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روزنامه آی ]انگلیس[

اقتصاد، پاشنه آشیل جانسون
روزنامه آی نتایج یک نظرســنجی را منتشر کرده که 
نشان می دهد دو سوم مردم انگلیس معتقدند دولت 
این کشور برای مهار افزایش ناگهانی نرخ تورم اقدامات 
الزم را انجام نداده است. نرخ تورم به حدود 9درصد 
رسیده و اقتصاددان های انگلیسی پیش بینی می کنند 
به زودی به نرخ بی سابقه 11درصد برسد. افزایش قیمت 
مواد غذایی و سوخت، عامل اصلی افزایش نرخ تورم 
بوده است. جنگ اوکراین و ابهام درباره قوانین مربوط 
به برگزیت، ازجمله دالیل بحران اقتصادی کنونی در 

انگلیس است.

خط ونشان هایی که مقامات دفاعی 
قدرت های جهان هفته گذشته در 
نشست امنیتی »شانگری ال« برای 
یکدیگر کشیدند، نشانی از آغاز مرحله ای جدید در 
رقابت های استراتژیک میان آنها بود؛ مرحله ای که 
محور اصلی آن تقابل میان آمریکا و چین است. در 
این نشست که هر سال توسط مؤسسه بین المللی 
پژوهش های راهبــردی در اواســط خرداد ماه در 
سنگاپور برگزار می شــود، ســخنان وزرای دفاع 
آمریکا و چین برای بســیاری از شرکت کنندگان 
نگران کننده بود. موضع گیری های 2طرف نشــان 
داد که رقابت میان آمریکا و چین بسیار جدی تر از 

گذشته شده است.
وزرای دفاع آمریکا و چین در این نشست مستقیما 
دولت های یکدیگر را مورد انتقاد قرار دادند. ژنرال 
»وی فنگ هه« وزیر دفاع چین از طرف آمریکایی 
خواست تا دست از اتهام زنی علیه پکن و تالش برای 
کنترل کردن چین بردارد و مداخله در امور داخلی 
چین را متوقف کند. او همزمان تهدید کرد که اگر 
آمریکا به دنبال تقابل باشد، »چین تا پایان راه خواهد 
جنگید«. »لوید آســتین« وزیر دفاع آمریکا هم در 
همین نشست هشــدار داد که چین »تهاجمی تر و 
زورگوتر« شده اســت و قصد نظامی سازی جزایر 
مورد مناقشــه در دریای جنوبی چیــن را دارد. او 
تأکید کرد که آمریکا هرجایــی قوانین بین المللی 
اجازه دهد، پرواز و کشتیرانی خواهد کرد و به فروش 

اسلحه به تایوان ادامه خواهد داد.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، آستین در سخنان 
خود از منطقه آسیای شــرقی، از هاوایی گرفته تا 
جزایر مالدیــو، به عنوان »قلب اســتراتژی بزرگ 
آمریکا« یاد کرد. در این منطقه  اســت که آمریکا 
بیشــترین میزان نیروهای خود را مســتقر کرده 
اســت. اما آیا آمریکا به اندازه ای توانمند است که 
بتواند همزمان با دفع تهاجم روســیه در اوکراین، 
با خیزش و ظهور چین در این منطقه مواجه شود؟ 
لوید آسیتین معتقد است آمریکا به راحتی از پس 
چنین چالشی برخواهد آمد، زیرا به گفته او آمریکا 
در سرتاسر جهان »شبکه ای قدرتمند از متحدان« 
در اختیار دارد و توانایی این کشور در همراه کردن 

دیگر کشورها، توان آمریکا را دوچندان می سازد.
وزیر دفاع آمریکا برای اثبات گفته هایش، نمایشی 
از قدرت هم به اجرا گذاشت. او برای سفر به آسیا از 
یک هواپیمایE4-B استفاده کرد که به »هواپیمای 
روز قیامت« معروف است. رهبران آمریکا می توانند 

از داخل این هواپیما، یک جنگ هسته ای را مدیریت 
کنند. این هواپیما در مسیر رســیدن به سنگاپور، 
بدون توقف پرواز کرد و در آسمان ژاپن، عربستان 
و ایتالیا سوخت گیری کرد. وزیر دفاع آمریکا پیش 
از این سفر هم با جاستین  ترودو، نخست وزیر کانادا 
در پناهگاه هسته ای آمریکا در کلرادو مالقات کرد. 
او سپس در سنگاپور، با نخست وزیر تایلند و وزرای 

دفاع 29کشور عضو ناتو مالقات هایی داشت.
چین آمریکا را به تالش برای تشــکیل یک ناتوی 
آســیایی متهم کرده و تالش دارد مانع آن شــود. 
آستین همواره اتهام تشــکیل ناتوی آسیایی را رد 
می کند و ادعــا دارد آمریکا به دنبال جنگ ســرد 
جدید، ناتوی آسیایی یا تقســیم بندی کشورهای 
متخاصم نیســت، در عوض به دنبال آن است که با 
مجموعه ای از توافقات امنیتی کار خود را پیش ببرد. 
آمریکا باور دارد تنها چین است که می تواند برتری 
جهانی او را به چالش بکشاند؛ اگرچه روسیه در حال 
حاضر بیشــترین بخش توجه آمریکا و میلیاردها 
دالر از ســرمایه این کشــور را در قالب کمک های 
مالی و تســلیحاتی به اوکراین و تقویت ناتو درگیر 
خود ساخته اســت. مقامات دفاعی اولویت داشتن 
بحران اوکراین در سیاست خارجه آمریکا را اینگونه 
توجیه می کنند که در صورت موفقیت روســیه در 
این جنــگ، بقیه دولت ها در دیگــر مناطق جهان 
نیز قدم در مسیر روسیه خواهند گذاشت. از سوی 
دیگر، بسیاری از تحلیلگران باور دارند در صورتی که 
روسیه در این جنگ شکست بخورد، قدرت غرب در 

برابر چین افزایش پیدا خواهد کرد.

ابزارهای آسیایی آمریکا برای مهار چین
نشست ناتو که قرار اســت اوایل تیرماه در مادرید 

اسپانیا برگزار شود، بیشتر بر موضوع روسیه متمرکز 
خواهد بود، اما نیم نگاهی هم به آسیا خواهد داشت. 
در این نشست احتماال مقاماتی از ژاپن، کره جنوبی 
و استرالیا هم حضور خواهند داشت؛ با این پیام که 

امنیت اروپا و آسیا از هم مجزا نیست.
وزیر دفاع آمریکا طرح تشکیل ناتوی آسیایی را رد 
کرده اما بسیاری در آمریکا تالش برای ایجاد ائتالفی 
مشــابه ناتو در آســیا را کارآمد می دانند؛ ائتالفی 
که یک بار با حضور 8کشــور جنوب شرقی آسیا در 
قالب سازمان پیمان آســیای جنوب شرقی)سیتو( 
شــکل گرفت اما در ســال1977منحل شــد. در 
حال حاضر آمریکا خود را به تشــکیل ســازمانی 
فرا معاهــده ای دلخوش کرده اســت؛ شــبکه ای 
متشــکل از توافقنامه های دوجانبه دفاعی با ژاپن، 
کره جنوبی، استرالیا، فیلیپین و تایلند. ژاپن که در 
میان این فهرست، قدرتمند ترین محسوب می شود، 
محدود به سنت صلح جویی تاریخی خود شده است. 
تایوان، نقطه کانونی بحــران در منطقه، هیچ روابط 
دیپلماتیک رسمی اي با کشورهای دیگر ندارد و از 
بسیاری از مانورهای نظامی منطقه ای آمریکا کنار 
گذاشته می شود. همچنین ابهام راهبردی آمریکا 
مانع از آن شده است که علنا اعالم کند در صورت 
تهاجم چین به این منطقــه مداخله نظامی خواهد 
کرد یا خیر. از این رو آمریــکا به دلیل نیاز به نظامی 
منسجم تر، در حال ایجاد مجموعه ای از معاهدات و 
توافقنامه های موردی است؛ نوعی معماری امنیتی 
شبکه ای. اتحادیه »فایو آیز«)5چشم( که کشورهای 
استرالیا، انگلیس، کانادا و نیوزیلند در کنار آمریکا 
به منظور اشتراک گذاری اطالعات جاسوسی و شنود 
از سال1941 تشکیل شده است، ائتالف »آکوس« 
با حضور آمریکا، استرالیا و انگلیس با هدف توسعه 

زیردریایی های هســته ای و دیگر انواع تسلیحات 
و نشست »کواد«، یا نشســت چهارجانبه امنیتی 
میان استرالیا، آمریکا، هند و ژاپن با هدف بررسی 
موضوعات مختلف،  از واکســن گرفتــه تا امنیت 
دریایی، بخش هایی از این معماری به شمار می روند.

وزیر دفاع آمریکا در ســفر اخیر خود به آسیا، ژاپن 
و کره جنوبــی را بــه بهانه آزمایش های موشــکی 
کره شمالی، برای اجرای مانورهای نظامی سه جانبه 
ترغیب کرد و از ژاپن و استرالیا درخواست کرد تا در 
مانورهای نظامی مشترک حضور یافته و همکاری 
بیشــتر در زمینــه فناوری های دفاعی بــا آمریکا 
داشته باشــند. از نظر کارشناســان، نتیجه تمامی 
این تعامالت شاید تشــکیل ناتوی آسیایی نباشد 
اما تشکیل شــبکه ای تارعنکبوتی از همکاری های 

نظامی دفاعی با آمریکا خواهد بود.

بیم و امیدهای آمریکا در آسیای جنوب شرقی
ژاپن سهم بزرگی در تقویت شبکه  مورد نظر آمریکا 
دارد. نخســت وزیر ژاپن در همین راستا وعده داده 
که بودجه نظامی کشور را افزایش دهد؛ البته او خود 
را نسبت به رساندن این بودجه تا خط معیار مورد 
نظر ناتو، یعنی 2درصد از تولید ناخالص ملی متعهد 
نساخته است. همچنین ژاپن و استرالیا معاهده ای 
به امضا رسانده اند که به آنها امکان استقرار نیرو در 

مرزهای یکدیگر را می دهد.
هند اما می تواند برگ برنده آمریکا برای دستیابی به 
متحدانی قدرتمندتر به شمار  رود. این کشور هر روز 
با چین اختالف نظرهای بیشتری پیدا می کند. نقش 
هند در کنترل تنگه ماالکا) تنگــه ای که اقیانوس 
هند را به دریای جنوب چین متصل می سازد(، در 
هر جنگ احتمالی با چین اهرم فشــاری ارزشمند 
محسوب می شود. نشســت چهارجانبه امنیتی یا 
کواد که گفت وگو در ســطح رهبران کشــورها را 
آغاز کــرده، به دنبال افزایــش تدریجی نقش هند 
اســت. با این  همه هند رویکردی محتاطانه نسبت 
به تبدیل شــدن به متحد آمریکا دارد. این کشور 
هنوز با روســیه که بخش بزرگی از تسلیحاتش را 
تامین می کند، روابط دوستانه ای دارد. برگ برنده 
دیگر آمریکا می تواند اتحادیه کشــورهای جنوب 
شرق آسیا)ASEAN( باشــد؛ اتحادیه ای متشکل 
از 10کشــور جنوب شرق آســیا ازجمله اندونزی. 
اندونزی به همراه آمریــکا مانورهای نظامی برگزار 
می کند، اما عالقه ای به ناامیــد  کردن دولت چین 

هم ندارد.

هدف: مهار چین
آمریکا با ایجاد شبکه ای از اتحادهای نظامی و اقتصادی در منطقه جنوب شرق آسیا به دنبال مهار قدرت چین است

دماي هوا در برخي نقاط خاورمیانه طي روزهاي آینده به 52 درجه خواهد رسید
همسایه های خلیج فارس، رکورددار گرمای هوا در جهان

همزمان با آغــاز موج 
گرمای شــدید در اروپا 
و خاورمیانه، شهرهای 
ایران و کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
در  روز گذشــته، باالترین دمای هوا در 
جهان طی سال جاری را به ثبت رساندند. 
به نوشــته العربی الجدید، دمای هوا در 
امارات به 49.8درجه سانتی گراد رسیده 
و شــهرهای مختلفی در عراق، کویت 
و عمان روز شــنبه با ثبت دمای 49 تا 
50.4درجه ســانتی گراد به گرم ترین 
شهرهای جهان تبدیل شدند. باالترین 
دما در این منطقه دمــای 50.4درجه 
در شــهر العماره عراق ثبت شــد. پس 
از آن، شــهرهای حســینیه در استان 
خوزستان و ایرانشهر در استان سیستان 
و بلوچســتان ایــران با کمینــه دمای 
37.4درجه گرم ترین شــهرهای جهان 
بوده اند. پیش بینی ها نشان از آن دارند 
که دمای کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در روزهــای آینده به 51 یــا 52درجه 

خواهد رسید.
اروپا هــم چندین روز اســت که درگیر 

موج گرمای بی ســابقه ای شــده است. 
دمای هوا در روزهای اخیر در مناطقی 
از اروپا از 40درجه فراتر رفته است. روز 

شنبه اما دمای هوا در شهرهای »شیور« 
بلژیک به 35.2درجــه و در »رمیش« 
لوکزامبورگ و »دوکســانی« جمهوری 

چک به بیش از 35درجه ســانتی گراد 
رسیده است. موج گرما در روزهای اخیر 
در اسپانیا باعث آتش سوزی های وسیعی 

شده و آتش نشانان 5روز پیاپی است که 
با ده ها آتش سوزی همزمان در منطقه 
کاتالونیای این کشور دست و پنجه نرم 

می کنند.
اقلیم شناسان سال هاســت که نسبت 
به تبعات مخــرب فعالیت های صنعتی 
بشر بر سیاره زمین هشــدار می دهند. 
فعالیت هــای صنعتــی و حمل ونقل، 
حجم زیادی از دی اکســید کربن را در 
اتمسفر زمین آزاد می کند که در نتیجه 
آن دمای زمین به شدت افزایش یافته و 
مکانیسم های طبیعی آب و هوایی مختل 
می شوند. براساس گزارش اخیر سازمان 
ملل متحد، در صورتی که رهبران جهان 
اقدامی برای مهار انتشــار دی اکســید 
کربن نکنند، آینده ای ترسناک در برابر 
منطقه خاورمیانه قرار خواهد داشــت. 
خاورمیانه در آینده به منطقه ای خشک تر 
و گرم تــر تبدیل خواهد شــد و بیش از 
همیشه در معرض وقوع بالیای طبیعی 
خواهد گرفت. به این ترتیب بخش های 
وسیعی از این منطقه به مناطقی غیرقابل 

سکونت تبدیل خواهد شد.

رویداد

گزارش

 حضور مبهم تانک ها
در جنگ هاي آینده

جنگ اوکراین، آسیب پذیری یگان های زرهی را در 
جنگ های مدرن به نمایش کشیده است

در میدان جنگ، یگان های رزمی بایــد راهی پیدا کنند که 
نیروها را به سمت خطوط دشمن منتقل کنند. همزمان باید 
بتوانند آنها را هنگام پیشروی، در برابر حمالت طرف مقابل 
حفاظت کنند و مهم تر از آن، باید بتوانند همزمان با پیشروی، 
امکان آتش هم داشــته باشند. تانک ها هر ســه امکان را به 
یگان ها می دهند. همین مسئله در جنگ های کالسیک به 
نیروهای زرهی جایگاه ویژه ای داده است. هم اکنون 70هزار 

تانک در ارتش های جهان به خدمت گرفته شده اند.
در جنگ جهانی اول، یگان های زرهی انگلیس توانســتند 
خطوط دفاعی آلمان ها را بشــکافند و پیروزی های مهمی 
رقم بزننــد. در جنگ جهانی دوم، ارتش آلمان موســوم به 
»ورماخت«، از این تجربه بهره  برد و صدها تانک را برای حمله 
به فرانسه به خط کرد. تانک  های آلمانی با هماهنگی نیروهای 
توپخانه و نیروی هوایی، وارد میدان می شدند. پس از جنگ 
سرد، استفاده گســترده از تانک ها در میدان نبرد مخالفانی 
پیدا کرد و ارتش های بزرگ جهان تعداد تانک های عملیاتی 
خود را کاهش دادند. مخالفــان کاربرد تانک در میدان نبرد 
می گویند که تانک ها نسبت به ادوات دیگر سنگین هستند، 
هزینه آنها گران تمام می شــود و در برابر تسلیحات مدرن 
میدان نبرد به شدت آســیب پذیرند. جنگ اوکراین، صحنه 
بزرگی است که آســیب پذیری تانک ها را بیش از هر زمان 
دیگری به نمایش کشیده اســت؛ واقعیتی که آینده حضور 

تانک ها در میدان نبرد را با چالش جدی روبه رو کرده است.
روســیه در حال پیشروی در شــرق اوکراین اســت اما این 
پیشروی را مدیون آتش توپخانه اســت تا قدرت یگان های 
زرهی. به نوشته اکونومیست، برآورد اندیشکده های مطالعات 
جنگ در اروپا این است که روسیه دست کم طی حدود 4ماه 
جنگ در اوکراین، بیش از 770تانک خود را از دســت داده 
است. به عبارت دیگر، روسیه یک چهارم 3هزار تانکی که پیش 
از آغاز جنگ در اختیار داشت را در اوکراین از دست داده است.

تجربه جنگ اوکراین نشان داده که تانک ها در نبردهای مدرن، 
با 2تهدید عمده روبه رو هستند؛ یکی موشک های ضدتانک 
دوش پرتاب و دیگری پهپادها. اهمیت و کارایی دوش پرتاب ها 
نخستین بار در جنگ یوم  کیپور در سال1973 مشخص شد؛ 
زمانی که ارتش مصر موفق شــد با اســتفاده از موشک های 
ضدتانک دوش پرتاب مالیوتکا ساخت شــوروی، تانک های 
اســرائیلی را قلع و قمع کند. تانک های اسرائیلی، تانک های 
M60 ساخت آمریکا بودند. هدایت موشــک های مالیوتکا، 
از طریق ســیمی بود که به آن متصل بود. دوش پرتاب های 
مدرن ازجمله دوش پرتاب های ساخت آمریکا و انگلیس که در 
جنگ اوکراین در اختیار ارتش این کشور قرار گرفته، بسیار 
هوشمندتر شده اند و از سنسورهای اپتیک برای رهگیری هدف 
استفاده می کنند و دیگر سیمی هم در کار نیست. موشک های 
ضدتانک دوش پرتاب، به آسیب پذیرترین نقطه تانک، یعنی 

زیر برجک و روی آن اصابت می کنند. 
پهپادها هــم در جنگ اوکرایــن، ارزش و کارایی خود را ثابت 
کرده اند. استفاده از پهپادها برای حمله به مواضع دشمن، سریع، 
ساده و ارزان است. پهپادهای بیرقدار ساخت ترکیه، پیش از این 
در جنگ های قره باغ، سوریه و لیبی مورد استفاده قرار گرفته 
بودند، اما در جنگ اوکراین در بسیاری از جبهه ها ماشین های 
جنگی بزرگ روسیه را زمینگیر کردند و ستاره میدان شدند. 
آمریکا نیز پهپادهای انتحاری خود موسوم به »سوئیچبلید« را 
در اختیار اوکراین قرار داده اســت. این پهپادها بسیار کوچک 
هســتند و هزینه تمام شده شــان بســیار کمتر از پهپادهای 
بیرقدار اســت. تحلیلگران نظامی، یکی از اشــتباهات مهلک 
روســیه در جنگ اوکراین را تعلل نیروهای هوایی این کشور 
برای منهدم کردن نیروهای هوایی اوکراین دانسته اند. فارغ از 
این، نیروی هوایی روســیه برای شکار جنگنده ها و پرنده های 
بزرگ تر از پهپادها مجهز شده و نشان داده که در برابر پرنده های 

کوچکی چون پهپادهای بیرقدار و سوئیچبلید ناتوان است.
فارغ از موضوع آســیب  پذیری تانک ها در برابر ســالح های 
جدید، چگونگــی کاربرد آنها در جنگ هم مهم اســت. در 
جنگ های مدرن، استفاده ترکیبی از تسلیحات برگ برنده 
است. یگان های مختلف باید نقاط ضعف یکدیگر را پوشش 
دهند. تانک ها مســیر را برای نیروهای پیاده باز می کنند تا 
آنها بتوانند به خطوط دفاعی دشمن بزنند و نیروهای مسلح 
به موشــک های دوش پرتاب را حذف کننــد. هواپیماهای 
جنگنده باید پوشش الزم برای پیشروی تانک ها و نیروهای 
پیــاده را فراهم کنند. جنگنده ها در عین حال به سیســتم 
پدافند هوایی و دفاع موشــکی نیاز دارند تا تهدید ناشی از 
جنگنده های دشمن و موشک های آن را خنثی کنند. تاکتیک 
جنگی روسیه در هفته های آغازین جنگ، نشان داد که این 
اصول اولیه نبردهای مدرن در عملیات نیروهای روس لحاظ 
نشده است. به همین دلیل، یگان های متعدد زرهی روسیه در 
اطراف شهرها و جنگل های اوکراین بدون پوشش کافی گیر 
افتادند و توسط موشک های ضدتانک و پهپادها شکار شدند.

شی جین پینگ
رئیس جمهور چین

دنیای امروز به اقداماتی همچون تفکیک 
و جداســازی بین المللــی، تحریم هــای 
یکجانبه و فشــار حداکثری نیاز ندارد. ما 
باید موانع تجــاری را برطرف کنیم، ثبات 
زنجیره هــای تامیــن و عرضــه جهانــی را 
حفظ و برای مقابله با بحران های فزاینده 
غذایی و انرژی با یکدیگر همکاری کنیم. 

)ساوت چاینا مورنینگ پست(

دیمیتری مدودوف 
معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه

ممکن است اتحادیه اروپا قبل از پیوستن 
اوکرایــن، دچــار فروپاشــی شــود. آنها به 
اوکراین وعده دادند، اما مشروط به اینکه 
فســاد در آن کمتــر شــود. هیــچ تاریخــی 
اعــام نشــده و شــروط هــم غیرقابــل 
راســتی آزمایی هســتند. راســتی آزمایی 
عینــی ایــن شــروط امکان پذیر نیســت و 
بایــد به مــدت چنــد دهــه کنترل شــوند. 

)اسپوتنیک(

مایک پمپئو
وزیر خارجه پیشین آمریکا

اینکه هنری کیسینجر می گوید اوکراین 
باید برای رســیدن به صلح، به روســیه 
امتیــاز ارضــی بدهــد اشــتباه اســت. 
آمریــکا باید بــه اوکرایــن کمــک کند تا 
این کشور به عنوان یک کشور مستقل 
سرنوشــت خــود را تعییــن کنــد. البتــه 
نبایــد پــای ســربازان آمریکایــی هم به 

اوکراین برسد. )فاکس نیوز(

صادرات نفت ونزوئال به اروپا 
از سر گرفته شد

یک نفتکش ایتالیایــی به ظرفیــت ۶50 هزار 
بشکه حامل نفت ونزوئال، این کشور را به مقصد 
اروپا ترک کرد. به گزارش رویترز، این نخستین 
محموله نفتی اســت که پس از حدود 2 سال از 
ونزوئال راهی اروپا می شود. طی هفته های اخیر، 
رسانه های آمریکایی از موافقت دولت این کشور با 
صادرات نفت ونزوئال خبر داده بودند. ونزوئال تحت 
تحریم های آمریکاســت، اما واشــنگتن با هدف 
خنثی کردن اثرات حذف نفت روسیه از بازار اروپا، 
این معافیت را صادر کرده اســت. وزارت خارجه 
 )Eni( »آمریکا به شرکت نفتی ایتالیایی »اینی
 )Repsol( و شرکت نفتی اســپانیایی رپسول
برای انتقال نفت ونزوئال، معافیت داده اســت. به 
نوشته رویترز، آمریکا از سر گرفتن صادرات نفت 
ونزوئال به اروپا را در قالــب برنامه »نفت در برابر 
بدهی« مجاز دانسته و قرار است درآمد ناشی از 
این محموله ها پاسخگوی بخشــی از میلیاردها 
دالر بدهی دولت نیکالس مادورو به کشــورهای 
اروپایی شود. قرار اســت یک سوپرتانکر دیگر به 
ظرفیت 2میلیون بشکه که از سوی شرکت اینی 
اجاره شده هم به زودی در بنادر ونزوئال پهلو بگیرد 
و تا 2 هفته دیگر نفت ســبک ونزوئال را بارگیری 
کند. شرکت اینی قرار است بخشی از محموله را 

به شرکت نفتی اسپانیایی رپسول تحویل دهد.
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