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پس از آن که ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین ضربه پنالتی این تیم در برابر ایسلند را از دست داد ،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی توئیتری به
این موضوع واکنش نشان داد.به گزارش تایمز آو اسرائیل ،لیبرمن در اظهاراتی این مطلب را القا کرد که لیونل مسی ،از آن جهت نتوانست ضربه پنالتی
این تیم در برابر ایسلند را به گل تبدیل کند که آرژانتین در لحظه آخر از بازی تدارکاتی در برابر تیم رژیم صهیونیستی انصراف داده بود!

...

گزارش تحلیلی
آخرین تقالی ائتالف متجاوز عربی
برای فرار از شکست در یمن

نبرد مرگ و زندگی در حدیده
بیشازیکماهازانتشاراولینخبرهاازآغازعملیات«ائتالف
عربی» به رهبری عربستان و با مشارکت فعال امارات عربی
متحده برای اشغال خط ساحل غربی و استان حدیده یمن
میگذرد.اولین خبر 19 ،اردیبهشــت اعالم شــد و تا امروز
 26خــرداد ماه ،تاکنون حداقل ســه تــا چهار بــار ،خبر آغاز
عملیاتهای جدید در جبهه ساحل غربی یمن از رسانههای
ســعودی و اماراتی و دیگر رسانههای همســو با آنان منتشر
شــده اســت .جدیدترین عملیات ائتالف ســعودی اماراتی
و شــبهنظامیان متحد آنــان که بســیاری از آنــان «نیروهای
اجارهای» از دیگر کشورها به خصوص از کشورهای آفریقایی
هستند «،پیروزیطالیی»نامگذاریشدهاست.حاالهرچند
رسانههایسعودیمثلالعربیهمدعیتسلط«ائتالفعربی»
بر فــرودگاه حدیده هســتند ،امــا منابع میدانــی میگویند
نبردی شــدید در اطراف فــرودگاه در جریان اســت و اخبار
رســانههای ســعودی جنگ روانی به موازات نبــرد میدانی
اســت .حدیده یکی از اســتان های شــمالی یمن است و در
امتداد سواحل دریای سرخ قرار دارد .موقعیت بندر حدیده
نیزباتوجهبهگسترشبهسمتتنگهبابالمندبدرجنوبو
مرزهایدریاییعربستانسعودیدرشمال،جایگاهویژهای
به این شهر داده است .این شهر در بیش از سه سال گذشته
به دلیل موقعیت اســتراتژیک اش مورد توجه استراتژیست
هــای نظامــی عربســتان و امــارات بوده اســت .حدیــده در
جنگ یمن به عرصهای مهم بــرای آموزش نیروهای نظامی
و داوطلبانه مردمــی برای دفــاع در برابر نیروهــای متجاوز
تبدیل و باعث شــد مناطق ســواحل غربی شــهر بــه مناطق
رعبآوروتهدیدآمیزبرایکشتیهاینظامیائتالفمتجاوز
تبدیل شود .همچنین نیروهای مقاومت مردمی ،حدیده را
عرصه ای برای حفاظت از عمق اســتراتژیک خود می دانند
و سعی کرده اند تا بیشــترین حد ممکن از این شهر و بندر و
زیرساختهاوفرودگاههایآنحفاظتکنند.حدیدهدومین
بندر بزرگ یمن به شمار می رود و قادر است کشتیهایی با
محموله  31هزار تنی با عرض حــدود  10متر و طول 250
متر را بپذیرد .مهمترین ویژگیهای بندر حدیده را می توان
در نزدیک بودن به خطوط جهانی دریانوردی ،نبود بادهای
موســمی در این بندر و برخورداری از شرایط مثبت طبیعی
نظیر امواج و جریان های آبی برشــمرد .از این رو این بندر از
طریق عوارض گمرکی که عاید نیروهای الحوثی می کند،
خدمتبزرگیبهاقتصادجنگدرمیاننیروهایمدافعیمن
کرده اســت .از همین رو نیروهای متجاوز به بهانه آن که این
مسیر ،مهم ترین گذرگاه دست یابی انصارا ...به تسلیحات
اســت ،تالش می کنند تا بر الحدیده مسلط شوند .بنابراین
ائتــاف عربســتان در دو روز گذشــته بــا افزایــش نیروهای
نظامی خود و ارسال صدها تانک و تجهیزات نظامی دیگر و
استفاده از مزدوران داخلی یمن و جدایی طلبان شورشی به
دنبال اشغال این منطقه است .از نگاه عربستان و متحدین
اش ،تصرف حدیده می تواند جنگ یمن را از فاز فرسایشی
خارج ســازد و بر معادالت درگیری نظامی به نفــع آن ها اثر
مثبتی بگذارد .این شــهر دروازه ورود به عمق اســتراتژیک
نیروهای مقاومت و اشــغال راحت استان های مرکزی یمن
به ویژه صنعاست .بنابراین نبرد در حدیده شدیدترین محور
درگیری های موجود در یمن از سه سال قبل تا امروز است.
در همین زمینه نیروهای عربستان و امارات پس از مهلت سه
روزه ،عملیات نظامی خود را برای اشغال این شهر راهبردی
آغاز کردند .طبق ارزیابیهای سازمان ملل متحد هم اکنون
بیــش از  600هزار نفر در منطقه ســاحلی الحدیده زندگی
میکنند و اســتفاده عربســتان از نیروی هوایــی و تاکتیک
موشک باران گسترده شهر ،جان عده زیادی از غیرنظامیان
رادرمعرضخطرقراردادهاست.صندوقحمایتازکودکان
سازمان ملل متحد (یونیسف) نیز هشدار داده است که این
حمله جان 300هزار کودک یمنی را تهدید میکند .مسئله
مهم در ایــن درگیری ،تاثیر جنــگ حدیده بــر زندگی دیگر
ساکنان یمن است که از کمبود گســترده غذا و دارو رنج می
برند .براین اساس تصمیم عربستان و امارات متحده عربی با
همکاری آمریکا برای شروع این نبرد ،هدف قرار دادن جان
هزاران یمنی غیرنظامی است.در واقع اگرچه در شرایطی
که دیدار تاریخی دونالد ترامپ و کیــم جونگ اون و تصمیم
کره شمالی به خلع سالح هســته ای ،تیتر یک اخبار جهان
بود حمله به حدیده آغاز شد ،اما همان طور که شواهد نشان
می دهد ،آمریکا نقش مهمی در شروع این نبرد داشته است.
در همین زمینه نشریه اینتلیجنس ســرویس فرانسه درباره
نقش و کارکرد آمریکا در این جنگ نوشــت امارات افســران
آمریکایی را برای بهبــود عملکرد نیروهــای زمینی خود در
جنگیمنبهکارگرفتهاست.اسکاتپولکارشناسمسائل
یمن در موسسه آکســفام آمریکا نیز با اشــاره به واکنش کاخ
ســفید به اخبار مربوط به آغــاز جنگ در حدیــده گفت :تنها
اتفاقی که در این زمینــه رخ میدهد ،هشــدار دادن درباره
حمله نکردن و عواقب وخیم آن اســت و این واکنشی سست
از ســوی مقامات آمریکایی و شخص وزیر امور خارجه است.
کریس مورفی سناتور آمریکایی هم با بیان حمایت آمریکا از
حملههواییدوشنبهگذشتهضدتاسیساتپزشکیسازمان
پزشکان بدون مرز که برای مداوای وبا به یمن رفته اند ،خاطر
نشانکرد:واشنگتنازمتجاوزاندریمنپشتیبانیمیکند.
حمایت یا به نوعی ســکوت ایاالت متحده در خصوص نقض
تمامیت ارضی یمن و حمله بــه تنها مســیر ورود دارو ،غذا و
سوخت این کشــور در کنار کمک های اطالعاتی و مشاوره
ای به عربســتان و امارات ،حکایت از حضور غیرمستقیم اما
بسیار اثرگذار آمریکا در این جنایت و اقدام غیرقانونی دارد.
بیش از سه ســال کوبیدن بر طبل جنگ به جز ویرانی یمن،
کشتار ســاکنان آن و ایجاد بزرگ ترین بحران انسانی ،هیچ
دستاورد ملموسی برای ائتالف متجاوز به رهبری عربستان
سعودینداشتهوایندرحالیاستکههزینههایاینتجاوز
چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ بی اعتبار شــدن دالیل اولیه
دولت های متجــاوز در حمله بــه یمن و درخواســت جهانی
برای پایان دادن هرچه سریع تر به این حمله وحشیانه روز به
روز بیشتر می شود .این امر منجر شده تا تمام بازیگران پشت
پرده نیز اکنون نقاب های حقوق بشردوســتانه خود را کنار
نهند و علن ًا به کمک عربستان و امارات بشتابند تا از شکستی
مفتضحانهدریمنرهایییابند.اماتمایلعربستانبهکنترل
تمام مرزهای آبی یمن و ورود به حدیده با هدف نفوذ به عمق
اســتراتژیک انصارا ،...دورنمای جنگی طوالنــی را در این
شهرنشانمیدهدکهمیتوانددرسایهبیتفاوتینهادهای
بین المللی به فاجعه انســانی بــه مراتب بزرگ تــر از قبل در
یمن منجر شود.

کنایه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
به لیونل مسی!

...

ُکردها برای مذاکرات مستقیم و بدون پیش شرط با دمشق اعالم آمادگی کردند

تحلیل رسانه ها

چرخش استراتژیک ُکردهای سوری
نیروهای سوریه دموکراتیک با انتشار بیانیهای از آمادگی
برای مذاکره بدون قید و شــرط با حکومت مرکزی سوریه
اطــاع دادند .ایــن بیانیه شــاید در ابتــدا چنــدان دارای
اهمیت بــه نظر نرســد امــا واقعیت آن اســت که هــر گونه
آغاز مذاکره میان دمشــق با نیروهای سوریه دموکراتیک
که اکثریت آنهــا را کردها تشــکیل میدهنــد ،میتواند
زمینهســاز چرخشــی بزرگ در معادالت میدانــی به ضرر
آمریکا و به نفع محور مقاومت و دمشــق ارزیابی شــود .در
همین زمینه ،حکمت حبیب ،عضو هیئت رئیســه شورای
ســوریه دموکراتیک نیز در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه
اظهار میکنــد :نیروهای ما برای گشــایش باب گفتوگو
جدی هســتند ،حال که میگوییم برای مذاکره آمادهایم،
هیچ پیششــرطی بــرای آن نداریم .همچنیــن ،این عضو
هیئت رئیسه شورای ســوریه دموکراتیک تاکید میکند:
تمام گروههای خارجی از جمله ائتالف ضد داعش به منزله
مداخلهگرهای خارجی قلمداد میشــوند و ما امیدواریم
در مرحله بعد تمامی گروههای نظامی موجود در ســوریه
از کشور خارج شــوند و گفتوگوی سوری-ســوری برای
حل بحران از سر گرفته شود.ایراد این اظهارات به وضوح،
نمایانگر چرخشــی بنیادیــن در مواضع کردهای ســوریه
درباره معــادالت این کشــور اســت .در گفتههای حکمت
حبیــب دو نکتــه مهــم قابل توجــه هســتند .یکــی این که
نیروهای خارجی از جمله ائتالف ضدداعش که از تابستان
 2014بهرهبریآمریکابهبهانهمقابلهباداعشایجادشده
و در کشــورهای عراق و ســوریه عملیات هوایــی متعددی
را انجام دادهاند و نیز حامــی اصلی نیروهای دموکراتیک
سوریه بودهاند ،اشغالگر هســتند و باید از این کشور خارج
شــوند .نکته دارای اهمیت دیگر ،این که کردهای سوریه
خواهان مذاکره ســوری  -ســوری یعنی همان اصل مورد
تاکید دمشــق طی ســالهای گذشــته هســتند .اکنون با
تمام این اوصاف ،این پرســش مهم مطرح میشود که چرا
کردهای سوریه در شرایط کنونی چنین چرخش مواضعی
را اتخاذ کردهاند؟ در پاسخ به این پرسش در ابتدا ضروری
است که روند قدرتگیری و نقشآفرینی کردهای سوریه
در تحوالت این کشــور پس از آغاز بحران در ســال 2011
به اختصار مورد بحث قرار بگیرد ســپس در قالب سه علت
دالیل این چرخش مهم واکاوی شود.
▪گذار به کانتونیسم و فدرالیسم خودخوانده

کردها بر اســاس آمارهای غیر رســمی با حــدود یک و نیم
تا دو میلیون جمعیت  10درصد از ســاکنان کشور سوریه
را تشــکیل میدهند .آن ها در ســالهای قبــل از 2011
اکثــرا جمعیتــی حاشــیهای و بدون ســاختار تشــکیالت
سیاسی منسجم بودند که جایگاه چندانی نیز در حکومت
نداشتند .اما پس از آغاز بحران داخلی در سوریه وضعیت
برای این گروه قومی بهطور کامل دگرگون شد .کردهای
ســوریه تحت رهبری حــزب اتحــاد دموکراتیــک ()PYD
شاخه ســوری حزب کارگران کردســتان ( )PKKبا اعالم
سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیک ،تالش کردند از خأل
قدرت موجــود اســتفاده و در قالب ســه کانتون بر شــمال
ســوریه اعمال حکومــت کننــد .منطقه مد نظــر کردها در
قالب نظام کانتونــی در صورت الحــاق تمامی بخشهای
آن به یکدیگر از روســتای عین دیوار که در محدوده شــهر

دیرک که یکی از شــهرهای اســتان حسکه اســت ،شروع
میشد و همجوار با مرزهای ترکیه به سمت غرب در ناحیه
اسکندرون خاتمه پیدا میکرد.کردها با ادامه روند بحران
در سوریه و برای رسمیت بخشیدن به سیستم خودمختاری
دموکراتیک و نظام کانتونی مد نظر خود به صورت رسمی
در  2014/1/22اولین کانتون خود را در جزیره تاسیس
کردند .همچنیــن ،در  2014/1/27کانتــون کوبانی و
در  2014/1/29کانتون عفرین ایجاد شــدند .سیستم
ریاست مشترک برای کانتونها در نظر گرفته شد و هیئت
وزیران  22نفره برای اداره هر کانتون مدنظر قرار گرفت.
در ســال  2014کردها مقاومت کوبانی را در برابر داعش
خلق کردند و از ابتدای سال  2015با حمایتهای آمریکا
آنها در قالــب دو نیروی یگانهای مدافــع خلق ( )YPGو
یگانهای محافظ زنان ( )YPJپیشــروی قابل مالحظهای
داشــتهاند .کردهــا در ابتدا با شکســتن حصــر کوبانی ،با
حمایتهای ائتالف ضــد داعش به رهبــری آمریکا موفق
شــدند کرانه جنوبی و جنوب شرقی اســتان حسکه را نیز
از نیروهای داعش پاک سازی کنند .سپس روند پیشروی
کردها با کنتــرل منطقه تل ابیض (گری ســپی) موقعیتی
خــاص را برای خــود ایجــاد کردند .ســپس بــا فرماندهی
کردهای ســوریه« ،نیروهای ســوریه دموکراتیک» در 15
نوامبر  2015بــا حمایت آمریکا تشــکیل شــد .نیروهای
سوریه دموکراتیک پس از تاســیس به سمت غرب کانتون
کوبانــی پیشــروی و ســد تشــرین در شهرســتان «منبــج»
در اســتان حلب را کنتــرل کردنــد .همچنیــن ،نیروهای
دموکراتیــک ســوریه در آگوســت  2016کنتــرل شــهر
اســتراتژیک «منبج» را در دست گرفتند .ســپس در میانه
تحوالت ســال  2016در ماه مارس ،پس از دعوت نشدن
کردها به مذاکــرات صلح ســوریه در کنفرانــس ژنو  ،3در
 17مارس « ،2016فدراســیون روژاوا در شمال سوریه»
با حضور  200نفر از اعضای کرد ،عرب ،ترکمن ،آشــوری
و ...کانتونهای سهگانه و با انتخاب هیئت رئیسهای 31
نفره از میان این اعضا ،اعالم شــد .در ادامه این روند رو به
رشــد ،در  17اکتبــر  2017مهمترین پیــروزی نیروهای
دموکراتیک ســوریه در رقــه پایتخت داعش رقــم خورد.با
تمام این پیروزیها سال  2018را میتوان چرخش بزرگ
در وضعیت نیروهای دموکراتیک سوریه و کردهای سوریه
تلقی کــرد .در  20ژانویــه  2017ارتش ترکیــه به همراه
شــبهنظامیان تحت حمایت خود در قالب عملیات «شاخه
زیتون» حمله به کانتون عفرین را آغاز کرد و پس از  58روز
مقاومت کردهای سوریه در  18مارس موفق به اشغال این
منطقه شدند .در ماجرای عفرین کردهای سوریه به شدت
از عملکرد و کنشهای آمریکا اظهار نارضایتی داشتند و به
نوعی خود را قربانی خیانت آمریکا تلقی میکردند اما سیه
بختی کردهای ســوریه در سال  2018با ســقوط عفرین
خاتمــه پیدا نکــرد ،بلکــه در  5ژوئــن  15( 2018خرداد
 )1397در پی مذاکره مولود چــاووش اوغلو وزیر خارجه
ترکیه و مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن ،توافق
میان دو کشور برای خروج نیروهای سوریه دموکراتیک از
شهر منبج به نتیجه رسید .تا جایی که نظامیان کرد سوری
مجبور به ترک منبج و حرکت به سمت شرق فرات شدند.
در این وضعیــت کردهای ســوریه در مواضع خــود درباره
همکاری با آمریکا دچار تردیدهای بزرگی شدهاند.

افزایش انتقادات داخلی و بین المللی
به کاخ سفید در توافق با کره شمالی

هنر معامله ترامپ یا اون؟

▪بدعهدی آمریکاییها با کردها

مهمترین علت چرخش در مواضع کردهای ســوریه برای
مذاکره با دمشــق را میتوان بدعهــدی آمریکاییها یا به
عبارت خــود کردهای ســوریه خیانت واشــنگتن به آنها
ارزیابی کــرد .کردهای ســوریه از اواخر ســال  2014در
مقام بزرگترین متحد واشنگتن در صحنه سیاسی سوریه
حاضر شدند و به عبارتی بســیاری از تحلیلگران آنها را
پیاده نظام ارتش آمریکا در عرصه معادالت میدانی سوریه
ارزیابی میکردند اما بر خالف تصورات کردهای سوریه،
آمریکا در مســئله حمله ترکیه به عفرین هیــچ حمایتی از
کردهانداشتودرمنبجنیزآنهاقربانیسازشپشتپرده
واشنگتن با آنکارا شــدند .اکنون شاهد هستیم کردهای
ســوریه به این نتیجه رســیدهاند که باید در اتحــاد خود با
ائتالف ضدداعش بازبینی کننــد.در همین زمینه صالح
مسلم رئیس مشترک پیشــین حزب اتحاد دموکراتیک و
مسئول امور سیاست خارجی جنبش جامعه دموکراتیک
( )Tev - Demدر گفت وگوی با آژانس خبری «دیپیای»
آلمــان درباره توافــق آمریــکا و ترکیه بر ســر منبــج اظهار
میکند« :امیدوار بودیم که چنیــن رخدادی اتفاق نیفتد
اما متاســفانه آن چــه که نبایــد رخ میداد ،اتفــاق افتاد».
مســلم افزود« :در وضعیت کنونــی کنترل ما در دســتان
خودمان است و آمریکا نمیتواند به جا ی ما تصمیم بگیرد
بنابراین ،همانگونه که آمریکاییها منافع خود را دارند ما
هم بر اســاس منافع خود تصمیم میگیریم .ما (کردهای
سوریه) برده و خدمت گزار کسی نیســتیم .در نتیجه اگر
منافع مااقتضا کند ،با هر نیرویی از جمله روسیه و حکومت
مرکزی سوریه وارد مذاکره و ائتالف خواهیم شد .به طور
حتم مناســبات ما باآمریکا همیشــگی نیســت و میتواند
دچار دگرگونی شود ».ایراد این اظهارات بدین معناست
که کردهای ســوریه تصمیم قطعی خود را برای مذاکره با
حکومت مرکزی و دور شدن از آمریکا گرفته اند.
▪ترکیه و تهدید جدی موجودیت کردها

دیگر دلیل کردهای ســوریه برای بازبینی در مناســبات
خود بــا آمریــکا و مذاکره بــا حکومــت مرکزی ســوریه را
میتــوان در تهدیــد موجودیت آنهــا توســط ترکیه ،در
نتیجــه توافقات احتمالــی آینده میان آنکارا و واشــنگتن
ارزیابی کــرد .در همین زمینه ،صالح مســلم در بخشــی
از گفت وگوی خود با آژانس خبــری «دیپیای» آلمانی
اظهار میکند« :ما برای آزادسازی منبج از کنترل داعش
با ریخته شــدن خــون نیروهــای خود تــاش کردیــم اما
آمریکا خیانت کرد و ما نگران تصمیمات آینده و توافقات
احتمالی آینده آنها با ترکیه هســتیم .این ستمی بزرگ

کردهای سوریه از اواخر سال 2014
در مقام بزرگترین متحد واشنگتن
در صحنه سیاسی سوریه حاضر شدند
و به عبارتی بسیاری از تحلیلگران
آنها را پیاده نظام ارتش آمریکا در
عرصه معادالت میدانی سوریه ارزیابی
میکردند اما بر خالف تصورات
کردهای سوریه ،آمریکا در مسئله
حملهترکیهبهعفرینهیچحمایتی
از کردها نداشت و در منبج نیز آنها
قربانی سازش پشتپرده واشنگتن با
آنکارا شدند
بود که آمریکا بر ما روا داشت؛ بنابراین هر احتمالی برای
توافق با دمشق وجود دارد ».واقعیت آن است که اظهارات
مسلم ،نشــان میدهد که کردهای ســوریه حتی برای به
خطر افتــادن موجودیت خــود نگران هســتند .از این که
ترکیه مناطق تحت کنترل آنها را اشــغال کند و ساختار
دموگرافی آن را تغییر دهد به شدت واهمه دارند.
▪ناچار بودن در پذیرش حاکمیت دمشق

یکــی دیگــر از علتهــای رغبــت نیروهــای دموکراتیک
سوریه برای مذاکره با حکومت مرکزی سوریه را میتوان
در روند معادالت میدانی چند وقت اخیر کشــور ســوریه
ارزیابی کرد .در نتیجه موفقیتهای دمشــق در شکست
تروریســتها در جبهههــای مختلــف ،اکنــون کردهای
ســوریه میدانند در مرحله بعدی آنها یــا باید حاکمیت
دمشــق را بپذیرند یا این کــه وارد جنگی با ارتش ســوریه
شــوند که شکســت آنهــا در ایــن جنــگ حتمی بــه نظر
میرسد .از سوی دیگر کردهای سوریه از این امر آگاهی
دارند که بر اساس قواعد بینالمللی و نیز قانون اساسی
داخلی سوریه ،حکومت مرکزی از مشروعیت کامل برای
کنترل بر تمام محدوده ســرزمین کشور برخوردار است.
بنابراین ،در وضعیــت کنونی آنها با اطــاع از ابعاد این
مســائل به ســمت مذاکره با دولت مرکزی برای در امان
ماندن از حمالت ترکیه و تامین منافع خود در آینده سوریه
گرایش یافته اند.

نگاهی به پیامدهای افتتاح دفتر سفارت دوفاکتو واشنگتن درتایوان

پایآمریکا روی دم اژدهای زرد

منطقه شــرق آســیا در زمــره اولیــن مناطقی اســت که با
گذشــت زمان چارچوب های اصلی و اساســی سیاســت
های آمریکا در آن به نسبت دیگر مناطق در دوران دولت
ترامپ از وضوح و شفافیت بیشــتری برخوردار می شود.
بر همین اساس در حالی که نگاه رسانه ها و افکار عمومی
جهان به ســنگاپور و دیــدار تاریخی ترامــپ و کیم جونگ
اون دوخته شــده بود ،دولت آمریکا در اقدامی متهورانه،
از دفتــر نمایندگی اش در پایتخت تایــوان رونمایی کرد.
هزینه ساخت این مرکز دیپلماتیک حدود  250میلیون
دالر برآورد شده اســت.رئیس جمهور تایوان تسای انگو
ون که در مراســم افتتاحیه حضور داشــت تاکید کرد که
دولت او به "رابطه حیاتی" با آمریکا متعهد اســت.افتتاح
سفارت دوفاکتوی ایاالت متحده در تایپه و تالش ترامپ
برای نفوذ در کره شــمالی را مــی توان ســرآغاز حمالت
دیپلماتیک و غیرمستقیم ایاالت متحده به چین برشمرد
کــه وارد مرحلــه جدیــد و خطرناکی نســبت به گذشــته
شــده اســت .ترامپ پس از پیروزی در انتخابات ریاســت
جمهوری سال  ،2016با پذیرش تماس تلفنی تبریک از
سوی تسای انگ ون  ،پروتکل دیپلماتیک سنتی روسای
جمهور پیشــین آمریــکا را کنــار گذاشــت .وی همچنین
در ماه فوریــه ،قانون تایوان را امضا کــرد که اجازه فروش
فنــاوری زیردریایی بــه تایــوان و همچنین ســفر مقامات
بلندپایه ایاالت متحده به این جزیره را می دهد .از سوی
دیگر روابط ایاالت متحده و چین در ماه های اخیر به دلیل
اختالفات در دریای چین جنوبی و مبادالت تجاری تنش
زا دنبال شــده اســت.در این شــرایط افتتاح یک سفارت
خانه حتی به صورت دوفاکتو از ســوی بزرگ ترین رقیب
سیاسی و اقتصادی چین در این منطقه ،با هدفی جز تحت
فشار قرار دادن پکن و تالش برای ایجاد یک نقطه بحرانی
در کنار مرزهای این کشور نیست.
▪آمریکا و چرخش به شرق

راهبرد چرخش به شــرق که در دوران اوباما مطرح شــد،
ریشه در شــناخت رقیب قدرت هژمونیک آمریکا در چند
دهه آینده داشــت .هدف غایی این راهبــرد جلوگیری از
رسیدن چین به بلوغ ژئوپلتیک است.رویکرد چین برای
ورود به باشــگاه قــدرت های بــزرگ ،اقتصــادی و دوری
گزینــی از سیاســت هــای تهدیــدزای امنیتی-نظامــی
بود .برهمین اســاس آمار گویای جایگزینی این کشور با
آمریکا در  30ســال آینده اســت.چین با رشــد اقتصادی
پایــدار گام به گام بــه عنوان قــدرت اقتصــادی در عرصه
جهانی ظاهر شــد و با میزان صــادرات باال و پــس از آن با
عبور از کشــورهای توســعه یافته از نظر حجــم اقتصادی
و نیز ســرمایهگذاری در کشــورهای در حال توسعه و نیز
مشارکت در ایجاد موسســات مالی و بانکی و نیز شرکت
در پیمانهای اقتصادی و سیاســی از جملــه عضویت در
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گروه اقتصادی جی ،20تاسیس و عضویت در کشورهای
گروه شــانگهای ،عضویت در بریکس و در پایــان با ایجاد
بانک آسیایی سرمایهگذاری در توســعه زیرساختها در
مســیر پرشــتابی برای تبدیل شــدن به رقیب آمریکا قرار
گرفت.موسســه «پرایس واتــر هاوس کوپــرز» پیشبینی
کرده اســت تا ســال  2030میالدی ،آمریکا برتری خود
را در حــوزه اقتصــاد جهانی از دســت میدهد و تا ســال
 2050میــادی ،چیــن فاصله خــود را با آمریــکا به طرز
قابل توجهــی افزایش میدهــد؛ این در حالی اســت که
پیشبینی میشــود تولید ناخالص داخلی چین تا ســال
 2050میــادی ،بــه  58تریلیــون و  500میلیون دالر،
هنــد بــه بیــش از  44تریلیــون دالر و آمریــکا هــم به 34
تریلیون و یکصــد میلیار دالر برســد.اما در یک دهه اخیر
رهبران چین ،با استفاده از بنیه اقتصادی قدرتمند خود
نیم نگاهی هم بــه عرصه نظامــی انداخته انــد .ماحصل
این رویکرد ،افزایش میزان نیازمندی های اســتراتژیک
بازیگــران منطقــه ای به چین بــود که در برخــی اوقات با
تغییر جهــت گیری هــای متحدین آمریکا به ســمت پکن
نیز همراه بوده است .از این رو دستگاه سیاست خارجی
ایاالت متحده متوجه شد لنگرگاه های سنتی این کشور
برای مهار چین در منطقه یعنی ژاپــن و کره جنوبی دیگر
از توان الزم برخوردار نباشند.
▪«اول آمریکا»ی ترامپ برای مهار چین

در ادامــه ایــن رونــد و بــا روی کار آمــدن دونالــد ترامپ،
سیاســت های مهار چین نه تنها ادامه یافــت بلکه با ورود

به مرحله جنگ تجاری شــدت بیشــتری گرفــت .تا پیش
از ایــن کمتــر کســی احتمــال مــی داد کاخ ســفید برای
مقابلــه با رقبــای تجاری خــود از اصــول تجــارت آزاد که
یکی از بانیانش خود آمریکا بود ،عــدول کند .اما ترامپ،
تاجری که تنها  500روز است به طور رسمی اولین پست
سیاســی زندگی خود را به دست آورده ،نشــان داد برای
غلبه بر رقیب اقتصادی آمریکا دست به هر کاری خواهد
زد.منطقه شرق آسیا ،تنها منطقه در سیاست بین الملل
اســت که اســتعداد ظهور قدرت هژمون را هم اکنون در
خود دارد بر این اساس یکی از اهداف جدی سیاست های
دولت ترامپ ،تالش فوری برای جلوگیری از تسلط چین
در منطقه آسیا پاسفیک و فریز کردن توان مانور این کشور
در دیگر مناطق است.آمریکا متوجه است اگر به مدیریت
معادالت شرق آسیا ورود نکند ،گریز چین از نظم و الگوی
سنتی مســتقر و آمریکا محور بســیار قریب الوقوع است.
حرکت و تالش مقامات پکن برای کســب دستاوردهای
بیشتر در این حوزه جغرافیایی و دریای جنوبی چین باعث
شــده تا احســاس تهدید در برخی از متحدین منطقه ای
ایاالت متحده نیز بیشتر از گذشته شود.در همین زمینه،
اســتفاده از تایوان به عنوان مهره ای برای فشــار بر چین
یکی از ابزارهای سیاســت آمریکا در شــرق آسیا به شمار
می رود زیرا تایوان یکی از مســائل بســیار حســاس برای
چین محسوب میشود .مسئله جدایی و درگیری چین و
تایپه به سال  1949و پیروزی کمونیست ها برمی گردد.
در پی جنگ داخلی چین در ســال  ،1949کومینتانگ
(حزب ناسیونالیســت چین) حزب حاکم کشــور تمامی

ســرزمین اصلی این کشــور را به حزب کمونیســت چین
واگذار کرد .در نتیجــه دولت جمهوری چین به ریاســت
چیانگ کایشــک در جزیره تایوان مســتقر شــده و شهر
تایپه را به عنوان پایتخت موقت دولت در تبعید این کشور
برگزید و خود را همچنان دولت مشــروع سرزمین اصلی
چین و مغولســتان میدانســت .این در حالی است که از
آن هنگام تاکنون دولت جمهوری خلق چین بر سرزمین
اصلی حکومت میکند.با این حال طی حدود  70ســال
گذشــته ،چین بارها به اقدامات اســتقالل طلبانه تایوان
واکنش نشــان داده اســت و نکته مهم آن کــه پکن هرگز
اســتفاده از زور بــرای بازگرداندن تایوان زیــر پرچم خود
را رد نکرده و گفته اگر الزم باشــد ،دســت به چنین کاری
میزند.در این میان ،آمریکا اگرچه در سال  1979روابط
دیپلماتیک اش را با تایوان قطع کــرد اما همچنان متحد
اصلی این منطقه و تامین کننده اصلی سالح آن باقی ماند
و مقامات چین بارها به این مســئله واکنش نشان دادند.
استراتژیست های آمریکایی به ناتوانی وشکست الگوهای
بازدارندگی بومی و منطقه ای واقف شده اند از این رو بر
آن هستند تا با افزایش حضور خود در شرق آسیا ،چین را
در محاصره قرار دهند .درگیر کردن و ایجاد کانونی برای
صرف هزینه و وقت چین در نزدیکی مرزهایش ،می تواند
از توسعه طلبی در دریای جنوبی بکاهد .اما به طور قطع
پکن در قبال تقویت مناســبات سیاســی تایوان با ایاالت
متحده ســکوت نخواهد کــرد و همان طور که ســال قبل
اخباری درباره آرایــش نظامی چین علیه تایوان منتشــر
شــد ،این گمانه وجود دارد کــه رهبران این کشــور برای
جلوگیری از رسمی شدن روابط تایپه و کاخ سفید ،دست
به تحرکات نظامی دیگری بزند .افزایش تهدیدات امنیتی
چین علیه تایوان ،یکی از اهداف آمریکا در منطقه اســت
تا از این طریق خطر پکن برای همســایگانش مشــهودتر
شود .این مســئله به توجه به اختالفات ارضی که چین با
همســایگانش از جمله ژاپن ،تاجیکســتان ،مغولستان و
هند دارد به نفع آمریکا تمام خواهد شد .بنابراین افزایش
صادرات تســلیحات و تقویت پیوندهای امنیتی-نظامی
اولین دستاورد این سیاســت برای واشنگتن است.رشد
 202درصــدی واردات تســلیحات ویتنــام و تغییــر رتبه
این کشــور از رتبه  29بــه رتبه  10در واردات تســلیحات
و همچنیــن رشــد  426درصــدی واردات تســلیحات
فیلیپین را شــاید بتــوان در نتیجــه همیــن ادراک تهدید
در نتیجه قــدرت یابی چین و همچنین برجســته ســازی
تهدید این کشور توســط آمریکا در منطقه دانست.براین
اساس همان طور که اشاره شــد ،افتتاح دفتر نمایندگی
آمریکا در تایوان آغاز بحرانی فراگیر در شــرق آسیاســت
که در صورت عقالنــی رفتار نکردن کشــورهای منطقه،
می تواند اقتصاد رو به توســعه آن ها را نابود و زمینهســاز
درگیریهای مرزی شود.

مطمئنــ ًا هنگامی که ترامــپ کتاب خود را بــا عنوان «هنر
معامله» منتشــر میکرد فکرش را هــم نمیکرد که روزی
درباره حل یکی از مهــم ترین پروندههای بیــن المللی بر
اساس خط مشــی وی نیاز به دفاع از عملکرد خود داشته
باشــد .در حالی که کمتــر از یک هفتــه از دیــدار تاریخی
دونالــد ترامپ و رهبر کــره شــمالی و از آن مهم تــر توافق
حاصــل از آن میگــذرد امــا در صحنــه بیــن المللــی و به
ویژه در عرصه سیاســی آمریکا و متحــدان آن به هیچ وجه
دیدگاه مشــترکی درباره نتایج ایــن دیدار وجــود ندارد.
کاخ ســفید توافق انجام شــده با کــره شــمالی را یک برد
تاریخــی بیــان میکنــد کــه در آن بــدون دادن امتیازات
بزرگی بــه پیونگ یانگ این کشــور را وادار به خلع ســاح
کرده اســت .اما منتقدان بــا چنین خوش بینــی به توافق
مذکور نگاه نمیکنند و درباره نتایج نشست ترامپ -اون
دستاوردهای کره را بیش از آن چه که کاخ سفید مدعای
آن اســت ذکر میکنند.یکــی از اصلیترین انتقــادات به
عملکرد ترامپ در گام نهادن به سنگاپور نداشتن اطمینان
از اراده جدی پیونگ یانگ به پذیرش خلع سالح ،حداقل
با این شتاب و به صورتی که کاخ ســفید ادعا دارد ،است.
در همین زمینــه «چاک شــومر» رهبــر اقلیــت دموکرات
ســنا ضمــن انتقــاد از توافق حاصــل شــده بیــن آمریکا و
کره شــمالی ،گفت که «دونالــد ترامپ» اهرم فشــار را در
مذاکرات هســته ای با پیونگ یانگ ،تسلیم اون کرد .این
قانون گــذار آمریکایــی توافق به دســت آمده بیــن ترامپ
و کیم را بســیار نگران کننــده و مبهم خوانــد و گفت :این
توافق فاقــد جزئیات الزم اســت« .کریســتوفر کانز» عضو
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ،مقامات کاخ سفید را
برای مذاکره سخت با کره شمالی ضعیف دانست و گفت:
توافق تنها دســت دادن در برابــر دوربین ها نیســت بلکه
نیازمند اقدامات دشواری است که دیپلمات های ترامپ
آماده انجــام آن نیســتند« .ریچارد هاس» رئیس شــورای
روابط خارجی آمریکا نیز با انتشــار رشــته توئیت هایی از
بیانیه «آرمانی» نشســت ســنگاپور انتقاد کــرد .هاس در
حساب توئیتری خود نوشت" :هیچ تعریفی از خلع سالح
داده نشده ،جدول زمانی ندارد و در آن به جزئیات فرایند
راستی آزمایی اشاره ای نشده اســت .نگران کننده ترین
چیز درباره تمام این ها آن اســت که آمریکا در مقابل ،قید
چیز محسوسی را چون رزمایش های نظامی آمریکا -کره
جنوبی زد"" .دونالد ترامپ از رزمایــش های آمریکا و کره
جنوبی با عنوان بــازی های جنگی تحریــک آمیز نام برد .
وی همچنین در اقدامی نگران کننده بدون هیچ تضمینی
در خصوص کاهــش تهدید نظامی کره شــمالی ،از تخلیه
نیروهای آمریکایی گفت .این اظهارات و نمونههای مشابه
آن که از سوی بســیاری از منتقدین داخلی سیاستهای
ترامــپ اعالم میشــود ،موجــب واکنش مقامــات آمریکا
برای کاهش فشــارها بر خود شــده اســت .ترامپ گفت:
"صادقانه ،من فکــر می کنم او این کارهــا را انجام خواهد
داد ".پــس از آن نیز مایک پمپئــو ،وزیر خارجــه آمریکا که
برای رفــع نگرانی هــای کره جنوبی به ســئول ســفر کرد
اعالم کرد که آمریکا امیدوار است تا سال  ۲۰۲۰میالدی
کره شمالی «خلع سالح گسترده» بشــود اما هنگامی که
از وی پرسیده شد که چرا این جدول زمانی در توافق ذکر
نشده است این ســوال را توهین آمیز و مســخره خواند .با
این حال واقعیت این است که تجربه مذاکره با کره شمالی
نشان داده است که پرســش و به عبارت بهتر شبهه مطرح
شــده در شــرایط کنونی کام ً
ال موضوعیــت دارد .پیونگ
یانگ از زمــان مطرح شــدن این مذاکــرات ،موضوع خلع
ســاح یک جانبه را رد کرده اســت .در واقع کره شــمالی
خواستار برداشته شدن «چتر هســتهای» حمایتی آمریکا
از ســر کره جنوبی اســت که اکنون موفق شــده در توافق
با آمریکا خواســته خود را رســمیت بخشــد یعنی پذیرش
شبه جزیره بدون سالح های هسته ای از سوی آمریکا .در
واقع در حالی که پذیرش خلع ســاح از سوی کره به هیچ
عنوان موضوعی جدید نیســت (بین ســال های  2003و
 ،2007و در جریان مذاکرات شــش جانبه کره شــمالی
قول داد که برنامه های هســته ای موجــود خود را متوقف
کند) ،اما پذیرش برچیدن تمامی سالح های هسته ای در
شبه جزیره و خاتمه دادن به رزمایش های مشترک با کره
جنوبی از سوی آمریکا پدیده ای بی سابقه است.از سوی
دیگر چین و روســیه به عنوان دیگر بازیگــران عمده نقش
آفرین در پشــت پرده مذاکــرات از خواســته پیونگ یانگ
برای دریافت تضمین امنیتی به شــکل کاهش محسوس
حضور نظامــی در منطقــه حمایت میکننــد .بنابراین در
شــرایطی که تیم آمریکا بدون اطمینان از خلع سالح کره
بر اســاس منافع حیاتی خود یعنی حفــظ توانمندیهای
هستهای در شــبه جزیره برای مقابله با روند قدرت گیری
چین ،از ســنگاپور خارج شــدند ،چین و روسیه می توانند
از فرصت به وجود آمده برای خلع ســاح شبه جزیره کره
برای پیشــبرد منافع سیاســی و اقتصادی خــود که حفظ
ثبات در آینده این منطقه است اســتفاده کنند .بازسازی
کره شمالی فرصت های کسب و کار را برای شرکت های
چینی و روســی بــه وجود مــیآورد و همچنین یک مســیر
ترانزیت برای تجارت روسیه با منطقه آسیا و اقیانوس آرام
فراهم می کند .همچنین با تغییر رویکرد پیونگ یانگ برای
بهبود بخشیدن به شرایط اقتصادی ،پکن می تواند شاهد
بهتر شدن روابط با کره شمالی و استمرار حکومت مخالف
با غرب در این کشور باشد؛ موضوعی که به معنای شکست
سیاســت چندین دهه ای آمریکا برای فروپاشــی سیستم
کمونیستی در کره شــمالی و روی کار آوردن رژیمی غرب
گرا از طریق فشار است.در واقع کره شمالی برای 25سال
مشتاق برگزاری چنین نشستی و مشروعیت حاصل از آن
بود .کلینتون ،بوش یا اوباما هم میتوانســتند با برگزاری
نشســت با کیم یا پدرش به نتایج مشــابه با آن چه در توافق
روز سه شنبه شــاهد بودیم برســند اما تصمیم گرفتند این
کار را نکنند چرا که آن را برای پیشبرد منافع آمریکا ناکافی
میدانســتند.بنابراین میتوان گفت در نشست سنگاپور
هنرترامپ در معامله شگفتی ساز نشد یا شاید کرهایها با
مطالعه کتاب ترامپ دست وی را خوانده بودند ،با این حال
این واقعیت که ترامپ برای فرار از فشــار انتقادات داخلی
در پروندههای رســوایی جنسی ،شــائبه همکاری با روس
ها در انتخابات ریاست جمهوری و شروع جنگ تجاری به
ویژه با متحدان ،به بزرگ جلوه دادن دستاوردهای خود در
مذاکرات با پیونگ یانگ نیاز دارد غیر قابل کتمان است.
CMYK

