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تظاهرات بزرگ مخالفان مادورو در کاراکاس

بررسیچشماندازبرخوردنیروهایداخلی
وصفکشیجهانیدرسرزمینبولیوار

آینده بحران
ونزوئال

در سخنرانی در جمع هواداران خود با اعالم قطع روابط
دیپلماتیکباآمریکا،بهدیپلماتهایآمریکایی ۷۲ساعت
فرصت دهد تا خاک این کشور را َتــرک کنند .نیکالس
مــادورو در این سخنرانی گفت« :هــدف آن ها این است
که از واشنگتن به ونزوئال حکومت کنند .آیا شما دولتی
دستنشاندهمیخواهیدکهازدستوراتواشنگتنپیروی
کند؟»همزمان،وزیر دفاع و فرماندهان ارتش ونزوئال نیز
کهنقشمهمیدرآیندهتحوالتونزوئالدارند،باحضوردر
برابردوربینها،ازدولتقانونیاینکشورحمایتکردندو
ازمخالفانخواستندازتالشبرایکودتادستبردارند.

گروه بین الملل-ونزوئال به معنای واقعی در برزخ گرفتار
شده؛ آمریکا در تازه ترین موضع اش اعالم کرده ،به دنبال
قطع درآمد نفتی دولت نیکالس مادورو و اختصاص آن به
خوان گوایدو ،رهبر مخالفان دولت است .کاخ سفید در
حالی این خبر را اعالم کرد که به نظر می رسد واشنگتن
درنظرداردفراترازابزارهایدیپلماتیکمرسوم،ازگوایدو
حمایتکند.شایدبهایندلیلاستکهروسها درخصوص
مداخله نظامی خارجی در ونزوئال هشدار داده اند.دولت
ایاالتمتحدهروزچهارشنبهخوانگوایدورابهعنوانرئیس
جمهوری موقت ونزوئال به رسمیت شناخت .گوایدو که
رئیس پارلمان ونزوئال نیز هست در میان دهها هزار نفری
کهدراعتراضبهرئیسجمهوریاینکشوربهخیابانهای
کاراکاسآمدهبودند،خودرابهعنوانرئیسجمهورموقت
ونزوئال معرفی کرد .این تصمیم بالفاصله واکنش دونالد
ترامپ را در پی داشت و او در بیانیهای ،ریاست جمهوری
موقت گوایدو را به رسمیت شناخت.ترامپ مدعی شده
که در حال بررسی اقدامی علیه ونزوئال نیست ولی همه
گزینههارویمیزاست.چندیپسازاعالمپیروزیمادورو
در انتخابات ،اوایل ماه ژانویه ،شورای ملی ونزوئال که در
کنترل مخالفان دولت است ،ریاستجمهوری نیکالس
مــادورو بر آن کشور را «غصبی» و «غیرقانونی» خواند اما
گوایدو بــرای روز چهارشنبه گذشته مــردم را دعــوت به
تظاهرات گسترده علیه مــادورو و سلب قــدرت از او کرد
و یک روز قبلش هم مایک پنس ،معاون رئیس جمهور
آمریکا با نوشتن مقالهای در وال استریت ژورنال حمایت
ضمنی دولت آمریکا را از اقدام گوایدو در برکناری مادورو
و معرفی خویش به عنوان رئیس جمهور موقت اعالم کرد،
اقدامی که جنبه عملی به خود گرفت و ترامپ و شماری
از دولتهای منطقه هم فور ًا ریاست جمهوری گوایدو را
به رسمیت شناختند .گوایدو همان کسی بود که در آغاز
ماه ژانویه  ۲۰۱۹به عنوان رئیس مجلس ملی ونزوئال که
کنترل آن در اختیار اپوزیسیون این کشور بود ،انتخاب
شد اما مــادورو از او سلب قــدرت کرد.گوایدو که حاال از
پشتیبانی آمریکابرخوردار است،گفته حتی حاضر است
امکان عفو به مادورو را در صورت کنارهگیری وی از قدرت،
بررسی کند.این موضوع باعث شد تا «نیکالس مادورو»

▪حامیانگوایدو

حــاال کشورهای مختلفی در واکنش به نــاآرامــی های
سیاسی در ونزوئال موضع گیری کرده اند .دونالد ترامپ
از اولین کسانی بود که گوایدو را به عنوان رئیس جمهور
موقت ونزوئال به رسمیت شناخت .ماکرون هم بیتوجه
به اعتراضات «جلیقه زردها» درفرانسه ،از اعتراضات در
ونزوئالحمایتکرد.دونالدتوسک،رئیسشورایاروپانیز
درپیامیتوئیتریحمایتخودراازدولتموقتاعالمکرد.
برخیازکشورهایآمریکایالتینازجملهبرزیل،کلمبیا،
شیلی ،اکوادور ،آرژانتین ،پاراگوئه ،کاستاریکا ،گواتماال،
هندوراس،پاناماوپروریاستجمهوریگوایدورابهرسمیت
شناختند .کانادا نیز حمایت خود را از دولت موقت گوایدو
اعالمکرد.
▪حامیانمادورو

اما روسیه که یکی از متحدان اصلی ونزوئال محسوب
میشود و بــزرگ ترین شرکت نفت و گــاز روسیه یعنی
 ، Rosneftسرمایه گــذاری وسیعی در این کشور کرده،
حمایت خود را از نیکالس مادورو به عنوان رئیس جمهور
ونزوئال اعالم کرد.دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کرملین
«غصب قــدرت» توسط مخالفان را محکوم کــرد و آن را
«نقض قوانین بینالمللی» خواند .چین هم اعالم کرد که
مخالف دخالت خارجی در تحوالت ونزوئالست .چین
با هدف تسریع رونــد رشد اقتصادی خــود ،در یک دهه
گذشتهبیشاز ۵۰میلیارددالرازطریققراردادهاینفتی

در ونزوئال سرمایه گذاری کرده است .ایران نیز از دولت
نیکالس مــادورو حمایت کرد.ترکیه از مــادورو حمایت
کرده و به او پیشنهاد کمک داده است .اردوغان به مادورو
تلفنی گفت":برادرم مــادورو ،مقاومت کن .ما در کنار تو
ایستادهایم" .مکزیک نیز اعالم کرد که «فعال» قصد تغییر
سیاست خود در قبال ونزوئال را نــدارد .رئیس جمهوری
بولیوی هم در یک پیام توئیتری ،همبستگی خود را با
نیکالس مادور و اعالم کرد .کوبا ،السالوادور و نیکاراگوئه
نیزهمچنانازنیکالسمادوروحمایتمیکنند.
▪استداللگوایدوچیست؟

گوایدو رئیس جدید "شــورای ملی" ونزوئالست یا همان
پارلمانیامجلسقانونگذاریاینکشور.گوایدومیگوید
که با تصمیم این پارلمان و بر اساس اختیاراتی که قانون
اساسیونزوئالبهایننهادداده،مادوروبهدلیلآزادنبودن
انتخاباتیکهدرسال ۲۰۱۸برگزارشد،مشروعیتقانونی
ندارد .او به دو ماده قانون اساسی ونزوئال استناد میکند:
مواد  ۲۳۳و  .۳۳۳در ماده  ۲۳۳آمده که شــورای ملی
میتواندرئیسجمهوررابارایخودبرکنارکندودرچنین
وضعیتی ،رئیس شورای ملی به شکل موقت ریاست قوه
مجریهرابرعهدهمیگیرد.درماده ۳۳۳همتاکیدشدهکه
اگرقانوناساسیکشورزیرپاگذاشتهشود،همهشهروندان
موظف اند برای برقراری دوباره قانون اساسی بکوشند.
شورایملیونزوئالهمدوهفتهپیشاعالمکردکهمادورو،
مشروعیت ریاست جمهوری را ندارد و او را رسما "غاصب"
این مقام توصیف کرد .بر اساس قانون ،از آن زمان رئیس
شورایملیبایدریاستجمهوریرانیزبرعهدهمیگرفت
تا ظرف  ۳۰روز انتخابات برگزار کند.در این مدت که
اعتراضهادنبالمیشدوعدهایهمکشتهشدند،یکبار
خوانگوایدودستگیروبعدازچندساعتآزادشدتااینکه
روزچهارشنبهدرتظاهراتگستردهمخالفانعلیهمادورو،
گوایدواعالمکردرئیسجمهوراست.
▪استداللمادوروچیست؟

ازســوی دیــگــر،مــادورو میگوید که در ســال  ۲۰۱۸در
انتخابات پیروز شده و در ابتدای سال ( ۲۰۱۹حدود دو





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

پکیج هایی برای یک شبه پولدار شدن و تیم آتش نشانان برای نجات یک گربه






3.2 M views

4.6 M views

خداحافظی عجیب با معلم

نجات گربه گرفتار

کلیپ بامزه ای از دانــش آمــوزان نیوزیلندی
دست به دست می شود که آن ها همه هماهنگ
با یکدیگر حرکات جالبی را انجام می دهند .زیر
کلیپ هم نوشته شده« :این ها دانش آموزان
نیوزیلندی هستند که در مراسم بازنشستگی
معلم شان به این شیوه از او خداحافظی می کنند!
کاربری در این باره نوشته « :این حرکات رقص
سنتی مردم نیوزیلند به نام  Hakaاست که در
گذشته به عنوان رجزخوانی و نمایش قدرت
استفاده می شــده ».کاربر دیگری به شوخی
نوشته « :از بدرقه شون معلومه چه نمره هایی
بهشون داده!»

ویدئویی منتشر شده که آتش نشانی تهران در
حال نجات گربه گرفتار در یکی از مسیل هاست.
این ویدئو بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته
است .کاربری نوشته« :سا لها تالش حامیان
حیوانات باعث شده تا دیگر کسی به راحتی از
کنار این صحنهها عبور نکند ».کاربر دیگری
هم نوشته« :البته این یک حیوانه و احتماال
چندساعت بعد که آب داخل مسیل کمتر بشه اون
گربه هم راهشو پیدا می کنه و میره .من موافقم
که به این حیوان کمک کنن ولی واقعا الزمه که این
قدر هزینه بشه برای نجات یک حیوان؟!» کاربر
دیگری هم نوشته« :جا داره به خاطر این حیوان
دوستی و انجام وظیفه از آتش نشان هامون
تقدیر کنیم .ممنون».



انسان دوستی به روایت تصویر
یکی از کاربران شبکه های اجتماعی که یک
مهاجر افغانستانی است ،ویدئویی در شبکه
های اجتماعی منتشر کرده که بازتاب زیادی هم
داشته است .در این ویدئو یکی از هم وطن های
ما که آرایشگر است  ،از او می خواهد تا به مغازه
وی بیاید تا موهایش را اصالح کند .این کاربر
در کپشن ویدئو نوشته« :من گاهی از ایرانی
ها شکایت می کنم .حاال این ویدئو را نگاه کردم.
واقعا ممنون .لطف این آدم های انسان دوست
است ».کاربری اما نوشته « :وقتی برای جوان
ایرانی کار نیست چرا باید به مهاجران اجازه
کار بدن ؟» کاربری در پاسخ نوشته« :مهاجرت
یک اجبار است نه یک اختیار این را در رفتار با
مهاجران در نظر بگیریم».





2.8 M views

5.2 M views

1.1 M views

2.3 M views

پکیج هایی برای یک شبه پولدار شدن!

معجزه کاله ایمنی

کفش های آتش افروز!

به تازگی قسمتی از کارتون پسر شجاع منتشر
شده که یکی از کاربران خالق شبکه های اجتماعی
روی آن صداگذاری کرده است .او در این ویدئو
به شکل جالبی به پکیج های موفقیت ،رمزو راز
یک شبه پولدار شدن ،بسته های آموزش زبان
انگلیسی در مدت زمان کم و ...می پردازد و به
این اشاره می کند که افرادی از سادگی مردم
استفاده می کنند و پکیج های آموزشی مثل
آمــوزش زبــان یا پولدار شدن در مدت زمان
خیلی کم را به قیمت های خیلی باال می فروشند و
درآمد کسب می کنند! کاربری در این باره نوشته:
«بعضی از آدم ها به جای تالش دنبال معجزه
هستن که به آرزوهاشون برسن!»

«نجات معجزه آســای یک موتور ســوار با کاله
ایمنی» .کلیپ کوتاهی از یک موتور سوار منتشر
شده که در حالی که کاله ایمنی بر سر دارد ،با یک
کامیون برخورد و حتی کامیون از روی سر او عبور
می کند اما همان کاله ایمنی از جانش محافظت می
کند و حتی مانع کشته شدنش می شود .کاربری
در این باره نوشته« :واقعا نمی تونم تصور کنم
که اگر این فرد موتور سوار ،کاله ایمنی نداشت
چی به سرش می اومــد؟!» کاربر دیگری هم
نوشته« :مهم نیست کاله ایمنی مدل موهامون
رو به هم می ریزه یا باعث میشه که سرمون عرق
کنه .تنها چیزی که مهمه همینه که کاله ایمنی می
تونه جون آدمارو نجات بده.».

«وقتی برخورد ســاده کفش با کف کامیون و
الکتریسیته ساکن حادثه بزرگی می آفریند».
ویدئویی از یک حادثه عجیب منتشر شده که
فردی را داخل کامیون و در حال جا به جا کردن
موادی قابل اشتعال نشان می دهد که اصطکاک
کفش اش ،کامیون را دچار حریق می کند .کاربری
در این باره نوشته« :واقعا عجیب بود .اصال فکر
نمی کردم اصطکاک کفش این جور آتش سوزی
بزرگی رو درست کنه ».کاربر دیگری هم نوشته:
«فکر می کنم به خاطر حمل اون مواد قابل اشتعال
بود که این آتش سریع گرفت و حریق بزرگی رو
درست کرد .توی این جور مواقع باید ایمنی رو
بیشتر رعایت کرد».

هفته پیش) سوگند ریاست جمهوری خورده و به همین
دلیلرئیسجمهوراست.درپاسخبهشورایملیواستدالل
قانون اساسی هم ،مــادورو و طرفدارانش میگویند که
به حکم دیــوان عالی کشور ،این شورا یا پارلمان ملغی و
اختیاراتشبه"مجلسموسسان"منتقلشدهاست.مجلس
موسسان نهادی تازه تاسیس است 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 .دیوان عالی کشور هم توسط قضات طرفدار
مــادورو کنترل میشود .به همین دلیل مخالفان ،آرای
این دیوان را که در واقع عالیترین دادگاه کشور است ،به
چالشکشیدهاند.
▪ َا َبرتورم؛مشکلونزوئال

ونزوئال ۲۰سالیاستکهتوسطچپگرایانادارهمیشود؛
از  ۱۹۹۹تا  ۲۰۱۳توسط هوگو چــاوز و سپس توسط
نیکالس مادورو ،از سیاستمداران نزدیک چاوز که توسط
خود او و پیش از مرگش برای رهبری این کشور برگزیده
شد.بعد از مرگ چاوز ،مادورو در نخستین دوره انتخابات
ریاستجمهوریبهپیروزیرسیدوازآنزمانرئیسجمهور
است.در این سالها  -به ویژه بعد از بحران مالی جهانی -
ونزوئالبایکبحرانعمیقاقتصادی،ابرتورمبسیاربزرگ
و از دست رفتن واحد پول روبـهرو است.ابرتورمی که در
ونزوئال رخ داده یکی از موارد استثنایی در تاریخ است و
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که این اتفاق در
سال ۲۰۱۹نیزهمچنانباابعادیبیسابقهادامهخواهد
یافت .بر اساس پیشبینی این نهاد ،نرخ تورم در ونزوئال در
سالجاریمیالدیبه ۱۰میلیوندرصدخواهدرسید.
▪حاالچهمیشود؟

این روزها برای ونزوئال روزهایی سرنوشت ساز است .این
کشور سال هاست که در بحران عمیق سیاسی اقتصادی
فرورفته و شکافهای قابل توجهی میان نخبگان ،طبقه
متوسط و شهروندان کم درآمد به وجود آمده است.در عین
حالدربحراناخیر،بهرغماینکهمادوروباچالشیجدی
روبهروشدهاماطرفدارانشمیگویندکهاقداماتمخالفان،
قانونینیست.دراینمیان،نقشارتشوپلیساینکشورکه
میتواندسرنوشتقدرتسیاسیراتعیینکندنیزاهمیت
ویژهایدارد.تااینلحظه،ارتشکهچهبهلحاظایدئولوژیک
وچهازحیثمنافعاقتصادیپشتوانهاصلیقدرتدولتدر
تماماینسالهایبحرانیبوده پشتمادوروراخالینکرده
است .به هر روی،این بحران که از سال ۲۰۱۵با کسب دو
سوم اکثریت مجلس توسط اپوزیسیون و شکلگیری یک
قدرت دوگانه در صحنه سیاسی کشور ابعاد بیسابقه ای
گرفته و با کشاکشهای بینالمللی و منطقهای بیشتری
در هم تنیده ،حاال وارد مراحلی خطیرتر و با چشماندازی
مبهمترمیشود.
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مادوروسرنگوننمیشودمگر...

-1تــــب مــــردم ونــزوئــا
هنوز هم باالست؛ جامعه
ای که از زمــان به قدرت
رسیدنچاوز در1998به
شدتدوقطبیشدهاست.
 او اشتباهات بزرگ و البته
جــذابــی کــــرد.از تقسیم
زمینهابینکشاورزانکه
تولید غذا را کاهش داد تا دولتی کردن فوالد ،آلومینیوم ،هواپیما و هتل داری
کهصنایعراازبینبرد.ولیکاریزمایچاوز،قدرتبسیجکنندگیاشواتفاق
نظربیشتررویوی،باعثمیشداوبتواندشرایطراکنترلکند-2.هرچندکه
درسالهایاخیربهدلیلشدتفشارهایاقتصادیو فضاسازیرسانههای
بینالمللی ،کفه مخالفان کمی سنگینتر شده است.تصویر ضمیمه شده
به متن را مشاهده کنید .همزمان با تجمع مخالفان ،موافقان هم در بخشی
دیگر ودر کنار مادورو تجمع کردهاند اما در تصاویری که رسانههای جریان
اصلیمنتشرمیکنند،خبریازموافقاننیستونخواهدبود-3.حاالآمریکا
میخواهد منابع مالی ونزوئال،کشوری که بیشترین ذخایر نفتی دنیا را دارد،
بهدستمخالفانمادوروبرساند.بیانیهفوریترامپدرتاییدریاستجمهوری
گوایدو هم نشان می دهد تحوالت داخلی ونزوئال تا چه میزان"خارجی"
است-4.ترامپ شاید نداندآمریکای التین مهد کودتاست .ونزوئال نیزدر
چند دهه اخیر  ۱۵کودتا به خود دیده است که فقط  ۱۳درصد آن ها موفق
بوده است اما ترامپ حتما می داندونزوئال آخرین پل برای بازگشت کامل
واشنگتن به آمریکای التین است.از این رو فشارها بر نقطهای متمرکز شده
کهمنشأآغازجنبشاستقاللطلبیدراینمنطقهبودهاست.آمریکاباکنترل
نفتونزوئالمیتواندرویجریانانرژیدنیاتاثیرگذارباشد.همنفت ونزوئالبا
پاالیشگاههایآمریکاسازگاریداردوهماگرکشوریمثلونزوئالباعربستان
در جریان کنترل نفت همراهی کند ،شرایط در صحنه بینالمللی تغییر
میکند-5.امامادوروتسلیمترامپمیشود؟بعیداست؛مگرآنکهتوافقات
پشت پرده و سطح دخالت آمریکا متفاوت از آن چیزی شود که تا پیش از این
بودهاست.مادوروباوجودسستشدنپایههایقدرتش،هنوزبرارتش،پلیس
و نیروهای امنیتی کنترل دارد ،ارتشی که با ورود به عرصه اقتصاد،بقایش در
بقایمادورواستواینبدانمعناستکهدرمولفههایپرتاثیررویموازنههای
داخلیقدرت،تغییریبنیادینبهنفعگوایدورخندادهاست.روسیهوچیننیز
بانگاهراهبردی،تحوالتونزوئالرادنبالوموضعگیریمیکنند.روسهادر
طول سالهای گذشته میلیاردها دالر در حوزه نفت ونزوئال سرمایهگذاری
کردهاندوحاالمیخواهنددرجزیرهکوچکاورچیالدرفاصله 200کیلومتری
شمال شرقی کاراکاس پایگاه نظامی تأسیس کنند.این نیز واقعیت است که
مخالفانمادوروهمیکپارچهنیستندواقدامگوایدوازحمایتهمهبخشهای
ایناپوزیسیونبرخوردارنیست.بااینحالدرروزهایپیشروتصمیماتافراد
بسیاریمیتواندمسیربحرانونزوئالراتغییردهد؛ازسیاستمدارانگرفتهتا
فرماندهانارتش.کشوریکهمردمشقوینشوندوجامعهایقدرتمندنداشته
باشدحتیاگررویگنجهمنشستهباشد،بهشدتآسیبپذیراست.

