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تحلیل روز

مسکو و نظم نوین اروپایی
حسنبهشتیپور-مهمترینتصمیمدرنشست
تاریخی اخیر اجالس سران ناتو در مادرید اعالم
موافقت با عضویت سوئد و فنالند در ناتو بود.
البته این تصمیم شروع فرایند عضویت این دو
کشور محسوب می شود و هنوز کشورهای سوئد
و فنالند عضو ناتو محسوب نمی شوند .دومین
تصمیممهمافزایشبودجههاینظامیکشورهای
عضو است که پس از جنگ روسیه در اوکراین
بودجه نظامی کشورهای عضو به ویژه آلمان و
انگلیس بهنحوچشمگیریدرحالافزایشاست.
سومینموضوع کهشمارنیروهایآمادهبهخدمت
ناتو در منطقه بالتیک به هشت برابر افزایش
می یابد و به  300هزار نفر می رسد .چهارمین
موضوع بازبینی درمفاهیم استراتژیک از جمله
موقعیت روسیه از همکار استراتژیک به تهدید
درجه یک بود در متن بیانیه پایانی مشهود است
روسیه به عنوان یک خطر و چین به عنوان یک
چالش جدی پیش روی ناتو معرفی شده اند.
به طور کلی می توان گفت تمامی این تحوالت
ناشی از تصمیم پوتین بــرای دستور حمله به
اوکراین اتفاق افتاده اســت .در سیاست توجه
به این واقعیت که همیشه نتایج تصمیم رهبران
کشورها منطبق با هــدف هــای از پیش تعیین
شده آن ها نیست .روسیه برای مقابله با آن چه
که تهدید احتمال عضویت اوکراین در ناتو می
خواند به این کشور حمله کرد تا مانع از گسترش
ناتوبهمرزهایغربیاینکشوربشوداینهدفدر
ظاهرکامالمنطبقباامنیتملیروسیهمحسوب
می شد  .اما نتیجه حمله روسیه به اوکراین برای
روسیه چه بود؟ در عمل دو کشور سوئد و فنالند
که در تمام دوران جنگ ســرد با خـــودداری از
عضویت در ناتو نقش بی طرفی داشتند بر اثر
این جنگ و احساس تهدید از سوی روسیه ،عزم
خود را برای عضویت در ناتو جزم کردند .در واقع
 1300کیلومتر مرز مشترک فنالند با روسیه به
مرزهایناتواضافهشدگرچهاهمیتاین1300
کیلومترازلحاظژئوپلیتیکبسیارکمتراز1578
کیلومتر مرز اوکراین با روسیه است اما در واقع
وزنتهدیدناتوبرایروسیهراباافزودهشدنسوئد
و فنالند به صــورت قابل توجهی افزایش داد.
اکنونپرسشاصلیایناستکهنظمنویناروپایی
پسازپیوستنسوئدوفنالندبهناتوچگونهخواهد
بود؟ در نظم آینده اگر تهدید علیه روسیه بیشتر
نشده باشد به طور قطع کمتر از پیش از جنگ
روسیهدراوکرایننخواهدبود .روسیهدراجالس
سران ناتو در لیسبون پرتغال در سال  2010به
عنوانشریکاستراتژیکناتومحسوبشدوامروز
پسازگذشت 12سالدرنشستمادریدبهعنوان
یکتهدیددرجهیکشمردهشدهاست.

قاب بین الملل

نــیــروهــای مسلح اوکــرایــن توسط نیروهای
دفاعی نیوزیلند و ارتــش انگلیس در منطقه
ویلتشایرانگلیس  ،به منظور دفاع از خود در برابر
تهاجم روسیه و نحوه کار با اسلحه های سبک
 ،L119آموزش می بینند /.دیلی اکسپرس

چهره روز
مـــــراســـــم تــحــلــیــف
"فردیناند مارکوس"
رئیس جمهوری جدید
فیلیپین در مانیل/
آسوشیتدپرس

دموکرات ها چه از لحاظ اقتصادی و چه سیاسی
روزهــای تلخ و نــاگــواری را سپری می کنند.بر
اســاس نظرسنجی آسوشیتدپرس و موسسه
تحقیقاتینورکدردانشگاهشیکاگو،آمریکاییها
به شدت به وضعیت کشور و اقتصادشان بدبین
هستند.بر اســاس ایــن نظرسنجی همزمان با
کاهش محبوبیت بایدن ۸۵ ،درصد آمریکاییها
میگویند که کشور در مسیر اشتباهی پیش
م ـیرود70.درصــد از شهروندان آمریکایی نیز
اعالم کردند که نمیخواهند «جو بایدن» رئیس
جمهور آمریکا برای بار دوم در انتخابات ریاست
جمهوری  ۲۰۲۴نامزد انتخابات شود .این در
حالی اســت که محبوبیت بایدن نیز همچنان
پایین است و دموکراتها در انتخابات کنگره
در ماه نوامبر در انتظار شکست هستند.افزون

روزهایناگواردموکراتها

براساس نظرسنجی آسوشیتدپرس-نورک85 ،درصد آمریکایی ها معتقدند
کشورشان در مسیر اشتباهی پیش می رود 70 .درصد نیز مخالف ریاست
جمهوری مجدد بایدن هستند
بر این 71،درصد از پاسخ دهندگان گفتند فکر
نمیکنند که بایدن باید برای بار دوم در انتخابات
ریاست جمهوری نامزد شود و تنها  29درصد
با نامزدی مجدد بایدن موافق بودند.در میان
کسانی که معتقد بودند بایدن نباید برای بار دوم
در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند 45
درصداعالم کردند بایدن نباید نامزد انتخابات
شــود چــون وی رئیس جمهور بــدی اســت .این

قصاب داعش در دام

دستگاهامنیتیالحشدالشعبیضرغامابوحیدر ازبرجستهترینعامالنجنایت
اسپایکررابازداشتکرد

قصاب۶۰۰جوانعراقیدرفاجعهاسپایکرخونبار
سال  ۲۰۱۴که از عناصر گروه تروریستی داعش
است به دام نیروهای الحشد الشعبی عراق افتاده
است.به گزارش ایرنا ،این تروریست با نام «ضرغام
ابوحیدر» که از یک چشم نابیناست ،به تازگی به
دام نیروهای امنیتی الحشدالشعبی افتاده است؛

فردیکهدرسال ۲۰۱۴ازمهمترینقاتالنصدها
جوانعراقیدرفاجعهاسپایکربهدستداعشبوده
است.منابع عراقی نزدیک به گروههای مقاومت
اعالم کردند که این دجال داعشی به قتل ۶۰۰
جوانعراقیدرپایگاهاسپایکراعترافکردهاست.
بخش امنیتی  -استخباراتی الحشدالشعبی نیز

ترامپ؛ تا 2028؟
نیویورکتایمز:ترامپدرنظردارد
برایانتخاباتریاستجمهوری۲۰۲۴
اعالمنامزدیکندتاتوجههوادارانشرا
ازجلساتکمیتهقضاییدربارهحملهبه
کنگرهمنحرفکند
تــرامــپ ،آمــاد هتــر از همیشه بــرای انتخابات
ریــاســت جــمــهــوری  2024آمــریــکــا ،بــه نظر
میرسد  .نیویورک تایمز مدعی شد که دونالد
تــرامــپ در نظر دارد اوایـــل مــاه جــاری بــرای
انتخابات ،اعالم نامزدی کند تا توجه هوادارانش
را از جلسات کمیته قضایی  6ژانویه دربــاره

در حالی است که یک سوم از پاسخ دهندگان
گفتهاند که وی خیلی پیر بوده و یک چهارم نیز
اعالم کردهاند که هم اکنون زمان تغییر است.
از ســوی دیگر طبق نتایج نظرسنجی جدید،
اغلب مردم آمریکا از وضعیت اقتصادی کشور
خود ناراحت و نگران هستند.طبق بررسیهای
انجام شده «آسوشیتدپرس-مرکز نظرسنجی
تحقیقات عمومی نــورک ( ،»)NORCبدبینی

شهروندان آمریکایی به اقتصاد واشنگتن در
بحبوحه نزول میزان محبوبیت جو بایدن به ۳۹
درصدصورتگرفتهاست.جدیدتریننظرسنجی
شبکه «سی بی اس نیوز» نیز نشان میدهد که
شهروندان آمریکایی از وضعیت اقتصاد کشور
خود به ویــژه هزینه کاالها و غذا نگران هستند
به طــوری که  63درصــد از آمریکاییهایی که
در نظرسنجی شرکت کردهاند ،وضعیت فعلی
کشور خــود را نگرانکننده ،ناراحتکننده و
خستهکننده توصیف کردند.بر اســاس نتایج
یک نظرسنجی اخیر فایننشال تایمز و دانشکده
بازرگانی دانشگاه شیکاگو ،هفت اقتصاددان
از هر  10اقتصاددان معتقدند در بحبوحه تنش
هایژئوپلیتیکوتورمفزاینده،آمریکاشاهدرکود
اقتصادی خواهد بود.

پیشخوان بین الملل
تــیــتــر یــــک روزنــــامــــه
فــــــــــرانــــــــــســــــــــوی
«لوپاریزین»«تابستان پر
تنش،اعتصاب و کمبود
کــارکــنــان در فــرودگــاه
هــا»«از هر  ۶پــرواز ،یک
پــرواز امــروز در فرودگاه
های روواسی و اورلی [پاریس] به دلیل اعتصاب
واعتراضات معیشتی کارکنان لغو می شود .پس
از این اقدام ،اختالل در [فعالیت بخش های]
زمینی و هوایی به دلیل کمبود نیروی انسانی
پیش بینی می شود»

نمای روز

اعالم کرد که در گوشی همراه ضرغام ویدئوهایی
یافته است که دست داشتن او در این جنایت تکان
دهندهرانشانمیدهدوهمچنیناعترافکردهکه
قبرهای جمعی از شهدا وجود دارد که هنوز کشف
نشدهاست.اواسطژوئن( ۲۰۱۴خرداد)۹۳عراق
شاهدیکیازفجیعترینجنایتهادرتاریخمعاصر
بود؛ یک هزار و  ۷۰۰جوان از اهالی استانهای
شیعهنشینجنوبومرکزعراقدرکاخهایصدام،
دیکتاتور پیشین حاکم بر عــراق در شهر تکریت
واقع در شمال بغداد ،سربریده یا به صورت جمعی
تیربارانشدند.
حمله به کنگره منحرف کند .دونالد ترامپ بر
خالف سنت روســای جمهور آمریکا که سعی
میکنند برای چند سال از کانون توجهات فاصله
بگیرند ،تنها مدتی پس از خروج از کاخ سفید،
مصاحبههای تلویزیونی و سخنرانیهای خود را
از سر گرفت .او در مصاحبهها و سخنرانیهای
خود نوک پیکان انتقادات خود را به سوی دولت
بایدن نشانه گرفته و همواره سعی کرده است
از تأیید پیروزی بایدن در انتخابات ۲۰۲۰
طفره رود .برخی ناکامیهای دولت بایدن در
عرصه سیاست داخلی و خارجی به مستمسکی
برای حمله ترامپ به این دولت بدل شد هاند.
نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان
و افزایش فزاینده تــورم در آمریکا را میتوان
از ایــن م ــوارد برشمرد .همچنین تــرامــپ در
ما هها و به خصوص هفتههای اخیر بر تعداد
سفرهای خود به نقاط مختلف آمریکا افزوده تا
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اســرای جنگی روس در صف مبادله اســرا در
اوکراین /سازمان اطالعات ارتش اوکراین
هم ارتباط خود را با بدنه هوادارش حفظ و هم
در انتخابات مقدماتی حزب جمهور یخواه
بــــرای انــتــخــابــات مــیــان دور های کــنــگــره و
فرماندار یها نقشآفرینی کند.محبوبیت
نسبت ًا پایین جو بایدن رئیسجمهور آمریکا،
احتمال شکست دموکرا تها و خــود وی در
دو انتخابات آینده این کشور را افزایش داده
اســت .در ایــن میان تحرکات دونــالــد ترامپ
رئیسجمهور سابق نشان میدهد او همچنان
نقش مهمی بــرای خــود در صحنه سیاسی
ایــاالت متحده قائل اســت.در ایــن زمینه ،در
انتخابات مقدماتی میان دور های کنگره و
فرماندار یها ،از نامزدهای مورد عالقه خود
حمایت کرده است.درواقع با وجود آن که برخی
از جمهوریخواهان به دنبال آن هستند که از
نقش دونالد ترامپ در حزب بکاهند اما شواهد
نشان مـیدهــد کــه او همچنان پرنفوذترین

شخص محسوب میشود .همین جایگاه او را
تشویق میکند که بار دیگر شانس خود را برای
رسیدن به ریاستجمهوری امتحان کند .به
نظر میرسد با توجه به میزان نارضایتی مردمی
از عملکرد دولــت بایدن ،این وسوسه ترامپ
بیش از پیش افــزایــش یــابــد .تحرکات وی در
جریان انتخابات میان دورهای را نیز باید در این
زمینه ارزیابی کرد .با توجه به تجربه سالهای
گذشته ،او سعی خواهد کرد هر رقیبی در داخل
حــزب را با روشهــای خــاص خــود از میدان به
در کند .با این همه ،گفتمان دونالد ترامپ ،بر
حزب جمهور یخواه سیطره دارد و وعد ههای
نامزدهای جمهور یخواه در جهت گفتمان
ترامپ است .احتمال بازگشت ترامپ به کاخ
سفید موضوعی است که ناظران و سیاستمداران
جهان باید آن را جدی تلقی کنند و ایران نیز باید
خود را برای چنین سناریویی آماده کند.

