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جهاننما
تهدید جدید حزب لیکود؛

علیه نتانیاهو رای دهید،
کابینه را منحل میکنیم!

حزب راســتگرای لیکود تهدیــد کرده در
صورتی که حزب آبی-ســفید به پیشنویس
قانون ممانعت از نخســت وزیری نتانیاهو رای
مثبت و یا حتی ممتنع دهد ،نتانیاهو کابینه را
منحل کرده و به برگــزاری انتخابات زودهنگام
روی خواهد آورد .روزنامه عبــری زبان معاریو
فاش کرد که «نیســان هروویچ» عضو پارلمان
رژیمصهیونیستی(کنست)بهزودیپیشنویس
قانونی را به کنست ارائه خواهد داد که به موجب
آن افراد متهم به پروندههای فساد حق تشکیل
دولتونخستوزیریرانخواهندداشت.هروویچ
اظهار داشت که اکثریت در کنست از این قانون
حمایتخواهندکردوبراهمیتآنواقفهستند
وباوجودتصویبچنینقانونی،میتوانانتخابات
چهارم را در عرض یک سال آینده برگزار کرد .در
همین راستا ،رادیوی رژیم صهیونیستی صبح
روز گذشته (چهارشــنبه) اعالم کرد :چند تن
از مســؤوالن عالی رتبه لیکود ،حزب حاکم در
تل آویو با این بهانه جدید بر شــدت تهدیدهای
خود افزودند و اعالم کردند در صورتی که حزب
آبی-سفیدبهاینقانونرایمثبتدهد،بنیامین
نتانیاهو نیز به برگزاری انتخابات زودهنگام روی
میآورد .این منابع گفتند :حتی اگر حزب آبی-
سفید به ریاست بنی گانتس از دادن رای به این
قانون امتناع کند ،از آنجایی که این رای ممتنع
بر خالف توافق نتانیاهو و گانتس برای تشکیل
کابینه ائتالفی است ،نتانیاهو احتماال انتخابات
را برگزار میکند .منابع اسرائیلی مختلف اظهار
کردند حزب آبی-ســفید که با کاهش شدید
محبوبیت مردمی مواجه است ،تالش میکند
حزب یش عتید (آیندهای وجود دارد) را که اعالم
کرده پیش نویس این قانون را برای تصویب ارائه
میکند ،تشویق کند طرح این قانون را دستکم
تا هفته آینده به تعویق اندازد تا مشــخص شود
تصویب بودجه رسمی دو ســال آتی تلآویو به
کجا میرسد؛ چرا که نتانیاهو با تصویب بودجه
دو سال  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱مخالف بوده و بر تمدید
بودجه تا پایان سال جاری میالدی اصرار دارد.

در صورتی که بودجه تلآویو تا تاریخ  ۲۵اوت
جاری تصویب نشود ،طبق قانون این شرایط به
انحالل دولت و برگــزاری انتخابات زودهنگام
منجر خواهد شــد .اظهــارات اخیــر نتانیاهو
به ویژه افزایش تحریک رســانهها ،دســتگاه
قضایی ،پلیس و مخالفان او نشان میدهند که
آنها به دنبال «کودتا» علیه دولت هســتند زیرا
نتانیاهو قصد ندارد توافق ائتالف دولتی با حزب
آبی-ســفید را اجرایی کند و به دنبال برگزاری
انتخابات زودهنگام یا در دسامبر آتی در صورت
عدم تصویب بودجه و یا در اوایل مارس ۲۰۲۱
در صورت تمدید بودجه تا پایان ســال جاری
میالدی اســت .برخی کارشناســان احتمال
میدهند نتانیاهو نمیخواهد به نوامبر ،۲۰۲۱
تاریخ جابهجایی با گانتس در پســت نخســت
وزیری برسد ،لذا به دنبال بهانهای برای انحالل
کابینه و برگزاری انتخاباتی جدید است به این
امید که تعداد کرســیهای احزاب راستگرای
حامی او افزایش یافته و از مجموع  ۱۲۰نماینده
کنســت (پارلمان رژیم صهیونیستی) دستکم
اکثریت  ۶۱نماینده را به دســت آورد و به این
ترتیب بتوانــد قوانینی را تصویــب کند که به
او در محاکمــهای که قرار اســت ژانویه ۲۰۲۱
برای بررسی اتهامهای فساد ،خیانت در امانت
و کالهبرداری علیــه او آغاز شــود ،مصونیت
بخشد .در این راستا ،شــبکه  ۷تلویزیون رژیم
صهیونیســتی به نقل از گابی اشــکنازی ،وزیر
خارجه اسرائیل اعالم کرد :انتظار ما از نتانیاهو
این اســت که اســرائیل را در راس اولویتهای
خود قرار دهد.
اشــکنازی افزود که ما دولــت ائتالفی را
تشــکیل دادیم تا مانع از برگــزاری انتخاباتی
دیگر شــویم و بهای ســنگینی را هم برای آن
پرداختیم و به هیچ وجه به دنبــال انتخاباتی
دیگر نیســتیم و تهدید به برگزاری انتخابات
زودهنگام ،یعنی تهدید همه اسرائیلیها! وی
تصریح کرد که تصمیم بــه برگزاری انتخابات
جدید در ســایه وضعیت کنونی کرونا و بحران
اقتصــادی ،همچون یک اقدام تروریســتی و
غیرمسئوالنه است.

جهان 3

تنش دو همسایه پس از کشته شدن افسرانگارد مرزی عراق در حمله پهپادی ترکیه

شبیخون علیه مناسباتی که به مو بند است!

فرشاد گلزاری

در حمله روز سهشنبه پهپادهای
ترکیه به استان اربیل مجموعاً  ۲۰تن
از نیروهای گارد مرزی عراق ،نیروهای
حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)
و غیرنظامیان عراقی کشــته شدند.
بر اســاس اخبار مخابره شده از سوی
منابع عراقــی ،عصر روز سهشــنبه
نشستی در منطقه برادوست در بخش
سیدکان از توابع شهرستان سوران در
شمال اســتان اربیل برگزار شد که به
نظ ِر کارشناسان امنیتی ارتش ترکیه،
این نشست متعلق به سران پ.ک.ک
بوده است و به همین دلیل پهپادهای
نیروی هوایی ترکیه ،با شلیک موشک
به محل جلسه ،به زعم خود چندین
تن از ســران پ.ک.ک را مورد هدف
قرار دادنــد! منابع عراقــی ابتدا فکر
میکردند کــه در این حملــه صرفاً
چندین تن از اعضای پ.ک.ک کشته
شدند اما زمانی که خبر اصلی از اربیل
به بغداد مخابره شد ،مشخص شد که
در این حمله پنج تن از نیروهای گارد
مرزی عراق ۱۰ ،تن از عناصر پ.ک.ک
و پنج غیرنظامی از جمله یک چوپانِ

کُرد کشته شدهاند .ساعاتی بعد منابع
امنیتی عراق اعالم کردند که در بین
کشتهها« ،ســرتیپ محمد رشید»،
فرمانده لشــکر دوم و «سرتیپ زبیر
حالی» ،فرمانده هنگ سوم گارد مرزی
عراق به همراه رانندة خودروی او ،قرار
دارند و همین موضوع به یک جنجال
جدی میان بغداد و آنکارا تبدیل شد.
اینکــه از لفظ «جنجال» اســتفاده
میکنیم به این دلیل است که مشاجرة
لفظی و پاسکاریهای سیاسی میان
دو کشور از ســالها قبل بر سر مساله
حضور پ.ک.ک در شمال عراق وجود
داشته است و ترکیه بارها این موضوع
را طی سالهای اخیر ،به بهانهای برای
تجاوز غیرقانونی به خاک عراق تبدیل
کرده است .این مشاجره حدود دو ماه
پیش و درســت در زمانی که ترکیه
حمالت هوایی و توپخانهای خود را به
مناطق مرزی داخل اقلیم کردستان
عــراق افزایش داد به یــک «تنش»
جدی تبدیل شد؛ چراکه آنکارا مجددا ً
ادعای ضربه به امنیت ملیاش از ناحیه
پ.ک.ک را مطرح کــرد و در همین
ت نیروی
راستا بود که عالوه بر عملیا 
هوایی ترکیه ،شاهد ورود کماندوهای
نیروی زمینی این کشور به خاک عراق
بودیم که درنتیجة آن دهها غیر نظامی

کشته شدند .حاال این تنش با حمله
پهپادی روز سهشــنبه به یک جدال
تمام عیار میان دو کشور تبدیل شده
است .دلیل تشدید این تنش و تغییر
شکل آن به یک ســطح باالتر ،صرفاً
نقض حاکمیت عراق و تجاوز به حریم
هوایی و زمینی این کشــور توســط
ترکیه نیســت ،بلکه موضــوع اصلی
این است که در حمله دو روز پیش دو
تن از ارشــدترین ژنرالهای مرزبانی
عراق کشــته شــدهاند و این موضوع
برای بغداد به مثابه اعالم جنگ است.
اینکه مقامات ترکیــه تا به این لحظه
ســکوت کردهاند و هیچ موضعی در
مورد این عملیــات پهپادهای ارتش
خود نگرفتهاند ،میتواند گواهی باشد
بر اینکه آنکارا در این مورد دچار یک
خطای محاسباتی شده است .عدهای
از کارشناسان نظامی و امور امنیتی که
سالهاست بر توان دفاعی ،تسلیحات
و تجهیزات ارتش ترکیه پژوهشهای
مفصل انجام دادهانــد ،بر این عقیده
هســتند که خطای ارتش ترکیه در
این حملة پهپادی ،اساساً غیرممکن
و ســادهلوحانه اســت؛ چراکه تمام
این تســلیحات و تجهیزات ،به دلیل
حضور ترکیه در ناتو (سازمان پیمان
آتالنتیک شــمالی) به عنوان دومین

عدهای از کارشناسان
نظامی که سالها بر توان
دفاعیوتسلیحات
ارتش ترکیه پژوهشهای
مفصل انجام دادهاند ،بر
اینعقیدهاندکهخطای
ارتش ترکیه در این حمله
اساس ًاغیرممکناست؛
چراکهتماماینتسلیحات
بهدلیلحضورترکیه
در ناتو جزء بهترین و به
روزترینتسلیحاتدنیابه
شمارمیآید
عضو موثر آن ،از ســاختار تسلیحات
غربی تبعیت میکنــد و جزء بهترین
و به روزتریــن تســلیحات دنیا قرار
دارند .اما آنچه کــه در این بین به نظر
میرســد باعث به وجــود آمدن این
فاجعه شده باشــد ،خطای مخبرین
و منابع اطالعاتی ترکیه است .آنکارا
از سالها پیش با گماشــتن منابع و
مخبرین اطالعاتی در نواحی شــمال
و شمال غرب عراق و ســوریه سعی
داشــته تا بتواند به صورت کنترل از

راه دور ،شــبکه اطالعاتــی خود که
از بومیان این مناطق بــوده را به نفع
امنیــت ملی خود و علیــه پ.ک.ک
هدایت و راهبری کند .طبیعی است
که ماموریت اصلی این شبکه ،رصد،
جمعآوری و ارســال اطالعاتی است
که به نوعی میتوانــد بیانگر هرگونه
تحرک مشکوک عناصر و سران حزب
کارگران کردستان (پ.ک.ک) علیه
منافع ملی ترکیه باشــد؛ اما ســوال
اصلی اینجاســت که آیا دولت فعلی
ترکیه به رهبری اردوغان ،تبعات این
تاخت و تازهای گاه و بیگاه خود علیه
همسایهاش یعنی «عراق» را میداند؟
بغداد چه رفتاری
با آنکارا خواهد کرد؟
ال واضح است که دولت فعلی
کام ً
عراق به رهبری «مصطفی الکاظمی»
که خــود رئیس دســتگاه اطالعاتی
عراق بــوده ،نگرانیهــای ترکیه در
مورد امنیت ملی این کشــور را درک
میکند ،اما مشــکل آنجاســت که
اردوغان و تیمش اصوالً از ســه سال
گذشــته تاکنون با تکیه بر دشــمن
خوانــدن کردهای عراق و ســوریه،
دســت به اقداماتی زدهاند که ثبات
و امنیت منطقه را برهم زده اســت.
نمونه بارز این ادعا را میتوان سلسله
خاک
عملیاتهای ارتــش ترکیه در ِ
ســوریه با عنوان «شــاخه زیتون»
یا «ســپر فرات» دانســت که باز هم
ترکیه بــه بهانه خطــر جریانهایی
مانند پ.ی.د و ی.پ.گ برای امنیت
ملیاش ،تانکها و سوار نظام خود را
بدون اطال ِع دمشق وارد خاک سوریه
کرد .حاال همین سناریو از دو ماه پیش
توسط آنکارا برای عراق اجرا شده است
ولی این بار نه تنها ساختار نظامی ،بلکه
ساختار سیاســی (اعم از جریانها و
طیفهای حاضر در پارلمان ،بعالوه
مقامات دولتی بغداد) حاکم بر عراق
هم ترکیه را با شدیدترین لحن ،تهدید
کردند .به عنوان مثال یحیی رسول،
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح
عراق اعالم کرده است که بغداد حمله
پهپادی ترکیه به تعدادی از نیروهای
این کشور را محکوم میکند؛ چراکه
این تجاوز به کشته شدن رئیس تیپ
دوم در منطقــه اول فرماندهی گارد
مرزی و رئیس گردان ســوم و زخمی
شدن رئیس گردان اول به همراه افسر
اطالعات و دو تن از همراهانشان منجر
شــد .در این میان ستاد کل نیروهای

اینکهسخنگویوزارت
خارجة عراق از احتمال
تعلیقهمکاریاقتصادی16
میلیارددالریبغدادوترکیه
خبر میدهد و اعالم میکند
کهممکناستشرکتهای
َرک
ترکیهای را مجبور به ت ِ
خاک این کشور کند ،نشان
میدهد که تنش میان دو
طرف بسیار جدیتر از
دفعاتگذشتهاست

مسلح عراق اعالم کرده که به منظور
حفظ حسن همجواری و روابط میان
دو کشور ،نیروهای ترکیه باید درباره
این جنایت توضیح داده و عامالن باید
مجازات شوند؛ اما نکته اینجاست که
تبعات حمالت مذکور به اینجا ختم
نشــد .این اقدام ترکیه باعث لغو سفر
خلوصــی آکار ،وزیر دفــاع ترکیه به
بغداد شــد که قرار بود سیزدهم اوت
( ۲۳مردادماه) انجام شــود و از سوی
دیگر فاتح یلدیز ،سفیر ترکیه در این
کشــور توســط وزارت خارجه عراق
احضار شده است.
در پارلمــان عــراق هــم احزاب
سیاسی این کشور با انتشار بیانیههای
مشــترک و انفرادی نه تنها خواستار
کاهش سطح روابط با ترکیه شدهاند،
بلکه حســن کریم الکعبــی ،معاون
اول رئیس پارلمان عراق ،خواســتار
دخالت فوری شورای امنیت سازمان
ملل برای متوقف کــردن تجاوزهای
ترکیه به خاک این کشور شده است.
شــاید عدهای بگویند کــه این مدل
از رفتارهــای دیپلماتیــک بغــداد،
نشاندهنده ناتوانی آنها در برابر ترکیه
اســت ،اما واقعیت این است که برای
ترکیه مهمتــر از پ.ک.ک ،مبادالت
تجاری با عراق است .به همین جهت
اینکه روز گذشته (چهارشنبه) احمد
الصحاف ،ســخنگوی وزارت خارجة
عراق خبر از احتمال تعلیق همکاری
اقتصادی  16میلیــارد دالری بغداد
و ترکیه میدهــد و اعالم میکند که
ممکن است شــرکتهای ترکیهای
َرک خاک این کشــور
را مجبــور به ت ِ
کند ،نشان میدهد که تنش میان دو
طرف بسیار جدیتر از دفعات گذشته
اســت؛ چراکه بغداد حاال بــه دنبال
«خونبها» است!

خبر

خبر

سناتور کاماال هریس به عنوان معاون بایدن انتخاب شد

ولید جنبالط :در لبنان باید دولت فوقالعاده تشکیل شود

نامــزد دموکراتهــای آمریــکا بــرای انتخابــات
ریاستجمهوری نوامبر ،سناتور کاماال هریس را به عنوان
معاون رئیس جمهوری برگزید تا او اولین زن سیاهپوست
دررقابتهایریاستجمهوریورقیبیآمادهبرایحملهبه
دونالدترامپجمهوریخواهباشد.بهگزارشرویترز،باتوجهبه
ناآرامیاجتماعیبرسرنابرابرینژادیکهماههاستاینکشور
را به لرزه انداخته اســت ،جو بایدن تحت فشار بسیاری قرار
گرفتتایکزنسیاهپوسترابهعنوانمعاونخودانتخاب
کند .هریس همچنین اولین آمریکایی-آســیایی است که
وارد گود ریاست جمهوری آمریکا شده است .بایدن ،سناتور
یداند.
هریس۵۵سالهازکالیفرنیارایکسیاستمدارباتجربهم 
این معاون ســابق باراک اوباما ،هریس را در پیامی توییتری
«مبارز نتــرس و از بهترین نیروهای این کشــور» توصیف
کرد .به دنبال برگزیده شدن کاماال هریس به عنوان معاون

رئیسجمهوراحتمالیآینده،اودرپیامیتوییتریگفت:جو
بایدن میتواند مردم آمریکا را متحد کند زیرا او زندگی خود
را وقف مبارزه برای ما کرده است .او به عنوان رئیس جمهور
ایاالتمتحده،آمریکاییمیسازدکهباآرمانهایماهمخوان
باشد .بایدن و هریس در کنار یکدیگر در مراسم روز گذشته
(چهارشنبه)درویلمینگتوندالورحاضرشدند.

سهنظامیارشد سابق الجزایر به خیانت بزرگ متهم شدند

دادگاهنظامیالجزایرسهنظامیسابقاینکشوررابهدستیابیبهاطالعاتواسنادمحرمانهوتحویلآنبهیکیازمزدورانیک
کشوربیگانهمتهمکرد.الجزیرهگزارشداد،،وزارتدفاعالجزایردربیانیهایاعالمکرد:دستگاهقضاییبونویرهقرمیط،درویش
هشاموغالیبلقصیر،نظامیانسابقاینکشوررابهاتهامخیانتبزرگمحاکمهمیکند.اتهاماتآنهاشاملدستیابیبهاطالعات
واسنادمحرمانهبرایتحویلآنبهیکیازمزدورانیککشورخارجیاست.دربیانیهوزارت
دفاعآمدهاست:قاضیتحقیقاتنظامیدرمنطقهالبلیدهدستورحبسموقتبونویرهقرمیط
ودرویشهشامرادادهاست.همچنینحکمبازداشتغالیبلقصیرصادرشدهاست.بلقصیر
رئیسنیروهایژاندامریوابستهبهوزارتدفاعالجزایردرسالهای ۲۰۱۸و ۲۰۱۹میالدی
بودواززمانپایانفعالیتهایشدریککشوراروپاییبهسرمیبرد.

رهبرحزبسوسیالپیشرولبنانخواستارتشکیلدولت
فوقالعاده برای بهبود وضعیت اقتصادی و بازسازی بیروت
شد .به نوشته روزنامه القدس العربی ،ولید جنبالط ،رهبر
حزب سوسیال پیشرو لبنان در کنفرانس مطبوعاتی پس از
دیداربانبیهبری،رئیسپارلماناینکشورخواستارتشکیل
دولت فوقالعاده برای بهبود وضعیت اقتصادی و بازسازی
بیروت شد .وی در این باره گفت :دولتی باید تشکیل شود
که در وهله اول و پیش از هر چیز دیگری اوضاع اقتصادی
کشور را بهبود ببخشد و بیروت را بازسازی کند .جنبالط
افزود در دیدارم با امانوئل ماکرون ،رئیس جمهوری فرانسه
همین مســأله را به او گفتم و تأکید کردم که ما برای خارج
کردن کشور از باتالق کنونی نیازمند یک دولت فوقالعاده
هستیم .وی در ادامه تصریح کرد که شرطی برای حضور در
دولت آینده لبنان ندارد اما دولت باید تشکیل شود تا دولت

کنونی به عنوان دولت پیشبرد امور (موقت) فعالیت نکند.
رهبرحزبسوسیالپیشرولبنانادامهداد:مننامزدیبرای
تصدی پست نخســتوزیری ندارم و طبق معمول درباره
هر اقدامی با نبیه بری هماهنــگ خواهم بود؛ چراکه امروز
مسأله مهم هماهنگی اســت و زمان مناسبی برای معرفی
نامزد نیست.

غول رسانهای هنگکنگ آزاد شد!

درپیدستگیریهایاخیرهنگکنگکهخشمجهانیرادرپیداشت،مقامهایایندولتشهر،غولرسانهایاینمنطقهرا
بههمراه ۹تندیگرباقراروثیقهآزادکردند.بهگزارشآناتولی،جیمیالیچی-یینگ،غولرسانهایهنگکنگوصاحبامتیاز
روزنامهحامیدموکراسیاپلدیلیبههمراهدوپسروهفتتندیگرشاملخبرنگارانوفعاالندموکراسیبهتبانیباعواملخارجی
متهمشدهانداماسهشنبهباقراروثیقهآزادشدند.پلیسهنگکنگروزدوشنبهبهدفاتر
اینروزنامهحملهکردوصاحباینروزنامهوسایرینرادراقدامیکهازسویغرببهشدت
محکومشد،دستگیرکردامادرپییکسریاعتراضاتدرهنگکنگوانتقادهایشدیداز
سویمقامهایغربی،اینافرادحاالآزادشدهاند.پلیسهنگکنگبراساسقانونجدید
امنیتملیکهازسویچیندرایندولتشهروضعشده،اینافرادرادستگیرکردهبود.

