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اخبار

با جامعه جهانی برای حفظ برجام
یکنیم
همکاری م 

فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی و
امنیت اتحادیه اروپا در گفتوگویی در پاسخ
به اینکه آیا ساختارهای پیشنهادی اتحادیه
اروپا برای وفاداری به برجام کارآمد هستند و
این مسئله که سازوکار ویژه مالی اروپا برای
مقابله با دیگر تحریمهای آمریکا کارساز خواهد
بود گفت :ما به عنوان اتحادیهای از  ۲۸کشور
با بقیه جامعه بینالمللی همکاری میکنیم تا
توافق هستهای را که تاکنون به گواهی آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در  ۱۳گزارش متوالی،
به طور کامل به اجرا درآمده است ،نگه داریم.
به گزارش ایسنا ،موگرینی گفت :درست
است که این موقعیت بحثهای درباره اقتدار
اقتصاد اروپا به میان آورده است؛ ما اروپاییها
نمیتوانیم بپذیریم که قدرتی خارجی ،حتی
اگر از متحدان نزدیکمان باشد ،برای تجارت
قانونی ما با کشوری دیگر تصمیمگیری کند.

اخبار

«ابتکار» آغاز دور دوم ریاستجمهوری مادورو را در اوج فشارهای داخلی و خارجی بررسی میکند

افزایش چشمگیر صادرات اسلحه
آلمان به عربستان و ترکیه

آلمان بر میزان صادرات تجهیزات نظامی
خود به کشورهایی مانند عربستان سعودی
و ترکیه در سال گذشته به شکل محسوسی
افزوده است .بنابر درخواست حزب چپهای
آلمان وزارت اقتصاد این کشور آمار مربوط به
این صادرات را منتشر کرده است.
به گزارش دویچهوله ،در پاسخ به حزب
چپهای آلمان که خواستار روشن شدن
میزان صادرات اسلحه آلمان به عربستان
سعودی و ترکیه شده بود ،وزارت اقتصاد و
صنایع آلمان آمار مربوط به این صادرات را
در اختیار رسانههای این کشور قرار داد .بر
اساس این آمار میزان صادرات تجهیزات نظامی
آلمان به عربستان سعودی در فاصله ژانویه
تا اکتبر سال  ۲۰۱۸به عربستان سعودی بالغ
بر  ۱۶۰میلیون یورو بوده است .این رقم ۵۰
میلیون یورو باالتر از صادرات اسلحه آلمان به
عربستان در سال  ۲۰۱۷در همین بازه زمانی
است .صادرات اسلحه به ترکیه در سال ۲۰۱۸
نسبت به سال قبل از آن حتی سه برابر شده
و به  ۲۰۰میلیون یورو رسیده است .در سال
 ۲۰۱۷آلمان به ترکیه در کل  ۶۰میلیون یورو
اسلحه فروخته بود .وزارت اقتصاد گفته است
که این تجهیزات در اختیار نیروی دریایی ترکیه
گذاشته شد ه است.
دولت آلمان به شدت مورد انتقاد احزاب
اپوزیسیون این کشور است که چرا بدون
توجه به وضعیت حقوق بشر و حضور نظامی
عربستان سعودی و ترکیه در تنشهای
خاورمیانه ،همچنان به صادرات اسلحه به این
دو کشور ادامه میدهد.
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رسوایی جدید برای رئیس سیا

معلق در بحران

نیکوالس مادور رئیسجمهوری ونزوئال در حالی
روز پنجشنبه دومین دور ریاستجمهوری خود را
آغاز کرد که بیشترین فشارهای داخلی و خارجی
برای کنارهگیری او از زمان روی کار آمدنش در
سال  2014اکنون متوجه اوست .اوایل هفته قبل
خوان گوائیدو رئیس جدید پارلمان ونزوئال دور دوم
ریاستجمهوری مادورو را نامشروع دانسته و تاکید
کرده بود که او قصد دارد بار دیگر ریاستجمهوری
را غصب کند .از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست
نیز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داده که والدیمیر
پادرینو لوپز وزیر دفاع ونزوئال ماه گذشته میالدی
به مادرور گفته است که از قدرت کنارهگیری کند،
در غیر این صورت خودش ناچار به استعفا خواهد
بود .این امر از آنجا حائز اهمیت است که با وجود
دودستگی و شکاف عمیق میان مقامات ونزوئال که
روزبهروز به واسطه تعمیق بحران اقتصادی تشدید
میشود ،اکنون نیروهای مسلح این کشور نیز رفته
رفته دست از حمایت رئیسجمهوری کشیده و حتی
گزارش شده که به جز آن نظامیانی که از کشور فرار
کردهاند ،شماری از نیروهای امنیتی و نظامی به اتهام
خرابکاری دستگیر و مورد شکنجه قرار گرفتهاند.
پیش به سوی سوسیالیسم قرن !21
همزمان با این اتفاق ،ونزوئال با همسایگان خود
نیز درگیر تنش است به طوریکه عالوه بر کلمبیا
اکنون  13کشور عضو گروه لیما نیز به صراحت
اعالم کردهاند که دیگر حاضر به همکاری با دولت
مادورو نیستند .بنا بر گزارش خبرگزاری دویچهوله
آلمان به جز مکزیک ،کشورهای آرژانتین ،برزیل،
کانادا ،شیلی ،کلمبیا ،کاستاریکا ،گواتماال ،گویان،
هندوراس ،پاناما ،پاراگوئه ،پرو و سنت لوسیا
حکومت مادورو را نامشروع قملداد کرده و متعهد
شدهاند که در مناسبات دیپلماتیک با ونزوئال
تجدید نظر کنند ،مقامات دولتی ونزوئال را از ورود
به کشورشان منع و همچنین همکاری نظامی با
حکومت مادورو را به تعلیق درآورند.
با این حال رئیسجمهوری ونزوئال در مراسم ادعای
سوگند خود مدعی شد که قول میدهم سوسیالیسم
بیستویکم را بسازم! او که در جریان انتخابات

قرن
سال گذشته میالدی در غیاب گروههای مخالف و
تحریمهای گسترده از سوی مردم قرار است تا سال
 2025همچنان در مقام ریاستجمهوری باقی بماند
اکنون مخالفان خود را مزدوران خارجی عنوان کرده
و معتقد است که در دوره جدید ،قصد دارد حرکت
رو به جلوی کشور را سرعت ببخشد.
دورنمای تورم  10میلیون درصدی
با این حال بنا بر آمار موجود و همزمان با شروع
بحران اقتصادی ونزوئال از سال  ،2014اکنون نرخ
تورم در این کشور باالی یک میلیون درصد برآورد
میشود .در همین رابطه ائتالف مخالفان در مجلس
ونزوئال نرخ تورم در ماههای منتهی به آبان و آذر را
رقمی بالغ بر یک میلیون و سیصد هزار درصد اعالم
کردهاند .این در حالی است که صندوق بینالمللی
پول نیز پیشبینی کرده بود در سال  2018این نرخ
یک میلیون درصد و در سال جدید میالدی به رقمی
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درآمدهای سرشار نفتی در میان همسایگانی که تقریبا از این ذخیره طبیعی محروم هستند نهتنها کمکی به وضعیت سیاسی و اقتصادی ونزوئال نکرد ه
بلکه ورود اقتصاد ملی در چاله سیاستهای ناکارآمد دولتی با پشتوانه نفت ،موجب انفکاک شدید ایدئولوژیک و متمایل شدن طبقه ضعیف به سمت
رهبری چاوز و جانشین او مادورو بوده است.

 13کشور
عضو گروه لیما
متعهدشدند
که از همکاری
با دولت مادورو
خودداری کنند
حدود  10میلیون درصد رشد و افزایش پیدا کند!
همزمان با این معجزه اقتصادی در ونزوئال ،مردم
این کشور نیز در سختترین شرایط موجود به سر
برده و در مورد مایحتاج اولیه خود در تنگنا به سر
میبرند به طوری که روزانه هزاران نفر از ونزوئالییها
ناچار هستند در مرزها از کشورهای همسایه خوراک
خود را تامین کنند .این رقم سوای گروههایی است
که از این کشور مهاجرت کرده و اکنون در کشورهای
همسایه در بدترین شرایط زیستی و اجتماعی به سر
میبرند.
مفلوک بیرقیب
عالوه بر تبعات اقتصادی دولت کاراکاس،
منتقدین مادورو میگویند که او با تضعیف نهادهای
داخلی زمینه را برای خود و گر وههای طرفدارش برای
سوءاستفاده از قدرت فراهم کرده که انتخابات سال
گذشته میالدی و تغییراتی که در قانون اساسی با
وجود مخالفتهای گسترده از سوی مادورو اعمال
شد تنها بخشی از سیاستهای یکجانبه او و
دولتش عنوان میشود .با این حال مادورو در حالی
همچنان شعار سوسیالیسم را سر میدهد که بنا
بر شواهد از ابتداییترین سیاستهای حمایتی از
مردم ناتوان مانده است .این کشور که زمانی یکی
از ثروتمندترین کشورهای آمریکای التین قلمداد
میشد و در زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز
بیش از  3میلیون بشکه در روز نفت صادر میکرد،

اکنون در سایه انقالب دوم سوسیالیستی مادورو به
وضعیتی رسیده که تولید نفت به یک سوم کاهش
پیدا کرده و کمبود کاالهای اساسی به امری روزمره
برای مردم این کشور بدل شده است .همچنین با
وجود ذخایر عظیم انرژی اکنون مردم ناچار هستند
تنها برای پر کردن کپسولهای گاز از نیمه شب تا
ساعتها در صف بمانند .چنین شرایطی سبب شده
تا کارشناسان با تحلیل وضعیت اقتصادی و سیاسی
ونزوئال ،لقب مفلوک بیرقیب را برازنده این کشور
بدانند .این امر زمانی شرایط را پیچیدهتر میکند که
با شروع بحران از  5سال گذشته ،آمار جرم و جنایت
نیز به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
کار دیگری نمیشود کرد!
با تمامی این احواالت مادورو معتقد است که
علیه او توطئه شده و قصد ندارد مقام خود را
واگذار کند .او به فشارهای همسایگان و به خصوص
آمریکا اشاره میکند که قصد دارند ونزوئال را به
مرز فروپاشی بکشانند .به گفته کارشناسان هر
چند این گفته مادورو مبنی بر دخالتهای آمریکا
امری بدیهی به نظر میرسد ،اما وجود ناکارآمدی
و فساد شدید در داخل را نمیتوان یکسره بر دوش
خارج از کشور انداخت .درآمدهای سرشار نفتی در
میان همسایگانی که تقریبا از این ذخیره طبیعی
محروم هستند نهتنها کمکی به وضعیت سیاسی و
اقتصادی ونزوئال نکرد ه بلکه با ورود اقتصاد ملی در

چاله سیاستهای ناکارآمد دولتی با پشتوانه نفت،
موجب انفکاک شدید ایدئولوژیک و متمایل شدن
طبقه ضعیف به سمت رهبری چاوز و جانشین او
مادورو بوده است .با این حال رئیسجمهوری در
حالی صحبت احتمال اقدام نظامی از سوی آمریکا
بر علیه کشورش میکند که به گفته ناظران ،ایاالت
متحده با مشاهده روند پرشتاب نزولی ونزوئال بعید
به نظر میرسد که در چنین شرایطی به سیاست
مستقیم و واکنشی اقدام کند .از سوی دیگر با
عمیق شدن شکاف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
در داخلی کشور نهادهای تمرکزگرای ونزوئال تحت
رهبری مادورو گرایش بیشتری به سمت تمرکز
قدرت و ثروت در دست گروه اندکی از فرادستان
پیدا کرده که این امر در راستای شبکههای حامیپرور
موجبات درگیری و تنش بیشتر داخلی را فراهم
میسازد .به همین دلیل است که همچنان اقشاری
از مردم ونزوئال مادورو را در به وجود آمدن چنین
وضعیتی مقصر نمیدانند زیرا با توجه به چرخه
بحرانهای فزآینده همچنان معتقدند که شاید او
بتواند در برابر نهادهای اقتدارگرا ایستادگی کند .به
همین دلیل است که اخیرا ً یک کارگر ساختمانی به
خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته ،تنها راه باقیمانده
این است که دستان خود را به سوی آسمان دراز
د زیرا کار دیگری
کنید و از خداوند طلب کمک کنی 
نمیشود کرد.

واکنش دو مقام افغانستان به اظهارات ظریف
ت جمهوری
معاون وزیر امور خارجه و معاون سخنگوی ریاس 
افغانستان به اظهارات اخیر وزیر امورخارجه کشورمان درباره نقش
طالبان در آینده این کشور ،واکنش نشان دادند.
ادریس زمان ،معاون وزیر امور خارجه افغانستان به این بخش از
گفتوگوی محمدجواد ظریف با اندیتیوی هند مبنی بر این که
«دولت آینده در افغانستان نمیتواند بدون نقش طالبان باشد ،اما
به طور قوی بر این باوریم که آنها نباید نقش غالب در افغانستان
د البته قطعا این مردم افغانستان هستند که در نهایت باید
داشته باشن 
تصمیمگیری کنند» ،در دو پیام توئیتری واکنش نشان داد .وی در
پیام خود نوشت که وزیر خارجه ایران ،در تاریخ  ۹ژانویه با تلویزیون
اندیتیوی در مورد آنچه آن را مذاکرات رسمی و روابط غیررسمی
با طالبان خواند ،اشاراتی کرد .معاون وزیر امور خارجه افغانستان
افزود :وزارتخارجهافغانستان اذعان میدارد که هرگونه روابط خارج
از چارچوب تعامالت دولتین با طالبان باعث تضعیف روابط دو کشور

خواهد شد .به گزارش ایسنا ،این در حالی است که علی شمخانی
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در سفر اخیرش به افغانستان
با اشاره به گفتوگوهای جاری میان ایران با گروه طالبان به منظور
کمک به رفع مشکالت امنیتی موجود در افغانستان خاطرنشان کرد
که مجموعه ارتباطات و گفتوگوهای انجام شده با گروه طالبان
با اطالع دولت افغانستان بوده و این روند همچنان ادامه خواهد
یافت .ادریس زمان در پیام توئیتری دیگری تصریح کرد« :هرگونه
تجویزی مبنی بر تغیر در ساختار نظام جمهوری اسالمی افغانستان
به شمول پیشنهاد شامل ساختن گروههای مسلح در نظام کشور
خالف تمام موازین دیپلماسی و مداخله صریح در امور کشور پنداشته
میشود» .به گزارش روزنامه ینیشفق ترکیه ،شاهحسینمرتضوی،
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز در واکنش به آنچه
ارتباط مقامات ایران با طالبان خوانده شده ،در پیامی توئیتری واکنش
نشان داد و مدعی شد که مقامات وزارت امور خارجه ایران نقش

سخنگوی طالبان را ایفا میکنند .وی در ادامه ادعا کرد که تجدید
دموکراسی و حقوق مدنی در افغانستان دلیل نهان نگرانی ایران و
عالقه این کشور برای روابط رو به افزایش با طالبان است .مرتضوی
همچنین دراینباره تصریح کرد که ایرانباید بر روی مشکالت خود
تمرکز کند.
این در حالی است که حامد کرزای ،رئیس جمهوری پیشین
افغانستان چهارشنبه هفته گذشته در گفتوگو با ایسنا در ارزیابی
خود از گفتوگوهای ایران با طالبان گفت :ایران با طالبان در تماس
است و این تماس ایران با طالبان بدون شک به نفع افغانستان تمام
میشود.
گفتنی است طی هفتههای اخیر ،موضوع گفتوگوی ایران با
طالبان پس از سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به کابل مطرح شد
و پس از آن نیز نمایندگانی از طالبان به تهران سفر کرده و با عراقچی
معاون وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتوگو کردند.

مذاکرات بینتیجه بر سر تعطیلی دولت در آمریکا

وقتی ترامپ با مشت به روی میز کوبید

دونالد ترامپ ،رئیس ایاالت متحده آمریکا روز پنجشنبه در جریان سفر
به ایالت تگزاس ،از طرح خود برای ساخت دیوار در مرز مکزیک دفاع کرد.
رئیس ایاالت متحده آمریکا به دنبال کسب بودجهای پنج میلیارد و ۷۰۰
میلیون دالری برای ساخت دیوار در مرز کشورش با مکزیک است .این
در حالی است که رهبران دموکراتها در کنگره آمریکا با اختصاص چنین
بودجهای برای ساخت دیوار مخالفت میکنند.
اختالف بین کاخ سفید و دموکراتها در کنگره منجر به تعطیلی دولت
فدرال آمریکا شده است
به گزارش یورو نیوز ،ترامپ روز پنجشنبه تاکید کرد که دولتش برای
خروج از بنبست سیاسی کنونی میتواند با اعالم وضعیت «اضطراری
ملی» دیوار مرزی را بدون نیاز به تصویب بودجه آن از سوی کنگره
احداث کند .برخی گزارشها حاکی است که رئیس ایاالت متحده آمریکا
قصد دارد با استفاده از بودجه بخش مهندسی ارتش طرح ساخت دیوار
در بخشهایی از مرز مکزیک را آغاز کند .پیشبینی میشود دموکراتها
درصورت اعالم وضعیت فوقالعاده از سوی دونالد ترامپ این تصمیم را در
مراجع قضایی به چالش بکشند.
اعضای دموکرات کنگره ساخت دیوار مرز را «غیراخالقی»« ،ناکارآمد» و

«قرون وسطایی» دانستهاند .دونالد ترامپ روز پنجشنبه در پاسخ به این
انتقادات گفت :آنها میگویند دیوار قرون وسطایی است ،خوب چرخ هم
قرون وسطایی است .چرخ از دیوار هم قدیمیتر است .من به هر کدام از
خودروهای موجود که نگاه میکنم ،حتی گرانترین آنها که سرویسهای
مخفی از آنها استفاده میکند وقتی میپرسم چرخ دارند یا نه؟ پاسخ
میدهند که بله چرخ دارند!
با عدم دستیابی کاخ سفید و کنگره به توافقی برای تامین بودجه دولت
فدرال ،رکورد  ۲۱روزه تعطیلی دولت فدرال روز گذشته شکسته شد.
تعطیلی دولت فدرال در زمان زمامداری بیل کلینتون ،رئیس جمهوری
اسبق ایاالت متحده  ۲۱روز طول کشیده بود.
در همین رابطه در حالیکه تعطیلی دولت آمریکا به چهارمین هفته
نزدیک میشود ،دونالد ترامپ جلسه با دموکراتهای کنگره را اتالف وقت
دانسته و به صورت ناگهانی پس از  ۲۰دقیقه جلسه با این قانونگذاران را
ترک کرد .رهبران دموکراتهای کنگره میگویند دونالد ترامپ جلسه مذاکره
با آنها را نیمهکاره رها کرده و با عصبانیت اتاق را ترک کرده است .ترامپ
تهدید کرده است که اگر کنگره با بودجه دیوار او موافقت نکند شاید با اعالم
وضعیت فوقالعاده شخصا دستور احداث فوری دیوار را بدهد.

به گزارش بیبیسی ،سناتور چاک شومر و نانسی پلوسی ،رهبران
دموکراتهای کنگره روز چهارشنبه یک بار دیگر برای مذاکره با رئیس
ایاالت متحده آمریکا برای خروج از بنبست بر سر الیحه بودجه دولت
و بازگشایی بخشهای تعطیل شده دولت فدرال به کاخسفید رفته بودند.
انسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که به تازگی اکثریت آن به
دست دموکراتها افتاده است ،پس از این جلسه نیمهکاره به خبرنگاران
گفت :جو کاخسفید بسیار سرد است.
سناتور چاک شومر ،رهبر اقلیت دموکراتها در مجلس سنا هم به
خبرنگاران گفت ترامپ هنگامی جلسه را ترک کرد که پلوسی گفت هیچ
بودجهای برای احداث دیوار مکزیک تصویب نخواهد شد .شومر گفت:
او از پلوسی پرسید آیا با طرح دیوار من موافقت میکنید؟ و وقتی پلوسی
گفته نه ،او برخاست و گفت پس دیگر دلیلی برای این مذاکره باقی نمانده
و اتاق را ترک کرد .سناتور شومر همچنین به خبرنگاران گفت :یک بار دیگر
شاهد اوقات تلخی او بودیم چون به خواستهاش نرسیده بود .سناتور شومر
همچنین گفته است ترامپ پیش از ترک اتاق کنفرانس روی میز کوبیده اما
استیو اسکالیس ،از رهبران جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان میگوید
کسی روی میز نکوبیده است.

بروز یک اشتباه در سندی به شدت سانسور
شده مرتبط با دادگاه پایگاه دریایی خلیج
گوآنتانامو فاش کرده است که جینا هاسپل،
مدیر سیا در اوایل دهه  ۲۰۰۰رئیس پایگاه آنجا
بوده است؛ زمانی که برنامه شکنجه سیا پیاده
میشده است.
به گزارش اسپوتنیک ،این افشاگری پاسخی
به سکوت جینا هاسپل ،مدیر سیا درباره
عملکردش پیش از رسیدن به این پست است
که در جریان گرفتن تاییدیه سنا هم به آنها
پاسخی نداد.

وزیر خارجه انگلیس درباره توقف
بریگزیت هشدار داد

سه روز مانده به رأیگیری سرنوشتساز
پارلمان انگلیس درباره توافقنامه پیشنهادی
خروج این کشور از اتحادیه اروپا ،جرمی هانت
وزیر امور خارجه انگلیس هشدار داد که رأی
مخالفت نمایندگان ممکن است به توقف
بریگزیت منجر شود.
به گزارش ایرنا ،هانت روز گذشته در
گفتوگو با بی.بی.سی اظهار کرد :تا امروز

مردم نگران احتمال خروج انگلیس بدون
دستیابی به یک توافق از اتحادیه اروپا بودند
اما اینک این احتمال داده میشود که بریگزیت
اصال ً رخ ندهد .وزیر خارجه انگلیس هشدار
داد که درصورت مخالفت پارلمان با توافقنامه
بریگزیت ،دولت قادر به اجرای رأی مردم برای
خروج از اتحادیه اروپا نخواهد بود .او درعین
حال تالش پارلمان برای جلوگیری از خروج
بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا را گامی
در جهت فلج کردن سیاسی این کشور توصیف
و توصیه کرد که نمایندگان با توافقنامه
پیشنهادی دولت «ترزا می» موافقت کنند.

 60میلیون یورو؛ زیان شرکتهای
فرانسوی از جلیقه زردها
شماری از شرکتهای بزرگ فرانسوی اعالم
کردند از اعتراضات جنبش جلیقه زردها
در مجموع تا کنون  ۶۰میلیون یورو خسارت
دیدهاند.
به گزارش یورو نیوز ،شرکت دارتی فناک
( )DartyFNACفروشنده لوازم الکترونیکی در
فرانسه در مجموع  ۴۵میلیون یورو در جریان
تعطیلی فروشگاههای زنجیرهایاش ضرر کرده
است .روز پنجشنبه در پی اعالم این خبر
ارزش سهام این شرکتها در بازار بورس افت
کرد .در همین رابطه شرکت هواپیمایی ملی
ی.ال.ام نیز از کاهش ۱۵
فرانسه ،ایرفرانس/ک 
میلیون یورویی فروش بلیطهایش در ماههای
نوامبر و دسامبر گذشته خبر داد.

