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رسانه های دولتی کره شمالی اعالم کردند که این کشور 
تصمیم گرفته اقداماتی »مهم و عملی« برای »استفاده 
تهاجمی« از بازدارنده های جنگی انجام دهد و این در 
حالیست که آمریکا و کره جنوبی قرار است از دوشنبه 

رزمایش مشــترک خود را آغاز کنند. به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری یونهاپ، این تصمیم در گردهمایی بزرگ کمیســیون 
نظامی مرکزی حزب کارگر کره شمالی اتخاذ شد که ریاست آن را 

کیم جونگ اون، رهبر این کشور بر عهده داشت.

واشنگتن و سئول قرار است از دوشنبه رزمایش ۱۱ 
روزه »ســپر آزادی« را آغــاز کنند. آن ها همچنین 
می خواهند یک مانور زمینی گســترده با نام »سپر 

جنگجو« انجام دهند. 
خبرگــزاری مرکزی کره شــمالی گزارش داد: در این نشســت 
اقدامــات مهم و عملی برای اســتفاده موثر، قدرتمند و تهاجمی 
از بازدارنده های جنگی کره شــمالی مورد بررســی قرار گرفت و 
تصویب شد. این تصمیمات با توجه به اقدامات تحریک آمیز آمریکا 

 و کره جنوبی اتخاذ شــد، اقداماتی که دیگر دارند خطر قرمزها را 
رد می کنند.

کره شمالی از مدت ها قبل رزمایش مشترک سئول و واشنگتن را 
تمرینی برای حمله دانســته و احتمال می رود با آغاز این مانورها، 
پیونگ یانگ هم آزمایش تســلیحاتی انجام دهد. هفته گذشــته 
کیم جونگ اون بر رزمایشــی نظارت داشــت که در آن حمله به 
پایگاه های هوایی دشمن شبیه سازی شده بود تا آمادگی نیروهای 

این کشور در جنگ واقعی مورد سنجش قرار گیرد.

کره شمالی اقدامات بازدارنده جنگی علیه کره جنوبی-آمریکا را تایید کرد سیاسی
ترکیه

چین

انگلیس

سوئیس

منطقه

یک مقام سابق آموزشی در ترکیه تصریح کرد 
که رئیس جمهور این کشــور مدرک دانشگاهی 
ندارد. به گزارش ایلنا به نقل از زمان، »یوســف 
ضیا اوزجان«، رئیس سابق موسسه آموزش عالی 
ترکیه اعالم کرد که »رجــب طیب اردوغان«، 
رئیس جمهــور ترکیه نمی تواند نامزد ریاســت 

جمهوری باشد زیرا مدرک دانشگاهی ندارد.
اوزجان در حساب کاربری خود در توییتر با تکرار 
ادعاهای گذشته خود گفت: »اردوغان نمی تواند 
برای سومین بار در انتخابات شرکت کند، زیرا در 
وهله نخست این کار خالف قانون اساسی است و 
دوم اینکه او مدرک دانشگاهی ندارد«. وی افزود: 
»اگر اردوغان به دنبال شــرکت در انتخابات با 
دور زدن قانون باشد، عامل بزرگ ترین رسوایی 

انتخاباتی تاریخ خواهد بود«.
اوزجان با تاکید بر اینکــه در تحقیقات درباره 
مدرک دانشــگاهی اردوغان نتوانسته به نتیجه 
برسد، افزود: »وقتی به سنگ برخورد می کنید 
و نمی توانید به نتیجه برسید، قاعدتا حرفی برای 
گفتن ندارید«. حــزب چپ گرای »آزادی بخش 
خلق« خواســتار اســتعالم مدرک دانشگاهی 
رئیس جمهور از دانشــگاه »مرمره« شد، اما این 
درخواست رد شــد و این حزب در ادامه اقدام 

خود به نهاد قضایی مراجعه کرد.
چهاردهمیــن دادگاه اداری آنکارا نیز از اعطای 
حق مشــاهده مدرک اردوغان به حزب مذکور 
خودداری و تاکید کرد که این اطالعات شخصی 
است و تنها با رضایت صاحب آن قابل افشا است.

یک ســخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره با 
از ســرگیری روابط ایران و عربستان، گفت که 
پکن هیچ »انگیزه پنهانــی« برای میانجیگری 
میان دو کشــور ندارد. به گزارش ایلنا به نقل از 
آسوشیتدپرس، یک ســخنگوی وزارت خارجه 
چین با اشــاره با از ســرگیری روابــط ایران و 
عربستان، گفت که پکن هیچ »انگیزه پنهانی« 

برای میانجیگری میان دو کشور ندارد.
این سخنگو که به نام وی اشاره ای نشده است، 
افزود که کشــورش به دنبال پــر کردن هیچ 
»خالئــی« در خاورمیانه نیســت. وی در ادامه 

گفت که چین »هیچ نوع منافع خودخواهانه ای« 
را دنبال نمی کند و با رقابت های ژئوپولیتیکی در 

منطقه مخالف است.
به گزارش بی بی ســی، این ســخنگو افزود که 
چین بــه حمایت از کشــورهای خاورمیانه در 
»حل اختالفات از طریق گفت وگو و رایزنی برای 
تشویق جمعی صلح و ثبات پایدار« ادامه خواهد 
داد. وی همچنیــن گفت: »ما به کشــورهای 
خاورمیانه به عنوان تعیین کنندگان سرنوشــت 
این منطقه احترام می گذاریــم و با رقابت های 

ژئوپلیتیکی در خاورمیانه مخالفیم«.

روزنامه دیلی تلگراف گزارش داد که بررســی 
جامع جدید سیاست خارجه، دفاعی و امنیتی 
انگلیس، چیــن را به عنــوان »تهدیدی علیه 
تایوان« معرفی خواهد کرد. به گزارش ایســنا، 
این بررسی جدید که به دستور ریشی سوناک، 
نخســت وزیر انگلیس قرار اســت در تاریخ ۱۳ 
مارس منتشر شود، تالش خواهد کرد تا توازنی 
را میان اتخاذ رویکرد سخت تر علیه آنچه »رفتار 
سرکش« چین توصیف می کند و در عین حال 
حفظ همکاری با پکن در یک سری حوزه های 

مشخص، ایجاد کند.
همچنین براساس این بررسی در سال ۲۰۲۱، 

روســیه به عنوان »جدی ترین تهدید مستقیم 
علیه لنــدن« معرفی شــد. در اوت ۲۰۲۲ لیز 
تراس، وزیر امــور خارجه وقت انگلیس متعهد 
شده بود که اگر نخســت وزیر شود، چین را به 
عنــوان »تهدیدی علیه امنیــت ملی« اعالم و 
سیاست های انگلیس را در قبال پکن سخت تر 
کند. اما وی یک دوره بســیار کوتاه نخست وزیر 
انگلیس شــد و فورا از مقام خود اســتعفا کرد. 
چین، جزیــره تایوان را بخشــی از خاک خود 
می داند و تایــوان ادعا می کند که اگر نیروهای 
مســلح چین وارد تایوان شوند، این جزیره این 

حق را دارد تا از خود دفاع کند.

مدیران بانک های بزرگ سوئیس هشدار داده اند 
که تصمیم این کشــور در حمایت از تحریم ها 
علیه روسیه تاثیر منفی بر وام دهندگان سوئیس 
می گذارد. به گزارش ایســنا، به نوشته روزنامه 
فایننشال تایمز، یکسری از مقام های بانکی که 
خواستند نامشــان فاش نشود اعالم کردند که 
مشتریان ثروتمندشان از چین به شدت نگران 
پس انداز پول هایشــان در بانک های ســوئیس 
هســتند و این نگرانی پس از آن شکل گرفته 
کــه دولت برن سیاســت بی طرفی خــود را با 
مسدودســازی میلیاردی دارایی های روسیه که 
بخشــی از تحریم های غرب علیه مسکو است، 
کنار گذاشــته اســت. در فوریه ســال جاری 
میــالدی، دبیر امور اقتصادی دولت ســوئیس 
گزارش کرد که ۸.۱ میلیارد دالر از دارایی های 

روسیه به واسطه تحریم ها مسدود شده است.
درضمن، گزارش شد بانک »کردیت سوئیس« 
به عنوان بزرگترین بانک این کشور بیش از ۱۹ 
میلیارد دالر از دارایی های روســیه را مســدود 
کرده اســت. یکی از اعضای هیئت مدیریه این 

بانک که بر عملیات آسیایی بانک مذکور نظارت 
دارد، گفــت: ما هم شــگفت زده و هم شــوکه 
شده ایم که دولت ســوئیس وضعیت بی طرفی 
خود را کنار گذاشته است. من شواهدی آماری 
دارم که صدها مشــتری بانک به دنبال بستن 
حســاب های خود هســتند. روزنامه فایننشال 
تایمــز همچنین با مدیران اجرایی از شــش تا 
از ۱۰ بانک بزرگ ســوئیس درباره مشــتریان 
خصوصی آن ها سواالتی پرسیده و یکی از آن ها 
گفته است: مسئله تحریم ها بر مشتریان ما اثر 
می گذارد. این مسئله اصلی نگرانی آن ها در سال 
گذشته میالدی بود. آن ها از ما می پرسیدند که 

آیا پول هایشان پیش ما در امان است یا نه.
»آنکه راینجن«، تحلیلگر RBC به فایننشــال 
تایمز گفت: بخش بانکداری سوئیس بزرگترین 
مقصــد ثروت های برون مرزی اســت که یک 
چهارم مجموع جهانی را تشکیل می دهد و ۱۰ 
درصد از تولید ناخالص ملی را شامل می شود. به 
گفته یک مدیر بانکی دیگر، سوئیس به سرعت 

علیه مشتریان روسی اقدام کرده است.

بی شــک مرگ یاســر عرفات، رئیــس فقید 
تشکیالت خودگردان فلسطین همچنان خواب 
مســئوالن ســابق و کنونی رژیم صهیونیستی 
را به رغم گذشــت ۱۹ ســال از تــرور وی در 
شرایطی مبهم برهم می زند. رژیم صهیونیستی 
از این موضــوع در چارچوب جنگ روانی علیه 
فلســطینی ها اســتفاده می کند. در این راستا 
وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی و رئیس 
سابق ســتاد ارتش این رژیم فاش کرد که در 
دوره آریل شــارون این رژیم قصد داشت برای 
خالص شــدن از عرفات او را به سودان تبعید 
کند. به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه رای 
الیوم، شــاؤول موفاز، وزیر جنگ پیشین رژیم 
صهیونیستی و رئیس ســابق ستاد ارتش این 
رژیم در مصاحبه ای با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم 
صهیونیستی گفت: من و آریل شارون، نخست 
وزیر پیشین اسرائیل برای تبعید یاسر عرفات، 
رئیس فقید تشکیالت خودگردان فلسطین از 
کرانه باختری در سال ۲۰۰۴ برنامه ریزی کرده 
بودیم. این سالی بود که انتفاضه دوم فلسطین 

رخ داد.
این اظهارات در واکنش بــه اعتراضات اراضی 
اشــغالی علیه طرح بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی برای گرفتن اختیارات 
از دستگاه قضا با هدف ناکام گذاشتن تالش ها 
برای محاکمه وی در پرونده های فســاد ایراد 
شده است. موفاز گفت: برنامه ما یورش به مقر 
ریاست تشکیالت خودگردان فلسطین در شهر 
رام اهلل در کرانه باختری و بازداشــت عرفات و 

تبعید وی به جایی دور از طریق یک بالگرد بود. 
دســتگاه امنیت اسرائیل اطالعات کافی درباره 
عرفات داشــت و می توانســت به اتاق خوابش 
برود و او را دســتگیر و به همراه تعداد اندکی 
از نزدیکان و پزشــکش به جای بسیار دوری از 

مرزهای اسرائیل ببرد.
موفاز از پاســخ مســتقیم به این سوال که آیا 
رژیم صهیونیســتی عرفات را مســموم کرد یا 
خیر خودداری کرد و گفت: ما مسئول زندگی 
یا مرگ هر فردی در خاورمیانه نیستیم. شارون 
دســتور تهیه طرحی برای رهایی از عرفات و 
تبعیدش را داد. موفاز گفت: فرمانده یگان نخبه 
اســرائیل یعنی هرتزی هالوی، فرمانده کنونی 
ارتش اسرائیل به ســودان اعزام شد تا شرایط 
امکان تبعید عرفات به این کشــور را بررســی 
کند. وی بعد از مدت کوتاه بازگشــت و اعالم 

کرد که طرح برای تبعید عرفات آماده است.
موفاز اعالم نکرد کــه به چه دلیل دولت رژیم 
صهیونیســتی از اجــرای این طــرح منصرف 
شد. موشــه یعالون، وزیر جنگ پیشین رژیم 
صهیونیســتی اخیرا کتابی را چاپ کرد که در 
آن توضیح داده عرفــات به رغم امضای توافق 
اسلو در سال ۱۹۹۳ حتی یک بار هم از اندیشه 
اساســی خود بــرای نابودی ایــن رژیم کوتاه 
نیامد. وی در این کتاب آورده است که عرفات 
می خواست کشور فلسطین را بر آوارهای اراضی 
اشــغالی تاسیس کند. او توانست افکار عمومی 
 جهانی را به عادالنه بودن مســئله فلســطین 

قانع کند.

به دلیل ماهیت دولت تل آویو و جهت گیری های ضد دموکراتیک آن 
که در هفته های گذشته اعتراضات گسترده ای را موجب شد، شبکه 
»ان بی ســی« آمریکا هشــدار داد، ممکن است واشنگتن در ائتالف 
خود با رژیم صهیونیســتی تجدید نظر کند. به گزارش ایســنا، این 
شــبکه اعالم کرد: در حالی که سیاست اسرائیل به طور پیوسته به 
ســمت »راستگرایی« حرکت می کند، این امر واکنش های فزاینده و 
هشــدارهایی را ایجاد کرده که ممکن است دولت آمریکا در نهایت 
مجبــور شــود در نقش خود به عنــوان مهم ترین متحد اســرائیل 

تجدیدنظر کند.
این نگرانی ها تا این لحظه پابرجا بوده و با هشــدارهایی همراه است؛ 
اما با توجه به اینکه دولت جدید اســرائیل مملو از ناسیونالیست های 
افراطی اســت و پرســش های عمیقی درباره آینده این دولت مطرح 
می کند، این احســاس وجود دارد که این بار ممکن است فرق داشته 
باشــد. طرح بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اســرائیل برای تضعیف 
دیوان عالی آن اعتراضات سراســری و بحران فزاینده قانون اساسی 

را برانگیخته است.

< انتفاضه سوم
بروز اقدامات خشــونت آمیز در کرانه باختری از جمله حمالت تقریبا 
روزانه اسرائیل، تجاوزات شهرک نشینان و نیروهای مسلح فلسطینی 
موجب شــد رئیس سیا هشدار دهد که ممکن است انتفاضه سومی 
در راه باشد. جامعه بین المللی از ظهور برخی از شخصیت های راست 
افراطــی، از جمله وزیری که اخیراً از اســرائیل خواســته بود تا یک 

روستای فلسطینی را »محو کند« نگران است.
برای دولت بایدن که بســیاری از این نگرانی ها را اعالم کرده اســت، 
ســوال مهم این است که آیا این امر مستلزم تغییری در سیاست در 
قبال دولتی اســت که به شدت به کمک، همکاری نظامی و حمایت 
سیاسی بین المللی از ســوی واشنگتن متکی است؟ »دنیل کرتزر«، 
سفیر ایاالت متحده در اســرائیل در زمان جورج دبلیو بوش، رئیس 
جمهوری پیشین آمریکا گفت: »ایاالت متحده باید با انجام اقداماتی 

نگرانی های خود را پیگیری کند.«
وی افزود: »ایاالت متحده باید توقف برنامه های دوجانبه با اسرائیل - 
اما نه کمک های امنیتی - و حمایت از قطعنامه های انتقادی شورای 

امنیت از اســرائیل را در نظر بگیرد، قطعنامه هایی که واشــنگتن 
همواره در طول تاریخ مانع تصویب آن ها شــده اســت. شاید زمان 
ارسال این نوع سیگنال ها فرا رسیده باشد.« هفته گذشته، کرتزر به 
نزدیک به ۱۵۰ سفیر سابق، خاخام ها و رهبران سازمان های یهودی 
پیوســت تا نامه ای را در مخالفت با سفر بتسلئیل اسموتریچ، وزیر 
دارایی اسرائیل که خود را »فاشیست« می خواند، به ایاالت متحده 
امضا کنند. برخی دیگر نیز از دولت بایدن خواســتند به اسموتریچ 

ویزا ندهد.

< اظهارات زننده
وزارت امور خارجه آمریکا اظهارات اسموتریچ در مورد نابودی روستای 
فلسطینی حواره را »زننده و نفرت انگیز« توصیف کرد. اگرچه ایاالت 
متحده هنوز وضعیت اســموتریچ را بررسی نکرده، سخنگوی او روز 
پنجشنبه به رسانه های اسرائیلی فاش کرد که وی ویزا برای ورود به 
واشنگتن را دریافت کرده است. دولت بایدن ظاهرا این سفر را تحریم 
کرده است، یکی از مقامات شورای امنیت ملی به صراحت گفت که 
هیچ مقام دولتی ایاالت متحده برای مالقات با اسموتریچ برنامه ریزی 

نکرده است.
عمال ظهور راســت افراطی اســرائیل عملکرد سیاســی در ایاالت 
متحده را تغییر داده اســت و در حالی که زمانی تنها دموکرات ها و 
گروه های حقوق بشری که به جناح چپ گرایش داشتند از اسرائیل 

انتقاد می کردنــد؛ اما اکنون این انتقادات به طــور فزاینده در میان 
دموکرات های میانه رو و سازمان های یهودی آمریکایی هم رایج است.

در کنگره، بیــش از ۹۰ قانونگذار دموکرات بــه رهبری رزا دالئورو، 
نماینده کنتیکت، نامه ای به بایدن ارســال کردند و از او خواستند از 
همه ابزارهای دیپلماتیک موجود برای جلوگیری از آســیب رساندن 
بیشــتر دولت فعلی اســرائیل به نهادهای »دموکراتیک« اسرائیل و 
تضعیف راهکار تشکیل دو کشوری استفاده کند. اواخر سال گذشته، 
گروهی متشکل از بیش از ۳۰۰ خاخام نامه ای سرگشاده منتشر و در 
آن اعالم کردند، از اعضای ائتالف حاکم نتانیاهو برای ســخنرانی در 

کنیسه های خود استقبال نمی کنند.
مشــکل اصلی دولت بایدن عقب نشــینی دولت اسرائیل از حمایت 
لفظی از راهکار تشکیل دو کشوری است، امری که به ایاالت متحده 
اجازه می داد چندین دهه از اســرائیل دفاع کند و چشــم خود را به 
روی اشغال کرانه باختری ببندد با این تصور که این اشغالگری موقت 
است و بهترین راه حل در مذاکرات حاصل می شود. نمونه بارز اینکه 
چگونه بحران های متعدد اسرائیل در حال حاضر برای ایاالت متحده 
دردسر ساز شده اســت این است که لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا 
بــه دلیل اینکه معترضان به اصالحات قوه قضائیه تهدید کرده بودند 
که مانع از ورود امن او به تل آویو خواهند شــد، سفرش را به اسرائیل 

با تاخیر انجام داد.
آستین هنگامی که با همتای اسرائیلی خود در نزدیکی فرودگاه دیدار 
کرد، به اهمیت قوه قضائیه مســتقل و نیاز بــه تنش زدایی در کرانه 
باختری اشاره کرد؛ اما تصریح کرد که ایاالت متحده هیچ قصدی برای 
کاهش تعهد خود نســبت به امنیت اسرائیل ندارد. مقام ارشد سابق 
دولت اســرائیل گفت که ظهور یک تهدید بزرگ برای »دموکراسی« 

اسرائیل یک »معضل بزرگ« برای نزدیکترین متحد آن است.
اما این مقام گفت، هرگونه تالش ایاالت متحده برای تعیین شــروط 
بــرای ادامه روابط قوی احتماالً نتیجه معکوس خواهد داشــت زیرا 
نتانیاهو با ائتالف حساســی که با احزاب راست افراطی برای تضمین 
بازگشــت به قدرت تشــکیل داده، اکنون در اختیار آن هاست. وی 
افزود، انتقاد از نخست وزیر در حال حاضر بی فایده است، زیرا اعضای 
 ائتالف او اوضاع را تشــدید می کنند و او نمی تواند اعضای ائتالف را 

کنترل کند.

شبکه ان بی سی نیوز گزارش داد

دولت بایدن ممکن است در ائتالف خود با اسرائیل
تجدیدنظر کند
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وزیر خارجه اوکراین گفت که بعید اســت کشــورهای غربی در 
آینده نزدیک به این کشور جنگنده بدهند. 

بــه گزارش ایلنا به نقل از نووســتی، »دیمیتــری کولبا«، وزیر 
خارجه اوکراین گفت که بعید اســت کشورهای غربی در آینده 

نزدیک به این کشــور جنگنده بدهند. وی گفت: »بعید می دانم 
این جنگنده ها به این زودی ها به دســت مان برسد. این قضیه از 
منظر لوجســتیکی و فنی بسیار دشوار اســت. اما در عین حال 
باید متوجه این نکته بوشیم که تمرین خلبان های اوکراینی باید 

همین اکنون آغاز شود.« 
وی افزود: »زمانی که تصمیم به ارسال جنگنده به اوکراین گرفته 
شد، نباید بر سر تمرین خلبان ها وقت خود را تلف کنیم، چراکه 

این مسئله ماه ها زمان می برد.«

»ژنــرال لی شــانگفو« از کهنــه کاران ارتش 
آزادی بخش خلق چین کــه تالش هایی برای 
نوســازی این ارتش انجام داده، به عنوان وزیر 
دفاع جدید چین منصوب شد. به گزارش ایسنا، 
به نقــل از خبرگزاری رویترز، این ژنرال چینی 
چند ســال پیش به دلیل خرید تسلیحات از 
روســیه تحت تحریم های آمریکا قرار گرفت. 
اگرچــه پســت جدیــد او در سیســتم چین 
دیپلماتیک و تشریفاتی به حساب می آید اما به 
گفته دیپلمات های منطقه ای، انتصاب او پیشتر 

به دلیل پیشینه اش می باشد.
کارشناســان بر این باورند، سابقه لی به عنوان 
یــک تکنوکرات بــه او کمک خواهــد کرد تا 
نقش کلیدی را در تحقق اهداف موقت شــی 
جینپینگ، رئیس جمهــوری چین برای ارتش 
آزادی بخش خلق این کشور ایفا کند. سابقه لی 
شانگفو- شخصی که مهندس هوافضا است و در 
برنامه ماهواره ای چین فعالیت داشته - می تواند 
برای ارتشــی که قصــد دارد تا ســال ۲۰۴۹ 
 به ارتشــی در ســطح جهانی بدل شود، مهم 

تلقی شود.
لی در ســال ۲۰۱۶ به عنــوان معاون فرمانده 
نیروی پشــتیبانی اســتراتژیک ارتش انتخاب 
شد؛ یک نهاد نخبه که مسئولیت تسریع توسعه 
فضایی چین و قابلیت های جنگ سایبری این 
کشور را برعهده داشت. لی سپس به مدیریت 
دپارتمان توسعه تجهیزات در کمیسیون مرکزی 
نظامی رسید، کمیسیونی که خط مشی نظامی 
چین را تعیین می کند و رئیسش شخص شی 

جینپینگ است.
او بــه عنوان مدیر، در ۲۰۱۸ هدف تحریم های 
وزارت خارجــه آمریکا قرار گرفت، تحریم هایی 
که به دلیل خریدهای نظامی چین از روســیه 
وضع شــد. در ۲۰۱۷ پکن ۱۰ فروند جنگنده 
سوخو ۳۵ و تجهیزات مربوط به سامانه پدافند 

هوایی اس-۴۰۰ روسی را خریداری کرده بود.
برخــی صاحب نظران حــوزه امنیــت بر این 
باورند که این تحریم ها در حدی نیســتند که 
به اصطالح معامله دو طرف را بر هم بزنند، اما 
می توانند پیچیدگی هایی ایجا کرده و حتی اهرم 
قدرتی باشند برای تصمیم گیران حوزه نظامی 
چین. ژنرال مارتین مینرز، یکی از سخنگویان 
پنتاگــون چندی پیش در پاســخ به احتمال 

انتصــاب لی گفت: ارتش آمریــکا نمی تواند بر 
گزارش هایــی درخصوص تغییــرات مربوط به 
رهبری چین اظهار نظر کند اما مشخص است 
که می خواهیم ارتباطات را با ارتش آزادی بخش 
خلق چین حفظ کنیم. خطوط باز این ارتباط 
می تواند به کاهش خطــرات کمک و از ایجاد 
اشتباهات محاسباتی جلوگیری کند و رقابت را 

به شکلی مسئوالنه مدیریت کنیم.
گرچه جایگاه جدید لی شانگفو در نظام چین 
بیشتر دیپلماتیک و فرمایشی است، اما انتخاب 
او با توجه به سابقه اش، توجهات را به خود جلب 
کرده اســت. فعالیت او در حالی آغاز شده که 
واشــنگتن ســعی دارد روابط و گفت وگوهای 
نظامی با چین را که در پی ســفر سال گذشته 
میالدی رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا 

به تایوان خدشه دار شد، دوباره برقرار کند.
تایوان جزیره ای خودگردان است که چین آن 
را بخشی از خاک خود دانسته و حمله نظامی 
را یکــی از راه های پس گرفتنش می داند. پکن 
تاکید دارد که کشورها نباید با تایوان به عنوان 
کشوری مســتقل رفتار کنند و گرچه آمریکا 
اســتقالل تایوان را به رسمیت نمی شناسد، اما 
سفر سال گذشــته نانسی پلوسی، رئیس وقت 
مجلس نمایندگان آمریکا به این جزیره، خشم 

شدید چین را برانگیخت.
جیمز چار، اســتاد دانشگاه مطالعات بین الملل 
ســنگاپور گفت: با توجه به اینکه ارتش چین 
قصد دارد تا ســال ۲۰۴۹ به یکی از ارتش های 
قدرتمند جهان تبدیل شود، پیشینه عملیاتی و 
فناورانه وزیــر دفاع جدید چین می تواند کامال 
مناسب و مرتبط باشــد. او در ۲۰۱۶ به عنوان 
معاون نیروی پشتیبانی استراتژیک ارتش چین 
انتخاب شــد، یک نهاد نوپا که وظیفه تسریع 
توسعه قدرت سایبری و فضایی ارتش چین را 

داشت.
اوریانا اسکایلر ماسترو، استاد موسسه مطالعات 
بین الملل دانشگاه استنفورد پیش بینی می کند 
کــه چین از موقعیت پیش آمده برای کســب 
امتیاز دیپلماتیک استفاده کند. به باور او، پکن 
یا تحریم ها را نادیده گرفته و آن ها را بی اهمیت 
خواهد شــمرد و یا اینطور جلــوه خواهد داد 
که این واشــنگتن است که خواستار گفت وگو 

نیست، نه پکن.

نشریه دیلی تلگراف گزارش داد، لهستان از روی 
نگرانی به ســبب جنگ در کشور همسایه اش، 
اوکراین و ترس فزاینده از اینکه کرملین روزی 
به آنجا حمله کند، مصمم به تقویت ارتش خود 
در مدت زمانی ســریع است. به گزارش ایسنا، 
نشریه انگلیسی دیلی تلگراف نوشت، لهستان 
در ســال جاری میالدی چهار درصد از تولید 
ناخالص داخلی خود را صرف ارتشش می کند 
که دو برابر نرخ الزامی تعیین شــده از ســوی 
ائتالف ناتوســت. این بودجه سبب می شود که 
لهستان به ازای سرانه خود، مبدل به کشوری 
که بیشــترین هزینه را در ائتــالف ناتو صرف 

بودجه نظامی کرده، شود.
برخــی از معامالت لهســتان بــرای دریافت 
تجهیــزات نظامی جدید به زمان قبل از جنگ 
اوکرایــن، هنگامی که این کشــور شــروع به 
نوسازی نیروهای مسلح خود و انبوه تجهیزات 
متعلــق به دوران شــوروی در ارتشــش کرد، 
برمی گردند. با این حال به نوشته نشریه دیلی 
تلگراف، حمله روسیه به اوکراین این فرآیند را 
در لهستان تســریع کرد و این کشور به سراغ 

انعقاد قراردادهای جدید بیشتر رفت.
ماریوش بالشــاک، وزیــر دفاع لهســتان در 
مصاحبه ای به پایگاه اینترنتی دیفنس ۲۴ گفت: 
»حمله مجرمانه فدراسیون روسیه که اوکراین 
را هــدف قرار داد و ماهیت غیرقابل پیش بینی 
پوتین به این معنی اســت که ما نیاز به تسریع 
روند نوســازی تجهیزات حتی بیشــتر از قبل 
داریم.« وی در ایــن مصاحبه گفت: »افزایش 
ســطح امنیت در سریعترین زمان ممکن برای 
لهستان از اهمیت اساســی برخوردار است. ما 
فقط با ایجاد یک ارتش قوی می توانیم این کار 
را انجام دهیم. ارتشی آنقدر قوی که هر متجاوز 
احتمالی را از تصمیم به اجرای حمله باز دارد.«
لهســتان در راســتای ایــن طرح نوســازی 
تسلیحاتش، ســفارش دریافت ۱۰۰۰ دستگاه 
تانــک جنگی اصلی K۲ از کره جنوبی و ۲۵۰ 
 M۱A۲ دســتگاه تانک جدیــد آبرام مــدل
SEPv۳ از آمریکا را داشــته اســت. لهستان 
پس از دریافت این سفارش ها، مالک بزرگترین 
یگان تانکی اروپا شــده و از ناوگان انگلیس که 
۲۲۷ تانــک دارد فراتر خواهد رفت. از ســوی 
دیگر نیروی توپخانه ای آن هم قرار است ۶۰۰ 

دستگاه توپ K۹s، هجده راکت انداز هیمارس 
بــا ۹۰۰۰ راکــت مخصوص و ۲۸۸ دســتگاه 
ســامانه Chunmoo K۲۳۹ از کره جنوبی 

دریافت کند.
لهســتان برنامه ریزی کرده تــا بیش از ۱۰۰۰ 
دســتگاه خودروی رزمی پیاده نظام لهستانی 
آپاچــی  بالگــرد  دســتگاه  و ۹۶   Borsuk 
۶۴E-AH آمریکایی را به همراه ۴۸ جنگنده 
FA-۵۰ کــه به کره جنوبی ســفارش داده را 
دریافت کنــد. مارک آدامیــاک، رئیس واحد 
توپخانه ای یازدهم ارتش لهستان که یگان تحت 
امرش در فاصله کمی از مرز با روسیه قرار دارد، 
بیان کرد: »ما داریم تجهیزاتمان را خیلی سریع 
تغییر می دهیم. این یک تحول نیست بلکه یک 

انقالب است.«
در کنار همه این برنامه ها، لهســتان همچنین 
بــه دنبــال دو برابر کــردن تعــداد نیروهای 
ارتشــش و رســاندنش به ۳۰۰۰۰۰ نیروست. 
در صــورت تحقق این هدف، لهســتان تبدیل 
به بزرگترین قدرت نظامی اروپا از جنبه نیروی 
جنگــی در غرب اوکراین می شــود. مقام های 
لهســتانی همچنین در حال انجــام مذاکراتی 
بر سر ســاخت »یک کارخانه تسلیحات سازی 
عظیم« با همکاری انگلیس هســتند و بخشی 
از ماموریت این برنامه کمک به تولید و ترمیم 
 تجهیزات و تسلیحات در نظر گرفته شده برای 

اوکراین است.
ایــن تجهیزات با این وجود قرار اســت هزینه 
زیادی داشته باشــند. لهستان سال هاست که 
رشــد اقتصادی را تجربه کــرده و پیش بینی 
شــده که تولید ناخالص داخلی این کشور در 
سال جاری میالدی نیز همچنان به رغم تبعات 
جنگ در اوکرایــن افزایش پیدا کند اما هزینه 
ریخت وپاش نظامی افراطی این کشور چشمگیر 
خواهد بود. لهستان برنامه ریزی کرده که تا سال 
۲۰۳۵ بالغ بر ۸۵ میلیارد پوند برای تسلیحات 
هزینه کند و رقم بودجه نظامی سال ۲۰۲۳ این 
کشور به رکورد ۱۸ میلیارد پوند رسیده است. اما 
Dziennik Gazeta Prawna نشریه لهستانی 
برآورد کرد که حجم واقعی هزینه های نظامی 
لهســتان در ســال ۲۰۲۳ بــا در نظر گرفتن 
اعتبارات خارج از بودجــه به ۲۴ میلیارد پوند 

می رسد.

ژنرال تحت تحریم آمریکا
وزیر دفاع جدید چین شد

لهستان بزرگترین نیروی زمینی اروپا را 
ایجاد می کند
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دیمیتری کولبا:

بعید است کشورهای غربی در آینده نزدیک به اوکراین جنگنده بدهند

مقام آموزشی ترک:
اردوغان مدرک دانشگاهی ندارد

سخنگوی وزارت خارجه چین:
پکن هیچ »انگیزه پنهانی« برای میانجیگری میان دو کشور ندارد

انگلیس، چین را به عنوان »تهدید« معرفی می کند

بانکداران سوئیسی نگران خروج ثروت چین هستند

برای اولین بار مطرح شد
اشاره یک وزیر پیشین اسرائیلی به دست داشتن در ترور عرفات


