
 ســوریه: صدها تن از چتربازان سوری در یک 
رزمایش مشترک با همتایان روس خود در دومین 
مانور مشــترک حضــور یافتند.اوایل مــاه جاری 
میالدی، نیروی هوایی روســیه و سوریه رزمایش 
هایی را در بخش های مختلف ســوریه انجام دادند 
که یکــی از آنها بلندی های جــوالن بود.چهار ماه 
پیش، دو کشور یک هفته قبل از آغاز حمله روسیه 

به اوکراین در ۲۴ فوریه، رزمایشی را انجام دادند.

 آرژانتیــن: رئیس جمهــور آرژانتین گفت که 
کشــورش به دنبال عضویت کامل و دائم در گروه 
بریکس است.  آلبرتو فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین 
در ســخنان خود در چهاردهمین اجالس ریسک 
گفت: که این کشــور به دنبــال عضویت کامل در 
این گروه است.فرناندز که از طریق ویدئو کنفرانس 
در این نشست شرکت کرد در سخنان خود گفت: 
آرژانتین به دنبال عضویت در این فضا و مشــارکت 

به عنوان یک عضو در آن است.

 کره جنوبی: »هان دوک-ســو«، نخست وزیر کره 
جنوبی در مراسم هفتادودومین سالگرد آغاز جنگ کره 
تأکید کرد که سئول به هر گونه »اقدام تحریک آمیز« 
کره شمالی پاسخی قاطع خواهد داد.وی با بیان اینکه 
»دولت هرگز فراموش نمی کند که صلح و ثبات تنها 
براساس امنیت و ساختار دفاعی قوی حاصل خواهد 
شد« افزود: دولت بر پایه اتحاد قوی بین کره جنوبی و 
آمریکا، وضعیت و ژست دفاعی خود را تقویت خواهد 
کرد و با تمام ابزارهای الزم ،پاســخی سریع و محکم 

)به تهدیدات کره شمالی( خواهد داد«.

 اسپانیا: اســپانیا در طرحــی برای بهینه سازی 
نیــروی هوایــی خــود قصــد دارد جنگنده های 
آمریکایی  را جایگزیــن جنگنده های  »یوروفایتر« 
»اف-18« کند.بــا امضــای قــراردادی ۲ میلیارد 
نمایشــگاه  در  دالری(  میلیــارد   ۲.1( یورویــی 
هوایی »برلین« در روز پنجشــنبه بخشی از طرح 
گسترده تر اســپانیا برای جایگزینی ناوگان قدیمی 
این کشــور متشــکل از ۷۰ فروند اف-18 ساخت 

شرکت آمریکایی »بوئینگ« کلید خورد.

 یونان: در ادامه تنش بین یونان و ترکیه، وزارت 
دفاع یونان از نقض گســترده حریم هوایی خود و 
شناســایی به موقع جت های ترکیه خبر داد.وزارت 
دفاع یونان اعــالم کرد که جنگنده های »اف-1۶« 
ترکیه و یک فروند پهپاد این کشــور ۲۹ بار حریم 

هوایی یونان را بر فراز دریای اژه نقض کردند.

 لبنــان: عضو شــورای مرکزی حــزب اهلل گفت، 
تهدیدهای رژیم صهیونیســتی تأثیری بر معادالت 
مقاومت نخواهد داشت.شــیخ »نبیــل قاووق« عضو 
شورای مرکزی حزب اهلل طی مراسمی در جنوب لبنان 
گفت، تهدیدهای رژیم صهیونیســتی برای مصارف 
داخلی است و در برابر غافلگیری ها و معادالت مقاومت 
بی فایده است.وی افزود، این تهدیدات، واقعیت قدرت 
موضع لبنان را که مبتنی بر معادله ســه گانه ارتش، 

ملت و مقاومت است، تغییر نمی دهد.

۱۲ میلیارد دالر برای به روزرسانی 
موشک های هسته ای آمریکا

در ادامــه رفتارهای غیر صلح آمیز و بحران ســاز 
آمریکا که از ســوی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نیز نادیده گرفته شده است، یک شرکت انگلیسی 
قرار اســت تا سال ۲۰۴۰ موشــکهای بالستیک و 

قاره پیمای آمریکا را تقویت و به روزرسانی کند.
وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( برای به روزرســانی 
موشک های هســته ای این کشــور قراردادی 18 
ســاله به ارزش 1۲ میلیارد دالر با شرکت دفاعی 
بی ای ایــی سیســتمز )BAE Systems( منعقد 
کرده اســت. این شرکت مســتقر در انگلیس قرار 
است ســامانه های تسلیحاتی و جنگی موشک های 
و  »تقویــت  را  آمریــکا  قاره پیمــای  بالســتیک 
پشــتیبانی« کند و همچنین »خدمات حرفه ای« 
مرتبط با عملیات این موشــک ها ارائه دهد. پایان 
این قرارداد دسامبر ۲۰۴۰ است.وزارت دفاع آمریکا 
جزئیات بیشــتری درباره چگونگــی و ماهیت کار 
این شــرکت بر روی موشــک های قاره پیمای قادر 
به حمل کالهک های هســته ای ارائه نداده است، با 
ایــن حال تأکید کرده بخش زیادی از کار در مرکز 
ســالحهای اتمی نیروی هوایی آمریــکا در پایگاه 

نیروی هوایی هیل در ایالت یوتا انجام می شود.
این قرارداد یکی از بزرگترین قراردادهای اعطاشده 
به پنتاگون در سال جاری است؛ در سالی که دولت 
بایدن بودجه دفاعی پیشنهادی را کاهش داده است.
مقامات وزارت دفاع آمریکا پیش از این، نارضایتی 
خود را از تصمیم دولت بایدن برای ردکردن هزینه 
دفاعــی 81۳ میلیــارد دالری در بودجــه ۲۰۲۳ 
برای تقویت توانمندی های هســته ای اعالم کرده 
بودند.آمریکا هر ســاله تسلیحات هسته ای خود را 
به روزرســانی می کند. بنا بر گزارش اخیر نشــریه 
»ال اکونومیســتا« درحال حاضــر 1۲ هزار و ۷۰۵ 
کالهک هسته ای شناخته شده در جهان وجود دارد 
که ۵۴۲8 از آنها متعلق به آمریکاست.آمریکا تنها 
کشوری است که تاکنون از بمب هسته ای استفاده 
کرده اســت؛ در خالل جنگ جهانی دوم در سال 
1۹۴۵ ارتش آمریکا دو شهر هیروشیما و ناکازاکی 
ژاپن را با بمب هســته ای بمباران کرد که منجر به 

قتل ده هاهزار ژاپنی شد.

نیمچه گزارش

محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی که تازه از سفر دوره ای 
به اردن، مصر و ترکیه به ریاض بازگشــته  در جریان سفر 
مصطفی کاظمی نخســت وزیر عراق به عربستان، شخصا 
پشــت فرمان خودروی تشریفاتی می نشــیند. کاظمی با 
اســتقبال بن سلمان وارد جده شد. حال این سوال مطرح 
است که چرا بن ســلمان چنین رویکردی داشته است و 

چه اهدافی را دنبال می کند؟ بخشــی از رویکردهای اخیر 
بن ســلمان در ارتباط با سفر بایدن رئیس جمهور آمریکا 
به ریاض اســت که در قالب نمایش چهره ای دموکرایتک   
و متمدن از بن ســلمان صورت می گیرد. وی در حالی با 
اتهام قتل جاشــقجی مواجه اســت که این مسئله عاملی 
برای مخالفت آمریکایی ها با ســفر بایدن به ریاض شــده 
است لذا بایدن با طرح مسئله نیاز آمریکا به نفت عربستان 
و همزمان نمایــش چهره ای دموکراتیک از بن ســلمان 
ســعی در کاهش اعتراض ها به این ســفر دارد. در همین 
حال بر اســاس گزار ش های منتشــره در این سفر بایدن 
نشســتی با شــورای همکاری خلیج فارس، اردن، مصر و 

عراق خواهد داشــت که محور آن را نیز رویکرد به سازش 
با رژیم صهیونیســتی تشکیل می دهد. این سناریو مطرح 
اســت که بن ســلمان با اســتقبال از الکاظمی به دنبال 
افزایش وزن وی در داخل عراق اســت تــا از مخالفت ها 
با حضور وی در این نشســت بکاهد. طــی روزهای اخیر 
مردم و گروه های سیاسی عراق به الکاظمی در باب حضور 
در نشســت ریاض و ســازش با رژیم صهیونیستی هشدار 
داده اند. بر این اســاس می توان گفت که بن ســلمان به 
دنبال باال بردن وزن حامیان ســازش در عراق است تا از 
بازخواست الکاظمی کاسته شود تا خواسته های بایدن در 

سفر به ریاض اجرایی شود. 

نکته دیگر آنکه عراق نقش میانجی را در مناســبات ایران 
و عربستان ایفا می کند. با توجه به نیازهای سعودی برای 
تغییر در معادالت منطقه ای این ســناریو مطرح است که 
ریاض با اســتقبال از الکاظمی بــه دنبال نمایش رضایت 
ســعودی از این میانجی گری است. این امر زمانی بیشتر 
نمود می یابد که سیاســت های تهدید آمیز صهیونیست ها 
و ســعودی علیه ایران به نتیجه نرسیده و رویکرد جهانی 
بــه ایران، عمال موازنه را به نفع تهران تغییر داده اســت. 
بــه هر تقدیر اســتقبال بن ســلمان از الکاظمی برگرفته 
از بحران هــای داخلــی و خارجی وی اســت که در لوای 

دیپلماسی واقع گرایانه صوت می گیرد. 

یادداشت

گزارش

در ادامـه بحران هـای امنیتی رژیم صهیونیسـتی رسـانه ها از آتش  سـوزی مهیب 
در چندیـن سـازه صنعتـی در یکـی از خیابان های حیفا و شـنیده شـدن صدای 

انفجار خبـر دادند.
آتش سـوزی بزرگـی در چندیـن سـازه صنعتـی حاوی مـواد خطرنـاک در حیفا 
رخ داد و بسـیاری از منـازل اطـراف بـه دلیـل پیش بینـی شـرایط اضطـراری 
تخلیـه شـد.تیم  های امـدادی از سـاعات اولیـه صبح امـروز در حال تـالش برای 
خامـوش کـردن آتش مذکـور در سـازه های لجسـتیک صنعتی در خیابـان »بار 
یهودا« در شـهر حیفا هسـتند.صدای چندین انفجار نیز شـنیده شـده که دلیل 
آن وجـود مـواد خطرنـاک و سـمی در برخی از سـازه های مذکور است.سـازمان 
آتش نشـانی و امـداد و نجـات رژیـم صهیونیسـتی اعـالم کـرد، تیم هـای ایـن 
سـازمان چندیـن سـاعت اسـت کـه در حال تـالش بـرای خاموش کـردن آتش 
و جلوگیـری از سـرایت آن بـه مناطـق اطـراف بویژه مناطق مسـکونی هسـتند.
مقامـات ایـن سـازمان تصریح کردنـد، این سـازه ها و مخازن مشـتعل نزدیک به 
سـاختمان های مسـکونی هسـتند و بـه همیـن دلیـل بسـیاری از منـازل تخلیه 
شـده اند و ایـن حادثـه تـا کنـون مجروحی نداشـته اسـت.در ادامه ایـن گزارش 
آمـده، منابـع امـدادی سـه نفـر را از مـکان آتش سـوزی نجـات داده انـد؛ دود 
گسـترده  و غلیـظ منطقـه را پوشـانده و توصیـه می شـود  کسـی به ایـن مکان 

نزدیک نشـود.
بـر اسـاس گـزارش مذکـور، سـازمان آتـش نشـانی بـا همـکاری پلیـس و تیـم 
وزارت صنعـت رژیـم صهیونیسـتی در تـالش هسـتند تـا علـت ایـن حادثـه را 
دریابند.حیفـا اخیـرا شـاهد چندیـن نـوع آتش سـوزی و حادثـه در ایـن دسـت 
بـوده اسـت. در یسـت و پنجم خـرداد، بروز اختالل در سیسـتم کمپرسـور یکی 
از واحدهـای پاالیشـگاه بنـدر اشـغالی حیفـا باعـث وقـوع آتش سـوزی در ایـن 
تأسیسـات شـد.حریق در ایـن تأسیسـات از فاصلـه دور هـم قابـل مشـاهده بود 
و سـتون بلنـدی از دود غلیـظ، منطقـه را فراگرفـت. یـک روز بعـد نیـز، کانـال 
۲۰ تلویزیـون رژیـم صهیونیسـتی  از نشـت مـواد سـمی و خطرنـاک در یکی از 

تأسیسـات بنـدر حیفـا در فلسـطین اشـغالی خبر داد
خبـر دیگـر آنکـه شـورای اوقـاف و بقـاع متبرکـه در قدس اشـغالی، اعـالم کرد 
کـه حفاری هـای مشـکوک و مرمـوز صهیونیسـت ها، پایه هـای مسـجداالقصی و 
اطـراف آن را سسـت می کند.شـورای اوقـاف و بقـاع متبرکه در قدس اشـغالی با 
اعـالم اینکـه نهاد ها و مقامات مسـئول، شـکاف هایی جدی را در مسـجداالقصی 
زیـر  صهیونیسـت ها  مشـکوک  حفاری هـای  کـه  داد  هشـدار  کردنـد،  پیـدا 
مسـجداالقصی، بـه طـور جـدی پایه هـای ایـن مسـجد را سسـت کـرده و آن 
را تهدیـد می کند.بـه گفتـه ایـن نهـاد آثـار ایـن شـکاف ها در منطقـه عجیـب 
االقصـی، نزدیـک مـوزه اسـالمی و دروازه مغربـی در مجـاورت دیـوار البـراق تـا 

منطقـه کاخ هـای امـوی دیده شـده اسـت.
در ایـن میـان اتحادیـه کارگری و اتحادیـه رانندگان اتوبوس رژیم صهیونیسـتی 
در بیانیـه ای مشـترک اعالم کردنـد که امروز در سـاعات اوج ترافیکی، اعتصابی 
گسـترده را آغاز خواهند کرد. اتحادیه کارگری رژیم صهیونیسـتی )هسـتدروت( 
و اتحادیـه راننـدگان اتوبـوس ایـن رژیـم امـروز بیانیـه ای را در زمینـه اعتصاب 
عمومـی در اراضـی اشـغالی منتشـر کردند.بنابراین گـزارش، ایـن دو اتحادیه در 
بیانیـه ای مشـترک اعـالم کردنـد کـه امـروز در سـاعات اوج ترافیکـی، اعتصابی 
گسـترده را آغـاز خواهنـد کرد.برایـن اسـاس، علـت اصلـی ایـن اعتصـاب عـدم 
موافقـت بـا درخواسـت افزایـش حقوق راننـدگان و کارگـران در اراضی اشـغالی 
اسـت.رژیم صهیونیسـتی در ماههـای اخیـر بـا بحران های متعـددی درگیر بوده 
کـه در نتیجـه آن اعتراضـات متعـددی در سـطح جامعـه صهیونیسـتی شـکل 
گرفتـه اسـت. هفتـه گذشـته نیـز رسـانه های صهیونیسـتی از آغـاز اعتراضـات 
معیشـتی در شـهرهای مختلـف اراضـی اشـغالی در اعتـراض به افزایش شـدید 
قیمـت کاال، مسـکن و اجـاره بهـا خبـر دادنـد.از سـوی دیگـر افسـران رژیـم 
صهیونیسـتی ضمـن اذعـان بـه توانایـی موشـکی حـزب اهلل، اعتـراف کردند، در 
جنـگ احتمالـی آینـده بـرای حفاظـت از سـکوهای گاز دچـار مشـکل خواهند 
شد.افسـران ارشـد نیـروی دریایی ارتـش رژیـم صهیونیسـتی در گفت وگویی با 

وب سـایت عبـری »ماکـو« از برخـی شـکاف های امنیتی و مشـکالتی که ممکن 
اسـت در جنـگ احتمالـی آینـده در حفاظـت از میادیـن گازی بویـژه در سـایه 
خـط و نشـان های حـزب اهلل بـا آن روبـرو شـوند، پـرده برداشـتند.این افسـران 
مدعـی شـدند، حـزب اهلل توانسـته بـه مقادیـر زیـادی موشـک زمیـن بـه دریـا 
ماننـد موشـک »یاخونـت c8۰۲« که قابلیـت هدف گرفتن تأسیسـات حیاتی را 
دارنـد، دسـت پیـدا کند عـالوه اینکه موفـق به ارتقـای موشـک های دیگری که 
موشـک های روسـی را شبیه سـازی می کنند، شـده اسـت. تهدیدات دیگری نیز 
وجـود دارد و احتمـاال شـامل قایق هـای بمب گـذاری شـده، پهپادهـا و غواص ها 

می شـود.
افسـران صهیونیسـت در ادامـه اذعـان کردنـد، علیرغـم همـکاری میـان نیـرو 
دریایـی و زمینـی و اطالعـات و نیز اختصـاص جنگنده و کشـتی جنگی میلیارد 
دالری امـا هنـوز نیـز شـکاف ها و کمبودهایی در تعداد کشـتی ها دیده می شـود 
بویـژه آنکـه نیـروی دریایـی موظف بـه تأمیـن ناوبـری دریایی اسـت، موضوعی 
کـه شـریان اصلـی اقتصـاد رژیـم صهیونیسـتی اسـت و ۹۷ درصـد از نیازهـای 
ایـن رژیـم از طریـق دریـا تأمین می شـود.آنها افزودنـد، نیروی دریایـی در حال 
حاضـر 1۵ نـاو موشـک انداز دارد کـه ۴ عـدد از آنهـا »سـاعر ۶« و همچنـان در 
حـال ارتقا هسـتند امـا ناوهای باقـی ماننده مانند سـاعر ۴.۵ قدیمـی و کوچک 
اسـت و سـاعر ۵ نیـز ۳۰ سـال اسـت کـه کار می کنـد. در ادامه بحران سیاسـی 
ایـن رژیـم نیـز رژیـم صهیونیسـتی آمـاده می شـود تـا در صـورت توافق بر سـر 
تاریـخ انتخابـات زودهنـگام در سـرزمین های اشـغالی، پارلمـان را منحـل کند. 
خبـر دیگـر آنکـه هنیه رئیس دفتر سیاسـی جنبش مقاومت اسـالمی فلسـطین 
هشـدار داد کـه گروههـای مقاومت، در کمتـر از پنج دقیقه، رژیم صهیونیسـتی 
را ویـران خواهنـد کرد.هنیـه بـا تأکیـد بر اینکـه در کمتـر از پنـج دقیقه، 1۵۰ 
موشـک، رژیـم صهیونیسـتی را ویـران خواهد کرد، خاطر نشـان کـرد، غزه پس 
از چندیـن سـال توطئـه، بـار دیگـر به پـا خاسـته اسـت و »جنین« هـم پرچم 

مقاومت را برافراشـته اسـت.

ویای بن سلمان  ر
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همزمــان با تالش غرب بــرای اعمال هفتمین بســته 
تحریمی علیه روســیه و با افزایش تورم و بهای انرژی و 
غذا در غرب، مقامات اروپایی به عواقب معکوس ناشی از 

این تحریم ها اذعان کردند.
در حالی که متحدان غربی مشغول بحث درباره هفتمین 
بسته تحریم ها علیه روسیه هستند، اروپا در حال مصرف 
تمام ذخایر گاز خود است و برخی سیاستمداران اتحادیه 
اروپا به نتیجه معکوس دادن سیاست های تحریمی خود 
اذعان کرده اند.به گزارش شبکه تلویزیونی آر تی، مایرید 
مک گیِنس، کمیسر ثبات مالی اروپا گفت: ما از کشورهای 
عضو می خواهیم سرمایه گذاری روی منابع تجدیدپذیر 
را افزایش دهند. ایرلند وابسته به گاز روسیه نیست، بلکه 
به واردات گاز از جاهای دیگر متکی است. اما در صورت 
آشفتگی در کل بازار که هم ناشی از اقدامات روسیه است 
و هم تحریم های ما، با عواقبی روبرو خواهیم شــد.باالز 
اوربان، مشاور بلندپایه نخست وزیر مجارستان گفت: در 
حال حاضر چیزی که تجربه می کنیم این اســت که هر 
چه با تحریم های بیشــتری موافقت کنیم، در وضعیت 
بدتری قرار می گیریــم. بنابراین ما باید به فکر مذاکره، 
آتش بس، صلح و دیپلماسی باشیم. راه حل ما این است. 
 G۷ در ایــن میان جو بایدن در توئیتــر از تصمیم گروه

برای تحریم طالی روسیه خبر داد.
در ایــن میان کلوس مولر، رئیس آژانس شــبکه فدرال 
آلمان هشــدار داد که قیمــت گاز برای مــردم آلمان 
طی زمســتان پیش رو دو تا ســه برابر خواهد شد.وی 
گفــت: توقف انتقال گاز روســیه به آلمان از طریق خط 
لوله نورداســتریم1 ممکن اســت موجــب توقف کامل 
و طوالنی مدت واردات گاز از روســیه شــود. همزمان با 
گســترش اعتراضــات کارگران در کشــور های مختلف 

اروپایــی به پایین بودن حقوق و دســتمزدها، موجی از 
اعتصاب ها در بخش هواپیمایی قاره اروپا آغاز شده است.
در هیمن حال در ادامه رویکرد بحران سازانه نخست وزیر 
انگلیس در اظهارنظری تازه علیه روســیه اعالم کرد که 
لندن و دیگر کشــورهای نباید اجــازه دهند والدیمیر 
پوتین در جنگ اوکراین پیروز شــود.  بوریس جانسون 
نخســت وزیر انگلیس که از زمان آغاز بحران روســیه و 
اوکراین )پنجم اسفند ماه 1۴۰۰( تاکنون دو بار شخصا 
به کی یف سفر کرده اســت، خواستار تقویت حمایت ها 
از اوکراین شــد.همچنین تراس وزرای خارجه انگلیس 
و اوکرایــن در مطلبی نوشــتند: اوکرایــن و جهان آزاد 
برای به دســت آوردن صلح و محافظت از شیوه زندگی 
خود، باید قــوی و متحد بمانند. ما باید صداهای حامی 
شکســت  را که اصرار بر دچار شــدن مردم به خستگی 
داشته و پیشــنهاد فروختن اوکراین را برای پایان دادن 
سریع به این وحشت بی امان دارند، نادیده بگیریم. اما در 
این میان معاون دفتر ریاســت جمهوری اوکراین با بیان 
اینکه اعضای ناتو آرمان های این کشــور را رد کرده اند، 
از کنار گذاشتن آرزوی پیوســتن به این ائتالف نظامی 
خبر داد.رئیس جمهــور اوکراین ضمــن تأکید بر لزوم 
تشدید تحریم های بین المللی علیه روسیه از کشورهای 
جهان خواست تا برای نبرد با روسیه، سامانه های پدافند 
هوایی در اختیار این کشور قرار دهند.روزنامه آمریکایی 
»نیویورک تایمز« گزارش کرد که یک شــبکه مخفی از 
جاسوسان و نیروهای ویژه ایاالت متحده و متحدانش از 
جمله با ارائه اطالعات بــه اوکراین کمک می کنند. این 
در حالی اســت که در ماه پنجم درگیری ها در اوکراین، 
»ســرگئی شویگو« وزیر دفاع روســیه برای اولین بار با 

ورود به این کشور به واحدهای نظامی روس سر زد.

همزمان با نشست گروه 7 صورت گرفت

اذعان مقامات اروپایی به عواقب معکوس تحریم های روسیه
همچنان که رهبران ائتالف ناتو برای شرکت در نشست 
ســاالنه این ائتــالف در مادرید آماده هســتند، ناظران 
می گویند که این بزرگترین ائتالف نظامی جهان احتماالً 
موضع سرســختانه تری را در قبــال چین در واکنش به 
موضع پکــن در قبال جنگ روســیه در اوکراین اتخاذ 

خواهد کرد.
 انتظار می رود ســران ناتو برای نخستین بار نام چین را 
در ســند مربوط به مفهوم استراتژیک جدید این ائتالف 
وارد کنند، ســندی کلیدی که مســیر امنیتی آینده و 
توســعه نظامی این بلوک ۳۰ عضوی را ترسیم کرده و 

در جریان این اجالس تصویب می شود.
اخیــرا یک مطالعــه مرتبط با ناتو در همه کشــورهای 
عضو این ائتالف نشــان داد کــه چین از نظر ۵۲ درصد 
از پاســخ دهندگان به عنوان یک تهدیــد امنیتی تلقی 
می شــود که نســبت به یک مطالعه انجام شده در سال 

۲۰۲1 افزایش 11 درصدی را نشان می دهد.
ینس اســتولتنبرگ، مقام ارشد ائتالف ناتو، در رویدادی 
که این هفته توســط شــرکت رســانه ای پولیتیکو در 
بروکســل برگزار شد، با لحنی متفاوت از لحن یک سال 
قبلش گفت: چین آشکارا در حال به چالش کشیدن نظم 
بین المللی مبتنی بر قوانین است.دبیرکل ناتو عنوان کرد 
که ســرمایه گذاری های چین در زمینه تجهیزات نظامی 
مدرن جدید و تمایلش برای کنترل بر زیرســاخت های 
حیاتــی در اروپا باعث شــده اتخاذ یــک موضع قوی تر 
از ســوی ناتو هر چه مهم تر بشــود.این لفاظی های تند 
دبیرکل ناتو در تضاد با اظهارات استولتنبرگ در نشست 
ناتو در بروکسل در سال گذشته میالدی است، جایی که 
او در آن عنوان کرده بود با وجود چالش های برنامه های 
تقویت نظامی و افزایش نفوذ و رفتارهای زورمندانه چین 

برای امنیت این ائتالف، فرصت هایی برای تعامل با پکن 
به ویژه در قبال "مســائلی نظیر تغییرات آب و هوایی و 

کنترل تسلیحات" وجود دارد.
ســایر اعضای ناتو نیز در ســال گذشته میالدی رویکرد 
معتدل تــری در قبال پکن اتخاذ کــرده بودند و نیاز به 
تمرکز بر چین را مردود دانستند.امانوئل ماکرون، رئیس 
جمهوری فرانســه پس از این نشســت سران ناتو گفت: 
ناتو سازمانی است که به اقیانوس اطلس شمالی مربوط 
می شود، چین ارتباط چندانی با اقیانوس اطلس شمالی 
ندارد. بنابراین، بســیار مهم اســت که خودمان را دچار 
تشــتت نکنیم و نســبت به روابطمان بــا چین مغرض 

نباشیم.
وانگ لوتونگ، مسئول امور اروپای دولت چین، پیش از 
نشست سران ناتو تاکید کرد: چین دشمن ناتو نیست و 
نباید اینگونه در نظر گرفته شود.وانگ در توییتی نوشت: 
چین هیچ چالشی ایجاد نمی کند و فرصت های اقتصادی 
را برای جهان از جمله اعضای ناتو به ارمغان آورده است.

رامون پاچکو پاردو، اســتاد روابط بین الملل و فرستاده 
منطقه ای شــرق و جنوب شرق آســیا در کینگز کالج 
لندن، گفت که خودداری چین از محکوم کردن روسیه 
"تهدید اصلی" برای کشورهای ناتوست.شی جینپینگ، 
رئیس جمهوری چین، روز پنج شــنبه در نشست آنالین 
بازارهــای نوظهور بلوک بریکس، بــار دیگر بر حمایت 
از روســیه تاکید کرد و تحریم هــای غرب علیه کرملین 
را مــورد انتقاد قرار داد. در ایــن میان گزارش ها حاکی 
از آن اســت که اســپانیا - که میزبان نشســت ناتو در 
هفته جاری اســت - از شــرکای خود خواهد خواست 
 تــا به تهدیدات امنیتی جنــاح جنوبی این اتحاد تمرکز 

مضاعفی داشته باشند.

در آستانه نشست مادرید آشکار شد 

جاه طلبی جدید ناتو با اسم رمز چین هراسی 

موازنه وحشت همچنان اشغالگران قدس را می لرزاند 

انفجار و آتش سوزی گسترده در مجتمع لجستیکی  حیفا

فرامرز اصغری 

در ســایه تشــدید تنش ائتالف ســعودی علیه یمــن، صنعا با افزایش ســطح 
هشــدارهای خود از تعیین بانک اهداف جدید بــرای انجام حمالت تکان دهنده 

علیه دشمن خبر داد.
با گذشــت نیمی از زمان »تمدید« توافقنامه آتش بس بدون پیشرفت در یمن، 
صنعاء بار دیگر بر عدم پایبندی ائتالف متجاوز آمریکایی - سعودی - اماراتی به 
مفاد این توافقنامه و اصرار آن بر تشدید تنش تاکید کرد و  هشدارها و پیام های 
جدید سیاسی و نظامی جدیدی داد و در خصوص پیامدهای تداوم فریب و طفره 
رفتن دشــمن و  آمادگی برای انجام عملیات و حمالت تکان  دهنده در چارچوب 

یک بانک اهداف فرامرزی گسترده و جدید، هشدار داد.
به نوشــته وبگاه »انصاراهلل«، »محمد النعیمی« عضو شورای عالی سیاسی یمن 
تصریح کرد: »ائتالف متجاوز قصد ندارد مســیری را برای برقراری صلح در یمن 
و منطقه ایجاد کند و عدم پایبندی دشــمن به تعهدات آتش بس بشردوســتانه 
به خودی خود مقدمه ای برای انفجار اوضاع است«.این در حالی است که ائتالف 
متجاوز یمن، همچنان در مسیر سفرهای هوایی از و به فرودگاه بین المللی صنعاء 
مانع تراشــی می کند و به توقیف کشتی های ســوخت و جلوگیری از رسیدن آن 

به بنــدر الحدیده، ادامه می دهد. همچنین از تعامل و انعطاف در قبال طرح های 
ابتکاری بازگشــایی راه ها خودداری می کند، در حالی که تخلفات نظامی آن در 
میدان، علیرغم تعهد ســازمان ملل به تالش بــرای اجرای بندهای آتش بس در 

طول دوره تمدید، به طور مداوم در حال افزایش است.
در سایه عدم پایبندی ائتالف سعودی به آتش بس، النعیمی تاکید کرد که ائتالف 
متجاوز در حال آماده شــدن برای مرحله جدیدی از جنگ و محاصره اســت که 
در دوره گذشــته نیز، رهبــر انقالب یمن، چندین بار بر آن تاکید کرده اســت.
وی توضیح داد: »تالش های ایاالت متحده در پشــت آتش بــس، از همان ابتدا 
بر ایجاد وضعیت " نه جنگ و نه صلح" در یمن متمرکز بود. ســفر قریب الوقوع 
رئیس جمهور آمریکا به عربستان ســعودی، حاوی یک پیام جنگ و در راستای 
تقویت ائتالف ها علیه آزادگان در سراســر منطقه است«.چندین رسانه آمریکایی 

اخیراً بر نیات آمریکا برای تشــدید تنش در یمن تأکید و تایید کردند که ســفر 
بایدن به عربستان سعودی بر مردم یمن تأثیر منفی خواهد گذاشت. زیرا این امر 
به معنای حمایت بیشتر از ریاض برای هدف قرار دادن و گرسنگی دادن یمنی ها 
است.در مقابل النعیمی تاکید کرد: »ملت یمن خود را برای جنگ آماده می کند 

همان طور که برای صلح آماده است«.
در همین حال یک مقام دولت نجات ملی یمن به شــروط و موانعی که عربستان 
ســعودی در قبال حجاج یمنی قرار داده، اعتراض کرد.عربستان سعودی تنها به 
حمله به یمن و محاصره همه جانبه این کشــور اکتفا نکرده بلکه سختگیری های 
زیادی نیز در قبال حج یمنی ها دارد.در همین رابطه »عبدالرحمن النعمی« مدیر 
کل بخش حج و عمره در دولت نجات ملی یمن گفت، نظام ســعودی در ســال 
جاری تنها به 11 هزار حج گذار یمنی اجازه ادای مناسک حج را داده و در مقابل 
آن شروط و موانع بسیاری از جمله سن زیر ۶۵ سال، داشتن گذرنامه صادر شده 
از عدن )مرکز ریاست دولت مستعفی یمن تحت حمایت ریاض( و افزایش 1۰۰ 
درصــدی هزینه حج قرار داده به نحوی که ایــن هزینه اکنون به 1۶ هزار ریال 

سعودی )حدودا ۴ هزار دالر( رسیده است.

با تعیین بانک اهداف جدید صورت می گیرد

افزایش سطح هشدار صنعا علیه سعودی 


