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اگر سخنان رئیس پنتاگون 
را کالبدشکافی کنیم 

می بینیم که او عماًل در حال 
باز کردن پرونده تایوان 

میان پکن و واشنگتن 
است، چراکه صریحا اعالم 

کرده آمریکا به دفاع از 
تایوان و مدیریت  تنش ها 

در دریای چین خواهد 
پرداخت

احتمال دارد آمریکا برای 
آنکه چین را )همانند 

روسیه( درگیر جنگ با 
تایوان کند، به تایپه فشار 
بیاورد تا در نهایت اعالم 
استقالل کند و به همین 

جهت تایوانی ها حاال 
نگران آن هستند که به 
سرنوشت اوکراینی ها 

دچار شوند
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حدود پنج سال پیش و زمانی 
که قرار بود باراک اوباما از کاخ سفید 
خارج شود و دونالد ترامپ به جای 
او ســکنی گزیند، بحث تایوان و 
مساله استقالل این کشور مطرح 
شــد اما چینی ها به تندی امروز 
در مورد آن موضــع نمی گرفتند. 
همان هنگام پکــن برای اینکه در 
مقابل این مواضع عرض اندام کند، 
درنهایت چندین و چنــد بیانیه 
مطبوعاتی صــادر می کــرد و یا 
اعتراض خــود را از طریق وزارت 
خارجه به ســمع و نظر دســتگاه 
دیپلماسی آمریکا می رساند و اساساً 
دو طرف چندان به دنبال تشدید 
تنش یا تقابل لفظی و دیپلماتیک 
با یکدیگر بر سر تایوان نبودند. اما 
حاال به نظر می رســد که این روند 
به گونه ای دیگر پیش می رود که 
نشــان می دهد نظم نوین جهانی 

دســتخوش تغییر شــده است، 
چه بســا روند فعلی اساساً نشانگر 
یک تنازع در ســاختار سیاســی 
– امنیتی نظام بین الملل باشــد. 
به عنوان مثال پنجشنبه گذشته 
یک هیات از قانونگذاران پارلمان 
فرانسه به تایوان ســفر کردند و با 
رئیس جمهور این کشــور دیدار 
خصوصی داشتند که رسانه های 
چین به شــدت به آنهــا تاختند. 
اینکه چرا چینی ها به این ســفر 
واکنش نشان دادند، در نمای کلی 
و ظاهری بیانگر یک تحکم سیاسی 
از ســوی پکن در مــورد تایوان و 
اصل حاکمیت این کشــور است. 
چینی ها همچنــان معتقدند که 
تایوان قباًل با »چین تایپه« نامیده 
می شد؛ هنوز هم بخشی از خاک 
چین است و هیچ احدی حق ندارد 
آن را یک دولت مســتقل و جدید 
بنامد و با آن علیــه پکن همکاری 
کند. امــا گویا گــوِش غربی ها به 
این مسائل و مواضع چین بدهکار 
نیست. سناتور جوئل گریو، نایب 

رئیس کمیته امور خارجی، دفاعی 
و نیروهای مسلح سنای فرانسه، در 
جریان سفر به تایوان به تسای اینگ 
ون، رئیس جمهور تایــوان اعالم 
کرد کــه از آزادی تایوان حمایت 
و به این کشــور کمک می کند تا با 
سرکوبگرانش به مبارزه برخیزد. 
جالب اینجاســت که این سومین 
ســفر قانونگذاران فرانســوی به 
تایوان در ماه های اخیر اســت که 
پس از دیدار چند روز پیش تسای 

اینگ ون و گروهی از قانونگذاران 
اسلواکی که اظهارات مشابهی را در 
حمایت از دموکراسی در این جزیره 
مطرح ســاختند، انجام می شود. 
نکته مهمتر این است که فرانسه در 
ژانویه سال جاری میالدی ریاست 
شــورای اتحادیه اروپا را بر عهده 
گرفته است و به همین دلیل حاال 
به جای آلمان در حال اســتفاده 
از این اهرم سیاســی برای تامین 
منافع خود در ســطح کالن نظام 
بین الملل است. فارغ از بحث آمد 
و شــدهای غربی ها به تایوان، به 
نظر می رسد که همسایگان چین 
که حاال با ایاالت متحده هم پیمان 
هستند هم نسبت به پکن مواضع 
تندی اتخاذ کرده انــد و این روند 
حاال توســط ژاپن در حــال اجرا 
اســت. به گونه ای که نوبو کیشی، 
وزیر دفاع ژاپن در اجالس امنیتی 
شانگری -ال در ســنگاپور صریحا 
اعالم کرد که مانورهــای چین و 
روسیه نگرانی های امنیتی در شرق 
آسیا را تشدید کرده است اما توکیو 

در خطوط مقدم به عنوان همسایه، 
تالش دارد تا هنجارهای بین المللی 
را حفظ کند. این موضع وزیر دفاع 
ژاپن در اصل یــک موضع دوگانه 
است. او با این مواضع در وهله اول 
روسیه را مورد خطاب قرار می دهد 
و در وهله دوم چین را به عنوان یک 
قدرت در شرق آسیا با چالشی روبرو 
می کند که پرده نشین آن ایاالت 

متحده است. 

هشدار مرکب به پکن! 
در میانه این تحــرکات و اتخاذ 
مواضع از ســوی کشورهای غربی 
و همچنین متحــدان منطقه ای 
آمریکا در شرق آســیا باید توجه 
داشت که واشنگتن عماًل در حال 
تحریک چین علیه تایوان اســت. 
لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در 
اجالس امنیتی شانگری ال که در 
سنگاپور برگزار شــد علناً به این 
نکته اشاره کرد که رفتار چین روز 
به روز در حال تندتر شدن است و 
این می تواند برای امنیت بین الملل 
خطرناک باشــد، اما اگر سخنان 
رئیس پنتاگون را کالبدشــکافی 
کنیم می بینیم که او عماًل در حال 
باز کردن پرونده تایوان میان پکن و 
واشنگتن است. وزیر دفاع آمریکا در 
اجالس مذکور اعالم کرد که ایاالت 
متحده سهم خود را برای مدیریت 
تنش ها بــا چیــن و جلوگیری از 
درگیری انجام خواهد داد، با اینکه 
پکن در منطقه آسیا و از جمله در 
نزدیکی تایوان به طور فزاینده ای 
»ســلطه جوتر و مهاجم تر« شده 
اســت. وزیر دفع آمریکا به صورت 
واضح اعالم کرده که ایاالت متحده 
به ایســتادن در کنار متحدانش 
به ویژه تایوان ادامــه خواهد داد 
و این در حالیســت که در همین 
اجالس )اجالس ســنگاپور( وزیر 
دفاع چین هم حضور داشته است. 
در این راستا تلویزیون مرکزی چین 
گزارش داد که وزیر دفاع چین در 
جریان مالقــات روز جمعه با لوید 
آستین در ســنگاپور، نارضایتی 
کشورش از مداخله ایاالت متحده 
در مسائل سیاســت داخلی چین 
و همچنین کشــورهای اطراف و 
هم پیمان با پکن را ابراز کرد و نکته 
جالب اینجاست که در این نشست 
آمریکا از یک سو و چینی ها هم از 
سوی دیگر سعی داشتند تا تایوان 
را به عنوان متحد استراتژیک خود 
قلمداد کنند. در ایــن میان اما در 

داخل تایپه، اوضاع چندان به نفع 
چینی ها نیست. تسای اینگ ون، 
رئیس جمهوری تایوان در جریان 
یک سخنرانی از پیش ضبط شده 
در اجالس دموکراسی کپنهاگ نه 
تنها جنگ اوکراین و تهاجم روسیه 
را محکوم کرد، بلکــه بر چینی ها 
هم تاخــت. او گفت که این جزیره 
مانند اوکراین، مصمــم به دفاع از 
خود بوده و مطمئن اســت که این 
عزم »متحــدان دموکراتیک« را 
پیرامون آرمان آنها متحد خواهد 
کــرد. همچنین متعهد شــد که 
در برابر فشــار اقتدارگرایی چین 
تسلیم نشود. این اظهارات در حالی 
علنی می شود که رویترز گزارش 
داده وضعیت اســفناک اوکراین، 
همدردی گسترده ای را در تایوان 
برانگیخته اســت و شباهت های 
زیادی بین وضعیت این کشــور 
و تهدیدی که دولــت تایپه آن را 
از ناحیــه چین تشــخیص داده، 
مالحظه می شــود. ضمــن آنکه 
تایوان به تحریم هــای غرب علیه 
روسیه پیوسته است و همین موضع 
نشان می دهد که تاثیرپذیری این 
دولت از آمریکا بیشتر از چین است. 
نکته ای که در این میان باید مورد 
توجه قرار بگیرد و به نوعی می تواند 
یک خطر آنی برای تایوان به شمار 
بیاید این است که وی فنگه، وزیر 
دفاع چین در اولین رویارویی خود 
با وزیر دفاع آمریکا هشدار داده که 
اگر تایوان اعالم استقالل کند، پکن 
در آغاز جنگ تردید نخواهد کرد. 
این دقیقاً به همان معناســت که 
احتمال دارد آمریکا برای آنکه چین 
را )همانند روسیه( درگیر جنگ با 
تایوان کند، به تایپه فشــار بیاورد 
تا در نهایت اعالم اســتقالل کند 
و به همین جهــت تایوانی ها حاال 
نگران آن هستند که به سرنوشت 

اوکراینی ها دچار شوند.

رئیس جمهور تایوان و رئیس پنتاگون بار دیگر درباره رفتار چین هشدار دادند؛ 

نگرانی از تکرار بحران اوکراین در تایپه

دولت جدید استرالیا بر سر مبلغ غرامت فسخ قراردادی با فرانسه که سال گذشته به صورت یک طرفه از سوی کانبرا 
صورت گرفت، به توافق رسید. به گزارش رویترز، استرالیا سال گذشته به صورت یک طرفه از قرارداد چند میلیارد 
دالری خرید زیردریایی با شرکت کشتی سازی »گروه دریایی« فرانسه خارج شد و قراردادی با آمریکا و انگلیس امضا 
کرد. این اقدام خشم پاریس را به دنبال داشته و یک بحران دیپلماتیک بی سابقه را آغاز کرد. خروج استرالیا همچنین 
خشــم چین را هم برانگیخت، کشــوری که قدرت برتر در حال رشد در منطقه 
هند-اقیانوسیه است. آنتونی آلبانیز، نخست وزیر جدید استرالیا دیروز )شنبه( در 
کنفرانسی مطبوعاتی اعالم کرد که کشورش با »گروه دریایی« به توافقی »عادالنه 
و منصفانه« برای پرداخت غرامتی به مبلغ ۵۵۵ میلیون یورو دست یافته است. 
قرارداد ۴۰ میلیارد دالری استرالیا و فرانسه، پس از فسخ شد که دولت وقت استرالیا 

قرارداد مشابهی با آمریکا و انگلیس امضا کرد.

نتایج یک نظرسنجی جدید نشــان می دهد که بیش از نیمی از مردم انگلیس از ابقای بوریس جانسون به عنوان 
نخست وزیر ناراضی هستند و ۵۹ درصد باور دارند که او در انتخابات بعدی شکست خواهد خورد. بر اساس نظرسنجی 
تازه موسســه ایپســوس، ۵۱ درصد از مردم انگلیس باور دارند که کمیته حزب محافظه کار این کشور با رای دادن 
به بوریس جانســون و ابقای وی به عنوان رئیس این حزب و نخســت وزیر انگلیس، اشــتباه کرده است. به گزارش 
اسپوتنیک، ۴۶ درصد از شــرکت کنندگان در این رای گیری با این اقدام موافق 
بودند و ۱۳ درصد اظهار نظر در این مورد را دشــوار توصیف کردند. ۴۹ درصد از 
شرکت کنندگان معتقد هستند که جانسون در شغل خود به عنوان نخست وزیر 
انگلیس شکست خورده و تنها ۳۱ درصد می گویند که عملکرد خوبی داشته است. 
در همین حال، ۵۰ درصد می گویند که دولت فعلی انگلیس عملکرد بدی دارد و 

۲۹ درصد از عملکرد دولت راضی هستند.

51 درصد مردم انگلیس می گویند ابقای جانسون اشتباه بوددلجویی ۵۵۵ میلیون یورویی استرالیا از فرانسه

با وجود حمایت دادگاه عالــی بریتانیا از اعزام پناهجویان 
به روآندا، شاهزاده چارلز، ولیعهد بریتانیا، در یک گفت وگوی 

خصوصی این اقدام را »وحشتناک« خواند.
سخنگوی شاهزاده، گزارش ها درباره این سخنان او را رد 
نکرد اما در عین حال گفت که این موضوع مربوط به تصمیمات 

دولت است.
اعزام پناهجویان بــه روآندا در حالی انجام می شــود که 
قرار اســت شــاهزاده چارلز در نشست ســران کشورهای 

مشترک المنافع در پایتخت این کشور حضور یابد.
روز جمعه دادگاه عالی بریتانیا به دولت این کشور اجازه داد 
تا پرواز هفته آینده برای انتقال گروهی از پناهجویان به روآندا 
را انجام دهد.بر اساس تصمیم جدید دولت بریتانیا، پناهجویان 
مجرد مرد تا زمان رسیدگی به پرونده شان به روآندا فرستاده 
خواهند شد و قرار است سه شنبه آینده، حدود ۱۳۰ پناهجو به 

این کشور فرستاده شوند.

دولت بریتانیا جزئیاتی در مورد هویت و ملیت پناهجویانی 
که قرار اســت به روآندا فرستاده شــوند ارائه نکرده است. با 
این حال بر اســاس گزارش یک ســازمان خیریه، ۱۴ ایرانی، 
۹ افغانستانی، ۳۵ ســودانی، ۱۸ سوری و شــماری دیگر از 

پناهجویان از دیگر کشورها، روز سه شنبه اخراج خواهند شد.
وزارت کشــور بریتانیا اعالم کرد درباره انتقال سه نفر به 

روآندا تجدیدنظر کرده است.

شاهزاده چارلز، با وجود رأی دادگاه:

 اعزام پناهجویان به روآندا »وحشتناک« است

خبر

علیرغم اینکه گفته می شود ترکیه به چراغ سبز روسیه 
و آمریکا برای انجام عملیات گسترده علیه نیروهای سوریه 
دموکراتیک قسد با هدف گسترش منطقه امن در شمال 
سوریه دســت نیافته، اما گزارش ها حاکی از این است که 
ارتش ترکیه از برنامه خود برای هدف قرار دادن نیروهای 
قسد دســت نخواهد کشــید. به گزارش روزنامه العربی 
الجدید، نشست اخیر مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه 
ترکیه و ســرگئی الوروف، همتای روســی وی در آنکارا 
به هیچ توافق آشــکاری درباره عملیات نظامی احتمالی 
ترکیه در شمال سوریه منجر نشد، اما الوروف اعالم کرد که 
نگرانی های ترکیه درباره تهدیدات گروه های خارجی در 
مرزهای این کشور را درک می کند. به گفته منابع ترکیه ای، 
طرف روس می خواهد هرگونــه تحرک نظامی ترکیه در 
شمال سوریه را در دور آتی مذاکرات آستانه میان روسیه، 
ترکیه و ایران که اواسط ژوئن در پایتخت قزاقستان برگزار 

می شود، بررسی کند. روزنامه حریت ترکیه نیز اخیرا اعالم 
کرد که مقدمه چینی برای عملیــات نظامی ترکیه ادامه 
دارد و ظرف یک هفته همزمان با تکمیل مقدمات از سوی 
شورشیان سوری و مشخص شدن اهداف آغاز می شود. 
روزنامه صباح ترکیه نیز اعالم کرد نیروهای مسلح ترکیه 
و گروه های شورشــی مورد حمایت این کشور، مقدمات 
الزم را برای عملیات در تل رفعت و منبج تکمیل کرده اند. 

به رغم موافقت صریح روسیه و آمریکا عملیاتی می شود؛

آمادگی ترکیه برای اجرای عملیات در شمال سوریه 

خبر

سی.ان.ان گزارش داد:
واشنگتن و نیاز به احیای روابط با ریاض

شبکه خبری ســی ان ان به نقل از مقام های 
ارشد آمریکایی اعالم کرد که مسئوالن دولت 
آمریکا به عربستان ســعودی گفته اند ایاالت 
متحده آماده اســت تــا برای »صلــح و ثبات 
در خاورمیانــه« و احیــای مناســبات با این 
متحد مهم خــود در منطقــه، از ماجرای قتل 
جمال خاشقجی، ســتون نویس سابق روزنامه 
واشنگتن پست که در سال ۲۰۱۸ کشته شد، 
عبور کند. شبکه خبری ســی ان ان در حالی از 
این تصمیم برای »بازآرایی« روابط گزارش داد، 
که جو بایدن، رئیس جمهــوری آمریکا متعده 
شــده بود تا ریاض را برای قتل این روزنامه نگار 
منتقد سعودی »مطرود« کند.  دولت آمریکا در 
گزارشی اطالعاتی که سال گذشته منتشر کرد، 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان را مسئول 
قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان 
در استانبول دانست. جنازه این روزنامه نگار که 
در سال ۲۰۱۸ به قتل رســید، هرگز پیدا نشد. 
اما جو بایدن که با افزایش قیمت گاز در آمریکا 
و تالش های جهانی برای پاسخگو کردن روسیه 
در مقابل حمالتش علیه اوکراین مواجه شده، 
آماده است تا از کنار این مسئله گذشته و رابطه 
آمریکا با عربستان و رهبر بالفعل آن را احیا کند. 
ســی ان ان به نقل از یکی از منابع بلندپایه خود 
که نخواست نامش فاش شود، در اشاره به قتل 
خاشقجی نوشت:  »این به معنی فراموش کردن 
و بخشیدن نیســت و بایدن قصد دارد در دیدار 
با شــاهزاده محمد بن  سلمان، ولیعد عربستان 
سعودی، مسئله خاشقجی را مطرح کند. دولت 
عربســتان ســعودی این پرونده را بسته تلقی 
می کند و این تصمیم را به ایاالت متحده آمریکا 
نیز اعالم کرده است. هر دو طرف به این نتیجه 
رسیده اند که برای دستیابی به صلح و ثبات در 

خاورمیانه، باید از کنار این مسئله بگذریم.
این مقام افزود، ســعودی ها مســئله قتل 
خاشــقجی را مربوط به گذشته می دانند و این 
را به آمریکا هم گفته است. نامزد خاشقجی در 
واکنش به سفر احتمالی بایدن به عربستان در 
ماه آینده میالدی گفــت: تصمیم بایدن برای 
مالقات با بن سلمان برای من و حامیان آزادی 
و عدالت بســیار ناراحت کننده است. مقامات 
آمریکایی به سی ان ان گفتند که تصمیم دیدار 
با شاهزاده محمد بن سلمان برای بایدن که در 
سال ۲۰۱۹ گفته بود عربستان سعودی »فاقد 
هرگونه ارزش اجتماعی« است، مانند بلعیدن 
دارویی تلخ اســت، اما به گفتــه آنان دو طرف 
تصمیم گرفته اند که روابــط دوجانبه را بابت 
گذشته به »گروگان« نگیرند. به انزوا کشاندن 
روســیه و قطع مســیرهای تامین مالی جنگ 
روسیه در اوکراین از طریق منع صادرات نفت 
آن کشور، در حال حاضر یکی از اهداف سیاست 
خارجی آمریکا است که بدون عربستان سعودی 
میسر نیســت، به ویژه در زمینه افزایش تولید 
نفت و تثبیت بازارهای جهانی انرژی. همه این ها 
و باتالق تورم و افزایش قیمت سوخت در آمریکا، 
جو بایدن و مشاوران ارشد امنیت ملی او را به این 
باور رســانده که اجتناب از عربستان سعودی، 
»کوته فکرانه« اســت. یک مقام آمریکایی به 
سی ان ان گفته اســت که درماندگی اقتصادی 
تعیین کننده مســیر واشنگتن اســت و کاخ 
سفید در وضعیت استیصال قرار دارد. پیش تر 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجــه بایدن، به بخش 
اسپانیایی زبان تلویزیون سی ان ان گفته بود که 
واشنگتن هرگز به دنبال قطع کامل مناسبات با 
عربستان ســعودی نبوده است، اما حقوق بشر 
در سیاست خارجی واشنگتن کماکان بازتاب 
خواهد یافت. مشاوران بایدن به صراحت گفته اند 
که نیاز به افزایش تولید نفت برای تثبیت قیمت، 
دلیل اصلی احیای مناسبات با عربستان سعودی 
است. استراتژی بادوام در مقابل ایران، از جمله 
مطالبات احتمالی عربستان سعودی از آمریکا 
خواهد بود. عربستان سعودی همچنین خواستار 
تعهدهای امنیتی آمریکا، از جمله تداوم ارائه 
سامانه های دفاع موشــکی به آن کشور خواهد 
شد. به گفته چندین مقام آمریکایی، اسرائیل 
برای دیدار بایدن و شاهزاده محمد بن سلمان 
تالش زیادی کرده و قرار است که در ماه ژوئیه، 
جو بایدن پس از سفر به سرزمین های اشغالی، 

مستقیم از تل آویو به ریاض برود.

جهان نما

فرشاد گلزاری


