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جهان نما

پنتاگون: خطر حمله چین به تایوان 
قریب الوقوع نیست

وزیر دفاع آمریکا ضمن کــم  اهمیت جلوه دادن 
خطر حمله چین به تایوان گفت، علی رغم تنش ها در 
منطقه، حمله چین به جزیــره تایوان را قریب الوقوع 
نمی بیند؛ همچنین خاطرنشان کرد که هیچ تهدید 
قریب الوقوعی نسبت به استفاده روسیه از تسلیحات 
هســته ای وجود ندارد.  بــه گزارش راشــا تودی، 
لوید آســتین، وزیر دفاع آمریکا روز یکشــنبه طی 
مصاحبه ای با تلویزیون سی ان ان عنوان داشت: من 
حمله قریب الوقوعی نمی بینم. چیزی که ما شــاهد 
آن هستیم حرکت چین به ســمت تاسیس آنچه ما 
فعالیت جدید عادی و افزایشی می خوانیم، است. ما 
مشــاهده کردیم که تعدادی از هواپیماهای آن ها از 
خطوط مرکزی تنگه تایوان عبور کرده اند و تعداد آن ها 
به مرور زمان افزایش یافته اند. ما شاهد فعالیت های 
بیشتری توسط کشتی های سطحی آن ها در داخل 
و اطراف تایــوان بوده ایم وی در ادامــه این مصاحبه 
ضمن تاکید بر اینکه ایاالت متحده در تالش اســت 
تا کانال هــای ارتباطی نظامی با چین را بازگشــایی 
کند، تصریح کرد: واشنگتن به همکاری با متحدانش 
ادامه خواهد داد تا نسبت به حفظ پاسیفیک آزاد و باز 
اطمینان حاصل کند. مصاحبه تلویزیون سی ان ان یک 
روز پس از آن پخش شد که آستین، چین را به دلیل 

رفتار تهدیدآمیز در منطقه به باد انتقاد گرفت. 
    

 ازسرگیری درگیری ها در یمن 
پس از پایان آتش بس

منابع خبری اعالم کردند کــه در پی عدم تمدید 
مجدد توافق آتش بس در یمن، درگیری ها در استان 
تعز و الحدیده از ســر گرفته شده است. پایگاه خبری 
عربی۲۱ اعالم کرد که پــس از عدم تمدید آتش بس 
یمن و شکست تالش های سازمان ملل در این زمینه، 
درگیری ها میان نیروهای مســلح یمن وابســته به 
جنبش انصاراهلل و نیروهای دولت مستعفی در تعز از 
سرگرفته شده است. این رسانه به نقل از منابع مطلع 
گزارش داد که شامگاه یکشنبه درگیری های شدیدی 
میان نیروهای دو طرف در شــمال، غرب و شرق تعز 
شکل گرفت. این منابع همچنین اعالم کردند که در 
این درگیری ها از سالح های سبک و سنگین استفاده 
شــد. یک منبع دیگر نیز اعالم کرد کــه عالوه بر تعز 
درگیری هایی نیز در چند روستا در جنوب الحدیده 
میان نیروهای مســلح یمن و دولت مستعفی شکل 
گرفت. آتش بس یمن که به پیشــنهاد سازمان ملل 
چند مرحله تمدید شــده بود عصر یکشنبه درحالی 
پایان یافت که طرف های درگیر و درپی کارشــکنی 
ائتالف متجاوز عربی و نقض روزانــه این توافق برای 

تمدید مجدد آن به توافق دست نیافتند.
روســیاالیوم هم گــزارش داده کــه در پی اتمام 
آتش بس موقــت میان ائتالف عربــی تحت رهبری 
عربســتان و جنبش انصاراهلل یمن، نیروهای مسلح 
وابســته به این جنبش اعالم کردند، به شرکت های 
نفتی فعال در عربستان و امارات فرصت می دهد تا این 
دو کشور را ترک کنند. این نیروها در بیانیه ای اعالم 
کردند، اگر همچنان عربستان و امارات به محرومیت 
ملت یمن از منابع خود اصرار داشته باشند، نیروهای 
مسلح این کشور قادر خواهند بود ریاض و ابوظبی را 
از منابع خود محروم کنند و طرفی که ابتدا دست به 
چنین عملی بزند، قطعا ظالم  است. در این بیانیه آمده 
است: در صورتی که کشــورهای متجاوز به آتش بس 
پایبند نباشــند، آتش بســی که به ملت یمن اجازه 
می دهد از ثروت نفتی خود بــه نفع حقوق خود بهره 
برداری کند، به شرکت های نفتی فعال در عربستان و 
امارات فرصت می دهیم کارهای خود را تنظیم کرده 
و از این کشورها خارج شوند. در ادامه این بیانیه آمده 
است: همه چیز احتمال دارد زیرا موضع ملت ما حق 
اســت و در صورتی که راه های مسالمت آمیز برایش 
مسدود شــود این قدرت را دارد که حقش را بگیرد. 
شورای عالی سیاسی یمن هم در بیانیه ای اعالم کرده 
بود که نیروهای ما فرودگاه ها، بنادر و شــرکت های 
نفتی متعلق به کشورهای متجاوز را در تیررس خود 

قرار خواهند داد. 

یک روزنامه اســپانیایی فاش کرد، مراکش ۱۵۰ 
فروند پهپاد جاسوسی از رژیم صهیونیستی خریداری 
کرده است. به نوشته روزنامه اسپانیول، مراکش تنها یک 
سال پس از آنکه شرکت BlueBird که ۵۰ درصد آن 
متعلق به شــرکت صنایع فضایی اسرائیل است اعالم 
کرد، صنایع پهپادی را در مراکش توسعه خواهد داد، 
۱۵۰ فروند پهپاد ویژه جاسوسی و شناسایی را از رژیم 
صهیونیســتی خریداری کرد. طبق توافق دو طرف، 
بخشی از تولید پهپادهای اسرائیلی برای مراکش خواهد 
بود. این پهپادها توانایی پرواز و جاسوسی برای چندین 
ساعت را دارا هستند. پهپاد WanderB تولید شرکت 
BlueBird Aero Systems پهپادی چند منظوره، 
با کارایی آسان برای فعالیت های اطالعاتی، کنترلی و 
جاسوسی است. این مدل پهپاد از قدرت و سرعت عمل 
باالیی برخوردار بوده و با ابعــاد کوچکش می تواند در 
فضاهای بسیار کوچک مثل سطح کشتی و یا بام خانه ها 

فرود آید، این پهپاد که دارای سنســورها و تجهیزات 
ارتباطی است، می تواند مساحت های بزرگی را پوشش 
دهد. روزنامه اسپانیول در ادامه نوشت، مراکش نحوه 
اســتفاده از این پهپادها را که به محض تولید تحویل 
خواهد گرفت، فاش نکرده اما برخی کارشناسان نظامی 
این کشــور اعالم کردند که رباط از این پهپادها برای 

اهداف اطالعاتی و کنترل مرزها استفاده خواهد کرد.

مراکش ۱۵۰ فروند پهپاد جاسوسی از اسرائیل خریداری کرد
خبر

در بحبوحــه آشــفتگی های اقتصــادی و افزایش 
هزینه های زندگی در انگلیس، هــزاران کارگر راه آهن 
در این کشور دست به اعتصاب زدند.  به گزارش آناتولی، 
هم زمان با اینکه کارگران انگلیســی خواستار افزایش 
حقوق و بهتر شــدن وضعیت زندگی شدند، دو اتحادیه 
بزرگ تحت عنوان آر.ام.تی )RMT( و ASLEF این 
اعتصاب که سفر و رفت وآمدها را فلج کرده، سازماندهی 
کردند. پس از آنکه گفت وگوها با دولت و شــرکت های 
راه آهن متوقف شــد، این اتحادیه ها خواستار اعتصاب 
شــدند و هزاران کارگر راه آهن روز شــنبه در انگلیس 
دســت به اعتصاب زدند. آن ها می گوینــد هم زمان با 
اینکه کشورشان شــاهد بدترین نرخ تورم )۱۰ درصد( 
در ۴۰ سال اخیر بوده اســت، باید حقوق ها افزایش یابد 
تا پاسخگوی افزایش هزینه های زندگی باشند. سوزان 
لویس، عضو اتحادیه RMT گفت: ما از ســال ۲۰۱۹ 
افزایش حقوق نداشته ایم و همه ما در حال تقال و کوشش 

هستیم. تا زمانی که گفت وگوها شکل نگیرد، اعتصاب ها 
همیشــه رخ خواهد داد. کریس جویس، عضو دیگر این 
اتحادیه عنوان کرد: بحران هزینه های زندگی شرایطی 
را ایجاد کرده که کشور مشابه آن را از دهه ۱۹۵۰ به خود 
ندیده اســت. وی افزود: من در این کشور هرگز چیزی 
راجع  به فقر غذا نمی دانســتم اما اکنون به دهه ۱۹۵۰ 

بازمی گردیم و این فاجعه بار است. 

خبر

اعتصاب کارگران راه آهن در انگلیس

در شــرایطی که خبرهــا از تدارک جــو بایدن 
برای بازدید از مناطق توفــان زده آمریکا حکایت 
 دارد، تلفــات انســانی توفــان ایــان همچنان رو 

به افزایش است. 
به گزارش شــبکه اســکای نیوز، توفان مرگبار 
ایان در این کشــور همچنان خبرساز است و تلفات 
انسانی آن به حداقل ۸۷ قربانی افزایش پیدا کرده 
اســت. صلیب ســرخ آمریکا توفان اینان را یکی از 
بزرگ ترین فجایــع طبیعی که ایالــت فلوریدا را 
درنوردیده، توصیف کرده است؛ توفانی که مقام ها 
را برآن داشته که بیش از هزار نفر از نیروهای امدادی 
را برای کمک به توفان زدگان به مناطق اعزام کنند. 
توفان ایان که پورتوریکو و فلوریدا در آمریکا را هدف 

خود قرار داده، در حال حرکت به سمت واشنگتن 
دی سی پایتخت آمریکا و نیویورک است. بنابراین 
گزارش، تاکنون مرگ حداقل ۸۷ نفر در آمریکا در 
نتیجه توفان ایان تایید شده است و احتمال افزایش 

تلفات وجود دارد.

به دنبال انتشــار اخباری مبنی بر توافق احتمالی 
میان رژیم صهیونیســتی و لبنان در پرونده ترســیم 
مرزهای دریایی، جنگ لفظی میان ســران اسرائیل 
شکل گرفت و همدیگر را به شکست در برابر حزب اهلل 
لبنان متهم کرده اند. به گزارش اسپوتنیک، یائیر الپید، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی به اظهارات 
یکشنبه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسبق و رئیس 
اپوزیســیون فعلی این رژیم علیه خود واکنش نشان 
داد. وی خطاب به بنیامین نتانیاهو، رهبر اپوزیسیون 
در کنســت گفت که۱۰ ســال اســت در تالش برای 
دستیابی به توافق ترســیم مرزها شکست خورده ای. 
الپید از نتانیاهو خواســت که بــا اظهاراتش به منافع 
امنیتی رژیم صهیونیستی آسیب نرساند و با پیام های 

غیرمسئوالنه به حزب اهلل کمک نکند. اظهارات نتانیاهو 
واکنش بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را 
هم به همراه داشته است. گانتس در این باره تاکید کرد 
که مالحظات سیاســی نتانیاهو را به این سمت و سو و 

اتخاذ چنین مواضعی هدایت می کند.
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این روزها نهادهــای تاثیرگذار 
ایاالت متحده کــه نقش کلیدی 
در سیاســت خارجی کشورشان 
ایفا می کنند، ســخت مشغول کار 
هســتند. نهادهایی کــه می توان 
وزارت خارجه آمریــکا را در رأس 
هرم آن دانست و در کنار این نهاد، 
وزارت خزانــه داری، پنتاگــون و 
همچنین آژانس اطالعات مرکزی 
)سازمان سیا( هم در حال رسیدگی 
به پرونده های جاری و پیش بردن 
سناریوهایی هستند که در ساختار 
باالدستی واشــنگتن ترسیم شده 
است. بر اساس یک عرف نانوشته، 
زمانــی که تحــرک در ســاختار 
سیاســی – امنیتی یک کشور آن 
هم در محور خارجــی بیش از حد 
زیاد می شود و رسانه ها هم آن را دائم 
مخابره می کنند، این ذهنیت ایجاد 
می شود که دولت مذکور به دنبال 
چه چیزی اســت یا می خواهد چه 
اتفاقی را رقم بزند؟ به عنوان مثال 
وزیر خارجه آمریکا روز گذشــته 
)دوشــنبه( عازم آمریکای التین 
شد تا بر تعهد آمریکا در این منطقه 
تاکید کرده و با سه رهبر چپگرای 
جدید در بحبوحه نگرانی ها مبنی 
بر اینکه بی توجهی به این نیمکره 
به چین اجازه نفوذ اقتصادی داده، 
دیدار کند. بر اساس آنچه که رویترز 
گزارش داده، آنتونــی بلینکن در 
سفر چند روزه اش به کلمبیا، شیلی 
و پرو همچنین در نشست وزارتی 
شرکت کرده و درباره چالش های 
منطقه ای از جمله مهاجرت، قاچاق 
موادمخــدر، بهبود پســا پاندمی، 
تغییرات اقلیمــی و بحران ونزوئال 
مذاکراتی خواهد داشت. برخی از 
رسانه های ایاالت متحده هم اعالم 
کرده اند که مقامات ایاالت متحده 
امید دارند که رهبــران چپگرای 
جدید در آمریکای التین به لحاظ 
ایدئولوژیکی ســختگیر نباشند و 
در عوض یک رویکرد دوســتانه در 
مناسبات با آمریکا در پیش بگیرند. 
این سلسله سفرهای وزیر خارجه 
آمریکا به خوبی نشان می دهد که 
تهدید چین بــرای ایاالت متحده 
بیش از حد خطرناک اســت و آنها 

تا حد باورنکردنی به دنبال خطاب 
قرار دادن پکــن در حیاط خلوت 
خود یعنی آمریکای التین هستند. 
اینکه چرا بلینکن در شرایط فعلی 
به دنبال جلب رضایت کشورهای 
آمریکای جنوبی اســت به خوبی 
نشــان می دهد که تیم جو بایدن 
و همچنین ســاختار سیاســی – 
امنیتی آمریکا حاال که روسیه درگیر 
یک پرونده گسترده و پرهزینه به 
نام اوکراین شده اســت، به دنبال 
آن اســت تا به هر ترتیب که شده 
چینی ها را هم با مشــکالت جدید 
روبرو کند و نگذارد نفوذ پکن بیش از 

حد عمیق شود. این سناریو اگرچه 
هم اکنون با گشــوده شدن پرونده 
تایوان به نوعی بــه نفع آمریکا آغاز 
شــده اســت اما به هر ترتیب باید 
متوجه بود که چینی ها هم در این 
رابطه صرفاً نظاره گر نخواهند بود. 
در این میان باید توجه داشــت که 
ایاالت متحده صرفاً اســیر پرونده 
چین و مقابله با این کشور نیست، 
بلکه واشنگتن درگیر نزاع گسترده 
با روسیه بر ســر اوکراین است که 
خــوِد این موضــوع چندین بحث 
در درونش وجــود دارد که یکی از 
مهمترین آنها را می توان مســاله 
گسترش ناتو و همچنین موضوع 
بحران انرژی برآمده از آن دانست. 
واقعیت این اســت که الحاق چهار 
منطقه شــرقی اوکراین به خاک 
روســیه بــرای ایــاالت متحده 
خوشایند نبوده اســت و به همین 
دلیل به دنبال آن است تا به هر نحو 
اوضاع را به نفع خود و به ضرر روسیه 

پیش ببرد. 

آنکارا و تداوم نیاز آمریکا
برخــی  معتقدند کــه ایاالت 
متحده چنــدان از الحــاق چهار 
منطقه شــرق اوکرایــن به خاک 
روسیه عصبانی نیست بلکه برای 
این کشور چنین اقدامی به مثابه 
یک فرصــت قلمداد می شــود؛ 
چراکه با این اقــدام اوالً احتمال 
مذاکره میان روســیه با طرفین 
غربی وجود دارد و ثانیا این اقدام 
باعث می شــود تــا اروپایی ها از 
شر روســیه بیش از حد به آمریکا 
پناه ببرند. در این میان اما ایاالت 
متحده بــه دنبال آن اســت تا در 
قضیه ناتو باز هم روس ها را تا حدی 
که می تواند، آزار دهد و در این راه 
البته پرونــده اوکراین همچنان 
ستون فقرات این استراتژی آمریکا 
به شمار می رود. بر همین اساس 
روز گذشته )دوشنبه( کاخ سفید 
در بیانیــه ای اعالم کــرد، جیک 
سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت 
آمریکا در شهر استانبول با ابراهیم 

کالین، مشــاور ارشد رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهــور ترکیه 
دیدار کــرده و بــا او در خصوص 
»پیشــرفت فنالنــد و ســوئد 
در مســیر پیوســتن به ناتو« به 
بحث و گفت وگو پرداخته اســت. 
رویترز هم گزارش داده این دو که 
نشستشان از قبل به رسانه ها اعالم 
نشد، همچنین درباره اقدام ترکیه 
در محکوم کــردن الحاق مناطق 
اوکراین به روسیه با یکدیگر بحث 
کردند. اینکه چرا سالیوان دقیقاً در 
این بازه زمانی به ترکیه سفر کرده 
و به دنبال جلب حمایت این کشور 

اســت، چندین دلیل دارد. ترکیه 
که از اعضای ائتالف ناتو به شــمار 
مــی رود از زمانی که روســیه در 
۲۴ فوریه به اوکراین حمله کرد، 
تالش داشته رویکرد دیپلماتیک 
متعادلی را در واکنش به این رخداد 
در پیش بگیرد. آنــکارا در ضمن 
اینکه با تحریم هــای غرب علیه 
روســیه مخالفت کرده، با مسکو 
و کی یف، روابطــی نزدیک دارد. 
آنکارا در عین حال از حمله روسیه 
به اوکراین انتقاد کرده و پهپادهای 
بیرق دار به اوکراین فرستاده است 
که نشان از بازی دوگانه اردوغان و 
تیمش در حوزه سیاست خارجی 
دارد. اما در این میان آنچه آمریکا 
را به سمت ترکیه متمایل می کند 
مساله ســوئد و فنالند است.این 
دو کشــور پس از حمله روسیه به 
اوکراین، نامزد پیوستن به ائتالف 
نظامی ناتو شــدند امــا ترکیه با 
طرح نگرانی هایی، با نامزدی آنها 
مخالفت کرد و حاال همین موضوع 
باعث شده تا سالیوان به استانبول 
بیاید. ترکیه با اعالم مخالفت خود 
به نوعی سعی دارد تا به هر ترتیب 
که شــده امتیازهای بیشتری از 
ایاالت متحده کسب کند که یکی 
از آنها خرید جنگنده های اف-۱6 
خواهد بود. از سوی دیگر باید توجه 
داشــت که به موازات این ســفر، 
نیکوس دندیاس، وزیر امور خارجه 
یونان هــم اعالم کــرده که آتن 
می خواهد بــا ترکیه گفت وگویی 
سازنده بر مبنای قوانین بین المللی 
داشته باشــد اما آنکارا باید ابتدا 
اقدامــات تحریک آمیز شــدید و 
بی سابقه خود را متوقف کند. این 
مواضع یونانی ها به خوبی نشــان 
می دهد که آنها همسو با واشنگتن  
به دنبال آن هســتند تــا بتوانند 
هرگونه منازعه جاری در شــرق 
مدیترانــه و همچنیــن هرگونه 
تقابل ناســنجیده در ناتو را حل و 
فصل کنند. واقعیت این است که 
ایاالت متحده در شرایط فعلی به 
یک ناتوی منسجم تر از گذشته در 
برابر روسیه نیاز خواهد داشت و به 
همین دلیل باید گفت که تمسک 
آمریکا به ترکیــه اگرچه یک نیاز 
به حســاب می آید امــا در جایی 
می تواند به بهانه دســت یافتن به 
پیروزی یک الزاِم شدید معنا شود.

جیک سالیوان برای بررسی بحران اوکراین و گسترش ناتو به استانبول سفر کرد؛        

تمسک واشنگتن به آنکارا، نیاز یا الزام؟

یونانی ها همسو با واشنگتن 
به دنبال آن هستند تا هرگونه 

منازعه جاری در شرق مدیترانه 
و تقابل ناسنجیده در ناتو را حل 
و فصل کنند، چراکه آمریکا به 

یک ناتوی منسجم تر از گذشته 
در برابر روسیه نیاز دارد

الحاق چهار منطقه شرقی 
اوکراین به خاک روسیه برای 

ایاالت متحده خوشایند 
نبوده است و به همین دلیل 

به دنبال آن است تا به هر 
نحوی اوضاع را به نفع خود و 

به ضرر روسیه پیش ببرد

فرشاد گلزاری


