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«بانوی آهنین اوکراین»
درصدد بازگشت به قدرت
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روسیه فقط در مقام گزارشگر!

چند وقتی است وزارت دفاع روسیه به دنبال
هر حمله اسرائیل به خاک سوریه ،بیانیه
میدهد و جزئیات حمله را بیان میکند.
روس هــا در حمله اخــیــر هــم بـــدون هیچ
محکومیتی اعــام کردند که در حمالت
موشکی اسرائیل چهار نیروی ارتش سوریه
جــان خــود را از دســت دادهانـــد.روسهـــا
در حالی در قامت گزارشگر جنگ ظاهر
شدهاند که در بیانیههای خود هیچ توضیحی
نمیدهند که چرا سامانههای پدافندی اس
 ۳۰۰و اس  ۴۰۰روسیه مستقر در سوریه
در حین انجام این حمالت هیچ واکنشی از
خود نشان نمیدهند و کان لم یکن هستند.
اگر بپذیریم مسکو به دلیل روابط همزمان با
تهران و تلآویو ،نمیخواهد له یا علیه طرفی
در خاک سوریه موضع بگیرد و در واقع نقش
یک بیطرف و گزارشگر را بازی میکند؛ اما
سکوت معنادار آن در قبال حمالت اسرائیل
به ارتــش سوریه و پایگاههای آن توجیهی
ندارد؛ به ویژه که خود روسیه مدعی است به
دعوت دمشق و برای دفاع از آن در این کشور
حضور نظامی دارد.البته وقتی "جوناتان
کورنیکوس" سخنگوی ارتــش اسرائیل
تاکید میکند کــه در حمالت اخیر خط
تماس اضطراری با وزارت دفاع روسیه فعال
بــوده اســت ،دیگر نیازی به تجزیه و تحلیل
نیست و این خود مجملی است که حکایتگر
حدیث مفصلی در این باب است .از این رو،
گــزار شهــای روسیه از این دست حمالت
کامال مستند است؛ چون قبل و بعد از حمله
از جزئیات با خبر است.به نظر ،اگر هم از
اظهارنظرهای اسرائیلی چشم پوشی کنیم،
ادامه سکوت مسکو در قبال حمالت آشکار
دولت نتانیاهو به سوریه و اذعان واضح وی
به آن از حد مماشات هم گذشته و احتمال
همراهی را به ذهن متبادر میکند.

اندیشکدهروز
درشام پسا خروج
2راهبرد تل آویو
ِ
اندیشکده مطالعات امنیت ملی (   ) inss
وابسته به رژیــم صهیونیستی در تحلیلی با
عنوان"استراتژیاسرائیلدرپاسخبهتغییرات
سوریه" پس از خروج آمریکا ؛ روی دو موضوع
تاکید کرده است؛ اول  :باید برای بازیگران
بالقوه(روسیه،سوریهوترکیه)مرتبطباسوریه
این گونه تصویرسازی شود که حضور ایران و
حزبا ...در سوریه سبب وسعت میدان جنگ
و بیثباتی در سوریه خواهد شد .یعنی وجود
تسلیحات ایرانیدرسوریهعاملاصلیتشدید
دامنهجنگدرسوریهاست.دوم :بایدحمالت
خود را در مقابل خطرات بالقوه موجود در
سوریهوجبههمقاومتادامهوافزایشدهیمتا
ایراندرگیریکجنگفرسایشیشود.چنین
اقدامی برای اسرائیل راحت و کم هزینه تر
است و بهتر میتواند چارچوب عملیاتی خود
ش بگیرد تا به واسطه آن تأمین
را در سوریه پی 
امنیتمرزهایخودراتثبیتکند.

چهره روز

فرانسیس فوکویاما در توئیتر  :اگر
الــکــتــرال کــالــج اص ــاح نــشــود ،مــا با
مشکل روزافزون مشروعیت انتخابات
در آمریکا روبه رو خواهیم شد.

سوریه،رژیمصهیونیستیراتهدیدکرد؛
امااینبارمتفاوت.نمایندهدایمسوریه
در سازمان ملل گفت« :در صورتیکه
شورای امنیت تدابیر الزم برای پایان
دادن به تجاوزهای مکرر اسرائیل به
دمشق را اتخاذ نکند ،سوریه به دفاع از
حقمشروعخوداقداممیکندوتجاوز
اخیر اسرائیل به فرودگاه بینالمللی
دمشق را با بمباران فرودگاه تلآویو
تــافــی خــواهــد کــــرد ».الجعفری
تأکید کــرد که حمله اخیر اسرائیل
به خاک سوریه «نقض آشکار قوانین
بینالمللی،منشورسازمانمللمتحدو
قطعنامههایشورایامنیتدراینباره
است».بامداد دوشنبه جنگندههای
رژیمصهیونیستیتالشکردندمناطق
مختلفی در حومه دمشق را هدف
قرار دهند ،اما با واکنش سامانههای
پدافندی ارتش سوریه روبه رو شدند.
الــف) تقویت تام و تمام آتشبارهای
پدافندی سوریه توسط روسهــا ،ب)
ورود سامانههای جدید جنگال به

تهدیدسوریهبرایحملهبهفرودگاهتلآویو

بشارالجعفری:حملهبهدمشقمتوقفنشود،فرودگاهتلآویورابمبارانمیکنیم
سازمان رزم سوریها ،پ) بهرهگیری
از رادارهــای قدرتمند اس 300برای
شناسایی پــرنــدههــای مهاجم ،ت)
استقرارنصفونیمهتجهیزاتراداری
و شنود در تلالحاره در جنوب ،ث)

هوشیاری بیشتر و کسب تجربه کافی
توسط خدمه پدافند ارتش سوریه و...
از جمله دالیلی است که باعث شده
در هــر نوبت از شلیکهای صــورت
گرفته توسط صهیونیستها مقدار

قابل توجهی از موشکها یا بمبهای
شلیک شده رهگیری و منهدم شوند.
ازسویدیگرتنهاموشکهایبالستیک
اسکاد (ساخت روسیه) قادر به حمل
کالهکهایی به وزن  500کیلوگرم

افبیآی و همچنین  ۵۶شعبه این نهاد در سراسر
آمریکانیزبراثرتعطیلیدولتمختلشدهاست.یکی
از مسئوالن نهاد مقابله با اقدامات تروریستی گفته
است« :ما حتی قادر به پرداخت حقوق ماموران و
خبرچینانخودنیزنیستیم».اوهشداردادهاستکه
نپرداختن دستمزد این نیروها میتواند باعث قطع
همکاریآنهاباسازمانهایامنیتیآمریکاشود.
▪برایترامپمهمنیست؟!

پیام ترامپ به دموکرات ها :تسلیم نمی شوم!

گرفتارپشت دیوار

«اف.بی.آی»ازپرداختدستمزدبهخبرچینهایخودعاجزشد
شریفی« -بدون دیوار ،کشورمان هرگز نمی تواند
امنیت مــرزی یا ملی داشته باشد .با دیــوار یا مانع
فوالدیقدرتمند،آمارجرایم(موادمخدر)درسراسر
آمریکا به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت.
دموکرات ها این را می دانند ،اما می خواهند بازی
های سیاسی راه بیندازند .این کار باید در نهایت
به شکل درست انجام شود .تسلیم شدنی در کار
نیست!» ترامپ در حالی این جمالت را توئیت کرده
است که پلیس فدرال آمریکا (افب ـیآی) با انتشار
گزارشی از به مخاطره افتادن امنیت ملی این کشور
خبر داده است .در این گزارش آمده است که تداوم
تعطیلی دولت آمریکا عمال به سود تروریستها و
بزهکاران تمام میشود .در این خصوص شماری از

مقامات اف.بی.آی به «انجمن ماموران اف بی آی»
که بیش از  14هزار نفر از نیروهای کنونی و پیشین
پلیسفدرالآمریکادرآنعضوهستند،گفتهانداین
نهاد دیگر توان پرداخت حقوق نیروهای اطالعاتی
و مترجمان خود را ندارد و نمی تواند برای شناسایی
گروه های تبهکار و تامین مواد مخدر برای ماموریت
های مخفیانه هزینه کند .مسئوالن افبیآی تاکید
کردهاند که تامین نکردن نیازهای مالی منجر به
آن میشود که کنترل گمرکی و همچنین کنترل
مرزی کشور آسیب ببیند .حتی فعالیتهای وزارت
امنیت داخــلــی ای ــاالت متحده آمریکا کــه پــس از
حمالتتروریستی 11سپتامبرشکلگرفتهبود،نیز
دستخوشاختاللشدهاست.فعالیتادارهمرکزی

مصربنایتاریخی«التحریر» را به امارات میفروشد
پسازفروش«جزیرهالوراق»«،ماسبیرو»ومنطقه
«نزله السمان» در مجاورت اهرام الجیزه ،به نظر
میرسد که «عبدالفتاح السیسی» رئیسجمهور
مصربرایفروشمجتمعتاریخیالتحریربهامارات
آماده میشود.مجتمع التحریر یکی از مهمترین
مجتمعهایدولتیدرمصراستکهدارایچندین
ادارهبرایارائهخدماتبه
شهروندان است و 9هزار
کارمند در آن مشغول
کــار هستند .بنای این
مجتمع به دوره قبل از
انــقــاب یــعــنــی جــوالی
 ۱۹۵۲بــازم ـیگــردد ؛
زمانی که ملک فاروق در
سال  ۱۹۴۹با ساخت یک ساختمان بــزرگ و
مجلل اداری موافقت کرد به گونهای که تمامی
کارهای اداری شهروندان در یک مکان واحد
انجامشودوازدیگرویژگیهایاینساختماننیز
این است که گواهی بر نبوغ مهندسان معماری
است.روزنامه قطری «الشرق» نوشت که به نظر
میرسد السیسی برای فروش مجتمع التحریر به

امارات آماده میشود همچنان که «عمرو ادیب»
از نزدیکان به نظام مصر در برنامه «الحکایه» در
شبکه مــاهــواره «ام بی ســی» خواستار برچیده
شدن این مجتمع در میدان التحریر و بنای هتل
گردشگری به جای آن شد.ادیب گفت« :با افتتاح
پایتختاداری،تمامیکارکناناداراتبهاینشهر
منتقل میشوند و این شهر
جایگزین همه وزارتخانهها
در قــاهــره مــیشــود و ای
کــاش مجتمع التحریر نیز
فروخته و به جای آن هتل
مجللی بــه نــام م ــوزه مصر
احداثشود».برخیفعاالن
شبکههای اجتماعی در
واکنشبهاینسخنانادیبدربارهتخریبمجتمع
التحریر ،واگذاری جزیره الوراق ،ماسبیرو و نزله
السمان را یادآور شده اند و یکی از آن ها نوشت:
«عمرو ادیــب تخریب مجتمع التحریر و ساخت
هتل گردشگری به جای آن را پیشنهاد میکند،
این سخنان ادیب مقدمهچینی برای فروش این
مجتمعبهسرمایهگذاریاماراتیهاست».

آلمان:بایدرابطهمانباآمریکارا بازتعریفکنیم
وزیرامورخارجهآلمانخواستار«بازتعریف»روابط
کشورش با آمریکا شد« .هایکو ماس» ،در سفر به
واشنگتنبا«مایکپمپئو»،وزیرامورخارجهآمریکا
دیدار و گفتوگو خواهد کرد .بعد از ورود «دونالد
ترامپ»،رئیسجمهورآمریکابهکاخسفید،روابط
واشنگتنوبرلیندرمقاطعیبهدلیلاختالفاتبر
سرروابطتجاریوفشارهایترامپبرایمشارکت
بیشترکشورهایاروپاییدرتأمینبودجهائتالف
«ناتو» با تنشهایی رو به رو شده اســت .رئیس

دستگاهدیپلماسیآلمانگفتهامیدواراستبتواند
بهرفعاختالفاتموجودمیانآمریکاوروسیهبرسر
معاهدهموسومبه«موشکهایهستهایمیانبرد»
کمک کند« .دونالد ترامپ» ۲۹ ،مهرماه امسال
روسیهرابهنقض«پیمانمنعموشکهایهستهای
میانبرد»متهموتهدیدکردکشورشراازآنخارج
میکند .این معاهده دو طرف را از تملک ،تولید یا
پرتابآزمایشیموشکهایکروزبابردبین۳۰۰
تا ۳۴۰۰مایلمنعمیکند.
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در این میان اما ،یک خبرنگار اشپیگل به اختالفات
بین ترامپ و افبیآی پرداخته و تصریح کرده است
که فلج شدن افبیآی ظاهرا دغدغه ترامپ نیست.
رئیس جمهور آمریکا حتی برخی از مسئوالن پلیس
فــدرال آمریکا و بهخصوص کسانی را که در زمینه
تماسهایبینتیمانتخاباتیترامپباروسیهتحقیق
میکنند متهم به فساد مالی کرده است .حتی با
تعطیلی دولــت ،بسیاری از کارمندان  ۹۴دادگاه
منطقهای ایــاالت متحده آمریکا مجبورشدند به
مرخصی بروند .این کار رسیدگی به پروندههای
قضاییرابیشازپیشپیچیدهمیکند.عجیبتراین
که تعطیلی دولت بیش از همه به نفع دونالد ترامپ
استکهپروندهقضاییعلیهاودردادگاهیدرمنهتن
متوقف مانده است .با وجود این رئیس جمهور می
گوید با شعار «دیوار را بسازید و جرم کم میشود» ،دو
سالآیندهدولتخودراتازمانساختکاملدیواردر
مرزجنوبی ادامهمیدهد.
▪رایگیریسنابرایپایاندادنبهتعطیلیدولت

اتمام منابع مالی نهادهای امنیتی آمریکا از جمله
پلیس فــدرال (اف.بـــی.آی) و نپرداختن دستمزد

هستند و نیروی هوایی سوریه 800
موشک اســکــاد را در اختیار دارد و
موشکهایخودرادرجنوبلبنانودر
مرزهایفلسطیناشغالیمستقرکرده
است و میتواند فرودگاه بنگوریون،
بندر حیفا و شهرهای مناطق اشغالی
را هــدف قــرار دهد.نماینده سوریه
در سازمان ملل در ادامــه متذکر شد
که نقشآفرینیهای مستمر آمریکا،
انگلیس و فرانسه به عنوان شاهدان
دروغین و مانعتراشی آن ها در اجرای
وظایف سازمان ملل هرگز سوریه را در
دفاعازحقوقخودوتالشبرایآزادی
مناطق اشغالی جــوالن بازنخواهد
داشــت.ایــن دیپلمات ارشــد سوریه
در ادامــه تأکید کرد که بازپسگیری
جوالناشغالیسوریه«حقتغییرناپذیر
سوریه است و این موضوع جای بحث
یا امتیازدهی نــدارد» و عقبنشینی
کامل نیروهای اسرائیلی از جوالن تا
خط چهارم ژوئیه سال  ،1967امری
الز ماالجراست.

به نیروهای اطالعاتی که در پی تعطیلی دولت
اتفاق افتاده ،مجلس سنا را بر آن داشته است تا
برای رفع نگرانی این نهادها تشکیل جلسه دهد.
سنای آمریکا قصد دارد امروز با هدف حل و فصل
اختالفکنگرهورئیسجمهوریواردعملشودوبه
تعطیلیبخشهاییازدولتکه 33روزازآنگذشته
پایان دهد .تصمیم برای این رایگیری در حالی
اتخاذ شده که هنوز پافشاری دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری آمریکا برای دریافت بودجه  5.7میلیارد
دالری ساخت دیوار در مرز این کشور و مکزیک به
جایی نرسیده است .با این حال ،به گزارش «هیل»،
سناتور «میچ مک کانل» رهبر اکثریت جمهوری
خــواه در مجلس سنا ،امــروز دو الیحه پیشنهادی
برای بازگشایی دولت فدرال را به رأی می گذارد.
پیشبرد هر یک از لوایح پیشنهادی مستلزم کسب
 ۶۰رأی موافق است .حال آن که ترکیب فعلی سنا
را  53سناتور جمهوری خواه ،دو سناتور مستقل و
 45سناتور دموکرات تشکیل می دهد .این لوایح
عبارت اند از )۱ :الیحه پیشنهادی «دونالد ترامپ»
رئیسجمهورآمریکابرایبازگشاییدولتمبتنیبر
تأمین بودجه 5.7میلیارد دالری برای ساخت دیوار
مرزیوتمدیدحمایتهایقانونیازبرخیمهاجران
به مدت سه سال )2 .طرح دموکرات ها برای پایان
تعطیلی؛براساساینطرح،دولتبهمدتسههفته
تامین مالی خواهد شد آن هم بدون اضافه کردن
 5.7میلیارد دالری که ترامپ برای ساخت دیوار
مرزی تعیین کرده است .به رغم توافق اخیر رهبران
سنا ،هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد که این لوایح
پیشنهادی بتوانند با کسب آرای الزم ،به بن بست
چندماههپایاندهندوباعثبازگشاییدولتشوند.

مایک پنس خطاب به
مخالفان در ونزوئال :با
شماییم تا آزادی!

کاراکاس
درمنگنه

هنوز دو هفته از آغــاز رسمی دور دوم ریاست با منتقدان از کجا شروع شد؟ منتقدانی که حاال از
جمهوری نیکالس مادورو ،رئیس جمهور ونزوئال حمایت اعضای گروه لیما و آمریکا برخوردارند.
نگذشته که دولــت کاراکاس بیش از هر زمانی این ماجرا به زمانی باز می گردد که مخالفان دولت
تحت فشار مخالفان داخلی و خارجی قرار گرفته ونزوئال در انتخابات پارلمانی  2016کرسی
است .یک روز پس از این که «خوان خوزه مندوزا» های فراوانی به دست آوردنــد .کرسی هایی که
رئیس دیوان عالی (مجلس دست نشانده مادورو) با رای شهروندان خسته ونــزوئــا از تــورم چند
صد درصدی اجناس و بی مسئولیتی
پارلمان ونزوئال را فاقد اعتبار خواند،
مایک پنس ،معاون رئیس جمهوری مادورو دستور دولت در رفع بحران به دست آمد .اما
مــادورو که اوضــاع را به نفع خود نمی
آمریکا ،در پیامی ویدئویی به مردم
بازنگریدر
ونزوئال اعالم کرد که در راه برقراری روابطدیپلماتیک دیــد پارلمان ملی را منحل کــرد و به
جــای آن «مجمع قانون اساسی» (یا
دموکراسی در کشورشان ،از حمایت
کاراکاسبا
دیوان عالی) را تشکیل داد .مخالفان
کامل و بیقید و شرط ایــاالت متحده واشنگتنراصادر
این مجمع را غیرقانونی می دانند و می
برخوردار هستند .پنس در این پیام
کردهاست
گویند که مجمع ملی هنوز طبق قانون
به مردم ونزوئال گفت« :ما با شما و در
کنار شما هستیم و تا زمانی که دموکراسی وآزادی اساسی ،مشروعیت دارد .پیشتر گــزارش شده
برقرار شــود ،با شما خواهیم ماند .او نیکالس بود دیوان عالی ونزوئال نظر اعالم شده از سوی
مـــادورو ،رئیس جمهوری فعلی ونزوئال را یک پارلمان را ،که گفته بود دور دوم ریاست جمهوری
«دیکتاتور» خواند که «قدرت او هیچ مشروعیتی مــادورو نامشروع اســت ،رد کــرده اســت .بیشتر
ندارد» و تاکید کرد که پارلمان ،تنها بخش مشروع قاضیهای دیوان عالی وفادار به نیکالس مادورو
و نماینده مردم در ونزوئالست .پس از آن رئیس هستندوتوسطاومنصوبشدهاند.دیروز«خورخه
رودریگز»وزیراموراطالعرسانیونزوئالاعالمکرد
جمهوری ونزوئال در واکنش به اظهارات مداخله
جویانه معاون رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد که مایک پنس در حال ایجاد بی ثباتی و خشونت
که دستور بازنگری در روابط دیپلماتیک کاراکاس در ونزوئالست .او گفت که پنس با این اظهارنظر
با واشنگتن را صادر کرده است .اما دعوای مادورو آشکار خواستار کودتا در ونزوئالست.

...

یادداشت
امیرعلی ابوالفتح

international@khorasannews.com

بهای گزاف یک« لج و لجبازی »
* 800هــزار کارمند دولــت فــدرال بدون
حقوق * 400هزار کارمند دولت فدرال
مجبور به کار بدون حقوق * یک میلیون و
 200هزار کارمند قراردادی دولت فدرال
و کارکنان پیمانکاران دولتی بدون حقوق
*هفته ای حداقل یک و نیم میلیارد دالر
خسارت مالی به اقتصاد ملی *شش میلیارد
دالر خسارت در  35روزتعطیلی دولت
فدرال بر سر دیوار 5.7میلیارد دالری *چند
ده هزار حقوق بگیر دولت بدون پول برای
گذران معیشت زندگی *ایجاد صف های
طویل در برابر موسسات خیریه ارائه دهنده
غــذای رایگان میان کارمندان بی حقوق
مانده *سخنرانی سالیانه رئیس جمهور
لغو *سفرهای خــارجــی اعــضــای کنگره
با هواپیماهای دولتی لغو *سفر رئیس
جمهور آمریکا به داووس لغو *سخنرانی
تله ویدئویی وزیر امور خارجه آمریکا برای
شرکت کنندگان داووس به دلیل ادامــه
تعطیلی دولت و  ....آن وقت دونالد ترامپ
تویئت می زند که ( در موضوع ساخت دیوار
که به تعطیلی بخش هایی از دولت فدرال
انجامیده اســت ) " تسلیم شدنی در کار
نیست" .بهای لج و لجبازی سیاسی و جنگ
قدرت در ایاالت متحده آمریکا چقدر است ؟

نمای روز

شفقنا :حضرت آیــت ا ...العظمی
سیستانی در دیــدار رئیس تیم تحقیق
ســازمــان مــلــل دربـــــاره جــنــایــت هــای
داعش،ضمن استقبال از تشکیل این
تیم وابسته به سازمان ملل ،بر اهمیت
مستندسازیجنایتهایداعشهمانند
مستندسازیجنایتهاینازیهاولزوم
مجازاتعامالناینجنایتهاوهمچنین
آگاه سازی جهان و عموم انسان ها ،در
خصوص خطر این گروهک تروریستی
تاکیدکرد.اینمرجععالیقدرشیعیان
جهان ضمن درخواست اهتمام و توجه
بیشتر به جنایت های شنیع علیه برخی
اقلیت های عــراق همانند ایزدیان در
شهرستان سنجار ،مسیحیان در شهر
موصلوترکمنهادرشهرستانتلعفربه
ویژهجنایتاسارتوفروشزنانوتجاوز
به آن ها ،اهمیت محافظت از شاهدان
در حال همکاری با تیم تحقیق سازمان
ملل با دور ساختن خطرات از آن ها و به
خصوص ضرورت حفاظت از شاهدانی
راکــه در مناطق تحت حضور عناصر
پنهانی داعــش زندگی می کنند مورد
تاکیدقرارداد.

پیشخوان بین الملل

 29ژانویه کتاب «گروه اراذل» نوشته
سیمز،مشاورسابقارتباطاتترامپکه
درباره خاطراتش از 500روز حضور در
کاخسفیداستمنتشرمیشود.

