
مقتدی صدر:

زمان حسابرسی از سارقان دارایی های عراق رسیده 
است

رهبر جریان صدر عراق با اشاره به اینکه احزاب در این کشور از پست ها و 
دارایی های عراق بسیار سهم برده اند، تاکید کرد: اکنون زمان آن رسیده از 

کسانی که اموال عراق را سرقت می کنند، حسابرسی شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق، مقتدی 
صدر، رهبر جریان صدر عراق در توئیتی نوشت: در گذشته احزاب سهمیه خود را 
از سمت ها و نیز دارایی های عراق چه از راه قانونی و چه غیر آن بر می داشتند و این 

وضعیت برای ۱۵ سال ادامه داشت، آیا کافی نیست؟
صدر در ادامه نوشت: اکنون زمان آن رسیده که مردم عراق به واسطه چهره های 
مستقل تکنوکرات به حقوقشان دست یابند. زمان آن است که به حساب کسانی 
که اموال عراق را به سرقت برده اند، رسیدگی کنیم. وقت آن فرا رسیده که حقوق 
شهروندان بدون کنترل احزاب به دستشان برسد. وقت آن رسیده که شهروندان به 
وظایف خود در برابر میهن شان به کاملترین شکل عمل کرده و منافع حزبی، گروهی، 

طایفه ای، نژادی، منطقه ای، عشایری، خانوادگی و شخصی شان را رها کنند.
رهبر جریان صدر عراق همچنین نوشت: زمان آن است که وطن و مردم باالتر از 

هر گرایشی قرار بگیرند.

تکرار ادعاهای واهی آمریکا در دیوان دادگستری الهه
وکالی آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری )دیوان الهه( ، باردیگر 

اتهامات واهی دولت آمریکا مبنی بر حمایت ایران از تروریسم را تکرار 
کردند.

به گزارش ایرنا ، در جلسه نوبت صبح نخستین روز دادگاه الهه که روز دوشنبه 
برای بررسی شکایت ایران از تصرف دو میلیارد دالر از دارایی های ایران از سوی 
آمریکا برگزار شد ؛ وکالی آمریکا موضوع نقض معاهده مودت از سوی واشنگتن را 

رد کردند و ایران را به سواستفاده از دیوان الهه متهم کردند.
نمایندگان حقوقی آمریکا در جلسه امروز همچنین ادعاهای واهی واشنگتن مبنی 
بر دخالت ایران در انفجار مقر نظامیان آمریکایی در سال ۱983 میالدی در بیروت 

را تکرار کردند و مدعی شدند که ایران تامین کننده مالی حزب اهلل لبنان است.
در نشست صبح امروز دیوان الهه که به بیان ادعاهای وکالی آمریکایی اختصاص 
یافت ؛ طرف آمریکایی ؛ ایران را فاقد صالحیت برای طرح شکایت علیه تصرف دارایی 

های خود در آمریکا دانست .
وکالی حقوقی آمریکا همچنین مصادره اموال بانک مرکزی ایران در آمریکا را به 
دلیل آنچه که 'جبران خسارات ادعایی خانواده های سربازان جان باخته آمریکایی در 

لبنان' قلمداد کردند ؛ موجه دانستند .
آنها همچنین ادعاهایی را درخصوص دخالت ایران و حزب اهلل لبنان در جریان 
ترور چهار تن از سران حزب دمکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس، بمب 
گذاری مرکز یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس آرژانتین، نا آرامی های بحرین و طرح 

ترور سفیر وقت عربستان سعودی در آمریکا مطرح کردند.
یادآور می شود ؛ ریاست دادگاه در ابتدای جلسه امروز )دوشنبه( اعالم کرد که 
طرف آمریکایی پیشتر »دیوید کارون« را به عنوان قاضی اختصاصی انتخاب کرده 
بود که به علت فوت وی، »چارلز براور« که در پرونده اخیر خروج آمریکا از برجام نیز 

عهده دار این مسئولیت بود، مجدداً معرفی شد.
ایران نیز بار دیگر جمشید ممتاز را به عنوان قاضی خود انتخاب کرد.

نوبت بعد از ظهر طرح اظهارات هیأت آمریکایی از ساعت ۱6:30 الی ۱8:30 امروز 
به وقت تهران تشکیل خواهد شد.

پس از بررسی و صدور رای در مورد پرونده درخواست قرار موقت ایران در ارتباط با 
از سرگیری تحریم های آمریکا و نقض پیمان مودت سال ۱9۵۵، دیوان الهه از امروز 
به مدت چهار روز جلسات استماع علنی در پرونده تصرف 2 میلیارد دالر اموال ایران 

در آمریکا و نقض متعاقب پیمان مودت را در کاخ صلح الهه هلند برگزار می کند.
براساس برنامه زمان بندی که در تارنمای مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست 
جمهوری منتشر شده، دیوان بین المللی دادگستری، رکن قضایی ملل متحد، طی 
اعالمیه مطبوعاتی که اول تیرماه 97 منتشر شد ؛ اعالم کرد که جلسه استماع علنی 
در پرونده اموال ایران در آمریکا از تاریخ دوشنبه، هشتم تا جمعه دوازدهم اکتبر 

20۱8 )۱6 الی 20 مهرماه ۱397( برگزار خواهد شد.
جمهوری اسالمی ایران 26 خرداد ۱39۵ در باره اختالف مربوط به تخلفات دولت 
آمریکا نسبت به پیمان مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران وآمریکا 

دادخواستی را در دفتر دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد.
در بخشی از این دادخواست آمده است : ایاالت متحده با این موضع که ایران حامی 
تروریسم است )موضعی که ایران آن را قویاً رد می کند( شماری اقدامات اجرایی و 
قانون گذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آن ها تاثیر بر منافع و دارایی های ایران و 
موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران و برخالف پیمان مودت و از طریق اجرای 

رسیدگی  هایی قضایی علیه ایران است.
یادآور می شود ؛ دیوان الهه ۱۱ مهر نیز پس از چند هفته بررسی شکایت ایران 
از تحریم های ۱۵ مرداد آمریکا، با تائید برخی از درخواست های ایران تا صدور رای 
نهایی، رای به تعلیق تحریم های ضد ایرانی واشنگتن در حوزه های دارویی، وسایل 

پزشکی، غذایی و هوانوردی داد.
آمریکا پس از صدور رای دیوان اعالم کرد که پیمان مودت را فسخ می کند.

با  مذاکره  درهای  ما  گفت:  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
آمریکا را نبسته ایم. درها باز است، مشروط بر اینکه، چنین 
دیداری قابل اطمینان باشد. ما باید اطمینان یابیم که به 

محض اینکه به توافق رسیدیم، توافق اجرایی شود.
به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
ارشد  با »لیز دوِست« Lyse Doucet خبرنگار  در گفت وگو 
بین المللی شبکه بی بی سی در نیویورک به پرسش های او درباره 

موضوعات مختلف پاسخ گفت .
بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خبرنگار بی بی سی 
از وزیر امور خارجه سئوال کرد : چه اندازه نگران هستید که توافق 

هسته ای ایران فروبپاشد؟
ظریف پاسخ داد: خب این احتمال وجود دارد، اما این نه تنها 
گام رو به عقب برای ایران، بلکه شکست برای جامعه بین المللی، 
قوانین بین المللی و سازمان ملل خواهد بود. آنچه اکنون با آن روبرو 
هستیم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و یکی از اعضای 
دائم این شورا نه تنها قطعنامه ای را که خودش به آن رأی داده و 
درواقع، به شورای امنیت ارائه و بر سر آن مذاکره کرده است، نقض 
می کند، بلکه کشورهایی را که قصد دارند این قطعنامه را اجرا 
کنند، مجازات می کند. این، نخستین بار است که چنین اتفاقی 
رخ می دهد. بنابراین، سقوط برجام نه تنها یک پسرفت ، بلکه رویه 

)بد( بسیار جدی در نظام بین المللی خواهد بود.
خبرنگار بی بی سی با اشاره به برجام از ظریف پرسید: اکنون که 
توافق به تار مویی بسته است، اروپا سازوکار ویژه ای فراهم کرده 
است تا به شرکت های خصوصی و شرکت های نفتی اجازه دهد 
از طریق دور زدن دالر آمریکا، استفاده از سایر ارزها و پرهیز از 
تحریم های آمریکا، با ایران تجارت داشته باشند. عملی کردن این 

سازوکار نیز دشوار خواهد بود.
وزیر امور خارجه در پاسخ گفت: بله، این کار دشوار خواهد بود، 
زیرا دالر آمریکا نقش فراگیر در نظام مالی بین الملل دارد. این 
کار دشوار خواهد بود، اما تصمیم بسیار روشن است: آیا جامعه 
بین المللی به آمریکا اجازه سلطه خواهد داد یا نه. البته آمریکا در 
گذشته سلطه داشت، اما بر اساس مجموعه ای از قوانین و نه بر 

اساس موارد دیکته شده که هر چند روز یک بار تغییر می کنند.
خبرنگار بی بی سی از ظریف سئوال کرد: هفته گذشته در 
سازمان ملل، از شما حمایت های زیادی شد. بسیاری از اعضای 
شورای امنیت سازمان ملل از شما حمایت سیاسی کردند، اما 
همان طور که می دانید شرکت ها و غول های تجاری بزرگ نظیر 
»ایرباس« و »توتال« فرانسه هم اکنون نیز سرمایه گذاری های 
چند میلیارد دالری خود در ایران را به علت نگرانی از تحریم های 

آمریکا، لغو کرده اند.
ظریف در پاسخ گفت: بدون شک، همان طور که گفتم آمریکا در 
نظام مالی بین المللی، نقش گسترده ای دارد و به چالش کشیدن 
آن مستلزم )زمان و تالش( زیاد خواهد بود؛ اما ایران لزوما نیاز 
ندارد با کسانی که در معرض )تحریم های( آمریکا قرار دارند، 
تعامل داشته باشد. شمار زیادی از شرکت ها در عرصه فناوری 
های پیشرفته و مطرح، هیچ گونه در معرض )تحریم هایی( آمریکا 
نیستند. اگر اروپا بتواند جایگزین هایی بیابد، آنگاه ما )تعامل( با این 
شرکت ها را آغاز خواهیم کرد و اطمینان دارم به محض اینکه غول 
های تجاری ببینند که حضور در ایران، منطقی است و خطری 

ندارد، آنها نیز همین کار را خواهند کرد، زیرا ایران امن ترین، ایمن 
ترین و باثبات ترین اوضاع را در منطقه )غرب آسیا( دارد و همه به 

حضور در آن عالقه دارند.
خبرنگار بی بی سی از ظریف سئوال کرد: دونالد ترامپ هشدار 
بسیار جدی داد که هر کس ایران را منزوی نکند، با پیامدهای 
شدید روبرو خواهد شد. اکنون تکلیف کشوری مانند انگلیس که 
بیش از هر چیز دیگر، به دنبال حفظ روابط تجاری و سیاسی خود 
با ایران است، چیست؟ آنها )مقامات انگلیس( در این زمینه چه 

به شما گفتند؟
ظریف در پاسخ گفت: ترزا می نخست وزیر انگلیس، امانوئل 
مکرون و دیگران، تعهدشان را اعالم کردند و گفتند ما به بهره 
تعهداتی که  متعهدیم.  توافق  اقتصادی  مزایای  از  ایران  مندی 
اروپایی ها دادند، احتماالً بهتر از آن چیزی بود که کسی تصورش 
را می کرد. مرحله بعد، تبدیل این تعهدات سیاسی به سازوکار بود 
و به اعتقاد من، این سازوکارها قرار است اجرایی شود. محک بعدی 
که مهم ترین و دشوارترین آزمون خواهد بود، این است که ببینیم 
آیا سازوکارها مؤثر است یا خیر. به عقیده ما، دلیلی وجود ندارد 
که این سازوکارها عمل نکند. ما قصد داریم اندکی بیشتر شکیبایی 
کنیم، اما این بدین معنا نیست که کاسه صبر ما هرگز لبریز 
نخواهد شد، اما اندکی بیشتر صبر می کنیم تا ببینیم چه می شود.
خبرنگار بی بی سی درخصوص بهبود روابط آمریکا و ایران از  
ظریف سئوال کرد : راه برون رفت وجود دارد: شما می توانید 
پیشنهاد ترامپ را برای دیدار )دو جانبه( با حسن روحانی بپذیرید. 

آیا این کار، غیرممکن است؟
ظریف پاسخ داد : هیچ چیزی غیرممکن نیست. اما نتیجه دیدار 
)احتمالی( ترامپ با روحانی، فرصتی برای عکس گرفتن مقابل 

خبرنگاران و سندی دو صفحه ای خواهد بود. ما هم اکنون سندی 
۱۵0 صفحه ای در اختیار داریم که متن توافق است که نه تنها 
ایران و آمریکا، بلکه شش قدرت دیگر، بر سر تک تک واژه های آن 
مذاکره کردند. به عنوان فردی که بر سر این توافق مذاکره و برای 
مدتی طوالنی درگیر این فرآیند بوده است، می توانم به ترامپ 

اطمینان دهم که آمریکا به توافق بهتری نخواهد رسید.
خبرنگار بی بی سی با اشاره به ادعاهای مقامات دولت آمریکا 
درباره پیامدهای توافق با کره شمالی از ظریف سئوال کرد: کیم 
جونگ اون رهبر کره شمالی به نتیجه متفاوتی رسید و از دشمن 
درجه یک عمومی در آمریکا به رهبری تبدیل شد که ترامپ می 

گوید به خاطر نامه های زیبایش، عاشق و شیفته او شده است.
ظریف در پاسخ گفت: روابط بین المللی به عاشق شدن ارتباطی 
ندارد. روابط بین الملل، )مبتنی( بر احترام به تعهدات است. آمریکا 
بر سر توافق مذاکره کرد. می دانید که با روی کار آمدن دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا، فقط دولت این کشور تغییر کرد و 
اینگونه نبود که انقالب رخ دهد. توافق هسته ای نیز یک توافق 
شخصی بین من و »جان کری« یا بین رئیس جمهور اوباما و 
حسن روحانی نیست، بلکه توافقی بین المللی میان هفت کشور 
و اتحادیه اروپا است که در قطعنامه شورای امنیت نیز درج شده 

است.
خبرنگار بی بی سی با اشاره به احتمال گفت وگوی بین ایران و 
آمریکا از ظریف پرسید: آیا شما کامال درها را به روی گفت وگو با 

ترامپ بسته اید؟ آیا درها هنوز باز است؟«
ظریف پاسخ داد:» نه، ما درها را نبسته ایم. درها نیز باز است، 
باید  ما  باشد.  اطمینان  قابل  اینکه، چنین دیداری  بر  مشروط 
اطمینان یابیم که به محض اینکه به توافق رسیدیم، توافق اجرایی 

شود.« خبرنگار بی بی سی از آقای ظریف پرسید : در دولت سابق 
آمریکا، رابطه ای بین شما و »جان کری« شکل گرفت. پس چرا 
اکنون با مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفت وگو نمی کنید؟ 
شما که هم اکنون نیز تابو گفت وگو با وزرای امور خارجه آمریکا 
را شکسته اید. گفت وگو را در این سطح )وزرای امور خارجه( آغاز 

کنید، آیا می توانید چنین کاری کنید؟«
ظریف در پاسخ گفت : به نظرم آنچه برای گفت وگو ضروری 

است، اعتماد دو جانبه نیست.
خبرنگار گفت: بله، حتی اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا نیز 

گفت اعتمادی وجود ندارد.
ظریف در پاسخ گفت بله و این، پیش شرط مذاکره نیست، اما 
احترام دوجانبه پیش شرط گفت وگو است و من در مایک پمپئو 

هر چیزی دیدم به جز احترام دوجانبه.
خبرنگار بی بی سی از ظریف پرسید : ترامپ گفت که روحانی، 

مردی دوست داشتنی است؛ مگر این احترام نیست؟
 ظریف پاسخ داد: نه، این احترام نیست. احترام بدین معناست 

که برای خودتان و قول هایتان احترام قائل باشید.
خبرنگار بی بی سی گفت : به نظرم آنها گفته اند که به قول 

هایشان عمل خواهند کرد.
وزیر امور خارجه در پاسخ با اشاره به رفتار رئیس جمهوری 
آمریکا پس از نشست گروه هفت گفت: نه، زمانیکه شما باور دارید 
که می توانید با گروه هفت به توافق برسید و سپس سوار هواپیما 
شوید و این توافق را پاره کنید؛ فقط به این علت که شخصی 
سخنانی بر زبان آورده که برای شما ناخوشایند بوده است، این به 
من نشان نمی دهد که شما مذاکره کننده ای قابل اطمینان هستید.

خبرنگار بی بی سی از ظریف پرسید: شما به گونه ای وانمود می 
کنید که گویی گذر زمان به نفع شما خواهد بود، اما در ایران موج 
بی سابقه ای از اعتراض ها شکل گرفته است: افزایش نارضایتی، 
اعتراض ها به گرانی، سیاست های اقتصادی دولت شما، انتقاد از 
حکومت ایران. اینها رو به افزایش است و تحریم های بیشتر در 

ماه نوامبر، در راه است.
را  اثر خود  نیز  تاکنون  تحریم ها  نظرم  به  داد:  پاسخ  ظریف 
گذاشته اند، زیرا آثار تحریم ها بیش از اینکه جنبه واقعی داشته 

باشد، جنبه روانی دارد.
خبرنگار گفت : اما ریال، حدود 80 درصد از ارزش خود را از 

دست داده است.
ظریف در پاسخ گفت: همان طور که گفتم، این اثر روانی )تحریم 
ها( است و در دو روز اخیر، ریال دوباره توانست حدود 30 درصد 
از این 80 درصد را دوباره به دست آورد. این، یک جنگ روانی 
است. جنگ اقتصادی که آمریکا و برخی وابستگان آن در منطقه 
علیه ایران راه انداخته اند، بیش از آنکه واقعا جنگ اقتصادی باشد، 

جنگ روانی است.
برای  روحانی  پرسید: حسن  از ظریف  بی سی  بی  خبرنگار 
نخستین بار در پنج سال اخیر در پارلمان ایران با انتقادات شدید 
در خصوص سیاست های ناکارآمد اقتصادی روبرو شد. بنابراین، 

موضوع فقط تحریم ها نیست.
ظریف گفت : نه، این به تلفیقی از مسائل مربوط می شود که 

در ایران رخ داده است.
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دولت ترکیه به دنبال مجوز برای ورود به کنسولگری عربستان
ترکیه به دنبال کسب اجازه برای ورود و بررسی کنسولگری عربستان برای یافتن رد پایی از جمال خاشقجی، خبرنگار مفقد شده عربستانی است.به گزارش ایسنا مقام های ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته اند که خاشقجی در داخل کنسولگری 

عربستان در استانبول به قتل رسیده است اردوغان نیز گفته که شخصا این موضوع را پیگیری می کند.یک مقام ترکیه ای نیز گفت که نماینده عربستان در آنکارا برای دومین بار به وزارت خارجه فراخوانده شد و از وی خواسته شده در این پرونده 
هماهنگی کامل با دولت ترکیه داشته باشد.

اخبار ظریف: در پمپئو هر چیزی دیدم جز احترام دوجانبه

در مذاکره با آمریکا را نبسته ایم

بشار اسد: توافق ادلب "موقتی" است

آنچه در سوریه رخ می دهد جدای از "معامله قرن" نیست

بشار اسد با اعالم موضع گیری خود درباره توافق روسیه و ترکیه درباره ادلب 
گفت، توافق روسیه و ترکیه برای اجتناب از حمله نظامی در استان ادلب در 
شمال غرب سوریه توافقی "موقتی" برای ممانعت از خونریزی است اما دولت 

سوریه هدف بازیابی تمام مناطق خاک سوریه را دنبال می کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، بشار اسد، رئیس جمهوری 
سوریه در نشست کمیته مرکزی حزب بعث سوسیال حاکم یادآوری کرد: توافق ادلب 
اقدامی "موقتی" است که دولت از طریق آن دستاوردهای بسیاری را محقق خواهد 

کرد که در راس آن ممانعت از خونریزی بیشتر است.
 وی افزود: آنچه در سوریه رخ می دهد را نمی توان از آنچه به عنوان "معامله قرن" 

مطرح می شود، جدا دانست. این موضوعی قدیمی در مساله فلسطین است اما اخیرا 
با هدف بهره برداری از خروج بسیاری از کشورها از تقابل با دشمن اسرائیلی دوباره رو 

شده است.
رئیس جمهوری سوریه افزود: هر چه قدر سوریه به سمت پیروزی گام برمی دارد 
دشمنانش تالش های خود برای برخورد با آن و ضربه زدن را بیشتر خواهند کرد. ما در 

مقابل چالش های داخلی قرار داریم که خطرش کمتر از جنگ نیست.
وی تصریح کرد: موضع کشور در قبال توافق ادلب و بقیه مناطق و خاک سوریه که 
هنوز تحت سیطره تروریست ها هستند، مشخص است ما تمام خاک سوریه را پس 

می گیریم و توافق ادلب موقتی است.
اسد اعتراض غرب به حمله علیه ادلب را "اقدامی هیستریک" توصیف کرد و افزود: 
هیستریک غرب قبل از آغاز کارزار ادلب ناشی از این است که این استان برای آنها 
سرنوشت ساز است و پیروزی نظامی دولت سوریه طرح های آنها علیه کشور را با 
شکست روبه رو می کند. بازگشت ادلب به دست نظام برای طرح های آنها در منطقه 

خطرناک تر و نمونه ای جدید برای کشورهای منطقه و جهان خواهد بود.
به موجب توافق روسیه و ترکیه که ۱7 سپتامبر انجام شد، قرار است منطقه ای عاری 
از سالح به عرض ۱۵ تا 20 کیلومتر در خطوط تماس بین نیروهای نظام سوریه و 
گروه های شورشی ایجاد شود و نیروهای شورشی سالح های سنگین خود را نهایتا تا 

دهم ماه اکتبر جاری از این منطقه خارج کنند. 
براساس این توافق نیروهای ترکیه با پلیس روسیه به منظور نظارت بر منطقه 
عاری از سالح گشت زنی هایی خواهند داشت اما گروه های شورشی از چند روز پیش 
مخالفت خود را با این بند از توافق اعالم و تاکید کرده اند، باید ترکیه تضمین بدهد 

پلیس روسیه به مناطق تحت سیطره آنها وارد نخواهد شد.
طبق توافق روسیه و ترکیه، گروه های شورشی روز یکشنبه نیز سالح های سنگین 
خود را از منطقه عاری از سالح خارج کردند و این روند چند روز ادامه خواهد داشت.

بشار اسد در ادامه اظهار داشت:  سوریه در برابر کارزار احیای اقشار مختلف جامعه که 
تحت تسلط تروریسم و آشوب بوده اند، قرار دارد تا این اقشار نقطه ضعفی  برای هدف 

قرار دادن کشور در آینده نباشند.
بشار اسد همچنین تصریح کرد: حزب بعث باید نقشی مهم در حل و فصل تبعات 
جنگ ایفا کرده، به بررسی عمقی اقشار جامعه و تحوالت رخ داده، پرداخته و تصورات 
و تعاریف خود درباره عناوین و اصطالحاتی که در جامعه مطرح است، عنوان کرده و 
به هماهنگ سازی بین خطابه ها و عقاید اقدام کند تا با اقشار مختلف جامعه ارتباط 

برقرار سازد.
وی در پایان بر لزوم تمرکز بر فعالیت کمیته مرکزی حزب و فعال سازی آن تاکید 
کرد و گفت: فعالیت کمیته مرکزی شامل تمامی پیشنهاداتی است که در نشست های 
آن درباره سازوکار اجرایی مشخص داده می شوند و مسؤولیت ها را در چارچوب 
زمانی مشخص تعیین می کنند. باید سازوکارهای مذاکره و ارتباط ایجاد شوند تا به 

تصمیم گیری های بهتری در سطح رهبری حزب انجام گیرد.
تا  شد  تشکیل  عضو   80 با   20۱7 آوریل  در  کنونی  حزب  مرکزی  کمیته 

تصمیم گیری های مربوط به جنگ داخلی از طریق این کمیته انجام گیرد.
در این راستا روزنامه الوطن سوریه به نقل از منابع آگاه نوشت، تصمیماتی در حزب 
بعث گرفته شد که شامل تغییر نام "رهبری کشوری" این حزب به "رهبری مرکزی" 
حزب بعث است به طوریکه دیگر سمت "دبیر کشوری" حزب وجود ندارد بلکه سمت 

"دبیرکل" وجود خواهد داشت.
منابع افزودند، همچنین نام تشکیالتی "معاون دبیر کشوری" به "معاون دبیرکل" 
تغییر می یابد و اعضای رهبری به اعضای رهبری مرکزی تغییر می کنند و "کنگره 

کشوری" نیز به "کنگره سراسری" تغییر می یابد.
به گفته منابع، قرار است در جریان نشست امروز )دوشنبه( دبیرکل کمیته مرکزی 

حزب که یک پست جدید در قالب تغییرات تشکیالتی آن است، انتخاب شود. 

یافتن  برای  تحرکاتش  و  روسیه  نظامی  پیشرفت های 
متحدان منطقه ای، مساله ایست که فرماندهان آمریکایی 
را نگران کرده است؛ از سخنان مقامات پنتاگون می شود 
فهمید که آمریکا به همان میزان که نگران زیردریایی های 
بی صدای روسیه است، از فروش اس 400 به هند و ترکیه 
نیز خشمگین است و آن را دست درازی روس ها به قلمرو 

خود می داند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری سی ان ان، همکاری 
که  است  شده  رنگ  پر  شرایطی  در  هند  و  روسیه  نظامی 
هدف  با  خود  نظامی  اولویت های  شکل  تغییر  برای  پنتاگون 
مقابله با پیشرفت های ارتش روسیه و چین، کشورهایی که از 
نظر پنتاگون در شرف هم ترازی با ارتش آمریکا هستند، تالش 

می کند.    
سامانه اس-۴00 یکی از اصلی ترین سیستم های دفاع هوایی 
روسیه است که مسکو برای فروش آن به ترکیه، دیگر متحد 

کلیدی آمریکا هم تالش می کند. قابلیت های گسترده اس-۴00 
یکی از نگرانی های فرماندهان آمریکایی است. عملکرد میدانی 
آن، تامین چتری متشکل از رادارها و موشک هاست که می تواند 
توانایی ارتش آمریکا در عملکرد آزادانه و بدون محدودیت را 
کاهش دهد. تغییر شکل تمرکز پنتاگون بر روسیه و چین در 
چندین جبهه حرکت می کند. انتظار می رود پنتاگون به زودی 
نسخه ای از گزارش استراتژی نظامی به روز رسانی شده را که 
عمدتا روی تغییر شکل نیروهای آمریکایی متمرکز است، منتشر 
جوزف  ژنرال  پیشنهادات  براساس  هم  تغییرات  آخرین  کند. 
دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، برای انتقال نیروها 
و تجهیزات ایاالت متحده به سراسر جهان و تغییر تمرکز از 
مبارزه با تروریسم در خاورمیانه به تمرکز بیشتر بر مبارزه با این 
دو کشور نهایی شده است. این امر می تواند تالش های آمریکا را 
به سمت آموزش بیشتر برای درگیری مسلحانه بالقوه به جای 

عملیات های ضد تروریسم در یگان های کوچک تغییر دهد.

و یک پیشنهاد محرمانه برای افزایش "قدرتنمایی" دریایی و 
هوایی ارتش آمریکا در سراسر جهان علیه چین و احتماال روسیه 
در دست بررسی است. یک مقام دفاعی آمریکایی این بخش از 
طرح را راهی برای وارد آوردن "فشار" بر این دو کشور دانست تا 
آنها همواره به یاد داشته باشند که به رغم هرگونه پیشرفت های 
تکنولوژیکی خودشان یا عملیات های نظامی منطقه ای باید با 

ارتش آمریکا در عرصه جهانی مقابله کنند.
تمام اینها منجر به کاهش بالقوه نیروهای ایاالت متحده در 
ایاالت  مرکزی  فرماندهی  رئیس  می شود.  خاورمیانه  و  آفریقا 
متحده تاکید دارد که این دردسری برای عملیات های آن در 
خلیج فارس، عراق، سوریه و افغانستان ایجاد نمی کند. ژنرال 
جوزف ووتل می گوید: ما در عصر جدیدی از رقابت بر سر قدرت 

بیشتر هستیم و طبق آن برنامه ریزی کرده ایم.
فروش اسلحه روسیه به هند تنها یکی از تالش های مسکو 
برای انعطاف بخشی به شاخصه های نظامی خود است و مقابله با 

آن را برای ایاالت متحده سخت تر می کند. نگرانی رو به رشدی 
روسیه  به  که  دارد  وجود  روسیه  زیردریایی های  پیشرفت   از 
آزادی عمل بیشتری برای تحرک حتی در خط ساحلی آمریکا 
را می دهد. به گفته آدام جیمز فوگو، فرمانده نیروهای دریایی 
ایاالت متحده در اروپا و فرماندهی نیروهای مشترک ناتو در 
ناپل، روس ها همچنین موشک کروز را در زیر دریایی های خود 
در دریای مدیترانه دارند که می توانند هر یک از پایتخت های 
اروپایی را هدف قرار دهند. آدام جیمز فوگو درباره پیشرفت های 
نیروی دریایی روسیه گفت: این امر مایه نگرانی من، شرکای ناتو 
و دوستان است. بنابراین ما همیشه باید مطلع باشیم که آنها در 

چه سطحی قرار دارند.
دریایی روسیه هشدار  زیر  فناوری  درباره  فوگو  ماه گذشته 
داده بود. او گفت: گمان می کنم زیر دریایی های روسیه امروز 
جزو بی صداترین و کشنده ترین تجهیزات در جهان باشند؛ به 

استثنای زیر دریایی های خودمان.

چرخش اولویت های پنتاگون به دلیل تحرکات نظامی-سیاسی روسیه


