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انتخابات امريکا هدف موشک هاي اون
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا، در کنفرانس مشترک با همتای روس 
خود، سرگئی الوروف، از امیدواری دولت امریکا به همکاری کره شمالی 
برای خلع سالح هسته ای و خودداری از آزمایش موشک های دوربرد 
گفت اما تأکید کرد که »هیچ نشانه ای وجود ندارد که دو طرف به میز 
مذاکره نزدیک شده باش��ند.«  این اظهار نظر بی شک واکنش رسمی 
امریکا به خبر روز یک     ش��نبه از پرتاب یک موشک از سوی کره شمالی 
است که از ظاهر سخن پمپئو هم پیدا است که امریکا در مقابل این خبر 
چاره ای جز همین حد از واکنش انفعالی ندارد. واکنش انفعالی امریکا 
در مقطع فعلی موضع اجتناب ناپذیر واشنگتن است اما با توجه به سال 
انتخاباتی در پیش رو، باید گفت که این موضع انفعالی نمی تواند موضعی 
مناسب برای دونالد ترامپ باش��د. ترامپ آماده کارزار انتخاباتی برای 
دومین دور ریاست جمهوری اش می شود و ادامه این وضعیت انفعالی 

جز دردسر انتخاباتی نتیجه دیگری برای او نخواهد داشت. 
نماینده کره شمالی کیم سونگ در سازمان ملل یک روز قبل از خبر 
انجام پرتاب موشک گفته بود که خلع سالح هسته ای از میز مذاکره 
با امریکا حذف ش��ده و مذاکرات طوالنی مدت با واش��نگتن لزومی 
ندارد. او دالیلی را برای این تصمیم پیونگ یانگ بیان کرد که از قبل 
هم معلوم بود زیرا او بر این نکته تأکید داشت که »مذاکره متوالی با 
امریکا وقت گیر بوده و تنها برای سیاست داخلی واشنگتن سودمند 
است.«  بنابراین، پیونگ یانگ از دو وجه تغییری در تعامل هسته ای 
با امریکا ایجاد ک��رده؛ اول به لحاظ عملی ک��ه برنامه آزمایش     های 
موشکی را دوباره در دستور عمل خود قرار داده و از لحاظ دیپلماتیک 
که رسماً مذاکره در مورد خلع سالح هسته ای را از روی میز برداشته 
و این پیام را به واشنگتن داده که دیگر حاضر نیست در این خصوص 
مذاکره ای داشته باشد. شاید به همین جهت است که پمپئو می گوید 
دو طرف حتی به میز مذاکره »نزدیک« هم نش��ده اند چه رس��د به 
اینکه احتمالی از انجام مذاکره مطرح باش��د. با وجود این وضعیت 
است که گمانه زنی     ها در مورد گام بعدی پیونگ یانگ افزایش یافته 
و این انتظار به وجود آمده که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در 
آستانه سال جدید مالی در شب کریسمس هدیه موشکی به ترامپ 
دهد. این بحث در گمانه زنی     ها مطرح شده که هدیه اون به ترامپ چه 
خواهد بود و برخی از پرتاب یک موشک بالستیک قاره پیما می گویند 
و برخی هم دلیل بر اقدامی کم اهمیت ت��ر می آورند اما نکته مهم تر 
این است که تندتر شدن رویکرد کره شمالی برای ترامپ چه هزینه  

سیاسی خواهد داشت. 
سخنان سونگ نشان می دهد که کره شمالی موضوع مذاکره با امریکا را در 
وضعیت فعلی و برخالف قبل بر مبنای نتایج سیاسی آن در داخل امریکا 
ارزیابی می کند. در واقع، کره شمالی در ابتدا این موضوع را از وجه وضعیت 
داخلی خود و به امید تغییری در شرایط اقتصادی اش شروع کرد اما رفته 
رفته معلوم شد که ترامپ فقط به دنبال بهره برداری سیاسی از آن در داخل 
امریکا است بدون اینکه نتیجه واقعی برای کره شمالی داشته باشد. اوج این 
بهره برداری، عبور ترامپ از مرز کره جنوب��ی در 30 ژوئن و ورود به خاک 
کره شمالی بود تا اینکه نام خود را به عنوان نخستین رئیس جمهور در تاریخ 
امریکا ثبت کند که در داخل خاک کره شمالی گام زده است. این تنها نتیجه 
آن اتفاق بود و هیچ دس��تاوردی برای کره شمالی نداشت و بعد از این بود 
که روند مذاکرات به شدت افول کرد و حاال پیونگ یانگ به سال انتخاباتی 
امریکا توجه کرده و معلوم است که قصد تغییر در این معادله دارد. به عبارتی 
دیگر، اگر ترامپ تاکنون از مذاکرات با کره شمالی برای بهره برداری سیاسی 
در داخل و توجه افکار عمومی به خود استفاده می کرد، حاال پیونگ یانگ با 
عدم مذاکره و احتماالً انجام آزمایش های موشکی به دنبال فشار بر ترامپ 
خواهد بود، چرا که چنین رویه ای از سوی کره شمالی به معنای شکست 
سنگین ترامپ در عرصه سیاست خارجی خواهد بود و رقبای دموکرات 
او به خوبی می توانند از آن برای حمل��ه به او بهره برداری کنند. این تغییر 
معادله به معنای واقعی کلمه دردسر انتخاباتی برای ترامپ است، به همان 
صورت که اهرم فشار واقعی برای کیم جونگ اون است تا ترامپ را مجبور 
به دادن امتیاز کند. ترامپ با این وضعیت در یک دو راهی از دادن امتیازاتی 
به جونگ اون یا پیامدهای منفی ناشی از آزمایش های موشکی جونگ اون 
گیر کرده و باید گفت که این نتیجه بازی است که خودش شروع کرده و 

حاال نتیجه آن درست برعکس تصورات اولیه اش شده است. 
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  واشنگتن اراده ای برای تمدید معاهده کنترل تسلیحات ندارد
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه روز چهار  شنبه گفت امریکا 
هیچ اراده سیاسی برای تمدید معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک 
)استارت( از خود نشان نمی دهد. ریابکوف در مصاحبه با ریانووستی، 
ضمن بیان اینکه واش��نگتن فقط به دنبال طوالنی کردن مدت زمان 
آخرین قرارداد کنترل تسلیحاتی باقی مانده بین امریکا و روسیه است، 
توضیح داد:»ما در اینجا شاهد مشکالت صعب العالج نیستیم، بلکه همه 
چیز درباره اراده سیاسی اس��ت. متأسفانه ما هنوز چنان اراده سیاسی 
کافی را در طرف امریکایی نمی بینیم«. وی با ابراز تأسف از اینکه امریکا 
به جای تمدید معاهده کنونی استارت، به دنبال ایجاد معاهده جدیدی 
برای جایگزین کردن آن اس��ت، افزود:»متأس��فانه اکنون ما از سمت 
امریکایی   ها فقط حرف   هایی حول بررس��ی تمدی��د احتمالی و نظری 
معاهده استارت می شنویم و این فرآیند بررسی شرایط متغیر از 10سال 

پیش تاکنون را نیز در نظر گرفته است.«
-----------------------------------------------------

 تدارک امریکا برای تولید فلزات خاکی کمیاب 
طبق گزارش رس��انه غربی، ارتش امریکا به دنبال طرحی برای تأمین 
مالی احداث تأسیسات فرآوری فلزات خاکی کمیاب است تا از تأمین 
مواد اولیه ساخت تس��لیحات نظامی و الکترونیکی خودش اطمینان 
حاصل کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که یک سند دولت امریکا 
را درباره طرح ارتش این کشور برای سرمایه گذاری در زمینه تأسیسات 
فرآوری فلزات خاکی کمیاب رؤیت کرده است. در گزارش این رسانه 
غربی آمده است:»ارتش ایاالت متحده در نظر دارد احداث تأسیسات 
فراوری فلزات خاکی کمیاب را تأمین مالی کند؛ اقدامی که بخشی از 
تالش عاجل واشنگتن برای اطمینان حاصل کردن از تأمین مواد معدنی 
مورد نیاز برای ساختن تسلیحات نظامی و الکترونیکی ارتش در داخل 

این کشور محسوب می شود.«
-----------------------------------------------------

 تهدید ترکیه به اخراج نظامیان امریکایی از اینجرلیک
مولود چاووش اوغل��و، وزیر خارجه ترکیه با بی��ان اینکه کنگره امریکا 
نمی تواند هیچ دس��تاوردی از تحری��م ترکیه به بهانه خرید س��امانه 
پدافند موشکی اس400 داش��ته باش��د، گفت:»اگر امریکایی   ها ما را 
تحریم کنند، ترکیه نیز خواس��تار خروج نظامیان امریکایی از پایگاه 
اینجرلیک می شود«. به نوشته روزنامه »دیلی صاباح « وی در واکنش به 
جنجال امریکایی   ها بر سر خرید سامانه اس400توضیح داد: »این یک 
سامانه تهاجمی نیست، بلکه سیستمی دفاعی است. اگر امریکایی   ها 
جنگنده های اف35 را به ما تحویل ندهند، احتماالً روسیه جایگزین های 
آن را ارائه کند«. وزیر دفاع ترکیه تأکید کرد این کشور هرگز از خرید 
سامانه اس400 روسیه منصرف نخواهد ش��د. دولت امریکا قصد دارد 
ترکیه را به دلیل خرید س��امانه های پدافند موش��کی »اس400 « از 
روسیه، تا پایان س��ال 2020 به صورت کامل از برنامه تولید مشترک 
اف35 کنار بگذارد و حتی تحویل مابقی جنگنده های خریداری شده 

را نیز تعلیق کرده است. 

ضمن تأیید یمني بودن کروزهاي قدس

سازمان ملل زير بار دروغ سعودی
 حمله ايران به »آرامکو « نرفت

محقق�ان س�ازمان مل�ل اع�ام کردن�د نمی توانن�د ادعاه�ای 
واش�نگتن و ری�اض را مبن�ی ب�ر اینک�ه ای�ران عام�ل حمل�ه 
ب�ه تأسیس�ات نف�ت عربس�تان س�عودی ب�وده، تأیی�د کنند. 
به گزارش فارس، محققان سازمان ملل متحد که برای تحقیق درباره 
حمالت پهپادی و موشکی به تأسیسات شرکت نفت »آرامکو « در ماه 
سپتامبر روانه عربستان سعودی ش��ده اند، می گویند هنوز نمی توانند 
ادعاهای واش��نگتن و ریاض را مبنی بر اینکه ایران عامل این حمالت 
بوده، تأیید کنند.  طبق گزارش وبگاه شبکه خبری بلومبرگ، »آنتونیو 
گوترش«، دبیرکل س��ازمان ملل متحد در گزارش  ش��ش ماهه خود 
خطاب به شورای امنیت که به دس��ت این رسانه رسیده، نوشته »این 
سازمان قادر نیست مستقاًل تأیید کند که موشک های کروز و پهپادهای 
مورد استفاده در آن حمالت اصالتاً ایرانی بوده اند یا به شکلی مغایر با 

قطعنامه های سازمان ملل منتقل شده اند.«
در این گزارش عنوان شده بازرسان سازمان ملل قادر بوده اند الشه های 
سامانه های تسلیحاتی مورد استفاده در چند حمله شامل حمله به یک 
تأسیس��ات نفتی در ماه »مه « میالدی، به فرودگاه ابها در تابس��تان و 

تأسیسات نفتی آرامکو در سپتامبر را مورد بررسی قرار دهند. 
دبیرکل سازمان ملل اضافه کرده »این سازمان هنوز در حال جمع آوری 
و تحلیل اطالعات اضافی درباره این موشک های کروز و پهپاد   ها است« 
و در زمان مقتضی یافته های بیشتر خود را در این باره گزارش خواهد 
کرد.  بلومبرگ نوشته سازمان ملل بعد از چندین ماه تحقیق ادعاهای 
مطرح شده عربستان سعودی و امریکا در این مورد را تأیید نکرده است.  
وزیر دفاع عربستان سعودی در ماه سپتامبر مدعی شده بود حمله به 
تأسیسات نفتی عربستان سعودی »بدون ش��ک تحت حمایت ایران 
انجام شده  است.«  او مدعی شده بود که ارزیابی بخش    هایی از پهپاد   ها و 
موشک    هاي مورد استفاده در این حمالت نشان می دهد که آنها متعلق 
به ایران بوده اند.  وزارت دفاع عربستان چندی بعد بخش    هایی از آنچه را 
که به ادعای این وزارتخانه تسلیحات مورد استفاده در حمله مذکور بود، 
به نمایش گذاشت. »مایک پمپئو«، وزیر خارجه امریکا و سایر مقام های 
این کشور هم ادعاهای ریاض درباره دخالت ایران در این حمله را تکرار 
کردند.  بازرسان سازمان ملل در ماه سپتامبر و نوامبر به دعوت عربستان 
سعودی برای انجام تحقیقات الزم در این خصوص عازم ریاض شدند. 

واش��نگتن و ریاض در ارزیابی های خود از حمله به تأسیس��ات نفتی 
عربس��تان آن را حمالتی پیچیده توصیف کرده ان��د. آنها گفته اند این 
حمالت با پهپاد   هایی که در ارتفاع پایین پرواز می کنند و موشک های 

کروز شلیک شده از سمت شمال انجام شدند. 
بلومبرگ نوشته حمالت ماه سپتامبر از آسیب پذیری های چشمگیر 
عربستان سعودی در زمینه مسائل دفاعی، به رغم صرف صد   ها میلیارد 

دالر برای خرید تسلیحات در سال های اخیر پرده برداشت. 
طبق این گزارش، در سفر محققان سازمان ملل به عربستان سعودی 
ارزیابی حکومت این کشور درباره این حمالت تحویل آنها شد. در آن 
ارزیابی به استناد مقایسه های تصویری ادعا شده بود یکی از موشک های 
کروز شلیک شده ش��باهت    هایی با موشک های کروز »یاعلی« ساخت 
ایران  داش��ت.  عالوه بر این، مسئوالن سعودی عکس��ی از ماکت یک 
پهپاد ایران را که در نمایشگاهی در مه 2014 به نمایش گذاشته شده 
بود، به کارکنان سازمان ملل نشان دادند و ادعا کردند این پهپاد مشابه 
پهپادهای مورد استفاده در حمله ماه سپتامبر بوده است.  سازمان ملل 
با این استدالل مقامات عربستان س��عودی مبنی بر اینکه تعداد نقاط 
اصابت به تأسیس��ات »بقیق « و »خریص « با بیانیه  های مطرح شده از 
س��وی انصاراهلل یمن همخوانی ندارد موافقت   اما خاطرنشان کرد که 
موش��ک های کروز مورد اس��تفاده در این حمالت دارای ویژگی    هایی 
مشابه ماکت موشک های کروز قدس بوده که انصاراهلل در جوالی 201۹ 

آن را به نمایش گذاشته بود. 
سازمان ملل در این گزارش ادعا کرده حوثی    ها نشانه    هایی در خصوص 

در اختیار داشتن پهپادهای مرتبط با این حمالت بروز نداده اند. 

برنده صلح نوبل 
در دادگاه  نسل کشی 

رهب�ر ح�زب حاک�م دول�ت میانم�ار ک�ه ب�رای پاس�خگویی 
درب�اره نسل کش�ی ارت�ش ای�ن کش�ور علی�ه مس�لمانان 
در دی�وان کیف�ری بین الملل�ی حاض�ر ش�ده ب�ود، اتهام�ات 
نسل کش�ی مس�لمانان را رد ک�رد و آن را گمراه کنن�ده خوان�د!

آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی میانمار که تا چندی پیش به  عنوان 
نمادی از دموکراسی در این کشور شناخته     می ش��د، دیروز به دادگاه 
کیفری بین الملل��ی الهه رفت تا به پرس��ش های ای��ن دادگاه درباره 
نسل کشی مسلمانان روهینگیا پاسخ دهد. آنگ سان سوچی از دولت 
خود در برابر اتهامات نسل کشی در دادگاه کیفری بین المللی دفاع کرد 

و این اتهامات را حقیقتاً گمراه کننده خواند. 
به گزارش روزنامه گاردین، رهبر میانمار سه     ش��نبه ش��ب خطاب به 
قاضیان این دادگاه، گزارش های خشونت علیه مسلمانان روهینگیا را رد 
کرد و شورش شبه نظامیان جدایی طلب را مقصر این درگیری     ها دانست. 
سوچی همچنین گفت:»دولت گامبیا تصویر ناقص و گمراه کننده ای 
از وضعیت واقعی ایالت راخین ارائه کرده اس��ت. قصد به نس��ل کشی 

نمی تواند تنها فرضیه در مورد میانمار باشد«. 
دولت گامبیا با اکثریت مسلمان در غرب آفریقا، این شکایت را به دادگاه 
کیفری بین المللی ارائه کرد و خواستار انجام اقدامات موقتی برای حفظ 
مسلمانان روهینگیا از تهدید و خشونت بیشتر در میانمار شده است. 
مس��لمانان روهینگیا در میانمار هرچند همواره مورد حمالت خشن 
بودائیان قرار گرفته اند اما در چند سال اخیر این حمالت شدت گرفته 
اس��ت. حدود ۷40 هزار روهینگیایی در آگوس��ت سال 201۷ پس از 
سرکوب شدید دولت میانمار از ایالت راخین در غرب کشور فرار کردند. 
این افراد به جمع 200 هزار پناهجوی تحت تعقیب روهینگیایی ساکن 
اردوگاه های مرزی بنگالدش پیوستند. بیش از 600هزار روهینگیایی 
دیگر که در مناطق مختلف میانمار زندگی می کنند اکنون در معرض 
خطر نسل کشی قرار دارند. ارتش میانمار مدعی است که سرکوب اقلیت 
مسلمان روهینگیا برای پاکسازی این مناطق از عناصر افراطی است اما 
بازرسان سازمان ملل اعالم کرده اند که اقدامات میانمار اعم از کشتار 
جمعی، تجاوز، آتش سوزی گسترده و اعدام با هدف نسل کشی صورت 
گرفته اند. همزمان با جلس��ه دادگاه الهه علیه دول��ت میانمار، امریکا 
هم تحریم    هایی را علیه مقامات نظامی این کش��ور اعمال کرده است. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزان��ه داری امریکا دیروز اعالم 
کرد:»واشنگتن چهار رهبر نظامی میانمار از جمله مین آنگ هلیانگ، 
فرمانده ارتش این کشور را به اتهام سوء اس��تفاده از حقوق بشر علیه 
اقلیت روهینگیا در فهرست سیاه خود قرار داده است«. در بیانیه وزارت 
خزانه داری امریکا آمده است: این تحریم     ها شامل فرمانده ارتش میانمار، 

معاون او و دو تن از رهبران پیاده نظام ارتش این کشور می شود. 
کارشناسان معتقدند آنگ سان سوچي که زماني به عنوان اپوزیسیون 
تحت حمایت غرب پروژه جداکردن میانمار از مدار چین را اجرا مي کرد، 
چندي پس از موفقیت به غرب پش��ت کرده و جذب  چیني ها شد و از 
همین رو، توجه ویژه غرب به داستان روهینگیا نه از سر دلسوزي براي 

مسلمانان که پروژه تنبیه او ازسوي غرب است.

هوس  اروپا براي کشاندن ايران به انفعال برجامی
لو دریان: بقای برجام در خطر است / بورل: امیدواریم بتوانیم ایرانی     ها را قانع کنیم

سيدرحيمنعمتی

مسئول سیاست    گزارش  یک
خارج�ی اتحادیه 
اروپا که به فرانسه سفر کرده، گفت هنوز شانسی 
برای حفظ برج�ام وج�ود دارد و اروپا در تاش 
است ایران را قانع کند که گام تازه ای در جهت 
کاهش تعهد به برجام برندارد. فرانسوی    ها در این 
زمینه چند بار اثب�ات کرده اند در بازی فش�ار 
حداکثری امریکا نقش سرعت گیر واکنش های 
ایران را داشته اند. آلمانی    ها در این مسیر کمی با 
تردید بیش�تری عمل کرده اند که فشار امریکا 
برای تردیدزدایی از آنها از پش�ت پرده به روی 
صحنه آمده است و س�فیر امریکا در آلمان در 
مصاحبه ای از برلین خواست برای متوقف کردن 

ایران به واشنگتن بپیوندد. 
»جوزپ بورل« مس��ئول جدید سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا روز سه     شنبه در سفر به پاریس با »ژان 
ایو لو دریان « وزیر خارجه فرانس��ه دیدار و در یک 
نشست خبری مشترک با ابراز نگرانی از وضعیت 
برجام، گفت اروپا به مقام های ایرانی هشدار داده 
اس��ت که در صورتی که ایران در م��اه ژانویه گام 
ت��ازه ای در جهت کاهش تعهد به برج��ام بردارد، 

»اصل این توافق« در معرض خطر قرار می گیرد. 
وی گفت پاریس معتقد است که تصمیم ایران برای 

کاهش تعهد به برجام، »پاسخی غلط « به »تصمیم 
بد« امریکا برای خروج یکجانبه از توافق هسته ای 
بوده است که می تواند به تضعیف ثبات در منطقه 

منجر شود. 
در ادامه، ب��ورل ابتدا در م��ورد ناآرامی های اخیر 
در ایران صحبت ک��رد و با ی��ادآوری بیانیه اخیر 
اتحادیه اروپا در این رابطه، گفت بروکسل در بیانیه 
خود »موضع محکم��ی « در این خصوص گرفته و 
نحوه برخورد با این ناآرامی     ها را »محکوم« کرده و 

»غیرقابل قبول« خوانده است. 
او سپس در مورد وضعیت برجام گفت: »این مایه 
خرسندی است که نشست ]کمیسیون مشترک 
برجام[ در وین نش��ان داد که هنوز شانس حفظ 
این توافق وجود دارد و بین شرکت کنندگان در این 
نشست که با هماهنگی اتحادیه اروپا برگزار شد، در 

این مورد اجماع وجود داشت.«
وی ادامه داد: »ما امیدواریم بتوانیم مقام های ایرانی 
را قانع کنیم که بقای توافق را به خطر نیندازند. این 

توافق برای اتحادیه اروپا بسیار بسیار مهم است.«
 ایران از اردیبهش��ت ماه امس��ال، یک س��ال بعد 
از خروج یکجانب��ه و غیرقانونی امری��کا از توافق 
هس��ته ای، اعالم کرد به مرور و تا زمان بازگشت 
توازن به توافق هس��ته ای، تعهد خود را به برجام 

کاهش می دهد. ایران از آن زمان پایبندی به سقف 
ذخایر غنی س��ازی اورانیوم و آب سنگین، سقف 
غنای اورانیوم تولیدی و محدودیت های تحقیق و 
توسعه هسته ای را به حالت تعلیق درآورده است. 

کشورهای اروپایی که در اجرای وعده جبران آثار 
منفی تحریم های امریکا ناکام بوده اند، می گویند 
با وجود بازگش��ت تحریم های امری��کا، ایران باید 
همچنان به این توافق پایبند باش��د. این کشور    ها 
اخیراً تلویحاً تهدید کرده اند که در صورت کاهش 
بیش از پیش تعهد ایران به برجام، ممکن اس��ت 
به س��از و کار ماش��ه متوسل ش��ده و تحریم های 

بین المللی را احیا کنند. 
 امریکا خواستار افزایش فشار اروپا 

فشار اروپا برای نگه داشتن ایران در وضعیت انفعالی 
و پایبندی یک طرفه و بدون بهره گیری از حداقل 
مواهبی که در برجام تعریف شده بود، بعد از خروج 

از امریکا از برجام، آشکار بوده است.
به گزارش فارس، »برایان ه��وک«، نماینده ویژه 
دولت امری��کا در امور ایران ش��امگاه سه     ش��نبه 
خواس��تار افزایش این فش��ار با محوری��ت برنامه 
موش��کی ایران شده اس��ت.  هوک با متهم کردن 
ایران به نقش آفرینی در حمله موش��کی چند ماه 
پیش به میادین نفتی عربس��تان سعودی، گفت: 

»بعد از حمله اخیر به میادین نفت سعودی، اروپا 
درک می کند که باید در موضوع موشک     ها جدی  

باشیم.«
س��ه کش��ور اروپایی روز اول مهرماه همنوایی با 
سیاست های امریکا را علنی تر کرده و هماهنگ 
با دولت »دونالد ترام��پ« از لزوم ایجاد تغییرات 
جدید در برجام س��خن گفتند. انگلیس، آلمان 
و فرانس��ه در این بیانیه از ایران خواس��تند وارد 
چارچوب مذاکرات »طوالنی مدت « بر سر برنامه 
هس��ته ای، مس��ائل منطقه ای و برنامه موشکی 
ش��ود.  برایان هوک که در نشس��ت البی موسوم 
به »بنیاد دفاع از دموکراس��ی« صحبت می کرد 
بار دیگر به بیان س��خنان مداخله جویانه درباره 
اغتشاش��ات اخیر در ایران پرداخت.  هوک گفت 
امریکا خواس��تار آزادی تمامی کسانی است که 
»در جریان اعتراضات « بازداش��ت شده اند. وی 
اضافه ک��رد: »کارزار فش��ار حداکث��ری ما ادامه 

خواهد یافت.«
نماینده ویژه دولت ترامپ بار دیگر از خروج امریکا 
از برجام که یک توافق مورد تأیید شورای امنیت 
سازمان ملل متحد است دفاع کرد. او گفت: »خروج 
از برجام اهرم فش��اری در اختیار ما قرار می دهد 
تا از تبدیل ش��دن ایران به یک کش��ور هسته ای 

جلوگیری کنیم.«
ه��وک همچنین ب��ار دیگر ب��ا بیان ای��ن ادعای 
اثبات نش��ده که ایران عامل حمله به تأسیس��ات 
نفت عربستان سعودی بوده گفت: »مسئله فقط 
به امریکا و ایران مربوط نمی ش��ود. وقتی ایران به 
بزرگ ترین تأسیسات نفت در عربستان سعودی 
حمله می کند مشکلی جهانی وجود دارد که نیازمند 

پاسخ بین المللی است.«
ساعتی بعد از این ادعاهای هوک، بلومبرگ اعالم 
کرد به گزارشی از سازمان ملل دست یافته که در آن 
محققان این سازمان بین المللی گفته اند نمی توانند 
ادعاهای واشنگتن و ریاض درباره دخالت ایران در 
حمله به تأسیسات نفت سعودی در ماه سپتامبر را 
تأیید کنند.  او در عین حال بدون اشاره به فهرست 
بلند باالی مداخله امریکا در ایران گفت که آینده 
ایران به دست مردم این کشور تعیین خواهد شد نه 

ایاالت متحده امریکا. 
در همین راستا »ریچاد گرنل« س��فیر امریکا در 
آلمان روز سه     ش��نبه گفت که دول��ت آلمان باید 
به امریکا پیوس��ته و در راس��تای توقف ایران در 
حمایت از تروریسم عمل کند.  گرنل که با روزنامه 
صهیونیستی »جروزالم پست « مصاحبه می کرد، 
اضافه کرد: »ما به تالش خود ادامه می دهیم تا به 
شرکای خود توضیح دهیم که باید با هم همکاری 
کرده تا به حمایت ایران از تروریسم پایان داده و این 

کشور مسیری برای انتقال منابع خود پیدا نکند.«

در پی ناکامی احزاب رژیم صهیونیستی برای 
تشکیل کابینه ائتافی، پارلمان این رژیم دیروز 
به انحال خ�ود رأی داد تا س�ومین انتخابات 
در یک س�ال برگزار ش�ود؛ اقدامی که تاش 
دوب�اره بنیامین نتانیاهو را ب�رای باقی ماندن 
در قدرت به دنبال دارد. بنی گانتس در واکنش 
به این مس�ئله گفته که نتانیاهو برای کس�ب 
اکثریت کرس�ی های پارلمان، اس�رائیل را به 
انتخابات مجدد کشانده است و هم حزبی های 
نخس�ت وزیر هم دس�ت به کار ش�ده اند تا او 
را از رهب�ری ح�زب لیک�ود برکن�ار کنن�د. 
به گزارش »جوان«، با گذشت سه ماه از برگزاری 
انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، احزاب این 
رژیم نتوانس��تند در مهلت مقرر بر س��ر تشکیل 
کابینه ائتالفی به توافق برس��ند. هرچند رووین 
ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی پیش تر مدعی 
ش��ده بود که اجازه نخواهد داد انتخابات سومی 
در سرزمین های اشغالی برگزار ش��ود اما در پی 
ناکامی رهبران اح��زاب برای تش��کیل کابینه، 
شرایط برای برگزاری انتخابات جدید فراهم شده 
اس��ت. پارلمان رژیم صهیونیستی )کنست( روز 
چهار    شنبه در پی تشکیل نشدن کابینه در فرصت 
زمان قانونی، طرح انحالل خود را در دستور کار 
قرار داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس  با 
اعالم وصول این طرح که ازسوي 50 نماینده امضا 
شده است، کنست منحل شده و سومین انتخابات 
سراسری در فلس��طین اش��غالی طی یک سال 
جاری در تاریخ دوم مارس 2020 برگزار خواهد 
ش��د. در این طرح نوشته شده اس��ت:»به دلیل 
شرایط استثنایی که در اسرائیل پیش آمده و بعد 
از دو تالش انتخاباتی متوالی که منجر به تشکیل 
کابینه نشد، انحالل بیست  ودومین دوره کنست 
پیشنهاد می شود«. به موجب این طرح که تقریباً 
تشریفاتی است، پارلمان اسرائیل دیروز منحل شد 
و انتخابات سراسری جدید در فلسطین اشغالی 
برگزار می شود. بنیامین نتانیاهو به عنوان رهبر 
حزب لیکود و بنی گانتس، به عنوان رهبر حزب 
آبی وسفید هیچ یک نتوانس��تند بعد از انتخابات 
ماه س��پتامبر در فرصت های چه��ار هفته ای که 
داش��تند، کابین��ه ای فراگیر تش��کیل دهند. از 
س��وی دیگر، نظرسنجی جدید نش��ان می دهد 
که برای اولین بار طی ۹ ماه اخیر، ائتالف احزاب  

چپ گرا می توانند به 60 کرسی در پارلمان رژیم 
صهیونیستی دست پیدا کنند. 

انتخاب��ات جدید، س��ومین انتخاب��ات پارلمانی 
اس��رائیل در مدت یک س��ال اس��ت و در تاریخ 
این رژیم بی سابقه بوده اس��ت. پیش تر آویگدور 
لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل بیتنا، گفته بود که 
برگزاری انتخابات س��وم به فروپاش��ی اقتصادی 
اسرائیل منجر می شود. هزینه برگزاری انتخابات 
در سرزمین های اش��غالی بیش از 4 میلیارد دالر 
است که بیشتر آن از هزینه های عمومی و جیب 
مردم خرج می شود که می تواند اعتراضات را در 
اسرائیل تش��دید کند. در دو دور قبلی انتخابات 
پارلمان��ی، فاصله احزاب اصلی اس��رائیل در حد 
یک یا دو کرسی بود و اختالف زیادی با یکدیگر 
نداش��تند و برآیند تحوالت هم به گونه ای است 
که در انتخاب��ات جدید هم هیچ ی��ک از احزاب 
نمی توانند اکثریت را کسب کنند. بنابراین با توجه 
به اختالف دو حزب لیکود و آبی و سفید با یکدیگر 
تالش    ها برای تش��کیل کابینه ائتالفی به نتیجه 
نخواهد رس��ید و دور باطل انتخابات و بن بس��ت 
سیاسی همچنان تداوم خواهد داشت و احتمال 
اینکه انتخابات های بعدی هم در راه باشد، دور از 

دسترس نیست. 
بنی گانتس که بار    ها خواهان برکناری نتانیاهو از 
قدرت بوده است، دیروز هم سیاست های او را به 

باد انتقاد گرفت و گفت که نتانیاهو به امید اینکه 
اکثریت پارلمان بعدی را به دست بیاورد و بعد از 
آن برای خ��ودش مصونیت قضایی تصویب کند، 
اسرائیل را به سومین انتخابات در عرض یک سال 
کشاند. به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، گانتس 
روز چهار    ش��نبه با تأکید بر اینکه تمایل نتانیاهو 
برای گرفتن مصونیت از کنست امری نامناسب 
است، تصریح کرد:»ما باید با آن مخالفت کنیم. 
هیچ جایی برای مصونیت وجود ن��دارد و قانون 
مصونیت در اس��رائیل باید به روز رس��انی شده و 
باید در زمینه ای که نیاز آن است، استفاده شود«. 
نتانیاهو در ماه های اخیر به هر حربه ای متوس��ل 
شده است تا بتواند همچنان در قدرت باقی بماند 

ولی این تالش    ها تاکنون بی نتیجه بوده است. 
نتانیاهو به بنی گانتس پیشنهاد ریاست دوره ای را 
داده بود تا هر کدام به مدت دو سال نخست وزیر 
باش��ند، اما این پیش��نهاد هم با مخالفت ائتالف 
حزب آب��ی و س��فید مواجه ش��د. هی��چ یک از 
احزاب صهیونیس��تی حاضر به ائتالف با نتانیاهو 
نیستند و خواهان برکناری او از قدرت هستند اما 
نتانیاهو پس از 11 سال نخست وزیری، حاضر به 
کناره گیری از قدرت نیست. نتانیاهو حتی برای 
اینکه احزاب صهیونیس��تی را ب��ه ائتالف با خود 
متقاعد کند، درگیری ه��ای جدیدی در نوار غزه 
به راه انداخت اما پاسخ قاطع گروه های مقاومت 

فلس��طینی به این تجاوزگری ه��ا، نتانیاهو را به 
عقب نشینی واداشت و در این مسیر هم شکست 
خورد. نتانیاهو از متحدان بس��یار نزدیک دونالد 
ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا به ش��مار می رود 
که بیت المق��دس را به عنوان پایتخت اس��رائیل 
به رس��میت ش��ناخته و به تازگی شهرک سازی 
اس��رائیل در بخش های اش��غالی کرانه باختری 
رود اردن را مغای��ر ب��ا قوانی��ن بین المللی تلقی 
نکرده است. نتانیاهو بار    ها تأکید کرده است که به 
واسطه این پشتیبانی و نیز نزدیکی ویژه با رئیس 
فعلی دولت امریکا تنها دولتمرد اس��رائیلی است 
که توانایی پیش��برد پرونده های حساسی چون 

شهرک سازی در کرانه باختری را دارد. 
 عبور لیکود از نتانیاهو

در شرایطی که نتانیاهو تالش می کند با انتخابات 
مجدد و کس��ب اکثریت کرس��ی های پارلمان، 
همچنان به عنوان نخست وزیر به کار خود ادامه 
دهد، هم حزبی هایش به دنب��ال عبور از نتانیاهو 
هس��تند. کمیته مرکزی حزب لیکود به رهبری 
نتانیاهو، تاریخ بیست وشش��م دس��امبر را برای 
برگزاری انتخابات درون حزبی جهت تعیین رهبر 
خود مش��خص کرد. به گزارش شبکه المیادین، 
گیدون سعر، عضو ارش��د حزب لیکود در صفحه 
توئیتر خود، ضمن تشکر از کمیته مرکزی لیکود 
برای تعیین تاریخی پیش��ی از پایان سال جاری 
میالدی ب��رای برگزاری انتخاب��ات درون حزبی، 
نوش��ت:»کارزار ش��فافی را برای پیروزی در این 
انتخابات ش��روع می کند و قص��د دارد کابینه ای 
فراگیر تشکیل دهد«. سعر که از حمایت گسترده 
هواداران مردمی حزب لیکود برخوردار اس��ت، 
اعالم کرده است که کاندیدای رهبری این حزب 
می شود و تالش     ها برای کسب رأی در انتخابات 
درون حزبی آتی را آغاز کرده اس��ت. در صورتی 
که نتانیاهو از رهبری حزب کنار ب��رود، عماًل از 
سمت نخس��ت وزیری هم کنار خواهد رفت و با 
توجه به رأی دادستان کل رژیم صهیونیستی به 
متهم بودن نتانیاهو در پرونده های فس��اد مالی، 
باید روانه زندان شود. اخیراً گزارش    هایی منتشر 
ش��د که رئیس رژیم صهیونیس��تی به نتانیاهو 
پیش��نهاد داده اس��ت در صورت کناره گیری از 
نخست وزیری، دادگاه حاضر است از پرونده های 

فساد او چشم پوشی کند. 

با انحال پارلمان، سومین انتخابات رژیم صهیونیستی در یک سال برگزار می شود 

سومین تقالي نتانیاهو برای ماندن در قدرت 


