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کریسمس در محاصره کرونا 
ماه هاســت که محدودیت هــای کرونایی به 
میلیون ها اروپایی دیکته می کند که به کجا ســفر 
کنند و در آنجا با چه کسانی دیدار داشته باشند. حال 
با نزدیک شدن کریسمس، دولت ها تصمیم های 
دشــوارتری می گیرنــد و محدودیت هــا را برای 

تعطیالت هم در نظر می گیرند.
در ادامه به اطالعیه هایی که تاکنون در این زمینه 

صادر شده اند، نگاهی می اندازیم:
ایتالیا: تعطیلی بازارهای کریسمس و 

ممنوعیت سراسری
ایتالیا در حال حاضر شاهد باالترین شمار مرگ 
و میر ناشــی از ویروس کرونا از پایان مارس است و 
جوزپه کونته، نخست وزیر آن به شهروندان کشورش 
گفته است که انتظار کریسمسی بدون تجمعات را 
داشته باشند. بســیاری از مناطق ایتالیا قرنطینه 
نسبی است و ممنوعیت سفر میان مناطق مختلف 
از ۲۱ دسامبر تا ۶ ژانویه اعالم شده است. مردم ایتالیا 
همچنین شب کریسمس و ســال نو نمی توانند از 
منازلشان خارج شوند. البته استثناهایی برای برخی 
مشاغل، فوریت های پزشــکی و موارد اضطراری 
وجود دارد. همچنین محدودیت تــردد از ۲۲ تا ۵ 
صبح پای بر جاست. کلیساها می توانند باز باشند اما 
منع تردد بدین معناست که گردهمایی شبانه سنتی 
نباید انجام شود. در همین حال بازارهای محبوب 
کریسمس در ایتالیا هم ممنوع شده اند. نخست وزیر 
ایتالیا با هشدار درباره این تعطیلی  سنتی گفته است 
ما اســتطاعت آن را نداریم. او یکی از چندین رهبر 
اروپایی از جمله آنگال مــرکل، صدراعظم آلمان و 
امانوئل ماکرون است که برای هماهنگی یک توافق 
در سطح اروپا برای به تعویق انداختن فصل اسکی 
تالش می کند. این سه کشور برای کریسمس، اسکی 

را تعطیل کرده اند.
 اتریش: اجرای تست سراسری؛ 

سفر امن و اسکی مجاز است
دولت اتریش معتقد است با کاهش محدودیت ها 
امکان سفرهای امن مهیاست و اسکی از ۲۴ دسامبر 
مجاز است، با این حال قوانین قرنطینه بدین معناست 
که این کار در داخل امکانپذیر است. تفرجگاه های 
سوئیس هم می توانند باز بمانند و تدابیر احتیاطی 
را رعایت کنند. برخی نگرانند کــه بدون اجماع، 
مسافران این تعطیالت مسافت های طوالنی را برای 
بازدید از استراحتگاه های آزاد طی کنند. در فرانسه، 
بررسی های مرزی تصادفی برای جلوگیری از ورود 
مسافران برای اسکی از کشورهای همسایه مانند 
سوئیس انجام خواهد شــد. اتریش تحت دومین 
قرنطینه سراسری تا هفتم دســامبر قرار دارد اما 
این امید هست که محدودیت ها برای کریسمس 
برداشته شود. وزیر بهداشت اتریش ۲۳ نوامبر گفت: 
دو هفته آتی حیاتی است. قرنطینه نباید تمدید شود.

 فرانسه در شب سال نو 
ممنوعیت رفت و آمد اعالم کرد

به دلیل افزایش شــمار مبتالیان به بیماری 
کرونا در فرانســه، برگزاری مراسم و جشن های 
سال نو در خارج از منازل ممنوع شد. هم چین در 
شب سال نو از ساعت هشت شب به بعد مقررات 
منع رفت و آمد اعمال می شــود. ژان کاستکس، 
نخســت وزیر فرانســه روز جمعه ۲۱ آذر )۱۱ 
دسامبر( در جمع خبرنگاران گفت که این کشور 
هنوز به پایان موج دوم نرســیده و از سه شــنبه 
آینده نیــز قانون منع رفت و آمد شــبانه به اجرا 
درخواهد آمد. پیشتر در نظر گرفته شده بود که 
منع رفت وآمد از ساعت ۹ شــب اجرا شود.  فقط 
در شب کریسمس مردم مجاز به حرکت آزادانه و 
رفتن به مراسم سنتی هستند که در کلیساها در 

نیمه شب شروع می شود.
آلمان: گردهمایی اجتماعی ممنوع

صدراعظم آلمان گفته اســت کــه قرنطینه 
سبک تا ۱۰ ژانویه ادامه خواهد داشت. کافه ها، 
رســتوران ها و اماکن تفریحی همچنان تعطیل 
خواهند مانــد اما مــدارس و فروشــگاه ها باز 
هستند. محدودیت ها در آستانه فصل تعطیالت 
کریسمس تشــدید شــده اند و با جدیت جلوی 
سفرها گرفته می شود. از اول دسامبر محدودیت 
گردهمایی اجتماعی به دو خانــواده و حداکثر 
پنج تن کاهش می یابد. با این حال کاهش موقت 
قوانین بر ســر دوره کریســمس وجود خواهد 
داشت. بین ۲۳ دســامبر تا اول ژانویه تا ۱۰ نفر 
می توانند دیدار داشته باشــند، با این حال آنگال 
مرکل به آلمانی ها توصیه کرده تا قبل از اجرای 

تصمیمشان بیشتر فکر کنند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 ســنای آمریــکا روز جمعه )۲۱ 
آذرماه( در چارچوب تصویب بودجه 
دفاعی ایــاالت متحده با تصویب یک 
ماده، راه را بــرای تحریم علیه ترکیه 
به دلیل خرید ســامانه موشکی اس 
۴۰۰ از روسیه باز کرد. بر این اساس، 
قوه مقننة واشنگتن با تصویب الیحه 
»ان.دی.ای.ای ســال ۲۰۲۱« با ۸۴ 
رای موافق در برابــر ۱۳ رای مخالف، 
تحریم های اجبــاری را بر اســاس 
قوانین موجود در آمریکا علیه ترکیه 
به دلیل به کارگیری سیستم دفاعی 
روســی اس ۴۰۰ وضع خواهد کرد. 
در این میــان باید توجه داشــت که 
الیحه بودجه دفاعی آمریکا سه شنبه 
گذشــته با ۳۳۵ رای موافق در مقابل 
۷۸ رای مخالف تصویب شــد. شاید 
برای بسیاری از مخاطبان این سوال 
مطرح باشد که تصویب بودجه دفاعی 
ایاالت متحده چه ارتباطی به تحریم 
ترکیه دارد؟ پاسخ این سوال را باید در 
متوِن گنجانده شده در بودجه دفاعی 
آمریکا برای سال ۲۰۲۱ جست وجو 

کرد. بودجــه دفاعی آمریــکا صرفاً 
برای دفاع از خــاک آمریکا طراحی و 
تخصیص داده نمی شــود؛ بلکه تنها 
بخشی از این بودجه به مسائل دفاعی 
در داخل ایاالت متحده مربوط است و 
بخش اعظمی از آن هزینة پایگاه های 
آمریکا در کشورهای دیگر و همچنین 
کمک به متحدان ایــاالت متحده در 
قالب ناتو )ســازمان پیمان آتالنتیک 

شمالی( می شود. 
بر این اساس کنگره آمریکا ردیف 
بودجه ای که طی ســال های گذشته 
کمک به ترکیــه را توســط بودجه 
دفاعی آمریکا مورد تایید قرار می داد 
را برای سال ۲۰۲۱ ملغی کرده است 
و این به معنــای ضربه به توان دفاعی 
ترکیه قلمداد می شــود. در این میان 
باید متوجه باشــیم که ترکیه به رغم 
هشدارهای آمریکا، از روسیه سامانه 
دفاع موشــکی اس-۴۰۰ خریداری 
کرده و به زعم واشــنگتن، ســامانه 
»اس ۴۰۰« برای مقابله با هواپیماها 
و موشــک های ناتو، طراحی شده و 
می تواند اطالعــات مخفی جنگنده 
فوق پیشرفته »اف ۳۵« را جمع آوری 
و شنود کند. این مساله گویای آن است 
که ترکیه از ریل گذاری غرب در مساله 

تســلیحات نظامی و موشکی خارج 
و حاال به سمت شــرق متمایل شده 
است؛ چراکه قرار بر این بود که آنکارا 
ســامانه پاتریوت را از ایاالت متحده 
خریداری و آن را در سراسر خاک خود 

مستقر کند. 
حال که اس ۴۰۰ توســط ترکیه 
خریداری شــده، آمریکایی ها هم در 
مقابل از فروش جنگنده های اف۳۵ 
به آنکارا منصرف شده  و این کشور را 
از پروژه ســاخت آن کنار زدند: یعنی 
چشم در برابر چشم! پس از انتقادهای 
صریِح آمریــکا در مــورد خریداری 
ســامانه اس ۴۰۰، ترکیه اعالم کرد 
که سال ها برای دریافت سامانه های 
ضدهوایی با اعضای ناتو و واشــنگتن 
مذاکره کرده، اما آنها طبق شــرایط 
ترکیه حاضر به تحویل ســامانه های 
خود نشدند و این کشور مجبور شده 
 است این تسلیحات را از روسیه بخرد. 
اما این مساله صرفاً باعث تحریم ترکیه 

نشده است. 
پرونده سوریه و مداخالت ترکیه 
در آن، به خصوص هــدف قرار دادن 
کردهای این کشــور که تمام قد زیر 
پرچم آمریکا قرار داشتند و همچنین 
ادامه تنش در مورد اســترداد فتح اهلل 

گولن، رهبر جریان نورچی ها یا همان 
جریان گولــن که آنــکارا کودتا را به 
گردن وی انداخت، از جمله مواردی 
است که موجب شــد واشنگتن برای 
اردوغــان و تیمش شمشــیر را از رو 

ببندد. 
قاره سبز علیه آکپارتی

فارغ از اقــدام آمریکا برای تحریم 
ترکیه، باید به موضوع بسیار مهمتری 
هم نگاه کنیم که موجب شــده این 
روزها اردوغــان از دو ناحیه به توپ 
بسته شــود. این بار طرِف درگیری با 
ترکیه صرفاً آمریکا یا ترامپ نیســت، 
بلکه حاال اتحادیه اروپا با اســب های 
زین شــدة خود به میدان رویارویی با 

اردوغان و پان عثمانیسم های حاضر 
در حزب عدالت و توســعه )آکپارتی( 
آمده اند. نوک پیکان این درگیری را 
باید فرانسه و شخِص امانوئل مکرون 
دانست که بی وقفه طی ماه های اخیر 
آنکارا را زیر باد انتقادهای گســترده 
قرار داده اســت و حتی هفته گذشته 
با دعــوت از عبدالفتاح السیســی، 
رئیس جمهــوری مصر بــه پاریس و 
اعالم حمایت نظامی از قاهره، سعی 
کرد پیام تهدیدآمیز خود درباره شرق 
مدیترانه را به گوش اردوغان برساند. 

از ســوی دیگر یونان ایــن روزها 
تالش دارد تــا تحریم تســلیحاتی 
علیه آنکارا را با همگرایی ســایر اعضا 
اتحادیه اروپا، عملیاتی کند که البته 
آنگال مــرکل، صدراعظــم آلمان در 
خصوص ایــن موضوع اعــالم کرده 
اســت که رهبران اتحادیه اروپا قصد 
دارند با متحدان ناتو و واشــنگتن در 
مورد صادرات تســلیحاتی به ترکیه 
مذاکره کنند. این اظهــارات مرکل 
پس نشســت اخیر رهبران اتحادیه 
اروپا در روز پنجشــنبه اخیر مطرح 
شد. در این نشست، رهبران ۲۷ کشور 
عضو اتحادیــه اروپا با آمــاده کردن 
تحریم های محدود علیه اشــخاص 
ترکیه ای در ارتباط با مناقشه آنکارا با 
یونان و قبرس بر سر اکتشافات انرژی 
موافقت کردنــد اما مذاکــره درباره 
اقدامات جدی تر به مــارس ۲۰۲۱ 

موکول شد. 
توجه داشته باشید که کشورهای 
اتحادیه اروپا به شــدت از مشارکت 
ترکیــه در لیبــی و تصمیمش برای 
خریداری سامانه دفاع موشکی اس-

۴۰۰ روســیه انتقاد کرده اند اما آنچه 
در این میــان باعث شــدت عمل از 
سوی کشورهای اروپایی علیه آنکارا 
شده اســت، تقویت تروریست های 
جبهه النصره در ســوریه اســت. این 
انتقــاد البته صرفــاً به حضــور این 
عناصر تروریستی در سوریه محدود 
نمی شود، بلکه ســازمان امنیت اروپا 
که متشکل از سرویس های اطالعاتی 
تمام اعضای اتحادیه اروپا می شــود، 
اسنادی را ارائه دادند که نشان می دهد 
ترکیه اقدام به انتقال این عناصر مسلح 
و تروریست به لیبی برای درگیری با 
نیروهای خلیفه حفتر کرده و از سوی 
دیگر همین مزدوران اجاره ای را برای 

رویارویی با ارتش ارمنستان به قره باغ 
اعزام کرده اســت. بخشــی از انتقاد 
فرانســه و سایر کشــورهای اروپایی 
از ترکیه هم به همین مســاله مربوط 
است؛ چراکه آمریکا، فرانسه و روسیه 
عضو این گروه هستند و از سوی دیگر 
کشورهایی مانند آلمان، سوئد، فنالند 
و غیره هم در این گروه عضو هســتند 
و به نوعی منافع خود در مورد قره باغ 
را با بــه کارگیری تســلیحات ترکیه 
توســط باکو علیه مسیحیان ارمنی و 

اعزام تروریست ها در خطر دیده اند. 
اینکه اردوغــان و تیمش حاال چه 
واکنشی در مورد تحریم های آمریکا و 
سپس اروپا خواهند داشت، موضوعی 
است که به وضوح نشان می دهد آنها 
در زیر فشــار قرار دارند ولی ســعی 
می کنند تا پای شرکای اقتصادی خود 
در اروپا مانند آلمان را به این پرونده ها 
باز کنند تــا بتوانند مانع از تشــدید 

اقدام های غرب علیه آنکارا شوند. 
از سوی دیگر بدون شک ترکیه با 
شدیدتر شدن تنش خود با اروپایی ها 
ســعی می کنــد مجــدداً از کارت 
پناهجویان اســتفاده کند اما مساله 
اینجاست که ریسک های ژئوپلیتیکی 
اخیر، موجب شــده تا لیر ترکیه که 
هفته گذشته به باالترین سطح دو ماه 
خود رسیده بود ریزش محسوسی را 
تجربه کند و بــه کمترین نرخ برابری 
در ســه هفته اخیر برســد؛ تا جایی 
که نرخ برابری دالر در کانال ۷.۸ لیر 
تثبیت شده اســت. این به معنای آن 
است که ارزش پول ملی ترکیه از سال 
۲۰۱۸ تاکنون ۵۰ درصد در برابر دالر 

تضعیف شده است.

سیل تحریم های اروپا و آمریکا علیه ترکیه، همزمان با کاهش قیمت لیر 

به توپ بسته شدن پاشا!
بدون شک ترکیه با شدیدتر 
شدن تنش خود با اروپایی ها 

سعی می کند مجدداً از 
کارت پناهجویان استفاده 

کند، اما مساله اینجاست که 
ریسک های ژئوپلیتیکی 
اخیر، موجب شده تا لیر 
ترکیه که هفته گذشته 
به باالترین سطح دو ماه 
خود رسیده بود ریزش 

محسوسی را تجربه کند

کنگره آمریکا ردیف 
بودجه ای که طی سال های 

گذشته کمک به ترکیه 
را توسط بودجه دفاعی 
آمریکا مورد تایید قرار 

می داد را برای سال 2021 
ملغی کرده است و این به 

معنای ضربه به توان دفاعی 
ترکیه قلمداد می شود

ده ها معترض که خواستار استعفای نخست وزیر ارمنستان هستند، برای ورود به مقر دولت در ایروان و گفت وگو 
با این سیاستمدار تالش کردند. براساس گزارش های جدید، پلیس بازداشــت معترضان در مرکز این شهر را آغاز 
کرده است. به گزارش اسپوتنیک، اعتراضات گسترده ای که خواستار استعفای نیکول پاشینیان است. از ماه گذشته 
که توافق آتش بسی میان این کشور و جمهوری آذربایجان به میانجیگری مسکو به امضا رسید، ایروان را دربرگرفته 
است. طی یک هفته گذشته، معترضان با پلیس ارمنستان درگیر شده و حدود ۱۰۰ 
تن به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. روز پنجشنبه معترضان و نیروهای 
پلیس مقابل دفتر نخست وزیری درگیر شدند. پلیس ایروان در حال اعزام نیروهای 
پشتیبانی به ساختمان دولت اســت. این اعتراضات از زمان امضای آتش بس در 
نهم نوامبر در جریان است. براساس این توافق، جمهوری آذربایجان کنترل شهر 

شوشی و دیگر مناطق قره باغ را به دست گرفت. 

مجله اشــپیگل آلمان که یکی از بزرگترین عناوین مجالت اروپایی اســت دونالد ترامپ را بازنده ســال ۲۰۲۰ 
خواند؛ اتفاقی که همزمان با معرفی جو بایدن و کاماال هریس از ســوی مجله تایم به عنوان شــخصیت سال ۲۰۲۰ 
افتاد. اشــپیگل آلمان که یکی از پرخواننده ترین وبســایت های خبری آلمانی زبان اســت، مقاله ای بلند به زبان 
آلمانی درباره دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا منتشــر کرد و برای این مقاله ســرتیتر بازنده سال  را به کار برد. 
این مطلب که روز پنجشــنبه منتشــر شــد، از رئیس جمهور آمریکا به خاطر 
خودداری از پذیرفتن شکستش در انتخابات ریاســت جمهوری به رقیب خود 
جو بایدن انتقاد کرده و او را مردی که هرگز هیچ اهمیتی به مصلحت مشــترک 
نداده و تنها به یک چیز یعنی خودش اهمیت می دهــد توصیف کرد. این مقاله 
 از سوی رئیس دفتر واشــنگتن این نشــریه و یک خبرنگار مســتقر در برلین 

تالیف شده است. 

اشپیگل، ترامپ را بازنده سال خواندتالش معترضان ضد پاشینیان برای ورود به دفتر نخست وزیری ارمنستان

به دنبــال عادی ســازی روابط میان مراکــش و رژیم 
صهیونیستی، منابع آگاه از وعده آمریکا برای سرمایه گذاری 
سه میلیارد دالری در مراکش خبر دادند. پس از عادی سازی 
روابــط میان مراکــش و رژیــم صهیونیســتی روزنامه 
نیویورک تایمز به نقل از یک مقــام در دولت آمریکا اعالم 
کرد که کشــورش متعهد به ســرمایه گذاری سه میلیارد 
دالری در مراکش طی سه سال شده است. این منبع افزود: 
سرمایه گذاری آمریکا در مراکش با عادی سازی روابط میان 
این کشور و رژیم صهیونیستی در ارتباط نیست. در همین 
حال، پس از به رسمیت شناختن حاکمیت مراکش بر منطقه 
صحرا توسط آمریکا، وزارت تجهیزات و حمل و نقل دولت 
مراکش از انجام یک مناقصه برای ساخت یک بندر در شهر 
الداخله یکی از شهرهای منطقه صحرا خبر داد. این وزارتخانه 
در بیانیه ای اعالم کرد که این مناقصه ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱ )نهم 

بهمن( به پایان خواهد رســید و ساخت این بندر علی رغم 
هزینه یک میلیارد دالری اش به تقویــت روابط دریایی و 
تجاری میان مراکش و دیگر کشــورهای آفریقایی کمک 
خواهد کرد. دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا ، پنجشنبه 
شب از توافق مراکش و رژیم صهیونیستی برای عادی سازی 

روابط خبر داد و آن را دستاوردی تاریخی توصیف کرد.

کابل، پایتخت افغانستان، روز شنبه، ۲۲ آذرماه، بار 
دیگر شاهد حمله با موشــک و خمپاره بود. گزارش ها 
حاکی از آن است که این حمله دست کم یک کشته و دو 

زخمی بر جای گذاشته است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از سخنگوی وزارت 
کشور افغانستان نوشت که شلیک چند خمپاره در صبح 
روز شنبه یک غیرنظامی را کشته و یک نفر دیگر را زخمی 

و مجروح کرده است.
طارق آرین، سخنگو، در پیامی توییتری نوشت که 
۱۰ خمپاره از خودرویی در حاشــیه شمالی پایتخت 

افغانستان شلیک شده است.
از این میان، سه خمپاره به فرودگاه بین المللی حامد 
کرزای اصابت کرده و به یک فروند هواپیمای مسافربری 

نیز آسیب زده است.

هنوز هیچ گروهی مســئولیت این حمله را برعهده 
نگرفته است.

در ماه جاری،  این دومین بار است که شهر کابل هدف 
شلیک موشک و خمپاره قرار می گیرد.

روز اول آذرماه نیز اصابت ۲۳ موشک به نقاط مختلف 
شهر کابل هشت کشته و ۳۱ نفر زخمی بر جای گذاشت. 

وعده آمریکا برای سرمایه گذاری ۳ میلیارد دالری در مراکشحمله موشکی به کابل دست کم یک کشته بر جای گذاشت 

خبرخبر


