
آبه: 

سربازان آمریکایی در ژاپن تهدیدی علیه روسیه نیستند

نخست وزیر ژاپن اعالم کرد: سرابازان آمریکایی که در ژاپن مستقر هستند 
هیچ تهدیدی علیه روسیه محسوب نمی شوند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن 
اعالم کرد: سربازان آمریکایی که در ژاپن مستقر هستند برای تضمین امنیت در این 

کشور و منطقه خاور دور حضور دارند و هیچ تهدیدی علیه روسیه نیستند.
نخست وزیر ژاپن ادامه داد، در دیدار با والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این 

مساله را توضیح داده و امیدوار است که او این موضوع را درک کرده باشد.
این اظهارات در حالی بیان شد که پوتین در کنفرانس مطبوعاتی ساالنه اش در 
دسامبر اعالم کرد: روسیه هیچ نظر خاصی درباره حضور نظامی آمریکا در اوکیناوا و 

علیرغم اعتراضات ساکنان و مقامات محلی ندارد.
رئیس جمهوری روسیه اعالم کرد: این موضوع در مذاکره صلح با توکیو مورد 

گفت وگو قرار خواهد گرفت.
انتظار می رود آبه در اواخر ماه ژانویه ۲۰۱۹ به روسیه برود و مذاکراتی با همتای 

روس خود درباره معاهده صلح میان دو کشور داشته باشد.

تماس تلفنی ترامپ و سیسی با محوریت سوریه و 
تروریسم

رئیس جمهوری مصر در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود به بررسی 
وضعیت خاورمیانه به ویژه وضعیت سوریه پرداخت.

به گزارش ایسنا، بسام راضی، سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر در بیانیه ای 
اعالم کرد که عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری این کشور با دونالد ترامپ، همتای 
آمریکایی خود تماس تلفنی برقرار کرد و در جریان آن سال نوی میالدی را به وی 

تبریک گفت.
در این بیانیه همچنین آمده است، دو طرف در جریان این گفت وگوی تلفنی به 
بررسی وضعیت خاورمیانه به ویژه سوریه و راه های تقویت همکاری دوجانبه به ویژه 

در زمینه نظامی پرداختند.
براساس گزارش اسکای نیوز عربی، رؤسای جمهوری مصر و آمریکا درخصوص 
تالش های مشترک صورت گرفته برای برقراری ثبات در منطقه با هدف دستیابی 
به راهکارهای سیاسی برای بحران های کنونی در لیبی، سوریه و یمن به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.
رئیس جمهوری آمریکا در جریان این تماس تلفنی اقدامات و تحرکات منطقه ای 

و بین المللی مصر را ستود.
دو طرف بر اهمیت تداوم همکاری مشترک در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه 
نظامی، پرونده مبارزه با تروریسم و افراط گری در سایه چالش های مشترک و روابط 

استراتژیک میان دو کشور تاکید کردند.
سیسی در جریان این گفت وگوی تلفنی همچنین بر تمایل مصر برای ریشه کن 

کردن تروریسم و اهمیت هماهنگی و همکاری مشترک با آمریکا تاکید کرد.

نارندرا مودی: هند مایل به گفت وگو با پاکستان است

نخست وزیر هند تاکید کرد، دهلی نو هرگونه تالشی برای حفظ فشار روی 
پاکستان انجام می دهد اما اشتباه بزرگی است که باور کنید این کشور در 

آینده نزدیک رویکردهایش را اصالح خواهد کرد.
نیوز  ایژین  با  مصاحبه  در  هند  نخست وزیر  مودی،  نارندرا  ایسنا،  گزارش  به 
اینترنشنال تاکید کرد: دولت  دهلی نو روی استراتژی های بسیاری، از ضربات دقیق تا 
اقداماتی در دیگر سطوح، کار می کند تا روی پاکستان برای محدود کردن تروریسم 

فشار وارد کند.
به گفته مودی، گرچه هند مایل به گفت وگو و داشتن روابطی بسیار دوستانه با 
پاکستان است اما حقیقت این است که این همسایه قصد ندارد در آینده نزدیک 

روش هایش را در زمینه "ارتقای تروریسم بین مرزی" تغییر دهد.
مودی تاکید کرد، به کماندوهای ارتش هند که حمالت ضربتی سال ۲۰۱۶ در 
امتداد "خط کنترل" را انجام دادند، گفته شد تا بدون در نظر گرفتن موفقیت این 

ماموریت تا پیش از طلوع آفتاب بازگردند.
نخست وزیر هند گفت، زمان این حمله دو بار تغییر کرد و علت آن حفظ امنیت 

و ایمنی نیروها بود.
او افزود: به وضوح دستور دادم که چه موفق شدند و چه شکست خوردند، درباره 
آن فکر نکنند و قبل از طلوع آفتاب بازگردند. وسوسه نشوند و این عملیات را طوالنی 

نکنند.
او در پاسخ به اینکه آیا این حمالت به اهدافش دست یافت یا خیر گفت، علنا درباره 

آن صحبت نخواهد کرد.
مودی گفت: سیاسی سازی این حمالت به دست اپوزیسیون انجام شد نه دولت. 
نخست وزیر هند تاکید کرد: یک افسر ارتش کشور هند را از این عملیات مطلع 
کرد... اما برای این کشور مایه تاسف است که همان روز، رهبران برخی احزاب درباره 
این حمله تردیدهایی کردند. مشخص است که پاکستان اینگونه تکذیب می کند 
تا روحیه شان از بین نرود اما آنچه پاکستان می گوید، اینجا هم گفته می شود. آنها 
برای پشتیبانی از دیدگاهشان به نظرات پاکستانی ها اتکا می کنند. سیاسی شدن از 

اینجا شروع شد.
به گفته مودی، هند شرایطی را ایجاد کرده است که پاکستان در جهان منزوی 
شود. او در پاسخ به اینکه اگر عمران خان، نخست وزیر پاکستان او را برای سفر به 
کشورش دعوت کند چه خواهد کرد، گفت: اگر به آن مرحله برسیم درباره آن فکر 

خواهم کرد.   

پیامی  در  آذرماه  آمریکا 28  جمهور  رییس  ترامپ  دونالد 
خاک  آمریکایی  نیروهای  که  کرد  اعالم  سریع  و  توئیتری 
سوریه را ترک می کنند، سخنانی که از همان ابتدا با واکنش 
های مثبت و منفی همراه بود و بسیاری از رسانه ها خبر اعالم 

این خروج را شکست یانکی ها در سوریه ارزیابی کردند.
قبل از توئیت ترامپ، رسانه های آمریکایی در همان تاریخ خبر 
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را منتشر کرده بودند، خبری که 

پس از چند ساعت از سوی مقامات این کشور نیز تایید شد.
رییس جمهور آمریکا در این توئیت ادعا کرده بود که ما داعش را 
در سوریه شکست دادیم! و این تنها دلیل ماندن ما برای ماندن در 
آنجا بود. ادعایی که به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه فقط به جوک 
شبیه است، چرا که آمریکا به کمک رژیم صهیونیستی و کشورهای 
انگلیس و عربستان گروه تروریستی داعش را برای براندازی حکومت 
سوریه و تامین امنیت رژیم صهیونیستی ایجاد کرد که با فداکاری 
های جبهه مقاومت اسالمی، ارتش سوریه و نیروی هوایی روسیه، 
گروه تروریستی داعش سال گذشته تقریبا در همین زمان در سوریه 
و قبل از آن در عراق شکست خورد و آمریکا نه تنها هیچگونه نقشی 
در شکست داعش نداشته، بلکه برعکس، ایجاد، تقویت و تجهیز این 

گروهک تروریستی تکفیری توسط مقامات واشنگتن بوده است.
به دنبال توئیت ترامپ، وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( نیز اعالم کرد، 
تمام نظامیان آمریکایی ظرف ۶۰ تا ۱۰۰ روز آینده به طور کامل 

سوریه را ترک خواهند کرد.
رییس جمهوری آمریکا همچنین به وزارت دفاع این کشور دستور 
داده تا روند کاهش تعداد نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان را نیز 
آغاز کند؛ به دنبال این دستور، از چند هفته دیگر بیش از هفت هزار 
نظامی آمریکایی از افغانستان خارج خواهند شد؛ این اقدام، اولین گام 
از برنامه مرحله بندی شده کاهش چشمگیر حضور نظامی آمریکا در 
افغانستان و در نهایت پایان دادن به حضور نظامی هفده ساله در این 
کشور است که پیامدهای ناگواری برای مردم افغانستان داشته است.

ترامپ روز دوشنبه در توئیتی ادعا کرد که تصمیم وی برای خارج 
کردن نیروهای آمریکایی از سوریه، در قالب عمل به وعده انتخاباتی 

اش برای خروج نیروها از این کشور انجام می شود.
حضور غیرقانونی نیروهای آمریکایی در سوریه در غالب ائتالف در 
ظاهر ضد تروریستی در سوریه به سال ۲۰۱5 باز می گردد که در 
ابتدا به بهانه واهی مقابله با داعش )بمباران مواضع این گروهک(، 
یانکی ها تجاوز خود به خاک سوریه را آغاز کردند؛ در ادامه از سال 
۲۰۱۶ آمریکا ابتدا ۲ هزار نیروی نظامی خود را بدون مجوز دولت 
دمشق برای حمایت از کردهای سوری به استان الحسکه در شمال 
شرق سوریه که تحت کنترل کردها می باشد، اعزام کرد و پس از آن 
اقدام به ایجاد ۱8 پایگاه در سه استان الحسکه، الرقه و دیرالزور نمود. 
واشنگتن همچنین در حدود دو سال پیش با ایجاد پایگاه نوزدهم خود 
در منطقه التنف در جنوب شرق سوریه )هم مرز با عراق و اردن(۶۰۰ 
نظامی دیگر خود را جهت آموزش و تجهیز تروریست ها به این پایگاه 
اعزام کرد و با این کار عمال و بطور علنی در کنار تروریست ها علیه 

حکومت دمشق قرار گرفت.
با اعالم خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، اعتراض سناتورها و 
نمایندگان کنگره آمریکا در کنار همپیمانان واشنگتن در منطقه نیز 

به این اقدام شدت یافت.

مقامات  سوی  از  گرفته  صورت  های  اعتراض  خاطر  به  ترامپ 
آمریکایی و همچنین همپیمانان خارجی خود، دوشنبه شب مجبور 

شد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را مقداری به تاخیر بیندازد.
روزنامه نیویورک تایمز در این باره به نقل از مقام های آمریکایی 
نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود چهار ماه به ارتش 
فرصت داده تا نیروهای خود را از سوریه خارج کند. اعالم این خبر از 
سوی ترامپ، نشانه عقب نشینی وی از دستور اولیه اش برای خروج 

از سوریه است.
ترامپ دوشنبه شب در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که 
خروج از سوریه به آرامی خواهد بود، اما وی در ادامه متوهمانه ادعا 
کرد که اگر هر فرد دیگری جز دونالد ترامپ کاری را که من درباره 
سوریه کردم، انجام می داد، تبدیل به یک قهرمان ملی می شد!؛ این 
در حالی است که وقتی من رئیس جمهوری شدم سوریه مملو از 
هرج و مرج داعش بود؛ داعش عمدتا از بین رفته است؛ ما به آرامی 
نیروهایمان را به خانه بازمی گردانیم تا با خانواده هایشان باشند و در 

عین حال با بقایای داعش می جنگیم!.
برنامه ریزان نظامی آمریکایی معتقدند که برای خروج نیروهای این 
کشور از سوریه به ۱۲۰ روز یعنی حدود چهار ماه زمان نیاز است تا 
طی این مدت تصمیم گیری شود که چه تجهیزاتی به چه نقطه ای 
از منطقه منتقل شده یا به متحدان واگذار یا غیرفعال شود. مقام های 
نظامی آمریکایی از اعالم زمان مشخص برای خروج از سوریه امتناع 
کرده اند که بخشی از آن به دالیل امنیتی و بخشی نیز به دلیل 
قطعی نبودن بسیاری از جزئیات طرح خروج است؛ اما مقام های 
آمریکایی این را نیز در نظر می گیرند که هر لحظه امکان دارد ترامپ 
نظرش را تغییر داده و خروج را سرعت ببخشد. انتقادها به تصمیم 

ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه آنقدر شدید بوده که 
جیمز متیس وزیر دفاع و برت مک گورک فرستاده آمریکا در منطقه 
در اعتراض به تصمیم ترامپ استعفا دادند. روز دوشنبه آخرین روز 
حضور متیس در وزارت دفاع و آخرین روز فعالیت مک گورک در 
وزارت خارجه آمریکا بود. اعتراض ها به تصمیم ترامپ در خصوص 
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به حدی می باشد که ژنرال دیوید 

پترائوس جانشینی متیس را رد کرده است.
به گزارش روز دوشنبه تارنمای خبری نشریه هیل، وی که در دوران 
رئیس جمهوری باراک اوباما به عنوان رئیس سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا )سیا( فعالیت کرده، گفته است: دیدگاه های من در زمینه امور 

خارجی، هم تراز با نقطه نظرات »دونالد ترامپ« نیست.
پترائوس گفت: تصور می کنم که باید در زمینه مسائل سیاسی 
با ترامپ هم مسیر بود و مطمئن نیستم که چنین چیزی، وجود 

خارجی داشته باشد.
 ورود نخستین گروه از نیروهای آمریکایی از سوریه به عراق

که  گفتند  المیادین  به شبکه خبری  آگاه دوشنبه شب  منابع 
نخستین گروه از نیروهای آمریکایی از خاک سوریه خارج و وارد عراق 
شدند. منابع آگاه عراقی اعالم کردند که این گروه از نیروهای آمریکایی 

به یک پایگاه عراقی در نزدیکی اقلیم کردستان رسیدند.
براساس این گزارش، این کاروان شامل ۱۲۰ خودروی زرهی و 
کامیون با تجهیزات کامل است. این منابع تاکید کردند که نیروهای 
آمریکایی که از سوریه خارج شدند هرگز در عراق باقی نخواهند ماند 
و گزارش های منتشر شده مبنی بر انتقال نیروهای آمریکایی از خاک 
سوریه به غرب استان االنبار عراق صحت ندارد. پیش تر یک منبع 
در سازمان اطالعات نظامی عراق اعالم کرده بود که شمار زیادی از 

نیروهای آمریکایی خارج شده از سوریه وارد پایگاه عین األسد واقع 
در غرب استان االنبار عراق شدند. یحی رسول سخنگوی عملیات 
مشترک عراق نیز شب گذشته )سه شنبهشب ( اعالم کرد که مقصد 
نیروهای آمریکایی خارج شده از سوریه که به خاک عراق وارد شده 

اند، مشخصا اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق است.
رسول تاکید کرد: عقب نشینی نیروها و تجهیزات آمریکایی از 
سوریه به مقصد اربیل خواهد بود نه مناطق و اراضی تحت کنترل 
دولت عراق. وی احتمال داد: این نیروها در آینده به آمریکا یا مقصد 
مشخص دیگری خواهند رفت. نکته قابل تاملی که در این میان وجود 
دارد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و ورود آنها به عراق است؛ هنوز 
از برنامه بعدی آمریکا در منطقه پس از انتقال نیروهای خود از سوریه 
خبری منتشر نشده، ولی بنابر شواهد موجود یانکی ها توان ورود به 
جنگی دیگر در زمان کنونی را ندارند و ترامپ با توجه به مشکالت 
داخلی و اقتصادی سعی دارد هزینه های نظامی ارتش آمریکا را کاهش 
داده و شمار زیادی از نیروهای خود را از منطقه غرب آسیا به ایاالت 
متحده بازگرداند. ظواهر امر نشان می دهد که گاو شیرده آمریکا در 
منطقه نیز با توجه به فرو رفتن در باتالق یمن و کاهش قیمت نفت 
و مشکالت اقتصادی دیگر توان پرداخت هزینه حضور نظامیان خود 
در سوریه را ندارد، از این رو واشنگتن مجبور است نیروهای خود را به 
احتمال قوی پس از خروج از سوریه به آمریکا بازگرداند. البته قرار بود 
سال گذشته نیروهای آمریکایی از سوریه خارج شوند، ولی آل سعود با 

پرداخت چهار میلیارد دالر به آمریکا مانع این کار شد.
در هر صورت خروج نیروهای آمریکایی از سوریه پیروزی دمشق و 
کشورهای همپیمان آن و در عین حال شکست آمریکا و همپیمانان 

واشنگتن در منطقه به ویژه تروریست ها خواهد بود.
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تهدید جدید اردوغان علیه کردها همزمان با ارسال تجهیزات نظامی جدید به مرز با سوریه
درحالی که رئیس جمهوری ترکیه مجددا کردهای سوری را تهدید کرد، ارتش این کشور تجهیزات جدیدی به مرز با سوریه فرستاد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در نشستی درباره 

اعالم نامزدهای حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی این کشور که 31 مارس برگزار می شود، گفت: ما برای از بین بردن گروه های داعش، فتح اهلل گولن و حزب کارگران کردستان ترکیه )پ ک ک( و نیز حزب اتحادیه دموکراتیک کردستان 
سوریه که گروه های تروریستی هستند و گروه های "شر" از آن ها حمایت می کنند، تالش می کنیم.

اخبار بعد از ادعای شکست داعش در سوریه

 خروج آمریکا از سوریه با طعم شکست

 آغاز دوره ترامپ برزیل

 ژایر بولسونارو در حالی شب گذشته به عنوان رئیس جمهوری جدید برزیل 
سوگند یاد کرد که این رویداد در سایه بیم و امیدها در برزیل و جامعه جهانی 

درباره رویکرد افراطی و سیاست های آتی بولسونارو برگزار شد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، بولسونارو راستگرا پیش از این توانست با وعده های 
جذابی همچون ریشه کنی فساد مالی ، از بین بردن جرائم خشونت آمیز و رونق اقتصادی 
نظر مردم برزیل را جلب کند. در کنار دادن این وعده ها و امید مردم به بهبود اوضاع در 
این کشور منطقه آمریکای جنوبی، به نظر می رسد رویکرد رئیس جمهوری جدید برزیل 
نگرانی هایی را نیز ایجاد کرده است. بولسونارو توانست با وعده های پوپولیستی و استفاده از 
تاکتیک های رفتاری و انتخاباتی مشابه دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در انتخابات 
سال ۲۰۱۶توجه مردم را جلب کند و از سوی برخی کارشناسان ترامپ برزیل لقب بگیرد.

این نامزد راست افراطی در دو دور انتخابات ریاست جمهوری برزیل توانست با کسب 
55 درصد آراء پیروز انتخابات شود و رقیب وی فرناندو حداد نامزد چپ گرا 45 درصد آراء 
را از آن خود کرد. مواضع و رویکردهای رئیس جمهوری جدید برزیل حکایت از تغییرات 
چشمگیر در سیاست داخلی و خارجی این کشور دارد . بولسونارو در مراسم سوگند گفت: 
از کنگره برزیل می خواهم من را در بازسازی این کشور و خالصی از فساد مالی، جرائم، 
خشونت و بی مسئولیتی های اقتصادی همراهی کند. وی همچنین تاکید کرد که به 
نیروهای پلیس قدرت و آزادی عمل بیشتری برای احیای نظم کامل در شهرهای مختلف 

می دهد.

 رویکردی پرمخاطره برای دمکراسی برزیل
بولسونارو پیشتر در اظهارنظرهایش از دیکتاتوری نظامی سالهای دور برزیل حمایت 
کرده بود و این مسئله برخی را نگران کرده است . شماری از کارشناسان معتقدند این تفکر 
بولسونارو برای دمکراسی برزیل خطرناک است . نگرش نظامی گری و حمایت از سیاست 
های ترامپ گونه در برنامه های بولسونارو نشان می دهد که برزیل به سوی شرایط جدیدی 

حرکت می کند که ممکن است مخاطراتی به دنبال داشته باشد.
سیاست های قابل پیش بینی بولسونارو قطعا تاثیرات چشمگیری در روابط برزیل 
باکشورهای آمریکای التین ودیگر کشورهای جهان خواهد گذاشت. حضور شماری از 
مقامات نظامی سابق در سمت های کابینه جدید که تفکراتی افراطی دارند نیز احتمال 
تنش هایی در عرصه سیاست برزیل را در پی دارد. این کابینه شامل وزرایی هستند که 
به طور کامل دیدگاههای متفاوتی در مورد یکسری سیاست های مهم از جمله مسئله 
تغییرات آب و هوایی، مدیریت اقتصاد و روابط با چین دارند. این چالش باعث شده تا شک 

و تردیدهایی در مورد کارایی دولت آتی برزیل ایجاد شود.
 تقویت روابط با آمریکا و رژیم صهیونیستی

از نکات مهم سیاست دولت جدید برزیل، نزدیکی پرُمخاطره این کشور به آمریکا و 
اسرائیل است. این هم پیمانی از یک سو می تواند تبعات منفی برای حضور کشورهایی 
مثل چین و روسیه در این منطقه داشته باشد و از سوی دیگر اعمال فشار به دولتهای 

چپ گرا مثل ونزوئال و کوبا.
وی درحالی پیشترحمالت لفظی را علیه دولت های ونزوئال و کوبا دردستورکار خود قرار 
داده بود که دولت های قبلی دربرزیل روابط گرمی با کاراکاس و هاوانا داشتند. این نگرش 
می تواند منجر به اتفاقات جدید در آمریکای التین شود. در همین حال دولت ترامپ نیز 
نشان داده که همزمان با نفوذ روسیه و چین در آمریکای التین، راهبرد جدیدی را در این 
منطقه در پیش گرفته و پیش از این مقامات ارشد آمریکا برای مذاکره با رهبران آمریکای 
التین به چندکشور این منطقه نیز سفر کرده اند. دولت امریکا بر روی کمک های برزیل 
تحت هدایت بولسونارو برای پیشبرد یک سری از سیاست هایش از جمله موضوع ونزوئال 
حساب ویژه ای باز کرده است. در زمینه اقتصادی نیز به نظر می رسد واشنگتن قصد دارد 
از برزیل برای فشار آوردن به چین استفاده کند. پکن پیشتر بزرگترین شریک تجاری برزیل 
در آمریکای جنوبی بود. در سوی دیگر بنیامین نتانیاهو که روز یکشنبه به ریودوژانیرو سفر 
کرده در راستای تقویت روابط تل آویو با برزیل در دوران ریاست جمهوری بولسونارو گام 
برمی دارد. تصمیم برزیل در انتقال سفارت این کشور از تل آویو به بیت المقدس انتقادهای 
شدیدی را در مجامع بین المللی به همراه داشته که نشان از رویکرد افراطی دولت جدید 

دارد. با توجه به اینکه شماری از کشورهای مسلمان ارتباطات تجاری با برزیل دارند، انتقال 
این سفارت خشم این کشورها را به دنبال خواهد داشت و ممکن است تداوم این تجارت 

میان دو طرف به خطر بیفتد.
 نگرانی داخلی از سیاست های بولسونارو

بولسونارو در حالی به طور رسمی از روز گذشته به عنوان رئیس جمهوری جدید 
برزیل فعالیت خود را آغاز کرد که اقشار مختلفی در برزیل نگران سیاست های آتی 
دولت جدید هستند. از زنان و حامیان محیط زیست گرفته تا اقلیت ها و سیاستمداران 

چپ گرا.
بولسونارو ۶3 ساله با موجی از انتقادها از سوی زنان، اقلیت ها، حامیان محیط زیست 
و سیاستمداران روبرو شده است. وی نقش زنان در جامعه برزیل را زیرسوال برده، حامی 
خروج کشورش از توافق نامه آب و هوایی پاریس بوده و با هدف مقابله با خشونت به 
دنبال تغییرات در مالکیت اسلحه است. برخی کارشناسان نیزنگران نگرش بولسونارو در 
عرصه سیاست داخلی هستند. بولسونارو با سخنان خود و تحریک خشونت ها و رفتارهای 
خصمانه طی تبلیغات انتخاباتی، زمینه را برای خشونت سیاسی در برزیل فراهم کرده که 
این می تواند اوضاع را پیچیده کند. انتقادهای تند نامزد راست گرا از رسانه ها نیز نگرانی 

هایی را در مورد آینده فعالیت رسانه ها در این کشور ایجاد کرده است.
نکته پایانی:

از جمله مسائل مهم مورد توجه به دنبال آغاز ریاست جمهوری ژایر بولسونارو مسئله 
روابط برزیل و ایران است.جمهوری اسالمی ایران همواره برزیل را به عنوان یک اقتصاد 
نوظهور مهم در جهان دیده است. روابط دو کشور در سالهای اخیر به طور چشمگیری 
گسترش یافته و مقامات دو طرف پیشتر بارها از تقویت روابط دوجانبه سخن به میان 
آورده اند. ایران پیش از این پنجمین شریک بزرگ تجاری برزیل در تجارت محصوالت 
کشاورزی بود. رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و برزیل پیشتر اعالم کرده بود، در سال 
۲۰۱7 برزیل بیش از دو میلیارد دالر محصول به ایران صادر کرده و با توجه به فرصت های 
موجود در بیش از ۲۰3 قلم محصول تولیدی در ۱۰ بخش اقتصاد، ظرفیت رساندن این 

مقدار به پنج میلیارد دالر وجود دارد.
در دوران ریاست جمهوری لوال داسیلوا و همچنین دیلما روسف سطح روابط برزیل و 
ایران رو به گسترش بوده است. هنوز رئیس جمهوری جدید برزیل بویژه بعد از انتخاب به 
این سمت در مورد روابط با تهران اظهارنظر رسمی نکرده است و باید منتظر موضع گیری 
رسمی وی بود. اما با توجه به نزدیکی دولت جدید برزیل به آمریکا و رژیم صهیونیستی به 

نظر می رسد باید در مسیر روابط با برازیلیا با دقت و هوشیارانه عمل کرد.

نیروی دریایی مصر، عربستان سعودی، اردن و جیبوتی، 
یمن و سودان رزمایش مشترک دریایی در دریای سرخ را 

از روز گذشته )سه شنبه( آغاز کردند.
شامل   ”۱-Red Wave“ رزمایش  ایسنا،  گزارش  به 
به  سوخت رسانی  زیرآب،  ارتباطات  مشترک،  ماموریت های 
کشتی ها، ابزار پشتیبانی از واحدهای دریایی به هنگام عبور از 
مناطق خطرناک است. خبرگزاری شینهوآ گزارش داد: همچنین 
در این رزمایش که در آب های سرزمینی عربستان سعودی برگزار 
می شود، فعالیت های دیگر از جمله تقویت مهارت های پرسنل 
ارتش در جنگ های دریایی انجام می گیرد. بر اساس بیانیه منتشر 

شده، این رزمایش با هدف تقویت ظرفیت های جنگی و اثرگذاری 
انجام ماموریت ها تحت هر شرایطی  نیروهای شرکت کننده در 
برگزار شده است. همچنین در حین برگزاری این رزمایش تجربیات 
کشورهای مختلف منتقل شده و درک متقابل و هماهنگی میان 
نیروها افزایش یافته است. طبق این بیانیه، این رزمایش نشان دهنده 
عالقه نیروهای مسلح به تقویت همکاری ها میان کشورهای عربی، 
آفریقایی و غربی در جهت ارتقای هماهنگی های نظامی و انتقال 
این  و  سعودی  عربستان  گذشته،  دسامبر  ماه  است.  تجربیات 
پنج کشور اعالم کردند که با یکدیگر ائتالفی را با هدف ارتقای 

همکاری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی تشکیل می دهند. 

رزمایش مشترک عربستان و ۵ کشور عربی دیگر در دریای سرخ


