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نــدا آکیــش – انفجــار عظیــم غــروب
سهشــنبه ،بیــروت را بــه چنــان خــاک
ســیاهی نشــاند کــه از هــر نقطــه جهان
دود ایــن خاکسترنشــینی بــه چشــم
میخــورد .انفجــار بخشهایــی از بنــدر
پایتخت لبنــان را به ویرانــه تبدیل کرد،
دســتکم  100کشــته ،بیــش از  4هــزار
زخمــی و صدهــا مفقود برجا گذاشــت
و شــماری از پایتختنشــینان لبنــان را
بیخانمــان کرد .این انفجار باعث شــد
 4بیمارستان بیروت غیرقابل استفاده و
بیمارستانهای باقیمانده برای پذیرش
اجســاد و مجروحــان بــا کمبــود تخــت
بیمارستانی و سردخانه مواجه شوند.
به گزارش الجزیره ،تنها ساعتی پس
از انفجار سهشنبه شب بیروت که لرزش
آن در جزیــره قبرس هم احســاس شــد
و اســتاندار بیــروت آن را بــا انفجارهــای
اتمــی هیروشــیما و ناکازاکــی در جنــگ
جهانی دوم مقایســه کرد ،میشل عون،
رئیس جمهوری لبنان دســتور برگزاری
فوقالعاده شورای عالی دفاعی را صادر
کرد و صبح دیروز چهارشنبه هم ضمن
اعــام دو هفتــه وضعیــت فوقالعــاده
در بیــروت از اعضای کابینه درخواســت
کرد ،نشســت فوقالعاده تشکیل دهند.
او همچنین از تشــکیل یک تیم تحقیق
دربــاره علــت انفجــار خبــر داد و گفــت
اعضــای این تیــم  5روز فرصــت دارند،
نتیجــه تحقیقات خــود را اعــام کنند و
عامالن انفجارهای بندر به شــدیدترین
مجازاتهــا خواهند رســید .در ســاعات
پایانی سهشــنبه شــب مقامــات لبنانی
گفتند ،ذخیرهســازی دو هزار و  750تن
نیتــرات آمونیــوم توقیــف شــده در انبار
گمرک بنــدر بیروت علت انفجــار بوده
است.
بــه گزارش گاردین ،تــا زمانی که این
انفجار رخ نــداده بود ،اکثــر مردم لبنان
از ذخیــره ســازی ایــن میــزان نیتــرات

آمونیــوم در بندر بیروت خبر نداشــتند.
اما تحلیلگران با اســتناد به اســنادی که
به صورت آنالین منتشــر شد ،میگویند
مقامــات لبنانــی بیش از  6ســال بود که
میدانســتند در انبــار شــماره  12بنــدر
این ماده شــیمیایی نگهداری میشــود؛
مروان عبود ،اســتاندار بیروت هم دیروز
چهارشــنبه بــه رســانهها گفــت :در یک
گــزارش امنیتــی مربــوط به ســال ۲۰۱۴
نســبت بــه وقــوع انفجــاری در بیــروت
هشــدار داده شده بود .اســتاندار بیروت
میزان خســارتهای وارده بــه بیروت را
حــدود ســه تا پنــج میلیــارد دالر و حتی
بیشــتر از ایــن رقــم تخمیــن زد و گفت،
هــزاران تــن از ســاکنان پایتخــت لبنــان
اکنون خانه ندارند و تا سه ماه آینده هم
امــکان بازســازی خانههای ویران شــده
وجود ندارد.
اداره گمرکات لبنان هم در گزارشــی
اعالم کرد ،در حادثه انفجار بندر بیروت
یکــی از بزرگترین انبارهای غله کشــور
تخریــب شــده و ســوخته اســت .این در
حالــی اســت که لبنــان تا قبــل از انفجار
هم دچار بحران مالی بود و برای تأمین
گنــدم مــورد نیازخــود بشــدت وابســته
بــه واردات بــود .تقاضــای داخلی لبنان
بــرای گندم ماهانــه بین  ۳۵تــا  ۴۰هزار
تن است.
در پــی ایــن حادثــه ســید حســن
نصــراهلل ،دبیــر کل حــزب اهلل لبنــان به
خانوادههــای قربانیــان تســلیت گفت و
اعــام کــرد ،ســخنرانی روز چهارشــنبه
خــود را تــا اطــاع ثانــوی بــه تعویــق
میانــدازد .حــزب اهلل لبنــان همچنین
بــا فراخــوان عمومــی از مــردم لبنــان
خواست برای کمک به مجروحان خون
اهدا کنند .بســیاری از کشــورهای جهان
هم ضمن ارسال پیامهای تسلیت خود
بــه مقامات لبنانــی برای کمــک به این
کشور اعالم آمادگی کردند.
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ســاعت هشــت و نیم شــب به ســمت ســالن میهمانیهای دیپلماتیک
کاخ ســفید حرکت کردیم .ترامپ قرار بود سخنرانی خود را در این سالن
انجــام دهد و بــه طور مســتقیم از شــبکههای تلویزیونی پخش شــود .ما
برای اینکه کســی متوجه نشود اتفاق مهمی در حال وقوع است ،از میان
ســتونهای بــال غربــی کاخ ســفید نرفتیم بلکــه از گذرراه «ســاوت الن»
کــه اتفاقاً تاریــک هم بود ،عبور کردیــم .هنگام عبور از این گــذرراه که در
جنوب ســاختمان اصلی کاخ ســفید واقع شــده میتوان نمایی درخشان
و هیجــان انگیــز را از کاخ در شــب دیــد .ترامــپ که در طبقه باالی ســالن
دیپلماتیــک و در بخــش پذیرایــی حضور داشــت ســاعت  8و  45دقیقه
بــا آسانســور به طبقه همکف وارد شــد و ما خیلی ســریع و بــرای آخرین
بار متن ســخنرانی را مــرور کردیم .او متن ســخنرانی را بخوبی در مقابل
دوربینهــا و حاضــران ارائه کــرد و در پایان با مشــاوران و مقامات حاضر
دست داد و بالفاصله عازم طبقه باال شد .من هم بالفاصله عازم دفترم
شــدم تا وسایلم را جمع و جور کنم و به سمت خانه بروم .ساعت حدود
 9و  30دقیقه شب بود و در کمال تعجب متوجه شدم که بال غربی کاخ
سفید هنوز پر از گردشگر است!
حملــه به ســوریه تقریباً عالــی پیش رفت و پدافند ســوریه بیش از 40
موشــک ضد هوایی شــلیک کــرد ولی هیچ کــدام از موشــکهای کروز ما
مــورد اصابت قرار نگرفت .به نظرم بشــار اســد بایــد از حجم تخریبها
متعجــب شــده باشــد و هیــچ گونــه نشــت مــواد شــیمیایی هــم گزارش
نشــد .ترامــپ روز شــنبه بــا خوشــحالی درباره ایــن حمله توئیــت زد و با
نخســتوزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانســه نیز تلفنی گفتوگو کرد.
ترزا می و امانوئل مکرون از این حمله تالفی جویانه که اتحاد غرب را به
نمایش گذاشــت ،ابراز رضایت کردند .در همین حال «آنتونیو گوترش»
دبیــرکل ســازمان ملل با این اســتدالل که چــون شــورای امنیت مجوزی
برای حمله به سوریه نداده بود ،از اقدام امریکا و متحدانش انتقاد کرد و
گفــت :این حمله با قوانین بینالمللــی تطابق ندارد .از نظر برخی از ما،
این حرف مسخره بود .من بیشتر وقتم را روز شنبه در بال غربی گذراندم
تا اگر به اقدامات تکمیلی نیاز بود ،در دسترس باشم.
آیا ما موفق شدیم بازدارندگی ایجاد کنیم و مانع انجام اقدامات مشابه
توســط اسد شــویم؟ باید بگویم در نهایت موفق به انجام این کار نشدیم.
بعد از اســتعفای من از پســت مشــاور امنیــت ملی ،بــرای جهانیان فاش
شــد که اســد مجدداً در ماه مــه  2019علیه مردم غیرنظامی از ســاحهای
شــیمیایی استفاده کرده بود .احتماالً حمالت شیمیایی دیگری نیز در این
مدت در ســوریه رخ داده است .خالصه اینکه اگر حمله موشکی امریکا به
ســوریه در ســال  2017حدود  12ماه در زمینه کاربرد ســاحهای شــیمیایی
بازدارندگــی ایجــاد کرد ،حمله ســال  2018که در مقایســه بــا حمله قبلی
شدیدتر و گستردهتر نیز بود ،فقط  13ماه اثر بازدارندگی داشت .بحثها و
جلســات برگزار شده برای تصمیمگیری در مورد نحوه واکنش به حمالت
شــیمیایی ســال  2018ســوریه بهطور ویژه سردرگمی سیاســتهای امریکا
در قبال ســوریه و همچنین نحوه برخورد واشــنگتن با هژمونی رو به رشــد
ایــران در منطقــه را به نمایش گذاشــت .همــان گونه که پروفســور «ادوارد
کوروین» اســتاد سرشــناس علوم سیاســی و حقوق اساســی ،در دهه 1950
گفته بود قانون اساســی امریکا در حوزه سیاســت خارجی در واقع «دعوتی
برای مبارزه» میان رئیس جمهوری و کنگره است ،سیاست امریکا در قبال
سوریه نیز همچنان بهعنوان «دعوتی برای مبارزه» باقی مانده است.
ëëفصل 3؛ امریکا خارج میشود
در دوشــنبه بعد از حمله به سوریه ،بههمراه ترامپ به ایالت فلوریدا
پــرواز کردم .این اولین ســفر من با بالگرد ویژه رئیس جمهوری موســوم
به «مارین وان» بود .ما از گذر راه ســاوت الن (در نزدیکی محوطه چمن
کاخ ســفید کــه مخصوص فرود بالگرد اســت) به پایــگاه هوایی «اندروز»
واشــنگتن پرواز کردیم و بعد بــا «ایرفــورس وان» هواپیمای اختصاصی
رئیس جمهوری عازم شهر میامی شدیم.
در ایالت فلوریدا مقصد اولیه ما حوالی شــهر«هیالیا» برای حضور در
یــک گردهمایی با هدف کمک به پیشــبرد تالشهای ترامپ برای ایجاد
فضــای مثبــت تجاری بود .بیــش از  500شــرکتکننده  -عمدتــاً از اتباع
امریکایی ،کوبایی و ونزوئالیی تبار -در این مراسم حضور داشتند و وقتی
ترامــپ من را بــه آنها معرفی کرد در شــرایطی که تازه به ســوریه حمله
شــده بود ،آنها همگی ،ایســتاده شــروع به کف زدن کردند .ترامپ که به
طور آشکار متعجب شده بود ،پرسید« :بولتون را تحسین میکنید و همه
اعتبــار این حمله را بــه او میدهید؟ میدانید که این به معنای پایان کار
اوســت ».خیلی جالب بود .اما ســناتور «مارک روبیو» پیشــتر و زمانی که
با اعالم انتصاب من بهعنوان مشــاور امنیت ملی ترامپ گفته بود« :روز
بدی برای مادورو و کاسترو (رؤسای جمهوری ونزوئال و کوبا) و روز بزرگ
و با شــکوهی برای آزادی اســت» این چنین تشــویق و تحســین حضار را
پیشبینی کرده بود.

ëëواکنشها و کمکهای جهانی
روســیه با ارســال  5هواپیمای حامل
کمکهــای درمانــی بــه لبنــان اعــام
کــرد ،یــک بیمارســتان ســیار در لبنــان
تأســیس میکند و کارشناسان درمانی و
پزشــکی خود را به این کشــور میفرستد
تا ضمن درمان مجروحان پروتکلهای
بهداشتی مربوط به همه گیری ویروس
کرونــا را اجــرا کننــد و مانع شــیوع بیش

از پیــش کرونــا در لبنــان شــوند .از آنجــا
کــه بســیاری از بیمارســتانهای بیــروت
تخریــب شــده ،مجروحــان انفجــار
بیــروت به بیمارســتانهایی که بیماران
کرونایی در آنجا هســتند ،برده شــدهاند
و بیمارستانها بیماران کرونایی خود را
ترخیص کردهاند.
فرانســه هــم بــرای ارســال کمک به
لبنــان اعــام آمادگــی کــرده و امانوئــل

ترامپ :می خواهند نام سگ ها و گربه ها را در رأی گیری اینترنتی بیاورند

Axios

وصــال روحانــی /دونالــد ترامــپ در
مصاحبهای تلویزیونی با جاناتان ســوان
گزارشــگر «اکســیوس» هرگونــه تجســم
و تصــوری را از خــود بــروز داد اال تصــور و
حالت یک رئیسجمهوری «در قدرت»
که بر اوضاع کشورش حاکمیت دارد.
بــــــــه گـــــــــزارش «ســـــــــیانان»،
رئیسجمهــوری امریــکا کــه مشــکالت
برخاســته از شــیوع کرونــا وضعیتــش را
بســیار لــرزان کــرده ،در ایــن مصاحبــه
هشــدار داد که رجوع بــه آرای اینترنتی و
احتساب آرای مردم از طریق ایمیلهای
دریافتی آنان خطر تقلب را در انتخابات
ماه نوامبر (آبان) امریکا بشدت افزایش
میبخشد و خواستار پرهیز از این فرآیند
شد.
ëëشکنکنیدکهتقلبمیشود
شــاید ترامپ سعی داشت با تأکید بر
کشــیده شــدن انتخابات به تقلب از حاال
اذهــان مردم را آماده روز انتخابات کند تا
اگرازبایدنعقبافتادوشکستشقطعی
شــد ،مــردم بــه یــاد حرفهــای امــروز او
بیفتند .عجیب است که برخی رسانههای
امریکا گزارش دادهاند براساس فرآیندی
نامشــخص اکثــر جمهوریخواهــان آرای

خــود را بطور حضــوری در صنــدوق رأی
میریزنــد امــا دموکراتهــا میخواهنــد
در رأیگیــری اینترنتی شــرکت کنند و اگر
ایــن اتفــاق روی دهــد ،ادعــای غیرقابل
اثبــات ترامــپ در مــورد وقــوع تقلب در
متن انتخابات وجاهت بیشــتری خواهد
یافت .ســوان که طی مصاحبه بارها به پر
و پای ترامپ پیچیــد و دروغهای مکرر او
را بهطور مســتقیم و غیرمستقیم روکرد،
گفت« :مشــکالت زمانی آغاز خواهد شد
که انتخابات در روز  3نوامبر تمام شــود و
هیــچ یک از ما ،یعنی من و بایدن بهطور
صریح و براساس آرای صندوقها برنده
نشــویم و آرای الکتــرال ناتمــام بمانــد و
آنهــا بــه آرای اینترنتــی روی بیاورنــد .از
چنان مرحلــهای به بعد شــک نکنید که
تقلبهایــی روی خواهــد داد و نتیجهای
کــه اعالم شــود ،مطمئن و پــاک نخواهد
بود و هرگونه ریا و لغزشــی در آن متصور
است».
ëëدر کجــای دنیــا ایــن روال پیــاده شــده
است؟
آنچــه ترامــپ را بــه تأکیــد بــر ایــن
مســأله واداشــته ،این اســت که به سبب
حاکمیت وضعیت کرونایی بر بســیاری

از ایــاالت امریــکا مردم از حضــور در پای
صندوقهــای رأی منــع خواهنــد شــد و
مجبورنــد آرای خــود را بــه پایگاههــای
رأیگیــری و شــعب وزارت کشــور ایمیل
کننــد و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه
حداقل 40درصد آرا از این طریق ارســال
و شــمارش شــود و این نه فقط در تاریخ
انتخابــات امریــکا بلکــه در کل جهــان
بیســابقه خواهد بــود .ترامپ بههمین
خاطــر بــه ســوان گفــت« :شــما بــه من
بگوییــد در کدام دوره ایــن انتخابات و در
کدام کشــور چنین چیزی را در انتخابات

ریاستجمهوریشــان دیدهایــد تــا مــن
بپذیــرم در کشــور من نیــز اعمال شــود.
تصــور کنیــد ،میلیونهــا برگــه اینترنتی
آرا از ایــن طریق تکمیل و ارســال شــود و
حتــی نام ســگها و گربهها هــم بهجای
آدمها در این رأیگیری بیاید ».شاید هم
ترامــپ با تأکید بر ادعاهای فوق بیش از
هر مکانی به ایالت کلیدی کالیفرنیا نظر
دارد .زیــرا کشــتارهای کرونایــی در آن به
حدی رسیده که گفته میشود تمام آرای
بسیار پرشمار این ایالت از طریق اینترنت
ارجاع و شــمارش خواهد شــد و فتح این

مکــرون ،رئیس جمهوری فرانســه ســه
شــنبه شــب در توئیتی بــه زبــان عربی،
همــدردی خــود را بــا لبنان اعــام کرد.
مقامات آلمان نیز اعالم کردند ،پس از
وقوع انفجار بــزرگ در بیروت ،به لبنان
کمکهایی ارســال خواهد شــد .بوریس
جانسون ،نخست وزیر انگلیس و رجب
طیــب اردوغــان ،رئیس جمهــور ترکیه
هم برای کمک بــه لبنان اعالم آمادگی
کردند .شــورای همــکاری خلیج فارس
نیــز با لبنــان و مــردم این کشــور در این
مصیبت اعالم همبســتگی کرد .پادشاه
اردن ،رئیــس جمهــور تونــس ،وزارت
خارجــه بحرین ،ولیعهــد کویت ،رئیس
جمهوری مصر ،رئیس جمهوری سوریه
وزارت خارجه امارات ،جنبش مقاومت
اســامی فلســطین ،رئیــس تشــکیالت
خودگردان فلسطین و بســیاری دیگر از
کشــورها هم بــه انفجار بیــروت واکنش
نشــان داده و ابراز همدردی با لبنانیها
کردنــد .امــارات و مصــر همچنیــن
نمادهای ملی خود ،برج خلیفه و اهرام
مصر را به شکل پرچم لبنان نورپردازی
کردنــد .دولتهــای عــراق و قطــر هــم
اعــام کردنــد ،در لبنــان بیمارســتان
صحرایی میسازند.
ëëرد ادعاهای ترامپ از سوی پنتاگون
در چنیــن شــرایطی دونالــد ترامپ،
رئیــس جمهــوری امریــکا بــی توجه به
ســخنان مقامات لبنان که علت انفجار
را ذخیرهســازی نیتــرات آمونیوم اعالم
کــرده انــد ،چندیــن بــار از واژه «حمله»
دربــاره انفجــار بیــروت اســتفاده و ادعا
کرد ،با ژنرالهای امریکایی و کارشناسان
نظامی دیــدار کرده و آنها به او گفتهاند،
در بیــروت احتمــاالً بمــب منفجــر
شــده اســت .این ادعــای ترامــپ آنقدر
بیاســاس بــود کــه وزارت دفــاع امریکا
(پنتاگون) واکنش نشــان داد و سه مقام
پنتاگــون بــه شــبکه ســی ان ان گفتند :تا

ایالــت چه برای ترامپ و چه برای بایدن
حیاتی اســت .این در حالی است که سم
ماهود مسئول روابط عمومی فرمانداری
کالیفرنیا تأکید کرده هر یک از آرای مردم
«بارکد»های مشخصی خواهند داشت و
مأموران حفاظتــی و نظارتی به تکتک
آنها رسیدگی خواهند کرد.
ëëبخشیازدروغهایترامپدرمصاحبه
مصاحبه روز سهشــنبه دونالــد ترامپ با
جاناتان سوان گزارشگر اکسیوس اگر هم
هیچ بهرهای نداشــت ،الاقل این حســن
را داشــت که دروغهای رئیس جمهوری
امریکا و ریــاکار بودن وی را ثابــت کرد .از
میــان جمالت این دو نفــر و جوابهایی
که بــه یکدیگر دادنــد ،میتوانیــد به این
حقیقتپیببرید:
● ســوان :آقــای ترامپ این همــه مرگ و
میرناشیازکرونادرامریکاراچطورتوجیه
میکنید؟
● ترامپ :این مســأله را بــزرگ کردهاند
در لیســت مردهها برخی اسامی چند بار
تکرار شــده اســت! این را در بروشورهای
تحقیقاتی و کتابها هم آوردهاند.
●کدامکتابها؟
●(پس از چند لحظه سکوت) :بههرحال

شــامگاه سهشــنبه هیچ دلیــل و مدرکی
مبنی بر اینکه انفجارهای مهیب بیروت
«حمله» بوده ،وجود نداشت.
سفارت لبنان در امریکا هم اظهارات
ترامــپ دربــاره انفجــار بیــروت را رد و
اعــام کــرد :تا به ایــن لحظه شــواهدی
بهدســت نیامــده اســت که نشــان دهد
ایــن حادثــه در اثر حملــهای عامدانه یا
هرگونه بمبگذاری اتفاق افتاده باشد.
ëëبازار نفت و طال تحــت تأثیر انفجار
بیروت
روز سهشــنبه تــا قبل از وقــوع انفجار
بیــروت ،قیمــت نفــت در معامــات
جهانــی کاهشــی بود اما بــه یکباره همه
چیز تغییر کرد و قیمتها افزایشــی شد
بــه طــوری کــه نفت برنــت با رشــد 0.5
درصــدی به قیمت هر بشــکه  ۴۴دالر و
 ۳۵ســنت رسید و شاخص نفت امریکا
هــم  ۱.۵درصــد بــاال رفــت و  ۴۱دالر و
 ۶۳ســنت در هــر بشــکه معاملــه شــد.
بــازار جهانی طــا هم پــس از انفجار به
طرز عجیبی رشــد کــرد و میزان افزایش
قیمت اونس طال عصر دیروز سهشــنبه
به بیش از  ۲۷دالر رسید.
ëëاهمیت بندر بیروت
بندر بیروت تا قبل از انفجار روزانه
با  ۳۰۰بنــدرگاه جهانی در تعامل بود
و ســاالنه پذیرای حدود سه هزار و ۱۰۰
کشــتی بود و عمده صادرات و واردات
لبنــان از این بندر صــورت میگرفت.
کاالهایــی کــه وارد ایــن بندر میشــد،
بیــش از  ۷۰درصد حجــم کاالهایی را
تشکیل میداد که وارد لبنان میشود.
در ایــن بنــدر ســیلوهای گنــدم و یــک
منطقــه آزاد بــه مســاحت بالــغ بر ۸۱
هزار مترمربع وجود داشــت .بنابراین
اگــر لبنان در ســالهای گذشــته قصد
داشــت بیشــترین حجــم کاال را وارد
کنــد ،امــروز مهمتریــن ورودی ایــن
کاالها را از دست داده است.

این بیماری اینک در امریکا تحت کنترل
است.
● کنترل؟ حتماً شــوخی میکنید .هر روز
بهطور متوسط هزار امریکایی بر اثر کووید
19جانمیبازند.
● شاید این طور باشد اما این بدان معنا
نیست که ما بر اوضاع مسلط نیستیم!
ëëسایرادعاهایدروغ
● مــا صلــح طلــب هســتیم و تمامــی
نیروهایمــان را از افغانســتان بیــرون
کشیدهایم.
● ایــن طور نیســت .گزارشهــای ارتش
خودتان حاکــی از حضــور  8هزار ســرباز
امریکاییدرافغانستاناست.
● من محدودیت ســفر برای هیچیک از
اتباع امریکا وضع نکردهام.
●اینطورنیســت،ســفربهچینازسوی
شــما ممنــوع شــده و برخــی کشــورهای
اروپایی نیز به روی امریکاییها رسماًبسته
است.
●من به سیاهپوســتان امریکا بیشــترین
خدمت را کردهام.
● کــدام خدمــت؟ لینــدون جانســون
کارهایــیمؤثــردردهه 1960کــردوحقوق
بشررابیشتروبهتردرموردآنهااعمالکرد.

