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آمریکابهصراحتدرحالایجادشکافدراروپایواحد
است،ناتودورانشکنندهایراتحتفشارهایترامپ
طیمیکندوکشورهایاروپاییرابهتأملدربارهآینده
نظام دفاع جمعی ذیل ناتو وادار کرده است ،جنگ
تجاری میان آمریکا و چین ،اقتصاد جهانی و ازجمله
اقتصادهای کشورهای دوست آمریکا را به مخاطره
افکنده است .درخصوص مشکالت زیستمحیطی
و اقلیمی میان آمریکا و دیگران توافقی وجود ندارد.
کره جنوبی و ژاپن دو متحد شرق آسیای آمریکا دچار
اختالف روزافزون شدند و همکاریهای اطالعاتی
خود را متوقف کردند؛ آمریکا با ادعای خرید گرینلند
تنشدیگریایجادکرده؛تقاضایترامپمبنیبرورود
مجدد روسیه به گروه کشورهای صنعتی درحالیکه
اروپاوروسیهمشکالتخودرادارندوماجرایاوکراین
همچنان ادامه دارد ،سبب بروز مسائلی جدید شده
است .مسابقه تسلیحاتی قدرتهای بزرگ به دلیل
خروجآمریکاازپیمانهایبینالمللیونظامیکردن
عرصههای جدید نظیر فضا رو به افــزایــش است،
رویکردهایپوپولیستیوناسیونالیستیدرکشورهای
مختلف ،حکمرانی در دنیا را دچار تحول ساخته و
نخبگان کشورها را دچار حیرت و سردرگمی کرده
است.باوجوداینماکرونرئیسجمهورفرانسهتالش
میکنداجالسسرانگروه 7حداقلدرظاهرعاریاز
تنشوسازندهبرگزارشودهرچندچشماندازموفقیت
ویباتوجهبهچالشهایفوقبسیاراندکاست.
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سیدرضاقزوینیغرابی-بازهمانفجاریدیگر
در عراق؛ کشوری که بهنظر میرسد موج تازهای
از تحوالت نظامی و امنیتی را پیشرو داشته
باشد؛ آنهم درحالیکه تنها دو سال از شکست
کامل داعش گذشته است.همزمان با این که
پدافندالحشدالشعبی یکفروندپهپادمتجاوزو
ناشناسرابرفرازمقرلشکر۱۲درکمربندامنیتی
بغداد منهدم و سرنگون کرد،به نوشته نیویورک
تایمز،یک انبارسالحدرشمالبغدادهدفحمله
هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت .به تازگی
ابومهدیالمهندس،نایبرئیسالحشدالشعبی،
نیروهای آمریکایی را به وارد کردن پهپادهای
اسرائیلی برای هدف قرار دادن مقرهای نظامی
الحشد الشعبی در داخل عراق متهم کرده بود.
نوری المالکی رئیس ائتالف دولت قانون نیز با
هشدار دادن به رژیم صهیونیستی اعالم کرد که

همزمانباسرنگونیپهپادناشناستوسطالحشد،یکانبارسالحدربغدادبمبارانشد

چراسامانهپدافندیعراققدرتمندنمیشود؟

اگر حمالت این رژیم ادامه یابد ،عراق به میدان
جنگی تبدیل خواهد شد که بیش از یک کشور
از جمله ایــران در آن شرکت خواهند کــرد.در
این میان،چندی است که در حاشیه حمله به
مقرهای الحشد الشعبی ،مسئله تجهیز عراق
به سامانه پدافندی مجدد مطرح می شود.این
مشکل همیشگی بــغــداد در ســال هــای اخیر
بوده است.واشنگتن اجــازه خرید سامانه را از
کشورهای دیگر به عراق نمی دهد ،خودش نیز
تمایل به دادن آن ندارد .عراقی ها بارها تمایل
خود برای خرید سامانه های پدافندی دوربرد
روسیرامطرحکردهاندولیهیچگاهاینموضوع

وزیرخارجهکرهشمالی:پمپئویکگیاهسمیدردیپلماسیآمریکاست

بازگشت به نقطه شروع

یــک ســال و نیم از زمــانــی مــی گــذرد که
سرمایالمپیکزمستانیپیونگچانگ،
گرمای آتش جنگ کره شمالی را به سوی
اعتدالکشاند.حاالپسازسهدورمذاکره
بی حاصل ترامپ و کیم در سنگاپور،
ویتنام و نقطه صفر مرزی دوکــره ،دکمه
موشکی دوباره روی میز جونگ اون رهبر
کره شمالی قرار گرفته است .مناسبات
پیونگیانگ-واشنگتننیزبهنقطهآغازین
مذاکراترهبرانعالیدوکشوربازگشته
اســت .دیــروز ری یونگ-هو ،وزیــر امور
خارجهکرهشمالی،مایکپمپئو،وزیرامور
خارجه آمریکا را «گیاه سمی دیپلماسی
آمریکایی»خواند.ریگفتهاست،وزیرامور
خارجهآمریکا«سایهتاریکی»برچشمانداز
مذاکراتمیانآمریکاوکرهشمالیافکنده
است .به گزارش خبرگزاری دولتی کره
شمالی ،ری یونگ هو روز جمعه گفت:
«اگــر آمریکا همچنان دنــبــال این
رؤیــا باشد که با تحریم به همه چیز
برسد ،ما یا باید بگذاریم که آن ها
به رؤیــاپــردازی ادامــه بدهند یا
این که رؤیایشان را خراب
کنیم» .این اظهارات «ری»
واکنشی به سخنان اخیر

پمپئو در گفتوگو با واشنگتن اگزماینر
است که گفته بود آمریکا برای وادار کردن
کــره شمالی بــه خلع ســاح هستهای،
«سختترین تحریمها» را علیه این کشور
اعمال خواهد کــرد .کره شمالی به نظر
در حال وارد کردن فشار به آمریکا برای
تغییر موضع در قبال تحریمها پیش از هر
نوع مذاکرهای است .این برای اولین بار
نیست که مقامهای کره شمالی از وزیر
امور خارجه آمریکا انتقاد میکنند .در ماه
آوریل،کرهشمالیخواستاربرکناریپمپئو
از مذاکرات هستهای بین دو کشور شد و
او را متهم کرد که «بیربط حرف میزند
و بیمالحظه است» .موضع پیونگ یانگ
در قبال وزیر خارجه ترامپ در حالی است
که «ری» گفته پمپئودر هنگام بازدید از
پیونگیانگودیدارباکیمجونگاونبرای
خلع سالح و بهبود روابط دو کشور
«التماس» میکرد .کره شمالی
در هفتههای اخیر در واکنش به
رزمایش نظامی مشترک آمریکا و
کرهجنوبیباسالحهای
جدید ،چند موشک
نزدیکبردراآزمایش
کردهاست.

محققنشدهاست.برخیمقاماتسیاسیعراقی
نزدیکبهایراننیزبهتازگیپیشنهادخریدسامانه
های ایرانی را داده اند و موفقیت های تولیدات
ایرانیدرزدنپهپادآمریکاییرادلیلیبرموفقیت
آمیز بودن این تولیدات می دانند.قطعا به طریق
اولی و به دلیل مسائل سیاسی و مخالفت های
واشنگتن و حتی فضای حاکم بر وزارت دفاع
عراق ،تأمین این سامانه از ایران ناممکن خواهد
بود.مقامات نظامی و دفاعی رسمی عراق هر
چند آسمان عراق را برای ورود هر پرنده ای باز
نمی دانند و حتی از مقابله با پرنده های ناشناس
یا دشمن می گویند اما امکانات فعلی عراق هر

چند پیشرفته است لیکن جواب گوی مسافت
هایدورراندارد.ایستگاههایراداریتیپیاس
 ۷۷پیشرفته آمریکایی در اختیار عــراق تنها
عمق  ۴۰۰کیلومتری و ارتفاع  ۳۰کیلومتری
را پوشش می دهند.رادارهای پرتابل سینتینل
ای ام  -ام پی کیو ۶۴تنها ۷۵کیلومتر را پوشش
می دهند.سامانه پیشرفته روسی بانتسیر مدل
ژانوس با رادار ایسا تنها تا عمق ۸۰کیلومتری را
شناسایی می کند و اهداف خود را در دایره ۲۰
کیلومتری مورد اصابت قرار می دهد.عالوه بر
این ها باید به سامانه اونجرز هم اشاره کرد .اما در
مجموعبایدگفتمشکلعراقفقدانیکسامانه
قدرتمند دوربرد است که به نظر می رسد تمایلی
برای تجهیز عراق به آن وجود نــدارد زیرا ریشه
همه این مسائل در کنترل شدید بغداد توسط
واشنگتناست.

ترامپ:منبرگزیدهخدابرایمقابلهباچینهستم!

رویاپردازیدونالد درنبرد با اژدها
شاید بگویید که سخنرانی ترامپ در محوطه کاخ سفید
بوده و نه کمپین انتخاباتی در یکی از ایالت های آمریکا.
حتیحینسخنرانیاوهیچیکازاطرافیانحاضر،کاله
قرمز یا پالکاردی که شعار انتخاباتی دونالد ترامپ روی
آن نقش بسته باشد ،همراه نداشتند .اما این دلیل قانع
کننده ای نبود که کمتر از  13ماه تا انتخابات ریاست
جمهوری ،ترامپ دست به نمایش انتخاباتی نزند .او
در سخنرانی روز چهارشنبه (به وقت محلی) در حالی
که به آسمان نگاه می کرد ،خود را نه نماینده مردم بلکه
«برگزیده» خدا برای جنگ تجاری علیه چین معرفی
کرد و گفت« :ما داریم بر چین پیروز میشویم .آنها در
مدت کوتاهی  2.5میلیون فرصت شغلی را از دست
دادهاند» .ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران سخن
میگفت،تالشکردازلطمههایاقتصادیجنگتجاری
با چین خودش را دور کند و چنین استدالل میکرد که
صرفا سعی دارد خرابکاریهای روسای جمهور قبل از
خود را درست کند .وی در انتقاد از بیل کلینتون ،جرج
دبلیو بوش و باراک اوباما گفت :یکی گفته است «این
جنگ تجاری ترامپ اســت ،نه این
جنگ تجاری من نیست .این
جنگتجاریاستکهباید
همهروسایجمهوری
قبل از من از خیلی
وقـــت پــیــش راه
یانداختند...
م 

چین  ۲۵سال است از آمریکا سوء استفاده می کند».
اظهارات ترامپ تازهترین تالش وی برای کم اهمیت
جلوهدادنتهدیداتفزایندهاخیردربارهاحتمالرکود
اقتصادی آمریکا در آینده و افزایش خسارات ناشی از
جنگتجاریویباچینواتحادیهاروپابهشمارمیرود.
رکوداقتصادیدرهراندازهایمیتواندبرایخانوارهای
آمریکایی بسیار مشکلآفرین باشد و موجب از دست
دادنشغل،دستمزدهایراکدومحدودیتفرصتهای
پیشرفت شغلی شود .ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره
هشدارهای اقتصاددانان مبنی بر این که جنگ تجاری
علیه چین آمریکا را به سوی رکود اقتصادی میبرد،
گفت« :رسانههای جعلی که خیلی از شما برای آنها
کار میکنید ،دارند تالش میکنند تا به افکار عمومی
بقبوالنندکهرکودمیشود.میگویند«بیاییدیکرکود
داشتهباشیم».اماایاالتمتحدهعملکردفوقالعادهای
دارد».اظهاراتمحکمترامپچندساعتقبلازآنبود
کهواشنگتناعالمکند«الکهیدمارتین»هشتمیلیارد
دالر جت های جنگنده اف  ۱۶به تایوان
فروختهاست.ایناقداممطمئن ًا
باعثعصبانیتپکنمی
شود و دورنمای
یــک قـــرارداد
تجاری سریع
را تیره تر می
سازد.

3
نمای روز

حرکت عجیب و نابه جای نخست وزیر انگلیس
در دیدار با رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه.
بوریس جانسون پای خود را در مقابل امانوئل
ماکرون روی میز گذاشت تا شاید نشان دهد
مخالفان اتحادیه اروپــا حتی حاضر نیستند
احترام حامیان اتحادیه اروپا را نیز نگه دارند.اروپا
روزهای سختی را بعد از  31اکتبر – زمان اجرای
برگزیت – پیش رو خواهد داشت.

توئیت روز

سناتورریکاسکات«:منامروزدیوارغربیاورشلیم
(دیوارندبه) را زیارت و دعا کردم که رژیم شیطانی
نیکالسمادوروونسلکشیدرونزوئالپایانیابد».
روزگاری آمریکایی ها با اشاره انگشت ،حکومت
ها را در آمریکای التین سرنگون می کردند ،حاال
سناتور آمریکایی به دیوار ندبه متوسل شده شاید
حکومت ونزوئال سرنگون شود؛ آن هم در زمانی
که دولت ترامپ گفت وگوهای پنهانی را با همین
دولتونزوئالآغازکردهاست.

