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بین الملل
جان مک کین سناتور ارشد جمهوریخواه آمریکا گفته
است والدیمیر پوتین رییس جمهو روسیه برای منافع
ملی آمریکا خطرناک تر از گروه تروریســتی داعش
است.
به گزارش عصر ایران به نقل از شبکه خبری "ای بی سی"
آمریکا ،مک کین که به منظور شــرکت در یک نشست امنیتی
در اســترالیا به سر می برد  ،در مصاحبه ای گفته است ":داعش
گروهی خطرناک است که اقدامات فاجعه باری انجام می دهد ...اما

داعشنشریۀفارسیمنتشرکرد!
گروه تروریستی داعش در چهارمین شماره نشریه جدید خود با نام "رومیه" قصد دارد تمامی
صفحات خود را به زبان فارسی منتشر کند .مجله رومیه که توسط «مرکز رسانهای الحیات» وابسته
به گروهک تروریستی داعش تهیه و توضیع میشود جایگزین "مجله دابق" شده است .اکثر مطالب
منتشر شده در این مجله ،تحلیل وقایع و رویدادهای بینالمللی سیاسی و میدانی است که به نظر
کادر مرکزی داعش مهم و با اهمیت جلوه کرده و باید به نوعی با آن برخورد شود.

مک کین :پوتین از داعش خطرناک تر است

این دولت روسیه و والدیمیر پوتین است که تالش
دارد با دخالت در رونــد انتخابات آمریکا ،پایههای
دموکراســی را از بین ببرد ".مک کین که ریاست
کمیته اطالعاتی سنای آمریکا را بر عهده دارد و یک
دوره در انتخابات سال  2008رقیب اصلی انتخاباتی
باراک اوباما بوده اســت ،افزود ":بنابراین مــن ،والدیمیر پوتین
و دولت روســیه را بزرگ ترین تهدید (بــرای آمریکا ) می دانم.
" مک کین همچنین درباره تالش "جارد کوشــنر" داماد ترامپ

برای ایجاد یک کانال مخفی برای ارتباط با دولت روســیه پیش
از ریاســت جمهوری ترامپ ،گفت :فکر نمی کنم اقدام به چنین
کاری از ســوی فردی که هنوز موقعیت او در یک دولت مستقر
تعیین نشده است یک اقدام عادی واستاندارد باشد .این روزها و
همزمان با افشای ابعاد جدیدی از ارتباطات پنهانی داماد ترامپ
با روســیه و نیز افشــاگری درباره تالش کوشنر برای ایجاد یک
کانال مخفی با دولت روسیه برای رایزنی درباره سوریه ،فشارهای
سیاسی مخالفان دولت آمریکا در کنگره افزایش یافته است.

آخرینموردازجنگنیابتیآمریکاوروسیه

ونزوئال به سوریهای دیگر تبدیل میشود؟
ماسکها سخن می گویند

اخیرا تصاویری از تظاهرات مردم ونزوئال علیه دولت منتشر شده است که جالب توجه است .معترضان از ماسکهایی به دالیل مختلف استفاده کرده اند که سوژه عکاسان و رسانهها شده است.برخی از این تصاویر به این شرح است:

نمــی توان انکار کرد کــه ونزوئال در بحرانی عمیق
فرورفته اســت .درحالی که بســیاری از تظاهرات
خشــونت آمیز ،کمبود مواد غذایی و سرکوبهای
دولت آگاه هستند ،عده اندکی از استفاده مخالفان از
روشهــای مخفی و کامال غیرقانونی و نقش ایاالت
متحده در تامین بودجه نیروهای مخالف آگاه هستند.
ایاالت متحده مدتهای طوالنی است که دیدگاههایی
متفاوت نســبت به ونزوئال دارد به خصوص پس از
«انقالبــی» که بــا انتخاب هوگو چــاوز به عنوان
رئیس جمهور شــکل گرفت و پس از او در دوران

نیکوالس مادورو ادامه یافت .ونزوئال دارای بزرگترین
ذخایر نفتی اثبات شــده در جهان است .ادامه فشار
ایاالت متحده برای تغییرات در شرایط فعلی ممکن
اســت به تکرار اعمال نابکارانــه ای بیانجامد که در
جاهای دیگر به یک جنگ نیابتی ختم شده است.
جنگی که به منظور جلوگیری از رسیدن نفت ونزوئال
به دست روسیه و چین انجام می گیرد.
در ابتدا به نظر می رســید که دولت ایاالت متحده
تمایل داشت تا اجازه دهد دولت مادورو از غبارها خارج
شــود .اما درحال حاضر ایاالت متحده تحریمهایی

جداگانه را علیه این کشور صادر کرده است .تنها در
سال جاری سه بار تحریمهایی متفاوت برقرار شده
و مطابق با برنامه ســنا در الیحه ای مقامات دولت
ونزوئال مورد هدف تحریمهای جدید قرار گرفته اند.
الیحه جدید با عنوان «کمکهای بشردوستانه ونزوئال
و دفاع از حکومت دموکراتیک» 20میلیون دالر در
اختیار مخالفان در ونزوئال قرار می دهد مخالفانی که
از زمان انتخاب چاوز در سال  1998تا کنون  50تا
60میلیون دالر دریافت کرده اند.
در حــال حاضر مخاطرات ســقوط رژیم مادورو زیر
مشــکالت اقتصادی نیز برای ایاالت متحده بسیار
باالســت .ضمن اینکه شــرکت نفت دولتی ونزوئال
 PDVSAدر آستانه سقوط قرار دارد .درحالی که این
خبر برای کسانی که به دنبال سقوط مادورو هستند
خوب به نظر می رســد ،اما نکته ای برای وحشــت
واشــنگتن وجود دارد :چنانچه شرکت نفت دولتی
ونزوئال در پی ســقوط دولت ،سقوط کند با توجه به
قرض  4تا  5میلیارد دالری به روسها ،این شرکت به
روسنفت شرکت نفت دولتی روسیه واگذار خواهد شد.
اگرچهروسیهوونزوئالازایناتحادسیاسیلذتمیبرند
اما روســیه درحال انجام اقداماتی بر سر بدهیهای
پرداخت نشده ونزوئال است .در ماه آوریل یک شرکت
حمــل و نقل دولتی روســیه 30میلیون دالر نفت
ونزوئال را ضبط کرد 49,9 .درصد از ســهام شرکت
سیتگو به عنوان یکی از شرکتهای اصلی شرکت

مصر :حمله به تروریستها در لیبی ادامه مییابد

سخنگوی ارتش مصر اعالم کرد عملیاتهای
این کشور علیه شبهنظامیان لیبیایی ادامه دارد
و فقط به منطقه درنه که "گروههای تروریستی"
در آنجا فعال هستند ،محدود نخواهد بود.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،تامر
الرفاعی ،سخنگوی ارتش مصر تاکید کرد :هر
طرف یا نیرویی که از تروریستها حمایت مالی
کند در هر جایی که باشد مجازات خواهد شد.
وی تاکیــد کرد :هنوز پایــان عملیات نظامی
علیه پایگاههای آموزشی تروریستها در لیبی
اعالم نشده است .نیروهای مصری تنها یک گروه

را هدف نگرفتند و بین گروههای تروریستی با
هر نام و مشخصاتی تفاوتی قائل نمیشوند .همه
آنها یک ایدئولوژی تندروی را دنبال میکنند.
سخنگوی ارتش مصر همچنین اعالم کرد که هر
کس علیه مصر توطئه تروریستی کند در هر جا
و با هر نامی که باشد ،در امنیت نخواهد بود.
ارتــش مصر در پی حملــه روز جمعه داعش
س قبطیهای مســیحی این کشور در
به اتوبو 
استان المنیا که به کشته شدن  29تن انجامید،
حمالتی را علیه پایگاههای شــبهنظامیان در
لیبی آغاز کرد .از ســوی دیگر منابع لیبیایی

اعالم کردند که هواپیماهای مصری روز دوشنبه
حمالت هوایی را به شهر درنه انجام دادند.
ســخنگوی نیروهای موســوم به "ارتش ملی
لیبی" که تحت فرماندهی خلیفه حفتر هستند
نیز اعالم کرد که حمالت هوایی به پایگاههای
شــبهنظامیان توســط ارتش مصر و نیروهای
لیبیایی به طور مشترک صورت میگیرد.
یکی از رهبــران ارتش ملی لیبــی به رویترز
گفت که این حمالت "شورای مجاهدان درنه"
و "گردان شهدای ابوســلیم" را که همپیمان
القاعده هستند ،هدف گرفته است.

قاب

موتور سواری وزیر خارجه آمریکا در بزرگداشت سربازان آمریکایی
وزیر خارجه آمریکا برای ادای احترام به کهنهســربازان ارتش این کشور و
کشتهشدگان جنگ ،به دهها هزار موتورسواری پیوست که به قلب واشنگتن
یراندند.
م
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه دیلی میل ،رکس تیلرسون ،وزیر خارجه
آمریکا که معموال با لباسهای تیره در انظار حاضر میشود ،در جریان این
موتور ســواری جلیق ه مشکی چرمی به تن داشت که نشانهای مختلفی
از جمله نشان وزارت خارجه آمریکا بر روی آن قرار گرفته بود.
این سیاســتمدار  65ساله در حالی که شلوار جین ،پیراهنی سیاه به تن
و عینک آفتابی به چشــم داشت با کاله ایمنی سوار برهارلی دیویدسون
ســیاه خود به جمعیت پیوست .تیلرسون همواره با عالقهاش به موتورها
شناخته میشود .موتورسواران آمریکایی از سراسر این کشور روز یکشنبه
برای بزرگداشت سیامین ســالگرد "موتورسواری برای آزادی" به سمت
واشنگتن حرکت کردند.
آگهي ابالغ وقت دادرسي

بدينوسيله به خوانده آقاي اصغر كريمي فرزند مرتضي فعال مجهول المكان ،ابالغ مي
شود كه آقاي مهدي اسحاقي فرزند برير دادخواستي به خواسته انتقال سند يك دستگاه
خودرو  L90رنو تيپ لوگان به شــماره انتظامي  ٣٩٤-٩٩ب  ٨١تقديم شورا نموده
كه پس از إرجاع به اين شورا به كالسه  ٤٨حوزه  ٤حكمي شوراي حل اختالف ابركوه
٩٦
به آدرس ابركوه ،خيابان دادگستري ،مجتمع شوراهاي حل اختالف ،دادگستري سابق،

ثبت گرديده و وقت رســيدگي براي تاريخ  96/٠٣/29ساعت 9/30صبح تعيين شده
مراتب به درخواست خواهان و دستور شورا و با اجاره از ماده  ٧٣قانون آيين دادرسي
مدني يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشــار درج مي گردد .خوانده فوق ميتواند
اقامتگاه خود را به شورا اعالم و در وقت مقرر در جلسه رسيدگي حاضر شود و نسخه
ثاني دادخواســت و ضمائم آن را أخذ نمايد و در غير اين صورت شورا غيابا رسيدگي
و حكم مقتضي اتخاذ خواهد شد.

ملی نفت ونزوئال ،به عنوان ضمانت وام به روسنفت
واگذار شــده اســت و در صورتی کــه این قرضها
پرداخت نشود و کنترلPDVSAبه دست روسها
بیفتد آن گاه روسیه پتانسیل کنترل بزرگترین ذخایر
نفتی جهان را خواهد داشت.
 PDVSAدر  19ایالــت در ایــاالت متحــده در
زیرساختهای حیاتی انرژی صاحب سهم است .آیا
به این ترتیب روسیه می تواند در خاک آمریکا و در
ذخایر نفتی سهم مالکیت داشته باشد؟ عالوه بر این
ونزوئال مقادیر بسیاری از چینیها با قراردادهای اعتبار
در برابر نفت ،قرض گرفته است .این یعنی که چین
صاحب مقادیر قابل توجهی از نفت ونزوئال است .در
نتیجه ایاالت متحده در راه تثبیت هژمونی جهانی
خود در برابر دو رقیب بــزرگ خود در زمین بازی
بزرگترین ذخایر نفتی جهان شکست خورده است.
ایاالت متحده مایل است تا از ایفای نقش مستقیم در
ونزوئال خودداری کند و این شاید بدترین سناریوی
ممکن باشد .باوجود ریســک باال ایاالت متحده از
هم اکنون جنگ نیابتــی را در خاک ونزوئال به راه
انداخته است .عالوه بر این تامین مالی مخالفان مادورو
منجر به تمرین نظامی چندجانبه ای در جنوب آمریکا
شده است .این تمرین ،با پایگاه نظامی موقتی در مرز
سه گانه کشورهای پرو ،برزیل و کلمبیا تکمیل شد.
بی بی ســی برزیل در گزارش خود این مســئله را
«فرصتی» بــرای تمرکز آمریکا بــر روی وضعیت

سیاسی ونزوئال می داند .دونالد ترامپ رئیس جمهور
آمریکا با رئیس جمهورهای پرو و کلمبیا دیدار کرد تا
درباره عالیق ایاالت متحده در ونزوئال صحبت کند.
بودجه اختصاصی آمریکا برای اپوزیسیون ونزوئال و
آماده سازی رهبری تمرینات نظامی چندملیتی در
جوار این کشور ،پایه و اساس جنگ نیابتی دیگری
بین ایاالت متحده و روسیه بر سر سوختهای فسیلی
گذاشته شده است.
ذکر این نکته هم الزم است که دولت مادور به شکل
گستردهایتوسطمسکوازنظرتسلیحاتیتجهیزمیشود.
بین ســالهای  2005تــا  2013ونزوئال بزرگترین
محمولههای اســلحه خریداری شــده در آمریکای
التیــن را با ارزشــی در حدود 12میلیــارد دالر از
روســیه خریداری کرد .بسیار بعید است که چین و
روسیه رغبت داشته باشند با میلیاردها دالری که در
ونزوئال خرج کرده اند آمریکا بتواند به سادگی رژیمی
دست نشانده در این کشور را بر مسند حکومت بنشاند.
به عبارت دیگر ممکن است به زودی مشکل درگیری
و تظاهــرات در ونزوئال تا جنگ نیابتی میان ایاالت
متحده و روســیه پیش برود و این کشور را بیشتر از
پیش نابود کند .آیا امریکا حاضر است به خاطر ذخایر
نفت ،ونزوئال را به سوریه ای دیگر تبدیل کند؟ اندازه و
ارزش ذخایر عظیم نفت ونزوئال احتمال این مسئله را
افزایش داده است.
منبع :راشا اینسایدر/مترجم:روزبهآرش/دیپلماسیایرانی

روسیه درحال انجام
اقداماتی بر سر بدهیهای
پرداختنشدهونزوئال
است .در ماه آوریل یک
شرکت حمل و نقل دولتی
روسیه30میلیوندالر
نفت ونزوئال را ضبط کرد.
 49,9درصد از سهام
شرکتسیتگوبهعنوان
یکی از شرکتهای اصلی
شرکت ملی نفت ونزوئال،
به عنوان ضمانت وام به
روسنفت واگذار شده
است و در صورتی که این
قرضها پرداخت نشود و
کنترل  PDVSAبه دست
روسها بیفتند آن گاه
روسیهپتانسیلکنترل
بزرگترینذخایرنفتی
جهان را خواهد داشت

