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فراخوان های عمومی جواب نداد
 گوایدو به دنبال ارتباط مستقیم 

با ارتش ایاالت متحده
خدیجه عالمه زاده

رهبر مخالفان ونزوئال خوان گوایدو روز شــنبه 
)21 اردیبهشت ماه( اعالم کرد که از نماینده خود در 
آمریکا خواسته که مسیر ارتباطی مستقیم را با ارتش 

ایاالت متحده باز کند.
به گزارش اسوشــیتد پرس، گوایدو در جریان 
تظاهرات از کارلوس وسچیو فردی که آمریکا او را 
به عنوان سفیر ونزوئال می شناسد خواست تا ارتباط 
همکاری محتمل نظامی را ایجاد کند. گوایدو کسی 
که خود را به عنوان رئیس  موقــت ونزوئال معرفی 
کرده، این اقدام را در تالش برای خارج کردن مادرو 
از قدرت انجام داده است. این در حالی است که هفته 
گذشته او در تالشی ناموفق از ارتش ونزوئال خواست 
که مــادرو را برکنار کند. بیش از 50 کشــور دنیا، 
همچنین ایاالت متحده رهبری مادرو را به رسمیت 
شناختند. اگر چه دولت ترامپ مستقیما اعالم نکرده 
که قصد حمله نظامی را دارد؛ اما مایک پمپئو، وزیر 
امور خارجه ایاالت متحده آمریکا، هفته گذشــته 
گفت که همه گزینه ها برای اقدام علیه ونزوئال روی 
میز است. پمپئو در سخنرانی خود از اقدامات نظامی 

و گزینه روابط دیپلماتیک یاد کرد.
در 30 آوریل )دهم اردیبهشــت مــاه( به نظر 
می رسید که ونزوئال در آستانه یک خیزش مدنی و 
نظامی باشد. روز بعد، این امید از بین رفت و کشوری 
که خود را برای تغییر آماده می کرد،  به یک باره شاهد 
ضعف مخالفان بود. همچنان که خوان گوایدو رهبر 
مخالفان و متحدان آمریکاییش درگیر شکست خود 
برای کنترل دولت از دست نیکوالس مادرو بودند؛ 
رئیس جمهور در تنش این کشــور در حال تقویت 
قوای خود برای برقراری حالت عــادی در ونزوئال 
است. در طول 10 روز گذشته دولت نیکوالس مادرو 
مانوئل کریستوفر فیگوئرا، رئیس  اطالعات را به دلیل 
این خیزش ها سرزنش کرد و افرادی که به ارتش وفا 
دار نبودند را اخراج کرد و سیاســت مداران مخالف 
دولت را مجبور به پنهان شدن کرد و دوباره مرزهای 

این کشور را به سوی همسایگانش باز کرد.
به نظر می رسد که مردم پذیرفته اند کنترل دولت 
در دست مادورو قرار گرفته اســت، اما با این وجود 
همچنان اقتصاد دولت رو به افول است.  با این حال 
گوایدو قصد ندارد از مواضع خود کناره گیری کند و 
در حالی که جنبش او به پنجمین ماه متوالی می رسد 

دوباره خواستار اعتراضات خیابانی است.

پس از ماه ها بسته بودن مرزها به دلیل تنش هایی 
که ناشی از ارســال کمک های انسانی آمریکا بود، 

برخی از مرزها دوباره باز شدند.
این نشــان دهنده آن اســت که دولت مادرو 
هم چنان کنترل مرزها را در دست دارند. روز جمعه 
)بیستم اردیبهشت ماه( تارک ای آیسامی، معاون 
اقتصاد رئیس جمهور ونزوئال طی یک سخنرانی در 
تلویزیون گفت که مرزهای این کشور با برزیل و اروپا 
دوباره بازگشایی شدند؛ تا بتوانند زندگی سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی را به این کشور بازگردانند.
اما بازگرداندن زندگی اجتماعی، سیاســی و 
فرهنگی در شرایط کنونی داخلی این کشور کمی 
بعید به نظر می رسد؛ حداقل ده قانون گذار از مجلس 
ملی عضو مخالفان از ســوی دادگاه ملی ونزوئال در 
طول چند روز گذشــته از سمت های دیپلماتیک 
خود خلع شــدند. دادگاه اعالم کــرد که خلع این 
سمت ها به دلیل تالش برای خیزش انجام گرفته 
و آن ها را متهم به خیانــت، توطئه و تحریک برای 
خیزش و شــورش های مدنی در پی دیگر جرائم 
متهم کرده است. سه نفر از این سیاستمداران مخفی 
شدند و خواستار حفاظت از ســوی سفارت های 
آرژانتین و ایتالیا در شهر کاراکاس هستند. یکی از 
این افراد رهبر مخالفان لئوپلدو لوپز بود، کسی که 
دوست صمیمی گوایدو بوده است. او حاال به همراه 

خانواده  اش در سفارت اسپانیا پناهنده شده اند.
لوپز طی هفته گذشته اسارت یک ساله خانگی 
خود را شکســت و در کنار گوایدو برای درخواست 
ارتش برای پیوســتن به این جنبش ایستاد. البته 
همه افراد موفق به گرفتن پناهندگی نشدند، معاون 
مجلس ادگار زامبرانو یکی از متحدان گوایدو از سوی 
آژانس اطالعاتی ونزوئال روز چهارشنبه )هجدهم 
اردیبهشت ماه( به همراه هفت محافظش بازداشت 
شــد. زمانی که او از خارج شدن از ماشینش سر باز 
می زد، آن ها کل خودرو را به همراه سرنشینانش به 

ساختمان هلیکویدو کاراکاس انتقال دادند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

پس از شکست تالش گوایدو برای 
کودتــا و برکناری نیــکالس مادورو 
در ونزوئال این کشــور حاال در بحران 
است. اما آیا می توان این کشور را یک 
میدان نبرد نیابتی بین آمریکا و روسیه 

دانست؟
روزنامه آمریکایی یواس ای تودی، 
در تحلیلــی سیاســت های خارجی 
ترامپ را محکوم به شکست دانست و 
نوشت:  نیکالس مادورو، رئیس جمهور 
ونزوئال پس از آنکه دونالد ترامپ برای 
براندازی او تالش کرد و با شکســت 
مواجه شــد، وی را به مسخره گرفته 
است. کیم جونگ اون، در حال آزمون 
عشق ترامپ به خود و نیز عزم وی برای 
مذاکرات دوباره اســت. از طرف دیگر 
رهبران ایران در حــال یافتن راه های 
جدیدی برای تهدیــد ایاالت متحده 
و نیز شکست کارزار فشار حداکثری 

ترامپ بر این کشور هستند.
در کوتاه مدت شــیوه سیاســت 
خارجی ترامــپ، در حــال تخریب 
قله های دیپلماتیــک آمریکا و نتایج 

فاجعه بار بالقوه برای این کشور است.
برخــی می گوینــد ترامــپ از 
ایجاد هــرج و مرج و اغتشــاش ابایی 
نــدارد و عمداً به این ســمت می رود. 
دیگــران اما عقیــده دارنــد که این 
اتفاقات نتیجه سیاست های گمراه و 
تصمیم گیری های متناقض و نامنظم 

درون کاخ سفید است.
در هر صورت رئیس جمهور آمریکا 
این هفته با مجموعه ای از شکست های 
خیره کننده در سیاست های خارجی 
خود مواجه شــد که اذهان را درگیر 
رویکرد وی به مداخله نظامی و روابط 

بین المللی کرد.
بلندپروازی های شکست خورده

رابرت مالــی، یکی از مشــاوران 
ارشد کاخ ســفید در موضوع منطقه 

خاورمیانه، شمال آفریقا و خلیج فارس 
در دولت اوباما گفت: آنچه شــاهدش 
هستیم عدم هماهنگی بین ابزارها و 
غایت اهداف است؛ چه این موضوع در 
مورد ونزوئال باشد و چه کره شمالی یا 
ایران. انتهای اهداف همواره شامل بلند 
پروازی می شود در حالی که ابزارهای 
دیپلماتیک تمایل به حداقل ها دارد. 
ما خــود را در معرض خطــری قرار 
می دهیم کــه هیچ دلیلــی برای آن 

نیست.
جان بی آلترمــن، یکی از معاونین 
ارشد در مرکز مطالعات استراتژیک و 
بین الملل که اندیشکده ای غیرحزبی 
است، گفت: مجموعه ای از بحران های 
سیاست  خارجی که این روزها به اوج 
رسیده اند، بخشــی به دلیل رویکرد 

ترامپ است.
آلترمن گفت: رئیس جمهور نسبت 
به هر رئیس جمهور دیگری در تاریخ 
مدرن با آشوب راحت تر است. ترامپ 
بالتکلیفی و آشفتگی را مسئولیت خود 

و آن را دارایی خود می داند.
بر همین اساس  والترمن عنوان کرد 
که افزایش تنش با ایران و بن بست در 
ونزوئال  نه تنها الزاماً به معنای گمراهی 
رویکرد ترامپ نیســت، بلکه رویکرد 
متناقض و متغیــر عامدانه او به روابط 

جهانی است.
نتیجه رویکرد فانتزی ترامپ

نتیجه این رویکــرد را می توان در 
رویدادهای روزهــای اخیر، به تمامی 

مشاهده کرد: 
روز سه شــنبه هفتــه گذشــته 
)هفدهم اردیبهشــت ماه( پنتاگون 
بمب افکن های بی -52 و ناوهواپیما بر 
تهاجمــی خــود را در واکنــش به 
نشانه های اطالعاتی ضد و نقیض مبنی 
بر حمله احتمالی ایــران یا نیروهای 
نیابتیش بــه ســربازان و تجهیزات 
آمریکایی، به خلیج فارس فرســتاد. 
یک روز بعد، رئیس جمهور ایران اعالم 

کرد که تعهداتش به توافق هسته ای 
چندجانبه که با هــدف جلوگیری از 
ایجاد تسلیحات هسته ای ایران ایجاد 

شده بود را کاهش می دهد.
روز پنج شنبه )نوزدهم اردیبهشت 
ماه( کره شمالی یک آزمایش مشکوک 
موشــکی کوتاه برد را انجام داد و این 
دومین گام تحریک آمیز رژیم کیم در 

طول یک هفته بود.
روز جمعه، )بیستم اردیبهشت ماه( 
ترامپ با انتشار، حذف و توییت دوباره 
اینکه پیشرفت مذاکرات تجاری با چین 
به روش دوستانه پیش می رود و نیازی 
برای هجوم به سمت یک توافق نیست 
و این در حالی بود کــه روز قبل از آن 
دولت وی تعرفه 200 میلیارد دالری را 
بر کاالهای وارداتی از چین وارد کرده 
بود و دو طرف نتوانستند به یک توافق 
تجاری دست یابند، بذر آشفتگی را در 

دل بازارها نهاد.
هفته گذشــته میــالدی، پس از 
شکســت خیزش مردمی به رهبری 
گوایــدو در ونزوئال و اعــالم حمایت 
آمریکا از این خیزش؛ مادورو این اقدام 
را به اســتهزا گرفــت و آن را حماقت 
کودتاچیان بر شــمرد و  پــس از آن 
مقامات ارشــد دولت ترامپ از جمله 
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، 
بر طبل احتمال اقدام نظامی آمریکا در 

ونزوئال کوبیدند.
ترامپ اما، عنــوان می کند که در 
حال تمیزکاری آشفتگی باقی مانده 
از رئیس جمهورهای پیشین است، از 
توافقات تجاری بعد در سرتاسر جهان 
گرفته تا منازعات نظامی طوالنی مدت 

در سوریه و افغانستان.
ترامــپ در جریان یــک مناظره 
سیاسی که روز چهارشنبه )هجدهم 
اردیبهشــت ماه( در ایالــت فلوریدا 
برگزار شــد، گفت: ما قاطعانه بر ترمز 
سیاست های اشتباه خارجی که منجر 
به قربانی حاکمیت ما شــد و مشاغل 

مــا را از بین برد و مــا را به جنگ های 
بی پایــان خارجــی گــره زده بود، 

کوبیدیم.
عصبانیت دموکرات ها

دموکرات ها تالش هــای ترامپ 
بــرای انداختــن تقصیر مشــکالت 
سیاســت خارجی بر گردن روسای 

جمهور پیشین را به تمسخر گرفتند.
ســناتور کریس مورفی، از حزب 
دموکرات، در جریــان یک همایش 
امنیت ملی کــه روز جمعه با حمایت 
مقامات دولت اوباما برگزار شده بود، 
در جایــگاه کمیته روابــط خارجی 
ســنا گفت که رئیس جمهــور به هر 
موضوع بین المللی دست برده منجر 
به آشــفتگی شده اســت؛ اتحاد ما با 
کشورهای متزلزل شده است. در جنگ 
تجاری گیر کرده ایم کــه هزینه اش 
پول های آمریکا است. ما به ایران اجازه 
دادیم تا برنامه هسته ایش را دوباره آغاز 
کند. ما هیچ پیشرفت ملموسی در کره 
شمالی نداشــتیم. خاورمیانه بیشتر 
دچار هرج و مرج شــده اســت. هنوز 
20 هزار عضو داعش باقی مانده که در 
تالش برای تشکیل دوباره گروهشان 

هستند.
ریچارد هاس، رئیس شورای روابط 
خارجی گفت که مشــکل اساسی با 
رویکرد ترامپ به سیاست خارجی این 
است که او به دنبال اهداف بزرگ است، 
اما اشتیاق یا توانایی برای رسیدن به 

آن ها ندارد. وی گفت: رئیس جمهور 
همواره از اهداف بلندپروازانه ای سخن 
می گوید که عموماً به طــور قطع در 

رسیدن به آن ها شکست می خورد.
برای مثال، ترامپ عنوان می کند 
کــه او از کره شــمالی می خواهد کل 
ذخایر هســته ایش را تســلیم کند و 
ً  انجام شــود. او می خواهد  این کار فورا
رژیم ایران فروبپاشد یا کل رفتارهای 
خاورمیانــه اش را تغییــر دهد. وی 
خواستار تغییرات بنیادین در سیاست 

تجاری چین است.
هاس گفت: همه این ها در بهترین 
حالت می توانــد در لیســت اهداف 

بلندمدت تعریف شوند.
هاس، نویســنده کتاب جهانی در 
بی نظمی: سیاست خارجی آمریکا و 
بحران در نظم قدیمی گفت: در همه 
موارد باال او بایــد مصالحه کند؛ اگر نه 

بازنده است.
دیگــران نیز صحبت هــای وی را 
تأیید کردند امــا گفتند تناقض هایی 
که از داخل کاخ سفید بر می آید، منجر 
به تشدید این موضوع از سوی ترامپ 

شده است.
تناقض بین ترامپ، 

بولتون و پمپئو
 ونزوئال جایی که ترامپ به شدت 
از گوایدو حمایت می کند تا مادورو را 
برکنار کند، دچار بحران شــده است؛ 
رهبر سوسیالیست این کشور به بحران 
دامن زده و آن را به لبه پرتگاه سقوط 
اقتصادی کشانده اســت. اما دیدگاه 
ترامپ نیز از سوی جنگ طلبان درون 
دولتش از جمله پمپئو و جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی وی هدایت می شود.

پس از شکســت خیزش ها علیه 
مادورو در هفته گذشــته، بولتون و 
پمپئو به پنتاگون رفتند تا با پاتریک 
شــاناهان، کفیل وزارت دفاع آمریکا 
در مورد گزینه های احتمالی نظامی 
صحبت کنند. امــا چنین مداخله ای 
مستقیماً تقابل با غرایز شخص ترامپ 
و وعده هــای انتخاباتــی وی مبنی 
بر دوری از هرگونــه مداخله نظامی 
است. مالی گفت:  مشــاوران ترامپ 
ظاهراً بسیار مشتاق به تهدید نظامی 
هســتند در حالی کــه ترامپ خود 
بســیار کمتر به آن تمایل دارد. این 
تمایز بین ترامپ و مشــاورانش خود 
منجر به آشفتگی شده است؛ از طرف 
دیگر کشمکشی دیگر در ذهن ترامپ 
وجود دارد. وی افــزود:  در حالی که 
ترامپ همواره گفتــه که می خواهد 
از گرفتاری های نظامی آشفته بدور 
باشد، در عین حال می خواهد نشان 
دهد که در موضع قدرت و مشــتاق 
به رفتن در آستانه تقابل است. مالی 
گفت که این موضع القای شکست یا 
بن بست در مسائلی همچون ونزوئال 
می کند، جایی که بولتون پیش بینی 
کرده بود کنار رفتن مادورو فقط تابعی 
از زمان است. در برخی مواقع همچون 

کره شــمالی نیز ایجــاد زخم های 
عمیق می کند، جایی کــه ترامپ از 
تهدید به آتش و خشم به عاشق شدن 

روی آورد.
آلترمن گفــت فشــار اقتصادی 
همچون تحریم هایی که ترامپ علیه 
دولت مادورو اعمال کرده است، عموماً 
هیچ وقت منجر به تغییر رژیم یا خیزش 
عمومی علیه رهبر استبدادگرا نشده 
اســت. اما به نظر نمی رسد که ترامپ 
واقعاً قصد برداشتن گام بعدی به سوی 
مداخله نظامی در مکان هایی همچون 

ونزوئال داشته باشد.
این موضوع درمورد ایران نیز صدق 
می کنــد؛ جایی که ترامــپ با هدف 
قرارگرفتن اهدافی بلندپروازانه، خود 
را در معرض شکست قرارداد. اهدافی 
همچون تغییر رژیم ایران یا آنطور که 
آلترمن می خواند: خود رژیم تغییری. 
اما رئیس جمهــور بــه لفاظی های 
فتنه جویانه برای رســیدن به چنین 
هدفی تکیه کرده که به عقیده والترمن 

به طور قطع جواب نمی دهد.
جنگ نمی شود

 مذاکره نمی شود
برایان هوک، فرستاده ویژه وزارت 
خارجه برای ایران، رویکرد ترامپ به 
ایران را میوه ای رسیده می داند و  دلیل 
آن عقب نشینی ایران از حمایت مالی 
گروه های شــبه نظامی در ســوریه و 

لبنان است.
اما هوک و دیگران موافق هستند 
که ایران در آســتانه مذاکرات دوباره 
با ایاالت متحــده برای رســیدن به 
توافقی بزرگ تــر که بتوانــد برنامه 
موشک های بالســتیکش یا حمایت 
از گروه هــای شــبه نظامی را متوقف 
کند، نیســتند. تنها چند روز پس از 
ارســال بمب افکن هــای پنتاگون به 
منطقه در واکنش به تهدید ایرانیان، 
ترامپ به حامیانش گفت که دوست 
دارد با رئیس جمهور ایران بنشیند و 

مذاکره کند.
وی در جریان گردهم آیی سیاسی 
در ایالت فلوریدا گفت: من دوست دارم 
در مقطعی بنشــینیم و برای توافقی 
منصفانه گفت و گو کنیم. ما به دنبال 
آسیب رساندن به هیچ کس نیستیم... 
ما فقط نمی خواهیم آن ها تسلیحات 

هسته ای داشته باشند.

روزنامه آمریکایی یواس ای تودی:

سیاست  خارجی ترامپ محکوم به شکست است

گزارش

برخی منابــع خبری در لیبــی از ملحق 
شــدن نیروهای نظامی مصر بــه نیروهای 
خلیفه حفتر در جنگ علیه دولت وفاق ملی 

خبر داده اند.
با گذشت بیش از یک ماه از آغاز حمالت 
نیروهای حفتر علیه طرابلــس، آرامش در 
جنوب طرابلس حاکم است حال آنکه برخی 
منابع از ملحق شــدن نظامیــان مصری به 
نیروهای حفتر برای کمک به آنها خبر دادند.

شنبه شب با اینکه نیروهای حفتر مدعی 
شدند که پایگاه هایی را در الساعدیه، العزیزیه 
و الزهــراء به تصــرف خــود درآورده اند اما 
مرکــز رســانه ای عملیات بــرکان الغضب 
)آتشفشــان خشم( وابســته به دولت وفاق 

ملی ادعــای  آن  هــا را تکذیب کــرد. طبق 
گزارش وبگاه العربی الجدیــد، محمد قنونو 
سخنگوی برکان الغضب گفت که نیروهای 
حفتر ســعی داشــتند مناطق مذکور را به 
 تصرف خود درآورند امــا با تالش های آن ها

مقابله کردیم.
قنونــو افزود کــه محور جــاده فرودگاه 
تا صبح یکشــنبه )22 اردیبهشــت( شاهد 
درگیری های پراکنده بود و نیروهای دولت 
وفاق همچنان کنترل الساعدیه، العزیزیه و 

الزهراء را در دست دارند.
قنونو همچنین تصریح کرد که توقف چند 
روزه درگیری هــای میدانــی در محورهای 
مذکور به دلیل حمــالت هوایی به خطوط 

پشتی نیروهای حفتر اســت. برخی منابع 
نظامی وابســته بــه حفتر نیز مشــارکت 
نظامیان مصری در حمالت نیروهای حفتر 
به طرابلس خبر داد و گفت: اتاق فرماندهی 
عملیــات حفتــر در هتل الرابطه در شــهر 
 غریان اســت که افســران مصری نیز در آن 

مشارکت دارند.
برخی شــبکه های اجتماعــی نیز قطعه 
فیلمی را منتشــر کردند که نشــان می داد 
مبالغی پول مصری در یکــی از پایگاه های 
نیروهای حفتر در محور جاده فرودگاه کشف 

شده است.
منابــع مذکــور همچنیــن گفتند که 
حمایت هــای مصر از نیروهــای حفتر تنها 

در حــد مشــارکت افســران در فرماندهی 
عملیات هــای نظامــی نبوده بلکــه به حد 
مشارکت یگان هایی از ارتش مصر در برخی 
از این عملیات ها رسیده است تا پایگاه هایی 
که نیروهای حفتر از دست داده اند دوباره باز 

پس گیرند. خلیفه حفتر نیز که برای دومین 
بار از زمــان آغاز این حمالت، به مصر ســفر 
کرده بود روز شنبه پس از دیدار با عبدالفتاح 
السیســی رئیس جمهور مصر به کشــورش 

بازگشت.

جنگ علیه دولت وفاق ملی ابعاد گسترده تری یافت

حضور نظامیان مصری در لیبی برای کمک به خلیفه حفتر

ترامپ عنوان می کند که 
از کره شمالی می خواهد 
کل ذخایر هسته ایش را 

تسلیم کند و این کار فوراً  
انجام شود. او می خواهد 

رژیم ایران فروبپاشد یا کل 
رفتارهای خاورمیانه اش 

را تغییر دهد. وی خواستار 
تغییرات بنیادین در 

سیاست تجاری چین است

رئیس جمهور آمریکا 
 این هفته با مجموعه ای از 
شکست های خیره کننده 
در سیاست های خارجی 
خود مواجه شد که اذهان 

را درگیر رویکرد وی به 
مداخله نظامی و روابط 

بین المللی کرد
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