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▪مایک،سربازیگوشبهفرمان

تحلیل روز
محمدمحسن فایضی

کارشناس مسائل فلسطین

گذرزمانبازهمبهسودنتانیاهو
مهلتتشکیلدولتبرایگانتز دیروزبهپایانرسید
و تشکیل کابینه در اسرائیل به سومین انتخاباتی که
احتما ًال اسفند خواهد بود کشیده شد.گانتز رقیب
نتانیاهو در روزهــای اخیر دیدارهایی با لیبرمن
راستگرا داشت تا با قانع کردن وی کابینهای را
شکل دهد .اما سخنان لیبرمن آبی بود بر آتش امید
کنار زدن نتانیاهو از سوی چپها و مخالفان بیبی
که ۱۳سالاستبرصندلینخستوزیریاسرائیل
تکیهزدهاست.لیبرمنرئیسحزباسرائیلبیتنادر
سخنانی که نشاندهنده عمیق بودن شکافهای
اجتماعی در اسرائیل است گفت :تمام تالشها
برای دست یابی به یک دولت وحدت گسترده انجام
شد  ،ما اصول خود را در موقعیتها نمیفروشیم
حتی اگر بزرگترین موقعیت باشد .وی با حمله به
نتانیاهووگانتزادامهداد«:متأسفانه،نتانیاهولیکود
را به بردگی گرفته وگانتز و نتانیاهو مقصر اختالل
در تشکیل دولت هستند ».لیبرمن در پایان با حمله
به حزب اعراب اسرائیلی که در این انتخابات سوم
شدند گفت« :لیست مشترک اعــراب ستون پنجم
است ».سخنان وی کام ً
ال تحقق ائتالف حزب وی را
باچپهاکهاعرابهمجزئیازآنهستندغیرممکن
کرد .بنابراین به نظر میرسد گانتز درخواست زمان
اضافی از رئیسجمهور نخواهد کرد و شاهد رفتن
بهسوی انتخابات سوم باشیم .وی در ادعایی جالب
گفت :به نظرم باید مانند استرالیا قانونی تصویب
کنیمکهرأیدادناجباریشود،زیراشرکتکنندگان
خسته شدهاند .امیدوارم اینگونه مردم بیشتری به
عقل بیایند [و رأی دهند]!با کشیده شدن انتخابات
به دور سوم میتوان نتانیاهو را برنده این اتفاقات
دانست.نتانیاهونهتنهاششماهدیگربهرغمدردست
نداشتن اکثریت کنست ،نخستوزیر میماند بلکه
اینفرصترادراختیارخواهدداشتتاباتنشآفرینی
و جنجالی که طی  ۱۳سال در آن خبره شده است
خود را از سقوط نجات دهــد.دور از انتظار نیست
که نتانیاهو تنشهای منطقهای خود علیه دمشق،
بغداد و تهران هم ادامه دهد .سناریوهایی که از ماه
گذشته شروعشده و با میدانداری منافقین سر از
اعتراضاتبنزینیتهراندرآوردهاست.حمایتوزیر
خارجه اسرائیل از اعتراضات نشاندهنده امید آنان
بهاتفاقاتاخیراست.

عراق

پارلمانعراقکلیهامتیازاتمالیمقاماتبلندپایه
رالغوکرد

پایانرانتبازیمقاماتعراقی
پارلمان عراق قانون لغو امتیازات مالی مقامات
مسئول این کشور را تصویب کرد.به نوشته «بغداد
الیوم» ،این قانون شامل  11ماده است که ماده
نخست آن ،لغو ماده  13قانون اعطای مبالغ مالی
به مقامات عراقی مصوب در سال  ،2005است.
ماده دوم این قانون ،جلوگیری از تخصیص مبالغ
درمانی بــرای روســای سهگانه و کلیه نهادهای
ک هزینه به
دیگر است .همچنین امتیاز اعطای کم 
مسئوالن دارای ملک در بغداد برای اجاره ملک در
پایتخت  ،لغو میشود.بر اساس این قانون ،شمار
خودروهای اختصاص یافته برای روسای سهگانه
(رئیس پارلمان ،رئیس مجلس و نخستوزیر) و
وزیرانیامقاماتعالیرتبهدرحدوزیر،مدیرانکل
محدودمیشود.درسهمیههایمربوطبهسوخت،
نیروهای محافظ ،اجاره هواپیماهای شخصی و ...
مسئوالن دولتی نیز محدودیت اعمال میشود.
نشست دیــروز پارلمان عــراق به ریاست «حسن
الکعبی» معاون اول رئیس پارلمان و حضور 220
نماینده برگزار شد .این تصمیم های اولیه نشان
میدهدکهمسئوالنعراقبهدنبالخروجازبحران
فعلی هستند که به نوعی با بن بست روبه رو شده
و اگر عزم و اراده جدی برای این کار باشد و مانند
گذشته فقط به وعدههای زودگــذر صرف نشود
شاهدتغییراتجدیدراوضاعسیاسی-اقتصادی
عــراق خواهیم بود.همزمان،سازمان (دولتی)
شفافسازی عمومی عراق اعالم کرد ،دومین وزیر
برای دومین روز متوالی در خصوص اتهامات فساد
اداری احضار شد.این سازمان که یک نهاد رسمی
دولتی است و ماموریت پیگرد و تعقیب فاسدان را
برعهده دارد ،تاکید کرد ،دادگــاه تحقیقات ویژه
پروندههایشفافسازیدراستانبصره(درجنوب
عراق) حسن کاظم راشد ،وزیر سابق ارتباطات را
احضارکرد.روزسهشنبهنیزاینسازمانعبداالمیر
مایحماضی،وزیرکنونیفرهنگرادرخصوصسوء
استفاده از مکانهای ممنوعه در رود فرات احضار
کرده بود.این گامها به منظور تالش مقامات عراق
برای عمل به وعدههایشان برای مبارزه با فساد
گستردهدراینکشوراست.

تایم:وزیرخارجهآمریکادرتالشبرایکنارهگیریازدولتترامپاست

پمپئودرمسیربولتون

نبی شریفی -خبر استعفای نه چندان دور
مایک پمپئو ،وزیــر خارجه آمریکا ،فــردی که
ترامپ درباره اش گفته بود« :او تنها مشاوری
است که تاکنون با او بحث نکرده» دوباره به تیتر
رسانه ها بازگشته اســت .این بار در گزارش
نشریه تایم به قلم جــام والــکــات و دبلیو جی
هنیگان آمده است :پمپئو به سه جمهوری خواه
برجسته طی هفتههای اخیر گفته است که قصد
دارد از مقام خود در دولت ترامپ استعفا کند
تا بتواند در انتخابات سال آینده سنای آمریکا
از ایالت کانزاس نامزد شود .این سه جمهوری
خواه در مصاحبه ای با تایم گفتند :برنامه پمپئو
شامل ماندن در وزارت امور خارجه آمریکا تا
اوایل بهار سال آینده بود ،اما تحوالت اخیر از

جمله تحقیقات مجلس نمایندگان آمریکا درباره
استیضاح ،در حال آسیب رساندن سیاسی به
او و روابط او با ترامپ در حال تیره شدن است.
شهریور گذشته هم ،در روزهای پایانی حضور
جان بولتون به عنوان سومین مشاور امنیت
ملی در دولت ترامپ ،خبر احتمال استعفای
پمپئو به دلیل اختالف نظر شدید با بولتون
منتشر شده بود .اختالف نظری که نخستین بار
بهار امسال جرقه آن زده شد .با اخراج توئیتری
بولتون توسط ترامپ ،این موضوع به حاشیه رفت
و رسانه های آمریکایی گفتند که پمپئو نتوانسته
لبخند رضایت خــود را پنهان کند .اکنون با
گذشت زمان،برای استعفا دلیلی جدید پیدا
کرده است.

پمپئو،سربازوفادارترامپ،اواسطشهریورگذشته
در دانشگاه ایالتی گانزاس گفته بود« :بسیاری از
افراددارنددربارهنامزدیمندرسنافکرمیکنند.
همه ،به جز خود من .تمرکز من بر این است که
تمام تالشم را برای پیشبرد کارهای روزمــره به
عنوان وزیر خارجه آمریکا انجام دهم ».به گفته
«تام رایت» ،محقق سیاست خارجی از اندیشکده
«بروکینگز» که یک سازمان غیرانتفاعی است،
«پمپئو تاثیر گذار است اما باید درباره تاثیرگذاری
اوواقعبینبود،اوتاثیرگذاراستچراکهمسائلمد
نظرخودرابیشازحدمطرحنمیکند.اومیداند
که چه زمانی از ادامه صحبت دست بکشد؛ پمپئو
آخرین فردی است که همچنان ایستادگی کرده
 ،در حالی که مستقیم بر سیاست تاثیر نگذاشته
است ».وی افزود« :او نظراتش را بیان می کند اما
بهمحضاینکهمخالفتیازجانبترامپمشاهده
کند ،دیگر صحبتی در این باره نمی کند » .این
سرباز سابق ،حقوقدان و تاجر ،از زمان ورودش
به واشنگتن از کنگره کانزاس در سال ۲۰۱۰
پیشرفتچشمگیریداشتهاست.اوعضوجنبش
تیپارتی در حزب جمهوریخواهان آمریکاست و
در سمت راست طیف سیاسی جمهوریخواهان
قرارمیگیرد.امابسیاریحدسمیزنندکهپمپئو
برای ماندن طوالنی مدت در این سمت انتخاب
نشدهاست.بابرکناریبولتون،گمانهزنیهابراین
که ترامپ ممکن است پمپئو را به جای او به سمت
مشاورامنیتملیکاخسفیدانتخابکند،بهشدت
افزایشیافت.احتمالیکهبهوقوعنپیوست.
▪پمپئو،مهرهایسوخته؟

هرچند که مورگان اورتگس ،سخنگوی وزارت

امور خارجه آمریکا موضع استعفای مایک پمپئو
را تکذیب کرد اما حاال برای بسیاری سوال این
است که آیا پمپئو درباره استعفای قریب الوقوع
خود با رئیس جمهور صحبت کرده است یا نه .با
این حال تحقیقات استیضاح ترامپ وجهه پمپئو
را زیر سوال برده است .او یکی  از نخستین مقام
های ارشد دولت ترامپ بود که توسط دموکرات
هایمجلسنمایندگانآمریکابرایشهادتدادن
احضار شد .اما در نهایت نتوانست طبق ضرب
االجل تعیین شده در ماه مهر (اکتبر) در مجلس
نمایندگانحاضرشود.ازسویدیگر،ترامپوافراد
وفاداربهاوازپمپئوبهسببشهادتدادنکارکنان
وزارتامورخارجهآمریکاوبهسببآنچهکهافراد
وفــادار به ترامپ آن را ناکارآمدی پمپئو در دفاع
قاطع از رئیس جمهور میدانند ،انتقاد میکنند.
بهگزارشتایم،سهجمهوریخواهمطلع(کهیکی
از آنها در دولت ترامپ حضور داشته ،دیگری در
دولت است و نفر سوم در چندین سمت بلندپایه
حضورداشتهودرامورسیاسیجمهوریخواهان
فعال است) گفتند« :پمپئو در حال بازنگری در
برنامه خود است .نحوه استعفای پمپئو با توجه
به توانایی اش برای مدیریت خروج نرم از دولت
ترامپ مشخص خواهد شد ».ماه گذشته ،رئیس
جمهورآمریکاازپمپئوبهصورتخاصانتقادکرد
ودرتوئیترنوشت:پمپئوبااستخدامتیلور-کهیک
کارمند کهنه کار در وزارت امور خارجه است که
بازنشسته شد و اکنون معاون اجرایی در مؤسسه
صلح آمریکاست" -مرتکب اشتباه شد " .پس از
آن که یووانوویچ در نتیجه آن چه که او آن را یک
پویش کثیف تحت هدایت رودی جولیانی وکیل
شخصی ترامپ خواند ،پمپئو ،تیلور را به عنوان
کاردارسفارتآمریکادراوکراینانتخابکردهبود.

پشتپردهآزادیمغزمتفکرشبکهحقانی

سیدحسام رضوی

international@khorasannews.com

پسازکشوقوسهایفراوان ،رسانههاینزدیک
به دولت افغانستان و گروه طالبان مبادله انس
حقانی از فرماندهان ارشــد طالبان و دو استاد
دانشگاه آمریکایی کابل را تأیید و اعالم کردند
که انس حقانی و دو زندانی مهم دیگر طالبان
در دوحــه پایتخت قطر تحویل دفتر سیاسی
طالبان شدهاند .انس حقانی مغز متفکر و فرزند
بنیانگذارشبکهحقانیمحسوبمیشود.ویدر
تصمیمگیریهایرهبریاینشبکهنقشموثری
داشتهاست .شبکه حقانی عامل پیچیدهترین
حمالتانتحاریوانفجاریدرافغانستانشناخته
میشودونهادهایامنیتیافغانستانمعتقدندکه
بیشترحمالتخونینسالهایاخیرکابلتوسط
این شبکه سازمان دهی شدهاست .آزادی وی از
زندانامنیتملیافغانستانابعادمختلفیدارداما
بیشکنمیتوانازنقشمحمداشرفغنیوتیم
امنیتیاودراینمبادلهوامتیازگیریاحتمالیآن
هابهراحتیگذشت.
▪امتیازانتخاباتیبرایترامپ

ترامپ و تیم سیاست خارجی وی ،به سرانجام
رساندن موضوع افغانستان را یکی از برگهای
برنده خــود بــرای استفاده از آن در انتخابات
 2020میدانند و تاکنون همه تالش خود را به
کار بستهاند تا بتوانند این مسئله را حل و برگ
برنده خود را در برابر دموکراتها رو کنند.ترامپ
در آغاز با استفاده از خوی «رئالیست  -تهاجمی
جمهوریخواهی» اطرافیانش تصمیم گرفت با
رژیمی که به تعبیر دونالد ترامپ ،بزرگترین
دموکراسی منطقه خاورمیانه است ،با گذشت
نزدیک به یکسال از آغــاز بحران سیاسی،
همچناندرانتخابنخستوزیروتشکیلدولت
جدید خود ناکام مانده است.در حالی که فقط
تا پایان دیشب برای تشکیل کابینه ائتالفی
رژیم صهیونیستی فرصت باقی بود اما «آویگدور
لیبرمن» رهبر حزب «اسرائیل بی ُتنا» با اعالم
نپیوستن به هیچ کدام از احــزاب راستگرا یا
چپگرا ،آب پاکی را روی دست آن ها ریخت.
لیبرمن که از سوی تقریبا تمام کارشناسان و
تحلیل گران سیاسی رژیم صهیونیستی به مهره
تعیینکننده در ائتالف کابینه لقب گرفته ،در
یک نشست خبری گفت« :هر کاری کردم تا به
یک کابینه لیبرال فراگیر برسیم ...ما خیلی
به این مقصود نزدیک بودیم اما چیزی که مانع
مــا شــد ،خصومتهای شخصی بود».چهار
هفته پیش ،بعد از این که «بنیامین نتانیاهو»
نخستوزیر رژیــم صهیونیستی از تشکیل
کابینه جدید انصراف داد« ،بنی گانتز» رهبر
حزب آبیوسفید از سوی رئیس این رژیم برای
تشکیل کابینه مامور شد.به نوشته روزنامه
«جــروزالــم پست» لیبرمن با تاکید بر ایــن که
مقصرتشکیلنشدنکابینهاینبار،همنتانیاهو
و هم گانتز هستند ،توضیح داد« :یکی از نقشه
رئیس [اسرائیل] پیروی نمیکند و دیگری
دست از بلوک مذهبیها نمیکشد ...من نه

▪امتیازگیریکالناشرفغنی

بیشکمیتوانشکارانسحقانیرابزرگترین

دستاورد نیروهای امنیتی افغانستان در برابر
طالبان در  18سال گذشته دانست که روی آن
و امتیازگیری در قبال آزادی وی حساب ویژهای
باز کرده بودند .بارها در مذاکرات مستقیم میان
خلیلزاد و نمایندگان سیاسی طالبان در قطر،
موضوع آزادی انس حقانی مطرح شده اما هر بار
دولت افغانستان ،آزادی وی را خط قرمز اعالم
کردهبودوتنبهآزادیوینمیداد.اکنونبهنظر
میرسدتیماشرفغنیشرایطرابرایآزادیوی
مهیادیدهبود؛آزادیانسحقانیدربرابرحمایت
تامآمریکاازتیمانتخاباتیویبرایاعالمپیروزی
درانتخاباتریاستجمهوری.2019چهارمین
دوره انتخابات ریاستجمهوری افغانستان
هشتم مهر برگزار شد اما اعالم نتایج آن تا مدت
نامعلومیبهتعویقافتادهاست.پنجتیمانتخاباتی
بزرگ بر سر اعالم نتایج نهایی انتخابات با هم در
جدال هستند و همین موضوع باعث شده تا این
تعویقطوالنیدراعالمنتایجبهوقوعبپیوندد.بر
همه روشن است که نتایج این دوره از انتخابات
افغانستان مانند سه دوره قبلی حاصل توافق
خواهد بود و توافقی نیز به نتیجه خواهد رسید
که آمریکاییها پشت آن باشند.آمریکاییها در
این دور از انتخابات بر سر چند راهی بزرگی گیر
کردهاندودقیقانمیدانندازچهفرمولیبرایبه
سرانجام رساندن انتخابات باید استفاده کنند و
دلکدامدستهانتخاباتیرابهدستآورندوهمین

اسرائیل بهسویانتخابات سوم

لیبرمنهرگونهپیوستنبههردولتیراکهنتانیاهویاگانتزتشکیلبدهندردکرد

با دولت راستگرای [نتانیاهو] و نه با دولت
چپگرای [گانتز] ائتالف نمیکنم».وی در
تشریح دالیــل خود بــرای نپیوستن به ائتالف
هیچ کدام از سران لیکود و آبیوسفید ،تصریح
کرد« :متاسفانه نتانیاهو تمام [حزب] لیکود را
اسیر و برده احزاب مذهبی کرده است ...گانتز
هم نقشه رئیس [اسرائیل] را نپذیرفت و حزب
آبیوسفید نیز رفتاری دورو دارد ،از یک طرف
دریچه مذاکره با مذهبیها را باز گذاشته و از
طرق دیگر با [احزاب] عرب همکاری میکند».
لیبرمنکهباایناظهاراتخود،بهاحتمالقریب
بهیقینرژیمصهیونیستیرابهبرگزاریسومین
انتخابات سراسری امسال کشانده ،خواستار
اجباری شدن مشارکت در انتخابات برای همه

چهره روز

مفتفروشیپسراردوغان!
نمایندهحزبمردمجمهوریخواهترکیهدرآمریکا
اعالم کردکه بالل اردوغان ،پسر رئیس جمهوری
ترکیهبهدلیلترسازاعمالتحریمآمریکا،خانهاش
در این کشور را زیر قیمت فروخت .یورتر اوزجان
گفت :دلیل اصلی فــروش این خانه که در واقع
خود رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه
مالکآناست،نگرانیخانوادهویازامکاناعمال
تحریمهای آمریکا علیه این خانواده است .بالل
اردوغان ،پسر اردوغان خانه مذکور را که در سال
 ۲۰۰۵بهمبلغ ۲۶۱هزاردالرخریداریکردهبود،
درماهفوریهسالجاریمیالدیزیرقیمتفروخت
و ۷۱هزارو ۶۰۰دالرضررکرد.اردوغانوخانواده
ویاحتمالمیدهندبهدلیلموضوعبانک«هالک»
ترکیهورضاضراب ،آمریکاآنهاراتحریمکند.

نمای روز

شینزوآبهرکوردشکست

انسحقانیازفرماندهانارشدطالبانآزادشد،آیازماناعالمنتایجانتخابات
افغانستانفرارسیدهاست؟

شیوهسخت،طالبانراازپایدرآوردوپیروزمندانه
از افغانستان خارج شود .بر همین اساس دستور
آغاز مجدد عملیاتهای هوایی و شبانه را صادر
کرد .این حمالت آغاز شد و در نهایت این طالبان
بودندکهتوانستندباگسترشحمالتخودبهویژه
علیه نیروهای خارجی پیروز این میدان باشند.
با تغییر تیم سیاست خارجی ترامپ و به قدرت
رسیدنمایکپمپئودررأسوزارتخارجهآمریکا،
وی تصمیم گرفت راه مذاکره مستقیم و همزمان
مبارزهباطالبانرادرپیشبگیردوازترفندمذاکره
برای تضعیف این گروه بهره ببرد.زلمی خلیلزاد
بهعنواننمایندهویژهآمریکابرایصلحافغانستان
کار خود را آغاز کرد و  9دور مذاکرات مستقیم با
نمایندگان طالبان در قطر را پیش برد و درست
زمانیکهبهتوافقنهاییبااینگروهنزدیکمیشد،
ناگاه ترامپ همه چیز را مرده تلقی و مذاکرات
را ملغی کرد.در همین زمان آمریکاییها به این
جمعبندیرسیدندکهدرگذرسریعزمان،دست
نیافتنبهتوافقباطالبانمیتواندشکستیبزرگ
برای آنها تلقی شود بنابر این به نظر میرسد به
یک توافق حداقلی تاکنون قناعت کردهاند تا با
استفاده از این امتیاز ،چند ماهی فرصت تنفس
بــرای خود بخرند.آزادی دو استاد آمریکایی و
استرالیاییتبار دانشگاه آمریکایی کابل در برابر
آزادیانسحقانیودوفرماندهارشددیگرطالبان
همین توافق حداقلی بود که باالخره اتفاق افتاد.
آمریکافعالرویموجاینآزادیوتوافقموجسواری
خواهدکردتابتوانددرآیندهراهبرددیگری رابرای
افغانستانپیشبینیواجراکند.
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ساکنان فلسطین اشغالی شده و هشدار داد:
«چالشهای اقتصادی و امنیتی وجــود دارد
که برگزاری سومین انتخابات آن ها را وخیمتر
میکند».
▪نگرانی ارتش از وزارت نفتالی بنت

در شرایطی که وضعیت داخلی اسرائیل با
بنبست سیاسی روبهرو شده است و هیچیک
از ســـران احــــزاب اصــلــی پــارلــمــان قـــادر به
تشکیل کابینه نیستند ،انتصاب نفتالی بنت،
سیاستمدار تندروی صهیونیستی از سوی
نتانیاهو بهعنوان وزیــر جنگ اسرائیل توجه
بسیاریازرسانههارابهخودجلبکردهاست.از
سوی دیگر بهنظر میرسد این تصمیم نتانیاهو،

موضوعهمیکیدیگرازدالیلاصلیاعالمنکردن
نتایج است.اما اکنون به نظر میرسد اتفاقات
ف غنی خواسته اصلی
جدیدی در راه است؛ اشر 
آمریکاییها را در این برهه زمانی تأمین کرده
است؛ او با وجود همه مخالفتها و فشارها در
نهایت تن به آزادی انس حقانی داده و در مقابل
آن خواسته مهمی را مطرح کرده است.به نظر
فغنیدرقبالآزادیانسحقانی،
میرسداشر 
تضمینحمایتآمریکاییهاازاعالمپیروزیوی
وتیماشرادرانتخابات 2019ریاستجمهوری
گرفتهاستواکنونباخیالراحتخودرابرمسند
ریاستجمهوریافغانستانمیبیند.غنیمقابله
باتیمهایانتخاباتیمعترضبهاعالمپیروزیاش
را به دوش آمریکا گذاشته و این آمریکاست که
باید با امتیازات و ترفندهای گوناگون رقبای
اصلی غنی را کنار بزند.به نظر میرسد حال
دیگر راه اعالم نتایج نهایی انتخابات افغانستان
هموار شده است و شاید در روزهــای آینده و در
سازوکارینتایجاعالمشودزیرادیگرآمریکاییها
به فرمول رسیدهاند و آزادی انس حقانی بهای
بــزرگ نهاییسازی این فرمول بــوده است.به
هر حال در این راه آمریکا عالوه بر راضی کردن
طالبان بــرای این تبادل زندانیان یک مشکل
بزرگدیگرنیزداشتوآنهمراضیکردندولت
افغانستانبرایپذیرششرططالبانیعنیآزادی
انسحقانیبود.
نگرانی ارتش اسرائیل را هم بهدنبال داشته
است؛ چراکه طی روزهای گذشته بسیاری از
محافل رسانهای نزدیک به ارتــش ،موضع به
شدت منفی درباره این تصمیم اتخاذ کردهاند.
برای مثال کرمیال منشه ،تحلیل گر امور نظامی
اسرائیلی روز شنبه بــه نقل از ســه فرمانده
میانرتبه ارتش این رژیم نوشت :انتصاب بنت
بهعنوان وزیر جنگ اهانتی علیه ارتش بهشمار
میرود و بیانگر اولویت محاسبات سیاسی بر
دغدغههای امنیتی و دفاعی نزد نخستوزیر
اسرائیل است.این در حالی است که بنت طی
سالهای گذشته بارها به فرماندهان ارتش
بهدلیل ناتوانی از مقابله قاطعانه با جنبش
حماس توهین کــرده بــود .بــر همین اســاس
روزنامه هاآرتص پیشبینی کرده مدیریت ارتش
و امور نظامی رژیم صهیونیستی در هفتهها و
شاید ماههای آینده بهطور کامل به ژنرال آویو
کوخافی سپرده شــود ،چراکه انتصاب بنت
بهعنوان وزیر جنگ اقدامی سیاسی بوده و او
به هیچ عنوان قادر به تعامل با فرماندهان ارتش
نیست.نفتالیبنتعالوهبراتخاذمواضعبسیار
تند و غیرمنطقی در موضوع تقابل نظامی با
حماس (از جمله تقاضای ترور تمام فرماندهان
این جنبش ظرف 24ساعت) با اظهارات خود
درباره ضرورت آزادی سربازان اسرائیلی برای
حمله بــه شــهــرونــدان فلسطینی بــدون هیچ
مالحظهای شناخته میشود.

شینزو آبه دیروز رکورد طوالنیترین زمان حضور
در نخست وزیری در ژاپن را به خود اختصاص داد
و با ثبت  2887روز نخست وزیــری ،نامش را در
کتابهای تاریخ ثبت کرد .این در حالی است که
شینزو آبه همچنان تا به سرانجام رساندن بسیاری
از اهــداف بلند پروازانه خود از جمله بازبینی در
قانون اساسی ژاپن با هدف تقویت مواضع نظامی
این کشور فاصله دارد .هم اکنون آبه حضور نسبتا
محکمی در قدرت داشته و انتظار میرود که دست
کم تا سپتامبر  2021او نخست وزیر ژاپن باشد و
هیچجانشینیروشنیبرایاودرافقپیشرودیده
نمیشود.پیشازویتاروکاتسوراکهدرفاصلهسال
های  1901تا  1913سه نوبت به نخست وزیری
ژاپن رسیده بود رکورد طوالنیترین زمان نخست
وزیریاینکشوررادراختیارداشت.

قاب بین الملل

سرنوشت خانه پدری هیتلر

پس از سالها دعوای حقوقی بر سر خانه پدری
آدولــف هیتلر ،سرانجام وزارت کشور اتریش
تصمیم گرفت این خانه را در اختیار پلیس قرار
دهد .خانه پدری هیتلر و محل تولد او در شهر
براوناو در ایالت «این» در اتریش قرار دارد.

آمریکا
سفیریکههمهراههای«استیضاحترامپ»بهاو
ختممیشود

ساندلندشهادتمیدهد
مردی که در تاریخ نهم جوالی  ،2019استوارنامه
خــود را بهعنوان سفیر ایــاالت متحده آمریکا در
اتحادیه اروپا تقدیم «دونالد تاسک» ،رئیس شورای
اروپاکرد،حاالبهچهرهایتبدیلشدهکهسرنوشت
استیضاح«دونالدترامپ»،بهاووگفتههایشبستگی
دارد.اواکنونمیتواندباشهادتشتاثیریشگرفبر
سرنوشترئیسجمهورآمریکاداشتهباشد.آنطور
که ساندلند میگوید« ،رودی جولیانی» ،وکیل
شخصی رئیسجمهور آمریکا فشارهای زیادی
به اوکراین وارد آورده تا تحقیقات ضدفساد علیه
خاندانبایدنراآغازکند.قراربوددیشب،ساندلند
باردیگرباسواالتیدرخصوصاوکراینگیتمواجه
شــود .گــاردیــن ،در گزارشی با عنوان «گــوردون
ساندلند :شاهدی که کاخ سفید بیش از همه از
شهادتش میترسد» نوشت« :تماس تلفنی ترامپ
[با زلنسکی] تنها دردسری نیست که ساندلند با
آن مواجه خواهد بود .او باید دربــاره یک دیدار در
کاخ سفید که دهم جوالی بین مقامات آمریکایی و
اوکراینی در کاخ سفید برگزار شده توضیح دهد.
ادعــا شده که "میک مولوانی" ،سرپرست موقت
کارکنان کاخ سفید در این جلسه تصریح کرده که
دیداربینترامپوزلنسکیمشروطبهآغازتحقیقات
[ضدفساد]دراوکرایناست».

