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تحلیلروز
چرا ترامپ با ایران و کره شمالی
رفتار متفاوتی دارد؟
صابرگل عنبری -در حالی ترامپ همواره
کیمجونگاونراستایشوروابطباکرهشمالی
را خوب توصیف می کند که تا به حال پیشرفت
بزرگی در مــذاکــرات دو طــرف حاصل نشده
است هم سالح اتمی کره شمالی پابرجاست
و هم تحریمهای آمریکا .با وجود این ،ترامپ
میگوید که عجلهای بــرای توافق نــدارد ،اما
برای تشدید فشارها بر ایران بسیار عجله دارد.
در این میان ،عدهای میگویند که اگر ایران هم
مثل کره شمالی وارد مرحله مذاکرات با ترامپ
میشد ،وی چنین رفتاری را هم با تهران در
پیش میگرفت ،اما این گونه نیست و دلیل آن
همپیچیدگیهایخاصومنحصربهفردمسائل
مرتبط با ایران به خاطر وجود متغیرهایی است
کهشرحآنخواهدرفت.قبلازپاسخبهپرسش
پیش گفته درباره دلیل رفتار متفاوت ترامپ،
ذکرایننکتهبدنیستکهباوجودحاصلنشدن
توافقی با کره شمالی ،همین که سایه جنگ و
آزمایشهای اتمی از شبه جزیره کره دور شده
اســت ،خود دستاوردی قابل توجه است و در
صورتتداوماینوضعیتمیتواندزمینهحصول
توافقنهاییراهمفراهمکند،امادرپاسخبهاین
پرسش که چرا ترامپ شیوهای متفاوت به کره
شمالی با ایران در پیش گرفته است ،میتوان
گفتکهباوجودحادتربودن پروندهپیونگیانگ
و پیش رفتن آن تا مرز جنگ ،اما پرونده ایران
پیچیدهتر است ،به چند دلیل :نخست :ماهیت
پرونده کرهشمالی مثل پرونده ایــران نیست.
یکوجهی است و یک بعد دارد و آن هم سالح
اتمی است ،اما مسئله آمریکا با ایران چندالیه
پیچیدهدارد.یکیازآنهابرنامههستهایاست
ی دهد  .برای
و برجام دیگر الیهها را پوشش نم 
ایران نقش منطقهای مطرح است ،در حالی که
کره شمالی هیچ نوع حضور منطقهای در اقلیم
خود ندارد .دوم :در شبه جزیره کره متغیری به
ناماسرائیلوجودنداردواینکارراخیلیآسان
میکند،امادرخاورمیانهچنینمتغیریبهقوت
خود در قبال ایــران مطرح اســت .در حقیقت
ام المسائل آمریکا با ایران بر سر همین متغیر
است و در واقع بقیه مسائل مطرح درباره ایران
فرع بر آن است .سوم :متغیرهای تاثیرگذار در
روابط آمریکا و کره شمالی؛ در شبه جزیره کره
چون ژاپن و کره جنوبی تفاوتی ماهوی نسبت
به متغیرهای خارومیانهای تاثیرگذار در روابط
آمریکا و ایران دارند .این مسئله در رفتار ژاپن و
کرهجنوبیبهدنبالاولیندیدارترامپوجونگ
اوننمودعینیداشت.درحالیکههنوزتوافقی
درکارنبود،ایندوکشوراستقبالکردندومون
جائهرئیسجمهورکرهجنوبیبهدیدارهمتای
کره شمالی خود رفت و دیدارها تداوم یافت ،اما
برعکسآن،کشورهایدرگیرباایراندرمنطقه
به علت پیچیدگی اختالفات و پروندهها ،با
وجوداینکهایرانوآمریکابهتوافقبرجامدست
یافتند،نهتنهاهیچاستقبالیازآننکردند،بلکه
درنهایتباالبیگری درترغیبترامپ بهخروج
ازآنموثربودند.

الجزیره :جسد خاشقچی
درتنورخانه سرکنسول سوزانده شد

«بوتفلیقه» به رغم تظاهرات
سراسری ،در انتخابات ثبت نام کرد
اما وعده کناره گیری زودرس داد

وعده سرخرمن
برای عبوراز بحران
سال پس از شروع دور پنجم ریاست جمهوری،
انتخاباتیزودهنگامبرگزاروازقدرتکنارهگیری
خواهد کرد .همچنین اعالم کرد در آن دوره یک
ساله،مجمعیملیتشکیلمیدهدکهوظیفهاش
برگزاریانتخاباتاست.اینمجمعملیهمچنین
وظیفهخواهدداشتکهزمینهاصالحاتسیاسی،
اقتصادی و اجتماعی را فراهم و پیشنویس یک
قانوناساسیراتدوینکند.بوتفلیقهایناقدامات
را زمینهساز «تولد یک جمهوری نوین» در الجزایر
اعالم کرده است ،اما مردم این کشور وعده های

خادم -ده ها هزار نفر از جوانان ،دانشجویان و
دیگر شهروندان الجزایری بیش از یک هفته است
کهبهخیابانهاآمدهاندتاعلیهثبتنام«عبدالعزیز
بوتفلیقه» برای پنجمین دوره ریاست جمهوری
تظاهرات کنند ،اما بوتفلیقه  82ساله با چشم
پوشی از خواسته مردم ،درحالی که حتی توانایی
راه رفتن نداشت ،رئیس ستاد خود را به الجزیره
فرستاد و خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری
کرد .او برای آرام کردن معترضان نیز اعالم کرد
در صورت پیروزی درانتخابات ( 18آوریل) ،یک

برای دومین بار ائتالف آمریکا «باغوز» را با «فسفر سفید» بمباران کرد

غیرنظامیان محاصره شده قربانیشدند

رسانههای سوری اعالم کردند که جنگندههای
ائتالفبینالمللیباردیگراز«بمبهایفسفری»
در شرق استان دیرالزور سوریه استفاده کردند.
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به نقل از چند
منبع محلی اعالم کرد که جنگندههای ائتالف
بینالمللی مدعی مبارزه با داعش زمینهای
کشاورزی شهرک الباغوز واقع در شرق استان
دیرالزورراباردیگربابمبهایفسفرسفیدهدف
قرار دادنــد .طبق اعالم منابع مذکور ،حمالت
ائتالفتحترهبریآمریکاباعثکشتهشدنچند
تن از اهالی (تحت محاصره) الباغوز شد که غالبا
زنوکودکهستند .ایندرحالیاستکهائتالف
آمریکا مدعی شده که در حمالت خود به سوریه
از بمبهای فسفر سفید استفاده نکرده است.

جنگندههای ائتالف آمریکا هراز چند گاهی به
بهانه مقابله با داعش مناطق مسکونی سوریه را
هدف قرار میدهند .کانال اخبار سوریه اعالم
کردهکهطیاینحمالتتعدادزیادیغیرنظامی
کشته شده اند ،هرچند آمار مستندی از کشته ها
اعالمنشدهاست.بااینحال،آنهامدعیهستند
کهآمریکابهروش«کارپتبامبینگ»منطقهباغوزرا
بمبارانکردهاست.اینحملهدرحالیانجامشده
است که نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه،
اعالمکردندکهعملیاتنهاییخودراعلیهاعضای
باقی مانده داعش در منطقه باغوز آغاز کرده اند.
دولتسوریهبارهاائتالفتحترهبریآمریکارابه
هدفقراردادنغیرنظامیاندرنبردعلیهداعش
متهمکردهاست.

کنسولگریآمریکا دربیتالمقدستعطیلشد

هدیهدیگر واشنگتن بهنتانیاهو
ایــاالت متحده آمریکا کنسولگری خــود در
بیتالمقدس را که در چندین دهه گذشته
وظایف سفارت آمریکا در فلسطین را به عهده
داشــت ،تعطیل کــرد .رهبران فلسطین در
واکنش به این رویــداد ،اقــدام تــازه آمریکا را
گامی دیگر برای شناسایی حاکمیت اسرائیل
در کرانه باختری و نــوار غزه ذکر کرد هاند.
کنسولگری آمریکا در بیتالمقدس پس از
پیمانهای اسلو در دهه نود میالدی در عمل
سفارت آمریکا نــزد تشکیالت خــودگــردان
فلسطین بود .وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

از دیروز کنسولگری خود در بیتالمقدس را
در سفارتخانه خود در این شهر «ادغام» و کلیه
فعالیتهای کنسولگری را به سفار تخانه
منتقل میکند .این رویــداد در حالی است
که دونــالــد ترامپ اواخــر دسامبر ،۲۰۱۷
در اقــدامــی یک جانبه بیت المقدس را به
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی بهرسمیت
شناخت و رونــد انتقال سفارت از تلآویو به
بیت المقدس را آغاز کرد ،این اقدام تالشها
برای برقراری صلح در خاورمیانه را از بین برد
و مخالفت جهانی را در پی داشت.
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رئیسجمهورپیرراپساز 20سالحکومتداری
ناکارآمد ،وعده ای سرخرمن برای عبور از بحران
می دانند .حــاال ،ثبت نام او باعث شده چندین
حزب اعالم کنند که انتخابات پیش رو را تحریم
میکنند.ازطرفی،باتوجهبهاینکهبوتفلیقهبرای
طی مراحل درمانی خود در سوئیس به سر می برد
و رئیس ستاد انتخاباتی وی ،اقدام به ثبت نام او
کرده ،تعدادی از کارشناسان این کشور معتقدند
که این اقدام بوتفلیقه غیر قانونی است؛ زیرا قانون
«حضور خود فــرد» را بــرای اعــام نامزدی و طی

مراحلقانونیبرایثبتنامضروریمیداند.قرار
است 13مارس( 22اسفند)دادگاهقانوناساسی
الجزایر فهرست نهایی نامزدهای انتخابات آینده
ریاست جمهوری این کشور را اعالم کند .با این
حال ،مردم الجزایر که در موج نخست اعتراضات
عربی به دلیل خاطره ناخوشایندشان از سرکوب
اعتراضات ،به خیابان ها نیامده بودند ،اکنون
پس از هشت سال حاضر به ترک خیابان نیستند.
الجزایر ،سیزدهمین کشور وسیع کره خاکی و
دارای یکی از بزرگ ترین منابع گاز جهان است و
مهمترین شریک تجاری آفریقایی فرانسه به شمار
میآید.اینکشورتادههشصتمیالدیبزرگترین
مستعمره فرانسه بود و از زمان استقالل تا امروز،
تمامی روسای جمهوری فرانسه تالش کردهاند تا
نفوذ دوران استعمار در این کشور را حفظ کنند.
امانوئل ماکرون نیز در این زمینه استثنا نیست.
اکنون،اعتراضاتدرحالیادامهداردکهبیثباتی
الجزایر در پی شــورش های ضددولتی اخیر در
این کشور ،کابوس فرانسه و رئیس جمهوری این
کشور ،امانوئل ماکرون شده است .کابوسی از
جنس شورش در حیاط خلوت ،آن هم زمانی که
کاخالیزههمزمانباچالشجلیقهزردهادرداخل
روبهروست.

گوآیدو برای بازگشت امن به ونزوئال ،طرفدارانش را به تظاهرات بزرگ فراخواند

بازداشتگوآیدو،چالشمادورو

خوان گوآیدو ،رئیس جمهوری خودخوانده ونزوئال
کهپیشازاینتوسطمادوروممنوعالخروجشدهبود،
به کلمبیا ،برزیل ،آرژانتین ،اکوادور و پاراگوئه سفر
کرده است .او حاال پس از دیدار با مقامات خارجی،
پیش از بازگشت با هواپیمای نظامی پاراگوئه به
کاراکاس ،پایتخت ونزوئال ،از هوادارانش خواسته
دست به تظاهرات خیابانی بزنند تا مانع بازداشت او
توسطنظامیانوفاداربهمادوروشوند.ازنظرتحلیل
گران،بازگشتگوایدوبهونزوئالمیتواندمرحلهای
نوینازدوئلمیاناوونیکالسمادورو،رئیسجمهور
این کشور را رقم بزند .دستگیری او میتواند فرصت
جدیدیدراختیارمخالفاننیکالسمادوروبگذاردتا
نشاندهندکهچگونهمادورودشمنانسیاسیخودرا
سرکوبمیکند.ایندستگیریحتیمیتواندباعث

تحمیل تحریمهای بیشتری از سوی ایاالت متحده
آمریکاعلیهمقاماتاینکشورشود.امابازداشتمهم
ترین رهبر مخالفان دولت ونزوئال ،خطری جدی را
برایاپوزیسیونبههمراهدارد.درصورتدستگیری،
یکچهرۀبرجستهکهتوانستپسازسالهامبارزه،
مخالفاندولتوحدتیبهوجودآورد،
سرانجاممیان
ِ
ازصحنهحذفخواهدشد.تالحظهنگارش،واکنشی
ازسوینیکالسمادوروودولتاودراینبارهگزارش
نشدهاست.بااینحالچندروزپیشنیکالسمادورو
گفتهبود:گوایدونمیتواندهمینطوریبرودوبیاید.
جان بولتون ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید ،نیز به
فاکسنیوز گفته است« :اگر مــادورو چنین قدمی
(برایدستگیری)بردارد،فکرمیکنمروزرفتنشرا
جلوانداختهاست».

پیشخوان بین الملل

جنگ و دعوا بر سر ونزوئال!
مجلهفرانکفورترآلگماینهباتیتر«جنگ
و دعوا بر سر ونزوئال» و زیرتیتر «قدرت،
نفت و اسلحه؛ یــک کشور در چنگ
قدرتهایبزرگ»بهتحوالتاینکشور
آمریکای التین پرداخته است .در این
طرح جلد روسای جمهور چین و روسیه
(طرفدارمادورو)مقابلترامپ(طرفدار
گوآیدو)قرارگرفتهاند.

نمای روز

خبرگزاری فرانسه -زنان و کودکان
گریخته از منطقه تحت تسلط داعش
در شهر "بــاغــوز" ســوریــه در انتظار
نیروهای کرد سوریه هستند.

