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ده ســال قبل در شروع بحران داخلی
ســوریه ،تصور میشــد ،کار بشــار اسد
تمام اســت .اما اکنون بعد از گذشت
یک دهه سخت برای این کشور ،بشار
اســد با قدرت تمــام بر ســوریه حکم
میرانــد .ایــن یــک پیروزی بــرای او و
حامیانــش و شکســت بــرای امریکا و
غرب است .که تمام تالش خود را در
این دهه کردند تا او برکنار شود.

درحالــی کــه تــوان دریایــی هر کشــور
بخشــی از قــدرت آن را بــه نمایــش
میگــذارد و امریــکا از ایــن حیــث در
قــرن پیــش بــه خــود میبالیــد ،قرن
بیســت و یکم بــا توان دریایــی امریکا
مهربــان نبــوده اســت و در دو دهــه
اخیر ،توان دریایی این کشــور با توجه
به فرســوده شــدن ناوهایش ،کاهش
چشمگیری داشته است.

درحالی که قرار اســت بزودی ســران
جهــان در نشســت گــروه  20در ایتالیا
درباره به صفر رســاندن سوختهای
فســیلی تــا ســال  2050بــه مذاکــره
بنشــینند ،بهای ســوخت و انــرژی در
اروپــا و البتــه جهــان افزایــش قابــل
توجهــی یافته که بســیاری از مردم را
متمایــل به اســتفاده از ســوختهای
کربنی کرده است.

ترس پنهان امریکا از آزمایش موشک مافوق صوت چین

Reuters

زهره صفاری /روزنامه انگلیســی «فایننشال تایمز»
در گزارشــی از آزمایش ماه آگوست موشک مافوق
صــوت چین بــا ظرفیت حمــل کالهک هســتهای
پــرده برداشــت؛ موضوعی کــه به باور کارشناســان
اثباتی بــر ارتقای قدرت تســلیحات فضایی پکن و
شــوکی برای آژانسهای اطالعاتــی امنیتی امریکا
به شمار میرود.
فایننشــال تایمــز با اســتناد به اطالعــات  5فرد
مطلع از این آزمایش موشکی ،این موشک مافوق
صــوت را دارای قابلیــت حرکــت در مــدار پاییــن
اعالم کرده که در نزدیکی هدف ســرعت میگیرد.
گرچــه گفتــه شــده اســت موشــک آزمایــش شــده
چنــد کیلومتری مانــده به هدف از مســیر منحرف
شــده اســت امــا کارشناســان معتقدند ایــن اتفاق
بــه هیــچ وجــه نمیتوانــد پیشــرفت خیــره کننده
پکــن در حــوزه ســاخت ســاحهای مافــوق صوت
را زیــر ســؤال ببرد .چراکــه همچنان این پیشــرفت
بــه مراتب فراتــر از تصور رقیب بــزرگ آنها امریکا
اســت .امــا اینکــه چــرا همچنــان امریکا ســعی در
اثبــات مــدرن نبودن سیســتم نظامی چیــن دارد،
سؤالی است که کارشناســان هنوز پاسخی برای آن
نیافتهاند .در حال حاضر ســه کشــور امریکا ،روسیه
و چیــن دارای ســاحهای مافــوق صوت پیشــرفته
شــامل موشــکهای با کالهک هستهای هستند که
میتواننــد در مــدار زمین به چرخــش درآیند .این
موشکها ســرعتی  5برابر بیش از صوت دارند اما
کندتر از موشکهای بالستیک حرکت میکنند .در
این میــان تــوان مانوردهی این موشــکها ،قدرت
تخریــب یا رهگیری آنها را با دشــواریهایی همراه
میکند.

«تیلور فراول» ،اســتاد دانشــگاه ماساچوست و
کارشــناس تسلیحات هستهای چین معتقد است:
«موشــک مجهــز بــه کالهــک هســتهای ،سیســتم
پدافنــد موشــکی امریکا را ســردرگم میکند چراکه
این سامانهها برای تخریب موشکهای بالستیک
طراحــی شــدهاند .از طرفــی موشــکهای مافــوق
صوت در مســیرهای پایین پــرواز میکنند و قدرت
مانــور باالیــی دارند که رهگیــری آنها را بــه مراتب
دشــوار خواهد کرد .به عبارت دیگر اگر چین بتواند
در این حوزه به پیشرفت قابل توجهی دست یابد،
میتوانــد بــی ثباتــی ایجــاد کند امــا در عیــن حال
نمیتــوان بــا یــک آزمایش گفــت که پکــن در این
قابلیت کامل شده است».
ëëسکوتپنتاگون
آزمایــش موشــکی جدید چیــن در برهه فعلی
بــا توجه به تحرکات رو بــه افزایش نظامی پکن در
نزدیکی تنگه تایــوان از اهمیت بســزایی برخوردار
شــده اســت .در ایــن شــرایط سیاســت خصمانــه
دولت بایدن نسبت به چین که واشنگتن را بشدت
نســبت بــه این رقیــب آســیایی ســخت و غیرقابل
انعطاف کرده است ،تنشهای میان امریکا و چین
را نیز به اوج رســانده اســت .این در حالی اســت که
مقامــات نظامــی امریــکا بویــژه در ماههــای اخیــر
نســبت به ارتقای توان هســتهای پکن بارها هشدار
داده انــد .ایــن حساســیتها بویــژه پس از افشــای
تصاویر ماهوارهای انبارهای ساخت صدها موشک
بیــن قــارهای رو به افزایــش رفته اســت .آن هم در
شــرایطی که چین به هیچ قانون کنترل تسلیحاتی
مقید نیست و از مذاکره با امریکا درباره سیاستها
و سالحهای هستهای استقبالی نمیکند.

ماه گذشــته «فرانــک کندال» ،فرمانــده نیروی
هوایی امریکا اشــارهای به سالح جدید پکن داشت
اما بدون اشــاره به جزییات آن ،این سالح را دارای
تــوان حمله به نقاط مختلف جهان از فضا خواند:
«در صــورت دســتیابی بــه چنیــن ابــزاری نیــازی
بــه مســیرهای قدیمــی نیســت و ایــن جنــگ افزار
رادارگریز خواهد بود».
دو منبع مطلع از این آزمایش موشکی معتقدند
این ســاح جدیــد روی کاغــذ قابلیت پــرواز بر فراز
قطب جنــوب را نیــز دارد .این ظرفیــت در صورت
تحقــق میتوانــد چالــش عظیمــی را پیــش روی
ارتــش امریکا قرار دهد چراکه پدافند موشــکی این
کشــور بر مسیر قطب شمال متمرکز هستند .با این
حال پنتاگون همچنان نســبت به گــزارش روزنامه
انگلیســی واکنشــی نداشــته اســت« .جــان کربی»،
ســخنگوی پنتاگــون معتقــد اســت« :قابلیتهــای
نظامــی چین همچنان برای ما نگران کننده اســت

چراکــه میتوانــد تنشها در منطقه و فراتــر از آن را
افزایش دهد اما این دلیل آن نمیشــود که پکن به
یکی از دغدغههای ما بدل شود».
در حالی که سفارت چین حاضر به پاسخگویی
به فایننشــال تایمــز در این باره نشــده «لیو پنگیو»
ســخنگوی ایــن ســفارتخانه گفتــه اســت« :چیــن
بــا تبعیــت از سیاســتهای نظامــی دفــاع از خود
پیش میرود و پیشــرفتهای نظامــی آن با هدف
تهدید هیچ کشــوری نیست .ما اســتراتژی جهانی
و چهارچــوب عملیــات نظامــی شــبیه بــه امریــکا
نداریم اما هرگز از رقابت تســلیحاتی با کشــورهای
دیگر اســتقبال نمیکنیم .گرچه در سالهای اخیر
امریکا به بهانههای مختلف مانند «تهدید چین»،
گســترش تســلیحاتی و ارتقــای ســاحهای مافوق
صــوت خــود را توجیــه کــرده اســت .سیاســتی کــه
میتوانــد در هر بعدی ،جهان را به ســمت رقابت
تسلیحاتی و بی ثباتی پیش ببرد».

قهر <آسهآن> با خونتای میانمار

کمیســیون عالــی مســتقل انتخابــات
عــراق شــامگاه شــنبه نتایــج نهایــی
انتخابــات پارلمانــی ایــن کشــور را
منتشــر و در عیــن حال تأکیــد کرد که
این نتایج قابل اعتراض است.
بهگــزارش ایســنا ،بــه نقــل از
ســومریه نیــوز ،عدنان جلیــل ،رئیس
کمیســیون مســتقل انتخابات عراق،
در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی در
بغــداد اظهــار داشــت« :کمیســیون
انتخابات تأکیــد میکند که در فاصله
یکســانی از همــه نهادهــای سیاســی
قــرار دارد و مأموریــت آن حفظ آرای
رأیدهندگان اســت و در ایــن امر نیز
موفق بوده است».
طبــق نتایــج اعالم شــده «جریان
صــدر» با  ۷۳کرســی در صــدر نتایج
قرار گرفت« .تقدم» به رهبری محمد
الحلبوســی ،رئیــس پارلمــان بــا ،۳۷
ائتــاف «دولــت قانــون» بــه رهبــری
نوری مالکی با  ،۳۴حزب «دموکرات
کردســتان عراق» به رهبری مســعود
بارزانــی بــا  32و ائتــاف «الفتح» به
رهبری هــادی العامری با  ۱۷کرســی
در رتبههــای بعــدی هســتند .هیــچ
یــک از ائتالفهــای سیاســی ،میــزان
آرای الزم را برای تشــکیل فراکســیون
اکثریت در پارلمان کسب نکردند لذا
ائتــاف میان گروههای سیاســی برای
تشکیل دولت ضروری است.

خداحافظی تلخ تایوان با امریکا

AP

نهادهــای حقوق بشــری متهــم به تخریــب پایههای
دموکراســی در ایــن کشــور شــده اســت .وزیــر خارجه
برونئی در پایان نشست وزرای خارجه آسه آن اعالم
داشــت« :در حالــی کــه نگرانیهــای زیــادی دربــاره
وضعیــت میانمــار وجــود دارد ،در تالش هســتیم تا
فضای گفتوگو با این کشــور باقــی بماند .زیرا برخی
از اعضای آســهآن توصیه کردهاند به میانمار فضایی
داده شــود تا بتواند مســائل داخلی خود را حل کرده
و به روند عادی بازگردد ».در پی انتشــار خبر رســمی
دعــوت نشــدن از «آنــگ میــن هالینــگ»« ،زاو مین
تون» ،ســخنگوی ارتش میانمار به آن واکنش نشــان
داد .به گزارش ســایت شــبکه خبری «ســیانان» ،او
گفــت« :علــت دعوت نشــدن از آنگ میــن هالینگ،
مداخلــه خارجی در امور داخلی این کشــور بود ».وی
ســپس به طور مشــخص از اتحادیه اروپا و امریکا نام
بــرد و آنها را متهــم کرد در ایــن تصمیمگیری نقش
داشــتهاند .او گفت« :مداخله خارجــی بوضوح قابل
مشاهده بود .پیشتر هم مطلع شده بودیم که سفرای
برخی از کشــورها بــا وزارت خارجه امریــکا در تماس
بودنــد و تحــت فشــار اتحادیــه اروپــا قــرار داشــتند».
وزارت خارجــه میانمــار نیــز در واکنــش بــه ایــن خبر
تأکید کرد که این اقدام در تضاد با اهداف «آسه آن»

تحلیل روز

وزرای خارجه آسه آن در تصمیمی تاریخی به رهبر میانمار اجازه حضور در نشست این گروه را ندادند

گروه جهــان /وزرای خارجه کشــورهای عضو اتحادیه
کشــورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) ،شنبه شب در
یــک تصمیمگیری مشــترک و در اقدامــی نادر اعالم
کردنــد به رهبــر میانمار بــه عنوان یکی از کشــورهای
عضــو اجــازه حضــور در نشســت ایــن اتحادیــه را
نمیدهند .این اولین بار در تاریخ «آسهآن» است که
رهبر یکی از کشورهای عضو از حضور در نشست منع
میشــود .قرار است به جای عالیترین مقام خونتای
میانمار ،یک مقام غیرنظامی این کشور برای حضور
در نشست آ سه آن دعوت شود.
به گزارش ســایت شبکه خبری «الجزیره» ،پس از
افزایــش اعتراضها به حضور «مین آنگ هالینگ»،
فرمانــده خونتــای میانمــار در نشســت هفتــه آینــده
«آســهآن» ،وزرای خارجــه ایــن اتحادیه در نشســتی
اضطــراری شــرکت کردنــد ،تــا در مــورد دعــوت از
«هالینــگ» تصمیم بگیرنــد .آنان در نهایــت نیز در
تصمیمی که باتوجه به اساســنامه «آسهآن» و تأکید
آن بر عدم مداخلهجویی در مسائل داخلی کشورها،
تصمیم نادر محســوب میشود ،اعالم کردند« ،مین
آنگ هالینــگ» اجازه ندارد در نشســت این اتحادیه
شــرکت کند« .هالینگ» بــه عنوان رهبــر کودتایی که
روز نخســت مــاه فوریــه در میانمــار رخ داد ،از ســوی

اعالم نتایج نهایی
انتخابات عراق

خاورمیانه

بیآنکــه بخواهــم گریزی به خــارج از موضوع بزنم باید بگویــم این موضع،
بیان کنندهبرداشــت من از درونمایه تصور ما از سیاست امریکا بود .تصوری
کــه بر اســاس آن ،با اطمینــان قطعی از تعهــد کامل ایاالت متحده نســبت
بــه اســرائیل ،بــازی نســبی و محــدود سیاســی پیرامــون تفاوتهــای موجود
میــان منافع ایاالت متحده بهعنــوان یک قدرت جهانی و منافع اســرائیل را
که گاه میتوانســت ضربه زننده به منافع امریکا باشــد ،ممکن میدانســت.
تفاوتهایی که کشورهای عربی میتوانستند از آن بهره بگیرند.
از همراهی با کارتر در ســفرهای شــخصی او به دمشق ،شناخت خوبی از
روشهــای تصمیمســازی در ایاالت متحده ،پیــدا کرده بــودم .از جمله این
کــه رئیسجمهــوری اختیــارات گســتردهای دارد ،اما نمیتوانــد تصمیماتی
بگیــرد که کنگره آن را در تعارض با امنیت اســرائیل میبینــد .این امور البته
جــزو اختیــارات و در ید قــدرت رئیسجمهوری امریکا اســت ،اما در صورتی
کــه مالحظــات کنگره مــورد توجه قرار نگیــرد ،تصمیمــات رئیسجمهوری
در مســائل دیگــری که نیازمنــد تأیید کنگره اســت ،با مشــکل مواجه خواهد
شــد .ایــن درس را از بیکر نیز در مالقاتهای صریحی که با هم داشــتیم یاد
گرفتــه بــودم ،بویــژه در مالقات مــارس  ۱۹۹۱در ریــاض که پافشــارانه از من
میخواســت ،قدر ایســتادن بوش را در برابر کنگره و اظهار نظر علیه ساخت
شــهرکهای یهودینشــین ،بدانیم .هیأت اســرائیل در دور هفتم مذاکرات،
برگه کاری ارائه کرد که برای نخســتین بار اصطالح «عقبنشینی از جوالن»
در آن آمــده بــود ،بیآنکــه میزان عقبنشــینی را مشــخص کنــد .پیچیدگی
همچنان بر موضع اســرائیل در زمینه عدم اقرار به عقبنشــینی کامل از هر
اینچ جوالن تا مرزهای  ۴ژوئن  ،۱۹۶۷سایه انداخته بود .در حالی که خاستگاه
ما در تعامل با این موضوع روشــن و مبتنی بر این بود که پیشــبرد واقعی در
شکلدهی به توافق صلح ،پیش از پذیرش اصل عقبنشینی کامل از سوی
اسرائیل شدنی نیست .از دید اسرائیل تحول جدید در موضع آنها پیشرفتی
در مقایسه با ایام شامیر و یوسف بن آهارون تلقی میشد ،اما از نظر ما بیش
از یک تعدیل ناتمام در قواعد بازی نبود.
عالف رئیس هیأت ما با همه وجود در تالش بود تعهد اسرائیل نسبت به
عقبنشــینی کامل از جوالن را از رابینوویچ بگیرد ،اما رئیس هیأت اسرائیل
با خودداری از انجام این امر ،پافشاری میکرد ،وضعیت به روش معکوس
مورد مناقشه قرار گیرد .یعنی نخست و پیش از ورود به مسأله عقبنشینی
کامــل ،بر ســر ترتیبــات امنیتــی توافق شــود .در حالــی که موضع مــا توافق
درباره عقبنشینی کامل اسرائیل از جوالن و سپس رفتن به سراغ ترتیبات
امنیتــی بــود .عالف البته به روش طوفــان فکری این ایــده را نیز مطرح کرد
که با فرض پذیرش شــروط امنیتی توســط ما ،میزان پذیرش عقبنشــینی
کامل از ســوی اســرائیل چقدر خواهد بود .اگر بخواهیم درونمایه اصلی این
دور از مذاکــرات را چکیــده کنیــم« ،اولویــت ترتیبات امنیتــی» از نظر هیأت
اســرائیلی و «اولویت عقبنشــینی کامــل» از دید ما خواهد بــود .دور هفتم
مذاکرات در همین اندازه پایان یافت و به نظر میرسید پیشبرد روند صلح
سوریه و اسرائیل ،نیازمند نوعی تعدیل در روش تعامل با هنجارهای بازی
جدیدی بود که در آن ،اسرائیل در مذاکرات خود با سوریه ،برای نخستین بار
و به شکل واقعی ،اصل زمین در برابر صلح را پذیرفته بود.
توگوی اسد  -رابین از طریق مجله امریکایی تایم
ëëگف 
فشــارهای سیاســی نصیحتآمیــز زیــادی بــر رئیسجمهوری اســد وارد
میشــد تا با دنباله روی از روش انور ســادات و انجام اقداماتی فریبکارانه ،بر
افــکار عمومی اســرائیل تأثیر بگذارد ،اما اســد که اینگونــه اقدامات را دلقک
بازی تلویزیونی پر هزینه میدانست ،تسلیم هیچ یک از این فشارها نشد.
اســد بر این باور بود که روشهای فریبکارانه ،نتیجهای نخواهد داشــت و
حتــی میتواند بــه ضد خود تبدیل شــود .روش اندیشــیدن رئیسجمهوری
اســد بر این اســاس بود که هــر اختالفی در ســطح پایینتر از رؤســا میتواند
حل شود ،اما اگر مالقات رؤسا با موفقیت همراه نشود ،حل مشکالت بسیار
ســخت خواهد بود .اســد میگفت اگر وزرا با یکدیگر اختالف داشــته باشــند،
مقام باالتری هست که میان آنها آشتی دهد ،اما اگر رؤسا اختالف پیدا کنند
کسی را نمییابند که آنها را آشتی دهد .از اینرو رئیسجمهوری اسد راه حل
واقع گرایانه میانهای را برگزید که نظرش در نپذیرفتن روش شــوک درمانی
فریبکارانه ســادات ،را با برداشــتن گامهای حساب شده در این زمینه در هم
توگو با مجله
میآمیخــت .رئیسجمهــوری اســد در پرتو چنین نگاهــی گف 
توگــوی این مجله با
امریکایــی تایــم را پذیرفت که به شــکل همزمان با گف 
توگوی اســد با تعدادی از اعضــای مهم تحریریه
رابین منتشــر میشــد .گف 
مجله تایم ،پیامهای مثبتی دربر داشــت تا حرکتی در دور هشــتم مذاکرات
توگو به شکل صوتی و تصویری ضبط شد و تلویزیون سوریه
بیافریند .این گف 
توگو
نیــز در تاریخ  ۲۳نوامبــر  ۱۹۹۲آن را پخش کرد .انعطافی که در این گف 
نشــان داده شــد ،موافقــت ســوریه با مفهــوم امنیــت متقابل میان ســوریه و
اســرائیل در صورت بازپسگیری همه ســرزمینهای اشــغالیاش بود .اســد
همچنین اعالم کرد اســحاق رابین در مقایســه با ســلف خود اسحاق شامیر،
درک باالتری نسبت به صلح دارد.
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است« :این اقدام به معنای نادیده گرفتن سنتهای
خــوب آســه آن اســت که اتحــاد بیــن اعضا بــا وجود
اختالفها و افتراقها را توسعه میداد».
بنــا بــر این گــزارش ،میانمــار در چند ماهــی که از
کودتــا در این کشــور میگذرد ،شــاهد وقایع خونباری
بوده اســت .مطابق با آماری که ســازمان ملل منتشر
کرده اســت ،در این مدت بیــش از یک هزار نفر جان
باختهانــد .اما خونتای میانمــار این آمارها را رد کرده
و معتقد اســت ،خارجیها دســت به بزرگنمایی آمار
کشتهشدگان زدهاند.

براندون ویشر  /تحلیلگر امریکایی
مترجم :بنفشه غالمی

«خداحافــظ رقابت قدرتهای بزرگ ،ســام رقابتهای اســتراتژیک»،
ایــن جمله ای بود که «دانیل لیپمن» ،ســخنگوی پنتاگون در دولت «جو
بایــدن» چندی پیش به «پولیتیکو» گفت .به گفتــه ناظران و تحلیلگران
اخبار امریکا ،این اظهارنظر اشــاره ای بود به حرکت واشــنگتن به ســوی
همــکاری و حتــی ســازش با حزب کمونیســت چیــن .اما کار بــه همینجا
ختــم نشــد و کمــی بعــد از ایــن اظهارنظر ،شــخص «جو بایــدن» نیز در
ســخنانی به رســانهها گفت کــه با رئیس جمهوری چیــن صحبت کرده و
بــا وی موافقت کرده تــا امریکا همچنان به توافق دوطــرف درباره تایوان
پایبنــد بمانــد .توافقــی که رئیــس جمهوری امریــکا از آن ســخن گفته به
ســال  1979برمیگردد که بر مبنای آن امریکا و چین به توافق رسیدند تا
امریکا بدون اینکه تایوان را به عنوان یک کشور به رسمیت بشناسد با آن
تعامل داشــته باشــد .بر مبنای این توافق پکن نیز در مقابل به واشنگتن
اجــازه میدهــد تا کمکهــای نظامی خود به تایوان را داشــته باشــد .بند
دیگــری از ایــن توافقنامه ،همچنین به امریکا اجــازه میدهد تا هرگاه که
خواست ،دست از حمایت از تایوان بکشد.
مذاکراتی که «جو بایدن» با «شی جین پینگ» داشت و از آن با رسانهها
سخن گفت ،درست اندکی بعد از آن صورت گرفت که چین با بیش از 50
جنگنده خود ،در آسمان تایوان قدرت نمایی کرد؛ اقدامی که با خشم شدید
تایوانیها رو به رو شــد و اکنون ناظران هشــدار داده اند که هر حرکت اشتباه
از دو طرف میتواند تبدیل به جنگی تمام عیار شود که نه فقط دو کشور که
تعــداد زیادی از کشــورها را درگیر خود کند؛ رخدادی که حداقل در شــرایط
فعلی واشــنگتن اصالً از آن اســتقبال نمی کند .هرچنــد پرواز جنگندههای
چین خشــم تایوان را برانگیخت اما تنها واکنشــی که امریکا به آن داشــت،
گسیل دو فروند ناو هواپیمابر به نزدیکی آبهای اوکیناوا ژاپن و گردهمایی
ناوهای بلوک نزدیک به امریکا در این منطقه بود که اقدام چندان مؤثری
محسوب نمیشود و طبیعتاً پکن را نیز تحت تأثیر قرار نداد.
در این بین هرچند از انظار دور نیســت که وضعیت کنونی برای «شــی
جیــن پینگ» طوری اســت که نیــاز به چنین قــدرت نماییهایــی دارد اما
واقعیت آن اســت که موقعیت برای «بایدن» نیز خوب نیســت و او به هر
طــرف که نگاه میکند ،بحرانی را میبیند که خالصی از آن برایش دشــوار
اســت .بایــدن از یک ســو اقتصاد امریــکا را میبیند که به دلیــل تورمهای
بــی وقفه و برابــر نبودن عرضــه و تقاضا و همچنین ادامه داشــتن تبعات
اقتصــادی کوویــد  19نفــس او را طوری گرفته اســت که هیچ بعید نیســت
بخواهــد بــرای خالصی از تورم موجــود و به گــردش آوردن چرخ اقتصاد،
تن به امضای توافق تجاری جدیدی با چین بدهد .وی همچنین از ســوی
دیگــر خــود را رویاروی بحــران تغییرات جوی میبیند کــه میتواند تبدیل
به فاجعهای برای امریکا شــود که در سالهای اخیر تبعات گرم شدن کره
زمین را با آتش سوزیها و ...با تمام وجود پرداخته است« .بایدن» بخوبی
میدانــد که حداقل یکی از کلیدهای مبارزه با تغییرات اقلیمی در دســت
چین اســت .بنابراین درصدد اســت ،به جــای مقابله با این کشــور ،روابط
امریکا با پکن را به حالت پیش از  2016و دوره «دونالد ترامپ» بازگرداند.
از همین رو بعید به نظر میرســد که رئیس جمهوری امریکا بخواهد
بــا نیروهــای رزمی خود برای دفاع از تایوان وارد عمل شــود .ضمن آنکه
نظرســنجیهای اخیر نشــان میدهد تنها  41درصد امریکاییها از اقدام
نظامــی امریکا در پشــتیبانی از تایوان حمایــت میکنند .در این بین پکن
نیــز مترصــد گامهــای امریکا اســت .چین اگر به یقین برســد کــه امریکا،
حمایتــی از تایوان نخواهد کرد ،بســرعت به این حرکت با یک توافق آب
و هوایــی یا توافقی تجاری پاداش خواهد داد .بنابراین در شــرایط فعلی
تایوان نمیتواند انتظار هیچ کمکی را از امریکا داشته باشد.
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