
ادامه از صفحه اول
  چندین نفر از افرادی که به طور مرتب با رئیس جمهور 
امریکا صحبت می کنند، به پولیتیکو گفته اند: »ترامپ 
به دلیل اینکه خواهان پایبن��د ماندن به وعده های 
کارزار انتخاباتی اش برای کاس��تن از درگیری های 
خارجی اس��ت، میلی به انجام یک اقدام نظامی در 
خاورمیانه ندارد.«  یک مقام سابق امریکایی معتقد 
است: »او )ترامپ( دوست دارد که درباره یک بازی 
بزرگ صحبت کند و آن نوع از سیاس��ت     هایی را که 
به نظر سرسختانه می رسند دوس��ت دارد اما وقتی 
آن سیاست     ها وارد صحنه جهان واقعی می شود، به 

اجرای این سیاست     ها بسیار بی میل می شود.«
 گزينه هاي جايگزين

هنوز مشخص نیست که گزینه های جایگزینی که 
ترامپ در جلس��ه با تیم امنیتی خود روی آن بحث 
کرده، چیس��ت. مایک پنس، معاون رئیس جمهور 
امریکا در یک جلسه توجیهی با سناتور    ها گفته که 
دولت ترامپ برای دف��اع از منافع خود و متحدانش 
آماده است و »لیندسی گراهام « سناتور جمهوریخواه 
هم از قول پنس گفته است: »معاون رئیس جمهور 
درباره لزوم اقدام بازدارن��ده تأکید کرد اما حرفی از 

اقدام نظامی نزد.«
با این حال، به نظر می رسد امریکا در مسیری کاماًل 
متفاوت قصد دارد جامعه جهانی را در مقابل ایران قرار 
دهد. به گزارش »رویترز«، یک مقام ارشد امریکایی 
به گروهی از خبرنگاران گفته است: »ما معتقدیم که 
شورای امنیت سازمان ملل متحد باید نقش ایفا کند. 
به عربستان سعودی حمله ش��ده و آنها حق دارند 
که از شورا درخواست ]مداخله[ کنند اما ابتدا باید 
اطالعاتی جمع آوری کنیم که قابل انتش��ار باشد.« 
 این مقام امریکایی که خواسته نامش فاش نشود، در 
مورد معنای »اطالعات قابل انتشار « توضیحی ارائه 
نکرده است، اما روز سه        شنبه گزارش شد که وزارت 
دفاع امریکا قصد دارد ظرف روزهای آینده گزارشی 
را در مورد حمله به تأسیسات نفتی شرکت »آرامکو « 
در دو منطقه »بقیق « و »خریص « منتشر کند. رادیو 
ملی امریکا » ان پی آر « هم روز سه        شنبه به نقل از دو 
مقام پنتاگون مدعی شد که ماهواره های تجسسی 
امریکا پیش از حمله روز ش��نبه، شاهد آماده سازی 
پهپاد       ها و موشک       ها در سایت های پرتاب در داخل 
ایران بودند. این تصاویر منتشر شد و البته مقام       ها به 
» ان پی آر « گفتند که دستگاه های اطالعاتی امریکا 
اینها را » شواهد جانبی « مسئولیت ایران در حمله 

به عربستان می دانند.  غروب دیروز هم ترکي المالکي 
سخنگوي ائتالف عربي عربس��تان قطعاتي از یک 
موشک متالشي شده را به نمایش گذاشت و مدعي 
شد که حمله به آرامکو با حمایت ایران و با استفاده از 

سالح ایراني انجام شده است.
ظاهراً یک گزینه دیگر که دول��ت امریکا قصد دارد 
آن را دنبال کند، تشدید فش��ار       ها علیه ایران است، 

به خصوص که عصر دیروز ترامپ طی پیام کوتاهی 
در حساب کاربری رس��می خود در توئیتر نوشت : 
»من همین حاال به وزیر خزانه داری دستور دادم که 
تحریم        ها علیه کشور ایران را به میزان چشمگیری 
افزایش دهد.« ع��الوه بر این، ترامپ دی��روز بعد از 
چند هفته بحث درباره مالقات با روحانی در حاشیه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت که ترجیح 

می دهد  با حسن روحانی همتای ایراني خود دیداری 
نداشته باشد. 

 ترامپ ببر کاغذی است
با قطعیت نس��بی تصمیم ترامپ ب��رای اجتناب از 
اقدام نظامی علیه ایران، فش��ار       ها بر او و دولتش که 
دولت اوباما را به خاط��ر واکنش ضعیف مورد انتقاد 
قرار می داد در حال تش��دید شدن اس��ت. سناتور 
جمهوریخواه لیندسی گراهام از کارولینای جنوبی 
روز سه        ش��نبه بعد از گزارش معاون رئیس جمهور 
امریکا به کنگره با فرض قطعی بودن نقش ایران در 
حمله به آرامکو در توئیتر نوشته است: »  این یک عمل 
جنگی اس��ت و هدف باید احیای حس بازدارندگی 
علیه تعرض ایران باشد که آشکارا از میان رفته است.« 
او می گوید:» معلوم اس��ت که ایران واکنش مالیم 
ترامپ به ساقط شدن پهپاد امریکایی را نشانه ضعف 
تعبیر کرده اس��ت.«  گراهام پیش بینی کرده است 
» مشکالت با ایران در طول زمان فقط بدتر خواهد 
شد.«  البته ترامپ در واکنشی در توئیتر خطاب به 
گراهام نوشت: » نه لیندسی، این نشانه قدرت بود که 
بعضی       ها درکش نمی کنند!«  گراهام تنها کسی نیست 
که ترامپ را به ضعف متهم می کند ؛ مارک دوبوویتز، 
مدیر اندیشکده دفاع از دموکراسی        ها نیز در توئیتر 
نوشت:»ایران به اقدامات تنش زای خود به راحتی 
ادامه می دهد، چراکه آنها فهمیده اند ترامپ فقط یک 
ببر توئیتری اس��ت. آیا آنها درست فکر می کنند؟ « 
فارین پالیسی در تحلیل دلیل واکنش ضعیف ترامپ 
نوشته است:»بعید است یک سال پیش از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، برای گرفتن انتقام عربس��تان 
سعودی تن به جنگی بدهد که حداقل برای بیشتر 
رأی دهندگان اتفاقی جذاب نیس��ت! « عبدالباری 
عطوان، سردبیر روزنامه رأی الیوم هم نوشته است:» 
می توانیم بگوییم دولت ترامپ که از واکنش به اقدام 
ایرانی        ها در سرنگون کردن پهپاد امریکایی -که گل 
سرسبد اسلحه جاسوسی امریکاست- از ترس انتقام 
ایران خودداری کرد، به نظر نمی رسد که هیچ حمله 
انتقام جویانه ای در دفاع از عربستان و صنعت نفت آن 
انجام دهد. ترامپ مانند حکومت های عربی منافق با 
عربستان اظهار همبستگی کرده است، اما باز هم هیچ 
چیز بعید نیست.« او می نویسد:»ترامپ که با خروج از 
توافق هسته ای تنش زایی را آغاز و تحریم های سختی 
ضد ایران اعمال کرد مسئول است و ایران که باعث 
سرنگونی دولت وقت جیمی کارتر شد، ترامپ را هم 

در انتخابات آینده سرنگون خواهد کرد.« 
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عقب نشینی  امریکا با هشدار جمهوری مؤمنان
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ادامه بالتکلیفی سیاسی
 در فلسطین اشغالی 

انتخابات پارلمانی روز سه     ش��نبه رژیم صهیونیستی نیز نتوانست این 
رژیم را از بالتکلیفی سیاسی خارج کند که از اوایل دی ماه در پی انحالل 
کابینه و دولت وقت و تصمیم به برگ��زاری انتخابات زودهنگام در آن 
گرفتار شده است و تاکنون آثار و تبعات سیاس��ی، امنیتی- نظامی و 

اقتصادی برای این رژیم به همراه داشته است. 
هرچند زمزمه تش��کیل دولت وحدت ملی این روز    ها شنیده می شود 
اما هنوز ابهام    ها و موانع زیادی در این زمینه وجود دارد و اگر به فرض 
احزاب و اش��خاص رقیب از مدارای الزم برای تشکیل دولت وحدت 
ملی برخوردار می بودند تا این اندازه رودر روی هم قرار نمی گرفتند و 
موجب بالتکلیفی سیاس��ی در حدود 9 ماه گذشته نمی شدند. با این 
حال گس��تره چالش    ها و بحران هایی که نتانیاهو در خالل چند دوره 
نخس��ت وزیری با اتخاذ رویکردهای افراطی از خود بر جای گذاشته 
است نگرانی    ها و تهدیدهای موجودیتی برای این رژیم به وجود آورده 
و لذا این احتمال وجود دارد که احزاب و اشخاص رقیب که تاکنون به 
اصطالح س��ایه همدیگر را با تیر می زدند بر سر تشکیل دولت وحدت 
ملی به توافق برس��ند تا از ای��ن طریق بتوانند ب��ا چالش    ها و خطرات 
موجودیتی مقابله کنند. همچنین از آنجا که نتانیاهو عالوه بر داخل در 
خارج نیز با متحدان سابق خود در اروپا و امریکا حتی با دولت ترامپ 
چالش پیدا کرده و عناصر نفوذی خود از جمله بولتون را از دست داده 
است، لذا این احتمال نیز وجود دارد که رئیس رژیم صهیونیستی این 

بار بنی گانتس را برای تشکیل دولت جدید معرفی کند. 
تقریباً ه��ر کاری که نتانیاه��و به خصوص در س��ال    ها و ماه های اخیر 
انجام داد که به نوعی از اضطراب و اس��ترس روانی حاکم بر ش��خص 
وی و به تبع آن رژیم صهیونیستی حکایت می کرد، نتایج عکس برای 
وی و به خصوص این رژیم به همراه داش��ت. برای مثال در داخل اعالم 
برنامه های افراطی تر همچون طرح الحاق دره اردن به فلسطین اشغالی 
عالوه بر اینکه جامعه جهانی را علیه وی تحریک کرد، در داخل اعراب 
ساکن فلسطین اشغالی را متحدتر کرد و موجب شد آنها موقعیت خود 
را به سومین حزب پیروز برسانند که به نظر می رسد همین امر به یکی از 
تهدید    ها و نگرانی    ها تبدیل شده و به نظر می رسد یکی از اهداف تشکیل 
دولت به اصطالح وحدت ملی بین احزاب و گروه های صهیونیستی راه 
ندادن اعراب به دولت جدید است. در خارج نیز تهدیدهایی که نتانیاهو 
علیه محور مقاومت انجام داد و حمالت این رژی��م را از لبنان تا عراق 
گسترش داد موجب شد اضالع و حلقه های محور مقاومت بیش از پیش 
به هم نزدیک شوند و جبهه واحدی را از لبنان و سوریه گرفته تا عراق ، 
یمن و ایران تشکیل دهند و همین امر از دیگر عواملی است که زمزمه 
لزوم تشکیل دولت وحدت ملی را بین صهیونیست    ها پدید آورده است.  
از دیگر سو در خالل چند سال اخیر سرنوشت راستگرایان صهیونیستی 
به رهبری نتانیاهو با سرنوشت راستگرایان امریکایی به رهبری ترامپ 
و همچنین برگزیتی    ها به رهبری جانسون در انگلیس یا تازه به دوران 
رسیده های اماراتی و سعودی به رهبری محمد بن سلمان و محمد بن 
زاید با یکدیگر گره خورده بود، به گونه ای که بخشی از عوامل تضعیف 
موقعیت نتانیاهو از تضعی��ف موقعیت هم پیمان��ان وی در این چهار 
کشور ناشی می شود و به تبع آن تضعیف موقعیت نتانیاهو نیز می تواند 
موقعیت هم پیمانان وی را در منطقه و جهان نیز تضعیف کند و به آن 

سرعت بخشد. 
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 عربستان به ائتالف دريايی امريکا می پیوندد
یک مقام مس��ئول در وزارت دفاع عربس��تان اعالم کرد، این کشور به 
ائتالف تحت رهبری امریکا که به بهانه »تأمین امنیت تردد دریایی« 
تشکیل ش��ده، می پیوندد.  به گزارش خبرگزاری رس��می عربستان 
سعودی »واس«، این ائتالف بین المللی دنبال حمایت از کشتی های 
تجاری از طریق ناوبری ایمن اس��ت تا دریان��وردی و تجارت جهانی و 
حمایت از منافع کشورهای عضو ائتالف تضمین و امنیت کشتی های 
تجاری عبورکننده از مس��یر   ها تقویت ش��ود. منطقه عملیاتی ائتالف 

امریکا تنگه هرمز، باب المندب، دریای عمان و خلیج فارس است. 
---------------------------------------------------
  وزير دفاع سابق انگلیس: برجام مرده و لندن هم بايد از آن 

خارج شود
»لیام فاکس« وزیر دفاع س��ابق انگلیس از دولت کشورش خواسته از 
امریکا پیروی کند و از توافق هس��ته ای با ایران خارج شود. »تلگراف« 
به نقل از این مقام س��ابق انگلیس��ی نوش��ته اس��ت: »بعد از تصمیم 
رئیس جمهور ترامپ به خروج ]از توافق[، برنامه جامع اقدام مشترک 
مرده است و تالش های اروپا برای نجات آن بی ثمر است.«  او همچنین 
تأکید کرده است: »انگلیس باید از امریکا پیروی کند و سیاستی را در 

پیش بگیرد که صادرات نفت ایران را به صفر می رساند. «
---------------------------------------------------
  س�ازمان ملل: از آغ�از ۲۰1۹، 1۳۴ تن در عربس�تان اعدام 

شده اند
در سال جاری میالدی ۱۳۴ نفر در عربستان اعدام شده اند که شش تن 
از آنها در زمان دستگیری کودک بوده اند.  به گزارش ایسنا، این گزارش 
که در شورای حقوق بشر س��ازمان ملل در ژنو ارائه ش��د، بر شکنجه 
نظام مند بازداشت ش��دگان و محاکمه شدیداً غیرمنصفانه آنان تأکید 
دارد که به رغم تعهد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان برای کاهش 
اعدام    ها در این کشور، در نهایت حکم اعدام را برای زندانیان به دنبال 
دارد.  در س��ال جاری میالدی مسئوالن عربس��تان تاکنون دست کم 
۱۳۴ تن را اعدام کرده اند.  این در حالی اس��ت که دست کم ۲۴ تن از 
جمله شخصیت های سیاسی برجسته، روحانیان و فعاالن حقوق بشر 
در عربستان با خطر اعدام قریب الوقوع روبه رو هستند و سه تن از آنان 
زیر سن قانونی قرار دارند. این گزارش از رهبران جهانی می خواهد که 

میزبانی عربستان در نشست سال آینده گروه ۲۰ را بایکوت کنند. 
--------------------------------------------------- 

 انتخابات تونس؛ حذف افراد ش�اخص و حض�ور چهره های 
ناشناخته در دور دوم

نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری تونس شامگاه سه    شنبه اعالم 
شد که طی آن راهیابی »قیس س��عید« و »نبیل القروی « به دور دوم 
رس��ماً مورد تأیید قرار گرفت.  به گزارش تسنیم، هیئت عالی مستقل 
انتخابات ریاست جمهوری تونس نتایج دور اول انتخابات را اعالم کرد 
که بر اس��اس این گزارش، نبیل القروی ۱5/85درصد از آرا و الزبیدی 
۱۰/7۳ درصد از آرا را به خود اختصاص دادند.  کمیته عالی انتخابات 
ریاست جمهوری تونس همچنین اعالم کرد که عبدالفتاح مورو ۱۲/88 
درصد از آرا، یوسف الش��اهد 7/۳8 درصد از آرا و قیس سعید ۱8/۴۰ 

درصد از آرا را به دست آوردند. 
---------------------------------------------------

 رئیس کمیسیون اروپا:توافق بر سر برگزيت نامعلوم است
»ژان کلود یونکر « رئیس کمیس��یون اروپا با حض��ور در پارلمان اروپا 
دس��تیابی به توافق در خصوص برگزی��ت را نامعل��وم و در هاله ای از 
ابهام توصیف کرد.  به گزارش رادیو آلم��ان، یونکر با طبیعی توصیف 
کردن ش��رایط کنونی در خصوص روند برگزیت افزود: اروپا همچنان 
خواهان برگزیت با توافق بوده و بر تحقق این موضوع تأکید دارد. رئیس 
کمیسیون اروپا همچنین خاطر نشان کرد: دولت انگلیس باید ابهامات 
و سؤاالت موجود در مسیر دستیابی به برگزیت با توافق را به وضوح و در 

زمانی مقتضی پاسخ بگوید. 

خط و نشان طالبان برای افغان ها
 یا تحریم انتخابات یا مرگ!

گروه ش�به نظامی طالبان افغانستان روز چهار    ش�نبه از معلمان، 
دانش�جويان و ديگر اعضای کادر آموزشی خواس�ت از انتخابات 
رياس�ت جمه�وری آت�ی دوری کنند ي�ا خطر م�رگ در حمالت 
به مراک�ز رأی گی�ری را ب�ه ج�ان بخرن�د. مذاکره کننده ارش�د 
طالبان گف�ت، اين گ�روه ش�به نظامی در را به روی از س�رگیری 
مذاکرات با امريکا باز گذاش�ته اس�ت. دوگانه تهدي�د و در عین 
حال دعوت ب�ه مذاکره رويکردی اس�ت ک�ه دونالد ترام�پ را تا 
آس�تانه توافق برد که همین نیز ب�رای اين گ�روه نوعی موفقیت 
در وادار ک�ردن حري�ف ب�رای به رس�میت ش�ناختن خ�ود بود. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، طالبان در بیانیه ای اعالم کرد: 
اجازه ندهید برگزارکنندگان انتخابات از مدارس و ساختمان های شما به 
عنوان مراکز اخذ رأی استفاده کنند و معلمان و دانشجویان نباید به عنوان 
مأموران شعب رأی گیری کار کنند. نمی خواهیم ضرر جانی و ضرر مالی 
برای غیرنظامیان، معلمان و دانش��جویان به بار آوریم.  انتخابات ریاست 
جمهوری افغانس��تان ظرف ۱۰ روز آتی برگزار می شود و شبه نظامیان 
طالبان به اخالل در روند رأی گیری متعهد شده اند. این لفاظی     ها عمدتاً 
پس از شکست مذاکرات صلح شبه نظامیان و ایاالت متحده باال گرفت.  به 
گفته سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان، از هر ۱۰ حوزه انتخابات 
هفت یا هش��ت مورد از آنها را مدارس و دانش��گاه     ها تشکیل می دهند و 
با اینکه دانش��جویان، معلمان یا مقام های آموزشی نمی توانند به عنوان 
مسئول اخذ رأی استخدام ش��وند اما می توانند به صورت داوطلبانه کار 
کنند. ما به برگزاری انتخابات در موعد مقرر متعهدیم و چنین تهدیداتی 

از جانب طالبان نمی تواند ما را دلسرد کند. 
 طالبان: در مذاکرات باز است

محمد عباس استانکزی، مذاکره کننده ارشد طالبان ساعتی بعد از آنکه 
در دو حمله منسوب به این گروه در افغانستان دست کم ۴8 تن کشته 
شدند،  در گفت وگو با بی بی سی گفت: امریکایی     ها در مذاکرات شان به 
کشتن هزاران تن از اعضای طالبان اذعان کردند و این گروه با ادامه دادن 

به حمالتش در ضمن انجام مذاکرات کار اشتباهی انجام نداده است. 
استانکزی خاطرنشان کرد: ما به نوبه خود در را به روی مذاکرات با امریکا 
باز گذاشته ایم.  این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
چندی پیش  از لغو مذاکرات کشورش با طالبان بعد از گذشت حدود یک 
سال از این مذاکرات خبر داد.  روز سه     شنبه در جریان حمالتی که علیه 
یک تجمع انتخاباتی هواداران اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در 
استان پروان اتفاق افتاد دست کم ۲6تن کشته شدند و در انفجاری که 
حدود یک س��اعت بعد از آن حمالت در کابل رخ داد نیز ۲۲ تن دیگر 
کشته شدند.  این حمالت مرگبار     ترین حمالت رخ داده در افغانستان از 

زمان فروپاشی مذاکرات امریکا و طالبان محسوب می شوند. 

در آغاز روند استیضاح صورت گرفت

تالش 6 ساعته مدیر کمپین انتخاباتی
ترامپ برای دور زدن جلسه استماع

»ک�وری لواندوفس�کی « نخس�تین مدي�ر کمپی�ن انتخابات�ی 
دونال�د ترام�پ، رئیس جمه�ور امري�کا روز سه    ش�نبه در اولین 
جلس�ه اس�تماع کمیته قضاي�ی نماين�دگان مجل�س امريکا که 
در راس�تای اس�تیضاح ترامپ برگزار ش�د، برای ايراد ش�هادت 
حض�ور يافت ام�ا به ش�یوه های گوناگ�ون ضمن متش�نج کردن 
فضا باعث ش�د جلس�ه اس�تماع ش�ش س�اعت به طول انجامد. 
در این جلسه که به تنش و بحث میان لواندوفسکی و دموکرات  ها سپری 
شد، مدیر کمپین انتخاباتی ترامپ چندین بار با تکیه بر دستورالعمل های 
کاخ  س��فید، از اش��اره به بحث    ها با ترامپ خودداری کرد. او از »جرالد 
ندلر« رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان تقاضا کرد که یک نسخه 
از گزارش »رابرت مول��ر« بازرس ویژه پرونده ارتباط کمپین ریاس��ت 
جمهوری ترامپ با روسیه را در اختیار وی بگذارد. لواندوفسکی همچنین 
از قانونگذاران از جمله ندلر در موارد متعدد خواست در صحبت های شان 
به شماره صفحه و پاراگراف مربوط به بخش    هایی از گزارش اشاره کنند. 
او همچنین در جلسه استماع، دس��تورالعمل های کاخ سفید را درباره 
وضعیت ویژه شهادت هایش و اینکه نمی تواند به مسائل مطرح شده در 

بحث    ها با رئیس جمهور بپردازد با صدای بلند خواند. 
در پی این اقدامات، دموکرات  ها تأکید کردند که لواندوفسکی دائماً 
در حال سنگ اندازی در مسیر بحث    ها اس��ت و ندلر که از رفتارهای 
لواندوفسکی بسیار خش��مگین ش��ده بود او را متهم به تالش برای 
طوالنی کردن جلسه کرد. رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان در 
نهایت پس از اینکه جمهوریخواهان از پیشنهاد دادن یکی از اعضای 
این حزب به منظور پرس��ش کردن از لواندوفسکی خودداری کردند، 

جلسه را پایان داد. 
ترامپ این خوش خدمتی لواندوفسکی را بی پاسخ نگذاشت و در توئیتر 
نوشت که این یک افتتاحیه زیبا از سوی لواندوفسکی است. همان طور 
که وی آشکارا در جلسه کمیته قضایی مجلس نمایندگان سنا گفت: 
ترامپ مرتکب هیچ گونه اشتباه یا کار غیرقانونی نشده است و همه آنها 
این را می دانند. دموکرات    ها دارند به کشور ما لطمه می زنند و هیچ کار 

مفیدی انجام نمی دهند. مایه شرمساری است!
با این حال ندلر روز چهار   ش��نبه گفت: دموکرات  ها از طرح خود برای 
استیضاح ترامپ عقب نش��ینی نکرده و توجه ما بیشتر بر این موضوع 
متمرکز است. ندلر تأکید کرد: ما در زمان حاضر با دستان پر به استقبال 
اس��تیضاح رئیس جمهور می رویم و این برای مدتی منابع و زمان ما را 
محدود می کند. صادقانه بگویم؛ ما مناب��ع خود را در تصمیم گیری در 
مورد استیضاح رئیس جمهور متمرکز می کنیم. من شخصاً فکر می کنم 

ترامپ باید استیضاح شود. 
»نانسی پلوس��ی « رئیس مجلس نمایندگان امریکا از حزب دموکرات 
و از منتقدان ترامپ در مصاحبه با شبکه سی ان بی سی ابراز امیدواری 
کرده است که دموکرات  ها در انتخابات ۲۰۲۰ میالدی بتوانند ترامپ 
را شکست دهند. وی معتقد است که دموکرات  ها در انتخابات پیش رو، 
ش��انس زیادی برای پیروزی دارند و این حزب خواهد توانست کنترل 
مجلس نمایندگان را همچنان در دست بگیرد و احتماالً در انتخابات 

سنا نیز پیروز خواهد شد. 

»انتخابات درماني« هم مانع بي ثباتي نشد

تداوم بن بست سیاسی در تل آویو

احمدکاظمزاده

با شمارش بیش از    گزارش  یک
۹6 درص�د آرای 
انتخابات پارلمانی رژيم صهیونیستی، حزب لیکود 
به رهبری بنیامین نتانیاهو و حزب  آبی و سفید به 
رياست بنی گانتس که رقابت اصلی بین آنها جريان 
داشت، موفق به کسب اکثريت آرا نشده اند و بايد 
برای تش�کیل کابینه ائتالف کنند. با مواضع تند 
رهبران اح�زاب علیه نتانیاهو، تش�کیل چنین 

کابینه ای با موانع بزرگی روبه رو خواهد بود. 
در ش��رایطی ک��ه کمیس��یون انتخابات��ی رژی��م 
صهیونیستی نتایج رس��می آرای بیست ودومین 
انتخابات پارلمانی را اعالم نکرده  است، نتایج اولیه به 
دست آمده از شعب اخذ رأی از رقابت تنگاتنگ دو 
حزب اصلی در این انتخابات حکایت دارد. با شمارش 
96 درصد آرا، حزب »آبی و سفید« و حزب »لیکود« 
بیشترین میزان آرا را به دست آورده اند. به گزارش 
شبکه المیادین، حزب آبی و سفید به رهبری بنی 
گانتس ۳۲ کرسی و حزب لیکود به رهبری نتانیاهو 
۳۱ کرس��ی را کس��ب کرده اند. فهرست مشترک 
احزاب عرب به ریاس��ت ایمن عوده نیز ۱۳ کرسی 
را در پارلمان اسرائیل از آن خود کرده است. حزب 
»اسرائیل خانه ما« به رهبری آویگدور لیبرمن، وزیر 
دفاع سابق اسرائیل هم 9کرسی را از آن خود کرده 
است. پارلمان اسرائیل )کنست( ۱۲۰ کرسی دارد 

و برای تشکیل کابینه به 6۱ کرس��ی نیاز است اما 
هیچ کدام از احزاب صهیونیستی در سال های اخیر 
موفق به کسب اکثریت آرا نشده اند و همواره کابینه 
ائتالفی تشکیل داده اند که بیشتر آنها نتوانسته اند تا 
پایان چهار سال دوام بیاورند. به گزارش راشاتودی، 
بنی گانتس پس از اعالم نتای��ج اولیه انتخابات در 
جمع هوادارانش گفت:»منتظر نتایج نهایی خواهیم 
بود، اما به نظر می رسد مأموریت مان را محقق کردیم 
و به لطف شما، ائتالف آبی و س��فید به عنوان یک 
قدرت سیاسی اسرائیل باقی خواهد ماند«. گانتس 
افزود:»یک مسیر طوالنی و دش��وار را طی کردیم، 
مأموریت س��ختی داش��تیم و طبق نتایج موجود، 
نتانیاهو به خواسته اش نرسیده است و از سوی دیگر 
ثابت کردیم، اندیشه آبی و سفید کامالً موفقیت  آمیز 
عمل کرده اس��ت«. به گزارش شبکه اسکای نیوز، 
سکوالر    ها که نس��بت به وضعیت سیاسی و میزان 
حضور مذهبی     ها نگران ش��ده اند، در انتخابات روز 
سه     شنبه پررنگ تر وارد میدان سیاسی شدند. این 
مسئله را راستگرایان و مذهبی     ها در جریان برگزاری 
انتخابات به  عن��وان یک دغدغه بیان و نس��بت به 
آن اظهار نگرانی کرده اند. این بار ش��هروندان عرب 
فلسطینی مشارکت باالتری داشته اند و بیشترین 
رأی به لیست مش��ترک عرب رسیده است. برخی 
گزارش های غیر رسمی حاکی از این است که میزان 

مشارکت در انتخابات روز سه     شنبه نسبت به دور قبل 
کاهش یافته است. 

برای اولین بار در تاریخ رژیم صهیونیستی، انتخابات 
زودهنگام کمتر از ش��ش ماه پس از انتخابات قبلی 
برگزار می شود. اسرائیل با برگزاری انتخابات پی درپی 
و به اصط��الح »انتخاب��ات درمان��ی« می خواهد از 
بن بست سیاس��ی که در آن گیر افتاده است، خارج 
شود اما این تالش    ها مؤثر نبوده است. در دور قبلی 
که در آوریل ۲۰۱9 برگزار شد، حزب لیکود بیشترین 
تعداد کرسی را به دس��ت آورد اما نتوانست ائتالف 
اکثریت پارلمان را تش��کیل دهد و پارلمان منحل 
ش��د. االن نیز با توجه به اینکه نتانیاه��و و رقبایش 
نتوانستند اکثریت آرا را کسب کنند، به نظر می رسد 
بحران سیاس��ی در اراضی اش��غالی همچنان تداوم 
داشته باشد، چرا که بنی گانتس و لیبرمن به خاطر 
اختالفات سیاسی که با یکدیگر دارند، حاضر به ائتالف 
با نتانیاهو نیستند. انتقادهای رهبران احزاب مخالف از 
سیاست های نتانیاهو در ماه های اخیر، حاکی از عمیق 
بودن شکاف های سیاسی در تل آویو است. در صورتی 
که احزاب صهیونیس��تی نتوانند در تشکیل کابینه 
ائتالفی به توافق برسند باز هم زمینه برای برگزاری 
انتخابات مجدد فراهم خواهد ش��د اما رئیس رژیم 
صهیونیستی وعده داده است که تمام تالش خود را 

خواهد کرد تا انتخابات سومی برگزار نشود. 

 شانس کم نتانیاهو 
با توجه ب��ه اینکه هیچ یک از اح��زاب نمی توانند به 
تنهایی کابینه تش��کیل دهند، آویگدور لیبرمن از 
ریولین، رئیس اسرائیل خواسته است با ابتکار خود، 
سران لیکود و آبی و سفید را روز جمعه این هفته در 
نشس��تی دور هم جمع کرده و آنها را تش��ویق کند 
کابینه متحد مش��ترکی را با هم تش��کیل دهند. به 
گزارش بی بی سی، لیبرمن گفته است که فقط از یک 
دولت فراگیر وحدت ملی حمایت می کند؛ دولتی که 
با حضور لیکود، آبی و سفید و اسرائیل خانه ما تشکیل 
شود. طوالنی     ترین و مهم  ترین دولت وحدت ملی در 
سال ۱98۴ تشکیل ش��د، زمانی که اسحاق شامیر، 
رهبر لیکود و شیمون پرز، رهبر جناح چپ میانه رو 
به توافق رسیدند که دوره چهارساله نخست وزیري 
را بین خود تقسیم کنند و هر کدام دو سال ریاست 
دولت را در دس��ت بگیرند. نتانیاه��و در تماس های 
تلفنی با سران احزاب همسو با خود آنها را ملزم کرده 
است که به رئیس اسرائیل توصیه کنند تا وی را مأمور 
تشکیل کابینه آینده کند. بنی گانتس صراحتاً گفته 
بود»هدفش از تشکیل دولت کنار گذاشتن نتانیاهو 
است و فقط در صورتی حاضر به ائتالف با لیکود است 
که نتانیاهو کناره گیری کند«، اتفاقی که بعید به نظر 
می رسد و ممکن است تکلیف کابینه آینده اسرائیل 

به این زودی     ها روشن نشود. 
به گزارش روزنامه الیوم السابع، ایمن عوده، رئیس 
فهرس��ت مش��ترک احزاب عرب تأکید کرد که 
»این فهرس��ت با آرای خود، اج��ازه نخواهد داد 
که نتانیاهو کابینه جدید خود را تشکیل دهد«. 
ایمن عوده گفت:»مسئله مهم این است که مردم 
عرب علیه نتانیاهو هستند؛ همان طرفی هستند 
که نتانیاهو را ناکام گذاش��ته و تبدیل به سومین 
قدرت در پارلمان ش��ده اند«. نتانیاهو که بیش از 
۱۰ سال است قدرت را در اختیار دارد، با توسل به 
هر راهی در تالش برای حفظ قدرت است تا بتواند 
از محاکمه  شدنش در ارتباط با پرونده های فساد و 

رشوه جلوگیری کند. 
چنین نتیجه ای کار را برای ش��خص نتانیاهو بسیار 
سخت کرده است، زیرا ناچار است برای کسب نصف 
به عالوه یک )6۱ کرسی( تن به شروط دیگر احزاب 
بدهد و همین نکته، ش��انس نتانیاهو برای تشکیل 
کابینه را کاهش داده است. االن همه نگاه    ها به لیبرمن 
دوخته شده اس��ت که باید تصمیم بگیرد با احزاب 
چپ ائتالف می کند یا راستگراها. به گزارش روزنامه 
رأی الیوم، از آنجا که لیبرمن در تشکیل کابینه وحدت 
ملی با نتانیاهو، وحدت نظر ندارد، از سویی دیگر او 
دیروز اعالم کرد که موضع واضحی هم از بنی گانس 
ندیده اس��ت. او گف��ت :»از س��خنرانی بنی گانتس 
خیلی ناامید ش��دم. حرف های واضحی نش��نیدم. 
امکان تش��کیل دولتی را که تعهد روشن و از پیش 

تعیین نشده ای نداشته باشد، بررسی نمی کنیم.«

فروش »مخفیانه« ساختمان کنسولگری 
عربستان سعودی در استانبول

ف�روش »مخفیان�ه« س�اختمان  از  ترکی�ه ای  رس�انه های 
اس�تانبول  در  س�عودی  عربس�تان  کنس�ولگری 
دادن�د.  خب�ر  خاش�قجی  جم�ال  قت�ل  حادث�ه  از  پ�س 
به گ��زارش گروه روزنامه »دیلی صباح«، عربس��تان پ��س از فروختن 
ساختمان کنسولگری خود در اس��تانبول، مقر کنسولگری را به مکان 

دیگر منتقل خواهد کرد. 
این رس��انه ترکیه ای گزارش داد که تصمیم ری��اض برای تغییر مکان 
کنسولگری خود در اس��تانبول در حالی گرفته می شود که دادستانی 
ترکیه خود را برای صدور فهرست اتهامات در آستانه اولین سالگر قتل 

خاشقجی در اکتبر آینده )دهم مهر( آماده می کند. 

نماي نزديک

هشدار يمن به امارات: 
امارات اگر امنیت برج های شیشه ای اش را می خواهد  

از یمن خارج شود
سخنگوی ارتش یمن  گفت: »هدف قرار دادن تأسیس��ات نفتی آرامکو پس از رصد دقیق هوایی 
صورت گرفت« و تأکید کرد:»حریق در آرامکو چند ساعت ادامه داشت و طرف های ذی ربط در کشور 
متجاوز قادر به مهار آن نبودند، پس آیا معقول است که زیان های وارده آنطور که امریکا ادعا می کند، 
محدود بوده؟ تصاویر منتشره از س��وی امریکا درباره این حریق دروغ بوده و خسارات وارده بسیار 
گسترده تر از آن چیزی است که امریکا نشان داده است. « سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که  
نیروهای ما قادر به ساخت و تولید پهپاد در کوتاه     ترین زمان ممکن هستند. سریع خاطرنشان کرد که 
عملیات »توان بازدارندگی۲« با حمالت پهپادی صورت گرفته است.    سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
تأکید کرد که »پهپادهای جدید یمن قادر به حمل چهار راکت مجهز به کالهک خوشه ای هستند«. 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن خاطرنشان کرد:  »دهها مرکز در امارات وجود دارد که می توانیم آن را 
هدف قرار دهیم.«یحیی سریع با بیان اینکه »یمن امروز قوی تری و محکم تر از هر زمان دیگر است«، 
افزود: »به کشورهای متجاوز می گوییم که اگر امنیت و سالمت تأسیسات و برج های شیشه ای خود 

را می خواهید، یمن را ترک و به حال خودش بگذارید.«


