
نماینده تجاری چین:

با چاقویی که آمریکا روی گردن ما گذاشته مذاکره 
ممکن نیست

نماینده تجاری چین تاکید کرد مذاکرات با واشنگتن در حالی که ایاالت 
متحده چاقویی را روی گردن پکن از طریق تحمیل افزایش تعرفه ها نگه 

داشته است غیر ممکن است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، هشدار معاون وزیر بازرگانی 
چین امروز سه شنبه به دنبال انتشار گزارش نهادهای دولتی چین که در آن دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را به قلدری علیه دیگر کشورها و اختالل در اقتصاد 

جهانی متهم کرد، مطرح می شود.
گزارش مذکور، امیدها برای پیشرفت در مسیر حل و فصل مناقشه بر سر سیاست 
فناوری پکن را تضعیف کرد. طرفین در دوره اخیر تعرفه های اضافی روی میلیاردها 

دالر از کاالهای یکدیگر وضع کرده اند.
وانگ شوون، معاون وزیر بازرگانی چین تاکید کرد پکن آماده مذاکره است اما 
اکنون که ایاالت متحده چنان تدابیر محدودکننده تمام عیاری تصویب کرده است 
و چاقویی روی گردن ما نگه داشته است، چگونه روند مذاکرات می تواند ادامه یابد؟ 

این مذاکرات برابری نخواهد بود.

ترامپ و مکرون درباره ایران و سوریه رایزنی کردند
    تهران- ایرنا- رئیسان جمهوری آمریکا و فرانسه در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار و درباره مسائل مختلفی از جمله 

ایران و سوریه گفت و گو کردند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از تارنمای بلومبرگ، دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با امانوئل مکرون 

همتای فرانسوی خود دیدار کرد.
کاخ سفید در بیانیه ای کوتاه اعالم کرد که دو طرف پیرامون طیف گسترده ای از 
مسائل از جمله وضعیت سوریه، ایران و ارتقای روابط تجاری برابر میان واشنگتن و 

اتحادیه اروپا گفت و گو کردند.
مقام های فرانسوی به شرط بی نام ماندن به خبرنگاران گفتند که ترامپ و مکرون 
در این گفت و گو تنها به پرسش و شنیدن نظرات یکدیگر اکتفا کرده و از بحث و 

تقابل خودداری کردند.
این مقام ها همچنین گفتند که مکرون و ترامپ پیرامون مساله موشک های 
بالستیک و فعالیت های منطقه ای ایران نظر موافق داشتند؛ اما رئیس جمهوری 
آمریکا با این ادعا که تحریم های واشنگتن در حال اثرگذاری بر تهران است، گفت 

که هنوز برای صحبت از مذاکره بسیار زود است.
رئیسان جمهوری فرانسه و آمریکا همچنین توافق کردند که در موضوع ادلب در 

سوریه باید با ترکیه همکاری کنند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که روز گذشته به همراه حجت االسالم 
و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد، امروز با برخی مقام های اروپایی دیدار و در 

نشست وزیران خارجه 4+1 شرکت کرد.
در پایان این نشست بیانیه مشترکی صادر شد که در آن بر اعالم تعهد دوباره 
کشورهای عضو برجام بر اجرای کامل و موثر این توافق، از جمله در حوزه رفع تحریم 
ها تاکید کرده و اذعان کردند که رفع تحریم ها و برخورداری ایران از منافع اقتصادی 

حاصله، بخش کلیدی و حیاتی برجام است.
وزیران خارجه همچنین در این بیانیه در یک مقابله آشکار با تحریم های یکجانبه 
آمریکا، بر تعهدات خود در موضوعاتی همچون حفظ و ارتقای روابط گسترده تر 
اقتصادی با ایران؛ حفظ و استمرار کانال های موثر مالی برای تعامل با ایران؛ تداوم 

صادرات نفت و میعانات گازی، محصوالت نفتی و پتروشیمی تاکید کردند.
آنها همچنین تعهد خود را به پیگیری اقدامات مشخص و موثر برای تضمین 

کانال های پرداخت با ایران تکرار کردند.

مادورو رسما 3 کشور را به حمایت از حمله اخیر علیه 
خود متهم کرد

رئیس جمهوری ونزوئال روز گذشته دولت های راست گرا در شیلی، کلمبیا و 
مکزیک را به کمک به تروریست هایی که اوایل اوت) اواسط مرداد( قصد داشتند وی 

را طی عملیاتی با استفاده از چند پهپاد ترور کنند، متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این در حالی است که این سه کشور اتهام زنی 
نیکالس مادورو رئیس جمهوری ونزوئال مبنی بر ارتباط آنها با این حمله را رد 

کرده اند.
در همین حال مادورو ویدئویی را به معرض نمایش گذاشت که در آن یک جوان 
ونزوئالیی به نام هنری برث ریواس اعتراف کرده در این حمله علیه رئیس جمهوری 

ونزوئال مشارکت داشته است.
ریواس در این ویدئو عنوان کرد که پس از حمله ، یکی از سازمان دهندگان اصلی 
آن به وی گفته در سفارت شیلی در کاراکاس پناه بگیرد و پس از ان به سفارت 

مکزیک و کلمبیا برود. قرار بود این فرد در نهایت قاچاقی به کلمبیا منتقل شود.
مادورو در همین پیوند تصریح کرد: می توانم بگویم که عوامل دیپلماتیک شیلی، 

کلمبیا و مکزیک در حفاظت از عوامل این حمله تروریستی مشارکت داشتند.
این اتهام مادورو علیه سه دولت راست گرای آمریکای التین در حالی مطرح شده 
است که منتقدان دولت کاراکاس معتقدند مادورو اغلب برای منحرف کردن افکار 
عمومی نسبت به شرایط نامساعد فعلی ونزوئال اتهاماتی را علیه کشورهای خارجی 
مطرح می کند. پیش از این نیز خورخه رودریگز وزیر اطالع رسانی ونزوئال اعالم 
کرده بود که دولت کاراکاس به این نتیجه رسیده که شیلی، کلمبیا و مکزیک در این 

حمله تروریستی نقش داشتند.
روبرتو آمپوئرو وزیر خارجه شیلی نیز در این رابطه گفت: ما این اتهامات بی اساس 
از سوی دولت ونزوئال را رد می کنیم. دولت کاراکاس می خواهد افکار عمومی را در 

مورد وضعیت بسیار بد انسانی در ونزوئال به سوی دیگری منحرف کند.
به دنبال این اتهام زنی مادورو، وزارت خارجه مکزیک سفیر ونزوئال را برای ارائه 

توضیحات در مورد این موضوع فراخواند.
به گزارش ایرنا، اواسط مرداد ماه انفجار مهیبی سخنرانی زنده رییس جمهوری 
ونزوئال را در یک مراسم نظامی به صورت ناگهانی قطع کرد. پس از آن رسانه های 
ونزوئال گزارش دادند که مادورو از یک حمله آشکار طی یک مراسم رژه نظامی در 
کاراکاس در حالی جان سالم به در برد که وی راست گراها و عوامل خارجی را 

مسئول این حادثه معرفی کرد.

ایران  با  هسته ای  توافق  در  باقیمانده  کشورهای   
ادامه  برای  را  جدیدی  مالی  تسهیالت   - برجام   -
ایجاد  اسالمی  جمهوری  با  بانکی  و  مالی  مبادالت 
می کنند. وزیران خارجه آلمان، بریتانیا، چین، روسیه 
و فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که 
برای شرکت در اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان 
در  نشستی  از  پس  کرده اند  سفر  نیویورک  به  ملل 
نیویورک تصمیم خود به ایجاد این تسهیالت را اعالم 
کردند. این جلسه در پشت درهای بسته برگزار شد و 
بیانیه مشترکی  پایان آن، شرکت کنندگان در آن  در 

صادر کردند.
توجه  "با  که  است  آمده  جلسه  این  مشترک  بیانیه  در 
ملموس،  نتایجی  به  دستیابی  ضرورت  و  فوریت  به 
برای  از پیشنهادهای عملی  این جلسه  شرکت کنندگان در 
ادامه و توسعه مجاری پرداخت مالی به ایران به ویژه ایجاد 
یک وسیله هدف ویژه )اس پی وی( برای ایجاد تسهیالتی 
برای صادرات  از جمله  ایران  با  پرداخت های مرتبط  جهت 
جدید  وسیله  این  ایجاد  از  منظور  کردند."  استقبال  نفت 
جهت  کشورها  این  اقتصادی  فعاالن  آزادی  از  "حفاظت 
است.  شده  عنوان  ایران"  با  مشروع  مبادالت  کردن  دنبال 
نمایندگان  با  دیدار  از  بعد  مهر   ۲ دوشنبه  موگرینی 
ایران  و  آلمان  روسیه،  چین،  فرانسه،  بریتانیا،  کشورهای 
نیویورک  در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 
تعهداتش  به  ایران  که  زمینه  این  در  طرف ها  همه  گفت، 
اتفاق نظر  در توافق اتمی سال ۲۰1۵ )برجام( عمل کرده 

داشتند.
 او یادآور شد، ایجاد این کانال مالی جدید به شرکت ها ، 
از جمله شرکت های درگیر صادرات نفت اجازه می دهد که 
بدون رویارو شدن با تحریم های آمریکا با ایران وارد داد و 
این است  راهکار  این  از  ستد شوند. موگرینی گفت، هدف 
که کانالی برای "تراکنش مالی قانونی" با ایران ایجاد شود. 
ایران را برای شرکت های  با  این کانال امکان ادامه تجارت 
اروپایی فراهم می آورد. او نجات برجام را مطابق با "منافع 
وزرای  نشست  این  پایانی  بیانیه  در  نامید.  بین المللی" 
اجرای  به  برجام  امضاکننده  کشورهای  تعهد  بر  خارجه 
روابط  ارتقای  و  همچون حفظ  مسائلی  و  توافق  این  کامل 
مؤثر  کانال های  استمرار  و  ایران  با  اقتصادی  گسترده تر 
محصوالت  و  گازی  میعانات  و  نفت  صادرات  تداوم  مالی، 
نفتی و پتروشیمی تأکید کردند. وزاری خارجه همچنین از 
پیشنهاد تأسیس یک "ساز و کار" و کانال مالی ویژه برای 
و  نفت(  )از جمله  به صادرات  مربوط  پرداخت های  تسهیل 

واردات ایران استقبال کردند.
 نشست وزیران خارجه ایران و گروه 1+4 شامگاه دوشنبه 
فدریکا  ریاست  به  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  حاشیه  در 
تحریم های  دوم  مرحله  است  گفتنی  شد.  برگزار  موگرینی 
آمریکا از روز 1۳ آبان )4 نوامبر( به اجرا گذاشته می شود 
و  مالی  فشار  کردن  وارد  را  خود  هدف  متحده  ایاالت  و 
کاهش  خصوص  به  و  اسالمی  جمهوری  بر  اقتصادی 
مقامات  است.  کرده  عنوان  ایران  نفتی  عواید  بیشتر  هرچه 

بهبود  برای  ایران  نفتی  عواید  که  مدعی هستند  آمریکایی 
شرایط مردم ایران به مصرف نمی رسد بلکه جهت حمایت 
منطقه  در  بی ثباتی  ایجاد  و  تروریستی"   "گروه های  از 
شدن  اجرایی  می رود.  کار  به  داخل  در  فساد  گسترش  و 
و  شهروندان  که  است  آن  معنی  به  آمریکا  تحریم های 
با  مالی  و  تجاری  ارتباط  برقراری  آمریکایی حق  موسسات 
ایران به استثنای در تامین نیازهای بشردوستانه این کشور 
موسسات  و  شهروندان  به  آمریکایی  مقامات  اما  ندارند  را 
کشورهای ثالث نیز هشدار داده اند که در صورت تخطی از 
این تحریم ها از دسترسی به بازار و منابع و امکانات مالی و 
تجاری آمریکا محروم خواهند شد و دفاتر و نمایندگی های 
ثبت شده آنها در آمریکا نیز ممکن است در معرض مجازات 
"تحریم های  برجام  در  باقیمانده  کشورهای  گیرند.  قرار 
هنوز  داده اند.  قرار  شدید  انتقاد  مورد  را  آمریکا  ثانوی" 
مشخص نشده  مشخصات و نحوه کار "وسیله منظور ویژه" 
است و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، گفته است که کشورهای باقیمانده در برجام "هنوز" 
مشغول بررسی جزئیات و امکانات فنی این نهاد هستند اما 
تاکید ورزید که قطعا در نظر دارند یک "موجودیت قانونی" 

را تاسیس کنند. 
خانم موگرینی گفت: "از لحاظ عملی، تصمیم کشورهای 

را  حقوقی  نهاد  یک  اروپا  اتحادیه  که  است  این  نظر  مورد 
ایجاد  ایران  با  مالی مشروع  ایجاد تسهیالت مبادالت  برای 
داد  امکان خواهد  اروپایی  به شرکت های  نهاد  این  و  کنند 
تا براساس قوانین اتحادیه به معامله با ایران ادامه دهند و 
استفاده از آن به روی سایر شرکای ما نیز باز خواهد بود." 
پس از تکمیل ساختار و نحوه عمل این نهاد جدید مشخص 
توجه  قابل  توقف  از  تاثیر آن در جلوگیری  خواهد شد که 
و  بود  خواهد  چه  خارج  را  ایران  مالی  انتقاالت  و  نقل  در 
اروپا خواهد  اتحادیه  با پیشنهاد قبلی  این نهاد چه تفاوتی 
این  بر می آید  موگرینی  اظهارات خانم  از  آنچه که  داشت. 
است که عالوه بر شرکت های کشورهای عضو اتحادیه اروپا، 
نیز  کشورها  سایر  احتماال  و  چینی  و  روسی  شرکت های 
ارتباط  برقراری  برای  را  از تسهیالت جدید  استفاده  امکان 
چنین  است  ممکن  اگرچه  داشت.  خواهند  ایران  با  مالی 
امکاناتی مشکل ارتباط مالی با ایران از طریق مجاری عادی 
بانکی را تاحدودی کاهش دهد، تاثیر آن بر روابط تجاری از 
نفت مشخص  برای خرید  آمادگی مشتریان خارجی  جمله 
نیست. طبق عرف تجاری در اروپا، فعالیت نهادهای تجاری 
و  شرکت ها  نتیجه،  در  و  باشد  شفاف  کامال  باید  مالی  و 
اروپایی جهت  تسهیالت  از  استفاده  در صدد  که  اشخاصی 
انتقال پول به این کشور باشند، از جمله خریداران خارجی 

ایاالت  اینکه  به  توجه  با  بود.  ایران، مشخص خواهند  نفت 
متحده صنایع نفتی ایران را هم مشخصا تحریم کرده است، 
با  تجاری  ارتباط  خاطر  به  است  ممکن  موسساتی  چنین 
جمهوری اسالمی با تنبیهاتی از سوی آمریکا مواجه شوند.. 
تا  اینکه  و  جدید  سازوکار  مورد  در  هنوز  ایران  مقامات 
چه اندازه خواهد توانست نگرانی آنها را کاهش دهد اظهار 
نظری نکرده  اند. تصمیم کشورهای باقیمانده در برجام در 
دونالد  و  روحانی  است حسن  قرار  اعالم می شود که  حالی 
ترامپ، رئیسان جمهوری ایران و آمریکا در اجالس عمومی 
از  بخشی  می رود  انتظار  و  کنند  سخنرانی  ملل  سازمان 
بر  از جمله  دو کشور  اختالف  به  نفر  دو  هر  سخنرانی های 
سر توافق هسته ای اختصاص داشته باشد. همچنین، دونالد 
درباره  امنیت  ویژه شورای  نشست  در  دارد  نظر  در  ترامپ 
سخنران  اسالمی  جمهوری  علیه  متحده  ایاالت  اتهامات 
کند. این جلسه به خواست ایاالت متحده به عنوان رئیس 
و  یافته  تشکیل  سپتامبر  ماه  در  امنیت  شورای  دوره ای 
خواهد  برعهده  را شخصا  جلسه  ریاست  است  گفته  ترامپ 
ارشد  مقامات  می رود  انتظار  صورتی،  چنین  در  گرفت. 
کشورهای عضو شورا که در نیویورک حضور دارند در این 
جلسه شرکت کنند اما مشخص نیست که آیا از ایران هم 

کسی در آن حضور خواهد داشت یا نه.
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فیصل مقداد: وارد ادلب خواهیم شد
معاون وزیر خارجه سوریه تأکید کرد که نیروهای این کشور چه با جنگ و چه با صلح وارد ادلب می شوند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه سوریه در افتتاحیه جشنواره باشگاه خبرنگاران در دمشق گفت: ما 
به سوی ادلب می رویم چه با صلح و چه با جنگ اما دولت سوریه گزینه صلح را بر جنگ ترجیح می دهد. مقداد توافق روسیه و ترکیه درباره ادلب را به توافق مناطق کاهش تنش تشبیه کرد و گفت: ما به این توافق به عنوان راه ورودی به آشتی ها و حل و فصل اوضاع 

می نگریم. ترکیه و روسیه هفته گذشته به توافقی درباره ایجاد منطقه عاری از سالح در استان ادلب تا 1۵ اکتبر دست یافتند که براساس آن سالح تمامی گروه های شورشی از آن ها گرفته شده و منطقه از تمامی گروه های تندرو از جمله جبهه النصره تخلیه می شود.

اخبار رونمایی از طرح اروپا برای دور زدن »تحریم های ایران«

ایران و اروپا پشت درهای بسته

در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام شد:

رایزنی روحانی و اردوغان درباره مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی

رسانه های صهیونیستی: کابوس اسرائیل به واقعیت تبدیل شد

رؤسای جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه عصر دوشنبه در حاشیه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک درباره مهمترین مسایل 

دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، گفت وگو و تبادل نظر کردند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی و رجب طیب اردوغان 
در این گفت وگو تاکید کردند که هیچ مانعی برای گسترش و تعمیق همکاری های 
دو کشور وجود ندارد و تمام تالش خود را برای توسعه همه  جانبه این همکاری ها در 

راستای منافع دو ملت، به کار می گیرند.
روحانی در این دیدار تسریع در روند اجرای توافقات گسترده دو کشور را ضروری 
خواند و اظهار کرد: ایران از حضور و مشارکت سرمایه گذاران و شرکت های ترکیه ای در 

روند پیشبرد پروژه های خود استقبال می کند.
ابراز همدردی و تسلیت دولت ترکیه به  از  با قدردانی  رئیس جمهور همچنین 
مناسبت شهادت جمعی از هموطنان در حمله تروریستی اهواز ، گفت: ما همیشه در 

روزهای سخت در کنار هم بوده ایم و این حوادث به ما می گوید که در برابر موضوع 
تروریسم باید جدی تر تالش کنیم.

روحانی همچنین همکاری های ایران و ترکیه و روسیه در موضوع سوریه را بسیار با 
اهمیت برشمرد و افزود: در زمینه سوریه کامال آماده ایم در چارچوب روند سه جانبه با 

همکاری ترکیه، به حل مسأله سوریه و بویژه ادلب کمک کنیم.
رئیس جمهور ترکیه نیز در این دیدار با ابراز تأسف عمیق نسبت به شهادت جمعی 
از ایرانیان در حادثه تروریستی اهواز، گفت: ما دیگر با پدیده تروریسم مواجه نیستیم 

بلکه با دولت های تروریستی روبرو هستیم.
رجب طیب اردوغان خواهان تقویت همکاری های تهران - آنکارا شد و خطاب به 
رئیس جمهور کشورمان اظهار کرد: برای مقابله با تحریم ها، دست در دست و در کنار 
شما خواهیم بود. وی همچنین بر لزوم تقویت روند همکاری های دو کشور در خصوص 

سوریه تاکید کرد.

تصمیم روسیه درباره مجهز کردن سوریه به سالح های نسبتا جدید و در 
راس آن سامانه دفاع موشکی اس 3۰۰ اتفاقی بود که رژیم صهیونیستی 
سال های مدیدی سعی در ممانعت آن داشت، به نظر می رسد مسکو به 
تجهیز دمشق به این سالح های پیشرفته ادامه خواهد همانطور که آمریکا، 
اسرائیل را به سالح های پیشرفته مجهز می کند. در این رابطه رسانه های 
رژیم صهیونیستی نسبت به تصمیم روسیه برای مجهز کردن سوریه به این 

سامانه ها ابراز نگرانی کرده اند.
به گزارش ایسنا، مسکو در سال ۲۰1۳ تصمیم گرفت دمشق را مجهز به سامانه های 
ضد موشکی اس ۳۰۰ کند اما در این باره تعلل به خرج داد، البته نه به درخواست 
اسرائیل بلکه به این دلیل که مسکو نمی دانست سرنوشت سوریه چه می شود آیا 
نظام سوریه در اثر شورش ها سقوط می کند و این سامانه ها به دست غرب می افتند؟ 
همانطور که رژیم معمر قذافی رهبر مخلوع لیبی سقوط کرد چراکه اولین کاری که 
نیروهای ویژه فرانسه، آمریکا، انگلیس و آلمان در لیبی کردند جستجو درباره مخازن 

تسلیحاتی لیبی بود که تجهیزات پیشرفته روسی و چینی را در خود جای داده بود.
روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم در این باره نوشت، بعد از مداخله مسکو در سوریه 
در حمایت از نظام سوریه و حفظ تمامیت ارضی آن شاید بتوان گفت مسکو منتظر 
فرصت طالیی برای ایجاد یک نقطه عطف در نوسازی تسلیحات سوریه بود بدون اینکه 
جامعه جهانی در راس آن آمریکا این کشور را به تالش برای مانع تراشی در مسیر 
صلح به بهانه این حمایت تسلیحاتی از دمشق متهم کنند. غرب مدعی است باقی نگه 
داشتن جهان عرب در حال ضعف نظامی و برتری نظامی اسرائیل تنها راه واداشتن 

اعراب به میز مذاکراتی است که آنها به دنبالش هستند.
بدون شک تجهیز سوریه به اس ۳۰۰ سرآغاز سرازیر شدن تسلیحات گسترده به 
این کشور است  در عین حال مسکو بقای نظام سوریه را برای سال های آینده تضمین 

کرده است.
اگرچه این سامانه ها در سطح سامانه های اس 4۰۰ نیستند اما به لحاظ قابلیت 
نظامی چیزی از سامانه های اس 4۰۰ کم ندارند و اگر روسیه تصمیم بگیرد سوریه را 

به اس 4۰۰ مجهز کند این موضوع برتری نظامی اسرائیل را از بین می برد.
لزوم کاهش حمالت  هوایی  و  اسرائیلی ها در مناسبت های مختلف  به  روس ها 
موشکی شان در سوریه را گوشزد کردند زیرا این مساله مسکو را در برابر نگاه های 
جهانی ضعیف نشان می دهد اما دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل دائما 
ایران را بهانه قرار می دهد و می گوید، در قبال هر گونه تحول نظامی که ایران پشتش 
باشد کوتاه نمی آید و به حمالتش ادامه می دهد، به طوریکه به گفته اسرائیلی ها 
نیروهای هم پیمان سوریه و حزب اهلل لبنان بیشتر از نیروهای نظام سوریه هدف 

حمالت اسرائیل قرار گرفته اند.
گذاشتن  به  روسیه  تصمیم  یعنی  اخیر  تحول  اسرائیل  رسانه های  منظر  از  اما 
سامانه های اس ۳۰۰ در اختیار ارتش سوریه این تحول نگران کننده است به طوریکه 
روزنامه اورشلیم پست درباره تصمیم روسیه برای مجهز کردن سوریه به سامانه اس 
۳۰۰ نوشت: چنین اقدامی تهدید خطر ناکی برای ارتش اسرائیل است چرا که سامانه 

اس ۳۰۰ بسیار کارآمدتر از دیگر سامانه های دفاع هوایی در سوریه است.

اردوغان: از قدس در برابر اسرائیل و تروریسم دولتی دفاع می کنیم
رئیس جمهور ترکیه در سخنانی در نیویورک اعالم کرد، از قدس اشغالی در برابر نظامیان اسرائیل و تروریسم دولتی دفاع 

می کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از النشره، رجب طیب اردوغان،  رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی در بنیاد ترکن در نیویورک، گفت، از قدس 

اشغالی در برابر نظامیان اسرائیل و آنان که تروریسم دولتی علیه فلسطینیان به اجرا در می آورند، دفاع خواهد کرد.
اردوغان که برای مشارکت در نشست های هفتاد و سومین دوره مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته، این اظهارات را یک هفته 

پس از گزارش های رسانه های اسرائیل درباره عادی سازی روابط اسرائیل ترکیه ایراد کرد.
وی تاکید کرد: ما عزم خود را جزم کرده ایم و قدس، این نخستین قبله خود را به خاطر اقدامات اشغال گران رها نمی کنیم و 
به خاطر جاه طلبی های اسرائیل این شهر اشغالی را قربانی نخواهیم کرد. ما به حمایت از عزت قدس و کرامت حرم شریف ادامه 

خواهیم داد.
اردوغان گفت، برخی از کشورهایی که دم از موکراسی می زنند در مقابل کشتار وحشیانه غیرنظامیان فلسطین لب باز نمی کنند.

منبع نظامی سوری: آماده به کارگیری اس 300 هستیم
یک منبع نظامی سوری اعالم کرد که این کشور آماده به کارگیری سامانه اس3۰۰ روسیه است.

به گزارش ایسنا، یک منبع در نیروی دفاع هوایی سوریه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: نیروهای ما از چند سال پیش در روسیه توسط مربیان 
روسی برای به کارگیری سامانه اس۳۰۰ آموزش دیده اند. تحویل این سامانه به سوریه قواعد درگیری را تغییر خواهد داد و این سامانه برای 

مقابله با هرگونه تجاوز خارجی کافی است.
این منبع افزود: ما امروز سامانه دفاعی را در اختیار داریم که بقیه تجهیزات دفاعی ما را تقویت می کند و برای مقابله با هرگونه حمله هوایی یا 
موشکی کافی است. اسرائیل امروز باید قبل از هرگونه تجاوز به سوریه چند بار اوضاع را محاسبه کند. جنگنده های اسرائیلی که به خاطر ترس 
از سامانه اس ۲۰۰  از حریم هوایی لبنان استفاده می کردند امروز اگر بخواهند به فکر تجاوز مجدد به سوریه باشند با خطر سامانه جدیدی 

مواجه خواهند شد.
بعد از اینکه هواپیمای ایلوشین ۲۰ روسیه در مقابل سواحل سوریه به اشتباه توسط پدافند هوایی ارتش سوریه سرنگون شد، روسیه، اسرائیل 

را مسئول این اقدام دانست و تصمیم گرفت سوریه را ظرف دو هفته آینده به سامانه اس۳۰۰ مجهز کند.


