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آغاز گفت وگوهای نتانیاهو
 برای تشکیل دولت 

منابع رســانه ای عبری زبــان اعــام کردند که 
بنیامین نتانیاهو پیش از اینکه رســماً توسط رئیس 
رژیم صهیونیســتی مامور به تشــکیل دولت شود، 
تماس هایش را برای تشکیل یک دولت راستگرا آغاز 
کرده است. روزنامه القدس العربی به نقل از رسانه های 
عبری نوشــت؛ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسبق 
رژیم صهیونیستی منتظر طی مراحل اداری و پروتکلی 
و مکلف شدن توسط اســحاق هرتزوگ، رئیس این 
رژیم به تشکیل دولت نمانده و بافاصله پس از اعام 
نتایج انتخابات ِکنست تاش هایش برای تشکیل یک 
دولت راستگرا را آغاز کرده است. شبکه کان در این باره 
گزارش داد که نتانیاهو از یاریو لیون مسئول مذاکرات 
حزب لیکود برای ائتاف با دیگر احزاب خواسته است 
تا ارتباط و تماس با رؤسای بلوک راست ازجمله حزب 
شاس، حزب صهیونیســم دینی به ریاست بتسلئیل 
ســموتریتچ و یهدوت هتوراه را آغــاز کند. طبق این 
گزارش، این اقدام در چارچــوب تاش های نتانیاهو 
برای تسریع در تشکیل ائتاف دولتی جدید و تشکیل 
دولت پیش از پایان موعدهای قانونی صورت می گیرد. 
بنا بر قوانین موجود پس از پایان رای گیری، هر حزبی با 
توجه به میزان رایی که به دست آورده نامزدهای خود را 
روانه پارلمان می کند و حزب پیروز از سوی رئیس رژیم 
صهیونیستی برای آغاز مشورت با دیگر احزاب به منظور 

تشکیل ائتاف اکثریت معرفی می شود.

نتانیاهوازانزوایبینالمللیمیترسد
منابع سیاسی صهیونیستی اعام کردند، نتانیاهو 
برای پرهیز از انــزوای بین المللی تــاش می کند از 
نمایندگان افراطی راستگرا در دولت خود استفاده نکند.

این منابع گفتند، بنیامین نتانیاهو، رئیس حزب 
لیکود تمایــل ندارد بــا دادن پســت های دولتی به 
نمایندگان راســتگرای افراطی همچون »ایتمار بن 

غفیر«  ریسک کند.
منابع مذکور گفتند، نتانیاهــو تاش می کند دو 
رقیب انتخاباتی خود یعنی یائیر الپید، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی و بنی گانتس، وزیر جنگ این رژیم 
را متقاعد کند به دولت وی بپیوندنــد تا دچار انزوای 

بین المللی نشود.
گزارش های مطبوعاتی نیز نشان می دهد که دولت 
آمریکا و کشورهای اروپایی به نتانیاهو اعام کرده اند 
که بن غفیر را به عنوان یک وزیر نمی پذیرند. همچنین 
کشورهای عربی به او نسبت به انتخاب بن غفیر به عنوان 

وزیر هشدار داده اند.
منابع مذکور گفتند، احتمــاال نتانیاهو از منصور 
عباس، رئیس فهرست متحد عربی برای ایجاد تعادل 

در برابر افراطی های جناح راست استفاده می کند.
در همین راستا، نفتالی بنت، نخست وزیر دوره ای 
رژیم صهیونیســتی به الپید اطاع داده که قصد دارد 

ظرف روزهای آینده از سمتش استعفا کند.

بازگشتنتانیاهو
خشونتعلیهملتفلسطینراافزایشمیدهد

گروه های فلســطینی تأکید کردند که بازگشت 
بنیامین نتانیاهو به قدرت، خشــونت و افراط گرایی 

اسرائیلی ها علیه ملت فلسطین را افزایش خواهد داد.
 منذر الحایک، سخنگوی فتح گفت: زمانی که جامعه 
اسرائیل راست گرایان افراطی را که مرتکب جنایت های 
زیادی در کرانه باختری، قدس و نوار غزه می شــوند، 
انتخاب می کند، واضح است که این جامعه یک جامعه 

تندرو است.
وی گفت: تمام دولت های اســرائیلی دولت های 
افراط گرایی هســتند. همگی به دنبال الحاق کرانه 
باختری، مصادره اراضی فلسطینی ها، شکستن اراده 
ملت فلسطین و تقسیم زمانی و مکانی قدس، به حاشیه 
راندن مسئله فلسطین و عادی سازی روابط هستند. 
تمام این اقدامات با بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت 

ازسرگرفته می شود.
الحایک گفت: نزاع و مبارزه با اشــغالگران تا زمان 
استقال ادامه خواهد داشت. چه نتانیاهو بازگردد و 
چه برود فرقی نمی کند، جنگ ما ادامه دارد چراکه ما 
صاحبان این سرزمین هستیم و از شهر قدس و حقمان 
برای آزادی و استقال دفاع می کنیم. نتانیاهو صاحب 
پروژه ادامه دودستگی است. او به شهرک نشینان گفت 
که اگر تشکیل یک کشور فلسطینی را نمی خواهید 
پس بهتر است از دودســتگی فلسطینی ها حمایت 

کنید.
وی افزود: مــا در مقابل چالش بزرگی هســتیم و 
حمات و درگیری ها علیه ملت فلسطین و مقدسات 
بیشتر شده و حتی باعث افزایش تنش و خشونت در 

کل منطقه می شود.

جهان نما

فرشادگلزاری
روز گذشــته )شــنبه( رویتــرز 
بــه نقــل از کرملین اعــام کرد که 
رئیس جمهوری این کشــور تخلیه 
غیرنظامیان از بخش هایی از منطقه 
خرســون جنوبی اوکراین را در روز 
جمعه تایید کرده اســت. به نوشــته 
این خبرگــزاری، والدیمیر پوتین در 
مراسم گرامیداشت روز وحدت ملی 
روسیه اعام کرده اکنون کسانی که 
در خرســون زندگــی می کنند باید 
از منطقه اقدامــات خطرناک خارج 
شــوند، زیرا مــردم غیرنظامی نباید 

آسیب ببینند. 
ایــن اظهارات رئیــس جمهوری 
روسیه آن هم درباره منطقه ای مانند 
خرسون که برای مســکو از اهمیت 
باالیی برخوردار است به نوعی می تواند 
یک شکست و شاید هم یک تاکتیک 
مرکب نظامــی- امنیتی باشــد. در 
واقعیــت این منطقه بــرای روس ها 

بسیار مهم است. 
مسکو قبًا مردم را از منطقه تحت 
کنترل خود در خرســون در ساحل 
غربی رودخانه دنیپــرو خارج کرده و 
این هفته اعام کرد که منطقه تخلیه 
شامل یک منطقه حائل ۱۵ کیلومتری 
در ساحل شــرقی نیز می شود. اما به 
نظر می رســد این اولین بار است که 
پوتین شخصاً تخلیه را تأیید می کند 
و به همین دلیل اســت که می گوییم 
این اقدام کرملین آنهــم با محوریت 
خرســون اهمیت باالیــی در عرصه 
میدانی دارد. در این میان تاس گزارش 
داده که روسیه مدعی شده ساکنان را از 
مسیر پیشروی اوکراین به مناطق امن 
منتقل می کند، اما کی یف می گوید 
که این اقدامات شامل اخراج اجباری 
غیرنظامیان است که جنایت جنگی 
اســت، روســیه البته این اتهام را رد 
می کند. آنچه در این وضعیت اهمیت 
می یابد اظهــارات مقامــات محلی 

خرسون است. 
روز پنجشنبه، کریل استرموسوف، 
معاون دستگاه روســیه در خرسون، 
گفت که روســیه احتماالً نیروهای 
خود را از سواحل غربی خارج خواهد 
کرد و در اظهارات بعدی، او گفت که 
»امیدوارم عقب نشینی صورت نگیرد، 
اما ما باید تصمیمات بسیار دشواری 

اتخاذ کنیم.« 

این مواضع و تاکیــد وی بر اینکه 
باید »تصمیمات دشــوار« در مورد 
خرسون گرفته شود، به گونه ای نشان 
می دهد که اوضــاع در این منطقه به 
نفع روســیه نیســت. رئیس جمهور 
اوکرایــن هــم چندی پیــش گفته 
بود کــه شــدیدترین درگیری ها در 
هفته گذشــته در اطراف باخموت و 
سولدار، در منطقه دونتسک شرقی در 
حدود ۵۰۰ کیلومتری شمال شرقی 
خرسون رخ داده اســت و این حرف 
او را می تــوان یک تایید بر شکســت 

نســبی روس ها در منطقه خرسون 
دانست. واقعیت این است که از حیث 
نظامی، داالن های تاریکی در پرونده 
اوکراین وجود دارد که نمی توان آن را 
به این راحتی ارزیابی یا به عبارت دیگر 
کالبدشــکافی کرد؛ چراکه در عرصه 
میدانی هر چه که به عنوان دستاورد 
از آن یاد شود، در نهایت باید در پشت 

میز مذاکره کارآیی داشته باشد. 
این در حالیست که تا به این لحظه 
هرگونه مذاکره میان آمریکا و روسیه 
یا روسیه و اوکراین رد شده و هنوز هم 
مشخص نیست که در محور سیاسی 

قرار است چه اتفاقی بیافتد. 
این روند در حالی طی می شود که 
روز گذشته )شنبه( وزرای امور خارجه 
بزرگ ترین اقتصادهای توسعه یافته 
جهان پس از نشست در شهر مونستر 
آلمــان در بیانیه ای مشــترک اعام 
کردند که »ما مکانیســم هماهنگی 
گروه هفت را بــرای کمک به تعمیر، 
بازسازی و حفاظت از زیرساخت های 
حیاتی آب و انرژی اوکراین تاسیس 
کردیم«. این اقدام آنها به منزله ادامه 
حمایت از کی یف است اما مطمئناً کار 

در همینجا به پایان نخواهد رسید. 

بازیجدیدلندن
بیخگوشمسکو!

اینکــه می گوییم کمــک غرب 
به اوکراین به این حرف و ســخن ها 
خاصه نمی شــود دالیلــی دارد که 
طی 48 ساعت گذشته خود را نمایان 
کرده است. به عنوان مثال روز گذشته 
)شــنبه( پنتاگون بخــش جدیدی 
از کمک هــای نظامی بــه اوکراین را 
اعام کرد که بسته تسلیحاتی 4۰۰ 
میلیون دالری شامل تانک های دوران 
شــوروی، موشــک های ضدهوایی 
قدیمــی و پهپادهــای کامیــکازه 
مینیاتــوری را دربرمی گیــرد کــه 
آرگونومی این تســلیحات به نوعی 

شبیه جنگ  جهانی دوم است. 
در همین راســتا سابرینا سینگ، 
ســخنگوی وزارت دفــاع آمریکا به 
خبرنگاران اعام کرد این بســته که 
از طرح 3 میلیــارد دالری پنتاگون 
برای کمک به اوکراین گرفته شــده 
است، نشــان دهنده آغاز یک فرآیند 
قراردادی بــرای ارائــه قابلیت های 

اولویت دار اضافی به اوکراین است. 
پنتاگون اعام کــرده که اوکراین 
همچنین 4۰ قایق تندروی نظامی، 

۱۱۰۰ پهپــاد کامیــکازه فونیکس 
گوســت و بودجــه برای آمــوزش و 
نگهداری تجهیــزات دریافت خواهد 
کرد کــه دریافت این تســلیحات و 
تجهیزات آبی- خاکی نشان می دهد 
احتماالً طی ماه های آینده درگیری ها 

در سطح دریا هم تشدید می شود. 
در این میان اما دیروز )شنبه( جیک 
سالیوان، مشــاور امنیت ملی آمریکا 
با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین و دیگر مقامات ارشد در کی یف 
دیدار و بر ادامه حمایت های سیاسی- 

نظامی و حتی امنیتی واشــنگتن از 
کی  یف تاکید کرد. 

اما در این راســتا لندن هم بیکار 
ننشسته اســت. انگلیس که از زمان 
نخست وزیری بوریس جانسون تا به 
امروز با مواضع تند علیه روسیه سعی 
کرده خود را متمایز از اعضای اتحادیه 
اروپا به نمایش بگذارد حاال دست به 
اقدامی زده که یک »نبرد اروپایی« را 

نمایان می کند. 
اخیراً رســانه های لندن گزارش 
داده اند که عامان اطاعاتی بریتانیا 
در حال کار برای ایجاد و آموزش یک 
نیروی مخفی در اوکراین هســتند 
که بــه نمایندگــی از دولت کی یف 
به اهــداف روســیه در کریمه حمله 
کنند. در تکمیل این گزارش روزنامه 
Grayzone گــزارش داده کــه 
ســرویس اطاعات نظامی بریتانیا 
با همکاری یک شــرکت خصوصی 
اطاعاتی قرار اســت ایــن عوامل را 
با شعبه اودسای ســرویس امنیتی 
اوکراین )SSU( بــرای ایجاد ارتش 
پارتیزانی هماهنگ کنند و در این راه 
توافق نامه هایی هم به امضا رســیده 

است. 
براســاس اســناد، ایــن کار بــا 
هماهنگی نزدیک با سرویس امنیتی 
اوکرایــن انجام می شــود و احتماالً 
حداقل تــا حدی توســط الیگارش 
اوکراینی آندری سادووی، که شهردار 
 TRK لوو و ریاست شرکت رسانه ای
Lux این کشــور اســت، پیش برده 

می شود. 
روزنامــه مذکور اعــام کرده که 
برنامه هــای آنها اســتفاده از ارتش 
مخفی برای انجام عملیات خرابکاری 
و شناسایی )دقیقاً شــبیه همان نوع 
حماتی که در هفته های گذشته در 
کریمه شــاهد بودیم( است که نشان 
می دهد بریتانیــا همانند روش های 
مرسوم در جنگ های جهانی به دنبال 
ضربه زدن به دشمن خونی خود یعنی 

روسیه است. 
بر اساس مســتندات موجود باید 
گفت که در وضعیت کنونی آنچه در 
صحنه سیاسی مشــاهده می شود، 
اتحاد نظامی و امنیتی علیه روس ها 
است؛ چراکه اگر عقب نشینی آنها از 
خرســون را مبدأ قرار دهیم و سپس 
رفتار بریتانیا و آمریکا را موردنظر قرار 
دهیم می بینیم که به صورت واضح تک 
و پاتک به سبک اروپایی علیه مسکو در 

حال تشدید شدن است.

تشکیلارتشپارتیزانیانگلیسدراوکراین،همزمانباتأییدشکستنسبیروسهادرخرسون

تک و پاتک به سبک اروپایی

پکن سفر اخیر قانونگذاران چند کشــور اروپایی و 
همینطور قانونگذاران خود پارلمــان اروپا به پایتخت 
تایوان را محکوم و تاکید کرد، هر گونه تاش طرف های 
خارجی برای کمک به استقال تایوان محکوم به شکست 
است. به نوشته پایگاه خبری شبکه راشاتودی، این هیات 
که که روز پنجشنبه با تسای اینگ ون، رئیس جمهور 
تایوان دیدار داشت، شامل مقاماتی از انگلیس، اوکراین، 
بلژیک، آلمان، جمهوری چک، کوزوو، هلند و همینطور 
پارلمان اروپا بود. دو نفر از قانونگــذاران حاضر در این 
هیات در حال حاضر هدف تحریم های پکن به تافی یک 
سری تدابیر سابقا اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا قرار 
دارند. ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، 
در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به پرسش 
خبرنگاری درباره سفر این قانونگذاران اروپایی به تایوان 
گفت، این قانونگذاران اغلب به صورت عمدی به اغراق 

در مسائل مربوط به چین و اشــاعه شایعات و اطاعات 
دروغ علیه چین پرداخته اند. او بیان داشت: آنها اعتبار 
کمی داشته و ارزش این را که به آنها توجه کنید، ندارند. 
نمایش مضحک سیاسی این معدود قانونگذاران راه به 
جایی نبرده و تنها رسوایی را فرا می خواند. او گفت تبانی 
با نیروهای خارجی و طلبیدن استقال تایوان محکوم 

به شکست است.

چین سفر قانونگذاران اروپایی به تایوان را محکوم کرد
خبر

رســانه های آمریکایی اعام کردند که دونالد ترامپ 
قصد دارد با سوار شــدن بر موج پیروزی های احتمالی 
جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای روز سه شنبه، 
رسما برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲4 اعام 
آمادگی کند. به گزارش یورو نیــوز، بنا به پیش بینی ها 
و ارزیابی هــای صــورت گرفته، دموکرات هــا حتی در 
لیبرال ترین نقاط آمریکا خود را برای شبی سخت همراه 
با ناکامی  و عذاب آماده می کنند. به نوشــته اکسیوس، 
تقریباً دو سال است که رئیس جمهوری پییشین و »یک 
دوره ای« ایاالت متحده پس از شکست از جو بایدن، نامزد 
دموکرات ها در انتخابات دور قبل ریاست جمهوری زمزمه 
سومین تاش برای به دست گرفتن ریاست کاخ سفید را 
مطرح می کند اما بنا به گزارش رسانه های آمریکایی وی 
با کمک دستیارانش در تدارک اعام رسمی این نامزدی 
در روز ۱4 نوامبر است. ترامپ در جریان یک گردهمایی 

در آیووا به شکلی صریح و آشکار تاکید کرد که قصد دارد به 
زودی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲4 اعام 
نامزدی کند. وی در این گردهم آیی که مرتب از سوی حضار 
مورد تحسین و تشویق قرار می گرفت ضمن اشاره به قصد 
اعام نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در 
سخنانی کنایه آمیز گفت: برای آنکه کشورمان با شکوه 

شود، دوباره این کار را انجام خواهم داد.

خبر

ترامپ خطاب به طرفدارانش: آماده انتخابات ۲۰۲۴ باشید!

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی با نقــل از منابعی در 
ارتش این کشور گزارش کرد، کره شمالی دیروز )شنبه( 
دست به پرتاب چهار موشک بالستیک کوتاه برد به سمت 
دریای زرد زده است. به گزارش تاس، به گفته این منابع 
خبری، این موشک های حدود ۱3۰ کیلومتر مسیر را با 
رسیدن به ارتفاع ۲۰ کیلومتری  طی کردند. کره شمالی 
در روزهای اخیر در حالی پرتابهای موشکی خود را افزایش 
داده که آمریکا و کره جنوبی نیز اقدام به برگزاری یک مانور 
نظامی مشترک کردند. ابتدا انتظار می رفت این مانورها در 
تاریخ چهارم نوامبر پایان یابنــد اما برگزارکنندگان بعد 
از پرتابهای موشــکی روز پنجشنبه کره شمالی تصمیم 
گرفتند آنرا تا پنجــم نوامبر تمدید کننــد. به گزارش 

اســپوتنیک طبق اعام ارتش کره جنوبی، این پرتابه ها 
در بازه زمانی ۱۱:3۲ تا ۱۱:۵۹ بــه وقت محلی طی روز 
گذشته از منطقه تونگریم واقع در استان پیونگان در غرب 

کره شمالی به سمت دریای زرد شلیک شدند.

همزمان با بــاال گرفتــن اعتراض ها بــه وضعیت 
پناهجویان در انگلیــس، منابع خبری روز گذشــنه 
)شنبه( از درگیری مسلحانه و بروز ناآرامی در یک مرکز 
مهاجرتی واقع در پایتخت این کشور خبر دادند. وزارت 
کشور انگلیس اعام کرد که این حادثه در مرکز اخراج 
پناهجویــان »هارمونــدزوورث« در نزدیکی فرودگاه 
بین المللی هیترو صورت گرفته و در جریان آن گروهی از 
مهاجران زندانی که به ساح های مختلف مجهز بودند، از 
اتاق خود خارج شده و وارد محوطه حیاط می شوند. طبق 
اعام وزارت کشور ناآرامی از زمانی آغاز شد که برق در این 
مرکز مهاجرتی قطع شد و تاش برای حل مشکل جریان 
دارد. منابــع خبری انگلیس گــزارش دادند که پلیس 

ضدشورش وارد عمل و موفق شده که اوضاع را در بخشی 
از این مرکز مهار کند اما درگیری ها همچنان ادامه دارد. 
به گزارش دیلی میل حدود ۱۰۰ نفر که به چاقو، چماق 

و ساح های مختلف مسلح، با پلیس  درگیر هستند. 

درگیری مسلحانه در یک مرکز مهاجرتی انگلیسکره شمالی چهار موشک بالستیک دیگر شلیک کرد
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