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 در تماس تلفنی سه جانبه
پوتین، مکرون و مرکل بر حفظ برجام تاکید کردند

روسای جمهوری روسیه و فرانسه و صدر اعظم آلمان در گفت وگوی 
تلفنی سه جانبه بر اهمیت حفظ برجام تاکید کردند.

دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین شامگاه سه شنبه اعالم کرد: والدیمیر 
پوتین، امانوئل مکرون روسای جمهوری روسیه و فرانسه و آنگال مرکل 
صدر اعظم آلمان در مذاکره تلفنی درخصوص اوضاع پیرامون برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( گفت وگو کرده و سه طرف بر اهمیت حفظ این 
توافق بین المللی که عامل کلیدی در حفظ ثبات و امنیت بین المللی 
آلمان به  پایبندی روسیه، فرانسه و  تاکید کردند. سه طرف بر  است، 

همکاریهای سودمند با ایران در عرصه تجاری و اقتصادی تاکید کردند.
توافق برای ادامه هماهنگی اقدامات برای حل مساله سوریه

در ادامه گفت وگوی تلفنی سران سه کشور بطور مفصل در خصوص 
اوضاع سوریه ازجمله با توجه به موارد متعدد نقض آتش بس از سوی 

عناصر افراط گرا و تروریست ها در ادلب گفت و گو شد.
پوتین سران فرانسه و آلمان را در جریان اقدامات مشترک روسیه با ترکیه 
برای اوضاع شمال غرب سوریه و دفاع از ساکنان این مناطق و رفع تهدید 
تروریستی در سوریه قرار داد. در این گفت وگوی تلفنی به تشکیل کمیته 
قانون اساسی سوریه و آغاز بکار آن ازجمله باتوجه به توافق های بدست 
آمده در اجالس سران روسیه، ترکیه و آلمان در استانبول توجه خاص شد.

سه طرف برای ادامه هماهنگی اقدامات در مسیر حل و فصل سیاسی 
بحران سوریه بر اساس قطعنامه 2254 شورای امنیت و مطابق با اصول 

تامین حق حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه توافق کردند.
تاکید بر حل و فصل سیاسی اوضاع اوکراین

دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین در ادامه گزارش اعالم کرد: سران سه کشور 
در ادامه گفت وگوی تلفنی در خصوص بحران داخلی اوکراین باتوجه 
به سیاست ناکام دولت سابق اوکراین به ریاست پترو پروشنکو و تغییر 
حکومت این کشور گفت وگو و تبادل نظر کردند. سه طرف خاطرنشان 
کردند که تنها راه حل بحران اوکراین مجموعه تدابیر در چارچوب توافقنامه 
مینسک است. در این گفت وگوی تلفنی همچنین در خصوص حل مساله 
حضور روسیه در مجمع پارلمانی شورای اروپا که از سال 2014 با اعمال 

تحریم ها در مورد هیات روسیه، مساله بروز کرده است، گفت وگو شد.
گفتنی است هیات روسی از آن زمان که حق رای و شرکت در فعالیت 
کمیسیون های مجمع پارلمانی شورای اروپا را از دست داد در نشست 
های آن شرکت نمی کند و حق عضویت ساالنه شامل 30 میلیون دالر 

را نمی پردازد.

جامعه اطالعاتی آمریکا ادعای همکاری ایران و 
القاعده را رد کرد

تارنمای دیلی بیست نوشت: یک مقام ارشد دولت آمریکا به کنگره 
اعالم کرد که جامعه اطالعاتی این کشور هیچ شواهدی دال بر همکاری 

جمهوری اسالمی ایران و القاعده در اختیار ندارد.
این یافته های جامعه اطالعاتی آمریکا توسط سه منبع آگاه به دیلی 
بیست منتقل شده است و می تواند زمینه سازی احتمالی برای جنگ با 
ایران را از بین ببرد. این ارزیابی اطالعاتی در یک جلسه توجیهی غیرعلنی 
با شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد. طبق گفته های 
سه منبع آگاه، یکی از مقام هایی که به اعضای کنگره گزارش می داد 
اظهار داشت : دولت آمریکا شواهدی دال بر همکاری عملیاتی میان ایران 
و القاعده در رابطه با تحوالت اخیر در خلیج فارس ندارد. دیلی بیست 
نوشت : اذعان جامعه اطالعاتی آمریکا به این موضوع احتماال باعث ایجاد 
شکاف میان قانونگذاران آمریکایی می شود. دموکرات ها نگران احتمال 
جنگ میان آمریکا و ایران بوده و احتماال خواهند گفت که فقدان اطالعات 
به معنای آن است که دولت دونالد ترامپ نمی تواند با اتکا به »مجوز 
استفاده نیروی نظامی 2001 برای مبارزه با القاعده به عنوان زمینه ای به 
منظور آغاز جنگ با یک قدرت منطقه ای )ایران( استفاده کند. این درحالی 
است که جمهوریخواهان احتماال این مساله را غیرمرتبط دانسته و استدالل 
کنند که دولت آمریکا قصد ندارد جنگی را شروع کرده و صرفا به دنبال 

دفاع از منافع و نیروهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس است.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا ماه گذشته میالدی در اظهاراتی واهی 
و بی اساس مدعی شده بود ارتباط ایران و القاعده »بسیار واقعی« است.

یک کمیته کنگره به لغو اختیارات جنگی رئیس جمهوری 
آمریکا رای داد

    تهران – ایرنا – کمیته تخصیص اعتبارات در مجلس نمایندگان آمریکا 
به افزودن متممی به الیحه بودجه دفاعی که خواستار لغو مجوز استفاده 

از نیروی نظامی )AUMF( است، رای داد.
عضو  لی«  »بارابارا  پیشنهاد  به  متمم  این  هیل،  تارنمای  گزارش  به 
دموکرات مجلس نمایندگان ارائه شد و با 30 رای موافق در مقابل 22 
رای مخالفت به تصویب رسید. مجوز موسوم به AUMF پس از حمالت 
یازده سپتامبر 2001 به شهرهای نیویورک و واشنگتن به تصویب رسید و 
دولت های مختلف آمریکا تاکنون 41 بار از آن برای توجیه اقدامات نظامی 
در 18 کشور استفاده کرده اند. لی نماینده ایالت کالیفرنیا که در زمان 
تصویب قانون مجوز استفاده از نیروی نظامی تنها مخالف آن بود، اظهار 
داشت: طی 18 سال گذشته کامال روشن شده که این قانون به این رئیس 
جمهوری یا هر رئیس جمهوری دیگر این اختیار را داده تا در هر جایی از 
دنیا و در هر زمان جنگ را آغاز کند. وی افزود: احتمال استفاده از این 
قانون به عنوان پایه ای حقوقی برای جنگ با ایران مطرح شده است؛ بار 
دیگر جنگی که کنگره آن را به بحث نگذاشته و یا مجوزی برای آن صادر 
نکرده است. لی سال گذشته نیز متمم مشابهی را پیشنهاد داده بود که 
به تصویب نرسید. سال 2017 هم متمم مشابهی به تصویب رسید اما تیم 
رهبری مجلس نمایندگان آمریکا پیش از رای گیری نهایی در مورد الیحه 
بودجه، آن را حذف کرد. نمایندگان جمهوریخواه که از مخالفان اصلی لغو 
این قانون هستند، می گویند که حذف این قانون بدون تصویب جایگزینی 
برای آن، باعث می شود که اختیارات رئیس جمهوری برای دفاع از کشور 

تضعیف شود.
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شوک بزرگ به داماد ترامپ

»صلح اقتصادی« خواب شومی که تعبیر نخواهدشد

 رهبر انصاراهلل یمن:

 عربستان علیه اماکن مقدس اسالمی توطئه می کند

نشست اقتصادی درباره فلسطین در حالی قرار است در 
منامه پایتخت بحرین در اوایل تابستان آینده برگزار شود 
که مخالفت گسترده فلسطینی ها سخت برگزارکنندگان این 

نشست را به وحشت انداخته است.
خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: دولت دونالد ترامپ قصد 
دارد با همکاری بحرین یک کنفرانس اقتصادی برگزار کند 
که هدف آن جذب سرمایه گذاری در مناطق فلسطینی نشین 
است. کاخ سفید روز یک شنبه 2۹ اردیبهشت )1۹ مه( با 
اعالم این خبر، کنفرانس بحرین را بخشی از طرح آمریکا 
برای برقراری صلح در خاورمیانه و خاتمه دادن به مناقشه 

در این منطقه عنوان کرد!
تا کنون درباره جزئیات این کنفرانس و شرکت کنندگان 
پادشاهی  و  سفید  کاخ  است.  نشده  منتشر  خبری  آن 
بحرین در بیانیه مشترکی اعالم کرده اند که این نشست 25 
و 2۶ ژوئن )4 و 5 تیر( در منامه برگزار خواهد شد. آمریکا 
و بحرین ابراز امیدواری می کنند که کنفرانس منامه امکانی 
برای جذب سرمایه گذاری های بالقوه ای باشد که طرح صلح 

خاورمیانه زمینه انجام آن را فراهم می کند.
تاکنون جزئیات طرح صلح خاورمیانه که رئیس جمهوری 
آمریکا آن را معامله قرن خوانده به طور رسمی اعالم نشده 
است. جرد کوشنر، مشاور و داماد ترامپ در زمینه سازی 

برای پیشبرد این طرح نقشی محوری بر عهده دارد.
شبکه تلویزیونی سی ان ان اعالم کرد که قرار است مسائل 
سیاسی مورد مناقشه، از جمله بیت المقدس و تشکیل 
یک کشور مستقل فلسطینی در کنفرانس بحرین به بحث 

گذاشته نشود.
مطابق این گزارش نشست منامه در سطح وزیران خارجه 
برگزار نمی شود و فقط وزیران امور دارایی و نمایندگانی از 
حوزه اقتصادی در آن شرکت خواهند داشت. کاخ سفید از 
اعالم نام شرکت کنندگان در این کنفرانس خودداری کرده و 
اعالم کرده است که پیش از نشست منامه فهرست کسانی 
که در آن مشارکت می کنند منتشر خواهد شد. رسانه های 
رژیم صهیونیستی اعالم کردند اسرائیل دعوت نامه رسمی 
اقتصادی بحرین را دریافت  برای مشارکت در کنفرانس 

کرده است.
ضربه مهلک فلسطینی ها به شوی جدید داماد ترامپ

نشست  این  مخاطب  اصلی ترین  که  فلسطینی ها  اما 
هستند، تقریباً به صورت متفق القول گفته اند که به بحرین 
نخواهند رفت. بسیاری نیز به دیگر کشورها در خصوص 
شرکت در نشست منامه هشدار داده اند. نشستی مشابه 
نیز در مارس 2018 در آمریکا برای بهبود اوضاع اقتصادی 
به  فلسطین کسی حاضر  از  اما  برگزار شد  غزه  ساکنان 

شرکت در این نشست نشد.
احمد المجدالنی، وزیر توسعه اجتماعی و عضو کمیته 
اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( تصریح کرد: 
نخواهند  منامه  نشست  در  مشارکتی  هیچ  فلسطینی ها 
داشت و هر فلسطینی که در نشست منامه مشارکت کند 

مزدوری برای آمریکا و اسرائیل به حساب خواهد آمد
در  اسالمی )حماس(  مقاومت  دیگر، جنبش  از سوی 
نشست  این  برگزاری  به  نسبت  خود  مطبوعاتی  بیانیه 
اقتصادی که در ماه آتی در بحرین برگزار می شود، ابراز 

نگرانی کرد.
نخستین  که  اقتصادی  کارگاه  این  کرد،  تاکید  حماس 
فعالیت آمریکا برای اجرای طرح صلح موسوم به معامله 
قرن است، با هدف نابودی آرمان فلسطین انجام می شود.

جنبش حماس نسبت به اهداف خبیث پشت هر اقدام 
و یا فعالیت هایی که به مثابه مقدمه ای برای عادی سازی 
روابط با اسرائیل است و نیز پیوستن کشورهای عربی به 
اجرای معامله قرن و همچنین پذیرش رویکرد اسرائیل – 

آمریکا موسوم به صلح اقتصادی برای پایان دادن به پرونده 
فلسطین هشدار داد.

این جنبش همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت بحرین 
با میزبانی از این نشست مخالفت کند.

»نبیل ابوردینه« سخنگوی تشکیالت خودگردان فلسطین 
گفت: »کنفرانسی که آمریکا آن را اعالم کرده و اولین گام 
به  موسوم  خاورمیانه  در  برای صلح  راستای طرحش  در 

معامله قرن به شمار می رود، عقیم است«.
خودگردان  تشکیالت  نخست وزیر  اشتیه«  »محمد 
در  اینکه  بیان  با  کابینه خود،  در نشست  نیز  فلسطین 
فلسطینی  مقامات  با  مذکور  نشست  برگزاری  خصوص 
مشورتی نشده است گفت: »راه حل بحران در فلسطین 
نشأت  سیاسی  راه  از  اقتصادی  مساله  و  است  سیاسی 
می گیرد و فلسطینیان به دنبال بهبود اوضاع زندگی خویش 

در شرایط اشغال نیستند
صدور  با  نیز  خودگردان  تشکیالت  خارجه  وزارت 
بیانیه ای تأکید کرد: »صلح اقتصادی بدون صلح سیاسی 
میسر نمی شود؛ صلحی که بر مبنای مراجع قابل اعتماد 
بین المللی و تشکیل کشور فلسطینی در مرزهای 1۹۶7 به 

پایتختی قدس شرقی باشد«.
»نبیل عمرو« مشاور محمود عباس نیز »راه حل سیاسی« 
از  حمایت  برای  اقتصادی  نشست  برگزاری  بر  مقدم  را 
بحران  در  اصلی  مسأله  که  گفت  و  دانست  فلسطین 
فلسطین رسیدن به یک راه حل برای پایان دادن به نزاع 
و درگیری است. »جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین« نیز 
برگزاری نشست اقتصادی منامه را گام اول آمریکا برای 
اجرای طرح معامله قرن دانست و در بیانیه خویش آورد 
که این طرح در راستای از بین بردن مسأله ملی فلسطینیان 

و حقوق ملی و مشروع آن ها است.
در ادامه این بیانیه آمده است که کنفرانس اقتصادی 
با  حقیقی  صلح  و  است  صلح  برای  مقدمه ای  بحرین 
اشغالگری اسرائیل بر سرزمین های فلسطینیان و جوالن و 

مزارع شبعا نشدنی است.
خود،  بیانیه  در  هم  فلسطین«  آزادی  مردمی  »جبهه 

خواستار موضع واحد فلسطینیان برای رد هرگونه مشارکت 
در نشست منامه شد. این گروه همچنین خواستار مجازات 

هر کسی که بخواهد در نشست منامه شرکت کند، شد.
جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، فرماندهی کل تاکید 
کرد کنفرانس اقتصادی بحرین یکی از حلقه های توطئه 

علیه مساله فلسطین است.
خودگردان  تشکیالت  خارجه  وزیر  المالکی«  »ریاض 
فلسطین اعالم کرد: هیچ فلسطینی را پیدا نمی کنید که 
پایتخت کشور فلسطین  طرحی که در آن قدس شرقی 
نباشد را بپذیرد و اگر آمریکایی ها فکر می کنند که با موضوع 
اقتصادی می توانند فلسطینی ها را تطمیع کنند تا از قدس 
و کشور فلسطینی کوتاه بیایند، در اشتباه به سر می برند.«

او در این خصوص گفت، هنگامی که کشور فلسطینی 
تشکیل شود، فلسطینی ها نیازی به یک درهم و نه هیچ 
با  می توانند  و  ندارند  بین المللی  مادی  و  مالی  حمایت 

امکانات داخلی خود اقتصادشان را توسعه دهند.
اما آنچه درباره نشست منامه می توان گفت این است که 
طرح ها و نشست های بین المللی قبالً برگزار شده است که 
از جمله آنها می توان به طرح مارشال آمریکا برای بازسازی 
اروپا پس از جنگ جهانی دوم می توان نام برد اما اینکه 
برای  و رژیم صهیونیستی  آمریکا  به سرپرستی  نشستی 
نابودی هویت یک ملت برگزار شود را در نشستی که قرار 
است که جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا و مشاورش در منامه بحرین برگزار کند، می توان 
از  عنوان  به  آن  از  نشست  کرد.برگزارکنندگان  خالصه 
صلح به سوی شکوفایی نام می برند که در آن مقامات و 
بازرگانان عربی و خراجی و اسرائیلی شرکت می کنند. اما 
آنچه پرواضح است اوالً این است که این نشست اقتصادی 
هدفش  و  دارد  سیاسی  اهداف  کامالً  که  است  نشستی 
بازارگرمی برای معامله قرن و به عبارت دیگر رونمایی عملی 
از آن است و در ثانی صلح اقتصادی بدون صلح سیاسی 

امکان ندارد.
نشست منامه؛ نشستی آکنده از دروغ و تزویر

عنوان این نشست مانند اهدافش همه دروغ و کذب 

است. برگزار کنندگان نشست منامه از کدام صلح سخن 
برای فلسطینی ها؟ مگر اصالً  می گویند؟ کدام شکوفایی 
کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی به رسمیت 
شناخته شده است؟ مگر به کمترین مطالبه فلسطینی ها 

توجهی شده است؟
از نشست منامه می توان به عنوان تیرخالص به آرمان 
نام  حذف  و  مقدسات  سازی  یهودی  تثبیت  فلسطین، 
فلسطین از نقشه و تبدیل ملت فلسطین به عنوان برده 
اسرائیلی ها نام برد. هدف این است که هویت ملی و قومی 
فلسطین نابود شود و بحرین تحت حاکمیت آل خلیفه در 
این زمینه نام خود را در تاریخ ماندگار خواهد کرد و لکه 
ننگی برای آل خلیفه که همواره در راستای اجرای طرح های 
اسرائیلی-آمریکایی حرکت می کند و پیشگام عادی سازی 
روابط با تل آویو و نابود کننده موضوع اصلی جهان عرب 
خوبی  به  همه  اما  بود.  خواهد  است،  فلسطین  یعنی 
می دانند که که مردم بحرین با طرح های سازشکار مخالفند 
و بارها این را نشان داده اند و حساب آنها از آل خلیفه 

جداست.
کشوری  در  نشست  این  برگزاری  است  دردناک  آنچه 
عربی است و دردناک تر این است که پولی که برای نابودی 
هزینه  اقتصادی  پوشالی  بهانه صلح  به  فلسطین  آرمان 
خواهد شد از سوی اعراب خلیج فارس پرداخت خواهد شد.

آل خلیفه با آتش بازی می کند و همه خطوط قرمز ملی 
و عربی و اسالمی را پشت سر گذاشته است. جای بسی 
تأسف است که در حالی که اسرائیلی ها در مقابل مقاومت 
فلسطین در غزه مستاصل شده اند و صهیونیست ها از 
موشک های مقاومت در شمال و جنوب اراضی اشغالی 
در وحشت به سر می برند، چرا آل خلیفه ساز دلخواه تل 
آویو را می زند و آب به آسیاب اسرائیل می ریزد. شاید آل 
خلیفه برای حفاظت از خود به رژیم صهیونیستی دلبسته 
است که خود برای تأمین امنیتش به دیوار کشی روی 

آورده است.
طرحی که مرده به دنیا آمده است

این طرح مرده به دنیا آمده است زیرا با مخالفت کوبنده 
فلسطینی ها و بازرگانان و شخصیت های اقتصادی روبرو 
شده است. موضوعی که سبب شوکه شدن جرد کوشنر 
معمار معامله قرن هم شده است. از نگاه کوشنر مخالفت 
تشکیالت خودگردان موضوعی بود که انتظار آن می رفت 
اما اینکه بازرگانان فلسطینی با شرکت در آن مخالفت ورزند 

قابل پیش بینی نبوده است.
عدم شرکت بازرگانان فلسطینی به ویژه بشار المصری 
بازرگان مشهور فلسطینی، ضربه مهلکی به این نشست 
خواهد بود به ویژه که همه تالش های کوشنر قبالً شکست 
خورده است و اینبار هم راه به جایی نخواهد برد. منامه 
و دیگر پایتخت های سازشکار باید بدانند که مشوق های 
نیست.  گشا  مشکل  آنها  پوشالی  طرح های  و  اقتصادی 
سخن گفتن از توسعه اقتصادی در سایه اشغال مضحک 
است به ویژه که صهیونیست ها به فلسطینی ها به عنوان 
برده و کسانی که با بهای کم باید کار کنند و بازارهای این 

رژیم را رونق بخشند، می نگرند.
آمریکا در حالی که همه کمک ها به فلسطینی ها را قطع 
کرده است دم از کمک به طرح های اقتصادی فلسطینی 

می زند.
دیگر  راههای  از  تاکنون  که  متحدانش  و  واشنگتن 
نتوانستند فلسطین و آرمان آنرا نابود کنند این بار از راه 
صلح اقتصادی وارد شده اند. مگر احدی از فلسطینی ها از 
آل خلیفه خواسته است که این کارگاه اقتصادی و نشست 
اقتصادی را برپا کند؟ آل خلیفه باید از ورود به طرح هایی 

که دخلی به آن ندارد، پرهیز کند.

»عبدالملک بدرالدین الحوثی« رهبر جنبش انصارالله 
یمن سه شنبه با رد ادعاهای مقام های سعودی مبنی بر 
حمله موشکی نیروهای یمنی به مکه، گفت: کسانی که 
علیه مسجداالقصی توطئه می کنند ممکن است درصورتی 
که از آن ها خواسته شود، علیه مسجد الحرام نیز توطئه 

کنند.
به گزارش پایگاه خبری المسیره یمن، عبدالملک الحوثی 
با بیان اینکه آنچه که رسانه های سعودی ادعا می کنند، 
دروغی بزرگ و ادعایی نفرت انگیز است، گفت: طرح این 
نوع ادعاهای دروغین از سوی رژیم سعودی که بر دروغ 

گویی و ادعاهای غیرواقعی تکیه دارد بعید نیست.
وی تاکید کرد که منبع خطر اماکن مقدس از دو سمت 
است. یکی از سوی آمریکا، اسرائیل و طرفدارانشان و از 

سوی دیگر داعشی ها و تکفیری ها که همه مقدسات 
اسالمی را شرک می دانند،

رهبر انصارالله در ادامه گفت: هر دو سمت که تهدیدی 
عملی برای مکه مکرمه و مدینه منوره به شمار می آیند 
با رژیم سعودی مرتبط هستند و رژیم سعودی یکی از 
بارزترین طرفداران آمریکا است و با اسرائیل رابطه دارد 

و همچنین از داعشی ها و تکفیری ها حمایت می کند.
الحوثی اضافه کرد: رژیم سعودی از اماکن مقدس برای 
اهداف سیاسی سوءاستفاده می کند و ثابت کرده است 
که امین هیچ یک از مقدسات اسالمی نیست. وی گفت: 
کسانی که علیه مسجداالقصی و مردم فلسطین توطئه 
می کنند و در معامله قرن ترامپ نقش اساسی دارند 
همان هایی هستند که برای مقدسات مسلمانان در مکه 

و مدینه مورد اعتماد نیستند. آمریکا روز دوشنبه اعالم 
کرد که در روزهای 25 و 2۶ ژوئن )4و 5 تیر( نشست 
اقتصادی بین المللی در بحرین برای جذب سرمایه گذاری 
در اراضی فلسطین به عنوان بخش اول معامله قرن برگزار 
خواهد شد. گفته می شود در این کنفرانس نمایندگان 
دولت ها، جامعه مدنی و سرمایه گذاران برای آغاز اجرای 

بخش اقتصادی معامله قرن شرکت خواهند کرد.
جرد کوشنر داماد و مشاور رئیس جمهوری آمریکا پیش 
تر اعالم کرده بود که معامله قرن بعد از ماه رمضان اعالم 
خواهد شد. شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل 
از یک مسؤول برجسته این رژیم گزارش داد که دولت 
آمریکا رسما از اسرائیل برای شرکت در کنفرانس اقتصادی 

درباره معامله قرن دعوت کرده است.

 مهلت دو هفته ای آمریکا به ترکیه برای انصراف خرید اس 400 از روسیه
منابع خبری بامداد چهارشنبه گزارش دادند که آمریکا به ترکیه دو هفته 
مهلت داده است تا از خرید سامانه ضد موشکی »اس 400« از روسیه 

صرف نظر کند.
به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم به نقل از شبکه تلویزیونی »سی ان 
بی سی« آمریکا، منابعی در وزارت خارجه این کشور گفتند: آمریکا دو 

هفته به ترکیه برای انصراف از خرید اس 400 مهلت داده است.
این منابع افزودند: واشنگتن از آنکارا خواسته تا قرارداد خرید اس 400 
با مسکو را تا فرار رسیدن هفته اول ژوئن لغو کنند و تاکید کردند که این 

تاریخ تمدید نخواهد شد.
آمریکا  دیپلماتیک  منابع  از  نقل  به  بی سی  ان  تلویزیونی سی  شبکه 
ناتو  با سامانه  نظامی که  به تجهیزات  ناتو  داد: کشورهای عضو  گزارش 
با این معیارها تناسبی  منطبق است نیاز دارند، اما سامانه های روسیه 

ندارند.
این منابع گفتند: ترکیه در صورتی که به سامانه اس 400 دست پیدا کند 

با پیامدهای واقعی و منفی مواجه خواهد شد.
بنابراین گزارش، یکی از این پیامدها اعمال تحریم های آمریکا و کشورها 
عضو ناتو علیه ترکیه و نیز توقف برنامه خرید جنگنده های اف 35 از سوی 

ترکیه و پرداخت هزینه 100 جنگنده از این نوع است.

روزنامه بیلد چاپ آلمان روز شنبه 21 اردیبهشت )11 مه( به نقل از یک 
مقام بلندپایه دولت ترکیه در آنکارا خبر داد که آمریکا این کشور را تهدید 
این کشور  به تحریم  کرده در صورت خرید موشک های اس 400 دست 
اقتصاد  به معنای سقوط  نیز  لیر  ارزش  افت  فعلی  'در شرایط  و  می زند 

ترکیه است'.
ترکیه تاکنون نسبت به این تهدیدها سرسختی نشان داده و بر خرید 
این موشک ها از روسیه پای فشرده بود. کشورهای عضو ناتو نگران هستند 
که روسیه با فروش موشک های اس 400 به اطالعات درونی ناتو دست 

پیدا کند.
سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه خبر تسلیم شدن اردوغان به خواست 
آمریکا را رد کرده و گفته که تصمیم به خرید سیستم دفاعی اس 400 از 

روسیه به جای خود باقی است.
فروردین(   1۶( آوریل  ترکیه،5  جمهوری  رئیس  اردوغان،  طیب  رجب 
پیش از سفر به مسکو در مصاحبه با خبرنگاران در ارتباط با خرید سامانه 
موشکی اس 400روسیه گفت: »آمریکا برخالف روسیه شرایط مناسبی برای 
خرید سیستم دفاع موشکی پاتریوت را فراهم نکرد و ترکیه نظر مثبتی در 
این باره ندارد.« او تاکید کرد که واشنگتن درباره خرید سامانه های روسی 

توسط ترکیه اشتباه می کند.

روزنامه صبح ایران


