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مادورو این بار می رود؟
این نخستین بار نیست که حکومت چپگرای
ونزوئال با خطر سقوط روبــهرو شــده اســت .اما
نخستین بار است که مخالفان موفق شدهاند در
ابعادی قابل توجه حمایتهای بینالمللی را
جلب کنند و مشروعیت حزب حاکم را به چالش
بکشند .حال سوال این است که در ونزوئال چه
می گذرد؟ آیا بحران داخلی این کشور را به زمین
جنگ دولت های خارجی تبدیل می کند؟ دولت
مشروع کیست و سرنوشت مادورو چه می شود؟
برای پاسخ باید این رویداد را در سه حوزه داخلی،
همسایگان و کشورهای منطقه و حوزه جهانی
بررسی کرد.
 )1داخلی:اوضاع داخلی را می توان به دو دسته
اقتصادی و سیاسی تقسیم کرد .ونزوئال سال
هاست که در بحران عمیق سیاسی ،اقتصادی
فرورفتهوشکافهایقابلتوجهیمیاننخبگان،
طبقه متوسط و شهروندان کم درآمد در این کشور
به وجود آمده است.
الــف) بحران اقتصادی :دولــت مــادورو با رشد
اقتصادی دوران اوج بولیواریسم کــه متکی
به درآمــد سرشار نفت در زمــان هوگو چــاوز بود
فاصله زیادی گرفته است .هنگامی که چاوز به
قدرت رسید ،ونزوئال روزانه بیش از سه میلیون و
 200هزار بشکه نفت تولید می کرد ولی میزان
تولید آن هم اکنون به کمتر از  1.2میلیون بشکه
رسیده اســت .منتقدان ،فساد مالی و سیاسی
و سوء مدیریت در شرکت نفت دولتی را عامل
این وضعیت می دانند .در بــرآورد اوپــک ،تولید
نفت ونــزوئــا تنها طی دو ســال گذشته ۹۵۷
هزار بشکه در روز کاهش یافته است .حال آن
که به نظر می رسد در سالهای اخیر با توجه به
افت شدید قیمت نفت ،وابستگی شدید اقتصاد
این کشور به درآمدهای نفتی و همچنین فشار
تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه این کشور،
شرایط دشوار اقتصادی را به مردم تحمیل کرده
اســت .گرسنگی ،بیکاری و تــورم  1.3میلیون
درصــدی باعث شده که طی سال های ریاست
جمهوری مادورو حدود سه میلیون تن از جمعیت
 33میلیونی ونــزوئــا بــه کشورهای همسایه
مهاجرت کنند .حدود  30درصد نیز تنها قدرت
تهیه یک وعده غذایی را دارند.
ب) بحران سیاسی :خوآن گوآیدو  35ساله که
تا چندی پیش میان مــردم شناخته شده نبود،
رئیس جدید «شــورای ملی» یا همان پارلمان

وعده بهره برداری
کامل از فاز  13پارس
جنوبی در بهمن
وزیر نفت روز پنج شنبه با سفر به عسلویه
از فازهای نیمه تمام پارس جنوبی بازدید
کــرد .بــازدیــدی کــه بــا وعــده راه انــدازی
فاز  13پــارس جنوبی تا پایان همین ماه
همراه بود.به گــزارش وزارت نفت ،بیژن
زنگنه ،پنج شنبه برای بازدید از فازهای
در حال تکمیل پارس جنوبی و طر حهای
پتروشیمی منطقه پارس به عسلویه سفر
کرد.پیام معتمد ،مجری طرح توسعه فاز
 ۱۳پارس جنوبی گفت :این طرح تا پایان
بهمنماه با ظرفیت کامل شیرینسازی
روزانـــه  ٥٦میلیون متر مکعب ،معادل
ظرفیت اسمی  ۵۶میلیون مترمکعب به
تولید ادامه خواهد داد.همچنین در این
بازدید بیژن زنگنه به افزایش میزان تولید
پارس جنوبی در سالهای اخیر اشاره کرد
و ادامه داد :تسریع روند اجرایی فازهای
 ۱۳و  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی را به عنوان
یک اولویت مهم در دستور کار داریم.وزیر
نفت با بیان ایــن که اولویت وزارت نفت
تکمیل فازهای باقیمانده پارس جنوبی
است ،خاطرنشان کرد :تسریع در تکمیل
این طرحها را در دستور کار داریم.

ونزوئالست؛ او میگوید که با تصمیم این پارلمان
و بر اساس اختیاراتی که مواد  ۲۳۳و ۳۳۳قانون
اساسی ونزوئال به این نهاد داده ،نیکالس مادورو
به دلیل آزاد نبودن انتخاباتی که در سال ۲۰۱۸
برگزار شد ،مشروعیت قانونی نــدارد .در پاسخ
به شــورای ملی و استدالل قانون اساسی هم،
مادورو و طرفدارانش میگویند که به حکم دیوان
عالی کشور ،این شــورا یا پارلمان ملغی شده و
اختیاراتش به «مجلس موسسان» منتقل شده
اســت .مجلسی تــازه تاسیس که سال گذشته و
در پی یک انتخابات جنجالی دیگر تشکیل شد.
مخالفان آن انتخابات را تحریم کردند و اکثریت
آن در دست طرفداران مادورو است.
 )2خارجی:تا این جا ،دعــوای ونزوئال داخلی
بود .اما ماجرای این کشور از جایی گره می خورد
که پای عوامل خارجی به مسئله ای داخلی باز می
شود.دخالتهایخارجیرامیتوانبهسهبخش
تقسیمکرد.
الف) دخالت آمریکا :به نظر میرسد که متحدان
«گوآیدو» به رهبری آمریکا درصددند ذخایر نسبتا
کالنکشوردربانک«اوفانگلند»راکهبهخواست
آمریکا و اروپا مسدود شده به گوآیدو بسپارند .اما
همه چیز به تامین مالی اپوزیسیون خالصه نمی
شــود .جان بولتون ،مشاور امنیت ملی ترامپ
گفته که ونزوئال در نیمکرهای قــرار گرفته که
آمریکا هم آن جاست و برای همین آمریکا «وظیفه
مخصوصی»درآنجادارد.دونالدترامپنیزگزینه
نظامی را دور ندانسته است .ونزوئال فارغ از بازی
دموکراسی از دو جنبه برای آمریکا حائز اهمیت
است .نخست :واشنگتن ،کشورهای آمریکای
التین را حیات خلوت خود می دانــد .عملیات
«خلیج خوک ها» که تقابل شوروی سابق با آمریکا
بود تنها نمونه ای از این مشی سیاسی است .دوم:
نفت؛ آمریکا به عنوان بزرگ ترین صادر کننده
نفت،هرگزنمیتواندچشمانشرارویونزوئالی
آشفته که بیشترین ذخایر نفت جهان را دارد و می
تواند در بلند مدت اهرمی کارآمد برای کنترل
اوپک باشد نادیده بگیرد.
ب)دخالتهمسایگان:بحرانونزوئالقطعاروی
کشورهای همسایه این کشورنیز تاثیر گذاشته
است .با پیدایش «ابر تورم» اقتصادی در ونزوئال،
بزرگترین بحران مهاجرت ( 3میلیون نفر) در
تاریخ آمریکای التین شروع شده است .کلمبیا
متاثر ازمشکالت آوارگان ونزوئالیی حتی ممکن
است آماده مداخله نظامی در ونزوئال باشد .از
طرفی ،موج روی کار آمدن دولت های راست
گرا چهار سالی است که در این منطقه شروع
شده وبرزیل،شیلیوآرژانتینکشورهایمهماین
منطقه هم کنار رقیب مادورو ایستاده اند هرچند
هنوزمکزیکبهعنوانکشوریمهموکوبا،بولیوی
و السالوادور ازاو حمایت می کنند.
ج) نیروهای فرا منطقه ای :وجه جدید بحران
ونزوئال عالوه بر ورود جدی بخشی از همسایگان
مهم ایــن کشور علیه دولــت کــاراکــاس ،ورود

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

نیروهای بین المللی همچون روسیه و چین به
ایــن معادله اســت  .روسیه که یکی از متحدان
اصلی ونزوئال محسوب میشود و بــزرگ ترین
شرکت نفت و گاز روسیه یعنی  Rosneftسرمایه
گذاری وسیعی در این کشور کرده است .عالوه
بر ایــن ،مقامات روس تصمیم دارنــد بر اساس
توافقات انجام شده ،واحدهای راهبردی نیروی
هوایی این کشور را در جزیره کوچک «اورچیال»
درفاصله 200کیلومتریشمالشرقیکاراکاس
مستقر کنند .روس ها طی هفته های گذشته ،دو
بمب افکن راهبردی مافوق صوت توپولف ۱۶۰
راکه قابلیت حمل جنگافزار هستهای دارند به
ونزوئال فرستاده اند .نمایشی از حمایت ونزوئال
توسط روسیه ،که خشم واشنگتن را برانگیخت.
عالوه بر این ،چین نیز با هدف تسریع روند رشد
اقتصادی خود ،در یک دهه گذشته بیش از ۵۰
میلیارد دالر از طریق قراردادهای نفتی در ونزوئال
سرمایهگذاریکردهاست.برایناساسپکنهیچ
گونه ناآرامی در منطقه ای را که سرمایه گذاری
کرده بر نمی تابد.
با همه این تفاسیر سوال این است که سرنوشت
مادورو چه خواهد شد؟ در این زمینه ،نقش ادامه
حضور جدی طــرفــداران مــادورو در خیابان ها
که اکنون به نظر می رسد از نظر فراوانی کمتر از
مخالفان هستندوهمچنین ارتش این کشور که
عالوه بر تغییرات گسترده ایدئولوژیک و متمایل
شدن به آرمان های چاوز در منافع اقتصادی نیز
دخیل شده و حفظ شرایط موجود را به نفع خود
می داند   ،میتواند سرنوشت قدرت سیاسی را
تعیین کند .تا این لحظه ،مقامات ارشد ارتش
پشت مــادورو را خالی نکرده انــد .موضعی که
معلوم نیست در آینده تغییر کند یا خیر؟ حمایت
کنونی بدین معناست که او عمال قــدرت را در
ونزوئال در دست دارد و ادعای ریاست جمهوری
خــوآن گوآیدو از یک ادعــای لفظی فراتر نرفته
اســت .حتی مسئله حمایتهای بینالمللی
لزوما نقشی تعیینکننده پیدا نکرده ،چون هر
دو طرف از سوی برخی کشورهای جهان حمایت
میشوند .والدیمیر پادرینو ،وزیر دفاع ونزوئال می
گوید که «جنگ داخلی مشکالت ونزوئال را حل
نخواهد کرد» .او خواهان گفتوگو میان دولت و
اپوزیسیون شد« .روسیو سن میگل» ،تحلیل گر
دفاعی ونزوئال به نیویورک تایمز می گوید «مسئله
جالب ،واکنش دیرهنگام وزیر دفاع پس از سوگند
ریاستجمهوری گوآیدو بــود .به نظر میرسد
که فرماندهان فعال به این نتیجه رسیدهاند که
مادورو دست باال را دارد  .هر چند نیروهای مسلح
خواهان حل و فصل صلح آمیز بحران هستند اما
از لحاظ پراگماتیک در کنار محکمترین ساختار
قدرت خواهند بود .رهبران نظامی ممکن است
در نهایت تغییر موضع دهند و این احتما ًال زمانی
رخ خواهد داد که نیروهای نظامی بگویند که
معترضان را سرکوب نخواهند کرد .این عالمتی
است که مادورو باید برود».
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«راجر استون» فعال سیاسی جمهوری خواه که از دیرباز به عنوان مشاور غیررسمی «دونالد ترامپ»و یار دیرین او شناخته میشود ،در
تحقیقات بازرس ویژه پرونده روسیه بازداشت شد.کیفرخواست صادر شده برای وی شامل ممانعت از اجرای قانون ،طرح ادعای دروغ و
تالش برای پرداخت رشوه به شاهدان پرونده مربوط به دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• حقوق کی روش ماهانه دو ونیم میلیارد
تومان است ! ممکن است باورش سخت باشد
ولی حقیقت دارد.
•• واقعا این چه عدالتی است .من بیمه تامین
اجتماعی با پنج تا بچه خودم هم سرطان دارم
دلم خوش بود بسته نقدی را می ریزند تا برای
خانه بعد از چند وقت گوشت بخرم ولی برای
ما نریختند .سامانه ای که اعالم کردند هم
سر کاری است.
•• ما پزشکانداخلی ،تنها صنفی هستیم که
م و چون
ن دولتی کارمی کنی 
هنوز با تعرفهپایی 
امسال فقط5درصد ویزیت ما افزایشیافته،
با توجهبهتورماخیر ،به زیر خط فقر آمدهایم.
اگر برایاینرشتهکهپایه طب و اتاقفکر آن
است ،ویزیتعادالنه در نظر گرفته شود ،در
ی ساده
ابتدا از بیماری ها پیشگیرییا با داروی 
ی پرهزینه
درمانمی شود و نیاز ب ه جراحی ها 
نخواهد بود ولیوزار تدر اختیار جراحان
استو به تازگی مجلسهم در بودجه قصد
دارد ما را جریم ه کند!
•• چرا سبد کاال برای من که فقط دو میلیون
حقوق می گیرم ریخته نشده؟ چطور می شود
پیگیری کرد؟
•• با توجه به فرمایش جناب آقای جهانگیری
«که اگر نزدیک ترین فرد ما دستش به بیت
المال آلــوده شد حذفش کنیم» به ایشون
بگید شفاف سازی خیلی چیز خوبیه ولی اول
خودشون به این موضوع توجه و در این باره
شفاف سازی کنند.
•• سخنگوی کمیسیون صنایع جناب آقای
ملکی اعالم کرده علت افزایش قیمت خودرو
مدیر قبلی سایپا بوده که با جابه جایی وی و
انتصاب مدیر جدید قیمت های قبلی احیا و
مردم شاهد تعدیل قیمت خودرو می توانند
باشند .خدا کنه نتیجه را برعکس نبینیم چرا

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

که هیچ گونه تغییری هنوز اتفاق نیفتاده و
مشخص نیست از چه تاریخی این موضوع
اتفاق می افتد و اصال چه ضمانتی وجود دارد.
•• باید اصلی ترین دغدغه نظام برخورد با
گرانی باشد چرا که این پدیده شوم همه چیز را
به نابودی می کشاند ،انگیزه ای برای زندگی
نمی ماند ،فقر گسترش پیدا می کند و افراد
جامعه برای به دست آوردن پول دست به هر
کاری می زنند که ما شاهد آن هستیم روزی
می آید که دیگر دیر خواهد شد.
•• لطفا درباره مشکالت تامین و ثبت سفارش
آرد نانوایان گزارشی تهیه کنید .بنده حاضرم
در این زمینه همکاری کنم.
•• ایــن سامانه کــارا چه سامانه ای اســت که
همیشهبستهاست.فکرکنماینسامانهسرکار
گذاشتن مردم باشد نه سامانه کارا! مسئوالن
محترم  ،این سامانه کی باز می شود؟
•• آخر نفهمیدم هرباراین بدهی که روی قبض
همراه اول میاد بابت چیه؟
•• آقای جهانگیری از اول دولت یازدهم میگه
ما بــرای این اقتصاد و بــازار و گرانی برنامه
داریم .چهار سال تمام شد .شما خوابید!
•• در ویژه نامه ورزشی درباره آقای سلیمی
نوشته اید اما زمینه را تیره کرده اید و اصال
خوانده نمی شود .چرا این کارها را می کنید؟
مطلب می نویسید جوری که مردم نتوانند
بخوانند؟
•• آقای دلداری راست گفته ،مردم درخرید
مرغ زیاده روی می کنند! نمی دونید دلیلش
چیه؟ چون مردم به حرف های شما اعتماد
ندارند! هزاروعده خوبان یکی وفا نکند!
•• چرامتأسفانه طــرح تــحــول ســامــت که
ازابتدامنطق اقتصادی نداشته در سال های
گذشته بااعتراف دیر هنگام اجرایی نشده
است؟!
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•• چرا به بنده بسته نباید تعلق بگیره؟ با این
همه تورم کارگرها دارند له میشن حاال تعلق
نمی گیره!
•• آقــای روحانی با حلوا حلوا گفتن دهان
شیرین نمی شود  .اوضــاع اقتصادی کشور
برای اقشارضعیف بسیار خراب است.
•• یعنی باید آب از عمان بیاد و حداقل 30
درصد این آب تو لوله های سطح شهر هدر
بره؟ می شه مثل گاز رسانی زاهدان که گاز
اومد ولی شبکه گاز وجود نداشت!
•• مشکل تامین آرد از طریق سامانه اداره غله
و بانک سپه وجود دارد.سامانه پرداخت به
راحتی قابل دسترس نیست .لطفا پیگیری
کنید.
•• بهتون هشدار دادند که پیام های اعتراضی
سبد حمایتی رو چاپ نکنید؟!
•• لطفا کسی درباره انتصاب های فامیلی در
ایــران خــودروی خراسان و اخــراج نیروهای
قدیمی اقدامی انجام دهد.
•• واقعا جالبه که وزیرصمت درمصاحبه اش
حرفی ازکاهش قیمت خودروها نمی زند و
حتی برای گران کردن محصوالت"شرکت
سایپا"چراغ سبز نشان می دهد!
•• دی ــوار مهربانی اگــر ادام ــه داشــت عالی
بود ولی باید در مناطق پایین شهر باشه تا
مستمندان بهتر بتوانند استفاده کنند .مگر
در باالی شهر مستضعفی وجود دارد؟
•• صفحهورزشی،قسمتهشتگ،زمینهقرمز
با خط سفید واقعا چشم را بدجوری آزار میده.
لطفا زمینه قرمز را حذف کنید.
•• شهرداری و پلیس باید کسانی را که عادت
به تکدی گری دارند جمع واونایی را که واقعا
فقیر هستند به خیران معرفی کنند تا حمایت
شان کنند و ما هم بتوانیم به آن ها کمک کنیم
و بی اعتنا نباشیم.

زهک و زابل؛ پر گرد و غبارترین شهرهای کشور در تابستان
تابستان امسال شهرهای زهک و زابل پر گرد وغبارترین شهرهای کشور
بود .به گزارش خراسان ،مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت:
بررسی دادههای سینوپ  386ایستگاه هواشناسی نشان میدهد که
شهرهای زابل و زهک در شمال این استان در تابستان امسال پرشمارترین
روزهای همراه با پدیدههای خاکدار کاهنده دید به زیر هزار و پنج هزار متر
را به خود اختصاص داد« .محسن حیدری» افزود :در تابستان  63روز در
زهک و  54روز در زابل به سبب وقوع پدیدههای خاکدار ،دید افقی به زیر
پنج هزار کاهش یافت ،در همین مدت به دلیل شدت گرد و غبار  31روز در
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زهک و  16روز در زابل دید افقی به زیر هزار متر رسید .به گفته وی ،عالوه
بر این ،هفت شهر دیگر سیستان و بلوچستان نیز در زمره  25شهر پر گرد
و غبار کشور در تابستان امسال بود ،به طوری که زاهدان در رتبه چهارم و
شهرهای ایرانشهر ،میرجاوه و زابلی در رتبههای نهم ،دهم و یازدهم این
فهرست در قسمت دید افقی زیر پنج هزار متر قرار گرفت .وی تصریح کرد:
وزش بادهای  120روزه در تابستان و بهار و افزایش چشمه های تولید گرد
و غبار در بستر خشک تاالب هامون سبب افزایش تعداد روزهای همراه با
پدیده های گرد و غباری در اکثر شهرهای استان شده است.

