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حاکم دبی ،خدمتکارش را
به قتل رسانده است؟

روزنامهنگار صهیونیست مدعی است حاکم دبی خادم خود را که بدون اجازه وارد اتاق خوابش شــده بود ،به قتل رسانده است« .ایدی کوهین»در توئیتی
نوشت :مقتول ،شهروند بنگالدشی به نام «محمد امین راسیل»  ۳۶ساله بوده است.بر اساس ادعای این نویسنده صهیونیست ،مقامات اماراتی به دروغ به
خانواده مقتول گفتهاند که او از طبقه چهارم سقوط کرده و مرده است و مبلغ  ۳۵۰هزار دالر به عنوان غرامت به خانواده او پرداخت کردهاند.
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گزارش تحلیلی
چالش های پیش روی ائتالف جدید ضد ایرانی

ناتوانی ناتوی عربی
گروه بیــن الملل-بــه تازگی منابــع آمریکایــی و عربی از
تالش ترامپ برای تشکیل ائتالف امنیتی و سیاسی جدید
با کشورهای حوزه خلیج فارس ،مصر و اردن با هدف مقابله
با ایران خبر داده اند و این که کاخ ســفید خواستار تقویت
همکاری با این کشــورها در زمینه دفاع موشکی ،آموزش
نظامــی ،مبــارزه بــا تروریســم و موضوعات دیگــری مانند
حمایت از روابط اقتصادی و دیپلماتیک منطقه ای است.
این تشــکل نظامی که ایده آن از پیمــان نظامی ناتو گرفته
شــده ،نام موقت پیمان راهبردی خاورمیانه (به اختصار:
ِمســا) را ظاهرا برای خود انتخاب کرده است و آن گونه که
در گزارش های رسانه ای مطرح شده ،قرار است دوازدهم
و سیزدهم اکتبر (بیست و یکم و بیست و دوم مهر ) آینده در
نشستی در واشنگتن از آن رونمایی شود .ایده گرتهبرداری
از پیمــان آتالنتیــک شــمالی "ناتو" و تشــکیل یــک قدرت
نظامی عربی به نام "ناتوی عربی" چیز تازهای نیست .اصل
این ایده مصــری اســت .در ژوئن  ،۱۹۸۸محمد حســین
طنطاوی وزیر دفاع مصر در نشســتی نظامــی در قاهره با
حضور نمایندگانی از عربســتان ،اردن ،امارات ،بحرین و
پاکستان خواستار تشکیل یک سازمان نظامی عربی برای
مقابله با چالشهای فراروی جهان عرب شــد .در آن زمان
این انگاره پیگیری نشد تا این که عبدالفتاح سیسی رئیس
جمهور مصر در فوریه  ۲۰۱۵در سفر به امان پایتخت اردن
از ملک عبدا ...دوم پادشاه این کشــور خواست از تشکیل
ناتوی عربی حمایت کند .قرار بود سیســی این موضوع را
در مارس همان سال با پادشاه عربستان در میان بگذارد.
قوام طرح مصــری ناتوی عربی  ۴۰هــزار نیروی نظامی از
شش کشور عربی مصر ،اردن ،عربستان ،امارات ،مراکش
و سودان به اســتثنای قطر بود ،اما اختالفات درون عربی
مانع آن شــد .این ایده مصری در آن زمان حامیانی هم در
دولت آمریکا داشــت و ژنرال مایکل فلین رئیس ســازمان
اطالعات دفاعــی آمریــکا از جمله آنها بــود .این موضوع
مســکوت ماند تا این که در دوره ریاســت جمهوری دونالد
ترامپ و قبل از ســفرش به ریاض در مــی  ۲۰۱۷دوباره بر
زبانها افتــاد .روزنامه واشنگتنپســت در آن زمان به نقل
از مقامــات آمریکایی نوشــت کــه ترامپ در این ســفر خود
تشکیل ناتوی عربی اسالمی ُسنی را پیشنهاد خواهدداد.
پس از این نشســت نــه خبری از «ناتوی اســامی» شــد نه
«ناتوی عربی» ،بلکه بر عکس آن ظرف دو هفته پس از سفر
«تاریخی» دونالد ترامپ به ریاض شاهد سختترین شکاف
عربی بودیم و چهار کشور عربی (عربستان ،مصر ،امارات و
بحرین) علیه قطر وارد عمل شدند و از زمین ،دریا و آسمان
آن را محاصــره کردنــد و نزدیک بــود مورد تهاجــم نظامی
هم قرار دهند.حاالنیز با وجــود این که عمدهترین اهداف
تشکیل ناتوی عربی تعمیق همکاری بین دولتهای عضو
در زمینه دفاع موشکی ،آموزش نظامی ،مبارزه با تروریسم
و ...اعالم می شــود اما درواقع اصلی ترین مقصود آمریکا
از انجام این طــرح مقابله با محــور مقاومت و نفــوذ منطقه
ای ایران است .واقعیت این است که دونالد ترامپ رئیس
جمهــور آمریکا دربــاره تحقــق وعدههــای انتخاباتی خود
کوچک ترین شــبههای را وارد نمیدانــد و کارنامه خود را
موفقترین کارنامه در میان روسای جمهور پیشین آمریکا
اعالم میکند ،امــا هنگامی که وی پرونده دســتاوردهای
سیاست خارجی خود را برای کنترل ایران بررسی میکند
به غیــر از تعــدادی اقدامات یــک جانبه (همچــون خروج
از توافق هســتهای) دســتاورد قابل دفاعی بــرای عرضه و
بهرهگیری تبلیغاتی در چنته ندارد .سیاست خاورمیانهای
آمریکای ترامپ به سد محکمی به نام مقاومت به محوریت
ِ
ایران برخــورد کرده اســت .بر همین اســاس کاخ ســفید
یکی از برنامههای ضد ایرانی خود را بر اجماع ســازی بین
المللی علیه تهــران در ابعاد اقتصادی ،سیاســی و نظامی
قرار داده است که تشکیل ناتوی عربی نیز برای متحد کردن
کشــورهای عربی علیه ایران در همین زمینه قابل ارزیابی
است .پنج شــنبه گذشــته انور قرقاش وزیر خارجه امارات
گفت این کشور آماده است تا نیروهای بیشتری را در سراسر
خاورمیانه برای مقابله با دشمنان خود در نظر بگیرد؛ زیرا
ابوظبی معتقد اســت که دیگــر نمی تواند بــه حمایتهای
متحــدان غربی ماننــد ایاالت متحــده و بریتانیــا اطمینان
داشــته باشــد .از جنبهایدیگر نیــز تقویت ایران هراســی
موضوعی است که ترامپ آن را در قالب تشکیل ناتوی عربی
و به منظور تالش برای فروش بیشتر تسلیحاتی و همچنین
کمرنگ کردن مسئله فلســطین و کاهش حساسیتها به
توســعه طلبیهای رژیم صهیونیســتی در منطقه پیگیری
میکند.بااینحالناتویعربیبهعنوانیکائتالفنظامی
ضد ایرانــی در عرصه عملی بــا همان چالش هــا و عواملی
مواجه اســت کــه به ناکامــی ائتــاف های نظامــی کنونی
علیه ایران در منطقه انجامیده است .دلیل این شکستها
بــه اختالفات عدیــده میــان دولتهــای عربــی منطقه باز
میگردد .بحران در شــورای همکاری اکنــون عمدهترین
چالش پیــش روی این طــرح اســت .در ماه ژوئــن 2017
عربســتان ســعودی ،امارات متحده عربی ،مصــر و بحرین
روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع کردند که بیش از یک
ســال به طول انجامیده اســت .حال اگر امیر قطــر مایل به
حضوردرنشستواشنگتنباشد،رهبرانعربستانسعودی
و امارات متحده عربی مشارکت نخواهند کرد .از سوی دیگر
اختالفات میــان مصر و قطر وجود دارد .امــا در بعدی دیگر
هدف از تاسیس این پیمان نظامی -امنیتی مقابله با ایران
است که تشکیل این سازمان را به کاری عبث و صرفا هزینه
بر تبدیل میکند ،چرا که ایران هیــچ گاه تهدیدی نظامی و
امنیتی برای موجودیت این کشورها نبوده ،موضوعی است
که نه تنها به ارتقای امنیت دولتهای عضو کمکی نمیکند
بلکه حتی عاملی برای افزایش مخاطرات امنیتی برای این
کشورها خواهد بود .عربستان سعودی و امارات که باالترین
میزان هزینههای نظامی منطقه را دارا هســتند در جنگ با
کشــور فقیر و بدون ارتش منظم یمن بیش از سه سال است
که کاری از پیــش نبردهاند از این رو بســیار ســخت بتوانند
دولتهای عربی کوچک تر این پیمان همچون کویت ،قطر
و عمان را متقاعد به همراهی با مشارکت نظامی در اقدامی
ضدایرانی کنند .براساس این شرایط میتوان گفت چالش
پیشروی طرح تشکیل نیروی متحد عربی (یا ناتوی عربی)
در میدان عمل بسیار بیشتر از قابلیتهای اجرایی شدن آن
و صرف ًا اقدامی از ســوی آمریکا برای تحت فشــار قرار دادن
ایران و از ســوی دیگر تحمیل هزینههای کالن مالی تداوم
حضور نظامی خــود در منطقه ،بــر دوش دولتهای عربی
حاشیه خلیج فارس است.

استراتژی گسترش به شرق و ابعاد نوین رویارویی روسیه و ناتو

ناتو به شهر استالین رسید

دکترعلیرضارضاخواه-ناتــو قصــد دارد اولیــن پایــگاه
هوایی خود را در غرب بالکان بسازد .به گفته نخست وزیر
آلبانی ،محل ســاخت پایگاه ،فرودگاه قدیمی نظامی در
شهر «کوچوف» انتخاب شده اســت که از سال  1950تا
« 1990شــهر اســتالین» نامیده می شــد.به نوشته ادی
راما «ائتالف آتالنتیک شــمالی با تصمیم ســاخت اولین
پایگاه هوایی در غرب بالکان در آلبانــی موافقت کرد .در
اولین فاز برای مدرنیزه کردن فرودگاه نظامی بیش از 50
میلیون یورو اختصاص داده شده است» .به گفته نخست
وزیر آلبانی ،اجرای این طرح طی امســال آغاز می شود و
این پایگاه برای «تأمین نیازهای ناتو و حمایت لجستیکی
و پلیس هوایی و آموزش خدمه و رزمایش ائتالف» در نظر
گرفته شده است .راما متذکر شــد«:نیروی هوایی آلبانی
نیز از فرودگاه « کوچوف» استفاده خواهد کرد .این سرمایه
گذاری استراتژیکی ناتو در آلبانی ،استانداردهای نوینی
وارد نیروهای مسلح کشــور خواهد کرد» .آلبانی از آوریل
 2009عضو ناتو شده است.حضور ناتو در شهر استالین
اقدامی نمادین و البته پر معنی برای کرملین است .ظاهر
ماجرا این اســت که روند تقابل میان اروپا و روســیه ادامه
خواهد یافت.پل کریگ رابرتز تحلیــل گر لو بالگ معتقد
اســت :متهم کردن روســیه به «رفتار بی ثبــات کننده» از
ســوی غرب بدین معناســت که اســتقالل روســیه ،تفوق
جهانی واشنگتن را مخدوش می سازد .واقعیت این است
کــه از نظر پوتین ،غــرب ،روســیه را به دلیــل مقاومت این
کشور بر اســتقالل روســی ،مشــکل می پندارد .در واقع
دلیل متهم کردن روسیه به رفتار بی ثبات کننده از سوی
غرب ،به این موضوع اشاره دارد که استقالل روسیه جایگاه
جهانی واشنگتن را تضعیف می کند و چون روسیه برتری
واشــنگتن را نمی پذیرد ،به عنوان عامــل بی ثبات کننده
در نظر گرفته می شود .این ها همه مقدمه ای شده برای
رویارویی جدید ناتو با روسیه که در ادامه به آن می پردازیم.
▪ابعاد نوین رویارویی روسیه و ناتو

روابط روســیه و ناتــو در دوره پســاجنگ ســرد اکنون در
بدترین شــرایط قــرار دارد .ناتو کــه تحت نفــوذ آمریکا به
عنوان قدرت مســلط قرار دارد ،در سال های اخیرکامال
در راســتای منافع واهــداف واشــنگتن در صحنــه اروپا
عمل کرده است .این مسئله باعث شده تا والدیمیر پوتین
رئیس جمهوری روســیه در انتقادی بی سابقه از ناتو ،آن
را ابزار سیاســت خارجی آمریکا قلمداد کنــد .از دیدگاه

وی در این سازمان نظامی ،کشورهای هم پیمان حضور
ندارند ،بلکه ناتو صرفا متشــکل از کشــورهایی وابســته
به آمریکاســت .افزایش رویارویی ناتو با روســیه در شرق
اروپا که در راســتای سیاســت خارجی آمریکا برای مهار
روسیه انجام می شود ،نشــان دهنده ماهیت ابزاری ناتو
برای واشنگتن است« .ینس اســتولتنبرگ»دبیرکل ناتو
در شصت و هشــتمین ســالگرد تشــکیل ناتو ،با اشاره به
چالش هــای فراروی این ســازمان اعالم کرد که روســیه
امروز بزرگ ترین چالش امنیتی ناتو اســت .هر چند ناتو
در آوریل  1949در آغاز دوره جنگ سرد به منظور دفاع از
بلوک غرب یا آنچه غربی ها آن را جهان آزاد می خواندند،
با مشارکت کشــورهای غربی دو ســوی اقیانوس اطلس
تاسیس شد ،اما پس از فرو پاشی شوروی در سال 1991
و در نتیجه پایان دوره جنگ ســرد ،فلسفه وجودی آن زیر
ســوال رفت .در واقع دشــمن اصلی ناتو یعنی شوروی از
میان رفته بود و به همین دلیل ســران غربــی برای ادامه
حیــات آن بــه دنبال دیگــر علل وجــودی رفتنــد.در این
زمینه ناتو در وهله نخست ادعا کرد که با گسترش دامنه
آن وبه ویژه به عضویت درآوردن کشــورهای کمونیستی
سابق در شرق و مرکز اروپا و در مجموع پیشروی به سوی
شرق  ،خواهان ایجاد یک پیمان با گستره جغرافیایی بی
ســابقه یعنی از آمریکا وکانادا در غرب اقیانوس اطلس تا
کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در اوراسیاست .با این
حال ناتو هیچ گاه از عضویت روسیه در این پیمان نظامی
اســتقبال نکرد و به رغم خوش بینی روس ها به غرب به
ویژه در دوره ریاســت جمهــوری بوریس یلتســین رئیس
جمهوری اسبق روسیه  ،ناتو برخوردی بدبینانه با روسیه
داشته اســت .در عین حال اقدامات ناتو به ویژه استقرار
سامانه های ضد موشکی در شرق اروپا به سوءظن روس
ها درباره اهداف واقعــی ناتو بیش از پیش افزوده اســت
.از دیدگاه مسکو  ،هدف واقعی این اقدام  ،تضعیف توان
بازدارنده هسته ای راهبردی روسیه است .به گفته آندری
کوشکین ،کارشناس نظامی روسی "،در سال های دهه
 ،1990موقعــی که ما ناتــوان بودیم آن ها با ما دوســتی
می کردند و ما را شــریک می نامیدند .اکنون که روســیه
خودکفا و در سیاست خارجی مستقل شده ،ناتو و آمریکا
از "تجاوزگری" روسیه ســخن به میان آورده اند".در عین
حال ناتــو که تحت نفــوذ آمریــکا به عنوان قدرت مســلط
قرار دارد ،در سال های اخیر با مداخله نظامی در مناطق
بیــرون از حــوزه جغرافیایی ایــن ســازمان نظامی ،عمال

تناقض ،برند سیاسی ترامپ است

پارادوکس مکتبترامپیسم
س جمهور آمریکا از «کیم
فادرانی-در پنج روز گذشته ،رئی 
جونگ اون» رهبر کره شمالی برای «نامه زیبا»یش تشکر
و «دیدار عالی» خود بــا «والدیمیر پوتیــن» رئیس جمهور
روسیه را یادآوری کرده است.وی همچنین پیشنهاد دیدار
بدون پیش شرط با رئیس جمهور کشورمان را مطرح کرده
اســت .اما در همین پنج روز مذکــور ،وزارت خزان ه داری
آمریکا یک بانک روســی را به اتهام کمک به کره شــمالی
ت های مرتبط با تســلیحات تحریــم کرد« .مایک
در فعالی 
ت گیرانه برای
پمپئــو» وزیر خارجه شــرط و شــروط ســخ 
هرگونه تعامل با ایران را فهرست وار ارائه کرد و در نهایت
مقام های ارشــد اطالعاتی دولت او هم قــول دادند که با
ن دور ه ای به سختی مقابله
دخالت روسیه در انتخابات میا 
ی خواهان سنا هم الیحه ای را
کنند ،در حالی که جمهور 
پیش بردند که تحریم های جدید ســختی را علیه مســکو

اعمال می کنند .این ها نشانه ای جز یک سیاست خارجه
پر تناقض در داخل دســتگاه دیپلماســی آمریکا نیســت.
البته رفتار پارادوکسیکال برای مکتب ترامپیسم موضوع
جدیدی نیست ،به گونه ای که می توان مدعی شد تناقض
بخشی از ویژگی های هویت سیاسی ترامپ است.روزنامه
نیویورکتایمزبهتازگیدرگزارشیدربارهاینموضوعمی
نویسد :به نظر می رسد سیاست خارجی ترامپ و سیاست
خارجی بقیــه اعضــا در دولتش کــه مــورد حمایت حزب
ی خواه هم قرار دارند ،از یکدیگر متمایز باشد .این
جمهور 
هفته ،این دو سیاست کامال متمایز از یکدیگر ظاهر شد.
چه در قبال روســیه ،ناتو ،ایران یا کره شــمالی ،کارکنان
ترامپ و حزب او پیام های به شــدت متفاوتی از پیام های
شخص رئیس جمهور ارائه دادند« .ولی رضا نصر»رئیس
ن المللی» در دانشگاه «جان
«مدرسه مطالعات پیشرفته بی 

نگاهی به چرایی حمله انتحاری به مسجد شیعیان افغانستان

کوبیدن برطبلجنگ فرقهای

شمار شــهدای حمله انتحاری به مســجد «امام زمان» (عج)
شهر «گردیز» واقع در استان«پکتیا»ی افغانستان به  31نفر
افزایش یافت .در این حمله 81نفر نیز زخمی شدند .استان
پکتیادرشرقافغانستانکهساکنانآنرابیشتر«پشتونها»
تشکیل میدهند ،در مرز همجوار منطقه قبیلهای پاکستان
قرار گرفته اســت.در سه ســال گذشــته با اعالم موجودیت
گروه تروریســتی داعش در افغانســتان حمالت به مساجد
و حسینیه های شــیعیان و اهل ســنت با هدف دامن زدن به
جنــگ فرقه ای در این کشــور افزایــش یافت.ایــن در حالی
اســت که در ســال های جنگ داخلی افغانســتان نیز ،هیچ
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گروهی به سمت فرقه گرایی حرکت نکرد و عمدتا محدوده
درگیری مسائل قومی بود اما پس از اعالم بیعت گروه های
تروریســتی و فرقه گرای فعال در پاکســتان همچون لشکر
جهنگوی و سپاه صحابه با داعش ،دامنه فعالیت جغرافیایی
خود را تا افغانســتان گســترش داده اند.مردم افغانســتان
تاکنون با آگاهی وهوشیاری درمقابل تروریست ها مقاومت
کرده و مانع از بروز فرقه گرایی در این کشور شده اند.برخی
از محافل در افغانستان کشتار نمازگزاران از سوی تروریست
ها را نوعی تالفی و انتقام شکست های سنگین اخیر آن ها از
ارتش افغانستان می دانند که منجر به کشته شدن چندین

تالش کرده تا خود را به مثابه یک سازمان نظامی جهانی و
با وظایف بین المللی مطرح کند .عملکرد ناتو در دوره پسا
جنگ ســرد بیش از این که تقویت امنیت و ثبات آفرینی
بوده باشد ،بیشــتر به ســوی امنیت زدایی و تنش آفرینی
بوده اســت .همچنان کــه رویکرد خصمانه ناتــو در قبال
روسیه و تالش برای به عضویت در آوردن کشورهای حوزه
خارج نزدیک روسیه ،همواره از دالیل مهم وادار ساختن
مســکو به افزایــش بودجــه نظامــی و اســتقرار و آمادگی
نیروهــای نظامی این کشــور و برگــزاری رزمایــش هادر
مرزهای غربی این کشور بوده است .این سیاست هنوز از
سوی بزرگ ترین سازمان نظامی غربی دنبال می شود .از
دیدگاه روس ها ،فعالیتهای ناتو در دوران پس از جنگ
سرد به نتیجه مثبتی در زمینه حصول اطمینان از امنیت
اروپا منجر نشده است .مسکو بارها و بارها نگرانی خود را
درباره تقویت نیروهای ناتو در شرق اروپا ابراز کرده است.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پیشتر گفته بود که
روسیه برای هیچ کس تهدید نیست ،اما اقدامات در جهت
تهدید منافع خود را بدون توجه نخواهد گذاشت.
▪اقدامات جدید

ناتــو در دو ســال اخیــر اقداماتی را علیه روســیه ســامان
داده که هدف نهایــی آن افزایش آمادگی بــرای مقابله با
تهدیدات ادعایی از جانب مســکو بوده است.با این حال
در ماه های اخیر باز هم ناتو و برخی کشــورهای عضو آن
تدابیر و اقدامات جدیدی با هدف مقابله فعال با روســیه
ارائه کرده اند .یکی از این اقدامات که اهمیت زیادی نیز
دارد ،قصد ناتو برای تشکیل یک نیروی ویژ ه جدید است.
ایجاد این نیرو به پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری
آمریکا صــورت میگیرد.جیمز ماتیس در نشســت اخیر
وزیران دفاع ناتو در بروکسل ،جزئیات این نیرو را مطرح
کرد که تحــت عنــوان " "4-30یاد می شــود .بــه همین
منظور قرار است که نیرویی مرکب از  30گردان (متشکل
از  30هزار نفر) 30 ،اسکادران هواپیمای جنگنده و 30
شــناور رزمی ظــرف مــدت  30روز به عنوان یــک نیروی
واکنش سریع تشکیل شــود تا بتواند با تهدیدات ادعایی
روسیه مقابله کند .هدف ادعایی ناتو ،افزایش توانمندی
واکنشی خود به حمالت احتمالی روسیه و تقویت و تجهیز
نیروهاست که این به مفهوم آمادگی برای نبرد و هشداری
به مســکو اســت .یک مقام ناتو در این بــاره تاکید کرد :ما
باید سریع تر اقدام کنیم و به سرعت شــمار قابل توجهی
از نظامیــان و تجهیزات را بــه حرکت در آوریم تــا بتوانیم
آمادگی دفاعی و بازدارندگی خود را نشان دهیم .هدف
ناتو افزایش تحرک پذیری نیروها و اســتفاده از نیروهای
نظامی متحرک اســت .این نیرو باید بتواند در مدت ۳۰
روز آماده انجام ماموریت باشــد .این اقدام برای واکنش
مناســب در برابــر تحریــکات احتمالــی از جانب روســیه
صورت می گیرد .این یگان جای «نیروهای ویژه واکنش
سریع ناتو»  NRFرا که متشــکل از  ۲۰هزار نظامی است
نخواهد گرفت ،بلکه قرار اســت آن را تکمیل کند .آلمان
در ایجاد نیروی جدید نقشی راهبردی ایفا میکند .سران
کشورهای ناتو نیز در نشست آینده خود در اواسط ژوئیه
 2018در این زمینه بیانیهای صادر خواهند کرد.
▪ روند تقویت نیروها

هر چند ناتو در سال  2011اقدام به کاهش قابل مالحظه
شمار نیروهایش در اروپا کرده بود ،اما پس از بروز بحران
اوکراین و افزایش تنش ها بین روســیه و کشورهای شرق
اروپــای عضــو ناتو رونــد تجدیــد قوا و اســتقرار گســترده
نیروهای نظامی کشــورهای عضــو ناتو در شــرق اروپا به
ویژه در دو حوزه بالتیک و دریای سیاه تسریع شده و ابعاد
بی ســابقه ای به خود گرفته است .به همین منظور شاهد
تشکیل یک نیروی واکنش سریع در سال  2017در قالب
پنج گردان بودیم که در کشورهای حوزه بالتیک و لهستان
هاپکینز» در این خصــوص می گوید« :بیــن آن چه رئی 
س
ی گوید ،ناهماهنگی مشهودی
جمهور و آن چه دولت او م 
وجود دارد و این موضوع مورد توجه متحدان و دشــمنان
آمریکا در جهان قرار گرفته اســت ».چشــمگیرترین مورد
این ناهماهنگی ها در واکنش هــای متمایز دولت ترامپ
و جمهوری خواهان به آخرین نگرانی هــا از توطئه دولت
روســیه برای دخالت در انتخابات میان دوره ای همچون
انتخابات ریاست جمهوری ســال  ،2016دیده شد .در
روز پنج شنبه کاخ سفید شماری از مقامات ارشد را جمع
کرد تا به تشریح اقدامات الزم برای مقابله با چنین مداخله
احتمالی بپردازند .در این جمع ،رئیس جمهور به شــکل
واضحــی غایب بــود .در کنگــره ،جمهــوری خواهــان به
دموکرات ها پیوستند تا تحریم های جدیدی را علیه روسیه
اعمال کنند؛ تحریم هایی که «لیندسی گراهام» نماینده
جمهوری خواه کارولینای جنوبی از آن به عنوان «سخت
ترین تحریم های اعمال شده» یاد کرد.
▪اختالف در تیم دیپلماسی کاخ سفید

«آر .نیــکالس برنز» نماینده ســابق آمریکا در ناتــو در دوره
ریاست جمهوری بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش گفت:
«این مهم است که تیم امنیت ملی ما درباره مقابله با دخالت
روسیه در انتخابات های ما صحبت می کنند .اما پوتین تا
زمانی که ســخت گیری ترامپ را مشاهده نکند ،اقدامات
خود را در قبال این مســئله یا کریمه متوقف نخواهد کرد.
تا آن زمان ،او ترامپ را ضعیــف خواهد دید ».اختالف نظر
میان ترامــپ و کارکنانش به کشــورهایی نظیــر ایران هم
گسترش یافته؛ کشــوری که نه او و نه مشاورانش به دنبال
روابط گرم با آن نیستند .اعالم آمادگی ترامپ برای گفت
و گوی «بدون قید و شــرط» با ایران ،دیگر مقامات از جمله
پمپئو را بر آن داشــت تا مواضع خود را در قبال این کشــور
تندتر کنند .پمپئو بالفاصله ســه پیش شــرط برای تعامل
سرکرده ارشــد داعش شــد.وحید مژده کارشناس مسائل
سیاســی می گوید؛ «ایــن حمله یــک جنایت نابخشــودنی
در افغانستان اســت.گروه تروریســتی داعش خواهان یک
جنگ مذهبی در افغانستان اســت.این گروه ها ارزش های
مردم افغانستان را باورندارند،آنان کســانی را که هم فکر با
خودشان نیســتند دشــمن خطاب می کنند ».اگرچه گروه
طالبان نیز در بیانیه ای دست داشــتن در حمله تروریستی
به مســجد امام زمان (عج) را رد کرد اما به طور غیرمستقیم
شریکحمالتتروریستیداعشوفرقهگرایاندرافغانستان
محسوب می شــود چراکه چنان چه طالبان وارد روند صلح
با دولت افغانســتان شــود ارتش این کشــور می تواند گروه
های تروریستی را در افغانســتان از بین ببرد.بنابراین ادامه
جنگ طالبان ضد مردم و دولت افغانستان باعث شده است
تا زمینه فعالیت گروه های تروریســتی با نام های مختلف از

مستقر شده اند.ضمن این که وقوع بحران اوکراین باعث
بازگشت نظامی آمریکا به اروپا شده اســت.در این زمینه
شــاهد افزایش بودجه نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا
و دپوی قابل توجه تجهیزات نظامی آمریکا در شــرق اروپا
به ویژه کشــورهای حوزه بالتیک و لهســتان و نیز افزایش
شمار نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا هستیم .در مقابل
روسیهنیزبهتقویتهرچهبیشترنیروهاوتجهیزاتنظامی
در مرزهای غربی خود به ویژه با لهستان و کشورهای حوزه
بالتیک پرداخته است .می توان گفت روابط روسیه و ناتو
در دوره پساجنگ سرد اکنون در بدترین شرایط قرار دارد.
ینس اســتولتنبرگ دبیرکل ناتو مدعی شــده که روســیه
همــواره پیشبینیناپذیرتــر و پرخاشــجوتر میشــود .به
گفته وی ،روسیه پس از منضم کردن کریمه به خاک خود و
حمالت سایبری پرشمار ،اکنون تهدیدهای تازهای کرده
است.از نگاه دبیر کل ناتو این خطر وجود دارد که روسیه
گام بــه گام از کاربــرد جنگافزارهــای متعارف به ســوی
جنگافزارهــای هســتهای حرکت کند .بــه همین دلیل
کشورهای ناتو باید آمادگیها و ظرفیتهای دفاعی خود
رابهبودبخشند.ویمعتقداستکهناتوبایدخصلت«واقعا
بازدارنده» داشته باشــد تا بتواند از بروز جنگ جلوگیری
کند و در تنشزدایی نقش داشته باشد.
▪ استراتژی جدید هوایی

از دیگر اقدامات جدید ناتو باید به اعالم استراتژی جدید
دفاع هوایی این سازمان نظامی اشاره کرد.بر مبنای این
استراتژی  ،امکان انعطافپذیری بیشتر برای اعضای این
سازمان در این زمینه فراهم میشود .این استراتژی جدید
با توجه به تمرکز بر نقش رو به رشد توانمندی های سایبری
و فضایی شکل گرفته است .در اسناد مربوط به استراتژی
جدید دفاع هوایی ناتو آمده است :برای اولین بار از زمان
پایان جنگ سرد این سازمان باید بتواند عملیاتی را علیه
هرنوع رقیبی شــکل دهد .بــا توجه به این مســئله ،تاکید
این اســتراتژی بر اهمیت حیاتی و فزاینــده قابلیتهای
سایبری و فضایی اعضای ناتو قرار دارد.در این استراتژی
تصریح شده است که  :افزایش وابســتگی به قابلیتهای
ســایبری و فضایی متحدان ناتو آســیبپذیری آن ها را در
مقابل دشــمنان برای نابود کردن قابلیتهــای مهم ناتو
از طریق نابودی و کاهش کارایی فراهــم میآورد ،این در
حالی است که استراتژی جدید برای متحدان ناتو فرصتی
برای ادغام چنیــن قابلیتهایی با اســتفاده از توانمندی
های مشترک را میســر میکند .بنابراین انعطاف پذیری
و بهره برداری از چنین تواناییهایی ،یک ضرورت حیاتی
است که باید در آینده مورد توجه قرار گیرد .طی سال های
اخیر ،ناتو حضور نظامی خود از جمله حضور هوایی و نیز
توانمندی های دفاع هوایی خود را در شــرق اروپا به ویژه
حوزه دریای بالتیک افزایش داده و اعالم کرده است این
اقدامات از کشورهای این منطقه در مقابل تهاجم ادعایی
روسیه محافظت خواهد کرد.در پایان باید گفت که رویکرد
خصمانه ناتو با افزایش استقرار نظامیان خود در شرق اروپا
و ادامه تالش آن برای پیشــروی به سوی شرق باعث شده
تا روسیه در دکترین امنیت ملی خود ،ناتو را به عنوان یک
تهدید امنیت ملی روسیه تلقی کند .مقامات مسکو به این
نتیجه رســیده اند که دشــمنی و خصومت غربــی ها علیه
روسیه نه پدیده ای زود گذر بلکه به مثابه رویکردی مستمر
وپایدار از جانب ناتو وآمریکا علیه روســیه دنبال می شود.
در عین حال بــه رغم روند مســتمر افزایــش آمادگی ها و
استقرار نیروها و تجهیزات نظامی در شرق اروپا به ویژه در
سه کشور حوزه بالتیک و لهستان ،ناتو بر این گمان است
که آمادگی مقابله با تهاجم احتمالی و همه جانبه روســیه
علیه کشورهای شرق اروپا به خصوص سه کشور کوچک
حوزه بالتیک یعنی استونی ،لتونی و لیتوانی را ندارد .این
مسئلهبهصراحتدرگزارشاخیرناتودرزمینهنابسندگی
نیروهای واکنش سریع این سازمان نظامی آمده است.
با ایران مطــرح کــرد .بــرای او و همچنین «نیکــی هیلی»
نماینده آمریکا در ســازمان ملــل دالیل دیگــری هم برای
مخالفت با مواضع ترامپ وجود دارد :آن ها هم جا ه طلبی
های سیاسی طوالنی مدت خود را دارند و نمی خواهند از
پایگاه سنتی جمهوری خواهان فاصله بگیرند .دوستی با
ایران یا روسیه ،چیزی نیســت که جریان اصلی جمهوری
خواهان با آن مثبت رفتار کند ،در نتیجه شاید جای تعجب
نباشد که پمپئو قانون گذار سابق ایالت «آرکانزاس» و عضو
ی خواه) موضع
تی پارتی (جناح محافظ ه کار حزب جمهور 
ی کند.
سرسختانه خود علیه این کشور را رها نم 
▪دردسرهای سیاست خارجی توئیتری

مقامات دولت ترامــپ از دیرباز این گونه اســتدالل کرده
اند که رهبران خارجی باید بر سیاســت گذاری ها تمرکز
کنند ،نه بر پست های توئیتری و بیانیه های گاه و بی گاه او.
برای مثال وزارت خزانه داری روز جمعه یک بانک روسی
را تحریم کرد .اما هدف از این گام ها ،ممانعت از اقدامات
بعدی ترامپ اســت.اما اقدام ترامپ در هلسینکی نشان
داد کــه چنین کاری چقدر دشــوار اســت .ترامــپ در روز
پنج شــنبه نیز از اون به دلیل بازگرداندن بقایای اجســاد
ســربازان آمریکایی در جنگ کره تشــکر و بــرای دیدار با
رهبر کره شــمالی اعــام آمادگی کرد .چنیــن مواضعی
کار پمپئو به عنــوان مذاکره کننده ارشــد آمریکا در گفت
و گوها با کره شــمالی را ســخت تر مــی کنــد« .دانیل آر.
راسل» مشاور سابق وزارت خارجه در امور آسیای شرقی
میگوید« :چنین موضع گیری هایی باعث می شود تا کره
ای ها ترامپ را رئیس جمهوری ببیننــد که موضع گیری
های سختگیرانه تندروهای کشورش را نادیده می گیرد.
بنابراین آن ها تنهــا به دنبال قرارداد بســتن با او خواهند
بود .تعامل با کره ای ها هیچ گاه آســان نبــوده ،اما چنین
ی کند».
ت تر م 
مواضعی کار پمپئو را سخ 
جمله داعش در این کشور فراهم شود .حامد کرزای رئیس
جمهوری قبلی افغانســتان معتقد اســت؛ «طالبان نباید به
اهرم و ابزار دســت بیگانگانی که به دنبال نابودی و تضعیف
افغانستان هستند تبدیل شود .حمالت تروریستی بخشی
از یک توطئه گسترده خارجی برای از بین بردن افغانستان
است .گروه طالبان نباید اجازه دهد شهروندان و هموطنان
افغان کشته شوند».درهرحال ،تنها راه پایان دادن به بحران
و ناامنی در افغانستان کمک به پیشبرد روند صلح این کشور
و تقویــت وحدت ملی با حضــور همه جریان های سیاســی،
قومــی و مذهبــی اســت.مردم افغانســتان در طــول تاریخ
نشان داده اند ،در صورت اتحاد وهمدلی موفق به شکست
استعمارگران بزرگی همچون انگلیس و شــوروی شده اند
و اکنون نیز در صورت اتحاد و همدلی شکســت دادن گروه
های تروریستی از جمله داعش کار چندان سختی نیست.

...

تحلیل رسانه ها
ادلب در انتظار ارتش چشم بادامی ها

نگاه چین به شامات
از هنگام شروع بحران در سوریه تمایل قدرتهای بزرگ و
همچنین قدرتهای منطقهای برای تاثیرگذاری بر روند
معادالت موجب تبدیل شــدن آن بــه پیچیدهترین بحران
قرن  21طی دو دهه گذشــته شــد .در این میــان اگرچه
آمریــکا و روســیه اصلــی تریــن قدرتهــای فرامنطقهای
حاضــر در بحــران بودهاند امــا این امــر به معنــای تمایل
نداشــتن قدرتهای دیگــر بــرای ســهمپذیری از تعیین
آینده سوریه عمدت ًا در هماهنگی با یکی از دو قدرت اصلی
نبوده است .چین یکی از قدرتهای نوظهور جهانی است
که با نزدیک شــدن بحران ســوریه به مراحل پایانی خود
تمایل بیشتری برای مشارکت در مذاکرات و حتی عرصه
میدانی نشان میدهد.
در همین زمینه ،دوروزپیش سفیر چین در سوریه«،کای
کیانجین» در مصاحبهای تمایل کشــورش را برای اعزام
نیــروی نظامــی به ســوریه باهــدف کمــک به ارتــش این
کشــور در عملیات آزادســازی ادلب از اشــغال تروریست
ها اعالم کرد .هم اکنون ارتش ســوریه بعد از آزادســازی
کامل اســتان «درعا» در تدارک انجام عملیات در استان
«ادلب» اســت که از زمان آغاز جنگ در سوریه در اشغال
تروریستها بوده است و انتظار میرود پس از آزادسازی
ادلب روند بازســازی ســوریه با جدیت بیشــتری دنبال و
از ســر گرفته شــود.چین از متحدان اصلی دولت سوریه
به شــمار میرود و چینیها پیــش از این در آذرماه ســال
گذشــته نیز از اعزام دو واحد نظامی از نیروهای ویژه این
کشور به نام های «ببرهای سیبری» و «ببرهای شب» برای
کمک به نیروهای دولتی ســوریه خبــر داده بودند.حتی
قبل از آن نیز دولت ســوریه در سال  ۲۰۱۵اجازه حضور
پنج هزار ســرباز چینی را صادر کرده بود کــه این نیروها
در بخش غربی الذقیه مستقر شــدند و در همان زمان نیز
وزارت دفــاع چین اعالم کــرده که مشــاوران نظامی این
کشــور به همراه نیروهــا و تــدارکات دریایــی و هوایی در
سوریه حضور دارند.
در عین حــال نقشآفرینــی چین در تحوالت ســوریه تنها
منحصر به میدان جنگ نبوده و پکن به عنوان یکی از پنج
عضو اصلی شورای امنیت همواره طی شش سال گذشته
در کنار روســیه تالش داشــته تا مصوبات و قطعنامههای
آمریکایــی و غربــی علیه دولــت مرکــزی ســوریه را ناکام
گذارد.ابراز تمایل چیــن به همکاری با ارتش ســوریه در
عملیات آزادسازی شهر ادلب سوریه از یک بعد میتواند
به پیــش بینی چینیهــا از آینده تحوالت میدانی ســوریه
مربوط باشــد .هم اکنون آمادهسازی عملیات آزادسازی
ادلب توســط نیروهای دولتی ســوریه و با حمایت روسیه
در حال انجام اســت و تردیــدی در این موضوع نیســت با
توجه به ســوابق واکنش غرب و متحــدان منطقهای آن به
پیشــرویهای عمده و تاثیرگذار دمشــق در حلب ،غوطه
شــرقی یا در جنــوب ،این بــار نیــز دولتها و رســانههای
غربــی و عربــی انتقادهــا و هجمــه سیاســی و رســانهای
گســتردهای را علیه ایــن عملیات راه خواهنــد انداخت و
در این شرایط همراهی و مشــارکت چین در این عملیات
میتواند به کاهش فشار تبلیغاتی و فضای رسانهای علیه
این عملیات منجر شود و در واقع مشــروعیت بینالمللی
عملیات آزادسازی ادلب را افزایش دهد.همراهی پیشین
چین با روسیه در شــورای امنیت مهم ترین نشانه ائتالف
دو قدرت منطقهای در حمایت از دولت ســوریه اســت که
حال به نظر میرســد در صحنه میدانی ادلب قرار اســت
خود را نشان دهد.همچنین با توجه به آن که بخش قابل
توجهی از ادلب هــم اکنون در اشــغال گروه تروریســتی
جبهه النصره اســت و از آن جا کــه این گروه در فهرســت
تروریســتی دیگر کشــورها نیــز قــرار دارد ،لــذا عملیات
نظامی احتمالی روسیه در ائتالف با چین و در حمایت از
دولت سوریه میتواند با مشــروعیت بینالمللی بیشتری
همراه باشد.از بعدی دیگر ورود نظامی چین در عملیات
ادلب ،میتواند به عنوان مقدمهای برای مشــارکت پکن
در عملیات بازسازی سوریه به شمار رود.
اســتراتژی چیــن همــواره پیشــبرد منافــع اقتصــادی از
رهگــذر روابــط دیپلماتیــک ســازنده و نزدیــک بــا دیگر
کشــورها بوده اســت که این امر به طور متقابل به منفذی
بــرای افزایش نفوذ چیــن در مناطــق مختلف جهــان نیز
خواهد انجامید .اهمیت حضور احتمالی چین در مرحله
بازسازی سوریه به ویژه از آن جا بیشتر اهمیت مییابد که
دولت دمشق پیش از این با ورود آمریکاییها و کشورهای
عربی و غربی معاند به مرحله بازسازی مخالفت کرده و در
غیاب کشــورهای مخالف دولت دمشــق برای بازسازی،
دیگربازیگــران همســو بــا دمشــق از جمله چیــن فرصت
مناســبی بــرای ایفای نقــش در مرحلــه پــس از جنگ در
سوریه را به دست خواهند آورد.
برای چینیها نیز ایفای نقش در مرحله بازســازی سوریه
میتواند به ایجاد زمینه برای گسترش حضور و ائتالفها
در منطقه شام و غرب آسیا منجر شــود و از این منظر پکن
نیز تمایل بیشتری برای مشارکت در طرحهای بازسازی
ســوریه خواهد داشــت.در شــرایطی که این روزها جنگ
تجاری میان بنادر و مبادی ورودی چین و ایاالت متحده
شدت گرفته ،برای پکن پاسخ متقابل به این جنگ نیز در
دیگرحوزهها و از جمله در سوریه میتواند نوعی تقابل در
حوزه سیاسی به شمار رود.

قاب بین الملل

وزارتامورخارجهروسیهدرحسابفیسبوکنوشت
که «اســتیون فردریک ســیگال» بازیگر مشهور فیلم
های رزمی هالیوود ،نماینده ویژه این وزارتخانه برای
امور بشردوستانه میان آمریکا و روسیه شد.
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