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مکزیک: وزارت دفاع آمری��کا برای جلوگیری از 
ورود پناهجویان تصمیم دارد 3750 نظامی دیگر را در 
مرز با مکزیک مستقر کند. این اقدام که پس از تصمیم 
»دونال ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری 
از ورود پناهجویان اتخاذ ش��ده اس��ت تعداد نظامیان 
آمریکایی مس��تقر در مرزهای مکزیک را به 4350 نفر 
افزایش خواهد داد. قرار است نیروهای جدید طی 90 

روز آینده به نیروهای قبلی ملحق شوند. 

 آلمان: وزیر حم��ل و نقل آلمان از اعتراض ها در 
زمین��ه ممنوعیت اس��تفاده از خودروهای دیزلی ابراز 
نگرانی کرد. »آندراس ش��ویر« وزیر حمل و نقل آلمان 
با اش��اره به ناآرامی های معترضان فرانسوی موسوم به 
جلیقه زردها و تظاهرات در شهر اشتوتگارت به »فونکه 
مدین گروپ��ه« گفت: »ش��هروندان از این موضوع به 

شدت عصبانی هستند و به پا خواسته اند.«

لیب�ی: منابع امنیت��ی لیبی از خ��روج نیروهای 
وابس��ته به دولت وفاق ملی از شهر »سبها« در جنوب 
لیب��ی و آمادگ��ی نیروهای تح��ت فرماندهی »خلیفه 
حفتر« برای س��یطره بر این شهر خبر دادند. »حمید 
العطابی« فرمانده »اللواء الس��ادس« وابسته به دولت 
وفاق ملی از خروج نیروهایش از ش��هر سبها و تحویل 

پایگاه های آن به نیروهای حفتر خبر داد.

افغانس�تان: منابع طالب��ان می گویند به زودی 
کمیس��یون مشترکی برای نهایی  کردن سازوکار نحوه 
خروج نیرو های خارجی از افغانستان تشکیل می شود.

منابع نزدیک ب��ه طالبان  ضمن اعالم این خبر تأکید 
کردند این کمیس��یون تا پیش از ۲5 فوریه س��ازوکار 
نح��وه خروج نیروهای خارجی از افغانس��تان را نهایی 
خواهد کرد. به گفته این منابع آگاه، نتایج گفتگوهای 
این کمیس��یون پیش از دیدار آت��ی مقامات آمریکا و 

طالبان در ماه جاری منتشر خواهد شد.

اردن: شاه اردن در سفری به تونس با رئیس جمهور 
این کش��ور دیدار و درباره افق های همکاری دوجانبه 
و تح��والت منطقه گفت وگو کرد.»عبداهلل دوم« ش��اه 
اردن در س��فری به تونس با »الباجی قاید السبس��ی« 
رئیس جمه��ور این کش��ور دی��دار و درب��اره افق های 
همکاری دوجانبه در زمینه ه��ای اقتصادی، مبارزه با 
تروریسم و آمادگی تونس برای میزبانی اجالس سران 
اتحادیه عرب در روز 30 مارس آینده، گفت وگو کرد.

ذرهبین

پاسخ حزب اهلل به نتانیاهو 
مع��اون حزب اهلل ب��ه اظهارات نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی که مدعی ش��ده بود ح��زب اهلل کنترل 
دولت لبنان را در دست دارد، گفت، این دولت ، دولت 
وحدت ملی اس��ت و حزب اهلل فق��ط 10 درصد آن را 

تشکیل می دهد.
»ش��یخ نعیم قاس��م« معاون دبیرکل حزب اهلل در 
س��خنانی تلویزیونی اعالم کرد، فکر نمی کند دش��من 
صهیونیس��تی اکنون قادر به آغاز جن��گ علیه لبنان 
باش��د اما اگر این دوس��ت دارد ای��ن گزینه را اجرایی 
کند، حزب اهلل برای مقاومت آماده اس��ت. شیخ قاسم 
در ادام��ه گفت، روابط لبنان و س��وریه باید به حالت 
طبیع��ی بازگردد، دلی��ل مخالفت »س��عد الحریری« 
نخس��ت وزیر و برخی دیگ��ر از طرف ها با این موضوع، 
فش��ارهای آمریکاس��ت؛ آمریکا می خواهد از لبنان و 
آوارگان سوری در این کشور به عنوان اهرم فشاری بر 

دولت سوریه استفاده کند.
معاون ح��زب اهلل تصریح کرد: راه تنفس زمینی و 
اقتصادی لبنان، س��وریه اس��ت و ما تالش خود برای 
تثبی��ت روابط با س��وریه را انجام خواهی��م داد . عدم 
بازگش��ت آوارگان سوریه به موضع س��ازمان ملل که 
مرتبط با موضع آمریکا و غرب است، متصل است. وی 
در پاس��خ به اظهارات »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی که مدعی شده بود حزب اهلل بر دولت 
جدید لبنان تسلط دارد، گفت: این یک دولت وحدت 
ملی اس��ت و حزب اهلل فقط 10 درصد آن را تش��کیل 
می ده��د؛ وزارت بهداش��ت برای تمام لبنانی هاس��ت 
نه ب��رای حمایت مالی از ح��زب اهلل. معاون حزب اهلل 
درباره موضع مخالفت آمریکا با دس��تیابی حزب اهلل به 
وزارت بهداشت، گفت: اگر واشنگتن بر این وزارت خانه 
تحریم هایی تحمیل کند تمام لبنان از آن تأثیر خواهد 
پذیرفت. آمری��کا نمی خواهد در س��ایه تجربه حزب اهلل 
برای ب��ر عهده گرفتن وزارت خانه، محبت لبنانی ها به 
این جنبش بیشتر شود. احتماال کمک های خارجی به 

وزارت بهدات ادامه پیدا خواهد کرد.
دلوت جدید لبنان پنجشنبه )11 بهمن ماه( پس 
از نه ماه کش و قوس تش��کیل شد. حزب اهلل در دولت 
قبل وزاتخانه های ورزش و صنعت را در اختیار داشت 
و در دولت جدید س��ه وزیر دارد: محمود قماطی وزیر 
دول��ت در امور پارلم��ان ؛ محمد فنیش وزیر ورزش و 

جوانان ؛ جمیل جبق، وزیر بهداشت. 

نیمچهگزارش

روسیه به تهدیدات آمریکا پاسخ می دهد
وزیر خارجه روس��یه اعالم کرد کش��ورش به دنبال رقابت تسلیحاتی نیست 
و به تهدیدهای ایجاد ش��ده بابت خروج آمریکا از پیمان 19۸7 )آی ان اف( با 

ابزار دفاعی پاسخ می دهد.
سرگئی الوروف، گفت: ما به دنبال رقابت تسلیحاتی دوران جنگ سرد نیستیم 
و والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه این مساله را شفاف توضیح داده است ما به 
طور حتم به این تهدید با ابزار نظامی پاسخ می دهیم. فکر نمی کنم که ما درباره یک جنگ 
سرد دیگر صحبت کنیم. این یک دوره جدید است که در نتیجه تصمیم آمریکا برای خروج 
از پیمان موشک های هسته ای میان برد مصوب 19۸7 به وجود آمده است. رئیس دستگاه 
دیپلماسی روسیه افزود، کشورش با ابزارهای نظامی و تکنولوژی به تهدیدات خروج آمریکا از 
پیمان مذکور و طرح هایش برای تولید سالح های هسته ای پاسخ می دهد. وی همچنین گفت 

که مسکو آماده گفت وگو با بیشکک برای افتتاح دومین پایگاه نظامی در قرقیزستان است.

بحران
از سرنوشت امام موسی صدر اطالع ندارم

پس��ر قذافی با طرح ادعاهایی در زمینه بازداش��ت و انتق��ال خود به لبنان، 
مدعی ش��د که از سرنوشت امام موس��ی صدر اطالعی ندارد. »هانیبال قذافی« 
پس��ر »معمر قذافی« در گفت وگو با خبرگزاری »ریانوس��تی« بار دیگر اظهارات 
خود درباره ناپدید ش��دن »امام موس��ی ص��در« روحانی نام��دار ایرانی و رهبر 

معنوی و سیاسی و فرهنگی شیعیان در لبنان را تکرار کرد. 
هانیبال در جریان بازجویی ها اظهارات ضد و نقیضی به زبان رانده اس��ت، گاهی 
از پرونده امام موسی صدر اظهار بی اطالعی می کند چون می گوید در زمان ربوده شدن 
امام موسی صدر، دو سال بیشتر سن نداشته و برخی اوقات هم می گوید اگر آزادم کنید 
اطالعات مربوط به آن را فاش می کنم. از همین رو قاضی »حس��ن الش��امی«، گزارشگر 
کمیته رس��می تحقیق درباره امام موس��ی صدر و دو همراهش از هانیبال پس از زندانی 

شدنش بیشتر از یک بار بازجویی نکرده است.

سرخط
بازگشت به دوره ما قبل انقالب 

»محمد البرادعی« معاون س��ابق رئیس جمهور موقت مصر به بررس��ی اصالح 
قانون اساس��ی این کش��ور با هدف ابقای »عبدالفتاح السیس��ی« در رأس قدرت، 
واکنش نش��ان داد. البرادعی تأکید کرد که اصالح قانون اساس��ی کشور به معنای 
بازگش��ت به دوره ماقبل انقالب ۲5 ژانویه سال ۲011 است. وی در صفحه توئیتر 
خود نوشت: »مصری ها علیه رژیمی که می گفت من خدای بزرگ شما هستم )رژیم 
حسنی مبارک( انقالب کردند، رژیمی که رئیس جمهور آن از اختیاراتی برخوردار بود که 
با هر نظام دموکراتیکی منافات داشت و رئیس جمهور تا ابد در رأس قدرت باقی می ماند.«

البرادع��ی همچنین نوش��ت: »اصالح قانون اساس��ی با این رویک��رد اهانت به ملتی 
اس��ت که انقالب کرد تا آزادی به دس��ت آورد، )در واقع( بازگشت آشکار به دوره ماقبل 
ژانویه اس��ت.« البرادعی افزود: »ما هرگز یاد نمی گیریم و هر بار بهای سنگینی پرداخت 

می کنیم که ما را به عقب بازمی گرداند.«
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انقالبی مردمی 
 علی تتماج

سال ۲011 در حالی آغاز شد که در بسیاری از کشورهای 
عربی غرب آس��یا و ش��مال آفریقا تحوالتی مهم و تاثیر گذار 
آغاز ش��ده بود که محور آن را قیام های مردمی علیه استبداد 
داخلی، استعمار خارجی و استقرار ارزشها و مطالبات دینی و 
اعتقادی بود. آغاز این راه با قیام مردم تونس بعد از خودسوزی 
محمد بو عزیزی جوان تونس��ی بوده اس��ت ک��ه در نهایت به 
سرنگونی بن علی پس از ۲3 سال حاکمیت منجر شد. پس از 
آن مردم مصر توانس��تند سرنگونی حسنی مبارک پس از سه 
دهه حاکمیت را رقم زنند. همزمان با این تحوالت مردم یمن 
در 16 فوریه و مردم لیبی در 17 فوریه حرکت های مش��ابهی 

را آغ��از کردند ک��ه در نهایت نتیجه آن نیز س��رنگونی علی 
عب��داهلل صالح در یمن و قذافی در لیبی بود. در میان مجموع 
حرکت های مردمی در کشورهای عربی نکته قابل توجه قیام 
مردم بحری��ن بود که تحت نام جنبش 14 فوریه آغاز ش��د. 
آنچه مطالبه مردم بحرین بوده پایان فضای خفقان سیاسی و 
اجتماعی، مش��ارکت واقعی مردم در عرصه سیاسی و تصمیم 
گیری به جای حاکمیت مطلقه خاندان آل خلیفه، پایان دادن 
به وابس��تگی کشورش��ان به آمریکا، انگلیس و عربستان و نیز 
دوری منامه از روابط با رژیم صهیونیس��تی اس��ت. نکته مهم 
در ای��ن حرک��ت انقالبی آن بود که ش��یعه و س��نی با دادن 
شاخه های گل به یکدیگر بر اصل وحدت و یکپارچگی جهت 

تحقق اهدافشان تاکید کردند. 
اکنون ۸ سال از آغاز این حرکت مردمی می گذرد در حالی 
که نکات قابل تاملی در قبال آن مش��هود است که تفاوت قیام 
مردم بحرین با سایر کشورهای عربی از جمله مصر، لیبی، تونس 
و ... را آشکار می سازد. تفاوت هایی که نشان می دهد چگونه آن 

حرکت ها یا با انحراف مواجه ش��د و یا اینکه زمینه ساز شرایط 
بحرانی در کش��ورها شد در حالی که در بحرین حرکت مردمی 

به رغم سرکوب های گسترده همچنان ادامه دارد. 
مهمترین مس��ئله ای ک��ه در تحوالت بحرین مش��اهده 
می شود اصل وحدت و یکپارچگی مردم حول محور مرجعیت 
دینی اس��ت. رهبری که موجب ش��ده تا میان شیعه و سنی 
وح��دت ایج��اد و از تفرق��ه و جدایی مردم جلوگیری ش��ود. 
افرادی همچون شیخ عیسی قاسم مرجع عالیقدر جهان است 
در کنار افرادی همچون ش��یخ علی س��لمان دبیر کل الوفاق 
و... نقش��ی مهم در این روند داش��ته اند. ه��ر چند آل خلیفه 
با سرکوب مس��تقیم، لغو تابعیت ، استفاده از نیروهای عربی 
تح��ت عنوان طرح س��پر جزیره، مقابله ب��ا نمادهای دینی و 
مذهبی م حتی تخریب مس��اجد و حس��ینیه ها و ممنوعیت 
برگزاری نماز جمعه در مراکز ش��یعه نش��ین، اعمال محاصره 
اقتصادی علیه س��اکنان منطقه الدراز محل س��کونت ش��یخ 
عیس��ی قاس��م و... به دنبال برهم زدن این وحدت بوده اند اما 

عمال در تحقق طرح های خود ناکام بوده و همچنان این قیام 
ادامه یافته است. این روند چنان بوده که حتی اقدام به تبعید 
شیخ عیسی قاسم به عراق کردند اما این اقدام نیز در انقالب 
مردم تاثیر منفی نداش��ته اس��ت. نکته مهم دیگر در تحوالت 
بحرین، واکنش کش��ورهای غربی و مدعیان حقوق بشر بوده 
اس��ت که نه تنها در برابر سرکوب مردم سکوت کرده اند بلکه 
به حمایت تس��لیحاتی و حتی مش��ارکت در ش��کنجه مردم 
پرداخته اند.  آنهایی که با ادعای حقوق بشر در لیبی و کویت 
دخالت نظامی کردند در قبال بحرین همس��و با آل خلیفه به 

سرکوب مردم پرداختند. 
در جم��ع بندی نهایی از تح��والت بحرین می �وان گفت 
این انقالب در حالی ۸ س��اله ش��ده که همچنان یکپارچگی 
مردم��ی در پیگیری مطالباتش��ان ادام��ه دارد و این برگرفته 
از حلق��ه اتصال��ی به نام مرجعیت دینی اس��ت که شکس��ت 
س��رکوب گری های آل خلیفه و حامیانش و رس��وایی مدعیان 

حقوق بشر غربی را به همراه داشته است. 

یادداشت

اردوکشی جدید قطر در برابر سعودی 
مرضیه تفهمی 

 قطر کش��وری است در جنوب غربی قاره آسیا در منطقه 
خاورمیانه ک��ه حضورش در گجمع کش��ورهای حوزه خلیج 
فارس خایگاه خاصی به آن داده است. این کشور با عربستان 
مرز زمینی داش��ته و با امارات و بحرین و نیز ایران، کویت و 
عراق دارای مرز آبی اس��ت. آنچه در سیاست  خارجی قطر در 
سالهای اخیر مش��هود اس��ت اختالفات این کشور با شورای 
همکاری خلیج فارس اس��ت. این ش��ورا طی س��ه سال احیر 
۲ مرتبه ش��اد تنش درونی بوده که محور آن را را تنش��های 
موجود میان قطر و عربس��تان و متحدانش همچون بحرین و 
امارات تش��کیل می دهد. این کش��ورها در سال ۲017 روابط 
خ��ود را ب��ا قطر قطع و تحریم هایی را علیه این کش��ور وضع 

کردند. آنها در توجیه این رفتارشان نارضایتی از رویکرد قطر 
به ایران و ترکیه، حمایت های این کش��ور از اخوان و روابطش 
با حماس، نارضایتی از فعالیت شبکه الجزیره را مطرح کردند 
در حالی که س��ران قطر تاکید دارند این تحریم ها به واسطه 
تالش این کش��ور برای حفظ اس��تقالل و عدم پذیرش سلطه 

پدرساالرانه عربستان بوده است. 
این تنشها در حالی ادامه دارد که در رفتارهای منطقه ای 
و فرامنطق��ه ای قط��ر نکاتی قابل توجه ط��ی هفته های اخیر 
مش��اهده می ش��ود. قطر در اول ژانوی��ه ۲019 خروج خود از 
اوپ��ک  و حضور در بازار آزاد انرژی را اعالم کرد و از آن زمان 
نیز تحرکات دیپلماتیک قابل توجهی را در منطقه و فرامنطقه 
آغاز کرده اس��ت. قطر در مقر اتحادیه بین المللی حمل و نقل 
ج��اده ای توافقنامه ای بین المللی انتقال کاال را با 73 کش��ور 
به امضا رس��اند که چین، هند، ترکیه و بسیاری از کشورهای 
اروپای��ی در ای��ن جم��ع حضور دارن��د. امیر قط��ر همچنین 
رایزنی هایی نیز با کشورهای منطقه داشته است که سفر برهم 
صالح رئیس جمهور عراق به این کشور و نیز حضور تمیم امیر 

قطر در نشست اقتصادی اتحادیه عرب در بیروت و اعالم کمک 
500 میلیون دالری دوحه به لبنان از جمله این اقدامات است. 
نکته قابل توجه آنکه قطر در حالی میزبان عمران خان نخست 
وزیر پاکستان بوده است که همزمان میزبانی مذاکرات طالبان 
و آمری��کا را که چندی پیش در امارات نشستش��ان با ناکامی 
همراه شده بود برگزار کرد. قطر همچنین در حالی که بحرین، 
امارات و عربس��تان و عمان رس��ما در مسیر سازش با تل آویو 
قرار گرفتند ضمن مخالفت با هر سازش��ی کمک های مالی و 
کاالیی برای غزه در نظر گرفت که البته با مخالفت اس��رائیل 

امکان ارسال برایش فراهم نشد. 
در ح��وزه فرامنطقه ای نیز امیر قطر س��فری دوره ای به 
شرق آس��یا با محوریت ژاپن، کره جنوبی و چین صورت داد 
که بخش عمده ای از آن برای سرمایه گذاری این کشورها در 
قطر در آس��تانه جام جهانی ۲0۲۲ و نی��ز فروش نفت و گاز 
قطر به این کش��ورها بوده است. اما در حوزه نظامی نیز قطر 
در کن��ار توافقات امنیتی با ترکیه، اقدام به خرید تس��لیحات 
از انگلیس و آمریکا نموده و رزمایش مش��ترک این کش��ور با 

ترکیه و آمریکا در خلیج فارس برگزار شد. 
با توجه به این رفتارها این سوال پیش می آید که هدف قطر 
از این اقدامات چیست؟ بررسی رفتاری قطر نشان می دهد که 
محور اقدامات این کشور در کنار ادامه تالش برای تبدیل شدن 
به بازیگری تاثیرگذار در معائالت منطقه ای و فرامنطقه ای، در 
چارچوب ادامه مقابله با طراحی س��عودی صورت می گیرد. در 
اصل قطر به دنبال تقویت اردوگاه خود در برابر اردوگاه سعودی 
با یارگیری های جدید منطقه ای و فرامنطقه ای است بویژه اینکه 
مواضع اخیر ش��ورای همکاری خلیج فارس نشان داد که اراده 
چندانی برای حل اختالفات با قطر ندارد و دوحه همچنان باید 
در مس��یر مقابله با ش��ورا حرکت کند. اقدامات شبکه الجزیره 
در برجس��ته س��ازی زندان های امارات در یمن و نیز افش��ای 
وضعیت بحرانی حقوق بش��ر در عربس��تان و بحرین و در عین 
حال شکایت امارات از قطر به مجامع جهانی نشانه ای بر ادامه 
این تنشهاس��ت که نش��ان می دهد در آینده نزدیک امیدی به 
حل اختالفات قطر با ش��ورا وجود ندارد و مسیر تقابلی طرفین 

همچنان ادامه می یابد. 

نگاه

گروه فرادید  ویژه همزم��ان با حمای��ت مردم و گ�زارش 
ارت��ش از س��اختار حاکم بر کشورش��ان، نیکالس 
مادورو رئیس جمهور ونزوئال اولتیماتوم کشورهای 
اروپایی برای برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری 
پی��ش از موع��د را رد و بر لزوم مقابل��ه با هرگونه 

مداخله خارجی تاکید کرد.
برخی کشورهای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه 
هش��دار داده بودند که اگر تا پایان این روز دولت 
ونزوئ��ال تصمی��م خود ب��رای برگ��زاری انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری پیش از موع��د را اعالم نکند، 
خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور این کشور 

به رسمت خواهند شناخت. 
 دونال��د ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا نیز که 
پیش از این از رهبر مخالفان حمایت کرده بود روز 
یک شنبه مدعی شد که گزینه مداخله نظامی علیه 
ونزوئال روی میز است. این درحالیست که فرماندهان 
ارت��ش ونزوئال اخیرا ضمن حمای��ت قاطع از دولت 
قانونی ونزوئال بر ایستادگی خود در برابر تهدیدهای 
خارجی تاکید کرده بودن��د. گوایدو رهبر مخالفان 
ونزوئال اخیرا طی یک اقدام از پیش طراحی ش��ده 
که با هماهنگی برخی کش��ورهای خارجی از جمله 
آمریکا و کلمبیا طرح ریزی ش��ده ب��ود، خود را به 
عنوان رئیس جمهور موقت این کشور معرفی کرد.

روزنامه واشنگتن پست پیش از سفر مخفیانه 
گوایدو به بوگوتا و واش��نگتن برای دیدار و رایزنی 
با مقامات آمریکا و کلمبیا خبر داده بود. در همین 

حال خورخه آریزا وزی��ر امور خارجه ونزوئال اعالم 
کرد اظه��ارات اخیر دونالد ترام��پ رئیس جمهور 
آمری��کا در خص��وص احتمال دخال��ت نظامی در 
ونزوئال ثابت می کند واشنگتن در پشت پرده تالش 
برای کودتا در این کش��ور آمریکای التین قراردارد. 
وزی��ر خارجه ونزوئال با انتش��ار توئیتی در این باره 

اعالم کرد: دونالد ترامپ با این اظهارات و تهدید به 
توس��ل به زور یک بار دیگر منشور سازمان ملل را 
زیر پا گذاشت و ثابت کرد که هدایت تالش ها برای 
کودت��ا علیه دولت ونزوئال را بر عهده دارد مخالفان 

ونزوئالدر واقع توسط ترامپ کنترل می شوند. 
ترامپ پیش��تر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 

سی بی اس گفته بود دخالت نظامی در ونزوئال به 
عنوان یک گزینه مطرح اس��ت. ب��ا وجود حمایت 
آمری��کا از گوای��دو، کش��ور هایی همچ��ون چین، 
مکزیک، روس��یه، ترکیه و برخی کشور های دیگر 
حمای��ت خود را از نیکوالس مادورو رئیس جمهور 

منتخب و قانونی ونزوئال اعالم کرده اند.
در این می��ان خ��وان گوای��دو رئیس جمهور 
خودخوان��ده ونزوئال از چین خواس��ت حمایت از 
م��ادورو را پایان داده و با او وارد گفت و گو ش��ود. 
گوای��دو در مصاحبه با روزنام��ه چینی »مورنینگ 
پس��ت جن��وب چین« گف��ت چی��ن از بزرگترین 
حامیان مال��ی خارجی دولت مادورو و پیش از آن 
»هوگو چاوز« بود و »پتانس��یل چش��مگیری« در 
کمک به اقتصاد بحران زده ونزوئال داشت. او چین 
را این گونه توصیف ک��رد: »بازیگر جهانی کلیدی 
ک��ه می خواهی��م روابطم��ان را با آن از ن��و برقرار 
کنی��م«. او ابراز امیدواری کرد: »رابطه س��ازنده و 

گفتمان با چین را هرچه زودتر آغاز کنیم«.
از سوی دیگر ش��بکه خبری اسپوتنیک امروز 
دوش��نبه نوش��ت که طبق اطالعاتی که به دست 
آورده اس��ت، ایتالیا بیانیه اتحادیه اروپا مبنی بر به 
رسمیت ش��ناختن »خوان گوایدو« رهبر مخالفان 
ونزوئ��ال به عنوان رئیس جمهور موقت این کش��ور 
را وتو کرده است. یک منبع آگاه که این اطالعات 
را  در اختیار اسپوتنیک گذاشت اعالم کرد: »بنابر 
اطالعات��ی که م��ن دارم، در جریان نشس��ت غیر 
رسمی وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

که به تازگی در بخارست )پایتخت رومانی( برگزار 
شد، ایتالیا این بیانیه را وتو کرد.« پیش تر »مانلیو 
دی استفانو« وزیر خارجه ایتالیا اعالم کرده بود که 
این کشور رهبر مخالفان را به عنوان رئیس جمهور 

موقت به رسمیت نمی شناسد.
همچنی��ن طبق این گ��زارش، اتحادیه اروپا به 
همراه اروگوئه قصد دارد نخس��تین نشس��ت وزرای 
گروه تماس بین المللی را روز هفتم فوریه )1۸ بهمن 

ماه( در مونته ویدئو )پایتخت اروگوئه( برگزار کند.
وزیر خارجه فرانس��ه در ادامه دخالت آش��کار 
کش��ور های غربی در امور داخلی ونزوئال مدعی شد 
رهبر مخالفان دولت کاراکاس مش��روعیت برگزاری 
انتخاب��ات جدید را دارد. او در این باره مدعی ش��د: 
»خوان گوای��دو )سردس��ته مخالف��ان( ظرفیت و 
مش��روعیت س��ازماندهی یک انتخاب��ات را دارد«. 
صدراعظم اتریش همسو با آمریکا، اسرائیل و برخی 
کشورهای اروپایی حمایت خود را از »خوان گوایدو« 

سردسته مخالفاِن دولت قانونی ونزوئال اعالم کرد.
در ادام��ه دخالت آمری��کا در ونزوئالف مایک 
پامپئ��و از طری��ق ویدئ��و کنفران��س در دهمین 
نشس��ت وزرای گ��روه لیما که برگزار می ش��ود و 
در مورد بررس��ی بحران در حال پیشرفت ونزوئال 
اس��ت، ش��رکت می کند. این در حالی است که در 
پی اقدام مداخله جویانه کش��ورهای اروپایی در به 
رس��میت شناختن رهبر مخالفان ونزوئال به عنوان 
رئیس جمهور، کاخ ریاست جمهوری روسیه از این 

اقدام اروپایی ها انتقاد کرد.

واکنش کاراکاس به مداخالت بحران ساز قاره سبز 

ونزوئال تسلیم اروپا نمی شود 

سوریه به اتحادیه عرب باج نمی دهد
معاون وزیر خارجه س��وریه با اش��اره به اعمال فشار و  آس�یا ش��روط به دمشق برای بازگشت به اتحادیه عرب تأکید غ�رب 

کرد که امکان ندارد س��وریه باج بدهد.
»فیصل مقداد« معاون وزیر خارجه سوریه تأکید کرد، آنچه برای سوریه 
اهمیت دارد، موقعیت این کش��ور در منطقه اس��ت. مقداد با اشاره به اعمال 
فش��ار و شروط به دمش��ق برای بازگش��ت به اتحادیه عرب اعالم کرد، »هر 
کس سعی دارد سوریه را نادیده بگیرد یا برای بازگشت آن به اتحادیه عرب، 

شروطی را تحمیل کند، موفق نخواهد شد«.
خبرگزاری »اسپوتنیک« به نقل از وی گزارش داد که امکان ندارد سوریه 
باج بدهد یا در خصوص مسائل داخلی خود کوتاهی داشته باشد.  این مسئول 
سوری با اشاره به اینکه پیگیر اخبار مربوط به بازگشت سوریه به اتحادیه عرب 
و فعالیت مجدد سفارتخانه ها در دمشق است، تأکید کرد که مسئوالن سوری 
در همین راس��تا تالش می کنند، »ولی فشارهای منطقه ای و بین المللی مانع 
این مسئله می ش��ود«. مقداد درباره نشست بروکسل که به بهانه کمک مالی 
به سوریه بزگرار می شود، گفت: »ما مخالف کنفرانس نخست بروکسل بودیم 
و اکنون نیز مخالف کنفرانس دوم بروکس��ل هستیم؛ زیرا حکومت سوریه به 
چنین کنفرانس هایی دعوت نمی ش��ود«. وی ب��ا بیان اینکه هدف از برگزاری 
این کنفرانس ها اعمال محدودیت در برابر هر گونه کمکی است که به سوریه 

صورت می گیرد، از سازمان ملل خواست که در این نشست شرکت نکند.

سعودی دست به دامان بنگالدش شد
در ادامه تقالی س��عودی برای فرار از شکست در یمن،  لش طبق اعالم سخنگوی ارتش بنگالدش، دیروز این کشور چ�����ا
با ریاض برای تقویت روابط نظامی و »مین روبی« در مرز عربس��تان سعودی 

با یمن، توافق امضا کرد.
رسانه ها به نقل از برخی منابع نظامی خبر دادند که بنگالدش و عربستان 
س��عودی به منظور »تقویت همکاری های نظامی«، یک توافقنامه دفاعی امضا 
کردن��د. ژنرال »محمد رش��یُدل« خبر داده که طبق ای��ن توافق، بنگالدش به 
عربس��تان سعودی برای »مین روبی« در مرز این کشور با یمن همکاری خواهد 
کرد. به گفته سخنگوی ارتش بنگالدش، »عزیز احمد« فرمانده ارتش بنگالدش 
در جریان س��فر به ریاض از تدارک برای امضا توافق بین دو کش��ور خبر داده 
بود. بنگالدش یکی از کش��ورهایی است که عضو »ائتالف نظامی اسالمی برای 
مبارزه با تروریس��م« است؛ ائتالفی که آذرماه سال 1394 »محمد بن سلمان« 
وزیر دفاع عربستان سعودی در یک نشست خبری در ریاض از تشکیل آن خبر 
داد. تحرکات سعودی در حالی صورت می گیرد که وزارت خارجه یمن با ارسال 
نامه ای به دفتر دبیرکل سازمان ملل اعالم کرد، آتش بس مورد توافق در سوئد 
هزاران بار نقض شده و ائتالف سعودی به حمالت گسترده خود ادامه می دهد.

وزارت خارج��ه یم��ن در نامه ای به دفت��ر »آنتونیو گوت��رش« دبیرکل 
س��ازمان ملل در نیویورک تأکید کرد، ائتالف س��عودی همچنان به افزایش 

حمالت نظامی و نقض توافق گروه های یمنی در سوئد مشغول است. 

دیوار بتنی برای نسل کشی در غزه
رژیم صهیونیس��تی با س��اخت یک دی��وار دیگر در مرز  بش�ر غزه، محاصره این منطقه را تشدید می کند که به اذعان حق�وق 
نهادهای حقوق بش��ری گامی دیگر برای نسل کشی سراسری در این منطقه 

است.
رژیم صهیونیس��تی قصد دارد در مرز غزه با فلس��طین اش��غالی دیواری 
بس��ازد تا »محاصره  خفه کننده« در این منطقه را که از سال ۲006 تاکنون 
ادامه یافته، تش��دید کند. »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
ط��ی اظهاراتی اعالم کرد، آخر هفته جاری س��اخت این دیوار بتنی با ارتفاع 
ش��ش متر آغاز خواهد شد. ارتش رژیم صهیونیستی هم طی بیانیه ای اعالم 
کرد، پنجش��نبه هفته جاری س��اخت دیوار مذکور به طول 65 کیلومتر آغاز 
می ش��ود و دیوار جدید در همان مسیر دیوار هوشمندی ساخته می شود که 
زیر زمین قرار دارد.  این سومین دیواری است که رژیم صهیونیستی در مرز 
غزه با فلسطین اشغالی ایجاد می کند. اولین مانع در این منطقه همان حصار 
مرزی اس��ت، دومین آن موانع آبی و خاکی ایجاد ش��ده و پس از آن همین 
دیواری اس��ت که پیش��تر زیر  زمین ساخته شده و اکنون قرار است در روی 

زمین نیز شش متر ارتفاع داشته باشد. 
رژیم صهیونیس��تی س��اخت دی��وار در زیر زمین )در م��رز غزه( را پس 
از جن��گ ۲014 علیه نوار غ��زه آغاز کرد تا مقاومت نتوان��د با حفر تونل به 

فلسطین اشغالی نفوذ کند.


