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ترامپ و تهدید به جنگی غیر ممکن
تمتحدهآمریکاوکرهشمالیباالگرفته
جنگلفظیمیانایاال 
حهستهایبهجدیترین
وتنشباکیمجونگاونمجهزبهسال 
چالشدولتدونالدترامپبدلشــدهاست.تشدیدبیسابقه
تنش،پسازآناتفاقافتادکهرسانههایغربیازموفقیتکره
شمالیدرساختبمباتمیمینیاتوریخبردادند.درصورت
صحتاینخبر،کرهشمالیازتوانساختکالهکهایاتمی
براینصبرویموشکهایبالستیکخود برخوردارخواهد
شد  .گفته می شــود برد این موشــک ها تا خاک ایاالت متحده
گسترشیافتهاستومیتواندمناطقیرادرایالتهایآالسکا،
هاوایییاسواحلغربیآمریکاهدفقراردهد.تلفیقتوانمندی
ساختسالحاتمی،موشکهایقارهپیماوکالهکهایهسته
ایتوسطکرهشمالی،آمریکارادرمعرضخطرکمسابقهایقرار
دادهاســت.ازآنجاکهراهمفاهمهبااینقدرتاتمیهمچون
دیگرقدرتهانظیرروسیهیاچینبرایواشنگتنفراهمنیست،
ارتقایتــواندفاعی-تهاجمــیکرهشــمالی،نگرانیعمیق
آمریکایی ها را در پی داشته است  .در این میان  ،دولت کنونی
آمریکابهریاستدونالدترامپدرتالشاستباافزایشاحتمال
رویارویینظامیباکرهشمالی،پیونگیانگومتحدانسیاسی
اینکشورازجملهچینوروسیهرابهعقبنشینیدربارهبحران
هستهایشبهجزیرهکرهوادارکند.تردیدینیستکهآمریکابه
دلیلدراختیارداشتنقویترینارتشجهانوباکمکصدها
کالهکاتمی،قادراستدرجنگباکرهشمالی،بهاینکشور
لطمههایسنگینوجبرانناپذیریواردکند .پیشبینیمی
شــود در جنگ احتمالی  ،ارتش آمریکا بتواند کلیه زیرساخت
های صنعتی و جمعیتی کره شمالی را نابود کند و صدها هزار
انســانرابهکاممرگبفرســتد .همچنیناحتمــالداردتوان
اتمی و موشکی کره شمالی در صورت تهاجم نظامی آمریکا به
شکلموثریازبینبرود.بااینحال،آمریکانیزازانتقامکرهای
هادراماننخواهدبود.عالوهبراینکهکرهشمالیهماکنوناز
توانحملهموشکیبهخاکآمریکابرخورداراست،پیونگیانگ
میتواندپایگاههاینظامیآمریکادرمنطقهراهدفحملهقرار
دهد.آمریکابیشاز100هزارنیرودرژاپنوکرهجنوبیداردکه
اهدافمناسبیبرایحمالتانتقامجویانهکرهشمالیخواهند
بود.درهرگونهجنگاحتمالی،جاندههاهزارسربازآمریکایی
مســتقردرمنطقهشــرقآســیابهخطــرخواهدافتــاد .برخی
برآوردهاحاکیاستجنگتمامعیارمیانآمریکاباکرهشمالی
به دلیل برخــورداری هر دو طرف از تســلیحات اتمــی  ،تلفات
انسانیبهاندازهجنگجهانیدومخواهدداشت .ضمناینکه
جنگفرضیمیانآمریکاوکرهشمالی،بهسرعتبهدوکشورهم
پیمانواشنگتنیعنیژاپنوکرهجنوبینیزکشیدهخواهدشد.
نیرویزمینیکرهشمالیقادراستبهسرعتداخلکرهجنوبی
پیشرویکند و شهرهای صنعتی این کشور و همچنین ژاپن را
هدفتهاجمقراردهد .باگسترشدایرهجنگبهخارجازخاک
کرهشــمالی،ورودچینبهعنوان دارنــدهپرتعدادترینارتش
جهاندورازانتظارنخواهدبود.دراینصورت،چهبسادرنهایت
جنگمجدددراینمنطقه،سرنوشــتجنگ«»1053کرهرا
رقمبزندوباورودارتشچینکمونیستبهنبردهادرشبهجزیره
کرهدرنهایتشکستوعقبنشینینیروهایغربیبهرهبری
آمریکارابهدنبالآورد .ایندرحالیاستکهمنطقهشرقآسیا،
پویاترینمنطقهاقتصادیدرجهانبهشمارمیآیدوکشورهای
ژاپن،چینوکرهجنوبیهمســهمزیادیدررشــداقتصادیو
تجارت بین الملل دارند  .شلیک گلوله در این منطقه  ،اقتصاد
جهانی را در آستانه فروپاشی قرار خواهد داد و خسارت زیادی
رابهکشورهایدرگیردرجنگیاحتیکشورهایبرکنارمانده
ازایندرگیریواردخواهدکرد.میزانوابستگیاقتصادآمریکا
به چین  ،ژاپن و کرهجنوبی به حدی اســت که جنگ فراگیر در
منطقهشبهجزیرهکره،خودکشیتجاریآمریکاییهارابهدنبال
خواهدآورد.بههرحال،باتوجهبهپیامدهایهولناکوویرانگر
جنگدرشرقآسیا،بهنظرمیرسدتهدیداتمکرردونالدترامپ
 ،رئیس جمهور آمریکا فاقد پشــتوانه عملی بــوده و صرفا برای
مرعوبساختنپیونگیانگوپکنبیانشدهاست .ضمناین
کهدورازانتظارنخواهدبودکهترامپباباالبردناحتمالجنگ
در منطقه  ،زمینه را برای از ســرگیری مذاکرات شــش جانبه و
کسبامتیازاتبیشترازطرفمقابلفراهمآورد.امادرعینحال
،اینسیاســتمخاطراتینیزبههمراهداردوآناینکهچهبسا
حادثهایغیرمنتظرهوپیشبینینشده،همچونشلیکگلوله
درانبارباروت،جنگناخواستهایرارقمزندکهبهقیمتجان
دههامیلیونانسانوازبینرفتنصدهامیلیارددالرسرمایهتمام
شود.بااینحال،همیناندازهازتهدیداترئیسجمهورآمریکا
نیزمیتواندتنشدرمنطقهحساسشرقآسیاراافزایشدهدو
وقوعدرگیریاتفاقیمیانطرفهایمتخاصمرافراهمکند.
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پشت پردهکشتار میرزااولنگ

اظهار نظر روز

مرکز داعش به شمال افغانستان و آسیای مرکزی منتقل می شود؟
سید احمد موسوی مبلغ
رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان

اخبار کشــتار و گروگان گیری غیرنظامیان حاضر در منطقه
میرزا اولنگ افغانســتان هنــوز هم پس از گذشــت یک هفته
بســیاری را در بهــت فــرو بــرده اســت .در ایــن فاجعــه گروه
تروریســتی طالبان 52 ،غیرنظامی را به صــورت «فجیعی»
به شهادت رســاند .تروریســت هادر سرپل دســت کم 150
خانوادهراگروگانگرفتندو 235نفرازآنهابامیانجیگری
ریش سفیدان آزاد شــدند.حاال تازه یک هفته پس از فاجعه،
عملیــات نظامی در میــرزا اولنگ آغاز شــده اســت.مقاومت
سرسختانه اهالی میرزااولنگ در مقابل صدها حمله وسیع
تروریست ها ،این نکته را بارها بر سر زبان ها انداخته که تفکر
مذهبی و اعتقادی اهالی میرزااولنگ باعث شــده اســت که
این قدر جدی در مقابل تروریست ها مقاومت کنند و طبیعی
است حساسیت های زیادی در بین مهاجمان علیه این مردم
به وجود بیاید.ازطرفی ورود به سرپل ،از دو جهت برای گروه
هــای تروریســتی اهمیــت دارد .اول از این جهت کــه با ورود
به ســرپل ،به آسانی به اســتان های مختلف دیگری همچون
غور ،فاریاب ،جوزجان و سمنگان که هم اکنون در بسیاری از
نقاطآنها،طالبانوداعشتسلطدارندوصلمیشوندودر
نتیجهبهلحاظجغرافیایی،میدانعملگروههایتروریستی
وامکانپشتیبانیآنهاازیکدیگرفراهمخواهدشد.دوماین
که معادن غنی مس ،زغال سنگ و نفت این منطقه می تواند
مشکالت مالی گروه های تروریســتی را تا حد زیادی کاهش
دهدوامکانخریدتجهیزاتپیشرفتهترنظامیرابرایآنها
فراهمکند.بههمیندودلیل مهم،طالبانوداعشدرصدها
مورد تهاجم به میرزااولنگ قصد عبور از این منطقه و رسیدن
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به مرکز سرپل را داشتند اما هر بار با مقاومت شدید نیروهای
مردمی منطقه مواجه شــدند و با دادن تلفات ســنگین عقب
نشــینی کردند.به طور قطع ،گروه های تروریستی از کشتار
وحشتناکی که در میرزااولنگ افغانستان انجام دادند نیز دو
هدفعمدهرادنبالمیکردند.اول:انتقامگیریازشیعیان
میرزااولنگ به خاطر شکســت های پی در پی که از این مردم
تحمل کــرده بودند .دوم :رســاندن یــک پیام به اهالی ســایر
مناطق مبنی براین که چنان چه ســایر مناطــق هم در مقابل
حمالت تروریســت ها از خود مقاومت نشــان دهند با چنین
وضعیتی روبه رو خواهند شد.از طرف دیگر ،سکوت معنادار
دولت مرکزی افغانســتان و نیروهای خارجــی درباره فاجعه
میرزااولنــگ حاوی پیــام های مختلفی اســت.این ســکوت
بدین معناست که در حالت بدبینانه ،فاجعه صورت گرفته با
هماهنگی خارجی ها انجام شده و در حالت خوشبینانه ،در
ســایه نظامیان خارجی رخ داده اســت.البته فرقی نمیکند
این حوادث با حمایت یا نظارت خارجی ها انجام شده باشد،
آن چه در این میان مهم است این اســت که خارجی ها ،یکی
از اضالع اصلی مسائل افغانستان هستند و امنیت یا نا امنی
درافغانستانبهصورتمستقیمبهآنهاارتباطپیدامیکند.
دولتافغانستانبابرخیکشورهایخارجیوازجملهآمریکا
بهعنواناصلیترینکشورخارجیمستقردرافغانستانپیمان
امنیتی دارد و آمریکا متعهد است به دولت افغانستان کمک
کندتاباتروریسممبارزهکندوامنیترابرایمنطقهبهارمغان
آورد.باتوجهبهسیطرهنظامیانخارجیدرسراسرافغانستان،
نهتنهاآنانازفاجعهمنطقهمیرزااولنگبیاطالعنیستندبلکه
لحظهبهلحظهپهپادهایشانمنطقهرارصدمیکندوبااین
وصفاینسوالمهممطرحاستکهچراآنهابهکمکمردم
نمیشتابند و تروریستها را بمباران نمیکنند؟ این سوالی
است که گمانهها درباره نقش نظامیان خارجی در حمایت از

نورالدین بالطیب:

بازی در سوریه تمام شد

تروریسمراتقویتمیکند.اینبیتوجهیدرکناراخبارموثق
منابع محلی مبنی بر تجهیز گروه های تروریستی در مناطق
تحت تصرف آن ها با بالگردهای ناشــناس ،این شــائبه را در
ذهن ایجاد می کند که ممکن است پیشروی های تروریست
ها و حمایت نکردن از اهالی میرزااولنگ ،برنامه ریزی شــده
باشد.گاهیتصورمیشودکهپروژهسوریهسازیافغانستان
وایزدیسازیشیعیانافغانستانممکناستازمیرزااولنگ
کلید بخورد.تحلیل گران مســائل افغانســتان همگی اتفاق
نظر دارند که ســقوط سرپل به دست تروریســت ها می تواند
همهاستانهایشمالیافغانستانراتحتتاثیرقراردهدوبه
تبعآن،زمینهتاثیرگذاریتروریستهادرکشورهایآسیای
مرکــزی را فراهــم کند.این کــه خارجی ها و دولــت مرکزی
افغانستانبرایسرکوبتروریستهاهیچاقدامینمیکنند
وبرخالفآنمقدمات تجهیزتروریستها رافراهممیکنند
نشانمیدهدکهبرنامههایپشتپردهفراوانیدربارهمنطقه
توسط خارجی ها و حکومت وابسته به آن ها در افغانستان در
حالطراحیاست.
▪داعش،چالشتازهبرایشمالافغانستان

تروریست هایی که در ســوریه و عراق شکســت خوردند و در
حالفرارهستندبرایادامهحیات،نیازمندجغرافیاهستند

و چه جایی بهتر از شمال افغانســتان برای آن ها که از همین
طریق بتوانند بر روسیه و چین و کشور های آسیای میانه هم
تاثیر بگذارند؟شمال افغانســتان معبری کوتاه ،کم هزینه و
سهل برای قاچاق مواد مخدر افغانستان به بازارهای آسیای
مرکزی ،روســیه و اروپا اســت .تنها در کشــور روسیه ساالنه
حدود  30هزار نفر براثر اســتفاده از مواد مخدر که قســمت
اعظم آن از افغانســتان قاچاق میشــود ،جــان میدهند.به
لحاظ نظری نیز ،شمال افغانستان و آسیای مرکزی ،مکانی
مناسب برای گسترش سرزمینی داعش محسوب میشود
ومردمکشورهایمنطقهآسیایمرکزیتحتحکومتهای
اقتدارگرایانهایقراردارندکهآیندهاقتصادیروشنیرابرای
آنها به تصویر نمیکشد و ضمن وجود فسادهای گسترده،
هرگونه گرایش به مذهب را نیز به شــدت سرکوب میکند.
طبیعیاستکهحمایتگرانتروریستهادرسوریهوعراق،
خود،زمینهانتقالوتجهیزتروریستهاوپیشرویهایآنها
رادرسرپلبهعنوانشاهراهاصلیورودبهشمالافغانستان
فراهمکنند.بااینوصف،انتظارنمیروددولتمرکزیکابل
که چشــمش به دهان آمریکایی هاســت ،اقدام موثری برای
مقابله با تروریست ها در دست داشــته باشد .خود نیروهای
خارجــی هم که متهــم اصلی توســعه نــا امنی ها در شــمال
افغانستانهستندونبایدانتظاریازآنهاداشت.
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نبوی-سهونیممیلیوننفرازمردمکرهشمالیبرایحضوردر
ارتشاینکشوراعالمآمادگیکردهاند.ایندرحالیاستکه
آتشسخنانتهدیدآمیزسرانکرهشمالیوآمریکاعلیهکشور
مقابل،چاشنیشلیکموشکهایهستهایمیانواشنگتن
وپیونگیانگشدهاست،موشکهاییکهدوسویاقیانوس
آرامراناآراموناامنکردهاست.بهگزارشروزنامهرسمیکره
شمالی ،شهروندان این کشور شامل دانشجویان ،کارگران

و سربازان بازنشسته خواستار پیوســتن مجدد به ارتش شده
اندتادرصورتنیاز،علیهآمریکابجنگند .حسمیهنپرستی
ساکنان شــمالی شــبه جزیره کره در حالی اســت که در نزاع
احتمالی موشکی واشنگتن-پیونگ یانگ پیاده نظام نقشی
کمرنگدارد .ازسویدیگر،باالگرفتنتنشهادرشبهجزیره
کرهباعثشدهاستدولتژاپنبهفکرتقویتسامانهموشکی
این کشور بیفتد .درهمین راستا ،وزارت دفاع ژاپن اعالم کرد

ســامانه موشــکی «پاتریوت» در جزایر «هونشــو» و «شیکوکو»
مستقر خواهد شــد .ژاپنی ها ادعا می کنند در صورت پرتاب
موشــک کره شــمالی به جزیره گوام برخی از مناطق ژاپن در
مسیراینموشکهاقرارمیگیرد.توکیوتصمیمگرفتهاست
برایتقویتسیستمدفاعیاینکشورهمچنینیکناوشکن
به دریای ژاپن بفرستد .کره شــمالی روز پنج شنبه از آمادگی
چهارفروندموشکبرایشلیکبهجزیره«گوام»خبردادهبود.

تحلیل گر تونسی با بیان این که بازی در سوریه تمام شده
است و زمان حســاب و مواخذه رسیده اســت،گفت :بعد
از آن که آمریکا اعالم کرد کنار رفتن بشــار اسد از قدرت
دیگر در اولویت نیســت ،مقامات ترکیه هم در حمایت از
تصمیم آمریکا مبنی بر توقف حمایت نظامی از مخالفان
مســلح ســوری ،گفتند حمایــت مالــی از ســازمان های
معارضه را متوقف کرده اند .نظام ســوریه و هــم پیمانان
ایرانی و روســی اش بر توطئه ای که از هفت سال پیش تا
کنون ملت ســوریه را هدف قرار داد ،پیروز شدند ،توطئه
ای با شــعار بهار عربی که باعث شــد هزاران نفــر قربانی
شــوند و بعدا مشــخص شــد این بهار عربی توهمی بیش
نبوده است.سوریه سال ها درهایش به روی دانشجویان
عرب باز بــود و به آنان رایــگان حق تحصیــل و کار در این
کشــور مــی داد و ایــن لطــف را از نیروهای ملــی و حتی
اســامی از جمله جنبش حماس دریــغ نکرد .از حماس
حمایــت مالــی و لجســتیک هم کــرد ،چــرا کــه رهبران
ملی گــرای ســوریه به وحــدت ملت هــای عربــی اعتقاد
داشــتند،اما متاســفانه این کشــور جز ناسپاسی و نمک
نشناسی چیزی ندید.

...

خبرهای متفاوت
تجارت جدید دختر «ترامپ »
نیویورکر:ایوانــکا ؛ دختر ارشــد رئیس جمهــور آمریکا  ،تا
به حــال هر فعالیــت تجاری که انجــام داده اســت با کمک
پدرش بوده امــا اکنون دیگــر به صورت مســتقل عمل می
کند.فروشــگاه او در پاییــز  ۲۰۱۷افتتــاح خواهــد شــد و
شــامل محصوالتی مثل زیورآالت ،لــوازم آرایشــی و انواع
لباس است.

تبریک عروسی به سبک ترودو
اسپوتنیک:نخســت وزیر کانادا "جاســتین تــرودو"  ،در
آخر هفته مشــغول قایقرانی در "گالــف آیلند" پارک ملی
کانادا بود که با زوجی روبه رو شــد کــه در حال برگزاری
جشــن عروســی خود بــر روی آب بودنــد .طــی اقدامی
عجیب نخســت وزیر کانــادا به خاطــر ازدواج ایــن زوج ،
امســال این پارک را رایــگان اعالم و از همــه برای دیدن
این پارک دعوت کرد.

...

قاب بین الملل

تظاهرات حامیان برتری نژاد سفیددرآمریکا
صدهاتنازحامیاننژادپرستیدرشهر"شارلوتزویل"
ایالت ویرجینیای آمریکا دســت به تظاهــرات زدند.به
گــزارش " نیویورک دیلی نیــوز" این گروه با در دســت
گرفتن پالکاردهایی حاوی شــعارهای نژاد پرستانه و
دادن " سالم نازی" بر برتری نژاد سفیر بر دیگر نژادها
تاکیدکردندوقراراستگردهماییبزرگینیزدر"پارک
رستگاری"درشهرشارلوتزویلبرپاکنند.ناماینپارک
قبال " پارک لی" بود و شــورای شهر شارلوتزویل نام آن
را به پارک "رســتگاری" تغییر داد همچنین قرار است

مجسمهژنرالرابرتلینیزازداخلآنبرداشتهشود.
راستگرایانبهتغییرنامپارکوبرداشتهشدنمجسمه
ژنرالرابرتلیمعترضهستند.ژنرالرابرتایلیاز
فرماندهاندورانجنگهایداخلیآمریکابودهاست
کهعلیهدولتواشنگتنوبرایجداییازایاالتمتحده
آمریکا و حفظ بــرده داری ،کنفدراســیون ایالت های
جنوبیآمریکارافرماندهینظامیمیکرد.بهنظرمی
رسد آمریکا در دوره ترامپ ظرفیت زیادی برای آلمان
نازیشدندارد.
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