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در حال حاضر تحوالت داخلی 
در افغانستان، عراق و سوریه 
نشان می دهد که آمریکا باید 
این کشــورها را  ترک کند. 
و  گروه های سیاسی  مقامات، 
یک  فقط  کشورها  این  مردم 
آن،  و  می خواهنــد  را  چیز 
خروج همه نیروهای آمریکایی 
و خارجی از کشورشان است.

روزهای سخت آمریکا
در افغانستان، عراق و سوریه

سبحان محقق

19 سال لشکر کشی 
یانکی ها به پایان خود 

نزدیک می شود

  اشاره 
شــرایطی را که آمریکا این روزها در افغانستان، عراق و سوریه تجربه می کند، بسیار سخت و بی سابقه است و به نظر می رسد که 

بحران 19 ساله منطقه غرب آسیا که از سال 2001 آغاز شد و هنوز ادامه دارد، به پایان خود نزدیک شده است.
در ارتباط با پیامد های این عقب نشینی، می توان قلم زد و اثرات بالفصل آن را بر هژمونی آمریکا بر منطقه و جهان بررسی کرد. اما، 

در این مقاله صرفا شرایط فعلی آمریکا در عراق و سوریه انعکاس یافته است، که با هم آن را از نظر می گذرانیم.
سرویس خارجی 

ســرانجام جنگ ســوريه به كجا مي رسد؟ آيا اين كشور 
مي تواند حاكميت خود را به همه استان هاي، ادلب، حسكه، 
ديرالزور و قنيطره بازگرداند و ريشه افراط گرايي را بخشكاند؟ 
آيا حمايت تركيه از القاعده ممكن است به بازي سراسر شكست 
در سوريه برای آن كشور منجر شود يا هنوز هم فرصت هست 
تا بتوان گذشــته ها را جبران كرد و ميان كشورهاي همسايه 
همگرايي را جايگزين واگرايي كرد؟ پيامد خارج نشدن ارتش 
تركيه از شمال سوريه چيست؟ آنكارا چگونه می تواند بازی دو 
سر باخت را به بازی دو سر برد تبديل كند و از ظرفيت های 
اقتصادی منطقه برای تقويت اقتصادش بهره برده و در جنوب 

مديترانه نيز به موفقيت برسد؟
پيشــروي ارتش سوريه براي نابودي   تروريسم وهابي در 
شمال سوريه مورد تاييد ايران، روسيه و دوستان آنهاست كه 
طبعا خرسندي مردم سوريه نيز همراه خواهد بود. با اين حال 
دولت  تركيه از تعهدات سوچي تخطي كرد و اكنون احتمال 

كارشناســان و مقام هــای آمريكايی نگران آن هســتند كه 
پيشــرفت  های اقتصادی كه چين در يک دهه اخير به آن دست 
يافته است به ديگر حوزه ها تسّری يابد و پكن در آينده نه چندان 
دور، در حوزه های سياســی، اقتصادی، امنيتی و نظامی به قدرت 

فائقه جهان تبديل شود.
رقابت استراتژيک آمريكا و جمهوری خلق چين ازحدود يک 
دهه قبل همگام با افزايش ســرعت رشد ظرفيت های بين المللی 
پكن جدی تر شــد. در ســال های اخير بســياری از تحليلگران و 
انديشــكده های آمريكايی نگرانی مقام های اين كشــور را بازتاب 
می دهنــد كه چين به مرور خود را بــه جايگاه و توانايی های اين 
كشــور در حوزه های اقتصادی، تجاری، سياسی، نظامی و امنيتی 

نزديک خواهد كرد.
اگرچــه در مورد برآورد تعيين زمان وقوع برتری پكن بر امور 
جهان اختالف نظر زيادی وجود دارد، در مجموع بازه بين سال های 
۲۰۲۵ تا ۲۰۵۰ به عنوان زمان رســيدن به آن بيان می شــود. در 
سال گذشته تا حدودی از سرعت رشد اقتصادی چين كاسته شد 
و اندكی در پيش بينی ها تغيير ايجاد شــد. در صورت فائق آمدن 
پكن بر مشــكالت ممكن است بسيار سريع تر از زمان پيش بينی 

اكنون نظاميان آمريكايی در منطقه، شرايط 
سختی را تجربه می كنند و با تمام وجود پذيرفته اند 
كه شــرايط جاری از مرحلــه گفت و گو مذاكره 
سياسی و  تهديد و تطميع گذشته است و كسی 
آنهــا را نمی خواهد و اگر هم جريان و يا چهره ای 
خواهان ماندن آمريكا در منطقه باشــد، دست به 
خودكشی سياسی زده است و از محبوبيت نيم بند 

خود نيز محروم خواهد شد.
از نگاه  اشــرافيت سياســی آمريكا، »دونالد 
  ترامپ« در ايجاد شــرايط جاری برای نيروهای 
آمريكايی در غرب آســيا، كاماًلً مقصر اســت و 
اين قضيه را بی هيــچ زحمتی می توان از البالی 
روزنامه ها، نشريات، و اظهارنظرهای كارشناسان 
و تحليلگــران آمريكايی به وضــوح دريافت. اما، 
حقيقت اين اســت كه عقب نشــينی، سرنوشت 
محتوم آمريكايی ها بوده است و همه می دانند كه 
ميان »دونالد   ترامپ« رئيس جمهور فعلی، با روسای 
جمهور قبلی هيچ فرقی وجود ندارد و همه به يک 

اندازه متجاوز و جنايتكار هستند.
در ادامــه، آخريــن وضعيت آمريكا در ســه 
كشــور افغانستان، عراق و ســوريه مورد بررسی 

قرار می گيرد.
افغانستان

از كشور افغانســتان نيز اين روزها خبرهای 
خوبــی در ارتباط بــا موقعيت آمريــكا مخابره 
می شود، كه مهم ترين آنها، اظهارات »اشرف غنی« 
رئيس جمهور افغانســتان، در حاشــيه كنفرانس 
اخير مونيخ اســت؛  اشــرف غنی كه در حاشيه 
اين  كنفرانس با »نانسی پلوسی« رئيس مجلس 
نمايندگان آمريكا و شماری از اعضای كنگره اين 
كشور ديدار داشته، به آنها ياد آور شده كه نيروهای 
ارتش و پليس افغانســتان بــه تنهايی می توانند 
حدود 8۰ درصد عمليات عليه     تروريســت ها را 
انجام دهند و با اين شرايط، ديگر نيازی به حضور 

نيروهای خارجی در اين كشور نيست.
يكشــنبه گذشــته و پس از اظهارات  اشرف 
غنی، در كشــور افغانستان نيز »محمد اسماعيل 
خان« يكی از رهبران مطرح جهادی اين كشور، 

در مراسم گراميداشت خروج نيروهای شوروی از 
افغانستان گفت، همان طور كه روس ها از افغانستان 
رفته اند، ديگر  اشغالگران نيز خواهند رفت. وی  كه 
در جمــع صدها تن از رهبران جهادی  و علمای 
دينی سخن می گفت، تأكيد كرد، اگر كسی قصد 
دوستی با افغانستان را دارد، از طريق مراجع قانونی 
و بين المللــی اقدام كند، نه اينكه با توپ و  تانک 

وارد اين كشور شود.
در هر حال، اين سخنان كه از زبان رئيس جمهور 
و ساير مقامات افغانستان جاری می شود، جايگاه 
لرزان آمريكا در افغانســتان و گستردگی و عمق 
كينه مردم اين كشــور نســبت بــه يانكی ها را 

منعكس می كند. 
آمريكا در حال حاضر، حدود 1۵۰۰۰ نيرو در 
افغانستان دارد و از اين نيروها معموال در عمليات 
شــبانه و يا حمالت هوايی عليه مردم اســتفاده 
می كند و تاكنون هزاران نفر را كشته است. مردم 
نــه تنها آمريكايی ها را قاتل فرزندان و هموطنان 
خود می دانند، بلكه حضور نيروهای خارجی را علت 
اصلی فروپاشی امنيتی و اقتصادی و حتی سياسی 

افغانستان می دانند.
در چنين شرايطی، خبرها از افغانستان حاكی 
است كه مذاكرات آمريكا و گروه طالبان در حال 
نتيجه دادن است و واشنگتن اعالم كرده كه قصد 
دارد شــمار نيروهايش در افغانســتان را تا نصف 

كاهش دهد. 
هر چنــد در ارتباط با ايــن تصميم آمريكا، 
كاسه ای زير نيم كاسه است و نبايد منتظر بود كه 
توافقات ميان آمريكا و طالبان، برای ملت مظلوم 
و جنگ زده افغانســتان، صلح را به ارمغان آورد، 
ولــی مورد كه اهميت دارد و به بحث ما در اينجا 
مربوط می شود، وضعيت بسيار متزلزل آمريكا در 
افغانستان است. در اين كشور نه سياستمداران، نه 
مردم، نه نخبگان دينی و نه همسايگان، هيچ كس 
به آمريكا اعتماد ندارد و وضعيت نظامی آمريكا در 

افغانستان نيز بسيار شكننده است.
سوریه

 آمريــكا طــی 9 ســال اخير در ســوريه با 

دو اهــرم، حكومت دمشــق را تحت فشــار قرار 
می داد؛ شــبه نظاميان ُكرد موسوم به »نيروهای 
دموكراتيک ســوريه«، كه تمايالت جدايی طلبانه 
داشته اند و به كمک های واشنگتن دلگرم بوده اند 
و     تروريست هايی كه با سالح آمريكايی عليه ارتش 

سوريه می جنگيده اند. 
اكنون آمريكا هر دو اهرم ذكر شده را از دست 
داده است؛ ُكردها به خاطر خنجری كه آمريكا چند 
ماه قبل از پشت به آنها زده و آنها را مقابل نيروهای 
ارتش تركيه تنها گذاشــته بود، ديگر اعتمادی به 
وعده های واشنگتن ندارند و مثل قبل با نيروهای 

آمريكايی همكاری نمی كنند. 
اهرم دوم آمريكا، يعنی »  تروريســت ها« نيز 
همان طور كه خبرها از سوريه می رسد، تقريبا از 
بين رفته و می توان گفت كه كاخ ســفيد در برابر 

دمشق خلع سالح شده است.
بر اساس خبرهای ميدانی كه طی روزهای اخير 
از شمال شرق و شرق سوريه مخابره شده است، 
نظاميان آمريكايی اصال حال و روز خوشی ندارند؛ 
اخيرا خبر رســيد كه يک پست ايست و بازرسی 
ارتش ســوريه به نظاميــان آمريكايی در اطراف 
شهر مرزی »قامشــلی« در شمال سوريه، اجازه 

عبور نداده است و علی رغم مداخله يک جنگنده 
آمريكايی،  اشغالگران باز هم نتوانسته اند از آن پست 
بازرسی عبور كنند. در اين ميان، وقتی اهالی يک 
روستا متوجه حضور نيروهای آمريكايی می شوند، 
با ســنگ و سالح سبک به آنها حمله می كنند و 
حتی يک نظامی آمريكايی را به هالكت می رسانند.

به نظر می رسد كه در شرايط جاری، تكيه گاه 
مداخله آمريكا در ســوريه دو كشور اردن و تركيه 
باشند و خوشبختانه، همان طور كه   اشاره خواهيم 
كرد، شــرايط نظاميان آمريكايی در عراق، بسيار 

متزلزل است.

كشور اردن در تحوالت عراق و سوريه، نقش 
منافقانه ای را بازی می كند و به صراحت می توان 
گفت كه كشور اردن، مهم ترين مسير لجستيک 
آمريكا برای حضور در شرق و شمال سوريه است.

اما، كشور  تركيه نگاه خوشی به آمريكا ندارد 
و نمی تواند همكار مطمئنی برای اين كشــور در 

ســوريه باشد. ولی  كاخ ســفيد اكنون به شدت 
نيازمند همراهی  تركيه با آمريكا در سوريه است 
و اين حقيقت را می تــوان در حمايت بی چون و 
چرای مقامات رده باالی آمريكا، از جمله »دونالد 
  ترامپ« رئيس جمهور آمريكا و »مايک پمپئو« وزير 
خارجه اش، از موضع  تركيه در قبال ادلب ديد. آنها 
به محض مشاهده رجزخوانی ها و تهديدات »رجب 
طيب اردوغان« رئيس جمهور  تركيه عليه سوريه، 
فــورا جانب اردوغان را گرفته و اعالم كرده اند كه 

بی چون و چرا از موضع  تركيه حمايت می كنند.
با اين حال، جالب اســت كــه اردوغان اين 
حمايت ها را جدی نگرفت و رسما اظهار داشت كه 
به آمريكا نمی توان اعتماد كرد. اين موضع گيری 
رئيس جمهــور  تركيــه، كه حيثيــت و جايگاه 
آمريكايی ها در منطقه را به هيچ گرفت، نشــان 
می دهد كه ديگر حتــی متحدان نزديک آمريكا 
هم برای نقش اين كشور در منطقه، ارزشی قائل 
نيستند و آشكارا اعالم می كنند كه كسی به آمريكا 

اعتماد ندارد.
عراق

عراق برای آمريكا، با همه كشــورهای ديگر 
متفاوت است و از اهميت ويژه ای برخوردار است؛ 

اين كشور منابع فسيلی بسيار غنی دارد و با ايران 
همســايه اســت. آمريكا با حضور قوی در عراق، 
جايگاهش را در منطقه خليج  فارس و كشورهای 
حاشيه آن، می تواند تقويت بكند و تنگه هرمز را 
نيز تحت كنترل داشته باشد. عالوه بر موارد فوق، 
شرايط متزلزل آمريكا در سوريه، اهميت عراق را 

برای واشنگتن دوچندان می كند.
به خاطر همين داليل ذكر شــده اســت كه 
آمريكا بزرگ ترين ســفارت منطقه ای خود را در 
عراق احداث كرده اســت و در حال حاضر نيز به 

هر طريقی می خواهد در عراق بماند.
اما، شــرايط آمريكا در عراق نيز مثل سوريه 
و افغانســتان، به شــدت متزلزل اســت؛ در پی 
شهادت سرداران ســپاه قدس و مقاومت، كه به 
دستور   ترامپ، بامداد جمعه 13 دی اتفاق افتاد، 
پارلمان عراق)1۵ دی( طرح خروج همه نيروهای 
خارجی از جمله آمريكا، از عراق را تصويب كرده 
اســت و فرماندهان حشدالشعبی هم از نيروهای 
آمريكايی خواسته اند، هرچه سريع تر خاک عراق 

را  ترک كنند.  
از آن زمان تاكنون مقامات كاخ سفيد انواع و 
اقسام  ترفند ها را به كار برده اند تا در عراق بمانند؛ به 
آشوب های خيابانی دامن  زدند، توطئه تجزيه عراق 
را از طريق امارات راه انداختند، از داعش حمايت 
كردند تا در استان االنبار جنگ راه بيندازد، و دولت 
بغداد را به تحريم و... تهديد كردند. اما، نيروهای 
مقاومت عراق، به ويژه جنبش های »عصائب اهل 
حــق« و »نجبا« برای آمريكا ضرب االجل تعيين 
كردند و گفتند كه اگر نيروهايش را خارج نكند، 

آنها را هدف قرار خواهند داد.
در پی اين موضع گيری قاطع مقاومت، مقامات 
آمريكای گزينه حضور نيروهای ســازمان پيمان 
آتالنتيک شمالی)ناتو( به جای نظاميان آمريكايی 
در عــراق را مطرح كرده انــد و همزمان، »ينس 
استولتنبرگ« رئيس ناتو، نيز اعالم كرد كه با اين 
طرح موافق اســت و حتــی ادعا كرد كه موافقت 
دولت بغداد را نيز گرفته اســت. اما، فورا ســر و 
صداها خوابيد و اين اتفاق نشان داد كه اين خبر 

صرفا يک ادعای بی پايه بوده است.
در عراق، واقعيت اين اســت كه مردم، دولت 
و گروه های سياســی يكپارچه خــروج آمريكا را 
می خواهند. البته، ناگفته نماند كه حضور آمريكا در 
عراق، يک موافق دارد؛ اقليم خود مختار كردستان 
عراق. به گفته كارشناسان، مقامات اقليم از لحاظ 

سياسی، حس می كنند كه به حمايت آمريكا نياز 
دارند و از نظر اقتصادی هم آمريكا و كشــورهای 
اروپايی برای اينكه اين منطقه را به خود وابســته 
كنند، سرمايه گذاری های گســترده ای در اقليم 
كرده انــد. در هر حــال، در بغداد هيچ گوشــی 
نمی خواهد اظهارات گاه وبيگاه »نيچروان بارزانی« 
را در مورد اينكه حضور آمريكا در عراق، ضروری 

است را بشنود.
نا گفته نماند، با اينكه آمريكا همه شانس های 
حضور خود را در عراق از دست داده است، هنوز 
هم برای ماندن دســت و پا می زند! پمپئو شنبه 
گذشته اعالم كرد كه آمريكا حدود ۵۰۰۰ نيروی 
خــود را در عراق نگه می دارد. پس از آن نيز، يک 
نماينده عضو كميسيون امنيت ملی پارلمان عراق 
خبر داد كه واشــنگتن بی سروصدا در حال نصب 
سكوهای ســامانه دفاع هوايی پاتريوت در پايگاه 
»عين االسد« عراق است. پايگاه مذكور همان جايی 
است كه دی ماه هدف حمالت موشكی ايران قرار 

گرفته است.
جمع بندی

آمريكا كه در سال ۲۰۰1 با غرور هرچه تمام تر، 
به منطقه غرب آسيا لشكر كشيده و می خواسته 
اســت نظم جديدی را تحت عنوان »خاورميانه 
جديــد« بر اين منطقه تحميــل كند، نظمی كه 
مقامات دولت های »جرج بوش«  و »باراک اوباما« 
از ســخن می گفته اند و حتی »كاندو ليزا رايس« 
وزير خارجه اســبق آمريكا، گفته بود جنگ های 
جــاری در خاورميانه مثل درد زايمان اســت و 
ديگران نيز می گفته اند منطقه بايد نظم آمريكايی 
را بپذيرد، اكنون مجبور اســت كه با خفت هرچه 

تمام تر، منطقه را  ترک كند.
اكنون هيچ دولتی آمريكا را نمی خواهد و حتی 
كشــورهايی مثل عربســتان و امارات كه مجبور 
هستند از اوامر كاخ سفيد پيروی كنند، به خوبی 
می دانند كه آمريكا ديگر هيبت خود را از دســت 
داده است و اتفاقا، اين كشورها به همين خاطر، از 
آينده خود هراس دارند و نمی دانند كه در  شرايط 

پس از آمريكا، چه سرنوشتی خواهند داشت.
در حال حاضر تحوالت داخلی در افغانستان، 
عراق و ســوريه نشان می دهد كه آمريكا بايد اين 
كشورها را  ترک كند. مقامات، گروه های سياسی 
و مردم اين كشورها فقط يک چيز را می خواهند 
و آن، خروج همه نيروهای آمريكايی و خارجی از 

كشورشان است.

جنگ اقتصادی چین و آمریکا

واشنگتن نگران دستاوردهای راهبردی پکن

شده، اين كشور بتواند به اهداف خود يعنی تبديل شدن به اقتصاد 
برتر و سپس هژمون سياسی جهان دست پيدا كند.

سبقت پکن از واشنگتن
نيازی به تكرار نيست كه در حوزه اقتصادی بسياری از اهداف 
مورد نظر چين تاكنون حاصل شــده است و اين كشور با كسب 
جايگاه دومين اقتصاد بزرگ جهان در يک دهه گذشته بر ظرفيت 
بازيگری و جايگاه اقتصادی خود افزود. چين خود را به عنوان موتور 
محرک اقتصاد، توليد كاال و تجارت در جهان مطرح كرده اســت. 
توليد ناخالص ملی )GDP( چين در سال ۲۰۰۰ حدود سه تريليون 
)هزار ميليارد( دالر بود و تا ســال ۲۰1۰ اين رقم به بيش از 1۰  
تريليون دالر نزديک شــد. اين در حالی بود كه همين ارقام برای 
اياالت متحده در دو ســال فوق به  ترتيب 1۰ و 1۵  تريليون دالر 
بود. رقم توليد ناخالص داخلی آمريكا در ســال ۲۰19 به باالتر از 
۲۰ هزار ميليارد دالر رســيد، حــال آنكه توليد ملی چين به 1۵  

تريليون دالر نزديک شد.
به نوشته تارنمای »بلفر« در زمينه شاخص برابری قدرت خريد 
)PPP( كه از نظر بررسی سطح رفاه و توانايی اقتصادی كشورها بسيار 

مهم اســت نيز آمار چين به شدت رو به رشد بوده است. در سال 
۲۰۰۴ اين شاخص برای آمريكا 1۲۲۷۵ و برای چين ۵۷۶۰ بود. 
اين اعداد برای سال ۲۰1۴ به 1۷393 و 18۲۲8 افزايش يافت كه 
نشان از پيش افتادن پكن داشت. پيش بينی می شود در سال ۲۰۲۴ 
جايگاه چين به شدت ارتقا پيدا خواهد كرد و به 3۵۵9۶ می رسد 
حال آنكه شاخص برای آمريكا در سطح ۲۵۰93 برآورد شده است.

انديشكده »رند« در بررسی خود از كم شدن فاصله هزينه های 
نظامی دو كشــور هم خبر داده است. در سال 199۶ هزينه های 
نظامی آمريكا 1۶ برابر چين بود. درحالی كه پكن تنها ۲۵ ميليارد 
دالر هزينه نظامی داشت آمريكا ۴۲۰ ميليارد دالر برای آن صرف 
نمود. اين رقم در ســال ۲۰۰۶ بــرای چين به 9۰ و برای آمريكا 
به ۶۴۰ ميليارد دالر رســيد. در سال ۲۰18 از فاصله دو كشور به 
اندازه چشــمگيری كاسته شد به نحوی كه هزينه نظامی آمريكا 
كمتر از سه برابر چين شد. چين ۲۵۰ و آمريكا ۶۵۰ ميليارد دالر 

برای حوزه های نظامی هزينه كردند.
تحليلگران سپس در گزارشی به زمان دستيابی دولت چين به 
رتبه نخست جهان در حوزه های مختلف پرداخته اند. چين در سال 
۲۰۰9 به رتبه نخست صنعت خودروسازی جهان دست يافت و در 

حوزه توليد كاال اين اتفاق در ســال ۲۰11 رخ داد. اين كشور در 
سال ۲۰1۵ بزرگ ترين طبقه متوسط جهان را در خود جای داد. 
چين در سال ۲۰1۶ رتبه نخست بيشترين ميزان توليد انرژی از 
خورشيد را كسب كرد و از سال ۲۰1۰ به بعد به عنوان موتور رشد 

اقتصادی جهان مطرح شد.
کاخ سفید و سیاست انفکاک از پکن

به باور برخی تحليلگران داشتن قدرتمندترين اقتصاد جهان 
می تواند به برتری در ديگر حوزه ها منجر شــود و همه كشورها از 
جمله چين تالش دارند به اين ســطح برسند تا قادر شوند عنان 
امور در حوزه های سياســی، امنيتی و تكنولوژيک را كه اكنون در 
دست آمريكا است، در اختيار داشته باشند. متخصصان در مسائل 
بين المللی در آمريكا و از جمله »گراهام آليسون« بر اين باورند كه 
دوران تک قطبی به پايان رسيده و به همين دليل ديگر كشورها 
اين توهم را دارند تا می توانند جای واشنگتن را در نظام بين المللی 

كه خود اين كشور بنا نهاده است، بگيرند.
باوجود پيشــرفت های آشــكار چين و نظرات مخالف برخی 
كارشناسان، منطق قالب در واشنگتن آن است كه سياستگذاران 

و كارشناسان اين كشور اكنون به اين اجماع در مورد چين دست 
پيدا كرده اند كه دوره تعامل تمام شــده است و بايد مسيری تازه 
را در همزيســتی با رقيب راهبردی خود در پيش بگيرند. برخی 
ديگر نيز تأكيد دارند واشــنگتن بايد به رويكرد فاصله گرفتن از 

چين هم فكر كند. 
به نوشته انديشكده »بروكينگز«، در حالی كه برخی تحليلگران 
از دور شدن پكن و واشنگتن از هم سخن می گويند، »مايک پنس« 
معاون رئيس جمهوری آمريكا اعتقــاد دارد كه دو طرف در حال 
انفكاک از يكديگر نيستند. با اين حال آمارها به ويژه در حوزه های 
غيراقتصادی، نشــان از ايجاد شكاف ميان دو كشور دارد. اگرچه 
در بين ســال های ۲۰1۶ تا ۲۰18 ميزان سرمايه گذاری مستقيم 
چين در آمريكا 88 درصد رشــد داشته است، در حوزه های ديگر 
از ميزان نزديكی و همكاری دو كشور كاسته شده است. به عنوان 
مثال، در سال ۲۰18 از روند ورود دانشجويان چينی به كالج های 

آمريكايی ۵۰ درصد كاسته شده است.
از طــرف ديگر تحليلگران و مقام های آمريكايی اعتقاد دارند 
برای به ثمر رســاندن جدايی دو كشــور، واشنگتن نخست بايد 
جدايی هدفمند بر اساس محافظت از منافع و برتری آمريكا بدون 
نياز به بی در و پيكر شدن كشور را دنبال كند. تالش بايد باهدف 
كاستن از آسيب پذيری ها در حوزه زنجيره عرضه اياالت متحده و 
تنوع بخشی به مبادالت اقتصادی آمريكا صورت بگيرد. الزمه اين 
امر دســتيابی به اجماعی تازه با متحدان و شركای كاخ سفيد در 
زمينه تجارت بين المللی اســت. در صورت نبود برنامه ای دقيق، 
اين جدايی اياالت متحده را منزوی می سازد و از قدرت رقابت آن 
می كاهد. عالوه بر اين، درک و محاسبه توانايی های فزاينده چين 
و تأثير آن بر ابزارهای مقابله ای واشنگتن همچون رژيم تحريم ها 

نيز بسيار اهميت دارد.
بــر پايه اين تحليل، در دنيايی كه پكن در مســير توســعه 
مكانيسمی حركت می كند تا به كشورها گزينه جايگزينی را برای  
دالر آمريكا ارائه كند، ابزار تحريم ها و فشــارهای كاخ سفيد برای 
دستيابی به اهداف بســيار اهميت دارد. اگرچه تاكنون اين خط 
مشی برای چين نتيجه ای در بر نداشت، يكجانبه گرايی واشنگتن 
در عرصه های بين المللی بــه پذيرش ديدگاه پكن در زمينه نياز 
بــه راه حل های جايگزين كمک كرد. به اعتقاد تحليلگران، آمريكا 
نيازمند همكاری نزديک با متحدان خود است تا از تضعيف ائتالف 
آنها با واشنگتن جلوگيری كند و مانع كاهش نفوذ مالی آمريكا  شود.

نظرســنجی های اخير هم نشــان می دهند كه بســياری از 
كشورهای نزديک به آمريكا نگرانی شديدی نسبت به رفتار پكن و 
نفوذ آن در سيستم جهانی دارند. اما اين واقعيت كه برخی از اين 
شركا نسبت به قابل اعتماد بودن اياالت متحده هم  ترديد جدی 

دارند، بر مشكل افزوده است. 
روندهای مشــهود جهانی حكايت از آن دارند كه در سه سال 
گذشــته چين توانسته است نقاط ضعف شبكه متحدان آمريكا را 
بيابد و بر آن متمركز شود. سال ۲۰۲۰ در چارچوب رويكردهای 
آمريكا نسبت به چين و تعيين فاصله با پكن بسيار بااهميت خواهد 
بود. به نظر آگاهان در صورتی كه واشنگتن راهی برای به عقب راندن 
پكن در پيش نگيرد بســياری از برآوردها در زمينه برتری جهانی 

چين در آينده دور از ذهن نخواهد بود.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسالمی

ماجراجویی ترکیه در سوریه
بازی دو سر باخت

غرق شدن اردوغان در جنگ شمال سوريه از نگاه برخي ناظران 
وجود دارد. در اين صورت چنانچه آنكارا به جنگ فرسايشی 
همه جانبه با ســوريه اقدام كند جدای از خسارت های جنگ 
بايد تبعات كاهش روابط با روسيه و ايران را نيز تحمل كند.؛ 

ایران و ترکیه 
تركيه و ايران دوســتان و دشمنان مشترک دارند؛ هر دو 
كشــور كودتا و دخالت خارجي در ونزوئال و مصر را محكوم 
كرده اند. مادورو در كاراكاس و حماس در غزه مورد تاييد هر 
دو كشــور است. در ظاهر هم كه شده  تركيه با توسعه طلبي 
رژيم صهيونيســتی و »معامله قرن« مخالف اســت و  اشغال 

جوالن را رد نيز می كند. 
هر دو كشــور با عربســتان و امارات زاويه جدی دارند؛ 
آل سعود و آل نهيان در يمن با انصاراهلل كه از دوستان ايران است 
مي جنگند و در ليبي با دولت وفاق كه مورد تاييد  تركيه است.

اســاس اقتصاد  تركيه را تجارت شكل مي دهد از اين رو 
تحريم اقتصادي هر كشوري را رد مي كند چه روسيه باشد يا 
عراق دوران حزب بعث و يا ايران كه اكنون شريک تجاريش 
است. عالوه بر آنكه  تركيه به دليل مسائل جدايي طلبي كردهاي 
شرق اين كشور به همكاري با ايران نياز دارد. چه آنكه تركيه 
برای مدتی با تحريم آمريكا مواجه شد. ايران و تركيه در سال 
199۲ در تجارت  ترجيحــی توافق كردند. در عين حال كه 
تركيه خريدار گاز ايران است؛ ايران در حال حاضر مهم ترين 

شريک تجاری با ثبات در همسايگی تركيه است. 
زماني كه تركيه با كودتای سال 139۵ مواجه شد مسكو 
و تهــران از اردوغان حمايت كردند. اردوغان بايد همواره قدر 

اين كمک را بداند. اما وي به دنبال چيست؟
کمي به عقب برگردیم

يكي از داليل بحران ســوريه خط لوله فرضي انتقال گاز 
قطر و نفت عربستان به سوريه سپس  تركيه بود كه مي توانست 
براي  تركيه درآمد  ترانزيت انرژي را ايجاد كند اما دمشق با آن 
موافق نبود و  ترجيح مي داد خطوط لوله از مسير عراق به مقصد 

بنادر سوري يا لبناني در مديترانه احداث شود. 
بعد از شكســت كودتاي اخير در  تركيه، اين كشــور با 

روسيه تجارت خود را گسترش داد. مسكو هم براي ايجاد تنوع 
در مسيرهاي صدور گاز و تنبيه اوكراين، با ساخت خط لوله انتقال 
گاز روسيه از طريق  تركيه به جنوب اروپا موافقت كرد. خط لوله 
 ترک اســتريم ساخته و مرحله اول آن راه اندازي شد تا آنكارا به 
آرزويش كه تبديل شــدن به كريدور انرژي در شــرق اروپاست 
برسد اما از طريق شراكت با روسيه. به هر حال ديگر نيازي نيست 

اردوغان اين مزيت اقتصادي را تخريب كند. 
اكنون تركيه با روســيه روابط تجارت گسترده ای دارد و دو 
كشور از مسير همگرايی به سود مشترک خوبی دست يافته اند. بعد 
از تحريم اروپا، شركت های تركيه ای در ماجرای كريمه توانستند 
بخشــی از فقدان فعاليت اروپا را در بازار روسيه جبران كنند و 
بازهم روسيه براي آن كشور سودآور شد.  تركيه با خريد سامانه 
اس۴۰۰ و احتمال خريد جنگنده هاي ســوخو ۵۷ از روسيه به 
آمريكا دهن كجي كرد تا نشــان دهد از برگ روسيه براي توازن 

قوا با غرب مي تواند استفاده كند. 

روسيه می گويد مجبور است با   تروريست هاي وهابي و سلفي 
در ســوريه بجنگد تا آنها دوباره به مرزهايش در قفقاز شــمالي 
نزديک نشوند اما دقيقا مشخص نيست  تركيه با چه انگيزه ای از 

القاعده در ادلب و حلب حمايت مي كند؟ 
بازي دو سر باخت

درگيري بيشتر  تركيه در ســوريه به معناي از دست دادن 
فرصت اين كشــور هم براي تجارت با سوريه بعد از جنگ و هم 

برای حفظ موقعيت آن كشور در هيدروپلتيک مديترانه است. 
تركيه در يک بلندپروازي قصد داشت تا ادلب و شمال حلب 
را در بلندمــدت به خاک خود بيافزايد و اين روند را در شــمال 
حسكه و رقه نيز تكرار كند مانند استان اسكندرون سوريه كه نام 

آن را  هاتاي نهاد و آن را چند دهه قبل  اشغال كرد. 
اين توســعه طلبي  تركيه پيش از اين نيز سابقه دارد؛ آنكارا 
در ســال 19۷۴ حدود  38 درصد خاک قبرس را  اشغال كرد و 
دولتي خودخوانده در آنجا تشــكيل داد. يكي از داليل حمايت 
 تركيه از انتقال   تروريست ها از سراسر سوريه به ادلب همين است 
كه  تركيه نمي خواســت اين استان را دست كم رايگان از دست 

بدهد، اما اكنون به دليل مديريت اشتباه آنكارا، نه تنها امتيازي 
براي بازپس دادن ادلب نمي گيرد بلكه خسارت هاي روزافزون 
را تحمل خواهد كرد. قطعا رفتار اردوغان براي اين اســت كه 
منطقه عفرين و الباب را در  اشغال نگه دارد اما از آن مناطق 
هم بايد دير يا زود عقب نشــينی كند.  تركيه مي داند آمريكا 
در شرايطي نيست كه وارد يک جنگ بزرگ ويرانگر فرسايشي 
شود آن هم در حمايت از  تركيه كه فقط می خواهد بخش هايی 
از خاک همسايه اش را مانند گذشته ضميمه كشور خود كند. 
يكي از امتيازاتي كه  تركيه به دنبال آن اســت، دســت 
برداشتن دمشق از ادعاي اســتان اسكندرون )هاتاي( و نيز 
داشتن امتياز تجارت با سوريه بعد از جنگ و عدم انتقام گيري 
دمشــق است كه در ســال هاي اخير اين كشور سعي كرد از 
طريق دوســتان دولت سوريه آن را تضمين كند. اينک همه 

آن تالش ها را ويران نمود.
امــا  تركيه با اين ماجراجويی ها  فقط تلفاتش را بيشــتر 
مي كند. سوريه با خيانت همسايه شمالي ويران شده و كمي 
ويراني بيشتر تغييري در بدبختي مردم سوريه ايجاد نمي كند 
اما استقامت براي نابودي ريشه دخالت هاي خارجي مي تواند 
دست كم براي نسل آينده سوري ها خوب باشد. يک بار براي 
هميشه سوريه بايد ريشه دست اندازي همسايگانش را بكند 
چه  تركيه باشــد در شــمال يا رژيم صيهونيستي در جنوب. 

دمشق فرصت كنوني را مغتنم مي داند.  
از طرف ديگر حمايت متحدان دمشق به معناي جديت آنها 
براي پايان جنگ است. جنگ داخلي آن كشور 9 سال طول 
كشيده و اين به معناي هزينه شدن جان و مال مردم سوريه و 
دوستانش است. از طرف ديگر آمريكا منابع نفتي شرق سوريه 
را  اشغال كرده لذا، مردم در فشار اقتصادي از جهات مختلف به 
ويژه كمبود سوخت به سر مي برند. پس ديگر دمشق فرصت 
مماشات و سهل انگاري ندارد؛ يا بايد بپذيرد كه نابود شود يا 
به هر  ترتيبی كه شــده،  تركيه، سپس اسرائيل و آمريكا را از 

شمال، جنوب و شرق كشورش بيرون كند.
اردوغان اگر كمی  تأمل كند درمي يابد متحدی در غرب 
ندارد كه به آن اتكا كند و روابطش با اعراب مانند عربســتان 
و امارات و مصر هم ويران شــده..... پس بهتر است از دوستی 
با ايران و روســيه استفاده كند و در ليبی و آمريكای التين و 
شرق مديترانه روی تجارت سرمايه گذاری كرده، به جای تنش 
و جنگ افروزي بي حاصل كمی هم به آينده كشورش بينديشد.
محمدپارسا نجفی


