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استفاده تبلیغاتی از رئیس جمهور آمریکا؛
خودنمایی ترامپ در ورودی 
بزرگ ترین شهر صهیونیست ها

مریم عالمه زاده

تصویــری از دونالد  ترامــپ، رئیس جمهور 
ایاالت متحــده در حال دســت دادن با بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی، روی 
بیلبوردی در نزدیکی شهر تل آویو در حمایت از 
نتانیاهو در انتخابات پیش  رو، خودنمایی می کند.

پایــگاه اینترنتی هیل بــا نقل ایــن خبر از 
خبرگزاری رویترز نوشــت: خبرها حاکی از آن 
اســت که تصویری از رئیس جمهور و نتانیاهو بر 
بیلبوردی در ورودی بزرگ ترین شهر سرزمین 
اشــغالی توجه همگان را جلــب می کند و روی 
آن به زبان عبری نوشته شــده است: نتانیاهو در 

دوره ای دیگر.
سخنگوی حزب لیکود، که نتانیاهو عضو آن 
اســت و به نمایندگی از این حــزب در انتخابات 
شرکت می کند، به رویترز پاسخی در مورد اینکه 
آیا کاخ سفید اجازه استفاده از این عکس را داده 

است یا خیر، نداد.
نتانیاهــو به دنبــال حضور بــرای پنجمین 
دوره ریاست جمهوری از مســیر انتخابات نهم 
آوریل )بیستم فروردین ماه( است. در حالی که 
نظرسنجی رویترز نشان می دهد بنی گانتز، ژنرال 
سابق صهیونیست ها در ماه های اخیر پیشرفت 
خوبی داشته اســت، نتانیاهو امیدوار به شکست 

تمام رقبای خود در انتخابات است.
در همین حال نتانیاهو از سوی دستگاه قضایی 
صهیونیست ها در معرض اتهاماتی از جمله قبول 
رشــوه و انجام توافقاتی برای دریافت پوشــش 
خبری گسترده قرار دارد و پرونده وی در دست 
بررسی دادستانی است. پلیس رژیم صهیونیستی 
نیز عنوان کرده وی در این ســه پرونده از زمانی 
که به دست دادستانی عمومی رژیم رفته است، 
متهم می شــود. با این حال نتانیاهو این اتهامات 
را رد کرده اســت. ترامپ از زمانــی که به عنوان 
رئیس جمهور ایاالت متحده انتخاب شده است، 
همواره در مورد روابط خود با رژیم صهیونیستی 
با آغوش باز صحبت کرده اســت. وی همواره از 
تصمیم خود برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو 
به بیت المقدس یادکرده و پس از امضای دستور 
انتقال، به صراحت بیت المقدس را پایتخت رژیم 

صهیونیستی نامیده است.

رئیس جمهور آمریکا همچنیــن همواره به 
برنامه خود برای طرح صلح خاورمیانه اشاره کرده 
است که شامل رژیم صهیونیســتی و فلسطین 
می شــود؛ البته تاکنون چنین طرحی با وجود 
گذشت از زمان وعده داده شده، ارائه نشده است.

گفتنی است نخست وزیر رژیم صهیونیستی، 
رئیس دولت و قدرتمند ترین فرد در نظام سیاسی 
این کشور اســت. هرچند دراین نظام سیاسی، 
رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت شــناخته 
می شــود، اما این مقام بیشــتر جنبه تشریفاتی 
دارد و نخست وزیر دولت را اداره می کند. بنیامین 
نتانیاهو نهمین نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
بدون در نظر گرفتن مقام سرپرست های موقت 
دولت به شمار می رود. پس از برگزاری انتخابات، 
رئیس جمهور یکی از اعضای کنســت )مجلس 
نمایندگان رژیم صهیونیســتی( که از ســوی 
اکثریت ســران مورد حمایت است را برای پست 
ریاســت جمهوری نامزد می کند و این فرد باید 
از سوی کنست با کســب اکثریت آرای اعتماد 
به عنوان نخســت وزیر انتخاب شــود. در عمل 
نخست وزیر اســرائیل، رهبر بزرگ ترین حزب 

ائتالف حاکم در رژیم صهیونیستی است.
نخســت وزیران تاریخ رژیم صهیونیستی به 
ترتیب:  داوید بن گوریــون )1948 تا 1954(، 
داوید بن گوریون )1955 تا 1963(، لوی اشکول 
)1963 تا 1969(، گلدا مائیر )1969 تا 1974(، 
اسحاق رابین )1974 تا 1977(، مناخیم بگین 
)1977تا 1983(، شیمون پرز )1984 تا 1986(، 
اسحاق شامیر )1986 تا 1992(، اسحاق رابین 
)1992 تا 1995(، بنیامیــن نتانیاهو )1996 تا 
1999(، ایهود بــاراک )1999 تا 2001(،  آریل 
شارون )2001 تا 2006(، ایهود اولمرت )2006 
تا 2009( و بنیامین نتانیاهــو از 2009 تا کنون 
به شــمار می روند. حزب کار چپ گــرای رژیم 
صهیونیستی بزرگ ترین رقیب بنیامین نتانیاهو 

در انتخابات پیش  رو است.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

اشتیاق دونالد ترامپ به ایده »اول 
آمریکا«، منازعــات جدیدی را بین 
آمریکا و متحدانش رقم زده اســت. 
در آسیا رقبای قدیمی دوباره رودررو 
شــده اند؛ ژاپن و کره جنوبی که در 
طول تاریخ منازعات گســترده ای 
در شرق آسیا داشــته اند، با تضعیف 
نقش آمریکا در منطقه، حاال دوباره 
یاد مناقشات قدیمی خود افتاده اند. 
ترامپ بــا ابراز سیاســت های انزوا 
طلبانه در جهان نه تنها متحدان خود 
را در نقاط مختلف جهان از پشتیبانی 
ناامید کرده است بلکه کم کم برخی 
منازعاتی که با دخالت آمریکا اندکی 
فروکش کرده بود، حاال دوباره ســر 
برآورده است. سایت خبری بلومبرگ 
در تحلیلی به موضوع اختالف ژاپن و 
کره جنوبی با تضعیف حضور آمریکا 
در منطقه و شکل گیری جغرافیای 

جدید سیاسی پرداخته است.
روابــط ژاپن و کــره جنوبی، دو 
شــریک امنیتــی ایاالت متحده به 
دلیل پاره ای از منازعات دیپلماتیک 
به بدترین شــرایط خود طی بیش 
از نیم قرن گذشــته بازگشته است. 
حاال نشــانه هایی وجود دارد که این 
دشمنی، با به میان کشیدن استعمار 
شــبه جزیره کره مربوط به چندین 

دهه گذشته، شعله ور شده و در حال 
تخریب روابط اقتصــادی و نظامی 
بین همسایه ها اســت. در گذشته، 
هر وقت این شــعله های ملی گرایی 
نمایان می شــد، دولت های آمریکا 
به صورت معمول دخالت می کرد و 
جلوی تشدید این انزجار را می گرفت 
و نمی گذاشت از کنترل خارج شود؛  

اما دیگر این نقش را ادامه نمی دهد.
دنیل اشنیدر، ســخنران مرکز 
سیاســت بین الملل در دانشــگاه 
اســتنفورد و مؤلف کتاب هایی در 
مورد روابط آسیای شمال شرق گفت 
هیچ رهبــری آمریکایــی همچون 
چیزی که در گذشته شاهد آن بودیم 
وجود نــدارد. در لحظه ای همچون 
اکنون، ایاالت متحده به آهســتگی 
وارد می شــد و به بازیابی ارتباطات 
کمک می کرد و گاهــی راهکار ارائه 

می داد.
ماجرای شمال شرق آسیا بیانگر 
این موضوع است که چطور شکاکی 
ترامپ در مــورد متحدان ســنتی 
آمریکا و مشغول شدن با بحران های 
سیاســی در واشــنگتن می تواند 
به آرامی چشم انداز ژئوپلیتیک پس 

از جنگ  جهانی را تغییر شکل دهد.
منازعات قدیمی

درحالی که روابط بین ژاپن و کره 
جنوبی در چند دهه اخیر عمیق تر 

شده است و هرکدام شریک تجاری 
یک سوم تعامالت دیگری به شمار 
مــی رود، دو طــرف بــا منازعات 
قدیمی یکدیگر، به ویژه اســتعمار 
شبه جزیره کره در سال های 1910 
تا 1945، دست وپنجه نرم می کنند. 
باوجودآنکه شین  زو آبه، نخست وزیر 
ژاپن در تالش بود به منازعات جنگ 
قدیمی پایان دهــد، با انتخاب مون 
جا ایــن به عنــوان رئیس جمهور 
کره جنوبــی و مقاومت وی در برابر 
تالش های آبه، منازعات بر سر اینکه 
آیا ژاپن تاوان اقداماتش را پس داده 

است یا خیر، باال گرفت.
در هفته های اخیــر پس ازآنکه 
دادگاه هــای کــره جنوبــی در 
تالش بــرای توقیــف دارایی های 
شــرکت هایی بودند کــه در زمان 
استعمار شــبه جزیره کره، نیروی 
کره را وادار به کارگری کرده بودند، 
خشم ژاپن برافروخته شد و عنوان 
کــرد این اقــدام برخــالف توافق 
1965 اســت که منجر به برقراری 
روابط دو کشور شــد. منازعات دو 
کشــور همچنین در مورد مسئله 
زنانی کــه در ر وســپی خانه های 
ژاپــن کار می کردند تقویت شــده 
است؛ هفته گذشــته پس از مرگ 
یکی از معترضان بــه این موضوع، 
رئیس جمهور کره جنوبی وعده داد 

همه تالش خود را برای اصالح تاریخ 
به کار می گیرد.

منازعات نظامی
شــاید بیشــترین عواقب برای 
ایاالت متحــده تیره شــدن روابط 
نظامــی بین ژاپــن و کره باشــد؛ 
موضوعی که آمریکا بــا تکیه بر آن 
تالش می کند با چین رو به خیزش 
مقابله کند. پس ازآنکه ژاپن مدعی 
شــد یک کشــتی کره ای اقدام به 
استفاده از رادار موشــکی بر روی 
یکــی از هواپیماهــای نظامی این 
کشور در ماه دســامبر )آذر - دی( 
کرده اســت، وزیران دفاع دو کشور 
همدیگــر را متهــم بــه مخاطره 
انداختن جان سربازان خود کردند.

پس ازآنکه ناکشــی ایوایا، وزیر 
دفاع ژاپن، در جریان بازدید از یک 
پایگاه نظامی، جایی کــه هواپیما 
مطرح شــده مستقر شــده بود، بر 

ماجرای راداری تأکید کرد، جئونگ 
کیونگ دو، همتای کــره ای وی به 
نیــروی دریایی دســتور داد با هر 
هواپیمایی که در ارتفاع پایین پرواز 
می کند، برخورد ســفت و ســخت 
شود. پس ازآن خبرگزاری کیودوی 
ژاپن و دیگر رســانه ها اعالم کردند 
تعامالت دفاعــی طرفین با افزایش 
پتانسیل ســو ءتفاهم در مواجهات 

ناخواسته، به تعویق افتاده است.
نه آبــه و نــه مــون هیچ کدام 
انگیزه هــای داخلی کافــی برای 
فرونشــاندن منازعــات ندارنــد؛ 
چراکه احساســات ناسیونالیستی 
در دو کشــور افزایش یافته است. 
نظرســنجی روزنامه نیکــی ژاپن 
که روز دوشــنبه منتشر شد، نشان 
می دهد 62درصد ژاپنی ها خواهان 
برخورد قاطــع علیه کره جنوبی در 
جریان ماجرای راداری هســتند؛ 
درحالی که تنها 24درصد معتقدند 

که آبه باید بااحتیاط پیش رود.
لیــم ایونجونــگ، اســتادیار 
دانشــکده روابــط بین الملــل در 
دانشگاه ریتســومینکان در کیوتو 
ژاپــن دراین باره گفت: مــا قادر به 
پیش بینی پایان این ماجرا نیستیم.

تأثیرات اقتصادی
هرچنــد توکیــو و ســئول در 
چند ســال اخیر موفق به مدیریت 
اختالفــات و جلوگیری از خصمانه  
شــدن آن در طول چند سال اخیر 
شــده اند، اما ریسک های اقتصادی 
ازجمله اقدامــات متقابل احتمالی 
ژاپن علیه شرکت های کره جنوبی 
رو به افزایش بوده اســت. به گفته 
سازمان توریست ملی ژاپن، تعداد 
شــهروندان کره جنوبی که ســال 
گذشــته تا ماه نوامبر به ژاپن سفر 
کرده بودند، نسبت به مدت مشابه 
سال قبل با کاهش 5.5 درصدی به 
588 هزار نفر رســید؛ این در حالی 
اســت که تعداد کل گردشــگران 
خارجی به این کشــور 3.1 درصد 

رشد داشته است.
در گذشــته ایاالت متحــده از 
قدرت خود به عنوان تضمین کننده 
امنیت برای آرام نگه داشــتن این 
تقابالت استفاده می کرد و باوجود 
مخالفان خانگی در هر دو طرف، به 
حفظ توافق 1965 دو کشور کمک 
می کرد. دولت بــاراک اوباما نقش 
کلیدی در امضای توافق بسته زنان 
روسپی در سال 2015 بین توکیو و 

سئول داشت و همچنین به امضای 
توافق مشارکت اطالعات نظامی در 

سال 2016 کمک کرد.
اما ترامپ تمایل کمی به متحدان 
خود نشــان داد و با کاهش فشــار 
کمپین نظامی خود علیه کره شمالی 
از سال گذشــته، بر کاهش مخارج 
نظامی در تعامل با دو کشور تمرکز 
کــرد. رئیس جمهــور آمریکا چند 
اجالس آسیایی را در ماه نوامبر برای 
تمرکز بر انتخابــات میان دوره ای 
آمریکا لغو کرد و دیدار ســه گانه ای 
نیز با آبه و مون در حاشــیه اجالس 
گروه 20 که در آرژانتین گرد آمده 

بودند،  برقرار نکرد.
نشــانه هایی مبنــی بــر تالش 
دیپلماتیک از سوی مقامات پایین تر 
در ایاالت متحــده در روزهای اخیر 
مشــاهده می شــود. هری هریس، 
سفیر آمریکا در کره جنوبی با مقامات 
وزارت دفاع سئول روز دوشنبه دیدار 
داشــتند، در همین حــال مقامات 
آمریکایــی در تماس بــا همتایان 
ژاپنی خود، بر اهمیت همکاری های 
سه جانبه بر سر مسئله کره شمالی 
تأکید کردند. اما به نظر می رسد دو 
طرف حتی در مسائل کلیدی، نقاط 
مشــترک کمی دارند. درحالی که 
کره جنوبی مذاکــرات تجاری خود 
را با ایاالت متحــده آغاز کرده و قصد 
دارد ترامپ را بــه کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی دوباره نزدیک کند، 
ژاپن هنوز مذاکرات را با آمریکا آغاز 
نکرده اســت و قصد دارد رویکردی 
محتاطانه تر در مورد کره شــمالی 

داشته باشد.
یوکی تاتسومی، مدیرعامل طرح 
شرق آسیا در مرکز استیمسون در 
واشنگتن گفت: رهبران سیاسی در 
هر دو سمت باید بدانند که خسارات 
ناشــی از تخریب روابط ژاپن و کره 
به صورت بنیادین نظام متحدان در 

آسیای شرقی را زیر سؤال می برد.

تقابل ژاپن و کره جنوبی بر سر جانشینی آمریکا در منطقه 

آتشیکهاززیرخاکستربرمیخیزد

خبر

انگلیس، دانمارک، فرانسه، اسپانیا، اتریش، 
آلمان و سوئد دوشنبه )پانزدهم بهمن ماه( رئیس 
مجلس ملی ونزوئال را به عنوان رئیس جمهوری 
موقت این کشــور آمریکای التین به رسمیت 

شناختند.
به نقــل از خبرگزاری رویترز، سباســتین 
کورتس، صدراعظم آلمــان در پیامی توئیتری 
نوشــت: اتریش اکنون خوان گوآیــدو، رهبر 
اپوزیسیون ونزوئال را به عنوان رئیس جمهوری 

موقت قانونی ونزوئال به رسمیت می شناسد.
سایر کشورهای اتحادیه اروپا شامل اسپانیا، 
انگلیس، فرانســه و دانمارک هم امــروز اقدام 
مشابهی انجام دادند. سباستین کورتس گفت، 
اتریش از تالش ها برای احیای دموکراســی در 
ونزوئال که به گفته او از فقدان قانون و مقررات رنج 

می برد، حمایت می کند.
در پیــام توئیتــری امانوئــل ماکــرون، 
رئیس جمهور فرانسه آمده است: مردم ونزوئال 
حق دارند نظر خــود را آزادانه و دموکراتیک وار 
بگویند. فرانسه گوایدو را به عنوان رئیس جمهور 
منتخب به رســمیت می شناسد کسی که روند 

انتخابات را آغاز خواهد کرد.
از ســوی دیگر در پیام آندرس ساموئلسون، 

وزیر خارجــه دانمارک آمده اســت: دانمارک 
خوان گوآیدو، رئیس مجلــس ملی ونزوئال را به 
عنوان رئیس جمهوری موقــت ونزوئال تا زمان 
برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک به رسمیت 
می شناســد. از واکنش مشــابه متحدانمان در 
اتحادیه اروپا خرسندیم. بیانیه مهم اتحادیه اروپا 

به زودی منتشر می شود.
پدرو سانچز، نخســت وزیر اسپانیا هم اعالم 
کرد: امروز دوشــنبه چهارم فوریه، هشت روز از 
زمانی که اسپانیا در کنار دیگر متحدانش در اروپا 
از رژیم نیکوالس مادورو خواستند تا انتخابات 
ریاســت جمهوری آزاد، دموکراتیک و شفاف 
برگزار کند، می گــذرد. از آنجایی که حتی یک 
گام در این مسیر توســط رژیم مادورو برداشته 
نشده است، دولت اسپانیا اعالم می کند که رسماً 
خوآن گوآیدو، رئیــس مجلس ملی ونزوئال را به 
عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئال به رسمیت 

می شناسد.
از طرف دیگــر جرمی هانــت، وزیر خارجه 
انگلیس در پیامی توئیتری نوشت: لندن خوان 
گوآیدو را بــه عنوان رئیس جمهــوری موقت 
به رسمیت می شناســد زیرا کاراکاس از اعالم 
انتخابات ریاســت جمهوری زودهنگام طبق 

چارچوب زمانی مشخص ناکام ماند. نیکوالس 
مادورو نتوانســت ظرف مدت هشت روزی که 
ما تعیین کردیــم، درباره برگــزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری تصمیم بگیــرد. بنابراین 
انگلیس در کنار سایر متحدان اروپایی گوآیدو 
را به عنوان رئیس جمهوری موقــت قانونی به 
رسمیت می شناســد تا انتخابات معتبر برگزار 
شــود. امیدواریم این اقدام ما را به پایان بحران 
انسانی نزدیک کند. دولت سوئد هم در اقدامی 
مشــابه رئیس مجلس ملی ونزوئال را به عنوان 
رئیس جمهوری خودخوانده به رسمیت شناخت. 
مارگوت والستروم، وزیر خارجه سوئد گفت که 
انتخاباتی که بر اســاس آن مادورو روی کار آمد 
آزاد و عادالنه نبود. ونزوئال اکنون باید انتخاباتی 
آزاد برگزار کند. ما از گوایــدو به عنوان نماینده 

مشروع مردم ونزوئال حمایت می کنیم.
آنگال مــرکل نیز حمایت خــود را از گوآیدو 
اعالم کرد. وی در کنفرانس خبری با شینزو آبه، 
نخست وزیر ژاپن گفت: تا روز یکشنبه انتخاباتی 
در ونزوئال اعالم نشــد. به همین دلیل ما انتظار 
داریم گوآیدو روند انتخابات را آغاز کند. او از نظر 
دولت آلمان و دیگر شرکای اروپایی رئیس جمهور 
مشروع ونزوئالست. وزیر خارجه آلمان نیز گفت 

هر زمان که شــرایط سیاسی ونزوئال اجازه دهد 
5 میلیون یورو کمک انسانی به این کشور را که 

بلوکه کرده آزاد خواهد کرد.
هلند نیز گوایدو را به رسمیت شناخت. بالک، 
وزیر خارجه هلند در تویئتر نوشت: مهلت هشت 
روزه برای برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک 
در ونزوئال به سر رســید. پادشاهی هلند خوان 
گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئال به 
رسمیت می شناسد. ما خواهان بازگشت آزادی 

و دموکراسی به ونزوئال در اسرع وقت هستیم.
اما روسیه با محکوم کردن رویکرد اروپایی ها 
این اقدامات را مداخله در امور مرتبط با ونزوئال 
دانســت و تاکید کرد رهبر ونزوئال باید توسط 
مردم این کشور و نه کشورهای خارجی تعیین 
شود. به رسمیت شــناختن گوایدو توسط این 

کشورها در حالی صورت گرفته که یکی از منابع 
دیپلماتیک در بروکسل دوشنبه )پانزدهم بهمن 
ماه( اعالم کرد، ایتالیا بیانیه اتحادیه اروپا را برای 
به رسمیت شــناختن خوآن گوآیدو، به عنوان 

رئیس جمهوری موقت ونزوئال وتو کرده است.
این منبع دیپلماتیک گفت: در نشســت 
غیررســمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا که 
از 31 ژانویه تا اول فوریه سال جاری میالدی 
در بخارست برگزار شد، ایتالیا بیانیه اتحادیه 
اروپا را در به رســمیت شناخته شدن گوآیدو 
به عنوان رئیس جمهــوری موقت ونزوئال وتو 
کرد در این بیانیه گفته شــده بود در صورت 
عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 
ونزوئال، اتحادیه اروپا گوآیدو را به رســمیت 

خواهد شناخت.

محبوبیت گوایدو  در  اروپا  افزایش یافت؛

مواضع سخت قاره سبز علیه  مادورو

در گذشته ایاالت متحده 
از قدرت خود به عنوان 

تضمین کننده امنیت برای 
آرام نگه داشتن این تقابالت 

استفاده می کرد و باوجود 
مخالفان خانگی در هر دو 

طرف، به حفظ توافق 1965 
دو کشور کمک می کرد

شاید بیشترین عواقب 
برای ایاالت متحده تیره 
شدن روابط نظامی بین 

ژاپن و کره باشد؛ موضوعی 
که آمریکا با تکیه بر آن 

تالش می کند با چین رو به 
خیزش مقابله کند
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