
پنتاگون درباره »تبعات سنگین« خرید اس-400 روسی 
به ترکیه هشدار داد

وزارت دفاع آمریکا هشــدار داده اگر ترکیه از 
قرارداد خرید ســامانه های پدافند موشکی روسی 
دست نکشد، از برنامه فروش جنگنده های اف 35 
به این کشور کنار گذاشته می شود و برای این کشور 

مشکالتی نیز به وجود خواهد آورد!
پنتاگون طی گــزارش 12 صفحه ای به کنگره آمریکا 
بــرای ارزیابی تداوم فروش جنگنده های اف 35 به ترکیه، 

»خطرات تصمیم ترکیه برای خرید ســامانه های پدافندی 
روســی« و همچنیــن تداوم حضور این کشــور در برنامه 
مشترک این جنگنده های پیشرفته را ارزیابی کرده است. 
به گزارش فارس، وزارت دفاع آمریکا به ترکیه هشدار داده 
اگر قرارداد خرید سامانه های پدافند موشکی اس-400 از 
روسیه را ادامه دهد، از برنامه مشترک جنگنده های اف 35 

کنار گذاشته می شود. 

دادگاه فرانسه حزب اهلل لبنان را
از اتهام پولشویی و قاچاق تبرئه کرد

دادگاه فرانسه در پرونده مربوط به پولشویی و 
قاچاق مواد مخدر، حزب اهلل لبنان یا عناصر مرتبط با 
آن را تبرئه و بر عدم ارتباط این پرونده با حزب اهلل 

تاکید کرد.
در حالی که ســه ســال پیش در پی انتشار خبری با 
عنوان »بازداشــت چند تبعه لبنانی در فرانســه به اتهام 
پولشــویی و قاچاق مواد مخدر«، رســانه های غربی موج 

حمالت سنگینی در اتهام زنی به حزب اهلل لبنان را راه اندازی 
و هدایت می کردند، دادگاه فرانسه سرانجام حزب اهلل را از این 
اتهامات تبرئه کرد.آمریکا نیز در راستای منافع خود هجمه 
تبلیغاتی گســترده ای ضدحزب اهلل لبنان به راه انداخت اما 
بعد از گذشت چندین سال از تحقیقات، دستگاه قضایی این 
کشــور اعالم کرد که حزب اهلل لبنان هیچ ارتباطی با افراد 

بازداشت شده در این پرونده ندارد.
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سرویس خارجی -
رســوایی پرونده »خاشــقجی« با وجود 
حمایت های امثال آمریکا از عربســتان هنوز 
دامن ولیعهد ســعودی را رها نکرده و فشار 
افکار عمومی و برخی مجامع حقوق بشری باعث 
شده سفر وی به آرژانتین با دردسرهای جدی و 
حتی امکان دستگیری و محاکمه مواجه شود. 
همین فشارها باعث شد دیروز »بن سلمان« با 
400 محافظ و خودروهای زرهی! وارد »بوینوس 
آیرس« شود تا در نشست جی-20 شرکت کند. 
ولیعهد ســعودی که بنابر مســتندات ترکیه و 
سازمان ســیا عامل اصلی قتل »جمال خاشقجی« 
روزنامه نگار سعودی است این روزها به دنبال کاستن 
از فشــارها علیه خود اســت. وی برای این منظور 
سفرهای دوره ای به کشورهای عربی را تدارک دیده 
بــود که اعتراض های مردمی در تونس و مصر باعث 
شــد وی ســفر خود را نیمه کاره رها کند و از سفر 
به الجزایر و موریتانی نیز چشم پوشی کند. حال بن 
ســلمان با سفر به آرژانتین برای شرکت در نشست 
گروه-20ســعی دارد تا با دیدارهایی که با ســران 
کشورهای مختلف دارد به نوعی مشروعیت نداشته 
خود را بازیابد! اما این مســئله نیــز با واکنش های 
شدیدی از جانب گروه های حقوق بشری مواجه شده 
است. به همین دلیل بن سلمان دیروز تحت تدابیر 

بسیار شدید امنیتی وارد آرژانتین شد. 
به گزارش »شفقنا« روزنامه های آرژانتینی، محمد 
بن ســلمان را »مرد عجیب و مشــکوک« توصیف 
کردند و نوشــتند: »او چهار خــودروی زرهی را از 
طریق هواپیماهای باربری به بوینوس آیرس منتقل 
کــرده تــا از او در جریان حضور در نشســت گروه 
بیست محافظت کنند.« روزنامه های آرژانتینی تعداد 
هیئت همراه محمد بن سلمان را هم حدود 400 نفر 
اعالم کرده و تاکید کردند، بن ســلمان عالوه بر این، 
خواســتار امکانات بهداشتی خصوصی و سالن های 

در میان اعتراض های جهانی

بن سلمان با خودروهای زرهی
و 400 محافظ وارد آرژانتین شد

نماز خصوصی در هتل محل اقامت خود شده است. 
براســاس این گزارش، ناوگان هواپیمایی همراه بن 
ســلمان در سفر به آرژانتین متشکل از ۶ هواپیمای 
مسافربری و باربری است و پس از ناوگان هواپیمایی 
آمریکا قرار می گیرد که متشکل از هشتصد سرباز، ۸ 
هواپیمای وابسته به خطوط هوایی آمریکا، یک کادر 
مدنی و یک کادر نظامی است. برخی منابع نیز اعالم 
کرده اند که بن ســلمان به دلیل هراس از اعتراضات 
مردمی به جای رفتن به هتل در ســفارت عربستان 

در آرژانتین ساکن شده است!
این در حالی اســت که بوینوس آیرس همزمان 
با اجالس گروه 20 به پادگان نظامی تبدیل شــده 
اســت به طوری که حدود 24 هزار نیروی امنیتی 
در سراسر این شهر مستقر شــده اند و عالوه بر این 
حرکت مترو و قطارها نیز تعطیل شده است. آرژانتین 
از مدرنترین تجهیزات امنیتی برای تامین امنیت این 
نشست استفاده کرده است. پیش از این رسانه های 
خبری آرژانتین فاش کرده بودند که والدیمیر پوتین 
تنها رئیس جمهور حاضر در این نشست است که به 

منظور تامین امنیت خود از تلفن استفاده نمی کند. 
اجالس دو روزه گروه 20 از دیروز شروع شده و امروز 

به پایان می رسد.
درخواست برای دستگیری بن سلمان

اما در ادامه تالش ها برای دستگیری بن سلمان 
شماری از معترضان با تجمع مقابل سفارت آرژانتین 
در واشــنگتن از دولت این کشور خواستند محمد 
بن ســلمان ولیعهد عربستان را هنگام مشارکت در 
نشســت های گروه بیست، بازداشــت کند. شرکت 
کنندگان در این تجمع شــعارهایی در اعتراض به 
قتل هزاران غیرنظامی در یمن سردادند و قتل جمال 
خاشقجی روزنامه نگار عربستانی را محکوم کردند و بن 

سلمان را مسئول مستقیم قتل وی دانستند.
احتمال بازداشت بن سلمان

 از سوی دیگر مقام های قضایی آرژانتین اقدامات 
اولیه برای بررســی درخواست دیده بان حقوق بشر 
برای پیگرد ولیعهد عربستان به اتهام ارتکاب جرایم 
علیه بشریت را آغاز کردند. به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری آسوشیتدپرس، اقدام این گروه حقوق 

بشری با هدف شرمســار کردن محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربســتان است که در نشست گروه 20 در 
بوینوس آیرس شرکت کرده است. آریل لیخو، قاضی 
فدرال آرژانتین با درخواست دادستان رامیرو گونزالس 
موافقت کرده اســت تا پیش از تصمیم گیری درباره 
گشایش تحقیقات در آرژانتین مشخص شود که آیا 
سایر نهادها درباره جرایم احتمالی این شاهزاده علیه 
بشریت تحقیقات انجام می دهند یا خیر. با این حال 
وزارت خارجه آرژانتین اعالم کرد که ولیعهد عربستان 
به عنوان نماینده یکی از کشورهای عضو گروه 20، در 

آرژانتین از مصونیت برخوردار خواهد بود.
تظاهرات علیه نشست جی -20

از ســوی دیگــر هــزاران فعال مخالــف نظام 
سرمایه داری در دنباله اعتراضات یک هفته ای علیه 
گروه 20، دیروز در شــهر بوینوس آیرس آرژانتین 
تظاهرات گســترده ای برگزار کردنــد. پیش از این 
رســانه های محلی آرژانتین گزارش داده بودند که 
در روزهای اخیر در آســتانه برگزاری اجالس سران 
گروه 20 در شهر بوینوس آیرس، هزاران تظاهر کننده 
به خیابان های این شــهر رفته و علیه این اجالس و 
نظام سرمایه داری اعتراض کردند. شرکت کنندگان 
ایــن تظاهرات حیــن راهپیمایــی در خیابان های 
بوینوس آیرس، پارچه نوشته هایی را حمل می کردند 
که حاوی شعارهای اعتراض آمیز علیه اجالس گروه 
20، صندوق بین المللی پول و دولت مائوریسیوماکری، 

رئیس جمهور آرژانتین بود. 
دیدارهای سران با یکدیگر

اما این نشست شاهد برخی دیدارهای بین سران 
کشورها با یکدیگر بود. بن سلمان ولیعهد سعودی با    
نخست وزیر هند دیدار کرد و قرار است با نخست وزیر 
فرانســه و انگلیس و رئیس جمهور روسیه نیز دیدار 
کنــد. دونالد ترامپ نیز اعــالم کرده که برای دیدار 
با بن ســلمان هیچ برنامه ای ندارد. وی حتی دیدار 
با سران روسیه، کره جنوبی و ترکیه را نیز لغو کرد. 

سرویس خارجی-
اعتراف  ترامپ  وکیل سابق  کوهن«  »مایکل 
کرد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی در سال 
2016 تالش کرد یک آپارتمان 50 میلیون دالری 

را به پوتین پیش کش کند!
پرونده دخالت روســیه به نفع ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 201۶ آمریکا هنوز بسته نشده 
است، مخالفین ترامپ دست بردار نیستند و هر چند وقت 
یک بــار ابعاد جدیدی از این پرونده را برمال می کنند. 
شهریورماه گذشته »مایکل کوهن« وکیل سابق ترامپ 
با دادگاهی در نیویورک به توافق رسید در ازای اعتراف 
به جرایمش، تخفیف مجازات دریافت کند. بر اســاس 
این توافق، او به ارتکاب دســت کم ۸ فقره جرم اعتراف 
کرد. تخلف مالیاتی، جمع آوری فراتر از ســقف قانونی 
کمک های مالی انتخاباتی، ارائه اظهارنامه نادرســت به 
یک موسسه مالی و دریافت منابع غیرقانونی برای ستاد 
انتخاباتی از جمله جرایمی بود که کوهن به آنها اعتراف 
کرد. از بین این جرایم، دست کم دو مورد مستقیما به 
شخص ترامپ مرتبط هستند. »کوهن« هرچند از ترامپ 
نام نبرد، اما اعتراف کرد که به »دستور نامزد یک سمت 
فدرال« تالش کرده بود تا به »استورمی دنیلز« بازیگر 

فیلم های مســتهجن و »کارن 
مک دوگال« مدل نشریه »پلی 
بــوی« حق الســکوت بدهد تا 
نامشروعشان  روابط  آنها درباره 
بــا ترامپ، به رســانه ها چیزی 
نگویند. به گفته »کوهن«، این 
اقدام بــا هــدف جلوگیری از 
اثرگذاری منفــی این اخبار بر 
انتخابات، صورت گرفته  نتیجه 

است.
اعترافات جدید

حاال روز پنج شــنبه رســانه ها اعالم کردند مایکل 
کوهــن، وکیل ســابق دونالد ترامــپ، در جدیدترین 
اعترافات خود که در دادگاهی در نیویورک بیان داشته، 
پذیرفته در جریان تحقیقات مداخله روسیه در انتخابات 
آمریکا، به نمایندگان کنگره دروغ گفته اســت.کوهن 
اتهامش را پذیرفته و گفته در زمینه پروژه ساخت و ساز 
شرکت دونالد ترامپ در روسیه نمایندگان را گمراه کرده 
اســت. ظاهرا این اعترافات در مورد یک آپارتمان بوده 
که ترامپ قصد داشــته به پوتین در مسکو هدیه کند. 
بنابر این گزارش، شرکت دونالد ترامپ قصد داشته یک 

پنت هاوس به ارزش 50 میلیون دالر به والدیمیر پوتین، 
در برج ترامپ که قرار بود در مســکو ساخته شود اعطا 
کند. این پیشنهاد در جریان مذاکرات برای ساخت این 
برج و در حین رقابت های انتخاباتی سال 201۶ مطرح 
شده بود و »مایکل کوهن«، درخصوص این پیشنهاد با 
»دیمیتری پسکوف« سخنگوی پوتین گفت وگو داشته 
است. کوهن در دادگاه اعتراف کرده که در این خصوص 
به کنگره دروغ گفته تا از ترامپ و کمپین انتخاباتی او 

دفاع کرده باشد.
 »بازفید« که پیش از این از ســوی ترامپ »رسانه 

آشــغال« لقب گرفته در این باره نوشته است »افشای 
اینکه نماینــدگان ســازمان ترامپ قصد داشــته اند 
ارتباط مســتقیم مالی با رهبر یک کشــور دشمن در 
اوج رقابت های انتخاباتی برقرار کنند ســؤاالت تازه ای 
را درخصوص روابط رئیس جمهــور ترامپ با کرملین 
به وجود می آورد.« پیشنهاد مزبور البته در عمل به جایی 
نرســید چرا که قرارداد مربوط به برج ترامپ در مسکو 
با شکست مواجه شد. مشخص هم نیست که آیا ترامپ 
از قصــد مربوط به اعطای برج آگاهی داشــته یا نه اما 
کوهن می گوید که درخصوص مذاکرات مسکو به ترامپ 
و خانواده اش گزارش داده است. به دنبال اعتراف مایکل 
کوهن، اکنون دونالد جونیور، پسر بزرگ رئیس جمهور 
آمریــکا با اتهام تناقض گویی در شــهادت هایی که در 
کنگره آمریــکا در ارتباط با این تحقیقات مطرح کرد، 
روبه رو است. دونالد جونیور در سپتامبر 2017 شهادت 
داده بود که به شکلی »حاشــیه ای« از طرح ها درباره 
ساخت وساز برج ترامپ در شــهر مسکو آگاه شده اما 
در این طرح ها دخیل نبوده اســت. با این حال کوهن 
در اعترافاتش گفته که او مستقیما درباره این برنامه ها 
با اعضای خانواده دونالد ترامپ از جمله دونالد جونیور 

مشورت کرده است.

وکیل سابق ترامپ اعتراف کرد

ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی می خواست پنت هاوس 50 میلیون دالری به پوتین هدیه کند

نخستین قطار کره جنوبی ظهر روز جمعه به وقت محلی 
با عبور از مرز دو کشور وارد خاک کره شمالی شد تا امیدها 
درباره آشتی دو کره به رغم مخالفت های آمریکا افزایش یابد.

این قطار که از ۶ واگن تشکیل شده و 24 مقام رسمی، کارشناس 
و متخصص کره جنوبی را حمل می کرد ساعت 9 صبح روز گذشته 
ایستگاه »دوراسان« در نزدیکی دو کره را به مقصد ایستگاه » پانمون« 

در شهر »کائه سونگ« ترک کرد و وارد کره شمالی شد. 
این قطار حامل 55 تن سوخت برای نیروگاه های برق کره شمالی 
به عنوان »هدیه« و نشــانه حسن نیت از سوی کره جنوبی است. 
ورود این قطار به کره جنوبی بخشــی از توافق به دست آمده میان 
رهبران دو کره در سه نشست خود، برای بهبود روابط و ارتقاء سطح 

همکاری دوجانبه است.
آن طور که خبرگزاری ایرنا نوشته وزیر حمل ونقل کره جنوبی در 
آیینی که پیش از حرکت این قطار در کره جنوبی برگزار شد تاکید 
کــرد حرکت این قطار بیانگر آینده رو به جلو و افزایش رفاه در هر 
دو کره از طریق ارتباط مجدد خطوط آهن اســت. یک خط آهن 
قدیمی در گذشــته بین دو کره وجود داشت که اوایل قرن بیستم 
توســط ژاپن ساخته شده بود. اتصال این دو خط و مدرنیزه کردن 
زیرساخت های ریلی کره شمالی باعث می شود تا کره جنوبی راهی 

به سوی بازارهای چین، روسیه و اروپا داشته باشد.
نزدیکی روابط دوکره در حالی صورت می گیرد که واشــنگتن 
در بحبوحه بن بســت مذاکرات از پیونگ یانگ خواســته اســت تا 
مذاکره کننده ارشــد در مذاکرات خلع ســالح هسته ای که معاون 
کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران کره شمالی است را تغییر دهد. 
آمریکا درباره هر نوع اعالم آشتی بین دو کره تا قبل از اجرایی شدن 

خواسته اش نیز به دو کره هشدار داده است!
به گزارش اسپوتنیک، یک مقام مطلع از مذاکرات پیونگ یانگ- 
واشــنگتن در این رابطه گفت: تماس پشــت پرده ای قبل و بعد از 
مذاکرات عالی رتبه آمریکا، کره شــمالی که برای هشتم نوامبر)17 
آبان( در نیویورک برنامه ریزی شــده بود، وجود داشت. همان زمان 
آمریکا درخواست کرد ری یونگ هو، وزیر خارجه کره شمالی به جای 
کیم یونگ چول مخاطب گفت وگوها شود! واشنگتن درباره علت این 

درخواست توضیحی نداده است.

ورود اولین قطار مسافربری کره جنوبی 
به کره شمالی

فرستاده سازمان ملل
به آیت اهلل سیستانی گزارش داد

هواپیمایی که صدر اعظم آلمــان را به بوینوس آیرس 
حمل می کرده، به دلیل نقص فنی مجبور به فرود اضطراری 
شد. پلیس آلمان اعالم کرد،  این نقص فنی احتماال عمدی 

بوده است.
بازرسان آلمانی تحقیقات خود را درباره خرابی هواپیمای حامل 
صدراعظم این کشور و فرود اضطراری آن در حین سفر به آرژانتین 
آغــاز کرده اند. این تحقیقات درباره پی بردن به علت اصلی خرابی 
هواپیمای انجام شده است.به گزارش ایسنا، »آنگال مرکل« روز پنج 
شنبه با هواپیمای »ایرباس ای 340« به سمت آرژانتین برای شرکت 
در اجالس جی 20 در پرواز بود که پس از دقایقی از آغاز پرواز و به 

دلیل نقص فنی، مجبور به فرود اضطراری در کلن شد.
مرکل در جمع خبرنگاران علت این حادثه را »یک نقص جدی« 
اعالم کرد. در هر حال، به دلیل نقص فنی، مرکل مدتی بعد از آغاز 

مذاکرات اجالس »جی20«، به محل این مذاکرات خواهد رسید.

نقص فنی خطرناک در هواپیمای حامل »مرکل«
پلیس آلمان: احتمااًل عمدی بوده

خبرنــگار آمریکایی بــه دلیل انتقــاد از جنایات رژیم 
صهیونیســتی در حق فلسطینیان و آن هم حین پخش یک 

برنامه زنده تلویزیونی، از شبکه »سی.ان.ان« اخراج شد. 
»مارک المون« خبرنگار و تحلیلگر شبکه »سی ان  ان« بالفاصله پس 
از آنکه در یک گفت وگوی تحلیلی، خواستار تحریم رژیم صهیونیستی 
به دلیل ارتکاب جنایات آن در حق فلسطینیان شده بود، از این شبکه 
خبری اخراج شد. »مارک المون« در جمع حاضران خواستار نابودی 
رژیم صهیونیستی شد و گفت: »آنچه که اسرائیل درباره جنگ آزادسازی 
می گوید، همان روز نکبت ملت فلسطین است که در آن اسرائیل بیش 
از میلیون فلسطینی را آواره کرد و به قتل رساند.« به گزارش تسنیم، 
تحلیلگر ســی ان ان در حالی که این اظهارات ضد صهیونیســتی را با 
صدای بلند عنوان می کرد، مورد تشویق حاضران قرار گرفت و پس از 
آن بود که دستور توقف فعالیت رسانه ای او در این شبکه خبری صادر 
شد. آمریکایی ها در حالی دست به چنین رفتاری می زنند که همواره 
مدعی حقوق بشر و آزادی بیان هستند، و به زعم خود، در برابر ناقضان 

دموکراسی ژست اصالح  طلب را می گیرند. 
دفاع از حقوق بشــر و حقوق زنان و همچنین، اشاعه دموکراسی، 

مهم ترین ابزار سلطه آمریکا و غرب بر جهان بوده است.

فرستاده ویژه سازمان ملل به عراق با مرجع عالی  شیعیان 
این کشور در نجف اشرف دیدار و در باره عملکرد این سازمان، 

به ایشان گزارشی را ارائه کرد.
»یان کوبیس« نماینده ســازمان ملل در عراق، به دیدار با آیت اهلل 
»ســید علی سیستانی« در نجف اشرف رفت و درباره فعالیت های این 
سازمان در عراق، گزارشی را به ایشان ارائه کرد. کوبیس پس از دیدار 
با مرجع عالی  شیعان عراق، اظهار داشت: سیستانی را از تالش های مان 
در راستای توسعه و آبادسازی موصل و خدمات رسانی )به این شهر(، 

مطلع کردم.
مناطــق  آبادســازی  و  آوارگان  بازگردانــدن  لــزوم  بــر  وی 
ویــران شــده تاکید کــرد و گفت: مســئولیت نیروهای سیاســی، 
 تکمیــل ســاختار کابینــه و حمایت از دولت اســت، زیــرا فرصت 

کم است.
به گفته فرستاده سازمان ملل، آیت اهلل سیستانی بر اهمیت تکمیل 
روند تشــکیل کابینه و حمایت نیروهای سیاسی از دولت، به منظور 

ارائه خدمات تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، وی گفت: مرجع دینی عراق بر آمادگی این کشور 
برای همکاری با کشورهای همسایه، به عنوان کشورهای مجاور و دوست 

و نه مداخله گر، تاکید کرده است.

خبرنگار سی ان ان از اسرائیل انتقاد کرد 
اخراج شد!

 شبه نظامیان طالبان با حمله به پایگاه نظامیان انگلیسی در 
کابل، دو نیروی ویژه انگلیسی را به هالکت رساندند وسه نظامی 

دیگر انگلیسی را نیز مجروح کردند.
پایگاه نظامیان انگلیســی در شــرق کابل و در مجاورت فرودگاه 
بین المللی »حامد کرزای« شــب جمعه هدف حمله خودروی بمب 
گذاری شــده قرار گرفت. به گزارش تســنیم، طالبان طی بیانیه ای، 
مسئولیت این حمله را به عهده گرفت و اعالم کرد که در حمله فوق، 
پایگاه نیروهای ویژه انگلیســی موسوم به »گورخا«، هدف قرارگرفته 

است. 
منابع محلی در کابل شمار کل کشته شدگان عملیات مزبور را 10 
نفر و مجروحان را نیز 29 تن اعالم کرده اند. 11 نفر از مجروحان، نپالی 
هستند. در باره هویت سایرکشته شدگان و زخمی ها گزارشی نرسیده 
است. سخنگوی طالبان اعالم کرد، حمله فوق را در واکنش به کشتار 

غیرنظامیان توسط اشغالگران انجام داده است.
اواخر هفته گذشته هم شبه نظامیان طالبان چهار نظامی آمریکایی 

را در استان جنوبی »هلمند« به هالکت رسانده اند.
در یکی از تازه ترین موارد از جنایت اشغالگران، 30 غیرنظامی افغان 
از جمله زنان و کودکان در والیت هلمند بر اثر عملیات نیروهای اشغالگر، 

جان خود را از دست دادند.
 چند یگان از نیروهای ویژه انگلیسی از بهمن ماه سال گذشته تا 
کنون، مسئولیت اجرای عملیات  در جنوب افغانستان را به عهده دارند.

در همین حال، روزنامه»دیلی استار«خبر داد که شمار نیروهای 
ویژه انگلیسی در افغانستان، دو برابر می شود.

عملیات طالبان علیه نیروهای ویژه انگلیسی
2 نظامی به هالکت رسیدند و ۳ نظامی زخمی شدند

نماینده ویژه آمریکا در امور ســوریه رسما 
اعتراف کرد که واشــنگتن قادر به تغییر نظام 

 سوریه نیست.
»جیمز جفری« درباره تغییر نظام سوریه، که آمریکا 
به همراه متحدان منطقه ای آن در سال 2011 آنرا کلید 
زده بودند، گفــت: بخش اعظم جامعه جهانی هرگز از 
تالش های ما برای تغییر کامل نظام ســوریه حمایت 
نمی کنند، برای همین )به جای تغییر حکومت(خواستار 

تغییرات چشمگیری در حکومت سوریه هستیم.
وی علیرغم اعتراف به عجز کشــورش در سوریه، 
گفت: آمریکا هرگز اجــازه نخواهد داد جامعه جهانی 
به دمشق برای بازسازی سوریه کمک کند، مگر اینکه 
قبل از آن، مسائل سیاسی این کشور حل و فصل گردد. 
منظور جفری از حل و فصل مسائل سیاسی، همان تغییر 
نظام ســوریه، البته به شیوه غیرنظامی است. به گفته 
کارشناسان، این آرزوی واشنگتن هرگز محقق نخواهد 

شد.در هر صورت، این اظهارات، نیت واقعی آمریکا در 
سوریه را بر مال می کند. به عبارت دیگر، واشنگتن هرگز 
به دنبال ریشــه کن کردن داعش و تروریسم در سوریه 
نیست و ماموریت اصلی نیروهای آمریکایی در سوریه، 
تغییر نظام سوریه است. به همین خاطر، نماینده ویژه 
آمریکا در امور سوریه نیز مثل دیگر مقامات واشنگتن، 
مدعی شد که خارج کردن نیروهای آمریکایی از سوریه 

در زمان کنونی، اقدام مناسبی نیست.
به  گزارش  ایسنا، جیمز جفری، که در کمیته  امور 
بین الملل کنگره آمریکا حرف می زد،گفت : روسیه اصرار 
دارد که نیروهای آمریکایی و ائتالف بین المللی فورا از 
سوریه خارج شوند، اما این اقدام در زمان کنونی اقدام 
درستی نیست. خروج نیروهای آمریکایی و هم پیمانان 
آن از سوریه، اجازه بازگشت مجدد داعش را خواهد داد. 
دولت ســوریه تا کنون بارها اعالم کرده است که 
تفنگــداران آمریکایی در سوریه، اشــغالگر محســوب 

می شــوند و آنها باید هر چه ســریعتر خاک سوریه را 
ترک کنند. 

جنایت جدید آمریکا
جنگنده هــای آمریکایی، با بمباران یک روســتا 
در استان »دیرالزور« ســوریه، شماری از غیرنظامیان   

سوری را کشتند.
به گزارش تســنیم، منابع محلی در سوریه گزارش 
دادند، جنگنده های آمریکایی روســتای »الشعفه« در 
حومه دیرالزور را بمباران کردند و براســاس آمارهای 
اولیه، بیش از 30 غیرنظامی، در این حمله کشته شدند، 

که بیشتر آنها زن و کودک هستند.
عالوه  بر روستای » الشعفه«، روستای »ابوالحسن« 
و برخی دیگر ازمناطق اطراف شهر »هجین« در استان 
دیرالزور هم طی هفته های اخیر، شــاهد بمباران مکرر 
جنگنده های آمریکایی بوده و این حمله، به مرگ بیش 

از 200 غیرنظامی انجامیده است.

دفع حمله هوایی رژیم صهیونیستی
خبرگزاری رسمی ســوریه )سانا( از مقابله پدافند 
هوایی این کشــور بــا حمله هوایی و موشــکی رژیم 

صهیونیستی خبر داد.
فارس به نقل از ســانا گزارش داد، پدافند موشکی 
ســوریه موفق شد همه 70 موشک پرتاب شده توسط 
رژیم صهیونیستی را در آسمان جنوب دمشق، رهگیری 
و سرنگون کند.این نخستین حمله رژیم صهیونیستی 
بعد از تحویل سامانه پدافند موشکی »اس 300« روسی 

به دولت سوریه است.
تابستان گذشته و در پی هدف قرار گرفتن یک فروند 
هواپیمای نظامی »ایلوشین« روسیه در آسمان الذقیه، 
مسکو سامانه دفاع موشکی »اس- 300« را در اختیار 
دمشق قرار داده است. علت هدف قرار گرفتن ایلوشین 
روسی، پنهان شدن جنگنده های رژیم صهیونیستی در 

پشت آن، اعالم شده است.

کاخ سفید: قادر به تغییر نظام سوریه نیستیم

رئیس جمهوری اوکراین »والدیمیر پوتین« را 
به تالش برای الحاق کل کشورش به خاک روسیه 
متهم کرد و در مصاحبه هایی با رسانه های آلمانی، 
خواستار کمک »آنگال مرکل« در این بحران به 

»کیف« شد.
بحران »تنگه کرچ« در حدفاصل آبی میان روسیه 
و اوکراین، هنوز فروکش نکرده و براســاس گزارش ها، 
مقامات دولت اوکراین را حســابی به وحشت انداخته 
و آنها دســت به دامن ناتو شده اند. »پترو پروشنکو«، 
رئیس جمهوری اوکراین روز پنج شنبه در مصاحبه هایی 
بــا روزنامه های »بیلد« و »فونکه گروپ« آلمان، اتهام 
روسیه مبنی بر ورود غیرقانونی کشتی های کشورش 
بــه دریای »آزوف« و تحریک آمیز بودن آن را رد کرد. 

به گزارش ایســنا، او در گفت وگو با نشریه بیلد مدعی 
شد: دروغ های پوتین را باور نکنید. مسکو در 2014 هم 
می گفت که سربازی در کریمه ندارد، اما سرانجام آن را 
ضمیمه کشورش کرد. پوتین می خواهد آن امپراتوری 
قدیم روسیه بازگردد. کریمه، دونباس، کل این کشور. 
به عنوان تزار روسیه، چون او خودش را این طور می بیند، 
نمی تواند این امپراتوری را بدون اوکراین تصور کند. او ما 
را مستعمره خودش می داند. پروشنکو به نشریه فونکه 
هم گفت: ما به واکنشی قدرتمند، قاطع و شفاف در قبال 
رفتار خصمانه روسیه نیازمندیم. آلمان از نزدیک ترین 
متحدان ماست و ما امیدواریم که اکنون کشورهای ناتو 
آماده اعزام کشتی های جنگی خود به دریای آزوف برای 

حمایت از اوکراین و تأمین امنیت آن باشند.

 البته پیش از این، مرکل وارد مناقشه دو کشور شده 
و دوشــنبه با رؤسای جمهور اوکراین و روسیه تماسی 
تلفنی برقرار کرده است. »ینس استولتنبرگ«، دبیرکل 
ناتو نیز روشــن ساخته که چارچوب فعلی همکاری با 
کیف، هیچ گونه حمایت نظامی را پیش بینی نکرده است. 
از سویی دیگر، پوتین اوکراین را به تحریک هدفمندانه 
متهم کرده است. او می گوید، پروشنکو خود این ماجرا 
را صحنه ســازی کرده تا در آســتانه انتخابات ریاست 
جمهوری اوکراین محبوبیت کســب کند. سخنگوی 
کاخ کرملین هم در واکنش به درخواست مداخله ناتو 
تأکید کرد: این درخواست البته با هدف تحریک بیشتر 
تنش ها در امتداد اقدامات تحریک آمیز کیف مطرح شده 
و مبتنی بر منافع سیاسی قبل از انتخابات رئیس جمهور 

فعلی اوکراین اســت. انتخابات ریاســت جمهوری در 
اوکراین قرار است اوایل سال آینده میالدی برگزار شود.  
وزارت دفاع روســیه نیز اعالم کرد که این کشور عبور 
کشتی های جنگی خارجی از مسیر دریای شمال را ملزم 
به اطالع رســانی به مقامات مسکو می کند. »میخائیل 
میزینتسف«، رئیس مرکز ملی مدیریت دفاعی روسیه 
وابسته به وزارت دفاع این کشور اعالم کرد، از ابتدای 
سال 2019 کشتی های جنگی خارجی تنها در صورتی 
اجازه عبور از مسیر دریای شمال را پیدا خواهند کرد 
که این مســئله را به مقامات روسیه اطالع داده باشند 
اوایل هفته گذشــته در پی ورود سه کشتی اوکراینی 
به داخل آب های ســرزمینی روسیه، روابط دو کشور 

بحرانی شده است.

روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی اعالم کرد، ائتالف سعودی 
با نقض قانون »مصرف کننده نهایی«، تسلیحات غربی ها را در اختیار 

گروه های داعش و القاعده قرار داده است.
تحقیقات جدید نشان می دهد که سالح های ارسال شده از سوی انگلیس 
و آمریکا برای ائتالف سعودی در جنگ علیه یمن، به دست گروه های انشعابی 
از سازمان های تروریستی چون »القاعده« و »داعش« رسیده است. به گزارش 
فارس، روزنامه »گاردین« در این باره نوشته: »در نقض آشکار توافقنامه های 
تجاری توسط ائتالف عربی به رهبری عربستان و امارات، خودروهای زرهی 
پیچیده، موشک انداز، نارنجک و مسلسل هایی که از شرکت های اروپایی و 
آمریکایی خریداری شده، به دست گروه ها و فرقه های محلی رسیده است«.

طبق این گزارش که توسط گروهی موسوم به »خبرنگاران عربی برای 
روزنامه نــگاری تحقیقی« به رهبری »محمد ابوالغیط« انجام شــده، این 
تسلیحات نه تنها به دست شبه نظامیان همسو با ائتالف سعودی رسیده بلکه 
در دست گروه های حاشیه ای که برای ایجاد حکومت فرقه ای خود می جنگند، 
مشاهده می شود. »ابوالغیط« در توضیح جزئیات این تحقیقات که به  زودی 
به شکل مستندی با نام »مصرف کننده نهایی« منتشر می شود، گفته: »وقتی 
که ما نقض سیستم گواهی مصرف کننده نهایی را دریافتیم، از شرکت های 
تسلیحاتی و دولت های آنان که اجازه فروش به ائتالف را صادر کرده بودند، 
توضیح خواســتیم. بسیاری از آنها به ســادگی از این مسئله چشم پوشی 
کردند.«این مســتند نشان می دهد که ائتالف سعودی، فروشندگان سالح 
و کشــورهای مبدأ به صورت مداوم از زمان آغاز حمالت به یمن در سال 
2015، قوانین گواهی »مصرف کننده نهایی« را نقض کرده اند و کشورهای 
فروشنده سالح نیز آن را می دانند. این در حالی است که سازمان ملل در 
سال 201۶ نسبت به این مسئله هشدار داده و از فروش این تسلیحات در 
بازار سیاه شدیدا ابراز نگرانی کرده بود. با اینکه قانون »مصرف کننده نهایی« 
برای اطمینان دادن به فروشــندگان تسلیحات یا صادرکنندگان مجوز آن 
است که تسلیحات فروخته شده فقط توسط خریدار استفاده می شود و به 
طرف ســومی اعطا یا فروخته نشود، اما تاکنون ائتالف سعودی و ناقضان 

این قانون مورد توبیخ یا جریمه قرار نگرفته اند.

طبق گزارش گاردین

ائتالف سعودی سالح های خریداری شده 
از آمریکا و انگلیس را به داعش و القاعده داده اند

وحشت پروشنکو از تحرکات نظامی روسیه این بار برای تصرف تمام خاک اوکراین!


