
نشریه آمریکایی نیوزویک
بیش از نیمی از آمریکایی ها با سیاست 

ضدایرانی ترامپ مخالف اند
هفته نامه نیوزویک در مطلبی نوشت: ۵۶ درصد 
آمریکایی ها با عملکرد ترامپ در قبال ایران مخالف اند 
و ۵۲ درصد آنها نیز بر این باورند که ترور سردار سلیمانی 
آورده است .این هفته نامه  امنیت آمریکا را پایین 
آمریکایی در گزارشی با عنوان»۵۶ درصد آمریکایی ها 
هستند«  قبال  ایران  در  ترامپ  عملکرد  مخالف 
نوشت: نظرسنجی موسسه ایپسوس )یک شرکت 
تحقیقات جهانی بازار و متخصص در  نظرسنجی است 
که مقر اصلی آن در پاریس قرار دارد( و شبکه خبری 
»ای بی سی نیوز« روز  جمعه و شنبه انجام شد و با نتایج 
حاصل از نظرسنجی های قبلی انجام شده توسط 
سایر رسانه ها  همخوانی دارد. در آخرین نظرسنجی، 
و  به ای بی سی نیوز  پاسخ دهندگان  از  ۵۶ درصد 
ایپسوس گفتند  که آنها با عملکرد ترامپ نسبت به 
ایران مخالف هستند و ۵۲ درصد دیگر بر این باور 
بودند که اقدام  دولت ترامپ در ترور سردار قاسم 
سلیمانی امنیت آمریکا را پایین آورده است .ترامپ و 
دولت او در توجیه اقدام خود، ادعا می کنند که سردار 
سلیمانی درحال برنامه ریزی حمالت   »قریب الوقوع« 
به ایاالت متحده بود و قصد داشت چهارسفارتخانه 
ایاالت متحده را در چهار کشور هدف  قرار دهد. با این 
حال مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا پس از این 
حمله گفت که دقیقا نمی داند  این حمالت کجا و کی 
قرار بوده انجام شود و همین امر به منتقدان اقدام 
ترامپ ثابت کرد که تهدید به  زعم آمریکا   »قریب الوقوع« 
نبوده است. منابع ناشناس دولت همچنین به 
روزنامه نیویورک تایمز گفته  اند که منابع اطالعاتی که 
برای توجیه این حمله استفاده شده بسیار ناچیز بوده 
است . مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا هم تصریح کرده 
است سندی وجود ندارد که ادعای دونالد ترامپ، 
 رئیس جمهوری این کشور را مبنی بر قصد ایران برای 
حمله به چهار سفارتخانه آمریکا تأیید کند .مشابه 
ای بی سی نیوز،  و  ایپسوس  نظرسنجی 
نظرسنجی های دیگری را هم روزنامه یو اس ای  تودی 
۵۵ درصد  که  می دهد  نشان  آن  و  داده  انجام 
آمریکایی ها همانند نظرسنجی های دیگر بر  این باور 
هستند که این ترور امنیت آمریکا را پایین آورده است. 
هم  داده  انجام  که  رویترز  دیگری  نظرسنجی  در 
۵۳ درصد رأی دهندگان مخالف سیاست های ترامپ 
در قبال ایران بوده و   ۷۱ درصد نیز جنگ میان ایران و 
آمریکا را محتمل برآورد کرده بودند. این درحالی است 
که براساس  نظرسنجی مشابه رویترز در ماه مه سال 
گذشته )اردیبهشت ۹۷ و همزمان با خروج ترامپ از 
 برجام( تنها ۲۰ درصد افراد جنگ را شدنی قلمداد کرده 
مجلس  اطالعات  کمیته  رئیس  شف،  بودند. ادم 
نمایندگان آمریکا که نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا 
است  نیز در مصاحبه با شبکه    سی بی اس نیوز    تصریح 
و  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد  که  کرد 
 مقام های ارشد دولت او، دروغ بافی می کنند تا حمله 
تروریستی به سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده  نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را توجیه کنند . 
او با اشاره با مصاحبه اخیر دونالد ترامپ  با شبکه 
فاکس نیوز گفت:»وقتی رئیس جمهوری )آمریکا( را 
در آنجا در شبکه فاکس می بینید و این  حرف ها را از او 
می شنوید، اینها سرهم کردن اطالعات و دروغ بافی 
است«. شف ادامه داد: »وقتی  گفته های وزیر دفاع را 
می شنوید، این چیزی نیست که اطالعات می گوید، 
بلکه به اعتقاد شخصی  من  سرهم بافی اطالعات 
است. وقتی وزیر )خارجه( پمپئو را در نمایش هفته 
گذشته دیدید که این ادعا  را مطرح کرد که تحلیل های 
سازمان اطالعات بر این پایه و اساس بوده است که 
حذف سپهبد سلیمانی  امنیت را تقویت می کند و رها 
کردن او، امنیت ما را کاهش می دهد، این هم سرهم 
براساس  نتیجه گیری  این  اطالعات  است.  بافی 
اطالعات نبود، بلکه نظر شخصی پمپئو بود.« ترامپ و 
که  شده اند  مدعی  او  دولت  ارشد  مقام های 
میالدی،  جاری  ماه  اوایل  آمریکا  رئیس جمهوری 
به  واکنش  در  را  سلیمانی  سپهبد  ترور   دستور 
تهدیدات »قریب الوقوع« او علیه پرسنل آمریکا در 
منطقه  صادر کرد  . ترامپ  سپس در مصاحبه با شبکه 
فاکس نیوز مدعی شد که سپهبد سلیمانی چهار 
سفارتخانه  آمریکا را هدف گرفته و برای حمله به آنها 
برنامه ریزی کرده بود . بااین حال، مارک اسپر، وزیر 
ادعای  مصاحبه ای  در  یکشنبه  روز  آمریکا   دفاع 
رئیس جمهوری آمریکا دراین باره که ایران به دنبال 
 حمله به چهارسفارت آمریکایی بوده را رد کرد . شف 
درباره این ادعای ترامپ گفت: »جر و بحثی در این 
 خصوص ندارم. فکر می کنم کاماًل اشتباه است. هیچ 
بحثی در جلسات گروه هشت کنگره مبنی بر اینکه 
 چهار سفارتخانه در معرض حمله قرار داشته اند، 
صورت نگرفته است و اطالعات دقیقی که نشان دهد 
 این )سفارتخانه ها( اهدافی خاص بوده اند، در اختیار 

نداریم.«  
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خبرگزارش کوتاه
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یگران خارجــی در لیبی ســرمایه گذاری باز
حفتر«  »خلیفه  که  زمانی  از  پارسا[      ]مجتبی 
فرمانده شورشی در ماه آوریل به طرابلس، پایتخت 
لیبی، حمله کرد، شرایط این کشور شمال آفریقا به 
هم ریخته است. پس از ماه ها درگیری، دولت به 
رسمیت شناخته شده از سوی سازمان ملل )دولت 
وفاق ملی( که در طرابلس مستقر است، تالش زیادی 

کرده تا مانع از تصرف شهر به وسیله حفتر شود.
از  ملل  سازمان  درگیری ها،  تشدید  دنبال  به 
جنگ  این  در  –که  روسیه  و  ترکیه  درخواست 
برای  ایستاده اند-  یکدیگر  مقابل  طرف  کدام  هر 
آتش بس استقبال کرد و هشدار داد که لیبی در 
حال تبدیل شدن به »سوریه دوم« است. اما ترکیه و 
روسیه تنها بازیگرانی نیستند که سعی دارند در لیبی 
نفوذ کنند. خبرگزاری الجزیره نگاهی به این کشورها 

انداخته است. 
نگاه  از  عربی|  متحده  امارات 
بسیاری از کارشناسان، امارات 
خلیفه  اصلی  حامیان  از  یکی 
حفتر است که با نقض تحریم تسلیحاتی سازمان 
ملل که در  سال ۲۰۱۱ و ابتدای قیام علیه معمر قذافی 
وضع شد، سالح های پیشرفته ای را در اختیار حفتر 
( ملِی  گذاشته است.ارتِش )به گفته خلیفه حفتر
امارات  هوایی  حمایت های  بر  زیادی  حد  تا  لیبی 
متحده عربی تکیه کرده است؛ حمایت هایی که 
شامل استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و 
پهپادهای وینگ لونگII ساخت چین علیه دولت 
منتشرشده  گزارش  براساس  است.  ملی  وفاق 
همچنین  امارات  نوامبر،  ماه  در  ملل  سازمان 
سیستم های دفاع هوایی پیشرفته پانتسیر اس-۱ 
ساخت روسیه را هم در اختیار حفتر گذاشته است.

گزارش جداگانه دیگری از سازمان ملل در  سال ۲۰۱۷ 
منتشر شده که می گوید کشورهای خلیج فارس، 
پایگاهی هوایی در شرق لیبی در منطقه الخادم 
ساخته و آن را به همراه هواپیماها و وسایل نقلیه 
زرهی در اختیار حفتر قرار داده اند.امارات حفتر را 
شریکی قابل اعتماد می داند که می تواند جلوی 
اخوان  خصوصا  سیاسی،  اسالم  گسترش 
پژوهشگر  هروای«  بگیرد.»جالل  را   المسلمین 
مسائل لیبی می گوید: »ابوظبی به هیچ وجه نمی تواند 
یک اسالم سیاسی و خصوصا بارزترین جلوه معتدل 
آن را تحمل کند. تنها چیزی که باعث می شود آنها 
شب را به راحتی سر بر بالین بگذارند، این است که 

یک استبداد سرسختانه را در لیبی سر پا نگه دارند.«
| قاهره نیز مانند ابوظبی از   مصر
است؛  بیزار  اخوان المسلمین 
این بدان معناست که آنها نیز 
پرزیدنت  می بینند.  متحد  یک  را  حفتر  خلیفه 
عبدالفتاح السیسی در  سال ۲۰۱۳ با کودتایی نظامی با 
منتخب  نخستین  مرسی،  محمد  برکنار کردن 
دموکراتیک مصر و عضو اخوان المسلمین، بر سر کار 
آمد. در همان سال مقامات مصری این گروه را گروهی 
قاهره  کردند.برای  اعالم  تروریستی  و  غیرقانونی 
پذیرش همکاری گروه های اخوانی از سوی دولت 
وفاق ملی در تصمیمات سیاسی خط قرمز بود.خلیفه 
حفتر چه از این نظر که با دولتی مقابله می کند که 
اخوانی ها با آن همکاری می کنند، چه به خاطر پیشینه 
گروه های  متحدکردن  برای  توانایی  و  نظامی اش 
مسلح در شرق لیبی، باعث شد تا حمایت سیسی را 
گزارش ها و اسناد  براساس  بیاورد.  نیز به دست 
موجود از سخنان مقامات لیبی و وزارت خارجه مصر، 
قاهره از مرز مشترک طوالنی اش با لیبی برای ارسال 
سالح و حمایت های لجستیکی از حفتر استفاده کرد.

 فرانسه| پرزیدنت مکرون رسما از 
تالش ها برای حل مسالمت آمیز 
کرده  حمایت  لیبی  در  نزاع ها 
است. با این حال چنین موضعی به خاطر حمایت های 
دیپلماتیک فرانسه از حفتر زیر سوال رفته است؛ 
حمایت هایی دیپلماتیک نظیر ممانعت از صدور 
بیانیه اتحادیه اروپا علیه خلیفه حفتر، فرمانده ارتشی 
به خاطر حمله به پایتخت لیبی. همین مسأله باعث 
شد که »فاضل السراج« نخست وزیر دولت وفاق ملی 
لیبی در ماه آوریل اعالم کند که دولت مکرون از یک 
دیگر،  سوی  می کند.از  حمایت  »دیکتاتور« 
نگرانی هایی نیز وجود دارد که فرانسه از خلیفه حفتر 
حمایت های نظامی هم می کند. گارد مرزی تونس در 
تالش  که  شد  فرانسوی  ورود ۱۳  مانع  آوریل  ماه 
داشتند با سالح هایی که مخفی کرده بودند، از مرز عبور 
کنند.»رادیو فرانسه بین المللی« از قول منبعی موثق 
در کاخ ریاست جمهوری تونس گزارش داده بود که 
این افراد آن طور که ادعا شده بود، دیپلمات نبودند 
در  نیز  ژوئن  ماه  بودند.در  اطالعاتی  عنصر  بلکه 
پایگاهی در 8۰ کیلومتری جنوب طرابلس که مورد 
استفاده نیروهای حفتر بود، موشک های »جاولین« 
پیدا شد؛ موشک هایی که ساخت آمریکا و متعلق به 
فرانسه بودند. در  سال ۲۰۱۶ نیز یک بالگرد فرانسوی در 
نزدیکی بنغازی سقوط کرد و باعث کشته شدن سه 
سرباز شد. عملیاتی که فرانسوا اوالند، رئیس جمهوری 
آن زمان، آن را  »عملیات اطالعاتی خطرناک« توصیف 
کرده بود؛ حادثه ای که دولت وفاق ملی آن را »نقض« 

حاکمیت خود توصیف کرده بود.
 روسیه| روسیه نیز مانند فرانسه 
تالش های  از  عمومی  به طور 
میانجی گرایانه سازمان ملل به 
رهبری »غسان سالمه« فرستاده ویژه سازمان ملل، 
حمایت کرده است. با این حال مسکو، در ماه آوریل، 
بیانیه شورای امنیت سازمان ملل را مسدود کرد. 
بیانیه ای که از خلیفه حفتر خواسته بود تا حمالت و 
پیشروی هایش به سمت طرابلس را متوقف کند. 
همچنین گفته می شود عده ای از مزدوران روسی در 
قالب یک گروه در کنار نیروهای حفتر در حال جنگ 
هستند. تحلیل گران می گویند اگر چنین باشد، این 
اتفاق نمی تواند بدون چراغ سبز کرملین افتاده باشد 
و این یعنی مسکو به دنبال کارگزاری های خود در این 

منطقه است.
 ایاالت متحده آمریکا| آمریکا در 
از  که  بود  کشورهایی  میان 
تالش هایی حمایت کرد که به 
ایجاد دولت وفاق ملی در اواخر ۲۰۱۵ ختم شد. اما در 
ژانویه ۲۰۱۷، یعنی وقتی دونالد ترامپ وارد کاخ سفید 
لیبی  در  نقش آفرینی  به  نیازی  که  کرد  اعالم  شد، 
نمی بیند. ترامپ در آوریل ۲۰۱۷ گفت: »فکر می کنم که 
ایاالت متحده در حال حاضر به اندازه کافی نقش دارد. 
ما همه جا نقش داریم.«اما پس از آنکه حفتر حمالت 
خود را به طرابلس آغاز کرد، واشنگتن شروع به ارسال 
پیام ها و سیگنال های مختلف کرد. در تماس تلفنی 
در ۱۹ آوریل ترامپ با خلیفه حفتر که شهروندی آمریکا 
را هم دارد، از »نقش مهم مارشال حفتر در مبارزه علیه 
تروریسم و ایمن کردن منابع نفتی لیبی« سخن گفت.

امنیت  شورای  بیانیه  جوالی  ماه  در  واشنگتن 
در  که  بیانیه ای  کرد.  مسدود  را  ملل  سازمان 
محکومیت حمالت هوایی به یک مرکز نگهداری 
از مهاجران بود که موجب کشته شدن 4۰ نفر شد؛ 
حمله ای که دولت وفاق ملی امارات، متحد آمریکا را 

مسئول آن اعالم کرد. 

 عربستان سعودی| وال استریت 
آوریل گزارش داد که  ژورنال در 
عربستان  سعودی برای حمله 
حفتر به طرابلس، ده ها  میلیون دالر کمک نقدی کرده 
این  آمریکایی،  روزنامه  این  گزارش  براساس  بود. 
پیشنهاد در طی بازدید خلیفه حفتر از ریاض در اواخر 
مارس ۲۰۱۹، یعنی چند روز پیش از آغاز حمالتش به 
طرابلس بوده است.این روزنامه با استناد به منابعی 
در عربستان  سعودی نوشته بود، حفتر برای جلب 
وفاداری رهبران سعودی و استخدام نیروهای نظامی 
بیشتر این پیشنهاد را قبول کرده بود. ریاض نیز به 
همان اندازه که امارات از اخوان المسلمین می ترسد، 

نگران روی کار آمدن اخوانی ها است.
ترکیه| ترکیه از آغاز ۲۰۱۵ که دولت 
وفاق ملی تشکیل شد، یکی از 
بوده  آن  سرسخت  طرفداران 
است. آنکارا حتی حمایت نظامی خود را برای کمک به 
دولت وفاق ملی در مواجهه با ارتش حفتر افزایش 
داده است. تابستان گذشته نیز گزارش شد، دولت 
وفاق ملی لیبی عالوه بر خودروهای زرهی، ۲۰ پهپاد را نیز 
از ترکیه خریداری کرده است.رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه نیز اخیرا پس از تأیید پارلمان 
این کشور، اعالم کرد که آنکارا نیروهای نظامی به لیبی 
ارسال می کند. اردوغان همچنین گفته است که 
ارسال این نیروها »نه برای جنگ« که برای »حمایت از 
دولت مشروع و ممانعت از تراژدی انسانی« است.

این اقدام به دنبال امضای دو توافق نامه میان آنکارا و 
می گیرد.  صورت  نوامبر  ماه  در  ملی  وفاق  دولت 
توافق نامه هایی برای تقویت همکاری های امنیتی و 
مشخص شدن مرزهای دریایی. به گفته تحلیل گران، 
ترکیه از توافق مرزهای آبی به دنبال تقویت جایگاه 
خود به عنوان یک قدرت منطقه ای است. »صمدی 
حمدی«، تحلیل گر سیاسی می گوید: »آنکارا به لیبی 
که  کند  حاصل  اطمینان  اینکه  برای  فقط  می رود 
شامل  باید  مدیترانه  مورد  در  بحثی  هرگونه 
درنظرگرفتن نقش ترکیه نیز باشد. نقشی که اکنون از 

سوی کشورهای منطقه نادیده گرفته می شود.«
| نزاع قطر با همسایگانش   قطر
در خلیج فارس، در موضوع لیبی 
هم به خوبی خود را منعکس 
کرد. دوحه با حمایت از دولت وفاق ملی لیبی که 
عناصر اسالمی را بیشتر از خلیفه حفتر تحمل می کند، 
به مقابله با عربستان سعودی، امارات و مصر که از 
حفتر حمایت می کنند، برخواسته است. قطر در 
بیرون انداختن قذافی در  سال ۲۰۱۱، حمایت های مالی 
و نظامی زیادی کرده است. از آن زمان تاکنون اما 
حمایت هایش از دولت وفاق ملی لیبی را محدود به 

حمایت های دیپلماتیک کرده است.
 ایتالیا| دولت رم همواره بی طرفی 
خود را در بین تمام درگیری های 
کشورهای اطراف مدیترانه حفظ 
کرده است. با این حال، رم با حمایت از دولت وفاق 
ملی که درجامعه بین الملل به رسمیت شناخته 
می شود، درعین حال از یک روند صلح جامع حمایت 
می کند که شامل همه جامعه لیبی، ازجمله قدرت 
اشغالگر سابق این کشور می شود.در ماه آوریل، 
»متئو سالوینی«، وزیر کشور وقت ایتالیا به فرانسه 
هشدار داده بود که باید دست از حمایت طرف های 
موضوعات  دلیل  »به  نباید  و  بردارد  جنگ طلب 
اقتصادی و تجاری« در لیبی مداخله کند. این هشدار 
پس از آن بود که پاریس مانع از صدور بیانیه اتحادیه 

اروپا علیه خلیفه حفتر شد. 

فرانسه: پرزیدنت مکرون 
رسما از تالش ها برای حل 

مسالمت آمیز نزاع ها در 
لیبی حمایت کرده است. 

با این حال چنین موضعی 
به خاطر حمایت های 

دیپلماتیک فرانسه از حفتر 
زیر سوال رفته است

روسیه:  روسیه به طور 
عمومی از تالش های 

میانجی گرایانه سازمان ملل 
به رهبری »غسان سالمه« 

فرستاده ویژه سازمان 
ملل، حمایت کرده است. 
با این حال مسکو، در ماه 

آوریل، بیانیه شورای امنیت 
سازمان ملل را مسدود کرد. 

بیانیه ای که از خلیفه حفتر 
خواسته بود تا حمالت و 

پیشروی هایش به سمت 
طرابلس را متوقف کند

امارات متحده عربی: از نگاه 
بسیاری از کارشناسان، 

امارات یکی از حامیان اصلی 
خلیفه حفتر است که با 
نقض تحریم تسلیحاتی 

سازمان ملل که در  سال 2011 
و ابتدای قیام علیه معمر 

قذافی وضع شد، سالح های 
پیشرفته ای را در اختیار 

حفتر گذاشته است.ارتِش 
 ) )به گفته خلیفه حفتر

ملِی لیبی تا حد زیادی بر 
حمایت های هوایی امارات 

متحده عربی تکیه کرده 
است

تأثیر روابط پرتنش ایران و آمریکا بر 
چین و کره شمالی   

بازتاب های  از  یکی    ]یاسمن طاهریان[  
بحرانی که ایران و آمریکا هفته گذشته پشت سر 
گذاشتند، عالوه بر ایجاد شکاف عمیق در  روابط 
دو کشور، دردسرهای اقتصادی جدید برای چین 
برای  استراتژیک  فرصت های  دیگر  طرف  از  و 

کره شمالی است .
به گزارش الجزیره، ترور سردار قاسم سلیمانی، 
فرمانده سپاه قدس، به دستور واشنگتن خطر 
را در خاورمیانه افزایش  داده است.  عدم ثبات 
این موضوع برای چین-بزرگ ترین خریدار نفت 
اکتبر  از  است.  نگران کننده  خلیج فارس-  از 
گذشته، عربستان سعودی و  عراق، تحت بخشی 
از معاهده زیرساختی خود با چین، به بزرگ ترین 
صادرکنندگان نفت خام به میزان صد هزار بشکه 

در روز به  این کشور تبدیل شده اند.
نفت  واردکنندگان  بزرگ ترین  از  یکی  پکن 
خام ایران است. با این حال واردات نفت از زمان 
گذشته  در  سال  آمریکا  تحریم های  بازگشت 
کاهش شدیدی داشته است. براساس داده های 
گمرک چین، این کشور در ماه نوامبر، ۵۳۹هزار 
به  نسبت  که  کرده  وارد  از  ایران  نفت  تن   ۱۰۶ و 
کمتر  آوریل بسیار  و 4۰هزار تن درماه  ۳ میلیون 
موضوع  این  استراتژیست ها،  گفته  به  است . 
 تبعات سیاسی بیشتری برای پیونگ یانگ دارد. 
این  نشانه  سلیمانی،  قاسم  ترور  است  ممکن 
در  ایران  رژیم  تغییر  دنبال  به  آمریکا  که  باشد 
است و ایران برای دفاع از خود برنامه هسته ای را 
راه اندازی می کند . روز چهارشنبه، در یک روزنامه 
دولتی چینی، سرمقاله ای به زبان انگلیسی منتشر 
شد که با تاختن به دونالد ترامپ، دولت او را  به 
سوءاستفاده از بحران ایران برای آسیب زدن به 
اقتصاد چین متهم کرد. در این مقاله آمده: »قصد 
آمریکا جلوگیری از پیشرفت  چین با کشیدن پای 
این کشور به درگیری نظامی است. درگیری ایران 
و آمریکا تاکتیک مناسبی برای آمریکا است چون 
چین از  لحاظ انرژی وابستگی بزرگی به ایران و دیگر 
کشورهای خاورمیانه دارد و این کشور را در برابر 
آسیب پذیر  تالطم های  منطقه ای  و  درگیری ها 

می کند .«

چه راه حل هایی وجود دارد؟
دولت شی جینگ پینگ، رئیس جمهوری چین، 
که ماه گذشته با ایران و روسیه یک تمرین مشترک 
نظامی بر فراز دریای عمان انجام  داد، قاطعانه از 
آمریکا به دلیل ترور سلیمانی انتقاد کرد، اما به گفته 
تحلیل گران کاری بیش از این از دستش برنمی آید .
از سال ۲۰۱8 که جنگ تجاری دو اقتصاد بزرگ دنیا 
آغاز شده فشار بسیاری روی صنایع چینی آمده 
است. در سه ماهه آخر  سال ۲۰۱۹، رشد اقتصادی 
رکورد  پایین ترین  بود؛  ۶درصد  تنها  کشور  این 
از سال ۱۹۹۲.  به گفته تونی نش، کارشناس مسائل 
 چین، پکن ممکن است در جنگ تجاری قدرت برتر 
نباشد. موضوع  ایران هم می تواند قدرت پکن در 
مذاکرات تجاری با  واشنگتن را کاهش بدهد. ماه 
چند  علیه  تحریم هایی  سفید  کاخ  سپتامبر، 
شهروند و شرکت های چینی وضع کرد. یکی از آنها 
 شرکت حمل ونقل کاسکو بود که »آگاهانه« نفت 
دورزدن  که  عملکردی  می کرد؛  جابه جا  را  ایران 
تحریم های آمریکا علیه ایران  محسوب می شد. به 
قبال  در  ترامپ  اقدامات  استراتژیست ها،  گفته 
تهران همیشه موجب نگرانی پیونگ یانگ بوده 
است. این بار هم  همین طور. در سال ۲۰۱8، وقتی 
کرد،  خارج  هسته ای  توافق  از  را  آمریکا  ترامپ 
از  دیپلماسی  کره شمالی  خروج  درباره  نگرانی ها 
بیشتر شد . کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در 
با  مذاکرات  شکست  از  بعد  دسامبر  ماه  اواخر 
ترامپ چندین آزمایش موشکی انجام داد و  درباره 
داد.  هشدار  جدید«  استراتژیک  »سالح  یک 
بعضی ها نگرانند که به شهادت رساندن سلیمانی، 
کیم را در ادامه دادن به مسیری که در پیش گرفته 
تشویق خواهد کرد .  ترور سردار سلیمانی درنهایت 
می تواند استراتژی ترامپ درباره کره شمالی را از خط 
اخیر  پرخطر  اقدامات  به  توجه  با  کند.  خارج 
هم  دیگر  کشورهای  آمریکا،  خارجه   سیاست 
واشنگتن  با  همکاری  ادامه  از  است  ممکن 

منصرف شوند . 


