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وطن امروز

نگاه روز

چهارگوشه

پمپئو در سوچی به دنبال چیست؟

درخواست کمک گوایدو
از پنتاگون!

شبکه المیادین از سوختن  7تا  10نفتکش در مهمترین بندر نفتی امارات در ساحل دریای عمان خبر داد

سونامی انفجار در فجیره

بندر فجیره س��حرگاه روز یکش��نبه ش��اهد
حوادثی مهم بود که میتواند نقش��ه نفتی شیوخ
عرب جنوب خلیجفارس برای دور زدن تنگه هرمز
را نقش بر آب کند .ش��بکه تلویزیونی المیادین و
خبرگ��زاری اس��پوتنیک به نق��ل از منابع محلی
خبر دادند که چندین انفجار قوی در داخل بندر
فجیره در ساحل ش��رقی امارات عربی متحده به
وقوع پیوس��ته اس��ت .بر اس��اس روایت شاهدان
عینی ،بامداد دیروز ص��دای انفجارهایی قوی ،در
مهمتری��ن بندر نفت��ی و صنعتی ام��ارات و بندر
راهبردی این شیخنشین در دریای عمان به گوش
رس��ید .این شبکه لبنانی به نقل از منابع خود در
کشورهای عربی حاش��یه خلیجفارس اعالم کرد
ماهیت انفجارها مش��خص نش��ده اما آنها به طور
متوالی بین ساعات  4تا  7صبح یکشنبه رخ داده
اس��ت .این ش��بکه انفجارها را متعلق به  7تا 10
نفتکش دانس��ت که در آتشس��وختند .در این
گزارش حتی به نام برخی از این ابرتانکرهای نفتی
مانن��د «مرزوقه»« ،میراژ»« ،مج��د»« ،آمیگال»
و «خمس��ا  »10و شماره آنها اش��اره شده است.
همچنین حس��اب توئیتری روزنامه ایزوس��تیای
روس��یه همراه با نقل این خبر عکسی مستند از
یک نفتکش در حال آتشس��وزی را منتشر کرد.
شاهدان محلی گفتهاند که پس از شنیدن صدای
انفجارهای مزبور ،ش��اهد پرواز ممتد بالگردهای

پازل

الوطن عمان :ملتها دیگر از ناوهای آمریکایی نمیترسند!

روزنامه الوطن عمان دیروز همزمان با عبور ناو هواپیمابر آمریکایی «یواساس آبراهام لینکلن» و ناوگروه
همراه�ش از تنگه راهبردی «باب المندب» یمن برای نزدیک ش�دن ب�ه تنگه هرمز ،در تحلیلی جالب
نوشت« :ناوهای هواپیمابر آمریکا جغرافیای متحرک این کشورند که دریاها و اقیانوسها را درمینوردند
و واش�نگتن زمانی که هنوز دنیای ماورای دریاها وجود داش�ت ،از آنها برای اشغال سرزمینها استفاده
میکرد ...بیتردید در آن دوران تصویر این ناوها و همراهی و تبلیغات رس�انهها با آن ،خوفانگیز بود و
پیام برتری آمریکا در هر زمان و مکان را منتقل میکرد اما خیلی وقت است دیگر ناوهای آمریکا از ایجاد
وحشت در دل ملتها ناتوانند ...این جغرافیای متحرک دیگر نمیتواند امنیت صاحبان و سرنشینان خود
را تضمین کند ،بویژه اینکه درباره تصور دیگران از قدرت خود اشتباه کنند .آمریکاییها در همه زمینهها
تخصص دارند ولی متأسفانه تاکنون در درک شخصیت ملتهایی که به چالش کشیدهاند موفق نبودهاند».

آمریکایی و فرانس��وی بر فراز بندر و در آس��مان
کل شیخنش��ین بودهاند .بندر فجیره ،مرکز یکی
از  7امیرنشین امارات عربی متحده به همین نام
است که شرقیترین آنها نیز محسوب میشود .از
چند سال پیش سران امارات تالش کردند با ایجاد
یک خط لوله انتقال نفت به طول  ۳۷۰کیلومتر از
ابوظبی به این بندر در ساحل دریای عمان ،تنگه
هرمز را دور بزنند اما کماکان عمده انتقال نفت به
فجیره از طریق تانکرهای شناوری انجام میشود
که باید از تنگه هرمز عبور کنند .پیش از شکست
این راهکار نیز اماراتیها طرح ایجاد کانالی به طول
 ۸۰کیلومتر را با هدف کاهش نقش راهبردی تنگه

یو اس ای تودی:

سیاست خارجی ترامپ شکست خورده است

دیرده ش�زگرین  /دیوید جکس�ون*« :نیکالس
مادورو» رئیسجمهور ونزوئال ،ترامپ را بهعنوان
یک فرد احمق که برای خلع وی از قدرت تالش
میکند ،به اس��تهزا گرفته اس��ت« .کیم جونگ
اون» رهبر کرهش��مالی نی��ز در حال محک زدن
عزم ترام��پ در مذاکرات اتمی اس��ت و مقامات
ایران نیز راهه��ای جدیدی را برای تهدید آمریکا
و مقابله با کمپین «حداکثر فش��ار» ترامپ پیدا
کردهاند .خالصه برنام ه سیاست خارجی ترامپ به
مانع بر خورده و به طور بالقوه نتایج فاجعهباری به
همراه خواهد داشت .ترامپ
به طور کلی اهمیتی به این
نمیدهد که در حال کاشت
بذر هرج و مرج و سردرگمی
ت خارجی ترامپ
اس��ت و برخی دیگر نیز سیاس 
را نتیجه سیاستهای اشتباه و تصمیمگیریهای
متناقض و بینظم داخل کاخ سفید میدانند.
سیاس��ت خارجی ترامپ نتیج��هاش هر چه
باشد ،در هفته جاری متحمل شکستهایی شده
و س��ؤاالتی را درباره رویک��رد وی در قبال تعامل
نظام��ی و امور بینالمللی به وجود آورده اس��ت.
«جان بیآلترمن» معاون ارش��د مرکز مطالعات
راهبردی و بینالملل که یک اندیشکده بیطرف
است ،اعتقاد دارد بحرانهای اخیر آمریکا در زمینه
سیاس��ت خارجی که در روزهای اخیر نمود پیدا
کرده است ،بخشی از طرح و برنامه ترامپ است.
او تأکید دارد ترامپ بیش از هر رئیسجمهور
دیگ��ری در تاریخ اخیر آمری��کا ،در قبال هرج و
مرج احس��اس راحتی میکند .با این حال اخیرا
موارد زی��ادی از اقدامات بیفکر ترامپ در زمینه
سیاست خارجی مشاهده شده است .روز سهشنبه
هفته پیش ،پنتاگون با استناد به اطالعات منقطع
مبنی بر اینکه ایران یا نایبان این کش��ور ممکن
اس��ت ارتش و تأسیس��ات آمریکا را ه��دف قرار
دهند ،خیلی با سرعت بمبافکنهای «ب »52و
ناوگروه ضربتی را به غرب آس��یا ارسال کرد .یک
روز بعد« ،حس��ن روحانی» رئیسجمهور ایران،
توقف بخشی از تعهدات تهران ذیل برجام را اعالم
کرد .روز پنجشنبه گذشته کرهشمالی یک موشک
کوتاهب��رد را برای دومین ب��ار ظرف کمتر از یک
هفته مورد آزمایش قرار داد.
سپس روز جمعه ترامپ با حذف یک توئیت و
سپس انتشار مجدد آن ،بازار دیپلماسی واشنگتن
را بیش از پیش آش��فته کرد .درست بعد از آنکه
دولت آمریکا به واسطه عدم حصول توافق تجاری
ب��ا چین ،تعرفههای جدی��دی را بر  200میلیارد
دالر کاالی چینی تحمیل کرد ،ترامپ در توئیتی
نوشت مذاکرات تجاری با چین به «شیوهای بسیار
چ نیازی
دوستانه» در حال پیشرفت است و «هی 
ب��ه عجله» برای یک توافق جدید نیس��ت .دیگر
افتضاح دیپلماتیک دولت ترامپ هفته گذشته و
زمانی رخ داد که مقامات ارش��د دولت او از جمله
«مای��ک پمپئو» وزیر خارج��ه آمریکا از احتمال

اقدام نظامی آمریکا در ونزوئال در ش��رایطی خبر
دادن��د که کودتای «خوان گوایدو» رئیسجمهور
خودخوانده ونزوئال با شکست مواجه شد و مادورو،
تالشهای ناکام کودتاگران کاخ سفید برای کودتا
در ونزوئال را «احمقانه» خواند« .کریس مورفی»
س��ناتور دموکرات ایالت «کانکتی��کات» معتقد
اس��ت هر ام��ری را که رئیسجمه��ور آمریکا در
س��طح بینالملل به آن ورود پیدا کرده ،افتضاح
به بار آورده اس��ت .او میگوید« :شکافی میان ما
و همپیمانانم��ان ب��ه وجود آمده اس��ت .ما وارد
یک جنگ تجاری شدهایم
ک��ه ب��رای آمری��کا هزینه
خواهد داش��ت .ما به ایران
اج��ازه از س��رگیری برنامه
هستهایاش را دادیم و هیچ پیشرفت چشمگیری
در مقابل کرهشمالی نداشتیم .همچنان  20هزار
عضو داعش وجود دارند که آماده میشوند مجددا ً
تش��کیل گروه دهند»« .ریچ��ارد هاس» رئیس
ش��ورای روابط خارجی میگوید مش��کل اصلی
رویکرد سیاس��ت خارجی ترامپ این اس��ت که
وی اهداف بسیار بلندپروازانهای معین میکند اما
تمایلی به تحقق این اهداف ندارد یا اینکه توانایی
تحق��ق این اهداف را ندارد .در بحران ونزوئال که
ترامپ بشدت از تالشخوان گوایدو ،رئیسجمهور
خودخوان��ده ونزوئال برای خل��ع نیکالس مادورو
حمایت میکند ،موض��ع ترامپ تحت تأثیر افراد
جنگطلب درون دولتش از جمله «مایک پمپئو»
وزیر خارجه و «جان بولتون» مشاور امنیت ملی
کاخ سفید اتخاذ شده اس��ت .بولتون و پنتاگون
اخیرا ً با «پاتریک ش��اناهان» سرپرست پنتاگون
درب��اره احتمال اس��تفا ده از گزینه نظامی علیه
دولت مادورو در ونزوئال وارد گفتوگو شدهاند اما
این در حالی اس��ت که مداخله نظامی در تناقض
مس��تقیم با وعدههای ترام��پ در زمان مبارزات
انتخابات ریاستجمهوری  2016است که بر عدم
مداخله نظامی در کشورهای دیگر تأکید داشت.
بنا به گفته آلترمن ،فشارهای اقتصادی همچون
تحریمهای��ی که ترامپ علیه دولت مادورو وضع
کرده ،هرگز به تغییر نظام در ونزوئال منجر نشده
است .ترامپ در صدد است با تکیه بر فشارهای
اقتصادی و لفاظیهای تحریکآمیز ،سیاس��ت
خ��ود برای تغییر نظام در ایران را پیش ببرد که
قطعاً چنین روشهایی کارساز نیست .ابراز تمایل
اخیر ترامپ برای گفتوگو با ایران بهرغم اعمال
فش��ار واش��نگتن به تهران آخرین شکست در
کارنامه دیپلماتیک او اس��ت ،چرا که همان طور
که «برایان ه��وک» نماینده ویژه وزارت خارجه
ای��االت متح��ده در امور ایران اع�لام کرد ،آغاز
مجدد گفتوگوهای تهران با واش��نگتن درباره
مسائل دیگر از جمله بحث موشکهای بالستیک
محتمل نیست.
*وابستگان خبری روزنامه آمریکایی
«یواسایتودی» در کاخ سفید

هرمز مورد مطالعه و بررس��ی جدی قرار دادند اما
از آنجا که این کانال بندر فجیره را به  2قس��مت
تقس��یم میکرد و همچنین شیب آب نیز مانع از
کارکرد دائم��ی آن در عبور نفتکشها بود ،طرح
مزبور منتفی ش��د .اما ظهر دی��روز دقایقی بعد از
انتشار این اخبار« ،وام» خبرگزاری رسمی امارات
به نقل از دفتر رسانهای امارت فجیره ،صحت آنها را
رد کرد و نوشت« :دفتر امارت فجیره تأکید کرد که
تردد کاری در بندر طبق معمول در جریان است و
از رس��انهها دعوت میکند تا ضمن دقت ،به منابع
رسمی استناد کنند» .همچنین تارنمای «االمارات
الیوم» به نقل از یکی از مسؤوالن بندر فجیره خبر

انفجار را رد کرد و نوشت« :زندگی طبیعی در بندر
در جریان است و هیچ حریقی اتفاق نیفتاده است.
هیچ انفجاری را هم ش��اهد نبودیم و آنچه در این
باره منتشر شده ،کذب است ».این سایت به نقل از
سرتیپ «علی عبید الطنیجی» مدیر سازمان دفاع
مدنی فجیره نوشت« :آنچه درباره انفجار گفته شده
واقعیت ندارد و امارت فجیره ش��اهد هیچ حریقی
نبوده اس��ت» .اما عصر دیروز ب��ود که کذب بودن
این تکذیبیهها مشخص شد ،چرا که وزارت خارجه
امارات رخ دادن س��انحه در آبهای س��احلیاش را
تایید کرد .این وزارتخانه بدون اینکه نام بندر فجیره
را بی��اورد در بیانی��های از هدف قرار گفتن  4فروند
کش��تی تجاری در نزدیکی آبهای سرزمینی این
شیخنشین تحت عملیات مخرب خبر داد .اماراتیها
مدعی شدند عملیات مزبور خسارتی نداشته است
اما در ادامه تاکید کردند به دنبال «تحقیقات درباره
ش��رایط حادثه با همکاری دس��تگاههای محلی و
بینالمللی» نتایج را اعالم خواهند کرد .هنوز هیچ
طرفی مسؤولیت این حمالت را بر عهده نگرفته اما
سعودی و امارات قطعا متوجه انصاراهلل یمن شدهاند
ک��ه همین چند روز پیش بندر ینبع عربس��تان را
که دروازه صادرات اصلی نفت این کش��ور است با
موشک هدف قرار داده بود .طبیعی است که اغلب
این حمالت توسط رس��انههای سعودی و اماراتی
تکذیب شده است.

موج خطرناک تروریسم دوجانبه ،شبهقاره را درمینوردد

داعش مدعی والیت هند

رس��انههای پاکس��تانی از نفوذ تکفیریهای
داعش در کشمیر خبر میدهند و این هندیها را
بیش از پیش نسبت به دخالت همسایه شرقیاش
در این منطق��ه عصبانی کرده اس��ت .در فضای
رسانهای پاکیها ،اعالم حکومت گروه تروریستی
داعش در «والیت هند» س��روصدای زیادی بر پا
کرده اس��ت .پایگاه خبری این گ��روه اعالم کرده
بعد از به هالکت رس��یدن چند تن از نیروهایش
در کش��میر در جدال با ارتش هندوستان ،ایالت
خودمختار کشمیر با عنوان والیت هند را تشکیل
داده است .اشاره تکفیریها
به کشته ش��دن «اشفاق
احمد صوفی» عضو شاخه
داعش کش��میر در ناحیه
شوپیان توس��ط نیروهای
امنیتی هند بوده که البته
ت او همانند دیگر
این گروه مدعی اس��ت عملی��ا 
عملیات تروریس��تی در آمش��ی پورا موفق بوده،
چرا که باعث عقبنش��ینی تعدادی از س��ربازان
هندی از منطقه کشمیر اشغالی شده است .اشفاق
احمد صوفی قبل از اینکه به داعش بپیوندد عضو
گروههای آزادیخواه کش��میر بود و عملیاتهای
متعددی علیه ارتش هند طراحی کرد .داعش بعد
از شکست در سوریه و عراق در حال بسط شبکه
تروریستی خود در آسیا و آفریقاست و شبهقاره
هند و افغانستان با توجه به شکافهای مذهبی و
قومیتی ،سابقه جدالهای منطقهای با دولتهای
مرکزی و جمعیت زیاد مسلمانان فقیر و محروم
برای این هدف مطلوب هس��تند .پس از سلسله
انفجارهایانتحاریتروریستیعیدپاکمسیحیان
در جزیره سریالنکا که منجر به کشته شدن بیش
از  250نفر شد ،حاال دهلینو با حضور داعش در
شمال شبهقاره در کشمیر و حتی برخی مناطق
مسلماننش��ین غرب هندوس��تان مواجه است.
دستگاه امنیتی هند اگرچه در واکنش به داعش،
تش��کیل ایالت یا کشور خودمختار در کشمیر یا
هر منطقه از این کش��ور را مضحک دانسته اما با
این وجود اعالم کرده که تدابیر امنیتی ویژه برای
جلوگیری از نفوذ داعش در نظر خواهد گرفت.
■■عملیات تروریستهای مورد حمایت هند در
بلوچستان

با وجود انگش��ت اته��ام دهلینو به س��مت
اس�لامآباد درباره دست داش��تن در جریانهای
تروریستی شبهقاره ،هندوستان خود در حوادث
تروریس��تی اخیر در پاکس��تان مقصر ش��ناخته
میش��ود .پاکس��تان که همواره درگیر تروریسم
وهابی و سلفی بوده با حمالت گروهی جداییطلب
مواجه شده که مورد حمایت رسمی دهلینو است.
حمله تروریستی روز شنبه به هتلی در بندر گوادر
که توس��ط پیمانکاران و شرکتهای چینی اداره
میش��ود ،س��ومین حمله تروریستی مهم ظرف
یک هفته در دومین کش��ور اسالمی پرجمعیت
جهان بود .ارتش پاکستان با صدور بیانیهای ضمن

تش��ریح کامل عملیات تروریستی ناکام در گوادر
اعالم کرد که گروه تروریس��تی ارتش آزادیخواه
بلوچس��تان که پیش از این با یک حمله ناکام به
کنسولگری چین در شهر کراچی ،مخالفت خود
با کریدور اقتصادی چین و پاکستان را نشان داده
بود مسؤولیت آن را به عهده گرفت.
به گزارش ای.آر.واینیوز 3 ،تروریست که حجم
قابل توجهی سالح و مهمات به همراه داشتند وارد
هتل  5س��تاره کانتیننتال در بندر گوادر (نقطه
آغاز کریدور اقتصادی چین و پاکس��تان) شدند
و با تیراندازی و انفجار س��عی
کردند از س��اکنان هتل و افراد
حاض��ر قربانی بگیرن��د اما در
نهایت نیروه��ای ضربت ارتش
پاکس��تان وارد عمل شده و با
محاصره مهاجمان در یک نقطه
خاص و تخلیه ساکنان هتل مانع از آسیب دیدن
حتی یک نفر شدند .در تبادل آتش صورت گرفته
هر  3تروریس��ت کشته شدند و یکی از نظامیان
پاکس��تانی نی��ز در این عملیات جان خ��ود را از
دست داد .گروه موس��وم به «ارتش آزادیبخش
بلوچستان» که مورد حمایت دولت هند است و
مس��ؤولیت این حمله را بر عهده گرفته 3 ،هفته
پیش نیز در حملهای در ایالت بلوچستان پاکستان
نقش داشت که  ۱۴کشته بر جا گذاشت.
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گ�روه بینالملل :وزیر خارجه آمریکا به روسیه
م��یرود تا با والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری
روس��یه دیدار کند .پوتی��ن اما حتی حاضر به
پذیرش مایک پمپئو در مس��کو هم نشد و در
البهالی س��فرش به سوچی در روزهای خوش
آب و هوای این شهر برای کمی استراحت ،در
حالی میزبان وزیر خارجه کش��ور رقیب است
که رئیسجمهوری آمریکا مناسبات خود را با
مسکو ترمیم کرده و سعی میکند چندان هم
خرس روس��ی را عصبانی نکند .این نخستین
دی��دار در باالترین س��طح مقامات مس��کو و
آمریکا پس از دیدار هلسینکی در سال گذشته
میالدی اس��ت .ای��ران ،ونزوئال و کرهش��مالی
اصلیترین موضوعاتی است که پمپئو قرار است
با پوتین درباره آنها گفتوگو کند .پیشبینیها
از دیدار وزیر خارجه آمریکا که از سازمان سیا
به این وزارتخانه آمده و رئیسجمهور روس��یه
چندان مثبت نیس��ت و به نظر نمیرس��د از
این سفر استقبال شود .سفر پمپئو به روسیه
کمتر از  2ماه پس از آن است که رابرت مولر،
بازرس ویژه رسیدگی به پرونده مداخله روسیه
در انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۱۶میالدی
تحقیق��ات خود را ارائ��ه داده با این نتیجه که
روس��یه در انتخابات مداخله کرده اما کمپین
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا با مس��کو
تبانی نداش��ته اس��ت .ترامپ پس از س��پری
کردن  2سال نخست ریاستجمهوریاش زیر
فش��ار تحقیقات مولر ،در تاریخ س��وم مه یک
تماس تلفنی یک س��اعته با والدیمیر پوتین
داش��ت ک��ه آن را به عنوان ی��ک گفتوگوی
بسیار مثبت تحسین کرد .ترامپ گفت پوتین
به او اطمینان داده روس��یه در ونزوئال مداخله
نمیکند؛ اظهاراتی که کام ً
ال مغایر با اظهارات
مایک پمپئو و دیگر مقامات ارش��د آمریکا بود
که هفتهها از مس��کو درخواس��ت کرده بودند
از حمایت از نیک��والس مادورو ،رئیسجمهور
چپگرای ونزوئال دس��ت بردارد .ونزوئال تنها
یک��ی از چندین موضوعی اس��ت ک��ه آمریکا
و روس��یه بر س��ر آنه��ا اختالف دارن��د .دیگر
مسائل شامل جنگ س��وریه ،تعهدات کنترل
تسلیحاتی و جنگ در اوکراین است؛ اوکراینی
که قدرتهای غربی  5س��ال است در تالشند
به پایان حمایت مسکو از جداییطلبان مسلح
در آن کمک کنند« .جاناتان کاتس» از مقامات
س��ابق آمریکا که بر مس��ائل اروپای شرقی و
مرکزی متمرکز اس��ت اعتقاد دارد روسیه به
دنبال این است ببینند آیا پایان تحقیقات مولر
میتواند آغاز جدیدی ب��رای مذاکره با ترامپ
باشد یا خیر؛ ترامپی که پوتین از او در جریان
انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۱۶میالدی در
براب��ر هیالری کلینتون حمای��ت کرد .کاتس
میگوی��د :به نظر من مس��کو در حال ارزیابی
این است که آیا پس از انتشار گزارش مولر راه
جدیدی برای عملیات در واشنگتن وجود دارد
یا خیر .اگرچه ترام��پ در رأس دولت آمریکا
قرار دارد اما در واشنگتن منزوی است ،چرا که
عم ً
ال تمام مقامات ارشد دولتش از جمله پمپئو
و قانونگ��ذاران آمریکایی حام��ی یک موضع
س��فت و سختتر در مقابل روسیه هستند ،از
جمله اعمال تحریم بهخاطر مداخله انتخاباتی
و الحاق ش��بهجزیره کریمه به مسکو در سال
 ۲۰۱۴می�لادی .کاتس ادام��ه میدهد :برای
پمپئو کار بسیار دشوار است ،چرا که طرفین
صحبت در روسیه نمیدانند چه کسی از جانب
آمریکا صحبت میکند .یکی از مقامات وزارت
خارجه آمریکا گفت :پمپئو که همچنین قرار
اس��ت ب��رای دومینبار در هفتهه��ای اخیر با
س��رگئی الوروف ،وزیر خارجه روس��یه دیدار
کند ،برای پیش��رفت در یک حوزه مهم یعنی
کنترل تسلیحاتی به طور خاص تالش خواهد
کرد .معاهده «اس��تارت جدید» قرار است در
س��ال  ۲۰۲۱میالدی منقضی ش��ود و ترامپ
خواس��تار یک پیمان جایگزین وسیعتر شده
که ش��امل چین نیز ش��ود .حت��ی پمپئو نیز
اذع��ان کرده این اهداف بس��یار خوش��بینانه
اس��ت .این مق��ام وزارت خارجه آمریکا گفت:
بهرغم اختالفات شدید در برخی مسائل مهم،
روس��یه و آمریکا حتی اگر رو در رو با یکدیگر
مالقات نکنند اما روابط سازنده خود را درباره
افغانس��تان و کرهشمالی توس��عه دادهاند .اما
«ویکتوریا نوالن» معاون وزیر خارجه آمریکا در
دولت باراک اوباما نسبت به امیدها برای تحقق
یک رابطه بهتر با روسیه تحت حکومت پوتین
ابراز شک و تردید میکند .وی میگوید :فقدان
رهبری ،اتحاد و ثب��ات در آمریکا بزرگترین
چالش برای مقابله با روسیهای است که مجددا ً
قدرت گرفته است .نوالن ادامه میدهد :آنچه
ما نمیدانیم و باید متوجه آن شویم این است
که آیا رئیسجمهور روس��یه حقیقتاً خواستار
بهبود روابط است یا خیر.
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رهبر شورشیان ونزوئال روز به روز تصویری
ش��بیهتر به آنچه رئیسجمهور این کشور از او
توصیف کرده بود از خود به نمایش میگذارد.
«خوان گوای��دو» رئیسجمه��ور خودخوانده
پس از کودتای شرمآور و ناکام سهشنبه پیش
توسط حامیانش و همچنین دستگیری «ادگار
زامبرانو» معاون سابقش در مجمع ملی (سنا)
حاال علنا در نقش مزدور تمامعیار آمریکاییها از
دستگاه جنگی تروریستی پنتاگون درخواست
کمک میکند .او روز ش��نبه در تجمعی اعالم
کرد از «کارلوس وکیو» نمایندهاش در واشنگتن
درخواس��ت کرده با مقامات وزارت دفاع ایاالت
متحده دیدار کند .گوایدوی  ۳۵ساله گفت« :به
سفیر خود کارلوس وکیو دس��تور دادم فورا ً با
فرماندهی آمریکا در جنوب و دریادار آن ،جهت
برقراری ارتباط مستقیم دیدار کند» .او که ماه
گذش��ته میالدی علیه حکومت قانونی مادورو
اعالم کودتا کرده و از آمریکاییها خواس��ته در
سرزمین مادری خودش دخالت نظامی کنند،
این بار هم مدعی ش��ده ب��ه دنبال همکاری با
پنتاگون درباره راهحلی برای بحران سیاس��ی
ونزوئالس��ت که البت��ه معنایی ج��ز دعوت از
آمریکاییها به بزرگترین مخزن نفتی جهان
ندارد .با آنکه ترامپ ،مش��اور امنیتی ارشدش
بولتون ،وزیر خارجه او پمپئو و حتی س��ناتور
روبیو بارها تأکید کردهاند برای براندازی دولت
قانون��ی ونزوئال «همه گزینهه��ای روی میز»
را مدنظ��ر دارن��د اما معلوم نیس��ت گوایدو بر
اس��اس چه سلسله مراتبی به جای درخواست
از رئیسجمهور و مقامات دولتی آمریکا یا حتی
وزیر دفاع و فرمانده کل پنتاگون از فرمانده یک
س��نتکام یا یک واحد جزء ارتش تروریس��تی
ایاالت متحده درخواس��ت کمک کرده است؟
هنوز سنتکام جنوب (آمریکای التین) به این
ادعای گوایدو واکنش��ی نشان نداده اما به نظر
میرسد آنها با مزدورشان هماهنگیهایی دارند،
چرا که همان روز یک کشتی «گشت ساحلی»
آمریکایی وارد آبهای ونزوئال شد که واکنش
وزیر دفاع دولت این کش��ور را بهدنبال داشت.
البته س��خنگوی فرماندهی آمریکا در جنوب
مدعی شد این کشتی گشت ساحلی بهمنظور
«مأموریت پایش و ردیابی جهت مبارزه با مواد
مخدر» اعزام شده است.

قربانی شدن  7کودک
در افغانستان

بر اثر انفجار مین کنار ج��ادهای در والیت
غزنی افغانس��تان  7کودک قربانی ش��دند که
دس��تکم  ۴نفرش��ان اعض��ای ی��ک خانواده
بودن��د .همچنین  2کودک مج��روح دیگر نیز
به بیمارس��تان منتقل ش��دند .ع��ارف نوری،
س��خنگوی والی غزنی به خبرگزاری فرانس��ه
گفت مینها توس��ط طالبان و با هدف حمله
به نیروهای دولتی کار گذاش��ته شده بود .این
یکی از روشهای مرسوم گروههای شبهنظامی
در افغانس��تان برای گرفتن تلفات از نیروهای
اش��غالگر یا دولتی و انهدام کاروانهای نظامی
آنهاست اما در عین حال باعث کشته و مجروح
ش��دن غیرنظامیان زیادی در این کشور شده
است .بر اساس آمار سازمان ملل متحد ،انفجار
مین و سایر مهمات منفجر نشده نظیر نارنجک
و خمپ��اره در جهان در س��ال  ۲۰۱۷هر ماه
 ۱۵۰کشته برجا گذاشته است .خشونتها در
افغانستان در س��ال  ۲۰۱۸میالدی بیش از ۳
هزار کشته داشته که نزدیک به هزار نفر از آنان
کودک بودهاند.

