
کارل بیلــت نخســت وزیر و وزیر خارجه 
پیشین سوئد، به رئیس جمهور آمریکا درباره به 
رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی 
بر بلندی های جوالن اشــغالی سوریه هشدار 

داده است.
کارل بیلت نخست وزیر سال های ۱۹۹۱ تا 
۱۹۹۴ سوئد که از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ وزیر خارجه 
این کشور بود و حاال رئیس اندیشکده »شورای 
اروپایی روابط خارجی« است، به گزارش های 
خبری درباره احتمال به رســمیت شناختن 
حاکمیت رژیم صهیونیستی بر جوالن اشغالی 

توسط آمریکا واکنش نشان داد.
روز دوشنبه )بیستم اسفند ماه( ساعاتی بعد 

از بازدید لیندسی گراهام سناتور ارشد کنگره 
آمریکا از بلندی های جوالن اشغالی سوریه و 
اظهارات او درباره لزوم به رســمیت شناختن 
حاکمیت رژیم صهیونیســتی بر این منطقه 
توســط آمریکا، تلویزیون رژیم صهیونیستی 
گزارش داد که احتمال دارد دونالد ترامپ در 
تالش برای افزایش محبوبیت بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی، حاکمیت 
تل آویو بر جوالن اشغالی را به رسمیت بشناسد.

کارل بیلت در توییتر در واکنش به انتشار 
این خبر نوشــت: قانــون بین الملــل، قانون 
بین الملل است. اگر ترامپ به دنبال به رسمیت 
شناختن الحاق بلندی های جوالن به اسرائیل 

اســت، او چطور می تواند به اقدام )والدیمیر( 
پوتین در الحاق کریمه اعتراض کند؟

هشدار این مقام پیشین سوئدی درباره به 
رسمیت شناختن اشغالگری چندین دهه ای 
صهیونیســت ها در جوالن، با جدایی منطقه 
کریمه از اوکراین و پیوستن آن به فدراسیون 

روسیه همراه شده است.
کشورهای اروپایی و آمریکا بعد از برگزاری 
همه پرسی سال ۲۰۱۴ در شبه جزیره کریمه 
و رای مثبت اکثریت ســاکنانش برای الحاق 
آن به روسیه، این الحاق را غیرقانونی خوانده، 
مسکو را به اشغالگری متهم و در همین ارتباط 

تحریم هایی اعمال کرده اند.
رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۹۶۷ 
با کشورهای عربی بخش بزرگی از بلندی های 
راهبردی جوالن را به اشغال خود درآورد و از 
آن زمان با وجود قطعنامه های متعدد سازمان 
ملل، از بازگرداندن کنترل این منطقه به دولت 

سوریه خودداری کرده است.
جوالن اشــغالی بــه دالیلــی همچون 
برخورداری از منابع غنی آب شیرین، فاصله 
اندک تا دمشق )۷۰ کیلومتر(، واقع شدن در 
محل تالقی سوریه، ســرزمین های اشغالی 
فلســطین و اردن و مشــرف بودن به مناطق 

اطراف از اهمیت بسیاری برخوردار است.

خبرنــگار کانــال ۱۰ تلویزیــون رژیــم 
صهیونیستی به نقل از سه نفر از دستیاران بنی 
گانتس رهبر ائتالف انتخاباتی آبی و ســفید و 
رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات فروردین ماه 
پارلمان رژیم صهیونیستی، نوشته  که ترامپ 
در تالش اســت تا به نتانیاهو برای پیروزی در 

این انتخابات کمک کند.
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چشم جهان به سومین 
صادرکننده گاز به اروپا

مریمعالمهزاده

الجزایر سومین صادرکننده عمده گاز طبیعی 
به اروپا است و نیمی از گاز مصرفی اسپانیا را تأمین 
می کند؛ نکته ای که به حفظ ثبات در این کشــور 
اهمیت می بخشــد. از طرفی لیبی در همسایگی 
این کشــور وضعیت بی ثباتــی دارد؛ اما این دلیل 

قانع کننده ای برای جوانان الجزایری نبوده است.
هزاران تن از مردم الجزایر پس از آن که عبدالعزیز 
بوتفلیقه، رئیس جمهور این کشور برای پنجمین بار 
در سوم مارس )دوازدهم اسفند ماه( نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری شد راهی خیابان های این کشور 
شدند. موج اعتراضات کنونی در الجزایر که از سوم 
اسفند ماه سال جاری آغاز شده؛ از زمان تظاهرات 
بهار عربی در ســال ۲۰۱۱ در این کشور بی سابقه 

بوده است.
بســیاری از معترضان می گفتند حضور دوباره 
بوتفلیقه تحقیر دموکراسی و تعرض به شأن مردم 
الجزایر است. آن ها خواستار آن شدند که بوتفلیقه 
نامزدی اش را به خصوص به خاطر شرایط جسمی  و 
ناتوانی اش، پس  بگیرد. بسیاری از جوانان معترض 

شعار می دهند نه به دور پنجم، نه به فساد.
زمینهناآرامیهاازکجانشاتگرفت؟

بیش از ۲۰ سال اســت که بوتفلیقه و نزدیکان 
او اداره الجزایر را در دســت دارند و علی رغم انجام 
اصالحات و پایان دادن به درگیری های داخلی به 
دلیل فساد بسیار ، بودجه کشور جواب گوی نیازهای 

اولیه آن نشده است.
الجزایر تنها در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ 
میالدی بیش یک هزار میلیارد دالر از فروش نفت 
عایدی داشته اما فساد و سیاســت های ناکارآمد 
اقتصادی مانع از رشد و توسعه کشور شده و همین 

امر امکان رقابت در بازار جهانی را از آن گرفته است.
این اعتراض ها در حالی اوج می گیرد که اقتصاد 
الجزایر سال هاست وضعیت دشــواری را سپری 
می کند. حدود ۳۰ درصد از جوانان کشور بیکارند 
آن هم درحالی که ۵۴ درصد از کل جمعیت را جواناِن 

زیر ۳۰ سال تشکیل می دهد.
در پی تجمع معترضین،  بیانیه ای از طرف هزار 
قاضی الجزایری روز دوشنبه )بیست اسفند ماه( ارائه 
 شد؛ در این بیانیه آمده است که در صورت نامزدی 
عبدالعزیز بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری بر 

روند رأی گیری نظارت نخواهند کرد.

در همــان روز نیــز عبدالعزیــز بوتفلیقــه، 
رئیس جمهوری الجزایر در بیانیه ای اعالم کرد حضور 
در انتخابات ریاست جمهوری این کشور انصراف 
می دهد. بوتفلیقه در ادامه گفت: صدای جوانان را 
شنیده است و دغدغه آن ها برای آینده کشور را درک 
می کند. او از ورود الجزایر به دوره ای حساس از تاریخ 
خود سخن گفت و تظاهرات مسالمت آمیز جوانان 
را ســتود. از برکناری نخســت وزیر غیرمحبوب و 
تغییرات در دولت خبر داد و اعالم کرد که رای گیری 
روز ۱۸ آوریل )۲۷ اسفندماه( به تعویق افتاده است. 
بنا بر اعالم عبدالعزیز بوتفلیقه انتخابات ریاســت 
جمهوری پس از یک کنفرانس ملی که برای اصالح 
نظام سیاسی و قانون اساسی جدید این کشور است؛ 
پیش از پایان ســال ۲۰۱۹ به همه پرسی گذاشته 
خواهد شد. بوتفلیقه همچنین نورالدین بدوی، وزیر 
کشور کنونی را به نخســت وزیری منصوب کرد. با 
این حال عبدالمجید مناصره، عضو پارلمان الجزایر 
و نائب رئیس جنبش »مجتمع الســلم«)حمس( 
در این کشــور گفت، تصمیم عبدالعزیز بوتفلیقه 
رئیس جمهور الجزایر در  لغو دور پنجم نامزدی خود 
در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر در حالی که 
هنوز در مسند قدرت است مبنای قانونی ندارد چون 
می تواند از یک سال و نیم تا دو سال دیگر حکومت را 

به دست داشته باشد.
نماینده الجزایــری: بوتفلیقه ماموریت کمیته 
ملی انتخابات را قبل از پایــان مهلت قانونی آن در 
اواخر سال ۲۰۱۹ لغو کرد و هم اینک برای اصالح 
قانون اساسی کار خواهد کرد که زمان زیادی می برد.

از آنجا که اعتراضات جوانان در این روزها بسیار 
قدرتمندتر از طیف وسیعی از تاکتیک های عناصر 
درون قدرت نظام بود، این سوال مطرح می شود که آیا 
به راستی عبدالعزیز بوتفلیقه باوجود شرایط جسمی 
و فکری نامساعد، به تنهایی شرایط مناسبی برای 
نوشتن چنین بیانیه ای در انصراف از نامزدی ریاست 

جمهوری الجزایر داشته است یا خیر؟

جهاننما

سیدمحمدمیرزامحمدزاده

بر اســاس اطالعاتی که از سوی 
رســانه های آمریکایی به دست آمده 
است، گفت وگوی صمیمانه بین مایک 
پنس، معــاون رئیس جمهور آمریکا 
و ریچارد بروس دیــک چنی، معاون 
رئیس جمهور اســبق آمریکا که روز 
یکشنبه گذشته انجام شــده بود، به 
کشمکشی بر ســر سیاست خارجی 
دونالد ترامپ تبدیل شد و چنی غرایز 
رئیس جمهور را به همتای ســابقش 

باراک اوباما تشبیه کرد.
واشنگتن پست بر اساس یافته هایی 
که از این جلسه به دست آورده است، 
نوشــت:  در دیدار مخفیانه و پشــت 
درهای بســته که از ســوی موسسه 
ســازمانی آمریــکا در ســی آیلند 
گرجســتان برگزار شــده بود، چنی 
هرچند با احترام، اما متداوم و محکم 
بر سر برخی مواضع سیاست خارجی 
رئیس جمهور آمریکا بر پنس، معاون 
وی فشــار آورد. چنی در مورد برخی 
اقدامات ابراز نگرانی کــرد و آن ها را 
تندروی علیه متحدان ایاالت متحده 
در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
شــمرد و تصمیم ترامپ برای خروج 
نیروهای نظامی از سوریه را ترسناک 
توصیف کرد و تصمیمی ناگهانی از دل 

یک تماس تلفنی با اردوغان شمرد.
چنی با صدای بلند پنس را خطاب 
قــرار داد و گفت: ما دچــار وضعیتی 
شده ایم که دوســتان و متحدانمان 
در سرتاسر جهان که به آن ها وابسته 

بودیم، دیگر اعتمادی به ما ندارند.
او سپس انتقادات صریحی در مورد 
واکنش دولت کنونی به چالش های 

سیاست خارجی عنوان کرد و گفت: من 
نگران هستم ته خط چنین رویکردی 
به دولتی منجر شود که بیشتر شبیه 

باراک اوباما شود تا رونالد ریگان.
طعنه های چنی به پنس که منجر 
به آن شد پنس به شوخی از دوستانه 
نبودن موضوعات گلــه کند، حاکی 
از افزایش تنش هــا و درگیری ها در 
مباحث حزب جمهوری خواه آمریکا 
بود؛ حزبی که منتقدان برجســته به 
سیاســت خارجه آن همچون چنی، 
به طور فزاینده همگرایــی ترامپ با 
استبدادگرایان و همچنین تالش ها 
برای رویکرد غیرمداخله جویانه نظامی 
ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه وی  

را به باد انتقاد گرفته اند.
طعنههایچنی
بیخیالیپنس

این جلســه همچنین بی خیالی 
پنــس و همراهی ترامپ و همســو 
شــدن با او در مقابل خیــل حامیان 
و جمهوری خواهــان قدرتمند را به 
رخ کشــید و معاون رئیس جمهور با 
بی اعتنایی از عصبانیت چنی عبور کرد 
و از ترامپ به عنوان یک رهبر متحول و 

پویا تمجید کرد.
اما شــکاف بین جبهــه ترامپ 
انزواگرا و جبهه چنــی جنگ طلب 
حزب جمهوری خواه در این مناظره 
به اوج خود رسید و منجر به مکالمه ای 
شــد که قرار بود خوش وبش معاونان 
رئیس جمهور باشد، اما کنکوری شد 
که چنی برای پنس آمــاده کرده بود 
ً  به  و وی مجبور بود با دقــت اما اجبارا

سؤاالت پاسخ دهد.
شــرح این ماجرا از ســوی فردی 
حاضر در جلسه افشــا شده که مجوز 

انتشار آن را نداشت؛ چراکه تمام حضار 
موافقت کرده بودند شــرح مکالمات 
مخفی بماند. سخنگوی پنس وقوع 
این مناظره را تأیید، اما از اظهارنظر در 

مورد آن خودداری کرد.
در ایــن جلســه بســیاری از 
حامیــان و مدافعان مالــی اتاق های 
فکر محافظــه کاران که بســیاری از 
آن هــا تأمین کننــدگان مالــی 
جمهوری خواهان نیز هستند، حضور 
داشتند. این جلسه در حاشیه اجالس 
ساالنه AEI برگزار شد؛ اجالسی که 
عموماً به اعضای جمهوری خواهانی 
مرتبط بوده اســت کــه موضوعات 
سیاست  خارجی را بررسی می کنند؛ 
از چنی تا جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی آمریکا، همه پیش از پیوستن به 
دولت در این اجالس عضویت داشتند.
انتقادازسیاستهایضدجنگ

چنی به عنوان یکــی از بازیگران 
اصلی پشت صحنه جنگ عراق، یکی از 
شخصیت های بحث برانگیز در مسائل 
سیاست خارجه آمریکا است. احزاب 
چپ و راست آمریکا همواره او را مشتاق 
به در معرض آسیب قراردادن ارتش 
آمریکا معرفی و از او انتقاد می کنند؛ 
کسی که باوجود عدم تأیید شواهدش 
در مورد تهدیدات خارجی از ســوی 
سازمان های اطالعاتی، همواره بر طبل 

جنگ می کوبد.
جلســه خیلی زود از یــک دیدار 
بانشاط به مکالمات تند و تقابل این دو 
معاون تبدیل شد، به گونه ای که همه از 
شدت تنش ها شگفت زده شدند. معاون 
رئیس جمهور اسبق سپس تمرکز خود 
را بر وضعیت کره شمالی گذاشت. او 
به شدت در مورد تصمیم ترامپ برای 

قطع تمرین نظامی چنــد دهه ای با 
کره جنوبی اظهار نگرانی کرد و با اشاره 
به گزارش خبری بلومبرگ دســتور 
رئیس جمهور برای ترغیب سیاست 
پرداخت هزینه حضور نظامی آمریکا در 
کره جنوبی از سوی ژاپن، کره جنوبی و 
آلمان ها بعالوه ۵۰ درصد بیشتر را به 
باد انتقاد گرفت. چنی با طعنه گفت: 
من نمی فهمم؛  چنین چیزی شبیه 

قرارداد امالک در نیویورک است.
پنس از تصمیم دولت برای متوقف 
کردن مانور نظامی در کره جنوبی دفاع 
کرد و گفت وزارت دفاع تضمین داده 
که این تصمیم بــر آمادگی ما در کره 
جنوبی تأثیر نمی گذارد. پنس گفت: ما 
به تمرین های خود ادامه می دهیم. ما 
به همکاری نزدیک خود با کره جنوبی 
ادامه می دهیــم؛  ما یک متحد بزرگ 

آنجا داریم.
ترامپ به هیچ وجه اشتیاق و عالقه 
خود را برای برهــم زدن نظم پس از 
جنگ جهانی دوم پنهان نکرده است 
و دائماً  از متحدان ناتو خواســته که 
تعهدات خود به ناتو را بیشتر و حداقل 
دو درصد از درآمد ناخالص ملی خود را 

صرف آن کنند.
پنس همچنین وادار به پاسخ گویی 

در مورد مواضــع گاه و بیگاه خصمانه 
ترامپ علیه ناتو شد؛ آن هم زمانی بود 
که چنی گفت مواضع ترامپ منجر به 
دامن زدن به این تفکر شده که متحدان 
فرامرزی ما به ویژه در ناتو می اندیشند ما 
دیگر به این رابطه توجه نداریم و اینکه 
ما مشتاقانه به دنبال جانشینی برای این 

مسئولیت هستیم.
چنی گفت چنین رویکردی این 
احساس را حداقل به صورت عمومی 
القا می کند که تصمیمات یک شبه و 
بدون مشورت انجام می شوند و ترامپ 

هر کاری دلش بخواهد می کند.
پولبیشتر،حمایتبیشتر

پنس سپس به شوخی گفت خب 
این سؤال دوســتانه از کجا آمده بود؟ 
بعد درحالی که همه از شــوخی وی 
متعجب شده بودند به شدت از دولت 
دفاع کرد و عنوان کرد ترامپ می تواند 
از متحدانــش بخواهد بیشــتر پول 
بدهند و درعین حال روابط گرم خود 

را حفظ کند.
 پنس گفــت:  من فکــر می کنم 
منتقدان رئیس جمهــور و دولت ما 
تمایل دارند، تقاضای ترامپ از متحدان 
برای متعهد ماندن به تعهداتشــان را 
تالش او برای برهــم زدن نظم بعد از 

جنگ جهانی دوم توصیف کنند.
وی افــزود: اما ما فکــر می کنیم 
از متحدانمــان بخواهیــم دفــاع از 
کشــورهایمان را تقویت کنند و در 
همین حال تعهداتمــان را محکم تر 
کنیم. چه آن ها متحدان اروپایی باشند 

و چه آسیایی.
چنی البته در مورد چنین تعهدی 
مشــکوک بود. او به صراحت بارها و 
بارها سیاســت های ترامپ را تحقیر 
کرد و او را رئیس جمهوری دانســت 
که از پشت میز تجارت به اینجا آمده 
است و سیاست خارجی را با تعامالت 
خام دالر و سنت اشتباه گرفته است. 
او اظهــار کرد اعضــای ناتو همچون 
آمریکا نیروهای خود را به افغانستان 
فرستاده اند و بنابراین این رابطه فراتر 

از پول و سفته بازی است.
چنــی در مورد متحــدان گفت: 
کســانی را کــه از ایاالت متحده در 
مسائلی فرای تعهدات مالی حمایت 
می کنند نمی توان با گفتن اینکه بشین 

و مبلغ چک را بنویس رد کرد.
پنس بر تعهد ترامپ به ارتش آمریکا 
و دفاع از کشور تأکید کرد و اصرار داشت 
سیاست دریافت پول بیشتر صرفاً راه 
دیگری برای حمایت از سیاست ترامپ 
برای صلح جهانی از طریق قدرت است. 
وی خطاب به چنی گفت: اما تو به عنوان 
جنگ طلب محبوب من خیالت راحت 
باشد؛ ما با رئیس جمهور ترامپ در کاخ 
سفید همچنان موضع قدرتمند خود 
برای دفاع قدرتمند از کشور، محکم 
ایستاده ایم. پنس ادامه داد: همچنان 
که رئیس جمهور ما دوبــاره ارتش را 
می سازد و تعهد ما برای دفاع کشور را 

تقویت می کند، درخواست از متحدان 
برای تعهد بیشتر و پرداخت بیشتر از 
نظر من راهی برای سرزنده نگه داشتن 

و موفقیت ایده جهان آزاد است.
ترامپازابتداخواهانخروجبود

پنس بار دیگر از دولت دفاع کرد و 
دیدگاه غیرمداخله جویانه ترامپ در 
سیاست خارجی را تشریح کرد. به طور 
مثال در مورد تصمیم خروج نیروها از 
سوریه، این موضوع که ترامپ این اقدام 
را صرفاً در حیــن یک تماس تلفنی با 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه اتخاذ کرده اســت را رد کرد و 
گفت که حامیان ترامپ خیلی وقت 
بود که در مورد دو دلــی ترامپ برای 
درگیری مشارکتی سربازان آمریکایی 

مطلع بودند.
پنس گفت: وقتی مــردم آمریکا 
این رئیس جمهور را انتخاب کردند، 
آن ها به کســی رأی دادند که نگران 
اعزام آمریکایی ها به سرتاســر جهان 
بــود و آن ها می دانســتند کــه این 
رئیس جمهوری اســت که این سؤال 
بنیادین را مطرح می کند که ما به کجا 
می رویم و آیا می توان از زنان و مردان 
در لباس خدمت خواست که به بخش 

دیگری از کره زمین بروند؟
پس ازآن پنس نتیجه گرفت: پس 
نیابد هیچ کس شــگفت زده شود که 
این رئیس جمهور در مورد اعزام مردان 
و زنان به خارج از کشور دو دل باشد و 
آمریکایی ها را فقط به جایی اعزام کند 

که به آن ها نیاز است.
همچنان که پنس از ترامپ دفاع 
می کرد با طنز به تفاوت های ســبک 
خود با ترامپ اشــاره کــرد و خود را 
یک افســر پایین رتبه حامی و بیانگر 
دستورات ترامپ معرفی کرد و نه یک 
مرد نمایش. وی گفــت: برخی فکر 
می کنند من و رئیس جمهور متفاوت 
هســتیم. می دانید، او شهر نیویورک 
است و من یک شــهرک کوچک در 
ایالت ایندیانا. او همیشه در یاد می ماند 
و من نه. با گفتن این حرف ها جمعیت 
به خنده افتاد. در پایان مراســم نیز 
پنس لحــن تند چنی را به شــوخی 
گرفت و گفت چه لحظات ســختی 
بود. او همچنین ســعی کرد معاون 
رئیس جمهور اسبق و دیگر حضار را 
مجاب کند که دولت نگرانی های آن ها 
و توصیه هایشان را برای دفاع از کشور به 

کار می بندند.

دردیدارمخفیانهدیکچنیومایکپنسرویداد؛

کشمکش بر سر سیاست خارجی دونالد ترامپ

خبر

هشدارنخستوزیرسابقسوئدبهترامپ؛

به قانون بین الملل احترام بگذار

پنسبرتعهدترامپبه
ارتشآمریکاودفاعاز

کشورتأکیدکردواصرار
داشتسیاستدریافتپول
بیشترصرفاًراهدیگریبرای
حمایتازسیاستترامپ
برایصلحجهانیازطریق

قدرتاست

طعنههایچنیبهپنس
کهمنجربهآنشدپنس
بهشوخیازدوستانه

نبودنموضوعاتگلهکند،
حاکیازافزایشتنشهاو

درگیریهادرمباحثحزب
جمهوریخواهآمریکابود
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