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رویارویی پکن و واشــنگتن بر سر 
تایوان به سال 2016 میالدی و زمانی 
که دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 
پیشــین آمریکا وارد کاخ ســفید شد 
برمی گردد. ترامپ دقیقاً در اولین روزی 
که وارد اتاق بیضی شــکل کاخ سفید 
شد و پشــت میزش نشست، در اولین 
ارتباط خود با جهــاِن خارج از آمریکا، 
با رئیس جمهوری تایــوان به صورت 
تلفنی گفت وگو کرد. او در آن گفت وگو 
بر اســتقالل تایوان و مشــارکت در 
طرح های ایاالت متحــده تاکید کرد 
و چندی بعد هــم شــاهد بودیم که 
چینی ها نســبت به این اقدام ترامپ 
به شــدت احســاس ناراحتی کردند. 
آنها به صورت علنــی اعالم کردند که 
ایاالت متحده به دنبال آن اســت که 
منافع چین را مورد هــدف قرار دهد 
اما بحث اصلــی این نبــود. ترامپ به 
خوبی از قدرت رســانه ها در هر امری 

خبر داشــت. او یک تاجر با میلیاردها 
دالر نقدینگی به حســاب می آمد و به 
صورت علنی می دانســت که جنگ 
روانی چگونه می تواند او را به یک غول 
سیاســی - اقتصــادی در دنیا تبدیل 
کند. به همین جهت بود که به سرعت 
به دستیاران رســانه ای و مطبوعاتی 
خود اعالم کرد که متن گفت  وگویش 
با رئیس جمهوری تایوان را منتشــر 
کنند. هدف از این اقدام ترامپ به نوعی 
حمله به چین بود اما واقعیت این است 
که ترامپ با این تمــاس، از همان روز 
اول شروع به کار خود در کاخ سفید به 
دنیا فهماند که می خواهــد چین را با 
شــدت هرچه تمام تر مورد هدف قرار 
دهد. این روند به مدت چهار ســال در 
انواع و اقسام ســناریو ها اجرایی شد. 
از جنــگ تعرفه ای و تجــاری با چین 
گرفته تا بهم ریختــن اوضاع و احوال 
عــادی در هنگ کنــگ و در آخر هم 
تقویت نظامی تایوان. ایــن  اقدامات 
اگرچه با فراز و فرودهای زیادی روبرو 
بود، امــا در مقابل چیــن را مجبور به 
پاسخگویی علیه آمریکا کرد. بسیاری 

بر این عقیده بودند که با رفتن ترامپ  و 
آمدن بایدن این تنش فروکش خواهد 
کرد اما در عمل چنین نشد، زیرا اساساً 
راهبردهای خارجــی و کالن ایاالت 
متحده، قائل به رئیس جمهوری این 
کشور نیســت و هر کسی که وارد کاخ 
سفید می شــود صرفاً مامور به اجرای 
این راهبردها است. حاال با آمدن بایدن، 
نه تنها کاهش تنــش در روابط چین و 
آمریکا را نمی  بینیم، بلکه این روند در 

حال تشدید است. 
آزار چین با اهرم های مرکب

روز گذشته خبرگزاری ساوت چاینا 
مورنینگ پســت، اعالم کــرد که ناو 
هواپیمابر کارل وینسون و گروه ضربتی 
آن برای انجام تمرینات مشــترک با 
ناوشکن ِجی. اس. کاگا نیروی دریایی 
ژاپــن، در آب های مورد مناقشــه که 
چین به آنها چشم دارد، حضور دارند. 
ناوگان هفتم نیــروی دریایی آمریکا، 
در بیانیه ای اعالم کرد که این تمرینات 
شــامل عملیــات پــروازی، آموزش 
تاکتیکی هماهنگ بیــن واحدهای 
ســطحی و هوایــی و تمرینات حمله 

دریایی خواهد بود. رویترز هم در این 
میان اعالم کــرد که ایــن اقدام پس 
از آن صــورت می گیرد کــه چین و 
روسیه، گشــت زنی مشترک، تمرین 
ضد زیردریایی و اولین گذر مشــترک 
از تنگه ســوگارو در مجمــع الجزایر 
ژاپن را انجام دادند که به عنوان اقدامی 
برای مقابله با فشار آمریکا و متحدانش 
تلقی می شــود. این اقــدام به وضوح 
نشــان می دهد که چینی ها با روسیه 

وارد یک ائتالف مشــترک نظامی در 
آبهای مورد مناقشه چین شده اند و در 
همین راستا ایاالت متحده و ژاپن هم 
به گونه ای دیگر در حال پاســح دادن 
به این موضوع هســتند، اما این تمام 
ماجرا نیست. تنش در جایی افزایش 
پیدا می کند که ایــاالت متحده با ابزار 
سازمان ملل و استفاده از آن به نفع خود 
وارد میدان شده اند. اخیراً وزارت امور 
خارجه آمریکا اعــالم کرد که مقامات 
ارشد آمریکایی و تایوانی به طور مجازی 
برای بحث در مورد گسترش مشارکت 
تایوان در سازمان ملل و سایر گروه های 
بین المللی مالقــات کرده اند و همین 
موضوع واکنش چیــن علیه آمریکا را 
دوبرابر کرد. اصل مطلب از این قرار است 
که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه چین به 
دنبال آن است تا تایوان را به هر نحوی 
که شده به عضویت سازمان ملل درآورد 
و به همین دلیل بود کــه دو روز پیش 
چوی تیانکای، ســفیر سابق چین در 
آمریکا، در اولین گفت وگوی عمومی 
خود پس از کناره گیری از ســمتش 
اعالم کرد که کشــورش هرگز اجازه 
فعالیت و عضویت تایوان در ســازمان 
ملل را نخواهد داد. دلیل اصرار مقامات 
چین برای جلوگیری از عضویت تایوان 
در ســازمان ملل به عنوان یک کشور 
مستقل کاماًل مشخص است. پکن به 
خوبی می داند که ایاالت متحده نفوذ 
قابل قبولی در ســازمان ملــل دارد و 
همین موضوع می توانــد تایوان را به 
عنوان یک دولت مستقل از چین زیر 
ســلطه تمام و کمال آمریکایی ها قرار 
دهد که این موضوع در نهایت به منزله 
شکســت چین در مقابــل آمریکا به 
حساب می آید. از سوی دیگر باید توجه 
داشت که چین، تایوان دموکراتیک را 
بخشــی از قلمرو خود می داند و بیان 
کرده اســت که برای تحــت کنترل 
گرفتن این جزیره، حاضــر به اعمال 
قدرت اســت. منتقدان، پکــن را به 
سوءاستفاده از قطعنامه سازمان ملل 
به عنــوان راهی برای محــروم کردن 
تایوان از عضویــت در نظام بین الملل 
و بهره بــرداری از مزایــای آن متهم 

کرده اند و از جزیره 2۳.۵ میلیون نفری 
تایوان خواسته اند تا در عرصه بین الملل 
صدای بلندتری داشــته باشد. ممکن 
است تنش میان پکن و واشنگتن صرفاً 
در مورد تایوان بر اســاس مولفه های 
مختلفی رخ داده باشــد، امــا به نظر 
می رســد که دو طرف بر سر تصاحب 
این جزیره استراتژیک، حاضر هستند 
همه چیز را قربانی کننــد. در همین 
راستا روز گذشته )چهارشنبه( آمریکا 
کمپانی تلکام چین را به دالیل امنیتی و 
نگرانی های جدی امنیت ملی از فعالیت 
در ایاالت متحده محروم کرد. رویترز در 
همین راستا اعالم کرد که کمیسیون 
ارتباطات فدرال آمریــکا به کمپانی 
تلکام چین در این کشور دستور داده 
تا ظرف 60 روز به خدماتش در ایاالت 
متحده پایان دهد و ایــن اقدام به 20 
ســال فعالیت این کمپانــی ارتباطی 
چینی در آمریکا پایــان خواهد داد. از 
ســوی دیگر، چندی پیش چینی ها 
خیلی واضح اعالم کردند که اگر ایاالت 
متحــده از تصاحب تایــوان و تالش 
برای بی ثبات سازی این جزیره دست 
نکشند، بدون تردید به این دولت شهر 
بزرگ حمله نظامی خواهند کرد. این 
اقدام اگرچه با واکنش لوید آســتین، 
وزیر دفاع آمریکا مواجه شد، اما به هر 
ترتیب نشان می دهد که تنش میان دو 
طرف آن هم برای تصاحب و سلطه بر 
تایپه دیگر همانند دوران ترامپ نیست 

و در حال شدت گرفتن است. 

تنش لفظی میان آمریکا و چین بر سر عضویت تایوان در سازمان ملل باال گرفت؛

تایپه، بهانه تخاصم
تنش پکن و واشنگتن به 

جایی رسیده که کمیسیون 
ارتباطات فدرال آمریکا 
به کمپانی تلکام چین در 
این کشور دستور داده تا 

ظرف ۶۰ روز به خدماتش در 
ایاالت متحده پایان دهد و 

این اقدام به ۲۰ سال فعالیت 
این کمپانی ارتباطی چینی 
در آمریکا پایان خواهد داد

ترامپ دقیقاً در اولین 
روزی که وارد اتاق بیضی 

کاخ سفید شد و پشت 
میزش نشست، در اولین 

ارتباط خود با جهاِن خارج 
از آمریکا، با رئیس جمهوری 

تایوان به صورت تلفنی 
گفت وگو کرد که این 

اقدامش شروع جنگ با 
چین به شمار می آمد

به دنبال اظهارات وزیر اطالع رسانی لبنان درباره جنگ یمن و نقش عربســتان و امارات در آن،  منابع خبری از 
احتمال شکل گیری بحران دیپلماتیک میان ریاض و بیروت خبر دادند. به نوشته روزنامه القدس العربی، منابع خبری 
اظهاراتی را به نقل از جورج قرداحی، وزیر اطالع رسانی لبنان منتشــر کردند که در آن جنگ ائتالف متجاوز عربی 
به سرکردگی عربستان و امارات علیه یمن را محکوم کرده است. این اظهارات در جریان مصاحبه با برنامه پارلمان 
مردم از شبکه الجزیره مطرح شد و قرداحی طی آن گفت که انصاراهلل یمن در مقابل 
تجاوزات عربستان و امارات از خودشــان دفاع می کنند. پس از انتشار اظهارات 
قرداحی رسانه های لبنان از احتمال شــکل گیری یک بحران دیپلماتیک میان 
لبنان و عربستان خبر دادند. شــبکه الجدید لبنان نیز در این باره گزارش داد که 
نشانه های شــکل گیری یک بحران دیپلماتیک عربی به دنبال اظهارات قرداحی 

به چشم می خورد.

سخنگوی کرملین دیروز )چهارشنبه( گفت که تحویل پهپادهای تهاجمی ترکیه ای به اوکراین ممکن است وضعیت را در 
منطقه دونباس )مناطق جدایی طلب شرق اوکراین( بی ثبات کند. به گزارش تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در پاسخ 
به درخواست برای اظهار نظر در مورد استفاده از پهپادهای تهاجمی ترکیه توسط نیروهای مسلح اوکراین، گفت: ما با ترکیه روابط 
خوبی داریم اما تحویل چنین تسلیحاتی به ارتش اوکراین احتماال منجر به تضعیف موقعیت در منطقه دونباس خواهد شد. پسکوف 
افزود: به محض اینکه چنین تسلیحاتی به دست ارتش اوکراین بیفتد، آن ها با استفاده از 
سالح ها در اوکراین موجب تضعیف موقعیت منطقه خواهند شد و چنین اقدامی به حل 
مشکل درون-اوکراینی کمک نمی کند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در تاریخ 26 اکتبر 
تایید کرد که ارتش برای اولین بار از یک پهپاد جنگی بایراکتار ترکیه ای )Bayraktar(  در 
منطقه دونباس استفاده کرده است. وزارت دفاع اوکراین اخیراً اعالم کرد قراردادی با ترکیه 

برای تولید پهپادهای تهاجمی امضا کرده است.

کرملین: تحویل پهپادهای ترکیه ای به اوکراین خطرناک استبروز نشانه های بحران دیپلماتیک میان لبنان و عربستان

اتحادیه آفریقا مشارکت سودان در تمامی فعالیت های 
مرتبط با این نهاد را تعلیق کرد. به گزارش سایت شبکه 
خبری روســیاالیوم، اتحادیه آفریقا در ســایه برکناری 
اعضای دولت غیرنظامی در این کشــور، تصمیم گرفت 
مشارکت سودان در تمامی فعالیت های خود را تعلیق کند. 
اخیرا کودتای نظامی در سودان رخ داد و نیروهای نظامی 
مشترک سودان تعدادی از وزرای دولت انتقالی و اعضای 
غیرنظامی شورای حاکمیتی را بازداشت کردند. پیشتر 
منابع ســودانی از بازگردانده شدن »عبداهلل حمدوک« 
به خانه اش پس از دستگیری او در جریان کودتای نظامی 
ارتش خبر دادند. عبدالفتاح البرهان، فرمانده نیروهای 
مسلح سودان که پیشتر دستور انحالل شورای حاکمیتی، 
کابینه و برکناری استانداران و اعالم حالت فوق العاده در 
کشور داده بود، ساعاتی قبل از آزادی حمدوک گفته بود: 
»حمدوک مهمان من در منزلم است و بازداشت نیست 
و بعد از آرام شدن اوضاع به منزلش بازمی گردد، بنابراین 
کودتایی صورت نگرفته اســت«. این در حالیســت که 
شورای امنیت سازمان ملل پس از نشست اضطراری روز 

سه شنبه برای بررسی وضعیت سودان، بیانیه مشترکی 
ارائه نکرد و این به منزله یک شکستبه حساب می آید. در 
همین راســتا منابع گفتند که چین و روسیه از توصیف 
وقایع ســودان به عنوان کودتا، خــودداری می کنند. 
نیروهای ارتش ســودان 2۵ اکتبر عبــداهلل حمدوک، 
نخست وزیر و شمار بسیاری از سیاستمداران این کشور 
را بازداشــت کردند.تنش میان دولت انتقالی سودان و 
نظامیان طی چند ماه اخیر افزایش یافته و همدیگر را به 

ناکارآمدی و عامل بحران کنونی بودن متهم می کنند.
تظاهرات مردم سودان در حمایت از انقالب و اعتراض 

به اوضاع معیشتی چند روز است که ادامه دارد.

برهم صالح، رئیس جمهور عراق حمله تروریســتی 
داعش به روســتایی در اســتان دیالی در شرق عراق را 
که منجر به کشته شدن 12 تن شد، نفرت انگیز خواند. 
همزمان نخست وزیر عراق و رهبر جریان صدر هم این 
حمله را محکــوم کردند. به گزارش رویتــرز، صالح در 
توییتی نوشت: حادثه تروریستی بزدالنه علیه مردم ما 
در دیالی تالشی نفرت انگیز برای بی ثبات کردن کشور 
اســت. وی افزود: )این حادثه( یادآور لزوم متحد کردن 
صفوف مردم، حمایت از سرویس های امنیتی، بستن 
روزنه ها و دســت کم نگرفتن تهدیــد داعش و اهمیت 
تداوم تالش ملی برای پایان بخشــیدن به بقایای این 
گروه تروریستی در تمام منطقه است. همزمان مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق درباره حمله تروریستی در 
استان دیالی در توییتر نوشت: تروریست ها ما را آزمودند و 
ما به آنچه که سوگند خورده ایم عمل می کنیم. الکاظمی 
گفت: »ما آنها را در هر کجا که فرار کنند، در داخل و خارج 
از عراق تعقیب خواهیم کرد.به خدا ســوگند، جنایت 
مقدادیه بر مردم ما بدون قصــاص نمی ماند. وی افزود: 

هر چه تروریست ها بیشــتر به ریختن خون بی گناهان 
می پردازند، ما بیشتر اصرار داریم که به هر اثری از آنها 

پایان دهیم.
گفتنی است اواخر سال 201۷ ، عراق پس از بیرون 
راندن داعش از همه شهرهای اصلی که در سال 201۴ 
تصرف کردند، پیروزی خود را بر این گروه تروریســتی 

اعالم کرد.
از آن زمان، حمالت داعش در شهرها به میزان قابل 
توجهی کاهش یافت، اما نیروهای عراقی هنوز در مناطق 
کوهستانی و بیابانی در جستجوی بقایای داعش هستند.

تعلیق مشارکت سودان در فعالیت های اتحادیه آفریقاحمله داعش به دیالی عراق ۱۲ کشته بر جای گذاشت

خبرخبر

فرشاد گلزاری

باالگرفتن تنش میان اسرائیل و آمریکا؛
تل آویو: درباره شهرک سازی ها 
بنت تصمیم می گیرد نه بایدن!

رئیس شورای شهرک های یهودی نشین در 
شمال کرانه باختری تأکید کرد که تصمیم ساخت و 
ساز در شهرک ها به دست دولت رژیم صهیونیستی 
است نه آمریکا. به گزارش خبرگزاری فلسطینی 
سما، یوسی داگان، رئیس شورای شهرک سازی در 
شمال کرانه باختری روز سه شنبه علیه محکومیت 
شهرک سازی توسط رژیم صهیونیستی تظاهرات 
کرد و گفت: هیچ دولتی در اسرائیل نبوده که بتواند 
پشت بهانه های فشار آمریکا پنهان شود چراکه 
تصمیم گیری تنها به دست دولت اسرائیل است. 
فشارها همواره وجود داشته و خواهد داشت. وی 
گفت: هیچ گاه توپ در زمین واشنگتن نبوده است 
بلکه همواره در قدس بوده است. تصمیم مربوط 
به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نیست بلکه به 
نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل مربوط است. 
توپ در وزارت خارجه آمریکا نیست بلکه در دولت 
اسرائیل است. پیش از این دولت آمریکا ضمن ابراز 
نگرانی از اقدام اسرائیل در ادامه شهرک سازی در 
اراضی فلسطینی این سیاست را تهدید برای راهکار 
دوکشوری و تالشــهای بین المللی در راستای 

برقراری صلح خواند. 
از سوی دیگر در حالی که قرار بود شورای عالی 
شهرک سازی های رژیم صهیونیستی روز گذشته 
)چهارشــنبه( جلســه ویژه ای را برای تصویب 
ســاخت بیش از ۳000 واحد مسکونی جدید در 
شهرک های واقع در کرانه باختری اشغالی برگزار 
کند، با فشارهای آمریکا این جلسه لغو شد. روزنامه 
یســرائیل هیوم در این رابطه نوشت، تعویق این 
جلسه در پی فشــارهای دولت آمریکا به تل آویو 
صورت گرفت، واشنگتن روز سه شنبه مخالفت 
خود را با توشعه شهرک سازی ها در کرانه باختری 
اعالم کرد. از زمان ریاست جمهوری جو بایدن در 
آمریکا، این اولین اقدام برای ســاخت واحدهای 
مسکونی جدید در شــهرک های واقع در کرانه 
باختری محسوب می شود. در پی انتقادهایی که در 
کابینه  نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در مورد شهرک سازی ها مطرح هستند، او در تالش 
برای برقراری آرامش و اجتناب از افزایش تنش ها 
در ائتالف دولتی، با صدور دســتورالعمل هایی 
اعضای حزب یمینا را به ســکوت و خودداری از 
اظهارنظر درباره شــرکای ائتالف، کرانه باختری 
و شهرک ســازی ها دعوت کرد. در واقع بنت این 
دســتورات را برای مهار تنش با شرکای خود در 
ائتالف دولتی از دو حــزب کار و مرتز که مخالف 
ساخت واحدهای جدید در کرانه باختری هستند 
صادر کرد. مرکز رادیویی کان رژیم صهیونیستی 
اعالم کــرد: واحدهای مســکونی جدیدی که 
تصویب خواهند شد و تعدادشــان ۳1۴۴ مورد 
است، در طرحی که کابینه اسرائیل پیشتر اعالم 
کرده بود، قرار دارنــد. طبق گزارش کان، آخرین 
باری که ساخت وســاز در شهرک ها تایید شد، ۹ 
ماه قبل و در دوره نخست وزیری بنیامین نتانیاهو 
در ژانویه گذشــته بود. آمریکا و اتحادیه اروپا در 
موضعگیری هایی رسمی با این اقدام کابینه بنت 
برای توسعه شهرک ها در کرانه باختری اشغالی 
مخالفت کردند. در حالی که این طرح در شبکه های 
اجتماعی محکوم شــد، کشورهای عربی نسبت 
به آن سکوت در پیش گرفته اند و تنها تشکیالت 
خودگردان فلسطین و اردن در بیانیه هایی این اقدام 
را محکوم کردند. ترکیه نیز در بیانیه ای هرگونه 
موافقت با ســاخت واحدهای جدیــد در اراضی 
فلسطینی ها را محکوم کرد، به دنبال آن اتحادیه 
عرب نیز تنها بیانیه ای در محکومیت این حرکت 
صادر کرد. این در حالیســت که اخیراً وب سایت 
عبری وای نت )سایت روزنامه یدیعوت آحارونوت( 
هم در این راستا گزارش مفصلی را درباره تنش در 
روابط میان دولت رژیم صهیونیستی به رهبری 
نفتالی بنت و دولت آمریکا به ریاســت جو بایدن 
به ویژه پس از موضوع تروریستی خواندن شش 
نهاد غیردولتی فلســطینی توسط بنی گانتس، 
وزیر جنگ دولت این رژیم منتشر کرده است. در 
این گزارش به اصرار آمریکا بر اظهار بی اطالعی از 
قصد رژیم صهیونیستی برای تروریستی خواندن 
شــش نهاد مدنی مذکور و اعتراض واشنگتن به 
دولت اسرائیل به دلیل طرح این رژیم برای ساخت 
واحدهای شهرکی جدید در کرانه باختری اشغالی 

اشاره شده است.

جهاننما


