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موافقت شاه بحرین با محاکمه غیرنظامیان
در دادگاه های نظامی
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سنگ بنای کج کردها در عراق

ریاض؛ مخفیانه به دنبال سالح هسته ای
اندیش��کده دانش و امنیت بین الملل نوش��ت :عربستان به
عنوان یک تازه وارد به دنبال این اس��ت که خ��ود را با فناوری
هایجدیدمسلحکندواززمانیکهفعالیتهایاتمیایران
محدودشده،عربستاناقداماتخودرادربخشاتمیافزایش
داده است .اما هم اکنون توسعه برنامه اتمی عربستان برای
ایجادزیرساختالزماتمیبهسالهازماننیازداردتابتواند
تسلیحاتاتمیتولیدکند.بنابراین،ریاضهماکنوندرحال
ایجادزیرساختاتمیغیرنظامیخوداست؛اینمرحلهشامل
دستیابیبهتجهیزاتاتمیازطریقکشورهاییمانندروسیهو
کرهجنوبیوتبادلفناوریاتمیباآنهاست.گفتهمیشود
که عربس��تان منطقه ای را به روش پنهانی ایجاد کرده که در
آن جا دانشمندان اتمی در حال س��اخت موتورهای اتمی و
تحقیقاتدربارهقابلیتهایاتمیهستند.

...
خبر

درگیری ارتش عراق با داعش در اطراف
ورزشگاه موصل
الحشد الشعبی 70:درصد اهداف عملیاتی
موصل محقق شده است
همزمان با ادامه پیشروی نیروهای عراقی در غرب موصل
و وقوع درگیریهای ش��دید میان آنها و داعش در اطراف
ورزشگاه این ش��هر ،فرماندهی الحشد الشعبی اعالم کرد
ک��ه  70درص��د اه��داف عملیات��ی در موصل محقق ش��ده
است.نیروهای عراقی تالش میکنند تا به محله الشفاء در
مجاورت محله الزنجیلی و رسیدن به پل سوم و کرانه غربی
روددجلهبرسندوبتواننداینمناطقراازدیگرمناطقتحت
سیطره داعش جدا کنند.در همین راستا ،نیروهای الحشد
الشعبی سه پهپاد انتحاری داعش در نزدیکی فرودگاه شهر
تلعفر در غرب موصل را س��رنگون کردند.داعش به تازگی
اس��تفاده از پهپادهای انتحاری را ب��رای مقابله با نیروهای
عراقی افزایش داده است.از سوی دیگر فرماندهی الحشد
الش��عبی تأکید کرد :داعش از غیرنظامیان به عنوان س��پر
انس��انی در مناط��ق جنگ��ی اس��تفاده میکند .م��ا منتظر
دس��تورات ب��رای اج��رای مرحله بع��دی عملی��ات نظامی
هستیم .شرایط عملیات در غرب موصل با بقیه مناطق این
ش��هر فرق دارد و ما با موانعی از جمله شرایط آب و هوایی و
تعداد زیاد آوارگان مواجه هس��تیم .هدف اصلی الحشد از
بین بردن داعش در موصل است .ما هرگز به این گروه اجازه
نخواهیم داد که به جای دیگری فرار کند.

 10کشتهو 50زخمیدرانفجارتروریستیمترویسنپترزبورگ
براثر انفجار در ایس��تگاه متروی س��ن پترزبورگ ،دومین ش��هر بزرگ روسیه،
دستکم 10نفر کشته و 50نفر زخمی ش��دند .گفته میشود که همزمان با
اینانفجار،پوتینمیزبانهمتایبالروسیخوددراینشهربود.تالحظهتنظیم
خبر،هیچ گروهی مس��ئولیت انفجار س��نپترزبورگ را به عهده نگرفته است
اماهواداران داعش در ش��بکههای اجتماعی ،با اشاره به حمالت روسیه علیه
اینگروهتروریستیدرسوریهازانفجاردرمترویسنپترزبورگابرازشادمانی
کردند .از سوی دیگر ،گزارششده است که یک بمب عملنکرده نیز در محل
انفجارکشفشدهاست .عالوهبراین،خبرگزاری«اسپوتنیک»،ازوقوعانفجار
دومدریکخودرودرنزدیکییکیدیگرازایستگاههایمترویسنپترزبورگ
خبرداد.هرروزهچندمیلیونسفردرونشهریدرایستگاهمترویسنپترزبورگ
انجاممیشود.باوجوداینکهدادستانکلروسیهازتروریستیبودناینحادثه
خبرداد،اماوالدیمیرپوتینرئیسجمهوریروسیهنیزپسازاینواقعه،اعالم
کرد که الزم است ،دالیل بروز انفجار مبنی بر اینکه تروریستی یا صنعتی بوده
است ،مشخص ش��ود .روس��یه تاکنون بارها با صدور اطالعیهها و تهدیدهای
صوتیگروههایتروریستیمواجهبودهاست.باتوجهبههمکاریهایروسیه
با ارتش س��وریه از مهرماه س��ال 94علیه تروریس��تها بهویژه داعش و جبهة
النصره ،تدابیر ش��دید امنیت��ی در ش��هرهای مختلف اجرا میش��ود .تاکنون
دههاتروریستبازگشتهازسوریهیاشهروندانکشورهایدیگربهویژهآسیای
میانه با انواع مواد و لوازم س��اخت بمب و حتی بمبهای آم��اده کارگذاری در
ش��هرهای مختلف ازجمله مسکو دستگیر ش��دند که بر اس��اس گزارشهای
اعالمش��ده درصدد ایج��اد انفجار بین جمعیت در مراس��م مختل��ف بودهاند.

عبدالفتاحسیسی،وزیردفاعسابقمصرکهدرجوالی ٢٠١٣بابهراهانداختن
کودتایینظامیزمامامورپرجمعیتترینکشورجهانعربرابهدستگرفت،
قراربوددیروزمیهمانترامپباشد.السیسیهرگزدردورهریاستجمهوری
«باراکاوباما»بهکاخسفیددعوتنشدهبوداماترامپبرایاوفرش قرمزپهن
کرد.سیسیکهازسویفعاالنسیاسیبهعنوانسرکوبگرترینفرددرتاریخ
مصرلقبگرفته،بسیارموردتوجهترامپواقعشدهاست.ایندوفرداولینبار
در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در ماه سپتامبر با یکدیگر دیدار
کردند و ترامپ ،سیس��ی را «مرد فوق العاده ای» خواند و سیسی اولین رهبر
خارجی بود که پس از پیروزی ترامپ به او تبریک گفت.به گزارش گاردین ،به
گفته«هاهلیر»،تحلیلگرامورمصردرمؤسسهرویالیونایتدسرویسمستقردر
لندن«هردو(ترامپوسیسی)رویامنیتمتمرکزشدهاندوهردومعتقدندکه
کشورودولتشانبهطرزیناعادالنههدفقرارگرفتهاست.درضمنهردوبه
پشتوانهپوپولیسمخشمگینکهبهنظرمیرسدفاقدیکایدئولوژیحسابشده
است،بیرونازدایرهنخبگانسیاسیبهقدرترسیدهاند».یکیدیگرازوجوه
اشتراکمیانسیسیوترامپ،شیفتگیهردوبهتشریفاتپرشکوهاست اما
فارغازاینتشابهات،برایترامپدعوتازسیسیفرصتیاستبرایاحیای
رابطه با رهبر پرجمعیتترین کش��ور جهان عرب ،آن هم اندکی بعد از فرمان
جنجالبرانگیز ممنوعیت سفر شهروندان شش کشور با اکثریت مسلمان به
آمریکا؛ فرمانی که اگرچه متوقف شده اما ترامپ به دنبال راههایی جایگزین
برایادامهدادنآناست.

عکس:آرشیو
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اندیشکده روز

انفجار در قلب روسیه

سرکیس نعوم:

سالح و خلبان های پاکستانی در خدمت
اعراب خلیج فارس هستند

اشک های رئیس جمهور در زندان
خبرگزاریفرانسه:رئیسجمهوربرکنارشدهکرهجنوبیلباس
زندانبهتنکردهودراولینشببازداشتشمیگریست
رئیسجمهور برکنار شده کره جنوبی اولین روز از بازداشت خود در زندان
را در سلولی بدون تجمالت و امکانات ویژه گذراند .به گزارش خبرگزاری
فرانس��ه« ،پارک گئون هی» دختر  65س��اله دیکتاتور س��ابق کره جنوبی
که به تازگی از سمت ریاس��ت جمهوری به دلیل رس��وایی مالی و سیاسی
برکنار شده بود ،درحالیکه توسط دو مأمور زندان به سمت سلول انفرادی
هدایت میش��د ،به ش��دت گریه میکرد .رئیسجمهور برکنار ش��ده کره
جنوبی در س��لولی به مس��احت تقریبی  10مترمربع نگهداری می ش��ود
و مانند دیگر زندانیان با چس��باندن برچسبی ش��مارهگذاری شد که با آن
شناخته خواهد شد .پسازآن که ش��ماره  503بر سینه زندانی چسبانده
ش��د ،از وی عکس تمامرخ و نیم رخ بالباس زندانیان گرفته ش��د و س��پس
توسط دو مأمور به سمت س��لول انفرادی هدایت ش��د .وی قبل از ورود به
سلول ظرف های ش��خصی غذا ،پتو و لوازم بهداشت ش��خصی خود را نیز
تحویل گرفت .روزنامه "یونگ آنگ ایلبو" به نقل از یک منبع آگاه در وزارت
دفاع کره جنوبی نوشت :پارک گئون هی پیش از ورود به سلول وارد حمام
زندانیان ش��د و لباس س��بزرنگ ویژه زن��دان زنان را بر تن ک��رد .مدتی که
خانم پارک در زندان حضور دارد تحقیقات دادگاه قانونگذار درباره فساد
سیاسی و مالی وی ادامه خواهد داشت و در صورت اثبات گناهکار بودن،
به  10سال حبس محکوم خواهد شد .چند ماه پیش فاش شد خانمرئیس
جمهور به یکی از دوستان نزدیک خود که نقش حکومتی نداشته اجازه سوء
استفاده سیاسی و مالی داده است.

حمله دوباره اردوغان به اروپا

رئیس جمهورترکیه اروپایی ها را نوادگان نازیسم و فاشیسم خواند
رئیسجمهورترکیهکهاینروزهابااروپاییانرابطهخوبینداردوشاید
همبهکلپیوستنکشورشبهاتحادیهاروپاراازیادبردهاست،باردیگر
به اروپایی ها حمله ک��رد؛ اردوغان ،اروپاییها را «نازی و فاشیس��ت»
خطابکردودربارهپیوستنبهاتحادیهاروپاهشدارداد.البتهاردوغان
گفتکهمردمکشورشبعدازهمهپرسیتغییرقانوناساسیدرتاریخ
 27فروردین،تکلیفپیوستنبهاتحادیهاروپارامشخصخواهندکرد.
اردوغانطیسخنرانیدرزادگاهششهر«ریزه»ازاتباعترکیهدراروپا
خواست تا با دادن رای مثبت به تغییر قانون اساسی «پاسخ درخوری

به نوادگان نازیها و فاشیس��تها» بدهند .وی همچنین افزود که به
«اروپاییهای فاشیس��ت» اجازه نخواه��د داد تا عزت و غ��رور ترکیه را
خدشهدار کنند .به نوش��ته خبرگزاری «رویترز» رئیس جمهور ترکیه
همچنینوعدهدادکهدولتبعدازهمهپرسی،درخصوصبازگرداندن
حکم اع��دام به قانون اساس��ی تصمیمگی��ری خواهد کرد .آن��کارا در
هفتههای اخیر شاهد تنشهای وخیمی با کشورهای اروپایی مانند
آلمانوهلندبرسرسخنرانیوزیرانشبرایجمعآوریرای«بله»برای
همهپرسیتغییرقانوناساسیدرجمعاتباعترکدرکشورهایمذکور
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اظهار نظر روز

گاردین:ترامپ به دنبال رابطه با پرجمعیت ترین
کشورجهان عرب است

سیدرضاقزوینیغرابی

کردهایعراقبیشاز 13سالاستکهدرمناسباتمختلف
ادعایخودبرایجداییازمرکزراتکرارمیکنند.بحراندو
هفتهایاخیردرعراقبرسربرافراشتهشدنپرچمکردستان
بر فراز استانداری کرکوک نیز بار دیگر به مطرح شدن جدی
اینجداییدامنزدهاست.فارغازاینکهادعایاخیرکردها
تاچهاندازهجدیباشدیااینکهتنهاسرپوشیبرایضمیمه
کردنرسمیوبیدردسراستانمهموموردمناقشهکرکوک
بهاقلیممحسوبشود،بهچندنکتهبایداشارهکرد.نخستاین
کهبافرضواقعینبودنادعایاخیرهمهپرسیواستقالل،
باید آن را تالشی همه جانبه از سوی کردها برای کوتاه آمدن
بغدادازکرکوکدانست.دولتعراقوارتشدرمراحلپایانی
جنگ با داعش اند و توان جدی برای گشودن جبهه جدید با
کردهابرسرالحاقکرکوکبهاقلیمراندارندبنابراینباادعای
برگزاریهمهپرسیجداییبرایسالجاری،عمالبهدنبال
فشاربربغدادبرایپذیرشالحاقکرکوکهستند.امافرضیه
دومدرسایهموافقتجدیددوحزبعمدهکردیباهمهپرسی
وارسالهیئتیدرروزهایآیندهبهبغدادبرایمذاکرهبادولت
مرکزی،جدیبودنکردهابرایبرگزاریهمهپرسیاست.
این همه پرس��ی به معنای ایجاد س��نگ بنای تشکیل دولت
کردی در منطقه با مرکزیت کردهای عراق اس��ت .س��اختار
جدیدیکهبهنظرمیرسدداراینقاطضعفمتعددیاست.
یکیازایننقاطضعف،موضوعحقوقمدنیواحترامبهسایر
اقواموطوایفموجوددرساختاراحتمالیجدیداست.نفس
برافراشته شدن پرچم کردس��تان در کرکوک چند قومیتی
نش��ان از بی احترام��ی کردها به دیگر قومیت های تش��کیل
دهنده بافت جمعیتی آن جا دارد .رفتارهای خش��ن عوامل
اقلیمباقومیتهای ُکردوترکمندرنواحیچندقومیتیمورد
مناقشهنشانمیدهد،تصمیمگیران ُکرد،تنهابهدنبالایجاد
یک دولت نژادی خالص و یکدست هستند .عالوه بر این که
خیانت آن ها در ضمیمه کردن کرکوک به اقلیم خود درست
درزمانیکهعراقزیرچکمههایداعشبود،نشانمیدهد،
ساختار جدید احتمالی نمی تواند از روابط گرم و دوستانه با
سرزمینمادریسابقخودیعنیعراقبرخوردارباشد.
کشوری که با زور نظامی ،خیانت ،بغض و کینه علیه قومیت
ها و سوء استفاده از اوضاع ناگوار س��رزمین سابق خود و زیر
پا گذاشتن قانون اساس��ی که خود نیز به آن رأی داده ،شکل
بگیرد نمی تواند چندان مورد توجه قرار بگیرد و آینده آن نیز
درگروکشمکشهایمتعددیخواهدبود.
افزون بر این که ،مش��کالت متعدد اقتصادی ،محرومیت از
سهم 17درصدیبودجهساالنهعراق،محرومیتازآبهای
آزادبینالمللی،کشمکشهایسنتیوخونینقبیلهایمیان
احزاب عمده اقلیم ،درگیری های محتم��ل کردی – کردی
با نیروهای خ��ارج از اقلیم و مواضع ق��درت های منطقه ای و
بین المللی ،موانع بس��یار بزرگ شکل گیری دولت مستقل
کردهایعراقخواهدبود.
هرچندآنچهگفتهشدبهاینمعنانیستکهالزاماکردهای
عراق به دنبال استقالل نیس��تند ،عالوه بر احاطه کردها بر
مش��کالت داخلی گریبان گیر آن ه��ا ،وجود اف��راد و جریان
هایی که همه پرسی و اس��تقالل را در شرایط فعلی مناسب
نمی دانند ،جریان هایی نیز هس��تند که به دنبال اس��تقالل
کردستانوفراترازآنتجزیهعراقهستندتاقدرتبالقوهاین
کشوردرمنطقهرابهنابودیبکشانند.
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اس��ت .مخالفت دولتهای
اروپاییبابرگزاریسخنرانی
و تجمعات تبلیغات��ی مقامات
ترکیه در کشورهایشان برای جمع
ک��ردن رای مثب��ت ب��ه تغیی��ر قانون
اساس��ی در همهپرس��ی 27فروردی��ن،
باع��ث عصبانی��ت بیشازحد آن��کارا ش��ده به
گونهایکهحتیاروپاراتهدیدبهتحریممیکند.

س��تون نویس روزنامه النهار درخصوص
توانمندیهاینظامیپاکستانوارتباط
این کش��ور با اعراب خلیجفارس نوشت:
«صنایع تسلیحاتی پاکس��تان» به تازگی
دفت��ر بازاریابی و ف��روش خ��ود را در دبی
اماراتبازکردهاست.قطرنیزدرحالبررسیکمکگرفتناز
نیروهایپاکستانیدرجریانجامجهانیفوتبالاستکهقرار
است در سال  2022در این کشور برگزار شود .نعوم افزود:
پاکستان،ازمدتهاپیشواردتیمکشورهایصاحبانرژی
هستهایشد.اماطرفدارانعربستانسعودیسالحهستهای
پاکستانراسالحیدردستعربستانمیدانند،برایاینکه
اینکشورهزینههایمالیآنراپرداختوبعدهادرتولیدآن
سهیم ش��د .درگیری نظامی پاکس��تان در کشورهای عربی
خلیجف��ارس مزمن اس��ت و فرات��ر از درگیر ش��دن در پیمان
نظامیمتشکلاز 41کشوریاستکهعربستانبرایمبارزه
با تروریس��م تأسیس کرده است .پیشتر پاکس��تان دو خلبان
خود را به عربستان سعودی فرستاد تا هدایت جنگندههای
این کش��ور را برای حمله به یمن ،برعه��ده بگیرد .همچنین
خلبانهای پاکس��تانی در حمایت از مرزهای عربس��تان به
ریاضکمککردند.

...

خبرهای متفاوت
▪ ▪مهریه نجومی دختر دیکتاتور بحرین

العالم:مهریه 300میلیاردیدختردیکتاتوربحرین،موجب
شگفتیوحیرتمردمبهویژهدرکشورهایعربیشدهاست.
شبکههای اجتماعی ویدئوی مربوط به حملونقل «مهریه»
اعطاییازسویشاهزادهاماراتیبنزایدآلنهیانبرایشیخه
نورهدخترحمدبنعیسیآلخلیفهپادشاهبحرینرامنتشر
کردند .به نوشته رس��انهها ،صندوقهای حمل شده در این
تصاویر ،حاوی 50میلیون دره��م جواهرات و 250میلیون
درهم پول نقد اس��ت .هر درهم امارات حدود  10هزار ریال
ایران ارزش دارد.
▪ ▪ممنوعیتریشبلندوحجابدرسینکیانگچین

دیلی میل :دولت چین بهتازگی اع�لام کرده که تدابیری را
برای مقابله ب��ا افراطگرایی در س��ینکیانگ بهکار میبندد
که این تدابیر ش��امل ممنوعیت داش��تن ریشبلند و حجاب
میش��ود .پیشازای��ن نی��ز دول��ت چی��ن دس��ت ب��ه اعمال
ممنوعیتهایمشابهیدراینمنطقهکهحدود 10میلیون
مسلمانرادرخودجایدادهاست،زدهبود.

خط و نشان اقتصادی به اژدهای زرد

ترامپ :تجارت با چین خوب است اما اگر آنها کمک نکنند ،معضل کره شمالی
را تنهایی حل می کنیم
رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که
واشنگتن،آمادهوقادراستباکمک
چینیابدوناینکشور،تهدیدکره
ش��مالی را رفع کند؛ اظهاراتی که
نشان میدهد واشنگتن از مسئله
«تجارت»برایتحتفشارگذاشتن
پکندرخصوصاعمالفشاربیشتر
بر پیونگ یان��گ اس��تفاده خواهد
کرد .ترام��پ ،در آس��تانه برگزاری
نشس��ت واش��نگتن – پک��ن در
فلوریدا که قرار اس��ت در آن با شی
جین پین��گ ،همت��ای چینی خود
درخصوص برخی مسائل صحبت
کند ،در مصاحبه با روزنامه فایننش��یال تایمز اعالم کرد
که اگر چین بر کره شمالی برای متوقف کردن تحقیقات
اتمیاشاعمالنفوذنکندواشنگتناینکاررابهتنهایی
انجام خواه��د داد .ترامپ در این خص��وص گفت :چین
نفوذبسیاریدرکرهشمالیداردوتصمیمخواهدگرفت
که آی��ا درخص��وص رفع تهدید کره ش��مالی ب��ه ما کمک

کند یا خی��ر .اگر تصمی��م به کمک
بگیرد به نفع چین خواهد بود و اگر
خالف آن را تصمی��م بگیرد به ضرر
همگان خواهد بود .تجارت انگیزه
خوبی ب��رای چین ب��رای همکاری
با آمری��کا خواه��د بود اما م��ا کامال
آمادهایم که ب��دون کمک چین هم
به وضعیت کره ش��مالی رسیدگی
کنیم .واشنگتن بارها تاکید کرده
بود که چین تنها کشوری است که
باید اقدامات بیش��تری ب��رای رفع
مسئله برنامههای موشکی و اتمی
کره شمالی انجام دهد .ترامپ در
پاسخبهاینسوالکهآیابرایترغیبپکنبهکمکدراین
راهحاضراستمزایایبیشتریراهمچونخروجبرخیاز
نیروهایآمریکاییازمنطقهبهچینپیشنهاددهدیاخیر؟
گفت:اگرچینتهدیدکرهشمالیراحلنکندماخودمان
اینکارراخواهیمکرد.اینکلمطلبیاستکهمیتوانم
بهشمابگویم.

نفوذ پوتین به صربستان رسید

پیروزی قاطع نخست وزیر صربستان در انتخابات ریاست جمهوری

«الکس��اندر ووچی��چ» رهب��ر حزب
پیش��رو و نخس��ت وزی��ر کنون��ی
صربس��تان در یازدهمی��ن دور
انتخابات ریاست جمهوری در این
کش��ور از زمان برقراری نظام چند
حزبی در س��ال  1990میالدی با
کس��ب اکثریت قاط��ع آرای مردم
به عن��وان رئیس جمه��وری جدید
صربس��تان انتخ��اب ش��د.آژانس
تحقیقات نظر سنجی ایپسوس بر
اساس شمارش بیش از 80درصد
آرایمردماینکشور،اعالمکردکه
ووچیچ  ،رهبر حزب حاکم پیش��رو
 55.1درصدآراراازآنخودکرد .دولتکنونیصربستان
در حالی که اولوی��ت آن عضویت در اتحادیه اروپاس��ت با
کشورهای روسیه و چین روابط خوبی دارد و از سیاست
بیطرفانهنظامیپیرویمیکندوایندرحالیاستکه
با آمریکا ،روسیه ،اتحادیه اروپا و ناتو همکاری و رزمایش
نظامی دارد .مدت کوتاهی پیش از انتخابات ،ووچیچ در
دیداریباوالدیمیرپوتین،رئیسجمهورروسیهباردیگر
بر ضرورت بهبود روابط میان دو کش��ور تاکید کرده بود.
روابطی که گفته میش��ود با بهبود آن قرار است توافقی
برای ف��روش جنگن��ده ،تان��ک و ماش��ینآالت زرهی به
صربستان منعقد ش��ود .پوتین ،عالوه بر گسترش حوزه
نفوذ خود در غرب آسیا و سرزمین هایی از قاره سبز ،می
کوشد تا حوزه نفوذ س��نتی اتحاد جماهیر شوروی را نیز
احیا کند .پوتی��ن اکنون ،عالوه بر حمایت از دوس��تانش
برای ب��ه قدرت رس��یدن در این مناطق ،بر س��ر مس��ائل

بین المللی با آن ها وارد تعامل می
شود.بهعنوانمثال،پوتینباقزاق
ها در مذاکرات آس��تانه مش��ارکت
می کن��د یا ای��ن که دوس��تانش در
لهستانومجارستانقدرتراقبضه
می کنند .از آغاز ریاست جمهوری
پوتی��ن تحولی مثبت در سیاس��ت
خارجی روسیه ،از آرمان گرایی به
واقع گرای��ی ،از بی ثبات��ی به ثبات
نسبیوازرهیافتهایغیرعقالیی
به عقالیی ص��ورت گرفت .پوتین،
در خصوص رویکرد جدید روس��یه
به خاورمیانه می گوید :روسیه یک
قدرت بزرگ جهانی اس��ت و نمی تواند ب��ه تحوالت مهم
عرصه بین الملل بی اعتنا باشد .کشورهای خاورمیانه و
جهان اسالم ش��رکای اقتصادی ،همکاران حوزه انرژی
و مش��تریان س��خت افزارهای نظامی روس��یه هستند و
روسیه مایل است در معامالت این منطقه نقش برجسته
ت��ری ایف��ا کن��د»  .روس��یه در دوران پوتی��ن در مواجهه با
تحدید حدود نفوذ و قدرت خود توسط یک جانبه گرایی
آمری��کا ،راهبرد چن��د جانبه گرای��ی را در پی��ش گرفت.
افزایش و تقویت توانمندی های داخلی روس��یه به تغییر
راهبردهای مس��کو در دوران پوتین منجر ش��د ،پوتین با
نگرش اوراس��یا گرایانه ،حفظ ت��وازن در روابط با ش��رق
و غ��رب را پی گرفت ؛ ای��ن در حالی بود که روس��یه عالوه
بر گس��ترش همکاری های منطقه ای و بی��ن المللی در
حوزههایمختلفنظامی،سیاسیواقتصادیبهتقویت
دوب��اره نی��روی نظام��ی و اس��تراتژیک خوداق��دام کرد.
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