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در شلوغی زندگی کاری ،ساعت صفری وجود ندارد که سالهای آزمون آدمی
از آن آغاز شــود .اساســاً ســاعتی نیز وجود نــدارد که حرکت عقربههــای آن از
صفر آغاز شــود .این واقعیت زمانهای اســت که در آن زندگی میکنیم ،حتی
اگر آن را با ساعتهای دقیق سوئیسی یا در چارچوب نظریه نسبیت انیشتین
بیازماییم .هنگامی که پس از پانزده سال کار سختکوشانه در شرکت هواپیمایی
عربی سوریه ،دفتر کار خود را ترک میکردم؛ حتی به ذهنم نیز خطور نمیکرد
که بهعنوان سفیر در رم تعیین خواهم شد .پس از شش ماه درس و مطالعه
و قبولــی در آزمون ورودی وزارت خارجه ،به آنچه در راهروهای این وزارتخانه
شــایع شــده بود؛ راضی بودم که میگفت ،من به مأموریت تانزانیا کشــوری از
ســرزمینهای ناشــناخته آفریقا اعزام خواهم شــد .در محافل وزارت خارجه
هــر ورودی جدیــدی خــارج از کادر حرفهای این وزارت ،میهمانــی ناخوانده و
تازهوارد به عرصه دیپلماسی تلقی میشد که از نظر آنان ،تنها شایسته افرادی
بود که برای این کار آفریده شده و از کودکی در محیط آن زندگی کردهاند.

جان بولتون  /مشاورامنیت ملی سابق ترامپ  /مترجمان :مسعود میرزایی و بهجت عباسی

دستور سرکوب مخالفان میتوانست به جنگ داخلی منجر شود .یگانهای
ارتش متعارف و ســنتی ونزوئال احتماالً بر خالف تشــکیالت پلیس مخفی،
شــبه نظامیان و کلکتیووسهای تحت امر کوبا ،بیشــتر از مخالفان حمایت
میکردنــد .چنیــن تضادهایــی یکــی از تحــوالت نــادری اســت کــه در واقع
میتوانــد اوضاع را نســبت بــه آنچــه تاکنــون در ونزوئال حاکم بوده اســت،
وخیمتر کند .اما دقیقاً بههمین دلیل اســت که در شــرایط مناســب ،ارتش
هنــوز هــم میتواند کامالً از عهــده نابودی حکومت -هــر حکومتی نه فقط
حکومت مادورو -بر آید و امکان بازگشت به دموکراسی را فراهم کند .یکی
از موانع اولیه در مقابل آزادی ونزوئال ،حضور کوبا در این کشــور اســت که با
منابع مالی روسیه حمایت میشود .اگر شبکههای نظامی و اطالعاتی کوبا،
ونزوئــا را ترک کنند ،حکومت ونزوئال بشــدت به مشــکل برخواهد خورد و
احتماالً به ایســتگاه آخر خواهد رســید .همه ،این واقعیت را درک میکنند
بویژه مادورو که بسیاری بر این باورند که جایگاه کنونی اش بهعنوان رئیس
جمهوری را به مداخله کوباییها در جدال برای کســب قدرت بعد از مرگ
چاوز مدیون اســت .وقتی به عقب نگاه میکنیم ،برای من روشــن است که
هاوانــا ،مادورو را انعطــاف پذیرتر از دیگر مدعیان جانشــینی چاوز قلمداد
میکرد و گذشت زمان نیز نشان داد که این فرضیه درست بوده است.

بــرای رؤســای جمهــوری دموکــرات
امریکا ،تحویل گرفتن کشوری تخریب
شده از رئیس جمهوری ماقبل که یک
جمهوریخواه بوده ،امری عادی است؛
اما کشــوری کــه «بایــدن» از «ترامپ»
تحویــل گرفتــه ویرانتر از آن اســت که
بتــوان براحتــی آن را بــه روال عــادی
بازگردانــد و او نیازمند کار بســیار برای
این منظور است.

از قرن  18به این سو ،سران پادشاهی
بریتانیــا تــاش بســیاری کردنــد تــا
بتوانند با متحد کردن اجزای مختلف
ایــن پادشــاهی از اســکاتلند گرفتــه تا
ولــز ،کشــور را تبدیــل به چیــزی کنند
که اکنون هســت ،اما اکنون اتحاد بین
لنــدن و ایــن اجــزا کمتر از هــر زمانی
شــده و اســکاتلند و ایرلنــد شــمالی
کمترین اتحاد را با لندن دارند.

به نظر میرســد ،بایــدن قصد دارد،
به جنگهــای امریــکا در خاورمیانه
پایــان دهــد .امــا او در عمــل قــادر
نخواهــد بــود بــه ایــن جنگهــای
پایانناپذیر خاتمه دهد .برای نمونه
بایــدن وعــده خــروج از افغانســتان
را داده ،امــا بــا وجــود فعالیتهــای
تروریســتی در آن چنیــن امــری
بسادگی امکان پذیر نخواهد بود.
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بنفشه غالمی /عقبنشینی «جو بایدن»
از طرحــش بــرای مســأله مهاجــران،
تردیدهــا را در مورد تــوان تصمیمگیری
او بــاال بــرد .او در چرخشــی  48ســاعته
ابتدا مسیر «ترامپ» در مسأله مهاجران
را پیمــود و ســپس آن را کنــار گذاشــت و
اعالم کرد ،اجرای طــرح «ترامپ» برای
مهاجران ،موقتی است.
بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری
«ســیانان» ،پــس از انتشــار آمــاری کــه
نشــان مــیداد تنهــا در ماه مــارس بیش
از  170هــزار مهاجــر راهی امریکا شــده و
در مرزهای این کشــور در انتظــار ورود به
آن هســتند ،روز جمعــه «جــو بایــدن»،
رئیــس جمهــوری امریــکا در ســخنانی
اعالم کرد ،ســقف پذیــرش مهاجران در
امریــکا همان  15هــزار پذیرش که دولت
«دونالد ترامپ» تصویب کرده بود ،باقی
میماند .تصمیمی که کامــاً در تناقض
بــا شــعارهای انتخاباتی او بود کــه از یک
ســال قبل از انتخابــات  2020بارها تأکید
کرده بــود ،در صورت پیــروزی طرحهای
مهاجرتی «ترامپ» را لغو میکند .همین
تناقض نه تنها مهاجرانی را که امیدوارانه
به دوره بایدن نگاه میکردند ،که بسیاری
از دموکراتهــا را هــم کــه همــواره داعیه
حمایت از مهاجران را دارند ،شگفتزده
کــرد و اعتــراض آنهــا را برانگیخــت.
«ایلهان عمر» ،نماینده حزب دموکرات
در مجلــس نماینــدگان امریــکا کــه خود

از جمله مهاجرانی اســت کــه دهه 1990
از جنــگ داخلی ســومالی گریختنــد و به
امریکا پناهنده شدند ،در توئیتی تصمیم
بایــدن را «تصمیمــی ننگیــن» خوانــد.
«الکســاندریا اوکاســیو کورتــز» ،نماینــده
حــزب دموکــرات در نیویــورک هــم در
توئیتی به «بایدن» هشــدار داد ،به خاطر
داشــته باشد که حامیان او بسیار شکننده
هســتند و اگــر توانســت در انتخابــات بــه
پیروزی برســد ،بهخاطر وعدههایی بوده
کــه در مــورد وضعیت زندگــی مهاجران
داده بوده است.
طوفــان ایــن اعتراضهــا در نهایــت
«بایــدن» را بــر آن داشــت ،پــس از
بــازی گلــف در «دالور» (کــه یــادآور
گلفبازیهای ترامپ هم بود) تصمیم
خــود را پــس گرفتــه و اعــام کنــد ،طرح
پذیــرش  15هزار مهاجر ،طرحی موقتی
اســت و تغییر خواهــد کــرد و احتماالً به
 62هــزار و  500نفری کــه قبالً وعده داده
بود ،میرســد .کاخ سفید نیز در بیانیهای
رسانهها را مقصر ســردرگمی مخاطبان
در مسأله مهاجران و وعدههای «بایدن»
درخصــوص آنهــا دانســت و اعــام کرد
تصمیم نهایی در مورد بودجه مهاجران
و افزایش شمار پذیرشهای مهاجرتی،
تا اواسط ماه آینده انجام خواهد شد ،اما
تا آن زمان کاخ ســفید مجبور خواهد بود
به طرح «ترامپ» که شــامل پذیرش 15
هزار مهاجر بود ،ادامه دهد.
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عقبنشینی «بایدن» از تداوم طرح
مهاجرتــی دولــت قبــل ،یــک پیــروزی
بزرگ بــرای گروههــای حقوق بشــری و
حامیان بهبود شــرایط زندگی مهاجران
بــود .اما باعث شــد کســانی کــه در حال
رصــد دقیــق  100روز نخســت ریاســت
جمهوری «بایدن» هســتند ،این ســؤال
را مطــرح کنند کــه آیا رئیــس جمهوری
جدیــد امریــکا در تصمیمگیریهــای
خــود از ثبــات الزم برخــوردار اســت یــا
نــه .بویــژه کــه همزمــان انتشــار خبــری
دیگــر صداقــت «بایــدن» در دوران
مبــارزات انتخاباتــیاش را زیــر ســؤال
بــرد .بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری
«بیبیسی» ،ســال گذشته «جو بایدن»
پــس از انتشــار گزارشــی در روزنامــه

«نیویورک تایمز» مبنی بر اینکه روســیه
به طالبان برای کشتن نظامیان امریکایی
هدیــه میدهــد ،بارهــا در کمپینهــای
انتخاباتــیاش «ترامــپ» را متهم کرده
بــود کــه بــا سیاســتهایش و نداشــتن
ایســتادگی الزم مقابــل روســیه ،جــان
نظامیــان امریــکا را بــه خطــر انداخته و
متوجه توافقهای پنهان روسیه با طالبان
نشده است .در آن زمان «ترامپ» انتشار
ایــن گــزارش را خبــر جعلی خوانــد ،اما
«بایــدن» بارهــا و بارها از ایــن ابزار علیه
«ترامــپ» اســتفاده کــرد .بــا ایــن حــال
روز پنجشــنبه کاخ ســفید اذعان داشت،
شــواهد اندکی وجود دارد که نشــان دهد
روســیه به طالبان بابت کشــتار ســربازان
امریکایی هدیه داده باشد.

گــروه جهان /جمهــوری چــک  18دیپلمــات روس را به اتهام جاسوســی در
پرونده مرتبط با انفجار مهیب انبار مهمات ســال  2014منطقه «وربتیچ» از
کشورش اخراج کرد.
به گزارش «آسوشیتدپرس» ،این اقدام که در ادامه رویارویی روسیه و غرب و
اقدام امریکا برای اعمال تحریم علیه شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی روس
است با واکنش شدید مسکو همراه شد« .بابیس» ،نخستوزیرچک اعالم کرد:
«این دستور با استناد به تحقیقات سرویس اطالعات و امنیت چک انجام شده
که دخالت نظامیان روســی در این انفجار مهیب و مرگ دو نفر از شــهروندان
کشــور را ثابت میکند».در همین حال اما «ماریا زاخارووا» ،ســخنگوی وزارت
امور خارجه این کشــور هشــدار داد که چک پیامد اخراج  18دیپلمات روس را
خواهــد دیــد« :پراگ میداند ما بــه اینگونه رفتارها چگونه پاســخ میدهیم و
بدون شک اقدام آنها با واکنش متقابل ما همراه میشود ».کارشناسان روسی
اقدام چک را پیروی از سیاستهای روسیه ستیزی امریکا اعالم کردند.

سوءقصد نافرجام به رئیس جمهوری بالروس

گروه جهان /رئیس جمهوری بالروس با تأیید توطئه نافرجام امریکایی برای
ترور او و خانوادهاش از دستگیری عوامل مرتبط در روسیه خبر داد.
به گزارش «یورونیوز»« ،الکســاندر لوکاشنکو» هویت افراد بازداشت شده
توسط نیروهای امنیتی روسیه در مسکو را «الکساندر فدوتا» کارشناس عالی
سیاســی و «یوری زنکوویچ» ،وکیل دادگستری اعالم کرد .براساس اظهارات
لوکاشــنکو این افراد شــهروند امریکا نیز هستند .لوکاشنکو در پیامی ویدیویی
در این باره گفت« :ما با شنیدن جزئیات نقشه این اقدام تنها سکوت کردیم
اما در ادامه تحقیقات ،رد پای ســرویسهای امنیتی خارجی بویژه افبی ای
و ســازمان ســیا دیده شــد ».این اظهــارات در پــی اطالعیه ســرویس امنیتی
بالروس منتشــر شــد که در آن از گزارش «کا گ ب» در ارتباط با خنثیسازی
عملیات تروریســتی حذف فیزیکی رئیسجمهوری بالروس و خانوادهاش و
همچنین سازماندهی شورش مسلحانه برای تصاحب قدرت پرده برداشته
بود« .لوکاشــنکو» که از ســال  1994قــدرت در بالروس را در دســت دارد پس
از انتخابات ســال گذشــته ریاســت جمهــوری و پیــروزی جنجالــی اش برای
حفظ قدرت با مخالفتهای بســیاری روبهرو است که شمار زیادی از آنها به
خشونت کشیده شده است.

