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88498444سرويس بین الملل

روابط روس�یه و امریکا در دوره پس�اجنگ سرد دچار 
نوسانات زیادی شده ، روند مس�تمر تشدید اختالفات 
و تنش ها را ط�ی کرده و پس از بروز بح�ران اوکراین در 
سال 2014 وارد مرحله تقابل شده است. واشنگتن عالوه 
بررویارویی با مسکو در زمینه امنیتی و نظامی، سیاست 
تشدید فشارها علیه روسیه را در ابعاد مختلف سیاسی 
و دیپلماتیک، تجاری و اقتصادی، نظامی و تسلیحاتی و 
انرژی دنبال کرده است. در ماه های اخیر مسائل دیگری 
بر فهرست طوالنی اختالفات دوجانبه افزوده شده است.

  خروج رسمی از پیمان آسمان های باز
دولت ترامپ در راستای رویکرد کلی خود در زمینه بی اعتنایی 
و کنار گذاشتن پیمان های بین المللی، شش ماه پس از آنکه 
  (Treaty on(اعالم کرد قصد دارد از پیمان آسمان های باز
 Open Skiesخارج شود، مشارکت در این معاهده را  روز 
یک شنبه دوم آذر1399 ) ۲۲ نوامبر ۲۰۲۰ ) به طور رسمی 
پایان داد. دونال��د ترامپ، رئیس جمهور امری��کا در ۲1 می 
۲۰۲۰ خروج این کشور را از پیمان آسمان های باز به بهانه 
نقض مفاد این معاهده از سوی روس��یه تأیید کرد؛ اتهامی 
که مس��کو پیوس��ته آن را رد می کند.دولت ترامپ در چهار 
سال گذش��ته از تعداد زیادی از توافقات بین المللی از جمله 
پیمان های کنترل تسلیحات خارج شده است. اقدام دولت 
ترامپ با محکومی��ت جهانی مواجه ش��ده و حتی متحدان 
اروپایی واش��نگتن نیز برخورد منتقدانه ای با آن داش��ته و 
خواهان تجدیدنظر در این زمینه شده اند. پیمان آسمان های 
باز توافقنامه ای بین 3۴ کش��ور جهان درباره اج��ازه پرواز 
هواپیماهای تجسس��ی بر فراز مناطق کشورهای عضو این 
پیمان است. این پیمان در سال 199۲ امضا و از سال ۲۰۰۲ 
به اجرا گذاشته شد و بخش��ی از تالش های بین المللی برای 
اعتمادسازی در دوره پس از جنگ سرد است. این پیمان یکی 
از جامع ترین توافقنامه های بین المللی برای شفاف س��ازی 
فعالیت های نظامی بوده و در عین حال از زمان اجرایی شدن 

ابزاری کلیدی برای امری��کا و متحدان اروپایی آن به منظور 
رصد و پایش استقرار نظامی روسیه بوده است.قصد واشنگتن 
برای خروج از پیمان آسمان های باز برای اولین بار در اکتبر 
۲۰19 اعالم شد. امریکا به بهانه اینکه همه کشور های عضو 
این پیمان موافقت کرده اند که تمام قلمرو های خود را برای 
پروازهای نظارتی در دس��ترس قرار دهند، اما روسیه برای 
برخی مناطق خود همچنان محدودیت گذاش��ته است، از 
این پیمان خارج شد. روس��یه اتهامات امریکا را به شدت رد 
کرده  و معتقد است که واشنگتن صرفاً به دنبال بهانه برای 
خروج از توافقات و پیمان های کنترل تس��لیحات  از جمله 
پیمان آسمان های باز است. به گفته ماریا زاخارووا، سخنگوی 
وزارت ام��ور خارجه روس��یه ، ایاالت متحده ب��ا تصمیم به 
خروج از پیمان »آسمان باز«، ضربه دیگری به ثبات و امنیت 

بین المللی وارد کرده است.
خروج امریکا از این پیمان، اعض��ای اروپایی عضو  آن را در 
دو راهی بزرگی قرار داده است تا متحدان واشنگتن در ناتو 
با تضاد در زمینه تعهدات خود مواجه ش��وند. البته آلمان ، 
فرانس��ه و بریتانیا ادامه پایبندی خود به این پیمان مهم را 
اعالم کرده اند. در عین حال خروج از پیمان آسمان های باز 
به افزایش تنش و مسابقه تس��لیحاتی جدید و خطرناکی با 
روسیه  منجر خواهد ش��د، زیرا اجرای آن و نظارت مستمر 
کش��ورهای عضو آن بر فعالیت ها و تأسیسات نظامی دیگر 
کش��ورها باعث محدودیت هایی برای فعالیت های نظامی 
می شد و در فقدان چنین کنترلی مخصوصاً امریکا خواهد 
توانست اقدامات  تسلیحاتی و نظامی مد نظر خود را انجام 
دهد؛ امری که واکنش اجتناب ناپذیر روسیه را در این زمینه 

به دنبال خواهد داشت. 
  رقابت موشکی 

رقابت های امری��کا و روس��یه در عرصه موش��کی نیز ابعاد 
جدیدی یافته و دو طرف به آزمایش های موشکی جدیدی 
مبادرت کرده اند. از جمله وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که 

روز پنج شنبه ششم آذر با موفقیت موشک فراصوت )هایپر 
سونیک)  تسیرکون را که هشت برابر سرعت صوت سرعت 
دارد و به قاتل ناوهای هواپیمابر معروف شده است،  در دریای 
سفید )شمال روسیه) آزمایش کرده است.موشک تسیرکون 
از ناو »آدمیرال گورش��کوف« از دریای سفید پرتاب شد و با 
پیمودن ۴۵۰ کیلومتر به هدفی که در دریای بارنتز تعیین 
شده بود، اصابت کرد.روسیه از دو سال پیش آزمایش موشک 
فراصوت جدید خود به نام تس��یرکون را آغاز کرده است که 
موشکی با سوخت جامد و رادارگریز بوده و می تواند اهداف را 
در فاصله حدود ۵۰۰ کیلومتری نابود کند که تا ۸۰۰ کیلومتر 
نیز می تواند افزای��ش یابد.البته اطالع��ات جزئی مربوط به 
موشک تسیرکون که به مراتب قوی تر از موشک های کروز 
کالیبر استفاده شده در عملیات علیه گروه های تروریستی 
در سوریه به ش��مار می رود، هنوز انتش��ار نیافته است.قرار 
اس��ت پس از پایان مراحل آزمایش موش��ک تس��یرکون، 
برخی زیردریایی های اتمی و ناوهای پیشرفته روسی به این 
موشک های جدید مجهز شوند. در تحولی دیگر وزارت دفاع 
روسیه روز پنج شنبه ششم آذر از آزمایش موفق یک موشک 
جدید ویژه سامانه پدافند ضدموشک های بالستیک خبر داد. 
این موشک جدید از میدان آزمایش »ساری-شاگان« روسیه 
در قزاقستان پرتاب شده و به هدف تعیین شده اصابت کرد که 

محل اصابت و فاصله از مکان پرتاب اعالم نشده است. 
در مقابل، امریکا نیز به شدت مشغول آزمایش موشک های 
جدید فراصوت خود است. توسعه سالح های فراصوت یکی 
از مهم ترین اولویت های پنتاگون است. وزارت دفاع امریکا 
)پنتاگون) در ۲۵ مهر 1399)16 اکتبر ۲۰۲۰) اعالم کرد 
که مرکز نبرد زمینی نیروی دریایی  امریکا در ایندیانا را به 
عنوان پایگاه اولیه برای توسعه و ساخت تسلیحات فراصوت 
در نظر گرفته است. وزارت دفاع امریکا از اوایل سال ۲۰۲۰ 
اقدامات آزمایشی  خود در زمینه تسلیحات فراصوت را آغاز 
کرده اس��ت. در فروردین 1399)مارس ۲۰۲۰ ) پنتاگون 

اعالم کرد موش��ک فراصوت خ��ود را در هاوایی آزمایش  و 
آن را  موفقیت آمیز توصیف و تالش��ی مشترک بین نیروی 
دریایی و ارتش اعالم کرده اس��ت. بدین ترتیب امریکا یک 
گام بزرگ در زمینه س��اخت و تولید موشک های فراصوت 
انجام داد ک��ه می تواند با س��رعتی بالغ بر پنج ت��ا ۲۰ برابر 
سرعت صوت حرکت کند که واکنشی به توسعه تسلیحات 
فراصوت در چین و روسیه محس��وب می شود. وزارت دفاع 
امریکا این آزمایش را گامی بزرگ رو به جلو و پاس��خی به 
انتقادات گسترده در این زمینه دانست که  ایاالت متحده از 
چین و روسیه در توسعه تسلیحات فراصوت عقب است. به 
گفته پنتاگون، این موشک به گونه ای طراحی شده است که 

از زمین و دریا قابلیت شلیک داشته باشد.
   تشدید اقدامات تحریک آمیز امریکا 

به نظر می رس��د امریکا برای افزایش آمادگی ها برای مقابله با 
روسیه اقدامات تحریک آمیزی را با پرواز بمب افکن ها و نیز ورود 
شناورهای رزمی خود به محدوده های هوایی و دریایی روسیه 
تشدید کرده است. وزارت دفاع روسیه چهارم آذر 1399 اعالم 
کرد که ناوشکن امریکایی با نام »جان مک کین« وارد حریم 
دریایی روس��یه در خلیج پتر کبیر )در خاور دور روسیه) شده 
و پس از دو کیلومتر پیشروی در این آب ها و هشدار ناو روسی 
آدمیرال وینوگرادوف به سمت آب های آزاد عقب نشینی کرد. 
خلیج پتر کبیر در شرق روسیه واقع شده است و بندر والدی 
واس��توک مهم ترین بندر آن محسوب می ش��ود. این رویداد 
بی سابقه در واقع نشان دهنده رویکرد امریکا در زمینه تحریک 
هر چه بیشتر روس��یه و از همه مهم تر آزمودن میزان آمادگی 
نیروهای مسلح روس��یه در برابر اقدامات تهاجمی واشنگتن 
است. از سوی دیگر بمب افکن های استراتژیک »بی ۵۲- اچ« 
امریکا طی رزمایشی که در آگوست ۲۰۲۰ انجام دادند، حمله 
هوایی به روسیه را شبیه سازی کردند. »سرگئی سوروویکین« 
فرمانده نیروی هوافضای روسیه در اواخر شهریور 1399 اعالم 
کرد که ت��الش بمب افکن های امریکایی برای نزدیک ش��دن 
به مرزهای روس��یه اقدامی تحریک آمیز و غیردوس��تانه بوده 
است.کما اینکه در تاریخ هفتم شهریور )۲۸ آگوست )، شش 
بمب افکن امریکایی همزمان بر فراز 3۰ کشور عضو ناتو به پرواز 
درآمدند. »سرگئی شویگو« وزیر دفاع روسیه نیز اعالم کرد در 
مقایسه با سال ۲۰19، پروازهای جاسوس��ی ناتو در نزدیکی 

مرزهای روسیه 3۰ درصد بیشتر شده است.
  جمع بندی

مجموع این اقدامات امریکا از خروج از یک پیمان بین المللی 
کنترل تس��لیحات تا آزمایش موش��ک جدی��د فراصوت و  
اقدامات تحریک آمیز نظامی نش��ان می دهد که  از دیدگاه 
واشنگتن همچنان که در اسناد باالدستی آن به ویژه سند 
اس��تراتژی امنیت ملی امریکا در س��ال ۲۰17 آمده است، 
روسیه با توجه به توانمندی هسته ای آن بزرگ ترین تهدید 
امنیت ملی امریکا محس��وب می ش��ود. در واقع هدف کلی 
اقدامات اخیر امریکا نیز خ��روج از محدودیت های مربوط 
به کنترل و نظ��ارت بر تس��لیحات و پایگاه ه��ای نظامی، 
کسب برتری بر روسیه در زمینه تس��لیحات تأثیرگذار در 
نتیجه جنگ های موسوم به تسلیحات تغییردهنده نتیجه 
ب��ازی Game  changer Weaponsاس��ت. ضم��ن 
اینکه  در راستای دکترین هسته ای ۲۰1۸ امریکا ، توانایی 
حمالت پیش دس��تانه هسته ای علیه روس��یه با استفاده از 
بمب افکن های استراتژیک از اهمیت زیادی برخوردار است 
و به همین دلیل این هواپیماها به طور قابل توجهی پروازهای 

خود را در اطراف روسیه افزایش داده اند.

روند مذاکرات صلح افغانستان به  رغم پیشرفت هایی که 
به تازگی هر دو طرف پیرامون نهایی سازی دستورالعمل 
مذاکرات اعالم  کرده اند، همچنان در بن بست قرار دارد. 
این  بار پ�س از انعطاف پذیری نماین�دگان گروه طالبان 
در درخواست ها و ش�روط خود، این محمد اشرف غنی، 
رئیس جمهور این کشور است که با نارضایتی گنگ و مبهم 
خود، روند ادامه مذاکرات به خصوص آغاز مذاکرات اصلی، 
پس از نهایی سازی دستورالعمل را به چالش کشیده است.

  شکست بن بست مذاکرات بین االفغانی
در تاریخ 3۰ آبان و پس از دو ماه از آغاز مذاکرات بین االفغانی 
در دوحه، پایتخت قطر، منابع از شکست بن بست مذاکرات 
در نهایی سازی دستورالعمل آن با میانجیگری امریکا، قطر و 
پاکستان خبر دادند. در این مورد منابع در دوحه اعالم کردند 
که بن بست تهیه دستورالعمل مذاکرات شکسته شده است و 
گروه های تماس دو طرف روی کلیات این دستورالعمل توافق 
کرده و اکنون تنها جزئیات باقی مانده است. منابع آگاه تأیید 
می کنند که همه چیز آماده امضا بود، اما ریاس��ت جمهوری 
افغانستان در آخرین لحظات دستور داد که این توافق اعالم 
نگردد و دو مقام ارشد مذاکره کننده دولت برای رایزنی های 
بیشتر به کابل فراخوانده شدند. قرار بود پس از رایزنی ها، توافق 
دو طرف در مورد دستورالعمل مذاکرات رسماً توسط محمد 
اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای عالی مصالحه ملی 
اعالم گردد. اما با گذشت یک هفته خبری از اعالم شکستن 
بن بست مذاکرات در دوحه از سوی رهبران دولت افغانستان 
نش��د، چه اینکه برخی گزارش ها حاکی از نارضایتی محمد 

اشرف غنی از چگونگی این پیشرفت بود، اما چرا؟!
  نارضایتی اشرف غنی

منابعی در دولت افغانس��تان به روزنامه اطالعات روز، چاپ 
کابل گفتند که رئیس  جمهور قبل از اینکه از طریق هیئت 
مذاکره کننده افغانستان از شکسته شدن بن بست مذاکرات 
صلح آگاه ش��ود، امیر قطر ب��ه او زنگ زده و حل بن بس��ت 
مذاکرات صلح را تبریک گفته است. اما به گفته این منابع، 
اش��رف غنی از این مورد ناراحت اس��ت و پس از اینکه خبر 
حل بن بس��ت را از طریق امیر قطر ش��نیده است، »معصوم 
استانکزی«، رئیس هیئت مذاکره کننده افغانستان و »سالم 
رحیمی«، مشاور رئیس جمهور و یکی از اعضای این هیئت را 

از دوحه به کابل فراخوانده است. استانکزی و رحیمی در کابل 
تالش کردند تا موافقت ریاس��ت جمهوری را پیرامون موارد 
توافق شده با گروه طالبان کسب کنند، اما اشرف غنی از موارد 

توافق شده با طالبان ناراضی است. 
اما موارد توافق میان هیئت دولت افغانستان و گروه طالبان و 
دالیل نارضایتی اشرف  غنی چیست؟ توافق روی دستورالعمل 
مذاکرات بین االفغانی بیانگ��ر انعطاف پذیری طالبان بوده که 
خواست هیئت دولت افغانستان را پذیرفته است. از طرف دیگر، 
دولت افغانستان نیز پذیرفته که خواست های این طرف به آنچه 
طالبان می خواهند، اضافه شود. اما این موارد توافق هیئت های 
دولت افغانستان و طالبان چیست که سبب نارضایتی اشرف 
غنی شده است؟ به گزارش اطالعات روز و بر اساس صحبت های 
یکی از اعضای هیئ��ت مذاکره کننده، این هیئ��ت در مقابل 
خواس��ته های طالبان در رابطه با محور بودن توافقنامه دوحه 
میان امریکا و طالبان کوتاه آمده   و دو طرف روی این موضوع که 
بنیاد حل اختالفات، »توافقنامه امریکا و طالبان« باشد، توافق 
کرده اند، اما در کنار آن، اعالمیه های س��ازمان ملل و شورای 
امنیت این سازمان و همچنین قطعنامه »لویه جرگه«)نشست 

بزرگان) در کابل نیز در نظر گرفته شود.
همچنین به نوشته روزنامه ۸ صبح، چاپ کابل، یکی دیگر 
از مواردی که روی آن توافق شده، تغییر دو اصطالح »دولت 
جمهوری اسالمی« و »امارت اسالمی« به اصطالح »طرفین 
جنگ یا طرفین مذاکره« است. گروه طالبان، در طول دوره 
مذاکرات، دولت افغانستان را به عنوان »دولت« و همچنین 
این دولت، گروه طالب��ان را به عنوان »امارت اس��المی« به 
رسمیت نمی ش��ناخت، بنابراین دو طرف توافق کردند که 
پس از این، تنها با اسم »طرف های جنگ« وارد مذاکره شوند؛ 
هرچند برخی ای��ن توافق را به معنای تن��زل جایگاه دولت 

افغانستان به یک گروه دانسته اند. 
به نظر می رس��د اش��رف غنی در ه��ر دو مورد توافق ش��ده 
مالحظات خود را دارد. در مورد توافق اول، ریاست جمهوری 
افغانستان گفته اس��ت که باید »قطعنامه شورای امنیت«، 
»خواست مردم در لویه جرگه مشورتی صلح« و »اراده دولت 
و گروه طالبان« ب��ه گونه  صریح در توافق ب��ا این گروه ذکر 
شود و بر این اساس، همچنان با محور قرار گرفتن توافقنامه 
صلح امریکا و طالب��ان در مذاک��رات بین االفغانی مخالفت 

کرده اس��ت. اما در مورد توافق دوم، سخنگوی ارگ ریاست 
جمه��وری افغانس��تان روز پنجم آذر، برخ��الف گفته های 
اعضای هیئت های دو طرف در دوحه، در یک نشست خبری 
اعالم کرد که هیچ پیشرفتی در مذاکرات دوحه حاصل نشده 
و خواست طالبان برای شکست بن بس��ت، »خالف قانون« 
اساسی این کش��ور اس��ت. وی افزود که دولت، طرف اصلی 
مذاکرات است، اما طالبان را »گروه« خواند. به گفته  صدیقی، 
قرار نیست دولت به هر خواست گروه طالبان تن بدهد و حتی 
حاضر نیس��ت که حذف نام »نظام جمهوری اسالمی« را به 

خواست گروه طالبان بپذیرد.
مورد دیگری که به نظر می رسد مورد نارضایتی محمد اشرف 
غنی قرار گرفته و جدی تر است، مطرح شدن بحث تشکیل 
دولت موقت در افغانستان و کنار رفتن اوست. در این زمینه، 
عبداهلل عب��داهلل به پای��گاه خبری »تی آرتی« گفته اس��ت: 
»وقتی درباره یک توافق جام��ع و فراگیر صحبت می کنیم 
که همه عناص��ر را دارد، گاهی اوقات به عن��وان راه حل در 
این بین دوره هایی وجود خواهد داشت که بخشی از راه حل 
دائمی نخواه��د بود؛ من مخالف آن نیس��تم.« این در حالی 
است که رئیس جمهوری افغانس��تان به هیچ صورت حاضر 
به کناره گیری از قدرت و تشکیل دولت موقت پس از توافق 
نهایی صلح با طالبان نیس��ت؛ از این رو او بی میل نیست که 
پس از س��ختگیری های طالبان، ح��اال او »چوب الی چرخ 

مذاکرات« بگذارد و »زمان بخرد«. 
به دنبال این نارضایتی اش��رف غنی و بن بست در مذاکرات، 
این بار از ط��رف دولت افغانس��تان، دو گزینه مطرح ش��ده 
است؛ از یک س��و برخی چهره های سیاسی افغانستان اعالم 
کرده اند که رئیس جمهور این کشور در »ایجاد اجماع ملی 
در روند صلح« ناکام است و احتمال دارد که برخی چهره های 
سیاسی تأثیرگذار از خواس��ت های طالبان، به خصوص در 
بحث »ایجاد دولت موقت« حمایت کنند و از س��وی دیگر، 
امریکا، اروپا، قطر و پاکستان به عنوان میانجیگران مذاکرات 
بین االفغانی به این نتیجه رس��یدند که بای��د هرچه زودتر 
»کمیته رهبری« و »مجمع عمومی« شورای عالی مصالحه 
ملی برای تصمیم گیری در مورد مذاکرات صلح بین االفغانی 
تشکیل شود. به همین دلیل نمایند گی های اتحادیه اروپا، 
بریتانیا و امریکا خواستار نهایی شدن تشکیل شورای عالی 

مصالحه ملی شدند. هرچند به دنبال این درخواست، تالش ها 
و رایزنی های اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل برای نهایی شدن 
تشکیالت ش��ورای عالی مصالحه ملی و افتتاح این شورا با 
حضور چهره های رده  باالی سیاسی افغانستان شدت گرفته 
اس��ت، اما منابع آگاه می گویند که حتی در این بحث میان 
ریاست جمهوری و عبداهلل عبداهلل اختالف نظر وجود دارد، 
زیرا اش��رف غنی می خواهد شخصاً این نشس��ت را در کاخ 
ریاست جمهوری افتتاح کند که در آن صورت، احتمال دارد 

برخی چهره های سیاسی در آن شرکت نکنند. 
نکته قابل توجه دیگ��ر درباره رویکرد اش��رف غنی در روند 
مذاکرات، گوش��ه نگاه او به پیروزی جو بایدن در انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا و احتمال بازنگری او در برخورد با 
طالبان، توافق سیاسی این کشور با این گروه و همچنین روند 
مذاکرات قطر است، اما آگاهان مسائل افغانستان در امریکا، 
از یک سو دیدگاه بایدن در مورد مسئله افغانستان را متناقض 
دانستند و از سوی دیگر بر این باورند که تفاوت چندانی میان 
دیدگاه او و دونالد ترامپ در این موضوع وجود ندارد. بایدن 
نیز موافق خروج امریکا از این کش��ور اس��ت، اما تنها با این 
تفاوت که بر خروج مسئوالنه تأکید کرده است. بر این اساس، 
پیش بینی ها در امریکا این گونه اس��ت که جو بایدن با ادامه 
فعالیت »زلمی خلیلزاد«، فرستاده ویژه وزارت خارجه این 
کشور برای صلح افغانستان تا پایان بررسی  آنها و رسیدن به 

یک رویکرد جدید در مسئله افغانستان، موافق خواهد بود.
 طالبان توافق نهایی را اعالم کرد

در نهایت، دفتر سیاسی طالبان در قطر مجبور شد در تاریخ 
هشتم آذر رسماً اعالم کند که دستورالعمل مذاکرات صلح 
میان هیئت های افغانستان و این گروه، در ۲1 ماده به تاریخ 
۲۵ آبان نهایی شده تا بگوید ادامه بن بست در روند مذاکرات، 
دیگر هیچ ربطی به این گروه و عدم انعطاف پذیری آن ندارد. 
پس از این اع��الم طالب��ان در قطر، نادر ن��ادری، یک عضو 
هیئت مذاکره دولت افغانستان نیز مجبور شد اعالم کند که 
هیئت های مذاکره کننده در دوحه »صرفاً در مورد ۲1 ماده 
طرزالعمل مجالس مذاکرات، به استثنای مقدمه آن، در اصول 
به توافق رسیدند« اما به گفته نادری، از آنجایی که متن مقدمه 
این دستورالعمل به بحث بیشتر نیاز دارد، دستورالعمل تنها 

بعد از تصویب هر دو هیئت نهایی پنداشته می شود.

از تقابل موشکی تا فروپاشی ترتیبات نظارتی 

َتَرک در رژیم های استراتژیک میان مسکو- واشنگتن

چرا این بار دولت افغانستان چوب الی چرخ مذاکرات با طالبان می گذارد؟

نیم نگاه اشرف غنی به بایدن

   سیدنعمت اهلل عبدالرحیم زاده
دونال��د ترام��پ رئیس جمه��ور امری��کا ب��ا وجود 
شکس��ت های تیم  حقوقی اش در دادگاه های ایالتی 
امریکا، هنوز حاضر به قبول شکس��ت نیس��ت و در 
نهایت پذیرفته در صورتی کاخ س��فید را در روز ۲۰ 
ژانویه ترک خواهد کرد ک��ه آرای مجمع الکترال به 
نفع رقیبش جو بایدن باشد. این یک اعتراف ضمنی 
به شکست است زیرا شکی نیست که بایدن با داشتن 
3۰6 رأی الکترال در مقابل ۲3۲ رأی الکترال ترامپ، 
پیروز نهایی مجمع الکترال خواهد بود. با این حال، 
به نظر می رس��د ترامپ نه تنها حاضر نمی ش��ود به 
شکس��ت خود اعتراف کند بلکه برنامه ای گسترده 
در پیش گرفته تا اینکه کار بایدن را در کاخ س��فید 
سخت تر از وضعیت فعلی بکند. شاید دیگر کشورها 
انتظار سیاست جدیدی از بایدن برای خروج امریکا از 
انزوای دوران ترامپ داشته باشند، اما به نظر می رسد 
ک��ه کار بایدن در داخ��ل امریکا کمت��ر از خارج آن 
نباشد و حتی به جرئت می توان گفت کار او در داخل 
امریکا بسیار س��خت تر و پیچیده تر باشد. به عبارت 
دیگر، ترامپ در این چند هفته مانده تا پایان ریاست 
جمهوری اش قصد دارد ت��ا امریکایی برای بایدن به 
ارث بگذارد که نتواند طی چهار س��ال آینده س��ر و 

سامانی به آن بدهد.
  اردک لنگ

اصطالح اردک لنگ در عرف سیاس��ی امریکا به دو 
ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا تا زمان 
تحلیف رئیس جمهور منتخب گفته می ش��ود. این 
دوره ای اس��ت کوتاه تا رئیس جمهور وقت زمینه را 
برای انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب فراهم 
کند. کاره��ای زیادی بای��د انجام ش��ود و جدای از 
عزیمت بس��یاری از مس��ئوالن جدید به واشنگتن 
دی سی، آنها هم باید با ش��رایط محیط کاری خود 
آشنا بشوند و هم به فکر راه اندازی تیم خود و اینکه 
اعضای تیمش قبل از شروع رسمی کارشان به خوبی 
برنامه کاری خود را متوجه ش��ده باش��ند. مشخص 
اس��ت که این فرایندی زمانبر و تا اندازه ای پیچیده 
است و تعیین 6میلیون و 3۰۰هزار دالری از بودجه 
عمومی فدرال برای این کار نشان می دهد که مرحله 
انتقالی و ارتباط تیم های دو طرف چه هزینه ای را در 
پی دارد. با این حال، ترامپ تا آنجا که می توانست در 
راه فرایند انتقال قدرت سنگ اندازی می کرد و مانع 
از این می ش��د تا تیم او راه را ب��رای ورود تیم بایدن 
به کاخ س��فید و دیگر ادارات فدرال هموار کند. در 
نهایت و وقتی که آرای دادگاه های ایالتی در جورجیا، 
پنسیلوانیا، آریزونا و میش��یگان به نفع تیم حقوقی 
ترام��پ رأی ندادند و اعتراضات آنها ب��ه انتخابات و 
وقوع تقل��ب را رد کردند، ترامپ دیگ��ر چاره ای جز 
این نداش��ت که در ۲۴ نوامبر اجازه همکاری با تیم 
انتقالی جو بایدن را به کارمندانش بدهد، هر چند که 
بالفاصله کمی بعد ادعاه��ای خود مبنی بر تقلب در 

انتخابات و عدم پیروزی بایدن را تکرار کرد. 
  جنگ با ویروس یا با یکدیگر

بایدن روز چهارش��نبه ۲۵ نوامبر و در سخنرانی به 
مناسبت مراس��م ش��کرگزاری گفت: »می دانم که 
کشور از جنگ خسته ش��ده ولی باید به یاد بیاوریم 
که ما در حال جنگ با یک ویروس هستیم نه جنگ 
با یکدیگر.« این حرف او به خوبی نش��ان داد که بعد 
از رسیدن به مقام ریاست جمهوری، اولویتش فقط 
مبارزه با ویروس کرونا نیست بلکه عالوه بر این، باید 
به این فکر باشد که کشور را چگونه برای این مبارزه 
متحد کند. امریکا با بیش از 13میلیون و ۲۰۰ هزار 
مبتال به وی��روس کرونا و ۲6۵ ه��زار فوتی باالترین 
آمار تلفات ناش��ی از همه گیری این وی��روس را در 
سطح جهان دارد اما شخص ترامپ نه تنها سیاستی 
متحد و یکپارچ��ه را برای مبارزه ب��ا این ویروس در 
پیش نگرفت بلکه چنان ش��کافی در جامعه امریکا 
به وجود آورد که به نظر نمی رس��د بای��دن بتواند به 
راحتی این ش��کاف را برطرف کن��د. در واقع، حتی 
وقتی که ترامپ در اوایل اکتبر به ویروس کرونا مبتال 
شد و مجبور بود برای معالجه در بیمارستان نظامی 
مخصوص ریاس��ت جمه��وری والتر ری��د قرنطینه 
بش��ود، باز رفتار او به نحوی بود که ای��ن بیماری و 
ابتال به آن را دس��ت کم گرفته اس��ت. او گذشته از 
اینکه همین روش را در ابتدای شیوع همه گیری در 
امریکا داشت، بارها توصیه های اساسی برای رعایت 
قرنطینه، فاصله اجتماعی و از همه مهم تر، استفاده 
از ماسک را به تمسخر می گرفت. او هرگز حاضر نشد 
استفاده عمومی از ماسک را الزامی کند و وقتی که از 
بیمارستان والتر رید مرخص شد، در حرکتی نمادین، 
ماسک خود را درآورد و آن را به سوی حضار پرت کرد. 
او در مناظره تلویزیونی با بای��دن، رقیب را به خاطر 
استفاد از ماسک مورد تمسخر قرار می داد و می گفت: 

» بای��دن حتی جاهایی هم که تنهاس��ت، ماس��ک 
می زند.« به این ترتیب، ترامپ مبارزه با ویروس کرونا 
را مبدل به مبارزه ای بین خود امریکایی ها کرد تا آنجا 
که تعدادی از معترضان به محدودیت های کرونایی 
در ایالت میشیگان مس��لحانه به پارلمان این ایالت 
حمله کردند. بایدن مبارزه با ویروس کرونا را در صدر 
اولویت های خود قرار داده است اما مسئله اینجاست 
که او چگونه می تواند با ای��ن میراث ترامپ و جنگی 
مقابله کند که او بین امریکایی ها به راه انداخته است. 
او به خوبی می داند که این کار ساده ای نیست و شاید 
سخت ترین کارش متحد کردن دوباره مردم در مقابل 
این بیماری است و به همین جهت است که می گوید: 

»زمستان سخت و طوالنی در پیش است.«
  اقدامات مخرب

تعلل در کار تیم انتقالی و ممانعت از پرداخت بودجه 
مصوب کنگره برای ای��ن کار تنها مانع��ی نبود که 
ترام��پ در دوره اردک لنگ انج��ام داد بلکه به نظر 
می رس��د او دس��ت دولتش را برای انجام طیفی از 
اقدامات گسترده باز گذاش��ته تا موانع متعددی را 
در پیش روی دول��ت بایدن ایجاد کنند. اش��پیگل 
آنالین به بررسی این موانع پرداخته و معتقد است 
که ترامپ در ای��ن هفته های باقیمانده به ریاس��ت  
جمهوری اش س��عی می کند ت��ا از راه های مختلف 
بر سر راه بایدن سنگ اندازی کند. یکی از این راه ها 
مربوط می شود به بسته حمایتی دولت فدرال برای 
مقابله با آث��ار اقتصادی همه گیری وی��روس کرونا 
که وزیر خزانه داری امریکا اس��تیو منوچین دستور 
قطع تمامی کمک های مال��ی را در این مدت کوتاه 
مانده به پایان س��ال میالدی داده اس��ت. از جمله 
این کمک ها ضمان��ت وام هایی به ش��هرداری ها و 
کسب و کارهای کوچک اس��ت که کنگره آن را به 
عنوان بخشی از بس��ته مراقبتی خود در نظر گرفته 
و فدرال رزرو امریکا پرداخ��ت آن را تضمین کرده 
است. حاال وزارت خزانه داری ترامپ قطع پرداخت 
این وام ها را اعالم کرده است اما رئیس فدرال رزرو 
به صراحت با این تصمی��م منوچین مخالفت کرده 
و گفته اس��ت که اقتصاد کش��ور »هنوز متش��نج و 
آسیب پذیر« اس��ت و به این بس��ته کمکی احتیاج 
دارد. اگ��ر ترامپ بتواند مانع از پرداخت این بس��ته 
حمایتی بشود، مس��لماً وضع اقتصادی با زمستان 
س��خت و طوالنی کرونایی وخیم تر خواهد ش��د و 
دولت بایدن با میلیون ها امریکای��ی روبه رو خواهد 
ش��د که از این اقدام دولت ترامپ متضرر ش��ده اند. 
انرژی و سیاست های زیست محیطی عرصه دیگری 
از اقدامات مخرب ترامپ است. او از ابتدا و با شعار ضد 
تغییرات آب و هوایی به ریاست جمهوری رسید و به 
نظر می رسد که می خواهد در این چند هفته پایانی 
این شعار را محقق سازد و مشکالت زیست محیطی 
برای دول��ت بایدن ایج��اد کند. موض��وع به صدور 
مجوزهای حفاری نفت در شمال آالسکا و نزدیک به 
قطب شمال مربوط می شود که جزو پناهگاه حیات 
وحش ملی محسوب می شود اما با صدور این مجوزها 
و شروع به فعالیت شرکت های نفتی بی شک تخریب 
خواهد شد. از س��وی دیگر، ترامپ به دنبال حفاری 
و فعالیت شرکت های نفتی در منطقه چاکو کانیون 
در ایالت نیومکزیکو اس��ت در حالی که این منطقه 
متعلق به سرخپوستان بومی امریکاست و از سوی 
یونسکو به عنوان میراث جهانی به ثبت رسیده است. 
عالوه بر این موارد، دانشگاه نیویورک با تحقیقی به 
نام »پروژه  نیمه شب س��ه دوجین« از اقدامات ضد 
زیس��ت محیطی ترامپ را در این ایام ثبت کرده و 
مدیر این پروژه دیوید هیز به واشنگتن پست گفته 
اس��ت: »این ش��ورش نهایی دولت ترامپ می تواند 
برای بایدن به یک مانع جدی تبدیل شود.« هیز در 
ادامه به لغو 1۰۰ قانون زیست محیطی توسط ترامپ 
طی چهار سال اخیر اشاره کرده است که به نظر او، 
احیای این قوانین توسط بایدن به راحتی قابل انجام 
نیست. مورد دیگری که اشپیگل آنالین به آن اشاره 
کرده اس��ت، مربوط به اجرای احکام اعدام است که 
به خصوص یکی از آنها به لحاظ زمان بندی اجرای 
حکم اعدام اهمیت قابل توجهی دارد. ترامپ قصد 
دارد حکم اعدام سیاهپوستی به نام داستین هیگز را 
در روز 1۵ ژانویه اجرا کند. 1۵ ژانویه روز تولد مارتین 
لوتر کینگ اس��ت که رهبری مبارزه سیاهپوستان 
برای احقاق حقوق مدنی ش��ان را به عهده داشت و 
اعدام هیگز در این روز بی شک به شکاف نژادی در 
جامعه امریکا بیش��تر دامن می زند. گذشته از این، 
1۵ ژانویه تنها پنج روز قبل از مراسم تحلیف بایدن 
است و شاید ترامپ با اعدام داستین هیگز در این روز 
می خواهد تا آخرین لحظه به جدالش با بایدن ادامه 
بدهد و امریکایی را برای او به ارث بگذارد که نتواند 

آن را در طول چهار سال آینده سر و سامان بدهد.

اردک لنگی که بر دهان اسب دولت بعدی امریکا لگام می زند

مین گذاری ترامپ در مسیر بایدن
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