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تظاهراتگستردهعلیهنتانیاهودرتلآویو
اختالس های نخست وزیر 

دردسر شد
هزاران صهیونیســت  علیه بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی در شهر تل آویو 

تظاهرات کردند.
به نقل از رویترز، هزاران صهیونیست شنبه شب 
)چهارم خرداد ماه( با آمدن به خیابان های شــهر 
تل آویو به اقداماتی اعتراض کردند که ممکن است 
به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در برابر محاکمه مصونیت بدهد و از قدرت دادگاه 

عالی بکاهد.
در این تظاهرات تقریباً همــه احزاب مخالف 
شرکت داشتند. پلیس شمار شرکت کنندگان را 
مشخص نکرد اما تصویربردار رویترز گفت که حدود 

20 هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند.
این درحالی است که برگزارکنندگان تظاهرات 

شمار شرکت کنندگان را 80 هزار نفر اعالم کردند.
بنیامین نتانیاهو با سه پرونده فساد درگیر است. 
دادستان کل رژیم صهیونیستی در فوریه گذشته 
اعالم کرد که قصد دارد نتانیاهو را به کالهبرداری و 
رشوه خواری متهم کند.  همزمان اویخای مندلبلیت 
دادستان کل رژیم صهیونیستی زمان نهایی جلسه 
اســتماع نتانیاهو درخصوص پرونده های فســاد 
مطرح شده علیه وی را تا اکتبر آینده تمدید کرده 
اســت. نتانیاهو این تخلفات را رد کرده و ادعاهای 
مطرح شــده علیه خودش را تالشی سیاسی برای 
خدشه به وجهه خود خوانده است. نتانیاهو بعد از 
انتخاب دوباره به نخست وزیری گفت که حتی در 

صورت متهم شدن قصد استعفا ندارد.
با وجود اینکه نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس از 
جنبه قانونی ملزم به استعفا در صورت متهم شدن 
نیست اما طرفداران نتانیاهو در حزب لیکود متعهد 
شده اند تا برای تأمین مصونیت پارلمانی برای او برای 
محاکمه نشدن در جریان حضورش در قدرت تالش 
کنند. آنها همچنین از قانونی حمایت می کنند که 
هرگونه حکم دادگاه عالی برای لغو مصونیت نتانیاهو 
را لغو خواهد کرد. نتانیاهو از زمان انتخاب دوباره به 
نخست وزیری اعالم نکرده است که آیا برای کسب 

مصونیت تالش خواهد کرد یا خیر.
نتانیاهو ماه مه در توییتی نوشته بود که سیاست 
او همواره حفظ قدرت و استقالل دادگاه عالی بوده 
است اما این تغییرات برای بازگرداندن توازن بین 
قوای مقننه و مجریه و قضائیه ضروری است. اما در 
مقابل جناح مخالفان هرگونه تالش برای مصونیت 
نتانیاهو یا محــدود کردن قــدرت دادگاه عالی را 
تهدیدکننده به گفته خود دموکراسی در فلسطین 

اشغالی خوانده است.

ـ سفید وابسته  یائیر الپید از سران حزب آبیـ 
به جناح میانه و از احــزاب اصلی مخالف در جریان 
تظاهرات گفت: نتانیاهو در تالش برای لگدمال کردن 

دادگاه عالی است تا زندانی نشود.
الپید افزود: »او ویران کننده اسرائیل است و ما 

اجازه آن را نخواهیم داد.«
نتانیاهو در تالش برای ائتالف جدیدی با احزاب 
راستگرا و قومی افراطی و دینی است که به وی اجازه 
خواهد داد تا 65 کرسی از 120 کرسی پارلمان رژیم 

اسرائیل را تحت کنترل خود داشته باشد.
اکثر احزابی که انتظار می رود به ائتالف ملحق 
شوند، حمایت خود از اعطای مصونیت به نتانیاهو 
و کاستن از اختیارات دادگاه عالی را ابراز داشته اند. 
برخی از راستگرایان دادگاه عالی را بیش از حد الزم 

لیبرال توصیف می کنند.
خبرگزاری فرانسه با اشاره به تظاهرات شنبه شب 
در شهر تل آویو علیه نتانیاهو نوشت: هزاران اسرائیلی 
در اعتراض بــه توافق هایی تظاهــرات کردند که 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد دارد آن 

را برای تشکیل دولتی ائتالفی انجام دهد.
برپایه این گزارش، مخالفان نتانیاهو انجام این 
توافق ها برای تشکیل ائتالفی دولتی را پایانی بر آنچه 
آن را دموکراسی در فلسطین اشغالی می خوانند، 
می دانند. مهلــت نتانیاهو برای تشــکیل کابینه 
ائتالفی جدید چهارشنبه شب پایان می یابد و هنوز 
به توافق های یادشده با هیچ یک از احزاب نرسیده 
است. مذاکرات هفته جاری به بن بست رسید زیرا 
طرف های ذی ربط در این توافق ها درخصوص اتفاق 
نظر درباره قانون جدید سربازگیری در ارتش ناکام 
ماندند. قانون رژیم صهیونیســتی تأکید می کند 
که اگر نتانیاهو نتواند تا 29 ماه مه جاری کابینه ای 
تشکیل دهد، رئیس این رژیم می تواند فرد دیگری 

در پارلمان را مأمور تشکیل کابینه کند.

جهاننما

سیدمحمدمیرزامحمدزاده

روز یکشــنبه )پنجم خرداد ماه( 
مردم اروپا در جریان انتخابات پارلمان 
اتحادیه، ضربه ای به سیاســتمداران 
سنتی چپ و راست میانه وارد آوردند و 
برای اولین بار در تاریخ قاره، اکثریت را 
از دست آن ها ربودند و به نفع لیستی از 
نامزدهای غیرمتحد اما طرفدار اتحادیه 
رأی خود را به صندوق هــا ریختند؛ 
بااین حال راست های افراطی که چشم 
طمع به این انتخابات داشتند، هرچند 
که رشــد اندکی را نسبت به انتخابات 
پیشین کســب کردند، اما نتوانستند 

پیروز از میدان خارج شوند.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، 
در مقالــه ای بــه بررســی نتایج این 
انتخابــات پرداخــت و نوشــت: 
رأی دهنــدگان با حضور گســترده 
در پــای صندوق هــای رأی، رکورد 
مشارکت 25 ساله در این انتخابات را 
شکستند تا از شانس خود برای برکنار 
کردن احزابی که بــرای چندین دهه 
سیاست های توافقی اتحادیه اروپا را 

راهبری می کردند، استفاده کنند.
راستهایافراطیچندان

خرسندنیستند
رهبران راست افراطی که در مسیر 
کسب بهترین نتایج تاریخ حضور خود 
در ایــن انتخابات بودنــد نیز چندان 
خرسند نیستند و تنها موفق به کسب 
افزایش آرای ناچیز نسبت به انتخابات 
سال 2014 شدند؛ نتیجه ای که نشان 
می داد، به  رغم سال ها التهاب و آشوب، 
رأی دهندگان هنوز آماده تسلیم کردن 
اتحادیه اروپا و رو آوردن به رهبرانی که 
قصد تضعیف اتحادیه از درون را دارند، 
نیســتند. رأی دهندگان بــا انتخاب 
احزاب سبز و دیگر چپ گرایان طرفدار 
اتحادیه اروپا نشان دادند کسانی که به 
احزاب سنتی پشــت کردند به دنبال 
خونی تازه در رگ های قاره هستند و نه 

یک تحول سیاسی گسترده.
این انتخابات به دنبــال یک دوره 
پر هیاهو و آشوب برای اتحادیه بدون 
مرز متشکل از 28 کشور برگزار شد. در 
دوره پنج ساله پس از انتخابات پیشین 

برای پارلمان اروپا، این قاره در معرض 
حمالت مداوم تروریســتی، بحران 
پناه جویان، تصمیم بریتانیا برای خروج 
از ایــن بلوک و تداوم مســائل بحران 

جهانی اقتصادی قرار گرفته بود.
در فرانسه، مارین لوپن، رهبر حزب 
راست افراطی، با تکرار پیروزی سال 
2014 خود، حــزب امانوئل  ماکرون، 
رئیس جمهور این کشور را در پارلمان 

شکست داد.
او خوشحالی خود را با بیان عبارت 
»محو کردن احزاب قدیمــی« ابراز 
کرد و گفت: ایــن رأی گیری مرز بین 
ملی گرایی و جهانی شدن را مشخص 

کرد.
اما سهم آرای 23.5 درصدی وی 
کاهشی را نســبت به دوره انتخابات 
گذشته نشــان می داد که هشداری 
برای لوپن بود مبنی بر اینکه باوجود 
اعتراضات گســترده سراســری در 
فرانســه علیه ماکرون و سیاست های 
انحصارطلبانه اش، لوپن نیز محبوبیت 
خود را در بین مردم از دست داده است.

آزموندموکراسی
بانتایجیرنگارنگ

باوجــود 400 میلیون شــهروند 
واجــد شــرایط رأی دادن، انتخابات 
اتحادیه اروپا را می توان دومین آزمون 
دموکراسی در جهان پس از انتخابات 
ملی هند دانست. پس از چندین دهه 
ریزش مشــارکت در ایــن انتخابات، 
دوره کنونی نشان از افزایش چشمگیر 
و صریح داشت؛ مشارکت 51 درصدی 
بیانگر افزایش حدود 11.5 درصدی 
نسبت به 42.6 درصد مشارکت دوره 
2014 بود. این افزایــش را می توان 
در عصبانیت و نیز احساســات جدید 
رأی دهندگان در مورد اتحادیه توجیه 

کرد.
نتایــج متنوع انتخابــات اخیر در 
سرتاســر اروپا کاماًل واضح اســت؛ 
انتخاباتــی کــه بــر اســاس نتیجه 
نظرســنجی ها قرار بود تشکیالت پر 
ســر و صدای راســت گرایان افراطی 
برنــده باشــند، نتایجــی معتدل به 
دســت آوردند. در هلنــد، یک حزب 
راســت افراطی جایگزین یکی دیگر 

شــد، اما نتوانســت درمجموع آرای 
محسوسی به دســت آورد. در آلمان، 
حــزب آلترناتیو بــرای آلمان، حزب 
مخالــف مهاجــران، آرای کمتری را 
نســبت به انتخابات کشوری در سال 

2017 کسب کرد.
بر اســاس نتایج اولیه، در سرتاسر 
قــاره اروپــا، احــزاب اروپاگریز تنها 
24 درصــد از آرای 751 کرســی 
قانون گــذاران پارلمــان را بــه خود 
اختصاص دادند که حاکی از افزایش 
دو درصدی نســبت به نتایج ســال 

2014 بود.
ایتالیاتنهاپیروزپوپولیستها

شــاید ایتالیا را بتوان برگ برنده 
راست گرایان افراطی دانست، جایی 
که وزیر داخلی حزب ماتئو سالوینی 
توانســت پــس از یکســال کمپین 
انتخاباتی مداوم در سرتاســر کشور و 
وعده بازگرداندن مهاجران و تضعیف 
اتحادیه اروپا، در جایگاه نخست قرار 

گیرد.
اما حاال با توجه به شکســت دیگر 
همتایان اروپاگریزش در سرتاسر اروپا، 
باید از آرزوهای خود عقب نشینی کند. 
بیشتر شرکای بالقوه او آرای کمی را به 
دست آوردند، اگر که نگوییم شکست 
خوردند. البته آن ها هیچ وقت انتظار 
کسب اکثریت مجلس را نداشتند، اما 
حاال حتی نمی توان چندان مطمئن 
بود آن قدر قوی باشند که بلوک اقلیت 

را به دست بگیرند.
به جــای آن، احزاب ســبز و دیگر 
طرفــداران محیط زیســت، احزاب 

سوسیال لیبرال احتماالً شگفتی این 
انتخابات هستند، چراکه به رتبه های 
دوم یا سوم در کشــورهایی همچون 
فرانســه، آلمان، فنالند و دیگر نقاط 

دست یافته اند.
اروپا با این نتایــج که در آن احزاب 
میانه برای اولین بار در کسب اکثریت 
با شکست مواجه شدند، باید به دنبال 
کسب حمایت از سوی قانون گذاران با 
عقاید کمتر ارتودوکس برای اداره خود 
باشد. میانه رو ها در انتخابات پارلمان 
تنها 43 درصد از آرا در مقایسه با 53 

درصد دور گذشته به دست آوردند.
در آلمان، بر اساس آرای اولیه، جایی 
که احزاب سبز به  جایگاه دوم ارتقا پیدا  
کردند، رابرت هابک، جانشــین رهبر 
حزب به شبکه رادیویی ای آر دی گفت 
که نگرانی برای آینده کره زمین، نقش 
برجســته ای در کاراز انتخاباتی وی 
داشت و درواقع تنبیهی برای دولت بود 
که در تقابل با این نگرانی کوتاهی کرد.

مجلس در برخــی از بزرگ ترین 

مســائلی که اتحادیه با آن روبروست 
نقش اساسی دارد. این مجلس است که 
مقامات ارشد اتحادیه را تأیید می کند، 
بودجه حجیم اروپا را تنظیم می کند و 
جلو قوانین مخرب را می گیرد، ازجمله 
قوانین داده های شــخصی که سال 
گذشته اجرایی شد؛ مسئله ای که به 
ورای مرزهای اتحادیــه اروپا مربوط 

می شد.
سالوینیمشعلدار
ناسیونالیستهایاروپا

در ایتالیا، کشــور غربی اتحادیه، 
جایی که بیشــترین حمایت خود را 
به صراحت از پوپولیسم و راست های 
افراطــی بــروز داده اســت، نتیجه 
تأییدکننده خیزش حزب ســالوینی 

است.
نتایج نشان می دهند که این حزب 
34 درصد از کل آرای ایتالیا را به خود 
اختصــاص داده که حاکی از رشــد 
دوبرابری نسبت به انتخابات کشوری 

سال گذشته است.
این نتیجه که نســبت به ســایر 
احزاب راست افراطی برتری فاحشی 
را در ائتالف پان اروپا نشــان می داد، 
نقش ســالوینی به عنوان مشعل دار 
ناسیونالیست ها در داخل بلوک اروپا 

را تبیین کرد.
پس از بسته شدن صندوق های آرا، 
سالوینی در حســاب توئیتر شخصی 
خود عکسی منتشر کرد که در آن در 
جلو یک کتابخانه ایســتاده بود و در 
قفســه این کتابخانه کالهی با شعار 
»آمریکا را دوباره قوی کن«)شــعار 
انتخاباتــی دونالد ترامپ( به چشــم 
می خــورد؛ وی در دســتش کاغذی 
داشــت که روی آن نوشته بود: حزب 

شماره 1 ایتالیا. از شما ممنونم.
نتیجه انتخابات نشان می دهد که 
چطور حزب لیگ سالوینی از شریک 
ائتالفی خود یعنی جنبش پنج ستاره 
پیشی گرفت، پنج ستاره ای که سال 
گذشته به عنوان محبوب ترین حزب 
ایتالیا به دولت راه یافت اما رفته رفته 

حمایت خود را از دست داد.
نتایج در مورد ایتالیا همچنین نشان 
داد که حزب ضد ساختاری پنج ستاره 
چطور به جای گاه ســوم، درست بعد 
از حزب اندک بهبود یافته چپ میانه 
دموکرات سقوط کرد. تحلیل گران بر 
این باورند که سالوینی از این پیروزی 
برای دوباره چینش دولت به نفع خود 
اســتفاده می کند و دولت را بیشــتر 
به ســمت راست می کشــاند و شاید 
اصاًل از ائتالف خارج شــود و کشور را 
به انتخابات دوباره بکشــاند تا بتواند 
نخست وزیر شــود؛ اما سالوینی اوایل 
روز دوشنبه )ششم خرداد( ابراز کرد 
که آرام و بدون مناقشه داخلی به کار 

خود باز می گردد.
ماکرونشکستنخورد

در فرانســه، انتخابــات درواقــع 
رفراندومــی برای رهبــری ماکرون 
بود، کســی کــه در ســال 2017 با 
 شــعار صریح طرفــداری از اتحادیه 

به قدرت رسید.
اما محبوبیــت ماکــرون به طور 
شگرفی به ویژه با تداوم جنبش جلیقه 

زردها رو به افول گذاشــت؛ اما نتیجه 
انتخابات آن طور که پیش بینی می شد، 
آن چنان ضــد ماکرون نبــود. او تنها 
یک درصد نســبت به لوپن عقب بود 
و تــرس را در دل لوپن انداخت. حزب 
میانه ماکرون درواقع بــا این نتیجه 
ساختارهای چپ و راست سنتی میانه 
فرانسه را پشت سر گذاشت و از آن ها 

پیش افتاد.
در آلمان، شــکاف انتخابات بین 
احزاب کوچک بــا دو حزب حاکم که 
به صورت ســنتی در سیاســت های 
کشــور برتر بودند همچنان به ریزش 

خود ادامه دادند.
آنــگال مرکل، صدراعظم راســت 
میانه حزب کریســتین دموکرات که 
پیش بینی می شد پیشتاز باشد، پس 
از اعــالم نتایج به راحتــی از دیگران 
پیش بود؛ امــا نتایج حکایت از ریزش 
هفت درصدی آرای حزب وی نسبت 

به انتخابات 2014 می کرد.
ا بــرای  ر دن آ ز دســت دا ا
شــرکای ائتالفــی مــرکل، حزب 
سوســیال دموکرات چــپ میانه اما 
ســنگین تر بود؛ حزبی که به جای گاه 
سوم تنزل یافت و رهبر خود را به دلیل 
سیاست های ضد ائتالفی تحت فشار 

گذاشت.
نتایــج رای راســت های افراطی 
آلمان، حزب آلترناتیو بــرای آلمان 
اما کامــاًل ناامیدکننده بــود، اگرچه 
10 درصد نســبت به نتایج دوره قبل 
پیشرفت داشتند، اما 13 درصد ریزش 
آرا نســبت به انتخابات داخلی سال 

2017 کاماًل محسوس بود.
شگفتیهایانتخاباتاروپا

نتایــج اولیــه در مــورد دیگــر 
آلمانی زبان اتحادیه، اتریش، حاکی از 
دست رفتن دســت برتر حزب راست 
افراطی حاکم پس از رسوایی دو هفته 
گذشــته که منجر به فروپاشی دولت 
شده بود، است. حزب آزادی برخالف 
پیش بینی ها مبنی بر پیروزی قاطع، 

به جای گاه سوم سقوط کرد.
در بریتانیا، باوجــود تصمیم برای 
ترک بلوک در ماه اکتبر، نایجل فریج، 
رهبر مخالف اتحادیــه دوباره با تکرار 
نتایج سال 2014، توانست برتری را 

از آن خود کند.
نتایج انتخابات دیگر کشــورها را 
نیز ناامید کرد. در یونان، آلکســیس 
سیپراس، نخســت وزیر چپ، پس از 
آنکه نتایج اولیه مشــخص کرد که به 
رقیب راســت میانه خود باخته است، 
خواســتار برگزاری انتخابات داخلی 

زودهنگام شد.

انتخاباتپارلماناروپانتایجیمتنوعبهدنبالداشت

پیروزیسبزهاولیبرالها؛ناامیدیمیانهروها

خبر

یک روزنامه ژاپنی دوشنبه )ششــم خرداد ماه( نوشت: 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سفر آتی نخست وزیر 
ژاپن و ایفای نقش میانجیگر برای حل تنش میان تهران و و 

اشنگتن استقبال کرد.
به گــزارش روزنامه یومیوری شــیمبون، آبه شــینزو، 
نخســت وزیر ژاپن، تصمیم خود برای حل تنش میان ایران 
و آمریکا را با ترامپ در حین بازی گلف در روز گذشته مطرح 

کرده است.

این روزنامه به نقل از برخی منابــع دولتی افزود: ترامپ 
در واکنش به ســخنان نخســت وزیر ژاپن از مواضع وی در 
مورد ایران حمایت و بر ســفر هر چه زودتر او به تهران تاکید 

کرده است.
بنابر گزارش ها، آبه در راستای سفر آتی خود به ایران با جان 
بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر 

خارجه ایران نیز به گفتگو پرداخته است.
به گزارش رویترز، ژاپن به عنــوان یکی از متحدان اصلی 

آمریکا همیشه خواهان حفظ روابط دوستانه 
خود با ایران بوده اســت. نخست وزیر ژاپن 
قرار اســت در ماه ژوئن)خــرداد - تیر( به 

ایران سفر کند.
پیش از این سخنگوی وزارت خارجه 

درباره خبرهای منتشره درخصوص 
سفر نخست وزیر ژاپن به ایران گفته 
بود: دکتر روحانی از آبه شینزو از 
قبل برای ســفر به تهران دعوت 
به عمل آورده  که ایشــان هم در 
پاسخ گفته اند در زمان مناسب 

این سفر انجام خواهد شد.
خبرگزاری کیــودو ژاپن روز 

جمعه گذشــته اعالم کرد که آبه شینزو تمایل 
دارد ماه ژوئن امسال به منظور دیدار و گفت و گو 

با مقامات ایران به تهران سفر کند.
به نوشته این خبرگزاری، چنانچه 
سفر آبه به ایران تحقق یابد نخستین 
سفر یک نخست وزیر ژاپن به تهران 
در چهار دهه گذشــته است، در 
ســال 1978 میــالدی )1357 
هجری شمســی( تاکئــو فوکودا 
نخســت وزیر وقت ژاپن به ایران سفر 
کرده بود. ایران به طور ســنتی یکی 
از بزرگترین صادرکنندگان نفت به 

ژاپن بوده است.

توکیوسفیرواشنگتنمیشود

چراغ سبز ترامپ به آبه برای میانجیگری

احزابسبزودیگر
طرفدارانمحیطزیست،
احزابسوسیاللیبرال
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