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زمینه های بروز تقلب در انتخابات آمریکا
برگــزاری انتخابات در ایــاالت متحده بار دیگــر ضعف نظام
انتخاباتی در این کشور را آشکار کرد تا جایی که دونالد ترامپ
بار دیگر در مقام رئیس جمهوری ،انتخابات در آمریکا را همراه
با تقلب  ،دست کاری و ربودن آرای شهروندان توصیف کرد .
عمده ترین عوامل بروز تقلب انتخاباتی در آمریکا عبارتند از
 – 1 :آمریکا فاقد نظام انتخاباتی یکپارچه و سراســری است
و به ازای هر ایالت در این کشــور  ،تقریبا یک شــیوه جداگانه
برای ثبت نام  ،اخذ رای  ،شمارش آرا و رسیدگی به شکایات
انتخاباتی وجــود دارد  – 2 .به دلیل فقدان کارت سراســری
احراز هویت برای شهروندان  ،نحوه ثبت نام از رای دهندگان
همواره محل مناقشه بوده اســت و امکان تقلب را فراهم می
کند – 3 .در آمریــکا امــکان رای گیری زودهنگام  ،ارســال
رای با پست و رای دهی اینترنتی وجود دارد که بر مشکالت
در نحوه اخذ رای و زمان شــمارش این آرا مــی افزاید  – 4 .به
دلیل فقدان نظــام یکپارچــه رای گیری  ،امــکان رای دادن
شــهروندان در ایالت های همجوار و همچنیــن رای دادن با
مدارک افراد فوت شــده وجود دارد  – 5 .به دلیل اختیارات
گســترده ماموران ثبت نام  ،امکان برخورد سلیقه ای با رای
دهندگان بر مبنای گرایش های سیاسی و حزبی وجود دارد
 – 6 .اخذ رای در برخی از ایالت ها به شــیوه ماشینی صورت
میگیردکهاحتمالخطایانسانیووقوعتخلفاتانتخاباتی
را افزایش می دهد  – 7 .در برخی از انتخابات  ،مقام ناظر بر
انتخابات خود به عنوان نامزد انتخابات شرکت دارد  – 8.به
دلیل فقــدان نهاد نظارتــی واحد برای برگــزاری انتخابات ،
شکایت های انتخاباتی در محاکم قضایی رسیدگی و احکام
قضات به عنوان مالک آغاز بازشــماری یا توقف بازشــماری
قلمداد می شود.

چهره روز
عــادل عبدالمهــدی
بــه رئیــس جمهــور
اطالع داده است اگر
فشــارهای سیاســی
که طرف های متعدد
سیاســی بــر وی وارد
می کنند ادامه یابد مجبور به اســتعفا خواهد شد.منابع
عراقی به العرب گفته اند کشــمکش های سیاسی بر سر
هشت وزارتخانه باقی مانده بدون وزیر به خصوص دفاع
و کشور به حد بی سابقه ای رسیده و به یک حراجی شبیه
شدهاست.برخیطرفهایسنیبهرقباوشریکانخود
پیشنهاد داده اند در قبال ۵۰میلیون دالر از رقابت برای
تصدی وزارت دفاع کنار بکشند.کشــمکش اصلی برای
این وزارت میان «الوطنیه» و «حل» است و فعال دورنمایی
برای توافق بر ســر یک چهــره دیــده نمی شــود .احزاب
سیاســی در عراق برای تصدی پســت ها میلیون ها دالر
هزینهمیکننداماپسازچهارسالمیلیاردهادالرسوداز
محلقراردادها،مناقصههاواختالسهاکسبمیکنند.
پیش از این اظهارات ،عده قابل توجهی از سیاستمداران
وناظرانعراقیازاحتمالاستعفایعبدالمهدیدردوره
نخستوزیریویگفتهبودند.سابقهچنداستعفایویو
همچنینشخصیتذاتیعبدالمهدیگزینهاستعفارابه
عنوان یک رویداد محتمل در آینده سیاسی عبدالمهدی
درپستنخستوزیریقابلاعتناکردهاست.

پیشخوان بین الملل

هفتهنامــه «بلومبــرگ بیزینــس ویــک» روی جلد خود
چنیننوشته«:مالیمتریندورهریاستجمهوریترامپ
تمام شد؛ واقعیت این اســت که از این به بعد با دیوانگی
بیشتریمواجهیم».

اخراج معاون بولتون به
درخواست همسر ترامپ

باشکستمذاکراتنتانیاهو-نفتالیبنتاحتمالانتخاباتزودهنگامدراسرائیلقوتگرفت

فروپاشیکابینه نتانیاهو ؟

"بیبی" یا بنیامین نتانیاهو در دو قدمی شکســتن رکورد
تاریخی دیوید بــن گوریون بود تا به نخســتوزیری تبدیل
شــود که بیش از هر کس دیگری از ابتدای تاســیس رژیم
اشــغالگر صهیونیســتی تا امروز ،ایــن مقــام را در اختیار
داشته اما هر روز که میگذرد ،این رکوردشکنی تاریخی
غیرممکنتر به نظر میرسد.اســتعفای آویگدور لیبرمن،
وزیر جنــگ تنــدروی کابینــه از یــک طــرف و رقابتهای
درون کابینه برای تصدی این وزارت از طرف دیگر او را در
موقعیت آسیبپذیری قرار داده که به راحتی میتواند عمر
نخستوزیریاش را پیش از انتخابات پارلمانی سال آینده
میالدی اسرائیل به آخر برســاند.او در مجموع حدود ۱۳

سال در اسرائیل نخستوزیر بوده که از این مدت ،نزدیک
به ۱۰سالش ( ۱۰سال گذشته) به شکل مداوم و بی هیچ
وقفهای بوده است .در این مدت او هر بار با بحرانی جدی
روبهرو شــده  -از جنگهــای پیاپی گرفته تــا پروندههای
متعدد فساد و شکایت و افشاگریهای مطبوعاتی  -هر بار
به شکلی از بحران جان سالم به در برده و عالیترین مقام
اجرایی کشورش را حفظ کرده اســت.امااینبار احتمال
سقوط کابینه ائتالفی "بیبی" از هر زمان دیگری جدیتر
به نظر میرسد.حاال به نوشــته المنار ،کنست (پارلمان)
رژیم صهیونیســتی منحل شــده و تعیین زمــان برگزاری
انتخابات زودهنــگام در طول  90روز انجام خواهد شــد.

خبرگزاریفرانسهنیزنوشتکهنتانیاهوخواهانبرگزاری
انتخابات زودهنگام خواهد شــد،حتی رســانههای رژیم
اســرائیل نیز به نقل از منابع نزدیک بــه نفتالی بنت رهبر
حزب خانه یهــودی بعد از مالقاتش بــا نتانیاهو گفتند که
ما به سمت انتخابات زودهنگام گام برمی داریم.اما دفتر
نتانیاهــو در بیانیــهای برگــزاری انتخابــات زودهنگام را
شایعه خواند و آن را تکذیب و بر حفظ کابینه دست راستی
تاکید کرد.ایــن بیانیه میافزایــد :نتانیاهو بــه بنت گفته
اســت به دلیل چالشهای امنیتی حســاس کنونی برای
اسرائیل ،نخست وزیر مسئولیت وزارت جنگ را بر عهده
خواهد گرفت.ماجرا از آن جا آغاز شدکه آویگدور لیبرمن
وزیر جنگ رژیــم صهیونیســتی در اعتراض بــه آتش بس
در غزه از کابینه بنیامین نتانیاهو نخســت وزیــر این رژیم
استعفا کرد و کابینه را در معرض فروپاشی قرار داد .حاال
که لیبرمن پشت نتانیاهو را خالی کرده ،او نه تنها حمایت
هواداران حزب "اســرائیل خانه ما" را از دست داده ،بلکه

ریاض باالخره اعتراف کرد؛ خاشقچی در کنسولگری تکه تکه شد

اعترافدیرهنگامبهسالخی
گروه بین الملل«-شــلعان الشــلعان» معاون دادســتانی
عربســتان با بیان روایت جدیــدی از نحوه به قتل رســیدن
«جمالخاشقچی»روزنامهنگارسعودیمخالفبنسلمان
 ،نه تنها به ابهام های گذشــته این پرونده پاســخ نداد بلکه
موجب شــد کاربران فضای مجازی با طرح پرســش هایی
تالش سعودی ها برای فرار از زیر بار مسئولیت این جنایت
را فاش کنند .معاون دادســتانی کل عربستان سعودی در
یک نشست خبری اعتراف کرد که جسد خاشقچی
پس از قتل در کنسولگری عربستان در استانبول
تکهتکه و به بیرون منتقل شــده است.الشــلعان
همچنین برای نخســتین بــار فاش کــرد« :این
جنایتپسازمشاجره،درگیریوتزریقآمپول
حاوی مواد مخدر با دوز بــاال صورت گرفت که
درنهایتمنجربهجانباختنخاشقچیشد».
به گفته دادستانی سعودی ،تحقیقات نشان
میدهدکهاصلجریانقانعکردنخاشقچی
برایبازگشتبهعربستانبودهاست.هدف
تیمی که به استانبول اعزام شدند مذاکره با
خاشقچی بوده ،اما آنها قادر به انتقال وی
بهخارجازکنسولگرینشدندوماتوانستیم
بهتصویررابطمحلیکهجسدخاشقچیرا
تحویلگرفته،دستیابیمو خواستارحکم
اعدامبرایعامالنوآمرانقتلخاشقچی

شــده ایم.همزمان،کاربــران فضای مجازی و شــبکه های
اجتماعیبهویژهتوئیترنیزدرواکنشبهاظهاراتدادستانی
سعودیباطرحپرسشهاییاینداستانجدیدسعودیرا
غیرقابلقبولوناکافیخواندندوگفتند
اینسخناننهتنهابهانتظاراتپاسخ
ندادکهشکوشبهههایبیشتری
رادراینخصوصایجادکرد.آنها
می گوینــد ؛-1اگر گــروه اعزامی
از عربستان به استانبول برای
گفت و گو رفتــه بودند چرا
آالتقتالهماننداره،مواد
مخدر و وســایلی برای
خفه کردن انسان با

کرهشمالییک«موشکتاکتیکیفوقمدرن»راآزمایشکرد

سکوت اون شکست

شــریفی -دونالد ترامپ زمانی گفته بود که «من ،او [کیم جونگاون] را دوســت دارم.
او مرا دوســت دارد ...هیچ موشــک بالســتیکی پرتاب نمیشود ،ســکوت زیادی حاکم
شده اســت» .اما با وجود این رئیس جمهور آمریکا حاضر نشــده در حدود پنج ماه پس از
دیدار مقامات ارشد سیاسی آمریکا و کره در ســنگاپور ،قدمی برای صلح بردارد .آمریکا
میخواهد کره شمالی به صورت کامل خلع ســاح و پس از آن تحریمها برداشته شود،
اما پیونگیانگ معتقد به اجرای تعهدات به صورت گام به گام و متناســب است .حاال در
حالی که آمریکا حاضر نبود به شروط طرف مقابل (کره) در مذاکره گوش دهد ،سکوتی
که ترامپ از آن صحبت می کرد نیز شکسته شده اســت .خبرگزاری دولتی کره شمالی
دیروز گزارش کرده است که ارتش این کشور «به مناســبت سالگرد آزادسازی کره» یک
فروند «موشــک تاکتیکی فوق مدرن نقطه زن با کارآیی باال» را آزمایش کرده است .این
خبرگزاری میافزاید که این اسلحه به ابتکار کیم جونگ اون« ،فرمانده کل ارتش خلق
کره ،دبیر اول حزب کارگران کره و رئیس کمیسیون دفاع ملی جمهوری خلق کره» و زیر
نظر و با رهنمودهای او ساخته شده است .اصطالح تسلیحات تاکتیکی معموال به انواعی
ازاسلحهاطالقمیشودکهبرایاستفادهدرصحنهنبردساختهشدهوبرخالفتسلیحات
استراتژیک،عمومابردوقدرتتخریبکمتریداردوبرایحملهبههدفهایدوردستو
احتماال غیرنظامی به منظور تاثیرگذاری بر روند کلی جنگ طراحی نشده است .در عین
حال ،با توجه به نزدیکی کره جنوبی و سابقه خصومت دو کشور ،تسلیحات تاکتیکی نیز
دستکم در گذشته باعث واکنش تند کره جنوبی شــده است .این خبر از سوی مقامات
کره ای در حالی اعالم شده است که  14آبان آمریکا مانورهای تنش برانگیز خود با کره
جنوبی را از ســر گرفت .در این مانور دو هفته ای با عنــوان «برنامه تمرینات دریایی کره»
حدود  500تفنگدار دریایی از دوکشور حضور داشتند .دو روز پیش از آن ( 12آبان) نیز
آمریکا مانور نظامی خود با ژاپن و کانادا را به نام «شمشیر بران»  Keen Swordآغاز کرده
بود .ناو هواپیمابر یو.اس.اس رونالد ریگان آمریکا و هفت ناو ژاپنی و کانادایی به همراه
 57هزار ملوان ،تفنگدار دریایی و نیروی هوایی در بزرگ ترین «رزمایش نظامی آمادگی
برایجنگ»شرکتداشتند.حاال،کرهشمالیباموشکهایکوتاهبردنقطهزن،موشک
هایبالستیکیکهبردشانتاواشنگتنمیرسدوموشکهایهیدروژنیکهسالگذشته
آزمایش کرد ،خود را برای نبرد آماده می کند.

خودهمراهبردهبودندتااوراازپایدرآورندوبدنشراقطعه
قطعه کنند-2.چنان چه تیم اعزامــی برای گفت وگو رفته
بودندچرادرنهایتاورابهقتلرساندندوقطعهقطعهکردند
و در کیسه های پالستیکی که از قبل تهیه کرده بودند ،قرار
دادند -3.اگــر بپذیریم که قتل خاشــقچی تصمیم رئیس
گروهی بوده اســت که برای گفــت وگو اعزام شــده بودند ،
اکنوناینپرسشمطرحمیشودکهچطوربهاینسرعتیک
همکار محلی پیدا کردند و او هم حاضر شد خطرات پنهان
کردن جسد جمال خاشــقچی را به جان بخرد -4.معاون
دادســتانی از وجود یک رابط محلی با تیم ترور سخن گفته
اســت  .اگر تیم ترور یک رابط ترکیه ای داشته اند چرا نام او
اعالم نمی شــود و موضوع مخفی نگه داشته شــده و تنها از
دستیابیبهچهرهتقریبیاوسخنگفتهمیشود-5.دلیل
این که دادستانی به چگونگی خارج شدن جسد مثله شده
خاشقچی از کنسولگری اشاره نمی کند چیست و چرا این
موضوع را توضیح نمی دهد که چطور تنهــا یک نفر با رابط
محلیدرتماسبودهاست؟-6اگرواقعاگروهیبرایگفت
وگوباخاشقچیاعزامشدهبودچراتعدادآنهااینقدرزیاد
بود.چراآنهاازسهنهادمختلفسعودیبودند.چرافردی
شبیه به خاشــقچی میان آن ها بود و چرا پزشک متخصص
کالبد شــکافی همراه داشتند.دادســتانی عربســتان چرا
اشاره ای به سرنوشت جسد روزنامه نگار مقتول نمی کند .
چرامدعیاستکهتنهایکنفرازسرنوشتآنخبردارد-7.

تعداد کرسیهای ائتالفش در کابینه نیز به عدد حساس
 ۶۱کاهش یافته است .به همین دلیل است که از این جا
کمابیشهمهحزبهایکوچکدیگر،اهرمچانهزنیقابل
توجهیبرایرسیدنبهامتیازهایبیشتردرکابینهدارند.
نتانیاهو به هر کــس بگوید نه ،ائتالفش از هم میپاشــد و
انتخابــات پیش از موعــد برگزار خواهد شــد .جای خالی
لیبرمن ،یعنی وزارت جنگ جایزه بزرگی است که احزاب
کوچک تر برایش خیز برداشــتهاند و در میانشان ،نفتالی
بنت ،از حزب "خانه یهــودی" بیش از دیگران سرنوشــت
اش را به این رقابت گره زده است .خود نفتالی بنت هم در
نهایت گفت که در دیدار با نتانیاهو به او گفته که باید وزیر
جنگ شود "تا اسرائیل دوباره برگردد به روزگار پیروزی".
اگر بنت به عنــوان وزیر جنــگ انتخاب نشــود و حزبش از
ائتالف کناره بگیرد ،تعداد کرســیهای ائتالف نتانیاهو
در پارلمان به ۵۶کرسی کاهش خواهد یافت و به احتمال
زیاد در پی سقوط دولت ،انتخابات برگزار خواهد شد.
دادســتانی عربســتان چگونــه از نقش «محمــد العتیبی»
کنسول سعودی در استانبول غافل مانده است  .او که قبل
از اعتراف رسمی دولت عربستان به قتل به منظور انحراف
افکار عمومی مصاحبه مطبوعاتی ترتیب داد و ادعا کرد که
خاشقچی از کنسولگری خارج شده است چرا اکنون رها
شده است  -8.اگر مقامات ســعودی از قتل خبر نداشتند
چرااجازهبازرسیازساختمانکنسولگریومنزلکنسول
را نمی دادند  .چرا بعدها گروهی را برای نابود کردن ادله و
شواهدجرمبهاستانبولفرستادندوهمزمانباربودهشدن
خاشــقچی اعالم کردند که یک مخالف سعودی از طریق
اینترپل به کشور بازگردانده شده است -9.دولت سعودی
که از کشــف حقیقت عاجز مانده اســت و با وجود گذشت
بیش از یک ماه و نیم روایت های مختلــف و گاه متناقضی
تعریف می کند چرا با درخواست های مختلف برای انجام
تحقیقات بین المللی مخالفت می کند و مانع روشن شدن
تمامــی زوایای پنهان ایــن پرونده می شــود -10.دولت
ســعودی چند بار روایت های خود را عوض کرده است آیا
این بار هم با انتشار اطالعات بیشــتری از سوی سعودی
ها آن ها ناچار به تغییر روایت خود خواهند شد .اظهارات
دادستانی سعودی درباره پرونده قتل خاشقچی و تالش
برای طفره رفتن از واقعیت به مثابه دست و پا زدن فردی
اســت که هر چه بیشتر دســت و پا می زند بیشــتر در شن
هــای روان صحرا فــرو مــی رود.در این میان،واشــنگتن
پست نوشت «:داستانی که ســعودیها سر هم کردهاند
تنها نمونهای دیگر از رفتار متکبرانه و بیمالحظه محمد
بنسلمان است» .ام اس ان بی ســی نیز خبر داد :دولت
ترامپ در حال بررسی راه هایی برای اخراج فتح ا ...گولن
از آمریکاست تا رجب طیب اردوغان پیگیری پرونده قتل
خاشقچی را متوقف کند.
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کشتی«می» درتوفانمخالفان

چالشهایترزامی،نخستوزیربریتانیا برایبهنتیجهرسیدنبرگزیت
تمامی ندارد و حاال تحلیل گران نظاره گرند که او چقدر توانایی ایستادن
درمقابلاینمشکالترادارد.تنهاچندساعتپسازکسبتوافقنهایی
بر ســر پیشنویس توافق برگزیت بیــن دولت بریتانیا و کمیســیون اروپا،
«دومینیــک راب» ،وزیر برگزیت دولت محافظه کار این کشــوراز ســمت
خود اســتعفا کرد و این موضوع میرفت تا موقعیت ترزا می را شکنندهتر
از همیشه کند .دومینیک راب گفته است که «نمیتواند با وجدان آسوده
از توافقهای ترزا می بــا اتحادیه اروپا برای خروج بریتانیــا از این اتحادیه
حمایت کند ».پیــش از او معاون وزیر در وزارتخانه امور ایرلند شــمالی به
همیندلیلازسمتخوداستعفاکردهبودوساعاتیبعدنیزوزیرکاروامور
بازنشستگیکنارهگیریخودازکابینهرااعالمکرد.بهاینترتیب«شیلش
وارا»،وزیرامورایرلندشمالیدردولتبریتانیا«،استرمکوی»،وزیرکارو
بازنشستگی و «سوئال براورمن» ،وزیر مشاور در امور برگزیت نیز از جمله
افرادی هستند که طی روزهای گذشته از ســمت خود استعفا کرده اند.
«می» با اشاره به استعفای وزیران ناراضی کابینه خود طی روزهای اخیر
گفت« :متوجه هســتم که برخی با این توافق مخالف باشند ولی ما سعی
کردیم به بهترین توافق با توجه به محدودیتها دســت پیدا کنیم ».او در
کنفرانس خبری شامگاه پنجشنبه گفت « :از همان آغاز در مقام نخست
وزیر میدانســتم برای مردم بریتانیــا چه می خواهم .بــه همین دلیل در
مذاکــرات برگزیت با دقت الزم به مســائل مرزی و حفــظ منافع تجاری و
اقتصادیبریتانیاتوجهکردیم.توافقاخیرتمامجوانببرایحفظمنافع
مردمبریتانیارادرنظرگرفتهاست».ترزامیبااینهمهانتخابهایزیادی
طیروزهایآیندهبرایماندندرقدرتندارد.ویبایدنمایندگانپارلمان
بریتانیا را درباره توافــق جدید قانع کنــد ،کاری که با توجه بــه انتقادات
گسترده علیه او آسان به نظر نمیرسد .قرار اســت رهبران اتحادیه اروپا
برایتاییدتوافقبرگزیتروز ۲۵نوامبر(چهارمآذر)بایکدیگردیدارکنند.
در همهپرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) که سال ۲۰۱۶
برگزارشد ۵۲درصد رایدهندگان به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸درصد

بهباقیماندندرآنرایدادند.ایندرحالیاستکهبهگزارشیورونیوز،
مطابق آخرین نظرسنجیها  ۵۴درصد از شهروندان بریتانیا با برگزیت
مخالف اند و تنها ۳۱درصد آن ها خواستار جدایی کشورشان از اتحادیه
اروپاهستند.

ترافیکدیدارهایمحرمانهدرریاضوابوظبیهمزمانبامرگاحتمالیرئیسجمهورمستعفییمن

جدال بر سر جانشینی منصورهادی

هفتهنامه «ویک» با تیتر «بازگشــت به بازی» به افزایش
قدرتدموکراتهادربرابرترامپپرداختهاست.

خبر متفاوت
ماجرای کمک میشل به مالنیا

دیلی میل :مالنیا ترامپ ،بانوی نخست آمریکا در بیانیهای
اعالمکردحتیباوجودآنکهمیشلاوباما،بانویاولوسابق
آمریکا پیشــنهاد کمک داده بود ،با وی اصــا تماس نگرفته
است.استفانی گریشــام ،ســخنگوی دفتر مالنیا ترامپ در
بیانیهای اعالم کرد :بانوی اول زنی قوی و مســتقل است که
راهوروشخودرادارد.زمانیکهبهمشاورهنیازداشتهباشد،
از تیم شــخصی و متخصص خــود در داخل کاخ ســفید بهره
میبرد.میشلاوباما همگفتهاست کهمالنیاترامپاززمان
ورودبهکاخسفیددر 2017اصالباویتماسینگرفتهاست.

عربســتان پس از شکســت در تجاوز نظامی به یمن ،از رئیس
شورایانتقالیتجزیهطلبدرعدندعوتکردبهریاضبرود.
همزمان با افزایش تمرکز جامعه جهانی بــر جنایات ائتالف
سعودی دریمن و درخواســت آتش بس و همچنین شکست
ائتالف ســعودی برای اشــغال کامل بنــدر حدیده و انتشــار
اخباری مبنی بر مــرگ احتمالی منصور هادی ،عربســتان
از عیدروس الزبیدی رئیس شــورای انتقالــی در جنوب یمن
دعوت کرده بــه ریاض بــرود و او نیز این دعــوت را قبول کرده
است.اینسفرمحرمانههمزمانبادیدارهایرهبرانبرجسته
حزب االصــاح از جملــه «عبدالوهاب االنســی» بــا مقامات
اماراتی در ابوظبی از جمله «محمــد بن زائد» ولیعهد صورت
میگیرد.عیدروسالزبیدیاستانداردولتمستعفیوفراری
منصورهادی در عدن بود که در ماه می ســال 2017برکنار
شــد و این مســئله موجب تظاهرات طرفداران وی و تشکیل
شورای انتقالی جنوب یمن با انگیزه های تجزیه طلبانه شد.
البتــه برکناری الزبیــدی نیز حاصل علنی شــدن اختالفات
عربســتان وامارات اســت که به ژوئن  2016بازمــی گردد؛
زمانی که منصور هادی رئیس جمهور فراری ،خالد محفوظ
بحاح ،نخســت وزیر دولتش را که مورد حمایــت امارات بود،
از نخســت وزیری برکنار و احمدبن دغر را جانشین وی کرد.
پسازاینتحوالت،شورایانتقالیجنوببهریاستالزبیدی
که از حمایت امارات برخوردار اســت وارد فاز نظامی شد و با
محاصره عدن و درگیری با نیروهای بن دغر ،مراکز دولتی را
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تحت کنترل گرفت و بن دغر را از این شهر اخراج کرد.سوال
این جاست آیا اقدام الزبیدی کودتا علیه دولت منصور هادی
نبودهاست؟آنهمدرحالیکهازنظرائتالفسعودیمنصور
هادیمشروعیتداشتهاست.پسچگونهاستکهعربستان
به همیــن بهانه انصــارا ...را به کودتــا متهم و بــرای به قدرت
رســاندن منصور هادی جنگی ظالمانه را علیه یمن تحمیل
می کند .آن هم در حالی که منصور هادی استعفا کرده بود.
ایندوگانگیعربستاندردعوتازرئیسشورایانتقالیدر
جنوبیمنبرایآمدنبهریاضوحمالتشدیدبهشمالیمن
را چگونه می توان تحلیل کرد؟ و چرا شورای امنیت سازمان
ملل با مشاهده چنین واقعیت هایی از نامشروع بودن تجاوز
نظامی عربستان و امارات به یمن؛ چشم خود را بست و حتی
با صدور قطعنامه 2216به کشــتار مردم یمــن و ویرانی این
کشورمشروعیتبخشید؟امادرخصوصچراییدعوتریاض
از الزبیدی ،به نظر می رسد در سایه شکست ائتالف سعودی
در یمن و احتمال ناچارشــدن این ائتالف به تن دادن به آتش
بس ،عربستان با دعوت از الزبیدی برای آمدن به ریاض طرح
خودبرایتجزیهیمنرادنبالمیکندوچهبساپسازبرقراری
آتشبسوعقبنشینیائتالفسعودی،سعیداردهمچنانبا
حمایتازاقداماتتجزیهطلبانهنفوذخودرادریمنحفظکند.
این در حالی اســت که منصورهادی ،برای درمان عربستان
را به مقصد آمریکا ترک کرده و اکتبر گذشــته به بیمارستانی
در شهر «کلیولند» آمریکا منتقل شده اســت .وی چند هفته

پیشازاینسفرنیزبهیکیدیگرازبیمارستانهایآمریکایی
مراجعهکردهوتحتدرمانقرارگرفتهبودکهظاهرابیفایده
بود.باتوجهبهاینتحرکاتسیاسیوترافیکباالیدیدارهای
متبادلمیاننیروهایوابستهبهریاضوابوظبی،دیگرجایی
برای شــک و تردید وجود ندارد که این دیدارها برای انتخاب
جانشینمنصورهادیصورتمیگیرد«.عبدالملکالعجری»

عضو ارشــد جنبش انصارا ...گفت که همچنــان روایتهای
مختلفیدربارهشرایطجسمانیمنصورهادیوجوددارد،اما
اومطمئنابهمرگبالینیدچارشدهاست.المیادیننیزچندی
پیشگزارشدادهبودکهمنصورهادیبهعلتوخامتاوضاع
جسمانینتوانستدرریاضبامارتینگریفیتسفرستادهویژه
سازمانمللمتحددراموریمندیدارکند.

اظهارنظرروز
حسنالفی:

ریسماننجاتنتانیاهوچیست؟

درآغازبنیامیننتانیاهونخستوزیررژیمصهیونیستیبهعمان
ســفر کرد و در کاخهای مجلل از وی اســتقبال شــد ،در ادامه
شاهد عادیســازی روابط در زمینه ورزشــی در دوحه بودیم،
آنگاهگریههایمضحک«میریریگف»وزیرصهیونیستهنگام
پخش سرود اســرائیل «هتیکفا» در ابوظبی را شاهد بودیم که
یکی از فاشیســتترین وزیران کابینه نتانیاهو است و در پایان
باید به طرح موســوم به راه آهن صلح اشــاره کرد که «یسرائیل
کاتیس» وزیر ارتباطات اســرائیل با هدف مرتبط کردن دولت
اشغالگر اســرائیل با کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس
مطرح کرد.تابلویی سیاسی که پر است از تصاویر عادیسازی
روابطمقاماتعربیحاشیهخلیجفارسباوزیراندولتراست
گرای حزب لیکود اســرائیل که بنیامین نتانیاهو آن را ترسیم
کرده ،فردی که طرفدارانش به وی لقــب جادوگر دادهاند ،در
اینشرایطزمانیحساسدرصحنهسیاسیداخلیاسرائیل،
عنوان شــعار برنامه انتخاباتی آینــده حزب لیکــود به رهبری
نتانیاهوشدهاستبهویژهباتوجهبهاینکهاحتمالرفتنویبه
سمتانتخاباتزودهنگامبرایبستنراهبهرویفهرستهای
اتهام افزایش یافته است ،اتهاماتی که انتظار میرود علیه وی
در مسائل فســاد در اوایل ســال آینده میالدی مطرح شود.در
این جا پرسش مهمی مطرح می شود ،این که چرا حزب لیکود
به رهبــری نتانیاهو از روند عادی ســازی روابط با کشــورهای
حاشــیه خلیج فارس به عنوان یک برگ برنــده در برنامههای
انتخاباتیآیندهپارلمان(کنست)استفادهخواهدکرد؟بهنظر
می رســد که نتانیاهو به تمامی سیاســتمداران صهیونیستی
برتریدارد.کسیکهبابرتریقدرتخودبرایجذبوتوجیه
افکار عمومی صهیونیســت ها و در روند بازی از وجود انزجار و
فقدانامنیتیدایمیدراذهانیهودیاناشغالگرصهیونیستی
،بهرهمیگیرد.بههمیندلیلباکسبامتیازدردولتاشغالگر
صهیونیستی،لقبسروروآقایامنیترابهخوداختصاصداد
.هرچندنتانیاهودرمقایسهباتمامسیاستمدارانصهیونیست
از قــدرت باالیی بــرای مدیریــت افکارعمومی صهیونیســتی
از طریق بــازی با چالش تــرس و هراس از نبــود امنیت که یک
گمشده همیشگی در ذهنیت صهیونیستهاست،برخوردار
اســت و به وی لقب آقای امنیت در دولت اشــغالگر داده شــده
اســت ،اما معضل و مشــکل نتانیاهو در این مرحله این اســت
که شکســت مهم ترین ویژگی پروندههای امنیتــی مطرح در
دستورکار دولت اشغالگر به شــمار میرود.بنابراین در مقابل
نتانیاهــو راهی جز تبلیغ دســتاوردهای امنیتی وجــود ندارد
تا بدین وســیله شکســت واقعی خــود در پرونده هــای دیگر را
بپوشاند.اطمینانیافتنازقهرمانیهاحداقلدردورهتبلیغات
انتخاباتی در توان جامعه اســرائیلی نیســت و در این جاســت
که روند عادیســازی روابط با کشورهای عربی حاشیه خلیج
فارس میتواند به عنوان ریســمان نجات برای راســت گرایان
صهیونیستیباهدفتضمینادامهحکومتآنهاخودنمایی
کند به طوری که نمایــش تصاویر کاخهای کشــورهای عربی
حاشیه خلیج(فارس) که به روی راست گرایان تندروی حزب
لیکود باز شــده است،ســه هدف را دنبال میکند  :1 :این که
نتانیاهو به عنوان فردی نشــان داده شــود که رهبری تشکیل
پیمان صهیونیســتی عربی(حاشــیه خلیــج فــارس) زیر چتر
ترامپ رئیس جمهوری آمریــکا را در رویارویی با ایران برعهده
داردواینجامیتواناظهاراترسانهایمکررنتانیاهورادرک
کرد که تالش میکند خود را به عنوان شخصیتی تاثیرگذار بر
تصمیماتترامپدربارهایراننشاندهد-2.تقویتبرداشت
ونگرشراستگراهایصهیونیستیمبنیبراینکهبخشیاز
حقوقملیوانسانیفلسطینیاندادهشودکهضرورتابهعنوان
مدخلدرستبرایبرقراریروابططبیعیباکشورهایعربی
نیست ،بلکه دولت اشغالگر این توان را پیدا کرده که همکاری
و مشارکت با کشورهای عربی را بر اساس همکاری منطقهای
درمسائلامنیت،تروریسمواقتصادبهدورازموضوعفلسطین
پایهریزی کند؛ اســرائیل از این شــراکت و همــکاری به عنوان
اهرم فشــار بر فلســطینیها اســتفاده میکند تا آن ها از باقی
مانده حقوق ملی خود هم چشم پوشــی کنند و اصل و اساس
دیدگاه و نظر اسرائیلی درباره طرح معامله قرن آمریکا در این
جا نهفته اســت-3.تالش برای القای این مسئله که اسرائیل
تحتحکومتراستگراهاقادراستایننظریهداخلموسسه
نظامی صهیونیســتی را رد کنــد که میگوید اســرائیل مرزی
با ایران نــدارد ،ولی ایران با اســرائیل مرز دارد ،ســخن درباره
هماهنگی روزافزون و رو به افزایش در زمینه نظامی و امنیتی
میان اسرائیل و برخی کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس
در جریان است که ماهیت هیئت همراه نتانیاهو در سفر اخیر
به سلطان نشــین عمان آن را فاش کرد.با وجودی که موسسه
نظامیاسرائیلبیاعتباربودناینتصورونگرشامنیتیتقریبا
متوهمانهرادرکمیکند،اماهمچنانازآنبرایمخفیکردن
فرسایشوتضعیفگزینههاینظامیاشدربرابرایرانومحور
مقاومتاستفادهمیکند.

...

کوتاه از بین الملل
*سنای آمریکا با رای  77به  21مانع تصویب قطعنامهای
برای نفروختن تجهیــزات نظامی بــه ارزش  300میلیون
دالر به بحرین ،به عنوان متحد عربستان سعودی در جنگ
علیه مردم یمن شد.
* وزیر خارجه اسبق آمریکا که به انگلیس سفر کرده ،حضور
نیافتن دونالد ترامپ در مراسم یادبود سربازان کشته شده
جنگ جهانی به دلیل بــارش باران را به بــاد انتقاد گرفت.
جان کری گفت که ما نمیتوانیم یــک «رئیس جمهور بچه
خشــن» داشــته باشــیم .ما به (رئیس جمهور) جــدی نیاز
داریم.
* پس از صدر اعظم آلمان ،مارگاریتا روبلز وزیر دفاع اسپانیا
نیز به جمع طرفداران ایجاد ارتش اروپایی پیوست .او گفت
که مادرید این تصمیم را در جهت تقویت اتحادیه اروپا مثبت
ارزیابی کرده است .چندی قبل ،رئیسجمهوری فرانسه با
اشــاره به «خطرهای فزاینده علیه اروپا» خواســتار تشکیل
چنین ارتشی شده بود.
* ترامپ بار دیگر از تحقیقات صورت گرفته درباره پرونده
دخالــت روســیه در انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا
به شــدت انتقــاد کــرده اســت .او در توئیتی رابــرت مولر،
بازرس ویژه این پرونده را متهم کرد که به همراه «اوباشــان
دموکرات» زندگی افراد را هدف گرفته اند .حمالت ترامپ
علیه بازرس مولر و همکارانش در حالی صورت گرفته است
که او هفته پیش ،جف سشنز وزیر دادگستری را برکنار کرد.
بازرس مولر اعالم کرده که گزارش نهایی را به زودی منتشر
خواهد کرد.
CMYK

