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هلسینکی ودوباره روس ستیزها

نمای روز

از«پیش بینی ناپذیری»

عقاب دو سر نماد روسیه  ،عقاب سر سفید نماد آمریکا

دونالــد ترامــپ  ،پس از یک ســال و نیــم تصدی مقام ریاســت
جمهوری آمریکا برای نخستین بار با والدیمیر پوتین  ،همتای
روسدیداردوجانبهرابرگزارمیکند.همزمان،تالشجریان
ضد روس در داخل و خارج از آمریکا – به ویژه در بریتانیا – برای
بیاثرکردنایندیداربهاوجرسیدهاست.تاییددخالتروسیه
در انتخابــات ســال 2016از ســوی کمیتــه اطالعاتی تحت
کنترل جمهوری خواهان در سنای ایاالت متحده  ،هشداری
همزمان به ترامپ و پوتین بوده اســت .البته روسیه و آمریکا بر
ســر موضوعات مهمی با یکدیگر اختالف نظر دارند ،از جمله :
 – 1نقش روســیه در همبســتگی با اروپا  – 2آینــده اوکراین و
موضوعکریمه– 3سهمخواهیدرمنطقهخاورمیانهبهویژهدر
سوریه  – 4نوع مواجه با ایران  – 5چگونگی حل بحران هسته
ای در شبه جزیره کره – 6نوع نگاه به مدیریت جهانی .در عین
حال،روسیهوآمریکایترامپنیزاشتراکنظرهاییبایکدیگر
دارند ،از جملــه  – 1:جلوگیــری از ظهور اروپای مســتقل– 2
جلوگیری از قدرتمند شدن جریان های افراطی – تروریستی
در خاورمیانــه – 3مقابله با خطر احتمالــی آن چه نقض اصل
عدماشاعهتسلیحاتاتمیازجانبایران میخوانند– 4توازن
بخشی به نقش چین  – 5نقد سیاســت های لیبرالی در حوزه
های اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان – 6مقابله با کانون
های قدرت فرادولتــی .با این حــال و با توجه به قــدرت و نفوذ
جریان های روس ستیز در آمریکا و اروپا  ،انتظار نمی رود دیدار
ترامپ و پوتین در هلسینکی  ،تحول عمده ای در سطح روابط
مسکو-واشنگتنایجادکند،حتیاگرسراندوکشوردربرخی
موضوعاتبایکدیگرتوافقکنند  .

ترامپ تا «کارکشتگی» پوتین

نگاهها
بههلسینکی
چشــم ها امروز به پایتخــت فنالند دوخته
شده است .روسای جمهور آمریکا و روسیه
در حالــی امروز در هلســینکی دیــدار می
کنند که تجربه بیــن المللی دونالد ترامپ
درحدواندازههایوالدیمیرپوتیننیست.
رئیسجمهورروسیهطی ۱۸سالگذشته
قدرت را در مقام رئیس جمهور یا نخســت
وزیر در کشــورش در دســت داشته است.
این در حالی اســت که دونالد ترامپ تنها
 ۱۸ماه پیش زمامداری خــود را آغاز کرده
اســت .پوتین به عنــوان رهبری شــناخته
می شود که با مطالعه اســناد و آمار خود را

برای مذاکرات بین المللی آماده می کند.
گروهی از مقامات پیشین آمریکا در گفت
وگوبارویترزگفتهاندکهازنظرآنهارئیس
جمهــوری روســیه در مذاکــره بــا همتای
آمریکایی خود دیدار اخیــر ترامپ با اون را
درذهنخواهدداشت.اینمقاماتنگران
هستندکهرئیسجمهوریروسیهدردیدار
بارئیسجمهوریآمریکاتالشکندضمن
مشــروعیت بخشــیدن به خود ،خواســته
هایمسکورابهدونالدترامپتحمیلکند.
اهداف والدیمیر پوتیــن در دیدار با رئیس
جمهورآمریکامشروعیتبخشیبهالحاق

شبهجزیرهکریمهبهروسیه،کاهشتحریم
های واشــنگتن علیه مســکو و دست یابی
به توافقی درباره رقابت تسلیحاتی بین دو
کشور خواهد بود .در مقابل دونالد ترامپ
که در کشــورش با تحقیــق دربــاره تبانی
احتمالــی کارزار انتخاباتی اش با روســیه
روبه روســت ،بارهــا تاکید کرده اســت که
قصدداردرابطهکاریمناسبیباوالدیمیر
پوتینداشتهباشد.رئیسجمهورآمریکابه
تازگی در حالی از بازگشت روسیه به گروه
کشورهایصنعتی(گروههفت)دفاعکرد
که تنش ها بین واشــنگتن و مســکو بر سر

اوکراین ،سوریه و ادعای دخالت روسیه در
انتخابات کشورهای مختلف غربی ادامه
دارد .رئیس جمهوری آمریکا طی  ۱۸ماه
گذشــته در عرصــه های مختلــف از جمله
دیپلماسینشاندادهاستکهتصمیماتش
چندان قابــل پیش بینی نیســت .بــه این
ترتیب هــر چنــد والدیمیــر پوتیــن تجربه
مذاکره با سه رئیس جمهور آمریکا پیش از
دونالد ترامپ را دارد اما این احتمال وجود
دارد کــه رئیس جمهــوری روســیه با «غیر
قابل پیشبینیتریــن» طرف مذاکره خود
طی  ۱۸سال گذشته روبه رو شود.سابقه
رهبرانکنونیروسیهوآمریکانیزهیچگونه
شباهتیبایکدیگرندارند.والدیمیرپوتین
سابقه فعالیت در اداره اطالعات و امنیت
اتحاد جماهیر شــوروی ســابق را دارد .در
مقابل دونالد ترامپ تا چند سال پیش تنها
با فعالیــت های تجاری خود شــناخته می
شــد و سیاســتمداری «تازه کار» محسوب
میشود.مایکلمکفال،سفیرسابقآمریکا
در روســیه درباره تجربه متفــاوت رهبران
دو کشور می گوید« :رئیس جمهور ترامپ
اکثر عمــر خــود را روی سیاســت خارجی
کار نکرده اســت .در مقابل رئیس جمهور
پوتین اغلب ســال های عمر خــود را روی
موضوعــات مربوط به سیاســت خارجی و
امنیت ملــی کار کــرده اســت».وی بر این
باور اســت که دونالــد ترامپ بایــد با توجه
به تجربه بیشــتر والدیمیر پوتین در عرصه
امنیتملیوسیاستخارجی،برایکسب
آمادگــی در مذاکرات بــا رئیس جمهوری
روســیه تالش کند.روسای جمهور آمریکا
و روســیه امــروز در ابتــدا دو نفــره و بدون
حضور مشاوران خود با یکدیگر گفت وگو
خواهندکرد.

عقبگرد ازکمونیسم
با مرگ «فیــدل» و کناره گیری «رائول کاســترو» از ســمت
ریاســت جمهوری ،حکومت سوسیالیســتی کوبا تصمیم
دارد با اصالح قانون اساســی گشــایشهای تا زهای در این
کشــور ایجاد کند .در پیشنویس ایــن اصالحیه بندهایی
به آزادی مذهب ،اهمیت ســرمایهگذاری خارجی و امکان
مالکیت خصوصی اختصــاص داده شــدهاند .اصالحاتی
که برای تغییــر قانون اساســی 1976کوبــا در نظر گرفته
شده ،به افزوده شدن پستی برای نخستوزیر در دولت می
انجامد .رئیسجمهور هم دیگر نمیتواند بیــش از دو دوره
متوالی که هر کدام پنج ســال خواهد بود ،در قدرت بماند.
مقامریاستجمهوریدرکوباتاکنونمرززمانیمشخصی
نداشت.اینقانوناساسیهمچنینحزبکمونیستراکه
توسط رائول کاسترو رهبری می شود ،به عنوان تنها قدرت
سیاسیکشورحفظمیکندوتسلطبراقتصادرادراختیار
اینحزبمیگذارداماازسویدیگرتعریفجدیدیازبازار
آزادوداراییهایخصوصیدرجامعهکوباارائهمیدهد.در
قانون جدید اصل "فرض بر بیگناهی" در سیستم قضایی
اینکشوربهاجرادرمیآید.همچنینقانوناساسیجدید،
داشتنملکخصوصیرابهرسمیتمیشناسد.بارویکار
آمدن حکومت کمونیستی فیدل کاســترو در سال۱۹۵۹
خرید و فروش ملک در کشور ممنوع شد که تا سال۲۰۱۱
اینممنوعیتپابرجابود،هرچندپسازآننیزداشتنملک
خصوصی به رسمیت شناخته نمیشد .پیشنویس قانون
اساسیجدیدکوباقراراستپایانماهجوالی(اوایلمرداد)
به پارلمان این کشــور ارائه شــود .تصویب نهایی آن نیاز به
موافقت شهروندان کوبا دارد .قانون اساسی جدید کوبا به
همهپرسیگذاشتهخواهدشد.

عراق همچنان درآتشاعتراض

پس از هدف قرار گرفتن ساختمانی مســکونی در غرب غزه،
دو نوجوان فلسطینی به نام های امیر النمره و لؤی کحیل که
به ترتیب 15و 16ســاله بودند ،شهید و 11تن دیگر به شدت
مجروحشدند.آتشبسیکهبامیانجیگریمصربیناسرائیل
و مقاومت فلسطین در غزه اعالم شــده بود ،چند ساعت بعد از
اجرایی شدن ،از ســوی رژیم صهیونیستی نقض شــد .این در
حالی است که ارتش رژیم صهیونیســتی با ارائه آمار جدیدی
از تبادل آتش روز شنبه با گروههای مقاومت ،اذعان کرد فقط
در چند ســاعت بیش از 170راکت و موشــک به شهرکهای
صهیونیستنشینشلیکشدکهگنبدآهنینتنها ۳۰فرونداز
آنهاراهدفقراردادهاست.

نیزازکاربرکنارشد.شبکهخبریالحدثهمگزارشدادکه
شرکتهواپیمایی«فالیدبی»اماراتنیزپروازهایخودبه
مقصد فرودگاه بین المللی نجف را تا یک شنبه هفته آینده
لغوکرد.معترضاندرالمثنیدفاتراحزابسیاسیرابهآتش
کشیدند و هنگام تالش برای ورود به مقر یکی از احزاب نیز
شماریکشتهوزخمیشدند.همچنیندراستانذیقاردر
مجاورتبصرهمردمباراهاندازیتظاهراتی،خواستاربهبود
سطحخدماتواجرایاصالحاتبرایازبینبردنفساد
گسترش یافته در عراق شدند.در شرایطی که عراق با در

اختیار داشتن ١٥٣میلیارد بشکه ذخایر نفت اثباتشده،
جایگاه دوم ذخایر نفتی اوپــک را در اختیار دارد ،اما حضور
کمپانیهای خارجی در صنعت نفت عراق و فقدان فرصت
شغلیبرایجوانانعراقی،یکیازعواملاصلینارضایتیها
درمناطقجنوبیبهخصوصبصرهاستکهازجملهمناطق
نفتخیز محسوب میشود .به نوشته الجزیره در شرایطی
که ٨٩درصــد از کل بودجــه فــدرال عــراق و ٩٩درصد از
درآمدهــای ارزی این کشــور از صــادرات نفت خــام تامین
میشــود اما تنها یک درصد از فرصتهای شــغلی صنعت

نفت در اختیار شــهروندان عراقی اســت و بخش عمده این
صنعت توسط نیروهای متخصص و غیرمتخصص خارجی
اداره میشــود .به نوشــته الجزیره هــر چند بر اســاس آمار
رسمی ،رقم بیکاری در عراق کمی بیش از ١٠درصد است
اما منابع غیررسمی از بیکاری بیش از  ٦٠درصد جمعیت
زیر ٢٤ســال عراق خبــر میدهند.این در حالی اســت که
دولت عــراق از برنامهریزی بــرای آغاز پروژههــای عمرانی
گستردهدرشهرهایجنوبعراقبهمنظورمهاراعتراضها
وبازگرداندنامنیتبهویژهبهاستانبصرهخبردادهبود.
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اظهار نظر روز

کوبا داشتن ملک خصوصی را
به رسمیت میشناسد

4کشته درپی حمله تظاهرکنندگان بصره به ساختمان استانداری

درحالی که قطعی اینترنت همچنان در عــراق ادامه دارد،
صدها تظاهرکننده عراقی در ادامه اعتراضات به وضعیت
بد معیشــتی و خدمات رســانی ،به ســاختمان استانداری
در بصره حمله کردند.پلیس عــراق برای متفرق کردن این
معترضان مجبور به شــلیک شــدکه در جریان آن چهار تن
در هفتمین روز درگیریها در جنوب این کشــور
کشته شدند.پروازهای اردن به نجف
متوقــف و بنا به دســتور وزیر کشــور
عــراق ،رئیس پلیس اســتان نجف
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ترزامی:

شاید برگزیت محقق نشود

نخســتوزیر انگلیس اعالم کرد ،با تالشهایی که برخی از
قانونگذاران این کشــور بــرای تضعیف طــرح او در موضوع
چگونگی روابط با بروکسل پس از برگزیت انجام میدهند،
ممکن اســت هیچ گاه خروج بریتانیا از اتحادیــه اروپا عملی
نشــود.می در متنــی کــه توســط روزنامــه «The Mail on
 »Sundayمنتشر شــد ،نوشــت« :برخی گمان میکنند که
برگزیت ،یک نقطه شــروع برای بازگشــت به عقب و پسرفت
است.اجازهدهیداینراروشنکنمکهاینطرحیکفهرست
طوالنیازآرزوهانیستکهمذاکرهکنندگانشروعبهانتخاب
از میان آن ها کنند بلکه طرحی جامع با مجموعهای از اسناد
غیرقابل مذاکره است»« .می» همچنین به بی بی سی گفت
که ترامپ ،به او پیشنهاد کرده اســت که به عنوان رویکردی
در جریان مذاکرات خروج این کشور از اتحادیه اروپا به جای
مذاکره ،از ایــن اتحادیه "شــکایت کند" .سیاســت «می» در
خصوص برگزیت با انتقادهایی از سوی ترامپ روبه رو شده
است.اوکهدوروزپیشبهانگلیسسفرکرد،درمصاحبهایبا
روزنامه"سان"هشداردادکه«می»باعقبنشینیازبرگزیت،
توافقتجاریباآمریکاراهمبهخطرانداختهاست.

...

خبرهای متفاوت
تحریم فست فودی در«ایر فورس وان

»

دیلی میل :در منوی غذایی «ایر فورس وان» هواپیمای ویژه
رئیس جمهور آمریکا ،غذاهای محبوب دونالد ترامپ در منو
نیست؛نهازکیافسیومکدونالدخبریهستونهسیب
زمینی سرخ کرده که از محبوبهای رئیسجمهوری آمریکا
هستند.ترامپدرمصاحبهایدرشهر«داووس»گفتهبودکه
اززمانورودبهکاخسفیدتالشمیکندتاغذاهایسالمتری
بخورد .شاماودرسفرلندنبهاسکاتلند،ساالدخیارتایلندی،
ماهیسالمونتایلندیباسسشیرینوتارتلیموییبود.

روانه شدن زن سعودی از کنسرت به زندان
یورونیوز :زنی در عربســتان ســعودی به جــرم بغل کردن
مرد خواننده در حال اجرا روی صحنه دستگیر شد« .ماجد
المهندس» در قالب برنامه یک جشنواره در شهر «طائف» در
حال خواندن روی صحنه بود که ناگهان زنی به سمت ِسن
دویــد و او را در آغوش گرفت .حکم احتمالــی دادگاه برای
چنین اقدامی دو سال زندان و جریمهای حدود  ۱۰۰هزار
ریال سعودی خواهد بود.

...

اندیشکده روز
مهره چینی ادامه دار اردوغان
اندیشکدهمطالعاتجهاناسالمنوشت:باتشکیلقوانین
جدیدنظامریاستی،مهرهچینیاردوغانآغازشدتااوکابینه،
دولت و مجلس را در اختیار گیرد و با نظام دموکراسی نوین،
پایه گذار نئوعثمانی گری جدید شود .شورای عالی نظامی
ترکیه احیا و وزارت اتحادیه اروپا حذف شد.بینعالی ییلدریم
نخستوزیرسابقترکیهنیزباتصاحبکرسیریاستپارلمان
این کشور از سوی حزب عدالت و توسعه رسما قدرت را برای
اردوغانتضمینکردومجلسرادراختیاراردوغانقرارداد.
به نظر می رسد سیاســت داخلی و تنظیم و یکنواخت سازی
آن در دســتور کار اردوغان قــرار دارد و تا چند مــاه دیگر باید
منتظر این یکنواخت ســازی در حوزه سیاســت خارجی این
کشور باشــیم .با افزایش اقتدارگرایی اردوغان در داخل ،به
طور حتم سوریه ،عراق و آذربایجان چالش های جدید ایران
برایآنکاراستوتهرانمجبوراستبرایرویکردهایجدید
اردوغانسیاستهایمتقابلیامتخاصموحتیهمسواتخاذ
کند.سیاستهایتقابلیایرانوترکیهدرباکوثابتمیماند
ولی سیاســت های تخاصمی ایران با ترکیه در قبال پرونده
ســوریه افزایش می یابد .این دو همســایه قدیمی با افزایش
روابطاقتصادیوبحرانهایارزیدوکشوربهسیاستهای
یکنواخت و هم سو نزدیک می شوند و به نظر می رسد حسن
روحانــی و طیب اردوغان مجبور هســتند در سیاســت های
ارزینرمشبیشترینسبتبههمداشتهباشند.بایدمنتظر
ماندودیدآیااینتخاصموهمسوییتاثیریبرهممیگذارند
یااردوغانهنوزمایلنیستتاثیردرگیریباایراندرسوریهرا
برروابطاقتصادیآنکارا-تهرانشاهدباشد.

...
آمریکا

هشدار وزیر امنیت داخلی آمریکا درباره
اقدامات «تفرقه انگیز» روسیه
وزیرامنیتداخلیایاالتمتحدهمیگوید:روسیهازشبکههای
اجتماعــی همفکرانــی [کــه در حمایت از آن کشــور] ســخن
میگوینــد  ،بهــره میبرد تا میــان مــردم آمریکا دودســتگی و
ناسازگاریایجادکند.کریستیننیلسنگفتکهایناقدامات
لزوما بــر سیاســتمداران یا کارزارهای سیاســی مشــخصی،
متمرکز نیست .از طرفی مدرک و شاهدی در دست نیست که
نشان دهد روسیه« ،با همان شــدت و حدتی» که در انتخابات
ریاستجمهوری ســال ۲۰۱۶دخالت کرد ،قصد دخالت در
انتخاباتمیاندورهایآمریکادرسالجاریمیالدیراداشته
باشــد .انتخابات میــاندورهای  ۲۰۱۸در ماه نوامبــر برگزار
خواهدشدودرجریانآن،همهکرسیهایمجلسنمایندگان
و ۳۴کرسی از ۱۰۰کرســی مجلس سنای ایاالت متحده ،به
رای گذاشته میشود .ســخنان وزیر امنیت داخلی آمریکا ،در
فیالدلفیا ،یک روز پس از آن مطرح شد که وزارت دادگستری
این کشــور بر اســاس تحقیقات بــازرس مولر ،علیه ۱۲افســر
اطالعاتیروسیه،بهدلیلحملهسایبریبهحزبدموکراتدر
انتخاباتسال،۲۰۱۶اعالمجرمکرد.

عربستانبهدنبالخریدسامانهگنبدآهنیندرجنگعلیهانصارا...است

گنبد اسرائیلی برسرسعودی

ماههــا و ســالها از  26مــارس  2015روزی کــه ائتــاف
ســعودی-اماراتی-آمریکایی به یمن حمله کردند و مدعی
پایان آن ظــرف کمتر از چند هفته شــده بودنــد ،میگذرد؛
نهتنها این جنگ به پایان نرسیده بلکه حاال سعودیها برای
درامانماندنازحمالتیگانموشکییمنبامقاماترژیم
صهیونیستی وارد مذاکره شدهاند .ریاض در این مذاکرات
به دنبال خرید سیســتم دفاع موشــکی صهیونیســتها یا
همان «گنبد آهنین» اســت تا از این طریــق بتواند از اصابت
موشکهایبالستیکیمنبهشهرهایسعودیجلوگیری
کند.در همین زمینه روزنامه اینترنتی «رای الیوم» نوشت:
«رســانههای عبری به گزارش جدید یک روزنامه سوئیسی
درباره توســعه روابط میان ریاض و تلآویو توجه ویژه نشــان
دادند».به نوشــته روزنامه Basler Zeitungچاپ سوئیس
«دولتعربستانبهخریدگنبدآهنیناسرائیلکهسامانهای
ضد موشکی اســت برای اســتفاده در جنگ علیه انصارا...
یمن تمایل نشان داده اســت ».این گزارش تاکید میکند:
«عربستانموضوعخریدتجهیزاتبیشترنظامیازاسرائیل،
ازجمله سامانه دفاعی ضد تانک تروفی ( )Trophyساخت
شرکتهای اســرائیلی را بررســی میکند ».گفته میشود
کارشناساننظامیعربستان،فناورینظامیاسرائیلرادر
ابوظبیآزمایشکردهاند.اینروزنامهسوئیسیبهنقلازیک
تاجر اسلحه اروپایی مقیم ریاض نوشت« :سعودیها خرید
تجهیزاتدیگریمانندسامانه()ASPRO-Aرانیزبررسی
میکنند .این سامانه عبارت است از یک ابزار دفاعی تولید
شرکت اســرائیلی رافائل وابســته به صنایع ساخت اسلحه
و صنایــع هوایی اســرائیل ( )IAIکه برای دفــاع از نفربرها و

تانکها طراحی شده است و بهطور خودکار هر موشکی را
که نزدیک شــود منهدم خواهد کرد».به نوشته این روزنامه
سوئیســی ،کارشناســان نظامی عربســتان قبــا فناوری
نظامی اسرائیل را که در نمایشــگاه فناوریهای نظامی در
شــهر ابوظبی امارات در معرض نمایش گذاشته شده بود،
آزمایش کردهاند .از این رو به نظر میرســد براساس اعالم
نظر ناظران در تلآویو و ریاض ،بهرغم نبود روابط (رسمی)
دیپلماتیک بین تلآویو و ریــاض ،همکاریهای اطالعاتی
دو طرف به تازگی پیشرفت قابل مالحظهای داشته است.
آنگونه که برخی رسانهها بیان کردهاند عربستان سعودی
در ایــن مذاکــرات توانســته از رژیــم صهیونیســتی ،بمب و
موشــک ممنوعه خریــداری کند .خبــر این خریــد را پایگاه
خبری «الخلیج آنالیــن» داده اســت.این پایــگاه خبری به
نقل از منابعی که خواســتند نامشــان فاش نشــود نوشت:
«اسرائیلنیرویهواییعربستانرابهبمبهاوموشکهای
ممنوعه بینالمللی مجهز کرده است تا در استانهای یمن
علیه انصارا ...اســتفاده کند .ایــن اقدام با هــدف آزمایش
این موشــکها و بررســی میزان تخریب آن صــورت گرفته
اســت».نیروی هوایی عربستان این ســاحهای اسرائیلی
را در چارچــوب ســاحهای آمریکایی تحویل گرفتــه ،زیرا
نگرانانتشاراینخبردررسانههاوپیامدهایآنبود.اکنون
ســعودیها در کنار اســتفاده از این تجهیزات تهاجمی ،به
دنبالتقویتسیستمدفاعیخوددربرابرموشکهاییمنی
آنهم به وسیله سامانه گنبد آهنینی است که پیش از این و
در حمالت راکتی حماس به مناطق اشغالی ،فاقد کارایی
الزمبودهاست.
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