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استولتنبرگ از آنکارا خواست مانع پیوستن سوئد به ناتو نشود
اردن توافقــی را با آمریکا برای خریــداری ۱۲ فروند 
جنگنــده جدید اف-۱۶ امضا کرد. به گزارش ایســنا، 
اردن توافقی را با آمریکا برای خرید ۱۲ فروند جنگنده 
اف-۱۶ امضــا کرد که هدف از آن تقویت یگان هوایی 

اردن و ارتقــای همکاری هــا با ارتش آمریــکا در زمینه مبارزه با 
تروریسم است. ارزش این قرارداد ۴.۲۱ میلیارد دالر است و شامل 
دســتگاه های ارتباطی و اجزای مهمات مربوطه است. خبرگزاری 
پترای اردن گزارش داد، در مراسم امضای این قرارداد، ساختمان 

جدید دفتر فرماندهی نیروی هوایی اردن نیز افتتاح 
شد. محمد حیاصات، فرمانده نیروی هوایی اردن و 
روهیت نبال، معاون رئیس هیئت آمریکا در اردن این 
قرارداد را امضا کردند. طبق گزارش سایت آمریکایی 
»بریکینگ دیفنس«، جنگنده اف-۱۶ ستون اصلی نیروی هوایی 
اردن محسوب می شود که از ۱۶A-F ۴۳ به عنوان جنگنده اصلی 
و نیز -۱۶Bs-F ۱۸ استفاده می کنند. اردن اسکادرانی متشکل 
از ۲۳۰ جنگنده دارد که ناوگان نســبت بزرگ؛ اما قدیمی است. 

خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی اعالم کرد، ارتش اردن در میان 
۱۴۵ ارتش جهان در ســال ۲۰۲۳ در جایگاه هشتاد و یکم و در 
منطقه خاورمیانه در جایگاه چهاردهم قــرار دارد. نیروی هوایی 
اردن شــامل انواع مختلفی جنگنده از جمله ۴۴ فروند جنگنده، 
چهار فروند هواپیمای هجومی، ۱۶ هواپیمای ترابری نظامی، ۵۶ 
هواپیمای آموزشــی و پنج هواپیما برای ماموریت های ویژه است. 
 بودجه دفاعی اردن در ســال جاری میــالدی ۱.۹ میلیارد دالر 

برآورد می شود.

اردن۱۲جنگندهاف-۱۶ازآمریکاخریداریمیکند

دبیرکل ناتو از موضع رئیس جمهوری ترکیه که در اعتراض به هتک حرمت قرآن کریم در استکهلم به ممانعت 
از پیوستن سوئد به ناتو تهدید کرده است، انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در 
مصاحبه با شبکه تلویزیونی آلمانی »دی ولت« به شدت به موضع رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
در قبال سوئد حمله کرد. استولتنبرگ گفت: »آزادی بیان و آزادی عقیده یک ارزش ارزشمند در سوئد و سایر 
کشورهای ناتو است. به همین دلیل، چنین اعمال ناشایستی به طور خودکار غیرقانونی نیستند.«
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پژوهشــگران موسســه مطالعات امنیت ملی 
)INSS( در دانشگاه تل آویو گزارش راهبردی 
ساالنه ۲۰۲۳ را به رئیس رژیم صهیونیستی ارائه 
کردند که در آن بزرگترین تهدید اســتراتژیک 
پیش روی این رژیم در حال حاضر بدتر شــدن 
روابــط با آمریکا آن هم بــه دلیل طرح اصالح 
دســتگاه قضایــی و تغییــر روش در روابط با 
تشکیالت خودگردان فلسطین است. به گزارش 
ایسنا، به نقل از سایت خبری معا، در این گزارش 
سه تهدیدی که اســرائیل در سال جاری با آن 

مواجه است، فهرست شده است:
۱. خطر آسیب زدن به روابط ویژه با ایاالت متحده

چالش بزرگ حفــظ »روابط ویــژه« با ایاالت 
متحــده اســت، اقداماتی که دولت اســرائیل 
ممکن اســت انجام دهد و غرب آن را »آسیب 
دموکراســی« تعبیر می کنــد، می تواند روابط 
اســرائیل با ایاالت متحــده را به خطر بیندازد؛ 
مســاله ای که ممکن اســت در کوتاه مدت به 

امنیت اسرائیل آسیب برساند.
این پژوهشگران خاطرنشان کردند که این آسیب 
از تغییرات داخلی در ایاالت متحده هم ناشــی 
می شود؛ تشدید قطبی سازی و افراط گرایی در 
سطح سیاسی ایاالت متحده منجر به فرسایش 

ساختار سیاسی حمایتی از اسرائیل می شود.
۲. عرصه فلسطین

طبق ایــن گــزارش، چالش دیگر فروپاشــی 
تشــکیالت خودگردان فلسطین و به دنبال آن 

احتمال تشدید امنیتی در کرانه باختری است.
ادامه حیات تشــکیالت خودگردان فلســطین 
علیرغم مشکالت و کاستی های آن کامال به نفع 
اسرائیل اســت. در غیاب یک راه حل روشن، با 
نزدیک شدن پایان دوره ریاست محمود عباس 
بر تشکیالت خودگردان فلســطین و به دلیل 
وجود ناآرامی فزاینده در میان قشــر وسیعی از 
جوانان ناامید، خطر فزاینده تشــدید خشونت 

علیه اقدامات رژیم صهیونیستی وجود دارد.
۳. برنامه هسته ای ایران، خطرناک ترین تهدید

بر اســاس گزارش موسســه »امنیت داخلی«، 
جدی ترین تهدید راهبردی پیش روی اسرائیل، 

برنامه هسته ای ایران است.
در این گزارش آمده اســت که این جدی ترین 
تهدید خارجی بالقوه برای اسرائیل است. برنامه 
هسته ای ایران در خطرناک ترین مرحله خود قرار 
دارد و ایران در شرف تبدیل شدن به یک کشور 
هسته ای است. به عالوه ایران دنبال موقعیت یابی 

و گسترش نفوذ خود در منطقه است.

معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعالم 
کرد، کشورهای غربی و ناتو به شدت درگیر جنگ 
اوکراین هستند اما هنوز از تمامی خطوط قرمز آن ها 
عبور نکرده اند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
تاس، »دیمیتری پولیانسکی« معاون نماینده دائم 
روسیه در سازمان ملل گفت: کشورهای غربی و 
ناتو که در جنگ اوکراین درگیر شده اند یکسری 
خطوط قرمز مــا را رد کرده اند اما شــاید هنوز 
مهمترین خطوط قرمز روسیه توسط این کشورها 
نقض نشده باشد. وقتی با قدرت هسته ای مانند 
روسیه ســر و کار دارید، اگر می خواهید جنگ را 
 بیشتر و بیشتر تشدید کنید، باید همه احتماالت را 
محاســبه کنید. وی افزود، تسلیحات بیشتری از 
ســوی غرب به اوکراین ارسال می شود که البته 
تغییر شــگرفی در نتیجه جنگ ندارد اما عبور از 
خطوط قرمز خطر دخالت مستقیم غرب در جنگ 
اوکراین را بیشتر می کند. به گفته این دیپلمات 
ارشــد روسیه، مسکو به دنبال جنگ مستقیم با 

ائتالف ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
نیست و ناتو هم مشــابه همین را می گوید. وی 
ادامه داد: در واقعیت این فقط ارسال سالح نیست 
که به اوکراین صورت می گیرد بلکه متخصصان و 
کارشناسانی هستند که در اوکراین حضور دارند و 
با این تسلیحات سر و کار دارند چون چنین حجم 
گسترده ای از تسلیحات بدون حضور متخصصان 
غربی بال اســتفاده می ماند. پولیانسکی در ادامه 
گفت، آمریکا به صورت مستقیم در عملیاتی که 
توســط ارتش اوکراین برنامه ریزی شده، حضور 
دارد و کشــورهای عضو ناتو هم به ارائه اطالعات 
ماهــواره ای می پردازنــد. این دیپلمــات روس 
خاطرنشان کرد: ناتو به صورت دوفاکتو در اوکراین 
می جنگد. شاید ارتش های ناتو به صورت گسترده 
در این کشور نباشــند اما کمپانی های خصوص 
نظامی در این کشور هستند که شامل مشاوران 
می شوند. همچنین تعداد زیادی مزدور نیز هستند 

که یا کشته یا به اسارت گرفته می شوند.

وزیر امور خارجه فنالند اعالم کرد: در مذاکرات 
بین فنالند و سوئد با ترکیه برای عضویت در ناتو 
نیازمند یک توقف هستیم. به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگــزاری رویترز، رجب طیب اردوغان 
رئیــس جمهوری ترکیــه اعالم کــرد، پس از 
اعتراضات در نزدیک سفارت ترکیه در استکهلم 
و همچنین هتک حرمت قرآن، دولت سوئد نباید 

انتظــار حمایت آنکارا برای عضویــت در ناتو را 
داشته باشد. در این میان، پکا هاویستو، وزیر امور 
خارجه فنالند گفت: پیش از آنکه ما به مذاکرات 
سه جانبه برگردیم و درباره عضویت فنالند و سوئد 
در ناتو گفت وگوها را از سر بگیریم، به یک توقف 
نیاز داریم تا اوضاع آرام شــود. فکر می کنم چند 

هفته باید به خودمان تنفس بدهیم.

وزیــر امور خارجــه آمریکا بــا ورود به موضوع 
درگیری ها در منطقه نــاآرام قفقاز، از جمهوری 
آذربایجان خواست تا کریدور الچین را که مسیر 
اتصال قره باغ به ارمنستان است، باز کند، پیش از 
آنکه بسته شدن این گذرگاه منجر به یک فاجعه 
انسانی شود. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه 
لس آنجلس تایمز، کریــدور الچین تنها ارتباط 
زمینی میان ارمنستان و منطقه ناگورنو-قره باغ 
اســت که در داخل آذربایجان قــرار گرفته اما 

جمعیت آن را ارامنه تشکیل می دهند. ند پرایس، 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد: 
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در تماسی 
تلفنی با الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان 
از او خواســت تا فورا این کریدور چهار مایلی را 
باز کند تا فعالیت تجاری و بازرگانی از سر گرفته 
شــود. این سخنگو افزود: بلینکن تاکید کرد که 
خطر یک بحران انســانی دورنماهای صلح میان 

ارمنستان و آذربایجان را متزلزل می سازد.

یک فرمانده نظامی صهیونیســتی فاش کرد که جنگ بعدی در غزه 
چگونــه رخ خواهد داد. به گزارش ایســنا، مجله آمریکایی نیوزویک 
گزارشــی را با عنوان »یک فرمانده اسرائیل فاش می کند که جنگ 
بعــدی در داخل غــزه چگونه رخ خواهد داد« منتشــر کرد. در این 
گزارش بنی آهارون، فرمانده نظامی رژیم صهیونیستی فاش می کند 
که در صورت وقوع درگیری دیگر میان ارتش رژیم صهیونیســتی و 
نظامیان فلســطینی که از نوار غزه مشرف بر دریای مدیترانه سرازیر 
می شوند، چگونه نیروهایش برای انجام حمله زمینی در این منطقه 

برنامه ریزی می کنند.
در ادامــه این گزارش آمده اســت، با ادامه خشــونت آمیز شــدن 
درگیری هــای چند دهه ای میان اســرائیل و فلســطین، برخی از 
بزرگ ترین تنش ها در طول این قرن بین ارتش اسرائیل و گروه های 
فلسطینی مســتقر در غزه به رهبری جنبش حماس در وهله اول 
رخ داد چرا که در پی حمالت موشــکی این جنبش به شــهرهای 
صهیونیســتی و حمالت ارتش رژیم صهیونیســتی بــه نوار غزه، 
درگیری های شدیدی در ســال های گذشته رخ داد هرچند ارتش 
این رژیم از سال ۲۰۱۴ تاکنون به پایگاه زمینی فلسطینی ها حمله 
نکرده اســت؛ اما به گفته آهارون نیروهای اسرائیلی طرح جدیدی 
دارند که جزء اصلی آن مربوط به مانورها در خود نوار غزه اســت. 
آهارون گفت: طی ۲۰ سال گذشته عملیات زیادی انجام شده است، 
هر چهار یا پنج ســال یک بار یک عملیات بزرگ انجام می شــود و 
بقیه هوایی است. گاهی اوقات این می تواند آرامشی را ایجاد کند که 
می خواهیم به آن برســیم؛ اما گاهی اوقات کافی نیست و زمانی که 

غیرنظامیان ما در خطر هستند، می خواهیم برنامه ای داشته باشیم 
که بتواند جلوی این خطر را بگیرد.

در ایــن گزارش آمده اســت، این اســتراتژی جدیــد موضوع یک 
رزمایش ارتش اسرائیل در ماه گذشته بود که یک درگیری در آینده 
نزدیــک در غزه با عنوان »جاده آتش« را شبیه ســازی کرد. در این 
رزمایش تاکتیک های به گفته آهــارون، قوی ترین واحدهای ارتش 
رژیم صهیونیستی تمرین شــد. وی گفت که ارتش اسرائیل تنها از 
پیشــرفته ترین و قوی ترین تانک ها و نفربرها مانند »نامر« استفاده 
می کنــد که وزارت جنــگ رژیم ادعا می کند »یکــی از مجهزترین 

خودروی نظامی زرهی در جهان« است.
عالوه بر تسلیحات سنگین، »ناوگان زرهی مجهز به سیستم شناسایی 

و هشدار خواهد بود که یک پلتفرم با فناوری پیشرفته است. در این 
رابطه یکی دیگر از افسران ارشد ارتش اسرائیل قباًل به مجله نیوزویک 
گفته بود که این پلتفرم نیروهای اسرائیلی را قادر می سازد تا به صورت 

دیجیتالی از میدان نبرد در زمان نبرد نقشه برداری کنند«.
آهارون به مجله گفت: »امروز نوعی رایانه در تانک ها داریم که می تواند 
به تمام رایانه های ارتش اســرائیل متصل شــود، بنابراین، اگر سرباز 
اطالعاتی صدای دشــمن را شنود کند و بداند که موشک ضد زره در 
ساختمانی وجود دارد، فرمانده تانک می تواند آن را ببیند و در رایانه 

خود آن را تعریف و منهدم کند.
وی افزود: ســرعت باال در چنین درگیری ها و ســرعتی که نظامیان 
دشمن می توانند اطراف مناطق خود پنهان شوند به این معنی است 
که نیروهای اســرائیلی تنها یک دقیقه فرصت پاسخگویی دارند. در 
واقع، آهارون اظهار داشــت، یکی از بزرگترین چالش هایی که ارتش 
اســرائیل در رویارویی با حماس و گروه هــای متحدش با آن مواجه 
بود؛ اســتفاده آن ها از سیستم گسترده ای از تونل های زیرزمینی بود 
کا آن ها را قادر ســاخت تا در گرماگرم نبرد از شناسایی اسرائیل فرار 
کنند. با اینکه ارتش اسرائیل »می تواند هر چیزی را در نوار غزه بشنود 
و ببیند«؛ اما »حماس این را می داند« و از آن زمان اســتراتژی خود 

را تغییر داده است.
بر اســاس این گزارش، مشــکل عمده دیگری که آهارون بر اساس 
تجربیات گذشــته ارتش اسرائیل در عملیات در داخل غزه شناسایی 
کرد، هزینه ای اســت که چنین درگیری ها روی دست غیرنظامیان 

داخل غزه می گذارند.

جنگ آینده در نوار غزه چگونه خواهد بود؟
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نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با استقبال از تحریم های ضدایرانی 
جدید کشورش، مدعی شد که این اقدام نشان از هماهنگی کامل 
آمریکا، انگلیــس و اتحادیه اروپا در قبال ایــران دارد.  به گزارش 
ایلنا، »رابرت مالی« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با اســتقبال 
از تحریم های ضدایرانی جدید کشــورش، مدعی شد که این اقدام 
نشــان از هماهنگی کامل آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا در قبال 

ایران دارد. زارت خزانه داری آمریکا روز گذشته-دوشنبه- در ادامه 
رویکردهــای ضدایرانی خود، ۱۰ مقام بلندپایه ایران و بنیاد تعاون 
سپاه را به فهرست تحریم های خود اضافه کرد. این وزارتخانه مدعی 
شد که این تحریم ها در ارتباط با سرکوب ناآرامی های اخیر در ایران 
اعمال شــده اند. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
آمریکا اعالم کرده است که در چارچوب محدودیت های جدید، پنج 

نفر از اعضای هیئت مدیره بنیاد تعاون شامل »ناصر راشدی« معاون 
وزیر اطالعات ایران و چهار نفر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از 
جمله »محمد نظر عظیمی«، »کوروش آسیابانی«، »مجتبی فدا« 
و »حســین تناور« تحریم شــده اند. وزارت خزانه داری آمریکا طی 
بیانیه ای اعالم کرده است که این تحریم ها با هماهنگی انگلیس و 

اتحادیه اروپا اعمال شده اند.

وزیر امور خارجه ســابق آمریکا در کتــاب خاطرات جدیدش که 
چندی دیگر منتشر می شود، ادعا کرد که نیکی هیلی، سفیر سابق 
این کشور در سازمان ملل با دختر و داماد دونالد ترامپ برای انتصاب 
به عنوان معاون رئیس جمهور زد و بند کرده بود. به گزارش ایسنا، 
ماپک پامپئو، وزیر امور خارجه ســابق آمریکا قرار اســت چند روز 
دیگــر کتاب خاطرات جدیدش تحت عنــوان »هرگز یک وجب پا 
پس نمی کشیم، برای آمریکایی که عاشقش هستم، می جنگم« را 

منتشر کند.
پامپئو در بخش هایی از این کتاب که به دست سی. ان. ان رسیده، 
ماجراهایی را درباره چهره های جمهوری خواهی که نامشان به عنوان 
نامزدهای بالقوه برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ مطرح شده 
از جمله نیکی هیلی، ســفیر ســابق آمریکا در سازمان ملل و جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا شرح می دهد. این در حالی 
است که گمانه زنی هایی درباره نامزدی ریاست جمهوری خود پامپئو 

که زمانی مدیر سازمان سیا بود، مطرح است.
پامپئو در این کتاب نوشت، جان کلی، در زمانی که به عنوان رئیس 
دفتر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ســابق آمریکا کار می کرده به او 
گفته نیکی هیلی ادعا کرده نشستی را با ترامپ بر سر »یک مسئله 
شخصی« هماهنگ کرده و سپس به دفتر بیضی کاخ سفید آمده و 
با جارد کوشنر و ایوانکا ترامپ، داماد و دختر دونالد ترامپ که در آن 

زمان مشاور ارشد کاخ سفید بودند، مالقات کرده است.
پامپئو در کتابش می نویســد: »آنطــور که کلی به من گفت، آن ها 
احتماال در مورد گزینه احتمالی تعیین هیلی به عنوان نامزد معاونت 
رئیس جمهوری صحبت می کردند. من نمی توانم این را تایید کنم 
اما او مطمئن بود که بازی داده شده و به خاطر آن ناراحت بود. این 
مالقات به وضوح منعکس کننــده یک تالش تیمی نبود اما کار ما 

برای آمریکا را تضعیف کرد.«
این در حالی است که به نوشته سی. ان. ان، هیلی ادعاهای مطرح 
شــده از ســوی پامپئو را رد کرده و گفت، »هرگز با جارد کوشنر، 
ایوانکا ترامپ یا رئیس جمهور سابق آمریکا صحبتی درباره نامزدی 
برای معاونت رئیس جمهور نداشته ام.« هیلی به فاکس نیوز گفت: 

پامپئو حتی می گوید اطمینانی از درستی این ادعا ندارد.
او این ادعا را »اراجیف و دروغ با هدف فروختن کتاب« و »غیرواقعی« 
خواند. یک منابع ســابقا وابســته به کاخ سفید اما از ادعای پامپئو 
حمایت و حتی یادآوری کرد که کوشنر و ایوانکا ترامپ اصرا کرده 
بودند که هیلی به عنوان وزیر خارجه جانشین رکس تیلرسونی که با 

کوشنر بر سر مداخله او در مسائل مربوط به روابط خارجی اختالف 
پیدا کرده بود، شود.

این منبع گفت، اما رئیس جمهور آمریکا شیفته این پیشنهاد نبود 
و پامپئو را که بهتر با او کنار می آمد و بیشــتر دوست داشت برای 
جانشــینی تیلرسون در نظر گرفت. پس از آن تغییر، ترامپ شروع 
به ایراد نظراتی منفی در مورد مایک پنس، معاون ریاست جمهوری 
خود کرد و عقیده داشت پنس بیش از حد تالش دارد او را از طرح 
اظهارات یا انجام اقدامات جنجالی منصرف کند. این منبع گفت که 
کوشــنر و ایوانکا ترامپ دوباره روی هیلی اصرار کردند. کلی اما بر 
خالف آن ها ســعی کرد رئیس جمهور وقت را با این استدالل که 
مایک پنس به او در جلب حمایت رای دهندگان مسیحی انجیلی در 

سال ۲۰۱۶ کمک کرده، از این کار منصرف کند.
پامپئــو، که کتابش هفته آینده منتشــر خواهد شــد، همچنین 
صحبت های صریح درباره جان بولتون، مشــاور امنیت ملی دولت 
ســابق ترامپ که از احتمال نامزد شــدنش برای ریاست جمهوری 
آمریکا برای جلوگیری از رسیدن ترامپ به دور دوم ریاست جمهوری 

صحبت کرده، مطرح ساخته است.
مایک پامپئو با کتاب خاطرات ســال ۲۰۲۰ بولتون »اتاقی که در 
آن اتفاق افتاد: کتاب خاطراتی از کاخ سفید« ایراد گرفت و مدعی 
شد که مشاور امنیت ملی سابق ترامپ در آن اطالعات محرمانه را 
فاش کرده و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. پامپئو می نویســد: 
»داســتان های خودخواهانه او حاوی اطالعات طبقه بندی شــده 
و جزئیات شــدیدا حســاس از مکالمات مربوط به فرمانده کل قوا 
هســتند. این دقیقاً تعریف خیانت است. جان بولتون باید به خاطر 
افشای اطالعات طبقه بندی شــده در زندان باشد. امیدوارم روزی 
بتوانم در دادگاه به عنوان شاهد خطاب به دادستان شهادت بدهم.«
بولتون در پاســخ به ادعاهای پامپئو به سی ان ان گفت: »کتاب من 
در فرآیند بررسی پیش از انتشار توسط مدیر ارشد حرفه ای و کامال 
آگاه شورای امنیت ملی آمریکا کامال پاکسازی شد. نظرات پامپئو 
بیشــتر درباره شخصیت خودش به شما اطالعات می دهد تا درباره 

کتاب من.«
مایــک پامپئو همچنین در کتابش خشــم ناشــی از قتل جمال 
خاشــقجی، روزنامه نگار عربســتانی االصل واشــنگتن پســت در 
کنســولگری عربستان در اســتانبول را کم اهمیت دانست و آن را 
»خشــم کاذب« خوانــد. او حتی در این که خاشــقجی اصال یک 

روزنامه نگار واقعی بوده باشد، تردید وارد کرد.

پامپئو در کتاب جدید خود می گوید که خاشــقجی - که در سال 
۲۰۱۸ توسط عوامل سعودی در استانبول کشته شد - را نباید »باب 
وودوارد )روزنامه نگار مشــهور آمریکایی افشاگر رسوایی واترگیت( 
عربستان ســعودی که به دلیل انتقاد شجاعانه از خاندان سلطنتی 
سعودی شهید شد، به حساب آورد.« در عوض، پامپئو ادعا می کند 

که خاشقجی »یک فعال بود که از تیم بازنده حمایت کرده بود.«
خدیجه جنگیز، همسر بیوه خاشقجی در واکنش به ادعاهای پامپئو 
به ان. بی. ســی گفت که پامپئو باید »خفه شود«. پامپئو در کتاب 
خاطرات خود، توصیفی تحریک آمیز از ماجرای خاشقجی به دست 
داده و می گوید، رابطه دولت ترامپ با عربستان سعودی »رسانه ها 
را دیوانه تر از یک گیاه خوار در یک ســالخ خانه کرد.« او نوشت که 
از نظرش قتل خاشقجی یک »قصابی عجیب وغریب... منزجرکننده، 
غیرقابل قبول، وحشتناک و نفرت انگیز، شیطانی، وحشیانه و البته 

غیرقانونی« است.
اما پامپئو می نویســد، این قتــل »به هر حال حداقــل برای من 
غافلگیرکننده نبود. من به اندازه کافی وقایع خاورمیانه را دیده بودم 
که بدانم این نوع بی رحمی در آن بخش از جهان بسیار عادی است.«
پامپئو مدعی شد درباره خاشــقجی »خشم کاذبی که رسانه ها به 
آن دامن زدند« راه افتاد و خبرنگاران »شــدیدا سخت به این ماجرا 

پرداختند، چون خاشقجی یک روزنامه نگار بود.«
وی افزود: »واضح بگویم خاشــقجی همانقدر روزنامه نگار محسوب 
می شود که من و بســیاری دیگر از چهره های عمومی روزنامه نگار 
هستیم. ما گاهی اوقات نوشته هایمان را منتشر می کنیم، اما کارهای 
دیگری هم انجام می دهیم. رســانه ها خاشقجی را یک باب وودوارد 
عربستانی معرفی کردند که به دلیل انتقاد شجاعانه در مقاالتش در 

واشنگتن پست از خانواده سلطنتی عربستان به شهادت رسید.«
وزیر خارجه سابق آمریکا نوشت: »در حقیقت، خاشقجی صرفا یک 
فعال بود که از تیم بازنده در جنگ اخیر بر سر تاج و تخت حمایت 

کرد و از بودن در تبعید ناراضی بود.«
پامپئو با اســتناد به گزارش های نیویورک تایمز، خاشــقجی را به 
»نزدیک بودن به گروه اخوان المســلمین حامی تروریسم« متهم 
می کند و می گوید که او از بابت کشته شدن اسامه بن الدن، رهبر 
اســبق القاعده و یک شهروند سعودی دیگر ابراز تاسف کرده است. 
پامپئو می نویسد: »خاشقجی حقش نبود که بمیرد اما ما باید روشن 
کنیم که او چه کســی بود و بسیاری از افراد در رسانه ها این کار را 

نکردند.«

ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا گفت، 
آمریکا و کــره جنوبی مذاکرات منظمی درباره 
راه های رســیدگی به تهدیدات ایجاد شــده از 
ســوی کره شمالی از جمله حمایت این کشور 
از جنگ روسیه علیه اوکراین دارند. به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری یونهاپ، ند پرایس، 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ادعا کرد، 
آمریکا به اســتفاده از همه تدابیر موجود برای 
پاسخگو کردن کسانی که از جنگ »غیرقانونی« 
روســیه در اوکراین حمایــت می کنند، ادامه 

خواهد داد.
ند پرایس در خصوص کره شمالی گفت: »البته 
این عادالنه اســت که بگوییم ما نزدیک ترین 
روابط را با متحدان خود در کره جنوبی داریم. 

ایــن پرونده با جمهوری دموکراتیک خلق کره 
)کره شمالی( با توجه با ارسال تسلیحات و دیگر 
ادوات نظامی از سوی این کشور برای استفاده 

عوامل گروه واگنر در اوکراین مرتبط است.«
پرایس در پاسخ به سوالی درباره برنامه واشنگتن 
برای همکاری با سئول به منظور پاسخگو کردن 
کره شــمالی و گروه روسی واگنر خاطر نشان 
کرد، آمریکا و کره جنوبی به طور مرتب درباره 
»گســتره وســیع تهدیدات و چالش هایی که 
مــا از جانب جمهــوری دموکراتیک خلق کره 
با آن مواجهیم« مذاکــره دارند. او اضافه کرد، 
گفتگوهــای آن ها اغلب بر چالــش مربوط به 
برنامه های تســلیحات هسته ای و موشک های 

بالستیک کره شمالی متمرکز است.

در بحبوحه رســوایی ویرانگر فســاد، چندین 
مقام ارشد اوکراینی از جمله معاون وزیر دفاع 

استعفای خود را اعالم کردند. 
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از یورونیوز، 
گزارش هایی مبنی بر فســاد اداری در ادارات 
عالــی اوکراین منتشــر شــد کــه مربوط به 
پرداخت هــای غیرقانونی به وزرا و قراردادهای 

نظامی بیش از حد بود.
معاون وزیر دفاع »ویاچسالو شاپوالوف«، قائم 
مقام ریاست جمهوری، »کریلو تیموشنکو« و 
معاون دادســتان کل، »اولکسی سیموننکو«، 
از جمله مقاماتی هســتند که استعفا داده اند. 
اوکراین، ولودیمیر زلنســکی،  رئیس جمهور 
گفت که تغییرات پرســنلی در سطوح عالی و 

پایین در حال انجام اســت. بــا این حال، این 
رسوایی می تواند شور و شوق غرب را نسبت به 
دولت کی یف، که سابقه طوالنی حکومتداری 
متزلزل دارد، کاهش دهد، به ویژه در زمانی که 

به دنبال تانک های جنگی است.
تحقیقات یک روزنامه اوکراینی، وزارت دفاع را 
به امضای قراردادهایی برای تامین مواد غذایی 
به ســربازان خــط مقدم با »دو تا ســه« برابر 
قیمــت معمول متهم کرد. به گزارش ســایت 
خبری ZN. UA، مبلغ مورد بحث برای سال 
۲۰۲۳.۳۲۰ میلیون یورو است. وزارت دفاع در 
بیانیــه ای اعالم کرد: »حتی اگــر این اتهامات 
بی اساس باشد... ]استعفاها[ حفظ اعتماد جامعه 

و شرکای بین المللی را ممکن می سازد«.

آمریکا: حامیان روسیه در جنگ اوکراین 
از جمله کره شمالی پاسخگو می شوند

رسوایی فساد در اوکراین
استعفای جمعی از مقام های ارشد
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افشاگری های پامپئو از دسیسه های کوشنر و نیکی هیلی

وزیر دفاع آلمان تاکید کرد که ناتو نباید بخشی از 
درگیری در اوکراین باشد. به گزارش ایلنا به نقل 
از اسپوتنیک، »بوریس پیستوریوس«، وزیر دفاع 
آلمان روز سه شنبه تاکید کرد که ناتو نباید بخشی از 
درگیری در اوکراین باشد. پیستوریوس در کنفرانس 
مطبوعاتی مشترک با »ینس استولتنبرگ«، دبیرکل 
ناتو گفت: »این اصل همچنان پابرجاست، ناتو نباید 
به یک طرف جنگ تبدیل شود«. وی اشاره به اینکه 

آلمان کمک های فراوانی به اوکراین می کند، تاکید 
کرد که کشورش از نظر حجم کمک های ارائه شده 
در میان کشورهای پیشرو قرار دارد. پیستوریوس 
تاکید کرد: »کشورهای ناتو که تانک های لئوپارد 
دارنــد، می توانند این تانک ها را در اختیار اوکراین 
قرار دهند و آلمان با آن مخالفت نخواهد کرد«. وی 
در ادامه افزود: »تصمیم آلمان برای ارسال تانک به 

اوکراین یک موضوع جداگانه است«.

وزیردفــاع آلمان گفت که کشــورش با ارســال 
تانک هــای لئوپارد بــه اوکراین از ســوی هیچ 
کشوری مخالفت ندارد. به گزارش ایسنا، به نقل از 
اسپوتنیک، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان 
در کنفرانس خبری مشترک با ینس استولتنبرگ، 
دبیرکل ناتــو در برلین گفت: تغییری در موضع 
برلین در مورد ارسال تانک های لئوپارد به اوکراین 
به وجود نیامده اســت. وی گفت: کشورهایی که 
تانک های لئوپارد دارند می توانند آن ها را به اوکراین 
بفرستند و ما با این موضوع مخالفت نخواهیم کرد. 
وزیر دفاع آلمان هم چنین تاکید کرد، ناتو نباید به 
طرف درگیری در اوکراین تبدیل شــود. او گفت: 

اصلی که امروز هم صادق است: ناتو نباید به یک 
طرف جنگ تبدیل شود. پیستوریوس تصریح کرد 
که آلمان کمک های قابل توجهی به اوکراین ارائه 
می کند و تاکید کرد که برلین از نظر کمک های 
ارائه شده در میان کشــورها پیشرو است. ینس 
اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتو نیز گفت، کشورهای 
عضو ناتو به زودی راه حلی برای شکاف این ائتالف 
در مورد ارســال یا عدم ارســال تانک به اوکراین 
خواهند یافت. او گفت: ما در مورد اعزام تانک های 
جنگی به اوکراین بین متحدان بحث کردیم. این 
مباحثات ادامه خواهد یافت و من مطمئن هستم 

که به زودی راه حلی خواهیم داشت.

تهدیدات استراتژیک علیه رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۳

روسیه: غرب هنوز از تمام خط قرمزهای بحران اوکراین عبور نکرده است

فنالند: مذاکرات با ترکیه درباره عضویت در ناتو نیازمند وقفه است

بلینکن از آذربایجان خواست کریدور الچین را باز کند

وزیر دفاع آلمان:
ناتو نباید یک طرف جنگ در اوکراین باشد

آلمان با ارسال تانک های لئوپارد به اوکراین مخالفتی ندارد

واکنش مالی به تحریم های جدید آمریکا علیه ایران


