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رویکرد

امریکا در حال تبدیل کردن گروه  7به باشگاهی ضدچینی است

اسب تروای مقابله با اژدهای زرد

احسان شیخون
س��رانجام اولین نشس��ت رهبران کشورهای
ژاپن ،ایتالیا ،فرانس��ه ،آلمان ،کانادا ،بریتانیا و
ایاالت متحده از زمان شیوع کرونا ،در کورنوال
انگلستان برگزار شد .در این نشست مسائلی
همچون تأمین واکسن کرونا برای کشورهای
فقیر ،تغییرات اقلیمی و تجارت مطرح و برای
آنها تصمیمهایی اخذ ش��د .در این میان اما،
تأکید گروه  7برای مقابله با ابتکار چین موسوم
به «یک کمربن��د یک راه» که ب��ه طرح «راه
ابریشم جدید» معروف اس��ت ،حائز اهمیت
بود.
گروه  )G7( 7یک سازمان بینالمللی متشکل
از هفت کشور اس��ت که خود را در زمره هفت
اقتصاد صنعت��ی برتر دنیا معرف��ی میکنند؛
البته اکنون وجه اقتصادی ای��ن نهاد در برابر
وجه سیاس��ی آن تضعیف و موضوعاتی مانند
دموکراسی ،حقوق بشر ،حق تعیین سرنوشت،
امنیت ،صلح و در نهایت رفاه و توس��عه پایدار
مورد تأکید ق��رار گرفته اس��ت .ناگفته نماند
در سال  1998روسیه نیز وارد این نهاد شد و
نام آن به گروه  8تغییر یافت اما از سال 2014
و متعاقب با بحران اوکراین و ضمیمه ش��دن
کریمه به روسیه ،مس��کو از این گروه اخراج و
چالش

مجددا ً نام آن به گروه  7تغییر یافت.
در نشست اخیر این گروه ،رئیسجمهور ایاالت
متحده عالوه ب��ر موضوع اقدام��ات ضد حقوق
بشری چین ،ش��یوههای تجارت غیرعادالنه و
رخدادهای پیشآم��ده در هنگکنگ ،رقابت و
مقابله با افزایش نفوذ جهانی پکن را بیش از پیش
پیگیری میکرد« .بایدن» تالش دارد اتحادی
جدید علی��ه برنامه یک کمربند ی��ک راه پکن
ایجاد کند .بر اساس خط مشی راه ابریشم جدید
چین ،پکن با مشارکت  70کشور جهان در آسیا،
اروپا و افریقا درصدد ایجاد و توس��عه دو مسیر
تجاری -اقتصادی راه ابریش��م دریایی و زمینی
اس��ت که برآیند آن میتواند به چیرگی چین
در شرق و جنوبشرق آسیا و نیز برتری یافتن
بر مسیرهای تجاری پهنه وس��یعی از اوراسیا و
افریقا ،شود .منتقدان ،این سیاست را در راستای
نفوذ اقتصادی -سیاس��ی چین در کش��ورهای
توسعه نیافته و در حال توسعه میدانند.
در مقابل ،سخنگوی س��فارت چین در لندن
گفته است« :اکنون مانند گذشته تصمیمهای
جهانی توس��ط چند دولت گرفته نمیشود و
اعتقاد داریم همه کش��ورها ب��ا همدیگر برابر
هستند و از این رو مسائل جهانی میبایست از
طریق مشاوره با همه کشورها انجام شود».

با توجه به موارد فوق چند نکته قابل استنباط
است:
افزایش قدرت چین در اقتصاد جهانی
جهش اقتصادی چین ک��ه از دهه  1970آغاز
شده سبب گردیده این کش��ور به بزرگترین
تولیدکننده و صادرکننده کاال به جهان مبدل
شود به گونهای که قریب به اتفاق شرکتهای
بزرگ بینالمللی در این کشور اقدام به احداث
خ��ط تولید کردهان��د .بازار مصرف پرش��تاب
در کنار جای��گاه دوم در واردات کاال از س��ایر

چین در نگاه امریکا دولتی اس�ت
که به دنبال جایگزین کردن خود
به ج�ای ایاالت متحده اس�ت .به
این ترتیب موازنهس�ازی در برابر
آن ضروری خواهد بود .موازنهای
ک�ه در ترکیب�ی از همکاریه�ا
و رقابته�ای غالب ًا اقتص�ادی (تا
نظامی -امنیتی) تعریف میشود

کشورها نقش تجاری -اقتصادی این کشور را
بیش از پیش تقویت کرده است .در سال 2019
چین دومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید
ناخالص داخلی بوده و تا پیش از بحران کرونا،
از سه دهه گذشته ،با رش��د اقتصادی ساالنه
 10درصد ب��ه عنوان پرس��رعتترین اقتصاد
بینالمللی ش��ناخته ش��ده اس��ت .پکن رتبه
یازدهم در س��رمایهگذاری مستقیم خارجی
و رتبه چهارم در جذب س��رمایه خارجی را از
آن خود کرده است .این کش��ور پس از ایاالت
متح��ده بیش��ترین میلیاردرهای دنی��ا و نیز
عظیمتری��ن ذخی��ره ارزی خارج��ی را دارد.
همچنین پک��ن قادر ب��وده س��االنه قریب به
 14میلی��ون نفر را از خط فقر خ��ارج کند .در
نهایت اینکه بانک جهانی ،اقتصاد کالن چین
را باثبات و محیط سرمایهگذاری آن را مطلوب
توصیف کرده اس��ت .همین میزان اطالعات و
آمار از اقتصاد چین ،نش��ان از تعقیب سایه به
س��ایه قدرت اقتصادی ایاالت متحده دارد ،به
گونهای که در ن��گاه دولتمردان امریکا ،اکنون
چین نه تهدیدی بالقوه ،بلکه تهدیدی ملموس
و جدی در به چالش کشیدن اقتصاد و قدرت
این کشور اس��ت .از این فراتر ،نقش واسطهای
چین در تولید کاالهای اولی��ه صنایع مهمی

چون خودرو ،وسایل الکترونیکی ،مواد دارویی
و از این قبیل ،سببساز نوعی وابستگی متقابل
پیچیده شده اس��ت که در آن قدرت چانهزنی
این کش��ور نه تنها در برابر امریکا ،بلکه اروپا،
فزونی یافته اس��ت .بنابرای��ن عجیب نبود که
دولت ترام��پ جنگ اقتص��ادی علیه چین را
تشدید کرد و اکنون بایدن نیز سعی در تقویت
آن داشته و دارد.
تفاوت دیدگاه اتحادی�ه اروپا و ایاالت
متحده
امریکا میخواس��ت ب��ا حمایت انگلس��تان و
کانادا بیانیه مشترکی را در پایان اجالس گروه
 7علیه چین تصویب کن��د که بر نقض حقوق
بشر توس��ط پکن تأکید میکرد .بیانیه پایانی
هرچند لحن ضد چینی دارد اما اعضای اروپایی
و به ویژه مکرون ،بایدن را متهم به بازگرداندن
تفکر جنگ س��رد کردن��د .در نهایت اعضای
اروپایی تأکید کردند سیاست آنها نه تبعیت از
چین خواهد بود و نه متحد شدن علیه پکن با
ایاالت متحده.
تالش برای موازنهسازی
ایاالت متحده نفوذ و قدرت روزافزون چین در
آسیا و افریقا را تهدیدی علیه حاکمیت سنتی
خود در این مناطق تعریف میکند و به دنبال
این اس��ت که با حض��ور پررن��گ و پردامنهتر
از قبل ،از تبدیل ش��دن چین ب��ه یک هژمون
منطقهای و فرامنطق��های جلوگیری کند .در
مجموع اینکه ،چین در نگاه امریکا دولتی است
که به دنبال جایگزین کردن خود به جای ایاالت
متحده است .به این ترتیب موازنهسازی در برابر
آن ضروری خواهد بود .موازنهای که در ترکیبی
از همکاریها و رقابته��ای غالباً اقتصادی (تا
نظامی -امنیتی) تعریف میش��ود .در مقابل،
چین نیز پذیرفته است که فع ً
ال ایاالت متحده
دست باال را در عرصههای اقتصادی -سیاسی
دارد و به این دلیل خط مشی همکاری -رقابت
را با این کش��ور در قالب نظم و ساختار حاکم
بینالمللی ،برگزیده است.
ایجاد یک ط�رح جهانی علیه افزایش
قدرت پکن
بایدن تالش کرده در قدم اول ش��ش کش��ور
مهم صنعتی دنیا را در اقدام علیه پکن همراه
خود کند و در گام بعدی دولتهای دیگری را
وارد این اتحاد کند .تقریباً بایدن در این بخش
از اقدام خود موف��ق عمل کرده ،ب��ه گونهای
که توانس��ت نظر موافق سایر شرکا برای طرح
«بازسازی و ساخت زیرساختهای کشورهای
در حال توس��عه» را اخذ کن��د ت��ا از این راه
کشورهای فقیر تمایلی به سرمایهگذاری چین
در کشورشان نداشته باشند.
در مجموع اینکه ،اعضای  G7خطر قدرتیابی
چین را دریافتهاند اما اعضای اروپایی برخالف
نظر ایاالت متحده که خط مشی سختگیرانه
را مد نظر دارد ،به دنبال حفظ روابط اقتصادی
س��ازنده اما همراه ب��ا مخالفت علی��ه برخی
اقدامات پکن هستند.

پشت پای استراتژیک جاسوسی به پیمان «آسمانهای باز»
امریکا به جای پیمانهای پرهزینهای مانند «آسمانهای باز» به فناوری جاسوسی رو آورده است

دکتر سیدرضا میرطاهر
پیمان آس��مانهای باز توافقنام��های بین ۳۴
کش��ور جهان درباره اجازه پ��رواز هواپیماهای
تجسسی بر فراز مناطق کش��ورهای عضو این
پیمان است .این پیمان در س��ال  1992امضا
و از سال  2002به اجرا گذاشته شد و بخشی از
تالشهای بینالمللی برای اعتمادسازی در دوره
پس از جنگ سرد محسوب میشود .این پیمان
یکی از جامعترین توافقنامههایبینالمللی برای
شفافسازی فعالیتهای نظامی بوده و در عین
حال از زمان اجرایی شدن ابزاری کلیدی برای
امریکا و متحدان اروپای��ی آن به منظور رصد و
پایش استقرار نظامی روسیه بوده است.
ش��ش ماه پس از آنکه دولت ترامپ اعالم کرد
قصد دارد از پیمان آسمانهای باز خارج شود،
مش��ارکت امریکا در این پیم��ان مهم کنترل
تسلیحاتی سرانجام در  2آذر  22(1399نوامبر
 ) ۲۰۲۰بهطور رسمی پایان یافت .دونالد ترامپ
رئیسجمهوری وقت امریکا در اول خرداد1399
( 21می  )2020خروج این کش��ور را از پیمان
آسمانهای باز به بهانه نقض مفاد این معاهده از
سوی روسیه اعالم کرده بود ،اتهامی که مسکو
پیوسته آن را رد کرد .البته قصد واشنگتن برای
خروج از پیمان آسمانهای باز اولین بار در اکتبر
 2019اعالم شد .اقدام دولت ترامپ در این زمینه
با محکومیت جهانی مواجه شده و حتی متحدان
اروپایی واش��نگتن به ویژه آلم��ان از آن انتقاد
کرده و ابراز امیدواری کردند کاخ سفید در این
زمینه تجدیدنظر کند .امریکا به بهانه اینکه همه
کشورهای عضو این پیمان موافقت کردهاند که
تمام قلمروهای خود را برای پروازهای نظارتی در
دسترس قرار دهند اما روسیه بر برخی از مناطق
خود همچنان محدودیت گذاشته است ،از این
پیمان خارج شد.
خروج روسیه
«والدیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه بعد از
آن که دولت جدید امریکا از پیوستن مجدد به
پیمان «آس��مانهای باز» خودداری کرد ،روز
دوش��نبه  17خ��رداد  7( 1400ژوئن )2021
قانونی را امضا کرد که خروج روسیه از این پیمان
را رسمیت بخش��ید .این قانون پس از تصویب

در مجلس دوما و ش��ورای فدراسیون روسیه با
امضای پوتین اجرایی شد .وزارت خارجه روسیه
اواخر دی ( 1399ژانوی��ه  )2021در بیانیهای
اعالم کرد خروج امریکا از پیمان آس��مانهای
باز ،تأثیرگذاری آن را تحتالشعاع قرار داده و از
این رو روسیه قصد خروج از این پیمان را دارد.
پیش از این دولت بایدن ،روس��یه را از تصمیم
خود برای عدم پیوستن به این معاهده کلیدی
میان روسیه و ناتو مطلع کرده بود .مسکو اعالم
کرد تصمیم واشنگتن برای عدم بازگشت دوباره
به این پیمان یک اشتباه سیاسی است .از دیدگاه
روسیه ،خروج امریکا از این پیمان به دالیل واهی
صورت گرفته ،توازن منافع کشورهای عضو آن
را بر هم زده و کارایی آن را به شدت دچار خدشه
کرده و دیگ��ر نمیتوان از پیمان آس��مانهای
باز به عنوان س��از و کاری برای توسعه امنیت و
اعتمادآفرینی بین اعضای آن ی��اد کرد .بدین
ترتیب مهمترین دلیل خروج روسیه از پیمان
آس��مانهای باز را میتوان خ��ودداری امریکا
از بازگش��ت به این پیمان دانس��ت .این اقدام
مسکو پس از هشدارهای مکرر درباره اینکه اگر
کش��ورهای اروپایی عضو پیمان «آسمانهای
باز» به توقف تب��ادل اطالعاتی با امریکا متعهد
نشوند ،روس��یه از این پیمان خارج خواهد شد
صورت گرفت.
نگرانی جدی روس��یه پس از خ��روج امریکا از

ریچاردویتزمعتقداست امریکابه
ماهوارهها و ابزار قدرتمندی برای
جاسوسی دقیق از نقاط مختلف
جهان دس�ت پی�دا کرده اس�ت
که هزینه آن به مرات�ب از اجرای
پیمان آسمانهای باز کمتر است

پیمان آسمانهای باز این بود که امریکا بدون
عضویت در این پیمان مهم کنترل تسلیحات،
از مزایای آن از طری��ق ارائه اطالعات مربوط به
روسیه از س��وی اعضای اروپایی ناتو بهرهمند
ش��ود و بدین ترتیب توازن اطالعاتی در زمینه
تأسیسات نظامی و تجهیزات نظامی بین روسیه
و امریکا بر هم بخورد .به این معنا که روس��یه با
خروج امریکا هیچگونه امکان دسترسی و نظارت
بر فعالیتهای نظامی آن کشور را ندارد ،در حالی
که واشنگتن از طریق شرکای اروپایی خویش
که به پروازه��ای نظارتی بر فراز روس��یه ادامه
میدهند ،اطالعات مربوط به وضعیت نظامی
این کشور را خواهد داشت.

بهانهجویی واشنگتن
وزارت خارج��ه امریکا اواخر م��ی  2021اعالم
کرد با توجه به این که روسیه هیچگونه اقدامی
برای اجرای تعهدات خود در چارچوب پیمان
آس��مانهای باز صورت نداده ،لذا دولت امریکا
به روس��یه اطالع داده که واشنگتن تصمیمی
برای بازگشت به پیمان«آسمانهای باز» ندارد.
با این ح��ال دالیل دیگری در پش��ت پرده این
اقدام امریکا وجود داشته است« .ریچارد ویتز»
کارشناس سیاسی امریکایی میگوید« :خروج
از پیمان آس��مانهای ب��از از مدتها پیش در
امریکا مطرح بوده و دالیل مختلفی دارد از جمله
اینکه امری��کا به ماهوارهها و اب��زار قدرتمندی
برای جاسوس��ی دقیق از نقاط مختلف جهان
دست پیدا کرده اس��ت که هزینه آن به مراتب
از اجرای پیمان آس��مانهای باز کمتر اس��ت،
ضمن اینکه نوس��ازی ناوگان تجسسی امریکا
به بیش از  ۱۰۰میلی��ون دالر بودجه نیاز دارد
و از طرفی امریکا معتقد است روسیه به شکلی
درست این پیمان را اجرا نمیکند ».در واکنش
به تصمیم واشنگتن در عدم بازگشت به پیمان
آس��مانهای باز ،دیمتری پسکوف سخنگوی
کرملین در  ۲۸می  2021ضمن ابراز تأسف آن
را یک اشتباه سیاسی دانست .سرگئی ریابکوف
معاون وزیر خارجه روسیه نیز در این باره گفت:
«عدم بازگش��ت امریکا به پیمان «آسمان باز»
ضربه دیگری به ساختار امنیتی اروپا میزند و
مقامات واشنگتن نشان دادند که اراده سیاسی
الزم را نداشته ولی مس��ئولیت آن را به گردن
مسکو میاندازند».
جمعبندی
در واقع خروج امریکا و اکنون روسیه از پیمان
آسمانهای باز ،این معاهده را خالی از محتوا
کرده است زیرا هدف اصلی امریکا و متحدان
اروپایی آن از حضور در پیمان آسمانهای باز،
آگاهی و نظارت بر فعالیتها و تأسیس��ات و
تجهیزات نظامی روسیه بوده است و از سوی
دیگر هدف اصلی مسکو نیز از عضویت در این
پیمان آگاهی از اقدامات نظامی و نظارت بر
تأسیسات و تجهیزات نظامی امریکا بود .لذا
با خروج این دو ق��درت نظامی بینالمللی از

پیمان آسمانهای باز دیگر فلسفه وجودی آن
از میان رفته و میتوان انتظار داشت که این
پیمان روند سراشیبی را آغاز کرده است.
از سوی دیگر دولت بایدن برخالف وعدههای
قبلی خود همان خط مش��ی دولت ترامپ را
درباره ع��دم پایبندی ب��ه پیمانهای کنترل
تسلیحات دنبال کرده است .جو بایدن هنگام
کارزار انتخاب��ات ریاس��تجمهوری امریکا با
انتقاد از تصمی��م ترامپ برای خ��روج از این
پیم��ان ،آن را اقدام��ی کوتهفکران��ه خوانده
و گفته بود ای��ن اقدام تنشها می��ان غرب و
روسیه و همچنین خطر سوءتفاهم یا احتمال
درگیری نظام��ی را افزایش میده��د .با این
حال تغییر موضع دول��ت بایدن در این زمینه
نشانه همسویی کلی نگرش بایدن و ترامپ در
زمینه خروج از پیمانهای کنترل تسلیحات
و آزادی عمل هر چه بیش��تر امریکا در زمینه
توس��عه نظامی بدون هیچگونه محدودیت و
نظارتی تلقی میش��ود .در عی��ن حال خروج
از پیمان «آس��مانهای باز» به افزایش تنش
و مس��ابقه تس��لیحاتی جدید و خطرناکی با
روس��یه منجر خواهد ش��د زیرا اج��رای این
پیمان و نظارت مستمر کش��ورهای عضو آن
بر فعالیتها و تأسیسات نظامی دیگر کشورها
باع��ث محدودیتهای��ی ب��رای فعالیتهای
نظامی میش��د و در فقدان چنی��ن کنترلی
مخصوصاً امری��کا خواهد توانس��ت اقدامات
تسلیحاتی و نظامی مد نظر خود را انجام دهد.
امری که واکنش اجتنابناپذیر روس��یه را در
این زمینه به دنبال خواهد داشت .ضمن اینکه
از این پس اروپا بار دیگ��ر همانند دوره جنگ
سرد عرصه تقابل و رویارویی مسکو و واشنگتن
شده و بدین ترتیب اروپاییها نیز مانند سابق
به عنوان مهرهای در بازی امریکا مقابل روسیه
به کار گرفته خواهند شد ،امری که شاید مورد
استقبال کشورهای تازهوارد اتحادیه اروپا و ناتو
مانند کشورهای شرق و مرکز اروپا قرار گیرد
اما مسلماً خوشایند و مطلوب کشورهای بزرگ
اروپایی به ویژه آلمان و فرانس��ه که خواهان
استقالل دفاعی و امنیتی اروپا و روابطی بدون
تنش با روسیه هستند نخواهد بود.

دورنما

سناریوی امریکایی فروپاشی لبنان
از دل خأل کابینه

سیدنعمتاهلل عبدالرحیمزاده
اعتراضات خیابانی بار دیگر در لبنان کلید خورده
است .سقوط شدید ارزش واحد پول لبنان لیره،
احت��کار دارو ،کمبود ش��دید بنزین و تش��کیل
صفهای طوی��ل جلوی پمپ بنزینه��ا ،میزان
باالی بیکاری و بحران ادامهدار بانکی باعث ش��د
بعد از چندین ماه آرامش در خیابانها ،معترضان
بار دیگر به خیابانها بیایند و با سوزاندن الستیک
بزرگراهی را در منطقه الناعمه مسدود کنند .این
بزرگراه ،بیروت را به جنوب لبنان وصل میکند.
اعتراضاتی نیز در مناطق النبطیه واقع در جنوب
لبنان و بقاع رخ داده و معترضان یکی از گذرگاههای
مرزی لبنان با سوریه را با موانع خاکی و سنگی و
سطلهای زباله مسدود کر دهاند .این موج جدید
اعتراضات در حالی رخ میدهد که بنبست سیاسی
لبنان برای تشکیل کابینه بعد از چندین ماه ادامه
دارد و دیدار مکرر مقامها و رهبران سیاس��ی این
کشور نتوانس��ته به یک جمعبندی مقبول هم ه
طرفها بر س��ر ترکیب کابینه جدید ختم شود.
با توجه به این شرایط است که علی حسن خلیل،
نماینده پارلمان لبنان ،اعالم کرد« :در صورتی که
دولت جدید لبنان هرچه سریعتر تشکیل نشود،
این کشور دچار فروپاشی خواهد شد».
زنگ خطر اقتصادی
اعتراضات اخیر نش��ان میدهد ک��ه زنگ خطر
اقتصادی در لبنان ش��دیدتر از گذشته به گوش
رسیده و این اعتراضات را میتوان به نوعی واکنش

از ابزار استعفا طرفهای دیگر را تحت فشار قرار
دهد .تا پیش از این چنین به نظر میرسید که او با
ابتکار عمل رئیس جنبش پارلمان لبنان نبیه بری
موافق است و این ابتکار عمل میتواند نقش ه راهی
برای برونرفت از بنبس��ت موج��ود فراهم کند.
ابتکار عمل بری بر مبنای تقسیم  24پست کابینه
بین سه گروه عمده لبنان است ،به نحوی که هشت
وزیر سهم رئیسجمهور ،هشت وزیر برای حریری
و متحدانش در ائتالف  14مارس و هشت وزیر هم
س��هم امل و متحدانش در ائتالف  8مارس باشد.
بری این طرح را پیش کشید تا این که هیچ کدام
از این سه جریان نتواند اکثریت کابینه را به دست
بگیرد و توانایی حق وتوی مصوبات کابینه را داشته
باش��د .با وجودی که جریانهای سیاسی و حتی
خود حریری از ابتکار عمل بری حمایت کردهاند و
به نظر میرسید که حریری بتواند با این ابتکار عمل
به زودی دولت را تشکیل دهد اما اختالف او با رهبر
جنبش آزاد میهنی جبران باسیل باعث شده ابتکار
عمل بری به جایی نرس��د .در واقع ،مسئله بر سر
تعیین دو وزیر مسیحی است که بخشی از سهمیه
رئیسجمهور نیستند و حریری اصرار دارد او باید
این دو وزیر را تعیین کند اما باسیل با حمایت عون
این اصرار حریری را خالف قانون اساسی و خارج
از اختیارات نخس��توزیری میدانند .به عبارت
دیگر ،حریری با وجود این که ابتکار عمل بری را
برای تشکیل کابینه پذیرفته اما اصرار به تعیین دو
وزیری دارد که در تناقض با غرض و مقصود ابتکار

خیابانی ب��ه آن دانس��ت .دو نمود ت��ازه وخامت
اقتصادی با کمبود ش��دید دارو در داروخانهها و
بنزین در پمپ بنزینها دیده ش��د .کمبود دارو
به حدی رس��یده ک��ه صاحب��ان داروخانهها در
اعتراض به آن و حتی کمبود شیر خشک دست
به اعتصاب زدند و اتحادی��ه داروخانهداران اعالم
کرد که کمبود دارو ش��امل همه ن��وع دارو حتی
داروهای مس ّکن معمولی و شیر خشک میشود
و این س��بب تنش و درگیری میان مشتریها و
داروخانهداران شده اس��ت .این اتحادیه میگوید
دارو در انبارها به مقدار کافی هست اما شرکتهای
پخش حاضر به دادن دارو به داروخانهها نیستند
تا قیمت دارو افزایش یافته و بتوانن��د آن را یا در
بازار سیاه بفروشند یا این که بعد با قیمت بیشتر
به داروخانهها بدهند .وخامت بازار دارو در حالی
اتفاق افتاده که بیمارس��تانها نیز دچار مشکل
شدهاند و بس��یاری از بیمارس��تانها عملهای
جراحی غیراورژانس��ی را متوقف کردهاند زیرا بنا
بر هشدار پزشکان ،مواد بیهوشی رو به پایان است.
از سوی دیگر ،کمبود بنزین باعث شد صفهای
بیس��ابقه خودروها در برابر پمپ بنزینها ایجاد
ش��ود و تعدادی از پمپ بنزینها ب��ه دلیل خالی
شدن مخازنشان مجبور شدند کار خود را تعطیل
کنند .به نظر میرسد بحران ریشهدار پولی لبنان
باعث بروز دو بحران گسترده دارو و بنزین شده زیرا
بانک مرکزی لبنان پیش از این اعالم کرده بود که
به دلیل کاهش ذخای��رش دیگر قادر به پرداخت
یارانه دارو و سوخت نیست .در واقع ،کاهش ذخایر
بانک مرکزی نتیجه سقوط شدید لیر لبنان است
به نحوی که لیر از اکتبر  2019تاکنون  85درصد
از ارزش خود را از دست داده و روند نزولی ارزش
آن در بازار س��یاه به  15هزار لیر در برابر یک دالر
امریکا رسید .این وقایع نشان میدهد که دومینوی
مخاطرات اقتصادی لبنان همچنان پیش میرود
و کمتر کسی در این کشور نسبت به نقش بنبست
سیاسی در شدت گرفتن این دومینو شک دارد.
باجخواهی سیاسی
میش��ل عون رئیسجمهور لبن��ان در  22اکتبر
 2020سعد حریری را مأمور تشکیل کابینه جدید
کرد و با وجود این که حدود هفت ماه از آن تاریخ
گذشته اما حریری نه تنها موفق به انجام مأموریت
خود و تش��کیل کابینه جدید لبنان نش��ده بلکه
شواهد نش��ان میدهد که او قصد دارد با استفاده

عمل بری است و به حریری در کابینه دست برتر
و حق وتو میدهد .این اختالف حاال مبدل به گره
کور سیاسی لبنان شده و اصرار حریری در خارج
از حدود قانونیاش نه تنها به بنبس��ت سیاسی
لبنان ادامه داده بلکه باعث وخیمتر شدن اوضاع
اقتصادی این کشور نیز شده است.
لبنان در محاصره
امین محمد حطیط از تحلیلگران برجسته نظامی
و مسائل راهبردی لبنان اخیرا ً در روزنامه البناء
لبنان به زمینههای تاریخی فساد و ناکارآمدی
دولت اشاره کرده و این سؤال را پیش کشیده :چرا
با وجود قدیمی بودن عوامل داخلی بحرانها در
لبنان این کشور در حال حاضر به این مرحله تلخ
و دشوار رسیده است؟ به نظر او ،بحران اقتصادی و
فساد اداری در لبنان چیز تازهای نیست چنان که
نخستین رئیسجمهور این کشور به دلیل فساد
برکنار شد (استعفای نخس��تین رئیسجمهور
لبنان بشاره الخوری از مقامش در  18سپتامبر
 1952به دلیل فساد) اما با وجود این ،لبنان حتی
در بدترین دوره از جنگ داخلی دهه  70میالدی
یا تجاوز رژیم صهیونیس��تی به خاک لبنان در
 1982درگیر ای��ن حد از معض�لات اقتصادی
نش��د و لیر لبنان این می��زان از ارزش خود را از
دست نداده بود .او معتقد است ساختار ضعیف
اقتصادی لبنان تنها عامل وخامت اوضاع فعلی
لبنان نیست .این اشاره حطیط به عامل خارجی را
به خوبی میتوان در اظهار نظر اخیر حسان دیاب،
نخستوزیر دولت پیشبرد امور لبنان ،دید که به
صراحت گفت« :لبن��ان تحت محاصره خارجی
اداره میشود ».حطیط امریکا را بیش از هر کشور
دیگری عامل نابسامانی لبنان میداند و معتقد به
طرح پنج مرحلهای امریکا برای فروپاشی کامل
لبنان است که شامل مراحل خأل سیاسی ،سقوط
مالی ،سقوط اقتصادی و انفجار امنیتی و در نهایت
تهاجم رژیم صهیونیس��تی برای نابودی لبنان
میشود .او استعفای حریری در اکتبر  2019را
مرحله نخست برای ایجاد خأل سیاسی میداند
که تأثیرات آن تا به امروز ادامه داش��ته و امریکا
با طرح قیصر ،مرحله دوم و سقوط مالی لبنان را
دنبال میکند زیرا هرچند این طرح علیه سوریه
است اما با توجه به ماهیت روابط اقتصادی لبنان و
سوریه ،تأثیرات منفی آن دامن لبنان و اقتصاد آن
را نیز میگیرد .به این ترتیب ،محاصره اقتصادی
امریکا باعث ش��ده تا فساد ریش��هدار در لبنان
بیش از گذشته خود را نمایان کند و در این بین،
باجخواهی حریری مزید بر علت شده و باعث شده
تا التهاب سیاسی وخامت اقتصادی را در این کشور
عمیقتر کند .حطیط ادامه این روند را در آخرین
مرحله میبیند و معتقد است تمام وقایع فعلی
مقدمهچینی برای پیروزی رژیم صهیونیستی در
جنگ آیندهاش علیه لبنان است .روشن است که
تنها راه جلوگیری از موفقیت محاصره امریکایی
تسریع در روند تشکیل دولت است تا با خروج از
بنبست سیاسی ،اوضاع اقتصادی به نحو ریشهای
مورد توجه قرار بگیرد.

امین حطیط معتق�د به طرح پنج
مرحلهای امریکا برای فروپاش�ی
کامل لبنان است که شامل مراحل
خأل سیاسی ،سقوط مالی ،سقوط
اقتص�ادی و انفجار امنیت�ی و در
نهایت تهاجم رژیم صهیونیستی
ب�رای ناب�ودی لبن�ان میش�ود

