
نگاه

 میدان جنگ 
در نظم جدید جهانی

حس�ام الدین برومند: تحرکات باالی قدرت های 
جهان��ی در ماه های اخیر حاکی از آن اس��ت که 
تحوالت روابط بین الملل به نقطه عطفی رسیده 
است که نشانه های بروز و ظهور یک نظم جدید 
جهان��ی را نوید می دهد؛ به گونه ای که س��رعت 
تحوالت در محیط بین الملل ثانیه ای شده و هر 
لحظه امکان دارد یک تصمیم، سرآغاز شکل گیری 
ائتالف ها و اتحادهایی باش��د و جبهه گیری های 
جدیدی را به وجود بیاورد. جنگ روسیه و اوکراین، 
مساله بحران انرژی در جهان، جنگ گندم و غالت، 
سفر منطقه ای بایدن، جنجال آفرینی پلوسی با سفر 
به تایوان و آرایش نظامی پکن و... همگی از یک 
وضعیت فوق العاده در نظام بین الملل خبر می دهد. 
خب! ماجرا چیست؟ چرا آمریکا که همیشه 
عنوان »قدرت هژمون« را یدک می کش��ید و در 
سیستم آنارشیک نظام بین الملل، همیشه »فعال 
مایش��اء« بود، اکنون بیشتر دچار »بیش فعالی« 

شده است؟!
علت روشن است و همه شواهد و قرائن غیرقابل 
انکار حاکی از آن است که قدرت هژمونیک آمریکا 
در منحنی افول قرار گرفته و تقالهای واشنگتن 
برای این است که به ترمیم قدرت خود بپردازد 
و در »آینده ق��درت« همچنان ابرقدرت بماند؛ 
واقعیتی که در حال حاضر بشدت مخدوش شده 
و نظری��ات تئوری پردازانی مانن��د »ژوزف نای« 
بشدت رنگ باخته اس��ت. جناب نای در کتاب 
»آینده قدرت«، ایده »قدرت هوشمند« را پیش 
کش��یده بود که تلفیقی از منابع قدرت سخت و 
ق��درت نرم بود و در نهایت مدعای بزرگ او این 
بود که آمریکا با در اختیار داشتن قدرت هوشمند، 
ابرقدرت قرن ۲۱ باقی خواهد ماند ولی چیزی را 
که در این میان در نظر نگرفته بود سست شدن 
»نظم آمریکایی )Pax Americana(« و عیان 
و نمایان شدن نظم جدید در این قرن است که 

نشانه های آن هویدا شده است. 
واقعیت صحنه بین الملل نشان می دهد آمریکا 
در مسیر ترمیم قدرت رو به افول خود در چالش 

بزرگ با ۳ کشور است: روسیه، چین و ایران.
بنابراین آمریکایی ها س��ناریوهای پیچیده و 
چندالیه ای را تدارک دیده و تعبیه کرده اند تا به 
لطایف الحیل و در میدان نبردهای ترکیبی، روسیه، 

چین و ایران را مهار کنند. 
جن��گ اوکراین که ۶ م��اه پیش کلید خورد 
در واقع در راس��تای مهار روسیه از جانب آمریکا 
و با قربانی ش��دن اوکراین عملیاتی شد. آمریکا 
به رغم آنکه س��ال ۱۹۹۰ میالدی متعهد ش��ده 
بود گسترش ناتو به سمت شرق را برای همیشه 
متوقف خواهد کرد ولی عمال از س��ال ۱۹۹۰ به 

بعد، ناتو دست کم در ۵ نوبت بزرگ تر شده تا...
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بهروز غریب پور در گفت وگو با »وطن امروز« عنوان کرددست به یک اقدام انتحاری زد

تیترهای امروز

ثمان�ه اک�وان: پ��س از هفته ها 
رایزنی و نگرانی های مطبوعاتی 
و اعالم هشدارهای بین المللی درباره سفر جنجالی نانسی 
پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، این 
سفر در نهایت هفته گذشته به پایان رسید اما پایان سفر 
پلوس��ی، آغاز تحرکات جدید چی��ن در حوزه مقابله با 

توطئه ها و دسیسه های آمریکا است. 
پکن بارها درباره سفر پلوسی به تایوان به دولت بایدن 
هشدار داد. این سفر نه به دلیل سمت و جایگاه پلوسی 
در مجلس نمایندگان آمریکا، بلکه به دلیل دشمنی های 
مکرر او با دولت چین و سخنرانی های ضد چینی اش، به 
مساله ای حیاتی برای دولت شی جین پینگ تبدیل شده 
ب��ود. به همین خاطر نیز تا آخرین دقایق، دولت بایدن 
و پنتاگون با انجام این سفر مخالف و جمهوری خواهان 
کنگره بشدت به دنبال حمایت از پلوسی برای رفتن به 

تایوان بودند. 
س��فر پلوسی اما نتایج و دستاوردهای چندانی برای 
آمریکا نداشت. شاید انجام این سفر و اسکورت جت های 
جنگنده و ناوهای نظامی آمریکا از هواپیمای پلوس��ی، 
تصویری از قدرت نظامی آمریکا را به رخ کش��ید اما در 
نهایت، این رزمایش نظامی پکن در منطقه، تحریم پلوسی 
و خانواده اش، تحریم تایوان و محاصره این منطقه بود که 
به دستاورد مهم چین در این باره تبدیل شد. حاال به نظر 
می رس��د بعد از سفر پلوسی به چین، پکن گزینه های 
محدودی را برای پیش��برد اهداف��ش در مقابل تایوان 
در پیش دارد و دیگر چندان توجهی به خط و نش��ان 
کشیدن های مسؤوالن آمریکایی نمی کند. چین هم اکنون 
با سناریوهای محدودی در قبال تایوان مواجه است. به نظر 
می رسد ۲ گزینه: جنگ تمام عیار برای پیوستن تایوان 
ب��ه چین یا ادامه روند من��زوی کردن تایپه برای ایجاد 
ناآرامی های سیاس��ی در داخل این منطقه، گزینه های 
محتمل برای دولت ش��ی جین پینگ برای ادامه مسیر 

مقابله اش با نفوذ آمریکا در منطقه است. 
1- در س��ناریوی اول، تحریکات برخی سیاستمداران 
آمریکایی مانند نانسی پلوسی یا نامزدهای جمهوری خواه 
انتخابات کنگره و ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴، باعث 
ایجاد جو روانی برای دولت شی می شود که اگر عجله ای 
برای حمله به تایوان نداش��ته باشد، در نهایت آمریکا، 
سیاس��ت ابهام درباره تایوان را ره��ا کرده و به صورت 
مستقیم و علنی از استقالل این منطقه حمایت خواهد 
کرد. در این سناریو، سفر پلوسی به تایوان بهترین بهانه 
را دست پکن داد تا عملیات نظامی خود را در مناطق 
نزدیک به تایوان گسترده تر کند و منتظر جرقه ایجاد 
جنگ باقی بماند. اگر آنطور که دولت آلمان اعالم کرده، 
برخی سیاست مداران آلمانی نیز تالش داشته باشند راه 
آمریکا را رفته و به سیاست های تحریک آمیز آمریکا در 
منطقه ادامه دهند، چین دیگر تاب وتوان و تحمل خود 
برای مقابله با این رویکرد را از دست  داده و همچنان که 
در شرایط فعلی به محاصره نظامی تایوان پرداخته، باز هم 
این محاصره را شدیدتر کرده و به سمت حمله نظامی 
تمام عیار خواهد رفت. این سناریو اما به  نظر می رسد نه 
برای چین و نه دیگر قدرت های جهانی، سناریوی جالب 
 توجهی نباشد. در شرایطی که کشورهای غربی، بویژه 
اروپایی درگیر بحران انرژی هستند و زمستان سختی 
در پیش خواهند داشت، حمله نظامی در منطقه شرق 
آس��یا می تواند تمام پیش بینی ها درباره شرایط جهان 
در چند ماه آینده را بر هم بزند و دنیا را با یک بحران 
سیاسی- اقتصادی شدید روبه رو کند. درصورتی  که پکن 
به تصمیم نهایی حمله به تایوان برسد و با در نظر گرفتن 
تمام هزینه ها، به این نتیجه برسد که باید مانند روسیه 
اقدامی که منطبق با منافع ملی اش است را انجام دهد، 
دولت شی باید منتظر تحریم های آمریکایی و اروپایی 
علیه خود باشد. چین در هر صورت از چند ماه پیش 
به این سناریو فکر کرده و به این نتیجه رسیده  است تا 

زمان الزم که بتواند شرایط برای ادامه حیات اقتصادی 
پس  از تحریم ها را فراهم کند، دست به حمله گسترده 

به تایوان نزند. 
 البته ماجرای اوکراین در این زمینه کمک بزرگی به 
پکن کرده  است. اگر جنگ اتفاق بیفتد، دیگر دنیا تعللی 
برای پررنگ کردن خط کشی های سیاسی بین ۲ جبهه 
شرق و غرب نمی کند و در نهایت بسیاری از کشورهای 
جهان از قاره آس��یا گرفته تا اروپا و آفریقا، باید تکلیف 
خود را مشخص کرده و روشن سازند اقتصاد خود را به 
جبهه شرق پیوند می زنند یا به جبهه آمریکا. سخت ترین 
تصمیم را اما در این  میان اروپا باید بگیرد، چرا که بدون 
داشتن امنیت انرژی حاال باید سراغ بحران های اقتصادی 
ناشی از کمبود کاالهای اساسی که تاکنون از چین وارد 

می شده  است نیز برود. 
اگر نگوییم جنگ چین با تایوان می تواند جنگ سوم 
جهانی را رقم بزند، حداقل می تواند جنگ سردی جدی را 
میان ۲ جبهه شرق و غرب ایجاد کند و این مساله کل دنیا 
را با بحران اقتصادی مواجه خواهد کرد. محافظه کاری ها 
و مالحظات ۲ ابرقدرت - چین و آمریکا- تا اینجای کار 
آنها را به این نتیجه رسانده که سناریوی جنگ می تواند 
برای هر ۲ طرف و کل دنیا پرهزینه باشد و شاید باید با 

احتیاط بیشتری به این سمت رفت. 
2- سناریوی دوم که به  نظر می رسد در صورت عاقالنه 
و منطق��ی رفتار کردن دولت بای��دن در مقابل پکن، 
محتمل تر باشد، ادامه روند موجود و کج دار و مریز رفتار 
کردن ۲ قدرت شرقی و غربی در قبال تایوان و ممانعت 
از هرگون��ه درگیری نظامی در منطقه اس��ت.  به نظر 
می رسد پکن با وجود تمام رجزخوانی های نظامی، به 
 دنبال در پیش گرفتن چنین سناریویی است. اگر روند 
فعلی ادامه یابد، دولت شی جین پینگ می تواند ضمن 
محاصره تایوان و بستن راه رسیدن کاالهای اساسی به 
این منطقه، راه برای آشوب و درگیری های داخلی در 

شهرهای مختلف تایوان را فراهم کند. پکن در همین 
 حال می تواند از تحرکات آمریکا و کش��ورهای اروپایی 
جهت ایجاد بهانه ب��رای تنگ تر کردن دایره محاصره 
تایوان استفاده کند. در این سناریو، پکن در نهایت پس 
از مدتی تایپه را به این نتیجه می رساند که پیوستن به 
سرزمین مادری از نظر سیاسی و هزینه های اقتصادی 
برای آن بسیار به صرفه تر از این است که منتظر اقدام 

جبهه آمریکا و اروپا یا ایجاد جنگ باقی بماند. 
در این  میان مثال اوکراین و روس��یه نمونه و الگوی 
جالبی برای تایوان خواهد بود. دولت زلنسکی به انواع و 
اقسام تجهیزات و تسلیحات نظامی غرب مجهز شد اما در 
نهایت هر روز باید شاهد از دست رفتن بخشی از سرزمین 
خود و باال رفتن هزینه های نظامی و انسانی در این کشور 
باشد. اگر تایوان بخواهد به محلی برای دپوی تجهیزات 
نظامی آمریکا و اروپا تبدیل ش��ود، باید هزینه های این 
اقدام را نیز بپردازد و این هزینه ها برای جزیره ای که در 
محاصره ارتش چین قرار دارد بسیار باالست و می تواند 

منجر به فجایع انسانی گسترده شود. 
در نهایت در س��ناریوی دوم نیز اگر آمریکا بخواهد 
مقابله ای با اقدامات چین داش��ته باشد باید به دنبال به 
راه انداختن جنگ در منطقه باشد و این مساله نه منافع 
ملی تایوان را تامین می کند و نه حتی منافع آمریکا را. 
ب��ا این  حال نگرانی عمده آمری��کا در منطقه نه درباره 
تای��وان، بلکه درب��اره قدرت یافتن روزاف��زون چین در 
حوزه ش��رق آسیاست و این قدرت با وجود اینکه اعالم 
می شود اقتصادی است و آمریکا از باال رفتن میزان تولید 
ناخالص داخلی چین در یک دهه آینده نگرانی دارد، به 
 نظر می رس��د بیشتر در حوزه نظامی باشد. تحلیلگران 
آمریکایی بر این عقیده اند چین در چند س��ال گذشته 
موازنه نظامی در منطقه در مقابل استرالیا و ژاپن را برهم 
زده  است و حاال اگر درگیر جنگ با تایوان شود، تا مدت ها 
باید هزینه های نظامی خود را باال ببرد و این مساله به 

ایجاد موازنه نظامی در منطقه، بویژه در مقابل جبهه  ژاپن 
و استرالیا به غرب کمک می کند. 

به نظر می رس��د نتیجه نهایی برای هر ۲ سناریوی 
مط��رح درباره آخر و عاقبت رویاروی��ی چین و تایوان، 
درگرفتن جنگ تمام عیار و از بین رفتن منافع ملی تایوان 
و هزینه های بسیار باالی انسانی و نظامی این منطقه باشد. 
اگر چه ممکن است ابرقدرت ها نیز به  صورت غیرمستقیم 
با یکدیگر وارد جنگ شوند اما تایوان درست مانند اوکراین 
به زمین جنگ نیابتی آمریکا و چین تبدیل و گوش��ت 

قربانی بین ۲ ابرقدرت می شود. 
پنتاگون روز گذشته اعالم کرد بر اساس برآوردهای 
وزارت دفاع آمریکا، چین هنوز هم قصد حمله به تایوان 
را ندارد و این احتمال ممکن اس��ت ۲ سال دیگر اتفاق 
بیفتد. این برآورد نش��ان می دهد چین برای وارد شدن 
به فاز نظامی علیه تایوان عجله ای ندارد و آن را مطابق با 
منافع ملی خود نمی داند اما آمریکا که این روزها درگیر 
مسائل سیاسی و چالش های بین ۲ حزب جمهوری خواه 
و دموکرات است و می داند گذر زمان تنها به تقویت بنیه 
نظامی و اقتصادی چین منجر می شود، عجله زیادی برای 

درگیر کردن پکن در جنگ با تایپه دارد. 
حاال دیگر زمان مش��خص می کن��د که کدام یک از 
۲ دولت بایدن و ش��ی قدرت بیش��تری در تاثیرگذاری 
بر تحوالت منطقه دارند. اگر جنگ به س��رعت ش��کل 
بگیرد نش��ان می دهد آمریکا توانسته به  قدری پکن را 
تحریک کند که دولت شی جین پینگ دست به اقدامی 
شبه انتحاری بزند و دستور آغاز حمله نظامی به تایوان 
را صادر کند. اگ��ر مانورها و رزمایش های نظامی ادامه 
یابد و حمله نظامی صورت نگیرد، پکن عمال توانسته به 
دنیا نشان دهد می تواند به صورت زیرکانه ای نقشه های 
آمریکا در منطقه را بر هم  زده و بر اس��اس منافع ملی 
خود حرکت کند و برای تقویت بنیه نظامی و اقتصادی 

خود زمان بخرد.

سناریوهای رویارویی چین و آمریکا در تایوان
یادداشت

شهادت یادگار کربال؛ سیدالساجدین حضرت امام زین العابدین علیه السالم را تسلیت می گوییمچهار شنبه         19   مرداد   1401        12    محرم  1444           10   آگوست     2022          سال  چهاردهم             شماره 3550              8  صفحه          3000  تومان          1183 سال  و   298   روز  گذشت         

وشن چشم ایران ر
توسعه برنامه فضایی ایران شتاب گرفت
 ماهواره ایرانی خیام با پرتاب از پایگاه بایکونور قزاقستان 

در مدار 500 کیلومتری زمین قرار گرفت

ماهواره خیام 4 بار در شبانه روز به دور زمین می چرخد
این ماهواره دارای قابلیت تصویربرداری از زمین با وضوح یک متر است

مرکز کنترل عملیات خیام در خاک ایران و تحت مدیریت سازمان فضایی است
 اولین سیگنال داده تله متری خیام 90 دقیقه پس از پرتاب 

در مرکز فضایی ماهدشت دریافت شد

 واشنگتن پست: ایاالت متحده به خاطر قابلیت های بی سابقه ای که خیام 
برای نظارت بر منطقه و سرزمین های اشغالی به ایران می دهد، هراسان است

تماس فوری رئیس رژیم صهیونیستی با پوتین پس از پرتاب خیام

صفحه   2


