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سال جدید، دردسرهاي قدیمي 
با آغاز سال جدید میالدی و در فاصله دو سال تا انتخابات سال ۲۰۲۴، به نظر می رسد 
سیاســت های دولت جــو بایدن، رئیس جمهــوری آمریکا، در مجلس و ســنای آمریکا با 
بن بســت روبه رو شده است و او جز توســل به «فرمان های اجرائی» موقتی خود، چاره ای 
نخواهد داشــت. نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمادگی بــرای تقابل و لجبازی خود با 
قوه مجریه آمریکا را قبال اعالم کرده اند. جو بایدن در دو ســال اول ریاست جمهوری خود 
۱۰۶ فرمان اجرائی صادر کرد. پیش از او، دونالد ترامپ در چهار ســال حکومت خود ۲۲۰ 
فرمان و پیش تر باراک اوباما در مدت هشــت ســال تصدی اش ۲۷۶ فرمان اجرائی صادر 
کرده بودند. رقم باالی چنین فرمان هایی نشــان دهنده ضعف قوه مجریه است. با ترکیب 
فعلی دیوان عالی آمریکا (شــش قاضی محافظه کار و سه قاضی لیبرال) به نظر می رسد 
رئیس جمهوری آمریکا در دو ســال آینده با انبوهی از مشــکالت برای اجرای برنامه های 
خود مواجه خواهد شــد. باالترین موفقیت دادخواســت های رؤسای  جمهوری آمریکا در 
دیــوان عالی متعلق بــه رونالد ریگان (۷۵ درصد) و پایین تریــن متعلق به دونالد ترامپ 
(۴۷ درصد) بوده است. قانون اساسی آمریکا نقطه جهش های زیادی دارد؛ در سال ۱۷۸۷ 

تدوین شد، ۱۰ متمم اول آن در سال ۱۷۹۱ تصویب شدند، قانون تساوی حقوق شهروندان 
در ســال ۱۸۶۸ به اجرا گذاشته شد، حقوق کارگران در ســال ۱۹۳۷ قانونی شد و در سال 
۲۰۰۰ برای اولین بار دیوان عالی در پرونده «بوش علیه گور» با رأی به نفع جورج بوش پسر 
او را رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد. با انتصاب ســه قاضی محافظه کار از سوی ترامپ، 
برای اولین بار در ۹۰ ســال گذشــته، دیوان عالی آمریکا در اختیار محافظه کاران (شش در 
مقابل سه) قرار داد و در نتیجه، احکام دیوان عالی در جهت ایدئولوژی جمهوری خواهان 
شــکل  گرفت: قانون ۴۸ ساله سقط جنین باطل شد، دیوان عالی حکم حمل اسلحه بدون 
مجوز را صادر کرد، اجرای حکم اعدام (یا با تزریق دارو یا با صندلی برقی و حتی با شلیک 
گلوله) قانونی شد و به تازگی نیز فرمان اجرائی بخشش وام های دانشجویی به برخی افراد 
غیرقانونی اعالم شــد. دیوان عالی محافظه کار آمریکا حتی با جابه جایی قوانین مصوب، 
روش جدید خود را ادامه داد؛ قوانین مربوط به بهداشت و پیشگیری از بیماری را به  جای 
قوانین مهاجرت بهانه کرد و جلوی ورود مهاجران به آمریکا را گرفت. در سال ۲۰۲۲ تنها 
یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از ســه میلیون متقاضی موفق شدند اقامت آمریکا را بگیرند. از 

۱۲۵ هزار پناهنده قانونی و پذیرفته شــده تنها ۲۵ هزار نفر توانستند به آمریکا وارد شوند و 
۹۰۰ هــزار نفر به تابعیت آمریکا درآمدند. بــا جلوگیری از اجرای قانونی قوانین مهاجرت، 
بیش از ۲.۵ میلیون نفر سعی کردند غیرقانونی به آمریکا وارد شوند. در سال های ۲۰۲۱ و 
۲۰۲۰ به ترتیب یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و ۴۵۸ هزار نفر سعی کرده بودند به آمریکا وارد 
شوند. در ۱۸ ماه گذشته، مأموران مرزی آمریکا هر ماه بیش از ۱۵۰ هزار نفر را دستگیر و به 
مکزیک اخراج کردند. در حالی که ۷۰ درصد آمریکایی ها با پذیرش مهاجران موافق اند، تنها 
۴۶ درصد قانون گذاران آمریکایی حاضر هستند با تصویب قوانینی با شرایط آنها، مشکالت 
مهاجرتی را حل کنند و چندین الیحه مهاجرتی پیشنهادی دموکرات ها در مجلس آمریکا 
رد شده است. با تشکیل مجلس نمایندگان جدید هم اکثریت با جمهوری خواهان خواهد 
بود و عمال تا دو ســال دیگر برای حل مشــکل مهاجرت امیدی نیست. درحالی که اجرای 
قوانین مهاجرتی بر عهده دولت فدرال اســت، فرمانداران ایاالت هم مرز با مکزیک آنها را 
پس از دســتگیری و بدون اطالع و به بهانه نامطلوب بودن یا ناامن بودن شرایط نگهداری،  
با چندین دستگاه اتوبوس به نشانی کاخ سفید یا محل سکونت معاون رئیس جمهوری یا 

شهرهای دموکرات فرستادند تا وظیفه رسیدگی به پرونده پناهندگان را به آنها انتقال دهند. 
تخمین زده می شود که در حال حاضر، نزدیک به ۱۲ میلیون مهاجر غیرقانونی سال هاست 
در آمریکا زندگی می کنند. اخراج چنین افرادی غیرممکن اســت. رسیدگی به بیش از ۱.۷ 
میلیون پرونده پناهندگــی در ۷۰ دادگاه اداره مهاجرت با ۶۵۰ قاضی کاری چندین ســاله 
خواهد بود. با یک محاسبه ساده، رسیدگی به ۱۳.۷ میلیون پرونده تقریبا ۱۹ سال به طول 
می انجامد و با هجوم بیش از ۲۰۰ هزار پناهنده در ماه به آمریکا و امتناع نمایندگان مجلس 
در ترکیب اخیر برای حل مشکل انسانی و حقوقی، باید منتظر یك بحران همه جانبه باشیم. 
سیاســت های دولت آمریکا در قبال کشــورهای آمریکای مرکزی و جنوبی (الســالوادور، 
گواتماال، نیکاراگوئه و ونزوئال)، چین، ایران، مصر، ســومالی، سودان، افغانستان، کنگو و... 
باید با همکاری مجلس نمایندگان و ســنای آمریکا بازنگری شود تا با الزامی کردن رعایت 
حقوق بشــر در چنین کشورهایی، افراد مجبور نباشند از ترس دستگیری یا مرگ فرار کنند. 

این لجاجت ممکن است آینده تاریکی را برای آمریکا رقم بزند.
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غرب با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین که در آستانه یك سالگی 
قــرار دارد، قصد دارد بــه حمایت خود از اوکراین ادامه دهد و به نظر می رســد این 
برخالف برآورد مســکو از موضع غرب باشد. در حالی  که مسکو این دیدگاه را ترویج 
می کرد که پس از طوالنی شدن جنگ اوکراین و پیامدهای دشوار اقتصادی و سیاسی 
آن برای کشــورهای اروپایی، غرب قادر نخواهد بود به حمایت نظامی و تسلیحاتی 
از کی یف ادامه دهد، کشــورهای غربی اعالم کردند سطح حمایت نظامی از کی یف 
را افزایــش می دهنــد. به تازگی و پس از آنکه پاریس از طرح جدیدش برای ارســال 
تانک های ســبک رزمی به کی یف پرده برداشــت، آمریکا و آلمان نیز اعالم کردند که 

قصد دارند خودروهای زرهی جدیدی به اوکراین ارسال کنند.
بر اســاس گزارشــی که اســکای نیوز منتشــر کرده، مجموع کمک های نظامی و 
تسلیحاتی که آلمان از آغاز جنگ اوکراین تا ماه دسامبر ۲۰۲۲ به کی یف فرستاد، بالغ 
بر دو میلیارد دالر اســت که عبارت اند از سامانه پدافند هوایی ایریس  تی، ۳۰ دستگاه 
تانــک پدافند هوایی گپارد، توپ های هویتزر ۲۰۰۰ و ســامانه موشــک انداز چندگانه 

مارس۲.
وزارت دفاع ایــاالت متحده در نوامبر ۲۰۲۲ اعالم کــرد هزینه حمایت نظامی از 
کی یف به ۱۹.۳ میلیارد دالر رســیده اســت. سپس در اواسط دســامبر، وزیران امور 
خارجه اتحادیــه اروپا درباره تخصیص دو میلیارد یورو بــه صندوقی که از آن برای 
حمایت نظامی از کی یف اســتفاده می شــود، توافق کردند. از سوی دیگر، بر اساس 
بیانیه مشترک آمریکا و آلمان، این دو کشور سامانه پدافند هوایی پاتریوت و خودروهای 
زرهی مــاردر را در اختیار اوکراین قرار خواهند داد. همچنین به گفته محافل نزدیک 

به دولت آمریکا، واشنگتن قصد دارد ۵۰ دستگاه تانک بردلی به اوکراین ارسال کند.
روزنامــه تلگــراف نیز گــزارش داد امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانســه، با 
تصمیمی که برای ارســال تانک های ای ام اکس-۱۰آرسی به اوکراین اتخاذ کرد، خط 
قرمزها را زیر پا گذاشــت و تابوهای نظامی را شکست. این در حالی است که اوکراین 
تاکنون با استفاده از تانک های ســاخت شوروی علیه روسیه می جنگید و تانک های 
پیشرفته غربی برای نخستین بار در اختیار ارتش اوکراین قرار خواهد گرفت. در واکنش 
به تصمیم ارسال تسلیحات پیشــرفته از غرب به اوکراین، خبرگزاری تاس روسیه به 
نقل از آناتولی آنتونوف، ســفیر روسیه در واشنگتن، نوشت تمام تحرکات اخیر غرب 
نشان می دهد واشنگتن به راه حل سیاسی در اوکراین تمایلی ندارد. آنتونوف تصریح 
کرد: «هیچ کس نباید درباره اینکه چه کسی مسئول طوالنی شدن جنگ کنونی است، 
کوچک ترین تردیدی داشــته باشد؛ به ویژه اینکه تســلیحات ارسالی غرب به کی یف، 

برخالف ادعای غرب، ماهیت دفاعی ندارند».
در همین راســتا، آرتور لدکبرک، کارشــناس سیاسی، گفت: «پافشــاری پوتین بر 
مذاکرات مشــروط به واقعیت های امروز، غرب را بر آن می دارد تا کمک های نظامی 
خود برای حمایت از کی یف و پیشــروی نیروهای اوکراین در برابر نیروهای روسی را 

دو برابر کند و با ادامه فشار، مسکو را به تغییر موضع وادارد. افزایش میزان حمایت 
نظامی و تأکید رهبران کشورهای اروپایی مبنی بر تداوم کمک های تسلیحاتی الزم به 
اوکراین، این پیام را به روســیه می رساند که غرب مصمم است با وجود چالش های 
اقتصــادی، به حمایــت نظامی  خود از کی یــف ادامه دهد. این در حالی اســت که 
رئیس جمهوری روسیه بر این تصور بود که با ادامه جنگ در اوکراین، حمایت نظامی 
غرب از کی یف متوقف خواهد شــد و درگیری پرهزینه ای که آغاز شده است، به پایان 

خواهد رسید».
کاخ ســفید روز جمعه اعالم کرده بود دولت آمریکا مجموعه کمک های نظامی 
تازه ای به ارزش ۳.۷۵ میلیارد دالر در اختیار اوکراین و همسایگانش، در جناح شرقی 
پیمان نظامی ناتو، قرار می دهد. آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت که آخرین بسته از 
کمک های نظامی ایاالت متحده به اوکراین، شامل خودروهای زرهی سنگین «بردلی» 
است. این خودروهای زرهی برای نخستین بار است که در اختیار اوکراین قرار می گیرد. 
این خودروها زرهی، به  دلیل قابلیت شــلیک موشک های ضد تانک، به عنوان «قاتل 
تانک» شــناخته می شوند. این بســته از کمک های نظامی، شامل ۲.۸۵ میلیارد دالر 

از اعتبار وزارت دفاع آمریکاست که به طور مستقیم در اختیار اوکراین قرار می   گیرد.
۲۲۵ میلیون دالر برای حمایت از نوســازی در سازمان دفاعی اوکراین و نیز ۶۸۲ 
میلیون دالر برای متحدان نظامی آمریکا در اروپا در نظر گرفته شده است. کارین ژان 
پیر، ســخنگوی کاخ سفید، اعالم کرد جنگ در اوکراین به نقطه حساسی رسیده و ما 
باید هر کاری که در توانمان اســت انجام دهیم تا به اوکراینی ها کمک کنیم در برابر 

تجاوز روسیه ایستادگی کنند.
ارائه بســته جدید کمک های چند میلیارد دالری آمریکا به اوکراین، در زمانی بود 
که روســیه به  مناسب کریسمس ارتدوکس ها، برای ۳۶ ساعت اعالم آتش بس کرد ؛ 

آتش بسی که از سوی اوکراینی ها رد شده است.
آتش بس یک جانبه نیروی روســیه از ظهر روز جمعه بــه وقت محلی به مدت 
۳۶ ســاعت شروع شده است. بســیاری از مسیحیان ارتدوکس، از جمله در روسیه و 
اوکراین، کریســمس را در روزهای ششم و هفتم ژانویه جشن می گیرند. این نخستین 
آتش بس از زمان شــروع تهاجم نظامی روســیه به اوکراین در فوریه ســال گذشته 
به حساب می آید. با وجود اعالم آتش بس روسیه، در اوکراین گزارش ها نشان می دهد 
درگیری های شدیدی در مناطق اطراف شهر باخموت، در شرق اوکراین و نیز در امتداد 
خط مقدم رخ داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین نیز در بیانیه ای اعالم کرد با وجود 
اعالم آتش بس روس ها، نیروهای روسیه ده ها شهرک و مواضع نیروهای اوکراینی را 

در امتداد خط مقدم بمباران کردند.
پنجشنبه گذشته، مقام های کرملین اعالم کردند والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه، به مناســبت فرارســیدن کریســمس ارتدوکس ها، برای ۳۶ ساعت دستور 
آتش بس داده است. به موجب این فرمان نظامی، نیروهای روسیه در روزهای جمعه 

و شنبه دســت به اســلحه نمی زدند. مقام های نظامی اوکراین در واکنش به اعالم 
آتش بس روس ها گفتند تا زمانی که نیروهای متجاوز روسیه از سرزمین های اشغالی 

خارج نشوند، هیچ آتش بسی را قبول نخواهند کرد.
رویترز در گزارشی نوشــت که در خیابان های ویران شده شهر باخموت، نیروهای 
داوطلب اوکراینی که برای نجات جان ســاکنان باقی مانده  در شهر در منطقه حضور 
دارند، با نظامیان روســیه درگیر شــدند. این شــهر که تا پیش از تهاجم روســیه به 
اوکراین در زمستان سال پیش، بیش از ۷۰ هزار نفر جمعیت داشت، بار دیگر صحنه 

درگیری های شدید بود.

روسیه با وجود اعالم آتش بس، به حمالت خود ادامه داد
بسته حمایتي جدید غرب براي اوکراین
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