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نگاه روز
زنگ خطر علیه نیروی هوایی اسرائیل
در سوریه بهصدا درآمد

اهداف نتانیاهو از سفر به روسیه

گروه بینالملل :اس��تقرار سامانههای موشکی
اس 300روس��یه در س��وریه ،به دردسر و مایه
نگران��ی محافل نظام��ی و سیاس��ی در رژیم
صهیونیس��تی تبدیل شده اس��ت .رسانههای
عبریزبان این روزها گزارشهای عدیده درباره
وضعیت فعلی اس 300در سوریه میدهند که
نش��ان از آن دارد که این سامانههای موشکی
مدرن در موقعیت عملیاتی قرار دارند .روزنامه
یدیعوت آحارونوت هفته گذشته با استناد به
تصاویر جدید ماهوارهای گزارش داد  3سامانه
پدافن��د هوای��ی اس ،300در ش��هر مصیاف
س��وریه مستقر ش��ده و در حالت افراشته قرار
دارند که این خود نشاندهنده فعال شدن این
سامانههاست .تصاویر ماهوارهای همچنین نشان
میدهد  3س��کو از مجموع  4س��کوی پرتاب
این سامانهها در موقعیت افراشته قرار گرفته و
چهارمین سکوی پرتاب با تور استتار پوشانده
شده است .کارشناسان نظامی ،برافراشته شدن
این س��کوهای پرتاب را نش��انهای از پیشرفت
نظام��ی س��وریه در حل مس��ائل مرب��وط به
عملیاتی کردن این سامانهها میدانند .همزمان
مجله آمریکایی نشنالاینترس��ت روز ش��نبه
فاش کرد س��امانه موشکی اس 300روسیه در
سوریه خطری جدی برای نیروی هوایی رژیم
صهیونیستی به حساب آمده و حتی میتواند
به عنوان یک اهرم فش��ار علیه ای��ن رژیم در
خالل مذاکرات حل بحران سوریه به کار گرفته
ش��ود .این مجله در گزارش خود نوشت ارسال
س��امانه اس 300به س��وریه قبل از هر چیز با
هدف کاهش شدت رویارویی با اسرائیل انجام
ش��ده است؛ به عبارت دیگر تالشی است برای
جلوگیری از حمله هوایی این رژیم به سوریه.
با این حال به منظور پرهیز از تش��دید تنش،
عجلهای در استقرار آنها نداشت اما حمله اخیر
اسرائیل به سوریه ،روسیه را بر آن داشت تا به
گفته این مجله ،با تجدیدنظر در این سیاست،
اقدام به اس��تقرار این س��امانه کند ،کما اینکه
احتمال آن هم وجود دارد که س��امانه پدافند
هوایی ارتش س��وریه (اس )200تاب مقابله با
حملههای اس��رائیل را ن��دارد .حال با توجه به
مش��کالت متعددی که اندکی پیش به دلیل
درگیری با س��امانه موشکی قدیمی اس،200
گریبانگیر نیروی هوایی اس��رائیل شده است،
احتمال دارد س��امانه جدی��د اس 300تهدید
جدی ب��رای جنگندههای متج��اوز این رژیم
در غرب س��وریه  -که ارتش این کشور در آن
مس��تقر هس��تند  -به وجود بیاورد .در همین
راستا نیز یک روزنامه روسی مطلبی را به نقل
از مقامات عالیرتبه نظامی روسیه منتشر کرد
که بر اساس آن آموزش نیروهای مسلح سوری
برای استفاده از سامانه موشکی اس 300در ماه
مارس سال جاری (ماه آینده) تکمیل میشود.
در سایه چنین تهدید جدیای در سوریه علیه
اسرائیل ،نخستوزیر این رژیم اواخر هفته آینده
عازم مسکو خواهد ش��د تا با والدیمیر پوتین
دیدار کند.
بنیامین نتانیاهو که به دروغگویی مشهور
است ،مدعی ش��ده هدف از این سفر ،بررسی
حض��ور ایران در س��وریه و جلوگ��ری از نفوذ
نیروهای وابسته به ایران در بلندیهای جوالن
است ولی تحلیلگران و ناظران منطقهای تأکید
دارند وحش��ت اس��رائیل از فعالسازی سامانه
موش��کی اس 300انگیزه اصلی نتانیاهو برای
دیدار با رئیسجمهوری روس��یه است ،چرا که
عملیاتی ش��دن این س��امانه به معنای هدف
قرار گرفت��ن جنگندهها و موش��کهای رژیم
صهیونیستی است .افزون بر این ،به نظر میرسد
مقامهای روس دیگر تداوم حمالت تجاوزکارانه
رژیم صهیونیستی به سوریه را برنمیتابند و با
فعالسازی سامانه اس 300در صدد رساندن این
پیام به تلآویو هس��تند .سرگئی شویگو ،وزیر
دفاع روسیه اکتبر گذش��ته اعالم کرد روسیه
 4س��امانه اس 300را در اختیار س��وریه قرار
داده است و ارتش سوریه ظرف  3ماه میتواند
آن را اداره کن��د .پیش از این اقدام ،هدف قرار
گرفتن هواپیمای شناس��ایی روسی ایل 20در
 17س��پتامبر  2017در  35کیلومتری ساحل
دریای مدیترانه باعث تیره شدن روابط روسیه
و رژیم صهیونیستی شده بود؛ این هواپیما در
مسیر بازگشت به پایگاه هوایی حمیمیم و به
هنگام حمله  4فروند جنگنده اسرائیلی اف 16
به اهدافی در الذقیه س��رنگون شده بود .طبق
این گ��زارش ،س��امانه اس  300قابلیت نصب
ثابت و حمل با خ��ودرو را دارد و وزن کالهک
جنگی آن  133کیلوگرم است که توانایی انهدام
اهداف بدون برخورد مس��تقیم را داراست .این
سامانه مجهز به موش��کهایی با برد 75 ،47
و  150کیلومتر اس��ت .گزارشهای رس��انهای
حاکیاست جنگندههای رژیم صهیونیستی در
س��ال  ،2018بیش از  18بار با تجاوز به حریم
هوایی سوریه ،مواضع مختلفی را در این کشور
هدف قرار دادند که پدافند هوایی ارتش سوریه
شمار زیادی از موشکهای مهاجم را پیگیری
و منهدم کرد.

وطن امروز

چهارگوشه

نماینده کنگره آمریکا:

گوایدو بیجا کرد از طرف ما قول حمله داد!

بزرگترین رزمایش ارتش ونزوئال طی  2قرن گذشته در پاسخ به تهدیدات نظامی کاخ سفید آغاز شد
ارت��ش ونزوئال از روز یکش��نبه با
برگزاری یک رزمایش نظامی  ۵روزه
به تهدیدهای واشنگتن و کودتاگران
داخلی این کش��ور درب��اره روی میز
بودن گزینه نظامی علیه دولت قانونی
کاراکاس پاسخ داد.
ب��ا آنک��ه خ��وان گوای��دو ،مه��ره
آمریکاییها در راس مجلس قانونگذاری
ونزوئال ،بدون شرکت در انتخابات خود را
رئیسجمهور خوانده و به شکلی نامشروع
حمایت بیش از  40کشور شامل ایاالت
متحده ،کانادا ،برزیل ،کلمبیا ،فرانس��ه،
انگلیس و رژیم صهیونیس��تی را کسب
کرده اما نیکوالس مادورو ،رئیسجمهور
حقیقی ونزوئال بدون هیچ هراسی از این
موضوع برای بازدی��د از رزمایش بزرگ
ارتش که تا روز پنجش��نبه در سراس��ر
کش��ور ادامه خواهد یاف��ت ،پایتخت را
ترک و به ایالت شمالی میراندا سفر کرد.
این مانور ب��زرگ تنها  2روز پس
از آن آغاز ش��د که یک مقام رسمی کاخ سفید که
خواسته نامش فاش نش��ود ،اعالم کرده بود دولت
ترامپ ب��ا برخی اعضای حاکمیت ونزوئال ،از جمله
شماری از نظامیان در حال گفتوگوهایی محدود
است .خوان گوایدو ،رهبر مخالفان ونزوئال نیز این را
به حساب کامل شدن سریال بریدن برخی افسران
نظامی از رئیسجمهور نیکوالس م��ادورو و ایجاد
شکاف در حاکمیت گذاشته بود .با این وجود با آغاز
مانور نظام��ی بزرگ ارتش ونزوئال ،خیلی زود مانور
سیاسی آمریکا و مزدورانش در کاراکاس به شکست
انجامید .دیروز حتی رسانههای آمریکایی هم اذعان
کردند مادورو همچنان از حمایت بدنه اصلی نظامیان
ونزوئال برخوردار است و اکنون بیش از هر زمانی در
برنامههای نظامی ش��رکت میکند و در پایگاههای
نظامی دیده میشود ،یعنی جایی که افسران ارشد
در کنار او میایستند و شعار پیروزی سر میدهند.
هدف از تمرین نظامی بیسابقه ارتش ملی بولیواری،
آمادگی نظامی برای دفاع از ونزوئال در مقابل هرگونه
تهاجم اعالم شده است .این در حالی است که دونالد
ترامپ صریحا از احتمال دخالت نظامی در ونزوئال
صحبت کرده و در مقابل روسها به آمریکا درباره هر
گونه ماجراجویی نظامی در کارائیب هشدار دادهاند.
اتحادیه اروپای��ی هم اگرچه میخواه��د از ترامپ
دنبالهروی کند اما حتی در به رس��میت شناختن
رهبر مخالفان به عنوان رئیسجمهور موقت دچار
ش��کاف میان اعضای اصلیاش ش��ده اس��ت ،چه
رس��د به موضعگیری قاطع درباره جنگ علیه این
کش��ور« .خورخه آریزا» وزیر خارجه ونزوئال پیش
از رزمایش ،تعداد کل پرس��نل ارتش کش��ورش را
 200هزار نفر اعالم کرده بود از حمایت یک نیروی
ذخیره آموزشدیده  2میلیون نفری بهره میبرند.
مادورو نیز در بدو آغاز رزمایش ارتش کشورش ،آن
را بزرگترین و مهمترین رزمایش تاریخ  ۲۰۰ساله
جمهوری بولیواری ونزوئال دانس��ت و از همه مردم

پازل
ورود روسیه به بازی نفت ونزوئال

شرکت نفتی دولتی ونزوئال  PDVSAراهکار جدیدی برای مقابله با تحریمهای نفتی و مالی آمریکاییها
علیه دولت این کشور پیشنهاد کرده است .به گزارش رویترز ،شرکت «پترولئوس دی ونزوئال» به مشتریانش
اعالم کرد از این به بعد پرداختهای حاصل از فروش نفت را به حساب سپردهای که نزد «گازپروم بانک»
روسیه افتتاح شده ،واریز کنند .در پی تحریمهای نفتی آمریکا ،مشتریان نفت ونزوئال به دلیل مشکالتی که
در راه پرداختها به وجود آمده ،محمولههای نفتی بارگیری شده در این کشور را تحویل نمیگیرند و به این
ترتیب تولید و پاالیش نفت را برای شرکت «پترولئوس دی ونزوئال» غیرممکن کردهاند .واشنگتن همچنین
ضرباالجلی را برای آن دسته از شرکتهای آمریکایی فعال در ونزوئال همچون شورون ،هالیبرتون ،جنرال
الکتریک و شلومبرگر تعیین کرده تا به فعالیتهایشان در این کشور واقع در آمریکای جنوبی پایان دهند.
دولت ترامپ حتی ترکیه را تهدید کرده بود از خرید ذخیرههای طالی دولت ونزوئال دس�ت بردارد اما در
میانه مذاکرات آمریکاییها با اتحادیه اروپایی برای متقاعد کردن بانکهای بزرگ این قاره به پیوستن به
تحریمهای مالی سختگیران ه واشنگتن علیه کاراکاس که از  ۲۸ژانویه آغاز شده ،ترامپ با شوک بزرگی
مواجه شد ،چرا که طبعا بانکهای اروپایی نمیخواهند رقابت برای میزبانی پول نفت ونزوئال را به رقبای
روس واگذار کنند .از همین حاال میتوان شکاف ناشی از تحریم نفتی ونزوئال را در میان مهمترین کشورهای
اتحادیه اروپایی بویژه میان ایتالیا و اسپانیا با آلمان و فرانسه مشاهده کرد .با آنکه خبرگزاری تاس ،انتقال
حساب نفتی شرکت  PDVSAبه گازپروم بانک را به نقل از مسؤوالن این بانک تکذیب کرده است اما روز
یکشنبه رویترز گزارش داد گویا یک اشتباه لفظی در نام بانک روسی به وجود آمده بود و در حقیقت منظور
مسؤوالن شرکت نفتی ونزوئال گاستروم بانک روسیه بوده است .البته همه میدانند ونزوئالییها همچنان
یکی از شرکای اصلی غول نفتی و گازی روسیه یعنی هلدینگ گازپروم که بانکی همنام را نیز در تملک
خود دارد محسوب خواهند شد اما ورود روسیه به چرخه مالی بزرگ ناشی از فروش نفت ونزوئال یکی از
عواقب مهمی است که سیاستهای نسنجیده ترامپ به بار خواهد آورد بویژه که ونزوئال عمد وارداتش را از
چین انجام میدهد که رابطه بسیار خوبی با بانکهای روس دارد.

خواست با عشق به کشورشان وارد عمل شده و به
طرح گس��ترده ملی برای دف��اع از تمامیت ارزی و
صلح بپیوندند .او در پاسخ به حمایت رهبر مخالفان
از حمل��ه نظامی آمریکا ب��ه ونزوئال در صورت کنار
نرفتن دولت قانونی از قدرت ،صریحا اعالم کرد اگر
واشنگتن مرتکب چنین اشتباهی شود ،بهای آن را
پرداخت خواهد کرد .رئیسجمهور حقیقی ونزوئال
همچنین به رئیسجمهور قالبی هشدار داد راهبرد
کودتاگران��هاش را کنار بگذارد و با دقت به کارهایی
که میکند بیندیشد.

توافق داعش با ائتالف آمریکایی در شرق سوریه
گروه بینالملل :گزارشها حاکی
شام
از توافق میان ائتالف بینالمللی
ب��ه رهبری آمریکا با گروه تروریس��تی داعش در
شرق س��وریه است .المیادین به نقل از معارضان
سوری تصریح کرد ائتالف آمریکا و شبهنظامیان
تحت امر آن موس��وم ب��ه «نیروهای دموکراتیک
سوریه» با عناصر باقیمانده داعش در شرق سوریه
به توافق رسیدهاند که این عناصر کرانه شرقی رود
فرات را ترک کنند .بر اساس این گزارش ،داعش
روند ش��مارش عناصر و تجهیزات خود در شرق
فرات را شروع کرده ولی هنوز معلوم نیست بعد از
اتمام این روند ،آنها به چه مقصدی خواهند رفت.
این ش��بکه احتمال داد عناص��ر داعش به همراه
تجهیزات خود به صحرای االنبار عراق یا صحرای
التنف واقع در ش��رق س��وریه که تحت اش��غال
نیروهای آمریکایی است ،منتقل شوند.
مطابق ای��ن توافق ،زخمیه��ای داعش از
منطقه شرق فرات خارج و درمان خواهند شد و
برخی اسرای داعش تحویل آمریکا داده خواهند
شد .این توافق ساعاتی پس از آن به رسانهها درز
پارااروپا با وج��ود تی��ره و تارترین روابط
پاری��س و رم از زمان جنگ دوم
جهانی تاکنون ،معاون نخستوزیر ایتالیا همچنان
بر مالقات با رهبران مخالفان معترض فرانس��وی
موس��وم به «جلیقه زردها» اصرار دارد« .لوئیجی
دی مایو» رهبر حزب ضد حاکمیت  5س��تاره در
ایتالیا که به دنبال پیروزی پارلمانی این جریان به
معاونت کابینه کشورش دست یافته است ،اخیرا
با حمای��ت از موج عظی��م تظاهرکنندگان علیه
رژیم فرانس��ه ،آن را به وزیدن نس��یم تغییرات بر
فراز کوههای آلپ تش��بیه کرده بود .او سپس در

کرد که مسؤولی در بین نیروهای دموکراتیک
سوریه از آغاز حمله این نیروها با پوشش هوایی
آمریکا به آخرین منطقه تحت اش��غال داعش
در کرانه خ��اوری رود فرات خب��ر داد .آخرین
منطقه تحت اش��غال داعش در ش��رق سوریه
منطقه «باغوز» اس��ت که اخیرا شمار زیادی از
غیرنظامیان سوری و عراقی توانستهاند از دست
داعش در این منطقه فرار کنند که به س��مت
مناطق امن منتقل ش��دهاند .ائتالف آمریکایی
در س��ال  2014بعد از آنک��ه عناصر این گروه
تروریستی مناطق زیادی از سوریه و عراق را به
اشغال خود درآوردند ،تشکیل شد .روز گذشته
دونال��د ترامپ ابراز عقیده ک��رد آمریکا بزودی
کنترل  100درصد اراضی تحت اشغال داعش در
سوریه را به دست خواهد گرفت .توئیت ترامپ
در حالی منتشر ش��ده که روزنامه والاستریت
ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی نوشت ارتش
آمریکا آماده خارج کردن نیروهایش از س��وریه
در پایان آوریل اس��ت و بخش اعظم آنها اواسط
مارس خارج خواهند شد.

■■رسوایی گوایدو

خ��وان گوای��دو ک��ه ه��ر روز بیش��تر از قبل
چهره یک مزدور آمریکای��ی را از خود به نمایش
میگذارد ،عالوه بر حمایت از تحریم نفت ونزوئال
توسط واشنگتن و اتحادیه اروپایی و مسدود شدن
حسابهای ارزی این کش��ور به نفع مخالفان ،از
تج��اوز نظامی خارجی به کش��ورش نیز حمایت
کرده اس��ت .او نخستین کس��ی بود که ادعا کرد
آمریکاییها تماس مس��تقیم با فرماندهان ارشد
ارتش ونزوئال برقرار کردهان��د اما بالفاصله با آغاز

دولت ایتالیا از حمایت تظاهرات ضد رژیم فرانسه دست نمیکشد

نسیم تغییرات در  2سوی آلپ

میالن به خبرنگاران گفت تصمیمش برای مالقات
با نمایندگان معترضان فرانسوی و تشویق آنها برای
شرکت در انتخابات تابستان آینده پارلمان اروپایی
کامال قانونی اس��ت .او همچنی��ن تهدید امانوئل
مک��رون ،رئیس جمهور فرانس��ه علیه خود را که
همراه با فراخواندن س��فیر این کشور از رم همراه
ب��ود ،نکوهش کرد .دیمایو گفت« :متاس��فم که

عظیمترین مانور نظامی  2قرن اخیر
در این کشور به عنوان پیامی آشکار
علیه آمریکا ،دروغ بودن ادعای گوایدو
و تیم ترامپ اثبات شد.
یک��ی از مناطق��ی ک��ه رزمایش
سراس��ری ارت��ش ونزوئ�لا در حال
برگ��زاری اس��ت ،منطق��ه پرتنش
مرزی با کلمبیاس��ت .از بامداد دیروز
به دس��تور رئیسجمهور  700تن از
یگانهای ویژه ارتش در ایالت مرزی
«تاچیرا» مستقر شدند .این اقدام به
دنبال سد کردن کامیونهای حامل
کمکهای به اصطالح انساندوستانه
آمریکاییه��ا برای مخالف��ان در مرز
کلمبی��ا با ونزوئالس��ت ،ح��ال آنکه
واش��نگتن خ��ود درآمد نفت��ی این
کشور را قطع کرده است .مادورو با رد
پذیرش این کمکهای فریبنده ،آن را
بهانهای برای آغاز دخالتهای نظامی
به س��رکردگی آمریکا علی��ه ونزوئال
دانس��ته و گفته بود« :به دنبال ارسال  2تا کانتیر
محموله کوچک کمکرس��انی برای ما هس��تند؛
ونزوئال نیازمند صدقه نیست .اگر آنها واقعا به فکر
ما هستند ،گامی جهت پایان یافتن محاصره و لغو
تحریمهای واشنگتن علیه کاراکاس بردارند».
اما دع��وت گوایدو از یک ارتش خارجی برای
حمله به س��رزمین مادریاش در حالی که خود
را رئیسجمه��ور خودخوانده و مدع��ی دفاع از
آزادی و دموکراس��ی معرفی میکند ،تبدیل به
یک رسوایی سیاسی و حقوق بشری برای رهبر
مخالفان ونزوئال حتی در میان سیاس��تمداران و
فعاالن ایالت متحده شده است به طوری که حتی
نمایندگان کنگره نیز علیه گوایدو موضع گرفتهاند.
به عنوان مثال «رو خانا» نماینده هندیتبار ایالت
کالیفرنیا در خانه نمایندگان کنگره رهبر مخالفان
ونزوئال را شماتت کرده و خطاب به او گفت« :تو
ش��اید بتوانی خود را رهبر ونزوئال فرض کنی اما
بیجا میکنی ک��ه درباره مداخل��ه ارتش ایاالت
متحده تصمیم میگیری».
رو خانا همچنین در توئیت خود با بیان اینکه
فقط کنگره آمریکا میتواند اجازه دخالت نظامی
این کشور در ونزوئال را بدهد که «چنین کاری نیز
نخواهد کرد» ،برای ترامپ هم پیامی آشکار مبنی
بر عدم حمایت نماین��دگان از جنگافروزی او در
ونزوئال فرستاد .از سوی دیگر شبکههای اقتصادی
در آمریکا و آسیا ،بیشتر و بیشتر روی این احتمال
مانور میدهند که چین و روسیه به عنوان متحدان
ش��رقی دولت ونزوئال تحت هر شرایطی از مادورو
حمایت ک��رده و حت��ی از ورود نظامی آمریکا به
جنگ نف��ت در حوزه کارائیب به بهانه حمایت از
مخالفان ونزوئال استقبال هم میکنند ،چرا که پکن
و مس��کو این حماقت محتمل ترامپ را به چشم
فرصتی طالیی ب��رای ایجاد جای پایی نظامی در
قاره آمریکا نگاه میکنند.

تعیینتکلیف دولت و پارلمان عراق برای نیروهای آمریکایی
بینالنهرین گروه بینالملل :جمعآوری 70
امضا برای ب��ه جریان انداختن
پیشنویس طرح قانونی اخراج نیروهای خارجی،
بویژه نظامیان آمریکا از خاک عراق ،تالشها در
پارلمان عراق را در این زمینه وارد مرحله جدید
و جدی کرده است .مهدی تقی ،عضو کمیسیون
ن خبر
امنی��ت و دفاع پارلمان عراق ب��ا اعالم ای 
گفته است طی یکی دو روز آینده گزارشی جامع
درباره تعداد پایگاههای آمریکا و میزان نیروهای
مستقر در آن به کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان
ع��راق ارائه خواهد کرد .تقی افزود :کمیس��یون
امنیت و دف��اع پارلمان عراق در نظ��ر دارد اگر
عثمان الغانمی ،رئیس س��تاد کل ارتش و عادل
عبدالمهدی ،نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای
مسلح ،اطالعات مربوط به نیروهای آمریکایی را
در اختیار پارلمان نگذارند ،آنها را استیضاح کند.
ی اس��ت که رئیس پارلمان عراق در
این در حال 
اظهارات��ی عنوان داش��ت ،پارلم��ان با همکاری
عبدالمهدی برای آگاهی از نیاز کنونی به نیروهای
بیگانه تالش خواهد کرد .رئیسجمهوری عراق

مکرون رفتار ما را کمی اشرافی تلقی میکند!» این
در حالی است که مکرون خود توسط مخالفانش
متهم به رفتاری اش��رافی اس��ت .پیش از این نیز
«متئو سالوینی» دیگر معاون نخستوزیری ایتالیا
در واکنش به احضار سفیر فرانسه از ایتالیا توسط
مکرون ،در حساب فیس��بوک خود او را «رئیس
جمهوری افتضاح» خوانده بود.
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نی��ز پیشت��ر اعالم ک��رده بود واش��نگتن باید
ماموریت نیروهایش در این کش��ور را مشخص
کند .ج��دل میان رهبران عراقی در حالی وجود
دارد که دولت بغداد در قبال جریانهای سیاسی
و پارلمانی سکوت اختیار کرده است .این در حالی
است که اظهارات و تحرکات نظامی آمریکاییها
حاکی از آن است که این اشغالگران قصد خروج
از عراق را ندارند .ژنرال جوزف ووتل ،رئیس ستاد
فرماندهی مرکزی آمریکا ،در حالیکه از خروج
نظامی��ان آمریکایی از س��وریه طی چند هفته
آینده خبر داده ،در عین حال گفته اس��ت شمار
نیروهای آمریکای��ی در عراق «کم و بیش ثابت
خواهد ماند».
منابع خبری همچنین در روز شنبه از استقرار
تجهیزات نظامیان آمریکایی در غرب شهر الرمادی
عراق و نزدیک مرز با س��وریه خبر دادند .در این
می��ان هادی العام��ری ،رئیس ائت�لاف الفتح در
واکنش به انتشار خبرهایی درباره استقرار نیروهای
آمریکایی در ش��هرهای عراق گف��ت آنها جرات
پرسهزنی در شهرها و مناطق این کشور را ندارند.

قطعنامه روسی علیه نسخه آمریکایی
برای حل بحران ونزوئال

روس��یه در پاس��خ به قطعنامه آمریکا که
در آن خواس��تار برگزاری انتخابات در ونزوئال
ش��ده ،پیشنویس قطعنامهای با تاکید بر حل
و فصل بحران سیاس��ی در ونزوئال صرفا از راه
سیاس��ی را به ش��ورای امنیت ارائ��ه میدهد.
نماینده روس��یه در س��ازمان ملل در پاسخ به
قطعنامه پیش��نهادی آمریکا درب��اره ونزوئال،
پیشنویس قطعنامهای دیگر برای حل و فصل
بحران سیاسی این کشور و جلوگیری از تبدیل
آن ب��ه جنگی منطقهای را به ش��ورای امنیت
ارائ��ه داد .به گزارش خبرگ��زاری اینترفکس،
پیشنویس قطعنامه یادشده نیز همانند نسخه
آمریکایی هنوز در مرحله کارشناسی قرار دارد
اما در این س��ند که یک کپی از آن در اختیار
خبرن��گاران قرار گرفته ،ضم��ن تاکید بر لزوم
حمای��ت از دولت قانونی ونزوئال آمده اس��ت:
«شورای امنیت س��ازمان ملل خواستار حل و
فص��ل اوضاع ونزوئال ،صرفاً بر اس��اس اقدامات
مس��المتآمیز و دیپلماتیک اس��ت .ش��ورای
امنیت از همه ابتکار عملهای مطرح شده در
راستای دستیابی به راهحلی سیاسی ،از جمله
مکانیزم مطرح ش��ده در نشس��ت مونتهویدئو
حمای��ت میکند» .در مقاب��ل در پیشنویس
قطعنامه پیشنهادی آمریکاییها هیچ ابتکاری
برای حل بحران سیاسی موجود در ونزوئال در
نظر گرفته نشده و فقط تاکید شده باید نتیجه
انتخابات ریاستجمهوری سال  ۲۰۱۸در این
کشور لغو و انتخابات جدیدی برگزار شود .طبق
سند آمریکاییها ،همچنین شورای امنیت باید
خواستار آغاز فوری روند حل و فصل سیاسی و
برگزاری انتخاباتی شفاف مطابق قانون اساسی
ونزوئال و با مشارکت ناظران بینالمللی شود.

قتلعام  419غیرنظامی سوری
توسط ترکیه

گروه موس��وم ب��ه «دیدهبان حقوق بش��ر
س��وریه» در تازهترین گزارش خود اعالم کرد
ترکیه از زمان آغاز بحران سوریه  ۴۱۹شهروند
س��وری از جمله  ۷۵کودک و  ۳۸زن را کشته
است .طبق این گزارش ،حدود  ۱۲غیرنظامی
س��وری طی چند روز اخیر و در جریان تالش
برای عبور از مرز به س��مت ترکیه ناپدید شده
و صدها س��وری دیگ��ر نیز توس��ط نیروهای
مرزبانی سوریه مورد هدف قرار گرفته و مجروح
ش��دهاند .این گروه وابسته به معارضان سوریه
تاکید کرد :عملیات شلیک و قتل غیرنظامیان
سوری از سوی نیروهای مرزبانی ترکیه تقریباً
هر روزه در جریان اس��ت .در بخش دیگری از
بیانیه این س��ازمان آمده است که قاچاقچیان
در جری��ان قاچاق دختران جوان به آنها تجاوز
کرده و مهاجران را میکش��ند و پس از گرفتن
اموال آنها ،اجساد آنها را در رود العاصی یا جنگل
میاندازند.

پروژه سیا علیه عمرالبشیر

گزارشه��ای محرمانه آمری��کا فاش کرد
س��ازمان اطالع��ات مرکزی این کشور(س��یا)
تظاه��رات س��ودان را پیگیری میکن��د و به
دنبال آمادهسازی جایگزینی برای عمرالبشیر،
رئیسجمه��ور کنون��ی در ص��ورت تش��دید
اعتراضات اس��ت .در گ��زارش محرمانهای که
یک سفارت کشور عربی حوزه خلیجفارس در
واش��نگتن منتش��ر کرد ،آمده است آمریکا در
صورتی که اعتراضات کنونی موجب براندازی
حکومت عمرالبشیر شود ،صالح عبداهلل محمد
صالح ملقب به «صالح قوش» رئیس سرویس
اطالع��ات و امنیت ملی س��ودان را جایگزین
او خواه��د کرد .عمرالبش��یر ک��ه از حدود 30
س��ال قبل قدرت را در دس��ت دارد ،اکنون با
تظاهرات بیسابقهای روبهرو است که معترضان
ب��ه وضعیت ب��د اقتص��ادی کش��ور ،خواهان
برکناریاش از قدرت هستند.

تظاهرات ایتالیاییها
در اعتراض به بیثباتی اقتصادی

حدود  200هزار ش��هروند ایتالیایی بنا به
دعوت اتحادیههای کارگری این کشور و برای
بهبود وضع نابسامان اقتصادی در رم تظاهرات
کردند .تطاهرکنندگان از دولت پوپولیست این
کشور خواس��تند برای مبارزه با فقر و بیکاری
س��رمایهگذاری کند .تظاهرکنندگان با شعار
«آینده ب��رای کار» از دولت و بخش خصوصی
درخواس��ت کردن��د س��رمایهگذاری کنند و
اصالحات انجام دهند .در طول  4سال گذشته
این بزرگترین تظاهرات در ایتالیا بوده است .در
این تظاهرات که شنبه برگزار شد ،نمایندگان
شرکتهای ایتالیایی و سران احزاب چپ ایتالیا
هم حضور فعالی داشتند .اتحادیههای کارگری
ضمن اعتراض به دولت پوپولیست این کشور،
از برنامهه��ای اقتص��ادی ح��زب «جنبش 5
ستاره» و حزب راستگرای افراطی «لیگا» ابراز
نارضایتی کردند .اقتصاد ایتالیا در سالهای اخیر
با مشکالت عدیدهای مواجه بوده است.

