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گروه بین الملــل - علی ودایع: جنگ 
اوکراین همانند یک کشتی جنگی بدون بادبان 
و غــذا در دریا بدون هــدف به پیش می رود و 
به اطراف شلیک می کند. نکته جالب اینجاست 
که سرنوشت جدی ترین منازعه غرب و شرق 
پس از فروپاشی شــوروی به محل بحث های 

آکادمیک روابط بین الملل تبدیل شده است.
واقعیت این اســت که شکل گیری جنگ 
اوکراین، غلبه رئالیســم بر لیبرالیسم محسوب 
می شود؛ اروپایی ها گمان می کردند که رویای 
صلح کانت مانع اقدام نظامی روســیه خواهد 
شــد اما در نهایت مسکو برای پاسخ به معمای 
امنیت دست به آتش برد. حاال نظریات روابط 
بین الملل و واقعیات میدان جنگ با آن روایتی 
که رســانه های غربی یا حتی شــرقی تصویر 
می کنند متفاوت اســت. بنا به نوشته پولتیکو 
، اگرچه دولت دموکــرات بایدن همواره گفته 
اســت که تمام قد از کــی یف حمایت خواهد 
کــرد اما در عمل خرج جنگ با روســیه برای 
آمریکا هم هزینه ساز است. جمهوری خواهان 
با برجسته سازی ریخت و پاش بایدن می گویند 
که »آمریکا نباید چک ســفید امضا به اوکراین 
بدهد.«  شــاید بتوان گفت نشانه هایی هرچند 
کوچــک از اختالفات بین آمریکا و اوکراین در 
جنگ با روسیه مشاهده می شود ؛ نه آمریکا و 
نه اروپا نمی خواهند این منازعه تبدیل به یک 
فرسایشــی بدون چشــم انداز مشخص بشود. 

جنگ بدون برنده اگرچه خزانه روسیه را خالی 
می کند اما هر نبردی یک طرف دیگر هم دارند.

نکته اینجاســت که برخالف خواست ناتو 
، کــی یف چندان هم گوش بــه فرمان نبوده 
است؛خرابکاری خط لوله گاز طبیعی نورداستریم 
در کــف اقیانــوس اطلس؛ دفاع وحشــیانه و 
فرســوده از باخموت از نظر اســتراتژیک بی 
اهمیت و طرحی برای جنگیدن برای منطقه ای 
که نزدیک به یک دهه است که نیروهای روسیه 
در آن مستقر بوده اند. باخموت جایی است که 
در 9 ماه گذشته نبردی خونین بین گروه واگنر 
و ارتش اوکراین درجریان است.ناتو نگران این 
است که اوکراین آنقدر نیروی انسانی و مهمات 
را در باخموت خرج کند که توانایی اش را برای 
انجام یک ضد حمله بزرگ در بهار کاهش دهد.  
عطش ســیری ناپذیرو نارضایتی های اوکراین 
برای دریافت مجموعه های تســلیحاتی غرب 
آنچنان روی اعصاب ناتو رفته است که برخی از 
ژنرال ها می گویند »زلنسکی قدردانی مناسبی 
از خود نشــان نمی دهد«. اوکرایــن خواهان 
دریافت موشــک های دوربــرد و جنگنده های 
مدرن اســت اما غرب نمی خواهد خاک روسیه 
هدف تسلیحات آنها قرار بگیرد . غرب مشخصا 
نمی خواهد کاسه صبر روسیه لبریز شود. عالوه 
برهمه آنچه که گفته شــد؛ اروپا نگران خالی 
شــدن زرادخانه های تســلیحاتی است که به 
لحــاظ امنیتی برای آنها بــه خودی خود یک 

تهدید کشنده است. به نوشته پولتیکو، افشای 
گزارش تــازه ای مبنی بر اینکه پنتاگون دولت 
بایدن را از ارســال مــدارک احتمالی جنایات 
جنگی روسیه به دادگاه کیفری بین المللی منع 
می کند، ضربه دیگری بود بر داســتان دوستی 

اوکراین و آمریکا.
پیش از این واشنگتن درباره اصرار زلنسکی 
برای بازپس گیری شبهه جزیره کریمه موضع 
گیری کرده اســت. آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجــه آمریکا به کی یف پیام داده اســت که 
بازپس گیــری کریمــه توســط اوکراین خط 
قرمزی برای پوتین خواهد بود و احتماالً منجر 
به تشــدید تنش شدید از سوی مسکو خواهد 
شــد.واقعیت پنهان این اســت که همه نگران 
دکترین هســته ای روسیه هستند اما کی یف 

در عمل اعتنایی به دغدغه ناتو ندارد.
احتمال شکست اوکراین 

ارزیابی پروفسور »استفان والت« از پیشتازان 
رئالیسم تفسیر رفتار آمریکا در جنگ اوکراین 
را آسان تر می کند. والت در فارن پالیسی با به 
چالش کشیدن بلندپروازی در جنگ اوکراین 
می گوید که  »غرب احتمال ناکامی کی یف را 

دست کم گرفته است.«
جنگ اوکراین فرصتی برای ارتش روســیه 
اســت که ضعف های خود را ترمیم کند. آنها 
اگرچه خیلی ســریع نتوانستند ارتش سرخ را 
به روزرسانی کنند اما توانستند بهتر از روزهای 

ابتدایی جنگ با تسلیحات غرب و ارتش اوکراین 
مقابله کنند. مضاف بر همه اینها مسکو دومین 
نیروی نظامی بزرگ دنیا را در اختیار دارند که 
توانایی گسترده تری برای نبرد تن به تن با کی 
یف به آنها می دهد. مساله بنیادین اینجاست 
که »والدیمیرپوتین« از جایش تکان نخورده و 
اگر یکسال دیگر هم نبرد ادامه پیدا کند ، او در 
کرملین خواهد بــود ؛ این یعنی تقابل نظامی 
با روسیه برای غرب عمال نتیجه ملموسی جز 

هزینه های سنگین جنگ نداشته است.
از نظر والت حســاب و کتاب آمریکا درباره 
فشــار اقتصادی بــه جامعه روســیه چندان 
هم درســت از آب درنیامده اســت. براساس 
برآوردها ، اگرچه تورم در روسیه شکل گرفته 
و شــرکت های غربی از این کشور رفته اند اما 
مســکو با ادامه هژمونی انرژی توانسته فروش 
نفــت و گاز را مدیریت کند. عــالوه بر اینها ، 
روسیه توانســته ضربات تحریم های اقتصادی 
غرب را در ســفره مردم روســیه کنترل کرده 
و مانع ایجاد فشار کشــنده به آنها شود. البته 
برخی می گویند که هزینه های جنگ اوکراین 
در آینده با عنوان اشتباه ژئواستراتژیک در روند 

توسعه روسیه محاسبه خواهد شد. 
به مــوازات والــت ، »هنری کیســینجر« 
پدرخوانده سیاست خارجی آمریکا با وسواس 
وضعیــت جنــگ اوکراین را دنبــال می کند. 
تناقضات متوالی نظریات وزیرخارجه نیکسون 

در لفافه نشــان می دهد که واشنگتن درحال 
تدوین اســتراتژی لحظه بــه لحظه در جنگ 
اوکراین اســت.  کیســینجر در ابتدا گفت که 
آمریکا و غرب از تالش برای شکســت روسیه 
باید صرف نظر کننــد و کی یف هم از بخش 
شــرقی اوکراین چشم پوشی کند. وزیرخارجه 
نیکســون ســپس با تغییر موضــع گفت که 
روســیه در جنگ شکست خورده است و نباید 
از هیچ بخشی از اوکراین به نفع روسیه چشم 
پوشــی کرد. وی در اظهار نظر سوم  برگزاری 
همه پرســی تحــت نظارت ســازمان ملل در 
ســرزمین هایی را خواستار شــد که روسیه به 
خاک خود ملحق کرده است و این که اوکراین 
بی طرف بماند. کیسینجر در اظهار نظر چهارم 
به نظر نخســت خود بازگشت مبنی بر این که 
اوکراین از برخی بخش های خاک خود چشــم 
پوشــی کند و همچنین این ضرورت را مطرح 

کرد که اوکراین به ناتو بپیوندد.
در یک نگاه کلی می توان گفت که سرنوشت 
مشخصی برای جنگ با روسیه وجود ندارد اما 
حرکت بی هدف کشتی جنگ اوکراین در بلند 
مدت نه تنها نمی تواند منافع غرب را تامین کند 
که ممکن است منجر به وقوع یک فاجعه شود. 
اگرچه در ظاهر غرب همچنان از جنگ اوکراین 
حمایت می کند اما تضاد منافع و رفتار می تواند 
شرایط متفاوتی برای تحمیل آتش بس به کی 

یف و بازسازی دیوار برلین را فراهم کند.

واشنگتنوکییفدچارپارادوکسمنافعورفتارشدهاند

از خیال تا واقعیت سرنوشت جنگ اوکراین

خریدبانکورشکستهآمریکاییتوسطلندن
وزیر دارایی بریتانیا از اقدام یکی از بزرگترین بانک های این کشــور در خرید 
شعبه بانک تعطیل شده آمریکایی »ســیلیکون ولی« )اس وی بی( حمایت کرد 
و آن را »ضروری« دانســت. خبرگزاری رویترز دیروز دوشــنبه به نقل از جرمی 
هانت نوشــت که »نجات« شعبه بریتانیا این بانک و خریداری آن از جانب بانک 
اچ اس بی سی )HSBC( برای محافظت از برخی از مهمترین شرکت های فن آوری 
بریتانیای الزم بود. وی در گفت وگو با گزارشــگران اظهار داشت: ما با وضعیتی 
روبرو هســتیم که ممکن بود برخی از مهمترین شرکت ها و راهبردی ترین آنها 
نابود شــوند. این رخداد ممکن بود بی نهایت خطرناک باشد. وزیر دارایی بریتانیا 
تاکید کرد که وضعیت کنونی شعبه بریتانیای بانک »سیلیکون ولی« نظام مالی 
بریتانیا را با خطر مواجه نمی کند. رگوالتورهای آلمانی و بریتانیای پیشتر اعالم 
کــرده بودند که در حال رصد پیامدهای تعطیلــی این بانک بوده و پیش بینی 
می کنند که فعالیت های بین المللی این بانک آســیب چندانی از وضعیت آن در 

خاک آمریکا نبیند.

اکونومیک

آغازرزمایشمشترکآمریکاوکرهجنوبی
آمریکا و کره جنوبی بزرگترین رزمایش مشــترک خود در پنج سال اخیر را 
با نام ســپر آزادی آغاز می کنند. به گزارش دیجیتال ژورنال، واشنگتن و سئول 
همکاری های دفاعی خود را در مواجهه با تهدیدات نظامی و هســته ای فزاینده 
از ســوی همسایه شمالی افزایش داده اند. رزمایش آمریکا و کره جنوبی که سپر 
آزادی نام دارد، قرار اســت از امروز دوشنبه به مدت حداقل ۱۰ روز ادامه داشته 
باشــد. پیونگ یانگ هشــدار داد که این رزمایش ها می تواند به عنوان »اعالن 
جنگ« تلقی شــود. در اقدامی نادر، ارتش سئول هفته پیش فاش کرد که این 
ارتش و نیروهای ویژه واشــنگتن تمرینات نظامی موســوم به »چاقوی چوبی« 
را - که شامل شبیه ســازی حمالت دقیق به تاسیسات کلیدی در کره شمالی 
است - قبل از ســپر آزادی برگزار کرده اند. این رزمایش ها خشم کره شمالی را 

برمی انگیزد زیرا مقام های کره شمالی آنها را تمرینی برای تهاجم می دانند.
لیف اریک ایزلی اســتاد دانشــگاه اوها در ســئول می گوید: »پیونگ یانگ 
قابلیت های نظامی در دست توســعه دارد و می خواهد به هر حال آزمایش های 
خود را انجام دهد و دوســت دارد از همکاری واشــنگتن و سئول به عنوان بهانه 

استفاده کند«.

قزاقستاندرآستانهدورهجدید
اسخت اورازبای*

انتخابات مجلس )اطاق پایین پارلمان( پارلمان قزاقستان و شورا های انتخاباتی 
محلی )maslikhats(   در تاریخ ۱9 مارس سال 2۰23 )برابر با 28 اسفند سال 
۱4۰۱( برگزار می شود. رئیس جمهور قاسیم ژومارت توکایف در تاریخ ۱9 ژانویه 
سال 2۰23 )29 دی سال ۱4۰۱(، زمانی که تاریخ انتخابات مجلس را اعالم کرد، 
مجلس قبلی و شوراهای محلی را منحل نمود. بعداً کمیسیون مرکزی انتخابات 
قزاقســتان تاریخ برگزاری انتخابات شــوراهای محلی را نیز در 28 اسفند سال 
جاری تعیین کرد. رئیس جمهور توکایف در بیانیه خود گفت: »برگزاری انتخابات 
زودهنگام برای مجلس و شــوراهای محلی با منطق اصالح قانون اساسی درنظر 
گرفته شده است که توسط شهروندان در یک همه پرسی سراسری حمایت شده 
اســت. کشور ما بر اساس نتایج به دست آمده به سمت قوانین جدید، عادالنه و 

رقابتی تر برای تشکیل شعبه نمایندگی دولت رفته است.«.
رئیس جمهور توکایف اولین بار در اول ســپتامبر ســال 2۰22 )برابر با ۱۰ 
شــهریور ســال ۱4۰۱( در پیام خطاب به مردم قزاقســتان پیشنهاد برگزاری 

انتخابات زودهنگام مجلس و شوراهای محلی را داد.
کشــور ما نه تنها توانسته است از زخم های حوادث ژانویه 2۰22 رهایی یابد، 
بلکه پایه های مدیریت دولتی را از طریق توســعه سیاسی و اجتماعی-اقتصادی 
بیش از پیش تقویت کرده اســت. قزاقستان امروز در پس زمینه آن روزها کاماًل 
غیرقابل تشــخیص است. اصالحات قانون اساسی که در پی همه پرسی ملی در 
ژوئن 2۰22 ارائه شــد، راه را برای اصول دموکراتیک جدید در کشــور ما هموار 
کرد که از آن جمله می توان به افزایش نفوذ پارلمان، محدودیت اختیارات ریاست 
جمهوری، ســاده ســازی مراحل ثبت احزاب سیاسی جدید و انتخاب مستقیم 

روسای روستایی و اقدامات مهم دیگر اشاره کرد.
در ژانویه سال جاری، تعدادی از ابتکارات سیاسی آغاز شد. احتماالً مهمترین 
آنها تأســیس دادگاه قانون اساسی است که هر شهروند کشور می تواند از جمله 
کمیسر حقوق بشر و دادستان کل کشــور به آن مراجعه کند. دیوان بر انطباق 
قوانین کشور با قانون اساسی ما نظارت و از حمایت از حقوق اساسی شهروندان 
ما اطمینان حاصل خواهد کرد. این نشانه مهمی از اولویت ها و جهت گیری های 
دیوان است.امروز، قزاقستان در آســتانه انتخابات زودهنگام نمایندگان مجلس 

)اطاق پایین پارلمان( و شورا های نمایندگی محلی قرار دارد. 
این انتخابات از بســیاری جهات منحصر به فرد خواهــد بود.  اوال، دو حزب 
سیاسی تازه تاسیس در رای گیری شرکت خواهند کرد. بنابراین، در پایان سال 
2۰22، حزب ســبز در قزاقستان ایجاد شــد که هدف اصلی آن جلب توجه به 
مشکالت زیست محیطی اســت. این دستور کار در زمینه چالش های جدی در 
مبــارزه با تغییرات آب و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و همچنین 
با توجه به پیامدهای پایدار بالیای زیســت محیطی در مقیاس بزرگ ناشــی از 

فعالیت های انسانی در دوران شوروی، نگرانی زیادی برای شهروندان ما دارد.
به طور کلی، تا به امروز، هفت حزب در کشــور ثبت شــده است که انتخاب 
گسترده ای را برای اســتفاده از حق رای در اختیار رای دهندگان قرار می دهد. 
شــرکت این احزاب در انتخابات رقابتی در آینده به تقویت سیستم چند حزبی، 
توسعه پتانسیل برای پلورالیسم سیاسی و سیاست اپوزیسیون کمک خواهد کرد 
- هدفی که کشور ما در سال های گذشته پیوسته به سوی آن حرکت کرده است. 
قابل ذکر است که آســتانه ورود احزاب به مجلس از هفت درصد به پنج درصد 
کاهش یافته است و این امر ورود احزاب جدید به مجلس را آسان کرده و نقش 
مهمی در افزایش پاســخگویی دولت ایفا می کند. ثانیاً، برای اولین بار از ســال 
2۰۰4، از مدل ترکیبی نسبی-اکثریتی در انتخابات پارلمانی استفاده خواهد شد 
که در آن 7۰ درصد از نمایندگان به طور متناســب بر اساس لیست های حزبی 
و 3۰ درصد بر اســاس اصل اکثریت به صورت واحد انتخاب می شوند. این بدان 
معناست که از مجموع 98 نماینده مجلس شورای اسالمی، 29 نفر از حوزه های 
انتخابیه تک نفره و 69 نفر از لیســت های حزبی انتخاب خواهند شد. انتخابات 
نمایندگان شورا های محل ها و شهرهای دارای اهمیت کشور نیز بر اساس نظام 
انتخاباتی مختلط با نسبت 5۰ به 5۰ برگزار می شود، در حالی که نمایندگان در 

شورا های محلی سطح پایین به طور کامل بر اساس اکثریت انتخاب می شوند.
عالوه بر این، برگه های رای اکنون شامل یک ستون »علیه همه« است که به 
رای دهندگان اجازه می دهد در صورت تمایل، مخالفت خود را با همه نامزدهای 
معرفی شده ابراز کنند. در نهایت، هنگام توزیع اختیارات اعضای مجلس پارلمان 
بر اســاس لیست های احزاب، ســهمیه 3۰ درصدی برای زنان، جوانان و افراد با 
نیازهای ویژه در ســطح قانونگذاری تعیین شــد. این اقدام طیف وسیع تری از 

نمایندگی همه گروه های جمعیتی را در پارلمان تضمین می کند.
کشور ما همواره تعهد خود را به برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادالنه اعالم 
کرده اســت. نقش ناظران انتخابات بدون شک بسیار مهم است. مانند انتخابات 
قبلی، از جمله انتخابات ریاســت جمهوری نوامبر 2۰22، از ۱۰ ســازمان بین 
المللی و ده ها ناظر خارجی برای نظارت بر روند انتخابات دعوت کردیم. ما از دفتر 
نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر )OSCE/ODIHR( و همچنین کشورهای 

مشترک المنافع انتظار داریم که مأموریت های ناظر داشته باشند.
انتخابات آتی نقطه عطف مهم دیگری در توسعه دموکراسی قزاقستان خواهد 
بود. بسیاری مطمئن نبودند که آیا کشور ما از شورش هایی که در ژانویه 2۰22 
رخ داد، نجــات خواهد یافت یا خیر. و با این حال ما موفق شــدیم بر این مانع 

غلبه کنیم.
 ما عالوه بر نشان دادن انعطاف پذیری و ثبات، کشور خود را از طریق ابتکارات 

سیاسی و اجتماعی-اقتصادی قابل توجهی متحول کرده ایم.
البته، انتخابات یک شــبه کشــور ما را تغییر نخواهد داد، اما بیشتر به ایجاد 
قزاقســتان عادل - جامعه ای مرفه با یک سیستم سیاسی پویا و رقابتی کمک 
خواهد کرد. چنین کشــوری شریک قوی تر و فداکارتر در جامعه بین المللی از 
جمله برای جمهوری اســالمی ایران خواهــد بود. در حالی که جهان به غلبه بر 
چالش های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک فعلی ادامه می دهد، یک قزاقستان باثبات 
و مرفه نه تنها در خدمت منافع شهروندان خود، بلکه بسیار فراتر از منطقه خود 
است. اصالحات سیاســی ما، با پشتوانه انتخابات رقابتی، پایه ای است که بر آن 

ثبات خود را تضمین کرده و به ساختن آینده خود ادامه خواهیم داد.
*سفیر قزاقستان در ایران

استراتژیک

نگاه

دفتر نخست وزیر بریتانیا با صدور بیانیه ای از افزایش پنج 
میلیارد پوندی بودجه نظامی این کشور طی 2 سال، با هدف 
تقویت بخش نظامی در برابر آنچه »تهدیدهای ژئوپلیتیکی 

نوظهور« خواند، خبر داد.
بــه گزارش دیلی میل، در بیانیه دفتر نخســت وزیر این 
کشور آمده است: »به روز رسانی گزارش بازبینی جامع 2۰23 
« )IR23( تایید می کند طی 2 سال آینده و به منظور تامین 
نیاز مالی وزارت دفاع بریتانیا مبلغ 5 میلیارد پوند به مجموع 

بودجه این وزارتخانه اضافه خواهد شد.
آخرین به گزارش به روزرسانی گزارش بازبینی جامع در 

سال 2۰2۱ صورت گرفته بود.
هدف از گزارش IR23 پاســخ به تهدیدات ژئوپلیتیکی 
نوظهــور از جمله جنگ اوکراین عنوان شــده اســت. این 
گزارش اقدامات در جهت مقابله بــا تهدیدها اولویت بندی 

می کند، روسیه را اولین و مهم ترین تهدید برای امنیت اروپا 
معرفی می کند. به روز رسانی گزارش بازبینی جامع همچنین 
چگونگی تطبیق رویکــرد بریتانیا در برابــر چین و نگرانی 
فزاینده از فعالیت های نظامی مالی سیاسی حزب کمونیست 
این کشــور را تعییــن می کند. قرار اســت از بودجه دفاعی 
افزوده شــده برای پر کردن و تقویت ذخایر مهمات حیاتی، 
مدرن ســازی برنامه هسته ای و تامین مالی برنامه زیردریایی 
پیمان آکوس )AUKUS(، استفاده شود. پیشتر و در سال 
2۰2۰ نیز طی برنامه ای چهار ساله 24 میلیارد پوند بر بودجه 

دفاعی بریتانیا افزوده شده بود.
این بیانیه می افزاید: ریشــی سوناک نخست وزیر بریتانیا 
همچنین تصمیم گرفــت در برنامه ای طوالنی مدت بودجه 
دفاعی این کشــور را تا 2.5 درصد درآمــد حاصل از تولید 

ناخالص داخلی )GDP( افزایش دهد.

درحالیکه روســیه وارد دومین ســال از جنگی شده که 
مجموعه غرب به رهبری آمریکا مقابلش ایستاده اند، اکنون 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشــور در این مرحله 
از تقابل با غرب، نگران خرابکاری ها و جاسوســی ها اســت. 
به گزارش رویترز، پوتین به ســرویس امنیت فدرال روسیه 
تاکید کرده است که فعالیت خود برای مقابله با روند صعودی 
جاسوسی و خرابکاری علیه روسیه توسط اوکراین و غرب را 
افزایش دهند. براساس این گزارش، پوتین در یک سخنرانی 
برای مقام های روسیه، گفته است که سرویس امنیت فدرال 
باید گروه های خرابکاری که از اوکراین وارد روسیه می شوند را 
متوقف کند، حفاظت از زیرساخت ها را افزایش دهد و جلوی 
احیای تروریســت یا گروه های افراطی توسط سرویس های 
امنیتی غربی داخل روسیه را بگیرند. رئیس جمهوری روسیه 
با روایت ســابقه ای از فعالیت سرویس های جاسوسی غرب، 

بیان کرد: ســرویس های اطالعاتی غربی به صورت سنتی در 
روسیه فعال بودند و اکنون آنها منابع فردی، تکنیکی و دیگر 
منابع اضافی را علیه ما اســتفاده می کنند. ما باید به شــکل 
مناسب به این اقدامات پاسخ دهیم. وی همچنین به سرویس 
امنیت داخلی دستور داده است تا از ورود تسلیحات غیرقانونی 
به روسیه جلوگیری کنند و امنیت را در 4 منطقه اوکراین که 
به تازگی الحاق آنها را به فدراســیون روسیه اعالم کرده، باال 
ببرند. پوتین به آژانسی که خود زمانی مدیریت آن را برعهده 
داشــت، گفت که باید تمام فعالیت های ضد اطالعاتی خود 
را افزایش دهد. رئیس جمهوری روســیه با تاکید بر اهمیت 
محرمانه بودن تجهیزات و تســلیحات اخیر کشــور، افزود: 
اطالعات مهم درباره سیستم های کنترل ارتش و ساختارهای 
اجرای قانون، شرکت های صنعت دفاعی، فناوری های حیاتی 

و اطالعات شخصی باید مورد حفاظت قرار گیرد.

نگرانیپوتیننسبتبهعملیاتخرابکاریوجاسوسیغربافزایشبودجهنظامیبریتانیا

همزمان بــا آمادگی جمهــوری خواهان و 
انتخابات ریاســت جمهوری  دموکرات ها برای 
2۰24 آمریکا، نظرســنجی های جدید نشــان 
می دهد که »دونالــد ترامپ« رئیس جمهوری 
ســابق و»جو بایدن« رئیــس جمهوری فعلی 

ایاالت متحده رقابت پایاپایی دارند.
به گزارش نشریه نیوزویک، نظرسنجی های 
موسســه های ردفیلــد و ویلتــون اســتراتژیز 
و   )Redfield and Wilton Strategies(
پرمس )Premise( نشــان می دهد که رقابت 
بــرای راهیابی به کاخ ســفید بــا چند درصد 

اختالف اندک بین این دو نفر در جریان است.
بر اســاس این گزارش، درحالیکه بایدن به 
مدت چند ماه در نظرسنجی ها با نارضایتی های 
گسترده از ســوی عموم روبرو بود، حاال نتایج 
بررسی ها نشــان می دهد که جمهوری خواهان 

می توانند دوران دشواری برای پیروزی در رقابت 
جهت دســتیابی به کاخ ســفید در سال آینده 
پیش رو داشته باشــند. در نظرسنجی نخست 
موسســه ردفیلد و ویلتون استراتژیز، ترامپ با 
4۰ درصــد آرا تنها یک درصــد از بایدن با 39 
درصد آرا پیش است؛ اما در نظرسنجی دوم این 
موسســه هر دو چهره 44 درصد آرا را به خود 

اختصاص دادند.
بر اساس این گزارش، دو نظرسنجی یاد شده 
به ترتیب در هفتم و ششــم مــارس )۱6 و ۱5 

اسفند( به اشتراک گذاشته شدند.
از ســوی دیگر در یک نظرسنجی موسسه 
پرمس، ترامپ از رئیس جمهوری فعلی ایاالت 
متحــده 45 بــه 44 درصد پیش اســت و در 
نظرســنجی دوم این موسسه نتیجه 44 به 4۱ 
به نفع رئیس جمهوری سابق رقم خورد. هر دو 

نظرسنجی این موسسه در روز ششم مارس به 
اشتراک گذاشته شــد. اما دیگر سیاستمداران 
در حــزب جمهوریخواه در رقابــت با بایدن در 
افکارسنجی ها وضعیتضشان طور دیگری است. 
نیکی هیلی فرماندار ســابق کالیفرنیای جنوبی 
که به تازگــی از قصد خود برای نامزد شــدن 
در انتخابات 2۰24 گفتــه، در رقابت با رئیس 
جمهوری دموکرات آمریکا در دو نظرســنجی 
روز ششــم مارس موسسه پرمس، به ترتیب 2 
و سه درصد عقب اســت. هرچند طبق همین 
نظرسنجی ها رون دسانتیس یک جمهوریخواه 
که هنوز نامــزدی اش برای انتخابات ریاســت 
جمهوری آینده را اعالم نکرده، 37 به 36 درصد 

از بایدن به لحاظ محبوبیت پیش است.
در رویدادهای مختلف ترامپ از دســانتیس 
به عنوان فرماندار فلوریدا انتقاد کرده اســت و 

با انتشار پست هایی در شــبکه های اجتماعی، 
نظرســنجی هایی که در آن از دسانتیس برتری 

جسته را به اشتراک می گذارد.
رئیس جمهور ســابق آمریــکا همچنان از 
دسانتیس در نظرسنجی ها جلو است. همچنین 
این دو در ایالت آیووا کــه رقابت برای نامزدی 

انتقادهایی  حزب جمهوریخواه برگزار می شود، 
علیه یکدیگر مطرح کردند.

سفر فرماندار فلوریدا به ایالت آیووا در اوایل 
هفته گذشته می تواند یک نشــانه قوی از این 
باشد که وی برای نامزدی حزب قصد به چالش 

کشیدن ترامپ را دارد.

وزنکشیانتخاباتیبایدنوترامپ

رئیس جمهوری ترکیه با حمله شدید به اپوزیسیون، 
رقبای خود را به جاه طلبی سیاســی، ریاست طلبی و 
برنامه ریزی برای غارت منابع کشور متهم کرد و گفت: 
در صورت پیروزی جناح مخالــف در انتخابات آینده، 

»فاجعه بزرگی« در کشور رقم خواهد خورد.
به گزارش روزنامه »حریت«، »رجب طیب اردوغان« 
در نشست روسای استانی حزب عدالت و توسعه ترکیه 
با بیان اینکه جناح اپوزیســیون تــالش می کند که » 
ترکیه قدیم را بــاز گرداند«، افزود: خدماتی که در 2۰ 
ســال گذشته انجام داده ایم، بی شمار است و به همین 
علــت انتخابات بهار ۱4 ِمی)24 اردیبهشــت ۱4۰2( 

آخرین نقطه عطف این تالش خواهد بود.
وی ادامه داد: شکی نداریم که در انتخابات همزمان 
ریاســت جمهوری و پارلمانی یک بار دیگر به پیروزی 

رسیده و با دوستان جدید حماسه  خواهیم آفرید.
رئیس جمهوری ترکیه هر انتخاباتی را سخت، حیاتی 
و مهم خواند و شــرایط کشــور را به علت فاجعه زلزله 
یک ماه پیش ســخت توصیف و اضافه کرد: خسارات 
سنگین ناشی از فاجعه زلزله و تحوالت بحرانی منطقه 
و جهــان، اهمیت انتخابات پیش رو را دو چندان کرده 
اما ما در ائتالف جمهور، امیدوار به خلق حماسه در ۱4 
می هســتیم. وی جنگ، نزاع، نیرنگ بازی و چانه  زنی را 

ســاختار و انگیزه اصلی ائتالف احزاب مخالف در برابر 
خود توصیف کرد و ادامه داد: در دســتور کار و برنامه 
انتخاباتی 6 حزب اپوزیسیون، پیشنهاد یا پروژه ای برای 
از بین بردن اثرات منفی بحران های جهانی و منطقه ای 

بر اقتصاد ترکیه وجود ندارد.
اردوغان اظهار داشت: آنها در 2۰ سال گذشته گامی 
جهت حفظ، رشد و توســعه ترکیه برنداشته اند، حتی 
وعده می دهند که کارهای انجام شده را تخریب خواهند 
کرد و در دســتور کار آنها هیچ بیان، اراده و برنامه ای 
برای حل مشــکالت و افزایش رفــاه، تحکیم امنیت، 
آرامش مردم و تحقق بخشــیدن به اهداف عالیه کشور 

دیده نمی شود.
وی با بیان این که اراده ای راســخ برای ســرکوب 
گروه های تروریســتی که مرزها و وحدت و همبستگی 
ترکیه را تهدید می کنــد، در ائتالف جمهور و دولت و 
حزب حاکم ترکیه وجود دارد، گفت: چنین مسائلی در 

دستور کار ائتالف مخالفان وجود ندارد.
اردوغان رقبای خود را به جاه طلبی سیاسی، ریاست 
طلبی و برنامه ریزی برای غارت منابع کشور، برهم زدن 
وحدت و همبستگی ملی و نیز تالش برای بازگرداندن 
کشــور به ترکیه قدیم متهم کرد و گفت: دمکراسی و 

مردم ترکیه سزاوار چنین تصویر غم انگیزی نیست.

روزنامه هاآرتص در گزارشــی نوشــت، گروهی از 
کارشناســان اکنــون در حال بررســی جایگزین های 
احتمالی برای سیســتم حاکم موجود هستند. دست 
انــدرکاران این مطالعه به خوبــی می دانند که امور در 
دولت چگونه مدیریت می شــود و به دنبال آن هستند 
که بدانند آیا می توان ساختاری جدید و مؤثر برای این 

سیستم حکومتی ایجاد کرد؟
در این گزارش آمده است که کارشناسان هنوز آماده 
انتشار گزینه هایی نیستند که همچنان در حال بررسی 
هستند، زیرا هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارند. با این 
حال، آنها قصد دارند با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی 
در سطح سیاسی به بن بســت رسیده است، در مورد 
گزینه های احتمالی برای جایگزینی سیســتم موجود 

گفت وگوی سراسری برقرار کنند.
هاآرتــص در این گــزارش خود نوشــت، ناامیدی 
کــه هراری از آن صحبت می کند دردناک اســت. این 
ناامیدی از ترکیبی از شــرایط ویرانگر ناشی می شود. 
رژیم صهیونیســتی اکنون به سرعت در حال از دست 

دادن تعادل بین یهودیت و »دموکراسی« است.
این روزنامه نوشــت، به گفته روون ریولین، رئیس 
ســابق رژیم صهیونیســتی، این رژیم بــه چهار قبیله 
تقســیم شــده اســت؛ اما دو قبیله یهودیان تندرو و 

صهیونیســت های مذهبی به ســرعت در حال رشــد 
هســتند و قبیله دوم اصول دموکراســی را به فرزندان 
خود آموزش نمی دهند. همین مســاله باعث تضعیف 
اساس پیکره رژیم صهیونیستی به عنوان »دولت لیبرال 
دموکراتیک« شده اســت. به نوشته هاآرتص دو قبیله 

دیگر یهودیان سکوالر و عرب ها هستند.
روزنامه هاآرتص می افزاید، رشــد ســریع جمعیتی 
یهودیان افراطی، که در آن میانگین نرخ باروری در میان 
زنان 6.5 فرزند به ازای هر زن است، باالترین میزان در 
جهان است که مشــکالت زیادی را بر جای می گذارد. 
چرا که این گروه آموزش الزم را دریافت نمی کنند، در 
اقتصاد شرکت نمی کنند بلکه از نفوذ سیاسی خود برای 
گرفتن پول از دولت استفاده می کنند و همین موجب 
شده آنها بدون نیاز به کار زندگی کنند و در نتیجه رژیم 
صهیونیستی به سمت ســقوط اقتصادی مورد انتظار 

پیش خواهد رفت.
هاآرتص نوشــت، یهودیان افراطی تا ســال 2۰6۰ 
یک ســوم جمعیت اراضی اشغالی را تشکیل می دهند 
که تهدیدی برای اقتصاد اســرائیل محسوب می شوند 
»زیرا هیچ دولتی نمی تواند رفاه خود را حفظ کند وقتی 
که یک ســوم شهروندانش به جای کار به مزایا وابسته 

باشند«.
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