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دوشنبه  ۲۹شهریور ۱۴۰۰
۱۳صفر .۱۴۴۳شماره ۲۰۷۵۸

تحلیل روز

«الباس الشدید»
در امتداد «نصرالمبین»

خبر متفاوت

یککوارتتسازهایزهیرویآب،همانچیزی
است که خیلیها انتظار دارند که در شهر ونیز
مشاهده کنند .لیویو مارچی ،هنرمند ایتالیایی
این شناور را به شکل یک ویولن در آغاز پاندمی
کروناطراحیکردوآنرابعدازمدتیساخت.نام
این شناور ویولن «نوح» است که به تمام قربانیان
کرونا در ونیز تقدیم شده است /.دویچه وله

نمای روز

تظاهرات کوچک  700نفره حامیان راست
افراطی در مقابل ساختمان کنگره آمریکا در
تعارض با پیش بینی مقامات وزارت امنیت
داخلی آمریکا برای برگزاری یک تجمع بزرگ و
پرحاشیه قرار داشت.در واقع این که تظاهرات
«عدالت برای ششم ژانویه» با تعدا داندکی از
شرکت کنندگان و بدون خشونت برگزار شد،
نشان داد که قــدرت بسیج کنندگی دونالد
ترامپ و مریدانش کاهش یافته اســت .ادامه
این روند میتواند موقعیت آنان را در انتخابات
 2022و سپس ،انتخابات 2024تضعیف کند.

قاب بینالملل

لباس جدید ورزشکاران افغانستان با طرحی از
پرچم طالبان /هرات تایمز

پیشخوان بینالملل

انگیزههایدولتاسترالیاازحضوردرپیمانامنیتیضدچینولغوقرارداد 65میلیارددالریاشبافرانسهچیست؟

نبی شریفی« -ژان ایو لودریان» وزیر دفاع
وقت فرانسه ٢٠ ،دسامبر  2016در شهر
بندری «آدالیــد» قــرارداد فــروش  12فروند
زیردریایی را با «ماریس پینگ» ،وزیر دفاع وقت
استرالیا امضا کرد .او هیچ گاه فکر نمیکرد
کمتر از پنج سال شاهد لغو این قرارداد بزرگ
نظامی باشد و با «دروغگو و دورو» خواندن
دولت «کانبرا» ،در جایگاه وزیر خارجه فرانسه
خشم اش را ابراز کند .قراردادی که وزیر دفاع
استرالیا آن را «بزر گترین قــرارداد دفاعی
در تاریخ استرالیا» و حاصل چندین دهه
همکاری بین دولتهای کانبرا و پاریس در
این زمینه میدانست .این قرارداد همزمان
با حضور دولت کانبرا در ائتالفی سه جانبه با
لندن و واشنگتن انجام شده است .انگیزههای
استرالیا از حضور در پیمان امنیتی ضد چین و
لغو این قرارداد چیست؟

فرانسه نمیتواند بدون زیان باشد .روزنامه
«فایننشال ری ویــو» ،بزر گترین روزنامه
تجاری استرالیا بــرآورد کــرد که ایــن کشور
ممکن اســت  ۴۰۰میلیون یــورو به فرانسه
جریمه پرداخت کند.

▪ 3دلیل لجستیکی کانبرا برای لغو
قرارداد

▪پاریس در پیوند آنگلوساکسونی جایی
ندارد

جــو بــایــدن ،رئیسجمهور آمریکا ،بوریس
جانسون ،نخست وزیــر بریتانیا و اسکات
مــوریــســون ،نــخــســت وزیــــر اســتــرالــیــا روز
چــهــارشــنــبــه خــبــر مــعــاهــده امــنــیــتــی در
اقیانوسهای هند و آرام را اعالم کردند .طبق
این معاهده ،آمریکا و بریتانیا فناوری و توانایی
ساخت زیردریاییهایی با نیروی محرکه
هستهای را در اختیار استرالیا قرار میدهند.
استرالیا در همین راستا توافق با فرانسه را
لغو کــرد .توافقی که ارزش آن  90میلیارد
دالر استرالیا ( 65میلیارد دالر آمریکا) بود.
قــرارداد با فرانسه شامل «طراحی ،ساخت،
تعمیر ،نگهداری  12فــرونــد زیــردریــایــی و
آموزش کارکنان» میشد .این زیردریاییها از
نسل جدید «شورتفن باراکودا» است که 99
متر طول دارد .به رغم مدل فرانسوی آن که
با نیروی اتمی کار میکند ،مدل استرالیایی
ایــن زیــر دریایی دارای موتور متداول بود.
قرارداد جدید استرالیا با آمریکا برای دریافت
زیردریایی با نیروی محرکه اتمی از انگیزه
«کانبرا» در لغو ق ــرارداد تبعیض آمیزش با
فرانسه خبر میدهد .همچنین ،سیستمهای
دفاعی و تهاجمی زیردریاییهایی که قرار بود
فرانسه تحویل دهد ،آمریکایی بوده که توسط
شرکت «الکهید مارتین» تأمین میشد .هدف
بعدی استرالیا میتواند استفاده «یکپارچه» از
چند فروند زیردریایی آمریکایی با تسلیحات
تهاجمی ساخت ایــن کشور باشد .سومین
دلیلی که میتوان برای لغو قــرارداد پاریس
ذکر کرد این است که استرالیاییها خواهان
انتقال فناوری بودند و میخواستند که بخشی
از ساخت و ساز مستقیم ًا در آن جا انجام شود،
اما پاریس زیر بار این شرط نرفته بود .برخالف
فرانسه ،بریتانیا و آمریکا با انتقال فناوری
برخی قطعات زیردریایی به استرالیا مشکلی
ندارند .با این حال لغو قــرارداد استرالیا-

عکس :آرشیو

دکترسیدرضیعمادی-سرتیپیحییسریع،
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در روزهای اخیر
جزئیات عملیات مهم «الباس الشدید» را تشریح
کرد .در این عملیات ،پایگاه استراتژیک «ماس»
در مأرب که یکی از بزرگترین پایگاههای عناصر
دولت مستعفی یمن بود ،در اختیار نیروهای
دولت نجات ملی یمن مستقر در صنعا ،پایتخت
این کشور قرار گرفت .همچنین حدود 1600
کیلومتر مربع از مناطق استان مأرب از وجود
متجاوزان و مزدوران وابسته به آنان پاک سازی
شد .در این عملیات  3000مــزدور سعودی
بــه هالکت رســیــده12 ،هـــزار و  400مــزدور
زخمی شده و  550مزدور نیز به اسارت گرفته
شدند .یکی دیگر از دالیل اهمیت این عملیات،
میزان خسارتهایی است که در بعد لجستیکی
ائتالف سعودی و مزدوران آن متحمل شدهاند.
به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن ،در این
عملیات  1500دستگاه انواع خودروی زرهی
و نظامی متجاوزان و مزدوران آنان منهدم شده
اســت .انهدام این میزان از تجهیزات نظامی
ضمن ایــن که خسار تهای مــادی زیــادی بر
ائتالف سعودی وارد کرده است ،قدرت و توان
مــزدوران این ائتالف را نیز در مراحل بعدی
ضعیف میکند .بنابراین ،از این منظر عملیات
«الــبــاس الــشــدیــد» یــک موفقیت راهــبــردی
محسوب میشود .نکته پایانی این که؛ عملیات
«الباس الشدید» در امتداد عملیات نصرالمبین
است .این دو عملیات ضمن آسیبهایی که به
ائتالف سعودی و مزدوران منصورهادی وارد و
موضع دولت نجات ملی در صحنه میدانی یمن
را تقویت میکند ،نیروهای دولت نجات ملی
یمن را به مناطق راهبردی این کشور به خصوص
مناطق نفتخیز نیز نزدیک میکند و میتواند
دستاوردهای اقتصادی داشته باشد.
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جــدای از بحث نظامی و اقتصادی ،نتیجه
سیاسی پیمان شکنی استرالیا نیز قابل تامل
اســت« .لــودریــان» وزیــر خارجه فرانسه آخر
هفته گذشته ،سفرای کشورش را از واشنگتن
و کانبرا فراخوانده است« .تام مک تیگ» در
آتالنتیک مینویسد :برخی تحلیل گران
فرانسوی تحوالت اخیر را نوعی حمله به
غرور ملی فرانسویان ارزیابی کردهاند .با این
سریال عصبانیت و خشم دولت
همه ،در پس
ِ
فرانسه ،مسئلهای مهمتر نهفته است و آن
نیت آمریکا ،انگلیس و استرالیا برای شکل
دادن به یک نظم جهانی جدید یا حداقل
حرکت بــه سمت آن اســت .همان طــور که
«کـــارل مــارکــس» میگفت« ،رهــبــرانــی که
سعی میکنند پدیدهای جدید را خلق کنند،
روح اتفاقات و امکانات و تحوالت گذشته
ِ
را به خدمت خــود در م ـیآورنــد» (اشـــاره به
پیوندهای تاریخی و فرهنگی استرالیا ،آمریکا
و انگلستان) .برخی ناظران و تحلیل گران نیز
بر این باورند که تشکیل اتحاد نظامی -امنیتی
«آکوس» ( )AUKUSنوعی تداوم تاریخی را
تداعی میکند .همان طور که بایدن پیشتر
اشــاره کــرده ،سه کشور عضو ایــن اتحاد،
در  ۱۰۰ســال اخیر در نبر دهای زیــادی
دوشــادوش یکدیگر جنگید هاند و اعضای
ِ
معروف جامعه اطالعاتی-
اصلی اتحاد
امنیتی «پنج چشم» ( )Five Eyesرا نیز
تشکیل میدهند (کانادا و نیوزیلند نیز از
جمله اعضای این اتحاد هستند) .برای
فرانسه به طور خاص ،تشکیل اتحاد جدید
«آکوس» به نوعی بازتاب دهنده اختالفات
اساسی میان اروپا و جهان آنگلوساکسون
است .یکی از مقامهای دولت بایدن به شرط
ناشناس ماندن به نشریه آتالنتیک گفته:
«آمریکا عمال استرالیا و انگلیس را متحدان
قدیمی خود ارزیابی میکند ،اما فرانسه را

متحدی نوپا میداند ».سلین پاژون ،پژوهشگر
بخش آسیا در مؤسسه روابط بینالملل فرانسه
به شبکه رادیــویــی فرانس انفو گفته است:
«مسئله اعتماد است .گسست حاضر این تصور
را ایجاد میکند که فرانسه کنار گذاشته شده
و اکنون گروه کشورهای متفقین پیشین برای
آمریکا تنها به بریتانیا تقلیل یافته است ».خشم
این روزهای فرانسه در حالی است که طی یک
سال گذشته امانوئل ماکرون و آنگال مرکل دو
رهبر فرانسه و آلمان پیشنهاد تشکیل «نیروی
دفاع مشترک اروپایی» را به مــوازات حضور
در «ناتو» مطرح کرد هاند .ارتشی که به نظر
میرسد لندن پس از وقوع «برگزیت» تمایل
زیادی برای حضور در آن ندارد.
▪خشم پکن از هیاهو در حیاط خلوتش

هر چند مقامات آمریکایی گفتهاند هدف توافق
همکاری سه جانبه «آکوس» مقابله با جمهوری
خلق چین نیست ،اما کارشناسان معتقدند
این نشان دهنده تغییر اساسی در مفاهیم و
نگرش در زمینههای استراتژی و سیاست در
سراسر منطقه است .به گزارش بی بی سی،
گای بوکنشتاین ،مدیر ارشد سازمان امنیت
و دفاع در دولت محلی منطقه سرزمینهای
شمالی استرالیا گفته است که «این یک معامله
بزرگ است زیرا واقع ًا نشان میدهد که هر
سه کشور (آمریکا ،بریتانیا و استرالیا) حد
و مرز معینی را برای آغاز مقابله با اقدامات

تهاجمی حزب کمونیست چین در اقیانوس
هند و اقیانوس آرام تعیین کردهاند ».پکن گفته
چنین اتحادی باعث تشدید رقابت تسلیحاتی
در منطقه خواهد شد .دویچهوله نیز به نقل از
یک سخنگوی وزارت امور خارجه چین نوشت
که استرالیا کشوری بدون سالح هستهای
است که اکنون به یک باره به واردات فناوری
زیردریایی هستهای با اهمیت استراتژیک
نظامی دست میزند .این گام میتواند باعث
شود سایر کشورها به تعهدات خود در عدم
اشاعه سال حهای هستهای تردید کنند.
سرهنگ ارتش آمریکا داگالس مک گرگور،
که به عنوان مشاور رئیس موقت پنتاگون در
دولت ترامپ خدمت میکرد ،معتقد است که
«عملکرد در حال گسترش و یکپارچه ناوگان
زیردریایی ها ،پیشرفت بسیار مهمی است.
دفاع موشکی چین میتواند با هرگونه چالش
روی سطح مقابله کند ،اما آنها قادر به مقابله
با اقدامات مدرن هستهای در آبهای عمیق
نیستند ».فیلیپ گیرالدی ،مقام سابق سازمان
سیا اما به اسپوتنیک گفت که «این توافق کام ً
ال
بیجاست ،زیرا قدرت چین ریشه در ارتش
ندارد .چین در حال رقابت با ما و متحدان ما در
عرصه اقتصاد جهانی است ،جایی که قدرت آن
از آن جا سرچشمه میگیرد .روزی روزگاری،
آمریکا از لحاظ رقابتی عملکرد بهتری داشت،
ولی اکنون این قدرت از بین رفته است».
اظهارات «فیلیپ گیرالدی» در حالی است که
چین در یک دهه گذشته برای دفاع از منابع
عظیم اقتصادی خود ،دست به یک خیزش
بزرگ در حوزه توسعه و تجهیز قوای نظامی اش
زده است .یک سوی این جهش نظامی برای
مقابله با تهدیدات نظامی آمریکا و متحدانش
بوده است و سوی دیگر آن به ماجراجویی
در دریای جنوبی چین ختم شده که واکنش
شدید همسایگان پکن را در شرق آسیا به
دنبال داشته است .کمتر از دو ماه پیش بود که
تصاویری از ساخت  ۱۱۰آشیانه موشکهای
بالستیک قار هپیما در استان سینکیانگ
همگان را به شگفتی وا داشت.

روزنامه العربی الجدید [قطر] :دولــت رژیم
صهیونیستی برنامه ت ــاز های را بــرای غصب
زمینها و امــاک متعلق به شهروندان عرب
فلسطینی در شهر قــدس آمــاده کــرده است.
یهودیسازی یکی از استراتژیهای درازمدت
تمامی دولتهای اسرائیل برای تغییر هویت
شهر قدس به حساب میآید .دولــت بنت در
اقدامی تازه ،یک صندوق مالی برای پیگیری
سیاست یهودیسازی و فشار بر ساکنان عرب
قدس تشکیل داده است.

توئیت روز

صادق النابلسی فعال رسانهای لبنانی و استاد
دانشگاه در توئیتی نوشت :عدو شود سبب
خیر اگر خدا خواهد .آمریکا و همپیمانان آن
از تحریم لبنان و مقاومت پشیمان خواهند
شد .این حــز با ...است که از دروازه تحریم
ها ،اعمال فشارها و سیاستهای ظالمانهای
کــه ملت را فقیر و تحقیر کــرد ،وارد میدان
اقتصادی شد.آنان که معادله «مقاومت برای
شما»« ،اقتصاد برای ما» را بنا نهادند اکنون از
پشیمانی انگشت شان را به دندان میگیرند!

