
 عمــان: وزارت خارجــه عمــان در بیانیه ای 
بر ضــرورت اهتمــام بــه گفت وگــو و مذاکرات 
مسالمت آمیز برای حل بحران بین روسیه و اوکراین 
تأکید کرد. وزارت خارجه عمان در بیانیه ای اعالم 
کرد که »بدر البوسعیدی« وزیر خارجه این کشور 
بــا »دمیترو کولبا« همتــای اوکراینی خود تلفنی 
گفت وگــو کرد. وزیر خارجه عمــان در این تماس 
تلفنی بر اهمیت دیپلماســی و اهتمام به گفت وگو 
و مذاکرات مســالمت آمیز بین طرف های درگیر بر 
اساس منشور سازمان ملل، قانون بین المللی و اصل 

حسن همجواری تأکید کرد.

 فرانســه: »امانوئل ماکــرون« رئیس جمهور 
فرانســه در پیامــی در توییتر بــه ورود نیروهای 
اوکراینی به شهر خرسون واکنش نشان داد. وی در 
این پیام نوشت: »بازگشت خرسون به اوکراین گام 
مهمی در راســتای احیای کامل حقوق حاکمیتی 
این کشور است«. رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد: 
»ما به حمایــت از اوکراینی ها ادامه خواهیم داد«.  
پس از خروج نیروهای روســی از شــهر خرسون، 
»ولودمیر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین نیز در 
پیامی در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت که خرسون 
مال ما شد.زلنســکی همچنین گفت که یگان های 
 ویــژه ارتــش این کشــور در حال ورود به شــهر 

خرسون هستند.

»رجب طیب اردوغــان« رئیس جمهور   ترکیه: 
ترکیه طی حکمــی »شــاکر اوزکان تورونالر« را 
به عنوان ســفیر ترکیه در ســرزمین های اشغالی 
منصــوب کــرد.  حکم رســمی ایــن انتصاب در 
روزنامه های رســمی منتشــر شده اســت و اعالم 
مــی دارد: »براســاس تصمیم ریاســت جمهوری 
ترکیه، شاکر اوزکان تورونالر به عنوان سفیر ترکیه 
در اســرائیل منصوب می شود«. ســفیر آنکارا در 
تل آویو، طی ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به عنوان 
 سرکنســول قدس و ســفیر ترکیه در فلســطین 

خدمت کرده است.

 ارمنستان: »نیکــول پاشــینیان« نخست وزیر 
ارمنستان در گفت وگو با تلویزیون دولتی ارمنستان  
گفــت امیدواریم که جمهــوری آذربایجان به طور 
سازنده در گفت وگو ها حاضر شده و به پیشنهادات 
ما پاسخ دهد.پاشــینیان در باره وضعیت حاضر در 
مرزها و درگیری با باکو گفت، در این شرایط، نباید 
ارمنســتان و قره باغ را به خطــر بیندازیم، نباید به 
تنهایی با تمام دنیا بجنگیم زیرا نمی توانیم. ما باید 
وضعیت را ارزیابی کنیم و برنامه روشن و قابل اجرا 

برای  حل مشکل ایجاد کنیم.«

 جاسوسی کارمند سفارت انگلیس 
در آلمان برای روسیه

یک کارمند ســفارت انگلیس در آلمان در دادگاه 
اعتراف کرد به علت نفرت از هر دو کشــور آلمان 

و انگلیس، برای روسیه جاسوسی می کرده است.
بر اســاس گــزارش مطبوعات انگلیــس، »دیوید 
باالنتین اســمیت«، مرد انگلیســی که چند سال 
را به عنوان نگهبان ســفارت کشــورش در برلین  
کار کــرده اعتراف کرد برای مدت دســت کم ۱۰ 
ماه برای روس ها جاسوســی کرده و »قانون اسرار 
رســمی« انگلیس را نقض کرده اســت. به نوشته 
پایگاه »اســکای نیوز«، اســمیت 58 ساله در ۱۰ 
اوت سال گذشــته میالدی بعد از گرفتار شدن در 
یک عملیات تله توســط پلیس آلمان در نزدیکی 
خانه اش در شهر »پوتســدام« در شرق این کشور 

دستگیر شد.
رســانه های انگلیس گزارش دادند، اسمیت، اصالتا 
اهل شهر »پیزلی« در نزدیکی »گالسکو«، اسراری 
شــامل اطالعات درباره فعالیت ها، هویت، آدرس ها 
و شــماره تلفن های چند عضو سفارت انگلیس را 
در اختیار وابســته نظامی روســیه قرار داده است. 
به نوشــته اســکای نیوز، این مرد انگلیسی اعالم 
کرده بود، از انگلیس و آلمان و همچنین به نمایش 
گذاشــتن پرچم عالمت حمایت از همجنســبازها 
متنفر اســت. اسکای نیوز نوشــت، پلیس در خانه 
او ایمیل ها و اســناد دارای عالمــت »محرمانه« را 
که ظاهرا برای انتقال دادن به روس ها آماده شــده 
بودند یافته اســت. او نهایتا بعــد از تماس برقرار 
کــردن فردی با او که خودش را کارمند ســازمان 
اطالعات ارتش روسیه جا زده بود، دستگیر شد. او 
به هشــت فقره از 9 فقره اتهام جاسوسی که به او 
وارد شده اعتراف کرده است. اسمیت مدت حدودا 
هشــت ســال را به عنوان نگهبان امنیتی سفارت 
انگلیس در برلین کار کــرده بود. مقامات انگلیس 
گفته اند او به دنبال زندگی در روســیه یا اوکراین 
بــوده و در اتاق خوابش اقالم مرتبط با روســیه از 
جمله یک پرچم روســیه پیدا شده است. چند روز 
پیــش روزنامه دیل میل انگلیــس به  نقل از منابع 
بی نــام گزارش داد، گوشــی شــخصی لیز تراس، 
نخســت وزیر ســابق انگلیس در زمــان خدمتش 
به عنوان وزیر خارجه انگلیس توسط عوامل روسی 
هک شــده بود و آنها به جزئیات محرمانه مذاکرات 
لندن با متحــدان بین المللی دســت یافته بودند. 
رئیس پیشین سرویس جاسوسی خارجی انگلیس 
نیز در پی انتشــار این گزارش گفــت، احتماال از 
جاســوس افزار بدنام اســرائیلی »پگاسوس«  برای 
هک کردن تلفن همراه نخســت وزیر ســابق این 

کشور استفاده شده است.

نیمچه گزارش
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ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: تالش های 
آمریکا در آسیای مرکزی با هدف افزایش نفوذ و تبدیل 
کشورهای منطقه به اقمار »واشنگتن« صورت می گیرد.

 »ماریا زاخارووا« ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
ضمن یک نشســت مطبوعاتی، با اشــاره به تالش های 
آمریکا جهت تبدیل کشــورهای آسیای مرکزی به اقمار 
خود گفت: »مســکو« بازدیدهای روزافزون نمایندگان 
ایــاالت متحده از منطقــه را زیر نظــر دارد. وی اظهار 
داشت: ما شــاهد تالش های مستمر آمریکا برای تقویت 
)جایگاه( خود در آسیای مرکزی هستیم که کشورهای 
منطقه را به تبعیت از تحریم های غیرقانونی فراسرزمینی 
علیه کشورمان تشــویق می کند. طبق عرف آمریکایی، 

این کار با بی شرمی و گستاخی و وعده های پوچ در مورد 
به دســت آوردن مزایایی در صورت تبعیت از دستورات 
واشنگتن انجام می شــود. سخنگوی وزارت امور خارجه 
روســیه تاکید کرد که هدف ضد روسی اقدامات آمریکا 

در آسیای مرکزی به وضوح به مشاهده می شود. 
وی تصریح کرد: شعار دموکراسی که واشنگتن از تامین 
مالــی آن دریغ نمی کند و زمینه برای انقالب های رنگی 
آمــاده می  کند و بــه ظاهر »نیت خیر« خود را نشــان 
می دهد، در حقیقت با هدف تبدیل کشــورهای مستقل 
به اقمار مطیع انجام می شود تا بدون چون و چرا تسلیم 
فرمان فرمایی استعمار  شوند و اجازه تخلیه منابع طبیعی 

و القاء ارزش های مبتذل غربی را دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه:

  آمریکا در تالش برای تبدیل کشورهای آسیای مرکزی 
به اقمار مطیع خود است

منابع یمنــی می گویند کــه آمریکا در مســیر تمدید 
آتش بس میان ریاض و صنعاء مانع تراشی کرده است.

منابع یمنی می گویند که آمریکا طی تحرکات اخیر خود 
مانع نهایی شــدن توافق آتش بس میان صنعاء و ریاض 
شــده است. به نوشــته وبگاه یمن نیوز، آمریکا از دولت 
امارات متحده عربی خواسته است تا با استفاده از عناصر 
همسو با خود در شورای انتقالی و شخص »طارق صالح« 
برادر زاده علی عبداهلل صالح اوضاع امنیتی یمن را دوباره 

دچار تنش و درگیری کند.
مقامات صنعاء می گویند که فرستاده آمریکا مانع تمدید 
توافق آتش بس شــده است، توافقی که در آستانه نهایی 
شدن بود. »تیموتی لیندرکینگ« همچنین به عربستان 

و امارات رفته و با ســفرای پنج عضو دائم شورای امنیت 
در ریاض نیز دیدار کرده است.

به گفتــه منابع یمنی، تحرکات آمریکا نشــان می  دهد 
که این کشــور تالش دارد، پرونده یمن همچنان تحت 
مدیریتش باشد و عربســتان سعودی نتواند ابتکار عمل 

را در دست گرفته و قدمی در راه پایان جنگ بردارد.
در همین راســتا علی القحوم عضو دفتر سیاسی جنبش 
انصاراهلل یمن در ۱5 آبان ماه به شــبکه خبری المیادین 
گفــت که هیأت هــای نظامــی آمریکایــی وارد خاک 
یمن شــده اند. القحوم هشــدار داد که آمریکا به همراه 
 انگلیس در حال آماده شــدن برای دور تازه ای از تنش 

در یمن هستند.

منابع یمنی:

 آمریکا مانع تمدید آتش بس
میان ریاض و صنعاء می شود

گزارش

انتخابات پارلمانی بحرین، دیروز در سایه محرومیت نامزدی 
مخالفان و تحریم گســترده از سوی آن ها، به صورت کامال 

فرمایشی برگزار شد.
به گزارش فــارس، از صبح دیــروز )شــنبه، ۱۲ نوامبر(، 
مراکز رأی گیری در سراسر بحرین برای برگزاری انتخابات 
پارلمانی باز شد. مجلس نمایندگان بحرین به موجب قانون 
اساسی ۲۰۰۲ تأســیس شده و شامل چهل عضو است که 
از طریق رأی گیــری عمومی انتخاب می شــوند و آخرین 

انتخابات پارلمانی نیز اواخر ۲۰۱8 برگزار شد.
به نوشــته فرانــس پــرس، در حالی کــه  از ماه ها پیش، 
شــخصیت ها و گروههای بحرینی خواستار تحریم گسترده 
انتخابات شده اند، امروز با باز شدن درهای مراکز رأی گیری 
بیــش از ۳۳۰ نامــزد از جمله ۷۳ زن بــرای پر کردن ۴۰ 
کرسی مجلس نمایندگان به رقابت با یکدیگر پرداختند. این 
در حالی اســت که در سایه غیبت احزاب مخالف، از شدت 
رقابت میان نامزدها کاســته شده است، هر چند که تعداد 

نامزدها بسیار زیاد است.
بنــا بر این گــزارش، مانند انتخابات ســال ۲۰۱8 در این 
کشور با اکثریت شیعی، دو حزب معارض »الوفاق« شیعی 
و »وعد« ســکوالر از معرفی نامزد برای این انتخابات منع 
شدند و این امر باعث شد که این دو حزب از رأی دهندگان 

بخواهند که انتخابات را تحریم کنند. 
آیت اهلل شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی قیام مردم بحرین 
چند روز پیش برای چندمین بار، بر لزوم عدم مشارکت در 
انتخابات مجلس بحرین تاکید کردو گفت: »رأی سفید هم 
باعث تضعیف ملت اســت«. وی نوشت: »شرکت کننده در 
انتخابــات پیش رو، چه این یا آن را انتخاب کند و چه ورقه 

ســفید در صندوق بیندازد، در تضعیف و به ذلت کشیدن 
ملت و تحمیل سلطه شدید بر حال و سرنوشت آن شریک 

است و در دین و دنیایش خسران کرده است«.
رهبر معنوی انقالب بحرین پیشــتر نیز در پاسخ به کسانی 
کــه می گوید در راســتای حمایت از دموکراســی باید در 
انتخابات شــرکت کرد، تصریح کرد: »چگونه ممکن است 
این هــدف در انتخاباتی موجود باشــد که بــرای از میان 
برداشتن دموکراسی طراحی شــده و درهای خویش را بر 
روی خواســتاران دموکراسی -در هر ســطح و اندازه ای- 
مسدود کرده و تسلیم شدگان در برابر دیکتاتوری به سوی 

آن شتافته اند؟«.

وی افزود: »درست این است که مشارکتی صورت نپذیرد تا 
درهای دموکراسی بسته نشود، دیکتاتوری شدت و غلظت 

نگیرد و آزادی از میان نرود«.
از زمان تظاهرات شــیعیان بحرینــی در جریان بهار عربی 
در ســال ۲۰۱۱ که توســط دولت این کشور و با همکاری 
عربســتان سعودی ســرکوب شد، این ســومین انتخابات 
پارلمانی بحرین محســوب می شود و در این مدت، مقامات 
آل خلیفه، صدها مخالف از جمله شــیخ علی سلمان، دبیر 
کل جمعیت الوفاق را زندانی کرده اند و تابعیت بســیاری از 

بحرینی ها را لغو کرده اند و برخی را نیز اعدام کرده اند. 
»علی عبداالمام«،  فعال حقوق بشــر مســتقر در بریتانیا، 

می گوید: »این انتخابات هیــچ تغییری ایجاد نخواهد کرد. 
بدون مخالفان، ما کشور سالمی نخواهیم داشت«.

بحرین از سال ۲۰۱8، اعضای احزاب سیاسی معارض را از 
نامزدی در پارلمان و عضویت در هیأت مدیره سازمان های 
مدنی، بر اســاس قوانین به اصطالح انزوای سیاسی و مدنی 
منع کرده اســت.  امری که در گزارش دیدبان حقوق بشر 
نیز تایید شده اســت. این در حالی است که بر اساس آمار 
موجود، بین ۶۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ شــهروند بحرینی از نامزدی 

در پارلمان و عضویت در شوراهای انجمنی منع شده اند. 
این انتخابات پس از گذشت بیش از یک هفته از سفر »پاپ 
فرانسیس« به منامه با هدف تقویت گفت وگوی ادیان برگزار 
می شــود. این دومین ســفر پاپ به کشورهای حوزه خلیج 
فارس به شــمار می رود. نخستین سفر او در سال ۲۰۱9 به 
امارات بود. پاپ در جریان ســفر به بحرین، بدون اشاره به 
نام این کشور، بر ضرورت احترام به حقوق بشر و عدم نقض 

آن تاکید کرد. 
از ســوی دیگر هکرها پایگاه اینترنتی پارلمان این کشــور 
را هــک کردند. در حالــی که مخالفــان بحرینی به طور 
گســترده، انتخابات پارلمانی این کشور را تحریم کرده اند، 
یک گروه هکری با نام »الطوفان« پایگاه اینترنتی پارلمان 
بحریــن را هک کرد. این گــروه هکری بــر روی صفحه 
نخست پایگاه اینترنتی پارلمان بحرین تصویر شهید »رضا 
عبداهلل الغســرة«  را به صورت بزرگ قــرار داده و تصویر 
دیگر شهدای بحرینی نیز به صورت کوچک در این صفحه 
مشاهده می شود. این گروه هکری در این صفحه نوشت که 
طوفان در راه اســت که احتماال اشــاره به عملیات هکری 

دیگری از سوی این گروه دارد.

در سایه تحریم مخالفان انجام شد  

برگزاری انتخابات فرمایشی پارلمان بحرین

مجله آمریکایی »آتالنتیک« در مقاله ای تحت عنوان »ایاالت ُمنقسمه آمریکا« به 
درگیری های شــدید حزبی و تغییر مداوم توازن قدرت به عنوان دالیل فروپاشی 

آمریکا از درون پرداخته است.
بــه گزارش فارس، مجلــه آمریکایی »آتالنتیک« با انتشــار مقاله ای تحلیلی که 
توسط »دیوید ای.گرام« نوشته شده، به موضوع تقسیمات سیاسی داخل ایاالت 
متحده آمریکا پرداخته است. این مقاله تاکید دارد که درگیری های شدید حزبی 
بیــن دموکرات ها و جمهوری خواهان و همچنین تغییــر مداوم توازن قدرت، به 
وضع طبیعی جدید آمریکایی ها تبدیل شــده و این کشور را به »ایاالت منقسمه 

آمریکا« تبدیل کرده است.

جنجال های انتخابات؛ سیاسِت بدون روتوش آمریکا
نویســنده می گوید: انتخابات میان دوره ای اخیر آمریکا ۲۰۲۲ اطالعات بسیاری 
را در مورد سیاســت های عریان، عمیقاً تقســیم کننده و نگران کننده آمریکا در 
چند ســال گذشــته نشــان می دهد. باوجود آنکه موازنه نهایی قوا در کنگره و 
مجلس ســنای ایاالت متحــده برای روزها یا در برخی موارد هفته ها مشــخص 
نخواهد شد، نتایج اولیه به دست آمده حاکی از آن است که جمهوری خواهان به 
احتمال زیاد کنترل مجلس نمایندگان را دوباره به دست خواهند آورد، در حالی 
که هنوز برای پیش بینی شــکل توازن قوا در ســنا زود است. حاال دستاوردهای 
حزب جمهــوری خــواه در کنگره ]کپیتال هیــل[ عنوان و خــط اصلی برای 
سیاســت ورزی فوری در شرایط کنونی است؛ چرا که پیشتازی جمهوری خواهان 
در آن بدیــن معناســت که »جو بایــدن« رئیس جمهــور آمریــکا نمی تواند 
 اولویت های خود را از ســد کنگره عبور دهد و با تحقیقات و نظارت های جدیدی 

روبه رو خواهد شد.

وقتی رقابت سیاسی در آمریکا از قاعده خارج می شود...
در ادامه این گزارش آمده اســت: اما دور اول نتایج انتخابات میان دوره ای آمریکا 
بــه پیروزی کوچک تر از تصور و کمتر از انتظارات جمهوری  خواهان هم اشــاره 
دارد؛ مطمئناً این آرا کســب شــده کمتر از آن چیزی بوده که برخی از رهبران 
حزب جمهوری  خواه انتظار داشــته اند. اما با این حال این ممکن اســت بهترین 
عملکرد میان دوره ای یک حزب، قبل از بایدن رئیس جمهور فعلی از سال ۲۰۰۲ 
تاکنون باشد. عوامل متعددی ممکن است عملکرد ضعیف جمهوری خواهان در 
این رقابت انتخاباتی را توضیح دهند؛ عواملی از جمله نامزدهای ضعیف و واکنش 

به تصمیم دادگاه عالی ایاالت متحده در »پرونده دابز« در مورد لغو حق ســقط 
جنین و ادامه خشم از سوی »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور سابق. 

نویســنده افزود: تغییرات نســبتاً کوچک در آمریکا، با وجود تورم باال، آشفتگی 
گســترده اقتصادی و داده های ضعیف داخلی در تأیید بایدن، نشان می دهد که 
سیاســت آمریکا چقدر آهســته و ُکند شده است و در برابر تغییرات بزرگ حتی 
در زمان آشــوب و کینه مقاومت می کند. یکی از نشــانه های این وضعیت جدید 
آن اســت که نتایج در مناطق مختلف کشور نسبت به انتخابات قبلی، تغییراتش 
متفاوت تر به نظر می رســد. »ران دســنتیس« فرماندار ایالــت فلوریدا در حزب 
جمهوری خواه، »چارلی کریست« فرماندار سابق و نماینده فعلی ایالت در مجلس 
نماینــدگان، با اختالف دو رقمی، ســال ۲۰۲۰ از ترامپ در این ایالت پیشــی 
گرفتند؛ ســناتور »مارکو روبیو« نیز یک پیروزی آســان مقابل »وال دمینگس« 

دموکرات به دست آورد.
با ایــن حال، حتی زمانی که جمهوری خواهان در این ایالت آفتابی نتیجه خوبی 
را به دســت آوردند، در جاهای دیگر دستاوردهایشان از سطح انتظارات دور بود. 
انتظار می رفت که »جنیفر وکســتون« و »ابیگیل اســپانبرگر« هر دو دموکرات 
ویرجینیا، برنده شــوند. ســایر دموکرات هایی که انتظار داشتند با مشکل مواجه 
شوند، در مســیر پیروزی در رقابت های خود بودند. در اوهایو انتظار می رفت که 
»جــی دی ونس« جمهوری خــواه »تیم رایان« دموکرات را برای یک کرســی 
سنا شکســت دهد؛ اما دموکرات ها در بسیاری از رقابتی ترین رقابت های مجلس 

نمایندگان در این ایالت پیروز شده اند.
این نویســنده خاطرنشان کرد: کشور آمریکا از جهات مختلف تقسیم شده است 
و پیش بینی ها و نظرسنجی ها نیز به بسیاری از این تقسمات داخلی اشاره دارند. 
از نظر تاریخــی، انتخابات در رقابت های منصفانه عمدتاً در یک جهت تقســیم 
می شــود، هر حزبی که شــب بهتری داشته باشــد اکثریت قریب به اتفاق آن ها 
را برنده می شــود؛ زیرا رای دهندگان در ایالت ها و مناطق مختلف به بسیاری از 
اصول و مطالبات اولیه به صورت یکسان پاسخ می دهند. با این حال، مشکالت و 
دشــواری های ملی برای دو حزب تاکنون در سال ۲۰۲۲ تقسیم می شود و شکل 
متفاوتی به خود می گیرد؛ یک دلیل مهم این است که رای دهندگان هر دو حزب، 
انتخابات را نه تنها به عنوان فرصتی برای شکل دادن به جهت گیری های سیاسی 

دولت، بلکه به عنوان نبردهای وجودی می بینند.

 رای به دیوانگان و استقبال از تعارض؛ 
آمریکا از جهات مختلف تقسیم شده است

وی ادامه می دهــد: رئیس جمهور بایدن و »باراک اوباما« رئیس جمهور ســابق 
آمریکا در روزهای اخیر هشدار داده اند که سرنوشت دموکراسی در ایاالت متحده 
در این انتخابات میان دوره ای به خطر افتاده اســت؛ ترامپ در گذشــته هشدار 
داده بود کــه دموکرات ها می خواهند آمریکا را آنطور که ما می دانیم نابود کنند. 
علی رغم شباهت لفاظی این تهدیدات، تنها یک نفر - ترامپ - به دنبال براندازی 
نظام انتخاباتی و تحریک اوباش برای حمله خشونت آمیز به ساختمان کنگره بود. 
حمایت ها از ترامپ بدان معنا بود که رای دهندگان به جای اینکه به ســمت یک 
افراطی دیگر متمایل شوند یا صرفاً در خانه بمانند، مایلند در کنار نامزدهایی قرار 
بگیرند که به وضوح واجد شرایط نیستند یا در سالمت آنان شکی وجود دارد. به 
همین خاطر اســت که پیش بینی ها نشان می دهد حتی با توجه به میان دوره ای 

بودن این انتخابات، حضور مردم در این انتخابات بسیار باال باشد.
اندیشمندان علوم سیاسی »جان سایدز«، »کریس توزانوویچ« و »لین واوریک« در 
آخرین کتاب خود به نام »پایان تلخ« می نویســند: »همانطور که کلسیفیکاسیون 
در بدن عمل می کندد و باعث سفتی و بی حرکتی می شود، افراد هم در مکان های 
خود ثابت تر هستند و دور شدن از تمایالت و عملکردها برای آن ها دشوارتر است؛ 
افزایش سختی و غیرقابل انعطاف شدن نتیجه منطقی افزایش قطبی شدن است. 
رویدادهای جدید نشــان می دهند که افراد تمایــل دارند در محور تعارض ادغام 
شوند، جایی که هویت، نقش اصلی را ایفا می کند. این به معنای نوسانات کمتری 
از ســال به سال در نتایج انتخابات اســت.«  تحلیلگر مجلسه آمریکایی در پایان 
خاطرنشان می کند: این اتفاقات عجیب و انتخاب های شگفت انگیز ناشی از ترجیح 
و اولویت بخشی رای دهندگان به همکاری دو قسمت دولت واشنگتن و یا دو حزب 
نیست؛ بلکه فراز و نشیب رقابت های سخت در کشوری است که عمیقاً و به طرق 
مختلف تقســیم شده است. در واقع، حمایت آمریکایی ها از سازش با طرف مقابل 
به طور چشم گیری کاهش یافته است. احزاب و سیاسیون با هر انگیزه ای، که سر 
کار بیایند، آمریکا دارای یک دولت و ملت تقســیم شده در واشنگتن خواهد بود. 
بنابراین این انتخابات های آمریکا حتی اگر نتایج شــان به شــدت نزدیک و مشابه 
باشد، باز هم عواقبی مثل انقسام و تفرقه شدید را در پی خواهند داشت؛ تغییر و 

تحول نیز در چشم انداز این وضعیت بعید به نظر می رسد.

آتالنتیک؛ »ایاالت مُنقسمه آمریکا«

نتایـج یـک نظرسـنجی در سـرزمین های اشـغالی نشـان می دهـد در پـی نتایج 
اخیـر انتخابـات سراسـری در اسـرائیل، ۳۰ درصـد صهیونیسـت ها بـه دنبـال 

خـارج شـدن از ایـن سـرزمین ها هسـتند.
طـی نظرسـنجی انجـام شـده در سـرزمین های اشـغالی توسـط یک رسـانه این 
رژیـم، ۳۰ درصـد از صهیونیسـت ها پـس از انتخابـات اخیـر در ایـن رژیـم بـه 
دنبـال خـارج شـدن از سـرزمین های اشـغالی هسـتند. در نظرسـنجی انجـام 
شـده، مهمتریـن خواسـته ۴9 درصـد از پرسـش شـوندگان هزینه هـای زندگی 
بـوده اسـت. ۱8 درصـد نیـز امنیـت شـخصی، ۱۴ درصـد اتحـاد، ۷ درصـد 
هویـت یهـودی و ۶ درصـد نیـز محاکمـه نتانیاهـو بـه دلیـل پرونده های فسـاد 
برایشـان مهم بوده اسـت. در این نظرسـنجی تنها ۳ درصد از پرسش شـوندگان 

 گفته انـد کـه موضـوع برنامـه هسـته ای ایـران مهمترین خواسـته آنهـا از کابینه 
جدید است.

»اسـحاق هرتـزوگ« رئیـس رژیم موقت صهیونیسـتی روز جمعه اعـالم کرد که 
»بنیامیـن نتانیاهـو« رهبر حزب لیکود و نخسـت وزیر سـابق این رژیـم را مأمور 
تشـکیل کابینـه تل آویـو می کنـد. هرتـزوگ کـه پـس از دریافـت نتایج رسـمی 

انتخابـات سراسـری در فلسـطین اشـغالی مذاکرات با سـران احـزاب راه یافته به 
کنسـت را آغاز کرده بود، گفت که نتانیاهو روز یکشـنبه حکم رسـمی تشـکیل 

کابینـه را دریافـت می کند. 
نماینـده   ۶۴ دیدارهـا،  ایـن  در  پسـت«،  »جروزالـم  روزنامـه  نوشـته  بـه 
هرتـزوگ  بـه  خـود  نظـر  مـورد  نخسـت وزیر  به عنـوان  را  نتانیاهـو  کنسـت 
 پیشـنهاد دادنـد و ۲8 نماینـده نیـز »یائیـر الپیـد« رهبـر حـزب یش عتیـد را 

معرفی کردند.
دفتـر هرتـزوگ همچنین منشـی نتانیاهـو را احضار کرد تا از رهبـر حزب لیکود 
بخواهـد امـروز بـرای دریافـت حکم رسـمی تشـکیل کابینـه رژیـم کودک ُکش 

صهیونیسـتی، حاضر شود.

30 درصد صهیونیست ها به دنبال خروج از 
سرزمین های اشغالی هستند


