
88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره6084 | ربيعالثان��ي1442 13  | آذر1399 يکش��نبه9

  گزارش  2

طرحآتشبس
بعدازترورفخرهستهایایران!

گنج هسته ای ایران را در میانه روز به شهادت رساندند و نتانیاهو از خوشحالی 
در پوست خود نمی گنجد و ترامپ و بایدن طفره می روند چون اگر مسئولیت 
این جنایت را رس��ماً بپذیرند، س��یلی می خورند. اروپا این ترور را جنایت 
می داند ولی نگران مجازات و واکنش به جانیان و آمران است و سازمان ملل 
دعوت به خویشتنداری می کند. فرمول این است که ضربه بدون هزینه بزنیم 
و جلوی واکنش را بگیریم. در جنگ های نظامی هم همین طور است، اول 
پیشروی و اشغال می کنند، بعد درخواست آتش بس و سپس دریافت امتیاز.  
درست است که شهید فخري زاده، حاج قاسم هسته ای ایران بود و فقدان 
او خسارت است ولی آنچه مهم اس��ت اینکه هنوز عده ای درک نمی کنند 
در جنگ هس��تیم یا تفکر باندی به آنها اجازه نمی دهد جنگ را بفهمند 
یا اصاًل جنگ را با خودش��ان نمی دانند و لذا پاسخ را یک تنش می دانند و 
در زمین دشمن بازی می کنند. ما 40سال است در انواع جنگ هستیم و 
منطق جنگ این است که اگر قدرتمند نباشی و پاسخ ندهی و بازدارندگی 
ایجاد نکنی، دشمن طمع بیشتری برای ادامه تجاوز و جنایت پیدا می کند. 
اگر گزینه نظامی از دس��تور کار بزرگ ترین ابرقدرت جهان، یعنی امریکا 
خارج شده، دلیل آن اس��ت که سیلی عین االس��د را فراموش نمی کند و 
محاسبات دقیق نظامی، هر ماجراجویی ای را برایش مهلک تصویر کرده 
است. لذا تروریسم و اقدام دزدانه بدون پذیرش مسئولیت را بهترین روش 
می دانند و در تیم بایدن هم پنج صهیونیست مسئولیت کلیدی دارند که 
وظیفه جاده صاف کنی و تسهیل و چراغ سبز به صهیونیست   ها داده اند تا 
جنایت ترور فخري زاده عملی شود.  دست های زیادی در کار هستند و در 
خدمت استراتژی تسلیم پذیر کردن ایران قرار دارند. از سازمان سرن در ژنو 
تا آژانس بین المللی هسته ای با درز اطالعات و تا دستگاه های استخباراتی 
صهیونیستی-عربی و همه توان صهیونیست   ها و غرب با جمع آوری اطالعات 
در مورد دانشمندان هس��ته ای ایران و بی مسئولیتی کشورهای مدعی و 
س��ازمان ملل و تمامی مجریان و آمران این جنایت، در ترور فخري زاده و 
شهدای دیگر هسته ای ایران نقش دارند و باید پاسخگو باشند. آنچه رهبر 
معظم انقالب در پیام تسلیت به مناسبت شهادت فخري زاده فرمودند باید 
ترجمه عملی و واقعی در تمامی دستگاه های حکومت و نظام داشته باشد 
و مطالبه و فشار مردمی و افکار عمومی، ضامن ممانعت از پایمال شدن و 
فراموشی آن است. اگر تیم های ترور و نفوذ امکان یافته اند یعنی وزارتخانه 
مسئول امنیت باید از فضای حزبی و باندی خارج شود و امنیت ملی را در 
اولویت قرار دهد. اگر دشمن از عدم پاس��خ اطمینان یافته، دستگاه های 
مسئول باید پاسخگو باش��ند و در شأن این ش��هید و تمامی شهدای مان 
مسئولیت بپذیرند. دو وظیفه اصلی در قبال شهادت فخري زاده، مجازات 
عامالن و آمران و استمرار و شتاب در مس��یر و نقشه راه فخري زاده است. 
تکلیف برای همه روشن است و این جنایت پاسخ روشنی به دالالن مذاکره 
با تروریست های کراواتی کاخ سفید است. پاسخ به جنایتکاران حکومتی 
و سیستماتیک در رژیم صهیونیستی و حامیان غربی و عربی و عمله های 
اجرایی آن به جز استحکام دیوار بازدارندگی و اقتدار، محاسبات دشمن برای 
زیاده خواهی استکباری را نیز تحت الشعاع قرار داده، زمین بازی سیاسی و 
دیپلماتیک را در دوره بایدن تعیین خواهد کرد. دستان بلند انقالب اسالمی 
قادر است پاسخ دردناک، مستقیم و غیرمستقیم را به جنایت ترور و شهادت 

فخري زاده داده و برای انتقام سخت شهادت حاج قاسم نیز آماده شوند. 
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 ماکرون حمله به سیاهپوست را مایه شرم خواند
رئیس جمهور فرانس��ه تصاویر منتشر ش��ده از ضرب و شتم یک مرد 
سیاهپوس��ت به دس��ت پلیس در پاریس را مایه ش��رم این کش��ور و 
غیرقابل قبول خواند.  امانوئل ماکرون در صفحه فیس بوک خود نوشت: 
»تصاویری که همه ما از تجاوز علیه »میشل زکلر« دیده ایم، غیرقابل 
قبول است، مایه شرم همه ماست.« وی افزود پلیس باید به عنوان الگو 
عمل کند و افزود از دولت خواس��ته فوراً پیش��نهاداتی برای چگونگی 

بازیابی اعتماد مردم به نیروهای پلیس ارائه کنند. 
-----------------------------------------------------

 فرمانده پیشین سنتکام، رئیس احتمالی پنتاگون
رس��انه های امریکایی از لیود آس��تین، ژنرال چهار س��تاره امریکایی-

آفریقایی تبار به عنوان یکی از گزینه های ریاست وزارت دفاع امریکا یاد 
کرده اند.  بنا بر گزارش آکسیوس، تیم بایدن برای انتخاب یک امریکایی-
آفریقایی تبار به عنوان عضو ارش��د کابینه خود با فش��ار روبه رو است. 
فهرست افراد دیگر مورد نظر بایدن برای این سمت، جه جانسون وزیر 
پیشین امنیت داخلی امریکا، تمی داکورت کهنه سرباز امریکایی و سناتور 

ایلینوی و میشل فلورنوی معاون وزیر دفاع پیشین این کشور است. 
-----------------------------------------------------

 امریکا ۴ نهاد روسی و چینی را تحریم کرد
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در حساب توئیتری خود از تحریم چهار 

نهاد روسی و چینی به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران خبر داد. 
براساس بیانیه وزارت خارجه امریکا، واشنگتن شرکت چنگدو بست، 
شرکت تجاری زیبو الیم در چین، گروه صنعتی »نیلکو« که به شرکت 
»نیلفام خزر « نیز معروف است و هلدینگ سانترس و شرکت الِکون در 
روسیه را به ادعای انتقال تکنولوژی و اقالم حساس برای برنامه موشکی 

ایران تحریم کرده است. 
-----------------------------------------------------

 تمایل ریاض برای حل تنش با قطر 
فایننش��ال تایمز با اعالم تمایل ولیعهد س��عودی برای پایان دادن به 
محاصره قطر، این اقدام را تالشی برای جلب حسن نظر رئیس جمهور 
منتخب امریکا ارزیابی کرد.  علی ش��هابی، مشاور عربستان سعودی و 
امارات متح��ده عربی به روزنامه فایننش��ال تایمز در این مورد با اعالم 
اینکه عربستان از چند ماه قبل برای حل مشکل با قطر آماده بوده است، 
گفت: »این یک هدیه به بایدن اس��ت. « وی گفت که دولت عربستان 
سعودی از چند ماه قبل  برای حل مشکل  با قطر آماده بوده است. یک 
دیپلمات ناشناس هم به این نشریه گفت: »برای ایجاد پایه و اساس برای 
مذاکرات مستقیم دوجانبه بین عربستان سعودی و قطر ، گفت وگویی با 

میانجیگری ایاالت متحده و کویت در حال انجام است.«
-----------------------------------------------------

 اشاره تلویحی لوکاشنکو به کناره گیری از قدرت
رئیس جمهور بالروس پس از ماه    ها اعتراضات ضددولتی در این کشور 
تلویحاً گفته که ممکن اس��ت از قدرت کناره گیری کند.  بنابر گزارش 
شبکه خبری بی بی سی، الکساندر لوکاشنکو گفت که از تغییر در قانون 
اساسی که باعث کاهش قابل توجه نقش رئیس جمهور در آینده می شود، 
حمایت می کند. او تأکید کرد که این اصالحات پیشنهادی شخصاً برای او 

نیست، چرا که تحت سیستم جدید رئیس جمهور نخواهد بود. 
-----------------------------------------------------

 هشدار درباره احتمال وقوع کودتا در تایلند
معترضان حامی دموکراسی در تایلند با شرکت در راهپیمایی درباره 

احتمال وقوع یک کودتای دیگر در این کشور هشدار دادند. 
به گزارش آسوشیتدپرس، هدف اصلی اعتراضات حامیان دموکراسی در 
تایلند برکناری پرایوت چان اوچا، نخست وزیر و دولتش، تغییرات قانون 
اساسی و اصالحات در پادشاهی تایلند است.  رهبران این اعتراضات بر 
این باورند که پادشاهی این کشور زیادتر از آنچه که در قانون پادشاهی 
آمده، قدرت را در دس��ت دارد. برخی س��خنرانان در راهپیمایی عصر 
جمعه از مردم خواس��تند ب��رای مقاومت در برابر هرگون��ه کودتایی، 

تدابیری اتخاذ کنند. 

سایه انتخابات چهارم بر کابینه صهیونیستی 

یکماهتافروپاشیکابینهصهیونیستی
شکاف های سیاس�ی در کابینه رژیم صهیونیس�تی بیش از هر زمان 
دیگری عمیق تر شده و زمینه را برای فروپاشی آن فراهم کرده است. 
رهبر حزب آبی وسفید در تالش برای خروج از کابینه ائتالفی است و 
نتانیاهو هم تهدید کرده که اگر وزیر جنگ با او همکاری نکند، اوضاع به 
سمت انتخاباتی دیگر پیش خواهد رفت؛ انتخاباتی که در صورت عملی 
ش�دن، چهارمین دور آن در کمتر از دو سال خواهد بود و تحلیلگران 
صهیونیست برگزاری آن را ورود کابینه به یک آشوب واقعی می دانند. 
با گذشت هشت ماه از تشکیل کابینه ائتالفی در رژیم صهیونیستی اختالفات 
بین دو حزب اصلی همچنان در حال افزایش است و رهبران کابینه ائتالفی، 
به دنبال تحمیل خواسته های خود به رقیب هستند. باتوجه به اینکه حزب 
آبی وسفید به رهبری بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و حزب 
لیکود، به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر این رژیم نتوانس��ته اند 
بر س��ر تصویب بودجه به توافق برس��ند، دو طرف خود را ب��رای برگزاری 
انتخابات زودهنگام احتمال��ی آماده می کنند. به گ��زارش روزنامه عربی 
21، بنیامین نتانیاهو روز     شنبه در سخنانی هشدار داد:» اگر بنی گانتس، 
دست از سیاست    ها و اقدامات یکجانبه خود برندارد و با ما همکاری نکند، 
اوضاع به سمت انتخاباتی دیگر پیش خواهد رفت. « بنی گانتس هم اخیراً 
تهدید کرده بود که که به زودی ب��ا بیرون آمدن از ائتالف حاکم، انتخابات 
زودهنگام پارلمانی را رقم خواهد زد. به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل، »تداوم 
اختالف نظر حزب آبی وسفید با حزب لیکود بر سر الیحه بودجه، باعث شده 
نتانیاهو جداً به فکر منحل کردن کابینه و برگزاری انتخابات زودهنگام بیفتد. 
حزب لیکود بودجه ای یک س��اله و با فراگیری کمتری را پیشنهاد داده اما 
حزب آبی وسفید تأکید می کند الیحه بودجه باید دوساله و مطابق با توافقات 
کابینه تنظیم شود.« به گزارش شبکه العالم، »در صورتی که کابینه رژیم 
صهیونیستی تا 2۳ دسامبر به توافقی درباره بودجه نرسند، روند انتخابات 
جدید به صورت خودکار در دستور کار این رژیم قرار خواهد گرفت. اختالفات 
در کابینه ائتالفی رژیم صهیونیستی به اوج خود رسیده و نتانیاهو و گانتس 

هر کدام منتظر فرصتی برای بیرون کردن رقیب از میدان هستند.« 
بر اس��اس توافق لیکود و حزب آبی وس��فید قرار بود پست نخست وزیری 
دوره ای باشد و نتانیاهو و گانتس هر کدام برای مدت یک سال در این سمت 
حضور داشته باشند اما بر اساس گزارش رس��انه ها، نتانیاهو سعی دارد از 
تحویل نخست وزیری به گانتس شانه خالی کند و در آستانه چهار ماه مانده 
به واگذاری ریاست دوره ای به گانتس، به دنبال برگزاری انتخابات جدید 
است تا شاید بتواند در انتخابات آتی اکثریت را از آن خود کند و کابینه ای 
مستقل تشکیل دهد. این در شرایطی است که اختالفات سیاسی در بین 
احزاب رژیم صهیونیستی تا حدی عمیق شده اس��ت که آینده  ای را برای 
تشکیل یک کابینه پایدار برای صهیونیست    ها نمی توان متصور شد، زیرا 
تجربه نتایج چند دور انتخابات پارلمانی در س��ال های اخیر، نشان داد که 
هیچ یک از احزاب قادر به کسب اکثریت برای تشکیل کابینه در انتخابات 
احتمالی آینده نخواهد بود و برگزاری انتخابات مجدد تنها هزینه های اضافی 
روی دوش شهرک نشینان خواهد گذاشت. تهدید رهبران ائتالفی در کابینه 
درحالی است که ریوو ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی پیش تر گفته بود 
که اجازه نخواهد داد چهارمین دور انتخابات برگزار ش��ود.  احزاب حاکم 
صهیونیستی درحالی به دنبال برگزاری انتخابات جدید هستند که باتوجه به 
شیوع گسترده ویروس کرونا، اوضاع در سرزمین های اشغالی چندان مناسب 
نیست و عالوه بر شکاف های سیاسی، چند ماه است که اعتراضات سراسری 
علیه کابینه نتانیاهو هم به راه افتاده است و شهرک نشینان صهیونیست با 

بی کفایت جلوه دادن نتانیاهو خواهان برکناری او از قدرت هستند. 
 ورود کابینه به آشوب واقعی 

هرچند نتانیاه��و و گانتس در پ��ی برگزاری انتخابات جدید هس��تند اما 
تحلیلگران صهیونیس��تی این اقدام را به مثابه آش��وب در سرزمین های 
اش��غالی می دانند. موران آزوالی، کارشناس مس��ائل حزبی و سیاسی در 
پارلمان رژیم صهیونیستی روز     شنبه در روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت 
که نتانیاهو و اعضای لیکود بار   ها تهدید به برگزاری انتخابات کرده اند ولی 
شرایط برای انتخابات جدید مساعد نیست. این تحلیلگر اسرائیلی نوشت: 
»شرایط همانند دوره های انتخاباتی قبل روشن نیست و مشخص نیست 
که اعتراضی به رأی گیری خواهد بود یا خیر. همچنین معلوم نیست چه 
کسی علیه چه کس��ی تبلیغ خواهد کرد«. این کارشناس صهیونیستی با 
توجه به عمق اختالفات احزاب ائتالفی در کابینه، نوشت: » باید گفت رفتن 
به پای صندوق های رأی در ماه دسامبر مسئله ای گریز ناپذیر است، هرچند 
که لیکود و آبی وسفید اتفاق نظر دارند اگر این انتخابات برگزار شود، نتیجه 
اتفاقات دشواری خواهد بود و در واقع هر دو این گزینه را نمی خواهند«. او 
در پایان تأکید کرد: »در سایه این اختالفات سیاسی و حزبی، برخی وزرا 
معتقدند این اولین بار از زمان نخس��ت وزیری نتانیاهو است که او کنترل 
مس��یر حرکت کابینه و برنامه های آن را از دست داده و برخالف نظر خود 
مجبور شده رأی گیری برگزار کند و این به معنای ورود کابینه به یک آشوب 

واقعی است.« 

تالشترامپبرایمصادرهکامل
توافقباطالبان

یک روزنامه امریکایی در گزارشی از بس�ته شدن 10 پایگاه نظامی 
امریکا در افغانستان در قالب توافقنامه میان طالبان با امریکا خبر 
داد. این اق�دام در کنار فرم�ان رئیس جمهور امری�کا برای کاهش 
نیروه�ای این کش�ور در افغانس�تان حاک�ی از ت�الش همه جانبه 
ترامپ ب�رای تثبی�ت و نهایی کردن تواف�ق در دولت خود اس�ت. 
گروه طالبان ابراز امیدواری کرده اس��ت که دولت آتی امریکا همچنان 
به توافق به دست آمده پایبند باشد. به نظر می رسد که دونالد ترامپ در 
مدت زمان باقیمانده از دولت خود، تالش می کند توافق خود با طالبان 
را به نقطه قابل قبول و غیر قابل بازگش��ت برساند. حدود 10 روز پیش، 
پنتاگون اعالم کرد که براساس دستور ترامپ، شمار نیروهای این کشور 
در افغانستان تا 2 هزار و ۵00 تن کاهش می یابد. گزارش واشنگتن پست 
هم درباره اینکه پ��س از توافقنامه امریکا و طالب��ان در دوحه، نیروهای 
امریکایی 10 پایگاه را در افغانستان بسته اند، مؤید همین تالش واشنگتن 
است.  بر اساس این گزارش، بسته شدن این پنج پایگاه در ارزگان، هلمند، 
لغمان و پکتیا ، بخشی از توافق طالبان و امریکا در توافقنامه دوحه بود. به 
این ترتیب، امریکا هزاران نفر از نظامیان خود را از افغانستان خارج کرده 
 است. پنج پایگاه دیگری که امسال بسته شده اند، در ننگرهار، بلخ، کابل، 

فاریاب و زابل قرار داشتند. 
یک مقام امریکایی گفته است که بحث    ها در مورد بسته شدن پایگاه های 
بیش��تر و تحویل دادن تجهیزات آن به نیروهای افغان جریان دارد. سه 

تصمیم کالن با مشورت ناتو و دولت افغانستان صورت خواهند گرفت. 
مایک پمپئو، وزی��ر خارجه امریکا به  تازگ��ی در گفت وگو با فاکس نیوز 
گفته بود که ترامپ نمی خواهد نیروهای امریکایی در نقاطی بمانند که 
حضورشان برای امریکا منافع امنیتی واقعی نداشته باشد. وی افزود که 
پس از توافقنامه دوحه، تهدیدات در مقابل نیروهای امریکایی در افغانستان 
کاهش چشمگیری داشته است اما سطح خشونت    ها در افغانستان هنوز 
هم باالست.  پیش از این، ینس اس��تولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان 
آتالنتیک ش��مالی )ناتو( هش��دار داده بود که هرگاه نیروهای خارجی 
به صورت عجوالنه از افغانستان خارج شوند، ممکن است دستاورد   ها در 
این کشور، نابود شوند. همچنین مک ماستر، مشاور پیشین امنیت ملی 
ایاالت متحده امریکا با انتقاد سخت از خروج شتاب زده نیروهای امریکایی 
از افغانستان گفت که دولت ترامپ با خارج کردن سربازان از افغانستان، 

یک پیروزی به طالبان می بخشد و این طرح نفرت انگیز است. 

سیگنالهایبایدنيمنعایرانازانتقاماستراتژیک
مقام هاي دولت انتقالي جو بایدن مي گویند ایران تا انتقال قدرت در کاخ سفید صبر پیشه کند ولي تاجایي که به تهران برمي گردد

مهم، احیاي بازدارندگي استراتژیکي است که با ترور محسن فخري زاده ترک برداشته است

هادیمحمدی

به فاصل�ه کمی از    گزارش  یک
محس�ن  ت�رور 
فخری زاده، دانش�مند هس�ته ای ای�ران، رژیم 
صهیونیستی نیروها و سفارتخانه های خود را به 
حال آماده ب�اش درآورد. در حال�ی که تهران بر 
رویکرد »اول انتقام از عام�الن و آمران « تأکید 
دارد و گزارش های غیر رسمی حاکی از آمریت 
رژیم صهیونیستی در عملیات ظهر جمعه است، 
تیم دیپلماس�ی دولت انتقالی جو بایدن تالش 
می کند ب�ا وع�ده »صبر ت�ا بازگش�ت رهبری 
مسئولیت پذیر« به کاخ سفید، تهران را از رویکرد 
کن�د.  منص�رف  انتق�ام 
به گزارش »جوان« هنوز یک روز از ترور محس��ن 
فخری زاده، دانش��مند هس��ته ای ایران نگذشته، 
تقریباً این اجماع غیررسمی در تهران، واشنگتن و 
حتی پایتخت های اروپایی شکل گرفته که اسرائیل 
در پس پرده این ترور قرار دارد. جزئیات کمی درباره 
ابعاد بین المللی این ترور منتش��ر شده، ولی تقریباً 
همه ناظ��ران درباره مخاطره  آمیز ب��ودن اتفاق رخ 
داده توافق دارند. اسکای نیوزگزارش کرد:» کشتن 
)شهادت( فخری زاده معادل هسته ای کشتن قاسم 

سلیمانی است.«
بیش��تر گزارش   ه��ا در اس��تناد ب��ه نق��ش رژیم 
صهیونیستی در ترور ظهر جمعه، به موضع گیری 
دو س��ال قبل بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی اش��اره می کنند که از فخری زاده نام 
برده و گفته است:»این نام را در آینده به یاد داشته 
باشید.« نتانیاهو جمعه شب هم با انتشار ویدئویی 
گفت:» می خواهم لیست کار   هایی را که این هفته 
انجام داده ام، با شما به اشتراک بگذارم، البته لیست 
کوچکی اس��ت و م��ن نمی خواهم ش��ما را از همه 
این کار   ها مطلع کن��م!«  موضع گیری ای که گفته 
می ش��ود تأیید ضمنی دخالت در ترور ظهر جمعه 
است. نیویورک تایمز هم از قول یک مقام امریکایی 
به همراه دو مقام دیگر اطالعاتی نوشته که اسرائیل 
در پس حمله به دانشمند هسته ای ایران بوده است. 
به نوش��ته نیویورک تایمز، هرچند روش��ن نیست 
که امریکا تا چه ان��دازه از پیش درباره این عملیات 
خبر داشته اما هر دو، پیشینه ای طوالنی در تبادل 

اطالعات درباره ایران دارند. 
 »چه وقت، چگونه و کجا«؟!  

در تل آویو، رونن برگمن، روزنامه نگار صهیونیست 
نزدیک به موساد و نویس��نده کتاب »برخیز و اول 
بکش « - که به موضوع ترور دانشمندان هسته ای 
ایران پرداخته - گفته که ترورهای بیشتری در راه 
اس��ت و  »مارک دوبوویتز«، مدیر بنیاد ضدایرانی 
بنیاد دفاع از دموکراس��ی    ها )FDD( مس��تقر در 

واشنگتن در هم توئیتر نوش��ته که »همچنان که 
تقریباً دو ماه تا روی کار آمدن جو بایدن باقی مانده، 
زمان زیادی برای امریکا و اسرائیل مانده تا آسیب 
سختی به رژیم ایران وارد و اهرم فشاری برای دولت 
بایدن ایجاد کنند.«  در حالی که مقام های ایراني در 
باال   ترین سطوح ، از جمله محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه از »نشانه های جدی نقش اسرائیلی ها« در 
ترور محسن فخری زاده صحبت می کنند، در فاصله 
24 ساعت بعد از ترور دانشمند هسته ای ایران که 
شمار ترور های مشابه طی یک دهه اخیر را به عدد 
هشت رسانده، به نظر می رسد دستورالعمل اعالنی 
»انتقام از عامالن و آمران « در زمان و مکانی که ایران 
تعیین می کند، نهایی شده است. در چنین شرایطی، 
تلویزیون رژیم صهیونیستی دیروز گزارش کرد که 
تل آویو سطح  آماده باش را در سفارتخانه هایش باال 
برده و خبرن��گار نظامی کان��ال 12 تلویزیون رژیم 
صهیونیس��تی می گوید که عالوه بر افزایش سطح 

آماده باش در س��فارتخانه های اسرائیل، به افزایش 
آماده باش در تجمع های یهودی نیز  اش��اره کرده 
است. ایران هنوز رس��ماً اعالم نکرده »چگونه، چه 
وقت و در کجا« ترور فخ��ری زاده را جبران خواهد 
کرد ولی به نظر می رسد دامنه گسترده ای از اقدامات 
تالفی جویان��ه روی میز ای��ران ق��رار دارد؛ از اقدام 
متقابل در داخل س��رزمین های اش��غالی گرفته تا 
هدف گیری در مناطق مرزی و اقدام غیرمس��تقیم 
از طریق گروه های همسو با ایران، می تواند بخشی 
از گزینه های احتمالی ایران در پاسخ به ترور ظهر 

جمعه باشد. 
 درخواست خویشتنداری تیم بایدن

ترور محس��ن فخری زاده در فاصله دو م��اه مانده 
به خروج دونالد ترامپ از کاخ س��فید اتفاق افتاده 
است. مارک فیتزپاتریک، مدیر اندیشکده مطالعات 
استراتژیک امریکا معتقد اس��ت که دلیل این ترور 
هس��ته ای »جلوگیری از پتانس��یل جنگی ایران 

نبود، بلکه جلوگیری از دیپلماس��ی ب��ود. « رابرت 
مالی، مشاور باراک اوباما که رسماً به تیم جو بایدن 
هم مش��اوره می دهد، گفته که ترور فخری زاده در 
واپسین روزهای دولت ترامپ برای سخت تر کردن 
تعامل دولت بایدن با ایران طراحی ش��ده اس��ت. 
»کریس مورفی « سناتور دموکرات ایالت »کنتیکت « 
عقیده ای مشابه دارد و فرض گرفته که » هدف اصلی 
ترور فخری زاده دشوار کردن راه اندازی مجدد توافق 
هسته ای ایران است.« با این حال، او تأکید کرده که 
این اقدام تروریستی »به امن تر شدن امریکا، اسرائیل 
یا جهان کمکی نمی کند. «  دول��ت امریکا تاکنون 
واکنش رسمی به ترور دانشمند ایرانی نشان نداده و 
سی ان ان صرفاً موضع غیررسمی یک مقام امریکایی 
را منتشر کرده که گفته است واشنگتن از نزدیک در 
حال بررسی ادعای ترور دانشمند برجسته هسته ای 
ایران اس��ت. این مقام امریکایي می گوید:»امریکا 
به خاطر جلوگیری از افزای��ش التهابات و تنش   ها 
از اظهارنظر علنی درب��اره این حادث��ه خودداری 
می کند.«  با وجود موضع سکوت دولت مستقر در 
امریکا، چهره های نزدیک به تیم انتقالی جو بایدن با 
اشاره به برهه زمانی رخ دادن این ترور، سعی دارند با 
ارسال سیگنال غیر رسمی، تهران را از انتقام منصرف 
کنند. جان برنان، رئیس سازمان سیا در دوره باراک 
اوباما، رئیس جمهور پیشین، در حساب توئیتر خود 
ترور دانشمند هسته ای ایران را » عمل جنایتکارانه 
و بس��یار غیرمس��ئوالنه« خوانده که به گفته او » 
خطر واکنش مرگب��ار تالفی جویانه و دور جدیدی 
از درگیری های منطقه ای را در پی دارد.« او با این 
حال از مقام های ایرانی خواسته که » عاقالنه رفتار 
کرده، منتظر بازگشت رهبری مسئوالنه امریکا در 
صحنه جهانی باشند و در برابر اصرار برای واکنش به 
کسانی که آنها را مقصر این واقعه می دانند، مقاومت 
کنند.« مقام   هایی بلندپایه در تهران احتماالً تأیید 
می کنند که ترور ظهر جمعه،  بخشی از یک طرح 
گسترده برای شکس��تن همه پل های دیپلماسی 
اس��ت؛  موضوعی که ظاهراً به دیپلماس��ی دولت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور مس��تقر در هفته های 
آخر حضور در کاخ سفید برمی گردد، به خصوص 
که الیوت آبرامز، نماینده امریکا در امور ایران هشدار 
داده که سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه 
جمهوری اسالمی در دو ماه آینده نیز ادامه خواهد 
یافت. با این حال، جهت گیری استراتژیک در تهران، 
این است که تا جایی که به تهران برمی گردد، مهم 
احیای بازدارندگی استراتژیکی است که با ترور یک 
دانشمند هسته ای در روزهای پایانی یک دولت در 
امریکا و در ش��امگاه ورود یک دولت جدید، آسیب 

دیده است. 

بای�د ب�ه دموکرات   ه�ا دکت�رای زیباس�ازی 
کثیف   تری�ن جنای�ات تاری�خ را داد. از ظواهر 
امر چنی�ن بر می آی�د که زیبا نمای�ی از محمد 
بن س�لمان، ولیعه�د زامبی صفت عربس�تان 
که دس�تور قطعه قطعه کردن و امحای جس�د 
منتق�د کم خطری چ�ون جمال خاش�قجی را 
صادر ک�رد، از اولویت های سیاس�ت خارجی 
تیم جو بایدن اس�ت، به گون�ه ای که به محض 
شروع فرایند انتقال از هفته پیش، پروژه کلید 
خورده و تیم بایدن نگذاشته اند کار حتی به بعد 
از مراسم تحلیف بکش�د. بعد از تماس تلفنی 
نتانیاهو و بایدن و متعاقب آن دیدار هفته پیش 
بنیامین نتانیاهو و بن سلمان، حاال دیدار وزرای 
خارجه عربستان و ترکیه به عنوان مدعی خون 
خاشقجی و همزمان سخن از مصالحه با قطر به 
عنوان »هدیه به بایدن « نشان می دهد مهندس 
ناظر و مش�اور توأمان پ�روژه نتانیاهو اس�ت. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان«، بع��د از ت��رور زامبی وار 
جمال خاش��قجی، روزنامه نگار س��عودی منتقد 
در سال 2018 در سفارت عربستان در استانبول 
مقام هاي ترکیه  خونخواه نمایی می کردند و سخن 
از لزوم تنبیه آمران و مباشران به زبان می راندند و 
پیش تر هم در قضیه محاصره قطر با اعزام نیروی 
نظامی به قطر عمالً به طرف سعودی چنگ و دندان 
جنگی نشان داده بود. حاال وزیران خارجه ترکیه و 
عربس��تان روز جمعه با یکدیگر دیدار و گفت وگو 
کردند. این نخستین دیدار دو طرف پس از افشای 
قتل جمال خاشقجی به دس��ت عربستان و تیره 
شدن روابط دو کشور است که در حاشیه کنفرانس 
وزرای خارجه سازمان همکاری اسالمی در پایتخت 

نیجریه به وقوع پیوسته است.

به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، روز جمعه مولود 
چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه با فیصل بن 

فرحان، همتای سعودی خود دیدار کرد. 
شبکه الجزیره گزارش داد که در این دیدار چاووش 
اوغلو، از ریاض ب��ه خاطر میزبان��ی اجالس جی 
20 که اخیراً به شکل مجازی در عربستان برگزار 
شد، تش��کر کرد.  چاووش اوغلو پس از این دیدار 
در توئیتی نوشت که » دیدار دوستانه « با همتای 
سعودی خود داشته است.  داوود اوغلو همچنین بر 
اهمیت روابط آنکارا و ریاض تأکید کرد و تصویری را 
از سالم و احوالپرسی آنها با یکدیگر پیوست توئیت 
خود کرد.  وی نوشت: » همکاری ترکیه و عربستان 
نه تنها به نفع کشورهای ما بلکه به نفع کل منطقه 

خواهد بود.«  

  عملیات القای پریشانی بن سلمان از آمدن 
بایدن 

روزنامه های غربی این روز   ها وقتی بحث بن سلمان 
مطرح می شود، یک داس��تان بیش ندارند؛ القای 
اینکه بن س��لمان از آمدن بایدن پریش��ان است 
و با آمدن تیم جدید به کاخ س��فید قرار اس��ت نه 
تاکتیک   ها که اس��تراتژی   ها عوض ش��ود و همه 
رس��انه ها بر این خط خبری متمرکز هستند که 
دید خواننده نس��بت به بایدن در قبال آل سعود را 
چنان شکل دهند که قرار است اصالحاتی بنیادین 
و خطرس��ازی برای بن س��لمان اتفاق بیفتد. در 
راستای همین خط خبری یک روزنامه انگلیسی 
از تالش عربس��تان برای یافتن راه حل    هایی برای 
بحران منطقه خلیج فارس و کنار زدن اختالفات 

با کش��ور قطر به عنوان هدیه ای برای جو بایدن، 
رئیس جمهور منتخب امریکا نوشت. 

به گزارش ایسنا، روزنامه » فایننشال تایمز « چاپ 
انگلیس در گزارشی نوشت، ریاض پس از شکست 
دونال��د ترام��پ، رئیس جمهور فعل��ی امریکا در 
انتخابات اخیر این کشور بر تالش های خود برای 
پایان دادن به اختالف نظر و کشمکشی که از سه 
سال قبل با قطر وجود داشته، افزوده است.  به نظر 
می رسد تالش برای پایان دادن به محاصره اعمال 
شده از سوی عربس��تان، امارات، بحرین و مصر بر 
کشور قطر با منابع گاز، در واقع گامی از سوی محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان برای نزدیک شدن به 
جو بایدن، رئیس جمهور منتخ��ب امریکا بوده و 
همانند هدیه خداحافظی به ترامپ اس��ت که با او 
روابط جدی داشته و از او در جنگ یمن و نیز پس از 

جنایت قتل جمال خاشقجی حمایت کرده بود. 
فایننشال تایمز مدعی شده اس��ت که پیش بینی 
می شود بن سلمان ارتباط سردی با رئیس جمهور 
آتی امریکا داشته باشد، به ویژه که بخش گسترده ای 
از دموکرات ه��ای امریکا او را پ��س از ماجرای قتل 
خاش��قجی در س��اختمان کنسول عربس��تان در 
استانبول محکوم کرده و از جنگی که عربستان در 
یمن به راه انداخت و نیز بازداشت تجار و شاهزادگان 
سعودی به بهانه مبارزه با فساد انتقاد کرده بودند.  
این روزنامه انگلیس��ی در شکل دهی اذهان به قول 
یک مشاور عربستان و امارات در این خصوص استناد 
کرده و نوشته است: این حرکت به منزله هدیه ای 
برای بایدن است، شاهزاده بن سلمان می داند پس 
از پیروزی بای��دن در تیررس ق��رار دارد و در واقع 
می خواهد با ارتباط برقرار کردن با قطر آمادگی خود 
را برای در پیش گرفتن برخی اقدامات نشان دهد. 

تطهیر بن سلمان در پروژه مشترک بایدن و نتانیاهو 

مجید تخت روانچی، نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل در این 
پیام نس��بت به اقدامات بی پروایانه امریکا و رژیم صهیونیستی به 
ویژه در مدت زمان باقیمانده از دوران ریاس��ت جمهوری دونالد 
ترامپ هشدار داده اس��ت. تخت روانچی گفته که برای محافظت 
از مردم خود و بازدارندگی در مقابل تعرضات تردیدی به خود راه 
نمی دهیم. با این حال، دفتر س��خنگویی سرویس اقدام خارجی 
اتحادیه اروپا روز     شنبه با صدور بیانیه ای ترور شهید دکتر »محسن 

فخری زاده« دانشمند ممتاز هس��ته ای و صنعت دفاعی ایران را 
اقدامی جنایتکارانه خوان��د ولی همزبان با تیم بایدن خواس��تار 
خویشتنداری ایران شده اس��ت:»در این دوران پر ابهام، بیش از 
هر زمان دیگری ضروری اس��ت که تمام طرف    ها آرامش خود را 
حفظ و خویشتنداری کنند تا از تشدید اوضاع که به نفع هیچ کس 
نیست جلوگیری شود. « همچنین وزارت خارجه آلمان در واکنش 
به این ترور گفته که این اقدام اوضاع منطقه را بدتر می کند. وزارت 
خارجه آلمان همچنین گفته، ما از همه طرف های مربوط به این 
پرونده می خواهیم که از اقداماتی که باعث تشدید تنش    ها می شود، 
خودداری کنند.  »فرحان حق« سخنگوی دبیرکل سازمان ملل 
روز جمعه در اظهارنظری کلی گفت: »ما گزارش   هایی درباره ترور 
یک دانشمند هسته ای ایران در نزدیکی تهران دریافت کرده ایم، 

ما خواستار خویش��تنداری همه طرف   ها و جلوگیری از هرگونه 
اقدامی که باعث افزایش تنش   ها در منطقه می ش��ود، هستیم.« 
 حزب اهلل لبنان در بیانیه ای، عملیات تروریس��تی را که منجر به 
شهادت دانشمند برجسته  هسته ای و دفاعی ایران شد به شدت 
محکوم کرده و گفته اس��ت: » در مقابله با تهدیدات و توطئه های 
خارجی در کنار ایران و ملت آن ایس��تاده ایم.« جنبش مقاومت 
اس��المی النجبای عراق ضمن محکوم کردن ترور شهید محسن 
فخری زاده، بر ایستادگی ایران اسالمی و پیروزی و اقتدار آن تأکید 
کرد. گروه »کتائب حزب اهلل « عراق تأکید کرد که همکاری میان 
عربستان، امریکا و رژیم صهیونیس��تی در ترور شهید فخری زاده 
همه آنها را در معرض انتقام و پاسخ قرار می دهد و بهای جنایات 

آنها باید گزاف باشد. 

اروپا از ایران 
خویشتنداری می خواهد!


