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خوابآمریکابرایتنگههرمز!

واشنگتن بــه تــازگــی اع ــام کــرد کــه بــه دنبال
تشکیل یک ائتالف بینالمللی و منطقهای برای
تضمین امنیت دو آبراه حیاتی تنگه هرمز و باب
المندب اســت؛ طرحی که دو انگیزه می تواند
داشته باشد -۱ :تالش آمریکا برای کنترل تنگه
هرمز در دراز مدت و خارج ساختن آن به تدریج از
نظارت نیروهای نظامی ایران .هم اکنون با توجه
به عمیقتر بودن طرف ایرانی تنگه هرمز عبور و
مــرور کشتیها از آن و تحت نظارت سپاه انجام
میشود .اگر واقعا چنین هدف بلندمدتی در کار
باشد ،نشانه نخست آن پس از تشکیل ائتالف
میتواند پاسخ گو نبودن کشتیهای آمریکایی به
سواالت معمولی نیروی دریایی ایران در هنگام
عبور از این تنگه باشد -۲ .با توجه به عزم جدی
ترامپ به منظور تصفیر صادرات نفتی ایران برای
نتیجه بخشی تحریمها ،احتماال دولــت آمریکا
میخواهد در آینده نزدیک وارد فاز عملی برخورد
با نفتکشهای ایرانی در آبهای بینالمللی شود؛
البته این رویکرد با توقیف نفتکش روسی حامل
نفت ایران به وسیله انگلیس در جبل الطارق کلید
زده شده است .از این رو بیم دارند که ایران این
کار را در آبهای منطقه تالفی بکند و به اقداماتی
دست بزند؛ به همین دلیل با تشکیل یک ائتالف
تنشزا میخواهند نوعی بازدارندگی ایجاد کنند.

خبر متفاوت

ترامپ«:کلیه»جایگاهیویژه
در«قلب» دارد!
ایندیپندنت -ترامپ در تازهترین گاف خود،به
سیاستهای جدید دولتش در قبال بیماریهای
کلیوی پرداخت و در حالی که دستش را روی
قلبش گذاشته بود ،گفت :شما روی این چیزها
بسیار سخت کار کردهاید .شما روی کلیه بسیار
سخت کار کردهاید .کلیه جایگاهی بسیار ویژه
در قلب دارد و چیز معرکهای است.

باوجودمخالفتواشنگتن،سامانههایدفاعیروسیواردترکیهشد

صنعتنظامیآمریکادرمعرض زیان بزرگ

وزارت دفاع ترکیه با دریافت اولین سری قطعات سامانه
دفاعی اس، ۴۰۰ -آن ها را به پایگاه هوایی مورتد در
استان آنکارا منتقل کرد.کاخ سفید میدانست اصرار
رجبطیباردوغان،برایقرارداداس ۴۰۰-تالشبرای
انتقامگیری از مخالفت پنتاگون با فروش موشکهای
پاتریوت و هم اکنون جنگندههای اف ۳۵ -و حتی وارد
آوردن بزرگترین خسارت اقتصادی به صنعت نظامی
آمریکاوپاسخیبهحملهآمریکاییهابهلیرترکیهدرسال
گذشته و کاهش  ۳۰درصــدی آن است.اگر آمریکا در
اعمالفشارهایخودعلیهترکیهبهعنوانماموریتیدشوار
ونهناممکنموفقعملمیکرد،میتوانستهندرانیزاز
خریداینسامانهمنصرفکندودرآیندهنیزتمایلبحرین،
قطر،عراق ،عربستان و دیگر کشورها را برای داشتن این
سامانهازبینببرد.اماحاالکهآمریکادراینمسیرشکست
خورد و ترکیه اس ۴۰۰-روسیه را وارد کرد ،تعدادی از
کشورهایجهاناقدامبهخریداینسامانهدفاعموشکی
خواهندکردوازقراردادهایخریدسامانهدفاعیپاتریوت
در ظاهر یک قرارداد تسلیحاتی  2.2میلیارد
دالری بین آمریکا و تایوان است اما در حقیقت
پــیــام آشــکــار دولـــت دونــالــد تــرامــپ ،رئیس
جمهوری آمریکا به دولــت شی جین پینگ،
رئیس جمهوری چین و حتی جهان است؛
مبنی بر این که در سیاست خارجی کنونی
واشنگتن قرار نیست از تنشها با پکن کاسته
شود بلکه میتوان انتظار داشت دامنه آن از
جنگاقتصادیفراتربرودوبهجنگتسلیحاتی
بینجامد .این پیام را مقامات پکن به خوبی
دریافتکردندوبا«مداخلهجویانه»نامیدناین

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

منصرف خواهند شد و این مسئله به توسعه این سامانه
دفاع موشکی ضربه خواهد زد؛ درحالیکه آزمایشها
برتریاس ۴۰۰-دربرابرانواعسامانههایدفاعموشکی
پاتریوت آمریکا را ثابت کردهاند .حال که روسیه موفق به
فروش سامانه دفاع موشکی اس ۴۰۰-به ترکیه شده
برخیکشورهاازخریدجنگندههایآمریکاییمدل-اف
 ۱۵واف ۱۶-منصرفشدندوچرختولیداینجنگندهها
نیزاز حرکت خواهد ایستاد و آمریکا هرگز بازاری برای
فروشصدهافروندازایننوعجنگندههایخودنخواهد
یافت و آن ها را با جنگندههای اف ۳۵-جایگزین خواهد
کرد ،بهعنوان مثال اگر کشور الجزایر سامانه اس۴۰۰-
را خریداری کند ،مراکش مجبور میشود جنگندههای
اف ۱۶ -خود را برای مقابله با این سامانه به روزرسانی
کند،حاالکهترکیهبهاس ۴۰۰-دستیافته،یونانبرای
برقراری روابط نزدیک با روسیه تالش خواهد کرد واین
یعنی  صنعت نظامی آمریکا متحمل دهها میلیارد دالر
خسارتدرطولسالهایآیندهخواهدشد.

واکنشتهدیدآمیزپکنبهاقدامواشنگتنبرایفروشسالحبهتایوان

چین:آمریکا باآتشبازینکند

فروش تسلیحاتی به تندی از واشنگتن انتقاد
کردند و خواستار لغو فــوری فــروش سالح به
تایوان شدند .وانگ یی وزیر خارجه چین نیز
در هشداری شدیداللحن خطاب به واشنگتن
اعالم کرد ایاالت متحده باید از تعامل با تایوان
خودداری کند .وی این اقدام آمریکا را بازی با
آتش توصیف کرده است.آن چه مسلم است،
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نبی شریفی -بــنــدبــازی والدیمیر
پوتین روی گسل های اتحادیه اروپــا،
در راستای انتقام گیری از تحریم ها و
واکنش های اعضای این اتحادیه پس از
الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه کلید
خورد.ردپایپوتینرامیتواندررابطه
نزدیکش با چپ های رادیکال یونان
به رهبری سیپراس در سال  2015تا
خرسندیوحمایتپنهانویازپیروزی
هایکوچکوبزرگاحزابراستگرادر
چندینکشوراروپاییمشاهدهکرد.حاال
در تازه ترین رویداد ،تارنمای «بازفید»
به اسنادی دســت یافته که نشان می
دهد ماتئو سالوینی ،وزیر کشور ایتالیا
و رهبر حزب راســت افراطی «لیگا» با
روسیه در ارتباط بوده است .این تارنما
شواهد و مستنداتی از جمله فایل
صوتی ارائه کرده که نشان
می دهــد ماتئو سالوینی
با میانجیگری جانلوکا
ساوینیبایکمقامدولتی
روسیهمالقاتکردهاست
تــا بـــرای تبلیغات
انتخاباتی از او
درخواست
پول کند.
ایــــــــن
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رویارویی چین و آمریکا بر سر تایوان دست کم
تا زمانی که دونالد ترامپ در کاخ سفید حضور
دارد ،ادامه خواهد داشت زیرا از همان ابتدای
ورود ترامپ به کاخ سفید حمایت از تایوان
یکی از ارکان سیاست خارجی دولتش بود.
ترامپدرهمانروزهاوماههاینخستریاست
جمهوریاشازتمایلخودبرایدیداربارئیس

دی ــدار در تــاریــخ هجدهم اکتبر سال
 2018و در هتل متروپل مسکو انجام
شده است .پیشتر ،رهبر لیبرال ها در
پارلماناروپادرماهمهگذشتهاعالمکرده
بود که «سالوینی از پوتین پول گرفته
است تا اروپــا را نابودکند ».به گزارش
خبرگزاری «آنسا» ،دادستانی ایتالیا
در میالن تحقیقاتی را در خصوص این
اتهامآغازکردهاست.حزب«اتحادملی»
مارین لوپن ،دیگر رهبر راست گرایان
افراطیاروپاومتحداصلیسالوینینیز
پیشترمتهمبهدریافتپولبرایتبلیغات
انتخاباتی از روسیه شده بود .شنبه ۲۸
اردیبهشتنیز،هاینتساشتراخهمعاون
صدراعظماتریشدرواکنشبهویدئوی
افشاگرانه ای استعفا کرد که به سقوط
دولــت انجامید .ایــن فایل ویدئویی
نشان می داد اشتراخه در سال
 ۲۰۱۷چند ماه قبل از برگزاری
انتخابات پارلمانی به دیــدار یک
تاجر زن روس رفته و در این دیدار
به وی وعده قراردادهای دولتی
را در ازای کمک این تاجر
روس بــه پــیــروزی
او و حــزبــش در
انتخابات داده
است.

دولت محلی تایوان خبر داد و همان زمان هم
خشم مقامات پکن را برانگیخت.در اکتبر
 2018هم مایک پنس ،معاون ترامپ در
جریان سخنرانی که در مؤسسه هودسون
داشت موضع حمایتی بسیار جدی در قبال
تایوانگرفتوازچینانتقادکردکه«میکوشد
شرکایدیپلماتیکتایوانراباتطمیعبهسمت
خود بکشد و شرکتهای خارجی را مجبور
میکنددیگرعنوانکشوررابرایتایوانبهکار
نبرند».حاال پکن اعالم کرده که هر شرکتی
راکهبهتایوانسالحبفروشد،تحریممیکند.
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چرنوبیل،جاذبهگردشگریمیشود!
چهل روز از انتشار آخرین قسمت مینی سریال
محبوب «چرنوبیل» نگذشت که به فرمان رئیس
جمهوراوکراین،محوطهاطرافنیروگاهچرنوبیل،
محل بدترین حادثه اتمی جهان (انفجار راکتور
در سال  ،)1986تبدیل به یک مکان گردشگری
رسمی میشود .ولودیمیر زلنسکی ،فرمانی را
امضا کرد که براساس آن مسیرهایی جدید برای
پیاده روی در این محل ایجاد و همچنین وضعیت
سرویسدهیموبایلهمبهترخواهدشد.

نمای روز

ترفندمرکلبراینلرزیدن!
صدراعظم آلمان بعد از دچــار شدن به سه بار
لرزش مقابل دوربینها هنگام دیدارهای رسمی،
در اقدامی خالف پروتکل ،بهصورت نشسته از
نخستوزیر دانمارک استقبال کرد.

چهره روز

«ژنخوب»بهبرزیلرسید
رئیس جمهور برزیل اعالم کرد که قصد دارد پسرش
«ادواردو» را سفیر برزیل در آمریکا کند .بولسونارو
گفت :ایــن انتصاب مدنظر من هست ،چــرا که او
(ادواردو)دوستفرزنداندونالدترامپاست!

