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 ۸۰روزیکهبراینتانیاهو ۱۴سال
خواهدگذشت!
تشکیل کابینه در اسرائیل به انتخابات سوم کشیده
شد .دیروز چهارشنبه کنست طی یک رأیگیری و
طرح صوری حکم به انحالل خود داد .از آن جهت
این تصمیم صوری بود که دیروز مهلت گانتز رهبر
حزبآبی-سفید،اصلیترینحزبچپگراورقیب
نتانیاهو با وجود آن که دو هفته هم بیشتر از مهلت
نرمال ( ۲۸روزه) از رئیسجمهور اسرائیل برای
مذاکره و ائتالفسازی طلب کــرده بــود؛ به پایان
میرسید و این ناکامی در تشکیل دولت به معنی
انحاللکنستوبنبستسیاسیدرانتخاباتاست.
برایناساسقراراست سومینانتخاباتسراسریدر
فلسطین اشغالی طی یک سال در تاریخ دوم مارس
 ۱۲( ۲۰۲۰اسفند  )۱۳۹۸برگزار شود ۸۰ .روز
باقی مانده تا انتخابات سوم را میتوان برای مردی
کهحدوددوماهپیشتولد ۷۰سالگیاشراباحضور
وزیرانش جشن گرفت برابر با  ۱۴سالی دانست که
بر صندلی نخستوزیری تکیه زده بود!نتانیاهو از
 ۲۰۰۹تاکنونبهرغمعوضشدنپنجکنستهنوز
نخستوزیر مانده است .گفتنی است نتانیاهو طی
سالهای  ۱۹۹۶تا  ۱۹۹۹هم بر صندلی ریاست
جمهوری تکیه زده بود .در آن برهه برخالف اکنون
سیستم اسرائیل ریاست جمهوری بود که با رأی
مستقیم انتخاب میشد .از این رو با احتساب آن
دوره میتوان گفت ،نتانیاهو ۱۴سال درمجموع در
رأس قدرت رژیم صهیونیستی بوده است.اما حاال
نتانیاهوتاقبلازانتخاباتبادوچالشروبهروخواهد
شد؛ انتخابات درونحزبی و دادگاههای محاکمه
فسادش .پروندههای چهارگانه فساد نتانیاهو که
از هزارتا چهار هزار شمارهگذاری شده چند سالی
اســت که نتانیاهو را تعقیب میکند .امــا باالخره
دادستان رژیم در تاریخ ۲۱نوامبر( ۳۰آبان) بود که
بهصورت رسمی برای نتانیاهو کیفرخواست صادر
کرد .کیفرخواستی که در میان آنها از مهمترین
فسادش یعنی پرونده  3000که مربوط به خرید
سه زیردریایی از آلمان است که جنجال زیادی به
راه انداخت خبری نبود .در این پرونده نتانیاهو
به پرداخت رشوه برای خرید زیردریایی و قربانی
کردن امنیت ملی اسرائیل متهم است .اما همین
تصمیم دادستان بسیار حائز اهمیت بود زیرا این
براینخستینباراستکهدادستاناسرائیلعلیهیک
نخستوزیرمستقراعالمجرممیکند.اعالمجرمی
که هرچند قانونا مانع پست نخستوزیری نتانیاهو
نیست اما کار را برای او سخت خواهد کرد.دومین
چالش برای نتانیاهو ،مخالفان درونحزبی اوست.
طیدوماهاخیرخبرهایمختلفیازنارضایتیبرخی
ازاعضایلیکودنسبتبهرهبرینتانیاهودراینحزب
به گوش رسیده است .گدعون ساعر از جدیترین
رقیبان نتانیاهوست .حال با رفتن انتخابات به دور
سوم ،نتانیاهو چارهای جز برگزاری یک انتخابات
درونحزبی نــدارد .شبکه عبری زبــان کان دیروز
اعالم کرد که بر اساس توافقات صورت گرفته میان
نتانیاهو و حاییم کاتس رئیس مرکز حزب لیکود،
انتخاباتداخلیحزبلیکودتادوهفتهآیندهبرگزار
خواهد شد .بالفاصله پس از این خبر گدعون ساعر
از تصمیم خود برای مشارکت در انتخابات داخلی
لیکود و رقابت با نتانیاهو بر سر تصدی ریاست این
حزبخبرداد.ضمنآنکهبایددرنظرداشتایندو
چالشتنهاپیشازانتخاباتاست؛نتانیاهواگرازاین
دوبهسالمتعبورکندبایدتازهبهفکرایجادشرایطی
بیفتد که مانند دو انتخابات پیشین به بنبست و
ناتوانی در تشکیل ائتالف منجر نشود .بنابراین دور
از انتظار نیست که نتانیاهو تمام تجربه و سیاست و
نیرنگهای ۱۴ساله را در ماههای پیش رو به میدان
بیاورد .یاوهگوییهای روزهــای اخیر نفتالی بنت
وزیر جنگ و کاتص وزیر خارجه نتانیاهو علیه ایران و
مقاومتدرمنطقهمیتواندشروعماههایپرتنشاز
سوینتانیاهوبرایعبوراز ۸۰روزپیشرویشباشد.
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تصویر معنادار روی جلد نشریه «فارن افرز»؛
آینده کاپیتالیسم /فــارن افــرز به نواقص
سیستم کنونی سرمایهداری غرب نظیر رشد
اقتصادیکمترازحدانتظار،پاسخگونبودن
مدیرانارشدوتالشبرایبهحداکثررساندن
منافعسهامداراناشارهمیکند.

همه اتهامات ترامپ

جرایمیکهکمیتهقضاییمجلسنمایندگان،ترامپرابهارتکابآنهامتهمکرد،زمینه
استیضاحرافراهممیکند؟
امیرعلیابوالفتح-سرانجامپسازماههاتحقیقو
بررسی،کمیتهقضاییمجلسنمایندگانآمریکابه
طور رسمی اتهامات دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
این کشور را در روند استیضاح اعالم کرد.جری
نادلر رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان در
جمعروسایکمیتههایمختلفاینمجلسگفت:
رئیس جمهور ترامپ در پرونده اوکراین با دو اتهام

"سوءاستفادهازقدرت"و"کارشکنیدرکارکنگره"
مواجهاست.دربحثسوءاستفادهازقدرت،ترامپ
متهم است که از اختیارات خود به عنوان رئیس
جمهورآمریکابرایتحتفشارقراردادنیککشور
خارجی-اوکراین-برایانجامدادنیکعملغیر
قانونیشاملتحقیقاتعلیهیکشهروندآمریکایی
با هدف بهره برداری سیاسی ،سوء استفاده کرده

اســت .اسناد پرونده و ادای شهادت تعدادی از
مقاماتکنونیوسابقدولتترامپنشانمیدهد
که رئیس جمهور آمریکا در اعمال فشار بر همتای
اوکراینی خود در پی یافتن سرنخ هایی از فساد
مالی هانتر بایدن  ،پسر جو بایدن  ،معاون رئیس
جمهور سابق و از نامزدهای محتمل انتخابات
ریاست جمهوری 2020بوده است .ترامپ متهم
است پرداخت کمک نظامی تصویب شده کنگره
آمریکا به اوکراین را مسدود کرده بود تا کی یف به
خواست رئیس جمهور آمریکا تن دهد .دموکرات
هاایناقداماتراسوءاستفادهازقدرتتعبیرکرده
اند.بااینحال،اتهاماتواردشدهبهترامپصرفابه
نوع برخورد دولت کنونی آمریکا با کشور اوکراین
محدود نمانده اســت .ترامپ متهم است که در
اجرای وظایف قانونی کنگره برای کشف حقیقت
ازطریقجلساتتحقیقواحضارشهود،کارشکنی
کرده است .در ماه های اخیر ،ترامپ و مشاورانش
از جمله وزیر امور خارجه و رئیس ستاد کارکنان
کاخ سفید بارها طی دستورالعمل های رسمی،
قانونی بودن تحقیقات مجلس نمایندگان را نفی
کردهومانعحضوربرخیافرادمطلعدرکمیتههای
این مجلس شدند؛ تا جایی که ترامپ حاضر نشد

به رغم درخواست رسمی کمیته قضایی مجلس،
در نشست های این کمیته برای بررسی پرونده
اوکراینحضوریابد؛درحالیکهپیشازاین،ریچارد
نیکسون و بیل کلینتون به درخواست های کنگره
در زمان بررسی استیضاح های خود تمکین کرده
بودند .به هرحال ،اکنون با اعالم رسمی اتهامات
واردشدهبهدونالدترامپ،موضوعدرکمیتهقضایی
مجلسنمایندگانبهرایگذاشتهخواهدشدواگر
بهتاییداکثریتبرسد،الیحهاستیضاحترامپبرای
رایگیریدرصحنمجلسطرحخواهدشد.ازآن
جاکهتصویباینالیحهفقطبهرایاکثریتنسبی
 50درصد به عالوه یک رای نیاز دارد ،به احتمال
قریببهیقین،عدد 218رایالزم،حاصلخواهد
شد .پیش بینی می شود تا پیش از آغاز تعطیالت
کنگره آمریکا به مناسبت فرارسیدن کریسمس و
جشن سال نو ،الیحه استیضاح ترامپ در مجلس
نمایندگان به تصویب برسد .بدین ترتیب ،سال
 2020بامحاکمهسومینرئیسجمهوریآمریکا
در سنا آغاز خواهد شد؛ رخدادی که ترامپ از آن
به عنوان رهایی از زیر سایه برکناری یاد می کند و
دموکرات ها به تاثیر آن بر نتایج انتخابات ریاست
جمهوریآخرسالچشمدوختهاند.
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پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا
و رابــطــه بحثبرانگیز تــرامــپ و پوتین به
تنهایی کافی بود که منتقدان ترامپ او را
به بیتوجهی به منافع ملی متهم کنند .حاال
اما این عکس که الوروف را باالی سر ترامپ
ت میزکار اونشان میدهد بر دامنه این
وپش 
انتقادها افزوده است .ترامپ خودش این
عکس را در توئیتی منتشر کرده است.
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دوئلبرای فتح خانه شماره10

انگلیسیهاامروزبرایسومینبارطی 4سالگذشتهپایصندوقرایمیروند
نظرسنجیهاچهمیگویند؟
گروه بین الملل-انگلیسیها در مواقع عادی،
هرپنجسالیکباردرانتخاباتسراسریشرکت
میکنند اما دوره اخیر برای آن ها یک دوره کامال
غیرعادی بــوده و آن ها امــروز بــرای سومینبار
طی چهار سال گذشته به پای صندوقهای رأی
میروند.غیرعادیبودنشرایطدرانگلیسمتاثر
از تصمیم سه سال پیش مــردم این کشور است
که با رأی خود در یک همهپرسی ملی ،راه خروج
از اتحادیه اروپــا را به دولتمردان نشان دادنــد.
51درص ــد از شرکتکنندگان در همهپرسی
سال ،2016به جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا
که به «برگزیت» معروف شده ،رأی دادند .اگرچه
49درصــد باقیمانده بر ماندن اصرار داشتند،
اما رأی اکثریت نسبی مبنای کار قــرار گرفت و
انگلیس روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کرد.
دولتیهاامادرمذاکراتخودبامقامهایاروپایی
چندان موفق عمل نکردند و با گذشت حدود سه
سالازهمهپرسیبرگزیت،همچناننحوهخروج
انگلیسازاتحادیهاروپابهکالفیسردرگمشباهت
دارد.برگزیت همان طور که جامعه انگلیس را
دوپاره کرده ،سیاستمداران این کشور را هم در
مقابل هم قرار داده است .این اختالف به حزب
محافظهکارکهطیحدود10سالگذشتهقدرت
را در این کشور در دست داشته کشیده شده و
انتخابات پیش از موعد کنونی ،نتیجه همین
اختالفاست.بوریسجانسونکهپسازناکامی
ترزا می در به نتیجه رساندن برگزیت به رهبری
حزب و در نتیجه کرسی نخستوزیری رسید،ماه
قبلمجلسرامنحلوانتخاباتزودهنگامرااعالم
کرد.هدفجانسونازمیانبرداشتننمایندگان
مخالف طرح او برای برگزیت و تقویت جایگاهش

در مجلس و حزب است تا شاید بتواند انگلیس را
از بنبستی که بر سر جدایی از اتحادیه اروپا ایجاد
شــده رهــا کند .بر همین اســاس ،انگلیسیها
امروز به پای صندوقهای رأی میروند تا سهم هر
حزب را از 650کرسی مجلس مشخص کنند.
جانسون برای باقی ماندن در خانه شماره ۱۰
خیابان داونینگ-دفتر نخست وزیری-دست به
قماری زده که یک سوی آن کنترل بیشتر حزب
محافظهکار بر مجلس ،و یکسوی دیگر آن از
دس ـتدادن کرسیهای کنونی و افتادن قدرت
بهدست حزب کارگر است .پیش از جانسون ،ترزا
ی نیز در سال 2017با هدفی مشابه انتخابات
م 
زودهنگام اعالم کرد اما برخالف انتظار ،تعدادی
کرسی نیز از دست داد و در موقعیت ضعیفتر
قرار گرفت .پیش از ترزا می ،انتخابات سراسری
انگلیس در ســـال 2015بــرگــزار شــده بــود که
به پیروزی دیوید کامرون منجر شد؛ فــردی که
براساس محاسبات اشتباه همهپرسی برگزیت را
برگزار کرد و بهعنوان نخستین قربانی آن ،پس از
مشخصشدننتیجه،ازقدرتکناررفت.قدرتدر
انگلیساغلبمیاندوحزباصلیاینکشوریعنی
حزب محافظهکار و حزب کارگر دست بهدست
شدهاست.دردورههایکوتاهینیزحزبلیبرال
دموکرات موفق شده قدرت را در دست بگیرد یا
با حزب محافظهکار دولت ائتالفی تشکیل دهد.
در انتخابات کنونی نیز رقابت همچنان میان
این سه حزب است اما احــزاب دیگر نیز فعاالنه
در رقابتها حضور دارند و بدونشک تعدادی از
کرسیهای مجلس را از آن خود خواهند کرد.
مهمترین موضوعات مطرحشده در انتخابات
امسال،موضوعبرگزیت،بودجهسیستمبهداشت

عمومیواصالحسیستممهاجرتیانگلیساست.
▪انتخاباتچگونهبرگزارمیشود؟

انتخاباتسراسریدرانگلیسبرایتعیینترکیب
650کرسی مجلس عــوام هر پنج سال یکبار
برگزار میشود .افــراد با سن 18ســال یا بیشتر
میتواننددرانتخاباتشرکتکنند.برایناساس،
46میلیوننفرازجمعیت66میلیونو500هزار
نفری انگلیس در انتخابات پیشرو ،واجد شرایط
رأیدهی هستند اما اندکی بیش از چهار میلیون
نفر برای شرکت در انتخابات ثبتنام کردهاند.
حضور جوانان اغلب در انتخابات پررنگ نیست.
درسال،2017حدود59درصدازجمعیتجوان
 20تا 24ساله در انتخابات شرکت کردند .این
میزاندرجمعیت 60تا69سالهحدود77درصد
بوده است .شعب اخذ رأی در کلیساها و مدارس
برپا میشوند .سه هزار و 322نامزد در انتخابات
امسالحضوردارند.
▪نظرسنجیهاچهمیگویند؟

شرکتاطالعاتیوتحلیلداده«یوگاو»،درفاصله
یک روز مانده به برگزاری انتخابات سراسری
انگلیس ،پیشبینی کرد حزب محافظهکار به
رهبری«بوریسجانسون»نخستوزیراینکشور
فقط میتواند با اختالف بسیار کمی اکثریت
پارلمان انگلیس را به دست بیاورد.به نوشته
خبرگزاری «رویــتــرز» شرکت یوگاو که نتیجه

انتخابات۲۰۱۷انگلیسرانیزبهدقتپیشبینی
کردهبود،اینبارمیگویدحزبجانسوناحتماال
 ۳۳۹کرسی از  ۶۵۰کرسی پارلمان این کشور
را از آن خود میکند و با این حساب اکثریت ۵۲
درصدیبهدستخواهدآورد.اینرقمکهبهترین
نتیجه برای حزب محافظهکار از زمان پیروزی
«مارگارت تاچر» در سال ۱۹۸۷است ،در حالی
رقم خواهد خورد که این حزب در انتخابات سال
،۲۰۱۷توانستهبود ۳۱۷کرسیبهدستآورد.
براساسمدلاینشرکت،حزبکارگربهرهبری
«جرمی کوربین» با کاهش  ۳۱کرسی ،به تعداد
 ۲۳۱کرسی در پارلمان انگلیس میرسد
که از این میان  ۶۴کرسی را حزب جانسون
تصاحب می کند.انتخابات زودهنگام امروز در
حالی برگزار می شود که جانسون درخواست
برگزاری این انتخابات را بعد از آن صادر کرد
که نتوانست کشورش را در موعد مدنظر خود
یعنی  ۳۱اکتبر ( ۹آبان) از اتحادیه اروپا خارج
کند.روز گذشته نیز پیمایش موسسه تحقیقاتی
«آی .سی .اِم» به سفارش خبرگزاری «رویترز»
نشان داد کاهش فاصله حــزب محافظهکار
انگلیس با حزب کارگر همچنان ادامه دارد و
به  6درصد رسیده است .جانسون پیشتر در
مراسم رونمایی از برنامه حزب محافظه کار
برای دولت بعدی ،وعده داده بود در صورت
پیروزی در انتخابات ،انگلیس روز  ۳۱ژانویه
( ۱۱بهمن) اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد.

نخست وزیر جدیدو34ساله فنالند (نفر دوم از
سمت راست) به همراه سه وزیر زن کابینهاش
(وزیــران کشور ،آموزش و اقتصاد) در نخستین
جلسه کابینه جدید فنالند در هلسینکی.همه
آن ها زير  35سال هستند.

آمریکا

یک قاضی فــدرال در شهر ال پاسو بودجه
سه میلیارد و  600میلیون دالری دونالد
ترامپ برای احداث دیوار مرزی با مکزیک را
مسدودکرد.اینپولدرواقعبخشیازبودجه
پنتاگوناستکهدونالدترامپمیخواستاز
آن برای احداث دیوار مرزی استفاده کند .در
این حکم آمده است :دولت آمریکا اختیارات
الزم را برای منحرف کردن پولی که کنگره
برای جای دیگری (پنتاگون) تخصیص داده
است ،ندارد.تصمیم این قاضی بر حدود یک
سومازرقم 10میلیارددالریتأثیرمیگذارد
که رئیس جمهور برای اجرای طرح ویژ ِه خود
به آن نیاز دارد .انتظار می رود کاخ سفید در
خصوص این حکم درخواست تجدید نظر
کند .این نخستین باری است که یک دادگاه
محلیتوانستهاستبهصورتیموفقیتآمیز،
رونداحداثدیوارمرزیرامسدودکند.

چهره روز

دفاعسوچیازنسلکشی!
رهبرحزبحاکمدولتمیانماردردادگاهالهه
اتهامنسلکشیمسلمانانروهینگیاراردکرد

کار کسی که امید انسانیت بود به دفاع از نسل
کشی رسید .آنگ سان سوچی برنده صلح
نوبل ،شخصا در الهه در دیــوان بینالمللی
دادگستری اتهام «جنایت نسلکشی» در
آواره کردن یک میلیون مسلمان روهینگیایی
کشورشراردوازاقداماتمیانمار«دفاع»کرد.
عاقبتیبهغایتباورنکردنیوعبرتآموز.دیوان
بین المللی دادگستری از دیروز رسیدگی به
اتهام نسلکشی دولت میانمار را آغاز کرده
است .دادگاه کیفری الهه که به مدت سه روز
ادامه خواهد داشت به دنبال شکایت دولت
گامبیا ،به نمایندگی از دهها کشور مسلمان
دیگر،تشکیلشدهاست.دولتگامبیاازارتش
میانمار،افرادوابستهوتحتحمایتآنشکایت
کرده است و آن ها را به حمله به روستاهای
اقلیتروهینگیاوکشتن،تخریباموالوآواره
کردنچندصدهزارنفرمتهمکردهاست.دولت
گامبیا از دادگــاه خواسته است حکم توقف
فوری آزار و اذیت مسلمانان روهینگیا را صادر
کند.آنگ سان سوچی که جایزه نوبل صلح
را در سال  ۱۹۹۱برنده شد ،در دادگاه اتهام
نسلکشیراردکردوگفت:مسئولیتکشتار
و آوارگی مسلمانان روهینگیا با شبهنظامیان
روهینگیاست که برای استقالل میجنگند.
او در دادگــاه گفت ،وضعیت در ایالت راخین

پیچیدهاستوفهمآنآساننیستومشکالت
دراینمنطقهبهقرنهاپیشبازمیگردد.بااین
حال آنگ سان سوچی پذیرفته است که ارتش
میانمار در پاسخ به شبه نظامیان زیــادهروی
کرده است .دولت میانمار متهم به نسل کشی
روهینگیاست که به آواره شدن بیش از ۷۰۰
هزارمسلمانروهینگیامنجرشدهاست.بیشتر
آوارگان روهینگیا به بنگالدش فرار کردهاند
و هــزاران نفر از آن ها کشته شدند .بر اساس
روایتهای بسیاری از شاهدان عینی ،ارتش
میانمار به طور سیستماتیک دست به تجاوز،
شکنجه و قتل مسلمانان روهینگیا زده است.
کشتارمسلمانانروهینگیادرزمانیرویداده
که آنگ سان سوچی عمال رهبری دولت را در
دستداشتهاست.اوکهرهبریمبارزاتعلیه
دیکتاتورینظامیدرمیانماررابرعهدهداشت
بهدلیلمتوقفنکردنکشتارمسلمانان،مورد
انتقاد شدید جهانی قرار گرفته و اعتبار او به
شدت آسیب دیده است.به نظر می رسد حاال
نیز برعهده گرفتن دفاع از اقدامات خشونت
آمیزارتشمیانمارباعثخدشهدارشدنبیشتر
اعتبار آنگ سان سوچی می شود .سرنوشت
آنگسانسوچیمیتواندبرایدیگربرندگان
صلح نوبل هم تکرار شود؛ زمانی که از جایگاه
منتقدقدرتبرجایگاهقدرتبنشینند؟

کالفسردرگم درتلآویو

پارلمانرژیمصهیونیستیدرپیتشکیلنشدن،کابینهخودرامنحلکرد
انتخاباتسومراهگشاست؟
بن بست سیاسی در رژیم صهیونیستی به تدریج
در حال تبدیل شدن به بحرانی بزرگ است .پس
از بــرگــزاری دو انتخابات ســراســری در رژیم
صهیونیستی و ناکامی احزاب اصلی در تشکیل
سوم نمایندگان رژیم صهیونیستی به
کابینه دو ِ
انحالل کنست و برگزاری انتخابات سوم در 90
روز آینده رأی دادند.گرچه کارشناسان معتقدند
که برگزاری انتخابات سوم هم نمی تواند گره ای
از بن بست سیاسی رژیم صهیونیستی باز کند؛
نظرسنجی ها هم نشان می دهد که دو حزب
"لیکود" و "آبــی سفید" همچون دو انتخابات
گذشته نخواهند توانست نصف به عالوه یک
کرسی های کنست ( ۶۱کرسی) را به دست
آورند.نتانیاهو هم مدعی است که پیشنهادهای
مطرح شده برای تشکیل دولت تاکنون راه به
جایی نبرده و از سوی دیگر گانتس هم قصد
نــدارد با نتانیاهو آن هم در شرایطی که وی و
دولتش متهم به فسادهای گسترده مالی شده
اند و تحت فشار رسانه ها و افکار عمومی قرار
دارنــد ،در قالب دولت ائتالفی وارد همکاری
شود.برخی هم معتقدند ،گره تشکیل کابینه
آینده رژیم صهیونیستی تنها به دست "آویگدور
لیبرمن" وزیر مستعفی جنگ رژیم صهیونیستی
است که حزب متبوعش دارای هشت کرسی
در کنست اســت .چنان چه لیبرمن حمایت

خود را به یکی از دو حزب رقیب «لیکود» و «آبی
سفید» متمایل کند ،کار دیگر به انتخابات سوم
نمی کشد امــا لیبرمن تاکنون حاضر به این
کار نشده است و همزمان نتانیاهو و گانتس
را به خاطر عملکردشان مورد انتقادات شدید
خــود قــرار داده اســت.در ایــن میان مشکالت
بنیامین نتانیاهو از رقیب خــود بنی گانتس
به مراتب بیشتر اســت؛ نتانیاهو مــاه گذشته
از سوی دادستانی رژیم صهیونیستی در سه
پرونده به فساد متهم شد و از سویی رقبای درون
حزبی وی هم معتقدند با برگزاری انتخابات
سوم کنست باید برای رهبری حزب لیکود در
انتخابات رای گیری شود ،این موضوع بدان
معناست که شاید نتانیاهو اعتماد اعضای حزب
خود را برای رهبری لیکود در انتخابات اسفند
را از دست بدهد.در نشست اخیر کمیته مرکزی
حزبلیکودنیزکهباحضور۸۰۰نفربرگزارشد،
"جدعون ساعر" رقیب درون حزبی نتانیاهو
توانست اقبال گسترده هم حزبی هایش را به
دست آورد تا بدین گونه شایعه ها برای برکناری
نتانیاهو از رهبری حزب لیکود بیش از پیش
تقویت شود.باید دید انتخابات اسفند کالف
سردرگم اسرائیلی ها برای تشکیل دولت را در
ایستگاه سوم به مقصد نهایی می رساند یا این راه
همچنان بن بست خواهد ماند.

سالمدوبارهچپهابهآرژانتین
« آلبرتو فرناندز » با ادای سوگند ریاست جمهوری
در کنگره آرژانتین ،به طور رسمی قدرت را در
اختیار گرفت.فرناندز  ۶۰ساله از طیف چپگرا
که حمایت «کریشنر»ها را هم با خود دارد ،اکنون
با نرخ بــاالی تــورم ،بیکاری و فقر در این کشور
مواجه است.سیاستهای « مائوریسیو مکری »
رئیس جمهور پیشین و راستگرای آرژانتین با
حمایتها از سوی بازارهای مالی و دولت آمریکا
همراه بود اما مردم آرژانتین از عملکردش به دلیل
اعمال برخی سیاستهای ریاضت اقتصادی
رضایت نداشتند؛ اقتصاد آرژانتین اکنون در
رکود قرار دارد و تورم سال گذشته این کشور فراتر
از  ۵۰درصد گزارش شد.همچنین « پزو » واحد
پولی این کشور ،نیمی از ارزش خود را در برابر
دالر از دست داد .به همین دلیل « مکری » طرح
دریافت وام از صندوق بینالمللی پول را تصویب
کرد و در ازای آن به مقامهای این صندوق قول داد
برنامههای جدیدی را با هدف کاهش هزینههای
دولتیدرپیشبگیرد.اینسیاستهایاقتصادی
جدید دولــت مکری ،موجی از نارضایتی را در
آرژانتین به وجود آورد .رئیس جمهوری جدید
آرژانــتــیــن ،مکری را عامل افــزایــش فقر و نرخ
بیکاری معرفی کرده بود.

