
یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلــس با بیان اینکــه »تحریم ۶ شــرکت ایرانی بعد از 
آزمایش موفقیت آمیز موشــکی ماهواره بر ســیمرغ مانور 
تبلیغاتی آمریکاست« تاکید کرد که آزمایش های موشکی 
ایران در راســتای برنامه دفاعی جمهوری اسالمی ایران و 

به عنوان حق طبیعی کشور است.
 شــهروز برزگــر در گفــت وگــو بــا ایســنا، اظهار 
داشــت: جمهوری اســالمی ایــران باید از خــاک خود 
در برابــر فرزندان ناخلــف آمریکا کــه در منطقه تربیت 
کرده اســت، دفــاع کند کــه یکــی از ایــن برنامه های 
 دفاعــی انجــام آزمایش هــای موشــک های ماهــواره بر 

است.
وی با اشــاره به اقدامات آمریکا در هشت سال جنگ 
تحمیلی و بعد از آن تربیت طالبان و داعش گفت: با توجه 
به تجربه تاریخی اقدامات خصمانــه آمریکا علیه ایران ما 
بایــد برای دفاع از خــاک خود و حقوق بشــر بتوانیم در 
مقابــل این اقدامات دفاع کنیم و به دنبال آن بنیه دفاعی 

خود را ارتقا دهیم.
برزگر ادامــه داد: آخرین اقدام آمریکا و اســرائیل از 
طریق فرزنــدان ناخلفش در منطقه حمله تروریســتی به 
مجلــس و حرم مطهر بود که البته بالفاصله تروریســت ها 
جــواب قاطعی گرفتند. این خود نشــان مــی دهد که ما 
باید بنیه دفاعی خــود را تقویت کنیم تا عالوه بر دفاع از 

مردمانمان در برابر دشمن از آزادی انسان ها و حقوق بشر 
در منطقه و جهان دفاع کنیم.

 نماینــده ســلماس تاکیــد کــرد: ایــران تنها ۸۰ 
میلیون نفر نیســت چــون پیروان تفکر ایــران در منطقه 
و حتــی جهــان بیــش از ۶۰۰ میلیون نفر هســتند که 
وقتــی آمریکا ۶ شــرکت ایرانــی زیر مجموعــه صنایع 
شــهید همــت را تحریم می کنــد، انــگار ۶۰۰ میلیون 
 نفــر را تحریم کرده اســت کــه قطعا چنیــن قدرتی را 

ندارد.
 آمریکا با این کار به خود تحریمی و خودزنی دســت 
زده اســت. وی با اشــاره به تحریم های آمریکا از ابتدای 
انقــالب تاکنون گفــت: از این به بعد آمریــکا باید فکری 
بــرای مقابله با تحریم های ایران و روســیه و کشــورهای 
دیگر داشــته باشــد، البته که فکر نمی کنم آمریکایی ها 
بتواننــد ســختی و ریاضــت اقتصادی را  تحمــل کنند، 
چــون آن ها به چپاول از کشــورهای جهان ســوم عادت 
کــرده اند و قطعا نمی توانند در چنین شــرایطی همچون 
 مردمــان ایــران با انســجام و وحــدت امــور را به پیش 

ببرند.
 برزگــر، انجام آزمایش های موشــکی را حق طبیعی 
کشــور دانست و گفت: پیشــرفت در علوم و فنون فضایی 
حق طبیعی همه کشورهاســت. آمریکایی هــا نمی توانند 
جلوی پیشــرفت علــم و دانش را بگیرنــد. قطعا ایران به 
عنــوان کشــوری آزاد هیچ وقت چنین باجــی را نخواهد 
داد، بــه همیــن دلیــل آمریکایی ها از قــدرت دفاعی ما 
 عصبانی هســتند که نمی توانند به اهداف شــیطانی شان 

برسند.
 وی در پایان تاکید کرد: تحریم شرکت های وابسته به 
وزارت دفاع هیچ خللی در عزم و اراده ما به وجود نخواهد 
آورد. آمریکایی هــا تنها بــه انجــام کار تبلیغاتی و مانور 
دســت زده اند حال اینکه این کار عبث و بیهوده است و 
 دیگر همه چهره واقعی آمریکا در حمایت از تروریســم را 

شناخته اند.

بــه نقــل از رویتــرز؛ نیکالس مــادورو 
– رئیس جمهــور ونزوئــال – پــس از آن که 
واشــینگتن وی را در فهرســت تحریم هــای 
خود قــرار داد، ترامــپ و تحریم های آمریکا 
را به ســخره گرفــت. هواداران مــادورو روز 
یکشــنبه به ایجــاد مجلس مؤسســان رأی 
 دادنــد؛ انتخاباتی که مخالفــان آن را تحریم 

کردند.
نا آرامی های روز یکشــنبه این کشور  در 
دســت کم 1۰ نفر جان خود را از دست دادند 
که آمار کشته شدگان ونزوئال را در 4 ماه اخیر 

به بیش از 12۰ نفر می رساند.
 مــادورو در اظهارات خــود، ترامپ را به 
دلیل پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا از طریق رأی کالــج الکتورال )مجمع 
گزیننــدگان( و آن هم پس از کســب آرای 
مردمــی کمتر نســبت به رقیبــش هیالری 

کلینتون به سخره گرفت.
 او خطاب به هوادارانــش گفت: »من از 
امپراتوری دستور نمی گیرم. دونالد ترامپ! به 
تحریم هایت ادامه بــده! در آمریکا می توان با 
کســب 3 میلیون رأی کمتر نسبت به رقیب، 
رئیس جمهــور شــد! این دموکراســی چقدر 
انتخابات  در  کلینتــون  عالیســت!« هیالری 
ریاســت جمهوری سال گذشــته آمریکا در 

قیــاس با ترامپ، 2.9 میلیون رأی بیشــتری 
کسب کرد.

به گفته مادورو، این تحریم ها "ناامیدی" 
و "تنفر" ترامــپ را از دولت سوسیالیســت 
خزانه داری  وزارت  می دهــد.  نشــان  ونزوئال 
آمریــکا روز گذشــته مادورو را در فهرســت 
تمامی  داد،  قــرار  واشــینگتن  تحریم هــای 
دارایی هــای متعلق بــه او را ضبــط کرد، و 
مبــادالت مالی آمریکایی ها را با رئیس جمهور 
ونزوئال ممنوع اعالم کرد. همچنین کاخ سفید 
مادورو را یک »دیکتاتــور« نامید. دولت های 
اســپانیا، کانادا، آرژانتین و پــرو نیز انتخابات 

روز یکشنبه ونزوئال را محکوم کردند.
خزانــه  وزارت  تحریم هــای  براســاس   
داری آمریــکا علیه نیکــوالس مادورو رئیس 
جمهــور ونزوئــال، همه دارایی هــای وی در 
آمریــکا توقیــف می شــود و هیچکــدام از 
 شــهروندان آمریکایی اجازه داد و ستد با او را 
ندارند. برخی منابــع در کنگره آمریکا اعالم 
کردنــد این تحریم ها به علت نقش مادورو در 
تضعیف دموکراسی در ونزوئال علیه وی اعمال 
شــده است. براساس این گزارش برخی منابع 
گزارش کردند که بعد از رأی مردم ونزوئال به 
ایجاد مجلس مؤسســان، دولت دونالد ترامپ، 
مستقیماً رئیس جمهور ونزوئال را تحریم کرد. 
به نوشته بلومبرگ، وزارت خزانه داری آمریکا 
در اقدامی غیرمعمول تمامی اموال »مادورو« 
کــه در قلمــرو حاکمیتی آمریکا هســتند را 
مســدود و اشــخاص آمریکایی را از معامله با 
وی منع کرد. به ادعای دولت مرکزی بیش از 
۸ میلیون نفر از مردم ونزوئال روز یکشــنبه با 
 ایجاد مجلس مؤسسان در این کشور موافقت 

کردند.

ســخنگوی مقتدی صدر از اعتراف ولیعهد سعودی 
در دیدارش با این رهبر شــیعه عــراق در جده به وجود 
اشــتباهاتی در دولت سابق عربســتان پرده برداشت، در 
حالی که خاطرنشــان کرد، دو طرف توافق کردند، زبان 
اعتــدال را در پیش گرفتــه و از مواضــع طایفه گرایانه 

کناره گیری کنند.
به گزارش ایسنا، صالح العبیدی، سخنگوی مقتدی 
صدر، رهبــر جریان صدر در گفت وگو با شــبکه العربیه 
تاکید کرد: محمد بن ســلمان ولیعهد عربســتان در این 

دیدار اعتراف کرد که اشتباهاتی در دولت قبلی عربستان 
وجود داشت و دو طرف تاکید کردند باید این اشتباهات 
را جبــران کنند و بغداد و ریــاض در جهت روابط بهتر 

گام بردارند.
العبیدی افزود: صدر و بن ســلمان بر این مساله نیز 
توافق کردند که باید زبان میانه روی را در پیش گرفته و 

از مواضع و اظهارات طایفه گرایانه رهایی یافت.
وی در عین حال به پیامدهای منفی مداخله ترکیه 

و عربستان در امور عراق اشاره کرد.

ســخنگوی صدر ادعا کرد: ایــران در عراق به دنبال 
منافع خود اســت و ما به هیچ طرفــی اجازه نمی دهیم 
منافع خود را بر خالف منافع عراق در کشور دنبال کند.

العبیدی بــر اهمیت گســترش روابــط بین عراق 
و عربســتان که تنها در ســطح سیاســی و دیپلماتیک 
محدود نباشــد، تاکید کرد. وی افــزود: صدر به ولیعهد 
عربســتان تاکید کرد بایــد گام های عملــی برای حل 
 اختالفات و گشــودن چشــم اندازهای همکاری برداشته 

شود.

مقتدی صدر 3۰ ژوئیه بنا به دعوت رسمی عربستان 
به این کشور سفر کرد.

 نشریه ویک در گزارشی نوشــت: تحریم روسیه به 
دلیل دخالت در انتخابات ریاست جمهوری 2۰1۶ آمریکا 
اقدام مناسبی به نظر می رسد اما هیچ دلیل منطقی برای 
تحریم ایران وجود ندارد. دموکرات ها با این اقدام بزرگترین 
میراث دیپلماسی باراک اوباما را که توافق هسته ای با ایران 
بود تهدید کردند. پیش از حمله آمریکا به عراق بسیاری 
از محافظه کاران آمریکا معتقد بودند که ایران هدف بعدی 

است. اکنون بسیاری از آن ها معتقدند که توافق هسته ای 
اوباما با ایران باعث عدم توانایی آمریکا برای حمله به این 
کشــور می شود. این موضوع مشــخص است که اشتیاق 
بیشتر برای تحریم های ایران به همین دلیل است؛ ایران 
اخیرا پــس از تصویب تحریم هایی علیه این کشــور در 
کنگره، موشــکی را آزمایش کرد که پس از آن نیز باعث 
صدور تحریم های جدید علیه این کشــور توســط دولت 

ترامپ شــد. اگرچه آزمایش های موشکی ایران در توافق 
هسته ای منع نشده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز 
مکررا حرکت ایران در راستای برجام را تائید کرده است. 
همچنین اکثریت مردم ایران نیز با انتخاب مجدد حسن 
روحانی حمایت خود از این توافق هسته ای را اعالم کردند.

تحریم ها به هر میزانی نه تنها می تواند باعث از بین 
رفتن برجام، بلکه ایجاد یک تقابل گســترده میان آمریکا 

و ایران شــود. جنگ با ایران که یــک حریف منظم تر و 
بســیار بزرگ تر از عراق است می تواند بارها فاجعه بارتر از 
جنگ های اخیر ما باشد و با این حال بسیاری از مقامات 
سیاســی  خارجی آمریکا در تالش برای دستیابی به این 
هدف هســتند. این بسیار عجیب است که دموکرات ها با 
بزرگ ترین دستاورد دیپلماسی دولت اوباما این گونه رفتار 

می کنند.

یادداشت 
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کارشناسان و تحلیلگران سیاسی نسبت به تقاضای ترکیه برای امضای قرارداد 
خرید ســامانه های موشکی »اس – 4۰۰« از روسیه هشدار می دهند و آن را فراتر 
از سنت های رایج در روابط بین المللی ترکیه می دانند. آن ها می گویند درحالی که 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سیاست های رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه درزمینه حقوق بشــر به شــدت انتقاد می کنند و معتقدنــد که وی به طور 
بی ســابقه ای وارد چالش در موضوعات حساس اســتراتژیک و امنیتی به خصوص 
در رابطه با ناتو شده اســت، دریافت چنین سامانه ای می تواند توازن در منطقه را 

به هم بریزد.
به گــزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، کارشناســان و تحلیل گران سیاســی 
می گویند اردوغان که رؤیای احیای امپراتوری عثمانی را در ذهن می پروراند، روی 
ســردی روابط با آلمان حساب کرده است تا به این ترتیب یخ روابط تاریخی ترکیه 
با غرب را بشــکند، از سوی دیگر به ســمت روسیه گرایش پیداکرده و می خواهد 
موشــک های پیشرفته اس – 4۰۰ از این کشور بخرد که نشان می دهد وی تالش 
دارد روابط ترکیه را با غرب به طور کامل قطع کند و روسیه را به عنوان پناهگاه امنی 

در صورت انتخاب گزینه خودداری از پیوستن به اتحادیه اروپا می داند.
اردوغان روی خشــم ترک ها از اروپا حســاب کرده است. مردم ترکیه از این که 
اتحادیه اروپا پیوســتن کشورشان به این اتحادیه را تا این اندازه به تأخیر انداخته 
درحالی که کشورشــان در سطح یک کشور پیشــرفته و مستقل ارتقا یافته است، 
ناراحت هســتند. به اعتقاد مردم ترکیه کشورشــان تمامی معیارهای الزم برای 
پیوســتن به اتحادیــه اروپا را دارد و این اتحادیه باید به ســرعت عضویتشــان را 
بپذیرد اما نمی پذیرد. این مســئله سبب شــده که مردم ترکیه به این باور برسند 
که اتحادیه اروپا بیش از هر چیز یک »کلوپ مسیحی« است همان طور که والری 

ژیسکاردستن، رئیس جمهوری اسبق فرانسه آن را توصیف کرده بود.
حزب عدالت و توسعه و در رأس آن ها رئیس جمهوری ترکیه تمام تالش خود را 
می کنند تا این دیدگاه را جا بیندازند که هویت ترکی با اروپایی بسیار تضاد دارد و 
حتی می تواند این دو هویت باهم برخورد داشته باشند. اردوغان همچنین بر موج 
مذهب گرایی مردم ترکیه سوار شده و روابط جنجالی اش با گروه های اسالم گرای 
افراطی در منطقه را به شدت تقویت کرده است تا آنجا که خود را دشمن فرهنگی 
با اروپا جلوه داده و احیای امپراتوری عثمانی را که نقش سلطان و رهبر در آن بارز 

بود، توجیه می کند.
بسیاری از تحلیل گران بر این اعتقادند که اردوغان از دشمنی فرهنگی با غرب 
بهره برداری می کند تا تحمیل دیکتاتوری خود بر دشــمنانش را توجیه کند. این 
روی کرد بعدازآن که کودتای ژوئیه سال گذشته میالدی شکست خورد، پررنگ تر 

شده است.
نفرت پراکنی اردوغان علیه اروپایی هــا در زمان تبلیغات برای رفراندوم تغییر 
قانون اساســی در ترکیه خود را به خوبی نشان داد. در آن موقع کشورهای اروپایی 
از پذیرفتــن وزرای دولت ترکیه برای ســخنرانی در دفــاع از رفراندوم خودداری 
می کردند و اردوغــان و هم حزبی هایش به این بهانه انتقادهای شــدیداللحنی را 

متوجه اروپایی ها می کردند.
به اعتقاد کارشناسان، حرکت ترکیه به سمت روسیه و عقد قرارداد خرید موشکی 
با آن و همچنین پذیرفتن چتر روسیه بر باالی سرخود در سوریه، واکنشی است از 
سوی اردوغان برای ابراز خشمش به اروپایی ها تا به آن ها بگوید اگر بخواهند ترکیه 
را به جمع خود نپذیرند روسیه و شرق عموماً گزینه ای قابل دسترس برایش هستند.

کارشناسان نظامی نسبت به اهداف خرید سامانه موشکی اس – 4۰۰ تردیدهای 
قوی  را مطرح می کنند. آن ها می پرســند آیا واقعاً ایــن امکان وجود دارد که این 
موشــک ها از حریم هوایی ترکیه محافظت کنند و از 4۰۰ کیلومتر هر جنگنده یا 
موشــکی که به ترکیه حمله کند را هدف قرار دهند؟ سؤال دیگری که برای آن ها 
مطرح است این است که درحالی که موشک های بالستیک سرعت 4۸۰۰ کیلومتر 
بر ثانیــه در ارتفاع 3۰ کیلومتری رادارند آیا ســامانه های اس – 4۰۰ واقعاً توان 
برخورد با آن ها را دارند؟ آن ها همچنین تالش ترکیه برای نزدیک شدن به روسیه 
را به اختالفات آنکارا با واشنگتن بر سر تعامل با کردها نیز مرتبط می دانند. ترکیه 
از این که اروپا و امریکا از مخالفان کرد در سوریه حمایت می کنند، خشنود نیست 
و می گوید کردهای سوریه ازلحاظ سیاسی ادامه روی فکری کردهای پ.ک.ک در 
ترکیه هستند. ازاین رو اگر اروپا و امریکا واقعاً ترکیه را شریک و متحد خود می دانند 

نباید دست اتحاد به سمت کردهای سوریه دراز کنند.

ترکیهباابزارروسیه،آمریکاواروپارامیترساند

در خاندان آل سعود نیز همه چیز مطلوب نیست: 
امســال در آن چرخــش بنیادی رخ داد: پادشــاه آل 
سعود ســنن موجود را نقض کرده و برخالف مقررات 
پیشین نسل ارشــد خاندان را از حکومت برکنار کرد 
 و محمد بن ســلمان پسر کوچک خود را ولیعهد اعالم 
نمود. پیشتر حکومت این پادشــاهی از برادر به برادر 
تحویل می شــد نه مانند ســلطنت های اروپایی از پدر 

به پسر.
ناگفته نماند که عبد العزیز پادشــاه اول عربستان 
)سال های حکومت از 1932 الی 1953( از زن های بی 
شمار 45 فرزند داشت و کال در خاندن آل سعود 5- ۶ 
هزار ولیعهد و امیر وجود داشت. ولی هیچ کس از نسل 
اول مدعیان پادشــاهی، مخالف مقررات موجود نبود. 
بنابرآن تاج این ســلطنت به پســر بزرگ این خاندان 
می رســید. به این ترتیب شش پادشاه پسر عبد العزیز 
در تخت آن کشور عوض شــدند تا موقعی که پادشاه 
کنونی این رســم را عوض کرد. او ابتدا برادر و سپس 

بــرادرزاده بزرگ خود را از حکومت برکنار کرد. منطق 
وراثت بیشتر با مقررات اروپایی شبیه شد. سلمان همه 
چیز را به پســر کوچک خود داد. حاال خاندان سعودی 
در انتظار حوادث بعدی است. دیده می شود که از این 

به بعد هر ولیعهد می تواند مدعی پادشاهی باشد.
ولی مســاله اصلی که بر اثر ســقوط قیمت نفت 
برمال شــد مســاله زیربنایی بود. معلوم شد که 25 % 
ســعودی های تا سن 3۰ سالگی بی کار هستند و آن ها 
یا به حســاب سوبســید های دولتی  و یا  والدین خود 
زندگی می کنند. ولی اکثرخانواده های عربســتان در 
 بخش دولتی وابسته به رشته در حال بحران نفت  کار 

می کنند.
با روی کار آمدن ســلمان بن عبد العزیز در 2۰15 
صرفه جویی بودجه اعالم شد که اکثر کارمندان دولتی 
را در بــر گرفــت. آن ها را از مزد هــای اضافی محروم 
کــرده و به پرداخت پول گاز، آب و برق در ابعاد کامل 
مجبورشــان کردند. همچنین مقام هــا در تالش آزاد 

کردن محل های کار برای افراد بومی به شکار کارگران 
خارجی دســت زدند و بدین ســان کارآفرینان محلی 
را کــه این کارگران را در اختیار داشــتند مورد ضربه 
قرار دادند. همچنین سهام شــرکت نفتی "ارامکو" به 
فروش گذاشــته شد و این به معنای آن بود که بخشی 
از ثروت های طبیعی عربستان به مالکیت خارجی ها در 
خواهد آمد. به این ترتیب وضع  مرســومی عربستان از 

نقطه سکون خارج شد.
ســاکنان عربستان روزبه روز بیشــتر فقیر شدند و 
موج هنوز ضعیف اعتراضشــان بلند شد. در این اوضاع 
و احوال محمد بن ســلمان 31 ساله ولیعهد عربستان 
اعالم گردید. به نوشته "نیویورک تایمز"، او از پادشاه 
مبتال به زوال عقل برای جنگ در یمن کسب موافقت 
کرده نشــان داد که این کشــور می تواند جنگ انجام 
دهــد. منتها تلفات ارتش عربســتان بیش از حد زیاد 
بــوده و نظامیان فاقد تجربه این کشــور چنان ضربات 
مهلکی به ســاکنان بی دفاع می زدنــد که به دنبال آن 

خط مشــی ولیعهد در رســانه های جهانی مورد انتقاد 
قرار گرفته و بدنام شد.

اختــالف با قطر که از 5 ژوئیه ســال جاری ادامه 
دارد نیز بخشــی از سیاست ولیعهد است. عربستان از 
 قطــر طلب می کنــد که روابط خود بــا ایران را قطع 

کند.
 ریاض می گوید قطر مجری سیاست ایرانی است 
و برنامه دور و درازی داشته و می خواهد مکه و مدینه 
را اشــغال کند. وی در ســخنانی تلویزیونی در 2۰1۶ 
گفــت که نبایــد در انتظار آن بود کــه ایران با جنگ 
 به عربســتان بیایــد، باید در خاک ایــران جنگ بر پا 
کــرد. ولیعهــد می خواهــد در قطر و یمــن به ایران 
ضربه بزنــد. در این هنــگام تعداد مخالفــان ولیعهد 
در خانــدان ایــن کشــور بیشــتر می شــود. آن ها 
از ایــن کار ناراضــی هســتند کــه به زودی کســی 
 حاکــم این کشــور می شــود کــه اصال حــق آن را 

ندارد.   

عربستان: پول نفت نباشد چطور زندگی کند؟

یک خبرگزاری داخلی آمریکا اعالم کرد این کشور، دیپلماسی را به عنوان اصلی اساسی در نظر دارد اما این بدان معنا نیست که از زور علیه کره شمالی که تهدید مستقیمی برای ثبات منطقه و جهان است استفاده 
نمی کنیم. ژنرال اوشنسی گفت در صورتی که رئیس جمهور آمریکا دستور بدهد ضربه ما بسیار سریع و قوی خواهد بود و به کره شمالی فرصت فکر کردن و واکنش نخواهد داد زیرا این حمالت علیه اهداف متعددی 

صورت خواهد گرفت.
گفتنی است آمریکا و ژاپن بعد از اقدام کره شمالی در آزمایش جدید موشکی، رزمایش مشترکی برگزار کردند که شامل گشت های هوایی مشترک بر فراز دریای جنوب چین و مانورهای دریایی ناوگان ها و کشتی های 

آمریکایی و ژاپنی متنوع بود.

آمریکا:ضربه
مرگباردرانتظارکره

شمالیاست

رســانه های جهانی گزارش می دهند که وضع ونزوئال وخیم اســت. تعداد 
تلفات براثر ســرکوب خونیــن مخالفان دولت به 1۰5 نفر رســیده و تعداد 

قربانیان روز به روز افزایش می یابد.
خیابان های کاراکاس با سنگرها بسته شده و کامال خلوت است. نوشته های 
"مرده بــاد دیکتاتــوری" بروی دیوارها به چشــم می خــورد. در کاراکاس 
راهپیمایی چند هزارنفری ضد دولتی با عنوان "تصرف کاراکاس" برگزار شد.

درعین حال وضعیت پیرامون این کشور نیز حساس شده است. دونالد ترامپ 
در توییتر خود نوشت: "اگر مادورو از انتخابات مجمع قانون اساسی)مجلس( 
دســت نکشد آمریکا دست روی دســت نخواهد گذاشت و علیه آن کشور به 

اقدام های اقتصادی شدید و سریعی دست خواهد زد".
کاخ سفید با چه پشتوانه ای کاراکاس را تهدید می کند؟ به نوشته روزنامه 
"ال پاییس" چاپ اسپانیا، آمریکا می تواند واردات نفتی خود را از ونزوئال قطع 
کند. حاال آمریکا 3۶ درصد نفت تولید شده آن کشور را می خرد و در صورت 
تحریم ونزوئال آن کشور هرسال 17.7 میلیارد دالر را از دست خواهد داد که 
رقم چشمگیری است و  کشوری دست خوش کمبود ارز در حکم یک فاجعه 
مواجه خواهد بود. در یک زمان "مایک پومپی" رئیس سیای آمریکا گفت که 
وی در پایتخت های کلمبیا و مکزیک به مقام های ذی ربط مشــورت داده که 
آن ها در صورت لزوم با ونزوئال چه بکنند. مقام های ونزوئال به سرعت آمریکا را  

به تدارک کودتای راست گرا همانند شیلی و گواتماال متهم کردند.
جهان به قدری به هم پیوسته شده که هر اقدام تندی می تواند به پاسخ های 
نامناسبی از طرف مقابل منجر شود.  اگر مناسبات آمریکا و ونزوئال خیلی بد 
شــود ممکن است برای امنیت ملی آمریکا نیز خطر جدی به وجود آید. زیرا 
بنا به داده های ســیا در ونزوئال مقدار هنگفت تسلیحات جمع شده است که 
اکثر آن از شوروی خرید  شده، ازجمله نزدیک به یک میلیون عدد "استنینگر" 
روســی "ایگال" هســت که برای هواپیماهای غیرنظامی آمریکا تهدید جدی 

محسوب می شود و امنیت غیرنظامیان آمریکایی به خطر می افتد.
بعید نیست که ونزوئال از کانون جنگ محلی به مرکز جنگ جهانی تبدیل 
شــود. مســکو از تحریم های کنونی بی مدت آمریکا بی نهایت عصبانی شده 
اســت. پرزیدنت پوتین و گروه وی اصاًل از ترامپ دلســرد شده اند. روسیه در 
ونزوئال نفوذ شــدیدی دارد و ونزوئال از پایگاه های روســیه در نزدیکی ایاالت 
متحده به حســاب می آید. روســیه در این کشــور منافع نفتی فراوان دارد و 
هم اینــک میلیاردها دالر را در آن ســرمایه گذاری کرده اســت. همچنین از 
انحــالل مجلس قانونی در این کشــور و برگزاری انتخابــات جدید حمایت 
کرده اســت. پس چرا روســیه از جنگ داخلی در آن کشــور استفاده نکند 
و با آمریکایی ها درگیر نشــود؟ چرا مســکو به کاراکاس سالح مدرن تحویل 
ندهــد و در دریــای کارائیب با شــرکت ونزوئــال و حضور چیــن تعلیمات 
نظامی نمایشــی را انجام ندهد؟ بدین ســان پوتین بــه ترامپ خواهد گفت 
کــه آمریکا با انجام کودتــا در اوکراین به حیطه منافع روســیه رخنه کرده 
و حاال ما در نزدیکی ســواحل شــما دســت به اقدام می زنیم. پیش تر کوبا 
 ناو شــوروی بود و حاال آن هــا می خواهند پایگاه روســیه در ونزوئال را دایر 

کنند.

ونزوئالمرکزجنگجهانیسوم!

تحریماخیرموشکیایرانمانورتبلیغاتیآمریکاست

ولیعهدعربستانبهاشتباهاتدولتقبلیکشورشاعترافکرد

نشریهویک:تحریمایرانمهمتریندستآورداوباماراباتهدیدروبهرومیکنید

مادورو ترامپ و نظام انتخاباتی آمریکا را مسخره کرد
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

سخنگوی مقتدی صدر: 

مجلس عوام کنگره برزیــل امروز درخصوص اینکه آیا 
رئیس جمهور این کشــور باید به خاطر دریافت رشــوه از کار 

معلق و دادگاهی شود یا خیر، تصمیم گیری می کند.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
تاریخ نشان داده که در عصر معاصر، ماه اوت یکی از بدترین 
ماه ها برای روئسای جمهور برزیل بوده است؛ سی ویک روزی 
که در آن روئســای جمهور برزیل یا اســتیضاح و یا برکنار 
شــده اند و حتی در یک مورد دست به خودکشی زدند. دیلما 
روسف، رئیس جمهور پیشین برزیل نیز 31 اوت سال گذشته 
میالدی به خاطر نقض قوانین مالی در مدیریت بودجه برکنار 

شد.
اما این بار نوبت به میشــل تامــر، رئیس جمهور کنونی 
برزیل رسیده که درخصوص اتهام دریافت رشوه که از سوی 
دادستان کل برزیل علیه وی مطرح شده با رای گیری مجلس 

عوام کنگره مواجه شود.
قانون گذاران اپوزیســیون کامال مطمئن هستند که تامر 
نیز به خاطر اتهام دریافت رشوه و یا اتهام "ممانعت از اجرای 
عدالت" که رودریگــو جانات،  دادســتان کل برزیل ممکن 
اســت در پایان ماه جاری میــالدی علیه وی مطرح کند، به 
فهرســت تلفات ماه اوت اضافه می شود. اگر اتهام ممانعت از 
اجرای عدالت علیه تامر مطرح شود به صورت جداگانه توسط 
مجلس عوام به رای گذاشته خواهد شد. کلودیو کوتو، یکی از 
اساتید علوم سیاسی دانشگاه می گوید: حتی اگر تامر در رای 
گیری روز چهارشــنبه پیروز شــود این آخر کار نخواهد بود. 
تامر در آستانه رای گیری روز چهارشنبه بخش اعظم سرمایه 
سیاســی خود را برای جلب حمایت قانونگذاران به کار بسته 
که شــامل وعده چندین میلیــارد دالر در تعیین بودجه های 
تخصیصی برای بســیاری از قانون گذاران اســت آن هم در 

زمانی که این کشور برای بیرون آمدن از بدترین رکود در چند 
دهه اخیر تالش می کند. تامر به دریافت غیرمســتقیم رشوه 
از طریــق یک فرد قابل اعتماد که در حال حمل یک چمدان 
حاوی 150 هزار دالر پول نقد توســط پلیس دســتگیر شد، 
متهم شده است. این پرونده در ماه مه علنی شد یعنی زمانی 
که یک صدای ضبط شده نیز منتشر شد که در آن ظاهرا تامر 
از مدیر اجرایی یک شــرکت بسته بندی گوشت خواسته تا به 
پرداخت حق السکوت ها به ادواردو کانها، رئیس مجلس عوام 
کنگره که به خاطر فساد به 15 سال حبس متهم شده، ادامه 
دارد. این در حالی اســت که تامر انجام هرگونه کار اشتباهی 

را رد کرده و درخواست ها برای کناره گیری را رد می کند.
تا چند هفته گذشــته تامر از حمایت کافی در بین 513 
عضو مجلس عوام برخوردار بود اما هم زمان با فرا رســیدن 
ماه اوت اوضاع برای تامر بدتر شــد به طوری که نظرسنجی 

پایگاه Ibope نشــان داده که تنها پنج درصد از برزیلی ها 
از تامــر حمایت می کنند. رای هر نماینــده مجلس عوام به 
صورت علنی مطرح می شــود و این مساله به فشارها اضافه 
شــده است. هر عضو مجلس عوام باید پای میکروفن رفته و 
در پاسخ به این سوال که آیا تامر باید معلق شود یا خیر جواب 

آری یا خیر دهد.
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