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پسر ارشد ترامپ
در کمیته اطالعاتی سنا شهادت می دهد
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تحلیل روز
ائتالف های یک بار مصرف!
سید رضــا قزوینی غــرابــی  -از مــدت ها
قبل نشانه های پررنگ اختالفات سیاسی
در هر دو ائتالف عمده سیاسی عــراق یعنی
البناء و االصــاح به چشم می خورد و خبر از
تغییرات زودرس در نقشه سیاسی عراق می
داد.ائتالف البناء که به طور عمده متشکل
از فتح و دولت قانون و پیمان المحور است،
طیف قابل توجهی از سیاسیون اهل سنت
عراق را (مانند ائتالف االصالح) در خود جای
داد ،طیفی که اساسا بر محور به دست آوردن
منصب ریاست پارلمان به دور هم جمع شد و
خروجی آن محمد الحلبوسی استاندار سابق
االنبار شد.اکنون پس از چند مــاه از شکل
گیری این ائتالف و هم پیمانی سنی های آن
در قالب البناء ،عمال انتخاب استاندار جدید
نینوا(موصل)اختالفاتداخلیآنهارامنفجر
کرد که به فروپاشی بلوک سنی البناء منجر
شد .المحور اکنون عضویت الحلبوسی از این
پیمان را لغو کرده و با رایزنی با دیگر گروه ها به
دنبال برکناری الحلبوسی از ریاست پارلمان
است.پیمانعراقهویتنانیزدرمقابلباحمایت
از الحلبوسی ،ضــرورت لغو پیمان المحور را
یادآورشدهوبرکنارزدنخمیسالخنجر(رهبر
المشروع العربی و زیر مجموعه المحور) از
هرگونهفعالیتسیاسیتأکیدکردهاست.این
رویدادهاعمالبهمعنایفروپاشیبلوکسنی
ائتالف البناء و شکل گیری یک نقشه سیاسی
جدید است .آن سوی دیگر یعنی در ائتالف
االصالح نیز وضعیت نسبتا مشابهی دیده می
شود.جریانحکمتازیکهتازیسائرونوفتح
(اختالفات جدی در داخل فتح نیز بروز یافته
استهمچنانکهاوضاعدرداخلجریانصدر
نیزبهتازگیناآرامشدهاست)وتقسیممناصب
میانآندوبهشدتناراضیاستوزمزمههایی
مبنی بر ائتالف میان دولت قانون و حکمت
در هفته های اخیر به گوش می رسید .اکنون
بخشی از این زمزمه ها رنگ واقعیت به خود
گرفته است و این دو گروه در همین هفته در
شورای استانی واسط با یکدیگر تشکیل یک
ائتالف مشترک را اعالم کردند.درمجموع
باید گفت اختالفات سیاسی در عــراق با در
نظرگرفتن نوپا بودن ائتالف های موجود به
طور بی سابقه ای افزایش یافته است و احزاب
سیاسی شکل دهنده این ائتالف ها که بنیان
هایشکلدهندهآنهاراهبردینبودهوصرفا
براساستوافقبرایتقسیممناصببودهاست
اکنون بر سر نداشتن تفاهم بر سر مناصب و
سهم خواهی بیشتر در حال پوست اندازی و
به تعبیر بهتر فروپاشی هستند.بی تردید در
روزهــای آینده شاهد رخــدادهــای جدید در
نقشهسیاسیعراقخواهیمبود؛رخدادهایی
که قطعا آثــار منفی فــراوانــی بر دولــت عادل
عبدالمهدیوکارکردآنخواهدداشت.

نمای روز

معاون فرماندار لوئیزیانا در حال نشان
دادن جــــوراب خ ــود بــا نــقــش دونــالــد
ترامپ.برای جلب توجه فردی به شدت
خودشیفته ،پوشیدن جورابی با تصویر
رئیس جمهور آمریکا اقدامی ضروری
قلمداد می شود ،آن هم درکشوری که
در آن ،پایه های دموکراسی با ظهور ملی
گراییافراطیبهمخاطرهافتادهاست.

خبر متفاوت
جنجال دروغ رفیق اردوغان!
جمهوریت :بــا اعـــام ابــطــال انتخابات
استانبول ،یک بار دیگر رقابت بین یلدرم
نخستوزیرسابقترکیهنامزدائتالفجمهور
و امام اوغلو نامزد ائتالف ملت ادامه دارد.بن
علی یلدرم دیشب با انتشار یک توئیت اعالم
کرد« :من در استانبول به دنیا آمده و در این
شهربزرگشدهام.حرصخدمتبهاینشهر
در وجود من است و خیاالت بزرگی برای این
شهر دارم».ایــن در حالی است که او اصالتا
ُکرداستودرشهررفاهیهبهدنیاآمدهاست.

انصارا ...یمن :وارد مرحله هدف قرار
دادن اقتصاد «گاو شیرده» شده ایم

نوبتذبح
«گاوشیرده»

جنگیمنکهپنجاهمینماهخودراتجربهمیکند،
بهنظرمیرسدباحمالتپهپادیانبوهیمنیهاوارد
فصلجدیدیشدهاست.حاالسخنگویانصارا...
تأکید کــرده اســت که عملیات هــدف قــرار دادن
شرکت آرامکوی عربستان ،آغاز مرحله جدیدی از
هدف قرار دادن اقتصاد کشورهای متجاوز است.
به گفته محمد عبدالسالم ،این عملیات پیامی
است مبنی بر این که ما وارد مرحله جدیدی از
هدف قرار دادن اقتصاد گاو شیردهی شدهایم که
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا همواره تأکید
دارد آن را میدوشد .ترامپ از این جنگ حمایت
میکند .او و برخی طرفهای بینالمللی از پول
عربستان استفاده میکنند .تأسیسات اقتصادی
هدف قرار خواهند گرفت چراکه سپر واقعی برای
ائتالف متجاوز و مزدورانش و کسانی است که در
اینجنگفرصتیبرایهدفقراردادنمردمیمن

یافتهاند.نفوذوعملیاتموفقهفتپهپادتهاجمی
یمنیها در عمق خاک عربستان ،نقطه عطفی
در اثبات ناکارآمدی محاصره نظامی -اقتصادی
در مقابل ارتــش و کمیتههای مردمی یمن بود.
یگان پهپادی ارتــش و کمیتههای مردمی یمن
تاجایی پیشرفت کرده که در عملیاتی بزرگ و کم
سابقه،هفت پهپاد پیشرفته خود را از روی تمام
شهرهای مهم عربستان مانند مکه ،مدینه وجده
عبور می دهد و با نفوذ به 1200کیلومتری عمق
خاکعربستانخطلولهاصلیآرامکورامنهدممی
کند.حمله ای در قلب عربستان که باعث شد خط

ارتش و مخالفان در سودان بر سر دوره انتقالی  3ساله به توافق رسیدند

تردیدمعترضانبهضمانتکودتاچیان
یک ماه پس از کودتای ارتش سودان که به سه
دهه حکومت عمر البشیر در این کشور پایان
داد و «شورای نظامی انتقالی» را جایگزین وی
برای اداره کشور کرد ،تظاهرات مردمی مقابل
مرکز فرماندهی نیروهای مسلح سودان در
خارطوم باالخره نتیجه داد .بهگزارش رویترز،
شــورای نظامی انتقالی ســودان و «ائتالف
برای آزادی و تغییر» ،متشکل از سازمانهای
اپوزیسیون و مدنی ،بر سر ساختار قدرت
انتقالی به توافق رسیدند .بر ایــن اســاس،
شورای نظامی انتقالی سودان اعالم کرد که با
رهبران معترضان بر سر دوره سه ساله انتقال
قــدرت به توافق رسیده اســت امــا جزئیات
آن قرار است امروز (پنج شنبه) اعالم شود.
شورای نظامی پیش از این گفته بود که دوره
انتقالی قدرت بیشتر از دو سال نخواهد بود اما
ائتالف مخالفان خواهان آن بودند که این دوره
چهار ساله باشد .در دوره انتقالی ،نظامیان و
غیرنظامیان در قدرت شرکت خواهند داشت.
ژنــرال «یاسر العطا» ،عضو شــورای نظامی
اعالم کرد که دو سوم دولت موقت سودان در
دوره انتقالی را اعضای «ائتالف برای آزادی
و تغییر» و یک ســوم باقی مانده را اعضای
احزاب غیر از این ائتالف تشکیل خواهند داد.
مذاکرات بین شورای نظامی و مخالفان در
پایان ماه آوریل آغاز شد تا کشور را از بنبست
سیاسی که پس از سرنگونی حکومت عمر
باافزایشتعرفههایآمریکارویکاالهایوارداتی
از چین و تهدیدهای روزافزون دونالد ترامپ علیه
این کشور ،مناسبات دو طرف به سمت یک بحران
تمام عیار به پیش می رود.درتازه ترین تقابل،وزیر
امورخارجه چین به آمریکا درباره دخالتهای این
کشور در روابط پکن و مسکو هشدار داد«.وانگ
یی» که در سوچی روسیه با «سرگئی الوروف»
همتای روس خود دیدار کرده بود ،در بیانیهای
تصریح کرد ،یک جانبه گرایی آمریکا مانعی بر سر
حاکمشدنچندجانبهگراییدر عرصهبین الملل
است.این موضع وزیر امورخارجه چین واکنشی
به سخنان اخیر «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه
آمریکا ست که درباره همکاریهای نظامی چین
و روسیه و همچنین سرمایهگذاریهای چین
در مناطق قطبی هشدار داده بــود .امابه رغم
هشدارهای تازه آمریکا ،مناسبات چین و روسیه
در سال های اخیر توسعه فزاینده ای داشته است.
همکاری های روسیه و چین در حوزه انرژی که
نمونه بارز آن چند خط لوله نفت و گاز از روسیه به
چین است و نیز همکاری در عرصه های تجاری

البشیر توسط ارتش ایجاد شده است ،آزاد
کند .با این حال ،اعالم خبر توافق فعال باعث
نشده که معترضان خیابان ها را ترک کنند
و به خانه بازگردند .محمد عبدا ،...یکی از
شرکتکنندگان در تظاهرات اعتراضی
خارطوم ،در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه
از نتیجه (تاکنون) مذاکرات مخالفان و ارتش
ابــراز رضایت کرده اما در عین حال نگرانی
خود را از «نبود ضمانتی برای پایبندی شورای
نظامی سودان به توافق» مزبور نیز ابراز کرده
اســت .به گفته سخنگوی شــورای نظامی،
اولین وظیفه شورای حکومتی جدید این است
که ظرف شش ماه اول رونــد حصول توافق
صلح با شورشیان در مناطق درگیری شامل
«دارفور»« ،نیل آبی» و «کوردوفان» را تکمیل
کند .در طول زمامداری عمر البشیر ،سودان
درگیرجنگداخلیازجملهدرسودانجنوبی
و دارفور بود که هزاران کشته و زیانهای مالی
گسترد های در پی داشــت .جنگ در جنوب
سرانجام با جدایی بخشی از خاک سودان و
تشکیل کشور مستقل سودان جنوبی خاتمه
یافت .در ســال  ،۲۰۰۸دادســتــان دادگــاه
کیفری بینالمللی «عمر البشیر» رئیس
حکومت مخلوع را به ارتکاب نسل کشی،
جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی در جنگ
«دارفور» متهم و حکم بینالمللی بازداشت او
را صادر کرد.

لوله اصلی انتقال نفت از ساحل شرقی به سمت
بندر ینبع در ساحل دریــای سرخ عمال متوقف
شود .این عملیات به عنوان برگ برنده انصارا...
درآغازمرحلهایجدیدازجنگ،بهچنددلیلحائز
اهمیت است:انصارا ...تحت شدیدترین محاصره
اقتصادی و تسلیحاتی با به نمایش گذاشتن توان
پهپادی خــود در عمق خــاک دشمن ،ضمن بی
ثمر گذاشتن فشارهای ائتالف در جبهه داخلی،
کارکرداستراتژیکوحیاتیدشمنرانیزبهمخاطره
انداخت.سعودیهانیزاندکیپسازمانورگسترده
رسانهای مبنی بر شناسایی و انهدام مراکز تولید و

نگهداریپهپادهایانصارا،...بهیکبارهخودرادر
برابر مرحلهای جدید از جنگ با طراحی انصارا...
میبینند که در آن «زیرساختها» و «تأسیسات
حیاتی»شان به اهدافی در دسترس و بی پناه بدل
شد ه است.به تجربه ثابت شده است که انصارا...
آنچه را وعده میدهد عمل میکند ،اینبار نیز از
قریبالوقوع بودن عملیاتهای مشابه و با قدرت
تخریب بیشتر خبر دادهاند.وقوع این عملیات در
شرایط حساس منطقهای و بین المللی ،عالوه
بر آثار نظامی ،آثار سیاسی ویژهای به آن بخشیده
است .انصارا ...با واگذاری مدیریت بنادر سهگانه
ساحل غربی به سازمان ملل ،جبهه ائتالف را در
برابر مفاد توافق سوئد قرار داد و از طرفی همزمان
«ینبع»عربستانوانفجار
شدن آتشسوزیدربندر ُ
نفتکشهادربندر«فجیره»اماراتباحملهانصارا...
به تأسیسات حیاتی ،ادعای آمریکا و هم پیمانان
منطقهای آن در حفظ و تــداوم «امنیت تولید» و
«امنیت انتقال» نفت را به چالش کشید.به نظر
میرسد خطای راهبردی ائتالف ،زیادهخواهی
و بازنگری نکردن در نقشه راه و همچنین حمایت
آمریکا و غرب از جنایات ائتالف ،از عوامل مؤثر در
شکلگیری ،تقویت و توسیع مقاومت منطقهای
اســت کــه دورنــمــای آن تبدیل نتایج طــرحهــا و
توطئههای غربی -عربی  -عبری به ضد خودش
خواهدبود.

آمریکا دیپلمات های «غیر ضروری» خود را از عراق فرا خواند

بازی جدید واشنگتندر بغداد

خادم-وزارت خارجه آمریکا به دلیلی نامشخص و
دردستوریغیرمنتظره،خروجتمامکارکنان«غیر
ضروری» دولتی را از عراق صادر کرده است .در
این راستا،سفارت آمریکا در بغداد در یک «هشدار
امنیتی» اعــام کــرده اســت که «وزارت خارجه
ایاالت متحده دستور داده کارمندان غیرضروری
دولت ایــاالت متحده ،چه در سفارت در بغداد و
چه در کنسولگری در اربیل ،عراق را ترک کنند».
همزمان،هلند نیز فعالیت مقر دیپلماتیک خود در
عراق را به دالیل امنیتی متوقف کرد .هنوز دلیل
واضحیبرایاینتصمیمآمریکاوهلنداعالمنشده
است .این اقدامات آمریکا البته تازگی ندارند.
پیش از این نیز آمریکایی ها در چند مرحله همین
سناریو را دنبال کردند .البته دو روز گذشته موضع
گیری ژنــرال ارتش انگلیس که معاونت ائتالف
آمریکا را برعهده دارد ،تا حدودی موضع آمریکا
را رد کرد و مدعی شد هیچ تحرک جدیدی علیه
اهداف ائتالف و امنیت کارکنان و نیروهای نظامی
آن توسط ایــران یا گــروه های مرتبط با او وجود
ندارد .هرچند سنتکام در بیانیه ای ادعاهای این
ژنرال را رد کرد اما به نظر می رسد حرکت جدید
آمریکا بیش از آن که یک سیاست امنیتی و نظامی
باشد ،یک سیاست تبلیغاتی و رسانه ای است تا
شهروندان عراقی را تحت فشار خط جدید رسانه
ای بگذارد و موضوع نگرانی از وقوع جنگ جدید
را در آن ها افزایش دهد .هدف آمریکایی ها ایجاد
دلهره میان عراقی ها از یک جنگ فرا منطقه ای

چین به واشنگتن درباره دخالت در روابط پکن – مسکو هشدارداد

خشماژدها ازآمریکا

و اقتصادی در کنار همکاریهای تنگاتنگ دو
کشور در مسائل منطقه ای و بین المللی نمونه
های بارزی از هم سویی و همکاری پکن ومسکو
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است.عضویت در سازمان ها و نهادهایی همچون
شانگهای و بریکس یا عضویت دایم در شورای
امنیت سازمان ملل باعث شده است تا همکاری

است.شهروندانیکهدر ۳۰سالاخیرچهارجنگ
بزرگ را تحمل کردند و عمال هیچ زیرساختی برای
عراقی ها باقی نمانده است.سوال این جاست،
پس هدف آمریکایی ها از این اقدامات چیست؟
بــررســی هــا نشان مــی ده ــد ،طــرح جایگزینی
نیروهای مزدور چون بلک واتر به جای نیروهای
آمریکایی از چند ماه قبل شــروع شده و ترامپ
حاضر نیست برای حضور نیروهای آمریکایی یک
دالر بیشتر هزینه کند .از یک سو خطرات موجود
برای ارتش آمریکا در منطقه کاهش می یابد و از
سوی دیگر قراردادهای تسلیحاتی و امنیتی با
شرکت های همکار می تواند دالرهای جدیدی را
به واشنگتن منتقل کند .همچنان که در خبرها از
حضور مجدد نیروهای بلک واتر در بصره سخن به
میان آمده و مدیر سابق این کمپانی امنیتی با ثبت
شرکت در هنگ کنگ توانسته قرار داد امنیتی
جدیدی با بغداد انعقاد کند .در واقع هدف گذاری
آمریکایی ها که در سوریه هم پیش از این اعالم
شده ،حاکی از «کاهش سطح نیروهای نظامی»
و افزایش نیروهای شرکت های امنیتی است.
البته خروج آمریکا از سوریه با واکنش مقامات
امنیتی آمریکا مواجه شد در حالی که این خبر می
تواند دو دستاورد بزرگ برای واشنگتن به ارمغان
بیاورد .از یک سو به «گروه ب» این فرصت را می
دهد تا تبلیغات را در موضوع ایران ادامه دهند و از
سوی دیگر تحت پوشش این تبلیغات قراردادهای
امنیتی با شرکت های مشخص بسته شود.
دو کشور برونداد قابل توجهی داشته باشد.در
سال های اخیر ،روسیه و چین بارها در مقابل یک
جانبه گرایی آمریکا از سوریه گرفته تا ونزوئال و
کره شمالی صف آرایی کرده اند .دقیقا ازهمین
روست که دولت کنونی آمریکا بارها بخت خود
را بــرای تضعیف همکاریهای روسیه و چین
آزموده است .روزنامه روسی «گازیتارو» به تازگی
در تحلیلی نوشت« :هنری کیسینجر» ،وزیر امور
خارجه پیشین آمریکا بارها به «دونالد ترامپ»
رئیس جمهور این کشور پیشنهاد داده تا برای
مقابله با تهدیدات چین که در حال افزایش است،
با روسیه همکاری کند.وزیرخارجه پیشین آمریکا
معتقد است ،روشی که پیش از این آمریکا برای
جلوگیری از پیوند چین و اتحاد جماهیر شوروی
به کار گرفته بود ،اکنون نیز قابل اجراست اما به
رغم تالش روزافزون آمریکا برای خلل در روابط
روسیهوچینیابهعبارتیجداکردنروسیهوچین
از یکدیگر بسیاری بر این باورند که این رویکرد
واشنگتن به خصوص در دوره کنونی به مثابه آب
در هاون کوبیدن است.

یادداشت
اما و اگرهای انفجارهای فجیره
صابرگل عنبری  -همچنان انفجار چهار
نفتکش و کشتی تجاری در بندر فجیره
امارات در هالهای از ابهام است .اماپرسش
کلیدی این است که پس از این اتفاق چه
خواهد شد؟ در قالب دو فرضیه مطرح در
رسانههای منطقهای و جهانی در این باره،
فارغ از مواضع سیاسی طر فهای درگیر
میتوان به پاسخی حداقلی دست یافت.
فرضیه نخست ،ایران یا بازوان منطقهای آن
را متهم میکند فارغ از این که برخی طرفها
این فرضیه را در قالب اهداف خاصی مطرح
میکنند اما اگر به دور از این سوگیریهای
غیرمنطقی ،بر اســاس ایــن فرضیه پیش
برویم که حمالت فجیره در کنار حمالت
«بیسابقه» پهپادهای انصار ا ...به چند مرکز
نفتی عربستان میتواند ترجمان تهدیداتی
باشد که در چند ماه اخیر بیان شده است؛
مبنی بر این که در صورت تالش آمریکا برای
صفرسازی صــادرات نفت ایــران ،نفتی از
منطقه صادر نخواهد شد یا این که اجازه
داده نخواهد شد که هیچ کشوری جایگزین
ایران در بازار نفت شود ،در این صورت ،این
حمالت در سایه خوانشی است که امکان
وقــوع جنگ را منتفی میداند ،از این رو،
پیام روشــن اســت؛ قــدرت الزم بــرای قطع
نفت از منطقه وجود دارد .در همین حال،
هدف هم وادار کــردن واشنگتن به نشان
دادن انعطاف به اروپا برای ایجاد مخرجی
برای صادرات نفتی ایران است .هدف دیگر
هم احتماال ایجاد بازدارندگی از وقوع یک
جنگ است؛ به این معنا که نه تنها توان الزم
برای قطع صادرات نفت از کل منطقه وجود
دارد بلکه نابودی کل زیرساختهای نفتی
آن هم ممکن است .با این تصور که تاثیرات
غیر قابل تصوری بر بــازار انــرژی خواهد
داشــت و پیامدهای آن میتواند وضعیت
شکنندهای برای دونالد ترامپ در انتخابات
آینده آمریکا ایجاد کند و ابتکار عمل را از
او بگیرد.فرضیه دوم این است که ما با یک
سناریوی از پیش طراحی شــده آمریکا با
همراهی عربستان ،ام ــارات ،اسرائیل یا
سناریوی طــرف سومی (ســه طــرف پیش
گفته) منهای خود آمریکا مواجه هستیم که
هدف آن افزایش غیر معمول سطح فشار
به ایران و وارد کردن منطقه به فازی نظامی
است.پذیرشاینفرضیهتوطئهگونهدرسایه
اعزام ناوها و کشتیهای جنگی این مفروض
را دارد که آمریکا قصد ورود به یک جنگ
و لو محدود را دارد یا به سمت آن کشیده
میشود؛ اگر طرف سوم را دخیل بدانیم.
فارغ از این فرضیهها ،شکل برخورد آمریکا و
شخصترامپبااینحمالتبرایپیشبینی
رفتار بعدی آن مهم اســت .فعال با وجود
موضع آشکار ایران و متهم کردن «عناصر
بیگانه» یا «طرفهای سوم» اما عربستان،
امــارات و اسرائیل به شکل خزنده و آرامی
در حــال متهم کــردن تهران هستند .هر
چند این اتهام فعال رسمی نیست و از جانب
رسانهها ،تحلیلگران و افــراد نزدیک به
مراکز قدرت بیان میشود ،باید در روزهای
آینده دید آیا واشنگتن اعــام میکند که
نتیجه تحقیقاتش ایران و همپیمانان آن را
متهم میکند یا خیر؟ بر اساس فرضیه دوم
باید این کار را انجام دهد و گر نه این فرضیه
زیر سوال خواهد رفت.اگر این اتفاق بیفتد
طرح چنین ادعایی از جانب آمریکا صرفا با
هدف متهم کردن ایران نیست بلکه برای
توجیه اقداماتی است که در واکنش به آن
صورت خواهد گرفت و نشانهای از تصمیم
آمریکا بــرای ورود به مرحله اول اقدامات
نظامی اســـت .منظور وقـــوع یــک جنگ
گسترده نیست .این اقدامات ابتدا میتواند
شکل پنهانی به خود گیرد .به این معنا که
حمالتی به نفتکشها و کشتیهای تجاری
ایران صورت گیرد اما نه آمریکا مسئولیت آن
را به عهده بگیرد نه هیچ طرف دیگری .این
اتفاقاتمیتواندمفروضمشترکدوفرضیه
باشد .تداوم رویارویی نظامی «غیر آشکار» از
طریق یک سری حمالت هدفمند دو سویه
میتواند به یک جنگ آشکار در آینده منجر
شود اما بر اساس خوانشی اجمالی از مواضع
و اوضاع ،همه طرفها چه ایران چه آمریکا از
ورود به آن پرهیز میکنند .به هر حال ،باید
منتظر روزها و هفتههای آینده ماند.
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