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پیشــنهاد رئیس جمهوری فرانســه درمورد ارائه تضمین های امنیتی به 
روســیه در شــرایط مذاکره برای صلح، واکنش برخی از مقام های اوکراینی 
را به دنبال داشــت. زلنســکی هنوز در ایــن باره اظهار نظر نکرده اســت. 
»میخائیلو پودولیاک« مشــاور رئیس جمهور اوکراین در پاســخ به پیشنهاد 
رییس جمهوری فرانســه در توییتر نوشت که این روســیه است که باید به 
جهان تضمین امنیتی ارائه کند. »الکســی دانیلوف« دبیر شــورای امنیت و 
دفاع اوکراین نیز در پیامی توییتری، روســیه بــدون نیروی نظامی و بدون 
ســاح هسته ای را بهترین تضمین برای صلح دانست و افزود: آیا کسی قصد 

دارد به یک جنایتکار و تروریست تضمین امنیتی بدهد؟
همچنین »دیوید آراخامیا« قانونگذار و مذاکره کننده ارشــد اوکراین در 
مذاکرات صلح با روســیه گفت که کی یف آمادگــی ارائه تضمین امنیتی به 
روسیه را دارد تا زمانی که روسیه چهار شرط را رعایت کند: خاک کشورمان 
را ترک کنــد، غرامت بپردازد، جنایتکاران جنگی را مجازات و ســاح های 

هسته ای را داوطلبانه تسلیم کند.

واکنش تند اوکراینی ها به پیشنهاد مکرون 
بلومبرگ به نقل از افراد مطلع گزارش داد که اتحادیه اروپا در بخشی از بسته 
تحریمی جدید علیه روسیه که قرار است ظرف روزهای آینده به تایید برسد، به 
دنبال اعمال محدودیت هایی بر بخش پهپادی روسیه است. بر این اساس، اتحادیه 
اروپا همچنین در نظر دارد در کنار تحریم های ســختگیرانه تر علیه بخش های 
ســرمایه گذاری و اقتصادی و نیز رسانه های روسیه، محدودیت هایی را بر سایر 
 ابزارها و فناوری هایی که مسکو برای اهداف نظامی به کار می گیرد، اعمال کند.
بلومبرگ به نقل از یکی از این افراد مطلع می افزاید: این بسته جدید که نهمین 
بســته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روســیه پس از آغاز درگیری میان مسکو و 
کی یف اســت، همچنین نزدیک به ۱۸۰ فرد و نهاد را به فهرســت تحریم های 
اتحادیه اروپا اضافه می کند. بنابر این گزارش، انتظار می رود که بسته تحریمی 
جدید اروپایی ها به طور رسمی این هفته بررسی و گام های آن پیش از نشست 
هفته آینده سران اتحادیه اروپا مورد تایید قرار گیرد.روسیه در هفته های اخیر 
برای حمله به تاسیســات انرژی اوکراین در چندین مورد از هواپیماهای بدون 

سرنشین استفاده کرده است.

تحریم اروپا علیه فن آوری پهپادی روسیه
وزارت دفاع بریتانیا در تازه ترین ارزیابی خود از جنگ اوکراین مدعی انهدام 
۶۰ جنگنده روسیه و کاهش عملیات هوایی این کشور در آسمان اوکراین شد.  
رکن اطاعات وزارت دفاع انگلیس روز دوشــنبه با صدور بیانیه ای ادعا کرد: در 
ماه های اخیر، تعداد پروازهای تاکتیکی روســیه بر فراز اوکراین به میزان قابل 
توجهی کاهش یافته است. جت های روسی در حال حاضر ده ها ماموریت در روز 
انجام می دهند، در حالی که در ماه مارس حدود ۳۰۰ مأموریت در روز صورت 
می گیرد. این بیانیه ادعایی می افزاید: روســیه اکنون بیش از ۶۰ جنگنده را در 
-Su جریان درگیری ها از دست داده که احتماال شامل یک جنگنده بمب افکن
 FROGFOOT ۲۵-Su ۲۴ و یک هواپیمای حمله زمینیM FENCER
در هفته گذشته می شود. وزارت دفاع بریتانیا، کاهش عملیات هوایی روسیه را به 
تداوم تهدید باالی دفاع هوایی اوکراین، محدودیت در ساعات پرواز هواپیماهای 
روسی و بدتر شدن آب و هوا نسبت داده و مدعی شده است: »با توجه به اینکه 
تاکتیک های حمله زمینی روسیه تا حد زیادی به شناسایی بصری و مهمات غیر 

هدایت  شونده متکی است.«

تلفات جنگنده های روسیه در جنگ اوکراین

رئیس دولت امارات بعد از گذشــت دو ســال از پایان 
تحریم چهار کشور امارات، عربستان، مصر و بحرین علیه 
قطر وارد دوحه پایتخت این کشــور شــد و درباره روابط 

دوجانبه با امیر قطر گفت وگو کرد.
خبرگزاری رسمی امارات اعام کرد که محمد بن زاید 
آل نهیان، رئیس دولت امارات دیروز )دوشنبه( در سفری 

رسمی وارد قطر شد.
این اولین ســفر بن زاید به قطر بعــد از بهبود روابط 

عربستان و هم پیمانانش با این کشور است.
خبرگزاری امارات اعام کرد که سفر بن زاید در پاسخ 
به دعوت رسمی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و 
با توجه به روابط برادرانه میان دو کشور انجام شده  است.
بن زاید در توییت خود درباره این ســفر نوشت: وارد 
دوحه شــدم که میزبان موفق جام جهانی است. به برادرم 
تیمم بن حمد و ملت برادر قطر این دســتاورد را تبریک 

می گوییم.

او افزود: روابط برادارانه و راههای تقویت و توســعه آن 
در راستای منافع مشترک را مورد بحث قرار دادم.

تنــش در روابــط بین قطــر و چهار کشــور امارات، 
عربســتان، بحرین و مصر در گذشــته باعث شده بود که 
این چهار کشور قطر را تحت محاصره و تحریم قرار دهند.
هدف امارات، عربستان، بحرین و مصر فشار بر مقامات 
قطری برای تغییــر موضع آنها درباره مســائل داخلی و 
منطقه ای بــود اما آنها در آن زمان اعــام کردند که از 

استقال و حاکمیت خود دست نمی کشند.
قطر در نهایت با همکاری با دیگر کشــورهای منطقه 
توانســت زیر فشارها دوام آورد و با تغییر معادالت منطقه 
ای، چهار کشور تحریم کننده در نهایت در دو سال پیش 
اجاس »العا« مجبور شــدند که به سمت آشتی و رفع 

تنش با قطر حرکت کنند.
این اولین ســفر بن زاید به قطر از زمان اجاس العا و 

پایان تحریم قطر است.

رئیس رژیم صهیونیستی در دیدار از امارات متحده عربی، 
از همکاری اطاعاتی مبتنی بر داده های ماهواره ای بین این 
دو طرف خبر داد. به گزارش ایرنا، »اسحاق هرتزوگ« طی 
پیامی توئیتری از حضور در کنفرانس هوافضای ابوظبی ابراز 
خرســندی کرد. وی با تقدیر از »محمد بن زاید آل نهیان« 
رئیس امارات و »عبداهلل بن زاید آل نهیان« وزیر خارجه این 
کشور به خاطر برگزاری این کنفرانس هوافضا، گفت: ما در 
میانه دوره جدیدی از انقاب در اکتشافات فضایی هستیم. 
این مقام رژیم صهیونیستی، همکاری مشترک تحقیقاتی با 
امارات در حوزه محیط زیســت، بر اساس داده های ماهواره 
ای را ستود و افزود: دیگر آسمان برای ما محدودیت نیست. 
رئیس رژیم صهیونیستی در حالی همکاری های تحقیقاتی 
بین ابوظبی و تل آویو را محدود به محیط زیست اعام کرد 
که گزارش ها حاکی از امنیتی بودن این همکاری هاســت. 
گزارش های رســانه ای و اطاعاتی، وجــود همکاری بین 
سرویس های اطاعاتی امارات و رژیم اشغالگر قدس را تایید 

می کنند. رئیس رژیم صهیونیســتی روز یکشنبه در میان 
اعتراضات ملت بحرین وارد منامه پایتخت این کشور شد و 

با حمد بن عیسی آل خلیفه دیدار و گفت وگو کرد.
حمد بــن عیســی آل خلیفه پادشــاه بحریــن که با 
عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی به ملت فلسطین 
خیانت کرد در دیدار با هرتزوگ - در راســتای فریب افکار 
عمومی- بر حمایــت منامه از برقراری »صلــح عادالنه«، 
»فراگیر« و »پایدار« همــراه با تضمین حق و حقوق ملت 
فلسطین تاکید کرد. هرتزوگ نیز در این دیدار به زبان عربی 
خطاب به پادشاه بحرین گفت: دوست من، از شما به خاطر 
میزبانی از من به عنوان اولین رئیس اسرائیل که به بحرین 
سفر می کند، تشــکر می کنم. رئیس رژیم صهیونیستی در 
حالی در بدو ورود به شــهر منامــه پایتخت بحرین خود را 
پیام آور »صلح« دانست که این رژیم همواره در بیش از شش 
دهه گذشــته عامل جنگ، بی ثباتــی و تنش آفرینی بین 

کشورهای منطقه بوده است.

همکاری اطالعاتی ابوظبی و تل آویو در حوزه داده های ماهواره ایاولین سفر بن زاید به دوحه بعد از پایان تحریم قطر

دولت »فومیو کیشیدا« نخست وزیر ژاپن 
دیروز )دوشــنبه( اعام کرد که این کشور به 
منظور تقویت بودجه دفاعی خود، حدود ۴۳ 
تریلیون ین )۳۱۸ میلیارد دالر( از سال مالی 
۲۰۲۳ تــا ۲۰۲۷ اضافه خواهد کرد؛ این رقم 
بیش از ۵۰ درصد افزایش را نسبت به هزینه 
آن در برنامه پنج ساله کنونی نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری کیودو، ۴۳ تریلیون 
ین اعام شــده بیش از ۲۷.۴۷ تریلیون ین 
بیشــتر از رقمی است که دولت ژاپن در ابتدا 
قرار بود در برنامه پنج ســاله خود به بودجه 
دفاعی اضافه کند. براســاس برنامه پنج ساله 
دولت ژاپــن، قرار بود از ابتدای ســال مالی 
۲۰۲۳، ایــن رقــم برای حفــظ بازدارندگی 

منطقه ای به ویژه تهدیدهای امنیتی چین و 
کره شمالی هزینه شود.

دفتر نخســت وزیری ژاپن اعام کرد که 
کیشیدا در خصوص افزایش بودجه دفاعی با 
»شونیچی سوزوکی« وزیر اقتصاد و یاسوکازو 

هامادا وزیر دفاع گفت وگو کرده است.
تصمیم دولــت کیشــیدا در حالی اعام 
می شــود که حــزب لیبرال دموکــرات وی، 
هــدف خــود را دو برابر کــردن هزینه کرد 
دفاعی ژاپن و رســاندن آن به سطح ۲ درصد 
از تولید ناخالص داخلی این کشــور طی پنج 
ســال آینده قرار داده بود؛ اقدامی که همگام 
با کشــورهای عضو پیمان آتانتیک شمالی 

)ناتو( است.

ژاپن در ســال های گذشته همواره بودجه 
دفاعی خود را در سطح یک درصدی از تولید 
ناخالص داخلی اش نگاه داشته یا تنها ساالنه 
۵ تریلیــون ین به آن اضافــه می کرد. دولت 
ژاپن براســاس براســاس قانون اساسی این 
کشــور، سیاســت امنیتی خوداتکایی داشته 

است.
براساس این گزارش، دولت ژاپن در طول 
پنج سال آینده ناچار خواهد بود تا اقداماتی را 
در راستای حفظ ثبات منابع مالی دنبال کند؛ 
باید در نظر داشــت که بودجه بهداشــت در 
ژاپن در بدترین شرایط نسبت به اقتصادهای 
صنعتی قــرار دارد و در حــال حاضر میزان 
بدهی عمومی به بیش از ۲ برابر حجم تولید 

ناخالص داخلی رسیده است.
نگرانی های فزاینده ای در خصوص افزایش 
سریع بودجه دفاعی ژاپن در بین همسایگان 
این کشور به ویژه چین و کره شمالی به وجود 

آمده زیــرا که پکن در حال توســعه حضور 
نظامی خود در منطقه آسیا-پاســیفیک بوده 
و پیونگ یانگ نیز بدنبال برنامه های موشکی 

و هسته ای خود است.

افزایش 318 میلیارددالری بودجه ارتش ژاپن

رزمایش نظامی مشترک ترکیه و جمهوری آذربایجان
وزارت دفاع ترکیه از آغاز رزمایش نظامی با باکو در خاک جمهوری آذربایجان 

با استفاده از روش های جنگی ُمدرن خبر داد.
به گزارش روزنامه دیلی صباح، وزارت دفاع ترکیه امروز دوشنبه اعام کرد که 

رزمایش نظامی مشترکی را با جمهوری آذربایجان آغاز کرده است.
به گفته این وزارتخانه، بر اســاس توافقنامه همکاری نظامی میان دو کشور، 
نیروهای ترکیه و جمهوری آذربایجان برای رزمایش در باکو، آســتارا، جبرائیل و 

ایمیشلی کشور آذربایجان مستقر شده اند.
گفته می شــود در ایــن رزمایش نیروهای زمینی و هوایــی، یگان های ویژه، 
یگان های اطاعات و موشکی و توپخانه ها حضور داشته و ماموریت های مختلفی 

را انجام می دهند.
این رزمایش که با اســتفاده از روش های جنگی ُمدرن اجرا می شــود، شامل 
ماموریت هایی مانند سازماندهی هماهنگ یگان های مختلف، نصب پل های موقت 
نظامی برای عبور از رودخانه ها و استقرار نیروها در مناطق دشمن مجازی است.

این رویداد در پی آموزش پروازی-تاکتیکی دو کشــور در اوایل ســال جاری 
در جمهوری آذربایجان برگزار می شــود. الزم به ذکر است آنکارا و باکو از روابط 

دوجانبه مستحکمی برخوردار هستند.
آنکارا پشتیبان اصلی باکو در طول جنگ ۴۴ روزه قره باغ با ایروان بود که در 
تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰ )شــهریور ۱۳۹۹( شروع شد؛ جنگی که در نهایت با 
میانجی گری روسیه برای آتش بس در تاریخ ۱۰ نوامبر )۱۹ آبان( به پایان رسید.

ویژه

هزینه 10میلیارددالری آلمان برای خرید 
F35 جنگنده

آلمــان ۱۰.۵ میلیارد دالر برای خرید ۳۵ جنگنده F۳۵A ســاخت آمریکا 
اختصاص داده اســت. خبرگزاری بلومبرگ با دسترسی به یک سند دولتی که 
نشــان دهنده درخواست اوالف شــولتس صدراعظم آلمان برای افزایش هزینه 
دفاعی است، افزود که تحویل این جنگنده ها طبق برنامه بین سال های ۲۰۲۶ و 

۲۰۲۹ صورت می گیرد.
هزینه اختصاص یافته در این طرح شــامل مواردی چون موشک های هوا به 
زمین و زیرساخت های زمینی نیز می شود. مبلغ ۱۰.۵ میلیارد دالر از بودجه ویژه 
۱۰۵ میلیارد دالری برداشــته می شود که شولتس پس از شروع جنگ اوکراین 

آن را اعام کرده بود.
صدراعظم آلمان در یک ســخنرانی در پارلمان این کشور بعد از شروع جنگ 
اوکراین درخواســت کرد که برلین بیــش از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را 
برای حوزه دفاعی اختصاص دهد. براساس گزارش بانک جهانی، نسبت هزینه های 

نظامی آلمان به تولید ناخالص داخلی ۱.۴ درصد است.

تنش در مناسبات پاکستان و طالبان
ترور نافرجام کاردار ســفارت پاکستان در کابل کافی بود تا روابط شکننده 
میان دولت اســام آباد و حکومت طالبان افغانســتان دستخوش تنش شود؛ 
رویدادی که از نگاه اســام آباد، حاکی از ناتوانی حکومت کابل در مقابله موثر 
با تروریســم در افغانســتان به عنوان یکی از مطالبات اصلی همســایگان این 

کشور است.
واکنش ها تبعات سوء قصد اخیر به جان سرپرست و کاردار سفارت پاکستان 
در افغانستان، همچنان در پاکستان ادامه دارد؛ حمله تروریستی که داعش روز 

گذشته رسما مسئولیت آن را برعهده گرفت.
این اقدام تروریستی درســت بافاصله بعد از سفر هیات عالی دیپلماتیک 
پاکستان به کابل به سرپرســتی خانم حنا ربانی معاون وزیر خارجه پاکستان 

انجام شد. 
رئیس جمهوری و نخست وزیر پاکستان طی پیام های این حمله را محکوم 
و از حاکمان طالبان در کابل تحقیقات فوری و شفاف را برای شناسایی عوامل 

و مجازات آنان مطالبه کردند.
شــورای امنیت سازمان ملل، سخنگوی دبیرکل ســازمان ملل و برخی از 
کشورها از جمله جمهوری اســامی ایران نیز این اقدام تروریستی را محکوم 

کردند.
درحالی که ســخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز گذشته و ساعاتی 
پس از بیانیه داعش برای برعهده گرفتن مسوولیت حمله به سفارت پاکستان، 
اعام کرد که اسام آباد صحت گزارش فوق را به طور مستقل و همچنین طی 
تماس ها با حاکمیت موقت در کابل بررســی می کند، به نظر می رسد رهبران 
پاکستان نسبت به ســوء مدیریت طالبان برای برخورد با عناصر تروریستی از 
جمله گروه های ضدپاکســتانی مانند »تحریک طالبان« موسوم به )تی تی پی( 

خشمگین هستند و این بار به سادگی از این وضعیت نخواهد گذشت.
منابع رســمی پاکستان امروز تایید کردند که عبیدالرحمان نظامانی کاردار 
این کشور در افغانستان برای مشورت به اسام آباد برگشته است. این دیپلمات 

ارشد پاکستانی ۳ روز قبل در کابل از سوء قصد جان سالم بدر برد.
روزنامه پاکســتانی »اکســپرس تریبیون« در گزارشــی بــا عنوان معضل 
افغانستان نوشت: به نظر می رسد رهبران طالبان برای پرداختن به شکاف های 

وحشتناکی که در روابط آنان با پاکستان ایجاد شده آماده نیستند.
در این گزارش آمده اســت: تاش برای ترور کاردار پاکستان در افغانستان 
تنها چندهفته پس از حادثه خونین تیراندازی به نیروهای پاکستانی از قلمروی 
افغانستان در گذرگاه مشــترک دو کشور هرگز قابل توجه نیست و نشان می 
دهد که حمات پیاپی به منافع پاکستان، اعتماد و وحدت در روابط دو کشور 

را نشانه رفته است.
اکســپرس تریبیون با انتقاد از تصمیم گذشــته رهبران سیاسی و نظامی 
پاکســتان برای مذاکره با گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان با وساطت 
طالبان پاکســتان، آن را یک خطای راهبردی توصیف کرد و نوشت: مذاکره با 
عناصر ضد کشــوری نارضایتی را در داخل به دنبال داشــته است لذا وقت آن 
است که پاکستان این پیام را در داخل و خارج مخابره نماید کا هیچ مماشاتی 
با تروریست ها نخواهد شد و ما در هر وضعیتی از منافع خود دفاع خواهیم کرد.
شخصیت های سیاسی در پاکستان معتقدند که حکومت به اصطاح امارت 
اســامی در افغانستان نه تنها توجهی به مطالبات جامعه جهانی برای تشکیل 
دولــت فراگیر، حفظ حقوق زنان، آموزش دختران و پرهیز از فرقه گرایی ندارد 
بلکه رژیم طالبان همســایگان اصلی خود مانند ایران و پاکستان را نیز ناامید 
کرده و به همین دلیل همســایگان افغانســتان حاضر بــه نرمش در بحث به 

رسمیت شناختن حکومت طالبان و یا متقاعد کردن سایر کشورها نیستند.

اعدام به جرم تماشای سریال  های کره جنوبی
ظاهرا کره شــمالی ســه نوجوان دبیرســتانی را به خاطر تماشــا و توزیع 

سریال های کره ای که در کره جنوبی تهیه می شوند، اعدام کرده است.
روزنامه »چوسون ایلبو« کره جنوبی گزارش داد، سه دانش آموز دبیرستانی 
اوایل اکتبر سال جاری میادی در حین تماشا و توزیع سریال ها و برنامه های 

تلویزیونی از کره جنوبی بازداشت شدند.
طبق قانون جدید که در دسامبر سال ۲۰۲۰ میادی تصویب شد، اقدام به 
تماشــا و پخش محتواهای سمعی و بصری از کره جنوبی در کره شمالی یک 

جرم محسوب می شود.
در حالی که در قانون قبلی افراد زیر ســن قانونی به خاطر تخطی از قانون 
اعدام نمی شــدند، اما به نظر می رسد که این مجازات در حال حاضر در رابطه 

با نوجوانان نیز اجرا می شود.
براســاس گزارش ها، این سه پسر دانش آموز در شهر »هیسان« در نزدیکی 
مرز بین کره شمالی و چین مستقر بودند. آنها فصل های متعددی از سریال ها 
و برنانه های تلویزیونی آمریکایی و کره ای را تماشــا کرده و سپس این فیلم ها 

را به دوستانشان داده بودند تا آنها نیز نگاه کنند.
علی رغم این پیامدهای سختگیرانه، مشخص شده که شهروندان کره شمالی 
همچنان برنامه ها و ســریال های کره جنوبی را تماشا می کنند. براساس آمار 
به دست آمده توسط »گروه رســانه ای اتحاد«، ۹۶ درصد از شرکت کنندگان 
در این نظرســنجی اعام کردند که سریال های کمدی معروف از جمله »بازی 

مرکب« را تماشا کرده اند.
این نخســتین بار نیست که کره شمالی شهروندان خود را به خاطر تماشا 
و گوش ســپردن به محتواهای ســمعی و بصری کره جنوبــی اعدام می کند. 
ســال گذشته هفت تن به خاطر تماشای موزیک ویدئوهای موسیقی پاپ کره 
جنوبی که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی آنها را »سرطان بدخیم« توصیف 

می کند، کشته شدند.    

استراتژیک

پولیتیک

رویداد

افشای جاسوسی دولت یونان از ژنرال های ارتش گفته  می شــود کــه ســرویس اطاعات 
ملی یونان )EYP( به دســتور »کیریاکوس 
از  میتســوتاکیس« نخســت وزیر این کشور 
تعــدادی از مقام های عالی رتبــه نظامی این 
کشور جاسوسی کرده اســت. روزنامه یونانی 
داکیومنتو )Documento( فهرستی از ۱۴ 
نفر را منتشــر کرد که گفته می شــود توسط 
ســازمان اطاعات یونان با استفاده از نرم افزار 
جاسوســی پریدیتور )Predator( جاسوسی 
شــده اند. به گفته ایــن روزنامه، ســرویس 
اطاعات ملی یونان مقام های عالی رتبه نظامی 

این کشور از جمله کنســتانتینوس فلوروس 
رئیس ستاد کل دفاع ملی یونان و رئیس ستاد 
کل ارتش یونان را تحت نظر داشــته اســت. 
این روزنامه افزود که شخصیت های برجسته 
دیگری از جمله چندیــن تاجر، یک نماینده 
یونانی در پارلمان اروپا و چند روزنامه نگار نیز 
هدف جاسوسی سرویس اطاعات ملی یونان 
قرار گرفته اند. یکی از احزاب اپوزیسیون پیشرو 

یونان به نام »سی ریزا« بعد از انتشار این لیست 
اعام کرد که از نخســت وزیر خواسته است تا 
در مورد گزارش روزنامه داکیومنتو نظر بدهد 
و از این رسوایی به عنوان تاریک ترین لحظات 
تاریــخ یونان نام برد. از ســوی دیگر یوآنیس 
اویکونومو ســخنگوی دولت یونان با انتقاد از 
روزنامه داکیومنتو این گــزارش را تلفیقی از 
ادعاهای بی اســاس خواند. این گزارش جدید 

پس از آن منتشر شد که همین روزنامه هفته 
گذشته در گزارشــی خاطرنشان کرد، دولت 
یونــان نرم افزارهای جاسوســی در تلفن های 
ده ها سیاستمدار، روزنامه نگار، مقامات دولتی، 
تجار و حتی یک رئیس پلیس جاسازی کرده 
اســت.دولت یونان از چند ماه پیش و بعد از 
اعتراف به شنوِد نیکوس آندروالکیس نماینده 
پارلمان اروپا و رهبر حــزب مخالف یونان به 

نام جنبش سوسیالیســت پانهلنیک توســط 
ســرویس اطاعات ملی یونــان، درگیر یک 
رسوایی اطاعاتی بود. طی هفته های گذشته، 
داکیومنتو چهار فهرســت از افرادی را منتشر 
کرده که گفته می شود تحت نظر سرویس های 
اطاعاتی یونان قرار داشــتند. این لیســت ها 
چهره های برجســته ای اعــم از وزرای دولت 
فعلی مثل آکیس اسکرتســوس وزیر کشور و 
نیکوس دندیاس وزیر امــور خارجه گرفته تا 
آنتونیس ســاماراس نخست وزیر سابق و سایر 

مقام ها را شامل می شود.

گروه بین الملــل - مهــدی یــزدی: 
ولیعهد  بن ســلمان«  »محمد  بی اعتنایی های 
عربســتان به خواسته های واشــنگتن درحال 
تبدیل به »دهن کجی تحقیرآمیز« اســت. به 
گــزارش رویترز،ولیعهد جاه طلب عربســتان 
میزبان »شــی جین پینــگ« رئیس جمهوری 
چین ، دشمن شــماره یک آمریکا خواهد بود. 
عربستان عما درحال فاصله گرفتن از وابستگی 
تمام ریاض به واشنگتن و متحدین غربی است.
حاکــم دوفاکتوی عربســتان، پس از قتل 
فجیع »جمال خاشــقجی« در سال ۲۰۱۸ که 
روابط عربســتان و آمریــکا را تحت تأثیر قرار 
داد؛عما از خواسته های استراتژیک واشنگتن 
سرپیچی می کند. شــاید بتوان گفت امتناع از 
همراهی با آمریکا در جنگ اقتصادی علیه بازار 
نفت و انرژی روسیه اوج بی اعتنایی های حاکم 

این غول نفتی باشد. 
حاال شاهزاده بن سلمان در نمایش قدرتی 
به عنوان رهبر مشتاق جهان عرب، در جریان 

سفر شــی جین پینگ، رئیس جمهوری چین 
که قرار اســت از امروز)سه شــنبه( آغاز شود، 
حکمرانان سراســر خاورمیانه و شمال آفریقا 
را برای نشست ســران چینی-عربی گرد هم 
خواهــد آورد ؛ این یک دهــن کجی بزرگ به 

نگرانی های ایاالت متحده است.
»ایهــم کامل« رئیس خاورمیانه و شــمال 
آفریقــا در گروه اوراســیا می گویــد: »ریاض 
براســاس محاسبات اســتراتژیک کار می کند 
که باید با پکن همگام باشــد، چون اکنون یک 

شریک اقتصادی ضروری و واجب است.«
به گفته تحلیلگــران، گرچه ایاالت متحده 
شریک منتخب کشورهای حوزه خلیج فارس 
است که برای امنیت خود به آن متکی هستند، 
اما ریاض در حال ترسیم یک سیاست خارجی 
اســت کــه در خدمت تحول اقتصــادی ملی 
خودش اســت، زیرا جهان از هیدروکربن ها که 

رگ حیات عربستان است، دور می شود.
این خطر  ایهم کامل می گویــد: »مطمئناً 

وجود دارد که گســترش روابط با چین نتیجه 
معکوس داشته باشد و منجر به شکاف بیشتر 
در روابط ایاالت متحده و عربســتان سعودی 
شود اما محمد بن سلمان مطمئناً این را از سر 

کینه و لجبازی دنبال نمی کند.«
زمان معنی دار سفر آقای شی

ســفر آقای شی در زمانی انجام می شود که 
روابط ایاالت متحده و عربستان در پایین ترین 
حد اســت، عدم اطمینان بر بازارهای جهانی 
انرژی فشــار می آورد و غرب یک سقف قیمت 
بر نفت روســیه تحمیل می کند و واشنگتن با 
نگرانی به نفوذ فزاینده چین در خاورمیانه چشم 

دوخته است.
دولت عربستان ســعودی به درخواست ها 
برای اظهارنظر درباره ســفر شی و دستور کار 

آن پاسخی نداد.
شاهزاده بن سلمان به نشانه خشم از انتقاد 
ایاالت متحده از سابقه حقوق بشری ریاض، در 
ماه مارس به مجله آتانتیک گفت که »برایش 

اهمیتی ندارد که »جو بایدن«، رئیس جمهوری 
ایاالت متحده چیزهایی را درباره او درک نکرده 
باشــد« و تاکید کرد که بایدن باید روی منافع 
آمریکا تمرکز کنــد. او همچنین در همان ماه 
در تهدید تلویحی گفت که»گرچه ریاض قصد 
دارد روابط خود با واشنگتن را تقویت کند، اما 
می تواند سرمایه گذاری ســعودی ها در ایاالت 

متحده را کاهش دهد.«
عما عربســتان ســعودی در حال تعمیق 
روابــط اقتصــادی خــود با چین اســت. این 
کشــور بزرگترین تامین کننــده نفت چین به 
شــمار می رود، گرچه روســیه به عنوان عضو 
تولیدکننده اوپک پاس، ســهم بازار خود در 

چین را با سوخت ارزان تر افزایش داده است.
پکــن همچنین برای اســتفاده از ارز یوان 
)واحد پــول چین( در تجارت بــه جای دالر 
آمریکا البی کرده اســت. ریــاض قبًا تهدید 
کرده بود کــه برای مقابله بــا لوایح احتمالی 
ایاالت متحده که اعضــای اوپک را در معرض 

شکایت های ضد تراست قرار می دهد، برخی از 
معامات نفتی دالری را متوقف خواهد کرد.

روابط ایاالت متحده و عربســتان در دولت 
بایدن که در حال حاضر بر ســر حقوق بشر و 
جنگ یمن که ریاض رهبری ائتاف نظامی آن 
را بر عهده دارد، متشــنج شده است، به دلیل 
جنگ اوکراین و سیاســت نفتی اوپک پاس، 

بیش از پیش تیره شده است.
استقبال بی نظیر از اژدهای زرد

دیپلمات هــا در این منطقــه می گویند که 
انتظار می رود شــی با خوشــامدگویی مجللی 
نظیر آنچه سال ۲۰۱۷ در سفر دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا به ریاض دیده 
شــد، مواجه شود. بر خاف آن، سفر ماه ژوئن 
جو بایدن، رئیس جمهــوری کنونی آمریکا که 
هدفش باز کردن یخ روابط با ریاض بود، چندان 
گرم نبود و دو طرف حتی دســت ندادند و به 

کوبیدن مشت خود به یکدیگر اکتفا کردند.  
دیپلمات های مطلــع به رویترز گفته اند که 
انتظار مــی رود هیئت چینی ده هــا قرارداد با 
عربستان ســعودی و سایر کشورهای عربی در 
زمینه انرژی، امنیت و سرمایه گذاری امضا کند. 
عربستان سعودی و متحدانش در خلیج فارس 
گفته اند کــه به رغم تردیدهای آمریکا در مورد 
روابط آنها با روسیه و چین، به تنوع بخشیدن به 
شراکت ها برای تامین منافع اقتصادی و امنیتی 

ادامه خواهند داد.
»جاناتــان فولتون« عضو ارشــد غیر مقیم 
شورای آتانتیک گفت که شاهزاده بن سلمان 
می خواهد به هوادارن خود نشــان دهد که این 
پادشاهی برای بســیاری از قدرت های جهانی 
مهم است. او می گوید: شاید او به ایاالت متحده 
هم پیامــی می دهد، اما او بیشــتر نگران این 
است که مردم داخل این پادشاهی چگونه فکر 
می کنند. در همین حال مقامات آمریکایی در 
مورد روابط دوجانبه عربستان - چین در آستانه 
ســفر شــی جینپینگ، رئیس جمهوری چین 

اظهارنظری نکرده اند.
عبدالعزیز الصقر، تحلیلگر سعودی و رئیس 
مرکز تحقیقات خلیج فارس مستقر در ریاض 
به تلویزیون ســعودی الشــرق نیوز گفت که 
کشورهای عربی می خواهند به متحدان غربی 
خود بگویند کــه جایگزین هایی دارند و روابط 
آنهــا در درجه اول براســاس منافع اقتصادی 

است.
جان آلترمن، مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز 
مطالعات اســتراتژیک و بین المللی واشنگتن، 
گفت: گرچه به نظر می رسد که روابط عربستان 
با چین بسیار سریع تر نسبت به ایاالت متحده 
در حال رشــد اســت، اما روابــط واقعی قابل 
مقایسه نیستند. روابط با چین در مقابل روابط 
با ایاالت متحده، از نظر پیچیدگی و صمیمیت، 

کم رنگ و کم اهمیت است.

رئیس جمهوری چین در میان تنش عربستان و آمریکا به ریاض می رود

دهن کجی به آمریکا ، فرش قرمز برای اژدهای زرد
بن سلمان وارد تقابل با خواسته های استراتژیک واشنگتن شده  است


