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یواسای تودی (امریکا)

از زمــان فرانکلین روزولت تا کنون
هرگز هیچ رئیس جمهوری نتوانســته
در  100روز نخســت ریاست جمهوری
خود تا این حد فعال و پرتالش ظاهر
شــده و بــه دســتاوردهایی هماننــد
بایــدن برســد .بایدن بر خــاف آنچه
که گفته میشد ورژن شماره دو اوباما
خواهــد بود ،شــباهتی بــه او در قامت
رئیس جمهوری نشده است.

فویا د سائوپائولو (برزیل)

رنــان کالهیــروس ،قانونگــذار،
اعــام کــرده کــه در حــال تحقیــق روی
پروندهای اســت که در سنا تشکیل شده
تا بــه جرایم احتمالی که بولســونارو در
سیاستهای ضد کروناییاش مرتکب
شــده ،رســیدگی کند .بولســونارو متهم
اســت کــه در ابتدای شــیوع کرونــا آن را
کوچــک جلــوه داده و باعــث افزایــش
مرگ و میرهای کرونایی شده است.

تقابل امریکا و چین در سال  ،2034از رمان تا واقعیت

اگــر بــه دنبــال کتابــی
خواندنــــــــــی بـــــــرای
تعطیـــــات تابســتان
هســتید ،مــن به شــما
رمـــــــــــــــان «»2034
توماس فریدمن
نوشــــــــــــــته «جیمــز
تحلیلگر روابط خارجی ا ســـــــتا و ر ید یس » ،
مترجم :زهره صفاری دریاســاالر بازنشســته
و «الیوت آکرمن» ،افســر ســابق نیــروی دریایی و
اطالعات را پیشــنهاد میکنم .موضوع این کتاب
دربــاره چگونگــی تقابــل چیــن و امریکا در ســال
 2034است که با نبرد دریایی در نزدیکی تایوان
آغاز میشود.
البتــه هدف من از طرح این موضوع این نیســت
کــه همــان طور کــه در کتــاب آمــده ،بگویم چین
و امریــکا بــا بمبهــای هســتهای ،چندین شــهر
را در قلمــروی یکدیگــر نابــود کــرده و در نهایت،
ایــن جنــگ هنــد بیطــرف را قــدرت جهانــی
مطلــق خواهــد کرد .ایــن فقط یک رمان اســت!
امــا بــا وجــود ایــن آنچه باعث شــد کمــی خودم
را ببــازم ،ایــن بود که وقتــی روزنامــه را ورق زدم
متوجــه شــدم بیشــتر وقایعــی کــه در ایــن کتاب
بــرای  13ســال پیــش رو پیشبینــی شــده بــود را
در تیترهــای روز دیــدم؛ قــرارداد همــکاری چین
و ایــران ،صفآرایی والدیمیــر پوتین در مرزهای
اوکراین و هشــدار جدی درباره دخالت احتمالی
امریکا و تبعات آن برای واشــنگتن ،گمانهزنیها
دربــاره پــرواز جنگندههــای فــوق پیشــرفته چین
در تایــوان و هشــدار مقامــات سیاســت خارجــی
چین به امریکا درباره اینکه «واشــنگتن در حدی

نیســت که با پکن از موضع قدرت صحبت کند».
اما چــرا ایــن بحثها در ایــن برهه مطرح شــده
اســت؟ نظــام سیاســی ناتــوان و آتــش جنــگ
فرهنگی داخلی امریکا که شبکههای مجازی نیز
بــه آن دامــن میزنند ،قدرت اتحــاد امریکاییها
را کاهش داده و واشــنگتن را از جایگاه ســازنده و
مســتحکم مانند آنچه پس از جنگ جهانی دوم
بــود ،دور میکنــد .از طرفــی تصمیــم نابخردانه
لشکرکشــی ناتــو به روســیه بعــد از ســقوط اتحاد
جماهیر شوروی ،روسیه پساکمونیسم را به جای
یک شــریک بالقوه به دشمن امریکا بدل کرد .در
حالی که اگر هیچ منازعه تجاری یا مرزی با روسیه
نبود و این کشــور به جای چین و ایران همپیمان
مــا بود ،هرگــز مقابل ما قــرار نمیگرفت .در کنار
اینهــا شکســت امریــکا در عــراق و افغانســتان،
بحــران اقتصــادی ســال  2008و پاندمــی فعلی
همــه و همــه اعتمــاد امریــکا بــه خــودش و
اعتبــار جهانــی آن را نیــز تضعیــف کرده اســت.
بــه عقیــده مــن در شــرایط فعلــی ،شــاید بتوان
تهدیــد روســیه و همپیمانانــش غیــر از چین را با
هزینههای قابل توجه دفع کرد اما موضوع چین
فــرق میکنــد .چین فعلی یک رقیــب واقعی در
حوزه نظامی ،فناوری و اقتصاد است با این حال
تنهــا ضعف آنهــا طراحی و تولید پیشــرفتهترین
ریزپردازندههــا و چیپهــای حافظــه اســت کــه
اساس هوش مصنوعی به شمار میرود.
تالشهــای بــزرگ چینیهــا بــرای احیــای ایــن
بخــش تاکنــون بــه بنبســت خــورده اســت .امــا
شــرکت صنایع نیمه رســانای تایــوان (،)TSMC
بزرگتریــن و پیچیدهتریــن ســازنده چیپهــای
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اروپا

اما دیگر بســیار دیر شــده بود ،زیرا محاکمه سریع توطئه کنندگان فرضی
برگــزار و بیش از بیســت نفــر از رفقای بعثی اعدام شــدند کــه در میان آنها
عدنان حســین الحمدانی عضو رهبری [حــزب بعث عراق] و نزدیک ترین
رفیــق صدام حســین هم حضور داشــت که حامــل نامه اخیر البکر به اســد
بود .رئیسجمهوری اســد ،خود به من گفت [به هیچ وجه] نتوانسته اعدام
الحمدانــی توســط صــدام را درک کنــد ،زیــرا در دیــدار اخیــرش بــا وی [در
دمشــق] نزدیک بوده اســد را قانع کند که صدام از البکر بســیار بهتر است و
تصمیم جدی و بیقید و شــرطی دارد که دو شــاخه حزب بعث و دو کشــور
برادر [عراق و سوریه] را متحد کند.
میثــاق قومــی میــان ســوریه و عــراق در ســال  ۱۹۷۹ضربــه فنی و ســاقط
شــد و روابــط دو کشــور به وضعیت ســابق خود ،اگــر نگوییم بدتر؛ بازگشــت.
ســفارتخانهها و کنسولگریهای دو کشور بسته شــد ،کامیونها و کاالها از مرز
دو کشــور عبور نمیکرد ،و [نوشــتههای داخل] گذرنامههای دو کشــور حاکی
از آن بــود کــه حامل آن میتواند از همه کشــورهای عربی به اســتثنای عراق
برای شــهروندان سوری و ســوریه برای شــهروندان عراقی ،دیدار کند .جمله
پرتکرار عبدالحلیم خدام محقق شد که دوست داشت رابطه سوریه و عراق
را اینگونــه توصیف کند« :یا عشــقورزی یا جنگ ».زلزلــه  ۱۹۷۹در حد قطع
روابط و تشــنج در روابط ســوری  -عراقی ،سوری  -مصری ،و عراقی  -ایرانی
متوقــف نمانــد و تبعات آن به ایاالت متحده امریکا نیز رســید .چند ماه پس
از پیروزی انقالب ایران ،در پایان سال  ،۱۹۷۹بازداشت گروگانهای امریکایی
در ســفارت امریــکا در تهــران روی داد کــه  ۴۴۴روز طول کشــید و هنگامی که
واشــنگتن تالش کرد آنها را با اعمــال زور آزاد کند ،هواپیماهای امریکایی در
صحــرای لوت ایران منهدم و خلبانان آن کشــته شــدند .جیمی کارتر رئیس
جمهــور امریــکا در انتخاب مجــدد بهعنوان رئیس جمهور شکســت خورد با
اینکه در همان ســال مصر را در ســینی نقرهای به اســرائیل تقدیم کرده بود،
زیرا رأیدهندگان امریکایی نتوانستند گروگانهای خود را در تهران و از دست
دادن ایران را فراموش کنند .اتحاد شوروی نیز پس از تهاجم علیه افغانستان
در ســال  ،۱۹۷۹کــه بــه مثابه ویتنامی دیگــر برای آن بود با همین سرنوشــت
مواجه شــد؛ اقدامی که شــوروی را بر اساس اکثر بررسیهای استراتژیک وارد
مرحله فروپاشی اقتصادی و نظامی کرد که از انقالب بلشویکی در سال ۱۹۱۷
و حتــی زمان جنگ جهانی دوم ،بیســابقه بود .این ســال ( )۱۹۷۹همچنین
شــاهد امضــای قراردادهای ســالت  ۲میان برژنــف و کارتر و برقــراری روابط
کامــل دیپلماتیــک بیــن ایاالت متحــده و چین خلقــی ،برای نخســتینبار از
انقالب مائو تسه تونگ و تأسیس جمهوری خلق چین در سال  ۱۹۴۹بود.
ســال  ۱۹۷۹هنوز پایان نیافته بود که اســرائیل موفق شد انفجار هستهای
خــود را در اقیانــوس هند با ســوء اســتفاده از ســروصداهای بلنــد موجود در
خاورمیانه که بازخوردی بزرگتر از آن انفجار داشــت ،دور از چشمان اعراب،
انجام دهد .در ســال  ۱۹۷۹امور بســیار دیگری نیز اتفاق افتاد که آثار خود را
بــر آینده اعراب و جهان بر جای گذاشــت .برخــی از این رویدادها با امواجی
از امیــد و دعــا و برخی دیگــر با زنجیــرهای از امید و ناامیدی پایــان یافت .از
این میان اســت :تــراژدی اعدام ذوالفقار علی بوتو رئیس جمهور پاکســتان،
رویــداد پیچیــده گرفتــن حــرم مکــی ،دیــدار نخســت پاپ رهبــر واتیــکان از
لهستان ،آغاز نخستوزیری مارگارت تاچر بانوی آهنین در بریتانیا ،و اعالم
زودرس نامزدی رونالد ریگان در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده
امریکا .همه اینها در سال  ۱۹۷۹رویداد ،سالی که جهان را از دورترین نقطه
در غرب تا دورترین نقطه خود در شــرق به لرزه درآورد و شاید تبعات آن تا
به امروز درو میشود.
ëëاز سفارت به وزارت
رم را در ابتــدای ســال  ۱۹۸۰تــرک و بــدون شــادی قابل ذکر ،مســئولیت
جدیــدم بــه عنــوان وزیر مشــاور در امــور خارجه را شــروع کردم .این پســت
وزارتی برای اولین بار در کابینه نخســت دکتر عبدالرئوف الکسم ،ایجاد شد
کــه در پایان کار کنگره هفتم کشــوری حزب بعث تشــکیل شــد .مــن در این
کنگره بهعنوان عضو ناظر شــرکت و فضای تند و تحرک بیســابقه سیاســی
در ســوریه را بهخاطــر رویدادهای شــگفت انگیز ســال  ۱۹۷۹و همزمانی آن
با ترورها و انفجارهای داخل ســوریه به دســت «جنگجویان پیشــتاز» شاخه
نظامی اخوانالمسلمین ،لمس کردم.

دور نـما

خاطرات یک دیپلمات

عرب نیوز (عربستان)

محمــد بن ســلمان در مصاحبهای
از اصــول جدیــد سیاســت خارجــی
عربســتان ســخن گفتــه و در حالــی که
ابــراز تمایــل کــرده بــا ایــران روابطــی
خــوب داشــته باشــد ،اعــام کــرده که
یمنیهــا نیز بــرادران عرب ما هســتند
و از همیــن رو از آنهــا دعوت میکنیم،
وارد مذاکره شوند تا بحران کنونی حل
و فصل شود.
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پیشــرفته ،تنهــا چند مایــل از ســایتهای چینی
فاصلــه دارد .ایــن شــرکت در کنــار سامســونگ
و اینتــل ،یکــی از ســه تولیــد کننــده بــزرگ ایــن
چیپهــای نیمــه رســانای پیشــرفته و البتــه
بزرگترین آنها است.
نکته مهم این است که هر  5کمپانی این شرکت
در امریــکا قــرار دارنــد و چین در ایــن زمینه فاقد
نیروی کارشــناس است .در این شــرایط مقامات
امریکایــی ،با اعمــال محدودیتهایــی در زمینه
ســاخت ایــن چیپها بــرای کارخانههــای چینی
بــه نوعــی مانــع از پیشــروی چیــن شــده اند .دو
هفتــه پیش هــم این تحریمهــا بار دیگــر تمدید
شــد .امــا چینیهــا در مقابــل تحقیقــات در
حــوزه فیزیــک ،نانوتکنولــوژی و ...را افزایــش
دادهانــد تــا بتواننــد بــه نســل بعــدی ایــن
چیپهــا دسترســی یابنــد گرچه به هرحــال این
دســتاورد  10ســال یــا بیشــتر زمــان خواهــد بــرد.
بنابرایــن امــروز چین ،به دالیلی فراتر از مســائل
ایدئولوژیــک خواســتار تســلط بــر تایــوان اســت.

آنها میخواهند  TSMCبه دالیل اســتراتژیک در
اختیار صنعت نظامی آنها باشــد .البته به همان
انــدازه نیز استراتژیســتهای امریکایــی که برای
حفظ دموکراســی تایوان تالش میکنند مطمئن
هســتند که این کارخانه هرگز در اختیار استراتژی
چیــن قرار نمیگیرد (با توجه به افزایش شــعب
این شرکت در امریکا) چراکه در دنیای دیجیتال،
کسی که بهترین تولیدکننده چیپها را در اختیار
دارد ،بــر بســیاری مســائل مســلط خواهــد بــود.
اما رمان « »2034را بخوانید .در این رمان ،چین
با پیشــرفت در فضای سایبری ،کالهبرداریهای
ماهــوارهای و ســرقت تجهیزات ،قــدرت فناوری
را بــه دســت میگیــرد .در همیــن زمــان نــاوگان
پســفیک امریــکا را مــورد یک حملــه غافلگیرانه
موفق قرار میدهد و نخستین دستاوردش از این
حمله ،ســلطه بر تایوان اســت .با ایــن حال بهتر
اســت به خودمان اطمینان دهیــم که همه اینها
فقط داستان است!
ëëمنبعNewYorkTimes :

هشدارژنرالهایسابق
فرانسویدربارهجنگداخلی
نامه شــماری از افسران و مقامهای
ســابق ارتــش فرانســه کــه  25نفــر
از آنــان ژنــرال بودهانــد ،خطــاب
بــه رئیــس جمهــور فرانســه درباره
بــروز جنــگ داخلــی در ایــن کشــور
جنجــال بزرگــی بــه پــا کرده اســت.
بــه گــزارش شــفقنا بــه نقــل از
فرانــس۲۴؛ ایــن افســران و ژنرالها
در ایــن نامــه بــه امانوئــل مکــرون
هشــدار دادند تــا در مقابل خطرات
رو بــه افزایــش انزجــار کــه از پــس
تنشهای اجتماعــی و افراطگرایی
مذهبــی بهوجــود آمده اقــدام کند،
در غیر اینصورت در آینده با جنگ
داخلی روبهرو میشود.
ایــن نامــه بــه امضــای  ۲۰ژنــرال
بازنشســته و بیــش از  ۱۰۰۰مقام در
رستههای مختلف نظامی ،پلیس و
ژاندارمری رسیده است.
امضاکنندگان مدعیاند نمیتوانند
در شرایط کنونی بیتفاوت و منفعل
باشــند .در همیــن حــال دولــت
فرانســه به نیروهای فعلــی ارتش و
ژاندارمــری هشــدار داد اگر این نامه
را امضا کردهاند با عواقب آن روبهرو
خواهند شــد .وزیر دفاع فرانســه نیز
اعــام کــرد ،با وجــود اینکــه عدهای
این نامه را امضا کردهاند اما اکثریت
نیروهای نظامی فرانســه وفــادار به
جمهوریت در این کشور هستند.

