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شخصیتیپیچیدهبهنامنتانیاهو
به دنبال اعالم نتایج انتخابات کنســت اســرائیل و پیروزی
مجددنخستوزیرتندرویآن،برخیرسانههاوتحلیلگران
باکاربردواژگانیچون"پیروزیشکننده""،پیروزیضعیف"
یا "تکمــادهای" و  ...از آن یاد میکنند.همیــن عده قبل از
انتخابــات میگفتند نتانیاهــو انتخابــات را خواهد باخت.
البته هــر چند این گــزاره بــا ظهور ائتــاف "آبی ســفید" تا
حدودی مطرح بود؛ اما نمیشد با قاطعیت از باخت او گفت
و همزمان بعد از انتخابات و اعالم نتایج هم از رشــد سرسام
آور راســت گرایی در جامعه اســرائیلی ســخن گفت .حال
این پرســش مطرح اســت که مگر این رشد یک شــبه اتفاق
افتاده اســت و چرا این واقعیت قبل از انتخابات دیده نشــد
تا پیشبینی نســبتا دقیقی از نتایج ارائه شود.واقعیت این
است که هم حزب لیکود و هم در کل جریان راست نسبت به
چند دوره پیش نتایج بهتری را کسب کرده و با نگاهی گذرا
به انتخابات کنست حداقل در چهار دوره پیش میبینیم که
نتانیاهو تعداد کرســیهای حــزب لیکــود را افزایش داده
اســت؛ به گونهای که از  27کرسی در سال  2009به 31
کرسی در سال  2013و از  30کرسی در سال  2015به
 36کرســی در ســال  2019رسانده اســت.اگر منظور از
پیروزی شکننده این اســت که لیکود به تنهایی نمیتواند
حکومت تشــکیل دهد کــه باید گفــت در طول  70ســال
گذشته ،همه حکومتهای اسرائیلی ائتالفی بوده و هیچ
حزبی نتوانسته اســت به تنهایی حکومت تشــکیل دهد و
اگر منظور این اســت که مجموع کرسیهای جناح راست
گرا تنها  5کرســی از نیمی از کرســیهای کنســت بیشتر
اســت و همین ،کار را برای وی با وجــود اختالفات درونی
در این جناح ســخت میکند که باز باید گفت وی در ســال
 2015با  61کرسی راســت گرا در کنست یعنی تنها یک
کرسی اضافه حکومت را تشکیل داد و حدود چهار سال هم
دوام آورد و امسال قرار است با  65کرسی این کار را انجام
بدهد.جدا از آن هم پس از انشــقاق آریل شــارون از حزب
لیکود و تاســیس حزب کادیما در ســال  ،2005لیکود را
نجات داده و توانسته اســت آن را همچنان صدرنشین نگه
دارد و با آن رکورد تصدی طوالنیترین دوره نخست وزیری
را از آن خــود کرده اســت؛ پس از آن که توانســت در ســال
 1996به عنوان جوانترین نخســتوزیر به قدرت برسد.
همچنین هــم اکنون قــوام جریــان افراطی راســت گرا بر
نتانیاهو استوار است و وی تنها کسی است که میتواند این
جریان را با وجود تناقضات متعدد متحد و ســرپا نگه دارد.
این در حالی اســت که رقیب دیرینه لیکود یعنی حزب کار
همواره در چند دوره گذشته روندی قهقرایی را طی کرده
اســت؛ تا این که در انتخابات اخیر یک باره در کنار احزاب
کوچک قرار گرفت و فقط  6کرسی را کسب کرد.در همین
حال هم تنها نامزدی است که با وجود داشتن پرونده فساد
مالی ،توانسته است باز در انتخابات برنده شود و این خود
نشان میدهد که چه اعجوبهای است.از همه اینها مهمتر
این که بدون دادن کوچکترین امتیازی به فلسطینیها و با
وجود عقبگرد آشکار در روند صلح و سازش در خاورمیانه
و تداوم اشــغال ســرزمینهای فلســطینی ،توانسته است
روابط با خیلی از کشــورهای عربی را بــه حالتی عادی و با
چند کشور مشخص به سطح همپیمانی درآورد.در کنار آن
هم ،نسبت به پیشینیان خود بیشترین نفوذ را در کاخ سفید
و شــخص رئیس جمهور آمریکا دارد و تصمیمات جنجالی
و بزرگــی را از او گرفته اســت؛ همچون واگــذاری قدس و
جوالن اشغالی و ....شناخت دقیق بازیگران چه دوست چه
دشمن چه رقیب در ســطح منطقه و جهان با سادهسازی و
سادهانگاری اوضاع داخلی آنها به دست نمیآید و در واقع
آن چه از این طریق به دست می آید شناختی سطحی است
که نتیجه آن این میشود که خیلی از تحوالت ساده داخلی
دیگر طرفهای منطقهای و بینالمللی و همچنین تحوالت
منطقه غیــر منتظره جلــوه میکنــد و غافلگیر میشــویم.
واقعیت این اســت که نتانیاهو شــخصیتی بســیار پیچیده
دارد و برای شناخت سیاســتها و پیشبینی رفتارهایش
باید او را آن گونه که هســت بشناسیم .هر چند نتانیاهو در
تشکیل کابینه با مشکالتی روبهرو خواهد شد که تا حدودی
هم طبیعی است ،اما باالخره راست گرایان را راضی کرده
و با دادن ســهمی به هر یک حکومتش را تشکیل میدهد.
احتماال هم بتواند با گرفتــن مصونیت پارلمانی ،خود را از
مخمصه محاکمه نجات دهد .به جای سادهسازی مسائل
و ارائه تحلیلهای رغبتگونه بهتر اســت به واکاوی ابعاد
پازلی در حال شــکلگیری در منطقه بپردازیــم که برایند
حتمی حضور همزمان نتانیاهو ،ترامپ ،بن ســلمان و بن
زاید در راس قدرت و ائتالف میان آنهاست.
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پیشخوان بین الملل

طرح روی جلد مجله نیویوركر/طعنه ای به انتشــار
گزارش مولــر دربــاره انتخابــات آمریــكا و تخلفات
ترامــپ؛ ایــن گــزارش پــس از فشــار رســانه هــای
آمریكایی ،در  ٤٤٨صفحه و پر از خط خطی كردن
كلمات مهم  ،منتشر شد.

وزیر انرژی آمریکا هم
از دولت ترامپ کناره گیری می کند

...

تحلیل روز

نخستین آزمایش موشکی پیونگ یانگ پس از  2نشست اون با ترامپ انجام شد

سالحتاکتیکی؛تاکتیکجدیداون
کره شمالی سالح هدایت شونده جدیدی آزمایش کرد.
پیونگ یانگ این سالح را سالح تاکتیکی هدایت شونده
معرفی کرده اســت.کیم جونگ اون ،ناظــر این آزمایش
موشــکی بود .این آزمایش موشــکی جدید کره شمالی
اولین آزمایش موشکی این کشــوربعد ازدو نشست اون
با ترامپ درژوئن 2018در ســنگاپور و فوریه 2019در
هانوی پایتخت ویتنام اســت.در پی تــداوم تحریم های
آمریــکا ضد کره شــمالی همزمــان با گفــت وگوهای دو
کشــور ،خریدهای جدید تســلیحاتی کره جنوبی و دور
جدید رزمایش های آمریکا و متحدان منطقه ای در شبه
جزیره کره در هفته های اخیر ،کره شــمالی اعالم کرده
بــود در صورت ادامــه این رونــد ،آزمایش های موشــکی
خود را ازســرخواهد گرفت .آزمایش موشکی جدید کره
شمالی پس ازآن صورت گرفت که کاخ سفید به سخنان
اوندربارهمهلتآمریکابراینجاتمذاکراتدوجانبهاز
شکستقطعیتاپایانسال،2019واکنشمنفینشان
داد.این آزمایش جدید موشــکی کره شمالی همچنین

نشاندادکهاینکشورحاضرنیستبیشازعرف معمول
درباره بدعهدیهایآمریکادرخصوصتوافقاتدوجانبه
در دور اول مذاکرات در ســنگاپور،به واشــنگتن فرصت
بدهد.طبق توافق ترامــپ و اون در دور اول گفت وگوها
قراربودآمریکادرقبالتوقفآزمایشهایموشکیوهسته
ای کره شمالی ،تحریم ها علیه پیونگ یانگ را دست کم
تا زمان دستیابی به توافق نهایی برای خلع سالح هسته
ایشبهجزیرهکرهتعلیقکند.باوجودآنکهکرهشمالی
آزمایشهایموشکیوهستهایرامتوقفکردامادولت
آمریکا بر خالف وعده خــود ،تحریم ها علیه آن کشــور را
مجددتمدیدکرد.عالوهبراین،برخیاقداماتآمریکادر
منطقه از جمله برگزاری رزمایش های مشترک با برخی
شرکایمنطقهاینیزازدیگرمواردیبودکهکرهشمالی
راپس از 9ماه فرایند مذاکره به این نتیجه رساند که کاخ
سفید سیاست همه یا هیچ را درقبال این کشور در پیش
گرفته است که بر اساس آن پیونگ یانگ در مقابل توقف
آزمایش ها و درنهایت از بین بردن تاسیســات هسته ای

انتشارنسخهسانسورشدهگزارش«مولر»دربارهدخالتادعاییروسیهدرانتخابات2016

استیضاحترامپدوباره داغشد

که آیا ایــن اقدامات ،مصداق مانعتراشــی
انتشارنسخهسانسورشده«رابرتمولر»
در اجرای عدالت هســتند به کنگره آمریکا
بازپرس ویژه تحقیقات در زمینه دخالت
سپرده است.اقدام ترامپ در اخراج جیمز
ادعایــی روســیه در انتخابــات 2016
گزارشمولردر900
کومی ،رئیس ســابق افبــیآی و حمالت
آمریکاجانتازهایبهگروهیازمخالفان
دونالد ترامپ داده است تا بار دیگر برای بخش،خطخطی
مکرر او به تحقیقات مولر مواردی هســتند
استیضاحرئیسجمهوریایاالتمتحده شدهو 7صفحههمبه کهبهعنوانمصادیقاحتمالی«مانعتراشی
آستین باال بزنند .هرچند سانسورشدن طورکامل،سیاهشده در اجرای عدالت» در نظر گرفته شــدهاند
-5ترامپ مرتکب جرم نشــده اما تبرئه هم
این گزارش و نتیجه نگرفتــن قطعی آن
است
نشــده اســت:گزارش رابــرت مولر بــه این
دربــاره کارشــکنی ترامــپ در «اجــرای
عدالت» باعث خشم دموکرات ها شــده است ،اما برخی جمعبندینرسیدهکهدونالدترامپمرتکبجرمیشده
از مخالفان سرسخت رئیس جمهوری می گویند نتیجه امااوراتبرئههمنکردهاست-6ترامپتالشکردهرابرت
کار مولر دالیل کافی برای آغاز روند اســتیضاح ترامپ را مولر را اخــراج کند:در گــزارش مولر ادعا شــده که ژوئن
فراهم می کند .در ایــن گزارش نکات مهم ســند مولر را  ۲۰۱۷ترامپ از یکی از مقامهای کاخ ســفید خواســته
آورد هایم -1:ترامپ از «جف سشــنز» ،وزیر دادگســتری با سرپرســت وقت وزارت دادگستری تماس بگیرد و به او
وقت آمریکا خواســته تحقیقات درباره دخالت روسیه را دســتور بدهد رابرت مولر را اخراج کند که مشاور ترامپ
«غیرمنصفانه»بخواند:درگزارشمولرآمدهدونالدترامپ از انجــام این کار خــودداری کــرده اســت-7تیم ترامپ
از«کوریلواندوفسکی»،رئیسسابقستادانتخاباتیاش بعض ًا پذیرای کمکهای طرف روس بوده است:مولر در
خواستهازسشنزبخواهدتحقیقاتدربارهدخالتروسیه تحقیقاتشبهایننتیجهرسیدهکهتیمترامپدر«پارهایاز
در انتخابات را «بســیار غیرمنصفانه» اعالم کند -2پسر موارد»پذیرایپیشنهادهایطرفهایروسدرانتخابات
ترامــپ ،دونالد ترامــپ جونیور بــا ویکیلیکــس ارتباط بوده است .در برخی موارد دیگر ،مقامهای ستاد ترامپ،
مستقیمداشتهاست:درگزارشمولرادعاشدهپسرارشد این کمکها را رد کردهاند .در این گزارش ،در پایان آمده
ترامپارتباطاتیباوبسایتافشاگرویکیلیکسداشته است« :در نهایت ،تحقیقات به این نتیجه نرسیدهاند که
اســت .ویکیلیکس در کوران رقابتهــای انتخاباتی با ســتاد انتخابات ترامپ وارد تبانی یا هماهنگی با دولت
هک ایمیلهای «هیالری کلینتون» به نفــع ترامپ وارد روسیهبرایدخالتدرانتخاباتشدهاست».اینگزارش
عمل شــد -3ترامــپ از انتصاب رابــرت مولر بــه عنوان در حالی منتشر شــده اســت که ویلیام بار ،دادستان کل
بازرس ویژه هراســان شــد :رئیسجمهور آمریــکا بعد از آمریکا بر سر نحوه انتشــار این گزارش با انتقادات زیادی
انتصابرابرتمولربرایتحقیقدربارهادعاهایمربوط روبه روســت .رهبران ارشــد حزب دموکــرات او را متهم
به تبانی با تیم روســیه به صندلیاش تکیــه داده و گفته :کردهاند که با خالصهای که پیشتر از این گزارش منتشر
«خدای من؛ وحشتناک است .ریاستجمهوریام تمام کرد ،به ویــژه در زمینــه اتهام علیــه رئیس جمهــوری در
شد .به فنا رفتم ».این موضوع در یادداشتی که از یکی از جلوگیری از اجرای عدالت ،کنگره را فریب داده اســت.
نزدیکان ترامپ به دست آمده ،فاش شده است  -4مولر جریندلر،ازنمایندگانکنگرهآمریکامیگوید«:بهنظر
 ۱۰مصــداق از اقدامــات ترامپ بــرای "مانعتراشــی در میرسددادستانباردیگربهطرزنگرانکنندهایتمایل
اجرایعدالت"راذکرکردهاست:رابرتمولربهدستکم دارد برای حمایت از رئیس جمهوری ،نهاد متبوع خود را
 ۱۰مورد از اقدامات ترامپ کــه میتوان آن ها را مصداق تضعیفکند».اودرعینحالگفتهاستدستورخواهدداد
مانعتراشیدراجرایعدالتدانست،اشارهکردهاست .نسخهایازگزارشکاملوسانسورنشدهبازرسمولردر
او بهرغم این وظیفه ،تصمیمگیری درباره این موضوع را اختیارکمیتهقضاییقراربگیرد.

امیدواری روس گرایان به راهیابی زلنسکی به دور دوم انتخابات اوکراین

نگاهها بهآقایکمدین

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین فردا یک شنبه
برگزار می شــود .رقابتی میان «زلنســکی» که در سریالی
نقش پرزیدنت را بازی کرده و «پروشنکو» که یک دوره رئیس
جمهور بوده اســت .ایــن دو پیشــتازان دور اول رای گیری
بودنداماهیچیکنتوانستندفاتحآرای 50درصدیباشند.
نکته جالب توجه دور دوم انتخابات ،تمایــل هر دو نامزد به
ســمت غرب اســت که این موضوع به دشــواری در انتخاب
برای روس گرایان به عنوان بخش مهمی از فرایند سیاسی
این کشــور منجر شــده اســت .انتخابات اوکرایــن از جنبه
های مختلفــی قابل
بحث و بررسی است.
از زمــان اســتقالل
ایــن کشــور از اتحاد
جماهیــر شــوروی
مباحــث داخلــی و
خارجــی آن به نوعی
بهیکدیگرگرهخورده
اند .کمــا ایــن که در
انتخابات دوره های
پیشــین نیــز همواره
نوعــی صــف بنــدی
میانروسگرایانوغربگراهاوجودداشتهاست.انتخابات
فعلی ریاست جمهوری پس از عبور از دوره پیشین در سال
 2014که منجر به وقــوع اتفاقات خاصی همچون جدایی
شبه جزیره کریمه ،بروز درگیری و ظهور گروه های جدایی
طلب در منطقه دونباس و گذراندن دوره ای بحرانی در این
کشور شد ،از اهمیت باالیی برخوردار است و مردم به دنبال
ایجاد خط ســیر جدیدی در سیاست این کشور هستند .در
گذشتهبیشترینرقابتمیانروسگرایانوغربگراهابود.
اما در این انتخابات به رغم معرفی یک نامزد از ســوی روس
گرایــان ،در واقع رقابت اصلی میان ســه نامــزد دیگر یعنی
والدیمیر زلنسکی ،پترو پروشنکو و یولیا تیموشنکو بود که
در نهایت زلنسکی و پروشنکو با کسب اکثریت آرا به دور دوم
انتخابات راه یافتند.راهیابی زلنسکی به دور دوم ،پیام های

مختلفی از جمله نارضایتی همه جانبه مردمی را از عملکرد
پروشنکو به عنوان رئیس جمهور در داخل اوکراین به همراه
داشــت زیرا وی نتوانســت به اوضــاع اقتصادی این کشــور
ساماندهدوبافساداداری،سیاسیواقتصادیمبارزهکند
و همچنان الیگارشها بخش مهمی از اقتصاد اوکراین را در
اختیاردارند.همچنینویدرطولدورانریاستجمهوری
خود موفق به ارائه راه حلی برای مناطــق دونباس و کریمه
نشد که این عوامل موجب تغییر رویکرد مردم و رویگردانی
برخی طرفداران پروشنکو از وی شد .باید در نظر داشت که
پروشــنکو با حمایت
مستقیم آمریکا روی
کار آمد و در شــرایط
فعلی اگــر وی موفق
به کسب اکثریت آرا
در دور دوم نشــود،
آمریکاییهاشکست
قابــل توجهــی را در
اوکراین متحمل می
شوند .ذکر این نکته
ضــروری اســت کــه
آمریکا هــم در مدت
ریاســت جمهوری پروشــنکو ،حمایت های کافــی را از وی
انجام نداد .نکته دیگر این که زلنسکی به عنوان فردی غرب
گرا تمایل بیشــتری به ایجاد روابط نزدیک تر با کشورهای
اروپاییدارد،درحالیکهپروشنکوبیشتربهدنبالگسترش
روابطباایاالتمتحدهبود.آیندهسیاسیاوکراینبستگیبه
تمایل مردم این کشور به یکی از این دو نامزد خواهد داشت.
شــواهد نشــان می دهد که روس گرایان به پروشــنکو رای
میان این دو،گزینه بهتر انتخاب زلنسکی
نخواهند داد و در ِ
خواهد بود .زلنســکی به دلیل تمایل بیشتر به سمت اروپا،
برخالفپروشنکو،مواضعنرمتریدرقبالمسکودارد.زیرا
حامیاناروپاییویخواهانافزایشتنشباروسیهنیستند.
امادرمقابلپیروزیپروشنکو،احتمالبروزتنشهایجدید
در روابط میان اوکراین و روسیه را افزایش خواهد داد.
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خود،هیچگونهامتیازیدریافتنخواهدکرد«.جنیتاون»
کارشناس مســائل سیاســی درآمریکا درباره مذاکرات
مقاماتواشنگتنوپیونگیانگمیگوید:عدمدستیابی
بهیکتوافقمقطعیبهاینمعناستکهماانرژیناشیاز
روند نزدیک شــدن دو طرف را که در سال گذشته ایجاد
شــد از دســت دادهایم و همه چیــز وارد یک ســیر نزولی
شدهاست.رویکردهمهچیزیاهیچچیزهموارهشکست
خورده چون در آن دو بازیگر بی اعتماد به یکدیگر وجود
دارند.اقدامکرهشمالیدرانجامآزمایشجدیدموشکی
ثابت کرد که این کشــور بــه رغم آن که اصــل گفت وگو با
آمریکابرایپایاندادنبهبحرانشبهجزیرهکرهرامثبت

ارزیابیکردهاماشکستمذاکراتراپایاندنیابرایخود
نمی داند وبه سرعت خود را به شرایط قبل از شروعگفت
وگوها با ترامپ باز گردانده است.تجربه تازه گفت وگوی
کرهشمالیباکاخسفیدباردیگرمشخصکردکهآمریکا
در روابط با دیگر کشــورها رویکرد نظام ســلطه را دنبال
می کند که طبــق آن طرف مذاکره با واشــنگتن همواره
بایددرجایگاهبازندهباشد،اماتصمیمپیونگیانگبرای
ازسرگیریآزمایشموشکیاینپیامراداشتکهبرخالف
مدل مد نظر واشنگتن ،دیگر کشورها حاضر نیستند در
گفتوگوهایی شرکتکنندکهآمریکاجزشکستبرای
آنهافرجامیرامتصورنیست.

نتانیاهو 28روز مهلت دارد تا کابینه جدید خود را تشکیل دهد

مصائبپنجمینکابینه«بی بی»

بنیامین نتانیاهو برای پنجمین بار طی ۲۳ســال اخیر مامور
بهتشکیلکابینهشد.ایندرحالیاستکهویباچالشهای
متعددی در دور جدید مواجه اســت.وی باید بــا ائتالف دیگر
احزاب راســت گرا که در مجمــوع ۶۵کرســی را در انتخابات
اخیر کســب کرده اند ،کابینه جدید را تشکیل دهد.نتانیاهو
در حالی باید با حزب «یســرائیل بیتینو» (اسرائیل خانه ما) به
رهبری «آویگدور لیبرمن» که با  5کرســی در ائتالف راســت
گرایاندرکنارنتانیاهوقرارگرفتهاست،کابینهائتالفتشکیل
دهدکهاینحزب،باخروجازدولتقبلینتانیاهوموجببرهم
خوردن ائتالف دولت نتانیاهو و انتخابات پیش از موعد شده
بود.روزنامه «یســرائیل هیوم» از شــرط آویگدور لیبرمن وزیر
جنگ سابق رژیم صهیونیســتی برای حضور در دولت جدید
ویخبردادهوازنتانیاهوخواستهاستتعهدبدهدکهحکومت
حماس را در باریکه غزه سرنگون کند تا حزب وی وارد ائتالف
دولتیشودودرهمینحالکرسیوزارتامورداخلیووزارت
جنگرانیزبهویواگذارکند.ازسویدیگر،حزباتحادراست
گرایان که ۵کرسی را به دست آورد ،خواهان وزارتخانه
های آموزش و پرورش و همچنین دادگستری است،
امانتانیاهوبااینخواستهمخالفاستوتالشدارد
این دو وزارتخانه را برای حــزب لیکود حفظ کند.
با توجه بــه این وضعیــت ،به نظر می رســد
تشکیلکابینهجدیدبراینتانیاهوطی
مهلت قانونی  ۲۸روزه سخت باشد.
اگر نتانیاهو نتواند در این بازه زمانی

دولتشراتشکیلدهدرئیسرژیمصهیونیستیمیتواند14
روز دیگر به وی فرصت دهد .این تمدید فرصت می تواند تا سه
مرتبهیعنی 42روزادامهپیداکند.البتهبهنظرنمیرسدفرایند
تشکیلکابینهتوسطنتانیاهو70روزبهطولانجامد،اماکابینه
ایکهدراینشرایطتشکیلشود،بازهمکابینهایشکنندهوپر
ازاختالفخواهدبودواحتمالاینکهچهارسالباقیبماند،
دشواراست.پسازتشکیلکابینهجدیدنیزنتانیاهومشکالت
مهمدیگریخواهدداشت:پروندههایچهارگانهفسادوچالش
هایاقتصادیازجملهاینمشکلهامحسوبمیشود.هنوز
حکم نهایی چهار پرونده فساد نتانیاهو صادر نشده است ،در
حالی که افکار عمومــی و جریان های رقیب بــر این پرونده ها
تمرکز کرده اند .شــبکه 13تلویزیون رژیم صهیونیســتی نیز
مشکلبزرگنتانیاهورامسئلهمحاکمهاشبهاتهامفساداعالم
کرد.نتانیاهو در شــرایطی پنجمین دوره نخست وزیری خود
را آغاز خواهد کرد که در دولت چهــارم وی ،تظاهرات مردمی
به تبعیت از جنبش جلیقه زردهای فرانســه در سرزمین های
اشغالیشکلگرفتهبودومردمعلیهوضعیتمعیشتی
شاناعتراضکردهبودند،اعتراضهاییکهدردور
جدید نیز ادامــه خواهد داشــت.نکته پایانی این
که مخالفان نتانیاهو در دور جدید سازمان یافته
تر خواهند بود زیــرا مخالفان بــر این باور
هستند که نتانیاهو دیکتاتوری حزبی
تشــکیل داده و نخســت وزیــر دایمی
اسرائیلشدهاست.

اظهار نظر مرتبط

فریدزکریا:چرا نتانیاهو بازهم نخست وزیر شد؟
تحلیل گر مشــهور آمریکایی علت پیروزی دوباره بنیامین نتانیاهو در انتخابات اســرائیل را واکاوی کرده است .او می
گوید :نتانیاهو بخشی از یک پدیده در حال گسترش در جهان است که ناسیونالیسم پوپولیستی نام دارد .پدیده ای که
پوتین ،اردوغان ،مودی ،اوربان ،بولسونارو ،طرفداران برگزیت و البته دونالد ترامپ همگی به آن تعلق دارند .فرید زکریا،
ویژگی اصلی این دسته از رهبران را این گونه توصیف می کند که همه آن ها مردم خود را قربانی می دانند .مثال پوتین
مدام از تحت فشار بودن روسیه از سوی غرب پس از جنگ جهانی می گوید .رئیس جمهور چین از مظلومیت این کشور
پس از جنگ تریاک صحبت می کند و نتانیاهو نیز مدام همه دنیا را علیه اسرائیل تصویر می کند حال آن که بسیاری از
دشمنان اسرائیل مانند عربستان و سوریه در سال های اخیر یا تبدیل به دوست شده اند یا بی خطر ولی نتانیاهو هنوز از
این شیوه تبلیغاتی خود دست برنداشته است .زکریا با بیان این که امروز در همه دنیا صحبت از ناسیونالیسم است و به
طور مثال ،طرفداران بولسونارو در برزیل ویژگی های ناسیونالیستی او را برجسته تر از شعارهایش درباره بازار آزاد می
دانند از رویکرد دموکرات ها انتقاد کرده و می گوید :دموکراتها هنوز متوجه ماجرا نشده اند؛ آن ها هنوز در این فکر
هستند که راه حل مشکالت اقتصادی ،کمی گرایش به چپ است .زکریا به طرح اخیر برنی سندرز هم اشاره می کند
که در همین راستا بوده و بالفاصله چهار نامزد دموکرات دیگر نیز همین طرح را در پیش گرفته اند.

دومین نشست «بین االفغانی» برای صلح با طالبان لغو شد

توقفقطارمذاکرات قطر

نشست «بین االفغانی» میان نمایندگان حکومت و جامعه اعالم کرده بودند .مخالفان این فهرســت را «حکومتی» و
افغانســتان با طالبان که قرار بود امروز و فردا برگزار شود ،تالشیبرایبهچالشکشیدنروندصلحخواندهبودند.اما
بهدلیل اختالف بر سر ترکیب شــرکتکنندگان لغو شد .ریاستجمهوریافغانستانتاکیدداردکهفهرستشرکت
ریاســت جمهــوری افغانســتان مخالفت قطر با فهرســت کنندگان این نشســت را در مشــورت با تمــام جریانهای
شــرکت کنندگان این نشســت را عامل لغو مذاکره اعالم سیاسیواجتماعیوازسویکمیتهگزینشغیرحکومتی
کرده اســت .نمایندگان دولت افغانســتان شامل هیئتی تنظیمکردهبودند.حاالپسازاینرویداد،زلمیخلیلزاد،
 ۲۵۰نفرهازسیاستمدارانونمایندگانجامعهافغانستان نماینده ویــژه آمریکا در امــور افغانســتان ،از همه ط رفها
میشدندکهقراربودراهیدوحهشوند.ریاستجمهوری خواست ،از فرصت اســتفاده کرده و مذاکرات را با همان
فهرست تأیید شده شرکتکنندگان ادامه
افغانستان در یک بیانیه در توضیح لغو این
دهنــد .هــدف از برپایــی این نشســت لغو
نشســت اعالم کرد ،حکومت قطر بهجای
شده اعتمادســازی بین طرفهای درگیر
فهرســت مشــترک حکومت و جریانهای
و هموار کــردن راه بــرای مذاکــرات صلح
سیاسی ،یک فهرست تازه تهیه کرد .بنابه در نشست مسکو،
گفتهارگریاستجمهوری،دراینفهرست طالبان بر خروج کامل و پایــان دادن بــه منازعات دیرپایی اســت
که بیش از  ۱۷ســال اســت در افغانستان
«شمولیتمتوازنمردمافغانستانرعایت نیروهای خارجی
ادامه دارد .نشســت قطر ،دومین نشست
نشــده بود و به معنای بی حرمتی بــه اراده از افغانستان تاکید
بیناالفغانــی میــان نماینــدگان طالبــان
ملی مــردم افغانســتان» بــود .در پــی این
کرده بود
و شــخصیتهای سیاســی و نماینــدگان
ماجرا ،گروهی از شخصیتهای سیاسی
احــزاب افغانســتان بــود .نخســتین
در نشســت مشترک با اشــرف غنی رئیس
جمهوری افغانستان ،تصمیم گرفتند به قطر اعالم کنند ،دور نشســت بیناالفغانــی میــان نماینــدگان طالبان و
در نشست هیئتی حاضر میشوند که از سوی افغانستان شــخصیتها و احزاب سیاســی افغانســتان حدود 2.5
گماشــته شــده باشــند و نه از ســوی قطر .لغو نشســت در ماه پیش در مسکو برگزار شد .در نشست مسکو ،طالبان
حالی است که به گزارش بی بی سی ،طالبان و شماری از اعالم کردند که قانون اساسی افغانستان را نمیپذیرند
شخصیتهایسیاسیونهادهایمدنیافغانستانچندروز و در قطعنامه پایانی این نشست بر خروج کامل نیروهای
پیشمخالفتشانرابافهرستمنتشرشدهازسویدولت خارجی از افغانستان تاکید شد.

کره شــمالی پس از بازسازی یکی از ســایت های آزمایش
موشــک بالســتیک ،در اقدامــی جدیــد و تقابلی ،ســاح
تاکتیکی هدایتشوندهای را آزمایش کرده تا پیامی روشن
به واشــنگتن مخابره کنــد .در همین حــال ،پیونگیانگ
خواســتار حذف پمپئو از مذاکرات دوجانبه با آمریکا شده
اســت .مقامات کره شــمالی بســیار زود متوجه شدند که
آمریکا ،قرار نیســت امتیاز مؤثری بــه پیونگیانگ بدهد.
مشکل اساسی آن است که آمریکا در قبال کره شمالی در
سطح مالقات سران ،سیاســت علنی اعالم اعطای امتیاز
را در پیشگرفتــه درحالیکــه رفتار واقعی این کشــور در
مذاکرات دوجانبه محرمانه در سطوح کارشناسی -وزارت
خارجه و مذاکرات فنی -زبان تهدید مستقیم بوده است.
مقامــات کره شــمالی آن چــه از ترامپ میشــنوند از وزیر
خارجــه آمریکا نمیشــنوند به عبــارت بهتر لحن و ســطح
امتیازات پیشــنهادی آمریکا در سطوح کارشناسی بسیار
کمتر از وعدههای ترامپ است .این مسئله تفاوت رویکرد
ترامپ با تیم امنیت ملیاش را درزمینه مسئله کره شمالی
نشــان میدهد.هرچند بهظاهر پیونگیانگ ســعی دارد
کندی پیشــرفت مذاکرات را به ســطح کارگــزار -پمپئو-
تقلیل دهد اما درواقع مقامات این کشــور بــه این ارزیابی
رسیدهاند که درنهایت تغییر کارگزار نیز نمیتواند راهگشا
باشــد و ســاختار و موضع دولت آمریکا به نحوی اســت که
قرار نیست منافع کره شــمالی در این مسئله تأمین شود و
لذا تقویت توان نظامی تنها راهحل وادارسازی واشنگتن
به مصالحــه اســت.اختالفات مبنایی تعریــف طرفهای
درگیر درباره خلع سالح هستهای شبهجزیره کره و رویکرد
تمامیت خواهانه آمریکا مانع حصــول نتیجه خواهد بود.
در ایــن میان نقــش بازیگران منطقــهای مؤثــر نظیر چین
و روســیه نیز در آســتانه دیدار پوتیــن -کیم جونــگ اون،
قابلتأمل است.

...

خبرهای متفاوت
خودزنی عجیب رای دهنده هندی
یورونیوز:پــاوان کومــار پــس از رای دادن در انتخابــات
پارلمانی هند ،از ســر ندامت انگشــت خود را برید.ندامت
این مرد  ۲۵ساله از طبقه محرومان هند ناشی از نارضایتی
از شرکت در این انتخابات یا دلخواه نبودن نتیجه آن نبود.
او پــس از رای دادن در یکــی از مراکــز اخــذ رای در ایالــت
اوتار پرادش ،متوجه شــد که به نامزد مورد عالقه خود رای
نداده اســت.رای گیری در این حوزه با اســتفاده از ماشین
رایگیری صــورت میگیرد .کومــار که در نظر داشــت به
نامزد حــزب باهوجان ســاماج رای بدهد ،پس از فشــردن
دکمه رای دهی متوجه شــد که با فشردن دکمه اشتباه ،به
نامزد حزب حاکم بهاراتیا جاناتا رای داده است.او از شدت
ناراحتی و ندامت ،انگشــتی را که با آن دکمــه رایدهی را
فشرده بود برید.

چشم چرانی در توالت عمومی!
بی بی ســی :وابســته نظامی ســابق ســفارت نیوزیلند در
واشنگتن در خصوص اتهام نصب دوربین مخفی در توالت
ســفارت که مورد اســتفاده زنان و مردان قــرار میگرفت،
مجرم شناخته شد .این حکم پس از کشف دوربین و انجام
آزمایش ،اثر «دیانای» آلفرد کیتینگ ،روی کارت حافظه
این دوربین کشف و اعالم شد که مسئول نصب و استفاده از
تصاویر دوربین او بوده است .به گفته دادستانی نیوزیلند،
آلفرد کیتینگ ،به جرم اقدام برای فیلم برداری مخفیانه از
موقعیت شخصی و خصوصی افراد ممکن است به  ۱۸ماه
زندان محکوم شود.

...

قاب بین الملل

فاکس نیوز:سندرز ،ترامپ را رد کرد

...

چهره روز
حکم بازداشت خلیفه حفتر صادر شد
حکم بازداشت ژنرال خلیفه حفتر از سوی دادستان نظامی
دولت وفاق ملی لیبی صادر شد«.فتحی باشاغا» وزیر کشور
لیبی همچنیــن در بیانیــهای از پایان همــکاری امنیتی با
دولت فرانسه خبر داد.این تصمیم متعاقب حمایت دولت
فرانســه از نیروهای تحت امر خلیفه حفتــر فرمانده ارتش
ملی لیبی صورت گرفت.چنــد هفته قبل بــود که «خلیفه
حفتر» فرمانــده ارتش ملی لیبی با چراغ ســبز عربســتان
و شــخص ملک ســلمان بن عبدالعزیز پادشــاه عربستان و
محمد بــن ســلمان ولیعهد این
کشــور در کنــار مقامــات
کاخ الیزه بــه نیروهای
تحت امر خود دستور
حملــه نظامــی بــه
پایتخت لیبی را صادر
کرد؛ دســتوری که بعد
از دریافــت وعده رشــوه
دهها میلیــون دالری
از ســوی ریــاض
صورت گرفت.
CMYK

