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تحلیل روز

دربارهخط 29کاریش
دکترسعید غفاری -حزب ا ...لبنان با دفاع از
منافع ملی بیروت و مقاومت در برابر زیادهخواهی
رژیم صهیونیستی تاکید دارد تا زمانی که موضوع
خط مرزی و سهم هر طرف مشخص نشده است،
این رژیم حق بهرهبرداری از میادین گازی آن را
ندارد در غیر این صورت همه اراضی و تاسیسات
صهیونیستها در تیررس آن ها هستند .حدود
سال  ۲۰۱۰در آبهــای مــورد مناقشه لبنان با
رژیم اسرائیل ،میدان گازی حاوی  ۵۳۹میلیارد
متر مکعب گاز کشف شد البته چند میدان گازی
کوچک تر همچون ذخایر «تامار» در فاصله ۵۰
مایلیحیفاوجودداردکهرژیمصهیونیستیسالها
قبلاستخراجازآنهاراآغازکرد.میزانگازموجود
در مدیترانه قادر است پاسخگوی مصرف گاز کل
اتحادیه اروپا برای  ۷۶سال باشد .میدان کاریش
یکمیداننفتوگازدریاییاستکهدرحدود۱۰۰
کیلومتری سواحل فلسطین اشغالی قرار دارد و بر
اساس برآوردها 1.3تریلیون فوت مکعب ذخایر
دارد.برآوردهایاولیهآمریکاییها،ذخایرآنرا1.8
تریلیونفوتمکعبتخمینزدهاست.مساحتاین
میدان حدود  ۱۵۰کیلومترمربع است .اهمیت
خط  ،۲۹خط مورد مناقشه این است که میدان
کاریش را به دو نیم تبدیل می کند .چشم پوشی
از خط  ۲۹به مثابه امتیازدهی و دادن مساحت
زیــاد به صهیونیست هاست .گذشته از اهمیت
سرزمینی کاریش برای بیروت ،منافع اقتصادی و
مالیاینمنبععظیمگازیبرایکشورکوچکیکه
بابحرانهایگوناگونسیاسیواقتصادیدستو
پنجهنرممیکند،غیرقابلچشمپوشیاست.

توییت سیاسی

واکنشترامپ بهسفرنانسیپلوسیبهتایوان«:چرا
نانسی پلوسی دیوانه در تایوان است .او همیشه
مشکل ایجاد میکند .او هیچ کاری را درست انجام
نمیدهد (دو استیضاح شکست خورده  -از دست
دادناکثریتمجلسنمایندگانو)...تماشاکنید!»

پسلرزههاییکسفرجنجالی

دولتچیندرواکنشبهسفررئیسمجلسنمایندگانآمریکا،فرمانتحریماقتصادیاز
جملهموادغذاییعلیهتایوانراصادرکرد.ارتشچیننیزگفت:بامجموعهایازعملیات
نظامی،سفرپلوسیبهتایوانراپاسخمیدهیم
شریفی-نانسیپلوسی،رئیسمجلسنمایندگان
آمریکا بعد از سفری که خشم چین را برانگیخت،
تایوان را ترک کرد .او در این سفر با تسای اینگ
ون رئیسجمهور تایوان دیدار کرده بود .پلوسی
بلندپایهترین مقام آمریکایی است که در  ۲۵سال
گذشته به جزیره خــودگــردان تایوان سفر کرده
اســت .با پایان ایــن سفر  ۲۰جت نظامی ارتش
کامیار-فروش تسلیحات به متحدان ،همواره
یکی از اصلیترین ابزارهای واشنگتن در پیشبرد
سیاستهای منطقهای به ویــژه موازنهسازی
در برابر محور مقاومت و همچنین کسب سود
اقتصادی بوده اســت .در شرایطی که آتشبس
یمن در وضعیت شکنندهای قرار گرفته و هر روزه
گــزارش هــای مختلفی از مــوارد نقض آتشبس
منتشر میشود ،یکی از فاکتورهای اصلی شروع
تجاوز ائتالف سعودی علیه یمن در سال 2015
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 آتشبس و شروع
مجدداهریمنجنگ،اکنونپررنگترازهفتههای
قبل است .نقش حمایتهای نظامی و سیاسی
تمامعیار دولــت آمریکا از عربستان سعودی در
ترغیب ریاض به انجام ماجراجویی بیسابقه در
تاریخ معاصر این کشور برای ورود مستقیم به یک
جنگ خارجی گسترده و تمامعیار ،از ابتدای
بحران یمن بسیار پررنگ بوده است به صورتی
که مسئوالن يمنی بارها بر آمريكايی بودن اين
جنگ تاكيد كردند و اين كشور را مسئول جنايت
های عربستان و امــارات در يمن می دانند .این
نقشآفرینی از همان آغــاز تحوالت انقالبی در
یمن با حمایت واشنگتن از طرح مداخلهجویانه
«ابتکار خلیجی» در سال  2011برای منحرف
کــردن مسیر انقالب و سپس نقشآفرینی در

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
برگزاریرزمایشنبایدوارداینمنطقهشود.عالوه

بر این ،در اعتراض به این سفر ،وزارت خارجه چین
اعالم کرد که سفیر آمریکا در پکن را فراخوانده
است.سخنگویوزارتدفاعچیننیزگفت:ارتش
آزادیبخشچینبامجموعهایازعملیاتنظامی،
سفر پلوسی به تایوان را پاسخ میدهد .دولت پکن
دیــروز فرمان تحریمهای اقتصادی علیه تایوان
را نیز صــادر کــرد .به گــزارش دویچه ولــه ،وزارت
بازرگانی چین صــادرات شن و ماسه به تایوان را
که در امور ساخت و ساز این کشور کاربرد دارد و
همچنینوارداتموادغذاییشاملمرکبات،برخی
محصوالتدریاییوماهیمنجمدازتایوانراممنوع
اعالمکرد.اگرچهتاثیراینتحریمهابراقتصادتایوان
نگامهای
ناچیزاستامابهنظرمیرسدایننخستی 
چین در اعتراض به سفر نانسی پلوسی به تایوان
باشد .چین یک شریک تجاری مهم برای اقتصاد
تایوان محسوب میشود .به گزارش منابع دولتی
در تایوان ،شرکتهای این کشور در بین سالهای
 ۱۹۹۱تا ۲۰۲۱بیشاز ۱۹۳میلیارددالردرچین
سرمایهگذاریکردهاندو ۴۲درصدازصادراتکل
تایوانبهچینصورتمیگیرد.تایوانبرایکاهش
وابستگی اقتصادی خود به چین در حال تقویت
مناسباتاقتصادیباکشورهایجنوبشرقیآسیا

 2هفتهپسازسفرجوبایدنبهغربآسیا،خبرفروشموشکهایپاتریوتوتاد
بهعربستانواماراتمنتشرشد

تسلیحاتآمریکایی در راه منطقه
تصویبقطعنامه 2216شورایامنیتکهازسوی
عربستانطرحریزیشدهبود،وجودداشتوسپس
با حمایتهای نظامی و فروشهای تسلیحاتی
به فاجعه جنگی چندین ساله انجامید .حال با آن
که یکی از شعارهای دولت بایدن درباره سیاست
منطقهایآمریکادرغربآسیاپایاندادنبهجنگ
در یمن بوده است ،اکنون دولت آمریکا ،موافقت
خود را برای فروش تسلیحات نظامی به ارزش
بیشازسهمیلیارددالربهعربستانسعودیاعالم
کرده است .در این قرارداد بر فروش ۳۰۰موشک
پاتریوت تاکید شده است .در قراردادی جداگانه،
قرار است سامانه موشکی تاد توسط وزارت دفاع

آمریکا به امــارات واگــذار شود .ارزش قــرارداد با
امارات متحده عربی بیش از  2.25میلیارد دالر
اعالم شده است .هدف از این قراردادها ،مقابله با
تهدیداتمنطقهایعنوانشدهاست.قراردادهای
فروشتسلیحاتنظامیبهدوکشوراماراتمتحده
عربی و عربستان سعودی ،تنها چند هفته پس
از سفر جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا به منطقه
خاورمیانه ،منعقد شده اســت .بر اســاس اعالم

و هند است .این سیاست به کاهش  ۱۴درصدی
فعالیتهایاقتصادیشرکتهایتایوانیدرچین
منجر شده است .نانسی پلوسی دیروز در دیدار با
تسایاینگونگفت«:همبستگیآمریکاباجمعیت
 ۲۳میلیونی تایوان بیش از هر زمان دیگری است
زیراجهانباانتخاببیندموکراسیوخودکامگی
روبه روست ».مقامهای چینی سخنان پلوسی را
مداخله در امور داخلی خود دانستند .سخنگوی
وزارت خارجه چین گفت که پکن «قاطعانه» با
اقدامهای جداییطلبانه به سمت استقالل تایوان
مخالف است و ایاالت متحده باید دست از بازی با
کارتتایوانبردارد.آمریکابهسیاست«چینواحد»
پکن که طی آن تایوان بخشی از چین محسوب
میشود ،پایبند است اما همزمان تاکید دارد که
ساختارسیاسیودموکراتیکتایوانونحوهحکومت
داریاینجزیرهخودمختارنبایدازسویپکنتهدید
یا در آن مداخله شود .در عین حال آمریکا روابط
دیپلماتیک رسمی خود را از مجرای چین پیش
میبرد اما روابطش با تایوان را «قوی و غیر رسمی»
توصیفمیکند.اینروابطتاحدیاستکهآمریکا
با استدالل توانمندسازی تایوان برای دفاع از خود
بهاینجزیرهسالحمیفروشد.
وزارت امور خارجه آمریکا ،فروش احتمالی ۳۰۰
موشک بالستیک پیشرفته هدایتشونده برای
سیستمدفاعموشکیپاتریوتوهمچنینتجهیزات
پشتیبانی ،قطعات یدکی و پشتیبانی فنی به
عربستان سعودی توسط پنتاگون به تایید رسیده
است .پنتاگون ،همچنین اعالم کرد :در قرارداد
جداگانهای ،قرار است  ۹۶سامانه دفاع موشکی
تادوتجهیزاتپشتیبانیبهاماراتمتحدهعربیبه
همراهقطعاتیدکیوپشتیبانیفنیواگذارشود.
سامانهدفاعموشکیتاد()THAADازسامانههای
موشکیارتشآمریکاستکهبرایهدفقراردادن
تهدیدهای مشخص و موشکهای 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 عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی در
خلیجفارسبهمنظوراجراییکردنائتالفسازی
منطقهای از متحدین غــرب در منطقه ،موجب
چرخش کاخ سفید در برابر برخی سیاستهای
اعالمیگذشتهخوددربرابرعربستانسعودی،به
ویژهدرموضوعحقوقبشروفروشهایتسلیحاتی
شدهاست.
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پیشخوان بین الملل
اسپکتیترنگاهیویژهبهیکی
از نامزدهای اصلی نخست
وزیــری آینده بریتانیا یعنی
ریــشــی ســونــاک انــداخــتــه
اســـت .وزیـــر خــزانــه داری
دولت جانسون که مانند او
ازحزبمحافظهکارمیآید،
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
سوناکبرایتالشدرجلبرایاعضایحزبداده
وحاالاوراازنامزدیباشانساولانتخاب،بهکسی
کهباسرعتیزیادبایدبدودتاخودرابهلیزتراسدیگر
نامزدنخستوزیریبرساند،تبدیلکردهاست.

چهره روز
وزارت خزانهداری آمریکا
در ح ــال ــی دور جــدیــد
تــحــریـمهــای ای ــن کشور
عــلــیــه روس ــی ــه را اع ــام
کرد که نام آلینا کابائوا،
معشوقه والدیمیر پوتین،
رئیسجمهورروسیهنیزدرفهرستتحریمشدگان
دیده میشود.از آلینا کابائوا ،قهرمان پیشین
المپیکدررشتهژیمناستیکدرگزارشرسانهها
به عنوان شریک زندگی والدیمیر پوتین یاد
شده اســت .وزارت خــزانـهداری ایــاالت متحده
اعالم کرده که اعتبار روادید کابائوا را به حالت
تعلیق درآورده اســت .دولــت آمریکا همچنین
محدودیتهاییرابرایاینتبعه ۳۹سالهروسیه
درزمینهمالکیتدرنظرگرفتهاست.
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