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سناریوهایآمریکادرعراقچیست؟
جرقه اعتراضات اقتصادی و معیشتی در عــراق،
الزمهای شد برای دخالت ایاالت متحده آمریکا در
حوادث اخیر عراق تا از طریق این مداخله مستقیم،
سیاست پیشینی خود را برای تضعیف جایگاه عراق
مقتدر دنبال کند .در متن پیشرو بخشی از سناریوی
بحران زای واشنگتن ذکر شده اســت -1 .تغییر در
کابین هعراق:بایدبپذیریمکهآمریکاهرتالشیداشت
تا کابینه عــراق تشکیل نشود؛ از تاسیس داعــش و
حمایت از آن تا نفروختن سالح به بغداد و در نهایت
ممانعت برای شکل گیری دولت پسا انتخابات .همه
این موارد بخشی از سناریوی آمریکا برای فروپاشی
دولت مرکزی بود .دولتی که به سبب اکثریت شیعه
با جمهوری اسالمی ایران رابطه خوبی دارد و به ضرر
تصمیمگیرانکاخسفیداست .ایجادخألقدرتگام
دوم طراحی آمریکا در عراق در بحران اخیر است.این
گام که تاحدودی موفقیتهایی به دنبال داشت،
موجبشکلگیریخألقدرتدرعراقشدهاست.باید
منتظرماندودیدطرفهایعراقیچگونهکابین هجدید
را تشکیل میدهند -2.احیای داعش :بازیگر مهمی
چون داعش که دشمن جدی شیعیان و ایران است،
هیچ گاه مورد بی مهری آمریکا برای اجرای سیاست
هایمداخلهجویانهمنطقهایاشقرارنخواهدگرفت.
گام پس از ایجاد خأل قدرت در عراق ،افزایش هسته
های بحران برای فروپاشی امنیتی این کشور است.
کشوری که بیشترین ناآرامی ها را در منطقه از سال
 ۲۰۰۳به این سو به خود دیده و افکار عمومی دیگر
تحمل فشار مضاعف را ندارد .این فشار برای تحریک
اجتماعی به منظور کانالیزه کردن آنان با موضوع
جداسازی و تجزیه است؛ در حقیقت شیعیان عراق به
این جمع بندی برسند که تشکیل کشور مستقل می
تواند از بحران امنیتی بکاهد ،از طرفی به اهل سنت
عراق این فرصت را بدهد که داعش را خود مدیریت
کند! در نتیجه پروژه معروف به خاورمیان ه جدید احیا
واجراییشو د.هرچندهمیناحیایحداقلیداعش
نیز دستاوردهایی دارد که از آن می توان به فشار برای
امتیازگیری بیشتر در تغییر قانون اساسی یا کابینه
یاد کرد -3 .تغییر ساختار سیاسی عراق و تغییر در
قانون اساسی آن :ایــاالت متحده درصــدد است با
تغییرساختارسیاسیکشورعراقموجبتغییرقانون
اساسی شود .تغییر قانون اساسی عراق این امکان
را به آمریکا میدهد که با دخالت در آن نوعی احیای
مونوکراسی عربی بر پایه نوعی سکوالریسم افراطی
درعراقایجادکند-4.ایجاداختالفوفاصلهانداختن
درروابطمردمومرجعیتبراینبودنیرویایدئولوژیک
در برابر داعش ،ممانعت مرجعیت همچون ابتدای
بحران از سکوالریزه شدن حکومت ،دینی ماندن
عراق و مواردی از این دست چالش جدی واشنگتن با
نجفاست.برهمیناساسکاخسفیدتصمیمگرفته
تاضمنتضعیفمرجعیتبهبهانههایمختلفودروغ
پردازی،دستبهساختچهرههایدینیبزندکهمی
توانبهعنوانبرساختسازیمرجعیتازآنیادکرد.
-5اختالفبینشیعیان:یکیازنیروهایمتحدبرای
مقابله با آشــوب ها ،نیروهای شیعه در درون عراق
است که تابع مرجعیت است و در بسیج عمومی نقش
موثری دارد .بحران  ۲۰۱۴داعش این توان بالقوه
را بالفعل کرد و آمریکایی ها از افزایش این سازوکار
نگران هستند .به همین دلیل اولین کاری که ایاالت
متحده از طریق آشوبگران دنبال کرد ،ایجاد اختالف
بین شیعیان بود .در همین زمینه نیز استاندار نجف
بیان کرد که «آشوبگران با آتش زدن ساختمان شهید
محراب و سپس آرامگاه شهیدان صدر قصد داشتند
درگیریشیعی-شیعیراصحنهسازیکنند».هدف
آمریکا از این اختالف ،ایجاد شکاف در کتله اکبر یا
همان فروپاشی بیت شیعیان اســت .در هر صورت
تحوالت این روزهای اخیر عراق ،نشان از خطر یا فتنه
بزرگ در آینده دارد که مقامات عراقی ،باید مراقب
تحرکات آمریکا و دیگر کشورهای معاند باشند .بر
همیناساس،آنچهمانعتحققاهدافآمریکادرعراق
میشود،پیرویازمرجعیتواتحادبیننیروهایشیعه
است .از طرفی فراکسیون اکثریت باید هرچه سریع
تر دولت جدید را معرفی کند تا گام دوم اجرای طرح
آمریکادرعراقبهتعویقبیفتد.

عیدی ویژه اون برای ترامپ!

پیونگ یانگ از یک «آزمایش بسیار مهم» خبر داد .آیا راهبرد آمریکا در
خصوص کره شمالی تغییر خواهد کرد؟
کامیار-مذاکرات آمریکا و کره شمالی درباره
مناقشه هستهای این کشور به بن بست رسیده
اســت .کــره شمالی پس از شکست مذاکرات
هانوی ،آزمایشهای موشکی خود را از سر گرفته
اســت .اکنون نیز در آستانه عید کریسمس از
یک «آزمایش بسیار مهم» سخن میرود.یکی از
سخنگویانآکادمیدانشهایدفاعیکرهشمالی
خبر از انجام آزمایشی داده است که میتواند به
طور راهبردی بر مواضع کره شمالی بهویژه در
مذاکراتخودباآمریکاوکرهجنوبیتاثیربگذارد.
کره شمالی توضیحی دربــاره نوع این آزمایش
نداده و تنها گفته است که این آزمایش میتواند

موقعیت کره شمالی را به طور استراتژیک تغییر
دهد.کرهشمالیمحلانجاماینآزمایشرامرکز
سوها اعالم کرده است .این کشور مدعی بوده که
درفاصلهزمانیبین ۲۰۱۲تا ۲۰۱۶ازاینمرکز
اقدام به پرتاب موشکهای حامل ماهواره کرده
است.این در حالی است که کارشناسان نظامی
بر این باورند که کارکرد این پایگاه ،آزمایش روی
موشکهای بالستیک بوده است.پیشتر نیز در
پی بی نتیجه بودن دو سال مذاکرات واشنگتن-
پیونگ یانگ ،وزارت خارجه کره شمالی هشدار
داد ،مهلت پایان سال این کشور به آمریکا برای
تغییر«سیاستهایخصمانهاش»درحالنزدیک

شدن است و درخواست واشنگتن برای برگزاری
مــذاکـ ِ
ـرات بیشتر ،چیزی جز یک حیله ابلهانه
نیست.آمریکا چند دهه است در خصوص کره
شمالی سیاستی یکسان را در پیش گرفته است.
سیاست آمریکا به این شکل بوده که اگر پیونگ
یانگ خواستار برقراری روابط کامل اقتصادی و
سیاسیباآمریکاوهمسایگانشاست،بایدازبرنامه
سالح های هسته ای اش دست بردارد و تا زمانی
که پیونگ یانگ چنین تصمیم راهبردی نگیرد،
تحریم ها ادامه می یابند و در صورت لزوم ،تشدید
میشوند.براساسگزارشنشنالاینترست،این
سیاست ،اوایل دهه  1990که برنامه هسته ای
کره شمالی در اول راه قرار داشت ،آغاز شد .در آن
زمان،کرهشمالیحتییکبمبهستهایهمدر
زرادخانه اش نداشت .سه دهه قبل ،خلع سالح
هسته ای کره شمالی ،سیاستی قابل دست یابی
بودامادرنتیجهخلفوعدههایآمریکا،باگذشت
هر سال ،کره شمالی به پیشرفت های بیشتری
در زمینه قابلیت های پلوتونیومی و غنی سازی
خود دست یافته و دانــش خود را افزایش داده
است .پیونگ یانگ در سال  ،2006نخستین
آزمایش هسته ای زیر زمینی خود را انجام داد.
این اقدامی مهم بود که کره شمالی را به عنوان
یک کشور دارای سالح هسته ای تقویت کرد.
کره شمالی اکنون پس از  13سال و اجرای پنج
آزمایشهستهای،احتماال 60کالهکجنگیدر
زرادخانه اش دارد .با وجود این ،آمریکا همچنان
به سیاست فشار علیه پیونگ یانگ و ایجاد فضای
تنشآمیزدرشبهجزیرهکرهادامهمیدهد.اکنون
نیزپسازگذشتدوسالازمذاکراتجدیدآمریکا
وکره شمالی ،پیونگ یانگ به این نتیجه رسیده

است که همه آن چه در طول این دوسال گذشته
جریان داشته فریبی بیش نبوده و راهبرد آمریکا
درخصوصاینکشوردرعملهیچتغییرینکرده
است و به همین دلیل کیم جونگ اون هشدار
داده است در صورت تغییرنکردن راهبرد آمریکا
دورنمایحلمسئلههستهایدرشبهجزیرهکره
«تیره و بسیار خطرناک» خواهد شد.اما سوال
این جاست که آیا راهبرد آمریکا در خصوص کره
شمالی تغییر خواهد کرد؟ به نظر می رسد پاسخ
به این سوال منفی است چرا که دکترین جدید
ترامپ که بر تجاری سازی امنیت مبتنی است
تنها در شرایط تنش آفرینی در دیگر مناطق می
تواندباموفقیتروبهروشود.آمریکابراساساین
دکترین ،با خلق تهدیدات موهوم و ساختگی و
تقسیم کار با متحدان منطقه ای و فرامنطقه ای
در القای دگرهراسی ،از یک سو ایجاد پایگاه
های نظامی و استقرار نظامیان خودرا در دیگر
کشورهابهبهانهحفظامنیتایندستهازکشورها
توجیهوازسویدیگرهزینهایننیروها راازکشور
میزبان دریافت می کند و این چرخه ای است
که هیچ گاه پایان نخواهد داشت.ترامپ با بزرگ
کردن تهدید کره شمالی هم اکنون از ژاپن وکره
شمالیدرخواستکردهاستکهبراساستوافق
های جدید میلیاردها دالر بــرای حفظ امنیت
شان به آمریکا بپردازند .او به سئول و توکیو فشار
آوردهاستکههزینهبیشتریبپردازند.ویدردو
جلسهباتیمامنیتملیخوددرپنتاگوندرژوئیه
سال ۲۰۱۷و ژانویه ۲۰۱۸گفته است «اگر کره
جنوبی ساالنه ۶۰میلیارد دالر برای نگه داشتن
نیروهایآمریکاییدرکشورشپرداختکند،این
یکتوافقخوبخواهدبود».

یمن:انتقامازرژیمصهیونیستیدرراهاست

مذاکراتآمریکاوطالبانپساز 3ماهوقفهدردوحهازسرگرفتهشد

بلوفمذاکرهاینگرفت!

نبیشریفی-سهماهپیش،ترامپبههمانسبک
وسیاقیکهوزیرانومشاورانشرابرکنارمیکند،
تلفن هوشمندش را به دست گرفت و در توئیتی
از توقف مذاکرات صلح با طالبان خبر داد .اما در
همان زمان ،هم طالبان و هم آمریکا که توانسته
بودند پیش نویس توافق صلح را آماده کنند ،می
دانستند که طی  18سال گذشته این بهترین
فرصت برای صلح بود .حاال سه ماه پس از روز ۸
سپتامبر ( ۱۷شهریور) که ترامپ ب ه بهانه کشته
شدنیکسربازآمریکاییمذاکراتصلحدوجانبه
رالغوکردوگفتکه«مذاکراتدفنشد»،گفتو
گوها در دوحه از سر گرفته شده است .مذاکرات
جدید یک هفته پس از دیدار غیرمنتظره دونالد
ترامپ از پایگاه نظامی «بگرام» در افغانستان و
چراغ سبز برای از سرگیری گفت و گو با طالبان،
آغاز شده است .این دهمین دور مذاکرات علنی
میان آمریکا و طالبان است که از حدود یک سال
پیش و با هدف پایاندادن به جنگ افغانستان
آغازشدهبود.اینمذاکراتهمچنین،درپیسفر
دوروزه«زلمیخلیلزاد»،نمایندهویژهآمریکادر
امورصلحافغانستانبهکابلوگفتوگوبامقامات
دولت و سیاستمداران بنام افغان،از جمله حامد
کرزای شکل گرفت  .سهیل شاهین ،سخنگوی
دفتر طالبان در قطر اعالم کرد که گفتوگوها
با آمریکا از جایی که متوقف شده بود ،ادامه پیدا
کرده است .او دربــاره این مذاکرات به القدس
العربی گفت« :روند تبادل سه عضو طالبان با دو
گروگان غربی که دو هفته پیش در دوحه انجام
شد ،فضای مناسبی را ایجاد کرد ...به امضای

توافقی میان طالبان و واشنگتن ظرف چند روز
آیندهخوشبینهستم».منابعخبریافغانستان
روز یک شنبه اعالم کردند  ،طالبان متعهد شده
اند که پس از این ،حمالت انتحاری در شهرهای
بزرگ افغانستان را برای جلوگیری از تلفات غیر
نظامیان متوقف کنند و در مقابل آمریکایی ها
نیز حمالت شبانه علیه طالبان را که در آن تلفات
غیر نظامیان افزایش یافته بود ،متوقف خواهد
کرد.آمریکاوطالباندرپایاندورنهممذاکراتبه
توافقی برای خروج گام به گام نیروهای خارجی
مستقر در خاک افغانستان دست پیدا کردند.
براساس این توافق ،قرار بودآمریکا بیش از پنج
هزارنیرویخودرادرگاماولازافغانستانخارج
کند و باقیمانده نیروها نیز طبق جدول زمان
بندیطی14ماهمسیرخروجرادرپیشبگیرند.
طالباننیزدرمقابلمتعهدمیشدکهمانعانجام
هرگونه حمله تروریستی علیه منافع آمریکا از
خاک افغانستان شود.طالبان تاکنون از مذاکره
با دولت افغانستان خودداری کرده است چراکه
حاکمیت را یک «رژیــم نامشروع» میداند .آوا
پرسامادرگزارشیدراینبارهنوشت:آمریکایی
هاآغازکردند،آمریکاییهاپایاندادندوآمریکایی
ها دوبــاره آغــاز کردند .تأکید بر مذاکرات بین
االفغانی و مدیریت و رهبری روند صلح از سوی
دولت افغانستان ،در کجای این بازی قرار دارد؟
به نظر می رسد که بــزرگ ترین مانع در مسیر
مالکیت افغانستان بر روند صلح ،آمریکاست نه
طالبان .آمریکا نمی خواهد یک روند صلح صد
درصدافغانیشکلبگیرد.

وزی ــر دف ــاع یمن تنها راه حــل خ ــروج ائتالف
سعودی از بن بست جنگ یمن را پایان دادن به
تجاوز و محاصره خواند و گفت :انتقام از رژیم
صهیونیستی که شریک تجاوز علیه یمن بوده هم
در راه اســت.وی در گفتوگو با شبکه المسیره
تاکید کــرد :زمــام ابتکار در نبرد هجومی ،در
دستان ما و نه دستان آن ها (ائتالف سعودی و
مزدورانش) است.رژیم صهیونیستی هیچ وقت
فکر نمی کــرد عــاوه بر ایــران ،عــراق ،سوریه،
حزبا ...و گروههای مقاومت ،امروز در باریکه
غزه با دشمن جدیدی به نام یمن روبهرو شود که
توانایی موشکی و زیرساختهای پهپادی اش

بتواند این رژیم را هدف قرار دهد .نتانیاهو که فکر
می کرد اگر صحبتی علیه یمنیها کند برایش در
سرزمینهای اشغالی رای جمع خواهد کرد،
امروز دید که این حرفها همه علیه این رژیم بوده
و تهدیدی جدید را علیه شهرکنشینان به وجود
آورده است .گزینه های مختلفی نیز از سوی یمن
برای انتقام گیری از عربستان وجود دارد که مهم
ترین آن صنایع اقتصادی و زیر ساختی این کشور
است .باید منتظر ماند و دید که پاسخ وعده داده
شده چیست و چه زمانی این پاسخ عملی می
شود .اما هرچه هست منافع اسرائیل را در منطقه
درگیر می سازد.

3
نمای روز

کیف س ّری پوتین
تلویزیوندولتیروسیهبراینخستینبارتصویریاز
کیفرئیسجمهوراینکشوررانشاندادکهمیتواند
شامل دکمهای باشد که در صورت بروز جنگ سوم
جهانیازآناستفادهشود.تصویریکهنخستینبار
توسط تلویزیون دولتی زوزدا روسیه پخش شد یک
«چگت» یا کیف هستهای است که یک کد کلیدی
شخصی یا یک فلش کــارت دارد و به صــورت ۲۴
ساعتهوهرروزهفتهتحتنظراست.پوتینمیتواند
کددستوریرابهنیروهایموشکیاستراتژیکبرای
استفاده از سالح اتمی در هر زمانی ارسال کند.در
مجموع سه کیف به اندازه لپ تاپ وجود دارد که به
پوتین و دو تن از مقامهای عالی رتبه روسیه اجازه
میدهدتاحملهاتمیراعملیاتیواجراییکنند.این
وسیلهیکسریعدددرمرکزوچهاردکمهبزرگدر
زیر و یک دکمه سفید دارد که گفته میشود دکمه
راهاندازیاست.اینچگتبا«توپفوتبالهستهای
» ترامپ( ،کیف اتمی همراه ترامپ) قابل مقایسه
استکهشاملکدهایپرتابیبرایتسلیحاتاتمی
ایاالت متحده است.اما توپ فوتبال اتمی ،دکمه
پرتابنداردوبهجایآندارایکدهایفرمانیاست
کهرئیسجمهورمیتواندآنرابهپنتاگونارائهکند.

کارتون روز

«عزل ترامپ» /این کارتون که از فرایند استیضاح
ترامپالهامگرفته،عموسام(نمادشخصیتیآمریکا)
رانشانمیدهدکهدرتالشبرایجداکردنترامپ
ازجایگاهیاستکهبهآنچسبیده.

