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روند مقدماتی محاکمه نتانیاهو 
آغاز شد

همزمان بــا آغــاز فرایند بررســی قضایی 
پرونده های فساد نخست وزیر رژیم صهیونیستی، 
وکالی او دیروز برای ارائه توضیحات به دادستانی 

کل در دادگاه حاضر شدند.
در حالی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی 
رژیم صهیونیستی در پیشــبرد مذاکرات برای 
تشکیل کابینه ائتالفی درمانده است، وکالی او 
دیروز )دهم مهر ماه( برای ارائه توضیحات درباره 
سه پرونده فساد علیه وی در دادگاه حاضر شدند.

به نوشــته وبــگاه روزنامــه گاردیــن این 
جلســات دادگاه که پیش از جلسه اصلی قرائت 
کیفرخواست از سوی دادستان کل برگزار شد، 
چهار روز به طول می انجامد و قرار اســت پشت 
در های بســته نتیجه تحقیقات سه ساله پلیس 
درباره فساد مالی، کالهبرداری و خیانت در امانت 

نتانیاهو را مشخص کند.
جلســه مقدماتی، شــامل احضاریه دادگاه 
برای نتانیاهو حضور وی نیست بلکه به وکالی او 
آخرین فرصت را می دهد تا دادستانی کل را قانع 
کند پرونده را مختومه اعالم کرده یا محکومیت ها 
را تقلیــل دهد. فرایند بررســی جرایم نتانیاهو 
در دادگاه می توانــد ماه ها یا حتی ســال ها نیز 
طول بکشد اما به دلیل اینکه طبق قوانین رژیم 
صهیونیستی، نخست وزیری که در حال محاکمه 
در دادگاه است تا زمان محکومیت نهایی نیازی به 
استعفا ندارد، احتمال کنار گذاشته شدن وی به 

دلیل این پرونده های فساد پایین است.
با این حال آویخای مندلبیت دادســتان کل 
رژیم صهیونیستی و دایره تحقیقات پلیس این 
رژیم خواســتار محکومیت هایی در سه پرونده 
موسوم به ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ علیه نتانیاهو 
شده اند. با اینکه این جلسات تا روز دوشنبه ادامه 
خواهد داشت اما مندلبیت می تواند اعالم تصمیم 
نهایی را تا ماه دسامبر یا حتی بعد از آن به تعویق 

بیاندازد.

شروع این جلسات پیش کیفرخواست همزمان 
شده با روزی که قرار بود حزب لیکود به رهبری 
نتانیاهو با ائتالف آبی وسفید به رهبری بنی گانتز 
رقیب انتخاباتی وی دیدار و درباره تشکیل کابینه 
ائتالفی صحبت کنند. از طرفــی قرار بود دیروز 
شخص نتانیاهو به دادگاه احضار شود که با فشار 
برخی نمایندگان پارلمانی بــه مندلبیت، این 

مسئله چهار روز به تعویق افتاد. 
دفتر دادستانی اعالم کرده است که وکالی 
نتانیاهو درخواست کرده اند که مهلت حضور در 

دادگاه دو روز بیشتر تمدید شود.
این گزارش می گوید که نتانیاهو شخصا در 

دادگاه حضور نخواهد یافت.
وال اســتریت ژورنال گزارش داد که دادگاه 
رژیم صهیونیســتی بعد از حدود یک تا دو ماه 
تصمیم نهایــی را درباره اتهامات منتســب به 

بنیامین نتانیاهو خواهد گرفت. 
نتانیاهو که بعد از انتخابات ماه مارس موفق به 
تشکیل کابینه نشده بود در انتخابات ماه سپتامبر 
نیز کرسی های الزم را برای تشکیل کابینه به دست 
نیاورده است و در حال چانه زنی برای ماندن در 

قدرت است.
موفقیت وی در تشــکیل کابینه و حضور در 
قدرت احتماال در زمینــه پرونده های مربوط به 
فساد وی نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت و به نوعی 

آینده سیاسی وی را تعیین خواهد کرد.
پلیس رژیــم صهیونیســتی ســه پرونده 
درخصوص فساد دولتی و مالی علیه نخست وزیر 
خود تشکیل داده و طی یک سال اخیر از منابع 
مختلفی شامل دستیاران و وزیران پیشین کابینه، 
بازجویی کرده است. اولین مورد موسوم به پرونده 
۱۰۰۰ است که در آن نتانیاهو به دریافت مستقیم 

رشوه و رانت  خواری متهم است.
پرونده دوم فســاد مالی نتانیاهو موسوم به 
پرونــده ۲۰۰۰ درباره سوء اســتفاده از قدرت و 
جایگاه خود جهت تحت فشار قرار دادن آرنون 
موزس صاحب امتیاز نشریه یدیعوت آحرونوت 
برای ارائه پوشــش بهتر از اخبار نخست وزیری 

است.
او همچنین در پرونده ۴۰۰۰ متهم است به 
شائول ایلوویچ مالک شرکت بِِزک میلیون ها دالر 
تســهیالت مالی پرداخت کرده تا پایگاه خبری 
والال وابسته به این سرمایه دار صهیونیست از او و 

همسرش حمایت رسانه ای بهتری داشته باشد.

جهاننما
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در حالــی که روز سه شــنبه همه 
دنیا چشــم بــه عظمت، شــکوه و 
ســخنرانی های جشــن هفتادمین 
ســالروز تأســیس حزب کمونیست 
چین داشــت، تحلیلگران نظامی به 
موضوع خاص دیگــری در قلب پکن 
تمرکز داشتند: زرادخانه تسلیحاتی 
فوق پیشــرفته چین که  می تواند در 
دهه های آتی، ارتش ایاالت متحده را 

به چالش بکشد.
مراسم پر زرق و برقی که هفتادمین 
سالگرد حاکمیت حزب کمونیست بر 
چین را به نمایش گذاشته بود، فرصتی 
طالیی برای دولت این کشــور بود تا 
موشک های مافوق صوت، پهپادهای 
درجه یک، تانک هــا، بمب افکن های 
رادارگریز، ماشین های بدون سرنشین 
زیر آبی، هلیکوپترهایــی که رقیب 
بلک هاوک آمریکا محسوب می شود 
و دیگر فناوری های نظامی که حاکی 
از رشد رو به فزونی بودجه دفاعی این 
کشــور اســت را به نمایش بگذارد و 

برنامه بلندمدت این کشور برای پایان 
دادن به برتری آمریکا در آسیا و فرای 

آن را به رخ بکشد.
تحلیلگران این نمایش را هشدار 
آشــکاری برای غرب دانستند و آن را 
نشانه این دانستند که پیشرفت نظامی 
چین )که همین حاال هم قادر به پا به پا 
آمدن با آمریکا در اقیانوس آرام است( 
با شتابی باال سرعت می گیرد. مقامات 
پنتاگون عنوان می کنند که استراتژی 
آن ها برای مقابله با چین کامال نسبت 
به پارادایم جدید این کشور آگاه است 
و این حقیقــت آزاردهنده که قدرت 
غیرقابل انکار آمریکا شاید به افسانه 

تبدیل شود را می دانند.
راندال شریور، دستیار وزیر دفاع 
آمریــکا در امور هند و اقیانوســیه به 
مخاطبان سخنرانی خود در موسسه 
بروکینگز در واشــنگتن چند ساعت 
پس از انجام رژه در چین گفت: ما دیگر 
در دوران دلگرم کننده برتری آمریکا 
نیســتیم، بلکه در دورانی هستیم که 
نیروهای مسلح ما خود را برای تقابل 
با رقبای قدر که به طــور فزاینده ای 
در حال پیشــرفت در حوزه امنیتی 

هستند، آماده می کنند.

نمایش  تهدیدآمیز
مقامــات چینــی این ایــده که 
جشنشان برای ترســاندن یا تحریک 
رقبایشــان بــوده را رد کردند. شــی 
جین پینگ، رئیس جمهور این کشور 
بار دیگر بر هدف حــزب خود مبنی بر 
رشد صلح آمیز تأکید کرد و گفت این 
هدف نباید تهدیدی برای همسایگان 
یا غرب تلقی شود. چین هم اکنون به 
عنوان یکی از ابرقدرت های اقتصادی 
و تولید محسوب می شــود و می تواند 
ظرف دو ســال آینده از ایاالت متحده 
به عنــوان دارنده جایگاه بیشــترین 

ناخالص ملی عبور کند.
این جشــن هفتاد سالگی منجر به 
تبریک غیرمنتظره از سوی ترامپ شد، 
کسی که خود منتقد اصلی چین است 
که منجر به یک جنگ تجاری تلخ بین 

دو کشور شده است.
ترامپ در توئیتر خود نوشــت: به 
رئیس جمهور شــی و مردم کشــور 
چین در هفتادمین ســالروز تشکیل 

جمهوری خلق تبریک می گویم.
با این حــال  حجم گســترده این 
جشن صریحا حاکی از عالقه پکن برای 
نمایش قدرت دور از انتظار آمریکا بود. 

رژه نظامی این جشن شامل برنامه سه 
ساعته نمایش بیش از ۱5 هزار سرباز 
ارتــش آزادی بخش خلق می شــد؛ 
ارتشی که اکنون بزرگ ترین در جهان 
با بیش از ۲ میلیون ســرباز مرد و زن 

شناخته می شود.
بــرای ناظــران نظامــی، خیره  
کننده تر از تعداد افــراد این ارتش در 
نمایش روز سه شــنبه،  به رخ کشیدن 
تسلیحات جدید خطرناک چین و اینکه 
مســیرهایی که چین برای سبقت از 
آمریکا در بسیاری از زمینه های فناوری 

نظامی برمی گزیند، بود.
یکی از تهدید آمیزترین تسلیحات 

به نمایش گذاشــته شــده، موشک 
بالســتیک DF-۱7 بود، یک سالح 
مافوق صوت که این بــاور وجود دارد 
که می تواند تمامی سیستم های دفاع 
موشکی کنونی جهان را شکست دهد. 
موشک های مافوق صوت با سرعتی 5 
برابر ســرعت صوت حرکت می کنند 
و تحلیلگــران دفاعی عمومــاً در این 
مسئله توافق دارند که چین از آمریکا 
در توسعه چنین تسلیحات پرسرعتی 

جلوتر است.
چیــن همچنین موشــک های 
بالســتیک قاره پیمای قابل جابجایی 
DF-۴۱ را به نمایش گذاشت؛ موشک 
بالســتیک قابل پرتاب از زیردریایی 
JL-۲، هواپیماها، خودروهای زمینی، 
ســکوهای پرتاپ موشک قابل حمل 
و دیگر تسلیحات در این نمایش ارائه 

شدند.
تحلیلگران نظامی و تصمیم گیران 
پنتاگــون همچنین بــرای اولین بار 
شاهد یک موشک کروز مافوق صوت 
CJ-۱۰۰ چین بودند که بر روی ۱6 
کامیون در رژه در حــال حمل بودند. 
اطالعات کمی به طور رسمی در مورد 
قابلیت های این موشک ها وجود دارد، 
-Cj اما این باور وجود دارد که موشک
 ۱۰-CJ ۱۰۰، ارتقا یافته موشک کروز
ارتش جمهوری خلق است که می تواند 

93۰ مایل مسافت را بپیماید.
برگزارکننــدگان ایــن رزمایش 
همچنیــن فناوری هایــی همچون 
پهپاد شارپ ســوارد )شمشیر برنده( 
را به نمایش گذاشتند که قادر است به 
اهدافی همچون ایستگاه های راداری و 
پایگاه های نظامی و نیز زیردریایی های 
بدون سرنشین که می توانند به اعماقی 
فــرای زیردریایی های عــادی بروند، 

حمله کند.
آژانس خبری شــینهوآ وابسته به 
دولت چین موشک DF-۴۱، را نشانه 
قدرت پیشرفت نظامی دولت برشمرده 
و مدعی شــده که این تسلیحات که 
اساساً ساخت داخل است، نقش حیاتی 
در توازن اســتراتژی دارد و می تواند 
بازدارنده باشد و پیروزی قاطعی را برای 

چین به ارمغان بیاورد.
شی در سخنرانی که مردم حضور 

تاریخی در آن داشــتند، از همکاری 
میان کشورها تمجید کرد، اما در همین 
حال عنوان کرد که چیــن از خود در 
مقابل کســی که بخواهد حاکمیتش 
را به چالش بکشد یا از مسائل تفرقه ای 
همچون آینده تایوان، دموکراسی در 
هنگ کنگ یا رفتار پکــن با جمعیت 

اقلیت بهره برداری کند، دفاع می کند.
او گفت: هیــچ نیرویی نمی تواند از 

پیشرفت مردم چین جلوگیری کند.
رهبر مردم چین این جشن را اوج 
پیشرفت هفتاد ساله کشورش خواند 
و آن را مسیری دانست که در نهایت 
کشورش را در عرصه رقابت جهانی به 
پای برترین ها رسانده است. مقامات 
چین دائما بر این موضوع تأکید دارند 
که حاکمیــت کمونیســت چین از 
روسیه که بعد از جنگ سرد فروپاشی 
شد، پیشــی گرفته و قدمتش از آن 
حکومت کمونیست بیشتر شده است.
شی همچنین در سخنرانی خود 
خواهان آرامش در هنگ کنگ شــد؛ 
این در حالی است که در همان روز با 
شلوغی های هنگ کنگ یک معترض 
۱8 ســاله مورد اصابت گلوله پلیس 
قرار گرفت و تشنج در اعتراضات باال 
گرفت. ناآرامی ها در ســرزمین نیمه 
خودمختار هنگ کنگ بر هفتادمین 
سالروز آغاز به کار حکومت کمونیست 
چین ســایه افکنده بــود و به عقیده 
برخی از قانون گذاران آمریکایی، رابطه 
مستقیم بین سرکوب خطرناک چین 
علیه معترضان هنگ کنگی و نمایش 
قدرتمندانه برتری نظامی این کشور 

وجود داشت.

پیام جشن روز ملی چین به جهان:

آمریکا  دیگر قدرت  برتر نیست

مقامات پنتاگون عنوان 
می کنند که استراتژی آن ها 

برای مقابله با چین؛ کامال با 
پارادایم جدید این کشور 

منطبق است و این حقیقت 
آزاردهنده که قدرت 

غیرقابل انکار آمریکا شاید 
به افسانه تبدیل شود را 

می دانند

برای ناظران نظامی، 
خیره کننده تر از تعداد افراد 

ارتش چین در نمایش روز 
سه شنبه،  به رخ کشیدن 

تسلیحات جدید خطرناک 
این کشور بود و مسیرهایی 

که چین برای سبقت از 
آمریکا در بسیاری از 

زمینه های فناوری نظامی 
برگزیده است 
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خروج بدون توافق محتمل ترین گزینه است، اما انگلیســی ها باید بگویند که نگاه آن ها به آینده روابطشان با اتحادیه اروپا 
چگونه است؟ وی ادامه داد: اگر نتوانیم به یک توافق برسیم، فکر می کنم بهتر است که در هر صورتی خارج شویم و این کار را 
بدون توافق انجام دهیم. این موضوع ایده آلی نیست اما بسیار مهم و ضروری است. احزاب 
سیاسی مخالف دولت قصد دارند در روزهای آینده الیحه عدم صالحیت دولت جانسون 
را در پارلمان به جریان بیندازند. انگلیس حدود یک ماه دیگر مهلت دارد درباره چگونگی 
خروج از اتحادیه اروپا به توافق رسیده یا بدون توافق این اتحادیه را ترک کند. جانسون 
گفته است که هدف او برگزیت بی توافق نیست، در صورت این اتفاق دولت او همه اقدامات 

احتیاطی الزم را انجام داده است.

اتحادیه های کارگران، اساتید، معلمان، بانک داران، خبرنگاران و کشتیرانی یونان با انتشار بیانیه مشترکی در اعتراض به تغییر 
قوانین  کار کشور روز چهارشنبه )دهم مهر ماه( به مدت ۲۴ ساعت دست از کار کشیدند. اعتصاب سراسری از سوی  اتحادیه های 
سراسری کارگران )یسه(، کارگران مبارز )پامه(، اساتید و معلمان )المه(، کشتیرانی، بانک داران، اتحادیه سراسری خبرنگاران 
)اسه ا( و دیگر سندیکاها موجب تعطیلی در یونان شدند؛ این امر مشکالت فزآینده ای را برای مردم این کشور داشته است. براساس 
این گزارش، کارکنان همه بانک ها، خطوط ریلی و اتوبســرانی درون و برون شهری، کارکنان شرکت های کشتیرانی، مدارس و 
دانشگاه های سراسر کشور، کارکنان بیمارستان ها و دیگر بخش های دولتی و خصوصی این کشور از رفتن به محل کار خودداری 
کردند. بیمارستان های یونان اعالم کردند، فقط بیماران اورژانسی مورد پذیرش هستند. کلیه 
اتحادیه ها و سندیکاهای سراسر یونان نیز از همه کارکنان خود خواستند ضمن اعتصاب، در 
تظاهراتی که امروز در سراسر کشور در اعتراض به تغییر قوانین کار توسط دولت محافظه کار 
و راست گرای یونان برگزار می شود، فعاالنه شرکت نمایند. طرح تغییر قوانین کار در یونان 
مواردی را از جمله کاهش حق تظاهرات، واگذاری تصمیم در مورد حقوق و ساعات کاری به 

کارفرما، حذف نقش اتحادیه ها در دفاع از کارکنان و منافع آنان را شامل می شود.

اعتصاب سراسری کارگران، یونان را به تعطیلی کشاندفرانسه: برگزیت  بی توافق محتمل ترین سناریو است

اتحادیه اروپا روز چهارشــنبه)دهم مهر ماه( به جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد رژیم سعودی که در کنسولگری 

این کشور در استانبول به قتل رسید، ادای احترام کرد.
به نقل از خبرگزاری آناتولی، در بیانیه سخنگوی اتحادیه 
اروپا آمده است: یک سال پس از قتل خاشقجی، سواالت بسیار 
زیادی هنوز بی پاسخ مانده است. اتحادیه اروپا بر ضرورت اتخاذ 
اقدامات جدی و قضایی علیه تمامی آن هایی که در مسئله 
دست داشتند، تاکید دارد و بر تحقیقاتی شفاف و معتبر درباره 
مسئله مذکور و همچنین پروسه دادگاهی متهمان در این 

پرونده در ریاض اصرار دارد.
تاکید ســخنگوی فدریکا موگرینی بر تحقیق و دادگاه 
شــفاف در رابطه با پرونده قتل جمال خاشقچی و پاسخگو 
کردن مســببان آن در حالی صورت گرفته که اخیرا محمد 
بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی برای اولین بار درباره 

قتل خاشقچی اظهارنظر کرد.

پیش از این اگنس کاالمارد نویســنده گزارش سازمال 
ملل در گزارشی که به سازمان ملل تحویل داد؛ نشان می داد 
که محمد بن سلمان و چند مقام بلند پایه سعودی، شخصاً 

مسئول قتل خاشقجی بودند.
در ادامه این بیانیه همچنین آمده است، خبرنگاران زیادی 
چون خاشقجی هستند که اغلب هدف چنین حمالتی در 

کشورهای مختلف قرار می گیرند. 

عضو کمیته امور دفاعی و امنیتی شــورای فدراسیون 
روسیه تاکید کرد، عدم پایبندی آمریکا به تعهدات خود و نیز 
عدم خارج کردن مهاجران سوری از اردوگاه الرکبان به منزله 

پوشش و حمایتی آشکار و علنی از تروریست هاست.
به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه سانا، سناتور فرانتس 
کلینتســیفیچ، عضو کمیته امور دفاعی و امنیتی شورای 
فدراسیون روســیه در صفحه خود در فیسبوک اظهار کرد: 
حضور غیرقانونی نیروهــای آمریکایی در ســوریه عامل 
اصلی ممانعت از نابودی کامل تروریســم است، این مسئله 
از ســال های قبل برای ما روشــن بود؛ امــا در حال حاضر 
آمریکایی ها از مخفی کردن اقدامات خود دست برداشتند و 

صحبت از حمایت علنی از تروریست هاست.
این ســناتور روس گفت: در واقــع مناطق مهم فعالیت 
تروریست ها در ســوریه همان نقاطی هستند که نیروهای 
آمریکایی حضور دارند. اردوگاه الرکبان تحت کنترل عناصر 

مسلح وابسته به نیروهای آمریکایی است که در پایگاه التنف 
حضور دارند. دو هیئت هماهنگی روســیه و سوریه درباره 
بازگشت مهاجران سوری پیشتر اعالم کرده بودند که وضعیت 
الرکبان شبیه یک فاجعه انسانی است و آمریکا طرح خارج 
کردن غیرنظامیان از اردوگاه الرکبان را به دلیل عدم پایبندی 
به تعهداتش در این زمینه به شکســت کشاند و موجب شد 

هزاران غیرنظامی در اردوگاه در شرایط سختی باقی بمانند.

تاکید اتحادیه اروپا بر اقدام قضایی علیه قاتالن خاشقجیمسکو: حضور آمریکایی ها در سوریه مانع از نابودی تروریست هاست

خبرخبر


