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تاخت وتاز ترامپ در روز استقالل؛
رسانه ها و چِپ رادیکال 

دروغگو هستند! 
رئیس جمهور آمریکا باز هم آنچه را که چپ 
رادیکال خواند در کنار رسانه های خبری مورد 
حمله قرار داده و در همین حال از نحوه پاسخ 
دولتش به بحران فراگیری کروناویروس دفاع 
کرد. به گزارش هیل، دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا در سخنرانی خود در محل کاخ 
سفید طی روز شنبه به مناسبت روز استقالل 
آمریکا اظهار کرد: قهرمانان آمریکایی نازی ها را 
شکست دادند، فاشیستها را خلع قدرت کردند، 
کمونیســتها را ســرنگون کردند، ارزشهای 
آمریکایی را نجات دادنــد، اصول آمریکایی را 
تقویت کردند و به تعقیب تروریســتها تا آخر 
دنیا پرداختند. او در ادامــه اظهاراتش عنوان 
کرد: ما هم اکنون در پروســه شکســت دادن 
چپ رادیکال، مارکسیســتها، آنارشیســتها، 
آشــوبگران، غارتگران و مردمی که در موارد 
زیادی مطلقا بی اطالع از کارهایشان هستند، 
هستیم. ترامپ در دویست و چهل و چهارمین 
سالگرد زاده شــدن آمریکا خاطرنشان کرد، 
آمریکا تحت نظر او در حال پویایی بود تا زمانی 
که هدف ویروسی که از چین آمد، قرار گرفت. 
ترامپ همینطور به نکاتی کــه در چند هفته 
گذشته رویشان مانور داده بود پرداخته و عنون 
کرد، افزایش چشمگیر موارد ابتالی به کرونا در 
آمریکا حاصل گسترش ظرفیت آزمایش گیری 
است؛ ادعایی که کارشناسان خود کاخ سفید 
آنرا رد کرده اند. او روند تنزل مرگ در اثر کرونا 
در آمریکا را کــه همچنان از خیلــی از دیگر 
کشورها باالتر اســت، تحسین کرد. او گفت: و 
ما پیشــرفت زیادی را رقم زده ایم. راهبرد ما 
همچنان به خوبی به پیش می رویم. در یکجا 
فروکش می کند اما چهره زشت آن در یک جای 
دیگر بروز پیدا می کند. اما ما خیلی درســها را 
فرا گرفته ایم. ما یاد گرفته ایم که چطور شعله 
را خاموش کنیم. ترامــپ در ادامه حرفهایش 
دربــاره کرونا گفــت: ۹۹ درصد مــوارد ابتال 
کامال بی ضرر هستند. اشــاره او به آمار مرکز 
پیشگیری و کنترل بیماری آمریکا در روزهای 
اخیر است مبنی بر اینکه تنها ۱۰۲.۵ مورد از 
هر ۱۰۰۰۰۰ مورد ابتالی ثبت شده به کرونا 

نیازمند بستری هستند. 

او خاطرنشان کرد: ما بهترین آزمایش گیری 
را با بیشــترین ظرفیت در جهان داریم. او در 
ادامه صحبتهایش خطاب به جمع مستمعین 
در محوطه چمن کاخ ســفید، جایی که تعداد 
کمی ماسک به صورت داشــتند، عنوان کرد 
آمریــکا خیلی بیشــتر از نیازش هــم اکنون 
دســتگاه تنفس مصنوعی دارد. ترامپ با قول 
واکسن و تقدیر  از عملکرد دولتش در مقابله با 
کرونا گفت: ما آموختیم چطور آتش را خاموش 
کنیم. وی گفت: پیشرفت های زیادی داشتیم 
اســتراتژی ما جواب داد ما بهترین سیســتم 
تست کرونا در جهان را داریم با احترام به بخش 
بهداشت ما بطور ناباورانه ای خوب بودیم. تا قبل 
از پایان سال دارو یا واکسن را خواهیم داشت. 
ترامپ در ادامه رسانه های آمریکایی را متهم 
به افترا زدن به خودش و همپیمانانش با متهم 
کردن آنها  و کارهایشان به نژادپرستی کرد. او 
پوشش رســانه های خبری از مساله سرنگون 
کردن مجســمه های چهره های نژادپرست 
زمان جنگ داخلی آمریکا را مایه بی احترامی 
به نیروهای مسلح آمریکا دانست و گفت: شما نه 
تنها دارید به من افترا می زنید، نه تنها دارید به 
مردم آمریکا افترا می زنید، بلکه شما همچنین 
دارید به چندین نسل از قهرمانانی که جانشان 
را برای آمریکا دادند افترا می زنید. شما دارید 
به مردمی که خیلی شــجاع تر و منضبط تر از 
شما بودند افترا می زنید. شما دارید کسانی را 
که برای آزادی در جنگهای داخلی جنگیدند 
مورد بی احترامی قرار می دهید و به آنها تهمت 
می زنید. این در حالیست که ویدئوهای منتشر 
شده نشــان می دهد معترضان در حال خراب 
کردن و درهم شکستن مجســمه کریستف 
کلمــب در نزدیکــی محله ایتالیایی نشــین 
بالتیمور هستند. منابع خبری اعالم کردند که 
بنای یادبود کریستف کلمب به وسیله طناب، 
پایین کشیده شد و ســپس معترضان آن را به 

داخل آب انداختند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

چندی پیش شــاهد آن بودیم که 
نفتکش های ایران مقادیری از بنزین 
کشورمان را به ونزوئال ارسال کردند 
که ایــن اقدام فــارغ از هرگونه تایید 
یا تخریــب، مورد توجه رســانه های 
جهان قــرار گرفت. به یــاد داریم که 
در آن زمان مقامــات ایاالت متحده 
با شدت تمام دســت به اعتراض های 
گســترده علیه این موضــوع زدند و 
به مدت چندین روز ترامپ و ســایر 
هم قطارانــش در کاخ ســفید تهدید 
کردند کــه تمام خطــوط تجاری و 
اقتصادی ایران و ونزوئال را زیر ضربه 
قرار می دهند. پــس از آن هم بحث 
تحریم ایــران و ونزوئال در حوزه های 
مختلف اعم از انرژی، تجارت با سایر 
کشــوها و حتی مبــادالت کاالیی از 
ســوی ایاالت متحده در دستور کار 
قرار گرفــت و درنهایت شــاهد موج 
جدیــدی از تنش میــان کاراکاس و 
واشنگتن بودیم. این تحریم ها به نظر 
برخی از کارشناسان و صاحب نظران 

تاثیری بر معــادالت تجاری و اوضاع 
و احــوال تقتصادی ایــران و ونزوئال 
ندارد اما عده ای دیگــر معتقدند که 
ادامه این روند بدون تردید مشکالتی 
را برای دو کشــور ایجــاد می کند و 
اقتصاد آنها را بیش از پیش شــکننده 
خواهد کرد. توجه داشــته باشید که 
بحث ما، صادرات مشــتقات نفتی یا 
مواد پتروشــیمی از ایران به ونزوئال 
نیســت، بلکه بحث ما دور تازه ای از 
تنش ها و تقابل ها در ونزوئال از ناحیه 
شرق  و غرب است. شــاید بسیاری از 
مخاطبان معتقد باشــند که استفاده 
از عنوان »شــرق و غرب« مربوط به 
زمانی اســت که فروپاشــی شوروی 
هنوز رخ نداده بود، اما معتقدم که  این 
برداشت کاماًل غلط است. درست است 
که کمونیست و زیر مجموعه های آن 
در دنیا از بین رفته اســت اما مساله 
اینجاســت که تفکر سوسیالیســت 
همچنان از چین و کره شمالی گرفته تا 
اروپا و کشورهایی مانند کوبا و ونزوئال 
با کمی تغییر همچنان زنده است. ما به 
خوبی می بینیم که والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه همین چند 
روز پیش صریحا اعالم کــرد که اگر 

شــوروی با آلماِن نازی نمی جنگید، 
جهان جای امنی نبود! شاید این مدل 
از سخنان پوتین جنبه ناسیونالیستی 
داشته باشد و در پس آن تحریِک حس 
ملی گرایی مردم مد نظرش باشد اما 
واقعیت این است که با ظهور چین به 
عنوان یک قدرت اقتصادی، سیاسی و 
نظامی ما شاهد آن هستیم که جهان 
نه تنها از فرمــوِل تک قطبی رهانیده 
شده اســت، بلکه دیگر ما نمی توانیم 
ادعای دوقطبی بودن دنیا را هم تایید 
کنیم و اینجاست که نظام بین الملل 

را باید چند قطبی بدانیم.
 با این توضیِح مختصر به این نتیجه 
می رســیم که در ونزوئال عمــاًل و علناً 
جنگ شــرق و غرب رخ داده است. در 
یک سوی میدان آمریکا، بریتانیا و سایر 
کشورهای اروپایی  قرار دارند و در سمت 
دیگر، روسیه، چین و ایران حضور دارند 
که درگیر یک نزاع آشــکار هستند که 
البته بخشی از این درگیری ها به  جهت 
ماهیت امنیتــی و اطالعاتی آن پنهان 
است؛ اما به هر جهت ما یک تقابل به تمام 
معنا را شاهد هستیم که صدای مسکو را 
هم درآورده است اما نکته اینجاست که 
روس ها زمانی زبان به انتقاد از اتحادیه 

اروپا گشوده اند که رقیب سابقشان در 
جنگ سرد )بریتانیا( دست به یک اقدام 

بی سابقه زده است. 
لندن و مصادره طال!   

زمانی که مبانی و مسائل اقتصادی 
به میان می آید همه و همه ناخودآگاه 
ذهنشان به ســمت دالر، یورو و سایر 
ارز های دیگر مــی رود می رود؛ چراکه 
عموم مردم فکــر می کنند که ارزهای 
خارجی پشــتوانه اقتصاد اســت اما 
واقعیت این است که »طال« پشتوانه 
ارزی به حساب می آید. به همین جهت 
است که می بینیم هر وقت اروپایی ها و 
آمریکا به صورت قانونی یا غیرقانونی 

وارد یک کشور دیگر در حوزه آفریقا، 
خاورمیانه یا شــبه قاره هند می شوند 
اولین چیزی که به دنبال مصادره اش 
می روند معادن طال، پالتیــن، نقره، 
الماس و سایر منابع زیرزمینی است. 
درست است کشوری مانند لیبی دارای 
بهترین و وسیع ترین میادین نفتی دنیا 
است، اما توجه داشته باشید زمانی که 
نظامیان بریتانیا پس از سقوط قذافی 
وارد این کشور شدند، اولین جایی که 
رفتند، مخزن طالی قذافی بود. بریتانیا 
تماِم طالیی که در دست قذافی بود را از 
لیبی خارج کرد و اساساً خود را برنده 
این معادله می دانست. همین موضوع 
با کمی تغییرات ماهــوی در ونزوئال 
اتفاق افتاده اســت. اخیراً دادگاه عالی 
بریتانیا پس از بررســی دادخواســت 
بانک مرکزی ونزوئال برای اســترداد 
۸۹۰ میلیون یــورو ذخیره طالی این 
کشور تصمیم به پرداخت آن به دولت 
موازی مخالفان به رهبری خوان گوایدو 
گرفت! بنا بر حکم صادره از سوی دادگاه 
عالی بریتانیا، ذخایر طالی ونزوئال که 
در گاوصندوق بانک لنــدن، قرار دارد 
به هیچ وجه به دولت مادورو استرداد 
نمی شود و در اختیار اپوزیسیون این 
کشور به رهبری گوایدو داده می شود. 
اگر به درخواست بانک مرکزی ونزوئال 
در این خصوص نــگاه کنیم به وضوح 
می بینیم که کاراکاس این درخواست 
را برای مبارزه با پاندمی کرونا از بریتانیا 
درخواست کرده است که در نهایت با 
واکنش منفی لندن مواجه شد. در این 
مسیر باید متوجه باشیم که بریتانیا و 
آمریکا در پرونده ونزوئال در هماهنگی 
کامل با یکدیگر به سر می برند و حتی 
دلیل اینکه این  میــزان از ذخایر طال 
توسط بریتانیا به حساب خوان گوایدو 
ریخته می شود به این دلیل است که او 
بتواند با اســتفاده از این مبالغ مردم را 
در بحث مقابله با کرونا به سمت خود 
جذب کند تا در نهایت اردوگاه مادورو 

تضعیف شود. 
حذف موضعی: پرده دیگر نمایش! 
چندی پیش شورای ملی انتخابات 
ونزوئال اعالم کرد که انتخابات پارلمانی 
این کشــور به عنوان تنهــا نهادی که 
هم اکنون توســط اپوزیســیون اداره 
می شود، قرار اســت در ۶ دسامبر )۱۶ 
آذر( برگــزار شــود. ایندیــرا آلفونزو، 
رئیس شــورای ملی انتخابات ونزوئال 

صریحاً بــه مردم ونزوئــال اعالم کرده 
اســت که در تاریخ مذکور برای نجات 
دادن کشورشان پای صندوق های رای 
بیایند. در اینجا کاماًل مشــخص است 
که بخشی از هزینه های این انتخابات 
که قرار است از سوی اپوزیسیون برگزار 
شــود، همان طالها و پول های بلوکه 
شده ایست که به ترتیب توسط بریتانیا 
و آمریکا به حساب گوایدو و اپوزیسیون 
ونزوئال واریز شده است. در این مسیر اما 
ســناریوی دیگری هم وجود دارد. این 
سناریو بدون تردید گیج کننده است، 
اما نمی توان  آنرا مهم ندانست؛ به گونه ای 
که اتحادیه اروپا بسته ای از تحریم ها را 
علیه گروهی از سیاستمداران ونزوئال 
از جمله سیاستمداران اپوزیسیون که 
خواستار مذاکرات ســازنده با مقامات 
دولت کاراکاس هســتند، را تصویب 
کرده است. این بدان معناست که اروپا 
و آمریکا عماًل به دنبال تشــدید تنش 
در ونزوئال هســتند. این روند به خوبی 
نشــان دهنده آن است که اساساً بحث 
آشتی در کاراکاس منتفی است و از این 
به بعد باید منتظر پیش لرزه هایی باشیم 
که ستون فقرات آن را انتخابات تشکیل 
می دهد. این مولفه ها نشــان می دهد 
که قطب بندی ها در کاراکاس نســبت 
به گذشــته )حتی یکماه پیش( بسیار 
جدی تر شده و شاهد تشدید آن هستیم. 
به همین دلیل مادورو هم حیات و ممات 
خود را در خطر می بیند و بدون تردید 
در هفته های پیش رو شاهد تاخت و تاِز 
محتاطانه او خواهیم بود؛ چراکه اتحادیه 
اروپا اخیراً ۱۱ مقام ونزوئالیی را به لیست 
تحریم های خود اضافــه کرد اما دولت 
مادورو از اخــراج نماینده اتحادیه اروپا 
منصرف شــد! امری که نشان می دهد 

کاراکاس در موضع ترس قرار دارد. 

گزارش »توسعه ایرانی« از دور تازه تنش های ونزوئال در آستانه انتخابات اپوزیسیون 

قطب بندی قدرت ها در کاراکاس! 
شاهد یک تقابل به تمام 

معنا در ونزوئال هستیم که 
صدای مسکو را هم درآورده 
است، اما نکته اینجاست که 
روس ها زمانی زبان به انتقاد 
از اتحادیه اروپا گشوده اند 

که رقیب سابقشان در 
جنگ سرد )بریتانیا( دست 

به یک اقدام بی سابقه زده 
است

بخشی از هزینه های 
انتخابات ونزوئال که قرار 

است از سوی اپوزیسیون 
برگزار شود، همان طالها و 

پول های بلوکه شده ای است 
که به ترتیب توسط بریتانیا 
و آمریکا به حساب گوایدو 
و اپوزیسیون ونزوئال واریز 

شده است

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز گذشته )یکشنبه( اعالم کرد که برگزاری انتخابات زودهنگام برای اسرائیل در شرایط کنونی، 
مساله ای غیرمسئوالنه و بسیار بد است. به گزارش اورشلیم پست، بنی گانتس، وزیر جنگ اسرائیل عنوان داشت: من به دولت )به 
رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل( ملحق شدم تا از برگزاری انتخابات چهارم جلوگیری کنم وگرنه هراسی از انتخابات 
چهارم ندارم چراکه سه بار عماًل وارد انتخابات شده ام، اما بر این باور هستم که باید در این 
مرحله اسرائیل از انتخابات جدید دور شود. این اظهارات گانتس پس از آن مطرح شد که 
نتانیاهو تهدید کرد اگر گانتس با بودجه یک ساله دولت طی هفته جاری موافقت نکند، او به 
انتخابات جدید فرامی خواند. در حالی که نتانیاهو و اکثریت حزب او لیکود از بودجه ساالنه 
حمایت می کنند، حزب بنی گانتس آبی-سفید در کنار تعدادی از اعضای حزب لیکود از 

بودجه نیم ساله حمایت می کنند.

سفارت انگلیس در طرابلس نسبت به گزارش ها از کاهش تولید نفت و دخالت خارجی در میادین نفتی در لیبی ابراز نگرانی 
کرد. به گزارش آناتولی، سفارت انگیلس در طرابلس با انتشار بیانیه ای ضمن تاکید بر لزوم از سرگیری تولید نفت در لیبی اعالم کرد: 
انسداد و کاهش تولیدات در میادین نفتی لیبی و همچنین مداخله مزدوران خارجی در میادین نفتی این کشور نگران کننده است. 
در این بیانیه آمده است: انسداد میادین نفتی لیبی از ژانویه امسال تاکنون بیش از ۶ میلیارد 
دالر به لیبی آسیب وارد کرده و پیامدهای اقتصادی منفی به همراه داشته است. این انسداد 
همچنین به زیرساخت های نفتی لیبی آسیب رسانده است. سفارت انگلیس تاکید کرده 
است که گزارش ها مبنی بر مداخالت مزدوران خارجی به میادین نفتی شراره نگران کننده 
است. نظامی سازی بخش انرژی لیبی غیرقابل قبول است و آسیب های بیشتری را به همراه 

دارد که نباید از آن استفاده سیاسی کرد.

انگلیس نگران نفت لیبی استگانتس در جواب نتانیاهو: از انتخابات چهارم نمی ترسم

مردم تونس با برگزاری تظاهرات در پایتخت این کشور 
برکناری رئیس پارلمان تونس را خواستار شدند. به گزارش 
ارم نیوز، حامیان حزب قانون اساسی آزاد و جمعی از مخالفان 
راشد الغنوشی، رئیس حزب النهضه و رئیس پالرمان تونس 
با تجمع مقابل ساختمان تئاتر شهرداری در پایتخت تونس 
و سر دادن شعارهایی خواستار ســلب رأی اعتماد از راشد 
الغنوشی، رئیس جنبش النهضة شــدند که عبیر موسی، 
رئیس حزب قانون اساسی آزاد، وی را برای تونس خطرناک 
توصیف کرده است. این چندمین بار است که تونس ظاهد 
تظاهرات با درخواســت برای برکناری الغنوشی است. وی 
پیشتر درخواست ها برای انحالل پارلمان و سلب رای اعتماد از 
وی را مغایر با قانون اساسی خوانده بود. این تظاهرات پس از آن 
برگزار شد که دفتر پارلمان تونس، با انتشار بیانیه ای اعالم کرد، 
پارلمان، الیحه پیشنهادی حزب قانون اساسی آزاد در نشست 

عمومی درباره تروریستی خواندن گروه اخوان المسلمین را 
رد کرد. در بیانیه یاد شده علت عدم تصویب الیحه مغایرت 
آن با الزامات بند اول فصل ۱۴۱ قانون داخلی پارلمان اعالم 
شده بود. معترضان شــعارهایی از قبیل »ای پارلمان ما را از 
چنگ اخوان المسلمین رها کن« سر دادند و خواستار سلب 

رأی اعتماد از راشد الغنوشی و طرد اخوان المسلمین شدند.

نخست وزیر ســابق لبنان ضمن تأکید بر اینکه وقوع 
قحطی یا جنگ داخلی در این کشور بعید است، نسبت به 
حل بحران فعلی در کشــورش ابراز خوش بینی کرد. سعد 
حریری در مصاحبه با روزنامه ال پائیس اسپانیا گفت: در 
لبنان مردم هر روز نگران این هســتند که زنده می مانند 
یا نه. لبنان شــاهد بدترین بحران اقتصادی در تاریخ خود 
اســت و مردم به تظاهرات علیه دولت ادامه می دهند. ما 
شاهد بی ثباتی خواهیم بود اما شک دارم که کشور به سمت 
قحطی برود. بحران لبنان شبیه بحران یونان است. لبنان نیاز 
به اصالحات دارد. می دانستم که به این وضعیت می رسیم اما 
اگر اصالحات انجام می شد به این وضعیت دچار نمی شدیم. 
حریری گفت: لبنانی ها مردمی بســیار منعطف هستند. 
لبنان شاهد جنگ داخلی بوده و مردم نمی خواهند به آن 
وضعیت بازگردند. تمام احزاب سیاســی می دانند که این 

یک خط قرمز اســت و نباید از آن تجاوز کرد برای همین 
دولت به تحرک و انجام اصالحات ضروری نیاز دارد. حریری 
درباره تدابیری که دولت باید اتخاذ کند، گفت: این بحران 
خطرناک است. درست است که تمام گزینه های سیاسی 
دردناک است اما من اطمینان دارم که راه خروجی از بحران 
وجود دارد به شرط آنکه اعتماد مردم مجدداً بازسازی شود. 

تظاهرات تونسی ها برای برکناری ریاست پارلمانحریری: وقوع جنگ داخلی در لبنان بعید است! 

خبرخبر


