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جهاننما
فرار   رو  به جلوی آقای رئیسجمهور

ترامپ خواستار محاکمه
در سنا شد!

کاخ ســفید در توضیح موضع دونالد ترامپ
درباره استیضاحش اعالم کرد ،او خواستار شرکت
در فرآیند محاکمه مربوط به اســتیضاحش در
مجلس سنای آمریکا است زیرا معتقد است که
تنها در ســنای تحت کنتــرل جمهوریخواهان
میتواند از فرآیندی درست و عادالنه برخوردار
شــود و انتظار دارد جو بایدن نیز به عنوان شاهد
احضار شود .هوگان گیدلی ،سخنگوی کاخ سفید
در بیانیــهای اعالم کرد :دونالــد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا تمایل دارد در سنا محاکمه شود
زیرا به وضوح این مجلس تنها جایی اســت که او
میتواند انتظار انصاف و برخورداری از یک فرآیند
درستبرطبققانوناساسیآمریکاراداشتهباشد.
او عنوان کرد :ما انتظار داریم سرانجام صحبتهای
شاهدانی را بشــنویم که عمال شــهادت داده و
احتماال در فساد نیز مشارکت داشتهاند همچون
آدام شــف (رئیس کمیتــه اطالعاتی مجلس
نمایندگان) ،جو بایدن(نامزد ریاست جمهوری
پیشتاز دموکراتها) ،هانتر بایدن(پسر جو بایدن) و
به اصطالح عضو افشاگر جامعه اطالعاتی آمریکا.
این بیانیه کاخ ســفید بعد از آن مطرح شــد که
مشاور سابق امور روســیه رئیس جمهور آمریکا
به عنوان یکی دیگر از شاهدان پرونده تحقیقات
برایاستیضاحترامپ،درشهادتهایعلنیدربرای
کمیتهاطالعاتیمجلسنمایندگانازقانونگذاران
دخیل در این تحقیقات در این مجلس خواست،
دروغهایی که با انگیزه سیاسی در راستای تردید
ایجاد کردن درباره مداخله روســیه در انتخابات
ریاست جمهوری  ۲۰۱۶آمریکا مطرح شدهاند
را نپذیرند.
در آخرین روز از هفته نخست جلسات علنی
تحقیق درباره استیضاح رئیس جمهوری آمریکا،
فیوناهیل،مقامارشدپیشینکاخسفیدهمچنین
از نگرانی جان بولتون ،مشاور امنیت ملی سابق
آمریکا ،نسبت به فعالیتهای وکیل دونالد ترامپ
صحبت کرد .او به جمهورخواهان هشــدار داد
که گرفتار تبلیغات روسیه نشده و دنبال ردپای
اوکراین در انتخابات سال  ۲۰۱۶نگردند؛ ادعایی
که رییس جمهوری آمریــکا بارها مطرح کرده
است .یک شاهد دیگر هم با جزییات از صرف یک
نهار کاری با سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا گفت که
در آن ،این سفیر گفته رئیس جمهوری آمریکا به
جز تحقیق درباره بایدن و پسرش از اوکراین چیز
دیگرینمیخواهد.تماستلفنیرئیسجمهوری

آمریکا با همتای اوکراینی خود در ژوئیه گذشته
رقم زننده تحقیقات مربوط به استیضاح رئیس
جمهوری آمریکا شــد .در آن گفتگوی تلفنی،
ولودیمیرزلنسکیرئیسجمهوریاوکراینسراغ
کمکهاینظامیآمریکابهکشورشرامیگیردو
دونالد ترامپ از او میخواهد که دو کار انجام دهد:
یکی تحقیق درباره دخالت اوکراین در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا و دیگری تحقیق درباره
شرکتی در اوکراین که پســر جو بایدن در آنجا
مشغول به کار بوده است.
فیونا هیل که کارشناس ارشد سابق روسیه در
شورای امنیت ملی کاخ سفید بوده ،در سخنان
روز پنجشنبه خود به جمهوری خواهانی که مثل
رئیس جمهوری آمریکا ،اوکراین را شریک روسیه
در دخالت در انتخابات ریاست جمهوری پیشین
آمریکا میبینند ،گفت ،این خواست روسیه است
که با این «روایتهای داستانی» بین آمریکاییها
اختالف بیندازد .هیل همچنین شــاهد دخالت
رئیسدفترموقتترامپوسفیرآمریکادراتحادیه
اروپا در سیاســتگذاریهای مربوط به اوکراین
بوده اســت .او گفت که چطور رئیس پیشین او
یعنی جان بولتون ،از دخالــت این دو نفر نگران
بوده و آن را به قاچاق مواد مخدر تشبیه کرده است
و این که بولتون در تشبیهی دیگر وکیل شخصی
دونالدترامپرابه«نارنجکدستی»شبیهدانسته
که هر آن ممکن است منفجر شــده و همه را به
هوا بفرستد! این در حالیســت که طبق گزارش
نشــریه «فوربس ( ،»)forbesجلسه استماع
شهود درباره روند تحقیقات اســتیضاح دونالد
ترامپ بر ســر ماجرای «اوکراین گیت» فقط در
روز چهارشــنبه(۲۹آبان)  ۱۱.۵میلیون بیننده
تلویزیونی داشته است و نشان میدهد که رئیس
جمهور آمریکا در مخمص ه بسیار خطرناکی قرار
گرفته است.

جهان 5

گزارش «توسعه ایرانی» از ابعاد بحران بیسابقه در تشکیل دولت اسرائیل

بنبست در تلآویو

فرشاد گلزاری

تشــکیل دولت یا کابینه در تمام
دولتها یکی از معضلهای دیرینه در
ساختار حکومتی هر کشور به حساب
میآید که بر اســاس نظام سیاسی و
بــا توجه به تنــوع نــوع حکمرانی ،با
چالشهای مختص به خود دســت و
پنجه نرم میکند .این مساله از گذشته
تاکنونبهدلیلنوعوپیچیدگیموجود
در ســاختار قومی ،مذهبــی و حتی
فکری خود را در انواع و اقسام چهرهها
به دنیا نشــان میدهد که خروجی آن
بنبست سیاسی یا مسدود شدن راهها
و مجراهای گفتوگو و حصول توافق
اســت .به عنوان مثال گره کوری که
امروز در لبنان یا عــراق به وجود آمده
و موجب ایجاد خالء قدرت سیاســی
یا به وجود آمدن نقصهــای مکرر با
چهرههاومقیاسهایمختلفاست،به
نوعینشأتگرفتهازتضاددیدگاهمیان
احزاب و یا دخالت کشورهای خارجی
است .این روند در گذشــته مربوط به
کشورهای موســوم به جهان سوم و یا
کمتر توســعه یافته بود اما چند سالی
است که شاهد ایجاد همین چالشها
درساختارسیاسیکشورهایاروپایییا
دولتهاییکهبهنوعیباالبیگریهای

متعدد سعی دارند خود را به عنوان یک
محرکسیاسیپرقدرتنمایانکنند.
به عنوان مثــال امروزه ما شــاهد
بهمریختگــی بیســابقه در بریتانیا
هستیم؛ به طوری که پارلمان عوا ِم این
کشور منحل شــده و رهبران دو حزب
کارگر و محافظهکار در حال نبرد برای
پیروزیدرانتخاباتزودهنگامپارلمانی
هستند.
این اتفاق اگرچه بر اســاس قانون
اساسینانوشتةبریتانیاوجاهتحقوقی
و سیاسی دارد اما واقعیت این است که
اصلمطلبکهبهستونفقراتدرگیری
و خالء قدرت در لندن تبدیل شــده،
مســاله برگزیت و جدا شدن بریتانیا از
دایرهکشورهایعضواتحادیهاروپااست
که حاال به یک موضوع مهم و حساس
تبدیل شده است.با اینپیش فرض اگر
به خالء قدرت و درگیری احزاب برای
تشکیلدولتدرسرزمینهایاشغالی
نگاهیگذرابیاندازیم،بهخوبیمیبینیم
که این روزها اسرائیل هم دقیقاً همین
وضعیتراتجربهمیکند.اینکهچرارژیم
صهیونیستیبهاینوضعیتدچارشده
دالیلبسیارزیادیداردکهنمیتوانآنرا
فقط سیاسی دانست ،بلکه مولفههای
اقتصادی ،اجتماعــی و امنیتی در این
میان وجود دارد که موجب شده خالء
قدرتتابهاینجاعمیقشودوحتیوارد
فازبحرانشود.

جاخالیدادناحزاببرایائتالف
همانگونه کــه گفته شــد یکی از
دالیلی اصلی که به صورت سنتی مانع
تشکیل دولت و کابینه در کشورهای
مختلف میشود ،بحث جدال احزاب
و تضادهایی است که با یکدیگر دارند.
در مورد اسرائیل باید توجه داشت که
نخستوزیر با حمالت و گاه و بیگاهی
روبرو است که خروجی آن جز انفعال
و خلق یک وادادگی سیاســی چیزی
نیســت .اختالف در اســرائیل زمانی
شروع شــد که قبل از برگزاری اولین
دور انتخابات زودهنــگام ،نتانیاهو و
آویگدور لیبرمن (رهبر حزب اسرائیل
خانه ما) بر سر ســهمخواهی و کسب
قدرت با یکدیگر وارد مجادله شدند که
البته بخشی از آن به مدل نگاه نتانیاهو
در خصوص مســائل امنیتی مربوط
بود .زمانی که موشــکهای حماس و
جریانهای مقاومت فلسطین منافع و
مواضعاسرائیلراموردهدفقراردادند
نتانیاهو در کمتر از  48ســاعت اعالم
آتشبس عمومی کرد و همین مساله
موجب شد تا او به ســیبل انتقادهای
لیبرمنتبدیلشود.
لیبرمندرآنموقعوزیرجنگبودو
نهایتاً از سمت خود استعفاء داد .دالیل
زیاد برای اســتعفاء لیبرمن ذکر شده
است اما واقعیت این است که نگاه او به
معادالت سیاســی و خصوصاًامنیتی،

بنیگانتزتالش کردبه
هرترتیبدولت ائتالفی
را بهوجود بیاورد و حتی
برای تحقق این امر به سراغ
احزاب عرب رفت ولی باز هم
نتوانستکار را پیش ببرد
و همچنان اسرائیل بدون
دولت در حال سپری کردن
روزهای پرتالطم خود است
دست راســتی و افراطی است؛
ال ِ
کام ً
از این منظر عقبنشــینی نتانیاهو در
قبال حمالت موشــکی جریانهای
جهادی فلسطین موجب شد تا جناح
راستافراطی اســرائیل که با نتانیاهو
ائتالفکردهبودنداورازیربارشدیدترین
انتقادها قرار دهند .بدون شــک جدا
شــدن لیبرمن به عنوان بالِ ائتالفی
نتانیاهو و حزب لیکود ،موجب شــد تا
نتانیاهو در خالء قدرتِ تصمیمسازی و
تصمیمگیریبرود؛چراکهتماماحزاب
بهدلیلسیاستهایتکروندهاشبااو
بهمشکلخوردهبودند.
پروندههای 1000و2000
عاملشکافاجتماعی
یکی از دالیلی که باعث شد نتانیاهو
پس از انتخابــات دور اول و همچنین
دور دوم نتواند دولت ائتالفی تشکیل

خبر

خبر

آیتاهلل سیستانی:

میشل عون  :

دهد ،پروندههای فســاد مالی و اداری
او در ســالهای اخیر بوده است که به
پروندههــای  1000و  2000معروف
است .پرونده  1000مربوط به هدایای
اســت که نتانیاهو و خانــوادهاش از
بازرگانان خارجی به صورت غیرقانونی
دریافت کردهاند .ایــن هدایا به ویژه از
سویآرنونمیلچنمیلیاردرآمریکایی
دریافتشدهوشاملقوطیهایسیگار
فاخر برای نتانیاهو بوده اســت .ساره
نتانیاهو (همســر بنیامین نتانیاهو)
هم بهترین نوع از مشــروبات الکلی و
جواهرات را دریافت کرده اســت .این
هدایا طی سالیان طوالنی ادامه داشته
وارزشآنهابهصدهاهزار شیکل (واحد
پولاسرائیل)میرسد.
پرونده 2000هممربوطبهاتهامات
مطرح شــده در خصوص تبادل رشوه
بین نتانیاهو و ناشر «روزنامه یدیعوت
آحارونوت» است که در مجموعهای از
دیدارهایثبتشدهبیندونفرردوبدل
شده است .این رشوه مربوط به پوشش
نتانیاهودراینروزنامهبودهوتوافقیدر
این خصوص به دست آمده و قرار شده
چهرهای مثبت و خوب از نتانیاهو ارائه
شودودرمقابلنتانیاهونیزازاینروزنامه
در برابر روزنامه صهیونیستی اسرائیل
الیوم حمایت کرده یا برای جلوگیری
از صدور هفتهنامه ایــن روزنامه وارد
عملشود.
از زمان ورود روزنامه صهیونیستی
اســرائیل الیــوم ،فــروش یدیعوت
آحارونوت که پــر تیراژترین روزنامه
اســرائیل بود ،به صورت قابل توجهی
کاهشپیداکردوهمینموضوعموجب
شد اعتماد مردم نه تنها به نخستوزیر
بلکه به رســانههای اسرائیلی کاهش
پیداکند.
این فســادها تا جایی گسترده بود
که پنجشــنبه گذشــته« ،آویخای
مندلبلیت»دادستانکلاسرائیلرسماً
علیه بنیامین نتانیاهو ،در رابطه با این
پروندهها و رسوایی فساد مالی او ،اعالم
جرم کرد .اعالم جرم علیه وی از سوی
باالتریننهادقانونیاسرائیلبدونتردید
بحث سوء اســتفاده از اعتماد عمومی
را به دنبــال خواهد داشــت که باعث
تعمیق شــکاف اجتماعی در اسرائیل
و ادامه بنبست سیاســی  -اجتماعی
خواهدشد.

راهحل بحران عراق ،اتمام قانون انتخابات است

معترضان را به مذاکره دعوت میکنم!

آیتاهلل «ســیدعلی سیســتانی» مرجع عالی دینی
عراق در بیانیــهای کوتاه که روز گذشــته در خطبه نماز
جمعه کربال قرائت شــد تاکید کرد کــه راه برون رفت از
بحران فعلی در عراق تسریع در اتمام دو قانون انتخابات
و کمیسیون عالی مســتقل انتخابات است .در این بیانیه
که شــیخ «عبدالمهدی کربالیی» آنرا به نام بیانیه دفتر
آیتاهلل سیستانی در نجف اشرف قرائت کرد ،آمده است
که مرجعیت عالی دینــی عراق بر ضرورت تســریع در
اتمام قانون انتخابات و قانون کمیســیون عالی مستقل
انتخابات طبق توصیههایی که در خطبههای گذشــته
پیرامون آن داشــته ،تاکید میکند .در بخش دیگری از
این بیانیه آمده اســت که این دو قانون بستر الزم را برای
عبور از بحران بزرگی که عراق را درنوردیده ،مهیا میکند.
آیتاهلل سیستانی همچنین بر مسالمت آمیز بودن مجدد

رئیسجمهوریلبنانروزپنجشنبهباردیگرازمعترضان
در این کشور برای مذاکره جهت مهار بحران سیاسی در این
کشور دعوت کرد .رویترز نوشــت« ،میشل عون» ،رئیس
جمهور لبنان این درخواســت را در پیامی در آستانه جشن
هفتاد و ششمسن سالروز اســتقالل لبنان مطرح کرد .وی
در این درخواســت همچنین تناقضات سیاسی را دلیل به
تاخیر افتادن تشکیل دولت در این کشور دانست؛ دولتی که
پاسخگوی خواستههای مردمی باشد که از طبقه سیاسی
ناامید شــده و خواهان برکناری آن هســتند .عون در این
پیام تلویزیونی گفت :من اینجا بار دیگر از تظاهرکنندگان
میخواهم برای کسب اطالع از خواستههایشان از نزدیک و
همچنین بررسی نحوه اجرای آن به مذاکرات به عنوان تنها
راهدرستحلبحرانمتوسلشوند.لبناناز 17اکتبرشاهد
اعتراضاتبیسابقهاستکهبهاستعفایسعدحریری،نخست

تظاهرات و دوری از خشونت و تخریب و حرمت خونریزی
تاکید کرد .در ادامه بیانیه مزبور خاطر نشان شده است که
مرجعیت عالی دینی عــراق موضع خود را در خطبههای
جمعه گذشته در ارتباط با اعتراضات مسالمت آمیز بیان
و بر مسالمت آمیز بودن این اعتراضات و دوری از خشونت
و تخریب و حرمت خونریزی تاکید کرده است و خواهان
رسیدگی به مطالبات مردم شدهاند.

پوتین :تحرکات ناتو نگرانکننده است

رئیسجمهورروسیهنسبتبهگسترشتحرکاتناتودرشرقاروپاابرازنگرانیکرد.بهگزارشتلهتریدر«،والدیمرپوتین»؛
رئیسجمهورروسیهروزجمعهنگرانیخودرانسبتبهگسترشسازمانناتوبهشرقونظامیگریاینسازماندرفضااعالمکرد.به
گفتهرئیسجمهورروسیه،کشورهایپیشروجهاندرحالبهبودوتوسعهتسلیحاتتهاجمیخودهستندوتعداداعضایباشگاه
دارندگان موشکهای هستهای در حال افزایش است که این شرایط جای نگرانی جدی
است.پوتینهمچنینافزود:بهدلیلخروجآمریکاازپیمانموشکمیانبردموسومبهINF
در سال  ،۲۰۱۹روسیه دارای نگرانیهای بسیار زیادی از وضعیت آتی و نامشخص جهان
است.پیشازایننیزمقاماتروسینسبتبهتشدیدبیثباتیوناامنیبینالمللیبهدلیل
خروجآمریکااز«پیمانموشکهایمیانبردهستهای»هشداردادهبود.ایندرحالیستکه
نزدیکیروسیهوترکیهیکیازدالیلنگرانیاینسازماناست.

اختالف در اسرائیل
زمانی شروع شد که قبل
از برگزاری اولین دور
انتخابات زودهنگام،
نتانیاهووآویگدورلیبرمن
(رهبر حزب اسرائیل خانه
ما) بر سر سهمخواهی و
کسبقدرتبایکدیگر
وارد مجادله شدند که البته
بخشی از آن به مدل نگاه
نتانیاهودرخصوصمسائل
امنیتیمربوطبود
پافشاریبنیامینوانتخاباتسوم!
پس از اعالم جرم علیه نتانیاهو او در
کمال ناباوری اعالم کرده که از قدرت
کنارهگیری نخواهد کرد .درست است
که برای نخستین بار شاهد اعالم جرم
دادستان رژیم صهیونیستی علیه یک
نخستوزیراسرائیلیهستیمامابهنظر
میرسد که نتانیاهو به هیچ وجه حاضر
بهکنارهگیریازقدرتنیست.اوازسال
 2009تاکنون نخســتوزیر اسرائیل
بوده و فراز و فرودهای زیادی را تجربه
کردهامابحثاینجاستکهاگرازقدرت
کنارهگیری کند ،مصونیت سیاســی
او لغو میشــود و به احتمال زیاد روانه
زندان خواهد شد .این در حالیست که
«بنی گانتز» ،رهبر ائتالف آبی و سفید
هم نتوانسته دولت ائتالفی را تشکیل
دهدوعالوهبراینوضعیت،اختالفاوبا
نتانیاهو در بسیاری از مسائل همچنان
بهقوتخودباقیست.
گانتز تــاش کرد تا بتوانــد به هر
ترتیبی که هســت دولت ائتالفی را به
وجود بیاورد و حتی برای تحقق این امر
به ســراغ احزاب عرب رفت ولی باز هم
نتوانســت کار را پیش ببرد و همچنان
اســرائیل بدون دولت در حال سپری
کردن روزهای پر تالطم خود اســت.
این وضعیــت بدون تردیــد تلآویو را
به سمت برگزاری ســومین انتخابات
سوق میدهد؛ امری که به یک بحران
بسیار مهم و البته نادر تبدیل شده که
موجودیت سیاسی این رژیم را تهدید
میکندوبهآبروریزیساختاریتبدیل
شده اســت که آینده آن در هالهای از
ابهامقراردارد.

وزیرلبنانانجامید.میشلعوناخیرا ًاعالمکردهدولتجدید،
دولتی متشکل از چهرههای سیاسی و شامل متخصصان و
نمایندگانازجریانهایمردمیخواهدبودامامذاکراتپشت
پرده در اینباره همچنان بی نتیجه بوده است .رئیس جمهور
لبنان همچنین از تظاهرکنندکان خواست نمایندگانی را
برای مذاکره با دولت تعیین کنند اما این درخواست از سوی
معترضانردشد.

پیونگیانگ :واشنگتن مسئول شکست مذاکرات است

«چو سون هوی» معاون وزیر خارجه کره شمالی دیروز (جمعه) آمریکا را مسئول و مقصر اصلی شکست احتمالی مذاکرات
شبهجزیرهکرهتوصیفکرد.خبرگزاری«یونهاپ»بهنقلازخانمچونوشتاگرفرصتمذاکرهواستفادهازدیپلماسیبرایحل
مشکل شبهجزیره کره از بین برود ،پیونگیانگ ،آمریکا را مقصر آن میداند .به نوشته رویترز ،وی همچنین توضیح داد که کره
شمالیگامهاییرابرایاعتمادسازیباایاالتمتحدهبرداشتهاماتمامچیزیکهدرازایآن
دریافتکرده،حسخیانتازسویواشنگتنبودهاست.چوکهبهمسکوسفرکردهدردیدار
با«سرگئیالوروف»وزیرخارجهروسیهنیزگفتدربارهنگرانیهایامنیتیمنطقهشرق
آسیاصحبتکردهودوکشورتوافقکردندتاهمکاریهایاستراتژیکراتقویتکنند.پیش
ازایننیزرئیستیممذاکرهکنندهاتمیکرهشمالیاعالمکردهبودباوجودرویکردخصمانه
آمریکاعلیهاینکشور،شروعمذاکراتغیرممکناست.

