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بازگشت »لوال داسیلوا« 
به عرصه قدرت برزیل 

با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل 
و شمارش آرا، ســرانجام لوئیس ایناسیو لوال داسیلوا، 
رئیس جمهوری سابق این کشور توانست رقیب خود ژایر 
بولسونارو را شکست دهد؛ نتیجه ای که پس از چند دهه 
به دولت راست گرای برزیل پایان داد. به گزارش رویترز، 
دادگاه الکترال عالی برزیل اعالم کرد که لوال داسیلوا، 
رئیس جمهور آینده برزیل خواهد بود. بر اساس نتیجه 
دور دوم این انتخابات که شامگاه یکشنبه ۳۰ اکتبر در 
پی شمارش ۹۹/۹۹ درصد آرا اعالم شد لوال داسیلوا با 
اختالفی اندکی به یک پیروزی مویرگی اما بسیار بزرگ 
دست یافت تا ۱۲ سال پس از ترک قدرت بار دیگر سکان 
هدایت دستگاه اجرایی کشورش را در دست گیرد. وی 
پس از ماه ها پیشتازی در پی موکول شدن سرنوشت 
نهایی این رقابت به دور دوم، روز یکشنبه هنگام انداختن 
رای خود در صندوق گفته بود: این مهم ترین روز زندگی 
من است. کار شمارش آرای ۱۵۶ میلیون رای دهنده از 
ساعت ۱۷ به وقت محلی بالفاصله پس از بسته شدن 
شعبه های رای گیری در سراسر برزیل آغاز شد و نتیجه 
نهایی این انتخابات در نیمه شب یکشنبه به وقت اروپای 
مرکزی به صورت رســمی اعالم شد. بر اساس نتیجه 
نهایی اعالم شده، لوال داســیلوا موفق به کسب ۵۰.۹ 
درصد آرا شد و ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری فعلی 
و چهره سرشناس جریان راست افراطی در برزیل ۴۹.۱ 

درصد آرا را از آن خود کرد.
این فشرده ترین انتخابات و نزدیک ترین فاصله بین 
دو نامزد نهایی ریاست جمهوری از زمان بازگشت برزیل 
به دموکراسی پس از حاکمیت یک سیستم دیکتاتوری 
نظامی طی ســال های ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ در این کشور 
محسوب می شود. لوال داســیلوا در واقع پیروز نهایی 
»قطبی ترین« انتخابات تاریخ مدرن این کشور بزرگ 
آمریکای جنوبی شد که به رغم رقابت بسیار نزدیک و 
فشرده میان دو کارزار انتخاباتی، بدون هرگونه خشونت 
به انجام رسید. رویترز دقایقی پیش  از اعالم رسمی نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری برزیل با استناد به داده های 
موسسه نظرسنجی »دیتافولها« از روند وشمارش آرا 
پیش بینی کرده بود که لوال داســیلوا پیروز نهایی این 
رقابت خواهد بود و بار دیگر بر مسند ریاست جمهوری 
خواهد نشست. پس از اعالم نتایج، بولسونارو سکوت 
پیشه کرد و برخی از متحدانش علنا شکست بولسونارو 
را پذیرفتند. لوال طی یک سخنرانی اظهار کرد که این 
کشــور غیرمتحد را متحد خواهد کرد و در عین حال 
خواستار همکاری بین المللی جهت حفظ جنگل های 
بارانی آمازون شد. او همچنین تصریح کرد: من نه تنها 
برای افرادی که به من رای دادند بلکه برای ۲۱۵ میلیون 

برزیلی حکومت خواهم کرد. 
    

امارات به دنبال تسلط بر جزیره 
استراتژیک میون در باب المندب

منابع خبری از تحرکات امارات برای تسلط بر جزیره 
استراتژیک یمنی مّیون واقع در یکی از مهم ترین نقاط 
در تنگه باب المندب یعنی ورودی آن به دریای سرخ 
پرده برداشــتند. به گزارش عربی۲۱، احمد لملس، 
شهردار عدن وابسته به دولت مستعفی یمن با انتشار 
پیامی از امضــای توافقنامه با امارات برای ســاخت 
یک شهر مســکونی در جزیره مّیون در ورودی تنگه 
باب المندب خبر داد؛ اقدامی که به گفته یمنی ها، در 
چارچوب ازسرگیری تالش های ابوظبی برای تسلط 
بر این جزیره استراتژیک صورت گرفته است. لملس 
در این باره اعالم کرد که این پروژه شامل ساخت ۱۴۰ 
واحد مسکونی، پروژه های زیربنایی ازجمله مدارس، 
واحدهای بهداشتی و ســایر امکانات خدماتی است. 
پیش تر نیز اقدام امارات برای ســاخت پایگاه نظامی 
در جزیره میون در سال ۲۰۲۱ جنجال زیادی را به پا 
کرده بود؛ چراکه این جزیره در قلب تنگه باب المندب به 
عنوان گذرگاه حساس عبور کشتی های بین المللی قرار 
دارد. بازگشت مجدد اماراتی ها به جزیره میون واکنش  
و خشم یمنی ها را به همراه داشته است. مصطفی راجح، 
نویسنده و تحلیلگر سیاسی یمن، به شدت از استاندار 
عدن به دلیل امضای توافق مذکور انتقاد کرده است. 
وی گفت: اشغالگران چهارصد تن از ساکنان میون را 

به اجبار کوچاندند.

جهان نما

فرشاد گلزاری

اگرچه نفتالی بنت و 
یائیر الپید با همراهی 

احزاب دیگر توانستند 
نتانیاهو را پس از 12 سال 

نخست وزیری پیاپی کنار 
بگذارند، اما عمر این کابینه 
ائتالفی هم چندان طوالنی 
نشد و حدود یک سال عمر 
آورد. در نهایت نیز به دلیل 
اختالفات داخلی مجبور به 

انحالل شد

عرصه سیاست داخلی اسرائیل 
چند سالی اســت که با تالطم های 
مکرر روبرو است. این بهم ریختگی از 
نظر برخی مقامات سیاسی تل آویو نه 
تنها از بدو تاسیس این رژیم تاکنون 
بی سابقه بوده، بلکه موجب به وجود 
آمدن چند قطبی های سیاســی- 
اجتماعی شده است. این بحران البته 
از چندین ســال پیش در اسرائیل 
خود را نمایان کرده بود و به سطوح 

اقتصادی هم مربوط می شود. 
به عنوان مثال در اولین روزهای 
جــوالی ۲۰۱۹ میــالدی یکباره 
خبر آمد »یهودیان فالشــا« که به 
یهودیان اتیوپی تبار ساکن اسرائیل 
اطالق می شود، به دلیل کشته شدن 
جوان اتیوپیایــی در حیفا به ضرب 
گلولــه پلیس رژیم صهیونیســتی 
به خیابان هــا ریخته اند و مســیر 
اعتراضات خود را به سمت اقامتگاه 
بنیامیــن نتانیاهو، نخســت وزیر 

پیشین اسرائیل سوق داده اند. 

همین موضوع باعث شــد بحث 
تبعیض نــژادی در اســرائیل بیش 
از گذشــته چهــره خــود را علنی 
کند؛ چراکــه در اســرائیل عموماً 
»یهودیان اشکنازی« که تیرة غربی 
این جماعت به حســاب می آیند، 
بیشترین سهم را در ساختار سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی این رژیم به خود 
اختصــاص داده انــد. در آن روزها 
بسیاری از منتقدان نتانیاهو او را به 
حمایت از تبعیض نــژادی محکوم 

کردند. 
افزون بر این مســاله، مشکالت 
اقتصادی و گسست های اجتماعی 
باعث شد تا فشار از یک سو به نتانیاهو 
وارد شود و از سوی دیگر او از طرف 
احزاب سیاسی مخالف خود، روز به 
روز با یک سوژه جدید بمباران شود. 
مخالفان او به صــورت علنی در 
مقابل چشمانش در کنست اسرائیل 
سیاســت های کالن و به خصوص 
مدل مقابله با جریان های فلسطینی 
را مورد انتقاد قرار می دادند و حتی 
کار به جایی رسید که در پشت پرده 
بسیاری از عقالی سیاسی و نظامی 
اســرائیل، یکجانبه گرایی او را برای 

بقا و حیات تل آویو تهدیدزا ارزیابی 
می کردند. 

بر ایــن اســاس ۲۴ دســامبر 
۲۰۱۹ اعضای اصلی ائتالف کابینه 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی که محوریت آن ها با 
حزب لیکود بود، پیــش از آن که هر 
حزبی بــا خروجش از ایــن ائتالف، 
زمینه ساز فروپاشــی این ائتالف را 
فراهم کند موافقت کردند انتخابات 
زودهنگام ۹ آوریــل ۲۰۱۹ برگزار 

شود. 

در ســال ۲۰۱۹ دلیــل اقــدام 
نتانیاهو در انحــالل دولت، رهایی 
از فشار حامیان جنگ بود. اما این بار 
سناریوی سال ۲۰۱۵ برای نتانیاهو 
تکرار نشد و نتانیاهو وارد تکرارهای 
انتخاباتی شــد. ۹ آوریــل ۲۰۱۹ و 
پــس از آن ۷ ســپتامبر ۲۰۱۹ و 
۲ مــارس ۲۰۲۰ و در نهایــت ۲۳ 
مارس ۲۰۲۱، چهار انتخابات پیاپی 
برگزار شد تا اینکه باالخره مخالفان 
نتانیاهو و احزابی که حاضر به ائتالف 
با وی نبودند، توانستند ائتالفی برای 
شکل گیری کابینه تشکیل دهند که 
در رأس آن نفتالی بنت و یائیر الپید 

حضور داشتند. 
بر ایــن اســاس ایــن دو نفر با 
همراهــی ســایر احــزاب دیگــر 
توانستند نتانیاهو را پس از ۱۲ سال 
نخست وزیری پیاپی کنار بگذارند. 
آنها از این پیروزی سرمست بودند اما 
عمر این کابینه ائتالفی هم چندان 
طوالنی نشد، حدود یک سال دوام 
آورد و در نهایت به دلیل اختالفات 
داخلی مجبور به انحالل شد تا دوباره 
برای تعیین اعضای پارلمان و کابینه 

جدید، انتخابات برگزار شود. 

بازگشت بی.بی؟
بــا تمــام ایــن تفاســیر امروز 
)سه شــنبه( مصادف بــا اول نوامبر 
۲۰۲۲ قرار اســت بــرای پنجمین 
بار طی چهار ســال اخیــر انتخابات 
کنست برگزار شود تا باز هم سیاسیون 
تل آویو بتوانند به زعم خود بی دولتی 
و بالتکلیفی سیاســی را رفع و رجوع 
کنند. طبق اعــالم کمیته مرکزی 
انتخابات اسرائیل، ۴۰ فهرست برای 
این دور از انتخابات کنست ثبت نام 
کرده اند، اما پیش بینی شده است که 
تنها یک چهارم آنها بتوانند به کنست 

راه یابند. 
خبرگزاری آناتولــی در این باره 
پیش بینی کرد از ۴۰ فهرست مذکور 
فقط ۱۱ فهرســت موفق شوند و این 
۱۱ فهرست حزب راستگرای لیکود 
به ریاســت بنیامین نتانیاهو، رئیس 
اپوزیســیون، ائتالف میانه آینده ای 
وجود دارد به رهبــری یائیر الپید، 
نخســت وزیر فعلی، اردوگاه رسمی 
به رهبری بنی گانتس، وزیر جنگ، 
جریان صهیونیست دینی به رهبری 
زالل اســموتریچ، حزب راستگرای 
شاس، یهدوت هتوراه، حزب اسرائیل 
خانه مــا، ائتالف عربی موســوم به 
فهرســت مشــترک، حزب کارگر، 
حزب مرتز و فهرست یکپارچه عربی 

خواهند بود. 
در این بین اما نظرســنجی های 
متعددی هم وجود داشــته اســت. 
برخی  از آنها حاکی از آن اســت که 
ائتالف به رهبــری بنیامین نتانیاهو 
بیشترین تعداد کرســی را به دست 
خواهــد آورد اما اکثریــت مطلق را 

کسب نمی کند. 
از سوی دیگر طبق دو نظرسنجی 
انجام شــده اخیر توسط شبکه کان 
و روزنامه معاریو، ائتــالف نتانیاهو 
متشــکل از چهار حــزب ۳۰ تا ۶۰ 
کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست 
را به دست خواهد آورد و جبهه مقابل 
او نیز که متشــکل از احزاب راست، 
چپ و میانه رو است ۵۶ کرسی را به 

خود اختصاص خواهند داد. 
همچنین نظرسنجی های انجام 
شده حاکی از آن است که »جنبش 
عربی تغییر« به ریاست احمد الطیبی 
اخیرا اعالم کرد بدون ائتالف با هیچ 
طرفی در انتخابات شرکت می کند، 
چهار کرسی باقی مانده را از آن خود 
خواهد کرد که این استقالل سیاسی 

نشــان از جایگاه مهم حزب جنبش 
عربی برای ائتالف با سایر احزاب دارد. 
در همین حال، ارتش اســرائیل 
که نگران عملیات های فلسطینیان 
همزمان با برگزاری انتخابات است، 
اعالم کرده که تمامی اراضی اشغالی 
را طی امروز مســدود می کند و این 
محدودیت شــامل کرانــه باختری 
و تمامی گذرگاه های نــوار غزه هم 

خواهد شد. 
در این میان اما نظرســنجی های 
صورت گرفته از ســوی شبکه ۱۲ و 
شــبکه ۱۳ اســرائیل هم حکایت از 
پیروزی نتانیاهو با اکثریت غیرمطلق 
دارد. اینکه آیا او و حزب لیکو که یک 
جریان راستگرای افراطی به حساب 
می آیند، پیروز میدان خواهد بود یا 
خیر، موضوعی است که تا به اینجای 
کار و با استناد به نظرسنجی ها ممکن 
اســت به وقــوع بپیونــدد اما بحث 
اینجاست که بازگشــت او به عرصه 
سیاســت باز هم کابینه اسرائیل را 

شکننده خواهد کرد. 
او مخالفان زیادی در کنست دارد 
و برای تشکیل کابینه نیازمند ائتالف 
است که با توجه به وضعیت فعلی باز 
هم ســهم خواهی جریانات می تواند 
حتی انتخابات ششم را هم به تل آویو 
تحمیل کند. از سوی دیگر نتانیاهو 
قبل از انتخابات مواضعــی را اتخاذ 
کرده است که شاید برای بسیاری از 
سیاستمداران اســرائیل قابل قبول 

نباشد. 
او اعالم کــرده که اگــر مجدداً 
نخست وزیر شــود ارسال تسلیحات 
به اوکراین را آغاز می کند و از ســوی 
دیگر توافق ترسیم مرزها با لبنان که 
دولت الپید آن را چند روز پیش امضا 
کرده را به حاشــیه می برد. به همین 
جهت اســت که ظهور مجدد »بی.

بی« می تواند برای منطقه و اسرائیل 
هزینه زا باشد! 

  نتانیاهو مخالفان زیادی 
در کنست داشته و برای 

تشکیل کابینه نیاز به ائتالف 
دارد که با توجه به وضعیت 
فعلی باز هم سهم خواهی 

احزاب می تواند حتی 
انتخابات ششم را هم به 

تل آویو تحمیل کند

مقامات اوکراینی صبح دوشنبه از حمالت گسترده 
روسیه به زیرساخت های حیاتی در کی یف، خارکیف و 
دیگر شهرها خبر دادند. شبکه تلویزیونی TSN اوکراین 
گزارش داد که دســت کم پنج انفجار در مناطق مختلف 
کی یف و منطقه ویشــهرود شنیده شــده است. آنتون 
گراشچنکو، مشاور ارشد ریاست جمهوری اوکراین گفت، 
۴۰ موشک کروز روسیه به ســمت اوکراین شلیک شد. 

کی یف ایندیپندنت در توییتی نوشت: حدود ۷ تا ۸ انفجار 
در اوایل روز دوشنبه در کی یف شنیده شد. ویتالی کلیچکو، 
شهردار کی یف با انتشار پســتی در تلگرام به شهروندان 
گفت: در بخشی از پایتخت اوکراین برق و آب قطع شده 
است. مهندسان برق پس از آسیب به تاسیسات انرژی که 
برق حدود ۳۵۰۰۰۰ آپارتمان در کی یف را تامین می کند، 
در حال کار برای بازگرداندن برق هستند. متخصصان به 
همراه سایر مقامات تمام تالش خود را برای تثبیت وضعیت 
در اسرع وقت انجام می دهند. اوله سینیهوبوف، فرماندار 
منطقه خارکیف در تلگرام تایید کرد که زیرساخت های 
این شهر تحت تاثیر حمالت قرار گرفته است. در خارکیف، 
مترو کار خود را متوقف کرد. راه آهن اوکراین گزارش داد 
برق برخی از خطوط راه آهن اوکراین نیز قطع شده است. 
مســکو دو روز پس از بمباران کریمــه حمالتی را علیه 

اوکراین آغاز کرد.

حمالت گسترده روسیه به اوکراین و قطعی برق
خبر

نخست وزیر عراق با تاکید بر اینکه هیچ خط قرمزی 
در مقابل هیچ کــدام از پرونده های مرتبط با فســاد 
وجود ندارد، گفت که نفوذ هیچ گروه سیاســی  هم در 
این زمینه تاثیری ندارد. به گزارش اســپوتنیک، دفتر 
اطالع رسانی محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق 
با صدور بیانیه ای اعالم کرد، ایــن مقام ضمن بازدید 
از مقر سازمان مبارزه با فســاد مالی و اداری در عراق 

موسوم به هیئت »شفافیت«، با عالء الساعدی، رئیس 
این ســازمان دیدار کرد. در بیانیــه مذکور همچنین 
آمده است، الســودانی در جریان این دیدار از فعالیت 
این سازمان در مبارزه با فســاد و پیگرد اشخاصی که 
در فساد اداری و مالی دســت دارند، مطلع گشت. در 
این بیانیه همچنین آمده اســت، هیچ خط قرمزی در 
رابطه با هیچ یک از پرونده مرتبط با فساد، از سوی هیچ 
شخص و یا گروه  سیاسی وجود ندارد و دولت او از هیئت 
شفافیت در ســطح اقدامات اجرایی و یا قانونگذاری از 
طریق ارائه الیحه های قانونی مقابله با فســاد حمایت 
تمام قــد خواهد کرد. الســودانی خاطرنشــان کرد، 
نخســتین معیار دولتش در تعامل با دولت های دیگر، 
میزان همکاری آنهــا با ارجاع محکومان به مســائل 
 مربوط به فساد و اســترداد اموال مربوط به اختالس 

و قاچاق است. 

خبر

نخست وزیر عراق: خط قرمز برای مقابله با فساد وجود ندارد

یکصد ســال پس از ورود بنیتو موسولینی دیکتاتور 
ایتالیا بــه رم و کودتای موفقیت آمیز او، هــزاران نفر از 
هواداران فاشیسم، با پیراهن های سیاه در »پره داپیو« 
محل تولد موســولینی حاضر شدند و شــعارهایی در 

حمایت از او سر دادند. به گزارش یورونیوز، این جمعیت 
که تعدادشــان حدود ۲ تا ۴ هزار نفر تخمین زده شده 
بسیاری از نمادهای فاشیســتی را به همراه داشتند و 
سرودهای آن دوران را با یکدیگر همخوانی کردند. ۲۸ 
اکتبر ۱۹۲۲ فاشیست های پیراهن سیاه وارد پایتخت 
ایتالیا شدند و کودتا به راه انداختند و در نهایت این تالش، 
پادشاه وقت ایتالیا دو روز بعد به موسولینی ماموریت داد 
دولت جدید را در این کشور تشکیل دهد. به نظر می رسد 
حضور یک دولت دســت راســتی که رهبر آن پیشتر 
موسولینی را تحســین کرده، به طرفداران فاشیسم در 
ایتالیا این جسارت را داده تا چنین برنامه ای در ستایش 

دیکتاتور پیشین ایتالیا برگزار کنند. 

آمریکا و کره جنوبی یکــی از بزرگترین رزمایش های 
هوایی ترکیبی خود را دیروز )دوشنبه( با به کارگیری صدها 
هواپیمای جنگی ارتش های دو کشور برای اجرای حمالت 
شبیه سازی شــده ۲۴ ساعته شــروع کردند. به گزارش 

رویترز،  نیروی هوایی ارتش آمریکا چند روز پیش اعالم 
کرد، این رزمایش تحت عنوان رزمایش طوفان هوشیار 
تا روز جمعه این هفته ادامه خواهد داشــت و حدود ۲۴۰ 
هواپیمای جنگی در آن به اجرای حدود ۱۶۰۰ سورتی پرواز 
خواهند پرداخت. در ادامه این بیانیه اضافه شد، این باالترین 
تعداد ماموریت اجرا شده در این رزمایش ساالنه خواهد بود. 
این در حالی است که پیونگ یانگ معموال این مانورهای 
مشــترک آمریکا و کره جنوبی را به عنوان تمرینی برای 
حمله به خود تلقی کرده و آنها را به عنوان اقدامات اثبات 
کننده سیاست های خصمانه واشنگتن و سئول علیه خود 
محکوم کرده است.  کره شمالی در اعتراض به رزمایش های 

آمریکا و کره جنوبی، پرتاب های موشکی انجام داده است.

شروع بزرگترین رزمایش هوایی مشترک آمریکا و کره جنوبیتجمع طرفداران فاشیسم در یکصدمین سالگرد کودتای موسولینی! 

نظرسنجی ها بر بُرد راستگرایان اسرائیل در انتخابات امروز داللت دارند؛

پیروزی بی.بی؛ محتمل، اما تهدیدزا


