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تحلیل روز
صابرگل عنبری

پوتین هم می خواهد نتانیاهو
برنده شود!

منابع روســی و اسرائیلی اعــام کردند که
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دعوت
بنیامین نتانیاهو بــرای سفر به قــدس پاسخ
مثبت داده و قرار است به زودی به آن جا سفر و
درمراسمافتتاحبناییادبودقربانیانمحاصره
شهرلنینگراد(سنپترزبورگفعلی)درجریان
جنگجهانیدومشرکتکند .دعوتنتانیاهو
ازپوتیندراینبازهزمانیکهتبلیغاتانتخاباتی
بیست و یکمین انتخابات «حساس» کنست
شروع شده است ،رنگ و بوی انتخاباتی دارد و
اینچیزینیستکهرئیسجمهورروسیهازآن
بیاطالع باشد .از این رو ،موافقت با این سفر
و انجام آن حدود یک ماه قبل از این انتخابات
می تواند حامل این پیام باشد که پوتین هم
مانند دونالد ترامپ ،نتانیاهو را بر رقبای چپ
او ترجیح میدهد .ترامپ با به تعویق انداختن
اعالم طرح معامله قرن به بعد از انتخابات نهم
آوریل کنست خدمت بزرگی به نتانیاهو کرد.
این سفر از آن جهت اهمیت دارد که یهودیان
مهاجر روســی با حــدود یک میلیون و 300
هزار نفر ،جمعیت قابل توجهی از اسرائیلیها
را تشکیل میدهند و وزنــه انتخاباتی آنها
در حدود  20کرسی از  120کرسی کنست
استکهبسیارمهماست.درشرایطکنونیکه
نتانیاهو به دنبال شکلگیری ائتالف ژنرالها
موسوم به ائتالف "آبی سفید" احساس خطر
میکندوباتوجهبهبرابریتقریبیکرسیهای
دو جبهه راست و چپ در نظرسنجیها ،برای
هر کــدام از ایــن دو رقیب کسب یک کرسی
اضافه حیاتی است .یهودیان روسی که پس
از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مهاجرت
کردند ،همواره از تبعیض و نگاه منفی دیگر
یهودیان به خود شکوه می کردند و به امید
اصالح این وضعیت ابتدا به احزاب چپ و در
راسآنهاحزبکارگرایشداشتندامابهمرور
زمان به راست گرایان روی آورده اند و بیشتر
آنهابهدنبالشکلگیریاحزابروسیمانند
"اسرائیل بعلیاه" به رهبری ناتان شیرانسکی
و "اسرائیل بیتینو" به رهبری لیبرمن به این
احزاب رای میدهند؛ تا جایی که شیرانسکی
"اسرائیل بعلیاه" را در سال 2003منحل کرد
و به لیکود پیوست .جدیدترین نظرسنجیها
نشان میدهد که یهودیان مهاجر روسی مثل
گذشته از حزب راست گرای لیبرمن حمایت
نمیکنند و حدود  30درصد آنها گفتهاند به
حزبراستگرایلیکودبهرهبرینتانیاهورای
خواهند داد که این میزان نسبت به دورههای
گذشته بیشتر است .همچنین تعدادی دیگر
از آنها در حد پنج کرسی همچنان به احزاب
چپ متمایل هستند .سفر پوتین در این حال و
هوایانتخاباتیمیتواندتاحدودیدرگرایش
بیشتریهودیانروسیبهلیکودتاثیرگذارباشد؛
به ویــژه که وی در سال های گذشته همواره
خــود را حامی ایــن یهودیان نشان داده و بر
بهبود وضعیت آنها تاکید کرده است .جالب
این جاست که در حالی پوتین و دیگر مقامات
کرملین بدون استثنا از این یهودیان حمایت
کرده اند که حدود  150هزار نفر از آنها در
شهرکهاییهودینشیندرکرانهباختریکه
بر اساس قطعنامههای سازمان ملل اشغالی
محسوب میشود ،سکونت دارنــد .واقعیت
ایــن اســت که پوتین همواره روابــط خوبی با
راست گرایان اسرائیلی داشته است؛ با آریل
شاروننخستوزیرراستگرایاسبقاسرائیل
روابط نزدیکی داشت تا جایی که به گفته دوف
واسگالس رئیس دفتر شارون روابط دو طرف
بسیار صمیمانه بوده است و خیلی وقتها با
هم به زبان روسی صحبت میکردند و پوتین
و اطرافیانش همواره به روسی االصل بودن
شارونمیبالیدند.درکنارآنهمنقلقولهای
امروز نتانیاهو از زبان پوتین پس از بازگشت از
سفر به روسیه می تواند کمک خوبی به وی در
انتخاباتبکندونتانیاهو درتبلیغاتانتخاباتی
ازآنبهعنواندستاوردبزرگخودیادمیکند.
به نوشته روزنامه هاآرتص به نقل از نتانیاهو،
پوتین خواستار خروج ایران از سوریه است و
آن را بخشی از اهداف روسیه در سوریه دانسته
است.درکنارآنهمیکمنبعدیپلماتیکگفته
استکهرئیسجمهورروسیههیچمحدودیتی
برایفعالیتهای(حمالت)اسرائیلدرسوریه
قائل نیست .البته شاید شناخت این مسئله
نیازی هم به گفتن مقامات روسی یا اسرائیلی
ندارد و واقعیتهای میدانی چند سال اخیر
میتواند مویدی بر آن باشد .همین سفر پوتین
آن هم در این وضعیت انتخاباتی ،به دنبال
تشدید حمالت تلآویو به سوریه در برهه اخیر
خودمیتواندتاییدیضمنیبرآنباشد.

یککشتهو 183زخمیدراعتراضاتسراسریعلیهپنجمینکاندیداتوری«بوتفلیقه»

الجزایردرالتهاب

گروه بین الملل -عبدالعزیز بوتفلیقه ،رئیس
جمهور الجزایر ،دیروز در حالی تولد  82سالگی
خود را در ژنو سوئیس جشن می گرفت که مردم
در اعتراض به نامزدی وی برای پنجمین دوره
ریاست جمهوری ،به خیابان ها آمــده بودند.
تظاهراتی که یک کشته و  183تن زخمی برجای
گذاشته و  45تن را نیز روانه زندان کرده است.

دیروز ،همزمان با تولد رئیس جمهور پیر و بیمار
الجزایر ،معترضان می گفتند که « 20سال
(ریاست جمهوری) کافی اســت .این اعتراض
نیست ،جشن اســت ،ما تولد دوبـــاره الجزایر
را جشن گرفتهایم ».اکنون مردمی که هشت
سال پیش در موج اول اعتراضات عربی از سوی
حکومت سرکوب شدند ،این بار با جمعیت ده ها

هزار نفری در سراسر کشور به خیابان آمده اند
تا آغازگر موج دوم مبارزه با حاکمان فاسد خود
باشند .موجی که به ســودان نیز رسیده است.
در الجزایر نارضایتی مردم از افزایش نرخ تورم،
بیکاری و کاهش قدرت خرید به اوج خود رسیده
اســت .آن ها که در اوج اعتراضات عربی سال
 2011خشونت کشورهای همسایه در سرکوب
تظاهرات مردمی را می دیدند ،برای امنیت شان
به خانه هایشان رفتند اما اکنون با گذشت هشت
سال با شعار نه به استحمار (خرپنداری) علیه
حکومت فاسد خود به پاخاسته اند .حکومتی
که رئیس دولــت آن ها مــدت هاست به دلیل
بیماری در انظار عمومی ظاهر نشده و حاال مردم
می گویند که جانشینان وی فساد و ناکارآمدی را
در کشور گسترش داده اند .در الجزیره پایتخت
این کشور ،برخی معترضان دربرابر کاخ ریاست
جمهوری به پرتاب سنگ مشغول شدند و پلیس با
شلیک گاز اشکآور آن ها را عقب راند .تلویزیون
دولتی الجزیره خبر اعتراضات را پخش کرده اما
آن را به طور زنده پوشش نداده است .سالهای
طوالنی است که بسیاری از مردم الجزایر از ترس
نیروهای امنیتی از سیاست دوری کرد هاند.
الجزایر پس از جنگهای استقالل این کشور
از فرانسه در ســا لهــای  ،۱۹۶۲-۱۹۵۴به
دست یک گروه خاص از انقالبیون اداره شده
است اما به نظر میرسد اعتراضات روز جمعه
تابوی سکوت و پذیرش نظام سیاسی این کشور

را شکسته است .معترضان روز جمعه ،از همان
شعاری استفاده کردهاند که در سال  ۲۰۱۱در
اعتراضات «بهار عربی» استفاده میشد؛ «الشعب
یرید اسقاط النظام» (مــردم خــواهــان سقوط
حکومت هستند) .اعتراضات عربی به سقوط
رهبران کشورهای مصر ،لیبی و تونس منجر
شد .بوتفلیقه در سال  ۱۹۹۹به قدرت رسید و به
جنگ داخلی این کشور پایان داد و از آن زمان بر
الجزایر حکومت کرده است .گفته میشود این
جنگ داخلی به کشته شدن بیش از ۱۰۰هزار
نفر منجر شدهاست .معترضان میگویند او توان
اداره کشور را نــدارد و در واقع این مشاورانش
هستند که قدرت را در دست دارند .عبدالعزیز
در سال  ۲۰۱۳سکته قلبی کرد و از آن زمان
به ندرت در محافل عمومی و علنی حاضر شده
و سا لهاست سخنرانی نکرده است .مقامات
رسمی میگویند که او با وجود ظاهر نشدن در
انظار عمومی ،نقش موثری در اداره کشور دارد.
اعتراضات در حالی ادامه دارد که فرمانده ارتش
الجزایر از رئیس جمهوری این کشور خواسته
است تا یک شنبه یعنی آخرین روز ارائــه اسناد
رسمی کاندیداتور یاش بــرای پنجمین دوره
ریاست جمهوری در ژنو بماند.در همین حال
برخی منابع با اشاره به این درخواست فرمانده
ارتش مدعی شده اند بعد از کودتای آرام سال
 91علیه شاذلی بن جدید  ،این کودتا می تواند
دومین کودتا از این نوع به شمار رود .

همزمان با تحریم های آمریکا ،روسیه حمایت از دولت ونزوئال را تشدید می کند

چترحمایتیپوتین برای مادورو

روسیه که روز جمعه قطعنامه پیشنهادی آمریکا
به شورای امنیت سازمان ملل درخصوص بحران
سیاسی در ونزوئال را وتو کرد ،حاال چتر حمایتی
اش را روی سر مادورو باز کرده است .وزیر خارجه
روسیه در دیــدار با معاون مــادورو در مسکو از
کمکهاییخبردادکهقراراستبهونزوئالارسال
شود .سرگئی الوروف گفت ،روسیه میخواهد
ونزوئال را در مهار مشکالت اقتصادی و اجتماعی
تنها نگذارد .او اعالم کرد که مسکو به درخواست

کاراکاس  ۵/۷تن دارو به ونزوئال فرستاده و
فهرست جدیدی از اقالم پزشکی ضروری نیز در
حال بررسی است .الوروف افزود مواد خوراکی
درصدرکمکهایانساندوستانهبعدیهستند.
روسیه در ماه ژانویه بیش از ۳۰هزار تن گندم به
ونزوئال ارسال کرده است .حاال در مقابل روسیه
طرفدارنیکالسمادورو،آمریکاکهاز گوایدورهبر
مخالفان و رئیس جمهور خودخوانده حمایت می
کند ،تحریمهای جدیدی علیه مقامات ونزوئال

درآستانه انتخاباتپارلمانیکنست:

تکاپوی نتانیاهوبرای ائتالف با
راست گرایان نژادپرست

ایــن روزه ــا درگــیــری سیاسی شدیدی
احزاب سیاسی اسرائیل و انجمن های
یهودی آمریکا را به خود مشغول ساخته
است .جمعه شب American Jewish
    Committeeو  Aipacاتــهــامــات
سنگینی علیه اتحاد انتخاباتی نتانیاهو،
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به همراه
حــزب راســت گــرای نژادپرست «قــدرت
یهود» وارد ساختند .وینچنزو نیگرو در
روزنامه ایتالیایی «الرپوبلیکا» نوشت:
نتانیاهو در نبرد خــود به منظور باقی
ماندن بر مسند نخست وزیری گفت که
حمایت این گروه را خواهد پذیرفت .وی
به حمایت این افراط گرایان نیز نیاز دارد
زیرا نبرد انتخاباتی بسیار سختی در پیش
است .تا دیروز به نظر می رسید که رهبر
حزب لیکود می تواند در برابر تحقیقات
قضایی که وی را هــدف قــرار داده بود،
مقاومت کند .لیکن اتحاد انتخاباتی میان
بنی گانتز ،رئیس سابق ستاد ارتــش و
ییر لپید ،وزیر سابق دارایــی چشم انداز
سیاسی اسرائیل را دگــرگــون ساخته
اســت .بــه همین علت نتانیاهو ممکن
اســت در انتخابات  ٩آوریــل با شکست
مواجه شود .از این رو رهبر حزب لیکود
حاضر است جناح راســت نژادپرست را
در ائتالف خود بگنجاند .به گزارش عصر
دیپلماسی ،جنبش کهانه در سال های
دهه  90از سوی بیشتر سیاستمداران
و رأی دهندگان اسرائیلی صرف ًا یک
جنبش نژادپرست و خشن قلمداد می

شدوعم ً
التحریمشدهبود.اکنوننتانیاهو
حاضر است آرای آن ها را بپذیرد لیکن
یهودیان آمریکا شــورش کردند و برای
اولین بار در تاریخشان تعدادی از انجمن
های یهودی آمریکا تصمیم گرفتند در
مخالفت با وارثان خاخام کهانه به مداخله
بپردازند .مخالفان نتانیاهو طبع ًا فرصت
را مغتنم شمردند .به عنوان مثال گانتز،
رهبر جدید ائتالف آبی و سفید که برای
دستیابی به مقام نخست وزیری دورخیز
کـــرده اســـت ،گــفــت کــه مــوضــع گیری
خارق العاده  AIPACیعنی انجمنی که به
طور معمول به سیاست داخلی اسرائیل
نمی پردازد ،نشان می دهد که نتانیاهو
یک بار دیگر پا را از مرز اخالق فراتر نهاده
است تا بکوشد کرسی خود را حفظ کند.
وی گفت« :نتانیاهو اعتبار اسرائیل و
روابط با جامعه یهودی آمریکا را دچار خلل
کرده است» .حتی آویگدور لیبرمن ،وزیر
جنگ سابق نتانیاهو نیز گفت کهAIPAC
مهم ترین سازمان یهودی در جهان است
و زمانی که به این شکل سخن می گوید
بــرای اسرائیل یک زنــگ خطر به شمار
می آید .در واقع با پیروان خاخام کهانه
که امروز پیروان «قدرت یهود» هستند به
مدت چندین سال مانند نئونازی ها در
آلمان رفتار شده بود و از همه چیز کنار
گذاشته شده بودند .اکنون همان گونه که
نئونازی ها و فاشیست ها بار دیگر در اروپا
وارد میدان شده اند ،نژادپرستان یهودی
نیز ممکن است وارد کنست شوند.
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وضع کرده است .این تحریم ها شامل شش نفر از
مقامات عالی امنیتی ونزوئال میشود .این شش
مقام عالی امنیتی در اداره پلیس و گــارد ملی
ونزوئال هستند که آمریکا آن ها را به واسطه نقشی
که در ممانعت از ورود کمکهای انساندوستانه
خارجی به ونزوئال داشتهاند ،تحریم کرده است.
ونزوئال با یک ابر بحران اقتصادی دست و پنجه
نرممیکندکهمیلیونهانفررادراینکشوربهفقر
و فالکت کشانده است« .والدیمیر پادرینو» وزیر

دفاع ونزوئال می گوید :بیش از  100عضو گارد
ملی خودسرانه ترک خدمت کرده و از مرز کشور
وارد کلمبیا شده اند به امید این که وعــده 20
هزار دالری را برای اقدام خود در بحبوحه بحران
اقتصادی و سیاسی در ونزوئال دریافت کنند .این
در حالی است که خوان گوایدو ،رهبر مخالفان
دولت ونزوئال می گوید  ۶۰۰نفر از افسران ارتش
اینکشورطیروزهایگذشتهازحمایتنیکالس
مادورو دست کشیده اند.

تحلیل نیویورک تایمز از روزهای پس از نشست اون و ترامپ

تنشاتمیدوبارهاوج میگیرد؟

بعد از نشست سران کره شمالی و آمریکا در هانوی
که بدون توافق به پایان رسید ،دونالد ترامپ پس
از ساعتی با هواپیمای ایرفورس وان خود پایتخت
ویتنام را ترک کرد اما رهبر کره شمالی که با قطار
ضد گلوله و لوکس خود دو روز و نیم در مسیر رسیدن
از پیونگ یانگ به مرز ویتنام بــود ،عجله ای برای
بازگشت نــداشــت .کیم جونگ اون که تا پیش از
ایــن تنها بر مــزار پــدر و پــدربــزرگ خــود بــرای ادای
احترام گل گذاشته بود ،پیش از این که سوار قطار
سبز خــود شــود ،به آرامــگــاه «هــو شی مین» ،رهبر
انقالب کمونیستی ویتنام و
نخستین رئیس جمهور این
کشور رفت و به پیکر مومیایی
شده وی که همچون پیکر پدر
و پدربزرگ خودش به صورت
دایــمــی در معرض نمایش
گذاشته شده ،ادای احترام
کرد .او که در ویتنام با لقب
«عمو هو» شناخته میشود
یکی از رهبران مبارزه علیه
اشــغــالــگــران فــرانــســوی و
ژاپنی و بعدا آمریکایی بود.
محل قــرار گرفتن آرامگاه
هوشی مین در شهر هانوی
کــه بــا نــام مــیــدان «بــا دیــن»
شــنــاخــتــه مــیشــود جایی
است که او در سال ۱۹۴۵
در آن جا اعالمیه استقالل
ویتنام را قرائت کــرد .حــاال رهبر کــره شمالی در
حالی به کشورش بازگشت که ویتنامی ها در هنگام
خداحافظی با او دست تکان می دادند و لبخند می
زدند« .اون» نیز که در نشست اخیر حاضر نشده بود
امتیازی فوق العاده را به واشنگتن بدهد ،دو دست
گره کرده اش را به نشانه اتحاد با مردم ویتنام باال
آورد و با آن ها خداحافظی کرد اما اکنون سوال این
است که با بی نتیجه ماندن توافقات سنگاپور و نیمه
کاره ماندن نشست «هانوی» چه بر سر صلح در شبه
جزیره و شرق آسیا خواهد آمد« .نیویورک تایمز» در
گزارشی تحلیلی می نویسد :ژاپن و کره جنوبی دو
متحد آمریکا حــاال در اندیشه شکست مذاکراتی
هستند که تسلیحات هستهای را در دستان کره
شمالی نگه داشته اســت .بزر گترین خطر برای
منطقه از سرگیری آزمایشهای موشکی و هستهای
کیم جونگ اون برای اثبات مجدد قدرت نفوذ خود
است .تا پیش از این «مون جائه این» ،رئیس جمهور
کره جنوبی آماده بود با توافق آمریکا و کره شمالی

بر سر قـــراردادی دربــاره برداشته شــدن تحریمها
در هانوی ،روابط اقتصادی خود با پیونگیانگ را
افزایش دهد ،اما ژاپن نگران آسیبپذیری خود در
برابر حمالت موشکی کره شمالی در صورت بروز
توافقی میان واشنگتن و پیونگیانگ بود .تصمیم
ترامپ برای کنارهگیری از میز مذاکره در کوتاه مدت
ژاپنیها و برخی از مقامات کره جنوبی را آرام کرد .در
هر دو کشور ،نگرانیهایی درباره امضای توافقی از
سوی ترامپ وجود دارد که طبق آن کره شمالی دست
از موشکهای بالستیک خود بکشد اما زرادخانه
موشکهای کوتاهبرد و میان
بــرد خــود را کــه میتوانند
به کشورهای همسایهاش
برسند ،حفظ کند .به گفته
شینزو آبه ،نخست وزیر ژاپن،
امضا نکردن چنین توافقی
نشانه آن است که «دو طرف
به راحتی ســازش نخواهند
کرد» .دولت مون جائه این،
که کمک سیاسی زیادی به
ایجاد صلح در شبهجزیره
کره کــرده ،با کاهش میزان
محبوبیت به دلیل مشکالت
اق ــت ــص ــادی کــــره جــنــوبــی
روبـــه روســـت و ای ــن رئیس
جمهور رمق چندانی برای
پیشبرد سیاست خارجی
خــــود یــعــنــی خــلــع ســاح
هستهای از کــره شمالی نــدارد .از طرفی ،برخی
تحلیل گران در کره جنوبی نگران هستند که ترامپ
برای فاصله گرفتن از مشکالت سیاسی که در کشور
خود با آنها روبهروست ،به لفاظیهای «آتش و خشم»
خود بازگردد ،آن هم در شرایطی که ارائه امتیازهای
بیشتر از سوی کره شمالی محتمل نیست .اون در
سخنرانی خود به مناسبت سال نو تهدید کرد که اگر
واشنگتن تحریمهای اقتصادی علیه کره شمالی را
ادامه دهد« ،راهی تازه» خواهد یافت .شکست دیدار
هانوی به طور گستردهای نبود درک مشترک میان
دو طرف درباره "خلع سالح هستهای کامل از شبه
جزیره کره" را نشان داد؛ مسئلهای که ترامپ و اون
در نخستین دیدار خود در سنگاپور بر سر آن توافق
کرده بودند .کره شمالی خواستار کاهش تحریمها
در ازای تعطیلی بخشی از برنامه تسلیحات هستهای
خود بود ،در حالی که آمریکا تعهد جد یتر به خلع
سالح هستهای پیش از کاهش قابل توجه تحریمها
را طلب میکرد.

بریده کتاب

ترامپ انسانیت را هم معامله
می کرد
در کتاب «آتــش و خشم ،درون کاخ
سفید» بــه قلم مایکل وول ــف آمــده:
«بـــرای تــرامــپ اکوسیستم معنایی
نداشت .برای او کمک به دیگران بدون
چشمداشت غیر ممکن بود .زمانی که
ترامپ به کسی کمک می کرد ،در واقع
این فرد را به دارایی خود می افزود .از
آن پس چنین فردی باید تمام و کمال
آن چیزی می بود و آن کاری را می کرد
که ترامپ می خواست ،وگرنه گویی که
این فرد دارایی ترامپ را دزدیده است».

کارتون روز

ترامپدرمقابلدوربینهاژستپیروزی
می گیرد ،کیم رهبر کره شمالی به او
می گوید« :بهتر نیست اول بنشینیم و
گفتوگوکنیم؟»
طرح از  :پاتریک چاپاته  ،دبیر
کارتون نیویورک تایمز

پیشخوان بین الملل

هفتهنامه «ویک» با تیتر «فرار اعضای
پارلمانی» به تزلزل موقعیت جرمی
کوربین در حزب کارگر پرداخته و با
تصویر کردن او در هیئت یک چوپان،
میپرسد :آیا او گله خود را گم کرده
است؟

سوریه
«نبرد آخر» علیه داعش
در سوریه آغاز شد

نیروهای نظامی تحت حمایت آمریکا در
سوریه که با داعش نبرد می کنند میگویند
آخرین نبرد خود را با واپسین گروه "جهادیان
داعــــش" در ای ــن کــشــور آغـــاز کــردهانــد.
سخنگوی ائتالف نیروهای دموکراتیک
ســوریــه بــا اشـــاره بــه جنگجویان داعــش
گفته است « :در باغوز به جز تروریستها
کسی باقی نمانده اســت ».باغوز در شرق
سوریه چندین هفته در محاصره نیروهای
دموکراتیک سوریه بوده است .حمله برای
باز کردن راه تخلیه هــزاران غیرنظامی که
عموما زن و کودک بودند به تاخیر افتاده بود.
هرچند این احتمال وجود دارد که برخی
تروریست ها در قالب مردم عادی از باغوز
گریخته باشند.

