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جهان نما

به رغم واکنش خشمگینانه چین انجام شد؛
ورود چهارمین سیاستمدار آمریکایی

به تایوان طی ماه اوت
یک سناتور آمریکایی به عنوان چهارمین هیات 
اعزامی سیاســتمداران آمریکایی که در ماه جاری 
میالدی به تایوان سفر می کند، وارد این جزیره شده 

و به دیدار رئیس جمهور تایوان رفت.
به گــزارش ایســنا، بــه نقــل از خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس، سناتور مارشــا بلکبرن، ابتدا در 
صدر هیاتی روز پنجشنبه وارد تایوان شده و جمعه 
به دیدار تسای اینگ ون، رئیس جمهور تایوان رفت.

یکشنبه گذشته، اریک جی. هولکامب، فرماندار 
ایالت ایندیانای آمریکا نیز در صدر هیاتی متشکل 
از چند سیاستمدار دیگر آمریکایی وارد این جزیره 
شد. این سفر هولکامب پس از سفر جنجالی اوایل 
ماه جاری نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا و همچنین سفر یک هیات دیگر متشکل از 
قانونگذاران آمریکایی به رهبری اد مارکی، سناتور 
ایالت ماساچوســت به تایوان انجام می شــود که 
واکنش های خشــمگینانه چین از جمله با تحریم 
پلوسی و خانواده اش و اجرای رزمایش های نظامی 

پیرامون تایوان را در پی داشت.
تســای در ســخنان خــود در این دیــدار به 
رزمایش های نظامی گسترده ای که چین در واکنش 
به سفر پلوسی به راه انداخت و همچنین حمله روسیه 
به اوکراین را چالش هایی بــرای دولت هایی مانند 

آمریکا و تایوان دانست.
او گفت: »این تحوالت نشان می دهند که چگونه 
کشورهای اقتدارگرا نظم جهانی را مختل و تهدید 

می کنند.«

بلکبرن، یک جمهوری خواه اهل ایالت تنســی، 
ارزش های مشترک بین دو دولت را تایید کرد و گفت 
که »مشتاق به ادامه حمایت از تایوان همچنان که 
آنها به کارشان به عنوان یک ملت مستقل ادامه می 

دهند« است.
تسای اینگ ون و مارشا بلکبرن همچنین در این 
دیدار بر اهمیت روابــط اقتصادی، به ویژه در بخش 
صنعت نیمه هادی ها تاکید کردنــد؛ تایوان در این 
صنعت در سطح جهانی پیشــرو است در حالی که 
آمریکا هم به دنبال ســرمایه گذاری بیشتر در این 

صنعت در داخل است.
دفتر بلکبرن در بیانیــه ای اعالم کرد که او اواخر 
پنجشنبه پس از ســفر به فیجی، جزایر سلیمان و 
پاپوآ گینه نو  در راســتای آنچه که »تالش آمریکا 
برای توسعه جای پای دیپلماتیک خود در منطقه« 

خوانده شد، وارد تایپه شد.
بلکبرن، به چین با لفظ »محور شرارت جدید« 
اشــاره کرده و گفت: »منطقه هند-اقیانوسیه مرز 
بعدی برای محور جدید شرارت است. ما باید در مقابل 

حزب کمونیست چین بایستیم.«
بلکبرن صبح جمعه در توییتی گفت: »من وارد 
تایوان شــدم تا پیامی به پکن ارسال کنم - ما هدف 
قلدری قرار نخواهیم گرفت. آمریکا در حفظ آزادی 
در سراســر جهان ثابت قدم اســت و تالش ها برای 
تضعیف ملت ما و متحدان ما را تحمل نخواهد کرد.«

بلکبرن در جریان سفر ســه روزه خود به تایوان 
همچنین قرار است با رئیس شــورای امنیت ملی 

تایوان نیز دیدار کند.
تســای اینگ ون در دیــدار با ایــن قانونگذار 
آمریکایی که به رغم اعتــراض پکن وارد این جزیره 
شد، گفت که سفرهای اخیر سیاستمداران آمریکا 

عزم تایوان برای دفاع از خود را تقویت کرده است.
او در اظهاراتی که به طــور زنده در صفحات این 
رئیس جمهور تایوان در رسانه های اجتماعی پخش 
شد گفت: »در زمان های اخیر، بسیاری از شخصیت 
های عمومی مربوط به طیف گسترده ای از جامعه 
آمریکا به تایوان سفر کرده اند. این اقدامات صمیمانه 
و از روی ابراز  لطف و حمایت قوی، عزم تایوان برای 

دفاع از خود را تقویت کرده است.«

آمریکا خواستار ثبات در تنگه تایوان نیست
لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در آمریکا هم 
در واکنش به این سفر، آن را »تحریک آمیز« خواند 
و گفته پکن در پاسخ به آن »اقدامات متقابل قاطع« 

اتخاذ خواهد کرد.
لیو در بیانیه ای گفت: دیــدار مربوطه بار دیگر 
ثابت می کند آمریکا خواستار ثبات در سراسر تنگه 
تایوان نیست و از هیچ تالشی برای ایجاد رویارویی 
بین دو طرف و مداخله در امــور داخلی چین دریغ 

نکرده است. 

 بیست و سوم آگوست 1991 و دقیقاً 
در بحبوحه فروپاشــی اتحاد جماهیر 
شوروی سوسیالیستی، اوکراین اعالم 
اســتقالل کرد و در آنجا بــود که تمام 
دنیا به مشاهده خروجی امضای پیمان 
پیدایش کشــورهای مستقل همسود 
نشستند. این دقیقاً همان نقطه از تاریخ 
اســت که آمریکایی ها و مجموعه غرب 
معتقد بودند که توانســته اند شوروی 
ســابق را به زانو درآوردند اما یک نکته 
بزرگ در این میان از حیث سیاســی و 
حقوقی وجود دارد. نکته این اســت که 
شکل گیری کشــورها پس از فروپاشی 
شوروی باعث شد تا اکثر آرای این کشورها 
در مجمع عمومی سازمان ملل و حتی 
در میان اعضای غیردائم شورای امنیت 
به دلیل نفوذ مســکو در این کشورها از 
گذشــته، به نفع کرملین رقم بخورد. به 
عبارتی دیگر شکل گرفتن جمهوری های 
جدید در بیخ گوش روســیه که اروپا را 
هم تحت تاثیر قرار داده بــود، اگرچه از 
حیث شکلی به نوعی سقوط شوروی و 
شکست آن تفکر به حساب می آید، اما از 
حیث ماهوی چندان برای روس ها ضرر 
نداشت. یکی از همین کشورها که امروز 
مورد غضب مسکو قرار گرفته و حاال در 
آستانه سالروز استقاللش به خاک و خون 
کشیده شــده، اوکراین است. کی یف از 
گذشته عمق اســتراتژیک روسیه بوده 
و حاال هم که سربازان والدیمیر پوتین 
در خاک آن جوالن می دهند هم بخشی 
از این کشــور در چنگال کرملین است 
و علناً اشغال شده اســت. همانگونه که 
در ابتدای متن گفته شــد، 23 آگوست 
برای اوکراینی ها مظهر شــکوه و قدرت 
است؛ چراکه آنها اســتقالل خود را به 
دست آوردند اما حاال که 31 سال از آن 
روزها گذشته، اوکراین در حال تجربه ای 
است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند 
باید آنرا یک زایمان ژئوپلیتیکی بدانیم. 
زایمانی که آنتونیــو گوترش، دبیرکل 
ســازمان ملل روز پنجشنبه در نشست 
شورای امنیت سازمان مطبوعش با اشاره 
به سی و یکمین سالگرد استقالل اوکراین 

اعالم کرد که تبعات این جنِگ بی معنا، 
فراتــر از اوکراین هم حس می شــود؛ 
چراکه ما شاهد ظهور آسیب پذیری های 
جدیــدی در محیط جهانی هســتیم 
که قباًل به دلیــل درگیری ها، نابرابری، 
بحران های اقتصادی و بهداشتی ناشی 
از بیماری هــای همه گیــر و تغییرات 
آب وهوایی فرسوده شده است. گوترش 
همچنین هشدار داد که در سال 2۰23 
غذای کافی وجود نخواهد داشت، مگر 

اینکه بازار کودهای شیمیایی تثبیت شود. 
این همان چهره خشن و تبعات غیرقابل 
باور جنگ است که حاال روسیه و آمریکا 
به خوبی ظاهر و باطم آنرا به دنیا نشــان 
دادند. در این میان اما با گذشت شش ماه 
از آغاز درگیری در خاک اوکراین، اوضاع 
روز به روز در حال بدتر شدن است و گویا 
روس ها هم قرار نیست به این زودی آرام 
بگیرند. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو 
هم همزمان با فرا رسیدن ششمین ماه 
از تجاوز روسیه به اوکراین اعالم کرد که 
شاهد حمایت بی سابقه متحدان اروپایی 
ناتو، آلمان، کانادا، آمریکا و بســیاری از 
کشــورهای دیگر در سراســر جهان از 
اوکراین هستیم اما اوضاع به این آسانی 
پیش نخواهد رفت؛ چراکه زمستان در راه 
است و فصل سرما در این میان می تواند 
اوضاع را برای اوکراین و اروپا وخیم کند. 

قیام علیه 
خط کشی های جدید مسکو 

اینکه با شروع فصل سرما چه اتفاقی 

برای اروپایی هــا و آمریکایی ها خواهد 
افتاد موضوعی است که ابعاد پیدا و پنهان 
زیادی دارد اما باید متوجه بود که ادامه 
تحرکات غرب علیه روسیه هم بی پاسخ 
نخواهد ماند. به عنــوان مثال بوریس 
جانسون، نخست وزیر انگلیس در سفری 
اعالم نشــده به بهانه سالگرد استقالل 
اوکراین برای سومین بار وارد کی یف شد 
و با ولودیمیر زلنسکی دیدار و گفت وگو 
کرد. او در این دیدار و با صدای بلند اعالم 
کرد که لندن بسته جدید کمک نظامی به 
اوکراین که شامل سامانه های موشکی به 
ارزش ۵۴ میلیون پوند است را به زودی 
تحویل کی یف می دهد. از سوی دیگر 
جانسون اعالم کرد که کشورش با هرگونه 
تالش برای مذاکره و عادی سازی روابط 
با روسیه بر سر عملیات نظامی این کشور 
در اوکراین مخالف است؛ چراکه به نظر او 
اکنون زمان پیشبرد یک طرح ضعیف 
برای مذاکره با کسی که عالقه ای به آن  
ندارد، نیست. به موازات همین سخنان، 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا هم 

در بیانیه ای به مناسبت سالروز استقالل 
اوکراین اعالم کرد که بزرگترین بسته 
کمک های نظامی به اوکراین به ارزش 
2.9۸ میلیــارد دالر در راه این کشــور 
است. این ارقام به نوعی نشان می دهد 
که واشنگتن و لندن همچنان به دنبال 
آن هستند تا به هر ترتیب که شده جنگ 
در اوکرایــن ادامه پیدا کنــد و به هیچ 
وجه شیب صعودی آن به شیب نزولی 
تغییر شکل ندهد. در این میان اما یک 

موضع غربی ها بیش از هــر چیز مهم 
بود و آن هم هشــدار هماهنگ کننده 
ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی 
آمریکا است. جان کربی هشدار داد که 
روسیه در حال آماده سازی برای برگزای 
همه پرسی ساختگی در سرزمین های 
اشــغالی اوکراین طی چند روز یا هفته 
آینده است. او اشــاره کرد که این اقدام 
روسیه قرار است در خارکیف، خرسون، 
زاپوریژیا و بخش هایی از دونتســک و 
لوهانسک عملیاتی شود و به همین دلیل 
ما این همه پرسی ها را به هیچ وجه قانونی 
و در چارچوب سیاسی که مردم اوکراین 
آنرا بخواهند، نمی دانیــم. این مواضع 
آمریکایی ها آنهم چندین ساعت پس 
از سالگرد اســتقالل اوکراین به خوبی 
نشــان می دهد که واشنگتن  هنوز هم 
به دنبال تحریک روسیه از هر ناحیه ای 
است. در این میان اما باید متوجه بود که 
مواضع جان کربی و اشــاره مستقیم به 
بحث همه پرسی های احتمالی روسیه 
در اوکراین نوعی از هشــدار اســت که 
می تواند نه تنها کی یف بلکه تمام حامیان 
زلنسکی را به زحمت سیاسی یا نظامی 
بیندازد. غرب می داند که روسیه به دنبال 
تجزیه اوکراین و غصب مناطق شرقی 
این کشور است اما مســاله آنجا جنبه 
تهدیدزا به خود می گیرد که روسیه در 
حال بازی با این کارِت جدایی خواهی در 
ابعاد گسترده تر است. مثال این موضوع 
را باید اظهارات اخیر فیصل مقداد، وزیر 
امور خارجه سوریه در جریان دیدارش 
با سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه 
دانست. او اعالم کرد که سوریه در روزها 
یا هفته های آینده با جمهوری های جدا 
شده دونتسک و لوهانسک دیپلمات های 
خود را مبادله خواهد کرد و از سوی دیگر 
قرار اســت قبل از جشــن به رسمیت 
شناختن استقالل آبخازیا توسط روسیه، 
یک یادداشت تفاهم در زمینه رایزنی های 
سیاســی میان دو طرف امضا شود. این 
همان موضعی است که آمریکایی ها را 
به تکاپو انداخته؛ چراکه همزمان با جدال 
آنها و مسکو در اوکراین، روس ها به سراغ 
آبخازیا که روزی بخشی از گرجستان  بود 
رفته اند و حاال این مساله در حال تبدیل 
شدن به یک چالش بزرگتر است و غرب 

آن را تهدید اصلی می داند.

همزمان با سالروز استقالل اوکراین، آمریکا نسبت به رفراندوم های یک جانبه روسیه هشدار داد؛

نگرانی از تکرار سناریوی کریمه

غرب می داند که فدراسیون 
روسیه به دنبال تجزیه 

اوکراین و غصب مناطق 
شرقی این کشور است، 

اما مساله آنجا جنبه 
تهدیدآمیز به خود می گیرد 

که روسیه در حال بازی با 
این کارِت جدایی خواهی در 

ابعاد گسترده تر است

اینکه نخست وزیر انگلیس 
اعالم می کند کشورش با 

هرگونه تالش برای مذاکره و 
عادی سازی روابط با روسیه 

بر سر عملیات نظامی این 
کشور در اوکراین مخالف 
است، نشان از آن دارد که 

قرار است روند تقابل سخت 
باز هم ادامه داشته باشد

فرشاد گلزاری

عربســتان ســعودی می گوید که یک میلیارد دالر در 
پاکستان سرمایه گذاری خواهد کرد.

به گزارش شــبکه العربیه عربستان، فیصل بن فرحان، 
وزیر خارجه این کشور در گفت وگوی تلفنی روز پنج شنبه 
سوم شهریور با همتای پاکســتانی خود گفته است که این 
سرمایه گذاری در راستای کمک به اقتصاد و مردم پاکستان 
خواهد بود. این سرمایه گذاری با دستور مستقیم سلمان بن 

عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، انجام می شود.
این گزارش دقیقا اشاره نکرده که سرمایه گذاری در چه 
بخش هایی خواهد بود اما روزنامه داون، چاپ اســالم آباد، 
روز چهارشنبه اعالم کرده بود که کمیته محاسبات عمومی 
گزارش داده است عربستان در نظر دارد هشت میلیارد دالر 
برای ساخت یک پاالیشگاه در این کشور سرمایه گذاری کند.
پاکستان ۷۰ درصد از محصوالت نفتی مورد نیاز خود را 

از خارج وارد می کند.
تصمیم عربستان به سرمایه گذاری یک میلیارد دالری 
برای تقویت اقتصاد پاکســتان 2۰ روز بعد از اعالم امارات 
متحده عربی برای ســرمایه گذاری یــک میلیارد دالری 
در بخش هــای مختلف اقتصــاد پاکســتان از جمله گاز، 

زیرساخت های انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، بهداشت، 
تکنولوژی کشاورزی و بیوتکنولوژی منتشر می شود.

پاکستان روابط سنتی بسیار نزدیکی با عربستان و متحد 
اصلی این کشور در منطقه، امارات، دارد.

در همین راســتا چندی پیــش،  روزنامــه آمریکایی 
وال  استریت ژورنال گزارش داد که عربستان سعودی برای 
نخستین بار آشکارا در اسرائیل سرمایه  گذاری می  کند. به 
نوشته این روزنامه، دست  کم دو میلیارد دالر پول سعودی به 
بنیاد مالی جرد کوشنر به نام »افینیتی پارتنرز« انتقال خواهد 
یافت و محمد بن  سلمان، ولیعهد عربستان که در عمل حاکم 

کشور است، این سرمایه  گذاری را تایید کرده است.

با دستور مستقیم پادشاه سعودی؛

عربستان »یک میلیارد دالر« در پاکستان سرمایه گذاری می کند

خبر

بعد از یک دوره تنش میان آلمــان و مراکش، وزیر 
خارجه آلمان در ســفری به رباط صفحه جدیدی را در 

روابط دو کشور گشود.
به گزارش شــبکه خبری روســیا الیوم، سخنگوی 
وزارت خارجه آلمان گفت: آنالنــا بربوک، وزیر خارجه 
آلمان در رباط با ناصر بوریطه، وزیر خارجه مراکش دیدار 
کرد. امیدواریم که این سفر آغاز جدیدی در روابط میان 

برلین و رباط باشد.
مراکــش و آلمــان پنجشــنبه از آغــاز مذاکرات 
استراتژیک میان دو کشور و احیای مکانیزم های کمیته 

اقتصادی مشترک خبر دادند.
بوریطه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با بربوک 
گفت: مذاکرات استراتژیک میان دو کشور هر دو سال 
در سطح وزرای خارجه برای هماهنگی در زمینه های 
مختلف برگزار می شود. با احیای مکانیزم های کمیته 
اقتصادی مشترک به عنوان ابزاری برای پیشبرد همکاری 
اقتصادی و مالی توافق شده است. دو طرف با تقویت روابط 

براساس تجارب قبلی موافقت کردند.
وی گفت: این سفر اشاره قوی برای عمیق بودن روابط 

برلین و رباط است. روابط مراکش و آلمان از زمان ارسال 
نامه فرانک والتر اشــتاین مایر، رئیس جمهور آلمان به 
محمد ششم، پادشــاه مراکش در دسامبر وارد مرحله 
جدیدی شده است. این روابط براساس همکاری متقابل 
است و شکل جدیدی از مذاکره با اتحادیه اروپا را ایجاد 

می کند.
وزیر خارجه آلمان با بوریطه درباره وضعیت ساحل، 

خاورمیانه و پرونده صحرای غربی گفتگو کرد.
وی گفت: طرح حکومت خودگردان در صحرای غربی 
تالش جدی و معتبری از ســوی مراکش و پایه و اساس 

خوبی برای حل مورد قبول از سوی تمام طرف ها است.

خبر

بعد از یک دوره تنش؛

مراکش و آلمان صفحه جدیدی را در روابط خود گشودند

دولت موقت طالبان اعالم کرد که در یک سال گذشته 
در افغانستان بیش از 23 میلیون وب سایت فیلتر شده است.

به گزارش اردو پوینت، نجیب اهلل حقانی وزیر ارتباطات در 
دولت طالبان گفت: از زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان 
به دست گرفتند، دولت موقت بیش از 23 میلیون وب سایت 

را به دلیل نمایش محتوای غیراخالقی مسدود کرده است.
وی افزود: ما 23 میلیون و ۴۰۰ هزار وب سایت را مسدود 
کرده ایم. آنها هر بار صفحات خود را تغییر می دهند بنابراین، 
هنگامی که یک وب سایت را مسدود می کنید، وب سایت 

دیگری فعال خواهد شد.
احمد مســعود لطیف راعی، معاون وزیر ارتباطات در 
دولت موقت طالبان نیز از فیس بوک به دلیل عدم تمایلش به 
همکاری با مقامات طالبان در زمینه تعدیل محتوا انتقاد کرد.

در خبری دیگر از افغانســتان می خوانیم: ســخنگوی 

طالبان گفت: داعش به شــکلی بی ســابقه در افغانستان 
سرکوب شده  است.

ذبیح اهلل مجاهد، پنجشنبه در نشست خبری در کابل، 
افزود: کشورهای منطقه از جمله روسیه و کشورهای دیگر 
جهان نگران فعالیت داعش در خاک افغانســتان علیه آنها 

نباشند.

روز پنجشنبه یک قاضی آمریکایی رای داد که نسخه ای 
سانسور شــده از مدارک مربوط به بازرسی اقامتگاه دونالد 

ترامپ تا ظهر جمعه به وقت آمریکا علنی شود.
به گزارش بی بی سی فارسی،  قاضی بروس رینهارت، گفت 
که دادستان ها توانسته اند با استدالل هایشان او را به حذف 
بخش هایی از این مدارک متقاعده کنند که نام شــاهدان، 
ماموران فدرال و افراد متهم نشده در پرونده را علنی می کند.

این مدارک همان اسنادی را شامل می شود که اساس 
توجیه قانونی بازرســی مارآالگو، اقامتــگاه آقای ترامپ 
بوده است. علنی شدن این شــهادت نامه که شامل شواهد 
دادستان ها برای بازرسی می شود، می تواند جزئیات تازه ای 

را درباره این پرونده روشن کند.
بازرسی از مارآالگو، از سوی پلیس فدرال آمریکا بخشی 
از تحقیق بزرگتر درباره احتمال نقض قوانین از سوی دولت 

سابق است. حکم بازرســی از مارآالگو روز 12 اوت منتشر 
شد و نشان داد که 12 مجموعه ســند محرمانه از اقامتگاه 
آقای ترامپ توقیف شده اســت. ترامپ هرگونه کار خالف 
قانونی را منکر شده و تاکید دارد که مدارک محرمانه ای را 
که بازرسان در خانه او یافته اند پیشتر خودش از طبقه بندی 

خارج کرده بود.

قاضی به علنی شدن مدارک بازرسی خانه ترامپ رای دادطالبان ۲۳ میلیون وب سایت را بست


