
اتحادیــه تجــاری مرکوســور عضویــت ونزوئال را 
بــه حالت تعلیــق درآورد تا فشــارها بر مــادور برای 
منحــل کردن مجلــس موسســان را بیشــتر کند. با 
این حــال رئیــس جمهور ونزوئــال تاکید کــرده که 
 همچنــان در ایــن بلــوک اقتصادی-تجــاری خواهد 

ماند.
بــه گزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزاری رویترز، 
وزرای امــور خارجــه آرژانتیــن، پاراگوئــه، اروگوئه و 
برزیل ایــن تصمیم را در ســائوپائولو اعــالم کردند و 
از نیکوالس مــادورو، رئیس جمهور ونزوئال خواســتند 
 تــا زندانیــان را آزاد و فورا روند گذار سیاســی را آغاز 

کند.
آلویســیو نونــس، وزیــر امــور خارجــه برزیــل 
پــس از ایــن دیدار گفــت: مــا می گوییم کشــتار و 
ســرکوب دیگــر کافی اســت. ادامــه اعمــال چنین 
 شــکنجه هایی علیه مردم غیرقابــل تحمل و غیرممکن 

است.
نیکــوالس مــادورو ســاعاتی پس از اعــالم این 
تصمیم گفــت: ونزوئــال هرگــز از مرکوســور بیرون 
نمــی رود. قلــب، روح و جان ما در مرکوســور اســت. 
برخی الیگارشــی ها شــامل برزیل یــا دولت های تابعه 
نظیر آرژانتین تــالش می کنند تا ونزوئــال را از بلوک 
 مرکوســور بیرون کننــد اما ما همیشــه در این بلوک 

می مانیم.
مرکوســور در دسامبر سال گذشته عضویت ونزوئال 
را به خاطر عدم پیــروی از قوانین این بلوک به تعلیق 
درآورد که بــار دیگر به این بلــوک اقتصادی-تجاری 
بازگردانــده شــد. حال به دنبــال انتخابــات جنجالی 
یکشنبه گذشته درخصوص مجلس موسسان و بازداشت 
چندین تن از رهبران اپوزیســیون ونزوئال، مرکوســور 
 موضع ســخت تری را در رابطه با این کشور اتخاذ کرده 

است.
خورخــه فائــوری، وزیر امــور خارجــه آرژانتین، 
رهبــر ونزوئال را یــک دیکتاتور توصیــف کرد و گفت: 
بســیار بد اســت که برادرمــان را از در بیــرون کنیم 
اما بــا توجه به وضعیت بدی که شــاهد آن هســتیم 
 و باعث درد و رنج بســیار شــده ایــن تصمیم را اتخاذ 

کردیم.
ریکاردو لونا، وزیر امور خارجه پرو نیز گفت: حدود 
14 وزیر امور خارجه از سراسر قاره آمریکا روز سه شنبه 
در لیمــا دیدار و درباره ونزوئــال مذاکره خواهند کرد و 
 این گروه ممکن اســت به یک هیئت ناظر دائم تبدیل 

شود.
وی افــزود: ما مجموعــه ای از 14 یــا 15 برنامه 
فردی یا جمعــی را که کشــورهایمان می توانند برای 
 مقابله بــا این بحران انجــام دهند، بررســی خواهیم 

کرد.
وزیــر خارجه برزیــل نیز گفت: تعلیــق ونزوئال از 
مرکوســور هیــچ تاثیــری در سیاســت های تجاری و 
مهاجرت بــرای جلوگیــری از وخیم تر شــدن بحران 
انســانی نخواهــد گذاشــت. مــا از ونزوئالیی هایــی 
 کــه می خواهنــد بــه برزیــل ســفر کنند اســتقبال 

می کنیم.

فرســتاده ســازمان ملل به یمن از طرح هایی 
برای میزبانــی عمان از دیدارهــا میان طرف های 
درگیر یمنی ســخن گفــت و از طرف های بحران 
خواســت برای خروج از بن بست موجود فداکاری 

کنند.
به گزارش ایســنا، اســماعیل ولد شیخ احمد، 
فرستاده سازمان ملل به یمن در حاشیه سفرش به 
مسقط، در گفتگویی که با خبرگزاری رسمی عمان 
داشــت، با اشاره به اینکه بحران یمن رو به وخامت 
است و شرایط در این کشــور با شیوع بیماری وبا 
قابل تحمل نیســت، گفــت: ۸5 درصد یمنی ها به 
کمک نیاز دارند و مــوارد ابتال به وبا بیش از 4۰۰ 
هزار مورد اســت، عالوه بر ایــن نزدیک به ۲۰۰۰ 
یمنــی در اثر ابتال به این بیمــاری جان خود را از 

دست داده اند.
طرح الحدیده

ولد شــیخ فــاش کــرد، از جملــه طرح های 
ارائه شــده، رســاندن کمک های بشردوســتانه از 
طریــق بندر الحدیــده در غرب یمــن و نیز انجام 
رایزنی هــا میــان گروه انصــاراهلل و علــی عبداهلل 
 صالح، رئیس جمهور پیشــین یمن با سازمان ملل 

است.
فرســتاده ســازمان ملل به یمن در ادامه این 

مصاحبــه با اشــاره به اینکه ســفرش بــه منطقه 
از جمله مســقط بــا هماهنگی آنتونیــو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل و با هدف دســتیابی به راه 
حلی بــرای بحران یمن انجام شــده، ضمن تقدیر 
از نقــش مثبــت عمــان در میانجی گــری میان 
طرف ها در یمــن، از طرح های میزبانی دیدار میان 
 طرف هــای یمنی مربوطه در شــهر مســقط خبر 

داد.
 ولــد شــیخ بــا تاکید بــر لزوم حــل کامل 
بحــران یمــن گفــت: در شــرایط فعلــی ما به 
دنبــال راه حل هایــی بــرای برخــی مســائل از 
 جملــه حقــوق کارمنــدان و  فــرودگاه صنعــا 

هستیم.
وی افزود: برای دیدار با عبد اهلل دوم، پادشــاه 
اردن به این کشــور ســفر خواهم کرد، همچنین 
قرار اســت دیدار دیگــری نیز بــا عبدربه منصور 
هادی، رئیس جمهور مســتعفی یمن داشته باشم 
 و هــر دو آن هــا را در جریان طــرح الحدیده قرار 

دهم.
ولد شــیخ با تاکید بر اینکه باید در راســتای 
ممانعــت از درگیری های نظامی بــه راه حلی برای 
مســاله بندر الحدیده دســت یابیم، گفت: سازمان 
ملل از طرف هــای درگیر نمی خواهــد بندر را به 
دولت منصــور هادی تحویل دهنــد بلکه از آن ها 
 می خواهد مدیریت این بندر به طرف سومی سپرده 

شود.
فرســتاده ســازمان ملل با اعتراف بــه اینکه 
وضعیــت سیاســی یمــن از دســامبر گذشــته 
پیشــرفتی نکــرده، تاکید کرد طرف هــای بحران 
 بایــد برای کمــک به حــل آن آماده فــداکاری 

شوند.

پایگاه اینترنتی بلومبــرگ در مطلبی به قلم جاناتان 
تیرون ادعا کرد؛ درحالی که ســران ایــران همواره اصرار 
داشــتند که این کشور در حال ســاخت سالح هسنه ای 
نیســت، غنی سازی اورانیوم و »سابقه فریب کاری ایران« 

باعث ایجاد بی اعتمادی شدیدی شده است.
توافق هســنه ای که بعد از ســال ها گفتگو  در سال 
۲۰15 حاصل شــد، فعالیت های هسنه ای ایران را در ازای 
برداشته شدن تحریم ها محدود کرد. این درحالی است که 
رویکرد خصمانه در قبال ایران در زمان ریاست جمهوری 
دونالد ترامــپ، خطر از بین رفتن ایــن توافق را افزایش 

می دهد.
به نوشــته بلومبرگ، ترامپ بارها از توافق هســنه ای 
ایران انتقاد و آن را بدترین توافق توصیف کرده است. تغییر 
مفاد این توافق مســتلزم همکاری ایران و دیگر طرف های 
این توافق یعنی چین، فرانســه، روسیه، آلمان، انگلیس و 
اتحادیه اروپا خواهد بود. آمریــکا  ماه جاری، تحریم های 
ایــران را گســترش داد.  باوجودی که ایــن تحریم ها به 
برنامه هســته ای مرتبط نیســت، ایران این اقدام را نقض 
توافق خوانده اســت. طبق توافق هسنه ای، ایران می تواند 
توانمندی غنی ســازی اورانیوم را برای مصارف صلح آمیز 

حفظ کند، حدود پنج هزار از ســانتریفیوژهایش را فعال 
نگه دارد و قبول کرده اســت که به مدت 15 ســال، غنی 
سازی بیشتر از سه ممیز هفت دهم درصد نداشته باشد و 
ذخیره اورانیوم غنی شده اش بیشتر از 3۰۰ کیلوگرم نشود.

آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از توافق هسنه ای  
تایید کرده بود که اورانیوم غنی شــده ۲۰ درصدی ایران 
می تواند برای ســاخت ایزوتوپ های پزشــکی و سوخت 
راکتورهای تحقیقاتی اســتفاده شود اما امکان استفاده از 
آن در ســطح تســلیحاتی و در زمانی کوتاه بعد از تصفیه 

شدن، وجود دارد.

سایت آمریکایی افزود: به گمان مقامات آمریکایی، در 
چارچوب توافق هسنه ای، فرصت زمانی که ایران الزم دارد 
تا مواد کافی برای ســاخت بمب را بدست بیاورد، از چند 
ماه به یک ســال افزایش یافته اســت. برخی از قدرت های 
خاورمیانه مانند اسرائیل و عربستان سعودی از این توافق 
انتقاد می کنند و می گویند این توافق اختیارات بیشــتری 
بــرای برهم زدن امنیت منطقه به ایران می دهد. منتقدان 
توافق در کنگره آمریکا می گویند به ایران نمی توان اعتماد 
کرد. تاییدیه آژانس بیــن المللی انرژی اتمی هم آن ها را 

راضی نمی کند.

همســر لئوپولدو لوپز، رهبر اپوزیسیون ونزوئال اعالم 
کرد، لوپز پــس از آنکه به مدت چهــار روز در یک زندان 
نظامی بازداشــت بود، روز شــنبه مجددا به حصر خانگی 

بازگردانده شد.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، لیلیان 
تینتوری، همســر لئوپولدو لوپز، رهبر اپوزیسیون ونزوئال در 
توئیتر نوشــت: آن ها لئوپولدو را به خانه بازگرداندند. ما به 

مبارزات خود برای تقویــت صلح و آزادی در ونزوئال ادامه 
خواهیم داد.

دوشنبه شب گذشــته یعنی یک روز پس از برگزاری 
انتخابات حول محور تاســیس مجلس موسسان که موظف 
به بازنویســی قانون اساســی اســت، لوپز 46 ساله توسط 
ســرویس های اطالعاتی ونزوئال بازداشــت اما روز شنبه 

مجددا به حصر خانگی بازگردانده شد.

وی برای نخستین بار در سال 2014 میالدی بازداشت 
شد و ماه گذشته به حصر خانگی درآمد.

آنتونی لدزما 62 ساله یکی دیگر از مخالفان سرشناس 
ونزوئال همانند لوپز دوشنبه شب بازداشت شد اما روز جمعه 
مجددا به حصر خانگی بازگردانده شــد. وی از سال 2015 

میالدی در حصر خانگی به سر می برد.
به دنبال بازداشت این دو تن دادگاه عالی ونزوئال ادعا 

کرد که آن ها قصد فرار داشــتند و می خواستند به خارج از 
کشور فرار کنند و یا جایی در داخل ونزوئال پنهان شوند.

بازداشت این دو تن باعث انتقادات بین المللی شدیدی 
شد به طوری که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دولت 
نیکــوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال را یک دیکتاتوری 
خطاب کرد و گفت: این دو تن زندانیان سیاسی هستند که 

به صورت غیرقانونی توسط دولت زندانی شده اند.

یادداشت 
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محافظه کاران در سرتاسر کشور پس از انتقاد رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره تجدید 
نظر در جلســات تحقیق در رابطه با روسیه، نیروهای خود را برای پشتیبانی از جف سشنز، 
دادســتان کل بسیج کرده اند. در نامه ای که توسط ده ها رهبر محافظه کار امضا شده آمده 
است: »ما از دادستان کل، جف سشنز حمایت می کنیم و معتقدیم او مردی درستکار و بهترین 

فرد برای اداره دادگستری در این زمان است.«
برخی از امضاکنندگان این یادداشت شامل کن بلکول، مشاور ترامپ در دوران انتخابات، 
ال. برنت بوزل، بنیانگذار و رئیس مرکز تحقیقات رسانه، تیم ویلدمول، رئیس انجمن خانواده 
آمریکا، رون رابینســون، رئیس بنیاد جوانان آمریکا و ریچارد مانینگ، رئیس بنیاد آمریکایی 
نظارت بر دولت است. افراد دیگری از جمله رهبران بنیاد هریت، ادوین میس سوم، دادستان 
کل دوران رونالد ریگان، نورتون دونلوپ، رئیس اکشــن پراجکت محافظه کاران، سازمان 

ائتالف راست و مشاور پیشین کاخ سفید در دوران ریگان، این نامه را امضا کرده اند.  
در بخشی از این نامه نوشته شده است: »سناتور و حاال دادستان کل جف سشنز به شکلی 
آشــکار فردی وفادار بوده و از اولین افرادی است که ترامپ و برنامه های سیاسی او را مورد 
حمایت قرار داده اســت. او رهبری است که به اصول محافظه کاری وفادار است و در طول 
مسیر کاری خود فردی قابل اعتماد در منظر عمومی بوده است. او در حال حاضر در بسیاری از 
بخش های دادستانی که دچار انحراف شده بود به خوبی عمل کرده و آن را به سمت مسیری 

درست هدایت می کند. از دست دادن او فاجعه آمیز خواهد بود«
سشــنز از سال 1997 تا 2017 ســناتور ایاالت آالباما بوده و در ماه نوامبر توسط ترامپ 
به عنوان دادســتان کل انتخاب شد. ترامپ ممکن است در صورت اخراج سشنز با انتقادات 
سیاسی فراوانی روبه رو شود و شایعات بیشتری در رابطه با دخالت روسیه در جریان انتخابات 

متوجه او شود.
چهارشنبه، برای سومین روز متوالی، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در توییتری از 
جف سشنز، وزیر دادگستری خود انتقاد کرد. این بار ترامپ در توییتر گفت: »چرا سشنز، اندرو 
مک کیب، سرپرست اف بی ای را به دلیل ارتباطات سیاسی همسرش با هیالری کلینتون، 
برکنار نکرده اســت.« سشنز تاکنون به طور علنی به انتقادهای ترامپ پاسخی نداده است. 

برخی تحلیلگران بر این باورند که ترامپ می خواهد سشنز را وادار به استعفا کند.
پیش از این، دفتر ریاست جمهوری ایاالت متحده اعالم کرده بود که »به زودی« در مورد 
سرنوشــت جف سشنز، وزیر دادگستری آمریکا تصمیم خواهد گرفت. ترامپ اخیرا به انتقاد 
شدید از عملکرد وزیر دادگستری پرداخته که احتمال برکناری سشنز را از پست وزارت تقویت 
کرده اســت. دونالد ترامپ سه شــنبه 25 ژوییه در حساب توییتر خود، عملکرد جف سشنز 
در پیگیری موضوع »جرایم هیالری کلینتون« را »بســیار ضعیف« توصیف کرد. هیالری 
کلینتون، در زمانی که وزیر امور خارجه آمریکا بود، بر خالف قوانین فدرال از سرور شخصی 
برای نگهداری ایمیل های کاری استفاده کرده و به این ترتیب، آن ها را در مقابل هک شدن 
آســیب پذیر کرده بود. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هم اعالم کرده بود که از عملکرد جف 
سشنز در کنار کشیدن خود از تحقیقات پلیس فدرال آمریکا راجع به دخالت روسیه در انتخابات 
ریاست جمهوری ناراضی است. او افزوده بود که اگر می دانست وزیر دادگستری خود را از این 

تحقیقات کنار می کشد، او را برای این سمت انتخاب نمی کرد.
ترامپ در اظهارنظری جداگانه، به نیویورک تایمز گفته بود رفتار سشنز نسبت به رئیس 
جمهور »بسیار غیرمنصفانه« بوده است. هفته پیش، جف سشنز در پاسخ به خبرنگاری که 
پرسید آیا قصد استعفا ندارد گفته بود به شغل خود »افتخار« می کند و افزوده بود: »قصد دارم 

تا زمانی که صالح باشد به خدمت در این شغلم ادامه دهم.«

جنگ رودرروی ترامپ
 و دادستان کل

بــه گزارش ایســنا، تســفی برئیل، تحلیلگر مســائل 
کشــورهای عربی اخیرا طی مقاله ای در روزنامه عبری زبان 
هاآرتص نوشــت، مذاکراتی که محمد بن ســلمان، ولیعهد 
عربستان با برخی سران کشورهای جهان جهت ایجاد یک 
"نقطه عطف" انجام داد، منجر به بازگشایی مسجداالقصی 

به روی مسلمانان شد که باعث شگفتی بود.
وی بدون اشاره به طرف هایی که پادشاه عربستان و یا 
پسرش با آن ها تماس گرفته و رایزنی کردند، گفت: احتماال 
گفت وگویی میان آن ها با مسئوالن اسرائیلی انجام شده که 
اگر این گفت وگوها مســتقیم نبوده باشند، احتماال از طریق 
نزدیکان ولیعهد که به روابط ریاض با سران اسرائیل آشنایی 

دارند، انجام شده است.
این تحلیلگر مســائل کشــورهای عربی گفت: مسجد 
االقصی که یک مکان مقدس اســت اما راه پایان دادن به 
طوفانی که برای مدت دو هفته ادامه داشته، سیاسی است و 
هــر کدام از دو طرف بحران با جدیت تالش می کنند که به 

بخشی از راه حل دست یابند.
برئیل افــزود: اعتراضات مردمی حتــی اعتراضاتی که 
ناشــی از عواطف و احساســات دینی هســتند می توانند به 
ســرعت به اعتراضاتی علیه سیاست های داخلی، نبود آزادی 
بیان، دشواری های اقتصادی و نبود دموکراسی منجر شوند.

وی در ادامه این مقاله نوشــت، نکته جدید در مشکل 
فعلی این است که این تنها اســرائیل نیست که از انتفاضه 
فلسطین نگران اســت. بسیاری از رهبران کشورهای عربی 
ناراحتــی خود را از این امر نشــان داده اند چراکه انتفاضه ها 
همانگونه که در جریان بهار عربی در گذشــته ثابت شــده، 
بیماری خطرناک و مســری اســت و انتفاضه فلسطین تنها 
بازتابی بومی از مبارزات ملی ضد اشــغالگری اسرائیل نبوده 
بلکه این همبســتگی بزرگ می تواند ســاختار حکومتی در 

کشورهای عربی را وارد درگیری شدیدی با مردم کند.
برئیــل افزود، جنبش اعتراضات مصر در ســال 2004 
میالدی به دلیل مقابله سیاسی اسرائیل در برابر فلسطینی ها، 
اشغال عراق توســط آمریکا و نیز اجرای اصالحات در مصر 

آغاز شــد. قدرت قدس در بســیج کردن مردم کشورهای 
مختلف و تهدیدی که ایجاد می کند، بسیار بزرگتر است چرا 
که متعلق به همه کشورهای اسالمی است. این ویژگی مانع 
از آن می شــود که دولت های اسالمی هرگونه تظاهراتی در 
این راستا را لغو کنند چراکه قدس از حالت مقدسی برخوردار 
است و این کشورها باید از خواسته های کلی علیه کسانی که 

قداست این مکان را زیرپا می گذارند، حمایت کنند.
ایــن تحلیلگر مســائل کشــورهای عربــی در ادامه 
نوشــت، هیچ قداســتی بدون سیاست نیســت و این شهر 
به عنــوان یک موقعیت اســالمی و جهانــی - که حمایت 
همه مســلمانان را می طلبــد – عالوه بــر اختالفی که با 
یهودیــان در مورد کنترل آن و برگزاری نماز در دیوار غربی 
 وجود دارد، مورد اختالف کشــورهای عربی و اســالمی نیز 

هست.
این نویســنده اسرائیلی نوشــت، حق کشورهای عربی 
اســت که به طور کلی درباره مســائل فلسطین و به شکل 
خاص درباره مســجد االقصــی با تکیه بــر جایگاهش در 

منطقــه خاورمیانه گفت وگــو کنند. به عنــوان مثال رجب 
طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه می تواند هرچه قدر که 
بخواهد اســرائیل را لعن و نفرین کرده و از مسلمانان جهان 
دعوت کند به قدس بیایند تا همبستگی شــان با مسلمانان 
را نشــان داده و اســرائیل را به تســلط بــر مکانی مقدس 
متهم کند اما در عمل، جایگاه و شــرایطش طوری نیســت 
که بتواند تاثیرگذاری بر تشــکیالت خودگردان فلسطین و 
 یا رهبران دینی کرانه باختری در مقابل اســرائیل داشــته 

باشد.
برئیل در پایان نوشــت، ارتباطــات ترکیه با حماس و 
جانبداری اش از قطر در بحران منطقه خلیج فارس در مقابل 
عربســتان، تحریم این کشور علیه مصر و روابطش با ایران 
باعث شده که اردوغان میکروفن همواره در دستش باشد اما 
صدای سیاسی واقعی نداشته باشد، اردوغان به تازگی جهت 
حفظ روابطش با ســلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان و 
میانجی گری  میان عربســتان و قطر به ریاض سفر کرد اما 

نتیجه ای نگرفت.

هاآرتص: کشورهای عربی نگران انتفاضه فلسطین هستند

مجلس تازه تاسیس موسسان ونزوئال و حامی دولت، شنبه درست یک روز پس از شروع به کار در اولین اقدام خود لوییسا اورتگا، دادستان کل ناراضی و مخالف دولت نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری و میراث 
دار هوگو چاوز را از کار برکنار کرد. 

ویلیام داویال، نماینده پارلمان ونزوئال می گوید که »120 مرد و زن و جوانی که در خیابان ها به قتل رسیدند قربانی سیاست و خشونتی شدند که دولت اشاعه دهندۀ آن است.«
دلسی رودریگز، از یاران نزدیک آقای مادورو که ریاست مجلس موسسان را بر عهده دارد ناراضیان را »فاشیست« می خواند و می گوید که خشونت جاری در کشورش نتیجه دخالت خارجی و در راس آن ها به گفته 
وی رئیس بزرگترین »امپراتوری« دنیا آمریکا، دونالد ترامپ است.  خبرنگار یورونیوز از کاراکاس به نقل از سخنگوی مخالفان می گوید: »با تاسیس مجلس موسسان پیگردها و بازداشت های رهبران مخالف دولت بیش 

از پیش خواهد شد، ساختار دولت و کشور، نظام قضایی، و مدل سوسیالیستی برآمده از انقالب بولیواری عمیقا تغییر خواهد یافت.«

اولین اقدام مجلس 
تازه تأسیس مؤسسان 

ونزوئال

پاورقی 

بر کسی پوشیده نیست که مردم عراق در حال حاضر از وضعیت موجود راضی نیستند. 
بازیگران سیاسی برای این وضعیت تصمیم می گیرند.

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در حالی سفر سه روزه خود را به عربستان انجام داد که 
اطرافیان او می گویند وی طرحی سیاسی در چنته دارد.

بر کسی پوشیده نیست که مقتدی صدر پایگاه اجتماعی قابل توجهی دارد. ایاد عالوی 
که حمایت بخش مهمی از اهل تسنن را پشت سر خود دارد، تالش می کند با استفاده از این 
پایگاه اجتماعی راه را برای رسیدن به قدرت هموارتر کند. اگر چه او در حال حاضر معاون 
رئیس جمهوری عراق است اما همه می دانند که این سمت تشریفاتی است و افرادی که به 

این سمت منصوب می شوند، بیشتر در حاشیه هستند تا در متن قدرت.
از جزئیات دقیق مذاکرات صدر با عربســتانی ها چیزی در دست نیست. برخی معتقدند 
که از قبل ارتباطات سری ای میان صدر با عربستانی ها وجود داشته که منجر به انجام این 

سفر شده است.
اگر ایاد عالوی و مقتدی صدر با یکدیگر ائتالف کنند آن گاه می توان گفت عربستان 

سعودی از این ائتالف سیاسی حمایت خواهد کرد.
در حالی که مقتدی صدر به عربستان رفت و مورد استقبال گرم عربستانی ها قرار گرفت 
تا آن جا که در مسجد جامع محمد عبدالوهاب سخنرانی کرد، نوری مالکی، معاون رئیس 
جمهوری و نخست وزیر سابق عراق در راس هیئتی عالی رتبه رهسپار روسیه شد. روزنامه 
العرب، چاپ لندن، ادعا کرده است که نوری مالکی به روس ها پیشنهاد حضور نظامی در 
عراق و تاسیس پایگاه نظامی خاص خودشان داده است. اگر این خبر واقعیت داشته باشد، 
و روس ها این پیشنهاد را بپذیرند حکایت از تحولی جدید در عرصه سیاسی عراق دارد. چرا 
که آمریکایی ها در عراق پایگاه نظامی دارند و گفته می شود می خواهند حضور نظامی خود 
را در عراق به بهانه مبارزه با تروریسم تقویت کنند. حضور نظامی روس ها می تواند رقابتی 
میان آن ها با آمریکایی ها در عراق به وجود آورد. اهمیت این نکته را زمانی می توان بیشتر 
درک کرد که آمریکایی ها به صراحت گفته اند دیگر اجازه نمی دهند نوری مالکی به هیچ 
وجه به قدرت بازگردد. در حالی که اگر مالکی مهره مورد اعتماد روس ها شــود، رویارویی 

روس ها و آمریکایی ها در عراق تشدید خواهد شد.
مالکی گفته است در انتخابات پیش رو به صورت مستقل حضور خواهد یافت و تمایلی 
به ایجاد ائتالف با هیچ جریانی ندارد. اما بعد از انتخابات به احتمال بسیار قوی ائتالفی میان 
او با ســپاه بدر به فرماندهی هادی العامری و حشد الشعبی که قرار است با ارائه فهرستی 
حضور جدی در انتخابات پیش رو داشته باشد و جای پای خود را در صحنه سیاسی عراق 

باز کند، تشکیل خواهد شد.
ناگفته نماند که گفته می شود نوری مالکی به زودی سفر مهمی به ایران خواهد داشت.

در این میان اگر چه مجلس اعالی اسالمی عراق با خروج سید عمار حکیم تضعیف شده 
است و در صورتی که بیان جبر الزبیدی، یکی دیگر از رهبران مجلس اعالی اسالمی عراق 
بخواهد آن طور که زمزمه ســر داده از این گروه سیاسی خارج شود، ضعیف تر هم خواهد 
شــد، اما در نهایت مجبور است برای کسب ثقل سیاسی وارد ائتالف با دیگر جریان های 

سیاسی شود که احتمال قوی این ائتالف با مالکی و سپاه بدر و حشد الشعبی خواهد بود.
در این میان گفته می شــود حیدر العبادی، نخســت وزیر عراق نیز قصد دارد تشکیل 
سیاسی جدیدی را ایجاد کند و از حزب الدعوه و ائتالف دولت قانون به رهبری نوری مالکی 
خارج شود. با توجه به اختالفات بسیار سنگین وی با مالکی و طرفدارانش احتمال خروج 
وی از تشکل تحت رهبری مالکی بسیار باالست. حیدر العبادی به عنوان رئیس دولت ثقل 
سیاســی و اجتماعی مهمی دارد. وی مورد حمایت آمریکایی ها و انگلیسی هاست و رابطه 
خوبی با عربستانی ها برقرار کرده است، این مساله سبب می شود تا ثقل سیاسی او از این 
هم سنگین تر شود. این که عبادی تصمیم بگیرد وارد کدام ائتالف شود، مهم است. اگر او 
به ائتالف عالوی- صدر بپیوندد که احتمال آن وجود دارد ثقل سیاسی این جریان به شدت 
تقویت خواهد شد و اگر جمع مالکی را انتخاب کند که احتمال آن بسیار کم است، جریان 
مالکی تقویت خواهد شــد اگرچه مشخص نیست در این حالت مالکی که داعیه نخست 

وزیری مجدد دارد با وجود عبادی دوباره به این سمت برسد.
تصمیم سید عمار حکیم نیز مهم اســت. خاندان حکیم در عراق جایگاه باالیی دارند 
و ســید عمار که تصمیم دارد طیف جوانان عراقی را نمایندگی کند می تواند تاثیری مهم 
بر ائتالف های آینده عراق بگذارد. بی شــک عربستان تالش خواهد کرد که وی به جمع 

عالوی-صدر بپیوندد اما معلوم نیست که عربستان در تالش هایش موفق شود.

در عراق، بازیگران سیاسی صحنه تازه ای می چینند

تعلیق عضویت ونزوئال در مرکوسور

مادورو: هرگز از مرکوسور بیرون نمی رویم

آمریکا به دنبال برهم زدن توافق هسته ای با ایران

دیگر رهبر اپوزیسیون ونزوئال هم به حصر خانگی بازگردانده شد

طرح جدید سازمان ملل برای کمک رسانی به یمن 

نشست احتمالی طرف های درگیر یمنی در عمان

در پــی اظهارات یک عضو حــزب حاکم مبنی بر 
اینکه رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه یک 
حکومت جدید در این کشور بنیان گذاری کرده است، 

احزاب ترکیه واکنش شدید نشان دادند.
به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه حریت، دولت 
باغچلــی، رهبر حزب جنبش ملی گــرا در واکنش به 
اظهــارات آیهان اوغــان مبنی بر اینکــه حزب حاکم 
یــک حکومت جدید تاســیس کرده کــه بنیان گذار 
آن اردوغان اســت، گفت: »یک فــردی که هیچ گونه 
 اعتباری ندارد درباره حکومت جدید در ترکیه صحبت 

می کند.
 توجه کردن به این اظهارات به معنای اتالف وقت 
و انرژی است. رئیس جمهور باید به این اظهارات پاسخ 
دهد. سرنوشــت ملت ترکیه یکی است و در حکومت 

سنتی ترکیه خالصه می شود. اعالم حکومت جدید در 
ترکیه غیرقابل قبول است.«

اوغان، در اظهاراتی با بیان تاســیس یک حکومت 
جدید بعــد از کودتای 15 ژوئیه گفته بود: ما در حال 
ســاخت یک حکومت جدید هستیم. چه شما دوست 
 داشته باشید چه نه، بنیان گذار حکومت جدید اردوغان 

است.
باغچلی در ادامه اظهاراتــش اعالم کرد: حکومت 

ترکیه یکی بوده و نام آن جمهوری ترکیه است.
اوغــان بعد از گســترش واکنش ها بــه اظهارات 
جنجالی اش در بیانیه ای به دفاع از خود گفت: روندی 
بــرای تاســیس و تقویت حکومت ترکیــه هم زمان با 
پاکسازی برخی از ســاختارها به رهبری رجب طیب 
اردوغان در حال انجام است. ساختارهای نفوذ یافته در 

حکومت ترکیه در حال پاکسازی است.
همچنین حزب مردم جمهوری خواه اعالم کرد که 
پرونده شکایتی علیه اوغان به دلیل نقض قانون اساسی 

به دادگاه ارائه کرده است.
یکــی از اعضای این حزب اعالم کــرد: ما منتظر 
پاسخ رسمی از ســوی حزب عدالت و توسعه هستیم. 
تنها بنیان گــذار جمهــوری ترکیــه مصطفی کمال 

آتاتورک است.
همچنین ماهر اونان، ســخنگوی حزب عدالت و 
توســعه با اشــاره به اظهارات اخیر اوغان گفت: ما بار 
دیگــر اعالم می کنیم که موســس حکومت جمهوری 
ترکیه، قهرمــان جنگ های اســتقالل و چاناک قلعه 

یعنی مصطفی کمال آتاتورک است.
 اظهارات بیان شده از سوی اوغان شخصی بوده و 

ارتباطی با حزب حاکم ندارد.
همچنین نخســت وزیر ترکیه اعالم کرد: آنچه که 
اعالم شده ربطی به حزب عدالت و توسعه ندارد. آنچه 
که یک شخص در شــبکه ای اعالم می کند هیچ گونه 

اهمیتی ندارد.

حرف های عضو حزب حاکم درباره اردوغان جنجال به پا کرد


