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پاسخ کره شمالی به استراتژی امریکا

زهــره صفــاری /کــره شــمالی در ســه بیانیــه
شدیداللحنعلیهامریکاوهمپیمانآسیاییاش؛
کــره جنوبــی ،سیاســتگذاری دو روز پیــش «جــو
بایــدن» دربــاره ایــن کشــور را «اشــتباه بــزرگ»
عنوان کرد و به واشــنگتن هشــدار داد در صورت
تــداوم سیاســتهای خشــونت بــار خــود علیــه
پیونگ یانگ ،با شــرایطی سخت روبهرو خواهد
شد.بهگزارش «نیویورک تایمز» ،این بیانیهها که
توســط وزارت خارجه و «کیم یو جونگ» خواهر
پرنفــوذ رهبر کرهشــمالی منتشــر شــده و دولت
«بایدن» را به «پاسخی مناسب» از سوی پیونگ
یانــگ تهدید کرده اســت ،واکنشــی دیپلماتیک
به بیانیه کاخ ســفید دربــاره مذاکــرات «بایدن»
بــا وزرای خارجه و دفاعش و همین طور مشــاور
امنیت ملی و فرمانده ســتاد مشــترک اش برای
رســیدن بــه اســتراتژی مشــخصی در قبــال کره
شمالیبودوهمچنینسخنرانیچهارشنبهشب
رئیس جمهوری امریکا در جلســه کنگره بود که
در آن «بایــدن» صراحتــاً برنامههــای هســتهای
کرهشمالی را تهدیدی جدی برای امنیت امریکا
و جهان عنوان کرد .او همچنین اعالم کرد امریکا
و همپیمانانــش در برابــر ایــن تهدیــد عــاوه بر
پروسههایدیپلماتیک،ازروشهایبازدارندگی
سختنیزاستفادهخواهندکرد.
دو روز پــس از ایــن اظهــارات« ،وون جونــگ
گان» ،مقام ارشــد وزارت خارجه کره شــمالی در
بیانیــهای خطــاب به امریــکا اعالم کــرد« :بدون
شــک رئیسجمهــوری امریــکا اشــتباه بزرگــی
مرتکب شــده اســت .شــواهد نشــان میدهد که
آقای بایدن آشــکارا تصمیم به حفظ سیاســت

ســخت علیه کــره شــمالی دارد .ما نیز بــه ناچار
پاســخی مناســب بــه آن خواهیــم داد و در ایــن
شــرایط امریکا در وضعیت بسیار دشــواری قرار
خواهدگرفت».
«بایــدن» در حالــی در نخســتین ســخنرانی
رسمی خود با کنگره از استراتژی جدید علیه کره
شمالی پرده برداشت که پیونگ یانگ از مدتها
قبلاعالمکردهبودتازمانیکهامریکادرسیاست
خشــن خود تغییری ایجــاد نکنــد ،همچنان به
ساخت سالح هستهای ادامه میدهد .حتی این
شــرایط پس از مذاکرات بینتیجه «کیم جونگ
اون» و «دونالد ترامپ» در ســال  2019ســختتر
نیز شــده بــود 25 .مــارس  ،2021کره شــمالی در
همین راستا دو موشک بالستیک برد کوتاه خود
را بــرای نخســتین بــار آزمایــش کــرد .اتفاقی که
کارشناسان آن را نمایشی برای فشار حداکثری به
دولت «بایدن» در مسیر هر نوع مذاکرهای تعبیر
کردند .اما تحلیلگران بر این باورند که استراتژی
«بایدن»،روشیمیاناستراتژی«دونالدترامپ»
بــرای مذاکــره مســتقیم بــا رهبــر کره شــمالی و
استراتژی «صبر» «باراک اوباما» است که سعی
داشــت با اعمال تحریمها ،پیونگ یانــگ را رام
کرده و پای میز مذاکره بکشــاند .اما هر دوی این
سیاســتها به بنبست کشیده شد و حاال دولت
«بایدن» با گسترش سالح هستهای کره شمالی
روبهرو است« .ین پسکی» ،سخنگوی کاخ سفید
معتقد اســت« :دولت بر معامله پرسود ترامپ
یااستراتژیصبراوباماتمرکزنداردبلکهبهدنبال
راهکاری عملی و کاربردی در مســیر دیپلماسی
و ارتقــای امنیــت امریــکا و همپیمانانش عمل

آب بر آتش جنگ در مرزهای تاجیکستان و قرقیزستان

آسیای میانه

جان بولتون  /مشاورامنیت ملی سابق ترامپ  /مترجمان :مسعود میرزایی و بهجت عباسی

نیشن (امریکا):

رســانههای امریکایــی مــدام از
برابــری نــژادی ســخن میگوینــد ،امــا
باید بپذیرند در طــول تاریخ امریکا ،از
بانیــان ترویج نژادپرســتی بودهاند؛ در
ایام برده داری ،این رسانهها بودند که
با آگهیهای خود ،بــردهداری را تبلیغ
میکردنــد و با انتشــار خبرهای مربوط
بــه لینــچ کــردن ســیاهان ،ایــن ضــد
فرهنگ را ترویج میدادند.
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اتاقی که در آنجا
اتفاقافتاد

واشنگتن اگزمینر (امریکا):

دموکراتهــا اکثریــت ناچیــزی در
مجلــس نماینــدگان و ســنا دارنــد،
امــا بــا اتکا بــه همیــن اکثریــت قصد
دارند ،در ســاختار کنگره امریکا و حد
نصابهــای تصمیمگیــری در ســنا
تغییراتــی ایجــاد کننــد کــه میتوانــد
در نهایــت منجــر به از بین رفتن ســنا
شــود و برخالف ادعاهایشان در مورد
دموکراسی ،آن را به خطر اندازند.

نشنال ریویو (امریکا):

دو ســه نســل اســت کــه در امریــکا
از «عدالت» گفته میشــود ،اما بایدن
چگونــه میتوانــد عدالــت را واقعــاً
برقــرار کنــد؟ او پیــش از هــر چیــز یک
بدهــی انتخاباتــی در ایــن خصــوص
بــه ســیاه پوســتان دارد وبایــد بــه
نژادپرســتی پایــان دهــد .او بــه زنــان
نیــز بدهکار اســت ،پــس بایــد عدالت
جنسیتی را نیز برقرار کند.

بنفشــه غالمــی /با افزایــش تنشهــای مرگبــار در مرزهای دو کشــور قرقیزســتان و
تاجیکستان ،سرانجام سران بیشکک و دوشنبه ،آب بر آتش نزاع آبی که میتوانست
تبدیل به جنگی فراگیر شود ،ریختند و بر سر آتشبس دائم توافق کردند.
به گزارش سایت شبکه خبری «دویچه وله» ،بعد از دو روز مذاکرات تلفنی «سدیر
جباروف» و «امامعلی رحمانف» ،رؤســای جمهوری قرقیزســتان و تاجیکســتان و
همیــن طور وزرای امنیت ملی دو کشــور ،طرفین توافق کردند ،نیروهــای خود را از
مرز عقب کشــیده و وارد آتشبســی دائم شــوند .آنها قرار است طی دوهفته آینده
دیداری هم داشــته باشــند تا مسائل به طور کامل حل و فصل شده و زمینه گفت و
گوها برای تعیین خطوط مرزی را فراهم کنند .مرزهای مشــترک دو کشــور به 972
کیلومتر میرســد .اما تنها  520کیلومتر از آن دارای مرز رســمی است .پس از اعالم
خبر توافق دو طرف« ،سرگئی الوروف» ،وزیر خارجه روسیه نیز در تماسی تلفنی با
آنان ،از هر دو طرف خواست به این توافق پایبند بمانند.
این توافق در حالی به دست آمد که درست ساعتی قبل از آن ،قرقیزستان ،تاجیکستان
را متهم به انتقال نیروها و تجهیزات نظامی به مرز کرد و بیشکک نیز تهدید کرد ،در
صورت ادامه این روند ،آنان نیز اقدام به انتقال نیرو به مرزها خواهند کرد .اما بعد از
توافق به نظر میرسید ،هر اندازه مقامات دو طرف خواهان بازگشت آرامش به مرزها
هســتند و در پی حل مشــکل هســتند ،مردم منطقه همچنان نگران از وضعیت آبی
خود و کشاورزی منطقه دچار تنش هستند .به گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره»،
اندکی پس از این توافق ،صدها نفر در بیشکک پایتخت قرقیزستان در خیابان منتهی
به دفتر دولت این کشــور تجمع کردند و از دولت خواســتند به آنها ســاح بدهد تا با
تاجیکستان بجنگند؛ خواستهای که شورای امنیت ملی قرقیزستان اعالم کرد برآورده
کردن آن غیر ممکن است ،زیرا میتواند عواقب سنگینی برای کشور داشته باشد.
 ëëچرا جنگ؟
در جنگهای جدید همیشه پای آب در میان خواهد بود .همان طور که در این منازعه
خونبار یک هفته ای که منجر به کشته و مجروح شدن ده ها نفر شد ،آب نقش اول را
بازی میکرد .درگیری بین دو همسایه بازمانده از جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی
هفته گذشته پس از آن آغاز شد که مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند برای نظارت
بر تأسیسات آبرسانی باقی مانده از دوره اتحاد جماهیر شوروی در مرز با قرقیزستان،
در منطقــه روســتایی «کوک تاش» دوربینهای امنیتــی و نظارتی نصب کنند .این در
حالی اســت که هر دو کشــور که با وجود گذشــت  30ســال از فروپاشــی اتحاد جماهیر
شوروی و استقالل یافتن فاقد مرزبندیهای قانونی و رسمی در برخی مناطق هستند،
ادعای مالکیت بر این تأسیســات را دارند .به گزارش ســایت شبکه خبری «الجزیره»،
اقدام تاجیکستان با واکنش ساکنان قرقیز در این منطقه روستایی مواجه شد .آنان در
اعتراض به این عمل تالش کردند با پرتاب ســنگ مانع کار این دوربینهای نظارتی
شوند .همین کافی بود تا جرقه نزاعی خونین را بین مردم و نیروهای امنیتی دو کشور
روشــن کند .نزاعی که در آن مردم دو کشــور به سمت یکدیگر سنگپرانی میکردند و
ســربازان آنها به ســمت یکدیگر خمپاره شــلیک میکردند .این درگیریها 49 ،کشته
برجا گذاشــت .قرقیزســتان اعالم کرده ،در نتیجه این درگیریها حداقل  34شهروند
این کشــور که به جز ســه نفر همگی نظامی بودهاند ،کشته شــده و  132نفر نیز زخمی
شــدند .قرقیزستان همچنین خبر داده ،یک ایســتگاه مرزی این کشور و خانه شماری
از شهروندان آن به آتش کشیده شده است .در همین حال منابع محلی تاجیکستان
هم خبر دادهاند  15نفر از شهروندان این کشور جان خود را در این درگیریها از دست
داد هاند 4 .نفر از این افراد مرزبان بودهاند .تاجیکستان همچنین خبر داده یک پل این
کشور در گلوله باران نیروهای قرقیزستانی آسیب جدی دیده است.

احداث اولین دانشگاه چینی
در اتحادیه اروپا

AP

خاطرات  453روز
حضور در کاخ سفید

editorial@irannewspaper.ir

مجارســتان بــا امضــای توافقنامــهای بــا دانشــگاه
«فودان» مســتقر در شانگهای با احداث نخستین
دانشگاه چینی در خاک خود موافقت کرد.
بــه گــزارش ایســنا ،این دانشــگاه کــه قرار اســت تا
ســال  ۲۰۲۴افتتاح شود ،نخســتین دانشگاه چینی
در اتحادیــه اروپا خواهد بود .مقامات مجارســتان
امیدوار هستند که احداث این دانشگاه به افزایش
ســطح آموزش عالی در این کشور کمک کند .قرار
است شــش هزار دانشجوی مجارســتانی ،چینی و
خارجی در این دانشگاه مشغول به تحصیل شوند.
ایــن در حالی اســت کــه این اقــدام بــا انتقادهایی
مواجــه شــده اســت .منتقــدان احــداث شــعبه
دانشگاه فودان در بوداپست معتقدند ،اختصاص
بودجــه عمومــی بــه ایــن طــرح باعــث فشــار بــر
مالیاتدهندگانمجارستانیمیشود.
آنهــا همچنیــن چنیــن طرحــی را نشــانهای از
نزدیکی بیش از پیش ویکتور اوربان ،نخســتوزیر
مجارستان با روسیه و چین ارزیابی میکنند .دولت
مجارســتان درنظر دارد  ۲۰درصد از هزینه احداث
این دانشگاه را از بودجه عمومی تأمین کند .مابقی
هزینه احداث این دانشگاه از طریق دریافت وامی
یــک میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون دالری از یــک بانــک
چینی به دست خواهد آمد.
توافق برای احداث این دانشگاه در حالی به دست
آمده اســت که بوداپســت در ســالهای گذشــته با
مقامات اتحادیه اروپا رابطه پرتنشــی داشته است
و سیاستی را که «گشایش به سوی شرق» مینامد
دنبال میکند .دولت ویکتور اوربان در همین راستا
همکاریهــای دیپلماتیک و تجاری با کشــورهایی
مانند چین ،روسیه و ترکیه را افزایش داده است.

خبر

در گامبیــا ،رئیسجمهــوری یافتیــم کــه بــر صندلی ســاخته شــده از چوب
خیــزران و در پشــت میزی کوچک نشســته بــود که یک کارمنــد جدید اداره
آمار یا مهاجرت در سوریه ،ممکن است آن را نپسندد.
به ما گفته شد رئیسجمهوری گامبیا ،مدرک عالی دانشگاهی ،شاید دکترا
از پادشــاهی متحــده [بریتانیا] دارد و ملکه الیزابت بعد از آشــنایی با او در
یکــی از دیدارهــای نادرش از غــرب آفریقا به وی لقب «ســر» داده اســت.
فضای حیاتی غرب آفریقا به فرانسه تعلق داشت و نه بریتانیا که از فضای
حیاتی و اقتصادی و فرهنگی ریشهداری در شرق آفریقا برخوردار بود.
از غنا دیدار کردیم که در آن زمان احمد ســکوتوره مبارز مشــهور آفریقایی
و دوست جمال عبدالناصر و مدافع جنبشهای استقالل طلب آفریقایی،
رئیسجمهوری آن بود .ســکوتوره با ردای ســفید بلند خود که رنگ و بویی
آفریقایی داشــت ،تقریباً ســاکت در میان ما نشست چون حال و روز خوبی
نداشــت و شــدیداً بیمــار و آشــفته حــال بــود .او گفــت از باورمنــدان اتحاد
آفریقا و اعراب اســت و درســت نبوده که به غنا برویم و با ما مالقات نکند.
ســکوتوره همواره میگفت عربها اتحاد خود را با درگذشت عبدالناصر از
دســت دادند ،که تنها رهبر عربی بود کــه عمر خود را برای اتحاد عربها و
آفریقا و کشورهای عدم تعهد سپری کرد.
در این ســفر از ســنگال و داکار پایتخت زیبایش در ســاحل اقیانوس اطلس
نیز دیدار کردیم که لئوپولد [سدار] سنگور رئیسجمهوری آن بود .شاعری
که فرانسوی را با طالقت سخن میگفت و اشعار غنایی خود را به این زبان
میسرود و شخصیتی لطیف و منتقد و متفکر و رنگی سیاه بر تن داشت که
جز چشــمهایش و دندانهای ســفیدش را نمیتوانستی دید .سنگور گفت
شــما عربهــا حرفهایی میزنید که عمــل نمیکنید .مترجــم وی اصالتاً
عــرب و مســلط به زبانهای عربی و فرانســوی بود و کمبــود فرهنگ عربی
و اســامی ســنگور را در هنگام ترجمه جمالت او جبران میکرد .پرسیدیم
چطور و چرا؟ رئیسجمهوری سنگور پاسخ داد :وقتی اقدام به قطع روابط
با اسرائیل کردیم به ما وعده دادید کمکهای مالی و اقتصادی بکنید ،اما
هیچ به ما ندادید .قیمت نفت باال رفت و ثروتمند شــدید و همچنان توقع
دارید درخواستهای شما را بدون ما به ازا بپذیریم.
هیــأت عربــی ما از شــنیدن ایــن ســخنان ،احســاس تنگنای شــدیدی کرد.
مــا از کشــوری بــزرگ و مهم در آفریقــا دیدار میکردیم که بــرای جذب آن
حاضر نبودیم چند میلیون دالر هزینه کنیم ،در حالی که اسرائیل فراموش
نمیکرد این کار را ولو با چند هزار دالر و یک پزشک و ایدههایی برای بهبود
شــرایط تولید کشاورزی انجام دهد .این احســاس تنگنا برای راشد عبداهلل
بیشتر بود ،چون از کشوری نفت خیز میآمد .وزیر اماراتی پاسخ داد جناب
آقای رئیسجمهور ،انشــاءاهلل بزودی روی شما را سفید میکنیم .مترجم
البتــه زیرکتــر از آن بود که بهصــورت تحت اللفظی این جملــه را ترجمه
کند و میدانســت آن را چگونه ترجمه کند که سنگور خشمگین را فوراً آرام
کند .هنگامی که از مالقات بیرون آمدیم فقط میتوانم بگویم من و راشــد
عبداهلل وزیر اماراتی خیلی به خودمان و حرف او خندیدیم و با قدرشناسی
از کار درســت مترجم ،تصور کردیم اگر در ترجمه خود دقیق عمل میکرد
چه میشد؟!
در راه بازگشــت از غــرب آفریقا بــه خاورمیانه ،میبایــد در آن روزها از اروپا
عبور میکردیم ،چون فضا از ساحل اقیانوس اطلس تا خاورمیانه تماماً از
ایستگاههای ارتباط زمینی خالی بود که برای سالمت پرواز بر فراز صحرای
بــزرگ ضروری اســت .از خــوش اقبالــی ،هواپیمای اختصاصــی اماراتی را
در اختیار داشــتیم که ما را از یک کشــور آفریقایی ،مســتقیم به کشــور دیگر
میبــرد ،بــه همیــن خاطر دیدار از یازده کشــور ظــرف دو هفته انجام شــد.
در حالــی کــه در آن زمان یک شــهروند آفریقایی از طبقه متوســط یا باالتر
نمیتوانست بهصورت مستقیم میان ساحل عاج و نیجر یا آنگوال سفر کند
و بایــد بــه پاریــس و از آنجــا به پایتخت این کشــورها میرفــت که متضمن
افزایش مسافت و هزینه بلیتها حداقل به میزان چهار برابر بود.
نکتــه دیگــر قابــل ذکــر اینکه مســیر ما به ســمت پاریــس مســتلزم عبور از
مســافت طوالنــی آســمان الجزایر بود که عبــور از جنوبیتریــن نقطه آن تا
ســاحل مدیترانه در شــمال ،با هواپیما حدود چهار ساعت طول میکشید.
در میانه مســیر ،هوا نخست به آرامی و ســپس بهطور کامل به هم ریخت،
به نحوی که هواپیما از شدت بادهای تند ،تکانهای شدیدی میخورد و به
سمت شمال و جنوب میرفت.
گاه ســر هواپیمــا بــه ســمت جنوب میرفــت ،نه بهخاطــر جاذبــه زمین ،یا
کــم تجربگــی یا بیدرایتــی خلبان بلکــه بهخاطر بادهایی با ســرعت بیش
از دویســت کیلومتــر در ســاعت که به یــک جهت مشــخص نمیوزید و در
لحظاتی ،حرکتی دایرهای و مارپیچی شکل پیدا میکرد .این شرایط باعث
شــد وســایل و کیفهــا روی ســرمان بیفتــد که همچــون پاندول ســاعت در
نوسان بود .ربع ساعت یا کمی کمتر یا بیشتر به این شکل گذشت ،دقایقی
که هیچ ارتباطی با بقیه زمان تعیین شــده پرواز نداشت که میشد آن را با
کشیدن سیگار و نوشیدن فنجان قهوه گذرانید.
بــا توجه به آشــنایی جزئــیام با وضعیتهــای هوایی و بادهــای تند در اثر
ســفرهای زیادم در طول ســالیان خدمت در شــرکت هواپیمایی سوریه ،به
کابیــن خلبــان رفتم تا بدانم چه میشــود و آنچه نمیدانســتم را بپرســم.
خلبان هواپیما گفت :یک ربع دیگر از این طوفان شــنی خالص میشــویم
کــه بــا بیش از ســی هزار پــا ،ارتفاعــی بیســابقه دارد .بــه خلبــان گفتم آیا
فرودگاه احتیاطی در این نزدیکیها نیست؟ همه نقشههای خود را باز کرد
و گفــت مــا اکنون در نزدیکی فرودگاه کوچکی در وســط صحرای الجزایر به
نام «اینســاهلل» هســتیم ،به او گفتم نام فرودگاه انشــاءاهلل اســت .گفت با
ســین است نه شــین .بعد مشخص شد نام حقیقی فرودگاه «عین صالح»
اســت ،امــا فرانســویها که این فــرودگاه را در خالل جنگ بزرگ ســاختند،
خیال میکردند اقامتشــان در الجزایر و ســیطره زبانی شــان برای همیشــه
باقی خواهد ماند.
ســپیده دم به پاریس رســیدیم .پاریس بــه خواب نمیرود ،امــا ما با وجود
نورهای درخشــان این شهر که تا بامداد آکنده از زندگی است ،نیاز شدیدی
به خواب داشتیم .عصر روز بعد که در راه فرودگاه بودیم تا به کشورهایمان
بازگردیم ،بعد از سفری در آفریقا که در طول آن زیبایی رنگ سیاه و بویژه
مجســمههای کنده شــده از چوب آبنوس را نیز کشف کرده بودم ،احساس
میکردم که رنگ فرانسویها زیاده از اندازه سفید است.
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خواهد کرد ».اما وزارت خارجه کرهشــمالی ،این
ادعا را جعلی خوانده و شعار دیپلماسی امریکا
را پوششــی برای سرپوش گذاشــتن بر رفتارهای
خشــن ایاالت متحــده میدانــد .ایــن وزارتخانه
همچنین در بیانیه دیگری با اشــاره به اظهارات
هفتــه گذشــته «نــد پرایــس» ســخنگوی وزارت
خارجه امریکا ،دیکتاتورخواندهشدنکرهشمالی
را نیز ســاحی سیاســی برای براندازی سیســتم
اجتماعــی پیونــگ یانــگ خوانــد و در بیانیــهای
اعالم کرد« :ما پاســخی مناسب به این اتهامات
میدهیــم .مــا اخیراًنشــان دادیم کــه به توهین
کنندگان به اعتبار رهبری کشــور که از زندگیمان
اهمیت بیشتری دارد ،تا چه حد سخت برخورد
میکنیم».ایــن دو بیانیــه در حالــی خطــاب بــه
واشنگتن منتشر شــده است که هنوز هیچ یک از
مقاماتکاخسفیدواکنشیبهآنهانداشتهاند.
ëëهشداربههمسایهجنوبی
در میــان این هشــدارها بــه امریــکا« ،کیم یو

جونگ» ،خواهر رهبر کرهشــمالی و مسئول ویژه
مســائل همســایه جنوبی ایــن کشــور ،تهدیدی
جدینسبتبههمپیمانآسیاییایاالتمتحده،
کرهجنوبیداشت.
او در بیانیــهای بــا اشــاره بــه تــداوم ارســال
بالنهایفعاالنسیاسیحاملشبنامههایضد
حکومتــی در بیانیــهای خطاب بــه مقامات این
کشور نوشت« :کرهشمالی این اقدامات محرک
را بســیار جدی قلمداد کرده و به اقدامی درخور
نســبت بــه آن میاندیشــد .ما دیگر تماشــاچی
نخواهیــم بــود ».بــه نوشــته «ان کی نیــوز» ،کره
جنوبــی از این تهدیــد عبور نکــرد و وزیر وحدت
ایــن کشــور اعالم کــرد« :ســئول تمــام توانش را
بــرای حفاظت از جان و امنیت شــهروندانش و
همچنیــن مذاکره با پیونگ یانــگ به کار خواهد
برد .کره جنوبــی مخالف هر نوع فعالیت تنش
آفرین در شــبه جزیــره کره اســت و برای تثبیت
صلح دو کره تالشهایش را ادامه میدهد».

