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نگاه روز

مروری تحلیلی بر مهمترین
دیدگاههای طرفین دیدار هلسینکی

پارس�ا خ�دادادی* :دی��دار س��ران آمری��کا و
روس��یه در زمانی واقع میش��ود که به جهت
هنجارشکنیهای ترامپ و انتقادهای تند وی از
متحدان آمریکا ،واشنگتن در افکار عمومی غرب
دیگر آن قدرت سابق را به عنوان رقیب روسیه
ن��دارد .از س��وی دیگر در ن��گاه اغلب نخبگان
غرب��ی ،والدیمی��ر پوتین یک ض��د اطالعاتی
کهنهکار «کاگب» است که با جاهطلبیهای
خاص خود س��عی دارد دوران مجد و ش��کوه
اتحاد شوروی را احیا کند و عالقه وافری هم به
نفوذ در دموکراسیهای غربی به انحای مختلف
دارد و البته رحم و ش��فقتی هم با دش��منان
خود ن��دارد .در این میان ترام��پ با رفتارهای
هنجارشکنانه خود که نوعی طغیانگری علیه
نظم جهانی س��اخته شده توسط اسالفش نیز
محسوب میش��ود ،اطمینان دارد که میتواند
رابطه شخصی را پوتین برقرار کند و با خنثی
کردن عنادورزیهای او ،نوعی پیون د دوستی و
مراوده را با وی ش��کل ده��د و با بهرهگیری از
مهارتهای فردی خود ،این دش��من دیرینه را
به یک دوست و حتی متحد تبدیل کند .از قضا
همزمان با این نشست تاریخی ،دادستان آمریکا
نیز برای شماری از کاربران اطالعاتی روسیه به
جرم دخالت در انتخابات  2016کیفرخواست
ص��ادر کرده اس��ت .تحقیق و تفح��ص درباره
انتخاب��ات  2016البت��ه ب��ه همی��ن جا ختم
نمیشود و ممکن است دنبالهدار باشد و حتی
شخص رئیسجمهوری را هم شامل شود .دیدار
سران روسیه و آمریکا با حاشیههای گوناگونی
توأم است که هر یک از این حاشیهها میتواند
با مولفهه��ای افقی یا عمودی خود بر فحوای
گفتوگوه��ا تاثی ر بگذارد ،بویژه بر بخش��ی از
نشست که قرار است بهطور خصوصی و رودررو
برگذار ش��ود .حاش��یههای این نشست برای
ت دارد که
شماری از نخبگان آمریکا تا آنجا اهمی 
برای لغو آن با رئیسجمهوری نامهنگاری کردند
که شماری از رهبران دموکرات کنگره آمریکا
نیز در میان آنها قرار دارند .در فضای رسانهای
غرب ،پوتین به جهت الحاق کریمه به روسیه،
دخالت در انتخابات ،تضعیف ناتو ،دخالت نظامی
در سوریه ،حمایت از رژیم کرهشمالی و ...مقصر
قلمداد میشود ،لذا در جوسازیهای خود قصد
دارند به طور غیرمستقیم دستور کار مذاکرات را
به شکل دیکتهای در آورند .ترامپ برای مدتها
از پوتین با ادبیاتی متین یاد میکرده و بهطور
علنی از وی تمجید به عمل میآورده است و در
کارزارهای انتخاباتی  2016پوتین را به مراتب
تواناتر از ب��اراک اوباما معرفی میکرد و منتقد
تصویری منفی بود که از پوتین در رسانههای
غربی به عنوان فردی تنشآفرین و دشمن صلح
و ثب��ات ارائه میش��د .از دید منتقدان ،ترامپ
بی��ش از آنچه منافعی ملی کش��ورش ایجاب
میکند به جلب دوستی پوتین اهمیت میدهد
و نافی دیدگاهی اس��ت که توسط اسالفش و
نیز اجماع  2حزبی در واشنگتن ترسیم شده،
دایر بر اینکه روس��یه تهدی��د فزایندهای برای
آمریکا و متحدانش محس��وب میشود .ترامپ
جمعه گذش��ته عنوان داش��ت قص��د دارد در
دیدار با پوتین راجع به ش��ماری از مسائلی که
متحدان با وی در خالل اجالس س��ران ناتو در
میان گذاشتند گفتوگو کند .اگرچه خود وی
در اجالس کامال خالف متحدانش حرف زد و
اینکه ممکن است از ناتو خارج شود یا نیروهای
خ��ود را از اروپا فرابخواند و در واقع اروپا را برابر
ارتش روس��یه بیدفاع رها کند ،مگر آنکه اروپا
س��هم بیش��تری از مخارج ناتو را متقبل شود.
نظر ترامپ درب��اره نیروهای آمریکایی در اروپا
این بود که مزیتهای روانش��ناختی و نظامی
چندی نسبت به حضور نظامی آمریکا در اروپا
وج��ود دارد و البته فراخوان نیروها نیز خالی از
مزیت نیس��ت ولی در خاتمه وی مدعی ش��د
نشست موفقیتآمیز بوده و در آستانه نشست با
پوتین نمایشی از اتحاد و اتفاق را ارائه کرد .وی
با تضادگویی که اینک نیرومند پیش میرویم،
دستور کار مذاکره با پوتین را حاوی نگرانیهایی
دانست که در نشست مطرح شده و قرار است
با پوتین راجع به اوکراین ،س��وریه ،خاورمیانه،
پایش جنگافزارهای هس��تهای و ...گفتوگو
کند .به گفته ترامپ راجع به تمام این مسائل
گفتوگو خواهد شد و او اطمینان دارد با روسیه
و چی��ن روابط بهتری را پایهریزی خواهد کرد.
البته باید در نظر داش��ت که اختالف نظرهای
عم��ودی ترامپ فقط ب��ا متح��دان اروپایی و
آسیایی نیست و اغلب اوقات با شماری از اعضای
کابینه خود نیز چنین وضعیتی دارد و تاکنون
تعریف جامعی از منافع ملی آمریکا در سیاست
خارجی تدوین نش��ده ،بویژه درباره روسیه که
ترامپ همواره بر تحلیل ش��خصی خود تاکید
دارد .به عنوان نمونه در رس��انهها عنوان شده
که قبل از سفر ترامپ« ،جان هانتزمن» سفیر
آمریکا در مسکو طی مالقاتی توجیهی به نفوذ
روسیه بر رای انگلیس جهت خروج از اتحادیه
اروپایی و نیز انتخابات ریاستجمهوری آمریکا
اشاره داشته و...
ادامه در صفحه 5

وطن امروز

رژیم صهیونیستی بمباران گسترده نوار غزه را در دستور کار قرار داده است

«موشک جواب موشک» معادله مقاومت
شلیک  170موشک و راکت به سمت شهرکهای صهیونیستنشین

زیبا اکبرزاده :رژیم صهیونیستی دست به شدیدترین
حمالت خود به مواض��ع و اهدافی در باریکه غزه ،از
زمان پایان جنگ در س��ال  ۲۰۱۴به این س��و زده
است .در حالیکه مقامهای فلسطینی از توافق برای
آتشبس خبر دادهاند ،نخس��توزیر اسرائیل هشدار
داده اگر الزم باش��د شدت حمالت افزایش مییابد.
همزمان ،رژیم صهیونیس��تی از آغاز رزمایش بزرگ
در فلس��طین اش��غالی خبر داد که به نظر میرسد
اشغال نوار غزه در دستور کار قرار دارد .طبق گزارش
رس��انههای منطقهای ،نوار غزه از صبح شنبه شاهد
موج سلسله حمالت جنگندههای رژیم صهیونیستی
که منجر به شهادت  2کودک و زخمی شدن  ۳۰تن
ش��ده ،است :در همین روز ارتش رژیم صهیونیستی
دیروز چندینبار با توپخانه بویژه با جنگنده به مناطق
مختلفی در غزه حمله کرد .بعد از این حمالت بود که
گروههای مقاومت فلسطینی در غزه معادله «موشک
پاس��خ موش��ک» را به رژیم صهیونیستی تحمیل و
آن را در رویارویی با حمالت صهیونیس��تها به غزه
تثبی��ت کردهاند .این معادله پیامهای متعددی دارد
از جمله اینکه دست مقاومت فلسطینی روی ماشه
اس��ت و برای پاسخ فوری و کامال آزادانه به حمالت
صهیونیستها در چارچوب راهبرد به چالش کشیدن
و پای��داری و بازدارندگ��ی آمادگ��ی دارد .گروههای
مقاومت فلس��طینی با تأکید بر اینکه هرگونه تجاوز
به نوار غزه بدون پاس��خ نخواهد ماند ،مواضع نظامی
صهیونیستها را در شهرکهای صهیونیستنشین
اطراف غزه با موشک و خمپاره در هم کوبیدند .طبق
اعالم ارتش رژیم صهیونیستی در بامداد یکشنبه ،طی
درگیریهای روز شنبه با گروههای مقاومت در نوار
غزه ،دس��تکم  ۱۷۰فروند راکت ،خمپاره و موشک
به س��مت ش��هرکهای نزدیک این منطقه شلیک
شده است .بر اساس بیانیه رژیم صهیونیستی ،سامانه
گنبد آهنین که تحقیق و توس��عهاش فقط در دوره
ریاس��تجمهوری «باراک اوبام��ا»  1/4میلیارد دالر
برای مالیاتدهندگان آمریکایی هزینه دربر داشت،
فق��ط  ۳۰فرون��د از این راکتها را ه��دف قرار داده

کرد ،نتانیاهو با آویگدور لیبرمن ،وزیر جنگ و رئیس
ستاد مشترک و فرماندهان امنیتی دیدار کرد و آنها
تصمیم گرفتهاند عملیات قوی را علیه حمالت حماس
صورت دهند .وی گفت :تلآویو تصمیم گرفته تدابیر
قوی در واکنش به حمالت از غزه اتخاذ کند و اسرائیل
اقداماتش را حسب نیاز گسترش خواهد داد.
■■رزمایش بزرگ در فلسطین اشغالی

اس��ت .به ادعای تلآوی��و  ۱۰۰فروند از این راکتها
در محیط باز فرود آمده و بقیه آنها به ش��هرکهای
ی است
صهیونیستنش��ین برخورد کردهاند .گفتن 
صهیونیس��تها ب��ا سانس��ور خبرهای مرب��وط به
تلف��ات عملیات نیروهای مقاومت فلس��طینی تنها
اعالم کردند در پی برخورد راکتهای فلس��طینیان
به ش��هرک «س��دیروت» 4 ،نیروی آن��ان مجروح
شدند .شنبهش��ب در تالش برای آرام کردن اوضاع،
آتشبسی با میانجیگری مصر بین اسرائیل و مقاومت
فلس��طین در غزه اعالم شد ولی ساعاتی پس از این
توافق ،جنگندههای رژیم صهیونیستی مقر مقاومت
فلسطین در شرق غزه را بمباران کردند .ارتش رژیم
صهیونیس��تی ادعا کرد 2 ،خمپاره به ش��هرکهای
غالف غزه اصابت کرد که منبع آن از نوار غزه بود و در
واکنش به این حمله سکوهای پرتاب موشک مقاومت
را هدف گرفته اس��ت .نظامیان رژیم صهیونیس��تی
همچنین روز جمعه به س��مت تظاهراتکنندگان
فلسطینی در مرز غزه که در ادامه «راهپیماییهای
بازگشت» به طور مسالمتآمیز برگزار شده بود ،آتش
گش��ودند و  2نوجوان فسطینی  15و  18ساله را به
ش��هادت رساندند .بدین ترتیب ش��مار شهدای این

رسانههای رژیم صهیونیستی فاش کردند

معامله پنهان ملک عبداهلل و نتانیاهو درباره مسجداالقصی

ی دهها هزار
راهپیماییها به  139نفر رسید .راهپیمای 
نفری مسالمتآمیز «حق بازگش��ت» از  30مارس
 10( 2018فروردی��ن  )1397ب��ه مناس��بت «روز
زمین» و همچنین مخالفت با انتقال سفارت آمریکا
به قدس و طرح موس��وم به معامله ق��رن ،در کرانه
باختری و غزه آغاز شد و هر هفته برگزار میشود که
با س��رکوب رژیم صهیونیستی تاکنون بیش از 100
شهید و  2800زخمی داده است.
■■تأکید نتانیاهو بر تشدید حمالت

دقایقی پس از ش��هید ش��دن  2کودک غزهای با
موشکهای اسرائیلی ،بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر
رژیم صهیونیستی به فلسطینیها هشدار داد که باید
پیام حمله امروز را بفهمند و اال حمله گستردهای در
پی��ش خواهد بود .نتانیاهو گفت :ت��ا جایی که الزم
باش��د ،حمالت گسترده و گس��تردهتر میشود .اگر
حماس پیام ام��روز را دریافت نکند ،فردا به هرحال
(پیام حمالت ما را) خواهد فهمید .آویگدور لیبرمن،
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ،تهدید کرد اگر حماس
ش��لیک موش��ک را از غزه متوقف نکند حمالت به
منطقه غزه تش��دید خواهد ش��د .عوف��ر جندلمن،
سخنگوی نخس��توزیر رژیم صهیونیستی نیز اعالم

ارتش رژیم صهیونیس��تی شامگاه شنبه اعالم
کرد از روز یکش��نبه به م��دت یک هفته ،رزمایش
بزرگ نظامی چندمنظورهای را در مناطق مختلف
ی که
فلس��طین اش��غالی برگزار میکن��د .در حال 
تنشها بین رژیم صهیونیستی و گروههای مقاومت
در مرزهای ش��مالی و جنوبی فلس��طین اشغالی
افزای��ش یافته ،ارتش این رژیم معتقد اس��ت این
رزمای��ش نظامی بزرگ تاثیر بس��زایی در آمادگی
آنها برای شرکت در جنگ جدید دارد .ارتش رژیم
صهیونیس��تی پیشتر اعالم کرده ب��ود یگانهای
بزرگ زرهی و پیادهنظام را در مرز غزه مستقر کرده
تا مانع تنشزایی بیش��تر از سوی حماس شود اما
اکنون به ساکنان شهرهای مختلف درباره احتمال
حضور خارج از عرف نظامیان در خیابانها هشدار
داده اس��ت .از طرفی بخش بزرگ��ی از ارتش رژیم
صهیونیستی نیز در مرزهای شمالی و بلندیهای
جوالن اشغالی جهت درگیری احتمالی با نیروهای
ارتش سوریه و حزباهلل مستقر بود که اکنون باید
این جبهه را رها کرده و در رزمایش ش��رکت کند.
کابینه رژیم صهیونیس��تی اکنون با چالش بزرگی
روبهرو اس��ت که به دیدار رؤس��ای جمهور آمریکا
و روسیه مرتبط اس��ت .اگر موضوع مخالفت رژیم
صهیونیس��تی با حضور ایران در س��وریه ،در این
نشس��ت بدون تصمیمگیری باق��ی بماند ،تلآویو
بیش از پیش نگران حض��ور نیروهای مقاومت در
مرزهای شمالی فلسطین اشغالی خواهد شد .وبگاه
«عروتص شوع» نیز گزارش داد جوخه  ۱۶۲ارتش
رژیم صهیونیستی ،در راستای این رزمایش ،عملیات
تصرف و اشغال نوار غزه را تمرین خواهد کرد.

نخستوزیر انگلیس:

ترامپ از من خواست از اتحادیه اروپایی شکایت کنم

شماره 15 2486
چهارگوشه

تداوم ناآرامیها در عراق

در بحبوحه اعتراضهای شدید مردمی در
مناطق جنوبی عراق« ،قاس��م االعرجی» وزیر
کشور عراق ،رئیس پلیس نجف را برکنار کرد و
عالء غریب را به سمت مسؤول اداره امور پلیس
اس��تان نجف منصوب کرد .در پی ناآرامیهای
چند روز گذش��ته در برخی از شهرهای عراق،
پلیس این کش��ور با ش��لیک تیر هوایی سعی
کرد معترضانی را که قصد داشتند به ساختمان
اس��تانداری در بصره حمله کنند متفرق کند.
شنبهش��ب ،دولت عراق مق��ررات منع رفت و
آمد در بصره و شهرهای اطراف در جنوب عراق
اجرا کرد .بیکاری ،گرانی و کمبود خدمات اولیه
شهری از مسائل اصلی است که این اعتراضها
را برانگیختهاست.

پایگاه هوایی جدید آمریکا
در کویت

نیروی هوایی ارتش آمریکا و ائتالف تحت
رهبری این کش��ور در حال تکمیل مقر هوایی
جدیدی در نزدیکی فرودگاه بینالمللی پایتخت
کشور کویت هستند .به نوشته وبگاه «میلیتری
تایمز» ،این مقر جدید قرار اس��ت در خدمت
نظامیان آمریکا ،متحدان این کش��ور و نیروی
هوایی کویت باش��د .مقامه��ای نیروی هوایی
آمری��کا در این زمینه گفتهان��د که این پایگاه
هوایی جدی��د برای امور لجس��تیک آمریکا و
متحدانش در غرب آس��یا نقش حیاتی دارد و
بسان دروازه جدید مقر فرماندهی آمریکا عمل
میکند.

تظاهرات حامیان استقاللطلبان
در کاتالونیا

پلی��س کاتالونیا اعالم کرد ک��ه در جریان
راهپیمای��ی حمایت��ی از سیاس��تمداران
استقاللطلب در این منطقه خودمختار اسپانیا،
 ۱۱۰هزار تن ش��رکت داش��تند .مردم در این
راهپیمایی شعار «نه به زندان ،نه به تبعید ،ما
میخواهیم سیاس��تمدارانمان بازگردند» سر
دادند .در مارس س��ال جاری میالدی ،دادگاه
عالی اس��پانیا  ۲۵تن از سیاستمداران کاتالونیا
را به دس��ت داشتن در س��ازماندهی برگزاری
رفراندومی که از سوی دولت مرکزی غیرقانونی
ش��ناخته ش��د ،متهم ش��ناخت .برخی از این
سیاستمداران در حبس هستند و برخی دیگر
از کشور گریخته و در تبعیدی خودخواسته به
سر میبرند.

تیراندازی در مرکز پلیس عربستان

خاورمیانه رس��انههای عبریزب��ان ف��اش
کردند اسرائیل و آمریکا با اردن
توافق کردهاند که تلآویو و واشنگتن به عربستان
اج��ازه ندهند مدیریت امور اماکن مذهبی قدس
را ب��ه دس��ت بگی��رد و در ازای آن ،امان نباید از
ورود اسرائیلیها به مسجداالقصی جلوگیری کند.
روزنامه «اسرائیلهیوم» که پرتیراژترین روزنامه
اس��رائیلی و نزدیک به دفتر نخس��توزیری این
رژیم اس��ت ،نوشت :این توافق پس از آن حاصل
شد که عبداهلل دوم ،پادشاه اردن از دولت دونالد
ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا خواس��ت نگذارد
عربستان مدیریت امور مذهبی قدس را به دست
بگیرد .این روزنامه اسرائیلی افزود :ملک عبداهلل
دوم ابتدا از اس��رائیل خواست که به الزامات خود
در توافقنامه «وادی عربه» پایبند باشد .اسرائیل
در توافقنام��ه وادی عرب��ه ملزم ب��ه اعطای حق
انحصاری مدیریت امور مذهبی قدس شده است.
اسرائیلهیوم نوش��ت :اردن از آمریکا و اسرائیل
خواسته است الزام کتبی بدهند که مدیریت امور
مذهبی قدس فق��ط در انحصار امان خواهد بود.
این روزنامه اسرائیلی اعالم کرد :اسرائیل ،اردن را
«گنج استراتژیک» خود میداند و همکاریهای
گروه بینالملل :هلسینکی ،مرکز
اروپا
فنالند ام��روز دوش��نبه میزبان
دیدار مهمی خواهد بود که میتواند مسائل امنیتی
دوس��وی آتالنتیک را متأثر از خود کند .سوریه،
نات��و ،پیمانهای امنیتی و موش��کی و همچنین
موض��وع آین��ده روابط با کره ش��مالی و ماجرای
برجام از جمله مسائلی است که در دیدار روسای
جمهوری روسیه و آمریکا برنامهریزی شده است.
جان بولتون ،مش��اور امنیت ملی آمریکا در حالی
کمتر از یک ماه پیش به روسیه سفر کرد که پیش
از این گفتوگو با پوتین و رهبران روسیه را اشتباه
دانس��ته بود اما در مس��کو و در جمع خبرنگاران
اینترفکس روسیه گفت :من زمانی که آن سخنان
را گفته بودم مش��اور امنیت ملی آمریکا نبودم و
اکن��ون سیاس��تهای ترامپ را دنب��ال میکنم.
 3دوره دی��دار در هلس��ینکی برگزار میش��ود،
نخس��ت روس��ای جمهوری آمریکا و روس��یه به
طور جداگانهای رئیسجمهوری فنالند را مالقات

اردن با اسرائیل به تأمین منافع آمریکا در منطقه
خاورمیانه نیز کمک میکند .این روزنامه اسرائیلی
در ادامه نوش��ت :ریاض میدان��د که بقای نظام
حاکم اردن به همان اندازه که برای اسرائیل مهم
اس��ت ،برای عربس��تان هم مهم است ،زیرا اردن
در حکم یک منطقه حائل اس��ت که عربستان را
از مناطقی در س��وریه جدا میکند ،مناطقی که
ش��اید نیروهای افراطی از آنجا به عربستان نفوذ
کنن��د .این روزنامه اع�لام ک��رد :اردن در قبال
تضمین��ی که برای حفظ انحص��ار مدیریت امور
اماکن مذهبی قدس در دست خود دریافت کرده
اس��ت ،باید درباره ورود روزافزون شهرکنشینان
یهودی به مس��جداالقصی سکوت کند .نتانیاهو
برخالف توافق خود با ملک عبداهلل دوم در سال
 ،2015چن��دی پیش به وزی��ران کابینه خود و
نمایندگان کنست اجازه داد وارد مسجداالقصی
شوند .به نوشته این روزنامه عبریزبان ،اسرائیل
در پی توافق بیس��ر و صدای خود با اردن شروع
به پیگیری مس��اله مداخله ترکیه در امور قدس
شرقی و مسجداالقصی کرده است و دفتر امنیت
عمومی اس��رائیل اطالعاتی درب��اره انتقال مبالغ
مالی از ترکیه به قدس جمعآوری میکند.

بریگزیت ترزا می،نخس��توزیر انگلیس
ک��ه  3روز میزب��ان ترامپ بود،
گفت :آنچه ترامپ درباره اتحادیه اروپایی به من
مشاوره داد آن بود که با بروکسل هیچ مذاکرهای
نکنم .انگلیس که درگیر خروج از اتحادیه اروپایی
اس��ت اکنون با چالشهای جدی مواجهه است.
از یکس��و آمریکاییها این کشور را برای خروج
تش��ویق میکنند و از س��وی دیگر حمایتهای
پنهانی از اس��تقالل اسکاتلند برای ضربه زدن به
امپراتوری پیر و خسته انگلیس در سیاستگذاری
آنها دیده میشود .انگلیس بدون گروه کشورهای
مشترکالمنافع و اتحادیه اروپایی عمال از آنچه در
حال حاضر هست ضعیفتر و شکنندهتر خواهد
بود .نباید این نکته را از نظر دور داش��ت که بعد
از آمریکا این انگلیس��یها هستند که بیشترین
بودجه نظام��ی را در ناتو دارن��د و همواره نوعی
اتحاد نانوش��ته میان آنها وجود داشته است .ترزا
میاما روز گذشته و در حالی که ترامپ انگلیس
را ب��ه مقصد فنالند ترک کرد ،گفت :ایده ترامپ
آن است که به جای گفتوگو با  27عضو اتحادیه
اروپای��ی از آنها ش��کایت کنیم و با ط��رح دعوا
پی��ش رویم .تحلیلی که میت��وان روی گفتمان

رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در فنالند دیدار میکنند

هلسینکی میزبان «ترامپوتین»

میکنند ،سپس همسران روسای جمهوری آمریکا
و فنالن��د صبحانه کاری ص��رف میکنند و پس
از آن نی��ز وزرای خارجه آمریکا و روس��یه دیدار
خواهند کرد .این در حالی است که هلسینکی به
ترامپ روی خوش را نش��ان ن��داده و بیش از 10
تظاهرات علیه رئیسجمهوری آمریکا به راه افتاده
اس��ت .این تظاهراتها برای شنبه تا دوشنبه در
فنالند برنامهریزی شده و مقامها تدابیری را برای
جلوگیری از رفتن جمعیت معترض به سمت کاخ
ریاستجمهوری زردرنگ متعلق به قرن نوزدهم
این کش��ور که مش��رف به دریای بالتیک است و
میزبان نشست ترامپ و پوتین خواهد بود ،به اجرا
گذاشتهاند.بزرگترینتظاهراتبالقب«هلسینکی
تو را میخواند» برای یکش��نبه برنامهریزی شده

است .معترضان گفتهاند که محورهای اعتراضات
آنها حقوقبشر ،دموکراسی ،آزادی بیان ،نابرابری
و مس��اله پناهجویان است .سازماندهندگان این
اعتراضات پیشبینی کردند بالغ بر  ۱۵هزار نفر در
این تظاهرات شرکت کنند .از سوی دیگر ،سفیر
سابق آمریکا در روسیه گفته است دیدار هلسینکی
فرصت بس��یار مناسبی است که رهبران  2کشور
به روابط بس��یار پرتنشی که اکنون در میانشان
جاری است پایان دهند .اما در این فاصله در آمریکا
 12تن به جرم دخالت در انتخابات ایاالت متحده
مجرم ش��ناخته ش��دهاند که از قرار معلوم روس
هس��تند .این  12افس��ر اطالعاتی متهم هستند
که با رخنه کردن در نامههای شخصی کلینتون
در دوران وزارت خارج��ه وی ،تالش کردهاند او را

رئیسجمهوری آمریکا داش��ت آن است که این
مقام آمریکایی خواه��ان افزایش درگیری میان
اعضای اتحادیه اروپایی اس��ت و از این درگیری
به سود منافع ایاالت متحده استفاده خواهد کرد.
نخستوزیر انگلیس با لبخندی کنایهآمیز در ادامه
گفت این طرح ترامپ را رد کرده است .سخنان
چن��د روز پیش ترامپ در ب��دو ورود به انگلیس
ی توصیههای او برای برگزیت
درباره اینکه ترزا م 
را نادی��ده گرفته موجی از انتق��ادات و تعجب را
به همراه داشت .ترامپ همچنین در اظهارنظری
عجیب گفته بود که «بوریس جانس��ون» ،وزیر
خارجه مستعفی انگلیس حرفهای خوبی درباره
او میزن��د و میتواند جایگزی��ن خوبی برای ترزا
میباش��د .اما بوریس جانسون در ساختار حزبی
محافظ��هکار در انگلیس جایگاه��ی ندارد و تنها
ب��ردن نام او ب��رای تخریب میاز س��وی ترامپ
بوده اس��ت .رفتارهای غی��ر عرفی رئیسجمهور
آمریکا طی روزهای گذشته بارها چه در اجالس
ناتو و چه در دی��دارش از انگلیس چالشبرانگیز
بوده است تا جایی که بسیاری بر این باورند عصر
انزوای آمریکا در میان ش��رکای قدیمیاش آغاز
شده است.
تخریب کنند .هنوز مش��خص نیست که آیا واقعا
روس��یه در انتخابات آمریکا دخالت کرده اس��ت
یا خیر اما آنچه روش��ن اس��ت دخالت واشنگتن
در تمام انتخاباتهای کش��ورهای غربی و روسیه
اس��ت که طی س��الهای گذش��ته بعضا توسط
سامانههای ضدجاسوسی کشف و خنثی شده بود.
در آمریکا اما هک کردن و دخالت در انتخابات را
همانند حمله نظامی به این کشور از سوی روسیه
میدانند و برخی از جریانها میگویند این حمله
به دموکراسی است .در عین حال نباید از نظر دور
داش��ت که قضات در واشنگتن میگویند ترامپ
ب��ا توجه به منافع ش��خصیاش تمام منافع ملی
آمریکا و دستاوردهایی را که در سالهای گذشته
ای��االت متحده به آنها تکیه کرده اس��ت تخریب
میکند .اما ش��اید مهمترین بخش دیدار ترامپ
و پوتین تعلیق مانورهای نظامی آمریکا در ساحل
بالتیک و کشورهای این حوزه باشد که بسیاری از
کارشناسان احتمال آن را رد نکردهاند.

در پی درگیری و تیراندازی در یک مرکز
پلیس گذرنامه عربس��تان دستکم  3پلیس
کش��ته و  3تن دیگر زخمی شدند .به گفته
پلیس عربستان ،شنبهشب یکی از نیروهای
پلیس گذرنامه عربس��تان در گذرگاه الودیعه
با همکاران خود در مرکز پلیس درگیر ش��د
و به سوی آنها تیراندازی کرد .هفته گذشته
نیز عملیات مسلحانه گروه تروریستی داعش
در ش��هر بریده در اس��تان القصیم ،به کشته
ش��دن  2نفر از جمله یک تبعه بنگالدش��ی
منجر شد.

عملیات ارتش سوریه در مثلث مرگ

«مثل��ث مرگ» مناطقی از دورترین نقطه
شمال غرب درعا تا مناطقی از حومه قنیطره
را شامل میشود و از سحرگاه یکشنبه شاهد
درگیری ش��دید ارتش س��وریه ب��ا گروههای
مسلح فعال در این منطقه است .گروه موسوم
به «دیدبان حقوق بش��ر س��وریه» -وابس��ته
ب��ه معارض��ان -اعالم ک��رد ارتش س��وریه و
همپیمانانش یکش��نبه حمله هوایی شدیدی
را ب��ه منطقه حوم��ه قنیطره آغ��از کردند و
درگیریهای ش��دیدی با گروههای شورشی
در منطق��ه رخ داد .این مرک��ز افزود :منطقه
با بی��ش از  800راکت و گلوله خمپاره هدف
گرفته ش��د و نیروهای نظام سوریه توانستند
بر شهرک مسحره واقع در مرکز حومه قنیطره
مسلط شوند.

دورخیز ترامپ
برای دور بعدی ریاستجمهوری

دونالد ترامپ ،رئیسجمهور مناقشهبرانگیز
آمریکا گفته تصمیم دارد پا به کارزار انتخابات
ریاس��تجمهوری س��ال  2020بگذارد و به
رهب��ری خود بر قدرتمندترین کش��ور جهان
ادام��ه دهد .به ب��اور او ،ت��داوم زمامداریاش
برآمده از آرزوی همگان اس��ت .ابراز آمادگی
ترام��پ ب��رای ش��رکت در کارزار انتخاب��ات
ریاس��تجمهوری بعدی دیروز رسانهای شده
اس��ت .ی��ک خبرن��گار بریتانیای��ی از ترامپ
میپرس��د که آیا از هماکن��ون برنامهای برای
انتخابات سال  ۲۰۲۰ریاستجمهوری آمریکا
دارد و آیا مایل اس��ت مجددا کاندیدا ش��ود؟
ترامپ در پاسخ گفته است« :این دقیقا تصمیم
من است و چنین به نظر میرسد که گویا همه
چنین چیزی را آرزو میکنند».

