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تقالبرایاولمرتنشدن!

چند سالی است اسرائیل مــدام به سوریه و این
روزهــا به عــراق حمله می کند اما حمالت مکرر
روزهای اخیر تل آویو یک تفاوت بزرگ دارد.البته
تفاوت نه از جهت حجم و تلفات حمله ،بلکه از این
لحاظ که هم ارتش و هم خود نتانیاهو به سرعت
مسئولیت آن را بر عهده گرفتند .واقعیت اما این
است که این رفتار از یک اطمینان خاطر به نبود
واکنش مستقیم طرف مقابل نشئت میگیرد؛ هر
چند اساسا همین حمالت در واقــع واکنشی به
کنشهای مقاومتی در مناطق مختلف است و هر
طرفی کنش و واکنش خود را بر حسب محاسبات و
متناسب با شرایط خاص خود و طرف مقابل ترسیم
میکند .اگر اسرائیل قبال الپوشانی میکرد ،صرفا
رساندن یک پیام نظامی «محرمانه» مدنظرش بود
که تکرار حمالت نشان میدهد جدی گرفته نشد.
در گذشته این بیم وجود داشت که اعالم حمالت
تبعاتی داشته باشد و طرف مقابل را در محذوریتی
قرار دهد که مجبور به پاسخ گویی شود ،اما به مرور
زمان نتانیاهو به صرافت افتاد که با اعالم حمالت
خود چه به سوریه ،چه عراق اهدافی دیگر را نیز
دنبال کند اما مهم ترین انگیزه نتانیاهو مرتبط با
انتخاباتپیشرویکنستدرهفدهمسپتامبرآینده
است .نتانیاهو با حمالت اخیر به سوریه و عراق
تالش میکند خود را در داخل در مقابل دشمنان
خارجی تهاجمی نشان دهد؛ به ویژه که به تازگی
بارها از سوی رقبایش به نشان دادن ضعف در جبهه
جنوبی در مقابل حماس متهم شده است .از این رو،
در واقع حمالت اخیر تالشی برای رفع این اتهامات
و جلوگیری از تاثیرپذیری رایدهندگان اسرائیلی
از حمالت رقبای انتخاباتی اســت .نتانیاهو که
نتوانست پس از انتخابات نهم آوریل دولت تشکیل
دهد ،هم اکنون در یک رقابت نفس گیر انتخاباتی
قرار گرفته است و به هر طریقی میخواهد دولت
آینده را تشکیل دهد تا هم به نوعی راه گریزی
بــرای محاکمه احتمالی خود بیابد و هم رکورد
طوالنیتریندوراننخستوزیریرابرایخودثبت
کند و دالیلی دیگر .در این وضعیت دشوار هر چند
حزبش همچنان صدرنشین نظرسنجیهاست،
امــا ایــن صدرنشینی نتایجی آســــودهوار بــرای
نتانیاهو رقم نمیزند تا بتواند بدون دردسرهای
زیاد دولت خود را تشکیل دهد .در این وضعیت
دشوار انتخاباتی ،نتانیاهو با عملیاتهای فزاینده
فلسطینیها در کرانه باختری و فشارهای حماس
در مرزهای غزه برای امتیازگیری روبه روست که
برخی منابع اسرائیلی آن را با سفر اخیر هیئت
حماس به ایران مرتبط میدانند .در نتیجه چنین
وضعی ،از سوی گانتس ،پرتس و لیبرمن به ضعف
نشان دادن و نابودی بازدارندگی اسرائیل در قبال
غزه متهم شده است ،اما دست نتانیاهو برای رفع
این اتهامات از طریق اقــدام علیه غزه باز نیست،
چون با توجه به معادله شکل گرفته در طول این
چند ســال ،هر اقــدام نظامی با واکنشی متقابل
روبه رو میشود و احتمال وقوع جنگ را افزایش
می دهد .چنین جنگی هم در شرایط انتخاباتی
کنست یک ریسک بزرگ است و نتانیاهو آن را به
هیچوجهبهنفعخودنمیداندونگاهیبهسرنوشت
ایهود اولمرت دارد .از این رو ،چون اطمینان دارد
حمالت به سوریه و عراق به جنگی منجر نمیشود،
میخواهدازاینطریقبهرفعاتهامازخودبپردازدو
جایگاه خود را در مقابل رقبایش تقویت کند.

توئیت روز

جدایی ترامپ از فاکس نیوز !
روابط ترامپ و فاکس نیوز این روزها بدجور به
همخوردهوحاالترامپباتوئیتهایجدیدخود
فاکس را در کنار سیانان و اماسانبیسی،
دشمن خود خواند که همگی برای دموکرات
های چپ گرا و دار و دسته هیالری کلینتون
کار میکنند.ترامپ سندرا اسمیث مجری
فاکس را نابلد خواندو گفت تحت تاثیر مدیر
ارتباطات دموکرات ها حتی نمیتواند یک
مناظره برگزار کند.ترامپ از دونا برزیل ،جوآن
ویلیامزوشپاسمیثنیزنامبردکهنابلدودنبال
راهی هستند که بتوانند چپها را در انتخابات
برنده کنند اما ترامپ تاکید کرد که او پیروزی
{در انتخابات} را برای خودش نمیخواهد،
بلکه برای مردم آمریکا میخواهد و فاکس نیوز
میلیونهاتماشاچیرابهغلطمیاندازد{تابهاو
رایندهند}.ترامپدرپایاننوشتدنبالبخش
خبری جدید هستیم .دیگر فاکس نیوز برای ما
کارنمیکند{بهدردمانمیخورد}.

متنتوافقنامهآمریکاوطالباننهاییشد

نوبت مذاکرات «بیناالفغانی»
شریفی-سرانجامدرمیانهنهمیندورازمذاکرات
در دوحه ،سهیل شاهین ،سخنگوی طالبان گفته
اینگروهونمایندگانآمریکابهرهبریزلمیخلیل
زاد ،به حصول توافق نزدیک شدهاند .حال آن که
خبرنگار بی بی سی به نقل از منابع آگاه از «نهایی
شدن» توافق خبر داده است .حسیب عمار اعالم
کرده«طرفینهماکنوندرحالتطبیقدادنمتون
انگلیسی ،فارسیدری و پشتوی توافق هستند تا
بین این نسخهها اختالفی وجود نداشته باشد».
منابعطالبانمیگویندکهپسازامضایاینتوافق،
مذاکرات «بین االفغانی» شروع می شود و طی آن
درباره یک آتش بس دایمی و همه جانبه ،نقشه راه
برایآیندهافغانستانازجملهبرسرنظامسیاسی،
حقوق زنان و قانون اساسی گفت وگو خواهد شد.
مایک پمپئو؛ وزیر خارجه آمریکا  7مرداد گفته بود
کشورش قصد دارد پیش از انتخابات سال آینده،
خروجنیروهایشازافغانستانراشروعکندومردم
افغانستان «کشورشان را پس بگیرند» .به نوشته
آوا پرس ،این که آیا امضای توافق نهایی صلح میان
آمریکا و طالبان آن گونه که پمپئو مدعی شده به
«پس گرفتن» افغانستان از سوی مردم آن ،منجر

میشودیانه،عمیقاموردتردیداست؛زیراآمریکابا
مردمافغانستانیانمایندگانبرگزیده آنهامذاکره
نکرده اســت .مــردم افغانستان حتی از جزئیات
گفت وگوها و توافقات پشت پرده آمریکا و طالبان
نیز آگاهی ندارند و نمی دانند که در چارچوب این
پروژه جدید ،چه تصمیم های جدیدی برای آینده
شانگرفتهشدهاست .بااینحال،اگرتوافقصلح
نهایی شده باشد ،به معنای این است که آمریکا و
طالبانتوانستهاند،طبقبرنامه،پروژهصلحراپیش
ازبرگزاریانتخاباتریاستجمهوریافغانستان،به
سرانجامبرسانند.معنایدیگراینرویداد،ابهامدر
برگزاریانتخاباتریاستجمهوریاست.شماری
از منابع نزدیک به طالبان پیشتر ادعا کرده اند که
تعویق انتخابات ریاست جمهوری یکی از شرط
هایطالبانبرایامضایتوافقبودهودوطرفدر
نهایت در این زمینه به توافق رسیده اند .به تازگی
«جان بس»؛ سفیر آمریکا در کابل هم به صراحت
اعالم کرد که برای آمریکا صلح در اولویت است
نه انتخابات .بنابراین ،توپ در زمین کابل است
که چگونه می تواند به رغم توافق نهایی آمریکا و
طالباندربارهصلح،انتخاباترابرگزارکند.

جورابهاینخستوزیرکانادا
قراراستچهبگویند؟

دیپلماسیجوراب!

نامش را «دیپلماسی جوراب» گذاشتهاند .اسم
خوبی هم دارد ،چیزی را که شاید در دنیای
سیاستمداری خیلی به آن توجه نمیشد آن قدر
بزرگ جلوه میدهند که هم در فضای رسمی و
هم در فضای غیررسمی از آن صحبت میشود
و حتی در مــواردی بیشتر از این که متن اصلی

اتفاقات مــورد بحث قــرار گیرد ،این حاشیهها
هستند که توجه همه را جلب میکند.در حالی
که پیشتر بیان شده بود تــرودو بــرای کمک به
کسب و کار یک پسر معلول چنین جوراب هایی

نصرا:...عجلهاینداریم،اسرائیلیهاهمچناندرآمادهباشبمانند

صبراستراتژیکحزبا...

س ــق ــوط دو پــهــپــاد مــتــعــلــق بـــه رژیـــم
صهیونیستی در لبنان به مراتب هزینه
بیشتری برای این رژیم نسبت به حمله به
دمشق وبغداد داشته است؛ دو پهپادی
که گفته میشود یکی برای شناسایی و
دیگری برای انجام یک عملیات وارد لبنان
شدند که البته عملیات هر دو به شکست
انجامید.نکته این جاست اسرائیلیها
بهشدت نگران هرگونه واکنش حزبا...
لــبــنــان شـــد هانـــد .یــک مــنــبــع امنیتی
اسرائیلی به اورشلیمپست گفت به دلیل
حمله آشکار هواپیماهای بدون سرنشین
اسرائیل به لبنان ،حزبا ...سعی خواهد
کــرد بــه یــک هــدف نظامی در الجلیل
حمله کند .اگرچه سید حسن نصرا،...
دبیرکل حــز با ...لبنان تاکیدکرد که
برای پاسخ به اسرائیل عجله ای ندارد.
یک منبع نزدیک به نصرا ،...به خبرگزاری
اسپوتنیک گفت که سید حسن نصرا...
در نشستی درون حــزبــی خــطــاب به
صهیونیست ها گفته اســت :میتوانید
راحت بخوابید پاسخ ما امروز نخواهد بود.
به گفته این منبع ،نصرا ...در این نشست
تاکید کرده است :مقاومت تعیین میکند
کی و کجا این ضربه را وارد کند .مقاومت
میتواند چهار تا پنج هواپیما را ساقط کند
نه بیشتر به طوری که فعالیت اطالعاتی
(جاسوسی) اسرائیل را محدود و مختل
سازد.سید حسن نصرا ...اضافه کرده
است :ما سالح تهاجمی و کیفی خود را
هرگز خــرج پهپادها نمیکنیم.درباره
زمان پاسخ گویی نیز سید حسن نصرا...
اظهار کرده است :زمانی که حمله قنیطره
رخ داد حریم هوایی آن جا تحت حفاظت
بود ما شش شهید دادیم با وجود آن ۱۰
روز صبر کردیم و االن عجلهای نداریم.
میگذاریم اسرائیلیها در حالت آماده
باش باشند.واقعیت نیز آن است که حتی
بنیامین نتانیاهو که قصد دارد به نحوی
وجهه خود را در برابر سخنان دبیرکل
حــزبا ...حفظ کند ،به صــورت دو پهلو
خطاب به او میگوید که آرام باش .شاید
برخی آن را تهدید بدانند اما در حقیقت
در پس همین سخنان میتوان دریافت
که اسرائیلیها نمیخواهند وارد یک
فرایند بــدون بازگشت و هزینه بسیار

باال با حــز با ...لبنان شوند.هم اکنون
ارتــش اسرائیل از تــرس هرگونه اقــدام
تالفیجویانه ،تردد در جادهها و در امتداد
مرز با لبنان را بهشدت محدود کرده است.
به نوشته اورشلیم پست ،ارتش اسرائیل
به حــدی نگران اســت که ارزیابیهای
اطالعاتی عملیاتی آن ها به نحوی شده
که تصمیم گرفتند حرکت برخی وسایل
نقلیه نظامی در چند جاده با تایید سطح
باالیی انجام شود.طبق دستورالعملی که
ارتش اسرائیل به کلیه یگانهای عملیاتی
خود ارائه داده است؛ کلیه رفت و آمدها
بین فاصله صفرتا 5کیلومتری از مرز
بـهشــدت تحت محافظت صــورت گیرد
و اگــر ســربــازان قصد رفــت و آمــد به این
منطقه را دارند باید کامال مسلح و پوشیده
باشند و اگــر درخــواســت خــودرو و تردد
در جادههای مرزی را دارند باید تاییدیه
دریافت کنند .فرماندهی شمالی رژیم
اسرائیل از شنبه شب و پس از حمله به
دمشق به حالت آمادهباش درآمده است.
اسرائیلیها و شخص بنیامین نتانیاهو
از چند جهت یک استراتژی تهاجمی
را علیه حــزبا ...و ایــران آغــاز کردهاند
و به نظر میرسد این رونــد را حداقل تا
انتخابات ادامــه خواهند داد .بنیامین
نتانیاهو قصد دارد در داخل برای خود
در آستانه انتخابات یک وجهه عمومی
ایجاد کند که در حال مبارزه با دشمنان
اسرائیل از جمله حزبا ...و ایران است
امــا در ســوی دیگر حـــز با ...لبنان یک
صبر استراتژیک را در مقابل اسرائیل و
شخص نتانیاهو در پیش گرفتهاست؛
صبری که به نظر می رسد حداقل تا تعیین
نتیجه انتخابات این رژیــم ادامــه داشته
باشد.حزب ا ...میداند اگر پاسخی به
اقدامات تهاجمی و خرابکارانه اسرائیل
دهــد تنها به نفع شخص نتانیاهو تمام
خواهد شد و میتواند بار دیگر در آستانه
انتخابات به عنوان قهرمان در کــارزار
انتخاباتی شکست خورده خود پیروز شود
اما اگر درگیری رخ ندهد و اسرائیل مجبور
باشد که به شکلی سردرگم به استراتژی
تهاجمی خود ادامه دهد به نظر میرسد
کار نتانیاهو برای پیروزی در این دور از
انتخابات سخت باشد.

ملکهانگلیسدرخواستنخستوزیربرایتعلیقپارلمانراتاییدکرد

مجلسخالی،ترفند برگزیتیجانسون
حاالکه با تشکیل ائتالف احزاب اپوزیسیون
توسط رهبر حزب کارگر بریتانیا ،برگزیت
بدون توافق با چالش روبه رو شده ،نخست
وزیربااستفادهازترفند«تعطیالتتابستانی»و
«تعطیالت کنفرانس» ،سعی در مواجه نشدن
با مخالفان را دارد .جانسون ،دیروز از ملکه
درخواستکردتاباتعلیقفعالیتپارلمانتاروز
 ۱۴اکتبر( 22مهر)موافقتکند.درخواستی
که بالفاصله تایید شد حاال با تعلیق پارلمان،
مخالفان«خروجبدونتوافق»بریتانیاازاتحادیه
اروپــا ،فرصتی بــرای این که بتوانند به طور
قانونی جلوی این تصمیم را تا  ۳۱اکتبر (9
آبان) بگیرند ،وجود ندارد .بروکسل به لندن
برای تصمیم نهایی دربــاره خروج از اتحادیه
اروپــا تنها  ۳۱اکتبر زمان داده است .ترفند
جانسون در حالی است که جرمی کوربین،
اعالم کرده بود که احزاب مخالف دولت برای
جلوگیری از خــروج بــدون توافق بریتانیا از
اتحادیهاروپابهتوافقرسیدهاندوقصددارندبا
تصویبقانونیااستیضاحدولتمانعازاجرای
طرح برگزیت بدون توافق شوند .از آن جا که
می پوشد امــا به گفته رسانههای خــود کانادا
آنها دنبال فردی بودند که بتواند میان آمریکا و
فرانسه ،کانادا را به رخ بکشد؛ در این میان ترودو
برای دیده شدن به ابــزار متفاوتی نیاز داشت.
شاید پیش از این دیپلماسی مد را شنیده باشید،
روشی که سیاستمدارها با استفاده از لباس و
مد لباس همسرشان سعی در رساندن پیغامی
در یک بستر یا موقعیت ویژه را دارند ،اما در این
باره آقای نخستوزیر خودش دست به کار شد و
به وضوح برای پیشبردن سیاست ،جوراب را به
عنوان ابزار انتخاب کرد.او جورابهای متفاوت
را بر اساس محل و مکانی که در آن قرار میگیرد،

در نظام مشروطه در بریتانیا ،سلطنت مقامی
تشریفاتیاست،ملکهازموضعگیریآشکارو
دخالتدرامورسیاسیخودداریمیورزد.به
اینترتیب،بادرخواستجانسونبرایتمدید
تعطیالت تابستانی پارلمان ،انتظار می رفت
فرمان سلطنتی مربوط صادر شود .مجالس
عوام و اعیان (لردها) در بریتانیا شامل دو نوع
تعطیالت هستند .معموال ما ه میانی تابستان
بــرای «تعطیالت تابستانی» در نظر گرفته
میشود.مدتیپسازپایانتعطیالتتابستانی
و افتتاح مجلس ،مجلس برای آزاد گذاشتن
نمایندگان جهت شرکت در کنفرانسهای
ساالنه احــزاب اصلی ،بار دیگر بــرای مدتی
تعطیل میشود .در سال جــاری ،تعطیالت
تابستانی پارلمان روز  ۲۵ماه گذشته آغاز
شد و طبق برنامه باید اوایــل ماه آینده دوره
جدید آغاز شود .پارلمان بار دیگر می تواند از
اواسط ماه سپتامبر تا اوایل یا اواسط ماه اکتبر
به «تعطیالت کنفرانس» بــرود .جانسون در
پی وصل کردن بی وقفه این تعطیالت تا ۱۴
اکتبراست.
انتخابمیکند.وقتیاوباطرحیازچوباکا(یکی
از شخصیتهای تخیلی فیلم جنگ ستارگان)
روی جورابهایش با کت و شلوار خاکستری
روبه روی شما بنشیند ،خیلی سخت میشود به
جورابها توجه نکرد! و او همین را میخواهد،
جورابهایم را ببینید ،من یک طرفدار جنگ
ستارگان هستم! هرچند که رسانهها بین این
جورابوسخنرانیهایدیگریارتباطهاییپیدا
کرده بودند و معتقد بودند ترودو جورابهایش را
براساس شرایط انتخاب میکند و اصال امکان
ندارداینشخصیتجورابیرابدوندلیلخاصی
پوشیده باشد.

عروسکیمبارز،علیهنژادپرستی
ماتیل ،بزرگ ترین شرکت تولید اسباب بازی ،
عروسک جدید خود را در پروژه «زنان اثرگذار» به
«رزا پارکس» ،فعال حقوق سیاهپوستان در آمریکا
اختصاص داد .خودداری پارکس از خالی کردن
جای خود در اتوبوس به مردی سفیدپوست در
سال  ۱۹۵۵باعث تحریم اتوبو سها از سوی
جامعه سیاهپوستان در آمریکا به رهبری مارتین
لوتر کینگ شد .در آن زمان مسافران سیاهپوست
موظف بودند پول بلیت را از در جلوی اتوبوس
به راننده پرداخت کنند و از اتوبوس خارج و از
در عقب وارد شوند و اگر اتوبوس پر بود آن ها
مجبور بودند صندلیهای خود را برای مشتریان
سفیدپوست خالی کنند .دستگیری وی باعث
تحریم  ۳۸۱روزه شبکه اتوبوسها و فلج شدن
سیستم حمل و نقل شد.

کارتون روز

وقتی ترامپ در سیاست مانند کودکان
عمل می کند .در این کارتون ،برای جایگاه
رئیس جمهور آمریکا در اجالس گروه ،7
صندلی مخصوص کودکان به کار گرفته
شده است.

