تاریخسازی کشتی فرنگی
با  ۲طالی ساروی و یوسفی

صفحه 6

بررسی نقش پژمان درستکار
در تحول تیمملی کشتی آزاد

روزخاص
تیمآقایخاص

کاردرست
وقتی سعودی اینترنشنال
خاک شد
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تیترهای امروز

رهبرانقالب درپیامتسلیتبرای انفجارتروریستی قندوز
خطاببهمسؤوالنافغانستان:

وقوع زمینلرزههای پیدرپی در شهرستان اندیکا
و حوالی آن در شرق خوزستان

عامالناینجنایتبزرگبهمجازاتبرسند
ازتکرارچنینفجایعیجلوگیریشود

خسارت به  120روستا و تخریب کامل 400خانه

امداد به
قلع ه خواجه
صفحه 4

مراسم تودیع علیعسگری و معارفه جبلی
به عنوان رئیس جدید صدا و سیما برگزار شد

هدایت فرهنگی
اولویت نخست
صفحه 8

حجم نقدینگی اقتصاد کشور در آستانه
 ۴۰۰۰هزار میلیارد تومان قرار گرفته است

نقدینگی
آتش زیرخاکستر

تعدادشهدایانفجارتروریستیدرمسجدشیعیانقندوز
به 150نفر افزایش یافت

داغداریم

بررسی وضعیت صنعت خودرو در سالهای اخیر
و راهکارهای متخصصان برای بهبود آن

خودروسازی چگونه
متحول میشود؟

نقاط ضعف صنعت خودرو :کمتوجهی به
تحقیق و توسعه ،بیثباتی و ناکارآمدی نظام مالی
صفحات 3و5

شیعیان افغانستان:

ابوالحسن بنیصدر در فرانسه ُمرد

مرگ
رفیق منافقین
صفحه 2

نگاه

چاه ویل برجام
نتیجه بیتفاوتی به منتقدان

محمدحسنآصفری*:خسارتهایی که متأسفانه
به دلیل بیتدبیری و نداشتن نقشه راه و بیتوجهی
به بیانات رهبر معظم انقالب و تأکیدات ایشان در
موضوع مذاکرات برجام صورت گرفته است ،بسیار
زیاد است و اگر این خسارتها در هر کشوری بود
یقینا با تیم مذاکرهکننده برخورد میکردند .تمام
اسناد و دالیل دال بر بیتدبیری تیم مذاکرهکننده
در برجام است و همین باعث شده طرف مقابل به
تعهدات و وظایف خود عمل نکند و ما منفعتی از
این موضوع نداشتهایم چرا که ضمانتهای الزم از
آنها گرفته نشده است .جمهوری اسالمی از برجام
خس��ارتهای زیادی دیده است؛ سالیان زیادی
است از تصویب برجام میگذرد ولی طرف مقابل
حتی حاضر نش��ده به تعهدات خود عمل کند؛
ضمن اینکه علت بیتوجهی و عدم عمل غربیها
به برجام طبق اظهارات خودشان متن برجام است
که متأسفانه مورد تأیید تیم مذاکرهکننده ایرانی
قرار گرفته است.
آقای ظریف بهرغم اینکه ادعای ژنرال بودن و
توانمند بودن در فن دیپلماسی را دارد اما به دلیل
خوشبینی مفرط به طرف غربی و اینکه به چشم
بد به منتقدان نگاه میکرد ،به انتقادات بیاعتنا بود،
این در حالی است که حتی رئیسجمهور سابق
منتقدان را افرادی بزدل و ترسو و غیرمعتقد به
مذاکره میپنداش��ت .برجام بارها در کمیسیون
امنیت ملی و کمیسیون مشترک مورد بررسی
ق��رار گرفت و بارها ب��ه محمدجواد ظریف وزیر
پیشین خارجه و تیم مذاکرهکننده انتقاد داشتیم
که چرا این موضوعات مورد توجه قرار نگرفته است
اما دولتمردان و تیم مذاکرهکننده به چشم بد به
منتقدان نگاه میکردند و...
ادامه در صفحه 6

یا طالبان امنیت را تأمین کند یا مسلح میشویم
صفحات 2و7

فرزان�ه دانای�ی :فعالیتهای
یادداشت
نظامی چین در نزدیکی تایوان
در ط��ول چن��د م��اه گذش��ته بهطور چش��مگیر و
بیس��ابقهای افزایش پیدا کردهاس��ت .هواپیماهای
اعزام��ی چینی ،منطقه دفاع هوایی تایوان را بیش از
 ۱۵۰ب��ار در طول هفته گذش��ته در نوردیدهاند .این
اخبار در شرایطی منتشر شد که اخیرا نیز مطرح شده
بود آمریکا ب ه صورت مخفیانه حدود یکس��ال است
تعدادی از نیروهای نظامی خود را در تایوان مس��تقر
کرده و به نیروهای این کشور آموزش نظامی میدهد.
تغییر رویکرد ایاالتمتحده در مس��ائل بینالمللی و
جهتگیری سیاست خارجی آمریکا به سمت حوزه
شرق آسیا ،باعث شدهاست سواالت زیادی درباره نوع
رقابتهای نظامی و سیاسی آمریکا و چین در تایوان
به وجود بیاید.
رئیسجمهور چین روز گذشته در سالروز انقالبی
که به سقوط آخرین سلسله امپراتوری در سال ۱۹۱۱
ی خود متعهد شد اتحاد مجدد
منجر شد ،در سخنران 
با تایوان را محقق کند .اگرچه او ب ه صورت مس��تقیم
اشارهای به اس��تفاده از زور برای بازپسگیری تایوان
نک��رد اما اخبار حکایت از این دارد که چین در حال
در نظر گرفتن سیاس��ت بازگرداندن مجدد تایوان به
سرزمین مادریاش یعنی چین است و سعی دارد در
این راه در ابتدای امر با برگزاری رزمایشهای نظامی
یا اقدامات دیپلماتیک و سخنرانیهای تبلیغاتی ،صبر
آمریکا در برابر این تحوالت را بسنجد .شی جین پینگ
در این باره به سنت باشکوه مردم چین در مخالفت با
جداییطلبی اشاره کرد و گفت« :جداییطلبی تایوان
بزرگترین مانع برای دستیابی به اتحاد مجدد سرزمین
مادری و جدیترین خطر پنهان برای جوانسازی ملی
اس��ت .اتحاد مجد ِد مسالمتآمیز ،به صورت بهتری
کلی��ات منافع مردم تایوان را تامین میکند .چین از
حاکمیت و اتحاد خود دفاع خواهد کرد»« .شی» در
چ کس نباید اراده بیشائبه،
ن حال تاکید کرد« :هی 
عی 
عزم راسخ و قدرت مردم چین را در دفاع از حاکمیت
ملی و تمامیت ارضی دستکم بگیرد .وظیفه تاریخی
اتحاد دوباره کامل سرزمین مادری باید محقق شود و
قطعا محقق خواهد شد».

بازی چین با موازنه قدرت آمریکا در شرق آسیا

تایوان به محل رویارویی نظامی واشنگتن و پکن تبدیل میشود؟
این صحبتها در حالی بیان شدهاست که با وجود
افزایشیافتن تنشهای دیپلماتیک بین آمریکا و چین
بر سر استقالل تایوان ،جو بایدن و شی جین پینگ
ه��ر  ۲در تماس تصویری اخی��ر خود توافق کردند
آمری��کا همچنان به موضع قبلی خود درباره تایوان
(یعنی اس��تقالل نیافتن کامل این منطقه از چین)
پایبند باشد و تالشی برای تشویق مردم و مسؤوالن
تایوان به جدایی کامل از چین نکند .هر دو طرف در
عینحال توافق کردند گفتوگوهای صریحتری را
در این باره با یکدیگر داشته باشند .لحن شی جین
پینگ نیز نسبتبه ماه ژوئیه سال جاری که گفته
بود هر گونه تالش برای اس��تقالل رسمی تایوان را
«س��رکوب» میکند ،نرمتر شده بود .او سال 2019
مستقیما تهدید به استفاده از زور برای بازگرداندن
این جزیره به چین کرده بود اما حاال بهنظر میرسد
موضع او کمی نرمتر شده و توقع دارد با بهکار بردن
کلماتی مانند «س��رزمین مادری»« ،اتحاد چین و
تای��وان» و همچنین «زندگی مس��المتآمیز و در

هماهنگی کامل» ،سعی کند راهی برای نفوذ به افکار
عموم��ی تایوان باز کند .با این حال ،در مقابل دفتر
ریاستجمهوری تایوان روز گذشته به این سخنرانی
واکنش نشان داد و گفت :آینده تایوان ،فقط به دست
مردم رقم خواهد خورد.
قان��ون فعلی آمریکا با نام «قانون روابط با تایوان»
هیچگونه تضمینی به این کش��ور نداد ه است که در
صورت مواجه ش��دن با حمله نظامی ،ایاالت متحده
بای��د از این کش��ور دفاع کند و ی��ا در صورت حمله
احتمالی چین ،این حمله را دفع کند اما قانون سال
 ۱۹۷۹در این زمینه تصریح میکند ایاالت متحده به
تایوان سالحهایی برای دفاع از خود داده و واشنگتن از
ظرفیت نظامی خود برای ایجاد راهحلی مسالمتآمیز
بین چین و تایوان استفاده خواهد کرد .از نظر دولت
آمریکا ،بازداش��تن چین از آغاز جنگ بر س��ر تایوان
ن منظور تا زمانیکه
مهمترین مساله است و ب ه همی 
توازن نظامی برای چین نامطلوب باقی بماند ،میتوان
امید داشت پکن از حمله به تایوان خودداری کند.

تمام این تحرکات و بویژه آشکار شدن خبر حضور
یکساله نیروهای ویژه آمریکا در تایوان برای آموزش
نیروهای نظامی این منطقه ،باعث ایجاد این گمانه شده
است که شاید تایوان تبدیل به دروازه ورود رویارویی
نظامی آمریکا با چین شود .با وجود اینکه سال ،20۱۹
دولت ترامپ اسناد منتشر نشده و طبقهبندیشدهای
از دولت ریگان را منتشر ساخت که میگفت به تایوان
تضمین الزم برای حل مسالمتآمیز هر نوع برخورد
و درگیری با چین داده میش��ود ،بهنظر نمیرس��د
ایاالت متح��ده از درگیری نظامی در منطقه چندان
هم رویگردان باشد.
سال  ،200۵پکن قانون «ضد جدایی» را تصویب
کرد که براساس آن در صورت اعالم استقالل تایوان ،از
ن حال اظهارات
نیروی نظامی استفاده خواهد شد .با ای 
بعدی مسؤوالن چینی نشان داد صبر آنها برای اتحاد
نیز نامحدود نیس��ت و عدم پیشرفت ملموس در این
زمینه توسط تایوان میتواند براحتی منجر به حمله
ارتش آزادیبخش خلق چین به این منطقه شود.

شی :تایوان قطعا با چین یکپارچه خواهد شد
ش�ی جین پین�گ ،رئیسجمهوری چین در س�خنرانی خود به مناس�بت
گرامیداش�ت یکصدودهمین س�الگرد انقالب  ۱۹۱۱که به  ۲هزار سال حکومت
امپراتوری در چین پایان داد ،گفت :تایوان قطعا به سرزمین اصلی چین بازمیگردد.
به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک ،همزمان با تشدید تنشها میان چین و تایوان،
ش�ی در مراسم سالگرد خاتمه آخرین امپراتوری چین و تأسیس جمهوری در
این کشور گفت :قطعا بار دیگر سیاست «یک کشور ۲ ،نظام» در تایوان اجرایی
خواهد شد .رئیسجمهور چین افزود« :رسیدن به اتحاد دوباره با سرزمین مادری
به روش مسالمتآمیز ،بیشترین نفع را برای ملت چین از جمله هموطنان تایوانی
خواهد داشت» .شی از تایوانیها خواست به همراه چین در طرف درست تاریخ
بایستند تا آرمان افتخارآمیز اتحاد مجدد و تجدید قوای ملت چین محقق شود:
«تجزیهطلبی تایوان بزرگترین مانع برای اتحاد چین و یک خطر پنهان جدی
برای رس�تاخیز ملت اس�ت .کس�انی که تاریخ خود را فراموش و به میهن خود

خیانت میکنند و میخواهند کشور را تجزیه کنند ،از سوی مردم طرد خواهند
شد و تاریخ آنها را محاکمه خواهد کرد .مساله تایوان منحصرا ً از امور داخلی چین
است و هیچگونه دخالت بیگانگان در آن مجاز نیست» .رئیسجمهور چین در
این سخنرانی تأکید کرد« :هیچکس نباید عزم و توان باالی مردم چین در دفاع
از حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را دستکم بگیرد .وظیفه تاریخی اتحاد
مجدد کامل با سرزمین مادری باید محقق شود و قطعا محقق خواهد شد» .وی
در بخش دیگری از سخنانش گفت :تاریخ  ۱۱۰ساله انقالب  ۱۹۱۱برای ما روشن
کرده است برای تحقق رستاخیز بزرگ ملت چین باید نیرویی قوی برای هدایت
مردم این کشور در مسیر پیشرفت وجود داشته باشد و این نیروی قوی حزب
کمونیست است .وی افزود :باید قاطعانه بر هر گونه خطر و چالش بزرگ که ممکن
است مانع روند رستاخیز بزرگ ملت چین شود ،فائق آییم و از حق حاکمیت،
امنیت و منافع توسعه خود دفاع کنیم.

آمریکا از همان زمان تالش کردهاست توازن نظامی
و موازنه قدرت در منطقه را به نفع خود و تایوان تغییر
دهد .بههمین دلیل مشغول آموزش نیروهای نظامی
تایوان شدهاست .با اینحال ب ه نظر نمیرسد موازنه
قدرت و موازنه نظامی همچنان در منطقه پابرجا باشد.
چین هماینک به مرحلهای رسیدهاست که تنها یک
تصمیم با آغاز جنگ فاصله دارد و اگر این تصمیم در
حزب کمونیست چین گرفته شود ،آمریکا کاری برای
جلوگیری از آن نمیتواند انجام دهد.
رسانهها و تحلیلگران آمریکایی بر این عقیدهاند این
تصمیم میتواند در هر زمانی گرفته ش��ود اما بهنظر
میرس��د چین تالش دارد تا پایان المپیک زمستانی
سال  2022که در پکن برگزار خواهد شد ،صبر کند.
بر همین اساس آمریکا فشارهای خود به پکن را افزایش
داده است و تالش میکند با برگزاری مذاکرات ،مانع
این اقدام شود اما صحبتهای روز گذشته شی جین
پینگ نشان داد پکن هم ب ه حمله نظامی فکر میکند،
هم به فکر دیپلماسی عمومی و برخورد مسالمتآمیز
با مردم تایوان است و سعی دارد از طریق تبلیغات به
سمت اتحاد چین و تایوان پیش برود.
دس��تگاه تبلیغاتی حزب کمونیست چین نیز در
طول سالهای گذشته بیکار نبوده و تالش کرده است
افکار عمومی تایوان را به نفع سرزمین مادری بسیج
سازد .تنها دراینصورت است که شی میتواند بدون
حمله نظامی و تنها با تبلیغات رسانهای کاری کند که
آموزشهای نظامی آمریکا در تایوان تا چند سال آینده
دیگر به درد هیچکس نخورد.
چینیها در عین حال با مشاهده نوع خروج آمریکا
از افغانستان به این نتیجه رسیدهاند که ایاالتمتحده
توان رویارویی نظامی با هیچ کش��ور دیگری را ندارد.
از همی��نرو آمریکا را قدرتی در حال افول و خود را
قدرتی در حال رش��د میبینند و احس��اس میکنند
نیازی به گفتمان نظامی برای نگهداش��تن تایوان در
کنار خود ندارن��د .آینده تایوان و نوع برخورد آمریکا
با چین را مذاکرات بعدی پکن با واشنگتن مشخص
خواهد س��اخت .این مذاکرات قرار اس��ت سال آینده
میالدی برگزار شود و میتواند تا حد زیادی از تنشها
در منطقه بکاهد.

