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تالش امریکا برای گشودن باب مداخله در ونزوئال

در جلسه شورای امنیت سازمان ملل ،امریکا بحران داخلی ونزوئال را بحرانی بینالمللی دانست

جهان

فرحناز دهقی
خبرنگار

شــب گذشــته جلســه شــورای امنیــت بــا درخواســت
امریــکا دربــاره بحــران سیاســی ونزوئــا برگــزار شــد
تــا ســناریویی کــه پیــش از ایــن بــرای چنــد کشــور روی
داده بــود ،بــرای ونزوئــا نیــز بــه وقــوع بپیونــدد و
بــاب مداخلــه کشــورهای بیگانــه در امــور داخلــی
یــک کشــور گشــوده شــود .امــا در ایــن نشســت ،چیــن،
روســیه ،کویــت و ...بــر ضــرورت دخالــت نکــردن
کشــورهای خارجــی در امــور داخلــی ایــن کشــور تأکید
کردنــد و از کشــورهایی کــه فرصــت را بــرای رســیدن
بــه منافــع خــود مهیــا دیدهانــد ،خواســتند امــور ایــن
کشــور را بــه دســت مردمــش بســپارند .نماینده چین
در ســازمان ملــل در ایــن بــاره گفــت« :بحــران اخیــر
ونزوئــا داخلــی اســت و از آنجایــی کــه صلــح جهانی
از آن صدمهای نخواهد دید ،درســت نیســت که این
مســأله در شــورای امنیــت بــه بحــث گذاشــته شــود».

امــا مایــک پمپئــو ،وزیــر خارجــه امریــکا ،در نشســتی
خبــری مدعــی شــد ایــن بحــران بینالمللــی اســت و
الزم اســت کشــورها در ایــن بــاره موضع خــود را اعالم
کننــد .او صراحتــاً گفــت« :حــاال زمــان ایــن رســیده کــه
تمــام کشــورها موضــع خــود را
مشــخص کننــد .دیگــر هیــچ
تعللــی جایــز نیســت ،یــا بایــد
طــرف آزادی بایســتید یــا طرف
مــادورو و آشــوبش .مــا خواهان
انتقــال قــدرت بــه رئیــس
جمهــوری گوآیــدو هســتیم و او
را بــه رســمیت میشناســیم».
امــا نماینده روســیه در ســازمان
ملــل از امریــکا و ســایر کشــورها
خواســت دســت از مداخلــه بردارنــد و امنیــت جهــان
را بــا زیــر پــا گذاشــتن قواعــد دیپلماتیــک بــه دســت
بــاد نســپارند .بــا ایــن حــال ،امریــکا یــک قــدم بــه جلو
گذاشــت و خواســتار قطــع ارتبــاط مالــی کشــورها بــا
دولــت نیــکالس مــادورو در ونزوئــا شــد .بهگــزارش

بلومبــرگ ،در همیــن راســتا نیــز بانــک انگلیــس
جلــوی دسترســی رئیسجمهــوری ونزوئــا بــه
حســاب خــود را گرفــت .ایــن بانــک مدعــی شــد کــه
مــادورو درصــدد خــروج یــک میلیــارد و  200میلیــون

دالر طــا بــوده اســت و اعــام کــرد احتمــاالً پــس از
آنکــه مقامهــای امریکایــی از انگلیــس خواســتند
داراییهــای مــادورو در خــارج از کشــور بلوکــه شــود،
دولــت او تــاش کــرده امــوال و داراییهایــش را از
کنتــرل کشــورهای خارجــی ،بیــرون بیــاورد.

معاون اول رئیس جمهور ی در اختتامیه جشنواره فارابی

جامعه نیازمند گفتگوی ملی است
معــاون اول رئیــس جمهــوری گفــت:
امــروز در مقطعــی قــرار داریــم کــه
توگــو میــان
جامعه بشــدت نیازمنــد گف 
توگــو
نخبــگان و حکومــت و نیــز گف 
میــان مــردم و حکومــت هســتیم و حتــی اگــر مــردم
اعتراضــی نســبت بــه شــرایط دارنــد ،بایــد اعتــراض
آنهــا شــنیده شــود زیــرا تنهــا در صورتــی کــه مــردم در
صحنــه حضــور داشــته باشــند قــادر خواهیــم بــود از
مشــکالت و تنگناهــا عبــور کنیــم.
ایــن بخشــی از ســخنان دکتــر اســحاق جهانگیــری
در اختتامیــه دهمیــن جشــنواره بینالمللــی فارابــی
(ویــژه تحقیقــات علــوم انســانی و اســامی) بــود.
مراســمی کــه با حضــور حجتاالســام والمســلمین
رســتمی رئیــس نهــاد نمایندگــی رهبــر معظــم
انقــاب در دانشــگاهها ، ،ســورنا ســتاری معــاون
علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری ،منصــور غالمــی
وزیــر علــوم و جمعــی از اســتادان علــوم انســانی در
ســالن اجــاس ســران برگــزار شــد تــا از  ۱۶برگزیــده
داخلــی ،هفــت برگزیــده خارجــی و  ۱۳برگزیــده در
دیگــر بخشهــای رشــته علــوم انســانی قدردانــی
شــود.البته معــاون اول رئیــس جمهــوری ســخنانی
دربــاره نیــاز کشــور بــه علــوم انســانی و اجتماعــی
داشــت .او بــا تأکیــد بــر اینکــه دولــت بــرای ترمیــم
ســرمایه اجتماعــی کشــور دســت نیــاز بــه ســوی
متفکــران ،دانشــمندان و صاحبنظــران دراز کــرده
اســت گفــت :دانشــگاهیان و صاحبنظــران بیــش از
دولتمــردان میتواننــد در ترمیم و بازســازی ســرمایه
اجتماعــی کشــور ایفــای نقــش کننــد .بــرای بــاال بردن
اعتمــاد بــه آینــده و ارتقــای امیــد اجتماعــی بایــد
در رویکردهــا و رفتارهــا و ســاختارهای حکمروایــی

اصالحــات انجــام شــود .اگــر بهدنبــال حفــظ ایــران
و نظــام هســتیم آنجــا کــه نیــاز اســت بایــد رویکردهــا،
رفتارهــا و ســاختارها اصــاح شــوند.
توگــو میــان دولــت
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه گف 
و دانشــگاه در مراحــل مختلــف آغــاز شــده اســت،
تصریــح کــرد :از ســال گذشــته تــاش کــردم
توگــوی ملــی را بهعنــوان نیــاز مبــرم
موضــوع گف 
جامعــه مطــرح کنــم چــرا کــه راه عبــور از تنگناهــا
توگــوی ملــی میدانــم .در جلســاتی
را در گف 
کــه بــا دانشــگاهیان و
صاحبنظــران داشــتم ،بخشــی
از چالشهــای کشــور مطــرح
شــد و خوشــههای مشــورتی و
کارگروههــای مختلــف بــرای
یافتــن راهکارهــا شــکل گرفــت
توگوهــای خوبــی میــان
و گف 
دولــت و دانشــگاه انجــام شــد.
معــاون اول رئیــس جمهــوری
بــا تأکیــد بــر اینکــه در مقطــع
فعلــی بشــدت نیازمنــد همدلــی و همزبانــی هســتیم
گفــت :امــروز نهادهــای حاکمیتی مســئولیت تاریخی
و مهمــی برعهــده دارنــد و پیــش نیــاز هــر اقــدام ایــن
اســت کــه همــه نهادهــا در چارچــوب وظایفــی کــه
قانــون اساســی تعییــن کــرده عمــل کننــد .دولــت،
مجلــس ،قــوه قضائیه و مجمع تشــخیص مصلحت
نظــام هــر کــدام بــه ســهم خــود در حیطــه اختیــارات
و وظایــف شــان در برابــر تصمیماتــی کــه در مــورد
سرنوشــت یک ملت و کشــور میگیرند باید پاســخگو
باشــند .وی بــا مهــم دانســتن نــگاه نخبــگان نســبت
بــه تصمیمــات حاکمیــت بــرای آینــده کشــور ،یــادآور

شــد :عبــور از مســائل پیچیــده پیــش روی کشــور در
شــرایط کنونــی درصورتــی محقــق خواهــد شــد کــه
مــردم بــه صحنــه بیاینــد .امــروز در مقطعــی قــرار
توگــو میــان نخبــگان
داریــم کــه بشــدت نیازمنــد گف 
توگــو میــان مــردم و حکومــت
و حکومــت و نیــز گف 
هســتیم و حتــی اگــر مــردم اعتراضــی نســبت بــه
شــرایط دارنــد ،بایــد اعتــراض آنهــا شــنیده شــود زیــرا
تنهــا در صورتــی کــه مــردم در صحنــه حضــور داشــته
باشــند قــادر خواهیــم بــود از مشــکالت و تنگناهــا

عبــور کنیــم .معــاون اول رئیــس جمهــوری نقــش
توگــو میــان حکومــت
نخبــگان جامعــه را در گف 
و مــردم نقشــی پراهمیــت توصیــف و تاکیــد کــرد:
توگوهــا الزاماتــی دارد کــه مــا بایــد بــه ایــن
ایــن گف 
الزامــات پایبنــد باشــیم .میدانیــم صاحبنظــران،
متفکران و اندیشــمندان در رشــتههای علوم انســانی
در مقطــع فعلــی شــرایط کشــور را بدرســتی درک
میکننــد ومــی تواننــد بــه درک دیگــران از این شــرایط
نیــز کمک کننــد .مشــارکت دانشــگاهها در برنامههای
مختلــف میتوانــد بــه رونــد توســعه و بــرون رفــت از
مســائل جامعــه کمــک مؤثــری داشــته باشــد.
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 #ونزوئال

یگانه خدامی
خبرنگار

هشتگ خبرهــای ایــن روزهــای ونزوئــا هنوز
هــم مــورد توجــه اســت و بازخــورد
زیــادی دارد ،مخصوصــاً امــروز کــه ژنــرال
خــوزه لوئیــس ســیلوا ،یکــی از فرماندهــان
ارتــش ایــن کشــور بــا باالتریــن رتبــه خــوان
گوایــدو را بهعنــوان رئیــس جمهــوری رســمی
بــه رســمیت شــناخت و در خبــری دیگــر
اعــام شــد وزارت امــور خارجــه ایــن کشــور بــا
تأســیس دفتــر حافــظ منافــع امریــکا موافقــت
کــرد .ضمــن اینکــه مــادورو دســتور خــروج
دیپلماتهــای امریــکا از ونزوئــا را  ۳۰روز
تعلیــق کــرد.
واکنشهــا بــه ایــن خبرهــا در شــبکههای
اجتماعــی همــراه تعجــب بــود .بعضیهــا
طبــق معمــول ســعی میکردنــد اوضــاع و خبــر
را تحلیــل کننــد ،رویــهای کــه معمــوالً در ایــن
شــبکهها بعــد از هــر خبــری میبینیــم .اینکــه
ماجــرای ونزوئــا از کجــا آغــاز شــده و قــرار
اســت آینــدهاش چــه شــود هــم مــوارد دیگــری
بــود کــه در نوشــتههای کاربــران دیدیــم.
نوشــتههایی مثــل اینهــا« :بهتریــن گزینــه
بــرای ونزوئــا ،مذاکــره مســتقیم بــا رهبــر
اپوزیســیون و بــا قــدرت های جهانــی در جهت
فراهــم کــردن یــک انتخابــات آزاد بــا نظــارت
بینالمللــی و انتقــال مســالمتآمیز قــدرت
بــه منتخــب جدیــد مــردم اســت .بیطرفــی
ارتــش نیــز الزمــه ایــن کار اســت .مــن فکــر
میکنــم در نهایــت ونزوئــا ایــن راه را در
پیــش خواهــد گرفــت« ،».هنــوز بیبیســی
دربــاره دخالــت روســیه بهعنــوان یــک کشــور
خارجــی در ونزوئــا کنفرانــس خبــری تــدارک
ندیــده؟!»« ،از دخالــت امریــکا علیه حکومت
قانونــی حمایــت میکنیــد؟! چطــوری آب
و صابــون بیاریــم روتــون رو بشــوریم؟!»،
«سوسیالیســت باشــی و امریــکا ازت حمایــت
کنــه! دنیــا برعکــس شــده!»« ،پوتیــن بــا حفــظ
مــادورو در حــال قــدرت نمایــی بــا غــرب
اســت! امیــدوارم بــا اســتراتژی درســت صحنــه
ونزوئــا بــه خشــونت کشــیده نشــود وگرنــه بــاز
هــم پوتیــن برنــده ایــن جنــگ ســرد خواهــد
بــود!»« ،یــه جــوری همــه از اتفاقــات ونزوئــا
خوشــحالن و اخبــارش رو پیگیــری میکنــن
کــه انــگار قــراره گوایــدو بعــد از اتمــام کار تــو
امریــکای التیــن راهــی خاورمیانــه بشــه!»،
«عــه! دولــت انقالبــی ونزوئــا هــم کــه اعــام
کــرد بــا ترامــپ مذاکــره میکنــه .ایــن بــرادران
مــا در امریــکای التیــن ،نمیدونــن ترامپــی کــه
در کشورشــون کودتــا کــرده ،بدعهــد و نامــرد و
غیرقابــل مذاکــره اســت؟»« ،صبــح اخبــار
صداوســیما میگفــت کشــورهای امریــکای
التیــن از حکومــت مــادورو حمایــت میکننــد!
مــن در ایــن نقشــه بجــز  ۳-۲کشــور ،کشــور
دیگــری در کل قــاره امریــکا نمیبینــم کــه از
دولــت ونزوئــا حمایــت کنــه! گرچــه لیســت
کشــورهای حمایتکننــده هــم جالبــه».

