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بــا افزایــش اعتراضهــا بــه قانونــی
کــه رســانههای فرانســوی را از انتشــار
خشــونت پلیــس منع میکنــد ،دولت
فرانســه اعالم کرده ،الیحه جدیدی به
پارلمــان خواهد رفت تا قانونی تدوین
شــود که هــم حافــظ امنیت شــخصی
نیروهــای پلیــس باشــد و هــم آزادی
رسانهها را مخدوش نکند.

بوریس جانسون ،این هفته بدترین قیام
هم حزبیهایش علیه خود را تجربه کرد
و  55نماینــده حزب محافظه کار حاضر
نشــدند ،به طرح نخســتوزیر خود برای
محدودیتهــای کرونایــی رأی بدهنــد و
جانســون در نهایــت بــا حمایــت حــزب
کارگــر بــود کــه توانســت طرح خــود را به
پیش ببرد.

تیــم اقتصــادی بایدن از ایــن هفته در
حالــی باید روی طرحهای پیشــنهادی
خــود کار کند که کســری بودجه امریکا
ســه برابر شــده و بــه 3.1تریلیــون دالر
رســیده اســت .یکــی از پیشــنهادهای
آنــان اعطای بســته کمکــی اقتصادی
جدیــدی به مردم اســت تــا چرخهای
اقتصاد به گردش در آیند.

مرکل با ستایش مبارزه آسیاییها با کرونا اعالم کرد

کرونا رهبری اقتصاد جهان را تغییر میدهد

AFP

گروه جهــان /آنگال مرکل در اجالس
دیجیتال دولــت فدرال آلمان ،با اشــاره
بــه احیای اقتصادی در کشــورهایی مثل
چیــن و کرهجنوبی ،اعالم کــرد ،ویروس
کرونا میتواند تــوازن اقتصادی جهان را
به نفع آسیا تغییر دهد.
بهگــزارش خبرگــزاری رویتــرز،
صدراعظــم آلمــان پــساز اظهــارات
وزیر بهداشــت این کشــور که خبر داد کار
واکسیناســیون آلمانیهــا از ژانویــه آغــاز
خواهــد شــد ،بــا ســتایش مــردم چین و
کرهجنوبی که با ماسک و پیروی از قوانین
قرنطینه بدون کوچکترین اعتراضی به
دولتهــای خود کمک کردنــد تا با کرونا
جنگیــده و آن را شکســت دهنــد ،گفت:
«همهگیــری کرونــا آســیب اقتصــادی
زیــادی به مــا زد .من معتقــدم ،اینگونه
اقدامــات باعث پیشــبرد مبــارزه با کرونا
میشــود ».وی بــا ایــن حــال تأکیــد کرد:
«مــا نمیخواهیم مانند چین دســت به
کنتــرل مردم خود بزنیم یا آنها را مجبور

بــه این اقدامات کنیــم .اما معتقدیم که
آلمانیها باید متناسب با پیشرفتهای
فناوری خود تالش کنند».
آنگال مــرکل درحالی آینــده اقتصاد
جهان را در دســتان آسیا پیشبینی کرد
که ماه گذشته پلیس آلمان برای پراکنده
کــردن هــزاران معتــرض خشــمگین از
ادامــه تعطیلیهای کرونایــی در برلین
به خودروهای آب پاش و اســپری فلفل
متوســل شــد .آلمان بهدلیل واکنش به
اولین موج ویروس کرونا در بهار امسال
مــورد ســتایش گســتردهای در جهــان و
خود این کشــور قرار گرفت ،اما با شروع
مــوج دوم کرونــا در اروپــا و از جملــه
آلمان که از ماه گذشته آغاز شده است،
اعتراضهای آلمانیها به سیاستهای
ســختگیرانه دولت در این خصوص باال
گرفــت .آلمانیهــا که حــاال جیب خود
را خالیتــر از همیشــه میبیننــد ،دیگــر
تحمــل ادامه محدودیتهــای کرونایی
را کــه بــه اقتصــاد خانوادههــای آلمانی

آســیب زیادی وارد میکند ،ندارند .این
در حالی است که دیروز آمارهای سایت
«ورلد مترز» نشان میداد ،بیش از یک
میلیــون آلمانی به ویــروس کرونا مبتال
شــدهاند و تاکنــون  17هــزار و  500نفــر
نیــز براثر کووید 19جان خود را از دســت
داد هاند.

بهگــزارش ایرنــا ،در حالــی کــه
همهگیــری کرونا در شــرق آســیا بخوبی
کنتــرل شــده و اقتصــاد کشــورهای ایــن
منطقــه بــه آرامــی در حال بازگشــت به
حال عادی اســت ،کشــورهای اروپایی با
موج سهمگین دیگری از این همهگیری
دســت به گریبان بوده و ناچار به تشدید

محدودیتهای کرونایی هستند ،اقدامی
که بیش از هر چیز به اقتصاد آنها لطمه
وارد میکنــد .از همین رو ماههاســت که
محققان اقتصادی در تالشند میزان این
آســیب و ســرعت آن را تخمین زده و به
ســؤاالتی ماننــد این کــه رکــود اقتصادی
چقــدر به اقتصاد کشــورها ضربه میزند
و وضعیت با چه ســرعتی به سطح قبل
از بحران کرونا میرســد ،پاســخ دهند .با
ایــن حــال پیشبینیهــا با توجه بــه فراز
و نشــیب تعــداد آلودگیهــا و اقدامــات
سیاســی ،در نوســان بود .بهعنــوان مثال
در آلمــان پیشبینیهــای فعلی بهطور
یکســان نشــان میدهــد که اقتصــاد این
کشــور مجبور خواهد شد با رکودی بیشتر
نســبت به اوایــل تابســتان روبهرو شــود.
برخــی محققان اقتصادی حتی تخمین
میزنند که رشد اقتصادی در سالجاری
کمتر از بحران مالی سال  ۲۰۰۹باشد.
این در حالی اســت کــه طبق گزارش
مشــترک صنــدوق بینالمللــی پــول و

گلریزان پاریس برای بیروت
امریکا
Reuters

از یک ســال قبل بحرانی شــد و با شــیوع
گســترده کرونا و محدودیتهای کرونایی
و پــس از آن انفجــار در بنــدر بیــروت کــه
منجــر بــه تخریب تأسیســات زیــادی در
قلب تپنده لبنان شد ،به اوج خود رسید.
طبق پیشبینیهای بانک جهانی انتظار
مــیرود بــا ادامــه ایــن وضعیــت ،بیش
از نیمــی از مــردم لبنــان بــه فقر کشــیده
شــوند .در طول یکسال گذشته نیز دهها
هزار نفر در لبنان شــغل خود را از دســت
توجوی
دادهاند و بسیاری از آنها در جس 
فرصتهــای شــغلی مهاجــرت را بــه
مانــدن در کشــور ترجیح دادهانــد .ادامه
مهاجــرت کارگــران ماهــر و متخصصان
میتوانــد ایــن کشــور را کــه جمعیت آن
نزدیک به  7میلیون نفر است ،فلج کند و
اجازه ندهد بتواند دیگر بار روی پای خود
بایســتد .بهار امسال در ماه مارس بدهی
لبنــان بــه  90میلیارد دالر کــه 170درصد
تولیــد ناخالص داخلی آن اســت رســید
که یکی از باالترین بدهیهای کشــورهای
جهان محسوب میشود.
ëëگره تشکیل دولت
لبنــان در یــک ســال اخیــر از بحرانی
سیاســی رنج میبرد 11 .ماه پیش بعد از
اینکه ســعد حریری استعفا کرد« ،حسن

دیاب» جانشــین او شد .اما پس از انفجار
مــاه اوت در بیــروت ،اعالم کــرد ،قادر به
تشــکیل دولت نیســت و جای خــود را به
«مصطفــی ادیب» ســپرد کــه او نیز تنها
چنــد هفتــه بعــد ،اعالم کــرد ،نتوانســته
اجماعــی برای تشــکیل دولت به دســت
آورد .پس از او «ســعد حریری» دیگر بار
مأمور تشکیل دولت شد .او دیروز مدعی
شــد ،بــه محــض پایــان گرفتن نشســت
پاریــس ،کابینــه خود را که متشــکل از 18
وزیر اســت ،معرفی خواهد کرد و اسامی
آنان را بــه رئیس جمهوری لبنان خواهد
داد .برخــی منابع نزدیــک به حریری نیز
خبر دادند ،وی تأکید کرده که مشــکلی با
اصالحــات و تغییر برخی اســامی ندارد،
البته به شرط آنکه بندهای طرح فرانسه
زیر پا گذاشــته نشــود .به گزارش ایسنا به
نقــل از الشرقاالوســط« ،حریری» علت
تأخیــر در اعــام اســامی را اختالفــات
احتمالی عنوان و تأکید کرده است ،قصد
داشــته نشســت بینالمللــی بــا آرامــش
برگــزار شــده و کمکهــای بینالمللــی
برای لبنان جمعآوری شود و بعد اسامی
کابینه خود را اعالم کند تا در صورت بروز
هــر مشــکلی مســیر دریافــت کمکهای
جهانی ناهموار نشود.

اسرائیل ،هدف پنهان کوشنر در عربستان و قطر

بــا اعالم آمادگی «بنی گانتس» وزیر جنگ برای انحالل کنســت (پارلمان)
رژیم صهیونیســتی ،بار دیگر ســرزمینهای اشــغالی و کابینــه ائتالفی بنیامین
نتانیاهــو در ســرازیری ناکامیهای پیدرپــی قرار گرفت.بهگــزارش ایرنا بهنقل
از تارنمــای اینترنتــی «آی  ۲۴نیــوز» رژیــم صهیونیســتی ،وزیــر جنــگ رژیــم
صهیونیســتی سهشــنبه شــب در ســخنانی بــا حملــه بــه «بنیامیــن نتانیاهو»
نخستوزیر رژیم صهیونیستی وی را به زیر پاگذاشتن وعدههایش متهم کرد و
گفت« :نتانیاهو وعده داد که بودجه را در ماه آگوست (مرداد/شهریور) تصویب
کنــد ،امــا بــه وعدههایش عمل نکــرد .او بار دیگر قــول داد که بودجــه را در ماه
دسامبر (آذر /دی) تصویب کند ،اما بازهم به آن عمل نکرد ،در این شرایط آیا
کســی هســت که به وعدههای دیگر وی باور داشته باشــد؟» در صورت انحالل
کنست ،چهارمین انتخابات کنست در سرزمینهای اشغالی و آن هم در کمتر از
دو سال برگزار خواهد شد که یک ناکامی بزرگ برای تلآویو است.

حمله به خودروی دیپلماتیک روسیه در کابل
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گــروه جهــان /کمتــر از دو مــاه مانــده
بــه پایــان ریاســت جمهــوری «دونالد
ترامــپ»« ،جــارد کوشــنر» ،دامــاد و
مشــاور او در امــور خاورمیانــه ،ایــن
هفتــه به منطقه ســفر کــرد تا بــا پایان
بحــران همســایگان عــرب در حــوزه
خلیج فارس دستاورد نهایی خود را با
هدف برآورده کردن منافع اسرائیل به
دست آورد.
بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری
«الجزیره»« ،کوشــنر» که گفته میشود
روز دوشــنبه وارد عربســتان ســعودی
شــده اســت ،در ایــن ســفر و ســفر بــه
قطــر قصد دارد ،به محاصره سهســاله
زمینــی و دریایی و هوایی قطر از ســوی
عربســتان و شــرکایش پایــان دهــد و

بــا متحــد کــردن دوبــاره آنــان در کنــار
دنبال کردن خط فشــار بر ایران ،پروژه
عادیســازی روابــط کشــورهای عربــی
بــا اســرائیل را نیز پــی بگیــرد« .ویلیام
الرنس» ،اســتاد دانشــگاه و مقام ارشد
ســابق امریکایــی در دوره «اوبامــا» ،بــا
تأکید بر اینکه بسیار سادهانگارانه است
اگــر تصور کنیم هدف نهایی «کوشــنر»
از ایــن ســفر آشــتی بیــن عربســتان و
قطر اســت ،میگوید« :تمــام اقداماتی
کــه «کوشــنر» در این چهار ســال انجام
داده فقــط و فقــط با یک هــدف انجام
میشــود :اســرائیل .ایــن ســفر نیــز در
ادامــه همان هــدف اســت .او بویژه در
ســفر خــود به ریــاض به دنبــال آن بود
که عادیســازی روابط با اســرائیل را در

زهره صفاری /رد ادعای تقلب در انتخابات ریاســت جمهوری ،آن هم از ســوی
باالتریــن مقام قضایی نزدیک به «دونالد ترامــپ» ،رئیس جمهوری امریکا را
حتی در ذهن خود او نیز به خروج از کاخ سفید نزدیکتر کرد.
بــه گزارش «نیویورک تایمز» ،پس از ســه هفته تــاش بی ثمر تیم قضایی
«ترامــپ» و بــه بنبســت خــوردن  40دادخواســت دربــاره بررســی تقلــب در
انتخابــات« ،ویلیــام بار» که یک بار با دســتور پیگیری دادخواســتهای قانونی
رئیس جمهوری با وجود نداشتن مدارک ،امریکا را شوک زده کرده بود ،با تأیید
نتایج چندین ایالت مهم ،گفت« :هیچ شواهدی که نتایج انتخابات را زیر سؤال
ببرد ،کشــف نشده اســت».اما این بیانیه آن هم از ســوی «بار» ،ضربهای کاری
بر پروســه تخریب نتایج انتخابات از ســوی «دونالد ترامپ» بود .اما بسیاری از
کارشناســان با نگاهــی به عقبه روابط «بار» با کاخ ســفید ،اینکه او ایــن اقدام را
بدون مشورت با دفتر رئیس جمهوری انجام داده باشد ،در ابهام میدانند.
در عیــن حــال گفتــه میشــود «ویلیــام بــار» در خفــا تحــت فشــار برخــی
جمهوریخواهان برای مقابله با ادعاهای بی اساس ترامپ قرار داشته است .اما
به نظر میرسد اینکه ترامپ روز یکشنبه سیستم قضایی و اف بی آی را نیز برای
دســت داشــتن در تقلب مورد ظن قرار داد ،ســکوت او را شکســته است .گرچه
او همچنــان به نوعی سیاســت نعل و میخ را پیش گرفتــه چراکه همزمان با رد
ادعای تقلب ،با تعیین مصونیت بیشتر برای «جان اچ دورهام» ،بازرس فدرال
در پرونده دخالت روسیه در انتخابات  ،2016امتیازی به ترامپ داد .چون دولت
«بایدن» با این مصونیت جدید بدون شــواهد متقن قــادر به اخراج «دورهام»
نخواهــد بود و او در سیســتم باقی میماند«.رودولف جولیانــی» ،وکیل ترامپ
نیز به «بار» واکنش نشــان داد و گفت« :سیســتم قضایی نه تنها هیچ دســتگاه
شمارش آرا را بررسی نکرده که حتی حاضر نشد از قدرتش برای اثبات واقعیت
بهره گیرد».پس از اخراج «کریستوفر کربز» ،رئیس سابق امنیت سایبری امریکا
بــه دلیل رد اتهامات تقلب در انتخابات ،گمانهزنیهــا «ویلیام بار» را اخراجی
بعدی کاخ ســفید میداند« .چاک شــومر» ،ســناتور ارشــد دموکراتها معتقد
اســت« :فکر میکنم او نفر بعدی باشــد .اینکه او عصر سهشــنبه به کاخ ســفید
رفت ،آینده او را با اما و اگرهایی همراه کرده اســت ».گرچه به گفته ســخنگوی
«بار» ،این مالقات از قبل تعیین شده بود».

موافقت گانتس با انحالل کنست

اسرائیل

بنفشــه غالمــی /شــب گذشــته پاریــس
میزبان نشستی مجازی برای جمعآوری
کمکهــای مالــی بــرای زخمهایــی بــود
که بر جان بیروت نشســته اســت .این در
حالــی اســت کــه هرچنــد ســعد حریری
مدعی شــده ،آماده اســت تــا کابینه خود
را بــه رئیس جمهــوری معرفــی کند ،اما
لبنان همچنان در بحران سیاســی دست
و پا میزند.
بــه گــزارش خبرگــزاری «رویتــرز»،
نزدیــک بــه  4مــاه از زمانی کــه «امانوئل
مکــرون» ،رئیــس جمهــوری فرانســه به
لبنــان مهلت داد تا بحران سیاســی خود
را حــل کند و بــه کمکهــای بینالمللی
دست یابد ،میگذرد .اما این بحران هنوز
پــا برجاســت و با وجود ابتــکار عملهای
فرانســه بــرای کمــک لبنــان ،اختالفــات
عمیــق احــزاب و گروههای سیاســی این
کشــور ،امیدها به دســتیابی بــه موفقیتی
هرچنــد ناچیــز را در لبنــان تبدیــل بــه
یأس میکند .شــاید هــم از همینرو بود
که فرانســه بــا حمایت ســازمان ملل ،به
فکــر آن افتــاد که بــا برپایی این نشســت
کمکــی جهانــی ،امیــد را در دل مــردم
لبنــان زنده کند ،تا شــاید سیاســتمداران
لبنانــی متقاعــد شــوند کــه اختالفــات را
کنار گذاشته و به راهحلی مشترک دست
یابند که همه احزاب از آن راضی باشــند
و نــه تنها یــک گروه خــاص .بــا این حال
برخی سیاســتمداران نســبت به نشستی
کــه دیشــب برگــزار شــد ،بدبیــن بودنــد.
یکــی از آنان یک دیپلمــات غربی بود که
بــه «رویترز» گفته اســت« :هروقت طرح
مناســبی وجــود نــدارد ،فرانســه بــه فکر
برپایی یک نشســت میافتد» .آنچه این
دیپلمــات گفتــه اســت ،تنها گوشــهای از

احساســاتی اســت که در غرب نســبت به
لبنــان وجــود دارد ،در حالی که نمیتوان
کتمــان کرد ،بســیاری از مشــکالت امروز
لبنــان ،ریشــه در سیاســتهای چنــد
دهــه قبل همیــن کشــورهایی دارد که در
نشســت دیشــب نیز حضور داشــتند .اما
اکنون احســاس میکنند ،صبــر و تحمل
خــود را در برابــر سیاســتمداران لبنانــی
و ناکامیهــای آنــان در کنــار گذاشــتن
اختالفات شدیدشان ،از دست دادهاند.
ëëخطرفروپاشیاقتصادیدرکمینلبنان
نشســت دیشــب در حالی برگزار شــد
کــه یــک روز قبــل از آن ،بانــک جهانــی
دربــاره رکــود اقتصــادی شــدید لبنــان
هشــدار داده بــود .بــه گــزارش خبرگزاری
«آسوشــیتدپرس» ،بانــک جهانــی بــا
تأکیــد بــر اینکــه اقتصــاد لبنان بــا رکودی
طوالنــی روبهرو اســت ،اعالم کــرد ،تولید
ناخالص ملی لبنان در ســالی که گذشت
 19.2درصد ســقوط کرده کــه در نوع خود
بیســابقه اســت .بانک جهانی همچنین
به سیاستمداران لبنانی هشــدار داد اگر از
اجرای اصالحاتی که باعث تسریع بهبود
اقتصادی این کشور خواهد شد ،خودداری
کنند ،شرایط از این نیز بدتر خواهد شد .در
گزارش بانک جهانی آمده اســت« :لبنان
بایــد خیلی زود دولتی تشــکیل دهد که با
ایجــاد اصالحــات ،مانــع افزایــش تورمی
شود که اکنون سه رقمی شده است».
پیشبینیهــای ناامیدکننــده بانــک
جهانــی از اقتصــاد لبنــان در حالــی ارائه
شــده اســت کــه ایــن کشــور در بدتریــن
شــرایط اقتصادی تاریخ خود قــرار دارد.
هرچند وضعیــت اقتصــادی لبنان چند
ســالی اســت کــه مــردم ایــن کشــور را در
تنگنــا قرار داده اســت .امــا این وضعیت

بانک جهانی که اواســط تابستان منتشر
شــد ،در ســال  ۲۰۲۴چیــن بزرگتریــن
اقتصــاد دنیــا خواهد بــود و در میان پنج
اقتصاد بزرگ دنیا به استثنای امریکا که
جایگاه دوم را دارد ،بقیه کشورها در قاره
آســیا خواهند بود .صنــدوق بینالمللی
پول بر این باور است در سال  ،۲۰۲۴آسیا
گــوی قــدرت را از اقتصادهــای اروپایــی
خواهــد ربــود.در همیــن حال ســناریوی
تهدیدآمیــز برگزیــت بــدون توافــق و
عواقــب احتمالــی اختالفــات تجــاری
بینالمللــی نیــز از خطراتــی اســت کــه
اقتصاد اروپــا را تضعیف میکند« .تیمو
ولمرهاوزر» مدیر یک مؤسسه اقتصادی
تأکیــد میکنــد کــه عــدم اطمینــان در
پیشبینیها بسیار زیاد است .همانگونه
کــه «تورســتن اشــمیت» مدیر مؤسســه
تحقیقات اقتصادی الیب نیتس ()RWI
میگویــد رونــد بعدی همهگیــری کرونا،
بزرگتریــن عامــل عــدم اطمینــان برای
توسعه اقتصادی به شمار میرود.

ضربه کاری «بار» بر کاخ سفید «ترامپ»

این کشــور دنبال کند ».سفر کوشنر تنها
اندکــی پــس از ســفر «مایــک پومپئو»،
وزیــر خارجه امریــکا که گفته میشــود
در خــال آن «بنیامیــن نتانیاهــو» نیــز
بــه عربســتان ســفر و بــا «محمــد بــن
ســلمان» دیدار کرد ،انجام شده است.
با این حال اعتقاد بر این است که بعید

به نظر میرسد ،هرگونه توافق صلحی
بیــن عربســتان و قطر تا پیــش از رفتن
ترامپ از کاخ ســفید به دست آید .زیرا
هــر دو طــرف خواهــان آن هســتند کــه
برآوردهــای خود از ریاســت جمهوری
«جــو بایــدن» را داشــته باشــند و بعــد
هرگونه توافقنامهای را امضا کنند.

افغانستان

رســانهها که نمیتوانستند از کیفیت و قابلیت مجموعه تالشهای صورت
گرفتــه انتقاد کنند ،شــروع کردند به طرح این موضوع که ترامپ سیاســت
مخصوص به خود را تعقیب میکند و مقامات دولتی نیز سیاست دیگری
را پیگیــری میکننــد .متأســفانه زمینههــا و نشــانههای واقعــی هــم بــرای
طرح چنین مســائلی وجود داشــت چرا که ترامپ مکرراً با انتقاد از روســیه
مخالفت و به دیگران هم تأکید میکرد که در انظار عمومی خیلی از روسیه
بدگویی نکنند.
انجــام همه این کارهــای مقدماتی و آماده ســازیها ضروری بــود ،بویژه
کــه ممکــن بود در مورد برخــی تهدیدات خاص مجبور شــویم به کنگره هم
گزارش دهیم .در درون تعداد محدودی از ســازمانها و آژانسهایی که روی
فعالیتهــای تهاجمی ســایبری کار میکردنــد ،اختالف نظرهایــی در مورد
زمان و نحوه به اشــتراک گذاشــتن اطالعات با اعضای کنگره بروز کرده بود،
چــون برخی نگران بودند که این اطالعات خیلی ســریع به رســانهها نیز درز
پیــداکند .اغلب با مســائل پیچیــده و بغرنجی مواجه بودیم ،چــرا که بعضاً
هــدف دشــمنان مــا لزوماً مداخلــه در یک انتخابــات خاص نبــود بلکه آنها
تــاش میکردنــد بذر تــرس و بیاعتمــادی در میــان بدنه سیاســی جامعه
بپاشــند تا اعتماد و اطمینان شــهروندان را به ســامت و صداقت مجموعه
نظــام تخریب کننــد .با اطالعــات ناقــص و غیرقطع نمیتــوان نتیجهگیری
مطمئن و ســریعی بهعمل آورد ،بنابراین انتشــار پیش از موعد و وســیع این
نوع اطالعات فقط باعث وارد آمدن آســیبهای بیشــتر میشد و بهانههای
الزم را بــرای حمــات بیشــتر در اختیــار مخالفــان متعصــب قــرار مــیداد.
معتقدم که ما نباید با اینگونه اقدامات خود که به مثابه ارائه اطالعات غلط
و گمراه کننده به کنگره و ستادهای انتخاباتی در معرض خطر سایبری است،
کار مهاجمان ســایبری را تســهیل کنیم .خوشــبختانه مداخــات خارجی در
انتخابات ،در سال  2018در مقایسه با سال  2016کاهش چشمگیری داشت و
با چند اقدام محدود مداخله جویانه هم بخوبی و بهصورت رضایت بخش
مقابله شد .اما روشن بود که عالقه برخی از مقامات و سازمانها برای مخفی
کاریهای بعدی میتوانســت بهصورت بالقوه مشــکالت جدی را رقم بزند،
بویژه اگر با خطرات و تهدیدات بزرگ مواجه میشدیم.
دولــت ترامــپ در ســال  2017و در واکنش به الحاق شــبه جزیره کریمه
به خاک روسیه ،تحریمهای اقتصادی جدید و قابل توجهی را علیه برخی
از شــهروندان و نهادهــای روســی اعالم کــرده بود که به نوعــی تحریمهای
قبلی اوباما را هم تشــدید میکرد .همچنین تحریمهای دیگری نیز اعمال
شــده بود که برخی از آنها عبارت بودند از؛ تعطیلی کنسولگریهای روسیه
در ســان فرانسیســکو و ســیاتل ،اخراج بیش از  60مأمور امنیتی روسیه (که
تحت عنوان دیپلمات در امریکا فعالیت میکردند) پساز حمله شیمیایی
عوامل روســیه به اسکریپال در بریتانیا ،اعمال تحریم بهدلیل نقض قانون
حــذف و کنترل ســاحهای شــیمیایی و میکروبی بــاز هم در ارتبــاط با ترور
اســکریپال ،تحریــم آژانــس تحقیقــات اینترنتی روســیه که در واقــع بازوی
تشــکیالت مرتبط با حمالت ســایبری روســیه به شــمار میرود و همچنین
اعــام اقدامــات تنبیهی علیــه بیــشاز  30نفــر از مقامات روســی بهدلیل
نقض تحریمهای امریکا علیه کشــور ســوریه .همچنان کــه تخلفات جدید
کشــف میشد تحریمهای بیشــتری علیه هر یک از شخصیتهای حقیقی
و حقوقی ناقض تحریمها اعمال میشد.
ترامپ در ظاهر تالش میکرد این تحریمها را بهعنوان دستاوردی برای
دولت خود تبلیغ کند ،اما تقریباً همه آنها به نوعی مخالفت یا حداقل گِله و
شکایت خود ترامپ را بهدنبال داشتند .یک نمونه از این دست مخالفتها
به تحریمهای مرتبط با پرونده اســکریپال مربوط میشــد .این قانون اخیراً
و برای اولین بار بعد از صدور دستور قتل برادر ناتنی کیم جونگ اون رهبر
کره شــمالی با اســتفاده از ســاح شــیمیایی در مالزی و حمالت شــیمیایی
رژیم اســد در ســوریه مورد اســتناد قرار گرفــت .برخی انتقــاد میکردند که
این تحریمها به اندازه کافی قوی و مؤثر نیستند ولی ترامپ اساساً مخالف
اعمــال ایــن تحریمها بــود .او در نهایــت تحریمهای روســیه را در ارتباط با
حمــات شــیمیایی تأیید کرد ولــی تأکید نمود کــه اعالم رســمی آنها باید
بعد از پایان اجالس ســران امریکا و روســیه در هلسینکی انجام شود .ما به
ترامپ توضیح دادیم که این تازه نخســتین مرحله از سلســله تحریمهای
احتمالی است ،چرا که قانون مرتبط با منع استفاده از سالحهای شیمیایی
و میکروبی تحریمهای ســخت تری را علیه کشــوری که متهم به اســتفاده
از این ســاحها شــده ،در نظر گرفته اســت ،بویژه اگر چنین کشــوری نتواند
شــواهد قانع کنندهای در مورد حذف سالحهای شیمیایی یا میکروبی خود
ارائه نماید .هیچ کس باور و انتظار نداشــت که روســیه در این زمینه شواهد
و مدارکی ارائه دهد .وقتی اجالس هلسینکی تمام شد ،از آنجا که تصمیم
جدیدی الزم نبود ،وزارت خارجه تحریمهای جدید روسیه را اعالم کرد.
ترامپ بالفاصله بعد از شنیدن خبر تحریمهای روسیه میخواست آنها
را لغــو کند .شــگفت زده بودم و فکر میکردم شــاید کل ایــن بحران نتیجه
سفر اخیر سناتور َرند پال به مسکو باشد که سر و صدای زیادی در رسانهها
به پا کرد .روسها نیز از این ســفر بهره بردند و قاطعانه عدم رضایت خود
را از تحریمهــای امریــکا ابراز داشــتند .واقعــاً خنده دار بود که سیاســتمدار
لیبرالی مثل َرند پال این همه نگران حساسیتهای شکننده کرملین شده
بود .منوچین وزیر خزانهداری که این جنجالها را شنیده بود به من و پمپئو
تلفــن کرد تا ما را به عدم اطالعرســانی دربــاره تحریمهای جدید و بیخبر
گذاشــتن او متهم کند که کامالً نادرســت بود ،چرا که این تحریمها پیشــتر
فرآیند بررســی و بازبینی را در جلســه شــورای امنیت ملی که منوچین هم
در آن شــرکت داشــت بدون هرگونه مخالفتی طی کرده بودند .پس از چند
ســاعت ترامــپ اعالم کــرد که از این تصمیم خاص خوشــحال اســت ولی
هنــوز فکر میکند که مــا در قبال پوتین زیادی ســختگیرانه عمل میکنیم.
ترامپ حتی از پمپئو خواست که به الوروف وزیر خارجه روسیه تلفن کند و
بگوید که «برخی کارمندان» خبر تحریمها را منتشر کردهاند .من هنوز هم
نمیدانم که آیا این تماس تلفنی اصالً برقرار شد یا نه.
عالوه بر مخالفت با تحریمها ،رئیس جمهوری حتی جلوی یک بیانیه
نرم را که قرار بود به مناسبت دهمین سالگرد تهاجم روسیه به گرجستان،
اندکی از مسکو انتقاد کند نیز گرفت؛ یک اقدام کامالً اشتباه .روسیه اهمیت
زیادی به این موضوع نداد ولی اروپاییها از غیبت چنین بیانیهای متعجب
و از اراده ضعیف امریکا در مقابل روسیه بیشتر نگران شدند .این هم یکی
از همان ویژگیهای همیشگی و بد ترامپ بود که در ژوئن سال  2019مانع
انتشــار بیانیه ریاست جمهوری درباره سی امین سالگرد کشتار دانشجویان
معترض چینی در میدان «تیان آنمن» پکن شد و حتی از وزارت خارجه به
خاطر اینکه بدون اطالع او یک بیانیه مطبوعاتی در این باره منتشــره کرده
بود ،انتقاد کرد .به نظر میرســد ترامپ تصور میکرد انتقاد از سیاســتها
و اقدامــات دولتهــای خارجــی باعــث میشــود او نتوانــد براحتــی روابط
شــخصی دوســتانهای را با رهبران آن کشــورها برقرار کند .این رفتار نشانگر
ناتوانی او در تفکیک قائل شــدن میان روابط شــخصی و ارتباطات رســمی
و دولتــی بــود .من هیچ مــوردی را از روسها یا چینیها ســراغ نــدارم که از
بیم ناراحت شــدن رهبران حســاس ما ،از طرح انتقاداتشان علیه ایاالت
متحده خودداری کرده باشند.
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وزارت خارجه روســیه خبرداد ،خودروی وابســته به هیــأت دیپلماتیک این
کشور در افغانستان هدف انفجار یک بمب دستساز در کابل قرار گرفته است.
بهگــزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک ،وزارت خارجه روســیه از
زبان ماریا زاخارووا ،ســخنگوی ایــن وزارتخانه نقل کرد ،انفجار بمب در جریان
عبور خودروی وابسته به هیأت دیپلماتیک در نزدیکی مجتمع سفارت روسیه
در کابل روی داد .زاخارووا اشاره کرد ،کارمندان هیأت دیپلماتیک که در خودرو
بودند جراحتهای ســطحی برداشــتند.در این بیانیه با اشاره به اینکه مسکو از
طرف افغان خواسته تحقیقاتی دقیق در این خصوص انجام داده و تمام تدابیر
را برای ضمانت امنیت نمایندگان هیأتهای دیپلماتیک در جمهوری اسالمی
افغانستان لحاظ کند ،اعالم شده است :طبق اطالعات اولیه ،انفجار ،خودروی
وابســته به نیروهای امنیتی افغانستان در حال عبور از مقابل خودروی سفارت
روســیه را هدف گرفته بود .اما در عین حال نمیتوان ارتکاب این جنایت علیه
شهروندان روس در این کشور را بعید دانست.

