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لحظه شماري براي دور جدید اعتراضات حامیان «بولسونارو»
 دولــت برزیل آمــاده مقاومــت در برابر اعتراضات بیشــتر هــواداران ژائر بولســونارو، 
رئیس جمهوری ســابق، این کشــور می شــود که هجوم آخــر هفته گذشته شــان به کاخ 
ریاســت جمهوری، شــدیدترین حمله به نهادهای این کشــور در دهه های اخیر بوده است. 
هم زمــان با پدیدارشــدن اعتراض هایی در رســانه های اجتماعی، هواداران بولســونارو که 
خواستار برگزاری تظاهرات جمعی در شهرهای برزیل و «پس گرفتن قدرت» شده اند، دولت 
رئیس جمهوری چپ گرا، لوئیز ایناسیو لوال دا سیلوا، اقدام های امنیتی را در سراسر کشور تقویت 
کرد. ســازمان دهندگان این ت ظاهرات ضد دولتی در هفته های اخیر در رسانه های اجتماعی 
خواســتار بستن جاده ها و پاالیشگاه ها، قطع خطوط انتقال برق و ایجاد هرج ومرج به حدی 
شده اند که موجب کودتای نظامی برای لغو نتیجه انتخابات ماه اکتبر شود، انتخاباتی که در 
آن بولسونارو شکست خورد. روی کوستا، رئیس ستاد دولت لوال، پس از نشست هیئت دولت 
به رویترز گفت: «به دلیل اینکه اعالمیه های برگزاری تظاهرات دوباره دست به دست می شود، 
تمهیداتی اندیشــیده ایم... تا امنیت را در سراسر کشــور بیش  از پیش برقرار کنیم».  ریکاردو 
کاپلی که به تازگی مقام فدرال مسئول برقراری امنیت عمومی در پایتخت شده است، گفت 

همه نیروهای امنیتی برای جلوگیری از برگزاری تظاهرات، بســیج شده اند و دیگر شورش ها 
تکرار نخواهد شد. کاپلی در نشستی خبری گفت: «کسانی که در انتخابات شکست خوردند و 
می کوشند بحران ایجاد کنند، موفق نخواهند شد». لوال هفته گذشته گفت کسانی که در حمله 
اخیر دست داشتند، حق دفاع از خود را خواهند داشت، اما اگر ثابت شود خطاکارند، مجازات 
می شوند. او همچنین از بولسونارو بابت نپذیرفتن نتیجه انتخابات انتقاد کرد و کسانی را که به 
ساختمان های دولتی در برازیلیا حمله و آنها را تخریب کردند، «دیوانه» خواند. تاکنون ۷۲۷ 
نفر از بیش از هزارو ۵۰۰ نفری که در شورش های اخیر شرکت داشتند، زندانی شده اند. طبق 
بیانیه پلیس فدرال، حدود ۶۰۰ نفر از آنان که عمدتا افراد مســن تر، بیماران و والدین کودکان 
کم سن وسال بوده اند، به «دالیل بشردوستانه» آزاد شده اند. الکساندر دمورائس، قاضی دیوان 
عالی، حکم ممنوعیت قانونی بســتن خیابان ها را صــادر کرد، اقدامی که تظاهرات کنندگان 
ضد دولتی از آن برای ایجاد اختالل اقتصادی اســتفاده کرده انــد. او همچنین به مقام های 
محلی دســتور داد از حمله به ساختمان های دولتی جلوگیری کنند. این قاضی همچنین با 
درخواست دولت مبنی بر جریمه شرکت هایی که معلوم شود حامی مالی تدارکات برگزاری 

تظاهرات، بســتن خیابان های عمومی و حمله به ســاختمان های دولتی اند، موافقت کرد. 
دیوان عالی همچنین حکم مورائس را برای بازداشت اندرسون تورس، وزیر دادگستری سابق 
بولســونارو که بر امنیت عمومی در برازیلیا نظارت داشــت، تأیید کرده است. مورائس اتهام 
«سهل انگاری و تبانی» به تورس زد. تورس بابت کوتاهی در جلوگیری از آشوب های یکشنبه 
برکنار شد و طبق ادعای مندرج در حکم بازداشت، او با معترضانی که تحت حفاظت پلیس 
به  سوی مرکز پایتخت راهپیمایی کردند، همدست بود. دادگاه همچنین حکم ۹۰ روز برکناری 
ایبانیس روچا، فرماندار برزیل و رئیس پیشین تورس را تأیید کرد. دادستان عمومی همچنین در 
پی مسدودکردن دارایی های بولسونارو بوده است. هزاران هوادار بولسونارو، روز          هشتم ژانویه 
بــه پایتخت یورش بردند و دفاتر دیوان عالی، کنگره و ریاســت جمهوری را غارت کردند که 
بدترین حمله به نهادهای دموکراتیک از پایان دیکتاتوری نظامی در سال ۱۹۸۵ بود. بولسونارو 
که ۴۸ ساعت قبل از پایان یافتن دوران ریاست جمهوری اش، برزیل را ترک کرد و هنوز شکست 
در برابر لوال در انتخابات اکتبر را نپذیرفته است، از محل استقرار خود در فلوریدا به رسانه های 
اجتماعی گفت قصد دارد به دالیل پزشکی زودتر از موعدی که برنامه ریزی شده بود، به برزیل 

بازگردد. بولســونارو در صریح ترین حمله علنی به مشروعیت انتخابات که بعد از شکست 
در آن انجام داد، با انتشــار ویدئویی در رسانه های اجتماعی گفت لوال در رأی گیری شکست 
خورده بود. این پســت سپس به سرعت حذف شد. رئیس جمهوری ســابق که لوال او را به 
شعله ورکردن اعتراضات متهم کرده است، از شورش های یکشنبه حرفی نزد. سناتور فالویو 
بولسونارو، پسر بولسونارو، گفته است این خشونت ها را نمی توان به گردن او انداخت، چون 
اظهارنظرهای علنی او خیلی محدود بوده است. تورس نیز در زمان شورش ها در شهر نبود و 
اوایل ژانویه از طریق هوایی به فلوریدا رفته بود. او در توییتر گفت همیشه گفته بود از اورالندو، 
محل گذراندن تعطیالت به همراه خانواده اش، به برزیل بازمی گردد و خود را تسلیم می کند. 
مورائس همچنین حکم بازداشت فابیو آگوستو ویه را، رئیس پلیس نظامی برزیل، یکی از چند 
مقام مسئول حفاظت از ســاختمان های دولت در برازیلیا را صادر کرد. مقام ها روز دوشنبه 
نظم را دوباره در برازیلیا برقرار کردند و ســربازان کمپ بیرون مقرهای ارتش و محل تجمع 
هواداران بولسونارو و خواهان کودتای نظامی را برچیدند. پلیس بیش از هزار نفر را دستگیر 

کرده است و تحت بازجویی قرار دارند.
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در حوالى میدان سرخ

 تاریک و  روشن بحران اوکراین

ســال ۲۰۲۲ با مذاکرات سه گانه روســیه و غرب [ایاالت متحده، 
ناتو و اتحادیه اروپا] آغاز شد؛ روندی که نهایتا نگرانی های مسکو را 
برطرف نکرد و حتی گفت وگوهای پی  در پی مکرون، شــولتز و پوتین 
هم نتوانســت از ورود به یک منازعه پیچیــده جلوگیری کند. اکنون 
۳۲۶ روز است که نظام بین الملل آشفته ترین وضعیت پس از جنگ 
جهانــی دوم را تجربه می کند؛ شــرایطی که به مراتــب بغرنج تر از 
جنگ ســرد و حتی بحران موشکی کوباست تا سناریوهای متفاوتی 
را پیش روی ناظران قرار دهد.  پارسال که با مذاکره شروع شد، به نبرد 
نیابتی میان مسکو و واشــنگتن و البته روسیه و اوکراین رسید؛ حال 
این نگرانی وجود دارد که در تاریک ترین ســناریو، امسال که با تداوم 
این منازعه پس از ۱۰ ماه آغاز شده است، به سوی یک جنگ تمام عیار 
بــرود و نظام بین الملل، منازعه جهانی دیگری را این بار در دو قطبی 
روســیه – ناتو تجربه کند.  اما دیپلماسی همچنان تنها امید و گزینه 
برون رفت از این بن بست است؛ اگر چه هیچ اشتراکی حتی حداقلی 
در خوانش طرفین وجود ندارد. به یاد بیاوریم سال گذشته این بحران 
هنگامی شعله ور شد که مسکو،  کی یف را متهم به عدم پایبندی به 
توافق مینســک ۲ درباره وضعیت مناطق دونتسک و لوگانسک کرد 

و از سویی عضویت اوکراین در ناتو را خالف توافق ۱۹۹۷  دانست.
اکنون وضعیت بســیار پیچیده تر شــده است: روســیه نه فقط 
دونتســک و لوگانســک، حتی خرســون و زاپاروژیا را نیز جزء قلمرو 
خویش می داند؛ زلنسکی هم که در نشست جی  ۲۰ صراحتا تأکید کرد 
که توافق مینسک ۳ وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر درحالی که 
هنوز وضعیت اوکراین مشخص نیست، سوئد و فنالند هم بی طرفی 
را کنار گذاشــته  و در مســیر ناتو پیش رفته اند، نیروهای روســیه در 
خاک اوکراین هســتند، ارتش اوکراین هم مجهز به سامانه موشکی 
هیمارس آمریکایی در کنار پدافند پاتریوت شده است؛ بنابراین دیگر 
نه از توافق ۱۹۹۷ که معماری امنیتی اروپا پس از فروپاشی شوروی 
میان روســیه و ناتو را رقم زد چیزی باقی مانده است و نه از اجرای 
توافقات کرملین و کاخ ســفید در محدودیت موشک های میان برد و 
کوتاه برد.  در سالی که گذشت، روسیه با پیشی گرفتن از ایران، سوریه 
و کره شــمالی بیشــترین تحریم ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی 
را به خود اختصاص داد. تا کنون ۹ بســته تحریمی علیه روســیه به 
تصویب رسیده است که بخش های مختلف اقتصاد این کشور و البته 
طیف های گســترده ای از بازرگانان، سیاست مداران و البته مقامات را 
شامل می شود؛ تحریم هایی که البته با وجود تمام فشارها همچنان 
موفق نشده است مطابق خواسته غرب، رفتار روسیه را متوقف کند 
و البته در عین حال تأثیر منفی آن بر اقتصاد اروپا نیز پوشــیده نیست. 
البته هویدا ســت که پس از ۲۰۱۴، هم غرب چنین روزی را محاسبه 
می کرد و خود را برای تحریم های گســترده علیه روسیه آماده کرده 
بود که تأثیر منفی آن را به حداقل نســبی برساند و هم روسیه چنین 
شــرایطی را محاسبه می کرد و وابستگی اقتصاد خود به دالر و یورو 
را به حداقل نسبی رسانده بود؛  باوجود این  این فشارهای اقتصادی و 

البته حوزه انرژی برای هیچ یک از طرفین مطلوب نیست.
 آنچه مسلم اســت، بحران اوکراین حتی اگر با بهترین سناریو نیز 
پایان یابد، بدترین ســناریوها برای روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا رقم 
خورده اســت؛  شطرنجی که به نظر می رســد دموکرات ها به رهبری 
بایدن خیلی حساب شده مهره چینی کردند تا روسیه را در انزوای جدی 
در یوروآتالنتیک قرار دهند و شکاف بسیار عمیقی در روابط مسکو و 
بروکســل ایجاد کنند تا پایانی باشــد بر دوران طالیی روابط روسیه و 
اروپا در دوران ترامپ.  با  وجود این  به نظر می رسد آمریکایی ها اگرچه 
موفق شــدند روســیه را در یوروآتالنتیک منزوی کنند  اما محاسبات 
آنها در نظم جدید منطقه خاورمیانه مطابق سناریو مطلوبشان پیش 
نرفت. ریاض که شــریک سنتی واشنگتن بود، ترجیح داد برای کسب 
منافــع ملی حداکثری، سیاســت  خارجــی چندجانبه گرایی را پیش 
بگیرد و در حوزه انرژی سیاســت های روســیه را آمریکا ترجیح دهد. 
ترکیه هم اگر چه عضو ناتو اســت  اما شرایط را مناسب دید تا حداکثر 
منافع اقتصادی را از آن خود کند و البته همان طور که انتظار می رفت، 
همکاری های نظامی مسکو-تهران نیز گسترش پیدا کرد.   اجازه بدهید 
بار دیگر به میدان نبرد برگردیم؛ انتظار می رود پس از عبور از یخبندان 
زمستان، طرفین تالش مضاعفی برای پیشروی ها داشته باشند. به نظر 
می رسد مسکو به دنبال این است تا به این واسطه کی یف را پای میز 
مذاکره بکشاند و در مقابل کی یف درصدد است تا در میدان جنگ کار 
را یکسره کند. در میانه تاریک و روشن این جنگ و صلح، این مالحظه 
پررنگ اســت که آیا کی یف ممکن است با توسل به سامانه موشکی 
هیمارس قصد ورود جنگ به کریمه را هم داشــته باشد؛ موضوعی 
که می تواند ابعاد تازه و البته سناریوهای خطرناکی از جمله واکنش 

هسته ای روسیه را به دنبال داشته باشد.

سند کمپانی خودرو  پراید  جی تی ایکس آی رنگ 
نقره ای  مدل ۱۳۸۶ به شماره موتور ۱۸۸۷۷۲۹ و 

 شماره شاسی S1412286312097 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  تویوتا  کمری  GLX2400  رنگ سفید 
 الماسی روغنی مدل ۲۰۰۸ به شماره پالک ایران

 ۴۴ _ ۷۳۶ و ۸۵ و شماره موتور 2AZA552498 و شماره 
شاسی 6T1BE42K78X528511 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز و سند کمپانی  موتور  سیکلت  بوکسر  رنگ 

آبی مدل ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۱۳۱ - ۳۲۷۸۶ 
شماره موتور PFMBFD19398 و شماره شاسی 

N5P***150R9523942 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو تاکسی سمند رنگ زرد خورشیدی 
مدل ۱۳۹۰ به شماره موتور ۱۲۴۹۰۱۵۷۹۱۷ و شماره 

 NAAC61CA0BF065564 شاسی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه
احمد وخشیته ســومین بسته اســناد محرمانه در اقامتگاه شخصی بایدن 

در ویلمینگتون ایالت دالور، در شرق آمریکا، یافت شده است. 
آن طورکه ریچارد ســاوبر، بازرس ویــژه رئیس جمهور آمریکا 
اعــالم کرده، پنج صفحه ســند دیگر با عنــوان «طبقه بندی» 
در ویلمینگتون به دســت آمده اســت. پیش تر، اعالم شده بود 
که مجموعه دیگری از اســناد محرمانه در دفتر کار سابق جو 
بایــدن، در مرکز دیپلماســی و تعامل جهانــی «پن بایدن» در 
واشنگتن کشف شده است. این اسناد مربوط به دوره معاونت 
ریاست جمهوری بایدن در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری 

سابق ایاالت متحده است.
اخیرا ســی ان ان در گزارشــی به نقل از منابع خود نوشــته 
بــود در میان اســناد قبلی به دســت آمده از دفتر کار ســابق 
بایدن در واشــنگتن، ۱۰ ســند فوق محرمانه و یادداشــت های 
اطالعاتی مربوط به ایران، اوکراین و بریتانیا به چشم می خورد. 
فاکس نیوز نیز در گزارشــی به نقل از ســاوبر نوشت که وکالی 
رئیس جمهور دارای مجوز امنیتی الزم نیســتند، در نتیجه بعد 
از کشــف اولین صفحه یک ســند محرمانه در روز چهارشنبه، 
جســت وجو در محل را متوقف کردند. اما ریچارد ســاوبر که 
مجــوز امنیتی دارد، گفــت او به خانه بایــدن در ایالت دالور 
بازگشــت تا اســناد را برای تحویل به وزارت دادگستری آماده 
کند. این زمانی بود که او اســناد محرمانــه اضافه را در گاراژ 
شــخصی خانه بایدن پیدا کرد. ســاوبر گفت: «وقتی آن را به 
مقام های وزارت دادگســتری - که مــرا همراهی می کردند - 
منتقل می کردم، پنج صفحه دیگر با نشــان محرمانه در میان 
آن اســناد پیدا شد که مجموع آنها می شود شش صفحه». او 
افزود که کاخ ســفید با بازرس ویژه ای که برای تحقیق درباره 
این اسناد منصوب شده همکاری خواهد کرد. بازرس ویژه هم 
تأیید کرد که در مجموع شش صفحه سند با نشان «محرمانه» 
در محل اقامتگاه بایدن پیدا شــد که در حال حاضر در اختیار 
مقام های وزارت دادگســتری آمریکا قــرار دارد. این قبل از آن 
بود که پنــج صفحه ســند محرمانه دیگر از اقامتــگاه بایدن 
یافت شود. دادســتان کل ایاالت متحده اعالم کرد یک بازرس 
و مشاور ویژه به منظور بررسی اســناد محرمانه به  دست آمده 
در دفتر کار و اقامتگاه شــخصی بایدن تعیین شده است. کاخ 
ســفید گفته است با تحقیقات مقام های قضائی آمریکا در این 

پرونده همکاری می کند.
پیداشدن این اسناد محرمانه با موجی از انتقادها در داخل 
آمریکا، حتی در میان مقام های دموکرات و رسانه های نزدیک 
به دموکرات ها، همراه شده است. جمهوری خواهان، بایدن را 
متهم می کنند که برخالف قوانین و به شیوه ای نامناسب، اسناد 
محرمانه دولتی را در اقامتگاه شــخصی و محل کار نگهداری 

کرده است. برخی از این اسناد درست چند روز قبل از برگزاری 
انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا کشف شد، اما تاکنون این 
موضوع رســانه ای نشده بود. سال گذشــته، زمانی که پلیس 
فدرال ایاالت متحده مجموعه ای از اســناد طبقه بندی  شده را 
در اقامتگاه شــخصی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق 
آمریــکا در فلوریدا پیدا کرد، بایدن رئیس جمهوری پیشــین را 
متهم کرد که «غیرمسئوالنه» عمل کرده است. با این حال، جو 
بایدن پس از کشــف اولین مجموعه از اسناد محرمانه دولتی 
در دفتر کار ســابق خــود «از وجود اســناد محرمانه در دفتر 

کارش» اظهار «شگفتی» کرد.
کشف اسناد تازه بعد از شــروع تحقیقات یک سرافکندگی 
سیاسی برای بایدن توصیف می شود، به این دلیل که هم زمان 
بــا تحقیقاتی درباره ســوءمدیریت اســناد محرمانه توســط 
دونالد ترامپ اتفاق می افتد. جمهوری خواهان از کاخ ســفید 
خواســته اند دفتر ثبت بازدیدکننــدگان از خانه بایدن را علنی 
کند، اما کاخ ســفید نگفته چنین اقدامی را عملی خواهد کرد 

یا نه.
براســاس محاســبه آسوشــیتدپرس، بایــدن از زمانی که 
به قدرت رســید تقریبــا ۲۰۰ روز یا بیــش از یک چهارم دوران 
ریاســت جمهوری اش را در خانــه خــود در دالور گذرانــده 
اســت. ترامپ هم بــه خاطر نگهــداری بیــش از ۳۰۰ فایل 
طبقه بندی شــده - از جمله اســناد ســری و فوق ســری - در 
ویالیش ماراالگو در فلوریدا موضوع تحقیق است. خبر کشف 
اسناد محرمانه در دفتر سابق بایدن دوشنبه هفته پیش منتشر 
شد، اما اولین مجموعه اســناد در مؤسسه سابق بایدن (مرکز 
پن بایدن) وابســته به دانشگاه پنســیلوانیا در ماه نوامبر و در 

آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره کشف شده بود.
وزیر دادگســتری و دادستان کل ایاالت متحده قبل از کشف 
ســومین بسته اســناد محرمانه از تعیین یک مشاور ویژه برای 
بررسی اسناد محرمانه کشف شده در دفتر و اقامتگاه جو بایدن 
خبر داد. مریک گارلند گفته اســت که «رابرت هور» تحقیقات 
در این زمینه را بر عهده خواهد داشــت. رابرت هور در دوران 
دونالــد ترامپ دادســتان کل ایالــت مریلند بــود. تحقیقات 
مشــابهی هم اکنون درباره اسناد کشف شده از اقامتگاه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوی سابق آمریکا در جریان است. دادستان 
کل ایاالت متحده گفت که رابرت هور درباره نگهداری اســناد 
دوران ریاســت جمهوری باراک اوباما در اقامتگاه جو بایدن در 
ایالت دالور و در دفتر کار ســابق او در پژوهشکده «پن بایدن» 
تحقیــق خواهد کرد. منابع نزدیک به این پرونده که با شــبکه 
ســی بی اس صحبــت کرده انــد، می گویند تحقیقــات وزارت 
دادگســتری تاکنون شامل مصاحبه با چند شــاهد بوده که از 

نحوه مدیریت اسناد محرمانه اطالع دارند.
مریک گالند همچنین اظهار کرد که مشــاور ویژه بررســی 
خواهد کرد که آیا شخص یا نهادی قانون را در این زمینه نقض 
کرده اســت یا خیر. کاخ ســفید هم اعالم کرد، خود را متعهد 
می داند که با این تحقیقات به طور کامل همکاری کند. ریچارد 
ساوبر، وکیل کاخ سفید در بیانیه ای گفت: «ما مطمئن هستیم 
که بررسی کامل نشان می دهد که این اسناد به طور ناخواسته 
و ســهوی در اینجا قرار داده شــده اند». با تعیین مشــاور ویژه 
برای پرونده اســناد کشف شــده در دفتر و اقامتگاه جو بایدن، 
دادستانی کل آمریکا در جریان انتخابات ریاست جمهوری این 
کشور در سال ۲۰۲۴ در حال تحقیق از دو نامزد اصلی خواهد 

بود.
سؤال های  بی پاسخ

رویترز در گزارشی می نویسد که این تحقیقات هم زمان بدان 
معنا نیســت که این دو پرونده در حال تحقیق توسط دادستان 
آمریــکا یکســان هســتند. وکالی جو بایدن گفتنــد که پس از 
یافتن اســناد مربوطه آنها را داوطلبانه به آرشــیو ملی آمریکا 
تحویل دادند. اما دونالد ترامپ تا زمان بازرســی اقامتگاهش 
در فلوریدا توســط اف بی آی در ماه آگوســت در برابر تحویل 
ایــن اســناد مقاومت می کرد. ترامــپ ادعا کرده بــود قبل از 
برداشتن این اسناد در سال ۲۰۲۱ از کاخ سفید، آنها را از حالت 
طبقه بندی شــده خارج کرده بود. مریک گارلند همچنین گفت 
که پس از تحقیقات اولیه توسط جان والش، دادستان کل شهر 
شــیکاگو، به این نتیجه رســیده بود که تعیین یک مشاور ویژه 
برای این پرونده ضروری اســت. جان والش، دادستان کل شهر 
شیکاگو، یکی از معدود دادستان های منطقه ای آمریکاست که 
پــس از پایان دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ در مقام 

خود باقی مانده است.
در روزهــای اخیر کاخ ســفید تحت فشــار فزاینده ای قرار 

گرفته تا توضیح دهد چرا مسئله کشف اسناد طبقه بندی شده 
در مکان هــای مربوط بــه بایدن فورا برای مردم فاش نشــد. 
منتقــدان این ســؤال را مطرح کردند آیا تالشــی عمدی برای 
مسکوت نگه داشــتن اولین مورد از کشف این اسناد در پیش از 
انتخابات میان دوره ای کنگره در کار بوده اســت یا خیر. اولین 
بخش از این اســناد برای اولین بار در دوم نوامبر تنها شــش 
روز تا انتخابات میان دوره ای، کشــف شــد. اما کاخ سفید این 
یافته هــا را تا زمانی که چند روز قبل توســط ســی بی اس نیوز 
گزارش شــد فاش نکرد. رئیس جمهوری آمریکا تحت فشــار 
قرار دارد تا مشــخص شود آیا اســناد تازه حاوی مطالبی بوده 
اســت که بتواند امنیت ملی آمریکا را به خطــر بیندازد یا نه. 
کوین مک کارتی، رئیس  جمهوری خواه مجلس نمایندگان نیز 
درباره زمان بندی افشــای وجود این اســناد ابراز نگرانی کرده 
اســت: «آنها پیش از انتخابات میــان دوره ای از این ماجرا خبر 

داشتند، اما آنها را از مردم آمریکا پنهان کردند».
کارین ژان پی یر، ســخنگوی کاخ ســفید، در پاسخ به سؤال 
یک خبرنگار در این خصوص که آیا افشــانکردن این اتفاق در 
زمان رخ دادنش با هدف محافظت از رئیس جمهور آمریکا در 
برابر آسیب های سیاسی بوده است، گفت: «این روایت شما از 
قضیه اســت. من در این خصوص واضح صحبت کرده ام و در 
چند روز گذشــته چندین بار به همین سؤالی که با نسخه های 
مختلف مطرح شد، پاسخ داده ام. ببینید، من می خواهم خیلی 
واضــح بگویم، در اینجا یک فرایند وجود دارد، ما به آن فرایند 
احتــرام می گذاریم». ژان پی یر در پاســخ به این ســؤال که آیا 
کارمندان کاخ سفید در یک برنامه تدوین استراتژی برای تعیین 
زمان افشای این اتفاق دخیل بوده اند، پاسخ داد: «خیر». اسناد 
جدید از اقامتگاه بایدن در حالی یافت شده که سخنگوی کاخ 
سفید اعالم کرده بود جســت وجو برای یافتن اسناد محرمانه 

پایان یافته است.

سومین مجموعه اسناد محرمانه در اقامتگاه جو  بایدن کشف شد

کاخ سفید زیر ذره بین

 وزیر دفاع دولت ائتالفی آلمان تصمیم گرفته 
به زودی از سمت خود اســتعفا دهد. فشارها بر 

او برای کناره گیری از این ســمت پس از انتشــار 
پیــام ویدئویی اش به مناســبت آغاز ســال نوی 

میالدی افزایش یافت. براســاس گزارش هایی که 
رسانه های آلمانی نوشته اند، کریستینه المبرشت 
سیاســت مدار حزب سوســیال دموکرات تصمیم 
خود را برای کناره گیری گرفته است و در روزهای 
آینده ایــن تصمیم را عملی خواهــد کرد. برخی 
گزارش ها نیز می گویند المبرشت پیش تر در این باره 
با اوالف شولتس، صدراعظم آلمان صحبت کرده 
اســت.  در همین حــال و هم زمان بــا باالگرفتن 

اســتعفای وزیر دفاع  گمانه زنی هــا درخصوص 
آلمان از ســمت خود، یک سخنگوی وزارت دفاع 
آلمان، گزارش بیلد و زود دویچه را شایعه دانست 
و گفــت که دراین باره اظهارنظــر نمی کند. با این 
حال، بیلد با ارائه جزئیاتی بیشتر در این خصوص، 
دلیــل اســتعفای کریســتینه المبرشــت از مقام 
خود در وزارت دفاع آلمان را ضرورت بازســازی 
دوباره این وزارتخانه دانست. بر پایه این گزارش، 
هم اکنون در محافل دولتــی آلمان و همچنین 
حــزب سوســیال دموکرات، رایزنی درخصوص 
جانشین احتمالی کریستینه المبرشت در جریان 
اســت. آن گونه که برخی منابع خبر داده اند، افا 
هوگل، کمیســار پارلمانی نیروهای مســلح، از 
حزب سوســیال دموکرات از شانس باالیی برای 
تصدی مقام وزارت دفاع آلمان برخوردار است. 
 فشــارها بر کریستینه المبرشــت از زمان انتشار 
پیام ســال نوی میــالدی او افزایــش یافت؛ به 
طوری که رسانه ها و اپوزیسیون دولت ائتالفی، 
خواســتار کناره گیری او از این سمت شدند. در 
این پیام ویدئویی بحث برانگیز، وزیر دفاع آلمان، 
ایســتاده در میدانی در شــهر برلیــن در حالی 
کــه در پس زمینــه او تصاویر آتش بــازی دیده 
و صدای  ترقه شــنیده می شــود، درباره حمله 
نظامی روســیه به اوکراین و جنگی که در اروپا 
در جریان است، صحبت می کند. او این جمالت 
را گفت: «ســال نو را در حالــی در کنار خانواده 
و دوستانمان جشن می گیریم که می دانم همه 

نمی تواننــد ایــن کار را انجام دهند». المبرشــت 
همچنین افزود کــه جنگ جاری در اوکراین، او را 
شــدیدا تحت تأثیر قــرار داده و البته در این میان 
با افراد جالبی آشــنا شــده اســت. منتقدان او و 
دولت ائتالفی اما این پیام را «نامناســب»، «مغایر 
اصول» و «ناقــض اعتبار ارتش» خواندند.  در پی 
باالگرفتن انتقادها، سخنگوی وزارت دفاع آلمان 
در یک کنفرانس مطبوعاتــی گفت که این ویدئو 
تنها در صفحه شــخصی وزیر دفاع منتشــر شده 
و ازاین رو، یک پیام رســمی نیســت. با وجود این 
ادامه و حتی تشــدید انتقادها از المبرشت گویای 
آن بوده که این موضع گیــری، چندان منتقدان را 
قانع نکرد. حــال، منابع معتبر در آلمان در حالی 
از استعفای قریب الوقوع وزیر دفاع این کشور خبر 
می دهند که این وزارتخانه در ماه های گذشته به 
دلیل آنچه از ســوی منتقــدان، ناتوانی در تأمین 
تسلیحاتی و ترمیم ضعف لجستیکی و تجهیزات 
نظامی نامیده شــده، به شــدت تحت فشار قرار 

داشت.
بــا ایــن حــال، اوالف شــولتس، صدراعظم 
آلمــان، در گفت و گویــی بــا حمایــت تمام قد از 
المبرشــت، او را به عنوان «وزیر دفاع طراز اول» 
معرفی کرده بود. کریســتینه المبرشــت از حزب 
سوســیال دموکرات، متولد ســال ۱۹۶۵ اســت و 
پیش تر در کابینه آنگال مرکل، صدراعظم ســابق 
آلمان، عهــده دار وزارت دادگســتری و همچنین 

وزارت خانواده، زنان، جوانان و سالمندان بود.

دردسرهاي پیام سال نو
وزیر  دفاع آلمان در  اندیشه کناره گیري


