
ژاپن 4/6 میلیون دالر
 برای حضور در خلیج فارس اختصاص داد

وزارت دارایی ژاپن اعالم کرد، کابینه »شینزو آبه« 
سه شــنبه تصمیم گرفت حدود ۵۰۷ میلیون ین )۴.۶ 
میلیون دالر( از ذخایر بودجه این ســال مالی را برای 
»نیروهای دفاع از خود« در منطقه غرب آسیا استفاده 
کند. این یعنــی، اولین حضور نظامــی ژاپن خارج از 
مرزهای این کشور پس از جنگ جهانی دوم، قطعی شد.
خبرگــزاری رویترز با اعالم این خبر نوشــته: »در بیانیه 
وزارت دارایــی ژاپن هدف از این اقــدام تضمین صلح و ثبات 

در خاورمیانه و ایمنی کشتی های مرتبط با ژاپن در این منطقه 
عنوان شده است«.

سخنگوی دولت ژاپن پیشتر اعالم کرده بود، توکیو برنامه 
بحث برانگیز اعزام نیروهای دریایی خود به منطقه غرب آسیا را 
که به بهانه حصول اطمینان از امنیت نفتکش های ژاپنی مطرح 
شده، تایید کرده بود. به موجب این تصمیم، یک ناوشکن مجهز 
به هلیکوپتر و دو هواپیمای گشت  برای جمع آوری اطالعات به 

این منطقه اعزام خواهند شد. 
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تحلیلگر صهیونیست : در جنگ بعدی 
فرودگاه بن گورین هدف قرار می گیرد

یک تحلیلگر صهیونیســت پیش بینــی کرده که 
فــرودگاه »بن گورین« تل آویــو در هرگونه جنگ آتی 

بمباران خواهد شد.
»آمر اورن« تحلیلگر نظامی صهیونیست پیش بینی کرده در 
سایه تهدیدات و خطرات روزافزون پیش روی رژیم صهیونیستی، 
در جنگ آینده فرودگاه بین المللی بن  گورین در تل آویو بمباران 
می شــود. بر اساس گزارش فلســطین الیوم، »آمر اورن« گفته 
در جنــگ آینده، ارتباط رژیم صهیونیســتی با دنیای خارج به 

سبب بمباران فرودگاه بن  گورین به کلی قطع خواهد شد. رژیم 
صهیونیستی در سال ۲۰۱۴ نیز پس از حمله موشکی حماس به 
تل آویو و فرودگاه بن گورین چنین شرایطی را تجربه کرده است.

وی حتــی پیش بینی کرده در جنــگ آینده، فرودگاه های 
اســرائیلی با موشــک زمین به زمین یا زمین به هوا، پهپادها و 
جنگنده ها مورد حمله قرار گیرند. رژیم صهیونیستی در یک سال 
گذشته شاهد سه عملیات ناموفق علیه مقاومت فلسطین در نوار 

غزه بوده است.

وحشت آل سعود از تکرار فاجعه آرامکو

ریاض: سیستم های دفاعی را 
تقویت می کنیم

پس از حمالت موثــر انصاراهلل به پاالیشــگاه های نفتی 
عربستان، رئیس اجرایی شرکت نفتی آرامکو اعالم کرد، ریاض 

سیستم دفاعی تأسیسات نفتی را تقویت می کند.
حمله موشکی و پهپادی انصاراهلل در شهریور ماه گذشته به تأسیسات 
نفتی »خریص« و »بقیق« در شــرق عربستان باعث هراس سعودی ها 
شده اســت. به دنبال این حمله موفق، تولید نفت عربستان با کاهش 
شــدید مواجه و 5۰ درصد ازتولیدات نفتی این کشور نیز متوقف شد. 
این کشــور 3۰ میلیارد دالر نیز خسارت دید. این مسئله باعث شده تا 
عربستان برای مقابله با حمالت بعدی انصاراهلل به دنبال تقویت سیستم 
دفاعی خود باشــد. البته تنها این حمله انصاراهلل باعث هراس آل سعود 
 نشــده اســت. حمله ایران به پایگاه آمریکایی »عین االسد« در عراق

پس از ترور ناجوانمردانه ســردار سلیمانی توسط آمریکا باعث هراس 
کشورهای مرتجع و وابسته عربی از جمله سعودی شده است. 

»امین الناصر«، رئیس اجرایی آرامکو در مصاحبه با بلومبرگ گفته، 
عربستان تالش دارد سیستم دفاعی خود را در نزدیکی تأسیسات نفتی 
تقویت کند. رئیس اجرایی شرکت نفتی آرامکو ادعا کرده، بازیابی سریع 
این شرکت پس از حمله به تأسیسات آن در دو منطقه بقیق و خریص 
نشان دهنده انعطاف پذیری باالی صنعت نفت عربستان و تأکیدی بر 
این امر اســت که این کشــور یک تأمین کننده مطمئن است! این در 
حالی اســت که این ادعا تاکنون اثبات نشده و خبر موثقی از باز سازی 
کامل پاالیشگاه های نفتی عربستان پس از حمله انصاراهلل منتشر نشده 
اســت. ســعودی ها در اولین واکنش خود به این حمله، آن را از اساس 

تکذیب کرده بودند!
شکست مذاکرات صلح لیبی

درگیری ها در طرابلس
 از سر گرفته شد

سرویس خارجی-
با بی نتیجه ماندن مذاکرات مسکو میان نیروهای متخاصم 
در لیبی، درگیری نیرو های دولت وفاق ملی و نیرو های موسوم 

به ارتش ملی در جنوب طرابلس بار دیگر از سر گرفته شد.
روز یکشــنبه بود که خبر رسید »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روســیه و حامی »خلیفه حفتــر« )رهبر نیروهای موســوم به ارتش 
 ملــی( با »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه و حامی نیروهای
»فائز السراج« )نخست وزیر دولت وفاق ملی( درباره لیبی رایزنی کرده اند 
و روز بعد روزنامه روســی »کامرسانت« از سفر »حفتر« و »السراج« به 
مسکو خبر داد که قصد دارند توافقنامه صلح امضا  کنند. یک آتش بس 
شکننده نیز ضمیمه این مذاکرات شده بود اما چیزی نگذشت که وزارت 
امور خارجه روســیه اعالم کرد، »حفتر« -بر خالف »السراج«- بدون 

امضای توافقنامه، روسیه را ترک کرد.
آن طور که خبرگزاری »اسپوتنیک« گزارش داده، »حفتر« مسکو را 
به مقصد بنغازی ترک کرده و گفته تا زمانی که جدول زمانی مشخصی 
برای برچیدن شــبه نظامیان تعیین نشود، توافقنامه آتش بس با دولت 
وفاق ملی را امضا نخواهد کرد. اغلب بندهای این توافقنامه مورد پذیرش 
دو طرف اســت، اما هیئت همراه »السراج« نمی خواهد زمان مشخصی 

در توافقنامه برای انحالل شبه نظامیان تعیین شود.
حاال شبکه تلویزیونی »الحدث« از لیبی خبر می دهد که درگیری ها 
 بیــن نیرو های دولت وفاق ملی لیبــی و نیرو های »حفتر« در منطقه

صالح الدین در جنوب طرابلس، پایتخت لیبی بار دیگر تشــدید شد. با 
این حساب آتش بس شکننده ای که از نیمه شب ۱۲ ژانویه )۲۲ دی( 
آغاز شده بود، دوام پیدا نکند. از این رو، به نظر نمی  رسد تصمیم سازمان 
ملل برای اعزام هیئت ناظر بر آتش بس در لیبی، اگر هم محقق شــود 
چندان نتیجه بخش باشــد. گفتنی است غرب پس از قتل متحد خود 
یعنی »معمر قذافی« در لیبی و تسلط بر چاه های نفت این کشور، آن را 
به حال خود رها کرد تا جنگ خانمانسوز داخلی این کشور را ویران کند.

دستگیری خاخام صهیونیست 
با ده ها برده جنسی!

رسانه های اسرائیلی از دستگیری یک خاخام صهیونیست 
خبر داده و نوشــته اند ده ها زن و کودک را در طول سال ها به 
بردگی گرفته و در مواردی از آنها سوءاستفاده جنسی می کرده 

است.
جهان چند وقتی اســت شــوک های متعددی را تجربه می کند، 
شــوک هایی که ناشــی از خبرهای مکــرر تجاوزات جنســی برخی 
کشــیش های کاتولیک  به کودکان اســت. با خبرهــای دیگری که از 
سرزمین های اشــغالی می رسد، باید نام برخی خاخام های اسرائیلی را 

نیز به آن فهرست بلنِد کشیش ها افزود. 
در پی شهاداتی که به مرکز گروه های آسیب  دیده در قدس اشغالی 
رسیده و به آغاز تحقیقاتی منجر شده است، نیروهای پلیس این خاخام 
6۰ ســاله و ۹ زن که به او کمک و با او همکاری داشــتند را بازداشت 
کرده اند. شبکه خبری اسرائیلی »i۲۴« با اعالم این خبر تکان دهنده، 
افزوده: »تحقیقات پلیس مجموعه ای از بدرفتاری ها، برده داری، ارعاب 
و تهدید تعدادی از زنان در طول ســال ها توسط این خاخام اسرائیلی 
را فاش کرده اســت«. یکی از زنان در شهادت خود گفته، هنگامی که 
شکایت کرده که نمی تواند آدم خوبی باشد و می خواهد بمیرد، دستیار 
خاخام به او چاقویی داده و گفته »برو خودت را راحت کن«!! همچنین 
یک زن صهیونیست دیگر گفته، اگر یکی از دختران می آمد و شکایتی 
می کرد او را به یک ساختمان معروف به »خرابه« در حیاط می بردند و 

آتشی روشن کرده و دستش را به زور داخل آتش می کردند!!
در قرن ۲۱ میالدی، آن هم در عالم مدرنی که مدعی حقوق زنان 
و کودکان است، با آنها چنان می کنند که از لشکر وحشی  مغول انتظار 
می رفت، واقعه وقتی دردناک  تر می شود که فاعل این جنایات، مردی بوده 
که ادعای معلمِی دیِن یهودی را داشته است )البته از معلِم صهیونیست ها 

همین رفتارها را باید جست.(

 سناتور آمریکایی:

ترامپ یک دروغگوی خطرناک است
باید اختیاراتش را کم کرد

سرویس خارجی-
سناتور دموکرات مجلس سنای آمریکا ضمن »خطرناک« 
قانون  ترامپ«، خواستار تصویب  روزانه  دانستن »دروغ های 
محدودیت اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا در سنا شده 
است. سایر دموکرات های این کشــور نیز همزمان به دنبال 

استیضاح او هستند.
 به دنبال حماقت های اخیر ترامپ که برای توجیه آنها به دروغ های 
عجیب و غریب متوسل می شود، مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه 
گذشته محدودیت اختیارات جنگی رئیس جمهور این کشور را تصویب 
کرد. بر این اســاس، مجلس نمایندگان آمریکا با لغو قانون موسوم به 
»مجوز اســتفاده از نیروی نظامی« موافقت کرد. این قانون که بعد از 
حمالت ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به تصویب رسیده، به رئیس جمهور 
آمریکا اجازه می دهد بدون مشورت با کنگره از زور برای مبارزه با آنچه 
»گروه های تروریســتی« تشخیص می دهد استفاده کند. اما در طول 
۱۸ سال گذشته، رؤسای جمهور هر دو حزب آمریکا از این قانون به 
عنوان توجیهی برای جنگ افروزی و جنایت های خود در منطقه غرب 

آسیا استفاده کرده اند.
حاال با ترور ناجوانمردانه »سردار سپهبد سلیمانی« و سیلی محکم 
ایران به آمریکا در »عین االسد«، قرار است این طرح به زودی در مجلس 
سنای آمریکا بررسی شود تا جلوی جنگ گرفته شود. دموکرات های سنا 
حاال عالوه بر جنایت های اخیر ترامپ موضوع دروغگویی رئیس جمهور 
آمریکا را نیز به عنوان یکی از دالیلی که باید سنا این طرح را تصویب 
کند مطرح می کنند. در همین راســتا »کریس ون هالن«، ســناتور 
دموکرات ســنا و نماینده ایالت »مریلند« در پیامی توئیتری نوشته: 
»به اندازه کافی بد است که رئیس جمهور آمریکا روزانه دروغ می گوید، 
اما وقتی دروغ های او ما را به آستانه جنگ می کشاند مطلقاً خطرناک 
است«. وی در ادامه توئیت خود نوشته: »ترامپ امروز گفت: واقعاً مهم 
نیســت که تهدیدی قریب الوقوع وجود داشته باشد این مهم است. ما 
بایــد طرح مربوط به )محدودیت( اختیارات جنگی ترامپ را تصویب 
کنیم«. پیش از این »چاک شومر«، رئیس  اقلیت دموکرات ها در مجلس 
سنای آمریکا نیز گفته بود: »اقدامات ترامپ در حمایت از امنیت ملی 
آمریکا به شکست انجامیده و ما را به ویژه پس از ترور قاسم سلیمانی 

با خطر بزرگی مواجه کرده است.«
پیش تر جو بایدن، معاون ســابق رئیس جمهــور آمریکا و نامزد 
انتخابات ریاســت جمهوری نیز در مقاله ای کــه در پایگاه اینترنتی 
ســی ان ان منتشر شــد، دونالد ترامپ، را »عامل تشدید تنش ها« در 
غرب آسیا عنوان کرده بود.سناتور برنی سندرز، از نامزد های دموکرات 
انتخابات ریاســت جمهوری آتی آمریکا نیــز در واکنش به اظهارات 
»مارک اسپر«، وزیر دفاع آمریکا درباره استدالل های ترامپ برای حمله 
به سردار سپهبد ســلیمانی، در پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: 
»همان طور که با دروغ جنگ در ویتنام و عراق را پیش بردیم، ترامپ 
نیز ما را درخصوص ایران گمراه می کند. من هر کاری در حد توانم به 
عنوان یک سناتور انجام می دهم تا از وقوع درگیری جلوگیری کنم«.

گفتنی است، ترامپ در توجیه اقدام تروریستی خود در ترور »سردار 
سپهبد سلیمانی« گفته بود، او قصد داشت به سفارت خانه های آمریکا 

حمله کند. ادعایی که حتی از سوی پنتاگون، رد شد!

اولین پیام سلطان جدید عمان 
به بشار اسد

ســلطان جدید عمان در دیدار وزیر خارجه سوریه، که 
 برای عرض تسلیت به مســقط رفته است، از »بشار اسد«

تشکر کرد.
»هیثم بن طارق بن تیمور« سلطان جدید عمان با »ولید معلم« 
وزیر خارجه ســوریه، که برای عرض تسلیت و همدردی درگذشت 

سلطان »قابوس«، به مسقط رفته است، دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سلطان عمان مراتب تشکر و قدردانی 
خود را از رئیس جمهور سوریه به خاطر ابراز همدردی بیان داشت و 
آرزو کرد که خداوند وی و ملت سوریه را از هر بالیی مصون بدارد.
 از ســوی دیگــر، وزیــر خارجه ســوریه بــا حضــور در کاخ
»العلم العامر« در مسقط، مراتب تسلیت رئیس جمهور سوریه را به 
مناسبت درگذشت سلطان قابوس، به سلطان جدید عمان و خانواده 
سلطان فقید ابالغ و برای سلطان فقید، رحمت واسعه الهی و برای 

خانواده ایشان و ملت عمان صبر از خداوند متعال مسئلت کرد.
سلطان جدید عمان سالمت رئیس جمهور سوریه و همه مردم 

سوریه را از درگاه خداوند مسئلت نمود.
گفتنی اســت که ســلطان قابوس در ســن ۷۹ سالگی جمعه 

گذشته درگذشت.

گروه های وابســته به »حشدالشــعبی« به 
واشنگتن هشدار دادند که اگر نیروهای آمریکایی 
را از عراق خارج نکند، آنها برای اخراج آمریکا، به 

زور متوسل می شوند. 
»نصر الشــمری« معاون دبیرکل جنبش » نجباء« 
وابسته به حشد الشعبی عراق گفت، در صورتی که تصمیم 
پارلمان برای اخراج نیروهای بیگانه عملی نشود، ملت 

عراق راه مقاومت را انتخاب خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، الشــمری با تاکید بر 
اینکه تصمیم اخراج نیروهای بیگانه از خاک عراق، نیازی 
به مجوز پارلمان ندارد، گفت: »مصوبه اخراج نیروهای 
بیگانه از عراق، تنها تصمیمی است که در پارلمان، به دور 

از مسائل قومی- مذهبی اتخاذ شده است.«
این مقام جنبش نجباء عراق گفت: »هیچ انســان 
عاقلی حضور کشــور بیگانــه را نمی پذیرد... اگر اخراج 
نیروهای بیگانه از عراق اتهام است، برای ما و فرزندان و 

نوه های ما افتخار است«.
الشــمری تصریح کرد: »اگر تصمیم  پارلمان مبنی 
بر اخراج نیروهای بیگانه عملی نشود، این چراغ سبزی 
برای آغاز عملیات مقاومت ]نظامی[ تلقی خواهد شد.«
پارلمان عراق روز یکشنبه ۱5 دی به اخراج نیروهای 
آمریکایی از این کشور، و خروج همه نیروهای خارجی 

رأی داده است.
تهدید فتح

»محمد الغبان« رئیس فراکســیون ائتالف فتح در 
پارلمان عراق )به ریاست هادی عامری(، گفت که دولت 
بغداد باید تدابیر الزم برای پایان دادن به حضور نیروهای 

بیگانه در خاک این کشور را به کار گیرد.
به گزارش الغبان گفت: »اگــر نیروهای آمریکایی 
بخواهنــد مصوبه پارلمان برای خروج شــان از عراق را 

دور بزنند، این موضوع به یک هجوم مردمی و درگیری 
نظامی منجر می شود«.

اولویت های نظامی حشد الشعبی
سازمان حشد الشــعبی بار دیگر حمایت خود را از 
موضع پارلمــان و دولت عراق علیــه حضور نیروهای 

آمریکایی در این کشور اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، فرماندهان عملیات حشد الشعبی، 
معاونان، بخش ها، فرماندهان یگان ها و مدیران اداره های 
وابسته به این نهاد روز دوشنبه طی نشستی گسترده در 
مقر نایب رئیس سازمان حشد، به بررسی برجسته  ترین 

اولویت های امنیتی و نظامی این سازمان پرداختند.
در این نشست بر انجام عملیات ویژه با هدف نابودی 
مخفیگاه های بقایای داعش به اضافه مســتحکم  سازی 
مواضــع دفاعی و حمایت از مرزها در برابر نفوذ عناصر 
تروریســتی، که اخیرا گزارش هــای زیادی در این باره 

منتشر شده، تاکید شد.
شرکت کنندگان در این نشست همچنین، از مصوبه 
اخیر پارلمان و تصمیمات فرمانده کل نیروهای مسلح 
عراق در زمینه اخراج نیروهای نظامی خارجی از عراق، 

تاکید کردند. 
بغداد تکذیب کرد

اظهــارات »ابراهیم کالین« ســخنگوی ریاســت 
جمهوری ترکیه، در گفت وگو با شــبکه »سی ان ان«، 
مبنی بر اینکه هم اکنون دولت بغداد ســر گرم مذاکره 
با واشــنگتن در مورد ادامه حضور نیروهای آمریکایی 
عراق اســت، با واکنش مقامات بغداد مواجه شــد؛ به 
 گزارش ایسنا، »ویلیام ورده« سخنگوی دولت عراق، به
سی ان ان گفت که دولت عراق از تصمیم پارلمان درباره 

اخراج نیروهای آمریکایی از عراق حمایت می کند.
وی افــزود: منظور از خروج نیروهای خارجی، تنها 

شامل نظامیان آمریکایی نمی شود، بلکه تمامی نیروهای 
خارجی حاضر در عراق باید از این کشور خارج شوند.

ورده ادامه داد: هیچ گونه توافقی میان دولت آمریکا 
و عراق برای باقی مانــدن نیروهای آمریکایی در عراق 
وجود ندارد و دولت در مســیر درســت اجرای تصمیم 

پارلمان قرار دارد.
اخیرا »مورگان اورتاگوس«  سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا، در واکنش به درخواســت »عادل عبدالمهدی« 
نخست وزیر مستعفی عراق، مبنی بر ایجاد ساز و کار الزم 
برای خروج نظامیان آمریکایی، بر ادامه شراکت واشنگتن 

و بغداد تاکید کرده بود.
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه نیز به سی ان ان 
گفته بــود: علیرغم اینکه پارلمان عــراق قانون خروج 
نیروهای آمریکایی را تصویب کرده است، اما من معتقدم 
که آمریکا و عراق در شرف دستیابی به یک توافقنامه در 

راستای ادامه جنگ علیه داعش هستند.
اقدامات قضایی بغداد علیه آمریکا

  کمیســیون حقوق بشر پارلمان عراق از تحرکات 
بغداد بــرای محاکمه دولــت آمریــکا در دادگاه های 
بین المللی به اتهام ارتکاب جنایات و کشتار جمعی در 

عراق خبر داد.
به گزارش فارس، »احمد الکنانی« عضو کمیسیون 
حقوق بشــر پارلمان عراق، دیروزتصریح کرد: آمریکا از 
سال ۲۰۰3 تاکنون، مرتکب وحشیانه  ترین جنایات در 
عراق شــده که جنگ عراق، ماجراهای زندان ابوغریب، 
میدان النسور و ورود داعش، از جمله این جنایات است 
و آخریــن تجــاوز آمریکا نیز هدف قــرار دادن رهبران 
حشد الشعبی است. وی گفت که همه این اقدامات، در 

مجموعه جنایات و کشتار جمعی می گنجند.
این نماینده عراقی گفت: کلیه جنایاتی که آمریکا 

در حق ملت عراق مرتکب شده، مستند بوده و تحرکاتی 
نیز در این راستا آغاز شده است، تا آمریکا به خاطر این 
جنایات، توسط دادگاه های بین المللی بازخواست شود.

»ســالم الشــمری« نماینده ائتالف »سائرون« در 
پارلمان عراق، نیز دوشــنبه گفته بود: آمریکا مســئول 
تمامی خرابی ها در عراق اســت و باید به این کشــور 
غرامت بدهد و این غرامت، بالغ بر ۲۰ تریلیون دالر است.
وی افــزود: »رئیس جمهور آمریکا همواره می گوید 
عــراق باید غرامت بدهد، اما درباره این قضیه خود را به 
فراموشی زده که این تخریب و ویرانی سنگینی که بر سر 
عراق آمده، حاصل سیاست های دولت های آمریکا است.«

اس- ۴۰۰
یک مقام روس، مذاکرات میان بغداد و مسکو بر سر 

خرید سامانه های دفاع موشکی پیشرفته را تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، »الکســاندر ِشرین« 
معاون کمیته نظامی پارلمان روسیه روز دوشنبه گفت، 
عراق در حال مذاکره با روســیه برای خرید سامانه های 

دفاع موشکی »اس-3۰۰« و »اس-۴۰۰« است.
شرین توضیح داد: »آنها)عراقی ها( احتماال فهمیده اند 
که کشوری اشغال شــده هستند و حقی برای اقدامات 

مستقل ندارند«.
ایــن مقام روس همچنین دربــاره پرداخت هزینه 
این ســامانه ها گفت: »نمی دانم با وجود کار شکنی های 
آمریکا، عراق چگونه می خواهد هزینه این تسلیحات را 
به ما بپردازد. اینکه عراق چگونه می خواهد اس-۴۰۰ را 
از روسیه به این کشور منتقل کند، نیز مشخص نیست«.
قبال نیز »سعد جواد قندیل« سفیر عراق در تهران، 
گفته بود: »مسئله خرید اس- 3۰۰، بر روی میز مذاکرات 
عراق و روســیه قرار دارد و ممکن اســت که عراق این 

سامانه را خریداری کند«.

دیروز اعالم شد

حشدالشعبی حجت را بر آمریکایی ها تمام کرد؛
از عراق خارج نشوید، به زور متوسل می شویم

نیــروی دریایی چین با عملیاتی کردن 
نانچانگ(  مدل)۰۵۵  موشک انداز  ناوشکن 
ناوشکن موشکی در  حاال مالک بزرگترین 
آسیا و دومین ناوشــکن بزرگ در جهان 

است.
 رقابــت نظامی چین و روســیه با آمریکا طی 
ســه ســال اخیر و با قــدرت گرفتــن ترامپ در 
آمریکا شــدت گرفته اســت و هر چند وقت یک 
بار پکن و مســکو در حوزه فناوری های پیشرفته 
نظامی یکی از دســتاوردهای جدیــد خود را رو 
می کنند. روزنامه واشنگتن پست در همین رابطه 
با انتشار گزارشــی تحت عنوان رونمایی چین از 
بزرگترین ناوشکن موشکی خود نوشته: »ناوشکن 
موشــک انداز مــدل)۰55 نانچانــگ( به صورت 
رسمی روز یکشنبه در مراسمی به نیروی دریایی 
ارتــش آزادی بخش خلق چین ملحق شــد. این 
ناوشــکن بزرگ موشک انداز سال گذشته میالدی 
آزمایش های نهایی را از سر گذراند. بر اساس این 
گزارش زمانبندی عملیاتی شــدن این ناوشــکن 
بزرگ موشــک انداز دقیقا پــس از انتخابات روز 

شــنبه تایوان بود. ناتو گفته این ناوشکن مجهز به 
موشک هدایت شونده را »رزم ناو« در نظر می گیرد، 

نه ناوشکن.
 به گزارش ایسنا این ناوشکن ۱3 هزار تن وزن 
و ۱۸۰ متر طول دارد و بزرگترین ناوشکن در آسیا 
و دومین در جهان پس از ناوشکن های »زوموالت« 
نیروی دریایی آمریکاســت کــه ۱5 هزار تن وزن 

دارند. همچنین ســرعت این ناوشکن چینی 3۰ 
گره دریایی تخمین زده شــده است. این ناوشکن 
می تواند ۱۱۲ سیستم موشک انداز حمل کند که 
قادرند برخی از کشنده ترین پرتابه ها را شلیک کنند 
که شامل موشک های دوربرد ضد ناو موشک های 
کروز و موشک های ضد هوایی می شود که براساس 
گزارش روزنامه »میلیتاری تودی« با اس-3۰۰های 

روسی برابری می کند. ارتش آزادی بخش خلق چین 
پنج ناوشــکن دیگر تایپ ۰55 دارد که در ۲۰۱۹ 

عملیاتی شدند.
خبر دیگر از چین اینکه گزارش ها از گسترش 
روابــط تجــاری چین و روســیه حکایــت دارد. 
خبرگــزاری اینترفکس در این زمینه نوشــته: در 
پایان ســال ۲۰۱۹، میزان مبــادالت تجاری بین 
روسیه و چین به میزان 3.۴ درصد افزایش و به رقم 
۱۱۰.۷5 میلیارد دالر رسید که یک رکورد محسوب 
می شود، ضمن اینکه مسکو و پکن دیگر از ارزهای 
ملی به جای »»دالر« اســتفاده می کنند. در پایان 
سال ۲۰۱۸، مسکو و پکن مبادالت بازرگانی خود 
را با رشدی معادل ۲۷.۱ درصد افزایش داده و به 
رقم ۱۰۷ میلیارد دالر رساندند. این رقم برای اولین 
بار حاصل شــده بود. سپس حجم صادرات ساالنه 
از چین به روســیه ۱۲ درصــد افزایش یافت و به 
بیش از ۴۷.۹۷ میلیارد دالر رسید که سهم واردات 
کاالهای روسی- ۴۲.۷ درصد و رقم 5۹.۰۸ میلیارد 
دالر بود. از آن زمان به بعد، روسیه جایگاه نخست 

را در میان شرکای چین به خود اختصاص داد.

چین، مالک دومین ناوشکن بزرگ جهان

دمشق: ترکیه فوراً از خاک  ما عقب نشینی کند
فرستاده دولت دمشق در نشست سه  جانبه 
نیروهای  مسکو، خواستار عقب نشینی فوری 
ترکیه از سوریه و احترام به استقالل و تمامیت 

ارضی این کشور شد.
مسکو روز دوشــنبه میزبان برگزاری مذاکرات 
ســه جانبه نمایندگان سوریه، روسیه و ترکیه بوده 
است. در این نشست،»علی مملوک« رئیس شورای 
امنیت ملی ســوریه، خطاب به »هــاکان فیدان« 
رئیس سازمان اطالعات ترکیه، اعالم کرد که آنکارا 
باید به حاکمیت، استقالل و تمامیت ارضی سوریه 
احتــرام بگذارد و تظامیان ترکیــه را فورا از خاک 

سوریه خارج کند.
فرســتاده سوریه همچنین، خواســتار وفاداری 
ترکیه به تعهدات مفاد توافقنامه »ســوچی« درباره 
اســتان»ادلب«، خصوصا بند مربوط به لزوم خروج 

تروریســت ها از این استان و بازگشایی جاده حلب-
الذقیه و حلب- حماه شد.

به گــزارش خبرگزاری فــارس، مملوک گفت: 
»دولت ســوریه مصمم به ادامه مبارزه با تروریسم و 

آزاد سازی کامل ادلب است«.
چندی پیش هم »بشــار اســد« رئیس جمهور 
سوریه، بر لزوم توقف تجاوزات ترکیه به خاک سوریه 
و خروج همه نیروهای ترکیه ، و دیگر کشورهای غربی 
از کشــورش تاکید کرده و گفته بود که این نیروها، 

اشغالگر هستند. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیرا »ولید المعلم« 
وزیر خارجه ســوریه، گفته بود که پیش از این نیز 
دیدارهای متعددی میان فرستادگان امنیتی سوریه 
و ترکیه ، با نظارت روسیه، برگزار شده است، ولی این 

دیدارها، علنی نبوده است. 

بدون شــک، رسانه ای شدن دیدار سه جانبه در 
مسکو، تحولی جدید، مهم و چشمگیر است. 

طــی هفته های اخیر، جبهه شــمالی ســوریه 
دستخوش تغییرات بزرگی شده است، که آغاز دور 
جدیدی از تحوالت بیشتر و سیطره ارتش سوریه بر 

حومه های حلب و ادلب را نشان می دهد.
تهدید تازه اردوغان

»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه، یک 
روز پس از نشست سه جانبه ترکیه ، سوریه و روسیه 

در مسکو، دمشق را به اقدام نظامی تهدید کرد!
اردوغان دیروز به بهانــه حرکت موج بزرگی از 
آوارگان سوری به سمت مرزهای ترکیه، دولت سوریه 
را تهدیــد کرد در صورت متوقف نکردن عملیات در 

استان ادلب، اقدام نظامی می کند.
اردوغان گفت: »امیدواریم ]توافق[ آتش بس در 

ادلب پایدار بماند. ما مصمم هستیم مانع هر حمله ای 
توسط رژیم ]بشــار[ اسد ]رئیس جمهور سوریه[ به 

ادلب شویم«.
ادلب تنها اســتان سوریه است که کنترل بخش 
اعظم آن در اختیار گروه های مســلح تروریستی و 
همچنین گروه های مسلح نزدیک به ترکیه قرار دارد. 
ارتش ســوریه تاکنون بخشی از جنوب و شرق این 
استان را که مشمول توافق »کاهش تنش« است، از 

کنترل تروریست ها خارج کرده است. 
اردوغــان با تهدید به اقــدام نظامی علیه دولت 
مشروع سوریه، ادامه داد: »۴۰۰ هزار سوری از ادلب 
آواره شده اند و باید به خانه هایشان بازگردند. اگر الزم 
باشد اقدامات رژیم برای نقش آتش بس را خودمان 
متوقف می کنیم. همگان باید بدانند که ما شــوخی 

نمی کنیم و هر چه می گوییم، انجام می دهیم«.

در نشست سه جانبه ترکیه، سوریه و روسیه مطرح شد

سرویس خارجی-
آمریکا  اســت،  حاکی  گزارش ها  برخی 
عالوه بر بخش هایی از غرب آســیا، تصمیم 
دارد نیروهای خــود را از غرب آفریقا نیز 
خارج کند، امری که موجب نگرانی فرانسه 

شده است.
پس از ضربه  نظامی، سیاســی و حیثیتی که 
آمریکا در غرب آســیا از ایران خــورد و با طرح 
پارلمان عراق برای اخراج این کشــور تحقیر شد، 
خروج نظامیان این کشــور از منطقه قریب الوقوع 
به نظر می رســد. در عین حال مدتی است خروج 
نیروهای تروریســت آمریکا از غرب آفریقا نیز به 
گوش می رسد، نیروهایی که پشتیبانی اطالعاتی، 
لجســتیکی و پهپادی برای نیروهای فرانسوی و 

منطقه ای در غرب  آفریقا بر عهده دارند.
همین زمزمه ها فرانسه را نگران کرده است. به 
گزارش »رویترز«، »امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور 
فرانسه پس از نشستی با رهبران کشورهای غرب 

آفریقا که در جنوب غرب فرانســه برگزار شــد، 
گفته:  »اگــر آمریکایی ها تصمیم بگیرند آفریقا را 
ترک کنند، این یک خبر واقعاً بد برای ماســت. 
رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالــد  بتوانم  امیدوارم 
آمریکا، را متقاعد کنم که مقابله با تروریسم یک 

مسئله مهم در این منطقه است«. 
گفتنی اســت فرانســه حدود ۴5۰۰ نیرو در 
منطقــه غرب آفریقا دارد امــا با این وجود، اوضاع 
امنیتی در این منطقه به شدت رو به وخامت می رود. 
فرانسه و کشورهای غرب آفریقا روز دوشنبه با متحد 
کردن نیروهای خود تحت یک فرماندهی مشترک 
برای مقابله با آنچه »شــبه نظامیــان در منطقه 
ساحل« نامیده اند، موافقت کرده اند و فرانسه قرار 
است ۲۲۰ سرباز دیگر را برای تقویت حضور نظامی 

خود به منطقه اعزام کند.
البته به نظر می رســد، وقتی فرانسه با ۴5۰۰ 
نیرویش در آن منطقه کاری از پیش نبرده است، 

با افزودن ۲۲۰ سرباز دیگر هم نخواهد برد.

زمزمه های خروج آمریکا از غرب آفریقا

تمام  رغم  به  آمریکا  دادگستری  وزارت 
تالش های آل سعود، تیراندازی افسر سعودی 
در پایگاه نیــروی دریایی آمریکا را »اقدام 

تروریستی« خواند.
مــاه گذشــته »محمد ســعید الشــمرانی« 
دانشــجوی افسری ســعودی که از طرف نیروی 
هوایی کشورش برای شرکت در یک دوره آموزشی 
به پایگاه »پنساکوال« در فلوریدا اعزام شده بود سه 
نظامی آمریکایی را با شلیک گلوله کشت و ۸ نفر 
دیگر را زخمی کرد. در پی این حادثه، رسانه های 
آمریکا گزارش داده بودند دولت این کشور اخراج 
ده ها نفر از نظامیان ســعودی را بررسی می کند. 
آل ســعود تالش زیادی کرد تا ضمن جدا کردن 
این افسر از »ملت عربستان«، خشم آمریکایی ها 

را کنترل کند.

اکنون وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرده، 
تیراندازی ماه پیش این افســر ســعودی،»اقدام 
تروریســتی« بوده است. وزیر دادگستری آمریکا 
همچنین اعالم کرده ۲۱ دانشجوی نظامی سعودی 
هــم پس از انجام تحقیقات درباره این تیراندازی 
به کشور خودشان فرستاده شده اند)بخوانید اخراج 
 شده اند(. وزیر دادگستری آمریکا همچنین گفته:

» فرد مهاجم در ماه سپتامبر)شــهریور( پیامی را 
در رسانه های اجتماعی منتشر کرده و گفته بود، 

شمارش معکوس شروع شده است«.
پیش از این وزارت دفــاع آمریکا در واکنش 
به این اقدام، آموزش نیروهای نظامی سعودی را 
متوقف و اداره تحقیقات فدرال آمریکا )اف بی آی( 
نیــز تیراندازی تبعه ســعودی در پنســاکوال را 

تروریستی اعالم کرد.

از سوی وزارت دادگستری آمریکا

اقدام افسر سعودی در کشتار نظامیان آمریکایی
»تروریستی« اعالم شد


