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اخبار
سخنگوی وزارت خارجه:

حمله تروریستی کابل نمونهای از
جنگ نیابتی و اقدامات همپیمانان
تروریست آمریکاست

سخنگوی وزارت خارجه حمله تروریستی
در کابل را نمونهای از جنگ نیابتی و اقدامات
همپیمانان تروریست آمریکا در افغانستان ذکر
کرد و مسئولیت مستقیم آن را متوجه این
کشور دانست.
به گزارش ایسنا ،سعید خطیب زاده سخنگوی
وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران
درخصوص اخبار منتشر شده در ارتباط با
اصابت چندین راکت به شهر کابل و از جمله
اصابت یک راکت به بخشی از محوطه حیاط
سفارت کشورمان ،با محکوم کردن هرگونه اقدام
تروریستی که مردم افغانستان و اماکن غیر
نظامی را مورد حمله قرار میدهد و همچنین
با ابراز همدردی با دولت و مردم افغانستان
خصوصا خانواده قربانیان این اقدام تروریستی
اظهار کرد :در حمله تروریستی موشکی روز
جاری به نقاط مختلف شهر کابل و از جمله محله
دیپلماتیک این شهر ،طبق بررسیهای به عمل
آمده تا این لحظه حداقل یک راکت به محوطه
داخلی سفارت ایران در کابل اصابت کرده که در
نتیجه آن آسیب های جزیی به برخی تاسیسات
و تجهیزات سفارت وارد شده است .در عین حال
خوشبختانه هیچ خطری متوجه پرسنل سفارت
کشورمان نشده است.

تداوم اعتراضها در ایروان علیه
توافق قرهباغ
معترضان به توافق اخیر ارمنستان و جمهوری
آذربایجان بار دیگر در شهر ایروان تجمع کردند.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،
این معترضان در حالی روز شنبه در ایروان دست
به تجمع علیه توافقنامه جدید درمورد منطقه
قرهباغ زدند .خبرگزاری اسپوتنیک ضمن پخش
مستقیم از این تجمع اعتراضی در ایروان اعالم
کرد که معترضان در این تجمع بار دیگر خواستار
استعفای نخست وزیر ارمنستان شدند.
به دنبال اعتراض ها در ارمنستان نسبت به
توافق دولت این کشور با دولت باکو در مورد قره
باغ ،معترضان خواستار استعفای پاشنیان شدند،
اما وی بر تداوم حضورش در قدرت تاکید کرده و
عنوان داشته قصدی برای کنارهگیری از این سمت
را ندارد .نخست وزیر ارمنستان اخیرا درمورد
درخواست برخی در ارمنستان برای کنارهگیری از
قدرت به دنبال توافق اخیر با جمهوری آذربایجان
در مورد قرهباغ خاطر نشان کرد :تضمین ثبات و
امنیت در داخل جامعه از جمله دستورکار من
است .مساله دیگری در برنامه کاری من وجود
ندارد .در همین حال هیاتی متشکل از سرگئی
الوروف وزیر امور خارجه و چند تن دیگر از مقام
های روسیه امروز وارد ایروان شد و با نخستوزیر
ارمنستان دیدار و گفت و گو کرد .در این میان
سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه امروز با نیکول
پاشینیان نخست وزیر ارمنستان دیدار کرد؛
مساله قره باغ و توسعه همکاریها و روابط روسیه
و ارمنستان محور مذاکرات دو طرف را تشکیل
میداد .والدیمیر پوتین رئیس فدراسیون روسیه
نیز روز جمعه حل و فصل مناقشه قرهباغ برای
امنیت داخلی روسیه را مهم خواند .وی در
جلسه با مقام های روسیه درخصوص مأموریت
صلحبانی در قره باغ اظهار کرد :در روسیه
میلیونها ارمنی و آذری زندگی میکنند و بدون
مبالغه ،پیوندهای محکم و با قرنها قدمت ،ما را به
این جمهوریها پیوند میدهد.
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تقابل اژدهای زرد با ایاالت متحده چه سرانجامی دارد؟

حرکت آرام چین و آمریکا به سمت جنگ جهانی سوم
جواد حیدریان ،تحلیلگر مسائل شرق آسیا در
مقالهای برای پایگاه خبری آسیا تایمز ،به ضرورت
تغییر رویکرد دولت آمریکا در دوره ریاست جمهوری
جو بایدن در زمینه نوع روابط واشنگتن با چین
پرداخته و نسبت به نشانههای نگرانکننده تشدید
تنشها میان دو کشور هشدار داده است .وی در این
رابطه مینویسد:
در شرایطی که آمریکا خود را آماده انتقال قدرت از
دونالد ترامپ به جو بایدن (به عنوان رئیس جمهور
آمریکا) میکند ،هنری کسینجر دیپلمات سرشناس و
کهنه کار آمریکایی در موضع گیری هشدار داده که
اگر راهبردی جدیدی از سوی چین و آمریکا در زمینه
تعامالتشان ایجاد نشود ،احتمال وقوع فاجعهای نظیر
آنچه در جریان جنگهای جهانی شاهد آن بودیم،
وجود دارد.
به گزارش فرارو ،هنری کسینجر دیپلمات سرشناس
آمریکایی که در دوره حضور خود در دولت ریچارد
نیکسون ،پروژه تنش زدایی با چین در دهه ۱۹۷۰
را به پیش برد ،در موضع گیری گفته است که
دولت جو بایدن بایستی در مقایسه با دولت دونالد
ترامپ ،موضع و ویکردی متفاوت را در عرصه مسائل
بینالمللی دنبال کند.
هنری کسینجر با انتقاد از سیاست خارجی دولت
ترامپ ،از شرایط نامتعادل جهان در عرصه سیاسی
و اقتصادی سخن گفته و تاکید کرده است که آمریکا
باید هرچه سریعتر ،رویکرد و نگرش خود درمورد
مسائل بینالمللی را تغییر دهد .در دوره ریاست
جمهوری دونالد ترامپ :وی جنگ تجاری گستردهای
را بر علیه چین به راه انداخته ،محدودیتهای مرتبط
با سیاستگذاری و مهاجرت را بر افراد و شرکتهای
چینی اعمال کرده ،در مناطق پیرامونی چین اقدام به
پررنگ کردن حضور نظامی آمریکا کرده ،و به طور
خاص ،ویروس کرونا را به کرات ،به مثابه ابزاری
سیاسی علیه چین مورد استفاده قرار داده و به آن
برچسب ویروس چینی زده است.
دالیلی زیادی وجود دارند که دونالد ترامپ به
عنوان بازنده انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا،
در روزهای باقی مانده حضورش در قدرت ،بر شدت
فشارها علیه چین بیفزاید و دامنه تنشها میان
دو کشور را گسترش بیشتری دهد .در این راستا،
برکناری مارک اسپر از کرسی وزارت دفاع آمریکا و پ ُر
شدن این وزارتخانه از افراد وفادار به ترامپ و همچنین
احتمال وضع تحریمهای هوشمند و گسترده بر علیه
اشخاص و نهادهای چینی ،مهمترین نشانههایی
هستند که از احتمال تشدید تنشها میان چین و
آمریکا در روزهای آینده خبر میدهند.
بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که
ترامپ با اقدامات مخربش در روزهای باقی مانده
حضورش در قدرت ،سعی بر آن دارد تا روابط میان
چین و آمریکا را در دوره جو بایدن نیز با تنش همراه
سازد و از عادی سازی روابط میان دو طرف جلوگیری
کند .بحرانهایی که اکنون ترامپ به ایجاد آنها در
روابط چین و آمریکا دامن میزند ،قادرند تا مدتها
روابط دو کشور را تیره و تار کنند و به نوعی زمینه

جوزپ بورل:

احیای برجام آسان نخواهد بود

هنری کسینجر دیپلمات سرشناس آمریکایی هشدار میدهد که ابرقدرتها (چین و آمریکا) به سرعت در حال حرکت به سمت تقابل و برخورد با
یکدیگر هستند و در این مسیر ،هیچگونه تغییری را نیز در رویکرد و سیاستهای خود (جهت معکوس کردن این روند) ایجاد نمیکنند.

بحرانهاییکه
اکنون ترامپ
به ایجاد آنها
در روابط چین
و آمریکا دامن
یزند ،قادرند
م 
تا مدتها روابط
دو کشور را تیره
و تار کنند
را برای منازعات و درگیریهای گستردهتر میان چین
و آمریکا به عنوان ابرقدرتهای جهان ِ کنونی فراهم
سازند.
جان الیوت سخنگوی شورای امنیت ملی ترامپ به
رسانهها گفته است تا زمانی که چین روند جاری در
روابط این کشور با آمریکا را معکوس نسازد و به یک
بازیگر متعهد و پاسخگو در عرصه بینالمللی تبدیل
نشود ،به احتمال زیاد ،روسای جمهور آتی آمریکا از
نظر سیاسی ،اینکه بخواهند روند ِ ایجاد شده از سوی
ترامپ را معکوس سازند ،نوعی خودکشی درنظر
خواهند گرفت.
گزارشها حاکی از این هستند که وزارت دفاع ِکنونی
آمریکا (پس از اخراج مارک اسپر) که توسط تندروهای ِ
ضدچین کنترل میشود (به طور خاص میتوان به
وزیر دفاع موقت آمریکا کریستوفر میلر اشاره کرد) ،به
دنبال اعمال تحریمهای گسترده بر علیه آن دسته از
شرکتهای چینی است که پیوندهای نزدیکی با ارتش
آزادیبخش این کشور دارند.
دولت ترامپ همچنین به دنبال اعمال تحریمهای
جدید علیه چین که مرتبط با مسائل حقوق بشری
هستند (درمورد مسائلی نظیر اعتراضات در هنگ
کنگ و سین کیانگ) هم میباشد .در جبهه مقابل،
چین نیز با درک این شرایط ،خود را آماده درگیری و
نبرد با آمریکا میکند .شی جینپینگ رئیس جمهوری
چین در جریان بازدید خود از یکی از مراکز نظامی
ارتش آزادیبخش چین در استان گوانگدونگ این
کشور به وضوح از نظامیان این کشور درخواست کرد

تا آمادگی خود را برای شرایط جنگی حفظ کنند .وی
از تمامی نظامیان چینی خواست تا تمام انرژی خود را
صرف آمادگی جهت شرکت در جنگهای احتمالی در
آینده بکنند .وی حتی پیش از این نیز در موضعگیری
از شرایط پرآشوب بین المللی خبر داده بود و از تمامی
نظامیان چینی خواسته بود تا وفاداری خود را حفظ
کنند و هرلحظه جهت مقابله با تنشهای احتمالی
علیه چین ،آمادگی داشته باشند.
در کنار همه این مسائل ،بایدن که به طور سنتی
حامی همزیستی مسالمت آمیز میان قدرتهای بزرگ
بوده نیز در یک سال گذشته ،رویهها و رویکردهای
به شدت سخت گیرانهای را در قبال چین از خود
نشان داده است .جوبایدن رئیس جمهور منتخب
آمریکا ،پیشتر و در موضع گیری ،شی جینپینگ
رئیس جمهوری چین را انسانی گردن کلفت و قاتل
خطاب کرده است .وی حزب کمونیست چین را به
دیکتاتوری متهم کرده و خواستار وضع تحریمهای
گسترده بر علیه این کشور به دلیل نقض گسترده
حقوق بشر توسط آن شده است .به طور خاص
بایدن در فصل بهار گذشته ،در مقالهای برای نشریه
فارین افیرز میگوید :ایاالت متحده آمریکا باید رویکرد
سختگیرانهای را در قبال چین اتخاذ کند و در این
زمینه هیچ گونه مماشاتی را انجام ندهد.
در هفتههای گذشته ،بایدن و مشاوران ارشدش،
بارها بارها از تعهد خود به حمایت از تایوان و تقویت
روابط دوجانبه با متحدان منطقهای آمریکا نظیر ژاپن
و فیلیپین ،خبر داده که هر کدام از این کشورها در

نوع خود ،تنشها و چالشهایی جدی را با جمهوری
خلق چین (مخصوصا در مورد دعاوی حاکمیتی و
اختالفات ارضی) دارند.
درست بر اساس همین شواهد است که هنری
کسینجر از تشدید تقابالت و تنشها میان چین
و آمریکا خبر میدهد و معتقد است که دو کشور
به نحو نگران کنندهای به سمت تشدید اختالفات
و تعارضات حرکت میکنند .امری که میتواند
مقدمهای بر وقوع تنشهای گستردهتر میان دو
ابرقدرت باشد .کسینجر نقطه تاکید را بر این میگذارد
که باید کانالهای تعاملی بیشتری میان چین و آمریکا
ایجاد شوند ،زیرا اگر روند حاضر ادامه باید ،امکان
اینکه بحرانهای ساده لفظی به تنشهای نظامی
شدید میان دو کشور تبدیل شوند ،وجود دارد .از این
رو ،باید تا جای ممکن ،جو بایدن و تیم وی ،فضای
تنش زدایی را با چین ایجاد کنند .در غیر اینصورت
باید اذعان کرد که چین و آمریکا ،آهسته آهسته در
حال حرکت به سمت ایجاد بحرانی فراگیر در روابط
دوجانبه خود هستند.
کسینجر هشدار میدهد که دولت بایدن باید
تا حدی رویکردی همکاری جویانه را در قبال چین
نشان دهد و تا حدی تنشها با این کشور را مدیریت
کند .وی باید چهارچوبی را تعریف کند که از طریق
آن بتوان تنشها میان دو کشور را مدیریت کرد و
مرج مطلق ،جلوگیری
از گرایش آن به سمت هرج و
ِ
نماید .اگر چنین نشود ،احتمال وقوع چیزی شبیه
جنگهای جهانی ،اصال بعید نیست.

ادعا درخصوص ابتالی پوتین به سرطان و جراحی شدنش
یک منتقد شناخته شده ادعا کرد والدیمیر پوتین رئیس
فدراسیون روسیه به سرطان مبتال شده و اوایل سال جاری میالدی
در ارتباط با بیماری خود تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه دیلی میل ،والری سولووی،
که مدعی داشتن منابعی در کانون تصمیم گیری روسیه است،
ادعا کرده که والدیمیر پوتین  68ساله در ماه فوریه تحت عمل
جراحی قرار گرفته است.
یک منبع ناشناس دیگر نیز گفته که این عمل جراحی به روی
شکم پوتین انجام شده است.
این در حالی است که دو هفته پیش نیز سولووی درباره
وضعیت سالمت رئیس فدراسیون روسیه اظهار نظر کرده و گفته
بود که او به پارکینسون مبتال است.
سولووی که رئیس سابق بخش روابط عمومی در انستیتوی
دولتی روابط بینالملل مسکو بوده ،معتقد است که پوتین در
حال برنامه ریزی برای کنار رفتن از سمتش در ماه ژانویه به دلیل

مشکالت پیش آمده برای سالمتاش است و قصد دارد دخترش
کاتریان تیخونووا را به عنوان جانشینش معرفی کند.
او درخصوص وضعیت بد سالمتی پوتین گفت :یک مشکل
او ماهیت روانی-عصبی داشته و مشکل دیگرش نیز مربوط به
سرطان است.
وی گفت :اگر کسی عالقه به تشخیص دقیق دارد من یک
پزشک نیستم و حق اخالقی برای فاش کردن این مشکالت را نیز
ندارم.
او ادامه داد :بیماری تشخیص داده شده دوم خیلی خیلی
خطرناکتر از تشخیص اول است چرا که پارکینسون وضعیت
جسمی را چندان تهدید نمیکند بلکه حضورهای عمومی را
محدود میسازد.
او مدعی شد :بر اساس این اطالعات مردم خواهند توانست
درباره افق زندگی او که حتی نیاز به آموزش پزشکی تخصصی
ندارد ،نتیجه بگیرند.

این در حالی است که کرملین قاطعانه وجود مشکل در وضعیت
سالمت پوتین را رد کرده است.
مشخص نیست که به اعتقاد سولووی ،عمل جراحی ادعایی
رئیس فدراسیون روسیه درخصوص سرطان کی انجام شده اما
منابعی ادعا کردند که اولین حضور علنی پوتین بعد از این عمل
جراحی مربوط به یک مراسم گذاشت گل در  19فوریه بوده است.
شایعات درباره وضیت سالمت پوتین بعد از آن آغاز شدند که
مشخص شد اسنادی در خصوص انتصاب او به عنوان سناتور
مادام العمر در زمانی که او از ریاست جمهوری کنار برود ،در
دست تهیه هستند.
سولووی همچنین فاش کرد که معشوقه ژیمناستیک کار پوتین
به نام آلینا کابائوا از او خواسته از قدرت کنار برود.
او همچنین گفت که یک نخست وزیر جدید به زودی از سوی
پوتین منصوب میشود با این هدف که برای در اختیار گرفتن
قدرت آماده شود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
دیدگاهش را درباره مسیر جو بایدن رئیس
جمهوری منتخب آمریکا برای تعامل با ایران و
بازگشت به توافق هستهای بیان کرد.
به گزارش ایسنا ،مجله تایم درباره انتخابات
آمریکا و تاثیر آن بر تعامالت این کشور
نوشت :بایدن گفته است که دوباره به توافق
هستهای  ۲۰۱۵ایران که شامل  ۱۲سال مذاکره
با ایاالت متحده ،اتحادیه اروپا ،سازمان ملل،
روسیه و چین است ،خواهد پیوست .ترامپ
در سال  ۲۰۱۸ایاالت متحده را از توافق بیرون
کشید و درواقع کل توافق را نابود کرد .سپس
ایاالت متحده تحریمهای سختگیرانهای را
اعمال کرد ،صادرات نفت ایران ،مایه حیات
اقتصادی آن را متوقف کرد و هر شرکتی را که
در ایران سرمایهگذاری انجام میدهد را تهدید
به ممانعت از فعالیت تجاری و اقتصادی
در آمریکا کرد .این تهدید شرکتهای عظیم
اروپایی ،از جمله خودروساز فرانسوی پژو-
سیتروئن و توتال غول انرژی را مجبور به رها
کردن سرمایهگذاریهای بزرگ در ایران کرد.
جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا با وجود تعهد بایدن به توافق
هستهای ایران در گفتوگو با مجله تایم
میگوید که «احیای آن اکنون آسان نخواهد
بود ،به این دلیل که امضاکنندگان میتوانند
درمورد لغو مجدد آن توسط رئیسجمهور آینده
ایاالت متحده محتاط باشند».
مجله تایمز مینویسد :از زمان خروج ترامپ
در سال  ،۲۰۱۸ایران برنامه هسته ای خود را
تسریع کرده است که لغو تحریمهای ایاالت
متحده را برای دولت بایدن دشوار خواهد کرد،
چیزی که ایران به عنوان پیششرط توقف
دوباره برنامه غنیسازی اورانیوم به آن نیاز
دارد.
بورل دراینباره به تایم میگوید :این توافق
فقط یک توافق هستهای نیست .این یک توافق
اقتصادی است و ایران انتظار دارد مبادلهای
برای متوقف کردن برنامه هستهای خود داشته
باشد.
او همچنین با بیان این که مذاکرات مقدماتی
میتواند به سرعت پس از تحلیف بایدن اتفاق
بیفتد ،ادعا کرد :این توافق تنها راه ممانعت
ایران از تبدیل شدن به یک قدرت هستهای
است .فکر نمی کنم راهکار دیگری باشد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در
ادامه این گفتوگو اظهار کرد :شما هرگز تاریخ
را به عقب نخواهید برگرداند .طی چهار سال
رئیس جمهوری دونالد ترامپ ،که اتحادیه
اروپا را «دشمن» توصیف کرد و تعرفههایی بر
کاالهای اروپایی وضع کرد ،این احساس دائمی
را برای اروپاییها بهجای گذاشت که حمایت
ایاالت متحده لزوما ًقابل اعتماد نیست .ترامپ
نوعی بیدارکننده بوده است و من فکر میکنم
ما باید بیدار بمانیم ،ما نمیتوانیم بگوییم خوب
ترامپ دیگر نیست ،ما میتوانیم به حالت قبلی
خود برگردیم.
تایم همچنین مطرح کرد :تقریبا ًهمه رهبران
اتحادیه اروپا با ارسال پیامهای حسن نیت،
پیروزی بایدن را جشن گرفتند .اما در پشت
صحنه ،در روزهای اخیر مقامات اتحادیه اروپا
همچنین درمورد محتاط بودن در مورد ایاالت
متحده هشدار داده اند ،زیرا نظرات ملیگرایانه
ترامپ آشکارا در میان آمریکاییها از حمایت
قوی برخوردار است و این نظرات می تواند
در انتخابات ریاست جمهوری بعدی در سال
 ۲۰۲۴مجددا مطرح شوند.

ترامپ ،شکست خورده و بایدن در انتظار ورود به کاخ سفید
جو بایدن روز شنبه در حالی وارد دومین هفته از زمان پیروزی در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا شد که ترامپ تالشهای زیادی را برای بیاثر کردن
این شکست داشته و در عین حال ،با یکسری چالشها و پسرفتهایی روبرو
شده است.
به گزارش ایسنا ،خبرگزاری رویترز در گزارشی مینویسد :جو بایدن دموکرات
حاال دارد خودش را برای  ۲۰ژانویه  ۲۰۲۱و ورود به کاخ سفید آماده میکند و
در طرف دیگر ،دونالد ترامپ جمهوری خواه شکست را نمیپذیرد به دنبال بی
اعتبار کردن یا لغو نتایج از طریق شکستهای حقوقی و بازشماری آرای ایالتی
است و بدون اثبات و دلیل و مدرک ،مدعی تقلب گسترده انتخاباتی است.
چنین اقدامی که منتقدان آن را تالشی بیسابقه از سوی یک رئیس جمهوری
در حال کناره گیری برای تغییر خواسته رای دهندگان میدانند ،با موفقیت
کمی روبهرو بوده است .کارزار انتخاباتی ترامپ درگیر یکسری شکستهای
حقوقی شده و به نظر میرسد در متقاعد کردن جمهوری خواهان کلیدی
در ایالتهایی که از دست داده چون میشیگان برای جلب نظر به سمت
تئوریهای بی پایه و اساس توطئه نیز ناکام مانده باشد.
تالش ترامپ برای حفظ قدرت به نظر بیش از هر زمان دیگری روز جمعه
و پس از آن نمایان شد که برد رافنسبرگر ،از مقامهای ایالتی جورجیا اعالم
کرد که بازشماری دستی آرا و حسابرسی تمامی آرا در این ایالت تایید کرده که

بایدن در این ایالت پیروز است.
رهبران جمهوری خواه میشیگان نیز جمعه شب و پس از نشستی در کاخ
سفید با ترامپ ضربهای دیگر بر او وارد آوردند :ما هنوز اطالعاتی را که باعث
شود تا نتایج انتخابات در میشیگان تغییر کند ،دریافت نکردهایم.
ترامپ در نخستین اظهارنظر عمومی خود درباره نتایج انتخابات و در جریان
یک مراسم در کاخ سفید درباره کاهش قیمت دارو در روز جمعه بار دیگر
گفت :من پیروز شدم.
پس از یکسری شکست در دادگاه ،تیم ترامپ حاال به امید به دست گرفتن
کنترل سنا توسط جمهوری خواهان در ایالتهای کلیدی است که بایدن در
آنها پیروز شد تا نتایج را کنار بگذارد و ترامپ را پیروز اعالم کند.
این یک تالش طوالنی مدت است که هم اکنون در میشیگان و پنسیلوانیا
تمرکز دارد اما حتی اگر هر دو ایالت هم به نفع ترامپ باشند ،او باز هم به
تغییر نتایج در یک ایالت دیگر برای پیشی گرفتن از بایدن در آرای الکترال
نیاز دارد.
چنین رویدادی در تاریخ مدرن آمریکا بی سابقه خواهد بود.
اعمال فشارها برای آغاز یک انتقال رسمی
بایدن که هفتم نوامبر سال جاری میالدی و پس از پیروزی در ایالت
پنسیلوانیا پیروز شد ،قرار است امروز را با کاماال هریس ،معاونش و مشاوران

تیم انتقال تشکیل دهند.
ترامپ نیز به صورت مجازی در نشست گروه  ۲۰شرکت میکند که آخرین
نشست این گروه در دوران ریاست جمهوریاش به حساب میآید.
رویکرد ملیگرایانه ترامپ نخست آمریکا اغلب موجی از ناراضایتی را در
نشستهای چند جانبه از جمله گروه  ۲۰به همراه داشته و بسیاری از متحدان
آمریکا به صورت محرمانه از تغییرات در رهبر واشنگتن استقبال کردهاند.
همچنین فشارها بر ترامپ برای آغاز یک روند رسمی انتقال شدت گرفته و
بسیاری دیگر از جمهوری خواهان شک و تردید خود را درباره ادعاهای بی پایه
و اساس ترامپ درباره تقلب در انتخابات اعالم کردهاند.
سوزان کالینز ،سناتور ایالت مین در بیانیهای اعالم کرد :یک راه درست و
یک راه غلط برای ترامپ در به چالش کشیدن آنچه که بی نظمیهای انتخاباتی
میداند ،وجود دارد .مسیر درست ،این است که شواهد و مدارک را در دادگاه
ارائه کند .مسیر نادرست تالش برای تحت فشار قرار دادن مقامهای انتخاباتی
در ایالتهاست.
اداره خدمات عمومی که توسط شخصی منصوب از سوی ترامپ اداره
میشود ،هنوز پیروزی بایدن را به رسمیت نشناخته و این مساله تیم او را از
دسترسی به فضای اداری دولت و منابع مالی برحذر میدارد.
منتقدان میگویند ،امتناع ترامپ از پذیرش شکست مشکالتی را برای

امنیت ملی و مبارزه با ویروس کرونا به وجود آورده که تاکنون باعث جان
باختن بیش از  ۲۵۰هزار آمریکایی شده است.
تیم بایدن به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی دولتی ،روز جمعه کمپین
کمک مالی برای روند انتقال را به راه انداخته است .این تیم بیش از هفت
میلیون دالر از سوی اهدا کنندگان ثروتمند دارد اما به لیست گسترده اهدا
کنندگان کوچک نیز توجه دارد و از آنها میخواهد تا  ۲۵میلیون دالر برای این
روند انتقال تامین کنند.

