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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠٢٢ اگست ٠٦

 »!شو خفه«:  اسکات ريتر به بائربوکۀتوصي 

 

  .سفر نانسی پلوسی به تايوان: اسکات ريتر در مورد ديدنی ترين اتفاق چند روز گذشته اظھار نظر کرده است

ل کامل دولت خود و ناپذير است که چين در واکنش به اين اتفاقات، تايوان را تحت کنتراو معتقد است که اين اجتناب

  .قرار دھد

  .اين بزرگترين کار احمقانه ای بود که اياالت متحده می توانست انجام بدھد

  .ی استئآنچه باقی می ماند انتخاب بين تحقير و جنگ ھسته 

مريکا به تايوان را احمقانه ترين اشتباھی که ارئيس مجلس نمايندگان اسکات ريتر، تحليلگر نظامی، سفر نانسی پلوسی، 

  .اياالت متحده تاکنون مرتکب شده است، خواند

  . دولت چين انجام شدۀاين اقدام با وجود اعتراضات گسترد

ه  ريتر، اين امر عواقبی خواھد داشت، زيرا اياالت متحده از خط قرمزی که چين ھميشه بۀدر ھر صورت، به گفت

  .ال بردن وابستگی تايوان به چينؤرا تعريف کرده بود، عبور کرده است، يعنی زير س وضوح آن

 استفاده از شليک گلوله واقعی را در شش منطقه در اطراف تايوان انجام ۀچين در حال حاضر رزمايش نظامی با اجاز

ن اساسی چين ذکر شده است، نشان می می دھد و عزم خود را برای دفاع از جزيره اش تايوان، ھمانطور که در قانو

  .دھد

توضيح داد که چرا ريتر سفر پلوسی را  The Radical Independent او در مصاحبه ای با اپراتور کانال يوتيوب

  . تا حد جنگ جھانی را به ھمراه داردنجشيک خطر آتش افروزی می داند و چرا خطر تشديد ت
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فقط با ھدف فريب چين تحت حاکميت کمونيستی برای تسليح ھر چه »  واحدچين«ی اياالت متحده به دکترين ئتعھد ادعا

  .بيشتر تايوان صورت گرفته است

ريتر معتقد است، با اين حال، تايوان نمی تواند از خود در برابر چين دفاع کند و اياالت متحده در صورت درگيری در 

  .ای نخواھد کرد ًتايوان مستقيما ھيچ مداخله

چين برای : ًکند زيرا آنھا قبال از نظر اقتصادی شکست خورده اند» آزمايش«اياالت متحده بايد چيزی را و با اين حال، 

و آنھا خيلی . آنھا ھمه جا ھستند. چين در اروپا است. چين در آسياست، آنھم در تمام آسيا. فريقا رفته استاماندن در 

رو شود که از ه کنون اياالت متحده بايد با اين واقعيت روبو ا. مريکا شکست خورده استابنابراين . کار می کنند خوب

  .چين شکست خورده است

توانيم در پاسخ  و تنھا کاری که می. اين نابودی کامل است. آنھا از نظر اقتصادی با اختالف زيادی شکست خورده اند

  .ظ نظامی بازو بگيريماين است که به لحا –چون نبايستی از نظر اقتصادی ھم عقب بيفتيم  –چين انجام دھيم 

ً تقريبا اجتناب ناپذير شده است در اين يجينگبکه چرا اشغال نظامی تايوان توسط دولت   و ايننجشدليل احتمال تشديد ت

  .اصولی و مھم عبور کرد» خط قرمز«واقعيت نھفته است که اياالت متحده از يک 

ی طلب ئما شاھد رشد مشکلی در جنبش جدااياالت متحده نمی ترسد، ا» عضالت رقت انگيز«در حالی که چين از 

ی، آشکارا از آن حمايت کرده ئمريکاا ۀتايوان است که در حال ظھور است جنبشی که پلوسی، اولين سياستمدار بلندپاي

  .است

چين با نگرانی شديد اين موضوع را رصد کرده و بارھا به اياالت متحده ھشدار داده است که مراقب : اسکات ريتر

  .ان باشدھايش گفته

ی را دنبال ئھا بله، اما اگر شما سياست. ما اھميتی نمی دھيم. توانيد عضالت کوچک آتروفی خود را نشان بدھيد شما می«

گاه  کند، آن کنند، زنده می تايوان مستقل را در ميان عناصر سياسی تايوانی که اکنون بر اساس آن عمل می ۀکنيد که ايد می

  ».کند میمشی خود را ترسيم  چين خط

 .اين شرط آنھاست. ی ھا متوجه نمی شوند اين است که اين فقط يک لفاظی نيستئمريکااچيزی که بسياری از 

 چين در قانون اساسی خود تعھد مطلق اين کشور به جنگيدن را در صورتی که تايوان به دنبال استقالل ٢٠٠۵در سال 

  .قيد کرده استباشد، 

ر اين واقعيت می بيند که کاست حاکم اياالت متحده نمی تواند تحقير اجتناب ناپذير را اسکات ريتر خطر بزرگی را د

شروع : تحمل کند و تنھا راھی را که اياالت متحده ھنوز از نظر نظامی قادر به انجام آن است در پيش خواھد گرفت

و . ا چيزی است که بايد ارائه دھيماين تنھ –ی ئما ھيچ قابليتی نداريم، ھيچ، صفر، به جز ھسته «: یئيک جنگ ھسته 

و اين بدتر از .  ھرگز تحقير نشده ايمًاين ھمان ترس بزرگ است، زيرا ما در شرف تحقير ھستيم به گونه ای که قبال

  ».پرل ھاربر خواھد بود

 :بخندد حمايت از تايوان را داد، مجبور شد ۀ بائربوک وعدالمان ۀاين کارشناس اعتراف می کند که وقتی وزير خارج

اگر چين به تايوان حمله کند، ما از . ً پيشتر بيانيه ای صادر کرد، واقعا مجبور شدم بخندمالمان ۀوقتی وزارت خارج«

  .تايوان حمايت خواھيم کرد

را بسيج کند؟   که آنقدر خوب است که نتواند آنالمان يا اقتصاد مافوق المان، ارتش المانی ئی، نيروی ھواالمانبا ناوگان 

  »ی ھا چه چيزی را می خواھيد بسيج کنيد؟ چی را؟المان

 ».خفه شو« :توصيه او به سياستمدار سبز


