
عمرالبشیر برای نجات خود
دست به ترمیم گسترده کابینه زد

عمرالبشیر برای ساکت کردن منتقدین خود و 
حفظ قدرت در سودان دست به تغییرات گسترده 
زده و نفرات جدید را برای برخی از پست ها معرفی 

کرده است.
رئیس جمهور ســودان برای حفظ قدرت و بازگرداندن 
آرامش به کشــورش دســت به ترمیم کابینه زده است. بر 
این اساس، »الخیر النور المبارک« به عنوان وزیر بهداشت 

و جانشین محمد مصطفی ابوزید، رهبر گروه »انصار السنه« 
شده است. البشیر همچنین »عصام الدین محمد عبداهلل« را 
برای دبیرکلی شورای وزرای ملی انتخاب کرده است. حکم 
ریاست جمهوری شامل تعیین »ضیاء الدین محمد عبدالقادر« 
به عنوان دبیرکل اسناد ملی، »حاتم حسن بخیت«، دبیرکل 
شــورای دوستی مردمی و »احمد عبدالقادر« برای شورای 

ملی هماهنگی خلع سالح و آماده باش هم می شود. 

نمایندگان پارلمان افغانستان: خروج آمریکا
تنها راه بازگشت امنیت به کشور است

جمعی از نمایندگان پارلمان افغانستان با استقبال 
از تصمیم رئیس جمهور آمریــکا، مبنی بر خروج 
نیروهای این کشــور از افغانستان، اعالم کردند که 

این اتفاق سبب تأمین امنیت می شود.
شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان در گفت و گو 
با خبرنگاران، از پایان حضور نظامیان آمریکایی که  »دونالد 

ترامپ« آن را اعالم  کرده بود، استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، این نمایندگان اظهار 
داشتند، نیروهای آمریکایی نه تنها در جنگ علیه تروریسم 
دخالتــی ندارند، بلکه نفس حضور آنها، موجب نا امنی در 
افغانســتان اســت. »حاجی اهلل  گل مجاهد« نماینده  کابل 
گفت، با خروج نیروهای آمریکایی عالوه بر اینکه  حمالت  
تروریستی کاهش می یابد و جنگ فروکش می کند، مداخله 

آمریکا در امور داخلی افغانستان هم پایان می یابد.
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

اولین شــنبه ســال جدید میالدی پاریس و 
زدوخورد شدید  فرانسه شاهد  مختلف  شهرهای 

بین پلیس و جلیقه زردها بود.
آتشــی که دو ماه پیش حاشیه نشــین ها و طبقات 
فرودست جامعه فرانسه در پاریس و سایر شهرهای این 
کشــور برافروختند ظاهرا قرار نیست خاموش شود و هر 
هفته شعله ورتر می شود. جلیقه زردها نخستین شنبه سال 
2019 میــالدی را نیز طوفانی آغاز کردند و با فراخوانی 
که داده بودند هزاران نفر در شهرهای مختلف این کشور 
بــه خیابان ها ریختند و در بســیاری نقاط نیز پلیس با 
معترضان درگیر شد. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از 
اعتراضات روز شنبه در پاریس چیز کمی از جنگ داخلی 
و شورش های شهری نداشت و مردم و پلیس با هرآنچه 
که در دســت داشتند به جان هم افتاده اند و دود و آتش 
نیز همه فضا را پر کرده بود.معترضان در شــهر پاریس 
اقدام به آتش زدن موتورســیکلت ها و موانع در خیابان 
موسوم به بلوار »ســن ژرمان« کرده و مجددا تظاهرات 
آنها به خشونت کشیده شد. به گزارش ایسنا،  با نزدیک 
شدن به عصر روز شنبه ناآرامی ها تشدید شد و معترضان 
اقدام به پرتاب  اشیای مختلف به سمت نیروهای پلیس 
ضدشورش کردند که ورودی پل های روی رودخانه »سن« 

را مسدود کرده بودند.
»بنژامن گریوو«، سخنگوی دولت فرانسه نیز در حالی 
که گــروه کوچکی از معترضان به داخل مجتمع مربوط 
به دفتر وی وارد شده و دست به تخریب خودروها زدند، 
اقدام به گریختن از صحنه از طریق یک در پشــتی کرد. 

خیابان های فرانسه در اولین »شنبه سیاه« 2019
به میدان جنگ تبدیل شد

ســفیر ســوئد نیز برای خاموش کردن آتشی که بیرون 
ســفارت جلیقه زردها به پا کرده بودند، دست به دامن 

همسایه ها شد. 
تاکید بر ادامه اعتراضات

اعتراضات جلیقه زردها در حالی ادامه دارد که دولت 
فرانســه بارها آن را محکوم کرده و خواستار پایان دادن 
به اعتراضات شــده اســت. روز جمعه نیز دولت ضمن 
متهم کــردن جلیقه زردها به کودتا، آنهــا را به برخورد 
ســخت تهدید کرده بود. جلیقه زردها در شعارهایشــان 
خشم خود را از دستگیری بسیاری از چهره های برجستۀ 

»تیم اندرسون«، پژوهشگر و استاد دانشگاه 
سیدنی استرالیاست. تحرکات و تفکرات وی همواره 
رژیم آپارتاید صهیونیستی را در طول پنچ سال 
گذشته نشــانه رفته است. حرکات تیم اندرسون 
در تبلیغات مثبت برای فلسطین و از سویی دیگر 
مفتضح کردن صهیونیست ها در نقطه ای از دنیا که 
البی های صهیونیستی بسیار فعالی هم دارد ظاهرا 
کار دســتش داده و گزارش های ناراحت کننده ای 
از اخراج وی به عنوان اســتاد برجسته دانشگاه 
»سیدنی« به گوش می رسد. وی همواره از فشارهای 
گسترده از سوی مدیریت دانشگاه جهت متوقف 
کردن فعالیت های خود به کیهان گفته و تاکید کرده 
بود که حرف های وی به مذاق بسیاری در استرالیا 
خوش نمی آید.  انتقال سفارت استرالیا از تل آویو 
به قدس، اقدامات مخرب صهیونیســت ها علیه 
فلسطین، نزدیک شدن برزیل به رژیم صهیونیستی 
از جمله موضوعاتی است که این بار درباره آنها با 
این کارشناس آمریکای جنوبی همکالم شده ایم. 
سرویس خارجی کیهان
1( به عنوان اولین سوال و برای اینکه خوانندگان 
با جزئیات نظر شما درباره موضوع فلسطین آشناتر 

شوند نظر خود را به طور خالصه بیان کنید؟
به نظر من تنها راه حل عملی برای موضوع فلسطین 
تشــکیل یک دولت دموکراتیک است. صهیونیست ها، 
امیدها را برای حل مشکالت بواسطه راه حل دو دولت از 
بین برده اند، چراکه وجود یک دولت آپارتاید در چارچوب 

تیم اندرسون در گفت وگو با کیهان:

»اسرائیل حق بقا دارد« یک افسانه است

ایــن جنبش اعالم کردند؛ آنها از گروه های مدافع حقوق 
بشر خواســتند، تحقیقاتی را دربارۀ اقدام دولت فرانسه 
در »حملــه به آزادی های مردمی« آغاز کنند. معترضان 
تاکید کردند که به برگزاری این تجمعات طی سال 2019 
میالدی ادامه خواهند داد. در پاریس همچنین مراسمی 
در بزرگداشــت قربانیان این اعتراضات برگزار شد. بنا بر 
اعالم مقامات فرانســه در سال 201۸ میالدی دست کم 
10 نفر در جریان اعتراضات جلیقه زردها کشته شده اند. 

واکنش ماکرون 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه که هفته گذشته 

معترضــان را دعوت به گفت و گوی ملی کــرده بود، به 
دنبال دور جدید خشونت ها روز شنبه در توئیتی نوشت: 
بار دیگر افراطی های خشــونت طلب به جمهوری حمله 
کردند. کسانی که این اقدامات را مرتکب شدند، جوهره 
پیمان مدنی را در کشور ما فراموش کرده اند. عدالت برقرار 
خواهد شد. همه باید دور یکدیگر جمع شوند تا به بحث 

و گفت وگو بپردازند.
تظاهرات در سوئیس، صربستان و مجارستان

در ادامه اعتراضات عمومی به سیاســت های دولتی 
در اروپا، روز شنبه باز هم شماری از جلیقه زرد در شهر 
»برن« سوئیس تجمع کردند. این تجمع در پی فراخوان 
»جلیقه زرد های سوئیس« در شبکه های اجتماعی برگزار 
شد. این افراد در قالب نوشته هایی، خواسته های مختلفی 
از جملــه تحقق عدالت بیشــتر در جهان  و اعتراض به 
جرایم دولتی را مطرح کردند. در مجارســتان هم شنبه 
شب بار دیگر  هزاران نفر از مردم این کشور با تجمع در 
بوداپســت، به طرح جدید قانون کار که از آن به »قانون 
برده داری« تعبیر می شــود، اعتــراض کردند. مردم در 
سرمای شدید هوا بیرون ساختمان پارلمان تجمع کرده 
و شــعار می دادند: »ما تبدیل به برده نخواهیم شد.« در 
صربســتان نیز هزاران نفر برای پنجمین هفته متوالی با 
حضور در خیابان های »بلگراد«  علیه »الکساندر ووچیچ« 
رئیس جمهور این کشور تظاهرات کردند. آزادی رسانه ها 
و پایان دادن به خشــونت علیه روزنامه نگاران و مخالفان 
و اصالحات انتخاباتی، از خواسته های تظاهرات کنندگان 

در جریان چندین هفته اعتراض است.  

قوانین بین المللی، یک جنایت علیه بشــریت محسوب 
می شود. اما شاخصه های تشکیل یک دولت دموکراتیک 
مطلب مهمی اســت که من سال گذشته در مقاله ای با 
نام »آینده فلســطین« به آن اشــاره کردم. من در آنجا 
به صراحت تاکید کرده ام که ادعا درباره اینکه اســرائیل 
»حق بقا« دارد یک افســانه ســاختگی است. »ریچارد 
فالک« نماینده ســابق سازمان ملل متحد در فلسطین 
اشغالی اذعان کرده بود که فلسطین همچنان برای بقای 
خــود و برای آنکه ثابت کند حق حیات دارد می جنگد. 
من در مقاالت خود اشــاره کردم که آینده فلسطین زیر 
غبار اختالف، درد و کشــتار و ترس از دشمن قدرتمند 
قرار گرفته است. اما هنوز امید کامال از بین نرفته است. 
مقاومت در سال های اخیر به شدت اسرائیل را به چالش 
کشانده است. تالش ها برای نابودی محور مقاومت کامال 
شکست خورده است. ضعف اصلی عدم اتحاد بین احزاب 
فلســطینی و نبود فکر واحد در بین متحدان منطقه ای 
اســت. نقطه قوت باقی مانده نزد فلسطینیان مقاومت 

دائمی و شجاعانه مردم است. 
2( چرا مقامات استرالیایی و حتی تمام جهان به 
هیچ وجه نقدی را علیه جنایات رژیم صهیونیستی 

تحمل نمی کنند؟ 
یک کمپین قدرتمنــدی در جهان بوجود آمده که 
علیه هرگونه مقاومت موجود در منطقه تبلیغات منفی ای 
را ایجــاد می کند. هرگونه اظهار نظر درباره پاکســازی 
نژادی ای که هم اکنون در فلســطین در جریان اســت 
اقدامی ناخوشایند به حساب می آید. با این وجود نهادهای 

بین المللی در سال های اخیر به سمت فلسطین متمایل 
گشته اند. آمریکا و اسرائیل در اعتراض به حمایت یونسکو 
از کودکان فلسطینی از این سازمان خارج شده اند. استرالیا 
و جهان باید انتقادات علیه یک دولت آپارتاید را بشنوند. 
3( چطور کشورهای مسلمان قادرند تا رژیم 

صهیونیستی را شکست دهند؟ 
مسلمانان و کشورهای عربی در خط مقدم مبارزه با 
اسرائیل قرار دارند و مهمترین متحدان فلسطین محسوب 
می شوند. اما با این همه، عدم هماهنگی و نبود اتحاد بین 
این کشورها باعث تضعیف مقابله با اسرائیل شده است. 
تنها اتحاد است که می تواند اسرائیلی ها را از پا در آورد. 
چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی. هیچ کسی 
تصور نمی کرد که نظــام آپارتاید آفریقای جنوبی با آن 
قدرتی که داشت از هم فرو بپاشد. چراکه آنان از حمایت 

قوی قدرت های خارجی بهره مند بودند.
 اما اتحاد بین نیروهای داخلی و یکپارچگی خارجی 

باعث سقوط آپارتاید شد. 
4( آیا البی صهیونیستی در فضای آکادمیک 
استرالیا آنقدر قدرت دارد تا بتواند یک استاد را از 

دانشگاه اخراج کند؟ 
خواهیم دید که آیا البی صهیونیستی موفق به محدود 
کردن من در فضای دانشگاهی شده و یا خیر. آنها از پنچ 
ســال پیش و درست زمانی که انتقادات من به آنها آغاز 
شد، تالش های خود را برای اخراج من آغاز کردند. حکم 
اخــراج من در اواخر ماه ژانویه مجددا بررســی خواهد 
شــد. اما من از حمایت خوبی نزد دانشــگاهیان داخلی 
و خارجی برخوردار هســتم که شرایط را برای مخالفانم 

سخت تر می کند. 
5( نتانیاهو در ماه های اخیر به منظور کسب 
مقبولیت به ســفرهای خارجی سفر کرده است. 
آخرین ســفر او هم به برزیل بــود. چه میزان 

تالش های وی را موفق ارزیابی می کنید؟
به نظرم مشــروعیت و مقبولیت چیزی نیست که با 
ســفر کردن و دیدار حاصل شــود. رئیس جمهور برزیل 
نمی توانــد رژیم آپارتاید اســرائیل را قانونی جلوه دهد. 
اما حداقل می توانند به عنوان دو فاشیســت به یکدیگر 

تبریک بگویند.
 ایــن کاری اســت که رژیم های فاشیســتی انجام 
می دهند. بســیاری از کشــورهای آمریــکای التین از 
رئیس جمهــور تازه وارد برزیل، »بولســونارو«، به خاطر 
تفکرات فاشیستی اش وحشت زده اند و این رابطه عمیق 

او با نتانیاهو شاید این وحشت را بیشتر هم کند. 

سرویس خارجی-
آل سعود در نزدیک به چهار سال تجاوز به 
یمن عالوه بر هزینه نزدیک به 300 میلیاردی، 7 
هزار نفر از ساکنان مناطق جنوب عربستان را 

از ترس حمالت انصاراهلل جابه جا کرده است.
جنگ یمن تنها به شکســت سیاســی و میدانی 
آل سعود منجر شده و هزینه های مالی و تلفات جانی 
ســعودی ها، گویای این شکست است. پایگاه خبری 
»النجم الثاقب« یمن در گزارشــی با عنوان » آمار و 
ارقامی که واقعیت جنگ یمن را فاش می کند«، جنگ 
یمن را برای ائتالف سعودی »کامال زیان بار« خوانده و 
نوشته، این تنها غربی ها و در راس آن آمریکا بودند که 
از ریخته شدن خون هزاران نفر از مردم بی گناه یمن، 
برای خود درآمدزایی کردند.در ابتدای این یادداشت 
آمده: »عربستان در تجاوز وحشیانه خود علیه یمن، با 
وجود داشتن آخرین و بزرگترین زرادخانه سالح های 
خود در خاورمیانه، شکست خورد... از زمان آغاز تجاوز 
علیه یمن، رژیم سعودی پول زیادی برای رسیدن به 
اهداف صهیونیست ها و آمریکایی ها در منطقه هزینه 
کرد آن هم بــه قیمت ریختن خــون بی گناهان تا 
بدین ترتیب به پلیس منطقه تبدیل شــود؛ اما آنچه 
که واقعیت را به همه نشــان می دهد این اســت که 
عربستان حتی بخش اعظم اراضی اشغالی یمن )جیزان، 
نجران و عســیر( در جنوب عربستان و شمال یمن را 

از دست داد.«
النجــم الثاقب در ادامه تاکید کرده که: »در دوره 
تجــاوز ائتالف به یمن به دلیــل توانایی ارتش یمن 
و کمیته های مردمی، عربســتان، بیشتر شرکت های 

گزارش مستند سایت خبری یمن

بالیی که انصاراهلل  در 4 سال گذشته بر سر آل سعود آورد

محاصره یمن و ممانعت از بازگشایی فرودگاه صنعا توسط 
ائتالف سعودی باعث شده تا 200 هزار یمنی برای درمان خود 

قادر به سفر به خارج از کشورشان نباشند.
ائتالف ســعودی با محاصره یمن باعث فشار بی سابقه ای بر مردم 
این کشور شده است. عربستان حتی فرودگاه بین المللی صنعا را نیز 
محاصره کرده و از آغاز به کار آن جلوگیری می کند. این در حالی است 
که 200 هزار یمنی برای درمان خود نیازمند خروج از یمن هستند اما 
به دلیل بسته بودن فرودگاه صنعا امکان سفر ندارند. همین مسئله باعث 
شده تا جان مردم یمن به خطر بیفتد. در همین راستا دولت یمن از 
آغاز کمپین رسانه ای برای لغو محاصره ملت یمن و فرودگاه صنعا خبر 
داد. این کمپین با عنوان »به محاصره یمن پایان دهید« اجرا می شود. 
»عبداهلل شعبان« رئیس  کمیته مردمی »شکستن محاصره یمن« 
نیــز در گفت وگویی با العالم درباره برگزاری این کمپین گفت: »این 
کمپین را کمیته مردمی شکستن محاصره یمن که کمیته ای مستقل 
و بی طرف است و هیچ ارتباطی با هیچ یک از طرف های سیاسی ندارد 
برگزار می کند. این کمیته معتقد است که باید صدای خود را به گوش 
جهانیان برســاند زیرا حقوق مردم یمن نقض می شــود. بسته شدن 
فرودگاه صنعا مشکالت زیادی برای یمنی ها به وجود آورده است. این 
فرودگاه روزانه به شش هزار مسافر خدمات ارائه می کرد که ۸0 درصد 
این تعداد یمنی ها هستند که از طریق این فرودگاه سفر می کردند.«

جان 200 هزار بیمار یمنی
 در گرو بازگشایی فرودگاه صنعا

صنعتی و تجاری خود در جنوب عربستان را تعطیل 
کرد و بیش از 7هزار نفر را از مناطق مرزی به جاهای 
دیگر منتقل کرد و بر اساس آمار بیش از 500 مدرسه 

و واحد آموزشی نیز تعطیل شدند.
2500 نظامی سعودی کشته شده اند

در بخش دیگری از ایــن گزارش می خوانیم: در 
حوزه نظامی، عربستان 2500 سرباز و 60 افسر حاضر 
در صفوف نظامیان متجاوز خود علیه یمن را از دست 
داد و بیش از 650 تانک سعودی نیز در مناطق مرزی 
جیزان، نجران و عســیر منهدم شدند. عالوه بر اینکه 
صدها خودروی نظامی و 1۸ جنگنده و یک هلی کوپتر 

سعودی نیز در این مدت منهدم شده اند.
»النجــم الثاقب«، با  اشــاره به اینکه جنگ یمن 
در طول چهار سال از ســال 2015، منافع آمریکا و 
اســرائیل را تامین کرده است، آورده: »رژیم سعودی 
در این مدت، 250 هزار دالر برای خرید هواپیماهای 
آواکس کنترل و هشدار زودهنگام هوابرد، یک میلیارد 
و ۸00 میلیون دالر برای دو ماهواره مصنوعی و عالوه بر 
آن روزانــه 200 میلیون دالر و ســاالنه 72 میلیارد 
دالر برای مدیریت جنگ هزینه کرده اســت. )با این 
حساب عربستان در 4 ســال جنگ نزدیک به 300 
میلیارد دالر هزینه کرده است.(طبق این گزارش، در 
میان دستاوردهای اقتصادی آمریکا در جنگ با یمن، 
عربستان سیستم دفاع موشکی ساخت شرکت الکهید 
مارتیــن را به قیمت 15 میلیارد دالر خریداری کرده 
است. انگلیس همچنین معامله ای را به ارزش بیش از 
3میلیارد پوند برای صادرات هواپیما، سالح و مهمات 

به عربستان تصویب کرده است.

برخی مقامات آمریکایی می گویند روسیه در حال استقرار 
موشک های »کالیبر« در کشتی های جنگی و زیردریایی های 
خود است و قصد دارد ماموریت های گشتزنی در نزدیک سواحل 

آمریکا را نیز به اجرا گذارد. 
موضوع رقابت نظامی بین قدرت های بزرگ چیزی جدید نیست 
اما در سال های اخیر چین و روسیه به شدت برتری آمریکا را در این 
حوزه به چالش کشیده اند. مقام های دفاعی آمریکا به تازگی گفته اند 
که روسیه در حال استقرار موشک های دقیق و برد بلند خود در غرب 
اقیانوس اطلس اســت تا، واشــنگتن و دیگر شهرهای ساحل شرقی 
آمریکا را در تیررس حمالت متعارف یا اتمی خود قرار دهد. این ادعا 
اگر درست باشد شاید بحرانی مثل بحران موشکی کوبا در سال 1962 
اتفاق بیفتد که در آن زمان شــوروی قصد داشت موشک های خود را 

در خاک کوبا مستقر کند.
 به گزارش فارس وبگاه »فری بیکن« روز جمعه با  اشــاره به این 
خبر نوشت روســیه استقرار موشــک های کروز از نوع »کالیبر« در 
کشــتی های جنگی و زیردریایی های خود قصــد دارد همانند دوران 
جنگ سرد ماموریت های گشتزنی در اقیانوس اطلس نزدیک آمریکا 
را به اجرا گذارد.به گفته مقام های اطالعاتی آمریکا، این موشــک های 
جدید کالیبر قرار اســت ماه های آینده در کشتی ها و زیردریایی های 

روسیه مستقر شود.
براساس این گزارش، نسخه زمینی موشک های کالیبر روسیه در 
ناتو با نام »اس.اس.ان-30« شناخته می شود و قابلیت حمل کالهک 
اتمی را نیز دارد. روســیه برای اولین بار در ســوریه و در حمله علیه 
مواضع داعش  از 100 فروند از این نوع موشک استفاده کرد.بر اساس 
برآوردهای دفتر اطالعات نیروی دریایی آمریکا، موشک  کالیبر از نوع 
زمینی بردی برابر با 930 تا 1550 مایل دارد. میزان برد این موشک 
نشان می دهد که با استقرار آن بر یک کشتی یا زیردریایی در فاصله 
1000 مایلی از ساحل آمریکا، روسیه می تواند تمامی شهرهای آمریکا 
از بوستون و میامی گرفته  تا غرب و شهر شیکاگو را هدف گیرد.این 
موشک به سبب نوع حرکتش که نزدیک به سطح دریا حرکت می کند 
هرگونه تالش برای رهگیری خود با سامانه های ضد موشکی را مختل 

می کند و از این حیث »بسیار مرگبار« محسوب می شود.
به نوشــته فری بیکن، اســتقرار موشــک کالیبر در کشــتی ها و 
زیردریایی های روسیه در مدیترانه و نزدیک اروپا نیز برای فرماند هان 
آمریکایی مســتقر در اروپا موضوعی »نگران کننده« قلمداد می شود. 
قرار است موشک های مجهز به کالهک اتمی کالیبر بر زیردریایی های 
جدید روسیه به نام »بوری« و دیگر زیردریایی های تهاجمی این کشور 

نیز مستقر شود. 

دولت ترکیه اصرار آمریکا برای صرف نظر کردن از خرید 
سامانه دفاع موشکی »اس.400« روسیه را رد کرد و در عین 

حال خرید سامانه پاتریوت آمریکا را هم نپذیرفت.
آمریکا اخیرا برای فروش ســامانه موشــکی پاتریوت به ترکیه 
چند شــرط تعیین کرده بود که آنکارا همه این شروط را رد کرد. 
به گزارش فــارس، آنکارا دوباره پیشــنهاد آمریکا برای صرف نظر 
کردن از خرید ســامانه دفاع هوایی »اس.400« روسیه را در مقابل 
خرید »پاتریوت« آمریکا رد کرد. روزنامه »ینی شفق«، تاکید کرد، 
جدیدترین تالش آمریکا برای متقاعد کردن آنکارا به چشم پوشی از 
خرید سامانه اس400 روسیه، در خالل سفر اخیر هیئت آمریکایی 

به آنکارا در هفته جاری بود.
ترکیه پیش از این نیز همین درخواســت آمریکا را رد  اما اعالم 
کرده بود که حاضر است نگرانی های آمریکا درباره خطر این سامانه 
برای هواپیماهای ناتو را مراعات بکند. جوالی)تیرماه( 201۸ روزنامه 
»حریت« به نقل از دیپلمات های ترکیه گزارش داد که مســئوالن 
آمریکایی در گفت وگوهای خود با مسئوالن ترک، از آنان خواسته اند 
قرارداد خرید اس.400 از روسیه را لغو کنند زیرا در غیراین صورت 
ممکن است ترکیه تحت تحریم آمریکا قرار بگیرد. در مقابل آنکارا 
اعالم کرد که این اقدام احتمالی آمریکا بدون پاسخ نخواهد ماند. 

ینی شــفق همچنین گزارش داد که »مقامات ترکیه پیشنهاد 
واشــنگتن را رد کرده اند چرا که نــه کاهش قیمتی ]تخفیفی[ در 
خرید پاتریوت اعمال می کنند نه حاضرند فناوری ساخت این سامانه 
را به ترکیه منتقل کنند. ینی شفق یادآوری کرد که خرید سامانه 
اس.400 روسیه سه برابر ارزانتر از خرید سامانه پاتریوت آمریکا است.

آمریکا که در چند هفته اخیر پیشــنهاد فروش سامانه موشکی 
پاتریوت را به ترکیه ارائه داده بود، اخیرا شــرایط ســختی را برای 
این معامله در نظر گرفته اســت. براســاس اطالعات منتشر شده، 
آمریکایی هــا حاضر نیســتند انتقال دانش و فنــاوری را به ترکیه 
بپذیرند و می خواهند ســامانه پاتریوت همچون یک جعبه بسته به 
ترکیه تحویل داده شــود و هیچ توضیحات و دانشی در مورد اجزاء 
عملکرد و مکانیســم هدایت آن در اختیــار مقامات دفاعی ترکیه 
گذاشته نشود. از دیگر سو آمریکایی ها حاضر نیستند به هیچ وجه 
در فروش ســامانه پاتریوت به ترکیه تخفیف بدهند و بدتر از این، 
شرط نهایی پنتاگون است که اعالم کرده موشک های پاتریوت تنها 
در صورتی وارد ترکیه می شوند که آنکارا از خرید سامانه اس 400 

از روسیه عقب نشینی کند.

جلسه رئیس جمهور و رهبران 
بودجه  ســر  بر  آمریکا  کنگره 
ناسزاگویی  و  توهین  به  دولتی، 
این  انجامید،  آنها علیه یکدیگر 
نشانه ای  هیچ  اســت  حالی  در 
یافتن  پایان  و  گشــایش  برای 
تعطیلی دولت این کشور مشاهده 

نمی شود.

اردوغان شروط آمریکا برای دریافت پاتریوت 
به جای »اس-400« را نپذیرفت

نشریه هیل فاش کرد

درگیری لفظی و فحاشی 15 دقیقه ای ترامپ
و سران کنگره پشت درهای بسته

روزنامه »وال استریت ژورنال« اعالم کرد، مذاکرات پشت درهای 
بســته روز جمعه »دونالد ترامپ« از یک طرف و » چارلز شــومر« 
رهبر دموکرات های سنا و» نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا، به فحش و ناسزاگویی 15 دقیقه ای آنها علیه یکدیگر انجامید. 
ایســنا به نقل از نشریه »هیل« افزود، محور بحث های طرفین 
در این نشست، اختالف نظر بر سر دریافت بودجه مورد نظر ترامپ 
برای دیوار مرزی با مکزیک اســت؛ رئیس جمهور یک بودجه پنج 
میلیارد و 500 میلیون دالری را طلب می کند، ولی ســران کنگره 
می گویند، بیش از یک میلیارد و 700 میلیون دالر در اختیار دولت 

قرار نمی دهند.
براســاس گزارش ســی ان ان، ترامپ ظاهرا در این جلسه گفته 

که برای کمتر از مبلغ مورد نظر خود، با کنگره مذاکره نمی کند.
رئیس جمهور آمریکا در این نشست، به رهبران کنگره همچنین 
گفته که ترحیج می دهد مسئله تعطیلی دولت را »اعتصاب« بخواند.
براساس گزارش ها، ترامپ به قانونگذاران آمریکایی گفته که کسی 
نمی تواند وی را استیضاح کند،چون او بیش از حد محبوب است. 

»نانسی پلوسی« نیز در پاسخ به رئیس جمهور آمریکا گفته که 
این جلسه به منظور بحث درباره مسئله تعطیلی دولت تشکیل شده 
و به استیضاح مربوط نمی شود. چند منبع هم گفته اند، رئیس جمهور 

آمریکا در این جلسه، از الفاظ رکیکی استفاده کرده است.
تعطیلی دولت آمریکا از تاریخ 22 دسامبر)اول دی( آغاز و اکنون 
وارد سومین هفته شده است. طی این مدت صدها هزار کارمند دولت 
به مرخصی اجباری رفته، یا مجبور به انجام کار بدون حقوق شدند.

ترامپ روز جمعه تهدید کرده بود که اگر الزم باشد دولت را تا 
سال ها تعطیل نگه می دارد، تا بالخره به بودجه مورد نظرش برای 

دیوار مرزی برسد.
هرچند برخی کارشناســان درگیری ترامپ با کنگره را یک امر 

طبیعی و تقابل معمول دو حزب می دانند،
ولی بسیاری از ناظران معتقدند، لشکر کشی آمریکا به منطقه 
غرب آسیا، این کشــور را به افالس کشانده و باعث شده است که 

دولت واشنگتن با یک بدهی عظیم مواجه شود.
 این بدهی در زمانی که ترامپ به قدرت رســیده، 20 تریلیون 
دالر بــوده، اما رئیس جمهورفعلی ایــن رقم را به 22 تریلیون دالر 
رسانده است. ترامپ در زمان به قدرت رسیدن مدعی شده بود که 

رغم بدهی را به صفر خواهد رساند!

پایگاه خبری فری بیکن خبر داد

استقرار موشک های »کالیبر« روسیه 
بیخ  گوش آمریکا

تشدید شکاف بین سران صهیونیست
»لیونی« خواستار ریشه کن شدن »نتانیاهو« شد

بر اســاس اعالم آنکارا، طی سال 201۸ 
میالدی 2۹5 هزار آواره ســوری از ترکیه 
به سوریه بازگشتند. این بازگشت به همراه 
تصمیم کشورهای عربی به از سرگیری روابط 
با دمشق، پایان جنگ نیابتی هفت و نیم ساله 

آمریکا در سوریه را نشان می دهد.

 بازگشت 295 هزار آواره سوری به خانه هایشان در سالی که گذشت

اختالفات و شــکاف در میان سردمداران 
رژیم  اشــغالگر قدس با اظهارات وزیر خارجه 
اسبق این رژیم تشدید شد. او گفته ریشه کن 
کردن نتانیاهو نیازی به عمل جراحی ندارد و 

کاری ساده است.
»تزیپی لیونی« از حذف آســان نتانیاهو سخن 
گفته و تاکید کرده ســمت نخست وزیری در انحصار 

بنیامین نتانیاهو نیست. 
وزیر خارجه اسبق رژیم صهیونیستی در گفت و گو 
با روزنامــه جروزالم پســت اظهار داشــته: »مقام 
نخست وزیری فقط مربوط به شخص نتانیاهو نیست 
و نیازی به عمل جراحی برای ریشــه کن کردن این 

غده )اشاره به نتانیاهو( هم نیست.«
گفتنــی اســت اختالف میــان مقامــات رژیم 
صهیونیســتی درماه هــای اخیر به شــدت افزایش 
یافته اســت به نحوی که بعد از جنــگ دو روزه با 
حماس در 21 آبان ماه که به شکســت خفت بار این 
رژیم منجر شــد و نتانیاهــو تقاضای آتش بس کرد 
آویگدورلیبرمن وزیر جنگ اســتعفا داد و دیگر وزرا 
 از جمله نفتالی بنت وزیر آموزش تهدید به اســتعفا 

کردند.
احتمال تکرار جنگ در غزه

به نظر می رسد رژیم صهیونیستی برای فرافکنی 

مشــکالت درونی خود باز هم به غزه چشم دوخته و 
به نوشــته روزنامه عبری زبان معاریو، احتمال وقوع 
جنگ در جبهه غزه در سال جاری »بسیار زیاد« است. 
معاریــو مدعی شــده کــه نوار غــزه و حماس 
همانند ســال های گذشــته تهدید اصلی و مرکزی 
برای رژیم صهیونیســتی به شــمار نمی روند اما با 
این حال، ملتهب تریــن جبهه که هر لحظه ممکن 
 اســت اوضاع در آن متشــنج شــود، هنوز هم غزه 

است.
باج گیری از لیبی و تونس

خبر دیگر از فلســطین، از بــاج گیری رژیم 
صهیونیستی از لیبی وتونس خبر می دهد. منابع 
خبری عبری زبان اعالم کردند توافق قرن تنها به 
فلسطینیان محدود نشده و دیگر کشورهای عربی 
از جمله لیبی و تونس را نیز در آن درگیر خواهند 
کــرد تا به این بهانه غرامت امالک یهودیان عرب 
پس از مهاجرت خود به فلسطین را پرداخت کنند! 
شــبکه 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرد 
اسرائیل طی یک عملیات محرمانه ارزش امالک 
یهودیان در لیبی و تونس را 50 میلیارد دالر برآورد 
کرده است و این در حالی است که ارزش مجموع 
امالک یهودیان در کشــورهای عربی حدود 250 

میلیارد دالر برآورد شده است.

خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه »صباح« 
گزارش داد، وزارت کشور ترکیه اعالم کرد که در 
طول سال 201۸ میالدی، 294هزار و 500 آواره 
ســوری از شهرها و استان های مختلف ترکیه به 

سوریه بازگشته اند.
عالوه بر بازگشت آوارگان، بسیاری از کشورهای 

عربی نیز طی سال گذشته، در صدد از سر گیری 
روابط با ســوریه بر آمدنداین اتفاقات به تنهایی 
عالمت های خوبی درخصوص پایان یافتن جنگ 

داخلی در سوریه است.
تردید بر سر ماندن یا نماندن

علیرغم گذشت دو هفته از اظهارات »دونالد 
ترامپ « رئیس جمهور آمریکا، هنوز هم مقامات 
آمریکایــی تالش می کنند که بــه این تصمیم 

تبصره های تازه بزنند!

 ابتدا ترامپ گفته که این خروج، سریع خواهد 
بــود. بعد او مدت زمانی 30 روزه را مطرح کرد ، 
سپس پذیرفت که مدت خروج، 120 روزه باشد.

 در ادامه این حاشیه زدن ها بر تصمیم اولیه، 
یک مقام ارشد دولت ترامپ روز جمعه به شبکه 
خبری »ان.بی.ســی.نیوز« گفته که این احتمال 
وجود دارد، شــماری از نیروهــای آمریکایی در 
جنوب ســوریه)احتماال در پایــگاه التنف( باقی 

بمانند!


