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کنایه الوروف به شایعه روابط
ترامپ با روس ها

وزیرخارجهروسیهدرمصاحب هباان.بی.سیگفتکهایناحتمالوجودداردکهترامپوپوتین،بیشازسهباردرجریاننشستگروه ۲۰بایکدیگر
مالقات کرده باشند .آنها حتی ممکن است با یکدیگر در زمان رفتن به سرویس بهداشتی هم مالقات کرده باشند! الوروف افزود:اگرآمریکایی ها
اصرار دارند که ما در انتخابات  2دوره قبل آمریکا نیز دخالت کردهایم به این معناست که اوباما هم پیروزیاش را مدیون ما بوده است.

...

تحلیل رسانه ها
پشت پرده کودتای امنیتی سعودی

امیرقطر:هرگز ازسیاست های

سرمایه گذاری روسیه و آمریکا روی نبرد ناوها

رقابت تسلیحاتی این باردردریا

دکترعلیرضارضاخواه-این روزها رقابت تسلیحاتی میان مسکو و واشنگتن
با سرعت زیادی در جریان است .علی رغم پایان جنگ سرد و تالش برای عادی
سازی روابط میان دو کشور ،همچنان کاخ کرملین و کاخ سفید یکدیگر را مهم
تریندشمنورقیباسترات ِژیکمیدانند؛ازهمینروتالشبرایتقویتحضور
نظامی در نقاط مختلف جهان و رقابت تسلیحاتی دو مولفه ای است که از بعد
نظامی میان دو کشور قابل رصد می باشد.روند رو به تقابل روسیه جدید با غرب
را برای اولین بار ادوارد لوکاس در کتابی با نام «جنگ سرد جدید :روسیه پوتین
و تهدید آن برای غرب» در ســال  ۲۰۰۹مطرح کرد .شــالوده ســخن او در این
کتاب این است که روسیه به رهبری پوتین به تدریج از روند همکاری با غرب به
سوی تقابل با غرب تغییر مسیر خواهد داد؛ چیزی که لوکاس آن را «جنگ سرد
جدید» نام نهاد .حمله برقآسای روسیه به خاک گرجستان در سال  ۲۰۰۸و
جداکردن شبهجزیره استراتژیک کریمه از اوکراین و الحاق آن به خاک روسیه
در  ۲۰۱۴دو نمونه از شواهدی است که نشان از تقابل روسیه و غرب در فضای
جنگ سرد جدید دارد.
▪نگرانی نظامیان از اسب تروای روسی

در همین راســتا ســرفرمانده نیروهای آمریکایــی در اروپا روز پنجشــنبه گفت که
متحداناینکشوردرشرقاروپانگرانندکهرزمایشهایبزرگارتشروسیهدرماه
سپتامبر ممکن است «اسب تروا» و هدف از آن باقی گذاشتن بخشی از تسلیحات
در خاک بالروس باشــد .به گزارش خبرگزاری رویترز ،روسیه تالش کرده به ناتو
تضمیندهدکهابعاداینرزمایشدرچارچوبمقرراتبینالمللیخواهدبودولی
مقاماتناتووفرماندهاننظامیآمریکادرموردابعادواهدافاینرزمایشنگرانند.
ژنرال بن هادجز سرفرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا در مصاحبهای به رویترز
گفت که مقامات ناتو و کشورهای همپیمان با دقت تجهیزات نظامی و تسلیحاتی
را که در ماه ســپتامبر برای ایــن رزمایش به بــاروس منتقل خواهد شــد زیر نظر
خواهند گرفت و خواهند دید آیا تمامی آنها به روسیه بازگردانده میشود یا نه .او
در بخشی از این مصاحبه گفت« :نگرانی کشورهای شرق اروپا این است که روسیه
از روشی مثل اسب تروا استفاده کند .تجهیزات و تسلیحات را به بهانه رزمایش به
بالروس بیاورد و یکباره تمامــی این نیروها و تجهیزات را بــه نقطه دیگری منتقل
کند ».ژنرال هادجز گفت :هیچ شواهدی در دست ندارد که ثابت کند روسیه واقعا
چنین طرحی دارد ولی شفافیت بیشتر از سوی روسیه میتواند به برطرف کردن
نگرانیها در مورد رزمایش تابستانی آن کشور کمک کند .کشورهای عضو ناتو به
این دلیل نگرانند چون در رزمایشهای قبلی روسیه واحدهای نیروی مخصوص،
موشکهایدوربردوهواپیماهایبدونسرنشیننیزشرکتداشتند.مقاماتناتو

میگویند بعدها از همین ابزارها و تاکتیکها برای الحاق کریمه به خاک روسیه در
سال ۲۰۱۴وحمایتازشورشیانشرقاوکراینودخالتنظامیروسیهدرجنگ
داخلی سوریه استفاده شد.
▪مسلح سازی دریا

در تحولی دیگر شــاهد افزایش رقابت تســلیحاتی میان واشــنگتن و مسکو در
آب های آزاد و دریاها هســتیم.نیروی دریایی آمریکا مســتقر در ژاپن با انتشار
بیانیــهای اعالم کــرد ،آمریکا ناوشــکن خــود را مجهز به موشــکهای هدایت
شونده با قابلیت پدافند موشکی بالستیک سال آینده در منطقه یوکوسوکای
ژاپن مستقر خواهد کرد .همچنین وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای اعالم کرده
است که ناو هواپیمابر نسل جدید آمریکا موسوم به ناو جرالد آر .فورد روز شنبه
رســما در نیروی دریایی آمریکا به خدمت گرفته شد .ناو نسل جدید یو اس اف
جرالــد آر .فورد اولین نــاو کالس جدید "جرالــد آر .فورد" خواهد بــود و اولین
کالس ناوهای نسل جدید آمریکایی اســت .به گزارش اسپوتنیک ناو هواپیما
بر کالس ناو جرالد آر .فورد که از آن به عنوان "نماد قــدرت نظامی آمریکا" یاد
میشود ،اولین فروند از نسل ناوهای هواپیمابر جدید آمریکا پس از چهل سال
اســت .طراحی ناوهای کنونی ایاالت متحده مربوط به چهار دهه پیش است.
در همین حــال وزارت دفاع آمریکا تشــریح کــرد که نیروی دریایی این کشــور
قصد دارد  43میلیارد دالر برای توسعه و ساخت سه ناو کالس جرالد آر .فورد و
همچنین کالسهای جان اف کندی و اینترپرایز در آینده سرمایه گذاری کند.
ناو کالس جرالد آر .فورد که با ســه ســال تاخیر و صرف میلیاردها دالر بودجه
اضافی قرار است وارد خدمت شود ،بنا به اعالم مقامهای آمریکایی در بر دارنده
دستاوردهای پیشرفته چشمگیری نسبت به ناوهای سابق است .از جمله این
تواناییها داشتن سیستم پرتاب هواپیمای الکترومغناطیسی ،رادار دو بانده و
سیستمهای یکپارچه جنگی است.این ناو به عنوان قدرتمندترین ناو هواپیمابر
آمریکا قرار است فردا در پایگاه نیروی دریایی آمریکا به نام پایگاه "نور فلک" در
ساحل ویرجینیا آغاز به کار کند .قرار است این کالس از ناوها به طور تدریجی
جایگزین ناوهای کالس نیمیتز شود .در این ناو2هزار و 600ملوان در مجموع
خدمت خواهند کرد کــه  600عدد کمتر از پرســنل ناو کالس نیمیتز اســت.
از ســوی دیگر تبدیل نیروی دریایی روســیه به دومین قدرت برتر جهانی ،تازه
ترین راهبرد ابالغ شده از سوی والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است .به
گزارش واحد مرکزی خبر به تازگی رئیس جمهور روسیه ،راهبرد جدید دریایی
این کشور را برای مقابله با برتری طلبی دریایی آمریکا و برخی کشورهای غربی
و نیز افزایش توان بازدارندگی کشورش ابالغ کرد.

خود دستبرنمی داریم

آماده مذاکره بدون مداخله و دیکته هستیم
رزمایش چین و روسیه در دریای بالتیک

ساعاتی از انتشــار مطالبی درباره
شــب ســرنگونی محمد بــن نایف
ولیعهــد ســعودی از قــدرت در
رســانه های غربی نگذشته بود که
دستورات پادشــاهی جدیدی از دربار سعودی صادر شد.
این دستورات جدید بیانگر نگرانی ولیعهد جدید از بقایای
حامیان بن نایف و احتمال شورش در درون خاندان حاکم
ســعودی علیه خودش اســت .محمــد بن ســلمان ولیعهد
جدید ســعودی روند کودتای خود که براســاس آن محمد
بن نایــف ولیعهد ســابق و پســر عمویش را ســرنگون کرد،
تکمیل می کند .محمد بن ســلمان برای کنار زدن بقایای
حامیان محمد بــن نایف از ارکان قدرت به ویــژه اداره ها و
دستگاه های امنیتی خود بسیج شده است .این ها همان
افســران و مســئوالنی هســتند که برای محمد بن سلمان
اعتماد کردن به آنها دشوار است یا این شک و شبهه درباره
آنها مطرح است که به وزیر کشور ســابق (محمد بن نایف)
وفادار هستند .به نظر می رسد روند تغییرات در بخش های
وزارت کشور با هدف پاک سازی آن از بقایای حامی محمد
بن نایف کار آســانی برای محمد بن ســلمان نبوده است و
از این رو ،وی مجبور شد دســتگاهی را موسوم به "ریاست
امنیت کشور" اختراع کند تا از این طریق بتواند هرم قدرت
امنیتی در کشور را به قبضه خود درآورد و از طریق نفوذ در
دســتگاه های امنیتی ،ضمانتی را بــرای مقابله با هرگونه
شــورش احتمالــی علیه خــودش ایجــاد کنــد .محمد بن
ســلمان جوان برای رهبری این ماموریت مهم ،عبدالعزیز
الهویرنی مشــاورش در امور کودتاها و مهندس سرنگونی
محمد بن نایــف در کاخ مکــه را انتخــاب کرد .مهــم ترین
نکته در دستورات پادشاه ســعودی این است که – از جنبه
اختیارات اعطا شده به دستگاه ریاست امنیت کشور -همه
نهادها و دستگاه های امنیتی کشــور زیر نظر این دستگاه
جدید خواهند بود و کار خواهند کرد .اما از جنبه عملی نیز
ساختار دستگاه ریاست امنیت کشــور به گونه ای خواهد
بود که اداره های مختلف امنیتی از اداره کل آگاهی گرفته
تا نیروهای امنیتی ویژه ،نیروهای واکنش ســریع و امنیت
پرواز ،اداره کل امور فنــی و مرکز اطالعات ملی و مبارزه با
تروریسم را شامل خواهد شد و همه این نهادها زیر مجموعه
دســتگاه ریاســت امنیت کشــور خواهند بود .این ساختار
دستگاه جدید ریاست امنیت کشور بیانگر نگرانی و ترس
ولیعهد جدید اســت که به تاج و تخت پدرش چشم دوخته
اســت .محمد بــن ســلمان نگران شــورش و ســرپیچی در
درون خاندان سعودی یا نفوذ حامیان (محمد بن نایف) در
دستگاه های حکومتی است زیرا در طول هفته های اخیر
نظرات مملو از کینه و انتقام جویی بن نایف و دیگر فرزندان
و نوادگان عبدالعزیز را که در نتیجه کودتای وی ،کنار زده
شده اند ،دیده است.
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با گذشت بیش از یک ماه از آغاز بحران در روابط میان امارات ،بحرین
و مصر به رهبری عربســتان ســعودی با قطر ،این بحــران همچنان به
صورت الینحل باقی مانده است .در همین حال روز گذشته امیر قطر
ســکوت خود را شکســت و برای اولین بــار از زمان آغاز بحــران عربی
به بیان مواضع خود پرداخت .به گزارش الجزیــره ،تمیم بن حمد آل
ثانی در ســخنرانی خود ضمن تمجید از پایداری مردم قطر در مقابل
محاصره و تحریم ها اعالم کرد که دوحه هرگز از سیاســت های خود
دســت بر نمی دارد ،با این حال آماده مذاکره بــدون مداخله و دیکته
اســت .تمیم بن حمد با بیــان این که هــر گونه راه حلی بایــد طبق دو
اصل یعنی احترام به حاکمیت کشور و بدون دیکت ه کردن خواستهها
باشــد ،تصریح کرد :هر مقدمه ای برای حل بحران باید تضمین کند
که به شــیوههای انتقــام جویانــه از ملتهــا بازنمیگردیم.امیر قطر
همچنین از تمام کسانی که حریم هوایی ،دریایی و منطقهای خود را
که زمانی به روی این کشور بســته بودند ،باز کردند ،تشکر کرد .وی
از تالشهای میانجی گرانه امیر کویت و در عین حال از حمایتهای
آمریکا از این میانجیگری و مواضع سازنده انگلیس ،فرانسه ،آلمان
و کل اروپا و روسیه تقدیر کرد.همچنین روز گذشته امیر قطر با صدور
فرمانی دســتور اصالحاتی در قانون مبارزه با تروریســم این کشور را
صادر کرد .بر اســاس این فرمان ،دو فهرســت از افراد و سازمانهای
تروریستی تنظیم خواهد شد .قرار است مفاهیمی چون «تروریست»
نیز تدقیق شــود .پیش از این انور قرقاش ،وزیر مشاور در امور خارجه
امارات اصالحات انجام شــده در قانون مبارزه با تروریسم قطر را گام
مثبتی برای برخورد جدی با لیست شروط کشورهای محاصره کننده
دانســت .او به تازگی تاکید کرده اســت« :اکنون تــوپ در زمین قطر
است» .از ســوی دیگر به گزارش روزنامه الشرق االوسط وزیر خارجه
عربســتان در یک کنفرانس مطبوعاتی مشــترک با همتای ایتالیایی
خود در رم گفت :ما منتظر این هســتیم که دوحه به خواســتههایمان
و اصولی که دربــاره آن اختالفی وجود ندارد پاســخ بدهــد تا بتوانیم
صفحه جدیدی درروابط با قطر باز کنیــم .ما برای تغییر مطلوب صبر
میکنیم .وی گفت" :تمامــی چیزی که ما میخواهیم این اســت که
دوحه به این اصول پایبند باشد و به آن عمل کند .عربستان ،امارات،
مصر و بحرین این اقدامات را به خاطر آســیب رســاندن به قطر اتخاذ
نکردند بلکــه به خاطر درد و رنجــی که تحمل کردند ایــن اقدامات را
انجام دادند".همزمان ،وزیر خارجه
آمریکا با اعالم اینکه واشنگتن
از اقدامات دوحه در ارتباط
با یــک توافــق بــا هدف
مبــارزه بــا تروریســم،
رضایــت دارد از چهار
کشور عربی خواست
به محاصره زمینی
قطر پایان دهند.

...

با صاحب نظران
جهانی بی کفایتی ترامپ
پیامدهای
ِ
اســتفان مارتین والت اســتاد
روابــط بیــن الملل دانشــگاه
هــاروارد در یادداشــتی برای
نشریه فارین پالیسی در مورد
جهانیبیکفایتی
"پیامدهای
ِ
ترامــپ" مــی نویســد :آمریکا
در بیشــتر دوره هــای پــس از
جنگ ،از حضــور افــراد الیق
بهره بــرد .پیــروزی در جنگ
جهانی دوم ،ایجــاد نهادهای
قدرتمنــد ماننــد ناتــو و "سیســتم برتــون وودز" و مدیریت
تقریب ًا موفــق در رقابتهای جنگ ســرد با شــوروی ،تمام
اینها دنیا را متقاعــد کرد که مقامــات آمریکایی کار خود
را خوب بلدنــد ،اما از آن زمــان به بعد امــور آمریکا از خوب
به بد ،بدتر و واقع ًا افتضاح تغییــر کرد .دولت بیل کلینتون
بحران اقتصادی آمریــکا را تقریب ًا خــوب مدیریت کرد ،اما
عملکردش در سیاســت خارجی متوســط بود .همچنین،
سیاســتهایش در خاورمیانــه بســتر را بــرای مشــکالت
بزرگتر فراهم کرد .دولت جورج دبلیو بوش کارشناسان
باتجربه بســیاری داشــت ،اما ترکیب غرور ،جهل ریاست
جمهــوری ،وحشــت از حمــات یــازده ســپتامبر و نفــوذ
مصیبتبار ایدئولوگهــای "نومحافظــه کار" ،پیامدهای
سنگینی در عراق و افغانســتان ایجاد کرد .اوباما عملکرد
بهتــری داشــت ،اما برخــی اشــتباه هــای بوش جــوان را
تکرار کرد (البته در مقیاس کوچکتر).حال میرســیم به
ترامپ .تنها شــش ماه از ریاســت جمهوریاش میگذرد،
اما عواقــب ناگوار بیکفایتیاش آشکارشــده اســت .اول
این کــه وقتی اطالعــات و شــناخت کافی از دنیا نداشــته
باشــی و کابینهات هم فاقد مهارتهای الزم برای جبران
جهل رئیسجمهور باشــند ،اشــتباه های سیاسی بزرگی
رخ میدهند .بزرگترین اشــتباه های ترامپ عبارتند از:
 -1لغــو همــکاری  ،TTPتصمیمی که موقعیــت آمریکا در
آسیا را تضعیف کرد ،راه را برای نفوذ بیشتر چین باز کرد.
-2خــروج از توافق اقلیمــی پاریس که آمریکا را کشــوری
منکر علم جلوه میدهد -3 .تکیهبر چین برای حل بحران
کره شــمالی .دوم این که وقتی کشــورهای دیگر در مورد
صالحیت نداشــتن آمریکا بهاتفــاق نظر برســند ،دیگر به
پیشنهادها ،راهنماییها و درخواستهای واشنگتن توجه
نخواهند کرد.کشــورهایی که اعتماد خود را بــه آمریکا از
دســت میدهند ،بهجای اتکا به رهنمودهای این کشــور،
تعامل و توافق با دیگر کشــورها را آغاز میکنند .با یکدیگر
دشــمن آمریکا وارد معامله
و گاهی با کشــورهای رقیب یا
ِ
میشــوند .اگر آمریکا از مدیریت جهانی کنار بکشد95 ،
جهانی نوینی ایجاد میکنند
درصد باقیمانده جهان نظم
ِ
که آمریکا در آن نقش و سهم کوچکی داشته باشد.
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