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روزنامه نیویورک تایمز ]آمريكا[

دوره جدیدی از انزوای طالبان فرا خواهد رسید
عملیات ترور ایمن الظواهری در منطقه امنیتی کابل و افشای اینکه 
طالبان به یکی از طراحان اصلی حمالت 11سپتامبر پناه داده است، 
نقطه عطفی برای حاکمیت این گروه در افغانستان خواهد بود. 
ترور رهبر القاعده در خانه رهبران طالبان نشان داد که این گروه 

در مقایسه با تجربه اول حاکمیتش در کابل تغییری نکرده است.

سرانجام پس از هفته ها کش وقوس  
دیپلماتیــک و تهدیدهای نظامی 
چین، رئیس مجلــس نمایندگان 
آمریکا به تایوان سفر کرد. نانسی پلوسی نخستین 
مقام ارشد آمریکایی است که در 25سال گذشته در 

سفر رسمی به تایوان رفته است.
سفر 18ساعته رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به 
تایوان در حالی انجام  شد که ارتش چین طی روزهای 
اخیر بارهــا آمریکایی ها را به اقــدام نظامی تهدید 
کرده بود. با این حال پکن در نخستین اقدام، سفیر 
آمریکا را احضار کرده و اعتراض شدید خود را به این 
سفر اعالم کرد. همچنین »وانگ یی« وزیر خارجه 
چین،  با انتشار بیانیه ای هشــدار داد: »آن دسته از 
سیاستمداران آمریکایی که در موضوع تایوان با آتش 

بازی می کنند، به پایان خوبی نمی رسند.«
چین همزمان با حضور پلوسی در شهر تایپه، مرکز 
تایوان، مجموعه ای از تحریم های اقتصادی را علیه 
تایوانی ها وضع کرد. همچنین، حمالت سایبری به 
سامانه های اینترنتی و رایانه های تایوانی آغاز شده 
است. چینی ها صادرات شن و ماسه به تایوان را هم 
متوقف کرده اند. گفته شــده، واردات موادغذایی از 
بیش از 100شرکت تایوانی هم متوقف شده است. 
شرکت هایی که در فهرست تعلیق واردات قرار دارند 
شامل تولیدکنندگان چای، میوه های خشک، عسل، 
دانه های کاکائو و ســبزیجات هســتند؛ همچنین 
ممنوعیــت خرید ماهــی از حدود 700کشــتی 

ماهیگیری نیز در این فهرست قرار دارد.
ارتش چیــن نیز اعــالم کــرده کــه در محدوده 
130کیلومتری تایوان، یک رزمایش بزرگ نظامی 
با استفاده از تسلیحات جنگی برگزار می کند. ارتش 
همچنین شمار زیادی خودروی زرهی را به سواحل 
فوجیان، نزدیکترین استان چین به تایوان اعزام کرده 
است. مقام های چین و تایوان در سال1۹۹2 توافق 
کردند هر اقدامی در این منطقه و در روابط طرفین 
براساس اصل »چین واحد« باشد. براساس این اصل، 
چین و تایوان به یک کشور که همان سرزمین مادری 
است تعلق دارند. همچنین براساس اصل چین واحد، 
هر کشوری که دارای روابط رسمی با پکن است حق 
ندارد با تایوان روابط رسمی داشته باشد. آمریکا نیز 
با پذیرش این اصل به روابط »غیررسمی« با تایوان 
بسنده کرده است. تا پیش از سفر پلوسی، واشنگتن 
نمایندگان غیررســمی به این تایوان می فرســتاد؛ 
رویکردی که به نظر می رســد با ســفر اخیر رئیس 

مجلس نمایندگان آمریکا تغییر کرده است.

چرا چین جنگ نمی خواهد؟
همزمان با باال گرفتن تنش ها و آماده باش نیروهای 
آمریکایی، تایوانی و چینی در منطقه، برخی ناظران 
نســبت به وقوع درگیــری هشــدار می دهند، اما 
اندرو مرتــا، مدیر مرکز تحقیقــات جهانی چین در 
دانشــکده مطالعات جان هاپکینز، در گفت  وگو با 
روزنامه نشــنال امارات با رد این احتمال می گوید: 
»شفاف بگویم گرچه اقدام نظامی چین علیه تایوان 
دور از ذهن نیست اما فکر نمی کنم که عملی شود.« 
شیائوشی مارتین، محقق امور بین الملل در مؤسسه 
کلینگنــدال)Clingendael(، نیز بــا رد احتمال 
درگیری نظامی چین و تایوان  می گوید: »باید میان 
اینکه چین توانایی چنین حملــه ای را دارد و اینکه 
اصال قصد چنیــن کاری را دارد یا نــه، تفاوت قائل 
شویم. تنها به این دلیل که چین توان نظامی حمله 
به تایــوان را دارد به این معنی نیســت که بخواهد 

چنین کاری کند.«
به اعتقاد مارتیــن، بی میلی چین بــرای درگیری 
نظامی با تایوان دالیل بسیاری دارد؛ ازجمله اینکه، 
حمله به تایوان می تواند اعتبار بین المللی این کشور 
را خدشه دار کند، تنش  با کشــورهای دیگر به ویژه 

همسایگان را افزایش دهد و روابط اقتصادی گسترده 
پکن با جامعه جهانــی را متاثر کند. پکن همچنین 
برای حمله و حفظ اشــغال نظامی تایوان به منابع 
زیادی نیاز خواهد داشــت. به عبارت دیگر، هزینه 
حمله به تایوان برای این کشور بســیار زیاد بوده و 
همین مسئله این گزینه را به آخرین راه حل پیشروی 

پکن تبدیل می کند.

گزینه های پیش روی پکن
خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به گزینه های پیشروی 
چین نوشته: شــی جین پینگ، رئیس جمهور چین 
و جو بایدن، رئیس جمهــور آمریکا در تماس تلفنی 
هفته پیش خود نشــان دادند که هیچ یک به دنبال 
تقابل نظامی نیستند اما تشدید لفاظی های خصمانه 
احتماال طرف چینی را مجبور خواهد کرد که به سفر 
پلوسی پاسخ محکمی دهد؛ به ویژه که شی جین پینگ 
در آستانه آغاز ســومین دهه حکمرانی اش بر حزب 
کمونیست اســت. بر این اســاس، یکی از نخستین 
اقدامات پکن می تواند تشــدید نقض حریم هوایی 
تایوان باشــد. تا پیش از این هم هواپیما های نظامی 
چین روزانه بارها وارد حریم هوایی تایوان می شدند؛ 

امری که اعتراض تاپیه را به دنبال داشت.
روزنامه دولتی گلوبال تایمز، چاپ پکن نیز پیشنهاد 

کرده که چین می تواند با پرواز مســتقیم نظامی بر 
فراز تایوان، دولت »تسای اینگ ون«، رئیس جمهور 
تایــوان، را مجبور به کناره گیری کنــد. یکی دیگر 
از اقدامــات احتمالی پکن به نوشــته این روزنامه، 
می تواند آزمایش های موشــکی چین در نزدیکی 
مرزهای تایوان باشــد. گذشــته از گزینه های باال، 
تأثیرگذارترین واکنش غیرنظامی چین به تحوالت 
اخیر تایوان می تواند تنبیه شــدید اقتصادی باشد. 
بلومبرگ نوشــته: چین بزرگ ترین شریک تجاری 
تایوان اســت و حجم تجاری 2کشــور با 26درصد 
افزایش نسبت به سال گذشــته به 328.3میلیارد 
دالر رسیده اســت. بر این اســاس، پکن می تواند 
با تحریم گســترده صادرکنندگان تایوانی به ویژه 
در بخش کشــاورزیـ  روندی کــه همین حاال هم 
کلید خوردهـ  روابط تجاری خــود با تایپه را به طور 
چشمگیری کاهش داده و محدود کند. البته چین 
در این زمینه نیز باید احتیاط به خرج دهد؛ چون به 
چیپ های الکترونیکی پیشرفته تایوان نیاز دارد. بنا بر 
گزارش بلومبرگ، تحریم دولتمردان تایوانی از دیگر 
گزینه های پیشروی چین است. پکن همین حاال هم 
تعدادی از سیاســتمداران تایوانی را تحریم کرده و 
احتماال در روزها و هفته های آینده، شمار افرادی که 
در این فهرست قرار می گیرند، بیشتر هم خواهد شد.

هزینه ماجراجویی پلوسی، از جیب اقتصاد تایوان
چین به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری تایوان، قصد دارد سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایپه را با تحریم اقتصادی تالفی کند

گزارش

آتش بس یمن تا 2ماه دیگر تمدید شد
پس از چند هفته تکاپوی »هانس گروندبرگ«، فرستاده ویژه 
سازمان ملل در امور یمن برای تمدید آتش بس، سرانجام در 
آخرین ساعات روز سه شنبه، او اعالم کرد که توافق آتش بس 
برای 2ماه دیگر تمدید شده اســت. اعالم تمدید آتش بس 
یمن تنها چند ساعت قبل از پایان آن اعالم شد. توافق فعلی 
آتش بس از نیمه فروردین ماه امســال با پیشنهاد سازمان 
ملل آغاز و سپس برای دومین بار در خرداد ماه و اکنون برای 

سومین بار تمدید شده است.
براساس گزارشی که وبگاه رسمی سازمان ملل در این ارتباط 
منتشــر کرده، هانس گروندبرگ مفــاد تمدید آتش بس را 
به مانند همان 2 دوره قبل شــامل توافــق طرفین در مورد 
مکانیســمی برای پرداخت منظم حقوق کارمندان در شهر 
صنعا، باز کردن جاده ها در تعز و سایر استان ها، تأمین سوخت 
از طریق بندر الحدیده و همچنین امکان ورود و خروج پروازها 

از فرودگاه صنعا به اردن و مصر عنوان کرده است.
ســازمان ملل درباره آتش بس 4ماه گذشــته گفته که این 
آتش بس منجر به کاهش 60درصدی تلفات غیرنظامیان و 
کاهش نزدیک به 50درصدی آوارگان شــده است. عالوه بر 
این، 26کشتی سوخت وارد بندر الحدیده گردید و 36پرواز 
رفت و برگشــت بین صنعا و پایتخــت اردن و قاهره مصر 
برقرار شــد. با اعالم این آمار، اما به نظر می رسد که یمنی ها 
چندان رضایتی از آتش بس در 4ماه گذشته ندارند. آنها علت 
نارضایتی خود را نقض مکرر آتش بس از سوی ائتالف سعودی 
عنوان کرده اند. وبگاه المســیره یمن وابسته به دولت صنعا 
موارد نقض آتش بس از ســوی ائتالف سعودی ها را مستند 
کرده اســت. به گزارش المســیره، به طور معمول در برخی 
روزها بیش از 100پرواز جنگنده های سعودی و ائتالف عربی 
در آسمان یمن انجام شده است. در موارد متعددی هم این 

پروازها همراه با بمباران مناطقی از یمن بوده است.

همین نقض مکرر آتش بس طی 4ماه گذشته در یمن باعث 
شد تا »محمد عبدالسالم«، ســخنگوی جنبش انصاراهلل و 
رئیس هیأت مذاکره کننده این جنبش در نخستین واکنش به 
ادامه آتش بس خواستار رفع محاصره کامل یمن و پای بندی 
به مفاد آتش بس شود. در طرف مقابل نیز، وزارت امور خارجه 
عربستان سعودی اهمیت باز کردن گذرگاه های انسانی در 

»تعز« را در این آتش بس مورد تأکید قرار داده است.

سید حسن نصرهللا
دبیر کل حزب هللا لبنان

تــا زمانــی کــه ســناریویی آمریکایــی 
وجــود  منطقــه  در  اســرائیلی  ـ 
داشــته باشــد، مــا در تمــام ســطوح 
اعــم از نظامــی، امنیتــی، فرهنگــی 
و اجتماعــی بــا آن مقابلــه خواهیــم 
کــرد و میــدان مبــارزه و مقاومــت 
علیــه آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی 
همچنــان ادامــه خواهــد داشــت. 
بزرگ تریــن  اســرائیل  و  آمریــکا 

مصداق شیطان هستند. )المنار(

دونالد ترامپ
رئیس جمهور پیشین آمریکا

چــرا نانســی پلوســی دیوانــه در تایوان 
اســت؟ او همیشــه باعث دردســرهای 
زیادی می شــود. پلوســی هیــچ کاری را 
بــه خوبــی و درســت انجــام نمی دهــد، 
ازجمله دو استیضاح ناموفق، از دست 
دادن مجلس و غیره، خودتان ببينید.

)فاکس نیوز(

نقل قول جهان نما

کیوسک


