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سفر نانسي پلوسي به تایوان، خشم پکن را برانگیخت

جنگ میکروچیپ ها
ســفر تاریخی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان عالوه بر 
افزایش تنــش در تنگه تایوان، واکنش های متفاوتی را در واشــنگتن 
برانگیخته اســت. ســفر نانسی پلوسی، رئیس ۸۲ ســاله و دموکرات 
مجلس نمایندگان آمریکا، به تایوان سفر بلندپایه ترین مقام آمریکایی 
در ۲۵ ســال اخیر بــه تایوان محســوب می شــود. پیش از این، نیوت 
گینگریچ، رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا در سال ۱۹۹۷ به این 
جزیره سفر کرده بود. پلوسی که با وجود هشدار چین سه شنبه شب به 
تایوان سفر کرده بود، صبح روز گذشته در پارلمان این کشور حاضر شد 
و در دیدار با رئیس جمهور تایوان هم از تقویت روابط دوجانبه سخن 
گفت. سفر سومین مقام ارشد آمریکا به تایوان تنش ها بین واشنگتن و 
پکن را افزایش داده و به افزایش تحرک های نظامی در منطقه منجر 
شده است. وزارت امور خارجه چین نیز اعالم کرد که سفیر آمریکا در 
پکن را فراخوانده است تا مراتب اعتراض خود نسبت به سفر پلوسی 
به تایوان را به او اعالم کند. سخنگوی وزارت بازرگانی چین هم اعالم 
کرد که از روز گذشــته صادرات شن و ماسه به تایوان را در واکنش به 
سفر نانسی پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به این جزیره، 
متوقف می کند. براســاس گزارش رویترز، پکن تصمیــم دارد واردات 

مرکبات و برخی محصوالت دریایی از تایوان را نیز متوقف کند.
پکن این سفر را بازی با آتشی توصیف کرده است که «بازیگران آن 
را خاکســتر می کند». از نگاه چین، تایــوان با ۲۳ میلیون نفر جمعیت 
جزء قلمرو این کشور و سرزمینی است که در صورت لزوم باید با اقدام 
نظامی تصرف شود. پکن ســفر هر مقام سیاسی خارجی به تایوان را 
اقدامــی تحریک آمیز برآورد می کند؛ اما مقامات تایوان کشورشــان را 
مســتقل و نمونه دموکراســی موفق می خوانند. با وجود اینکه همه 
کشورها استقالل تایوان را به رسمیت نشناخته اند، پلوسی در پارلمان 
تایوان این کشــور را یکی از آزادترین جوامــع در جهان توصیف کرد. 
هم زمان با این سفر رســانه های چینی از پرواز جنگنده ها در نزدیکی 
تایوان خبر دادنــد. پکن قصد دارد این هفته در اطــراف تایوان مانور 
نظامی برگــزار کند و تنگه تایوان را منطقه پــرواز ممنوع اعالم کرده 
است. وزارت امور خارجه چین پیش تر هشدار داده بود که در صورت 
ســفر پلوســی به تایوان، ارتش چین بــی کار نمی نشــیند. تلویزیون 
حکومتی چین در آســتانه ورود نانسی پلوسی به تایوان گزارش داده 
بود که جنگنده های این کشــور در حال «عبور از تنگه تایوان» هستند. 
پکن پس از ورود رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان اعالم کرد 
که با «اقدامات نظامی هدفمند» به این ســفر واکنش نشــان خواهد 
داد. جان کربی، ســخنگوی شــورای امنیت ملی کاخ ســفید، درباره 
این دیدار تأکید کرد که با وجود ســفر پلوســی، آمریکا هیچ سیاستی 
را درمــورد تایوان تغییر نمی دهد. «به زبان ســاده، هیچ دلیلی وجود 
ندارد که پکن یک ســفر ساده مطابق با سیاست دیرینه ایاالت متحده 
را بــه نوعی بحران یا درگیری تبدیل کند یا از آن برای افزایش فعالیت 
نظامی تهاجمی در داخل یا اطراف تنگه تایوان استفاده کند. ما طعمه 
را نخواهیم گرفت یا درگیر شمشــیربازی نخواهیم شــد. در عین حال 
مرعوب نخواهیم شــد. ما در دریاها و آسمان های غرب اقیانوس آرام 
مانند دهه های گذشته به فعالیت خود ادامه خواهیم داد. ما از همان 
ابتدا روشــن کرده بودیم که پلوسی تصمیمات خود را خواهد گرفت 

و کنگره یک شــاخه مستقل از دولت اســت. قانون اساسی ما شامل 
تفکیک قواست».

چشم  طمع  به  تایوان
یکی از دریاداران ارشــد ایاالت متحده هشــدار داده با افزایش تنش 
میان چین و تایوان، پکن ممکن است در شش سال آینده به تایوان حمله 
کند. «فیلیپ اس دیویدســن» که فرمانده ارشد نظامی ایاالت متحده در 
ناحیه آســیا و اقیانوس آرام است، به تازگی با حضور در کمیته نیروهای 
نظامی مجلس ســنا گفت چین در حال تسریع طرح های خود در زمینه 
پیشــی گرفتن از ایاالت متحده در نقش رهبری «نظم بین المللی منطبق 
بر قوانین» تا سال ۲۰۵۰ است. «تایوان آشکارا یکی از اهداف بلندپروازانه 
آنهــا تا قبل از وقوع این اتفاق اســت و عزم راســخ پکــن در به کنترل 
درآوردن این جزیره با تکیه بر زور در صورت نیاز می تواند در دهه آینده یا 

حتی در مدت شش سال آینده محقق شود».
دریــادار دیویدســن در اظهــارات خــود در این کمیتــه گفت چین 
به گونه ای روزافزون در حال تقویت آرایش نظامی خود است تا فشار را 
افزایش داده و نفوذ خود در منطقه را گســترش دهد که به گفته او این 
اقدام «به ویژه برای تایوان شــدیدا نگران کننده» است. «در سال گذشته 
پکــن کارزاری هماهنگ از اقدامات دیپلماتیــک، اطالعاتی و اقتصادی 
را دنبال کرده و به گونه ای روزافزون از ابزار نظامی بهره جســته تا تایپه 
را از جامعــه  بین المللــی منزوی کرده و اگر نیاز باشــد، آن را مجبور به 
پیوســتن به چین کند». نگرانی مطرح شده از ســوی این دریادار ایاالت 
متحده مشابه با اظهارات تایپه در سال گذشته است که از تجاوز متناوب 
هواپیماهای چینی به حریم هوایی خود به ســتوه آمده بود. به نوشــته 
یورونیوز، دیویدســن هشدار داده که از سال ۲۰۲۰ ارتش چین «آرایش و 
نیروهای نظامی خود نزدیک و پیرامون تایوان را تقویت» کرده است تا به 
این کشور فشار آورده و عزم راسخ خود در این زمینه را به نمایش بگذارد.
«در زمینه دیپلماتیک، پکن همواره به دنبال جلوگیری از مشــارکت 
معنادار تایوان در ســازمان های بین المللی است. در سال ۲۰۲۰، تایوان 
از مشــارکت به عنوان عضو ناظر در شورای جهانی بهداشت باز ماند با 
وجود آنکه در مدیریت بیماری عالم گیر کووید ۱۹ موفق بود». گرچه پکن 
تایوان را بخش غیر قابل تجزیه ای از چین می داند، اما تایپه نیز به گونه ای 
روزافزون در حال نزدیک ترشدن به کشورهایی نظیر ایاالت متحده و هند 
است تا استقالل خود را به دست آورد، امری که باعث خشم بیشتر پکن 
شده است. به اعتقاد دیویدسن، «بزرگ ترین خطر برای آمریکا ازبین رفتن 
نظریه بازدارندگی است که بدون آن چین جسارت خواهد یافت دست به 
اقداماتی در منطقه بزند که جانشین منافع ایاالت متحده در آنجا شود. با 
تغییر توازن نظامی در منطقه اقیانوس آرام و هند به ضرر ایاالت متحده، 
شاهد انباشــت بیشــتر خطر خواهیم بود که باعث می شود دشمنان و 
رقبای ما جســارت یابند دســت به اقداماتی یک طرفه بزنند تا وضعیت 

موجود را تغییر دهند».
نقش   تأثیر گذار   تراشه ها

این ســفر در حالی انجام شــد که پیش از این جو بایدن آن را سفری 
غیرالزم دانسته بود و برخی چهره های دموکرات و حتی جمهوری خواه 
هم انجام آن در شــرایط فعلی را غیرضروری دانســته بودند اما هرچه 
زمان انجام این ســفر نزدیك تر می شد، حمایت ها برای ایستادگی مقابل 

چین هم بیشتر می شد. پلوسی دلیل خود را برای این سفر که بخشی از 
تور آســیایی اش بود در مقاله ای در واشنگتن پست که بالفاصله پس از 
ورودش به فرودگاه تایپه منتشر شد، توضیح داد. «حمایت ایاالت متحده 
از این کشــور نه تنها بــرای ۲۳ میلیون نفر از مردم جزیــره، بلکه برای 
میلیون ها نفر دیگر که توســط جمهوری خلق چین تحت ستم و تهدید 
قرار گرفته اند، مهم است». او در این مقاله به سرکوب دموکراسی خواهان 
هنگ کنگ از سوی حزب کمونیست چین، محو هویت تبتی و تالش برای 
پاک سازی قومی در منطقه مسلمان نشین سین کیانگ اشاره کرد. حامیان 
انجام این سفر اعتقاد دارند که سفر پلوسی می تواند موج همبستگی از 
ســوی رهبران غربی را ایجاد کند تا برای اعالم حمایت از تایوان رهسپار 

این جزیره شوند.
یکی از موضوعات مورد توجه درباره این سفر، دیدار پلوسی با رئیس 
مهم ترین شــرکت تولید کننده میکروچیپ در تایوان است. این دیدار در 
حالی انجام شــد که در هفته های اخیر گزارش هایــی درباره خرید یك 
میلیون دالر میکروچیپ از سوی همسر نانسی پلوسی با استفاده از رانت 
اطالعاتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا منتشــر شــده است و گفته 
می شود این سفر هم بی ارتباط با این تجارت خانواده پلوسی نیست. در 
این میان «دیل کاپلند» استاد روابط بین الملل دانشگاه ویرجینیا به نکته 
متفاوتــی درباره نقش تایوان به عنوان یکــی از مهم ترین تولیدکنندگان 
میکروچیپ در دنیا در افزایش تنش میان واشنگتن و پکن اشاره می کند. 
او در یادداشــتی در روزنامه اقتصادی نیکی می نویســد: «چین بیشــتر 
از آنکه نگران ســفر پلوسی باشــد نگران میکروچیپ هاســت. در کنار 
نگرانی های امنیتی و نظامی، موضوع دیگری که نگرانی شی جین پینگ 
رهبر چیــن را برانگیخته به اقتصاد و تکنولوژی برمی گردد. واشــنگتن 
روزبه روز مصمم تر می شود تا چین را از پیشی گرفتن از ایاالت متحده در 
قدرت اقتصادی و فناوری باز دارد. چین سال هاســت که تالش می کند 
وابســتگی خود را به تایوان در تولید تراشــه های نیمه هــادی که برای 
ساخت همه چیز از گوشی های هوشمند تا خودروهای بدون راننده مورد 
نیاز است، کاهش دهد. با این حال، این کشور هنوز هم برای تقریبا تمام 
تراشه های با تکنولوژی باال و بخش بزرگی از تراشه های اساسی تری که 
استفاده می کند، به تایوان متکی است. به همین دلیل دست چین برای 
اقدام علیه آمریکا و تایوان چندان باز نیست. دولت ایاالت متحده، حتی 
با وجود افزایش حمایت نظامی از تایوان، سخت تالش کرده است برخی 

از مهم ترین تولیدکنندگان تراشــه در این جزیره، از جمله شــرکت تولید 
نیمه هــادی تایوان را متقاعد کند تا برای کاهش آســیب پذیری در برابر 
حمــالت احتمالی چین، خطوط تولید خود را بــه ایاالت متحده و ژاپن 
انتقال دهند. از طرف دیگر، حجم تجارت ایاالت متحده با چین در ســال 
۲۰۲۱ به رکورد ۶۷۰ میلیارد دالر رســیده که ۲۰ درصد بیشــتر از میزان 
قبــل از همه گیری کووید ۱۹ در ســال ۲۰۱۹ بود و نکته دیگر اینکه چین 
همچنان بزرگ ترین شریک تجاری تایوان است. از دیدگاه لیبرال در روابط 
بین الملل، این سطح باالی وابستگی متقابل اقتصادی باید صلح و ثبات 
مستمر را تقویت کند، زیرا هیچ یک از طرفین نباید بخواهند به تجارتی که 

فواید زیادی برای هر دو طرف دارد آسیب بزنند.
برای درک اینکه چگونه تجارت ممکن است شانس درگیری نظامی 
را افزایش دهد، نه کاهش، باید بینش های واقع گرایانه داشــته باشــیم. 
واقع گرایان اســتدالل می کنند که دولتی که برای رشد اقتصادی خود به 
مواد خام و بازارهای خارجی وابســته شده اســت، نگران آسیب پذیری 
فزاینده خــود در برابر قطع تجارت خواهد بود. وقتی همه چیز به خوبی 
پیش مــی رود و رهبران کشــورها انتظارات مثبتی درمورد چشــم انداز 
تجاری آینده دارنــد، آن گاه افزایش پیش بینی شــده در ثروت اقتصادی 
به معنای پایگاه بزرگ تری برای قدرت نظامی خواهد بود؛ بنابراین حفظ 
صلح در کوتاه مدت بهترین راه برای به حداکثر رساندن امنیت بلندمدت 
اســت. این استراتژی ژاپن تحت دیپلماسی شیدهارا در دهه ۱۹۲۰ بود و 
همین رویکرد را چین برای دو دهه پس از ۱۹۹۰ اتخاذ کرده بود. هنگامی 
که چشم انداز رشد اقتصادی تیره وتار شود، احتمال رویارویی نظامی هم 
باال می گیرد. بنابراین در حال حاضر چین بیشتر از آنکه نگران سفر پلوسی 
به تایوان باشــد، نگران تأثیر غیرقابل انکار این تنش در تجارت تراشه ها و 

تأمین این قطعات برای کارخانه هایش است».
سابقه  تنش ها

ســفر نانسی پلوســی به تایوان و واکنش تند چین به آن باعث شده 
اســت تا مناقشه بر ســر این جزیره بار دیگر در کانون توجه ها قرار گیرد. 
تاریخچه این مناقشــه به ســال ۱۹۴۹ هم زمان با پایه گذاری جمهوری 
خلق چین از ســوی مائو تســه تونگ، رهبر وقت حزب کمونیست چین 
برمی گردد. ملی گرایــان کومینتانگ به رهبری چیانگ کای شــک، رهبر 
دولت سرنگون شده به جزیره تایوان گریختند و در آنجا دولت «جمهوری 
چین» را تشکیل دادند. آنها هرگونه ارتباط بین چین کمونیست و جزیره 

تایوان را ممنوع اعالم کردند. ارتش جمهوری خلق چین در دسامبر سال 
۱۹۴۹ برای اولین بار تالش کرد تا جزایر ماتســو و کینمن در تنگه تایوان 
را تصرف کند. تایوان در ســال ۱۹۵۰ به متحد آمریکا در جنگ علیه چین 
در شــبه جزیره کره تبدیل شد. کرسی چین در سازمان ملل متحد تا سال 
۱۹۷۱ در اختیار تایوان بود. دولت مستقر در پکن در نهایت از سال ۱۹۷۱ 
کرســی چین در ســازمان ملل را در اختیار گرفت. واشنگتن هشت سال 
پس از آن روابط دیپلماتیک خود با تایوان را قطع کرد تا جمهوری خلق 
چین را به رسمیت بشناسد. با این حال کنگره آمریکا از تحویل سالح به 

تایوان برای دفاع از خود در برابر چین حمایت کرد.
دولــت ایاالت متحده از آن زمان تاکنون سیاســت «ابهام راهبردی» 
را در قبال تایوان در پیش گرفته اســت. به ایــن معنا که آمریکا به طور 
مشخص درباره واکنش نظامی احتمالی در صورت حمله چین به تایوان 
اظهارنظــر نمی کند. آمریکا نزدیک ترین متحد تایوان و اولین تأمین کننده 
ســالح و تجهیزات نظامی برای این جزیره اســت. ساکنان تایوان در روز 
دوم نوامبر ســال ۱۹۸۷ بــرای اولین بار اجازه پیدا کردنــد تا برای دیدار 
اعضای خانواده خود به چین سفر کنند. این تصمیم در عمل راه را برای 
مبادالت تجاری بین چین و تایوان هموار کرد. دولت تایوان چهار ســال 
بعد تصمیم گرفت قانون وضعیت جنگی به دلیل مناقشه با چین را لغو 
کند. با این حال پکن در ســال ۱۹۹۵ در اعتراض به سفر رئیس جمهوری 
تایوان به آمریکا مذاکرات جاری در راســتای عادی ســازی روابط بین دو 
طرف را به حالت تعلیق درآورد. تایوان در ســال ۱۹۹۶ شــاهد برگزاری 
اولیــن انتخابات ریاســت جمهوری بــا آرای عمومی بــود. چین قبل از 
برگزاری این انتخابات چند موشک به نزدیکی ساحل تایوان شلیک کرد. 
نزدیک به یک دهه بعد در سال ۲۰۰۵ قانونی به نام قانون «ضد جدایی» 
در چین به تصویب رســید. دولت چین بنا به این قانون در صورت اعالم 
اســتقالل تایوان اجازه اســتفاده از روش های «غیرصلح آمیز» را خواهد 

داشت.
«تسای اینگ-ون» سیاســت مدار عضو حزب پیشروی دموکرات که 
طرفدار اســتقالل تایوان است، در ســال ۲۰۱۶ به ریاست جمهوری این 
جزیره رســید. پکن در واکنش به انتخاب این سیاســت مدار زن تصمیم 
گرفت همه تماس های خود با تایوان را به حالت تعلیق درآورد. دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهور ســابق آمریکا در ســال ۲۰۱۷ مجوز فروش یک 
محموله تســلیحاتی بزرگ به تایوان را صادر کرد و فقط یک ســال پس 
از آن قانونی در آمریکا به تصویب رســید کــه هدف از آن تقویت روابط 
واشــنگتن با تایوان بود. شــی جین پینگ، رئیس جمهوری چین در سال 
۲۰۱۹ هشــدار داد که برای بازپس گیری تایوان از توسل به زور صرف نظر 
نخواهــد کرد. او همچنین در واکنش به فروش تســلیحات به تایوان از 
ســوی آمریکا به این کشــور هشــدار داد که از «بازی با آتش» بپرهیزد.
 تسای اینگ ون در ســال ۲۰۲۰ برای یک دوره دیگر به ریاست جمهوری 
تایوان انتخاب شــد و پس از انتخاب مجددش به این ســمت گفت که 

تایوان «یک کشور» است.
رئیس جمهوری چین پــس از آن در ماه اکتبر ســال ۲۰۲۰ از ارتش 
کشــورش خواست برای «جنگ» آماده شود. ۲۵ جنگنده چین در آوریل 
ســال ۲۰۲۱ وارد محدوده شناســایی دفاع هوایی تایوان در حدود ۲۰۰ 
کیلومتری ســاحل این جزیره شــدند. این رکورد پس از آن هم شکسته 
شد و در مجموع در سال ۲۰۲۱ جنگنده های چین نزدیک به ۹۷۰ بار وارد 
محدوده شناسایی دفاع هوایی تایوان شدند. جو بایدن رئیس جمهوری 
آمریــکا هم در واکنش بــه این تحرکات، در ماه اکتبر ســال ۲۰۲۱ گفت 
 کشورش برای دفاع نظامی از تایوان در صورت حمله چین آمادگی دارد. 
سخنانی که با «ابهام راهبردی» یعنی سیاست قدیمی واشنگتن در قبال 
تایوان همخوانی نداشــت. بااین حال کاخ سفید پس ازاین اظهارات جو 
بایدن تأکید کرد که سیاست واشنگتن درباره تایوان تغییری نکرده است.

پنجشنبه
۱۳  مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۳

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک کاردانی اینجانب نسرین بلوری طرقی فرزند عباس به شماره شناسنامه 
۸۰۷۸۶ صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته ادبیات فارسی صادره از واحد 

دانشگاهی تهران جنوب به شماره ۷۳۱۴۱۰۴۴۹ مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران جنوب به نشانی تهران -خیابان کریم خان زند- خیابان ایرانشهر 
شمالی- نبش آذرشهر پالک ۲۰۹ و یا کد پستی ۴۱۴ ۱۵۸۴۷۱۵ ارسال نماید.

برگ سبز و کارت خودرو پژو ۲۰۶ رنگ نقره ای متالیک                   
 مدل ۱۳۸۳ به شماره پالک ایران ۹۹ _ ۶۷۴ و ۹۹ 

و شماره موتور 10FX5X2244124 و شماره شاسی 
 ۸۳۶۸۸۱۰۲ به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز خودرو  وانت  نیسان  رنگ آبی روغنی 

 مدل ۱۳۸۷ به شماره پالک ایران ۹۴ _ ۳۲۴ د ۲۵ 
  و شماره موتور ۴۸۶۴۹۹ و شماره شاسی

 NAZPL140TBL198209 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پژو ۲۰۶ رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۷ 
به شماره پالک ایران ۲۲ - ۸۵۳ س ۹۸ و شماره موتور 

 ۱۴۱۸۷۰۲۳۶۰۵ و شماره شاسی
 NAAP03ED69J017849 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز موتورسیکلت  آپاچی  رنگ سفید 
مدل ۱۳۹۲ به شماره پالک ایران ۱۴۶ - ۱۴۹۲۶ و 

شماره موتور 0E6GD2223053 و شماره شاسی 
N2G***180P9216394 به نام سید مرتضی 

موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز  موتور  سیکلت  آپاچی  رنگ قرمز 

 مدل ۱۳۹۳ به شماره پالک ایران ۱۴۳ _ ۹۱۲۶۷ 
و شماره موتور 0E6CE2271439 و شماره شاسی 

N2G***180P9315169 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  ۲۰۷i  رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۹۲ _ ۹۴۴ ص ۴۸ 
و شماره موتور 166B0062222 و شماره شاسی 

NAAR03FE4NJ506761 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت خودرو پراید جی تی ایکس آی رنگ سفید روغنی مدل 
۱۳۸۹ به شماره پالک ایران ۵۵ - ۵۲۳ ط ۶۳ و شماره موتور 
۳۴۳۷۹۵۴ و شماره شاسی S1412289474636 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

طالبان از آنچه  تصور می شــد زیادتر تروریست پرور بوده و 
هستند. کشته شدن ایمن الظواهری، بیش از اینکه از منظر تأثیر 
فقدان رهبر القاعده بر فعالیت این گروه تروریستی مهم باشد، 
از منظــر نوع ارتباط طالبان با این ســازمان جهنمی بااهمیت 
اســت. طالبان تاکنون بارهــا هر نوع ارتباط خــود با القاعده 
را رد کــرده و گزارش هایــی مبنی بر حضور اعضای برجســته 

این گروه در افغانســتان را تبلیغات و دسیســه دشمنان خود 
اعالم کرده اند. کشته شدن ایمن الظواهری در قلب کابل نشان 

می دهد که:
 ۱- هر آنچــه تاکنون طالبــان درباره ارتباط خــود با گروه 
تروریســتی القاعــده، داعش، طالبــان پاکســتان و گروه های 
تروریســتی آســیای مرکزی گفته انــد، دروغ و بی پایه اســت. 

۲- حمایــت طالبــان از القاعــده و جــا دادن رهبــر این گروه 
تروریســتی جهانی در کابل، پیام واضح به تمام کسانی است 
که دل بــه نقش آفرینی طالبــان در محور منافــع ملی خود 
بســته بودند؛ پیامی که به وضوح تصریــح می کند که طالبان 
خطرناک تر از آنچه تصور می شــود، هســتند و کشورهایی که 
امیــدوار به بهره بــری از طالبان در راســتای منافع منطقه ای 
و جهانــی خود هســتند، باید بدانند که اعتمــاد و همکاری با 
گروه طالبان  ره به ترکســتان اســت. ۳- کســانی که در داخل 
افغانستان به امید بهتر شــدن اوضاع، تسلط طالبان را تحمل 
می کنند نیز باید این را درک کرده باشــند که طالبان کشــور را 

به آتشفشــانی مبدل خواهد کرد که بــا فوران آن هیچ کس از 
گدازه آن در امان نخواهد بود. ۴- طالبان تروریســت هستند و 
تروریســت باقی خواهند ماند، طبیعی می نماید که طالبان از 
هم کیشــان و هم قطاران خود در سراسر جهان حمایت کنند. 
این گروه هیوالیی اســت که اگر فرصت داده شود، افغانستان 
و منطقــه را به جهنم تبدیــل خواهد کرد. حملــه راکتی به 
تاجیکســتان و ازبکســتان و درگیری مکرر مرزی با پاکستان و 
ایران مبرهن می سازد که کشورهای حامی طالبان تا چه اندازه 

درباره این گروه اشتباه می کنند.
* کارشناس سیاسی افغانستانی ساکن آلمان

الظواهری  نکاتی درباره کشته شدن ایمن 

احمد   سعیدی*

به این ترتیــب، بالیای طبیعی جای خود را در مباحث 
امنیــت ملی باز کرد و پس از آن هم در اروپا به صورت 
جدی بر آن تأکید شد مخصوصا در نشست امنیتی مونیخ که خانم مرکل (نخست وزیر 

وقت آلمان) ابراز نگرانی شدیدی کردند.
شکی نیست که فجایع طبیعی می  توانند تأثیرات ویرانگری بر افراد و اقامتگاه  های 
شهری و روستایی داشته باشند که عالوه بر معضالت مادی اولیه آثار معنوی جدی و 
آسیب جدی بر زیرساخت های کالن ملی خواهد گذاشت. از بزه های شدید اجتماعی 
تا بیماری و کاهش سرعت توسعه کشور و آسیب پذیری نظامی و امنیتی! چراکه کل 
کشور در صورت نداشــتن برنامه مشخص مدیریت بحران درگیر حل این موضوعات 

خواهد شد و ارگان های مختلف از تمرکز بر مسئولیت خود بازمی مانند.
آنها می  توانند در کمترین زمــان ممکن خانواده  های زیادی را داغدار کنند، آثار 

روحی و روانی درازمدتی بر مردمان و جماعت  های آســیب  دیده بر جای بگذارند، 
ممکن اســت میلیاردها خسارت بر اقتصاد کشــورها تحمیل کنند، زیرساخت ها را 
ویران کنند و فرایند توســعه را، شاید برای ســال  های دراز، مختل کنند. اما اکنون 
تحلیلگران به تدریج در حال آغاز بحثی هستند مبنی بر اینکه بالیای طبیعی ممکن 
اســت عالوه بر تهدیدات محلــی و منطقه  ای، بر امنیت ملی، بــه معنای امنیت 
درهم تنیده مردم و حکومت نیز تأثیرات حادی داشته باشند. جایگاه بالیای طبیعی 
در گفتمان امنیت ملی کشورها، به ویژه کشورهای فاجعه خیزی مانند ایران، باید از 
حاشیه به متن تغییر کند. رویکرد امنیتی به بالیای طبیعی باید دروازه ای به سوی 
نــگاه علمی، راهبردی و دقیق به این رویدادها و پیامدهای اجتماعی، سیاســی و 
اقتصادی آنها؛ افزایش قابل توجه ســرمایه گذاری در زیرساخت ها و سازوکارهای 
مرتبط با پیشــگیری از بحران و مدیریت آن و توجه جدی به شاخص  های زمینه  ای 

مثل اعتماد، کارآمدی و مقبولیت سیاســی برای تســهیل عملکــرد حکومت در 
شرایط بحران باشد.

تأکید بنده بــر اهمیت نگاه امنیت ملــی  گونه بر بالی طبیعی نظیر ســیل اخیر به 
این دلیل اســت که وقتی گل والی ناشی از ســیل از صورت شهرهایمان پاک شود تازه 
سنگ های جلوی پای توسعه کشــور را خواهیم دید و سال ها منابع و بودجه عمرانی و 
توســعه کشور (که به دلیل تحریم های ظالمانه سال هاســت بسیار قطره چکانی بوده) 
صرف رفع سوءمدیریت افراد ســطحی نگر و مدیران ناالیق خواهد شد که قواعد اولیه 
مدیریت بحران را نمی دانند. شاید توجه نهادهای امنیتی به اهمیت مخاطرات طبیعی 
در حوزه امنیت ملی باعث شود مدیران با تخصص مرتبط برای این جایگاه ها منصوب 
شوند. از امروز نگران زلزله تهران باشید نه در حد کالم بلکه در قامت آمادگی کامل! به 

امید ایرانی آباد و سربلند.

بارش های مونسون، سیل  و  امنیت ملی
ادامه از صفحه اول


