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تحلیل روز

درباره خط29 کاریش 
دکترسعید غفاری -حزب ا... لبنان با دفاع از 
منافع ملی بیروت و مقاومت در برابر زیاده خواهی 
رژیم صهیونیستی تاکید دارد تا زمانی که موضوع 
خط مرزی و سهم هر طرف مشخص نشده است، 
این رژیم حق بهره برداری از میادین گازی آن را 
ندارد در غیر این صورت همه اراضی و تاسیسات 
صهیونیست ها در تیررس آن ها هستند. حدود 
سال ۲۰۱۰ در آب هــای مــورد مناقشه لبنان با  
رژیم اسرائیل، میدان گازی حاوی ۵۳۹ میلیارد 
متر مکعب گاز کشف شد البته چند میدان گازی 
کوچک تر همچون ذخایر »تامار« در فاصله ۵۰ 
مایلی حیفا وجود دارد که رژیم صهیونیستی سال ها 
قبل استخراج از آن ها را آغاز کرد. میزان گاز موجود 
در مدیترانه قادر است پاسخگوی مصرف گاز کل 
اتحادیه اروپا برای ۷۶ سال باشد. میدان کاریش 
یک میدان نفت و گاز دریایی است که در حدود ۱۰۰ 
کیلومتری سواحل فلسطین اشغالی قرار دارد و بر 
اساس برآوردها  ۱.۳تریلیون فوت مکعب ذخایر 
دارد. برآوردهای اولیه آمریکایی ها، ذخایر آن را ۱.8 
تریلیون فوت مکعب تخمین زده است. مساحت این 
میدان حدود ۱۵۰ کیلومترمربع است. اهمیت 
خط ۲۹، خط مورد مناقشه این است که میدان 
کاریش را به دو نیم تبدیل می کند. چشم پوشی 
از خط ۲۹ به مثابه امتیازدهی و دادن مساحت 
زیــاد به صهیونیست هاست. گذشته از اهمیت 
سرزمینی کاریش برای بیروت، منافع اقتصادی و 
مالی این منبع عظیم گازی برای کشور کوچکی که 
با بحران های گوناگون سیاسی و اقتصادی دست و 

پنجه نرم می کند، غیرقابل چشم پوشی است.

پیشخوان بین الملل 

اسپکتیتر نگاهی ویژه به یکی 
از نامزدهای اصلی نخست 
وزیــری آینده بریتانیا یعنی 
ــاک انــداخــتــه  ــون ریــشــی س
ــه داری  ــزان ــر خ ــت. وزیـ اسـ
دولت جانسون که مانند او 
از حزب محافظه کار می آید، 

از آن جهت توجه این مجله را به خود جلب کرده 
که حزبش در حرکتی عجیب به دلیل نگرانی در 
خصوص اعتصاب اتحادیه پست و شکل رای گیری 
برای انتخاب نخست وزیر، فرصت بسیار کمی را به 
سوناک برای تالش در جلب رای اعضای حزب داده 
و حاال او را از نامزدی با شانس اول انتخاب، به کسی 
که با سرعتی زیاد باید بدود تا خود را به لیز تراس دیگر 

نامزد نخست وزیری برساند، تبدیل کرده است.

قاب بین الملل

توییت سیاسی 

 مناطق
  مانور چینی
 در اطراف تایوان

واکنش ترامپ  به سفر نانسی پلوسی به تایوان: »چرا 
نانسی پلوسی دیوانه در تایوان است. او همیشه 
مشکل ایجاد می کند. او هیچ کاری را درست انجام 
نمی دهد )دو استیضاح شکست خورده - از دست 
دادن اکثریت مجلس نمایندگان و...( تماشا کنید!«

چهره روز 

وزارت خزانه داری آمریکا 
جــدیــد  دور  حـــالـــی   در 
تــحــریــم هــای ایـــن کشور 
عــلــیــه روســـیـــه را اعـــالم 
کرد که نام آلینا کابائوا، 
معشوقه والدیمیر پوتین، 

رئیس جمهور روسیه نیز در فهرست تحریم شدگان 
دیده می شود.از آلینا کابائوا، قهرمان پیشین 
المپیک در رشته ژیمناستیک در گزارش رسانه ها 
یاد  پوتین  والدیمیر  زندگی  شریک  عنوان  به 
شده اســت. وزارت خــزانــه داری ایــاالت متحده 
اعالم کرده که اعتبار روادید کابائوا را به حالت 
تعلیق درآورده اســت. دولــت آمریکا همچنین 
محدودیت هایی را برای این تبعه ۳۹ ساله روسیه 

در زمینه مالکیت در نظر گرفته است.

شریفی- نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا بعد از سفری که خشم چین را برانگیخت، 
تایوان را ترک کرد. او در این سفر با تسای اینگ 
ون رئیس جمهور تایوان دیدار کرده بود. پلوسی 
بلندپایه ترین مقام آمریکایی است که در ۲۵ سال 
گذشته به جزیره خــودگــردان تایوان سفر کرده 
اســت. با پایان ایــن سفر ۲۰ جت نظامی ارتش 

چین بر فراز تنگه تایوان به پرواز درآمدند. دولت 
تایوان ابتدا این خبر را تکذیب اما در ادامه صحت 
آن را تأیید کرد. چین همچنین دیروز، چهارشنبه 
چهارم اوت، یک رزمایش نظامی هوایی و دریایی 
سه روزه را در پیرامون تایوان آغاز کرد. ارتش چین 
هشدار داده است هیچ هواپیما و کشتی در زمان 
برگزاری رزمایش نباید وارد این منطقه شود. عالوه 

بر این، در اعتراض به این سفر، وزارت خارجه چین 
اعالم کرد که سفیر آمریکا در پکن را فراخوانده 
است. سخنگوی وزارت دفاع چین نیز گفت: ارتش 
آزادی بخش چین با مجموعه ای از عملیات نظامی، 
سفر پلوسی به تایوان را پاسخ می دهد. دولت پکن 
دیــروز فرمان تحریم های اقتصادی علیه تایوان 
ــزارش دویچه ولــه، وزارت  را نیز صــادر کــرد. به گ
بازرگانی چین صــادرات شن و ماسه به تایوان را 
که در امور ساخت و ساز این کشور کاربرد دارد و 
همچنین واردات مواد غذایی شامل مرکبات، برخی 
محصوالت دریایی و ماهی منجمد از تایوان را ممنوع 
اعالم کرد. اگرچه تاثیر این تحریم ها بر اقتصاد تایوان 
ناچیز است اما به نظر می رسد این نخستین  گام های 
چین در اعتراض به سفر نانسی پلوسی به تایوان 
باشد. چین یک شریک تجاری مهم برای اقتصاد 
تایوان محسوب می شود. به گزارش منابع دولتی 
در تایوان، شرکت های این کشور در بین سال های 
۱۹۹۱ تا ۲۰۲۱ بیش از ۱۹۳ میلیارد دالر در چین 
سرمایه گذاری کرده اند و ۴۲ درصد از صادرات کل 
تایوان به چین صورت می گیرد. تایوان برای کاهش 
وابستگی اقتصادی خود به چین در حال تقویت 
مناسبات اقتصادی با کشورهای جنوب شرقی آسیا 

و هند است. این سیاست به کاهش ۱۴ درصدی 
فعالیت های اقتصادی شرکت های تایوانی در چین 
منجر شده است. نانسی پلوسی دیروز در دیدار با 
تسای اینگ ون گفت: »همبستگی آمریکا با جمعیت 
۲۳ میلیونی تایوان بیش از هر زمان دیگری است 
زیرا جهان با انتخاب بین دموکراسی و خودکامگی 
روبه روست.« مقام های چینی سخنان پلوسی را 
مداخله در امور داخلی خود دانستند. سخنگوی 
وزارت خارجه چین گفت که پکن »قاطعانه« با 
اقدام های جدایی طلبانه به سمت استقالل تایوان 
مخالف است و ایاالت متحده باید دست از بازی با 
کارت تایوان بردارد. آمریکا به سیاست »چین واحد« 
پکن که طی آن تایوان بخشی از چین محسوب 
می شود، پایبند است اما همزمان تاکید دارد که 
ساختار سیاسی و دموکراتیک تایوان و نحوه حکومت 
داری این جزیره خودمختار نباید از سوی پکن تهدید   
یا در آن  مداخله شود. در عین حال آمریکا روابط 
دیپلماتیک رسمی خود را از مجرای چین پیش 
می برد اما روابطش با تایوان را »قوی و غیر رسمی« 
توصیف می کند. این روابط تا حدی است که آمریکا 
با استدالل توانمندسازی تایوان برای دفاع از خود 

به این جزیره سالح می فروشد.

پس لرزه های یک سفر جنجالی 
دولت چین در واکنش به سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، فرمان تحریم اقتصادی از 

جمله موادغذایی علیه تایوان را صادر کرد. ارتش چین نیز گفت: با مجموعه ای از عملیات 
نظامی، سفر پلوسی به تایوان را پاسخ می دهیم

کامیار-فروش تسلیحات به متحدان، همواره 
یکی از اصلی ترین ابزارهای واشنگتن در پیشبرد 
موازنه سازی  ــژه  وی به  منطقه ای  سیاست های 
در برابر محور مقاومت و همچنین کسب سود 
اقتصادی بوده اســت. در شرایطی که آتش بس 
یمن در وضعیت شکننده ای قرار گرفته و هر روزه 
ــوارد نقض آتش بس  ــزارش هــای مختلفی از م گ
منتشر می شود، یکی از فاکتورهای اصلی شروع 
تجاوز ائتالف سعودی علیه یمن در سال ۲۰۱۵ 
و اصــرار بر ادامــه تجاوزگری به مدت هفت سال 
که منجر به بروز فاجعه انسانی و کشتار گسترده 
غیرنظامیان شد، مجدد سایه شوم خود را   نمایان 
کرده به صورتی که خطر پایان آتش بس و شروع 
مجدد اهریمن جنگ، اکنون پررنگ تر از هفته های 
قبل است. نقش حمایت های نظامی و سیاسی 
تمام عیار دولــت آمریکا از عربستان سعودی در 
ترغیب   ریاض به انجام ماجراجویی بی سابقه در 
تاریخ معاصر این کشور برای ورود مستقیم به یک 
جنگ خارجی گسترده و تمام عیار، از ابتدای 
بحران یمن بسیار پررنگ بوده است به صورتی 
که مسئوالن یمنی بارها بر آمریكایی بودن این 
جنگ تاكید كردند و این كشور را مسئول جنایت 
های عربستان و امــارات در یمن می دانند. این 
نقش آفرینی از همان آغــاز تحوالت انقالبی در 
یمن با حمایت واشنگتن از طرح مداخله جویانه 
»ابتکار خلیجی« در سال ۲۰۱۱ برای منحرف 
ــردن مسیر انقالب و سپس نقش آفرینی در  ک

تصویب قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت که از سوی 
عربستان طرح ریزی شده بود، وجود داشت و سپس 
با حمایت های نظامی و فروش های تسلیحاتی 
به فاجعه جنگی چندین ساله انجامید. حال با آن 
که یکی از شعارهای دولت بایدن درباره سیاست  
منطقه ای آمریکا در غرب آسیا پایان دادن به جنگ 
در یمن بوده است، اکنون دولت آمریکا، موافقت 
خود را  برای فروش تسلیحات نظامی به ارزش 
بیش از سه میلیارد دالر به عربستان سعودی اعالم 
کرده است. در این قرارداد بر فروش ۳۰۰ موشک 
پاتریوت تاکید شده است. در قراردادی جداگانه، 
قرار است سامانه موشکی تاد توسط وزارت دفاع 

ــرارداد با  آمریکا به امــارات واگــذار شود. ارزش ق
امارات متحده عربی بیش از ۲.۲۵  میلیارد دالر 
اعالم شده است. هدف از این قراردادها، مقابله با 
تهدیدات منطقه ای عنوان شده است. قراردادهای 
فروش تسلیحات نظامی به دو کشور امارات متحده 
عربی و عربستان سعودی، تنها چند هفته پس 
از سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به منطقه 
خاورمیانه، منعقد شده اســت. بر اســاس اعالم 

وزارت امور خارجه آمریکا، فروش احتمالی ۳۰۰ 
موشک بالستیک پیشرفته هدایت شونده برای 
سیستم دفاع موشکی پاتریوت و همچنین تجهیزات 
به  فنی  پشتیبانی  و  یدکی  قطعات  پشتیبانی، 
عربستان سعودی توسط پنتاگون به تایید رسیده 
است. پنتاگون، همچنین اعالم کرد: در قرارداد 
جداگانه ای، قرار است ۹۶ سامانه دفاع موشکی 
تاد و تجهیزات پشتیبانی به امارات متحده عربی به 
همراه قطعات یدکی و پشتیبانی فنی واگذار شود. 
سامانه دفاع موشکی تاد )THAAD( از سامانه های 
موشکی ارتش آمریکاست که برای هدف قراردادن 
تهدیدهای مشخص و موشک های بالستیک با 
برد کوتاه و متوسط استفاده می شود. واقعیت آن 
است که نیازمندی آمریکا به افزایش تولید نفت 
عربستان سعودی در نتیجه رشد قیمت جهانی 
این محصول استراتژیک و از طرف دیگر پیشبرد 
طرح  عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در 
خلیج فارس به منظور اجرایی کردن ائتالف سازی 
منطقه ای از متحدین غــرب در منطقه، موجب 
چرخش کاخ سفید در برابر برخی سیاست های 
اعالمی گذشته خود در برابر عربستان سعودی، به 
ویژه در موضوع حقوق بشر و فروش های تسلیحاتی 

شده است.

 2 هفته پس از سفر جو بایدن به غرب آسیا، خبر فروش موشک های پاتریوت و تاد
به عربستان و امارات منتشر شد 

تسلیحات آمریکایی در راه منطقه 


