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با برپایی قائله سوگند دولت انحصاری »عباس«؛

 پازل جدایی طلبی 
در فلسطین تکمیل شد

دولت جدید تشــکیالت خودگردان علی رغم 
مخالفــت گســترده گروه های فلســطینی مانند 
حماس و جهاد اسالمی سوگند یاد کرد تا اقدامی در 
راستای تشدید اختالفات داخلی باشد. دولت جدید 
تشــکیالت خودگردان شنبه شــب )24 فروردین 
ماه( با نخست وزیری محمد اشتیه سوگند یاد کرد. 
دولت جدیــد 16 وزیر جدید دارد و پنج تــن از وزرا 
مناصب خود در دولت قبلی )به نخست وزیری رامی 
الحمداهلل( را حفظ کرده اند. وزرا از استان های مختلف 
کرانه باختری، قدس و نوار غزه هستند. دو گروه جبهه 
دموکراتیک و جبهه مردمی برای آزادی فلســطین 
حاضر به مشارکت در این دولت فلسطینی نشدند، اما 
مابقی گروه های عضو سازمان آزادیبخش فلسطین 
)ساف( در آن شرکت دارند؛ دو جنبش فتح و حماس 
هم مشارکت در این دولت را تحریم کردند. وزارتخانه 
کشــور و اوقاف تاکنون وزیری ندارد و محمد اشتیه 
تا تعیین وزیر، مسئولیت این دو وزارتخانه را برعهده 
خواهد داشت. بر اســاس گزارش العربی الجدید در 
دولت جدید سه زن نیز حضور دارند و وزارتخانه های 
بهداشــت، زنان و گردشــگری را بر عهده دارند؛ دو 
وزارتخانه آموزش عالی و آموزش و پرورش نیز از هم 
تفکیک شده اند. چهره های قدیمی حاضر در این دولت 
عبارتند از: نبیل ابوردینه است که معاون نخست وزیر 
و وزارت اطالع رسانی را بر عهده گرفته؛ زیاد ابوعمرو 
معاون نخست وزیر، ریاض المالکی وزیر خارجه، شکری 

بشاره وزیر دارایی و روال معایعه وزیر گردشگری.
 سوگند ناقص دولت جدید؛ 

عمدی یا سهوی؟
بر اساس گزارش خبرگزاری شهاب، دولت اشتیه 
شنبه شب حین ادای سوگند سهوا یا عمدا بخشی از 
متن قسم را از جا انداخته و قرار است امروز ادای سوگند 
را تکرار کند. متن کامل ســوگند در ماده 35 قانون 
اساسی فلسطین آمده اما دولت اشتیه جمله الوفاء 
للشعب و تراثه القومی )وفادار به ملت و میراث ملی( را در 
ادای سوگند حذف کرده است. بنا به این گزارش، چند 
دقیقه پس از آنکه نخست وزیر و اعضای دولت در برابر 
محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان سوگند 
خوردند، بحث و جدل های بسیاری درباره حذف این 

بخش به راه افتاده و قرار بر تکرار سوگند شده است.

 جهاد اسالمی
جهاد اسالمی فلسطین در واکنش به تشکیل دولت 
جدید تشکیالت خودگردان اعالم کرد، این دولت با 
خصوصیاتی که دارد نمی تواند در برابر اقدامات رژیم 
صهیونیستی در کرانه باختری و بازداشت گسترده 
شهروندان فلسطینی بایستد. این جنبش فلسطینی 
تصریح کرد، در زمانی که رژیم صهیونیستی از قصد 
خود برای الحاق بخش هایــی از کرانه باختری خبر 
می دهد و آمریکا بــه رونمایی از معاملــه قرن برای 
تسویه مسأله فلسطین اشاره می کند،  شایسته است 
در راستای بازگشت وحدت ملی، پایان اختالفات و 
تجدیدنظر در ساختار سازمان آزدیبخش فلسطین 

بر اساس توافق 2005-2011 کار شود.
حماس

حماس هم دیشــب به دنبال تشکیل کابینه 
جدید از سوی جنبش فتح طی بیانیه ای این اقدام 
فتح را انحصارطلبی خواند. این جنبش فلسطینی 
تأکید کرد: اقدام جنبش فتح در تشکیل ]کابینه[ 
محمد اشتیه تداوم سیاســت انحصارطلبی و دور 
کردن ]دیگران[ و تداوم دو دستگی ]بین گروه های 

فلسطینی[ است .
جبهه مردمی برای آزادی فلسطین

مریم ابودقه، عضو دفتر سیاســی جبهه مردمی 
اعالم کرد، در راستای نبود توافق ملی، این دولت منجر 
به افزایش تنش ها و دلیلی برای ادامه اختالفات طی 
سال های آینده خواهد شد. وی افزود: عدم مشارکت 
جبهه مردمی در این دولت بــر پایه اصل ما مبنی بر 
امتناع حضور در هر سازمانی است که از توافق اسلو 
ایجاد شده باشد؛ تا زمانی که اصالحات ریشه ای در 
بنیان نظام سیاسی فلسطین )تشکیالت خودگردان( 
صورت نگیرد، ما در هیچ دولتی شرکت نخواهیم کرد.

جبهه دموکراتیک 
طالل ابوظریفــه عضو دفتر سیاســی جبهه 
دموکراتیک هم به وبگاه عربی 21 گفت: دولت اشتیه 
در پیچیده ترین شرایط تاریخ ملت فلسطین شکل 
می گیرد به همین دلیل شایسته بود در تشکیل این 
دولت بدون توافق ملــی تجدیدنظر و به اصالحات 
سیاسی و اداری روی آورده شود تا حقوق و مطالبات 
ملت ما در غزه، قدس و داخــل زندان ها و خارج )از 

فلسطین( برای تکمیل مسیر مبارزه تحقق یابد.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

زمانی که دولت ترامپ در ماه ژانویه 
)دی - بهمن( از دولت ونزوئال خواست 
کنار رود و قــدرت را به مخالفان خود 
واگذار کند، امیدوار بود که ارتش ونزوئال 
فوراً تغییر موضع دهد و به این آرزوی 

آمریکا جامه  عمل بپوشاند.
واشنگتن پست نوشت:  نیروهای 
مســلحی که حقــوق کــم دریافت 
می کردند و تغذیه ناکافی داشــتند و 
تحقیر شده بودند و از طرفی حکومت 
مستبد کشــور غنی و دموکراتشان 
را نابود کــرده بود، محــور امیدهای 
اســتراتژی دولت آمریکا به شــمار 
می رفتند. برخــی مقامات آمریکایی 
پیش بینی می کردند که ارتش ونزوئال 
ظرف چند روز به آشوب ها بپیوندند و 

دولت را سرنگون کنند.
بالتکلیفی سربازان فراری

نزدیک به سه ماه بعد، بدنه سنگین 
ارتش عمدتاً بی تغییــر تحت دولت 
نیکالس مادورو بر جای مانده اســت. 
با وجود فرار بخشــی از نیروها که در 
برهه ای سرعت گرفته بود و به کشور 
کلمبیا روانه می شــدند، حاال سرعت 
این گریختن ها کم شده است. کمتر از 
1500 سرباز فراری ونزوئالیی از سوی 
دولت کلمبیا پذیرفته شدند و سالح و 
یونیفرم آن ها خلع شد و در اتاق های 
هتل هایی حقیر در نزدیکی مرز اسکان 
داده شدند و حاال منتظر اتفاقات جدید 

هستند.
بیشتر آن ها نگران حال خانواده و 
دوستان خود در خانه هستند. برخی 
نیز به فکر تصمیمات جدید و حرکت به 

سمت پرو، چیلی یا خارج از منطقه برای 
زندگی جدید هستند.

یک مقام ارشد سابق که در زمینه 
سیاست آمریکا برای ونزوئال در دولت 
ترامپ فعالیت می کــرد در این رابطه 
گفت: فکــر می کنم دولــت آمریکا و 
همچنین مخالفان دولت ونزوئال امید 
بسیاری به خیزش ارتش بسته بودند؛ 
اما امید برنامه نیست. مقام ارشد یکی 
از چندین کشــور آمریکای التین که 
میزبان ســربازان فراری است، ضمن 
درخواســت عدم اعالم نامش گفت:  
مخالفان که رهبرشان، خوان گوایدو 
با وجود سرکار ماندن مادورو، از سوی 
ایاالت متحده و چند کشــور دیگر به 
عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت 
شناخته شده است، باید برنامه ای برای 

ارتش می داشتند و نداشتند.
وی افــزود: مــا نتوانســتیم این 
ارتشــی ها را بیدار کنیم و همواره در 

تالش برای این کار هستیم. 
ناکامی برنامه های آمریکا

مقامات دولت ترامپ می دانند که 
فرار ســربازان آرام تر از انتظاراتشان 

شکل می گیرد.
الیوت آبرامز فرستاده ویژه دولت 
آمریکا برای ونزوئال در دیداری که هفته 
گذشته با خبرنگاران و دبیران روزنامه 
واشنگتن پست آمریکا داشت گفت: 
چرا این ارتش هنوز از هم نپاشــیده 
است؟ سوال خوبی است. من بخشی 

از جواب را به شما می دهم: کوبایی ها.
دولت آمریکا می گوید که حداقل 
20 هزار ســرباز ارتش کوبا و مأموران 
امنیتی در بین نیروهای مسلح ونزوئال 
نفوذ کرده اند. آبرامز می گوید: در واقع 

این افراد مجریان هستند. آن ها کسانی 
هستند که ژنرال ها و کلونل ها را به دقت 
زیر نظر دارند. این ها افرادی هســتند 
که اساساً نســبت به حبس و جریمه 
ونزوئالیی های که غیر وفادار خوانده 

می شوند، اقدام می کنند.
عنوان می شوند که ده ها هزار کوبایی 
در ونزوئال حضور دارند؛ با این حال کوبا 
مدعی اســت که آن ها پزشک و معلم 
هستند و برخی تحلیل گران آمریکایی 
می گویند که تعــداد مقامات امنیتی 
کوبایی بســیار کمتر از ارزیابی های 

دولت است.
مقام آمریکای التینی گفت: فراریان 
بالقوه هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، 
چرا که همــواره مورد رصد و شــنود 
هستند و عمدتاً برق کافی برای شارژ 
کردن دستگاه های موبایل خود ندارند. 
آن ها نمی توانند بــا یکدیگر مالقات 
کنند؛ به ویژه افــرادی که می توانند 
تأثیری داشته باشــند و به براندازی 

کمک کنند.
وی افــزود: مــا با آن هــا صحبت 
می کنیم، اما مســئله مهم این است 

که آن ها باید با یکدیگر صحبت کنند.
یک کلونل 50 ســاله ونزوئالیی 
که در کوکوتا، شهر مرزی کلمبیایی 
محل استقرار فراریان صحبت می کرد، 
گفت: هیچ ارتباطی بین فراریان نیست 
و آن ها درون ارتش اتحــادی ندارند. 
دلیل دیگری که این شکســت ایجاد 
نمی شــود ترس آن ها بــرای از هم 

پاشیدن خانواده هایشان است.
کم کاری مخالفان

در حالی که عمده مقامات آمریکایی 
از انتقاد علیه رهبر مخالفان ونزوئالیی 

سر باز می زنند، برخی مقامات از دست 
مخالفان به رهبــری گوایدو عصبانی 
هستند و معتقدند که آن ها نتوانستند 
حمایت نیروهای مسلح ونزوئال را جلب 
کنند و با این حــال خواهان مداخله 

ایاالت متحده هستند.
مقام ســابق دولت آمریکا گفت: 
مخالفان نتوانســتند اعتماد آن ها را 
جلب کنند و بسیار ســهل انگارانه در 
تضمین در مورد ترس  این افراد عمل 

کردند.
آبرامز در حالی که ســعی می کرد 
نرم انتقاد کند گفت: من می گویم که 
گوایدو و مجلس ملــی، بدنه رهبری 
مخالفان که او را به عنوان رئیس جمهور 
موقت انتخاب کردند، آشکارا  باید برای 
مردم رژیم و ارتش مشخص کنند که 
آن ها خواهان اتحاد ملی برای انتقال 
هســتند و همه بخش ها باید در این 
جریان مشــارکت کنند. آن ها به طور 
قطع مطالب درســتی گفته اند. یک 
مصالحه بدون انتقــام؛ با این حال من 
فکر می کنم هنوز این مســئله به باور 

عموم نرسیده است.
رهبران مخالفان نیز به نوبه خود کم 
کم نگران می شوند. خوان اندرس مجیا، 
از حزب خواسته عمومی گوایدو، کسی 
مسئول طرح -روز بعد- مخالفان است، 
گفت: ما می دانیم که پیام ما به سربازان 
رسیده است و اینکه اختالفاتی درون 
نیروهای مسلح وجود دارد. اما نظارت، 
تهدید و ضد اطالعات بسیاری وجود 
دارد. وی افزود: استراتژی ما، تأثیری 

که می خواستیم را ایجاد نکرده است.
اما بسیاری معتقدند که لفاظی های 
قوی دولت آمریکا و اشارات متمادی 

ترامپ مبنی بر مداخله احتمالی نظامی 
ارتش آمریکا، در کنار فشار اقتصادی و 
مالی منجر به انتظارات بیشتر مردم از 

واشنگتن شده است.
فردی ســوپرالنو، یک قانون گذار 
دیگر از حزب خواسته عمومی گفت: 
ایاالت متحده یک متحد قوی بوده است 
و ما نمی توانیم آن را نادیده بگیریم. اما 
ظاهراً اقدام آن ها و جامعه بین المللی 
بسیار ضعیف تر از گفته هایشان است. 
اینکه برخی چیزها گفته می شوند اما 
اشــتیاق کمی برای عملی کردن آن 
به چشم می خورد، برای همه اندکی 

ناامید کننده است.
اورالندو پرز 53 ساله با بیان اینکه 
از نبود غذا و بــرق و کمبــود آب در 
منطقه کارگری شــرق کاراکاس در 
رنج است، گفت: تنها چیزی که من از 
ایاالت متحده می شنوم این است که 
دیگر کافی است و مادورو باید برود. اما 
اگر آن ها واقعاً خواهان رفتن او هستند،  
صرفاً پیشــنهاد کاری را نکنند و بعد 

تهدید کنند و در نهایت اقدام نکنند.
مقامات آمریکایــی می گویند که 
آن ها گزینه های اقتصادی و دیپلماتیک 
زیادی دارند که می توانند اســتفاده 
کننــد. ایاالت متحــده تحریم های 
سنگینی را علیه صادرات نفت ونزوئال 
اعمال کرده اســت. مقامات نظامی و 
دولتی که اقدام به فرستادن فرزندان 
خود به ایاالت متحده برای تحصیل و 
تفریح می کردند، ویزایشان باطل شد. 
تالش هایی نیز در حال انجام است تا 
کشــورهایی که گوایدو را به رسمیت 
شــناخته اند اما از تحریم های آمریکا 
تبعیت نکرده اند، دست به اقدام برای 

تحریم بزنند.
ترس از قدرت های خارجی

اگرچه دولت همچنان شــرایط 
ونزوئال را بحران بشــری و سیاســی 
توصیف می کند،  مقامات حاال از تهدید 
امنیت ملی آمریکا در ونزوئال از سوی 

کوبا و روسیه سخن می گویند.
در مــاه دســامبر )آذر - دی ماه( 
روسیه فوراً دو بمب افکن قادر به حمل 
بمب هسته ای در نزدیکی کاراکاس به 
زمین نشاند و ماه گذشته 100 نیروی 
نظامی به این کشور فرستاد که به عقیده 
مقامات آمریکایی بــرای نگهداری از 
تجهیزات نظامی ساخته شده روسیه 
تحویل ونزوئال بود. هفته گذشته مسکو 
اعالم کرد که مدرســه ای در ونزوئال 
افتتاح کرده کــه در آن نحوه راهبری 
هلیکوپترهای ساخت روسیه آموزش 

داده می شود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، 
جایی که روســیه و چیــن، حامیان 
مادورو در آن حق وتو دارند، احتماالً  به 

توافق برای اقدام مشترک نمی رسند.
برخی درون دولت آمریکا خواهان 
زنده کردن توافق ریو هستند. توافقی 

امنیتی مشــترک بین ایاالت متحده 
و کشــورهای قاره آمریکا. بیشــتر 
کشورهای منطقه گوایدو را به عنوان 
رئیس جمهــور موقت به رســمیت 
نشــناخته اند، کشــورهایی از جمله 
مکزیک، بولیــوی، نیکاراگوئه، کوبا و 
ونزوئال، در این معاهده دســت ندارند 
و نمی توانند فعال سازی دوباره آن را 

وتو کنند.
این توافق به جای مانده از دوران 
جنگ سرد،  رســماً  با عنوان توافق 
درون آمریکایی کمک های متقابل 
شناخته می شود، شــامل حمایت 
بین المللی برای اقدام عادی سازی 
مرز ها یــا حتی مداخلــه نظامی در 

زمان نیاز می شود.
سردی متحدان آمریکا به 
همکاری در مورد ونزوئال

مایک پمپئو، که در حال بازدید 
از منطقه اســت و روز یکشنبه )25 
فروردین ماه( نیز بازدیدی از کوکوتا 
داشت در مصاحبه با تلویزیون شیلی 
در روز جمعــه گفت: مــن متقاعد 
شــده ام که مردم آمریکای جنوبی 
می فهمند که چه کسی ارزش های 
آن ها را مــد نظر دارد و چه کســی 
دوســت آن ها اســت. ایــن درک 
مشترک در مورد مسیر درست،  ما را 
به سمت نتیجه ای که شایسته مردم 
ونزوئال است سوق می دهد.اما حتی 
برجســته ترین حامی دولت آمریکا 
از جمله دولت جدیــد محافظه کار 
برزیل نیــز گفته اند کــه تمایلی به 

مداخله نظامی ندارند.
همیلتــون مورائــو، معــاون 
رئیس جمهور برزیل در جریان مصاحبه 
هفته گذشته در واشنگتن گفت:  این 
کار زیر چتر ســازمان ملل می تواند 
صورت گیــرد و در صورتی که ونزوئال 
وارد یک جنگ داخلی شــود و ما باید 
عملیــات حافظ صلح انجــام دهیم. 
برزیل پذیرای 500 سرباز فراری ارتش 

ونزوئال بوده است.
همیلتون افزود: یک تهاجم سنتی 
به ونزوئال برای براندازی مادورو از دید 
من راهکار مناســبی نیست. چراکه 
ما می دانیم این تهاجــم چه زمانی 
آغاز می شــود، اما نمی دانیم کی به 

پایان برسد.

نیروهای ارتش همچنان به مادورو وفادارند

خطای استراتژیک ترامپ درباره نظامیان ونزوئال

گزارش

مریم عالمه زاده

ده ها میلیــون اندونزیایــی در انتخابات 
ریاست جمهوری و مجلس این هفته شرکت 
می کنند؛ کمپین های این کشــور بر اقتصاد 
تمرکز کرده اند اما موضوع سیاســت اسالمی 
همچنان بزرگ ترین تکیــه این کمپین ها در 

بزرگ ترین کشور مسلمان نشین دنیا است.
رئیس جمهور جوکو ویدودو، یک فروشنده 
سابق مبلمان، کسی که کار سیاسی خود را به 
عنوان شهردار یک شهر کوچک آغاز کرد، برای 
انتخاب دوباره در انتخابــات پیش رو حضور 
یافته است و رقیب وی پرابوو سابیانتو است که 
در انتخابات سال 2014، با اختالف اندکی از 

وی شکست خورد.
بیشتر نظر سنجی ها حاکی از آن  است که 

ویدودو پیشــتاز این انتخابات است؛ نتایجی 
که نامزد رقیب آن هــا را دروغ می خواند. وی 
همچنین گفته که اطالعات افشا شده ای دارد 
که آرای الکترال میلیون ها نفر را زیر ســوال 
می برد و هشدار داده که اگر شکایتش به نتیجه 
نرسد، اقدام قانونی صورت دهد یا از قدرت مردم 

برای آن بهره بگیرد.
برخی تحلیل گران می گویند که در صورت 
پیروزی غیرمنتظره رقیــب در این انتخابات 
احتماالً  شاهد ریزش مختصری در بازارهای 
اندونزی باشیم، این در حالی است که رقابت 
پایاپای دو رقیب خطر یک منازعه انتخاباتی را 

افزایش می دهد.
کوین ارورکه، یک تحلیلگر سیاسی و ناشر 
هفته نامه رفورماسی در یک روزنامه برجسته 
اندونزی هفته گذشته نوشت: در سناریویی که 

در آن ویدودو برنده رقابت بسیار نزدیکی باشد، 
اعتراضات بزرگ و طوالنی در جاکارتا موجب 
افزایش تنش و فشار بر پول این کشور می شود.

در حالی که بسیاری از نظرسنجی ها حاکی 
از پیشــی رئیس جمهور بر رقیب خود است، 
به عقیده یک مقام ارشــد دولــت، این نتایج 

نمی تواند تضمین کننده چیزی باشند.
این مقام که خواســته نامش فاش نشــود 
گفت: به طور مشخص همه چیز در هاله ای از 
ابهام است؛ چراکه ما نمی دانیم تا کجا این نتایج 

نظرسنجی می تواند اعتبار داشته باشد.
ویدودو در حالی که با اعتراضات گسترده 
در اطراف اســتادیوم شــهر جاکارتا مواجه 
شــد، این هفته به کمپین انتخاباتی شــش 
ماهه خــود پایــان داد؛ جمعیــت معترض 
بعد از این کمپیــن به پــارک و خیابان های 

 اطــراف رفتنــد و دســت بــه شــعار علیه 
رئیس جمهور زدند.

رئیس جمهور کــه با کفــش کتانی روی 
صحنه استادیوم حاضر شــده بود، پس از یک 
ساعت جشــن و پایکوبی و برگزاری کنسرت 

از سوی گروه های محلی، چشم انداز مثبتی را 
برای آینده سومین کشور بزرگ دموکراتیک 
جهان متصور شــد. این دیدگاه او درست در 
مقابل رقیب وی بود که معتقد است اندونزی 

در ورطه سقوط است.

نتایج انتخابات این هفته اندونزیایی ها در هاله ای از ابهام است  

سایه تنش بر سر بزرگ ترین کشور مسلمان جهان

بسیاری معتقدند که 
لفاظی های قوی دولت 

آمریکا و اشارات متمادی 
ترامپ مبنی بر مداخله 
احتمالی نظامی ارتش 
آمریکا، در کنار فشار 

اقتصادی و مالی منجر به 
انتظارات بیشتر مردم از 

واشنگتن شده است
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