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اعتراف شوکهکننده والدیمیر پوتین در نخستین مستند انتخاباتی

ﺧﺒﺮ

خاورمیانه ،مقصد یکسوم
صادرات اسلحه

خودزنی به قیمت انتخابات

تمدید تحریمهای ضدروسی
اتحادیه اروپا

 مؤسســه تحقیقات صلح بینالمللی اســتکهلم
)ســیپری( ،بامداد روز گذشته تازهترین گزارش خود را
درباره میزان خریدوفروش تسلیحات در جهان منتشر
کرد .به گزارش این مؤسســه ،میــزان خریدوفروش
تســلیحات در پنج سال گذشــته در مقایسه با فاصله
زمانی  ۲۰۰۸تا  ۱۰ ،۲۰۱۲درصد افزایش یافته اســت.
طبق گزارش مؤسسه ســیپری ،ایاالت متحده آمریکا
 ۳۴درصــد از بــازار تســلیحات را در دســت دارد و
بزرگترین فروشنده و صادرکننده تسلیحات در جهان
اســت .آمریکا در ســالهای  ۲۰۱۳تــا  ،۲۰۱۷فروش
تســلیحات خود را در مقایســه با پنج ســال پیش از
آن ۲۵ ،درصــد افزایــش داده و در مجمــوع به ۹۸
کشور جهان ســالح صادر کرده است .اگرچه روسیه
بین ســالهای  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۷در مقایســه با پنج سال
پیــش از آن ،به میزان هفت درصد کمتر تســلیحات
فروخته است ،اما همچنان پس از آمریکا در رتبه دوم
بزرگترین فروشــندگان و صادرکنندگان تسلیحات در
جهان قرار دارد .به گزارش ســیپری ۲۲ ،درصد از بازار
تسلیحات جهان در دست روسیه است .آلمان پس از
فرانسه چهارمین فروشنده بزرگ تسلیحات در جهان
محســوب میشــود .به گفته پیتر وزهمان ،کارشناس
مؤسسه سیپری ،در کشورهای اروپای غربی و آمریکای
شمالی ،بحثهایی بر سر کاهش صدور تسلیحات به
خاورمیانه جریان داشــت ،اما بایــد اذعان کرد ایاالت
متحده و کشــورهای اروپایی همچنان صادرکنندگان
اصلی تسلیحات ]به خاورمیانه[ هستند«
هندوعربستان؛واردکنندگاناصلی
کشــور هند همچنان با ســهمی ۱۲درصدی از کل
بازار تســلیحات ،بزرگترین خریدار تسلیحات در جهان
است .در گزارش مؤسسه سیپری ،دراینباره آمده است:
»تنشهــای میان هند و پاکســتان و همچنین میان هند
و چین ،باعث شــده میــزان تقاضای هند بــرای خرید
تسلیحات افزایش یابد؛ چراکه خود قادر به تولید اسلحه
نیســت« .دومین واردکننده بزرگ تســلیحات در جهان،
عربستان سعودی است .میزان واردات تسلیحات به این
کشــور در پنج سال گذشته در مقایسه با سالهای ۲۰۰۸
تا  ۲۰۱۲سه برابر شده است .مصر ،امارات متحده عربی
و چین در این ردهبنــدی در رتبههای بعدی جای دارند.
طبق گزارش سیپری ،چین در ســالهای  ۲۰۱۳تا ۲۰۱۷
میالدی ۲۰ ،درصد کمتر از پنج سال پیش از آن تسلیحات
وارد کرده اســت ،اما این کاهش بیش از همه از افزایش
تولید داخلی اسلحه در خود چین ناشی میشود.

انتخابــات ریاســتجمهوری روســیه بــه روزهای
حســاس خــود نزدیــک میشــود؛ هرچنــد بــه نظر
نمیرســد که در غیاب رقبایی جــدی ،والدیمیر پوتین،
رئیسجمهوری این کشــور مشکل خاصی برای تمدید
حضور خود در کاخ کرملین داشــته باشد .البته همین
مســجلبودن پیــروزی پوتین در انتخابــات پیشرو به
پاشنهآشــیل کرملین نیز بدل شده اســت .در شرایطی
که پوتیــن بدون تردید تا ســال  ۲۰۲۴در ســمت خود
ابقا خواهد شــد اما این مسئله به تنهایی برای کرملین
کفایت نمیکنــد و آنها خواهان یــک نمایش ملیاند
که در آن پوتین با رأی باال بر کرســی ریاســتجمهوری
تکیه بزند .در واقع همین فقدان رقبای جدی بســیاری
از رایدهندگان را نسبت به حضور در انتخابات مأیوس
کرده و این چیزی که اســت موجبــات نگرانی کرملین
را فراهــم آورده اســت .به نظــر کرملیــن در روزهای
باقیمانده از هیچگونه اقدامی برای ترغیب مردم برای
حضور پای صندوقهای رأی فروگذار نخواهد کرد.
این پوتین خشن
در راســتای همیــن تــالش بــرای گرمکــردن تنور
انتخابات ،میتوان به خبری اشــاره کرد که روز گذشته
بر خروجی خبرگزاریها قرار گرفت؛ اینکه پوتین در سال
 ۲۰۱۴میالدی دستور سرنگونی یک هواپیمای مسافربری
را داده اســت» .پوتیــن« عنوان فیلم مســتند تبلیغاتی
جدیدی اســت که رئیسجمهور روسیه در آن از این راز
پرده برداشته اســت .طبق روایت رئیسجمهور روسیه،
او قبل از مراســم افتتاحیه المپیک زمستانی سوچی در
ســال  ۲۰۱۴هشداری از ســوی مقامات امنیتی دریافت
کــرده مبنی بر اینکــه یک هواپیمای مســافربری با ۱۱۰
مسافر ربوده شده و به سمت محل برگزاری این بازیها
در حرکت است .آنچه بر وخامت و پیچیدهبودن اوضاع
میافزود ،این بــوده که این هواپیما شــهر خارکیف در
اوکراین را به سمت فرودگاه استانبول ترک کرده بود و با
توجه به حمایت پوتین از جداییطلبان اوکراینی ،انجام
چنین حملهای چنــدان دور از انتظار نبود .جالب اینکه
اندکی بعد از المپیک زمستانی سوچی ،روسیه اقدام به
الحاق کریمه به خاک خود کرد .هرچند با مشخصشدن
اشــتباهبودن این هشــدار ،غائله ختمبهخیر میشود اما
به نظر میرســد این اعتراف میتوانــد ابعاد جدیدی از
شــخصیت پوتین را به تصویر بکشد؛ مردی عملگرا که
در شرایط حساس میتواند تصمیمات سخت بگیرد.
آشپز استالین
البته دستور ســاقطکردن هواپیمای مسافربری تنها

اظهارنظر جنجالی پوتین در مستند تبلیغاتیاش نبوده
اســت؛ پوتین با اعــالم اینکه پدربزرگش آشــپز جوزف
اســتالین بوده ،کوشــیده خــود را به دیکتاتور ســابق
شــوروی منتســب کند .جالب اینکه در صورت پیروزی
در این انتخابــات ،پوتین به تنها رئیسجمهوری بعد از
استالین بدل میشــود که دو دهه بر اریکه قدرت تکیه
زده است .رویای احیای امپراتوری شوروی در سالهای
اخیر به اشــکال مختلف از سوی او ابراز شده است که
از جمله میتوان به انضمام کریمه به روســیه ،تشدید
تقابــل با اروپــا و آمریکا و همچنین حضور گســتردهتر
در منطقه خاورمیانه اشــاره کرد .پوتین در این مســتند
همچنین تأکید کرده که تحت هیچ شرایطی شبهجزیره
کریمه را به اوکراین پس نخواهد داد .مســتند »پوتین«
که در آســتانه برگــزاری انتخابات ریاســتجمهوری
روســیه در تاریخ  ۱۸مارس منتشر شده است ،همچنین
شامل چندین مصاحبه با تعدادی از متحدان و دوستان
پوتین ،از جمله گرهارد شرودر ،صدراعظم سابق آلمان
و ســرگئی رولدوگین ،نوازنده ویلنســل و دوست دوران
بچگی پوتین است.
تنور سرد انتخابات
به نظر ایــن اظهارنظرها در شــرایطی که تنها چند
روز تا انتخابات ریاســتجمهوری باقی مانده ،با هدف
افزایش مشارکت صورت میگیرد .اوضاع برای کرملین
از آن چیــزی که به نظر میرســد ،خرابتر اســت؛ به
صورتی که در اولین برنامه تبلیغاتی پوتین در استادیوم
لوژنیکی مســکو ،برگزارکنندگان برای پرکردن ورزشگاه

مجبور شــده بودند با وعده پرداخت پــول مردم را به
ورزشگاه بکشانند.
در یک اقدام دیگر ،گفته میشــود برنامه بازیهای
لیگ هاکــی این کشــور به تعویــق افتاد تــا بازیکنان
بتواننــد بــه همراه پوتیــن روی صحنه حاضر شــوند.
بااینحال ،نظرسنجیها نشان میدهد که این اقدامات
هنــوز افاقه نکرده اســت .یوگنــی رویزمان ،شــهردار
یکاترینبورگ ،ســومین شــهر بزرگ روســیه که از قضا
پوتیــن در آن محبوبیــت چندانی نــدارد ،در این زمینه
میگوید» :مشــارکت مقیاســی برای حمایت عمومی
است« .در شــرایطی که روســیه در عرصه بینالمللی
نقش پررنگتری پیدا میکند ،راهیابی پوتین به کرملین
بــا درصد رأی پاییــن ،میتواند نقــش بینالمللی او را
تحتالشــعاع قرار دهد .والری فیودورف ،رئیس یکی
از مؤسسات نظرســنجی وابســته به دولت ،دراینباره
به گاردین گفته اســت» :به نظــرم بهترین نتیجه برای
پوتین همین اســت که رکورد رأی خود در ســال ۲۰۱۲
را بشکند« .در سال  ،۲۰۱۲درصد مشارکت در انتخابات
 ۶۵درصد بود که از آن میان ۶۳/۶ ،درصد به پوتین رأی
دادند .بدون تردید در نبو ِد رقبایی جدی چون الکســی
ناوالنی ،یکــی از رهبران اصلی اپوزیســیون ،با یکی از
بیرمقتریــن انتخابات ریاســتجمهوری در روســیه
مواجیم .پاول گرودونین ،نامزد حزب کمونیست روسیه،
از اعضای سابق حزب حاکم اســت و تعدادی دیگر از
نامزدها نیز با هماهنگی با شخص پوتین اقدام به اعالم
کاندیداتوری کردهاند.

تلفیق ملیگرایی و هیجان
در واقــع کرملین کار ســختی در انتخابات پیشرو
دارد؛ از یکســو بایــد بــرای اثبات مشــروعیت پوتین
مشــارکت را باال ببرد و همزمان باید از وقوع اعتراضات
ضددولتی گســترده شــبیه آنچه روســیه در انتخابات
پارلمانی ســال  ۲۰۱۱تجربه کرد ،جلوگیری کند .به نظر
مقامات روس قصد دارند با ترکیب هیجان و ملیگرایی
به این مهم دســت پیدا کنند .بهعنوان نخســتین اقدام
در این راســتا باید بــه تصمیم دوما بــرای تغییر زمان
انتخابــات و موکولکردن آن به  ۱۸مارس اشــاره کرد؛
یعنی سالروز انضمام کریمه به روسیه؛ امری که باعث
شــد تا محبوبیــت مردمی پوتین به حــدود  ۸۰درصد
افزایش یابد .در اقدامی دیگر ،ســتاد انتخابات روســیه
اعــالم کرده اســت افرادی کــه از خــود در حوزههای
رأیگیری ســلفی گرفته و در شــبکههای اجتماعی به
اشتراک بگذارند ،شــانس برندهشدن یک گوشی آیفون
را دارند .البته این تنها مشــتی نمونه خروار از اقداماتی
اســت که مقامات روس برای گرمکردن تنور انتخابات
تــدارک دیدهاند .تــالش مقامات روس برای کشــاندن
مردم به پای صندوقهــای رأی ،فقط به جوایزی چون
گوشــی آیفون محدود نمیشــود و در شــهری چون
بردســک ،بهترین سلفی روی بیلبورد چاپ خواهد شد.
تالش برای کشــاندن مردم به پــای صندوقهای رأی،
گروهــی از مقامات محلی را واداشــته که برای برخی
مسائل از جمله تغییر ساعت همهپرسی برگزار کنند.
یکــی از نگرانیهــای اصلی کرملیــن ،درصد پایین
مشــارکت در میان جوانــان روس اســت .در روزهای
گذشته در شــبکههای اجتماعی مطالبی در حمایت از
انتخابات پخش شــده است .بهعنوان نمونه در یکی از
این ویدئوها گفته میشود در صورت رأیندادن ،روسیه
به کشــوری امن بــرای همجنسبازان بدل میشــود.
البته ســتاد پوتیــن همچنین موفق بــه جلب حمایت
و همراهــی برخــی چهرههــای سرشــناس ،از جمله
الکســاندر اوچکین ،بازیکن هاکی و ســرگئی کاریاکین،
استاد بزرگ شطرنج ،شده است؛ چهرههایی که در میان
جوانان روس محبوبیت زیادی دارند و میتوانند نقش
تعیینکننــدهای در انتخابات پیشرو بازی کنند .از دیگر
ســو ،نباید فراموش کرد که جوانان در قیاس با اقشــار
میانسال و کهنسال ،راحتتر برای حضور در انتخابات
مجاب میشوند؛ بهویژه که رأیدادن یکی از نشانههای
بلوغ به حساب میآید و این مسئلهای است که کرملین
به خوبی میتواند از آن بهرهبرداری کند.

 اتحادیه اروپا تحریمهای خود را علیه روسیه برای
شــش ماه دیگر تمدید کرد .به گزارش ایســنا ،به نقل
از خبرگــزاری تــاس ،این تحریمها شــامل  ۱۵۰نفر از
شهروندان و  ۳۸شــرکت فعال روسیه میشود که تا
 ۱۵سپتامبر  ۲۰۱۸ادامه خواهد داشت.

پیروزی راستگرایان مخالف فارک
در کلمبیا
 احزاب راستگرای کلمبیا که مخالف توافق صلح
این کشــور و شورشــیان فارک هســتند ،در انتخابات
پارلمانی اخیر این کشــور حائز یک پیــروزی تاریخی
شــدند؛ ،اما نتوانســتند در این انتخابات که منجر به
ورود شورشیان ســابق به کنگره کلمبیا شده ،اکثریت
را کسب کنند.

شکست حامیان دموکراسی در
انتخابات هنگکنگ
 بر اســاس نتایج نهایــی انتخابات میــاندورهای
هنگکنگ که روز گذشــته منتشــر شــد ،کاندیداهای
حامی دموکراســی ،موفق شــدند در ایــن انتخابات
مربوط به شــورای قانونگــذاری هنگکنگ ،فقط دو
کرسی از چهار کرسی را به دست بیاورند.

آغاز رزمایشهای زمینی عربستان
و آمریکا
 رزمایــش زمینــی عربســتان و آمریکا بــا عنوان
»دوســتی  «۲۰۱۸از روز یکشــنبه آغاز شده است .به
گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی ،هدف این
رزمایش که چهارمین رزمایش در نوع خود به حساب
میآیــد» ،تحکیم روابط نظامی متقابل میان دو طرف
و تقویت هماهنگی و همکاری مشترک و متحدکردن
برنامهریزیهای نظامی« اعالم شده است.

کشتهشدن  ۱۰۰۰کودک
در  ۲ماه
 به گــزارش یونیســف ،فقط در ماههــای ژانویه و
فوریــه  ،۲۰۱۸بیش از هزار کودک در ســوریه کشــته
شده و حدود  ۷۵۰هزار کودک نیز دچار معلولیتهای
جســمی و روحی ناشی از جنگ شــدهاند ۲۰۰ .هزار
کودک نیز در غوطهشرقی در محاصره هستند.

