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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  - Junge Welt تمنتشر شده در يونگه ول

 ر ماتياس ايستوان کوھل:ويسندهن
  ی سيما صابر: رگردانب

 ٢٠٢٢ اگست ٠٣
  

 !نهاپلوسی برگرد به خ 
 د از تايوان بازديد کريجينگب شدارھایو عليرغم ھامريکارئيس مجلس نمايندگان : بازی با آتش

 
 عصر سه شنبه امريکانانسی پلوسی، رئيس مجلس نمايندگان : برد فرا می خواندنواشنگتن، جمھوری خلق چين را به 

اين سفر از پيش اعالم نشده ماه ھاست که .  چين تايوان وارد تايپه شدۀی بازديد از استان جدا شدبرا) به وقت محلی(

  . بوده استيجينگبموضوعی بحث برانگيز بين واشنگتن و 

  .»با آتش بازی می کند«شدار داده بود که اياالت متحده وجمھوری خلق چين بارھا ھ«

 ٢٠گزارش داد، جوزف بايدن، رئيس جمھور اياالت متحده در ھمانطور که خبرگزاری آسوشيتدپرس در آن زمان 

  .» خوبی نيستۀايد« معتقد است که در حال حاضر سفر پلوسی به تايوان امريکا گفت که ارتش والیج

به اصطالح سياست چين واحد را می  – اروپا ۀ يا اتحاديالمان ملل متحد، و ھمچنين –به طور رسمی، اياالت متحده 

  .ندپذير

اين سومين مقام عالی در اياالت متحده  –   قرار نگرفته استبيجينگيد ئأ اين سفر غيرمجاز پلوسی که مورد تۀبا محاسب

 بين دو کشور در مورد برقراری روابط ديپلماتيک که در آن ١٩٧٨در قرارداد  - کند است که به اين استان چين سفر می

  .ی به رسميت شناخته شده است قانونۀجمھوری خلق چين به عنوان تنھا نمايند
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 را به ھمين حریبی برگزار کرد و مناطق ئارتش آزاديبخش خلق چين مانورھا: ًھا در منطقه قبال افزايش يافته بود نجشت

  .دليل مسدود کرد

  .در روزھای يکشنبه و دوشنبه بنادر خود را ترک کردند» شاندونگ«و » ليائونينگ«از جمله، دو ناو ھواپيمابر 

  . تايوان روز سه شنبه در تلويزيون چين پخش شدۀ تنگحریبصاويری از پرواز ھواپيماھای جنگی در مسير ت

  .ملياتی خود را افزايش دادبه گزارش خبرگزاری سی ان آ، ارتش تايوان نيز روز سه شنبه آمادگی ع

 از جمله ناو ھواپيمابر امريکاخبرگزاری رويترز گزارش داد، چھار ناو جنگی .  نيز فعال شدندامريکانيروھای مسلح 

مقامات تايوان پيشاپيش خود .در آب ھای شرق تايوان مستقر شده اند» عمليات معمول«يو اس اس رونالد ريگان برای 

  .را بشدت در خفا نگه داشته بودند

بر اساس . روز سه شنبه گفت که ھيچ اطالعی در مورد بازديد پلوسی ندارد» وزارت امور خارجه«، CNA به گزارش

ًشنبه، مقامات اين کشور مدت زمان نامشخصی قبال دعوت پلوسی را به دليل  ھای تايوانی در روز سه ھای رسانه گزارش

   . سر تعظيم فرود آوردندامريکاندگان سای مجلس نمايؤآنھا سپس در برابر فشار ر. ھای امنيتی پس گرفتند نگرانی

 دست به اقدام تحريک ء ابتداامريکا«: سخنگوی وزارت امور خارجه چين روز سه شنبه در يک کنفرانس خبری گفت

  ». بين تنگه شدنجشآميز زده و باعث تشديد ت

 در بيجينگای احتمالی رسانه ھای چينی در مورد واکنش ھ» .وليت کامل اين را کار بپذيردؤاياالت متحده بايد مس«

  . حدس و گمان می زنندهاينمورد دست ب

  .جديد است» قوانين اتحاد مجدد ملی«اين حدسيات شامل حمالت به اھداف نظامی در تايوان و يا تصويب 

به گزارش خبرگزاری تاس، ديميتری پسکوف، سخنگوی دفتر  .ی ھم از مسکو منتشر شده استئواکنش ھا 

ھر چيزی که مربوط به اين سفر و سفر احتمالی پلوسی به تايوان اتفاق «: شنبه گفت  سهجمھوری روسيه روز رياست

  .»آميز است ًبيفتد طبيعتا حاوی يک نکته بسيار تحريک

 ».کيد کنيم که در ھمبستگی مطلق با چين ھستيمأما می خواھيم يک بار ديگر ت«

ختلفی مقابل ھتل محل اقامت پلوسی تجمع کرده بودند که گروه ھای م. در ھمين حال در تايپه نيز تظاھراتی برگزار شد

او تا چھارشنبه اين ھفته با سياستمداران استان جدا شده چين . طبق گزارش قرار است او شب را در آنجا سپری کند

  .ديدار نخواھد کرد

 

 


