دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

واکنش وزیر دفاع به تهدید نتانیاهو

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی
صادرات نفت جمهوری اســامی ایران را 'قاچاق نفت' خطاب
کــرد و با تهدید تلویحــی نفتکشهای ایرانــی گفت :نیروی
دریایی اسرائیل میتواند در صورت لزوم جلو قاچاق نفت ایران
را بگیرد.
امیر ســرتیپ «امیر حاتمی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مســلح دراین باره گفت :قطعا اگر چنین قصدی داشته باشند
ایــن موضوع به عنوان یک ناامنــی بین المللی و راهزنی تلقی
آفتاب یزد -گروه سیاسی :میگویند روزگاری
به دلیل خدماتش محبوب بود اما طمع قدرت و
20سال نشستن بر کرسی ریاست جمهوری تصویر
دیگری از او در اذهان مردمان الجزایر ساخت .آری
سخن از عبدالعزیر بوتفلیقه رئیسجمهور است که
به تازگــی به دنبال اعتراضــات مدنی و عاری از
خشونت شهروندان الجزایری به خواست عمومی
تن داد و از کاندیداتوری در انتخابات این کشــور
انصراف داد .کناره گیــری او از انتخابات ،تعجب
بسیاری از کشــورها به ویژه منطقه را برانگیخت
اما ایمانوئل مکرون رئیسجمهور فرانســه آن را
ســتود و اعالم کناره گیری بوتفلیقه از انتخابات
را فصلی تازه در تاریخ این کشــور خواند .از این
رو ،بازگشــت آرامش به الجزایر پس از اعتراضات
چند روزه در حالی است که بحران در ونزوئال پس
از سالها همچنان ادامه دارد و این وضعیت حتی
به کشتار تعداد بســیاری از شهروند ونزوئالیی و
مهاجرت سه میلیون نفر از آنها به کشورهای دیگر
انجامید .اما با این همه مادورو خیال کوتاه آمدن
در برابر خواست عمومی را ندارد .از این رو ،به نظر
میرســد آنچه که اعتراضات آرام و مدنی الجزایر
را به یک روند ســازنده تبدیــل کرده و در مقابل
اعتراضــات در ونزوئال را به بحرانی طوالنی مدت
آنهم با دخالت سایر کشورها مبدل ساخته است؛
نخســت احترام به قانون اساسی و سپس تسلیم
شدن در برابر خواســت عمومی در الجزایر است
که باید چگونگی برخورد با اعتراضات در الجزایر
و اصالحات بدون هزینه در این کشــور به تعبیر
علی بیگدلی به الگویی سازنده برای سایر کشورها
تبدیل شود .به ویژه ونزوئال و کشورهای خاورمیانه
باید از الجزیره درس عبرت بگیرند و بدانند که در
پناه هیچ استداللی نمیتوان رای مردم را نادیده
گرفت.
> چرا اعتراضات در الجزایر؟

زمــان چندانــی از اعتراضات مدنــی در الجزایر
نمیگذرد .در واقع اعتراضات در این کشــور طی
هفتههــای اخیر بــه دنبال اعــام کاندیداتوری
عبدالعزیز بوتفلیقه بیمار و  84ساله از سوی حزب
"جبهه آزادیبخش ملی" آغاز شــد .حال آنکه او
در ماه گذشته در بیمارستانی در سوئیس بستری
بود و تقریباً در کما به سر میبرد ،اما با این همه،
بوتفلیقه برای بار پنجم به دنبال نشســتن بر تاج
و تخت ریاســت جمهوری در الجزایر بود که این
مسئله و نیز شرایط سخت اقتصادی در دوران او
آنهم به دلیل تفکر سوسیالیستی و ناتوانی ناشی
از بیماری در اداره کشــور به اعتراض گسترده اما
مدنی بخشهای وسیعی از جامعه الجزایر به ویژه
معلمان ،استادان و دانشجویان منجر گشت .از این
رو ،به دنبال این اعتراضات بسیاری از فروشگاهها
تعطیل و حرکت قطارها تعلیق گردید .دو حزب
مخالف دولت نیز اعالم کردند که انتخابات ریاست
جمهوری را که قرار بــود حدود پنج هفته دیگر
برگزار شــود ،تحریم میکنند .قضات الجزایر هم
مخالفــت خود را با پنجمیــن نامزدی عبدالعزیز
بوتفلیقه اعالم کردند و گفتند حاضر به نظارت بر
روند انتخابات ریاست جمهوری نیستند چون آن
را مخالف اراده ملت الجزایر میدانند.
> کناره گیری بوتفلیقه از کاندیداتوری

علیرغم اینکه ســخنگوی ریاســت جمهوری در
بیانیهای اعالم کرده بود که اگر بوتفلیقه بار دیگر
انتخاب شــود بعد از یک ســال دوباره انتخابات
برگزار میکند ،اما این وعده باعث فروکشکردن
اعتراضها نشــد .به همیــن دلیــل عبدالعزیز
بوتفلیقه ،رئیسجمهوری این کشور یک روز پس
از بازگشت از سفر درمانیاش یعنی سوئیس ،اعالم
کرد که از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری
برای پنجمین دوره متوالی کنار کشیده است .او
همچنین افزود :انتخابات ریاســت جمهوری که
قرار بود ماه آینده میالدی برگزار شود ،به تعویق
میافتد.
> الجزایر در حال ورود به مرحله سازنده

به دنبــال اعالم انصــراف عبد العزیــز بوتفلیقه
رئیسجمهوری الجزایــر از کاندیداتوری ،او عصر

خواهد شد.
وی تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران توان الزم
بــرای برخورد با این موضــوع را دارد و در صورت
بروز ،محکم به آن پاســخ خواهد داد؛ عالوه بر این
جامعه بین المللی نیز آن را نخواهد پذیرفت.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه با تمام
توان و اقتدار از خطوط کشــتیرانی خود در قبال مخاطرههای
مختلف حمایت میکنیم ،افزود :قطعا نیروهای مسلح جمهوری

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

اســامی ایران ایــن توان را دارنــد که در صورت
هرگونه تهدید احتمالی از خطوط کشتیرانی کشور
به بهترین شکل حمایت کنند.
به گزارش ایرنا ،این مقام ارشد نظامی ایران گفت:
نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایــران قطعا
امنیت خطوط کشــتیرانی و امنیت آب راههای بین المللی را
بــرای خود و تمام کســانی که در حوزه مســئولیت ایمنی ما
حرکت میکنند ،با اقتدار تامین خواهند کرد.

نکته الجزایر برای ونزوئال

تقریبابهصورتهمزماندردوکشورالجزایروونزوئالاعتراضهاییازسویمردمصورتگرفتهاست.
آفتاب یزد در گزارشی به شباهتها و تـــفاوتهای این اعتراضها و نتایج آن پــرداخته است
بود .این تحلیلگر مســائل بین الملل ادامه داد :او
نخست به دلیل بیماری و سپس اعتراض نسبت
به کاندیداتوری مجددش و تفکرات سوسیالیستی
ناگزیر به انصراف شد .نسل جوان الجزایر به دنبال
تفکر و ســاختار نو و مدرن در اینکشور هستند.
به دنبال تحــوالت آتی در این کشــور ،احتماال
بسیاری از الجزایریهای خارج از کشور به الجزیره
بازگردند و الجزایر یک مسیر جدید را آغاز کند.
> ترامپ در حال سرکوب سوسیالیست

دوشنبه میزبان اخضر ابراهیمی ،دیپلماتیک کهنه
کار این کشور بود .اخضر ابراهیمی پس از دیدار با
بوتفلیقه اظهار کرد :با توجه به شرایطی که در حال
حاضر کشور دارد ،بوتفلیقه مرا در جریان اتفاقات
جاری الجزایر و تصمیمات مهمی که قصد اتخاذ
آنهــا را دارد ،قــرار داد .او ضمن ابراز خوشبینی
خود نســبت به این تحوالت ،گفت :صدای مردم
به ویژه جوانان شــنیده شده است و یک مرحله
جدید و ســازنده که بســیاری از مشکالت ما را
رفع کند ،خیلی زود آغاز خواهد شــد .این چهره
دیپلمات الجزایری از عملکرد جوانان این کشــور
در طول اعتراضات تقدیر کــرد و گفت :جوانانی
که در خیابانهای کشور حضور یافتند ،مسئوالنه
رفتار کردند به شکلی که شگفتی همه را در داخل
و خارج این کشور در پی داشت .ابراهیمی در ادامه
تاکید کرد :ما این بحران را به یک اتفاق ســازنده
تبدیل میکنیم.
> ادامه بحران در ونزوئال برخالف الجزایر

اعتراضات مدنی در الجزایر و بازگشــت آرامش به
این کشور آنهم به دنبال اعالم انصراف رئیسجمهور
 84ســاله الجزایر از کاندیداتوری در انتخابات در
حالی اســت که بحران در ونزوئال همچنان ادامه
دارد و اعتراضاتش طی روزهای اخیر به کاراکاس
رسید .در واقع برخالف الجزایر ،بحران در ونزوئال
سالهاست به دلیل وضعیت ناگوار اقتصادی ادامه
دارد ،تظاهرات و تجمعات مخالفان دولت در موارد
بسیاری به خشــونت کشیده شده و دهها تن نیز
جان خود را در این اعتراضات از دســت دادهاند.
طی هفتههای گذشته و پس از آنکه در یک اقدام
مداخله جویانه آمریکا و بیش از  ۵۰کشور دیگر،
ریاستجمهوری گوایدو رهبر مخالفان دولت این
کشور را بهرسمیت شناختهاند ،اعتراضات نیز وارد
مرحله تازهای شدهاســت و این روزها شهروندان
ونزوئالیی در اعتراض بــه قطع برق علیه مادورو
بــه خیابانها ریختهاند .با ایــن همه حاکمان در
الجزایر با خــرد جمعی موفق به حــل بحران و
بازگرداندن آرامش به کشورشان شدند اما مادورو
هنوز نتوانسته این بحران چند ساله را در ونزوئال
حل کند تا آنجا که پای بسیاری از کشورها به ویژه
آمریکا را به این بحران کشاند.
این در حالی اســت که آمریکا با دخالت در امور
داخلی ونزوئال باعث شــده اوضاع پیچیدهتر شود.
درحالــی که قشــرهایی از مردم این کشــور به
عملکــرد مادورو انتقاد دارنــد ولی عمال خواهان
پذیرش دخالت خارجیهــا از جمله آمریکاییها
هم نیســتند و این را عامل ناآرامیها در ونزوئال
میدانند.
> تفاوت اعتراضات الجزایر با ونزوئال

چگونگی برخورد رهبران الجزایری به خوبی نشان

داد که در این کشور برخالف ونزوئال ،قانون و خرد
جمعی حکمفرماست .از همین رو حاکمان الجزایر
بسیار سریع میتوانند بر بحران کشور غلبه کنند
که این خود حکایت از تفاوت اساسی این کشور
با ونزوئال دارد .به عبارتــی انصراف کاندیداتوری
رئیسجمهور این کشــور از انتخابــات به دنبال
اعتراضات عاری از خشــونت الجزایر نیک نشان
داد که میتوان بدون کمترین هزینهای اصالحات
ایجاد کرد و به خواست عمومی تن داد .به همین
دلیل هم اســت که اخضر ابراهیمــی دیپلمات
کهنــه کار الجزایری میگویــد« :جوانانی که در
خیابانهای کشور حضور یافتند ،مسئوالنه رفتار
کردند به شــکلی که شگفتی همه را در داخل و
خارج این کشور در پی داشت .ابراهیمی در ادامه
تاکید کرد :ما این بحران را به یک اتفاق ســازنده
تبدیل میکنیم ».چراکه در اعتراضات چند روزه
الجزایــر ،همواره تنها یک صدا از ســوی جوانان
الجزایری شــنیده شده اســت و آنهم « سلمیه-
ســلمیه» به عبارتی آرام و بیخشونت .حال آنکه
اعتراضات در ونزوئال نه تنها که تاکنون نتیجهای
به دنبال نداشت بلکه طی سالهای گذشته تا به
امروز دهها شــهروند ونزوئالیی در این اعتراضات
کشته شــدند .اما حاکمان الجزایری موفق شدند
بــدون کمترین خشــونت و بــه دور از دخالت
نیروهای خارجی ،مردم معترض را آرام ســازند و
درصدد تبدیل این اعتراضات به یک روند سازنده
در این کشــور هســتند .در حالی که اگر مادورو
به صدای مخالفان گوش فــرا میداد و با احترام
به خواست عمومی از قدرت کنارهگیری میکرد،
اکنون پای آمریکا به مســائل داخلی این کشور
باز نمیشــد و اعتراضات در ونزوئال به یک بحران
جدی تبدیل نمیگردید.
> الجزایریها به دنبال انطباق با نظام جهانی

علی بیگدلــی کارشــناس و تحلیلگر مســائل
بینالملل درباره بازگشــت آرامــش به الجزایر و
ادامه بحــران در ونزوئال به آفتاب یزد گفت :عمر
سیاســی بوتفلیقه به دلیل بیماری به سر رسیده
بود .تفکرات سوسیالیستی او طی سالهای گذشته
الجزایر را ســاخت و باعث نوســازی و تجدد این
کشــور شــد اما نســل جوان دیگر نه سالهای
اســتقالل این کشــور را به خاطر دارد و نه دیگر
شــخصیتهای  50سال پیش را قبول دارد بلکه
به دنبال شیوه دیگری از زندگی است که قابلیت
انطبــاق و برابری با نظام بین المللی را داشــته
باشد .او افزود :بوتفلیقه در پی اعتراضات عمومی
در این کشــور به خواســت مردمش تن داد و از
کاندیداتــوری مجدد در انتخابات الجزایر انصراف
داد .او خدمات بسیار زیادی به مردمش ارائه داد
و هرگز منش دیکتاتورگونه نداشت بلکه برعکس
در نزد افکار عمومی کشــورش بســیار محبوب

این تحلیلگر مســائل بین الملل بــا بیان اینکه
وضعیت ونزوئال با الجزایر کامال متفاوت اســت،
گفت :تفکرات سوسیالیستی در ونزوئال دیگر برای
شهروندان این کشور قابل قبول نیست .از این رو،
با توجه به نشانهها و عالئمی که در ونزوئال به چشم
میخورد به نظر نمیرسد که دیگر مادورو بتواند
دوام بیاورد .بیگدلی ادامه داد :اگر چاوز توانســت
چند سال در ریاست جمهوری دوام بیاورد به این
دلیــل بود که او ونزوئال را از نخســتین کودتا در
دوره خــودش خارج کرد .اما مادورو توانایی چاوز
را نــدارد و به هیچ روی قادر به رویارویی در برابر
امواج جدید نیســت .او افزود :عــاوه بر ونزوئال
دوکشــور دیگر کوبا و نیکاراگوئه نیز همچنان به
شــیوه سوسیالیستی اداره میشــوند .حال آنکه
تفکرات راست افراطی ترامپ ،بنیان سوسیالیست
را در آمریــکای التین که حیــاط خلوت ایاالت
متحده اســت را بر میچیند .این استاد دانشگاه
اظهار کــرد :تالش ترامپ بــرای برچیدن بنیان
سوسیالیست در آمریکای التین در شرایطی رو به
وقوع است که سندرز را به سوسیالیستونی متهم
میکنند .در واقع حاکمان در کاخ سفید در حال
سرکوب سوسیالیسم در ایاالت متحده و همچنین
آمریکای التین هستند.
> الجزیره الگویی سازنده برای سایر کشورها

بیگدلی با اشــاره بــه اینکه در بحــران ونزوئال
همچناناندیشه و ایدئولوژی سوسیالیستی وجود
دارد در حالیکه در الجزایر دیگر خبری ازاندیشه
و ایدئولوژی سوسیالیســتی نیســت ،گفت :در
الجزایر نسل جوانش به دنبال نوسازی این کشور
هســتند اما در ونزوئال همچنان شاهد حکمرانی
چنیناندیشــهای هســتیم .او افــزود :الجزایــر
یککشــور سکوالر اســت و از درون یک انقالب
خارج شده اســت ،این انقالب شکل جنبشهای
آزادی بخش را داشــت و طی  10ســال جنگ
حدود یک میلیون نفر جمعیت خود را از دســت
داد .به همین دلیل هم محبوبیت بســیار باالیی
در فضای دانشــجویی دارد .این اســتاد دانشگاه
اظهار کرد :الجزایر برخالف برخی از کشــورهای
خاورمیانه هرگــز دارای قدرت دیکتاتوری نبوده
و همچنین از یک فرهنگ غنی برخوردار اســت.
از این رو ،تفاوت بســیاری میان الجزایر و ونزوئال
حتی در نــوع اعتراضات و چگونگــی برخورد با
آن وجود دارد ،این مهم ناشــی از فهم و درایتی
اســت که در رهبران الجزایر وجود دارد که بدون
هیچ خونریزی و خشــونتی به بحران سیاســی
پایان میدهنــد و از قدرت کنارهگیری میکنند.
بیگدلی در پایانگفت :در اعتراضات اخیر الجزایر،
به هیچ روی به بوتفلیقه بی احترامی نشــده اما
دیگر عمر سیاســیاش به پایان رسیده است .از
این رو ،چگونگی برخورد با اعتراضات در الجزایر
میتواند الگویی سازنده برای برخی کشورها باشد.
ونزوئال بداند که در پناه هیچ استداللی نمیتوان
رای مردم را نادیده گرفت.
از ســوی دیگر نباید فراموش کــرد که دخالت
خارجــی نمیتوانــد بــرای یک ملت و کشــور
خوشبختی بیاورد.

بیانیه پایانی خبرگان:

پیوستن جمهوری اسالمی به پالرمو و CFTخطای استراتژیک محسوب میشود

مجلــس خبرگان رهبــری در پایان ششــمین
اجالسیه پنجمین دوره خبرگان رهبری ،بیانیهای
صادر کرد.به گزارش تسنیم ،متن بیانیه اجالسیه
خبرگان به شرح زیر است:
ششمین اجالس رسمی مجلس خبرگان رهبری
در تاریخ 21و 22اسفند  97برگزار شد .خبرگان
ملت در پایان این اجالسیه ،ضمن تبریک حلول
ماه پربرکت رجــب و قدردانی از حضور میلیونی
مــردم وفادار در راهپیمایــی  22بهمن و گرامی
داشــت  40سالگی انقالب اسالمی بر مطالب زیر
تأکیدمینمایند:
 )1انقالب اســامی ،پس از چهل سال بالندگی
و ســرافرازی وارد «دومین مرحل ه خودســازی،
جامعهپردازی و تمدنســازی شــدهاســت» و
الگوی موفق مردمساالری دینی ،عدالت خواهی
و «ایســتادگی روزافــزون در برابــر زورگویان و
مســتکبران جهان» را ارائه داده است .از این رو،
مؤمن
نخبگان جوان و
بر تالش همــگان به ویژه
ِ
ِ
تمدنی
انقالبی برای تحقق هر چه بیشتر گفتمان
ِ
انقالب اسالمی و سایر موارد مذکور در بیانیه مهم
و راهبــردی رهبــری در گام دوم انقالب تاکید
میشود و الزم است این بیانیه به عنوان یک سند

باالدستی نظام اسالمی مورد توجه عملی قرارگیرد
و برنامههــای الزم برای عملیاتی ســاختن آن
تدبیر شود.
 )2کارنامه نظام جمهوری اسالمی ایران علیرغم
توطئههای گسترده دشمنان ،بسیار درخشان ،با
برکت ،امید بخش و موفق میباشد .اینک در گام
دوم انقالب نیز باید با اتکاء به خداوند و نگاه خوش
بینانه نســبت به آینده با عزم جهادی برگرفته از
ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل «ما میتوانیم» با
میدان داری جوانان مؤمن و باانگیزه ،عنصر اراده
ملی را جانمایه پیشرفت همه جانبه و حقیقی قرار
دهیم.
 )3الزم اســت تمام مسئوالن امر و آحاد مردم به
نقش بسیار موثر معنویت و اخالق و سبک زندگی
اسالمی در پیشرفت همه جانبه جامعه توجه کنند
و برای مقابله با تالش دشمن جهت ترویج فساد و
تنزل فرهنگ دینی و آسیبهای اجتماعی اهتمام
جدی مبذول نمایند.
 )4مجلس خبرگان رهبری ،با قدردانی از تالشهای
آیتاهلل آملی الریجانی در دوران تصدی ریاســت
قوه قضائیه به ویژه مبارزه با مفسدان و اخاللگران
دانه درشــت اقتصادی در ماههــای اخیر؛ ضمن

تبریک به آیتاهلل رئیسی مسئول جدید این قوه؛
از ایشان میخواهد با تکیه بر تجارب چهل سال
گذشــته و اهتمام ویژه به توصیههای هشتگانه
مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ایشان ،تالش
کنند دستگاه عدالت با نظم و تدبیری حکمتآمیز،
و صالبت و قاطعیت بیشتر دوران جدیدی را که
زیبنده گام دوم انقالب اســت ،آغاز کند تا زمینه
تحقق عدالت فراگیر و پیشــگیری از آسیبهای
اجتماعی و فســاد در اشکال گوناگون آن بیش از
پیش فراهم گردد.
 )5هم اکنون در اقتصاد ایران مشــکالتی وجود
دارد که با تقویت نگاه به درون ،مدیریت جهادی و
خودباوری ،همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی
بدون داشتن رویکرد برونگرایی ،میتوانیم آنها را
صحیح نظام توزیع و نظارت
حل کنیم و با مدیریت
ِ
و حمایت از شرکتهای دانش بنیان و بنگاههای
اقتصادی و تولیدی متوسط و خُ رد ،تقویت بخش
تعاون و مهم تر از همه فعال ســازی دیپلماسی
اقتصادی علی الخصوص نسبت به همسایگان ،باید
کشور را در برابر تحریمها مقاوم تر نموده و جایگاه
منطقهای جمهوری اسالمی را ارتقاء بخشیم.
 )6پیوستن جمهوری اسالمی به کنوانسیونهای

بین المللی مانند پالرموCFT ،و غیره اگر به قصد
گرفتن بهانه از دشــمن باشد ،خطای استراتژیک
محسوب میشــود؛ مجلس خبرگان رهبری ،با
تأکید بر لزوم عــدم انفعال و رعایت اصول عزت،
حکمت ،مصلحت و تهدید زدایی در عرصه تعامل
بین المللی ،از قوای ســه گانه و مجمع تشخیص
مصلحت نظام میخواهد نسبت به نفی سلطه و
خطر نفوذ بیگانگان در حوزه تعامالت استراتژیک
مالی و غیر مالی جمهوری اسالمی با همپیمانان
خود دقت الزم را مبذول دارند و مراقب توطئههای
دشمنان انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران باشند.
 )7مجلس خبرگان رهبری ،ضمن تأکید بر حفظ
وحدت امت اسالمی و پرهیز از هرگونه اختالف و
تاکید بر فرهنگ نفرت از استکبار و لزوم حمایت
از مقاومت ،تصریح میکند :مسئله قدس شریف
همچنان مسئله اول جهان اسالم است و توطئهها
و جنگ آفرینی آمریکای جنایتکار در کشورهای
مسلمان عراق ،سوریه ،افغانستان ،یمن ،بحرین و
لبنان را محکوم کرده بر تحکیم روابط استراتژیک
جمهوری اســامی ایران و کشــور عراق و سایر
همسایگان تاکید میکنیم.
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سفر بشار اسد به روسیه تکذیب شد
سفیر سوریه در روسیه با تکذیب خبر سفر احتمالی رئیس جمهوری سوریه به روسیه
در آینده نزدیک اعالم کرد که بشار اسد چنین تصمیمی ندارد .به گزارش ایرنا ،ریاض
حداد با بیان این مطلب به خبرگزاری تاس گفت :رئیس جمهوری سوریه برنامه ای برای
سفر به روسیه ندارد .وی افزود :بنابراین اسد در همایش اقتصادی یالتا که یک ماه دیگر
در کریمه برگزار میشود شرکت نخواهد کرد.

گزارش کوتاه
تنش در کاراکاس پایانی ندارد

آیندهپرابهامونزوئال

آفتاب یزد -گروه سیاســی :گوایدو همچنان
امیدوار به پیروزی است و از همین رو در آخرین
اظهاراتــش بیان کرده اســت بــه زودی جای
نیکالس مادورو را خواهد گرفت و «پایان دوران
غصب قدرت نزدیک است» .این در حالی است
کــه کماکان دولت فعلی ونزوئال دولتی قانونی و
منتخب اکثریت مردم است .از سوی دیگر ،ارتش
نیز همچنــان از مادورو حمایت میکند .به نظر
میرسد دخالتهای خارجی و آمریکا اوضاع این
کشور را پیچیدهتر کرده است.
با این حال ،از گفتههای گوایدو در میان هواداران
خود ،مشخص است که هنوز هم تنها دلیل عدم
سرنگونی مادورو را نپیوستن نظامیان به سمت
خود میداند.
او میگوید« :ما باید دفتری (ریاســتجمهوری)
داشته باشیم که کارآمد است ،و خیلی زود ،وقتی
نیروهای مسلح بهطور کامل از ما حمایت کنند،
ما به میرافلورس (محل کاخ ریاســتجمهوری)
خواهیم رفت تا دفتر مــن را پیدا کنیم .خیلی
زود».
>قطع برق

همه این اتفاقــات در حالی صورت میگیرد که
ونزوئــا چند روز اســت با قطع گســترده برق
نیز روبهروســت .در حالیکه آمریکا و مخالفان،
ناکارآمــدی دولت را دلیل قطــع برق میدانند،
مــادورو و حامیان او ایــاالت متحده را متهم به
راهانداختن «جنگ برق» علیه ونزوئال کردهاند .بنا
بر گزارشها قطع سراسری و طوالنیمدت برق
بر نارضایتیهای عمومی در ونزوئال افزوده است.
آن طور که انتخاب مینویســد ،دادســتان کل
کشور ونزوئال اعالم کرد علیه گوایدو تحقیقاتی
را در مورد آنچه او «اتهامهای مربوط به شراکت
در خرابکاری سیستم برق ونزوئال» نامیده ،آغاز
خواهد کرد.
درهمین راســتا دولــت ونزوئال ،آمریــکا را به
دست داشتن در خرابکاری سایبری و خاموشی
ششروزه در این کشــور آمریکای التین متهم
کــرد ،از طرفــی کاراکاس بــه دیپلماتهــای
آمریکایی دســتور داد تا ظرف  ۷۲ســاعت این
کشور را ترک کنند.
مادورو ،دولت واشــنگتن را به ناآرامی اقتصادی
کشــورش متهم کرده و گوآیدو را دست نشانده
آمریکا میداند.
وی واشنگتن را به دلیل سازماندهی یک حمله
پیچیده سایبری بر عملیات تولید برق آبی ونزوئال
مقصر دانسته و گفته است :دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری آمریکا مسئول اصلی حمله سایبری به
سیستم برق ونزوئالست .این فناوریای است که
تنها آمریکا آن را دارد.
با خاموشــی گســترده شــش روزه در ونزوئال،
بیمارستانها برای انجام کارها و خدمات خود با
مشــکل روبهرو شدند ،مواد غذایی در این کشور
فاسد شده و صادرات متوقف شد.
در همین رابطه مادورو از دوســتان خود یعنی
ایران ،کوبا ،روسیه ،چین و سازمان ملل خواست
تا درباره حمله اخیر به شبکههای برق رسانی این
کشور تحقیق کنند.
مادورو افــزود :من یک کمیســیون ویژه برای

تحقیق درباره این حمله ســایبری ایجاد کرده
و از کارشناســان بینالمللی درخواســت کمک
کردهام .من همچنین میخواهم از سازمان ملل،
ایران ،چین ،روسیه و کوبا کمک بخواهم ،چراکه
این کشــورها تجربه زیادی در مقابله با حمالت
سایبری دارند.
وی در ادامــه گفت که مقامــات ونزوئال پس از
پنجروز توانســتند پیامدهای این حمله را که از
خاک آمریکا نشأت گرفته است ،از بین ببرند.
>تالشها ادامه خواهد داشت

اظهارات مــادورو و اولتیماتوم دادن برای خروح
دیپلماتهای آمریکایی در حالی صورت میگیرد
که برطبق گزارش ایســنا ،جان بولتون ،مشاور
امنیت ملی آمریکا اعــام کرد :ما به تالشهای
خود برای پایان بخشیدن به حکومت نیکوالس
مادورو ،رئیس جمهور ونزوئال ادام ه داده و آمریکا،
ارتش و نیروهای مســلح را مسئول حفاظت از
مردم ونزوئال میداند.
واشنگتن ،خوان گوآیدو ،رهبر اپوزیسیون ونزوئال
را به عنوان "رئیسجمهوری موقت" این کشور
آمریکای التین به رسمیت شناخته است .پیش
از آن ،گوآیدو انتخابات  ۲۰۱۸را همراه با تقلب
دانســته و خود را رئیسجمهــوری خودخوانده
اعالم کرد.
در همین راستا الیوت آبرامز،نماینده ویژ ه آمریکا
در امــور ونزوئال نیز اعــام کرد:آمریکا در حال
آماده شــدن برای اعمال تحریمهای قابل توجه
علیه ونزوئال در روزهای آینده است.
ل لغو
نماینده ویژ ه آمریکا گفت :واشنگتن در حا 
ویزای آمریکایی ونزوئالییهایی است که رابطه
نزدیک با نیکوالس مــادورو ،رئیس جمهور این
کشور دارند.
او درباره خــروج دیپلماتها از ونزوئال نیز اظهار
کرد :خــروج دیپلماتها باعث تغییر سیاســت
آمریکا نمیشود.
وی بدون اینکه اشــاره کند در امور کشــورها
دخالت مینماید ادامــ ه داد :تحریمهای جدید
آمریکا برای حفظ فشارها علیه مادورو است ،این
مسئله باعث تغییر در سیاست آمریکا نمیشود.
آبرامــز اعالم کرد :در چند روز آینده تعداد قابل
توجهی از لغو ویزای اتباع ونزوئالیی را مشاهده
خواهیم کرد.
ایــن نماینده ویژ ه آمریــکا در ادامه اضافه کرد:
ل مذاکرات با کشورهای دیگر
واشــنگتن در حا 
اســت تا به عنوان کشور "حافظ منافع" ،ایمنی
آمریکاییهایی را که در ونزوئال با مشکل مواجه
شدهاند و میخواهند از کشور خارج شوند ،رفع
کنند.
علی رغــم تمام این فشــارها امــا نکته جالب
ماجرا آن اســت که روز گذشــته مــادورو علی
رغم تمــام درگیریهایی که با آمریکا داشــته
اســت اظهارداشت  :این کشــور عالقهمند به از
سرگیری مذاکرات با آمریکا درباره افتتاح دفاتری
برای ارتقای منافع دو کشــور است .اگر آمریکا
خواهان مذاکرات باشــد من نیز آماده مذاکرات
هستم .من بار دیگر تمایل و عالقه خود را برای
ادام ه مذاکرات در نیویورک در سطح نمایندگان
سازمان ملل دو کشور اعالم میکنم.

مکث
آیت اهلل مصباح یزدی :خوردن گوشت گوسفند سفارش هم شده است
ولی اگر در شرایطی قرار گیرد ،میتواند حرام هم باشد

نسخه اشکنه خوری تکرار شد؟

آفتاب یزد – گروه سیاسی :زمانی که در پشت
تریبــون و در زمان تحریمها بــه دلیل باالرفتن
قیمت اقالم ضروری از جمله مرغ توصیه شد مردم
به جای مرغ اشــکنه بخورند ،این موضوع در آن
دوران باعث واکنشهای بسیاری نسبت به گوینده
و تعجب گروههای مختلف نسبت به این موضوع
شد .بسیاری از این میگفتند که چرا به جای حل
مشکالت و رسیدگی به ضعف موجود در اقتصاد
عده ای صورت مســئله را پاک کــرده و چنین
توصیههاییمیدهند.
اما دســت بر قضا چند سال بعد ،تاریخ به شکلی
دیگر و این بار با شــدت و قوت بیشــتری تکرار
شــد .به گونه ای که هیچ کــس حتی فکرش را
هم نمیکرد که اکنون قیمت اقالم ضروری مانند
گوشــت مرز صد هزارتومان را درنوردد و عبور و
مرور کانتینرهای حاوی گوشت با اسکورت همراه
شود.
امروز تکرار توصیه اشکنهخوری در وادی کنونی ،به
شکل دیگری در دستور کار برخی رسانهها و برخی
شخصیتها قرار گرفته است.
در این راستا برخی خبرگزاریها در گزارشهایی
به زیانهای گوشت در اوج گرانی آن پرداختند و از
سرطانزا بودنش گفتند .مانند ایسنا که از قول یک
کارشناس ایرانی نوشت  «:مطالعات نشان میدهد
که ارتباط مثبت بین خوردن گوشت قرمز و ایجاد
سرطان روده بزرگ با شواهد استنباطی قوی وجود
دارد».
یا باشــگاه خبرنــگاران جوان که در گزارشــی
اظهارداشت  «:سازمان بهداشت جهانی به تازگی
تحلیلی را منتشر کرده که نشان میدهد مصرف
گوشت و گوشت فرآوری شده با احتمال ابتال به
سرطان در ارتباط است».
برخی دیگر از گزارشها نیز از لزوم کاهش استفاده

از گوشت در سبد خانوار برای حفظ سالمت مردم-
همزمان با افزایش قیمت گوشت -منتشر شد.
ازاین دســت گزارشها و اظهارات کــه در آن از
مضرات گوشت سخن به میان میآمد در هفتههای
اخیر به شکل یک موج از سوی رسانههای مختلف
چپ و راســت مطرح شــد و محــدود به یک یا
دورسانه هم نبود .شــاید معروفترین آن زمانی
بود که بهنوش بختیاری هنرپیشــه کشــور ،در
مقابل دوربینهای تلویزیونی اظهارداشت« :توصیه
میکنم که در مورد تغذیه حواستان جمع باشد،
گوشــت هم کمتر بخورید .چه بهتر که گوشت
گران شــد ،زیرا که چیز خیلی خوبی نیســت.
هیچخانوادهای شرمنده بچهاش نباشد و بگوید که
چه بهتر گوشت نمیخورید».
این اظهارات امــا ،موجی از اعتراضات به بهنوش
بختیاری را در شــبکههای مجازی از سوی مردم
به همراه داشت و بسیاری براو تاختند که به دلیل
قیمت باالی گوشــت وی با مضر خواندن آن به
پاککردن صورت مسئله کمک میکند.
درجدیدتریــن اظهارات اما اکنــون یکی دیگر از
شخصیتهای سیاســی اصولگرا پیرامون گوشت
اظهاراتی بیان کرده است که مطمئنا این گفتهها
نیز بیحاشیه نخواهد بود.
آیــت اهلل مصباح یزدی در این باره گفته اســت:
«خوردن گوشت گوسفند سفارش هم شده است
ولی اگر در شرایطی قرار گیرد ،میتواند حرام هم
باشد».
بســیاری این اظهارات را در راستای همان موارد
پیشین پیرامون ترغیب مردم برای مصرف کمتر
گوشت توصیف میکنند .این اظهارنظرها و برخی
گزارشهای رســانه ای درباره مضرات گوشت از
دید بسیاری نه تنها راه حل نیست بلکه میتواند
حساسیت مردم در این باره را نیز افزایش دهد.

