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سوريه

چين و امنيت جاده ابريشم

مس��ير خليجفارس به اقيانوس هند ،يك��ي از اصليترين
مس��يرهاي تامين انرژي براي چين محس��وب ميشود و
امنيت اين مس��ير يكي از اصليترين نگرانيهاي چين در
بلندمدت است .در عين حال قرار است بين بندر گوادر در
پاكستان و شهر كاش��گر در خاك چين ،خط لولهاي براي
انتقال گاز طبيعي صادراتي عمان و خليج فارس تاسيس
ش��ود .تضمين اه��داف و برنامههاي بلندم��دت چين در
منطقه ،وابسته به حضور نظامي و امنيتي چين در منطقه
خواهد بود .در كنار اين موضوع بايد در نظر داشت كه فقط
بخشي از مس��ير «يك كمربند-يك جاده» جاده زميني
اس��ت .مس��ير زميني ابتكار چين يكي از آسياي مركزي
ميگذرد و با عبور از قرقيزس��تان و تركمنستان ،از طريق
ايران به عمان متصل ميش��ود ،كه به احياي جاده ابريشم
مشهور است ،ديگر جاده قرهقرون است كه از كاشگر چين
به گوادر است .اما بخش دريايي اين مسير را نبايد فراموش
كرد ،مس��ير مرواريد ،بخش دريايي ابتكار «يك كمربند-
يكجاده»استكهبراساسآنكشورهاييمانندسريالنكا،
ميانمار و ويتنام در ايجاد يك خ��ط دريايي تجاري تا بندر
گوادر در پاكستان در اين مسير قرار گرفتهاند .دولت چين
چه اين موضوع را رس��ما تاييد كند يا نه ،نميتوان ترديد
كرد كه منافع چين در ايجاد يك بندر نظامي در س��واحل
پاكستان براي تامين امنيت مسير دريايي ابتكار يك جاده
– يك كمربند است .من اطالعي از اين موضوع ندارم كه آيا
چينوپاكستان،برايساختچنينبندرنظامي،نظرايران
راجوياشدهباشندوبعيدميدانمكهاصوالتوافقيامخالفت
جمهوري اسالمي ايران بتواند نقش موثري در ايجاد چنين
پايگاه نظامي بازي كن��د .نبايد فراموش كرد كه درس��ت
روبهرويبندرجيوانيدرپاكستاني،نيرويدرياييايرانهم
برنامهاي براي ايجاد يك بندر نظامي در بندر پسابندر دارد.
پسابندر در خليج گواتر و روبهروي ش��بهجزيره جيواني،
درس��ت در مدخل ورودي درياي عمان واقع ش��ده است.
واقعيت اين است كه با افزايش اهميت استراتژيك مسير
اقيانوس هند به درياي عمان ،چ��ه از طريق كريدور چين
به پاكستان و چه از طريق كريدور هند به ايران ،كشورهاي
منطقه ب��راي تامين امني��ت نظامي اين مس��ير اهميت
بيشتريقائلخواهندشد.بااينوجودهيچبعيدنيستكه
هماهنگيهاييميانسهكشوروجودداشتهباشد.مشخصا
من قبال هم گفتهام كه در اين منطقه امريكا انتخاب خود
را كرده اس��ت .سياست واش��نگتن در جنوب آسيا كامال
تغيير كرده است .اگر اس��تراتژي جديد امريكا را در مورد
افغانستان و جنوب آسيا در مورد جنوب آسيا بار ديگر مرور
كنيم،ميبينيمكهواشنگتنپاكستانرادرموقعيتبسيار
سختي قرار داده است .انتخاب نهايي دولت كنوني امريكا
در جنوب آسيا هندوستان بود .در استراتژي جديد امريكا
از هنديها خواسته ش��د عالوه بر كمكهاي اقتصادي و
سياسيبهكابل،پشتيبانيوحمايتنظاميوتسليحاتياز
افغانستان را نيز در دستور كار قرار دهند .بر اساس تازهترين
تحوالت،قراراستكههنديهاماموريتساماندهينيروي
هوايي ارتش افغانس��تان را از جمله در حوزههاي آموزش
خلبانها و تكنس��ينها ،برعهده گرفتهاند .در اين شرايط
با افزايش نفوذ اصليترين رقيب منطقهاي پاكس��تان در
منطقه با حمايت واشنگتن ،باعث شده است كه اسالمآباد
در موقعيت بسيار س��ختي قرار بگيرد .اس�لامآباد بايد در
اين شرايط تصميم بگيرد و انتخاب كند كه آيا بايد تسليم
ش��رايط امريكا ش��ود يا راه ديگري را انتخاب كند .موضع
كنوني رييسجمهور امريكا در برابر پاكستان اين است كه
ما تاكنون  33ميليارد دالر در اختيار پاكستان قرار دادهايم
و اين كشور سر ما كاله گذاشته و هيچ چيزي در مقابلش
در اختيار ما نگذاشته ،در عوض مخالفان ما از جمله شبكه
حقاني و طالبان را تقويت كرده است .اين مساله پيچيدهاي
براي پاكستان است ،امنيت ملي و منافع پاكستان در اين
شرايط بسيار شكننده ش��ده اس��ت .هر چه نفوذ هند در
افغانستانبيشترشود،پاكستانبيشتراحساسميكندكه
در محاصره هندوستان قرار گرفته است .به شكل طبيعي
پاكستانيها بايد به دنبال اين باشند كه با كشورهاي رقيب
امريكا وارد مذاكره و همكاري ش��وند .اي��ران اصليترين
همسايه پاكس��تان محسوب ميش��ود كه بيش از 1000
كيلومتر مرز مشترك ميان دو كشور وجود دارد و منطقه
بلوچستان در مرز دو كشور به لحاظ امنيتي و نظامي براي
پاكستان از حساسيت بااليي برخوردار است .از سوي ديگر
چين و روسيه ديگر رقباي بزرگ امريكا در عرصه جهاني
هستند كه پاكستان تالش ميكند تا روابط خود را با آنها
گس��ترش دهد .هر چند كه پاكس��تان با نزديك شدن به
مس��كو و پكن به دنبال حل مشكالتي اس��ت كه به دليل
رياس��تجمهوري ترامپ بر آنها تحميل شده ،اما واقعيت
ايناستكهذهنيتحاكمبرپاكستان،نوعيذهنيتغربي
است .ارتش پاكس��تان به عنوان اصليترين پايگاه قدرت
در اين كشور بر اس��اس نظام غربي ايجاد شده است و تمام
ژنرالهاي پاكس��تاني يا در بريتانيا آم��وزش ديدهاند يا در
امريكا.اينذهنيتبهسادگيعوضنميشودوبهاينزودي
نميتوان انتظار داشت كه كل مسير پاكستان تغيير كند و
به سمت ايران ،روسيه و چين برود .به هر حال تالشهايي
خواهدشدوچانهزنيهاييمياناسالمآبادوواشنگتنبراي
حل مسائل فيمابين انجام ميشود .در واقع نزديكتر شدن
پاكستان به سه كش��ور ايران ،چين و روسيه به نوعي اهرم
فشار بر واشنگتن براي گرفتن يا بازپسگرفتن امتيازهاي
پيشيناست .نهايتاقطعكاملروابطنظاميوامنيتيميان
امريكا و پاكس��تان ،به لحاظ عملي امكانپذير نيست .در
حال حاضر بيشترين تداركات و تجهيزات نظامي مورد نياز
در افغانس��تان ،از طريق بندر كراچي در پاكستان به خاك
اين كشور منتقل ميشود .هر چند اسالمآباد تهديد كرده
است كه با ادامه فش��ارهاي امريكا ممكن است در تصميم
براي اس��تفاده از بندر كراچي توس��ط امريكا تجديدنظر
كند ،اما عمال چنين كاري از س��وي پاكستان بعيد به نظر
ميرسد .حقيقت اين است كه دو كش��ور به يكديگر نياز
دارند ،نه امريكا بدون حضور پاكس��تان توانايي اس��تمرار
حضور نظامي در افغانستان را خواهد داشت و نه پاكستان
بدون كمكهاي امريكا توانايي تامين امنيت خود را دارد.
نياز متقابل باعث ميشود كه دو كشور تا حدي پيش نروند
كهمناسباتدوجانبهامنيتيونظاميكامالقطعشود.نياز
امريكاييها به دسترسي دريايي به خاك افغانستان باعث
ميشودكهتنهاگزينهآنهابرايحملونقلتداركاتارتش
امريكا ،استفاده مسير پاكستان باشد ،چرا كه نه امكانپذير
است كه از طريق آسمان تمامي تجهيزات مورد نياز ارتش
امريكا در افغانستان منتقل شود و نه راه ديگري براي امريكا
وجوددارد.
تحليلگرمسائلجنوبآسيا
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ترامپ در گفتوگوي
تلفني با رييسجمهور كره جنوبي:

روسيه خواهان ورود هرچه سريعتر اروپا براي ساختن دوباره سوريه شد

سياسيكردنبازسازي

هيچ برنامهاي براي حمله به
پيونگيانگ نداريم

AFP

ميثم سليماني
حدود هفت سال از بحران سوريه ميگذرد .بحراني كه
عمال بخشهاي زيادي از كشوري به بزرگي سوريه را از
بين برده است و موجب رنجهايي وحشتناك براي مردم
سوريه شده است .بس��ياري از مردم خانههايشان را از
دست دادند و زيرساختهاي اكثر شهرهاي سوريه نيز
از بين رفته است .اما حاال وقت بازسازي سوريه فرا رسيده
اس��ت كه كار آساني نيس��ت .طبق برآورد سازمان ملل
براي اينكه سوريه دوباره بازسازي شود و به شرايط عادي
براي زندگي كردن بازگردد نياز به حداقل 250ميليارد
دالر دارد كه رقمي قابل توجه اس��ت .از همين رو براي
تامين اين ميزان سرمايه براي بازس��ازي سوريه نياز به
يك همكاري جدي بينالمللي به مانند طرح مارش��ال
دارد .طرحي كه توسط امريكا براي بازسازي اروپا پس از
جنگ جهاني دوم مطرح شد تا كشورهاي آسيبديده از
جنگ خود را با كمكها و وامهاي امريكا بازسازي كنند.
اكنون نيز سوريه بهش��دت نيازمند اين سرمايهگذاري
است .زيرا ش��رايط سوريه به نحوي اس��ت كه بازگشت
زندگي معمولي به اين كشور آسان نيست .برخي مناطق
بهشدت تخريب شدهاند .از جمله آن ميتوان به مناطقي
اشاره كرد كه پيش از اين داعش حضور داشته است .به
خصوص در مناطق شرقي س��وريه شهرهايي مانند رقه
عمال از بين رفتهاند و برخي مناطق به تلي از خاك بدل
شدهاست.
كش��ورهايي كه بازيگران اصل��ي اين بحران به ش��مار
ميآيند نيز قصد دارند تا در زمينه بازس��ازي مشاركت
داشته باش��ند اما خود آنها نيز ميدانند كه اين اتفاق به
تنهايي رخ نخواهد داد .يك ديپلمات بلندپايه روس��يه
به تازگي عنوان كرد كه از اتحادي��ه اروپا ميخواهيم تا
تالشهاي خود براي بازس��ازي در س��وريه را در عرض
چندماه آينده آغاز كند ،اما در اين بين مشخص نيست

كه روند بازسازي به چه شكل شروع خواهد شد.
والديمير چي��زوف ،نماينده روس��يه در اتحادي��ه اروپا
به فايننش��التايمز گفت كه وقت آن رس��يده است كه
كش��ورهاي اروپايي مس��ووليت اين موضوع را بپذيرند
و زمان آن رس��يده كه برنامهاي را آغاز كنن��د كه دهها
ميليارد ي��ورو هزينه در پي خواهد داش��ت .بس��ياري
معتقدند كه چيزوف به اين دليل چنين حرفي را مطرح
كرده اس��ت تا توجه اروپ��ا را به طور جديتر به س��مت
سوريه جلب كند .اروپا بهشدت نگران بحران پناهجويان
سوري اس��ت كه به س��مت اروپا سرازير ش��ده است و
بازگش��ت آنها تنها منوط به بازگش��ت ثبات و بازسازي
دوباره سوريه است .روسيه نيز با استفاده از اين فضا قصد
دارد تا اروپاييها را متقاعد كند براي جلوگيري از بحران
پناهجويان به سمت بازسازي و ايجاد ثبات در سوريه گام
بردارند .اما چالش جدي اينجاس��ت كه روسيه به طور
جدي از بشار اسد حمايت ميكند و اروپا چندان تمايلي
ندارد كه اين پولها در اختيار اسد قرار گيرد اما واقعيت
اين اس��ت كه روس��يه به همراه متحدان خود در حال
پيشبردروندصلحدرسوريهاست.
ديپلماتهاي اروپايي از تقسيم بنديهاي به وجود آمده
در سوريه آگاه هستند .از طرفي كشورهايي مانند تركيه
و لبنان ميزبان ميليونها نفر از شهروندان سوري هستند
كه براي كمك به كاهش فشار پناهندگان و جلوگيري از
هجوم آنها به سمت اروپا به اتحاديه اروپا براي كمك فشار
وارد ميكنند و اين شرايط ممكن است تشديد شود و آنها
مجبور هستند هرچه س��ريعتر به راهحلي جدي دست
پيدا كنند چرا كه به احتمال زي��اد با توجه به اينكه موج
جديدي از حمالت به مناطق مختلف س��وريه از جمله
ادلب و غوطه شرقي براي كنترل بيشتر ارتش سوريه آغاز
شدهميتواندموججديديازپناهجويانراايجادكند.
از سوي ديگر مسكو در تالش است تا هرچه زودتر جنگي
را كه از سال  2015وارد آن شده را متوقف كند و به يك

روند سياس��ي موفق دس��ت پيدا كند .از همين رو تمام
مدلها و س��اختاري كه ميتواند به يك صلح پايدار در
سوريه ختم ش��ود را پيش ميبرد كه در تازهترين ابتكار
خود بناست در پايان ماه جاري ميالدي كنگره مردمي
سوريه را در سوچي برگزار كند .با اين وجود كشورهاي
اروپايي بر اين موضوع تاكيد دارند تازماني كه در سوريه
يك توافق صلح يا يك روند انتقال سياسي شكل نگيرد
بودجهاي براي بازسازي اين كشور پرداخت نميكنند.
يك ديپلم��ات اروپايي ب��ه فايننش��التايمز گفت :اين
اتحاديه با ندادن هيچ پولي در حال فشار آوردن به روسيه
برايرسيدنبهيكراهحلسياسياست.
اتحاديه اروپا ميگويند كه اعضاي آن تاكنون بزرگترين
اهداكنندگان كمك به س��وريه بودهاند و بي��ش از 10
ميليارد دالر كمكهاي انساندوس��تانه و توسعهاي به
س��وريه اختصاص دادهاند و اين كمكها نش��اندهنده
آمادگي جامعه جهاني به بازسازي پس از جنگ سوريه
اس��ت .اما در نقطه مقابل روسيه معتقد اس��ت كه اروپا
بايد پارا فراتر از كمكهاي بشردوستانه بگذارد .چيزوف
گفت:اتحاديهاروپامنتظراستاولينتغييراتسياسيرا
ببيند اما در عين حال مردم سوريه از شرايط رنج ميبرند.
بنابراين ما اعتقاد داريم كه وقت آن رس��يده كه گامها را
فراتر ازكمكهايبشردوستانهقراردهيم.
از سوي ديگر گروههاي مخالف دولت سوريه نگران اين
موضوع هس��تند كه اگر اتحاديه اروپا بخواهد بودجهاي
را براي بازسازي كش��ور تخصيص دهد و رژيم اسد را از
لحاظ اقتصادي نيز تقويت كند ،آن زمان است كه دولت
سوريه ميتواند به سمت بهبود روابط بينالمللي خود در
مرحلهپس ازبحرانگامبردارد.
اما در حال حاضر زمان��ي كه بحران در س��وريه به يك
فرآيند صلح پايدار ختم ش��ود ،بس��ياري از ش��ركتها
و كش��ورهاي بينالمللي هس��تند كه ميخواهند براي
سرمايهگذاري به سمت س��وريه بيايند و فضا براي اين

سرمايهگذاري به حدي باالس��ت كه محدوديت مكان
براي هيچ كس وجود ندارد .اروپا اگرچه س��عي ميكند
بر روسيه براي دس��تيابي به روند صلح فش��ار وارد كند
اما در واقعيت اروپا نيز نميخواهد پس از بهبود شرايط
در س��وريه از ديگر رقباي خود عقب بمان��د .يكي از اين
رقبا چين اس��ت كه در حال برنامهريزي ب��راي ورود به
سوريه است .حتي امريكا نيز به دنبال افزايش نيروهاي
غيرنظامي خود در سوريه اس��ت تا رفته رفته به سمت
بازسازيسوريهپيشبرود.
اما درنهايت واقعيت اين اس��ت كه روس��يه ميخواهد
شرايط را به سمتي پيش ببرد كه اروپاييها حتي راضي
شوند با حضور اسد نيز به سوريه بيايند .اما امريكا و اروپا
بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه با اس��د هيچگاه وارد
فرآيندبازسازينخواهندشدوحداقلبايدطرفينبهيك
توافق براي انتقال قدرت دست پيدا كنند .حال بايد ديد
روس��يه ميتواند به اندازهاي كه در صحنه نظامي موفق
بوده در زمينه روند سياسي و بازسازي سوريه موفق عمل
كند و اروپاييها را با خود هم نظر كند.
روز سهشنبه در شوراي امنيت س��ازمان ملل نشستي
با موضوع بررس��ي وضعيت رقه س��وريه برگزار ش��د.
واس��يلي نابنزيا ،نماينده روسيه در س��ازمان ملل پس
از اين نشس��ت به خبرنگاران گفت :م��ن فكر ميكنم
كس��اني كه در آنجا جنگيدند بايد مسووليت بازسازي
شهر را برعهده بگيرند كه اين روند در حال حاضر بسيار
كند اس��ت .ديپلمات روس��يه اظهار داش��ت ،وضعيت
بشردوستانه در رقه بسيار وحشتناك است و آنها تظاهر
ميكنند كه همهچيز طبيعي است .طبق گفته نابنزيا،
پس از پايان عمليات ائتالف ضدداعش به رهبري اياالت
متحده ،كل ش��هر عم�لا از بين رفته اس��ت و كماكان
اجس��اد پراكنده در ش��هر وجود دارد و خطر به وجود
آمدن مريضيها و اپيدميها به دليل كمبود آب ،برق و
امكاناتپزشكيبسيارباالست.

پاكستان

آيا پاكستان ميزبان دومين بندر نظامي فرامرزي چين ميشود؟

آغوش باز تهران و پكن براي راندهشده واشنگتن
شهابشهسواري
امريكا سياست تحت فش��ار گذاشتن اس�لامآباد را
بر اس��اس منافع خود در هند و افغانس��تان در پيش
گرفته است ،اما ممكن اس��ت اين سياست ،واكنشي
بس��يار بزرگتر از آنچه امريكاييها انتظ��ار دارند در
پي داش��تهباش��د كه قدرت امريكا را در جنوب آسيا
و اقيانوس هند به چالش بكش��د .جمعه هفته اخير
روزنامه ساوتچاينا مورنينگ پس��ت در گزارشي به
نقل از منابع آگاه نظامي چين تاييد كرد كه چين در
كنار پروژه بندر تجاري غيرنظام��ي گوادر ،قصد دارد
يك بندر نظامي در س��واحل پاكستان تاسيس كند.
اگر چنين پايگاهي توس��ط چين در خاك پاكستان
ساختهش��ود ،دومين پايگاه نظامي دريايي فرامرزي
چين خواهد بود .پيش از اي��ن چينيها در جيبوتي
يك بندر نظامي ايجاد كردهبودند كه در ش��اخ آفريقا
و ورودي بندر بابالمن��دب از ناوهاي نظامي چيني
ميزباني ميكرد .به نوشته وبس��ايت ديلي كالر در
واش��نگتن ،قرار اس��ت پايگاه نظامي جديد چين در
شبهجزيره جيواني در همسايگي ش��رق بندر گوادر
ساختهشود .س��اوت چاينامورنينگ پس��ت به نقل
از يك منبع نزديك ب��ه ارتش آزاديبخش خلق چين
مينويسد« :اين يك عملكرد رايج است كه بندرهاي
نظامي را جدا از بندرهاي تجاري تاسيس كنند .بندر
گوادر ،به داليل متعدد از جمل��ه فقدان امنيت ،براي
ايجاديكمسيرلجستيكنظاميمناسبنيست».
البت��ه وزارت خارجه چين حاضر به تايي��د اين برنامه
نيس��ت .هر چند رس��انههايي مانند واشنگتن پست
از احتم��ال ايج��اد بندر نظام��ي چين در پاكس��تان
خب��رداده بودند اما س��خنگوي وزارت خارجه چين با
اظهار بياطالعي از انج��ام مذاكرات��ي در اين زمينه،
اين گمانهزنيها را رد كرده اس��ت .به گزارش رسانهها
لو كانگ ،س��خنگوي وزارت خارجه چين در پاس��خ
به سوالي در مورد س��اخت دومين پايگاه نظامي دايم
فرامرزي چين ،تاكيد كرد« :من از چيزي كه ش��ما به

آن اش��اره ميكنيد كامال بياطالعم .در شرايطي كه
چين و پاكستان در حال تالش براي كريدور اقتصادي
چين و پاكستان ( )CPECبراي جذب منافع دو كشور
هستند،بهنظرماظهارنظروگمانهزنيهاازسويجهان
خارج در مورد اين پروژه غيرالزم هس��تند ».به نوشته
گلوبال تايمز ،لين منيوانگ ،تحليلگر مس��ائل جنوب
آسيا در دانشگاه فودان ميگويد« :هم اسالمآباد و هم
چين ،توانايي ايجاد يك بندر نظام��ي و پايگاه هوايي
مشترك در خاك پاكستان را دارند ،اما به نظر ميرسد
چنين پروژهايدرشرايط كنونيلزومي نداشتهباشد».
با اين حال اين استاد دانشگاه تاكيد ميكند كه ممكن
است چنين اقدامي در جهت يك راهبرد جايگزين در
برابر راهبر اقيانوس هند و اقيانوس آرام اياالت متحده،
اجرايي شود .لين منيوانگ معتقد است كه اگر اياالت
متحده امريكا و متحدانش ،استراتژي اقيانوس هند و
اقيانوس آرام را با شدت بيشتري پيگيري كنند ،قطعا
چينيها بيشتر به اجراي چنين پروژهاي در پاكستان
براي تضمين مسيرهاي نظامي دريايياش تمايل پيدا
ميكنند.
افزاي�ش نق�ش اي�ران در رويك�رد امنيت�ي
اسالمآباد
سرهنگ بازنشس��ته ارتش امريكا ،لورنس سلين در
وبسايت ديلي كالر ،به اين احتمال اشاره ميكند كه
ايران نيز در جريان س��اخت اين پايگاه نظامي جديد
قرار گرفتهباشد و سه كش��ور براي اجراي اين پروژه
توافق كردهباشند .در اين وبس��ايت نومحافظهكار
امريكايي در يادداشت منتشر ش��ده به برگزاري يك
جلس��ه محرمانه ميان مقامهاي امنيتي سه كشور،
در نزديكي بندر گوادر پاكستان اش��اره شده است و
يك جلسه محرمانه ديگر نيز ميان مقامهاي امنيتي
و نظامي ايران و پاكس��تان در مرز دو كش��ور برگزار
ش��ده اس��ت .ديليكالر به س��فر آبان ماه ژنرال قمر
جاويد بجوا ،فرمانده ستاد مش��ترك كه در  20سال
گذشته بيسابقه بود ،اش��اره ميكند و مينويسد كه
بالفاصله بعد از اين س��فر نتايج روابط تازه امنيتي و

نظامي پاكستان عمال ديدهشد و رسانههاي پاكستان
از اجراي دو عملي��ات ارتش اين كش��ور در نزديكي
مرزه��اي ايران خبر دادن��د كه گروهه��اي افراطي و
تندرو را در اين منطقه هدف ق��رار ميداد .ديليكالر
مينويس��د كه مناقش��ههاي مرزي دو طرف بر سر
حضور گروههاي افراطي و تروريستي در اين منطقه،
پي��ش از اين باع��ث انتش��ار گزارشهاي��ي در مورد
حمالت خمپارهاي از س��وي ايران يا حتي سرنگوني
يك پهپ��اد ايراني توس��ط نيروي هوايي پاكس��تان
شدهبود ،اما بعد از سفر س��ه ماه پيش فرمانده ستاد
مشترك ارتش پاكس��تان به تهران ،اين مشكالت به
شكل چشمگيري كاهشپيداكرده است.
شبه جزيره جيواني تنها  54كيلومتر با مرزهاي ايران
فاصله دارد و اگر قرار باش��د يك پايگاه دريايي چيني
در اين منطقه ايجاد شود ،پاكستانيها تالش خواهند
كرد تا نظر ايران را هم براي تحمل چنين پايگاهي در
نزديكي مرزهاي خود جلب كنند .اولين گمانهزنيها
در مورد ساخت چنين پايگاهي 12 ،دسامبر ،درست
يك ماه پيش از س��وي ش��بكه تلويزيون��ي اردو زبان
كانال  7مطرح ش��دهبود .اما بعد از سال نوي ميالدي
و توييتهاي تن��د دونالد ترامپ در مورد پاكس��تان،
گمانهزنيها در مورد اين ش��ايعه افزايش بيش��تري
پيدا كرد .امريكا طي  10روز گذشته فش��ار خود را بر
پاكستانبهشدتافزايشدادهاستونهتنهاكمكهاي
نظامي و امنيتي به اين كش��ور را براي مدت نامعلومي
به تعليق درآورده است ،بلكه اين كشور را در فهرست
كشورهاي تحت نظر در مورد « نقض شديد آزاديهاي
مذهبي» قرار داده است .رييسجمهور امريكا يك بار
تابستان جاري در سخنراني اس��تراتژي جديد امريكا
در افغانستان و يك بار هم در توييتهاي ابتداي سال
 2018خود ،دولت پاكس��تان را مستقيما به كمك به
تروريستهادرخاكافغانستانمتهمكردهبود.
افتادن در آغوش چين
مقامهاي پاكس��تان دلخ��وري خودش��ان را از رفتار
ترام��پ به هيچوج��ه پنه��ان نميكنند .به نوش��ته

والاس��تريتژورنال خرم دس��تگيرخان ،وزير دفاع
پاكس��تان به تازگي در مصاحبهاي گفته است« :هل
دادن پاكستان باعث ميشود كه اسالمآباد به سمت
اصليترين دشمنان امريكا تمايل پيدا كند .امريكا با
انتخاب قطع همكاريها با پاكستان ،فقط جنگ عليه
تروريس��م را تضعيف خواهد ك��رد ».خواجه محمد
آصف ،وزير خارجه پاكس��تان هم در واكنش به قطع
كمكهاي امنيتي و نظامي امريكا اعالم كرد كه ديگر
«اتحادي ميان دو كش��ور وجود ندارد ».ايران ،تركيه
و چين طي روزهاي گذشته حمايت خود را از دولت
پاكس��تان اعالم كردهاند .براس��اس آمار منتشرشده
از س��وي موسس��ه بينالمللي پژوهشه��اي صلح
استكهلم ،پاكستان طي  7سال گذشته به بزرگترين
واردكننده تجهيزات نظامي چين تبديل شده است.
بر اساس آمار اين موسسه سال  2010آخرين سالي
بود ك��ه امريكا اصليترين تامينكننده تس��ليحاتي
پاكستان محسوب ميش��د و طي  7س��ال گذشته
واردات س�لاحهاي امريكايي از سوي اس�لامآباد به
صفر ميل كرده است و از بيش از يك ميليارد دالر در
سال  2010به كمتر از  40ميليون دالر در سال 2016
رسيدهاست.
ميزانصادراتتسليحاتچينوامريكابه
پاكستان بين سالهاي 2010تا2016

موسسهبينالملليپژوهشهايصلحاستكهلم

گ�روه جهان| پ��س از ي��ك س��ال تنش آل��ود ميان
كره ش��مالي و امريكا كه بس��ياري منتظ��ر يك جنگ
تمامعيار ميان دو طرف بودند ،روز گذشته دونالد ترامپ
رييسجمهور اياالت متحده اعالم كرد كه اياالت متحده
هيچ برنامهاي براي اقدام نظامي عليه كره شمالي ندارد و
مايل است كه با اين رژيم وارد مذاكره شود و عنوان كرد كه
راهمذاكرهباكرهشماليبازاست.
بر اساس گزارش دفتر رياس��تجمهوري كره جنوبي با
تاييد صحبتهاي ترامپ عن��وان كرد كه رييسجمهور
اياالت متحده در اواخر روز چهارشنبه به وقت محلي كره
در تماس تلفني با مون جائه ،رييسجمهور كره جنوبي
عنوان كرده اس��ت تا پاي��ان المپيك زمس��تاني پيونگ
چانگ هيچ اقدام نظامي انجام نخواهند داد .در بيانيه دفتر
رياستجمهوري كره ،دو رهبر توافق كردند كه مذاكرات
ميان دوكره كه اخيرا برگزار شد به مذاكرات ميان اياالت
متحده و پيونگيانگ منجر ش��ود تا دو طرف بتوانند در
موضوعات مختلف از نزديك با يكديگر كار كنند .گفتني
است دو كره بعد از دوس��ال بحران در روابط روز سهشنبه
اولين مذاكرات ميان دو طرف برگزار و بنا شد ورزشكاران
كره شمالي رسما در بازيهاي المپيك زمستاني پيونگ
چانگ شركت كنند.
سخنگوي دفتر رياستجمهوري كره جنوبي اعالم كرد،
مون جائه به ترامپ گفته است كه سياستهاي او باعث
تسهيل كردن مذاكرات ميان دو طرف شده است و هر دو
طرف ميتوانند ديدگاههاي خود را براي به نتيجه رسيدن
مذاكرات در ميان بگذارند.
مون جائه در يك نشس��ت خبري نيز پ��س از مذاكرات
عن��وان كرد :م��ن فكر ميكن��م رييسجمه��ور ترامپ
بيشترين اقدام را در برگزاري اين مذاكرات انجام داد چرا
كه اين اقدام ناشي از تحريمها و فشارهاي اياالت متحده
است.
برخي در اياالت متحده نگران هستند كه مذاكرات سئول
و پيونگيانگ رابطه كره جنوبي با امريكا را تضعيف كند
اما رييسجمهور كره اي��ن نظريه را ن��دارد و عنوان كرد
كه اين نظريه كم اهميت اس��ت و هدف اصلي هنوز يك
شبه جزيره خلع سالح شده است .وي افزود :خلع سالح
شبه جزيره كره ،موضوعي اس��ت كه دو طرف در گذشته
با يكديگر توافق كردند و موضع اساس��ي ما نيز هست كه
هرگزازبيننميرود.
كره ش��مالي با اين وجود عنوان كرد كه فعال در خصوص
برنامه هستهاي و سالحهاي هستهاي خود با كره جنوبي
بحث نخواهد كرد زي��را زرادخانه آنها فقط اياالت متحده
را هدف قرار داده است .ري سون گون ،نماينده ارشد كره
شمالي در مذاكرات عنوان كرد كه تسليحات كره شمالي
تنها اياالت متحده را هدف گرفته نه برادرانمان ،چين يا
روسيه .وي در ادامه افزود :بحث در مورد برنامه هستهاي
كرهشماليتنهابهروابطباكرهجنوبيآسيبميرساند.

درخواست محمود عباس از
«نصراهلل» براي تسهيل سفر به ايران

منابع مطلع روز گذش��ته اعالم كردند« ،ع��زام االحمد»
مش��اور نزديك ب��ه محم��ود عباس رييس تش��كيالت
خودگردان فلسطين ،كه هفته گذش��ته به لبنان رفت،
حامل پيامي كتبي از عباس براي سيد حسن نصراهلل بود.
به گزارش فارس ،هر چند گفته ش��ده است كه اين ديدار
از طرف لبناني درخواست شده اس��ت ،اما منابع روزنامه
الكترونيكي «رأي اليوم» امروز گفتن��د كه عزام االحمد
به حزباهلل اطالع ميدهد ك��ه حامل پيامي كتبي براي
سيدحسننصراهللاست.
عزام االحمد از تسليم نامه به اعضاي حزباهلل خودداري و
بر ديدار شخصي با نصراهلل و تسليم پيام مكتوب به شخص
او پافش��اري ميكند و ميگويد كه در غي��ر اين صورت،
بيروت را بدون تسليم نامه ترك ميكند .رأي اليوم نوشت:
ديدار در روز بعد انجام ميشود و عزام االحمد هنگام ديدار
به نصراهلل كه بدون حضور سفير فلسطين در لبنان انجام
ميشود ،محتواي نامه را فاش ميكند كه عباس در آن از
نصراهللخواستهاستميانجيگريكندتاعباسدر«سفري
رس��مي» به تهران برود .پيشتر االحم��د به بخش عربي
راديو «مونت كارلو» (فرانسه) گفته بود ،اين ديدار توسط
نصراهلل پيشنهاد ش��ده و فتح از آن استقبال كرده است .او
همچنين گفته بود كه «نص��راهلل در اين ديدار بر حمايت
از ما و مبارزه مردمي مس��المتآميز كه در حال انجام آن
هستيم،تاكيدوازمواضعفلسطينيهاقدردانيكرد».

كشته و زخمي شدن  9كودك
يمني در حمالت هوايي عربستان

حمالت هوايي ائتالف عربي عربستان عليه يمن هر روز
منجر به كشته و زخمي شدن شمار زيادي از شهروندان
اين كشور كه اغلب آنها غير نظامي هستند ،ميشود .به
گزارش فارس منبعي محلي در اس��تان «صعده» يمن،
روز گذش��ته در گفتوگو با خبرگزاري «اس��پوتنيك»
گفت كه جنگندههاي ائتالف عربس��تان در دو نوبت ،دو
منزل را در منطقه «تشدان» واقع در شهرستان «غمر»
هدف قرار دادند .اي��ن منبع افزود ،در اي��ن حمالت ،دو
كودك كش��ته و  3تن ديگر كه دو نفر از آنها نيز كودك
بودند ،بهشدت زخمي ش��دهاند .وي همچنين گفت در
حمله جنگندههاي ائتالف عربستان به منزلي در منطقه
«المحجر» واقع در شهرس��تان «باقم» استان صعده ،دو
كودك كشته و  4تن ديگر كه  3نفر از آنها كودك بودند،
زخمي شدهاند .استان صعده در شمال يمن و به موازات
مرز اين كشور با عربس��تان س��عودي قرار دارد .ائتالف
عربستان سعودي از ابتداي سال  94به بهانه بازگرداندن
آنچه «رياض» آن را «دولت قانوني» ميداند ،عليه يمن
اعالن جنگ كرد كه هدف از آن ،س��ركوب انقالب مردم
اين كشور بود .طي اين مدت ،عربستان با حمايت غرب
و امريكا شديدترين حمالت هوايي عليه نيروهاي يمني
انجام داده و هزاران نفر كشته و زخمي شدهاند .عالوه بر
اين،محاصرهيمنازدريا،خشكيوآسمان،منجربهوقوع
قحطي و ش��يوع بيماريهاي واگيري مثل وبا در صنعا،
پايتختاينكشورشدهاست.

