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سیاست رفتن تا «لبه پرتگاه
ترامپ

»

دولت دونالد ترامپ سیاست " فشار حداکثری " را بر ایران
در پیش گرفته  ،رویکردی که در مقایسه با سیاست دولت
های پیشــین آمریکا ،شــدیدتر و تهاجمی تر اســت .اتخاذ
چنین رویکردی از سوی دولت ترامپ دو دلیل عمده دارد
 – 1 :دولت ترامپ ،دولــت " اول آمریکا " اســت ؛ در حالی
که دولت هــای قبلــی ،حتی دولت جــورج دبلیــو بوش به
بین الملل گرایی توجه داشتند و در پی ایجاد ائتالف های
بزرگ برای حل بحران های جهانی بودند .در دولت های
بین الملل گرا ،واشنگتن اقدامی انجام نمی داد که منافع
متحدانش به خطــر بیفتد .از این رو ،دولــت های قبلی در
آمریکا اکراه داشــتند که فــروش نفت ایران را بــه یک باره
به صفر برســانند و با این اقدام برای متحدانشــان دردسر
درست کنند اما دولت ترامپ نه فقط دغدغه لطمه خوردن
منافع متحدان واشــنگتن از سیاست ســختگیرانه آمریکا
علیه ایران را نــدارد؛ بلکه هم اکنون بــا همین متحدان در
جنگ تجاری قرار دارد – 2 .تصور می شــود دولت ترامپ
ریســک درگیــری احتمالی بــا ایــران را پذیرفته اســت در
حالی که حداقل دولت اوباما به شدت نگران این برخورد
بود و به همین دلیل برای آغاز مذاکرات هسته ای ،شرایط
ایران مبنی بر پذیرش حق هســته ای را پذیرفت اما ترامپ
به راهبرد " لبه پرتگاه " اعتقاد دارد به این معنی که بحران
ها حل نمی شود مگر این که دو طرف درگیر در لبه سقوط
به دره جنگ قرار گیرند .این راهبرد هم اکنون در قبال کره
شمالی تا حدی جواب داده و زمینه دیدار سران دو کشور را
فراهم کرده است  .ترامپ امیدوار است با طی این مسیر،
ایران را به در پیش گرفتن راه کره شمالی وادار کند.

...

اندیشکده روز
چین نقطه ضعف دارد؟

پروفسور جوزف نای ،نظریه پرداز مشهور روابط بین الملل
در مقاله ای در اندیشکده بلفر به بررسی نقاط ضعف چین
در راه توسعه پرداخته و نوشته است :رشد اقتصادی چین
طی  40سال گذشــته چشمگیر بوده اســت .چین اکنون
تجاری بیش از  100کشــور است .این تعداد برای
شریک
ِ
آمریکا حدود  50کشــور است .رشــد اقتصادی چین کند
شــده  ،اما بر اســاس آمار رســمی ،رشــد اقتصــادی چین
هنوز هــم بیــش از دو برابر رشــد اقتصــادی آمریکاســت.
روی کاغــذ ،حجــم اقتصاد چیــن در دهــه آتــی از اقتصاد
آمریکا پیشی میگیرد .شــاید؛ اما ممکن است چین نقاط
ضعفی داشته باشد .بســیاری در بیان قدرت چین مبالغه
میکنند .غربیها دارای بخشهــا و قطببندیهایی در
دموکراسیهایشان هستند ،اما اقدامات موفق چین برای
پنهان کردن مشکالتش نمیتواند باعث حل این مشکالت
شود .حداقل پنج ابرچالش طوالنی مدت برای چین قابل
تصور است؛
سنی نامساعد چین
 )1جمعیت و گروه ِ
 )2نیاز به تغییر مدل اقتصادی
 )3نیاز به قوه قضاییه مستقل ،انطباق شرکتهای دولتی
با اصول واقعیت گرایی ،آزادسازی یا از بین بردن سیستم
شــهروندی هوکو ( )hukouو اصالحات سیاسی
ثبتنام
ِ
گسترده
لنینیستی
 )4لزوم فاصله گرفتن از کمونیست و مدل های
ِ
توسعه
 )۵کمبود قدرت نرم

...
لبنان

جایزه  10میلیون دالری آمریکا برای
افشای کانالهای مالی حزبا...
وزارت امــور خارجــه ایــاالت متحــده آمریکا اعــام کرد
واشــنگتن برای افشــای اطالعاتی کــه بتوانــد در تجهیز
مالی حــزبا ...لبنــان اختالل ایجــاد کند تا ســقف ۱۰
میلیون دالر جایزه میدهد .این جایزه شامل سرنخهای
اطالعاتــی مربــوط بــه فعالیتهای تجــاری حــزبا ...و
کانالهای مالی و شرکتهایی است که با وجود تحریمها
نقل و انتقال پول را برای این گروه انجام میدهند .آمریکا
حــزبا ...را یــک گــروه «تروریســتی» محســوب میکند
که هم اکنون ســه وزیر کابینــه لبنــان را در اختیار دارد.
حزبا ...از ســال  ۱۹۹۷در دولت وقت بیل کلینتون در
فهرســت تروریســتی آمریکا قرار گرفته اما این نخســتین
بار اســت که چنین جایزه نقدی برای ایــن نوع اطالعات
مرتبط با حزبا ...تعیین شــده است.به گفته مشاور وزیر
خزانهداری آمریکا  ،واشنگتن  ۴۰نهاد مرتبط با حزبا...
را از آمریکای التین تا خاورمیانه شناســایی کرده است و
با دولتهای متعددی برای فلج کردن شــبکههای مالی
این سازمان همکاری میکند.

...
سوریه

 42.500تن

طول 261.5 :متر

جوالناژدها در دریا
نبی شــریفی -چیــن در تازهتریــن نمایش
قدرت نظامی ،همزمان با هفتادمین سالگرد
تشــکیل نیروی دریایــی خود ،نخســتین ناو
هواپیمابــر ســاخت داخــل را عملیاتی کرد.
این ناو که دومین ناو هواپیمابر چین به شمار
می آید»Type 001A aircraft carrier« ،
نام دارد و در  26آوریل  2017برای آزمایش
به آب انداخته شده بود« .تایپ  ۰۰۱ای» که
عملیات ساخت آن از سال  2013آغاز شده،
نخستین ناو هواپیمابر چین است که به طور
کامل توســط متخصصــان بومی این کشــور
ساخته شده و یک ســال زودتر از زمان اعالم
شده به مرحله بهرهبرداری رسیده است .شی
جین پینگ ،رئیس جمهور چین در سخنانی
به مناسبت سالگرد تاســیس نیروی دریایی
کشــورش گفت« :مــردم چین عاشــق صلح
هســتند و از دیرباز مسیر توســعه و پیشرفت
صلح آمیز را دنبال می کردند .کشورها باید
گفت و گو و مشــاوره های دوجانبه بیشتری
با یکدیگر داشته باشــند و نباید به هیچ بهانه
ای از زور یا تهدید به زور استفاده کنند ».شی
جین پینگ این ســخنان را در آغاز رزمایشی
که با حضــور  32نــاو و  39هواپیمای چینی
و همچنیــن ناوهــای جنگنده از  13کشــور
دیگر از جملــه هند ،ژاپن ،ویتنام و اســترالیا
برگزار شــد ،مطرح کــرد .او همچنین تاکید
کرد که پکن «بــه طور قطع سیاســت دفاع از
خود را اجرا می کند ».هر چند سخنان وی با
عملیاتی شدن ناو هواپیمابر جدید همزمان
شد ،اما این ناو در رزمایش روز گذشته حضور
نیافــت .این نــاو که پــس از پنجمیــن مرحله
آزمایش خود در بندر شمال شرقی «دالیان»
آماده بهره برداری شــده ،نسخه آپدیت شده
ناو هواپیمابر «لیائونینگ»  Liaoningاست.
ســرعت این ناو  31گره دریایــی معادل 57
کیلومتر بر ساعت اســت و قابلیت حمل 32
جنگنده  15-Jرا دارد .شینهوا ،خبرگزاری
دولتی چین گفته است« :این ناوشکن جدید
مجهز به تســلیحات جدید دفاع هوایی ،ضد

موشــکی ،ضد کشــتی و تســلیحات ضد زیر
دریایی اســت ».بر اســاس دادههای وزارت
دفــاع چیــن ،نــاو «تایــپ  ۰۰۱ای» فقــط از
قدرت رانشی و موتورهای متعارف استفاده
میکند .قــدرت جابهجایی ســیال کشــتی
حدود ۷۰هزار تن است .چین تاکنون دارای
تنها یک ناو هواپیمابر "لیائونینگ" بوده است
که حدود  ۳۰ســال پیش در اتحــاد جماهیر
شوروی پیشین ســاخته و در سال  ۲۰۱۲به
چین فروخته شد .این ناو میتواند حدود ۴۰
هواپیما را بر عرشه خود حمل کند.
▪چشم امپراتور به میراثی در دریا

یک ســال و چند روز پیش ،پارلمان جمهوری
خلق چین ،محدودیت زمان حاکمیت رئیس
جمهــور کشــور را بــرای دو دوره پنج ســاله از
میان برداشت .شی جین پینگ  65ساله که
شــاید بتوان با توجه به اختیارات و قدرتی که
در کشورش دارد او را «امپراتور» نامید ،خود را
برای کنترل بر آب های نزدیک کشورش آماده
می کند؛ از جمله تســلط بر جزایر مصنوعی و
دریای جنوبــی چین .این کشــور عمال داعیه
مالکیت بــر کل دریای جنوبی چیــن را دارد؛
دریایی که بخش بزرگی از تجــارت جهانی از
مســیر آن میگذرد .جنگ قدرتی که پای ناو
هواپیمابر آمریکایی را نیز به این دریا باز کرده و
به تنش ها در شرق آسیا افزوده است .هرچند
ایــن دو ناو از نظــر مشــخصات و کاربریهای
فنی بسیارپایینتر از ناوهای پیشرفته آمریکا
هســتند اما بیشــک اقدامی بزرگ از ســوی
چین برای توسعه ناوگان دریایی خود به شمار
میآید .به گفته خبرنگاران ،این همان قدرتی
است که چین خواســتار آن اســت و به همین
دلیــل احتمــاال به ایــن دو نــاو اکتفــا نخواهد
کرد .چین ،ویتنام ،فیلیپیــن ،تایوان ،مالزی
و برونئی همــه بــر بخشهایی از ایــن منطقه
ادعــای حاکمیتی دارنــد .ادعاهــای چین با
ایجــاد جزایر و گشــتزنی نیــروی دریایی آن
در دریــای جنوبــی چین همــراه بوده اســت.

قابلیت حمل  40جنگنده

*چاکری ناروبه

 45.400تن

طول 283.5:متر

قابلیت حمل  30جنگنده

*هیوگا

 65.000تن

طول 280:متر

قابلیت حمل  40جنگنده

*خوآن کارلوس I

65.000تن

طول305:متر

قابلیت حمل 50جنگنده

* کاوور

 65.000تن

طول 304.5:متر

قابلیت حمل  50جنگنده

*یو.اس.اسآمریکا

 100.000تن

طول 337:متر

قابلیت حمل  80جنگنده

*سائو پائولو

وزن نهایی ناو(:) Full Load

وزننهاییناو(:) Full Load

وزن نهایی نــاو(:) Full Load

وزن نهایی نــاو(:) Full Load

وزن نهایــی نــاو(:) Full Load

وزن نهایی ناو(:) Full Load

طول 182.6:متر

طول 197:متر

طول 230.8:متر

طول 244:متر

طول 257:متر

طول 265:متر

 11.480تن

قابلیتحمل10-28بالگرد

 19.000تن

قابلیتحمل 18بالگرد

 26.000تن

قابلیت حمل  30جنگنده

 26.700تن

قابلیت حمل 20جنگنده

45.000تن

قابلیت حمل  40جنگنده

 32.800تن

قابلیت حمل  39جنگنده

دریــای جنوبــی چیــن حــدود  ۲۵۰جزیــره
دارد که مســاحت این جزایر بــه  ۱۵کیلومتر
مربع میرسد .مناقشــه بر سر محدوده قلمرو
در مناطقــی از اقیانــوس و جزایــر پاراســل و
اسپراتلی است  -دو مجمع الجزایری که این
چند کشــور ادعای مالکیت تمام یا بخشــی از
ن را دارند .چین میگوید حق مالکیت بر این
آ 
منطقه تاریخی دو هزار ســاله را دارد اما دیگر
کشورها نیز ادعای چین را زیر سوال برده و آن
را رد میکنند.

نمایی از نخستین ناو هواپیمابر
ساخت چین

افت شدید محبوبیت ترامپ پس از انتشار گزارش دخالت روسیه در انتخابات2016

دردسربیپایانمولربرایدونالد

وزیر دفاع سریالنکا :حمالت کلمبو به انتقام حمالت نیوزیلند بود

دوباره جنگ مذهبی

عقربههــای ســاعت روی بــرج کلیســای «ســنت
آنتونــی» در کلمبــو ســاعت  8:45صبح را نشــان
میداد؛ همان زمانی که ســه هتل وچهار کلیسای
پایتخــت ســریالنکا را منفجــر کــرده و باورمندان
مســیحی را کــه درحــال برگــزاری مراســم عیــد
پــاک بودند بــه این ســو و آنســو پرتــاب کرد.حاال
وزیر دفاع ســریالنکا بــه پارلمان این کشــور گفته
اســت که "تحقیقات اولیه" نشــان می دهد هشت
حملــه مرگبــار بــه کلیســاها و هتلهــای لوکــس
کلمبو"انتقــام" حملــه بــه دو مســجد در نیوزیلند
بوده است.در حمالت ســریالنکا  ٣٢١نفر کشته
و بیــش از 500نفــر زخمی شــدهاند ؛ اشــاره وزیر
دفــاع ســریالنکا بــه حملــه به دو مســجد در شــهر
کرایستچرچ نیوزیلند بود که پنج هفته پیش اتفاق
افتاد و باعث کشته شدن  50نفر شد.ویجرواردن
همچنین گفت که باید عامالن حمالت را "بخشی
از یک شــبکه بینالمللی تــرور" در نظــر گرفت .به
گفته مقامــات ســریالنکا ،حمالت کار یــک گروه
اسالمگرایتندروونسبتاناشناختهبهنام«جماعت
ملی توحید» است.
▪پای داعش به سریالنکا باز شد؟

وزیردفاعسریالنکاادامهداد:جماعتملیتوحیدبا
گرو هتندرویدیگریبهنام"جماعتمجاهدانهند"
مرتبط بوده است.او توضیح بیشــتری در این زمینه
نداد و درباره این گــروه هم اطالعات چندانی وجود
نداردجزاینکهاینگروهسالپیشتاسیسشدهوبا
گروهمشابهیدربنگالدشمرتبطدانستهمیشود.
ایندرحالیاستکهداعشمسئولیتاینحمالت

را به عهده گرفته است اما به این موضوع باید به دیده
تردید نگریست چون معموال داعش خود را مسئول
تمام حمالت مشابه معرفی میکند.در حالی خاک
ســپاری قربانیان این حمالت آغاز شــده که خشــم
همگانیازعملکرددستگاههایاطالعاتیسریالنکا
رو به افزایش اســت و درگیری جناحهای سیاســی
باعث شــده اســت که هشــدارهای امنیتــی نادیده
گرفته شود یا اطالعات در اختیار نهادهای مسئول
قرارنگیرد.تاکنون 40مظنونبازداشتشدهاندکه
یکیازآنهاشهروندسوریهاست.گزارشهاحاکی
است سازمانهای امنیتی ســریالنکا گروه جهادی
"جماعت ملــی توحیــد" را زیر نظر داشــتند و پلیس
را در جریان برنامــه این گروه بــرای حمله احتمالی
قرار داده بودند.دربــاره گروه جهادی جماعت ملی
توحید شناختزیادیوجودنداردوبیشترباتخریب
مجســمههای بودایــی مرتبط دانســته می شــوند.
سریالنکاچنددههدرگیرجنگداخلیخونینبین
ببرهای تامیــل و دولت بود که ســرانجام این جنگ
ها در ســال  ٢٠٠٩با شکست سنگین چریکهای
تامیلبهپایانرسید.درسالهایاخیربیناکثریت
ســینهالی بودایی و اقلیت مســلمان درگیریهای
جدی رخ داده و تقریبا یک ســال پیش دولت مجبور
شــد  12روز وضعیت اضطراری اعالم کند تا بتواند
جلوی شورش علیه مسلمانان را بگیرد .مسیحیان
سریالنکا نیز از آزارهای بودایی های تندرو شکایت
دارند.بودایی ها ســه چهارم جمعیت  20میلیونی
سریالنکاراتشکیلمیدهند.مسلمانانسریالنکا،از
اقلیتتامیلزبانهستندکهحدود ٩درصدجمعیت
اینکشورراشاملمیشوند.

به محض شــنیدن خبر انتخاب مولر به عنوان بــازرس ویژه برای
تحقیقات درخصوص انتخابات ریاست جمهوری ،ترامپ به یک
باره در صندلی فــرو رفــت «ای وای! خدای من این وحشــتناک
است.اینپایانریاستجمهوریمناست».اینبخشیازگزارش
مولر است که شاید حاال پس از انتشارهرچند ناقص این گزارش
بتوان نگرانــی ترامــپ را درک کرد .براســاس یک نظرســنجی
جدیدمحبوبیتدونالدترامپبعدازانتشارگزارشبازرسرابرت
مولر کاهش یافته است و افتی  5درصدی را تجربه کرده و به ۳۹
درصدرسیدهاست.ب هنوشتههیل،براساسنظرسنجی"پلتیکو
 /مورنینگ کانسالت سوروی" ،این پایینترین میزان محبوبیت
ثبتشدهبرایترامپدرایننظرسنجیهااز 20ماهگذشتهاست.
ن در حالی اســت که تا چند روز پیش محبوبیــت ترامپ در این
ای 
نظرسنجیهامعادل ۴۴درصدبود.ترامپهمچنینبعدازوقایع
مرگبار ناشی از تجمع نژادپرستان سفید پوست در شارلوتزویل
آمریکاهممحبوبیت ۳۹درصدیراتجربهکردهبود.درنظرسنجی
جدیدهمچنین ۵۷درصدازرأیدهندگانگفتندکهباعملکرد
ترامپ در کاخ سفید مخالف هســتند.به رغم این افت محبوبیت
ترامپ،امابهنظرمیرسدکهاکثریتآمریکاییهاهمچنانمخالف
درخواستبرخیدموکراتهابرایاستیضاحترامپهستند.در
این نظرسنجی تنها ۳۴درصد از رأی دهندگان گفتند که از آغاز
استیضاحترامپازسویکنگرهحمایتمیکنند،امادرمقابل۴۸
درصد گفتند که به عقیده آن ها کنگره نباید ترامپ را اســتیضاح
کند ۵۹.درصدازپاسخگویانباگرایشدموکراتگفتند،ازآغاز
روند استیضاح ترامپ حمایت میکنند.این نظرسنجی از ۱۹تا
 ۲۱آوریل با پرسش از هزار و 992رأی دهنده انجام شده است.
نتایج این نظرسنجی چند روز بعد از انتشار گزارش رابرت مولر،

بازرسویژ هتحقیقاتدرخصوصارتباطکمپینریاستجمهوری
۲۰۱۶ترامپباروسیهمنتشرشدهاست.دریکنظرسنجیدیگر
که از سوی "هافینگتون پست  /یوگاو" انجام شده حدود نیمی از
تکه
رأیدهندگانجمهوریخواهگفتندبهدرستیمیتوانگف 
هیچ یک از نزدیکان ترامپ در کمپیــن ۲۰۱۶او جرمی مرتکب
نشــده اند.این نظرســنجی هم بالفاصله بعد از انتشــار گزارش
رابرت مولر انجام شده اســت .با این حال در این نظرسنجی تنها
 4درصد از رأی دهندگان دموکــرات گفتند که از نظر آن ها هیچ
کسی در کمپین ترامپ مرتکب جرم نشده است .در مجموع۳۵
درصدازپاسخگویانایننظرسنجیگفتندکهترامپازنظرآنها
مرتکبجرمشدهو ۲۱درصدنیزگفتندکهترامپخودشجرمی
مرتکب نشــده اســت ،بلکه افراد دیگری در کمپین اش مرتکب
جرم شــدهاند ۲۵.درصد نیز هیچ یک از دو گزینــه باال را انتخاب
نکردند و گزینه "اطمینان ندارم" را انتخــاب کردند .با این حال،
آسوشیتدپرس در تحلیلی که بر گزارش اخیر رابرت مولر درباره
انتخابات ۲۰۱۶وادعایدخالتروسیهدراینانتخاباتداشت
تأکید کرد این گــزارش به هیــچ روی ترامــپ را از اتهامهای وارد
شدهتبرئهنمیکند.آسوشیتدپرسمیگویددرخصوصمسئله
کارشکنیدراجرایعدالت،مولربه ۱۰موردمختلفازعملکرد
ترامپ اشــاره دارد که وی تالش میکند مجرمانه بودن یا نبودن
آنهارامشخصکند.برخیازاینمواردنشانمیدهدکهترامپ
برای به دســت گرفتن کنترل تحقیقات و برکنــاری رابرت مولر،
بازرسویژهتالشهاییراانجامدادهودربرخیمواردسعیکرده
استروندتحقیقاتراکنترلکندیابرآنتأثیربگذاردیادرمواردی
نیزدادستانهایویتالشکردهانداطالعاتیراازکسانیکهدر
روندبازجوییهاهمکاریمیکنند،بهدستآورند.

فرا خبر

+تبعات انتشار گزارش مولر
گزارش تحقیقات رابرت مولر  ،بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال  2016سرانجام بعد از
دو سال در حدود  400صفحه منتشر شد  .نتایج این تحقیقات به طور خالصه چنین است :
 - 1کاخ سفید تاکنون از انتشار کامل این گزارش خودداری کرده است .
 - 2دموکرات ها از انتشار ناقص گزارش راضی نیستند .
 - 3دولت از این گزارش  ،بی گناهی ترامپ و کمپین انتخاباتی رئیس جمهوری را در اتهام تبانی با روس ها نتیجه گرفته است .
 - 4دونالد ترامپ احساس پیروزی می کند و به حمالت لفظی خود علیه دموکرات ها خواهد افزود .
 - 5دموکرات ها گام های بعدی را برای تحت فشار قرار دادن کاخ سفید و شخص ترامپ برخواهند داشت .
 - 6کنگره تا دریافت نسخه بدون سانسور گزارش مولر از پای نخواهد نشست .
 - 7کنگره همزمان با ادامه تحقیقات در خصوص پرونده دخالت روسیه  ،موضوعات دیگر همچون بحث مالیاتی دونالد ترامپ
و فعالیت های مالی " سازمان ترامپ " را در دستور کار قرار خواهد داد .
- 8براساساطالعاتموجودازگزارشمولر،بحثاستیضاحدونالدترامپفعالبهشکلجدیدردستورکارقرارنخواهدگرفت.

...

اظهار نظر روز
توماس فریدمن:

نتانیاهو وترامپ؛ خطرناک ترین
ترکیب جهان
بنیامین نتانیاهو توانســت در انتخابات پارلمان اســرائیل
پیروز شــود و بســیاری از کارشناســان پیــروزی ترامپ در
انتخابــات  ۲۰۲۰آمریــکا را قطعــی میداننــد .تومــاس
فریدمن ،در یادداشتی به مقایسه ترامپ و نتانیاهو پرداخته
اســت .این تحلیل گر که بــه گفته خودش همیشــه درگیر
ی افزاید:
مسائل آمریکا و اسرائیل بوده است در این مقاله م 
تا به حال درباره آمریکا و اسرائیل آن قدر نگران نبوده است.
ترامپ و نتانیاهو مشــکالت جهان را فرصتــی برای تثبیت
موقعیتشان میبینند .آنها ذاتا یک نفر هستند و ملتشان
را با تهدیدهای مشابهی مواجه میکنند .در نتیجه هر دوی
آنها آزادنــد از خط قرمزهایــی عبور کنند که اسالفشــان
هرگز اجازه نداشتند .به این دلیل است که به نظر میرسد
سالآیندهترامپ،آمریکا
درچهارسالآیندهنتانیاهووشش ِ
و اسرائیل نمونه جامعه دموکرات؛ دارای تساهل و دستگاه
قضایی و رسانههای مســتقل نخواهند بود.ترامپ ترجیح
میدهــد کابینه را بــا "سرپرســت" اداره کنــد ،او وزیران را
اخراج میکند و وزیر جدیدی جایگزین آنها نمیکند؛ چرا
کهسرپرستهادرمقابلتصمیماتترامپ،آسیبپذیرترند
و  ۱۰هزار دروغی را که او از ابتدای دولتش گفته راحتتر
میپذیرند! نتانیاهــو ،اما ترجیح میدهد همه پســتها را
شخصا در اختیار داشته باشد؛ همان طور که در دوره قبلی
نخست وزیری ،هم نخست وزیر بود هم وزیر دفاع ،هم وزیر
امور خارجه و هم وزیر بهداشت! هیچ کدام از این دو دوستان
نزدیک ندارنــد .یک فرق اساســی بین آنها این اســت که
نتانیاهو خیلی اهل مطالعه اســت .او در مدیریت روابط با
همسایهها و کشــورهای بزرگ مثل آمریکا ،روسیه ،هند و
چین با تدبیر اســت .ترامپ هم باهوش اســت ،اما احتماال
سال هاست کتابی نخوانده .او اطالعاتش را از فاکس نیوز
و رسانههای راست گرا میگیرد و بیشتر از این که او پوتین
را بازی دهــد از او بــازی خورده اســت .در نهایــت ترامپ و
نتانیاهو تنها یک چیز را ســتایش میکنند" :قدرت عریان"
و از پیشروی در این راه باکی ندارند .نتانیاهو به این نتیجه
رســیده اســت که اگر اســرائیل از نظر نظامی ،اقتصادی و
فناوری قوی باشد ،دنیا درهایش را به روی اسرائیل خواهد
گشود و فلســطینیها در حاشــیه قرار میگیرند و عربها
پشت درهای بسته با اسرائیل معامله میکنند .چین ،هند
و روســیه از اســرائیل نرم افــزار میخرند.ترامپ وســواس
شدیدی به قدرت عریان دارد .ناســزای مورد عالقه او واژه
"ضعیف" اســت .او با یک قانون زندگی میکند« :هرچقدر
هم که اعمالت احمقانــه و دروغهایت بزرگ باشــد ،هرگز
عذرخواهی نکن .فقط محکم بایســت ،هر کســی مقابلت
باشــد در نهایت راهش را کج میکند ».ترامــپ ،نهادهای
بین المللی مثــل بانک جهانی ،ناتو ،صنــدوق بین المللی
پول ،سازمان ملل و ...را که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود
آمده اند تنها ابزاری در دست کشورهای کوچک میداند که
با استفاده از آنها آمریکا را غارت یا از اسرائیل انتقاد کنند.
ترامپ از ته دل میخواهد اتحادیه اروپا فرو بپاشــد چرا که
فکر میکند اگر آمریکا با هر کشــوری به صــورت دو جانبه
مذاکره کند ،قادر خواهد بود بر دیگر کشورها توافق تجاری
ســال
نابرابر تحمیل کند .پس شــکی وجود ندارد در چهار
ِ
آینده نتانیاهو و شش ســال آینده ترامپ ،آمریکا و اسرائیل
تغییری نمیکنند .بلکه این دو جهان را تغییر میدهند ،آن
هم تغییری که در مسیر بهتر شدن دنیا نخواهد بود.

چهره روز

برنــی ســندرز ســناتور برجســته دموکــرات ،رژیــم
صهیونیستی با نخســت وزیری بنیامین نتانیاهو را
یک رژیم نژادپرست ارزیابی کرد و گفت :رفتار رژیم
تل آویو بــا فلســطینیها کامال غیرمنصفانه اســت.
سندرز افزود :ائتالف راست گرای رژیم اسرائیل به
رهبری نتانیاهو یک رژیم نژادپرست است.وی البته
از رژیم صهیونیســتی به طور کلی دفاع کرد و گفت:
من یک فرد ضد اســرائیل نیســتم ولی بــر این باورم
که ایاالت متحده باید ســطح بازی در روابط خود را
با روابط کشــورهای خاورمیانه تنظیــم و هماهنگ
کند.ســندرز اظهار کرد :من ضد اســرائیلی نیستم
ولی واقعیت این اســت که نتانیاهو یک سیاستمدار
راســت گرای افراطی اســت که تصور می کنم رفتار
کامال ناعادالنه ای با فلسطینی ها دارد.

کارتون روز

خواهر رهبر کره شمالی برای مقدمات سفر «اون» به روسیه رفت

مجوز دمشق برای عبور هواپیماهای قطر
از حریم هوایی سوریه
دولت ســوریه اجازه داد کــه هواپیماهای قطــری از حریم
هوایی این کشور عبور کنند و در مقابل ،هواپیماهای سوریه
نیز از حریم هوایی قطر عبور خواهند کرد .خطوط هوایی
قطر تمامی سفرهای خود به ســوریه و از سوریه را در سال
 2012قطع کرد ،ولی «شفاء النوری» مدیر کل هواپیمایی
ســوریه اواســط ژانویه  2019اعالم کرد که شرکت های
اماراتی ،بحرینی و عمانی آماده هســتند پرواز مستقیم به
دمشق را از سر بگیرند.

*شارل دوگل

وزن نهایی ناو(:) Full Load

*ویکرا مادیتیا

وزننهاییناو(:) Full Load

*ملکه الیزابت

وزن نهایی ناو(:) Full Load

*کوزنتسوف

وزن نهایی ناو(:) Full Load

*لیائو نینگ

وزن نهایی ناو(:) Full Load

*جرالد فورد

وزن نهایی ناو(:) Full Load

▪ 12فروند از بزرگترین ناوهای هواپیمابر جهان
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نخستین ناو هواپیمابر ساخت چین
به بهره برداری رسید

تحلیل روز

3

اون فردا در روسیه

«کیم یو جونگ» خواهر ۳۰ساله رهبر کره شمالی و رئیس
ادارهتبلیغاتحزبحاکم،دیروزدرآستانهدیدارکیمجونگ
اون و والدیمیر پوتین وارد «والدیوســتوک» روســیه شــد.
«والدیوســتوک» شــهری بندری در جنوب شرقی روسیه
است که همســایه شمالی کره شمالی اســت .یک منبع در
خطراهآهنوالدیوستوکروسیهاعالمکردهاستکهقطار
کیمجونگاونروزچهارشنبهواردوالدیوستوکمیشود

اما مشاور کرملین می گوید والدیمیر پوتین رئیس جمهور
روســیه و کیم جونگ اون رهبــر کره شــمالی 25آوریل (5
اردیبهشت)دیدارمیکنند.ایندیدارپسازناکامینشست
کیم-ترامپ در هانوی برگزار می شود و نخستین مالقات
رهبر جوان کره شــمالی با رئیس جمهوری روســیه است.
آخرینمالقاتمیانسراندوکشورهشتسالپیشمیان
کیم جونگ-ایل ،پدر رهبر کنونی کره شمالی و دیمیتری

مدودفانجامشدهبود.روسیهازروابطعادیودوستانهای
باکرهشمالیبرخورداراستوتامینکنندهبخشیازنیازها
و مایحتاج غذایی این کشــور محسوب می شــود .والدیمیر
پوتین همواره از دیرباز آمادگی خود را برای مالقات با رهبر
کره شمالی اعالم کرده بود .آرتیوم لوکین ،استاد دانشگاه
فدرالوالدیوستوک،درخصوصسفررهبرکرهشمالیبه
روسیهگفت«:کیمجونگاونپسازنشستبدوننتیجهاش

بارئیسجمهوریآمریکااحتماالبهدنبالاثباتایناستکه
اوهنوزگزینههایبیشتریدارد.کیمنمیخواهداینتصور
از او وجود داشته باشد که بیش از حد وابسته به واشنگتن،
پکنوسئولاست.درخصوصروسیه،نشستپوتینوکیم،
موضعمسکورابهعنوانیکبازیکنمهمدرشبهجزیرهکره
تأییدخواهدکرد.ایننشستبرایاعتباربینالمللیروسیه
اهمیتدارد».

کارتونــی در نقــد حمایــت ثروتمنــدان از بازســازی
کلیساینوترداموچشمپوشیازفجایعیمن
CMYK

