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اخبارنگاه روز گزارش روز

س��خنان آق��اي تئودوراكي��س، 
موس��يقيدان برجس��ته يوناني 
در تظاهرات اخير آت��ن در مورد 
مقدونيه كه از فاشيسم چپگرا به 
عنوان »بدترين نوع فاشيس��م«، 
»دولت اقليت« و »دولت مخالف 
ارزش هاي ملي« سخن گفته بود 
و موضع گيري دولت چپگراي اين كشور و گفت وگوهاي 
اخير يونان و مقدونيه را در ح��ل اختالفات خود براي نام 
جمهوري مقدونيه به ش��دت مورد انتقاد قرار داده بود به 
مهم ترين موضوع سياس��ي اين كش��ور تبديل كرد. وي 
حتي در دف��اع از مواضع خود در گفت وگ��و با تلويزيون 
Star يونان اعالم داش��ت »چگونه آنها قب��ول دارند كه 
من يك كمونيس��ت قديمي و چپ ميهن پرست هستم 
اما آنها درك نمي كنند كه م��ن در جنبش آزاديخواهي 
يونان بودم.« وي در مورد حمله اخير افراد ناشناس به در 
خانه اش گفت: »يك بار حتي مي خواستند مرا بكشند، 
من به آنها گفتم اين كار به راحتي باز كردن پنجره براي 
من است، اگر چه زمس��تان بود و من از بيماري آنفلوآنزا 
رنج مي بردم. همه آنها بزدل هس��تند، اين نسل مانند ما 
نيستند. ما براي كشور خيلي رنج كشيديم و بسياري در 

اين راه كشته شدند.«
وي در جريان جنگ داخلي يونان در س��ال هاى 1946 
تا 1949 در جرگه فعالين سياس��ي بود و در جبهه چپ 
نيروهاي سياسي در مقابل حكومت سرهنگان يونان بارها 
زندانى يا روانه تبعيد ش��د. وي كه در س��ال هاي اخير به 
دليل كهولت سن كمتر به اجراي موسيقي پرداخته است 
بارها نس��بت به تحوالت داخلي كشورش موضع گيري 
كرد و سياس��ت هاي هر دو حزب يونان را در موضوعات 
اقتصادي و سياست هاي نظارتي و سختگيرانه صندوق 
بين المللي پول، اتحاديه اروپا و بانك جهاني را كه منجر 
به فقيرتر شدن جامعه يونان و نفوذ قدرت هاي خارجي در 

كشورش شده را مورد انتقاد قرار داد. 
سخنان سياس��ي ترين موس��يقيدان يوناني با واكنش 
مقامات دولت رو به رو شد. س��خنگوي دولت مدعي شد 
»چرخش آقاي تئودوراكيس به مواضع سياسي افراطي 
تحول غمگين كننده اي است. به نظرم حضور و سخنراني 
در چنين تجمعي گزينه درس��تي نبود. نمي دانم اشاره 
ايشان به فاشيسم چپگرا گذش��ته و فعاليت خود ايشان 
را نيز در بر مي گيرد يا خير. نمي دانم تش��ويق وي توسط 
عناصر راست افراطي و فاشيست صحنه سياسي يونان در 

تظاهرات براي ايشان افتخار آميز است يا خير.«
يك عضو گ��روه پارلماني حزب حاك��م ائتالف چپ نيز 
اظهار داش��ت »كش��ور از فاشيسم و نازيس��م در جنگ 
جهاني دوم و حكومت ديكتاتوري سرهنگان رنج زيادي 
كش��يده و تئودوراكيس كه در ط��ول زندگي خود عليه 
اين نيروهاي س��تمگر مبارزه ك��رد در روز تظاهرات در 
كنار پيروان سياس��ي جريان هاي يادش��ده قرار داشت. 
سخنگوي اين حزب نيز بيان سخنان افراطي از زبان آقاي 
تئودوراكيس را باورنكردني و غيرقابل انتظار براي تمامي 

شهروندان به خصوص جناح چپ ارزيابي كرد. 
شهروندان يوناني روز 15 بهمن ماه به دعوت سازمان هاي 
مردم نه��اد، حمايت كليس��اي ارتدوكس و تع��دادي از 
احزاب سياس��ي و س��نديكا  هاي مختلف اين كشور، در 
پايتخت به نشانه مخالفت با روند مذاكرات آتن و اسكوپيه 
درباره تعيين ن��ام جديدي ب��راي نام كش��ور مقدونيه 
يوگسالوي س��ابق، دس��ت به تظاهرات زدند و از دولت 
يونان خواستند كه به مذاكرات با اسكوپيه خاتمه دهد. 
تظاهرات كنندگان در بيانيه پاياني خود مدعي ش��دند 
»مردم يونان با حضور گس��ترده خ��ود در اين تظاهرات 
به طور جدي مخالفت خود با وج��ود كلمه مقدونيه در 
تركيب نام كشور مقدونيه )يوگسالوي س��ابق( را اعالم 
داشتند. بنابراين دولت بايد به مذاكرات با اسكوپيه خاتمه 

دهد.«
برگزار كنن��دگان اي��ن تظاه��رات اعتراض��ي، حض��ور 
ش��هروندان را حدود يك ميليون و 500 هزار نفر برآورد 
كردند كه در چند دهه اخير بي سابقه بوده است، اما منابع 
دولتي براي كم اهمي��ت دادن اين تظاهرات، تعداد آن را 
120 الي 140 هزار نفر تخمين زده اند! دفتر مطبوعاتي 
نخس��ت وزيري نيز طي بيانيه اي مدعي شد منافع ملي، 
اعتدالگرايي و اصرار بر مواضع روشن معيار اصلي دولت 
جهت همكاري، تفاهم و توسعه است و هر سياستي خارج 
از چارچوب يادشده به شكس��ت هاي ملي منجر خواهد 
شد. هرچند هزاران نفر در تظاهرات آتن شركت كردند 
اما زلزله ميليوني كه برگزار كنندگان تصور مي كردند در 
حد آرزوي واهي باقي ماند. اكثريت م��ردم بر اين باورند 
كه موضوعات سياست خارجي را نبايد از طريق تعصبات 
و نفرت پراكن��ي دنبال ك��رد. وزير خارجه يون��ان تعداد 
تظاهرات  كنندگان را كمتر از آنچه توسط نيروي انتظامي 
اعالم شد ارزيابي و مدعي شد »به نظرم تظاهرات خيلي 
هم بزرگ نبود و با توجه به اينكه تمامي نيروهاي راست 
ميانه رو، راست افراطي و كليسا از آن حمايت كردند تعداد 

تظاهرات  كنندگان كمتر از انتظار برگزار كنندگان بود. 
حزب راستگراي دموكراس��ي نوين، )يعني بزرگ ترين 
حزب مخالف يونان( حض��ور اين همه جمعيت را بيانگر 
عدم اعتماد مردم به دولت چپگرا مي داند. به باور رياست 
اين حزب، م��ردم يونان ديگ��ر هيچ اعتم��ادي به آقاي 
چيپراس و وزراي خارج��ه و دفاع جهت انجام مذاكره در 
مورد هيچ موضوعي را ندارد. نخس��ت وزير هرگز تالش 
نكرد شرايط الزم براي وحدت ملي ايجاد كند. احساسات 
وطن دوس��تانه مردم را تحقير كرد. شركت كنندگان در 
تظاهرات هرگ��ز طرفدار حزب و گروه سياس��ي خاصي 
نبوده و هيچ حزبي نبايد اين جمعيت كثير را طرفدار خود 

جلوه دهد. 
اگرچه اي��ن تظاهرات در فضاي��ي آرام برگزار ش��د ولي 
زمينه را براي تش��ديد انتقادات احزاب سياسي از دولت 
چپگراي اين كشور فراهم كرد. دولت چپگرا معتقد است 
تظاهرات اخير تاثيري بر سياست دولت ندارد و اين دولت 
از نام تركيبي كه توسط تمامي كش��ورها استفاده شود، 
حمايت مي كند. مذاكرات يون��ان و مقدونيه و برگزاري 
دو تظاهرات وسيع مردمي در دو شهر آتن و تسالونيكي 
بي ش��ك نتايج خوبي براي دولت يون��ان در ميان افكار 
عمومي نداش��ته و منجر ب��ه ادامه اخت��الف محبوبيت 
8 درصدي مي��ان حزب مخالف اصلي )نئودموكراس��ي 

34 درصد( و حزب حاكم )26 درصد( شده است. 

 فاشيسم چپگراي يونان
بدترين نوع فاشيسم

محمود فاضلي

گروه جهان| بحران س��وريه و روياروي��ي قدرت هاي 
جهاني در خاك اين كش��ور با گذشت 7 سال، همچنان 
غافلگيري هاي ت��ازه اي را براي رس��انه هاي جهان مهيا 
مي كند. يك هفته بعد از حمله مس��تقيم جنگنده ها و 
بالگردهاي امريكايي به نيروهاي متحد دولت سوريه در 
استان ديرالزور، حاال رسانه هاي روس خبر مي دهند كه 
در بين كشته شدگان اين حمله امريكا تعداد نامشخصي 
از نظاميان يا پيمانكاران نظامي روسي هم كشته شده اند. 
با وج��ود اينكه گزارش هاي مختلفي از كش��ته ش��دن 
تعداد زيادي از نظاميان روس از س��ال 2015 در سوريه 
منتشر شده اس��ت، اما ارتش روسيه تاكنون فقط كشته 
ش��دن 46 نفر را تاييد كرده است. گفته مي شود بيش از 
150 نفر از تلفات روسيه، نيروهاي پيمانكاري خصوصي 
وگنر روسيه هستند كه قرارداد تامين نيرو براي امنيت 
ميادين نفتي س��وريه با دولت اس��د را امضا كرده است. 
هرچند منابع رسمي در واشنگتن و مسكو حاضر به تاييد 
كشته شدن نظاميان روس نشده اند، اما رسانه هاي روسي 
روز سه شنبه تعداد كشته ش��دگان روس اين حمله را تا 

ده ها نفر تخمين زده اند. 
مقام هاي امريكايي از جمله ژن��رال جيمز متيس، وزير 
دفاع امريكا در پاسخ به خبرنگاران تاكيد كرده اند كه هيچ 
شواهد معتبري از احتمال كشته شدن نيروهاي روسي 
در حمله هفته پيش در دست ندارند و كاخ كرملين هم 
خبر كشته ش��دن نظاميان روس را تكذيب كرده است. 
واشنگتن و مسكو از گذش��ته يك خط تماس مستقيم 
براي هماهنگي عمليات در خاك سوريه ايجاد كرده اند 
كه پيش از انجام عمليات هاي مهم ب��راي جلوگيري از 

حمله به اهداف يكديگر از طريق آن گفت وگو مي كنند. 
به گزارش ش��بكه خبري س��ي بي اس امري��كا پنتاگون 
اعالم كرده است كه روس��يه تا اين لحظه هيچ شكايتي 
در مورد كشته شدن اتباع روسيه در حمله هفته گذشته 
در استان ديرالزور به اطالع امريكا نرسانده است. پيش از 
اين سخنگوي ائتالف تحت رهبري امريكا در سوريه نيز 
به رس��انه ها گفته بود كه عمليات ديرالزور از طريق خط 
تماس واش��نگتن و مسكو هماهنگ ش��ده بود و روسيه 
قبل از حمله چراغ سبز الزم مبني بر عدم حضور نظاميان 
روس��ي در منطقه را به واش��نگتن داده بود. سي بي اس 
هفته گذشته و بالفاصله بعد از عمليات امريكا در استان 
ديرالزور عليه متحدان دولت بش��ار اس��د، نوش��ته بود 
كه تعدادي از ش��به نظاميان پيمان��كاري روس در بين 
كشته شدگان اين عمليات بودند و اگر صحت اين گزارش 
تاييد شود، اين اولين بار از زمان آغاز بحران سوريه است 
كه حمالت هوايي امريكا باعث كشته شدن اتباع روسيه 

در خاك سوريه مي شود. 
هر چن��د گ��زارش در مورد احتم��ال تلفات روس��ي در 
عمليات امريكا، همچنان مورد مناقشه است و هيچ منبع 
رسمي حاضر به تاييد آن نش��ده است، سرعت تحوالت 
در خاك سوريه در طول دو ماه گذشته به شدت افزايش 
يافته و همه قدرت هاي خارجي حاضر در بحران سوريه 
در حال افزايش توان مداخله و نفوذ خود در اين كش��ور 
هستند. هجوم كشورها و نيروهاي مختلف از جبهه هاي 
مختلف به س��وي مواضع جديد، باعث ش��ده اس��ت تا 
احتمال درگيري هاي تصادفي و رويارويي هاي خشونتبار 
اتفاقي ميان قدرت هاي مختلف به ش��دت افزايش پيدا 

كند. اعالم امريكا مبني بر تشكيل يك نيروي شبه نظامي 
جديد با استعداد 30 هزار نفر در شرق رودخانه فرات، آغاز 
عمليات وسيع دولت تركيه در عفرين، سرنگوني اولين 
جت جنگنده روسي توسط نيروهاي معارض مسلح در 
اس��تان ادلب و عمليات انتقامي روسيه، حمله مستقيم 
نيروهاي امريكايي به ش��به نظاميان متحد بش��ار اسد، 
ادعاي اس��راييل مبني بر س��رنگون كردن پهپاد ايراني، 
هدف قرار گرفتن جنگنده اف-16 اس��راييلي توس��ط 
پدافند هوايي ارتش سوريه و حاال كشته شدن احتمالي 
نظاميان روسيه به وسيله امريكايي ها به جمع رويدادهاي 

تنش زاي دو ماه اخير در سوريه اضافه شده است. 
طي هفته گذش��ته نيروهاي امريكايي دو بار در اس��تان 
ديرالزور به نيروهاي متحد دولت بشار اسد حمله كرده اند. 
صبح چهارش��نبه هفته پيش امريكايي ها با استفاده از 
جنگنده هاي اف-15، بمب افكن هاي استراتژيك ب-52، 
جنگنده هجومي AC-130، بالگردهاي آپاچي و پهپاد 
به يك گروه چندصد نف��ري از نيروه��اي متحد ارتش 
سوريه حمله كردند. در حالي كه نيروهاي متحد سوريه 
تاكيد مي كنند در اين عمليات در حال تعقيب نيروهاي 
بازمانده داع��ش در منطقه بودن��د، امريكايي ها مدعي 
هس��تند كه اين تحركات باعث تهديد ب��راي نيروهاي 
دموكراتيك س��وريه تحت حمايت امري��كا بودند. صبح 
ش��نبه در حمله اي ديگر نيروه��اي امريكايي يك تانك 
T-72 ساخت روسيه را در همان منطقه مورد حمله قرار 

دادند. 
رسانه هاي روسي روز سه ش��نبه گزارش دادند كه در 
اين دو حمله دس��ت كم چهار تبعه روس كه به عنوان 

نيروهاي ش��به نظامي پيمانكاري در س��وريه خدمت 
مي كردند، كشته شده اند. نيروهاي نظامي پيمانكاري 
روس��يه در اس��تان ديرالزور براي محافظت از ميادين 
نفت��ي س��وريه اس��تخدام ش��ده اند. خبرگزاري هاي 
ايتارت��اس و اينترفك��س روس��يه روز سه ش��نبه در 
گزارش هايي مجزا نام چهار نيروي پيمانكار روس��ي را 
كه تاريخ مرگ آنه��ا روز چهارش��نبه 7 فوريه و محل 
آن استان ديرالزور سوريه عنوان ش��ده است، منتشر 
كردن��د. در اين گزارش ها ادعا ش��ده اس��ت كه تعداد 
تلفات حمله هفته پيش امريكا ممكن اس��ت تا تعداد 
200 نفر باشد و ده ها نفر از كشته شدگان اين حمله از 

اتباع روسيه باشند. 
سه شنبه ش��ب، مايك پومپئو، رييس آژانس اطالعات 
مركزي امريكا در پاسخ به سوال سناتورهاي امريكايي در 
باره گزارش هاي منتشره در مورد كشته شدگان روسي در 
حمله امريكا به صورت مبهم پاسخ داد و گفت: »از لحاظ 
اطالعاتي مي توانم تاييد كنم كه در چندين مورد شاهد 
بوديم كه نيروه��اي خارجي از مزدوران ديگر كش��ورها 
براي اجراي عمليات اس��تفاده كرده اند و در حال نزديك 
شدن به مواضع امريكا هستند. « جيم متيس، وزير دفاع 
امريكا در پاسخ به خبرنگاران پيش از سفر به اروپا تاكيد 
كرد اطالعاتي در مورد احتمال كشته ش��دن نظاميان يا 
شبه نظاميان روسي در عمليات امريكا ندارد. يك منبع 
آگاه در وزارت خارجه روسيه روز چهارشنبه گفته است 
كه »گزارش ها در مورد صدها يا ده ها نفر تبعه روسي كه 
در سوريه كشته شده اند، تبليغات منفي و اطالعات غلطي 

است كه توسط رسانه هاي غربي منتشر مي شود. «

ابهام تلفات نيروهاي روس در حمله امريكا به ديرالزور
آياواشنگتنومسكودرمسيرروياروييمستقيمدرسوريهقرارگرفتهاند؟

سوريه

تماس تلفني ملك سلمان و پوتين

اثر معكوس برخورد فيزيكي

كناره گيري رهبر حزب 
سوسيال دموكرات آلمان

نماينده كنگره: حضورم در ضيافت 
شام روحاني خصوصي نبود

والديمي��ر پوتي��ن، رييس جمهوري روس��يه روز 
گذشته در تماس تلفني با س��لمان بن عبدالعزيز، 
پادشاه عربس��تان س��عودي تاكيد كرد كه بحران 
ادامه يافته درمورد قطر به نفع ثبات در خاورميانه 
نيست. به گزارش ايس��نا، به نقل از روس��يا اليوم، 
كرملين اع��الم كرد ك��ه پوتين در تم��اس تلفني 
خود با پادشاه عربس��تان درمورد اوضاع در سوريه 
گفت وگو كرد. رييس جمهوري روس��يه و پادش��اه 
عربس��تان همچنين درم��ورد ف��روش تجهيزات 
نظام��ي بح��ث و گفت وگو كردن��د. اي��ن دو مقام 
پيرامون گس��ترش همكاري ها در بازارهاي جهاني 
نفت ني��ز مذاكره كردند. در بيانيه صادره از س��وي 
كرملين آم��ده اس��ت: در اين گفت وگ��وي تلفني 
ميان رييس جمهور روس��يه و ملك سلمان درباره 
اوضاع سوريه، توسعه هماهنگي ميان دو كشور در 
بازار انرژي جهاني مورد رايزني قرار گرفت. بحران 
ميان قطر و چهار كش��ور عربي و همكاري نظامي 
و فناوري م��ورد بحث و تب��ادل نظر ق��رار گرفت. 
همچنين درباره موضوعات اقتصادي و تجاري نيز 
گفت وگو شد. كرملين بيان كرد: پادشاه عربستان 
روابط ميان قطر با ديگر كشورها را مورد توجه قرار 
داد و طرف روسي نيز اعالم كرد كه اوضاع بحراني 
بر وحدت تالش ه��اي مبارزه با خطر تروريس��م و 
ثبات خاورميانه تاثي��ر مي گذارد و منجر به وحدت 

در اين زمينه نمي شود. 

به نظر مي رسد در صفحه ش��طرنج كنوني، حالتي از 
موقعيت پات به وجود آمده است. كاري نمي شود كرد. 
نه مي توان به برخورد فيزيك��ي پرداخت، نه مي توان 
با صاحبان س��رمايه هاي بس��يار زياد به گفت وگو با 
هدف بازتوزيع بخشي از سرمايه ش��ان پرداخت و نه 
مي توان با تزريق ارز به بازار، موج را ساكن كرد چرا كه 
ارز تزريقي با فعال ش��دن موتور انتظارات، به سرعت 
جذب مي ش��ود و در صورت استمرار، مي تواند دست 
بانك مركزي در تزريق ارز را خالي كند و به موج هاي 

بعدي افزايش نرخ ارز دامن بزند. 
تنها راهكار اساسي براي بازگرداندن آرامش به بازارها 
و نش��اندن توفان، رفع تنش هاس��ت. آرامش بازار ارز 
طي سال هاي 1392 تا پيش از روي كار آمدن ترامپ 
در امريكا ناش��ي از نيل به موقعيت نه جنگ، نه صلح 
ميان آمريكا و ايران و فروكش ك��ردن انتظارات بود. 
اين موقعيت بعد از روي كار آمدن ترامپ، به سياست 
تهاجمي اين كش��ور با هدف ي��ا خ��روج از برجام يا 
واداش��تن ايران به پذيرش بندهايي جديد در برجام، 
تبديل شده اس��ت. در اين ميان، وقايع اخير مرتبط 
با س��وريه و درگيري لفظي اسراييل نيز آتش بيار اين 

معركه مي شود. 

در پ��ي ب��اال گرفت��ن اختالف��ات داخل��ي در حزب 
سوسيال دموكرات آلمان، »مارتين شولتز« از رياست 
اين حزب كناره گيري كرد. ب��ه گزارش مهر به نقل از 
خبرگزاري آلمان، با اعالم خبر كناره گيري »مارتين 
ش��ولتز« از حزب سوس��يال دموكرات آلمان »آندرآ 
ناهلس« رييس فراكسيون پارلماني اين حزب نامزد 
رياست شد. بر اين اس��اس در پي كناره گيري شولتز 
از رياست حزب سوسيال دموكرات آلمان كه به دليل 
باالگرفتن اختالفات داخلي در اين حزب انجام گرفت، 
ش��وراي مركزي حزب با اكثريت آرا ناهلس 47 ساله 
را نامزد رياس��ت كرد. در صورت انتخ��اب ناهلس به 
رياست حزب سوسيال دموكرات، وي نخستين زني 
خواهد بود كه رياس��ت اين حزب چپ گراي س��نتي 
آلمان را عهده دار مي ش��ود. قرار است تا روز برگزاري 
انتخابات درون حزبي در 22 آوريل، »اوالف شولتز« 
رييس س��ني سوس��يال دموكرات ها رياست موقت 
حزب را به عهده گيرد. در همين حال ناهلس با بيان 
اينكه نامزدي خود براي رياست حزب را افتخار بزرگي 
براي خود مي داند گفت اين مس��ووليت بزرگي براي 
كش��ور خواهد بود. وي در عين ح��ال ضمن حمايت 
از توافق اخير با حزب دموكرات مس��يحي به رياست 
»آنگال مركل« ابراز اميدواري كرد توافق بيستم فوريه 
براي تشكيل دولت ائتالفي آلمان، در مجمع عمومي 
حزب سوس��يال دموكرات در دوم م��ارس موافقت 

اكثريت اعضا را به دنبال داشته باشد. 

كيت اليس��ون از اعضاي مجلس نماين��دگان امريكا 
و معاون رييس كنگره ملي ح��زب دموكرات امريكا 
مي گويد كه براي پيگيري وضعي��ت امريكايي هاي 
بازداشت شده در ايران و همچنين موضوع هسته اي 
ايران در يك نشست در س��ال 2013 با حضور حسن 
روحاني، رييس جمهوري ايران ش��ركت كرده است. 
به گزارش فارس به نقل از پاي��گاه خبري جي تي اي، 
وي در اين زمينه گفت: به عنوان بخش��ي از نشست 
مجمع عمومي س��ازمان ملل و به خاط��ر در جريان 
بودن مذاك��رات هس��ته اي، من در يك نشس��ت با 
رييس جمهور اي��ران كه 50 نف��ر ديگ��ر از رهبران 
مسلمان امريكا نيز حضور داشتند شركت كردم. اين 
يك ضيافت شام خصوصي نبود و قبلش نمي دانستم 
چه كس��اني آنجا حضور دارن��د. وي همچنين گفت 
كه ش��ركت م��ن در اين نشس��ت به معن��اي تاييد 
ديدگاه هاي افراد ش��ركت كننده ديگ��ر نبود. هفته 
گذشته روزنامه وال استريت ژورنال مدعي شده بود كه 
اليسون به همراه دو تن ديگر از نمايندگان امريكايي 
در ي��ك ضيافت ش��ام خصوصي با حس��ن روحاني 
ش��ركت كرده اند. ادعايي كه بالفاصله از سوي دفتر 

رييس جمهوري ايران نيز رد شد. 

بي بي در لبه پرتگاه

 دو اتهام فساد عليه
 نخست وزير رژيم صهيونيستي تاييد شد

بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم اسراييل در مخمصه پرونده 
فساد گير افتاده است. پليس اسراييل طي تحقيقاتي كه صورت 
داده بنيامين نتانياهو را به دو مورد فساد متهم كرده است. اتهام 
اول او رش�وه خواري و ديگري تخلف و سوءاستفاده از موقعيت 
خود اس�ت. موضوعي كه ضربه اي خجالت آور را به نخست وزير 
رژيم اسراييل وارد مي كند و مي تواند زمينه هاي استعفاي وي را 
فراهم سازد. به گزارش آسوشيتدپرس، نتانياهو حدود 300هزار 
دالر معادل 216هزار پوند از دو ميلياردر پول گرفته اما ش�خص 
وي اين اتهام ها را رد مي كند. بنيامين نتانياهو مانند دوست خود 
يعني دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت متحده پليس را متهم 
به شكار جادوگر كرد و قول داد كه در مقام خود باقي بماند و حتي 
در انتخابات مجدد نامزد و دوباره انتخاب ش�ود. موضوع »شكار 
جادوگر« اس�تعاره اي از قرن 15 تا 18ميالدي اس�ت ك�ه افراد با 
برچس�ب جادوگر دس�تگير و به آتش انداخته مي شدند. حتي 
اين برچس�ب براي ترس�اندن مردم از اين فرد به آنها چسبانده 
مي ش�د. اكنون نيز هم دونالد ترامپ در خصوص پرونده دخالت 
روسيه در انتخابات امريكا و هم بنيامين نتانياهو در پرونده فساد 
خود مدعي هستند كه با توطئه »شكار جادوگر« مواجه هستند. 
نتانياهو در پاسخ به اين اتهامات مي گويد: »من به اداره مسووالنه 
و با وفاداري اسراييل ادامه مي دهم و تا زماني كه شما شهروندان 
من را انتخاب كنيد ش�ما را رهبري خواهم ك�رد. وي افزود: من 
مطمئن هس�تم كه در انتخابات بعدي هر زماني كه برگزار شود 
مردم دوباره به من اعتماد خواهند كرد.«بسياري معتقدند اعالم 
اتهام هاي بي بي از س�وي پليس نش�ان دهنده پايان تحقيقاتي 
است كه بيش از يك س�ال به طول انجاميده و تمركز بيشتر آن 
برروي دريافت هداياي نتانياهو بوده است. اتهام اصلي نتانياهو 
مربوط ب�ه دريافت هديه از ميلياردر معروف اس�تراليايي جيمز 
پكر و همچنين آرنون ميلچان بوده اس�ت كه ابتدا اين موضوع 
در حد يك س�وءظن مطرح بود و اكنون به يك اتهام جدي عليه 
نخست وزير رژيم اسراييل بدل شده است. در حال حاضر فشارها 
و توصيه به سوي دادستان كل اسراييل آغاز شده است كه قبل از 
هرگونه تصميم گيري درباره اتهامات آنها را به خوبي بررسي كند. 
نتانياهو مي تواند در طول دوراني كه اتهامات به صورت رس�مي 
توسط دادستاني مورد بررسي قرار گيرد و تا زمان اتمام بررسي ها 
در مسند خود باقي بماند. اما اين موضوع مي تواند فشار زيادي را 
به نتانياهو براي كناره گيري وارد كند. در گذشته نتانياهو، براي 
يك دهه در مس�ند رهبر مخالفان كابينه رژيم اسراييل فعاليت 

مي كرد و هنگامي كه پرونده ايهوت اولمرت، نخست وزير سابق از 
سوي پليس گشوده شد بالفاصله خواستار استعفا و كناره گيري 
وي ش�د. او در آن دوره معتقد بود رهبري كه در س�ير بازجويي 
قرار گيرد نمي تواند به درستي كابينه را اداره كند. بالفاصله پس 
از اعالم اخير پليس، واكنش احزاب مختلف تندتر از قبل شد و 
خواهان كناره گيري نتانياهو شدند. ايهوت باراك، نخست وزير 
سابق نيز كه يكي از رقباي بالقوه نتانياهو است از او خواسته است 
تا حضور در پست نخس�ت وزيري را به حالت تعليق در بياورد تا 
تكليف پرونده مشخص شود و حزب يك جانشين را اعالم كند. 
باراك به آسوشيتدپرس گفت: عمق فساد وحشتناك است. اين 
هيچ چيز جز رشوه به نظر نمي رس�د. با اين حال اعضاي كليدي 
حزب ليكود كم�اكان كنار نتانياهو ق�رار دارند. يك�ي از وزراي 
كابينه ميري رگيو گفت: از مطرح شدن اتهامات از سوي پليس 
هيجان زده نيست و از دادستاني خواس�ته است تا كل پرونده را 
مورد بررسي قرار دهند. وي افزود من بيش�تر از واكنش احزاب 
رقيب شگفت زده ش�دم. يايير الپيد، رهبر احزاب اپوزيسيون 
كابينه اس�راييل در بيانيه اي خواستار اس�تعفاي نتانياهو شد. 
وي افزود: كسي كه اتهامات جدي عليه او مطرح است و آنها نيز 
انكارناپذير اس�ت، نمي تواند همچنان به عنوان نخست وزير كه 
مس�وول امنيت و رفاه شهروندان اس�ت ايفاي نقش كند. با اين 
حال بنيامين نتانياهو نخست وزير اسراييل در طول دوره اي كه در 
مسند نخست وزيري قرار داشته به عنوان جادوگر در رسانه هاي 
محلي شناخته مي شد. چرا كه او توانايي فريبنده اي در رويارويي 
با شرايط سخت داش�ته و توانس�ته از بحران ها فرار كند و يك 
پيروزي غيرمنتظره را در انتخابات سال 1996 در برابر شيمون پرز 
كسب كند. اما اكنون تا حدودي شرايط متفاوت تر از قبل است. 
تحقيقات پليس نشان مي دهد كه شايعات در خصوص شخص 
نتانياهو و خانواده اش حقيقت دارد و در ط�ول اين مدت بيش از 
يكسال محققان اطالعات جامعي را به دست آوردند. به طور كلي 
اكنون چهار پرونده تحقيقي موجود است. دو پرونده در خصوص 
شخص نتانياهو و دو پرونده نيز مربوط به خانواده و نزديكان وي 
مطرح اس�ت. در حال حاضر موارد زيادي وجود دارد كه خانواده 
و شخص نتانياهو متهم به پذيرش طيف وسيعي از هدايا شده اند. 
سارا نتانياهو، همسر نخس�ت وزير نيز مظنون به پذيرش بيش 
از 400هزار ش�كل معادل 113هزار دالر هديه اس�ت. مطبوعات 
اسراييلي بيشترين اتهامات را متوجه س�ارا نتانياهو مي دانند 
كه بس�ياري معتقدند س�بك زندگي وي پرهزينه بوده است و 
شهرت خوبي در برخورد با كارمندان خود ندارد. در موردي ديگر 
يك پرونده شامل توافقي ادعايي با روزنامه يديعوت آحارانوت 

براي پوش�ش بهتر سياس�ت هاي نتانياهو بوده اس�ت. در قبال 
آن نيز بنا شده است نتانياهو به دوس�ت خود شلدون آدلسون 
توصيه كند تا حمايت ها از ديگر رسانه هاي رقيب را كاهش دهد 
و كمك هاي خود را به س�مت يديعوت آحارانوت سوق دهد. در 
روند اين تحقيقات با مدير مس�وول يديعوت و همچنين رييس 
سابق كارمندان نخست وزير سابق صحبت ش�ده است كه اين 
موضوع تا حدودي روش�ن ش�ده است و بناس�ت آنها به عنوان 
ش�اهد در دادگاه حاضر ش�وند كه اين موضوع مي تواند شرايط 
را پيچيده كن�د. پرونده ديگر مربوط به وكي�ل نتانياهو و ديويد 
ش�يمرون خواهرزاده نتانياهو در خصوص خري�د زيردريايي از 
كشتي س�ازي آلماني اس�ت كه اين موضوع مورد بررس�ي قرار 
گرفته اس�ت. چندين مظنون در اين پرون�ده از جمله فرمانده 
س�ابق نيروي دريايي اس�راييل بازداش�ت شده اس�ت. در اين 
پرونده ادعاهايي در خصوص البي هاي غيررس�مي و رشوه هاي 
غيرمستقيم به مقام هاي ارشد دولتي مطرح شده است كه هنوز 
مورد تاييد قرار نگرفته است. پرونده چهارم مربوط به شلمود 
فيلبر رييس س�ابق كميته مركزي حزب ليكود است كه مدت 
كوتاهي پس از انتخابات سال 2015 به سمت مديركلي در وزارت 
ارتباطات مي رس�د. او مته�م به درز اطالعات داخلي ش�ركت 
بزرگ مخابراتي اسراييل به نام بزاك اس�ت هرچند كه او آن را 
انكار مي كند. به طور معمول هريك از مقامات در اس�راييل به 
فساد محكوم مي شود تحت فشار ناچار به استعفا مي شوند كه 
آخرين آن مربوط به ايهوت اولمرت اس�ت كه به زندان محكوم 
شد. ايهود باراك و آريل شارون نيز مورد تحقيقات قرار گرفتند 
ولي متهم نشدند. اما ايجاد چنين جوي با هيچ يك از معيارهاي 
داخلي مردم رژيم صهيونيس�تي همخواني ن�دارد و در چنين 
شرايطي معموال احزاب به دنبال آن هس�تند تا خود را به جاي 
نخس�ت وزير نجات دهند. هرچند نتانياهو قصد دارد با متهم 
كردن پليس در اين زمين�ه بر اتهامات خود س�رپوش بگذارد 
اما با توجه به اعتراضات اخير در س�رزمين هاي اش�غالي عليه 
فسادهاي نتانياهو اين اتفاق نيز مي تواند شرايط را براي ادامه 
كار نتانياهو سخت تر از قبل كند. در حال حاضر با وجود اينكه 
نتانياهو تمام اتهامات خود را رد مي كند، اما تنها موضوعي كه 
مي تواند اورا از كمند اين فس�اد رها كند ترس از امنيت است. 
اي�ن نگراني در رس�انه هاي اس�راييلي و حتي غرب�ي در حال 
شكل گيري است كه اگر نتانياهو برود اسراييل با چالش امنيتي 
از سوي دش�منان خود از جمله ايران و حزب اهلل مواجه خواهد 
شد و شايد اين نيز ترفندي از سوي شخص نتانياهو باشد تا خود 

را در پست مورد نظر به هر نحو ممكن حفظ كند. 

ميثم سليماني 

ادامه از صفحه اول


