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88498444سرويس بين الملل

حدود س�ه ماه ب�ه انتخاب�ات رياس�ت جمه�وري امريكا 
باقي مان�ده و دونال�د ترام�پ در حالي كه آماده مي ش�ود 
در اي�ن انتخابات بخ�ت خود را ب�راي كس�ب دومين دور 
رياست جمهوري محك بزند، دور جديدي از تنش را با چين 
به راه انداخته اس�ت. واش�نگتن طي ماه هاي اخير تقريبًا 
در هر موضوعي در م�ورد چين از غول فن�اوری هوآوي و 
شبكه تلفن نسل پنج گرفته تا شيوع ويروس كرونا، قوانين 
امنيت ملي جدي�د هنگ كنگ، وضعيت اقلي�ت ايغور در 
استان سين  كيانگ و وضعيت حقوقي درياي جنوبي چين 
موضع به شدت خصمانه اي گرفته و حاال كار را به تعطيلي 
دفاتر ديپلماتيك كش�انده اس�ت. بحران كنسولگري ها 
دور جديد تنش بين دو طرف اس�ت كه مي تواند راه تفاهم 
ديپلماتي�ك را براي كاهش تنش مس�دود كند و به همين 
دليل اس�ت كه برخي از ظهور جنگ س�رد جديد بين دو 
سوي پاسيفيك مي گويند، اما باز احتمال دارد كه موضوع 
بيش�تر ي�ك تاكتي�ك تبليغاتي از س�وي ترامپ باش�د. 

   
  جنگ كنسولگري ها

دور جديد تنش از س��وي امريكا زمانی شروع ش��د كه در روز 
چهارشنبه 22 جوالي از چين خواست كنسولگري خود را در 
شهر هيوستون واقع در ايالت تگزاس ببندد. مايك پمپئو، وزير 
خارجه امريكا مدعي شد دستور بسته شدن اين كنسولگري به 
اين دليل صادر شده كه از اين كنسولگري براي سرقت دانش 
و فناوري اس��تفاده مي ش��د كه مالكيت معنوي آن متعلق به 
امريكايي هاست. س��ناتور تندرو جمهوري خواه ماركو روبيو، 
رئيس موقت كميته اطالعاتي س��نا، پا را فراتر گذاشت و اين 
كنسولگري را به عنوان »فروشگاه جاسوسي« توصيف كرد كه 
به زعم وي »بايد مدت ها پيش از اين تعطيل مي ش��د. « به رغم 
اين ادعاها، مقامات امريكا نتوانستند مدرك و شاهدي از فعاليت 
مخالف با پروتكل هاي ديپلماتيك در اين كنسولگري رو كنند و 
به نظر مي رسد كه تنظيم دادخواستي عليه خانم جوآن تانگ، 
محقق زيست شناسي در دانش��گاه كاليفرنيا، بيشتر در جهت 
توجيه اين اقدام باشد. دادستان هاي امريكا مدعي شده اند كه 
خانم تانگ اظهارات غلطي را براي اخذ ويزا بيان كرده بود و در 
حالي منكر رابطه اش با ارتش آزادي بخش خلق چين شده كه در 
تحقيقات به عمل آمده عكسي از او در يونيفرم نظامي اين ارتش 
به دست آمده است. در اين بين، يك مرد سنگاپوري به نام جو 
وي يو مشهور به ديكسون يئو روز جمعه 24 جوالي به دادگاه 
احضار شد؛ با اين اتهام كه از پست مشاوره سياسي خود به عنوان 
پوششي براي جمع آوري اطالعات مهم و ارزشمند و محرمانه 
براي نهادهاي اطالعاتي چين استفاده مي كرد. پمپئو در بين 
اين چند روز از دستور تعطيلي كنسولگري چين در هيوستون 
تا دادگاه وي يو، به شهر يوربا ليندا واقع در ايالت كاليفرنيا رفت 
تا با ايراد يك سخنراني ابعاد واقعي جنگ كنسولگري عليه چين 
را بيان كند و نشان دهد كه مسئله تنها محدود به يكي دو نفر با 
اتهاماتي ناچيز و احتماالً ساختگي نمي شود، بلكه مسئله بسيار 

اساسي تر و مربوط به رويكرد كلي دولت امريكا مي شود. 
  چين ستيزي

قبل از هر چيز، بايد توجه داش��ت كه پمپئو براي رفتن به اين 
شهر قصد انجام حركتي نمادين را داشت. او به اين شهر رفت 
تا در كتابخانه رياس��ت جمهوري ريچارد نيكسون سخنراني 

كند؛ كس��ي كه با س��فر تاريخي خود به پكن در 1972 فصل 
جديدي از بهبود رابطه بين واشنگتن و پكن را رقم زد. پمپئو به 
اين كتابخانه رفت تا دقيقاً بگويد كه اين فصل به پايان رسيده 
است. سخنراني او مثل هميشه و ديگر سخنراني هايش مملو از 
عبارتي تند و گزنده بود كه همانن��د يك كابوي بيگانه با عرف 
سياس��ي و ديپلماتيك صحبت مي كند. براي نمونه، او گفت 
كه »سياست هاي ما و ديگر كش��ورهاي آزاد، اقتصاد شكست 
خورده چين را احياء كرد و در واقع، پكن دست هاي بين المللي 
را كه آن را تغذيه كردند، گاز گرفت.« او در استفاده از اين لحن 
و كالم حتي رئيس جمهور پيشين رونالد ريگان را هم بي نصيب 
نگذاشت. ريگان زماني در مورد شوروي سابق گفته بود: »اعتماد 
داشته باش، اما راستي آزمايي كن.« تا با اين شعار پيمان كنترل 
جنگ افزارهاي هسته اي با شوروي را توجيه كند. پمپئو با تغيير 
اين شعار گفت: »بي اعتماد باش و راستي آزمايي كن.« روشن 
است كه بي اعتمادي او ناشي از خوي چين ستيزي است كه در 
بدنه تندروهاي دولت ترامپ مشهور به بازها رواج دارد و پيش 
از او هم استيو بنن اين خوي را نشان داده بود. اين جناح به طور 
كلي رويكرد آن دو رئيس جمهور جمهوري خواه را براي تعامل با 
شرق قبول ندارند، بلكه قاعده آنها بر مبناي تقابل و رو در رويي 
با شرق اس��ت. حاال پمپئو بر مبناي اين قاعده به دنبال ايجاد 
ائتالف بين المللي عليه چين است، درخواستي كه او در همين 
سخنراني مطرح كرد و مدعي ش��د كه »مبارزه با سلطه حزب 
كمونيست چين، مأموريت زمان ماست« و »شايد وقت آن است 
كه ائتالفي از كشورهاي داراي دموكراسي عليه چين تشكيل 
شود. « نكته طنز در سخنان او اينجاست كه ظاهراً تالش ژانويه 
سال قبل را فراموش كرده كه با سر و صداي زياد كنفرانسي را در 
لهستان به راه انداخت تا به زعم خود ائتالف جهاني عليه ايران 
تش��كيل بدهد، اما در كشاندن كش��ورهاي مهم جهاني به آن 

كنفرانس، ناكام ماند و در نتيجه، از ائتالف او جز همان كنفرانس 
و نمايش تبليغاتي چيزي باقي نماند. حاال باز مي خواهد ائتالف 
جهاني عليه چين به راه بيندازد و ناگفته پيداس��ت كه نتيجه 
ائتالف او جز همان سخنراني در كتابخانه نيكسون چيز ديگري 
نخواهد بود؛ چنان كه روزنامه گاردين دو روز بعد از سخنراني اش 
نوشت: »ديپلماسي امريكا براي جذب متحدان عليه چين در 

ضعيف ترين حالت ممكن است. «
  ترديدها در مورد ترامپ

استيو بنن به همراه ترامپ به كاخ سفيد آمد و اولويتش تقابل 
صددرصدي با چين ب��ود و هر چند كه جنگ ق��درت در كاخ 
سفيد سرانجام او را در همان سال نخست از رياست جمهوري 
ترامپ كنار گذاشت، اما اين ميراث او ماند و به نظر مي رسد كه 
پمپئو به همراه ديگر بازهاي كاخ سفيد آن را به اوج خود رسانده 
باشد. تعطيلي كنس��ولگري چين در هيستون، تعطيل شدن 
كنسولگري امريكا در شهر چنگدو واقع در جنوب غربي چين 
را به دنبال داشته اس��ت. اين پديده اي بي سابقه از زمان شروع 
روابط ديپلماتيك بين دو كشور در سال 1979 به اين سو است 
و مي توان گفت كه جنگ ديپلماتيك بين دو كشور عمالً شروع 
شده و حتي ترامپ احتمال بسته شدن كنسولگري هاي ديگر  
را هم مطرح كرده است، اما آيا او اين كار انجام مي دهد و حتي 
جلوتر رفته و با بستن سفارتخانه  روابط ديپلماتيك با چين را 
به  طور كامل قطع خواهد كرد؟ اين نكته اي است كه كسي به آن 
اطمينان ندارد و حتي بازهاي واشنگتن هم نسبت به آن ترديد 
دارند. س��ناتور روبيو ترديد خود را به اين نحو بيان كرده است: 
»نگراني من اين است كه تشديد اين تنش واقعاً درباره رويارويي 
با چين اس��ت يا ارتباطي با انتخابات چهار م��اه بعد ما دارد؟« 
حتي دموكرات ها نيز متوجه اين موضوع هس��تند و به همين 
جهت است كه سناتور دموكرات باب منندز از ايالت نيوجرسي 

مي پرسد: »زماني كه چين تالفي كند كه گفته است اين كار را 
مي كند، گام بعدي ما چه خواهد بود؟« اين ابراز ترديدها جداي 
از برخي گزارش هاست كه بنابر آنها؛ ترامپ به دستيارانش گفته 
به دنبال تشديد بيش��تر تنش ها با پكن نيست و فعاًل هرگونه 
تحريم بيشتري عليه ديگر مقام هاي ارشد چيني در نظر ندارد. 
در واقع، مشكل امريكا در رويارويي با چين بيشتر از آن كه به 
پكن و نحوه عكس العمل آن ربط داشته باشد به خود ترامپ و 
تزلزل ش��خصيتي او ارتباط دارد. گزارش هفته قبل سي ان ان 
نشان داد كه مشاركت اقتصادي شخص ترامپ با چين به رغم 
اين تنش ها ادامه داشته و بر اس��اس داده هاي گمرك امريكا، 
شركت هاي ترامپ مشغول واردات كاال از چين به امريكا هستند. 
اين ترامپ تاجر است كه مي داند نبايد تنش بين امريكا و چين 
را به آن حدي برساند كه به تجارت شخصي اش لطمه بزند. وجه 
ديگر مربوط مي شود به شخصيت سياسي ترامپ به خصوص از 
منظر انتخابات ماه نوامبر. راهبرد چين ستيز تنها ابزار در دست 
ستاد تبليغاتي ترامپ است تا با آن دست كم بخشي از ناتواني ها و 
شكست هاي دولتش را در سياست هاي داخلي و خارجي توجيه 
كند و الزمه اين كار تش��ديد تنش و حتي انجام يك درگيري 
نظامي، اما در سطحي بسيار محدود و قابل كنترل است. به نظر 
مي رسد كه خود ترامپ هم بين اين دو وجه خود سرگردان شده 
و نمي داند حركت بعدي اش چه باشد و پكن هم در حال بازي 
كردن با اين دو وجه از شخصيت ترامپ است و به همين جهت 
بود كه بالفاصله بعد تعطيل شدن كنسولگري اش در هيوستون 
دستور تعطيلي كنس��ولگري امريكا در چنگدو را داد. نگراني 
سناتور روبيو از اين جهت موجه است و به نظر مي رسد كه تنش 
فعلي بسته به وضعيت انتخاباتي ترامپ است و در اين بين، هر 
احتمالي حتي يك درگيري نظامي محدود و كنترل شده هم را 

نبايد از نظر دور داشت. 

  سيد رضا ميرطاهر
با روي كار آمدن دونالد ترامپ در ژانويه 2017، امريكا گام هاي 
جديدي براي تقويت زرادخانه هسته اي خود برداشت و رويكرد 
هس��ته اي خود را نيز به منظور افزايش احتمال استفاده از اين 
تسليحات كشتار جمعي تغيير داده است. در دكترين هسته اي 
جديد امريكا موسوم به »بازبيني وضعيت هسته اي )ان پي آر 
(« كه در فوريه 2018 منشر شد، بر تقويت زرادخانه هسته اي، 
ساخت تسليحات اتمي جديد و در پيش گرفتن رويكردي نوين 
درباره حمله هسته اي و نيز اقدامات پيش دستانه هسته اي تأكيد 
شده است. از ديدگاه واشنگتن، بهس��ازي و نوسازي زرادخانه 
هس��ته اي امريكا به عنوان يكي از مهم ترين ابزارهاي تهديد و 
اعمال قدرت بازدارنده از اهميت اساس��ي برخوردار می باشد و 
به همين دليل دولت ترامپ به دنبال از سرگيري آزمايش هاي 
هسته اي است، مسئله اي كه با مخالفت دموكرات ها در مجلس 

نمايندگان امريكا مواجه شده است. 
  مصوبه مجلس نمايندگان

مجلس نمايندگان امريكا دوشنبه 30 تير)20 ژوئن( طرحي 
با هدف جلوگيري از اقدام دولت ترامپ براي انجام نخس��تين 
آزمايش هس��ته اي در دهه هاي اخير تصويب كرد. نمايندگان 
اين مجلس با 227 رأي موافق در برابر 179 رأي مخالف، متمم 
قانون اختيارات دفاع ملي اياالت متحده را تصويب كردند كه بر 
اساس آن تأمين بودجه براي »انجام يا آماده شدن براي هرگونه 
آزمايش انفجار هسته اي« را منع مي كند. اين متمم با مصوبه اي 
كه سنا دراين باره دارد، تضاد داشته و قبل از آنكه قانون اختيارات 
دفاع ملي براي امضا به كاخ سفيد فرستاده شود، بايد اختالف 
سنا و مجلس نمايندگان در اين باره حل و فصل شود. بر اساس 
مصوبه سنا كه »تام كاتن« سناتور جمهوريخواه ايالت آركانزاس 
ارائه كرده است، دست كم 10 ميليون دالر »براي عملي كردن 
پروژه هاي مرتبط با كاهش زمان الزم به منظور انجام آزمايش 
هس��ته اي« تأمين خواهد ش��د. كاريل كيمبال، مدير انجمن 
كنترل تسليحاتي امريكا در واكنش به پيشنهاد كاتن گفته كه 
آزمايش هسته اي اقدامي »فراتر از بي احتياطي« است. كيمبال 
همچنين از كنگره خواسته در رأي گيري آينده درباره بودجه 
دفاعي و بودجه بخش انرژي، قانوني را تصويب كند كه استفاده از 
پول ماليات دهندگان براي از سرگيري آزمايش هاي هسته اي را 
منع كرده و از تبديل شدن امريكا به كشوري كه به منع گسترش 

تسليحاتي پايبند نيست، جلوگيري كنند. 
اين اق��دام جمهوري خواهان در مجلس س��نا در عين حال با 
واكنش دموكرات ها در مجلس نمايندگان مواجه شد. در اوايل 
ژوئن 2020 مقام هاي ارش��د دموكرات در مجلس نمايندگان 

امريكا با ارسال نامه اي به وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( و وزارت 
انرژي پيشنهاد از س��رگيري آزمايش هس��ته اي را »غيرقابل 
تحم��ل« توصي��ف كردند. همچني��ن پ��س از تصويب طرح 
ممنوعيت تخصيص بودجه براي آزمايش هاي هس��ته اي در 
مجلس نمايندگان در 30 تير ، »آدام اسميت« نماينده دموكرات 
واشنگتن و رئيس كميته نيروهاي مسلح در مجلس نمايندگان 
امريكا، گفت: » ما نيازي به انجام آزمايش هاي هسته اي نداريم؛ 
نگراني ما اين است كه سنا 10 ميليون دالر براي انجام اين كار 
در اليحه دفاعي خود گنجانده است. مي خواهيم اين مسئله را 
به طور ش��فاف اعالم كنيم كه تصور نمي كنيم انجام آزمايش 

هسته اي ايده خوبي باشد.«
  بهانه دولت ترامپ

بحث انجام آزمايش هاي هسته اي در امريكا پس از آن اوج گرفت 
كه دولت دونالد ترامپ اوايل سال جاري ميالدي )2020( طرح 
انجام اين آزمايش ها به عنوان يك تاكتيك مذاكراتي در مقابل 
مسكو و پكن را مطرح كرد. دولت ترامپ به دنبال دستيابي به يك 
پيمان هسته اي سه جانبه با روسيه و چين است تا آن را جايگزين 
پيمان استارت جديد با روس��يه كند، ولي چين تاكنون بارها 
دعوت امريكا براي پيوس��تن به اين مذاكرات را رد كرده است. 
امريكا از سال 1992 تاكنون آزمايش هسته اي انجام نداده است، 
ضمن اينكه به دنبال بهانه جويي براي از سرگيري آزمايش هاي 
هسته اي است. وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( روسيه را به انجام 

آزمايش هاي هسته اي در سطح پايين و در نتيجه نقض پيمان 
منع جامع آزمايش هسته اي ) سي تي بي تي( متهم كرده است. 
در اواخر می 2019 ژنرال رابرت اشلي، رئيس سرويس اطالعاتي 
پنتاگون )دي اي اي ( مدعي شد: »امريكا معتقد است روسيه 
احتماالً آزمايش هاي هس��ته اي با قدرت انفجاري پايين را از 
سرگرفته و اين به مثابه نقض پيمان منع جامع آزمايش هسته اي 
است. « ژنرال اش��لي تأكيد كرده كه روس��يه احتماالً در حال 
ساخت تسليحات هسته اي تاكتيكي براي استفاده در ميادين 
نبرد متعارف است. با اين حال او بعداً با تغيير لحن گفت روسيه 
»تنها قابليت انجام آزمايش هسته اي با قدرت انفجاري پايين 
را دارد.« بدين ترتيب دولت ترام��پ در اقدامي كه مي توان آن 
را نوعي فرار به جلو دانست، بر نقض پيمان مربوط به ممنوعيت 
آزمايش هاي هسته اي از طرف روسيه تأكيد مي كند. اين مسئله 
واكنش شديد روسيه را موجب شده است. مسكو اعالم كرده كه 
اگر واشنگتن، روسيه را به نقض پيمان منع جامع آزمايش هاي 
هسته اي متهم مي كند، بايد مدارك قاطعي براي پشتيباني از 
اين ادعايش داشته باشد. ميخائيل اوليانوف، نماينده دائم روسيه 
در س��ازمان هاي بين المللي در وين در توييتي نوش��ته است: 
»واشنگتن در13 ژوئن2019 تأكيد كرد روسيه آزمايش هاي 
تسليحات هسته اي انجام داده است. اين ادعا پيشتر با اطالعات 
سامانه هاي نظارت بين المللي رد شد. جالب اينجاست كه امريكا 
قباًل از واژه »احتمال« اس��تفاده مي كرد و اكنون در اين زمينه 

اطمينان قاطع دارد! آيا امريكا مدرك جديدي دارد؟«
  پيماني مهم

امريكا در حالي خود را آماده انج��ام دادن مجدد آزمايش هاي 
هسته اي مي كند كه پيمان منع جامع آزمايش هسته اي را امضاء 
كرده است. هر چند تاكنون تعداد كشورهاي تصويب كننده اين 
پيمان به حد كافي نرسيده است تا به مرحله اجرايي برسد، اما 
بيشتر قدرت هاي جهان از ماده اصلي مندرج در آن درباره پايان 
دادن به آزمايش هاي هس��ته اي پيروي مي كنند. پيمان منع 
جامع آزمايش هاي هسته اي در 10 سپتامبر 199۶ به عنوان يك 
معاهده چندجانبه به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد 
و از اواخر سپتامبر همان سال براي امضا در دسترس اعضا قرار 
گرفت. اين پيمان، كشورهاي عضو را از هرگونه انفجار هسته اي 
در هر مكاني تحت قلمرو يا كنترل دولت عضو اين پيمان منع 
مي كند. يكي از مهم ترين ملزومات اجراي اين پيمان استقرار 
سامانه هاي نظارت بين المللي از جمله ايستگاه هاي لرزه نگاري 
مادون صوت است. يكي از كشورهايي كه با وجود برخورداري از 
زرادخانه  عظيم هسته اي، هنوز پيمان »سي تي بي تي« را براي 
عملياتي شدن از تصويب نهادهاي قانونگذاري خود نگذرانده، 
امريكاست. هر چند واش��نگتن در 24 سپتامبر 199۶ پيمان 
سي تي بي تي را امضا كرده، اما سناي اين كشور از تصويب اين 
پيمان خودداري كرده است. با اين حال واشنگتن اين حق را به 
خود مي دهد كه ديگر كشورها را متهم به نقض پيمان منع جامع 

آزمايش هاي هسته اي كند. 
  جمع بندي

در برهه كنوني پيمان هاي مرتبط با تسليحات هسته اي به يكي از 
نقاط اصلي اختالف و تنش بين روسيه و امريكا تبديل شده است. 
ترامپ اكنون پيمان هاي كاهش و امحاي تس��ليحات هسته اي 
را هدف گرفته و تالش خ��ود را معطوف به خ��روج امريكا از اين 
پيمان ها كرده است. انتظار مي رود كه خروج از پيمان منع جامع 
آزمايش هاي هسته اي در صورت تداوم زمامداري ترامپ از اهداف 
بعدي وي باشد. ترامپ آشكارا خواهان توسعه و تقويت زرادخانه 
هسته اي امريكا ش��ده و با اش��اره به كاهش توان امريكا در توليد 
سالح هاي هسته اي تأكيد كرده كه اين وضعيت را تغيير خواهد 
داد. اين به معناي ت��الش جدي امريكا براي افزايش و نوس��ازي 
زرادخانه هسته اي امريكا از جمله با آزمايش هاي هسته اي جديد 
خواهد بود. در اين زمينه »مارك اسپر« وزير دفاع امريكا در چهار 
آوريل 2020 گفته كه اولويت استراتژي اين وزارتخانه، مدرن سازي 
نيروهاي هسته اي امريكاست. وي معتقد است كه نوسازي نيرو هاي 
هسته اي راهبردي مهم ترين اولويت اياالت متحده امريكا و دونالد 

ترامپ براي حمايت از امريكا و متحدان آن است. 

مرامنامه انتخاباتي ترامپ براي استراتژي چيني

بازگشت واشنگتن به جنون هسته اي 
ترامپ دنبال پس گرفتن امضاي پيمان منع جامع آزمايش هاي هسته اي است

رقابت براي ماه نوامبر، سمت وسوي سياست خارجي رئيس جمهور آمريكا را تعيين مي كند سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده
چالش

  احسان شيخون
رژيم صهيونيس��تي در س��ال 1917 طي 
بياني��ه بالف��ور ت��الش خ��ود را در عرصه 
بين المللي براي تأسيس آغاز كرد. رژيمي 
كه بر پايه جنبش صهيونيسم، تاكنون فراز 
و فرودهاي بسياري را از سرگذرانيده است. 
جنبش صهيونيسم با هدف تشكيل ميهني 
براي يهوديان شكل گرفت كه آغازگر موج 
دوم مهاج��رت بيش از 40 ه��زار يهودي 
با مليت ه��اي مختلف به خاورميانه ش��د. 
جامعه اي كه بر پايه مذه��ب بنيان نهاده 
شده، س��اكنان آن از مليت هاي مختلفي 
دورهم جمع شده اند و س��رانجام در سال 
1948 با اشغال بخش بزرگي از فلسطين 
اعالم موجوديت ك��رد. از آن زمان تاكنون 
منازعات بس��ياري ميان رژيم اش��غالگر و 
اعراب به ويژه فلسطينيان در جريان بوده 
اس��ت. مهم ترين اين جنگ ها و منازعات، 
جنگ ه��اي 1948، كانال س��وئز، جنگ 
شش روزه، جنگ يوم كيپور، جنگ داخلي 
لبنان، جنگ علي��ه حزب اهلل لبنان، جنگ 
عليه حماس در غزه و منازع��ات پراكنده 
با لبنان و سوريه است. اسرائيلي ها در اين 
منازعات از طرف عفو بين الملل و شوراي 
حقوق بشر سازمان ملل متحد، به طور مكرر 
به نقض حقوق بشر و انجام جنايات جنگي 

متهم شده اند. 
 رژيم  صهيونيس��تي با جمعيت��ي بالغ بر 
9 ميليون نفر با مركزيت تل آويو و ش��ش 
اس��تان حيفا، ش��مال، مركز، اورشليم، 
تل آويو و جنوب تشكيل يافته است. البته 
اس��رائيلي ها، اورش��ليم را مركز سياسي 
خود معرفي كرده اند ك��ه تنها معدودي 
از دولت ها از جمله اياالت متحده آن را به 
رسميت مي شناسد. نقش آفرينان اصلي 
در عرصه سياست اسرائيل احزاب هستند 
كه مهم ترين آنها ح��زب كارگر )تعلقات 
ناسيوناليستي ماليم و طرفدار جدايي دين 
از سياست(، ليكود )تعلقات ناسيوناليستي 
افراطي(، مفدال )تعلقات ملي- مذهبي(، 
ش��اس )تعلقات مذهبي- ديني صرف(، 
مرتص )تعالقات سكوالر و تكثرگرايانه(، 
كاديما و احزاب عرب هستند. اين احزاب 
همواره تالش دارند س��هم بيش��تري از 
پارلم��ان رژيم صهيونيس��تي ي��ا همان 
كنست را به دس��ت بياورند. هر حزبي كه 
نزديك به 2 درصد آرا را به دست بياورد، 
مي تواند وارد كنست شود و به اين ترتيب 
احزاب سياسي براي تش��كيل كابينه، به 
۶1 كرس��ي از 120 كرس��ي كنست نياز 
دارند و در غير اين حالت، دولت ائتالفي 
تشكيل مي دهند. اين مسئله اخيراً تبديل 
به چالش و بن بس��ت سياسي مهمي شد 
كه در نهايت ط��ي ائتالفي بين نتانياهو و 
گانتس كابينه تشكيل ش��د، هر چند در 
روزهاي گذشته اخباري درباره اختالف 
جدي بر سر بودجه 2020 ميان گانتس 
و نتانياه��و و تصميم بر انح��الل كابينه 
ائتالفي ش��نيده مي ش��ود. در اين ميان 
ش��يوع افسارگس��يخته بيماري ناشي از 
ويروس كرونا و پيامدهاي اقتصادي آن به 
همراه فساد مالي نتانياهو و سوء مديريت، 
خشم مردم را به همراه داشته و خواستار 

استعفاي وي شده اند. 
جامعه اسرائيلي ماهيتا از داخل، جامعه اي 
اس��ت چند مليتي )چندپ��اره( كه حول 

مذهب به گونه اي ش��كننده گردهم آمده، 
چند دستگي سياسي گس��ترده اي در آن 
وجود دارد و در مدت اخير نيز، ناكارآمدي 
و س��وء مديريت سياس��ي، اجتماع��ي و 
اقتصادي آن سبب س��از گسست بيشتري 
در آن شده است. از ابتداي تاريخ تشكيل 
اي��ن رژي��م، چني��ن گسس��ت هايي كه 
عمدتاً منش��أ داخلي دارند وجود داشته و 
دولتمردان اسرائيلي سعي در مديريت آن 
با استفاده از شرايط بين المللي داشته اند. 
به اين ترتي��ب صهيونيس��ت ها همواره با 
دشمن س��ازي بيرون��ي، چندپارگي هاي 
داخل��ي را براي مدتي مس��كوت كرده اند. 
نمونه دشمن سازي اعراب، حكومت بعث 
عراق و اكنون نيز جمهوري اسالمي ايران 
در قالب اين خط مشي قابل تعريف است. 
با توجه به ش��رايط داخل��ي و بين المللي 
كنوني رژيم صهيونيس��تي نكات��ي را بايد 
مدنظر داشت: اول: گسست روزافزون اتحاد 
دروني رژيم صهيونيستي؛ تحوالت كنوني 
و پي��ش روي رژيم صهيونيس��تي به دليل 
فساد و سوء مديريت سياستمداران، نشان 
از گسس��ت فزاينده در جامع��ه چندپاره 
آن دارد. خش��ونت هاي خيابان��ي اخير به 
دليل تبعات اقتصادي- بهداش��تي ناشي 
از كرونا، موج بيكاري 27درصدي و فساد 
نتانياهو كه باعث ورود س��ازمان اطالعات 
و امني��ت داخلي ش��اباك/ ش��ين بت در 
جلوگيري از اين اعتراضات شده، نشان از 
شرايط بحراني در درون است. نقض حقوق 
شهروندي، موج دس��تگيري ها، خشونت 
عليه تظاهركنندگان در كنار نقض فاحش 
حقوق بش��ر از طرف رژيم صهيونيستي در 
ارتباط با فلسطينيان مسائلي می باشد كه 
در شوراي حقوق بش��ر سازمان ملل متحد 

قابل طرح است. 
ئيلي ها  دوم: حي��ات و مم��ات اس��را
منوط ب��ه دشمن س��ازي بيروني اس��ت. 
رژيم صهيونيستي همواره نيازمند مطرح 
ش��دن در رأس رخدادهاي بين المللي را 
دارد تا از اي��ن طريق ضمن نش��ان دادن 
خود به عنوان موجوديتي مهم و تأثيرگذار، 
افكار عمومي داخلي را منح��رف و اتحاد 
الزم را مي��ان جامعه اي چندپ��اره ايجاد 
نمايد. آنچه نمايان به نظر مي رس��د اينكه 
دشمن س��ازي بيرون��ي دولتم��ردان اين 
رژيم قادر ب��وده چنين اتح��ادي را حفظ 
نمايد. خط مشي كابينه هاي مختلف اين 
رژيم و به وي��ژه نتانياه��و در مقابل ايران 
حاكي از اين مهم اس��ت. به اي��ن ترتيب 
دو نكته را بايد مورد توج��ه قرار داد: نكته 
اول اينكه رژيم صهيونيس��تي تا جايي كه 
بتوان��د عليه ايران فضاس��ازي، اقدامات و 
تبليغ��ات خرابكارانه انج��ام خواهد داد، 
به خصوص با توجه به ش��رايط نامناس��ب 
داخلي حاكم بر آن. نكته دوم خط مش��ي 
دولتمردان جمهوري اسالمي ايران در به 
حاشيه راندن رژيم صهيونيستي در عرصه 
بين المللي است. در اين زمينه دو خط مشي 
مي تواند مورد توجه قرار گيرد: ابتدا اينكه 
همانند برخي دولت ها )مانند دولت مالزي( 
ضمن به رس��ميت نش��ناختن اين رژيم، 
نس��بت به اقدامات صورت گرفته توسط 
صهيونيست ها، موضع گيري سرسختانه اي 
اتخاذ نماييم. خط مش��ي دوم به گشتاور 
همكاري ه��ا و اتحاده��اي بين الملل��ي 
جمهوري اسالمي ايران بازمي گردد. به اين 
صورت كه هر اندازه دايره روابط كشورمان 
با س��اير كش��ورها وس��يع تر و گسترده تر 
ش��ود و بر ضريب نفوذ منطقه اي و جهاني 
جمهوري اس��المي افزوده شود، تبليغات 
منفي رژيم صهيونيس��تي عليه كشورمان 
ناكارآمدت��ر و در نتيجه روز ب��ه روز فرايند 
به حاش��يه رفتن اين موجوديت تس��ريع 
مي شود. با توجه به آنچه از شرايط دروني 
و بيروني رژيم صهيونيس��تي ذكر شد، در 
آينده اي نه چن��دان دور، ش��اهد افزايش 
تنش هاي دروني و متعاقباً سياست خارجي 
تهاجمي تر از اي��ن رژيم در خاورميانه و به 
ويژه نس��بت به جمهوري اس��المي ايران 

خواهيم بود. 

 »بحران زي«  بودن 
جامعه چندپاره صهيونيستي

دورنما

چشمانداز

جامعه اس�رائيلي ماهيت�اً  از داخل، 
جامع�ه اي اس�ت چن�د مليت�ي 
)چندپاره( كه حول مذهب به گونه اي 
ش�كننده گرده�م آم�ده، چن�د 
دس�تگي سياس�ي گس�ترده اي در 
آن وج�ود دارد و در م�دت اخير نيز، 
ناكارآمدي و س�وء مديريت سياسي، 
اجتماعي و اقتصادي آن سبب س�از 
گسست بيش�تري در آن شده است


