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مســئوالن عراقی و ُکرد می گویند که آنها نســبت به غفلت های دولت عراق 
برای طرح ریــزی اداری و امنیتی در مرحله بعد از پایان جنگ با داعش نگرانند. 
نگرانی آنها حتی تا باالترین سطح یعنی حیدر العبادی، نخست وزیر عراق هم می 
رســد. می گویند نمی دانند واقعا او طرحی بــرای آینده عراق بعد از داعش دارد 
یــا خیر. برخی می گویند که این اراده های خارجی هســتند که مرحله پیش رو 
را اداره خواهند کرد و عراقی های چند دســته شــده از لحاظ طایفه ای و نژادی، 

مجبور خواهند شد که با یکی از این اراده ها به عنوان یک امر واقع تعامل کنند.
هوشــیار زیباری، وزیر امور خارجه اسبق و وزیر دارایی سابق عراق که یکی از 
چهره های مطرح کردی محســوب می شــود در این باره می گوید: »عبادی کند 
عمــل می کند. هر وقت که این موضوع را با او در میان می گذاریم، می گوید که 
منتظریم عملیات نظامی پایان یابد تا ببینیم چه می شود.« وی در ادامه می افزاید: 
»شهر )موصل( به طور کامل فنا شده است. ببینید سهم دولت در این شهر چقدر 
اســت، طوری رفتار می کند که انگار به آن ربطی ندارد.« این در حالی اســت که 
کردها به برگزاری رفراندوم اســتقالل در 25 سپتامبر پیش رو پافشاری می کنند 
و به دنبال حفظ مناطق خود در قالب یک کشــور هستند. از سوی دیگر نیروهای 
داوطلب مردمی متمایل به ایران تالش می کنند بر مناطق آزاد شده مستولی شوند 
و به توصیه ایران خود را به مرزهای سوریه برسانند تا طرح پیوستن عراق و سوریه 
به طرح ایران که ایجاد گذرگاهی از تهران تا بیروت اســت، تکمیل شود. در سایه 
این تحوالت، رهبران سنی و کرد در موصل و محیط پیرامون آن از مخالفت عبادی 
برای بحث بر سر آینده اداره موصل نگرانند و شک آن دارند که از پشت پرده این 
ایران است که امور را اداره می کند. آن چه اکنون شاهدیم تمرکز کردها بر شمال 
عراق و اکثریت اعراب شــیعی در جنوب اســت که بخش بزرگی از خاک عراق را 
شامل می شود، با وجودی که در خود نژادهای مختلف کوچک دیگری را هم جای 
داده، و این در حالی است که آرزوهای کردها و اعراب سنی برای حکومت بر بغداد 

شیعی از بین رفته و می توان گفت این شهر کامال تحت کنترل شیعیان است.
اثیل النجیفی، که قبل از ســقوط موصل به دســت داعش در ســال 2014 
استاندار نینوا بود، در این باره می گوید: »از آن چه قبال بودیم همه عقب تر رفته 
ایم. می خواهند مناطق آزاد شــده ای را برای ما بگذراند که در آن ســازمان های 
امنیتی و سیاسی جوالن دهند.« وی در ادامه می افزاید: »تا حاال که هیچ طرحی 
برای موصل مطرح نشده است، بغداد هم هیچ فضایی برای گفت وگو بر سر آینده 
موصل فراهم نمی کند.« وی ســپس می گوید: »دو جناح در صف شــیعی وجود 
دارد که به نوعی با هم درگیر هستند و هر کدام دیدگاه خودش را دارد. یکی جناح 
تندروهاســت که برای خود رهبرانی هم دارند، آنها می خواهند شرایط خود را به 
عنوان پیروز میدان در نبرد موصل و دیگر مناطق آزاد شــده عراق تحمیل کنند، 
دیگری جناح میانه روهاست که درک می کنند چنین چیزی ممکن نیست و می 
تواند به افراطگرایی در عراق دامن بزند. برآورد من این اســت که ایران از هر دوی 
آنهــا حمایت می کند.« النجیفی که در حال حاضر یکی از رهبران اهل تســنن 
محســوب می شود و فرماندهی نیروهای مســلح آموزش دیده توسط ترکیه را بر 
عهده دارد، همچنین می گوید: »اهل تسنن از مشکالت بزرگی رنج می برند. آنها 
به شــدت ضعیف شــده اند. یکی از دالیل آن این است که رهبران قدرتمند اهل 

تسنن یا تحت پیگردند یا از عرصه به دورند یا خیلی ضعیف و متزلزل شده اند.«

عراق بعد از 
اطالعاتی داعش ســازمان های  پیالر-مدیر  پائول 
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ترجمه: زهرا شریعتی فر

 پیچیدگی شــرایط کنونی، خطــر درگیری های 
نظامی میان ایاالت متحــده و ایران را افزایش خواهد 
داد. جنگی که قطعیت ندارد اما شانس وقوع آن از هر 
زمان دیگری بیشتر است. دالیل عدم رد احتمال وقوع 

جنگ میان این دو کشور به این شرح اند:
ایرانی ستیزی در گفتمان آمریکایی ها

لغاتــی تکرار شــونده به گســتردگی در گفتمان 
آمریکایی هــا کاربرد دارنــد. اینکه ایران کشــوری با 
"اســتبداد دینی" ســت، "بزرگترین حامی تروریسم" 
و"محور شــرارت" بوده و رفتــار "بی ثبات کننده" آن  
بخشــی از "مدیریت هژمونی منطقه ای" اش را شکل 
می دهد. متاســفانه لفاظی ها جایگزین تفکر شده اند، 
تفکر در این باره که ایران چه هســت و چه نیســت و 
چگونه می تواند و نمــی تواند بر منافع ایاالت متحده 

تاثیرگذار باشد.
البی ای که بر طبل دشمنی با ایران می دمد

به واقــع تالش هایی بــرای تحریــک درگیری با 
ایران مشــاهده می شود. منافع سیاسی، یکی از دالیل 
ضعیف برای ایجاد تنش در روابط این دو کشــور و نیز 
منزوی نمودن ایران است. در میان این منفعت طلبان، 
جناح راســت دولت اسرائیل در مقام نخست قرار دارد 
که ایــران را مزاحم تاثیرگذاری هــای منطقه ای خود 
دانسته و مســائل منطقه را به منظور انحراف توجهات 
از موضوعاتی چون اشــغال سرزمین های فلسطینیان، 
توجیه می نماید و آمریکا را تنها شــریک قابل اعتماد 

خود در منطقه می داند. 
  اولویت هــای دولت اســرائیل بر سیاســت های 
جــاری دولــت آمریکا علیه ایــران بســیار تاثیرگذار 
است. ترامپ به ترجیحات اســرائیل توجه بسیار دارد 
و ایــن تمایل به وضــوح در مالقات هــا و لفاظی های 
کمپین های انتخاباتی اش مشــهود بــود. ترامپ آرزو 
دارد تا به صلح میان اســرائیل و فلســطین دست یابد 
 کــه این امر نیازمند قطع کامــل روابط با دولت فعلی 

نتانیاهوست. 
از ایــن رو درگیــری با ایران می تواند شــکلی از 
جبران خســارت نتانیاهو در قبال فشار ترامپ بر وی 

برای واگذاری امتیاز به فلسطینی ها باشد. 
سیاست ضدیت با اوباما و نیز توافق هسته ای 

با ایران
 توافــق برجــام بزرگترین موفقیــت دولت باراک 
اوباما در عرصه سیاســت خارجی محسوب می شد که 
مخالفانی داشته و دارد. ترامپ درکمپین های انتخاباتی 

اش این توافق را معتبر ندانســت و اظهار داشــت که 
ایران به شــدت تمایل دارد تا خــالف اقدامات اوباما 

حرکت کند. 
ضعف فکری مقامات دولتی آمریکایی

در حال حاضر دالیل هوشیارانه که درگیری نظامی 
بــا ایران را احمقانه می دانند بیشــتر مورد توجه قرار 
دارند. اما  ویژگی ضدیت با ایران حتی به افرادی چون 

وزیر دفاع ،جیمز ماتیس نیز سرایت کرده است. 
تغییر رژیم ایران

یکــی دیگــر از افــراد در معرض بیمــاری ایران 
ســتیزی، تیلرسون اســت که اخیرا در کمیته وزارت 
خارجه ی آمریکا عنوان کرد: تغییر رژیم ایران یکی از 
سیاست های آمریکا در قبال این کشور است. این نظر 
با مضمون خشــونت آمیزش تنهــا در زباله دان تاریخ 
سیاســت خارجه ی آمریکا جــای دارد چراکه تغییر 
رژیم ها در لیبی و عراق از سوی آمریکا با نتایج فاجعه 

بارشان هنوز در جلوی چشمان دنیا قرار دارند. 
خزش ماموریت در سوریه

شکست داعش در سوریه موجب طرح این پرسش 
دشوار گردید که چگونه باید با این قلمرو رو به کاهش 
در سوریه مســتقیما مواجه شد. بســیاری در ایاالت 
متحده از گســترش های نظامی آمریکا در ســوریه و 
مقابله با رژیم دمشــق و حامیان روســی و ایرانی اش 
حمایت می کنند. عملیات های نظامی زمینی و هوایی 

آمریکا در راستای این اتفاق تغییر کرده اند. 
حوادثی چون شلیک به هواپیمای بدون سرنشین 
ایرانی و هواپیمای مجهز ســوری همچنین تهاجمات 
ایاالت متحده به مواضع شــبه نظامیان مورد حمایت 

ایران از مصادیق این تغییرات به شمار می روند.
 نقش مهم ایران در سوریه و نیز موقعیت گسترش 
یابنده آمریکا در این کشور می تواند سوریه را به مکانی 
برای ایجاد جرقه ی جنگ بین این دو کشور بدل سازد.  

روابط با روسیه

اتفاقاتی که حامی دیگر رژیم سوریه، یعنی روسیه 
را درگیر می ســازد نیز به انــدازه رویدادهای مرتبط 
با ایران نگــران کننده انــد. نگرانی هایی در خصوص 
درگیری نظامی مستقیم آمریکا با روسیه به عنوان یک 
ابر قدرت ســابق هســته ای وجود دارند و در صورت 
جنگ ایــاالت متحده با ایران، محدودیت های ویژه ای 
را در روابط روســیه و آمریکا باید انتظار داشت، مشابه 
ارتباطاتی که ایاالت متحده و شــوروی سابق در خالل 

جنگ سرد در پیش گرفتند. 
 تفویض اختیار به نظامیان

تفویض اختیار ترامپ به پنتاگون در اخذ تصمیمات 
مهم بیشــتر جنبــه اســتراتژیک دارد تــا تاکتیکی 
.گاهی ایــن تفویض مــی تواند عدم تمایل افســران 
 نظامی بــا تجربه را بــرای درگیری های جدید،کاهش 

دهد. 
آمریکا در سوریه و خلیج فارس حضور نظامی دارد، 
مناطقی که در آنها مواجهه با ایرانیان امکان پذیر است. 
تصمیمات نظامی که صرفــا به دالیل نظامی اخذ می 
شوند می توانند جرقه  درگیری های گسترده را روشن 

سازند. 
افزایش درگیری ها در عربستان

تنش میان عربستان سعودی و ایران در حال حاضر 
باال گرفته اســت که بیشــتر آنها منشا سعودی دارند. 
واگذاری قدرت به شــاهزاده ای بی تجربه با نام محمد 
بن سلمان بر این تنش ها افزوده است. او اظهار داشت 
کــه "جنگ را به داخل خاک ایران خواهد کشــاند" . 
وی همچنیــن موجبات واهمه قطر را فراهم ســاخت، 
کشــوری که روابطی دوســتانه با ایران دارد. پتانسیل 
کشیده شــدن پای آمریکا به این درگیری وجود دارد، 
خصوصا اینکه ترامپ ثابت نموده که در کنار سعودی ها 

خواهد ایستاد. 
سیاست پذیرش جنگ در خلیج فارس

حتــی بدون توجــه به بی پروایی های شــاه جوان 

عربستان، خلیج فارس، از مکان هایی است که احتمال 
درگیری در آن باالست. آمریکایی ها در منطقه ای که 
ایرانیــان آن را محوطه دریایی خود می نامند و گاهی 
مانورهــای بی پروای نظامــی در آن برگزار می کنند، 
حضــور دارند. درگیری اخیر نیــروی دریایی آمریکا با 
کشتی تجاری ژاپنی نشان داد که این دست وقایع در 
آبهای پر تردد و شــلوغ حتی بدون سابقه خصمانه نیز 

اجتناب ناپذیر است. 
تصورکنیــد که رویدادی مشــابه در خلیج فارس، 
میان نیروهای ایرانی و آمریکایی با پس زمینه خصمانه 
ای که در روابط دو کشور وجود دارد، رخ دهد! مضاف 
بر اینکه دولــت ترامپ عالقه ای به برقــراری ارتباط 

دیپلماتیک برای دفع رویدادهایی از این دست ندارد.
ویژگی های شخصیتی فردی که ریاست کاخ 

سفید را  بر عهده دارد
جیمز کومی اشاره می کند که "ذات یک شخص" 
در شــکل گیری روابط اش نقــش دارد و او ترامپ را 
یک درغگوی زنجیره ای می داند. وی در سیاست های 
اقتصادی و داخلی به عــوام فریبی پرداخت و اینگونه 
رأی دهنــدگان را فریفت و آشــکار شــد که وعده ی 
دروغ مراقبت هــای درمانی و پزشــکی ، نماد یکی از 

عوام فریبی های وی است.
خصیصه هایی چون تحریک پذیری، تصمیم گیری 
در لحظــه حتی اگر عواقــب آن هزینه های بلند مدت 
باشــد و نیز اشــتهای ناپایدار وی برای کسب رضایت 
شــخصی در گسترش منافع ملی، باعث نمی شوند که 

جنگ با ایران اجتناب ناپذیر باشد.
انحراف توجهات از مسائل داخلی

ویژگی های شــخصیتی که از ترامپ بر شــمردیم 
موجب شــده اند تا وی از تاکتیک انحراف توجهات از 
مســائل و مشکالت داخلی استفاده کند که با ادامه ی 

این روند، حامیان وی کاهش خواهند یافت.
 از ایــن رو پرداختن به موضوعــی مانند جنگ با 

ایران می تواند به این انحراف توجهات کمک کند. 
عواقب جنگ

درگیری نظامی با ایران رویدادی بس ناگوار برای 
آمریکا خواهد بود. هر گونه جنگ احتمالی، سرمایه های 
انســانی و مادی آمریکا را درگیر خود ســاخته و راه را 
برای استفاده ایرانیان از سالح های هسته ای اشان باز 
می کند. همچنین می تواند به روابط ایاالت متحده با 
سایر کشورهای آسیب وارد سازد. بنابراین برای انتخاب 
چنین گزینه ای باید به نتایج و عواقب آن به درســتی 

اندیشید.
 شــهروندان و اعضای کنگره آمریکا نیز بایســتی 
نســبت به این مسئله هوشیار بوده و مدام این موضوع 
را دنبال و این سئوال را مطرح  نمایند که آیا این اتفاق 

در راستای منافع ملی آمریکا خواهد بود و یا خیر!

مریم شفیعی

ایرنا: بسیاری از تحلیلگران دریای جنوبی چین 
را بــه عنوان منطقه منازعــات نظامی احتمالی آتی 
معرفــی کرده اند .اگرچه بســترهای این منازعه در 
منطقه وجود دارد اما تعامالت سیاســی و اقتصادی 
کنونی حاکی از آن است که کشورهای این حوزه به 
رغم اختالفات حقوقی نه تنها تمایلی به رویارویی با 
پکن ندارند بلکه زمینه را برای تقویت طیف متنوعی 

از تعامالت فراهم کرده اند.
رهبران 10 کشــور جنوب شرق آسیا ماراتنی از 
گفت وگوها را در اجالس ابتدای ماه جاری پشت سر 
گذاشــتند اما هیچ کدام از آنها در قبال چالش های 
مرتبــط با دریای جنوبی چین که مهمترین موضوع 
منازعه منطقه اســت، با پکن وارد مجادله ویا حتی 

بحث نشدند.
اکنون بزرگترین چالش کشورهای حوزه دریای 
جنوبی چین شــامل ، مالــزی ، فیلیپین ، تایوان و 
ویتنــام ادعای مالکیت حدود 90 درصدی این پهنه 
آبی اســت که همین امر سبب شــده پکن نه تنها 
بیشــترین بهره بــرداری را از منابــع غذایی و نفت 
این منطقه داشــته باشند بلکه طالیه دار بزرگترین 

خطوط کشتیرانی این منطقه باشد.
ویتنامی ها دریای جنوبی چین را دریای شــرق 
و مــردم فیلیپین از آن به نــام دریای لوزان یاد می 
کنند. این پهنه آبی بخشی از اقیانوس آرام به وسعت 
حــدود 3 و نیم میلیــون کیلومتر مربع اســت که 
محدوده مرزهای آبی سنگاپور تا تنگه تایوان را دربر 
می گیــرد و پس از پنج اقیانــوس این دریا با صدها 
جزیره بزرگترین ناحیه دریایی جهان محســوب می 

شود. 
در واقع مناقشــه اصلی بر سر محدوده قلمرو و 
تمامیت مرزی مناطقی از اقیانوس و جزایر پاراسل و 
اسپراتلی به عنوان دو مجمع الجزایربا منابع نفت خیز 
اســت که چند کشور ادعای مالکیت تمام یا بخشی 
از آن  را دارنــد. عالوه بر ایــن جزایر، مجموعه ای از 
صخره های سنگی، صخره های مرجانی و جزیره های 
ماســه ای مانند سد ساحلی اســکاربورو نیز در این 

منطقه قرار دارند.
منطقه بــزرگ مــورد ادعای چین از اســتان 
جنوبــی هینان این کشــور تا صدهــا کیلومتر در 
جهت جنوب و شــرق ادامه دارد. پکن می گوید حق 
مالکیت چیــن بر این منطقه 2000 ســال قدمت 
دارد و بــه زمانی برمــی گردد که مجمــع الجزایر 
 پاراســل و اســپراتلی بخشی جداناشــدنی از چین 

بودند.
عــالوه براین ایــن منطقــه یکی از پــر رفت 
و آمدتریــن آب راه هــای جهان اســت و هر ســاله 
محموله های تجاری به ارزش چند هزار میلیارد دالر 

با کشتی از این منطقه عبور می کند. 
آب هــای منطقــه دارای منابــع قابــل توجه 
ماهیگیری است و همچنین گفته می شود که منابع 

عظیم نفت و گاز در بستر این دریا وجود دارد.
ســاخت جزیره هــای مصنوعی برای اســتفاده 
نظامی و بکارگیری ازانــواع تجهیزات نظامی مانند 
ناوهای جنگی ، سیستم های راداری پیشرفته و پرواز 
مداوم جنگنده های چین درعین حال سبب شده تا 
چهره این آبراه بین المللی وجهه نظامی نیز داشــته 

باشد.
 در مجموع ظاهرا کشــورهایی که سفره دریای 
جنبوی چین در مرزهای آنها گسترده شده ، از این 
اقدامات ناراضی هســتند و به همین دلیل با انعقاد 
قراردادهای مختلف با آمریکا زمینه حضوراین کشور 
در منطقه را برای مقابله با پکن فراهم کردند، امری 
کــه بر چهــره نظامی این منطقه بیش از گذشــته 

افزوده است.
ازنگاه کشــورهای این حوزه آبراه دریای جنوبی 
چین شاهراه و رگ اصلی حیات اقتصادی آنهاست، 
اما پکن به نیروهای گارد ساحلی خود اجازه داده که 
از مناطق انحصاری اقتصادی کشورهای دیگر عبور 
کرده و درعین حال در یک بیانیه مهلت قانونی سه 
ماهه ماهیگیری برای همسفرگان خود در این دریا 

تعیین کرده است. 
تعامــالت گســترده اقتصــادی چین و 

کشورهای آسه آن
 البتــه پکن مــی داند که طرح اعالم شــده با 
اســتقبال کشورهای این منطقه روبرو نشده است از 
این رو نخستین قدرت آسیا و دومین قدرت جهان با 
استفاده از روش های مختلف اقتصادی درصدد است 
تا زمینه جذب و حفظ 10 کشور جنوب شرق آسیا 

موسوم به آسه آن را در کنار خود تقویت کند.
پکــن عمدتا این هــدف را در طیفی از اقدامات 
و هدایایــی مانند ســرمایه گذاری تــا کمک های 
 نظامــی به کشــورهای عضــو این اتحادیــه دنبال 

می کند. 
هزینه هــای این کشــور در این مســیر اگرچه 
گســترده اســت اما پکن در عین حال از این طریق 
راه نفوذ اقتصاد 11.2 تریلیون دالری خود را به این 

کشورها هموار می کند.
از آن مهمتررقابت گســترده نظامــی آمریکا با 

چین در این آبهاســت. واشنگتن با اعزام دومین ناو 
جنگی به این آبها پس از ششــمین هفته حضور در 
ایــن منطقه در واقع عمال قــدرت و ادعای مالکیت 
چیــن را در این حوزه به چالش کشــید و در عین 
حال آزادی ناوبــری دریایی در این منطقه را به رخ 

طرف های این منازعه کشید.
فیلیپین فروردین ماه ســال 93 با طرح شکایت 
از چیــن در دادگاه داوری بین المللی الهه و ادعای 
مالکیت بخشــی از دریای جنوبی چین، موضع پکن 
را در خصوص مالکیت این ســرزمین ها در ســطح 

بین المللی به چالش کشید. 
دادگاه بین المللی الهه تا 15 دســامبر 2014 
)23 آذر( به چین مهلت داده بود به اتهامات مطرح 
شده توسط فیلپیین پاسخ دهد اما پکن با غیر قانونی 
 دانســتن این روند، اهمیتی به درخواســت دادگاه 

نداد.
چین و کشورهای عضو آ.سه.آن در سال 2002 
میالدی به توافق رســیدند با همــکاری متقابل از 
منازعــات در این منطقــه بکاهند، امــا فیلیپین و 
ویتنام دو کشــوری هستند که طی دو سال گذشته 
با حمایت آمریکا به مقابله با پکن در خصوص جزایر 
مورد اختالف برخاسته اند که منابع غنی انرژی دارد.

با این وجود هنوز کشورهای منطقه سعی دارند 
تا مشــکالت حقوقی خود با چیــن در این حوضه 

دریایی را با آرامش و همکاری پیگیری کنند.
به طور مثال 'ســانگ ســنگ وون' اقتصاددان 
سنگاپوری در این زمینه با بیان اینکه همکاری های 
چین و جنوب شــرق آسیا در دریا و خشکی باید از 
یک روند دائمی برخوردار باشــد تا منطقه در مسیر 
صلح و آرامش گام بردارد. اکنون چهار عضو 'آسه آن' 
شــامل برونئی، مالزی، فیلیپین و ویتنام هم ادعای 
3.5 میلیون کیلومتر مربــع از دریای جنوبی چین 
را دارند که شــامل بخش های مورد ادعای چین نیز 
می شود. با این وجود این کشورها مراودات گسترده 
اقتصادی و نظامی با چین دارند که بســتر تعامالت 
چینی – آســیای جنوب شرقی را بسیار چندالیه و 

پیچیده کرده است.
چین هفته گذشــته تفنگ های تــک تیرانداز و 
بسیاری دیگر از ســالح مورد نیاز ارتش فیلیپین را 
در جنگ علیه گروه تروریستی داعش در جنوب این 

کشور ) مراوی( ارائه داد.
در جریان این جنگ که از 23 ماه مه گذشــته 

شروع شده تاکنون 400 نفر کشته شدند.
ایــن موضوع بیانگر آن اســت که پکن ســعی 
دارد جبهه ضد تروریســم در جنوب شــرق آسیا را 

مورد حمایت قرار دهد و طبق گزارش رســانه های 
منطقــه ای آســیا این سیاســت احتمــاال یکی از 
 موضوعات اصلی در اجالس 2017 آســه آن خواهد 

بود.
عــالوه براین، به گزارش رســانه های فیلیپینی، 
مانیل که امســال رئیس اتحادیه آ ســه آن شــده، 
روابط اقتصادی خود با چین را گسترش داده است. 
پکن قرار است به این کشور در هزینه 3.96 میلیارد 
دالری راه آهــن مانیل به جزیــره لوزون در جنوب 
شرق آسیا و هزینه 4.3 میلیارد دالری خط راه آهن 

به جزیره میندانائو کمک کند. 
افــزون براین، چین توریســت های خــود را به 
ویتنام، دیگر کشــور جنوب شرق آسیا گسیل کرده 
است که این رویکرد پکن 7 درصد از اقتصاد ویتنام 

را تامین کرده است.
براساس گزارش رســانه های ویتنام از ژانویه تا 
اکتبر سال 2016 میالدی حدود 2.2 میلیون چینی 
به ویتنام ســفر کردند و همین امر ســبب شده تا 
این کشور درصدر فهرست کشورهای توریست پذیر 

منطقه قرار گیرد.
در مالزی نیز، پکن نخستین سرمایه گذارخارجی 
این کشــور و همچنین اولین فروشــنده ســالح و 

تجهیزات نظامی به آن محسوب می شود.
به گزارش رسانه های مالزی، ارزش روابط تجاری 
پکن و کواالالمپور در ســال گذشــته میالدی 100 
میلیارد دالر بود . چین دراین مدت همچنین 12.8 
میلیــارددالر) 55 میلیارد رینگریــت( در مالزی در 
بخش های دریایی و خطوط راه آهن سرمایه گذاری 

کرده است.
یــک کمربنــد یــک جــاده و تقویت 

همکاری های درون منطقه ای 
عالوه براین پکن در پیگیری و اجرایی ســاختن 
ابتکار چهارســاله خود »یک جاده یک کمربند« که 
براساس آن دسترسی زمینی دومین قدرت جهان را 
تا شرق اروپا فراهم می سازد، کشورهای جنوب شرق 
آســیا را در صدر فهرست کمک های اقتصادی خود 
قرار داده اســت. در مجموع به زعــم برخی ناظران 
منطقــه ای، اگرچه هر از چند گاه موضوع حاکمیت 
دریای جنوبی چین دستاویز های رسانه ای مناسبی 
را پیدا می کند اما با نگاهی عمیق تر به بســترها و 
مستندات سیاســی اقتصادی منطقه می توان گفت 
که سرمایه گذاری های کالن اقتصادی چین در این 
منطقه از آســیا سبب شــده که تا موضوع اختالف 
حاکمیت در پهنه دریایی در دستور کار این کشورها 

قرار نگیرد.

افزایش خطر جنگ با ایران

تعداد افرادی که براثر بیماری وبا در یمن جان خود را از دست داده اند به رقم یک هزار و ۷۰۰ تن رسیده است.
شیوع بیماری وبا از اواخر ماه آوریل سال جاری در یمن به خود سرعت گرفت و تعداد مرگهای ناشی از آن تا اواسط ماه ژوئن ۹۲۳ مورد گزارش شده بود.

آمار و ارقام کمیته بین المللی صلیب سرخ نشان میدهد تعداد افراد مشکوک به ابتالی به این بیماری از ۱۲۴ هزار نفر به ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.
جنگ و درگیری دو ســاله در یمن بین نیروهای طرفدار عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری و شــبه نظامیان شیعه حوثی که از حمایت حکومت ایران برخوردارند، وضعیت اسفباری را در این 
کشــور ایجاد کرده اســت. کمبود امکانات بهداشــتی درمانی به شیوع وبا سرعت بخشیده است. یمن عالوه بر این بحران با خطر بزرگ قحطی نیز روبرو است. ۱۷ میلیون نفر یعنی دو سوم جمعیت 

کشور در معرض خطر قحطی قرار دارند.

وبا بیش از جنگ 
در یمن تلفات دارد

اگر همین جهان که فعال در شــورای امنیت ســازمان ملل خالصه شده به 
تعهدات خود عمل می کرد و ایاالت متحده و همپیمانانش را از تعدی به موازین و 

مقررات بین المللی باز می داشت شاید امروزه نیاز به قیام و قعود نداشت.
بدیهی اســت طبق همه معادالت اگر بنا باشــد جنگی بپا شــود این ایاالت 
متحده اســت که تسلیحاتی در اختیار دارد که می تواند کره شمالی را کامال نابود 
کند، تســلیحاتی که طبق همه موازین بین المللی ممنوعه به حســاب می آید و 

سالح های کشتار جمعی است و برای نابودی بشریت ایجاد شده.
بدیهی است کره شمالی نه موشک خود را برای حمله به ایاالت متحده تولید 
کرده و نه ســالح هسته ای خود را برای حمله به ایاالت متحده ایجاد کرده چون 
در هر دو صورت به خوبی می داند که دســت برتر سمت طرف مقابل است، پس 

چرا کره شمالی اقدام به تولید چنین تسلیحاتی می کند؟ 
توجه داشــته باشــید که شــبه جزیره کره به دلیل موقعیت استراتژیک خود 
همیشــه مورد طمع ایاالت متحده بوده و به همین دلیل هم هســت که کره چند 
ســال جنگ با ایاالت متحده که چند هزار کیلومتر آنطرف تر قرار دارد را تجربه 

کرد.
کره ای ها مجبور بودند در آن جنگ نا برابر با گوشــت و خون خود در مقابل 
تســلیحات پیشرفته آمریکا بایستند و در نهایت ایاالت متحده مجبور شد دست از 

جنگ بردارد ولی هیچوقت دست از تهدید کره بر نداشت.
امروز آقای بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن یک توئیت داشت که بنده هم به 
صورت تصادفی تصمیم داشــتم در همان راستا مقاله بنویسم، به هر حال یک جا 

هم ایشان رو دست ما زد.
ایاالت متحده بحث مذاکره و توافق را با کره و دیگر کشــورها مطرح کرده 
و مــی کند اما هیچ وقت به تعهدات خود در این توافقات عمل نمی کند و فقط از 
طرف مقابل توقع دارد به تعهدات خود عمل کند، نمونه آن هم توافق هســته ای 

با ایران می باشد.
اگر ایاالت متحده کشوری بود که شرافتمندانه به قول و وعده وعید های خود 
عمل می کرد قطعا بسیاری از کشورها امیدوار می شدند که توافق نامه ای به قول 
آقای روحانی برد برد را با آمریکا به امضا برسانند ودر نهایت هر دو طرف به منافع 
و خواسته های خود برسند اما همانگونه که جهان می تواند در مورد توافق هسته 
ای به وضوح مشــاهده کند ایاالت متحده به هیچ یک، به جرئت می توان گفت 
بــه هیچ یک، از تعهدات خود در توافق برجام یــا دیگر توافقات بین المللی عمل 
نکرده و بر عکس سیاست های خصمانه سابق خود بر علیه ایران را پیش گرفته.

با این شــرایط کشــورها همه می دانند که تنها راه مقابله با این رفتار ایاالت 
متحده ایجاد نوعی توازن قدرت در مقابل آن اســت، هر چند ممکن اســت این 
توازن قدرت آنگونه که می بایســت نباشــد اما به هر حال هــدف هیچ کدام از 
این کشــورها نیــز حمله به ایاالت متحده که آنور اقیانوس اســت نیســت بلکه 
هدف این اســت که اگر ایاالت متحده تصمیم بگیرد وارد ماجراجویی شــود وبه 
 آنهــا حمله کند متوجه باشــد که هزینه ماجراجویی برایش ســنگین تمام خواهد 

شد.
همانگونــه که کره ای ها پس از جنگ کره متوجه شــدند که باید ســالح 
بازدارنــده خود را تولیــد کنند ایرانی ها هم پس از جنگ بــا عراق به این نتیجه 
رســیدند و امروزه بخوبی می دانند تنها همین ســالح بازدارنده واقتدار نیروهای 
مســلح آن اســت که ثبات و امنیت را برای مملکت به ارمغان می آورد و ســایه 
جنگ را از ســر مملکت دور می کند و توافــق با جهان را فقط به این دلیل امضا 
 می کند تا به جهان ثابت کند خواســتار صلح اســت اما طــرف مقابل صلح طلب 
نیســت. به همین دلیل هم هســت که ایران هیچوقت برنامه موشــکی و تولید 
تســلیحات دفاعی خــود را متوقف نمی کند و نخواهند کــرد چون همانگونه که 
کره ای ها می دانند اگر تســلیحات هسته ای و موشک های آنها نبود آمریکایی 
ها لحظــه ای برای حمله به کره دریغ نمی کردند ایرانی ها هم بخوبی می دانند 
متوقف کردن برنامه دفاعی خود یعنی حمله ایاالت متحده و همپیمانانش به ایران.

معادالت بین المللی و موشک های کره شمالی
دریای جنوبی چین

 تهدید و فرصت چین و کشورهای جنوب شرق آسیا


