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آنسویسفر 2پسرعموبهامارات!
نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و
مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم که پسرعموی
همدیگر هستند،به دع ــوت محمد بــن زایــد
ولیعهد ابوظبی یک شنبه گذشته برای حضور
در مراسم اعطای جوایز گرندپری فرمول یک به
امارات رفتند .این دومین سفر نچیروان بارزانی
به ابوظبی ظرف یک ماه است .به فاصله دو روز
از این سفر نیز ،سه شنبه سرکنسول امارات در
اقلیم کردستان با مسعود بارزانی رئیس حزب
دمــوکــرات و رئیس سابق اقلیم دیــدار و گفت
وگو کرد.رئیس و نخست وزیر کردستان عراق
در ابوظبی در کنار دیــدار با بن زاید و مقامات
اماراتی دیگری ،با محمد بن سلمان و برادرش
خالد بن سلمان وزیر دفاع با حضور طحنون بن
زاید مشاور امنیت ملی امارات دیدار و گفت وگو
کردهاند .این سفرها و دیدارها در واقع گویای
دو واقعیت است؛ نخست این که اقلیم کردستان
هر چند از منظر حقوق و روابط بینالملل یک
واحد سیاسی مستقل شمرده نمیشود ،بلکه
یک فرو واحد به حساب میآید ،اما در واقع در
عرصه سیاست بینالملل همان نقش و عملکرد
را ایفا میکند؛ به نحوی که با این سطح کاربست
پارادیپلماسی ،بیشتر در قد و قواره یک بازیگر
فراملی ظاهر میشود تا بازیگری فروملی.البته
خاورمیانه از این نمونه بازیگران زیاد دارد ،مثل
جنبش حماس در نوار غزه .هر چند کاهش نقش
دولـتهــای مرکزی و افزایش نقش بازیگران
فروملی در جهان از تبعات جدی جهانی شدن
اســت ،امــا در حقیقت ایــن شکل نقشآفرینی
بازیگرانی چون اقلیم کردستان در خاورمیانه
زاییده تحوالت ژئوپلیتیکی ویژه این منطقه است
که آنها را فراتر از تعاریف معمول از فدرالیسم و
خودمختاری قرار میدهد و اساسا عقبگردی از
صورتبندی وستفالی دولتها و به معنای عبور
از حاکمیت وستفالی است .جالب این جاست که
حتی ترکیه نیز که به شدت با تبدیل شدن اقلیم
به یک واحد سیاسی مستقل مخالفت کرده و
میکند ،خیلی وقتها در سیاست اعمالی خود
با آن نه با عنوان یک فرو واحــد بلکه یک واحد
سیاسی رفتار کرده و روابطی مستقل از بغداد
را  -در همه سطوح سیاسی ،اقتصادی و نظامی
 با اربیل دنبال می کند .نمونه عینی آن در بعدنظامی تاسیس پایگاه بعشیقه بدون کسب اجازه
از دولت مرکزی است .از این منظر هم میتوان به
سفر اخیر مایک پنس به اربیل و دیدارش با رئیس
اقلیم بدون سفر به بغداد نگریست؛ هر چند قبل
از این که این سفر حاوی پیامی حمایتی به اربیل
باشد ،در واقع اعالم نوعی حمایت از معترضان
عراقی و اظهار ناخشنودی از عادل عبدالمهدی
بود؛ موضعی که همواره واشنگتن در طول یک
سال گذشته به اشکال گوناگون بروز داده است.
واقعیت دوم ،اما این است که حکومت اقلیم
کردستان در بلوکبندیهای منطقهای به طور
اساسی متعلق به اردوگاه ریاض و ابوظبی است.
البته این علقه اردوگاهی مشترک میان اقلیم
و عربستان و امــارات دالیل عدید های دارد ،از
مانستگی مونوپولی در ساختار قــدرت گرفته
تا آمیختگی منافع اقتصادی و تنیدگی منافع
ژئوپلیتیکی .در ایــن زمینه ،نزدیکی ریــاض و
ابوظبی به اقلیم در سالهای اخیر بسیار مشهود
است؛ چه از لحاظ اقتصادی چه سیاسی و در
دیگر زمینهها و در بحث همهپرسی استقالل
اقلیم نیز مواضع ضمنی حمایتی گرفته و حتی
برخی منافع گفتهاند که امارات هزینه اجرای آن
را پرداخت کرده است .امارات به ویژه در یک دهه
اخیر سرمایهگذاریهای کالن اقتصادی به ویژه
در دو بخش نفت و گاز در اقلیم کردستان انجام
داده است که بیش از شش میلیارد دالر است و
گفته میشود بیش از  200شرکت اماراتی در
اقلیم فعالیت دارند .هر چند این تقارب اماراتی
و عربستانی با اقلیم با نــزاع دو طرف با ترکیه
و ایــران مرتبط است و به نوعی بــازی در حوزه
امنیتی پیرامونی محسوب میشود ،اما انگیزهها
فراتر از آن است .البته مفروضات جبر جغرافیایی
همسایگی با دو قدرت منطقهای ایران و ترکیه ،به
حکومت اقلیم کردستان اجازه نمیدهد در بسط
مناسبات خود با ریاض و ابوظبی تا حد ائتالف
پیش رود؛ چیزی که به نظر میرسد این دو طرف
نیز آن را پذیرفته و درک میکنند.
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عکس رسمی سران ناتو در حاشیه ضیافتی به
میزبانی ملکه انگلیس

کمیته اطالعات مجلس آمریکا «گزارش تحقیقات
استیضاح ترامپ» را تایید کرد

یک قدم نزدیک تر به
استیضاح و محاکمه
گــروه بین الملل  -سرانجام پس از
هفته ها جلسات علنی و غیرعلنی
تحقیقات ،کمیته اطالعات مجلس
نمایندگان آمریکا ،دونالد ترامپ را در
موضوع اوکراین به طور رسمی به سوء
استفاده از قدرت ،مقدم داشتن منافع
خودشبرکشور وتالشبرایممانعت
ازایفایوظایفکنگرهمتهمکرد.کمیته
اطالعات نتایج تحقیقات خود را در
گزارشی  300صفحه ای به کمیته
قضایی مجلس نمایندگان ارجــاع

داد .این کمیته نیز از روز چهارشنبه ،
رسیدگی به موضوع استیضاح رئیس
جمهورآمریکاراآغازمیکند.دموکرات
هــای حــاکــم بــر مجلس نمایندگان
امیدوار هستند تحقیقات کمیته های
اطالعات و قضایی سرانجام زمینه را
برایاستیضاحدونالدترامپمهیاکند.
ترامپ متهم است که با باج خواهی از
اوکراین و جلوگیری از پرداخت کمک
نظامی آمریکا به کی یــف ،از قدرت
ریاست جمهوری سوء استفاده کرده

است.ویهمچنینمتهماستکهطی
تحقیقات در کنگره ،از طریق ارعاب و
تهدید ،مانع حضور شهود در جلسات
تحقیقشدهوازاینطریق،درراهایفای
وظایف قانونی کنگره مانع تراشی
کرده است .دموکرات ها معتقدند هر
یک از این دو اتهام ،برای تحت تعقیب
قرار دادن رئیس جمهور آمریکا کفایت
می کند .آدام شیف  ،رئیس کمیته
اطالعات مجلس نمایندگان آمریکا
پسازانتشارگزارشاینکمیتهگفت:

«کامالهریس»ازرقابتهای2020ریاستجمهوریآمریکاکنارهگیریکرد

صعودوسقوطپرسرعتخانمسناتور
شریفی«-طیچندروزاخیروپسازسبکوسنگین
کــردن اوضــاع از همه جوانب ،ناچار شدم یکی از
دشوارترین تصمیمهای زندگیام را بگیرم  ...ساده
بگویم ،ستاد انتخاباتی من منابع (مالی) الزم برای
ادامه راه را ندارد ».متنی که خواندید از سوی ستاد
انتخاباتی سناتور «کامال هریس» نامزد دموکرات در
انتخاباتمقدماتیریاستجمهوری 2020آمریکا،
برای هــواداران پویش او ارســال شده است .کامال
هریس ۵۵ساله ،سناتور ایالت کالیفرنیای آمریکا با
شروعپویشانتخاباتیاشامیدواربودتاپسازکسب
نامزدی حزب دموکرات و شکست دونالد ترامپ در
انتخاباتسالآیندهریاستجمهوریاولینزنیباشد
که به ریاست جمهوری ایاالت متحده می رسد .اما او
درنمودارهاباهمانسرعتوهیجانیکهپابهصحنه
گذاشتوبینمردمآمریکادیدهشد،کارزارانتخابات
مقدماتی  2020را ترک کرد .کامال هریس پس از
درخشش در اولین مناظره نامزدهای دموکرات و
انتقاد شدید از جو بایدن در نظرسنجی ها محبوب
شدهبود.بااینحالاودرماههایاخیرشاهدکاهش
محبوبیت اش در ایالتهایی (همچون ایالت آیووا)
بودکهنخستینانتخاباتدرونحزبیدرآنهابرگزار
می شود .کارزار او همچنین نتوانست طی ماههای
گذشتهمنابعمالیالزمبرایرقابتبادیگرنامزدهای
دموکراتراتامینکند.
▪تصمیمیکهیکشبهنبود

هریس خود را نامزدی برای جذب آرای جوانها،
نیروهای معتدل و پیشرو معرفی کرده بود و به شدت
مخالفسیاستهایدونالدترامپاست.اودرایمیلی
که برای هواداران زده نوشته«:من میلیاردر نیستم.
تــوان تامین منابع ستاد از جیب خــودم را نــدارم .و
همین طور که کارزار پیش میرود ،تامین منابع الزم

برایآندشوارترمیشودوبرهمیناساسهمادامه
رقابتمشکلترمیشود».کاماالهریسکهیکوکیل
حقوقیاستوپیشازورودبهکنگرهبهعنوانسناتور
کالیفرنیا ،دادستان شهر سانفرانسیسکو بوده ،در
ماه نوامبر ناچار شده بود به علت کمبود منابع مالی
کارمندانستادانتخاباتیمرکزیخودرادربالتیمور،
نیوهمپشایر و ایالت محل زندگیاش ،کالیفرنیا،
اخراجکند.
▪فصلنقلوانتقاالتدموکراتها

درمقابلهریس،برنیسندرز،سناتورایالتورمونت،
هم توانسته نظر جوانان را به خود جلب کند و هم
مبلغقابلتوجهیرابرایادامهپویشانتخاباتیاش
به دست آورد .حتی نماینده های پیشتاز همچون
ایلهان عمر ،نماینده مسلمان کنگره ،نیز حضور
پررنگی در سخنرانی ها و کارزارهای او دارد .با این
همه ،نظرسنجی ها از انتخابات مقدماتی حاکی از
آن است که جو بایدن ،الیزابت وارن و برنی سندرز
در صدر فهرست نامزدهای پیشتاز حزب دموکرات
قراردارند.بااعالمکنارهگیریهریس،دونالدترامپ
در واکنش به این خبر درتوئیتی نوشت :خیلی بد
شد .کاماال دلمان برای تو تنگ می شود .سناتور
دموکرات کاماال هریس نیز در پاسخ به دونالد ترامپ
نوشت«:نگراننباشیدآقایرئیسجمهور.درجلسه
محاکمهتان(استیضاح)شماراخواهمدید».باآمدن
مایکلبلومبرگ،میلیاردرآمریکاییوشهردارسابق
نیویورک و رفتن «بتو اوروک» و «کاماال هریس» از
کارزارمقدماتیدموکراتهاطیپنجهفتهگذشته،
فصل نقل وانتقاالتاین حزبآغاز شده است .به جز
بلومبرگبهپشتوانهثروتشوسهنامزدپیشتاز،هنوز
نامزدهای زیــادی هستند که شانسی برای رقابت
درونحزبیندارندوبهزودیخواهندرفت.

نقشهداعش؛یورشبهزندانها
پلیسعراق:پسرعموودستیاربغدادیرادستگیرکردیم

بر هیچ کس پوشیده نیست که از آغاز تظاهرات
در عراق  ،برخی طرفهای داخلی و خارجی
در تالش اند که از این اعتراضات ،ماهی خود
را صید و اهــداف خــود را محقق کنند.گروه
تروریستی داعش نیز که تقریبا در عراق رو به
زوال بود و بیشتر ،به صــورت گروههای چند
نفره در مناطقی از این کشور حضور داشت،
در پی بهرهبرداری از این ناآرامیهاست تا بار
دیگر بتواند عناصر خود را در عــراق سازمان
دهی کند.روزنامه االخبار لبنان گزارش داد
که عناصر داعش قصد دارند عملیات بزرگی را
برای یورش به زندانهای عراق انجام دهند و
هزاران نفر از عناصر بازداشتی از جمله چندین
سرکرده خود را فراری دهند .گفتنی است که
بیش از  18هزار عنصر از گروه های تروریستی
مختلف در زندانهای عراق حضور دارند.به
گزارش این روزنامه ،بازداشت این هجده هزار
نفر ،حاصل بیش از  15سال تعقیب گروههای

مختلفتروریستیازجملهگروههای«القاعده»،
السنّة»« ،داعش»« ،الجیش االسالمی»،
«انصار ُ
«جیشالراشدین»«،جیشالفاتحین»«،حماس
العراق» و «جیش المصطفى» است که طی این
بازه زمانی ،شمار زیــادی از سرکردههای این
گروهها بازداشت و روانه زندان شدند.فقط در
الحوت که در  11کیلومتری شرق الناصریه
قرار دارد ،بیش از شش هزار و  200زندانی
حضور دارند که بیشتر آنان وابسته به گروه های
تروریستی به ویژه داعش هستند .کما این که
در این زندان ،سرکردههای تروریستی حضور
دارنــد که محکوم به اعــدام شــدهانــد .به گفته
افسرسرویس اطالعات عراق« ،چندین تماس
و پیام نوشتاری بین سرکرده های داعــش را
رهگیری کرده که نشان میدهد .انگیزه واقعی
برای یورش به زندان مرکزی الناصریه و فراری
دادن زندانیان آن وجود دارد».وی با بیان این
که «این طرح داعش ،تحت حمایت طرف های

تحقیقات ،دالیل قاطعی را برمال کرده
که نشان می دهد ترامپ از قدرت سوء
استفاده کــرده اســت .ایــن در حالی
است که جمهوری خواهان معتقدند
هیچ مــدرک معتبری در اثبات سوء
رفتار ترامپ در قبال اوکراین وجود
نـــدارد .مایک پنس  ،مــعــاون رئیس
جمهور آمریکا می گوید :مردم آمریکا
می توانند متن مکالمه تلفنی رئیس
جمهوری ترامپ با رئیس جمهوری
اوکراین را بخوانند و خواهند دید که
هیچ گروکشی در کار نبوده است .با
این حال ،بعید به نظر می رسد انکار
مداوم ترامپ و جمهوری خواهان در
موضوع تماس تلفنی جنجالی 25
ژوئیه با رئیس جمهوری اوکراین ،نظر
حامیان استیضاح و برکناری رئیس
جمهوری آمریکا را تغییر دهد .نتایج
اغلبنظرسنجیهادرهفتههایاخیر
نیز نشان می دهد که حدود نیمی از
مردمآمریکا،ترامپراسزاواراستیضاح
وبرکناریمیدانند.اینموضوعازاین
نظر اهمیت دارد که ترامپ اگر هم به
پشتوانه اکثریت جمهوری خواه سنا
از خطر برکناری رهایی یابد ،اتهامات
وارد شده ،به موقعیت وی در انتخابات
ریاست جمهوری سال آینده آمریکا
لطمه سنگینی وارد خواهد کرد.طبق

نظرسنجی ها ،با برگزاری جلسات
تحقیق در مجلس نمایندگان ،رای
دهندگان مردد و مستقل بیش از رای
دهندگانجمهوریخواهودموکراتها
قانعشدهاندکهترامپمرتکبتخلفاتی
شدهکه استیضاحوبرکناریراضروری
کــرده اســت .از آن جا که پیش بینی
می شود جلسه دادگــاه در سنا برای
رسیدگی به تخلفات ترامپ همزمان
بــا آغــاز انتخابات مقدماتی ریاست
جمهوری  2020برگزار شود ،به نظر
میرسدبحثاستیضاحترامپفارغاز
نتیجهنهاییآن،بهیکیازمباحثمهم
در رقابت های انتخاباتی بدل شود.
به همین دلیل جمهوری خواهان،
رقــبــای دمــوکــرات خــود را متهم می
کنند که ماجرای تماس تلفنی ترامپ
با رئیس جمهوری اوکراین را با هدف
انتقام جویی از شکست انتخاباتی
سال 2016وتالشبرایتغییرنتیجه
انتخابات  2020کلید زده اند.با این
حال،فارغازاینکههدفدموکراتها
برای استیضاح ترامپ چه بوده ،ارجاع
پرونده از کمیته اطالعات به کمیته
قضایی مجلس نمایندگان ،رئیس
جمهوریآمریکارایکقدمبهاستیضاح
ومتعاقبآن،محاکمهدرسنانزدیکتر
کردهاست.

رهبرکرهشمالیدوبارهازجنگلیبرفیبرایآمریکاپیامفرستاد

راز پیام اسبیاون

ســواری کیمجونگ اون بر اسب سفید چه
پیامی دارد؟ رسانه های کره شمالی دیروز
در حالی از برگزاری جلسه ســران «حزب
کــارگــران ک ــره» خبر دادنـــد کــه همزمان
تصاویری از کیم جونگ اون ،رهبر این کشور
ســوار بر اســب سفید منتشر شــد .بسیاری
از تحلیل گران بر این باور هستند که اسب
ســواری کیم جونگ اون و برگزاری جلسه
رهبران حزب حاکم می تواند نشانه ای از
عزم پیونگ یانگ برای رویارویی با واشنگتن
باشد.خبرگزاریدولتیکرهشمالیگزارش
داد که رهبر این کشور برای دومین بار طی
دو ماه گذشته سوار بر اسب به کوه پکتو در
شمال کــره شمالی و در مــرز با چین رفته
اســت .شــمــاری از افــســران ارشــد نظامی
کره شمالی کیم جونگ اون را در سفر به
کوه پکتو همراهی کرده اند .بنا به گزارش
خــبــرگــزاری دولــتــی کــره شمالی هــدف از
ایــن سفر تاکید بر «روحیه انقالبی» بوده
است .کارشناسان سیاسی و تحلیل گران
مسائل بینالملل میگویند ،این اقدام کیم
که در روزهــای پایانی سال  2019انجام
شــده ،شاید پیامی به مقامهای آمریکایی
باشد که ضرباالجل وی به واشنگتن برای
اتخاذ رویکردی متعادلتر و اعطای امتیاز
در مذاکرات هستهزدایی شبهجزیره کره را
کم اهمیت جلوه دادند .رویترز به نقل از این
تحلیل گران مینویسد که اعالمیه برگزاری
نشست جامع کمیته مرکزی حزب کارگر
کره شمالی در اواخر ماه دسامبر نیز نشانهای
از جد ّیت پیونگیانگ برای گرفتن تصمیمی
بزرگ است؛ زیرا چنین دیدارهایی به ندرت
خارجی ناشناس قرار دارد» ،خاطر نشان کرد،
هدف این طرح ،ایجاد هرجومرج در الناصریه
و درگیری با نیروهای امنیتی است .به همین
دلیل،سرویساطالعاتیعراقازسرویسهای
امنیتی در الناصریه خواسته است که حراست
از زندان الناصریه را افزایش دهند.کما این که،
برخی از شیوخ عشایر نیز ،از تدارک دیدن این
توطئه برای الناصریه ،خبر میدهند .شیوخ
عشایر استان ذی قار اواخر هفته گذشته خبر
دادندکهچنینطرحتروریستیبرایایناستان
برنامهریزیشدهاستتابتوانندعناصرداعشرا
از زندان الحوت ،فراری دهند.همزمان ،مرکز
اطالعرسانیستادمشترکعراقاعالمکردکه
نیروهای پلیس «الحویجه» در استان کرکوک
توانستند«،ابوخلدون»پسرعمویابوبکربغدادی
را در آپارتمانی در منطقه یکم مارس دستگیر
کنند .ابوخلدون در عین حال دستیار اصلی
بغدادیبودهونقشمهمیدرعملیاتتروریستی
داعش ایفا کرده است .در خبری که در شبکه
اسکاینیوز نقل شــده اســت ،گفته میشود
ابوخلدون که از خطرناکترین تروریستهای
جهان شناخته مـیشــود ،هنگام دستگیری

در کره شمالی اتفاق میافتد و زمانی هم که
انجام شدند تغییرات مهمی در سیاستهای
این کشور رخ دادند .کیم جونگ اون پیش از
این هشدار داده بود که ایاالت متحده تا پایان
سال جاری میالدی برای انعطاف در برابر
پیونگ یانگ و از سرگیری مذاکرات بین دو
کشور فرصت دارد .رهبر کره شمالی تهدید
کــرده بــود که در غیر ایــن صــورت کشورش
«مسیر جدیدی» را در پیش خواهد گرفت.
به گزارش یورونیوز ،کارشناسان معتقدند که
منظورازاینتهدیدرهبرکرهشمالیمیتواند
از سرگیری آزمایش موشک های بالستیک
یا آزمایش هسته ای باشد .از سوی دیگر ری
تائه سونگ ،معاون اول وزارت خارجه کره
شمالی نیز تهدید کرد که پیونگ یانگ برای
واشنگتن«هدیهکریسمس»خواهدفرستاد.
به گفته این مقام کره شمالی محتوای این
هدیه بستگی به سرانجام مذاکرات دو طرف
بر سر خلع سالح هسته ای کشورش خواهد
داشت.حالآنکهمدتزیادیاستکهرهبر
کره شمالی و رئیس جمهور آمریکا دیالوگ
مستقیمی با هم نداشته اند.کیم جونگ
اون و دونالد ترامپ در ســال  2018و در
کشور سنگاپور مذاکراتی را برگزار کردند که
نتیجهاینداشت.پسازآندوردوممذاکرات
میان رهبران این دو کشور در پایتخت ویتنام
برگزار و آن نیز به شکست ختم شد .بار سوم،
ترامپ و کیم در منطقه غیرنظامی در مرز دو
کره دیدار کردند و از آن به بعد به دلیل پایبند
نبودن واشنگتن به تعهداتش در مقابل کره
شمالی ،هیچگونه پیشرفتی در روابــط دو
کشور حاصل نشده است.
اوراق هویت جعلی به همراه داشت .وی حامل
کارت شناسایی جعلی به نام «شعالن عبید»
بود .این جنایتکار معاون ابوبکر البغدادی بود و
پیشترنیزبهعنوانفرماندهنظامیاستانصالح
الدین فعالیت می کرد .شایان ذکر است که نام
واقعیپسرعمویبغدادی«،حامدشاکربدری»
است اما با نام سازمانی «ابوخلدون» در باالترین
ردههــای تشکیالتی داعــش فعالیت داشــت.
دونالدترامپکشتهشدنابوبکربغدادی،رهبر
داعش را تایید کرد .نیروهای آمریکایی در ۲۷
اکتبر از قتل ابوبکر بغدادی در مخفیگاهش در
سوریه خبر دادند .حیدر العبادی نخستوزیر
سابق عراق نوزدهم آذر سال 1396آزادسازی
کامل خاک این کشور از وجود داعش را اعالم
کرد اما تعقیب تروریستهای داعشی و پاک
سازیکاملعراقازتروریستهاهمچنانادامه
دارد.یکماهپیشرئیسجمهوریترکیهاعالم
کردکهنیروهایامنیتیاینکشور«،اسماءفوزی
محمد الکبیسی» همسر «ابوبکر البغدادی»
سرکرده مقتول گروه تروریستی داعش را به
همراه«رسمیهعواد»خواهر 65سالهبغدادیو
شوهرش دستگیرکردهاند.
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چهره روز
رئیس سازمان سرگرمی و
تفریح عربستان سعودی که
دســت راســت ولیعهد این
کشوربهشمارمیرودودچار
چند بیماری اســت ،بــرای
درمان به خارج از این کشور
سفر کرد .نوامبر سال گذشته نیز پس از بازگشت
آلالشیخازسفردرمانیبهنیویورکوانجامچندعمل
جراحیدرآمریکا،اخباریدربارهابتالیآلالشیخبه
سرطان ،منتشر شده بود که وی در پستی در توئیتر،
آنراتکذیبکردهبود.ویازشخصیتهاینزدیکو
وفادار بهمحمدبنسلماناستکهنزدیکیکسال
است،دراینپستبهاوخدمتمیکندوبسیاریاورا
دستراستمحمدبنسلمانمیدانند.اوکهزمانی
بهعنوانیکنظامیدروزارتکشورعربستانفعالیت
داشــت ،به دلیل خدماتش به درجــه مشاور دیوان
پادشاهیبارتبهوزیررسید.توجهویژهبنسلمانبهاو،
اعتراض برخی از شاهزادگان سعودی را برانگیخته
تا جایی که در انتقاد از ولیعهد عربستان او را فردی
میدانند که یک مشاور در دیوان پادشاهی و رئیس
ادارهکلورزشرابرعموزادههایشترجیحمیدهد.

خبر متفاوت

تمسخرترامپتوسطسرانناتو
در حالی که روز اول حضور سران ناتو در لندن
برایشرکتدرمراسمهفتادمینسالگردتاسیس
ایــن ائتالف غربی با کش و قوسهای فــراوان
و تنشها بین روســای جمهور آمریکا ،فرانسه
و ترکیه همراه شــده اســت ،فیلمی از ضیافت
شــام ملکه انگلیس ب ــرای س ــران ناتو در کاخ
باکینگهام در شبکههای مجازی منتشر شده که
در آن نخستوزیر کانادا در حال بدگویی کردن
از ترامپ است.جاستین ترودو که انگار متوجه
دوربینها نیست ،در حضور «بوریس جانسون»
و «امانوئل ماکرون» درباره دیدار دوجانبه خود با
رئیسجمهور آمریکا حرفهایی میزند و پشت
سر ترامپ غیبت میکند و سپس هر سه آن ها به
رئیسجمهورآمریکامیخندند.دراینفیلمترودو
در پاسخ به سوال جانسون درباره علت به تاخیر
افتادن برنامهاش به تاخیر ترامپ برای حضور در
نشست دوجانبه سران کانادا و آمریکا نیز اشاره
میکند و میگوید« :او دیر کرده بود چون یک
کنفرانس خبری  ۴۰دقیقهای داشت .شما فقط
باید قیافه تیمش را میدیدید که فکشان آمده بود
پایین» .در همین حال برخی گزارش ها حاکی
است ترامپ که از این مسئله ناراحت شده بود
بدون کنفرانس خبری نشست ناتو را ترک کرد.

رژیم صهیونیستی

بهسویانتخاباتسوم

بنبستسیاسیدرتلآویو،لیکودوآبی
وسفیدبایکدیگرائتالفنمیکنند
در حالی که کمتر از یک هفته به پایان مهلت
پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) برای تعیین
مامور تشکیل کابینه باقی مانده ،اختالفات دو
حزب «لیکود» و «آبیوسفید» هنوز پا برجاست
و همین مسئله احتمال کشیده شدن این رژیم
به انتخابات سوم در امسال را بیش از پیش کرده
است«.میکی ُز َهر» عضو ارشد و ناظم حزب لیکود
اعالم کرد که مذاکرات با حزب آبیوسفید برای
تشکیل کابینه فراگیر به بنبست رسیده است
و هیچ راهی برای برونرفت از بحران سیاسی
کنونی وجــود نــدارد.بــه نوشته وبگاه «عروتص
شوع» ُز َهر در یک گفتوگوی رادیویی با تاکید بر
این که هم اینک هیچ کابینه فراگیری در اسرائیل
تشکیل نخواهد شد ،توضیح داد که حزب لیکود
به مذاکرات خود با آبیوسفید پایان داده زیرا به
هیچ نتیجهای نمیرسند .از سوی دیگر« ،رام
بنباراک» نماینده حزب آبیوسفید در پارلمان
رژیــم صهیونیستی نیز آب پاکی را روی دست
لیکود ریخته و تاکید کــرد؛ آن ها هرگز با حزب
«بنیامیننتانیاهو»دریککابینهائتالفینخواهند
بود ،حتی بعد از انتخابات سوم .نتانیاهو و گانتز
هر دو نتوانستند بعد از انتخابات شهریور ،در
فرصتهای چهار هفتهای که داشتند ،کابینهای
فراگیر تشکیل دهند به همین دلیل رئیس رژیم
صهیونیستی در تاریخ سیام آبان 120 ،نماینده
پارلمان را موظف کرد تا طی بیستویک روز فردی
را پیدا کنند که بتواند کابینه ائتالف حداکثری
تشکیل دهد .حاالاحتمال کشیده شدن رژیم
صهیونیستیبهسومینانتخاباتامسالدرحالی
است که نظرسنجیهای جدیدی که در فلسطین
اشغالی برگزار شــده ،نشان میدهد انتخابات
سراسری مجدد هم نمیتواند بحران و بنبست
سیاسیکنونیدررژیمصهیونیستیراحلکند.از
سویدیگرنتانیاهوباتنگنایشدیدیدرسرزمین
هایاشغالیمواجهشدهاست.برهمیناساسنیز
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر
به نوعی به «التماس سیاسی» روی آورده است،
چراکه از رقبای خــود خواسته اســت با نخست
وزیری وی برای مدت تنها شش ماه موافقت کنند.

