
همزمان با سخنان وزیر امور خارجه ونزوئال 
درباره قصد امریکا برای کشاندن این کشور به 
یک جنگ داخلی، وزارت کشور ونزوئال اعالم 
کرد که نیروهای امنیتی در یک انبار فرودگاه 
شهر »والنس�یا« این کش�ور مقادیر زیادی 
تسلیحات امریکایی را کشف و ضبط کردند. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، در حال��ی ک��ه مواضع 
مداخله جویانه امریکا و تهدی��د نظامی ونزوئال 
توسط ایاالت متحده ادامه دارد، دولت کاراکاس 
از کشف و ضبط تسلیحات ارسالی امریکا در یکی 

از فرودگاه های ونزوئال خبر داده است. 
بنا بر گزارش شبکه »راشا ت��ودی«، به موازات 
ادامه مواض��ع مداخله جویانه دول��ت »دونالد 
ترامپ« در امور ونزوئ��ال و تهدید نظامی امریکا 
علیه این کشور امریکای التین، نیروهای امنیتی 
ونزوئالیی در یک فرودگاه تس��لیحات ارسالی 
امریکا برای مخالفان را کشف و ضبط کرده اند. 

رئیس جمهور امریکا در سخنرانی ساالنه خود در 
کنگره این کشور ضمن تکرار حمایت واشنگتن 
از رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال اتهام     هایی 
علیه دولت قانونی »نیکالس مادورو« زد و گفت 
که امریکا در کنار »دولت مشروع خوان گوایدو « 
خواهد ایستاد.  بنا بر اعالم وزارت کشور ونزوئال، 
نیروهای امنیتی این کشور روز سه     شنبه در یک 
انبار فرودگاه شهر »والنسیا« مهمات و تسلیحات 

ارسالی امریکا را کشف و ضبط کرده اند. 
بنا بر اعالم این وزارتخانه، تس��لیحاتی از قبیل 
مسلسل، مهمات، گلوله، دستگاه های رادیویی 

و تلفن های همراه ضبط شده اند. 
در همی��ن شرایط »خورخه آری��زا«، وزیر امور 
خارجه ونزوئال در مورد اقدامات »دونالد ترامپ«، 

رئیس جمهور امریکا علیه کشورش در هفته های 
گذشته نیز گف��ت: »ترامپ به دنب��ال هدایت 
مخالفان ونزوئال و برخی از کشورهای امریکای 
التین است«.  وزیر امور خارجه ونزوئال در مورد 
اقدامات خصمانه امریکا علیه کشورش گفت که 
ترامپ و مخالفان تالش دارند در ونزوئال کودتای 
نظامی اجرا کنند و از این طریق، جنگ داخلی 
در این کش��ور به راه بیندازند.  خورخه آریزا بار 
دیگر بر موضع دولت این کش��ور در گفت وگو با 
مخالفان تأکید کرد و گفت که کاراکاس آماده 
اس��ت با »خوان گوایدو«، رهبر مخالفان دولت 

ونزوئال دور میز گفت وگو بنشیند. 
آریزا ب��ا این ح��ال از ابتک��ار عم��ل اروگوئه و 
مکزیک در دعوت از دولت ونزوئال و مخالفان به 

گفت وگوی داخلی استقبال کرد و گفت که این 
ابتکار عمل بسیار مهم است. 

او با بیان اینکه قانون اساسی ونزوئال اجازه ایجاد 
پایگاه های نظامی در خاک این کشور را به کسی 
نمی دهد، مواضع کشورهای حامی دولت ونزوئال 
از جمله روسیه و چین را احترام به قانون اساسی 
این کشور دانست.  بحران ونزوئال زمانی شروع 
شد که خوان گوایدو که خود رئیس مجمع ملی 
ونزوئال است سوم بهمن طی سخنرانی در میان 
هوادارانش، خ��ود را به عن��وان رئیس جمهور 
موقت این کش��ور معرفی کرد.  برخی کشور    ها 
از جمل��ه امریکا و کانادا و برخی از کش��ورهای 
امریکای التی��ن از این اقدام گوای��دو حمایت 
کرده و او را به عنوان رئیس جمه��ور ونزوئال به 

رس��میت شناختند.  اما در تازه     ترین اظهارات، 
کنگره تحت کنترل اپوزیسیون ونزوئال مدعی 
شد که به محض عزل نیکوالس مادورو از قدرت 
ظرف مدت زمان یک س��ال انتخاب��ات جدید 

برگزار می کنند. 
در همین حال دیوس��دادو کابیو، رئیس حزب 
سوسیالیس��ت ونزوئال به برگ��زاری انتخابات 
پارلمانی تهدید کرده اس��ت و این امر می تواند 
تنها مجلس تح��ت اختیار نیروه��ای مخالف 
را به مح��ل تجمع متحدان نیک��والس مادورو، 
رئیس جمهور ونزوئال تبدیل کن��د.  به گزارش 
رویترز، کابیو با متهم کردن اپوزیسیون ونزوئال 
به دستور گرفتن از ایاالت متحده امریکا تأکید 
کرد: تردیدی نداریم که امپریالیس��م بر جناح 

راستگرای ونزوئال حکمرانی می کند. 
 تظاه�رات آرژانتینی    ها علی�ه مداخله 

امریکا 
صد    ها ت��ن از مردم آرژانتی��ن در اعتراضاتی در 
بوینس آیرس علیه مداخله امریکا در ونزوئال به 
خیابان     ها آمد.  به گزارش خبرگزاری آناتولی، در 
این اعتراضات نمایندگان سازمان های غیردولتی 
اتحادیه ه��ای تجاری و گروه های دانش��جویی 

مقابل سفارت امریکا، تجمع کردند. 
معترضان شعار    هایی از جمله »پایان فشار امریکا 
علیه امریکای التین « و »برقراری دیالوگ و صلح 
در ونزوئال« س��ر دادند.  معترضان اعالم کردند 
صلح تنها از طریق دیالوگ به دس��ت می آید و 
با کودتای نظامی دس��ت یافتنی نیست.  در ۲۳ 
ژانویه امسال رهبر اپوزیسیون ونزوئال که ریاست 
مجلس ملی این کشور را بر عهده داشت خود را 

» رئیس جمهور موقت « این کشور اعالم کرد. 
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تالش امریکا برای تزریق سالح به بحران ونزوئال

توقیف تسلیحات امریکایی در فرودگاه ونزوئال

قانون محدودیت اعتراضات فرانسه تصویب شد

اظه�ارات ترامپ    گزارش  یک
نق�ش  درب�اره 
نظامیان امریکایی در عراق همچنان با مواضع 
تند ش�خصیت ها و مقام�ات عراق�ی مواجه 
می شود. در آخرین مورد آیت اهلل سیستانی از 
مراجع عظام نجف اعالم کرد عراق نقطه آغازی 
برای آسیب رساندن به سایر کشور    ها نیست.  
در همین ح�ال به نظر می رس�د واکنش های 
گسترده عراقی     ها باعث شده مقامات امریکایی 
اظهارات ترامپ را کم اهمیت نش�ان دهند و 
تأکید کنند مأموریت نظامی�ان امریکایی در 
عراق تنها برای مبارزه با داعش است، چرا که 
نگران هستند با حرف های ترامپ بحث اخراج 
قانونی نیروهای امریکا از عراق در این کشور 

طرفداران بیشتری پیدا کند. 
آیت اهلل »سید علی سیس��تانی« مرجع عالی قدر 
شیعیان عراق روز چهار    شنب��ه در دیدار »جانین 
هنس پالسخایرت « نماینده سازمان ملل در عراق 
گفت: »عراق نمی پذیرد نقطه آغازی برای آسیب 
رساندن به س��ایر کش��ور    ها باشد.«  این اظهارت 
آیت اهلل سیستانی واکنش��ی بود به سخنان اخیر 
دونال��د ترامپ رئیس جمه��ور امریک��ا که اعالم 
کرد امریکا از س��وریه خارج می شود اما در عراق 
می ماند تا ایران را زیر نظر داشته باشد؛ س��خنی 

که مخالفت  سیاس��یون ع��راق را در پی داشت و 
رئیس جمهور عراق از دولت امریکا خواست درباره 
این مسئله توضیح دهد. حتی عادل عبدالمهدی 
نخست وزیر عراق روز چهار    شنبه بار دیگر تأکید 
کرد، بغداد استفاده از خاک خود را از سوی هیچ 
کشور دیگری نمی پذیرد. وی خاطرنشان کرد: من 
با طرف امریکایی درباره اظهارات اخیر مطرح شده 
هم  عقیده نیس��تم. ما این مفهوم را رد می کنیم و 
مخالف استفاده از خاک عراق از سوی هر کشوری 

علیه کشور دیگر هستیم. 
در همی��ن ح��ال، اظه��ارات ترامپ باع��ث شده 
تالش های قانونی برای اخراج امریکا از عراق شدت 
بیشتری پیدا کند. »تعیبان الدبی« نماینده ائتالف 
الفتح در پارلمان عراق اعالم کرد که طی روزهای 
آینده پارلمان نشست فوق العاده ای را درباره اظهارات 
اخیر دونالد ترامپ برگزار خواهد کرد. وی به شبکه 
سومریه نیوز گفت: »ترامپ باید به خوبی بداند که 
عراق، مردم و گروه های مقاومت این کشور قوی تر 
از او هس��تند و با اعتقاد راس��خ و ایمان به پیروزی 
می توانند جل��وی او را بگیرند.«  ط��ی چند هفته 
گذشته منابع عراق��ی از تالش نمایندگان مجلس 
برای تصویب قانونی جهت پای��ان دادن به حضور 
امریکایی    ها در عراق خبر داده اند. شمس الدین از 
نمایندگان در پارلمان پیش بینی کرد که به زودی 

نشستی میان پارلمان، دولت و رهبران امنیتی برای 
بررسی حضور نیروهای امریکایی در عراق برگزار 
شود. وی گفت: در توافقنامه امضا شده میان امریکا 
و عراق بندی وجود دارد که استفاده از حریم زمینی، 
دریایی و هوایی عراق برای حمله به کش��ور دیگر 
را منع می کند. همچنین اج��ازه ایجاد پایگاه های 

نظامی را نمی دهد. 
»ج��وزف ووتل«، فرمان��ده نیروه��ای امریکا در 
خاورمیانه در جلس��ه استماع روز س��ه     شنبه در 
کنگره به صراحت س��خنان ترامپ را زیر س��ؤال 
برد و گفت که مأموریت نظامیان امریکا در عراق 
تغییری نکرده و این مأموریت به اطالع دولت عراق 
رسیده است. ووتل ادعا کرد نظامیان امریکا برای 
همکاری با ارتش عراق در مبارزه با تروریس��م و 
گروه داعش در این کش��ور حضور دارند. فرمانده 
ارشد امریکایی، در پاس��خ به س��ؤال یک سناتور 
مبنی بر اینکه آیا ارتش امریکا تمرکز فعالیت خود 
را بر نظارت بر ایران تغییر خواهد داد، گفت: »این 
کار را انج��ام نداده ایم.«  ووت��ل همچنین تصریح 
کرد:»دولت عراق ماهیت رابطه و دیدگاه های ما و 
نگرانی های ما درباره ایران را درک می کند. اما باید 
بگویم که مأموریت نظامی ما در عراق بر شکست 
داعش و جلوگیری از بازگش��ت این گروه خاص 
استوار است«. در همین حال، سی ان ان به نقل از 

تحلیلگران و مقام های پنتاگون سخنان ترامپ را 
تکذیب کرد. این شبکه خبری نوشته بود سخنان 
ترامپ درباره مأموریت نیروهای امریکایی در عراق، 

مقام های پنتاگون را حیرت زده کرده است. 
 ناراحتی ترامپ از واکنش عراق

یک منبع نزدیک ب��ه رئیس جمهور امریکا گفته، 
ترامپ از اقدام همتای عراقی خود که خواس��تار 
توضیح واشنگتن درباره صحبت های ترامپ شده، 
ناراحت شده است. »برهم صالح« رئیس جمهور 
عراق، روز دو    شنبه به س��خنان دونالد ترامپ که 
گفته بود، نظامیان امریکای��ی در عراق می مانند 
تا حواس ش��ان به ایران باشد، واکنش نش��ان داد 
و به آن اعت��راض کرد. برهم صال��ح در »همایش 
گفت وگوی مرکز رافدین« گفته ب��ود،  ترامپ از 
عراق اجازه ای نگرفته ک��ه نیروهای امریکایی در 
خاک این کشور مراقب ایران باشند...  رئیس جمهور 
امریکا با هیچ کس در دولت عراق درباره نقش اضافه 
نیروهای امریکایی در عراق صحبت نکرده است...  
دولت منتظر است که ]از طرف امریکایی[ درباره 
تعداد نیروهای امریکایی و مأموریت آنان در عراق، 
توضیحاتی بشنود « در پی این واکنش، روز گذشته 
یک منبع مطلع نزدیک به دولت امریکا به شبکه 
خبری المیادین اعالم ک��رد که ترامپ نارضایتی 
خود را در خصوص اینکه بغداد خواستار توضیح 
شده اعالم کرده است. المیادین همچنین نوشت: 
منابع امریکایی به نقل از رئیس جمهور عراق نیز 
گفتند که اگر شعار ترامپ »نخست  امریکا« است، 
او هم باید به شعار ما که »نخس��ت عراق « است، 

احترام بگذارد. 
 ترامپ همچنان به دنبال رصد ایران

رئیس جمهور امریکا در خطابه ساالنه خود بار دیگر 
حرف های خود را علیه ای��ران تکرار کرد و مدعی 
شد: »دولت من قاطعانه برای مقابله با اصلی     ترین 
دولت حامی تروریسم یعنی حکومت رادیکال در 
ایران اقدام کرده است. پاییز گذشته ما شدید    ترین 
تحریم های قابل اعمال را وضع کردیم. ما از رژیمی 
که »مرگ بر امریکا« شعار می دهد و مردم یهود 
را به نسل کشی تهدید می کند، چشم بر نخواهیم 
داشت.«  محمدجواد ظریف وزی��ر خارجه ایران، 
س��اعتی بعد از سخنرانی س��االنه رئیس جمهور 
امریکا در کنگره این کش��ور و تک��رار مواضع ضد 
ایرانی او تأکید کرد ک��ه به رغم مواضع خصمانه و 
دشمنی های واشنگتن، »ایرانی     ها در حال جشن 
گرفتن ۴۰ سال پیش��رفت هس��تند«. او افزود: 
»دونالد ترامپ باز هم در سخنرانی ساالنه ۲۰19 
خود )در کنگره امریکا( علیه ما اتهام     هایی مطرح 
کرد، دشمنی امریکا س��بب شده که این کشور از 
دیکتاتورها، قصاب     ها و تندرو    هایی که فقط خرابی 

در منطقه ما ایجاد کرده اند، حمایت کند.«

  گزارش  2

  پرونده

تقليلعراقبه»برجديدهباني«!
این روز    ها درخواست خروج نیروهای امریکایی از عراق به یک مطالبه 
جدی تبدیل شده است و حداقل رؤسای قوای مقننه و مجریه در کنار 
رؤس��ای فراکس��یون های مهم مجلس اظهارات صریح و قاطع در این 
زمینه داشته اند. البته زمزمه خروج این نیرو    ها از مدت    ها پیش شنیده 
می شود اما در روزهای اخیر به لحاظ کمی و کیفی تقویت شده است . 

تردیدی نیس��ت که با برچیده ش��دن دولت خودخوان��ده داعش در 
بخش های اشغالی عراق و نابودی کام��ل آن دیگر هیچ توجیهی برای 
ادامه حضور نیروهای امریکایی در عراق و به خصوص افزایش آن وجود 
ندارد. امریکا در زمان اشغال عراق در س��ال ۲۰۰۳ دهها هزار نیروی 
نظامی را در چارچوب تشکیالت نظامی پنتاگون و هزاران نیروی امنیتی 
را در چارچوب شرکت های خصوصی وارد عراق کرد اما بعد از آنکه برنامه 
نظامی امریکا در عراق شکست خورد و این کشور در آستانه تبدیل به 
ویتنام دیگر قرار گرفت ، لذا امریکا از اواخر دوره ریاست جمهوری جرج 
بوش پسر به خروج نیروهای نظامی خود اقدام کرد که این روند در آغاز 
شروع به کار دولت اوباما سرعت گرفت اما بعد از ظهور داعش در سال 
۲۰1۴ ناگهان روند معکوس شد و امریک��ا در پوشش مبارزه با داعش 
نیروهای نظامی خود را به تدریج در عراق افزایش داد اما در این مدت 
هیچ عملیاتی از س��وی داعش علیه نیروهای امریکایی مخابره نشد و 
هیچ گزارشی هم درباره تلفات نظامی امریکا در جنگ با داعش منتشر 
نشد . با این حال انتظار می رفت بعد از پایان حکومت داعش در موصل 
نیروهای نظامی امریکا در عراق کاهش یابند یا حداقل افزایش نیابند اما 
گزارشی رسمی که مؤید این موضوع باشد منتشر نشده است. در مقابل 
گزارش های غیر رسمی آمار نیروهای نظامی امریکا را تا چندین برابر 
تعداد 5 هزار نیروی مورد توافق برای آموزش نیروهای عراقی و جنگ با 
داعش برآورد کرده اند. افزون بر این ، مسئوالن امریکایی و شخص ترامپ 
در اظهارات خود بار    ها به صراحت اعالم کرده اند که قصد دارند از عراق 
برای مأموریت های فرا عراقی استفاده کنند. ترامپ در زمان اعالم خروج 
نیروهای امریکایی از سوریه در پاسخ به منتقدین درخصوص این کار که 
ممکن است به تقویت داعش منجر شود، گفت که از پایگاه نظامی امریکا 
در عراق برای مقابله با خطر احتمالی داعش استفاده خواهد شد. با وجود 
اینکه این اظهارات در آن مقطع نیز با واکنش مقامات عراقی مواجه شد 
اما ترامپ چند روز پیش پا را از این هم فراتر گذاشت و موقعیت عراق 
را به یک برج دیده بانی این کشور علیه ایران تقلیل داد که این اظهارات 
تحقیر  آمیز این بار واکنش گسترده مقامات عراقی را برانگیخت و حتی 
صدای کسانی را در آورد که تاکنون با امریکا با محافظه کاری و مماشات 
رفتار می کردند. این موضوع نش��ان می دهد که خوشبختانه مقامات 
عراقی به این باور می رسند که نباید در قبال درخواست    ها و مطالبات 
غیرقانونی و غیرمش��روع دولت حاکم بر کاخ سفید سکوت و مماشات 
کنند. این دولت که به شدت متأثر از راستگرایان صهیونیستی است، 
هیچ حد و مرزی را برای خود نمی شناسد و در برابر تأمین هر خواسته 
نه تنها سیر نمی شود بلکه حریص تر می شود و بر همین اساس می توان 
گفت اگر مسئوالن عراقی از همان ابتدا که دولت ترامپ در پی سبک و 
سنگین کردن همراهی عراق در سیاست های منطقه ای خود از جمله 
اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران ب��ود، قاطع تر عمل می کردند 
اکنون جرئت طرح انتظاراتی چون تبدیل عراق به برج دیده بانی برای 
این کشور علیه ایران را به خود نمی داد. هرچند در گذشته مسائلی از 
خأل ناشی از تشکیل و تکمیل نش��دن دولت جدید تا حدودی فرصت 
مانور و اعمال فش��ار را برای دول��ت امریکا فراهم می ک��رد اما به نظر 
می رسد هرچه عراق از فضای انتخاباتی گذشته و خأل سیاسی ناشی از 
تشکیل و تکمیل نشدن دولت جدید فاصله می گیرد با اقتدار در برابر 
مطالبات غیرقانونی و نامشروع امریکا ظاهر می شود که این برای مقابله 

با فزون طلبی های دولت ترامپ امیدوار کننده است. 

15 ناتو در لتونی رزمایش برگزار کرد
 روسیه و فرانسه آزمایش موشکی انجام دادند

ثباتاستراتژيکجهانی
درمعرضفروپاشی

وزیر خارجه روسیه اعالم کرد روسیه طی شش ماه از پیمان نیروهای 
اتمی میان برد موس�وم ب�ه »INF« خارج می ش�ود. تنش    ها بین دو 
طرف در حال تش�دید شدن اس�ت و در حالی که استونی رزمایشی 
را با حض�ور گردان های ناتو آغ�از کرده، روس    ها آزمایش موش�کی 
موفقیت آمیزی در مناطق شرقی خاک شان برگزار کردند. نیروی هوایی 
فرانسه نیز یک موش�ک با قابلیت حمل کالهک اتمی آزمایش کرد. 
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه دیروز گفت که مسکو در واکنش به 
خروج امریکا از پیمان موشکی س��ال 19۸۷، رفتاری کاماًل » آینه وار « در 
پیش خواهد گرفت:»امریکایی     ها عضویت شان در این پیمان را به حالت 
تعلیق درآورده اند. ما نیز همین کار را می کنیم. پس از پایان دوره شش ماهه 
و بر اساس نتایج اظهارنظر رس��می امریکا درباره خروج این کشور از این 
توافق، این پیمان متوقف می شود.«  میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه 
در سازمان های بین المللی در وین به اسپوتنیک گفته که هرچند کشورش 
»در    ها را برای مذاکرات بعدی نمی بندد« ولی تأکید کرده که اقدامات دفاعی 
و مناسب را در نظر دارد:»توپ اکنون در زمین امریکا و ناتو است. واشنگتن و 

ناتو هنوز زمان برای بررسی مجدد سیاست های شان دارند.«
در روندی نه چندان آرام، ثباتی استراتژیک که در اثر حضور امریکا در پیمان 
نیروهای اتمی میان برد وجود داشت، در حال فروپاشی است. وزارت دفاع 
روسیه روز چهار    شنبه اعالم کرد که موشک » یارس « در شرق این کشور با 
موفقیت آزمایش شده است؛ موشکی قاره پیما که وزارت دفاع روسیه گفته 
که کالهک های آزمایشی آن به اهداف تعیین شده در شبه جزیره کامچاتکا 
در شرق دور روسیه اصابت کرده است. ناتو نیز در اقدامی متقابل، در خاک 
استونی در حال برگزار کردن رزمایش اس��ت. بیش از هزار نفر از پرسنل 
نظامی شامل اعضای ارتش استونی، به همراه گردان های چندملیتی ناتو 
و نیروهای امریکایی در رزمایش موسوم به » کمپ زمستانی « که دیروز در 
استونی آغاز شد، شرکت کردند. دگارز رینکویکس، وزیر امور خارجه لتونی 
به خبرگزاری فرانسه گفته که خواهان یک دیپلماسی بلندمدت به منظور 
دس��تیابی به یک توافق بین المللی جدید در مورد موشک های هسته ای 
میان برد است. او در مصاحبه  ای در واشنگتن گفته که چنین توافقی باید 
فراتر از امریکا و روس��یه باشد زیرا به گفته او ، در مقایسه با ۳۰ سال پیش 
کشورهای بیشتری هستند که می توانند چنین سالح     هایی را تولید کنند. 
بی ثباتی بر اثر خروج امریکا از INF به حوزه روسیه- امریکا محدود نماند و 
دیروز فرانسه در اقدامی که نشان دهنده اثر دومینویی خروج امریکا است، 
یک موشک با قابلیت حمل کالهک اتمی آزمایش کرد. به نوشته »بیزینس 
اینسایدر « در مأموریتی که تمام مراحل یک حمله اتمی در آن اجرا شد، 
جنگنده »رافائل« نیروی هوایی فرانسه در حالی که یک نوبت سوختگیری 
هوایی نیز انجام داد، یک تیر موشک بدون مهمات و قادر به حمل کالهک 
اتمی شلیک کرد. سخنگوی نیروی هوایی فرانسه در این زمینه گفت:»این 
حمالت بر اساس نوع سامانه های جنگی برنامه ریزی شده اند که در فواصل 
منظم اما نادر انجام می شود. « بیزینس اینس��ایدر نوشته است: » دومین 
کشور اتمی اروپا، در حال قدرت نمایی نظامی و نشان دادن استقالل خود 
از امریکا بعد از سخنان »دونالد ترامپ« رئیس جمهور ابن کشور در امور 
دفاعی است. این اقدام فرانسه بعد از خروج امریکا و روسیه از پیمان منع 

موشک های اتمی میان برد رخ داد.«

200كاميونتسليحاتامريکا
واردسوريهشد

امریکا بار دیگ�ر 200 کامیون ممل�و از تجهیزات نظام�ی به مناطق 
تح�ت کنت�رل کرد    ها در ش�مال س�وریه ارس�ال ک�رد؛ اقدامی که 
در راس�تای تثبیت ج�ای پای واش�نگتن در خاک س�وریه اس�ت. 
هنوز نیروهای امریکایی از س��وریه خارج نش��ده اند که سیل تسلیحات 
این کشور به متحدانش در شمال سوریه س��رازیر شده است. به گزارش 
خبرگزاری آناتولی، نزدیک به ۲۰۰ دس��تگاه کامیون حامل خودروهای 
زرهی، تجهیزات فن��ی و ژنراتور    ها از گذرگاه س��یمالکا واقع در مرزهای 
س��وریه-عراق وارد خاک س��وریه شدند. این کامیون     ها روز س��ه     شنبه 
محموله های خود را به مراکز لجستیک نیروهای امریکایی در دو منطقه 
» خراب عشق « واقع در غرب شهر عین عیسی و صرین رسانده و در آنجا 
تخلیه کردند. همچنین ای��ن خبرگزاری ترکیه ای اع��الم کرد، از جمله 
خودروهای زرهی امریکایی که به این مناطق منتقل شدند، خودروهای 
زرهی » هاموی « بودند که از قابلیت های مختلف و نیز قابلیت حرکتی خوب 
در مناطق مختلف برخوردار است، پیش از این نیز وزارت دفاع امریکا این 
خودرو    ها را در اختیار نیروهای سوریه دموکراتیک قرار داده بود. خودروهای 
زرهی هاموی به نیروهای س��وریه دموکراتیک اختصاص دارد و نظامیان 
امریکایی که در منطقه حضور دارند، معم��والً از خودروهای زرهی مدل 
» هامر « استفاده می کنند. این خبرگزاری ضمن انتشار ویدئویی که آن را 
مربوط به عملیات انتقال تجهیزات نظامی امریکا به شمال سوریه دانست، 
تأکید کرد، ورود کاروان نظامی امریکا به این منطقه نشان می دهد، در واقع 
امریکا در حال تقویت حضور نظامی خود در سوریه است. همچنین آناتولی 
»احتمال داد که از ژنراتور    ها برای رفع نی��از پایگاه های نظامی امریکا در 
سوریه یا برای تأمین برق پایگاه های جدید احتمالی استفاده خواهد شد«. 
گروه موسوم به دیده بان حقوق بشر سوریه هم روز چهار    شنبه در گزارشی 
اعالم کرد که این کامیون    ها از خاک عراق وارد »عامودا« در ریف الحسکه 

شدند و به سمت مواضع ائتالف امریکا در منطقه شرق فرات منتقل شد.
ارسال تجهیزات جدید نظامی برای کردهای سوریه درحالی است که دونالد 
ترامپ ماه گذشته دستور داد نیرو    ها و تجهیزات امریکایی از خاک سوریه 
خارج شوند اما به نظر می رسد امریکا قصد ندارد خاک سوریه را به یکباره 
تخلیه کند. ارسال تسلیحات گسترده امریکایی به شمال سوریه، حاکی از 
این است که واشنگتن درصدد است جای پای خود در این منطقه را محکم 
کند. پیش از این مقامات روسی بار    ها در سخنانی گفته بودند که نسبت به 
نیات امریکا برای خروج از خاک سوریه تردید دارند و اآلن با گذشت ۴5روز 
از تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه، هیچ نیروی امریکایی از سوریه خارج 
نشده اس��ت. امریکا از پیروزی محور مقاومت در س��وریه نگران است و در 
سال های اخیر برای مقابله با نیروهای ارتش سوریه و هم پیمانانش کمک های 
تسلیحاتی زیادی به گروه های تروریس��تی انجام داده است تا راه پیشروی 
محور مقاومت را سد کند. واشنگتن همچنین حدود دو سال پیش با ایجاد 
پایگاه جدید خ��ود در منطقه التنف در جنوب شرق س��وریه 6۰۰ نظامی 
دیگر خود را برای آموزش و تجهیز تروریست    ها به این پایگاه اعزام کرد و در 
هفته های اخیر هم مقامات واشنگتن گفته اند که قصد دارند این پایگاه را 
حفظ کنند. امریکایی    ها گفته اند که در صورتی از خاک سوریه خارج می شوند 
که از تضمین امنیتی کرد    ها از جانب ترکیه اطمینان حاصل کنند. ترکیه 
قصد دارد به محض خروج امریکا، عملیات جدیدی را علیه کردها در شمال 
سوریه ترتیب دهد، اقدامی که با واکنش تند واشنگتن روبه رو شده است. از 
سوی دیگر، جوزف ووتل، فرمانده کل فرماندهی مرکزی امریکا با بیان اینکه 
درباره خروج نیروهای امریکایی از سوریه با او مشورت نشده است، گفت:»این 
خروج بر مبنای زمان یا شرایط خاصی نیست و من برای خروج از سوریه تا 
تاریخ تعیین شده ای تحت فشار قرار ندارم و نباید پیش از خروج نیرو    ها به 
شروط خاصی عمل کنم و آن را » وظیفه « دیگری در کمپین مبارزه با داعش 
می دانم«. وی افزود:»ما همچنین مسئله محافظت از شرکای کرد خود را نیز 
در نظر داریم. نگرانی های ترکیه درباره مرز خود را نیز درنظر خواهیم داشت 

و راه های حفظ فشار بر داعش را نیز بررسی می کنیم.«

آیت اهلل سیستانی:

عراقسکویآسيبرساندنبهسايركشورهانيست

احمدکاظمزاده

سفیر روسیه در تهران:
اينستکسبخشتجاریحياتیايرانرا

پوششنمیدهد
مذاک�رات کارشناس�ی ایران و س�ه کش�ور مؤس�س س�ازوکار 
مال�ی اروپای�ی ب�ه زودی برگزار می ش�ود ول�ی بحث     ه�ا درباره 
کارآم�دی این س�ازوکار در حال تش�دید ش�دن اس�ت. س�فیر 
روس�یه در ایران گفت�ه که این سیس�تم کارای�ی الزم را نخواهد 
داش�ت زیرا مرب�وط ب�ه مس�ائل اساس�ی تحریم     ها نمی ش�ود. 
س��ید عباس عراقچی، معاون سیاس��ی وزارت امور خارج��ه و »گوردو 
مونتین« دبیرکل وزارت امور خارجه فرانس��ه روز س��ه شنبه ششمین 
دور گفت وگوهای سیاسی دو کشور را در پاریس برگزار کردند. در این 
گفت وگو     ها آخرین تح��والت مربوط به روابط دوجانب��ه، اجرای برجام 
و مکانیسم نوین )اینس��تکس(، تعهدات فرانس��ه، مبارزه با تروریسم و 
افراط گرایی و تحوالت منطقه مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. عراقچی 
ضمن استقبال از مکانیسم اینس��تکس گفت: این راهکار با تأخیر زیاد 
اعالم شده و امیدواریم مراحل اجرایی شدن آن به س��رعت انجام شود. 
مونتین نیز در این دیدار بر تداوم حمایت فرانسه از برجام تأکید کرد و 
گفت: طراحی سازوکار ویژه مالی به همین منظور صورت گرفته است. 
با این حال، بحث     ها درباره کارایی سازوکار مالی اروپاییان هر روز بیشتر 
می شود. در تازه      ترین موضع گیری، لوان جاگاریان، سفیر روسیه در تهران 
در گفت وگویی با خبرگزاری تاس بر ح��ذف »دالر « از چرخه مبادالت 
مالی بین ایران و کشورش تأکید کرد ولی گفت که معتقد است با وجود 
تالش کشورهای اروپایی برای ادامه تجارت با جمهوری اسالمی ایران 
پس از اینکه ایاالت متحده از توافق هسته ای خارج شد، تالش های آنها 
هنوز کاماًل منافع تهران را تأمین نمی کند. بر اساس گزارش راشاتودی، 
این دیپلمات گفت که سیس��تم پرداخت اخیراً توسط فرانسه، آلمان و 
انگلیس برای تسهیل تجارت با ایران راه اندازی شده است اما این سازوکار 
سؤاالت زیادی را ایجاد می کند. وی در ادامه توضیح داد که اینستکس 
تنها مواردی را که ایاالت متحده در فهرس��ت س��یاه قرار نداده پوشش 
می دهد، اما به بخش های حیاتی تجارت با ایران نمی پردازد. نفت برای 
ایران مهم  ترین بخش اس��ت. باید برای این تجارت راهکاری پیدا کرد. 
جاگاریان اضافه کرد که کش��ورهای اتحادیه اروپا باید نشان دهند که 
می توانند سیاست خارجی مستقل را بدون ترس از هشدارهای شرکای 
خارجی پیش ببرند. ناهیت��ا تامس، مدیر تجاری شرک��ت بین المللی 
مک کینزی آلمان، معتقد است که کاال     ها و کشورهای اروپایی محدودی 
در قالب اینس��تکس فعالیت خواهند کرد، لذا تعادل تجاری الزم برای 
عملیاتی شدن این سازوکار شکل نخواهد گرفت. عالوه بر این به گفته 
او، اینستکس از یک طرف معامالت نفتی ایران را پوشش نمی دهد و از 
طرف دیگر شرکت های اروپایی به دلیل ت��رس از تحریم های امریکا، از 
آن استقبال نخواهند کرد. بر اس��اس گزارش مجله گلوبال ترید، ناهیتا 
تامس با بیان اینکه اینستکس قادر نخواهد بود امنیت کامل برای تجارت 
با ایران را تأمین کند، گفته است: نیاز است که صادرات و واردات میان 
ایران و اروپا در تعادل معینی باقی بماند تا این سیس��تم تهاتری امکان 
فعالیت داشته باشد، این درحالی است که این سازوکار به تعداد محدود 
از کش��ورهای اروپایی و کاالهای معدود و مشخص، محدود شده است. 
وی ادامه می دهد در قالب این سازوکار مالی تجارت نفتی که منبع اصلی 
ارز خارجی برای ایران است، تحت پوشش قرار نخواهد گرفت. معامالت 
نفتی به طور معمول نیازمند دیگر ابزارهای مالی متداول است که نیاز 

است مؤسسات مالی مناسبی دخالت کنند. 

روز سه    ش�نبه برای برای اولین ب�ار اتحادیه 
کاری فرانس�ه هم به صف معترضین پیوست 
تا مشخص شود که اعتراضات رو به گسترش 
اس�ت. پارلمان فرانسه که احس�اس ناامنی 
می کن�د، قانون�ی ب�ا ه�دف مح�دود کردن 
اعتراض�ات خش�ونت  آمیز تصوی�ب ک�رد. 
به گزارش ایسنا،  پارلمان فرانسه الیحه ای را تصویب 
کرد که ب��ر اس��اس آن معترضان از ای��ن پس حق 

پوشاندن صورت خود را ندارند و به پلیس اختیارات 
بیش��تری برای مداخله در اعتراضات خشونت  آمیز 
می دهد. به رغم انتقاد   ها مبنی بر اینکه تصویب این 
الیحه باعث محدود شدن آزادی های فردی می شود، 
این الیحه در مجلس ملی )مجلس س��فلی( با ۳۸۷ 
رأی مثبت در مقابل 9۲ رأی به تصویب رسید. با توجه 
 )LREM(به اینکه اکثریت این مجلس در دست حزب
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه اس��ت، این 

الیحه به راحت��ی تصویب شد. البته ای��ن الیحه در 
مجلس علیا نیز مورد گفت وگو قرار خواهد گرفت اما 
حرف آخر را مجلس ملی فرانس��ه می زند. همزمان، 
معترضان فرانسوی موسوم به جلیقه زردهای فرانسه 
که 1۲    شنبه در اعت��راض به سیاس��ت های دولتی 
به خیابان    ها آمده اند، س��ه    شنبه ب��رای اولین بار در 
تظاهرات اتحادیه کاری که در اعت��راض به افزایش 
مالیات    ها و کاهش قدرت خرید م��ردم برگزار شد، 

شرکت کردند. اتحادیه کاری )CGT( از ساختمان 
شهرداری پاریس تا »میدان کنکورد« تظاهرات کردند 
که جلیقه زرد   ها ه��م آنها را در این مس��یر همراهی 
می کردند. در مجموع طبق آماری که اتحادیه کاری 
اعالم کرده است، شمار افرادی که در تظاهرات پاریس 
شرکت کرده بودند، حدود ۳۰ هزار نفر برآورد شده 
است. با این حال پلیس تعداد معترضان را 1۸ هزار تن 

اعالم کرده است. 


