تقویت ميشــود که گویا در یک جهان مــوازي زندگي ميکنند .در نتیجه
آن رشته احساسي که آنها را به جامعه پیوند ميزند ،از هم ميگسلد.
 شما پیشنهادهایي براي چارهجویي این وضعیت دارید؟
مــا امکانات زیادي نداریم .ما باید واقعنگرانــه و عیني بحث کنیم و
از جنگ عقاید ایدئولوژیک در سیاســت جلوگیــري کنیم .ما باید بپذیریم
که هر حقیقتي نســبي است و حقیقت خود ما نیز .عرصه عمومي براي
مباحث اجتماعي باید گسترش یابد .اگر فضاي دانشگاهها و پارلمانها و
عرصه عمومي گشــودهتر شود ،جذابیت پوپولیستهاي راست بهعنوان
منبع جذب انواع نارضایتيها از بین ميرود.
 پروپاگانداي تحقیرکننده انســانها از رتوریک پوپولیســتهاي
راست جدایيناپذیر اســت .این امر گفتوگوي بيغرضانه با آنها را
ناممکن نميکند؟
کرامــت انســاني تعرضناپذیــر و ارجحتــر از هــر چیزي اســت.
نميخواهم راســت افراطي را در حزبي مثــل آلترناتیو بيخطر جلوه
دهم ،گفتوگو با آنها ســخت اســت؛ اما متأســفانه حزب در سطوح
متعددي بينهایت نامدارا اســت .من به خاطر پژوهشم در گردهمایي
جناح لیبرال آنها شــرکت کردم ،آنها تفاوت چنداني با لیبرالهاي چپ
در میان مدرســان دانشگاهها نداشــتند .در مراســم ایام آدونت ،آنها
سرودهاي عید کریسمس ميخواندند ،کامال ساده و دلنشین .احساس
کردم در خانه پدري هستم .اگر ما امکان این ارتباطها را درحاليکه آنها
را اخالقا شــماتت ميکنیم ،نادیده بگیریم ،در نتیجه شکاف جامعه را
پیشاپیش شتاب ميبخشیم.

اعالم کاندیداتوري ترامپ
براي انتخابات
 دونالــد ترامپ ،رئیسجمهــوری آمریکا گفت
کــه کاندیداتوری خود را برای حضور در انتخابات
ریاســتجمهوری  ۲۰۲۰ایــن کشــور رســما در
گردهمایــی  ۱۸ژوئن در فلوریدا اعالم میکند؛ این
ایاالت در پیروزی او در  ۲۰۱۶نقش کلیدی داشت.

کرهشمالي بهدنبال مدرنسازی
برنامه موشکي
 کیــم جونگ اون ،رهبر کرهشــمالی ،فقط چند
هفتــه پــس از آزمایــش جنجالی یک موشــک
جدیــد از کارخانههایــی بازدیــد کرد کــه »قلب
صنعت دفاعی« این کشــور توصیف شــدهاند .او
وعده مدرنســازی آنها را داد .تأکید رسانه دولتی
پیونگیانــگ بــر جنبــه اقتصادی بــود .همزمان
سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید کرهشمالی
هنوز یک »تهدید فوقالعاده« است.

اذعان به کشتن  ۱۳۰۰غیرنظامی
 ائتالف بینالمللی علیه گروه داعش ،به رهبری
آمریکا ،با انتشــار بیانیهای اذعان کرد که حمالت
این ائتالف در عراق و ســوریه به کشتهشدن بیش
از هزارو ۳۰۰غیرنظامی در پنج سال گذشته منجر
شده است.

واکنش مکزیک به ترامپ
 آنــدرس مانوئل لوپز اوبرادور ،رئیسجمهوری
مکزیک ،به تهدید دونالد ترامپ برای وضع تعرفه
بــر واردات از مکزیک واکنش نشــان داده و گفته
اســت کشــورش بنا ندارد به اختالفــات میان دو
همســایه دامن بزند .آمریکا اعالم کرده است اگر
مکزیک برای متوقفکردن مهاجران اقدامی نکند
از  ۱۰روز دیگر بر واردات از مکزیک تعرفه خواهد
بست.

جولیان آسانژ ،قربانی شکنجههای
روانی
 نیلس ملتزر ،بازرس ویژه حقوق بشــر سازمان
ملل میگویــد بنیانگذار  ۴۷ســاله ویکیلیکس
بهدلیل ســالها زندگی در شــرایط غیرانســانی و
خودسرانه صدمات شــدید روحی دیده است .دو
پزشک متخصص در دیدار با آسانژ عوارض روانی
را تأیید کردهاند.

پیام جدید رهبر طالبان افغانستان
 هیبتاﷲ آخوندزاده ،رهبری طالبان افغانستان
وعــده داد تــا زمانی کــه این گروه بــه اهدافش
نرسیده اســت ،به نبرد ادامه میدهد .به گزارش
ایســنا ،او در پیام ساالنه خود پیش از عید فطر به
این مســئله نیز اشاره کرد که هنوز آماده مذاکره با
دولت کابل نیست.

روشنگري سرچشمه ميگرفت ،وجود ندارد که بتوان با آن به ارزشهاي
تعهدآور بازگشــت .اساسا چنین بهنظر ميرســد که مدل جامعه غربي
منزلت رفیع خود را از دســت داده است ،چون دیگر پیشرفت اقتصادي
لزوما ارزشهاي دموکراتیک بار نميآورد.
کویت ،رئیس دورهای شورای
هویتهاي فرهنگي که براي انســانها امر وجودياند ،هرچه بیشتر
امنیت
متکثر ميشــوند؛ نمونهاش جنسیت؛ در کنار مردان و زنان اکنون جنس
 کویــت از یکم ماه ژوئن ریاســت شــورای امنیت
ســومي هست که »متفاوت« نامیده ميشود و بنابراین مفاهیم جنسیتي
سازمان ملل را بر عهده گرفت .ریاست شورای امنیت
بيشماري را علياالصول دربر ميگیرد.
سازمان ملل هر ماه به یکی از اعضا داده میشود.
امــا گرچه مــا جهان را بهطــور روزافزون تار و ناروشــن ميفهمیم،
دیدگاههاي ظاهرا روشن و بيبدیلي در مناظرههاي علني سیطره دارند.
لهستان و آمریکا در شرف امضای
لیبرالها و بهاصطالح محافل روشــنفکري کــه تریبون و صداي بلندي
دارند و افکار عمومي را سمتوســو ميدهند ،کنترل اندیشــه را توصیه
توافقنامه
ميکنند.
 آمریکا و لهســتان در شــرف امضای توافقی با
 این انتقاد تندي است.
هدف افزایش حضور نیروهای آمریکایی هســتند.
وقتي ایــن بهاصطالح مصرفکننده متوســط  Ottoهنگام بحران
این توافــق احتماال در جریان ســفر آندری دودا،
اروپا ميپرســید چرا اتحادیه اروپا اساســا باید یونــان را نجات دهد،
رئیسجمهوری لهســتان ،به آمریکا امضا خواهد
این خطر را ميپذیرفت که بهعنوان خائن قلمداد شــود و آن کســی
شد.
که از کمیســیون اروپا انتقاد ميکــرد و ميگفت مثل یک دولت عمل
ميکند ،بدون آنکه به واسطه انتخابات مشروعیت داشته باشد؛ مانند
غیبت اردوغان در نشست مکه
دشمن اروپا به او نگریسته ميشد .درحاليکه چنین پرسشهایي باید
 یکی از عکاســان خبرگزاری فرانسه اعالم کرد
واقعنگرانه و عیني مورد بحث قرار ميگرفتند؛ اما بسیاري از صداهاي
رجب طیــب اردوغــان ،رئیسجمهــوری ترکیه،
ســلطهگر جهانشــهري ،عنواني که مایلم به دانشــگاهیان و طبقه
در یکی از نشســتهای کلیدی سازمان همکاری
مســلط فرهنگي بدهم ،فکر ميکنند تنها نگاه آنهــا به جهان اعتبار
اســالمی که در مکه به کار خود پایان داد ،حضور
دارد .ازاینرو بود که بســیاري از آنهــا تا پایان کار فکر ميکردند مردم
نداشــت .در عــوض مولــود چاووشاوغلو ،وزیر
بریتانیــا هرگز به برگزیت رأي نخواهند داد .جهانشــهريها شــیفته
خارجه ترکیه ،بــه نمایندگی از کشــورش در این
دروغهاي سفید هستند .حتی وقتي نژادپرستي پوپولیستهاي راست
نشست حضور داشت.
را مورد نکوهش قرار ميدهند ،نیاتشــان عاري از ریا نیســت؛ چون
بسیاري از آنها نژادپرستي را دروني کردهاند.
 باز هم یک انتقاد خیلي تندتر.
این گونهاي از نژادپرســتي است
ن
وب
شناسه آگهی۴۸۵۸۸۸ :
ت اول
که کمتر به چشــم ميآید؛ چون در
مؤسســات و در سیســتم اقتصادي
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ما به طــور ســاختاري رخنه کرده
ســازمان قطار شــهری اصفهان و حومه در نظر دارد ” خدمات نظارت احداث تونل و ســازههای جنبی حدفاصل ایســتگاههای کهنــدژ ) (H۲تا میدان
است .جهانشــهريها سود سهام
امام علی )ع( خط  ۲قطار شهری اصفهان“ را در چهارچوب آییننامه بند )هـ( ماده  ۲۹قانون برگزاری مناقصات به مشاور ذیصالح واگذار نماید.
پسااســتعماري را حمــل و انبــار
کارفرما :سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
ميکنند.
مدیر طرح :مهندسین مشاور زایندآب
 باز هم متوجــه فریبکاري
دیگري شدهاید؟
محل اجرای پروژه :شهر اصفهان
بســیاري از جهانشــهريها
مبلغ برآورد :حدود  ۱۵۲/۹۸۱/۰۷۷/۰۴۶ریال
وضعیت اسفبار جهان ما را تحلیل
رشته و پایه مشاور :پایه  ۱در تخصص راه آهن
انتقــادي ميکنند .آنهــا درآمدهاي
بدین منظور از شــرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل میآید جهت تهیه اسناد ارزیابی به نشانی اصفهان  ،خیابان آپادانا اول ،روبهروی مبل هنر ،پالک
میلیونــي ،شــرکتهاي اینترنتي یا
 ،۱۴۵تلفن ۰۳۱۳۶۶۲۷۱۸۲-۳ :مهندسین مشاور زایندآب مراجعه نموده و پس از تکمیل اسناد حداکثر یک هفته پس از تاریخ نوبت دوم این آگهی اسناد
مدیران کمپانيهاي بزرگ را مسبب
را همراه با مستندات الزم به نشانی مهندسین مشاور زایندآب تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.
و عوامل اصلي این شرایط ميدانند؛
ولي متوجه نیستند که آنها خود نیز
تاریخ چاپ آگهی نوبت اول ۱۳۹۸/۳/۱۲:و نوبت دوم۱۳۹۸/۳/۱۳:
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شــریک جرم این وضعیت هســتند؛
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