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تحلیل روز
امیرعلی ابوالفتح

فریدزکریا:

مسکو بنادارد دشمن آمریکا بماند

با کدام شیوه جنگی ؟

این روزها ســواالت متعددی درباره احتمال جنــگ آمریکا با
ایران و ظرفیت های دو طرف برای رویارویی با یکدیگر مطرح
میشود.پاسخبهاینسوال،پرسشدیگریرامطرحمیکند،
این که نبرد بر مبنای کدام یــک از رویکردهای تاریخی جنگ
توســط آمریکا بروز خواهد کرد؟ ایاالت متحده آمریکا بیش از
هر کشوری در جهان جنگیده و جنگ به راه انداخته است .با
اینحال،بررسیسیرتطورتاریخیجنگدرآمریکاازچنددوره
خاصجنگآوریدراینکشورخبرمیدهد.جنگهایقرن
نوزدهمی:دورهاینجنگهاتقریباهمزمانباتاسیسایاالت
متحدهدرسال 1776شروعشدوتاسال 1898ادامهیافت.
در این دوره ،جنگ ها مبتنی بر پایه حمله توفنده سواره نظام
 ،نبردهای تن به تن و سلحشوری های فردی سربازان بود که
اغلببادریاییازخونمهاجمانومدافعانپوشاندهمیشد.در
ایندوره،جنگرویزمیندرجریانبودوبهدلیلبعدمسافت،
عمدتادرسرزمینیکهایاالتمتحدهآمریکاراتشکیلمیداد
– به استثنای اشغال مکزیکو سیتی در سال – 1848جریان
داشت.ورود آمریکا به عصر صنعتی ،این کشور را واداشت که
در راهبرد جنگی خود تغییر دهد و جنــگ افزارهای مدرن را
جایگزین جنگ های سلحشــوری قرن نوزدهمی کند .بدین
ترتیب جنگ های قرن بیستمی آمریکا از راه رسیدند .جنگ
هایقرنبیستمی:اینجنگهاازسال 1898باجنگآمریکا
– اسپانیاآغازشدوبااشغالعراقدرسال 2003پایانیافت.
دراینجنگها،فناوریهاینظامیهمچونمسلسل،تانک،
هواپیماوانواعکشتیهایرزمیبهکمکآمدندوبرکشتارها
و گســترش نبردها در سرتاســر جهان افزودند  .در این دوره،
آمریکا از یک جمهوری محلی به یــک امپراتوری جهانی بدل
شدودرجنگهایجهانیاولودوم،کره،ویتنام،افغانستان
و در نهایت عراق مشارکت کرد  .راهبرد نظامی آمریکا در این
دوره ،گســیل گســترده نیروها به جبهه های جنگ در اقصی
نقاطجهان،گرفتنتلفاتبیشمارانسانیازدشمن،استفاده
از آتش پرحجم جنــگ افزارها و اســتقرار در نقاط بحران خیز
جهانی بود .هزینه کمرشــکن جنــگ های قرن بیســتمی به
همراهتلفاتسنگیننیروهایمسلح،نارضایتیازکشتارهای
مســتقیم انســانی و بهره گیــری از ابزارهــای غیــر نظامی در
رویارویی با دشمن ســبب شــد ،آمریکا بعد از تحمل دشواری
های جنگ  2003عراق  ،دوره جدیــدی از راهبرد جنگی را
آغاز کند   .جنگ های قرن بیست و یکمی  :این جنگ با ایران
و در دهه دوم قرن بیست و یکم آغاز شد .در این جنگ به جای
تالشبرایاعزامنیروهایپرشمارنظامیبهجبههها،ازقدرت
دالر برای تضعیف توان ملی کشــور هدف استفاده می شود .
همچنینحمالتموثرسایبریجایآتشگلولههارامیگیرد
وجبهههاینبردنهدرداخلکشورهدفکهدرسرزمینهای
اطراف خواهد بود .در جنگ های قرن بیست و یکمی آمریکا،
بهجایسربازانکشورمتخاصم،زیرساختهایاقتصادیو
اجتماعیهدفقرارمیگیرندوبهشکلنامحسوسیمنهدم
می شوند .در این نبردها  ،اتاق جنگ از وزارت دفاع به وزارت
خزانه داری آمریکا منتقل می شود و با استفاده از جنگ افزار
تازهکشفشده"دالر"،بسیججهانیعلیهکشورهدفشکل
میگیرد  .البتههمانطورکهتاچندسالبعدازآغازدورهجنگ
هایقرنبیستم،ارتشآمریکاهمچنانازسوارهنظاماستفاده
میکردودربعضیازمناطقبهشیوهجنگهایقرننوزدهمی
میجنگید،درسالهایآغازینجنگهایقرنبیستویکمی
نیز استفاده از شیوه های جنگ های قرن بیستمی همچنان
متداول خواهد بود  .به عبارت دیگر ،در این مدت از ترکیبی از
دوشیوهنبرداستفادهمیشود.ازاینروگرچهاحتمالمواجهه
قرنبیستمیایاالتمتحدهباایران وجودخواهدداشت،اماآن
چهسرنوشتچنیننبرداحتمالیرارقمخواهدزد،شیوههای
تهاجمقرنبیستویکمیازجانبآمریکاوشیوههایتدافعی
قرنبیستویکمیازسویایرانخواهدبود  .
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اندیشکده روز
خطرتغییر بازیگری مسقط

اندیشکدهمطالعاتجهاناسالمنوشت:پسازافشایطرح
معامله قرن ترامپ ،کوهین پژوهشگر مرکز بگین سادات در
توئیتی از ســفر وزیر خارجه عمان به اســرائیل خبر داد .این
ســفر درباره توافقات میان تشــکیالت خودگــردان و دولت
صهیونیســتی اســت .مســقط قرار اســت میان این دو گروه
میانجی گری کنــد و به یک توافق اولیه برســد .پیــش از این
عمانباتغییرراهبردهایاخیرخودبهریاضنزدیکوازبازیگر
خنثی به بازیگر هم سو با ریاض در منطقه تبدیل شد .به نظر
میرسدتغییراتراهبردیاخیردرمسقطبهنزدیکیروابط
عمانباآمریکاوعمانباعربستانمنجرشدهتاجاییکهزمزمه
ها حاکی از انتخاب چهره ای نزدیک به عربســتان در سپهر
سیاسیمسقطاست.انتخابچنینچهرهایبهطورحتمبه
تقویتتشکیالتشورایهمکاریخلیجفارسمنجرمیشود
ومیتواندبرایخطارتباطیتهران-واشنگتندرکنشهای
متقابلهمانندهستهای،درگیریدرخلیجفارسوآبراههرمز
چالشآفرینباشد.البتهتغییرمیانجیگریتوسطکاخسفید
از ریاض به مســقط نیز در خور تامل است .مسقط جایگزین
ریــاض در پرونده مذاکرات مســتقیم میان تشــکیالت خود
گردانباتلآویوشدهوریاضمامورترغیبکشورهایمنطقه
برایپذیرشرژیمصهیونیستیشدهاست.اینکهچراپرونده
توافقاتتشکیالتخودگردانازریاضگرفتهشده،شایدبه
خاطرنوعتصمیمگیریکاخسفیدبرایقرارندادنتمامتخم
مرغهایخوددرسبدخاندانبنسلماناست.
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اظهار نظر روز

فوربس :جنگ یمن در حال کشیده شدن به پایتخت های عربستان و امارات است

ائتالف سعودی بهدنبال سامانه ضدپهپادی

مجله آمریکایــی "فوربس" از تکاپــوی عربســتان و امارات
برای خرید سامانههای پدافند ضد پهپادی در پی کشیده
شــدن جنگ علیه یمن به داخل پایتخت این کشــورها در
سایهموفقیتهایپهپادیارتشوکمیتههایمردمییمن
خبر داد .از سوی دیگر ،شــرکت استرالیایی «دران شیلد»
( )DroneShieldکــه کار و تخصــص خــود را «حفاظت از
تهدید ناشــی از پهپاد» معرفی میکند ،بــه تازگی گزارش
داده که از سوی یک کشــور در منطقه غرب آسیا سفارشی
به ارزش  3.2میلیون دالر دریافت کرده اســت.مقامهای
این شرکت استرالیایی به نام این کشور اشاره نکردند ،اما
گفتند که قرار اســت ۷۰عدد از یک نوع پیشــرفته «سالح
ضد پهپادی» تولیــدی خود را به این کشــور تحویل دهند.
در گزارش فوربس آمده اســت« :بعید اســت تهدید منافع
اقتصادی عربستان سعودی و امارات متحده عربی ناپدید
شــود و در نتیجه به نظر میرســد که حکومتهای منطقه
درباره تهدیــد خاص ناشــی از پهپادها جدی میشــوند».
این رسانه آمریکایی سپس به حمالت اخیر پهپادی ارتش
و کمیتههــای مردمی یمــن پرداخت و ابتدا بــه خبر حمله

پهپادی به پاالیشگاه ریاض وســپس فرودگاه بینالمللی
ابوظبیاماراتاشارهکرد.نکتهقابلتوجهدرحملهپهپادی
بهفرودگاهابوظبیبهعنوانعمقاستراتژیکاماراتاینبود
کهپیشازاینحمله،مقاماتیمنیبهصراحتبهمتجاوزان
درباره هدف قرار گرفتن تاسیســات مهم و راهبردیشان
هشــدار داده بودند.افــزون بر این،کارشناســان مســائل
اقتصادی معتقدند که با حمله به فرودگاه ابوظبی و ناامن
شــدن کشــور امارات ،خروج ســرمایه گــذاران خارجی از
امارات کلید خورده است و پیش بینی میشود که ماهانه
روند ســرمایه گذاری خارجیها در امــارات کاهش یابد و
خروجسرمای هخارجیهادراماراتنیزماهانهروبهافزایش
خواهدبود.العهدنیزدرگزارشیبااشارهبههدفقراردادن
ناو سعودی از ســوی انصارا ...آورده است « :عربستان که
میلیاردهادالربهمنظورخریدسالحبرایجنگهزینهکرد
به طوری که فقط در سال گذشــته ۶۴میلیارد دالر هزینه
کرده و این رقم معادل بودجه دفاعی روسیه است ،امروز به
دنبالآناستکهازباتالقیکهگرفتارشدهاست،نجاتش
بدهندوازجامعهبینالمللیدرخواستکمکمیکند.

اظهارات تکان دهنده کارمند سازمان ملل از «تجاوزهای جنسی» به کودکان کنگویی

حافظانصلح یا متجاوزان به عنف

«شــاید  ، ۲۰شــاید هم  ۲۵نفر .نشــمردم شــان» ،این
جملــه ای اســت کــه «دیدیــه بورگه» در پاســخ بــه این
سوال میدهد که وقتی سال  ۲۰۰۴به عنوان کارمند
ســازمان ملل متحــد در جمهــوری دموکراتیک کنگو
کار میکرده ،به چند کودک تجاوز کرده است .نشریه
«ساندی تایمز» ،در گزارشی با مقدمه فوق ،به بررسی
رسوایی تجاوز جنســی کارکنان سازمان ملل متحد به
زنان و کودکان در آفریقا پرداخته و نوشته است« :زمانی
که پلیس کنگــو بورگــه را بازداشــت کــرد و مقامهای
فرانســوی در ســال  ۲۰۰۸او را برای  ۹ســال زندانی
کردند ،ســازمان ملل متحــد وعده داد که بــه قربانیان
او کمک می کند.وعده ای که هیچ وقت عملی نشــد».
بورگــه در زمــان حضــورش در شــهر «گومــا» کنگــو به
عنوان مسئول پشــتیبانی نیروی حافظ صلح سازمان
ملل متحد (کاله آبی ها) فعالیت میکرده اســت .پس
از افشــای رســوایی بورگه و وعده ســازمان ملل متحد
بــرای کمک بــه قربانیان او ،ســازمان ملل مدعی شــد
که نتوانســته قربانیان این پرونده را بیابد .با این حال،

خبرنگار «کانــال  »۴انگلیس که حاال  ۱۴ســال پس از
آن حوادث به کنگو رفتــه ،میگوید تیــم او تنها در یک
بعد از ظهر توانسته چهار نفر از زنانی را بیابد که هنگام
کودکی مورد تجاوز جنســی بورگه قــرار گرفته بودند.
بورگه جزئی از فرهنگ حاکم بر کارکنان سازمان ملل
بود که به ارتباط جنســی با زنان بدکاره در کشورهای
میزبان خو گرفته بودنــد و حاال با گذشــت بیش از یک
دهه از آن حوادث« ،این فرهنگ همچنان پابرجاست».
در ســالهای گذشــته «هزاران ادعــا [در زمینه تجاوز
جنســی] علیه صلحبانان غیرنظامی و حتی ادعاهای
بیشــتری علیــه صلحبانــان نظامی موســوم بــه "کاله
آبیها" ،مطرح شده اســت ».در ژوئن ( 2015خرداد
 )94نیز آسوشــیتدپرس گزارشی اختصاصی از 200
فقره تجاوز کاله آبی های فرانسوی را در هائیتی منتشر
کرده بود .بر اساس این گزارش کاله آبی ها در هائیتی
بــه  ۲۰۰زن در ازای در اختیــار قرار دادن غــذا و دارو
تجاوز کــرده اند .البته ایــن تنها بخشــی از تجاوزهایی
است که توسط مردم گزارش شده بود.

این تفکر که واشــنگتن ،روسیه را از دســت داده ،از اواسط
دهه 1990وجود داشته است.در اواسط دهه 2000نیز،
افزایش پیوســته قیمت نفــت باعــث دو برابر شــدن تولید
ناخالص داخلی و سرازیر شدن پول به خزانه کرملین شد.
این روســیه قدرتمند شــده ،با اعتماد به نفس و جاه طلبی
بیشتر به منطقه خود نگاه می کرد و پوتین که در راس قدرت
قرار داشــت ،به جد تالش کرد تا قدرت نفوذ روسیه را احیا
کند و غرب و ارزش های دموکراتیک اش را نادیده بگیرد.
تمام اتفاقاتی که پس از آن افتاد – مداخالت در گرجستان
و اوکراین ،اتحاد با بشــار اسد در ســوریه ،حمله سایبری به
کشــورهای غربی – همگی بخشــی از این راهبــرد بودند.
بنابراین غــرب فرصت اوایل دهه  90بــرای ایجاد تغییر در
روسیه را از دست داد .ما اصال نمی دانیم که اگر از آن فرصت
استفاده می شد ،آیا موفقیتآمیز بود یا نه .اما می دانیم که
نیروهای تاریکی از ابتدا در حال رشــد در روسیه بودند که
همان ها حدود دو دهه پیش بر کشور مسلط شدند و روسیه
تصمیم گرفته که دشــمن اصلــی آمریکا و نظــم جهانی که
آمریکا ایجاد کرده است ،باشد.

نمای روز

جنگ لفظی بر سرکشیش زندانی
ترامپ:تحریم ها علیه ترکیه درراه است،اردوغان:یک قدم هم عقب نشینی نمی کنیم
رئیس جمهور ترکیــه پس از ســکوتی ســه روزه گفت که
تهدیدهای واشــنگتن به وضــع تحریم ،آنــکارا را در قبال
بازداشــت یک کشــیش آمریکایی وادار به حتی یک قدم
عقب نشــینی نخواهد کرد.به گزارش رویتــرز ،اردوغان
تاکیدکرد،آمریکااگررویکردشراتغییرندهدیکشریک
قویوراستینراازدستخواهدداد.رئیسجمهورترکیه
همچنینتاکیدکردکهاگرآمریکامانعازفروشجنگنده
هــای اف 35بــه آنــکارا شــود ،در محاکم بیــن المللی از
واشنگتن شکایت می کند.روابط میان آنکارا و واشنگتن
بهدلیلادامهبازداشت«اندروبرونسون»کشیشآمریکایی
در ترکیه تیره تر شــده است.برونســون یک کشیش اهل

ایالت کارولینای شــمالی اســت که به مدت بیــش از20
سال در ترکیه فعالیت می کرد .آنکارا وی را متهم کرده به
افرادی که کودتای ناکام سال  2016علیه دولت ترکیه
را طراحی و اجرا کردنــد ،کمک کرده بــود .این اتهامات
میتواندمنجربهصدورحکم ۳۵سالزندانشود.ترکیه،
فتحا...گولنراکهدرآمریکازندگیمیکند،عاملکودتا
می داند واز متحد اســتراتژیک خود یعنــی آمریکا انتظار
داشــت با تحویل فتح ا ...گولن به دولت آنکارا ،به تیرگی
در مناســبات دوکشــور پایان دهد .دونالد ترامپ رئیس
جمهور آمریکا در پیامــی توئیتری تهدید کــرده بود که به
دلیل بازداشت طوالنی مدت برونســون ،ترکیه را هدف

تحریم های سنگین قرار می دهد .همچنین مایک پنس
معاون رئیس جمهوری آمریکا ترکیه را تهدید کرد که اگر
از استرداد برونسون سر باز زند ،تحریم می شود.از سوی
دیگر ،فروش جنگنده های اف 35به ترکیه به یک پرونده
بحرانی دیگر میان آنکارا و واشــنگتن تبدیل شده است.
ترکیهازروسیهسیستمدفاعموشکیاس 400خریداری
وآمریکادرمخالفتباآناعالمکردهاستکهنبایدجنگنده
های اف  35به آنکارا فروخته شود.ســنای آمریکایی ماه
گذشــته طرحی را به تصویب رســاند که ترکیه را از خرید
جنگندهاف 35ازآمریکابهدلیلحبسبرونسونوخرید
سامانهدفاعهواییاس 400ازروسیهمنعمیکند.

در حضور دهها رسانه ،پسر ترامپ از زن هنرمند و مدل
خود بعد از  ۱۳سال زندگی مشترک جدا شد .آنها در
دادگاه منهتن نیویورک به همراه وکالی خویش حضور
یافتند و بی آن که توضیح بیشتری درباره طالق خویش
بدهند ،راه خود را از هم جدا کردند .جان حاصل ازدواج
دونالد ترامپ با اولین زنش ،ایواناست .جان ترامپ یک
تاجر و چهره تلویزیونی شناخته میشود و با این شهرت
با مدل آمریکایی وانسا ازدواج کرد.

بنن:انتخابات میان دوره ای ،کارزاری برای انتخاب مجدد ترامپ است

دندانتیزدموکراتها برای استیضاح

روز به روز بــه انتخابات میــان دوره ای کنگــره آمریکا که از
آن به عنوان ترازوی ســنجش انتخابات ریاست جمهوری
 2020یاد می شــود ،نزدیــک تر می شــویم .دموکرات ها
به عنوان حزب رقیب در حالی به انتخابــات میان دوره ای
چشم دوخته اند که ترامپ با همه جنجال های پیش آمده
علیه وی همچنان از محبوبیت متزلزلی برخوردار اســت.
براساسنظرسنجیگالوپ،محبوبیتفعلیاو۴۲درصد
است« .اســتیو بنن» استراتژیست ارشــد سابق کاخ سفید
اعالم کــرد کــه «انتخابــات میــان دوره ای به مثابــه اولین
کارزار بــرای انتخــاب مجدد «دونالــد ترامپ» اســت ،زیرا
دموکرات ها در صورت تسلط بر دو مجلس کنگره ،رئیس
جمهوریاینکشوررااستیضاحمیکنند».اکنوندههاتن
ازدموکراتهایمجلسنمایندگانآمریکابرایاستیضاح
ترامپ گام برداشته اند ،ولی این حرکت نظر مساعد رهبر
دموکراتاینمجلسراجلبنکردهاست.اماسخنانبنن
ازچهحیثقابلتاملاست؟بسیاری«استیوبنن»رامعمار
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری سال

2016آمریکا میدانند .تحلیل گــران معتقدند او بود که
درواقع یک غیرممکن را ممکن کرد .این برداشت از نقش
بنن در پیروزی ترامپ ،یک مخالف بزرگ داشت و آن خود
ترامپ بود ،به همین دلیل او را اخراج کرد .ســال،2016
درحالیکــه دموکراتها روی اقلیتها و نــژاد افراد تأکید
داشتند ،بنن تمرکز تبلیغات انتخاباتی ترامپ را به سمت
«اقتصاد جامعه» و «ملیگرایی اقتصادی» بــرد ،چراکه به
اعتقاداو«نژادگراییمسئلهمردمآمریکانبود».اومیگوید:
«ملیگرایی اقتصــادی به نژاد ،رنگ پوســت ،دین ،جنس
و عقاید شــما کاری ندارد .ملیگرایی اقتصادی فقط روی
یک چیز متمرکز اســت؛ این که شما یک شهروند هستید.
بنابراین اولویتمــان را ملیگرایی اقتصــادی با تمرکز بر
شهروندی افراد قرار دادیم و بر دموکراتها پیروز شدیم».
به اعتقاد بنــن ،دموکراتهــا تنها به زبان نخبگان ســخن
میگفتند اما ملیگرایی اقتصادی ،با کاهش درآمد مردم
آمریکا بر مبنای دو عامل مهاجرت و قراردادهای تجاری با
چینودیگرکشورهامبارزهکردودرنهایتپیروزمیدانشد.
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