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آفتاب یزد - رضا بردستانی: یک استاد روابط بین الملل ضمن 
فاقد ارزش خواندن ادعاهای مطرح شــده از سوی »پل کیتینگ« 
پیرامــون »بدترین قــرارداد تاریخ« خواندن »پیمــان آکوس« به 
آفتاب یزد گفت: »سیاست های به کارگرفته شده که به »سیاست 
مهار چین« معروف است ســابقه ای طوالنی در روابط بین الملل و 
سیاســت های جهانی آمریکا و متحدانش دارد و تا به اینجا نیز به 
تمامی اهدافی که در چارچوب های نظام بین الملل برای آن در نظر 

گرفته بودند، دست پیدا کرده است.
محسن جلیلوند می افزاید: »در نظام سرمایه داری، تنش و اختالف ها 
معموالً به سمت ستیز حرکت نمی کند و معموال در چارچوب رقابت 
باقــی می ماند که اگر چین را در مدل جهان ســرمایه داری تعریف 
کنیم، حتی »سیاست مهار چین« نیز، بخشی از رقابت های سیاسی 

- اقتصادی است که فهم آن چندان سخت نیست! «

< سیاست مهار چین
سیاست خارجی ایاالت متحده در قبال مهار جمهوری خلق چین 
در دوران جنگ سرد سرچشمه گرفت. در آن زمان، ایاالت متحده 
یک سیاست مهاری علیه کشورهای کمونیستی داشت. اسناد افشا 
شده پنتاگون حاکی از تالش های ایاالت متحده برای مهار چین از 
طریق اقدامات نظامی انجام شده در جنگ ویتنام بود. سیاست مهار 
در جزایر آسیای شرقی که »اولین و دومین زنجیره جزیره« نامیده 
می شود شــکل گرفت. نزدیک شدن به چین توسط رئیس جمهور 
ریچارد نیکسون نشــان دهنده تغییر تمرکز برای به دست آوردن 
اهرم فشــار در مهار اتحاد جماهیر شوروی بود. روابط دیپلماتیک 
رســمی بین ایاالت متحده و چین در ســال ۱۹۷۹ برقرار شد و با 
عادی ســازی روابط تجاری از سال ۲۰۰۰، ایاالت متحده و چین با 

روابط اقتصادی نزدیک تر و روابط صمیمانه تر باهم برقرار کردند.
در طــول دهه ۲۰۱۰ و اوایل دهــه ۲۰۲۰، تغییر قابل توجهی در 
سیاست ایاالت متحده در قبال چین رخ داد و تنش ها در سال های 
۲۰۱۸ به بعد شدیداً افزایش یافته است. باراک اوباما در اولین دوره 
ریاســت جمهوری خود به عنوان رئیس جمهــور آمریکا گفته بود: 
»ما می خواهیم چین موفق باشــد و پیشــرفت کند. اگر چین به 
مسیر توســعه صلح آمیزی که در آن است ادامه دهد، برای ایاالت 
متحده خوب است.« در کنار این مسئله، دولت ترامپ اعالم کرده 
بود: »ایاالت متحده رقابت اســتراتژیک بلندمدت بین دو سیستم 
را به رســمیت می شناسد.« دولت بایدن نیر در اظهارنظری صریح 
می گوید: »رویکردهای خوش بینانه قبلی در قبال چین ناقص بوده 
و چین »مهم ترین چالش هر کشور و ملت در جهان و برای ایاالت 
متحده« اســت«. با این حال، جیک ســالیوان، مشاور امنیت ملی 
ایاالت متحده، اعالم کرده اســت که دولت بایدن تغییر اساسی در 
نظام سیاسی چین را دنبال نمی کند. حضور نظامی ایاالت متحده 
در منطقه، تالش برای بهبود روابط با هند و ویتنام، و اســتراتژی 
دولت اوباما در سال ۲۰۱۲ طرح »محور و چرخش به آسیا« را برای 
افزایش مشارکت آمریکا در غرب اقیانوس آرام، با یک هدف مقابله 
با نفوذ رو به رشــد چین ایجاد کرد. دولت ترامپ چین را به عنوان 
یک »قدرت تجدیدنظرطلب« معرفی کــرد که به دنبال براندازی 
نظــم بین المللی لیبرال و تغییر موقعیــت ایاالت متحده به عنوان 
یک قدرت هژمون است و خواستار رویکرد کل دولت در قبال چین 
با هدایت بازگشــت به واقع گرایی اصولی شد. حضور نظامی کنونی 
ایاالت متحده در منطقه شامل اتحاد نظامی با کره جنوبی، با ژاپن، 

و با فیلیپین است.

< پیمان آکوس همان »سیاست مهار چین« است
محســن جلیلوند با اشاره به پیمان آکوس و ضمن تأکید بر پابرجا 
بودن »سیاست مهارچین« این سیاست را برای حفظ »توازن قوا« 
در »نظام بین الملل« ضروری دانسته، تأکید می کند: »این که یکی 
از مقامات سابق استرالیا اظهار دارد، پیمان آکوس، بدترین قرارداد 
تاریخ اســت در اصل موضوع تغییری ایجاد نخواهد کرد ضمن آن 
که همین مقام مســئول، خود در بخشی از شکل گیری این پیمان 

نقش، حضور و تأثیر داشته است.«
جلیلوند می افزاید: »در بخش هایی از گفته های پل کیتینگ این گونه 
عنوان شده که در صورت درگیر شدن با چین، این هشت زیردریایی 
هسته ای نمی تواند جلودار قدرت نظامی پکن باشد، این در حالی است 

که باید چند مسئله ی بسیار مهم را در نظر داشت:
- اول این که، برخالف برخی تحلیل ها، شــرق آسیا یک نقطه ی 

بحرانی است و نه مثل خاورمیانه، بحران زا.
- دو دیگر این که، هرگز در شــرق آســیا جنگی که یک طرف آن 
چین باشد و طرف دیگر آن آمریکا و همپیمانان، در نخواهد گرفت 
از آن جهــت که نه چینی ها تصمیمی به ورود به جنگ دارند و نه 

اساساً تنش ها در این منطقه به سمت جنگ در حرکت است.
- ســومین مسئله این که، هم چینی ها می دانند و هم آمریکایی ها 
که این گونه شــاخ و شانه کشیدن ها را باید در حوزه ی رقابت معنا 

کرد و نه در حوزه ی ستیز.
- نکته ی چهارم که خیلی مهم اســت انحــراف اذهان به درگیری 
روسیه و اوکراین و شبیه ســازی آن با مسائل چین و تایوان است 
در حالی که اساســاً روســیه یک قدرت نظامی امنیتی است و در 
جغرافیای اقتصاد و سرمایه گذاری جایگاهی ندارد و همین مسئله 
نشــانه ای اســت بر آن که بحران اوکراین هیچ ارتباطی به بحران 

تایوان و شرق آسیا ندارد و قابل مقایسه نیز نیست!

< آمریکا، هم پیمانی قابل اعتماد برای متحدان آسیای شرقی
محسن جلیلوند در بخش دیگری از این گفتگو با رد این مسئله که 
آمریکا هم پیمان قابل اعتمادی نبوده و پشت متحدان خود را خالی 
می کنــد می گوید: » برخالف این گفته که قطعاً ادعای نادرســتی 
است، آمریکایی ها خیلی جدی هوای متحدان خود در شرق آسیا را 
داشته و قویاً از آن ها حمایت می کنند ضمن آن که وجود پایگاه ها، 
زیردریایی ها و ناوهای آمریکایی در این منطقه از جهان که ساالنه 
میلیاردها دالر هزینه در پی دارد مهر محکمی است بر این مسئله 
که این منطقه برای آمریکایی ها مهم است و قرار نیست از کنار آن 

به سادگی عبور کنند!«

< حساب هند را از دیگر متحدان آمریکا در شرق آسیا، جدا کنید
این کارشــناس مســائل بین المللــی تأکید می کنــد: »هر گاه از 

متحدان آمریکا و غرب در شــرق آسیا سخنی به میان می آید باید 
هند را در مجموعه ای کاماًل مســتقل بررسی کرد زیرا حساب هند 

و مســائل و دغدغه های دهلی نو اساســاً با دیگر متحدان غرب و 
آمریکا در یــک مجموعه نمی تواند قرار گیرد زیرا هند کشــوری 
مهم در عرصه های اقتصادی و ســرمایه گذاری اســت و به عنوان 
 یک قــدرت در پازل های مختلفــی قرار گرفته و مســیر خود را 

دنبال می کند.«

< آکوس مهم است زیرا...
جلیلوند در بخــش پایانی این گفتگو و در یــک جمع بندی کلی 
خاطرنشــان می کند: »برخی اظهار نظــرات به نظرم حتی مصرف 
داخلی و رسانه ای نیز ندارد چه رسد به این که بتواند بر یک پیمان 
مهم و استراتژیک تأثیری داشته باشد ضمن آن که آکوس دنباله ی 
مسیری است که همواره آمریکایی ها برای مهار و مراقبت در مورد 
چین پیموده اند و تا به االن نیز موفق بوده واگرنه لزومی نداشت در 

خالل همین پیمان حتی فرانسوی ها برنجانند.«
جلیلوند با تاکید مجدد بر این مســئله که شــرق آسیا کانون هیچ 
جنگی نخواهد بود یا به تعبیری دقیق تر، علی القاعده نباید باشــد 
اظهار می دارد: »هرگز قدرت نظامی و اقتصادی کشــورهایی نظیر 
کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و تایوان را نباید دست کم گرفت به این 
جهت که اگر قرار بود چیــن واکنش غیر قابل پیش بینی ای انجام 
دهد حتماً و قبل از آن که هواپیمای حامل »نانســی پلوسی« وارد 

تایوان شود دست به اقداماتی زده بود. «
این استاد دانشگاه تأکید می کند: »چینی ها وارد مسائلی که درآمد 
روزانه یک و نیم میلیارد دالری از بازارهای آمریکا را دچار خدشــه 

کند نخواهند شد کما این که تاکنون نشده اند!«

آفتاب یزد در گفتگو با محسن جلیلوند، کارشناس روابط بین الملل، ادعای »پل کیتینگ«، نخست وزیر سابق استرالیا 
درباره ی خرید »زیر دریایی های هسته ای« را بررسی می کند

»پیمان آکوس«، مهم، کارآمد و بازدارنده!

وزارت دفاع آمریکا امیدوار اســت با کاهش بخشــی از بودجه نظامی در 
خاورمیانه، منابع مالی بیشتری برای مقابله با چین، در اقیانوس هند و اقیانوس 
آرام، فراهم کند. به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت ایندیپندنت، یافته های 
وب ســایت خبری »ایرفورس تایمز« نشــان می دهد وزارت دفاع آمریکا، 
برای بودجه نیروهای هوایی آمریکا در منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۲۴، 

درخواست هفت میلیارد دالر اعتبار کرده است. این مبلغ، یک میلیارد و 
۶۰۰ میلیون دالر از بودجه فعلی نیروی هوایی آمریکا در منطقه خاورمیانه، 
برای سال جاری میالدی، کم تر است. وب سایت خبری »ایرفورس تایمز« 
در بخشی از گزارشی که روز سه شنبه ۱۴ مارس منتشر کرد، نوشت این 
کاهش بودجه می تواند روی حضور نظامی آمریکا و عملیات های این کشور 

در عراق، سوریه و افغانستان تاثیر بگذارد. بیشتر اعضای نیروی هوایی آمریکا 
که در این منطقه حضور دارند در پایگاه هوایی »العدید« در قطر مستقرند. 
پایگاه هوایی »الظفره« در امارات متحده عربی و پایگاه هوایی »علی السالم« 
در کویت نیز میزبان شــمار دیگری از نیروهای آمریکایی است. آمریکا در 

مجموع بیش از ۱۷ هزار نیروی هوایی در این منطقه دارد.

سیاسی

نخست وزیر سابق استرالیا مدعی است: 
»قرارداد کشــورش با آمریکا و انگلیس 
برای خریــد زیردریایی های هســته ای 
»بدترین قرارداد تاریخ« است. « جلیلوند 
اما این اظهار نظرات را فاقد ارزش و یک 
دعوای حزبی دانســته، پیمان آکوس را 

مهم، کارآمد و بازدارنده بر می شمارد!

منطقه

نتانیاهو ارائه کمک های نظامی 
به اوکراین را بررسی کرد

نخســت وزیر رژیم صهیونیستی جلسه ای را 
برای بررســی افزایش کمک هــای این رژیم 
به اوکراین برگزار کرد. به گزارش ایســنا، به 
نقل از خبرگزاری فلســطینی معا، بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
این جلســه درباره ارائه کمک های نظامی به 
اوکراین صحبت کرد. مسئوالن شورای امنیت 
داخلی این رژیم گزارشــی را درباره بازنگری 
در سیاست رژیم صهیونیستی در این جلسه 

ارائه کردند.
بسیاری از مسئوالن ارشد دستگاه های امنیتی 
و اطالعاتی معتقدند که رژیم صهیونیســتی 
باید سیاست خود را تغییر داده و کمک های 
نظامی به اوکراین را به روشــی ارائه کند که 
منجر به تنش با روســیه نشود. از جمله این 
روش ها اجازه دادن به یک کشور سوم برای 
انتقال سامانه تسلیحاتی رژیم صهیونیستی به 
اوکراین اســت. در گزارش سایت والال آمده 
است: اسرائیل در معرض فشارهای روزافزونی 
از سوی جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و 
اعضای کنگــره و دولت های غربی برای ارائه 
کمک های نظامی از جمله سامانه دفاع هوایی 

به اوکراین قرار دارد.
نشســتی که نتانیاهو قبل از ســفر خود به 
برلیــن برگزار کرد در راســتای فشــارهای 
روزافزون آمریکا بر تل آویو برای ارائه کمک ها 
به اوکراین است. شــبکه ۱۳ تلویزیون رژیم 
صهیونیســتی نیز به نقل از منابع آگاه اعالم 
کرد، این جلسه درباره درخواست های اخیر 
کی یف بود و با حضور مسئوالن ارشد امنیتی 
برگزار شــد که درباره حساســیت در قبال 

روابط با مسکو صحبت کردند.
مسئوالن ارشــد دولت آمریکا در پیام هایی 
بــه تل آویو خواهــان افزایــش کمک رژیم 
صهیونیســتی به اوکراین شده اند. واشنگتن 
این مســئله را طی ســفر آنتونــی بلینکن، 
وزیر خارجه آمریکا و جیک سالیوان، مشاور 
امنیت ملی آمریکا مطرح کرد. رســانه های 
اسرائیلی اعالم کردند، این اولین باری است 
که مسئوالن آمریکایی چنین درخواستی از 
رژیم صهیونیســتی دارند. واشنگتن پیشتر 
از فشــار آوردن بر رژیم صهیونیستی در این 
باره خودداری می کــرد چرا که فکر می کرد 
نتانیاهو خودش نمی خواهــد به روابطش با 
والدیمیــر پوتین، رئیس جمهوری روســیه 

آسیب بزند.

رسانه اسرائیلی: 
نصرالله ما را 

درست تحلیل می کند

با تشدید بحران اصالحات قضائی و اختالفات 
داخلی رژیم صهیونیستی، یکی از رسانه های 
ایــن رژیم اعــالم کرد که دشــمنان آن به 
دلیل اتفاقات داخلی جامعه اسرائیل تشویق 
می شــوند. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت 
شــبکه خبــری المیادین، الون بــن داوید، 
تحلیلگر امور نظامی شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم 
صهیونیستی اظهار کرد: سید حسن نصراهلل، 
دبیرکل حزب اهلل لبنان شــرایط موجود در 

»اسرائیل« را به درستی تحلیل می کند.
بن داوید گفت: هر کسی که به ما نگاه کند، 
می فهمد جامعه اسرائیل از هم پاشیده است. 
این تحلیلگر امور نظامی شبکه ۱۳ تلویزیون 
تاکید کرد: دشــمنان  رژیم صهیونیســتی 
اسرائیل به دلیل اتفاقاتی که در داخل جامعه 
اسرائیل در حال وقوع است، تشویق می شوند.

گادی آیزنکوت، عضو کنست )پارلمان رژیم 
صهیونیستی( و رئیس سابق ستاد کل ارتش 
رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل این روزها 
یکی از خطرناک ترین دوره های امنیتی خود 
از زمــان جنگ »روز غفــران« )جنگ اکتبر 
۱۹۷۳( را سپری می کند. در همین چارچوب 
شــبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیســتی 
گزارش داد، آویگــدور لیبرمن، رئیس حزب 
»اسرائیل خانه ما« در مصاحبه ای رادیویی به 
شدت از کابینه این رژیم به ریاست بنیامین 
نتانیاهو انتقاد کرده و گفت: اسرائیل در حال 
حاضر با یــک بحران معیشــتی-اقتصادی 

مواجه بوده و در جهان منزوی شده است.
لیبرمــن افزود: هیــچ کس بــرای نتانیاهو 
اعتباری قائل نیست و ما شاهد برخورد ایران 
و حزب اهلل هستیم که او را مورد تمسخر قرار 
می دهند زیرا می داننــد نتانیاهو نه می تواند 
مردم اســرائیل را با هم متحد کند و نه قادر 

است یک ائتالف بین المللی ایجاد کند.
این اظهارات رسانه ها و مقامات اسرائیلی در 
حالی مطرح شدند که کنست بند »استثنا« را 
که یکی از مورد اختالف ترین بندها در اصالح 
ساختار دســتگاه قضائی این رژیم است، در 

شور اول تصویب کرد.
طبق پیش نویس اصالحات »قانون اساســی: 
دولت« که در قرائت اول به تصویب رســید، 
مشــاور قضائی کابینــه نمی توانــد ناتوانی 
نخست وزیر در عمل به وظایفش و برکناری 

او را اعالم کند.
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۱۴۲۱- منظــور آقای محســن رضایی 
چیســت که می گوید مردم نســبت به 
مســائل اقتصادی کامال واقف نیستند؟ 
اتفاقا مردم واقف هســتند برای همین 
وقوف آنهاســت که نگــران اوضاع خود 

هستند. 
۱۴۳۶- مــن فکــر می کنــم حتی اگر 
وزیر اقتصاد هم استیضاح شود مشکلی 
از مســائل اقتصادی ما حل نمی شــود. 
مشــکالت اقتصادی فقط با استیضاح یا 

تغییر یک مدیر حل نمی شود. 
۱۴۴۶- بــا وجود افزایش ۱۰۰ درصدی 
قیمت مصالح ســاختمانی فقط در سال 
۱۴۰۱ چــه طــور می توان امیــدوار به 

کاهش و کنترل قیمت مسکن بود؟ 
۱5۰5- برخــی نمایندگان تمایل دارند 
افزایش حقوق کارگری ۳۰ درصد بشود 
اما بســیاری مخالف هستند درحالی که 
حتی افزایــش ۳۰ درصدی هم چندان 
گره ای از مشکالت کارگران باز نمی کند. 
۱5۲۰- فقــط نرخ تــورم بهمن ماه ۴۳ 
درصد افزایش نســبت به سال گذشته 
داشــته. چه طــور برخی مســئوالن از 

کاهش تورم سخن می گویند؟ 
بانک  تالش هــای  امیدواریــم   -۱5۳5
مرکــزی برای تغییر اوضاع بــازار ارز به 
نتیجه برســد وگرنه اوضاع اقتصادی به 

مراتب بدتر از قبل خواهد شد. 
۱5۴۱- واقعا چه کسانی هستند که حتی 
روزهای تعطیل هم نــرخ ارز را افزایش 
می دهند؟ اینها و این دالالن از چه قدرت 

و امکاناتی بهره مند هستند؟ 
بودند  ۱۶۰۲- ســخنگوی دولت گفته 
بی ثباتی در بازار ارز موقتی و کوتاه مدت 
خواهد بود. آقای سخنگو! این وضع اگر 
بهتر هم بشــود قیمت دالر مگر چقدر 
کاهشی می شود و چگونه ثباتی بر بازار 
ارز حاکم خواهد شــد؟ نگرانی ها در این 

موضوع بسیار است. 
۱۶۱5- آیــا بانک ها بابت پول ســپرده 
شــده یا بلوکه شــده افرادی که برای 
خرید خودرو سپرده گذاری کردند سود 

کوتاه مدت پرداخت می کنند؟
۱۶۲۱- ایــن فصل ســال قیمت پیاز تا 
کیلــو ۴۰ هزارتومان هم برســد واقعا 
حیرت انگیز اســت. اگر وســط سرمای 
ســخت زمســتان بودیم یک توجیهی 

داشت اما االن اصال توجیه ندارد. 
۲۱۳۱- حــق مردم نبود که این شــب 
عیدی این همه فشار اقتصادی را تحمل 
کنند. قرار بود بازارها کنترل شوند و به 
ثبات برســند. چنین نشد و اوضاع بدتر 
هم شــد. مردم حتی قدرت خرید اقالم 

موردنیاز شب عید را ندارند. 
بــا  مســئوالن  خــود  آیــا   -۲۱۴۷
از  نمی روند؟  خریــد  خانواده هایشــان 
افزایــش قیمت ها غافلگیر نمی شــوند؟ 
انصافــا خودشــان در روبرو شــدن با 
ایــن گرانی ها چه عکس العملی نشــان 

می دهند؟ 
۲۲۰۹- برخی مســئوالن آنقدر در هر 
موضوعــی پــای بیگانــگان را به میان 
نکشــند. مشــکالت مردم باید ریشه ای 
رسیدگی شود. بی تدبیری ها هم به اندازه 
دست های بیگانگان به ما لطمه می زند. 

۱۲۳۰- در برزیــل بیماری جنون گاوی 
آمده آیــا توزیــع گوشــت برزیلی در 
کشورمان به صالح است؟ سالمت مردم 

به خطر نیفتد؟ 
۱۲۴5- قیمــت هتل ها و رســتوران ها 
به قدری افزایشــی شده که تقریبا سفر 
کردن هم برای اقشار ضعیف غیرممکن 

شد. دستمریزاد. 
۱۳۰۳- گرچه وزیر اقتصاد گفته اند ارز 
۲۸ هــزار و 5۰۰ تومانی نیمایی مبنای 
محاســبه حقوق گمرکی می باشد اما با 
ورود اقالم بــه بازار قیمت هایی خواهیم 
دیــد که گویی بــا دالر 5۰ هزارتومانی 

محاسبه شده اند! 
۱۳۱۲- باورکردنی نیست ولی حقیقت 
دارد قیمت پیاز از ۳۳ تا ۴۰ هزارتومان 

قیمت خورده است. ای وای بر ما. 
۱۳۲5- من نمی دانم کجا تورم کاهشی 
شــده که برخی مسئوالن ادعا می کنند 
تورم کاهش داشــته. کجا کاهش داشته 
به ما هــم بگویند یــک کمی دلخوش 

شویم. 
۱۳۴۱- قیمت هــای نجومی رهن خانه 
به قدری وحشــتناک شده که مشخص 
نیست مستأجران به چه سرنوشتی دچار 
شــوند. برخی مردم حتی تــوان تأمین 

هزینه مستأجری را هم ندارند. 
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نخست وزیر سابق اســترالیا گفت که قرارداد کشــورش با آمریکا و انگلیس برای خرید زیردریایی های هسته ای »بدترین 
قرارداد تاریخ« اســت. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری پی ای مدیا، پل کیتینگ، نخست وزیر سابق استرالیا گفت که 
این زیردریایی ها کمک چندانی به ارتش استرالیا نخواهند کرد. استرالیا این قرارداد را با هدف مقابله با افزایش قاطعیت و توان 
نظامی چین در منطقه هند-آرام امضا کرده است، زیرا زیردریایی های متعارف )غیرهسته ای( این کشور تا 2030 دیگر قدیمی 
شده و پاســخگوی نیازهای روز نخواهند بود. کیتینگ گفت: اگر چین به ما حمله کند، تنها راهش حمله در خشکی است. 
بدین شکل که یک ناوگان بزرگ با سربازان زیاد می فرستد تا کشور ما را اشغال کنند. او مدعی شد که استرالیا می تواند این 
کشتی ها را با هواپیما و موشک نابود کند و نیازی به زیردریایی هسته ای نیست. کیتینگ گفت: اگر هشت زیردریایی بخریم، 
سه تا در دریا خواهند بود. سه زیردریایی می خواهند از ما در برابر قدرت چین دفاع کنند؟ واقعا؟ مزخرف است! مزخرف! او که 
هم حزبی آنتونی آلبانیز، نخست وزیر کنونی استرالیاست، گفت که این قرارداد بدترین تصمیم حزب کارگر در 100 سال گذشته 
اســت. نخست وزیر سابق استرالیا همچنین هزینه گزاف این پیمان را به سخره گرفت که به تخمین مقامات استرالیایی بین 
26۸ تا 36۸ دالر استرالیا خواهد بود و تا بیش از سه دهه به طول می انجامد. کیتینگ گفت: 360 میلیارد می دهیم که هشت 

زیردریایی بگیریم. این احتماال بدترین قرارداد تاریخ باشد.

رهبر سابق استرالیا: آکوس بدترین پیمان تاریخ است |

در ژوئن 2021، نمایندگان اســترالیا، انگلیس و آمریکا در حاشیه نشست دو روزه »گروه هفت« با یکدیگر دیدار کردند. سه ماه 
بعد، در سپتامبر همان سال، استرالیا قرارداد 66 میلیارد دالری خرید زیردریایی های غیرهسته ای از فرانسه را بدون اطالع قبلی 
لغو کرد و از پیمان امنیتی جدیدی با آمریکا و انگلیس خبر داد؛ پیمانی موســوم به »پیمان آکوس« که قرار است استرالیا را به 
زیردریایی های هســته ای مجهز کند. به گزارش ایسنا، پاریس که این اتفاق را به مثابه »خیانت« و »خنجری از پشت« می دید، 
سفرایش را از آمریکا و استرالیا فراخواند. چند ماه بعد در نشست گروه 20 در رم، جو بایدن با امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه دیدار و اقرار کرد که کشورش در این مسئله »ناشیانه« رفتار کرده است؛ آمریکا مدعی شد که فکر می کرده فرانسه از 
قرارداد جدید استرالیا خبر دارد، اما کانبرا فاش کرد که کاخ سفید از قبل می دانسته که فرانسه از این پیمان بی اطالع است! این 
طرح 36۸ میلیارد دالری با هدف مقابله با افزایش نفوذ چین در منطقه هند-آرام تدوین شد و پکن مکررا هشدار داده که »پیمان 
منع اشاعه هسته ای« در خطر است. با این حال، بایدن اصرار دارد که منظور از زیردریایی هسته ای، »زیردریایی هایی با سوخت 

هسته ای است، نه سالح هسته ای«. این پیمان چهار فاز دارد:
ترکیب نیروها و بازدید از بنادر: در این مرحله، نیروهای دریایی استرالیا با نیروی دریایی آمریکا و انگلیس ترکیب خواهند شد. 
رفته رفته زیردریایی های هسته ای آمریکایی بیشتری به بنادر استرالیا می آیند و ملوانان استرالیایی به خدمه آمریکایی می پیوندد 

تا آموزش ببینند.
گردش زیردریایی ها: در فاز دوم که از 2027 آغاز می شود، انگلیس یک زیردریایی کالس »استیوت / Astute« و آمریکا تا چهار 

زیردریایی کالس »ویرجینیا / Virginia« را به پایگاه دریایی »هماس استرلینگ« می فرستند.
فروش زیردریایی های آمریکایی »ویرجینیا«: در صورت موافقت کنگره آمریکا، این کشور از اوایل 2030 شروع به فروش سه فروند 
زیردریایی کالس ویرجینیا به استرالیا می کند و اگر الزم باشد دو فروند دیگر هم خواهد داد تا موقتا نیازهای کانبرا برآورده شود.

اس اس ان-آکوس: تلفیق طراحی انگلیســی و فناوری آمریکایی به تولید زیردریایی های هسته ای جدید »اس اس ان-آکوس / 
SSN-Aukus« منجر خواهد شد که توسط انگلیس هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. انگلیس و استرالیا قصد دارند هر یک به 
صورت جداگانه در کارخانه های کشتی سازی خود ساخت این زیردریایی ها را آغاز کنند و احتماال نخستین نسخه از این زیردریایی 

در اواخر دهه 2030 در انگلیس به خدمت گرفته خواهد شد، اما استرالیا زودتر از دهه 2040 به زیردریایی هایش نخواهد رسید.
کانبرا در ســال جاری ساخت سوله های کشتی ســازی مختص به این زیردریایی ها را در جنوب استرالیا آغاز خواهد کرد. این 
زیردریایی ها تا اوایل دهه 2040 به استرالیا تحویل داده خواهند شد، اما آموزش نیروی دریایی این کشور برای کار با آن ها از همین 
امسال آغاز می شود. از 2027 هم زیردریایی های هسته ای آمریکا و انگلیس به استرالیا می روند تا آموزش ها تسریع شود. افزایش 
قدرت و قاطعیت نظامی چین، خصوصا در دریای چین جنوبی استرالیا را نگران کرده و باعث شده کانبرا به زیردریایی های هسته ای 
روی بیاورد. برد عملیاتی زیردریایی های هسته ای به مراتب بیشتر از زیردریایی های متعارف است، زیرا با هر بار سوخت گیری، 
می توانند مسافت بیشتری طی کنند. پیش بینی می شود که زیردریایی های امروزی استرالیا که از کالس »کالینز« هستند، در دهه 

2030 دیگر قدیمی شده و نیازهای روز این کشور را پاسخگو نباشند.

< واکنش چین
چین این همکاری را اقدامی »بی شــرمانه« می داند که یک تهدید جدی علیه پیمان منع اشاعه هسته ای محسوب شده، نظام 
بین المللی منع اشاعه را نادیده گرفته، رقابت تسلیحاتی به راه انداخته و صلح و ثبات منطقه را تهدید می کند. فرستاده چین در 
سازمان ملل گفت: تمسخرآمیز این است که دو کشور هسته ای که خود را حامی سفت و سخت استانداردهای منع اشاعه هسته ای 
می دانند، در حال دادن چندین تُن اورانیوم غنی شده در حد سالح به یک کشور غیرهسته ای هستند. این نقض آشکار هدف 

پیمان عدم اشاعه هسته ای است!

< نقض پیمان منع اشاعه هسته ای
در پیمان آکوس برای نخستین بار از یکی از مفاد پیمان منع اشاعه هسته ای 196۸ برای انتقال مواد و فناوری هسته ای از یک 
کشور هسته ای به کشوری غیرهسته ای استفاده می شود. بر اساس ماده 14 پیمان منع اشاعه هسته ای، مواد هسته ای که استفاده 
انفجاری ندارند از نظارت سازمان بین المللی انرژی اتمی در امان هستند. این مسئله باعث نگرانی کارشناسان کنترل تسلیحاتی 
شده است. آن ها می گویند پیمان آکوس بدعتی نهاده است که ممکن است در آینده برای پنهان کردن اورانیوم بسیار غنی شده یا 
پلوتونیوم استفاده شود. جیمز آکتون، مدیر برنامه سیاست هسته ای اندیشکده »کارنگی برای صلح بین المللی« می گوید: نظام منع 
اشاعه هسته ای با پیمان آکوس آسیب جدی و شدیدی دیده است. او می گوید: نگرانی من این نیست که استرالیا از این سوخت 
هسته ای سوءاستفاده کند، بلکه می ترسم دیگر کشورها آن را بدعتی برای دور زدن نهادهای نظارتی بدانند. »کارزار بین المللی 
برای نابودی سالح های هسته ای« که در 2017 برنده جایزه نوبل صلح شد، اعالم کرده است که پیمان آکوس هم نقض کننده پیمان 

منع اشاعه هسته ای است و هم می تواند مقدمه ای برای تبدیل شدن استرالیا به کشوری دارای سالح هسته ای باشد.

< آلودگی هسته ای
استرالیا متعهد شده که مراقب آلودگی های هسته ای احتمالی این زیردریایی ها باشد. این در حالیست که کانبرا هنوز مکانی برای 

نگه داری پسماند هسته ای این زیردریایی ها تعبیه نکرده و تصمیمی هم در این باره نگرفته است. 

»آکوس« بدعتی برای رقابت تسلیحاتی هسته ای در جهان |

پنتاگون بودجه نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه را کم می کند


