
مقام�ات س�وری ب�ا اس�تناد ب�ه اظه�ارات 
رهب�ران رژیم صهیونیس�تی ک�ه حمالت به 
سوریه را رس�مًا به عهده گرفته اند از سازمان 
مل�ل خواس�تند تدابی�ر الزم را ب�رای توقف 
تج�اوزات تل آویو اتخ�اذ کنن�د، در غیر این 
صورت دمش�ق بر اس�اس حق اقدام متقابل 
ف�رودگاه تل آوی�و را بمب�اران خواه�د کرد. 
بش��ار جعفری، نماینده دائم سوریه در سازمان 
ملل طی س��خنرانی در ش��ورای امنیت گفت: 
بمباران اسرائیل نقض علنی قانون بین المللی، 
منش��ور س��ازمان ملل و قطعنامه های مربوطه 
شورای امنیت محس��وب می ش��ود و به منزله 
اخالل در مأموریت نظارت س��ازمان ملل است 
که مش��روعیت رویکرد س��ازمان ملل را از بین 
می برد. نماینده س��وریه خاطرنش��ان کرد، این 
حمالت و تجاوزات رخ می دهند چون ش��ورای 
امنیت به خوبی به وظیفه اش عمل نکرده چون 
امریکا حمایت نامحدود صورت می دهد و هیچ 
مؤاخذه ای در کار نیس��ت حتی ص��وری. رژیم 
صهیونیس��تی پس از تصمی��م ناگهانی ترامپ 
برای خارج کردن نیروهای امریکایی از س��وریه 
فعالیت های خود را در این کشور افزایش داده و 
چندین بار مواضعی را در اطراف دمشق بمباران 
کرده اس��ت. آنچه باعث می ش��ود این حمالت 
نس��بت به حمالت قبل��ی رژیم صهیونیس��تی 
متفاوت باشند مواضع سیاسی مقامات این رژیم 
است. رهبران اسرائیلی برخالف رویه همیشگی 
خود مس��ئولیت حمالت را به عهده گرفته اند و 
دمشق را به انجام حمالت بیشتر تهدید کرده اند. 
اس��رائیلی     ها پیش از این تأیی��د و یا رد حمالت 
خودداری می کردند و سیاست »ابهام « در پیش 

می گرفتند. بش��ار جعفری در ادامه س��خنرانی 
خود تهدید کرد که در صورتی که شورای امنیت 
تدابیر الزم برای توقف تجاوزات مکرر اسرائیل به 
خاک سوریه را لحاظ نکند کشورش نیز از حق 
قانونی اش در دفاع از خود استفاده می کند و بر 
اساس حق مقابله مثل فرودگاه تل آویو را بمباران 
خواهد کرد. این مقام سوری همچنین به جوالن 
اشغالی اشاره کرده و گفت دمشق از خاک خود 
چشم پوشی نخواهد کرد. جعفری گفت: »سوریه 
با تمام ابزارهای قانونی عمل خواهد کرد و هرگز 
طوالنی ش��دن این موضوع آن را از روی میز ما 
برنم��ی دارد. « در همین ح��ال، وزارت خارجه 
روس��یه روز چهار    شنبه از اس��رائیل خواست به 

حمالت خود در سوریه پایان دهد. 

 نشانه خروج امریکا دیده نمی شود
وزارت خارجه روس��یه می گوید ب��ا وجود بیانیه 
شفاف ترامپ در مورد خروج نظامیان امریکایی 
از س��وریه، هنوز نش��انه ای از آغاز این روند دیده 
نمی شود. »ماریا زاخاروا« سخنگوی وزارت خارجه 
روس��یه روز چهار    ش��نبه گفت: »با وجود بیانیه 
روشن دونالد ترامپ تاکنون هیچ اقدام مشخصی 
را که در جهت اجرای این تصمیم انجام شده باشد، 
شاهد نبوده ایم.« رئیس جمهور امریکا ماه گذشته 
اعالم کرد که تمام نیروهای نظامی این کش��ور 
سوریه را ترک می کنند، با این وجود از آن زمان 
گزارش های متناقضی در مورد زمانبندی اجرای 
این تصمیم منتشر شده است. روز گذشته حتی 
برخی منابع س��وری گزارش دادند که نیروهای 

نظام��ی امریکایی در حال س��اخت ی��ک پایگاه 
نظامی جدید در نزدیکی رود فرات هس��تند. در 
همین حال، ساکنان کرانه های باختری و خاوری 
رود فرات در سوریه که تحت تسلط شبه نظامیان 
ُکرد موس��وم به »نیروهای دموکراتیک سوریه « 
-تحت الحمایه امریکا- قرار دارند، سه     ش��نبه در 
حمایت از ارتش سوریه تظاهرات کردند. شبکه 
خبری »روس��یا الی��وم« گ��زارش داد که هدف  
تجمع کنندگان، حل مش��کل مربوط به پل های 
تخریب شده در روستا    ها و شهرک های مشرف بر 
رود فرات بود. این افراد با در دست داشتن پرچم 
س��وریه و بدون توجه به حضور نیروهای نظامی 
ائتالف امریکا و همپیمانانش در کرانه خاوری رود 

فرات، شعارهای ملی گرایانه سردادند. 
 مجوز تردد دیپلمات های اروپایی لغو شد

س��ه دیپلمات ارش��د اتحادیه اروپا گفتند که 
دمش��ق ویزای ورود دیپلمات     ها و مسئوالنی از 
این اتحادیه را که به طور منظ��م بین بیروت و 
دمشق در رفت و آمد هستند، لغو کرده است. به 
گزارش روزنامه القدس العربی، این دیپلمات     ها 
گفتند که معتقدن��د این اقدام دولت س��وریه 
» تالشی برای مجبور کردن دولت های اروپایی 
جهت بازگش��ایی سفارت هایش��ان در دمشق 
است.« یکی از دیپلمات     ها گفت: این مسئله برای 
ورود کمک های بشردوستانه ای که اتحادیه اروپا 
به سوری     ها تقدیم می کند مشکل بزرگی ایجاد 
می کند و بر دیپلمات     ها و کارمندان سفارت های 
اروپایی و نهادهای اتحادی��ه اروپا تأثیر خواهد 
گذاش��ت. کش��ورهای اروپایی از آغ��از بحران 
سوریه در سال ۲۰۱۱ س��فارت های خود را در 

دمشق بستند. 

در پی سیاست های خصمانه امریکا علیه دولت 
ونزوئال، نیکوالس مادورو دستور بازنگری کامل 
در روابط این کشور با واشنگتن را صادر کرد. 
نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال روز چهار   شنبه 
در پی اظهارات مایک پنس، معاون رئیس جمهور 
امریکا در حمای��ت از رئیس مخالف��ان دولت وی 
خواس��تار بازنگری در روابط کاراکاس با واشنگتن 
شد. به گزارش شبکه تله سور، رئیس جمهور ونزوئال 
از وزیر خارجه این کشور خواسته است روند بازنگری 
کامل در رابطه با امریکا و اتحاذ اقدامات سیاس��ی 
علیه این کش��ور را آغاز کند. وی با اش��اره به اینکه 

مایک پن��س با اظهارات��ش تمامی قواع��د بازی را 
نقض کرد اظهار داشت که که کودتاچیان درصدد 
اجرای اقداماتی علیه دولت بودند، اما ما بر آنها پیروز 
خواهیم ش��د. رئیس جمهور ونزوئال در واکنش به 
س��خنان مایک پنس، او را به تالش برای تحریک 
کودتا متهم کرد. م��ادورو گفت:»هیچ گاه پیش از 
این یک مقام عالی رتبه با چنین حمایت آشکاری از 
اپوزیسیون نگفته بود که آنها باید دولت را سرنگون 
کنند«. معاون رئیس جمهور امریکا روز سه    شنبه در 
توئیتی از تظاهرات ض��د دولتی در ونزوئال حمایت 
کرده بود. نیکوالس مادورو روز بیستم ماه می  سال 

۲۰۱۸ برای یک دوره شش س��اله دیگر به عنوان 
رئیس جمهور ونزوئال انتخاب شد. از زمان روی کار 
آمدن دونالد ترامپ، سیاس��ت های واشنگتن علیه 
کاراکاس خصمانه تر ش��ده اس��ت و رئیس جمهور 
امریکا حتی از ب��ه کارگیری گزین��ه نظامی علیه 
دولت ونزوئ��ال حمایت کرده اس��ت. امریکا تالش 
می کند با سرنگونی مادورو، دولتی دست نشانده در 
ونزوئال روی کار بیاید. چند روز پیش برخی نظامیان 
ونزوئال، قصد کودت��ا علیه دولت را داش��تند که با 
درایت ارتش، این اقدام نافرجام ماند و شورش��یان 
بازداشت شدند. از سوی دیگر، کاراکاس، پایتخت 

ونزوئال روز چهار   ش��نبه ش��اهد درگیری مخالفان 
نیکالس مادورو و نیروهای پلیس ضد شورش بود. 
به گزارش اسپوتنیک، در کاراکاس، صدای دیگ ها، 
که اخیراً نم��اد اعتراض به رئیس جمه��ور ونزوئال 
عنوان شد، ش��نیده می ش��ود. معترضان با پرتاب 
اشیای مختلف، ماشین های گارد ملی را مورد حمله 
قرار داده اند. نیروهای امنیتی نیز برای متفرق کردن 
تظاهرکنندگان از ماش��ین آب پاش و گاز اشک آور 
استفاده کردند. بس��یاری از افراد شرکت کننده در 
این اجتماع اعتراض  آمیز با پرتاب سنگ به مقابله با 

نیروهای امنیتی می پرداختند. 
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واکنش سوریه به حمالت مکرر رژیم صهیونیستی

دمشق:اسرائیلرامتوقفنکنند،فرودگاهتلآویورابمبارانمیکنیم

مادورودستوربازنگریکاملدرروابطباامریکاراصادرکرد

اتحادی�ه اروپ�ا و    گزارش  یک
روس�یه، چی�ن، 
لبنان ، عراق و برخی دیگر از کشورهای عربی در 
نشست موسوم به »صلح و امنیت در خاورمیانه« 
در ورشو لهستان شرکت نمی کنند و کشورهای 
مهم اروپای�ی     گفته اند در س�طح پایین به این 
نشست خواهند رفت. همه اینها باعث شده که 
امریکا به عنوان بانی نشست و لهستان به عنوان 
میزبان آن، موضع خود را تعدیل کنند و بگویند 
این نشست برای »بدنام کردن ایران « نیست. 
برخی منابع از جمله وال اس�تریت ژورنال، لغو 
نشس�ت ورش�و را ه�م بعی�د نمی دانن�د. 
به گزارش »جوان« روس��یه هم رسماً اعالم کرد 
که در نشس��ت ۲4-۲5 ورشو ش��رکت نخواهد 
کرد، نشس��تی که روس    ها آن را »ساده انگارانه« 
توصی��ف کرده اند و گفته اند که ب��ه دلیل تمرکز 
صرف بر »ایران « ناکارآمد خواهد بود. وزارت امور 
خارجه روسیه روز سه     ش��نبه با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد، مسکو در کنفرانس ضدایرانی که قرار 
است در پایتخت لهس��تان برگزار شود، شرکت 
نخواهد کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه 

تصریح ش��ده اس��ت: هدف از برگزاری نشست 
ورشو، ضربه زدن به توافق هسته ای برجام است؛ 
در حالی که این توافق مورد تأیید شورای امنیت 
س��ازمان ملل قرار گرفته و ایران، روسیه، چین و 
تروئیکای اتحادیه اروپا خواهان حفظ آن هستند. 
سه     شنبه شب هم نماینده روسیه در سازمان ملل 
طی سخنرانی در ش��ورای امنیت  تأکید کرد که 
نشست ورشو به خاطر تمرکز صرف بر یک کشور 
و شکست در رفع تنش بین اسرائیل – فلسطین، 
در افزایش امنی��ت منطقه موفق نخواهد ش��د . 
واس��یلی نبنزیا گفت:»تالش ب��رای ایجاد نوعی 
ائتالف  نظامی در منطقه از طریق برگزاری چنین 
همایش     هایی و تمرکز بر رویکردهای ساده انگارانه 
و یکجانبه نگری که به طور واضح به ایران ارتباط 
دارند، نتایج معک��وس به بار می آورن��د.«  او این 
پرسش را مطرح کرد که چرا ایران به عنوان یکی 
از مهم  ترین و بزرگ ترین کشورهای منطقه به این 

نشست دعوت نشده است؟
 اروپا به تصمیم نرسید

پیش از این، فدریکا موگرینی، کمیسیونر سیاست 
خارجی اتحادیه در حاش��یه نشست وزراي امور 

خارجه اروپا در بروکس��ل گفته ب��ود در اجالس 
ورشو لهستان شرکت نمی کند. هرچند موگرینی 
همزمانی نشست ورشو با جلسات اتحادیه آفریقا 
را که او به آن دعوت شده، دلیل شرکت نکردنش 
در نشست ورشو دانستند، ولی تصمیم موگرینی 
نشانه ناخرس��ندی اتحادیه اروپا از برگزاری این 
اجالس در شرایطی اس��ت که اختالفات امریکا- 
اروپا تشدید شده اس��ت. دیپلمات های اروپایی 
بعد از اجالس چهارش��نبه قبل بروکسل گفتند 
که وزرای خارجه اتحادیه اروپایی نتوانسته اند در 
مورد شرکت کردن یا شرکت نکردن در اجالس 
بروکسل به تصمیم واحدی برسند ولی بعید است 
فرانس��ه وزیر خارجه خود را به اجالس لهستان 
اعزام کند و بریتانی��ا و آلمان هم ب��ه رغم اعالم 
نکردن موضع رسمی ش��ان، بعید است در سطح 
وزیران خارجه در نشست ورش��و شرکت کنند. 
چین هنوز در مورد اجالس لهستان موضع گیری 
رسمی نکرده ولی ناظران بعید می دانند چینی    ها 

در این نشست شرکت کنند. 
تغییر موضع بانیان

مایک پمپئو دیروز در داووس سوئیس با اشاره به 

نشست ورشو گفت: » اواسط ماه آینده، ما نشستی 
در سطح وزیران در ورشو خواهیم داشت تا درباره 
موضوع ایران و سایر مسائل خاورمیانه گفت وگو 
کنیم.« پمپئو پی��ش از این هم به » فاکس نیوز « 
گفته بود که هدف مهم کنفرانس ورشو، حصول 
اطمینان از این مسئله اس��ت که ایران به عنوان 
عام��ل » بی ثبات کننده « در منطق��ه خاورمیانه 
نقش آفرینی نخواهد کرد، موضعی که باعث شد 
محمدجواد ظریف، وزیر ام��ور خارجه ایران این 
نشست را » س��یرک « ضد ایرانی امریکا بخواند . 
با این حال، روند تحوالتی که منجر به ش��رکت 
نکردن شمار قابل توجهی در کشور    ها شده، باعث 
شد امریکا و لهستان به عنوان بانیان این نشست، 
سه شنبه شب در نشست شورای امنیت سازمان 
ملل، موضع خود را در مورد تمرکز این نشست بر 
ایران تعدیل کنند. جاناتان کوهن، معاون نماینده 
امریکا در سازمان ملل متحد، در یک تغییر موضع 
گفت که هدف کنفرانسی که قرار است با حمایت 
امریکا و لهستان در ورشو برگزار شود، این نیست 
ک��ه در آن »چهره ای اهریمن��ی« از ایران عرضه 
ش��ود، بلکه هدف پیش��برد امر صلح و ثبات در 
خاورمیانه است. او گفته که ورشو نشستی است 
که قرار است در آن ایده های زیادی ارائه شوند و به 
پیشرفت طرحی برای » معماری امنیتی قوی تر « 
در خاورمیانه یاری برس��اند. پی��ش از این وزیر 
خارجه لهستان گفته بود که ایران به این نشست 
دعوت نمی شود ولی »آندرج دودا« رئیس جمهور 
لهستان دیروز در یک موضع گیری متفاوت گفت 
که دولت این کشور هنوز در مورد اینکه آیا ایران 
باید به نشست »ورش��و « در مورد وضعیت غرب 
آسیا، دعوت ش��ود یا نه، تصمیم نگرفته است. به 
گزارش خبرگزاری »رویترز«، دودا گفت مسئله 
دعوت ایران به نشست ورشو هنوز »موضوعی باز « 
اس��ت و تصمیم قطعی در مورد آن اتخاذ نش��ده 
است. وال استریت ژورنال نوش��ته که با توجه به 
تمایل کم سران کشورهای اروپایی برای شرکت 
در نشست ورش��و، احتمال لغو نشست ورشو در 
دقایق پایانی وجود دارد. وال استریت ژورنال گفته 
اس��ت: » در حالی که از سران کشورهای اتحادیه 
اروپا دعوت شده تا در کنفرانس ضدایرانی ورشو 
در لهستان شرکت کنند، دیپلمات های اروپایی 
تصور می کنند با توجه به مشارکت پایین کشور    ها 
و عدم تمایل آنها برای ش��رکت در این نشست و 
یا حضورش��ان با مقام های سطح پایین، احتمال 
اینکه پمپئو در آخرین لحظات این نشست را لغو 

کند، زیاد است.«

  گزارش  2

  خبر

اروپا دنبال »استقالل راهبردی « از امریکا
با روی کار آمدن دونالد ترامپ اختالفات گسترده ای بین امریکا و اتحادیه 
اروپا، به ویژه بر سر مسائل دفاعی و نقش و اهمیت ناتو و نیز خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا )برگزیت( به وجود آمده و باعث شده کشورهای اتحادیه اروپا ، 
تقویت تدابیر و سازوکارهای مستقل اروپایی را در زمینه دفاعی و امنیتی 
مد نظر قرار دهند. سران کشورهای کلیدی اروپا یعنی فرانسه و آلمان به 
این جمع بندی رسیده اند که ادامه اتکا به واشنگتن برای حفظ امنیت اروپا 
با توجه به رویکرد زورمدارانه و یکجانبه گرایانه ترامپ امکان پذیر نیست و 
اروپایی    ها باید خود به فکر امنیت شان باشند، به ویژه اینکه رئیس جمهور 
امریکا مدام درباره افزایش بودجه نظامی کشورهای اروپایی عضو ناتو به آنها 
فشار وارد کرده و در عین حال خواهان افزایش سهم اروپایی    ها از هزینه های 
ناتو است.  تهدیدات مدام ترامپ درباره خروج امریکا از ناتو که با هدف ایجاد 
هراس در اروپایی    ها و واداش��تن آنها برای پذیرش شروط و خواسته های 
واشنگتن انجام می شود ، سران آلمان و فرانسه را به این جمع بندی رسانده 
که زودتر ساختارهای دفاعی و نظامی مستقل اروپایی به خصوص ارتش 
اروپایی را تش��کیل دهند. به این ترتیب موضع مشترک امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه و آنگال مرکل، صدراعظم آلمان درباره لزوم تشکیل 
ارتش اروپایی به ویژه با توجه به تشدید موضع گیری های منفی ترامپ علیه 
ناتو معنی پیدا می کند. وی تهدید کرده که ممکن اس��ت امریکا را از این 
سازمان نظامی خارج کند. ترامپ در این زمینه گفت: » به اعضای ناتو گفتم 

اگر پول ندهند، از این پیمان خارج می شویم.«
ماکرون اواخر ۲۰۱۸ ایده تشکیل ارتش اروپایی و ایجاد ساختار امنیتی 
مس��تقل را مطرح کرد که با واکن��ش تند ترامپ مواجه ش��د. این ایده با 
حمایت آشکار مرکل مواجه شده است. در این راستا در دیدار روز سه     شنبه 
۲ بهمن) ۲۲ ژانویه( در ش��هر آخن آلمان که در آن پیمان » دوس��تی و 
همکاری « میان دو کش��ور به امضای مرکل و ماکرون رسید ، بر تشکیل 
ارتش اروپایی تأکید شد.  به گفته صدراعظم آلمان تشکیل ارتش اروپایی 
تنها در صورت هماهنگی دو کشور امکان پذیر است. در متن پیمان دوستی 
آلمان و فرانسه آمده است: دو کش��ور همکاری های خود را در زمینه امور 
خارجی، دفاعی، امنیت و توسعه داخلی و خارجی و همزمان همکاری در 
راستای تقویت توانایی اروپا برای اقدام مس��تقل تعمیق می بخشند. در 
این پیمان بر همکاری امنیتی نزدیک تر برلین و پاریس تأکید ش��د و دو 
کشور متعهد شده اند در صورت وقوع حمالت نظامی در کنار هم به دفاع 
بپردازند و شورای امنیتی و دفاعی مشترکی را شکل داده و قوانین خود را 
برای صادرات تجهیزات نظامی هماهنگ کنند. مرکل قباًل طی سخنرانی 
در پارلمان اروپا در اواسط نوامبر ۲۰۱۸ نیز از ایجاد ارتش اروپایی حمایت 
کرده و آن را »مکمل خوبی برای ناتو« دانسته بود. ماکرون هم برای کسب 
استقالل دفاعی اروپا معتقد اس��ت که باید ضمن تشکیل ارتش اروپایی ، 
همکاری های دفاعی بین کش��ورهای اروپایی نیز به طور خودکار تقویت 
شود، به گونه ای که اگرکش��وری مورد حمله قرار گرفت یک همبستگی 
واقعی برای دخالت ایجاد شود. پیش��نهاد ماکرون در واقع ایجاد سیستم 
دفاع جمعی اروپایی از طریق » ماده 5 تقویت شده « ناتو است. طبق این 
ماده، هر کشور عضو ناتو که مورد حمله قرار گیرد، این حمله به مثابه تهاجم 

به سایر اعضا تلقی خواهد شد. 
با این حال ایده تشکیل ارتش اروپایی با مخالفت شدید ترامپ رئیس جمهور 
جنجالی امریکا مواجه شده است. ترامپ در سفر خود به پاریس در اواخر 
سال ۲۰۱۸ س��خنان ماکرون مبنی بر ایجاد یک ارتش اروپایی مستقل 
را »توهین آمیز « خواند و گفت: اروپا بهتر اس��ت به جای آن سهم خود را 
از بودجه ناتو که بخش عمده ای از آن بر عهده امریکاس��ت، بپردازد. این 
موضع ترامپ نشانه نگرانی روزافزون واشنگتن از تالش اروپا برای ر    هایی 
از وابستگی به امریکا در عرصه دفاعی و امنیتی است. اختالف نظر دو سوی 
اقیانوس اطلس بر سر امنیت اروپا اکنون ابعاد وسیع تری پیدا کرده و ترامپ 
با یادآوری تجربه تاریخی گذش��ته، مدعی است که اروپا اکنون نیز بدون 

کمک های امنیتی و نظامی امریکا قادر به حفظ استقالل خود نیست. 
ماکرون مدعی است که تشکیل ارتش اروپایی ، تالشی برای تضعیف ناتو 
نیست و این پیمان »همچنان یک اتحاد مهم و راهبردی باقی می ماند«، 
با این حال آشکار اس��ت که مواضع منفی امریکا به عنوان مهم  ترین عضو 
ناتو در قبال این سازمان نظامی موجب افزایش بدبینی اروپایی    ها درباره 
آینده این ائتالف نظامی شده است. دولت های اروپایی به این جمع بندی 
رسیده اند که اکنون باید به خود متکی باشند و دوره اتکای صرف به امریکا 
برای حفظ امنیت اروپا گذشته است. به ویژه اینکه ترامپ صراحتاً تأکید 
کرده که امریکا دیگر حاضر به اصطالح » سواری رایگان« به متحدان خود 
نیست و خواهان آن است تا آنها نه فقط هزینه های دفاع از خود را برعهده 

بگیرند، بلکه واشنگتن باید از بابت رابطه با آنها ، سود ببرد. 
بدین ترتیب کش��ورهای نقش آفرین اروپا یعنی آلمان و فرانس��ه به این 
جمع بندی رسیده اند که اروپا باید در حوزه دفاعی به » استقالل راهبردی « 
دست یابد. در عین حال اقدامات اروپا برای کسب استقالل دفاعی و نظامی 
که از جمله اهداف آن ایجاد توانایی اروپایی ب��رای برخورد با بحران های 
امنیتی داخل اروپا است، موجب نارضایی هر چه بیشتر امریکا شده است ، 
زیرا تحقق این امر ب��ه معنای کاهش ظرفیت واش��نگتن برای مداخله و 

نقش آفرینی در بحران های امنیتی اروپا خواهدشد.
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 امریکا دنبال استرداد مدیر هوآوی چین 
کاخ سفید در حال تکمیل مقدمات درخواس��ت رسمی استرداد منگ 
وانژو، از مدیران ارشد ش��رکت فناوری هوآوی چین است.  به گزارش 
روزنامه گلوب اند میل خانم منگ دسامبر گذشته در ونکوور کانادا و به 
درخواست مقام های امریکا به اتهام دور زدن تحریم های ایران بازداشت 
شد.  امریکا برای تسلیم درخواست رسمی خود به کانادا تا پایان ماه ژانویه 
جاری فرصت دارد.  بازداشت خانم منگ در کانادا، با واکنش شدید پکن 
روبه رو شده است. چین هر دو کشور )امریکا و کانادا( را به » سوءاستفاده از 

معاهدات قضایی در استرداد مظنونان و مجرمان « متهم کرده است. 

 ادامه سیاست جذب عربستان از سوی روس ها
در پی دیدار صمیمانه رئیس جمهوری روس��یه و ولیعهد عربس��تان در 
جریان نشست گروه ۲۰ در آرژانتین، رئیس سازمان اطالعات خارجی 
روسیه به ریاض سفر و با ولیعهد این کشور دیدار کرد.  به گزارش ایسنا، 
دفتر مطبوعاتی سازمان اطالعات روسیه در بیانیه ای اعالم کرد، سرگئی 
ناریشکین، مدیر این سازمان روز دو   شنبه ضمن سفر به عربستان با محمد 
بن سلمان، ولیعهد این کشور دیدار و همکاری دوجانبه و امنیت منطقه ای 
را مورد بررسی قرار داد.  به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، پیش تر روسیه 
نسبت به هرگونه اعمال فشار برای تغییر در خاندان سلطنتی عربستان 
به امریکا هش��دار داده و از بن س��لمان حمایت کرده بود.  در این راستا، 
میخائیل بوگدانوف، فرس��تاده رئیس جمهور روس��یه به خاورمیانه در 
مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ گفت، بن سلمان حق دارد پس از مرگ 

سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان تاج و تخت را به ارث ببرد. 

 بازگشت تیموشنکو به صحنه سیاست اوکراین
نخس��ت وزیر پیش��ین اوکراین و رهبر حزب حامی اروپا رس��ماً برای 
بار سوم نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری این کشور شد.  به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتینک، روز سه شنبه، حزب » سرزمین 
پدری « کاندیداتوری یولیا تیموشنکو، نخست وزیر پیشین اوکراین را 
برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ این کشور تأیید کرد.  براساس 
نظرسنجی های صورت گرفته،  تیموش��نکو فرصت بسیار خوبی برای 
تصدی سمت ریاست جمهوری اوکراین دارد و برای چندین ماه توانسته 

نظر مساعد مردم را به دست بیاورد. 

توافق سران سنای امریکا 
برای پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال

س�ران دو ح�زب جمهوریخ�واه و دموک�رات در مجل�س 
س�نای امری�کا ب�رای پای�ان دادن ب�ه تعطیل�ی دولت ف�درال، 
ب�ر س�ر دو ط�رح رأی گی�ری می کنن�د.  پنج  ش�نبه  روز 

به گ��زارش فارس به نق��ل از روزنام��ه »نیویورک تایمز « س��نای امریکا 
دیروز درباره دو الیحه جداگانه برای پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال 
رأی گیری می کند؛ ۱- طرح پیشنهادی ترامپ برای بودجه 5/7  میلیارد 
دالری جهت س��اخت دیوار در مرز مکزیک. ۲- تمدید تأمین مالی برای 
س��ازمان های تعطیل ش��ده. این طرح ک��ه در پی توافق س��ناتور »میچ 
مک کانل« رهبر اکثریت سنا و سناتور »چاک شومر« رهبر دموکرات های 
این مجلس برنامه ریزی ش��ده، اولین بارقه های امید برای ایاالت متحده 
جهت خروج از تعطیلی دولت فدرال را به همراه دارد.   ادامه اختالف میان 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور امریکا و دموکرات  ها بر سر بودجه ساخت 
دیوار در مرز مکزیک موجب شده تعطیلی دولت فدرال در این کشور ادامه 
یابد و وارد هفته پنجم خود شود. چیزی که در تاریخ ایاالت متحده بی سابقه 
بوده است.  در نتیجه این تعطیلی صد      ها هزار نفر از کارمندان دولت حقوقی 
دریافت نمی کنند؛ بخشی از آنها مجبورند سر کارهای شان حاضر شوند 
بی آنکه بدانند چه زمان دستمزد دریافت می کنند. بخش دیگری هم به 
مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده ش��ده اند.  از سوی دیگر مجلس 
نمایندگان امریکا سه       شنبه ش��ب پیش نویس قانونی را تصویب کرد که 
براس��اس آن، چنانچه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تصمیم بگیرد 
از سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( خارج شود، از این تصمیم منع 
خواهد شد.  پایگاه اینترنتی کنگره هنوز در اخبار به روز شده خود نتیجه 
این رأی گیری را که سه       شنبه شب صورت گرفت منعکس نکرده است.  به 
گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دیفنس نیوز اعالم کرد مجلس نمایندگان 
کنگره امریکا با 357 رأی موافق در براب��ر ۲۲ رأی مخالف به پیش نویس 
قانونی رأی داد که براساس آن چنانچه دونالد ترامپ تصمیم بگیرد از ناتو 
خارج شود از این تصمیم جلوگیری خواهد شد.  کنگره قادر نیست رسماً 
مانع تصمیم رئیس جمهور برای خروج از ناتو شود اما می تواند مانع استفاده 
از منابع مالی فدرال به این منظور شود.  نمایندگان کنگره پیش از این در 
زمان ریاست جمهوری باراک اوباما از همین تاکتیک استفاده کردند و مانع 
آن شدند تا اوباما گوانتانامو را تعطیل کند.  در همین حال »نانسی پلوسی « 
اعالم کرد که اعضای حزب دموکرات تا زمانی که دولت تعطیل باش��د با 
رئیس جمهور مذاکره نخواهند کرد.  وی گفت: آنها در حال بررسی طرحی 
برای بازگشایی دولت هستند.  پلوسی در پاسخ به این سؤال که آیا پیشنهاد 
آخر هفته ترامپ را می توان گام نخست مذاکرات دانست، قویاً این پیشنهاد 
را رد کرده و گفت: دموکرات  ها معامله حفاظت موقت از پناهجویان را در 
قبال تأمین هزینه دیوار مرزی نخواهد پذیرفت.  دونالد ترامپ ، بار دیگر 
درتوئیت خود دموکرات های کنگره را مسئول این ناآرامی و تعطیلی دولت 
امریکا دانس��ت و تأکید کرد که تنها در صورتی تعطیل��ی دولت را پایان 
می دهد که مبلغ 5/7میلیارد دالر اعتبار برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک 
تأمین شود.  وی نوشت: بدون یک دیوار، کشور ما هرگز مرز یا امنیت ملی 
نخواهد داشت. با یک دیوار قدرتمند یا سیم های خاردار، نرخ جرایم و مواد 
مخدر در سراسر امریکا به شدت کاهش خواهد یافت. دموکرات  ها این را 

می دانند اما می خواهند بازی های سیاسی راه بیندازند. 
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طبق نتایج یک نظرسنجی تنها 3۶ درصد از رأی دهندگان احتماالً یا به 
طور قطع به ترامپ برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری امریکا رأی 
می دهند و در مقابل این آمار، 43 درصد از ش��رکت کنندگان گفته اند که 
احتماالً یا قطعاً در انتخابات آینده به یک نام��زد دموکرات رأی خواهند 
داد.  به گزارش ایسنا، نتایج نظرسنجی مشترک » مرکز مطالعات سیاسی 
امریکا « در دانش��گاه هاروارد و مرکز نظرس��نجی و تحلی��ل » هریس « 
نش��ان می دهد ۱۰درصد از رأی دهن��دگان نیز در انتخاب��ات ۲۰۲۰ به 
نامزدی مستقل یا نامزدهای دیگر رأی خواهند داد.  میزان عالقه مندی 
رأی دهندگان به ترامپ نیز طبق یافته های این نظرس��نجی آمار باالیی 
نداشته و ۲۹ درصد از رأی دهندگان او را دوست دارند. در مقابل این آمار، 
5۸ درصد از رأی دهندگان ابراز کرده اند، از ش��خص ترامپ خوش ش��ان 

نمی آید. ۱3 درصد از شرکت کنندگان هم در این باره مطمئن نبودند. 

ضربات مهلک حشدالشعبی عراق
 به داعش در مرز سوریه 

نیروه�ای مردم�ی ع�راق ضرب�ات مهلک�ی را به داعش�ی    هایی 
که قصد ی�ورش به منطق�ه مرزی ع�راق را داش�تند، وارد کردند 
ک�ه در این حمل�ه 43 تن از داعش�ی   ها کش�ته و زخمی ش�دند. 
تالش تروریس��ت های داعش برای انجام حمالت��ی در خاک عراق، با 
درایت نیروهای بسیج مردمی این کشور ناکام ماند. به گزارش شبکه 
السومریه، قاس��م مصلح از فرماندهان حشدالش��عبی عراق از ضربات 
مهلک به داعشی    ها در مرز عراق با س��وریه خبر داد. قاسم مصلح روز 
چهار   شنبه گفت:»طی یک عملیات پیش دس��تانه، کاروان داعش در 
الباغوز، شهری در نوار مرزی میان سوریه و عراق با حمالت توپخانه ای 
مورد هدف قرار گرفت و در اثر آن عالوه بر کش��ته و زخمی شدن 43 
تن از نیروهای این گروه تروریستی، تجهیزات و مخازن سوخت آنها نیز 
منهدم شد«. مصلح بیان کرد:»این حمله پس از کسب اطالعات دقیق 
درباره آمادگی داع��ش برای حمله به بخش ه��ای امنیتی باغوز عراق 
صورت گرفت و در نهایت تجمع داعش نابود و از نزدیکی به بخش های 
نظامی ممانعت به عمل آمد«. به گزارش ش��بکه اآلباء، حشدالشعبی 
همچنین اعالم کرد که این نیرو   ها توانستند در فلوجه تونلی را کشف 
کنند که متعلق به داعش��ی   ها بود. بر اس��اس این گزارش، شماری از 
عناصر داعش قصد داشتند از این تونل استفاده کنند و با یک عملیات 
تروریستی، شهروندان فلوجه را هدف قرار دهند. نیروهای حشدالشعبی 
اخیراً حمالتی را به مواضع داعش��ی   ها در خاک سوریه انجام دادند که 
تعدادی از تکفیری   ها به هالکت رسیدند. هماهنگی امنیتی برای مبارزه 
با سازمان های تروریستی میان بغداد و دمشق اخیراً افزایش یافته است؛ 
بمباران مواضع داعش در خاک س��وریه از سوی جنگنده    ها و توپخانه  
عراق پیش از این بار   ها صورت گرفته اس��ت و هر بار نیز دولت سوریه 
ضمن اطالع، اجازه آن را صادر کرده اس��ت. تروریست  های داعش که 
مناطق تحت اشغال خود در عراق و سوریه را از دست داده اند در ماه های 
اخیر به حمالت پراکنده به نیروهای عراقی و س��وری روی آورده اند تا 
شاید بتوانند بخش   هایی از این کشور   ها را اشغال کرده و قدرت سابق 
خود را بازیابن��د اما موفقیتی کس��ب نکرده اند. از س��وی دیگر، جبار 
المعموری از فرماندهان حشدالشعبی هم درباره تحرکات پنهان حزب 
منحل شده بعث در استان دیالی هشدار داد و خواستار رصد تحرکات 

سرکرده های بعثی شد. 

احتمال لغو »ورشو «  با تحریم جهانی
اتحادیه اروپا، روسیه، چین و برخی کشورهای عربی در نشست ضد ایرانی شرکت نمی کنند
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