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دورنـــما

پــاورقـی

والاستریتژورنال(امریکا):

لوموند(فرانسه):

چاینادیلی(چین):

دادگاه عالــی امریــکا ایــن هفتــه بــرای
اولیــن بــار در  9ســال گذشــته پرونــدهای
را دربــاره محدودیــت ســاح در امریــکا
بررسی میکند .این پرونده با درخواست
 3شهروندامریکاییگشودهشدهاست.

اززمانیکهدولتفرانسهاقدامبهتخریب
کمــپ پناهجویان «جنگل» کرده اســت،
شمار کسانی که با به خطر انداختن جان
خــود تــاش میکننــد از کانــال مانش به
انگلیسبروند،افزایشیافتهاست.

وزارت خارجــه چیــن بــا تداوم بازداشــت
مدیــر مالــی هــوآوی در کانــادا و افزایــش
احتمال تحویــل وی به امریکا ،تأکید کرد،
اتــاوا و واشــنگتن در حــال سوءاســتفاده از
قوانین هستند.

مترجمان:مسعودمیرزایی
و بهجت عباسی

پسازاظهاراتمداخلهجویانهمعاونترامپعلیهمادورو،ونزوئالدرروابطشباواشنگتنبازنگریمیکند
ندا آکیش
خبرنگار

Rueters

همزمانــی پیامهــای توئیتــری و
ویدئویــی پنــس بــا درخواســت رهبــران
اپوزیسیونونزوئالبرایتجمعگستردهدر
خیابانهادرروزچهارشنبه(دیروز)خشم
و واکنش تنــد مــادورو ،رئیس جمهوری
ونزوئال را برانگیخت .اپوزیســیون ونزوئال
روز سهشــنبه از مــردم خواســته بــود ،به
مناسبتسالگردفروپاشیدولتنظامی
سال  1958این کشور که یک رویداد ملی
در ونزوئال به شــمار میرود ،به خیابانها
بیاینــد .دیــروز چهارشــنبه همچنیــن
قــرار بود حامیــان دولــت مــادورو نیز به
خیابانهابیایند.مادورودریکسخنرانی
تلویزیونــی ضمن متهــم کــردن امریکا
به اینکه درصدد انجــام کودتا در ونزوئال
است ،گفت ،به مقامات کشورش دستور
داده «یک بازنگری کامل و همه جانبه»

AP

پــس از حــدود یــک ســال کــه دولــت
واشنگتن ،مقامات ارشد امریکا و شخص
دونالدترامپباصدوربیانیههایمختلف
از ناآرامیهــا در ونزوئــا حمایت کردند،
روز سهشــنبه مایک پنس ،معاون رئیس
جمهوری امریکا برای نخســتین بــار و در
یک پیام ویدئویی به آشــکارترین شــکل
ممکــن «حمایــت تزلزلناپذیــر» خود و
رئیس جمهوری امریکا از تظاهراتهای
گسترده ضد دولتی بویژه تظاهرات دیروز
چهارشنبه در این کشور امریکای التین را
اعالم و خشــم نیــکالس مــادورو ،رئیس
جمهوری چپگــرای ونزوئال را برانگیخت
به طــوری که چند ســاعت بعد ،مــادورو
اعــام کــرد؛ در روابطــش بــا واشــنگتن
«بازنگری جامع و کامل» میکند.
بهگزارش ســایت روزنامــه امریکایی
نیویورک تایمز ،معاون رئیس جمهوری
امریــکا در نخســتین پیــام ویدئویی خود
علیه دولت کاراکاس ،مشروعیت مادورو
را بشدت زیر سؤال برد و گفت« :نیکالس
مــادورو یــک دیکتاتــور اســت کــه هیــچ
مشروعیتی برای در قدرت ماندن ندارد.
او هرگــز در یک انتخابــات آزاد و عادالنه
پیــروز نشــده و قــدرت خــود را بــا زندانی
کردن هرکسی که جرأت مخالفت با او را
پیدا کرده حفظ کرده اســت ».پنس چند
ســاعت قبل از این پیــام ویدئویی نیز در
یک پیام توئیتری به دو زبان انگلیســی و
اسپانیولیخطاببهمردمونزوئالنوشته
بــود« :مــا با شــما هســتیم .ما کنار شــما
ایستادهایم و تا زمانی که دموکراسی احیا
شود در کنار شما خواهیم ماند».

نیکالس مادورو

در روابط امریکا – ونزوئال انجام دهند .او
که از تریبون تلویزیون ملی ونزوئال سخن
میگفت ،خطاب به پنس پرســید« :چه
کسی رئیس جمهوری ونزوئال را انتخاب
میکند؟مایکپنس؟»
شــبکه خبری ســیانان امریکا اخیراً
به نقل از مقامات فعلی و پیشین امریکا
اعــام کــرد ،دولــت ترامــپ بــا افســران
شورشــی ارتــش ونزوئال کــه در فکر کودتا
علیه مادورو هســتند ،جلسات مخفیانه
داشــته اســت .این شــبکه خبــری افزود،
این جلســات مخفیانه طی سال گذشته
میالدی و در چندین نوبت برگزار شده اما
در نهایت کاخ سفید به این نتیجه رسیده
که از کودتاچیان حمایت نکند .پیشتر نیز
توگوهای
نیویورک تایمز انجــام این گف 
مخفیانه را فاش کرده بود اما کاخ ســفید

مایک پنس

تاکنــون بــه این اتهامات پاســخ روشــنی
نــداده اســت .هرچنــد که ترامپ پیشــتر
آشــکارا از احتمــال بهکارگیــری گزینــه
نظامی در ونزوئال سخن گفته بود .دولت
ترامــپ حــدود دو هفته قبــل و در حالی
که هنــوز مراســم تحلیــف مــادورو برای
دور دوم ریاســت جمهــوریاش به پایان
نرســیده بود ،با صدور بیانیــهای وی را به
«غصــب قــدرت» متهــم و اعــام کــرد،
دولتجدیداورابهرسمیتنمیشناسد.
وزارت خارجه ونزوئال پیشتر در بیانیهای
درواکنشبهاظهاراتواقداماتمداخله
جویانــه مقامهای واشــنگتن گفتــه بود،
امریکابهدنبالکودتاوایجاددولتدست
نشانده در این کشور است.
بســیاری از ســاکنان امریــکای التیــن
تاریخچــه طوالنــی حمایتهــای امریکا

سوریه ،اسرائیل را به حمالت موشکی علیه فرودگاه بینالمللی تلآویو تهدید کرد

فرودگاه بن گوریون در برابر فرودگاه دمشق
الله مهرزاد
خبرنگار

AP

نماینــده ســوریه در ســازمان ملــل ،رژیم
صهیونیســتی را تهدیــد کــرد ،در صورت
تــداوم حمالت ایــن رژیم علیه فــرودگاه
بینالمللــی دمشــق ،موشــکهای ایــن
کشور فرودگاه بن گوریون را نشانه خواهند
رفت .این تهدید پس از افزایش حمالت
موشــکی اســرائیل علیه فرودگاه دمشــق
مطرحشد.
رژیــم صهیونیســتی کــه در  24روزی
که از ســال  2019میگذرد ،ســه بار دســت
بــه پرتــاب موشــک بــه ســمت فــرودگاه
بینالمللی دمشق زدهاست ،روز سهشنبه
بعد از دو حمله روزهای یکشنبه و دوشنبه
به این فرودگاه با انتشــار تصاویری مدعی
شد آسیبهای جدی به این فرودگاه وارد
آورده است .تداوم و روند افزایشی حمالت
ارتش رژیم صهیونیســتی علیه فــرودگاه
بینالمللی دمشــق و انتشــار تصاویر ادعا
شــده ،سرانجام دولت سوریه را به واکنش
تنــد واداشــت .بشــار جعفــری ،نماینــده
دمشــق در ســازمان ملــل در ســخنانی در
نشست خاورمیانه شورای امنیت ،ضمن
تأکیدبراینکهحمالتاسرائیلعلیهخاک
ســوریه ،نقض آشــکار قوانین بینالمللی
اســت ،با اشــاره بــه اینکه «دیگــر زمان آن

فرارســیده تا شــورای امنیت سازمان ملل
اقدامی در جهــت متوقف کردن حمالت
اسرائیل علیه خاک ســوریه انجام دهد»،
رژیــم صهیونیســتی را تهدیــد کــرد« :اگــر
این حمالت متوقف نشــود ،دمشــق حق
خود میداند ،در راســتای دفاع از خود ،در
اقدامیمقابلهجویانه،حمالتاسرائیلبه
فرودگاه بینالمللی دمشــق را با حمالتی
موشــکی علیــه فــرودگاه بینالمللــی
تلآویو پاســخ گوید ».وی علــت اقدامات
تجاوزکارانه اســرائیل در سوریه را عملکرد
بد شــورای امنیــت دانســت و با اشــاره به
حمایــت کشــورهای غربــی عضــو اصلی
شــورای امنیت از اســرائیل ،این کشورها را
متهم کرد ،به مسئولیت خود برای حفظ
صلــح و امنیــت جهانی پایبنــد نبودهاند.
بشار جعفری در حالی نسبت به حمالت

«بانوی آهنین» اوکراین در راه ریاست جمهوری

یولیــا تیموشــنکو ،نخســتوزیر پیشــین اوکراین و رهبــر حزب حامــی اروپا کــه او را با
عنوان بانوی آهنین اوکراین میشناسند ،رسماً برای بار سوم نامزد انتخابات ریاست
جمهوری این کشور شد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتینک ،حزب «سرزمین پدری» کاندیداتوری
یولیا تیموشنکو ،نخستوزیر پیشین اوکراین را برای انتخابات ریاست جمهوری۲۰۱۹
این کشور تأیید کرد .نظرسنجیها نیز نشان میدهند ،شانس تیموشنکو برای پیروزی
باال اســت و در صورت کشــیده شــدن انتخابات به دور دوم ،پوروشنکو احتماالً رقیب
یولیا تیموشنکو در دور دوم انتخابات خواهد بود .انتخابات ریاست جمهوری اوکراین
قرار است  ۳۱مارس سالجاری میالدی برگزار شود .این سومین باری است که بانوی
آهنین اوکراین در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزد میشود .در ،۲۰۱۰وی با
اختالف کمی از یانوکوویچ در دور دوم انتخابات باخت.

اســرائیل در خاک ســوریه اعتــراض کرده
اســت که از آغاز ســال  2019تاکنون ،یعنی
طــی  24روز گذشــته اســرائیل ســه حمله
موشکی علیه فرودگاه بینالمللی دمشق
انجام داده اســت .اولین حملــه  12ژانویه
رقم خورد .دومین و سومین حمالت این
رژیــم نیز این هفتــه با فاصله یــک روز در
روزهای  20و  21ژانویه انجام شد.
ëëمذاکراتمسکو
حمالت اســرائیل علیه خاک ســوریه
باعــث نگرانیهایی بیــن ناظران منطقه
شدهاست و بسیاری از آنان منتظر نتیجه
دیــدار والدیمیــر پوتیــن و رجــب طیــب
اردوغان هســتند .دیداری که شــب پیش
در مســکو انجام شد و اولین دیدار رؤسای
جمهــوری روســیه و ترکیه پس از دســتور
دونالــد ترامــپ مبنی بر خــروج نیروهای

امریکایی از ســوریه انجام شــد .هرچند تا
پیش از این نشست ،تصور میشد ،بخش
زیادی از این مذاکرات به مســأله کردهای
شمال سوریه اختصاص داشته باشد ،اما
در همیــن حــال برخی منابــع نزدیک به
دفاتر ریاســت جمهوری ترکیه و روســیه،
هــم ظهر دیروز ،ســاعتی پیــش از برپایی
این نشســت ،خبر دادند ،مسأله حمالت
اخیر اســرائیل علیه مواضعی در ســوریه
بخش مهــم نشســت را تشــکیل خواهد
داد .بنیامین نتانیاهو در هفتههای اخیر با
هدف نمایش انتخاباتــی برای انتخابات
زودهنگام ســرزمینهای اشغالی ،تالش
کــرده بــا بزرگنمایــی اقدامــات ایــران در
سوریه ،مدعی شود ،با انجام این حمالت
قصد دارد توان ایران را در ســوریه کاهش
داده و امنیــت اســرائیل را برقــرار ســازد.
از همیــن رو ســخنان و توافقهایــی که در
نشست مســکو حاصل شد ،نه تنها برای
ناظرانــی که بــا نگرانی شــرایط منطقه را
زیــر نظر دارند ،که برای اســرائیل اهمیت
ویــژهای دارد .بویــژه کــه روســیه پیشتــر
اعالم کرده بود ،تمامی اقدامات اسرائیل
در ســوریه را زیر نظــر دارد و اکنون تلآویو
نگــران آن اســت کــه روســیه اطالعــات
دریافتی خود را در اختیار دمشق قرار دهد
و از ایــن طریق نتانیاهــو از نبرد تبلیغاتی
خودبازماند.

جدایی ترامپ از ناتو ممنوع شد

مجلــس نماینــدگان امریــکا کمتــر از10روز پــس از زمزمههای جدیــد دونالد
ترامپ برای خارج کردن امریکا از ناتو ،الیحهای را با پشتیبانی دو حزب اصلی
امریکا در حمایت از ناتو به تصویب رساند که مانع هرگونه تالش ترامپ برای
خروج از این ائتالف میشود.
بــه گزارش ایســنا ،پایگاه خبری هیل ،این الیحه بــا  ۳۵۷رأی مثبت و  ۲۲رأی
مخالف به تصویب رسید .همه مخالفان این الیحه جمهوریخواهان محافظه
کار بودند .این الیحه پس از آن تصویب شــد که مشــاوران دولت واشنگتن به
روزنامــه نیویــورک تایمز اعالم کردنــد که ترامپ هنوز به دنبــال خروج از ناتو
است .اقدامی که منتقدان براین باورند که باعث جسور شدن روسیه و تهدید
اتحادهای بینالمللی نظامی و اســتراتژیک میشود .همچنین براساس این
الیحه هرگونه تأمین مالی برای خروج امریکا از این ائتالف ممنوع شده است.

قسمت

جیمزکومی

شعله های جنگ لفظی از کاراکاس تا واشنگتن

از کودتاهــا در این منطقــه را به یاد دارند.
کودتاهایی که با حمایــت امریکا و بازوی
اجرایــی رهبــران نظامی راســتگرا انجام
میشــد و ســپس ایــن رهبــران راســتگرا
پروسههایدموکراتیکوحاکمیتقانون
را نقــض میکردند تا به قدرت برســند و
ســالها و حتی گاهــی دهههــا در قدرت
میماندند.
حــاال هم امریکا از یک ســو با تشــویق
مــردم ونزوئــا بــه برپایــی اعتراضهای
گســترده و از ســوی دیگــر بــا حمایــت از
گروههــای اپوزیســیون و ارائــه بســتههای
مالــی بــه کشــورهای همســایه ونزوئال به
بهانه کمک به پناهجویــان ونزوئالیی که
کشورشــان را تــرک کــرده و در کشــورهای
همسایه پناهنده شــدهاند ،درصدد ایجاد
تغییردردولتونزوئالاست.درماهنوامبر
 2018مارک گرین ،رئیس آژانس توسعه
بینالمللیایاالتمتحدهدریکمصاحبه
گفت ،این آژانس میکوشد به میلیونها
پناهجویــی کــه از فروپاشــی اقتصــادی
ونزوئــا فــرار کردهانــد ،کمــک کنــد .ایــن
کمکهای مالی در حالی است که دولت
ونزوئال تحریمهــا و فشــارهای اقتصادی
امریکا علیه این کشــور امریــکای التین را
منشأ تمام ناآرامیهای ونزوئال میداند و
معتقد است اگر تهاجم اقتصادی امریکا
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نبود ،این میزان نارضایتی و مهاجرت هم
وجود نداشــت .تورم نزدیک به  ۳۰۰هزار
درصــدی شــرایط زندگــی را بــرای مردم
این کشور سختتر کرده و براساس اعالم
صندوق بینالمللی پول ،تورم ونزوئال در
سال ۲۰۱۹میالدی بشدت افزایش خواهد
یافت.
ســازمان ملــل متحــد در ســال ۲۰۱۸
میــادی اعــام کــرد ،بیــن ســالهای
 ۲۰۱۵و  ،۲۰۱۷حــدود  ۱۱.۷درصــد از
جمعیــت ونزوئــا ( ۳.۷میلیــون نفــر)
بــا ســوءتغذیه روبــهرو شــده اســت و ۸۰
درصد از خانوارهای ونزوئالیی در تأمین
مــواد غذایــی نگرانــی جــدی دارنــد .در
چنین شــرایطی امریکا به جای کاســتن
از تحریمها و فشــارها ،سال گذشته بارها
اعــام کرد ،میلیونها دالر به کشــورهای
همسایه ونزوئال به طور خاص به کلمبیا
کمــک کــرده اســت تــا بــه پناهجویــان
ونزوئالیــی خدمــات ارائــه دهنــد .بنــا بر
گــزارش ارائــه شــده از ســوی مقامــات
امریکایــی ،امریکا دســت کم  96میلیون
دالر به تأمین غذا و کمکهای بهداشتی،
درمانــی بــرای پناهجویــان ونزوئالیــی
اختصاص داده اســت که به گفته برخی
ناظران،رقمقابلتوجهینیستوامریکا
بایدکمکهایبیشتریارائهدهد.
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بازجویان وزارت دادگستری و وکالی خانم کلینتون صبح روز شنبه منتهی
بــه تعطیــات ســه روزه ســالروز اســتقالل امریکا را بــرای انجــام مصاحبه
ف بی آی در واشــنگتن
نهایــی کردند و قرار شــد مصاحبه در محل ســتاد ا 
انجام شود.
اطالعــات غلط بســیاری در مورد ماهیت مصاحبه با هیالری پخش شــده
بــود در حالــی کــه این مصاحبه به شایســتگی و در شــرایط مناســب انجام
شــد .بعد از اینکه هیالری کلینتون با همراهی مأموران مخفی و بهصورت
نامحســوس وارد پارکینگ طبقه همکف ســتاد افبیآی شــد ،توسط یک
تیــم مشــترک پنج نفره از افبیآی و وزارت دادگســتری مصاحبه شــد .او
بــا پنــج نفــر از اعضای تیــم حقوقی خود همراهی میشــد و هیــچ کدام از
وکالی وی کــه در آنجــا حاضــر بودند تــا آن لحظه جزو افــرادی نبودند که
اف بی آی بهدنبال تحقیق از آنها باشــد .مصاحبه که به مدت بیش از سه
ف بی آی
کنفرانــس امن در قلب ســتاد ا 
ســاعت طول کشــید در یک اتاق
ِ
و بــا هدایــت دو مأمور ویژه دخیل در پرونده انجام شــد .به اســتثنای ورود
مخفیانــه کلینتون به ســاختمان اف بــی آی ،با او همانند دیگر ســوژههای
مصاحبه ،رفتار شــد .من در آنجا حاضر نبودم و این موضوع فقط کســانی
را کــه بــا اف بی آی و نــوع کار آن آشــنا نیســتند ،متعجب میکنــد .رئیس
ی آی در چنیــن مصاحبههایــی شــرکت نمیکنــد .وظیفــه مــن ایــن
اف بــ 
بــود کــه تصمیمات نهایــی را در مورد پرونــده اتخاذ کنم نه اینکه شــخصاً
در تحقیقات شــرکت داشــته باشــم .ما بازجویان حرفهای و آموزش دیده
درباره ابعاد مختلف و پیچیده پرونده داشــتیم که تعیین شــده بودند این
کار را انجــام دهند .مــا همچنین بهدلیل مقررات حاکم بر روندهای کاری،
مصاحبه با افرادی را که تحت بازداشــت قرار ندارند ،ضبط نمیکنیم .در
عــوض ما افراد حرفــهای داریم که بهطور مشــروح مصاحبه را یادداشــت
میکننــد .کلینتــون در شــروع ایــن مصاحبه ســوگند یــاد نکرد کــه این هم
مطابــق اســتانداردهای معمــول در چنین مصاحبههایی بــود .اف بی آی
هیچگاه در مصاحبههای داوطلبانه مراســم ســوگند را به جا نمیآورد ،هر
چنــد کــه بدون توجه به این مســأله و بــر طبق قانون فدرال ،اگر مشــخص
ی آی دروغ گفته اســت،
میشــد کــه کلینتــون در طــول مصاحبه بــه اف بــ 
بــدون در نظــر گرفتــن اینکــه ســوگند خورده اســت یا نــه ،مجرم شــناخته
میشــد .کوتاه اینکه ،بهرغم همه ســر و صداهایی که در رســانهها و کنگره
ی آی بــا رعایت همه
بــه راه افتــاد ،واقعیت این اســت کــه مأمــوران اف ب 
اســتانداردهای عملیاتی و روندهــای قانونی با هیــاری کلینتون مصاحبه
کردنــد .بعد ازظهــر آن روز من در گفتوگوهای تلفنــی طوالنی با رهبران
تیم نیمســال ،گزارشهای آنها را درباره آنچــه کلینتون در طول مصاحبه
گفته بود ،شنیدم .هیچ یک از حرفهای وزیرخارجه سابق ،افراد حرفهای
ما را که طی یک ســال گذشــته صدها و شــاید هم هزاران ســاعت پیرامون
پرونده کلینتون و برای خواندن هزاران ایمیل و مصاحبه با همه اطرافیان
او وقــت صرف کرده بودند ،متعجب نکرد .بــه گفته کلینتون او هم درباره
فناوری و هم درباره مسائل امنیتی دانش و اطالعات کافی نداشته است.

