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لوپن به دنبال تغییر نام
جبهه ملی فرانسه

رهبر جبهه ملی فرانسه بهدنبال آن است تا نام این حزب را تغییر دهد .مارین لوپن ،رهبر جبهه ملی فرانسه گفت که برنامههایی برای تغییر نام حزبش
دارد و معتقد است این اقدام میتواند به این حزب کمک کند تا در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۲آرای بیشتری به دست آورد .لوپن در انتخابات
ریاستجمهوری سال  ۲۰۱۷در دور دوم با امانوئل ماکرون وارد رقابت شد که با کسب حدود  ۳۳درصد از آرا ،نتیجه را به رقیب خود واگذار کرد.

...

تحلیل روز
امیر مسروری

international@khorasannews.com

طالبان داعش نیست!
یک :از  1996که در افغانســتان دولت مرکزی با مدیریت
طالبــان شــکل گرفت ،نــگاه هــای مختلفــی به ایــن گروه
ایدئولوژیک وجود داشــت .بعضی از تحلیل گران این گروه
را به کل بایکــوت کردند و بعضــی دیگر آن را بــه عنوان یک
دولتمرکزیپذیرفتند.درهمانابتدایشکلگیریدولت
طالبان ،دســت هایی وجود داشــت که ایران را وارد جنگ
با طالبان کنند و به اســم کشتار سرکنســولی ایران در مزار
شریف،طالبانرایکطرفدرگیریهاباایرانقراردهندوبا
وسطکشیدنایراندرپروندهامنیتملیافغانستان،تهران
را درگیر یک چالش منطقه ای کنند .در حالی که مشخص
شــد این عملیات از ســوی طالبان نبود و بعضــی از گروه ها
به دنبال نابود ســازی روابط طالبان با دولت های همسایه
هستند .با این حال دولت آمریکا به اسم مبارزه با تروریسم و
حمله به القاعده ،دولت طالبان را سرنگون کرد و عمال پس
از  17سال جنگ نه تنها القاعده از بین نرفت که گروه های
تروریستی در افغانستان با رشــد چشمگیری مواجه شدند
و به تازگی نیز داعش به اســم مبــارزه برای تشــکیل دولت
اســامی ،برای مقابله با عناصر طالبــان و همچنین دولت
افغانستان عضو گیری می کند .رشد داعش در افغانستان
نگران کننده است و متاسفانه گروهی از طالبان جدا شدند
وبهداعشپیوستند.اختالفاتایدئولوژیکداعشوطالبان
کار را به جایی رســانده کــه داعش فتوای قتــل فرماندهان
طالبــان و ضرورت جهاد بــا طالبان را صادر کرده اســت .از
طرفیبسیاریازبدنهاجتماعیطالبان ِ
پشتفرماندهیآن
مانده اند و از نفوذ داعش جلوگیری می کنند .هر دوی این
موضوعات به مسائل و چالش های حوزه داخلی افغانستان
افزودهوضریبامنیتملیاینکشورراکاهشدادهاست.به
تعبیردیگرآمریکانهتنهابرایافغانستانامنیتینیاوردبلکه
باقدرتیافتنالقاعده،اینگروهتوانستدرافغانستانرشد
کندوبااسموپرچمداعشمناطقیرااشغالکند.کنشیکه
در عصر طالبان به دلیل اختالف سالیق و عقیده با این گروه
هرگز رخ نمی داد.
دو :در نگاه بسیاری از تحلیل گران تفاوتی میان گروه های
سلفیت ،سلفیت تکفیری ،سلفیت جهادی ،وهابیت و حتی
وهابیت تکفیری وجود ندارد .در حالــی که ایدئولوژی این
گروههابسیارمتفاوتاستودرپذیرشواجرایاحکامنگاه
هایمتفاوتیدارند.برخوردطالبانبادیگرمذاهباسالمی
قطعاباداعشیکهجزقتلچیزدیگریرانمیپذیردمتفاوت
اســت .با آغاز خالفت داعش در عــراق و ســوریه گروهی از
عناصر طالبان و القاعده که در افغانستان باقی مانده بودند
جــذب داعش شــدند و بــا این گروهــک تروریســتی پیمان
بستند.درحالیکهطالبانبهعنوانمسئولامارتاسالمی
افغانستان هر نوع حضور داعش به عنوان دولت اسالمی را
بر نتابید و فتوای جهادی علیه این گروه صادر کرد .فتوایی
که به نابود ساختن داعش بسیاری از مناطق جنوبی منجر
شد .شکل گیری و قدرت گیری دوباره طالبان و جدا شدن
بخشیازطالباننشانمیدهد،اینسازمانبرایپیشرفت
و ارائه سناریوی جدید در افغانستان برنامه دارد و توانسته با
همکاریسرویسهایاطالعاتیغربیدرشمالافغانستان
دست به سلسله عملیات هایی بزند.
ســه :نکته دیگری که در تفاوت داعش و طالبــان قابل فهم
است،حددرگیریایندوگروهباآمریکادرافغانستاناست.
داعش در بســیاری از مواقع شــعار مبارزه با آمریکا ســر می
دهد اما طبق اطالعات و اسناد موجود ،سرویس اطالعاتی
آمریکا با انتقال فرماندهان داعش از شــامات به افغانستان
موجب تقویت شاخه داعش افغانستان شده است در حالی
که طالبان هر نوع حضور آمریکا در افغانستان را بر نمی تابد
و تا اخراج آمریکا از این کشور می ایستد .طالبان نشان داد
عالوه بر ایستادگی در برابر آمریکا  ،عزم جدی برای مبارزه با
این کشور دارد و از سال 2001به این سو بدون هیچ توقفی
منافع ایالت متحده را در افغانستان با چالش مواجه ساخته
است .هرچند روند آشتی ملی در افغانستان طوالنی شده
است ،اما بسیاری از تحلیل گران معتقد هستند این روند به
دلیل مبارزه طالبان با آمریکا و بی پروایی نیروهای متجاوز
در افغانستان بی نتیجه خواهد ماند.
چهار :فــارغ از دو عنصر نگاه ایدئولوژیــک و روش مبارزه با
آمریکا  ،تفاوت دیگــری میان طالبان و داعــش وجود دارد.
طالبان با فراخوان جوانان افغانستانی با دگردیسی و تغییر
دینبهشدتمخالفتمیکنددرحالیکهبسیاریازاحکام
داعش در سطح اسالم بدون پشتوانه فتوایی و روایی است و
در تمام مذاهب اهل سنت به عنوان یک بدعت از آن یاد می
شود .طالبان توانسته بخشــی از اهل سنت افغانستان را با
خود همراه ســازد اما داعش جذبش بیشتر با ارعاب و ترس
از کشــته شــدن بود .تفاوتی که می تواند همچــون مناطق
شــامات برای داعش در افغانســتان چالش برانگیز باشــد.
عدم قتل فرق اسالمی دیگر توسط طالبان بر خالف داعش
تفاوت مهم این دو گروه در افغانستان است .طالبان به اسرا،
افراد مناطق تحت کنترل و  ...نگاهی متفاوت دارد و داعش
بیشــتر از این افراد به دنبال بهره بردرای ساختاری و حفظ
سازمان امنیتی خود است .در حالی که طالبان نگاهش به
این مناطق ،نگاه بازگشــت به قدرت و تشکیل دولت است.
همه این موارد سبب شــده اســت تا طالبان در حوزه اجرا و
رفتار فرق اساسی با داعش داشته باشد .به عبارت دیگر باید
اذعان کرد طالبان ،داعش نیست و متاسفانه به غلط این دو
گروه با یکدیگر مقایسه می شوند.

...

نمای روز

ماکرون :در صورت اثبات بمباران شیمیایی ،به سوریه حمله خواهیم کرد
غرب آسیا به یک میدان نبرد چندجانبه تقسیم می شود.
ماکرونرئیسجمهورفرانسهدرنشستخبریبااشارهبه
تحوالت اخیر سوریه گفت« :در صورتی که شواهدی دال
بر اســتفاده از سالح شیمیایی در ســوریه به دست آوریم،
اقدام نظامی خواهیم کرد .اما تاکنون چنین شواهدی به
دستنیاوردهایم».هرچندماکرونبهسوابقگزارشهای
قبلی سازمان ملل اشاره ای نمی کند اما این چند روزه با

اعالم مکرر دولت سوریه ،شورای امنیت نتوانست درباره
وقایعاخیردراینکشورجمعبندیمناسبیداشتهباشد.
اوضاع بازیگران خارجی در سوریه بی نهایت پیچیده شده
است و باشکســت های پی در پی گروه های تروریستی از
اتاقعملیاتهمپیماناندمشق،بهنظرمیرسدفشارهای
خارجی برای بایکوت و مســکوت ســازی دســتاوردهای
دولت ســوریه دســتور کار رســانه ها قرار گرفته و بیش از
همه جنجال رسانه ای در راه است .هرچند که به نظر می
رسد،احتمال حضور نظامی فرانسوی ها در سوریه بسیار
پایین است ».ماکرون تمایلــی بـه ایجاد هزینه های جنگی
جدید برای پاریس ندارد،پــروژه جنگ های داخلی مالی

هنوز هزینه اش تامین نشــده اســت و نمی توان از پاریس
انتظار درگیر شدن در سوریه را داشت .از طرفی روس ها
بههیچعنواننمیخواهندمنافعبهدستآمدهدرسوریهرا
تقسیم کنند و دولت های درگیر در سوریه می دانند رابطه
راهبردی تهران  -دمشق به یک پیمان نامه امنیتی منجر
شده است و در صورت تهدید دمشق  ،تهران رأسا به پرونده
سوریهبهصورتکمکنظامیورودمیکند.دولتفرانسه
و حتی دولت ترامپ هم چنین تصوری برای نبرد در سوریه
ندارند و بیش از آن که درباره دمشق تصمیم گزینه نظامی
گرفتهشودجنجالرسانهایدردستورکارقرارداردتافضا
را برای مذاکرات سیاسی آماده کند.

عطوان:

ترس اسرائیل در لباس تهدید

دومینرأیمنفیبهطرحرئیسجمهورآمریکاعلیهمهاجران

غلبه «رویاپردازان» برترامپ

حملهبیسابقهاردوغانوهمپیمانانسیاسیاشبهآمریکا

تهدید به «سیلیعثمانی»

رئیس جمهور ترکیه در آســتانه ســفر رکس
تیلرســون ،وزیر امور خارجه آمریــکا ،به این
کشور آشــکارا ایاالت متحده را تهدید کرد.
اردوغان بــه نیروهای نظامــی آمریکایی در
منبج ســوریه هشــدار داد که در برابر حمله
احتمالــی ترکیــه بــه شــبهنظامیان کــرد
مستقر در این شــهر قرار نگیرند.به گزارش
خبرگــزاری آلمــان ،اردوغــان کــه در برابر
فراکسیون حزب عدالت و توســعه در آنکارا
سخن میگفت ،سربازان آمریکایی را تهدید
به "ســیلی عثمانــی" کــرد .رئیــس جمهور
ترکیه در عین تأکیــد بر این کــه "البته ما آن
هــا را عامدانه هــدف قــرار نخواهیــم داد"،
گفت« :اما هماینک اعالم میکنیم که ما هر
تروریســتی که ببینیم محو و نابود میکنیم
و همزمان تمام کســانی را کــه در کنار آن ها
ایســتادهاند .آن وقــت در خواهنــد یافت که
برایشان بهتربود که در کنار تروریستهای
تحتحمایتشانقرارنمیگرفتند».اردوغان
افزود« :معلوم اســت کســانی که میگویند
"اگر به ما حمله شود ،پاسخی سخت خواهیم

داد" ،هنوز در زندگیشــان ســیلی عثمانی
نخوردهاند».هفته گذشته روزنامه "نیویورک
تایمز" ،قول یک ژنرال آمریکایی را نقل کرده
و مدعی شــده بود کــه این فرمانــده نظامی
آمریکایی بــه هنگام دیــدار از شــهر منبج با
اشاره به ترکیه گفته اســت« :چنان چه به ما
حمله کنند ،پاسخی سخت خواهیم داد و از
خود دفاع خواهیــم کرد».همزمان«،دولت
باغچلی» رئیــس حزب«جنبش ملی»ترکیه
همپیمان سیاســی رجــب طیــب اردوغان
در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران بــه شــدت به
ایــاالت متحده آمریــکا تاخت وگفــت20 «:
میلیــون ویتنامــی در جنــگ ویتنــام کاری
کردند که  200میلیون آمریکایی به دردسر
بیفتند حاال ترکیــه کاری می کند که ایاالت
متحــده آمریــکا  5برابــر مشــکالتی کــه در
ویتنام داشت،داشته باشــد» .روابط آمریکا
و ترکیه ماههاست که دچار تنش شده است.
مناســبات این هــر دو عضــو ناتــو از جمله بر
ســر حمایــت ایــاالت متحــده از "یگانهای
مدافــع خلق" تیرهتر شــده اســت .نظامیان

آمریکایی در کنار "یگانهــای مدافع خلق"
در منبج مســتقر هستند؛ شــهری که حدود
 ۱۰۰کیلومتــر از عفرین فاصله دارد .شــهر
منبج واقع در شــمال سوریه را شبهنظامیان
"یگانهــای مدافــع خلــق" اداره میکنند.
ترکیه ایــن گــروه را متحد "حــزب کارگران
کردستان" ترکیه (پکک) میداند.گرچه
پکک" را در فهرست
آمریکا و اتحادیه اروپا " 
گروههای تروریســتی خــود قــرار دادهاند،
اما ایاالت متحــده در مبارزه علیــه داعش از
"یگانهای مدافع خلــق" حمایت کرده و در
دوره پســاداعش نیز به این حمایتها ادامه
داده است .ترکیه اما حضور کردهای مسلح
در مرزهایــش را تهدیــدی علیــه حاکمیــت
خــود میداند،بدیــن خاطرارتــش ترکیه از
روز  ۲۰ژانویــه عملیاتــی را علیه "یگانهای
مدافــع خلــق" در عفرین زیر عنوان "شــاخه
زیتون" آغاز کرده است که البته به دلیل این
که کردها در عفرین شــبکه ای از تونل های
پیچیده را حفر کرده اند  ،کار پیشروی ارتش
ترکیه و متحدانش کند پیش می رود.

روابطنامشروعبهجایکمکهایبشردوستانهدرسازمانخیریهآکسفام

«خیریه» به سبک انگلیسی

ابعــاد فضاحــت جنســی کارکنان موسســه
خیریه انگلیسی «آکسفام»هر روز گستردهتر
میشودورسانههایمختلفچون«گاردین»،
«تایمز»« ،نیویورک تایمز»« ،واشنگتن پست»
و «آی .آر .آی .ان» بــه تهیــه گزارشهایی در
این زمینه میپردازند به طوریکه در یکی از
این گزارشها  ،مطرح شــد کــه کارکنان این
موسســه با بازماندگان نسل کشــی دارفور،

زلزله فاجعه بار هائیتی و برخی اهالی لیبریا
در هنگامــه جنگهــای داخلــی این کشــور
روابط نامشروع داشتهاند.وبگاه خبری «آی.
آر .آی .ان» در ایــن زمینــه بــا تهیه گزارشــی
مفصل نوشــت« :رولند ون هاورمیرن» متهم
نخســت ســوء اســتفاده جنسی در ســازمان
خیریه آکســفام در هائیتی ،هفت سال پیش
برفتارهایناپسند
نیزدرلیبریابهدلیلارتکا 

مشــابه از ســوی یکی دیگــر از موسســههای
مردم نهاد انگلیسی اخراج شده بود .روزنامه
آمریکایــی «نیویــورک تایمــز» نیــز در همین
زمینه نوشــت که برای این موسسه  87مورد
ســوء اســتفاده جنســی بین آوریل  2016تا
مارس  2017گزارش شــده و حتــی کمیته
صلیب ســرخ بینالملل نیز چندین مورد آزار
جنسی در این موسســه را تایید کرده است.

پیامدهای نامبارک بودجه 2019

سندرز :بودجه پیشنهادی ترامپ دچار ورشکستی اخالقی است
امیرعلی ابوالفتح-کاخ سفید ،بودجه سال
مالــی  2019را به کنگــره ارائه کــرد .بودجه
دولتفدرالآمریکابرایسالمالی 2019که
ازاکتبرامسالآغازخواهدشد،چهارتریلیونو
 400میلیارد دالر اعالم شده است .با بررسی
منابع درآمدی دولت آمریــکا و هزینه های آن ،
پیشبینیمیشودکسریبودجهتاپایانسال
مالی 2019بهیکتریلیوندالربرسد.اینرقم
باالترین میزان کسری بودجه سال های اخیر
در آمریکا به شــمار می آید .با آغــاز به کار دولت
دونالد ترامپ ،پیش بینی می شــد کــه آمریکا

بار دیگر به دوران کسری های بودجه تریلیون
دالری برگــردد  .آخرین بــار در ســال 2012
کســری بودجه دولت فدرال آمریکا از رقم یک
تریلیون دالر گذشــت .در خالل چهار ســال از
سال 2009تا، 2012برایغلبهبرپیامدهای
بحران مالی و به چرخــش درآوردن اقتصاد از
نفس افتاده آمریــکا  ،دولت وقت این کشــور ،
صدها میلیارد دالر به بازارها پول تزریق کرد تا
توانستبرخیازبانکهاوکارخانجاتتولیدی
راازورشکستگینجاتدهد.بااینحال،اتخاذ
سیاســت انبســاطی مالی با فروکــش کردن

پیامدهایمنفیبحرانمالی2007-2008
 ،به تدریــج از کســری بودجه دولت کاســت تا
جاییکهدرسالمالی 2017رویعدد660
میلیارددالرباقیماند.امااکنونودرحالیکه
آامریکاازبحرانمالیبیرونآمدهاستونیازی
به تزریق پول به بازارها نیســت  ،بــار دیگر این
کشــور در آســتانه ورود به دوره کسری بودجه
تریلیون دالری قــرار دارد  .البته این موضوع با
توجهبهسیاستمالیاتیدولتترامپوافزایش
بیسابقههزینههاینظامیدورازانتظارنبوده
اســت.قانون اصالح نظام مالیاتی که به گفته

دومین قاضــی فدرال فرمــان دونالد ترامپ
برای لغــو برنامــ ه حفاظــت از مهاجرانی که
در ســن کودکی بــه همــراه پدر و مادرشــان
غیرقانونی وارد آمریکا شدند و به آن ها اجازه
تحصیلوکاردرآمریکامیدهد(رویاپردازان
) را متوقف کرد .اریک اشنایدرمن دادستان
کل ایالــت نیویــورک که رهبــری ائتالفی از
دادستانهای  17ایالت را برعهده دارد که
شــکایت مورد نظر را برای حمایــت از برنامه
داکا مطرح کرده بود ،تصمیم قاضی فدرال
بروکلیــن را پیــروزی بــرای «رویاپــردازان»
توصیف کرد و گفت ایــن تصمیم غیرقانونی
بــودن تصمیــم دولــت ترامــپ را نشــان می
دهد.اوایــل ژانویــه ،یــک قاضی فــدرال در
سان فرانسیسکو بر ضد لغو برنامه داکا حکم
صادر کرده بود اما تصمیمی که دیروزگرفته
شــد درباره شــکایتی اســت کــه بــا حمایت
دادســتانهای کل  17ایالت آمریکا مطرح
شــده بود.ایــن دو تصمیم باعث می شــود تا
زمانــی که دیــوان عالی فــدرال ایــن پرونده
را بررســی کند ،داکا به شــکل کنونی حفظ

و اجرا شــود.دیوان عالی فــدرال روز جمعه
(فردا) در نشســتی که فقط قضات دیوان در
آن حضور دارند ،به بررســی ایــن پرونده می
پردازد .دیوان عالــی درباره متوقف کردن یا
نکردن فرمان ترامپ تصمیم گیری نخواهد
کــرد و فقط درباره ایــن که ایــن پرونده قابل
پذیرش اســت یا نه  ،اظهارنظر می کند .اگر
دیــوان عالی فــدرال ایــن پرونــده را بپذیرد
آن گاه احتمــاال تا قبــل از پایان بهــار درباره
آن تصمیم گیری خواهــد کرد.پیش از این ،
جف سشنز وزیر دادگستری آمریکا گفته بود
برنامه داکا که ســال  2012توســط باراک
اوبامــا به اجرا گذاشــته شــد ،با مفــاد قانون
اساســی آمریــکا مغایــرت دارد .امــا قاضــی
فــدرال بروکلیــن ایــن اســتدالل را غلــط
تشــخیص داد.دونالد ترامپ زمانــی که ماه
ســپتامبر برنامــه داکا را لغــو کرد بــه کنگره
شش ماه فرصت داد تا قانونی تصویب کند که
جایگزین این برنامه شود .این برنامه در شکل
کنونی نتیجه یک فرمان ریاست جمهوری و
نه یک ساز و کار قانونی است .

کارکنان ایــن مرکــز خیریه در جریــان زلزله
ســال  2010در هائیتــی ،بــه جــای کمــک
بــه زلزلــه زدگان ،مشــغول روابط نامشــروع
بودند.دیگــر روزنامه آمریکایی« ،واشــنگتن
پسـت» نیز در گزارشی با این مضمون نوشت
که «خوفنیل مویس» رئیــس جمهور هائیتی
در پیامی توئیتــری اعمال ناپســند کارکنان
این موسســه خیریــه را محکوم کــرد و گفت:
«هیچ چیــز غیرمنتظــره و ناســازگارتر از یک
تجاوزگر جنســی نیســت کــه از ســمت خود
در لحظــات آســیب پذیــری نیازمندان ســوء
اســتفاده میکند».بــر این اســاس ،افتضاح
این موسســه خیریه حتی واکنش سخنگوی

نخســت وزیر انگلیس را نیز به همراه داشــت
که در هفته جاری این رفتار را «وحشــتناک»
دانست.روزنامه «گاردین» چاپ انگلیس نیز
گزارش کرده که سیاســتمداران انگلیســی
خواهان انجــام تحقیقات گســتردهتر درباره
موسســههای خیریــه شــد هاند؛ زیــرا در
گزارشهای جدید در این بــاره آمده که زنان
آسیب پذیر در بسیاری از سازمانهای خیریه
مشــغول به تنفروشــی بــوده و هشــدارهای
داده شــده نادیــده گرفتــه شــدهاند.این در
حالی است که درآمد سالیانه این موسسه به
اصطالح خیریه از منابع عمومی و خصوصی
حدود نیم میلیارد دالر گزارش شده است.

ترامپ  ،بــزرگ ترین طــرح کاهــش مالیاتی
در تاریخ آمریکا به شــمار می آید ،درآمدهای
مالیاتی دولت فدرال را در یک دوره  10ساله
تا یک تریلیــون و  500میلیــارد دالر کاهش
می دهد  .این در حالی است که چند روز پیش
کنگره بــرای پایــان دادن به تعطیلــی دولت
فدرال تصمیم گرفت بر هزینه های نظامی و
غیر نظامی طی دو سال آینده  300میلیارد
دالر بیفزاید  .پیش از آن نیز ،اعالم شــده بود
بودجــه وزارت دفاع آمریکا در ســال 2018
با افزایش مجدد ،به رقــم  719میلیارد دالر
خواهد رســید ؛ آن هــم در زمانی کــه ترامپ
وعده داده اســت بیــن  1.5تــا  1.7تریلیون
دالر به بازســازی زیرســاخت های به شــدت
فرســوده آمریکا تخصیص دهد .این وضعیت

نگرانــی هایــی را در خصــوص پیامدهــای
اقتصادی و اجتماعی کســری بودجه عظیم
آمریکا داشــته است  .سناتور مســتقل  ،برنی
ســندرز گفــت  :بودجــه پیشــنهادی دونالد
ترامــپ دچــار ورشکســتی اخالقــی اســت،
این بودجه چیزی جز حمله به فقــرا و انتقال
گســترده ثــروت از طبقــه متوســط بــه یــک
درصد باالی جامعه نیســت.به عبارت دیگر،
ابرثروتمنــدان آمریکایــی از مزایــای کاهش
مالیاتی برخوردار می شوند و با این سیاست
 ،کســری بودجه یک تریلیــون دالری رخ می
دهــد .در مقابل نیــز ،برنامه هــای حفاظتی
طبقات ضعیف و آســیب پذیر جامعه به دلیل
کمبود منابع مالی و مقابله با کســری بودجه
دولت فــدرال ،کنــار گذاشــته خواهد شــد .

"بیبی" درگرداب رسوایی

نبــوی -پلیــس رژیــم صهیونیســتی اعــام کردکــه در
تحقیقات یک ساله خود به مدارک و شواهد کافی درباره
رشــوهخواری و فســاد نخســتوزیر دســت یافته است و
دادســتان میتوانــد علیــه او اعالم جــرم کنــد .نتانیاهو
گفته که اســتعفا نخواهد کــرد .بر این اســاس ،بنیامین
نتانیاهو که به اتهام دریافت رشــوه و خیانت در امانت در
دو پرونده معروف با شمارههای  1000و  2000روبه رو
اســت همچنان به کار خود ادامه خواهد داد .به گزارش
هاآرتص ،در یکی از دو مورد ،نتانیاهو موسوم به «بی بی»
به حمایت از یک انتشــاراتی در برابر رقیب آن متهم شده
اســت .بر اســاس این اتهــام ،نتانیاهو از یک انتشــاراتی
خواسته است تا از وی حمایت کند .در مورد دیگر نخست
وزیر اســرائیل به دریافت هدایایی به ارزش حدود ۱۰۰
هزار دالر از شماری از دوستانش بهویژه در هالیوود متهم
شدهاست.پلیساسرائیلمیگویدرهبرحزب«لیکود»از
سال ۲۰۰۹به بعد این «هدایا» را دریافت کرده است .وی
همچنین متهم است از جیمز پیکر ،میلیاردر استرالیایی
ســیگارهای گران قیمت هدیه گرفته اســت.در مقابل،
نتانیاهوگفتهاستکهبیشازنیمیازچنینتوصیههایی
از ســوی دســتگاههای قضایی مورد توجه و بررسی قرار

نمی گیرد .پلیس رژیم صهیونیســتی اعالم کرده اســت
که در پرونده موسوم به  1000تحقیقات به پایان رسیده
اســت و دالیل کافی برای اتهامات بنیامیــن نتانیاهو در
خصوص دریافت رشوه و کالهبرداری و خیانت در امانت
وجود دارد .این اتهامات در خصوص مبلغی به میزان یک
میلیونشیکل(واحدپولرژیمصهیونیستی)مطرحشده
اســت .هاآرتص نیز در این باره نوشت نتانیاهو سفر خود
را برای بازدید از اراضی شــمال ســرزمینهای اشغالی
به علت نزدیک بودن صــدور قرار اتهامی خــود به تعویق
انداخت.نخستوزیریبنیامیننتانیاهودرسرزمینهای
اشغالی قرار است در سال  2019به پایان برسد.
▪ماجرای پرونده  1000و 2000

پرونــده  1000مربوط به هدایایی اســت کــه نتانیاهو و
خانــوادهاش از بازرگانان خارجی به صــورت غیرقانونی
دریافــت کردهانــد .ایــن هدایا بــه ویــژه از ســوی «آرنون
میلچــن» میلیــاردر آمریکایــی دریافــت شــده و شــامل
قوطیهای ســیگار فاخر برای نتانیاهو بوده است .ساره
همسر وی نیز بهترین نوع مشــروبات الکلی و جواهرات
را دریافت کرده اســت .ایــن هدایا طی ســالیان طوالنی

تهدیدهای اســرائیل علیــه ایران و محــور مقاومــت بیش از
این که نمایش قدرت اسرائیل باشــد ،بیانگر ترس و وحشت
جنونآمیز این رژیم اســت .طی چند روز گذشته تیتر اصلی
بیشــتر روزنامههــا و بخشهای خبــری تلویزیون اســرائیل
این بود که بــرای رویارویی بزرگ با ایــران فقط موضوع وقت
مطرح اســت ،زیــرا اســرائیل تشــکیل پایگاههای ایــران در
سوریه و نقاط مرزی را نخواهد پذیرفت .این موضع اسرائیل
تا جایی پیش رفت که وزیر مســکن این رژیم نابــودی ایران،
ســوریه و حزبا ...را خواستار شــد .به هر حال این تیترهای
خبــری و مطبوعاتی بیشــتر از این کــه بیانگر قــدرت و توان
اسرائیل باشد ،حاکی از نگرانی و وحشتی است که تا حالت
هیستریک پیش رفته و دلیل آن راه یافتن یک پهپاد به حریم
هواییالجلیلوسرنگونییکیازپیشرفتهترینهواپیماهای
زرادخانه نظامی اسرائیل با اســتفاده از یک موشک قدیمی
سوری است .سرنگونی جنگنده اف 16اســرائیل آن هم از
نوع پیشرفته و عملیاتی ،نقطه عطف نظامی مهمی است که
یادآور سرنگونی هواپیمای جاسوسی آمریکا توسط موشک
زمین بــه هــوای اس 75اتحــاد جماهیــر شــوروی در حریم
هوایی شــوروی در ســال 1960و در اوج جنگ سرد بین دو
ابرقدرت اســت .جنگنده اســرائیلی یک هواپیمای جدید و
پیشرفته بود از همین رو سرنگونی آن موجب از دست رفتن
کاملاعتبارشدربازارهایتسلیحاتیجهانمیشود،همان
طور که موشــکهای حزبا ...توانستند عظمت تانکهای
مرکاوای اسرائیل را در هم بشکنند .نکته قابل مالحظه این
کهایرانازسوریهبیروننخواهدرفت،زیرایککشورمتجاوز
نیست ،بلکه به دعوت دولت سوریه وارد خاک این کشور شد
ودرخاکآنحدود 6سالجنگیدودرحفظدولتاینکشور
در مقابل توطئههای آمریکا و برخی کشورهای منطقه نقش
مهمی ایفا کرد ،همان طور که حزبا ...لبنان نیز در این باره
نقشمهمیداشت.بااینتوضیحات،درخواستوزیرمسکن
اسرائیل مبنی بر از بین بردن مثلث ایران ،سوریه و حزبا...
بیانگرسادگیسیاسیوگستاخیاست.بههرحال،حتیاگر
اظهاراتتهدیدآمیزژنرالهاوسیاستمدارانبلندپایهاسرائیل
علیهایرانراواقعیفرضکنیم،بایدپرسیدمیداناینجنگ
کجا خواهد بــود؟ در این بــاره باید دو احتمــال را مورد توجه
قرار داد؛ نخست  -اسرائیل با اســتفاده از هواپیماهای خود
مواضع زیرساختی ایران و تاسیسات هســتهای این کشور و
زیرساختهایاقتصادیونظامیآنرابهطورمستقیمهدف
بمباران قرار دهد .دوم  -این جنگ به شکل نیابتی در خاک
سوریهولبنانرخدهد.احتمالاول،ضعیفاست،زیراایران
ازنظرجغرافیاییبافلسطینفاصلهزیادیداردواگررهبران
اســرائیل اندک امیــدی برای موفقیــت و پیروزی داشــتند،
تهدیدهای خود در طول 8ســال گذشــته مبنی بر بمباران
تاسیساتهستهایراعملیمیکردند،ازهمینرواحتمال
دوم قویتر است اما با خطرات زیادی همراه است .نخستین
خطرآنحضورسیاسیونظامیقویروسیهدرسوریهاستبه
اینمعنیکهبهنظرنمیرسدوالدیمیرپوتینبهاسرائیلاجازه
بدهدمهمتریندستاوردهایراهبردیاشدرسوریهرانابود
کند .خطر دوم این که صدها هزار موشک ،عمق اسرائیل را
هدف قرار خواهند داد و شهرهای اصلی آن را نابود خواهند
کرد.خطرسوممشارکتارتشسوریهدرجنگعلیهاسرائیل
اســت ،حال آن که نیروهای این ارتش مهارت نظامی بسیار
زیادیبهدستآوردهاندوبیشازهرزماندیگریبرایجنگ
آماده هستند .نکته دیگر این که ایران به تشکیل پایگاههای
دریایییاهواییدرسوریهنیازیندارد،زیراسراسرخاکاین
کشور به روی ایران باز اســت .بعید نیست موشک اس200
قدیمیازسویکارشناسانسوری،ایرانیولبنانینوسازی
شدهباشدتااینپیامهشدارآمیزرابهاسرائیلارسالکندکه
آنچهپنهاناستبزرگتراستونبایدماراآزمایشکنید،زیرا
دراینصورتچهبساشمارابهعصرحجربازگردانیم.هرچند
اسرائیلزرادخانهنظامیقویایدراختیارداردامانمیتواند
ایران را تخریب کند ،زیرا ایران و متحدانش میتوانند فقط با
استفادهازسالحهایمتعارفاسرائیلرانابودکنند،بنابراین
دوران برتری نیروی هوایی اسرائیل و قدرتی که در جنگ با
عربهاازآنبرخورداربود،بهسرآمدهاست.بههرحالچنان
چه آتش جنگ بین محور مقاومت با اســرائیل شعلهور شود،
برای اسرائیل یک آزمون واقعی و آخرین آزمون خواهد بود.

...

خبر متفاوت

اعتراف وکیل ترامپ به باج دهی به بازیگر
زن فیلم های مبتذل

پلیس اسرائیل خواستار پیگرد قضایی نتانیاهو به اتهام رشوه خواری شد
ادامه داشته و ارزش آن ها به صدها هزار شیکل میرسد.
پرونــده  2000نیز مربــوط بــه اتهامات مطرح شــده در
خصوصتبادلرشوهبیننتانیاهووناشرروزنامهیدیعوت
آحارونوت است که در مجموعهای از دیدارهای ثبت شده
بیندونفرردوبدلشدهاست.اینرشوهمربوطبهپوشش
نتانیاهو در این روزنامه بوده و توافقی در این خصوص به
دســت آمده و قرار شــده اســت چهره ای مثبت و خوب از
نتانیاهو ارائه شــود و در مقابل نتانیاهو نیز از این روزنامه
در برابر روزنامه صهیونیستی اسرائیل الیوم حمایت کند
یا بــرای جلوگیری از صــدور هفته نامه ایــن روزنامه وارد
عمل شــود .از زمان ورود روزنامه صهیونیستی اسرائیل
الیوم فروش یدیعوت آحارونــوت که پرتیراژترین روزنامه
ســرزمینهای اشــغالی بــود ،به صــورت قابــل توجهی
کاهش پیدا کرده اســت.رفیف دروکر تحلیل گر مسائل
سیاسی شبکه  10تلویزیون رژیم صهیونیستی میگوید
کهپروندههایمربوطبهنتانیاهوبعدازصدورتوصیههای
پلیس سرزمینهای اشغالی میتواند در صورت درست
بودن ،باعث زندانی شــدن طوالنی مدت نتانیاهو شود.
در مقابل ،روند حقوقی پروندههای نتانیاهو بعد از صدور
توصیههای پلیس می تواند دست کم 3ماه ادامه یابد.

...

اظهار نظر روز

تیتر اصلی روزنامه اسراییلی یدیعوت آحارونت :رشوه

امضای اولین تفاهم نامه در کنفرانس بین المللی بازسازی
عــراق در کویت بیــن بانــک عراقــی و آمریکایی بــه ارزش
۳میلیارد دالر .عــراق  ۱۰۰میلیــارد دالر جذب ســرمایه
خارجی را هدف گذاری کرده است.

جنگ جهانیسوم درسوریه؟

کامیار-پــس از ورود میدانــی ترکیه به نبرد در ســوریه و
اشــغال بخش های شــمالی این کشــور و آمریکا در غرب
و شــمال غرب و همچنین عملیــات نظامی اســرائیل در
ســوریه ،این بــار فرانســه از امــکان ورود به خاک ســوریه
در صورت اثبات اســتفاده از ســاح شــیمیایی خبر داد.
این بدان معناســت که با ورود نیروهای فرانســوی عمال
ســوریه درگیر جنگ جهانی ســوم خواهد شــد و منطقه
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خبرگزاری فرانسه:وکیل شخصی دونالد ترامپ در گفت
و گو با نیویــورک تایمــر اقــرار کــرد ۱۳۰ ،هــزار دالر از پول
شخصی خود به یک بازیگر فیلمهای مستهجن که با ترامپ
رابطه داشــته ،پرداخت کرده اســت.مایکل کوهــن ،وکیل
رئیس جمهور آمریــکا به نیویــورک تایمز گفــت ،پولی که به
یک بازیگر فیلمهای مســتهجن به نام "اســتفانی کلیفورد"
پرداخــت کرده ،بــه وی بازگردانده نشــده اســت.وی اظهار
کرد :نه ســازمان ترامــپ و نه کمپیــن او طرف ایــن معامله با
کلیفورد نبودند و چه به طور مســتقیم و چه غیرمستقیم این
مبلغ را به مــن برنگرداندهاند .پرداخت این پــول به کلیفورد
قانونی بوده و کمپین ترامپ در آن دســت نداشته ،همچنین
بخشــی از هزینههــای کمپین نیز نبــوده است.رســانههای
آمریکامیگویند،پرداختاینمبلغیکماهپیشازانتخابات
 ۲۰۱۸وبهمنظورافشانشدناینرابطهصورتگرفتهاست.
در زمانی که این رابطه میان کلیفورد و ترامپ صورت گرفت،
وی با همسرش ،مالنیا ازدواج کرده بود و کمتر از چهار ماه از
تولد فرزند این زوج میگذشــت.پرداخت این مبلغ از جانب
وکیلترامپنخستینباردرماهگذشتهوتوسط"والاستریت
ژورنال"منتشرشد.ترامپوکلیفوردهردواینرابطهراتکذیب
کردهاند اما کلیفورد در مصاحبهای با مجلــه "این تاچ" که در
سال ۲۰۱۱منتشرشد،بهجزئیاتاینرابطهاشارهکردهبود.
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