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افشای نامه پنتاگون و واکنش تند ترامپ؛
زمان خروج آمریکا از عراق و 

منطقه فرارسیده است
تحلیل گــر آمریکایی روزنامــه یواس ای 
تودی، در مطلبی به دولت این کشــور توصیه 
کرد به دنبال تشــدید وخامــت اوضاع برای 
نظامیان آمریکا در عــراق و کلیت خاورمیانه، 
زمان آن رســیده کــه این نیروهــا منطقه را 
ترک کننــد. یو.اس.ای تــودی در تحلیلی به 
قلم بنجامین اچ.فریدمن، مدیر سیاســی در 
انســتیتو اولویت های دفاعی آمریکا نوشت: 
با افزایش تبعات مســتقیم اقدامــات آمریکا 
در عراق احتمال حمــات گروه های مختلف 
از جمله نیروهای بســیج مردمی عراق علیه 
نظامیان آمریکا و دیگر پرســنل این کشــور 
افزایش یافته اســت. این وضعیت با توجه به 
جنگ طلبی دولت دونالد ترامپ می تواند یک 
نزاع کلی تری را با ایران در پی داشــته باشد. 
نیروهای آمریکایی باید تــا همین االن خاک 
عراق را ترک کرده باشــند. به مجرد شکست 
به اصطاح خافت گروه تروریســتی داعش 
در منطقه، مأموریت نظامــی آمریکا در آنجا 
تیره و مبهم اســت. بعد از آنکــه دولت دونالد 
ترامپ، آمریکا را از توافق هســته ای برجام با 
ایران خارج ساخته و فشــارهای اقتصادی را 
بر این کشور تشــدید کرد نیروهای آمریکایی 
در منطقه تبدیل به یک قطب جذب دردســر 
و طعمه ای برای یک جنگ فاجعه بار شــدند 
تا اینکه بخواهند به عنــوان ابزارهای امنیتی 
آمریکا مطرح باشــند. در پــی حمله پهپادی 
آمریکا که باعث به شــهادت رســیدن سردار 
قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و چند تن 
از همراهانشان شد، مستقر ساختن نیروهای 
آمریکایی در عراق حتی نسبت به قبل نیز امری 
شکننده تر است. هم اکنون این احتمال وجود 
دارد که بســیاری از نیروهای بســیج مردمی 
عراق که عمدتا متشــکل از نیروهای شــیعه 
بوده و برخی برآوردها تعداد آن ها را ۵۰۰ هزار 
نیرو می دادند و در ســال های اخیر به جنگ با 
داعش همچون سردار سلیمانی کمک کردند، 
هم اکنون قیام علیــه نیروهای آمریکایی را به 
ویژه در صورت تداوم حضور این نیروها در عراق 
به رغم مطالبه خارج شــدن آنها توسط دولت 
بغداد، آغاز کنند. این تحلیلگر ادامه داده است: 
این نیروهای شبه نظامی صرف نظر از اینکه چه 
کیفیتی دارند با توجه به نیروی انسانی باالی 
آن ها، یک تهدید قابل توجه به حساب می آیند.

هم اکنون خشم مردمی از آمریکا در عراق نه 
فقط از بابت حمله پهپادی اخیر و حمات هوایی 
چند روز قبل از آن بلکه نشأت گرفته از اشغالگری 
ناشیانه این کشور توسط آمریکا و جنگ داخلی 
متعاقب آن غیرقابل اجتناب است. این وضعیت 
کار را برای آنکه هر گونه دولتی در عراق بخواهد 
از حضور نظامیــان آمریکا حمایــت کرده و یا 
جلوی مقاومت شــیعیان در برابــر نیروهای 
آمریکایی را بگیرد، دشوار می سازد. احتماال دور 
خشــونت ها علیه نیروهای آمریکایی در عراق 
صرفا محدود به این نقطه از منطقه نخواهد شد. 
مقام های دولت ترامپ مدعی شــدند هرگونه 
حمات شــبه نظامیان در عراق علیه خود را از 
ناحیه ایران قلمداد می کنند. در حالی که اصًا 
مشخص نیست که آیا آن ها دســتور تهران را 
اجابت می کنند یا خیر. بــا این حال این نیروها 
هر چند به صورت غیرعمد شرایطی را به وجود 
آوردند که خطرات علیه نیروهای آمریکایی در 
عراق و سوریه افزایش یافته و ممکن است سبب 
شــود که آن ها به جنگی با ایران کشیده شوند. 
این البته سیاســت های ما بوده که ما را به این 
ورطه کشانده است. هیچ یک از اهداف امنیتی 
آمریکا این خطرات را توجیــه نمی کنند. این 
ایده که نیروهای آمریکایی باید برای شکست 
دادن باقی مانده های گروه داعش همچنان در 
عراق باقی بمانند اراده آشــکار عراقی ها برای 
آنکه این کار را خودشــان انجام دهند، نادیده 
می گیرد. همچنین این ایده این درس تاریخی 
را که نیروهــای آمریکایی همواره به تحریک از 
سرگیری شــورش های عوامل شبه نظامی به 
جای فروخواباندن آن ها کمک کرده اند، به ذهن 
متبادر می سازد. ادامه مأموریت نظامی در عراق 
حتی اگر دربردارنده ریسک یک جنگ زیان بار 

گسترده با ایران نباشد، یک ایده بد است.
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فرشاد گلزاری

 با اتمام ســه روز عزای عمومی در 
ایران به مناســبت ترور سپهبد قاسم 
ســلیمانی، محوریت اخبار و تحوالت 
آرام آرام وارد فاز تازه ای می شود. گویا 
تمام رسانه های جهان منتظر این بودند 
تا در وهله اول پیام مردم ایران طی این 
ســه روز را به دنیا مخابره کنند و پس 
از آن به مابقی اخبار بپردازند؛ چراکه 
اقدام ایاالت متحده در فرودگاه بغداد تا 
حدی از حیث منطقه ای و فرامنطقه ای 
تبعات امنیتی و سیاسِی مهم در بطن 
خود داشت که حتی بسیاری از چهره ها 
و نهادهای بین المللی اظهارنظرهای 
تند و زننده خــود را بــه زمانی دیگر 
موکول کردنــد. تنها اشــخاصی که 
در ایــن میــان همچنان دســت به 
اظهارنظر و سمپاشــی علیــه ایران 
زدند، »دونالد ترامپ و مایک پمپئو«، 
رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایاالت 
متحده بودند. لفاظی آنهــا تا به امروز 
هم ادامــه دارد و به دنیا نشــان دادند 
به رغم آنکه شعار تامین منافع ایاالت 
متحده را دنبال می کنند، دقیقاً خاف 
منافعشان دست به اقدامی زده اند که 
حاال نمی توانند پاسخ آن را برای خود 

هضم کنند. 

در این میان اما سکوتی غریب و کامًا 
مشخص در کشــورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس حاکم است. سعودی ها در 
همان ابتدا که خبر ترور سپهبد سلیمانی 
را از طریق منابع اطاعاتی و رســانه ای 
خود شنیدند، فوراً در دو نوبت با بغداد 
تماس گرفتند. در نوبت اول محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربســتان سعودی با 
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق 
تماس گرفــت و در وهله دوم شــاهد 
تماس پادشاه عربستان با برهم صالح، 
رئیس جمهوری عراق بودیم. بنابر اسناد 
و داده های رســانه ای، در هر دو تماس 
مراتب نگرانی ریاض به سمع و نظر بغداد 
رســیده و حتی برخی از منابع خبری 
آمریکا اعــام کردند که ســعودی ها 
در مورد پاســخ ایران به ایاالت متحده 
بسیار نگران هستند. این نگرانی فقط 
برای عربســتان نبود؛ عمان هم پس 
از باال گرفتن تنش میان واشــنگتن و 
تهران نتوانست آرام بنشیند و هیئتی 
را برای رایزنی و گفت وگو درباره پیامد 
ترور سپهبد سلیمانی به تهران فرستاد؛ 
اما هنوز عرق این هیئت خشک نشده 
بود که به آنها گفته شد، تهران را ترک 
کنند! چراکه بحث تنها مربوط به ترور 
یک مهره نظامی نیست؛ بلکه بحث بر 
سر امنیت ملی کشور است. در این میان 
برای آنکه بفهمیم چرا کشورهای حاشیه 
خلیج فارس تا این حد به تکاپو افتاده اند، 

کافی است فقط نگاهی به آمار و ارقام و 
تعداد نظامیان آمریکا در این کشورها 
بیندازیم. بر اساس آنچه که دو روز پیش 
توسط واشنگتن پست منتشر شد تعداد 
نظامیان ایاالت متحده در این کشور به 
این شرح است: عراق 6 هزار نفر، سوریه 
8۰۰ نفر، کویت 13 هزار نفر، اردن 3هزار 
نفر، بحرین 7هزار نفر، عمان 6۰۰ نفر، 
امارات ۵ هزار نفر و قطر 13 هزار نفر. این 
در حالیست که تعداد نیروهای آمریکا در 
ترکیه )پایگاه اینجرلیک( حدود 2۵۰۰ 
نفر تخمین زده شده و در افغانستان هم 
حدود 14 هزار نفر از ســربازان آمریکا 
حضور دارند. این ارقام به خوبی نشــان 
می دهد که تمام کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس می تواند به هدف جمهوری 
اسامی تبدیل شود؛ چراکه بر اساس 
همان عرفی کــه آمریکایی ها در ترور 
سپهبد سلیمانی از آن استفاده کردند 
)الصاق برچسب تروریسم(، ایران هم 
می تواند نیروهای آمریکا که در مجلس 
شــورای اســامی به عنوان تروریسم 
خوانده شــدند، حمله کند. البته این 
موضوع در حد یک نظریه است؛ چراکه 
تبعات حقوقی، سیاسی و امنیتی آن به 

مراتب برای ما بیشتر خواهد بود.   
عربستان به دنبال ائتالف سازی؟!

اگر کمی بــه درون ماجــرا برویم 
به خوبی می بینیم که هیچ کشــوری 
در میــان اعضای شــورای همکاری 

خلیج فارس )بعد از وقایع اخیر عراق( 
همانند عربستان ســعودی به تکاپو 
نیفتاده اســت. ریاض طی سال های 
اخیر و خصوصاً پس از ورود ترامپ به 
کاخ ســفید، عمًا اقدامات و اظهارات 
خود را مستقیماً علیه تهران جهت دهی 
کرد. این کشور نه تنها در عرصه امنیتی 
- سیاســی و حمایت از ترویسم، بلکه 
در محــور رســانه ای و اقتصادی هم 
به دنبال آن بود تا تهران را بر اســاس 
منافعش کنار بزند و همسو با بریتانیا، 
ایاالت متخده، فرانســه و برخی دیگر 
از قدرت های غربــی منافع جمهوری 
اســامی و متحدان آن را در منطقه 
به خطر بیندازد. نمونــه این موضوع 
را بایــد جنگ یمن دانســت؛ جنگی 

که در حــال ورود به پنجمین ســال 
خود است؛ اما همچنان نتایج آن علیه 
ریاض رقــم می خــورد. در این میان 
همراهی اماراتی ها با سعودی ها یکی 
از موضوعاتی بود که امروزه رنگ باخته 
اســت؛ اما آنچه در فضای فعلی و پس 
از وقایع عراق در حال رخ دادن اســت 
نشان دهنده احســاس ترس ریاض از 

اوضاع و احوال منطقه است.
هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده و تهران 
همچنان در حال بررسی گزینه های 
خود برای پاسخگویی به آمریکا است 
که یکباره می بینیــم مایک پمپئو، 
وزیر امورخارجه آمریــکا در  توئیتر 
خود می نویســد: »با  معاون و برادر 
ولیعهد عربستان )خالد بن سلمان( 
در واشنگتن دیدار کردم. در این دیدار 
درباره اقدام دفاعــی رئیس جمهور 
ترامپ برای تامین امنیت کارکنان 
آمریکایی در خارج از کشور گفت وگو 
کردیــم؛ چراکه ایــن دیدارها برای 
مقابله با رفتارهــای بی ثبات کننده 
ایران در منطقــه و برقراری ثبات در 

منطقه به شدت مهم است«! 
این اظهــارات پمپئو بــه خوبی 
نشــان می دهــد که ســعودی ها 
کامًا در موضــع و الک دفاعی قرار 
گرفته اند و به شــدت نگران پاســخ 
ایران هســتند؛ اما به نظر می رســد 
نگرانی ریاض به اینجا ختم نمی شود. 
اصل داستان این است که دو روز پیش 
)دوشــنبه(، رســانه های عربستان 
خبر تاسیس»شــورای کشورهای 
ساحل دریای ســرخ و خلیج عدن« 
را در خروجی خود قرار دادند و کمی 
بعد فیصل بن فرحــان، وزیر خارجه 
عربســتان اعام کرد کــه امروز در 
ریاض توافق نامه تأســیس شورای 
کشــورهای ســاحل دریای سرخ و 
خلیج عدن امضا می شــود و ریاض 
به عنوان مقر این شورا انتخاب شده 
است. تا به اینجای کار شاید همه چیز 
عادی باشد اما فرحان در ادامه سخنان 
خود می گوید: »کشورهای منطقه 
در مرحله حساسی به سر می برند و 
باید ســطح هماهنگی و همکاری را 
افزایش داد. کشورهای حاضر در این 
نشست با توجه به شرایط خطرناکی 
که با آن مواجهیم این شورا را تأسیس 
کردند که اتفاقاً »توانایی  دفاعی« این 

کشورها مورد نظر ما خواهد بود«! 

توسل به زیردستان!
ریشه ســخنان فیصل بن فرحان 
و همچنین دلیل تاســیس شورای 
کشورهای ساحل دریای سرخ و خلیج 
عدن، تا حد زیادی در تحوالت اخیِر 
عراق اســت. زمانی که تمام بازوهای 
نظامی ایــران در منطقه )از حزب اهلل 
لبنان تا انصــاراهلل یمن( اقدام آمریکا 
در ترور سپهبد ســلیمانی را محکوم 
کردند، به یکباره شاهد آن بودیم که 
ریاض به عنوان یکــی از متضررهای 
اصلی جنگ یمن که هنوز نتوانسته 
کمر خمیده خود را در مورد حمله به 
آرامکو، راست کند؛ دست به تشکیل 
چنین ائتافی ظرف زمــان کمتر از 
24 ســاعت زد که اعضای آن به غیر 
از عربســتان عبارتند از: مصر، اردن، 
ســودان، یمن، ســومالی، اریتره و 
جیبوتی. ترکیب کشورهای مذکور 
به خوبی نشان می دهد که عربستان 
سعودی نه تنها از ناحیه یمن احساس 
ترس کــرده بلکه احتمــال می دهد 
تحوالت اخیر و درگیری های احتمالی 
آینده، به دریای ســرخ و خلیج عدن 
)به عنوان تنهــا راه باقی مانده برای 
صادرات نفت این کشور( کشیده شود 
و در آنجاست که کسری بودجه ای که 
از سال 2۰19 گریبان ریاض را گرفته 
بود به باالترین حد خود می رســد و 
می تواند گسست اجتماعی - اقتصادی 
در خاک این کشور به وجود بیاورد. به 
این ترتیب سعودی ها با تشکیل ائتاف 
مذکور سعی دارند تا زیردستان خود 
را به عنــوان خط مقــدِم درگیری با 
تهدیدات احتمالــی، چینش کنند و 
از سوی دیگر به تقویت کانال ارتباطی 
خود با آمریکا بپردازند تا ضربه ای به 

آنها وارد نشود. 

بررسی دالیل ائتالف سازی عربستان در دریای سرخ و خلیج عدن پس از حوادث عراق

تکاپوی امنیتِی ریاض 
عربستان سعودی نه تنها 

از ناحیه یمن احساس 
ترس کرده بلکه احتمال 
می دهد تحوالت اخیر و 
درگیری های احتمالی 

آینده، به دریای سرخ و 
خلیج عدن )به عنوان تنها 

راه باقی مانده برای صادرات 
نفت این کشور( کشیده 

شود  

سعودی ها در همان ابتدا که 
خبر ترور سپهبد سلیمانی 
را از طریق منابع اطالعاتی 
و رسانه ای خود شنیدند، 

فوراً در دو نوبت با بغداد 
تماس گرفتند. در نوبت اول 
ولیعهد عربستان سعودی 
با نخست وزیر عراق تماس 
گرفت و در وهله دوم شاهد 
تماس پادشاه عربستان با 

برهم صالح، بودیم

دود ناشی از آتش سوزی گسترده استرالیا با طی مسافت بیش از 11 هزار کیلومتری از اقیانوس آرام، در آسمان شیلی نیز دیده 
شد و به احتمال زیاد به آسمان آرژانتین نیز می رسد. آسوشیتدپرس گزارش داد، مقامات شیلی اعام کردند که دود ناشی از این 
آتش  سوزی به ویژه در مرکز این کشور قابل مشاهده است. مرکز هواشناسی شیلی اعام کرد دود ناشی از آتش سوزی در استرالیا 
به احتمال زیاد در روزهای آتی به سوی آرژانتین حرکت می کند اما دود آتش سوزی استرالیا 
تاثیر جدی بر آب وهوای شیلی نگذاشته اســت. آتش سوزی گسترده در استرالیا تاکنون 
سطح  بی سابقه ای از ویرانی و همچنین 2۵ کشته برجا گذاشته است. به گفته مقامات، این 
 )acre( آتش سوزی ماه ها ادامه خواهد داشت. تاکنون این آتش سوزی میلیون ها جریب
از زمین ها را نیز سوزانده و دولت استرالیا پیشنهاد کمک های جدید به مردمی را داده که 

خانه های خود را از دست داده اند.

بر اساس اعام یک شرکت رصد تحرکات هوایی، آمریکا یک هواپیمای جاسوسی خود را امروز گذشته )سه شنبه( بر فراز 
کره جنوبی به پرواز در آورده است. خبرگزاری یونهاپ گزارش داد، این اتفاق در پی تشدید تنشها از بابت احتمال بروز اقدامات 
تحریک آمیز نظامی از جانب کره شمالی رخ می دهد. شرکت Aircraft Spots در حساب توئیتر خود اعام کرد، پرواز یک 
هواپیمای جاسوسی مدل 13۵W Rivet Joint-RC متعلق به نیروی هوایی آمریکا 
را در آسمان حومه شهر اینچئون کره جنوبی واقع در غرب این کشور رصد کرده است 
و این هواپیما روز دوشنبه نیز عملیاتهای مشابهی را انجام داده بود. در هفته های اخیر 
 13۵S-RC 3 وE-EP پرواز چند هواپیمای تجسسی دیگر از جمله هواپیماهای مدل
در این حوزه رصد شده است و ظاهرا ماموریت این هواپیماها تحت نظر قرار دادن کره 

شمالی بوده است. 

پرواز مجدد هواپیمای جاسوسی آمریکا در آسمان کره جنوبیدود ناشی از آتش سوزی استرالیا در آسمان شیلی و آرژانتین

عراق خواستار محکومیت آمریکا از سوی شورای امنیت 
سازمان ملل متحد به دلیل به شهادت  رساندن قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران شده است. بغداد 
اقدام آمریکا را نقض حقوق بین الملل و حاکمیت ملی عراق 
می داند. دولت عراق از شورای امنیت سازمان ملل خواسته 
است ترور هدفمند قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را 
بررسی کرده و آمریکا را برای این اقدام محکوم کند.  نماینده 
دائم عراق در سازمان ملل متحد، در نامه ای به شورای امنیت، 
حمله پهپادی در نزدیکی فرودگاه بغداد را که منجر به شهادت 
قاسم ســلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران و 
ابومهدی المهندس، یکی از فرماندهان حشدالشعبی عراق 
شد،  نقض حاکمیت ملی عراق دانسته است. محمد حسن 
بحرالعلوم، اقدام آمریکا را »نقض آشکار« توافق های مربوط 
به حضور نیروهای آمریکایی در عراق خوانده است. بحرالعلوم 

هم چنین این عملیات را »تشدید خطرناک تنش« که می تواند 
به جنگی ویرانگر در عراق، منطقه و جهان منجر شود، نامیده 
اســت. با این حال از آنجا که ایاالت متحده  آمریکا عضو دائم 
شورای امنیت و دارای حق وتوست، می تواند از تصویب هر 
پیش نویسی جلوگیری کند. از این رو احتمال اینکه آمریکا در 

این شورا محکوم شناخته شود، تقریبا صفر است.

به گزارش آناتولی، »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی به همراه »آوی برکوویچ« نماینده ویژه آمریکا 
در مذاکرات خاورمیانه، طرح آمریکایی صلح فلســطین و 
اسرائیل مشهور به معامله قرن را  مورد بررسی قرار دادند. 
رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که این دیدار عصر روز 
دوشنبه و بدون انتشار بیانیه صورت گرفته است. قرار بود 
دولت آمریکا سال گذشته از طرح معامله قرن رونمایی کند 
اما آنرا به دلیل انتخابات اسرائیل به تعویق انداخت. جروزالم 
پست گزارش داد که احتمال دارد دولت آمریکا این طرح 
را پیش از انتخابات اسرائیل در تاریخ دوم ماه مارس آینده 
اعام کند. در ادامه این گزارش آمده است که تیم آمریکا در 
حال بررسی یکی از دو گزینه است. نخست: انتشار این طرح 
با وجود جمود سیاسی در اســرائیل که موفقیت این طرح 
را تهدید می کند و دوم انتظــار تا پس از برگزاری انتخابات 

اســرائیل که آن هم احتماال با بن بست مواجه خواهد شد. 
احتمال دیگری نیز مطرح اســت و آن انتشار طرح معامله 
قرن در تاریخی نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
در ماه نوامبر آینده است. دو انتخابات پیشین اسرائیل موفق 
به تشکیل دولت نشد و برآوردها حاکی از ادامه این بحران 

پس از انتخابات آینده است.

عراق خواستار محکومیت آمریکا در شورای امنیت شداحتمال اعالم نهایی طرح معامله قرن قبل از انتخابات اسرائیل 

خبرخبر


