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یادداشت

کره شمالی و سیاستهای
چین و روسیه
جمهوری دموکراتیک خلق کره که با نام کره شــمالی از آن یاد میشود
کشــوری در قاره آســیا اســت که جزو آخرین بازمانــدگان حکومتهای
کمونیســتی به حساب میآید .این کشور از شمال با چین ،از شمال شرق با
روســیه و از جنوب با کره جنوبی همسایه است .تنش آمریکا و کره شمالی
به حد اعالی خود رســیده اســت و این برای همســایگان کره شمالی نیز
اضطرابآور است.
چیــن نزدیکترین متحد به کره شــمالی اســت ،این کشــور در طول
ســالهای گذشته شــریک اقتصادی کره شــمالی بوده  .یا به بیانی بهتر با
کمکهای اقتصادی ،ســوخت ،غذا و اعطای ماشــین آالت صنعتی به ادامه
حیات این کشــور کمک کــرده؛ همچنین با حمایــت از آن در برابر آمریکا
موجبات آسودگی سیاسی این کشور را نیز فراهم کرده است .میتوان گفت
دولت کره شمالی از اعتماد به نفس باالیی برخوردار است که بیشتر از آنچه
که به بمب اتم وابســته باشــد به حمایتهای برادر بزرگ خود چین مرتبط
است.
این در حالی اســت که حجم روابط تجاری بین آمریکا و چین در ســال
، 2015مبلغ  659.4میلیارد دالر بوده اســت و چین در این سال از صادرات
 497میلیــارد دالری به آمریکا بهره مند شــده اســت .همچنین در ســال
 2014آمریــکا  65میلیارد دالر در چین و چیــن  9میلیارد دالر در آمریکا
سرمایهگذاری کرده اســت .وابستگی حیاتی کره شمالی به حمایت سیاسی
و نظامــی و کمکهای اقتصادی چین ،موجب میشــود که این کشــور در
سیاستهای خود گرچه بســیار تحریک کننده هستند همچنان احتیاط را
رعایت کند .قطع این کمکها با توجه به تحریمهای ســنگین سازمان ملل
احتمال فروپاشی کره شمالی را باال میبرد .در می  2010پس از این که کره
شمالی یک کشتی کره جنوبی را غرق کرد ،تنش در شبیه جزیره باال گرفت
و چین با اعالم این که خواهان صلح در شــبه جزیره اســت اعالم کرد که از
عامل این اتفاق حمایت نخواهد کرد.
چین گرچه مسئول این اتفاق را به طور تلویحی مورد اخطار قرار داد اما
تالش کرده اســت که در این مورد و در زمینه آزمایشهای موشکی و هسته
ای کره شــمالی سخت گیری زیادی به خرج ندهد تا بتواند همچنان کره را
در کنترل خود نگهدارد.
بیثباتی در شــبه جزیره کره نفوذ آمریــکا را در منطقه تقویت میکند و
از طرفی خطر ســقوط دولت کره شــمالی ،چین را در معرض یک آشفتگی
نظامی و انسانی در همسایگی خود قرار میدهد.
بنابراین یک سیاســت دو جانبه و مبهم نســبت به کره شمالی و آمریکا
میتواند این کشــور را به اهداف خود برساند .روسیه نیز دیگر همسایه مهم
کره شــمالی است .محور اصلی سیاست روســیه در قبال تشدید بحران در
شــبه جزیره کره تالش برای تخفیف آن و ترغیب طرفین به اتخاذ مســیر
سیاسی است.
در این راســتا بارها مســکو به آمریکا و متحدان آن در خصوص عواقب
جنگ علیه کره شمالی هشدار داده است و دیپلماسی را تنها راه حل مطمئن
این بحران دانست.
در عین حال روســیه مانع از تشدید فشــار مضاعف بر کره شمالی شد.
علیرغم انتقاد از کره شمالی ،در  19آوریل روسیه دیگر پیشنویس قطعنامه
پیشــنهادی آمریکا علیه کره شمالی را وتو کرد .بروز وضعیت جنگی در کره
شمالی روسیه را به چالش ژئوپلتیک میکشد ،کره شمالی برای تامین امنیت
روسیه و چین منطقهای حساس است.
جنگ در نزدیکی روســیه میتوان خسارات انســانی و تسری بحران به
خاک روسیه را در پی داشته باشد .از همه مهمتر جنگ کره شمالی ،میتواند
آمریکا را رودرروی روسیه قرار دهد و این میتواند رقابتهای هستهای میان
این دو کشور را تشدید کند.
در نهایت ،وضعیت جنگی در کره شــمالی به نفع همسایگان کره نخواهد
بود چرا که سیاستگذاری آنها در امنیت این منطقه جریان دارد ،بنابراین
از طرح جنگطلبانه ترامپ حمایت نخواهند کرد.
پاورقی

امیدی به آشتی میان ایران و عربستان است!؟
البته قطع رابطه میان کشــورها مخصوصا آنهایی که همســایه هستند
هیچوقت ابدی نیســت و با تغییر برخی شرایط ممکن است مجددا این رابطه
برقرار گردد و چه بسا شاید رابطهای صمیمی نیز برقرار گردد.
شاید بتوان از رابطه ایران و عراق در این زمینه اشاره کرد که زمانی هشت
ســال با هم جنگ داشــتند ولی پس از آتش بس مجددا رابطه سیاسیشان
کامل برقرار شد و جالب اینکه حتی با اینکه هشت سال با هم جنگ داشتند
در حین جنگ هم نمایندگانی از وزارت خارجههای هر دو طرف در پایتخت
طرف مقابل حضور داشتند ،پس از سقوط صدام حسین هم که امروزه رابطه
ایران و عراق فوق العاده استثنایی و صمیمی شده.
علیرغم اینکه بســیاری اظهار میدارند که ماجرای حج هیچ ارتباطی به
روابط دو کشــور ندارد اما قطعا آب شــدن یخهای رابطه فیمابین دو کشور
در پــی اعزام حجاج میتواند زمینه باز شــدن راه حل دیگر اختالفات را نیز
باز کند.
صحبتهای اخیر آقــای ظریف مبنی بر اینکه برنامه دولت آتی جمهوری
اسالمی حل اختالفات فیمابین ایران و عربستان سعودی بهصورت دیپلماتیک
خواهد بود میتواند به عنوان پالسی برای سعودیها تلقی گردد.
ســوالی که اینجا مطرح است این است که آیا زمینه برقراری مجدد روابط
فیما بین ایران وعربستان سعودی فراهم شده؟
قطعا همیشــه زمینه برقراری مجدد روابط وجود دارد اما نکتهای که اینجا
مطرح اســت اراده طرفین مخصوصا در این مورد اراده طرف سعودی مطرح
اســت چون طرف ایرانــی چندین بار اراده خود مبنی بــر اینکه تمایل دارد
اختالفات خود با عربستان را حل وفصل کند مطرح کرده.
تا به حال به دلیل اینکه برخی سیاســتمداران در عربســتان سعودی باور
داشــتند که از راه جنگ میتوانند دست باالتر در مذاکرات با ایران را داشته
باشــند و بعد متصور بودند با به قدرت رســیدن آقای ترامپ موقعیت آنها
قویتر خواهد شد اما بنبست جنگ یمن و ناکامی آنها در وادار کردن قطر
به تبعیت از آنها با حمایت ترامپ نشــان داد که به هیچکدام از این دو باور
نمیتوان اعتماد کرد.
مضاف بر اینکه شاهزاده محمد بن سلمان برای رسیدن به نایب السلطنهای
عربستان نیاز داشــت موضعی تندرویانه و قوی از خود نشان دهد اما امروزه
پس از اینکه به جایگاه مد نظر خود رسیده نیاز دارد که شرایط سیاسی آرامی
را برای مملکت خود ایجاد کند.
حال اگر طرف عربستانی به این نتیجه رسیده باشد که وقت گفتگو با ایران
است و با توجه به اینکه ایران با آغوش باز از آنها استقبال کرده ممکن است
بتوان امیدوار بود که گفتوگو میان ایران وعربســتان ،حال یا بهصورت پشت
پرده و یا علنی ،شروع شود اما نمیتوان امیدوار بود که نتیجه این گفتوگوها
به حل همه اختالفات ایران و عربســتان ســعودی بیانجامد چون بسیاری از
این اختالفات ایدئولوژیک و اســتراتژیک است و امکان حل آنها حداقل در
حال حاضر وجود ندارد ولی به هر حال این گفتگوها میتواند شرایط بحرانی
منطقه را آرام کند - .قسمت دوم

امارات بانکهای
اروپایی شریک قطر
را تحریم کرد

روزنامه فایننشال تایمز نوشت :اقدامات ابوظبی به منظور تشدید تاثیرات تحریمی است که برخی کشورهای حوزه خلیج فارس بر قطر تحمیل کردهاند.
این روزنامه به نقل از برخی مسئولین اماراتی آورده است :برخی بانکها مانند "کریدی سویس ،دویچه بانک و بارکلیز" فرصت چندانی برای دست یافتن بر مجوزهای جدید برای فعالیت در امارات ندارند ،زیرا بخش
زیادی از سهام سرمایه آنها متعلق به قطر و اعضای خاندان حاکم قطر میباشد.
این روزنامه به نقل از یکی از بانکداران نوشت :به ما گفتند این تحریم غیررسمی است ،هیچ لیست سیاه رسمی وجود نداشت ،بلکه فقط تقلب پشت پرده است.
این روزنامه افزود :سهم سرمایهگذاری قطر در این بانک در حال حاضر به  5درصد میرسد و قطر میتواند  13درصد اضافه بر سهام خود را مالک شود ،این در حالی است که سازمانهای قطری  6درصد از سهام
   Deutsche Bankو   Barclaysدارا هستند.

بینالملل

الوروف :آمریکا فعالیت مخالفان در جهان را اداره میکند
وزیر خارجه روســیه اعالم کرد ،شواهد و مدارکی
وجود دارند که نشــان میدهند آمریــکا فعالیتهای
مخالفان را در برخی کشورهای اداره میکند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از ســایت شبکه روسیا
الیوم ،سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه در همایش
جوانان «سرزمین معانی» در روز جمعه اظهار داشت:
در هر مکانی چه در شــرق اروپا یا مرکز آن ما دالیل
و مدارک بیشــماری داریم که نشان میدهند سفارت
آمریکا عملیاتی از جمله فعالیت مخالفان را در آنجا به
طور مستقیم اداره میکند.
وزیــر خارجه آمریکا تصریح کــرد ،بین کارمندان
سفارت آمریکا در مســکو تعداد زیادی تابعیت روسی
دارنــد برخی از آنها براســاس کنوانســیون وین که
میتوان آنها را به عنوان افراد فنی در نظر گرفت حق
انجام وظایف دیپلماتیک از جمله فعالیتهای سیاسی
ندارند.
الوروف با وجود این موضوع اشــاره کرد که بارها
مشــاهده و افشا شــده که کارمندان سفارت آمریکا از
همین افراد فنی که بازنشســته نیز هســتند دست به
ســفرهایی در مناطق روســیه میزنند و اطالعاتی از
مواضع ســاکنان این استان و آن اســتان جمع آوری
میکنند یا از مواضع سیاســی آنها نسبت به مقامات
فدرال مطلع میشوند.
وی افــزود :مــا در چنیــن مــواردی از همکاران
آمریکایی خــود میخواهیم قرارداد ایــن افراد را لغو

کنند .تصور نمیکنم آمریکا به این فعالیتها به عنوان
مداخله در امور روسیه نگاه کند و آن به دو دلیل است
یکی اینکه آنها تصــور میکنند هر کاری برای آنها
مجاز اســت و دوم اینکه این مســاله با آنها عجین
شده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه اظهار داشت :یک
"انقالب رنگی" در داخل خاک اتحاد جماهیر شوروی
ســابق یا خارج آن وجود نداشــته که زندگی ملتها
را بهتر کرده باشــد .اما آمریکا دســت از طرح و نقشه
خود در ایــن زمینه برنمیدارد تبعا به خاطر فلســفه
ویژه آمریکاییهاســت .فلســفه آنها این است که هر
دولتی که واشنگتن آن را قانونی بداند حتی در صورت
تنش مستمر میتواند بماند در غیر این صورت آمریکا
با مخالفان در این کشور نیز همکاری میکند.

مقتدا صدر در پی رهبری مذهبی عراق است؟

در اعتراض به تشکیل مجلس موسسان ونزوئال؛

درخواست رئیسجمهور پرو برای
برکناری مادورو
دولت پرو در اعتراض به تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی در ونزوئال سفیر این
کشور را اخراج کرد .همچنین رئیسجمهور پرو از همتای ونزوئالیی خود خواست از قدرت
کنارهگیری کند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،ونزوئال در واکنش به اخراج سفیرش از
لیما دستور داد تا کاردار سفارت پرو در کاراکاس این کشور را ظرف پنج روز ترک کند .پرو
سفیرش در کاراکاس را مارس سال جاری میالدی از ونزوئال خارج کرده بود .این بیانیه از
سوی دولت لیما روز جمعه کمی پس از آن منتشر شد که پدرو کوچینسکی ،رئیسجمهور
پرو ،نیکوالس مادورو ،رئیسجمهور ونزوئال را «دیکتاتور» خواند .این نخستین باری است
که یک کشــور از زمان رایگیری  ۳۰ژوئیه ســال جاری میالدی که به تشکیل مجلس
موسسان قانون اساسی در ونزوئال منجر شد ،سفیر این کشور را اخراج میکند .در آمریکای
التین ،پرو موضعی سرسخت در قبال سیاستهای مادورو دارد و به اقدامات وی به شدت
انتقاد کرده است.
اخیرا نیز دولت پرو دیپلماتهای ارشــد منطقه را فراخوانده تا درباره ونزوئال در لیما
به بحث و تبادل نظر بپردازند؛  ۱۲کشور حاضر در این نشست مراتب اعتراض خود را به
اقدامات دولت کاراکاس علیه مخالفان و همچنین تشکیل مجلس موسسان تغییر قانون
اساسی ابراز داشتهاند .مادورو میگوید مجلس موسسان تنها راه برای ابقای امنیت و ثبات
در ونزوئال است و رئیسجمهور پرو را که بانکدار سابق در وال استریت بوده ،دشمن ونزوئال
میداند .وزارت خارجه ونزوئال در بیانیهای اعالم کرد :دولت کاراکاس به روابط عمیق خود
با مردم پرو با وجود این اقدام از ســوی دولت لیما ادامه میدهد .همچنین دیهگو مولرو،
سفیر پرو در ونزوئال باقی میماند .درهمین حال ،رئیسجمهور پرو درخواست مادورو برای
گفتگوی رو در رو را رد کرد و خواستار برکناری وی شد .وی در مصاحبهای با خبرگزاری
رویترز در نشست سرمایهگذاری آمریکای التین گفت که مادورو اعتبارش را با تشکیل این
مجلس موسسان از دست داده و دیگر نمیتواند زمامدار امور در ونزوئال باشد.
رئیسجمهور پرو گفت :مادورو یک "دیکتاتور" است و از طریق مجلس موسسان و با
حذف کنگره" ،کودتا" به راه انداخته است .این اقدام از سوی مادورو باعث شده هزاران تن
از مردم ونزوئال به دلیل فقر زیاد و افزایش تورمی که روزانه شاهدش هستیم ،به کشورهای
همســایه بگریزند و درخواست پناهندگی کنند .البته ما راهها را به سوی مردم ونزوئال باز
میگذاریم .پرو اخیرا ویزای کاری را برای مردم ونزوئال تمدید کرده است .رئیسجمهور پرو
در ادامه مصاحبهاش گفت :تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که افراد زیادی هستند
که در ونزوئال سخت زندگی میکنند.

وزیــر خارجــه روســیه در ادامــه تاکیــد کرد،
جبههالنصــره مورد حمایت اســت تا بعد از شکســت
داعش جای آن را بگیرد ،طوریکه آمریکا همچنان در
قبال این گروه سکوت اختیار میکند و چه بسا برخی
بازیگران خارجی همچنان از النصره حمایت میکنند.
الوروف بعید ندانست که برخی اعضای ائتالف ضد
داعش تمایل دارند از النصره در آینده علیه بشــار اسد
استفاده کنند.
وزیر خارجه روســیه تاکید کرد ،دالیل بســیاری
وجود دارند که نشان میدهند برخی بازیگران خارجی
از النصره حمایت میکنند .ائتالف ضد داعش به عنوان
مثال حمالتی علیه مقرهای النصره انجام نمیدهد.
الوروف افزود :به کسانی که از جبههالنصره حمایت
میکنند به این دلیل که میخواهند بعد از شکســت
داعش از آن به عنوان گروهی که آماده جنگ گسترده
با دولت سوریه و تغییر نظام است استفاده کنند ،ظنین
هســتیم .وی ادامه داد :دیگر جای شــک نیســت که
داعش شکســت خواهد خورد و دشوار است که درباره
زمان نهایی آن پیشبینی داشته باشیم.
الوروف تاکیــد کرد ،بســیاری از سیاســتمداران
کنونی از نظریه «تفرقه بینداز و حکومت کن» حمایت
میکنند تا نظام تکقطبی جهانی را حفظ کنند و علت
این تفرقه و آشوب مداخالت خارجی است.
وزیــر خارجه روســیه تاکید کرد ،اگــر آمریکا به
وعدهاش در زمینه جدا کردن تروریستها از مخالفان

عمل کرده بود ،روند حل بحران ســوریه متقدم شده
بود.
وی افزود :یک ســال پیش توانستیم با جان کری،
وزیر خارجه وقت آمریکا درباره حل بحران ســوریه به
توافق برســیم و فکر میکنم آن پیشرفت واقعی بود و
اگر توافق کامل حاصل میشد و نیروی هوایی و ائتالف
با هم هماهنگ میشــدند خیلی پیش میرفتیم البته
تنها شــرط این توافق این بود که آمریکا مخالفان را از
تروریستها جدا میکرد .الوروف ادامه داد :تحریمهای
آمریکا علیه روســیه هدفش واداشتن مسکو به برخی
چشمپوشیهاســت اما ما هیچ عقبنشــینی در منافع
خــود نمیکنیم و این را همه میدانند و البته ما آماده
مذاکــره با همه هســتیم اما اجازه نمیدهیم کســی
از باال به ما دســتور دهد .وی دربــاره مداخله آمریکا
در انتخابات روســیه در ســال  ۲۰۱۸نیز تاکید کرد:
امیــدوارم پس از کل اتهاماتی در حق ما مطرح شــد
که همه نیز بیاســاس بودند  -طی  ۱۰ ، ۹ماه گذشته
هیچ مدرکی علیه ما به دســت نیامد  -آمریکا یا الاقل
نخبــهگان آن خوب درباره مداخلــه در انتخابات ما با
توجه به حساسیت این مساله فکر کنند .الوروف ادامه
داد :اما اگر این امر اتفاق بیافتد ما قوانین خود را داریم
و کنوانســیون وین درباره روابــط دیپلماتیک صحبت
کرده و متون آن نیز مشخص است و به ما میگوید چه
چیز جایز اســت و چه چیز ممنوع و ما براساس آن و
قوانین خود عمل خواهیم کرد.

هفته گذشــته ،مقتدا صــدر ،روحانی
شــیعه عراقی و رهبر جنبش صدر ،سفری
رسمی به عربســتان سعودی انجام داد و با
محمد بن ســلمان ،قدرت اصلی سعودی و
ولیعهد این کشور دیدار کرد.
مقتدا صدر به عنــوان یکی از رهبران
شیعه عراق ،نمیتوانســت زمانی که مورد
اســتقبال محمد بن سلمان قرار گرفت این
حقیقت را فراموش کند که سعودیها شهر
شیعهنشــین عوامیه را تقریبــا در وضعیت
محاصره قرار دادهاند و در نظر داشــتند تا
چند تن شــهروندان شیعه سعودی را اعدام
کنند.
هــر چند جایگاه مقتــدا صدر صرفا به
خاطر دودمان مشــهور روحانیاش نیست.
او خودش مرد جاه طلبی اســت و با برخی
ادلهها ،و با توجه بــه ایثارهای خانوادهاش
در زمــان حکمرانی صدام ،ادعای حضور در
رهبری سیاســی و مذهبی عــراق را دارد.
در حقیقت از زمان ســقوط صدام در سال
 2003وی چنین ســودایی در ســر داشته
است.
علیرغم روابط نزدیــک خاندان مقتدا
صدر بــا ایــران؛ و این حقیقت کــه او در
دورانی که خطر تهدیدش میکرد به ایران

پنــاه برد ،امــا وی مایل نیســت که ایران
نفوذ بیش از حدی در عراق داشــته باشــد
و زمان فوت آیت اهلل سیســتانی که اینک
 87سال دارد ،مقتدا اصال خوشحال نخواهد
شــد ایران در خصوص رهبر مذهبی آینده
عراق تصمیم بگیرد .احتماال احساس او این
اســت که عراق و عراقیهــا ادعای نزدیکی
بیشــتری نسبت به امامان شیعه دارند ،چرا
که اغلب ائمه در عراق دفن شدهاند .به نظر
میآید فقط او نیســت که چنین احساسی
دارد .زمانیکــه مقتدا صدر به دیدار محمد
بن ســلمان رفته بود ،عمــار حکیم نیز از
مجلس اعالی اســامی عــراق ،که هویت
خــود را تقریبا از ایران گرفتــه کنار رفت.
حکیــم بازمانده یکی دیگــر از خاندانهای
ثروتمند عراق اســت .آیــت اهلل باقر حکیم
در دوران صدام حســین ســالها در تبعید
در ایران زندگی میکرد .عالوهبر این حرف
و حدیثهایــی مطرح اســت که وی نیز به
زودی به ریاض سفر میکند.
حکیم نیز که دو سال جوانتر از مقتدا
است شــاید به تغییر سیاست در عراق فکر
میکند ،هم تغییــرات در نهاد روحانیت و
هم در نهاد حکومت ،بهویژه در فضای پس
از فوت آیت اهلل سیســتانی که چندان دور
نخواهد بود .در این صــورت ،دیدن رقابت
میان این دو نســل جدید از صدر و حکیم
جالب توجه خواهد بود.
هم صدر و هم حکیم هر دو دریافتهاند
که نســیم تغییر در سیاســتهای آمریکا
وزیدن گرفته اســت؛ به ویژه سیاستهای
آمریــکا در رو در رویی بیشــتر با ایران .در
نتیجه آنهــا میخواهند از ایــران فاصله
بگیرند و گزینههای خود را چه در ســطح

عراق و چه در ســطح منطقه گســتردهتر
کنند .از ابتدا مشــخص بود پــس از آنکه
نظام شــیعه در عراق از زخم روحی دوران
صــدام و جنگ  2003بیرون بیاید ،قد علم
میکنــد و نجف را به عنوان مرکز مذهب و
آموزش شــیعه در برابر قم مطرح میکند.
عامــل قومیتی نیــز وجود دارد .شــیعیان
عراق به شدت احســاس عرب بودن دارند،
یا دست کم عمیقا عربیزه شدهاند .از اینرو
در کشــورهای عربی بیش از ایران احساس
میکنند در خانه هســتند .اگر عراق بهطور
کامل در نظام سیاسی اعراب ادغام نشده به
این خاطر است که دولتهای سنی عرب با
سلطه شیعیان بر دولت عراق مشکل دارند.
از آنجا که عربستان سعودی در خط مقدم
مقابله با شیعیان عراق قرار داشته سفر صدر
به ســعودی میتواند آغاز بازگشت حقیقی
عراق به جهان عرب باشــد .فــارغ از اینکه
دلیل واقعی عربســتان برای چنین تعاملی
با صدر چه بوده ،میزانی که وی میتواند با
سعودیها رفاقت کند و با ایران وارد تخاصم
شــود محدود اســت .گرچه در هر صورت
ایران در عراق هــوادار دارد .رفاقت بیش از
حد با سعودیها باعث ایجاد مناقشه بیشتر
در کشــور و چند پاره شــدن بیش از حد
سیاست در عراق و این بار در بین شیعیان
خواهد شــد .شاید هم هدف اصلی سعودی
برای اســتقبال از مقتدا تضعیف شــیعیان
عراق بوده باشــد .اما اگر عربســتان برای
ارتباط با شیعیان عراق خلوص نیت داشته
باشد و مطالبه قطع روابط با ایران را مطرح
نکرده باشد ،چنین رویکردی میتواند خیلی
مثبت باشــد و از تنشها میان ســعودی و
عربستان بکاهد.

روزنامه دولتی چین :اگر آمریکا به کره شمالی حمله کند پکن مداخله میکند
همزمان با افزایش تنش میان واشنگتن و پیونگ
یانگ روز جمعه روزنامه دولتی «گلوبال تایمز» چین با
انتشار سرمقالهای نوشت در صورتی که کره شمالی به
آمریکا حمله کند چین باید بیطرف بماند .این روزنامه
بانفوذ چینی افزود اگر جنگ از سوی آمریکا آغاز شود
در این صورت چین باید مداخله کند.
در بخشی از این ســرمقاله آمده است که تاکنون
پکن نتوانســته واشــنگتن و پیونگ یانگ را از اتخاذ
مواضع تند منصرف کند اما اکنون زمان آن اســت که
«موضع روشــنی در قبال تمام طرفها اتخاذ کند و به
آنها بفهماند که اگر اقداماتشان منافع چین را به خطر
بیاندازد با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد».

از دید نویسنده ســرمقاله در صورتی که آمریکا و
کره جنوبی «مخاصمه مســلحانه را آغاز و تالش کنند
تا نظام سیاسی شــبه جزیره کره را تغییر دهند چین
جلــوی آنرا خواهد گرفت ».در این یادداشــت تاکید
شــده است که در حال حاضر شــبه جزیره کره محل
همگرایی منافع اســتراتژیک تمام طرفهاست .چین
اصلیتریــن متحــد دیپلماتیک و مهمترین شــریک
تجاری کره شــمالی اســت و همزمان با تشدید تنش
میان واشــنگتن و پیونگ یانگ بارها هر دو طرف را به
خویشتنداری فراخوانده است .با اینکه پکن مخالفت
خــود را با آزمایشهای هســتهای و بالســتیکی کره
شــمالی اعالم کرده اما از ســوی دیگر رفتار آمریکا و

کره جنوبــی در قبال پیونگ یانگ و بهویژه اســتقرار
سامانه ضد موشکی را «تحریک کننده» خوانده و این
دو کشــور را مورد انتقاد قرار داده اســت .تنش میان
پیونگ یانگ و واشــنگتن بهویژه زمانی شــدت گرفت
کــه دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور ایــاالت متحده در
واکنــش به آزمایشهای موشــکهای قارهپیمای کره
شــمالی گفت که اگر این کشور به تهدیدهایش ادامه
دهد با آتش و خشــمی که دنیا تاکنون به خود ندیده
مواجه خواهد شــد .در مقابل این سخنان کره شمالی
اعالم کرد طرحی برای حمله موشکی به جزیره گوام،
کــه جزء قلمروی آمریکاســت ،در دســت تهیه دارد.
رئیسجمهور آمریکا نیز روز پنجشنبه در واکنش گفت

که اســتفاده از واژههای «آتش و خشم» در قبال کره
شمالی به اندازه الزم ،کافی و شدید نبوده و بهتر است
پیونگ یانگ «خود را جمع و جور کند تا همانند برخی
از کشورها دچار گرفتاری نشود».

نگرانی شدید الوروف از گسترش بحران کره

ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت
خطــر درگیری نظامی بر ســر برنامه هســتهای کره
شــمالی بســیار زیاد است و مســکو به شدت نگران
تهدیدهای متقابلی است که بین آمریکا و کره شمالی

رد و بدل میشود.
به گزارش خبرگزاری رویترز از مســکو ،الوروف
افزود :متاسفانه لفاظی بین واشنگتن و پیونگ یانگ از
حد به در شده است .با این حال ما امیدواریم دو طرف
بتوانند به توافق دست یابند.
الوروف در نشستی با دانشــجویان درمورد خطر
تبدیل شدن این بنبســت روزافزون به یک درگیری
مسلحانه تصریح کرد :خطر وقوع یک درگیری نظامی
بهویــژه با توجه بــه لفاظیهای فزاینده بســیار زیاد
اســت .تهدیدهایی در مورد توســل به نیروی نظامی
به گوش میرســد .حرفهایی (در واشنگتن) شنیده
میشــود مبنی بر اینکه باید حملهای پیشگیرانه علیه
کره شمالی انجام شود .در همین حال کره شمالی نیز

تهدید میکند حملهای موشــکی علیه پایگاه آمریکا
در گــوام انجام خواهــد داد .این تهدیدهــا بی وقفه
ادامــه دارد و این موضوع ما را به شــدت نگران کرده
است.
الوروف گفــت :من نمیخواهــم حدس بزنم چه
اتفاقــی خواهد افتــاد اما ما هر آنچــه را که در توان
داریم به کار خواهیم گرفت تا از گســترش این بحران
جلوگیری کنیم.
وی در اظهــارات خود که بهطور زنده از تلویزیون
دولتی سوریه پخش میشد افزود :به عقیده من وقتی
به نقطه آغاز جنگ نزدیک میشوید ،طرفی که قویتر
و باهوشتر است باید گام نخست را برای عقبنشینی
از این آستانه خطرناک بردارد.

الوروف همچنیــن پیونــگ یانگ و واشــنگتن
را تشــویق کــرد بــا طــرح پیشــنهادی روســیه و
چیــن موافقت کنند که بر اســاس آن کره شــمالی
آزمایشهای موشــکی خود را متوقــف خواهد کرد و
آمریکا و کره جنوبی نیز تمرینهای نظامی مشــترک
گســترده خودشــان را به حــال تعلیــق درخواهند
آورد.
اگر این توقف دوجانبه محقق شود ،در آنصورت
مــا میتوانیــم دور یک میــز بنشــینیم و تالشها
را از ابتــدا آغاز کنیم و ســندی را امضــا کنیم که بر
احتــرام بــه حق حاکمیــت همه طرفهــای دخیل
در ایــن بحران ازجملــه کره شــمالی تاکید خواهد
داشت.

