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  گزارش  2

  گزیده

چینباتایوانامریکارامحکمیزند
جمهوری خلق چین از زمان تأس��یس در 1949 ادع��ای ارضی خود 
را نس��بت به جزیره تایوان نادیده نگرفته و همواره وعده الحاق تایوان 
به س��رزمین مادری را داده است، منتهی س��عی کرده برای دستیابی 
به این هدف از دیپلماسی و روش های مس��المت آمیز استفاده کند تا 
اینکه نیروی نظامی خود را ب��ه کار بگیرد. با این حال، زنگ خطر برای 
تایپه در اول اکتبر امسال به شدت به صدا درآمد. چین در این روز و به 
مناسبت هفتاد و دومین سالگرد جمهوری خلق چین، 28 هواپیمای 
نظامی خود را به سمت جنوب غرب تایوان به پرواز درآورد و در روزهای 
بعد نیز 29 و 16 هواپیمای ارتش چین به س��مت تایوان و در مسیری 
مشابه پرواز کردند و این پرواز    ها در روز دو    شنبه گذشته با 52 هواپیما 

به اوج خود رسید. 
این پرواز    ها اتفاقی نادر طی سال های اخیر بود، چنان که با لحن سخنرانی 
ش��ی جین پینگ، رئیس جمهور چین بعد از این اتفاقات نیز همخوانی 
نداشت. رئیس جمهور چین سخنرانی خود را      ش��نبه گذشته و در تاالر 
بزرگ خلق به مناسبت سالروز انقالب چین و سرنگونی آخرین سلسله 
امپراطوری در 1911 ایراد می ک��رد و هرچند از »وظیفه تاریخی اتحاد 
دوباره کامل سرزمین مادری « گفت و باز وعده تحقق آن را داد اما تأکید 
کرد: »اتحاد مجدد مسالمت آمیز، کلیات منافع مردم تایوان را بهتر تأمین 
می کند، اما چین از حاکمیت و اتحاد خود دفاع خواهد کرد.«  این حرف 
را می توان بر مبنای ترجیح دیپلماس��ی بر گزینه نظامی ارزیابی کرد و 
اینکه روش مس��المت آمیز برای بازگرداندن تای��وان به چین همچنان 
اولویت پکن است. بدون تردید نمی توان این لحن مالیم شی جین پینگ 
را یک عقب نشینی از پروازهای هفته قبل هواپیماهای نظامی اش دانست 
بلکه باید گفت ه��ر دو حرکت پکن از آن پرواز    ها و لحن مس��المت  آمیز 

رئیس جمهور هماهنگ با هم و با توجه به تحوالت ماه های اخیر است. 
در واقع، به پرواز درآوردن آن هواپیما    ها و سخنان شی جین پینگ ایجاد 
توازنی از س��وی پک��ن در دو وجه نرم اف��زاری و س��خت افزاری یا گزینه 
دیپلماس��ی و نظامی در قبال چالش اس��ت. چی��ن الزم دی��ده در برابر 
سیاس��ت های اخیر جو بایدن، رئیس جمهور امریکا و تحرکات خصمانه 
دولتش تنها به گزینه دیپلماسی در این مورد بس��نده نکند و با پرواز آن 
هواپیما    ها گزینه نظامی و سخت افزاری خود را نیز به نمایش درآورد. دولت 
بایدن در ماه اوت نخس��تین قرارداد فروش تس��لیحات خود را به تایوان 
تصویب کرد و گفته ش��ده این قرارداد به ارزش 750 میلیون دالر  شامل 
توپ های هویتزر، خودروهای زرهی و مسلسل بوده است. هرچند که مبلغ 
این قرارداد در مقایسه با قرارداد تس��لیحاتی دولت قبلی امریکا با تایوان 
به ارزش 1/8 میلیارد دالر چندان زیاد نیس��ت اما گ��زارش اخیر روزنامه 
وال استریت ژورنال در مورد آموزش محرمانه نظامیان تایوان از سوی امریکا 
نشان داد که حمایت نظامی امریکا از تایوان تنها محدود به فروش تسلیحات 
نیست بلکه وجه میدانی پیدا کرده است. گذشته از این، پیمان امنیتی اخیر 
بین امریکا، انگلیس و استرالیا حساسیت     ها را در پکن افزایش داده، چرا که 
این پیمان حاکی از برنامه بلندمدت خصمانه امریکا در آب های ساحلی 
چین است. از این رو پکن الزم دیده امسال برخالف سال های اخیر فقط 
به فرستادن پیام های سیاسی و تکرار بازگرداندن مسالمت آمیز تایوان به 
چین بسنده نکند، بلکه با یک نمایش نظامی، آمادگی خود را برای دفاع از 
حق حاکمیت ملی اش نشان بدهد. به عبارت دیگر، اقدام پکن برای به پرواز 
درآوردن این هواپیما    ها به نوعی محک زدن واش��نگتن بود که با توجه به 
تحرکات اخیر چه واکنشی از خود نشان می دهد. دیدار چهارشنبه گذشته 
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا با یانگ جیه چی، مدیر کمیسیون 
مرکزی سیاست خارجی حزب کمونیست چین و سخنان روز بعد او مبنی 
بر تالش برای جلوگیری از وقوع درگیری، همگی داللت بر این دارند که 
امریکا پیام سخت افزاری چین را گرفته و متوجه شده باید از طریق تماس با 
پکن به هر نحو که شده وضعیت را آرام کند. به این ترتیب، به نظر می رسد 
که پکن با این محک توانسته باشد جدیت خود را نسبت به منافع ملی اش 
به امریکا ثابت کند و باید گفت که امریکا نیز پیام پکن را به وضوح دریافت 
کرده است. با این حال، به نظر نمی رسد که آرامش بعد از یک هفته تنش 
چندان دوامی داشته باش��د و پکن باز مجبور خواهد ش��د برای پاسخ به 

رویکرد خصمانه امریکا رو به گزینه سخت افزاری خود بیاورد. 
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 رزمایش یونان با امریکا همزمان با تنش با آنکارا
جنگنده های »اف-15« نیروی هوایی امریکا روز پنج  شنبه وارد پایگاه 
هوایی یونان در شهر »الریسا« ش��دند تا رزمایشی را با هدف کمک به 
امنیت و ثبات منطقه مدیترانه و بالکان برگزار کنند. به گزارش فارس به 
نقل از »دیفنس ورلد نت« این رزمایش     ها در حالی صورت می گیرد که 
ترکیه از تصویب پیمان همکاری دفاعی پارلمان یونان با فرانسه، ابراز 
نگرانی کرده است. ارتش یونان در بیانیه ای اعالم کرده که این رزمایش 
شامل مأموریت های دفاع پیشرفته و تاکتیک های هوانوردی تهاجمی، 
پشتیبانی هوایی، حمله به اهداف در زمین و دریا و پشتیبانی از نیروی 
دریایی خواهد بود. اینک منطقه مدیترانه شرقی به مرکز تنش یونان با 

ترکیه بر سر کنترل حریم دریایی مبدل شده است. 
-----------------------------------------------------

  امریکا می خواهد گاز لبنان را تأمین کند!
رژیم صهیونیستی اعالم کرد که امریکا طرحی را برای تأمین گاز لبنان 
با انتقال گاز صهیونیست ها  از طریق مصر تدوین کرد. به گزارش شبکه 
12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، یهود یعاری، تحلیلگر مسائل عربی این 
شبکه گفته که پشت این طرح که هدف از آن  کمک به لبنان برای پشت 
سر گذاشتن بحران انرژی موجود است، جو بایدن، رئیس جمهور امریکا 
است و در این طرح گاز از میدان لیفتان اسرائیل استخراج و به مصر صادر 
می شود. یعاری در ادامه با تمسخر این طرح می گوید: » گاز اسرائیل به 
عنوان » گاز مصر « به لبنان ارائه خواهد شد، همه این واقعیت را می دانند 
اما به جز یکی دو افش��اگری در مطبوعات تخصصی انرژی، هیچ کسی 
آشکارا درباره آن صحبت نمی کند و همه مردم به دلیل هزینه باالی حق 

اشتراک این مطبوعات به آنها دسترسی ندارند.«
-----------------------------------------------------

  طالبان از انگلیس غرامت چند میلیاردی می خواهد 
دولت طالبان به انگلیس و دیگر کش��ور    ها گفته بابت جنگ 20ساله در 
افغانس��تان میلیارد    ها پوند غرامت پرداخت کنند. به گزارش ایسنا، به 
نوشته روزنامه میرر، گزارش     ها از کابل نشان می دهد که این درخواست، 
حتمی اس��ت و طالبان اطمینان دارد که انگلیس به این درخواست تن 
می دهد. نور محمد متوکل، سرپرس��ت وزارت فرهنگ و اطالع رسانی 
طالبان افغانستان گفت: انگلیس آماده پرداخت غرامت جنگ به ماست 
و ما از این مسئله استقبال می کنیم. س��ایر کشورهای دخیل در جنگ 
20ساله افغانستان هم باید خودشان را برای این پرداخت، آماده کنند. 
یکی از منابع دولت انگلیس گفته است: ما هنوز نمی دانیم که طالبان از 
ما چه درخواستی دارد اما می تواند میلیارد    ها باش��د. اینکه این مبلغ را 

پرداخت کنیم یا خیر، یک مسئله متفاوت است. 
-----------------------------------------------------

  مذاکرات چین و هند پس از درگیری مرزی
در حالی که نیروهای هند و چین در روزهای گذش��ته بار دیگر با هم 
درگیرشدند، اینک منابع آگاه از شروع دور دیگر مذاکرات سطح باال بین 
طرفین خبر می دهند. به گزارش فارس به نق��ل از خبرگزاری هندی 
»پی تی آی«، منابع آگاه روز     ش��نبه گفتند که هند و چین دور دیگری 
از مذاکرات نظامی سطح باال را با تمرکز بر کاهش تنش در شرق الداخ 
برگزار خواهند کرد. نظامیان هند و چین هفته گذشته نزدیک »یانگ 
تس��ه « و در بخش »تاوانگ آروناچال پرادش« ی��ک رویارویی کوتاه 
داشتند، اما این موضوع طی چند ساعت پس از گفت وگو بین فرماندهان 

دو طرف و طبق پروتکل های تعیین شده حل شد. 

ماکرون:حاکمیتملیهیچکشوریرا
محترمنشمردیم!

رئیس جمهور فرانسه در نشستی آفریقایی- فرانسوی سیاست های 
گذشته کشورش در آفریقا را به شدت مورد انتقاد قرار داد و حتی 
فراتر از آن گفت که دخالت نظامی فرانس�ه در لیبی در سال 2011 
اشتباه بوده اس�ت . این اعتراف به اش�تباه حاال بیشتر از هر موقع 
دیگری با اه�داف انتخابات�ی گره خورده اس�ت. اذع�ان امانوئل 
ماکرون به اش�تباه بودن جنگ در لیبی بس�یار دیرهنگام و پس 
از فروپاش�ی س�اختار اجتماعی و اقتصادی این کشور انجام شد. 
رئیس جمهور فرانسه در نشست مشترک گروه    ها و سازمان های فرانسوی 
و آفریقایی اعتراف کرد که پاریس ب��ه تمامیت ارضی و حاکمیت هیچ 
ملتی احترام نگذاشته و گفت: »دخالت نظامی فرانسه در لیبی در سال 
2011 که منجر به س��رنگونی »معمر قذافی« رهبر س��ابق لیبی شد، 
اشتباه بود.« ماکرون در این نشست همچنین به توجیه دخالت نظامی 
فرانس��ه در مالی پرداخت و در این ارتباط گفت پاریس به هیچ عنوان 
قصد ندارد برای درازمدت در کش��ور مالی مستقر باشد. رئیس جمهور 
فرانس��ه در توجیه مداخله نظامی در مال��ی گفت:»می خواهم هرچه 
سریع تر پایگاه های نظامی را در کشور مالی ببندم اما باید کشوری قوی 
و پروژه های سرمایه گذاری وجود داشته باشد و هدف من این است که 
پایگاه های همیشگی در خاک آفریقا نداشته باشیم.«   وی افزود: »فرانسه 
در آفریقا حضور دارد نه به این خاطر که از دولتی حمایت کند بلکه به 
این دلیل که با تروریسم بجنگد و ارتش فرانسه به خواست دولت مالی در 
این کشور حضور دارد.« امانوئل ماکرون در حالی سیاست های گذشته 
کشورش در آفریقا را مورد نقد قرار داده که فرانسوی    ها قرار است تا کمتر 
از چند ماه دیگر برای انتخاب رئیس جمه��ور جدید پای صندوق های 
رأی بروند، از همین رو بسیاری اعتراف ماکرون به سیاست های اشتباه 
دولت های گذش��ته فرانس��ه در آفریقا را بیش از هر چیز با رنگ و بوی 
انتخاباتی ارزیابی می کنند. به ویژه آنکه براس��اس آمار، فرانسوی های 
آفریقایی تبار حداقل 13 درصد از جمعیت کل این کش��ور را تش��کیل 
می دهند. از همین رو حال زبان بازی ماکرون در اجالس مرتبط با جوانان 
آفریقایی و فرانس��وی بی ارتباط با تالش برای کس��ب آرای شهروندان 
آفریقایی تبار در فرانس��ه نیس��ت.  با توجه به در پیش بودن انتخابات 
ریاست جمهوری فرانس��ه، حتی اعتراف ماکرون به اشتباه فرانسه در 
حمله سال 2011 به لیبی بیش از آن که حاکی از انسان دوستی باشد، 
تالشی برای کوبیدن رقبای انتخاباتی خود اس��ت و از آن جا که حمله 
به لیبی در س��ال 2011 در زمان حاکمیت احزاب راستگرا به ریاست 
س��ارکوزی صورت گرفته بود، حال ماکرون چپ گرا به دنبال کوبیدن 
رقبای انتخاباتی خود اس��ت و از همین رو حمله به لیبی را یک اشتباه 
بزرگ توصیف می کند. اعتراف به اشتباهی که بسیار دیرهنگام و پس 
از سال    ها فروپاشی ساختار و شیرازه اجتماعی و اقتصادی یک کشور در 

نتیجه دخالت نظامی کشورهای غربی صورت گرفته است. 

ماجراجوییعلیافخزرراهم
متالطممیکند

تح�رکات امنیت�ی باک�و از ش�مال ارس گس�ترده تر ش�ده و 
در ح�ال متالط�م ک�ردن دری�ای خ�زر اس�ت. وزارت دف�اع 
جمه�وری آذربایجان دی�روز اع�الم ک�رد، نی�روی دریایی این 
کش�ور قرار اس�ت ی�ک رزمای�ش در دریای خ�زر برگ�زار کند. 
در رزمایشی که از امروز در دریای خزر شروع خواهد شد و تا روز چهار       شنبه 
ادامه دارد، ناو       ها و نیروهای ویژه دریایی جمهوری آذربایجان حضور دارند 
و گفته ش��ده که هدف از آن، حفاظت و دفاع از زیرس��اخت های انرژی 
در آب های منطقه ای متعلق ب��ه جمهوری آذربایج��ان در دریای خزر 
است. جزئیات بیش��تری از رزمایش امروز باکو ارائه نشده ولی جمهوری 
آذربایجان از 13 ت��ا 16 مهرماه نیز میزبان رزمایش مش��ترک بین این 
کش��ور و ترکیه بود. الهام علی اف، رئیس جمه��ور آذربایجان دیروز هم 
در اظهاراتی تحریک کننده به مناسبت س��الگرد آزادسازی هادروت در 
منطقه قره باغ، ادعا ک��رد که تا قبل از قرن 19 در این ش��هر هیچ ارمنی 
حضور نداش��ته و ارمنس��تانی        ها در قرن 19 از ایران به هادروت انتقال و 
اسکان داده ش��دند. اظهارات علی اف که با رزمایش های زنجیره ای باکو 
همزمان شده، در شرایطی است که مناسبات تهران- باکو طی هفته های 
اخیر بر سر مس��ائل مختلف از جمله حضور امنیتی رژیم صهیونیستی 
و بلندپروازی های ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان پرتنش ش��ده است.  
حسین امیرعلبداللهیان، وزیر خارجه هفته قبل گفت که ایران » حضور 
فعال اسرائیل در آذربایجان « را علیه امنیت خود می داند و آن را برنمی تابد. 
لیال عبداهلل یوا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با تکذیب 
این خبر گفت: »ما اتهامات در خصوص حض��ور هرگونه نیروی ثالث در 
نزدیکی مرز جمهوری آذربایج��ان و ایران و تالش های تحریک آمیز این 
نیرو       ها را رد می کنیم، زیرا این اظهارات هیچ گونه اساس و پایه ای ندارد.« 
ا لهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان هم در یک موضع گیری در ساحل 
ارس با اشاره به ایران گفت:»آنها » اسرائیل را اینجا )در ساحل ارس( کجا 
دیدند.«  یک روز بعد از این اظهارات، فیلمی کوتاه از علی اف منتشر شد که 
او را در کنار پهپاد هاروپ اسرائیلی در مرز ایران نشان داد. فرید شفیع اف، 
دیپلمات و رئیس مرکز تحلیل روابط بین الملل در وزارت خارجه جمهوری 
آذربایجان نیز روز پنج شنبه، 15 مهرماه، به یک رسانه محلی گفت: »افتتاح 
سفارت آذربایجان در اس��رائیل روی میز است و این موضوع برای مدتی 
طوالنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.«  او البته رابطه داشتن این 
موضوع با تنش       ها با ایران را رد کرده و گفته اس��ت: »درس��ت نیست که 
موضوع تأسیس        سفارت آذربایجان در اسرائیل را به ایران مرتبط کنیم. ما 
اولویت های خودمان و مالحظات مهم تری در این زمینه نسبت  به ایران 

داریم. روابط ما با اسرائیل مهم تر است.«

اسرائیلیاتمرکلدرتلآویو
صدراعظم آلمان در آخرین سفر خود به سرزمین های اشغالی

در دفاع از رژیم صهیونیستی و حمله به ایران سنگ تمام گذاشت

سيدرحيمنعمتی

صدراعظم آلم�ان در آخرین س�فر خود به 
اراضی اشغالی پیش از پایان دوره صدارت، 
به ش�یوه متداول هم�ه مقام�ات آلمان، در 
دیدار با طرف صهیونیس�ت به مجیزگویی 
پرداخت و در شرایطی که امریکایی    ها اقدام 
ملموس�ی برای بازگش�ت به برجام صورت 
نداده ان�د، از ایران خواس�ت ب�ه مذاکرات 
هس�ته ای بازگردد. این در حالی اس�ت که 
ته�ران هرگز بازگش�ت به مذاک�رات را رد 
نکرده اس�ت و با پایان بازنگ�ری مذاکرات 

قبلی پای میز مذاکره حاضر خواهد شد. 
گزارش    ه��ا ب��ه نق��ل از مناب��ع آگاه از احتمال 
ازس��رگیری مذاکرات وین تا قب��ل از پایان ماه 
جاری می��الدی حکای��ت دارد و ای��ران با نهایی 
کردن بازنگری مذاکراتی که تاکنون انجام شده، 
مذاک��رات وین درب��اره احیای توافق هس��ته ای 
2015 موس��وم به برجام را از سر خواهد گرفت. 
بنابر آنچه ک��ه خبرگزاری آناتول��ی اعالم کرده 
اس��ت، دور بعدی مذاکرات بین تهران و س��ایر 
امضاکنندگان برجام، احتماالً قب��ل از پایان ماه 

جاری میالدی در وین برگزار خواهد شد. سعید 
خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز به 
تازگی گفته بود دور جدید مذاکرات ممکن است 
اوایل نوامبر آغاز ش��ود. از طرفی محمد اسالمی، 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی ای��ران نیز گفته که 
ذخیره اورانیوم کشور با غنای 20 درصد، به بیش 
از 120 کیلو رسیده اس��ت که این میزان، بیش 
از توافق صورت گرفته در برجام اس��ت. اسالمی 
در این مورد گفت: » م��ردم ما خوب می دانند که 
قدرت های غربی قرار بود به ما اورانیوم غنی شده 
20 درصد بدهن��د تا در رآکتور تهران اس��تفاده 
کنیم اما ندادند.«  آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
س��پتامبر اعالم کرد که ایران ذخای��ر اورانیوم با 
غنای 20 درصدی خ��ود را ب��ه 84/3 کیلوگرم 
رسانده اس��ت. آژانس س��ه ماه قبل از آن، درباره 
میزان ذخیره اورانی��وم 20 درصدی ، آمار 62/3 

کیلوگرم را منتشر کرده بود. 
 »مأموری�ت آلمان�ی« ب�رای حمای�ت از 

صهیونیست ها
خبر افزایش ذخیر اورانیوم با غنای 20 درصدی 

در حالی اعالم می ش��ود که طرف های غربی در 
سایه تعلل واش��نگتن، تهران را به کوتاهی در از 
سرگیری مذاکرات متهم می کنند و پیاپی از ایران 
می خواهند، به مذاکرات هسته ای وین بازگردد و 
حتی هشدار داده اند که با توجه به توسعه برنامه 
هسته ای تهران و نادیده گرفتن محدودیت های 
تعیین ش��ده در برجام، زمان برای از س��رگیری 
مذاک��رات در ح��ال اتم��ام اس��ت. در تازه     ترین 
موضع گیری از این دست، آنگال مرکل در جریان 
سفر به سرزمین های اش��غالی و دیدار با نفتالی 
بنت، نخس��ت وزیر صهیونیست ها، با اعالم اینکه 
تعهد کشورش به حفظ امنیت رژیم صهیونیستی 
همواره مس��ئله اصلی دولت آلمان است، گفت: 
»ایران باید فوراً به مذاکرات هس��ته ای بازگردد، 
چراکه هفته های مهمی در مورد سرنوشت برجام 
در پیش اس��ت.«  این هش��تمین و آخرین سفر 
مرکل در قامت صدراعظم آلمان به سرزمین های 
اشغالی محسوب می شود که از آن به عنوان سفر 
خداحافظی نیز یاد می شود. بنت نیز ضمن تمجید 
از موضع مرکل گفت: »کس��انی که در درگیری 

بین اسرائیل و کشور    هایی مانند ایران و گروه     هایی 
مانند حماس و ح��زب اهلل بی طرفی خود را حفظ 
می کنن��د، قطب نمای اخالقی خود را از دس��ت 
داده اند و ش��ما، صدراعظم، سال     ها به عنوان یک 
قطب نمای اخالقی برای کل قاره اروپا از اسرائیل 
حمایت کرده اید.«  وی افزود:»جهان هم اکنون 
در حال بررسی بازگشت به توافق هسته ای است. 
متأسفانه ایران در طول سه سال گذشته ظرفیت 
غنی سازی خود را افزایش داده است. اما مأموریت 
اسرائیل این است که مطمئن شود ایران هرگز به 
سالح اتمی دست پیدا نمی کند.« وی اینطور ادامه 
داد که پذیرش رسیدن ایران به آستانه هسته ای، 
لکه اخالقی و همچنین تهدیدی برای صلح جهانی 
خواهد بود. او با متهم ک��ردن ایران به بازی دادن 
جامعه جهانی و به چالش کشیدن ثبات منطقه، 
گفت که هیچ تالش��ی برای آرامش بخشیدن به 
ایران فایده ای ندارد. میخائیل اولیانوف، نماینده 
روسیه در سازمان های بین المللی روز یک    شنبه 
درباره آنچه از آن به عنوان تعلل ایران در بازگشت 
به میز مذاکره یاد می شود، گفت: »نباید فراموش 
کنیم که کمتر از دو ماه از تش��کیل دولت جدید 
ایران می گذرد. امریکا دو ماه سپری کرد تا آماده 
مذاکرات وین شود. با این وجود، زمان آن رسیده 

که این روند از سرگرفته شود.«
 تغییر در سیاست خارجی

نشریه امریکایی فارین پالیسی در گزارشی روند 
ازس��رگیری مذاکرات را اینط��ور تحلیل کرد:» 
امریکا بر این باور اس��ت که اظهارات سرسختانه 
مقام های دولت جدید ایران نش��ان دهنده تغییر 
اساسی در سیاس��ت خارجی دولت جدید ایران 
اس��ت، به گونه ای که خنثی کردن اثر تحریم    ها 
از طریق تقویت روابط اقتصادی با همس��ایگان و 
کشورهای روس��یه و چین در اولویت قرار دارد.« 
فارین پالیس��ی در این مورد به س��خنان حسین 
امیرعبداللهیان اشاره کرد که گفته»برنامه وزارت 
امور خارجه در ط��ول دوره ریاس��ت او فقط در 
برجام خالصه نخواهد ش��د.«  و نوشت : برخالف 
حسن روحانی، رئیس جمهور سابق، برای ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور کنونی حل بحران هسته ای 
و احیای برجام اولویت ندارد. در واقع، وی در اولین 
کنفرانس مطبوعاتی خود به عنوان رئیس جمهور 
منتخب اعالم کرد که سیاست خارجی دولتش 
با برجام آغاز نمی ش��ود و با آن پای��ان نمی یابد و 
سرنوش��ت اقتصاد کش��ور را به مذاکرات مرتبط 

نمی کند. 

رئیس جمه�ور تای�وان دیروز در ی�ک لفاظی 
کم س�ابقه علی�ه چی�ن گف�ت ک�ه هیچ کس 
نمی تواند ای�ن جزیره را به پذیرش مس�یری 
که چین ارائ�ه می دهد در آن  نه دموکراس�ی 
دارد و ن�ه آزادی، مجب�ور کن�د؛ موضعی که 
ظاهراً نش�ان می ده�د او در تنش ب�ا چین به 
امریکا پش�تگرم اس�ت ولی به نظر می رس�د 
واشنگتن برای حفظ موقعیت فعلی تایوان وارد 
درگیری نظامی مستقیم با پکن نخواهد شود. 
رئیس جمهور تایوان دیروز در واکنشی تند خطاب 
به پکن گفت تایوان به تقویت تدابیر دفاعی خود 
ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل کند هیچ کس 
نمی تواند این جزیره را به پذیرش مس��یری که 
چین ارائه می دهد، مجبور کن��د. دو روز پیش از 
این، انجام حدود 150 سورتی پرواز طی چهار روز 
متوالی توسط ارتش چین، تهاجمی     ترین حالت 
نظامی پکن در قبال تایوان را نشان داد؛ رویکردی 

که واکنش دولت امریکا را نیز به همراه داشت. 
روز      شنبه نیز جن س��اکی، سخنگوی کاخ سفید 
در جمع خبرنگاران گفت: »ما از پکن می خواهیم 
که فش��ار    ها و اعمال فش��ار نظامی، دیپلماتیک 
و اقتص��ادی علی��ه تای��وان را متوقف کن��د. ما 
عالقه مندیم شاهد صلح و ثبات در سراسر جزیره 
تایوان باشیم و به همین دلیل است که به تایوان 
برای حفظ توانایی دفاعی اش کمک می کنیم.« 
 در همین ح��ال همزمان با پ��رواز جنگنده های 
چین��ی، »ج��وزف وو«، وزیر خارج��ه تایوان در 
یک گفت وگ��وی تلویزیونی اعالم ک��رد که این 
جزیره خود را برای حمله چی��ن آماده می کند. 
وو در گفت وگو با شبکه  ای بی سی گفت: ما بسیار 
نگرانیم که چین جنگی را علیه تایوان آغاز کند. 
ما بس��یار نگرانیم که اگر نارضایت��ی داخلی در 

چین ش��دت گیرد  یا روند رشد اقتصادی در این 
کشور کند شود، تایوان به یک هدف برای فرار از 
این مشکالت تبدیل شود. دفاع تایوان در دست 
خود ماس��ت و ما کاماًل به آن پایبندیم. اگر چین 
بخواهد جنگی را علیه تایوان آغاز کند ما تا انتها 
خواهیم جنگید. من مطمئنم که اگر چین قصد 
حمله به تایوان را داش��ته باشد، آنها نیز به شدت 

آسیب خواهند دید. 
 تایوان، جزیره چینی یا مستقل

تایوان تقریباً 24 میلیون جمعی��ت دارد و خود 
را جزیره و ملتی مس��تقل می داند. این در حالی 
اس��ت که چین چنین اس��تقاللی را به رسمیت 
نمی شناس��د و به ش��دت بر اتحاد تایوان با پکن 
تأکید دارد.  امریکا هم��واره تأکید کرده که برای 
دفاع از تایوان در برابر تهدی��دات خارجی تعهد 

جدی دارد. با این حال واش��نگتن ب��ا تایوان به 
عنوان یک کشور کاماًل مستقل برخورد نمی کند. 
بر اس��اس قانون امریکا، رابطه با تایوان در س��ال 
1979 در کنگره این کشور به رسمیت شناخته 
شد و واشنگتن موظف است از قابلیت های دفاعی 
تایوان در مقابل چین حمایت کن��د.  در مقابل، 
حل موضوع تایوان برای چینی ها بسیار حیاتی و 
حیثیتی شده است. پکن حتی استفاده از قدرت 
نظامی برای رسیدن به این جزیره را هیچ گاه رد 
نکرده است و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین 
هشدار داده است آنانی که میراث شان را فراموش 
می کنند، به وطن خیانت می کنند و تالش دارند 
کشور را تجزیه کنند، یک پایان نامیمون خواهند 
داش��ت. در واقع حل موضوع تای��وان برگ برنده 
بسیار بزرگی برای ش��ی جین پینگ خواهد بود 

که همواره به دنبال تثبیت جایگاه خود در حزب 
کمونیس��م چین اس��ت. تحرکات نظامی اخیر 
جنگنده ه��ای چینی در آس��مان تایوان نش��ان 
می دهد که برای رهبران پکن استفاده از نیروی 
نظامی نیز یک گزینه قابل دسترس برای یکسره 
کردن موضوع تایوان اس��ت که چندان هم ابایی 
از کاربرد آن ندارند. »راش��اتودی« دیروز نوشت 
ایاالت متحده در حال بازی خطرناکی برای نشان 
دادن سیاست دفاع از تایوان مقابل چین است و 

توانایی این کشور در اجرای آن صفر است. 
 امریکا پشت تایوان را خالی می کند

اگرچه امریکا اعالم کرده نسبت به حمایت دفاعی 
از چین متعهد است، اما بس��یاری نسبت به این 
موضوع تردید دارن��د که در صورت ب��روز اقدام 
نظامی از س��وی چین علیه تای��وان، اقدام عملی 
از س��وی ایاالت متحده برای دفاع از این جزیره 
صورت پذیرد ، موضوعی ک��ه تجربه هنگ کنگ 
نیز آن را نشان می دهد. امریکا در جریان مسئله 
هنگ کنگ نیروهای مورد حمای��ت خود را تنها 
گذاش��ت و بس��یاری از تایوانی    ها نگ��ران تکرار 

سناریوی هنگ کنگ در جزیره تایوان هستند. 
امریکا نیز نش��ان داده که عالقه ای به وارد شدن 
به درگیری مس��تقیم با چین ندارد و در جریان 
پروازهای اخیر جنگنده های چینی در آس��مان 
تایوان، مقامات امریکایی فقط به محکوم کردن 
ش��فاهی چین بس��نده کردند و تاکن��ون اقدام 
بیش��تری برای حمایت از متحدان تایوانی خود 
نکرده اند. نگاه امریکا به تای��وان یک بازار بزرگ 
تسلیحاتی قابل توجه در سایه بزرگ نمایی تهدید 
چین اس��ت و همین فروش عمده تس��لیحات و 
جنگنده های نظامی به تای��وان حداکثر واکنش 

امریکا در برابر رفتارهای چین است. 

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در پنجمین سالروز حمله ائتالف 
س�عودی به یک مجلس عزاداری در صنعا، با اع�الم اینکه این 
جنایات تحت فرماندهی امریکا صورت گرفته است، از تحریم های 
سنگین امریکا، با عنوان جنایت مستمر علیه ملت یمن یاد کرد. 
ائتالف متجاوز س��عودی، اکتبر 2016 با بمباران برگزاری مجلس 
عزاداری معروف به »الصاله الکبری « در صنعا، بیش از 40 یمنی را 
به شهادت رساند و دست کم 700 نفر را زخمی کرد. مهدی المشاط 
در مراسمی به مناسبت سالگرد این جنایت گفت: »جنایت الصاله 
الکبری یکی از فجیع     ترین جنایاتی است که ائتالف سعودی علیه 

مردم مسلمان یمن مرتکب شده است و پلیدی این جنایت به حدی 
بود که امریکایی     ها را در تنگنا قرار داد و مزدورانش را وادار کرد که 

این جنایت را انکار کنند.« 
وی افزود: »با این وجود فرماندهی اتاق های عملیات ائتالف سعودی 
به فرماندهی امریکا همواره به دنبال هدف گرفتن تجمع های بزرگ 
غیرنظامیان بوده اند زیرا تجاوز ائتالف سعودی همه فرزندان ملت 
یمن را بدون هیچ اس��تثنایی هدف گرفت��ه و فجیع     ترین جنایات 
را علیه آنها در خانه هایشان در مراسم عروس��ی، بازارها، مساجد و 

بیمارستان مرتکب شده است. «

 رئیس شورای عالی سیاسی یمن تصریح کرد: »ائتالف سعودی به 
فرماندهی امریکا به ارتکاب جرایم کش��تار جمعی و کشتار هر چه 
بیش تر زنان، مردان و کودکان عادت کرده اس��ت و جامعه یمن از 
همه اقشار و مناطق آن را هدف موش��ک     ها و سالح های امریکایی 
قرار داده است. المشاط گفت: »جرایم ائتالف سعودی به فرماندهی 
امریکا با لغو حضور تیم کارشناسان محو نخواهد شد زیرا هر وجب 
از خاک یمن شاهد بر این جرایم اس��ت و با گذر زمان از خاطره     ها 
نخواهد رفت. محاصره خفقان آور امری��کا علیه ملت یمن جنایت 

مستمر شمرده می شود.«

رجزخوانی تایوان علیه چین، پشتگرم به امریکا
رئیس جمهور تایوان: کسی نمی تواند به کاری مجبورمان کند

تحریم های امریکا جنایتی بی وقفه علیه ملت یمن است

عبدالقدیرخانبدونتروردرگذشت
عبدالقدیر خان، پدر برنامه اتمی پاکس�تان، در 85س�الگی و به 
دلیل ابتال به کرونا درگذشت. او جزو معدود دانشمندان هسته ای 
معروف کشورهای مسلمان است که از اس�تراتژی ترور هدفمند 
رژیم صهیونیس�تی جان به در برد و به مرگ طبیعی درگذش�ت. 
عبدالقدیر خان در پاکستان، قهرمان ملی شناخته می شود؛ کسی که 
در سال 1998 پاکستان را به عنوان تنها کش��ور مسلمان وارد کلوپ 
هسته ای جهان کرد. در غرب از او به عنوان منتشر کننده برنامه هسته ای 
به کشورهای منطقه یاد می شود و به سرقت فناوری از هلند حین کار 
در کنسرس��یوم مهندسی هس��ته ای انگلیس-هلند-آلمانی یورنکو و 
وارد کردن آن به پاکستان در سال 1976 متهم است ولی عمران خان، 
نخست وزیر پاکستان دیروز بعد از درگذشت عبدالقدیرخان، او را » نماد 
ملی « خواند و در توئیتی نوشت: »ملت به او عالقه داشت به این دلیل 
که در تبدیل ما به کشوری دارای س��الح هسته ای مشارکت داشت.« 
 عبدالقدیرخان دفاع اتمی را بهترین بازدارندگی می دانست و به همین 
خاطر، پس از آنکه اسالم آباد در 1998 آزمایش اتمی انجام داد، با اشاره 
به اتمی شدن هند در س��ال 1974 گفت پاکستان هرگز نمی خواست 
تس��لیحات هس��ته ای بس��ازد اما مجبور ش��د. خان پس از اعترافات 
تلویزیونی س��ال 2004، که در آن به انتقال اسرار اتمی به کشورهای 
دیگر اعتراف کرد، به حبس خانگی محکوم شد ولی این باعث کاهش 

جایگاه او میان پاکستانی     ها نشد.

  گزارش  یک


