
رئیس جمه�ور امری�کا در تم�اس تلفنی ماه 
ژوئی�ه از رئیس جمه�ور اوکراین خواس�ته 
اس�ت تا از پس�ر رقیبش در انتخاب�ات آتی 
ریاس�ت جمهوری امری�کا تحقی�ق کند؛ با 
افش�ای محتوای این مکالمه ک�ه چند روزی 
در خبر    ها شنیده     می ش�د، هیالری کلینتون 
درخواس�ت ترامپ از رئیس جمهور اوکراین 
را » تبانی « دیگری از سوی این رئیس جمهور 
برای پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰ دانسته است. 
همچنین یک س�ناتور امریکایی، کنگره این 
کشور را جهت » همدستی « با رئیس جمهور و 
عدم استیضاح او، هدف انتقاد قرار داده است. 
روزنامه وال اس��تریت ژورنال اولی��ن بار جمعه 
گ��زارش داد، دونالد ترامپ در تم��اس تلفنی با 
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین حدود 
هش��ت بار به او تأکید کرد تا با رودی جولیانی، 
وکیل شخصی او و شهردار سابق نیویورک در این 

رابطه همکاری داشته باشند. 
تماس های رئیس جمه��ور امریکا با اوکراین زیر 
ذره بین قرار گرفته است؛ پیش از این یک مأمور 
اطالعاتی از محتویات گفت وگوی دونالد ترامپ 
با یک رهبر خارجی نگران شده و به همین خاطر 
به بازرس کل س��ازمان های اطالعات��ی امریکا 

شکایت کرده بود. 
روز جمعه این سؤال از ترامپ پرسیده شد که آیا 
درباره بایدن یا پس��ر او با رئیس جمهور اوکراین 
صحبت کرده است یا خیر. او این امر را تکذیب 
نکرد و گفت: مهم نیس��ت درب��اره چه صحبت 
کردیم اما حرفم این است که کسی باید سخنان 

جو بایدن را بررسی کند چون شرم آور بود. 
ترام��پ همچنین گف��ت اطالعی نداش��ته که 
آن تلفن به خصوص مورد بررس��ی قرار گرفته 
است. متحدان ترامپ از ارتباط بایدن با اوکراین 
سوء استفاده کرده و تالش دارند این سناتور سابق 
و نامزد پیشتاز دموکرات  ها را فردی فاسد جلوه 
دهند. ترامپ همچنین گفت از ماهیت این مأمور 
اطالعاتی و شکایت او اطالعی ندارد و شکایت او 

را » حزبی « و » مسخره « توصیف کرد. 
هانتر بایدن، وکیل امریکایی و پسر دوم معاون 
رئیس جمهور س��ابق امریکا با یک ش��رکت گاز 
متعلق به یک میلیاردر اوکراین��ی کار می کرد. 
بایدن که س��ال ۲۰۱۶ معاون باراک اوباما بود، 
خواس��تار اخراج یک دادستان اوکراینی شد که 
به چشم پوشی از فس��اد در دفتر خودش متهم 

شده بود. 
 واکنش ها

هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق امریکا 
و نامزد حزب دموک��رات در انتخابات ۲۰۱۶ در 
توئیتر نوش��ت:» دونالد ترام��پ، رئیس جمهور 
امریکا  بار دیگر  از کشوری خارجی برای  پیروزی 

در انتخابات درخواست کمک کرده است.« 
جو بای��دن، معاون رئیس جمهور س��ابق امریکا 
پس از ش��نیدن این اخبار و خروج از یک کارزار 
انتخاباتی از اظهارنظر مستقیم درباره این گزارش 
خودداری ک��رد ام��ا ادعایی مبنی ب��ر هرگونه 
خطاکاری در اوکرای��ن را » بی پایه و اس��اس « 
خوان��د. بایدن گف��ت: حتی یک رس��انه معتبر 
هم ش��واهدی از ادعاهای او ارائه نکرده اس��ت، 

حتی یکی. بنابراین اظهارنظری ندارم جز اینکه 
رئیس جمهور باید همچ��ون یک رئیس جمهور 

رفتار کند. 
بایدن بعداً در بیانیه ای گفت: اگر این گزارش     ها 
صحت داشته باش��د،  بنابراین متوجه می شویم 
تمایالت  ترامپ برای سوء اس��تفاده از قدرت و 
سوءاستفاده از کشورمان پایانی ندارد. این رفتار 
علی الخصوص بی شرمانه است زیرا بهره برداری 
از سیاست خارجی کشور ماست و منافع ملی ما 

را برای اهداف سیاسی تضعیف می کند. 
در ادامه این بیانیه آمده است: این بدین معناست 
که او از این قدرت و مناف��ع ایاالت متحده برای 
وارد آوردن فش��ار به یک ملت مس��تقل و یک 
شریک که هنوز تحت تهاجم مستقیم از سوی 
روس��یه اس��ت، اس��تفاده می کند و از اوکراین 
می خواهد تا برای یک لطف سیاس��ی قوانین و 

مقررات را نادیده بگیرد. 
همچنین سناتور الیزابت وارن در پیام توئیتری 
خود نوش��ت: » پس از گزارش های رابرت مولر، 
بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات 
سال ۲۰۱۶ امریکا کنگره موظف بود استیضاح 

]ترامپ[ را آغاز کند. کنگره با عدم عمل گرایی، در 
تالش اخیر ترامپ جهت ایجاد مداخله خارجی 
و مس��اعدت به برگزیده ش��دن او در انتخابات ، 

شریک جرم است.«
سناتور وارن که خود نامزد انتخابات آتي ریاست 
جمهوري اس��ت،  در ادامه پیامش تصریح کرده 
اس��ت: » طبق قانون اساس��ی، وظیف��ه خود را 
انجام دهید و رئیس جمهور را اس��تیضاح کنید؛ 
رئیس جمهور در اتاق بیضوی نشسته و ارتکاب 
به جرای��م را دامن می زند، زی��را می داند وزارت 
دادگس��تری او اقدامی نخواهد کرد و کنگره نیز 

همین رویه را پیش خواهد گرفت.«
 خانم وارن با اشاره به خبر تماس ترامپ با همتاي 
اوکرایني نوشته است: » این خبر تصدیقی بر آن 
اس��ت که او خود را فرای قانون می بیند. اگر ما 

کاری نکنیم، او درست فکر کرده است.«
ترامپ خواستار آن ش��ده که روابط جو بایدن با 
اوکراین طی زمانی که ای��ن دموکرات معاونت 
ریاست جمهوری را برعهده داشت، مورد بررسی 

قرار گیرد. 
وارن که کاندیداتوری خود در انتخابات سال آتی 
میالدی امریکا را قبل از سایر نامزدهاي دموکرات 
اعالم کرده بود از نخس��تین حامیان استیضاح 
ترامپ بوده اس��ت. او معتقد است گزارش های 
رابرت مولر مدارک کافی برای اثبات قانون شکنی 

ترامپ ارائه می دهند. 
 نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا 
جمعه در بیانی��ه ای اعالم کرد: بای��د اطمینان 
حاصل کنیم که رئیس جمهور و دولت او، منافع 
ملی و سیاس��ت خارجی ما را ب��ه بهترین نحو 
ممکن در راستای منافع مردم و نه منافع شخص 

رئیس جمهور پیش می برند. 
او افزود: سرس��ختی رئیس جمهور و سرپرست 
اداره اطالعات ملی باید فوراً تمام ش��ود و مأمور 
اطالعات��ی مطلع بای��د تحت حفاظ��ت قانون 
قرار بگی��رد تا از انس��جام دولتی م��ا و تضمین 

مسئولیت پذیری و اعتماد دفاع شود. 
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شعار »السيسي برود« در التحریر قاهره  
مصری     ها ب�رای اولی�ن بار بع�د از چند س�ال تظاهرات�ی را علیه 
دول�ت عبدالفتاح سیس�ی در می�دان التحری�ر برگ�زار کردند. 
اعتراض ه�ای گس�ترده در مص�ر درحال�ی ب�ه راه افت�اده 
ک�ه رئیس جمه�ور ای�ن کش�ور ب�رای حض�ور در نشس�ت  
مجم�ع عموم�ی س�ازمان مل�ل ع�ازم نیویورک ش�ده اس�ت. 
در واقع مصر روز جمعه روزی استثنایی را س��پری کرد، به طوری که 
هزاران شهروند به خیابان     ها آمدند و فریاد عبدالفتاح سیسی باید برود را 
سر دادند؛ گامی که سرآغاز خیزش مردمی در انقالب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ 
را تداعی می کند. به گزارش شبکه الجزیره، مصری     ها برای اولین بار پس 
از چند سال، تظاهراتی را در میدان التحریر قاهره برگزار کردند و علیه 
سرنگونی نظام شعار سر دادند. فعاالن شبکه های اجتماعی تصاویری از 
تظاهرکنندگان منتشر کردند که تصاویر رئیس جمهور این کشور را در 
دو شهر دمیاط و المنصوره پایین می کشیدند. صد    ها تظاهرکننده نیز 
در شعار    هایی علیه سیسی خواستار کناره گیری او شدند و تصاویر او را 
پاره کردند. ایاد بغدادی، فعال توئیتری نوشت:»بفرمایید، دونالد ترامپ 
» دیکتاتور محبوب « در مسیرش به ش��هر نیویورک و نزد شماست و 

می توانید او را نگه دارید، مصری     ها نمی خواهند او بازگردد.« 
برای اولین بار از زمان س��قوط دولت محمد مرسی از طریق کودتای 
نظامی در سوم ژوئیه ۲۰۱۳ است که میدان التحریر در مرکز قاهره 
شاهد حضور صد    ها ش��هروند مصری در مخالفت با نظام عبدالفتاح 
سیس��ی اس��ت. تظاهرکنندگان توانس��تند خود را ب��ه میدان های 
اصلی مص��ر از جمله میدان التحری��ر که نماد انقالب ژانویه اس��ت، 
برس��انند در حالی ک��ه این میدان طی س��ال های گذش��ته به روی 
تظاهرات     ها و تجمعات مردمی بسته بود اما نیروهای امنیتی این بار 
برخالف سابق برخورد خش��ونت آمیزی با تظاهرکنندگان نداشتند. 
همچنین استان های اسکندریه، سوئز، دقهلیه، الغربیه و دمیاط شاهد 
تظاهرات     هایی در محکومیت سیسی و نظامش بود. این خیزش جدید 
در پاسخ به دعوت هنرمند و تاجر و پیمانکار مصری یعنی محمد علی 
به پا شده که معتقد است اولین هدفش را عملی کرده و ترس ناشی از 

چند سال سرکوب را شکسته است.
 محمد علی بعد از خروج تظاهرکنندگان متعهد به برداشتن گام های 
بعدی شده و از محمد زکی، وزیر دفاع مصر خواسته سیسی را به دلیل 

ریختن خون مصری     ها بازداشت کند. 
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 حشدالشعبی نقشه حمله به زائران اربعین را خنثی کرد
حشدالشعبی طرح تروریس��تی برای هدف قرار دادن زائران اربعین 
حسینی در استان دیالی را خنثی کردند. به گزارش السومریه نیوز، 
حشدالشعبی در بیانیه ای تصریح کرد:» نیرویی از تیپ چهارم حشد 
در روستای »یوس��ف « در جنوب دریاچه »حمرین« واقع در استان 
دیالی تعدادی موشک کاتیوش��ا و خمپاره  و راکت را کشف و ضبط 
کرد که این س��الح    ها برای هدف قرار دادن مسیرهای اصلی حرکت 
زائران اربعین امام حسین )ع( آماده ش��ده بودند«. این بیانیه افزود: 
نیروهای تیپ چهارم حشدالش��عبی اوضاع امنیتی را تحت کنترل 
دارند و به عملیات تفتیش و بازرسی و همچنین تأمین امنیت مناطق 
استان دیالی ادامه می دهند. از سوی دیگر سازمان اطالعات عراق از 
شناسایی یک پهپاد متعلق به گروه تروریستی داعش خبر داد. طبق 
اطالعات دقیق، نیروهای مشترک در سازمان اطالعات در دفتر دیالی 
و حشدالشعبی در جریان حمله به آشیانه داعش، پهپاد متعلق به این 
گروه تروریستی را شناسایی کردند که آن را در یکی از جزایر واقع در 

دریاچه حمرین مخفی کرده بودند. 
-----------------------------------------------------

 تأکید مسکو بر حمایت از روند سیاسی جامع در لیبی
فرستاده رئیس جمهور روسیه به خاورمیانه و آفریقا بر حمایت کشورش 
از وحدت لیبی و آغاز یک روند سیاسی جامع در این کشور تأکید کرد. 
به گزارش شبکه راشاتودی، بر اساس بیانیه ای که وزارت خارجه روسیه 
منتشر کرد، میخائیل بوگدانف، فرستاده ویژه رئیس جمهور این کشور 
به خاورمیانه و آفریقا با مصطفی ابوسعیده، کاردار موقت لیبی در مسکو 
دیدار و درباره وضعیت موجود در این کش��ور به تبادل نظر پرداختند. 
طبق این بیانیه، بوگدانف بر اهمیت تعلل نورزیدن در ایجاد یک روند 
سیاسی جامع تحت نظارت سازمان ملل و با هدف مبارزه با تروریسم 
به صورتی سازنده و نیز حفاظت از وحدت و تمامیت ارضی لیبی تأکید 
کرد. بر اساس بیانیه یاد شده، بوگدانف و ابوسعیده درباره تقویت روابط 

دو کشور نیز گفت وگو کردند. 
-----------------------------------------------------
 اشرف غنی: پایان جنگ به موافقت طالبان با صلح منوط است

رئیس جمهور افغانستان گفت که اگر طالبان صلح را بپذیرد، دولت 
افغانستان حتی یک لحظه هم به جنگ ادامه نمی دهد. به گزارش 
بی بی سی، محمد اشرف غنی گفت: برای رسیدن به صلح واقعی در 
افغانستان نیاز است در آغاز آتش بس برقرار شود و خونریزی در این 
کش��ور پایان یابد. وی با بیان اینکه دولت افغانستان بار   ها خواهان 
آتش بس شده اس��ت، تأکید کرد: درگیری 4۰ س��ال گذشته فقط 
از مسیر سیاسی قابل حل اس��ت و بهترین راه، مشارکت سیاسی و 
حمایت از انتخابات و نظام جمهوری است. رئیس جمهور افغانستان 
گفت: مسئولیت همه قتل   ها و کش��تار   ها برعهده کسانی است که 
صلح را نمی پذیرند. بدون هیچ تردی��دی صلح واقعی زمانی محقق 
می شود که مردم افغانستان، زن و مرد، فارغ از تبعیض و بی عدالتی 
به حقوق خود دست یابند. وی افزود: دولت افغانستان برنامه صلح را 
به گفتمان ملی تبدیل کرد و اجماع منطقه ای و بین المللی نیز درباره 

صلح فراهم شده است. 
-----------------------------------------------------

 ترامپ: اروپایی    ها داعشی های خود را پس بگیرند
رئیس جمهور امریکا به کشورهای اروپایی هشدار داد تا شهروندان شان 
را که به داعش پیوسته بودند و در حال حاضر در عراق و سوریه بازداشت 
هس��تند، پس بگیرند. به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، دونالد 
ترامپ گفت: امریکا ب��ا رهبری مبارزات برای بی��رون راندن داعش از 
آخرین قلمروشان در سوریه در حقیقت لطف بزرگی در حق اروپا انجام 
داد. وی افزود: اکنون زمان آن رسیده که کشورهای اروپایی همچون 
آلمان و فرانسه هزاران تن از شهروندان شان را که به این گروه افراط گرا 
و تروریست پیوسته بودند پس بگیرند. ترامپ افزود: کشورهای اروپایی 
باید شهروندان خود را پس بگیرند یا اینکه امریکا گزینه  دیگری جز آزاد 

کردن آنها در مرز کشورهای اروپایی ندارد. 
-----------------------------------------------------

 تمجید از حزب اهلل برای دفاع از لبنان
پس از تهاجم اخیر صهیونیس��ت   ها به لبنان و واکنش قاطع حزب اهلل 
به این اقدام، مقام��ات لبنانی به تمجید از این جری��ان روی آورده اند. 
به گزارش المیادین، جبران باس��یل، وزیر خارجه لبنان در همین باره 
و با تأکید بر اینکه سیاست بیروت پرهیز از هر گونه اقدام جنگ طلبانه 
در منطقه است، دفاع حزب اهلل از کشور در مقابل حمله اخیر پهپادی 
صهیونیست   ها را ستود. باسیل اظهار داش��ت: سیاست لبنان مبتنی 
بر خ��ودداری از هرگونه اقدام جنگ طلبان��ه در منطقه و در عین حال 
پایبندی به دفاع از خود اس��ت. وی با بیان اینکه اسرائیل بار   ها حریم 
لبنان را نقض کرده است، آن را به مثابه نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای 
امنیت سازمان ملل متحد برشمرد و گفت: » اسرائیل « تنها در دو ماه 
گذش��ته 4۸۰ بار حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را در دریا، زمین و 

هوا نقض کرد. 

فروش گزینه سوخته نتانياهو
 برای فرار از محاکمه

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم  صهیونیستی موافقت کرده که 
به شرط عفو در پرونده های فسادش، حاضر است صحنه سیاسی را 
ترک کند. وی درحالی قصد دارد گزینه سوخته را به صهیونیست      ها 
بفروش�د که با شکس�ت در انتخابات پارلمانی )کنس�ت(، شانس 
چندانی برای تصدی مجدد نخست وزیری رژیم صهیونیستی ندارد. 
بنیامین نتانیاهو، که پس از ۱۱ سال پست نخست وزیری خود را از دست 
رفته می بیند، به تکاپو افتاده تا حداقل خود را از محاکماتی که در ماه های 
آینده گریبانگیرش خواهد شد، نجات دهد. شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی 
روز        شنبه مدعی شد، نخس��ت وزیر این رژیم به صورت محرمانه دنبال 
دریافت عفو در پرونده های فس��ادش اس��ت و حاضر است در مقابل آن 
صحنه سیاس��ی را ترک کند. این ش��بکه صهیونیس��تی اعالم کرد که 
نتانیاهو چندین ماه  است که می کوشد از »روون ریولین« رئیس اسرائیل 
درخواس��ت عفو کرده و در ازای آن از صحنه سیاسی کناره گیری کند. 
نتانیاهو دست کم در این باره با یک فرد ناشناس صحبت کرده است اما 
به نظر نمی رسد که ریولین با این درخواست موافقت کند. گفته می شود 
که آویخای مندلبلیت، دادس��تان کل رژیم صهیونیستی هم قاطعانه با 
درخواس��ت نتانیاهو مخالفت کند، چرا که این اقدام نقض قانون است. 
گزارش      ها حاکی است که اسحاق هرتسوگ، رهبر مخالفان کابینه احتمال 
دارد به عنوان حلقه ارتباطی نتانیاهو و ریولین در این زمینه مطرح باشد، 
اما او حضور در این مذاکرات را تکذیب کرده اس��ت. چهار پرونده فساد 
مالی تحت عن��وان پرونده ه��ای ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و 4۰۰۰ علیه 
بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی مطرح است و او در 
ماه های گذشته، حدود ۱۰ بار درباره این پرونده       ها بازجویی شده است. 
یکی از مهم  ترین نگرانی های نتانیاهو از شکست در تشکیل کابینه است 
که با برکناری وی از نخست وزیری، مصونیت قضایی اش از بین برود و او در 
مورد اتهامات فسادی که ضدش مطرح شده، به زندان بیفتد و سرنوشتی 
مشابه ایهود اولمرت، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی داشته باشد. 
پرونده نتانیاهو به اتهام رشوه و خیانت در امانت و کالهبرداری در دادگاه 

اسرائیل است و احتماالً محاکمه وی از اکتبر آینده آغاز خواهد شد. 
تالش نتانیاهو ب��رای ترک صحنه سیاس��ی در ازای تبرئه ش��دن در 
پرونده های فس��اد خود و همسرش درحالی اس��ت که او و حزبش در 
انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیس��تی که هفته گذش��ته برگزار شد، 
شکست خورد و با توجه به مخالفت احزاب دیگر برای ائتالف با او برای 
تشکیل کابینه، نتانیاهو عماًل شانسی برای نخست وزیری مجدد ندارد. 
نتانیاهو در روزهای اخیر تالش های زیادی کرد تا بتواند با ائتالف سایر 
احزاب کابینه ائتالفی تشکیل داده و با حفظ پست نخست وزیری بتواند 
از این طریق، مصونیت قضایی برای خود دست و پا کند اما هیچ یک از 
احزاب حاضر به همکاری با حزب لیکود نشدند. به نظر می رسد نتانیاهو 
از تکیه زدن مجدد بر مس��ند نخست وزیر ناامید ش��ده است و تالش 
می کند از طریق ارتباط های سیاسی، این مصونیت قضایی را برای خود 
فراهم کند. نتانیاهو به دلیل شکست در برابر گروه های فلسطینی در 
ماه های اخیر به شدت تحت فشار رهبران سایر احزاب قرار گرفته بود و 
این انتقاد      ها سرانجام به شکست او در انتخابات منجر شد که پایانی بر 

یک دهه سیاست های جنجالی او در سمت نخست وزیری بود. 
 ابهام در روابط  تل آویو – واشنگتن 

دنیل شاپیرو، عضو مؤسس��ه مطالعات امنیت ملی در دانشگاه تل آویو 
که پیش تر از س��ال ۲۰۱۱ تا پایان دولت اوباما س��فیر واش��نگتن در 
س��رزمین های اش��غالی بود، در مطلبی برای روزنامه واشنگتن پست 
با اش��اره به روابط تل آویو-واش��نگتن و انتخابات پارلمان��ی اخیر در 
سرزمین های اش��غالی نوش��ت:»حزب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل در انتخابات دوم ش��د. مذاکرات ائتالفی در دست انجام است 
اما طرف مقابل حتی حاضر به دیدار با او نیست و اگر او این موانع را رفع 
کند، کیفرخواست های مرتبط با فساد چش��م انتظار اوست«. وی در 
بخش دیگری از این مطلب نوشت:»بعد از حضور یک دهه ای نتانیاهو 
در عرصه سیاسی اس��رائیل، محتمل اس��ت که پایان دوره او را تصور 
کنیم. روابط امریکا – اسرائیل عمیق، جامع و چندجانبه است و شامل 
مؤلفه های امنیتی، اقتصادی، فناوری و اجتماعی می شود. این بیش از 
روابط شخصی میان رهبران است. همچنین نتانیاهو به چهره ای تبدیل 
شده است که شخصیت و حضور او بر روابط دو طرف چیره شده است. 
او طوالنی       ترین مدت نخست وزیری را در تاریخ اسرائیل داشته است اما 
ممکن است از تالش       ها برای کسب پنجمین دوره نخست وزیری جان 
سالم به در نبرد.« سفیر پیشین واشنگتن در سرزمین های اشغالی بر 
این باور است که در واقع، اگر نتانیاهو از عرصه سیاسی کنار برود، روابط 
امریکا – اسرائیل لطمه می بیند. از نقطه نظر امریکا، چهره دیگری در 

اسرائیل نیست که به همان سبک در پست نخست وزیری عمل کند. 

روسيه: »اس-400 « 
جنگنده  »اف-35« را بی اعتبار می سازد

وزارت دف�اع روس�یه ب�ا خ�ط بط�الن کش�یدن ب�ر ویژگ�ی 
رادارگری�زی جنگن�ده اف-35 ، اع�الم ک�رد که ای�ن جنگنده 
ب�ه راحت�ی در تی�ررس س�امانه اس-4۰۰ ق�رار می گی�رد. 
در حالی ک��ه مقام��ات امریکای��ی مدعی هس��تند که نس��ل جدید 
جنگنده های اف ۳۵ این کش��ور، رادارگریز بوده و هیچ سامانه ای قادر 
به نابودی آنها نیس��ت اما روس     ها خالف این مسئله را تأیید می کنند. 
وزارت دفاع روسیه به تازگی در پیامی خطاب به امریکا اعالم کرد که 
سامانه دفاع موش��کی »اس-4۰۰ « مس��تقر در ترکیه جنگنده های 
نسل پنجم »اف- ۳۵ الیتنینگ« ساخت امریکا را بی اعتبار می سازد. 
به گزارش راش��اتودی، در بخش��ی از پیام وزارت دفاع روسیه خطاب 
به امریکا آمده اس��ت، جنگنده اف-۳۵ الیتنین��گ فقط برای مالیات 
دهندگان امریکایی و خری��داران خارجی نامرئی اس��ت. وزارت دفاع 
ترکیه به تازگی اعالم کرد که محموله دوم س��امانه اس-4۰۰ ساخت 
روسیه وارد کشور شده و این سامانه  در آوریل ۲۰۲۰ فعال خواهد شد. 
ترکیه در حالی پروژه اس-4۰۰ با روس��یه را پیش می برد که مقامات 
امریکایی پیش از این به ترکیه هش��دار داده بودند که اگر سامانه های 
اس-4۰۰ را از روس��یه تحویل بگیرد، از پ��روژه جنگنده های اف-۳۵ 
خارج خواهد شد و با تحریم های جدید امریکا روبه رو می شود. واشنگتن 
اعالم کرده که سامانه دفاعی روسیه با ناتو سازگاری ندارد و تهدیدی 
برای جنگنده های امریکایی »اف-۳۵« اس��ت. این درحالی است که 
»رجب طیب اردوغان « رئیس جمهور ترکیه به تازگی خواستار خرید 
جنگنده های پیشرفته روسی از قبیل »سوخو-۵۷« و »سوخو-۳۵« 
ش��ده اس��ت. ادعای امریکایی     ها به قابلیت های اف ۳۵ درحالی است 
که رسانه های امریکایی پیش تر گزارش داده بودند که به دلیل وجود 
نقص های فنی در این جنگنده های تعداد زیادی از آنها زمینگیر شده اند 
و در حال حاضر قابل استفاده در عملیات نظامی نیستند. این درحالی 
است که در سال های اخیر، تعداد زیادی از کشور     ها تمایل خود را برای 
خرید سامانه های موش��کی اس 4۰۰ اعالم کرده اند. عالوه بر ترکیه، 
چین و هند هم قرارداد     هایی در ارتباط با خرید این س��امانه موشکی 
امضا کرده اند. امریکا با خرید چنین س��امانه     هایی از سوی کشور     هایی 
مثل ترکیه و هند مخالف اس��ت و نگرانی خود را نسبت به این مسئله 
ابراز کرده است. روسیه در سال های اخیر در عرصه موشکی و تجهیزات 
نظامی پیش��رفت های قابل توجهی داشته اس��ت، تا جایی که یکی از 
مقامات ارشد پنتاگون روز جمعه اعالم کرد که سازمان ناتو بازدارندگی 

نظامی خود در مقابل روسیه را از دست داده است. 

رهبر جمهوریخواهان سنا:

بازدارندگی امریکا مقابل ایران از دست رفته است 

ب�ا گذش�ت یک    گزارش  یک
هفت�ه از حمالت 
یمنی    ه�ا ب�ه تأسیس�ات نفتی عربس�تان، 
س�ردرگمی در بین مقامات واش�نگتن موج 
می زند و آنها درباره نحوه پاسخ دهی به ایران 
دچار دو دستگی و شکاف ش�ده اند و قادر به 
تصمیم گیری واح�دی نیس�تند؛ چیزی که 
سناتور ارشد امریکایی از آن تحت عنوان از 
بین رفتن بازدارندگی واشنگتن در برابر ایران 

یاد کرده است. 
به گزارش »جوان« مقامات امریکایی که از همان 
ساعات اولیه حمله به تأسیسات نفتی عربستان 
سعودی، انگش��ت اتهام را به سمت ایران نشانه 
رفته و خواهان پاس��خ جدی به ته��ران بودند، 
دچار اختالف نظر شدیدی هستند. نشریه فارین 
پالیسی، دیروز در گزارشی نوشت که اختالفی 
جدی بین وزارتخانه های دفاع و خارجه امریکا 
در مقابله با ایران وجود داش��ته است. بر اساس 
این گزارش، مقام های پنتاگون خواستار توسل 
به اقدامات مخفیانه مانند حمالت س��ایبری از 
یک سو و تالش برای تعامل دیپلماتیک با ایران 
در هنگام نشس��ت مجمع عمومی سازمان ملل 
در نیویورک از س��وی دیگر هس��تند. یک مقام 
ارشد امریکایی گفته بود که پنتاگون در جلسه 
مشاوران امنیتی به ترامپ هش��دار خواهد داد 
که هرگونه اقدام نظامی علیه ایران ممکن است 
به یک درگیری تمام عیار تبدیل شود. اما با این 
حال، مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا خواهان 
استفاده از همه گزینه    ها علیه ایران است؛ چیزی 

که تاکنون دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا با 
آن موافقت نکرده است. 

دو دس��تگی در بین مقامات واش��نگتن سبب 
شده برخی سناتورهای کنگره امریکا به ناتوانی 
واش��نگتن در برابر ایران اعتراف کنند. لیندسی 
گراهام، سناتور برجسته جمهوریخواه امریکا که 
عماًل رهبري این حزب را برعه��ده دارد، جمعه 
شب گفت که کش��ورش بازدارندگی علیه ایران 
را از دس��ت داده است. لیندس��ی گراهام که در 
روزهای اخیر به یکی از منتقدان سیاس��ت های 
دونال��د ترامپ در قب��ال ایران تبدیل ش��ده در 
توئیتر نوش��ت:»وقتی صحبت از ایران می شود 
بازدارندگی م��ان را از دس��ت داده ایم. خطاب به 
برنامه ریزان در پنتاگون می گویم؛ پاسخ ضعیف 
به این ستیزه جویی شوک آور ایران صرفاً فراخوانی 
برای ستیزه جویی های بیشتر است. این مسئله 
در نهایت ب��ه رقابت تس��لیحات هس��ته ای در 
خاورمیانه منجر خواهد شد. االن قدرتمند باشید 
یا اینکه بعداً بهای بیش��تری بدهید.« لیندسی 
گراهام بع��د از حمله تالفی جویان��ه ارتش یمن 
به تأسیسات نفتی عربس��تان سعودی خواستار 
حمله به پاالیش��گاه های نفت ایران شده بود. او 
بعد از نمایان ش��دن نش��انه     هایی از اینکه دولت 
ترامپ قصدی برای توسل به راهکارهای نظامی 
ندارد، از سیاست های دولت ترامپ انتقاد کرده 
است. امریکایی    ها حاضر نیستند به خاطر متحد 
س��عودی خود وارد رویارویی مس��تقیم با ایران 
شوند و تنها به اعمال برخی تحریم    ها علیه ایران و 
اعزام تعدادی نیروی نظامی به کشورهای منطقه 

اکتفا کرده اند. 
جمهوریخواهان ترامپ را به خاطر عدم واکنش 
به س��رنگونی پهپاد امریکای��ی در حریم هوایی 
ایران تحت فش��ار قرار داده اند و با موج سواری 
روی حمله به تأسیس��ات نفتی آرامکو، خواهان 
مقابله جدی واشنگتن با تهران هستند اما ترامپ 
بدون اعتنا به فشارهای سیاسی هم حزبی های 
خود، گفته اس��ت که قصد جنگ ب��ا دیگران را 
ندارد؛ چیزی که بیش از همه مقامات سعودی 
را عصبانی کرده اس��ت که خواهان پاسخ جدی 
واش��نگتن به ایران بودند. مقامات ایران هشدار 
داده ان��د که در ص��ورت اقدام نظام��ی امریکا و 
متحدان��ش علیه ایران، پاس��خ ته��ران فوری و 
کوبنده خواهد بود. همین هشدار    ها سبب شده 
مقامات کاخ سفید در محاسبات خود در منطقه 
تجدیدنظر کنند، چرا که ورود امریکا به جنگی 
بی پایان در منطقه، خواس��ته ترامپ نیست که 

خود را برای انتخابات ۲۰۲۰ آماده می کند. 
  مخالفت کنگره 

عالوه بر مقام��ات پنتاگون، کنگ��ره امریکا هم 
مخالف تش��دید تنش    ها بین واشنگتن و تهران 
است. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
امریکا هم جمعه شب گفته که کشورش مسئول 
محافظت از عربستان سعودی و دفاع از این کشور 
نیس��ت. وی در مصاحبه با رادیو ملی امریکا، در 
پاسخ به س��ؤالی درباره اینکه آیا با اقدام نظامی 
علیه ایران در پاس��خ به حمله انجام ش��ده علیه 
تأسیسات نفت سعودی موافق است، گفت:»قطعاً 
خیر. فکر نمی کنم ما مسئول محافظت یا دفاع 

از عربستان سعودی هستیم«. کنگره امریکا پس 
از ماجرای قتل جمال خاش��قجی، روزنامه نگار 
منتقد سعودی توس��ط مقامات ریاض، با انتقاد 
از جنای��ات س��عودی    ها در منطق��ه تالش های 
گس��ترده ای را برای توقف صادرات تسلیحات 
به رژیم سعودی انجام داده است. کنگره امریکا 
همچنین در روزهای اخیر اقداماتی را برای سلب 
اختیارات جنگی ترامپ علیه ای��ران آغاز کرده 
اس��ت تا طرحی را که قباًل تصویب شده است، 

تبدیل به قانون کند. 
 ظریف: سعودی     ها هم باور ندارند

وزیر خارجه ایران بامداد      شنبه در توئیتر نوشت 
حتی خود س��عودی     ها ه��م داس��تان دخالت 
ایران در حمله به تأسیس��ات نفتی کشورشان 
را ب��اور ندارن��د. محمدجواد ظری��ف ادعاهای 
رژیم س��عودی درباره دخالت ایران در حمله به 
تأسیسات نفتی این کشور را رد کرد. ظریف در 
توئیتر نوش��ت:»با توجه به اینکه رژیم سعودی 
در یک اتهام بی اس��اس ای��ران را بابت حمله به 
تأسیس��ات نفتی خودش مقصر دانسته جالب 
است که آنها برای تالفی آتش بس مورد حمایت 
س��ازمان ملل را نقض کرده و ب��ه حدیده یمن 
حمله کردند. واضح است حتی خود سعودی     ها 
هم داستان دخالت ایران در حمله به تأسیسات 
نفت سعودی را باور ندارند.« مقامات سعودی که 
اسنادی در خصوص مش��ارکت ایران در حمله 
به تأسیس��ات نفتی آرامکو ندارند، از اتهام زنی 
مس��تقیم به ایران خ��ودداری کرده ان��د و تنها 
سخنگوی ائتالف عربی علیه یمن مدعی شده 
است که موشک    ها و پهپادهای مورد استفاده در 
حمله به آرامکو، ساخت ایران بوده است. درحالی 
که رهبران انصاراهلل یم��ن این ادعا را رد کرده و 
گفته اند که پهپادهای مورد اس��تفاده س��اخت 

یمن بوده است. 
 بحران سوخت در عربستان سعودی بعد 

از حمله به آرامکو 
حمله پهپادی ارتش یمن به تأسیسات شرکت 
ملی نفت عربس��تان س��عودی منجر به کمبود 
بنزین در این کش��ور ش��ده و هجوم شهروندان 
س��عودی ب��ه جایگاه ه��ای س��وخت را در پی 
داش��ته اس��ت. روزنامه القدس العربی، دیروز با 
انتشار ویدیوئی از عربستان سعودی نوشت که 
حمالت پهپادی اخیر ارتش یمن به تأسیسات و 
پاالیشگاه های نفتی عربستان سعودی، بر زندگی 
روزمره شهروندان سعودی تأثیر گذاشته و آنها 
در برابر جایگاه های سوخت و پمپ  بنزین     ها صف 
کش��یده اند. در این ویدئو که در فضای مجازی 
منتشر شده، دهها خودرو در برابر پمپ  بنزینی 
در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی صف 
کشیده اند تا باک های ش��ان با بنزین پر شود. بر 
اساس گزارش این روزنامه، بعد از حمله پهپادی 
این هفته به شرکت ملی نفت عربستان سعودی 
و قطع سوخت در برخی از ایس��تگاه های پمپ  
بنزین در این کشور، این ایستگاه     ها شاهد ازدحام 

خودرو    ها و شهروندان سعودی بوده است. 
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