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وزیر کشور ایتالیا از پوتین پول
گرفته تا اروپا را نابود کند!

خی فرهوفستات ،رهبر اتحاد لیبرال-دموکراتها
برای گروه اروپا و عضو بلژیکی پارلمان اتحادیه
اروپا ،روز دوشنبه ماتئو سالوینی ،وزیر کشور
و معاون اول نخستوزیر ایتالیا را به مناظره و
چالش سیاسی دعوت کرد .فرهوفستات وزیر
کشور ایتالیا را متهم کرد که «از والدیمیر پوتین،
رئیس فدراسیون روسیه برای نابود کردن اروپا پول
گرفته است».
به گزارش یورونیوز ،او با انتشار یک ویدئو در
صفحه توئیتر خود خطاب به سالوینی چنین
گفت« :شما و دوستان راست افراطیتان مارین
لوپن (رهبر حزب اتحاد ملی فرانسه) ،نایجل فراژ
(پرچمدار برکسیت) ،هاینتس کریستیان اشتراخه
(رهبر حزب آزادی اتریش) و ویکتور اوربان
(نخست وزیر راستگرای افراطی مجارستان) به
طور مرتب از آقای پوتین برای نابودی برنامهریزی
شده اتحادیه اروپا پول دریافت کردهاید .وی در
ادامه افزود« :من شما را به یک چالش رو در
رو دعوت میکنم چرا که این حق مردم است
ی در ذهن دارید .به
که بدانند چه برنامه شیطان 
من بگویید در کجا میخواهید این بحث را انجام
دهید ،در بروکسل یا ایتالیا؟ من در آنجا خواهم
بود ».انتخابات پارلمان اروپا هفته جاری برگزار
خواهد شد .سالوینی به همراه دیگر ملیگرایان
افراطی و احزاب عوامگرای یازده کشور اروپایی در
این انتخابات با دیگر نامزدها رقابت خواهند کرد.

اخبار

مقامات ارشد دولت آمریکا برای پاسخگویی به سواالت نمایندگان به کنگره آمریکا رفتند

ایران هرگز تحت فشار
یکند
مذاکره نم 

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان
به سیانان گفت که تا زمانی که آمریکا به
پایبندی به تعهداتش در چارچوب برجام به تهران
«احترام» نگذارد ،ایران با دولت «دونالد ترامپ»
مذاکره نخواهد کرد.
به گزارش ایرنا ،ظریف هشدار داد که آمریکا
با تقویت حضور نظامیاش در منطقه ،دست به
بازی بسیار خطرناکی زده است .وی ضمن انتقاد
از آمریکا به دلیل اعزام ناو هواپیمابر «یو.اس.اس
آبراهام لینکلن» و هواپیماهای بمبافکن به خلیج
فارس ،افزود :حضور تمام این تجهیزات نظامی در
منطقهای کوچک ،به خودی خود مستعد حادثه
است و باید با احتیاط زیادی عمل کرد .آمریکا
بازی بسیار بسیار خطرناکی انجام میدهد .وی،
واشنگتن را به خروج از برجام متهم کرد و در مورد
این توافق گفت :ما با حسن نیت اقدام کردیم و
تمایلی به مذاکره با افرادی که عهدشکنی کردهاند،
نداریم .ظریف با اشاره به اینکه ایران تسلیم
تهدیدها نمی شود ،گفت :ایران هرگز تحت فشار
مذاکره نمیکند .نمیتوانید ایرانیها را تهدید کنید
و انتظار داشته باشید با شما تعامل برقرار کنند.
وی تاکید کرد که راه برقراری تعامل ،از طریق
احترام است؛ نه از طریق تهدید.
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دنبال جنگ نیستیم ولی اگر تحمیل
شد قاطعانه دفاع میکنیم

بازخواست کنگره از تندروهای کاخ سفید

مقامات ارشد کاخ سفید در حالی روز گذشته
برای ادای توضیحات خود به کنگره رفتند که پیش
از این اعضای کنگره و سنا درخصوص ارائه اطالعات
نادرست و دستکاری شده نسبت به ایران هشدار
داده بود .چندی قبل نیز اعضای کنگره از مایک پمپئو
وزیر خارجه آمریکا خواسته بودند که در مورد این
مسئله به قانونگذاران پاسخگو باشد.
اعضای مجلس نمایندگان و همچنین برخی از
سناتورهای آمریکا نگران هستند که اطالعات کاخ
سفید در مورد فعالیتهای ایران در منطقه با اهداف
سیاسی همراه باشد .در این میان و در حالی که
برخی از مقامات ارشد کاخ سفید مدعی شدهاند که
اقدام مبهم یک هفته گذشته در نزدیکی بندر فجیره
امارات ،انفجار خط لوله نفت در ریاض و حمله راکتی
به سفارت آمریکا در بغداد از جمله اقدامات ایران
به منظور افزایش سطح تنش در منطقه خاورمیانه
است ،بسیاری از کارشناسان و نیز مقامات آمریکایی
صحت و سقم این اطالعات را زیر سوال برده و آن را
باعث نگرانی عنوان کرده بودند .این در حالی است
که چند روز قبل یکی از فرماندهان ائتالف مبارزه با
داعش به طور صریح عنوان کرده بود که هیچ اقدامی
از سوی ایران صورت نگرفته و اطالعاتی نیز از تحرکات
نظامی این کشور در منطقه در دسترس نیست.
بازی دولت ترامپ با اطالعات
نشست روز گذشته در کنگره آمریکا ،چندمین
نشست از این دست طی روزهای گذشته است .پیش
از این از وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا در
زمان ریاستجمهوری باراک اوباما و نیز جان برنان
رئیس اسبق سیا در کنگره نیز دعوت شده بود تا به
سواالت نمایندگان درخصوص افزایش تنشها میان
ایران و آمریکا پاسخ بدهند .به گفته منابع خبری و
طی گزارشی که روز گذشته خبرگزاری آسوشیتدپرس
منتشر کرده است ،تعداد قابل توجهی از اعضای
کنگره و سنای آمریکا که در میان آنها نمایندگان
جمهوریخواه نیز دیده میشود به شدت نگران
مانورهای رسانهای کاخ سفید بر علیه ایران هستند و
به دولت ترامپ نسبت به فراهم کردن مقدمات یک
تنش بزرگ با ایران هشدار دادهاند.
نانسی پلوسی رئیس کنگره آمریکا همچنین هفته
گذشته اعالم کرده بود که دولت ترامپ بدون مجوز
کنگره حق ورود به یک درگیری نظامی را نخواهد
داشت و قانونگذاران آمریکایی این اجازه را به وی
نخواهند داد.
در همین راستا ،در حالی مایک پمپئو وزیر خارجه،
پاتریک شاناهان سرپرست پنتاگون و ژنرال جوزف
دانفورد فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا روز
گذشته به کنگره آمریکا برای پاسخگویی به سواالت
نمایندگان رفتهاند که اوایل هفته جاری دونالد
س ایاالت متحده آمریکا نیز مدعی شد این
ترامپ رئی 
اطالعات نادرست از نظر وی محکوم است .ترامپ
بالفاصله بار دیگر ضمن اتخاد موضعی دوگانه اشاره

ترامپ بار دیگر مدعی شد

محمدرضاستاری
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همزمان با تشدید جنگ روانی ایاالت متحده آمریکا علیه ایران و پیوند خوردن آن با حوادث مشکوکی نظیر حمله به چهار کشتی نفتکش در دریای
عمان و حمله راکتی به نزدیکیهای سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد ،نگرانیهای جامعه جهانی از تقابل نظامی میان ایران و آمریکا در حالی شدت
گرفته که نمایندگان کنگره این کشور روز گذشته در جلسهای پشت درهای بسته نشستی را به منظور در جریان قرار گرفتن قانونگذاران آمریکایی نسبت
به آخرین اطالعات پیرامون ایران برگزار کردند.

برخی از
نمایندگانکنگره
و سنای آمریکا
معتقدند که کاخ
سفید آنها را در
جریان اطالعات
مربوط به ایران
قرار نداده و در
حال تالش برای
ایجادموقعیتی
است که آمریکا
را به سمت یک
جنگ سوق دهد
کرد که شاید این موضوع چندان هم در این شرایط
بد نباشد زیرا ایران اکنون نسبت به راهبردهای کاخ
سفید سردرگم شده است؛ امری که محمدجواد
ظریف در پیامی توئیتری نسبت به آن واکنش نشان
داده و نوشت« :تیم ب» اقداماتی را انجام میدهد
و ترامپ حرف دیگری میزند .ظاهرا ً این آمریکاست
که نمیداند چه کار میکند .ما هزاران سال است
که میدانیم چه فکری میکنیم به خصوص در مورد
آمریکا پس از کودتای  28مرداد .پس در واقع این امر
قطعا ًیک مسئله خوب خواهد بود.
هشدار قانونگذاران به کاخ سفید
دونالد ترامپ در حالی روز دوشنبه در پیام توئیتری
خود ایران را تهدید کرده بود که در صورت جنگ با
آمریکا نابود خواهد شد که بار دیگر روز گذشته به
خبرنگاران گفته است :اگر ایران آماده بود ،تماس
س ایاالت متحده
بگیرد تا مذاکره کنیم .اشاره رئی 
آمریکا به شماره تلفنی است که هفته گذشته یکی

از مقامات کاخ سفید مدعی شده بود در اختیار
سفارت سوئیس در تهران قرار گرفته تا در صورت نیاز
مقامات ایران با آن تماس بگیرند .به نظر کارشناسان
س ایاالت متحده آمریکا در
این اظهارات دوگانه رئی 
حالی مطرح میشود که پیش از این مایک پمپئو وزیر
خارجه آمریکا مدعی شده بود که کشورش شاهد
فعالیتهایی از سوی ایران بوده که ممکن است به
تشدید تنش منجر شود .در همین راستا دموکراتها
و نیز برخی از جمهوریخواهان آمریکا معتقدند که
اقدامات دونالد ترامپ به خصوص پس از خروج
ایاالت متحده از برجام موجب افزایش تنشها شده و
در چنین حالتی آنها تنها اطالعاتی را در اختیار دارند
که جمهوریخواهان همسو با رئیسجمهوری به
اطالع آنها رساندهاند.
از سوی دیگر در حالی برخی از مقامات نظامی
تاکید میکنند که هیچ شواهدی مبنی بر فعالیتهای
تهدیدآمیز ایران وجود ندارد که بعضی از نمایندگان

کنگره معتقدند ،اقدامات کاخ سفید در قبال ایران
سختافزارانه و زور محور است به طوری که بنا
بر گزارش یورونیوز ،روبن گالگو نماینده دموکرات
ت آریزونا و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس
ایال 
نمایندگان آمریکا به شبکه  MSNBCدراینباره گفته
است« :چیزی که من را بیشتر نگران کرد این بود که
دولت در حال تالش برای ایجاد موقعیتی است که ما
را به سمت جنگ سوق میدهد».
وی معتقد است مسئلهای که او در جریان آن قرار
گرفته است نه امنیت ملی آمریکا را تهدید میکند
و نه حتی منافع این کشور در منطقه را مورد هدف
قرار داده است .گالگو با این حال تصریح کرد :با آنکه
ممکن است برخی تهدیدات امنیتی وجود داشته
باشد اما این تهدیدها در حدی نیست که نیاز باشد
تجهیزات خود را به آن منطقه منتقل کنیم و کشوری
را تهدید به جنگ کنیم که در حال حاضر نسبتا
میتواند از خود دفاع کند.

اگر ایران آماده بود تماس بگیرد!

س ایاالت متحده آمریکا درباره تمایلی که اخیرا برای مذاکره
رئی 
با ایران از خود نشان داده است ،گفت که اگر ایران آماده بود
تماس بگیرد ،حتما مذاکره خواهیم کرد.
س ایاالت متحده آمریکا در
به گزارش ایسنا ،دونالد ترامپ ،رئی 
جمع خبرنگاران اظهاراتی درباره ایران داشت که از شبکه فاکس
نیوز  ۱۰منتشر شد .وی گفت که باید دید درباره ایران چه پیش
میآید؟
وی در ادامه اظهارات تهدیدآمیز اخیر خود علیه ایران باز هم
مطرح کرد که نظری درباره اینکه چیزی اتفاق بیفتد نداریم اما
اگر چیزی رخ دهد ،مشخص است که با قدرت زیادی پاسخ داده
خواهد شد و ما انتخاب دیگری نخواهیم داشت.
س ایاالت متحده آمریکا که در پی اقدام متقابل ایران برای
رئی 

کاهش سطح تعهدات برجامیاش ،خود را به مذاکره با ایران
بسیار متمایل نشان داده است دراینباره به خبرنگاران گفت :ما
هنوز صحبتی نکردهایم .باید دید که چه پیش میآید .اگر آنها
تماس بگیرند ما حتما ً مذاکره میکنیم اما این فقط به خود آنها
بستگی دارد .تنها از آنها میخواهم که وقتی آماده بودند تماس
بگیرند؛ اگر آماده نیستند خود را به زحمت نیندازند.
وی در ادامه گفت :هیچ مذاکراتی با ایران در حال رخ دادن
نیست .من فکر میکنم ایران اگر کاری انجام دهد اشتباه بزرگی
مرتکب میشود .اگر چنین کاری کنند با قدرت زیادی پاسخ
داده خواهد شد ،اما هیچ نشانهای نداریم که این کار را خواهند
کرد.
رئیس ایاالت متحده آمریکا در پی جنگی روانی که همراه با

مقامات خود در منطقه ایجاد کرده است و نمونهای از آن
بزرگنمایی اعزام عادی ادوات جنگی آمریکا به خلیج فارس است،
لحنی تهدیدآمیز در برابر ایران اتخاذ کرده است .وزیر امور خارجه
کشورمان روز گذشته در واکنش به این اظهار وی که گفته بود
«اگر ایران میخواهد بجنگد ،این به طور رسمی پایانش خواهد
بود .هرگز آمریکا را دوباره تهدید نکنید» در صفحه توئیتر خود
نوشت :دونالد ترامپ به تحریک تیم بی ،امید دارد به چیزی
دست یابد که اسکندر ،چنگیز و دیگر متجاوزین در آن ناکام
بودهاند .ایرانیان هزاران سال سربلند ایستادهاند و متجاوزین
همه رفتهاند .تروریسم اقتصادی و رجزخوانیها برای نسلکشی،
ایران را پایان نخواهد داد .هرگز یک ایرانی را تهدید نکن .احترام را
آزمایش کن ،جواب خواهد داد.

مجید تختروانچی نماینده دائم جمهوری
اسالمی ایران در سازمان ملل ،اخیرا در نامهای
به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اعالم کرده
است که ایران به دنبال ایجاد درگیری و جنگ
نیست ولی اگر دیگران جنگ را تحمیل کنند،
قاطعانه از امنیت ملت و کشور دفاع خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،تختروانچی در بخشی
از نامه خود آورده است :جمهوری اسالمی
ایران بارها درباره نیات فتنهانگیزانه چنین
محافلی و پیامدهای گسترده منطقهای و
بینالمللی اهداف آنها هشدار داده است .به
نوبه خود ،ایران همیشه درگیری و جنگ را
رد کرده و میکند و هرگز جنگ را به عنوان
یک گزینه یا راهبرد جهت تعقیب سیاست
خارجی خود انتخاب نخواهد کرد .با این حال،
باید به صراحت اعالم کنم که اگر جنگ بر ما
تحمیل شود ،ایران با استفاده از حق ذاتی ِدفاع ِ
مشروع خود ،قاطعانه از ملت خویش دفاع و
از منافع خود حفاظت خواهد کرد.
با توجه به مراتب فوق و وضعیت آشفته کنونی
منطقه که چشمانداز روشنی نیز برای آن متصور
نیست ،جامعه بینالمللی و خصوصا ً سازمان
ملل متحد نمیتوانند و نباید نسبت به برخورد
با ریشههای آن بیتفاوت باشند .اگر این مسائل
به طور کامل حل نشود ،دامنه هر گونه درگیری
احتمالی به سرعت از سطح منطقهای فراتر رفته
و مطمئنا ًپیامدهای جدی و گستردهای بر صلح و
امنیت بینالمللی خواهد داشت.

حمایت وزیر دفاع انگلیس از
مواضع خصمانه آمریکا علیه ایران

وزیر دفاع انگلیس در تازهترین اظهارات خود،
ایران را تهدید و از مواضع واشنگتن علیه تهران
دفاع کرد .به گزارش ایلنا به نقل از د نشنال،
«پنی موردانت» وزیر دفاع انگلستان در
تازهترین اظهارات خود از موضع جنگطلبانه
آمریکا علیه ایران دفاع کرد و در این باره مدعی
شد« :در صورتی که تنش در خلیج فارس
جدی شود ،از آمریکا حمایت خواهیم کرد .ما
از هم اکنون برای مقابله با هر تهدیدی تعدادی
نیرو در این منطقه مستقر کردیم».
وی در ادامه با تاکید بر لزوم تالش برای
مقابله با هرگونه جنگ و درگیری نظامی گفت:
ما و شرکای خود باید تمام تالش خود را به
کار گیریم تا از هر گونه تنش جلوگیری کرده
و اوضاع را آرام کنیم اما در عین حال از شرایط
و اتفاقات پشت پرده هم آگاهیم .این مقام
انگلیسی در ادامه مدعی شد :ما و متحدانمان
عمیقا نگران فعالیتهای ایران در منطقه
هستیم چرا که این اقدامات ثبات در منطقه
را از بین میبرد .ما و دوستانمان برای کاهش
تهدیدها در منطقه تالش میکنیم.

فرصت روبهپایان نتانیاهو برای تشکیل کابینه

آیا نتانیاهو ساقط میشود؟

بعد از پیروزی حزب لیکود در انتخابات سراسری  ۹آوریل در فلسطین اشغالی
(بیستم فروردین) جهت انتخاب اعضای بیستویکمین دوره پارلمان رژیم
صهیونیستی «کنست» ،بهنظر میرسید که تشکیل سیوپنجمین کابینه در
این رژیم جعلی و تداوم نخستوزیری «بنیامین نتانیاهو» امر چندان دشواری
نباشد .اما چیزی که زمانی یک فرآیند ساده و سریع بهنظر میرسید ،اکنون به
گرهای کور و پیچیده در عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
به گزارش فارس ،تحلیلگران و کارشناسان صهیونیست انتظار دارند که
نتانیاهو بتواند تا پایان هفته آینده کار تشکیل کابینه را به پایان برساند ،زیرا
در غیر اینصورت ،این رژیم خود را در وضعیتی نادر خواهد دید که فقط با
کنار گذاشتهشدن نتانیاهو توسط ریولین ،رفع خواهد شد .در حالی که تمام
احزاب شرکتکننده در ائتالف دولت پیشین ،نتانیاهو را برای تشکیل کابینه
و نخستوزیری بعدی به «رووین ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی معرفی
کردند اما انتظارات و شروط متوقعانه برخی از سران این احزاب ،روند تشکیل
کابینه را با کُندی مواجه ساخته است .نتانیاهو فرصت  ۴هفتهای ( ۲۸روزه) که
قانون برای تشکیل کابینه به او داده را تلف کرده و اکنون فقط دو هفته دیگر
مهلت گرفته است .اگر در مجموع این فرصت  ۴۲روزه ،نتانیاهو باز هم نتواند
یک کابینه ائتالفی تشکیل دهد ،طبق اختیارات رئیس رژیم صهیونیستی ،این
امر کنار گذاشته شده و شخص دیگری برای تشکیل کابینه انتخاب میشود.
اما چرا نتانیاهو علیرغم حمایت شش گروه پارلمانی با حضور  ۶۵نماینده
کنست (از مجموع  ۱۲۰نماینده) ،نتوانسته هنوز ائتالف جدید برای کابینه
را تشکیل دهد؟ تاخیر کنونی به دلیل اختالفات ایدئولوژیک نیست بلکه
احزاب مختلف با نگاه به نتانیاهوی ضعیفی که پیش رو خود دارند ،به دنبال
سهمخواهی از دولت جدید هستند و دیگر به نتانیاهو اجازه نخواهند داد تا

یک نفره برای همه مسائل تصمیمگیری کند .دلیل اول این است که «شرکای
طبیعی» لیکود در واقع شرکای طبیعی همدیگر نیستند و «اهداف غایی» آنها
با هم تضاد منافع دارد .برای نمونه ،حزب «اسرائیل بیتونا» به رهبری «آویگدور
لیبرمن» خواستار ممانعت از ورود ارتدوکسهای افراطی به ارتش اسرائیل
و «مشت آهنین» علیه گروههای مقاومت در نوار غزه است .حزب «راست
متحد» خواستار تغییرات بیشتر در نظام قانونی این رژیم است .حزب «کوالنو»
به رهبری «موشه کهلون» نیز درباره بودجهبندی و تخصیص منابع مالحظاتی
دارد .البته تمام احزاب مذاکرهکننده با نتانیاهو ،در یک مطالبه مشترک هستند:
آنها خواستار محدود شدن قدرت قضایی دیوان عالی این رژیم هستند .تمایل
به اعمال محدودیت بر حوزه اختیارات دیوان عالی البته مهمترین مسئله برای
نتانیاهویی است که حجم گستردهای از پروندههای فساد مالی و سوءاستفاده از
قدرت را در پشت سر خود و محکومیت بالقوه را مقابل خود میبیند.
دلیل دوم این است که نتانیاهو به کابینه جدید ،بهعنوان برگ بیمهای برای
فرار از محکومیت قضایی در آینده نزدیک مینگرد و برای تحقق این امر نیز
حاضر است بهای گزافی را ،چه سیاسی و چه اقتصادی ،پرداخت کند .نتانیاهو
یا خواهد توانست که لیکود و دیگر احزاب شریک را به تصویب قانونی برای
نجات خود از محکومیت مجاب کند یا اینکه در برابر قانون تسلیم شده و احتماال
مجازات حبس را تحمل خواهد کرد.
اما اگر فرض را بر تشکیل شدن ائتالف نتانیاهو در فرصت دو هفتهای پیش
رو بگذاریم ،چه مشکالتی در برابر سیوپنجمین کابینه رژیم صهیونیستی وجود
دارد؟
اولین مشکل این است که کابینه جدید شامل بیشتر از  ۳۰وزیر و معاون
وزیر خواهد بود ،در حالی که طبق اعالم مراکز تحقیقاتی ،تعداد ایدهآل وزیران

کابینه صهیونیستی  ۱۸نفر خواهد بود .یکی از دالیل برای این تورم در تعداد
وزرای کابینه ،رشوهای است که نتانیاهو به دو حزب خانه یهودی و اتحاد داخلی
داده تا با حزب دیگری (عوتصما یهودی) ائتالف کنند.
مشکل دوم این است که جدای از پروندههای شخص نتانیاهو ،دو وزیر
بالقوه در کابینه جدید (آریه درعی از حزب شاس و حییم کاتص از لیکود) با
محکومیتهایی مواجه هستند و وزیر احتمالی سوم (یاکوف لیتزمن) نیز با اتهام
آزار و اذیت زیر سوال رفته است .مشکل دیگر ،درخواستهای مالی و تخصیص
بودجه افسارگسیخته برخی از اعضای ائتالف (مانند موشه کهلون رهبر حزب
کوالنو که در کابینه پیشین وزارت دارایی را برعهده داشت) از نتانیاهو است.
این در حالی است که به دلیل نزدیک شدن فرصت  ۴۲روزه نتانیاهو برای
تشکیل کابینه به روزهای پایانی خود ،چندین نفر از اعضای بالقوه در کابینه
جدید مشغول اجرای بازی هستند که میتواند به بهای پایان زندگی سیاسی
وی تمام شود .این بازی« ،عدم اقدام و انفعال» است .یعنی این افراد که در
بین آنها سران احزاب نیز دیده میشود ،از مشارکت در مذاکرات با نمایندگان
نتانیاهو امتناع کرده یا حتی روند گفتوگوها را متوقف میکنند.
این اقدام و توقف مکرر مذاکرات میتواند رئیس این رژیم را وا دارد تا طی
روزهای آتی ،شخص دیگری را بهجای نتانیاهو مسئول تشکیل کابینه کند« .بنی
گانتز» رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات فروردین ماه ،یکی از گزینههای اصلی
است .گزینه دیگر مقابل ریولین« ،گیدئون سعر» عضو ارشد حزب لیکود (وزیر
پیشین در دو منصب آموزش و امور داخلی) است .سعر که همحزبی نتانیاهو
نیز هست ،چند روز پیش و با ابراز مخالفت شدید با تغییر در قانون مصونیت
نمایندگان کنیست ،مسیر یاغیگری در این حزب را پیش گرفته است.
اعضای آگاه در حزب لیکود طی گفتوگو با نشریه «یدیعوت آحرونوت»

ضمن سرزنش کردن احزاب مورد مذاکره ،به دلیل وضع کردن شروع نامعقول
و کوتاه نیامدن ،تصریح کردند« :آنها از خر شیطان پایین نمیآیند .اگر آنها
از خود انعطاف نشان ندهند ،نتانیاهو که دیگر کالفه شده ،اعالم خواهد کرد
که قادر به تشکیل کابینه نخواهد بود و از ریولین تقاضای انتخابات جدید
میکند».
بر این اساس ،حزب لیکود در صورت به بنبست خوردن مذاکرات تشکیل
کابینه ،احتمال برگزاری انتخابات جدید را رد نمیکند« :اگر ما نتوانیم در
تواقف ائتالف به پیشرفت برسیم ،انتخابات جدید اتفاقی است که میافتد.
نتانیاهو دیگر از خواستههای غیرواقعی و بیپایان احزاب خسته شده است».
اگر نتانیاهو نتواند در فرصت باقیمانده ،کابینه ائتالفی را تشکیل دهد ،دو
راه پیش رو دارد :یا به ریولین بگوید که شخص دیگری را مأمور کند یا از او
درخواست برگزاری انتخابات سراسری جدید در فلسطین اشغالی داشته باشد.

