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انعطاف پمپئو در مقابل ترکیه؛
 خروج از سوریه صرفًا 

تغییر تاکتیک است
سینا سبزیان

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده 
در تازه ترین اظهارات خــود در ارتباط با ترک 
سوریه از ســوی ارتش آمریکا، نسبت به ترکیه 
انعطاف نشــان داد و در مصاحبه ای با شــبکه 
العربیه، گفت: آمریــکا حق ملت و دولت ترکیه 
را در حفاظت از مرزهای کشــورش در مقابل 

تروریست ها به رسمیت می شناسد.
مایــک پمپئو در ایــن اظهــارات که مورد 
اســتقبال ترکیه نیز قرار گرفت، گفته اســت: 
ایاالت متحده هرگز خاورمیانه را ترک نمی کند 

و متحدانش را تنها نمی گذارد.
وی با بیان اینکه نگرانی ها و مســائل مدنظر 
ترکیه برای ما قابل درک اســت و آمریکا اقدام 
ترکیه بــرای حفاظــت از کشــور و ملت خود 
را می پذیریــد، گفت: اما همه بایــد بدانند که 

کردهای سوریه تروریست نیستند.
او همچنیــن تأکید کرد خــروج نیروهای 
آمریکایی از ســوریه صرفاً یک تغییر تاکتیکی 
است و آمریکا هرگز در مقابل داعش و نفوذ ایران 

در منطقه کوتاه نمی آید.
پمپئو دوباره بر ایجاد ائتالف عربی و تشکیل 
ارتش ناتو عربی تأکید کرد و گفت چنین ارتشی 
برای مقابله با چالش های منطقه ضروری است.

وی همچنین نسبت به ایجاد امنیت کرد ها 
در سوریه اظهار خوش بینی کرد و گفت:  آمریکا 
اطمینــان دارد کــه درنهایت بــا ترکیه برای 
حفاظت از نیروهای کرد به توافق می رسد و پس 
از عقب نشینی آمریکا از سوریه، این متحدان در 

معرض حمله ترکیه قرار نخواهند گرفت.
پمپئو بابیان اینکه آمریکا از کردهایی که در 
طول جنگ با داعش در کنار ارتش این کشــور 
مقابل تروریست ها ایســتادند دفاع می کند و 
به تعهداتش پایبند اســت گفت: اینکه ترکیه و 
رجب  طیب اردوغان، رئیس جمهور مردم این 
کشور در مورد مرز هایشان ابراز نگرانی کنند و 
در مقابل تروریســت ها بجنگند بر ما پوشیده 
نیســت اما آن ها باید بدانند کردها تروریست 

نیستند.

مولود چاووش  اوغلو، وزیر خارجه ترکیه که 
از اظهارات پمپئو خرســند شده بود در جریان 
سخنانی که در اســتان آنتالیا در جنوب ترکیه 
ایراد کرد گفت: اظهارات آمریکا مبنی بر اینکه 
ترکیه حق دارد در مورد عناصری که مرزهای 
کشورش را تهدید می کند نگران باشد، درست 

و بجا است.
پس از اعالم ترامپ مبنی بر خروج نیروهای 
این کشور از خاک سوریه، ترکیه نیروهای خود 
را به سمت شهرهای کردنشین سوریه گسیل 
داد. پیش تر ترامپ عنوان کرده بود که متحدان 
منطقه باید خود در مقابل حمالت بایســتند و 
به آمریکا چشم نداشته باشند و همین موضوع 
احتمال حمله بالقوه ترکیه به کردها را تقویت 

کرد.
چندی بعد جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
آمریکا در سفر به ترکیه قصد داشت اردوغان را 
از حمله به کردها باز دارد، اما اردوغان دیدار وی 

را نپذیرفت.
بعدازایــن موضوع بــود که چــاووش اغلو 
صحبت هــای جــان بولتون مبنی بــر خروج 
مشروط از ســوریه و اینکه ترکیه حق ندارد به 
کردها حمله کند را محکوم کرد و بیان کرد که 
سخنان مقامات واشــنگتن همواره با یکدیگر 
متناقض است، اما ازآنجاکه ترامپ باالترین مقام 
این کشور اســت و او ترکیه را خطاب قرار داده 

سخنان او برای ما مورد استناد است.
چاووش  اغولو بــار دیگر با تأکیــد بر اینکه 
کشــورش حمله ای را برای ریشــه کن کردن 
کردها در ســوریه در نظر دارد گفــت: ما برای 
صیانت از کشــورمان هر نیروی متجاوزی را از 

بین می بریم.
در چند هفته گذشته تحرکات ترکیه در مرز 
سوریه حاکی از آمادگی این کشور برای حمله 

به مناطق در کنترل کردها است.
اظهارات پمپئــو با بیانات اولیــه ترامپ در 
مورد خروج از سوریه کاماًل در تضاد و حاکی از 

اختالفات درون دولت آمریکا است.

جهاننما
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درگیری و منازعــات بین آمریکا 
و چین در حال شــدت گیری اســت. 
هرچند کــه این منازعات بیشــتر در 
حد ادعاهایی دوجانبه است و به عمل 
منتهی نمی شــود، بااین حال هرروز 
مرزهای چنیــن لفاظی هایی جابجا 
می شود و دو طرف بیشــتر از گذشته 
علیه یکدیگــر می تازند. پایگاه خبری 
بیزینس اینسایدر در گزارشی به استقرار 
سامانه های موشکی چین در مرز شمالی 
این کشور اشــاره کرد و عنوان می کند 
که مقامات چینی اظهــارات تندی را 
در مورد ناوهــای هواپیمابر آمریکایی 
که در دریای چین حضــور دارند، ارائه 
کرده اند. هرچند کــه در این گزارش 
به صــورت مغرضانه جانــب آمریکا را 
گرفته اســت، اما جزئیات آن حاکی از 
افزایش حرارت بین این دو کشور است 
که می تواند آغازگر جنگ جهانی سوم 
باشــد. در گزارش بیزینس اینسایدر 
آمده است: چین به چالش اخیر نیروی 
دریایی آمریکا و کشاندن ناو هواپیمابر 
خود به دریای جنوبــی چین واکنش 
نشان داد؛ آن هم نه یک واکنش عادی، 

بلکه فتیله ای برای جنگ جهانی سوم.
چیــن در واکنــش به ایــن ورود 
آمریکا اقدام به اســتقرار موشک هایی 

کرده اســت که باهدف انهدام ناوهای 
هواپیمابــر ســاخته شــده اند و این 
شاخ و شــانه کشــیدن های فزاینده و 
آتشین پکن حاکی از آن است که اراده 
ایاالت متحده برای تقابل با این تحرکات 

می تواند با شکست مواجه شود.
در ماه دسامبر )آذر - دی( لو یوان، 
دریاســاالر چینی و یک جنگ طلب 
ضدآمریکایی، کسی که دارای درجات 
دانشگاهی در بیان تئوری های نظامی 
است، در جریان یک سخنرانی راهکاری 
را برای تنش های رو به خروش بین پکن 
و واشنگتن در دریایی چین ارائه کرد: 
یکی دو ناو هواپیمابر آمریکایی را غرق 
کنید تا اعتمادبه نفس آن ها را بشکنید.

دای  ژو، یکــی از فرماندهان نیروی 
هوایی ارتش آزادی بخش خلق چین 
و رئیس موسسه چینی امنیت دریایی 
نیز در همان ماه دســامبر عنوان کرد 
کــه نیــروی دریایی جنوبــی چین 
بایــد کشــتی های نیــروی دریایی 
ایاالت متحــده ای را کــه در آب های 

بین المللی عبور می کنند، شکار کند.
ژانگ جونشه، محققی در موسسه 
تحقیقات و مطالعــات نظامی دریایی 
چین، در جریــان ســخنرانی در ماه 
ژانویه )دی ماه(، عنوان کرد که هرگونه 
منازعه ای بیــن ایاالت متحده و چین 
در دریای جنوبی چین رخ دهد، فارغ 

از موضوع این منازعــه، آمریکا مورد 
سرزنش قرار می گیرد.

بونی گلیزر، مدیر طرح قدرت چین 
به بیزینس اینســایدر گفــت که این 
ســخنرانان که عموماً محقق هستند، 
هرچند که رسماً از سوی دولت چین 
سخن نمی گویند، اما نمی توان آن ها را 

نادیده گرفت.
با افزایش لفاظی های جنگ طلبانه 
از سوی پکن، رسانه های رسمی چین از 
استقرار موشک های DF-26 موسوم 
به »ناو ُکش« در شمال غرب چین خبر 
دادند، جایی که این موشک ها می توانند 
کل کشتی های آمریکا در دریای جنوبی 
چین را پوشش دهند. چین پیش تر این 
موشــک ها را برای انهدام ماکت های 
ناو های هواپیمابر آمریکا آزمایش کرده 
بود و طراحی این موشک ها به گونه ای 
است که کشتی های آمریکایی را دور 

نگه دارد و در صورت نیاز در هم شکند.
چین به شــدت هرگونه سخنرانی 
که با ایدئولوژی و اهداف مقامات حزب 
کمونیست در تضاد باشــد را سانسور 
می کنــد، بنابراین اظهارنظــر آزادانه 
محققان چینی در مــورد غرق کردن 
کشــتی های نیروی دریایــی آمریکا 
قطعاً باهدف بازنشر آن در رسانه های 

بین المللی منتشر شده است.
جان همینگز، کارشناس چینی به 

بیزینس اینســایدر گفت: به صراحت 
اینکــه فرماندهــان جنگ طلــب 
آزادانه چنیــن بیانیه های خطرناکی 
را منتشــر می کنند، بیانگــر تقاضای 
ناسیونالیست ها برای ژستی است که 
سیاســت چین را در منطقه راهبری 

می کند.
آیا چین می تواند با یک حمله 

ناگهانی آمریکا را بترساند؟
حملــه ناگهانــی یــا به اصطالح 
»خون دماغ« همان طور که از اسمش 
پیدا اســت، اساســاً حمله ای سریع 
و منقطــع به منظور بیان نترســیدن 
حمله کننده از دشمن است و به صورت 
تئوری با این اقدام دشمن که از این اقدام 
ترسیده است، از میدان نبرد می گریزد.

لو در سخنرانی که در سال 2018 در 

جریان اجالس صنایع نظامی ایراد کرد، 
گفت: بیشترین ترس آمریکا از تلفات 
دادن است. وی افزود که غرق کردن یک 
ناو به معنای کشــتن پنج هزار نیروی 

دریایی آمریکایی است.
او گفت: خواهیم دیــد که آمریکا 
چقدر ترســیده اســت. هرجایی که 
دشمن از ضربه خوردن می ترسد، حمله 
کنید، هرجایی که دشمن ضعیف است.

برخــی در ایاالت متحــده نگران 
هستند که شــاید در مورد اینکه با از 
دســت دادن یک نــاو هواپیمابر عزم 

آمریکا در هم می شکند، حق با لو باشد.
جری هندریکس، یــک کاپیتان 
سابق نیروی دریایی آمریکا، در جریان 
مباحثه در موسسه هریتیج که در ماه 
دسامبر )دی ماه( انجام شد، هشدار داد 
که ناوهای هواپیمابر به نماد اسطوره ها 
در اعتبار ملی آمریکا بدل شــده است 
و تهدید آن می توانــد آمریکا را از اعزام 
کشتی های ارزشمندتر برای منازعه با 

چین بترساند.
هندریکــس افــزود: بدبختانــه 
نشانه های بالقوه زیادی در مورد رویداد 
منازعه به نظر می آید، اما ملت آمریکا 
آمادگــی پذیرش خســارات جنگی 
سنگین به نیروی دریایی خود به ویژه به 

ناو های هواپیمابر خود را ندارند.
بااین حال آمریــکا پیش ازاین نیز 
ناو های هواپیمابر خود را ازدست داده 

و در جنگ باقی مانده است.
برنده جنگ بزرگ چین نیست

برایــان مک گرات مدیر مؤســس 
گروه فری بریج، یک شرکت مشاوره ای 
نیروی دریایی به بیزینس اینســایدر 
گفت: تصمیم بــرای دنبال کردن یک 
ناو  هواپیمابر بدون استقرار تسلیحات 
هســته ای، تصمیمــی اســت کــه 
قدرت های خارجی باید با تردید فراوان 
به آن بنگرند. اگر کســی جرئت هدف 
قرار دادن این ناوها را بــه دل راه دهد، 
 باید بداند که خشــمی عظیم بر آن ها 

نازل می شود.
مک گرات تأکید می کند که تهدید 
ناو های آمریکا، موضوعی قدیمی است، 
اما این کشتی ها باوجود کشمکش هایی 
که برای تقابل با موشــک های جدید 
چینی مطــرح می شــود، همچنان 

به خوبی کار می کنند.
مک گرات با رد صحبت های لو و بیان 
اینکه سخنان وی صرفاً تاکتیک های 

جعلی برای ترســاندن هستند، گفت: 
من اگر آن دریاساالر ســابق چینی را 
که گفته بود آمریکا با ساختن ناوهای 
هواپیمابر احمقانه ترین اقدام قرن 21 را 
انجام داده و منجر به این شده که در سه 
روز اول یک جنگ احتمالی در باتالق 
گیر کند، می دیدم، بیشتر شگفت زده 

می شدم.
همینگز ارزیابی مک گرات از قدرت 
واقعی نظامی چین را تأیید کرد و گفت: 
این خودنمایی و تهدید چینی ها غیر 
سازنده ترین اقدامی است که یک کشور 
می تواند انجام دهد. نیــروی دریایی 
چین به صراحت آماده یک جنگ واقعی 
نیست، این کشور حتی آماده جنگ با 
بزرگ ترین شریک تجاری خود نیست.

درحالی که نیروی دریایی چین به 
لحاظ تعداد ناو ها از آمریکا پیشی گرفته 
است، ممکن اســت روزی هم به طور 
مشــخص از ارتش این کشور پیشی 
بگیرد، اما آن روز هنوز نرســیده است. 
فرماندهان چینی به صراحت از ضعف 
گســترده خود به دلیل بی تجربگی در 

منازعات سخن می گویند.
چین شاید چنین اظهاراتی را برای 
مصرف داخلی و یا برای رسانه های پیش 
و پا افتاده مفید بدانــد و از غرق کردن 
کشــتی ها و ناوهای آمریکایی سخن 
بگوید، اما به گفته مک گرات وی بعید 
می داند که ارتش چین به واقع چنین 
اقدام برجسته ای را در برنامه خود لحاظ 

کرده باشد.
او دراین باره افــزود: اگر چین یک 
ناو را غــرق کند، درواقــع زنجیر غول 
را پاره کرده اســت و با این کار من یک 
جنگ گسترده و قدرتمند را پیش بینی 

می کنم.

چین به حضور ناو هواپیمابر آمریکا در دریای جنوبی این کشور واکنش نشان داد 

شدت گیری منازعات؛ مقدمه ای بر  جنگ جهانی سوم

گزارش

مریم عالمه زاده

شــرکت هــوآوی، ســازنده تجهیزات 
مخابراتی روز شــنبه )22 دی مــاه( اعالم 
کرد کارمند بازداشت شــده در لهستان به 
جرم جاسوســی، از سوی شــرکت اخراج 
شده اســت و این موضوع به نگرانی  غربی ها 
 در مورد موضوعــات امنیتی این شــرکت 

دامن زد.
یواکیم برودزینســکی، وزیر امور داخلی 
لهستان، در پی دستگیری کارمند چینی و 
یکی از مقامات سابق امنیتی لهستان در روز 
جمعه )21 دی ماه(، از اتحادیــه اروپا و ناتو 
خواست تا به دیدگاه مشترکی مبنی بر اینکه 
آیا شرکت هوآوی را از بازار خود خارج کنند 

یا خیر، برسند.
هــوآوی، بزرگ تریــن تولیــد کننده 
تجهیــزات مخابراتی دنیا، با بررســی های 
شدید غرب مواجه اســت؛ درواقع آن ها در 
حال بررسی این موضوع هستند که آیا دولت 
چین با این شرکت در ارتباط است و آیا پکن 
از تجهیزات این شرکت به منظور جاسوسی 

استفاده می کند یا خیر.
تاکنون هیچ گواهی مبنی بر این موضوع 
به صورت عمومی ارائه نشــده و این شرکت 
همواره چنیــن اتهاماتی را رد کرده اســت، 

اما چندین کشــور غربی دسترسی شرکت  
هوآوی به بازارهای خود را قطع کرده اند.

در مــاه اوت )مرداد - شــهریور(، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، با 
امضای قانونی، دولت را از استفاده تجهیزات 
شرکت هوآوی منع کرد و همچنین در تقالی 
اجرای دستور است تا شرکت های آمریکایی 

را نیز از این اقدام بازدارد.
برودزینســکی عنوان کرد که لهســتان 
خواهان ادامه همکاری با چین است اما باید 
مذاکراتی برای خارج کردن هوآوی از برخی 

بازارها انجام شود.
 RMF FM وی به رادیــوی خصوصی
گفت: نگرانی هایی در مورد هوآوی در داخل 
ناتو وجود دارد که نیاز به یک درک مشترک 
را در بین اعضای اتحادیه اروپا و اعضای ناتو 

افزایش می دهد.
وی افــزود: مــا خواهان روابــط با چین 
هســتیم، روابطی خوب، متمرکز و جذاب 

برای هر دو طرف.
هوآوی خود را از بازداشت ها مبرا کرد

هوآوی برای اینکه خود را از رویدادهای 
اخیر مبرا کند، در بیانیــه ای اعالم کرد این 
شرکت وان ویجینگ را که به اتهام اقداماتی 
که به هیچ وجه به شــرکت مرتبط نیســت  

بازداشت شده است اخراج کرده است.

در این بیانیه آمده است: همسو با قوانین 
قراردادهای کاری شرکت هوآوی ما چنین 
اقدامی را انجام دادیم، چراکه چنین حوادثی 
برای هوآوی بدنامی به همراه دارد. جو کلی 
سخنگوی این شرکت از ارائه جزئیات بیشتر 

خودداری کرد.
هر دو فرد بازداشت شــده، تفهیم اتهام 
شــده اند و ممکن اســت به مدت سه ماه در 

بازداشت بمانند.
یک ســخنگوی ســرویس های امنیتی 
لهستان به رویترز گفته اســت که اتهامات 
متوجه اقدامات شخصی اســت و نمی توان 
مســتقیماً آن ها را به شــرکت فناوری های 

هوآوی مربوط دانست.
به گزارش ســایت پول متعلق به لهستان 
معاون وزیــر روابط دیجیتال لهســتان نیز 
گفت: ورشو هرگونه مشــارکت هوآوی در 
ایجاد زیرساخت های شــبکه های ارتباطی 

5G در لهستان را بررسی می کند.
به گفتــه تحلیل گران، هــر تصمیمی از 
سوی دولت های غربی بر ســر اینکه حضور  
شــرکت هوآوی را در بازارهای خود ممنوع 
کنند، می تواند تأثیر مســتقیم بر سرعت و 
قیمت توسعه شــبکه های 5G در قاره سبز 

داشته باشد.
جان پیتر کلینهانز، یک کارشناس امنیت 

آی تی در اتاق فکری در برلین در این رابطه 
گفت: بهترین پیشــنهاد من این اســت که 
اروپا از ایــن پنجره فرصت اســتفاده کند و 
درعین حال بررسی کند که چطور می توان 
ریسک استفاده از بهترین شبکه موجود را به 

حداقل رساند.
در پروفایــل وانگ در شــبکه اجتماعی 
لینکدیــن ذکر شــده اســت که ایــن فرد 
بازداشــت شــده از ســال 2011 در بخش 
لهســتان شــرکت هوآوی فعالیت کرده و 
پیش از آن بین ســال های 2001 تا 2006 
به عنــوان وابســته کنســولگری چین در 
 گدانسک، یکی از شهرهای لهستان، فعالیت 

داشته است.
وزیر امــور خارجه چین نســبت به این 
پرونده اظهار نگرانی کرد و به لهستان هشدار 

داد این پرونده را با عدالت بررسی کند.
خبرهای بدی که از ماه های پایانی ســال 
2018 در ارتباط با هوآوی منتشــر می شود 
فعالیت آتی این شرکت را متأثر کرده است. 
در ماه پایانی سال 2018، کانادا منگ وانژو 
شــهروند چین و مدیر مالی شرکت هوآوی 
را به درخواســت آمریکا بازداشت کرد و قرار 
اســت وی را پس از روند قضایــی به آمریکا 
اســترداد کند. بازداشــت وانژو در پی اتهام 
دور زدن تحریم هــای آمریکایی علیه ایران 
از ســوی شــرکت هوآوی صــورت گرفت. 
چین نیز در اقدامی مشــابه چند شــهروند 
کانادایی ازجمله یک دیپلمات ســابق این 
کشور را بازداشــت و عنوان کرد این فرد در 
 کنار ســایرین علیه امنیت چیــن فعالیت 

داشته است.

اخراج کارمندی که بازداشت شد؛

هوآوی و بحران جاسوسی

با افزایش لفاظی های 
جنگ طلبانه از سوی پکن، 

رسانه های رسمی چین 
از استقرار موشک های 
DF-26 موسوم به »ناو 

ُکش« در شمال غرب چین 
خبر دادند، جایی که این 
موشک ها می توانند کل 

کشتی های آمریکا در 
دریای جنوبی چین را 

پوشش دهند

لو در سخنرانی که در سال 
2018 در جریان اجالس 
صنایع نظامی ایراد کرد، 

گفت: بیشترین ترس 
آمریکا از تلفات دادن است. 

وی افزود که غرق کردن 
یک ناو به معنای کشتن 
پنج هزار نیروی دریایی 

آمریکایی است
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