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اشتباه نکنید! 
پلوسی مأمور دولت بایدن بود

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا، سرانجام سفر جنجالی 
خود به تایوان را انجام داد و شامگاه سه     شنبه دوم آگوست وارد فرودگاه 
تایپه، پایتخت تایوان، شد. همان  گونه که انتظار می رفت، واکنش چین 
به این سفر شدید و خشمگینانه بود، به نحوی که وزارت خارجه چین 
نه تنها س��فیر امریکا در پکن را احضار کرد بلکه وانگ یی، وزیرخارجه 
چین، نیز طی 24 س��اعت دو بیانیه را صادر کرد تا خشم پکن را از این 
سفر به واشنگتن ابراز کرده باشد و هش��دارهای الزم را بدهد. در این 
میان، واکنش دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا، نیز به این سفر 
جالب توجه است که با انتقاد از این س��فر، پلوسی را فردی »دیوانه« و 
»دردسرساز « خواند و گفت: »نانس��ی دیوانه باعث اصطکاک و نفرت 

بزرگ می شود. او مصداق خرابکاری است!«
پلوسی اعالم کرده که به قصد اعالم همبستگی با تایوان و تأیید تعهد 
امریکا به حفاظت از این کشور عازم آن شده است. هرچند که در مقاالت 
جنجالی رسانه های امریکایی پیش از ورود پلوسی به تایپه، سفر او به 
عنوان اقدام شخصی و به خصوص با انگیزه های انتخاباتی در این مدت 
مانده به انتخابات میان دوره ای ارزیابی     می شد اما او در این سفر مجری 
سیاست جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، است. الزم به یادآوری است 
که بایدن با وجود اهمیت جنگ روسیه و اوکراین در عرصه بین المللی، 
سعی دارد به هر صورت که شده توجه عمومی را معطوف به چین کند 
و حتی با وجود مس��ئله جنگ اوکراین، موض��وع رویارویی چین را در 
دستور کار نشست اخیر سران ناتو قرار داد و رؤسای کشورهای ژاپن، 
کره جنوبی، نیوزیلند و استرالیا را به این نشست دعوت کرد. بنابراین و 
برخالف تصور ترامپ، مسئله سفر پلوسی یک اقدام شخصی نیست بلکه 
او مأموریت رئیس جمهور هم حزبی خود را انجام می دهد به خصوص 
اینکه بایدن به خوب��ی می داند قادر به اعزام یک��ی از مقامات بلند پایه 
دولتش نظیر آنتونی بلینکن یا جیک س��الیوان، وزیر خارجه و مشاور 

امنیت ملی امریکا، به تایپه نیست. 
با توجه به این نکته است که باید گفت پکن مسئله را به درستی فراتر 
از یک اقدام شخصی و در چارچوب سیاست دولت امریکا می بیند و به 
همین جهت است که خطاب وانگ یی یا دیگر واکنش های پکن به این 
قضیه مستقیماً متوجه واشنگتن است. عالوه بر این، ارتش آزادیبخش 
خلق چین ش��ش رزمایش در اط��راف تایپه ب��ه راه انداخته و مناطق 
رزمایش و س��طح اس��تفاده از نیرو    ها و مهمات جنگی حاکی از اقدام 
بی سابقه چین است. در واقع، این س��طح گسترده از رزمایش     ها نشان 
می دهد که پکن از مدت     ها قبل آماده چنین اقدامی از سوی امریکا بود 
و طرح های عملیاتی رزمایش خود را از قب��ل آماده کرده بود. عالوه بر 
این، این رزمایش     ها و مناطق عملیاتی آنها حاکی از این است که پکن 
حتی المقدور س��عی می کند از رویارویی با امریکا خودداری کند و در 
ش��رایط فعلی مایل به ش��روع جنگی تمام عیار با امریکا بر سر تایوان 
نیست، چیزی که احتماالً امریکا هم حاضر به انجام آن نیست اما یک 
گام بی سابقه بر می دارد، به گونه ای که با این رزمایش     ها عماًل تایوان را 

به محاصره نیروهای خود درآورده است. 
 آیا پکن به این وسیله قصد یورش به تایوان و پایان دادن به مشکل خود 
با این جزیره را دارد؟ بعید به نظر می رسد، اما دست کم به لحاظ نظامی 
نیروهای خود را تا آس��تانه جنگ پیش برده است. هنوز معلوم نیست 
امریکا تا چه میزان می خواهد در برابر این اقدام چین پیش بیاید. امریکا 
ناوگروه تهاجمی خود شامل ناو هواپیمابر رونالد ریگان و چند ناوشکن و 
کشتی پشتیبانی را به تنگه تایوان فرستاده بود اما نکته اساسی در اینجا 
است که جنگ اوکراین نشان داد واشنگتن مایل به جنگیدن با کشوری 
نیس��ت که برخوردار از ظرفیت بازدارندگی است. بنابراین، بعید است 
که امریکا در برابر رزمایش های چین دست به کاری بزند و حتی معلوم 
نیست که اگر پکن از استقرار نیروهایش در این رزمایش     ها برای حمله به 
تایوان استفاده کند، واشنگتن حاضر به اقدام جدی باشد. بنابراین، شاید 
سفر پلوسی به تایوان مأموریتی باشد که از س��وی دولت بایدن انجام 
می گیرد اما دو کشور را به وضعیتی حاد و خطرناک کشانده که به قول 

ترامپ، فقط از عهده فردی »دیوانه« و »دردسرساز « برمی آید. 
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 ممنوعی�ت نصب پرچم های ع�زای حس�ینی در جمهوری 
آذربایجان

بنابر اعالم دولت باکو نصب تمامی پرچم      ها غیر از پرچم دولت در نمای 
بیرونی منزل، کوچه، بازار و نوش��تن ش��عارهای دینی بر دیوار منازل 
ممنوع و جرم محسوب می شود.  پارلمان جمهوری آذربایجان پیش تر با 
تصویب قانونی، نصب پرچم های حسینی در معابر و خیابان      ها را ممنوع 
و مجازات نقدی و حبس برای متخلفان از این قانون در نظر گرفته بود. 
بر همین اساس، افرادی که پرچم های حسینی را در معابر نصب کنند، 
عالوه بر جریمه به حبس محکوم خواهند شد. قانون یاد شده به شکلی 
تدوین شده است که حتی آن عده از شهروندان جمهوری آذربایجان 
که در خارج از این کش��ور تحصیل دینی داشتند، نمی توانند عهده دار 

اجرای مراسم های دینی شوند. 
-----------------------------------------------------

  جواب رد جریان صدر به درخواست گفت وگوی الکاظمی 
جریان صدر عراق مخالفت خود را با دعوت نخس��ت وزیر از طرف های 
مختلف به گفت وگو رد کرد.  به گزارش القدس العربی، جابر الخفاجی از 
رهبران جریان صدر در سخنانی در واکنش به اظهارات اخیر مصطفی 
الکاظمی درباره تظاه��رات در بغداد مخالفت این جری��ان را با دعوت 
طرف های عراقی به گفت وگو توسط الکاظمی اعالم کرد. وی در این باره 
گفت: »ما هیچ راه حل وصله پینه شده ای را نخواهیم پذیرفت و حاضر 
به نشستن بر سر میزگرد نیس��تیم و نیاز به یک تغییر ریشه ای وجود 
دارد. « الخفاجی در ادامه تأکید کرد: »مردم دیگر حضور دزد را تحمل 
نمی کنند و از زندگی توأم با وابستگی و دست نشاندگی خسته شده اند و 

با چشمان خودشان می بینند که کشورشان دزدیده می شود.«
-----------------------------------------------------
 گروسی: برنامه هسته ای ایران بسیار بسیار سریع پیش می رود

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد که برنامه هسته ای 
ایران بسیار بس��یار س��ریع پیش می رود.  بنابر گزارش خبرگزاری 
رویترز، رافائل گروس��ی روز سه       ش��نبه گفت که برنامه هس��ته ای 
ایران بسیار بسیار سریع پیش می رود. وی همچنین مدعی شد که 
صحبت های خوب برای راضی کردن بازرسان بین المللی کافی نیست. 
او همچنین ابراز امیدواری کرد ایران آماده شفافیت در خصوص برنامه 

هسته ای خود باشد. 
-----------------------------------------------------
  نصراهلل: امریکا و اسرائیل بزرگ ترین نمایندگان شیطان اند

دبیرکل حزب اهلل لبنان در سخنانی اعالم کرد که ملت و مقاومت لبنان 
درحال حاضر در دو جبهه اقتصادی و تبلیغات رس��انه ای با دش��من 
امریکایی -صهیونیستی مواجه هستند.  به گزارش العهد، سیدحسن 
نصراهلل در سخنرانی در ضاحیه جنوبی بیروت با اعالم اینکه محاصره 
اقتصادی نوعی جنگ اس��ت و صبر و تحمل مقابل آن هم جهاد است، 
تأکید کرد: »تا زمانی که طرح امریکایی و اسرائیلی وجود داشته باشد، 
در تمام سطوح نظامی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی با آن مقابله خواهیم 
کرد و امروز بزرگ ترین نماینده شیطان امریکا و اسرائیل هستند و این 
نبرد باز است. امروز ما دو جبهه باز برای رویارویی داریم؛ جبهه اقتصادی 

حیاتی و جبهه سیاسی رسانه ای.«

آماده باش صهیونیست     ها 
از بیم انتفاضه سوم

به دنبال حمله صهیونیس�ت      ها به جنین، ش�هادت یک فلسطینی 
و دس�تگیری یک�ی از چهره ه�ای برجس�ته مقاوم�ت، جه�اد 
اس�امی از آمادگی برای پاس�خی قاط�ع خب�ر داد. در مقابل، رژیم 
صهیونیس�تی با انتقال س�ه گروه�ان و نی�ز فراخ�وان 100 نظامی 
ذخیره و نی�ز آماده باش س�امانه گنب�د آهنی�ن، از ت�رس آنچه به 
زعم یک نویس�نده صهیونیس�ت رنگ و ب�وی انتفاضه س�وم دارد 
در الک دفاع�ی ف�رو رفت�ه و در حال�ت آماده ب�اش به س�ر می برد. 
بامداد روز سه شنبه، نظامیان صهیونیست با حمله به اردوگاه جنین، یک 
فلسطینی را به شهادت رساندند و بسام السعدی یکی از فرماندهان ارشد 
جنبش مقاومت جهاد اسالمی را نیز بازداشت کردند. مجموعه این اقدامات 
در کرانه باختری، واکنش شدید جهاد اسالمی را به دنبال داشت. سخنگوی 
رسمی گردان های قدس شاخه نظامی جهاد اسالمی در بیانیه ای رسمی اعالم 
کرد: »به اشغالگران درباره هرگونه آسیب رساندن به جان رهبر بزرگ، شیخ 
بسام السعدی هشدار می دهیم«. سرایا القدس با اعالم بسیج عمومی نیرو     ها و 
رزمندگانش در تمام اراضی فلسطین گفت: »ما آماده ایم که اگر تجاوز متوقف 
نشود، با قدرت پاسخ دهیم. « هشدار جهاد اسالمی فلسطین و برآورد     هایی 
مبنی بر تصمیم گروه های فلسطینی برای عملیات نفوذ به فلسطین اشغالی یا 
تیراندازی به سمت اهداف صهیونیست ها، این رژیم را به تکاپو انداخته است، 
به طوری که نیروهای این رژیم در مرزهای غزه و شهرک های صهیونیستی 
مجاور غزه دیروز به حالت آماده باش درآمدند و نظامیان صهیونیست برای 
دومین روز متوالی گذرگاه »کرم ابوسالم« و »بیت حانون « را بستند. دیروز 
همچنین تصمیم گرفته شد سه گروهان به منطقه منتقل شود و فراخوان 
100نظامی ذخیره و ادغام آنها در ی��گان نظامی ویژه غزه از دیگر اقداماتی 
بود که صهیونیست     ها صورت دادند. در همین ارتباط روزنامه صهیونیستی 
»یدیعوت آحارونوت « نوشت: حالت آماده باش حداکثری ادامه دارد و برخی 
از مسیر     ها هنوز به روی خودرو     ها بسته است. عالوه بر اقدامات یادشده، رژیم 
صهیونیستی پیامی شدیداللحن برای حماس و جهاد اسالمی فرستاده و 
اعالم کرده که دنبال تنش نیست اما به هر اقدامی، پاسخ سخت خواهد داد. 
رسانه های رژیم صهیونیستی نیز از آماده باش سامانه گنبد آهنین در جنوب 
فلسطین اشغالی خبر دادند. مسئوالن امنیتی رژیم صهیونیستی هم ساحل 
زکیم را بسته و مانع از تردد قطار     ها بین اشکلون و سدیروت شدند و گذرگاه 

ایرز را به روی کارگران فلسطینی بستند. 
 مصر در قامت میانجی

منابع فلس��طینی آگاه اعالم کردند، مصر به منظور جلوگیری از تشدید 
تنش در غزه در واکنش به بازداشت بسام السعدی ، تماس های گسترده ای 
با سران جهاد اسالمی برقرار کرده اس��ت. این منابع افزودند، تماس      ها در 
باال     ترین سطوح میان مقامات ارشد دستگاه اطالعات مصر و جهاد اسالمی 
در جریان است و جهاد اسالمی در این تماس به بازداشت همراه با خشونت 
بسام السعدی به ش��دت اعتراض کرده است. از س��وی دیگر حماس هم 
دیشب از سفر یک هیئت از این جنبش به مصر به منظور دیدار با مقامات 
مصری خبر داد. »عبداللطیف القانوع « سخنگوی حماس گفت: این سفر 
در چارچوب تقویت روابط با قاهره و حل مسائل باقی مانده و کاهش رنج 

ملت فلسطین انجام شده است. 
 مسئله فلسطین همچنان گریبانگیر اسرائیل

بن درور یمینی، نویسنده صهیونیست در روزنامه یدیعوت آحارونوت درباره 
وقوع انتفاضه سوم هش��دار داد و نوشت:»اسرائیلی      ها تصور می کنند که 
درگیری       با فلسطینی      ها چندان خشونت  آمیز نیست و همین مسئله باعث 
شده است که آنها گمان کنند ما در مقایسه با زمان انتفاضه االقصی یک 
دهه آرام را سپری می کنیم. «در این یادداشت آمده است: »سنگ اندازی 
در خیابان های کرانه باختری این توه��م را از بین می برد و این بدان معنا 
است که مسئله فلس��طین همچنان گریبانگیر اسرائیل است. مسئولیت 
باقی ماندن روابط فلس��طین و اسرائیل در حالت نوس��ان و بالتکلیفی بر 
عهده رهبری مردد اسرائیل است و به رغم مطرح شدن ابتکارعمل      هایی 
توسط ایهود اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل در سال 200۸ و جان 
کری، وزیر خارجه اسبق امریکا، تا بدین لحظه هیچ اتفاقی رخ نداده است؛ 
در نتیجه ممکن است که ما در مس��یر یک فاجعه حتمی قرار بگیریم.« 
 نویسنده معتقد اس��ت که اتفاقات اخیر با درگیری های روزانه نیروهای 
ارتش اسرائیل با جوانان فلسطینی در جنین و نابلس همزمان شده است. 
هزاران تن از این جوانان اسلحه در اختیار دارند تا از آن علیه ارتش دولت 
تل آویو و شهرک نشینان استفاده کنند. همچنین قدرت تسلط تشکیالت 
خودگردان فلسطین در حال کاهش است و هر اسرائیلی که معتقد است 
این جوانان فلسطینی در همان اردوگاه های آوارگان در کرانه باختری باقی 
خواهند ماند و عملیات آنها به درگیری های شبانه سبک با سربازان ارتش 
اسرائیل محدود می شود، از س��ندرم توهم رنج می برد. وی با تکیه بر این 
عوامل نوشت: »این بدان معناست که عقیده غالب در میان اسرائیلی      ها این 
است که معلوم نیست انفجار بعدی در فلسطین چه زمانی، در عرض یک 

ماه یا یک سال رخ دهد، اما انتفاضه بعدی در راه است.«

 DNA  کاخ سفید: تأییدیه
برای مرگ الظواهری نداریم

درحال�ی ک�ه ش�ک و تردید     ه�ا پیرام�ون کش�ته ش�دن رهبر 
القاع�ده در افغانس�تان افزای�ش یافته، س�خنگوی کاخ س�فید 
سه      ش�نبه اعام کرد که ایاالت متحده هی�چ تأییدیه ای از تجزیه 
و تحلیل DNA درباره کش�ته ش�دن ایم�ن الظواه�ری در کابل 
ندارد، اما هوی�ت وی را از طری�ق منابع دیگر تأیید کرده اس�ت. 
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ س��فید در مصاحبه با 
سی ان ان، با اشاره به آنالیز DNA فرد کشته ش��ده در حمله امریکا به 
کابل افغانستان، گفت: ما تأییدی از طریق تجزیه و تحلیل DNA ایمن 
الظواهری نداریم و نیازی به این م��درک نداریم چون از طرق مختلف 
آن را تأیید کردیم. ما تأییدیه مش��اهده و همچنی��ن تأییدیه از منابع 
دیگر داریم. کربی همچنین گفت که القاعده هنوز حضور کم رنگی در 
افغانس��تان دارد. این اظهارات کربی در حالی ایراد شده که عبدالنافی 
تکور، سخنگوی وزارت کشور طالبان سه      شنبه درباره حمله امریکا گفت: 
»در این حمله خانه ای در محله شیرپور هدف یک راکت قرار گرفت. اما 
از آنجا که این خانه خالی بود، کسی کشته نشد.«  فهیم شاه یک شهروند 
افغانی که در کابل زندگی می کند به خبرگزاری فرانس��ه گفت: » فکر 
نمی کنم این حقیقت باشد. این فقط یک کمپین تبلیغاتی است. « جو 
بایدن، رئیس جمهور امریکا بامداد سه      شنبه در سخنرانی تلویزیون از 
کشته شدن ایمن الظواهری، یکی از برجسته      ترین تروریست های تحت 
تعقیب  در جهان خبر داد. عبدالکبیر، یکی دیگر از س��اکنان پایتخت 
افغانستان گفت روز یک     ش��نبه صدای انفجار را شنیده است اما برای 
اثبات ادعاهای مربوط به قتل الظواهری، که او به صحت آن شک دارد، 
شواهدی را درخواس��ت کرد. او گفت: » این امکان وجود دارد که آنها 
شخص دیگری را کشته اند و او را رهبر القاعده اعالم کرده اند. مکان های 
دیگری نیز وجود دارد. الظواهری ممکن است در پاکستان یا حتی در 
عراق مخفی شده باشد. « از سوی دیگر، استفان دوجاریک، سخنگوی 
دبیرکل سازمان ملل هم در سخنانی در واکنش به کشته شدن ایمن 
الظواهری اظهار کرد: »ما هیچ اطالعاتی درباره محل اختفای الظواهری 
و اینکه آیا او در کابل بوده یا در مکانی دیگ��ر نداریم، ما از این موضوع 
اطالعی نداشتیم.« همچنین، جمهوریخواهان امریکا خوشحالی جو 
بایدن از کشته ش��دن رهبر القاعده را مورد انتقاد قرار دادند، زیرا آنها 
خروج سال گذشته امریکا از افغانستان در دولت دموکرات این کشور را 

زمینه اصلی سر بر آوردن القاعده در افغانستان می دانند. 

ورود چین به دوران »چالش فعال « با امریکا
پکن قدرتی است که حاال سفر پلوسی جری اش کرده است

سيدرحيمنعمتی

مجل�س  رئی�س 

حامد خبیری
نمایندگان امریکا   گزارش  یک

به رغم تهدید چین، 
به تایوان رفت تا در نبرد اراده ها، واشنگتن در 
ظاهر ابرقدرتی و قدرقدرتی اش را به رخ جهان و 
چینی     هایی بکش�د که خود را در جهان آینده، 
جانشین ایاالت متحده می دانند. در واشنگتن، 
بعضی ها، این را نشانه پیروزی یک ابرقدرت با 
تجربه بر یک قدرت تازه کار می دانند؛ رویدادی 
که مایک پمپئو جمهوریخواه را در کنار نانسی 
پلوسی دموکرات قرار داد:» امریکا هرگز از حزب 
کمونیس�ت چین دس�تور نگرفته و هرگز هم 
کارشناس�ان  برخ�ی  نخواهی�م گرف�ت.« 
دست راستی ملی گرا پا از این هم فراتر گذاشته 
و نه تنها برای پلوس�ی82 ساله کف زدند، بلکه 
سه      ش�نبه را »روزی ب�زرگ ب�رای امری�کا« 
می خوانن�د. اکثریتی بزرگ ام�ا، نگران تبعات 
خشم قدرتی نوظهورند که پلوسی با سفرش، آن 
را جری کرده و دیر یا زود درصدد تافی برخواهد 
آمد؛ روندی ک�ه رویارویی اژد     ها و عق�اب را از 
وضعیت خفته کنونی، وارد حالت فعال می کند. 

به گ��زارش »جوان«، نانس��ی پلوس��ی ب��ه عنوان 
عالی      ترین مقام امریکایی طی 25 س��ال گذش��ته، 
سه      شنبه ش��ب پا به تایوان گذاشت و آنجا مانند هر 
رهبر پیروز دیگری، از صلح و دوستی صحبت کرد 
و اینکه »امری��کا تایوان را تنها نخواهد گذاش��ت«. 
بماند که پلوسی چطور شبانه و با پروازی نامشخص 
و نیمه نظامی به تایپ��ه رفت، س��فر او به رغم همه 
تهدید     ها و به قول برخی، خط و نشان کشیدن     ها و 
رجزخوانی های مقام های بلندپایه در پکن انجام شد. 
انتظار می رفت چینی ها، هواپیمای او را رهگیری یا 
دست کم در فرود آن اخالل ایجاد کنند؛ سناریو     هایی 

که عصر سه      شنبه اتفاق نیفتاد و هواپیمای حامل او 
در فرودگاه تایپه به زمین نشست. پلوسی ۸3 ساله 
دیروز هم بدون اتفاق خاصی تایوان را ترک کرد و به 

واشنگتن برگشت. 
 »یک روز عالی« برای امریکا...  

 تا اینجای کار، بازی به نفع امریکا اس��ت، دولتی با 
تجربه ابرقدرتی بیش از 75 ساله که توانست در جنگ 
اراده ها، بر یک قدرت نوظهور غلبه کند. مایک پمپئو، 
وزیر خارجه دولت جمهوریخ��واه دونالد ترامپ در 
توئیتر نوشت: »امریکا هرگز از حزب کمونیست چین 
دستور نگرفته و هرگز هم نخواهیم گرفت و ما همیشه 
از دولت مستقل تایوان و مردم آزادیخواه آن حمایت 
خواهیم کرد .« گوردون چانگ، کارشناس چینی هم 
در برنامه »زاویه اینگراهام « روز سه      ش��نبه را »روز 
عالی برای امریکا« نامید و گفت:»آنچه رئیس مجلس 
پلوسی به مردم تایوان و مردم منطقه، مردم جهان و 
مردم امریکا گفت این بود که ما مرعوب نخواهیم شد. 
این مهم است زیرا اگر او نمی رفت، ما بد     ترین عناصر 
در نظام سیاسی چین را با نشان دادن اینکه ارعاب 
علیه امریکا کارآمد است، جسور می کردیم. این روز 
بزرگی برای امریکاست.«  ورای این تحلیل     ها اما، یک 
نگرانی گسترده درباره اثرات میان مدت و بلندمدت 
در میان اکثر تحلیلگران امریکایی قابل مش��اهده 
اس��ت. پکن که درباره » تأثیر سیاسی وحشتناک « 
سفر پلوسی هشدار داده و گفته بود ارتش آزادیبخش 
در صورتی که حس کند حاکمیت و تمامیت ارضی 
پکن در معرض تهدید قرار گرفته، » دس��ت بس��ته 
نخواهد نشست«، در اولین اقدام ، سفیر امریکا را در 
پکن برای اعتراض به سفر نانسی پلوسی به تایوان 
احضار کرد. پکن این اقدام پلوسی را » بسیار شنیع « 
توصیف کرد، عواقب آن را بسیار جدی خواند و به او 
گفت:» چین بیکار نخواهد ماند.«  ارتش آزادیبخش 
خلق چین )PLA( هم از آغاز رزمایش      هایی در اطراف 

جزیره تایوان خبر داده که طی آن از مهمات واقعی 
استفاده می شود. تصاویر پخش شده از این رزمایش 
که تلویزیون چین آن را پخش کرد، نشان می دهد 
که جنگنده های رادارگریز جی20 از روی باندی در 
فرودگاه بلند شده و همچنین پرتاب کننده های راکت 
و موش��ک نیز به حالت آماده باش درآمده اند. ارتش 
چین اعالم کرد که یک مجموعه مانورهای نظامی با 
گلوله واقعی را از چهارم اوت )امروز( شروع می کند 
که تا هفتم اوت ادامه خواهد داشت؛ رزمایش     هایی 
که در شش منطقه مختلف که از همه جهات، جزیره 
تایوان را احاطه می کنند، برگزار خواهند شد. دیوید 
فینکلشتاین، کارشناس کهنه کار چین که ریاست 
 ،CNA بخش چین و اقیانوس آرام در اندیش��کده
را بر عهده دارد، دیروز به فایننش��ال تایمز گفته که 
به یاد نمی آورد که چین هرگ��ز تمرینات بزرگی را 
در س��واحل ش��رقی تایوان انجام داده باشد. وزارت 
دفاع تایوان اعالم کرده که تهدید چین به برگزاری 
رزمایش با آتش با هدف تهدید بنادر و مناطق شهری 
کلیدی این کشور بوده و به صلح و ثبات منطقه آسیب 

وارد کرده است. 
چنین روندی، در مناسبات امریکا با چین که به رغم 
تنش های قابل توجه در چند دهه گذشته، از نوعی 
ثبات اس��تراتژیک برخوردار بوده، نش��انه خوبی به 
حس��اب نمی آید. وانگ یی، وزیر خارجه چین روز 
چهار     شنبه در یک بیانیه از امریکا خواست تا چهار 
توهم را کنار بگذارد؛» توه��م دخالت در روند اتحاد 
مجدد چین، توهم کارشکنی در توسعه چین، توهم 
مداخله در وضعیت ژئوپلیتیکی چین و توهم اشتباه 
گرفتن حق و باطل.«  وزیر خارجه چین تأکید کرده 
که تایوان بخشی از چین اس��ت و اینکه » درک این 
اتحاد مجدد یک اتفاق تاریخی و اجتناب ناپذیر است. 
ما هیچ اجازه ای به مداخل��ه نیروهای تجزیه طلب 
» اس��تقالل تایوان « یا نیروهای خارجی نخواهیم 

داد.«  وانگ یی تهدید کرده که »امریکا بهای تضعیف 
حاکمیت و منافع امنیتی چین را می پردازد« و در 
حالی که قرار است به کامبوج سفر کند، گفته می شود 
هیچ برنامه ای برای دیدار با آنتونی بلینکن، وزیر امور 

خارجه امریکا ندارد. 
  ... یا لحظه ای دلخراش ؟

دولت چین اعالم کرد که از روز چهار     شنبه صادرات 
شن و ماس��ه به تایوان را در واکنش به سفر نانسی 
پلوس��ی، رئیس مجلس نماین��دگان امریکا به این 
جزیره، متوق��ف می کند. پک��ن همچنین تصمیم 
گرفته واردات مرکبات، برخی محصوالت دریایی و 
ماهی منجمد از تایوان را متوقف کند، اقداماتی که 
عالوه بر کم سابقه بودن در سنت رفتارهای سیاسی 
چین، میزان خش��م پکن از وضع موجود را نش��ان 
می دهد. میا نوونز، کارشناس مسائل چین مؤسسه 
بین المللی مطالعات استراتژیک، با اشاره به رزمایشی 
که چینی     ها شروع کرده اند، می گوید که ارتش امریکا 
احتماالً از آسمان دریای چین جنوبی که چین ادعای 
مالکیت آن را دارد و به شدت هم نظامی شده، دور 
شده باشد، زیرا ارتش چین شروع به استقرار موشک 
در جزایر مصنوعی آن کرده، کاری که برای هواپیما     ها 
خطرناک است. بقیه کارشناس��ان مسائل چین در 
غرب نیز، اکثراً دیدگاه مس��اعدی به س��فر پلوسی 
ندارند. کوین راد، نخس��ت وزیر س��ابق استرالیا در 
گفت وگو با بی بی سی، سفر پلوسی را »ریختن بنزین 
روی آتش« توصیف کرده و گفته است: » تایوان در 
حال رفتن به سمت و سویی بد است، یک فرسایش 
دائمی از وضعیت امنیتی صرفاً برای دو روز افزایش 
قند.«  کریگ سینگلتون، کارشناس چین در بنیاد 
دفاع از دموکراسی     ها ) FDD( معتقد است که سفر 
پلوسی اشتباهی بود که خطر تشدید تنش های امریکا 
و چین را به دنبال دارد. او می گوید:»لفاظی های پکن 
نشان می دهد که این یک بحث یک هفته ای نخواهد 
ب��ود. مانور     هایی که آنها اعالم کردند بس��یار جدی 
است. چین در روزهای آینده پس از بازگشت پلوسی 
به خانه بسیار راحت خود در سانفرانسیسکو، عناصر 
قدرت را در دست خواهد گرفت.«  جنیفر رودولف، 
کارشناس چین در مؤسسه پلی تکنیک ورچستر، 
در گفت وگو با فایننش��ال تایمز گفته که چشم انداز 
جهانی با ظهور چین به عنوان یک قدرت تغییر کرده 
است. او به سفر 25 سال پیش نیوت گینگریچ، رئیس 
وقت مجلس نمایندگان امریکا به تایوان اشاره کرده 
و می گوید: »وقتی گینگریچ هم به تایوان رفت، چین 
عصبانی بود..  اما )ما( در نقط��ه ای نبودیم که االن 
هستیم و چین فعاالنه نقش ایاالت متحده در جهان 
را در جبهه های مختلف به چالش می کشد ]و[ تعامل، 
غرق شده در آب دیده می شود...  این همان چیزی 
است که لحظه کنونی را بسیار دلخراش می کند.« 
 الیل گلدشتاین، مدیر تعامل با آسیا در اندیشکده 
اولویت ه��ای دفاعی با تأیید چنین چش��م اندازی، 
سفر پلوسی را یک »شیرین کاری احمقانه سیاسی« 
خوانده که هرچند خودش به تنهایی منجر به جنگ 
نمی شود ولی روند غم انگیز خوابگردی به یک فاجعه 
جهانی و ملی را در زمان نامشخصی از آینده تسریع 
خواهد کرد.   آماندا هسیائو، تحلیلگر ارشد گروه بحران 
چین به نیوزویک گفته است که » لحظه های پرتنشی 
از این دست، احتمال سوء برداشت دو طرف از نیات 
یکدیگر را افزایش می دهد که منجر به پاس��خ های 

نامتناسب و تشدید تنش می شود.«

با تمدید مجدد  تا 2 ماه دیگر انجام شد 

آخرین مهلت آتش بس انصاراهلل به سعودی
به رغم نقض مک�رر آتش بس از س�وی ائتاف 
سعودی در چهار ماه گذشته، جنبش انصاراهلل 
برای دو ماه دیگر با تمدی�د آتش بس موافقت 
کرد تا آخری�ن مهل�ت را به س�عودی     ها برای 
انجام تعهدات شان داده باش�د، زیرا اظهارات 
یمنی     ه�ا نش�ان می دهد در صورت شکس�ت 
توافقات در این دوره و منتفع نش�دن یمنی     ها 
از دس�تاوردهای آن، عملیات ه�ای نظامی به 
خ�اک متج�اوزان از س�رگرفته خواهد ش�د. 

درحالی که سازمان ملل و عربستان سعودی تالش 
می کردند آتش بس در یمن را تا ش��ش ماه دیگر 
تمدید کنند، انصاراهلل تنها با دو ماه دیگر موافقت 
کرد. طبق گزارش رویت��رز، »هانس گروندبرگ« 
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن سه      شنبه 
شب در س��خنانی گفت: طرف های یمنی توافق 
کردند آتش بس جاری در این کش��ور به مدت دو 
ماه دیگر تمدید ش��ود. گروندبرگ توضیح داد که 
این تمدید آتش بس پایبندی طرف      ها به مذاکره 
برای رس��یدن به توافقی فراگیر را نیز شامل شده 
اس��ت. آتش بس یمن که از ابتدای ماه رمضان به 
درخواست سازمان ملل و با شرایطی از سوی دولت 
نجات ملی یمن برقرار شده، بار      ها از سوی ائتالف 
متجاوز سعودی نقض شده است. این آتش بس دو 
ماه پیش  به دنبال رایزنی های سازمان ملل برای 
یک دوره دوماه��ه دیگر تمدیده ش��ده بود و این 

دومین بار است که تمدید می شود. 
پیش از این یمنی     ها بار     ها با انتق��اد از نقض مکرر 
آتش بس از سوی ائتالف متجاوزان گفته بودند که 
دیگر آتش بس را تمدید نخواهن��د کرد اما به نظر 
می رسد برای دو ماه دیگر این شانس را به سعودی     ها 
داده اند تا به وعده های خود عم��ل کنند. رهبران 
انصاراهلل تمدید آتش بس را به کاهش مش��کالت 
شهروندان یمنی منوط کرده اند. به گزارش روزنامه 

االخبار ، دولت صنعا معتقد اس��ت که نزدیکی به 
الزامات صل��ح واقع��ی و در رأس آن لغو محاصره، 
حداقل مس��تلزم پرداخت حقوق کارمندان، رفع 
همه محدودیت      ها در فرودگاه صنعا و بندر الحدیده 
از جمله لغو قیمومیت عربستان بر مجوز پروازها، 
عدم محدود بودن پرواز     ها فقط به کشورهای حامی 
ائتالف و نیز عدم توقیف نفتکش هاست. نصرالدین 
عامر، عضو کمیته اطالع رسانی جنبش انصاراهلل روز 
چهار     شنبه در گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما 
درباره تمدید آتش بس در یم��ن گفت: »تاکنون 
داده      ها و اطالعات حاکی از آن است که شاخص های 
مثبت و خوشایندی برای تمدید آتش بس کنونی 
وجود ن��دارد. متجاوزان س��عودی - اماراتی هنوز 
هم به توقیف کش��تی های حامل س��وخت ادامه 
می دهند و پرواز      ها نیز در سطحی بسیار اندک انجام 
می شود که این مغایر با توافقنامه آتش بس است. 
نقض آتش بس و حمالت هواپیما های جاسوسی 

متجاوزان ادام��ه دارد. اگر منافع ملت یمن تأمین 
نش��ود، آتش بس هیچ فایده ای ن��دارد. باید طرف 
مقابل در زمان آتش بس بس��تر راه حل سیاسی و 
اعتماد س��ازی را فراهم کند. « محمد عبدالسالم، 
سخنگوی انصاراهلل هم گفت که مسائل بشردوستانه 
حقوق طبیعی مردم یمن است و رسیدگی فوری به 
آن برای ورود به مراحل جدی تر و پایدارتر ضروری 
است.  عربستان در چهار ماه گذشته به هیچ یک از 
تعهدات خود در توافق آتش بس مانند لغو محاصره 
دریایی، انتقال بیماران یمنی به خارج از فرودگاه 
صنعا، و ورود کش��تی     ها یمنی ب��ه بندرهای این 
کشور عمل نکرده است و انصاراهلل هشدار داده اگر 
یمنی     ها از دستاوردهای این توافق منتفع نشوند، 
آن را تمدید نک��رده و عملیات های نظامی خود را 
از س��ر خواهند گرفت. در روزه��ای اخیر مقامات 
انصاراهلل هش��دار دادند که جنگ در آینده با ابعاد 
گسترده تری ادامه خواهد یافت و برای اینکه نشان 

دهند برای پاسخ به هرگونه ماجراجویی جدید از 
سوی اشغالگران آماده هس��تند روز سه شنبه رژه 

بزرگی با حضور هزاران نفر برگزار کردند. 
از س��وی دیگر، وزارت خارجه عربستان سعودی 
روز چهار     شنبه از تمدید آتش بس در یمن استقبال 
و ب��ر اهمیت باز ک��ردن گذرگاه های انس��انی در 
»تعز« تأکید کرد.   عربستان برای اینکه از عملیات 
موش��کی انصاراهلل در امان بماند، تن به آتش بس 
داده اس��ت و س��عی دارد با تمدید مکرر آن برای 
مدتی از چشیدن مجدد ضرب شست انصاراهلل به 
دور باشد و ش��واهد حاکی از این است که این بار 
هم با وجود ادعاهای ظاهری، سعودی به تعهداتش 
عمل نخواهد کرد، چرا که ساعاتی پس از آتش بس 
چندین بار آن را نقض کرد و یک کشتی یمنی را در 

دریای سرخ توقیف کرد. 
   تقویت امنیت امارات و عربستان

درحالی که امریکا در ظاه��ر از آتش بس و توقف 
درگیری     ها در یمن حمایت می کند، در عمل نشان 
داده که خواهان پایان جنگ نیست. بالفاصله پس 
از تمدید آتش بس در یمن، دولت امریکا موافقت 
خود را با فروش سامانه های موشکی به عربستان 
و امارات اعالم کرد. وزارت دفاع امریکا اعالم کرد 
که وزارت خارجه این کش��ور با ق��رارداد فروش 
موشک های پاتریوت و تجهیزات مربوط به آن به 
عربستان به ارزش 3/05 میلیارد دالر و سامانه های 
تاد به امارات به ارزش2/25میلیارد دالر موافقت 
کرده است. به گزارش رویترز، پنتاگون در بیانیه ای 
اعالم کرد ک��ه وزارت خارجه امریکا سه      ش��نبه با 
فروش احتمالی 300 موشک پاتریوت به عربستان 
موافقت کرد. واشنگتن در رابطه با قرارداد موشکی 
گفت که » توافق م��ورد انتظار با عربس��تان برای 
بهبود امنیت مش��ترک و هدف از توافق موشکی 
پاتریوت محافظت از عربس��تان و منطقه در برابر 

تهدیدات است.«
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