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وزیر امور خارجه آمریکا:
پوتین دموکراسی های جهان را 

تهدید می کند
مریم عالمه زاده

مایک پمپئو، وزیر امور خارجــه آمریکا روز 
سه شــنبه )23 بهمن ماه( در جریان سفری به 
اروپای مرکزی شــرقی گفت: والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه حامل تهدیــدی برای 

دموکراسی ها در سرتاسر جهان است.
پمپئو در جریــان یک رویداد با مشــارکت 
جوانان در اسلواکی گفت:  برای یک دهه و نیم یا 
کمی بیشتر بسیاری در غرب به تعطیالت رفته 
بودند. سال 1989، زمان مهمی بود. من شانس 
این را داشــتم که آن زمان را از نزدیک و به طور 
شخصی تجربه کنم؛ همه کسانی که آن زمان در 
اروپا بودند، آن را تجربه کردند؛ درنهایت در سال 
1991 و 1992، اتفاقات بهتری با سقوط اتحادیه 
شوروی روی داد و به عقیده من بسیاری همچون 
اروپا و ایاالت متحده از روسیه غافل شدیم و متوجه 

مخاطرات نشدیم.
وی ادامه داد: بگذارید به شما اطمینان دهم 
که والدیمیر پوتین مصمم است دموکراسی های 
جهان را تضعیف کند. دیگر در مورد آن اشــتباه 
نکنید. ما باید در مــورد اقداماتی که می توانیم با 
یکدیگر انجام دهیم صحبت کنیم تا مطمئن شویم 
دموکراسی های ما قوی هستند و هرکدام از ما ابتدا 
از کشور خود و بعد از یکدیگر برای دست یافتن به 

نتایج خوب برای آزادی و آزادگی دفاع می کند.
اظهارات پمپئو در تضاد با اظهارات پیشــین 
دونالد ترامپ بــود. او پیش تر عنــوان کرده بود 
ایاالت متحده باید روابط خود با روسیه را تقویت 
کند. پیش ازاین، یک بازرس ویژه در آمریکا مأمور 
شد که بررسی کند آیا اعضای کمپین انتخاباتی 
ترامپ با روســیه بــرای تضعیف دموکراســی 
ایاالت متحده و تأثیر بر نتیجه انتخابات ســال 
2016، مشــارکت کرده اند یا خیر. کارآگاهان 
مســتقل و جامعه امنیتی ایاالت متحده به این 
نتیجه رسیدند که روسیه تالش داشته است در 
انتخابات دخالت کند و به اختالفات در دل جامعه 

ایاالت متحده دامن زده است.

پمپئو در حال ســفری به دور اروپا اســت و 
در کشــورهایی که پیش تر کمونیست بوده اند، 
همچون مجارستان، لهستان و اسلواکی که حاال 
عضو اتحادیه اروپا و ســازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( هستند، توقف داشته است. پمپئو 
در جریان ســفر خود دائماً تأکید داشت که وی 
امیدوار است ایاالت متحده می تواند روابط خود 
با متحدانش را تقویت کند و مقابل نفوذ روســیه 

در منطقه بایستد.
اسلواکی و مجارستان هر دو مظنون به توسعه 
روابط نزدیک با روسیه در سال های اخیر هستند؛ 
بر همین اساس برخی متخصصان در واشنگتن 
این موضوع را به بحث گذاشته اند که کوتاه شدن 
دست دولت ترامپ از رهبران کشورهای مرکزی 
شــرق اروپا صرفاً موضوعی تابع زمان اســت و 
باالخره اتفاق می افتد. در طول 14 سال گذشته 
هیچ کدام از وزرای خارجه آمریکا از اســلواکی 

بازدید نکرده بود.
اما کشورهایی همچون لهستان و مجارستان 
نیز متهم به عقب نشــینی از دموکراسی هستند 
و عنوان می شود که رسانه های آزاد را زیر سؤال 
برده انــد و اجرای قانــون را تضعیــف کرده اند. 
به عقیده برخــی، بازدید یک مقــام عالی رتبه 
آمریکایی می تواند پاداشی برای چنین رفتاری 

باشد.
پمپئو روز سه شنبه )23 بهمن ماه( در سخنان 
خود در جریان یک کنفرانس خبری با میروسالو 
الیچاک، وزیر امور خارجه اسلواکی گفت: تجربه 
اســلواکی برای حضور در دوران اوج شوروی بر 
اساس پیمان ورشو به روسیه این بهانه  را می دهد 

که نقش گستاخانه خود در منطقه را ادامه دهد.
با توجه به ســخنان پمپئو بایــد منتظر ماند 
تا دیدگاه های جدید ترامپ را در مورد روســیه 
بشنویم، چراکه با توجه به رویکرد گذشته ترامپ، 
این سخنان نشــان می دهد تغییراتی در نگرش 
دولت آمریکا در ارتباط با والدیمیر پوتین و روسیه 
ایجاد شده است. با توجه به نزدیکی پایان پرونده 
دخالت روســیه در انتخابات آمریکا شاید دولت 
ترامپ قصد داشته باشد رویکردی جدید نسبت 

به روسیه نشان دهد.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

مدیران شرکت تسلیحاتی جنرال 
داینامیکز آمریکا در آخرین دیداری که 
با سرمایه گذاران خود داشتند، عنوان 
کرده اند که به دلیل منازعات بین المللی 
بین کانادا و عربستان سعودی، پرداخت 
صدها میلیون دالر هزینه خودروهای 
زرهی به این شرکت از سوی سعودی ها 
با اختالل مواجه شده است. این موضوع 
اولین شــاهد بر این واقعیت است که 
کارخانجات تسلیحاتی ایاالت متحده 
در مقابل تبعات تجارت با عربســتان 
سعودی به دلیل موضوع نقش این کشور 
در بحران بشری بلند مدت در یمن و قتل 
جمال خاشقجی، ستون نویس روزنامه 

واشنگتن پست، ایمن نیستند.
کارخانجات تسلیحاتی ایاالت متحده 
در تالش هستند سرمایه گذاران خود را 
در مورد تجارت با سعودی ها در ماه های 
پس از قتل خاشقجی، شهروند آمریکایی 
و منتقــد خانواده حاکم ســعودی که 
به دست دولت ســعودی کشته شد، 

مجاب کنند. 
در ایاالت متحده، سیاســت بر وفق 
مراد سعودی ها اســت. ترامپ مصرانه 

در مقابل خواسته تعلیق تجارت سالح 
ایاالت متحده با عربســتان ســعودی 
ایستاده اســت و هیچ قانونی از سوی 
کنگره که به صورت بنیادین شــراکت 
امنیتی آمریکا با سعودی را تغییر دهد، با 
وجود افزایش نگرانی ها از وضعیت بشری 
در یمن با وجود حضور ائتالف نظامی به 
رهبری سعودی ها در این کشور، ارائه 

نشده است.
اما آنچه کــه در کانادا روی می دهد 
منجر به آســیب جدی بــه اعتبارات 
غول دفاعی مستقر در فالز چرچ ایالت 
ویرجینیا شده است؛ چرا که این شرکت 
منتظر پرداخت 13 میلیارد دالر اعتبار 
قــرارداد خودروهای زرهی از ســوی 

عربستان است.
فیبــی نواکویــک، رئیــس ژنرال 
داینامیکز، در تاریــخ 30 ژانویه )دهم 
بهمن ماه( در مجمع ســرمایه گذاران 
عنوان کرد که جریان مالی برای واحد 
کسب وکار سیستم های زمینی شرکت 
به شدت متأثر از تقابل دیپلماتیک بین 
کانادا و یکی از مشتریانش شده است؛ 
منظور او قرارداد تسلیحاتی بین کانادا و 
عربستان سعودی بود. سخنگوی ژنرال 
داینامیکز از تشریح بیشتر این موضوع 

خودداری کرد.
نواکویک به ســرمایه گذاران گفت: 
مســائل پرداخت ما درگیر مســئله 
سیاســی بین المللی بزرگ تری شده 
اســت؛ یک مســئله دیپلماتیک. در 
حالی که ســال گذشته پرداخت هایی 
داشتیم، شکســت های دیپلماتیک 
منجر به کند شدن پرداخت ها بر خالف 

پیش بینی های گذشته شده است.
پیش تر رهبران کانادایی به صراحت 
سو استفاده های ســعودی ها از حقوق 
بشر را محکوم کرده بودند، اقدامی که 
منجر به تمایز آشــکار دولت جاستین  
ترودو، نخست وزیر کانادا و دولت ترامپ 

شده بود. 
اندرو هانتر، کارشناس صنعت دفاعی 
در مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل 
گفت: وقتی چنین منازعه ای در مجمع 
فصلی عنوان می شود، می توان فهمید 
که این مسئله فراتر از چیزی است که 
ابتدا می اندیشیدیم. چیزی که اکنون 
نمی دانیم این است که آیا این قرارداد 
منحل شده است؟ یا مسئله ای است که 
در نهایت دو کشور از آن عبور می کنند؟

روابط بین کانادا و عربستان سعودی 
اوایل ماه اوت )اواسط مرداد ماه(، زمانی 

که وزیر امور خارجه کانادا از دستگیری 
فعاالن مدنی زن در عربستان انتقاد کرد، 
به تیرگی گراییــد؛ وی در توئیت هایی 
به زبان انگلیســی و عربی از سعودی ها 
خواست که سریعاً این افراد را آزاد کنند.

دولت سعودی سریع به این موضوع 
واکنش نشان داد. آن ها به سرعت سفیر 
کانــادا را اخراج کردنــد و  بورس های 
تحصیلی دانشجویان سعودی در کانادا 
را لغو کردند و منافع تجاری کانادایی ها 

را تحریم کردند.
اما در نهایت این تــرودو بود که در 
تاریخ شانزدهم اکتبر  )24 مهر ماه( در 
مواجهه با فشارهای داخلی و خارجی بر 

سر فروش تسلیحات کانادا به سلطنت 
در هفته های بعد از قتل خاشــقجی، 
برای اولین بار اعالم کرد که دولت وی به 
دنبال خروج از توافق فروش خودروهای 
زرهی است. قرارداد 13 میلیارد دالری 
که در دولت محافظه کار پیش از وی با 

سعودی ها منعقد شده بود.
 CTV ترودو در مصاحبه ای با شبکه
کانادا با اشاره به ماجرای قتل خاشقجی 
گفت که دولت وی در تالش اســت که 
اگر امکان دارد، دیگر این خودروها را به 

عربستان سعودی صادر نکند.
ترودو افزود: بــه صراحت قتل یک 
روزنامه نگار قابل پذیرش نیست و  برای 
همین کانادا از ابتدا خواســتار پاســخ 
و راهکارهایی برای بــرون رفت از این 

اوضاع است.
در واکنش به این ســخنان ترودو، 
ژنرال داینامیکز هشــدار داد که کانادا 
در صورت خــروج از ایــن توافق باید 
مسئولیت هزینه چند میلیارد دالری 

آن را بپذیرد.
ترودو 10 ژانویه )21 بهمن ماه(، در 
جریان یک ســخنرانی در شهر رجینا 
استان ساسکاچوان کانادا گفت که دولت 
وی همچنان به دنبال راهی برای خروج از 
قرارداد است اما تأکید کرد که دولت باید 
به تعهدات خود نیــز متعهد بماند؛ وی 
همچنین از ضرورت حفاظت از مشاغل 
در شرکت ژنرال داینامیکز در آنتاریو نیز 

سخن گفت.
ترودو گفت: زمانی که دولت ها عوض 
می شــوند، کانادا به عنوان یک کشور 
قانونمند باید به قراردادهای خود احترام 
بگذارد. ما در حــال ارزیابی مجوزهای 
صادرات و در پی آن هســتیم که نشان 
دهیم این چیزی نیست که کانادایی ها 
می خواهند، به ویژه با تأثیرات اخیر. این 
موضوع همچنین در مورد دوستانی که 
قرارداد های کاری در لنــدن یا آنتاریو 
دارند نیز مطرح می شــود؛ کسانی که 
مشاغل مهندسی دارند و فکر می کردند 
کارشان تضمین شده است، آن ها زندگی 
خود را بر اســاس این کار شکل داده اند 
و خانواده آنها به این مشــاغل وابسته 
است و احتماالً االن در وضعیت چالش 

برانگیزی به سر می برند.
تا 31 ژانویه )یازدهــم بهمن ماه( 

شرکت ژنرال داینامیکز، صدها میلیون 
دالر پرداخت خود بــرای خودروهای 
زرهی را دریافت نکرده بود، موضوعی که 
تأثیر عمیقی بر اعتبارات شرکت در سه 

ماهه اخیر گذاشت.
به نوشــته تحلیلگران موسســه 
تــی ورتیــکال ریســرچ  تحقیقا
پارتنرز، این مســئله منجر به سقوط 
پیش بینی های درآمدی شــرکت به 
میزان 600 میلیون دالر شده است. 
تحلیلگران جی پی مورگان چیس نیز 
دراین باره گفتند کــه پرداخت های 
مؤخر شرکت ژنرال داینامیکز 500 تا 
600 میلیون دالر هزینه در بر داشته 
اســت. گزارش روزنامه وال استریت 
ژورنال در تاریــخ 31 ژانویه )یازدهم 
بهمن ماه( نشان می دهد که عربستان 
سعودی بیش از یک میلیارد دالر برای 
خودروهای زرهی بدهکار اســت که 
تأثیر این بدهی می تواند هزینه های 

بزرگ تری را به دنبال داشته باشد.
مدیران ژنرال داینامیکز در مذاکره 
بــا تحلیل گــران عنــوان کردند که 
به نظر نمی رســد ترودو قرارداد فروش 
خودروهای زرهی را در نهایت لغو کند؛ 
آن ها با اشاره به درآمدهای کم شده آن را 
موضوعی وابسته به زمان خواندند که در 

طول چند ماه آتی حل می شود.
نواکویک به ســرمایه گذاران گفت:  
این یک قرار معتبر است. همه طرفین 
قرارداد دائماً و اخیــراً بر تعهد و احترام 
خود به این قرارداد تأکید کرده اند. دولت 
کانادا کاماًل اهمیت تولید کارخانجات 
و استعدادهای مهندســی در آنتاریو را 

درک می کند.

تبعات قتل خاشقجی آشکار می شود

بحران اقتصادی کارخانجات تسلیحات کانادا

گزارش

عباس حاجی بابایی

ملک ســلمان پادشــاه ســعودی پیش از 
کنفرانس آمریکا در مورد صلح و امنیت خاورمیانه 
در ورشو گفته است که سلطنت به ایجاد دولت 
مســتقل فلســطین به پایتختی قدس شرقی 

پایبند است.
به نوشته سایت خبری الجزیره قطر، پادشاه 
ســعودی روز سه شــنبه )23 بهمن ماه( این 
ســخنان را در جریان دیدار بــا محمودعباس، 
رئیس  تشکیالت خودگردان فلسطین در ریاض 

مطرح کرد. او گفت که سلطنت همیشه در کنار 
فلسطین و مردمش برای رســیدن به حق یک 
دولت مستقل به پایتختی قدس شرقی می ماند.

این ســخنان در حالی مطرح شده است که 
انتظار می رود ایاالت متحده در جریان کنفرانس 
ورشو در لهســتان،  به طرح خود برای صلح بین 

صهیونیست ها و فلسطینیان اشاره کند.
ابتدا آمریکا هدف از این کنفرانس را تأثیر بر 
نفوذ ایران در خاورمیانه عنوان کرده بود اما از آنجا 
که بیشتر قدرت های اروپایی نمایندگان پایین 
رتبه خود را به کنفرانس فرستادند، ایاالت متحده 

و لهستان دســتور کار کنفرانس را تغییر دادند 
و عنوان کردند که ایــن گردهمایی بر موضوع 
 ایران متمرکز نیســت و مســئله خاورمیانه را 

مدنظر دارد.
به نوشته آژانس خبری وفا فلسطین، محمود 
عباس پادشــاه ســعودی را در جریان آخرین 
پیشرفت های نواحی فلســطینان قرار داد و در 
مورد تخطی های اخیر ادامه دار صهیونیست ها 
در فرایند سیاسی علیه مردم فلسطین، زمین ها 
و مکان های مقدس و تالش برای عبور از توافق 

معروف به توافق قرن صحبت کردند.
جرد کوشــنر، داماد ترامپ که بیشــترین 
تأثیرات را بــر توافق قــرن بــرای خاورمیانه 

می گذارد، قرار است روز پنج شنبه سخنرانی در 
جریان کنفرانس ورشو داشته باشد.

محمودعباس به دیدار ملک سلمان رفت؛

حمایت پادشاه سعودی از دولت فلسطین

آنچه که در کانادا روی 
می دهد منجر به آسیب 
جدی به اعتبارات غول 

دفاعی مستقر در فالز چرچ 
ایالت ویرجینیا شده است؛ 

چرا که این شرکت منتظر 
پرداخت 13 میلیارد دالر 

اعتبار قرارداد خودروهای 
زرهی از سوی عربستان 

است

تا 31 ژانویه )یازدهم 
بهمن ماه( شرکت ژنرال 

داینامیکز، صدها میلیون 
دالر پرداخت خود برای 

خودروهای زرهی را دریافت 
نکرده بود، موضوعی که 

تأثیر عمیقی بر اعتبارات 
شرکت در سه ماهه اخیر 

گذاشت

سینا سبزیان

والدیسالو سورکف، مشاور والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه، در یادداشــتی که این هفته برای رسانه  روسی تهیه 
کرده بود، نوشت:  آمریکایی هایی که در مورد دخالت روسیه در 
انتخابات ریاست جمهوری خود نگران بودند باید دست از تمرکز 
بر چنین موضوع بی اهمیتی بردارند و بفهمند ایده اینکه آن ها 
در مورد نحوه دولت گردانی خود حق انتخاب دارند درواقع یک 

توهم محض است.
هفته نامه آمریکایی نیوزویک با انتشار این یادداشت از زبان 
سورکف نوشت: توهم انتخاب، مهم ترین توهم است، به ویژه 

اصلی ترین حقه دموکراســی غربی... رد این توهم به نفع این 
حقیقت که همه چیز از پیش تعیین شده است، به جامعه اجازه 
می دهد تا بر دیدگاه ما درباره توســعه دموکراتیک آگاه شود. 
سیاست مداران خارجی در مورد دخالت روسیه در انتخابات ها 
و رفراندوم های سرتاسر جهان سخن می گویند؛ اما حقیقت 
چیزی فرای این موضوع است: روسیه در مغز های شما مداخله 
می کند، ما ضمیر شــما را تغییر می دهیم و شما نمی توانید 

اقدامی در این رابطه انجام دهید.
او در یادداشت خود برای نشریه روسیه نزاویسیمایا گزته 
یا روزنامه استقالل، دیدگاه پوتین در مورد بازگشت روسیه به 
جایگاه برحقش را تشریح کرد و بر نقش کشورش به عنوان یک 

ابرقدرت جهانی و اشاعه پوتینیسم به عنوان یک ایدئولوژی برای 
به کارگیری در سرتاسر جهان تأکید کرد.

وی در ادامه نوشت: پس از سقوط اتحادیه جماهیر شوروی 
سابق و رسیدن به فدراسیون روســیه، روسیه از نزول بیشتر 
جلوگیری کرد و شــروع به بازیابی خود و بازگشت به حالت 
طبیعی و تنها وضعیت ممکن به عنوان یک کشور بزرگ رو به 
خیزش کرد. در ادامه یادداشــت وی آمده است:  نقش بزرگی 
که در طول تاریخ جهان به کشور ما داده شده است، به ما اجازه 
نمی دهد که صحنه را ترک کنیم یا به سکوتمان در بین جمعیت 
ادامه دهیم... این موضع تضمین کننده صلح نیست... ماشین 
بزرگ سیاسی پوتین شــروع به حرکت کرده است و در حال 

سرعت گیری در مسیری دراز، سخت و جذاب است.
او در ادامه پوتین را مؤسس روسیه مدرن و مشابه مصطفی 
کمال آتاتورک در ترکیه و یا شــارل دو گل فرانســه خواند و 
نوشت: پوتینیسم ایدئولوژی آینده است. نظام سیاسی ایجاد 

شده در روسیه نه تنها برای آینده مناطق محلی مناسب است 
بلکه به صراحت استعداد اشاعه دارد. روسیه متهم به دخالت 
در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده در سال 2016، 
دستکاری رفراندوم برگزیت در بریتانیا و همچنین مداخله در 
آخرین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه است. محققان 
دریافته اند  روسیه از تمامی زیرساخت های شبکه های اجتماعی 
ممکن ازجمله کم خطرترین آن ها همچون پینترست و تامبلر 
برای برهم زدن اختالفات اجتماعی و تأثیر بر نتیجه انتخابات  
آمریکا بهره گرفته است. مشخص نیست که آیا روسیه در مسیر 
خود موفق بوده و توانسته رأی مردم را تغییر دهد یا خیر. پوتین از 
سقوط اتحادیه شوروی ناراحت است و بسیاری از تحلیل گران 
بر  این باورند که سیاست خارجی روسیه،  از دخالت در مسائل 
همسایه خود، اوکراین گرفته تا مشارکت در بحران های سوریه 
و ونزوئال تالشــی برای بازگرداندن نقش روسیه به عنوان یک 

ابرقدرت بزرگ است.

مشاور پوتین:

ما در مغز شما نفوذ می کنیم
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