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 انگلیس ذخایر طالی ونزوئال را 
به دولت گوایدو می دهد!

دادگاه عالــی انگلیــس پس از بررســی 
دادخواست بانک مرکزی ونزوئال برای استرداد 
۸۹۰ میلیون یورو ذخیره طالی این کشــور 
تصمیم به پرداخت آن به دولت موازی مخالفان 
به رهبری خــوان گوایدو گرفــت. بنا بر حکم 
صادره از ســوی دادگاه عالی انگلیس، ذخایر 
طالی موجود ونزوئال در بانک انگلستان لندن 
به جای دولت نیکوالس مادورو به دولت موازی 
ونزوئال به رهبری خوان گوایدو داده می شود.  
خبرگزاری انگلیسی PA گزارش داد، دادگاه 
عالی بریتانیــا پس از بررســی پرونده ذخایر 
طالی ونزوئال در لندن تصمیم به پرداخت  آن 
به دولت موقت خــوان گوایدو، رئیس جمهور 
خودخوانده این کشور گرفت. طالی متعلق به 
ونزوئال هم اکنون در گاوصندوق بانک انگلستان 
قرار دارد. بانک مرکزی ونزوئال به نمایندگی از 
سوی دولت حاکم نیکوالس مادورو درخواست 
استرداد این طالها از انگلیس را برای مبارزه با 
پیامدهای ناشــی از پاندمی کرونا کرده است. 
بانک انگلستان از استرداد این ذخایر سرباز زده 
است، به این دلیل که دولت موازی ونزوئال به 
رهبری گوایدو نیز تقاضای دریافت این طالها 
را کرده بود. پس از آن دولت کاراکاس از بانک 
انگلســتان شکایت کرد و خواســتار استرداد 
طالی این کشور شــد. به گزارش دویچه وله 
قضات دادگاه عالی انگلیــس می گویند، این 
کشــور دولت خوان گوایــدو را در ونزوئال به 
رسمیت می شناسد و مادورو را رئیس جمهور 
این کشور نمی داند. وکالی دولت مادورو نیز 
به  ســرعت اعالم کردند که تقاضــای فرجام 

خواهند داد.

در این میان شورای ملی انتخابات ونزوئال 
بدون توجــه به بحران کرونــا تاریخ برگزاری 
انتخابات پارلمانی را ششــم دســامبر اعالم 
کرده و گوایدو را بر سر دوراهی قرار داده است. 
اعضای این شورا از وفاداران به نیکوالس مادورو 
هستند. مخالفان مادورو در این کشور واقع در 
آمریکای جنوبی با این انتخابــات در خطر از 
دست دادن آخرین پایگاه خود  قرار می گیرند. 
پارلمان تنها نهاد حکومتی در ونزوئال است که 
در حال حاضر تحت کنترل اپوزیســیون قرار 
دارد. در همین حال مادورو همه اختیارات را از 
پارلمان گرفته و آن را به مجمع قانون اساسی 
که نزدیک به دولت است واگذار کرده است. اگر 
خوان گوایدو انتخابــات را تحریم کند با خطر 
از دست دادن مشــروعیت خود روبرو خواهد 
شــد. با این همه او تا کنون از عدم شرکت در 
انتخابات سخن گفته است. گوایدو در توییتی 
نوشته است ، ونزوئالیی های تصمیم به زندگی 
با منزلت و در دموکراسی گرفته اند. ونزوئالی 
غنی از ذخایر مواد خــام که زمانی ثروتمند به 
شــمار می رفت، اکنون در یک بحران عمیق 
سیاسی و اقتصادی فرو رفته که با شیوع کرونا 
بدتر از پیش شــده است. سیســتم بهداشتی 
ونزوئال فلج شده و کشور در کمبود مواد غذایی، 
آب آشامیدنی، دارو و سوخت قرار دارد. قطعی 
برق اتفاقی متداول شده و بسیاری از پزشکان 
و میلیون ها ونزوئالیی کشور را ترک کرده اند. 
بسیاری از نظامی ها و سیاستمداران نیز وارد 
فعالیت های جنایی، از قبیل اســتخراج غیر 
قانونی معدن و معامالت مواد مخدر شــده اند. 
یک ســال و نیم پیش خوان گوایــدو، رئیس 
پارلمان ونزوئال خــود را رئیس جمهور موقت 
این کشور خواند. او مادورو را آشکارا به مبارزه 
طلبید و تالش کــرد، او را از قــدرت به پایین 
بکشد. تعداد زیادی از کشورها، از جمله آلمان 
و آمریکا گوایــدو را به عنــوان رئیس جمهور 
موقت ونزوئال می شناسند. با این همه بر خالف 
حمایت بین المللی، گوایدو نتوانسته تا کنون 
هدف خود را عملی کند و مــادورو هنوز هم با 
حمایت نظامیان و پلیــس و متحدانی مانند 
روســیه و چین بر اریکه قدرت قــرار دارد. به 
عالوه، گوایدو یک رقیــب دیگر هم پیدا کرده 
است. پارلمان ونزوئال در ماه ژانویه دچار شکاف 
شد و در یک طرف آن هواداران و در یک طرف 
مخالفان دولت مادورو قــرار گرفتند؛ چراکه 
نمایندگان حزب حاکم و نمایندگان بریده از 
ائتالف مخالفان، لوئیز پارا را به ریاست پارلمان 

انتخاب و اعالم کردند.
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فرشاد گلزاری

 روسیه روز پنجشــنبه همه پرسی 
ایجاد تغییرات در قانون اساســی این 
کشور که می تواند باعث در قدرت ماندن 
والدیمیر پوتین تا ســال ۲۰۳۶ شود را 
برگزار کرد. کمی قبل تر، تغییرات قانون 
اساســی مصوب ســال ۱۹۹۳ روسیه 
در ماه ژانویه از ســوی پوتین مشخص 
شد و پارلمان روســیه در ماه مارس آن 
را تصویب کرد که تمام این مســائل را 
باید مقدمات برگزاری همه پرســی در 
روسیه دانست. طبق گفته کارشناسان 
حدود ۲۰۰ متمم بــرای اصالح قانون 
اساســی تا قبل از برگزاری همه پرسی 
پیشنهاد شده اســت. نیکالی پتروف، 
پژوهشگر ارشد برنامه روسیه و اوراسیا 
در اندیشکده چتم هاوس در لندن چند 
روز قبل تر از برگزاری همه پرسی اعالم 
کرده بود که میزان اصالحات در قانون 
اساسی بسیار تعجب آور است؛ چراکه 
بسیاری از اصالحات شامِل تغییر نظاِم 
سیاســی، به صورتی مطرح شده است 
که درنهایت باعث می شــود موقعیت 
پوتین آنقدر مستحکم شود تا از سوی 

هیچ نهاد قدرتمند دیگری مورد مخالفت 
قرار نگیرد! در همین رابطه اندیشکده 
کارنگی هم طی گزارشــی اعالم کرده 
بود که بسیاری از اصالحات شامل تغییر 
سیســتم نظام به گونه ای نوشته شده 
است که در نهایت موقعیت پوتین و تیم 
او در ساختار امنیتی، سیاسی و اقتصادی 
روســیه به حدی تقویت می شــود که 
اساساً کرملین به هیچ شخص یا نهادی 
جواب پس نخواهــد داد! در این میان 
برخی ها معتقدند که این اقداِم پوتین به 
معنای کامِل دیکتاتوری است و هدف از 
اصالحات در روسیه را ابقای او در قدرت 
می دانند که هیچ سودی برای شهروندان 
بزرگترین کشور جهان ندارد. در مقابل 
برخی، با اســتناد به ســخنرانی اخیر 
پوتین در ســالگرد رژه سرخ معتقدند 
که پوتین برای مقابله با آمریکا بر اساس 
راهبرد هایی که نخبگان روسیه پس از 
فروپاشی شوروی آن را تدوین کرده اند 
دســت به اصالحات قانون اساسی زده 
است. توجه داشته باشید که هدف اصلی 
از این همه پرسی تمدید دوره های مجاز 
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 
روسیه از دو دوره به چهار دوره است. هر 
دوره ریاست جمهوری در روسیه ۶ ساله 
است و یک فرد می تواند حداکثر برای دو 

دوره پیاپی به عنــوان رئیس جمهوری 
فعالیت کند. دوره دوم ریاست جمهوری 
والدیمیر پوتین در سال ۲۰۲۴ به پایان 
می رسد. رهبر ۶۷ ســاله فعلی روسیه 
از ســال ۲۰۰۰ تــا ۲۰۰۸، در دو دوره 
چهار ساله رئیس جمهور این کشور بود 
و پس از یک وقفه چهار ساله که به عنوان 
نخست وزیر روسیه معرفی شد از سال 
۲۰۱۲ تاکنون ریاست جمهوری روسیه 
را به عهده دارد. نکته جالب اینجاســت 
که پوتین در دوران ریاســت جمهوری 
دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه 
بود و در همان زمان دوره های ریاســت 
جمهوری این کشــور از چهار سال به 
شش سال افزایش یافت.  ذکر این نکته 
از آن نظر ضروری است که نشان می دهد 
پوتین به عنوان افســر اطالعاتی سابق 
ک.گ.ب در آلمان شرقی، از سال ها قبل 
در حال هموار کردن مســیر زمام داری 
خود بوده است و این موضوع فقط مربوط 
به وضعیت کنونی نیست؛ بلکه این اقداِم 
خزنده از ۲۰۰۸ تــا ۲۰۱۲ میالدی به 

صورت پنهان در حال انجام بوده است. 
چه اصالحاتی انجام خواهد شد؟

تغییرات دیگری که به همه پرسی 
گذاشته شده است شامل اقداماتی برای 
قدرتمندتر کردن کرملیــن در مقابل 

مقام های محلی و شهرداری ها است که 
برخی از ناظران بین المللی این موضوع 
را صرفاً یک مســاله نمایشی می دانند؛ 
چراکه مقامات محلی و شــهردارها از 
هم قطاران کرملین به شمار می آیند و 
عماًل اتفاق خاصی رخ نمی دهد. اما یک 
تغییر جنجالی دیگر نیز به همه پرسی 
گذاشته شــده و آن تعریف »ازدواج« 
اســت. در اصالحاِت جدید، ازدواج در 
قانون اساسی روســیه محدود به پیوند 
زن و مرد می شــود و بنابرایــن ازدواج 
رسمی همجنسگرایان به طور رسمی 
غیرقانونی تلقی خواهد شد! در اصالحات 
مصوب شــده که هم اکنــون به تایید 
عموم مردم رسیده است گفته شده که 
حداقل دســتمزد باید باالتر از حداقل 

سطح معیشت باشــد و افزایش حقوق 
بازنشستگی به اندازه تورم، کمک مالی 
و اجتماعی به روســها حداقل یک بار 
در سال مورد اشــاره قرار گرفته است. 
دو موضــوِع »نادیده گرفتــن قوانین 
بین المللی در صورت مغایرت با قوانین 
داخلی روسیه« و همچنین »مستثنی 
شدن روسای جمهور  روسیه از تعقیب 
کیفری« از جمله تغییرات چشــم گیر 
و حساســیت برانگیز بسته پیشنهادی 
دولت پوتین برای همه پرسی بوده است 
که به خوبی نشان می دهد روسیه و پوتین 
به دنبال آن هستند تا با این اصالحات، 
تغییرات چشم گیری در سیاست خارجی 
پهناورترین کشــور جهان ایجاد کنند. 
در این میان آمریــکا و اروپا متوجه این 
موضوع شــده اند و کمی پس از اعالم 
نتایج این همه پرســی بــه نفع پوتین، 
نســبت به نتایج این رفراندوم واکنش 
نشان دادند. به عنوان مثال پیتر استانو، 
سخنگوی اتحادیه اروپا مدعی شده که 
گزارش ها و ادعاهای مطرح  شده، حکایت 
از تخلفاتی در حین رأی گیری دارند که 
از جمله آن ها می توان به اجبار مردم به 
رأی دادن، نقــض محرمانه ماندن رأی 
افراد و خشونت پلیس علیه خبرنگاران 
ناظر همه پرسی اشاره کرد. از سوی دیگر 
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در اقدامی 
مداخله جویانه ادعا کرد با نحوه اجرای 
این همه پرسی مشکل دارد؛ چراکه مردم 
روسیه از سوی حاکمیت مسکو مجبور 
به رای دادن شــده اند. این اظهارات به 
خوبی نشان می دهد که غربی ها همانند 
گذشته باز هم مســکو را به عدم رعایت 
دموکراسی متهم کرده اند که البته برخی  
آن را درســت می دانند و عده ای دیگر 
معتقدند موضع اپوزیسیون روسیه به 
رهبری »الکسی ناوالنی« هم در قبال 
همه پرســی اخیر و ســناریوی ابقای 
پوتین تا ۲۰۳۶ میالدی بسیار ضعیف 
و پراکنده اســت. به همین جهت حتی 
مخالفان پوتین و اصالحات مذکور هم به 
دلیل اختالف های عمیق در اپوزیسیون 
روســیه و همچنین مانور قدرتمند و 
کوبنده کرملین نتوانســتند علیه این 
همه پرسی اقدام کنند. درست است که 
ناوالنی همه پرسی اخیر روسیه را یک 
کودتا خوانده است، اما مساله اینجاست 
که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه 
پس از شــمارش ۱۰۰ درصــد از آرای 

اخذ شــده اعالم کرد، ۷۷.۹۲ درصد از 
روس ها از اصالحات قانون اساسی این 
کشور حمایت کردند! اینکه پوتین در 
قدرتش تثبیت شــد، موضوعی است 
که چندان دور از ذهن نبود اما مســاله 
اینجاست که در جریان این همه پرسی، 
برای اولین بار در روســیه، مراکز اخذ 
رای به مدت یک هفته باز بودند و آرای 
شهروندان را جمع آوری می کردند. این 
دقیقاً همان موضوعی اســت که باعث 
می شــود مخالفان کرملین نسبت به 
این همه پرسی بدبین شوند اما مسکو 
اعالم کرده که دلیل این کار، جلوگیری 
از پاندمی کرونا بوده است. به هر ترتیب 
پرونده همه پرسی روسیه بسته شد اما 
آنچه که مهم خواهد بود این اســت که 
پوتین تا چه حد می تواند وعده هایی که 
ارائه کرده اســت را عملی کند. بدیهی 
اســت که او و تیمش نگران نسل جواِن 
روســیه هســتند. او و همقطارانش به 
این جمع بندی رســیده اند که اندیشه 
و ســبک و ســیاق زندگی غربی جای 
ارز ش های روســی را گرفته اند و اساساً 
تاریِخ کمونیستی برای نسل جوان روسیه 
هیچ اهمیتی ندارد. این همان دلیلی است 
که پوتین با َغَضب از آن حرف می زند و 
حتی همه پرسی را به همین دلیل برگزار 
کرد. دلیلی به نام احیای قدرت شوروی با 
درون مایة قرن بیست و یکمی. حال باید 
دید عکس العمل او در قبال تحریم های 
غرب چیســت و چگونه می خواهد بر 

مشکالت فائق آید.  

پیروزی پوتین و موافقت 78 درصدی مردم با اصالحات قانون اساسی روسیه 

ابقای تزار تا 2036 
در اصالحاِت جدید، ازدواج 

رسمی همجنسگرایان 
به طور رسمی غیرقانونی 

تلقی خواهد شد. همچنین 
حداقل دستمزد باید باالتر 

از حداقل سطح معیشت 
باشد »نادیده گرفتن قوانین 

بین المللی در صورت 
مغایرت با قوانین داخلی 

روسیه« و »مستثنی شدن 
روسای جمهور  روسیه از 
تعقیب کیفری« از جمله 
تغییرات چشم گیر این 

همه پرسی بوده است

مخالفان پوتین به دلیل 
اختالف های عمیق در 
اپوزیسیون روسیه و 

همچنین مانور قدرتمند و 
کوبنده کرملین نتوانستند 
علیه این همه پرسی و ابقای 

پوتین تا 2036 میالدی 
اقدام کنند

جنبش انصاراهلل یمن عربستان را به هدف قرار دادن مواضع نظامی و حاکمیتی این کشور تهدید کرد. به نوشته روزنامه القدس 
العربی، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به جنبش انصاراهلل شامگاه پنجشنبه و چند ساعت پس از 
اعالم آغاز عملیات نظامی جدید ائتالف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان سعودی علیه یمن تأکید کرد: نیروهای ما به هدف 
قرار دادن موسسات نظامی و حاکمیتی در عمق عربستان که نوک پیکاروزن تجاوز علیه یمن 
و ملت آن است، ادامه می دهد. یحیی سریع ادامه داد: هدف هایی را تعیین کرده ایم که به مردم 
مظلوم و تحت سلطه حکومت ظالم عربستان آسیبی نرسد. وی افزود: زبان تهدید با ما فایده ای 
ندارد؛ اگر فایده داشت تجاوز دشمن تا امروز ادامه پیدا نکرده بود. دشمن فقط یک گزینه دارد 
و آن توقف تجاوز و لغو محاصره است. این مقام یمنی در ادامه خاطرنشان کرد: ملت یمن از 

گرسنگی و قحطی نخواهند مرد. 

ارتش رژیم صهیونیستی از امضای توافقنامه میان ۴۲ شرکت اماراتی با دو شرکت دولتی اسرائیلی خبر دادند. به گزارش ایسنا، 
روزنامه القدس العربی به نقل از رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نوشت که دو شرکت دولتی اسرائیلی پنجشنبه توافقنامه ای را با 
۴۲ شرکت اماراتی امضا کردند. طبق اعالم رادیو ارتش اسرائیل، دو شرکت مذکور )شرکت های صنایع هوایی اسرائیل و شرکت 
رافائل( شرکت تولید کننده تجهیزات نظامی و وابسته به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی 
هستند. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه اعالم کرد که توافقنامه مذکور با هدف توسعه 
راهکارها برای مقابله با ویروس کرونا میان دو طرف امضا شده است. دو شرکت اماراتی ششم 
تیر نیز به بهانه توسعه تحقیقات و فناوری با هدف مبارزه با ویروس کرونا، با دو شرکت رژیم 
صهیونیستی توافقنامه امضا کردند. برخی منابع اعالم کردند که تولید پرونده ها جاسوسی 

آواکس یکی از تئافق های میان دو طرف بوده است. 

امضای توافقنامه همکاری میان ۴2 شرکت اماراتی و اسرائیلانصاراهلل: مواضع حاکمیتی عربستان را هدف قرار می دهیم

کاخ الیزه روز گذشته )جمعه( از استعفای ادوارد فیلیپ 
نخست وزیر فرانسه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
فیلیپ تقاضای اســتعفای دولت خود را به امانوئل مکرون 
رییس جمهوری اعالم کرد و مکرون نیز آن را پذیرفت. این 
خبرگزاری به جزییات بیشتر از جمله دالیل استعفا اشاره ای 
نکرده است. فیلیپ تا زمان معرفی کابینه جدید، به انجام 
امور دولت ادامه خواهد داد. بر اساس گزارش کاخ ریاست 
جمهوری فرانسه، نخست وزیر جدید تا ساعاتی دیگر معرفی 
می شود. برخی منابع غیررسمی از احتمال نخست وزیری 
فلورانس پارلی وزیر دفاع کنونی فرانسه خبر داد. محبوبیت 
فیلیپ در هفته های اخیر افزایش یافت و  به تازگی با کسب 
۵۸ درصد آرا در انتخابات شهرداری های فرانسه پیروزی 
چشمگیری به دست آورد. انتخابات شهرداری ها در فرانسه 
بویژه پایتخت و شــهرهای بزرگ، رویداد مهمی به شمار 
می رود که نتایج آن می تواند در ســاختار و ترکیب قدرت 

سیاســی تأثیرگذار باشد. انتخابات شــهرداری ها آزمون 
مهمی برای مکرون رئیس جمهوری فرانســه و حزب وی 
به شمار می رفت اما این حزب در این انتخابات در شهرهای 
بزرگ فرانسه نتوانست کرسی های قابل توجه ای کسب کند. 
مکرون امیدوار بود حزبش بتواند در انتخابات شهرداریها 
پیروزی شود تا زمینه ای برای انتخابات ریاست جمهوری 

سال ۲۰۲۲ باشد.

سنای آمریکا به اتفاق آرا به طرح مجازات بانک هایی 
که با مقام های چینی دخیــل در اجرای قانون جدید 
امنیت ملی در هنگ کنگ مــراودات مالی دارند، رای 
داد. به گــزارش رویترز، مجلس نماینــدگان آمریکا 
نیز روز پنجشــنبه این طرح را بدون مخالفت تصویب 
کرده بود که نشــانگر نگرانی ها نســبت به از دســت 
رفتن خودمختاری هنگ کنگ بر اساس قانون جدید 
چین اســت که می تواند از فعالیت این دولتشــهر به 
عنوان یک شــهر آزاد و یک مرکز مالــی بین المللی 
جلوگیری کند. طــرح مجازات بانک ها حــاال باید به 
امضای دونالد ترامپ، برســد تا به قانون بدل شــود. 
آمریکا و چین چندین ماه اســت که بر سر رسیدگی 
به مســاله بحران کرونا با یکدیگــر و واکنش تند پکن 
 در مقابل اعتراضات در هنگ کنگ در جدال هستند. 
واشنگتن همچنین به دنبال اعمال فشار بیشتر بر چین 

بابت سوءرفتار علیه مسلمانان اویغور در سین کیانگ 
اســت. ســناتور کریس فون هلن، حامی اصلی قانون 
خودمختاری هنــگ کنگ در ســخنرانی ســنا در 
حمایت از این طــرح گفت: این یک لحظه حســاس 
است. سناتور جمهوریخواه پت تومی نیز گفت: با این 
 طرح، ســنای آمریکا اعالم می کند که از کدام طرف 

حمایت می کند. 

ادامه تنش بر سر قانون جدید هنگ کنگ؛ 

سنای آمریکا طرح تحریم بانک های چین را تصویب کرد 
پس از پیروزی در انتخابات شهرداری ها؛ 

نخست وزیر فرانسه استعفا کرد!

خبرخبر


