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مل��ت ب��زرگ ایران، ای��ن روزه��ا در حالی 
خود را ب��رای برگ��زاری س��الگرد پیروزی 
انقاب اس��امی آم��اده می س��ازد که طی 
ماه های اخیر کش��ور دورانی بس حس��اس 
را س��پری کرده اس��ت. در حالی چالشها و 
مش��کات اقتصادی مهمترین مساله کشور 
اس��ت اما مل��ت ایران طی ای��ن ماه ها بارها 
بصی��رت و بی��داری خویش را ب��ه جهانیان 
نش��ان داده و بار دیگر اثب��ات کرده که در 
صحنه حض��ور دارد و اجازه هیچ انحرافی را 
از مس��یر انقابش نمی دهد. به عنوان نمونه 
در حالی که دشمنان به دنبال سوء استفاده 
از اعتراض ه��ا و مطالبات بر حق مردمی در 
آب��ان ماه با ایجاد فضای آش��وب بود ملت با 
برپایی راهپیمایی علیه اغتش��اش این فتنه 

را خاموش کرد. 
در حال��ی آمری��کا با ترو س��ردار س��لیمانی، 
ابومهندس المهدی و همرزمانش��ان به دنبال 
تلخ کردن کام ایرانی��ان بود که ملت ایران با 
برپایی مراسم میلیونی بدرقه سرداران شهید 
مقاومت، ای��ن رویا را به کابوس آمریکا مبدل 
کردند. زمانی که آمریکا و همدستانش��ان بر 
آن بودند تا حادثه تلخ و جان سوز هدف قرار 
گرفتن هواپیمای اوکراینی را زمینه ساز اهمیت 
زدایی از عملیات موشکی ایران در هدف قرار دادن 
پایگاه آمریکایی عین االسد در عراق قرار دهند،

ادامه صفحه 2

خ���ب���ر

سیاست روزاما و اگر های تامین مالی تولید را بررسی میکند؛

 محتوای آخرین پیام سردار 
شهید قاسم سلیمانی در 
عراق چه بود؟
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قاسم  غفوری

خروج تنها گزینه واشنگتن در منطقه 

آمریکا مدعی ائتاف جهانی با طرح های بحران ساز هر روز تنها تر 
از گذش��ته می شود و تنها گزینه اش خروج از خاورمیانه می گردد 
چنانکه نخس��ت وزیر ژاپن با تشریح مواضع نیروهای این کشور در 
غرب آس��یا گف��ت نیروهای ژاپنی در هی��چ عملیات نظامی تحت 
نظارت آمریکا ش��رکت نکرده و اطاعاتی نیز با نیروهای آمریکایی 

به اشتراک نمی گذارند.
»آبه ش��ینزو« نخست وزیر ژاپن دیروز درباره نحوه حضور نیروهای 
این کش��ور در منطقه گف��ت، یگانی از نیروی دریایی این کش��ور 
که هم اکنون در غرب آس��یا مستقر اس��ت در هیچگونه عملیات 
ارتش آمریکا ش��رکت نخواهد کرد. به نوش��ته نشریه »دیپلمات«، 
نخست وزیر ژاپن در نشست کمیته بودجه مجلس نمایندگان این 
کش��ور گفت: »در حالی که یگان ما ه��ر روز یکبار اطاعاتی را در 
اختی��ار ارتش ایاالت متحده قرار می ده��د، اما در عملیات نظامی 

تحت نظارت این کشور شرکت نخواهد کرد.«
آبه در پاس��خ به س��ئوالی درباره نحوه همکاری نیروهای کشورش 
با کش��تی های جنگی آمریکا مستقر در منطقه در صورت مشاهده 
کش��تی مظنون گفت ک��ه در چنین حالتی، یک ناوش��کن ژاپنی 
می تواند با یک کش��تی جنگی آمریکا ارتباط مستقیم برقرار کند، 
اما اطاعاتی که می تواند به عنوان مشارکت در یک عملیات نظامی 
آمریکا در نظر گرفته ش��ود را به اشتراک نمی گذارد. یک ناوشکن 
ژاپنی روز یکش��نبه پایگاه خود در اس��تان »کاناگاوا« را به مقصد 
غرب آس��یا ترک ک��رد تا به اولین مأموریت جم��ع آوری اطاعات 
نیروهای ژاپنی در خارج از کشور بپیوندد. قرار است کشتی جنگی 
»تاکانامی« نیز اواخر فوریه )اسفند( به این مأموریت بپیوندد. در ۲۰ 
ژانویه ) دوش��نبه ۳۰ دی( این کشور دو فروند هواپیمای تجسسی 
نیز به منطقه اعزام کرد. دولت ژاپن اعام کرده این ماموریت با به 
منظور اطمینان از ایمنی حم��ل و نقل تجاری مرتبط با ژاپن در 

منطقه است.
ژاپن قصد دارد در مأموریتی یک س��اله، ناوشکن ها ی خود را در 

سه دوره چهار ماهه به خاورمیانه اعزام کند.
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دیپلماسی انقالبی

چرا روسیه برای خروج 
ایران از ان.پی.تی 

نگران است؟

ژاپن در هیچ عملیات نظامی آمریکا در 
خاورمیانه شرکت نمی کند


