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با وجود تداوم اعتراضات در الجزایر
هواپیمایرئیسجمهور
درالجزیرهفرودآمد

عباس حاجی بابایی

درحالی که اعتراضات الجزیره روز یک شــنبه 
)نوزدهم اســفند ماه( در الجزایر ادامه داشت؛ 40 
کیلومتر آن طرف تر هواپیمای عبدالعزیز بوتفلیقه، 
رئیس جمهــور الجزایر در یک پایــگاه نظامی در 
نزدیکی بوفاریک فرود آمــد. هواپیما صبح همان 
روز فرودگاه ژنو را ترک کرده بود؛ اما مشخص نبود 
که رئیس جمهور 82 ســاله در داخل پرواز باشد یا 
نه. او دو هفته گذشته را به دلیل شرایط نامشخص، 
تحت درمان در بیمارستان سوئیس بستری شده 
بود. هزاران نفر از مردم در هفته های گذشــته در 
اعتراضات ضد دولتی شــرکت کرده اند و خواستار 
کناره گیــری بوتفلیقه از پنجمین دوره ریاســت 
جمهوری در انتخابات ماه آینده شــده اند. با وجود 
وعده صرف نظر از تصمیــم وی برای تضمین یک 
دوره دیگر ریاست جمهوری، معترضان همچنان 
در خیابان هستند. روز یکشنبه )نوزدهم اسفند ماه( 
تظاهرات گســترده ای در پایتخت الجزایر صورت 
گرفت و هم زمان اعضای جامعه الجزایر در فرانسه 

نیز برای اعتراض در پاریس گرد هم آمده بودند.

محدودیت های اینترنتی دردسر شد
بزرگتریناعتراضاتخیابانی

درروسیه
مریم عالمه زاده

به گزارش رویترز از مسکو هزاران نفر روز یکشنبه 
)نوزدهم اسفند ماه( در خیابان های مسکو و دو شهر 
دیگر در اعتراض به محدودیت های سخت تر اینترنت 
به خیابان آمدند که برخی آن را بزرگ ترین اعتراضات 
در ســال های اخیر در پایتخت روسیه می دانند. 
قانون گذاران ماه گذشــته از سخت گیری هر چه 
بیشتر و کنترل شدیدتر اینترنت خبر دادند. آن ها بر 
این باورند که حمایت از این قانون موجب جلوگیری 

از دخالت های خارجی در امور روسیه می شود.
اما برخی از رسانه های روس این قانون را به 
پرده آهنین آنالین تشبیه کرده اند و منتقدان 
بر این باورند که دولت از آن برای خنثی کردن 
مخالفت اســتفاده می کند. مــردم در خیابان 
Prospekt Sakharova در مسکو تجمع 
کردند و به ســخنرانی علیه قانون محدودیت 
اینترنتــی پرداختنــد. اعتراض کننــدگان با 
شــعارهایی با مضمون دست از ســر اینترنت 
بردارید و نه به ایزوله شدن و محدودیت اینترنتی 
روســیه را متوقف کنید، در خیابان های مسکو 
دســت به اعتراض علیه دولت روســیه زدند. 
هرچند پلیس مسکو شمار معترضان را ۶ هزار 
و ۵00 نفر اعالم کرده ولی نهادهای مســتقل 
برآورد کرده اند که روز یکشنبه )نوزدهم اسفند 
ماه( حداقل ۱۵ هــزار و ۳00 نفر در تظاهرات 
انجام شده در خیابان های مسکو حضور داشتند. 
دیمیتری یک معترض جوان 28 ساله به رویترز 
گفت: اگر کاری نکنیم اوضاع بدتر خواهد شد و 
مقامات به راه خود ادامه می دهند و راهی برای 
بازگشت نخواهیم داشت. هرچند پلیس مسکو 
مدعی شده که در جریان تظاهرات روز یکشنبه 
)نوزدهم اسفند ماه( کسی دستگیر نشده است 
اما خبرهای غیررسمی منتشــر شده از سوی 
برخی فعاالن اجتماعی روس حاکی از بازداشت 
پانزده نفر در حین پخش اعالمیه توسط پلیس 
شدند. هرچند این تظاهرات در شهرهای جنوبی 
Voronezh و Khabarovsk و در شــرق 
روسیه با تأیید مقامات برگزار شد، اما تعداد کمی 
از فعاالن در سنت پترزبورگ بدون مجوز مقامات 
به خیابان ها آمدند. روســیه در سال های اخیر 
تالش کرده است که دسترسی به وب سایت های 
خاص و خدمات پیام رســانی ماننــد تلگرام را 
مسدود کند. این برنامه قصد دارد مسیر اینترنت 
روســیه را به نقاط تحت کنترل دولت هدایت 
کند و یک شــبکه ملی ایجاد کند که حتی در 
صورت قطع زیرساخت های خارجی به کار خود 
ادامه دهد. برنامه پیشنهادی دوم در ماه مارس 
)اسفند - فروردین( ارائه می شود که این الیحه 
ابتدا باید توســط نمایندگان مجلس و سپس 
توســط رئیس جمهور والدیمیــر پوتین امضا 
شود. ارائه این الیحه راهکار مقامات روسیه برای 
افزایش تسلط روسیه در بخش اینترنتی است. 

جهاننما

خبر

سیدمحمد میرزامحمدزاده

همچنان که رقابت های انتخاباتی 
نخســت وزیر نتانیاهو بــه اوج خود 
می رسد، سالح مخفی وی دیگر مخفی 
نیست؛ ترامپ بزرگ ترین سالح او در 

انتخابات بود.
بیلبورد غول پیکری که یک ماه قبل 
در تل آویو و قدس با تصویری از این دو نفر 
برافراشته شد که با چهره های بشاش در 
حال دست دادن بودند و زیر آن نوشته 
 a Different( »بود »برتر از دیگران
League(، طعنه ای به رقبای نتانیاهو 

بود: شما آماتور هستید. 
نیویورک تایمز نوشت: چند ساعت 
قبل از آنکه دادســتان کل اسرائیل از 
تصمیم خود برای محکوم کردن نتانیاهو 
بر سر اتهامات فســادی خبر دهد که 
ماه قبل از آن اثبات  شــده بود، ترامپ 
در ویتنام به خبرنــگاران گفت: رهبر 
اسرائیل مردی محکم، باهوش و قوی 
است و به عنوان نخست وزیر عملکرد 

خوبی داشته است.
روز دوشنبه هفته گذشته )سیزدهم 
اســفند ماه( نیز، پنتاگــون از حضور 
کوچک و موقت نیروهــای آمریکایی 
در اســرائیل خبر داد. روز چهارشنبه 
همان هفتــه )پانزدهم اســفند ماه(، 
نتانیاهو که به دلیل قانون منع استفاده 
از سربازان کشور برای اهداف انتخاباتی 
نمی توانســت اهداف تبلیغاتی خود 
را پیش ببرد، ویدئویی را منتشــر کرد 
که ســربازان آمریکایی او را اسکورت 

می کردند.
همه این امتیازات از سمت ترامپ 
به لطف رأی دهندگان اسرائیلی  عاید 
نتانیاهو می شود؛ کسانی که بر اساس 
آخرین نظر سنجی ها بیشتر از هر کشور 

دیگری ترامپ را تحســین می کنند؛ 
البته اســرائیلی ها دالیل خوبی برای 
عشق به ترامپ دارند: دولت ترامپ باران 
الطاف خود را شامل نتانیاهو کرده است: 
انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، 
قطع مکرر کمک به مقامات فلسطینی 
و پذیرفتن ادعای اســرائیلی ها مبنی 
بر عدم احتساب میلیون ها فلسطینی 
به عنوان پناه جو، ازجمله مواهبی بود 
که در دوران ترامپ نصیب اسرائیل شد.

به گفته دیپلمات های آمریکایی، 
هرچند که دیگر رهبران اســرائیل و 
آمریکا نیز همواره به هم نزدیک بوده اند، 
روابط ترامپ، نتانیاهــو هیچ وقت در 
تاریخ دو کشــور تکرار نشــده بود. در 
کنار نزدیکــی عاطفی، ایــن دو نفر 
در سیاســت  نیز قرابت هــای جالبی 
دارند: کشــمکش های مشــابه بر سر 
رســوایی های خود و همچنین کپی 
آشــکار در نحوه برخورد با منتقدان. از 
آن طرف این رابطه منافعی را برای ترامپ 
نیز داشته است و دموکرات های یهود را 
به سمت ترامپ منحرف کرد و به ترامپ 
کمک کــرد جمهوری خواهان را تنها 
منبع مطمئن حمایت بی قیدوشرط از 

اسرائیلیان معرفی کند.
 شکست نتانیاهو
حسن ختام رابطه

اما این رابطه ممکن است در تاریخ 
نهم آوریــل )بیســتم فروردین ماه( 
به پایان برسد. شکســت نتانیاهو در 
انتخابات حاال بســیار محتمل شــده 
اســت. حزب وی در نظرســنجی ها 
بســیار نزدیک به بنی گانتس، ژنرال 
اسرائیلی بازنشســته محبوب است. 
حتی اگر نتانیاهــو در انتخابات پیروز 
شود، ممکن نیست بتواند دولت ائتالفی 
تشــکیل دهد، چرا که گانتس گفته 

است به دلیل اتهام فساد نتانیاهو چنین 
ائتالفی را نمی پذیرد. حتی اگر نتانیاهو با 
دوزوکلک اکثریت دولت را با خود همراه 
کند، احتماالً دولتی راســت افراطی 
خواهد بود که طرح صلح دولت ترامپ 
برای حل منازعه اســرائیل، فلسطین 
را برنمی تابد؛ طرحی که دولت ترامپ 
سرمایه و وقت بسیاری برای آن صرف 

کرد.
از طرف دیگر، اتحاد نتانیاهو با یک 
حزب حاشیه  دار نژادپرست، همین حاال 
در ایاالت متحده منجر به جری تر شدن 
دموکرات ها بدون ترس از ضرب و شتم 
جمهوری خواهان در تقابل با نتانیاهو 
شده است. محکومیت های نتانیاهو در 
پرونده قضایی نیز می تواند در ماه های 
آتی منجر به جدایی او از قدرت یک بار 

برای همیشه شود.
تداوم حمایت آمریکا

بااین حال تا به امروز، الطاف دولت 
آمریکا برای اسرائیل تداوم داشته است. 
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، 
به تازگی از توقف در سفر خاورمیانه ای 
خود که ۱8 مارس )27 اســفند ماه( 
آغاز می شود، خبر داد؛ این پشتیبانی 
سیاســی احتماالً در چند روز آینده با 
دیدار نتانیاهو از دفتر ریاست جمهوری 
آمریکا به اوج خود برسد؛ اگر این دیدار به 
شام رسمی در گردهمایی آیپک، البی 

قدرتمند طرفدار اسرائیل ختم نشود.
حاال تحلیل گرانی که حمایات آمریکا 
برای کمپین نتانیاهو  را رصد می کنند، 
گام بعدی او را حدس می زنند: اقدامی 
برجسته و پررنگ تر همچون ترغیب 
قانون گــذاران جمهوری خواه برای به 
رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر 

بلندی های جوالن.
آرون دیوید میلر، یک مذاکره کننده 

ن  نــه در دورا ورمیا بق خا ســا
ریاســت جمهوری های دموکــرات و 
جمهوری خواه آمریــکا در این رابطه 
گفــت: یــک هدیــه چرب وچیلی و 
چاق وچله. ســهم ترامپ از این بازی 
انجام هر اقدامی بــرای انتخاب دوباره 
بی بی است. هیچ داســتان مگویی در 
مورد تالش رؤسای جمهور آمریکا برای 
تأثیر بر انتخابات اسرائیل باقی نمانده 
است: آنشل پیففر نویسنده کتاب یک 
بیوگرافی جامع از نتانیاهو، گفت: جورج 
دبلیو بــوش با تعلیق تضامیــن وام به 
ییتژاک رابین کمک کــرد تا ییتژاک 
شامیر را در عین ناامیدی شکست دهد. 
بیل کلینتون اجالس عرب - اسرائیل 
را در سال ۱99۶ برگزار کرد و با جلسه 
کاخ ســفید تالش کرد نتانیاهو را در 
سال ۱99۶ شکست دهد و شیمون پرز 
را به قدرت برساند، که با شکست مواجه 
شد و بعدازآن روابط ضعیف نتانیاهو با 
کلینتون منجر شد که فقط سه سال در 

قدرت بماند.
اما چنین ســابقه ای برای نزدیکی 
دو رئیس جمهــور در مراحــل کاری 

همچون ترامــپ و نتانیاهو حداقل در 
سبک اصطالحاتی که به کار می برند، 

بی سابقه بوده است.
تشخیص اینکه هر دو رئیس جمهور 
از اصطالح شــکار روح برای توصیف 
پرونده های رسوایی شــان اســتفاده 
کردند، شــاید به دلیل استفاده از زبان 
عبری از ســوی نتانیاهو، سخت بوده 
باشد. اما نتانیاهو در مورد اصطالح اخبار 
قالبی خود را اذیــت نکرد و از اصطالح 
انگلیسی در پســت های شبکه های 
اجتماعی استفاده کرد. ترامپ برخی 
ســازمان های خبری را دشمنان ملت 
خواند و نتانیاهو در تبلیغی شرکت کرد 
که در آن خبرنــگاران را از باقی مردم 
جدا می کرد و می گفت این ها در مورد 
انتخابات تصمیــم نمی گیرند. حتی 
استفاده از شعار »مرد ضروری« از سوی 
نتانیاهو در دوره گذشته انتخابات، سوژه 
ترامپ در انتخاب سال 20۱۶ با شعار  

»تنها من می توانم درستش کنم« بود.
این مناظــره اصطالحاتی، هفته 
گذشــته به موضوع مضحکی تبدیل 
شد؛ نتانیاهو در توئیتی بخشی از سریال 
فاکس اند فرندز آمریکا که موردعالقه 
ترامپ نیز هست را منتشر کرد که در آن 
مفسر آمریکایی هرگونه فساد اسرائیلی 
را رد کرد، دیالوگی که می تواند به راحتی 
از سوی نتانیاهو به سریال دیکته شده 
باشد. او در توئیت خود نوشت: ببینید 
آن ها در پربیننده ترین سریال آمریکا 
در مــورد روند قضایی علیــه من چه 

می گویند.
تفاوت های بنیادین بین دو رهبر

چه در شخصیت و چه در سیاست 
ایــن دو نفــر در واقعیت اشــتراکات 
 Different بسیار کمی دارند. شعار
League را شــاید بتوان با خوانشی 
دیگر )مسیر متفاوت(، به تفاوت های 
آشــکار این دو نفر تعبیر کرد. نتانیاهو 
یک خواننده حریص و دانشجوی تاریخ 
اســت؛ ترامپ اما نه. نتانیاهو حتی به 
اذعان منتقدانش یک سیاســت مدار 
زیرک اســت که حتی با کشورهایی 
که زمانی خصومت جدی با اســرائیل 
داشــتند، صلح کرد؛ اما شــخصیت 
مبارزه جوی ترامپ و سیاست خارجی 
سلطه طلب وی، برخالف نتانیاهو حتی 
متحدان قدیمی آمریکا در سرتاســر 

جهان را رمانده است.
از طرفــی نتانیاهو بــا ترکیبی از 
پوپولیسم، غیرت مذهبی و هوچیگری 
رسانه ای، مخاطبین اسرائیلی خود را به 
وجد می آورد؛ کاری که ترامپ 20 سال 
بعد به چنین روشی به عنوان یک منش 

سیاسی نگاه می کند.
آری شــویت در مورد ایــن دو نفر 
می گوید: هــر دو نفر افــرادی موفق و 
ممتازی هستند که رهبری شورشیان 

را علیه نخبگان به دست گرفتند.
در بیوگرافی نتانیاهو نوشــته شده 
از سوی پیففر آمده است که در جریان 
کارزار انتخاباتی ۱999 نتانیاهو با متهم 
کردن رسانه ها به ســازش با چپ ها، 
عنوان کــرد آن هــا می خواهند وی را 
برکنار کنند و همین باعث شد مردم به 
خیابان بیایند و شعار : آن ها ترسیده اند 
را سردهند. پیففر می گوید: این دقیقاً 
الگوریتم شــعار: او را زنجیر کنید بود 
که ترامپ علیه هیالری کلینتون از آن 

استفاده کرد.
پذیرش طرح صلح

نتانیاهو کــه جمهوری خواهان در 
نظرسنجی ســال 20۱۵ وی را مورد 
تحسین ترین رهبر جهان نامیدند، در 
ابتدا از انتخاب ترامپ در ســال 20۱۶ 
نگران بود. هرچند کــه او از کلینتون 
خوشــش نمی آمد و می دانســت با 
کلینتون اوضاع خوبی ندارد، اما ترامپ 

غیرقابل پیش بینی بود.
اما خیلی زود نتانیاهو از اقبال بلندش 
خبردار شــد؛ او یک رابطه شخصی با 
جرد کوشنر، داماد ترامپ داشت. دیوید 
فریدمن، وکیل ورشکســتگی ترامپ 
که بعد ســفیر آمریکا در اسرائیل شد، 
خود حامی پروپاقرص شهرک سازی 
کرانه باختری بود. شــلدون اندلسون، 
یک حامی کارزار ترامپ نیز یک حامی 
سینه چاک نتانیاهو از گذشته بود که 
حتی از روزنامه ای که حاال بزرگ ترین 
همتای فاکس نیوز است، حمایت مالی 
می کرد. درمجموع روابط شــخصی 
نتانیاهو با افراد داخل کاخ سفید به برگ 
برنده ای برای وی به منظور ایجاد ارتباط 
برای دیگر رهبران جهان که خواهان 

ارتباط با دولت ترامپ بودند، شد.
اگر ترامپ برای موهبت های خود 
نســبت به نتانیاهو یک هدف داشته 
باشــد، آن پذیرش طرح صلح از سوی 
نتانیاهو است؛ اتفاقی که حاال با ائتالف 
راســت افراطی بنیامین امکان پذیر 
نیست. شاید حاال که گانتس به نتانیاهو 
نزدیک شده، وی مجبور شود به چنین 

انتخابی تن دهد.

شکست نتانیاهو در انتخابات نهم آوریل بسیار محتمل است

شراکت بی بی و دونالد در ایستگاه آخر 

یادداشت

شهروندان کره شــمالی روز یکشنبه پای صندوق های 
رأی رفتند و در انتخابات پارلمانی شرکت کردند.

انتخابات کره شــمالی، غیررقابتی است. در هر حوزه، 
یک کاندیدا از طرف حزب حاکم، معرفی می شــود و مردم 
می توانند به آن کاندیدا رأی مثبت یا منفی بدهند. معموالً 
همه کاندیداهــا رأی می آورند و هیچ کــس، رأی منفی 

نمی دهد.
حزب کارگران کره شــمالی )حزب حاکم( به رهبری 
کیم جونگ اون قدرت را در این کشور در دست دارد. اسم 
این کشور منزوی دارای بمب اتمی، جمهوری دموکراتیک 
مردمی )خلق( کره است اما در سیاست و رسانه ها با عنوان 

کره شمالی شناخته می شود.
دولت کره شمالی هر ۵ سال یک بار انتخابات پارلمانی 
را برگــزار می کند. اختیــارات این پارلمان با نام رســمی 
انجمن عالی مردمی تشریفاتی است و اختیاراتی در زمینه 

قانون گذاری یا نظارت بر دولت ندارد.
خبرگزاری فرانسه نوشته اســت: شرکت کنندگان در 
انتخابــات، در صف رأی گیری زیر تصاویــری از رهبر کره 

شمالی حاضر شــدند و رأی خود را به صندوق انداختند. 
در شعبه های رأی گیری، یک قلم قرار دارد تا هرکسی که 
بخواهد مخالفت خود را با کاندیدای اعالم شده اعالم کند و 
روی اسم کاندیدا را خط بزند. این کاری است که هیچ کس 

آن را انجام نمی دهد.
بر اساس آمار خبرگزاری رســمی کره شمالی، نسبت 
مشــارکت در انتخابات پارلمانی قبلی این کشور، 99.97 
درصد بود. تنها شهروندان کره شــمالی خارج از کشور یا 
افرادی کــه در دریا فعالیت می کردنــد، در این انتخابات، 

شرکت نکرده بودند.
در انتخابات قبلی، همچنیــن، صددرصد کاندیداهای 
معرفی شده از ســوی ســتاد انتخابات، تائید شدند. این 

وضعیت در هیچ جای جهان، مشاهده نشده است.
در این انتخابــات، کره شــمالی بــه ۶8۶ حوزه های 
رأی گیری تقسیم می شود. البته بر اساس وضعیت موجود 
برخی از کرسی ها هم به دو حزب کوچک حزب دموکراتیک 
اجتماعی کره و حزب شوندویست شونگدو اختصاص یافت.

خبرگزاری فرانسه نوشت: این دو حزب، رسماً با حزب 

حاکم ائتالف دارند اما تحلیلگران و دیپلمات ها می گویند 
که این دو حزب صرفاً روی کاغذ وجود دارند و تنها دو دفتر 

کوچک تبلیغاتی دارند.
انتخابات در فضایی از جشن و شــادی در پیونگ یانگ 
برگزار شــد کــودکان با لباس هــای قرمزرنــگ از مردم 
می خواهنــد بــه وظیفه خــود بپردازند. در شــعبه های 
رأی گیری هم جشــن و شــادی برپاســت. در حوزه های 
رأی گیری، افراد بر اساس ترتیب عددی که چند روز قبل، 

تعیین شده، رأی می دهند.

کاک دای کوون دانشجوی مهندسی معماری ۱8 ساله 
در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: از اینکه برای اولین 
بار می توانم رأی بدهم، خوشــحالم. ما وحدت نظراتمان 
را درباره رهبر عالی تقویت می کنیم و بر منافع سیســتم 

کمونیستی خود برای جهان، تأکید می کنیم.
خبرنگار خبرگزاری فرانسه در گزارش خود اضافه کرد: 
شهروندان کره شمالی وقتی با رسانه های خارجی صحبت 
می کنند حمایت کامل خود را از حکومت کره شمالی اعالم 

می کنند.

مردم کره شمالی در فضایی غیررقابتی پای صندوق های رای رفتند

مشارکت 99/97درصدیدرانتخابتنهاگزینهموجود

اسرائیلی ها دالیل خوبی 
برای عشق به ترامپ دارند: 

دولت ترامپ باران الطاف 
خود را شامل نتانیاهو 

کرده است: انتقال سفارت 
آمریکا به بیت المقدس، 

قطع مکرر کمک به مقامات 
فلسطینی و پذیرفتن 

ادعای اسرائیلی ها مبنی 
بر عدم احتساب میلیون ها 
فلسطینی به عنوان پناه جو

تحلیل گرانی که حمایات 
آمریکا برای کمپین 

نتانیاهو  را رصد می کنند، 
گام بعدی او را حدس 

می زنند: اقدامی برجسته 
و پررنگ تر همچون 

ترغیب قانون گذاران 
جمهوری خواه برای به 

رسمیت شناختن حاکمیت 
اسرائیل بر بلندی های 

جوالن
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