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شهروندان به زودی 
به خانه هایشان باز می گردند؛

تداوم آتش نیوزلند تا فروردین 98
سینا سبزیان

انتظار می رود آتش سوزی گسترده نیوزلند 
برای هفته ها ادامه داشته باشد اما گفته می شود 
که آتش از مناطق مسکونی فاصله گرفته است. 
مقامات محلی با اعالم این خبر ابراز امیدواری 
کرده اند که شهروندان تخلیه شده کم کم قادر 

به بازگشت به محل زندگی خود باشند.
نزدیک به ســه هزار نفر از اهالی ویکفیلد، 
نزدیک به نلســون در قســمت باالیی جنوب 
جزیره روز شنبه )بیستم بهمن ماه( در حالی که 
شعاع آتش به سه کیلومتری محل زندگیشان 

رسیده بود، وادار به تخلیه شهر شدند.
آتــش اوایل هفته گذشــته میــالدی در 
جنگل های انبوه منطقه آغاز شــد و کم کم به  
مساحتی حدود دو هزار و 300 هکتار کشیده 
شــد.  تا کنون تنها یک خانه تخریب شــده 
اســت و هیچ مرگی بر اثر این حادثه گزارش 
نشده اســت. نزدیک به 190 آتش نشان، 10 
هلیکوپتر و دو هواپیما بــرای خاموش کردن 

این آتش سوزی به کار گرفته شدند.
جان ســاتون، رئیس آتش نشــانی با اعالم 
اینکه شرایط آتش اندکی فروکش کرده است 
گفت: هنوز زود اســت که اعــالم کنیم آتش 
به کنترل درآمده اســت. وی بــه خبرنگاران 
گفت: درون آتش بســیار داغ است و هر لحظه 
احتمال شعله ور شدن آن می رود. ضمن آنکه 
مناطقی در آتش وجود دارند که هنوز درگیر آن 
نشده اند. بنابراین هرچند ما آتش را به گوشه ای 
محدود کرده ایم، اما آتش نشانان تا ماه مارس 
)اسفند - فروردین( درگیر خاموش کردن این 
آتش خواهند بود. هیچ بارش مهمی در منطقه 
در دو هفته آینده پیش بینی نمی شود. راجر بال، 
رئیس منطقه ای دفاع مدنی گفت: شهروندان 
ویکفیلد احتماالً تا اوایل روز سه شنبه می توانند 
به خانه های خود بازگردند، اما شرایط اورژانسی 
همچنان در منطقه برقرار اســت و تا زمانی که 
آتش به کنتــرل در نیاید، مــردم باید مراقب 
باشند. وی افزود: مردم باید شــرایط را درک 
کنند و قبول کنند که آمادگی برای ترک دوباره 

منطقه ضروری است. 

وی ادامه داد مردمی که در حواشــی روستا 
زندگی می کنند بسیار به آتش نزدیک تر هستند 
و باید همچنان بر اساس شرایط اورژانسی ادامه 
دهند تا اعالمیه های بعدی منتشر شود. گفته 
می شــود که شــروع آتش احتماالً بر اثر نقص 
در تجهیزات کشاورزی ایجاد شده است. البته 
پلیس از شروع دو آتش کوچک دیگر خبر داده 
بود که انتظار می رود به صورت عمدی روشــن 
شده باشند. اســترالیا و نیوزلند در حال حاضر 
شــاهد یک تابســتان داغ در نیمکره جنوبی 
هستند. استرالیا بر اساس گزارش ها در ژانویه 
گذشته )آذر - دی( شــاهد گرم ترین ماه خود 
در کل تاریخ بوده است؛ موضوعی که منجر به 
آتش سوزی های گســترده در بخش جنوبی و 
سیل های سهمگین در مناطق استوایی شمال 
این کشور شده اســت. هرچند که آب و هوای 
نیوزیلند همچون اســترالیا در شرایط بحرانی 
قرار نگرفته اســت، اما  مردم این کشور در چند 
روز آخر مــاه ژانویه روزهای گرمــی را تجربه 
کردند. گفته می شود که از سال 1955 میالدی 
وقوع چنین آتش سوزی در نیوزیلند بی سابقه 
بوده است. در چند روز گذشته با شدت گرفتن 
بادهای محلی مقامات نسبت به توسعه آتش در 
روز یکشنبه هشدار داده بودند که همین عامل 
منجر به تخلیه منطقه شــد. بی بی سی گزارش 
کرده بود کــه وقوع این آتش ســوزی مقامات 
را شــگفت زده کرده و آن ها در کنترل شرایط 
غافل گیر شــده بودند. آنطور که رســانه های 
محلی گــزارش کردند این آتش ســوزی طی 
50 سال گذشته حادثه ای بی مانند بوده است. 
تقویت بادها دولت را بر آن داشــت که وضعیت 
فوق العاده در این مناطق اعالم کند و شهروندان 
را از این مناطق تخلیه کنند. این شهروندان که 
خانه های خود را بدون اخطار قبلی ترک کرده 
بودند به دلیل نبود شــرایط مناسب در مکان 
اسکان خواهان بازگشت سریع تر به خانه های 

خود هستند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

بحران ونزوئال هر روز داغ تر از قبل 
می شود. تقابل مادورو با مخالفانش 
روزی نیســت که تیتر رســانه ها را 
به خــود اختصاص ندهــد، اما این 
بحران بر خالف آنچــه ما می بینیم 
به تقابل مادورو با مردم و دولت های 
غربی محــدود نیســت. آنطور که 
بلومبــرگ در تحلیل خود نوشــته 
است، حاال ونزوئال به میدان جنگی 
بــرای قدرت های بــزرگ همچون 
روســیه، چین و آمریکا و همچنین 
قدرت های محلی همچون کوبا بدل 
شده است. این کشورها هر کدام به 
دنبال منافع خود، چالش های دولت 
غافل ترامپ را بیشتر کرده اند. آمریکا 
که از زمان ترامــپ به همه متحدان 
جهانی خــود به ویژه کشــورهای 
منطقــه آمریــکای التین پشــت 
کرده اســت، حاال تــاوان بزرگی را 
می پردازد. در ادامه تحلیل بلومبرگ 

را می خوانیم.
بحران سیاسی در ونزوئال منجر 
به چالشی برای ایاالت متحده علیه 
دیکتاتوری شــده که از ترک سمت 
خود امتناع می کنــد. اما این بحران 
اهمیت وسیع تری دارد: این بحران 
منجر به ایجاد میــدان نبردی برای 
قدرت های بزرگ رقیب شده است تا 
برای تأثیر گذاشتن و منافع بیشتر با 
یکدیگر مقابله کنند. حاال همچنان 
که ایاالت متحده بــا بحران کاهش 
قدرت ژئوپولتیک در سرتاسر جهان 
مواجه شــده، جایگاهش در حیاط 
خلوت خــود نیز تحت فشــار قرار 

گرفته است.
منطقه از گذشته صحنه تمرکز 
رقابت هــای جهانی بوده اســت، از 
تقابل اسپانیا - پرتغال در قرن های 
15 و 16 میالدی گرفته تا جنگ سرد 
بین واشنگتن و مســکو؛ اما از زمان 

سقوط اتحاد شوروی، به نظر می رسد 
آمریکای التین، حداقل برای مدتی، 
به منطقه آزاد ژئوپلیتیک بدل شده 
بود. فروپاشــی و عــدم یکپارچگی 
جماهیر شــوروی، آمریکا را بدون 
چالش به برجسته ترین تأثیر گذار 
منطقه ای تبدیل کرد. کاســترو در 
کوبا به وســیله چالش های عمیق 
اقتصــادی بــه درون مچاله شــد. 
همچنان که کشورهای این منطقه 
دموکراتیزه شــدند و از بــازار آزاد 
اســتقبال کردنــد، کل منطقه به 
لحــاظ ایدئولوژیک نیــز به صورت 

گریزناپذیری تک قطبی شد.
اما از اوایل دهه 2000 شرایط رو 
به تغییر گذاشت. اول از همه نسلی 
از رهبران جدیدی که اقتصادهای 
نئولیبــرال را عامل و منبــع فقر و 
نابرابری مداوم می دانستند، پرورش 
یافتنــد. دولت هایی که از ســوی 
اشخاصی همچون چاوز در ونزوئال، 
اوو مورالــس در بولیــوی و رافائل 
کــورآ در اکوادور اداره می شــدند، 
خواســته های سیاسی پوپولیستی 
را چنــد برابر کردنــد و برنامه های 
اقتصادی با تمایل شــدید به سمت 

غیرلیبرال شدن را اجرا کردند. 
ایــن دولت هــا ایاالت متحده را 
به صورت دیپلماتیــک و نظری به 
چالش کشــیدند و در همین حال 
روابط نزدیکی با کوبا برقرار کردند. 
این موضوع به ایجــاد یک بلوک از 
بازیگــران منطقه ای کــه با قدرت 
آمریکا مقابله می کرد، منجر شد و در 
همین حال بازیگران خارج از منطقه 
در حال بازیابی خود به منظور بهبود 

دوباره قدرتشان در منطقه بودند.
همچنان که شاهد انفجار رونق 
اقتصادی چین در دو دهه گذشــته 
بودیم، حضور این کشور در آمریکای 
التین نیز رشــد گسترده ای داشت. 
تجارت و سرمایه گذاری چین تقریباً 

در همه جا رو به رشــد بوده است و 
این موضــوع به کشــورهایی که از 
سوی رادیکال های پوپولیست اداره 
می  شود، محدود نیســت. تجارت 
چیــن و وام هایش حیــات را برای 
حکام غیرلیبرال همچــون چاوز و 
مــادورو تأمین کرده بــود؛ چرا که 
آســیب پذیری آن ها را نســبت به 
ایاالت متحــده و فشــارهای غرب 
کمتر کرد. مشــارکت نظامی چین 
به دنبــال تجارت این کشــور، این 
ترس را ایجاد کرد که پکن در تالش 
است تا جای پای استراتژیک خود را 
در بلوک غرب محکــم کند. اگرچه 
جنبه های روابط چین با کشورهای 
آمریکای التین همچنان جای بحث 
دارد، به طور مثال، برخی طرح های 
زیر ساختی چین به دلیل استفاده 
از کارکنان چینی به جای کارگران 
آمریکای التین، همواره مورد انتقاد 
هستند؛ با این حال چین بدون شک 
به یکی از بازیگران بلوک غرب بدل 

شده است.
روسیه نیز حمایت های اقتصادی 
و دیپلماتیــک خود را نثــار چاوز، 
مــادورو و دیگر حکامــی همچون 
دانیــل اورتــگای نیکاراگوئه کرده 
است. این کشور هواپیماهای جت، 
تانک و دیگــر تســلیحات را برای 
دولت هــای پوپولیســت منطقــه 
تأمین کرده است و دوباره به تأمین 
فناوری های نظامی و نفت برای کوبا 

روی آورده است. 
اما موضوع دیگری که بیشترین 
نگرانی را برای دولت ایاالت متحده 
به همراه داشــته، تــالش کرملین 
برای ایجاد حضــور اطالعاتی قوی 
در نیکاراگوئــه اســت. کارنگــی 
ایندومنــت، وبســایت تحلیلــی 
آمریکایــی از زبان ناظــران صلح 
بین الملل دراین باره گفته اســت: 
رویکرد امروز مســکو به آمریکای 

التین، یادآور تالش شوروی در دهه 
1960 تا 1980 است.

روابط روسیه و چین با کشورهای 
آمریــکای التین همــواره تعاملی 
تعبیر شده اســت، مسکو و پکن هر 
دو با جدیت منافعی از حمایت خود 
دریافت کرده اند. بهای ادامه حمایت 
روسیه از رژیم مادورو، تصاحب سهام 
عمده ای از صنعت نفت ونزوئال بوده 
اســت؛ چین نیز از طرفی، ونزوئال 
را منبعی بــرای انــرژی می بیند و 
حتی بدون در نظــر گرفتن حضور 
ژئوپلتیک در منطقه، این کشور به 
بهبود رشــد اقتصادی چین کمک 

کرده است. 
با این حال برای هر دو کشــور، 
مشــارکت در ونزوئال یــک منطق 
عمیــق رقابتی بــه دنبــال دارد؛ 
دسترســی بــه آمریــکای التین 
راهــکاری برای برهــم زدن تعادل 
ایاالت متحده به واسطه تغییر تأثیر 
نفوذ واشنگتن در تعامالت فرامرزی 
نزدیک اســت. این مسئله به پکن و 
مسکو برای برتری تأثیر در منطقه 
زمانی که رقابت با واشنگتن تشدید 
شده است، کمک می کند. در نهایت 
حمایت از رژیم هایی همچون دولت 
کاراکاس و ماناگــوآ، چــه به روش 
چین، در ســکوت و چــه به روش 

روسیه، به صورت آشــکار و با سر و 
صدا، راهکاری برای تضمین امنیت 
ایدئولوژیک دنیا برای چنین حکامی 

در پکن و مسکو است.
همه این مســائل به ایجاد زمینه 
بحران در ونزوئال دامن می زند. رشد 
تأثیر روســیه و چیــن در آمریکای 
التین به صورت عــام و در ونزوئال به 
صورت خاص، دستاویزی برای دولت 
ترامپ بوده تا بیرق حقوق بشــر و 
دموکراسی را در این موضوع به دست 
بگیرد. با اعمال تحریم های ســخت 
اقتصادی، اعالم مقابله نظامی برای 
پایین کشــیدن مادورو و حمایت از 
خوان گوایدو، رهبر مخالف سیاسی، 
دولت ترامپ به دنبال محروم کردن 
مســکو، پکن و هاوانا از شــراکت 
حیاتی در آمریکای التین است. در 
همین حال روسیه و چین در حالی 
کــه واکنش های متفاوتــی به این 
بحران نشان  داده اند، هر دو در تالش 
برای حفظ این شراکت به روش خود 

هستند.
دولــت چیــن مخالفــت خود 
از کمپین بین المللــی علیه دولت 
مــادورو را اعالم کرده اســت و در 
همین حال دولت تحت فشــار وی 
را حتی با وجود حمایت ده ها کشور 
دموکــرات از گوایدو، به رســمیت 
می شناسد. روسیه اما در این زمینه 
آشــکارتر عمل کرده و واشنگتن را 
به تالش برای مهندسی یک کودتا 
در ونزوئال متهم کرده اســت و این 
حرف ها از ســوی نماینده روســیه 
در ســازمان ملل متحد عنوان شده 
اســت. روســیه همچنین  در مورد 
مداخلــه نظامــی آمریکا هشــدار 
داده اســت و به صورت نمادین دو 
بمب افکن اســتراتژیک خود را که 
قادر به حمل تســلیحات هسته ای 
هستند را به ونزوئال فرستاده است. 
بر اســاس گزارش هــا، در اقدامی 
محکم تر، مســکو 400 مــزدور را 
برای تقویت گارد حفاظتی مادورو 
به ونزوئال فرســتاده و به کمک های 
مالی خود به این کشور افزوده است. 
با در نظر گرفتن همه این مســائل 
می توان گفت که بوی جنگ ســرد 
از این بحران به مشــام می رســد؛ 
ایاالت متحده و رقبایش، در صفوف 
مخالف در منازعــه ای گرد آمده اند 
تا کســی را که یکی از کلیدی ترین 
کشورهای آمریکای التین را رهبری 

می کند تعیین کنند.
به طــور قطع در مواضع مســکو 
اغراق به صراحت مشــهود اســت. 
روسیه در نهایت قادر به ارائه  قدرت 
نظامی محــدود در ونزوئــال یا هر 
منطقه دیگر آمریکای التین است؛ 
با این حال حمایت معنوی و تأمین 
مــادورو با کمک هــای اقتصادی و 
نظامی که بدون آن ها هیچ اســت، 
منجر به آن شــده که روسیه و چین 
بحران کنونــی ونزوئال را پیچیده تر 

و حل آن را دشوارتر کنند.

آیــا ایاالت متحده آمــاده این 
شرایط جدید که در آن بحران های 
محلــی و تنش های جهانــی یکبار 
دیگــر در مســیری چالش برانگیز 
تالقی داشــته اند، هســت؟ دولت 
ترامپ بــرای این مقابله بــه اعتبار 
بیشتری نیاز دارد. این دولت صادقانه 
از مخاطرات تأثیــر کنونی چین و 
روسیه هم برای آمریکای التین و نیز 
ایاالت متحده سخن گفته است. از 
طرفی ایاالت متحده تعامل نزدیکی 
با دیگر کشــورهای آمریکای التین 
از جمله دولت جدید برزیل و جائیر 
بولسونارو، رئیس جمهور دردسر ساز 
آن برای همکاری به منظور کمپین 
فشار دیپلماتیک علیه مادورو داشته 
اســت. از طرفی تمایــالت کمکی 
کمتری در سیاست  آمریکا به چشم 
می خورد. ترامپ پیش تر رویکردی 
خصمانه نســبت به توافــق نفتا و 
تعامل با مکزیک و دیگر کشورهای 
آمریکای التین نشــان داده بود که 
انگیزه همکاری هــای اقتصادی و 
تنوع بخشــی به آن با چین را برای 
این کشورها افزایش داد. در همین 
حال دولت آمریکا نسبت به تهدید 
افزایش تعامالت و ســرمایه گذاری 
چین در این کشــورها هشدار داده 
است، اما برای کشورهای آمریکای 
التین مشخص نکرده که برای منابع 

به کدام کشور پناه ببرند.
از طرفــی اظهارات گســتاخانه 
مــپ علیــه مــردم  اخیــر ترا
اســپانیایی تبار منجر بــه کاهش 
محبوبیت وی در میان این جماعت 
شده اســت. در نظرســنجی مرکز 
تحقیقات پیو در سال 2015 نزدیک 
به 66 درصد از مردم آمریکای التین 
از هفت کشــور مختلف دیدگاهی 
مثبــت در مــورد ایاالت متحــده 
داشتند. در دوره ترامپ این میزان 
به 47 درصد کاهش داشت. در نهایت 
ایجاد یک استراتژی جامع برای کنار 
آمدن با تأثیر چین و روسیه، نیازمند 
سیاســتی پایدار و سازنده در روابط 
کلیدی اســت، اســتعدادی که در 
دولت کنونی آمریکا به ندرت آشکار 
می شود. واشنگتن از خواب غفلت در 
مورد چالش هایی که برای منافعش 
در آمریکای التین بــه وجود آمده، 
بیدار شــده اســت. نتیجه موضوع 
ونزوئال نشــانه  اولیه ای است که آیا 
سیاســت هایش به ریل بازگشــته 

است یا نه. 

ونزوئال میدان نبرد می شود؛

تقابل غول های جنگ سرد

گزارش

مریم عالمه زاده

درگیری خیابانی خشــن بین جناح های 
رقیب درون جنبش جلیقه  زردهای فرانسه 
بیانگر شــکافی تلــخ بیــن معترضان ضد 
حکومتی است و انجمن ملی انقالب فرانسه 
نیز نسبت به خشونت فرهنگی ناشی از آن که 
سیاست های فرانسه را متأثر می کند، هشدار 

داده است.
شب شــنبه )بیســتم بهمن ماه( ده ها 
حامی جناح راســت و چپ گرایان افراطی 
کــه در جنبش هــای معترضــان جلیقــه 

زرد مشــارکت داشتند با مشــت و سنگ و 
 چوب در بخش شــرقی شــهر لیون به جان 

هم افتادند.
این خشــونت ها گواه دیگری بر افزایش 
اختالفات در بین رهبــران این جنبش خود 
جوش بود. این جنبش که ابتدا علیه افزایش 
بهای سوخت شــکل گرفت، کم کم به تقابل 
علیه قشــر سیاســی خاصی کــه متهم به 
بی اطالعی از اقشــار فقیر جامعه هســتند، 

بدل شد.
آنارشیســت ها و حامیــان گروه هــای 
افراط گرا چــه در جناح چپ و چه راســت، 

معمــوال بــه معترضــان جلیقــه زرد هــا 
می پیوندند و با نام اغتشــاش گر شــناخته 
 می شوند که قصدشان تخریب بیشتر تا جای 

ممکن است.
حدود 55 هــزار جلیقه زرد شــنبه این 
هفته بــرای ســیزدهمین هفتــه پیاپی به 
خیابان ها ریختند که پنج هــزار نفر از آن ها 
فقط در پاریــس بودند. تعــداد معترضان 
هفته به هفته کمتر می شــود، برخی از این 
افراد اعتراض خود را با خشــونت و حمله به 
نمادهای عمومی از جملــه میدان پیروزی 
در پاریــس نشــان می دهند، دیگــران اما 

 مباحث خود را در زمینــه بحث های دولتی 
عنوان کردند.

برخی از مردم عنوان می کنند گروه های 
جلیقــه زرد باید بــرای انتخابــات ماه می 

)اردیبهشت - خرداد( اتحادیه اروپا نماینده 
داشته باشــند، اما برخی دیگر از معترضان 
معتقدند جنبــش کنونی بایــد از مباحث 

رسمی سیاسی مصون بماند.

جلیقه زردها به جان هم افتادند؛

تقابل چپ و راست در خیابان های پاریس

حمایت معنوی و تأمین 
مادورو با کمک های 

اقتصادی و نظامی که بدون 
آن ها هیچ است، منجر به 
آن شده که روسیه و چین 

بحران کنونی ونزوئال را 
پیچیده تر و حل آن را 

دشوارتر کنند

حمایت از رژیم هایی 
همچون دولت کاراکاس و 
ماناگوآ، چه به روش چین، 

در سکوت و چه به روش 
روسیه، به صورت آشکار و 
با سر و صدا، راهکاری برای 

تضمین امنیت ایدئولوژیک 
دنیا برای استبدادگرایان 

در پکن و مسکو است
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