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صدور دستور سرنگونی یک هواپیمای مسافربری در سال۲۰۱۴

رییسجمهور روسیه در اعترافی شوکهکننده اذعان کرد که در سال ۲۰۱۴میالدی
به ژنرالهای ارتش دستور ساقط کردن یک هواپیمای مسافربری را داده بود ،اما چند
دقیقه بعد نظر خود را عوض کرد و مانع از کشته شدن مسافران شد.
والدیمیر پوتین در مستند انتخاباتی دو ساعتهای تحت عنوان پوتین گفت :در آن
زمان هشداری جدی دریافت کردم مبنی بر اینکه مردی با یک بمب تهدید کرده که به
المپیک زمستانی سوچی حمله میکند .این تماس تلفنی از سوی افسران امنیتی که
یدادند کمی پیش از آغاز مراسم افتتاحیه این رویداد جهانی برقرار
تهدید بالقوه را شرح م 
شده بود .پوتین در این مصاحبه گفت :به من گفته شد یک هواپیما از مبدأ اوکراین به
مقصد استانبول ربوده شده و هواپیماربایان خواستار فرود در سوچی هستند .خلبانان این

بهروز حاتمی امین  -موسسه بینالمللی
تحقیقات صلح استکهلم از افزایش 103درصدی
واردات تس��لیحات به خاورمیانه و آس��یا و رشد
قابل توجه صادرات اس��لحه آمریکا در پنج سال
گذشته خبر داد.به گزارش موسسه صلح سیپری،
آمریکا بزرگترین صادرکننده تسلیحات در پنج
سال گذشته بوده است .دریافتکنندگان نزدیک
به یک س��وم از صادرات اس��لحه در این مدت،
کشورهای خاورمیانه بودهاند .موسسه تحقیقات
صلح بینالمللی استکهلم (سیپری) ،بامداد دیروز
تازهترین گزارش خود را در مورد میزان خرید و
فروش تسلیحات در جهان منتشر کرد .در این
گزارش خرید و فروش تسلیحات در بین سالهای
 ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۷بررسی شده است.
به گزارش این موسسه میزان خرید و فروش
تسلیحات درپنج سال گذشته در مقایسه با فاصله
زمانی ۲۰۰۸تا ۲۰۱۲به میزان ۱۰درصد افزایش
یافته اس��ت .علت این افزایش ب ه ویژه صادرات
تسلیحات بیشتر به کشورهای خاورمیانه ،آسیا و
اقیانوسیه بوده است.

موسسهسیپریازافزایش103درصدیوارداتتسلیحاتبهخاورمیانهوآسیاخبرداد؛

آمریکا و روسیه درصدرفروشندگان جنگافزار

  ادامهپیشتازیآمریکادرصادراتتسلیحات

طبق گزارش موسسه سیپری ،ایاالت متحده
آمریکا ۳۴درصد از بازار تسلیحات را در دست دارد
و با این حساب بزرگترین فروشنده و صادرکننده
تسلیحات در جهان است .آمریکا طی سالهای
 ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۷میزان فروش تس��لیحات خود
را در مقایسه با پنج سال پیش از آن  ۲۵درصد
افزایش داده و به مجموعا  ۹۸کشور جهان سالح
فروخته و صادر کرده است.
ایاالتمتحدهباتوجهبهقراردادهایتسلیحاتی
که در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما بسته
شدند ،توانست میزان فروش تسلیحات خود را
به باالترین میزان از دهه  ۹۰میالدی به این سو
برساند .به گفته اوده فلوران ،مدیر بخش تحقیقات
درباره هزینههای تسلیحاتی در موسسه سیپری،
این قراردادها و همچنین قراردادهای تسلیحاتی
که ایاالت متحده در س��ال  ۲۰۱۷منعقد کرده،
سبب خواهد شد که آمریکا در سالهای آینده
نیز همچنان بزرگترین فروشنده تسلیحات باقی
بماند .اگر چه روسیه در بین سالهای  ۲۰۱۳تا
 ۲۰۱۷در مقایسه با پنج سال پیش از آن به میزان
هفتدرصدکمترتسلیحاتفروخته،اماهمچنان
پس از آمریکا در رتبه دوم بزرگترین فروشندگان
و صادرکنندگان تسلیحات در جهان قرار دارد .به
گزارش سیپری ۲۲درصد از بازار تسلیحات جهان
در دست روسیه است.
آلمان پس از فرانس��ه چهارمین فروش��نده
بزرگ تس��لیحات در جهان محسوب میشود.
میزان فروش و صادرات تسلیحات از آلمان اما در
پنج سال گذشته کاهشی  ۱۴درصدی را نشان
میدهد .نکته در خور توجه آنکه میزان صادرات
تسلیحات آلمان به خاورمیانه در بین سالهای
 ۲۰۱۳تا ۲۰۱۷در مقایسه با پنج سال پیش از آن

دو برابر شده است .به گفته پیتر وزهمان ،کارشناس
موسسهسیپری،اکثرکشورهایخاورمیانهبهطور
مستقیم در درگی ریهای خشونتآمیز مشارکت
داشتهاند.
او در این رابطه تصریح کرد :در کش��ورهای
اروپای غربی و آمریکای ش��مالی بحثهایی بر
سر کاهش صدور تسلیحات به خاورمیانه جریان
داش��ت ،اما باید اذعان کرد که ایاالت متحده و
کشورهای اروپایی همچنان صادرکنندگان اصلی
تسلیحاتبهخاورمیانههستند.
  هند و عربستان ،واردکنندگان اصلی
کشور هند همچنان با سهمی ۱۲درصدی از
کل بازار تسلیحات ،بزرگترین خریدار تسلیحات
در جهان اس��ت .در گزارش موسسه سیپری در
این رابطه از جمله آمده اس��ت :تنشهای میان
هند و پاکس��تان و همچنین میان هند و چین
س��بب شده که میزان تقاضای هند برای خرید
تسلیحات افزایش یابد ،چرا که خود قادر به تولید
اسلحهنیست.
دومین واردکننده بزرگ تسلیحات در جهان
عربستان سعودی است .میزان واردات تسلیحات
به این کشور در پنج سال گذشته در مقایسه با
پنج سال بین ۲۰۰۸تا ۲۰۱۲سه برابر شده است.
مصر ،امارات متحده عربی و چین در این ردهبندی
در رتبههای بعدی جای دارند.
طبق گزارش سیپری چین در بین سالهای
 ۲۰۱۳تا ۲۰۱۷میالدی به میزان ۲۰درصد کمتر
از پنج سال پیش از آن تسلیحات وارد کرده است،

اما این کاهش بیش از همه از افزایش تولید داخلی
اسلحه در خود چین ناشی میشود .افزایش تولید
تس��لیحات در عین حال افزایش میزان صدور
تسلیحات از چین را در پی داشته که در پنج سال
گذشته صعودی  ۳۸درصدی را نشان میدهد.
پاکستان ،الجزایر و بنگالدش از جمله خریداران
اصلی تسلیحات از چین هستند.
آن گونه که در گزارش سیپری آمده ،کشورهای
اروپایی در پنج سال گذشته به میزان  ۲۲درصد
کمتر تس��لیحات وارد کردهاند .کارشناسان این
موسس��ه اما پیشبینی میکنند که با توجه به
افزایش تنشها با روسیه میزان واردات تسلیحات
در کشورهای اروپایی افزایش یابد.
ب��رای نمونه در س��ال ۲۰۱۷قراردادهایی در
رابطه با خرید سامانههای دفاع موشکی منعقد
ش��د .این سامانهها طی س��الهای آتی تحویل
داده خواهد ش��د .افزون بر ای��ن قراردادهایی با
شرکتهای آمریکایی بر سر خرید هواپیماهای
جنگنده بسته شده که سبب خواهد شد حجم
معامالت تسلیحاتی اروپا در سالهای آینده رو
به افزایش گذارد.
  ارس�ال تس�لیحات آلمان به مناطق
بحرانی جهان
این در حالی است که اشپیگل چندی پیش
در گزارشی نوشت که دولت آلمان در هفت ماه
گذشته حدود دو میلیارد یورو تجهیزات نظامی
به کشورهای مختلف از جمله عربستان ،الجزایر،
مصر و پاکستان صادر کرده است .دولت آلمان

بارها وعده داده است که از فروش سالح به مناطق
بحرانی جلوگیری خواهد کرد.
از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی آلمان (از
اوایل اکتبر  )۲۰۱۷تا پایان ماه فوریه ۲۰۱۸دولت
اینکشورمجوزهاییبرایفروشتسلیحاتبالغبر
دو میلیارد یورو صادر کرده است .دولت آلمان در
هفت ماه گذشته گرچه در دوران گذار تا تشکیل
دول��ت جدید تنها وظیفه اداره موقت کش��ور را
برعهده داش��ته ،اما از فروش س�لاح به مناطق
بحرانی در جهان ابایی نداشته است .در پاسخ به
پرسش فراکسیون حزب سبزها در پارلمان آلمان،
دولت این کشور اذعان کرده که  ۱/۹۴۲میلیارد
یورو تسلیحات به کشورهای مختلف در ماههای
گذشته صادر کرده است.
سهم کشور مصر از صادرات تسلیحاتی آلمان
حدود  ۲۸۵میلیون یورو و کشور الجزایر نیز ۲۶۱
میلیون یورو بوده است .آلمان مجوزهایی نیز برای
معامله تسلیحاتی با کشورهای آمریکا ،هند ،قطر
و پاکستان در ماههای گذشته داشته است .در ماه
ژانویه  ۲۰۱۸دولت آلمان اعالم کرد که از فروش
تسلیحاتبهمناطقبحرانیاکیداخودداریخواهد
کرد و مایل است که مشاوره درباره این موضوعات
حساس را برعهده دولت آتی بگذارد .حزب سبزها
دولت خانم مرکل در دوران گذار را متهم کرد که
آگاهانه دس��ت به فریبکاری زده و تراز تجاری را
دستکاری کرده است.
معامالت تسلیحاتیشرکتهایآلمانیبایداز
سوی دولت این کشور تایید و در صورت لزوم در

پارلمان این کشور به بحث گذاشته شوند .بررسی
عملکرد دولتهای گذشته آلمان نشان میدهد
که با وجود وعدهها در مورد عدم ارس��ال سالح
به مناطق بحرانخیز جهان ،صادرات تسلیحات
آلمانیبهاینمناطقادامهداشتهاست.دولتآلمان
برخی کشورها در مناطق بحرانی را همپیمانان
استراتژیک خود قلمداد میکند.
برای نمون��ه در توافقات اخی��ر میان حزب
سوسیال دموکرات و اتحاد احزاب مسیحی آلمان
صریحا قید ش��ده که دولت آتی آلمان از فروش
سالح به کشورهایی که در حمله نظامی به یمن
شرکت دارند ،خودداری خواهد کرد .اما عربستان
سعودی که در راس ائتالفی نظامی برای حمله
به یمن قرار دارد ،قادر به دریافت سالح از آلمان
شده است.
آلمان در ماههای گذش��ته به مصر نیز سالح
صادر کرده است .برخی از تسلیحات و تجهیزات
آلمانی از طریق شرکای بریتانیایی و فرانسوی این
کش��ور به مناطق بحرانی ارسال شدهاند .فروش
جتهای جنگنده به عربستان سعودی از جمله
این تسلیحات است .بنا بر گزارشهای محرمانه،
اردن نیز از جمله کشورهایی است که به عنوان
همکارناتوازتسلیحاتآلمانیبهرهمندشدهاست.
توجیه ارسال سالح به اردن همکاری در مبارزه
مشترک علیه داعش عنوان شده است .به گفته
ناظران سیاسی ،دولت آتی آلمان حال باید درباره
معامالت تسلیحاتی گزارشی روشن به پارلمان و
افکار عمومی این کشور ارائه دهد.

بازتاب

رییس سازمان اطالعات مرکزی و وزیر خزانهداری آمریکا از
تصمیم رییسجمهور آن کشور برای دیدار با رهبر کرهشمالی
دفاع کردهاند .رییس سیآیای میگوید دونالد ترامپ برای
حل یک مشکل چنین تصمیمی گرفتهاست.
مایک پمپئو گفته اس��ت این کار رییسجمهور ترامپ،
نمایشی نیست .او میخواهد یک مشکل را حل کند .پمپئو
و اس��تیو منوچین ،وزیر خزان��هداری آمریکا هر دو گفتهاند
انتظار دارند کرهش��مالی پیشاپیش انجام دیدار و گفتوگو،
آزمایشهای موشکی و هستهای خود را متوقف کند.
بن��ا بر گزارشها ،کیم جونگاون ،رهبر کرهش��مالی که
از دونال��د ترامپ برای دیدار و گفتوگو دعوت کردهاس��ت،
پیشنهاد داده که آزمایشهای موشکی و هستهای حکومت
خود را بهحال تعلیق درآورد .ترامپ شنبه گذشته در حساب
کاربریاش در توئیتر گفته بود کرهشمالی از  ۲۸نوامبر ۲۰۱۷
دیگر آزمایش موش��کی انجام نداده است و قول داده که در
جریان مالقاتهای ما نیز آن را انجام ندهد .معتقدم که آنها
به این تعهد خود پایبند خواهند بود.
پیشترمشاورامنیتملیرییسجمهورکرهجنوبیکهبرای
اعالم نتیجه مذاکرات با کیم جونگاون به واشنگتن رفته بود،

دفاع رییس سیا و وزیر خزانهداری آمریکا از تصمیم ترامپ
دست دارد ،با یکی از رهبران کرهشمالی دیدار میکند.
این در حالی است که معاون پیشین رییس سیا معتقد است
رییسجمهور آمریکا میتوانست در ازای موافقت برای دیدار با
رهبر کرهشمالی ،چیزهای بیشتری را طلب کند.
مایکل مورل گفت :مردم کرهشمالی برای نشست با آمریکا
ارزش قائلند و به عنوان بخشی از توافق ممکن بود سازشهای
بیش��تری کنند .او تاکید کرد :گمان میکنم کرهشمالی به
صورت کلی و کیم جونگ اون به صورت خاص ،ارزش زیادی
برای این مساله قائل هستند که در نشستی با رییسجمهور
ایاالت متحده دیده شوند .این برای او (رهبر کرهشمالی) در
داخل و خارج مشروعیت میآورد .این مساله برای او اهمیت
بس��یاری دارد .او چنین مشروعیتی به دس��ت آورده یا اگر
چنین اتفاقی رخ دهد به چنین خواستهای میرسد .او تنها با
توقف کوتاه مدت آزمایشات هستهای و موشکی موافقت کرد،
درست است؟ گمان میکنم ما میتوانستیم برای چیزی که او
میخواست ،چیزهای بیشتری بگیریم.
اظهارات این مقام سابق سیا پس از انتشار خبر موافقت

گفت رهبر کرهشمالی از ترامپ دعوت کرده است که دیداری
با یکدیگر داشته باشند و رییسجمهور آمریکا نیز این دعوت
را پذیرفته اس��ت .این موضوع هم در داخل ایاالت متحده و
ش روبهرو شد.
هم خارج از آن با واکن 
رییس سیا و وزیر خزانهداری آمریکا در مصاحبههای روز
یکش��نبه خود تاکید کردهاند که هدف از دیدار و گفتوگو،
همچنان همان خلع سالح اتمی شبهجزیره کره است و کیم
جونگاون نیز مذاکره در مورد آن را پذیرفتهاست.
مایک پمپئو و استیو منوچین میگویند دولتشان قرار
نیس��ت امتیاز خاصی به پیونگیانگ بدهد و تا زمان دیدار
احتمالی میان رهبران دو کشور ،تحریمها و فشارهای اقتصادی،
و همچنین آمادگیهای دفاعی ،ادامه خواهد داشت.
پمپئو به شبکه سیبیاس گفته است این دولت چشمان
بازی دار د و در تمام زمانی که گفتوگوها در جریان است ،فشار
بر کرهشمالی ادامه خواهد داشت .در صورت انجام گفتوگوی
رو در رو بین کیم و ترامپ ،این نخستین بار خواهد بود که
یکی از روسایجمهور ایاالت متحده ،زمانی که اداره دولت را در

نگرانی درباره به خطر افتادن قدرت نظامی بریتانیا

رویترز -فرمانده سابق نیروی دریایی انگلیس اظهار کرد در صورتی که این
کشور بودجه نظامی خود را افزایش ندهد ،وضعیت خود را به عنوان یک قدرت
نظامی معتبر در خطر قرار میدهد.
دریاساالر الکس برتون در خصوص توانایی انگلیس برای مبارزه و پیروزی در
خط مقدم در صورت عدم افزایش بودجه نظامی ،ابراز نگرانی کرد.
برتون این اظهارات را در حالی مطرح کرد که گمانهزنیهایی در خصوص
احتمال کاهش حقوق کارکنان نظامی و همچنین هزینه تجهیزات طی ۱۰سال
آینده مطرح شده است .این مقام نظامی به بیبیسی گفت :اگر بودجه نظامی
افزایش نیابد ،موقعیت خود را به عنوان یک قدرت نظامی معتبر در معرض خطر
قرار خواهیم داد .وی افزود :چیزی که موجب نگرانی من میشود این است که
تصمیماتی که اتخاذ کردهایم و همچنین تصمیماتی که طی ۱۲ماه آتی خواهیم
گرفت ،بر توانایی ما برای مبارزه و پیروزی در خط مقدم تاثیرگذار خواهند بود.
چالش ما اینجاس��ت که از توانایی خود برای مبارزه و پیروزی برای  ۱۰تا ۲۰
سال آینده اطمینان حاصل کنیم .برتون همچنین اذعان کرد :باید تهدیدهای
نظامی را جدی بگیریم و بدون ظرفیتهای نظامی قدرتمندتر ،توانایی انگلیس
برای ایستادن و دفاع از منافع این کشور ضعیف میشود.

زاویه

آسوشیتدپرس در گزارشی به بررسی تصمیم جدید پارلمان چین برای تمدید
ی جینپینگ پرداخته و آن را با تالش خودکامههای حاکم
حکومت بالمنازع ش 
در جهان مقایسه کرد.
تاریخ معاصر درسهای تاملبرانگیزی را به حزب کمونیس��ت چین پیرو
تصمیمش برای اجازه دادن به شی جینپینگ ،رییسجمهور چین برای حکومت
نامحدود میآموزد .برای هزاران سال حکومت انفرادی تحت رهبری پادشاهان
و امپراتورها امری رایج بود اما از زیمبابوه تا عراق و کرهشمالی ،خودکامههای
مدرن اغلب در رکود اقتصادی ،عدم کارایی سیاسی و شعله ور کردن جنگ،
مرتکب خطا شدند.
اریکا فرانتس ،استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان میگوید :تمایالتی به
سمت انتخابهای سیاسی غلط و غالبا بیمنطق دیده میشود .این موارد شامل
سیاست خارجی متخاصمتر و احتمال بیشتر وقوع جنگ میشود.
به لحاظ تئوری حذف محدودیت دورهای برای پس��ت شی جینپینگ به
عنوان رییسجمهور از قانون اساسی در مقایسه با اختیارات گستردهای که او
از زمان گرفتن رهبری حزب حاکم در سال  ۲۰۱۲به دست آورده یک تغییر
جزیی به حساب میآید اما تصمیم مذکور این نگرانی را به وجود آورده که پکن
در حال دور شدن از رهبری شراکتی باشد که از دهه  ۱۹۸۰پایهگذاری شد.
هدف از این سیستم حافظت از گسترش حکومت استبدادی از طریق ملزم کردن
چهرههای حزب حاکم به ترک قدرت در زمان معین بوده است.
برخی جوامع چون سنگاپور و جمهوری بوتسوانا تحت فرمان احزاب حاکم
که چندین دهه است قدرت را به دست دارند ،باثبات و شکوفا ماندند و همزمان
از حکومت نامحدود فردی ممانعت میکنند .مقامهای چینی اما ادعای برخی
دولتها را تکرار کرده و معتقدند ماندن شی جینپینگ در عرصه قدرت امکان
اجرای طرحهای بلندمدت را فراهم میکند .گرچه برخی از تحلیلگران معتقدند
این امر شاید در کوتاه مدت اثرگذار باشد اما در بلندمدت پیرو سایر اقتصادها با
رهبران خودکامه میشوند .در ادامه به برخی از تجربیات حکومت یک شخص
واحد اشاره میشود.
  روسیه ،جنگطلب خارجی
حکومت والدیمیر پوتین ،رییسجمهور روسیه از سال  ۲۰۰۲آغاز شده و با
شکایاتی از فساد و نقض حقوق بشری ،تنش با غرب بر سر الحاق شبه جزیره
کریمه در سال  ۲۰۱۴و اتهامات مداخله در انتخابات آمریکا همراه بوده است.
اقتصاد روسیه در سالهای اول حضور پوتین با پشت سر نهادن عربستان به
تولیدکننده اول نفت تبدیل شد اما در جریان بحران جهانی اقتصاد در سال
 ۲۰۰۸لطماتی دید .اخیرا هم سقوط بهای نفت و تحریمها غرب بر سر کریمه
موجب کاهش فعالیت اقتصادی این کشور شده است.
گروههای حقوق بشری پوتین را به ترور مخالفان سیاسی و خاموش کردن
انتقادات متهم میکنند .مسکو در خارج هم به حمایت از جداییطلبان روسگرا
در اوکراین ،اشغال کریمه ،اعزام نیرو به سوریه در حمایت از بشار اسد و مداخله
در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر  ۲۰۱۶در آمریکا که همگی از دید غرب
اقداماتی مخرب است ،متهم شده است .اخیرا هم کمیته تحقیقات ویژه رابرت
مولر در وزارت دادگستری آمریکا برخی از اتباع روسیه را به استفاده از حسابهای
کاربری جعلی در رسانههای اجتماعی با هدف مداخله در انتخابات  ۲۰۱۶متهم
کرده است .با این حال پوتین مکررا هرگونه دست داشتن کرملین در مداخالت
ادعایی را رد میکند.
  کرهشمالی ،حکومت فردی
بر اساس مدل مارکسیستی ،جانشینی دودمانی برای این سیستم پیشبینی
نشده است اما کیم ایل سونگ که برای  ۴۶سال تا زمان مرگش در سال ۱۹۹۴
حکومت کرد ،این تفکر را پرورش داد و پسرش کیم جونگ ایل را برای رهبری
آماده کرد .دیکتاتوری موروثی که اکنون با حضور کیم جونگ اون در نسل سوم
ادامه دارد ،خاصیت برگشتپذیری که ۷۰سال درگیری مستقیم با ایاالت متحده
آمریکا را در پی داشته ،اثبات کرده است .این رژیم احتماال قدرتمندتر از همیشه
است و در آستانه دستیابی به سالح هستهای قابل اتکاست .سلطه بر قدرت هزینه
چشمگیری برای این کشور داشته است .قوانین اولیه حقوق بشر همچون آزادی
بیان ،سفر و مذهب سرکوب میشود و اقتصاد در گرو فراهم کردن نیازهای ارتش
و نخبگان این رژیم است .کیم جونگ اون با چالش خودکامگی کالسیک روبهرو
است؛ رژیم و سیاستهای اقتصادی او باید برای بقا تعدیل شود اما اجازه دادن
به انجام این تغییرات میتواند راه سقوط خود را هموار کند.
  زیمبابوه ،وعده به رکود
در روزهای ابتدایی پایان حکومت اقلیت سفیدپوست در دهه  ۸۰میالدی،
رییسجمهور رابرت موگابه بر آموزش و شکوفایی صنایع تاکید کرد.با گذشت
سالها اقتصاد آن شکست خورد و زیمبابوه به یکی از فقیرترین کشورهای جهان
تبدیل ش��د .موگابه هم برچسب غصب قدرت با توسل به زور ،ارعاب و تقلب
انتخاباتی خورد .موگابه  ۹۴ساله اواخر سال گذشته پس از حرکت نظامی ارتش
و اقدام قانونگذاران حزب حاکم و اپوزیسیون برای به جریان انداختن استیضاح
و اعتراضات مردمی مجبور به اس��تعفا شد .موگابه غرب را مسوول بسیاری از
مشکالت زیمبابوه میداند و نهایتا یک معتمد سابق که وعده تغییر میدهد،
جانشین او شد .مسیر پسا موگابه زیمبابوه پس از انتخاباتی که به امسال موکول
شده است ،شفافتر میشود.
  کنگو ،خودکامه نوپا
جوزف کابیال ،رییسجمهور کنگو قدرت را سال  ۲۰۰۱پس از ترور پدرش
به دس��ت گرفت .او با وجود ادعاهای اپوزیس��یون که انتخاباتها را غیر آزاد و
غیر منصفانه میدانند ،توانست در رایگیری  ۲۰۰۶و  ۲۰۱۱پیروز شود .دوره
رسمی او دسامبر  ۲۰۱۶به پایان میرسد اما دولت هنوز تدبیری برای برگزاری
انتخابات نیندیشیده است .منتقدان کابیال را به تاخیر در روند برگزاری انتخابات
با هدف ماندن در قدرت متهم میکنن د خصوصا پس از آنکه توافق با کلیسای
کاتولیک برای برگزاری انتخابات در پایان  ۲۰۱۷از هم پاش��ید .دولت کنگو
میگوید انتخابات را دسامبر برگزار میکند اما تنشها بر سر تاخیر به وجود
آم��ده درگیریهای مرگبار خیابانی میان نیروهای امنیتی و معترضان را رقم
زد .صدها تن از اعضای اپوزیسیون بازداشت شدند که با محکومیت بینالمللی
همراه شد .کابیال میگوید هیچگونه تردید سیاسی وجود ندارد و کنگو با وجود
تاخیرها ،در مسیر برگزاری انتخابات است.

پوتین اعتراف کرد؛

هواپیما که متعلق به یکی از شرکتهای هواپیمایی ترکیه بود و  ۱۱۰مسافر به همراه
داشت گزارش داده بودند که یک مرد بمبی دارد و این هواپیما به طرف استادیوم سوچی
درحرکتاست.براساسگزارشها،پوتینپسازشنیدنایناطالعاتبهمقاماتامنیتی
دستورداد تابرای ساقطکردناینهواپیماآماده شوند.پوتینگفت:درآنزمانبه مقامات
نالمللیالمپیک
امنیتیگفتمکهطبقبرنامهعملکنند.قراربودپوتینومقاماتکمیتهبی 
بهزودیواردمراسمافتتاحیهالمپیکزمستانیسوچیشونداماکمیبعدوالدیمیرپوتین
تماس تلفنی دومی دریافت کرد .این بار مقامات امنیتی به پوتین اطالع دادند که این
رویداد یک هشدار غلط و نادرست بوده .آن مسافر هواپیما فردی مست بوده و باعث شده
تا چنین هشداری صادر شود .دستور پوتین برای ساقط کردن این هواپیما متوقف شد و
اینهواپیمابهسفربرنامهریزیشدهخودادامهداد.درجریاناینمصاحبهپوتینهمچنین
به رویداد سال ۲۰۰۰میالدی که در آن هلیکوپترش بر فراز چچن مورد حمله قرار گرفت،
اشاره کرد .در آن زمان پوتین ،رییسجمهور موقت روسیه بود و در آستانه سال نو به طرف

شهر گودرمس در جمهوری چچن میرفت تا به نیروهای فدرال روسیه سال نو را تبریک
بگوید و در مراسم اهدای جوایز شرکت کند .رمضان قدیرف ،رهبر کنونی چچن گفت:
آن زمانها برای جمهوری زمانی مملو از خطر بود .هلیکوپتر پوتین آن زمان قادر به فرود
آمدن نبود .آندری کوندراشف ،تهیهکننده این مستند گفت :اطالعیه رسمی این بود که
این هلیکوپتر به خاطر بدی آب و هوا قادر به فرود آمدن نیست اما آنچه حقیقتا رخ داده
بود این بود که این هلیکوپتر مورد حمله قرار گرفته بود .پوتین در جریان مرور خاطراتش
ی است چراکه شب سال نو بود اما خلبانها گفتند چه آتش
گفت :ابتدا فکر کردم آتشباز 
بازیای؟ به ما حمله شده است .به گفته ایگور سچین که در آن زمان معاون رییس دولت
لونقل زمینی انتخاب کرد اگرچه
بود ،پوتین فورا مسیر جایگزینی را با استفاده از حم 
یدانست تمامی راهها در آن نقطه مینگذاری شده بودند .در زمان بازگشتشان یکی از
م
مینها منفجر شد اما هیچ کس در جریان آن رویداد زخمی نشد .کوندراشف اذعان کرد
که در آن زمان تصمیم گرفت تا این رویداد را علنی نکند.

ترامپ با دیدار رو در رو با رهبر کرهش��مالی مطرح میشود.
مقامهای کرهجنوبی میگوین��د پیونگیانگ خواهان آغاز
مذاکرات درباره توقف آزمایشات هستهای است .ترامپ شنبه
گفت اطمینان دارد که کرهشمالیها حین مذاکرات آزمایشات
را متوقف میکنند و معتقد است که نشست به خوبی پیش
خواهد رفت.
ب��ا این ح��ال مایکل مورل گفت ه��م آمریکاییها و هم
کرهشمالی احس��اس میکنند از موضع قدرت به مذاکرات
میآیند و همین امر میتواند لحن و انتظارات آنها را تعیین
کند .مورل گفت بهترین نتیجه این میشود که طرفین روی
یک س��ری اصول توافق کنند که مذاکرات بتواند در سطح
پایینتر ادامه یابد.
به گفته او ،بدترین نتیجه هم میتواند این باشد که آمریکا
فشارها و تحریمهای کرهشمالی را در ازای دریافت چیزی ک م
اهمیتتر بردارد .او تاکید دارد که مقامهای کرهجنوبی ،ژاپن،
چین و روس��یه هم باید در مذاکرات حضور داش��ته باشند.
مورل گفت :بسیار مهم است که ما ساختار ائتالفی خودمان
را خصوصا با کرهجنوبی و ژاپن حفظ کنیم آن هم نه فقط به
خاطر کرهشمالی بلکه به خاطر چین.

خبر

تنها در ماههای ژانویه و فوریه  ۲۰۱۸بیش از هزار کودک
در سوریه کشته شدهاند.
به گزارش یونیس��ف ،حدود  ۷۵۰هزار کودک نیز دچار
معلولیتهای جسمی و روحی ناشی از جنگ شدهاند۲۰۰ .
هزار کودک در غوطه شرقی در محاصره هستند.
سازمانهای امدادی و کمکرسانی بیالنی دردآور از جنگ
سوریه ارائه کردهاند؛ جنگی که اکنون هفت سال است ،جریان
دارد .صندوق کمک به کودکان سازمان ملل دیروز تازهترین
گزارش خود را درباره جنگ و خونریزی در س��وریه منتشر
کرده است.
طب��ق این گزارش بیش از یک و نیم میلیون انس��ان در
س��وریه بر اثر جنگ ،صدمههای جس��می و روحی دیدهاند.
بیش از نیمی از شهروندان سوریه نیز آواره شده یا به خارج از
کشور گریختهاند یا در داخل خاک این کشور آواره هستند .در
گزارش یونیسف همچنین آمده که در پی جنگ و درگیریها
در این کشور در حال حاضر  ۸۶هزار نفر از شهروندان سوریه،

یونیسف اعالم کرد؛

کشته شدن بیش از  1000کودک در عرض دو ماه در سوریه

عضوی از بدن خود را از دست دادهاند.
ت عدم دسترسی به کمکهای
این سازمان هشدار داده اس 
پزش��کی و روانشناختی اغلب س��بب میشود که زخمهای
قربانیان جنگ در سوریه به کندی بهبود یابد و در برخی موارد
حتی وضعیت آنان وخیمتر شود .بسیاری از کودکان اعضای
خانواده و بستگان خود را در جنگ از دست داده و فردی را
ندارند که از آنها سرپرستی کند.
یونیسف میکوش د از طریق پروژههای گوناگون در منطقه
به کودکان توانخواه کمک کند و بازگشت آنها به مدرسه را
ممکن س��ازد .طبق ارزیابی گرت کاپیالره ،مدیر منطقهای
یونیسف برای بخش خاورمیانه و شمال آفریقا ،حدود ۷۵۰
هزار کودک با معلولیتهای جسمی و روحی ناشی از جنگ
سوریه دست و پنجه نرم میکنند .طبق آمار رسمی تنها در

سال گذشته میالدی  ۹۱۰کودک کشته و  ۳۶۱تن از آنان
نیز زخمی شدهاند .کارشناسان شمار واقعی کودکان قربانی را
به مراتب بیشتر ارزیابی میکنند.
  چشماندازی تیره
کاپیالره در راستای انتشار گزارش یونیسف تصریح کرد
حفاظت از کودکان در جنگ و درگیریها از اصول اساس��ی
حقوق اقوام اس��ت .به گفته او از این خط قرمز نباید هرگز
عبور کرد ،اما امروز وضعیتی حاکم شده که این اصول ظاهرا
دیگر اعتباری ندارند.
مدیر اجرایی یونیس��ف در آلمان نیز در این رابطه گفته
است :ما گمان میکردیم که وضعیتی غیرانسانیتر از آنچه در
حلب دیدیم ،مشاهده نخواهیم کرد ،اما وضعیت غیرنظامیان
در منطقه تحت محاصره غوطه شرقی بدتر از چیزی است که

امدادگران در سال  ۲۰۱۶در حلب تجربه کرده بودند .به گفته
او  ۴۰درصد از  ۲۰۰هزار کودکی که به همراه والدین خود در
غوطه شرقی در محاصره هستند ،از گرسنگی رنج میبرند.
اش��نایدر تصریح میکند که هیچ کودکی در س��وریه از
پیامدهای جنگ در امان نیست و آن دسته از کودکانی هم
که زندهماندهاند ،مرگ پدر و مادر و بستگان خود ،بمبارانهای
متعدد و فرار و آوارگی را به چشم میبینند .تازهترین آمار درباره
کودکان قربانی در جنگ سوریه به نگرانیهای موجود دامن زده
است .تنها در ماههای ژانویه و فوریه  ۲۰۱۸بیش از هزار کودک
جان خود را در جنگ و درگیریهای سوریه از دست دادهاند.
مدیر اجرایی یونیسف تمامی طرفهای درگیری را به رعایت
آتشبسی فراخوانده که واقعا شایستگی نام آتشبس را داشته
باشد .در گزارش یونیسف همچنین به استفاده از کودکان سرباز
در سوریه اشاره شده است .طرفهای درگیری در سوریه در
سال  ۲۰۱۷میالدی حدود  ۹۰۰کودک را به جنگ فرستادهاند
که یک چهارم آنها زیر  ۱۵سال سن داشتند.

