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88498444سرويس بين الملل

 سيدعباس حسيني
پس از س��پري ك��ردن دوره مزخرف گويي هاي 
دونال��د ترامپ، رئيس جمهوري پيش��ين امريكا 
حاال نوبت ياوه گويي هاي جو بايدن، سلف خلف 
او رسيده اس��ت. تحوالت افغانس��تان و رويكرد 
دولت جديد امريكا پيرامون بحران در اين كشور 
در طول چند ماه گذشته، به خوبي نشان داده كه 
بايدن دنباله رو ترامپ و حتي بدتر از اوس��ت؛ در 
نتيجه امروز هيچ پاياني براي جنگ افغانس��تان 
متصور نيست و روند صلح در اين كشور، سرابي 

بيش نيست. 
 توهين نابخشودني

جو باي��دن در تازه ترين س��خنان خ��ود درباره 
افغانس��تان  روز جمعه )7 خرداد( گفت: »هدف 
امريكا از حمله به افغانس��تان برآورده شده و در 
۲۰ سال گذش��ته القاعده هيچ حمله اي از خاك 
افغانس��تان عليه امريكا انجام نداده است.« او در 
اين س��خنان، به افغانس��تان و مردم آن توهين 
كرده است: »من افتخار مي كنم كه به تمام نقاط 
افغانس��تان س��فر كرده ام، از پايگاه دره كنر)در 
شرق افغانس��تان( تا جنوب اين كشور و تمام آن 
مزارع مواد مخدر و زندگي در آنجا را ديده ام. اين 

سرزمين بي اهميتي است.«
قطعاً افغانستان سرزمين بي اهميتي براي امريكا 
بوده كه پس از ۲۰ سال راهبردها و رويكردهاي 
اشتباه و به خاك و خون كش��انيدن سراسر اين 
كشور، امروز حاضر نيس��ت تاوان فجايعي كه به 
بار آورده را بپردازد و پا به فرار گذاش��ته است! اما 
اينگونه س��خن گفتن آن هم پس از كشته شدن 
بيش از 1۰۰هزار غيرنظامي در ۲۰ سال گذشته، 
توهيني نابخش��ودني است كه متأس��فانه هيچ 

واكنشي در افغانستان نداشت. 
امروز سخنان هفت سال پيش حامد كرزي را به 
خوبي درك مي كنم كه چرا به امريكايي ها بدبين 
بود و در برابر امضاي پيمان امنيتي با امريكا ايستاد 
و معتقد بود اگر امريكا بخواهد، صلح در افغانستان 
تأمين خواهد شد و اگر نخواهد، خير. امروز مردم 
افغانستان تاوان اشتباه رهبران و نمايندگان خود 
را مي دهند كه پيمان امنيتي و سياسي با امريكا 

امضا كردند. 
ام��ا در كنار اين كه م��ردم افغانس��تان به اهداف 
خود نرس��يدند، امريكا نيز برخالف آن چه بايدن 
مي گويد، به هيچ يك از اه��داف منطقه اي خود 
با حضور در افغانس��تان نرس��يد. امروز دشمنان 
و رقباي امري��كا از جمله ايران، چين، روس��يه و 
تا اندازه اي هند، نس��بت به س��ال ۲۰۰1 بسيار 
قدرتمندتر ش��ده و عماًل جهان تك قطبي پايان 
يافته اس��ت. در ديگر س��و، القاعده و دهها گروه 
تروريستي بين المللي ديگر همچنان در افغانستان 

حضور دارند و بر اساس يك گزارش جديد، رابطه 
اين گروه با طالبان، فراتر از يك رابطه ايدئولوژيك 
رفته، بلك��ه رهبران اي��ن دو گ��روه، پيوندهاي 

خانوادگي ايجاد كرده اند. 
 كاهش فشارهاي امريكا

ب��ا اين مقدم��ه، ب��ه نظر مي رس��د همزم��ان با 
پيشرفت روند خروج امريكا از افغانستان و برخي 
گمانه زني ها در مورد تكميل اي��ن روند پيش از 
11 س��پتامبر ۲۰۲1، بي توجهي امريكا به روند 
تحوالت جنگ و صلح اين كش��ور و فش��ار بر هر 
دو طرف، به خصوص طالبان براي بازگش��ت به 
ميز مذاكره و رس��يدن به يك توافق صلح نهايي 
نيز ضعيف ش��ده و كاهش يافته اس��ت. هرچند 
زلمي خليل زاد پس از هفته ها س��كوت و انفعال 
بار ديگر از 16 خرداد به افغانستان و منطقه سفر 
كرده، اما عماًل هيچ واكنشي از سوي او و امريكا در 
برابر تشديد بي سابقه حمالت طالبان با حمايت 
پاكس��تان و اعمال فش��ار براي تن دادن به صلح 
وجود ندارد. خليل زاد در اين سفر كه يك هيئت 
بلندپايه از چندين وزارت امري��كا او را همراهي 
مي كند، ب��ه دنبال رايزني در م��ورد فصل جديد 
روابط با افغانستان است، در حالي كه امريكا ابتدا 
بايد براي جبران اش��تباهات گذشته خود و فرار 
مسئوالنه از افغانستان، روند صلح اين كشور را به 
خصوص با توجه به مشروعيت سياسي كه به گروه 
طالبان داده و دولت افغانستان را در موضع ضعف 

قرار داده است، به سرانجام برساند. 
اين بي توجهي و كاهش فش��ارها، ش��رايط زمان 
خروج اتحاد جماهير شوروي از افغانستان و تنها 
مان��دن رئيس جمهور وقت اين كش��ور را تداعي 
مي كند. بنان س��يوان، فرس��تاده ويژه س��ازمان 
ملل براي افغانستان در آن سال ها هشدار داد كه 
اشرف غني با سرنوشت نجيب اهلل روبه رو خواهد 
ش��د منتها در آن زمان دولت دكتر نجيب اهلل را 
مجاهدين س��اقط كردند، اما اين ب��ار طالبان در 
آستانه پيروزي قرار مي گيرند. دكتر نجيب اهلل كه 
به دفتر س��ازمان ملل در كابل پناه برد،  به دنبال 
سقوط اين ش��هر توس��ط طالبان به دار آويخته 
شد. يك عضو هيئت مذاكره كننده افغانستان با 

طالبان ني��ز اذعان كرده با توجه ب��ه نوع برخورد 
مذاكره كنندگان طالبان، آنها همچنان باور دارند از 
راه نظامي مي توانند پيروز ميدان افغانستان باشند. 
در چند روز گذشته سه شهرستان افغانستان به 

دست طالبان سقوط كرده است. 
البته گزينه صفر امريكا در افغانستان يك تحليل 
خوش باورانه و كودكانه اس��ت، بلكه گزارش هاي 
جديد حاكي از راهبرد جديد س��ازمان اطالعات 
مركزي امريكا)س��يا( در مورد افغانستان پس از 
خروج از اين كشور است. بر اساس اين راهبرد، به 
گزارش نيويورك تايمز، امريكا همچنان به دنبال 
ايجاد يك پايگاه بزرگ در پاكستان و استفاده از 
اين كشور براي كنترل افغانستان است. از سوي 
ديگر، 6۰۰ نيروي ويژه دريايي امريكا براي آن چه 
تأمين جلوگيري از سقوط كابل و تأمين امنيت 
س��فارتخانه ها خوانده شده اس��ت، به اين كشور 

اعزام خواهند شد. 
 نشست استانبول در سطل زباله

اما در چنين شرايطي، نشست استانبول براي صلح 
افغانستان كه قرار بود زير فشار و برنامه امريكا به 
يك نشست سرنوشت س��از مبدل شود، عماًل به 
فراموشي سپرده شده و به س��طل زباله انداخته 
شده است. اين نتيجه، شكستي ديگر براي امريكا 
براي دستيابي به توافق سياسي و صلح ديكته شده 
در افغانس��تان اس��ت. طالبان با ادامه نبردهاي 
شديد در افغانستان، بر دولت اين كشور و امريكا 

فشار وارد مي كند 7هزار زنداني ديگر اين گروه نيز 
آزاد  و اسم رهبران آن از ليست سياه تحريم هاي 
سازمان ملل حذف ش��ود، آن هم بدون توافق در 
مورد آتش ب��س دائمي و صلح، ب��ه همين دليل 
دولت افغانس��تان در برابر اين دو خواس��ت مهم 
طالبان ايستاده است. بيش��تر 5 هزار زنداني رها 
شده گذشته طالبان، با آن كه تعهد داده بودند بار 
ديگر به ميادين جنگ بازگشته و نبردهاي اخير 
را رهبري مي كنند. اما با وج��ود مقاومت دولت 
افغانستان در جبهه سياس��ي و نظامي با طالبان، 
كماكان اين گروه اس��ت كه در سايه بي تفاوتي و 
انفعال امريكا، حرف اول را در هر دو ميدان مي زند.  
هرچند گروه طالب��ان به ازس��رگيري مذاكرات 
در قطر چراغ سبز نش��ان داده و برخي از اعضاي 
دو طرف دوب��اره به دوحه بازگش��ته اند، اما هنوز 
مذاكرات جدي بين نمايندگان دولت افغانستان و 

همچنين طالبان آغاز نشده است. 
نكته جالبي كه در اين ش��رايط مطرح شده، اين 
است كه به گفته رياست امنيت ملي افغانستان، 
رهبر گروه طالبان در يك س��ال گذشته مفقود 
بوده، نه با كسي ارتباط داشته و نه ديده شده است. 
طالبان اين موضوع را رد كرده اس��ت، اما پيشتر 
منابعي در پاكستان از كشته شدن مال هبت اهلل، 
رهبر طالبان و دو مس��ئول برجسته اين گروه در 
يك انفجار در اين كش��ور خب��ر داده بودند و در 
صورت علني و تأييد شدن اين موضوع، مي تواند 
روند تحوالت جنگ و صلح افغانستان را بيش از 

پيش پيچيده و دگرگون كند. 
 افزاي�ش تن�ش در روابط افغانس�تان و 

پاكستان
با وجود افزايش تنش ها در روابط ميان افغانستان 
و پاكستان به دنبال س��خنان تند رئيس جمهور 
و مش��اور امنيت ملي افغانس��تان در هفته هاي 
اخير كه در نهايت منجر به قط��ع هرگونه رابطه 
اسالم آباد با حمداهلل محب ش��ده است، بعيد به 
نظر مي رسد از شدت جنگ طالبان كاسته شود 
و مذاكرات دوحه در صورت آغاز مجدد  پيشرفت 
قابل توجهي داشته باشد؛ چه اين كه تحوالت دو 
هفته گذشته در همين محور قابل تحليل است. 
در اين بين، رويكرد جديد جو بايدن و تيم نظامي 
او در امريكا كه در روزهاي گذشته بسيار به دولت 
پاكستان نزديك ش��ده، اين اس��ت كه با خروج 
از افغانس��تان، مديريت و كنترل اين كشور را به 
دست پاكستان بسپارد و اين رويكرد، با توجه به 
نوع نگاه پاكستان به افغانستان، هيچ چشم اندازي 
براي پايان جنگ در اين كشور را تداعي نخواهد 
كرد. متأس��فانه افغانستان و پاكس��تان، به  رغم 
آنچه بر زبان مي رانند، آماده پايان دادن به جنگ 

اعالم نشده بين دو كشور نيستند. 

 سيدنعمت اهلل عبدالرحيم زاده
مصطفي الكاظمي، نخست وزير عراق روز يك شنبه 
6ژوئن با مس��عود بارزاني، رهبر ح��زب دموكرات 
كردستان عراق تماس تلفني داشت و در اين تماس 
تلفني، حمل��ه روز قبل نيروهاي ح��زب كارگران 
كردستان، پ. ك. ك را به نيروهاي پيشمرگه اقليم 
كردس��تان عراق محكوم كرد. اين درحالي اس��ت 
كه برهم صالح، رئيس جمهور عراق به حمله اخير 
تركيه به مناطق اط��راف اردوگاه مخمور اعتراض 
كرده و آن را اقدامي بر خ��الف قوانين بين المللي 
و موازين انس��اني دانسته اس��ت. به اين ترتيب، به 
نظر مي رسد تنش هاي شمال عراق بار ديگر محور 
تحوالت اين كشور شده اس��ت اما بايد گفت اصل 
تحوالت در بغداد و طي هفته هاي اخير رقم خورد 
به ويژه بعد از فراخوان ب��راي براندازي نظام حاكم 
در روز سه ش��نبه ۲5 مه و يورش��ي ك��ه نيروهاي 
امريكايي به محله الدوره در جنوب بغداد داشتند. 
اعتراضات در روز سه شنبه برگزار شد ولي بي رمق تر 
از اعتراضات سابق بود و يورش نيروهاي امريكايي 
در روز بع��د اين اعتراضات نش��ان داد كه فراخوان 
پوششي بوده تا نيروهاي امريكايي راحت تر بتوانند 
يكي از فرماندهان نيروهاي حشدالش��عبي به نام 
قاسم مصلح مشهور به سردار خاكريزها را دستگير 
كنند. دس��تگيري او به همراه يكسري از تحوالت 
حاكي از اين است كه مس��ئله امروز عراق نه چند 
درگيري پراكنده در ش��مال كش��ور بلكه كودتاي 
خزنده اي است كه در مركز و عليه نظام سياسي اين 

كشور انجام مي گيرد. 
 فراخوان هدفمند

اولين نكته قابل توجه فراخوان ۲5 مه اين اس��ت 
كه تش��كل هاي دعوت كننده براي اين فراخوان از 
جنس تش��كل هاي اعتراضات ۲۰19 نبودند. اين 
تش��كل ها با هويتي ناش��ناس در روزهاي قبل، از 
طريق ش��بكه هاي اجتماعي درخواست برگزاري 
اعتراضات موسوم به ۲5 مه را كرده و از معترضان 
خواسته بودند با ماندن در ميدان تحرير چادرهايي 
را برپا كنن��د و در عم��ل، اين ميدان را به اش��غال 
طوالني م��دت خ��ود در بياورند. نكت��ه قابل تأمل 
اينكه اين فراخوان همانند موارد قبل چندان مورد 
اس��تقبال عموم معترضان قرار نگرفت، زيرا هويت 
مجهول تشكل هاي درخواست كننده اين فراخوان 

باعث شده بود شك و ترديدهاي جدي حتي ميان 
كساني به وجود آيد كه از حاميان اعتراضات ۲۰19 
بودند. براي مثال، منتظر الزيدي خبرنگار معروف 
عراقي كه به دلي��ل پرتاب كفش به ج��ورج دبليو 
بوش رئيس جمهور وقت امريكا در ۲۰۰8 شهرت 
جهاني دارد از حاميان اعتراضات ۲۰19 است، اما 
او در جريان برگزاري اين اعتراضات نبوده و او هم 
مثل ديگران از طريق ش��بكه هاي اجتماعي مطلع 
شده است. به اين دليل اس��ت كه او گفت: »نقش 
دست هاي خارجي در تحريك و فراخوان اعتراضات 
بغداد كاماًل واضح و روش��ن اس��ت.« عالوه بر اين، 
برخي تحليلگران، طيف طرف��دار دولت مصطفي 
الكاظمي را متهم به اين اردوكشي خياباني كرده اند 
تا با اين كار براي انتخابات اكتبر آينده بهره برداري 
كنند. احمد عبدالساده با توجه به اغراض پشت پرده 
سياسي از جوانان عراقي خواس��ته است »بازيچه 
دست بازيگران قدرت نشوند و جان خود را به خاطر 
آنها به خطر نيندازند.« در هر صورت، جريان روز ۲5 
مه چنان خارج از قواعد اعتراضات گذشته بود كه 
مي توان گفت فراخوان اعتراضات براي اين روز تنها 
وسيله اي بود كه طراحان آن قصد داشتند با استفاده 
از اين وس��يله به هدفي ديگر برسند و دستگيري 

قاسم مصلح در روز بعد اين نكته را ثابت كرد. 
 بازداشت مشكوك

گزارش ها حاكي اس��ت كه بازداشت قاسم مصلح با 
يورش نيروهاي امريكايي انجام شده كه با همكاري 
س��ازمان اطالعات عراق به منطقه الدوره در جنوب 
عراق هلي برن  و او را بازداشت كردند. حضور نيروهاي 
امريكايي در اين عمليات ب��ا ادعاي بعدي مصطفي 
كاظمي در تضاد اس��ت كه طي بيانيه اي مدعي شد 
بازداش��ت مصلح، طبق رأي دادگاه و ماده 4 قانون 
مبارزه با تروريسم بوده است. در واقع، اگر اين ادعاي 
او درست باشد، بازداشت مصلح بايد از مجاري عادي 
و متعارف قانوني و توسط امنيت حشد الشعبي انجام 
گيرد، چراكه بازداش��ت هر يك از نيروهاي وزارت 
دفاع، كش��ور، مبارزه با تروريس��م و حشدالشعبي 
تنها بايد از طريق دس��تگاه متبوع شان انجام گيرد 
و بازداش��ت مصلح توس��ط نيروه��اي امريكايي به 
معناي نقض صريح قانون است. گذشته از شيوه غير 
قانوني بازداش��ت مصلح، اين نكته روشن است كه 
دولت كاظمي در نظر داشته است از فضاي امنيتي 

بعد از ۲5 مه براي بازداش��ت مصلح استفاده كند و 
همين بهره برداري سياس��ي- امنيتي باعث شده تا 
پرسش هايي در مورد انگيزه يا انگيزه هاي اين اقدام 
مطرح ش��ود. گمانه زني هايي در اي��ن مورد مطرح 
شده اند. برخي به حمالت موش��كي اخير به پايگاه 
نظاميان امريكايي در عين االسد در غرب استان انبار 
اشاره كرده اند و اينكه مصلح در ارتباط با اين حمالت 
بازداش��ت ش��ده اس��ت. برخي ديگر به مسيرهاي 
مخفيانه و غيرقانوني كاروان ه��اي نظامي امريكا از 
سوريه به عراق اش��اره كرده  و معتقدند چون مصلح 
مانع عبور و مرور كاروان هاي امريكايي از اين مسيرها 
بوده، او را به دس��تور امريكايي ها بازداشت كرده اند. 
نقش مصل��ح در ممانعت از انتقال تروريس��ت هاي 
داعش از منطقه التنف سوريه به عراق و اصرار او به 
ماندن نيروهاي حشدالشعبي در مرزهاي غربي عراق 

با سوريه يكي ديگر از موضوعاتي است كه مورد توجه 
تحليلگران قرار گرفته و برخي مثل عباس العرداوي 
به اين موضوع توجه كرده و آن را انگيزه امريكا براي 
بازداش��ت مصلح دانس��ته اند. در اين ميان، موضوع 
انتخابات پارلماني عراق در اكتبر بيشتر از هر موضوع 
ديگري مورد توجه ق��رار گرفته و به نظر مي رس��د  
بازداشت مصلح با اين موضوع ارتباط دارد. در واقع، 
فراخوان اعتراضات ۲5 مه و بازداشت قاسم مصلح در 
اين تحليل تنها قطعاتي از ي��ك پازل بزرگ تر براي 
ايجاد اختالل در برگزاري انتخابات پارلماني اكتبر 
هستند تا  مس��ير سياس��ي از برگزاري انتخابات به 

سمت تشكيل دولت فوق العاده تغيير جهت دهد. 
 انتخابات يا دولت فوق العاده

ش��يخ قيس الخزعلي، دبيركل عصائب اهل الحق 
با ص��دور بياني��ه اي اعالم كرده اس��ت بازداش��ت 
قاسم المصلح براي اهداف سياسي و انتخاباتي بوده و 
بر خالف چارچوب هاي قانوني و نظامي انجام شده تا 
با برهم زدن اوضاع امنيتي و ايجاد هرج و مرج، زمينه 
براي عدم برگزاري انتخابات و پيشبرد طرح تشكيل 
دولت فوق العاده فراهم ش��ود. اين ارزيابي از چند 
جهت قابل توجه است. نخست اينكه دولت الكاظمي 
س��ابقه بر هم زدن تاريخ انتخابات را دارد، زيرا قرار 
بود انتخابات در ژوئن۲۰۲1)خرداد جاري( برگزار 
شود اما كاظمي مدعي ش��د شرايط براي برگزاري 
انتخابات فراهم نيس��ت و به همين جه��ت، آن را 
موكول به اكتبر كرد. اكنون نيز او مي تواند با برهم 
زدن اوضاع امنيتي و سياس��ي همين ادعا را تكرار 

كند تا اينكه انتخابات پارلماني بر خالف وعده هاي 
گذشته اش دست كم در س��ال جاري برگزار نشود. 
اظهارات اس��تفان هيكي س��فير انگليس در عراق 
حكايت از اين دارد كه پروژه بر هم زدن انتخابات و 
تعويق احتمالي آن برنامه اي خارجي است، چراكه 
او درست چند روز قبل از ۲5 مه گفته بود: »شرايط 
براي برگزاري انتخابات در عراق مهيا نيست.« اين 
اظهارنظر مداخله جويانه چن��ان واكنش تندي از 
سوي شخصيت ها و احزاب عراقي به دنبال داشت 
كه حتي برخي فراكس��يون هاي پارلمان خواستار 
اخراج سفير انگليس از عراق شدند. جمعه العطواني 
تحليلگر ش��بكه تلويزيوني العهد اس��ت. به نظر او 
س��فارتخانه هاي امريكا و انگليس سناريويي تهيه 
و آن را به كمك ايادي عراقي خ��ود اجرا مي كنند 
و بازداش��ت مصلح در چارچوب اين سناريوس��ت 
تا اينكه عراق به س��مت هرج و مرج كشيده شود و 
ش��رايط را براي برگزاري انتخابات اكتبر نامناسب 
كنند. قطع��ه ديگر و البته مهم اين پازل تش��كيل 
دولت فوق العاده با بهره ب��رداري از اين هرج و مرج 
اس��ت. تارنماي روزنامه عربي ۲1 خبر از مذاكرات 
محرمانه برخي گروه ها با دولت مصطفي الكاظمي 
داده تا اينكه با ايجاد آشوب و هرج و مرج، انتخابات 
پارلماني به تعويق افتد و دولت فوق العاده تشكيل 
شود. عاليه نصيف، نماينده پارلمان عراق مدتي قبل 
از اين مذاكرات گفته بود كه بيشتر فراكسيون هاي 
سياسي پارلمان اطالعي از آن ندارند. به نظر مي رسد 
اين موضوع آن قدر جدي شده بود كه نوري المالكي، 
دبيركل حزب الدعوه اس��المي و رهبر فراكسيون 
دولت قانون، الزم ديد بياني��ه اي صادر و مخالفت 
صريح و شديد خود را با تش��كيل دولت فوق العاده 
اعالم كند و »آن را نوعي سركش��ي از دموكراسي 
و انتقال قدرت از طريق ساز و كار پارلماني« بداند. 
در واقع، تش��كيل دولت فوق العاده به معناي زير پا 
گذاشتن اين ساز و كار براي دست زدن به اقدامات 
فرا قانوني اس��ت به خص��وص دو كش��ور امريكا و 
انگليس به دنبال انجام اين اقدامات در عراق هستند. 
در هر صورت، وقايع اخير نشان مي دهد فتنه جويي 
امريكا و انگليس در عراق به دنبال زمين گير كردن 
انتخابات و ساز و كار قانوني عراق است تا با تشكيل 
دولت فوق الع��اده بتوانند منافع خ��ود را در عراق 

تأمين كنند. 

 خروج از افغانستان به روش ارتش سرخ
 بايدن بعد از 20 سال جنگ و كشتار از »بي اهميت بودن« افغانستان صحبت مي كند 

مهندسي بحران »الكاظمي« براي فتح انتخابات 

   چالش

  احسان شيخون
طي دوره رياست جمهوري ترامپ، 
مالقات ه��اي چندگانه اي ميان وي 
و رهبر كره شمالي كيم جونگ اون 
انجام ش��د كه برخي را به اين گمان 
واداش��ته بود كه به زودي روابط دو 
كشور وارد برهه جديدي خواهد شد. 
اما چنين تغيير خوشبينانه اي نه تنها 
حاصل نشد، بلكه  ميزان تنش ها در 
دولت فعلي اياالت متحده با رياست 
جو بايدن بيش از پيش نمايان شد. 
سياست بايدن نسبت به كره شمالي 
چيست و نتيجه آن چه خواهد بود؟

كره ش��مالي، ب��ا جمعي��ت نزديك 
به ۲6 ميلي��ون نفر در همس��ايگي 
كره جنوبي، چين و روسيه قرار دارد 
كه پس از شكس��ت ژاپن در جنگ 
دوم جهاني به تصرف شوروي درآمد 
و حكومتي همسو با بلوك شرق در 
آن حاكم ش��د. از آن زمان تاكنون 
همواره كره آم��اج تحريم هاي ملل 
متحد و امريكا بوده اس��ت. اقتصاد 
آن به دليل تحريم هاي گس��ترده، 
غالب��اً در زمره اقتصاد خاكس��تري 
دسته بندي مي شود. بخش زيادي از 
روابط تجاري كره شامل محصوالت 
معدني همچون زغال سنگ است كه 
با چين انجام مي شود. وجود ذخاير 
غني و بكر از اورانيوم، زغال س��نگ، 
مس، طال، آهن و روي از ويژگي هاي 
اقتصادي كره ش��مالي اس��ت. البته 
به دليل تحريم هاي س��ازمان ملل و 
انزواي بين المللي، بخش اقتصادي 
در سطح پاييني جريان دارد و بخش 
زيادي از افراد جامع��ه نيز در فقر به 

سر مي برند. 
اما آنچه بر هم��ه اين موارد س��ايه 
افكن��ده و ن��ام كره ش��مالي به آن 
گره خورده اس��ت، دانش هسته اي 
و ملزوم��ات مرتب��ط با آن ب��ه ويژه 
آزمايش موشك هاي بالستيك بوده 
كه در س��ال هاي اخير مالقات هاي 
گاه و بيگاه و كودكانه ترامپ و كيم به 
آن دامن زده است. ديدار هايي با قهر 
و آشتي، انفجار و توئيت كه هدف آن 
غيرهسته اي ش��دن كره شمالي در 
برابر لغو تحريم ه��اي ملل متحد و 
اياالت متحده اس��ت، اما برآيند آن 
تنها محدود به تبليغات رسانه اي بود 
تا نتايج عملي و ملموس. در نهايت 
كره شمالي راه گذشته خود را ادامه 
داد و با تغيير دولت در اياالت متحده 
و انتقاد بايدن از سياست هاي پيشين 
ترامپ، بر شدت اقدامات خود افزود. 
نباي��د از ي��اد ب��رد ك��ه دس��تگاه 
تصميم س��از در اي��االت متح��ده، 
ف��ارغ از اينك��ه جمهوريخواهان يا 
دموكرات ها مسند قدرت را در دست 
داشته باش��ند، از يك منطق نسبتاً 
واحد پيروي مي نمايد و تنها ممكن 
است در خط مشي هاي پايين دستي 
تغييراتي ايجاد ش��ود. اين را نه تنها 
در ارتباط ب��ا كره ش��مالي، بلكه در 
روابط اياالت متحده با ساير كشورها 
از جمل��ه جمهوري اس��المي ايران 
نيز مي توان به خوبي مش��اهده كرد. 
در ارتباط با كره ش��مالي، دستگاه 
تصميم گير سياست خارجي اياالت 
متحده سه خط مشي را مطرح كرده 
است؛ اول، جنگ مستقيم و از ميان 
بردن تأسيسات هسته اي كره شمالي، 
دوم، تحري��م حداكث��ري عليه اين 
كشور كه با يك اجماع جهاني صورت 
يابد و س��رانجام )خط مشي سوم(، 
دادن امتيازهايي كه بت��وان آنها را 
پس از مدتي بازپس گرفت. در نهايت 
تلفيقي از اين سه خط مشي انتخاب 
و اجرا ش��ده اس��ت؛ به اين ترتيب، 
خط مشي حضور نظامي و برگزاري 
مانور هاي متعدد ارتش اياالت متحده 
همراه با ژاپن و كره جنوبي در كنار 
مرز هاي كره ش��مالي از يك طرف، 
اعمال تحريم هاي حداكثري از سوي 
ديگ��ر و نيز ارائه امتي��ازات كوچك 

قابل بازپس گيري در رأس سياست 
خارجي امريكا عليه كره انجام گرفت. 
مشابه اين سياست در قبال جمهوري 
اسالمي ايران نيز اعمال شده است؛ 
عقد پيمان ه��اي امنيتي- نظامي با 
كشور هاي منطقه، اعمال تحريم هاي 
حداكثري و در نهايت بازپس گيري 
امتي��ازات كوچك در س��ند برجام. 
بنابراين در پيوس��تار روابط اين دو 
كشور، ترامپ س��عي كرده است با 
دادن امتيازات كوچك، كره را همسو 
با خود نمايد و از سوي ديگر از ميزان 
فشارها نكاهد، حال در دوره بايدن 
اين سياست با همان منطق واحد اما 

به نحوي ديگر در جريان است. 
در جدال انتخابات رياست جمهوري 
امريكا، بايدن به ك��رات تأكيد كرد 
هرگاه ب��ه مقام رياس��ت جمهوري 
برگزي��ده ش��ود، قطعاً ب��راي كيم 
جون��گ اون، رهبر كره ش��مالي كه 
اوباشي بيش نيست »نامه عاشقانه« 
نخواهد فرس��تاد و در نتيجه با روي 
كار آمدن، او سياس��ت هاي ترامپ 
در قب��ال كره ش��مالي را شكس��ت 
خورده اع��الم ك��رد و ضمن تالش 
براي تماس با مقام��ات كره كه آن 
هم ناكام ماند، برنامه هسته اي كره 
ش��مالي را »تهديدي ج��دي براي 
امني��ت جهان��ي« اعالم ك��رد. اين 
رخداد ش��روعي بر ش��عله ور شدن 
تنش ميان دو كش��ور بود. بالفاصله 
به دس��تور كيم آزمايش هاي جديد 
موشكي و هسته اي از سر گرفته شد 
و خبرگزاري هاي اين كش��ور خط 
مش��ي باي��دن را »تحمل ناپذير« و 
»افتضاحي بزرگ« توصيف كردند. 

ب��ه نظر مي رس��د بايدن ني��ز حول 
همان منطق پيش��ين روابط با كره 
ش��مالي قدم برداش��ته اس��ت؛ به 
گونه اي كه ديگر به دنبال دستيابي 
به »يك معامله بزرگ« مورد ادعاي 
ترامپ با كيم جونگ اون، رهبر كره 
ش��مالي نخواهد بود و تمركزش را 
بر تهديدهاي نظام��ي، تحريم هاي 
همه جانبه و امتيازات كوچك قابل 
پس گرفتن گذاشته است. در همين 
رابطه جن س��اكي سخنگوي دولت 
امريكا گفت: خط مش��ي ما در قبال 
كره ش��مالي ب��ر دس��تيابي به يك 
معامله بزرگ متمركز نخواهد بود، 
و نيز بر سياس��ت صبر استراتژيك 
تكيه نخواهيم كرد، ب��ه اين ترتيب 
اياالت متحده، رويك��ردي عملي و 
حساب شده كه ديپلماسي را مردود 
نمي داند و همزمان بر پيشرفت هاي 
عملي در زمينه افزايش امنيت امريكا 
و متحدانش متمركز است را دنبال 

خواهد كرد. 
چنين رخدادهايي در روابط دو كشور 
حتي با تغيير رؤساي جمهور اياالت 
متحده نكاتي مهم را برايمان يادآوري 
مي كند: بدعهدي هاي اياالت متحده 
در هر دوره اي ادامه خواهد داش��ت. 
در مذاكرات رهبران كره ش��مالي و 
اياالت متح��ده، با وج��ود آنكه كره 
آزمايش ه��اي خود را ب��راي مدتي 
تعليق كرد و فرات��ر از آن به تخريب 
برخي مراكز هسته اي خود دست زد، 
اما در عوض تنها چند توئيت عاشقانه 
از طرف ترامپ به دست آورد و از آن 
زمان تاكن��ون از فش��ارهاي امريكا 
كاس��ته نش��د. حاكم بودن منطقي 
واحد بر سياس��ت خارج��ي اياالت 
متحده فارغ از اينكه دولت در دست 
جمهوريخواهان باشد يا دموكرات ها 
غايت رسيدن به اهداف و منافع و در 
مقابل، تسليم ديگري است. از اين رو 
سياس��ت ها مقابل كشورمان همان 
بوده كه هست، اما با رنگي متفاوت. 
در نهاي��ت اينكه، آنچه به روش��ني 
در الگوي رفتاري سياست خارجي 
اياالت متحده نسبت به كره شمالي و 
جمهوري اسالمي ايران مي توان ديد، 

مذاكره از موضع قدرت است. 

از »تقريباً هيچ« ترامپ 
تا »هيچ« بايدن در پيونگ يانگ

رويكرد

قطعاً افغانستان سرزمين بي اهميتي 
براي امريكا بوده كه پس از 20 س�ال 
راهبرده�ا و رويكردهاي اش�تباه و 
به خاك و خون كش�انيدن سراس�ر 
اي�ن كش�ور، ام�روز حاضر نيس�ت 
تاوان فجايع�ي كه ب�ه ب�ار آورده را 
بپردازد و پا به فرار گذاش�ته اس�ت!

بازداشت قاسم المصلح براي اهداف 
سياس�ي و انتخاباتي بوده و بر خالف 
چارچوب هاي قانوني و نظامي انجام 
شده تا با برهم زدن اوضاع امنيتي و 
ايجاد هرج و م�رج، زمينه براي عدم 
برگ�زاري انتخابات و پيش�برد طرح 
تشكيل دولت فوق العاده فراهم شود

  دورنما


