
ترامپ با »خرد سياسي« مناقشات ديپلماتيك را حل كند
كرملين روز گذشته اظهاراميدواري كرد دولت دونالد ترامپ با استفاده از »خرد سياسي« و »اراده سياسي« مناقشه ديپلماتيك با مسكو بر سر توقيف دارايي هاي ديپلماتيك روسيه در خاك امريكا را حل كند. 
ديميتري پسكوف، سخنگوي كرملين در گفت وگو با خبرنگاران گفت: ما هنوز اميدوار هستيم كه همكاران امريكايي ما براي حل اين مناقشه خرد سياسي و اراده سياسي نشان دهند. پسكوف گفت: هرگونه 
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نتانياهو پشت گرم به 
تروريست هاي سوري

بي بي  به آتش بس در سوريه به خاطر حضور ايران نه گفت

الكسي پوشكوف: اگر تل آويو طرح بهتري براي آتش بس دارد ارايه دهد

آتن- آنكارا؛ تنش هاي 
بي پايان

تنش هاي سياسي و نظامي ميان آتن 
و آنكارا پاياني ندارد و هر از چندي در 
چارچوب يك موضوع سياس��ي، اقتصادي، فرهنگي 
يا منطقه اي خودنمايي مي كند. بن بست در مذاكرات 
دو قبرس كه اخيرا تحت نظر سازمان ملل در سوييس 
برگزار و البته بدون حصول نتيجه ملموسي به پايان 
رسيد فصل جديدي در تنش ميان دو همسايه و رقيب 
ايجاد كرد. در س��طوح وزراي خارجه يونان و تركيه 
هريك ديگري را به اتخاذ نقش منفي و متوقف شدن 

مذاكرات متهم مي كنند. 
سخنگوي وزارت خارجه تركيه سخنان وزير خارجه 
يونان پس از ديدار با وزير خارجه صربستان در آتن را 
كامال غير قابل قبول توصيف و وي را به بيان ادعاهاي 
بي پايه متهم و رويكرد طرف يوناني را غيرس��ازنده و 
دور از روح مصالحه جويانه دانس��ته و آتن را به بيان 
ادعاهاي غيرواقعي و بي پايه و برخالف خود حس��ن 

نيت و روح سازنده متهم مي كند. 
 بالفاصله سخنگوي وزارت خارجه يونان در واكنش 
سريع به انتقاد وزارت خارجه تركيه، عليه وزير خارجه 
يونان تاكيد كرد »تركيه همچنان جامعه بين المللي 
را به تمسخر گرفته اس��ت. صدور چنين بيانيه هايي 
اثبات مي كند جسارت تركيه حدي نمي شناسد. در 
حقيقت به جايي رس��يده كه انعطاف ناپذيري كه در 
كران مونتانا نشان داده را »روح سازنده« نامگذاري 
مي كند. اما وزير امورخارج��ه تركيه ادامه مذاكرات 
قبرس را ب��ه معناي پذيرش كليه درخواس��ت هاي 
طرف يوناني نش��ين ندانس��ته و هرگونه درخواست 
غيرمنطقي را رد كرده و منبع��د نيز رد خواهد كرد. 
س��ازمان ملل، انگلس��تان و اتحاديه اروپا نيز شاهد 
رويكرد مثبت ما در اين مذاك��رات بودند. از آنجايي 
كه ما درخواس��ت هاي غيرمنطقي آنها را نپذيرفتيم 
اينك ما را به عنوان عامل عدم دس��تيابي به راه حل 

نشان مي دهند. 
به باور آتن، اعتراف جديد وزير خارجه تركيه مبني بر 
اينكه تركيه هرگز امكان نداشت »پيشنهاد احمقانه« 
لغو حق مداخله در قبرس، لغو قانون ضمانت و خروج 
ارتش اشغالگر از قبرس را بپذيرد، بزرگ ترين مدرك 
مسووليت آشكار تركيه در به بن بست كشيده شدن 
كنفرانس و مذاكرات قبرس است. آنكارا قصد نداشت 
به راه حلي كه موجب تضمين اس��تقالل و حاكميت 
قبرس گردد، متعهد ش��ود. راه ح��ل عادالنه و پايدار 
يعن��ي برداش��تن تمامي عواق��ب ناش��ي از تجاوز و 
اشغالگري، يعني لغو حق مداخله و قانون كشورهاي 

ضامن، يعني خروج ارتش اشغالي از جزيره. 
وزي��ر خارجه يونان اعتقاد دارد تركيه مي خواس��ت 
يونان توافق كند سند موافقتنامه بر تانك تركيه كه 
به خاك قبرس تجاوز مي كند آويزان شده و با امضاي 
يونان بر اين سند تركيه هر موقع اراده كند بتواند وارد 
قبرس ش��ود. وزير خارجه تركيه به دبيركل سازمان 
مل��ل گفته بود تركي��ه آماده مصالحه اس��ت. وقتي 
دبيركل تصميم گرفت اين مصالحه روي كاغذ بيايد 
اعالم كرد نمي خواهد و نمي تواند مصالحه كند. تركيه 
خواستار حفظ حق مداخله است تا هر موقع اراده كند 
بتواند عليه قبرس يعني يك كشور حاكم و مستقل 
عضو اتحاديه اروپا و سازمان ملل اقدام كند. خواسته 
تركيه ضد حقوق بين المللي، مقررات دموكراسي و 

سازمان ملل است. 
يوناني ها اين بار حتي انتقادات خود عليه فرس��تاده 
ويژه دبيركل سازمان ملل را علني كرده و مواضع وي 
را در جريان اين مذاكرات »جانبدارانه« دانس��تند. 
به ادعاي آتن، وقتي فرس��تاده دبيركل سازمان ملل 
جهت گفت وگو به آتن مي آمد قب��ل از ديدار با ما به 
سفارت تركيه مي رفت! در اوج چنين تنش هايي و در 
حالي كه آتن از تركيه مي خواهد فراتر از تهديدهاي 
لفظ��ي حركت نكرده ب��ار ديگ��ر از نيكوزيا حمايت 
كرده و معتقد است ديگر كش��ورهاي اروپايي نيز از 
حقوق بين المللي و حقوق كشور عضو اتحاديه اروپا 
دف��اع خواهند كرد. به اعتقاد مقامات يوناني با وجود 
بن بست در مذاكرات، پرونده مساله قبرس هنوز بسته 
نشده است و مذاكرات كنفرانس كران مونتانا شكست 
نيس��ت چرا كه در اين مذاكرات براي نخس��تين بار 
مس��اله ضمانت و امنيت مطرح است. تا زماني خاك 
عضو اتحاديه اروپا و س��ازمان ملل تحت اشغال قرار 
دارد مساله قبرس حل نش��ده و اين كشور به كشور 

عادي تبديل نخواهد شد. 
تركيه اتهام��ات آتن را بي پايه و اس��اس و يك بازي 
توهين آميز مي داند و مدعي اس��ت كساني كه خود 
رويكرد غيرس��ازنده اتخاذ كرده و فضاي س��ازش را 
از مذاكرات دور كرده بودن��د اكنون اتهامات بي پايه 
و اس��اس بيان مي كنند تا افرادي كه حس��ن نيت و 
رويكرد س��ازنده اتخاذ كرده بودند را مورد سرزنش و 
اتهام قرار دهند. تالش هاي بي ثمر وزير امور خارجه 
يونان براي مقصر نشان دادن تركيه درحقيقت تالشي 
براي پنهان كردن واقعيت ها درباره شكست مذاكرات 
است زيرا اين مذاكرات به دليل نبود حسن نيت و اراده 
سياسي در طرف يونان و قبرس  يوناني نشين شكست 

خورده است. 
به زع��م يون��ان، تركيه هم��ان طور كه نخس��تين 
كنفرانس ژنو را ترك كرد كنفرانس دوم را نيز تخريب 
و كنفرانس سوييس را به بن بست هدايت كرد. وقتي 
تركيه در مقابل پيشنهاد دبيركل سازمان ملل مبني 
بر ثبت كتبي مصالحه بالقوه قرار گرفت مجبور شد از 
مواضع و تمايالت واقعي خود پرده بردارد و اثبات شود 
كه اين كشور هرگز در طول مذاكرات چندجانبه هيچ 
تمايلي براي حصول مصالحه نداش��ته و قصد فريب 

دادن دبيركل را داشته است. 
در روزهاي اخير كنسرس��يوم شركت هاي »توتال و 
اني« با وجود تهديدهاي تركيه قرار اس��ت به زودي 
فعاليت حفاري خود در ميدان 11 قبرس را آغاز كند 
و آنكارا در اقدامي تنش زا اعالم كرده است در ميادين 
5، 6 و 7 منطق��ه انحصاري اقتص��ادي قبرس مانور 
دريايي برگ��زار خواهد كرد. نيروي دريايي تركيه دو 
كشتي جنگي و يك زير دريايي به محلي در نزديكي 
سواحل قبرس كه كشتي اكتشافاتي فرانسوي براي 
قبرس اكتش��اف نفت و گاز در شرق مديترانه حضور 
دارد، اع��زام تا اقدامات اين كش��تي اكتش��افاتي را 

زيرنظر قرار دهد. 

  وزير خارجه يمن: عربس�تان پشت پرده شيوع 
وبا در يمن است

  انگلي�س فش�ار ب�ر چي�ن را مقدمه فش�ار بر 
كره شمالي دانست

  كشته شدن ۵ نظامي مصر در انفجار سينا
  ۸ كشته در حمله انتحاري به مسجدي در نيجريه
  مقام�ات امنيت�ي و اقتص�ادي افغانس�تان ب�ه 

»تاشكند« مي روند
  سازمان ملل: تلفات غيرنظاميان در افغانستان در 

2017 افزايش چشمگير داشته است
  كمك بالعوض 21 ميليون يورويي اتحاديه اروپا 

به ازبكستان
  يك مس�جد در منچستر انگليس عمدا به آتش 

كشيده شد
  17 مج�روح درپ�ي انفج�ار بم�ب در مس�ير 

نظاميان تركيه

مسجد االقصي نماد انسجام
»رام��ي الحم��داهلل«، نخس��ت وزير دول��ت توافق 
مل��ي فلس��طين در واكنش ب��ه اتفاق��ات اخير در 
مسجداالقصي اعالم كرد: رژيم اشغالگر صهيونيستي 
به دنب��ال تغيير وضعيت كنوني در قدس اس��ت. بر 
اساس گزارش وبگاه »24« امارات، الحمداهلل در ادامه 
گفت: قدس شاهد تعرض هاي اسراييلي بي سابقه و 
نيز تعرض آش��كار به مس��جداالقصي بستن درهاي 
آن و ني��ز تحميل برخي قيد و بنده��ا بر نمازگزاران 
است. وي از كشورهاي جهان خواست در مقابل اين 
موضوع بايستند و س��پس افزود: اين اقدامات، نقش 
آش��كار تمامي قوانين انس��اني و بين المللي درباره 
آزادي انجام مناس��ك ديني و حرم��ت اماكن ديني 
است. »اسماعيل هنيه«، رييس دفتر سياسي حماس 
اعالم كرد ملت و مقاومت فلس��طين اجازه نمي دهد 
توطئه هاي رژيم صهيونيس��تي عليه مسجداالقصي 
اجرايي شود. براساس گزارش وبگاه »فلسطين اليوم«، 
هنيه افزود اقدامات صهيونيستي در مسجداالقصي، 
تحولي خطرناك است كه تقسيم اين مسجد با همه 
تس��لط كامل ب��ر آن را دنبال مي كن��د. رييس دفتر 
سياس��ي حماس گفت: در س��ايه مش��غوليت هاي 
كنوني كش��ورهاي عربي، دولت رژيم اشغالگر براي 
نخستين بار پس از نيم قرن، مسجداالقصي را بسته و 
اجازه اقامه نماز را در آن نمي دهد؛ رژيم صهيونيستي 
گمان كرده مس��جداالقصي تنها و بي ياور است و به 
همين دليل روي به تصويب قوانين آورده است، نمونه 
آن تصويب قانوني كه آن را »قدس واحد« مي نامند، 
است كه تقويت يهوديت قدس را دنبال مي كند. هنيه 
تاكيد كرد مردم و مقاومت فلس��طين اجازه اجرايي 
ش��دن توطئه ها را نمي دهند، مبارزه نامحدود در راه 
مس��جداالقصي به عنوان قبله اول مس��لمانان، نبرد 
هويت و در رأس آرمان فلس��طين است. رييس دفتر 
سياسي حماس ضمن فرس��تادن درود به نگهبانان 
و حاميان مس��جداالقصي و نيز شهداي آل جبارين 
)كه در روز جمعه اقدام به عمليات استش��هادي در 
مسجداالقصي كردند(، خطاب به آنها افزود: نبرد ما 
يكي است، حماس ما را تنها نمي گذارد و فرزندان ما 
مس��ير پيروزي را خوب مي شناسند. هنيه در پايان 
از تمام��ي س��ازمان ها و علماي امت اس��الم به ويژه 
سازمان همكاري اس��المي و اتحاديه عرب خواست 
با تحركات فوري، جلوي جنايات رژيم صهيونيستي 

در مسجداالقصي را بگيرند. 

 تاييد پايبندي ايران
 تمديد معلق ماندن 
تحريم هاي هسته اي

همزمان با اعالم پايبندي ايران به برجام و صدور دستور 
تمديد توقف اجراي تحريم هاي هسته اي، اسامي جديد 
حقيقي و حقوقي به ليس��ت موجود تحريم هاي ايران 
به واس��طه فعاليت هاي موشكي اين كشور اضافه شد. 
اقدامي كه پيش از اين نيز در تاريخ  هاي فوريه و ماه مه 
صورت گرفته بود. اين رويكرد دوضلعي واشنگتن در 
برابر ايران نش��ان مي دهد كه هرچند امريكا در قالب 
به برجام پايبند مانده اس��ت اما با اجراي سختگيرانه 
آن به دنبال اعمال فشار بر تهران به گونه اي است كه 
تهران را وادار به عقب نشيني از اين توافق كند. اضافه 
شدن افراد حقيقي و حقوقي به برجام در حالي صورت 
مي گيرد ك��ه محمد جواد ظريف، وزي��ر امور خارجه 
ايران اين روزها در نيويورك به س��ر مي برد و در تمام 
گفت وگوهاي انجام گرفته تاكنون در خاك امريكا، اين 
كش��ور را به عدم رعايت متن و روح برجام متهم كرده 
و در پاس��خ به تمام ادعاها در مورد عدم پايبندي فني 
ايران به برجام اعالم كرده كه آژانس بين المللي انرژي 
اتمي در ساختار توافق هسته اي ايران با 1+5 به عنوان 
مرج��ع اصلي براي قضاوت در م��ورد ميزان پايبندي 
ايران انتخاب ش��ده و تاكنون در 7 مورد اين پايبندي 

را تاييد كرده است. 
تاييد برجام از س��وي دولت امريكا براي س��ومين بار 
در ش��ش م��اه گذش��ته در حالي ص��ورت گرفت كه 
امريكايي ها هنوز از عدم مشخص بودن نتيجه بازبيني 
سياس��ت هاي كلي واش��نگتن در قبال ته��ران خبر 
مي دهند و با اين اهرم به دنبال حفظ فضاي خاكستري 
پيرامون تهران هستند. فضايي كه شكسته شدن آن 
تا حدود بسيار زيادي به ديگر بازيگران فعال در برجام 
مانند اتحاديه اروپا، روسيه و چين و البته سازمان ملل 
به عنوان ناظر بر اين توافق هس��ته اي بس��تگي دارد. 
بازيگراني كه در ش��ش ماه گذش��ته از دولت ترامپ 
باره��ا و بارها بر لزوم تداوم اج��راي برجام و حفظ آن 
به عنوان دس��تاوردي براي توس��ل به ديپلماسي در 
روزگار لشگركش��ي هاي نظامي تاكي��د كرده اند. در 
حال حاضر در س��طح بين المللي شكافي بر سر تداوم 
برجام به وجود آمده است. شكافي كه در يك سوي آن 
امريكا و متحدان منطقه  اي اش ايستاده اند و در سوي 
ديگر آن س��اير اعضاي جامعه بين المللي كه گام هاي 
متوازن ايران در وفاي ب��ه تعهداتش در قالب برجام و 
شفاف سازي در مورد برنامه هسته اي اش را ديده اند و 
با وجود فضاي منفي كه امريكا تالش مي كند پيرامون 
بازار ايران حفظ كند براي سرمايه گذاري و بهره برداري 

از بازار بكر اين كشور روانه آن شده اند. 

چهره ها- خبرها

ادامه از صفحه اول

سرخط خبرها نگاه روز خاورميانه

شروط اسراييل
ع�ه   مجمو ي�و  و تل آ
ش�روط خود را به امريكا 
و روس�يه اب�الغ ك�رده 
اس�ت و به نظر مي رسد 
اين دو كش�ور ع�الوه بر 
اينكه توان محقق كردن 
اين مطالب�ات را ندارند، 
چندان ميل�ي به اجراي 
اين مطالبات هم نش�ان 
اس�راييل  نمي دهن�د. 
مي خواهد كه دشمنانش 
از س�وريه خارج شده يا 
حداقل حضورش�ان در 
اين كشور كمرنگ شود، 
مراد اس�راييل از دشمن 
ايران و حزب اهلل اس�ت 
و عم�ال نمي خواه�د كه 
جري�ان مقاوم�ت ده ها 
كيلومت�ر از بلندي هاي 
جوالن اشغالي دور شود 
بلك�ه خواس�تار خروج 
كامل آنها از سوريه است.

اي��ن روزه��ا ونزوئ��ال درگير يك 
چرخ��ه از بحران ه��اي پي درپي 
شده است كه شاه كليد حل اين بحران در اختيار 
يك نفر قرار دارد و آن هم نيكوالس مادورو است. 
مخالفان رييس جمهوري ونزوئال روز يكش��نبه 
رفراندومي نمادين را در مخالفت با مادورو برگزار 
كردند تا نشان دهند مردم تغيير در قانون اساسي 
كه نيكوالس م��ادورو قص��د دارد آن را به زودي 
اعمال كند را نمي خواهند. بيش از هفت ميليون 
ونزوئالي��ي در اي��ن رفراندوم قويا اع��الم كردند 
كه تغيير جديدي در قانون اساس��ي اين كش��ور 
را نمي خواهن��د. اين در حالي اس��ت كه دو هفته 
ديگر نيكوالس م��ادورو قص��د دارد انتخاباتي را 
براي تغيير قانون اساس��ي اين كشور برگزار كند. 
ب��ا اين حال انتخابات كه از روز جمعه آغاز ش��د و 
روز يكش��نبه پايان يافت بدون دردسر هم نبود. 
چرا كه راي گيري پس از كش��ته ش��دن يك زن 
61 س��اله و زخمي ش��دن چهار نفر به خشونت 
كشيده ش��د. اين ش��رايط در حالي به وجود آمد 
كه طرفداران دولت س��وار بر موتوس��يكلت ها در 
غرب كاراكاس به يك محل اخذ راي حمله كردند 
و با جمعيت درگير ش��دند. با توجه به اين شرايط 
اما آمار نش��ان مي ده��د 7170186 از سراس��ر 
ونزوئال در روز يكشنبه به مخالفت با تغيير قانون 
اساس��ي راي دادند. اما اين ميزان از آرا نسبت به 
7/7 ميليون راي مخالف��ان در انتخابات مجلس 
نماين��دگان در س��ال 2015 و 7/5 ميليون راي 
مادورو در س��ال2013 كه وي را به قدرت رساند 
كاهش داشته اس��ت. اما رهبران مخالفان دليل 
اين ميزان راي را كم بودن صندوق هاي اخذ راي 
در سراسر كشور دانستند. طبق گفته مخالفان آنها 
تنها توانسته بودند حدود 2هزار صندوق را براي 
راي گيري فراهم كنند و آن را تمرين نمادين براي 
رويارويي با دولت نامش��روع دانستند. با اين حال 
برخي از طرف��داران اعالم كردند كه از اين نتيجه 
نااميد شده اند. ماريال آرانا 56 ساله به خبرگزاري 

آسوش��يتدپرس گفت: من فكر مي كردم كه رقم 
آرا بيش از اين باشد. اما اين هفت ميليون نفر راي 
خود را بيان كردند و اين ميزان بود. ديويد اسميت، 
كارشناس دانشگاه ونزوئال گفت: اين نتيجه احتماال 
جامعه بين المللي را قوي تر در برابر رفراندوم 30 
جوالي به توافق خواهد رس��اند. طبق اين قانون 
م��ادورو مي تواند مجوز تغيير قانون اساس��ي كه 
سال 1999 مورد بازنويس��ي قرار گرفت را صادر 
 كند. مخالفان معتقدند تشيل مجمع قانون اساسي 
كه از سوي حاميان دولت تشكيل شود به مادورو 
اي��ن اجازه را مي دهد كه تا چن��د مورد باقيمانده 
در قانون اساس��ي كه مي تواند جلوي قدرت او را 
بگيرد نيز از بين ببرد و سيس��تمي به سبك كوبا 
را كه همه چيز تحت تس��لط رييس جمهور است 
را اجرايي كند. برخي كارشناس��ان معتقدند كه 
رهبران اپوزيسيون يك كميته 20 نفره را تشكيل 
داده اند كه بتوانند تاكتيك هاي مقابله با دولت را 
برنامه ريزي كنند و اقدامات دولت را محكوم كنند 
و برگزاري انتخابات نيز يكي از تاكتيك هاي آنها 
بود كه بتوانند اعتراض خود را بيان كنند. آنها حتي 
اعتراض ها و اعتصاب هاي عمومي عليه مادورو را 
نيز برنامه ريزي مي كنند. كانادا و مكزيك از جمله 
كش��ورهايي بودند كه در بيانيه هاي��ي جداگانه 
مخالفان دولت را مورد ستايش قرار دادند. ساموئل 
مونكادا، جانشين وزير امورخارجه ونزوئال در اواخر 
روز يكش��نبه در توييتر خود به ويس��نته فاكس، 
رييس جمهوري سابق مكزيك و گروه گرانا اعالم 
كرد كه جلوي ورود آنها به كشور گرفته مي شود 
تا جلوي هرگونه خش��ونت و مداخله خارجي در 
سياست ونزوئال گرفته شود. او اعالم كرد كه فاكس 
با يك گروه از امريكاي التين روز شنبه به ونزوئال 
سفر كرد تا حمايت خود را از همه پرسي اعالم كند. 
مونكادا اما شواهدي را براي اتهاماتش ارايه نكرد. 

اپوزيس��يون اع��الم كرد تم��ام اف��رادي كه پاي 
صندوق هاي راي حاضر ش��دند اعتقاد داش��تند 
كه قانون اساس��ي نبايد اينگونه بازنويس��ي شود 
و دس��ت رد به س��ينه مادورو زدن��د. طبق گفته 
ش��هردار كاراكاس، كارل��وس اوكاريز، گروه هاي 

ش��به نظامي طرفدار دولت، صب��ح روز جمعه به 
راي دهن��دگان خارج از كليس��اي كارمن حمله 
كردن��د. كه در اين حمله يك نفر كش��ته و چهار 
نفر ديگر زخمي شده اند. ويديوي ارسال شده به 
رسانه هاي اجتماعي جمعيت عظيمي را در خارج 
از كليسا نشان مي دهد كه سپس صدها نفر برروي 
موتور به مردم يورش بردند و آنها را مورد ضرب و 
شتم قرار دادند. با اين وجود مادورو خواستار پايان 
خشونت هايي است كه مخالفان را متهم به ايجاد 
آنها مي كند. وي افزود: من خواس��تار بازگشت به 
صلح، احترام به قانون اساس��ي و مذاكره هستم تا 
يك دوره جديد مذاكرات و گفت وگو براي صلح آغاز 
شود. با اين حال مادورو هنوز حامياني در پايتخت و 
برخي نقاط كشور دارد كه احتماال در انتخابات روز 

30 جوالي از او حمايت خواهند كرد. 
يوت لمندز، يكي از خانه داران 41 ساله در جنوب 
كاراكاس مي گويد يكي از حاميان دولت است كه 
در سال هاي اخير به ش��دت تضعيف شده است. 
او گف��ت: رييس جمهور م��ا، چاوز از فق��را مردم 
حمايت مي كرد، امروز ميراث او را با رييس جمهور 
نيكوالس مادورو دنبال مي كنيم... تشكيل مجمع 
قانون اساسي چيزي است كه به نفع مردم است. 
اما ايزابل سانتاندر، يك حسابرس بازنشسته نيز 
مي گويد ك��ه او عليه مجمع قانون اساس��ي راي 
داده اس��ت كه به عنوان اعتراضي عليه فروپاشي 
اقتصادي كش��ور اس��ت. من اين راي را دادم زيرا 
هيچ دارويي، هيچ قضاي��ي و هيچ امنيتي وجود 
ندارد، نه تفكي��ك قدرت و ن��ه آزادي بيان هيچ 
چيزي وجود ندارد. در حال حاضر مادورو و ارتش 
بيش��ترين نهادهاي دولتي را در اختيار دارند، اما 
اپوزيسيون كنگره برخي شهرداري ها را در اختيار 
دارد و حتي در انتخاب دادس��تاني كل نيز حزب 

حاكم شكست خورد. 
گفتني است اپوزيس��يون از حاميان خود در دو 
هزار مركز راي گيري سه سوال كرده بودند كه با 
بله يا نه جواب دهن��د. اول اينكه آيا آنها مجلس 
قانون اساس��ي را رد مي كنند؟ آنها مي خواهند 
نيروهاي مسلح به كنگره بازگردند؟ و سوال آخر 

اينكه آنها از يك دولت مشترك با حضور موافقان 
و مخالف��ان دولت حماي��ت مي كنند؟ مخالفان 
در حال حاض��ر دولت را متهم مي كنند كه يكي 
از كش��ورهاي پررونق منطقه را ب��ه يك بحران 
اقتصادي كشانده است. تورم و كمبود گسترده 
مايحتاج زندگي از جمله اين ش��رايط است. اما 
دولت اين بحران را يك جنگ اقتصادي توس��ط 
مخالف��ان مي داند كه توس��ط عوام��ل خارجي 
پش��تيباني مي ش��ود و آنها را به شدت سرزنش 
مي كند. درگيري بين پليس حداقل تاكنون 93 
نفر كشته، 1500زخمي و بيش از 500 مجروح 
در پي داشته است. گفتني است بحران اقتصادي 
عمي��ق به دليل كاهش ش��ديد قيم��ت نفت كه 
تقريبا 95 درصد از درآمدهاي صادراتي ونزوئال را 
شامل مي شود به وجود آمد. چرا كه اين پول مورد 
استفاده برنامه هاي تامين مالي برخي از برنامه هاي 
اجتماعي دولت قرار مي گرفت. نيكوالس مادورو 
مجبور به كاهش اين خدمات ش��د و از همين رو 
پشتيبانان اصلي او نيز در ميان توده مردم كاسته 
ش��دند. در حال حاضر ضروريات اساسي مردم از 
جمله دارو و غذا به شدت در ونزوئال با مشكل مواجه 

است. مخالفان مادورو او را متهم به سوءمديريت 
مي كنند و معتقدند ك��ه او نهادهاي دموكراتيك 
كش��ور را نيز نابود كرده اس��ت. در ماه مارس نيز 
ديوان عالي كشور تصميم گرفت كه مجلس ملي را 
منحل و اختيارات آن را بر عهده بگيرد. اما اين اقدام 
با فشارهاي عمومي متوقف شد و مادورو متهم به 
تالش براي طراحي كودتا شد و اين موضوع باعث 
ش��د تا اعتراضات تقريبا روزانه در ونزوئال ش��كل 
بگيرد و خواستار استعفاي رييس جمهور شدند. 
اما مادورو نيز معتقد اس��ت كه مخالفان سعي در 
س��رنگوني دولت او دارند. در حال حاضر هرچند 
شاه كليد بحران ونزوئال در اختيار نيكوالس مادورو 
است، اما او اگر با اين رفتار ادامه دهد اين شاه كليد 
از دس��ت او خارج مي ش��ود و ديگر اختياري در 
كنترل كشور نخواهد داشت. رفراندومي كه او در 
روز 30 جوالي برگزار مي كند نقش همين موضوع 
را ايفا مي كند و بايد ديد رفراندوم رسمي كه دولت 
برگزار مي كند چه سرنوشتي را به همراه خواهد 
داشت. مادورو تاكنون خود را غيرقابل پيش بيني 
نشان داده است و بايد ديد كه با رفراندوم چگونه 

برخورد خواهد كرد. 

راي هفت ميليوني در مخالفت با مادورو
مخالفان دولت با برگزاري رفراندوم صوري شرايط را سخت تر كردند

ونزوئال

بعد از دي��دار دونالد ترامپ، 
رييس جمه��ور امري��كا با 
والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه در 
حاشيه نشست گروه 20 در هامبورگ آلمان 
و اعالم نخستين توافق جدي ميان واشنگتن 
و مسكو در خصوص بحران سوريه، تل آويو 
بعد از تعلل و سكوت چند روزه اعالم كرده 
كه با توافق آتش بس در جنوب سوريه موافق 
نيست. بنيامين نتانياهو اعالم كرده كه اين 
توافق را قبول ندارد زيرا باعث تثبيت حضور 
ايران در س��وريه مي شود. اين ادعا در حالي 
مطرح شده كه به نظر مي رسيد توافق روسيه 
و امريكا براي آتش بس در س��وريه بيش از 
هر طرف ديگري حتي بيش از س��وريه به 
سود اسراييل و مطابق نگراني هاي اين رژيم 
طراحي شده باش��د . سرگئي الوروف، وزير 
خارجه روسيه نيز بعد از اين اقدام اسراييل 
اعالم ك��رد كه مس��كو و واش��نگتن همه 
اقدامات الزم براي توجه داش��تن به منافع 
اسراييل در زمان ايجاد مناطق كاهش تنش 
را در نظر خواهند داشت. الكسي پوشكوف، 
عضو مجلس دوماي روسيه نيز در واكنش 
به اظهارات نتانياهو گفته اگر نخس��ت وزير 
اسراييل با طرح روسيه و امريكا براي توقف 
درگيري ها در جنوب سوريه مخالف است 

بهتر است طرح جايگزيني ارايه كند. 
تل آويو مجموعه  شروط خود را به امريكا و 
روسيه ابالغ كرده اس��ت و به نظر مي رسد 
اين دو كش��ور عالوه بر اينك��ه توان محقق 
كردن اين مطالبات را ندارند، چندان ميلي 
به اجراي اين مطالبات هم نشان نمي دهند. 
اسراييل مي خواهد كه دشمنانش از سوريه 

خارج ش��ده يا حداقل حضورش��ان در اين 
كشور كمرنگ شود، مراد اسراييل از دشمن 
ايران و حزب اهلل است و عمال نمي خواهد كه 
جريان مقاومت ده ها كيلومتر از بلندي هاي 
جوالن اشغالي دور شود بلكه خواستار خروج 
كامل آنها از سوريه است. روزنامه االخبار در 
اين باره نوشته اسراييل به خوبي مي داند كه 
توافق آتش بس در جنوب سوريه به معناي 
حضور نظامي شريك دشمنانش يعني ارتش 
روسيه به عنوان ناظر در اين منطقه است، 
اين مساله در كوتاه مدت فرصتي براي رژيم 
صهيونيستي به ش��مار مي رود زيرا شاهد 
آرامش نس��بي در اين منطق��ه خواهد بود 
ام��ا در دراز مدت اين مس��اله و پيامدهاي 
آن مي تواند به تهديد اس��تراتژيك مهمي 
تبديل شود كه تل آويو نه مي تواند در برابر 
آن ايس��تادگي كند نه مي تواند پيامدهاي 
منف��ي آن را از خ��ود دور كن��د، در همين 
ارتباط بايد به دو نكته اشاره كرد، نكته اول 
اينكه اسراييل به درستي مي داند كه قدرت 
تاثيرش بر بحران س��وريه فق��ط از طريق 
جنوب اين كش��ور امكان پذير اس��ت زيرا 
سرزمين هاي اشغالي ميدان مستقيم و رو 
در روي بخش هاي جنوبي سوريه به شمار 
مي رود و تل آويو مي تواند از اين مس��اله به 
عنوان يك اهرم فشار در روند حل سياسي 
بحران سوريه استفاده كند به همين دليل 
از دس��ت دادن اين منطقه و واگذار كردن 
آن به روس��يه فرصت مانور در اين منطقه 
را از تل آويو مي گيرد به همين دليل اس��ت 
كه رژيم صهيونيستي تا جايي كه مي تواند 
سقف شروط خود را باال برده، شايد روسيه را 
وادار كند تا به مراعات منافع اسراييل در هر 
توافقي در خصوص سوريه پايبند باشد. يكي 

از داليلي كه نگراني هاي اسراييل را از حضور 
ايران و حزب اهلل در س��وريه بيش��تر كرده 
مساله قدرت نظامي حزب اهلل و راه ارتباطي 
زميني است كه با عراق براي مقاومت ايجاد 
شده به همين دليل تل آويو مي خواهد ايران 
و حزب اهلل خارج از سوريه باشند يا حداقل 
تا جايي كه ام��كان دارد در دور ترين بخش 
نسبت به سرزمين هاي اشغالي باشند تا در 
آينده خطري ب��راي اين رژيم ايجاد نكنند. 
اما نكته دوم در اظهاراتي است كه اخيرا به 
نقل از منابع نظامي بلندپايه اسراييل منتشر 
شده است كه بايد نيروهاي تضمين دهنده 
آتش بس در جن��وب س��وريه از نيروهاي 
دوست با اسراييل باشد كه منافع اين رژيم را 
تامين مي كنند و اسراييل بدون شك ترجيح 
مي دهد نيروهاي امريكايي اين مسووليت را 
بر عهده بگيرند. اما مشخص است دو نكته اي 
كه اسراييل بر اساس آن سياست خود را در 
خصوص سوريه پايه گذاري مي كند در حال 
حاضر و با توجه به فضاي ميداني و سياسي 
فراهم نيس��ت و امريكايي ها هم به صورت 
كامل جوابگوي خواس��ته هاي اس��راييل 
نيستند به همين ترتيب اين موقعيت رژيم 
صهيونيس��تي را در براب��ر دو انتخاب قرار 
مي دهد يا اينكه توافق را بدون تغيير بپذيرد 
يا با رد كردن آن وضعيت در جنوب سوريه 
را به همين شكلي كه هست نگاه دارد زيرا تا 
زماني كه شروط اسراييل محقق نمي شود، 
معارضان مسلح امنيت اين رژيم را در جنوب 
سوريه حفظ مي كنند. روشن است وقتي كه 
نتانياهو مي گويد ترجيح مي دهد معارضان 
مس��لح س��وري در جنوب س��وريه حضور 
داش��ته باش��ند تا نيروهاي ارتش روسيه، 
رژيم صهيونيس��تي گزينه دوم را انتخاب 

كرده اس��ت. رابرت فورد، س��فير پيش��ين 
اي��االت متحده در س��وريه اخي��را اعتراف 
كرده كه واش��نگتن و مس��كو نمي توانند 
مانع رس��يدن ايران و حزب اهلل به مرزهاي 
جوالن اشغالي ش��وند زيرا قدرت اصلي در 
پيروزي هاي عمليات ه��اي زميني ارتش 
سوريه را همپيمانان ايران تامين مي كنند. 

زمزمه انحالل هيات تحرير الشام
با ادامه گفت وگوهاي غيرعلني براي ترسيم 
جزييات توافق روس��يه و امري��كا آخرين 
گزارش ها حاكي اس��ت كه نشس��ت هاي 
متعددي در ش��هر درعا كه يكي از مناطق 
لحاظ ش��ده در اي��ن توافق اس��ت برگزار 
شده است. به گفته منابع معارضان سوري 
سرنوش��ت هيات تحريرالش��ام )وابسته به 
القاع��ده( در اين منطقه به بحث گذاش��ته 
مي شود زيرا بر اساس يكي از بندهاي توافق 
روس��يه و امريكا خروج نيروه��اي نظامي 
غيرسوري از اين منطقه و تمركز بر مبارزه 
با تروريسم الزامي اس��ت و با توجه به نبرد 
اخير هيات تحرير الش��ام كه مرگ يا ذلت 
نام گذاري ش��ده بود و چندين انتحاري هم 
در آن مشاركت داشتند به نظر نمي رسد كه 
بتوان اين گروه را به راحتي راضي كرد تا از 
جنوب س��وريه خارج شود. از طرفي امريكا 
هم نمي توان��د توافقي را ك��ه با طرف هاي 
بين المللي به امضا رسانده در شرايطي اجرا 
كند كه هيات تحرير الش��ام كه در فهرست 
گروه هاي تروريستي امريكاست، در جنوب 
سوريه حضور داشته باشد. به اين ترتيب اين 
گروه مس��لح يا بايد نيروهاي خود را از درعا 
خ��ارج كرده و به ادلب ببرد كه اين مس��اله 
نيازمند هماهنگي با مس��ووالن رس��مي 
سوريه است دوم اينكه مي تواند تشكيالت 
اين هيات در جنوب س��وريه را منحل كند 
و نيروهاي نظامي اش ب��ه ديگر گروه هاي 
مسلح كه در فهرست گروه هاي تروريستي 

قرار ندارند، بپيوندند. 
معارضان، ضعيف ترين حلقه بحران 

سوريه
از طرفي روزنامه العرب عربستان چاپ لندن، 
بخش نظامي و سياسي معارضان سوري را 
ضعيف ترين حلقه وضع موجود در سوريه 
مي داند. اين روزنامه معتقد است كه داليل 
زي��ادي را مي توان براي ضع��ف معارضان 
سوري برشمرد اما يكي از مهم ترين مسائل 
نبود اس��تراتژي و راهبرد روش��ن از سوي 
آنها براي واكنش نش��ان دادن به تحوالت 
س��وريه، ش��كاف و اختالف نظر ريشه دار، 
خسارت هاي مالي و جاني فراوان در ميدان 
جنگ و در آخر عدم انس��جام جريان هاي 
حامي معارض��ان و گاها تقابل آنهاس��ت. 
العرب نوشته دولت سوريه هم از اين شكاف 
و ضعف معارضان به س��ود خود اس��تفاده 
كرده ت��ا جايي ك��ه الكس��ي بوردافكين، 
نماينده دايمي روس��يه در س��ازمان ملل 
روز شنبه گذش��ته به خبرنگارها گفته كه 
معارضان س��وري از مطالبه بركناري بشار 
اسد دست كشيده اند. بوردافكين گفته بود 
در آخرين گفت وگوها در خصوص سوريه 
نكات مثبتي درب��اره لزوم تصحيح رويكرد 
هيات عالي مذاكره كننده معارضان سوري 
مطرح ش��د و معارضان در اين نشس��ت ها 
هيچ اش��اره اي به لزوم بركناري بشار اسد 
از قدرت نكردند. به گفته العرب معارضان 
بعد از اين مس��اله تحت فش��ار قرار گرفته 

و هيچ راهي براي پاس��خگويي به نماينده 
دايم روسيه در سازمان ملل نداشتند به جز 
پاسخ رياض حجاب، هماهنگ كننده اين 
گروه كه در صفحه فيس��بوك خود نوشته 
بود: »مردم سوريه نظر خود را درباره بشار 
اس��د ودولت او بيان كرده اند ما هيچ حقي 
نداريم تا از اساسي ترين خواسته مردم اين 
كشور )بركناري بشار اسد( دست بكشيم.« 
در حالي ك��ه هيات عال��ي مذاكره كننده 
معارضان س��وري كه وابس��ته ب��ه رياض 
هس��تند همواره خواس��تار بركناري اسد 
بوده ان��د، دو جريان معارض س��وري ديگر 
يعني معارضان معروف ب��ه اجتماع قاهره 
و مس��كو مخالفتي با باقي ماندن اس��د در 
قدرت ندارند. ناظ��ران مي گويند اظهارات 
نماينده روسيه در سازمان ملل را نمي توان 
به صورت كام��ل انكار كرد زي��را عمال در 
بدنه معارضان و هيات عالي مذاكره كننده 
ش��كاف هاي زيادي وجود دارد كه يكي از 
اصلي ترين اختالف نظرها در زمينه آينده 
بشار اسد است. به گفته آنها با توجه به تغيير 
رويكرد بين المللي و تحوالت ميداني شكاف 
در بدنه هيات مذاكره كننده س��وري امري 
طبيعي اس��ت زيرا از اظهارات مس��ووالن 
ارش��د غربي اين نكته دريافت مي شود كه 
اس��د در شرايط فعلي مشكل اصلي نيست 
و مي توان با باقي مان��دن او در قدرت كنار 
آمد و اي��ن تغيير لحن تا آنج��ا پيش رفته 
كه امانوئل مكرون، رييس جمهور فرانسه 
گفته ب��ود هيچ جايگزي��ن قانوني در حال 
حاضر براي بشار اسد وجود ندارد. العرب به 
معارضان سوري توصيه كرده تا با بازنگري 
در سياس��ت هاي خ��ود اولويت هاي خود 
را مش��خص كنند و تاكيد ك��رده كه اين 
مس��اله هم بدون اتحاد اين گ��روه امكان 
پذير نيس��ت. در زمينه ميداني نيز ارتش 
س��وريه و همپيمانان��ش در حومه جنوبي 
الرقه پيشروي هاي چشمگيري داشته اند 
و در عين حال عمليات هاي نظامي ارتش 
سوريه در محور صحراي نزديك به جنوب 
ديرالزور هم فعال شده است. ارتش سوريه 
روز يكشنبه روستاي زمله شرقي، نيروگاه 
الزمله و ميدان هاي گازي الخالء و الزلمه و 
ميدان نفتي الفهد در حومه جنوبي رقه را 
آزاد كردند. اين پيروزي ها بعد از به دست 
گرفتن كنت��رل كام��ل ميدان هاي نفتي 
وس��يع الوهاب و دبيس��ان صورت گرفته 
اس��ت. اما در حومه ش��رقي حمص كه به 
مرزهاي اس��تاني ديرالزور نزديك اس��ت 
نيروه��اي هواي��ي ارتش س��وريه كاروان 
خودروهاي زرهي تروريس��ت هاي داعش 
را در اطراف منطقه حميمه و شرق منطقه 
الكدير بمب��اران كردند. روز دوش��نبه نيز 
خبرگزاري رس��مي سوريه سانا اعالم كرد 
كه ارتش اين كشور ميدان نفتي الديلعه در 
حومه جنوب غربي الرقه را آزاد كرده اند و 
سه خودروي بمب گذاري شده تروريست ها 
را ني��ز منهدم كرده اند. بر اس��اس گزارش 
سانا نيروي هوايي و يگان توپخانه اي ارتش 
س��وريه در 24 ساعت گذش��ته عمليات 
نظامي گسترده اي عليه مواضع داعش در 
ش��هر ديرالزور انجام داده اند. در عمليات 
ارتش سوريه در اين منطقه عالوه بر آزادي 
بخش هاي مهم راهبردي در حومه ديرالزور 
و جنوب رقه تعداد زيادي از سركرده هاي 
سعودي و تونسي داعش نيز كشته شده اند. 
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