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پکن: 
بهترین دوره روابطمان با امارات 

را تجربه می کنیم
ســفیر چین در امارات متحده عربی در یک 
مصاحبه ضمن تمجید روابط خوب پکن و ابوظبی، 
به ابراز نگرانی درباره دربــاره تنش ها در منطقه 
خلیج فارس و تاســف دربــاره کاهش تعهدات 

برجامی ایران پرداخت.
نی جیان سفیر چین در امارات متحده عربی 
در مصاحبه با خبرگزاری رسمی امارات متحده 
عربــی )وام( ضمن ابراز نگرانــی درباره تنش ها 
در منطقه خلیج فارس، روابــط چین و امارات را 

روابطی عالی توصیف کرده است.
این دیپلمات چینی به وام گفت: امسال سی و 
پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین 
چین و امارات متحده عربی است. روابط ما در حال 

حاضر در بهترین دوره تاریخی خود قرار دارد.
از نظــر او، میــان همه کشــورهای منطقه 
غرب آســیا، این امارات اســت که عمیق ترین، 
گســترده ترین و مثمرثمرترین همکاری ها را با 

چین داشته است.
نی جیان همچنین از سفر هفته آینده و رسمی 
شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولی عهد ابوظبی به 

پکن برای دیدار با مقام های ارشد چین خبر داد.
او با اشاره به سفر سال گذشته رئیس جمهور 
چین به ابوظبی و سفر هفته اینده بن نهیان به پکن 
گفت: دید و بازدیدهای رهبران ارشدمان ظرف 
یک سال، نشــانه ای از اهمیت باالی مشارکت 
اســتراتژیک جامع چین و امارات متحده عربی 
است. ســفیر چین افزود: انتظار می رود که سفر 
آتی شیخ محمد بن زاید )به چین(، سبب تقویت و 
تعمیق اعتماد متقابل استراتژیک و سیاسی بین 
دو کشور شود و همچنین به افزایش همکاری ها 
در حوزه های سیاسی، نظامی، تجاری و فناوری 

بینجامد.
نی جیان در مصاحبه با وام به اظهارنظر درباره 
کاهش تعهدات برجامی ایران و تنش های اخیر 

در منطقه خلیج فارس هم پرداخت.
ســفیر پکن در ابوظبی گفت: چیــن درباره 
تنش ها در منطقه خلیج )فارس( نگران اســت. 
مــا امیدواریم که طرف هــای مربوطــه آرام و 
خویشــتندار باشــند، اقدام های ملموس برای 
اجتناب از تشــدید تنش  اتخاذ کــرده و به طور 
مشترک ایمنی و امنیت دریانوردی و تنگه ها را 

تامین و صلح و ثبات منطقه را حفظ کنند.

او با تاکید بر اهمیت باالی منطقه خلیج فارس 
برای امنیــت و ثبات جهانی و بــازار بین المللی 
انرژی افزود، پکن برای کاستن از تنش ها با همه 
کشورهای این منطقه و دیگر کشورهای بزرگ 
خارج از منطقه، ارتباطات و همکاری های خود 

را حفظ کرده است.
سفیر چین درباره گام های ایران برای کاهش 
تعهــدات برجامی خود هم اظهارنظــر کرد و به 

توضیح مواضع پکن در این زمینه پرداخت.
این دیپلمات چینی گفــت: باور پایدار ما این 
بوده اســت که اجرای کامل و موثر برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( طبق قطعنامه )۲۲۳۱( 
شورای امنیت سازمان ملل، تنها راه عملی برای 
رفع تنش ها و حل پرونده هســته ای ایران است. 
این کار به ایجاد شرایط برای حل دیگر موضوعات 

از طریق مذاکره هم کمک خواهد کرد.
وی افــزود: بــا توجه بــه شــریاط جاری، 
طرف ها باید آرامش خودشــان را حفظ کرده و 
خویشتنداری نشان دهند و طبق چارچوب برنامه 
جامع اقدام مشترک به گفت و گو پایبند بمانند. 
جامعــه بین المللی باید بــه چندجانبه گرایی و 
نظم بین المللی مبتنی بر حقوق بین الملل پایبند 
بماند و از طریق مذاکــره از موضع برابر به دنبال 

راه کارهای دیپلماتیک و سیاسی باشد.
اظهارات دیپلمات چینی درباره لزوم پایبندی 
کشورها به چندجانبه گرایی و اجرای کامل و موثر 
برجام در شرایطی مطرح شده که دولت آمریکا 
هجدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در اقدامی 
یکجانبه و غیرقانونی از توافق هسته ای خارج شد 
و از آن زمان در حال اعمال شدیدترین فشارهای 
اقتصادی علیه ایران بوده اســت. ایران یک سال 
بعد از خروج آمریکا و با اســتناد بــه بند ۳۶ این 
توافق، گام های اول و دوم کاهش تعهدات برجامی 
خود را برداشته و به تعلل های طرف های برجامی 
در زمینه عمل به تعهــدات و وعده های اعالمی 

خودشان واکنش نشان داده است.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

منابــع آگاه در ســازمان های 
اطالعاتی غربی نگران اســتفاده ایران 
از پهپادهایــش در جنگ های نیابتی 
به ویژه در یمن هســتند. ایران از این 
زمین های جنگی به عنوان محل آزمون 
پهپادهای خود استفاده می کند، اقدامی 
که نگرانی جدی رژیم صهیونیستی، 
عربستان سعودی و ایاالت متحده را به 
دنبال داشته اســت و این کشورها را بر 
آن داشته تا تصمیمی برای آن بگیرند. 
البته علیرضا اکبری، کارشناس مستقل 
یک سال پیش در مصاحبه با خبرگزاری 
اسپوتنیک عنوان کرد که هجمه غربی ها 
و ســعودی ها در مورد نگرانی استفاده 
یمنی ها از پهپاد ایرانی بی مورد است، 
چرا که پهپاد در یک شــبکه عملیاتی 

کامل معنا پیدا می کند.
با این حال ایران آرام و آهسته در حال 

انبار کردن پهپاد های ســاخت خود و 
صادرات آن ها به متحدان خود در منطقه 
است و آن ها را در مقابل دشمنان خود 
در عراق، سرزمین اشغالی و عربستان 

سعودی مورد آزمون قرار می دهد.
پایگاه خبری هیل آمریکا در گزارشی 
با عنوان »ایــران ابرقــدرت پهپادی 
می شود« با این مقدمه نوشت: در تاریخ 
دهم جوالی )نهم تیرماه(، پهپاد های 
ایرانی برای حمله به معارضان کرد در 
شمال عراق مورد استفاده قرار گرفتند؛ 
این اتفاق پــس از آن صورت گرفت که 
ایران این گروه را به شــهادت اعضای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی محکوم 
کرد. رسانه های ایرانی گفتند که یک 
دستگاه پهپاد جدید ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در ایــن حمله مورد 
استفاده قرار گرفت، این حمله سه هفته 
پس از آن صورت گرفت که ایران یکی از 
پهپادهای پیشرفته آمریکایی را بر فراز 

خلیج عمان ساقط کرد.
تهدید پهپادی ایرانی ها محدود به 

آب های ساحلی ایران یا حتی مناطق 
همسایه ای آن نمی شــود؛ بلکه حاال 
تهدیــدی علیه متحــدان منطقه ای 
آمریکا به شــمار مــی رود. متحدان 
ایــران، از حوثی هــای در یمن گرفته 
تا حزب اهلل لبنان، حــاال از دانش فنی 
پهپادی ایران بهره مند می شوند. به طور 
مثال ایاال ت متحده باور دارد که حمله 
پهپادی به تأسیســات نفتی ایران در 
ماه می )اردیبهشت  - خرداد( از سوی 
یک گروه طرفدار ایران حاضر در عراق 

صورت گرفته بود.
حزب اهلل، کــه پهپادها و تجهیزات 
پروازی بدون سرنشــین بســیاری را 
در چند ســال گذشــته به ســمت 
ســرزمین های اشــغالی روانه کرده 
است، به واسطه حمایت  ایرانی ها این 
قدرت را بهبود بخشیده و حاال تهدید 
می کند کــه در جنگ آینــده از آن ها 
علیه صهیونیست ها استفاده می کند. 
سیدحسن نصراهلل، رهبر حزب اهلل در 
تاریخ دوازدهم جــوالی )۲۱ تیر ماه( 

عنوان کــرد که حــزب اهلل پهپادهای 
پیچیده و جدیــد دارد. حــزب اهلل از  
هواپیمای بدون سرنشین مرصاد که 
بر اســاس یک مدل پهپاد ایرانی با نام 
ابابیل و مهاجر ساخته شده، برای اولین 

بار استفاده کرد.
در یمن، حوثی ها حمالت پهپادی 
را علیه فرودگاه های عربستان سعودی 
در نزدیکی مرزهای یمن ترتیب داده اند. 
۹ نفر در اوایل ماه جوالی )تیر ماه( در 
جریان این حمالت در فــرودگاه ابها 
آسیب دیدند. حوثی ها در این حمالت 
از پهپاد قاصف – ۲ کی، که ساخته شده 

بر اساس پهپاد ایرانی موسوم به ابابیل تی 
است، استفاده کردند.

مجموع این رویدادهــا، حزب اهلل، 
حوثی ها و شبه نظامیان مدافع ایران در 
عراق که از فناوری پهپادی صادر شده از 
تهران استفاده می کنند، نمایان گر یک 
گام محکم از سوی ایران برای توانایی در 
تهدید ایاالت متحده و متحدانش است. 
فناوری پهپادی ایران همچنین رفته 
رفته پیچیده تر می شود. از دهه ۱۹80 
میالدی ایران به دنبال ایجاد نیروهای 

تولید پهپاد های محلی بود.
در ماه ژانویه )دی - بهمن(، ایران 
اقدام به رونمایی از هواپیماهای بدون 
سرنشین زیادی کرد. این هواپیماها بر 
اساس اعالم رســانه های ایران شامل 
پهپاد شاهد  ۱۷۱ یک پهپاد رادار گریز 
با موشــک های نقطه زن و همچنین 
پهپاد کمان ۱۲ کــه برد پروازی ۲00 
کیلومتری بــه مدت ۱0 ســاعت را 
برایش متصور شده اند، می شد. برخی 
پهپادهای ایرانی در واقع مهندســی 
معکوس پهپادهای آمریکایی هستند. 
پهپادهای ایرانی صائقه و شاهد ۱۷۱ 
در واقع نســخه مشابه پهپاد سنتینل 
آر کیــو ۱۷0 آمریکایی هســتند که 
در سال ۲0۱۱ به دســت ایران افتاد 
و همچنین پهپاد شــاهد ۱۲۹ مشابه 

ام کیو۱ پریدیتور آمریکایی است.
شــاید همه ادعاهای ایران در مورد 
ساخت آن پهپادهایی با برد طوالنی و 
رادارگریزی صحت نداشته باشند، اما 
نمی توان ادعاهای ایران را توجیهی برای 
تمسخر توانمندی هایش دانست. ایران 
نه تنها نشــان داده که می تواند از این 
پهپادها استفاده کند، حمالتی همچون 
منتقدان کرد در عراق و یا ارسال پهپاد 
به سرزمین اشغالی در فوریه سال ۲0۱8 
)بهمن - اســفند ۹۶(، بلکه این کشور 
می تواند پهپادهای پیشرفته آمریکایی 

را نیز ساقط کند.
ایران دوســت دارد که پهپادهای 
خــود در خانــه و بیــرون از آن را به 

رخ بکشــد تا ثابت کند که می تواند 
تحریم هــای ایاالت متحــده را دور 
بزند و به توسعه توانایی نظامی خود 
ادامه دهد. برای همین اســت که از 
ماه ژانویه )دی - بهمــن( تا جوالی 
)تیر ماه( اقدام بــه اجرای مانورهای 
پهپادی کرده است و حتی اعالم کرده 
که جنبش های ناوهــای هواپیمابر 
ایاالت متحده را رصد می کند. سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی که از سوی 
واشــنگتن به عنوان یک ســازمان 
تروریستی شناخته شــده، در حال 
تالش برای انتشار اخبار این اقدامات 

است.
ایجاد یــک واحد ویــژه پهپادی و 
اســتفاده از آن ها علیه گروه های کرد 
در تاریخ دهم جوالی ثابت می کند که 
تخصص پهپادی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی را به راحتی می توان به نقش 
ایران در خاورمیانه مرتبط دانست. بر 
اساس گزارش ارائه شده به کمیته فرعی 
مجلس آمریکا در امنیت داخلی و مبارزه 
با تروریسم و اطالعات، نیروهای قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی پشت 
حمالت پهپادی به معارضان سوری در 
جریان جنگ داخلی سوریه و همچنین 

عراق معرفی شدند.
در هرگونه منازعه آینده که حضور 
آمریکا و متحدانش را علیه ایران در پی 
داشته باشد، ایران و نیروهای نیابتی 
آن قطعاً در ایــن زمینه مقتدر حاضر 
می شوند و تهدید پهپادی آن ها باید 

در محاسبات در نظر گرفته شود. 

پایگاه خبری هیل با اشاره به نگرانی سازمان های اطالعاتی غربی:

ایرانابرقدرتپهپادیمیشود
ایران دوست دارد که 

پهپادهای خود در خانه و 
بیرون از آن را به رخ بکشد 

تا ثابت کند که می تواند 
تحریم های ایاالت متحده را 
دور بزند و به توسعه توانایی 

نظامی خود ادامه دهد

ایران نه تنها نشان داده 
که می تواند از پهپادهای 

پیشرفته ای استفاده کند، 
بلکه این کشور می تواند 

پهپادهای پیشرفته 
آمریکایی را نیز ساقط کند
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تســویکا یحزکیلــی ،روزنامه نگار صهیونیســت و 
تحلیل گر امور عربی، مدعی شد برای آزادی نظامیان اسیر 
در دست حماس باید یحیی السنوار رئیس دفتر سیاسی 

این جنبش در نواز غزه ربوده شود.
یحزیلی در گفت وگــو با کانــال ۱0 تلویزیون رژیم 
صهیونیستی ادعا کرد: اگر ارتش عملیاتی منحصر به فرد 
علیه رهبران حماس انجام دهد می توان معادله را تغییر 
داد؛ دولت اسرائیل به ربودن السنوار فکر کرده و برای این 

موضوع آماده است.
یحزکیلی ادامه داد، از ســال ۲008 تا ۲0۱۴ تل آویو 
سه جنگ علیه نوار غزه به راه انداخت تا حماس را به زانو 

درآورد اما حماس باقی ماند. در حالی که تل آویو از ساخت 
فرودگاه، بنــدر و کارخانه کوکاکوال در نوار غزه ســخن 
می گوید حماس شیوه ای دیگر یعنی جهاد علیه اسرائیل 
را انتخاب کرد. ابوعبیده فرمانده کل گردا ن های القسام 
شاخه نظامی حماس سه سال پیش ۱۳۹۵ گفت وگویی با 
شبکه االقصی انجام داد و هم زمان تصاویر مربوط به چهار 

اسرائیلی اسیر در دست حماس نیز  منتشر شد.
ارتش رژیم صهیونیستی هویت های چهار نظامی که 
عکس آن ها منتشر شده را می داند؛ دو تصویر مربوط به 
هدار گولدن و شائول آرون اســت که پیش تر و همزمان 

در جنگ ۵۱ روز علیه غزه در سال ۲0۱۴ کشته شدند.

آنگال مرکل صدراعظم آلمان طی نشست خبری در 
پایتخت این کشور، روسیه را به حمایت از احزاب افراطی 
دست راستی در کشورهای اروپایی متهم و درباره روابط 
مسکو با این احزاب ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری 
تاس روسیه، صدراعظم آلمان در نشست خبری در برلین 
با پیش کشیدن موضوع روابط روسیه با احزاب افراطی 
دست راســتی اروپایی، تلویحا مســکو را به دخالت در 
روندهای سیاسی داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
متهم کرد. پیش تر نیز دادستانی در پی انتشار گزارش از 
ارائه کمک های مالی روسیه به حزب دست راستی لیگ، 
گفت که تحقیقات اولیه در این زمینه آغاز شــده است. 

طبق گزارش ها، جیانلوکا ســاُویینی دوست و مشاور 
نزدیک وزیر کشور ایتالیا متهم اصلی این پرونده است 
گفت که درباره مکالمات او بــا برخی طرف های روس، 
یک فایل صوتی وجــود دارد. بنابراین گزارش ها در این 
فایل، سه ایتالیایی شامل ســاُویینی و سه روس درباره 
یک معامله نفتی ۱.۵ میلیارد دالری مذاکره می کنند 
و طرف های ایتالیایی خواهان تخفیف در هزینه قرارداد 

می شوند تا بتوانند آن را به حساب حزبشان واریز کنند.
ماتئو ســالوینی وزیر کشور ایتالیا و ســاُویینی در 
اظهاراتی جداگانه، اتهام های وارد شــده به آن ها درباره 

دریافت پول از روسیه را رد کردند. 

 فراخوان تحلیل گر صهیونیست به ربودن 
رئیس دفتر سیاسی حماس

 ابراز نگرانی مرکل درباره روابط مسکو 
با احزاب راستگرای اروپایی

یک مقام مسئول در وزارت دفاع عربستان سعودی 
اعالم کرد که پادشاه این کشور با میزبانی عربستان از 

نیروهای آمریکایی موافقت کرده است. 
بر اســاس گزارش خبرگزاری رســمی عربستان 
سعودی، این تصمیم پادشــاه با هدف افزایش سطح 
همکاری های مشترک دفاعی در زمینه امنیت و ثبات 
منطقه اســت. دو مقام نظامی به این شبکه گفتند که 
قرار اســت ۵00 نظامی آمریکایی در پایــگاه هوایی 
شاهزاده ســلطان واقع در منطقه ای بیابانی در شرق 

ریاض، مستقر شوند. 
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که مشارکت 
آمریکا در حمالت مرگبار عربستان سعودی به یمن، در 
آمریکا به موضوعی جنجال برانگیز بدل شده و بسیاری 
از نمایندگان توقف این همکاری را خواستار شده اند. 
ســنا و مجلس نمایندگان حتی قطعنامه هایی برای 
توقف مشــارکت آمریکا در جنگ یمن صادر کرده اند، 

اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این قطعنامه ها را 
وتو کرده است. پنتاگون اعالم کرد که وزیر دفاع آمریکا 
مجوز اعــزام نیرو و تجهیزات آمریکایی به عربســتان 

سعودی را صادر کرده است.
وزارت دفاع آمریکا در بیانیه خود اعالم کرده است که 
استقرار نیروهای آمریکایی در عربستان سعودی باعث 
ایجاد بازدارنگی بیشتر شده و قدرت واشنگتن در دفاع 

از منافع خود را تقویت می کند.

منابع خبری عراقی بعدازظهر جمعه )۲8 تیرماه( 
اعالم کردند که به پایگاه الشــهدا در منطقه آمرلی در 

استان صالح الدین حمله پهپادی صورت گرفت.
بالفاصله پس از انتشار این خبر بود که رسانه های 
جریان سعودی از جمله شبکه العربیه به نقل از منابع 
خود مدعی شــدند که این پایگاه در اختیار نیروهای 

حزب اهلل عراق و سازمان بدر قرار دارد.
علی الحسینی، سخنگوی سازمان الحشد الشعبی 
در محــور شــمال تأکید کــرد که بر خــالف آن چه 
رسانه های مغرض می گویند، هیچ کشته ای از نیروهای 
مستشاری یا سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران وجود 
ندارد. الحسینی به پایگاه خبری بغداد الیوم گفت که 
نمی توانیم، گــروه معینی را متهم کنیم. خواســتار 
تشکیل کمیســیون ویژه از ســوی عملیات مشترک 
هستیم تا حادثه را از نزدیک مشاهده کرده و مالحظات 
خود را اعالم کند. وی ادامــه داد: پیش از گزارش این 

کمیســیون نمی توانیم هیچ کس را متهم به بمباران 
پایگاه الحشد الشعبی در آمرلی کنیم.

این فرمانده عراقی تصریح کرد: الحشــد دشمنان 
زیادی دارد، از جمله داعش، آمریکایی ها و کشورهای 

که الحشد طرح های آنان علیه عراق را ناکام گذاشت.
الحسینی به اشاره به اینکه در جریان این حمالت، 
دو نفر به صورت سطحی، زخمی شدند، حضور هر گونه 

مستشار ایرانی در داخل این پایگاه را تکذیب کرد.

الحشد الشعبی:

هیچ نیروی ایرانی در پایگاه آمرلی حضور نداشت
پادشاه سعودی موافقت کرد

میزبانی عربستان از نیروهای آمریکایی

خبرخبر


