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یک منبع ناشناس اعالم کرد:
مذاکرات محرمانه 
کره شمالی و کانادا 

سینا سبزیان

یکی از مقامات دولت کانادا که خواســت 
نامش فاش نشود، اعالم کرد که هیئتی از کره 
شمالی در روزهای پایانی ماه سپتامبر )اوایل 
دی ماه( برای انجام مذاکرات محرمانه با دولت 
کانادا به اوتاوا، پایتخت این کشور سفر کردند.

این منبع که با شــبکه خبری سی بی سی 
کانــادا مصاحبه کــرده، گفته اســت: هیئت 
کره ای به مدت دو روز با مقامات کانادا در حال 
مذاکره بوده است و تمرکز این مذاکرات برای 
ادامه خلع سالح اتمی کره شمالی و نیز توجه 
به مســائل پیرامون نقض حقوق بشر در کره 

شمالی بوده است.
بر اساس اعالم شــبکه سی بی سی، هیئت 
کره ای شــامل پنج مقام این کشور بوده است 
که در سفری دوروزه در روزهای پایانی آخرین 
مال سال میالدی 2018 به اوتاوا وارد شدند و 

به مذاکره با مقامات کانادایی پرداختند.
به گفته این مقام بی نام در دولت کانادا، این 
مذاکــرات دوروزه به منظور مجاب کردن کره 
شــمالی برای توجه بیشــتر به مسائل حقوق 
بشــر در کشــورش و همچنین ادامــه روند 
خلع ســالح های اتمی آن به صورت مستقیم 

انجام شده است.
این مقام کانادایی از بیان اینکه کدام کشور 
ابتدا پیشنهاد انجام این مذاکرات را داده است 
خودداری کرد ولی تأکید کرد که این مذاکرات 
با میل و استقبال طرف کانادایی صورت گرفته 
است. به گفته منبعی که نخواسته نامش فاش 
شود، چنین مذاکراتی در دولت کانادا مرسوم 
نیست و دولت فرصت وقت گذاشتن برای انجام 
چنین دیدارهایی را ندارد؛  اما ازآنجایی که کره 
شمالی معموالً  در سطح مقامات عالی رتبه وارد 
مذاکره نمی شــود، دولت اوتاوا نمی توانست 

چنین فرصتی را نادیده بگیرد.

از طرفی بــه گفته این مقــام، دولت کانادا 
همچنان بر مواضع گذشته خود تأکید دارد و 
از دید این دولت چیزی در مورد کره شــمالی 
تغییر نکرده اســت و این دیدار بیشتر باهدف 
عادی ســازی روابط بین اوتاوا و پیونگ یانگ 

صورت گرفته است.
گیوم بروبه ســخنگوی وزارت امور خارجه 
کانادا نیز در همین رابطه به شبکه سی بی سی 
کانادا گفت: این نشســت مبنی بر تغییر رویه 
در وضعیت دیپلماتیک روابط با کره شــمالی 
نیست و مواضع گذشته ما در قبال این کشور 

همچنان پابرجا است.
وی ضمن خوب ارزیابــی کردن مذاکرات 
اوتاوا، پیونگ یانگ عنوان کرد که دولت کانادا 
همچنان از عدم عملکرد کره شمالی در مورد 
با خلع ســالح های اتمی نگران است و در این 

دیدار بر آن تأکید داشت.
به گفته برویه دولت کانــادا انتظار دارد که 
کره شمالی نســبت به پیگیری اهدافی که در 
جلسه برای خلع سالح های اتمی عنوان کرده 

است پایبند باشد و تمایل خود را نشان دهد.
برویه همچنین از اطــالع کامل متحدان 
کانادا از دیدار با کره شــمالی خبر داد و گفت: 
متحدان کانادا در کنار شرکا همواره از رویکرد 
این کشور مطلع هستند و مذاکرات با متحدان و 
شرکا برای ادامه فشار بر کره شمالی ادامه دارد. 
به گفته این مقام کانادایی مذاکرات گسترده ای 
بین اوتاوا و سایر متحدان این کشور برای وادار 
کردن پیونگ یانگ به تن دادن برای خلع سالح 
هسته ای در حال انجام است چراکه به عقیده 
این کشــورها نگرانی های بســیاری در مورد 
مواضع کره شــمالی و تهدیــد امنیت جهانی 

وجود دارد.
کانادا و کره  شمالی از سال 2010 میالدی 
روابــط دیپلماتیک خــود را قطــع کردند. 
مذاکرات کره شمالی و کانادا در حالی صورت 
گرفت کــه کیم جونگ اون، رهبــر کره ای در 
هفته جاری به دیدار شــی جینگ پین، رهبر 
چین رفته بود. گفته می شود دیدار رهبر کره 
شمالی و رهبر چین پیامی به آمریکا بود تا برای 
مذاکرات آتی با کره جنوبی جوانب احتیاط را 

رعایت کند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

یکــی از معیارهای تشــخیص 
اینکه تصمیم ترامپ مبنی بر خروج 
نیروهای ارتش آمریکا از ســوریه به 
نفع این کشور بوده یا خیر، منافعی 
اســت که این تصمیم احتماالً برای 

رقبای آمریکا در پی دارد.
مایک ســینگ، مدیر موسســه 
واشنگتن، که سیاســت های خاور 
دور را رصد می کند، در یادداشــتی 
برای روزنامه آمریکایی وال استریت 
ژورنــال از علت ســکوت چین در 
مقابل خــروج آمریکا از ســوریه و 
افغانســتان نوشته اســت. آن طور 
که ســینگ عنوان می کند، منافع 
چین در منطقه به شــدت به حضور 
آمریکا گره خورده اســت و با خروج 
آمریــکا از خاورمیانــه، چین دچار 
چالش های عدیده ای می شــود. در 

ادامه یادداشت وی را می خوانیم.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه، تصمیم خــروج آمریکا از 
سوریه را درست خواند و رجب طیب 
اردوغان و نیز مقامــات ایران از این 
تصمیم استقبال کردند. رسانه های 
دولتی ســوریه نیز به نوعــی با این 

تصمیم کنار آمدند و همین نشــان 
می دهد که منافع از رقبای آمریکا در 
سوریه، با رفتن نیروهای آمریکایی 

تأمین می شود.
اما سکوت معنادار بر سر موضوع 
خروج آمریکا از ســوریه، از ســوی 
کشوری صورت گرفت که آمریکا آن 
را رقیب اصلی خــود می داند؛ یعنی 
چین. سکوت این کشور، بیانگر آن 
اســت که دولت پکن، از هرجهت، 
همچنان وابسته به امنیتی است که 
از سوی ائتالف بین المللی به رهبری 

آمریکا برای آن ایجاد می شود.
در سرتاسر آسیا، چه خاورمیانه 
و چه ورای آن، چین برنامه هایی را 
برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها 
و دیگر فعالیت های تجاری آغاز کرده 
است که آنها را »طرح جاده ابریشم 
جدید« می خوانــد. مقامات غربی 
به درســتی نگران اند که این طرح با 
هدف افزایش نفوذ جهانی چین اجرا 
شود. جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
ً  از استراتژی جدید  کاخ سفید، اخیرا
آمریکا برای تمرکز بر آفریقا، صرفاً 
با هدف تقابل با نفــوذ پکن در این 

منطقه خبر داد.
اما برای چین، برنامه راه ابریشم 

جدید، یک هدف کاربــردی دیگر 
نیز دارد؛ هدف از این برنامه توسعه 
اقتصادی در بخش غربی این کشور 
است که پیشــرفت بخش ساحلی 
را ندارد و پکن در جســتجوی راهی 
برای غلبه بر مشکالت جمعیتی آن 
اســت. درواقع »راه ابریشم جدید« 
با هدف تنوع بخشــی به مسیرهای 
تجاری چین، به ویــژه برای واردات 
انرژی طراحی شــده است. امروزه، 
همان طور که مقامات چینی هم به 
آن واقف هستند، بیشتر مسیرهای 
تجاری دریایی چین، زیر نظر ارتش 
آمریکا است. طرح راه ابریشم جدید 
منجر به توسعه مسیر های زمینی، 
به منظور دور زدن نقاطی نظیر تنگه 
هرمــز و ماالکا در مالزی اســت که 
احتمال می رود در دریا تحت کنترل 
گاردهــای ایاالت متحــده آمریکا 

باشد.
البته سربازان چینی هم چندان 
از تجار چینی عقــب نیافتاده اند. در 
ســال 2015، گزارش های وزارت 
دفاع چین مشــخص کرد که پکن 
قصد تحول نیــروی دریایی خود را 
دارد. شــاید چندان دور نباشد که 
شاهد توســعه پایگاه های نیروهای 

دریایی راه ابریشــم جدید در نقاط 
برجســته ای همچون گــوادر در 
پاکســتان )در نزدیکی مرز ایران( 
باشــیم؛ جایی که چیــن در آنجا 
قادر به ارائه خدمــات و حتی ایجاد 
پایگاهی برای ســاخت کشتی های 
جدید باشد و به عطش خطوط تولید 

این کشور وسعت دهد.
نقش آمریکا چیست؟

اما با وجود همه بلندپروازی های 
نظامــی چین، حقیقت این اســت 
کــه طــرح راه ابریشــم جدیــد 
به طورمشــخص وابســته به چتر 
حمایت امنیتی آمریکا است. صنعت 
چین وابســته به نفتی اســت که از 
خلیج فارس و دریــای عربی حمل 

می شود، جایی که خطوط دریایی 
از سوی ناوگان پنجم نیروی دریایی 
آمریکا نگهبانی می شود. روی زمین 
این نیاز حتی شدیدتر است. پکن به 
دنبال فرصت های ســرمایه گذاری 
در مناطق درگیر جنگ است تا نیاز 
برای ساخت دوباره ویرانه های جنگ 
را پوشــش دهد. مناطقی همچون 
افغانســتان، عراق و جایی که پکن 
امید آن را داشت، ســوریه. در همه 
این نقــاط،  ارتش آمریــکا، امنیت 
رایگان را برای ســرمایه های چین 

ایجاد کرده است.
احتمــال خــروج نیروهــای 
آمریکایی از ســوریه یا افغانستان، 
همچــون موجــی ســهمگین بر 
آرزوهای چیــن فرو آمده اســت؛  
این احتمال بــه معنــای افزایش 
بی ثباتی در مناطقی است که منافع 
اقتصادی پکن در آن ها واقع شــده 
اســت؛ از طرفی امنیــت چین نیز 
به نوعی وابسته به امنیت این مناطق 
است؛ چراکه افغانستان به نوعی به 
چین نزدیکــی جغرافیایی دارد و از 
طرفی جهادگران سوری روابطی با 
گروه های تروریستی در چین دارند. 
برای ایمن کردن این مناطق، پکن 
یا مجبــور به تغییر منابــع دریایی 
خود اســت یا اینکه ناگزیر است با 
دولت هایی همچون ایران و روسیه 
شــراکت هایی ایجاد کند که البته 
آن هــا هم خدمــات رایــگان ارائه 

نمی دهند.
دولت ترامپ نباید این قدر سریع 
برای ایجاد معضــل در آرامش پکن 
گام بردارد. چیزی کــه برای چین 
بد به شمار می رود، برای آمریکا نیز 
مضر اســت. دخالت ایاالت متحده 
در جنگ ســوریه و افغانســتان به 
این دلیل صورت گرفت که چندین 
دولت متمادی آمریکا به اینکه منافع 
اقتصادی و امنیتی واشنگتن درگرو 
ثبات این مناطق بوده اســت، باور 
داشتند. خروج بدون برنامه حفاظت 
از چنین منافعی، آن ها را به لقمه ای 
راحت برای کســانی که در منطقه 

باقی می مانند، بدل می کند.
غاملی که به نگرانی پکن در مورد 
خروج نیروهای آمریکا از خاورمیانه 
دامن می زند، چشــم انداز افزایش 

تمرکز بیشــتر منابع نظامی آمریکا 
در شرق آسیا اســت؛ موضوعی که 
در آخرین راهبرد دفاع ملی آمریکا 

به صراحت برجسته بود.
عالوه بــر این، پکــن قصد دارد 
بــه متحــدان آمریــکا در آســیا 
تأکیــد کند کــه واشــنگتن یک 
شــریک غیرقابل اعتمــاد اســت؛ 
و ایــن موضع احتمــاالً  مخاطبانی 
 هــم از ســوی متحــدان آمریکا 

خواهد داشت.
ایــن موضوع کــه آمریــکا باید 
اســتراتژی  خــود را از جنگیدن با 
شورشــیان در خاورمیانه به سمت 
تقابل بــا قدرت هــای بلندپروازی 
همچون روسیه و چین تغییر دهد، 
در بین احزاب چپ و راست آمریکا 
به نقطه اشتراک رســیده است؛  اما 
واکنش  ها نسبت به تصمیم ترامپ 
مبنی بر خروج از ســوریه نشــان 
داد، اینکــه چگونه آمریــکا تغییر 
اســتراتژی را اجرا کنــد از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
عالقه برخی احزاب برای خروج 
ارتش آمریــکا و تمایل برخی دیگر 
به ماندن، به واشــنگتن برای ایجاد 
توافقات سیاسی قدرت می دهد که 
به ارزیابی بلندپروازی های رقبایش 
بپردازد و همچنین از دستاوردهای 
نیروهای آمریکایی دفــاع کند؛ اما 
ایجاد تعادل ژئوپلیتیــک نیازمند 
صبر و مهارت اســت. اگــر آمریکا 
نیروهایــش را از منطقه خارج و آن 
قدرت را قربانی کند، این ریســک 
را به جــان خریده که زمیــن را به 
بازیگــران متخاصم واگــذار کند، 
اعتبــار و تأثیرگذاری خــود را زیر 
سؤال ببرد و در مسیر منافع رقبایش 

فعالیت کند.

واکنشی سوال برانگیز در مقابل خروج آمریکا از منطقه

سـکوت اژدها 

خبر

مریم عالمه زاده

روز سه شــنبه )هجدهم دی ماه( وکالی 
پاول منافورت به صورت اتفاقی افشا کردند 
که دادســتان های آمریکایی منافورت را به 
اشتراک اطالعات کمپین انتخاباتی ترامپ 

برای کیلیمنیک متهم کردند. 
آن ها نوشــته اند که منافورت به صورت 
عمدی اقدام به گمراهی بازرســان پرونده 
نکرده اســت، بلکه به گفته این وکال، وی در 
زمانی که موضوع از ســوی بازرســان مورد 
ســوال واقع شــده، صرفاً  به یاد نمی آورده 
که چه چیز اتفــاق افتاده اســت و این اصالً  
عجیب نیست چرا که او با مشکالت روحی و  

فراموشی درگیر است.
بر اســاس دفاعیه ای کــه وکال برای رفع 
اتهامات منافورت ارائه کرده اند، دفتر مولر، 
بازرس ویــژه پرونــده دخالت روســیه در 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال 2016 
آمریکا، همچنین تأیید کرده است که احتماالً 
منافورت بر سر صلح روسیه با اوکراین نیز با 
کیلیمنیک، تاجر روســی مرتبط با مقامات 
عالی مرتبه روســیه، نه یک بــار که چندین 
مورد مذاکره کرده است و احتماالً  دیدارهای 
این دو زمانی صــورت گرفته که هر دو نفر به 

سفر مادرید رفته بودند.
در بخش دیگــری از این اســناد وکالی 

منافــورت نوشــته اند که در جلســه ای که 
منافورت به همــراه وکالیش برای مذاکره با 
مولر در ماه سپتامبر )شهریور - مهر( حاضر 
شــده بودند، منافورت درگیر افکار مسائل 
کمپین انتخاباتی بوده است که برای او مسئله 
ساز بودند. برای همین فراموش کرده بیشتر 
به موضوع برنامه صلــح اوکراین بپردازد و به 

گروه مولر در مورد آن توضیح دهد.
جامعه امنیتی ایاالت متحده آمریکا به این 
نتیجه رسیده که روسیه در رقابت انتخاباتی 
سال 2016 آمریکا دخالت کرده است و این 
عمل به منظور کاشــت بــذر اختالفات در 
جامعه سیاســی امریکا و همچین تحریف 
نتیجه انتخابات به نفع ترامپ صورت گرفته 

است.
یکی از اهداف کلیــدی تحقیقات گروه 
بازرس ویــژه، رابرت مولر، بــر این موضوع 
استوار است که آیا کمپین انتخاباتی ترامپ 
به روسیه در رســیدن به اهداف دخالت در 
انتخابات کمک کرده است یا خیر و اینکه آیا 
این کمپین پیشــنهادی به کرملین در ازای 
کمک این کشور به کمپین در طول انتخابات 

ارائه کرده است یا نه.
در کنار این موضوع، دادستان ها در حال 
بررسی طرح صلح روسیه - اوکراین هستند 
که مایکل کوهــن، وکیل ســابق ترامپ و 
کارچاق کن قدیمــی او که در حال حاضر در 

حال همکاری با گروه مولر است، قرار بود در 
روزهای ابتدایی آغاز به کار دولت ترامپ به 

دنبال آن باشد.
بر اســاس این طرح که کوهن، فلیکس 
ســاتر، تاجر زاده روس و اندری آرتیمنکو، 
سیاست مدار اوکراینی به دنبال آن بودند، قرار 
بود آمریکا تحریم های خود را علیه روسیه در 
ازای قطع حمایت روسیه از جدایی طلبان در 
شرق اوکراین، بردارد؛ همچنین بر اساس آن 
روسیه می توانســت کنترل کریمه را که در 
سال 2014 از خاک اوکراین جدا کرده بود، 

در اختیار بگیرد.
از زمانی که در حین کمپیــن انتخاباتی 
سال 2016 جزئیات روابط منافورت با منافع 
طرفداران روســیه در اوکراین بر مال شــد، 
وی به یکی از شــخصیت های جذاب برای 

دادستان های آمریکایی تبدیل شد.
بازرســان همچنین در حال بررسی این 
موضوع هســتند که آیا منافورت از مسائل 
کمپین انتخاباتی با روسیه به عنوان کانالی 
برای تخفیف بدهی های مالــی رو به فزونی 
خود به روس های ثروتمند مرتبط با کرملین 
استفاده کرده است یا خیر. یکی از افراد اولگ 
دریپاسکا، از اشــراف زادگان روس است که 
ارتباط نزدیکی با کیلیمنیــک، دیگر تاجر 

روس، دارد.
همچنین گفته می شــود کــه منافورت 

به دریپاسکا، )تاجر روســیه دیگر( از طریق 
کیلیمنیــک، در زمــان اوج رقابت هــای 
انتخاباتی، پیشــنهاد جلسه خصوصی داده 
تا مســائل مربوط به بدهی های خــود را با 
این تاجــر آلمینیوم حل کنــد. منافورت و 
کیلیمنیک که سال های سال در مورد منافع 
اوکراینی های طرفدار روســیه بــا یکدیگر 
همکاری می کردنــد، عالوه بــر ارتباطات 
ایمیلی، چندین بار هم در طول کمپین های 

انتخاباتی با یکدیگر دیدار داشتند.
گفتنی است که وکالی منافورت به طور 
سهوی در حالی که سعی داشته اند منافورت 
را از اتهامات تبرئه کنند، افشــا کرده اند که 
دادستان ها او را محکوم به افشای اطالعات 

انتخاباتی برای روسیه کرده اند.
بر همین اساس این نخستین بار است که 
مشخص می شود دادستان های آمریکایی به 
نتیجه رسیده اند که کمپین انتخاباتی ترامپ 
با روســیه برای تحریف انتخابات همکاری 

کرده است.

در این دفاعیه همچنین وکالی منافورت 
به موضوعی که مولر به آن پرداخته و عنوان 
کرده که منافورت در مــورد پرداخت 125 
هزار دالر به یک شــرکت دروغ گفته است، 
اشاره می کنند و  با رد این ادعا می گوید: دولت 
اظهار می کند که بیانیه آقــای منافورت در 
مورد این پرداخت همسو با سایرین نیست، 
اما این دفاعیه هنوز شواهدی از سایر بیانیه ها 
مبنی بر حمایت از ادعای دروغ گویی دریافت 

نکرده است.
گروه وکالی منافــورت در مورد تمامی 
اتهامات دفاعیــه صادر نکرده انــد؛ به جای 
آن وکال هرگونــه اتهام در مــورد اعترافات 
دروغ منافــورت را رد و عنوان کردند که این 
اعترافات به اصطــالح دروغ به صورت عمد 

اتفاق نیوفتاده است.
پیش تر دادگاهی در آمریکا منافورت را به 
حبس محکوم کرده بــود اما گروه تحقیقات 
مولر از دادگاه خواســت تــا رأی نهایی را به 

تعویق اندازد تا او با گروه همکاری کند.

وکالی منافورت دستش را رو کردند؛

همه دروغ های رئیس کمپین ترامپ

امنیت چین به نوعی 
وابسته به امنیت افغانستان 

و سوریه است؛ چراکه 
افغانستان به نوعی به 

چین نزدیکی جغرافیایی 
دارد و جهادگران سوری 

نیز روابطی با گروه های 
تروریستی در چین دارند

سکوت چین درمقابل 
خروج آمریکا از سوریه، 
بیانگر آن است که دولت 

پکن، از هرجهت، همچنان 
وابسته به امنیتی است که 
از سوی ائتالف بین المللی 

به رهبری آمریکا در منطقه 
برای آن ایجاد می شود
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