
روحانی در نیویورک:

 تخلفات آمریکا از تعهدات بین المللی را تبیین
خواهیم کرد

رئیس جمهوری در بدو ورود به نیویورک تاکید کرد: مجمع عمومی امسال 
فرصت است برای اینکه برخی از تخلفات و پشت کردن ها به تعهدات 

بین المللی بهتر تبیین شود.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری که برای 
حضور و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، در 
در بدو ورود به این شهر در جمع خبرنگاران  با بیان اینکه »آمریکایی ها از بسیاری 
از تعهدات بین المللی از جمله از تعهدات خود از برجام سر باز زدند«٬ اظهار کرد: 
مجمع عمومی امسال فرصت است برای اینکه برخی از تخلفات و پشت کردن ها به 

تعهدات بین المللی بهتر تبیین شود.
وی با اشاره به جزئیات برنامه های خود در نیویورک، خاطر نشان کرد: همچون 
سالهای گذشته در این سفر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت و با سران 
برخی کشورهای مختلف مالقات هایی خواهم داشت. هدف ما این است که در 
مجامعی که پیش رو داریم، سیاست های جمهوری اسالمی ایران نسبت به منطقه 

و جهان را تشریح کنیم.

بیش از 50 مقام پیشین آمریکا خواستار بازگشت به 
توافق هسته ای شدند

گروهی از مقامات برجسته پیشین آمریکایی در بیانیه ای خطاب به رییس 
و  دیپلماسی  طریق  از  ایران  با  وی  تعامل  خواستار  کشورشان  جمهور 

بازگشت به توافق هسته ای شدند.
به گزارش ایسنا، به نوشته نشریه پولیتیکو بیش از 50 مقام برجسته آمریکایی در 
عرصه سیاست خارجی، اطالعات و امنیت ملی با انتشار یک بیانیه جدید تاکید کردند 
که دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا ریسک وقوع یک جنگ با ایران را ایجاد کرده 
است مگر این که او با این کشور از طریق دیپلماسی و نه فقط تاکتیک های اعمال 

فشار وارد تعامل شود.
این بیانیه که ابتدا در اختیار پولیتیکو قرار گرفته است اقدامی غیرمعمول به شمار 
می آید و در شرایطی منتشر شده است که ترامپ خود را برای سخنرانی در مجمع 
عمومی سازمان ملل آماده می کند. انتظار می رود که ایران یکی از موضوعات اصلی 

مورد بحث در نشست هفته جاری شورای امنیت سازمان ملل باشد.
در ادامه  این بیانیه آمده است: اعمال فشار و تحریم های یک جانبه بدون گزینه های 
دیپلماتیک معتبر می تواند به وقوع یک مناقشه خطرناک و غیرسازنده با ایران منجر 

شود.
بنابر این گزارش در میان امضاکنندگان این بیانیه نام افرادی چون جیمز کلپر، 
رییس سابق اطالعات ملی، مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه پیشین و پال او نیل، 

وزیر خزانه داری پیشین آمریکا دیده می شود.
امضاکنندگان در ادامه بیانیه خود تاکید کرده اند که هدف دولت برای کنترل ایران 
تنها می تواند از طریق یک استراتژی برمبنای چندجانبه گرایی و تعامل با متحدان 
نزدیک و دیگر قدرت ها حاصل شود که اعمال فشار و دیپلماسی را با هم ترکیب 

می کند.
همچنین در این بیانیه آمده است که رویکرد کنونی دولت که شامل ابزارهای 

دیپلماتیک نمی شود، تنها گزینه جنگ با ایران را در دسترس قرار می دهد.
امضا کنندگان این بیانیه در ادامه تاکید کردند که دونالد ترامپ دوباره وارد توافق 
هسته ای با ایران شود تا به حمایت بین المللی از اقدامات با هدف کنترل فعالیت های 

غیرهسته ای ایران بپیوندد.
به  کشورها  سایر  مخالفت  وجود  با  مه  ماه  در  آمریکا  جمهور  رییس 
و گفت که  اعالم کرد  را  آن  از  دیگر طرف های هسته ای خروج خود  ویژه 
تحریم ها علیه ایران را باز می گرداند. پس از آن دولت واشنگتن فهرستی از 
درخواست های خود از تهران را ارائه داد و اعالم کرد که اگر ایران رفتار خود 
را به شکلی محسوس تغییر دهد واشنگتن وارد تعامل و مذاکره با جمهوری 

اسالمی ایران خواهد شد.
امضاء کنندگان این بیانیه همچنین به حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 
2003 اشاره کرده و گفتند که این حمله کماکان یادآور توانایی ما در ارزیابی تاثیرات 

بلندمدت اقدامات آمریکا است.

ترزا می:

 توافق هسته ای باید حفظ شود
نخست وزیر انگلیس با بیان این که ایران به برجام پایبنده بوده است، 
گفت: تمام طرف های توافق هسته ای بر این باوریم که این توافق باید 

حفظ شود.
به گزارش ایسنا، ترزا می، نخست وزیر انگلیس در گفت وگو با شبکه سی بی اس 
نیوز، تاکید کرد که به اعتقاد وی ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته ای 

پایبند بوده است و توافق باید به قوت خود باقی بماند.
ترزا می افزود: طبق آن چیزی که می بینیم باور داریم که ایران به تعهداتش عمل 
می کند. برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( باید حفظ شود. موضوع پایبندی ایران به 

این توافق چیزی است که من نظری متفاوت از رئیس جمهور ترامپ دارم.
 وی همچنین گفت: ما با آمریکا در این مورد که دیگر جنبه هایی در رفتار ایران 
وجود دارد که باید به آنها نیز رسیدگی کرد، موافق هستیم. همچون موشک های 
بالستیک و عملکرد ایران در منطقه. اینها موضوعاتی است که باید مورد بررسی 

قرار گیرد.
نخست وزیر انگلیس در ادامه خاطرنشان کرد: اما ما باید اطمینان داشته باشیم که 
توافق هسته ای به قوت خود باقی می ماند تا مانع از دستیابی آنها به سالح هسته ای 
شود. ما بر این باوریم که توافق باید حفظ شود و دیگرانی که در رسیدن به این توافق 

دخیل هستند هم بر این باورند که توافق هسته ای باید حفظ شود.
بنابر گزارش سی بی اس، حفظ توافق هسته ای به این معنی است که انگلیس 
و دیگر امضاکنندگان آن، از تحریم های آمریکا علیه ایران پیروی نخواهند کرد و 

شرکت های آنها نیز به تجارت با تهران ادامه خواهند داد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باوجود مخالفت سایر کشورها، به ویژه دیگر 
طرف های توافق در ماه مه با اعالم خروج از توافق هسته ای گفت که تحریم ها علیه 

ایران را بازمی گرداند.

مهر ماه هر سال، سران کشورهای جهان از فرصت اجالس 
استفاده  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  رتبه  عالی 
می کنند تا درباره مسایل، مشکالت و بحران های جهانی 
و همچنین چگونگی اداره سازمان ملل دیدگاه ها و مواضع 

دولتشان را تبیین کنند.
به گزارش ایرنا، از سال ۱۹۴۶ به این سو، این هفتاد و سومین 
باری است که گردهمایی ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار 

می شود.
نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل در حالی آغاز می شود 
که سران کشورهای جهان برای طرح دیدگاه های خود و همچنین 
بحث درباره بودجه این نهاد بین المللی و موضوعاتی چون انتخاب 

اعضای غیر دایم شورای امنیت وارد نیویورک شده اند.
بنا به اعالم سازمان ملل، مهمترین موضوعات در دستور کار 
نشست امسال مجمع عمومی، تغییرات اقلیمی و همین طور 
صلح و امنیت بین المللی خواهد بود. از این رو، نشست عالی رتبه 
مجمع عمومی که روز سه شنبه برگزار خواهد شد، در کانون این 

گردهمایی ساالنه قرار دارد.
االسالم  حجت  بر  عالوه  ها،  سخنرانی  از  نخست  روز  در 
برزیل،  روحانی، سران کشورهایی همچون  والمسلمین حسن 
آمریکا، ترکیه، پرو، اکوادور و قطر مواضع خود را در خصوص 

تحوالت بین المللی بیان خواهند کرد.
بنا به یک سنت مرسوم، سران کشورها اصوال در روز نخست و 
پس از آنها نخست وزیران و وزیران خارجه صحبت خواهند کرد. 
ترتیب انتخاب سخنرانان معموال بر اساس سازوکار خاصی صورت 
می پذیرد که تعادل میان مناطق مختلف جهان در روال سخنرانی 

ها حفظ شود.
نخستین سخنران روز سه شنبه، برزیل است که دلیل آن صرفا 
داوطلب شدن برزیل برای سخنرانی به عنوان اولین هیات در 
مجمع عمومی سال ۱۹۴۷ سازمان ملل بوده است. از آن هنگام به 
بعد، این رسم جا افتاده است که برزیل نخستین سخنرانی را داشته 

باشد و پس از آن، کشور میزبان، یعنی آمریکا سخنرانی کند.
به این ترتیب روز سه شنبه، ابتدا برزیل و بعد آمریکا سخنرانی 

خواهند داشت.
حالی سیزدهمین  در  رئیس جمهور کشورمان  روز،  این  در 
سخنران خواهد بود که انتظار می رود درباره موضوع سیاست های 
تهدید آمیز آمریکا و خروج این کشور از برجام که صلح و امنیت 

بین المللی را به خطر انداخته است، صحبت کند.
رئیس جمهوری همچنین در این سفر سخنرانی دیگری نیز در 
اجالس صلح؛ بزرگداشت نلسون ماندال در صحن عمومی سازمان 

ملل خواهد داشت.
اهمیت سخنان روحانی در سازمان ملل

در این میان، بسیاری از ناظران سیاسی و محافل دیپلماتیک، 
سخنرانی روز سه شنبه روحانی و دیدارهای جانبی وی را از منظر 

دیپلماسی ایران و همین طور حساسیت پرونده های مختلف 
منطقه خاورمیانه دارای اهمیت می دانند و می گویند که مقام 

های آمریکایی به این سخنان توجه ویژه ای خواهند داشت.
در این رابطه، فرانک ویزنر معاون وزیر خارجه پیشین آمریکا در 
امور امنیت بین المللی می گوید سفر رئیس جمهوری اسالمی 
ایران به نیویورک در مرحله ای مهم و حساس انجام می شود که 
رهبران جهان و مقام های آمریکایی در انتظار شنیدن مواضع ایران 

و سیاست های آن از زبان حسن روحانی هستند.
این عضو تیم سابق مذاکره کننده هسته ای آمریکا به ایرنا 
گفت: رئیس جمهوری ایران در نیویورک، یک مخاطب جهانی را 
در برابر خود خواهد داشت. شهروندان کشورهای مختلف جهان 
منتظر شنیدن سخنان او خواهند بود . در واقع این فرصت کمیاب، 

تریبونی استثنایی در اختیار وی قرار خواهد داد.
از دیگر سو، گری سیک، عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا 
سفر رییس جمهوری را به نیویورک، جلوه مهمی از دیپلماسی 
عمومی ایران برای مقابله با سیاست های یکجانبه گرایانه دولت 
ترامپ دانست و به ایرنا گفت: این سفر در راستای تالش کلیدی 
برای دریافت پشتیبانی از روسیه، چین و اروپایی هاست. این تالش 
در جریان این سفر در قالبی عمومی تر و علنی تر جلوه خواهد 

یافت.

 ترامپ، چهره جنجالی و منزوی این دوره مجمع عمومی
نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل به شکل گسترده ای 
تحت تاثیر سیاست های یکجانبه گرایانه و زورگویی های آمریکا 
قرار دارد و از این رو ناظران، دونالد ترامپ را جنجالی ترین چهره 

امسال نشست مجمع عمومی سازمان ملل می دانند.
کسی که شمشیر زورگویی و تهدید آمریکا را به شکلی عریان 
تر از گذشته نه تنها علیه رقیبان، بلکه علیه نزدیک ترین متحدان 
این کشور کشیده و عمال بسیاری از قراردادهای بین المللی را زیر 

پا گذاشته است.
شاید نتوان نگاه جامعه جهانی به ترامپ سال ۱3۹۷ را با ترامپ 
سال ۱3۹۶ که برای نخستین بار به مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد می آمد،یکسان دانست چرا که در سال گذشته هنوز چهره 
واقعی سیاست خارجی ترامپ شناخته نشده بود و متحدان وی 
امیدوار بودند بتوانند در مسایل مورد ادعایی وی به یک توافق 

برسند.
اما ترامپ با اصرار بر یکجانبه گرایی و در نظر گرفتن منافع 
خاص شخصی و جناحی خود، جنجال نوینی را در جهان امروزی 
بر پا کرد که می توان به جنگ تعرفه ای، گسترش تحریم علیه 
کشورهای مختلف حتی چین و روسیه، خروج از پیمان نفتا، 
شناسایی قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، خروج از 

برجام، خروج از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد همچون 
یونسکو و شورای حقوق بشر در حمایت از رژیم صهیونیستی، 
از هرگونه  وتوی قطعنامه های شورای امنیت برای جلوگیری 
تحقیق درباره جنایات صهیونیست ها و قطع کمک به سازمان 

امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی اشاره کرد.
این سیاست ها باعث شده ترامپ کار دشواری را در این دوره از 

نشست ها داشته باشد.
 سخنرانان روز نخست

در روز سه شنبه، 3۶ نفر از سران کشورها در مجمع عمومی 
سخنرانی می کنند که ۱۶ نفر برای نوبت صبح و 20 نفر هم برای 

نوبت بعدازظهر برنامه ریزی شده است.
در نوبت صبح به ترتیب سران کشورهای برزیل، آمریکا، اکوادور، 
ترکیه، مکزیک، مغرب، فرانسه، کاستاریکا، سیشل، پرو، اردن، قطر، 

ایران، فنالند، کرواسی و کلمبیا سخنرانی خواهند داشت.
معموال به جز چند سخنران ابتدایی، به دلیل برنامه ها مختلفی 
که هیات ها در طول مدت اقامت خود برای دیدارهای دوجانبه 
تدارک دیده اند، حضور یا پر بودن سالن ها معنا ندارد و بازتاب 

های جهانی و بین المللی سخنرانی ها اهمیت دارد.
این سخنرانی ها تا نهم مهرماه ادامه خواهد داشت و به طور 

متوسط روزانه حدود ۴0 نفر سخنرانی خواهند داشت.
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 پمپئو: ترامپ آماده دیدار دوم با کیم است
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا عالقه مند به دیدار دوم با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در آینده نه چندان دور است. به گزارش ایرنا از شینهوا، پمپئو روز یکشنبه به وقت آمریکا تاکید 

کرد که دونالد ترامپ آمادگی کامل دارد تا در زمان مناسب با رهبر کره شمالی دیدار کند و ما امیدواریم که این دیدار در آینده ای نه چندان دور برگزار شود. کاخ سفید بعد از ارسال نامه دوم رهبر کره شمالی به رییس جمهوری آمریکا در اوایل 
سپتامبر اظهار امیدواری کرد دومین نشست سران به زودی میان رهبران دو کشور برگزار شود نشست نخست 22 خرداد در سنگاپور برگزار شده بود.

اخبار تغییرات اقلیمی، صلح و امنیت بین المللی مهمترین موضوعات نشست مجمع عمومی سازمان ملل

 مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی برای تبیین مواضع دولت ها

نشست ائتالف »اصالح« و دعوت کردها به تعیین یک نامزد برای ریاست جمهوری عراق

ائتالف اصالح و بازسازی وابسته به مقتدی صدر سومین نشست دوره ای 
خود را در حضور حیدر العبادی در هتل بابل در مرکز بغداد برگزار کرد. 
رهبران این ائتالف بر یک سری نقطه نظرات و توصیه ها توافق کردند که 
از جمله آنها معرفی یک نامزد از سوی کردها برای ریاست جمهوری عراق و 

همکاری برای تشکیل دولت بود.
به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، ائتالف اصالح نشست خود را شب گذشته 
با حضور احمد صدر،  برادرزاده مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، حیدر العبادی نخست 

وزیر و رهبر ائتالف النصر، عمار حکیم رهبر جریان حکمت، ایاد عالوی رهبر ائتالف 
الوطنیه و اسامه النجیفی رهبر ائتالف القرار و دیگر گروه های سیاسی برای تعیین 

موضع گیری خود در قبال نامزدهای ریاست جمهوری برگزار کرد.
عبداهلل الزیدی، عضو ائتالف اصالح گفت: رهبران ائتالف شب گذشته نشستی مهم 
برگزار کردند و هدف از این نشست تاکید بر وحدت ائتالف و بحث انتخاب نامزد 

رئیس جمهوری عراق بود.
در این نشست بر یکسان سازی جبهه داخلی ائتالف درباره انتخاب رئیس جمهوری 

جدید عراق توافق شد.
حاضران همچنین بر انسجام برنامه دولتی از سوی گروه های عضو ائتالف و نیز 
استقبال از دو ائتالف البناء به ریاست هادی العامری و گروه های سنی عراق و همکاری 

با آن دو برای تشکیل دولت تاکید کردند.
آنها توصیه کردند، ائتالف اصالح همزمان با نشست پارلمان برای بررسی تشکیل 
دولت تشکیل جلسه دهد. هیئت عمومی ائتالف اصالح بر تبدیل ائتالف به یک طرح 

ملی تاکید کرد.
رهبران حاضر در نشست در ادامه بر لزوم تشکیل دولت ملی و یکسان سازی برنامه  
دولتی در چارچوبی واحد که از طریق فعال سازی کمیته های ویژه نهایتا تا یک هفته 
ممکن است و تمرکز بر مشارکت در تصمیم گیری و مذاکره درباره جوانب استراتژیک 
و تعیین پست های اصلی و یکسان سازی مواضع و تقویت طرح ملی و انسجام مواضع 

ملی و حذف طایفه گرایی سیاسی و سهمیه بندی تاکید کردند.
در سند ۱2 بندی این ائتالف آمده است، حاضران در نشست بر تالش جهت تغییر 
روند انتخاباتی کشور و ماحصل نتایج انتخابات اخیر پارلمانی طبق چارچوب های قانونی 
توافق و بر تقویت طرح ملی و تعمیق موضع گیری ملی و نیز پابندی به جدول زمانی 

مطرح شده در قانون اساسی برای تشکیل دولت آینده تاکید کردند.
در این نشست تاکید شد: باید تمام شرکای کرد موضع خود را برای تعیین یک 
نامزد برای ریاست جمهوری طبق چارچوب مشخص آن تعیین کنند همان طور که 
اعضای ائتالف اصالح بر تعیین یکی از رقبا برای تصدی پست نخست وزیری توافق 

خواهند کرد.
حاضران در این نشست در هتل بابل بر حل و فصل پدیده انتقال نمایندگان از 
لیست هایشان به لیست های دیگر و ایجاد تغییر در قانون انتخابات در این زمینه و 
اهمیت تعیین روسای لیست های انتخاباتی ائتالف اصالح و دعوت از آنها برای اتخاذ 
موضعی مشترک و خروجی های صریح در هر نشستی که پارلمان برگزار می کند، 

تاکید کردند.
در نشست قبلی ائتالف اصالح و بازسازی در 23 سپتامبر اکثر رهبران آن حضور 

داشتند و به بررسی مواضعی خاص در زمینه تشکیل دولت پرداختند.
اولویت های ائتالف سائرون

از سوی دیگر، ائتالف سائرون به رهبری مقتدی صدر روز یکشنبه اولویت های خود 
را اعالم و تاکید کرد، اولویت هایش تشکیل دولت فراگیر با ماهیت خدماتی و مردمی 

است.
این ائتالف تصریح کرد: باید دولت براساس خواست مردم و به دور از مداخله های 

خارجی و منطقه ای تشکیل شود.
قحطان الجبوری، سخنگوی رسمی ائتالف سائرون به سومریه نیوز گفت: مهمترین 
اصول ما تشکیل دولتی فراگیر و ملی است که هیچ تفاوتی بین اقشار مختلف جامعه 
قائل نشود و این یعنی دولت تنها منافع ملت عراق را سرلوحه خود قرار داده و برای 

تحقق خواسته های مردمی تالش کند.

 دولت آمریکا می گوید نیروهای مسلح چین را تنها به 
هواپیماهای جنگنده  و  تسلیحات موشکی  دلیل خرید 
روسی تحریم کرده است اما به نظر می رسد فهرست خرید 
بسیار غنی تر از آن چیزی است که واشنگتن اعالم کرده 

است.
به گزارش ایرنا این مجموعه تسلیحاتی را چین در سال 20۱۷ 
میالدی به ارزش ۱5 میلیارد دالر از روسیه خریداری کرده است 
کارشناسان می گویند فهرست خرید بسیار پربار است و همین 

موضوع باعث نگرانی فزاینده آمریکا شده است.
خبرگزاری روسبون اکسپورت در یکی از گزارش های خود 
آورده که روسیه در سال 20۱۶ میالدی نیز این میزان تسلیحات 
را به چین فروخته است و این نشان می دهد دو کشور دارای 

مبادالت تسلیحاتی قابل توجهی هستند.
خرید موشک های اس ۴00 پیشرفته از روسیه و همچنین 
جنگنده های سوخو ـ 35 از جمله تجهیزات نظامی است که 

بشدت نگرانی های آمریکا را به دنبال داشته است.
آمار مرکز تحقیقات بین المللی صلح استکهلم نشان می دهد 
که روسیه پس از آمریکا دومین صادر کننده بزرگ اسلحه در دنیا 
است و نزدیک به نیمی از صادرات تسلیحاتی جهان را این دو 

کشور برعهده دارند.
حدود ۶ درصد از کل فروش تسلیحات جنگی هم به چین 
پاکستان، عربستان  کنار هند،  این کشور در  مربوط می شود 
سعودی و امارات متحده عربی از عمده وارد کنندگان اسلحه در 

جهان محسوب می شود.

 چین چه تجهیزات و تسلیحاتی از روسیه خرید
یکی از مهمترین خریدهای چین از روسیه ۱0 فروند سوخوـ  
35 است این اولین بار است که یک کشور در جهان این تعداد 
جنگنده را که نوع پیشرفته تر از سوخو ـ 2۷ است خریداری 

می کند.
این جنگنده با موتورهای بسیار پیشرفته مدل آ ال ۱۱۷ اس به 
سامانه های راداری مجهز است که به این هواپیما امکان می دهد 

30 هدف را در آن واحد ردیابی کند.
چین در ماه می امسال با به پرواز دراوردن هواپیماهای سوخوـ  
35 خریداری شده از روسیه به همراه بمب افکن های اچ - ۶ خود 

برفراز تنگه تایوان قدرت نمایی بی سابقه ای کرد.
سامانه های اس ۴00 موشکی که چین از روسیه خریداری 
کرده است و به این کشور درآینده تحویل داده می شود در واقع 

بخشی از خرید نظامی سال 20۱۴ میالدی است.
این سامانه یکی از پیشرفته ترین و بهترین سامانه های موشکی 
دفاعی دنیا با برد متغیر از ۴0 تا ۴00 کیلومتر است و می تواند 
اهدافش را از فواصل زمینی ۱0 متری تا 30 کیلومتری در چند 

الیه دفاعی هدف قرار دهد.
این سامانه مجهز به تجهیزاتی است که به آن امکان می دهد 
هواپیماهای رادارگریز را ردیابی کرده و حتی بتواند از هک شدن 

خود توسط سامانه های الکترونیکی جلوگیری کند.
این سامانه دارای ۷2 سکوی پرتاب با 38۴ فروند موشک است 
و قادر است 300 هدف را در آن واحد ردیابی کرده و به سمت 3۶ 

هدف همزمان موشک پرتاب کند.

گفته می شود این سامانه موشکی روسی می تواند موشک 
هایش را با سرعت حداکثر ۴ هزار و 800 متر در ثانیه پرتاب کند 
فروش آن به ترکیه نیز باعث شده است تا ناتو بشدت به روسیه 

اعتراض کند.
چین در سال 20۱۶ میالدی هفت فروند بالگرد کاموف مدل 
کی آ - 32 از روسیه خریداری کرد و در سال 20۱۷ میالدی هم 
دو فروند دیگر از این کشور خرید ، قرارداد این خرید شامل آموزش 

خلبانان نیز می شود.
آتش نشانی، نجات و امداد، گشت زنی و حمل بار در مواقع، 
مراحل و شرایط خطرناک از قابلیت این بالگردهای روسی است 
که خرید آن از سوی چین بشدت باعث نگرانی آمریکا شده است.

چین همچنین تا سال 20۱۷ میالدی ۱50 موتور پرسرعت 
توربوفان آ ال ـ 3۱ اف را از روسیه خریداری کرده و تاکنون 
توانسته است ۱00 موتور را تحویل بگیرد گفته می شود که این 
موتورها را چین روی جنگنده های جی ۱0 ، جی ۱5 و جی 20 

خود نصب کرده است.
خرید دیگر چین از روسیه موتورهای پرقدرت توربوفان دی 30 
است که بر روی بمب افکن های اچ - ۶ چین نصب شده است که 

از سال 200۹ میالدی ارتش چین به خدمت گرفته است.
اهمیت و ارزش این خریدهای تسلیحاتی باعث شد تا آمریکا 
چند فرد و نهاد نظامی چین را تحریم کند، اما چین نیز ساکت 
ننشسته و به تحریم های آمریکا واکنش نشان داد به طوری که 
اعالم کرد دومین دور گفت و گوهای نظامی با آمریکا را لغو کرده 

است.

هوانگ خه پینگ جانشین کمیسیون نظامی مرکزی چین 
)CMC( از تحریم های اعمال شده ایاالت متحده علیه ارتش این 
کشور انتقاد کرد و گفت: این گفت و گوها قرار بود از فردا دوشنبه 

تا روز چهارشنبه در پکن برگزار شود که لغو شده است.
او گفت: چین بالفاصله شن جین النگ فرمانده نیروی دریایی 
این کشور را که به منظور شرکت در بیست و سومین سمپوزیوم 
بین المللی نیروی دریایی به آمریکا سفر کرده است نیز به پکن 
فراخوانده است. او گفت که همکاری نظامی میان چین و روسیه 
یک همکاری عادی بین دولت های مستقل است که با قوانین بین 
المللی مطابقت دارد. هوانگ حرکت غیر منطقی ایاالت متحده را 
نقض آشکار قوانین بین الملل و نشانه ای شدید از هژمونیسم نامید 
که به شدت به روابط چین و ایاالت متحده و همچنین نیروهای 

دو کشور آسیب رسانده است.
ژنگ زیگوانگ معاون وزیر امور خارجه چین نیز امروز یکشنبه 
اعالم کرد »تری براستاد« سفیر آمریکا در پکن را به دلیل اعتراض 
به تحریم های واشنگتن علیه ارتش چین به بهانه خرید تسلیحات 

از روسیه احضار کرده است.
پیش از آن نیز »ووچیان« سخنگوی وزارت دفاع چین نیز در 
واکنش به تحریم آمریکا علیه شماری از نهادها و مقام های نظامی 
چینی، ضمن اعتراض جدی به این اقدام، خواستار تصحیح این 

اشتباه واشنگتن و لغو این تحریم ها شد.
آمریکا روز پنجشنبه گذشته در اوج جنگ تجاری با چین جبهه 
تازه ای علیه این کشور آسیایی گشود و بخشی از ارتش اژدهای 

زرد را به دلیل خرید تسلیحاتی از روس ها تحریم کرد.

 خریدهای بحث برانگیز نظامی چین از روسیه و نگرانی آمریکا


