کره شمالی هشدار داد تالش آمریکا مبنی بر درخواست از جامعه جهانی به منظور تشدید فشار بر پیونگیانگ ،هر گونه امکان مذاکره درباره برنامه هستهای این کشور را با مانع روبرو میکند.به
گزارش اسپوتنیک ،در بیانیه خبرگزاری مرکزی کره شمالی آمده است  «:آمریکا باید این نکته را درک کند تا زمانی که آنها سیاست خصمانه خود را بر ضد کره شمالی متوقف نسازند ،برنامه موشکی و
هسته ای پیونگ یانگ هرگز مورد مذاکره قرار نخواهد گرفت و هرگز هیچگونه مذاکراتی در خصوص خلع سالح هسته ای کره شمالی به وقوع نخواهد پیوست.پیشتر منابع خبری به نقل از دو دیپلمات
سازمان ملل متحد خبر داده بودند آمریکا پیش نویس قطعنامه ای را در میان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل توزیع کرده است که در آن بر ضرورت اعمال تحریم های جدید علیه کره شمالی
در ارتباط با ازمایش اخیر موشک بالستیک این کشور تاکید شده است.

عمار حكيم آشكارا با همه پرسي اقليم كردستان مخالفت كرد

جدايي كردستان؛ سونامی تقسیم در عراق

همدلی| مساله همهپرسی در عراق این روزها به نقل محافل
سیاســی در این کشور بدل شده است.هرچند بعضی از سران
ُکرد از این همه پرسی به عنوان ابزاری برای چانه زنی یاده کرده
و آن را جدی نمی دانند اما این بحث مخالفت صریح کشورهای
منطقه به ویژه دو کشور جمهوری اسالمی ایران و ترکیه را به
همراه داشته است.
باوجود آنکه خیلی از رهبران و جریان های سیاسی در عراق
علیه همه پرسی منطقه اقلیم موضع گرفته اند اما هیچ یک به
اندازه سید عمار حکیم رهبر ائتالف ملی فراگیرترین مجموعه
سیاسی که دولت و بزرگترین فراکسیون را در پارلمان عراق در
اختیار دارد ،طیف بارزانی را آشفته نکرده است.
رهبر ائتالف ملی نخستین بار در آوریل گذشته در جریان سفر
به کشور مصر ،به صراحت اعالم کرد که اگر دولت کردستان شکل
بگیرد ،تنها رژیم صهیونیستی آن را به رسمیت خواهد شناخت.
ایــن موضع را ســید عمار حکیم در اوایل مــاه ژوالی جاری
در تهــران تکرار کرد و ضمن هشــدار بــه تبعات منطقه ای
اســتقالل کردســتان عراق ،گفت که فقط رژیم اسراییل از
انجام همه پرســی در اقلیم کردســتان حمایــت می کند.
رهبر ائتالف ملی شــب شــنبه ( 15ژوالی  )2017در دیدار
تعدادی از نخبگان دانشگاهی و فرهنگی عراق بار دیگر تاکید
کرد که مخالف انجام همه پرسی در اقلیم کردستان عراق است
و گفت که این امر باعث تجزیه عراق و دیگر کشورهای منطقه
می شود.
عمار حکیم از ایاالت متحده ،کشــورهای همسایه و جهان
خواســت تا حرف خــود را در مورد وحدت عــراق از طریق
مکانیزمهای آشــکار مطرح کنند نه اینکه تنها به اظهار نظر
بسندهکنند.
وی افــزود :همگان مالحظات و حقوقی دارند ،حال چه این
طرف بغداد باشد یا اربیل .عدالت ایجاب میکند که معادله حق
و واجب در نظر گرفته شود.
عمار حکیم نسبت به این امر هشدار داد ،چه بسا بلندپروازیها
در زمینه جدایی از عراق در مناطق بسیاری و در وهله نخست
در بصره و شهرهای جنوب به جریان بیفتد و این بلندپروازیها
به تمامی کشورهای همسایه نیز انتقال یابد که باعث میشود
منطقه آماج سونامی تقسیم قرار بگیرد.
وی تاکید کرد :جدا شــدن کردها بر مبنــای اصول قانون
اساسی نیست بلکه حق تعیین سرنوشت یک حق انسانی است
اما مشکل در پس چگونگی انجام آن است.
عمار حکیم تصریح کرد :کردها دو بار این گزینه را انتخاب

کردند که در عراق بمانند؛ یک بار در سال  ۱۹۱۷و بار دیگر در
سال  ۲۰۰۵زمانی که به گزینه عراق فدرال یکپارچه از طریق
قانون اساســی رای دادند که سازوکار مخالفت با عراق فدرال
یکپارچه را تعیین میکرد که دربرگیرنده مخالفت دو سوم سه
استان بود اما با این وجود ،کردها و دیگران به این قانون اساسی
رای دادند.
وی در ایــن باره به نبــود قانون همه پرســی در پارلمان
دولت فدرال ،نیز پارلمان اقلیم کردســتان و نبود کمیساریای
همهپرسی اشاره کرد.
حکیم خاطرنشان کرد :تصمیم برای جدایی اقلیم کردستان
تصمیمی است که باید با اراده فدرالی از طریق نهادها صورت
بگیرد.وی با توجه به تجربههای دیگر در منطقه که در اجرای
"سیاســت امر واقع" یعنی "تحمل خواست ه خود بر دیگران و
سیاستی که تغییر نمیکند" موفق بودند اعالم کرد که مخالف
اجرای سیاست امر واقع و تحمل آن بر دیگر گروههای عراقی
است.این مقام عراقی تاکید کرد که مساحت اقلیم کردستان
قبل و بعد از سال  ۲۰۰۳تغییر کرد .گسترش اراضی کردستان
به  ۱۰۰درصد رسید در حالی که تمامی اراضی چه در موصل یا
صالح الدین یا دیالی یا کرکوک متعلق به عشایر عرب و ترکمان
هستند و این حقوق با گذر زمان از بین نمیرود همانطور که
حقوق کردها نیز هنگامی که نظام سابق آنها را آواره کرد ،با گذر
زمان تضییع نشد.

هفته سرنوشت ساز برای پاکستان

رسیدگی به اتهامات فساد مالی نوازشریف آغاز شد

ایرنا | امروز دوشنبه ،همزمان با آغاز یکی از سرنوشت
ســازترین هفته ها برای دولت و حــزب حاکم کنونی
پاکستان به ریاست 'نواز شریف' خواهد بود،؛ کسی که
این روزها به دلیل نزدیک شــدن پرونده اتهامات فساد
مالی علیه وی و اعضای خانواده اش به روزهای حساس،
در شرایطی دشوار قرار گرفته است.
دادگاه عالــی پاکســتان که اکنون گــزارش کمیته
تحقیقاتی مشترک ویژه بررســی پرونده های اتهامات
مالی علیه نخســت وزیر این کشــور و فرزندانش را در
اختیار دارد ،از فردا روند رسیدگی به آن را آغاز خواهد
کرد و احزاب مخالف حزب حاکم پاکســتان از روزهای
گذشــته موج تبلیغات جدید علیه حزب حاکم را آغاز
کرده و اعالم کرده اند که نیتجه رسیدگی به این گزارش
دادگاه عالی ،چیزی جز اســتعفای نواز شریف از قدرت
نخواهد بود.
نزدیکان نخست وزیر طی روزهای گذشته اعالم کردند
که محتوای گزارش یاد شــده به هیچ وجه قابل قبول
نیست و نواز شریف و فرزندانش قصد دارند دادخواستی
علیه این گزارش تنظیم کرده و دادخواســت خود را به
دادگاه عالــی ارجاع دهند .امــا اکنون که کمتر از یک
روز به شروع رســیدگی دادگاه عالی به گزارش کمیته
تحقیقاتی مشترک زمان باقی است ،هیچ دادخواستی از

سوی خانواده نخست وزیر به دادگاه ارجاع نشده است.
هفته گذشــته بعد از آنکه کمتیه تحقیقاتی مشترک
ویژه بررســی پرونده های اتهامات فساد مالی ،اختالس
و پولشــویی علیه نخســت وزیر پاکســتان و اعضای
خانواده اش ،گزارش نهایی خود را به دادگاه عالی برای
رســیدگی های بعدی ارجاع داد ،فــاز جدیدی در این
ماجرای دردسرساز برای حزب حاکم پاکستان آغاز شد
و نگرانیهای زیادی را برای دولت کنونی در سال پایانی
حکومت آن ایجاد کرده است.
در این کمیتــه تحقیقاتی مشــترک نمایندگانی از
دستگاه های مختلف نظارتی ،قضایی و امنیتی پاکستان
از جملــه نماینده ای از دســتگاه اطالعــات و امنیتی
ارتش(آی-اس-آی) عضویت داشتند و محتوای گزارش
نهایی آن به گونه ای اســت که به مذاق نخست وزیر و
اعضای خانواده اش به هیچ وجه خوش نیامده و آنان را
در جدی ترین مخمصه در طول چهار سال اخیر که از
آغاز دولت جاری می گذرد ،قرار داده است.
با وجود فشــار بی امان احزاب مخالف نخســت وزیر
پاکســتان برای وادار کردن وی به استعفا پس از اعالم
گزارش کمیته تحقیقات ویژه بررسی پرونده اتهام فساد
ملی علیه نواز شــریف ،وی روز پنج شــنبه گذشته به
صراحت اعالم کرد که به خواســته 'گروهی توطئه گر'
توجه نخواهد کرد و استعفا نمی کند.
اما بسیاری از تحلیل گران پاکستانی معتقدند این بار
شرایط برای نواز شریف بسیار دشوار شده است و تقریبا
هیچ راه دیگری برای او جز کناره گیری از نخستوزیری
باقی نمانده است.
برخی رســانه های پاکســتانی نیز در سرمقاله های
خود به نواز شریف توصیه کرده اند تا با استعفا از سمت
نخست وزیری ،ادامه مسیر پرونده قضایی و دفاع از خود
را پیگیری کند و درصورتــی که بی گناهی خود را به
اثبات برساند ،طبق قانون دوباره می تواند کرسی نخست
وزیــری را پس بگیرد و این بهترین گزینه در شــرایط
کنونی برای نواز شریف است.

عمار حکیم تصریح کرد :تنها راه حل گفتوگو است که همان
گزینه دولت فدرال است .مرحله پیروزی شاید خطرناکتر از
زمان بحران باشد.شورای رهبری ائتالف ملی عراق نیز شامگاه
روز شنبه به رهبری سید عمار حکیم تشکیل جلسه داد و به
صراحتباانجامهمهپرسیدراقلیمکردستانعراقمخالفتکرد،
که این امر نشان می دهد مخالفت با همه پرسی فقط به شخص
سید عمار بر نمی گردد بلکه مواضع واحد ائتالف ملی عراق است.
براساس بیانیه این شــورا که در اختیار ایرنا قرار گرفته است:
شــورای رهبری ائتالف ملی بر وحدت اراضی عراق و مخالفت
با همه پرســی در اقلیم کردســتان عراق تاکیــد می کند.
شــدت مخالفتی که ســید عمــار و ائتالف ملــی در برابر
همه پرســی نشــان داده از یک ســو و تنهــا ماندن طیف
بارزانی کــه حتی احزاب عمده کردســتان بــا آن مخالفت
کــرده انــد ،اصــل همــه پرســی را در محاق برده اســت.
‘مســعود بارزانی' رهبــر حزب دمکرات کردســتان عراق به
امید اینکــه بتواند نظر کشــورهای اروپایــی را در مخالفت
بــا همه پرســی برگردانــد ،چند روزی اســت که بــه اروپا
ســفر کرده و حتی در ســخنرانی هایش بــه علت مخالفت
ســید عمــار حکیم ،به شــیعیان عــراق طعنه زده اســت.
او درحالــی که شــیعیان با افــزون بــر  60درصد جمعیت،
اکثریت این کشــور محسوب می شــوند ،مدعی شده است
که شــیعیان بــا کمک وی در عــراق به قدرت رســیده اند.

وی همچنین گفت که به سقوط رژیم صدام کمک کرده و از
این کار خود پشیمان است! زیرا معتقد است که شیعیان امروز
به او پشت کرده و مخالف رسیدن کردها به حقوق شان شده اند.
این در حالیست که سید عمار حکیم در نشست شنبهشب با
فرهنگیان و دانشــگاهیان در بغداد عنوان کرد که به صراحت
به کردها گفته که بگویند؛ آیا همه پرسی برای انجام استقالل
کردســتان عراق است یا تنها ابزاری برای دستیابی به پاره ای
حقوق می باشد که کردها تصور می کنند از آنها محرومند؟
اعتقاد عمومی بر این اســت که طیف بارزانی که منادی همه
پرســی شده ،فقط برای کســب پاره ای امتیازات سیاسی در
عراق ایــن موضوع را دنبال می کند و یکــی از دالیل فاصله
گرفتن احزاب مهمی مانند اتحادیه میهنی ،تغییر و جماعت
اسالمی کردســتان عراق از همه پرسی به همین دلیل است.
با وجود این طیف بارزانی ،شخص سید عمار را با توجه به اعتبار
سیاسی که نزد همه احزاب سیاسی عراقی از جمله احزاب ُکرد
دارد ،در ناکام گذاشــتن طرح همه پرسی در بعد داخلی عراق
موثر می دانند و به همین دلیل بیشترین تیرهای انتقاد و بعضا
توهین را متوجه او کرده اند.
همه پرسی تاکتیکی برای چانه زنی
نماينده حکومت اقليم کردستان عراق در ايران اعالم کرده
است که همه پرسي استقالل کردستان عراق تاکتيک مذاکرات
است با هدف اعمال فشار بر بغداد در مسائلي همچون تقسيم
قدرت ،نفت و گاز.به گزارش جام نيـوز ،نماينده حکومت اقليم
کردســتان عراق در ايران اعالم کرده اســت که همه پرسي
استقالل کردستان عراق تاکتيک مذاکرات است با هدف اعمال
فشــار بر بغداد در مسائلي همچون تقسيم قدرت ،نفت و گاز.
«ناظم دباغ» نماينده حکومت اقليم کردستان عراق در ايران
اظهار داشت :در حال حاضر هدف ما جدايي از عراق نيست.دباغ
به خبرگزاري فرانسپرس گفته است که اقليم خواهان ماندن در
چارچوب عراق است و هدف از برگزاري اين همهپرسي تعيين
تکليف مشکالت کردها با حکومت مرکزي است.وي اعالم کرده
است اگر بغداد تمايل به حل مشکالت ما نداشته باشد ،آماده
قرباني دادن هستيم.بر اساس گزارش ان آر تي ،دباغ در بخش
ديگري از سخنان خود گفته است هنوز هم تفکر حزب بعث در
ميان بخشي از مسئوالن عراقي وجود دارد.سخنان ناظم دباغ
در حالي است که مسعود بارزاني رئيس منطقه کردستان عراق،
روز  25سپتامبر را به عنوان روز برگزاري همهپرسي اعالم کرد
و با وجود مخالفتهاي داخلي ،منطقهاي و بين المللي با اين
مسئله جنجالبرانگيز بر اجراي آن اصرار دارد.

هفتهنامهفرانسوی:

ماکرون به بازگشت ترامپ به توافق پاریس خوشبین است
دانا| هفتهنامــه ژورنال دو دیمانش نوشــت :امانوئل
ماکرون رئیس جمهوری فرانســه پس از دیدار با دونالد
ترامپ همتــای آمریکایی خود ،می خواهد نســبت به
بازگشــت آمریکا به توافق آب و هوایی پاریس خوشبین
باشد.
این هفته نامه فرانسوی روز گذشته در تارنمای خود با
انتشار گفت وگوی اختصاصی رئیس جمهوری فرانسه با
این نشریه در زمینه محورهای دیدار ماکرون و ترامپ در
ضیافت شام برج ایفل ،نوشت :با وجود اختالف نظرهایی
که دو رئیس جمهوری در زمینه توافق آبوهوایی پاریس
دارنــد ،ماکرون می خواهد (به این موضوع) خوشــبین
باشــد ،به ویژه پس از صدور بیانیه همتــای آمریکایی
کــه اعالم کــرد «هرچیزی مــی تواند اتفــاق بیفتد».
در این گزارش آمده است« :یک شام دوستانه» ،این جمله
آن چیزی اســت که ماکرون از لحظه خصوصی خود با
ترامپ و همسرش در طبقه دوم برج ایفل ارزیابی می کند.
ماکرون به این روزنامه می گوید« :این واقعیت فراتر از
ماست؛ کشــورهای ما دوست هستند و در نتیجه ما نیز
باید باشیم؛ با ترامپ ایجاد یک رابطه دوستانه و صمیمی
تــر بر مبنای اعتماد در تمام مســائل راهبردی از جمله
اختالفاتمان را آغاز کردیم».
رئیس جمهوری فرانســه اضافه مــی کند« :من تصور
میکنم که ترامپ ،فرانسه را با تصویری بهتر از زمانی که
وارد آن شد ،ترک کرد».
این هفته نامه می افزاید« :در بین اختالف نظرها ،هنوز
موضــوع آب و هوایی مطرح اســت ،اما رئیس جمهوری
فرانسه می خواهد خوشبین باشد ،به ویژه پس از صدور
بیانیــه همتای آمریکایی خود که اعــام کرد هرچیزی
میتواند اتفاق بیافتد».
ماکرون به ژورنال دو دیمانش می گوید« :ترامپ به من
گــوش فرا داد و رویکرد مــن را درک کرد؛ همچنین در
زمینه آنچه بین گرمایش آب و هوایی و تروریســم وجود
دارد .او به من گفت که تالش می کند راه حلی در ماههای
آتی بیابد».

ماکرون اضافه می کند« :ما در مورد جزئیاتی که میتواند
او را به توافق پاریس برگرداند صحبت کردیم .شکل گیری
گفت وگو با آمریکا که در نهایت می تواند دوباره این کشور
را در مبارزه علیه گرم شدن کره زمین و بازی چند جانبه
به میدان آورد ،مهم است».
ماکرون ادامه می دهد« :یکی از اهداف برگزاری شــام
دوســتانه با ترامپ در طبقه دوم بــرج ایفل این بود که
آمریکایی ها یک تصویر قوی تر از فرانســه و پاریس به
دســت آورند .این موضوع به دلیــل کاهش جاذبه های
گردشگری ناشی از حمالت سال گذشته ،مهم بود».
این هفته نامه نوشــت« :ماکرون بــا لبخند می گوید
کــه به همین دلیــل تصمیم گرفتم این ضیافت شــام
در بــرج ایفل کــه چهره ای بــاز و جــذاب از پاریس،
کشــور و اقتصادمــان به تصویــر می کشــد ،انتخاب
کنم».
بــه گزارش ایرنــا ،دونالــد ترامپ رئیــس جمهوری
آمریکا هفته گذشــته به دعوت همتای فرانســوی خود
برای شــرکت در جشــن هــای روز ملی فرانســه وارد
پاریس شــد و پس از گفت وگوهای مشترک با امانوئل
ماکرون ،در یک ضیافت شــام خصوصــی در برج ایفل
و رژه روز ملی فرانســه در خیابان شــانزه لیزه شــرکت
کرد.

روسیه از گفت وگوی مستقیم دولت سوریه و مخالفان در ژنو حمایت کرد
ایرنا| «الکسی بورودافکین» نماینده روسیه در مقر سازمان
ملل در ژنو ،پشتیبانی این کشور را از مذاکره مستقیم هیات
دولت ســوریه و مخالفان اعــام کرد.بورودافکین گفت که
مذاکرات مستقیم بین دولت سوریه و مخالفان در دور جدید
گفت وگوهای سوری-سوری ماه سپتامبر در ژنو ممکن است.
روزنامهراسیسکایاگازتاروزیکشنبهبهنقلازسخنانمقامروسی
نوشت :در صورت انسجام مخالفان در شرایط سازنده ،مذاکرات
مستقیم بین دولت ســوریه و معارضان ممکن خواهد بود.

نماینده روســیه در مقر سازمان ملل در ژنو خاطرنشان کرد:
اگر مخالفان از طرح اولتیماتوم و پیش شرط صرف نظر کنند
و رفتار سازنده داشته باشند ،شرایط برای چنین مذاکراتی در
دور آینده مذاکرات سوری-ســوری در ژنو فراهم خواهد شد.
وی همچنیــن گفــت کــه در دور جدیــد مذاکــرات
ســوری ژنو امــکان توافــق در بــاره برخی مســائل فنی
ایجــاد محــدوده هــای امــن در ســوریه وجــود دارد.
بورودافکین گفت :در مذاکرات آســتانه برخی مسائل در باره

ایجاد این مناطق حل نشــد و به مذاکرات بیشــتر نیاز دارد
که طرف های مذاکــره کننده در این مــورد تفاهم دارند.
ویهمچنینهفتمیندورمذاکراتسوریژنورانیزمثبتخواند
و افزود :هر چند تصمیمات قابل توجهی گرفته نشد ،اما گفت
وگوها در شرایط سازنده ای برگزار شد و نتایج مثبتی داشت.
بورودافکین خاطرنشــان کــرد :نتیجه مهــم مذاکرات ژنو،
آمادگی هیات های شــرکت کننده بــرای گفت وگو در باره
مســاله تروریســم بود و در آینده ممکن اســت طرف های

شرکتکننده ،تالش های خود را در این زمینه متمرکز کنند.
از بهمن ماه سال گذشته ایران ،روسیه و ترکیه با ابتکار آغاز
روند نشست های آستانه برای نخستین بار زمینه مذاکرات
مســتقیم بین هیات گروههای مســلح مخالــف پذیرنده
پیمان آتش بس ســوریه با دولت را فراهم کردند که منجر
به برقراری آتش بس فراگیر با تضمین ســه کشور بانی این
گفت وگوها و همچنین تائید آن در قطعنامه شورای امنیت
سازمان ملل شد.
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در سالگرد کودتای ترکیه اردوغان
وعده انتقامکشی داد

دویچه وله| طرفداران رئیس جمهور ســالگرد کودتا در ترکیه
را جشــن گرفتند .تا کنون هزاران نفر به ظن مشارکت در کودتای
نافرجام سال گذشــته دستگیر یا از کار برکنار شــدهاند .اردوغان
وعده داد که "خائنان" با شــدیدترین مجازات روبرو خواهند شد.در
سالگرد کودتای نافرجام علیه دولت ترکیه ،رجب طیب اردوغان در
جمع هواداران خود وعده داد که عامالن کودتای ســال گذشته به
شدیدترین وجهی مجازات خواهند شد .او گفت« :ما سر این خائنان
را از تن جدا میکنیم».اردوغان در مراسم سالگرد کودتا در استانبول
بار دیگر خواهان بازگشت مجازات اعدام به ترکیه شد .او گفت چنانچه
پارلمان ترکیه الیحه بازگشت مجازات اعدام را تدوین کند ،او آن را
توشیح خواهد کرد.اردوغان گفت« :هیچ خطاکاری نباید بیمجازات
بماند» و تصریح کرد« :ملت ترکیه سر خائنان را از تنشان جدا خواهد
کرد».اردوغان تا کنون چند بار در گذشته میل خود را به بازگرداندن
مجازات اعدام در قانون کیفری ترکیه ابراز داشته است .او با اظهارات
اخیر خود ،عمال بــه پارلمان در مورد تهیه الیحــه مجازات اعدام
چراغ سبز نشــان داد.در مراسم سالگرد کودتا بسیاری از مخاطبان
رئیسجمهور که خود را "ســربازان طیب" میخوانند ،به حمایت از
بازگشت مجازات اعدام شعار دادند.اردوغان از آمران و عامالن کودتای
نیمه ژوئيه پارسال ( )۲۰۱۶با کینه و نفرت نام برد .او گفت که به آنها
باید "مثل اسیران گوانتانامو لباس پوشاند" .در گوانتانامو دولت آمریکا
متهمان تروریســم جهادی را در شرایط سختی زندانی کرده است.
در ترکیه از روز شنبه مراسم متعددی در بزرگداشت اولین سالگرد
کودتای نظامی علیه اردوغان برگزار شده است.در شامگاه  ۱۵ژوئیه
 ۲۰۱۶گروهی از نظامیان کوشیدند دولت اردوغان را سرنگون کنند.
آنها خیابانها و پلهای مهم استانبول را اشغال ،ساختمان پارلمان و
اطراف کاخ ریاست جمهوری را در آنکارا بمباران کردند.رژیم ترکیه
هواداران فتحاهلل گولن ،سیاستمدار اسالمگرای مقیم آمریکا را طراح
کودتای نافرجام در این کشــور میداند و از زمان کودتا هزاران نفر
از "پیروان" او را دســتگیر یا از پستهای دولتی برکنار کرده است.
در ترکیه نیروهای ســکوالر مخالف اردوغان او را متهم میکنند که
از کودتای پارســال در این کشور به عنوان دستاویزی برای سرکوب
مخالفان سیاسی خود استفاده میکند و پایههای دموکراسی در این
کشور را بیش از پیش به خطر میاندازد.

مخالفان دولت ونزوئال همهپرسی
برگزارمیکنند

یورونیوز| میلیونها نفر در ونزوئال دیروز یکشنبه  ۱۶ژوئیه (۲۵
تیر) در یک همهپرسی که به دعوت مخالفان برگزار شده  ،شرکت
کردند.این رفراندوم در پاسخ به طرح نیکالس مادورو ،رئیس جمهور
ونزوئال برگزار شد .آقای مادورو خواستار تشکیل مجمع ملی جدیدی
برای بازنویســی قانون اساسی کشور شده اســت.برگزارکنندگان
همهپرســی با این طرح آقای مادورو مخالف هستند و آن را خالف
دموکراسی میدانند .آنها نگران آن هستند که این طرح تنها با هدف
تحکیم قدرت رئیس جمهور ارائه شده باشد.رایگیری امروز در حالی
برگزار میشود که آقای مادورو از مردم ونزوئال خواسته است که در
همهپرســی دیگری که در تاریخ  ۳۰ژوئیه برگزار میشود شرکت
کنند و درباره تشــکیل این مجمع نظر خود را بیان کنند.مخالفان
دولت ونزوئال از هواداران خود خواستهاند که در انتخابات  ۳۰ژوئیه
شرکت نکنند .آقای مادورو همهپرسی امروز را "غیرقانونی" خوانده
است.به گفته خبرنگار بیبیسی همهپرسی امروز صرفا جنبه نمادین
دارد.طرح رئیس جمهور که منجر به بازنویسی قانون اساسی کشور
میشود ،خشم میلیونها نفر را در کشور به دنبال داشته است.این در
حالی است که آقای مادورو معتقد است که این تنها راه برای مقابله
با بر بحرانهای سیاسی و اقتصادی کشور است.چندین نفر از رهبران
سابق آمریکا التین برای نظارت براین انتخابات به کاراکاس ،پایتخت
ونزوئال سفر کردهاند.خبرنگار بیبیسی میگوید با توجه به اعتراضات
چند ماه گذشــته که به کشته شدن دست کم  ۱۰۰نفر و مجروح
شدن حدود  ۱۵۰۰نفر منجر شده ،به نظر میرسد که مخالفان از
هر وسیلهای برای اعمال فشار بر دولت استفاده میکنند.بر اساس
یک نظرسنجی تازه از هر ده فرد پرسش شده در ونزوئال ،هفت نفر
با تغییر قانون اساسی مخالف هستند.قانون اساسی ونزوئال پیشتر
در سال  ۱۹۹۹و در دوران زمامداری هوگو چاوز ،رییس جمهوری
سابق این کشور بازنگری شــده بود.نیکوالس مادورو که در دوران
ریاستجمهوری آقای چاوز وزیر خارجه بود ،پس از مرگ او در سال
 ۲۰۱۳به ریاست جمهوری رسید.
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