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جدال بر سر بازگشت نتانیاهو؛ 
 رهبران اسرائیل: در حال تجربه 
یک دودستگی تاریخی هستیم

رهبران رژیم صهیونیستی بر این باورند که این رژیم 
در حال تجربه یک دودستگی تاریخی است که با نتایج 
انتخابات اخیر کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( فاش 
شد. به گزارش سایت المیادین، رهبران اسرائیل این روزها 
از وجود دو دستگی داخل این رژیم صحبت می کنند که 
پس از برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر بیشتر نمایان 
شده است. در همین راستا، اسحاق هرتزوگ، رئیس  رژیم 
صهیونیستی در سخنرانی به مناسبت بیست و هفتمین 
سالگرد کشته شدن اسحاق رابین، نخست وزیر اسبق این 
رژیم گفت: وضعیت پیچیده سیاسی در اسرائیل ما را با 
چالشی تاریخی مواجه می کند. وی افزود: نتایج انتخابات 
نشان داد که ما دودسته شده ایم و مسئولیت از این پس بر 
عهده همه بازیگران سیاسی است مخصوصا کسانی که 
قدرت سیاسی بیشتری دارند. یائیر الپید، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی هم گفت: »اسرائیل پس از گذشت 
تنها چند روز از انتخابات پارلمانی، همچنان دودسته و 
عصبانی است.« وی تاکید کرد، ما باید تصمیم بگیریم 
که اسراییل به کجا می رود، ما به نقطه بی بازگشت نزدیک 
شــده ایم، اما هنوز هم می توانیم تغییر جهت دهیم. در 
انتخابات پارلمانی اخیر در اراضی اشغالی حزب لیکود 
به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر ســابق ژیم 
صهیونیستی، با کسب ۶۴ کرسی، اکثریت را به دست 
آورد و ائتالف دولت فعلی به نخســت وزیری الپید ۵۱ 
کرسی را تصاحب کرد. همچنین پیشتر آویگدور کهالنی، 
وزیر سابق امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تاکید کرده 
بود: از سرنوشت »اسرائیل« پس از یک نسل بیم دارد و 
مشکالت داخلی آن را نابود خواهد کرد. برخی رسانه های 
اســرائیلی نیز فاش کردند، طبق نتایج نظرسنجی که 
ائتالف جنبش های جوانان رژیم صهیونیستی انجام داده، 
یک سوم جوانان اسرائیلی باور ندارند که این رژیم  ۲۵ سال 
دیگر وجود داشته باشد و نمی خواهند در ارتش استخدام 
شوند. داده هایی که برای رژیم صهیونیستی خطرناک و 
دلخراش هستند. همچنین یک نظرسنجی دیگر نشان 
می دهد که درصد زیادی از اســرائیلی ها به آینده خود 
خوش بین نیستند و چالش هایی که آنها را نگران می کند 
بسیار زیاد است و شــکاف اجتماعی در داخل رژیم در 
راس این نگرانی ها قرار دارد. وبســایت شبکه ۱۲ رژیم 
صهیونیستی هم پیشتر جزئیات گفت وگوی پنج تن از 
روسای ستاد ارتش اسرائیل را منتشر کرده بود که در آن 
به اتفاق آرا توافق کردند که ضعف انسجام داخلی تهدیدی 
وجودی برای »اسرائیل« است. منابع خبری اسرائیل این 
هشدارها را نوعی واکنش منفی و از روی ترس به احتمال 
انتخاب مجدد بنیامین نتانیاهو به عنوان نخست وزیر 

جدید اسرائیل قلمداد کرده اند.
    

 عمران خان: راهپیمایی ضد دولتی 
از سرگرفته می شود

نخست وزیر سابق پاکستان اعالم کرد، راهپیمایی ضد 
دولتی اش به مقصد نهایی اسالم آباد از امروز )سه شنبه( 
از همان نقطه ای که روز پنجشنبه در ایالت پنجاب مورد 
حمله قرار گرفت و زخمی شد، از سر گرفته خواهد شد. به 
گزارش آناتولی، عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان 
در حالی که همچنان در بیمارســتان شوکت خانوم در 
الهور بستری است، به خبرنگاران گفت: این راهپیمایی 
۱۰ تا ۱۴ روز طول خواهد کشید تا به شهر راوالپیندی 
هم مرز با اسالم آباد برسد؛ جایی که عمران خان در آنجا 
به راهپیمایی کنندگان برای حرکت به سمت پایتخت 
ملحق خواهد شد. عمران خان روز پنجشنبه به دنبال 
ترور نافرجام علیه وی در منطقه وزیرآباد ایالت پنجاب 
واقع در شمال شرقی پاکستان که توسط حزب راست 
میانه تحریک انصاف پاکســتان اداره می شود، دستور 
توقف این راهپیمایی طوالنی و گســترده را صادر کرد.

عمران خان به ضرب گلوله از ناحیه پا زخمی شــد. در 
این حمله که اعتراضات و محکومیت های گســترده 
بین المللی را برانگیخت، دست کم یک تن کشته و بیش 
از ۱۲ تن دیگر زخمی شدند.  عمران خان گفت: دریایی از 
مردم از سراسر کشور در راوالپیندی تجمع خواهند کرد. 
تا آن زمان، من روزانه از بیمارســتان در این راهپیمایی 

سخنرانی خواهم کرد.

جهان نما

فرشاد گلزاری

از دست رفتن کنترل مجلس 
نمایندگان و تشکیل یک 

مجلس جمهوری خواه، برای 
منحرف کردن اکثر قوانینی 

که جو بایدن و دموکرات های 
همکارش می خواهند وضع 
کنند، کافی است و احتماالً 
موجی از تحقیقات جدید 

کنگره در مورد دولت بایدن 
را به جریان بیندازد

با تمام فراز و فرودهای سیاســی، 
باالخره روز موعود فرا رســید. آمریکا 
امروز )سه شــنبه( مصادف با هشتم 
نوامبــر، انتخابات سرنوشت ســاز دو 
مجلس ســنا و مجلس نمایندگان را 
برگــزار می کند که در لفظ سیاســی 
به آن انتخابات میــان دوره ای اطالق 
می شود. زمان برگزاری این انتخابات 
دو ســال پــس از انتخابات ریاســت 
جمهوری اســت که طی آن، یک سوم 
کرسی های ســنا و تمام کرسی های 
مجلس نمایندگان به رای گذاشــته 
می شوند. انتخابات میان دوره ای امسال 
هم از آن رو اهمیت ویژه ای پیدا کرده 
که برتری کنونی دموکرات ها بر کنگره 
را ممکن اســت از بین ببرد و با از دست 
رفتن محتمل این اکثریت شــکننده، 
برنامه سیاسی باقیمانده رئیس جمهور 
آمریکا یعنی »جــو بایدن« در معرض 
خطر قــرار می گیرد. بر اســاس اعالم 
ســی.ان.ان، امروز تماِم ۴۳۵ کرسی 
مجلس نمایندگان ایاالت متحده، ۳۵ 
کرســی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا و 
۳۶ کرسی فرمانداری ایاالت متحده از 
مجموع ۵۴ فرمانداری به رأی گذاشته 
می شوند و به همین دلیل یک رویداد 
سیاسی بســیار مهم برای هر دو حزب 
در سطح داخلی قلمداد می شود. دلیل 
اینکه چــرا این رویداد بــه زعم برخی 
تحلیلگران آمریکا، از انتخابات ریاست 
جمهوری این کشــور هم بااهمیت تر 
است، را باید در ساختار سیاست داخلی 
ایاالت متحده جست وجو کرد. واقعیت 
غیرقابل کتمان این است که ساختار دو 
حزبی آمریکا از ســال ها پیش تاکنون 
بارها مورد انتقاد قرار گرفته اســت. هر 
زمان که انتخابات ریاست جمهوری یا 
میان دوره ای در آمریکا برگزار می شود، 
عده ای از سیاستمداران ایاالت متحده 
نسبت به این ساختار اعتراض و آن را یک 
انحصارطلبی سیاسی قلمداد می کنند. 
آنهــا معتقدند که نبود حزب ســوم و 
چهارم در ایاالت متحده باعث شده تا 
توزیع قــدرت در عرصه های گوناگون 
صرفاً میان دو حــزب جمهوریخواه و 
دموکرات انجام شــود و این به معنای 
بایکوت هر جریان سیاسی یا شخصی 

اســت که بخواهد مقابل این دو حزب 
اصلی اعــالم موجودیت کنــد. به این 
ترتیب باید گفت کــه انتخابات میان 
دوره ای ایاالت متحده حداقل از حیث 
شکلی تغییر جدیدی را تجربه نخواهد 
کرد اما از منظر ماهوی شاهد اتفاقاتی 
خواهیم بود که به نظر می رسد سپهر 
سیاسی آمریکا را دســتخوش تغییر 
قرار خواهد داد. رویترز در این خصوص 
نوشــته اســت که جمهوری خواهان 
شــانس زیادی برای به دست گرفتن 
کنترل تمام و کماِل مجلس نمایندگان 
ایاالت متحده دارند، در حالی که امید 
بیشــتر دموکرات ها به حفظ اکثریت 
در سناست. بر اســاس این گزارش از 
دست رفتن کنترل مجلس نمایندگان 
و تشکیل یک مجلس جمهوری خواه، 
برای منحرف کــردن اکثر قوانینی که 
جو بایدن، رئیس جمهــوری آمریکا و 
دموکرات های همکارش می خواهند 
وضع کنند، کافی است و احتماالً موجی 
از تحقیقات جدید کنگره در مورد دولت 

بایدن را به جریان بیندازد. ســی.ان.
بی.سی هم در گزارش خود نوشته است 
که انتظار می رود رقابت ها در سراســر 
ایاالت متحده بسیار نزدیک پیش بروند. 
همچنین کارشناســان می گویند که 
ممکن است مشخص شدن اینکه کدام 
حزب در نهایت کنترل کنگره آمریکا 
را به دست می گیرد، تا یک ماه به طول 
بینجامد؛ چراکه معمــوالً اولین نتایج 

از رأی های پستی به دست می آید که 
غالباً به نفع حزب دموکرات  است. برخی 
ایالت ها هم شــمارش رأی حضوری را 
اولویت قرار می دهند که معموالً به نفع 

جمهوری خواهان تمام می شود. 

مین گذاری در مسیر بایدن! 
در این میان آنچــه باید مدنظر قرار 
بگیرد این اســت که فارغ از سرنوشت 
مجلس نماینــدگان آمریــکا، بحث 
سرنوشت ســنا هم مهم است. توجه 
داشته باشید که جمهوری خواهان باید 
تنها یک کرسی به دست آورند تا کنترل 
سنای ایاالت متحده را در دست بگیرند. 
در حال حاضر این مجلس کنگره ۵۰-

۵۰ بین دموکرات ها و جمهوری خواهان 
تقسیم شــده و کاماال هریس، معاون 
رئیس جمهوری آمریکا به عنوان رئیس 
ســنا، رأی تعیین کننده دارد و ورق را 
به نفع دموکرات هــا برمی گرداند و به 
همین جهت اگر جمهوریخواهان بتوانند 
یک کرسی را در ســنای آمریکا کسب 

کنند بدون شک در اینجا هم ما شاهد 
یک جدال سیاسی خواهیم بود. اینکه 
می گوییم جدال سیاسی منظور اتفاقاتی 
است که پس از انتخابات میان دوره ای 
و اعالم نتایــج آن خواهد افتــاد. باید 
توجه داشت که اساساً وظیفه مجلس 
نمایندگان آمریکا رسیدگی به مسائل 
داخلی اعم از اقتصــادی و وضع قوانین 
در این کشور برای هدایت آن است که به 
همین جهت رفتار و عملکرد آنها از سوی 
مردم و نهادهای عیردولتی رصد و مورد 
ارزیابی قرار می گیرد اما در سنای آمریکا 
بحث مسائل مرتبط با سیاست خارجی 
مطرح است. انچه در انتخابات امروز مهم 
جلوه می کند، اهمیت اقتصاد و جایگاه 
آن در میان اذهان عمومی ایاالت متحده 
است. باید بپذیریم که بایدن زمانی وارد 
کاخ سفید شد که هنوز هم کرونا نه تنها 
در آمریکا بلکه در تمام دنیا جوالن می داد 
و به همین جهت اقتصاد ایاالت متحده 
هم از این طاعون قرن بیســت و یکمی 
متاثر شد. او در ابتدای کار خود یارانه ها 

را افزایش داد و بیمه بیکاری را پرداخت 
کرد و همین موضوع تورم را، ضریب داد. 
ســپس جنگ اوکراین به وجود آمد و 
آن هم توانست بر اقتصاد دنیا شبیخون 
بزند و حــاال منتقــدان دموکرات ها را 
افزایش داده اســت. جمهوریخواهان 
هم از همین موضوع برای ضربه زدن به 
رقبای خود و خصوصاً بایدن اســتفاده 
کرده اند و حاال به نظر می رسد که اوضاع 
بعد از اعالم نتایج انتخابات میان دوره ای 
ایاالت متحده، بــرای بایدن و تیمش 
چندان مناسب پیش نرود. اگر فرض را 
بر این بگذاریم که محافظه کاران مجلس 
نمایندگان آمریکا را به دست بگیرند و با 
کسب یک رأی سنا را هم زیر سلطه خود 
بیاورند، بدون تردید دو مشکل اساسی 
برای دموکرات ها به وجود خواهد آمد. 
مشــکل اول »مین گذاری« بر سر راه 
سیاســت های داخلی بایدن است که 
برخی از آنها همان طرح هایی است که 
در زمان باراک اوباما در آمریکا اجرایی 
شــده اند و ترامپ و هم قطارانش از آنها 
متنفر بودند. این سنگ اندازی ها باعث 
می شود که مشــکل دوم یعنی جهت 
دهی به انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۲۴ آمریــکا رخ عیــان کند. توجه 
کنید که هدف نهایــی محافظه کاران 
ایاالت متحده از پیــروزی در انتخابات 
میــان دوره ای )اعم از ســنا، مجلس 
نماینــدگان و حتــی فرمانداری ها( 
پی ریزی سیاسی برای انتخابات ۲۰۲۴ 
ریاست جمهوری اســت. آنها با فرض 
اینکه پیروز شــوند، بدون شک بایدن 
و اقدامــات او و تمیش را به »ُســخره« 
می           گیرند و از این کاه، کوهی می سازند 
که در نهایت تســخیر کاخ ســفید در 
۲۰۲۴ را زمینه چینی کنند. بر همین 
اســاس انتخابــات امــروز را باید عزم 
جمهوریخواهان بــرای حذف بایدن از 

صحنه سیاست تا ۲۰۲۴ دانست. 

مبارزه دموکرا ت ها و جمهوریخواهان برای کسب 435  کرسی مجلس نمایندگان آمریکا؛

عزم محافظه کاران برای حذف بایدن تا 2024
اگر محافظه کاران مجلس 

نمایندگان آمریکا را به 
دست بگیرند و با کسب یک 

رأی سنا را هم زیر سلطه 
خود بیاورند، بدون تردید 

مین گذاری سیاسی در 
مسیر بایدن و دموکرات ها 

را اجرایی خواهند کرد

وزارت خارجه طالبان افغانستان در واکنش به گزارش 
تاس درباره اینکه کابل در نشست فرمت مسکو درباره 
افغانســتان حضور ندارد، اعالم کرد: این نشست بدون 
حضور نماینده ای از دولت کنونی کابل کامل نیســت. 
به گزارش پایگاه خبری طلــوع، ضیا احمد تاکا، یکی از 
سخنگوهای وزارت خارجه افغانستان گفت: خوشبختانه 
افغانســتان امروز دارای یک حکومت آزاد، پاسخگو و 

قانونی است که توانسته امنیت را در سراسر کشور حفظ 
کند، از مرزهای خود محافظت کند و با همسایگان خود 
و جهان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی تعامل 
مثبت داشته باشد. بر این اساس، غیبت دولت افغانستان 
در چنین نشســت هایی می تواند تاثیر منفی بر تعامل 
داشته باشد. حسن حقیار، تحلیلگر سیاسی نیز گفت: در 
ضمن، تحلیلگران سیاسی برگزاری چنین نشست هایی 
را به نفع افغانســتان می دانند و درخواست کرده اند که 
نماینده طالبان افغانستان در این جلسات دعوت شود. 
فکر نمی کنم نشستی درباره افغانستان که در آن نماینده  
طالبان حضور ندارد، نتیجه بخش باشــد. اخیرا، برخی 
رســانه ها گزارش دادند که نیکالی پاتروشــف مشاور 
امنیت ملی روسیه تشــکیل جنبش اسالمی طالبان را 
به آمریکا نســبت داده بود. یکی از سخنگوهای وزارت 
خارجه طالبان افغانســتان این ادعا را رد کرد و افزود: 
جنبش اسالمی طالبان توسط مردم تشکیل شده است.

طالبان خواستار حضور در نشست مسکو شد
خبر

سفیر چین در ســوئیس در مصاحبه ای تاکید کرد 
که اگر دولت بــرن به روابط دوجانبه بــا پکن اهمیت 
می دهد، نباید دنباله رو اتحادیه اروپا در اعمال تحریم 
علیه چین باشــد. به گزارش رویترز، ســال گذشته 
اتحادیه اروپا مقام های چین را به بازداشــت گسترده 
مسلمانان اویغور و نقض های حقوق بشری در منطقه 
ســین کیانگ متهم کرده و اولین دور از تحریم هایش 

را علیه پکن از زمان تحریم  تسلیحاتی سال ۱۹۸۹ به 
دنبال سرکوب میدان تیان آن من اعمال کرد. سوئیس 
هنوز درباره پیروی از تصمیم اتحادیه اروپا تصمیمی 
نگرفته است. وانگ شیهتینگ، سفیر چین در سوئیس 
به نشریه »ان زدزد آم زونتاگ« گفت: هر آنکه واقعا به 
روابط دوستانه میان این دو کشور اهمیت می دهد و هر 
آنکه سیاست  مسووالنه اتخاذ می کند، با این تحریم ها 
موافقت نخواهد کرد. او افزود: اگر سوئیس تحریم هایی 
اتخاذ کند و وضعیت در مسیر کنترل نشده قرار بگیرد، 
روابط چین- سوئیس لطمه خواهد دید. رئیس آژانس 
سوئیسی که تحریم های اقتصادی را اجرا می کند، در 
مصاحبه ای با یک روزنامه در ماه ژوئیه گفت که انتظار 
دارد این کشور بی طرف هرگونه اقدامات تنبیهی را که 
اتحادیه اروپا علیه چین در صورت حمله به تایوان انجام 
می دهد، اتخاذ کند. دولت برن سال گذشته چند تغییر 

سیاست مشخص را اعالم کرد.

خبر

هشدار به سوئیس درباره دنباله روی از اروپا در تحریم چین

رئیس جمهور اوکراین در کنفرانس خبری مشترک 
با پتر فیاال نخســت وزیر چک، ادعا کرد ارتش روسیه در 
شرق اوکراین متحمل خسارات شدیدی شده است. به 
گزارش رویترز، ولودیمیر زلنسکی یکشنبه شب بدون 

ارائه آماری گفت که در ادامه حمالت »شدید« در منطقه 
دونتسک شــرقی اوکراین، روســیه متحمل خسارات 
سنگینی شده و در حال آماده  شدن برای حمالت جدیدی 
به زیرساخت های انرژی اوکراین است. وی افزود: حمالت 
بسیار شدید روسیه به منطقه دونتسک ادامه دارد. دشمن 
در آنجا متحمل خسارات جدی شــده است. زلنسکی 
همچنین در سخنرانی ویدئویی شبانه خود گفت که معتقد 
است روسیه در وهله اول نیروها و تجهیزات را برای تکرار 
احتمالی حمالت به زیرساخت ها و سامانه انرژی اوکراین 
متمرکز می کند. این در حالیســت که رئیس جمهوری 
روسیه هم چند روز پیش دســتور تخلیه بخش هایی از 
شهر خرسون در شرق اوکراین را صادر کرد که برخی ها 

می گویند نشان شکست روسها در این منطقه است.

دیده بان حقوق بشــر در بیانیه ای دیروز )دوشنبه( 
اعالم کرد، ترکیه در حال تشدید بحران آبی است که 
به شیوع گسترده بیماری مرگبار وبا در سراسر سوریه 
و کشــورهای همجوار منجر شده اســت. به گزارش 

اســپوتنیک، وزارت بهداشــت ســوریه در سپتامبر 
۲۰۲۲ شــیوع بیماری وبا را در کشــور اعالم کرد. تا 
نوامبر امســال این بیماری در ۱۴ اســتان این کشور 
شــیوع پیدا کرد و تا ۲۴ هزار مورد مشکوک به ابتال و 
۸۱ مورد مرگ ناشی از وبا ثبت شده است. آدام کوگل، 
معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشــر در 
بیانیه ای اعالم کرد: اگر ســوریه همچنان به مشکالت 
منابع آبی خود به ویژه در شــمال غرب فورا رسیدگی 
نکند، این شیوع خانمان برانداز وبا ادامه خواهد داشت 
و بر مردم این کشــور تاثیر منفی می گــذارد. به گفته 
دیده بان حقوق بشــر، مقام های دولــت ترکیه امکان 
 تامین جریان کافی آب به بخش ســوری رود فرات را 

میسر نساختند. 

زلنسکی:

روسیه تلفات سنگینی در شرق اوکراین متحمل شده است
دیده بان حقوق بشر: 

ترکیه شیوع وبا در سوریه را تشدید کرد


