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مهاجران ناکام؛
تعداد کشته های مهاجران 

جیبوتی به 52 تن رسید
مریم عالمه زاده

بر اساس اعالم آژانس پناه جویان سازمان 
ملل متحد، روز پنجشنبه )یازدهم بهمن ماه( 
تعداد کشته های دو قایق غرق شده مهاجرانی 
که از جیبوتی به ســمت یمــن می رفتند به 
52 نفر افزایش یافت. این ســازمان از رهبران 
منطقه ای خواست تا برای جلوگیری از چنین 

فجایع دردناکی اقدام کنند.
خبرگزاری فرانسه گزارش کرد ناجیانی که 
در منطقه شمال شــرق جیبوتی با نام اوبوک 
فعالیت  می کنند، همچنان مشغول جستجو 
برای یافتن اجســاد بیشــتر در ساحل کشور 
شــاخ آفریقا بعد از واژگونی دو قایق مهاجران 
در اواسط هفته گذشته هستند. غرق شدن این 
قایق ها که به گفته نجات  یافتگان در حال حمل 
مهاجران اتوپیایی بوده است، آخرین رویداد 
دردناک در این مسیر پرخطر است که از سوی 
مهاجران آفریقایی برای رفتن به خاورمیانه و 

یافتن شغل استفاده می شود.
اللینی ویراسامی، رئیس عملیات سازمان 
بین المللی مهاجران )IOM( در جیبوتی به 
خبرگزاری فرانسه گفت: هیچ انسانی شایسته 
چنین بدبختی نیســت. این وظیفه بازیگران 
و رهبرانی اســت که در ایــن منطقه فعالیت 
می کنند تا جلوی چنیــن فجایع غمباری که 
منجر به گرفتن جان افراد بی گناه می شــود 
را بگیرند.  تعداد 52 نفر کشــته رقمی اســت 
که جدیداً اعالم شده در حالی که این عدد روز 
چهارشنبه )دهم بهمن ماه( برابر با 43 تن بود.

ویراسامی همچنین رقم 16 نجات یافته را 
اصالح کرد و گفت تنها 15 نفر از دو قایق نجات 
پیدا کرده اند و عدد قبلی اشــتباهی بود که در 

آمار IOM صورت گرفته بود. 
تعداد افرادی که درگیر این حادثه شده اند 
به طور دقیق مشخص نیست اما IOM معتقد 
اســت که یکی از قایق ها 130 مسافر را حمل 
می کرده است. آیدی محمد، نجات یافته 15 
ســاله در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت 
او به همراه حدود 80 نفر اتوپیایی دیگر سوار 

یکی از قایق های غرق شده بوده است.

او با بیان اینکــه از ســوی نیروهای گارد 
ساحلی از آب بیرون کشیده شده بود گفت: تنها 
چیزی که به یاد می آورم این است که کاپیتان 
گفت موتور یک مشکل جدی پیدا کرده است 
و قایق غرق می شــود. بعد از آن نمی دانم چه 

اتفاقی افتاد.
وی ادامه داد: این بدترین اتفاقی بود که در 
کل دوران عمرم تجربه کــرده بودم؛ هرچند 
که من مدت زیادی در دریا نماندم، اما از خدا 
ممنونم که مــرا نجــات داد.  جیبوتی که در 
حاشیه تنگه باب المندب رو به یمن و در کنار 
سومالی و اتیوپی واقع شده است، در سال های 
اخیر به هاب مهاجرتی بــرای مهاجرانی بدل 
شده است که قصد دارند برای کار به شبه جزیره 
عربی برونــد؛ منطقه اوبــوک در جیبوتی به 
عنوان بندر مهاجران استفاده می شود. باوجود 
بزرگ ترین بحران بشــری در یمن، مهاجران 

همچنان به این کشور فرار می کنند.
مقامات ســازمان ملل عنوان می کنند که 
80 درصد جمعیت یمن )24 میلیون نفر( نیاز 
مبرم به امداد جهانی دارند و 10 میلیون نفر در 
مرز قحطی هستند؛ بسیاری از یمنی ها نیز به 

جیبوتی گریخته اند.
از طرفی سازمان ملل متحد عنوان می کند 
که بسیاری از مهاجرانی که پای پیاده به یمن 
می روند، در معرض سوءاســتفاده و آدم ربایی 
قرار می گیرند. بااین حال جریان مهاجرت به 
این کشــور ادامه دارد و در سال 2017، 100 
هزار مهاجر به یمن وارد شــدند. همواره ثابت 
شــده اســت که عبور از دریا خود موضوعی 
بسیار خطرناک است. ســال گذشته، حداقل 
30 مهاجر سومالیایی و اتوپیایی که احتماالً به 
سمت جیبوتی در حرکت بودند در حال عبور 
از دریا غرق شدند. در همین حال گزارش هایی 
دریافت شــد که به قایق این افراد بر روی دریا 
شــلیک شــده بود، اما عامالن آن مشخص 

نشدند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

اینکه یــک جنبــش را در دل 
کشــوری انقالب بخوانیم یا کودتا 
کار بســیار ســختی اســت. آنکه 
می پندارد پشــت حرکت انقالب، 
مردم است و پشت حرکت کودتا جز 
قدرت ها نیستند نیز جز به سادگی 
نیندیشیده است. همواره جریانات 
و اتفاقات سیاسی و اجتماعی در دل 
کشورها حامیان و منتقدانی دارد؛ 
منتقدانی از دل نخبگان سیاسی و 
اقتصادی و اجتماعی درون و برون 
مرزی هر کشور. مسئله ونزوئال نیز 
فرای مسائلی که برای یک ملت پیش 
آمده اســت، جدای از این حقیقت 
نیست. تغییر در ونزوئال را نمی توان 
صرف خواســت ملت یــا قدرت ها 
دانست. بازی بسیار پیچیده و بزرگی 
اســت که هر یــک از بازیگــران به 
نحوی به آن دامن می زنند. روزنامه 
آمریکایی نیویورک تایمز در تحلیلی 

به این موضوع پرداخته است.
شــاید ماندن دولــت ونزوئال در 
قدرت با وجود دو ســال فروپاشی 
اقتصادی که خود عامــل آن بوده، 
غیرممکن بــه نظر آیــد، ناونیهال 
ســینگ یک تحلیل گر برجســته 
انتقال قدرت و کودتــا نیز همچون 
دیگران از این موضوع بهت زده است 
و می گوید: این مسئله مبهم است. 
اینکه کشور تا این حد بی ثبات باشد 
و افراد بســیاری در گرسنگی به سر 
ببرند، اصــاًل در منافع هیچ کس در 

هیچ کشوری نمی گنجد.
نیکالس مادورو، رئیس جمهور 
و خوان گوایــدو، نماینده مجلس و 
رهبر مخالفان کــه پیروزی مادورو 
در انتخابات ریاســت جمهوری را 
زیر سؤال برده اســت، هر دو ادعای 
رهبری برحــق ونزوئــال را دارند. 
رهبران نظامی، نخبگان سیاســی، 
معترضان و دولت های خارجی همه 

در این مسئله تأثیرگذار بوده اند.
به گفته کارشناسان، منازعاتی 
همچون این در زمانی که کشورها با 
بحران مواجه می شوند، برای ساقط 
کردن دولت صــورت می گیرد؛ اما 
هیچ وقت چنین منازعاتی در مورد 
مشروعیت نبوده اســت؛ بلکه یک 
بازی حزبــی برای مانــور و عالمت 
دادن بین رهبــران نظامی، رهبران 
مدنــی و دولت هــای خارجی بوده 
است؛ کســانی که قدرت تشخیص 
سرنوشت کشور را داشتند؛ اما تنها 
اگر تعداد کافی از این نیروها همسو 
شوند می توانند مسیر را هموار کنند.

زمانی که این بازیگران قدرتمند، 
گزینه های پیش روی خود ازجمله، 

یک کودتا، دولــت ائتالفی، انتقال 
صلح آمیز قدرت یا قدرت بخشیدن 
به رهبر کنونی را بررسی می کنند، 
آن ها راهی را برمی گزینند که برای 
منافعشان امن باشد و حمایت کافی 
از دیگر بازیگــران قدرتمند را برای 

پیشروی جلب کند.
پروفســور ســینگ می گوید: 
مشروعیت همواره به عنوان پوششی 
برای یک گزینه انتخابی اســتفاده 
می شود نه آنکه خودش یک گزینه 

باشد.
همین مسئله منجر به فروپاشی 

ونزوئال شده است.
زیرساخت سیاسی درهم شکسته 
اســت. دولت های خارجی شــامل 
ایاالت متحــده و روســیه، در حال 
منازعه بر سر مسائل پوچ هستند که 
آن ها را از متحد شــدن باز می دارد. 
حتی شهروندان ونزوئال که آالن باید 
برای زنده ماندن دســت وپنجه نرم 
کنند همچنان دچار شکاف شده اند. 
برخی به ویژه در بین فقرا همچنان 
از ایده های هوگو چاوز معلم و رهبر 

پیش  از مادورو، حمایت می کنند.
در ارتــش هــم اگرچــه برخی 
خواهان اخــراج مادورو هســتند، 
بااین حــال بدنه و رهبــری ارتش 
همچنــان وفاداری خود بــه وی را 

حفظ کرده است.
به طور مثــال رهبرانی همچون 
شــاه ایران و حســنی مبارک مصر 
زمانی از قدرت پایین کشیده شدند 
که بازیگران قدرتمند کشورشــان 
با یکدیگر متحد شــدند تا آن ها را 
اخراج کنند و از ناآرامی های مدنی 
بهره گرفتند تا با به رخ کشــیدن از 
دســت رفتن مشــروعیت، با آن ها 

مقابله کنند.
معترضانــی کــه خیابان های 
کاراکاس را هفته پیش اشغال کردند 
در کنار گوایدو با مــادورو به عنوان 
یــک رئیس جمهــور غیرقانونــی  
مقابله می کننــد؛ بااین حال گوایدو 
نتوانســت قدرت های کافــی را در 
کشور مجاب کند که وی جایگزینی 

مناسب است.
ادعاهای متناقض وی، کشیدن 
یک مرز شــفاف بین برحق و ناحق، 
انقالب یا کودتا و نجــات یا قربانی 

کردن دموکراســی را سخت کرده 
است.

نتیجه  این داســتان ونزوئالیی 
معلول اســت که باوجود دو ســال 
فروپاشــی گســترده و غیرقابــل 
اجتناب، همچنان در حــال ادامه 
است و کشور را بیشتر به قعر بحران 

فرو می برد.
پیروزی به وسیله ارتش

پیچیدگی رقابــت بین رهبران 
ونزوئــال در رقابــت بــرای عرضه 

وفاداری ارتش توجیه  می شود.
گوایــدو رهبــر مخالفــان در 
یادداشتی که برای نیویورک تایمز 
نوشت گفت: پایان دادن به حمایت 
ارتش از مادورو بــرای فعال کردن 
تغییر در کشــور ضروری اســت. 
هرکســی که جرمی علیه بشریت 
مرتکب نشده باشد، در صورت قطع 

حمایت از مادورو عفو می شود.
چنیــن پیامــی اگر به شــکل 
عمومی عنوان می شد، بیشتر اعتبار 
می یافت؛ چراکــه وعده دهندگان 
چنیــن تضمینــی را نســبت به 

حرف هایشان ملزم می کرد.
بااین حــال مــادورو چیزهای 
بیشتری برای وعده دادن دارد. گفته 
می شود که او مجوز کنترل نظامی 
مســیرهای قاچاق مواد را به عنوان 
یکی از منابع درآمــده به نیروهای 
مسلح اعطا کرده است. این موضوع 
پذیرش شکســت را برای افسران 
نظامی دشوار می کند؛ چراکه دولتی 
دیگر می تواند آن ها را به دلیل جرائم 

قاچاق مواد مخدر محاکمه کند.
این شیوه پیش تر در تاریخ جواب 
داده بود. وقتی رئیس جمهور گامبیا، 
کشوری کوچک در آفریقای غربی، 
بعد از شکســت در انتخابــات و از 
دست دادن حمایت مدنی و نخبگان 
و دولت های غربــی از کناره گیری 
خودداری کرد؛ ارتــش همچنان با 
او ماند؛ یکی از دالیــل این حمایت 
اســتفاده رئیس جمهــور از ارتش 
برای ســرکوب های گســترده بود 
که اگر وی از قدرت برکنار می شد، 

مجازات زنــدان حداقل چیزی بود 
که انتظار فرماندهان نظامی را در پی 
داشت. قدرت ارتش گامبیا آن قدر 
در داخــل زیاد بود کــه بحران این 
کشور درنهایت با تهاجم کشورهای 

همسایه حل شد.
بــه همیــن دلیــل اســت که 
درخواســت از ارتش هــا معمــوالً 
شــامل عفو بعد از تغییــر دولت و 
همچنیــن وعده بــرای حمایت از 
ســوی قدرت های خارجی همراه 

می شود.
رهبران نظامی ونزوئال احتماالً از 
رسانه ای که گوایدو برگزیده است، 
یک روزنامه آمریکایــی، این پیام را 
دریافت کرده اند که وی به ســمت 

آمریکایی ها متمایل است.
از طرفی گوایدو و مادورو آن قدر 
جایگاه ضعیفی دارند که هیچ کدام 
نمی توانند آینــده ارتش را تضمین 

کنند.
باوجود آنکه برخی شــورش ها 
ترس از طغیان عمومــی در ارتش 
را زیاد کرده اســت، هنوز ژنرال ها 
برای تغییر جهت به ســمت گوایدو 
گام بر نداشته  اند. بااین حال مادورو 
ظاهراً آن قدر نسبت به تسلط خود بر 
سران ارتش مطمئن است که هنوز 
از سربازان نخواســته که به خیابان 
بریزند و اعتراضات را سرکوب کنند.

بن بست قدرت ها خارجی
همیشه این ارتش ها نبوده اند که 
بحران هایی همچون بحران ونزوئال 
را حل و فصل کرده اند؛ در بسیاری از 
موارد، متحدان خارجی یا واسطه ها 

قدم به میان می گذارند.
حتــی وقتی ارتش هــا در مورد 
نتیجــه تصمیم می گیرنــد، آن ها 
معموالً از یک قدرت خارجی دعوت 
می کننــد که پــا پیش  بگــذارد تا 
مشروعیت دولت جدید اثبات شود.

زمانی که ایاالت متحده در سال 
2011 اعالم کرد که رئیس جمهور 
مصر دیگــر برحق نیســت، ارتش 
سریعاً این پیام را به درستی دریافت 
کرد که می توانــد بدون اینکه باعث 
ناراحتــی آمریــکا شــود، وی را از 
قدرت پایین بکشد.  ارتش زیمبابوه 
به شــدت در معرض اتهام است که 
شــاید در زمان برانــدازی رابرت 
موگابه، رئیس جمهور این کشــور 
در سال 2017، تأیید چین به عنوان 
سرمایه گذار بزرگ در این کشور را 

اخذ کرده باشد.
امــا ونزوئال بیــن دو ســری از 
دولت هــای خارجی گیــر افتاده 
اســت کــه هرکــدام چیز هــای 
متفاوتی می خواهند؛ موضوعی که 
تصمیم گیری برای رهبران ونزوئال 
را ناممکن کرده اســت و نمی دانند 
به کدام کشور اعتماد کنند که برنده 

حمایت بین المللی باشند.
در یک سو ایاالت متحده و چند 
کشور آمریکای التین ازجمله برزیل، 
بزرگ ترین همسایه ونزوئال، گوایدو 
را به عنــوان رئیس جمهــور موقت 
برگزیده است. در سمت دیگر کوبا و 
متحد قدیمی، روسیه، قرار دارند که 

از مادورو حمایت می کنند.
از منظــر قدرت های خارجی، به 
رسمیت شناختن گوایدو می تواند به 
معنای یک مداخله یا حتی یک کودتا 
باشــد؛ چراکه به صورت الزام آوری 
رهبری را برای مخالفــان انتخاب 

کرده اند.
بااین حال دولت هــای خارجی 
معمــوالً چنیــن اقدامــی را انجام 
می دهند تــا به نظامیان کشــور و 
نخبگان مدنــی ابراز کننــد که از 
رهبری کنونی خســته شــده اند و 
مشــتاق به همکاری با دولت جدید 
به عنوان حاکم برحق هســتند. این 
موضوع برای نخبگان اهمیت دارند 
که بشــنوند انتقال قدرت می تواند 
برای آن ها ثبــات و نجات اقتصادی 

را به دنبال داشته باشد.
اما پس ازآنکه ســال گذشــته 
چندین بار گزارش شــد که دولت 
ترامــپ بــرای تصمیمــات کودتا 
به وسیله افسران شورشی ونزوئالیی 
مذاکره کرده است، تمایالت آمریکا 
برای واشنگتن بســیار مشکوک به 
نظر می آیــد که تضمیــن هرگونه 
انتقال قدرت یــا میانجی گری برای 
راهکار مســالمت آمیز را دشــوار 
می کند. دولت های روســیه و کوبا 
بیشتر به سمت مادورو تمایل دارند 
اما مخالفــت  آن ها بــا دولت های 
راســت گرای آمریــکای التیــن 
قابل اعتماد بودن آن هــا را در بین 
دیگر کالس های سیاسی زیر سؤال 
می بــرد. از طرف دیگــر منازعات 
شدیدتر این کشورها با آمریکایی ها، 
همگرایی آن ها با یکدیگر را سخت تر 
می کنــد و ونزوئــال را از موهبــت 

همکاری یک واسطه دور می سازد.
شکاف در طبقه حکومتی

هیچ  رهبری قدرت مطلق نیست. 
همه رهبــران باید در شــبکه ای از 
مقامات احــزاب حکومــت کنند؛ 
رهبران سیاسی یا تجاری، کسانی 
که با اتحاد، بدنــه نخبگان مدنی را 

تشکیل می دهند.
در دوره هــای مختلفی از تاریخ، 
این بدنه، رهبــران را ترغیب یا وادار 
کردند که تغییر مسیر دهند. نخبگان 
تجــاری در دوره آپارتاید آفریقای 
جنوبی از ترس انــزوای بین المللی 
در تخریب اقتصاد، کمک کردند تا 

بدنه رهبری مجاب شود که به سمت 
دموکراسی تغییر مسیر دهند.

اما طبقه حاکم ونزوئال نتوانسته 
به اجماع بــرای حمایت از مادورو یا 

مخالفت با وی برسد.
بن بســت بین المللی به معنای 
آن اســت که هیچ یک از قدرت های 
ونزوئال نمی توانند با اطمینان وعده 
دهند که سایر نخبگان ونزوئال برنده 
امتیازاتی در بیــن رهبران جهانی 
در هــر برنامه ای هســتند، چنین 
موضوعی هر حرکتی را پرریسک و 

غیرقابل ترغیب می کند.
ســال ها قطبی ســازی چپ و 
راست سیاسی کشور از سوی چاوز، 
منجر به شــفافیت و شــکاف بین 
طبقه حکومتی ونزوئال شده است. 
هرچنــد که برخی از حــزب حاکم 
راضی هستند، سال ها عدم اعتماد 
منجر به عدم همکاری آن ها با حزب 
شده اســت. از طرفی اعضای دولت 
چپ گرای مادورو از یک چرخش به 
سمت احزاب راست در صورت تغییر 

نگران اند.
ایجاد حمایت عمومی

حتی در ونزوئالی غرق در بحران، 
هر نتیجــه ای در بیــن نخبگان و 
دولت هــا، همچنان باید بــه تأیید 
شهروندان کشور برسد. تنها از این 
مسیر اســت که قدرت ها مطمئن 
می شــوند که می توانند مشروعیت 
خود را برای حکومت بعدی به دست 

آورند.
 2011 نقــالب ســال  ا در 
مصر، معترضــان به قــدرت خود 
رئیس جمهــور را برکنــار نکردند. 
بدنــه نظامی، متحــدان خارجی و 
قدرت هــای خاص مدنــی همه به 
یکدیگر عالمت دادند که می توانند 
یک تغییر موقت نظامی را بپذیرند؛ 
بعدازآن بود کــه آن ها از اعتراضات 
برای حقانیت بخشی به تصمیم خود 

بهره گرفتند.
اما زمانی که همچــون ونزوئال، 
آن نخبگان و دولت ها به بن بســت 
رسیده باشــند، آن ها می توانند از 
شــهروندان بخواهند که پشت سر 
آن ها به اعتراض برخیزند، هرچند 
که این موضوع برای گرفتن قدرت 
کافی نیســت، امــا می تواند دیگر 
طبقــات قدرتی را مجــاب کند که 
هر کس حمایت عمومی را هدایت 
می کند، می تواند صلح و ثبات را به 

ارمغان بیاورد.
احتمال کمی می رود که رهبران 
کودتای آتی دولتی را براندازی کنند 
که حمایت عمومی را به دنبال دارد.

جنــگ گوایدو و مادورو بر ســر 
مشروعیت بخشی با هدف تظاهرات 
حامیــان به منظــور نمایش قدرت 
سیاسی است. این موضوع حقیقتی 
ناخوشایند در مورد اینکه تغییر در 
دولت مشروع اســت یا نه را آشکار 

می کند.
پروفسور سینگ می گوید: مردم 
یک جنبش را اگر برحق باشد انقالب 
می خوانند و اگر مشروعیت نداشته 
باشد، آن را کودتا می دانند. این گونه 
می توان تمایــز را درک کــرد، اما 
حقیقت این است که انقالب و کودتا 
دست در دست هم حرکت می کنند.

تحلیل نیویورک تایمز از منازعه عمیق در دل ونزوئال

مسأله فراتر از تغییر رئیس جمهوری است
حتی در ونزوئالی غرق در 

بحران، هر نتیجه ای در بین 
نخبگان و دولت ها، همچنان 

باید به تأیید شهروندان 
کشور برسد. تنها از این 
مسیر است که قدرت ها 

مطمئن می شوند که 
می توانند مشروعیت خود 

را برای حکومت بعدی به 
دست آورند

دولت های روسیه و کوبا 
بیشتر به سمت مادورو 

تمایل دارند، اما مخالفت  
آن ها با دولت های 

راست گرای آمریکای التین 
قابل اعتماد بودن آن ها را 

در بین دیگر کالس های 
سیاسی زیر سؤال می برد

مادورو ظاهراً آن قدر نسبت 
به تسلط خود بر سران 

ارتش مطمئن است که هنوز 
از سربازان نخواسته که به 

خیابان بریزند و اعتراضات 
را سرکوب کنند
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