
بولتون: به تهدیدهای ونزوئال واکنش نشان می دهیم

مشاور امنیت ملی آمریکا به ونزوئال هشدار داده است که هرگونه تهدیدی 
علیه دیپلمات های آمریکایی یا رهبر مخالفان این کشور با واکنشی جدی 

روبه رو خواهد شد.
به گزارش ایسنا، جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا در توییتی نوشت که 

هرگونه ارعابی از این نوع، حمله ای جدی به حاکمیت قانون تلقی خواهد شد.
آمریکا و بیش از ۲۰ کشور دیگر جهان اخیراً خوآن گوآیدو، رئیس مجلس ملی را 

به عنوان رئیس جمهوری ونزوئال به رسمیت شناختند.
بولتون در توئیتر موضع واشنگتن را تکرار کرد و علیه هرگونه تهدیدی به دیگران 

هشدار داد.
با این حال هشدار او، مبنی بر این که کاخ سفید آماده است به هر خشونتی واکنش 

نشان دهد، مشخصاً متوجه گروه یا فرد مشخصی نبود.
روز شنبه چندین کشور اروپایی از جمله اسپانیا، آلمان، فرانسه و انگلیس گفتند 
که اگر ظرف هشت روز انتخابات آزاد برگزار نشود، گوآیدو را رئیس جمهوری ونزوئال 

خواهند شناخت. مادورو این اولتیماتوم را رد کرده و گفته باید پس گرفته شود.

ماکرون:

کارنامه حقوق بشر در مصر بدتر از دوره حسنی مبارک 
است

رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد، کارنامه حقوق بشر مصر از زمان دوره 
حسنی مبارک در وضعیت بدتری قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه اظهار کرد: به شکل 
فزاینده ای اینگونه برداشت می شود که حقوق بشر در مصر وضعیت بدتری نسبت به 

دوره حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق دارد.
این اظهارات ماکرون به منزله تشدید موضعگیری او پس از اظهاراتش در سال 

۲۰۱۷ است.
او در سال ۲۰۱۷ گفته بود که هرگز با عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر 
درباره آزادی های مدنی که جمعیت های حقوقی می گویند در حال نابودی هستند، 

گفت وگو نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری فرانسه در حاشیه سفرش به مصر 
در جمع خبرنگاران گفت: فکر می کنم چهره های فرهنگی و جامعه مدنی مصر 

سیاست های فعلی کشورشان را شدیدتر از سیاست های دوره مبارک می دانند.
ماکرون در ادامه اظهار کرد: نمی توانم درک کنم چگونه می توان به تضمین ثبات 
بلند مدت در کشوری که در مرکز انتفاضه های بهار عربی بوده و طعم آزادی را 
چشیده، تظاهر کرد و گمان کرد که می توان به سخت گیری ها و عبور از حد قابل 

قبول و موجه به دالیل امنیتی همچنان ادامه داد.
وی افزود: فکر می کنم این مساله ای متناقض بوده و به خود مصر آسیب می زند.

موسسه های غیردولتی ماکرون را برای در پیش گرفتن موضعگیری جدی در برابر 
سیسی تحت فشار گذاشتند.

ماکرون اعالم کرد که در سفر سه روزه خود به مصر صریح تر خواهد بود و در 
نشست هایی پشت درهای بسته به بیان موارد فردی خواهد پرداخت.

قرار است ماکرون امروز )دوشنبه( با سیسی دیدار کند.
رئیس جمهوری فرانسه افزود: ما در مصر تنها درباره مخالفان سیاسی محبوس در 
این کشور صحبت نمی کنیم بلکه درباره مخالفانی که بخشی از فضای دموکراتیک 
مرسوم بوده و خطری برای حاکمیت در این کشور محسوب نمی شوند، گفت وگو 

می کنیم.
مخالفان سیاسی سیسی او را متهم می کنند که فضا را برای همه مخالفان محدود 
می کند اما حامیان سیسی می گویند، این تدابیر شدید برای برقراری ثبات در مصر 

که در پی سقوط دولت مبارک دچار تنش شده، ضروری است.
سیسی در مصاحبه ای که پیشتر داشت، وجود هرگونه زندانی سیاسی در مصر را 
تکذیب کرد، این درحالی است که یکی از جمعیت های حقوق بشری تعداد آنها را در 

حدود ۶۰ هزار تن تخمین زد.

ترامپ:

تعطیلی دوباره دولت فدرال یک گزینه است
وال استریت ژورنال گزارش داد، دونالد ترامپ تردید دارد که قانونگذاران 
آمریکایی به توافقی بر سر تامین بودجه ساخت دیوار مرزی جدید برسند 
که مورد قبول او باشد و در صورت لزوم او آن دیوار را با اختیارات اضطراری 

می سازد.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با روزنامه وال 
استریت ژورنال گفت، معتقد است با اینکه فرصت هایی برای دستیابی به توافق جدید 
پیش از تعطیلی دوباره دولت فدرال وجود دارد اما فقدان اعتبار در کمتر از سه هفته 
کمتر از ۵۰ درصد است. بنابراین او معتقد است، تعطیلی دوباره دولت قطعاً یک 

گزینه  است.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، اظهارات ترامپ چند روز پس از پایان بلندترین 
تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا مطرح شد. توافقی که ترامپ جمعه گذشته به امضا 
رساند و به صورت موقت به تعطیلی دولت پایان داد، هیچ اعتبار جدیدی برای ساخت 

دیوار مرزی جنجالی اختصاص نداد.
رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسش وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه آیا 
اعتبار کمتر از ۵.۷ میلیارد دالر برای ساخت دیوار را می پذیرد، گفت: شک دارم. باید 

این کار را درست انجام دهم.
ترامپ در ادامه تاکید کرد، تردید دارد با دریافت حق شهروندی برای مهاجران 
بدون اوراق هویتی که در زمان کودکی به صورت غیر قانونی به آمریکا منتقل 
شدند، در ازای اعتبار برای ساخت دیوار مرزی جدید موافقت کند. او تاکید کرد: 
این مساله ای جداگانه است و باید در زمانی دیگر به صورت جداگانه مورد رسیدگی 

قرار بگیرد.
این در حالیست که ترامپ هفته گذشته پیشنهاد حفاظت موقت از برخی 
مهاجران بدون اوراق هویتی را به ازای ۵.۷ میلیارد دالر بودجه برای دیوارش 
پیشنهاد داد اما دموکرات ها به سرعت این پیشنهاد را رد کردند. ترامپ در پاسخ 
به اینکه چه نوع مانعی در مرز جنوبی آمریکا با مکزیک مورد قبول است، گفت: 
باید ببینم! چیزی که بتواند جلوی مجرمان، باندها، قاچاقچیان انسان و قاچاق 
مواد مخدر را بگیرد. من برای همه چیز آماده ام اما تنها چیزی که اثرگذار خواهد 

بود یک مانع فیزیکی قوی است.

 روابط ایران و روسیه در سالیان اخیر با وجود تضادهای 
هنر  نشانگر  که  بوده  زمانی  هر  از  تر  گسترده  بسیار، 
دیپلمات های ایرانی و تمرکز تهران بر منافع مشترک با 
مسکو به عنوان یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت 

است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور 
خارجه روسیه به تازگی در گفت وگو با شبکه خبری تلویزیونی 
سی.ان.ان در واکنش به این پرسش که آیا شما متحد ایران در 
صحنه نبرد در سوریه هستید؟ اظهار داشت: من از چنین واژه و 

توصیفی استفاده نمی کنم، ما با یکدیگر کار می کنیم.
این اظهارات گرچه بارها از سوی مقامات دو طرف مطرح شده 
و تازگی ندارد اما همیشه در ایران حساسیت برانگیز بوده است و 
کلماتی همچون خیانت، عدم اعتماد به روس ها و پشت کردن 

مسکو به تهران نقل محافل شده است.
شاید یکی از دالیل این امر، شانتاژ مخالفان نظام و براندازان 
خودفروخته به آمریکا باشد که تهران را متهم به وابستگی به 
روسیه می کنند و وعده وابستگی به واشنگتن را در صورت تغییر 

حکومت می دهند.
نقش تندروها در باور پذیری بیشتر این اتهامات را نباید نادیده 
در  کاری  کم  به  متهم  را  دولتی  مقامات  هم  آنان  زیرا  گرفت 
گسترش روابط با مسکو می کنند هر چند که در دوران ریاست 
جمهوری نهم و دهم نتیجه تکیه کردن نابخردانه به مسکو را با 
تایید سه قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت از سوی دیمیتری 

مدودف رئیس جمهوری وقت روسیه دیدند.
روایت های تاریخی یک طرفه از وقایع پیش آمده میان ایران 
و روسیه در ۲۰۰ سال گذشته که منجر به عقد عهدنامه های 
ترکمنچای و گلستان شد هم نقش کمی در باور پذیری اظهارات 

ضد روسی در افکار عمومی ایرانیان نداشته است.
این مسائل باعث شده که ما بیشتر از آنکه دلیل ناکامی ها 
و شکست های خود را وجود حاکمان ناالیق و اشتباهات بزرگ 
تاریخی حاکمان خود بدانیم، نوک پیکان انتقادهای خود را به 
سمت قوی ترین ارتش آن زمان جهان بگیریم که ناپلئون فرانسه 

و هیتلر آلمان نازی را هم از پای درآورده بود.
هدف از این نوشته، روایت فراز و نشیب رخدادهای تاریخی میان 
ایران و روسیه نیست بلکه باز کردن دریچه ای برای مشاهده واقع 

گرایانه روابط حاکم دو کشور است.
آمارهای ۶ سال اخیر نشان می دهد که تهران و مسکو با وجود 
اختالفات بسیار، توانسته اند سطح روابط و همکاری های خود را به 
شکل بی سابقه ای افزایش دهند هر چند که مهدی سنایی سفیر 

ایران در روسیه آن را کافی نمی داند.

وی معتقد است که میزان همکاری تهران و مسکو قابل مقایسه 
با هیچ دوره ای )روسیه تزاری، شوروی، روسیه نوین( نیست و جا 

برای افزایش بیش از پیش روابط نیز وجود دارد.
در ۶ سال اخیر روسیه و ایران نشان داده اند که می توانند با 
وجود تضاد منافع متعدد با تمرکز بر منافع مشترک با یکدیگر 

همکاری کنند.
می توان گفت روس ها با توجه به شکست سخت برابر آمریکا 
در پایان جنگ سرد که منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و 
روی کار آمدن روسیه نوین شد، سیاست خارجی خود را تغییر داد 
و تالش کرد با احترام به تمامیت ارضی و استقالل دیگر کشورها، 
متحدان قدرتمندی برای خود بیابد و بطور قطع ایران به عنوان 

بازیگری قدرتمند در منطقه ازاین قاعده مستثنی نیست.
بطور قطع اشتراک نظر تهران و مسکو در برابر یکجانبه گرایی 
آمریکا باعث شده که روابط دو کشور در سالیان اخیر بیشتر شود 
از  اما درخصوص اسراییل موضوع کامال متفاوت است، روسیه 
حامیان اسراییل محسوب می شود و خود را ناجی یهودیان جهان 
در جنگ جهانی دوم می داند و هر سال برای یادآوری این مساله، 

مراسم بزرگداشت هولوکاست برگزار می کند.
کنترل  برای  اهرمی  عنوان  به  اسراییل  از  همچنین  روسیه 
فشارهای آمریکا بر خود استفاده می کند زیرا بنظر می رسد 
معتقدند هر چه روابط با اسراییل بیشتر شود، امکان کاستن از 

تنش ها با واشنگتن بیشتر می شود.
منافع مسکو و تهران در سوریه و در مقابل گروه های تروریستی 
یکی است، هر دو کشور بدنبال جلوگیری از نفوذ و افزایش قدرت 
واشنگتن هستند ضمن اینکه مسکو در ساحل سوریه در مدیترانه 
پایگاه نظامی دارد و دمشق نیز عمق استراتژیک محور مقاومت 

محسوب می شود.
تهران و روسیه با تمرکز بر اشتراکات خود در سوریه وارد جنگ 
اگر همکاری های  آنکه  تروریستی داعش شدند حال  با گروه 
نزدیک دو کشور نبود بی شک امروز در حال قدرت نمایی داعش 

در نقاط مختلف منطقه بودیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه با وجودی که از مواضع ایران 
در مقابل رژیم صهیونیستی به خوبی آگاه است از آمادگی کشورش 
برای پایان دادن به اختالفات میان ایران و اسراییل سخن می گوید 

که نشانگر تصور متفاوتی است که مسکو نسبت به نحوه حل و 
فصل مساله میان دو طرف دارد.

بررسی نحوه همکاری روسیه با دیگر کشورها از جمله ترکیه 
نیز می تواند نگاه درستی به تحلیلگران در ارزیابی تصمیمات 
سیاستمداران روس در مواجهه با تحوالت منطقه ای و جهانی 
بدهد. روسیه و ترکیه امروز گرچه اختالف نظرهای ریشه ای در 
سوریه دارند و هر کدام بدنبال پیش بردن برنامه های خود هستند 
اما با تمرکز بر منافع مشترک در سوریه با یکدیگر همکاری می 
کنند. بطور مثال ترکیه برخالف تهران و مسکو خواهان کنار رفتن 
بشار االسد از قدرت است اما روسیه از حامیان رئیس جمهوری 
قانونی روسیه محسوب می شود، آنکارا از مخالفان دولت قانونی 
سوریه حمایت می کند حال آنکه روسیه آنها را تروریست می 

خواند.
اردوغان کردهای مبارز در شمال سوریه را تروریست می خواند 

اما روسیه همواره خود را مدافع آنها نشان داده است.
می توان گفت در خاورمیانه که اتحاد میان کشورها مقطعی 
و زودگذر است، نابخردانه خواهد بود که روی همکاری دائمی 

کشورها با یکدیگر سخن بگوییم.
هر چند که در نقاط دیگر جهان هم نمی توان از کشوری به 
عنوان متحد دائمی یاد کرد یا اساسا در روابط بین الملل استفاده از 

تعاریفی همچون دوستی یا دشمنی دائمی ممکن نیست.
آنچه مسلم است اینکه امروز جمهوری اسالمی ایران با حفظ 
وجود  با  دارد  تالش  خود،  ارضی  تمامیت  و  آزادی  استقالل، 
فشارهای دشمنان، روابط خود را در راستای تامین منافع ملی با 

غرب و شرق گسترش دهد.
البته در این مسیر گسترش روابط با غرب سخت تر است زیرا که 
قدرت های اروپای غربی استقالل کمتری نسبت به چین و روسیه 

در سیاست خارجی خود دارند.
برای پی بردن به این واقعیت نگاهی دوباره به اظهار نظر آنگال 
مرکل صدراعظم آلمان قدرتمندترین کشور حال حاضر قاره سبز از 
نظر اقتصادی خالی از لطف نیست آنجا که می گوید دوران دیکته 
کردن سیاست های آمریکا به اروپا پایان یافته و اتحادیه اروپا باید 
در مقابل این سیاست ها که به سود آمریکا و به ضرر اروپا تمام 

می شود، بایستد.
در مجموع می توان گفت که ایران به عنوان کشوری مستقل 
که بزرگترین پشتوانه آن، مردم آزاده و صلح طلب هستند، ضمن 
آماده  متقابل،  احترام  اساس  بر  دنیا  با  سازنده  تعامل  پذیرش 
مقاومت برابر زورگویی و زیاده خواهی و دفاع یک صدا و یکپارچه 
از استقالل و سربلندی خود است و دستگاه دیپلماسی ایران نیز 

هرگز روی اتحاد دائمی کشور دیگری حساب باز نمی کند.
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تایید حبس ابد علی سلمان و دو نماینده عضو جمعیت الوفاق بحرین
مقامات قضایی بحرین حکم نهایی حبس ابد برای علی سلمان و دو معاونش را تایید کردند. به گزارش ایسنا، دیوان عالی کشور بحرین امروز )دوشنبه( حکم حبس ابد برای شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، بزرگترین گروه شیعه 
مخالف در این کشور که منحل شده، به همراه حسن سلطان و علی االسود، دو عضو این جمعیت را صادر کرد. دیوان عالی کشور بحرین اعتراض علی سلمان به حکم حبس ابد در پرونده جاسوسی برای قطر را رد کرد. در این جلسه متهم حاضر 

بود. در حالیکه حسن سلطان و علی االسود اعتراضی به این حکم که به طور غیابی علیه آنها صادر شده بود،  نکردند. 

اخبار  راهبرد ایران و روسیه؛ 

گسترش همکاری با وجود تضاد منافع

بلومبرگ گزارش داد

احتمال اعالم آغاز به کار SPV در صورت موافقت امروز 28 کشور اروپایی

بلومبرگ در گزارشی بر تالش سه  جانبه آلمان، فرانسه و انگلستان و تاثیرات 
آن بر تسهیل تجارت اروپا با ایران و نقش آن در مصون ساختن شرکت های 

اروپایی از مجازات آمریکا تصریح کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، کشورهای اروپایی در صدد کمک کردن به 
شرکت هایی هستند که به دنبال تجارت با ایران هستند و از طریق چنین طرحی برای 

دور زدن تحریم های ایران با دونالد ترامپ مقابله می کنند.
این طرح که احتماالً روز دوشنبه رونمایی شود، موضوعی بسیار مهم در راستای 
تالش اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته ای ۲۰۱۵ است که دونالد ترامپ آمریکا را 
از آن خارج کرد. تأثیر اقتصادی این طرح هرچه که باشد، این اقدام انگلستان، فرانسه 

و آلمان نشانه دیگری از خشم اروپا نسبت به دونالد ترامپ است.
پیش نویس اظهارنامه اتحادیه اروپا که مورد مالحظه بلومبرگ قرار گرفته است، 
از اقدام اولیه این سه کشور به عنوان اقدامی که »تأثیری مثبت بر روابط تجاری و 

اقتصادی با ایران و به ویژه بر زندگی مردم ایران« ایجاد کرده استقبال می کند.
بررسی  بروکسل  در  دوشنبه  روز  را  این طرح  اروپا  اتحادیه  دولت های  سفیران 
می کنند و به گفته دو دیپلمات، ممکن است اگر تمامی ۲۸ کشور موافقت کنند به 

زودی ارائه شود.
این برنامه برای حمایت و حفاظت از آن دسته شرکت های اروپایی که مشتاق به 
تجارت با ایران هستند در برابر تحریم های آمریکا که ممکن است در اثر مبادالت با 

دالر اعمال شوند، طراحی شده است.
»فشار  از کمپین  اجتناب  برای  اقدامی  عنوان  به  را  این سازوکار  ترامپ  دولت 
حداکثری« علیه ایران در نظر می گیرد، اگرچه کارآمد بودن آن را مورد سوال قرار 
می دهند. سیگال مندلکر، یکی از مقامات ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در زمینه 

تحریم ها در این رابطه گفت که او »به هیچ وجه« نگران این نیست که سازوکار مالی 
اروپا بتواند تحریم ها را دور بزند.

آن طور که اتحادیه اروپا پیش بینی کرده است، سازوکار ویژه مالی پرداخت از جانب 
شرکت هایی که می خواهند چه به واسطه دریافت معافیت تحریم های نفتی و چه در 
قالب تجارت کاالهای مجاز مانند غذا و دارو، با ایران تجارت کنند، قبول می کند. در 
صورت آن که مبادله مستقیم کاال میان ایران و عامالن اروپایی انجام نشود، کشورهای 

اروپایی از مجازات آمریکا مصون می مانند.
از زما ن خروج آمریکا از توافق هسته ای و اعمال دوباره تحریم ها بر ایران، قدرت های 
پایبند به این توافق از جمله چین، فرانسه، آلمان، روسیه و انگلستان، با موافقت ایران 
در باره محدود کردن فعالیت هسته ای خود، تالش کرده اند تا تأثیر تحریم ها را کاهش 

دهند.
به گزارش ایسنا، سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان که از امضاءکنندگان 
توافق هسته ای با ایران هستند، مسئولیت این سازوکار را به عهده خواهند داشت، به 
این گونه که پاریس میزبان آن، آلمان مدیریت و انگلیس مسئولیت حسابرسی را 

خواهند داشت.
این سازوکار به نوعی یک شرکت تبادل مالی است که در آن، به عنوان مثال درآمد 
ایران از محل صادرات نفت به اروپا می تواند به طور مستقیم به شرکت های اروپایی که 
به ایران کاال می فروشند، پرداخت شود. شرکت کنندگان در نشست روز دوشنبه در 

بروکسل قرار است جزئیات نهایی این سازوکار را مشخص کنند.

یک کارشناس مسائل آمریکای التین اظهار کرد: در مورد 
احتمال دخالت نظامی آمریکا در ونزوئال اما و اگرهای زیادی 
وجود دارد اما باید به این نکته نیز توجه داشت که تمام 
تالش دولت ترامپ در راستای از بین بردن دولت مادورو 

است.
عبدالحمید شهرابی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تحوالت 
رخ  داده در ونزوئال طی چند روز اخیر گفت: متأسفانه برخی از 
تحلیل هایی که در روزهای اخیر در رسانه های ایران مطرح شده 
مبتنی بر واقعیت و حقانیت انقالب بولیواری و مبارزات آزادی 
بخش منطقه آمریکای التین نیست و این موضوع که اکنون دو 
رئیس جمهور در ونزوئال حاکم هستند یک ساخته ذهنی است 
چرا که رئیس جمهور قانونی ونزوئال آقای نیکوالس مادورو است و 
آقای »گوآیدو« رئیس جمهور خودخوانده این کشور است، فردی 
که چند روز قبل از این که خود را به عنوان رئیس جمهور ونزوئال 
معرفی کند، آمریکایی ها به او اعالم کرده بودند در صورتی که خود 

را رئیس جمهور ونزوئال معرفی کند، از او حمایت خواهند کرد.
با بیان این که یک نوع کودتا در ونزوئال در شرف وقوع  وی 
است و باید این اتفاق از سوی کشورهای مستقل و آزادی خواه 
جهان محکوم شود، در بخشی دیگر از صحبت های خود به سابقه 
دخالت های آمریکا در امور کشورهای آمریکای التین از جمله 
ونزوئال اشاره کرد و گفت: آمریکایی ها می خواهند بار دیگر ونزوئال 
و کشورهای مستقل این منطقه را به حیات خلوت خود تبدیل 
کنند، گرچه چندین سال است که تالش هایشان در این ارتباط 

به نتیجه نرسیده است.
این کارشناس مسائل آمریکای التین در مورد اخبار منتشر شده 
در ارتباط با احتمال انجام مذاکره بین دولت مادورو و آمریکایی ها و 
تصمیم دولت ونزوئال مبنی بر این که اخراج دیپلمات های آمریکایی 

از این کشور را به حالت تعلیق درآورده، اظهار کرد: در حال حاضر 
وضعیت دولت مادورو به مانند کسی است که سر گردنه، چاقویی 
بر روی گردن او گذاشته اند و او برای نجات خود و بر اساس منافع 

ملی کشورش مختار است تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
شهرابی در ادامه صحبت های خود با بیان این که مادورو حق دارد 
که در این زمینه بر اساس منافع ملی مردم ونزوئال تصمیم گیری 
کند، گفت: البته بعید است در این شرایط بین دولت مادورو و 
آمریکایی ها مذاکره صورت گیرد و اگر هم مذاکره ای انجام شود به 
نتیجه برسد، چرا که آمریکایی ها هدف شان سرنگون کردن دولت 

مادورو است و به چیزی کم تر از آن رضایت نمی دهند.
این کارشناس مسائل آمریکای التین افزود: آنچه که بیشتر 
محتمل است این است که شاهد تشدید تخاصم بین دولت آمریکا 
و دولت قانونی ونزوئال و در نتیجه افزایش خشونت های برنامه 
ریزی شده باشیم؛ چرا که جریان اپوزیسیون که مورد حمایت 
آمریکا است با تمام امکانات به صحنه آمده و می خواهد قدرت را از 
آن خود کند و از آن طرف دولت مادورو که به عنوان دولت قانونی 
ونزوئال در صحنه ایستاده، حاضر نیست از حق حاکمیت مردم 
ونزوئال و انقالب بولیواری بگذرد. وی با بیان این که اتفاقاتی که در 
لیبی و سوریه پیش از وقوع جنگ رخ داد، اکنون در ونزوئال در 
حال وقوع است، ادامه داد: در آن دو کشور نیز، آمریکا دولت های 
موازی با دول قانونی لیبی و سوریه را به رسمیت شناخت و اقدام 

به مسدود کردن دارایی های آن دو کشور کرد.
جمله  از  آمریکا  منطقه ای  متحدان  این که  بیان  با  شهرابی 
کلمبیا و برزیل نیز از اپوزیسیون برانداز در ونزوئال آشکارا حمایت 
می کنند، در مورد برخی از احتماالت در ارتباط با امکان مداخله 
نمی توان  ارتباط  این  در  ونزوئال گفت:  امور  در  آمریکا  نظامی 
نظر قطعی داد، چرا که از یک طرف آمریکایی ها با توجه به 

استیصال  دچار  ونزوئال  با  ارتباط  در  قبلی شان  شکست های 
شده اند و این تصور را دارند که ممکن است در حمله نظامی نیز 
با شکست مواجه شوند و از طرفی دیگر ارتش ونزوئال از دولت 
قانونی ونزوئال یعنی مادورو حمایت می کند و بخش عمده ای از 
مردم ونزوئال و حتی بخشی از اپوزسیون، مخالف دخالت نظامی 
و تصرف کشورشان توسط یک نیروی خارجی هستند. ازدیگر 
سو باید به این موضوع توجه داشت که آمریکا درصدد است که 
بخشی از نیروهای نظامی خود از سوریه و افغانستان را بیرون 
بکشد و این احتمال وجود دارد که از این نیروها برای حمله به 
ونزوئال استفاده کند. از طرفی دیگر از مدت ها قبل بین آمریکا و 
دولت های دست راستی منطقه و مشخصاً کلمبیا هماهنگی هایی 
ایجاد شده، به نحوی که دولت  به ونزوئال  برای تشدید فشار 
ونزوئال را مجبور کنند تا از مواضع خود و مقاومت در مقابل 

تهاجمات عقب نشینی کند.
مسئول تحقیقات و برنامه ریزی خانه آمریکای التین همچنین 
خاطرنشان کرد: موضع اروپا هم در مورد تحوالت ونزوئال در همین 
راستا است، یعنی تحمیل عقب نشینی به دولتی که با رأی مردم 
به قدرت رسیده است. ضرب االجل اروپا به دولت کنونی ونزوئال 
که باید ظرف ۸ روز انتخابات برگزار کند و در غیر این صورت 
آنها از اداره کشور توسط رهبران اپوزیسیون حمایت خواهند کرد، 
در این راستاست. در حالی که باید از این اروپایی ها پرسید که 
با توجه چند هفته تظاهرات وسیع مردمی در فرانسه اگر دولت 
ونزوئال اعالم کند که دولت فرانسه باید سریعاً انتخابات برگزار کند 
وگرنه آنان رهبران اپوزیسیون مخالف دولت را به عنوان دولت 
فرانسه به رسمیت خواهند شناخت، چه واکنشی خواهند داشت!؟ 
بگذریم از اینکه خواست تظاهرکنندگان در فرانسه بر خالف اهداف 

اپوزیسیون ضدانقالبی در ونزوئال بر حق است.

شهرابی در ادامه گفت: تصمیم گیر نهایی در مورد آینده ونزوئال 
مردم این کشور هستند و در این چارچوب باید به خواسته آنها 
احترام گذاشت و با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی این 

کشور مخالفت کرد.
اسالمی در  مواضع جمهوری  نقد  با  پایان  در  وی همچنین 
خصوص تحوالت ونزوئال ابراز عقیده کرد: دولت ایران می بایست در 
این زمینه فعاالنه برخورد کند و از تمامی ظرفیت های کشورهای 
اسالمی برای محکومیت کودتا در ونزوئال و ابراز همبستگی با 
مردم این کشور بهره بگیرد. نباید فراموش کنیم که ونزوئال در 
انقالب  کنار  در  چاوز  رسیدن  قدرت  به  از  بعد  تمام سال های 
ایران ایستاده و از مبارزات مردم فلسطین و لبنان در مقابل رژیم 

صهیونیستی قاطعانه حمایت کرده است.

آیا آمریکا در مناقشه ونزوئال دخالت نظامی خواهد کرد؟

آیا آمریکا در مناقشه ونزوئال دخالت نظامی خواهد کرد؟


